
မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ား အားလံုး ပါဝင္လုပ္ေဆာ
င္ေစျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳစုေရးသားသည္။
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ လက္ေဆာင္

အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



ေက်းဇူးတင္မွတ္တမ္း

ဤအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးလာရန္အတြက္ ကူညီေပးေသာ 
GBVကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ကြန္ယက္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တက္ၾ
ကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ားအား IRC မွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ဤအရင္းအျမစ္ကို အသံုးျပဳ၍ လက္ေတြ႔လုပ္ေ
ဆာင္ေနသူမ်ားအား ဆက္လက္ပံ့ပိုးကူညီေနေသာ Building 
Local Thinking Global (BLTG) Initiative အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျ
ဖစ္သည့္ Akina Mama wa Afrika, GBV Prevention 
Network, Gender Equality Network – Myanmar,  
El-Karama, Strategic Initiative for Women in the 
Horn of Africa ႏွင့္ Women’s International Peace 
Centre တို႔အား IRC မွ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

BLTG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV 
ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၌ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္
ကို ျမင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ကမာၻ
လံုးဆိုင္ရာ က႑ေပါင္းစံု ပဏာမေျခလွမ္းတစ္ခုတြင္ အတူ
တကြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္
ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထိ
ခိုက္လြယ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေ
ဒသဆိုင္ရာ- ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုသူမ်ား၊ တက္ၾ
ကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား
ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္တ
င္ေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကတိသစၥာျပဳထားၿပီးျဖ
စ္သည္။ BLTG ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလုိပါက ဤေနရာတြ
င္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြႏိုင္သည္။ here. 

IRC အေနျဖင့္ အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ 
Inbal Sansani, Jennate Eoomkham, Sarah Cornish- 
Spencer, ႏွင့္ Ricardo Pla Cordero တို႔အားလည္း လိႈက္
လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ 
လက္ေဆာင္အျဖစ္ BLTG ပဏာမေျခလွမ္းအား လုပ္ေ
ဆာင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ Bureau of Population, 
Refugees, and Migration - US Department of State 
ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

https://www.akinamamawaafrika.org/
http://preventgbvafrica.org/
http://preventgbvafrica.org/
https://www.genmyanmar.org
http://www.el-karama.org
https://sihanet.org/
https://sihanet.org/
https://isis.or.ug
https://isis.or.ug
https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
https://www.state.gov/j/prm/
https://www.state.gov/j/prm/
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ေနာကခ္ံ ေအၾ ကာင္းအရာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ အဓိိက တာဝန္ယူ လု
ပ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ကာ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြ
င္ GBV အစီအစဥ္္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္မႈဆိုင္ရာ အႏ�ရာယ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို သတ္
မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္္တြင္ တက္ၾကြေသာ မိတ္ဖက္
မ်ားအျဖစ္ အဓိိက ပါဝင္သည္။ အေရးေပၚ အေျခအေန စ
တင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္
မႈကို ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ GBV အစီအစဥ္္ ေဖာ္ေဆာင္ျခ
င္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလာဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစ
ရန္ GBVဆိုင္ရာ ေဒသခံ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
Building Local Thinking Global Initiative မွ ေထာ
က္ပံ့မႈေပးသည္။ ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စုသည္ မတူကြဲျ
ပားေသာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိသည့္ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအား 
ရယူရာ၌ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ႀကီးမားသည့္ အႏ�ရာယ္
မ်ားႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္
သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ား အားလံုးမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လံုၿခံဳ
စြာ လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ GBV အစီ
အစဥ္္တြင္ အဓိိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖ
စ္သည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မတူကြဲျ
ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ႀကံဳေ
တြ႔ရေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အခက္အခဲမ်ားကို GBV 
ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ခ်ိန္တြင္ 
၎သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အား
လံုး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစီအစဥ္္ထံမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစကာ 
နဂိုမူလ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ တိုးတ
က္ႀကီးပြားလာရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပး၍ အႏ�ရာယ္မွလ
ည္း ကာကြယ္ေပးရန္ ေသခ်ာေစသည္။1 BLTG တြင္ပါဝ
င္ေသာ ေဒသခံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံမွ ေတာင္းဆိုခ်
က္မ်ားအရ ဤ အရင္းအျမစ္ကို မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား အက်ိဳးသက္ေရာ
က္မႈ ရွိေစသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘက္ေပါင္းစံု မမွ်တမႈ
မ်ားအေပၚ ဥ္ီးတည္ေရးသားထားသည္။ ၎တို႔မွာ လူမ်ိဳး
စု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ႏွီးႏြယ္မႈ၊ က်ား/မေရးရာ 

1 GBV ဆုိင္ရာ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ရလာဒ္ စံပံုစံ 
http://bit.ly/3gzwT3G

နဒိါန္း

ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စုကို IRC ၏ အေရးေ
ပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပ
င္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း model, 
assessment tools, ႏွင့္ training package တို႔ႏွ
င့္အတူတြဲမွတ္ပါ။ ၎သည္ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အား
လံုးပါဝင္ေစျခင္း၌ တစ္ခုတည္းရွိသည့္ အရင္းအျမ
စ္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အႀကံဳမျပဳပါ။ 
မတူကြဲျပားမႈ ႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုမွ ဖိႏွိပ္သက္ေရာ
က္မႈ ကို တြန္းလွန္ရန္ ထို လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စုတ
စ္ခုတည္းျဖင့္ ခ်ဥ္္းကပ္ျခင္းသည္ လူသားခ်င္းစာ
နာမႈ အကူအညီအား ေန႔တဓိူဝ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေ
နစဥ္္အတြင္း အားလံုးပါဝင္ေစရန္ ေပါင္းစည္း လု
ပ္ေဆာင္ရာ၌ က်ရႈံးေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ
လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စု၏ မာတိကာကို အေရးေပၚ 
အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခ
င္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သင္ေထာက္ကူအစံု
အား ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေရးသားခ်ိန္၌ ၎အထဲတြင္ 
ေပါင္းစည္းကာ ေရးသားလိမ့္မည္။ လတ္တေလာ
တြင္ ဤအရင္းအျမစ္သည္ GBVအား တံု႔ျပန္ေဆာ
င္ရြက္ရာတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လု
ပ္ေဆာင္ရာ၌ လစ္ဟာမႈတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ေပး
ကာ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား
အား ၎တို႔၏ အသိပညာ၊ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ သေ
ဘာထား အျမင္မ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေထာက္
ကူေပးႏိုင္ေသာ GBVဆိုင္ရာ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေ
ဆာင္ရြက္မႈ စံပံုစံ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အ
သံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ အေရးေပၚ အေျ
ခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္္တစ္ေလွ်ာက္၌ 
မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ တိက်ခိုင္မာေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ 
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http://bit.ly/3gzwT3G
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/


ဝိေသသလကၡဏာ၊ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညြတ္မႈ၊ မသ
န္စြမ္းျခင္း၊ ႏွင့္ အသက္အရြယ္အေပၚ အေျခခံေသာ ခြဲျခား
ဆက္ဆံျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဤ အရင္းအျမစ္တြင္ လံုေလာ
က္စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ၍ ဘက္ေပါင္းစံုမွ မမွ်တမႈမ်ား
အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ျမင့္မားစြာ ေတြ႔ႀ
ကံဳေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ေ
နရာတိုင္းတြင္ ရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤလမ္းညႊန္
ခ်က္သည္ မျပည့္စံုပါ။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ား၊ ေရႊေေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ စီးပြားေရးအရ လိင္ပိုင္းဆိုင္
ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ား၊ လိင္
မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါ ခံစားေနရေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဤလမ္းညႊ
န္ခ်က္သည္ မျပည့္စံုေသာ္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူသား
ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၌ မတူကြဲျပားေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသို႔ GBV အစီအစဥ္္ 
ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ၎ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပင္ဆင္ေရး
သားရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အေျခခံ
မူမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ GBV ဆို
င္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားမွ သီးျခားေခါင္းစဥ္္အ
လိုက္ ဆက္လက္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းညႊ
န္ခ်က္ မွတ္စုတစ္ခုလံုးတြင္ ေအဂ်င္စီမ်ားဆိုင္ရာ ထပ္ေ
ဆာင္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို ညႊန္းျပအံကြက္တြင္ ေတြ႔ႏိုင္
သည္။

 “ ကေ႑ပါင္းစံမုွ ဖိႏွပိသ္က္ေရာကမ္ႈ ဆိသုညမ္ွာ 
ဝိေသသလက ၡဏာႏငွ့္ အငအ္ား/အာဏာ
တို႔၏ ဆက္ႏြယမ္ႈေအၾ ကာင္းကို ေ ြတးေတာျ
ခင္း ျ ဖစသ္ည။္.”
ကငမ္ဘ္ာေလ ခရမ္းေရွာ။ အနားသတမ္်ဥ္္းမ်ားကို ေရး ြဆဲျ ခ
င္း - အသားေရာ ြင္ကဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေအပၚ အၾ ကမ္းဖက္
မႈ၊ ကေ႑ပါင္းစံမုွံု ဖိႏွပိသ္က္ေရာကမ္ႈ၊ ႏငွ့္ ႏိငုင္ံေရး ဝိေသသ
လက ၡဏာမ်ား (၁၉၉၄)။ https://bit.ly/2LpbAGx

GBV ဆိငုရ္ာ ေအရးေပၚ တံု႔ျ
ပန္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း အစီ
အစဥ္၌္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေက
လးငယမ္်ားအား ပါဝငလ္ု
ပ္ေဆာင္ေစရန္ အဘယ္ေၾ
ကာင့္ ေအရးႀ ကီးသနည္း။ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနတိုင္းတြင္ မတူ
ကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ရွိၾ
ကသည္။ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားတြင္ရွိေ
သာ ၎တို႔၏ မတူကြဲျပားမႈတိုင္းကို နားလည္ရန္ အၿမဲတ
မ္း ရွာေဖြေလ့လာသင့္ကာ ထို မတူကြဲျပားသည့္ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အႏ�
ရာယ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္
ထုတ္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္၊ ႏွင့္ အားလံုး ပါဝင္လုပ္ေဆာ
င္ႏိုင္ေသာ GBV အစီအစဥ္္ျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာေစရန္ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရယူရာတြင္ ၎တို႔၏ အခက္အခဲမ်ားကို တိုးပြားေစကာ 
၎တို႔၏ အင္အား/အာဏာ၊ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ GBV ခံစားရျ
ခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းတို႔ကို ေလ်ာ့က်ေ
စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖိႏွိပ္မႈပံုစံမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရ
သည္။ ေရႊေေျပာင္းေနထိုင္ရေသာ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳေႏွင့္ ေ
ဒသခံ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳေသည္ ၎တို႔၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးရရွိႏို
င္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံရလိမ့္မည္။ GBV ဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားမွ ၎တို႔သည္ ရပ္ရြာအ
သိုင္းအဝန္းရွိ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား လူ
မ်ိဳးႏြယ္ အမ်ားစုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ HIV 
ခံစားေနရသူမ်ား၊ သာမာန္လူမ်ားကဲ့သို႔ ျပဳမူလႈပ္ရွားႏိုင္
သည္ဟု ခံယူထားေသာ ခ်ိဳေယြင္းခ်က္ရွိသူမ်ား၊ ပညာ အ
ရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား၊ ဆန္႔က်င္ဖက္ လိင္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သ
က္သူမ်ား၊ လိင္ႏွင့္ က်ား/မေရးရာ (ဂ်ဲန္ဒါ) ထပ္တူက်သူ
မ်ား စသည့္ ျမင့္မားေသာ လူမႈ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဆ
င့္အတန္း/အလႊာ မွ ဆင္းသက္လာသည့္ အခြင့္ထူးခံ သ
က္လတ္ပိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေန
သည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစရမည္။ 
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က်ယ္ေျပာေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ တန္ဖိုး
မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္္းမ်ားအျပင္ GBV ဆိုင္ရာ အေျခခံ စည္း
မ်ဥ္္းမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အား
လံုးကို GBV လုပ္ငန္းအစီအစဥ္္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ
အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား လိုအပ္သည္။ ဘက္လိုက္မႈမရွိျခင္း ဟူသ
ည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္္းတြင္ ခြဲျခားဆ
က္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္တြင္သာ မူတည္၍ အကူ
အညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေ
ထာက္ပံ့မႈေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အတားအဆီးမ်ား
ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ လူအုပ္
စု အဖြဲ႔ဝင္ အားလံုးသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အသ
က္ကယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မွ်တ၍ တန္းတူျဖစ္စြာ လ
က္လွမ္းမီႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။2 စပီးယား စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားတြ
င္ အသက္အရြယ္၊ လိင္ ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ခြဲျခားမွ
တ္သားထားျခင္းသည္ အႏ�ရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရွိသူ
မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ 
သိသင့္ေသာ အဓိိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေ
ဖာ္ျပထားသည္။3 အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြ
င္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားအား ဖယ္က်ဥ္္ထားျခင္းသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျ
ပႆနာမ်ား၊ လူမႈ-စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈ၊ ဒဏ္ရာရသူ အေရအတြက္မ်ားကို ျမင့္မားေစသည္။ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၏ ရလာဒ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ားမွ သူတို႔၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကို ျဖည့္ဆည္းယူႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ကို ကန္႔သတ္ေပးလို
က္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ကာ ထပ္မံ၍ အၾ
ကမ္းဖက္ခံရႏိုင္ေသာ အႏ�ရာယ္ကို တိုးျမင့္ေစသည္။ 
အားလံုးပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ ကၽြမ္းက်င္စြမ္း
ရည္မ်ား မလိုအပ္ဘဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ား အားလံုး၏ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္မႈအား တန္းတူညီစြာ ရရွိႏိုင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးႏို
င္ရန္အတြက္ ရွိေနေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ေဖာ္ထု
တ္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

သတိခ်ပ္ရန္။ အေျခအေနတိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ GBV ႀကံဳေတြ႔ခံစားႏိုင္ေခ် အျ
မင့္မားဆံုးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမာၻတ
စ္ဝွမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားမွ ခံယူ 

2 ADCAP Training, p. 22. http://bit.ly/380xMhD
3 စပီးယား စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား https://www.spherestandards.org/handbook-2018/

ရရွိေသာ အင္အား/အာဏာႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရး ၊ စန
စ္က်ေသာ က်ား/မေရးရာ မညီမွ်မႈ၊ က်ား/မ ေရးရာ အေ
လးသာ လႊမ္းမိုးမႈတြင္ သူတို႔၏ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ႏွိ
မ့္က်သည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္အတန္း တို႔ေၾ
ကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဤ အရင္းအျ မစအ္ား မည္
သမူွ အသံုးျ ပဳသင္သ့နည္း။ 

IRC ၏ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳ
တင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း model, 
assessment tools, ႏွင့္ training package ကို အသံုးျ
ပဳေနေသာ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား
သည္ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတ
င္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္္မွတ
စ္ဆင့္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးေနသည္ကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စုကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဤ လမ္း
ညႊန္ခ်က္မွတ္စုသည္ GBV ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခ
င္း စြမ္းရည္ရွိ၍ ေသခ်ာစြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ 
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ GBVကို အထူးျပဳ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္
သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္မွတ္
စုသည္ ေဒသခံလူထုတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အ
က်ပ္အတည္း က်ေရာက္လာခ်ိန္၌ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြ
က္ႏိုင္ေသာ GBV အစီအစဥ္္ျဖင့္ BLTGI အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ အ
မ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစ
ည္းမ်ားႏွင့္ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို 
ပ့ံပိုးေပးရာတြင္ အဓိိက အသံုးျပဳရန္ ေရးသားျပဳစုထားျခ
င္းျဖစ္သည္။ 
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ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္မွတ္စုႏွင့္ ပူးတြဲပါ သင္တန္းလမ္းညႊန္
သည္ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား မ
တူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအ
တြက္ အားလံုးပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ GBV အစီအစဥ္္
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ျပန္လည္သံုးသပ္
ရန္၊ ေလ့လာသင္ယူရန္ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
အတြက္ ပံုစံျပဳေရးဆြဲထားသည္။ ဤ အရင္းအျမစ္ကို အ
သံုးျပဳရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္အား ေအာက္ပါအ
ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

 » အျ ခားသူမ်ားကို ေရွာငက္်ဥ္ပ္ါ။ ဤသညမ္ွာ က ြၽႏုပ္္
တို႔ေအၾ ကာင္းျ ဖစသ္ညက္ို အသအိမတွ္ျ ပဳပါ။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားမွ GBV ကို 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ၎တို႔၏ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ သို႔မဟု
တ္ ဘာသာေရး၊ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာ၊ လိင္စိ
တ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ မသန္မစြမ္း၊ အဆင့္အတန္း၊ လူမ်ိဳး၊ က်ား/
မေရးရာ တို႔ကို အေျခခံ၍ မိမိကိုယ္ကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွ
င့္ အထူးအခြင့္အေရးတို႔ ေတြေႀကံဳရလိမ့္မည္။ ၎ အေတြ႔အႀ
ကံဳႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားကသာလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္သည့္အတြက္ အားလံုးပါဝင္လုပ္ေ
ဆာင္ျခင္းကို ေဘာင္ခတ္ထားမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္္ပါ။ အဆိုပါ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို အျခားသူမ်ားထံလႊဲအပ္ျခင္းသည္ ဖယ္က်
ဥ္္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳ
လုပ္မည့္အစား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မတူကြဲျပားမႈ၊ ခြဲျခားဆ
က္ဆံျခင္းႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ 
အသိပညာႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေဝ
မွ်ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးပါ။ 

 » မမိကိုယိက္ို သတိျ ပဳပါ။ 

သင္၏ ဘက္လိုက္မႈႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို သတိထားပါ။ 
အခြင့္ထူးေပးျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရရွိေ
သာ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ထင္
ဟပ္ သံုးသပ္ပါ။ သင့္တြင္ ရွိေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို 
သိရွိကာ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားမွ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အႏ�ရာယ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား
အေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာသင္ယူရာတြင္ အကူအညီရယူပါ။ 
အဆိုပါ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးင
ယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡ
ဏာမ်ားသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာေၾ
ကာင့္ ၎တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာသင္
ယူရာတြင္ ရိုးသားပြင့္လင္းမႈ ရွိပါေစ။

 » ပတဝ္န္းက်ငမ္ွ စနေစ္က်သာ အတားအဆီးမ်ားႏငွ့္ လူ
ပဂုိၢဳလကုိ္ ဗဟိုျ ပဳပါ။ 

GBV ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီရာတြင္ မတူကြဲျပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေ
တြ႔ရေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ GBV ႀကံဳေ
တြ႔ႏိုင္ေသာ အႏ�ရာယ္မ်ား အားလံုးကို တိုးျမင့္ေစသည့္ စ
နစ္က်ေသာ မမွ်တမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ထိုအမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ ျမင့္မားစြာ မည္ကဲ့သို႔ ေတြ႔ႀ
ကံဳေနရသည္ကို ရွာေဖြပါ။ 

 » မတူ ြကဲျ ပားမႈကုိ အားေပးဂဏု္ျ ပဳပါ။ 

ဤအရင္းအျမစ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အဓိိကသတင္းစကား တ
စ္ခုမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ GBV အစီအစဥ္္ အားလံုးတြင္ လုပ္ေ
ဆာင္သကဲ့သို႔ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ားအား အားသာခ်က္ကို ဗဟိုျပဳေသာ ခ်ဥ္္းကပ္န
ည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ခ်ဥ္္းကပ္ လုပ္ေ
ဆာင္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ 
မတူကြဲျပားေသာ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ၎တို႔၏ မတူကြဲျ
ပားေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အ
ဖြဲေငယ္မ်ားတြင္ သူတို႔ရရွိေသာ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ အျပ
န္အလွန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးသည္။ အားသာခ်
က္ကို ဗဟုိျပဳေသာ ခ်ဥ္္းကပ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ား အားလံုးပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ GBV အ
စီအစဥ္္ျဖစ္လာေစရန္ ဖန္တီးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ျမင့္
မားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

 » ေလလ့ာသငယ္မူႈ ြတင္ ဂတကိဝတ္ျ ပဳပါ။

အုပ္စုအတြင္းရွိ မမွ်တသည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ ေလ့
လာမွတ္သားျခင္း မရွိသည့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္
ဆံျခင္းႏွင့္ မမွ်တမႈ၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ ပံုစံမ်ားက အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသ
က္ေရာက္ေစသည္ကို GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေ
နသူမ်ားမွ ေလ့လာေနဆဲျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အ
ခ်င္းခ်င္း နားေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူရန္အတြက္ 
ရိုးသားပြင့္လင္းကာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားအား ပ
ယ္ဖ်က္ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လံုၿခံဳစြာ လက္လွမ္းမီခြင့္
ကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ကိုယ္ပိုင္ ကၽြမ္းက်င္ရာတြင္ ရွိေသာ တန္
ဖိုးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေပးရန္ ဂတိကဝတ္ျပဳ၍ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အားလံုးအေပၚ ခြဲျခားဆ
က္ဆံျခင္းမ်ား အဆံုးသတ္ေပးႏိုင္ရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာ
င္ရမည္။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးစု၊ LGBTQ၊ မသန္မစြမ္း၊ ႏွင့္ 
အသက္ႀကီးသူမ်ားဆိုင္ရာ၌ ေဒသတြင္းရွိ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေလ့လာသင္ယူျခင္းတြင္ မိတ္ဖက္မ်ား ျဖ
စ္သည္။ ပိုမိုေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ အျခားေသာ လူမႈေရးဆို
င္ရာ တရားမွ်တမႈတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ကြ
န္ယက္ တည္ေဆာက္ထားပါ။ 
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အဓိပိ ၸါ ြယ္ဖင္ဆ့ိခု်ကမ္်ားႏွ
င့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
 w လကလ္မွ္းမီေသာ။ ။ GBV ဆိငုရ္ာ တံု႔ျ ပန္ေဆာ ြင္ရက္ျ
ခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို လကလ္မွ္းမီႏိငုသ္ည္ ဆိသုည္
မွာ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလး
ငယမ္်ားမွ သတူို႔၏ လိအုပခ္်ကမ္်ားႏငွ္အ့ညီ လံၿု ခံဳ ြစာ 
အခ်နိမ္ီ လကလ္မွ္းမ၍ီ အသံုးျ ပဳ ြခင္ရ့ွိျ ခင္း ျ ဖစသ္ည။္ 
မသနမ္ ြစမ္းသမူ်ား အ ြခင္ေ့အရးဆိငုရ္ာ ကလုသမဂၢ ေၾ
ကျ ငာစာတမ္း ြတင္ လကလ္မွ္းမီႏို ြင္စမ္းကို မသနမ္ ြစ
မ္းသူမ်ားသည္ အျ ခားသမူ်ားႏငွ့္ တန္းတူ ဝန္ေဆာငမ္ႈ
မ်ား လကလ္မွ္းမီႏို ြင္ခင့္ ရွိျ ခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ သ
င့္ေလ်ာ္ေသာ အစအီမမံ်ား ျ ပဳလပု္ျ ခင္း ဟ၍ူ အဓိပိ ၸါ
ြယ္ဖင္ဆ့ိထုားသည။္ 

 w ဘကလ္ိကုမ္ႈ။ ။ တစစ္ံတုစ္ေယာက္ သို႔မဟတု္ တစစ္ံတု
စခ္ုေပၚ ြတင္ ထားရွသိည့္ မလိမုနု္းထား အျ မင/္ခစံားခ်
က။္ တစခ္ါတစရ္ံြတင္ ဘကလ္ိကုမ္ႈမ်ားသည္ က်ယ္ျ ပန္႔ ြစာ 
လကခ္ထံားၿ ပီးျ ဖစ္ေသာ ပံစုေံအပၚ ြတင္ ေအျ ခခ၍ံ တို
ကရ္ိကု္ျ ဖစ္ေစ ြသယဝ္ိကု၍္ျ ဖစ္ေစ ြခဲျ ခားဆကဆ္ံေ
သာ ေအလအ့ထမ်ားႏငွ့္ အႏ�ရာယရ္ွသိည့္ ေသဘာ
ထားအျ မငမ္်ားကုိ ျ ဖစ္ေပေၚစသည။္ လူေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားသည္ တိေက်သာ လအူပုစ္တုစစ္ေုအပၚ ြခဲျ ခား
ဆကဆ္မံႈကို ျ ဖစ္ေစသည့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ထားရွိ
ခဲ့ေသာ လမူႈေရးဆိငုရ္ာ စသံတမ္တွခ္်ကမ္်ားမွ ျ ဖစ္ေပၚ
လာသည့္ ၎တို႔၏ ဘကလ္ိကုမ္ႈမ်ားကို သတမိျ ပဳမဘိဲ 
ရွိႏိငုသ္ည။္ 

 w လငိ္ႏငွ့္ က်ား/ေမရးရာ (ဂ်နဲဒ္ါ) ထပတ္ကူ်သမူ်ား။ ။ ေ
ြမး ြဖားသည္အ့ခ်ိြန္တင္ အမ်ားသတမ္တွ္ေပးသည့္ အမ်ိဳး
သမီးျ ဖစ္ျ ခင္း လိင္ႏငွ့္ က်ား/ေမရးရာ (ဂ်နဲဒ္ါ) ဝိေသ
သလက ၡဏာမ်ား ထပတ္ေူက်သာ အမ်ိဳးသမီးတစဥ္ီးး 
သို႔မဟတု္ မနိ္းေကလးငယတ္စဥ္ီးး။ 

 w ြခဲျ ခားဆကဆ္ံျ ခင္း။ ။ တားျ မစထ္ားေသာ ေအၾ ကာ
င္းအရာတစခ္ခုုႏငွ့္ ဆကစ္ပ္ေနသညဟ္ူေသာ ေအၾ
ကာင္းျ ပခ်ကတ္စခ္ုျ ဖင့္ ြကဲျ ပားျ ခားနားေသာ ပဂုိၢဳ
လ္ေရးဆိငုရ္ာ အဆင္အ့တန္းတစခ္ုေၾ ကာင့္ ထိသုူ
သည္ အျ ခားသမူ်ားထက္ ေလ်ာန့ည္း ြစာ မ်က္ႏွာ
သာေပး ဆကဆ္ခံေံရသာ အခ်နိ္ သို႔မဟတု္ အလားတူ
ေအျ ခေအန ြတင္ တိကုရ္ို ြက္ခဲျ ခားဆကဆ္ံျ ခင္း ျ ဖ
စ္ေပၚသည။္ ြသယဝ္ိကု္ေသာ ြခဲျ ခားဆကဆ္ံျ ခင္း ဆိသု
ညမ္ွာ ေအလအ့ထမ်ား၊ ေပၚလစမီ်ားႏငွ့္ ဥ္ေပဒမ်ားမွ 
ဘကလ္ိကုမ္ႈ မရွိေသာလ္ည္း အခ်ိဳေေသာသမူ်ားေအပၚ
ြတင္ အခ်ိဳးအစားမညေီမွ်သာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈ
မ်ား ရွိေစသည။္ 

4 ကြန္းဝဲလ္၊ p. 1. အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း- မည္သည္က အလုပ္သြင္ေစသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳး
တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သုေသတနျပဳျခင္း ကမာၻ႔ အဖြဲ႔အစည္း (၂၀၁၄) 

5 PAL, p. 4.

 w ြစမ္းရည္ျ မင္တ့င္ျ ခင္း။ ။ ြစမ္းရည္ျ မင္တ့င္ျ ခင္းဆိသု
ညမ္ွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ ဆယ္ေက်ာသ္က္ မနိ္းေကလး
ငယမ္်ားသည္ သူတို႔၏ ဘဝႏငွ့္ ခႏ ၶာကိယုမ္်ားအား ထိ
န္းေက်ာင္းႏိငု္ေသာ ြစမ္းရည္ တိုးတကလ္ာသည့္ ျ ဖစ္
စဥ္တ္စခ္ုျ ဖစသ္ည။္ ဆိလုိရုင္းမွာ မမိကိုယိက္ို အားကိုးႏို
ြင္စမ္း တုိးျ မင့္ျ ခင္း၊ ျ ပႆနာမ်ား ေျ ဖရငွ္းႏိငု္ျ ခင္း၊ ြစ
မ္းရညမ္်ား ရရွိျ ခင္း၊ သတူို႔ကိယုပ္ိငု္ အစအီစဥ္မ္်ား ခ်မွ
တ္ႏိငု္ျ ခင္းျ ဖစသ္ည။္ ြစမ္းရည္ျ မင္တ့င္ျ ခင္းသည္ မမွ်
တမႈ၊ ြခဲျ ခားဆကဆ္ံျ ခင္း၊ႏငွ့္ က်ား/မ ေအျ ချ ပဳအၾ
ကမ္းဖကမ္ႈကို အကန္႔အသတမ္ရွိ ဆကလ္က္ျ ဖစ္ေပၚရန္ 
အားျ ဖည့္ေပးသည့္ အ ြဖဲ႔အစည္းမ်ားႏငွ့္ ြဖဲ႔စည္းပံမု်ား အပါ
အဝင္ ၎တို႔ဘဝမ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈရွိေစသ
ည့္ အ ြဖဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျ ဖစစ္ဥ္မ္်ား၊ ႏငွ့္ ေပၚလစမီ်ားကို လႊ
မ္းမိုးႏိငုရ္နအ္ ြတက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တ ြတ္စမ္းေစ
သည။္ ထုိခယံခူ် ြက္တင္ အဓိပိ ၸါယ္ျ ပည္ေ့ဝသာ ေ ြရးခ်
ယမ္ႈမ်ား ျ ပဳလပု္ႏို ြင္စမ္း ရရွိေစျ ခင္း၏ ေအရးႀ ကီးမႈ
ကို ဦးးတည္ေသာ လမူႈေရးဆိငုရ္ာ ေျ ပာင္းလဲျ ခင္းအ
လပု၌္4 အခ်နိၾ္ ကာျ မင့္ ြစာ လပု္ေဆာငခ္ဲေ့ရသာ သမိငု္း
ရွသိည။္5

 w ဖယက္်ဥ္ထ္ားျ ခင္း။ ။ ဖယက္်ဥ္ထ္ားျ ခင္းဆိသုညမ္ွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား၏ ဘဝ ြတင္ 
ေ ြတ႔ႀ ကံဳႏိငု္ေသာ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈႏငွ့္ ြခဲျ ခားဆကဆ္ံ
မႈ၏ အက်ိဳးဆကဆ္ိုးျ ဖစသ္ည။္ က ြၽႏုပ္တ္ို႔သည္ ဖယက္်
ဥ္ထ္ားခေံရသာ အုပစ္မု်ားကို သလိွ်က္ျ ဖစ္ေစ မသလိွ်
က္ျ ဖစ္ေစ တစဆ္င္န့မိ့္ေသာ ေအနအထားသို႔ ေရာက္
ရွိေစသည္အ့ျ ပင္ ရ ြပ္ရာအသိငု္းအဝိငု္း ြတင္ 
၎တုိ႔သည္ အငအ္ား/အာဏာရွိေသာ သို႔မဟတု္ 
အထူးအ ြခင္ေ့အရးရွသိမူ်ားထက္ ပုိ၍ ေအရးမပါသည္
ဟု ခစံားေရစသည။္ 

 w လိြင္ကဗဲဟုိျ ပဳ စ။ံ ။ လတူိငု္းသည္ လိြင္ကခဲ်စခ္ငသ္ူ 
(straight) သာျ ဖစသ္ညဟ္ူေသာ ထင္ျ မငယ္ဆူခ်က္
ေအပၚ မတူည၍္ ျ ပဳမူေသာ အမအူက်င္၊့ ေသဘာထား
မ်ားႏငွ့္ စနစမ္်ား။ 

 w ဝိေသသလက ၡဏာ။ ။ ဝိေသသလက ၡဏာဟဆုိရုာ၌ 
တစစ္ံတုစ္ေယာက၏္ ေအ ြတ႔အႀ ကံဳမွ ရရွိေသာ ြကဲျ
ပားျ ခားနားသည့္ ရႈေထာင္မ့်ား ပါဝငသ္ည။္ လမူႈပတဝ္
န္းက်ငရ္ွိ တစ္ေယာကခ္်င္းစအီား မညသ္မူညဝ္ါျ ဖစသ္
ညက္ို တကိ် ြစာ ေဖာည္ႊန္းေပး၍ သီးျ ခားအပုစ္မု်ားသို႔ 
ဆက္ႏြယ္ေေစသာ ၎တို႔၏ ြသင္ျ ပငလ္က ၡဏာမ်ား 
(ဥ္ပမာ- အသကအ္ ြရယ၊္ အဆင္အ့တန္း၊ လမူ်ိဳးစု စ
သျ ဖင္)့ ႏငွ့္ အခန္းက႑မ်ား (ဥ္ပမာ- မခိင၊္ 
အားကစားသမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေခါင္းေဆာင)္ကို ရ
ညည္ႊန္းသည။္ တစဥ္ီးးတစ္ေယာကအ္ား အျ ခားသမူ်ား
မွ မညသုိ္႔ျ ပဳမဆူကဆ္ပံံ၊ု ထိသုေူအနျ ဖင့္ ပတဝ္န္းက်င္
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အား မညသ္ို႔ရႈျ မငက္ာ တံု႔ျ ပနရ္န္ ေ ြရးခ်ယသ္ည္ေ့အပၚ 
ထိသူု၏ သတမ္တွခ္ထံားေရသာ ဝိေသသလက ၡဏာက 
လႊမ္းမိုးထားသည။္ အခ်ိဳေေသာ ဝိေသသလက ၡဏာမ်ား 
(ဥ္ပမာ- အသားေအရာင)္ သည္ ေအတာအ္တန္ လူ
သမိ်ားၿ ပီး အျ ခားရႈေထာင္မ့်ား (ဥ္ပမာ- လငိစ္တိတ္မိ္း
ညႊတမ္ႈ) သည္ ဆံုးျ ဖတခ္်ကခ္်ခရံျ ခင္း၊ ျ ငင္းဆိခုရံမႈ
ကို ေၾ ကာ ြက္ရ ႔ံျ ခင္း၊ သို႔မဟတု္ စတိဒ္ဏရ္ာတိေု႔ ၾ
ကာင့္ ေမွ်ဝရန္ မလံၿု ခံဳသညဟ္ု ခစံားေရစႏိငုသ္ည။္6 
ဝိေသသလက ၡဏာမ်ားသည္ မမိကိိယုက္ို ေ ြရးခ်ယ္
ထားျ ခင္း ႏငွ့္ ပတဝ္န္းက်ငမ္ွ သတမ္တွခ္ရံျ ခင္း ႏစွမ္်ိဳးစ
လံုး ျ ဖစ္ႏိငုသ္ညကုိ္ သတိျ ပဳရန္ ေအရးႀ ကီးသည။္ 
ဥ္ပမာ- မသ ြန္စမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ားသည္ ကိယုတုိ္င္ မသ ြန္စမ္းျ ဖစ္ေနသညဟ္ု မခယံူ
ထားေသာေၾ ကာင့္ အျ ခားသမူ်ားမွ မသ ြန္စမ္းအျ ဖစ္ 
ရႈျ မငထ္ားျ ခင္းသည္ ထိသုတူို႔အား ထခိိကုန္ာက်င္ေစ
သည။္ 

 w အားလံုးပါဝငလ္ပု္ေဆာင္ျ ခင္း။ ။ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္
ြရက္ျ ခင္းဆိသုညမ္ွာ လထူမုွ အရင္းအျ မစမ္်ားႏငွ့္ ဝန္ေ
ဆာငမ္ႈမ်ားကို လကလ္မွ္းမီျ ခင္း၊ ရ ြပ္ရာအသိငု္းအဝိငု္း
ြတင္ လထူ၏ု ပါဝင္ေဆာ ြင္ရကမ္ႈ တုိးတကလ္ာေစရန္ 
လပု္ေဆာေင္ရသာ ျ ဖစစ္ဥ္တ္စခ္ုျ ဖစသ္ည။္ အထူးသျ
ဖင့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား လကလ္မွ္းမရီန္ႏငွ့္ ပါဝငလ္ပု္ေဆာ
င္ႏုငိရ္န္ ေနာကထ္ပ္ျ ဖစ္ေပၚလာမည့္ အခကအ္ခမဲ်ား၊ 
တိုးျ မင္လ့ာေသာ အႏ�ရာယမ္်ားႏငွ့္ ြခဲျ ခားဆကဆ္မံႈ
မ်ား ေ ြတ႔ႀ ကံဳေနရသည့္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအ ြတက္ အားလံုးပါဝင္ေ
ဆာ ြင္ရက္ျ ခင္းသည္ ေအရးႀ ကီးပါသည။္ အားလံုးပါ
ဝင္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္းဆိရုာ၌ လတူိငု္းသည္ ဝန္ေဆာငမ္ႈ
မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိငုက္ာ အဓိပိ ၸါယ္ျ ပည္ဝ့
ြစာ ပါဝငလ္ပု္ေဆာင္ႏိငု္ျ ခင္းကို ေသခ်ာေစရနအ္ ြတက္ 
အခကအ္ခမဲ်ားႏငွ့္ အႏ�ရာယမ္်ားကို တကၾ္ ြက ြစာ ေ
ဖာထ္တု္ေျ ဖရငွ္းျ ခင္း ပါဝငသ္ည။္ ထို႔ျ ပင္ အ ြခင္ေ့အရး
မ်ားအ ြတက္ ေလးစားမႈႏငွ့္ လထူ၏ုအသ၊ံ အရင္းအျ မ
စမ္်ားအား လကလ္မွ္းမမီႈ၊ အ ြခင္အ့လမ္းမ်ားအား တိုးျ
မင့္ေပးျ ခင္းတို႔လည္း ပါဝငသ္ည။္7

 w ကေ႑ပါင္းစံမုွ ဖိႏွပိသ္က္ေရာကမ္ႈ။ ။ ဤ အမ်ိဳးသမီး 
အ ြခင္ေ့အရး တကၾ္ ြကလႈပရ္ွားမႈဆုိငရ္ာ မူေဘာငအ္ား 
ကင(္မ)္ဘာေလ ခရင္းေရွာမွ ဖနတီ္းခဲက့ာ8 ၎ ြတင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ားသည္ သတူို႔၏ 
လမူ်ိဳးစ၊ု ဘာသာေရး၊ က်ား/ေမရးရာ ဝိေသသလက
ဏာ၊ လိငစ္တိတ္မိ္းညႊတမ္ႈ၊ မသ ြန္စမ္းျ ဖစ္ျ ခင္း၊ အသ
ကအ္ ြရယ္၊ အဆင္အ့တန္းႏငွ့္ လမူ်ိဳးကို ေအျ ခခ၍ံ ြခဲျ
ခားဆကဆ္ံျ ခင္း ႏငွ့္ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈအား ျ ခားနား

6 လူထုအသံ ျမင့္တင္ျခင္း၊ ေရွေဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ p. 47
7 WID ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသနည္း။
8 လိင္ႏွင့္ လူမ်ိဳးဆိုင္ရာ ဘက္ေပါင္းစံု အေရးပါေစျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူ လူမည္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဥ္ီး၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ဆန္႔က်င္ျခ

င္း အယူဝါဒအား အေသးစိတ္ သံုးသပ္ျခင္း။ အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ႀကြလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ သီအိုရီႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ကင္
မ္ဘာေလ ခရမ္းေရွာ၊ ၁၉၈၉။ https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf

9 UNHCR. အေရးေပၚ အေျခအေနဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္။ p. 1.

ြစာ ေ ြတ႔ႀ ကံဳရသည္ေ့အပၚ ဖိႏွပိခ္်ဳပခ္်ယ္ျ ခင္း၏ တစ္
ခုႏငွ့္ တစခ္ခုိငုမ္ာ ြစာ ခ်တိဆ္က္ေေနသာ စနစမ္်ားက မ
ညက္ဲသ့ို႔ အဓိပိ ၸါယ္သက္ေရာက္ေစသညက္ို ရငွ္းျ ပထား
သည။္ ကေ႑ပါင္းစံမုွ ခ်ဥ္္းကပမ္ႈတစခ္ု ြတင္ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ား အုပစ္တုစစ္၏ု လိအုပခ္်ကမ္်ား သို႔မဟတု္ ေအ
ြတ႔အႀ ကံဳမ်ားကုိ အျ ခားတစစ္ုႏငွ့္ ႏိႈင္းယဥွ္က္ာ ဦးး
စားေပးျ ခင္းထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ားက ႀ ကံဳေ ြတ႔ခဲေ့ရသာ မမွ်တမႈ ေအ ြတ႔အႀ ကံဳ
မ်ားကို နားလည္ေပးျ ခင္းအားျ ဖင့္ လမူႈေရးဆိငုရ္ာ တ
ရားမွ်တမႈ ရရွိေအာင္ လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား လိအုပ္
သည။္ 

 w လနူည္းစ/ု လနူည္းစမု်ား။ ။ မညသ္ည့္ အ ြဖဲ႔မ်ားသည္ လူ
နည္းစု အုပစ္မု်ားအျ ဖစ္ သတမ္တွ္ႏိငုသ္ညဆ္ိုေသာ ႏိငု္
ငတံကာမွ ေသဘာတညူထီားသည့္ အဓိပိ ၸါ ြယ္ဖင္ဆ့ိခု်
က္ မရွိေသးပါ။ ေယဘယု်အားျ ဖင့္ လနူည္းစမု်ားကို 
မ်ိဳးႏြယစ္၊ု ဘာသာေရး သို႔မဟတု္ လမူ်ိဳးေရးဆိငုရ္ာ သမို
င္းေၾ ကာင္းအရ လဥူီးးေရ၏ အမ်ားစမုွ ျ ခားနားထားေ
သာ အပုစ္မု်ား အျ ဖစ္ အဓိပိ ၸါ ြယ္ဖင္ဆ့ိခုဲသ့ည။္ ၁၉၉၂ 
ခုႏွ ြစ္တင္ အတည္ျ ပဳခ်မတွခ္ဲ့ေသာ ကသုမဂၢ၏ လနူ
ည္းစမု်ားဆိငုရ္ာ ေၾ ကျ ငာစာတမ္း ြတင္ လနူည္းစမု်ား
အား ဘာသာစကား၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္္ေက်းမႈ၊ လမူ်ိဳး
စ၊ု သို႔မဟတု္ လမူ်ိဳးေရးဆိငုရ္ာ ဝိေသသလက ၡဏာေအ
ပၚ ေအျ ခခံေသာ အ ြဖဲ႔မ်ားကို ရညည္ႊန္း၍ တိငု္းျ ပညမ္ွ 
၎တုိ႔၏ ျ ဖစတ္ညမ္ႈကို ကာ ြကယ္ေပးသင္သ့ညဟ္ု အ
ခိငုအ္မာေျ ပာဆိထုားသည။္ ဝိေသသလက ၡဏာမ်ား
သည္ လူနည္းစမု်ားအား ေအျ ခေအနတစခ္မုွ တစခ္ု
ြတင္ အ ြလနက္်ယ္ျ ပန္႔ ြစာ သတမ္တွထ္ားသည။္9 ေအရးႀ
ကီးသညမ္ွာ လမူႈေရးအ ြဖဲ႔မ်ားသည္ “လနူည္းစမု်ား”ဟသူ
ည့္ ေခါင္းစဥ္္ေအာ ြက္တင္ သက္ေတာင္သ့ကသ္ာျ ဖစ္
သညဟ္ု မခစံားေရပ။ အဘယ္ေၾ ကာင္ဆ့ိုေသာ္ 
၎သည္ မွ်တမႈရယရူာ ြတင္ ေအႏွာင္အ့ယကွ္ျ ဖစ္ေ
စကာ အာဏာ ဆက္ႏြယမ္ႈမ်ားကို ပံု ြသင္းၿ ပီး လမူ်ားစု 
အပုစ္ထုက္ ပိမုို တနဖ္ိုးနည္းေေစသာ သို႔မဟတု္ အားန
ည္းခ်က္ျ ဖစ္ေေစသာ၊ “ထခိို ြက္လယမ္ႈ” တို႔ျ ဖင့္ ဆက္
စပ္ေနႏိငု္ေသာေၾ ကာင့္ ျ ဖစသ္ည။္ အဆိပုါ ေမကာ
င္းေသာ ခ်တိဆ္ကမ္ႈေၾ ကာင့္ ဤ လမ္းညႊနခ္်က္ မတွ္
စ၌ု ဘာသာေရးႏငွ့္ တိငု္းရင္းသား လမူ်ိဳးစု ဆက္ႏြယမ္ႈ 
ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျ ပဳထားသည။္

 w ပါဝင္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း။ ။ ရ ြပ္ရာအသိငု္းအဝိငု္းႏငွ့္ က်
ယ္ျ ပနေ္႔သာ လသူားခ်င္းစာနာမႈဆိငုရ္ာ စနစအ္ ြတင္း 
ဆံုးျ ဖတခ္်ကခ္်ျ ခင္းႏငွ့္ လႈပရ္ွားေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း ႏစွ္
မ်ိဳးလံုး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား အဓိိ
ပ ၸါယ္ျ ပည္ဝ့ ြစာ ပါဝင္ျ ခင္း။ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳး
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သမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား၏ ရွိႏငွ္ၿ့ ပီးေသာ အရ
င္းအျ မစမ္်ားႏငွ့္ ြစမ္းရညမ္်ားကို ျ မင္တ့င္ေပးျ ခင္းျ ဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ားမွ ပါဝင္ေဆာင္
ြရက္ျ ခင္းသည္ ရ ြပ္ရာ၏ ဒဏခ္ံႏိငုမ္ႈကို တိုးတက္ေစ
သည။္ တစဥ္ီးးခ်င္းျ ဖစ္ေစ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး လႈပရ္ွား
မႈမ်ား ႏငွ့္ အ ြဖဲ႔မ်ားမွ တစဆ္င့့္ျ ဖစ္ေစ ေဘးဒဏသ္င့္ ရပ္
ြရာအသိငု္းအဝိငု္းရွိ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား၏ ပါဝင္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း
သည္ ေရရညွတ္ညတ္ံမ့ႈကို တိုးတက္ေစျ ခင္း၊ ဒဏခ္ံႏိငု္
မႈကို ျ မင္တ့င္ေပးျ ခင္း၊ ေဒသခမံ်ားမွ ပိငုဆ္ိငုမ္ႈကို တိုးျ
မင့္ေပးျ ခင္း၊ ေဒသ ြတင္းရွိ ြစမ္းရညမ္်ားကို ျ မင္တ့င္ေ
ပးျ ခင္းတို႔ ျ ပဳလပု္ႏိငုသ္ည။္10 ပါဝင္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခ
သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိငုရ္ာ ြတင္ ပိမုိုေကာင္း ြမန္ေ
သာ ရလာဒမ္်ား ရရွိေစ၍ ြစမ္းရည္ျ မင္တ့င္ျ ခင္း၏ အ
ဓိကိေက်သာ အစတိအ္ပိငု္းတစခ္ု ျ ဖစသ္ည။္ 

10 Action Aid, ေရွေတန္းသို႔။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္အား အေျပာင္းအ
လဲျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္စဥ္္, p. 5 (၂၀၁၆).

11 CRPD, Art. 2

 w နာမစ္ားမ်ား။ ။ နာမစ္ားတစခ္ဆုိသုညမ္ွာ လပူဂုိၢဳလတ္စ္
ဦးး စကားေျ ပာျ ခင္း (က ြၽႏုပ္္ သို႔မဟတု္ သင)္ သို႔မဟု
တ္ တစစ္ံတုစ္ေယာက၊္ တစစ္ံတုစခ္ကု ေျ ပာဆိုျ ခင္းခရံ
လွ်င္ (သမူ၊ သ၊ူ ၎၊ သတူို႔ သို႔မဟတု္ ထိဟုာ) ရညည္ႊ
န္းသည့္ စကားလံုးတစလ္ံုးျ ဖစသ္ည။္ က်ား/ေမရးရာ ခံ
ယခူ်က္ ေျ ပာင္းလထဲားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္း
ေကလးငယမ္်ားအား ေခေၚဝေၚသာ နာမစ္ားသည္ သူ
တို႔၏ က်ား/ေမရးရာ ဝိေသသလက ၡဏာေအပၚ အျ
ခားသမူ်ား၏ ေသဘာထားအျ မင္ သို႔မဟတု္ ေ ြမး ြဖား
ခ်နိ၌္ သတမ္တွ္ေသာ လငိ္ႏငွ့္ ကိက္ုညမီႈမရွခိဲခ့်ိြန္တင္ သူ
တို႔က အခကအ္ခဲ ႀ ကံဳေ ြတ႔ရသည။္ ဥ္ပမာအားျ ဖင့္ 
က်ား/ေမရးရာ ခယံခူ်က္ ေျ ပာင္းလထဲားေသာ အမ်ိဳး
သမီးတစဥ္ီးးအား သမူ၏ က်ား/ေမရးရာ ဝိေသသလ
က ၡဏာကုိ နားမလည္ေသာသမူ်ား သို႔မဟတု္ သမူ
အား ျ ဖည္းျ ဖည္းခ်င္း ထခိိကုန္စန္ာေစလိသုမူ်ား၊ သမူ
သည္ အမ်ိဳးသမီးအျ ဖစ္ မမိကိုယိက္ို သတမ္တွထ္ား
ကာ “သမူ” ဟူေသာ နာမစ္ားကို ႀ ကိဳက္ႏစွသ္ကသ္ည္
ကို သတမိမမူသိမူ်ားမွ “သ”ူ ဟု ေခၚဆိုႏိငုသ္ည။္ တစဥ္ီးး
တစ္ေယာက၏္ နာမစ္ား(မ်ား)ကို ေလးစား ြစာ ေခေၚဝၚျ
ခင္းသည္ အားလံုးပါဝင္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း၏ ရိုးရငွ္းေ
သာ လပု္ေဆာငခ္်ကတ္စခ္ုျ ဖစသ္ည။္

 w သင္တ့င့္ေလ်ာကပ္တ္ေသာ ေနရာထိငုခ္င္း ဆိသုညမ္ွာ 
မသ ြန္စမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား
သည္ အျ ခားသမူ်ားႏငွ့္ တန္းတူ လူ႔အ ြခင္ေ့အရးမ်ားႏွ
င့္ ေအျ ခခေံက်သာ ြလတလ္ ြပ္ခင္မ့်ားအား မွ်တ၍ သ
က္ေတာင္သ့ကတ္ာရွိြစာ ရရွိေနသညက္ို ေသခ်ာေစရန္ 
လိအုပ္ေေနသာ အထူးကစိ ၥရ ြပ္တင္ သင့္ေလ်ာ၍္ လိအု
ပ္ေသာ ျ ပဳျ ပ ြင္မမ္းမံျ ခင္းႏငွ့္ ခ်နိည္ွိျ ခင္း ျ ပဳလပုၿ္ ပီး 
၎သည္ အခ်ိဳးအစား မညမီွ်မႈ သို႔မဟတု္ ြလနက္ဲေ
သာ တာဝန္ ယရူန္ အတင္းအၾ ကပ္ လပု္ေဆာင္ျ ခင္း 
မဟတုပ္ါ။11

 w ကမာ ၻလုံးဆိငုရ္ာ ဒဇီိငု္း/ လကလ္မွ္းမမီႈသည္ လကလ္မွ္း
မီ ရရွသိညက္ို ေသခ်ာေစသည့္ နည္းလမ္းတစခ္ု ျ ဖစ္
သည။္ ၎သည္ အထူးျ ပဳထားသည့္ ဒဇီိငု္း သို႔မဟတု္ 
ျ ပဳျ ပ ြင္မမ္းမံျ ခင္း လပု္ေဆာငရ္န္ မလိအုပဘ္ဲ ျ ဖစ္ႏိငု္
သမွ် အမ်ားဆံုး အတိငု္းအတာအထိ လအူားလံုးမွ အ
သံုးျ ပဳႏိငု္ေသာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား၊ အစအီစဥ္မ္်ား၊ ထတု္
ကနုမ္်ား၊ ပတဝ္န္းက်င္ အသိငု္းအဝိငု္းမ်ား၏ ပံစုဒံဇီိငု္းဟု 
အဓိပိ ၸါယ္ရသည။္

ဥ္ပမာအားျဖင့္ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတြင္ လူမႈေရး 
အဖြဲ႔ငယ္မ်ားသည္ “လူနည္းစုမ်ား” ဟူ၍ အမည္သ
မုတ္ခံရျခင္းကို သေဘာမက်ၾကေပ။ ထိုကဲ့သို႔ သံုးႏႈ
န္းခံရျခင္းအတြက္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္တို႔ ပါဝင္သည္။ 

• ၎သည္ ထခိို ြက္လယမ္ႈ၏ ေအျ ခခေံအၾ ကာ
င္းတရားျ ဖစသ္ည။္ လမူ်ားစထုက္ ပိ၍ုတနဖ္ိုးန
ည္းသည္ သို႔မဟတု္ အားနည္းသညဟ္ု ညႊန္းျ
ပျ ခင္းျ ဖစသ္ည။္

• -၎သည္ အငအ္ား/အာဏာဆက္ႏြယမ္ႈကို ပံုေ
ဖာက္ာ ျ ပညသ္လူထူအုၾ ကားရွိ စည္းလံုးညီြည
တမ္ႈကို အဟန္႔အတားျ ဖစ္ေစသည။္

• -အခ်ိဳေေသာ အ ြဖဲ႔မ်ားအ ြတကမ္ူ ေရွးေခတ္ မက္
ဆိပုိုေတးမီးယန္း လမူ်ိဳးစမု်ားမွ ဆင္းသကလ္ာ
သမူ်ား သို႔မဟတု္ တိငု္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယစ္မု်ားကဲ့
သို႔ ၎တုိ႔၏ သမိငု္းေၾ ကာင္း ရင္းျ မစမ္်ား
သည္ အယအူဆအား အရပိသ္ ြဖယ္ လႊမ္းမိုးေန
သည။္.

အရီတ္ႏငွ့္ ဆီးရီးယားရွိ လနူည္းစမု်ားအား ကာ ြက
ယ္ေစာင့္ေရွာက္ျ ခင္း 
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ေဆာငရ္န/္ေရွာငရ္န္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားဆို
ငရ္ာ သိေကာင္းစရာမ်ား

12  စကားလံုး အျပည့္အဝမပါဘဲ အတိုေကာက္မ်ား သံုးႏႈန္းျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္္ပါ။ PWDs, မသန္စြမ္းသူမ်ား, OAPs,သက္ႀကီး ပင္စင္စားမ်ား။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္သည္ မည္သည့္ အေခၚအေဝၚကို 
သံုးစြဲေျပာဆိုရန္ မေသခ်ာေနခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္တို႔အား သူတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ နာမ္
စားအပါအဝင္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မည္သည့္ အေခၚအေဝၚႏွ
င့္ ဘာသာစကားကို ေခၚေဝၚသံုးစြဲရန္ ႏွစ္သက္သည္ကို ေ
မးျမန္းရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဤတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သင့္ေ
လ်ာ္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယဘုယ် 
လမ္းညႊန္အခ်ိဳေကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

လူမ်ားအား အတိုေကာက္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ညႊန္းဆိုျ
ခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ 
ေျပာဆိုျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားမွ သူတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို 
ထိခိုက္ေစႏိုင္၍ သူတို႔အား ေခၚေဝၚသမုတ္ကာ နာမည္တြ
င္ေစႏိုင္သည္။ လူတစ္ဥ္ီးတစ္ေယာက္အား ဝိေသသလကၡ
ဏာတစ္ခုျဖင့္သာ ဥ္ပမာ - မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီး၊ ေယာ
က်္ာလ်ာ အမ်ိဳးသမီး စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းကို 
ေရွာင္က်ဥ္္ပါ။

အသံုးျပဳသင့္ေသာ အသံုးအႏႈန္း ေရွာင္က်ဥ္္ရမည့္ အသံုးအႏႈန္း12

အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ား 

မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ PWDs 

အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ OAPs, 

မတူကြဲျပားေသာ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာ
မ်ားႏွင့္ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား

ေယာက်ၤားလ်ာ၊ အမ်ိဳးသမီး လိင္တူခ်စ္သူ၊ လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ 

မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ား

ဖယ္က်ဥ္္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးင
ယ္မ်ား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ေယာက်ၤားခ်င္း လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ ညစ္ညဴးေသာ လိ
င္ဆက္ဆံျခင္း
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GBV ဆိုင္ရာ ထိေရာက္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖ
စ္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မ
တူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ 
ေတြ႔ႀကံဳရေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အႏ�ရာယ္မ်ား ေပါ
င္းစပ္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရး၊ က်ား/မေရးရာ ဝိေ
သသလကၡဏာ၊ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ အဆင့္အတန္း၊ မ
သန္စြမ္းမႈ၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ႏွင့္ အသက္အရြယ္တို႔ကို အေျခခံ၍ 
ဖိႏွိပ္မႈမ်ား မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚသည္ကို နားလည္ရမည္။ မ်ိဳး
စံုေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ပံုစံမ်ား ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ GBV ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္ေ
သာ အႏ�ရာယ္ ျမင့္မားကာ သူတို႔၏ မူလအေျခအေနသို႔ ျ
ပန္လည္ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ား ရယူရာတြင္ 
အခက္အခဲမ်ား တိုးျမင့္စြာ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
မွ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အႏ�ရာယ္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားးကို 
GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ သတိျပဳမိခ်ိန္
တြင္ ၎တို႔မွ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ရန္ 
အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ား အားလံုးမွ GBV ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
လက္လွမ္းမီျခင္းကို ေသခ်ာေစပါ။ ထို႔ျပင္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြ
က္ေပးေနေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းရွိ မတူကြဲျပားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အားလံုးကို ပါဝ
င္ေစရန္ GBV အစီအစဥ္္၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမင့္တ
င္ေပးပါ။ ၎တို႔၏ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဖြဲ႔မ်ားအတြ
င္း မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားးအား တက္ၾကြစြာ ပါ
ဝင္ေစသည့္ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြ
င္ ပဋိပကၡ ေဘးဒဏ္သင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းရွိ မတူကြဲျ
ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အတူ 
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အား နားလည္ေပးျခင္းတြင္ အ
က်ိဳးေက်းဇူးရႏိုင္ပါသည္။ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြ
က္သူမ်ား အားလံုးသည္ က႑ေပါင္းစံုမွ ဖိႏွိပ္သက္ေရာ
က္မႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈ အေၾကာင္းကို ပို၍ ေလ့လာရန္ က
တိေပးႏိုင္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား 
အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ႏို
င္ပါသည္။

မတူ ြကဲျ ပားေ
သာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏငွ့္ မိန္း
ေကလးငယ္
မ်ား ရငဆ္ိငုႀ္
ကံဳေ ြတေ႔နေရ
သာ အႏ�ရာယ္
မ်ားႏငွ့္ အခက္
အခမဲ်ား
ဤ သင္ခန္းစာအပိုင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆို
င္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ား အားလံုးမွ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ၊ 
က႑ေပါင္းစံုမွ မမွ်တျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုး
ရြားေစသည့္ က်ား/မေရးရာ အေျချပဳေသာ အႏ�
ရာယ္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို အဓိိကထား၍ ေ
ဖာ္ျပထားသည္။ ဤ သင္ခန္းစာအပိုင္းတြင္ ပထမ
ဥ္ီးဆံုးအေနျဖင့္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ ေတြ႔ႀကံဳလာႏိုင္ေသာ 
သာမန္ အႏ�ရာယ္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ျ
ပထားၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ အုပ္စုမ်ားအတြ
က္ သီးျခား အႏ�ရာယ္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ 
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 “ ေယနေ႔ခ ြတ္တင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လႈပရ္ွား
မႈႏငွ့္ က ြၽႏုပ္တ္ို႔ကိယုတ္ို ြင္တင္ ရွိေေနသာ စိ
န္ေခၚမႈမွာ ကေ႑ပါင္းစံမုွ ြခဲျ ခားဆကဆ္ံျ ခ
င္းမ်ား၏ ရႈပ္ေ ြထးမႈမ်ားကို ျ မ ြင္လယ္ေအာ
င္ ျ ပဳလပုက္ာ ၾ ကားဝငလ္ပု္ေဆာငရ္မည။္ 
သို႔မသွာ ဖယက္်ဥ္ခ္ထံားေရသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားသည္ က ြၽႏုပ္တ္ိေု႔ျ ပာဆိုေေနသာ ေျ ပာ
င္းလမဲႈအ ြတက္ မညက္ဲသ့ို႔ အက်ိဳးသက္ေရာ
က္ေစမည္ႏငွ့္ ပတသ္က၍္ ပါဝငလ္ပု္ေဆာင္
လာၿ ပီး အနာဂ ြတ္တင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
လႈပရ္ွားမႈ လမ္းေၾ ကာင္းမ်ား ြတင္ က ြၽႏုပ္တ္ို႔ 
ကိယုတ္ိငု္ ကတကိဝတ္ျ ပဳထားသည္ႏငွ့အ္ညီ 
လပု္ေဆာငရ္ာ ြတငလ္ည္း ပါဝငလ္ာႏိုင္သ္ည။္”
မာရွာ ဒါလင္း၊ AWID ဖိရုမ”္ ကမာ ၻအႏွံ႔ျ ဖစစ္ဥ္အ္ား ျ ပနလ္ည္
ဖနတ္ီးျ ခင္း” ြဂာဒလာဂ်ာရာ၊ မကစ္ကီိုႏိငုင္။ံ ေအာကတ္ိဘုာ 
၂၀၁၂။ https://bit.ly/2LpbAGx

မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ား၏ တိုးျမင့္လာေသာ GBV ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္သည့္ အႏ�ရာ
ယ္မ်ားႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုမွ မမွ်တမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ 
အင္အား/အာဏာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္းကို မည္ကဲ့
သို႔ ထိခိုက္ေစသည္ကို နားလည္ထားျခင္းသည္ GBV ဆို
င္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား သူတို႔၏ တံု႔ျပန္ေ
ဆာင္ရြက္မႈကို အလ်ဥ္္းသင့္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ 
ကူညီေပးသည္။ ထည့္သြင္းစဥ္္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ 

 w မသိားစုႏငွ့္ ရ ြပ္ရာအသိငု္းအဝိငု္းအား ေထာကပ္ံ့ေပးသ
ည့္ ယႏ�ရားမ်ား ဆံုးရႈံးျ ခင္း။ ေနရ ြပ္စန္႔ ြခာ ြထက္ေျ ပးေ
နစဥ္အ္ ြတင္း မၾ ကာခဏဆိသုလုိ မသိားစမု်ားႏငွ့္ ရပ္
ြရာအသိငု္းအဝိငု္းမ်ားသည္ တ ြကတဲျ ပားျ ဖစက္ာ အစ
ဥ္အ္လာအရ ရွိႏငွ္ၿ့ ပီးေသာ ရ ြပ္ရာ ေအထာကအ္ပံ့ ပံစုံ
မ်ားသည္ အားနည္း ြသားတတသ္ည။္ ဤကဲသ့ိေု႔သာ ရပ္
ြရာအသိငု္းအဝိငု္း ကာ ြကယ္ေစာင့္ေရွာကမ္ႈစနစမ္်ား 
အားနည္း ြသားျ ခင္းသည္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားသို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈရွိေစသည။္ အထူးသျ ဖင့္ သတူို႔အ ြတက္ အနည္းင
ယ္ေသာ ကာ ြကယ္ေစာင့္ေရွာကမ္ႈႏငွ့္ အကယ၍္ GBV 
ေ ြတ႔ႀ ကံဳလာပါက ၎တို႔ ယံၾု ကေည္ရသာ၊ အကအူ
ညီေတာင္းႏိငု္ေသာ လမူွာလည္း အနည္းငယသ္ာ ရွိေ
သာေၾ ကာင့္ ပိ၍ု ခကခ္ဲေစပါသည။္ ေအရးေပၚ ေအျ ခ
ေအနတစခ္ု ျ ဖစ္ေပၚလာလွ်င္ အသကအ္ ြရယႀ္ ကီးရ
င့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာသ္က္ မနိ္းေကလး
ငယမ္်ား၊ အျ ခားနည္းျ ဖင့္ သ ြန္စမ္းေသာ မနိ္းေကလး
ငယမ္်ားႏငွ့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔အား မၾ ကာ

13 ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား GBV ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား p. 139. https://bit.ly/2KhTOnT, p. 141. အင္အား/အာဏာႏွင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စက္ဝိုင္းအား ကိုးကားေဖာ္ျပျခင္း၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဝစ္ကြန္ဆင္ျပည္နယ္ အစိုးရညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔။

ခဏ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈ အႏ�ရာယ္ ေက်ရာက္ေစႏိငုသ္ည့္ 
လသူူ သိရွမိႈနည္းေသာ ရ ြပ္ရာ အသုိင္းအဝိငု္း အ ြဖဲေဝင္
မ်ား သို႔မဟတု္ မိသားစေုအပၚ မွခီိရုႏိငုသ္ည။္ အထူးသျ
ဖင့္ လိငတ္ူ ဆကဆံ္ေရးမ်ားအား ရာဇဝတမ္ႈေျ မာကသ္
ညဟ္ု သတမ္တွထ္ားေသာ ေအျ ခေအနမ်ိဳး ြတင္ မတူ
ြကဲျ ပားေသာ က်ား/ေမရးရာ ဝိေသသလက ၡဏာမ်ားႏွ
င့္ လငိစ္တိတ္မိည္ႊတမ္ႈရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္း
ေကလးငယမ္်ားသည္ အက်ပအ္တည္းကာလ မေက်
ရာကမ္ီြတင္ ၎တို႔၏ ေဒသေအျ ခေအနအား ပိ၍ု လံၿု
ခံဳ ြစာ လမ္းေၾ ကာင္းေပးရနအ္ ြတက္ ြကနယ္ကမ္်ားႏငွ့္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ဂရတုစိကု္ ပံံပ့ိုးတည္ေထာင္ႏိငု္
သည။္ ေနရ ြပ္စန္႔ ြခာ ေျ ပာင္းေရႊေမႈေၾ ကာင့္ ၿ ပိဳ ြကဲြသားေ
သာ ၎ ြကနယ္ကမ္်ားႏငွ့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ သူ
တို႔မွ GBV ကို ေ ြတ႔ႀ ကံဳႏိငု္ေသာ အႏ�ရာယ္ ျ မင္မ့ားျ
ခင္းႏငွ့္ ထုိသတူို႔မွ အကအူညီေတာင္းခံႏိငုသ္ူ ေအရအ
ြတက္ ေလ်ာန့ည္း ြသားျ ခင္းတို႔ ျ ဖစ္ေပေၚစသည။္ မတူ
ြကဲျ ပားေသာ လူမ်ိဳးစုႏငွ့္ ဘာသာေရး အပုစ္ု ြတင္ ပါဝ
င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားသည္ 
အထူးသျ ဖင့္ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယစ္ု သို႔မဟတု္ ဘာ
သာေရးတို႔က ေဒသ ြတင္း ပဋပိက ၡကို ျ ဖစ္ေပေၚစသ
ည့္ ေနရာ ြတင္ သတူို႔၏ လမူ်ိဳးေရး သို႔မဟတု္ ဘာ
သာေရး ေအျ ခခေံအပၚ ပစမ္တွထ္ားခရံႏိငုသ္ကဲသ့ို႔ 
GBV အႏ�ရာယကုိ္လည္း တိုးျ မင့္ ခံစားႏိငုသ္ည။္

 w မွခီိုျ ခင္းႏွင့္ ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈ။ အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟတု္ မနိ္းေက
လးငယတ္စဥ္ီးးသည္ သမူ၏ မဘိ သုိ႔မဟတု္ လ ြက္တဲေ
ဖာအ္ား အပုထ္နိ္းသူအျ ဖစ္ မွခီိထုားေရသာ ဆ ြက္သယ္
ဆကဆ္မံႈမ်ား ြတင္ အငအ္ား/အာဏာႏငွ့္ ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈအၾ
ကားရွိ ကစိ ၥရပမ္်ားသည္ ပိမုို ရႈပ္ေ ြထးႏိငုသ္ည။္ အပုထ္ိ
န္းသူမ်ားေအပၚ မီွခိမုႈ တိုးျ မင္လ့ာေစျ ခင္းျ ဖင့္ မတူ ြကဲျ
ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအား 
ဆန္႔က်ငအ္သံုးျ ပဳႏုိင္ေသာ အငအ္ား/အာဏာႏငွ့္ ထနိ္းခ်ဳ
ပမ္ႈ၏ တစခ္ုႏငွ့္ တစခ္ု ဆက္ႏြယ္ျ ပဳမသူည့္ နည္းလ
မ္းႏငွ့္ ထူးျ ခားေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ြတင္ ေအာကပ္ါ 
အခ်ကမ္်ား ပါဝငသ္ည။္13

 - အၾ ကမ္းဖက္ေသာ အပုထ္နိ္းသမူ်ားမွ သမူအား ျ ပဳ
စုေစာင့္ေရွာကမ္ႈ ေမပးဘဲ ပစထ္ားျ ခင္း သို႔မဟတု္ 
ေအျ ခခံ ေထာကပ္ံမ့ႈႏငွ့္ ျ ပဳစုေစာင့္ေရွာကမ္ႈ (အစား
ေအသာက၊္ ေေြငၾ ကး၊ တစက္ိယုရ္ည္ သန္႔ရငွ္းေရး) 
အား ေမပးဘဲ ဟန္႔တားထားျ ခင္း သုိ႔မဟတု္ ၿ ခမိ္းေျ
ခာက္ျ ခင္းတို႔ ျ ပဳလပု္ႏိငုသ္ည။္ 

 - အၾ ကမ္းဖက္ေသာ အပုထ္နိ္းသမူ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးႏငွ့္ 
မနိ္းေကလးငယတ္ို႔၏ ပံမုနွ္ လညပ္တ္ႏိငု္ျ ခင္း (ဥ္ပမာ 
- ေဆးကသုျ ခင္း၊ ပစ ၥည္းကရိယိာ) ကို ကညူီေပးသ
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ည့္ အထူး ေအထာကအ္ပံအ့ား ေႏွာင့္ေႏွးျ ခင္း၊ ထိ
န္းခ်ဳပဟ္န္႔တားျ ခင္း၊ တလႊအဲသံုးျ ပဳျ ခင္း သို႔မဟတု္ 
ထိကုဲသ့ို႔ မလပု္ေဆာင္ႏိငုရ္န္ ၿ ခမိ္းေျ ခာက္ႏိငုသ္ည။္ 

 - အၾ ကမ္းဖက္ေသာ အပုထ္နိ္းသမူ်ားသည္ အမ်ိဳးသ
မီးႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယတ္ို႔၏ ေေြငၾ ကးအား သတူို႔အ
ြတက္ အသံုးျ ပဳႏိငုသ္ည။္ သို႔မဟတု္ ၎တို႔၏ ြခင့္ျ ပဳ
ခ်ကမ္ရဘဲ ေေြငၾ ကးဆိငုရ္ာ ဆံုးျ ဖတခ္်ကမ္်ား ခ်မွ
တ္ႏိငုသ္ည။္

 - အၾ ကမ္းဖက္ေသာ အပုထ္နိ္းသမူ်ားသည္ အမ်ိဳးသ
မီးႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယအ္ား လမူႈေရးဆိငုရ္ာ ြကနယ္
ကမ္်ားမွ ဖယက္်ဥ္ထ္ားႏိငုသ္ည။္

 - ၎တုိ႔၏ မသ ြန္စမ္းမႈ သို႔မဟတု္ အသကအ္ ြရယ္ေၾ
ကာင့္ အၾ ကမ္းဖက္ေသာ အပုထ္နိ္းသမူ်ားသည္ အ
မ်ိဳးသမီးႏွင့္ မနိ္းေကလးငယအ္ား အရကွတ္ ြကဲျ ဖစ္ေ
စႏိငုသ္ည္ သို႔မဟတု္ ျ ပကရ္ယ္ျ ပဳႏိငုသ္ည။္

 - အၾ ကမ္းဖက္ေသာ အပုထ္နိ္းသမူ်ားသည္ သတူို႔ ြတ
ငရ္ွိေသာ စတိဖ္စိီးမႈအ ြတက္ (ဥ္ပမာအားျ ဖင့္ သူ
တို႔အား ျ ပဳစုေစာင့္ေရွာကရ္ျ ခင္း၏ ရလာဒအ္ျ ဖစ)္ 
အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟတု္ မနိ္းေကလးငယအ္ား အျ ပစ္
တင္ႏိငုသ္ည။္

hand-paper
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားသည္ မတူြကဲျပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းေကလးငယ္မ်ားမွ ဝန္ေ
ဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရာြတင္ သက္ေရာက္မႈရွိေ
စကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ/အျခား လုပ္ေဆာင္ေနသူ
မ်ားမွ ဖန္တီးခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ သဘာဝအရ ျဖစ္ေပၚ
လာႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းေကလးငယ္
မ်ား၏ ြလတ္လြပ္စာ ေရႊေလ်ားေနထိုင္မႈကို တားဆီးေစ
သည့္ က်ား/ေမရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရုပ္
ပိုင္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားသည္ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚ
လာကာ GBVမွ ြလတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို ဖယ္က်ဥ္္
ထားမႈ မ်ားျပားလာသည္။ ၎သည္ ြလတ္ေျမာက္လာ
သူ မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဝးြကာ ေစသည့္ 
ေအရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ဥ္္းေျမာ
င္းေသာ တံခါးမ်ား၊ ေလွကားမ် ား၊ ေလွ်ာက္လမ္း ဆ
င္ေျေခလ်ာမ်ားသည္ ဝွီးခ်ဲ ျဖင့္ ြသားလာရန္ လိုအပ္ႏို
င္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသြန္စမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းေကလးငယ္မ်ား အြတက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
လက္လွမ္းမီျခင္းြတင္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည္။

info-circle
သတင္းအခ်က္အလက္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အားလံုးအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရယူႏိုင္၍ လက္လွမ္းမမီႏို
င္ခ်ိန္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အဟန္႔အတား
မ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ား ေျ
ပာဆိုႏိုင္၍ အၾကား သို႔မဟုတ္ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳေယြင္း
ခ်က္ ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ စာ
ဖတ္ရန္ ယုံၾကည္ခ်က္ မရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ မဖတ္ႏို္င္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ GBV ဆိုင္ရာ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို လ
က္လွမ္းမီရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေတြ႔ႀ
ကံဳႏိုင္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္အား လက္လွမ္းမမီ
ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ သတင္းေ
ပးၿပီးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

Question-circle
စိတ္ေန ေသဘာထားမ်ား

အႏ�ရာယ္ျဖစ္ေစေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားသည္ 
GBV ဆုိင္ရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္္တြင္ မတူ
ကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား မွ်
တ၍ ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အဓိိက အ
ဟန္႔အတား တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေသးသည္။ တိုက္ရိုက္ ခြဲျ
ခားဆက္ဆံေသာ အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္ သတိမမူဘဲ ျပဳလု
ပ္မိေသာ ဘက္လုိက္မႈတို႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား GBV အစီအစဥ္္တြင္ 
ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီျခင္းမွ ဖယ္က်
ဥ္္ခံရေစသည္။ 

university
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း

လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ား ဆိုရာတြင္ မ
တူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံေနသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေ
ပၚလစီမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥ္ပမာအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူ
အတြက္ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူႏိုင္ရန္ အ
မ်ိဳးသား လက္တြဲေဖာ္တစ္ဥ္ီး၏ သေဘာတူညီခ်က္ လိုအ
ပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ အေပၚ ခြဲျ
ခားဆက္ဆံျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ လိင္တူ 
ဆက္ဆံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေ
သာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
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အဟန္႔အတားအား ြခဲျ ခ
မ္းစတိ္ျ ဖာျ ခင္း

GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား မတူကြဲျ
ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ပါဝ
င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမီမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးႏို
င္ရန္အတြက္ ဖယ္ရွားလိုက္ႏိုင္ေသာ အဟန္႔အတားမ်ား
အား ပစ္မွတ္ထား၍ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေအာ
က္ေဖာ္ျပပါ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အဟန္႔အတားအား ခြဲျခ
မ္းစိတ္ျဖာမႈမွ ထုတ္ႏုတ္ မွီျငမ္းထားေသာ အဟန္႔အတား
အား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း မူေဘာင္က ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။ 

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ား။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အ
ဟန္႔အတားမ်ားသည္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရာ
တြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေစကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ/အျခား 
လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားမွ ဖန္တီးခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ သဘာ
ဝအရ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေရႊေလ်ားေနထိုင္မႈကို တား
ဆီးေစသည့္ က်ား/မေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာ
င့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားသည္ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေ
ပၚလာကာ GBVမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို ဖယ္က်ဥ္္
ထားမႈ မ်ားျပားလာသည္။ ၎သည္ လြတ္ေျမာက္လာ
သူ မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာ ေစသည့္ အေ
ရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ဥ္္းေျမာင္းေသာ 
တံခါးမ်ား၊ ေလွကားမ်ား၊ ေလွ်ာက္လမ္း ဆင္ေျခေလ်ာ
မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲျဖ
စ္ေစသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားသည္ ဝွီးခ်ဲ ျဖင့္ သြားလာရန္ လို
အပ္ႏိုင္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လ
က္လွမ္းမီျခင္းတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည္။ မသန္စြ
မ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ျခင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ျဖစ္ျ
ခင္း တို႔ကို အေျခခံ၍ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားမွ ဖံုး
ကြယ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္က်ဥ္္ထားျခင္း တို႔ျဖစ္ႏိုင္
သည္။ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလ
ကၡဏာ၊ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ လူမ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ဘာ
သာေရးသည္ ၎တို႔အား အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္
ဆံျခင္း အႏ�ရာယ္သို႔ က်ေရာက္ေစႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
သူတို႔၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအား ဖံုးကြယ္ထားေပးႏိုင္
သည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္တြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ ရု
ပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဖယ္က်ဥ္္ထားျခင္းသည္ GBV အႏ�ရာ

ယ္ကို ပိုမိုက်ေရာက္ေစကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ားမွ အကူအညီရွာေဖြရာတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
အား ကန္႔သတ္ေစသည္။ ဖယ္က်ဥ္္ထားျခင္းသည္ စိတ္
ဓိာတ္က်ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေ
ရး ျပႆနာမ်ားသို႔ ဥ္ီးတည္ေစႏိုင္ကာ မွီခိုမႈကို တိုးျမင့္ေ
စ၍ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ကန္႔သတ္ေပးသည္။ ၎သည္ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အ
ဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ကာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပညာေရး
ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေစျ
ခင္းတြင္လည္း အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ား အားလံုးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မ
ရယူႏိုင္၍ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ခ်ိန္တြင္ သတင္းအခ်က္အလ
က္ဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။ မတူကြဲျပားေ
သာ ဘာသာစကားမ်ား ေျပာဆိုႏိုင္၍ အၾကား သို႔မဟုတ္ 
အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳေယြင္းခ်က္ ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္ရန္ ယံုၾကည္ခ်က္မရွိေသာ 
သို႔မဟုတ္ မဖတ္ႏို္င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားသည္ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ GBVဆိုင္ရာ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို လ
က္လွမ္းမီရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေတြ႔ႀ
ကံဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳေေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ဝန္ေ
ဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရန္အတြက္သာ သရုပ္ပံုေဖာ္ျခင္းျ
ဖင့္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖယ္က်ဥ္္ခံရေ
စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူ
မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ အခ်ိဳေအား ထိုဝ
န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သူတိုု႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ မသက္ဆို
င္သည္ကို မေသခ်ာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏြးေထြးမႈ မရွိသည္
ဟု ခံစားရေစျခင္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မရယူႏိုင္ေစသည့္ အ
ဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။ အၾကားအာရံု ခ်ိဳေယြ
င္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔အား ကူညီကာ ဆ
က္သြယ္ေပးမည့္ သေကၤတဘာသာစကားျဖင့္ မရရွိႏိုင္ေ
သာ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လံုၿ
ခံဳေသာ ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝ
င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရုန္းကန္ရေစႏိုင္သည္။ 

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား။ အႏ�ရာယ္ျဖစ္ေစေသာ စိတ္ေန
သေဘာထားမ်ားသည္ GBVဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခ
င္း အစီအစဥ္္တြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ား မွ်တ၍ ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခ
င္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေစေသာ အဓိိကအဟန္႔အတား တစ္ခုအျ
ဖစ္ ရွိေနေသးသည္။ တိုက္ရိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ အျပဳ
အမူ သို႔မဟုတ္ သတိမမူဘဲ ျပဳလုပ္မိေသာ ဘက္လိုက္မႈ
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တို႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားအား GBV အစီအစဥ္္တြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာ
င္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီျခင္းမွ ဖယ္က်ဥ္္ခံရေစသည္။ အမ်ိဳး
သားမ်ား ႀကီးစိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
တြင္ အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရႈတ္ခ်ျပစ္တင္ေသာ 
သေဘာထားမ်ားသည္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝုိင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ 
၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ GBV ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွ
င့္ အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာ
င္ရြက္ေနသူမ်ားထံမွ အဆင့္အတန္း၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ HIV 
ပိုး ရွိ/မရွိ၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအေပၚ အေျခခံေသာ 
မလိုမုန္းထားျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားျခင္း၊ လိင္တူခ်စ္သူ
မ်ားအား ေၾကာက္ရြံေျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ ကဲ့သို႔ ဝတ္
စားဆင္ယင္သူမ်ားအား ေၾကာက္ရြံေျခင္းႏွင့္ အသက္ႀကီး
ရင့္သူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔ကိုလည္း ေတြ႔ႀကံဳရ
သည့္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္။ မတူကြဲျပားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား GBV တံု႔ျပ
န္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေသာ ေနရာမ်ား
တြင္ ေႏြးေထြးစြာ လက္ခံေၾကာင္းကို GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ တက္ၾကြစြာ ရွင္းလင္း အသိေပးျ
ခင္းမရွိလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ 
ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ တူညီေသာ 
အေတြ႔အႀကံဳကို ထပ္မံ ႀကံဳေတြ႔မည္ကို ေၾကာက္ရြံေကာ 
အကူအညီေတာင္းခံမည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ 

လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း။ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အ
တားမ်ား ဆိုရာတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံေနသည့္ လုပ္
ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥ္ပမာအားျ
ဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူအတြက္ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာ
င့္ေရွာက္မႈ ရယူႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား လက္တြဲေဖာ္တစ္ဥ္ီး၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ 
၎သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြ
င့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မဟုတ္ေသာ္
လည္း အထူးသျဖင့္ လိင္တူ ဆက္ဆံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ျ
ဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အခ်ိဳေေသာ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားသူမ်ားအေပၚ မွီခိုႏႈ
န္းျမင့္မားသည့္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူႏိုင္ရန္ အျခား
သူမ်ားအား ရင္ဖြင့္ေျပာျပဖို႔ လိုအပ္၍ လြတ္ေျမာက္လာ
သူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ မရဘဲ သူမအစား ရပ္ရြာအသို

င္းအဝိုင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား
မွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။ GBV တံု႔ျပန္ေဆာ
င္ရြက္မႈ အဖြ႔ဲမ်ားရွိ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း
မ်ားအား ဖယ္က်ဥ္္ထားျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အျခားဥ္ပမာ
မ်ားတြင္ မီးဖြားခြင့္၊ ကေလးထိန္းခြင့္ မေပးေသာ သို႔မဟု
တ္ ကေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ မေထာက္ပံ့ေပးေ
သာ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လိုက္ေ
လ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ထားျခင္း မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ မကိုက္
ညီေသာ လုပ္သား စုေဆာင္းေရး အေလ့အထမ်ား ပါဝင္
သည္။ ၎တို႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကိုလည္း မပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေပ။

ေအာက္ေဖာ္ျ ပပါ အပိငု္းသည္ ြကဲျ ပားျ ခားနားေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မနိ္းေကလးငယ္ အပုစ္မု်ားကို ဦးးတညထ္ားသည။္ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား 
သီးျခားအုပ္စုမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ စည္းရံုးေ
ရး ပံုစံတစ္ခုကဲ့သို႔ အသံုးဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ အုပ္စုတစ္ခုတည္းတြ
င္သာ ပါဝင္ခဲသည္ကို သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾ
ကာင့္ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီရွိ မတူကြဲျပားမႈ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ 
အုပ္စုမ်ားအၾကားရွိ က႑စံု အေတြ႔အႀကံဳကို စဥ္္းစားမိရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
အား ၎တို႔၏ ဝိေသသလကၡဏာ ရႈေထာင့္တစ္ခုအေပၚ
တြင္ အေျခခံ၍ အုပ္စုလိုက္ ရႈျမင္ျခင္းသည္ သူတို႔၏ အား
သာခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ထူးျခားေသာ အေျခအေန တစ္ခု
စီတိုင္းကို ေမွးမွိန္ေစသည္။ 
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ဆယ္ေက်ာသ္ကအ္ ြရ
ယ္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား

မ်ားျပားလာေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္ လူဥ္ီးေရအခ်ိဳးအ
စားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
အား ထည့္သြင္းစဥ္္းစားရမည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ အု
ပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္္လွ်င္ ထိုအုပ္စုသည္ ပို၍ျမင့္မားေသာ ျ
ဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ အရြယ္မတိုင္ခင္ လက္ထပ္
ထိမ္းျမားေပးျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ 
အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ အဓိမၼက်င့္ျခင္း အႏ�ရာယ္မ်ား ေတြ႔ႀ
ကံဳေနရသည္။14 အက်ပ္အတည္းကာလတြင္ ဆယ္ေက်ာ္
သက္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အႏ�ရာယ္
မ်ားကိုသာ ႀကံဳေတြ႔ရသည္သာမက အထူးသျဖင့္ အက်ပ္
အတည္းကာလ၏ အေရးႀကီးေသာ ပထမ (၄၅)ရက္တာ
အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သည္ ဖုံးကြယ္ထားခံရျခင္း၊ အကာအ
ကြယ္ မေပးျခင္း၊ ႏွင့္ လူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈမရွိျခင္း
တို႔ ခံေနရသည္ကို သက္ေသမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။15 
လူသားခ်င္းစာနာမႈ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားမွ အေရးေပၚ
အေျခအေနတြင္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ဆ
ယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား သတိမမူ
မိဘဲ ထည့္သြင္းစဥ္္းစားျခင္း မရွိခ်ိန္တြင္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားသည္ ၎တို႔ လိုအပ္ေသာ အသက္ကယ္ ဝန္ေဆာင္
မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
လံုၿခံဳစြာ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ သူတို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားအား 
ကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ေစသည္။16

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေ
နမ်ား၌မဆို အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၄ႏွစ္အၾကားရွိ ငယ္ရြ
ယ္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အ
သက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အၾကားရွိ အနည္းငယ္ အသက္
ရြယ္ႀကီးေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ထိခိုက္လြယ္မႈ 
အမ်ားဆံုး အသက္အပိုင္းအျခား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ 

14 COMPASS ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ။ “ ထြန္းေတာက္ရန္အတြက္ လုံၿခံဳေသာ ေနရာတစ္ခု - လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေျခအေနမ်ားတြ
င္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အသံအား ျမင့္တင္ေပးကာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း” https://gbvresponders.org/
compass/ WRC, ကၽြႏု္ပ္ ဤေနရာတြင္ ရွိသည္။ p. 5။

15 အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားရွိ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားရွိ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေ
ဆာင္ရြက္ျခင္းမွ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္္ႏွင့္ ေၾကျငာခ်က္၊ ၂၀၁၅၊ p. 2 http://bit.ly/34aNq9a

16 ကၽြႏု္ပ္ ဒီမွာရွိပါတယ္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၊ ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ ၂၀၁၄။ p. 
12။

17 ကၽြႏု္ပ္ ဒီမွာရွိပါတယ္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၊ ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ ၂၀၁၄။ p. 
17။

18 လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ပံုစံအစံု၊ UNFPA, ၂၀၀၉။ 
p.6 https://www.unfpa.org/publications/adolescent-sexual-and-reproductive-health-toolkit-humanitarian-settings

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အႏ�ရာယ္ ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္ေ
ခ် အျမင့္ဆံုးျဖစ္ကာ သတိမမူမိေသာ/မျမင္လြယ္ဆံုးေ
သာ လူဥ္ီးေရလည္း ျဖစ္သည္။17 ငယ္ရြယ္ေသာ ဆယ္ေ
က်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားသည္ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္သို႔ ေ
ရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ သူတို႔တြင္ လိုအပ္မည့္ စြမ္းရည္မ်ား၊ 
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ သိျမင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္
ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ သက္
လတ္ပိုင္းအရြယ္၏ အခန္းက႑မ်ား၊ႏွင့္ တာဝန္ဝတ�ရား
မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လာသည္။18 

ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအ
ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရန္ ထပ္ေဆာင္း အ
ဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ GBV အႏ�ရာယ္ ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္ေခ် ျမင့္
မားပါသည္။

 w ရိုးရာ ယဥ္္ေက်းမႈႏငွ့္ လမူႈေရးဆိငုရ္ာ စသံတမ္တွခ္်က္
မ်ားသည္ အငအ္ား/အာဏာ အသုံးျ ပဳလာေအာင္ 
အားထတု္ ႀ ကိဳးပမ္းေစသည့္ အခ်ကတ္စခ္ုျ ဖစက္ာ 
ဆယ္ေက်ာသ္က္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ားေအပၚ လႊမ္းမိုး
ထားသည။္

 w ေေြငၾ ကးဆိငုရ္ာ ခကခ္မဲႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏငွ့္ အားန
ည္းေသာ လမူႈအ ြဖဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာသ္က္ 
မနိ္းေကလးငယမ္်ားအား အႏ�ရာယရ္ွိေသာ သက္ေ ြမးဝ

Girl Shine, သည္ အစအီစဥ္္ စပံံစုတံစခ္ု ျ ဖစ၍္ လူ
သားခ်င္းစာနာမႈ ေအျ ခေအနမ်ား ြတင္ ဆယ္ေက်ာ္
သက္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား အား ြစမ္းရည္ျ မင့တ္င္ေ
ပးေသာ၊ အကာအ ြကယ္ေပးေသာ၊ သို႔မဟတု္ ပံပ့ိုးေ
ပးေသာ အရင္းအျ မစ္ ပံစုအံစံုျ ဖစသ္ည။္ ၎ ြတင္ 
ဆယ္ေက်ာသ္က္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ားအ ြတက္ GBV 
အစအီစဥ္္ လႈပရ္ွားမႈမ်ား ေအကာငအ္ထည္ ေဖာ္ေ
ဆာင္ျ ခင္း၊ ဒဇီိငု္းေရး ြဆဲျ ခင္းႏငွ့္ ေစာင့ၾ္ ကည့္ေလ့
လာျ ခင္း ြတင္ လူငယမ္်ားႏငွ့္ ဆယ္ေက်ာသ္က္ မနိ္း
ေကးငယ္မ်ားအား ခ်တိဆ္ကပ္ါဝင္ေစျ ခင္းဆိငုရ္ာ 
သီးျ ခား လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား ပါဝငသ္ည။္

17

အႏၱ
ၱ�ရာ

ာယ္
မ္�

ာွ
ၱ�င့္

္� အႏၱ
ခက္

အႏၱ
ခမဲ

�ာွ

https://gbvresponders.org/compass/
https://gbvresponders.org/compass/
http://bit.ly/34aNq9a
https://www.unfpa.org/publications/adolescent-sexual-and-reproductive-health-toolkit-humanitarian-settings
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/


မ္းေၾ ကာင္းမ်ား အပါအဝင္ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈမ်ား၊ ေခါ
င္းပံုျ ဖတ္ အျ မတထ္တု္ျ ခင္းႏငွ့္ အလႊသဲံုးစားျ ပဳျ ခင္း 
ေ ြတ႔ႀ ကံဳႏိငု္ေအာင္ ထခိို ြက္လယ္ေစသည။္ 

 w ထငသ္ာျ မငသ္ာရွမိႈႏငွ့္ ြလတလ္ ြပ္စာ ြသားလာေနထုငိမ္ႈ
ြတင္ ကန္႔သတထ္ားခရံျ ခင္းသည္ ဆယ္ေက်ာသ္က္ မနိ္း
ေကလးငယမ္်ားအား အျ ခားေသာ ရငွသ္နမ္ႈဆိငုရ္ာ ြက
နယ္ကမ္်ား၊ ြရယတ္မူ်ားႏငွ့္ ခ်တိဆ္က္ျ ခင္းကို ပ်ကစ္ီးေ
စကာ ဖယက္်ဥ္ထ္ားခရံျ ခင္းကို ျ မင္တ့က္ေစသည။္

 w ဆယ္ေက်ာသ္ကမ္်ားႏငွ့္ အက ြၽမ္းတဝငရ္ွိေသာ ဝန္ေ
ဆာငမ္ႈမ်ားႏငွ့္ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား ရယရူန္ 
ကန္႔သတခ္ရံျ ခင္းသည္ ၎တို႔ အသကရ္ငွသ္န္ႏိငုမ္ႈကို 
ထခိိကုန္စန္ာေစသည။္

 w ဆယ္ေက်ာသ္က္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား၏ တစမ္ထူူးျ
ခားေသာ အခန္းက႑မ်ား၊ လိအုပခ္်ကမ္်ားႏငွ့္ အႏ�ရာ
ယမ္်ားအား လသူားခ်င္းစာနာမႈဆိငုရ္ာ အသိငု္းအဝိငု္းမွ 
အာရံစုိကုမ္ႈ နည္းျ ခင္း19

19 WRC, ကၽြႏု္ပ္ ဒီမွာရိွပါတယ္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၊ ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ 
၂၀၁၄။ p. 22

20 မိန္းကေလးမ်ား ထြန္းေထာက္ျခင္း အစီအစဥ္္စံပံုစံ https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
21 မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရွိေ

သာ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္း၊ PopCouncil, 2016, p. iv.
22 လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္္၊ မိသားစု စီမံကိ

န္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အတြင္းက်က် ေလ့လာျခင္း၊ WRC, ၂၀၁၂၊ p. 24
23 WRC, ကၽြႏု္ပ္ ဒီမွာရိွပါတယ္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၊ ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ 

၂၀၁၄။ p. 17
24 ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ WHO၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဂ်ီနီဗာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ WHO ၏ ကၽြမ္းက်င္ေ

သာ အႀကံေပးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း- ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - ေျပာင္း
လဲမႈအတြက္ အစီအစဥ္္တစ္ခု၊ WHO ၂၀၀၂။ p. 27 https://apps.who.int/iris/handle/10665/67923

အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ GBV အစီအစဥ္္သည္ တစ္မူထူးျ
ခားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အႏ�ရာယ္မ်ားႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဆိုင္
ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ ဆ
ယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ လူလတ္ပိုင္း မိန္းကေ
လးငယ္မ်ားအၾကားရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုင္းျခားသိျမင္ေ
စသည္။20 ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
ေရာေႏွာေနေသာ အုပ္စုတစ္ခု မဟုတ္သည္ကို GBV ဆို
င္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳသင့္၍ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ား၏ အလံုးစံုေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ျပည့္
ဝစြာ ရႈျမင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။21 ထိုအထဲတြင္ လိင္ပို
င္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း အေတြ႔အႀကံဳ၊ 
က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာ၊ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ 
မိခင္ သုိ႔မဟုတ္ အဓိိက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္မိခင္၊ တိုင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စု၊ HIV ပိုးရွိ/မရွိ၊ ေက်ာင္းထြက္ထားျခင္းႏွင့္ အ
လုပ္ထြက္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ၊ မိဘ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ အတူေ
နေသာ သို႔မဟုတ္ မိဘမဲ့ျဖစ္ေသာ အေျခအေန၊ ထိမ္းျမား
လက္ထပ္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ အသက္အရြယ္ (၁၀ 
မွ ၁၄ ႏွစ္ရွိ ငယ္ရြယ္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ ၁၅ မွ 
၁၉ႏွစ္ရွိ အနည္းငယ္ အသက္ႀကီးေသာ ဆယ္ေက်ာ္သ
က္မ်ား) အပါအဝင္ စသည့္ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိသည္။22, 

23 GBV အထူးျပဳအစီအစဥ္္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ မတူ
ကြဲျပားေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
အနည္းငယ္ အသက္ႀကီးေသာ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ၊ လက္လွမ္းမီႏို
င္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဂရုဏာျပည့္ဝေသာ ျပဳစုေစာ
င့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းကို ကတိကဝတ္ျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္သင့္
သည္။24 

ဆင္းရဲေသာ အသိငု္းအဝုငိ္းမ်ားရွိ အဆင္းရဆဲံုးေသာ 
ဆယ္ေက်ာသ္က္ မနိ္းေကလး ေတာ္ေတာမ္်ားမ်ား
သည္ ေအရးေပၚ ေအျ ခေအနတစခ္ု ြတင္ ေနထိငု္ႏငွ့ၿ္
ပီးျ ဖစသ္ည။္ လသူားခ်င္းစာနာမႈဆုိငရ္ာ အက်ပအ္တ
ည္းမ်ားသည္ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈ ခရံႏုငိ္ေခ် ြတင္ သူ
တို႔၏ ထခိို ြက္လယမ္ႈကို ပိမုိဆုိုး ြရားေစခ်ိြန္တင္ ထိအု
က်ပအ္တည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျ ပဳစုေစာင့္ေရွာ
က္ႏို ြင္စမ္း ႏငွ့္ ျ ပႆနာေျ ဖရငွ္းႏုိ ြင္စမ္းမ်ား ြတင္
သာ ခ်ဲေ ြထငလ္ပု္ေဆာင္ေနသည။္

ေအရးေပၚေအျ ခေအနမ်ား ြတင္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအ
ြတက္ ပူေပါင္းေဆာ ြင္ရကမ္ႈ၊ ေၾ ကျ ငာခ်က္
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အသကအ္ ြရယႀ္ ကီးရင့္ေ
သာ အမ်ိဳးသမီးႀ ကီးမ်ား

အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္၍ နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ မလိုမုန္းထား 
အျမင္/ခံစားခ်က္မ်ားသည္ သူတို႔အား လ်စ္လ်ဴရႈထားျခ
င္း၊ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းလုပ္ရပ္ကို 
ခြင့္လႊတ္ေပးေသာ သို႔မဟုတ္ သည္းခံေပးေနေသာ အ
သက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ တစ္
ခ်ိန္တည္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစေ
သာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပို၍အားေ
ကာင္းေစသည္။25 ၂၀၅၀ ခုႏွစ္၌ သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ပ
ထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳး
သမီးႀကီးမ်ား အေရအတြက္သည္ ကမာၻ႔လူဥ္ီးေရ၏ ၂၂ 
ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အေရအတြက္ထက္ 
ေက်ာ္လြန္လိမ့္မည္။26 သက္ႀကီးလူဥ္ီးေရ၏ အမ်ားစု
သည္ သူတို႔ႏွင့္ ရြယ္တူ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အေရအ
တြက္ပိုစြာျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းေသာ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေ
ငြ အေတာ္အတန္ရွိေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဆက္လ
က္ေနထိုင္လိမ့္မည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔လူဥ္ီးေရ၏ 
၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အသက္ ၆၀ ႏွ
င့္ အထက္ျဖစ္ကာ ကမာၻ႔လူဥ္ီးေရ၏ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
အသက္ ၈၀ ႏွင့္အထက္ ျဖစ္သည္။27 အသက္ ၅၀ႏွင့္ 
အထက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္း
ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုနီးပါး (၂၃.၆%) ကို ကို
ယ္စားျပဳသည္။28

အခ်ိဳေေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားသာလွ်င္ သက္ႀကီးအ
မ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ရွိေသာ္လည္း ထိုအမ်ိဳး
သမီးမ်ားသည္ သူတို႔ဘဝတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ GBV 
ေတြ႔ႀကံဳခံရႏိုင္သည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ မိသားစုဘဝ
နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ သူတို႔အေပၚ ခြဲျခားထားေသာ ဥ္

25 Ibid.
26 ADCAP သင္တန္း၊ p. 17. http://bit.ly/380xMhD
27 သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ p. 2-3.
28 Ibid.
29 ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ (၂၀၁၃)။ ႏိုင္ငံတကာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားဆိုင္ရာ ႏွစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း - အသက္အရြ

ယ္ႀကီးရင့္လာျခင္းဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာ (A/68/167).
30 သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ pgs. 7-8.
31 HelpAge International, အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းစာတမ္း ၂၀၁၇။ p. 1. http://bit.

ly/3oUuGCN

ပေဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အ
လႊဲသံုးစားျပဳျခင္းကို ပို၍အားေကာင္းေစသည္။29 မုဆိုး
မျဖစ္ျခင္း၊ ကြာရွင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အခါမွ် ထိ
မ္းျမားလက္ထပ္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းတြ
င္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထက္ဝက္ေလာ
က္သည္ တစ္ဥ္ီးတည္းေနထုိင္ၾကသည္။ ရပ္ရြာအသိုင္း
အဝိုင္း၊ မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ ဖယ္က်ဥ္္ခံရေ
သာ သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔ ေတြ႔ႀကံဳရေ
သာ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းျဖစ္စ
ဥ္္တြင္ ေထာက္ပံ့မႈမရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မ
ရယူႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားခံရျခင္းႏွင့္ ေခါင္း
ပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း အႏ�ရာယ္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေခ် သံုး
ဆရွိပါသည္။30

အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚက်ဴးလြ
န္ေသာ GBV သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ေ ျဖစ္ပြားေနေသာ္
လည္း အမ်ားပိုင္းမွာ လူမသိသူမသိ ဖံုးကြယ္ေနေသး
သည္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈကို ခန္႔မွန္းထားသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာႏွ
င့္ ေဒသအလိုက္ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၃) တြင္ အသက္ 
၅၀ အထက္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားအၾကား ဘဝတစ္သက္
တာလံုး ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္သူမွ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းသည္ 
၂၀.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း မၾကာခဏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ
ရသည္။ အသက္ ၁၅ မွ ၄၉အၾကားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ထက္ ပို၍ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾ
ကမ္းဖက္ျခင္းပံုစံမ်ားအေၾကာင္း သိရွိမႈနည္းျခင္းေၾကာ
င့္ ၎ကို အစီရင္ခံမႈ နည္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။31 အသက္ႀ
ကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ GBV က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ 
မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္သူမ်ား၊ လူငယ္ 
မိန္းကေလး၊ ေယာက်ၤားေလးမ်ား အပါအဝင္ မိသားစုဝင္
မ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ေနႏိုင္ေသာ က်ဴး
လြန္သူမ်ားမွ မၾကာခဏဆိုသလို ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ ပံုစံအ
မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်ဴးလြန္သည္။ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားသည္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈခံ
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ရျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္
ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ပံုစံမ်ား တစ္ခု 
သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ ေတြ႔ႀကံဳရသည္။ လိင္ပိုင္းဆို
င္ရာ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရေသာ သက္ႀကီးအမ်ိဳးသ
မီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးးမ်ားႏွင့္ ထိ
ခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိျခင္းသည္ ရံဖန္ရံခါ ပို၍ ျပင္းထန္တ
တ္သည္။32 အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ျခင္းသည္ ဝန္ေဆာ
င္မႈမ်ား ရယူရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီရွာေ
ဖြျခင္းတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို ေထာက္ျပထားေ
သာ တိက်သည့္ သက္ေသသာဓိက ရွိပါသည္။ တစ္န
ည္းအားျဖင့္ GBV ဆိုင္ရာ အႏ�ရာယ္ျဖစ္ေစေသာ က်န္း
မာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ မကုသဘဲ ထားပါက ပိုမိုဆိုး
ရြားလာႏိုင္ၿပီး ဆက္လက္၍ GBV ျဖစ္ပြားေသာ အႀကိမ္
အေရအတြက္ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုျပင္းထန္လာႏို္င္
သည္။ မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားအေပၚ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အာရံုစူးစိုက္မႈကို အေျခ
ခံၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိင္ပို
င္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ရယူရာတြင္ HIV အပါအဝင္ လိ
င္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ လူသား
ခ်င္း ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ႀကိဳတ
င္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာ
က္မႈကို လက္လွမ္းမီရာတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ၾကန္႔ၾ
ကာမႈ ျဖစ္ေစျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာေပးျခင္း၊ ဖယ္က်ဥ္္ထားခံ
ရျခင္းႏွင့္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရတတ္သည္။ အေျခခံ ေစာင့္ေရွာ
က္မႈေပးသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ လူနာမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္
ရာ က်န္းမာေရးအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းကို ေ
ရွာင္ၾကဥ္္ေနစဥ္္တြင္ အခ်ိန္မေလာက္ငွျခင္း၊ အရင္းအျ
မစ္မ်ား မရွိျခင္း၊ သင္တန္း သို႔မဟုတ္ ေလ့လာခဲ့ရေသာ 
စြမ္းရည္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သူ
တို႔သည္ အသက္ႀကီးေသာ လူနာမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္း ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈ ပို၍နည္းႏို
င္ပါသည္။33

စိတ္ကစဥ္္႔ကလ်ားေရာဂါရွိေသာ သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီး အ
မ်ားစုသည္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း ပံုစံအခ်ိဳေကို ေတြ႔ႀကံဳရ၍ 
သူတို႔၏ ေရာဂါသည္ သူတို႔အား အကူအညီရွာေဖြႏိုင္ရန္ 
အတားအဆီးျဖစ္ေစႏိုင္သည္။34 အသက္အရြယ္ႏွင့္ သက္

32 သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ p. 9.
33 သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ p. 5.
34 သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ pgs. 7-8.
35 ADCAP သင္တန္း၊ p. 18. https://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-

programme/
36 သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ pgs. 7-8.

ဆိုင္ေသာ မသန္စြမ္းမႈ ရွိေနႏိုင္သည့္ အသက္ႀကီးေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းမႈသည္ အႏ�ရာယ္ ႀကံဳေ
တြ႔ေစသည့္ ထပ္ေဆာင္း အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အသက္ ၆၀ ႏွင့္ အထက္ရွိ လူ
မ်ား၏ ၄၆% ေက်ာ္တြင္ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ရွိၾက၍ အမ်ား
စုမွာ အျမင္ သို႔မဟုတ္ အၾကားအာရံု ဆံုးရႈံးမႈ ခံစားၾကရ
သည္။35 အထူးသျဖင့္ ရာသက္ပန္ မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားသည္ ေန႔စဥ္္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အျခား
သူမ်ားအေပၚ မွီခိုလာရပါက အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အ
မွ် ၎တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ရန္ ပို၍ထိခိုက္
လြယ္လာပါသည္။36 

အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘဝတစ္သက္
တာတြင္ ၎တို႔၏ က်ား/မေရးရာကို ထည့္သြင္းစဥ္္းစား
ရသည့္ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖူလံုေရးအတြ
က္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာၿပီးေနာက္ က်ဆင္း
သြားေသာ အင္အား/အာဏာႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားေၾ
ကာင့္ သူတို႔သည္ GBV အႏ�ရာယ္ က်ေရာက္ႏို္င္ေခ် ျမ

အသကအ္ ြရယႀ္ ကီးေသာ ႏငွ့္ ထုိသူမ်ားအား မလိမုု
န္းထား ဆကဆ္ံျ ခင္း

အသကႀ္ ကီးလာသည္ႏငွ့္ ပတသ္က္ေသာ ေသဘာ
ထား ခယံခူ်ကသ္ည္ တစဥ္ီးးခ်င္းစ၊ီ ရ ြပ္ရာအသိငု္းအ
ဝိငု္းႏွင့္ လူမႈေရး ေအျ ခေအနမ်ားအရ ြကဲျ ပားေ
သာေၾ ကာင့္ မညသ္ည့အ္ခ်ိြန္တင္ အသကအ္ ြရယႀ္
ကီးရင့မ္ႈ စတငသ္ည့ေ္အပၚ ကမာ ၻလုံးဆိငုရ္ာ ေသ
ဘာတညူမီႈ မရွိေသးပါ။ 

သတူို႔အား အသကႀ္ ကီးၿ ပဟီု သတမ္တွထ္ားေသာေၾ
ကာင့္ သကႀ္ ကီးသမူ်ားအား မလုိမနု္းထားဆကဆ္ံျ
ခင္း သည္ လမူ်ားအား ဆန္႔က်င္ေသာ ြခဲျ ခားဆကဆ္ံျ
ခင္းႏငွ့္ စနေစ္က်သာ ပံုေသကားက် ဆကဆ္ံျ ခင္းျ
ဖစသ္ည။္ သကႀ္ ကီးသမူ်ားအား မလိမုနု္းထား ဆက္
ဆံျ ခင္းျ ဖင့္ အသကအ္ ြရယ္ ႀ ကီးရင့သ္မူ်ား၏ လူ
မႈေရး အသိကုအ္ၿ မံဳကို ၿ ပိဳလဲေစကာ အနာဂ ြတ္တ
င္ အသကႀ္ ကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအ ြတက္ တန္း
တညူမီွ်မႈကို သတိျ ပဳမလိာျ ခင္းကုိ အတားအဆီးျ ဖ
စ္ေစသည။္ 

VAWG Resource Older Women

20 BUILDING LOCAL THINKING GLOBAL

https://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/
https://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/
http://www.vawgresourceguide.org/sites/default/files/briefs/vawg_brief_on_older_women_05.06.2016_final.pdf


င့္မားႏို္င္ပါသည္။37 က်ား/မေရးရာႏွင့္ အသက္အရြယ္ေပၚ
တြင္ ေပါင္းစပ္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး
မႈ ႀကီးစြာႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေခ်သို႔ ဥ္ီးတည္ေစကာ ကာကြယ္ေစာ
င့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ကန္႔သတ္
ခ်က္ျဖင့္ လက္လွမ္းမီျခင္း၊ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္ GBV ႀ
ကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အႏ�ရာယ္ ျမင့္မားေစသည္။ 

လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က႑သည္ ကေလးေ
မြးဖြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားသည့္ အမ်ိဳးသား
မ်ား ႀကီးစုိးေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွ
တ္ခ်က္မ်ားမွ ေပါင္းစပ္စီးဆင္းလာသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျ
ခင္းကို အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေတြ႔ႀကံဳေနရ
သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ အသက္ႀ
ကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အသံုးမဝင္ေတာ့သည့္သူ
မ်ားဟူ၍ မမွ်တသည့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားသို႔ ဥ္ီးတည္ေစ၍ 
မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ေက်ာ္လြန္သည္ႏွင့္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ သူတို႔အား တန္ဖိုးနည္းသြားၿပီဟု ရႈျမင္ျခင္း/ 
မျမင္ကြယ္ျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္
ရာအရ အခြင့္အေရးခြဲျခားမႈအျပင္ အသက္ႀကီးသူမ်ားအား 
မလိုမုန္းထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အၾကမ္းဖက္
မႈတြင္ အထူးထိခိုက္လြယ္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေ
စသည္။38 လက္တေလာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူသားခ်
င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေ
သာ အသက္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ ဥ္ီးတည္
လုပ္ေဆာင္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကေလးေ
မြးဖြားႏိုင္စြမ္းအေပၚတြင္သာ မွီခိုေနသည္ဟု ထင္မွတ္၍ 
၎တို႔၏ မ်ိဳးဆက္ပြားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်ဆ
င္းလာသည္ကို သိျမင္ေစသည့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားအား 
က႑ေပါင္းစံုမွ မလိုမုန္းထားျခင္းႏွင့္ လိ္င္ပိုင္းဆုိင္ရာ အ
ခြင့္အေရးခြဲျခားမႈ၏ သရုပ္မွန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ HelpAge 
International မွ ေျပာဆိုခ်က္အရ ၎သည္ ငယ္ရြယ္ေ
သာ အသက္အရြယ္တြင္သာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေပၚသ
ည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ေနေသာ အႏ�ရာယ္ရွိသည့္ ပံုေသကား
က် သတ္မွတ္ျခင္းကို တိုးျမင့္ေစသည့္ အႏ�ရာယ္မ်ားအေ
ပၚ အေျခခံသည္။ အကယ္၍ ၎အား စစ္ေဆးစံုစမ္းျခင္း
မရွိဘဲ က်န္ရွိေနပါက အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ ဖံုးကြယ္ခံရေနႏိုင္သည္။39

37 သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ p. 4.
38 သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ p. 3.
39 HelpAge International, အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းစာတမ္း p. 3.
40 သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ p. 8.
41 သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ p. 9.

“ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား”တြင္ ေဖာ္ျ
ပထားသည့္အတိုင္း သာမာန္အားျဖင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ လူ
မႈေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္အရာမ်ား ပ်က္စီးသြားေ
သာေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္း
မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအား အႏ�ရာယ္ ျမင့္မားစြာ က်ေရာက္ေစသည္။ ဥ္ပမာ
အားျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီမိုကရက္
တစ္ ကြန္ဂို ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾ
ကမ္းဖက္မႈအတြက္ ေတာင္ပိုင္း ကီဗူးျပည္နယ္ေဆးရံုတြင္ 
အကူအညီလာေရာက္ ေတာင္းခံၾကသည့္ ၁၅.၅% သည္ 
အသက္ ၅၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾ
ကသည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးသူမ်ားမွ ငယ္ရြယ္ေသာ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးသည့္အတြ
က္ အီစလမ္မစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ
သည္ အသက္ႀကီးေသာ ရာဇဒီ အမ်ိဳးသမီး ေထာင္ေသာ
င္းမ်ားစြာအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟူ၍ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ထို႔ျပင္ အသက္ ၄၀ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ကၽြန္မ်ားအျဖစ္ ေရာင္းစားႏိုင္ျခင္း/ 
ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုအသက္အရြယ္ရွိ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။40 ဘာ
ကင္နာ ဖာဆိုရွိ စုန္းကေဝအတတ္ အသံုးျပဳသည္ဟု စြပ္စြဲ
ခံရေသာ သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ
ဝိုင္း၏ ဖယ္က်ဥ္္ထားခံရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်
န္းမာေရးတြင္ သိသိသာသာ အက်ိဳးဆက္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ေ
စေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎စစ္တ
မ္းတြင္ ၅၅% ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ စြပ္စြဲခံရ
ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔တြင္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေပၚလာေသာ အေတြးမွာ 
မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္
ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။41

အသက္ ၄၉ႏစွ္ အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
၃၇%သည္ ခငမ္ငက္ ြၽမ္းဝငသ္မူွ အိြမ္တင္းအၾ ကမ္းဖ
ကမ္ႈ မဟတု္ေသာ အမႈမ်ားကို ( ြလနခ္ဲ့ေသာႏွ ြစ္တင္ 
၁၄% ရွသိည)္ ေ ြတ႔ႀ ကံဳခဲရ့စ ြဥ္္တင္ ၃၂% သည္ ခ
ငမ္ငက္ ြၽမ္းဝငသ္မူွ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈကုိ ေ ြတ႔ႀ ကံဳခဲရ့
သည။္ ( ြလနခ္ဲ့ေသာ ႏွ ြစ္တင္ ၁၇% ရွသိည။္)

သပိ ၸပံညာ အဆင့္ျ မင့တ္ငမ္ႈဆိငုရ္ာ ေအမရကိန္ အ
ြဖဲ႔အစည္း
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အျ ခားနည္းျ ဖင့္ သ ြန္စ
မ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား

ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ခန္႔မွန္းေခ်အားျဖင့္ ၁၅% ေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ရွိၾ
ကသည္။42 ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏ�ရာ
ယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ျ
ပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရယူႏိုင္ျ
ခင္းတို႔မွ အသစ္ေသာ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ရရွိေစသည့္ လူ
သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ၎သည္ 
တိုး၍ ထင္ရွားလာသည္။ အသက္အရြယ္အလိုက္ အျခား
နည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးင
ယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘဝတစ္သက္တာတြင္ ျဖစ္ပြားသ
ည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ၈၀% ေက်ာ္ ျမင့္မားေသာ ႏႈ
န္းထားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းတြင္ ပစ္
မွတ္ထားခံေနရသည္။43 လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျ
ခအေနမ်ားတြင္ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ထိခိုက္အႏ�ရာယ္မွ 
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ကာကြယ္ႏို္င္ရန္အတြက္ ထပ္ေဆာင္း 
က်ေရာက္လာေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရ
ကာ အသက္ရွင္သန္ရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားအား ပို၍ 
မွီခိုေနရၿပီး လူသိနည္းလာျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား 
နည္းလာၾကသည္။44 

42 ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား GBV ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ p. 139. https://bit.ly/2KhTOnT
43 သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ pg. 7-8.
44 IRC/WRC ၂၀၁၅။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား၌ က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အစီအစဥ္္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မသန္စြ

မ္းသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း - GBV ကို လက္ေတြ႔ အကူအညီေပးေနသူမ်ားအတြက္ ကိရိယာပံုစံတစ္စံု။ p. 5. 
https://gbvresponders.org/response/disability-inclusion-2/

45 IRC/WRC ၂၀၁၅။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား၌ က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အစီအစဥ္္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မသန္စြ
မ္းသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း - GBV ကို လက္ေတြ႔ အကူအညီေပးေနသူမ်ားအတြက္ ကိရိယာပံုစံတစ္စံု။ p. 5. 
https://gbvresponders.org/response/disability-inclusion-2/

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား
ရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေရႊေလ်ားသြားလာရန္ အေထာက္အ
ကူျပဳသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဆံုးရံႈးျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ ကြဲ
ကြာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာ
မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အႏ�
ရာယ္မ်ား ပို၍ ျမင့္မားစြာ ေတြ႔ႀကံဳေနရသည္။ ပဋိပကၡဒဏ္
သင့္ေနေသာ မည္သည့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းရွိ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္္ထားေသာ မည္သည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္မ
ဆို ၎တို႔သည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလႊဲ
သံုးစားျပဳျခင္း ခံရႏိုင္ေခ် ပိုရွိၾကသည္။ ေျမာက္ျမားစြာေ
သာ လူမႈေရး၊ အသိုင္းအဝိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္သြ
ယ္ေရးဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာ
နာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးသည့္ အစီအစဥ္္မ်ားတြင္ ပါဝ
င္ရန္ ၎တို႔တြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိလိမ့္မည္။

အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ က႑ေပါင္းစံု
မွ က်ား/မေရးရာ မမွ်တမႈသည္ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ကို 
GBV ႀကံဳေတြ႔ေစရန္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေ
ရာက္ေစသည္။ ေျမာက္ပိုင္း ေကာ္ေကးဆပ္ ျပည္နယ္၊ ေ
ဂ်ာ္ဒန္ ျပည္နယ္၊ အီသီယိုးပီးယား ႏွင့္ ဘူရြန္ဒီ ျပည္နယ္
တို႔တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္းဆိုင္ရာ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ စီမံကိန္းဝင္ ရြာမ်ားတြင္ ျပဳလု
ပ္ေသာ ဥ္ီးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ တင္ျပအစီရင္ခံ
လာေသာ GBV အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾ
ကမ္းဖက္မႈသည္ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ထို႔ျပင္ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ အခ်ိဳေကလည္း ၎တို႔သည္ 
အဓိမၼျပဳက်င့္ျခင္း အပါအဝင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖ
က္မႈတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွ ပံုမွန္ ထပ္တလဲလဲ ပစ္မွတ္
ထားခံေနရေၾကာင္းလဲ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ မိသားစုႏွင့္ ဝ
န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ၎တို႔မွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လာ
ခ်ိန္တြင္သာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံခဲ့ရေၾကာ
င္း စတင္ သတိျပဳမိလိမ့္မည္။45 အသက္အရြယ္ႏွင့္ မသန္
စြမ္းမႈ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးေၾကာင့္ “ႏွစ္လိုဖြယ္နည္းသည္”ဟု သတ္

အျ ခားနည္းျ ဖင့္ သ ြန္စမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ 
မနိ္းေကလးငယမ္်ားသည္ ၎တို႔ ြတငရ္ွိေသာ မသန္
ြစမ္းမႈေၾ ကာင့္ ပိ၍ု ထခိို ြက္လယသ္ည္ မဟတု္ေသာ္
လည္း သတူို႔အား အမ်ားႏငွ့မ္တဘူဲ ြကဲျ ပားျ ခားနား
သညဟ္ု ထငမ္တွခ္ရံျ ခင္း၊ အဆင့အ္တန္းႏငွ့္ 
အာဏာမရွိျ ခင္း၊ ဖယက္်ဥ္ထ္ားခရံျ ခင္း၊ႏငွ့္ ထိကုဲ့
သိေု႔သာ အခ်ကမ္်ားေၾ ကာင့္ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈမ်ား ြတ
င္ တိကုရ္ိကု္ ပစမ္တွထ္ားခရံပါသည။္
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မွတ္မခံရမီတြင္ အတင္းအဓိမၼ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေစရန္ ဖိ
အားေပးခံရႏိုင္ေသာ မသန္စြမ္း မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ 
၎တို႔အၾကားတြင္ အရြယ္မတိုင္ခင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေ
စျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိသည္ကို အစီရင္ခံလာၾကသည္။46 မ
သန္စြမ္းေသာ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားသည္ ဖြင့္ဟေျပာ
ဆိုရန္ ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ထပ္ေဆာင္း အဟန္႔အ
တားမ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အစီရင္ခံရန္ တစ္လထ
က္ပို၍ ေစာင့္ဆိုင္းရတတ္သည္။47

အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ားသည္ GBV ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီ
အစဥ္္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရာတြင္ ထူးျခားေသာ အဟန္႔အတား 
အခ်ိဳေ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ ၎တြင္ -

 w ရပုပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ။ ရပုပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ အဟန္႔အတားမ်ားသည္ လူ
လပု္ေသာ သို႔မဟတု္ သဘာဝအရ ျ ဖစ္ေသာ အဟန္႔အ
တားမ်ားျ ဖစ္ႏိငုသ္ည။္ ဘံတုညူီေသာ အဟန္႔အတားမ်ား
ြတင္ က်ဥ္္းေျ မာင္းေသာ တခံါးမ်ား သို႔မဟတု္ လူ ြသား
လမ္းမ်ား၊ ေလကွားမ်ား၊ အလႊာ/အထပ္ ေအျ ပာင္းအ
လမဲ်ား၊ မညညီာေသာ သို႔မဟတု္ မတ္ေစာက္ေသာ ေ
လ်ာကလ္မ္းဆင္ေျ ေခလ်ာမ်ား၊ အသံုးျ ပဳရန္ မသင့္ေ
လ်ာ္ေသာ အမ်ားသံုးအမိသ္ာမ်ား၊ ထင္းေ ြခ ေရခပမ္
ည့္ေနရာ၊ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ရယမူည့္ေနရာ ေဝးလံြလန္းျ ခ
င္း၊ အမႈကိ္ႏငွ့္ ြစန္႔ပစပ္စ ၥည္းမ်ား အပါအဝင္ အစားေအ
သာက္ ျ ဖန္႔ျ ဖဴးသည့္ေနရာ ေဝး ြကာ ြလန္းျ ခင္းတို႔ ပါဝင္
သည။္ ဤကဲသ့ိေု႔သာ ရပုပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ အဟန္႔အတားမ်ား
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအား လို
အပ္ေသာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ရယူျ ခင္း သို႔မဟတု္ ရ ြပ္ရာ
အသိငု္းအဝိငု္း ြတင္ ျ ပည္ဝ့ ြစာ ပါဝငလ္ပု္ေဆာင္ႏိငုရ္န္ 
ဟန္႔တားထားပါသည။္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ရယရူန္ ကနုက္်စ
ရတိမ္်ား သို႔မဟတု္ သယယ္ပူိေု႔ဆာင္ေရး မရွိျ ခင္း၊ ေဝး
ြကာ ြလန္းျ ခင္းတုိေ႔ၾ ကာင့္ GBV ဆိငုရ္ာ ႀ ကိဳတငက္ာ
ြကယ္ျ ခင္းႏငွ့္ တံု႔ျ ပန္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈ
မ်ားသည္ ရပုပ္ိငု္းဆုိငရ္ာအရ လကလ္မွ္းမမီႏိငု္ျ ခင္းကို ျ
ဖစ္ေစႏိငုသ္ည။္ ထုိ႔အျ ပင္ ဝွီးခ်အဲသုံးျ ပဳရသမူ်ား သို႔မ
ဟတု္ ြလတလ္ ြပ္စာ ြသားလာႏိငုရ္န္ ခကခ္ဲေသာ အျ ခား
သမူ်ားအ ြတက္ ေဆးခန္းမ်ားႏငွ့္ အမ်ိဳးသမီး စငတ္ာ
မ်ားသုိ႔ ြသားေရာကရ္န္ ခကခ္ဲႏိငုသ္ည။္ ၎သည္ အျ
ခားနည္းျ ဖင့္ သ ြန္စမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္း
ေကလးငယမ္်ားသို႔ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားသည္ သတူို႔အ ြတ
က္ မဟတ္ုေၾ ကာင္း သတင္းစကားမ်ား ပ်ံေႏွေံ႔စႏိငုသ္ည။္ 

 w ဆ ြက္သယ္ေရး။ GBV တံု႔ျ ပန္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း ဝန္ေ
ဆာငမ္ႈေအၾ ကာင္း သတင္းအခ်ကအ္လကသ္ည္ အျ

46 IRC/WRC ၂၀၁၅။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား၌ က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အစီအစဥ္္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မသန္စြမ္း
သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း - GBV ကို လက္ေတြ႔ အကူအညီေပးေနသူမ်ားအတြက္ ကိရိယာပံုစံတစ္စံု။ p. 5.

47 IRC/WRC. ၂၀၁၅။

မင၊္ အၾ ကားႏငွ့္ လမူႈ-စတိပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ/ ဆင္ျ ခငတ္ံတု
ရား ြတင္ ခ်ိဳေ ြယင္းသမူ်ား အပါအဝင္ မသ ြန္စမ္းေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ားအ ြတက္ အဆ
င္ေျ ေပစႏိငုသ္ည့္ ပံစုမံ်ားျ ဖင့္ ေဖာ္ျ ပထားျ ခင္း မရွိေ
ခ်။ ရလာဒအ္ားျ ဖင့္ မသ ြန္စမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား အထူးသျ ဖင့္ ဆင္ျ ခငတ္ံတုရား
ြတင္ ခ်ိဳေ ြယင္းသမူ်ားသည္ အလႊသဲံုးစားျ ပဳျ ခင္း ျ ဖစ္
ြပားခ်ိြန္တင္ မမတွမ္ိႏိုင္၍္ မညသ္ည့္ေနရာ ြတင္ အကအူ
ညီေတာင္းခရံမညက္ိလုည္း မသရိွိႏိငုပ္ါ။ ထို႔အျ ပင္ GBV 
ဆိငုရ္ာ အကအူညီေပးသမူ်ားသည္ တစဥ္ီးးခ်င္းစီြတငရ္ွိေ
သာ မတညူသီည့္ ဆ ြက္သယ္ေရး ပံစုမံ်ားကို သတိျ ပဳ
မရိန္ လိအုပ၍္ ထုိကဲသ့ိေု႔သာ မသ ြန္စမ္း အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား ြတင္ ရွိေသာ ထူးျ ခားသည့္ 
ဆ ြက္သယ္ေရး ပုံစမံ်ား၏ လိအုပခ္်ကမ္်ားကို ျ ဖည္တ့
င္းေပးရမည။္ ထိကုဲသ့ိေု႔သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား/မနိ္းေကလး
ငယမ္်ား၏ ဘာသာစကားအား အဓိပိ ၸါယ္ေဖာထ္တုရ္န္ 
အာရံစုူးစိကုမ္ႈႏငွ့္ အခ်နိ္ေပးရာ ြတင္ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈ ြတ
င္ မပါေသာ မသိားစဝုင/္သငူယခ္်င္းမ်ား၏ အကအူညီ 
လိအုပ္ႏိငုသ္ည။္ 

 w အပုထ္နိ္းသူမ်ားႏငွ့္ ဆကဆ္ံေရး။ အျ ခားနည္းျ ဖင့္ သန္
ြစမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားသည္ 
အကအူညမီ်ားႏငွ့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ရယူႏိငုရ္နအ္ ြတက္ 
အျ ခားေသာ မသိားစဝုငမ္်ား သို႔မဟတု္ ရ ြပ္ရာအသိငု္း
အဝိငု္း အ ြဖဲ႔ဝငမ္်ားေအပၚ မွခီိရုႏိငုသ္ည။္ ၎သည္ ဝန္ေ
ဆာငမ္ႈမ်ားအား လွ်ိဳေဝကွထ္နိ္းသမိ္းမႈ ရွိြစာ ရယရူာ ြတင္ 
သတူို႔အ ြတက္ အခကအ္ခဲျ ဖစ္ေစသည။္ အကယ၍္ အု
ပထ္နိ္းသသူည္ က်ဴး ြလနသ္ူျ ဖစ္ေနပါက အကအူညီ 
ရယရူာ ြတင္ သမူအ ြတက္ ပိ၍ု ခကခ္ဲေစလမိ္မ့ည။္ အဘ
ယ္ေၾ ကာင္ဆ့ိုေသာ္ သမူ၏ ေန႔စဥ္္ လိအုပခ္်ကမ္်ား၊ 
ြသားလာေရး၊ ဆ ြက္သယ္ေရးမ်ားအ ြတက္ သမူေအနျ
ဖင့္ အုပထ္နိ္းသအူား မွခီိုေနေရသာေၾ ကာင့္ ျ ဖစသ္ည။္

 w ယံၾု ကညမ္ႈ မခရံမညက္ို ေၾ ကာ ြက္ရံေျ ခင္း။ GBVမွ ြလ
တ္ေျ မာကလ္ာသအူားလံုးကဲသ့ို႔ပင္ ျ ပဳစုေစာင့္ေရွာက္
မႈေပးရာ ြတင္ ျ ဖစ္ေလရ့ွိေသာ ဘံအုခကအ္ခမဲွာ ြလ
တ္ေျ မာကလ္ာသသူည္ သမူအား မယံၾု ကညမ္ညက္ို ေၾ
ကာ ြက္ရံေျ ခင္းပင္ျ ဖစသ္ည။္ ၎သည္ မသ ြန္စမ္းေသာ 
ြလတ္ေျ မာကလ္ာသမူ်ားအ ြတက္ ပိ၍ု ဆိုး ြရားေစ
သည။္ အထူးသျ ဖင့္ နားလေည္သဘာေပါက္ႏို ြင္စမ္းႏွ
င့္ ဆံုးျ ဖတခ္်ကခ္်ႏို ြင္စမ္းကို ေမး ြခန္းထတု္ႏိငု္ေသာ ဆ
င္ျ ခငတုံ္တရား ြတင္ ခ်ိဳေ ြယင္းသမူ်ား ြတင္ ပိ၍ု ဆိုး ြရားႏို
ငသ္ည။္ ယင္းကဲသုိ့ေ႔သာ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသမူ်ားသည္ 
သမူမွ အျ ခားတစ္ေယာကအ္ား ေျ ပာျ ပပါက သမူအား 
မယံၾု ကညမ္ညက္ို ေၾ ကာ ြက္ရံေလာႏိငုသ္ည။္ ၎သည္ 
သမူအား ေနာကထ္ပ္ အႏ�ရာယမ္်ားကို ႀ ကံဳေ ြတေ႔စႏိငု္
သည။္
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 w အျ ခားနည္းျ ဖင့္ သ ြန္စမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မိ
န္းေကလးငယမ္်ား၏ ြစမ္းရေည္အပၚ ခယံခူ်ကမ္်ား။ အ
ထူးသျ ဖင့္ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသသူည္ လမူႈ-စတိပ္ိငု္းဆို
ငရ္ာ သို႔မဟတု္ ဆင္ျ ခငတ္ံတုရား ြတင္ ခ်ိဳေ ြယင္းခ်ကရ္ွိ
ပါက လတူို႔သည္ မသ ြန္စမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မိ
န္းေကလးငယမ္်ားမွ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈေအၾ ကာင္းကို ြဖ
င္ေ့ဟျ ပာဆိလုာခ်ိြန္တင္ သတူို႔အား မယံၾု ကည္ျ ခင္း 
သို႔မဟတု္ နားေမထာင္ေပးျ ခင္းတုိ႔ ျ ပဳလပု္ႏိငုသ္ည။္ 
ထို႔အျ ပင္ မသ ြန္စမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေက
လးငယမ္်ားသည္ အသစ္ေသာ ြစမ္းရညမ္်ား သို႔မဟတု္ 
ြရယ္တူ ြကနယ္ကမ္်ား တည္ေဆာက္ႏိငုရ္န၊္ အၾ ကမ္းဖ
ကမ္ႈ၊ လငိ္ႏငွ့္ က်န္းမာေသာဆကဆံ္ေရးေအၾ ကာင္း ေ
လလ့ာရန္ အ ြခင္အ့လမ္းမ်ားမွ ဖယက္်ဥ္ခ္ရံႏိငုသ္ည။္ 
ထို႔အျ ပင္ ၎တို႔သည္ ရင္းႏွီးေသာ ဆကဆ္ံေရးမ်ား
ြတင္ အငအ္ား/အာဏာႏငွ့္ ပတသ္က၍္ ညွိႏိႈင္းရန္ ြစမ္း
ရညမ္ရွိျ ခင္း သို႔မဟတု္ အဓိမ ၼျ ပဳက်င့္ျ ခင္း၊ အလႊသဲံုး
စားျ ပဳျ ခင္းႏငွ့္ ေခါင္းပံုျ ဖတ္ အျ မတထ္တုခ္ရံျ ခင္းအ
ြတက္ ပစမ္တွထ္ားခရံႏိငုသ္ည။္

မတူ ြကဲျ ပားေသာ လငိစ္တိ္
ခယံခူ်က္ တမိ္း ြညတမ္ႈ ႏငွ့္ 
က်ား/ေမရးရာဝိေသသလ
က ၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား 

မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ 
က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွ
င့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ကမာၻအႏွံ႔ ပ်ံေႏွံ႔ေနကာ ေနရပ္
စြန္႔ခြာျခင္းႏွင့္ အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားတြင္ တိုးျမင့္ျဖ
စ္ေပၚေနသည္။ မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္း
ညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ စနစ္က်ေသာ 
မမွ်တမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ား ႀကီးစိုးအုပ္
ခ်ဳပ္ေသာ၊ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား
အား ရြံေမုန္းေၾကာက္ရြံေေသာ လူမႈေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အေပၚ အေျခခံေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ အႏ�ရာယ္မ်ားႏွင့္ အ
ဟန္႔အတားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ မတူကြဲျပားေသာ 
လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသ
သလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္

မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသတြင္း အေျခအေနကို ပို၍ လံုၿခံဳ
ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ ကြန္ယက္
မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို တည္ေထာင္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 
ယင္း ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ေနရပ္စြ
န္႔ခြာရျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားကာ ၎တို႔အား GBV 
ရင္ဆိုင္ခံစားရေစရန္ အႏ�ရာယ္ျမင့္မားေစသည္။ လူသား
ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ 
လိင္ကြဲဗဟိုျပဳျခင္း ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားအား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသား လ
က္တြဲေဖာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား ဥ္ီးေဆာင္ေသာအိမ္ေ
ထာင္စု၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ဝန္ေဆာင္
မႈမ်ား ေပးေလ့ရွိသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူ
အညီေပးသူမ်ားသည္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ လိင္ေျ
ပာင္းလဲထားသူမ်ားအား အလြန္ေၾကာက္ရြံေမုန္းတီးသူမ်ား ျ
ဖစ္ေနႏိုင္၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းမွ မတူကြဲျပားေသာ 
လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသ
သလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားအား သိသိသာသာ ဖယ္က်ဥ္္ထားႏိုင္သည္။

မတူကြဲဲျပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ 
ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညႊတ္မႈႏွ
င့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ အရင္း
အျမစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ ျငင္း
ပယ္ခံရျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ အ
လႊဲသံုးစားျပဳက်င့္ျခင္း၊ အတင္းအဓိမၼ လက္ထပ္ေစျခင္း၊ 
ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္သူမွ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ႏွင့္ လိင္ပို္င္းဆိုင္
ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအဝင္ GBV ပံုစံမ်ား အားလံုးျဖင့္ မၾ
ကာခဏဆိုသလို ပစ္မွတ္ထားခံေနရသည္။ လိင္တူလိင္
ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို စိတ္ဝင္စားေသာ၊ လိင္ေျပာင္းလဲထားေ
သာ၊ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ 
တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို 
မိသားစုဝင္မ်ား၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ
မ်ားမွ လက္ခံမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရာတြင္ ႀ
ကီးမားေသာ စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိႏိုင္သည္။ လူမႈအသိုင္းအဝုိ
င္းမွ ဖယ္က်ဥ္္ထားျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို လိုက္ေ
လ်ာညီေထြ တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ မတူကြဲဲျပားေသာ လိင္စိတ္
တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝိေ
သသလကၡဏာမ်ားအား ဖုံးကြယ္ထားႏိုင္၍ အကူအညီ
ရွာေဖြရာတြင္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔လိုအပ္ေသာ အကူအညီေ
ပးသူမ်ားအား ဖြင့္ထုတ္ေျပာဆိုမည္ မဟုတ္ေပ။ 
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မတူကြဲဲျပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရး
ရာ ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ားသည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ 

အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္သူမ်ားမွ သူ
တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ လူမႈ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အၾက
မ္းဖက္မႈကို ပံုစံအမ်ိဳးအမ်ိဳးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေသာ အႏ�ရာ
ယ္ ျမင့္မားစြာ ရွိေနသည္။ မိသားစုအဆင့္တြင္ မတူကြဲဲျ
ပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသ
သလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ 
ေဖာ္ျပပါ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ အခ်က္သံုး
ခ်က္မွ ဆင္းသက္လာႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ ၁) ထိမ္းျမားလက္
ထပ္၍ လိင္ကြဲခ်စ္ခင္သူ ဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ ျပင္းထန္ေ
သာ ဖိအားေပးျခင္း။ ၂) တင္းက်ပ္စြာ ခ်မွတ္ထားေသာ 
က်ား/မေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတ
မ္းေသာ မိသားစုဝင္မ်ားမွ လိင္ကြဲဗဟုိျပဳေသာ အျပဳအမူ
ကို အတင္းအက်ပ္ ျပဳမူေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္၊ ၃) မိသား
စုႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း အရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္္ျခင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖ
စ္သည္။48 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား “အမွန္ျပင္ဆင္တတ္ရန္အ
တြက္ အဓိမၼျပဳက်င့္ျခင္း” ဟူသည္မွာ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္
ကဲ့သို႔ ျပဳမူေသာ သို႔မဟုတ္ လိင္တူလိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား 
စိတ္ဝင္စားေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အား အမ်ိဳးသား
တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖင့္ အတင္းအဓိမၼ 
ကာမစပ္ယွက္ေစကာ သူမ၏ လိင္ခံစားမႈကို “ကုသရန္” 
လုပ္ေဆာင္သည့္ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္သည္။ မတူကြဲဲျ
ပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသ
သလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ GBV သည္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လူမႈေရးအရ ႀကီးစိုးေသာ အေနအထား
တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္သည္။49

48 VAWG အရင္းအျမစ္၊ GM, p. 5.
49 VAWG အရင္းအျမစ္၊ GM, p. 6.
50 VAWG အရင္းအျမစ္၊ GM, p. 6.

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိသည့္ ဥ္ပေဒမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ လိ
င္ႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ကြဲထြက္ေသာ အျပဳအမူကို ျပစ္မႈေျ
မာက္ေစသည္။ ယင္းဥ္ပေဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
တြင္ လိင္တူဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္
ကာ အေရးယူျခင္း၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိ္န္းကေလးငယ္မ်ားအား လိင္တူဆက္ဆံေရးမ်ား
အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္ကာ ရဲမ်ားထံ သတင္း
ပို႔ေစျခင္း၊ ရဲမ်ား၏ အတင္းအက်ပ္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြည
စ္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း
တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ပစ္
မွတ္ထား ခံရႏိုင္သည့္ အႏ�ရာယ္မ်ား တိုးျမင့္ေစသည္။ 
မိသားစုတြင္းရွိ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ဥ္ပေဒမ်ား သို႔မဟု
တ္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ တရားမဥ္ပေဒမ်ားသည္ မတူကြဲဲျ
ပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသ
သလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရးကို သက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္သည္။ ဥ္ပ
မာအားျဖင့္ ယင္းတြင္ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ မိသားစုႏွင့္ လ
က္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း အဓိိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ 
ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ တရားဝင္ စာရြ
က္စာတမ္းမ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ဥ္ီး၏ ေမြးရာပါ သတ္မွတ္
ထားေသာ လိင္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတြင္
လည္း သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။50 

လငိ၊္ လငိစ္တိတ္မိ္းညႊတမ္ႈႏငွ့္ က်ား/ေမရးရာ ဝိေသသ
လက ၡဏာသည္ ေအျ ခခေံက်သာ လသူားတစ္ေယာ
က၏္ ပငကုိ္လက ၡဏာမ်ား ျ ဖစသ္ည။္ ဖိႏွပိည္ငွ္းဆမဲႈ 
သို႔မဟတု္ ြခဲျ ခားဆကဆ္မံႈကို ေမၾ ကာကမ္ ြရံေဘဲ တစ္
ဦးးတစ္ေယာကသ္ည္ သ၏ူ လငိ၊္ လငိစ္တိတ္မိ္းညႊတ္
မႈႏငွ့္ က်ား/ေမရးရာ ဝိေသသလက ၡဏာကို ထတု္ေ
ဖာ္ႏို္ြင္ခင့သ္ည္ လူ႔ဂဏုသ္ကိ ၡာရွိြစာ ေနထိငု္ႏိငု္ျ ခင္း ြတင္ 
ေအျ ခခေံက်သာ အခ်က္ျ ဖစသ္ည။္ 

နာမစ္ားမ်ား။ ။ နာမစ္ားတစခ္ဆုိသုညမ္ွာ လပူဂုိၢဳလတ္စ္
ဦးး စကားေျ ပာျ ခင္း (က ြၽႏုပ္္ သို႔မဟတု္ သင)္ သို႔မ
ဟတု္ တစစ္ံတုစ္ေယာက၊္ တစစ္ံတုစခ္ကု ေျ ပာဆိုျ ခ
င္းခရံလွ်င္ (သမူ၊ သ၊ူ ၎၊ သတူို႔ သို႔မဟတု္ ထိဟုာ) 
ရညည္ႊန္းသည့္ စကားလံုးတစလ္ံုးျ ဖစသ္ည။္ က်ား/
ေမရးရာ ခယံခူ်က္ ေျ ပာင္းလထဲားေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအား ေခေၚဝေၚသာ နာမ္
စားသည္ သတူို႔၏ က်ား/ေမရးရာ ဝိေသသလက
ဏာေအပၚ အျ ခားသမူ်ား၏ ေသဘာထားအျ မင္ 
သို႔မဟတု္ ေ ြမး ြဖားခ်နိ၌္ သတမ္တ္ွေသာ လငိ္ႏငွ့္ ကို
ကည္မီႈမရွခိဲခ့်ိြန္တင္ သတူို႔က အခကအ္ခဲ ႀ ကံဳေ ြတ႔ရ
သည။္ ဥ္ပမာအားျ ဖင့္ က်ား/ေမရးရာ ခယံခူ်က္ ေျ
ပာင္းလထဲားေသာ အမ်ိဳးသမီးတစဥ္ီးးအား သမူ၏ 
က်ား/ေမရးရာ ဝိေသသလက ၡဏာကို နားမလည္ေ
သာသမူ်ား သို႔မဟတု္ သမူအား ျ ဖည္းျ ဖည္းခ်င္း ထိ
ခိကုန္စန္ာေစလိသူုမ်ား၊ သမူသည္ အမ်ိဳးသမီးအျ ဖစ္ 
မမိကိုယိက္ို သတမ္တွထ္ားကာ “သမူ” ဟူေသာ နာမ္
စားကို ႀ ကိဳက္ႏစွသ္ကသ္ညက္ို သတမိမမူသိမူ်ားမွ 
“သ”ူ ဟု ေခၚဆိုႏုိငသ္ည။္ 

သတခိ်ပရ္န။္ တစဥ္ီးးတစ္ေယာက၏္ နာမစ္ား(မ်ား)ကို ေလး
စား ြစာ ေခေၚဝၚျ ခင္းသည္ အားလံုးပါဝင္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခ
င္း၏ ရိုးရငွ္းေသာ လပု္ေဆာငခ္်ကတ္စခ္ုျ ဖစသ္ည။္
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မတူကြဲဲျပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရး
ရာ ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းစြာ ေနထိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ သူ
ငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း အ
ဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံတြင္ ဖြင့္ဟဝန္ခံရန္အတြက္ တစ္မူထူးျခားေ
သာ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သူ
တို႔၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအား ဖြင့္ထုတ္လိုက္လွ်င္ ျဖ
စ္ေပၚလာမည့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူမ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္္မႈ
မ်ား သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံေၾကသည္။ 
GBV ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွ အားလံုးကို ပါဝင္လုပ္ေစ၍ 
ေႏြးေထြး ပြင့္လင္းစြာ ႀကိဳဆိုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္လွ်င္ GBV 
အစီအစဥ္္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သူ
တို႔အား မႀကိဳဆိုမည္ကို ေၾကာက္ရြံေ၍ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခ
င္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူခ်ိန္တြင္ ၎တို႔မွ တူညီေသာ အ
ခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ GBV ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေ
ဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈသည္ လိင္ကြဲဗဟိုျပဳစံကို လ
က္ကိုင္ထားကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
သည္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား သို႔မဟု
တ္ လိင္ႏွင့္ ဂ်ဲန္ဒါ ထပ္တူက်သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္
ယူပါက ၎တို႔သည္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထို
င္ေသာ၊ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား စိတ္ဝင္စားေသာ၊ 
လိင္ေျပာင္းလဲထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားအား မလႊဲမေသြ အခက္အခဲမ်ား က်ေရာက္ေစ
ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထိုင္ေသာ၊ လိ
င္တူ၊ လိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား စိတ္ဝင္စားေသာ၊ လိင္ေျပာ
င္းလဲထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
သည္ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ထားေပးေသာ ကြန္ယက္မ်ား
အား ေလ်ာ့က်ေစကာ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ရပ္ရြာအ
သိုင္းအဝိုင္းထံမွ ျပင္းထန္စြာ ျငင္းပယ္မႈႏွင့္ GBV အႏ�ရာ
ယ္ကို ျမင့္မားစြာ ေတြ႔ႀကံဳရသည္။ သူတို႔၏ GBV ဝန္ေဆာ
င္မႈမ်ားအား ျမင့္မားစြာ လိုအပ္မႈ၊ အျခားနည္းျဖင့္ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား မရွိျခင္း၊ ႏွင့္ တစ္ဥ္ီးခ်င္းစီ၏ 
ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈကို က်ဆင္းေစျခင္းတို႔သည္ GBV တံု႔ျပ
န္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္္တြင္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ 
ျပဳမူေနထိုင္ေသာ၊ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား စိတ္ဝင္
စားေသာ၊ လိင္ေျပာင္းလဲထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ားအား ႀကိဳဆိုကာ အားလံုးပါဝင္ေစရန္ 
အေရးႀကီးေစသည္။ 

51 IOM/UNHCR, ၂၀၁၅။ p. 16.

 “ ဆန္႔က်ငဖ္ကလ္ငိက္ဲသ့ို႔ ျ ပဳမူေနထိငု္ေသာ၊ လငိ္
တ၊ူ လိြင္ကဲႏစွမ္်ိဳးလံုးအား စတိဝ္ငစ္ားေသာ၊ လိ
င္ေျ ပာင္းလထဲားသမူ်ားႏငွ့္ အျ ခားေသာ မ
တူ ြကဲဲျ ပားသည့္ လငိစ္တိတ္မိ္းညႊတမ္ႈႏငွ့္ 
က်ား/ေမရးရာ ဝိေသသလက ၡဏာရွသိမူ်ား
သည္ ကမာ ၻတစဝ္န္း ြတင္ ရပုပ္ိငု္းဆိငုရ္ာႏငွ့္ 
လမူႈ-စတိပ္ိငု္းဆုိငရ္ာ ရကစ္က္ေသာ အၾ ကမ္း
ဖကမ္ႈမ်ား၌ ပစမ္တွထ္ားခံေနရသည။္ က ြၽႏ္ပု္
တို႔သည္ ေမတာမ္တရား ျ ပဳက်င့္ျ ခင္း၊ 
ေအႏွာင့အ္ယကွ္ေပးျ ခင္း ႏငွ့္ အျ ခားေသာ 
အၾ ကမ္းဖကမ္ႈမ်ား ြတင္ ပစမ္တွထ္ားခံေနရ
ကာ မၾ ကာခဏပငလ္ွ်င္ ၎တို႔သည္ “ဂဏု္
သကိ ၡာ”၊ “ယဥ္္ေက်းမႈ”၊ “မသိားစမု်ားႏငွ့္ တို
င္းျ ပညမ္်ား” ဟူေသာ အ ြသင္ေအာ ြက္တင္ 
ဖံုး ြကယထ္ားခံေနရသည။္
Nabulivou, N. (၂၀၁၃)။ ဆန္႔က်ငဖ္က္ လငိက္ဲသ့ို ႔ ျ ပဳမသူ၊ူ 
လငိတ္လူိြင္ကဲ ႏစွမ္်ိဳးလံုးအား စတိဝ္ငစ္ားသ၊ူ ႏငွ့္ လငိ္ေျ ပာင္း
လထဲားသူမ်ား ေကာမ္တကီိယုစ္ား ေၾ ကျ ငာခ်က။္ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ား အဆင့အ္တန္းဆိငုရ္ာ ေကာမ္ရငွ၊္ ကလုသမဂၢ စီး
ြပားေရးႏငွ့္ လမူႈေရး ေကာငစ္။ီ l

မတူကြဲဲျပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ 
ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ
တို႔ ပါဝင္သည္။ 

 w ရမဲ်ားႏငွ့္ အျ ခားေသာ အရာရွမိ်ား၏ ပစမ္တွထ္ားျ ခ
င္းေၾ ကာင့္ အာဏာပိငုမ္်ားအား ယံၾု ကညမ္ႈမရွိျ ခင္း။ 

 w အကယ၍္ လသူားခ်င္းစာနာမႈဆိငုရ္ာ အ ြဖဲ႔အစည္းမ်ား
အား ၎တို႔၏ ေအျ ခေအနအား ေမွ်ဝသညက္ို မသိား
စမု်ားမွ သရိွိြသားမညက္ို ေၾ ကာ ြက္ရံေမႈ။

 w လသူားခ်င္းစာနာမႈဆိငုရ္ာ အကအူညီေပးေရး လပုသ္ား
မ်ားမွ သူတို႔ေအၾ ကာင္းကို ထင္ျ မငယ္ဆူခ်က္ေပးျ ခ
င္း သို႔မဟတု္ ြခဲျ ခားဆကဆ္မံညက္ို ေၾ ကာ ြက္ရံေျ ခင္း။

 w သတူို႔၏ ဝိေသသလက ၡဏာကို ေမွ်ဝထတု္ေဖာ္ျ ခင္း
သည္ သူတို႔အား ျ ပနလ္ည္ေနရာခ်ထားျ ခင္းမွ ပတိပ္
ငခ္ရံႏိငု္ျ ခင္း သို႔မဟတု္ သတူို႔၏ ျ ဖစရ္ပက္ို ေျ ဖရငွ္းေပး
ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္ ဟူေသာ ယုံၾ ကညမ္ႈတစခ္။ု

 w အကယ၍္ ၎တို႔၏ ျ ဖစတ္ညမ္ႈကုိ NGO မ်ား၊ သို႔မဟု
တ္ ႏိငုင္တံကာ အ ြဖဲ႔အစည္းမ်ားႏငွ့္ ေဝမွ်ျ ခင္း မရွပိါက 
အ ြခင္ေ့အရးမ်ား သို႔မဟတု္ လႈပရ္ွားမႈမ်ားေအၾ ကာင္း 
သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားႏငွ့္ ေဒသ ြတင္း ရရွိႏိငု္ေ
သာ အရင္းအျ မစမ္်ား မရယူႏိငု္ျ ခင္း။51
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မတူ ြကဲျ ပားေသာ လူ
မ်ိဳးစုႏငွ့္ ဘာသာေရး ြတ
င္ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယမ္ႈ
ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား

အေရးေပၚအေျခအေန တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မၾကာ
ခဏဆိုသလို မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရး
တြင္ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးမ်ားအား မျမင္ဘဲ ေက်ာ္သြားတတ္သည္။ အ
ကယ္၍ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ိဳးစု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး
ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝို္င္းမ်ားမွ သီးျခားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ပစ္မွ
တ္ထားကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ အၾကမ္း
ဖက္မႈသည္ ဆက္လက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖ
က္မႈ အႏ�ရာယ္ကို ပိုမိုႀကီးထြားေစသည္။ အခ်ိဳေေသာ မ်ိဳးႏြ
ယ္စုမ်ားသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ ဖ
ယ္က်ဥ္္ခံရကာ လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထု
တ္ျခင္း အပါအဝင္ လူကုန္ကူးျခင္းကို ေတြ႔ႀကံဳရန္ အႏ�ရာ
ယ္ျမင့္မားေသာ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာရ
သည့္ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အႏ�ရာယ္
သည္ တိုးပြားလာကာ အထူးသျဖင့္ မတူကြဲျပားေသာ လူ
မ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးတြင္ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အထူးစိုးရိမ္
ဖြယ္ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။52 မတူကြဲျပားေသာ လူ
မ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးတြင္ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ လူမႈေရးအရ ပို
မိုႀကီးစုိးေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္္လွ်င္ ရပ္ရြာအသိုင္း
အဝို္င္း၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လူမႈေရးအရ ပို၍ ဖယ္က်ဥ္္ထားျခင္း ခံရႏိုင္သည္။ မတူ
ကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးတြင္ ေပါင္းစည္းဆ
က္ႏြယ္မႈရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဝိေသသ
လကၡဏာ ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ယ

52 UNHCR, Working With . . ., pgs. 10-11.
53 UNHCR, အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္။ p. 3.
54 အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားရွိ လူနည္းစုမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ p. 18.
55 အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားရွိ လူနည္းစုမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ p. 14.

ဥ္္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာကို မွားယြင္းစြာ သို႔မ
ဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဓိိပၸါယ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာေ
နစဥ္္ သို႔မဟုတ္ ေရႊေေျပာင္းေနထိုင္အၿပီးတြင္ ကြဲကြာသြား
ပါက ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ ကြန္ယက္မ်ား ေထာက္
ကူေပးျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္ အထူးသျဖ
င့္ GBV ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
အား အႏ�ရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ဘာသာျပန္ေ
ပးသူမ်ားသည္ မိမိေနရပ္ သို႔မဟုတ္ တစ္စိမ္းတိုင္းျပည္
တစ္ခုရွိ ကြဲျပားျခားနားေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ျဖစ္ပါက အ
မ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ပြင့္လင္းစြာ စကားေျပာ
ဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။53

အုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအ
ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား (အေထာက္အပံ့
ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ဥ္ီးတည္ခ်က္ထားျခင္း သေဘာ
သဘာဝတို႔တြင္) အေကာင္းဆံုး မည္ကဲ့သို႔ ျဖည့္ဆည္းေ
ပးႏိုင္မည္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိမသာ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ 
ယင္းသို႔ ကြဲျပားမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡကာလတြင္ လူနည္းစု
အုပ္စုတစ္ခုမွ တိုက္ရိုက္ ပစ္မွတ္ထားခံေနရသည္၊ မခံေ
နရသည္၊ အတိတ္က ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ ၎တို႔၏ ညွင္းပ
န္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေ
ရးဆိုင္ရာတြင္ ၎၏ အင္အား/အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ လႊမ္း
မိုးမႈ၊ ၎၏ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံသတ္
မွတ္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို ထင္ဟပ္ေစသည္။54 

လတ္တေလာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစ
ည္းမ်ားသည္ အစီအစဥ္္မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရး
ဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္္းစားျခင္း
မရွိေသး၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရာ၌ လူ
တို႔၏ တစ္မူထူးျခားေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ဘာသာေရး ေနာ
က္ခံသမိုင္းေၾကာင္းသည္ မ်က္ကြယ္ျပဳခံရသည္။55 ပဋိပ
ကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသြားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးမ်ား၏ အမ်ားႏွင့္မတူေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ထိုသူတို႔အား ေရရွည္တည္
တံ့ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ
ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မတူကြဲျ
ပားမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳေေသာ 
ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ အုပ္စုမ်ားအား ဖယ္က်ဥ္္ထားျခင္းေၾကာ
င့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တင္းမာမႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 
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ခါးသီးေသာ ခံစားခ်က္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစႏိုင္မည့္ အ
က်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူဆိုင္ရာ စံႏႈန္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ဥ္ီး
စားေပးမႈတို႔ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းသင့္သည္။56

(၂၀၁၆)ခုႏွစ္၏ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတစ္ခုအတြက္ လု
ပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ GBVဆိုင္ရာ လ်င္ျမန္စြာ ေလ့လာဆန္းစ
စ္မႈတစ္ခုတြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီး ၂၅% မွ
သူတို႔၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈ(ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ)သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရာတြင္ 
ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။57 ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းတိုမ်ားတြင္ နားေထာင္ျခင္း
သည္ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ဘာ
သာေရး အုပ္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္
အတူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ GBV 
အစီအစဥ္္တြင္ ၎တို႔၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥ္ီး
စားေပးမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ 
အသိေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်
က္အလက္သည္ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 
ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္း သို႔ ျဖန္႔ေဝႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ GBV 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ေဒသခံ ဘာသာစကားအား
လံုး ေျပာဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔မဟုတ္ မတူကြဲျပားေ
သာ ဘာသာစကားမ်ား ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ စကားျပန္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာတြင္ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ငွားရ
မ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္
စု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ားမွ သူတို႔အား မႀကိဳဆို
သည္ဟု ခံစားရခ်ိန္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခု သို႔မ
ဟုတ္ ဘာသာေရး အုပ္စုမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးမ်ား၏ လံုၿခံဳေသာ ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားကို လႊမ္းမိုးထားခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေသာ ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လႈ
ပ္ရွားမႈမ်ားအား မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဘာသာေရး
ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား ယဥ္္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လႈ
ပ္ရွားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သီခ်င္းျဖင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သ
ည့္ အခ်ိဳေေသာ GBV အစီအစဥ္္ သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳေသာ ေ
နရာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ မတူကြဲျပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအားျဖင့္ က်ယ္ျ
ပန္႔စြာ ပါဝင္ျခင္းကို ခ်န္လွပ္ေစႏိုင္သည္။

56 အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားရွိ လူနည္းစုမ်ား၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား။ p. 3.
57 အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားရွိ လူနည္းစုမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ p. 14.
58 ADCAP သင္တန္း။ p. 22.

ေနာကဆ္ ြက္တ။ဲ မသ ြန္စမ္းမႈကို နားလည္ျ ခင္း

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 
သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္(CRPD) ပါ အပိုဒ္ (၁)တြင္ အျခား
နည္းျဖင့္ သန္စြမ္းသူမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိိပၸါ
ယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းသူမ်ားတြ
င္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း၌ အျခားသူမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီစြာ ပါ
ဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းအား တားဆီးႏို္င္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေ
သာ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္မႈရွိေစသ
ည့္ ရုပ္ပို္င္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာ၊ အသိဥ္ာဏ္ သို႔မဟု
တ္ အာရံုခံႏိုင္မႈဆိုင္ရာတြင္ ေရရွည္ ခ်ိဳေယြင္းမႈမ်ားရွိေသာ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား ဟူ၍ျဖစ္သည္။ (အေလးေပး ထည့္သြင္း
ခဲ့သည္။)58

က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ မသန္စြမ္းေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္
ရာ ကုသမႈ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခ
င္း လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားျဖစ္ကာ မၾကာခဏဆိုသလို သူ
တို႔သည္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း၏ ရုပ္ျပအျဖစ္ မွတ္ယူခံရ
သည္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈ စံျပပံုစံ
မ်ား အျဖစ္ ယင္းသို႔ေသာ ခံယူခ်က္ သေဘာထားမ်ားကို 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၎သည္ ျပဳျပင္ရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲရန္ သို႔မဟု
တ္ ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေသာ တစ္ဥ္ီးခ်င္းဆိုင္ရာ ျပႆနာျဖ
စ္သည္ ဟူေသာ မသန္းစြမ္းမႈေပၚ အေျခခံသည့္ ခံယူခ်က္ 
သေဘာထားမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ 
သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္ သို႔မဟုတ္ ဥ္ီးေဏွာက္အားျဖင့္ လူမႈပ
တ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွင္သန္ျခင္းမွ တားဆီးခံရကာ ၎သည္ 
သူမ၏ ျပႆနာသာျဖစ္ေၾကာင္း ဤနည္းလမ္းမွ ေထာ
က္ျပထားသည္။

မသ ြန္စမ္းမႈအ ြတက္ လူ႔အ ြခင့ေ္အရးဆိငုရ္ာ ခ်ဥ္္းက
ပမ္ႈ၏ အဓိကိေက်သာ စည္းမ်ဥ္္းမ်ား ြတင္ အားလံုးပါ
ဝင္ေစျ ခင္း၊ လကလ္မွ္းမမီႈ၊ ပါဝငလ္ပု္ေဆာင္ျ ခင္း၊ ြခဲျ
ခားဆကဆ္မံႈ မရွိျ ခင္း၊ မတူ ြကဲျ ပားမႈႏငွ့္ ျ ခားနားမႈ
ကို ေလးစားျ ခင္း၊ အ ြခင့အ္လမ္းမ်ား တန္းတူ ရရွိေ
စျ ခင္းႏငွ့္ လူ႔ဂဏုသ္ကိ ၡာကို ေလးစားျ ခင္း တို႔ပါဝင္
သည။္ ဤနည္းလမ္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္း
ေကလးမ်ား အားလံုးအ ြတက္ သင့္ေလ်ာသ္ည။္
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အခြင့္အေရးမ်ားအား ဗဟိုျပဳေသာ စံပံုစံတြင္ မသန္စြမ္းေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့့္ မိန္းကေလးမ်ားအား အခြင့္အေ
ရးမ်ား ခံစားသင့္သူအေနျဖင့္ ရႈျမင္ကာ ၎တို႔မွ လူ႔အခြ
င့္အေရးမ်ား အားလံုးကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ မွ်တစြာ ခံစားရရွိမႈ
ကို ျမင့္တင္ေပးၿပီး ၎တို႔၏ ေမြးရာပါ ဂုဏ္သိကၡာကို ေ
လးစားရမည္။ ထိုနည္းလမ္းတြင္ မသန္စြမ္းမႈကို အေျခခံ၍ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္း၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပါဝင္ေစျ
ခင္း၊ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဥ္ီးတည္
ထားသည္။ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဗဟိုျပဳေသာ ခ်ဥ္္းကပ္
နည္းတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ သူတို႔အား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်
ယ္မႈ မရွိဘဲ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမႈကို ေသခ်ာေစရန္ လို
အပ္သည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အားလံုး (ေက်ာင္း၊ 
မိသားစု၊ ရပ္ရြာ၊ အလုပ္ စသည္)တြင္ ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေစျ
ခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ ဥ္ပေဒမ်ားကိုလည္း အားေကာင္းေ
စ၍ အျမင္ဖြင့္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေပၚလစီမ်ား အသံုး
ခ်ျခင္းႏွင့္ ဥ္ပေဒေရွေတြင္ တန္းတူညီစြာ အသိအမွတ္ျပဳျခ
င္းကို ေလးစားရမည္။

တစ္ဥ္ီးခ်င္းစီအား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း
မႈ စံပံုစံမ်ားကဲ့သို႔ ခ်ဥ္္းကပ္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေသာ တံု႔ျ
ပန္လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံပံုစံကို ဖ
န္တီးခဲ့သည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံပံုစံတြင္ မသန္စြမ္းမႈသည္ 
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၏ အမွားတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း 
၎၏ မတူကြဲျပားမႈ သ႑ာန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးဆို
င္ရာ စံပံုစံသည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို ဗဟိုျပဳကာ ျပႆ
နာသည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထဲတြင္ ရွိေနသည္ဟု မွတ္ယူ
သည္။ ထို လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဟန္႔အတားမ်ား(ဥ္ပမာအားျ
ဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေ
ရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ) ေၾကာင့္ ဖယ္က်ဥ္္ခံေနရ
သည္။59 တစ္နည္းအားျဖင့္ မသန္စြမ္းမႈ၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
စံပံုစံအရ60 မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္
ရာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားေၾကာင့္ မသန္စြမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ 
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စနစ္က်
သည့္ အဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “မ
သန္စြမ္း” ဟူေသာ စကားလံုးကို နားလည္သေဘာေပါက္
ရန္ ျဖစ္ႏို္င္ကာ ၎ကို “တတ္စြမ္းမႈ နည္းေသာ” ဟူ၍ မ
ဟုတ္ဘဲ “လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမွ တားဆီးခံရေသာ” အေနျ
ဖင့္ မွတ္ယူရမည္။

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

ထို႔အျပင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံပံုစံသည္ “ခၽြတ္ယြင္းခ်
က္” - သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ ဥ္ီးေဏွာက္ေၾ
ကာင့္ တစ္စံုတစ္ဥ္ီး မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား၊ 
ႏွင့္ - “မသန္စြမ္းမႈ” - သူမတြင္ ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟု
တ္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ဥ္ီးကို 
မသန္စြမ္းမႈျဖစ္ေစသည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အဟန္႔အ
တားမ်ားကို ခြဲျခားျပထားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခၽြ
တ္ယြင္းခ်က္သည္ မသန္စြမ္းမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္
ခုသာျဖစ္၍ ခႏၶာကိုယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (ဥ္ပမာ - စိ
တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ထိခိုက္မႈတစ္ခု၊ ကို
ယ္လက္အဂါၤတစ္ခုခု ဆံုးရႈံးျခင္း၊ မ်က္လံုးထဲသို႔ အ
လင္းဝင္ေရာက္မႈကို တားဆီးေစသည့္ အတြင္းတိမ္)၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေ
သာ မသန္စြမ္းမႈ၏ အျခား အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သ
ည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္လုပ္ေ
ဆာင္ျခင္းကို တားဆီးျခင္းတို႔ကို ရည္ညႊန္းသည္။
လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံပံုစံဆီသို႔ ဥ္ီးတည္ေသာ ေျပာင္း

လဲမႈဆိုသည္မွာ အထူးျပဳ လုပ္ေဆာင္သည့္ ၾကားဝ
င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မွတစ္ဆင့္ တစ္ဥ္ီးခ်င္းစီ၏ ခၽြတ္
ယြင္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းထက္ အတားအဆီး
မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ မ
သန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ျမင့္တင္ေ
ပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ ပ
တ္ဝန္းက်င္၌ လက္လွမ္းမီမႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျ
ခင္းမ်ား၊ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလ
က္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
လက္လွမ္းမီျခင္းကို ေသခ်ာေစျခင္း၊ နည္းပညာပိုင္း
ဆိုင္ရာႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပံ့
ပိုးျခင္း၊ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ 
စိတ္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ကာ မသန္စြမ္း
သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားအား စြမ္းရည္ျမင့္တ
င္ေပးျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။

မသ ြန္စမ္းမႈ = (လတူစဥ္ီးး၏) ခ ြၽ ြတ္ယင္းခ်က္ + (ပ
တဝ္န္းက်င္ေၾ ကာင့/္ အ ြတင္းရွ)ိ အဟန္႔အတားမ်ား

‘မသ ြန္စမ္းမႈ’သည္ အမ်ိဳးသမီးႏငွ့္ မနိ္းေကလးတစဥ္ီးး
ြတင္ ေ ြမးကတည္းက ပါလာသည္ မဟတုဘ္ဲ သမူ၏ 
လိအုပခ္်ကမ္်ား ျ ဖည့ဆ္ည္းေပးရန္ ပ် ြက္ကက္ေသာ 
ပတဝ္န္းက်ငမ္ွ ရရွလိာေသာ ရလာဒတ္စခ္ုျ ဖစသ္ည။္
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ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကုိ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀န္းတစ္ခုသည္ ဆ
ယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မိန္းကေလးမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႀကီး
ရင့္ေသာ အမ်ဳိးသမီးၾကီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ခံယူခ်
က္ တိမ္းညြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား/ မ ၀ိေသသလကၡဏာရွိေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားေ
သာလူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရး ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ နားလ
ည္သေ ဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္အတူ ခ်ဥ္္းကပ္သင့္သည္။ ဤ
အရာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ 
က႑ေပါင္းဆုံျဖစ္ေသာ ၀ိေသသလကၡဏာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္
သည္ ဟူ ေသာ နားလည္သေဘာ ေပါက္ျခင္းပါ၀င္သည္။ 
GBV ျဖစ္ျခင္းကဲ့သို႔ အားလံုးပါ၀င္၍ အားလံုးကို တံု႔ျပန္ေ
သာ အစီအစဥ္္ကိုေရးဆြဲ ရန္ မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ (သို႔) မတူကြဲျပားေ
သာ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား/ မ ၀ိေသ
သလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ား၏ တည္ရွိမႈကို အတည္ျပဳရန္ မလိုအပ္ေခ်။ 

ဤအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ မည္သည့္ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈကိုမဆို မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလး ငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ GBV ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္ 
GBV ျဖစ္ေပၚေန သည္ကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းမဟုတ္ပဲ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာ

61 သင္ခန္းစာအပုိင္း (၃) ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း- အစီအစဥ္္ စတင္
ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာေတြသိဖုိ႔ရန္လုိအပ္သနည္း။ သင္ခန္းစာ အပုိင္း 
(၄) ေလ့လာဆန္းစစ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇-၄၀၊ GBV 
အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံေျပန္ေဆာင္ရြက္
မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္  
https://bit.ly/371oum7

အားလံုးပါဝင္ေ
သာ GBV အ
စအီစဥ္္ ဖနတ္ီး
ရန္ အဓိကိလု
ပ္ေဆာငခ္်က္
မ်ား

ဤအပိုင္းသည္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ GBV အစီအ
စဥ္္ေရးဆြဲျခင္းကို ဖန္တီးရန္ အဓိိကလုပ္ေဆာင္ခ်
က္မ်ားအေပၚ အထူးျပဳသည္။ IRC, ၏ GBV အေ
ရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈအစီအစဥ္္ပံုစံ
အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ 
IRC’s GBV Emergency Preparedness and 
Response Program Model. 

စပီးယား ေအျ ခခံ စသံတမ္တွခ္်က္ ၁

ေနာကထ္ပ္ အႏ�ရာယမ္်ားကုိ ဖနတီ္းျ ခင္းမရွဘိဲ ထခိုကိ္
နစန္ာခေံရသာသမူ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘဝကုိ ထခိုကိ္ေ
စႏုငိ္ေသာ ဆံုးျ ဖတခ္်ကမ္်ား ႏငွ့္ ပတသ္က၍္ အဓိပိ ၸာ
ယရ္ွိေသာ ေ ြဆးေႏြးတုငိပ္င္ အၾ ကံျ ပဳျ ခင္း ျ ဖစစ္ဥ္္
ြတင္ ထခိုကိန္စန္ာခေံရသာသမူ်ားသည္ ပါဝငသ္င့သ္ည။္ 
၎သည္ ၎တို႔၏ အ ြခင့ေ္အရးမ်ားကုိ က်င့သ္ံုးရာ ြတင္ 
ေအထာကအ္ကူျ ပဳေသာ နည္းလမ္းတစခ္ုျ ဖစသ္ည။္ 

စပီးယား၏ စသံတမ္တွခ္်ကမ္်ား၊ ခုႏစွ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁
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https://bit.ly/371oum7
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င္ရန္ႏွင့္ ရွင္သန္ရန္အတြက္ မည္ကဲ့ သို႔ေသာ ၀န္ေဆာ
င္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္၍ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ အၾကမ္းဖ
က္မႈ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍တည္ရွိေနေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပို၍ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါ
က္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ားႀကံဳေတြေရေသာ က႑ေပါင္းဆုံ တန္းတူမ
ညီမွ်မႈမ်ား၏ အေျခအေနကို ေကာင္းစြာနားလည္သေ
ဘာေပါက္ျခင္းသည္ တံု႔ျပန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အႏ�
ရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လႈပ္ရွား မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားဆီ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခြင့္
အလမ္းရရွိေအာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါ
သည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား (သို႔) တစ္ဥ္ီးတစ္ေယာ
က္ခ်င္းစီကို ေနာက္ထပ္ထိအႏ�ရာယ္မ်ားႏွင့္ သတိလက္
လြတ္ မထိေတြေေစပါႏွင့္။ သို႔ရာတြင္ မွတ္သားရန္ အေရးႀ
ကီးသည္မွာ အခ်ိဳေေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးင
ယ္မ်ာသည္ တိက်ေသာ ၀ိေသသလကၡဏာရွိသည့္အဖြဲေ 
(ဥ္ပမာ- သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
ႏွီးႏြယ္မႈမ်ား၊ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား/ 
မ ၀ိေသသလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး၀င္ရန္ခက္ခဲလိ
မ့္မည္။) တစ္ဥ္ီး (သို႔) မိန္းကေလးတစ္ဥ္ီးစသည္ျဖင့္၊ ေယ
ဘုက် (သို႔) လူဥ္ီးေရအမ်ားစုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအၾကားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခြဲျခားသ
တ္မွတ္ခံရျခင္းကို ေၾကာက္ရြံေေနလိမ့္မည္။ 

မတူကြဲျပားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ား၏ ဘာသာစကား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ရန္ ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
ပို၍အသက္ႀကီးေသာ မိန္းကေလးမ်ား ၄င္းတို႔၏ ဥ္ီးစားေ
ပးမႈမ်ားကို ေ၀မွ်ရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိရန္ႏွင့္ မ
သန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ား ၏ပါ၀င္ျခ
င္းအတြက္ ေနရာဖန္တီးရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ
တူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ 
သီးျခားအုပ္စုမ်ားကို ေျပာင္းေရြေရန္ အသံုး၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ေဘကင္းလံုၿခံဳမႈအႏ�ရာယ္မ်ား၊ လိင္စိတ္ခံယူ
ခ်က္တိမ္းညြတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ၀ိေသသလကၡဏာ
အေပၚ အေျခခံထားေသာ အုပ္စုမ်ား ေျပာင္းေရႊေျခင္းႏွင့္ ခ်ိ
တ္ဆက္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အမည္းစက္ေၾကာင့္ လိင္စိ
တ္ခံယူခ်က္တိမ္းညြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား/မေရးရာ၀ိေသသလ
ကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအ
တြက္ သီးျခားအဖြဲေမ်ားဖြဲေရန္ အႀကံမျပဳထားေခ်။ မတူကဲြျ
ပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေပါင္းစပ္ထားေသာ အုပ္စုမ်ား
ကုိ ဖဲြ႔စည္းျခင္းသည္လည္း အက်ဳိးမ်ားစြာရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေ
နာက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ရုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ား၊ ကုိယ္လက္

အမူအရာ အေျခခံျပ ဘာသာစကားႏွင့္ ဘာသာျပန္ျခင္းျဖ
င့္ ပံ့ပုိးေပးျခင္းသည္ ပုိမုိ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ ေဆြးေႏြးျ
ခင္းႏွင့္ မတူကဲြျပားအမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကားရွိ ဥ္ီးစားေပးမႈမ်ား
ကုိ အလုံးစုံျပည့္ဝစြာ နားလည္ႏုိင္ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ခြင့္ေပး
သည္။ ၎တုိ႔၏ လိ္င္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ (သုိ႔) က်ား/မေရး
ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ အမ်ဳိး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ ေမးျမန္းရန္ မသင့္ေ
တာ္ပါ။ GBV ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ က႑မ်ဳိးစုံ ျဖစ္ရပ္
ဇာတ္ကြက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ GBV ကိုေဆြးေႏြးရန္ 
အသံုးျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ခ်ဥ္္းကပ္နည္းကို အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး အၾ
ကမ္းဖက္မႈ၏ ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ ကို ျဖ
စ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိ
န္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဘး
ကင္းလံုၿခံဳစြာ ေဆြးေႏြးရန္ GBV အႏ�ရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေယဘုက်ေသာေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ 
အဓိိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအေၾ
ကာင္းအရာ ေမး ျမန္းျခင္း ပါ၀င္သည္။

 w အထူးသျ ဖင့္ ြခဲျ ခားဆကဆ္မံႈႏငွ့္ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈ၏ 
အႏ�ရာ ြယ္တငရ္ွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးင
ယမ္်ား။

 w ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားရရွရိန္ ၄င္းတို႔၏ လကလ္မွ္းမမီႈႏငွ္ပ့တ္
သက္ေသာ တေိက်သာ အတားအဆီးမ်ား။

 w ထခိိကုအ္ႏ�ရာယ္ႏငွ့္ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈျ ဖစရ္န္ အားနည္း
ခ်ကက္ို တိုး ြပားေေစသာအခ်ကမ္်ား။

 w အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား သီးျ ခားအပုစ္ု
မ်ားကို ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏငွ့္ သတင္းအခ်ကအ္လကက္ို 
ေဘးကင္းလံၿု ခံဳ ြစာ ရယူႏိငုရ္န္ ပံပ့ိုးေပးႏိငု္ေသာ ယႏ�
ရားမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္္းကပမ္ႈမ်ား။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းေ
ရးဆြဲပါ။

 w ဤရ ြပ္ရာအသိငု္းအ၀န္း ြတင္ မညသ္ည္အ့မ်ိဳးသမီး
မ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအပုစ္သုည္ ထခိိကုအ္ႏ�ရာယ္
အေက်ရာက္ ဆုံးနည္း။ ဤအပုစ္မု်ား၏ ထတု္ေဖာ္ေျ
ပာဆိထုားေသာ လုိအပခ္်ကမ္်ား၊ ြကာဟခ်ကမ္်ားႏငွ့္ ဦးး
စားေပးမႈမ်ားက ဘာလ။ဲ

 w မညသ္ည္အ့မ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအပုစ္ု
မ်ားက ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို လကလ္မွ္းမီြခင္ရ့ွသိနည္း။ မ
ညသ္ည့္ အပုစ္မု်ားသည္ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို လကလ္မွ္း
မီြခင္မ့ရွိေနသနည္း။ အဘယ္ေၾ ကာင္န့ည္း။ ၄င္းတို႔၏ 
ပါ၀င္ျ ခင္းကို က ြၽႏုပ္တ္ို႔မညက္ဲသ့ို႔ တိုးျ မႇင့္ ေစႏိငုသ္န
ည္း။

31

အ
ဓိကိ

လု
ပ္ေေ�
ဆာ
ာင္
ေခ််
က
ေမ်
ာ�



ေလလ့ာဆန္းစစ္ျ ခင္းကို ဒဇီိငု္းေရး ြဆရဲာ ြတ
င္ ထည့္ ြသင္းစဥ္္းစားရမည္အ့ရာမ်ား 

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ား။ သတင္းအ
ခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ အ
ထူးသျဖင့္ ပို၍အသက္ငယ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ား(အ
သက္ ၁၀-၁၄ႏွစ္) ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေ
လးမ်ားအား ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ အက်ိဳးရ
လဒ္မ်ားထက္ အႏ�ရာယ္မ်ား ပို၍တိုးျမႇင့္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိေတြေေ
ဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ အႏ�ရာယ္မ်ား အားလံုးကို ဂရုတ
စိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္္းစားသင့္သည္။ အကယ္၍ ပါ၀င္ျခ
င္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားသည္ ပါ၀င္ျခင္း၏ အႏ�ရာယ္မ်ား
ကို ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားထက္ 
သာလြန္ပါက ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အဖြဲေမ်ားသည္ ထို
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိေတြေေဆာင္ရြက္ျ
ခင္းကို ေရွေဆက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ သို႔ရာတြင္ အႏ�
ရာယ္မ်ားက ပါ၀င္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားထက္ ဆက္
လက္၍ သာလြန္ေနပါက ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း လႈပ္ရွား
မႈမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၌ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို ဥ္ီးစားေ
ပးသင့္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားသည္ သက္လတ္ပိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ကြဲျပားျ
ခားနားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားရွိၿပီး 
၄င္းတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ မိခင္မ်ားႏွင့္အတူ (သတင္းအခ်
က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား အပါအဝင္) လႈ
ပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈမရွိသည္ကို မၾကာ
ခဏ တင္ျပတတ္သည္။ ေက်ာင္းေနေသာ ဆယ္ေက်ာ္
သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမေနေသာ မိ
န္းကေလးမ်ားႏွင့္ မတူေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္
စားမႈမ်ား ရွိေနတတ္၍ မတူေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေလ့
လာဆန္းစစ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ အားလပ္ၾ
ကသည္။ 

အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ားသည္ မၾ
ကာခဏဆိုသလို ၄င္းတို႔၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း လႈပ္
ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ေပးသည့္ ကေလး
ငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အိမ္မႈဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားရွိေနတ
တ္သည္။ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကီး
မ်ား၏ အသံႏွင့္ ဥ္ီးစားေပးမႈမ်ားသည္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျ
ခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ရန္ စည္းရံုး
လံႈေေဆာ္ေနေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀န္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား

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

မွ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း ခံရႏိုင္သည္။ အသက္အရြယ္ၾကီး
ရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ားသည္ ပို၍ငယ္ရြယ္ေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားထက္စာလွ်င္ သြားလာႏုိင္မႈ အခက္အခဲရွိႏို
င္ၿပီး အၾကားအာရံု အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ငယ္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခ
င္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ခက္ခဲလိမ့္မည္။ 

မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား 
(ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အသိဥ္ာဏ္ဆိုင္ရာ၊ 
အျမင္အာရံုဆိုင္ရာ ႏွင့္ အၾကားအာရံုဆိုင္ရာ)သည္ ေလ့
လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြ
င္ ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္
အလက္ကို လက္လွမ္းမီရန္ ကြဲျပားေသာ နည္းလမ္းအ
မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အကူအညီလိုအပ္လိမ့္မည္။ ဥ္ပမာ- ေမးခြန္း
မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေမးျမန္းရန္ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္၊ ရုပ္
ပံု ပံုစံမ်ား၊ သေကၤတျပ ဘာသာစကား၊ စကားျပန္မ်ားႏွ
င့္ အျမင္အာရံု သရုပ္ျပျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္္းစား
သင့္သည္။62 ထို႔အျပင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားတြင္ 
GBV အစီအစဥ္္ဒီဇိုင္းကို လမ္းညႊန္ရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ား
အား အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္ႏုိ
င္သည္။ အျခားေသာ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀န္းမ်ားကဲ့သို႔ မ
သန္စြမ္းေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား လႊမ္း
မိုးႏိုင္သည္။ ဤရပ္ရြာအသိုင္းအ၀န္းတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား ႀကံဳေတြေရေသာ သီးျခားအႏ�ရာယ္မ်ားႏွင့္ အဟန္႔အ
တားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ေဒသခံ အမ်ိဳး
သမီးဥ္ီးေဆာင္ေသာ မသန္စြမ္းအဖြဲေမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွ
တ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းအုပ္စုမ်ားအတြ
င္းရွိ မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုပါ။

မတူ ြကဲျ ပားေသာ လငိစ္တိခ္ယံူခ့်က္ တမိ္းညႊတမ္ႈ ႏငွ့္
က်ား/ မ ၀ိေသသလက ၡဏာမ်ား ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၊ မနိ္းေကလးမ်ားႏငွ့္ စကားေျ ပာဆိရုာ ြတင္ သင့္
အား ၄င္းတို႔ ေမွ်ဝထားေသာ နာမစ္ားႏငွ့္ အမည္ျ ဖင့္ 
၄င္းပဂုၢိဳလအ္ား ရညည္ွြႊန္းရန္ သတရိပါ။ ၄င္းသည္ ဘ
ယအ္ရာျ ဖစသ္ညက္ို ေမသခ်ာပါက ေမးျ မန္းပါ။ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးမ်ား၏ ၀ိေသသလက
ဏာကို ေလးစား ပါ။ ယဆူခ်ကမ္်ားမျ ပဳလပုပ္ါႏငွ့။္ 
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မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ခံယူ့ခ်က္ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ 
က်ား/မေရးရာ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား ရွိေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ရွိေ
သာ သီးျခားအုပ္စုမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြေျခင္း မျပဳလုပ္သင့္
ပါ။ သင္၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ျ
ပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ ဥ္ပေဒ မူေ
ဘာင္ကိ ုနားလည္သိကၽြမ္းေသာ ေဒသဆိုင္ရာ လိင္စိ
တ္၀ိေသသလကၡဏာ ကဲြျပားသူမ်ားကို အကူအညီေပး
သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။ လိင္စိတ္၀ိေသသလကၡဏာ 
ကဲြျပားသူမ်ား အသုိင္းအ၀န္းအတြင္းတြင္ရွိေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဖို႔ ေတာင္းဆိုရန္ ေသခ်ာေဆာ
င္ရြက္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤအသိုင္းအ၀န္းတြ
င္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား လႊမ္းမိုးေနႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔တ
ည္ရွိေသာ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဥ္ီးေဆာင္ေသာ လိင္စိ
တ္၀ိေသသလကၡဏာ ကဲြျပားသူ အုပ္စုမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆ
က္ေဆာင္ရြက္ပါ။

မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေပါ
င္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈွရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ားသည ္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္
ရန္ ကြဲျပားေသာ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား အ
မ်ိဳးမ်ိဳးလိုအပ္လိမ့္မည္။ လူမ်ိဳးစု (သို႔) ဘာသာေရးအုပ္
စုတစ္စု၏ အသင္း၀င္မ်ားျဖစ္ ၄င္း တို႔ကို ကိုယ့္ကိုကိုယ္
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေတာင့္သက္တာျ
ဖစ္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြ
က္ လံုေလာက္ေသာ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရွိရန္ ေသခ်ာေဆာင္
ရြက္ပါ။ ဤအရာသ ည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးင
ယ္မ်ား၏ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈ အတိုင္းအတာကို 
တိုးခ်ဲေရန္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း အသင္းအဖြဲေ ဖြဲေစည္းမႈ
ကိုသတိထားျခင္း ႏွင့္ စီစဥ္္ျခင္းလည္း လိုအပ္သည္။ ကို
ယ္ကိုကိုယ္ခြဲျခားသတ္မွ တ္ရန္ ဆႏၵမရွိေသာအထူးသျဖ
င့္ ၄င္းတို႔ ထိခိုက္အႏ�ရာယ္ႀကံဳေတြေ ႏိုင္ေသာ အေျခအေ
နမ်ားတြင္ရွိသည့္အ မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားကို ထိုသို႔ခြဲျခား သတ္မွတ္ရန္ တြန္းအားမေပး ရန္ ေ
သခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။ လူမ်ိဳးစု (သို႔) ဘာသာေရးလူနည္း
စုျဖစ္ေသာ တစ္ဥ္ီးတစ္ေယာက္ (သို႔) အဖြဲေႏွင့္ အစည္း
အေ၀းမ်ားစီစဥ္္ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္ ၄င္းတို႔ ၏ 
လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ကိုယ္ေရးအ ခ်က္အလက္ကို ေသခ်ာေဆာင္
ရြက္ရန္ စီမံခ်က္မ်ားသည္ ေနရာမွန္ တြင္ ရွိရန္ေဆာင္ရြ
က္ပါ။63

63  UNHCR, Working With.. ., p. 7.

အဓိကိလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား

 w မတူ ြကဲျ ပားေသာအပုစ္မု်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္း
ေကလးငယမ္်ားကို ေဘးကင္းလံၿု ခံဳ ြစာ ခ်တိဆ္က္ေ
ဆာ ြင္ရက္ေစပါ။ မတူ ြကဲျ ပား ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား မညက္ဲသ့ို႔ပါ၀င္ေဆာ ြင္ရကလ္ို
သညက္ို ယဆူခ်ကမ္်ားမျ ပဳလပုပ္ါႏွင္။့ မတူ ြကဲျ ပား ေ
သာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားသညသ္
က္ေတာင္သ့ကသ္ာရွရိန္ ေဘးကင္းလံၿု ခံဳ ြစာပါ၀င္ႏိငု္
ရန္ ပါ၀ငသ္မူ်ား၏ လုလိားခ်ကမ္်ားႏငွ့္ ပတသ္က၍္ အၿ
မတဲမ္းေမးျ မန္းပါ။

 w အပုစ္လုုက္ိေ ြဆးေႏြးျ ခင္းမ်ား ြတင္ လွ်ိဳေ၀ကွထ္နိ္းသမိ္းျ
ခင္းကို က်င္သ့ံုးကာ GBV (သို႔) ြခဲျ ခားမႈမ်ား၏ ကိယု္ေ
ရးဆုိငရ္ာထတု္ ေဖာ္ျ ပျ ခင္းမ်ား မလိအုပသ္ညက္ို ယံၾု
ကည္ေစျ ခင္းအားျ ဖင့္ ျ ဖစ္ႏိေုင္သ လာက္ ေဘးက
င္းေသာေနရာတစခ္ကုို ဖနတ္ီးပါ။ ၀ိေသ သလက ၡဏာ
မ်ားမညက္ဲသ့ို႔ ြကဲျ ပားသညက္ို စူးစမ္းေလလ့ာရန္ ျ ဖစ္
ရပ္ေလလ့ာျ ခင္းမ်ား ြတင္ အသံုးျ ပဳေေနသာ ပံစုံႏငွ့္ ေ
ယဘယု် ဥ္ပမာမ်ားသည္ မတူ ြကဲျ ပားေသာအမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအ ြတက္ ထခိုကိအ္ႏ�ရာ
ယမ္်ားႏငွ့္ အတားအဆီးမ်ား တိုးျ မႇင့္ေစႏိငုပ္ါသည။္ တ
စဥ္ီးးတစ္ေယာကက္ ထတု္ေဖာ္ေျ ပာဆိပုါက အ ြဖဲေ / အပုစ္ု
အား လွ်ိဳေ၀ကွထ္နိ္းသမိ္းမႈႏငွ့္ ပတသ္က၍္ သတိေပးပါ။

 w မတူ ြကဲျ ပားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးတစဥ္ီးး၏ အသက၊္ မသ ြန္စမ္းမႈ၊ လိ
ငစ္တိခ္ယံူခ့်က္ တမိ္းညႊတမ္ႈ၊ က်ား/ မ ၀ိေသသလက
ဏာ၊ ဘာသာေရး၊ လမူ်ိဳးစု (သို႔) အျ ခားေသာ၀ိေသ
သလက ၡဏာမ်ားကို ညႊန္ျ ပျ ခင္း (သို႔) သတမ္တွ္ျ ခင္း
အား ျ ဖင့္ ြခဲျ ခားသတမ္တွ္ျ ခင္းမျ ပဳလပုပ္ါႏငွ္။့ အဘ
ယ္ေၾ ကာင္ဆ့ိုေသာ္ ၄င္းသည္ အႏ�ရာယရ္ွိႏိငုၿ္ ပီး စတိ္
ဒဏရ္ာျ ဖစ္ေစႏိငုပ္ါသည။္

 w  အကယ၍္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားက 
ထခိို ြက္လယ္ေသာ ကိယုက္ိကုို ြယ္ခဲျ ခားသတမ္တွ္ျ ခ
င္းႏငွ့္ ပဂုၢိဳလ္ေရးဆုိင္ ရာေအ ြတေအႀ ကံဳမ်ားကို ေ၀မွ်
ပါက သငသ္ည္ GBV ၏ ထတု္ေဖာ္ေျ ပာဆိုျ ခင္းတစခ္ု
ကို တံု႔ျ ပနသ္ည္န့ည္းတ၊ူ ပါ၀ငသ္ကုိူ ၄င္းတို႔ ၏ အဖိုး
တန္ေသာ ကိယု္ေရးဆိငုရ္ာေအ ြတေအႀ ကံဳကိုေ၀မွ်ျ ခ
င္းအ ြတက္ ေက်းဇူးတငပ္ါ။ အသင္းအ ြဖဲေအား လွ်ိဳေ၀ကွထ္ိ
န္းသိမ္းမႈ ႏငွ့္ ပတသ္က၍္ သတိေပး၍အကယ၍္ ပါ၀င္
သသူည္ ပိ၍ုသက္ေတာင့္ သကသ္ာျ ဖစပ္ါက ေယဘု
ယ်အ ြဖဲေ လုကိ္ေ ြဆးေႏြးျ ခင္း ၿ ပီး ေနာ ြက္တင္ ထိပုဂုိၢဳ
လ၏္ေအ ြတေအႀ ကံဳပိ၍ု ေအသးစတ္ိေသာ ေအၾ ကာ
င္းအရာတစခ္ု ၿ ပီးတစခ္ုႏငွ့္ ပတသ္က၍္ ေျ ပာဆိရုန္ 
သင္ သည္ေပ်ာရ္ႊငလ္မိ္မ့ည။္ သို႔ရာ ြတင္ ပါ၀ငသ္ကူ အပု္
စအု ြတင္း ြတင္ ေ၀မွ်ျ ခင္းကို သက္ေတာင့္ သကသ္ာျ
ဖစပ္ါက သမူကို ေ၀မွ်ရန္ ပံပ့ိုးေပး၍ သမူ၏ ြခဲျ ခားဆ
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ကဆ္ခံရံျ ခင္းေအ ြတေအႀ ကံဳႏငွ့္ သူမ၏ ၀ိေသသလက
ဏာႏငွ္ပ့တသ္က၍္ ေျ ပာဆိရုန္ သူမ၏ကိယု္ စားလယွ္
ကို ေလးစားပါ။ လံၿု ခံဳေသာေနရာ ြတင္ ေ ြဆးေႏြးျ ခင္း
တစခ္ု ြတင္ ေ၀မွ်ျ ခင္းသည္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားအ ြတက္ ြစမ္းရည္ျ မႇင္တ့င္ႏိငုၿ္ ပီး ၄င္းတို႔၏ 
ကိယ္ုစားလယွသ္ည္ ေလးစားခရံသင္သ့ည။္ 

 w အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား အားလံုးအ ြတ
က္ GBV ေလလ့ာဆန္းစစ္ျ ခင္းတနဆ္ာပလာမ်ားကို 
အသံုးျ ပဳပါ။

 w အခ်ကအ္လကစ္ုေဆာင္းျ ခင္းကို က်ား/မ၊ အသကအ္
ြရယ္၊ မသ ြန္စမ္းမႈႏငွ့္ အျ ခားေသာ ကိကုည္ီေသာ ေ
ဒသဆိငုရ္ာ တန္းတမူ ညမီွ်မႈမ်ားအားျ ဖင့္ ြခဲျ ခားပါ။

 w GBV အစအီစဥ္ပ္ံစုကံို သတင္းေပးရန္ မတူ ြကဲျ ပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားေနထိငု္ေ
သာ ေအ ြတေအႀ ကံဳကို ေဖာ္ျ ပသည့္ အရေည္အ ြသး
စံႏႈန္းထားေ ြတေရွခိ်ကမ္်ားကို မတွတ္မ္းယပူါ။

 w မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ားေအပၚရွိေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏငွ့္ ေသဘာထားမ်ားကို ေ
ဖာထ္တုရ္န္ ၀န္ ေဆာငမ္ႈေပးသမူ်ားကို ခ်တိဆ္က္ေဆာ
ြင္ရက္ပါ။

 w GBV ေလလ့ာဆန္းစစ္ျ ခင္း တနဆ္ာပလာမ်ားကို အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မ နိ္းေကလးငယမ္်ားအသံုးျ ပဳေသာ မ
တူ ြကဲျ ပားေသာ ဘာသာစကားမ်ားအျ ဖစသ္ုိ႔ တတ္ႏို
ေင္သလာက္ ဘာသာျ ပန္ေပးပါ။

 w ေလလ့ာဆန္းစစ္ မႈအစအီစဥ္္ေရး ြဆဲျ ခင္း၊ ၀နထ္မ္းေလ့
က်င့္ျ ခင္းကုိ တိုးခ်ဲေကာ တညရ္ွိေန ေသာေဒသဆိငုရ္ာ 
အားလံုးပါဝင္ေ အာငလ္ပု္ေဆာင္ေေနသာ က ြၽမ္းက်င္
သအူ ြဖဲ႔မ်ားေစသာ လငိစ္တိဝ္ိေသသလက ၡဏာကဲြျ ပား
သူ ( LGBTQI), အသကအ္ ြရယပ္ိ၍ု ႀ ကီးသူႏငွ့္ မသ
ြန္စမ္းမႈေဆာ ြင္ရကသ္မူ်ား ႏငွ့္ တနဆ္ာပလာျ ပနလ္ည္
သံုးသပ္ ပါ။

64 သင္ခန္းစာအပုိင္း (၅) အစီအစဥ္္ပုံစံကုိ မိတ္ဆက္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၁၊ GBV အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံေျပန္ေဆာင္ရြ
က္မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္ http://bit.ly/371oum7

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. လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဖလွယ္ျခင္း။

အစအီစဥ္ပ္ံစုံ64

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု စတင္၍ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြ
က္မႈ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွ
င့္ တံု႔ျပန္မႈေပးျခင္း ယႏ�ရားမ်ားမွတစ္ဆင့္္ မတူကြဲျပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အစီအစ
ဥ္္ပံုစံလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ ေသခ်ာေစျခင္းသည္ မ
တူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
ကို ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ေစႏိုင္ေသာ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္သ
ည့္ GBV အစီအစဥ္္ ေရးဆြဲျခင္းကို အေကာင္အထည္ေ
ဖာ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုစတင္သည္ႏွင့္ GBV အစီ
အစဥ္္ကို ပံုစံေရးဆြဲရန္ က႑စုံမွ ခ်ဥ္္းကပ္ျခင္းကို အ
သံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ GBV ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက က႑ေပါ
င္းစံုမွ အေျခခံက်ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ မတူကြဲျပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္ကေလးအုပ္စုမ်ားသည္ အစီ
အစဥ္္မွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိကာ ပါဝင္ႏိုင္မႈကို ေသခ်ာေ
စရန္ မသိမသာ ကြဲျပားေသာ အစီအစဥ္္ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ 
၎တို႔မွ ထူးျခားစြာ ရင္ဆုိင္ရေသာ အာဏာဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ 
အခြင့္ထူးစသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။65 မတူ
ကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို 
GBV အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေသာ အစီအစဥ္္ပံုစံတြင္ ေခါင္းေ
ဆာင္မႈက႑မ်ား၌ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းအားျ
ဖင့္ GBV ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေ
ဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို သ
က္ေရာက္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
မွတ္ျခင္း အပါအ၀င္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္
လည္ထူေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈလု
ပ္ေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ားအျဖစ္ ေ
ဆာင္ရြက္ရန္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအရာကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္္ထားျခင္း၏ 
အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိန္ေခၚရာတြင္ အထိေ
ရာက္ဆံုးေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။66
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အဓိကိလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား

 w GBV အစအီစဥ္္ေရး ြဆဲျ ခင္းကို ေဒသဆိငုရ္ာေအျ ခ
ေအနမ်ားႏငွ့္ လိကု္ေလ်ာညီေ ြထရွိေအာင္ ျ ပငဆ္င္
ညႇိႏိႈင္းရန္ႏငွ့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏငွ့္ မိန္းေကလးငယမ္်ား
ကို တာ၀နခ္မံႈရွိေစရန္ ေသခ်ာေဆာ ြင္ရကရ္ာ ြတင္ 
GBV အစအီစဥ္က္ို ေအရးေပၚေအျ ခေအနတစ္ ခ၏ု 
ကနဦးးမွ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္း
ေကလးငယမ္်ားအပုစ္မု်ားျ ဖင့္ ပံစုံေရး ြဆပဲါ။

 w အခ်ကအ္လက္ေစာင္ၾ့ ကည္မ့တွသ္ားျ ခင္းကို က်ား/မ၊ 
အသကအ္ ြရယ၊္ မသ ြန္စမ္းမႈႏငွ့္ အျ ခားေသာ ေဒသ
ဆိငုရ္ာ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ၀ိေသသလက ၡဏာမ်ားအားျ
ဖင့္ ြခဲျ ခားသတမ္တွပ္ါ။

 w တာ၀နခ္မံႈႏငွ့္ တံု႔ျ ပနမ္ႈယႏ�ရားမ်ား ြတင္ ပံမုနွခ္်တိဆ္က္ေ
ဆာ ြင္ရက္ေေနသာ အပုစ္မု်ား ြတင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ 
မနိ္းေကလး ငယမ္်ာ၏ မတူ ြကဲျ ပားေသာကိယုစ္ားျ ပဳ
ရွိေသာသမူ်ား ႏငွ့္ ခ်တိဆ္က္ေဆာ ြင္ရကပ္ါ။

 w ေအရးေပေၚဘးကင္းေသာေနရာမ်ား၏ေနရာေဒသ
သည္ မတူ ြကဲျ ပားေ သာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေက
လးငယမ္်ား အ ြတက္ ေဘးကင္းလုံၿ ခံဳမႈရွရိန္ ေသခ်ာေ
ဆာ ြင္ရကပ္ါ။

 w ေဘးကင္းေသာေနရာလႈပရ္ွားမႈမ်ားသည္ မတူ ြကဲျ
ပားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားဆသီို႔ 
လကလ္မွ္းမီ ေအာင္ ေသခ်ာေစရန္ ဒဇီိငု္းေရး ြဆပဲါ။

 w GBV တုံ႔ျ ပန္ေသာ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို ရရွ၍ိ မတူ ြကဲျ
ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအ ြတ
က္ ကနဦးးလပု္ေဆာငခ္်ကအ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိထုည့္ ြသင္းစဥ္္း
စား၍ က်န္းမာေရး၊ ေကလးသငူယ္ေစာင့္ေရွာကမ္ႈ၊ လိ
ငစ္တိဝ္ိေသသလက ၡဏာကဲြျ ပားသ(ူ LGBTQI) မသန္
ြစမ္းမႈႏငွ့္ အသက္ အ ြရယႀ္ ကီးသူ ေဆာ ြင္ရကသ္မူ်ား
အပါအ၀င္ အျ ခားေသာ ေဆာ ြင္ရကသ္မူ်ားႏငွ္အ့တူ 
၄င္းတို႔၏ လကလ္မွ္းမီြခင္က့ို ြလယက္ူ ေခ်ာေ ြမေေစရန္ 
လပုင္န္းေဆာ ြင္ရကပ္ါ။ 

67 သင္ခန္းစာအပုိင္း (၆) ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၆-၄၉ ၊ GBV အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံေျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ သ
င္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္ http://bit.ly/371oum7
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မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
သည္ ၄င္းတို႔၏လိင္၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္စိတ္ခံယူ့
ခ်က္ တိမ္းညႊတ္မႈ၊ က်ား/မ ၀ိေသသလကၡဏာ၊ လူမ်ိဳးစုႏွ
င့္ ဘာသာေရးကို တုန္႔ျပန္ေသာ အရည္အေသြးရွိေသာ 
GBV ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေစာင့္ေ
ရွာက္မႈအခြင့္အလမ္းရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လြတ္ေျမာ
က္လာသူကုိ အေျခခံေသာ က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္
မႈ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူတစ္ဥ္ီးတ
စ္ေယာက္စီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ ဆည္းရန္ ဝန္ေ
ဆာင္မႈေပးေသာေၾကာင့္ ၄င္းသည္ အသိေပးသေဘာတူ
ညီမႈႏွင့္ လွ်ိဳေ၀ွက္ထိန္း သိမ္းမႈအာမခံျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ 
လာသူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို ေလးစားျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျ
ခင္းမရွိပဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအ
ခ်က္အမ်ားကို လက္လွမ္းမီနုိင္ေအာင္ ပံံ့ပုိးေပးျခင္းျဖင့္ မ
တူကဲြျပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ာ၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တုန္ေျပန္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။ လြ
တ္ေျမာက္လာသူအေျချပဳ GBV ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းနည္း
လမ္းသည္ လြတ္ျမာက္လာသူသည္ ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္အေျ
ခအေနကို ျဖစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္သူ နားလည္ သည္ထက္
ပို၍ နားလည္သည္႔အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚ တည္ေဆာ
က္ထားပါသည္။ လြတ္ေျမာက္သူ အေျချပဳကိုင္တြယ္ ေျ
ဖရွင္းနည္းလမ္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ လြတ္ေျမာ
က္လာသူသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူျဖစ္၍ ျဖစ္ရပ္လုိက္ပါေ
ဆာင္ရြက္သူသည္ ခၽြင္းခ်က္မရွိေသာ အျပဳသေဘာေ
ဆာင္သည့္ သေဘာထားမ်ား ႏွင့္ ကုစားေပးေသာဆက္
ဆံေရးသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာ
င္လာရန္ ပံ့ပိုးေပးရန္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိုင္တြယ္ေျ
ဖ ရွင္းျခင္းနည္းလမ္းသည္ မတူကြဲျပားေသာ ၀ိေသသလ
ကၡဏာမ်ားႏွင့္ အေတြေအႀကံဳရွိသည့္ လြက္ေျမာက္လာသူ
မ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို ပံ့ပိုးရာတြင္ ထိေရာက္
မႈရွိသည္။ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၀န္ေဆာ
င္မႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ေပးရန္ မၾကာခဏခက္ခဲတတ္
သည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ ခ်က္ခ်င္းလုိအပ္ခ်က္
မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ တကြ ၎တုိ႔၏ေဘးကင္းမႈ၊ လံုၿ
ခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ စိတ္-လႈမႈပုိင္း
ဆုိင္ရာ အေထာက္အပံံမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီဖုိ႔ရန္အတြ
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က္ ဥ္ီးစားေပးသင့္သည္။68 GBV ျဖစ္ရပ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွ
င့္ တုန္႔ျပန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈသည္ အလုံးစုံပါ၀င္ရမည္ျ
ဖစ္ျပီး မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
GBV၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ပညာရွင္ပီသစြာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္တိုင္းကို ဂုဏ္သိကၡာ ေ
လးစားမႈႏွင့္အတူ တန္းတူညီမွ်စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ 
တာ၀န္ရွိသည္။ GBV ျဖစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို သင္ၾ
ကားပို႔ခ်ရာတြင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို ဘက္မလို
က္ေသာ၊ သနားဂရုဏာသက္ေသာ၊ ေ၀ဖန္ျခင္းမရွိေသာ
တံု႔ျပန္မႈကို ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တံု႔ျပန္ေပးေသာ 
အဖြဲေမ်ားအတြက္ အတြင္းတြင္ရွိေသာ ခြဲျခားမႈႏွင့္ ဘက္လို
က္ျခင္းကို သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ စူးစမ္းရန္ အခြင့္အေရးမ်ားေ
ပးရန္ အေရးႀကီးပါ သည္။ 

အဓိကိလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား

 w အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား၏ မတူ ြကဲျ
ပားေသာလိအုပခ္်ကမ္်ားကို ထည့္ ြသင္းစဥ္္းစား၍ ဆ
ကလ္က၍္ ရွိေသာ တံု႔ျ ပနမ္ႈ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏငွ့္ ြကာဟ
ခ်ကမ္်ားကို သတမ္တွရ္န္ ၀န္ေဆာငမ္ႈေျ မပံုေရး ြဆ၍ဲ 
GBV အဓိကိ အက်ဳိးခစံား ြခင့္ ရွသိမူ်ား ႏငွ့္ အ ြဖဲေအစည္း
မ်ားႏငွ္အ့တူ ေအရးႀ ကီးေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈရရွိႏို ြင္စမ္း 
(သို႔) လပု္ႏို ြင္စမ္း ြကာဟခ်ကမ္်ားကို ကိငု္ေျ ဖရငွ္းရန္ 
အစအီစဥ္တ္စခ္ုေဆာ ြင္ရကပ္ါ။

 w GBVျ ဖစရ္ပ္ စမီခံန္႔ ြခမဲႈထက္ေက်ာ္ြလန္ေသာ မ်ဳိးစံကုနဦးး
လပု္ေဆာငခ္်ကက္ို ေသခ်ာ ေအာင္ေဆာ ြင္ရက၍္ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားကို စတိ-္လမူႈပုငိ္းဆုိ
ငရ္ာ ေအထာကအ္ပံ့ေပးေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏငွ့္ ခ်တိ္ 
ဆက္ေပးပါ။

 w  ရ ြပ္ရာအသိငု္းအ၀န္း ြတင္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားကုိ ကုယိစ္ားျ ပဳသည့္ 
၀နထ္မ္း/ ေစတ နာ၀့နထ္မ္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းကာ ငွား
ရမ္းပါ။

 w GBV ၀န္ေဆာငမ္ႈေပးသမူ်ားကို အထူးသျ ဖင့္ ဆယ္ေ
က်ာသ္ကမ္နိ္းေကလးမ်ား၊ အသကအ္ ြရယပ္ိ၍ုႀ ကီးေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မ သ ြန္စမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးမ်ား၊ မတူ ြကဲျ ပားေသာ လငစ္တိခ္ံ
ယမူႈမ်ားရွသိည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးယမ္်ား၊ 
က်ား/မ ၀ိေသသလ ၡဏာမ်ား၊ တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးစုႏငွ့္ 
ဘာသာေရးႏွီးႏြယမ္ႈရွိေသာသမူ်ား ႏငွ့္ အ၀ံ ြင္ဂငက္်ျ ဖ
စ္ေေစသာ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသေူအျ ချ ပဳ ျ ဖစရ္ပစ္မီံ
ခန္႔ခဲြျ ခင္း သငတ္န္းအား ပံပ့ိုးေပးပါ။

68 UNFPA MS, p. 56.

 w မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ား၏လိုအပခ္်ကမ္်ားကုိ တံု႔ျ ပန္ေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈလ
ကလ္မွ္းမမီႈႏငွ့္ ေစာင့္ေရွာကမ္ႈအရေည္အ ြသးကို လွ်ိဳေ၀ွ
ကထ္နိ္းသမိ္းေရသာ အမႈသည၏္ အၾ ကဳံျ ပဳစစတ္မ္း
မ်ား ၊ ျ ဖစရ္ပ္ေဆာ ြင္ရကသ္မူ်ားကို ဆကလ္ကၾ္ ကီးၾ
ကပ္ေဆာ ြင္ရကမ္ႈ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ားႏငွ့္ ပံမုနွတ္ံု႔ျ ပနမ္ႈနားေထာင္ျ ခင္း
က႑၊ အုပ္ စလုိက္ုေ ြဆးေႏြးျ ခင္းမ်ားမတွစဆ္င့္ ေစာင္ၾ့
ကည့္ စစ္ေဆးပါ ။

 w မသ ြန္စမ္းမႈရွိေသာ၊ အသကအ္ ြရယႀ္ ကီးသူႏငွ့္ လငိစ္ိ
တဝ္ိေသသလက ၡဏာကဲြျ ပားသူ တို႔အား ခ်တိဆ္က္ ေ
ဆာ ြင္ရက္ျ ခင္းျ ဖင့္ ညႊန္းပို႔ျ ခင္းဆုိငရ္ာ လမ္း စ ြဥ္္တင္ 
မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလး
မ်ား၏ပါ၀င္ျ ခင္းကုိ အားေကာင္းေအာငလ္ပု္ေဆာငပ္ါ။ 
ထုေိ႔နာက္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ တိငု္းရင္းသားအသုငိ္း
အ၀န္းႏငွ့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာငမ္်ားသည္ ညႊႏ္းပို႔ျ
ခင္းဆုိငရ္ာလမ္းစဥ္၏္ အစတိ္ အပိငု္းျ ဖစသ္ည။္

 w ျ ဖစရ္ပ္ေဆာ ြင္ရကသ္မူ်ား၊ တံု႔ျ ပနမ္ႈေဆာ ြင္ရက္ေသာ 
၀နထ္မ္းမ်ားႏငွ့္ GBV၀န္ေဆာငမ္ႈေပးသမူ်ားကို မတကူဲြျ
ပားမႈ ႏငွ့္ အားလုံးပါ၀င္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္းတုိ႔ ြတင္ ေသ
ခ်ာ ြစာ အသပိညာေပး သငတ္န္းေပးပါ။

 w မသ ြန္စမ္းမႈရွိေသာ၊အသကအ္ ြရယ္ႀ ကီးသူႏငွ့္ လငိစ္ိ
တဝ္ိေသသလက ၡဏာကဲြျ ပားသမူ်ားစသည့္ မတူ ြကဲျ
ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားႏငွ့္ 
အလပုလ္ပု္ေေနသာေဒသခလံပုသ္ားမ်ားမွ ေအ ြတေအႀ
ကံဳမ်ား၊ ေအကာင္းဆံုးေအလအ့က်င့္ မ်ား၊ ပံပ့ိုးမႈႏငွ့္ 
၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ား အသံုးခ်ပါ။ 
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GBV ျ ဖစရ္ပစ္မီခံန္႔ ြခမဲႈ၏ ေနာကဆ္ ြက္တ၊ဲ မသ ြန္စမ္းေ
သာ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသမူ်ားေအပၚ ေစာင့္ေရွာကမ္ႈႏွ
င့္ ပံပ့ိုးမႈ ေပးျ ခင္းေအပၚ ထည့္ ြသင္းစဥ္္းစားျ ခင္းမ်ား

69 ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား GBV ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား p. 139.  
https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/,, p. 143.

ဆ ြက္သယ္ေရး

ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ မသန္စြမ္းေသာလြတ္ေျမာက္လာသူ
မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ သေကၤတျပဘာသာစကားကုိ ျပန္ 
ဆိုေပးႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျ
ခင္း (သုိ႔) ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ရိုးရွင္းေသာဘာသာစကား
ကို အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္စီစဥ္္မႈမ်ား 
(သို႔) အေတာ္အတန္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္စီစဥ္္မႈမ်ားမရွိပဲ 
အကူအညီ ေပးသူမ်ား (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ 
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြ
င္ လြတ္ေျမာက္ လာသူတစ္ဥ္ီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ မည္သ
ည့္နည္းလမ္းကအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္မွာ မထင္ရွားပဲျဖ
စ္ေနတတ္ၿပီး ဤအရာ ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ေနာက္ထပ္ေျခလွ
မ္းမ်ားလုိအပ္ေကာင္းလိုအပ္လိမ့္မည္။ ဆက္သြယ္ရာတြင္ 
အခက္အခဲရွိေသာ မသန္ စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင္လုပ္ေ
ဆာင္သင့္သည္မွာ-

 w အခ်နိယ္ပူါ၊ ေစာင္ၾ့ ကည္၍့နားေထာငပ္ါ။ အကယ၍္သ
ငသ္ည္ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသကူို တစႀ္ ကမိထ္ကပ္ိ၍ု 
ေ ြတေ ႏိငု္ေသာ ေအျ ခေအန ြတငရ္ွပိါက ျ ဖစရ္ပစ္မီခံန္႔ ြခမဲႈ
သည္ တစႀ္ ကမိတ္ည္းေဆာ ြင္ရက္ရသည္အ့ျ ဖစအ္ပ်
ကတ္စခ္မုဟတု္ သညက္ို သတရိပါ။ သငသ္ည္ ြလတ္ေျ
မာကလ္ာသူႏငွ့္ေ ြတ႔ဆံသုည့္ အႀ ကမိတ္ိငု္း ြတင္ ၄င္း
တို႔၏ ေအၾ ကာင္းႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္္း ၍ အသစတ္စစ္ံတုစရ္ာ
ကို သငယ္လူမိ္မ့ည္ျ ဖစၿ္ ပီး ၄င္းတုိ႔မညက္ဲသ့ို႔ ဆ ြက္သ
ယမ္ႈျ ပဳလပုသ္ည္ႏငွ့္ ၄င္းတို႔ဘာကိဆုိလုို သညက္ို 
ပိ၍ုနားလညလ္ာလမိ္မ့ည။္

 w ေစာင့္ေရွာကမ္ႈေပးသရူွိေနလွ်င္ေတာငမ္ွ တစဥ္ီးးတစ္ေ
ယာကစ္ီႏငွ္အ့ၿ မတဲမ္းတိကုရ္ုကိစ္ကားေျ ပာပါ။ အ
ကယ၍္ သငသ္ည္ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသူႏငွ္ဆ့ ြက္သ
ယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေနဆဲျ ဖစ၍္ ေ
စာင့္ေရွာက္ေပးသထူမံွ အႀ ကဥံ္ာဏ္ေတာင္းခံ ရနလ္ို
အပပ္ါက ထိအုျ ပနအ္လနွစ္ကားေျ ပာမ်ားကို ြလတ္ေျ

မာကလ္ာသ၏ူေရွေ ြတင္ေျ ပာဆိပုါ။ သို႔မသွာ၄င္း
တို႔သည္ မညသ္ည့္ ေအၾ ကာင္းအရာကိုေျ ပာဆိၾု က
သညက္ို ၾ ကားႏိငုမ္ည္ျ ဖစၿ္ ပီး ပါ၀င္ႏိငုမ္ည္ျ ဖစသ္ည။္ 
စကားေမျ ပာ ႏိငု္ေသာ (သို႔) ေ ြရေလ်ားမႈမျ ပဳလပု္ႏိငု္ေ
သာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးမ်ားသည္ ၄င္း
တို႔အနီးအနား ြတငဘ္ာျ ဖစပ္်က္ေနသည္ႏငွ့္ ၄င္း
တို႔ေအၾ ကာင္းကို လူေ ြတဘာေျ ပာၾ ကသည္ နားလ
ည္ႏိငု္ေသးသည္ ကို သတရိပါ။

 w အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ားဆ ြက္သယရ္န္ 
ဆႏ ၵရွသိည့္ မညသ္ည္န့ည္းလမ္းကိမုဆို အာရံစုိကုပ္ါ။ 
၄င္းဆက္ ြသယမ္ႈသည္ ဟနပ္နအ္မအူရာႏငွ့္ တစခ္ါတ
စရ္ံြတင္ ၄င္းတို႔၏ စိတခ္စံားခ်ကမ္်ားမတွစဆ္င့္ ျ ဖစ္ႏိငုပ္ါ
သည။္ အသဥိ္ာဏ္ႏငွ့္ စတိပ္ိငု္းဆိငုရ္ာမသ ြန္စမ္းေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ္မ့နိ္းေကလးငယမ္်ားသည္ ဟနပ္န္
အမအူရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ထတု္ေဖာ္ျ ပသႏိငုသ္ည။္ ဤ
အရာသည္ တစခ္ါတစရ္၄ံင္းတို႔၏ အျ ခားသမူ်ားႏငွ့္ ဆ
ြက္သယ္သည္န့ည္းလမ္းျ ဖစသ္ည။္ အကယ၍္ သင္
သည္ ြလတ္ေျ မာက္ လာသကူ သင္ႏငွ္ဆ့ ြက္သယရ္နႀ္
ကိဳးစားေနသညက္ို ခစံားမသိည္ (သုိ႔) ေ ြတေရွလိွ်င္ 
သို႔ရာ ြတင္ သငန္ားမလညလ္ွ်င္ “က ြၽႏ္ပုန္ားမလညပ္ါ” 
ဟု ေျ ပာဆိရုန္ အဆင္ေျ ပပါသည။္

 w ြလတ္ေျ မာကလ္ာသမူ်ားေအပၚဖအိားေမပးပါႏငွ္။့ အသိ
ဥ္ာဏ္ႏငွ့္ ြဖံေ ၿ ဖိဳးမႈဆိငုရ္ာမသ ြန္စမ္းသူမ်ားသည္ ဖအိား
မ်ားရွိေန ခ်ိြန္တင္ နားလည္ႏို ြင္စမ္း/ လပု္ေဆာင္ႏို ြင္စ
မ္းအနမိ္အ့ဆင္သုိ့႔ ေရာကရ္ွိြသားတတသ္ည။္ အျ ဖစအ္ပ်
ကမ္်ားႏငွ့္ ပတသ္က၍္ ေျ ပာဆိရုန္ တစဥ္ီးးတစ္ေယာ
က၏္အဆငသ္င့္ျ ဖစမ္ႈကို အၿ မေဲအလးထားပါ။ မညသ္
ည့္ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသူ ႏငွ္မ့ဆိ၊ု ၄င္းတိေု႔ျ ပာ ဆိရုန္ 
အဆငသ္င္မ့ျ ဖစ္ေသးသည့္ သတင္းအခ်ကအ္လက္
ကိထုုတ္ေဖာ္ေျ ပာဆုရိန္ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသကူို ဖိ
အားေပးျ ခင္းျ ဖင့္ အာဏာႏငွ့္ ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈေျ ပာင္းလဲျ
ခင္းကို သတိေမ့ ြစာ ပံစုာမွားျ ခင္းကုိ သတိျ ပဳပါ။69
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အသိေပးေသဘာတညူမီႈႏငွ့္ ဆံုးျ ဖတခ္်ကခ္်မတွ္ျ ခင္း 70

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူ
ညီခ်က္သည္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ အျ
ခားသူမ်ားကဲ့သို႔ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ခ်မွတ္ရန္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားရွိ၍ ထိုကိုက္ညီေသာ 
အစီအမံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ဥ္ပေဒေရးရာစြမ္းရည္ကိုေလ့
က်င့္ရန္ ၄င္းတို႔ကို ပံ့ပိုးရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ တစ္စံု
တစ္ဥ္ီးသည္ ၄င္းတို႔သည္ မသန္စြမ္းသူတစ္ဥ္ီးျဖစ္ေသာေၾ
ကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ၄င္းတို႔၏ ဥ္ပေဒေရးရာ
စြမ္းရည္ကိုမဆံုးရံႈးပါ။ သင္သည္ ေရွးဥ္ီးစြာမွတ္ယူသင့္သ
ည္မွာ မသန္စြမ္းမႈတစ္ခုရွိေနေသာ အရြယ္ေရာက္ေသာ
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားသည္ အသိေပးသေဘာတူညီမႈ
ကို လြတ္လပ္စြာေပးရန္ စြမ္းရည္ရွိသည္။ တစ္စံုတစ္ဥ္ီးကို 
အသိေပးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ပံ့ပိုးမႈရ ရွိရန္ လို
အပ္မႈရွိမရွိကို အၿမဲတမ္းေမးပါ။ 

အကယ္၍ သင္သည္ ဆက္သြယ္ရန္ ခက္ခဲေနသည့္ ပုဂၢိဳ
လ္တစ္ဥ္ီးႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနပါက ေအာက္ပါေမး
ခြန္း မ်ားကို သင့္ကိုယ္သင္ေမးပါ-

 w သတင္းအခ်ကအ္လကက္ုိ ဆ ြက္သယ္ျ ခင္းနည္းလမ္း
တစခ္ထုကပ္ိ၍ု သငအ္သံုးျ ပဳဖူးပါသလား? ဤသတင္း
အခ်ကအ္ လကက္ို ရယရူန္ႏငွ့္ ေမး ြခန္းမ်ားေမးရန္ 
၄င္းတို႔ကိအုခ်နိ္ေပးဖူးပါသလား။

 w သငသ္ ြည္လတ္ေျ မာကလ္ာသေူမပွးထားေသာ သတ
င္းအခ်ကအ္လက္ႏငွ့္ ၄င္းတို႔ျ ပဳလပု္ေသာဆံုးျ ဖတခ္်
ကမ္်ား ၏ ေနာကဆ္ ြက္တဆဲိုးက်ိဳးမ်ားကို နားလညမ္ႈရွိ
မရွကုိိ ဆုံးျ ဖတ္ႏိငုပ္ါသလား။  ၎ကုိ သငမ္ညသ္ုိ႔ဆံုးျ
ဖတသ္နည္း။ (ဥ္ပမာ ေမး ြခန္း၊ ေ ြဆးေႏြးခ်ကမ္်ား၊ ကုိ
ယလ္ကဟ္နအ္မႈအရာ (သုိ႔မဟတု)္ အျ ခားပံစုမံ်ားမတွစ္
ဆင္လ့ား)

 w ြလတ္ေျ မာကလ္ာသ၏ူဆံုးျ ဖတခ္်ကမ္်ားသည္ မမိဆိႏ
အတုိင္းျ ဖစ၍္ အျ ခားသမူ်ားအားျ ဖင့္ ြတန္းအားေပးျ
ခင္း (သို႔) အက်ပက္ိငု္ျ ခင္းမျ ဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာေဆာ
ြင္ရက္ႏိငုပ္ါသလား။ သငသ္ည္ ဤအရာကို မညက္ဲသ့ို႔ 
ဆံုးျ ဖတ္ သနည္း။

 w (ေစာင့္ေရွာကမ္ႈေပးသူ (သို႔) မသိားစ၀ုငတ္စဥ္ီးးပါ၀ငၿ္
ပီး ျ ဖစပ္ါသလား။ အကယ၍္ ပါ၀ငလ္ွ်င္ မညသ္ို႔နည္း။ 
ြလတ္ေျ မာကလ္ာသကူို တိငုပ္င္ေ ြဆးေႏြးရာ ြတင္ သ
င္ေမးျ မန္းေသာ ေမး ြခန္းမ်ားကို ၄င္းတို႔က ေျ ဖဆိုေန
ပါသ လား။)

70 ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား GBV ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား p. 139.  
https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/,, p. 143.

အကယ္၍ ဤေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေနာ
က္တြင္ လြတ္လပ္စြာသေဘာတူညီရန္ လြတ္ေျမာက္လာ 
သူတစ္ဥ္ီး၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာမႈမရွိလွ်င္ သ
င္သည္ အသိေပးသေဘာတူညီမႈအတြက္ ေနာက္ ထပ္ပံ့
ပိုးမႈေပးရန္ လိုအပ္မႈရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ႀကီးၾကပ္သူတ
စ္ဥ္ီးပါ၀င္သင့္သည္။ သင္သည္ ေအာက္ပါေနာက္ထပ္ေျ
ခ လွမ္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ သင္၏ ႀကီးၾကပ္သူႏွင့္ ေ
ဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ပံ့ပိုးသူတစ္ဥ္ီးပါ၀င္ျခင္းကို ထည့္
သြင္းစဥ္္းစားပါ။ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ 
မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏မိတ္ေဆြမ်ားသည္ 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆက္သြ
ယ္ျခင္းကို လြယ္ကူေခ်ာ ေမြေေစရာတြင္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေ
သာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဤသို႔လုပ္ေ
ဆာင္ရန္

 လံုၿခံဳသည္ဟုသတ္မွတ္ပါက၊ ဆက္သြယ္ေရးကို ပံ့ပိုးျခ
င္းႏွင့္ အသိေပးသေဘာတူညီမႈေပးရန္ လြတ္ေျမာက္လာ
သူ၏ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအျဖစ္ သင္၏ ေဆြးေႏြးျ
ခင္းတြင္ ၄င္းတို႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်သည့္တစ္စံုတစ္ဥ္ီးပါ၀င္
ရန္ ႀကီးႀကပ္သူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုေမးပါ။ ၄င္းတို႔ မည္သူကို
ပါ၀င္ေစလိုသည္ကို လြတ္ေျမာက္လာသူအား သတ္မွ
တ္ေစၿပီး ပံ့ပိုးေပးသူကေပးေသာ အႀကံဥ္ာဏ္မ်ားကို ၄င္း
တို႔သေဘာတူသည္ (သို႔) သေဘာမတူသည့္ လကၡဏာ
ကိုေစာင့္ၾကည့္ပါ။ သင္သည္ ပံ့ပိုးသူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွ
တ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္္အေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္းမျဖစ္ေအာင္ ဂရုတ
စိုက္ စစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္သည္။ 

လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ အေကာင္းဆုံးကုိယ္က်ဳိးမ်ားကုိ ေ
လ့လာသုံးသပ္ပါ။ အဆံုးတြင္ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္္တြင္ 
မည္သည့္အခ်က္၌ သေဘာတူညီသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ စြမ္းရည္ကို မေသခ်ာေသးပါက 
သင္သည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ အေကာင္းဆုံးကုိယ္
က်ဳိးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ ေအာက္
ပါလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

 w ေဘးကင္းလံၿု ခဳမႈ။ ဆံုးျ ဖတခ္်က/္လပု္ေဆာငခ္်က္
သည္ ျ ဖစ္ႏိငု္ေခ်ရွိေသာ အလႊသဲံုးစားျ ပဳလပု္ျ ခင္း (ရု
ပပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ၊ စတိခ္စံားခ်ကဆ္ိငုရ္ာ၊ စတိပ္ိငု္းဆိငုရ္ာႏငွ့္ လိ
ငပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ) စသညတ္ို႔မွ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသကူို ကာ
ြကယ္ေပးပါသလား။ 
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 w ြစမ္းရည္ျ မႇင္တ့င္ျ ခင္း။ ဆံုးျ ဖတခ္်က/္လပု္ေဆာငခ္်က္
သည္ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသ၏ူဆႏ ၵႏငွ့္ ႏစွသ္ကမ္ႈမ်ားကို 
ေအကာင္းဆံုး အဓိပိ ၸါယ္ေဖာ္ေဆာငပ္ါသလား။ 

 w အသံုးစရတိ္ ေခ ြၽတာနုငိမ္ည့္ ခဲြျ ခမ္းစတိ္ျ ဖာျ ခင္း။ ဆံုးျ
ဖတခ္်က/္လပု္ေဆာငခ္်က၏္ ျ ဖစ္ႏိငု္ေခ်ရွိေသာ ရလာဒ္
မ်ားသည္ ျ ဖစ္ႏိငု္ေခ်ရွိေသာ အႏ�ရာယမ္်ားထက္ သာ
ြလနပ္ါသလား။

 w ကစုားျ ခင္း။ ဆံုးျ ဖတခ္်က/္လပု္ေဆာငခ္်ကသ္ည္ ြလ
တ္ေျ မာကလ္ာသ၏ူ ြဖံ႔ ၿ ဖိဳးတိုးတက္ျ ခင္း၊ ျ ပနလ္ညထ္ူေ
ထာင္ေရး၊ႏငွ့္ အလံုးစံုေသာ ကစုားျ ခင္းကို ျ မႇင္တ့င္ေ
ပးပါသလား။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာတြင္ လြတ္ေျမာက္လာသူထံ
မွ အသိေပးသေဘာတူညီမႈကို ရရွိသင့္သည္ (ဆိုလိုသ
ည္မွာ အဆိုျပဳထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ ၄င္းတို႔၏ 
စိတ္အား ထက္သန္မႈ) 

ေစာင့္ေရွာက္ေပးသမူ်ား/ မသိားစ၀ုင္
မ်ားႏငွ့္ လုပင္န္းေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း

ေရွေက႑မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔ လြတ္ေျမာက္
လာသူအား ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ (သို႔) မိသားစု၀င္မ်ားႏွ
င့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသံုး၀င္ႏိုင္၍ အခ်ိဳေေသာ ျဖ
စ္ရပ္မ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔လု
ပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ ေဘးကင္းလံုၿ
ခံဳမႈ၊ လွ်ိဳေ၀ွက္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကို ျမႇင့္
တင္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ရႈပ္ေထြးေစႏုိင္ပါသည္။ ေ
စာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ မိသာစု၀င္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းအေ
ပၚ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္၍ လြတ္ေျ
မာက္လာသူမ်ားအားလံုးတြင္လည္း ၄င္းကဲ့သို႔ျဖစ္သင့္
သည္။ သင္သည္ လြတ္ေျမာက္လာသူတစ္ဥ္ီးအား ေစာ
င့္ေရွာက္မႈတစ္ခုတြင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူတစ္ေယာက္ 
ပါ၀င္ျခင္း၏ အႏ�ရာယ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ပံုမွန္
စစ္ေဆးရန္လိုအပ္၍ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ထို
သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းရွိ/မရွိကို ဆက္လက္၍ ေမးျ
မန္းပါ။ လြတ္ေျမာက္လာသူမွ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္အ
တြက္ လံုၿခံဳ၍ အဆံုးစြန္ထိ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးပါ။ ေစာ
င့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ သတိရရန္ အေရးႀကီးေသာ အရာမ်ားမွာ- 

ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကိုစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ပါ။ အေထာက္အ
ပံ့ေပးေနေသာ ပုဂိၢဳလ္ထံမွ အလားအလာရွိေသာ အၾကမ္း
ဖက္မႈကို တားဆီးရန္ အေသးစိတ္ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းကို ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ပါ။ အဘယ္ေၾ
ကာင့္ဆိုေသာ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ မၾကာခဏ လြတ္ေျ

မာက္ေသာသူႏွင့္ သိကၽြမ္းသူျဖစ္၍ ၄င္းပုဂၢိဳလ္သည္ ၄င္း
တို႔ကို ေန႔စဥ္္ဘ၀တြင္ အေျခခံလိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္
မႈႏွင့္ အကူအညီေပးေနသူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

လြတ္ေျမာက္လာသူကို အာရံုစိုက္ပါ။ လြတ္ေျမာက္လာ
သူသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေနေသာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္၍ 
လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ ႏွစ္သက္မႈ
မ်ားအားျဖင့္ လမ္းညႊန္သင့္သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေစာ
င့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား၏ စိတ္၀င္ စားမႈမ်ားသည္ လြတ္ေျ
မာက္လာသူမ်ား၏ ဆႏၵ၊ ႏွစ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေ
နႏိုင္သည္ (သို႔) မဆက္ႏြယ္ပဲေနႏိုင္သည္။ လြတ္ေျမာက္
လာသူႏွင့္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး၊ ပါ၀င္ျခင္းကို ထိန္းသိ
မ္းထားကာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ (သို႔) မိသားစုဝင္ကုိ ဆ
က္သြယ္ရန္ လြတ္ေျမာက္လာသူထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း
ဆိုပါ။ 

လွ်ိဳေ၀ွက္ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းထားပါ။ အကယ္၍ လြတ္ေျ
မာက္လာသူသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူႏွင့္ မိသားစု၀င္
မ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်ရန္ဆႏၵမရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို ဖြင့္ေျပာလာလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လွ်ိဳေ၀ွ
က္ခ်က္ကို ေလးစားရမည္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူသည္ 
လြတ္ေျမာက္လာသူထံမွ ရွင္းလင္းေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရ
လွ်င္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၏သတင္းအခ်က္အလက္ကို 
မေ၀မွ်ပါႏွင့္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူသည္ အဘယ္ေၾကာ
င့္ ၄င္းသတင္းအခ်က္အလက္ကို လိုအပ္သည္ကို အၿမဲ
ဆင္ျခင္၍ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လြယ္ကူေခ်ာ့ေမြေေစရန္ လိုအပ္
သည့္အရာကိုသာ ေ၀မွ်ပါ။ ဥ္ပမာအားျဖင့္ သင္သည္ လြ
တ္ေျမာက္လာသူတစ္ဥ္ီးႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပး
သူႏွင့္ ျဖစ္ရပ္လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္္တစ္ခုကို ျပန္လည္
သံုးသပ္ရန္ ပူးတြဲအစည္းအေ၀းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ 
(သို႔) မိသားစု၀င္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လိုအပ္ေသာေၾကာ
င့္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာျဖစ္ရပ္တြင္ ၄င္းတို႔သည္ လြ
တ္ေျမာက္လာသူႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအပိုင္းကို လြယ္ကူေ
ခ်ာေမြေေစရန္အတြက္ ဘယ္အရာက သင့္ေလ်ာ္သည္ကို 
သိရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင ေစာ
င့္ေရွာက္မႈေပးသူ (သို႔) မိသားစု၀င္တစ္ဥ္ီးသည္ ျဖစ္ရပ္စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္္၏ မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သည္ျဖ
စ္ေစ ၄င္းတို႔သည္ လွ်ိဳေ၀ွက္ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္
သည္။ သင္သည္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္ကို ဤအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ကနဥ္ီးကတည္းက ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ (သို႔) မိသားစု၀င္ကို အေထာက္
အပံ့ေပးပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ 
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(သို႔)မိသားစု၀င္ပါ၀င္သည္ကို လံုၿခံဳသည္ဟု ဆံုးျဖတ္လွ်
င္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူကိုလည္း အေထာက္အပံ့ ေပးသ
င့္သည္။ GBV ႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာ၏ အႏ�ရာယ္ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳး
မ်ားအေၾကာင္းကို တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္ေပးျခင္းသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ ဘာကိုႀကံဳ 
ေတြေႏိုင္သည္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို အေကာင္းဆံုး မည္ကဲ့သို႔ ေ
ထာက္ပံ့ရမည္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ေစာင့္ရွာက္မႈေပးသူသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူကို အျပစ္
တင္ရန္ လိုလားေကာင္းလိုလားလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖ
စ္ပ်က္သည့္အရာသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ အမွား မ
ဟုတ္ေၾကာင္းကို ေသခ်ာေျပာဆိုပါ။ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပး
သူသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူကို အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာ
ကြယ္ေပးရန္ မတတ္စြမ္းႏိုင္ျခင္းအတြက္ ၄င္းတို႔ဘာသာ 
အျပစ္တင္တတ္သည္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားကုိ 
၎တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ၄င္းတို႔အတြက္ ၾကားနာရ
န္အေရးႀကီးေသာ သတင္းစကားျဖစ္သည့္ အေထာက္အ
ပံ့ျဖစ္ေသာ၊ အျပစ္မတင္ေသာ၊ အကဲမျဖတ္ေသာ စကား
မ်ားေျပာေပးပါ။ ၄င္းတို႔အား အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ 
သင္သည္ လြတ္ေျမာက္လာသူကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ 
၄င္းတို႔၏ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။71 ေစာ
င့္ေရွာက္မႈေပးသူသည္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ မသန္စြမ္း
မႈကုိ လက္ခံရန္(သို႔) ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အခက္အခဲရွိေ
ကာင္းရွိႏုိင္သည္။ ေစာင့္ေရွက္မႈေပးသူမ်ားသည္ သူမကို 
ေထာက္ပံ့ေပးစရာ မလိုေအာင္ မိန္းကေလးငယ္ကို ေယာ
က္်ား/ေကာင္ေလးႏွင့္ အတင္း/ ေစာစီးစြာ လက္ထပ္ေစျ
ခင္းကို ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္္းစားရလိမ့္မည္။ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြ
က္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းေသာ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားမွ အခ်ိဳေေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အတင္းအက်
ပ္/ ေစာစီးစြာ လက္ထပ္ခံရျခင္း အႏ�ရာယ္တိုးျမႇင့္ႏိုင္သ
ည္ကို သတိျပဳသင့္၍ ၄င္းအႏ�ရာယ္မ်ားကို လြတ္ေျမာက္
လာသူႏွင့္ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္္မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အေျဖရွာသင့္သည္။

71 IAGBVCMGL, p. 146.
72 IAGBVCMGL, p. 146.

ေဘးကင္းလံၿု ခံဳမႈ

မသန္စြမ္းျဖစ္ေသာ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ေ
ဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ အစီအစဥ္္မ်ားသည္ တစ္ဥ္ီးခ်င္းစီကို ဗဟိုျ
ပဳ လုပ္ေဆာင္သင့္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္္းစားသင့္သည္။ 

 w ၄င္းတို႔အား ဖယက္်ဥ္ထ္ားရန၊္ ြထ ြက္ခာ ြသားျ ခင္းမွ
တားဆီးရန္ (သို႔) ၄င္းတို႔အား ေနာကထ္ပ္ အႏ�ရာယ္ျ
ပဳရန္ ျ ပစမ္ႈက်ဴး ြလနသ္သူည္ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသ၏ူ 
မသ ြန္စမ္းမႈကို ေခါင္းပံုျ ဖတ္ အျ မတထ္တုရ္န္ ႀ ကိဳး
စားႏိငုသ္ည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ေနထုငိမ္ႈေအျ ခေအနႏငွ့္ 
တစစ္ံတုစဥ္ီးး၏ သီးသန္႔ျ ဖစ္ေသာ မသ ြန္စမ္းမႈ။

 w ြလတ္ေျ မာကလ္ာသ၏ူ မသ ြန္စမ္းျ ခင္းသည္ ၄င္း
တို႔၏ ေဘးကင္းလုံၿ ခံဳမႈအစအီစဥ္္ ေအကာငအ္ထည္ေ
ဖာ္ျ ခင္း၊ လိအုပပ္ါကအစအီစဥ္က္ို ညိွႏႈငိ္းျ ပငဆ္င္ျ ခင္း
တို႔ကို မညက္ဲသ့ို႔ သက္ေရာက္ႏိငုသ္နည္း။ 

 w  ၄င္းတို႔၏ ေဘးကင္းလံၿု ခံဳေရးအစအီစဥ္က္ို ေဆာ ြင္ရ
ကရ္ာ ြတင္ ေဆး၀ါး၊ ေအထာကအ္ကူေပးႏိငု္ေသာ ပစ
ည္းမ်ား(သို႔) ကရိယိာတနဆ္ာပလာ(သို႔) က်န္းမာေရး
ဆိငုရ္ာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာ ြရကစ္ာတမ္းမ်ား (သို႔) ဥ္
ေပေဒရးရာ ေအထာကအ္ပံ့ ကဲသ့ိေု႔သာ ၄င္းတို႔ လိအုပ္
မည့္ မသ ြန္စမ္းဆိငုရ္ာ သီးျ ခားကရိယိာမ်ား။72
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လမူႈ-စတိပ္ုငိ္းဆုငိ္
ရာ ေအထာကအ္ပံံ့73

 စိတ္ထိခိုက္စရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္
လာသူမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲေအစည္းထဲသို႔ ျပန္လည္ေပါ
င္းစည္းရန္ လံုေလာက္ ေသာအကာအကြယ္ ႏွင့္ျပန္
လည္ထူ ေထာင္ေရးရရွိေစရန္ ယဥ္္ေက်းမႈ၊ အသက္
အရြယ္ႏွင့္ က်ား/မဆိုင္ရာ ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူမႈ-
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ျပဌန္းခ်က္ကို ပံ့
ပိုးေပးပါ။ သင့္ေလ်ာ္၍ ထိေရာက္ ေသာ ညႊန္းပို႔ျခင္း
ဆိုင္ရာ ယႏ�ရားမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ လက္လွမ္းမီေအာင္ ေ
သခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။ လူမႈ-စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာပံ့ပိုးမႈႏွင့္ 
တံု႔ျပန္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မတူကြဲျပားေသာ အုပ္စု
မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ခြဲျ
ခားခ်န္လွပ္ထားျခင္းသည္ ထိခိုက္သူ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား၊ 
အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သ
က္ေရာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ား တိုးျမႇင့္လာေစ
သည္။

ပူပင္ေသာကအား ေဖာ္ျပျခင္း နည္းလမ္းမ်ား - အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေ
ရးဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ားကို မည္သို႔ နားလည္သေဘာေပါ
က္သည္၊ မည္သို႔ေဖာ္ျပသည္ႏွင့္ မည္သို႔ အကူအညီရွာေ
ဖြသည္မွာ ယဥ္္ေက်းမႈအရ သိသာထင္ရွား၍ ဘာသာေ
ရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ စြဲကပ္ေ
နသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ား၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ ေနာက္ခံ
သမိုင္းေၾကာင္းသည္ GBVမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ျဖည့္
ဆည္းေပးရာတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ဥ္ပမာ - ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ
သည္ ၄င္းတို႔အား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ရန္ႏွင့္ အ
ခ်ိဳေေသာ သာဓိကမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ႏွ
င့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈတူေသာ ျဖစ္ရပ္လုိက္ပါ ေဆာင္
သူရြက္သူမ်ားထံမွ ပံ့ပိုးမႈရယူျခင္းက ၄င္းတို႔အတြက္ ပို၍ 
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိ
သားစုႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀န္း ယဥ္္ေက်းမႈကို သိနားလ

73 သင္ခန္းစာအပုိင္း (၇) စိတ္-လူမႈပုိင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၀-၅၈ ၊ GBV အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံေျပ
န္ေဆာင္ရြက္မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္ http://bit.ly/371oum7

74  ဆီးရီးယား ႏွင့္ အီရတ္ႏုုိင္ငံရွိ လူနည္းစုမ်ားကုိ ကာကြယ္မႈေပးျခင္း။ စာမ်က္ႏွာ ၁၃

ည္ျခင္းသည္ GBVမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား ပံ့ပိုးရာ
တြင္ အေရးႀကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္ေ
ရးကိုယ္တာကိစၥရပ္မ်ား၊ အိမ္တြင္းေရး အေလ့အထမ်ား၊ 
ရိုးရာဓိေလ့မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကြဲျပားၾက၍ ၄င္း
တို႔အား ထည့္သြင္းစဥ္္းစားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားအား ၄င္းတို႔လိုအပ္သည့္ ပံ့ပိုးမႈရရွိျခင္းမွ တား
ဆီးေပးလိမ့္မည္။74 GBV တံု႔ျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြ
င္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္ မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳး
စုႏွင့္ ဘာသာေရး အေျချပဳအဖြဲေအစည္းဆိုင္ရာ ရွိႏွင့္ၿပီးေ
သာ ဖြဲေစည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

အဓိကိလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား-

 w GBV ေရွးဦးးတံု႔ျ ပနသ္မူ်ားကို ေဘးကင္းလံၿု ခံဳေသာ၊ 
တညၿ္ ငမိ္ေအးေဆးေသာ ပတ၀္န္းက်ငတ္စခ္ုေပးရန၊္ ေ
ထာကခ္အံားေပး ြစာ နားေထာငရ္န၊္ ဂရဏုာ ႏငွ့္ ေ၀ဖန္
မႈမျ ပဳျ ခင္းကို ျ ပသရန၊္ ဘကလ္ိကု္ျ ခင္းမရွပိဲ တစဖ္န္ျ
ပနလ္ညစ္တိခ္်ျ ခင္းကို ေပးရန္ႏငွ့္ မတူ ြကဲ ျ ပားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ားကို အ ြခင္အ့လ
မ္းျ မႇင္တ့င္ေပးရန္ ေလက့်င့္ေပး၍ ပံပ့ိုးေပးပါ။

ေအကာင္းဆံုး ေအလအ့ထ- က ြၽန္ျ ပဳခေံရသာ 
Yezidi အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လမူႈပတ၀္န္းက်ငအ္ ြတင္း
သို႔ ျ ပနလ္ည္ ေပါင္းစည္းျ ခင္း

NCA ၏ ြတဖဲကအ္ ြဖဲေအစည္း Yazda သည္ Lalish ြတ
င္ Yezidi ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႏငွ့္ ပူးေပါင္း၍ IS 
ဖမ္းဆီးျ ခင္း၏ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသအူမ်ိဳးသမီးမ်ား
အ ြတက္ ေပါင္းစည္းျ ခင္းျ ဖစစ္ဥ္တ္စခ္ု တည္ေထာင္
ခဲသ့ည။္ ေပါင္းစည္းျ ခင္းအစအီစဥ္၏္အစ ြတင္ ဤအ
မ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ Lalish ကို ရကအ္နည္းငယလ္ည္
ပတ၍္ Lalish ြတင္ ဘနု္းေတာႀ္ ကီးအားျ ဖင့္ Yezidi 
အသိငု္းအ၀န္းသို႔ တရား၀ငႀ္ ကိဳဆုိမႈမျ ပဳလပု္ ခ ြင္တ
င္ အႀ ကံေပးျ ခင္းႏငွ့္ ေဆးေၾ ကာျ ခင္း ထံုးတမ္းကို
ခယံရူသည။္ ဘနု္းေတာႀ္ ကီးမ်ား က အမ်ိဳးသမီးမ်ား
သည္ ၄င္းတို႔၌ ျ ဖစပ္်ကခ္ဲ့ သည့အ္ရာႏငွ့္ ပတသ္က၍္ 
၄င္းတို႔ ြတင္ တာ၀နမ္ရွိေၾ ကာင္း ၄င္းတို႔ကို ေဒါသ
ြထက္ျ ခင္း (သိုေ ) အဂတဘိကလ္ိကု္ ျ ခင္းမရွပိဲ မသိား
စမု်ားႏငွ့္ ရ ြပ္ရာအသိငု္း အ၀န္းအ ြတင္းသို႔ ျ ပနလ္ည္
လကခ္သံညက္ို လသူရိငွၾ္ ကားေဖာ္ျ ပသည။္

ဆီးရီးယား ႏငွ့္ အီရတ္ႏုုငိင္ရံွိ လနူည္းစမု်ားကုိ ကာ ြက
ယမ္ႈေပးျ ခင္း။ စာမ်က္ႏွာ ၁၃
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 w မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ား၏ အသကအ္ ြရယ၊္ မသ ြန္စမ္းမႈ၊ ယဥ္္ေက်းမႈႏငွ့္ 
ဘာသာေရးကို တံု႔ျ ပန္ ေ စတိ-္လမူႈပုငိ္းဆုငိရ္ာ ေအ
ထာကအ္ပံံက့ုိ ပံပ့ိုုးေပးပါ။

 w စတိ-္လမူႈပုငိ္းဆုငိရ္ာေအထာကအ္ပံ့ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏငွ့္ 
ပတသ္က၍္ သတင္းအခ်ကအ္လကက္ို ပစမ္တွထ္ားေ
သာ ခ်တိဆ္ကသ္မူတွစဆ္င့္ မတကူဲြျ ပားေသာ အမ်ိဳး
သမီးႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားႏငွ့္ ေ၀မွ်၍ ေရာကရ္ွိေအာ
င္ ေသခ်ာေဆာ ြင္ရကပ္ါ။

 w ေနရာေဒသ၊ ေ ြရေေျ ပာင္းမႈႏငွ့္ လကလ္မွ္းမနီုငိမ္ႈ၊ ကနုက္်
စရတိ၊္ ကိယု္ေရးကုိယတ္ာ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္္ေက်း
မႈ(ဥ္ပမာ- ြခင့္ျ ပဳ ခ်ကလ္ိအုပ္ျ ခင္း (သို႔) ေ ြဆမ်ိဳး၊ အ
မ်ိဳးသားအတပူါ၀ငမ္ႈလိအုပ္ျ ခင္း)၊ ေကလးငယ္ေစာင့္ေ
ရွာကမ္ႈ၊ လႈပရ္ွားမႈမ်ား၏ အခ်နိစ္သညတ္ို႔ အပါအ၀င္ စိ
တ-္လမူႈပုငိ္းဆုငိရ္ာေအထာကအ္ပံ့ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားရရွိ
ရန္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလး
ငယမ္်ား၏ အ ြခင္အ့ လမ္း ြတင္ အတားအဆီးမ်ားကို 
သတမ္တွ၍္ ဖယရ္ွားပါ။75

 w ရ ြပ္ရာအသိငု္းအ၀န္းမ်ား ြတငပ္ါ၀ငမ္ႈ၊ ေဘးကင္းလံၿု ခံဳ
မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ေစာင့္ေရွာကမ္ႈႏငွ့္ ျ ပနလ္ညထ္ူေထာင္ျ
ခင္း ကို တိုးျ မႇင့္ေပး သည့္ ရ ြပ္ရာအသိငု္းအ၀န္းပံပ့ိုးမႈ
ကို ြလယ္ကူေခ်ာေ ြမေေစမည့္ လပုရ္ိုးလပုစ္ဥ္မ္်ားႏငွ့္ ေအ
လအ့က်င္မ့်ားကို တည္ေထာငရ္န/္ ရ ြပ္ရာလထူု ႏငွ့္ 
အတလူပုက္ုငိ္ျ ခင္း တညရ္ွိေေနသာ ေဒသခတံကၾ္ ြက
လႈပရ္ွားသူ အပါအ၀င္ ဒဏခ္ံႏိငု္ေသာ နည္း ဗ်ဴဟာ
မ်ားႏငွ့္ အားလံုးပါ၀င္ႏိငု္ေသာ ရ ြပ္ရာအသိငု္းအ၀န္း 
ေအျ ချ ပဳပံပ့ိုးမႈအပုစ္ု ၊ ကုယိထ္ကူုယ္ိထ အဖဲြ ႔မ်ားကုိ ကို 
သတမ္တွ၍္ ျ မႇင္တ့ငပ္ါ။

 w အားလံုးပါဝင္ေသာ PSS ၀န္ေဆာငမ္ႈကုိ ညႊန္းပို႔ျ ခင္း
လမ္းေၾ ကာင္း ြတင္ စုေပါင္းပါ၊ မတူ ြကဲျ ပား ေသာ အ
မ်ိဳးသမီးႏွင့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအ ြတက္ က်န္းမာေရး၊ 
စတိပ္ိငု္းဆုိငရ္ာ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာကမ္ႈ (သို႔) လ
က္ေ ြတေေက်သာ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏငွ့္ အျ ခားကာ ြက
ယ္ေရး၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ား၊ အသက္ေ ြမးမႈႏငွ့္ ြစမ္းရည္ျ မ
င္တ့င္ျ ခင္း လႈပရ္ွားမႈမ်ားကို လွ်ိဳေ၀ကွထ္နိ္းသမိ္း ြစာ ႏငွ့္ 
လံုျ ခဳံြစာ ညႊန္းပို႔ႏုငိ္ေအာင္ ေဆ   ာ ြင္ရကပ္ါ။

75 IASC MHPSS ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း, p. 9-10.

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေက
လးငယမ္်ား၏ လံၿု ခံဳေ
သာေနရာမ်ား (WGSS)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေသာေန
ရာတစ္ခုသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို 
၄င္းတို႔ ကြဲျပားမႈမ်ားအားလံုးကို ေလးစား၍ ႀကိဳဆိုေသာေ
နရာျဖစ္ရမ ည္။ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ေစ တနာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္အရြယ္မ်ား၊ မသ
န္စြမ္းမႈမ်ား၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈမ်ား/ က်ား/ မ ၀ိေသသလကၡ
ဏာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးမ်ား
အားလံုး ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ား၏ လံုၿခံဳေသာေနရာမ်ား၏ ဖြဲေစည္းပံုမ်ားႏွင့္ အပန္းေျ
ဖလႈပ္ ရွားမႈမ်ား မည္ကဲ့သို႔သင့္ေလ်ာ္ ေအာင္ျပဳျပင္သင့္
သည့္အေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္၊ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိရန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင္မ်ားႏွင့္ အ
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ ထိေတြေပါ၀င္ျခ
င္း၊ အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ဆ
က္သြယ္ရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ လံုၿခံဳေသာေနရာရရွိရန္ ရုပ္
ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာအရ လံုၿခံဳသည္ဟုခံစား
သင့္သည္။ WGSS ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြ
င္ ၄င္းတို႔၏ အဓိိပၸါယ္ရွိေသာ ပါ၀င္ျခင္း ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေ
ဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
အတြက္ အသားအေရာင္ခြဲျခားထားေသာ ေနရာမ်ားသည္ 
အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ အေျဖျဖစ္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေသာေနရာ တစ္ခု
သည္ မတူကြဲျပားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးင
ယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ လႈပ္
ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္သင့္၍ ရပ္
ရြာအသိုင္းဝန္းသစ္ တစ္ခုတြင္ အိုးအိမ္မဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ဆက္သြယ္၍ မတူကြဲျပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို တည္ေဆာ
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က္ပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ GBV လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ 
အသားအေရာင္ခြဲျခားထားေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ အ
ထူးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စီစဥ္္ျခင္းထက္ ေဘးကင္းေသာေ
နရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ရရွိႏိုင္ေအာင္ သင့္ေ
လ်ာ္ေအာင္ျပဳျပင္ရန္ ရည္ရြယ္သင့္သည္။ သံသယရွိေန
ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို တိုင္ပ
င္ေဆြးေႏြး၍ မတူကြဲျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စုေပါ
င္းနားလည္ျခင္း တည္ေဆာက္ပါ။ မတူကြဲျပားေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားၾကားတြင္ သေဘာထား
ကြဲလြဲမႈ(သို႔) အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေပၚလွ်င္ တစ္ဥ္ီးတစ္ေယာ
က္စီ၏ အေတြေအႀကံဳမ်ားအတြက္ စာနာေထာက္ထားမႈႏွ
င့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ 
WGSSတြင္ပါ၀င္သူမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြေေစရန္ နားေ
ထာင္ျခင္း အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ေတြေဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကို 
စီစဥ္္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဥ္ပမာအားျဖင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာပြဲ
မ်ားက်င္းပျခင္းသည္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
ရွိ္ေသာအသိုင္းအ၀န္းမ်ား အတူတကြျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဘာ
သာေပါင္းစံု ေတြေဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမႇင့္တင္ပါ။ WGSS တ
စ္ခုအတြင္းတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားအတြ
က္ သီးျခားျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေ
သာ အသက္အရြယ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွ
င့္အတူ ေနရာတစ္ခုေပးရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ သို႔ရာ
တြင္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ား၏ အသိုင္းအ၀န္းႏွင့္အတူ AGSS ထံမွ သင္ယူ
မႈကို မွ်ေ၀ျခင္းသည္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ဆ
ယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြ
က္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀န္းပံ့ပိုးမႈကို တည္ေဆာက္သည္။ ထို
နည္းတူစြာ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးသူ (သို႔) လိ
င္စိတ္ဝိေသသလကၡဏာကဲြျပားသူ(LGBTQ) အခြင့္အေ
ရးမ်ားသည္ အသိပညာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ပို၍က်ယ္ျ
ပန္႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္းကေလးမ်ားၾကားတြ င္ 
သည္းခံႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္သည္။

အဓိကိလပု္ေဆာငခ္်က-္

 w အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား၏ လံၿု ခံဳေသာေ
နရာမ်ား (WGSS)၏ ဒဇီိငု္း ြတင္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားကို တကၾ္ ြက ြစာ 
ထိေ ြတေေစပါ။

 w လံုျ ခဳံေသာ ေနရာ လႈပရ္ွားမႈမ်ား ြတင္ မတကူဲြျ ပားေ
သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား ကုိယ္စ္ားျ
ပဳသမူ်ား ပါဝင္ေသာ WGSS ေကာ္မတတီစခ္ု ဖဲြ ႔စည္း
ပါ။

 w ရ ြပ္ရာအသိငု္းအ၀န္း ြတင္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားကုိ ကိယုစ္ားျ ပဳသည့္ 
WGSS လႈပရ္ွားမႈမ်ားေဆာ ြင္ရကရ္န္ ၀နထ္မ္းႏငွ့္ ရပ္
ြရာအသိငု္းအ၀န္း ေစတနာ၀့နထ္မ္းမ်ားကို စုေဆာင္
ရွာေ ြဖပါ။

 w ရ ြပ္ရာအသိငု္းအ၀န္း ြတင္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားဆသီို႔ ေရာကရ္ွရိန္ သ
င့္ေလ်ာ္ ေသာ ေဒသဆိငုရ္ာ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွ
င့္ အျ ခားေသာ ဆ ြက္သယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အ
သံုး ခ်ပါ။

 w WGSS ၀နထ္မ္းႏငွ့္ ေစတနာ၀့နထ္မ္းကို မတကူဲြျ ပားမႈ 
ႏငွ့္ အားလုံးပါဝင္ေဆာ ြင္ရက္ေစျ ခင္းတုိ႔ ြတင္ အသပိ
ညာေပးျ ခင္း သငတ္န္းေပး၍ ၄င္းတို႔ကို အစဥ္မ္ျ ပတ္ ျ
ပနလ္ည္ သံုးသပ္ျ ခင္းႏငွ့္ ြသယ၀္ိက္ုေသာဘကလ္ိကု္ျ
ခင္း၊ အာဏာေျ ပာင္းလဲျ ခင္းႏငွ့္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ားကို သက္ေရာ
က္ေသာ အ ြခင္ထ့ူးစသညတ္ို႔ကို သိျ မင္ျ ခင္းေဆာ ြင္ရ
က္ေစပါ။

မတူကြဲျပားေသာ SOGI ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ားအ တြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳျခင္းႏွင့္ ႀကိဳ
ဆိုျခင္းႈ

1 အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား၏ လံၿု
ခံဳေသာေနရာမ်ား ြတင္ မတူ ြကဲျ ပားမႈမ်ားကို ျ
မႇင့တ္င၍္ က်င္းေပပးပါ။ 

2 မနိ္းေကလးငယ္ မ်ားကို ၄င္းတို႔၏အရွအိတိငု္း 
ေလး စား၍ လကခ္ံေပးပါ။ 

3 အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား၏ လံၿု
ခံဳေသာေနရာမ်ား၏ လႈပရ္ွားမႈ ြတင္ ပါ၀ငရ္န္ 
၄င္း တို႔ မညသ္ို႔ပိ၍ု ႏစွသ္ကသ္ညက္ို အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္ မ်ားႏငွ့္ ညွိႏႈငိ္းေ
ြဆးေႏြးပါ။

4 ၀နထ္မ္းမ်ားၾ ကားႏငွ့္ WGSS လႈပ္ ရွားမႈ ြတင္ 
အျ ပဳေသဘာေဆာင္ ေသာ ပါ၀င္ျ ခင္းပညာ
ရပ္ ေ၀ါဟာ ရအသံုးျ ပဳျ ခင္းကို ျ မႇင့တ္င္ေပးပါ။
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 w အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးမ်ားကို မတူ ြကဲျ ပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား၏ တန္းတူ
ညမီွ်မႈႏငွ့္ အဓိပိ ၸါယရ္ွိ ေသာ ပါ၀င္ျ ခင္းကို တားဆီးသ
ည့္ ြခဲျ ခားသတမ္တွထ္ားေသာ အ ြခင္အ့လမ္း အတား
အဆီးမ်ားကို ေလ်ာပ့ါးေစရန္ အသပိညာေပးနည္းလ
မ္းမ်ားမတွစဆ္င့္ တကၾ္ ြက ြစာ ခ်တိဆ္က္ေဆာ ြင္ရက္
ပါ။

 w အစအီစဥ္္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း ြတင္ WGSS ပါ၀ငသ္ူ
မ်ား၏ အၾ ကံျ ပဳခ်ကမ္်ားကုိ အသကအ္ ြရယ၊္ မသ ြန္စ
မ္းမႈႏငွ့္ အျ ခားေသာေဒသအရ ကုိက္ ညီေသာ တရား
မွ်တမႈမရွိျ ခင္း စသညအ္ားျ ဖင့္ ြခဲျ ခားသတမ္တွ၍္ ပူးေ
ပါင္းပါဝငရ္န္ အတားအဆီးျ ဖစ္ေေစ သာ အရာ မ်ား 
ႏငွ့္ ြကာဟခ်ကမ္်ား ကို ကို ြင္တယ္ေျ ဖရငွ္းပါ။

က်န္းမာေရးဆိငုရ္ာတံု႔ျ ပနမ္ႈ76

အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ၊ လွ်ိဳေ၀ွက္ထိန္းသိမ္းေသာ၊ အ
သက္အရြယ္ႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ဂရုဏာသက္ေသာ က်န္း
မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိရန္အခြင့္
အလမ္းသည္ အေရးပါ၍ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြ
င္ GBV ကိုတံု႔ျပန္ေသာ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အသက္ကယ္
ဆယ္ျခင္းအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ
ရွာက္မႈေပးသူမ်ားသည္ မၾကာခဏ ပထမ ဆံုးႏွင့္ တစ္
ခါတစ္ရံ GBV လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ဆက္သြ
ယ္ရာေနရာတစ္ခုတည္းျဖစ္၍ ၄င္းတို႔သည္ က်န္းမာေရး 
အ ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔သည္ GBV အတြ
က္ လက္ေတြေေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သည္ကို က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပး သူမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ေနရာတစ္ခုတြ
င္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပဲ အခြင့္အလမ္းကို ပံုမွန္အားျဖ
င့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာရရွိႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေ
စာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားသည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား
တြင္ GBV ကိုတံု႔ျပန္ျခင္းတြင္ ေရွေဆံုးမွ လုပ္ေဆာင္သူ
မ်ားျဖစ္၍ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးမ်ားကို သက္ေရာက္ေနေသာ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ
ပူပန္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ခံ
စားခ်က္ဆိုင္ရာ/ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်
က္ျခင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာ
င္ေနေသာ GBV တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ WGSS ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြ

76 သင္ခန္းစာအပိုင္း ၈။ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ 59 - 70, အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ GBVကို ႀကိဳတင္ျပင္
ဆင္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းသားကိုင္ လက္စြဲစာအုပ္ https://gbvresponders.org/emergency-response-
preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/

77 UNFPA MS, p. 24.
78 စပီးယား စီမံကိန္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး စံႏႈန္း (၁)၊ Standard 1, http://www.spherehandbook.org/en/

essential-healthservices-sexual-and-reproductive-health-standard-1-reproductive-health/

င္ ကနဥ္ီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုေပးျခင္း၊ တို႔တြင္ အဓိိ
ကက်ေသာ က႑မွ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။77 က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားသည္ လွ်ိဳေ၀ွက္ထိန္းသိမ္းေ
သာ၊ ေ၀ဖန္မႈမရွိ၍ခြဲျခားမႈမရွိေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆ
န္စြာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္မွာ ၄င္းတို႔၏ တာ၀န္ျဖစ္သ
ည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ သို႔ရာတြင္ GBV 
တံု႔ျပန္မႈေပးသူမ်ားကဲ့သို႔၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေ
ပးသူမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာႏွင့္ ခြဲျခားမႈမရွိေသာ ေစာ
င့္ေရွာက္မႈျပဌာန္းခ်က္ကို ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္ ၄င္းတို႔၏ အတြင္းတြင္ရွိေသာ ဘက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ 
ထိခိုက္အႏ�ရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သေဘာထားမ်ားကို သ
တ္မွတ္ရန္ႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ အ
က်ိဳးရရွိႏိုင္သည္။

အဓိကိလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား 

 w မတူ ြကဲျ ပားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ား အားလံုးသည္ ေအရးေပၚ ေအျ ခေအနတစခ္ု စတ
ငသ္ည္ႏငွ့္ တစၿ္ ပိဳငန္က္ အနမိ္ဆ့ံုး ကနဦးး၀န္ေဆာငမ္ႈ 
ပက္ေက့ (MISP) ြတင္ ေဖာ္ျ ပထားသကဲသ့ို႔ မ်ိဳးဆက္
ြပားျ ခင္း ဆုငိရ္ာ ဦးးစားေပး က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာငမ္ႈ
မ်ားကို ရရွရိန္ ေသခ်ာေဆာ ြင္ရကပ္ါ။ (လိအုပခ္်ကမ္်ား
ကို ေလလ့ာဆန္းစစခ္်က္ လပု္ေဆာငရ္န္ မလိအုပပ္ါ)78

 w GBV မွ ြလတ္ေျ မာကလ္ာေသာ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးမ်ားအားလံုးသည္ အရ
ေည္အ ြသးျ မႇင့္ေသာ၊ အသကက္ယဆ္ယ္ေရး က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈ၊ အဓိမ ၼျ ပဳက်င့္ျ ခင္းႏငွ့္ အဓိ ၼျ ပဳ
က်င္ၿ့ ပီးေနာက္ ကသုမႈမ်ား၏ အခ်နိမ္ွီ လက္ ေ ြတေေက်
သာ စမီခံန္႔ ြခမဲႈအပါအ၀င္ အ ြခင္အ့လမ္းရရွရိန္ ေသခ်ာေ
ဆာ ြင္ရကပ္ါ။

 w GBVအစအီစဥ္္ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးျ ခင္း အ ြတက္ ဒဇီုငိ္း ေ
ရးဆဲြျ ခင္း ႏငွ့္ က်န္းမာေရးဆုငိရ္ာအစအီစ ြဥ္္တင္ မတူ
ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးမ်ားႏငွ့္ 
တိငုပ္င္ေ ြဆးေႏြးျ ခင္း 

မသန္စြမ္းေသာ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ႏွင့္ ထိေ
တြ႔ဆက္ဆံျခင္းသည္ လူမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ 
ကိစၥရပ္သာျဖစ္၏ မသန္စြမ္းမႈ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိ
ပါ။  IRC.
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 w ရ ြပ္ရာအသိငု္းအ၀န္း ြတင္ မတူ ြကဲျ ပား ေသာ အပုစ္ု
မ်ားပါ၀င္ျ ခင္းအ ြတက္ အထူးပံပ့ိုးမႈ (သို႔) ၄င္းတို႔၏ အ
သကအ္ ြရယ၊္ မသ ြန္စမ္းမႈမ်ားႏငွ့္ အျ ခားေသာ ၀ိေသ
သလက ၡဏာအရ ၎တို႔အား သငတ္န္းေပးျ ခင္း အပါ
အ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပံပ့ိုးျ ခင္းအ ြဖဲေ မ်ားကို ဖဲြ ႔စည္းပါ။

 w က်န္းမာေရးဆိငုရ္ာညႇိႏိႈင္းျ ခင္းယႏ�ရားမ်ားႏငွ့္ မတူ ြကဲျ
ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားႏငွ့္ 
လပုင္န္းေဆာင္ ြရက္ေနႏငွ္ၿ့ ပီးျ ဖစ္ေသာ အထူးေဒသခံ
အ ြဖဲေမ်ား (သုိ႔) ၀န္ေဆာငမ္ႈေပးသမူ်ားအပါအ၀င္ ရွိေ
ေနသာ လငိပ္ိငု္းဆုိငရ္ာႏငွ့္ မ်ိဳး ဆ ြက္ပားျ ခင္းဆိငုရ္ာ 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ား၏ ေျ မပံုေရး ြဆဲျ ခင္းေလ့
က်င္ခ့န္း / စစီစ္ျ ခင္းကိပုံပ့ိုးပါ၊ SRH အစအီစဥ္လ္ို အပ္
ခ်ကမ္်ား၊ ြစမ္းရညမ္်ားႏငွ့္ ြကာဟခ်ကမ္်ားကို သတမ္ွ
တ၍္ ထိေရာက၍္ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေ
ဆာငမ္ႈ ျ ဖနေ္႔၀ ျ ခင္းအ ြတက္ သကဆ္ိငုရ္ာ အက်ဳိး
ခစံား ြခင္ရ့ွိသိူ မ်ားႏငွ့္ ညႇိႏိႈင္းရာ ြတင္ စမီကံနိ္းေရး ြဆဲျ ခ
င္း ေလက့်င္ခ့န္းတစခ္ု ေဆာ ြင္ရက္ပါ။ က်န္းမာေ
ရး၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားရရွရိန္ အ ြခင္အ့လမ္းသည္ ၀နထ္
မ္း၏ ေသဘာထားမ်ားႏငွ့္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားႀ ကံဳေ ြတေေရသာ 
က႑မ်ဳိးစံု တန္းတညူမီွ်မႈမရွိျ ခင္း ေအပၚ ြတင္ ေအျ ခ
ခထံားေသာ အာဏာေျ ပာင္းလဲျ ခင္း အားျ ဖင့္ အ
ဟန္႔အတား မျ ဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာေဆာ ြင္ရကပ္ါ။

 w အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ က်န္းမာေရးႏငွ့္ GBV ၏ 
မ်ိဳးဆ ြက္ပားျ ခင္းဆိငုရ္ာက်န္းမာေရးႏငွ့္ သကဆ္ိငု္ေ
သာ ေနာကဆ္ ြက္တဲ မ်ားႏငွ့္ ရရွိႏိငု္ေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈ
မ်ားကို သတင္းေပးရာ ြတင္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးမ်ားျ ပည္စ့ံုေစစ့ပ္ ြစာပါ၀င္ႏိငု္
ရန္ ရ ြပ္ရာလထူမုွ ဦးးေဆာငလ္ပု္ေဆာင္ေသာလထူု
မ်ားႏငွ့္ ခ်တိဆ္က္ေဆာ ြင္ရကမ္ႈ၊ ရ ြပ္ရာလထူကု်န္းမာေ
ရးဆုိင္ ရာလပုသ္ား၊ အစဥ္အ္လာသား ြဖားမ်ား၊ တစက္ို
ယရ္ည္ႏငွ့္ ပတ၀္န္းက်ငသ္န္႔ရငွ္းေရးျ မႇင္တ့ငသ္၊ူ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားအ ြဖဲေႏငွ့္ အျ ခားေသာ ရ ြပ္ရာလထူု ခ်တိဆ္က္ေ
ဆာ ြင္ရက္ေသာလပုသ္ားမ်ားကို ျ ပည္စ့ံု ြစာပါ၀င္ေစပါ။

 w GBV အႏ�ရာယ္ေလွ်ာခ့်ျ ခင္းလႈပရ္ွားမႈမ်ား၊ က်န္းမာေ
ရး၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားရရွရိန္ အတားအဆီးမ်ား ႏငွ့္ အ ြခင့္
အလမ္း ကိုေစာင္ၾ့ ကည္စ့စ္ေဆးရန္ က်ား/မ အသက္
အ ြရယ၊္ မသ ြန္စမ္းမႈႏငွ့္ အျ ခားေသာ၀ိေသသလက
ဏာမ်ားအရ ြခဲျ ခားထားေသာ က်န္းမာေရးဆိငုရ္ာ သ
တင္းအခ်ကအ္လကစ္နစက္ို သတမ္တွပ္ါ။ စုေဆာ
င္း၍သံုးသပပ္ါ။

 w က်န္းမာေရးဆိငုရ္ာ၀နထ္မ္းသည္ အသကအ္ ြရယ္ႏငွ္က့ို
ကည္၍ီ မသ ြန္စမ္းေသာသမူ်ားအ ြတက္ အဆင္ေျ ေပ

79 သင္ခန္းစာ အပိုင္း (၉) ညႊန္းပုိ႔ျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား ၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၁-၇၇ ၊   GBV အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံေျပ
န္ေဆာင္ရြက္မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္ https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-
response-and-preparedness-training/

80 UNFPA MS, p. 54.

သာ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို ျ ဖန္ေ၀ရန္ ေလက့်င့္ေပးရ
မည။္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ လထူပုါ၀င္ျ ခင္း၊ ြခဲျ ခားမႈမရွိျ
ခင္း၊ အမည္းစက္ ေလွ်ာခ့်ျ ခင္း၊ အာဏာေျ ပာင္းလဲ ျ
ခင္း ႏငွ့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ လကလ္မွ္းမနီုငိရ္န္ ၀နထ္မ္း
အားလံုး သည္ လက္ေ ြတေ ြစမ္းရညတ္ည္ေဆာက္ျ ခင္း
ြတင္ စု ေပါင္းထားရမည။္

 w က်န္းမာေရး၀န္ေဆာငမ္ႈျ ဖနေ္႔ဝရာ ြတင္ ေဒသခလံပု္ေ
ဆာငသ္မူ်ား၊ က်ား/မ အထူးျ ပဳပညာရငွမ္်ား၊ မတူ ြကဲျ
ပားမႈအထူးျ ပဳ ပညာရငွမ္်ား၊ အားလံုးပါ၀င္ျ ခင္းအထူးျ
ပဳ (သို႔) အသကအ္ ြရယ၊္ မသ ြန္စမ္းမႈမ်ား၊ လငိစ္တိဝ္ိေ
သသလက ၡဏာကဲြျ ပားသူ ( LGBTQI) လမူ်ိဳးစု (သို႔) 
ဘာသာေရး အ ြဖဲေမ်ားႏငွ့္ အလပုလ္ပုပ္ါ။

လႊဲေျ ပာင္းညႊန္းပို႔မႈစနစမ္်ား79

GBVမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အ
မ်ိဳးမ်ိဳးရွိ၍ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ညႇိႏိႈင္းေ
ဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားၾကားတြင္ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ အေရး
ပါပါသည္။ သီးျခားအေျခအေန ညႊန္းပို႔ျခင္းဆိုင္ရာစနစ္
မ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖန္႔ေ၀ျခင္းကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္၍ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရရွိရန္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အ
ခြင့္အလမ္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမြေေစသည္။ အနည္းဆံုးတြ
င္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားသည္ (၁) ကၽြမ္းက်င္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွ
င့္ (၂) လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မ
ည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္သို႔ရရွိႏိုင္သည္ကို အေသးစိတ္ ဖြဲေစ
ည္းထားေသာ ညႊန္ပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု လို
အပ္သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မတူကြဲျပားေ
သာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားရွိေသာ GBV မွလြတ္ေျ
မာက္လာသူမ်ားသည္ အသက္ကယ္ဆယ္ေရး ၀န္ေဆာင္
မႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အခြင့္အလမ္း
ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။.80 

ညႊန္းပိုျခင္းဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုသည္ GBV မွ လြ
တ္ေျမာက္လာေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ ၀န္ေ
ဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ သ
င့္ေလ်ာ္ေသာ ယႏ�ရားတစ္ခုျဖစ္၍ အေရးေပၚအေျခအေန
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တစ္ခုတြင္ ညႊန္းပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ က်
န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈကို လံုၿ
ခံစြာ ရယူႏိုင္ရန္ ဥ္ီးစားေပးသည္။ အသက္ဝင္ေသာ ညႊန္း
ပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္တစ္ခုသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူကို ဗ
ဟုိျပဳ၍ မတူကြဲျပား ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးင
ယ္မ်ားပါ၀င္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ားသည္ GBV တံု႔ ျပန္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာ
င္မႈမ်ားကို အျခားေသာ လူမႈဆိုင္ရာ၊ ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ၊ ညႊန္းပို႔ျခင္းလမ္းစဥ္္ကို နားလည္ သေ
ဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္အတူ မသန္စြမ္းသူ၊ အသက္အရြယ္ႀကီး
သူ၊ လိင္စိတ္ဝိေသသလကၡဏာကဲြျပားသူ(LGBTQI) အ
ခြင့္အေရးမ်ားတြင္ အာရံုစိုက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆို
င္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာ
မ်ား ပံ့ပိုးေပးထားျခင္းသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူရန္အတြ
က္ GBV ျဖစ္ရပ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ညႊန္းပို႔ေပးရန္ ၀န္ထမ္း
မ်ားကို ကူညီေပးလိမ့္မည္။ ဤအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလု
ပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မတူကြဲျပား ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္းဆည္းရန္ 
ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းကို သင္ယူ
ရာတြင္ GBV လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္သည္။

အဓိကိလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား

 w GBV service mapping GBV ၀န္ေဆာငမ္ႈေျ မပံုေရး
ြဆရဲာ ြတင္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္း
ေကလးငယမ္်ားအား ျ ဖင့္ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို ျ ပည္႔ဝ ြစာ
လကလ္မွ္းမီႏုငိမ္ႈကုိ အကဲျ ဖတ္ေပးသည့္ စံႏႈန္းကုိ ထ
ည့္ ြသင္းပါ။

 w လမူႈေရးဆုိငရ္ာ ေအျ ပာင္းအလဲြတင္ ပူေပါင္းလပု္ေဆာ
ငက္ာ မသ ြန္စမ္းမႈ၊ လငိစ္တိဝ္ိေသသလက ၡဏာကဲြျ ပား
သူ (LGBTQI)၊ အသကအ္ ြရယႀ္ ကီးသ၊ူ လငူယ္ႏငွ့္ 
ေကလးသငူယအ္ ြခင္ေ့အရး အ ြဖဲေမ်ားကဲသ့ိေု႔သာ အားလံုး
ပါဝင္ေအာင္ ေဆာ ြင္ရကသ္မူ်ားအား GBV တံု႔ျ ပနမ္ႈဆို
ငရ္ာ ညႊန္းပို႔ျ ခင္းလမ္းေၾ ကာင္းကို ရင္းႏွီးက ြၽမ္း၀ငမ္ႈ 
ရွိေစရန္ ေသခ်ာကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးင
ယမ္်ားက ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို လကလ္မွ္းမရီန္ ၄င္းအပုစ္ု
မ်ားမွ ပံပ့ိုးေပးပါ။

 w ၾ ကားခပံစ ၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျ ဖစ္ေသာ ဘာသာစကား အ
မ်ိဳးမ်ိဳးျ ဖင့္ ထတုလ္ႊင့္ေသာ ေရဒယီိ၊ု အျ မငအ္ာရံု ခ်ိဳေတဲ့
သမူ်ား ဖတ္ႏိငု္ေသာ စာျ ဖင့္ေရးသားထားသည့္ ပိစု
တာမ်ား၊ ရ ြပ္ရာအသိငု္းအ၀န္း ြတင္ ျ ပဳလပု္ေသာ ြပဲေ
တာမ္်ား၌ ေသကၤတျ ပ ဘာသာစကား စသညတ္ို႔မတွစ္
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ဆင့္ ညႊန္းပို႔ျ ခင္းဆိငုရ္ာ လမ္းေၾ ကာင္းကုိ မတူ ြကဲျ
ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားဆီ
သို႔ ေရာကရ္ွိႏိငုရ္န္ ေသခ်ာေဆာ ြင္ရကပ္ါ။

 w GBV ႏငွ့္ ေကလးသငူယက္ာ ြကယ္ျ ခင္းအစအီစဥ္္ ႏစွခ္ု
စလံုးမတွစဆ္င့္ ဆယ္ေက်ာသ္ကမ္နိ္းေကလးငယမ္်ား
သည္ GBV တံု႔ျ ပန္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္းကို မညက္ဲ့
သိေု႔သာ ကနဦးးလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားမွ ရရွိႏိငုသ္ညက္ို 
အထူးအာရံစုိကုပ္ါ။

 w ညႊန္းပို႔ျ ခင္းဆိငုရ္ာစနစ၏္ အတားအဆီးမ်ားႏငွ့္ လက္
လမွ္းမနီုငိ္ျ ခင္း ေအပၚ အထူးေအလးထားကာ မတူ ြကဲျ
ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားထမံွ 
အၾ ကံျ ပဳခ်ကက္ို ေစာင္ၾ့ ကည့္ေလလ့ာ၍ အတားအ
ဆီးမ်ားကုိ ဖယရ္ွားကာ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအ ြတက္ ကေ႑ပါင္းစံု 
၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ ရရွရိန္ အ ြခင္အ့လမ္းကို တိုးျ မႇင္ပ့ါ။

 w ရွိႏငွ္ၿ့ ပီးေသာ ေပါင္းစပည္ႇိႏိႈင္းျ ခင္းယႏ�ရားႏငွ့္ SoPs မွ
တစဆ္င့္ ၀န္ေဆာငမ္ႈေပးသမူ်ားကို မတူ ြကဲျ ပားေသာ 
လိအုပခ္်ကမ္်ားႏငွ့္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား ပါ၀င္ ျ ခင္းကို တာ၀နခ္ံေစပါ။ 

လထူုႏငွ့္ ခ်တိဆ္က္ေ
ဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း81

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုတြင္ လူထုႏွင့္္ ခ်ိတ္ဆက္ေ
ဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝ
န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ
ဝုိင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရာတြ
င္ ကူညီပံ့ပိုးေပး၍ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အႏ�ရာယ္မ်ားကို 
ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ လူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
တြင္ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အ
က်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္၍ ထို သတင္းအခ်က္
အလက္ကို မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္
ကဲ့သို႔ ရယူႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ကို မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ လက္လွမ္းမီသင့္သည္။ လူ
ထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ GBV တံု႔ျပန္ေဆာ
င္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခ
င္းႏွင့္ ရယူႏိုင္ျခင္းကို ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳေသာ ပံု
မ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတြင္ အားလံုး
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ပါဝင္ေသာ GBV တံ႔ုျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္္ကို ေ
ဖာ္ျပရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ ေစတနာ့ဝန္ထ
မ္းမ်ားအျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ အားလံုး
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ စံျပပံုစံ ျဖစ္ႏိုင္ကာ ရပ္ရြာ
အသိုင္းအဝိုင္းရွိ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေ
ဆာင္၍ လက္လွမ္းမီေစသည္။ ပိုစတာမ်ား၊ ေရဒီယို အစီ
အစဥ္္မ်ား၊ လူထုလိုက္ ပါဝင္ေသာ စည္းရံုးပြဲမ်ားသည္ မ
တူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
အား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကိုယ္
စားျပဳေစႏိုင္ၿပီး တန္းတူညီမွ်ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအား ျမင့္တင္ေပးကာ 
GBV ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မတူကြဲျပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ အတူ
တကြ လုပ္ေဆာင္ေန၍ တစ္ဥ္ီးႏွင့္တစ္ဥ္ီး ပံ့ပိုးေနသည္ကို 
ျပသသည္။ 

အဓိကိလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား

 w GBV ဆုိငရ္ာ လထုူႏငွ့္ ခ်တိဆ္က္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္းအ
ြဖဲေမ်ားကုိ တတ္ႏိငုသ္မွ် မတူ ြကဲျ ပားသမူ်ား ပါဝင္ေစကာ 
အသကအ္ ြရယ၊္ ဘာသာစကားအပုစ္မု်ားႏငွ့္ မသ ြန္စမ္း
မႈကို အထူး ေအလးထားသည့္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အ
မ်ိဳးသမီးအ ြဖဲ႔မ်ားမွ ဝနထ္မ္းမ်ား၊ ရ ြပ္ရာအသိငု္းအ၀န္း ေ
စတနာ့ ၀နထ္မ္းမ်ား ပါ၀င္ေစပါ။

 w GBV တုံ႔ျ ပန္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို နား
လေည္သဘာေပါက္ျ ခင္းကို ျ မႇင္တ့ငရ္န္ IEC တနဆ္ာ
ပလာမ်ားမွ သတင္းအခ်ကအ္လက္ ေ၀မွ်ျ ခင္းကို ေ
သခ်ာေဆာ ြင္ရက၍္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ ရ ြပ္ရာအသိငု္း
အ၀န္း အ ြဖဲေ၀ငမ္်ား၏ ကိယုစ္ားလယွမ္်ား ပါ၀င္ေစကာ 
ဘာသာစကားအပုစ္မု်ားအားလံုးျ ဖင့္ လကလ္မွ္းမီြခင့္ 
ရွိေစၿ ပီး GBV ျ ဖစရ္ပမ္်ား ဖံုး ြကယထ္ားျ ခင္းကို ပယဖ္်
ကပ္ါ။

 w အၾ ကားအာရံုႏငွ့္ အျ မငအ္ာရံု မသ ြန္စမ္းေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား ဆသီုေိ႔ရာကရ္ွရိန္ ေရ
ဒယီိ၊ု အျ မငအ္ာရံုႏငွ္ဆ့ိငု္ေသာ IEC တနဆ္ာပလာမ်ား
ကို အသံုးျ ပဳပါ။

 w မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ား၏ လိုအပခ္်ကမ္်ားကို ျ ဖည္ဆ့ည္းရန္ ရ ြပ္ရာလူ
ထုႏငွ့္ ခ်တိဆ္က္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
ကို ေအကာငအ္ထည္ေဖာပ္ါ။ ဥ္ပမာ-ဆယ္ေက်ာသ္က္
မနိ္းေကလးမ်ားကို ေက်ာင္းအ ြတင္းႏငွ့္ ေက်ာင္းျ ပငပ္
ြတင္ ထိေ ြတေေစပါ။ ပိ၍ု မ်ားျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီး

မ်ား၊ မနိ္းေကလးငယမ္်ားႏငွ့္ ခ်တိဆ္က္ေဆာ ြင္ရကရ္န္ 
မတညူီေသာ အခ်နိမ္်ားႏငွ့္ ေနရာမ်ားကို စစီဥ္ပ္ါ။ 

 w ပိမုိကု်ယ္ျ ပနေ္႔သာ အသိငု္းအဝုငိ္းႏငွ့္ မတူ ြကဲျ ပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မနိ္းေကလးငယ္ သီးျ ခားအပုစ္ု
မ်ားကို ေရာကရ္ွိႏိငု္ေသာ လထူုႏငွ္ခ့်တိဆ္က္ေဆာ ြင္ရ
က္ျ ခင္း အစအီစဥ္မ္်ားအား ပူးေပါင္း က်င္းပႏိငုရ္နအ္
ြတက္ Old Age, မသ ြန္စမ္းမႈႏငွ့္ LGBTQI ဆိငုရ္ာ လု
ပ္ေဆာငသ္မူ်ား၊ မတူ ြကဲျ ပားေသာ မ်ိဳးႏြယစ္ုႏငွ့္ ဘာ
သာေရး ြတင္ ေပါင္းစည္း ဆက္ႏြယမ္ႈရွိေသာ ရ ြပ္ရာေ
ခါင္းေဆာငမ္်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာငမ္်ား ကဲ့
သိေု႔သာ အျ ခား လမူႈေရးဆိငုရ္ာ ေျ ပာင္းလမဲႈႏငွ့္ အား
လံုးပါဝင္ေအာင္ လပု္ေဆာငသ္မူ်ားႏငွ္အ့တူ လပု္ေဆာ
ငပ္ါ။ 

 w ရ ြပ္ရာအသိငု္းအဝိငု္း ြတင္ ျ ပဳလပု္ေသာ ြရယတ္အူခ်င္း
ခ်င္း ခ်တိဆ္က္ေဆာ ြင္ရကမ္ႈဆိငုရ္ာ လပု္ေဆာငခ္်ကအ္
ခ်ိဳေ ကုိ ဦးးေဆာင္ႏိငုရ္န္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မနိ္းေကလး
မ်ားႏငွ့္ လံၿု ခံဳ ြစာ မညက္ဲသ့ို႔ ခ်တိဆ္က္ေဆာ ြင္ရကမ္ည္
ကို ဆယ္ေက်ာသ္က္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား၊ အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီး ေစာင့္ေရွာကသ္မူ်ားႏငွ့္ ေ ြဆးေႏြးပါ။ 

 w ဆ ြက္သယ္ေရး ကိရယိာမ်ား၏ လမ္းညႊနမ္ႈကို လိကုန္ာ
ပါ။ ဥ္ပမာအားျ ဖင့္ အျ ခား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အကူ
အညီေပးျ ခင္း သို႔မဟတု္ တကၾ္ ြကလႈပရ္ွားသအူျ ဖစ္ 
ပါဝင္ျ ခင္းစသည့္ အျ ပဳေသဘာေဆာငသ္ည့္ နည္းလ
မ္းမ်ားျ ဖင့္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္း
ေကလးမ်ားကို ပုံေဖာပ္ါ။ 

 w ခ်တိဆ္က္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း လႈပရ္ွားမႈမ်ား ြတင္ တံု႔ျ ပန္
မႈရရွရိန္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေက
လးငယမ္်ား (သို႔) အျ ခားႏစွသ္ကရ္ာ တံု႔ျ ပနမ္ႈယႏ�ရားျ
ဖင့္ နားေထာင္ျ ခင္း အခန္းက႑မ်ားကို ေအကာငအ္
ထည္ေဖာ၍္ အစအီစဥ္က္ို မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား၏ အႀ ကံျ ပဳခ်ကမ္်ားျ ဖ
င့္ ျ ပဳျ ပငပ္ါ။
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ေအရးေပၚေအျ ခေအနမ်ား ြတင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္း
ေကလးငယမ္်ားအ ြတက္ အႏ�ရာယမ္်ားေလွ်ာခ့်ျ ခင္း82

82 သင္ခန္းစာ အပိုင္း (၁၁) အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အႏ�ရာယ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စာမ်
က္ႏွာ ၈၁-၈၈ GBV အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံေျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္  
http://bit.ly/371oum7

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ေရြေေျပာင္းျခင္းႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အႏ�ရာယ္မ်ား
ကို ရင္ဆိုင္ရသည္။ ယင္းအႏ�ရာယ္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွ
တ္လွ်င္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ 
ေဘးကင္းစြာႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြ
င္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အကူ
အညီေပးေသာ အစီအစဥ္္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ယင္းအႏ�ရာ
ယ္မ်ားကို မရည္ရြယ္ဘဲ ျမင့္တက္ေစ၍ မတူကြဲျပားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကို ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ထုတ္ ေျဖရွင္းျခင္းမရွိဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ား လံုေလာက္မႈရွိျခင္းကို တိုးတက္ေစရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ
ခဲ့သည္။

GBV ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးသူမ်ားမွ မတူကြဲျပားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးအား ထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆ
က္ေဆာင္ရြက္ေစ၍ ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သ
ည့္ GBV အစီအစဥ္္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခ်ိန္
တြင္ အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အထူး
အႏ�ရာယ္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို GBV အႏ�ရာယ္ ေ
လ်ာ့ခ်ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားက မွတ္တမ္းတင္လိမ့္မည္။ အေျ
ခအေနတိုင္းတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္
ရန္ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ GBV အႏ�ရာယ္မ်ား ေလ်ာ့
ခ်ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥ္ပမာအားျဖင့္ လူ
သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနတစ္ခုစီတြင္ သန္႔စင္
ခန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေဆးေသာ ေနရာမ်ားကို က်ား/မ ခြဲျခား
ထားေသာ၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ၊ ေသာ့ခေ
လာက္ပါေသာ၊ မီးအလင္းေရာင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးမ်ားမွ လံုၿခံဳစြာ သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာ
တြင္ တည္ရွိေသာ၊ မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ား၊ သြားလာရန္ အခက္အခဲရွိေသာသူမ်ားအတြ
က္ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ထားရွိသင့္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ေရႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသမီး

မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား လံုၿခံဳစြာ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ေ
နရာတြင္ ရွိသင့္၍ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္း
ကေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ား၊ ႏွင့္ ကေလးငယ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ လက္
လွမ္းမီႏိုင္ရမည္။ ယာယီေနအိမ္၊ အစားအစာ၊ ေငြသားႏွင့္ 
NFI ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
အစီအစဥ္္မ်ားသည္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ ရယူႏိုင္ကာ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္သည္။ ယင္း အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကို မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွ 
လံုၿခံဳ၍ တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူေနသည္ကို ေသခ်ာေစရန္ ေ
စာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

GBV အႏ�ရာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ လူ
သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေနသူမ်ားမွ က်ဴး
လြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခ
င္းႏွင့္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း (SEA) အႏ�ရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်ျခ
င္းတို႔ ပါဝင္သင့္သည္။ အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္
စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာ၊ လူ
မ်ိဳးစု၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခားေသာ ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ကို အေျ
ခခံထားေသာ က႑ေပါင္းစံုမွ မညီမွ်မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေန
ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ လူ
သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေနသူမ်ားမွ ပို၍ 
ပစ္မွတ္ထားခံရႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
အကူအညီရယူရာတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အႏ�ရာယ္မ်ားႏွ
င့္ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ အသံႏွင့္ အာရံုစူးစိုက္
မႈ အားလံုးကို ပါဝင္ေစျခင္းသည္ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္
မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္္၏ ဥ္ီးစားေပးရမည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္
သည္။ 
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အဓိကိလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား

 w ေအျ ခေအနတိငု္း ြတင္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား၌ GBV ျ ဖစပ္်က္ေနသည္
ဟု မတွယ္ၿူ ပီး SEA အႏ�ရာယ္ေလွ်ာခ့်ျ ခင္းအပါအ၀င္ 
အားလံုးပါ၀င္ေသာ GBV အႏ�ရာယ္ေလွ်ာခ့်ျ ခင္း လု
ပ္ေဆာငခ္်ကမ္်ားကို ေအကာငအ္ထည္ေဖာပ္ါ။

 w မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ားကို သက္ေရာက္ေေနသာ ေဘးအႏ� ရာယမ္်ားႏငွ့္ 
အတားအဆီးမ်ားကို သတမ္တွ္ေဖာထ္တုထ္ားျ ပီး ေပါ
င္းစပည္ႇိႏိႈင္းျ ခင္း ႏငွ့္ စည္းရံုးလႈေံ႔ဆာ္ျ ခင္းမတွစဆ္င့္ 
ကို ြင္တယ္ေျ ဖရငွ္းရန္ လသူားခ်င္းစာနာမႈဆိငုရ္ာ လု
ပ္ေဆာငသ္မူ်ားကို လႊမ္းမိုးပါ။

 w GBV ဆိုငရ္ာ လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ားႏငွ့္ အႏ�ရာယ္ေလွ်ာခ့်ျ ခ
င္း လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားကို လသူားခ်င္းစာနာမႈဆုငိရ္ာ 
၀န္ေဆာငမ္ႈတစခ္စုီြတင္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား ႀ ကံဳေ ြတေေရသာ အတား
အဆီးမ်ားႏငွ့္ အႏ�ရာယအ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ထည့္ ြသင္းစဥ္္းစား
ရန္ႏငွ့္ သင၏္ ေဘးကင္းလံၿု ခံဳမႈဆိငုရ္ာ သံုးသပ္ျ ခင္း
ကုိ အသိေပးရနအ္ ြတက္ ျ ပနလ္ညဆ္န္းစစပ္ါ။

 w မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ား ရငဆ္ိငု္ေနေရသာ ထူးျ ခားသည့္ အႏ�ရာယမ္်ားႏငွ့္ 
အတားအဆီးမ်ားကို အာရံစုိကု္ေသာ ေမး ြခန္းမ်ား ပါဝ
ငသ္ည့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျ ပဳျ ပငထ္ားေသာ ေဘးက
င္းလံၿု ခံဳမႈ စစ္ေဆးျ ခင္းကို safety audits အသံုးျ ပဳ
ပါ။ 

 w မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးမ်ား ႀ
ကံဳေ ြတေ႔နေရသာ GBV အႏ�ရာယမ္်ားႏငွ့္ ယင္း
တို႔အား ကို ြင္တယ္ေျ ဖရငွ္းႏိငုရ္န္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ားႏငွ့္ ပံမုနွ္ တိငုပ္
င္ေ ြဆးေႏြးပါ။ 

 w မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ား၏ ပါဝင္ျ ခင္း ြတင္ ရွိေေနသာ ကန္႔သတခ္်ကမ္်ားကို 
ေက်ာ္ျ ဖတ္ႏိငုရ္န၊္ ေအထာကအ္ပံ့ ျ ဖနေ္႔ေဝပးျ ခင္းကို 
လကလ္မွ္းမရီန၊္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ရယူႏိငုရ္န၊္ လႈပရ္ွားမႈ
မ်ား ြတင္ ပါဝင္ႏိငုရ္န္ (ဥ္ပမာ - အခ်နိ၊္ ေနရာေဒသ၊ ခ
ရီး ြသားလာျ ခင္း ြတင္ ေဘးကင္းလံၿု ခံဳမႈ၊ လႈပရ္ွားမႈ
မ်ား လပု္ေဆာငရ္ာ ြတင္ ေဘးကင္းလံၿု ခံဳမႈ) ၎တို႔ႏငွ့္ 
တိငုပ္င္ေ ြဆးေႏြးရာ ြတင္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရး ြဆသဲ
တမ္တွပ္ါ။

83 သင္ခန္းစာ အပိုင္ (၁၃) သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း ႏွင့္ ေဝမွ်ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၉-၉၄၊  GBV အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆ
င္ျခင္း ႏွင့္ တုံေျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္ http://bit.ly/371oum7

84 GBVIMS, အသံုးျပဳသူ လမ္းညႊန္၊ p. 2.3.
85 GBVIMS ပံ့ပုိးကူညီသူမ်ား၏ လမ္းညႊန္ p. 21.
86 http://www.gbvims.com/gbvims-tools/intake-form/

 w လသူားခ်င္းစာနာမႈဆုငိရ္ာ အစအီစဥ္္ေရး ြဆဲျ ခင္း ႏငွ့္ 
ဆံုးျ ဖတခ္်ကခ္်မတွ္ျ ခင္း ြတင္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ား ႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား၏ အဓိပိ ၸါယရ္ွိေ
သာ ပါ၀င္ျ ခင္းကို ျ မႇင္တ့ငပ္ါ။

သတင္းအခ်ကအ္လကစ္မီံ
ခန္႔ ြခဲျ ခင္းႏငွ့္ ေ၀မွ်ျ ခင္း83

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ GBV မွ လြတ္ေျမာက္
လာေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို 
ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ မည္ကဲ့သို႔ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသည္
ကို ထည့္သြင္းစဥ္္းစားရန္ အေရးႀကီး၍ သတင္းအခ်က္အ
လက္ စုေဆာင္းရာတြင္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား
ကို လိုက္နာရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ GBV အခ်က္အ
လက္စုေဆာင္းျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပး
ရာတြင္ သာလြန္၍ ထိခိုက္လြယ္သည္။ ယင္းအခ်က္အ
လက္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ရႈပ္ေထြးကာ ပါဝင္သူမ်ား 
အားလံုး၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေ
ရးကို ေသခ်ာေစရန္ စနစ္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ား လို
အပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤ သတင္းအခ်
က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေဝမွွ်ျခင္းသည္ အစီ
ရင္သည့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝုိင္း
မ်ား၊ႏွင့္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအ
တြက္ အႏ�ရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။84 GBV အခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းျခင္းေၾကာင့္ ၎ကို ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္
လည္းရွိပါသည္။85 ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္
အလက္ မွ်ေဝျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို ေအဂ်င္စီမ်ား 
အားလံုးမွ ေလးစားလိုက္နာျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အႏ�
ရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အဓိိကအေ
ရးႀကီးပါသည္။

GBV ဆိုင္ရာ အသိေပးသေဘာတူညီခ်က္ ေဖာင္ပံုစံႏွင့္ ျ
ဖစ္ရပ္မွတ္တမ္း ေဖာင္ပံုစံမ်ားသည8္6 အသက္အရြယ္၊ မ
သန္စြမ္းမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု စသည့္ သတင္း
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https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-assessment/
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အခ်က္အလက္ကို ပံုမွန္သိမ္းဆည္းေပးသည္။ ထို႔ေၾကာ
င့္ GBV ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေနသူမ်ားသည္ ပံုမွန္ျပဳ
လုပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ စီစစ္ခ်
က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေ
လးမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသ
န္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ မတူကြဲျ
ပားေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိေန
သည္ သို႔မဟုတ္ မရရွိေနသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္္းစားႏိုင္ေ
စသည္။ ၎တို႔မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာ
တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းတြင္ accessing services 
ရွိေနေသာ အခက္အခဲမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
တစ္ဥ္ီးခ်င္းစီအား ေမးျမန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥ္ီးတည္အုပ္စု
ဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထား
သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ 
အသက္အရြယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူဥ္ီးေရ
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ရရွိႏိုင္ပါက GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္
ရြက္မႈတြင္ ႀကံဳရေသာ ျဖစ္ရပ္အေရအတြက္သည္ ေဒသ
ခံလူဥ္ီးေရ၏ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အခ်ိဳးက်မႈ ရွိ/မရွိကို သံုးသ
ပ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ 

မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ က်ား/မေရးရာ 
ဝိေသသလကၡဏာမ်ားရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလး လူဥ္ီးေရတိုင္းတြင္ ရွိေနႏိုင္သည္။ သင္တန္း
အၿပီးတြင္ သင္၏ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဖြဲ႔သည္ 
မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား 
အားလံုးပါဝင္ေအာင္ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အ
ကယ္၍ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လံုၿခံဳပါက သင့္အေနျဖင့္ 
လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡ
ဏာကို ပါဝင္ေစသည့္ သီးျခားက႑တစ္ခု ေပါင္းထည့္ရန္ 
စဥ္္းစားႏိုင္သည္။ ဥ္ပမာအားျဖင့္ သင္သည္ က်ား/မေရး
ရာ ဝိေသသလကၡဏာအတြက္ လိင္ႏွင့္ ဂ်ဲန္ဒါ ထပ္တူက်
သူ သို႔မဟုတ္ လိင္ေျပာင္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ႏွင့္ 
လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအတြက္ ဆန္႔က်င္ဖက္ လိင္ကဲ့သို႔ ျ
ပဳမူေနထိုင္သူမ်ား၊ လိင္တူလိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား စိတ္ဝင္
စားသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လိင္ကြဲခ်စ္ခင္သူမ်ား စသည္တို႔ ပါ
ဝင္သည့္ က႑တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဝန္ေဆာင္
မႈမ်ားတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးမ်ား အားလံုးပါဝင္ေစသည္ကို ေသခ်ာေစျခင္း သို႔မဟု
တ္ သင္၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပထမဥ္ီးဆံုး သင္တန္းေပးျခ
င္းတို႔ မရွိဘဲ ျဖစ္ရပ္မွတ္တမ္းပံုစံတြင္ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္
မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာဆိုင္ရာ က႑တ
စ္ခုကို ေပါင္းထည့္ရန္ ျပင္ဆင္ေရးသားမႈ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ 
ဆန္႔က်င္ဖက္ လိင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထိုင္သူ၊ လိင္တူလိင္ကြဲ 
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအား စိတ္ဝင္စားသူ၊ သို႔မဟုတ္ လိင္ေျပာင္း
ထားေသာ အမ်ိဳးသမီ သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလး တစ္ေယာ
က္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရလွ်င္ ၎တို႔၏ လိင္စိတ္တိမ္း
ညႊတ္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

GBVIMS intake form GBVIMS ျဖစ္ရပ္မွတ္တမ္းပံုစံသည္ အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအခ်က္အလက္ကုိ ေကာက္
ယူသည္။
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အဓိကိလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား

 w ေအျ ခေအနတိငု္း ြတငမ္တူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား ြတင္ က်ား/မ ေရးရာ ေအျ
ချ ပဳ အၾ ကမ္းဖကမ္ႈ ျ ဖ ြစ္ပားေနသညဟ္ု ယဆူကာ 
အားလံုးပါဝင္ေသာ GBV တံု႔ျ ပနမ္ႈအစအီစဥ္္ေရး ြဆဲျ ခ
င္းကို ေအကာငအ္ထည္ေဖာပ္ါ - ပထမဆံုးအခ်ကအ္
လကက္ို စုေဆာင္းရန္ ေမစာင္ဆ့ိငု္းပါႏငွ္။့

 w ဘာသာစကား၊ အသကအ္ ြရယ၊္ ြစမ္းရည္ႏငွ့္ အမႈ
သည၏္ ြဖံေ ၿ ဖိဳးမႈဆိငုရ္ာ ြစမ္းရည္ ပါဝင္ေသာ အသိေပး
ေသဘာတညူမီႈ ေဖာငမ္်ားသည္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား အသံုးျ ပဳရနအ္
ြတက္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေသခ်ာ ေဆာ ြင္ရကပ္ါ။

 w အမ်ိဳးသမ ီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား၏ ြကဲျ ပားမႈႏငွ့္
ပတသ္က၍္ သတင္းအခ်ကအ္လကက္ို လံၿု ခံဳ ြစာ သမိ္း
ယူႏိငုရ္န္ စံျ ပျ ဖစ္ေသာ GBV ျ ဖစရ္ပမ္တွတ္မ္းပံစုကံုိ 
အသံုးျ ပဳ၍ ေသာ့ခတထ္ားေသာဘရီို / စကား၀ကွ္ျ ဖ
င့္ ျ ပဳလပုထ္ားေသာ ေဒတာေဘ့ ြစ္တင္ လွ်ိဳေ၀ွ ြက္စာ 
သမိ္းဆည္းပါ။

 w လကရ္ွေိအျ ခေအနကို ြခဲျ ခားစတိ္ျ ဖာျ ခင္းကို အၿ ပီး
သတရ္န္ႏငွ့္ မတူ ြကဲျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္း
ေကလးငယ မ္်ားအားျ ဖင့္ ၀န္ေဆာငမ္ႈ မ်ားအသံုးျ ပဳျ
ခင္းေအပၚ ေအျ ခခထံားေသာ အစအီစဥ္အ္ႀ ကံျ ပဳခ်
ကမ္်ားကုိ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာ ြင္ရကရ္န္ GBV ျ ဖစ္
ရပမ္တွတ္မ္းပံစုံြတင္ စစုည္းထားေသာ အခ်ကအ္လကက္ို 
အသံုးခ်ပါ။

 w မတူ ြကဲျ ပားေသာ လငိစ္တိတ္မိ္းညႊတသ္မူ်ားႏငွ့္ က်ား/ 
မ ၀ိေသသလက ၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္း
ေကလးငယမ္်ားအ ြတက္ ေနာကထ္ပ္ေဒတာအခ်က္
မ်ားပါဝငသ္ည့္ GBV ျ ဖစရ္ပမ္တွတ္မ္းပံစုံ အသံုးျ ပဳေ
သာ GBV တံု႔ျ ပနမ္ႈေဆာ ြင္ရကသ္မူ်ားကို အားလံုး
ပါ၀င္ႏိငုသ္ည့္ GBV အစအီစဥ္အ္ား ပထမဦးး ြစာ ေလ့
က်င့္ေပးရမည။္

 w အစအီစဥ္္ႏငွ့္ အရေည္အ ြသးမီေသွာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား 
ေပးရာ ြတင္ တုိးတက္ေစဖုိ႔ရနအ္ ြတက္ GBV မွ ြလတ္ေျ
မာကလ္ာေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ား၏ အခ်ကအ္လကမ္်ားကုိ လံုျ ခဳံြစာ ထနိ္းသမိ္း၍ က်
င္ဝ့တည္ီြစာ အသံုးျ ပဳရန္ ေသခ်ာေစပါ။

87 သင္ခန္းစာအပုိင္း (၁၄) အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္း ႏွင့္ စည္ရုံးလႈံေေဆာ္ျခင္း စာမ်က္ႏွာ ၉၆-၁၀၄၊  GBV အေရးေပၚ
အေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံေျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ http://bit.ly/371oum7

ေပါင္းစပည္ွိႏႈငိ္းျ ခင္း ႏွ
င့္ စည္းရံုးလႈေံေဆာ္ျ ခင္း87

ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ စည္းရံုးလႈံေေဆာ္ျခင္းသည္ နီးကပ္
စြာ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး မတူကဲြျပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အေထာ
က္အပံံ့ ႏွင့္ အစီအစဥ္္မ်ားကုိ အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ရန္ေစ
ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ စည္းရုံးလႈႈံ႔ေဆာ္ျခင္းသည္ GBV လုပ္
ငန္းေဆာင္တာ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပါဝင္ေနျပီး အေရးေပၚ
အေျခအေနမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ - ဖဲြ႔စည္းပုံအရ၊ န
ည္းစနစ္အရ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္
ခ်က္ အဆင့္တုိင္းတြင္ အေရးၾကီးသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ စည္းရုံးလႈံေေဆာ္ျခင္းအ
တြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ျဖစ္ရပ္
မ်ား ႏွင့္ ေဒတာမ်ားကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ခ်မွတ္ထားေ
သာ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးေ
ပးလိုက္နာရန္ လုိအပ္၍ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ 
GBV အစီအစဥ္္၏ အႏ�ရာယ္မ်ားကုိ ေလ်ွာ့ခ်ရန္ လိုအပ္
သည္။ မတူကဲြျပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပရန္ ေဒ
တာမ်ားကုိ ခြဲထုတ္ရာတြင္ ၎ေဒတာသည္ တစ္စုံတစ္
ခုကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပဲ လုံျခဳံစြာ ေဝမွ်ႏုိင္သည္ကို စစ္ေဆး
ရန္ အေရးၾကီးေနေသးသည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဥ္ီး (သုိ႔မ
ဟုတ္) မိန္ကေလးတစ္ဥ္ီး၏ ျဖစ္တည္မႈအေၾကာင္းကုိ အ
လြန္အေသးစိတ္စြာ ေဖာ္ျပေသာအခါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွ 
၎တုိ႔အား ျပန္လည္ အႏ�ရာယ္ျပဳ ေစႏုိင္သည္။ သို႔မဟု
တ္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ စိတ္ဒဏ္ရာေပးျခင္းႏွင့္ ဒုကၡေ
ရာက္ေစႏိုင္သည္။ 

အားလုံးပါဝင္သည့္ ျပႆနာကို သံုးသပ္မႈဆိုင္ရာ စည္ရုံး
လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း နည္းဗ်ဴဟာကို ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ ေ
မးခြန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ စဥ္္းစားပါ။

 w လမူႈအဖဲြ ႔အစည္း ြတင္ မတကူဲြျ ပားေသာ အမ်ဳိးသမီး
မ်ား ႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားသည္ မညသ္ုေိ႔သာ ျ ပသာ
နာမ်ားကို ၾ ကဳံေ ြတ႔ရသနည္း။
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 w အမ်ဳိးသမီးမ်ားအ ြတက္ အၾ ကီးမားဆံုး ဦးးစားေပး
မႈက ဘာလ။ဲ ၎သည္ မတကူဲြျ ပားေသာ အမ်ဳိးသမီ
မ်ား ႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားအ ြတကလ္ည္း ထပတ္ူျ ဖ
စပ္ါသလား။ 

 w အဘယ့္ေၾ ကာင့္ ၎သည္ ျ ပသာနာျ ဖစရ္သနည္း။

 w ၎ ျ ပသာနာမ်ားကုိ ေျ ဖရငွ္းရန္ႏငွ့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
(သုိ႔မဟတု)္ ြလတ္ေျ မာကလ္ာသမူ်ားအား ကညူရီနအ္ ြတ
က္ ဘာေ ြတ လပု္ေဆာငရ္နလ္ုအိပပ္ါသနည္း။ ဤ ေျ ဖ
ရငွ္းနည္းသည္ မတကူဲြျ ပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ မိ
န္းေကလးငယမ္်ား အ ြတကလ္ည္း ေအထာကအ္ကူျ ဖ
စပ္ါသလား။

 w မညသ္ည့္ ေျ ဖရငွ္းနည္းသည္ ေအာင္ျ မင္ေခ်အရွဆိံုး ျ
ဖစသ္နည္း။ က ြၽနုပ္တ္ုိ႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေက
လးငယမ္်ားကုိ ေနာကက္်ခ်နထ္ားခဲသ့လား။

 w အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား၏ လံုျ ခဳမံႈကို 
အႏ�ရာယမ္ျ ဖစ္ေစမည့္ စည္းရံုးလႈေံ႔ဆာ္ျ ခင္းနည္းလ
မ္းမွ တစဆ္င့္ ၎တုိ႔၏ လုအိပခ္်ကမ္်ားကုိ သရိွနိားလည္
ရန္ မညသ္ုိ႔ ေသခ်ာေအာင္ လပု္ေဆာငမ္ညန္ည္း။

 w အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား၏ လံုျ ခဳမံႈကို 
အႏ�ရာယမ္ျ ဖစ္ေစမည့္ မတကူဲြျ ပားေသာ အမ်ဳိးသမီး
မ်ား ႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား၏ လုအိပခ္်ကမ္်ားေအပၚ 
စည္းရံုးလႈေံေဆာ္ျ ခင္းဆိငုရ္ာ သတင္းစကား ေအၾ ကာ
င္းအရာကုိ မညသို္႔ ေသခ်ာေအာင္ လပု္ေဆာငမ္ညန္ည္း။

 w စည္းရံုးလႈေံေဆာ္ျ ခင္း/ ေပါင္းစပည္ွိႏႈငိ္းျ ခင္း ဆ ြက္သ
ယမ္ႈမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားကုိ မရ
ြည္ရယဘ္ဲ အႏ�ရာယ္ျ ဖစ္ေစႏုငိ္ေသာ အက်ဳိးဆကမ္်ား 
ရွသိလား။ ၎ အႏ�ရာယမ္်ားကုိ ေလွ်ာခ့်ႏုငိသ္လား။

ေနရာ အႏွံ႔ရွိ လူမႈအေျပာင္းအလဲ လႈပ္ရွားမ်ားကုိ ဆက္ႏြ
ယ္ျခင္းသည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားရွိ မတူကဲြျပားေ
သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴး
လြန္သည့္ GBVကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ စည္းရုံးလႈံေေ
ဆာ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ျမင့္မားေစသည့္ 
အားေကာင္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ အျခားေ
သာ လႈမႈအေျပာင္းအလဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား မတူကဲြျပားေ
သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ GBV 
က်ဴးလြန္ျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္္းစားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ကုိ ျဖစ္ေပၚေစ၍ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး၊ လိင္စိတ္ဝိေ
သသလကၡဏာကဲြျပားမႈ (LGBTQI)၊ အသက္အရြယ္ၾကီးျ
ခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္းအေပၚ ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ စည္းရုံး
လႈံေေဆာ္ျခင္းတြင္ ဤ အေၾကာင္းအရာကုိ မီးေမွာင္းထုိးျ
ပေစသည္။

88 အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ျခင္းအတြက္  GBV  အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္း ( မၾကာမီ ထြက္ရွိမည္)

အဓိကိလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား

 w လထူလုႈပရ္ွားမႈႏငွ့္ စည္းရံုးလႈေံ႔ဆာမ္ႈ လပု္ေဆာငခ္်က္
မ်ားသည္ မတူကူဲြျ ပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ တကၾ္
ြကလႈပရ္ွားေသာ မနိ္းေကလးငယမ္်ားကို ခ်တိဆ္ကရ္ာ
ြတင္ က်င္ဝ့တည္၍ီ လံုျ ခဳံြစာ ခ်တိဆ္က္ေစရန္ ေသခ်ာေ
စပါ။ 

 w ရ ြပ္ရာလထူု ေခါင္းေဆာငမ္ႈ ဖဲြ ႔စည္းပံမု်ား ြတင္ မတကူဲြျ
ပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ား၏ ကုိ
ယစ္ားျ ပဳမႈကုိ ေအထာကအ္ပံ့ေပးပါ။ ထုေိ႔နာက္ အမ်ဳိး
သမီးေခါင္းေဆာငမ္်ားအား အမ်ဳိးသမီးအ ြခင္ေ့အရး၊ 
ဦးးေဆာငမ္ႈ ြစမ္းရည၊္ ညိွႏႈငိ္းေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း ြစမ္းရည္ 
ႏငွ့္ စကားေျ ပာ ြစမ္းရညဆ္ိငုရ္ာ ြတင္ ြစမ္းရည္ တုိးတ
ကရ္နအ္ ြတက္ ေအထာကအ္ပံံ့ေပးပါ။88

 w စည္းရံုးလႈေံ႔ဆာမ္ႈ လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားျ ဖင့္ လသူားခ်င္း
စာနာမႈဆိုငရ္ာ ေခါင္းေဆာငမ္်ားႏငွ့္ အလွဴရငွမ္်ားကုိ စ
ည္းရံုးသမိ္း ြသင္းေသာအခါ မတကူဲြျ ပားေသာ အမ်ဳိး
သမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးမ်ား၏ အသမံ်ား၊ ျ ဖစရ္ပမ္်ား
ကုိ ေသခ်ာ ြစာ တင္ျ ပပါ။

 w ျ ပသာနာကုိ စစိစသ္ံုးသပ္ေလလ့ာျ ခင္းဆိငုရ္ာ စည္းရံုး
လႈေံေဆာမ္ႈ နည္းဗ်ဴဟာ ြတင္ မတကူဲြျ ပားေသာ အမ်ဳိး
သမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားေအပၚ သက္ေရာက္ေ
ေနသာ အတားအဆီးမ်ားႏငွ့္ အႏ�ရာယမ္်ားကုိ ေဖာ္ျ ပ
ရန၊္ မတကူဲြျ ပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏငွ့္ မနိ္းေကလး
မ်ားထံမွ ေအျ ဖမ်ား ခ်ျ ပသညက္ို ထငဟ္ပ္ေစပါ။

 w ေဒသ ြတင္း၊ ႏိငုင္ံြတင္း (သုိ႔) ႏုငိင္တံကာ စည္းရံုးလႈ ႔ံေဆာမ္ႈ
ဆုငိရ္ာ အစရီငခ္စံာ (သုိ႔) ပဲြမ်ား ြတင္ မတကူဲြျ ပားေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ား၏ ေဒတာႏငွ့္ ျ
ဖစရ္ပမ္်ားကုိ က်င္ဝ့တည္၍ီ လံုျ ခဳံြစာ အသံုးျ ပဳကာ 
၎တို႔၏ ဦးးစားေပးမႈမ်ားႏငွ့္ လုအိပခ္်ကမ္်ားကုိ ေဖာ္ျ
ပပါ။

 w ေဒသ ြတင္းႏငွ့္ နုငိင္တံကာ အဆင့္ ြတင္ မဟာမတိမ္်ား
ကုိ သတမ္တွ္ေဖာ္ထတု၍္ အလပုလ္ပု္ေဆာငရ္ာ ြတင္ မ
သ ြန္စမ္းသ၊ူ လငိစ္တိဝ္ိေသလက ၡဏာကဲြျ ပားသ၊ူ အသ
ကအ္ ြရယ္ၾ ကီးေသာသ၊ူ ေကလးသငူယအ္ ြခင္ေ့အရးႏွ
င့္ အျ ခားေသာ လမူႈေရးဆိငုရ္ာ ေအျ ပာင္းအလဲ လႈပ္
ရွားသမူ်ားႏငွ့္ ခ်တိဆ္ကလ္ပု္ေဆာငပ္ါ။ 
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ေအရးေပၚေအျ ခေအန ၾ ကဳတိင္ျ ပငဆ္င္ျ ခ
င္း ႏငွ့္ ေအရးေပၚအစအီစဥ္္ေရးဆဲြျ ခင္း89

89 သင္ခန္းစာအပိုင္း ၁၅။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း။ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၆ - ၁၁၀။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ GBVကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျ
ခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းသား လက္စြဲစာအုပ္ http://bit.ly/371oum7

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ GBVကို ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း
သည္ ႏုိင္ငံတစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) ေဒသတစ္ခုအေပၚ သက္ေ
ရာက္မႈရွိေစႏုိင္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အက်ပ္
အတည္း အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြ
က္ရန္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈ အစီအမံ
မ်ား အဆင့္သင့္ရွိျခင္းျဖင့္ အသင့္ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကုိ ၾကဳိတင္ေနရာခ်ထားျခင္းသည္ 
အေရးၾကီးေသာ GBV ဆိုင္ရာၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း လႈပ္
ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ အက်ပ္အ
တည္းဒဏ္ကုိ ၾကဳံေတြ႔ေကာင္း ၾကဳံေတြေနုိင္သည့္ မတူကဲြျ
ပားေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ အမ်ဴိသမီးလ
စဥ္္သုံးပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ားသည္ ကဲြျပား
မႈရွိသည္ မရွိသည္ကို ဂုဏ္သိကၡာ ကာကြယ္ေပးေသာ ပ
စၥည္းအစံုအား သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းရာခ်ိန္တြင္ ထည့္သြ
င္းစဥ္္းစားပါ။ ရုိးရွင္းေသာ သတင္းစကားမ်ားျဖင့္ IEC ပ
စၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ကာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္တြ
င္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ဖုိ႔ရန္ တုိးျမွင့္ေဆာ
င္ရြက္ပါ။ မတူကဲြျပားေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ 
ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ 
ရုပ္ပံုမ်ားတြင္ အသက္အရြယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားနွင့္ မိန္းကေလး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ မသန္စြ
မ္းေသာသူမ်ားႏွင့္ က်ား/မ ဝိေသသလကၡဏာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ
သူမ်ားအားလုံး ပါဝင္ေစရန္ ေသခ်ာေစပါ။

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္အား တုံ႔ျပန္မႈလုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ GBVဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေန
သူမ်ားႏွင့္ မတူကဲြျပားေသာ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးအုပ္စုမ်ား
ကုိ သင္တန္းေပးျခင္းသည္ အေရးၾကီးေသာ GBVဆိုင္ရာ 
ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ 
အားလုံးပါဝင္ေသာ GBV အစီအစဥ္္ကုိ အေကာင္အထ
ည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရရွိေစသည္။ ၾကီးမားေ
သာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြ
င္ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေ
သခ်ာေစပါ။ ဥ္ပမာ မသန္စြမ္းေသာသူမ်ားအတြက္ လႈပ္
ရွားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) လိင္စိတ္ဝိေသသ

လကၡဏာကဲြျပားသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာ
င္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ဘာသာေရးႏွင့္ တုိင္းရင္း
သားမ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ အသုိင္းအဝန္းမ်ားထံ ခ်ဥ္္းကပ္၍ 
၎တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုမ်ား၊ လူငယ္အုပ္စုမ်ား (သုိ႔မ
ဟုတ္) ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ 
ဖုိရမ္ စသည္တုိ႔ ရွိမရွိ သိႏိုင္ရန္ ရွာေဖြပါ။

အကယ္၍ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ပြားလွ်င္ ေန
ရာခ်ထားနုိင္ေသာ GBV တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအဖဲြ႔ကုိ ၾ
ကဳိတင္ သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ အဖဲြေအစည္းအမ်ားစုသည္ 
၎တုိ႔၏ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျပင္ဆ
င္ထားနုိင္သည္။ သင္၏ GBV တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအ
ဖဲြ႔တြင္ မတူကဲြျပားမႈကုိ စံထားျခင္းသည္ အေရးၾကီးပါ
သည္။ အဖဲြေကုိ စီမံခန္႔ခဲြရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ပူးေ
ပါင္းပါဝင္ေစကာ မတူကဲြျပားေသာ ေနာက္ခံမ်ားမွလာေ
သာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ရန္ ေသခ်ာေစပါ။

အဓိကိ လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ား

 w ေအရးေပၚေအျ ခေအန ြတင္ ဝနထ္မ္းမ်ားေနရာခ်
ထားေရးဆိငုရ္ာ ကိရယိာတနဆ္ာပလာ/ ပစ ၥည္းမ်ား စ
စ္ေဆးမႈစာရင္းကို ျ ပနလ္ညသ္ံုးသပက္ာ ဂဏုသ္ကိ ၡာ
ကုိ ကာ ြကယ္ေပးေသာ ပစ ၥည္းမ်ားႏငွ့္ IEC ပစ ၥည္း
မ်ား အပါအဝင္ မတကူဲြျ ပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ 
မနိ္းေကလးငယမ္်ား လကလ္မွ္းမီႏုငိ္ေသာ ေထာကပ္ံပ့
စ ၥည္းမ်ားကုိ သုိေလွာငသ္မိ္းဆည္းထားရန္ ေသခ်ာေ
စပါ။

 w အက်ပအ္တည္း ျ ဖစ္ေပၚႏုငိ္ေခ်ရွိေသာ ေဒသမ်ား ြတ
င္ အမ်ဳိးသမီးအပုစ္မု်ားႏငွ့္ အမ်ဳိးသမီးဦးးေဆာင္ေသာ 
အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားကုိ သငတ္န္းေပးေသာအခါ မတကူဲြျ
ပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားကုိ ပါ
ဝင္ေစ၍ ၎တုိ႔ကုိ အကအူညီေပးေသာ အပုစ္မု်ားကို သ
တမ္တ္ွေဖာထ္တုက္ာ သငတ္န္းေပးပါ။

 w အက်ပအ္တည္း ျ ဖစ္ေပၚႏုငိ္ေေစသာ ေဒသရွိ က်န္း
မာေရးလပုသ္ားမ်ား၊ လမူႈေရးဝနထ္မ္းမ်ားႏငွ့္ GBV ကုငိ္
ြတယ္ေျ ဖရငွ္းသမူ်ားအား ၾ ကဳတိင္ျ ပငဆ္ငမ္ႈ သငတ္
န္းမ်ားေပးရန္ ေအကာငအ္ထည္ေဖာ္ေသာအခါ တုိင္္းရ
င္းသား မ်ိဳးႏြယစ္မု်ားႏငွ့္ ဘာသာစကားမ်ား၊ အသကအ္
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ြရယ္မ်ား၊ မသ ြန္စမ္းေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ က်ား၊ေမ
ရးရာ ကဲြျ ပားမႈရွွိေသာ ေဒသခံ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသမူ်ား
တို႔ထံမွ အမ်ဳိးသမီး ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသမူ်ားႏငွ့္ ခ်တိဆ္
က္ေဆာ ြင္ရကရ္န္ ရ ြည္ရယသ္ည။္

 w ဝန္ေဆာငမ္ႈျ ပ ေျ မပံုေရးဆဲြျ ခင္း လႈပရ္ွားမႈမ်ားကုိ ၾ
ကဳတိင္ျ ပငဆ္င္ ေဆာ ြင္ရက္ေသာအခါ ေဒသေအျ ခ
ေအနအရ မတကူဲြျ ပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မနိ္းေက
လးငယမ္်ား၏ လိုအပခ္်ကမ္ႈမ်ားႏငွ့္ ကုကိည္မီႈရွိေစရန္ 
ကနဦးး လုပ္ေဆာငခ္်ကမ္်ားကုိ ထပထ္ည္က့ာ လကလ္ွ
မ္းမီျ ခင္း ရွ/ိမရွကိို သိႏိငုရ္န္ ညႊန္းပုိ႔မႈလမ္းေၾ ကာင္းအား 
ျ ပနလ္ညသ္ံုးသပရ္န္ ေသခ်ာေစပါ။

 w မတကူဲြျ ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မနိ္းေကလးငယ္
မ်ားႏငွ့္ ထိေ ြတ႔မႈရွိေသာ အ ြဖဲ႔အစည္းမ်ား၊ လမူႈေရးဆိငု္
ရာ ေအျ ပာင္းအလကဲုိ လပု္ေဆာင္ေေနသာ ေဒသခံ 
အပုစ္မု်ားႏငွ့္ ညႊန္းပုိ႔မႈလမ္းေၾ ကာင္းကို ေဝေမွ်စရန္ ေသ
ခ်ာေစပါ။

 w အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယ္မ်ားအ ြတက္ 
အားလံုးပါဝင္ေသာ GBV တံု႔ျ ပနမ္ႈ အစအီစဥ္က္ုိ လံုေ
လာ ြက္စာ ေပးနုငိရ္နအ္ ြတက္ အရင္းအျ မစမ္်ား ေရာ
ကရ္ွိေအာင္ ေသခ်ာေစရန္ သင၏္ ၾ ကဳတိင္ျ ပငဆ္ငမ္ႈ 
ဘတဂ္်ကက္ုိ ျ ပနလ္ညသ္ံုးသပပ္ါ။

 w မတကူဲြျ ပားေသာ ေနာကခ္ရံွသိည့္ ဝနထ္မ္းမ်ားအ ြတ
က္ အႏ�ရာယ၊္ လံုျ ခဳမံႈႏငွ့္ ေဘးကင္းလံုျ ခဳံေရးဆိငုရ္ာ 
စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ားကို ထည့္ ြသင္းစဥ္္းစား၍ ျ ပဳျ ပငပ္ါ။ ျ ပ
သာနာမ်ားကုိ သတမ္တွ္ေဖာထ္တု္ေသာအခါ အမ်ဳိးသ
မီးမ်ားႏငွ့္ မနိ္းေကလးငယမ္်ားသုိ႔ အားလံုးပါဝင္ေသာ ဝ
န္ေဆာငမ္ႈေပးရာ ြတင္ ရလာဒ္ျ ဖစ္ေပေၚေစသာ အမနွ္ျ
ပငဆ္င္ေပးသည့္ လပု္ေဆာငခ္်က္ ျ ဖစ္ေစပါ။

 w ဝနထ္မ္းမ်ားကို ေအရးေပၚေအျ ခေအန ြတင္ GBVကို ႀ
ကိဳတင္ျ ပငဆ္င္ျ ခင္းႏငွ့္ တံု႔ျ ပန္ေဆာ ြင္ရက္ျ ခင္း သ
ငတ္န္းေပးရာ ြတင္ မတူ ြကဲျ ပားမႈႏငွ့္ အားလံုးပါဝင္ေ
ဆာ ြင္ရက္ျ ခင္းကို ရငွ္းလင္းအသိေပးမႈကို ထည့္ ြသင္း
လပု္ေဆာငပ္ါ။
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