အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ား အားလံုး ပါဝင္လုပ္ေဆာ
င္ေစျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စု

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရ၏ လက္ေဆာင္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳစုေရးသားသည္။

ေ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 CornishSpencer, ႏွ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။

မာာတိိကာာ
နိိဒါါန္းး� .................................................................................................................................................... 4
ေနာာက္္ခံံ အ�ၾ ကာာင္းး�အရာာ ...................................................................................................................... 4
GBV ဆိုု�င္္ရာာ အ�ရ�ေပၚ တံုု�႔� ပန္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး� အစီီအစဥ္္၌ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္�
မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အားး� ပါါဝင္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္ေေ�စရန္္ အဘယ္ေေ�ၾ ကာာင့့္� အ�ရးးႀ ကီးး�သနည္းး�။ .......................................... 5
ဤ အရင္းး�အျျ မစ္္အားး� မည္္သူူမွွ အသံုးျျ���ပဳဳသင့့္�သနည္းး�။ .................................................................................... 6
အဓိိပ ၸ�ယ�ြ�င့့္�ဆိုု�ခ််က္္မ��ွ��င့့္� အသံုးး��အႏႈႈ�န္းး�မ�း�.................................................................................................. 8
ေဆာာင္္ရန္္/�ရွာာ�င္္ရန္္ အသံုးး��အႏႈႈ�န္းး�မ�း�ဆိုု�င္္ရာာ သိေေ�ကာာင္းး�စရာာမ�း�.........................................................................11
မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� ရင္္ဆိုု�င္္ႀ ကံဳေေ��တ�႔ေေနရေေသာာ အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�........12
အဟန္္
အ
႔ တားး�အားး� ခ�ျ� ခမ္းး�စိိတ္ျျ� ဖ�ျ ခင္းး�.........................................................................................................15
ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္အ ရ�ယ္္ မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�................................................................................................17
အသက္္အ ရ�ယ္္ႀ ကီးး�ရင့္ေေ��သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�ႀ ကီးး�မ�း�.........................................................................................19
အျျ ခ�းနည္းျျ�� ဖင့့္� သ န�ြ�မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�...............................................................22
မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ လိိင္္စိိတ္္ခံံယူူခ််က္္ တိိမ္းး�ည�တ္္မႈႈ �ွင့့္� က်ားး��/မေေရးးရာာဝိေေ�သသလက ဏာာရွိေေ��သာာ
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� . ......................................................................................................24
မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ လူူမ်ိဳးး���စုႏွွ��င့့္� ဘာာသ�ေရးး တ�င္္ �ပါါင္းး�စည္းး�ဆက္ႏြြ��ယ္္မႈႈရွိေေ��သာာ
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�.........................................................................................................27
အားး�လုံးး��ပါါဝင္ေေ�သာာ GBV အစီီအစဥ္္ ဖန္္တီးး�ရန္္ အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�...............................................................30
ေလ့့လာာဆန္းး�စစ္္မႈႈမ�း� ......................................................................................................................... 30
အစီီအစဥ္္ပံုု�စံံ.........................................................................................................................................34
GBV ျ ဖစ္္ရပ္္စီီမံံခန္္
ခဲြျျ�� ခင္းး�............................................................................................................................35
လူူမႈ-ႈ စိိတ္္ပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္္ရာာ အ�ထာာက္္အပံံ့့��. ...........................................................................................................41
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ လံုု�ၿ ခ��ေသ�ေနရာာမ�း� (WGSS).............................................................42
က််န္းး�မ�ေရးးဆိုု�င္္ရာာတံုု�႔� ပန္္မႈႈ .................................................................................................................... 44
လႊဲေျျ���ပာာင္းး�ညႊႊန္းး�ပိုု�မႈစ
ႈ နစ္္မ�း�.......................................................................................................................45
လူူထုႏွွ��င့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�...........................................................................................................46
အ�ရ�ေပၚအ�ျ ခအ�နမ�း�တ�င္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ တ�က္္
အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ေ�လွ်ာ့့���ခ်ျျ� ခင္းး�........................................................................................................................48
သတင္းး�အခ််က္္အလက္္စီီမံံခန္္
ခ�ျ� ခင��ွ�င့့္� �၀မွ်ျျ�� ခင္းး�............................................................................................49
ေပါါင္းး�စပ္္ညွိႏႈိိ����င္းျျ�� ခင္းး� �ွင့့္� စည္းး�ရုံးး��လႈံံ�႕ေေ ဆာ္ျျ�� ခင္းး�...............................................................................................51
အ�ရ�ေပၚအ�ျ ခအ�န ၾ ကဳိိ�တင္ျျ� ပင္္ဆင္ျျ� ခင္းး� �ွင့့္� အ�ရ�ေပၚအစီီအစဥ္ေေ�ရးးဆဲြျျ�� ခင္းး�................................................53
3

နိိဒါါန္းး�

ေနာာက္္ခံံ အ�ၾ ကာာင္းး�အရာာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ အဓိက တာဝန္ယူ လု
ပ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ကာ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြ
င္ GBV အစီအစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္မႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို သတ္

ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စုကို IRC ၏ အေရးေ

မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ တက္ၾကြေသာ မိတ္ဖက္

ပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပ

မ်ားအျဖစ္ အဓိက ပါဝင္သည္။ အေရးေပၚ အေျခအေန စ

င္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း model,

တင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ

assessment tools, ႏွင့္ training package တို႔ႏွ

လးငယ္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္

င့္အတူတြဲမွတ္ပါ။ ၎သည္ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အား

မႈကို ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ GBV အစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခ

လံုးပါဝင္ေစျခင္း၌ တစ္ခုတည္းရွိသည့္ အရင္းအျမ

င္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလာဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစ

စ္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အႀကံဳမျပဳပါ။

ရန္ GBVဆိုင္ရာ ေဒသခံ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား

မတူကြဲျပားမႈ ႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုမွ ဖိႏွိပ္သက္ေရာ

Building Local Thinking Global Initiative မွ ေထာ

က္မႈ ကို တြန္းလွန္ရန္ ထို လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စုတ

က္ပံ့မႈေပးသည္။ ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စုသည္ မတူကြဲျ

စ္ခုတည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ လူသားခ်င္းစာ

ပားေသာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိသည့္ အမ်ိဳးသ

နာမႈ အကူအညီအား ေန႔တဓူဝ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေ

မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအား

နစဥ္အတြင္း အားလံုးပါဝင္ေစရန္ ေပါင္းစည္း လု

ရယူရာ၌ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ႀကီးမားသည့္ အႏၱရာယ္

ပ္ေဆာင္ရာ၌ က်ရႈံးေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ

မ်ားႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္

လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စု၏ မာတိကာကို အေရးေပၚ

သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ

အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခ

န္းကေလးငယ္မ်ား အားလံုးမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လံုၿခံဳ

င္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သင္ေထာက္ကူအစံု

စြာ လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ GBV အစီ

အား ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေရးသားခ်ိန္၌ ၎အထဲတြင္

အစဥ္တြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖ

ေပါင္းစည္းကာ ေရးသားလိမ့္မည္။ လတ္တေလာ

စ္သည္။

တြင္ ဤအရင္းအျမစ္သည္ GBVအား တံု႔ျပန္ေဆာ
င္ရြက္ရာတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မတူကြဲျ

င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လု

ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ႀကံဳေ

ပ္ေဆာင္ရာ၌ လစ္ဟာမႈတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ေပး

တြ႔ရေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အခက္အခဲမ်ားကို GBV

ကာ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား

ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ခ်ိန္တြင္

အား ၎တို႔၏ အသိပညာ၊ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ သေ

၎သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အား

ဘာထား အျမင္မ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေထာက္

လံုး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစီအစဥ္ထံမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစကာ

ကူေပးႏိုင္ေသာ GBVဆိုင္ရာ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေ

နဂိုမူလ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ တိုးတ

ဆာင္ရြက္မႈ စံပံုစံ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အ

က္ႀကီးပြားလာရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပး၍ အႏၱရာယ္မွလ

သံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ အေရးေပၚ အေျ

ည္း ကာကြယ္ေပးရန္ ေသခ်ာေစသည္။1 BLTG တြင္ပါဝ

ခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္

င္ေသာ ေဒသခံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံမွ ေတာင္းဆိုခ်

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ေလွ်ာက္၌

က္မ်ားအရ ဤ အရင္းအျမစ္ကို မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳး

မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး

သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား အက်ိဳးသက္ေရာ

ငယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ တိက်ခိုင္မာေသာ

က္မႈ ရွိေစသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘက္ေပါင္းစံု မမွ်တမႈ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

မ်ားအေပၚ ဦးတည္ေရးသားထားသည္။ ၎တို႔မွာ လူမ်ိဳး
စု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ႏွီးႏြယ္မႈ၊ က်ား/မေရးရာ
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GBV ဆိုင္ရာ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ရလာဒ္ စံပံုစံ
http://bit.ly/3gzwT3G

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၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ စီးပြားေရးအရ လိင္ပိုင္းဆိုင္
ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ား၊ လိင္
မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါ ခံစားေနရေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဤလမ္းညႊ

GBV ဆိုု�င္္ရာာ အ�ရ�ေပၚ တံုု�႔�
ပန္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး� အစီီ
အစဥ္္၌ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�
လးးငယ္္မ�း�အားး� ပါါဝင္္လုု
ပ္ေေ�ဆာာင္ေေ�စရန္္ အဘယ္ေေ�ၾ
ကာာင့့္� အ�ရးးႀ ကီးး�သနည္းး�။

န္ခ်က္သည္ မျပည့္စံုေသာ္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူသား

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနတိုင္းတြင္ မတူ

ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၌ မတူကြဲျပားေသာ အ

ကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ရွိၾ

မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသို႔ GBV အစီအစဥ္

ကသည္။ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား

ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ၎ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပင္ဆင္ေရး

သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားတြင္ရွိေ

သားရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အေျခခံ

သာ ၎တို႔၏ မတူကြဲျပားမႈတိုင္းကို နားလည္ရန္ အၿမဲတ

မူမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ GBV ဆို

မ္း ရွာေဖြေလ့လာသင့္ကာ ထို မတူကြဲျပားသည့္ အမ်ိဳးသ

င္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားမွ သီးျခားေခါင္းစဥ္အ

မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အႏၱ

လိုက္ ဆက္လက္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းညႊ

ရာယ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္

န္ခ်က္ မွတ္စုတစ္ခုလံုးတြင္ ေအဂ်င္စီမ်ားဆိုင္ရာ ထပ္ေ

ထုတ္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္၊ ႏွင့္ အားလံုး ပါဝင္လုပ္ေဆာ

ဆာင္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို ညႊန္းျပအံကြက္တြင္ ေတြ႔ႏိုင္

င္ႏိုင္ေသာ GBV အစီအစဥ္ျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာေစရန္

သည္။

အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳး

“

နိိဒါါန္းး�

ဝိေသသလကၡဏာ၊ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညြတ္မႈ၊ မသ

သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

က႑�ပါါင္းး�စံုု�မွွ ဖိႏွိိ���ပ္္သက္ေေ�ရာာက္္မႈႈ ဆိုု�သည္္မွာာ�
ဝိေေ�သသလက ဏာႏွွ��င့္္� အင္္အားး�/အာာဏာာ
တိုု�၏ ဆက္ႏြြ��ယ္္မႈႈအ�ၾ ကာာင္းး�ကိုု� �တ�ေ�တာျျ�
ခင္းး� ျျ ဖစ္္သည္္။.”

ရယူရာတြင္ ၎တို႔၏ အခက္အခဲမ်ားကို တိုးပြားေစကာ

ကင္္မ္္ဘ�ေလ ခရမ��ေရွာာ�။ အန�းသတ္္မ််ဥ္းး�မ�း�ကိုု� �ရးး ဆ�ျ� ခ
င္းး� - အသ�ေ�ရာာ င���ဲ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�အ�ပၚ အၾ ကမ္းး�ဖက္္
မႈႈ၊ က႑�ပါါင္းး�စံုု�မွံုု�� ဖိႏွိိ���ပ္္သက္ေေ�ရာာက္္မႈႈ၊ �ွင့္္� �ု�င္္ငံေေ�ရးး ဝိေေ�သသ
လက ဏာာမ�း� (၁၉၉၄)။ https://bit.ly/2LpbAGx

သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရေသာ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေ

၎တို႔၏ အင္အား/အာဏာ၊ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ GBV ခံစားရျ
ခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းတို႔ကို ေလ်ာ့က်ေ
စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖိႏွိပ္မႈပံုစံမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရ
ဒသခံ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕သည္ ၎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 ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူမ်ား၊ 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

ရရွိေသာ အင္အား/အာဏာႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရး ၊ စန

မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ GBV ဆိုင္ရာ အေျခခံ စည္း

စ္က်ေသာ က်ား/မေရးရာ မညီမွ်မႈ၊ က်ား/မ ေရးရာ အေ

မ်ဥ္းမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အား

လးသာ လႊမ္းမိုးမႈတြင္ သူတို႔၏ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ႏွိ

လံုးကို GBV လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ

မ့္က်သည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္အတန္း တို႔ေၾ

အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ

ကာင့္ျဖစ္သည္။

လႈပ္ရွားမႈမ်ား လိုအပ္သည္။ ဘက္လိုက္မႈမရွိျခင္း ဟူသ
ည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းတြင္ ခြဲျခားဆ
က္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္တြင္သာ မူတည္၍ အကူ
အညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေ
ထာက္ပံ့မႈေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အတားအဆီးမ်ား
ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ လူအုပ္
စု အဖြဲ႔ဝင္ အားလံုးသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အသ

ဤ အရင္းး�အျျ မစ္္အားး� မည္္
သူူမွွ အသံုးျျ���ပဳဳသင့့္�သနည္းး�။

က္ကယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မွ်တ၍ တန္းတူျဖစ္စြာ လ

IRC ၏ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳ

က္လွမ္းမီႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စပီးယား စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားတြ

တင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း model,

င္ အသက္အရြယ္၊ လိင္ ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ခြဲျခားမွ

assessment tools, ႏွင့္ training package ကို အသံုးျ

တ္သားထားျခင္းသည္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရွိသူ

ပဳေနေသာ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား

မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္

သည္ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတ

သိသင့္ေသာ အဓိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေ

င္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္မွတ

ဖာ္ျပထားသည္။3 အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြ

စ္ဆင့္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး

င္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္

ငယ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးေနသည္ကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္

မ်ားအား ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျ

ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စုကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဤ လမ္း

ပႆနာမ်ား၊ လူမႈ-စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္

ညႊန္ခ်က္မွတ္စုသည္ GBV ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခ

မႈ၊ ဒဏ္ရာရသူ အေရအတြက္မ်ားကို ျမင့္မားေစသည္။

င္း စြမ္းရည္ရွိ၍ ေသခ်ာစြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၏ ရလာဒ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ

ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ GBVကို အထူးျပဳ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္

န္းကေလးငယ္မ်ားမွ သူတို႔၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္မွတ္

ကို ျဖည့္ဆည္းယူႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ကို ကန္႔သတ္ေပးလို

စုသည္ ေဒသခံလူထုတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အ

က္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ကာ ထပ္မံ၍ အၾ

က်ပ္အတည္း က်ေရာက္လာခ်ိန္၌ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြ

ကမ္းဖက္ခံရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ကို တိုးျမင့္ေစသည္။

က္ႏိုင္ေသာ GBV အစီအစဥ္ျဖင့္ BLTGI အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ အ

အားလံုးပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ ကၽြမ္းက်င္စြမ္း

မ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစ

ရည္မ်ား မလိုအပ္ဘဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လႈပ္

ည္းမ်ားႏွင့္ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို

ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး

ပ့ံပိုးေပးရာတြင္ အဓိက အသံုးျပဳရန္ ေရးသားျပဳစုထားျခ

ငယ္မ်ား အားလံုး၏ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေ

င္းျဖစ္သည္။

2

စာင့္ေရွာက္မႈအား တန္းတူညီစြာ ရရွိႏိုင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးႏို
င္ရန္အတြက္ ရွိေနေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ေဖာ္ထု
တ္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။
သတိခ်ပ္ရန္။ အေျခအေနတိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ GBV ႀကံဳေတြ႔ခံစားႏိုင္ေခ် အျ
မင့္မားဆံုးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမာၻတ
စ္ဝွမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားမွ ခံယူ
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ADCAP Training, p. 22. http://bit.ly/380xMhD

3

စပီးယား စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား https://www.spherestandards.org/handbook-2018/

BUILDING LOCAL THINKING GLOBAL

သည္ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား မ
တူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအ
တြက္ အားလံုးပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ GBV အစီအစဥ္
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ျပန္လည္သံုးသပ္
ရန္၊ ေလ့လာသင္ယူရန္ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
အတြက္ ပံုစံျပဳေရးဆြဲထားသည္။ ဤ အရင္းအျမစ္ကို အ
သံုးျပဳရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္အား ေအာက္ပါအ
ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
» အျျ ခ�းသူူမ�း�ကိုု� �ရွာာ�င္္က််ဥ္္ပါါ။ ဤသည္္မွာာ� က ၽ��္�ပ္္
တိုု�အ�ၾ ကာာင္းျျ�� ဖစ္္သည္္ကိုု� အသိိအမွွတ္ျျ�ပဳဳပါါ။
ေ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 ေတြ႕ႀကံဳရလိမ့္မည္။ ၎ အေတြ႔အႀ
ကံဳႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားကသာလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္သည့္အတြက္ အားလံုးပါဝင္လုပ္ေ
ဆာင္ျခင္းကို ေဘာင္ခတ္ထားမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အဆိုပါ
ကိစၥရပ္မ်ားကို အျခားသူမ်ားထံလႊဲအပ္ျခင္းသည္ ဖယ္က်
ဥ္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳ
လုပ္မည့္အစား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မတူကြဲျပားမႈ၊ ခြဲျခားဆ
က္ဆံျခင္းႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္
အသိပညာႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေဝ
မွ်ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးပါ။

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

» ပတ္္ဝန္းး�က််င္္မွွ စနစ���ေသာာ အတားး�အဆီးး�မ��ွ��င့့္� လူူ
ပုုဂိၢဳဳ��လ္္ကိုု� ဗဟိုျျ��ပဳဳပါါ။
GBV ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီရာတြင္ မတူကြဲျပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေ
တြ႔ရေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ GBV ႀကံဳေ
တြ႔ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား အားလံုးကို တိုးျမင့္ေစသည့္ စ
နစ္က်ေသာ မမွ်တမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ထိုအမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ ျမင့္မားစြာ မည္ကဲ့သို႔ ေတြ႔ႀ
ကံဳေနရသည္ကို ရွာေဖြပါ။

» မတူူ က�ျ� ပ�းမႈႈကိုု� အ�ေ�ပးးဂုုဏ္ျျ�ပဳဳပါါ။
ဤအရင္းအျမစ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အဓိကသတင္းစကား တ
စ္ခုမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ GBV အစီအစဥ္ အားလံုးတြင္ လုပ္ေ

နိိဒါါန္းး�

ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္မွတ္စုႏွင့္ ပူးတြဲပါ သင္တန္းလမ္းညႊန္

ဆာင္သကဲ့သို႔ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ားအား အားသာခ်က္ကို ဗဟိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္န
ည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ လုပ္ေ
ဆာင္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏
မတူကြဲျပားေသာ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ၎တို႔၏ မတူကြဲျ
ပားေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အ
ဖြဲ႕ငယ္မ်ားတြင္ သူတို႔ရရွိေသာ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ အျပ
န္အလွန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးသည္။ အားသာခ်
က္ကို ဗဟုိျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ား အားလံုးပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ GBV အ
စီအစဥ္ျဖစ္လာေစရန္ ဖန္တီးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ျမင့္
မားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

» ေလ့့လာာသင္္ယူူမႈႈ တ�င္္ ဂတိိကဝတ္ျျ�ပဳဳပါါ။
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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အဓိိပ ၸ�ယ�ြ�င့့္�ဆိုု�ခ််က္္မ��ွ��
င့့္� အသံုးး��အႏႈႈ�န္းး�မ�း�
w လက္္လွွမ္းး�မီေေ�သာာ။ ။ GBV ဆိုု�င္္ရာာ တံုု�႔� ပန္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ�
ခင္းး� ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ကိုု� လက္္လွွမ္းး�မီႏိုု���င္္သည္္ ဆိုု�သည္္
မွာာ� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးး
ငယ္္မ�း�မွွ သူူတိုု�၏ လိုု�အပ္္ခ််က္္မ��ွ��င့့္�အညီီ လံုု�ၿ ခံဳဳ�စ�ာ
အခ်ိိ�န္္မီီ လက္္လွွမ္းး�မီီ၍ အသံုးျျ���ပဳဳ ခ�င့့္�ရွိျျ�� ခင္းး� ျျ ဖစ္္သည္္။
မသန္္မ စ�မ္းး�သူူမ�း� အ ခ�င့့္�အ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ ကုုလသမဂၢၢ �ၾ
ကျျ ငာာစာာတမ္းး�တ�င္္ လက္္လွွမ္းး�မီႏိုု���င�ြ�မ္းး�ကိုု� မသန္္မ စ�
မ္းး�သူူမ�း�သည္္ အျျ ခ�းသူူမ��ွ��င့့္� တန္းး�တူူ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈ
မ�း� လက္္လွွမ္းး�မီႏိုု���င�ြ�င့့္� ရွိျျ�� ခင္းး�ကိုု� �သခ��ေစရန္္ သ
င့္ေေ��လ�ေ��သာာ အစီီအမံံမ�း� ျျ ပဳဳလုုပ္ျျ� ခင္းး� ဟူူ၍ အဓိိပ ၸ�
ယ�ြ�င့့္�ဆိုု�ထားး�သည္္။
w ဘက္္လိုု�က္္မႈႈ။ ။ တစ္္စံုု�တစ္ေေ�ယာာက္္ သိုု�မဟုုတ္္ တစ္္စံုု�တ
စ္္ခုေေ�ပၚ တ�င္္ ထားး�ရွိိ�သည့့္� မလိုု�မုုန္းး�ထားး� အျျ မင္္/ခံံစ�းခ််
က္္။ တစ္္ခါါတစ္္ရံံ
တ�င္္ ဘက္္လိုု�က္္မႈႈမ�း�သည္္ က််ယ္ျျ� ပန္္
စ�ာ
လက္္ခံံထားး�ၿ ပီးျျ�� ဖစ္ေေ�သာာ ပံုု�စံံအ�ပၚ တ�င္္ အ�ျ ခခံံ၍ တိုု�
က္္ရိုု�က္ျျ� ဖစ္ေေ�စ သ�ယ္္ဝိုု�က္္၍ျျ ဖစ္ေေ�စ ခ�ျ� ခ�းဆက္္ဆံေေ�
သာာ အ�လ့့အထမ��ွ��င့့္� အႏၱၱ�ရာာယ္္ရွိိ�သည့့္� သ�ဘာာ
ထားး�အျျ မင္္မ�း�ကိုု� ျျ ဖစ္ေေ�ပၚေေစသည္္။ လူေေ�တ�ေ�တာ္္�
မ�း�မ�း�သည္္ တိိက�ေသာာ လူူအုုပ္္စုုတစ္္စုုအ�ပၚ ခ�ျ� ခ�း
ဆက္္ဆံံမႈႈကိုု� ျျ ဖစ္ေေ�စသည့့္� ဘဝတစ္ေေ�လွ်ာာ��က္္ ထားး�ရွိိ�
ခ�ေ�သာာ လူူမႈေေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ စံံသတ္္မွွတ္္ခ််က္္မ�း�မွွ ျျ ဖစ္ေေ�ပၚ
လာာသည့့္� ၎တိုု�၏ ဘက္္လိုု�က္္မႈႈမ�း�ကိုု� သတိိမျျ ပဳဳမိိဘဲဲ
ရွိႏိုု����င္္သည္္။
w လိိင္ႏွွ��င့့္� က်ားး��/မေေရးးရာာ (ဂ်ဲဲ�န္္ဒါါ) ထပ္္တူူက််သူူမ�း�။ ။ �
မ�း ဖ��းသည့့္�အခ်ိိ�န���င္္ အမ�း�သတ္္မွွတ္ေေ�ပးးသည့့္� အမ်ိဳးး���
သမီးျျ�� ဖစ္ျျ� ခင္းး� လိိင္ႏွွ��င့့္� က်ားး��/မေေရးးရာာ (ဂ်ဲဲ�န္္ဒါါ) ဝိေေ�သ
သလက ဏာာမ�း� ထပ္္တူူက�ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�တစ္္ဦးး
သိုု�မဟုုတ္္ မိိန္းး�က�လးးငယ္္တစ္္ဦးး။
w ခ�ျ� ခ�းဆက္္ဆံျျ� ခင္းး�။ ။ တားျျ�� မစ္္ထ�ေ�သာာ အ�ၾ ကာာ
င္းး�အရာာတစ္္ခုုခုႏွွ��င့့္� ဆက္္စပ္ေေ�နသည္္ဟူေေ�သာာ အ�ၾ
ကာာင္းျျ�� ပခ််က္္တစ္္ခုျျ� ဖင့့္� က�ျ� ပ�ျ� ခ�းန�ေ�သာာ ပုုဂိၢဳဳ��
လ္ေေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ အဆင့့္�အတန္းး�တစ္္ခုေေ�ၾ ကာာင့့္� ထိုု�သူူ
သည္္ အျျ ခ�းသူူမ�း�ထက္္ �လ်ာ့့��နည္းး�စ�ာ မ််က��ာ�
သ�ေပးး ဆက္္ဆံံခံံရေေသာာ အခ်ိိ�န္္ သိုု�မဟုုတ္္ အလားး�တူူ
အ�ျ ခအ�န တ�င္္ တိုု�က္္ရိုု�က�ျ��� ခ�းဆက္္ဆံျျ� ခင္းး� ျျ ဖ
စ္ေေ�ပၚသည္္။ သ�ယ္္ဝိုု�က္ေေ�သာာ ခ�ျ� ခ�းဆက္္ဆံျျ� ခင္းး� ဆိုု�သ
ည္္မွာာ� အ�လ့့အထမ�း�၊ �ပၚလစီီမ��ွ��င့့္� ဥပေေဒမ�း�မွွ
ဘက္္လိုု�က္္မႈႈ မရွိေေ��သာ္္�လည္းး� အခ်ိဳဳ��႕ေေ သာာသူူမ�း�အ�ပၚ
တ�င္္ အခ်ိဳးး���အစ�းမညီီမ�ေ�သာာ ဆိုးး��က်ိဳးး���သက္ေေ�ရာာက္္မႈႈ
မ�း� ရွိေေ��စသည္္။
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w စ�မ္းး�ရည္ျျ� မင့့္�တင္ျျ� ခင္းး�။ ။ စ�မ္းး�ရည္ျျ� မင့့္�တင္ျျ� ခင္းး�ဆိုု�သ
ည္္မွာာ� အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္ မိိန္းး�က�လးး
ငယ္္မ�း�သည္္ သူူတိုု�၏ ဘဝႏွွ�င့္္� ခႏႏ ၶ�ကိုု�ယ္္မ�း�အားး� ထိိ
န��ေက်ာာ�င��ု��င္ေေ�သာာ စ�မ္းး�ရည္္ တိုးး��တက္္လာာသည့့္� ျျ ဖစ္္
စဥ္္တစ္္ခုျျ� ဖစ္္သည္္။ ဆိုု�လိုု�ရင္းး�မွာာ� မိိမိိကုိိ�ယ္္ကိုု� အားး�ကိုးႏိုု�����
င�ြ�မ္းး� တိုးျျ��� မင့္ျျ�� ခင္းး�၊ ျျ ပ�နာာမ�း� �ျ ဖရွွင��ု��င္ျျ� ခင္းး�၊ စ�
မ္းး�ရည္္မ�း� ရရွိျျ�� ခင္းး�၊ သူူတိုု�ကိုု�ယ္္ပိုု�င္္ အစီီအစဥ္္မ�း� ခ််မွွ
တ္ႏိုု���င္ျျ� ခင္းျျ�� ဖစ္္သည္္။ စ�မ္းး�ရည္ျျ� မင့့္�တင္ျျ� ခင္းး�သည္္ မမွ််�
တမႈႈ၊ ခ�ျ� ခ�းဆက္္ဆံျျ� ခင္းး�၊�ွင့့္� က်ားး��/မ အ�ျ ချျ ပဳဳအၾ
ကမ္းး�ဖက္္မႈႈကိုု� အကန္္
အ
႔ သတ္္မရွိိ� ဆက္္လက္ျျ� ဖစ္ေေ�ပၚရန္္
အားျျ�� ဖည့္ေေ��ပးးသည့့္� အအ
႔ ဖ�ဲ စည္းး�မ��ွ��င့့္� စ
႔ ဖ�ဲည္းး�ပံုု�မ�း� အပါါ
အဝင္္ ၎တိုု�ဘဝမ�း�ကိုု� အက်ိဳးး���သက္ေေ�ရာာက္္မႈႈရွိေေ��စသ
ည့့္� အအ
႔ ဖ�ဲ စည္းး�မ�း�၊ ျျ ဖစ္္စဥ္္မ�း�၊ �ွင့့္� �ပၚလစီီမ�း�ကိုု� လႊႊ
မ္းး�မ���ု��င္္ရန္္အ တ�က္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�အားး� တ တ�ြ�မ��ေစ
သည္္။ ထိုု�ခံံယူူခ်် က�ြ�င္္ အဓိိပ ၸ�ယ္ျျ� ပည့့္�ဝေေသာာ �ရ�းခ််
ယ္္မႈႈမ�း� ျျ ပဳဳလုုပ္ႏိုု���င�ြ�မ္းး� ရရွိေေ��စျျ ခင္းး�၏ အ�ရးးႀ ကီးး�မႈႈ
ကိုု� ဦးးတည္ေေ�သာာ လူူမႈေေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ �ျ ပာာင္းး�လဲျျ� ခင္းး�အ
လုုပ္္၌4 အခ်ိိ�န္္ၾ ကာျျ� မင့့္�စ�ာ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခဲ့့�ရေေသာာ သမိုု�င္းး�
ရွိိ�သည္္။5
w ဖယ္္က််ဥ္္ထားျျ�� ခင္းး�။ ။ ဖယ္္က််ဥ္္ထားျျ�� ခင္းး�ဆိုု�သည္္မွာာ�
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ ဘဝ တ�င္္
ေ တ�ႀ ကံဳႏိုု����င္ေေ�သာာ အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႏွွ��င့့္� ခ�ျ� ခ�းဆက္္ဆံံ
မႈႈ၏ အက်ိဳးး���ဆက္္ဆိုးျျ��� ဖစ္္သည္္။ က ၽ��္�ပ္္တိုု�သည္္ ဖယ္္က််
ဥ္္ထားး�ခံံရေေသာာ အုုပ္္စုုမ�း�ကိုု� သိိလွ််�က္ျျ� ဖစ္ေေ�စ မသိိလွ််�
က္ျျ� ဖစ္ေေ�စ တစ္္ဆင့့္�နိိမ့္ေေ��သာာ အ�နအထားး�သိုု� �ရာာက္္
ရွိေေ��စသည့့္�အျျ ပင္္ ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အဝိုု�င္းး�တ�င္္
၎တိုု�သည္္ အင္္အားး�/အာာဏာာရွိေေ��သာာ သိုု�မဟုုတ္္
အထူးး�အ ခ�င့့္�အ�ရးးရွိိ�သူူမ�း�ထက္္ ပိုု�၍ အ�ရးးမပါါသည္္
ဟုု ခံံစ�းရေေစသည္္။
w လိိ
င���ဲဗဟိုျျ��ပဳဳ စံံ။ ။ လူူတိုု�င္းး�သည္္ လိိ
င���ဲခ််စ္္ခင္္သူူ
(straight) သာျျ� ဖစ္္သည္္ဟူေေ�သာာ ထင္ျျ� မင္္ယူူဆခ််က္္
အ�ပၚ မူူတည္္၍ ျျ ပဳဳမူေေ�သာာ အမူူအက််င့့္�၊ သ�ဘာာထားး�
မ��ွ��င့့္� စနစ္္မ�း�။
w ဝိေေ�သသလက ဏာာ။ ။ ဝိေေ�သသလက ဏာာဟုုဆိုု�ရာာ၌
တစ္္စံုု�တစ္ေေ�ယာာက္္၏ အ�တ�အႀ ကံဳဳ�မွွ ရရွိေေ��သာာ က�ျ�
ပ�ျ� ခ�းန�းသည့့္� ရႈေေ�ထာာင့့္�မ�း� ပါါဝင္္သည္္။ လူူမႈပ
ႈ တ္္ဝ
န္းး�က််င္္ရွိိ� တစ္ေေ�ယာာက္္ခ််င္းး�စီီအားး� မည္္သူူမည္္ဝါျျ� ဖစ္္သ
ည္္ကိုု� တိိက်် စ�ာ �ဖာ္္�ညႊႊန��ေပးး၍ သီးျျ�� ခ�းအုုပ္္စုုမ�း�သိုု�
ဆက္ႏြြ��ယ္ေေ�စေေသာာ ၎တိုု�၏ သ�င္ျျ� ပင္္လက ဏာာမ�း�
(ဥပမာာ- အသက္္အ ရ�ယ္္၊ အဆင့့္�အတန္းး�၊ လူူမ်ိဳးး���စုု စ
သျျ ဖင့့္�) �ွင့့္� အခန္းး�က႑မ�း� (ဥပမာာ- မိိခင္္၊
အားး�ကစ�းသမ�း၊ �က်ာာ�င္းး�သားး�၊ �ခါါင��ေဆာာင္္)ကိုု� ရ
ည္္ညႊႊန္းး�သည္္။ တစ္္ဦးးတစ္ေေ�ယာာက္္အားး� အျျ ခ�းသူူမ�း�
မွွ မည္္သိုု�႔�ပဳဳမူူဆက္္ဆံံပံုု�၊ ထိုု�သူူအ�နျျ ဖင့့္� ပတ္္ဝန္းး�က််င္္
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w အားး�လံုးး��ပါါဝင္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္ျျ� ခင္းး�။ ။ အားး�လံုးး��ပါါဝင္ေေ�ဆာာင္္
ရ�က္ျျ� ခင္းး�ဆိုု�သည္္မွာာ� လူူထုုမွွ အရင္းး�အျျ မစ္္မ��ွ��င့့္� ဝန္ေေ�
ဆာာင္္မႈႈမ�း�ကိုု� လက္္လွွမ္းး�မီျျ� ခင္းး�၊ ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အဝိုု�င္းး�
တ�င္္ လူူထုု၏ ပါါဝင္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္မႈႈ တိုးး��တက္္လ�ေစရန္္
လုုပ္ေေ�ဆာာင�ေ�သာာ ျျ ဖစ္္စဥ္္တစ္္ခုျျ� ဖစ္္သည္္။ အထူးး�သျျ
ဖင့့္� ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း� လက္္လွွမ္းး�မီီရန္ႏွွ��င့့္� ပါါဝင္္လုုပ္ေေ�ဆာာ
င္ႏုိိ���င္္ရန္္ �နာာက္္ထပ္ျျ� ဖစ္ေေ�ပၚလာာမည့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�၊
တိုးျျ��� မင့့္�လ�ေသာာ အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� ခ�ျ� ခ�းဆက္္ဆံံမႈႈ
မ�း� �တ�ႀ ကံဳေေ��နရသည့့္� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သ
မီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ တ�က္္ အားး�လံုးး��ပါါဝင္ေေ�
ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�သည္္ အ�ရးးႀ ကီးး�ပါါသည္္။ အားး�လံုးး��ပါါ
ဝင္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�ဆိုု�ရာာ၌ လူူတိုု�င္းး�သည္္ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈ
မ�း�မွွ အက�ေ���က်းး�ဇူးး�မ�း� ရရွိႏိုု����င္္ကာာ အဓိိပ ၸ�ယ္ျျ� ပည့့္�ဝ
စ�ာ ပါါဝင္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္ႏိုု���င္ျျ� ခင္းး�ကိုု� �သခ��ေစရန္္အ တ�က္္
အခက္္အခဲဲမ��ွ��င့့္� အႏၱၱ�ရာာယ္္မ�း�ကိုု� တက္္ၾ က�စ�ာ �
ဖာ္္�ထုုတ္ေျျ�� ဖရွွင္းျျ�� ခင္းး� ပါါဝင္္သည္္။ ထိုု�႔� ပင္္ အ ခ�င့့္�အ�ရးး
မ�း�အ တ�က္္ �လးးစ�းမႈႏွွ��င့့္� လူူထုု၏အသံံ၊ အရင္းး�အျျ မ
စ္္မ�း�အားး� လက္္လွွမ္းး�မီီမႈႈ၊ အ ခ�င့့္�အလမ္းး�မ�း�အားး� တိုးျျ���
မင့္ေေ��ပးျျ� ခင္းး�တိုု�လည္းး� ပါါဝင္္သည္္။7
w က႑�ပါါင္းး�စံုု�မွွ ဖိႏွိိ���ပ္္သက္ေေ�ရာာက္္မႈႈ။ ။ ဤ အမ်ိဳးး���သမီးး�
အ ခ�င့့္�အ�ရးး တက္္ၾ က�လႈႈပ္္ရ��းမႈႈဆိုု�င္္ရာာ မူေေ�ဘာာင္္အားး�
ကင္္(မ္္)ဘ�ေလ ခရင��ေရွာာ�မွွ ဖန္္တီးး�ခဲ့့�ကာာ8 ၎ တ�င္္
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�သည္္ သူူတိုု�၏
လူူမ်ိဳးး���စုု၊ ဘာာသ�ေရးး၊ က်ားး��/မေေရးးရာာ ဝိေေ�သသလက
ဏာာ၊ လိိင္္စိိတ္္တိိမ္းး�ညႊႊတ္္မႈႈ၊ မသ န�ြ�မ္းျျ�� ဖစ္ျျ� ခင္းး�၊ အသ
က္္အ ရ�ယ္္၊ အဆင့့္�အတန��ွ�င့့္� လူူမ်ိဳးး���ကိုု� အ�ျ ခခံံ၍ ခ�ျ�
ခ�းဆက္္ဆံျျ� ခင္းး� �ွင့့္� အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႈအားး� ျျ ခ�းန�း

စ�ာ �တ�ႀ ကံဳဳ�ရသည့့္�အ�ပၚ ဖိႏွိိ���ပ္္ခ်ဳဳ�ပ္္ခ််ယ္ျျ� ခင္းး�၏ တစ္္
ခုႏွွ��င့့္� တစ္္ခုုခိုု�င္္မာာ စ�ာ ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�နေေသာာ စနစ္္မ�း�က မ
ည္္ကဲ့့�သိုု� အဓိိပ ၸ�ယ္္သက္ေေ�ရာာက္ေေ�စသည္္ကိုု� ရွွင္းျျ�� ပထားး�
သည္္။ က႑�ပါါင္းး�စံုု�မွွ ခ််ဥ္းး�ကပ္္မႈႈတစ္္ခုု တ�င္္ အမ်ိဳးး���သ
မီးး�မ�း� အုုပ္္စုုတစ္္စုု၏ လိုု�အပ္္ခ််က္္မ�း� သိုု�မဟုုတ္္ အ�
တ�အႀ ကံဳဳ�မ�း�ကိုု� အျျ ခ�းတစ္္စုႏွွ��င့့္� �ႈ�င္းး�ယွွဥ္္ကာာ ဦးး
စ�ေ�ပးျျ� ခင္းး�ထက္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း�က ႀ ကံဳေေ��တ�ခဲ့့�ရေေသာာ မမွ််�တမႈႈ အ�တ�အႀ ကံဳဳ�
မ�း�ကိုု� န�းလည္ေေ�ပးျျ� ခင္းး�အားျျ�� ဖင့့္� လူူမႈေေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ တ
ရ�းမွ််�တမႈႈ ရရွိေေ��အာာင္္ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း� လိုု�အပ္္
သည္္။
w လူူနည္းး�စုု/ လူူနည္းး�စုုမ�း�။ ။ မည္္သည့့္� အမ
႔ ဖ�ဲ�း�သည္္ လူူ
နည္းး�စုု အုုပ္္စုုမ�း�အျျ ဖစ္္ သတ္္မွွတ္ႏိုု���င္္သည္္ဆိုေေ��သာာ �ု�င္္
ငံံတကာာမွွ သ�ဘာာတူူညီီထားး�သည့့္� အဓိိပ ၸ�ယ�ြ�င့့္�ဆိုု�ခ််
က္္ မရွိေေ��သးးပါါ။ �ယဘုုယ််အားျျ�� ဖင့့္� လူူနည္းး�စုုမ�း�ကိုု�
မ���ြ��ယ္္စုု၊ ဘာာသ�ေရးး သိုု�မဟုုတ္္ လူူမ���ေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ သမိုု�
င��ေၾ ကာာင္းး�အရ လူူဥ�ေရ၏ အမ�း�စုုမွွ ျျ ခ�းန�းထ�ေ�
သာာ အုုပ္္စုုမ�း� အျျ ဖစ္္ အဓိိပ ၸ�ယ�ြ�င့့္�ဆိုု�ခဲ့့�သည္္။ ၁၉၉၂
ခုႏွွ��စ���င္္ အတည္ျျ�ပဳဳခ််မွွတ္္ခ�ေ�သာာ ကုုသမဂၢၢ၏ လူူန
ည္းး�စုုမ�း�ဆိုု�င္္ရာာ �ၾ ကျျ ငာာစာာတမ္းး�တ�င္္ လူူနည္းး�စုုမ�း�
အားး� ဘာာသာာစကားး�၊ ဘာာသ�ေရးး၊ ယဥ္ေေ�က်းး�မႈႈ၊ လူူမ်ိဳးး���
စုု၊ သိုု�မဟုုတ္္ လူူမ���ေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ ဝိေေ�သသလက ဏာာအ�
ပၚ အ�ျ ခခံေေ�သာာ အမ
႔ ဖ�ဲ�း�ကိုု� ရည္္ညႊႊန္းး�၍ တိုု�င္းျျ�� ပည္္မွွ
၎တိုု�၏ ျျ ဖစ္္တည္္မႈႈကိုု� ကာာ က�ယ္ေေ�ပးးသင့့္�သည္္ဟုု အ
ခိုု�င္္အမ�ျ�ပာာဆိုု�ထားး�သည္္။ ဝိေေ�သသလက ဏာာမ�း�
သည္္ လူူနည္းး�စုုမ�း�အားး� အ�ျ ခအ�နတစ္္ခုုမွွ တစ္္ခုု
တ�င္္ အ လ�န္္က််ယ္ျျ� ပန္္
စ�ာ သတ္္မွွတ္္ထားး�သည္္။9 အ�ရးးႀ
ကီးး�သည္္မွာာ� လူူမႈေေ�ရးးအမ
႔ ဖ�ဲ�း�သည္္ “လူူနည္းး�စုုမ�း�”ဟူူသ
ည့့္� �ခါါင္းး�စဥ္ေေ�အာာ က�ြ�င္္ သက္ေေ�တာာင့့္�သက္္သာျျ� ဖစ္္
သည္္ဟုု မခံံစ�းရေေပ။ အဘယ္ေေ�ၾ ကာာင့့္�ဆိုေေ��သာ္္�
၎သည္္ မွ််�တမႈႈရယူူရာာ တ�င္္ အ�ာ��င့့္�အယွွက္ျျ� ဖစ္ေေ�
စကာာ အာာဏာာ ဆက္ႏြြ��ယ္္မႈႈမ�း�ကိုု� ပံုု�သ�င္းး�ၿ ပီးး� လူူမ�း�စုု
အုုပ္္စုုထက္္ ပိုု�မိုု� တန္္ဖိုးး��နည္းေေ��စေေသာာ သိုု�မဟုုတ္္ အားး�န
ည္းး�ခ််က္ျျ� ဖစ္ေေ�စေေသာာ၊ “ထိိခိုု�က�ြ�ယ္္မႈႈ” တိုု�႔� ဖင့့္� ဆက္္
စပ္ေေ�နႏိုု��င္ေေ�သ�ေၾ ကာာင့့္� ျျ ဖစ္္သည္္။ အဆိုု�ပါါ မေေကာာ
င��ေသာာ ခ်ိိ�တ္္ဆက္္မႈေေ�ၾ ကာာင့့္� ဤ လမ္းး�ညႊႊန္္ခ််က္္ မွွတ္္
စုု၌ ဘာာသ�ေရ�ွ�င့့္� တိုု�င္းး�ရင္းး�သားး� လူူမ်ိဳးး���စုု ဆက္ႏြြ��ယ္္မႈႈ
ဟူေေ�သာာ အသံုးး��အႏႈႈ�န္းး�ကိုု� အသံုးျျ���ပဳဳထားး�သည္္။

နိိဒါါန္းး�

အားး� မည္္သိုု�ရႈျျ� မင္္ကာာ တုံံ�႔� ပန္္ရန္္ �ရ�းခ််ယ္္သည့့္�အ�ပၚ
ထိုု�သူူ၏ သတ္္မွွတ္္ခံံထားး�ရေေသာာ ဝိေေ�သသလက ဏာာက
လႊႊမ္းး�မိုးး��ထားး�သည္္။ အခ်ိဳဳ��႕ေေ သာာ ဝိေေ�သသလက ဏာာမ�း�
(ဥပမာာ- အသားး�အ�ရာာင္္) သည္္ အ�တာ္္�အတန္္ လူူ
သိိမ�း�ၿ ပီးး� အျျ ခ�းရႈေေ�ထာာင့့္�မ�း� (ဥပမာာ- လိိင္္စိိတ္္တိိမ္းး�
ညႊႊတ္္မႈႈ) သည္္ ဆံုးျျ��� ဖတ္္ခ််က္္ခ််ခံံရျျ ခင္းး�၊ ျျ ငင္းး�ဆိုု�ခံံရမႈႈ
ကိုု� �ၾ ကာာ က�ြ� ႔�� ခင္းး�၊ သိုု�မဟုုတ္္ စိိတ္္ဒဏ္္ရာာတိုု�႔ေေၾ
ကာာင့့္� မ�ေ�ဝရန္္ မလံုု�ၿ ခံဳဳ�သည္္ဟုု ခံံစ�းရေေစႏိုု��င္္သည္္။6
ဝိေေ�သသလက ဏာာမ�း�သည္္ မိိမိိကိုု�ယ္္ကိုု� �ရ�းခ််ယ္္
ထားျျ�� ခင္းး� �ွင့့္� ပတ္္ဝန္းး�က််င္္မွွ သတ္္မွွတ္္ခံံရျျ ခင္းး� �ွစ္္မ်ိဳးး���စ
လံုးး�� ျျ ဖစ္ႏိုု���င္္သည္္ကိုု� သတိျျ�ပဳဳရန္္ အ�ရးးႀ ကီးး�သည္္။
ဥပမာာ- မသ န�ြ�မ္းး� အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း�သည္္ ကိုု�ယ္္တိုု�င္္ မသ န�ြ�မ္းျျ�� ဖစ္ေေ�နသည္္ဟုု မခံံယူူ
ထ�ေ�သ�ေၾ ကာာင့့္� အျျ ခ�းသူူမ�း�မွွ မသ န�ြ�မ္းး�အျျ ဖစ္္
ရႈျျ� မင္္ထားျျ�� ခင္းး�သည္္ ထိုု�သူူတိုု�အားး� ထိိခိုု�က္္နာာက််င္ေေ�စ
သည္္။

w ပါါဝင္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�။ ။ ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အဝိုု�င��ွ�င့့္� က််
ယ္ျျ� ပန္္႔ေေသာာ လူူသားး�ခ််င္းး�စာာနာာမႈႈဆိုု�င္္ရာာ စနစ္္အ တ�င္းး�
ဆံုးျျ��� ဖတ္္ခ််က္္ခ်ျျ� ခင��ွ�င့့္� လႈႈပ္္ရ��ေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး� �ွစ္္
မ်ိဳးး���လံုးး��၌ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� အဓိိ
ပ ၸ�ယ္ျျ� ပည့့္�ဝ စ�ာ ပါါဝင္ျျ� ခင္းး�။ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���

6

လူထုအသံ ျမင့္တင္ျခင္း၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ p. 47

7

WID ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသနည္း။

8

လိင္ႏွင့္ လူမ်ိဳးဆိုင္ရာ ဘက္ေပါင္းစံု အေရးပါေစျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူ လူမည္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ 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.

9

သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ ရွိႏွွ���င့့္�ၿ ပ��ေသာာ အရ
င္းး�အျျ မစ္္မ��ွ��င့့္� စ�မ္းး�ရည္္မ�း�ကိုု� ျျ မင့့္�တင္ေေ�ပးျျ� ခင္းျျ�� ဖင့့္�
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�မွွ ပါါဝင္ေေ�ဆာာင္္
ရ�က္ျျ� ခင္းး�သည္္ ရ ပ���ာ၏ ဒဏ္္ခံႏိုု���င္္မႈႈကိုု� တိုးး��တက္ေေ�စ
သည္္။ တစ္္ဦးးခ််င္းျျ�� ဖစ္ေေ�စ �ဒသခံံ အမ်ိဳးး���သမီးး� လႈႈပ္္ရ��း
မႈႈမ�း� �ွင့့္� အမ
႔ ဖ�ဲ�း�မွွ တစ္္ဆင့့္ျျ��� ဖစ္ေေ�စ �ဘးးဒဏ္္သင့့္� ရပ္္
ရ�ာအသိုု�င္းး�အဝိုု�င္းး�ရွိိ� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ ပါါဝင္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�
သည္္ �ရရွွည္္တည္္တံ့့�မႈႈကိုု� တိုးး��တက္ေေ�စျျ ခင္းး�၊ ဒဏ္္ခံႏိုု���င္္
မႈႈကိုု� ျျ မင့့္�တင္ေေ�ပးျျ� ခင္းး�၊ �ဒသခံံမ�း�မွွ ပိုု�င္္ဆိုု�င္္မႈႈကိုု� တိုးျျ���
မင့္ေေ��ပးျျ� ခင္းး�၊ �ဒသ တ�င္းး�ရွိိ� စ�မ္းး�ရည္္မ�း�ကိုု� ျျ မင့့္�တင္ေေ�
ပးျျ� ခင္းး�တိုု� ျျ ပဳဳလုုပ္ႏိုု���င္္သည္္။10 ပါါဝင္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခ
သည္္ လူူသားး�ခ််င္းး�စာာနာာမႈႈဆိုု�င္္ရာာ တ�င္္ ပိုု�မိုေေ��ကာာင္းး�မ�န္ေေ�
သာာ ရလာာဒ္္မ�း� ရရွိေေ��စ၍ စ�မ္းး�ရည္ျျ� မင့့္�တင္ျျ� ခင္းး�၏ အ
ဓိိကက�ေသာာ အစိိတ္္အပိုု�င္းး�တစ္္ခုု ျျ ဖစ္္သည္္။

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

• ၎သည္္ ထိိခိုု�က�ြ�ယ္္မႈႈ၏ အ�ျ ခခံံအ�ၾ ကာာ
င္းး�တရ�ျ� ဖစ္္သည္္။ လူူမ�း�စုုထက္္ ပိုု�၍တန္္ဖိုးး��န
ည္းး�သည္္ သိုု�မဟုုတ္္ အားး�နည္းး�သည္္ဟုု ညႊႊန္းျျ��
ပျျ ခင္းျျ�� ဖစ္္သည္္။
• -၎သည္္ အင္္အားး�/အာာဏာာဆက္ႏြြ��ယ္္မႈႈကိုု� ပံုေေ��
ဖာ္္�ကာာ ျျ ပည္္သူူလူထု
ူ ုအၾ ကားး�ရွိိ� စည္းး�လံုးး��ညီီ
ည�
တ္္မႈႈကိုု� အဟန္္
အ
႔ တားျျ�� ဖစ္ေေ�စသည္္။
• -အခ်ိဳဳ��႕ေေ သာာ အမ
႔ ဖ�ဲ�း�အ တ�က္္မူူ �ရ��ေခတ္္ မက္္
ဆိုု�ပိုေေ��တးးမီးး�ယန္းး� လူူမ်ိဳးး���စုုမ�း�မွွ ဆင္းး�သက္္လာာ
သူူမ�း� သိုု�မဟုုတ္္ တိုု�င္းး�ရင္းး�သားး� မ���ြ��ယ္္စုုမ�း�ကဲ့့�
သိုု� ၎တိုု�၏ သမိုု�င��ေၾ ကာာင္းး� ရင္းျျ�� မစ္္မ�း�
သည္္ အယူူအဆအားး� အရိိပ္္သ ဖ�ယ္္ လႊႊမ္းး�မ���ေန
သည္္။.

အီီရတ္ႏွွ��င့္္� ဆီးး�ရီးး�ယားး�ရွိိ� လူူနည္းး�စုုမ�း�အားး� ကာာ က�
ယ္ေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္ျျ� ခင္းး�
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w နာာမ္္စ�းမ�း�။ ။ နာာမ္္စ�းတစ္္ခုုဆိုု�သည္္မွာာ� လူူပုုဂိၢဳဳ��လ္္တစ္္
ဦးး စက�ျ�� ပ�ျ ခင္းး� (က ၽ��္�ပ္္ သိုု�မဟုုတ္္ သင္္) သိုု�မဟုု
တ္္ တစ္္စံုု�တစ္ေေ�ယာာက္္၊ တစ္္စံုု�တစ္္ခုုက �ျ ပာာဆိုျျ�� ခင္းး�ခံံရ
လွ််�င္္ (သူူမ၊ သူူ၊ ၎၊ သူူတိုု� သိုု�မဟုုတ္္ ထိုု�ဟာာ) ရည္္ညႊႊ
န္းး�သည့့္� စကားး�လံုးး��တစ္္လံုးျျ��� ဖစ္္သည္္။ က်ားး��/မေေရးးရာာ ခံံ
ယူူခ််က္္ �ျ ပာာင္းး�လဲဲထ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�
က�လးးငယ္္မ�း�အားး� �ခၚေေဝၚေေသာာ နာာမ္္စ�းသည္္ သူူ
တိုု�၏ က်ားး��/မေေရးးရာာ ဝိေေ�သသလက ဏာာအ�ပၚ အျျ
ခ�းသူူမ�း�၏ သ�ဘာာထားး�အျျ မင္္ သိုု�မဟုုတ္္ �မ�း ဖ��း
ခ်ိိ�န္္၌ သတ္္မွွတ္ေေ�သာာ လိိင္ႏွွ��င့့္� ကိုု�က္္ညီီမႈႈမရွိိ�ခဲ့့�ခ်ိိ�န���င္္ သူူ
တိုု�က အခက္္အခဲဲ ႀ ကံဳေေ��တ�ရသည္္။ ဥပမာာအားျျ�� ဖင့့္�
က်ားး��/မေေရးးရာာ ခံံယူူခ််က္္ �ျ ပာာင္းး�လဲဲထ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���
သမီးး�တစ္္ဦးးအားး� သူူမ၏ က်ားး��/မေေရးးရာာ ဝိေေ�သသလ
က ဏာာကိုု� န�းမလည္ေေ�သာာသူူမ�း� သိုု�မဟုုတ္္ သူူမ
အားး� ျျ ဖည္းျျ�� ဖည္းး�ခ််င္းး� ထိိခိုု�က္္နစ္္န�ေစလိုု�သူူမ�း�၊ သူူမ
သည္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�အျျ ဖစ္္ မိိမိိကုိိ�ယ္္ကိုု� သတ္္မွွတ္္ထားး�
ကာာ “သူူမ” ဟူေေ�သာာ နာာမ္္စ�းကိုု� ႀ ကိဳဳ�က္ႏွွ��စ္္သက္္သည္္
ကိုု� သတိိမမူူမိိသူူမ�း�မွွ “သူူ” ဟုု �ခၚဆိုႏိုု����င္္သည္္။ တစ္္ဦးး
တစ္ေေ�ယာာက္္၏ နာာမ္္စ�း(မ�း�)ကိုု� �လးးစ�း စ�ာ �ခၚေေဝၚ�
ခင္းး�သည္္ အားး�လံုးး��ပါါဝင္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�၏ ရိုးး��ရွွင��ေ
သာာ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္တစ္္ခုျျ� ဖစ္္သည္္။
w သင့့္�တင့္ေေ��လ်ာာ�က္္ပတ္ေေ�သာာ �နရာာထိုု�င္္ခင္းး� ဆိုု�သည္္မွာာ�
မသ န�ြ�မ္းး� အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�
သည္္ အျျ ခ�းသူူမ��ွ��င့့္� တန္းး�တူူ လူူအ
႔ ခ�င့့္�အ�ရးးမ��ွ��
င့့္� အ�ျ ခခံံက�ေသာာ လ�တ္္လ ပ�ြ�င့့္�မ�း�အားး� မွ််�တ၍ သ
က္ေေ�တာာင့့္�သက္္တာာရွိိ�စ�ာ ရရွိေေ��နသည္္ကိုု� �သခ��ေစရန္္
လိုု�အပ္ေေ�နေေသာာ အထူးး�ကိိစ ၥရ ပ���င္္ သင့္ေေ��လ်ာ္္��၍ လိုု�အ
ပ္ေေ�သာာ ျျ ပဳျျ� ပ င�ြ�မ္းး�မံျျ� ခင��ွ�င့့္� ခ်ိိ�န္္ညွိျျ�� ခင္းး� ျျ ပဳဳလုုပ္္ၿ ပီးး�
၎သည္္ အခ်ိဳးး���အစ�း မညီီမွ််�မႈႈ သိုု�မဟုုတ္္ လ�န္္ကဲေေ�
သာာ တာာဝန္္ ယူူရန္္ အတင္းး�အၾ ကပ္္ လုုပ္ေေ�ဆာာင္ျျ� ခင္းး�
မဟုုတ္္ပါါ။11
w ကမာာ လံုးး��ဆိုု�င္္ရာာ ဒီီဇိုု�င္းး�/ လက္္လွွမ္းး�မီီမႈႈသည္္ လက္္လွွမ္းး�
မီီ ရရွိိ�သည္္ကိုု� �သခ��ေစသည့့္� နည္းး�လမ္းး�တစ္္ခုု ျျ ဖစ္္
သည္္။ ၎သည္္ အထူးျျ��ပဳဳထားး�သည့့္� ဒီီဇိုု�င္းး� သိုု�မဟုုတ္္
ျ ပဳျျ� ပ င�ြ�မ္းး�မံျျ� ခင္းး� လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ရန္္ မလိုု�အပ္္ဘဲဲ ျျ ဖစ္ႏိုု���င္္
သမွ််� အမ�း�ဆံုးး�� အတိုု�င္းး�အတာာအထိိ လူူအားး�လံုးး��မွွ အ
သံုးျျ��� ပ�ု��င္ေေ�သာာ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�၊ အစီီအစဥ္္မ�း�၊ ထုုတ္္
ကုုန္္မ�း�၊ ပတ္္ဝန္းး�က််င္္ အသိုု�င္းး�အဝိုု�င္းး�မ�း�၏ ပံုု�စံံဒီီဇိုု�င္းး�ဟုု
အဓိိပ ၸ�ယ္္ရသည္္။

10

Action Aid, ေရွ႕တန္းသို႔။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္အား အေျပာင္းအ
လဲျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္စဥ္, p. 5 (၂၀၁၆).
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CRPD, Art. 2

BUILDING LOCAL THINKING GLOBAL

ေဆာာင္္ရန္္/�ရွာာ�င္္ရန္္ အသံုးး��အႏႈႈ�န္းး�မ�း�ဆိုု�
င္္ရာာ သိေေ�ကာာင္းး�စရာာမ�း�
ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္သည္ မည္သည့္ အေခၚအေဝၚကို
သံုးစြဲေျပာဆိုရန္ မေသခ်ာေနခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�

မိန္းကေလးငယ္တို႔အား သူတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ နာမ္
စားအပါအဝင္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မည္သည့္ အေခၚအေဝၚႏွ
င့္ ဘာသာစကားကို ေခၚေဝၚသံုးစြဲရန္ ႏွစ္သက္သည္ကို ေ
မးျမန္းရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဤတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သင့္ေ
လ်ာ္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယဘုယ်
လမ္းညႊန္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
လူမ်ားအား အတိုေကာက္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ညႊန္းဆိုျ
ခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုကဲ့သို႔
ေျပာဆိုျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားမွ သူတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္၍ သူတို႔အား ေခၚေဝၚသမုတ္ကာ နာမည္တြ
င္ေစႏိုင္သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဝိေသသလကၡ
ဏာတစ္ခုျဖင့္သာ ဥပမာ - မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီး၊ ေယာ
က်္ာလ်ာ အမ်ိဳးသမီး စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းကို
ေရွာင္က်ဥ္ပါ။
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အသံုးျပဳသင့္ေသာ အသံုးအႏႈန္း

ေရွာင္က်ဥ္ရမည့္ 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

ဖယ္က်ဥ္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးင
ယ္မ်ား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

ေယာက်ၤားခ်င္း လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ ညစ္ညဴးေသာ လိ
င္ဆက္ဆံျခင္း

စကားလံုး အျပည့္အဝမပါဘဲ အတိုေကာက္မ်ား သံုးႏႈန္းျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ PWDs, မသန္စြမ္းသူမ်ား, OAPs,သက္ႀကီး ပင္စင္စားမ်ား။
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မတူူ က�ျ� ပ�ေ�
သာာ အမ်ိဳးး���သ
မီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�
က�လးးငယ္္
မ�း� ရင္္ဆိုု�င္္ႀ
ကံဳေေ��တ�႔ေေနရေေ
သာာ အႏၱၱ�ရာာယ္္
မ��ွ��င့့္� အခက္္
အခဲဲမ�း�

GBV ဆိုင္ရာ ထိေရာက္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖ
စ္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မ
တူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ
ေတြ႔ႀကံဳရေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ား ေ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 အႏၱရာယ္ ျမင့္မားကာ သူတို႔၏ မူလအေျခအေနသို႔ ျ
ပန္လည္ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ား ရယူရာတြင္
အခက္အခဲမ်ား တိုးျမင့္စြာ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
မွ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 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 အစီအစဥ္၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမင့္တ
င္ေပးပါ။ ၎တို႔၏ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဖြဲ႔မ်ားအတြ
င္း မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားးအား တက္ၾကြစြာ ပါ
ဝင္ေစသည့္ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြ
င္ ပဋိပကၡ ေဘးဒဏ္သင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းရွိ မတူကြဲျ

ဤ သင္ခန္းစာအပိုင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆို

ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အတူ

င္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ

ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အား နားလည္ေပးျခင္းတြင္ အ

န္းကေလးငယ္မ်ား အားလံုးမွ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ၊

က်ိဳးေက်းဇူးရႏိုင္ပါသည္။ GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြ

က႑ေပါင္းစံုမွ မမွ်တျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုး

က္သူမ်ား အားလံုးသည္ က႑ေပါင္းစံုမွ ဖိႏွိပ္သက္ေရာ

ရြားေစသည့္ က်ား/မေရးရာ အေျချပဳေသာ အႏၱ

က္မႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈ အေၾကာင္းကို ပို၍ ေလ့လာရန္ က

ရာယ္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို အဓိကထား၍ ေ

တိေပးႏိုင္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား

ဖာ္ျပထားသည္။ ဤ သင္ခန္းစာအပိုင္းတြင္ ပထမ

အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ႏို

ဦးဆံုးအေနျဖင့္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ

င္ပါသည္။

င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ ေတြ႔ႀကံဳလာႏိုင္ေသာ
သာမန္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ျ
ပထားၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ အုပ္စုမ်ားအတြ
က္ သီးျခား အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို
အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။
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ယ�န႔ေေခ တ�ြ�င္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�၏ လႈႈပ္္ရ��း
မႈႏွွ��င့္္� က ၽ��္�ပ္္တိုု�ကိုု�ယ္္တိုု�င���င္္ ရွိေေ��နေေသာာ စိိ
န္ေေ�ခၚမႈႈမွာာ� က႑�ပါါင္းး�စံုု�မွွ ခ�ျ� ခ�းဆက္္ဆံျျ� ခ
င္းး�မ�း�၏ ရႈႈပ္ေေ�ထ�းမႈႈမ�း�ကိုု� ျျ မ င���ယ္ေေ�အာာ
င္္ ျျ ပဳဳလုုပ္္ကာာ ၾ ကားး�ဝင္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ရမည္္။
သိုု�မွွသာာ ဖယ္္က််ဥ္္ခံံထားး�ရေေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ�း�သည္္ က ၽ��္�ပ္္တိုု�႔ေျျ�ပာာဆိုေေ��နေေသာာ �ျ ပာာ
င္းး�လဲဲမႈအ
ႈ တ�က္္ မည္္ကဲ့့�သိုု� အက်ိဳးး���သက္ေေ�ရာာ
က္ေေ�စမည္ႏွွ��င့္္� ပတ္္သက္္၍ ပါါဝင္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္္
လာာၿ ပီးး� အနာာဂ တ�ြ�င္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�၏
လႈႈပ္္ရ��းမႈႈ လမ��ေၾ ကာာင္းး�မ�း�တ�င္္ က ၽ��္�ပ္္တိုု�
ကိုု�ယ္္တိုု�င္္ ကတိိကဝတ္ျျ�ပဳဳထားး�သည္ႏွွ��င့္္�အညီီ
လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ရာာ တ�င္္လည္းး� ပါါဝင္္လ�္���င္္သည္္။”
မာာရွာာ� ဒါါလင္းး�၊ AWID ဖိုု�ရမ္္” ကမာာ အႏွံံ��
႔� ဖစ္္စဥ္္အားး� ျျ ပန္္လည္္
ဖန္္တီးျျ�� ခင္းး�” ဂ�ာဒလာာဂ�ာရာာ၊ မက္္စီီကိုႏိုု����င္္ငံံ။ �အာာက္္တိုု�ဘာာ
၂၀၁၂။ https://bit.ly/2LpbAGx

မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ား၏ တိုးျမင့္လာေသာ GBV ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္သည့္ အႏၱရာ
ယ္မ်ားႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုမွ မမွ်တမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏
အင္အား/အာဏာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္းကို မည္ကဲ့
သို႔ ထိခိုက္ေစသည္ကို နားလည္ထားျခင္းသည္ GBV ဆို
င္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား သူတို႔၏ တံု႔ျပန္ေ
ဆာင္ရြက္မႈကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္
ကူညီေပးသည္။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ
w မိိသားး�စုႏွွ��င့့္� ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အဝိုု�င္းး�အားး� �ထာာက္္ပံ့ေေ��ပးးသ
ည့့္� ယႏၱၱ�ရ�းမ�း� ဆံုးး��ရႈံးျျ��� ခင္းး�။ �နရ ပ�ြ�န္္
ခ�ာ ထ�က္ေျျ�� ပ�ေ
နစဥ္္အ တ�င္းး� မၾ ကာာခဏဆိုု�သလိုု� မိိသားး�စုုမ��ွ��င့့္� ရပ္္
ရ�ာအသိုု�င္းး�အဝိုု�င္းး�မ�း�သည္္ တ က�ဲတျျ ပ�ျ� ဖစ္္ကာာ အစ
ဥ္္အလာာအရ ရွိႏွွ���င့့္�ၿ ပ��ေသာာ ရ ပ���ာ အ�ထာာက္္အပံ့့� ပံုု�စံံ
မ�း�သည္္ အားး�နည္းး�သ�း�တတ္္သည္္။ ဤကဲ့့�သိုု�႔ေေသာာ ရပ္္
ရ�ာအသိုု�င္းး�အဝိုု�င္းး� ကာာ က�ယ္ေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႈစနစ္္မ�း�
အားး�နည္းး�သ�ျ�� ခင္းး�သည္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သ
မီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�သိုု� အက်ိဳးး���သက္ေေ�ရာာက္္
မႈႈရွိေေ��စသည္္။ အထူးး�သျျ ဖင့့္� သူူတိုု�အ တ�က္္ အနည္းး�င
ယ္ေေ�သာာ ကာာ က�ယ္ေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႏွွ��င့့္� အကယ္္၍ GBV
ေ တ�ႀ ကံဳဳ�လာာပါါက ၎တိုု� ယံုု�ၾ ကည�ေ�သာာ၊ အကူူအ
ညီေေ�တာာင��ု��င္ေေ�သာာ လူူမွာာ�လည္းး� အနည္းး�ငယ္္သာာ ရွိေေ��
သ�ေၾ ကာာင့့္� ပိုု�၍ ခက္္ခ�ေစပါါသည္္။ အ�ရ�ေပၚ အ�ျ ခ
အ�နတစ္္ခုု ျျ ဖစ္ေေ�ပၚလာာလွ််�င္္ အသက္္အ ရ�ယ္္ႀ ကီးး�ရ
င့္ေေ��သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�၊ ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္ မိိန္းး�က�လးး
ငယ္္မ�း�၊ အျျ ခ�းနည္းျျ�� ဖင့့္� သ န�ြ�မ��ေသာာ မိိန္းး�က�လးး
ငယ္္မ��ွ��င့့္� အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�သည္္ ၎တိုု�အားး� မၾ ကာာ
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ခဏ အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႈ အႏၱၱ�ရာာယ္္ က�ေရာာက္ေေ�စႏိုု��င္္သည့့္�
လူူသူူ သိိရွိိ�မႈႈနည္းေေ��သာာ ရ ပ���ာ အသိုု�င္းး�အဝိုု�င္းး� အေ ဝဖ�ဲင္္
မ�း� သိုု�မဟုုတ္္ မိိသားး�စုုအ�ပၚ မွီီ�ခိုု�ရႏိုု��င္္သည္္။ အထူးး�သျျ
ဖင့့္� လိိင္္တူူ ဆက္္ဆံေေ�ရးးမ�း�အားး� ရာာဇဝတ္္မ��ျ မာာက္္သ
ည္္ဟုု သတ္္မွွတ္္ထ�ေ�သာာ အ�ျ ခအ�နမ်ိဳးး���တ�င္္ မတူူ
က�ျ� ပ�ေ�သာာ က်ားး��/မေေရးးရာာ ဝိေေ�သသလက ဏာာမ��ွ��
င့့္� လိိင္္စိိတ္္တိိမ္္ညႊႊတ္္မႈႈရွိေေ��သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�
က�လးးငယ္္မ�း�သည္္ အက််ပ္္အတည္းး�ကာာလ မက�ေ
ရာာက္္မီီ
တ�င္္ ၎တိုု�၏ �ဒသအ�ျ ခအ�နအားး� ပိုု�၍ လံုု�ၿ
ခံဳဳ�စ�ာ လမ��ေၾ ကာာင��ေပးးရန္္အ တ�က္္ က�န္္ယက္္မ��ွ��င့့္�
မဟာာဗ်ဴဴ�ဟာာမ�း�ကိုု� ဂရုုတစိုု�က္္ ပံံ့့��ပိုးး��တည္ေေ�ထာာင္ႏိုု���င္္
သည္္။ �နရ ပ�ြ�န္္
ခ�ာ �ျ ပာာင��ေရႊႊမႈေေ�ၾ ကာာင့့္� ၿ ပိဳဳ�က�ဲ
သ��ေ�
သာာ ၎ က�န္္ယက္္မ��ွ��င့့္� မဟာာဗ်ဴဴ�ဟာာမ�း�သည္္ သူူ
တိုု�မွွ GBV ကိုု� �တ�ႀ ကံဳႏိုု����င္ေေ�သာာ အႏၱၱ�ရာာယ္္ ျျ မင့့္�မ�ျ�
ခင��ွ�င့့္� ထိုု�သူူတိုု�မွွ အကူူအညီေေ�တာာင္းး�ခံႏိုု���င္္သူူ အ�ရအ
တ�က္္ �လ်ာ့့��နည္းး�သ�ျ�� ခင္းး�တိုု� ျျ ဖစ္ေေ�ပၚေေစသည္္။ မတူူ
က�ျ� ပ�ေ�သာာ လူူမ်ိဳးး���စုႏွွ��င့့္� ဘာာသ�ေရးး အုုပ္္စုု တ�င္္ ပါါဝ
င္ေေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�သည္္
အထူးး�သျျ ဖင့့္� တိုု�င္းး�ရင္းး�သားး� မ���ြ��ယ္္စုု သိုု�မဟုုတ္္ ဘာာ
သ�ေရးးတိုု�က �ဒသ တ�င္းး� ပဋိိပက ကိုု� ျျ ဖစ္ေေ�ပၚေေစသ
ည့့္� �နရာာ တ�င္္ သူူတိုု�၏ လူူမ���ေ�ရးး သိုု�မဟုုတ္္ ဘာာ
သ�ေရးး အ�ျ ခခံံအ�ပၚ ပစ္္မွွတ္္ထားး�ခံံရႏိုု��င္္သကဲ့့�သိုု�
GBV အႏၱၱ�ရာာယ္္ကိုု�လည္းး� တိုးျျ��� မင့့္� ခံံစ�ု���င္္သည္္။

အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�

“

w မွီီ�ခိုျျ�� ခင��ွ�င့့္� ထိိန္းး�ခ်ဳဳ�ပ္္မႈႈ။ အမ်ိဳးး���သမီးး� သိုု�မဟုုတ္္ မိိန္းး�က�
လးးငယ္္တစ္္ဦးးသည္္ သူူမ၏ မိိဘ သိုု�မဟုုတ္္ လ က���ေ�
ဖာ္္�အားး� အုုပ္္ထိိန္းး�သူူအျျ ဖစ္္ မွီီ�ခိုု�ထားး�ရေေသာာ ဆ က�ြ�ယ္္
ဆက္္ဆံံမႈႈမ�း�တ�င္္ အင္္အားး�/အာာဏာႏွွ��င့့္� ထိိန္းး�ခ်ဳဳ�ပ္္မႈႈအၾ
ကားး�ရွိိ� ကိိစ ၥရပ္္မ�း�သည္္ ပိုု�မိုု� ရႈႈပ္ေေ�ထ�ု���င္္သည္္။ အုုပ္္ထိိ
န္းး�သူူမ�း�အ�ပၚ မွီီ�ခိုု�မႈႈ တိုးျျ��� မင့့္�လ�ေစျျ ခင္းျျ�� ဖင့့္� မတူူ က�ျ�
ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အားး�
ဆန္္
က််င္္အသံုးျျ��� ပ�ု��င္ေေ�သာာ အင္္အားး�/အာာဏာႏွွ��င့့္� ထိိန္းး�ခ်ဳဳ�
ပ္္မႈႈ၏ တစ္္ခုႏွွ��င့့္� တစ္္ခုု ဆက္ႏြြ��ယ္ျျ�ပဳဳမူူသည့့္� နည္းး�လ
မ��ွ�င့့္� ထူးျျ�� ခ�ေ�သာာ နည္းး�ဗ်ဴဴ�ဟာာမ�း�တ�င္္ �အာာက္္ပါါ
အခ််က္္မ�း� ပါါဝင္္သည္္။13
- အၾ ကမ္းး�ဖက္ေေ�သာာ အုုပ္္ထိိန္းး�သူူမ�း�မွွ သူူမအားး� ျျ ပဳဳ
စုေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႈ မေေပးးဘဲဲ ပစ္္ထားျျ�� ခင္းး� သိုု�မဟုုတ္္
အ�ျ ခခံံ �ထာာက္္ပံ့့�မႈႏွွ��င့့္� ျျ ပဳဳစုေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႈ (အစ�း
အ�သာာက္္၊ �င�ေၾ ကးး၊ တစ္္ကိုု�ယ္္ရည္္ သန္္
ရွွင��ေရးး)
အားး� မေေပးးဘဲဲ ဟန္္
တားး�ထားျျ�� ခင္းး� သိုု�မဟုုတ္္ ၿ ခိိမ��ျ�
ခာာက္ျျ� ခင္းး�တိုု� ျျ ပဳဳလုုပ္ႏိုု���င္္သည္္။
- အၾ ကမ္းး�ဖက္ေေ�သာာ အုုပ္္ထိိန္းး�သူူမ�း�မွွ အမ်ိဳးး���သမ��ွ�င့့္�
မိိန္းး�က�လးးငယ္္တိုု�၏ ပံုု�မွွန္္ လည္္ပတ္ႏိုု���င္ျျ� ခင္းး� (ဥပမာာ
- �ဆးးကုုသျျ ခင္းး�၊ ပစ ည္းး�ကိိရိိယာာ) ကိုု� ကူူညီေေ�ပးးသ

ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား GBV ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား p. 139. https://bit.ly/2KhTOnT, p. 141. အင္အား/အာဏာႏွင့္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စက္ဝိုင္းအား ကိုးကားေဖာ္ျပျခင္း၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဝစ္ကြန္ဆင္ျပည္နယ္ အစိုးရညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔။
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ည့့္� အထူးး� အ�ထာာက္္အပံ့့�အားး� ��ာ�င���ျ��� ခင္းး�၊ ထိိ
န္းး�ခ်ဳဳ�ပ္္ဟန္္
တားျျ�� ခင္းး�၊ တလႊဲဲ�အသံုးျျ���ပဳျျ� ခင္းး� သိုု�မဟုုတ္္
ထိုု�ကဲ့့�သိုု� မလုုပ္ေေ�ဆာာင္ႏိုု���င္္ရန္္ ၿ ခိိမ��ျ�ခာာက္ႏိုု���င္္သည္္။
- အၾ ကမ္းး�ဖက္ေေ�သာာ အုုပ္္ထိိန္းး�သူူမ�း�သည္္ အမ်ိဳးး���သ
မ��ွ�င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္တိုု�၏ �င�ေၾ ကးးအားး� သူူတိုု�အ
တ�က္္ အသံုးျျ��� ပ�ု��င္္သည္္။ သိုု�မဟုုတ္္ ၎တိုု�၏ ခ�င့္ျျ��ပဳဳ
ခ််က္္မရဘဲဲ �င�ေၾ ကးးဆိုု�င္္ရာာ ဆံုးျျ��� ဖတ္္ခ််က္္မ�း� ခ််မွွ
တ္ႏိုု���င္္သည္္။
- အၾ ကမ္းး�ဖက္ေေ�သာာ အုုပ္္ထိိန္းး�သူူမ�း�သည္္ အမ်ိဳးး���သ
မ��ွ�င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္အားး� လူူမႈေေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ က�န္္ယ
က္္မ�း�မွွ ဖယ္္က််ဥ္္ထ�ု���င္္သည္္။
- ၎တိုု�၏ မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈ သိုု�မဟုုတ္္ အသက္္အ ရ�ယ္ေေ�ၾ
ကာာင့့္� အၾ ကမ္းး�ဖက္ေေ�သာာ အုုပ္္ထိိန္းး�သူူမ�း�သည္္ အ
မ်ိဳးး���သမ��ွ�င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္အားး� အရွွက္္တ က�ျ� ဖစ္ေေ�
စႏိုု��င္္သည္္ သိုု�မဟုုတ္္ ျျ ပက္္ရယ္ျျ� ပ�ု��င္္သည္္။
- အၾ ကမ္းး�ဖက္ေေ�သာာ အုုပ္္ထိိန္းး�သူူမ�း�သည္္ သူူတိုု�တ�
င္္ရွိေေ��သာာ စိိတ္္ဖိိစီးး�မႈႈအ တ�က္္ (ဥပမာာအားျျ�� ဖင့့္� သူူ
တိုု�အားး� ျျ ပဳဳစုေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္ရျျ ခင္းး�၏ ရလာာဒ္္အျျ ဖစ္္)
အမ်ိဳးး���သမီးး� သိုု�မဟုုတ္္ မိိန္းး�က�လးးငယ္္အားး� အျျ ပစ္္
တင္ႏိုု���င္္သည္္။

hand-paper
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ရုုပ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ အဟန္္႔အတားး�မ�း�သည္္ မတူူက�ျ�ပ�ေ�
သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�မွွ ဝန္ေေ�
ဆာာင္္မႈႈမ�း� လက္္လွွမ္းး�မီီရာာတ�င္္ သက္ေေ�ရာာက္္မႈႈရွိေေ��
စကာာ လူူသားး�ခ််င္းး�စာာနာာမႈႈ/အျျခ�း လုုပ္ေေ�ဆာာင္ေေ�နသူူ
မ�း�မွွ ဖန္္တီးး�ခ�ေ�သာာ သိုု�မဟုုတ္္ သဘာာဝအရ ျျဖစ္ေေ�ပၚ
လ�ု��င္္သည္္။ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း�၏ လ�တ္္လပ���ာ �ရႊႊေလ��ေ�နထိုု�င္္မႈႈကိုု� တားး�ဆီးေေ��စ
သည့့္� က်ားး��/မေေရးးရာာ စံံသတ္္မွွတ္္ခ််က္္မ��ေ�ၾကာာင့့္� ရုုပ္္
ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ အဟန္္႔အတားး�မ�း�သည္္ �ပါါင္းး�စပ္ျျ�ဖစ္ေေ�ပၚ
လာာကာာ GBVမွွ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူမ�း�ကိုု� ဖယ္္က််ဥ္္
ထားး�မႈႈ မ��ျ�ပ�းလာာသည္္။ ၎သည္္ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာ
သူူ မ�း�အားး� ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ��ွ��င့့္� �ဝးးက�ာ �စသည့့္�
အ�ရးးႀကီးေေ��သာာ အခ််က္္တစ္္ခုျျ�ဖစ္္သည္္။ က််ဥ��ျ�မာာ
င��ေသာာ တံံခါးး�မ�း�၊ �လွွကားး�မ််�း၊ �လွ်ာာ��က္္လမ္းး� ဆ
င��ျခေေလ်ာာ�မ�း�သည္္ ဝွီးး��ခ်ဲဲ� ျျဖင့့္� သ�း�လာာရန္္ လိုု�အပ္ႏိုု���
င္ေေ�သာာ ရုုပ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ မသန�ြ�မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� အတ�က္္ ရုုပ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ
လက္္လွွမ္းး�မီျျ�ခင္းး�တ�င္္ အကန္္႔အသတ္ျျ�ဖစ္ေေ�စသည္္။
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info-circle
သတင္းအခ်က္အလက္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အားလံုးအတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရယူႏိုင္၍ လက္လွမ္းမမီႏို
င္ခ်ိန္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အဟန္႔အတား
မ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ား ေျ
ပာဆိုႏိုင္၍ အၾကား သို႔မဟုတ္ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္း
ခ်က္ ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ စာ
ဖတ္ရန္ ယံုၾကည္ခ်က္ မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ 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
စိိတ္ေေ�န သ�ဘာာထားး�မ�း�
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ
စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားသည္
GBV ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ မတူ
ကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား မွ်
တ၍ ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အဓိက အ
ဟန္႔အတား တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေသးသည္။ တိုက္ရိုက္ ခြဲျ
ခားဆက္ဆံေသာ အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္ သတိမမူဘဲ ျပဳလု
ပ္မိေသာ ဘက္လိုက္မႈတို႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား GBV အစီအစဥ္တြင္
ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီျခင္းမွ ဖယ္က်
ဥ္ခံရေစသည္။

university
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ား ဆိုရာတြင္ မ
တူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံေနသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေ
ပၚလစီမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူ
အတြက္ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူႏိုင္ရန္ အ
မ်ိဳးသား လက္တြဲေဖာ္တစ္ဦး၏ သေဘာတူညီခ်က္ လိုအ
ပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ အေပၚ ခြဲျ
ခားဆက္ဆံျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ လိင္တူ
ဆက္ဆံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေ
သာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

လးငယ္မ်ားမွ အကူအညီရွာေဖြရာတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
အား ကန္႔သတ္ေစသည္။ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းသည္ စိတ္
ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေ
ရး ျပႆနာမ်ားသို႔ ဦးတည္ေစႏိုင္ကာ မွီခိုမႈကို တိုးျမင့္ေ

GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား မတူကြဲျ

စ၍ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ကန္႔သတ္ေပးသည္။ ၎သည္

ပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ပါဝ

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အ

င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမီမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးႏို

ဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ကာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပညာေရး

င္ရန္အတြက္ ဖယ္ရွားလိုက္ႏိုင္ေသာ အဟန္႔အတားမ်ား

ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေစျ

အား ပစ္မွတ္ထား၍ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေအာ

ခင္းတြင္လည္း အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္သည္။

အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�

အဟန္္
အ
႔ တားး�အားး� ခ�ျ� ခ
မ္းး�စိိတ္ျျ� ဖ�ျ ခင္းး�

ယ္ကို ပိုမိုက်ေရာက္ေစကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ

က္ေဖာ္ျပပါ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အဟန္႔အတားအား ခြဲျခ
မ္းစိတ္ျဖာမႈမွ ထုတ္ႏုတ္ မွီျငမ္းထားေသာ အဟန္႔အတား

သတင္းအခ်က္အလက္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး

အား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း မူေဘာင္က ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

ငယ္မ်ား အားလံုးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မ
ရယူႏိုင္၍ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ခ်ိန္တြင္ သတင္းအခ်က္အလ

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ား။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အ

က္ဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။ မတူကြဲျပားေ

ဟန္႔အတားမ်ားသည္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ

သာ ဘာသာစကားမ်ား ေျပာဆိုႏိုင္၍ အၾကား သို႔မဟုတ္

င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရာ

အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိ

တြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေစကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ/အျခား

န္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္ရန္ ယံုၾကည္ခ်က္မရွိေသာ

လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားမွ ဖန္တီးခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ သဘာ

သို႔မဟုတ္ မဖတ္ႏို္င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး

ဝအရ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ

ငယ္မ်ားသည္ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ GBVဆိုင္ရာ

လးငယ္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕လ်ားေနထိုင္မႈကို တား

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို လ

ဆီးေစသည့္ က်ား/မေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာ

က္လွမ္းမီရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေတြ႔ႀ

င့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားသည္ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေ

ကံဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ဝန္ေ

ပၚလာကာ GBVမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို ဖယ္က်ဥ္

ဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရန္အတြက္သာ သရုပ္ပံုေဖာ္ျခင္းျ

ထားမႈ မ်ားျပားလာသည္။ ၎သည္ လြတ္ေျမာက္လာ

ဖင့္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖယ္က်ဥ္ခံရေ

သူ မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာ ေစသည့္ အေ

စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူ

ရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ

မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ အခ်ိဳ႕အား ထိုဝ

တံခါးမ်ား၊ ေလွကားမ်ား၊ ေလွ်ာက္လမ္း ဆင္ေျခေလ်ာ

န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သူတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ မသက္ဆို

မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲျဖ

င္သည္ကို မေသခ်ာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏြးေထြးမႈ မရွိသည္

စ္ေစသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားသည္ ဝွီးခ်ဲ ျဖင့္ သြားလာရန္ လို

ဟု ခံစားရေစျခင္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မရယူႏိုင္ေစသည့္ အ

အပ္ႏိုင္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီး

ဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။ အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕ယြ

မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လ

င္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔အား ကူညီကာ ဆ

က္လွမ္းမီျခင္းတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည္။ မသန္စြ

က္သြယ္ေပးမည့္ သေကၤတဘာသာစကားျဖင့္ မရရွိႏိုင္ေ

မ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ျခင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ျဖစ္ျ

သာ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လံုၿ

ခင္း တို႔ကို အေျခခံ၍ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ

ခံဳေသာ ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝ

င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားမွ ဖံုး

င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရုန္းကန္ရေစႏိုင္သည္။

ကြယ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း တို႔ျဖစ္ႏိုင္
သည္။ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလ

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား။ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ စိတ္ေန

ကၡဏာ၊ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ လူမ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ဘာ

သေဘာထားမ်ားသည္ GBVဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခ

သာေရးသည္ ၎တို႔အား အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္

င္း အစီအစဥ္တြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ

ဆံျခင္း အႏၱရာယ္သို႔ က်ေရာက္ေစႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္

န္းကေလးငယ္မ်ား မွ်တ၍ ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခ

သူတို႔၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအား ဖံုးကြယ္ထားေပးႏိုင္

င္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေစေသာ အဓိကအဟန္႔အတား တစ္ခုအျ

သည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္တြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ ရု

ဖစ္ ရွိေနေသးသည္။ တိုက္ရိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ အျပဳ

ပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းသည္ GBV အႏၱရာ

အမူ သို႔မဟုတ္ သတိမမူဘဲ ျပဳလုပ္မိေသာ ဘက္လိုက္မႈ
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တို႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး

င္းအဝိုင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

ငယ္မ်ားအား GBV အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာ

မွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။ GBV တံု႔ျပန္ေဆာ

င္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီျခင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ခံရေစသည္။ အမ်ိဳး

င္ရြက္မႈ အဖြ႔ဲမ်ားရွိ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း

သားမ်ား ႀကီးစိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

မ်ားအား ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အျခားဥပမာ

တြင္ အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရႈတ္ခ်ျပစ္တင္ေသာ

မ်ားတြင္ မီးဖြားခြင့္၊ ကေလးထိန္းခြင့္ မေပးေသာ သို႔မဟု

သေဘာထားမ်ားသည္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝုိင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊

တ္ ကေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ မေထာက္ပံ့ေပးေ

၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ GBV ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွ

သာ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လိုက္ေ

င့္ အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာ

လ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ထားျခင္း မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ မကိုက္

င္ရြက္ေနသူမ်ားထံမွ အဆင့္အတန္း၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ HIV

ညီေသာ လုပ္သား စုေဆာင္းေရး အေလ့အထမ်ား ပါဝင္

ပိုး ရွိ/မရွိ၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအေပၚ အေျခခံေသာ

သည္။ ၎တို႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ

မလိုမုန္းထားျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားျခင္း၊ လိင္တူခ်စ္သူ

အေလ့အက်င့္မ်ားကိုလည္း မပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေပ။

မ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ ကဲ့သို႔ ဝတ္
စားဆင္ယင္သူမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ အသက္ႀကီး
ရင့္သူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔ကိုလည္း ေတြ႔ႀကံဳရ

ေအာာက္ေေ�ဖ�ျ� ပပါါ အပိုု�င္းး�သည္္ က�ျ� ပ�ျ� ခ�းန�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���
သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္ အုုပ္္စုုမ�း�ကိုု� ဦးးတည္္ထားး�သည္္။

သည့္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္။ မတူကြဲျပားေသာ

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား GBV တံု႔ျပ

သီးျခားအုပ္စုမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ စည္းရံုးေ

န္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေသာ ေနရာမ်ား

ရး ပံုစံတစ္ခုကဲ့သို႔ အသံုးဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီး

တြင္ ေႏြးေထြးစြာ လက္ခံေၾကာင္းကို GBV ဆိုင္ရာ လႈပ္

မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ အုပ္စုတစ္ခုတည္းတြ

ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ တက္ၾကြစြာ ရွင္းလင္း အသိေပးျ

င္သာ ပါဝင္ခဲသည္ကို သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾ

ခင္းမရွိလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္

ကာင့္ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီရွိ မတူကြဲျပားမႈ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္

ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ တူညီေသာ

အုပ္စုမ်ားအၾကားရွိ က႑စံု အေတြ႔အႀကံဳကို စဥ္းစားမိရန္

အေတြ႔အႀကံဳကို ထပ္မံ ႀကံဳေတြ႔မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ကာ

အေရးႀကီးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား

အကူအညီေတာင္းခံမည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

အား ၎တို႔၏ ဝိေသသလကၡဏာ ရႈေထာင့္တစ္ခုအေပၚ
တြင္ အေျခခံ၍ အုပ္စုလိုက္ ရႈျမင္ျခင္းသည္ သူတို႔၏ အား

လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း။ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အ

သာခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ထူးျခားေသာ အေျခအေန တစ္ခု

တားမ်ား ဆိုရာတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

စီတိုင္းကို ေမွးမွိန္ေစသည္။

မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံေနသည့္ လုပ္
ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျ
ဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူအတြက္ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာ
င့္ေရွာက္မႈ ရယူႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား လက္တြဲေဖာ္တစ္ဦး၏
သေဘာတူညီခ်က္ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။
၎သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြ
င့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မဟုတ္ေသာ္
လည္း အထူးသျဖင့္ လိင္တူ ဆက္ဆံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ျ
ဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 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
16
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ခ် အျမင့္ဆံုးျဖစ္ကာ သတိမမူမိေသာ/မျမင္လြယ္ဆံုးေ
သာ လူဦးေရလည္း ျဖစ္သည္။17 ငယ္ရြယ္ေသာ ဆယ္ေ
က်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားသည္ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္သို႔ ေ
ရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ သူတို႔တြင္ လိုအပ္မည့္ စြမ္းရည္မ်ား၊

မ်ားျပားလာေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္ လူဦးေရအခ်ိဳးအ

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ သိျမင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္

စားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား

ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ သက္

အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ အု

လတ္ပိုင္းအရြယ္၏ အခန္းက႑မ်ား၊ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား

ပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ထိုအုပ္စုသည္ ပို၍ျမင့္မားေသာ ျ

မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လာသည္။18

အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�

ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္အ ရ�
ယ္္ မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္ေ

ဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ အရြယ္မတိုင္ခင္ လက္ထပ္
ထိမ္းျမားေပးျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္
အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ အဓမၼက်င့္ျခင္း အႏၱရာယ္မ်ား ေတြ႔ႀ
ကံဳေနရသည္။14 အက်ပ္အတည္းကာလတြင္ ဆယ္ေက်ာ္
သက္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အႏၱရာယ္
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

Girl Shine, သည္္ အစီီအစဥ္္ စံံပံုု�စံံတစ္္ခုု ျျ ဖစ္္၍ လူူ
သားး�ခ််င္းး�စာာနာာမႈႈ အ�ျ ခအ�နမ�း�တ�င္္ ဆယ္ေေ�က်ာ္္��
သက္္ မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� အားး� စ�မ္းး�ရည္ျျ� မင့္္�တင္ေေ�
ပ�ေသာာ၊ အကာာအ က�ယ္ေေ�ပ�ေသာာ၊ သိုု�မဟုုတ္္ ပံ့့�ပ���ေ
ပ�ေသာာ အရင္းး�အျျ မစ္္ ပံုု�စံံအစံုျျ�� ဖစ္္သည္္။ ၎ တ�င္္
ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္ မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ တ�က္္ GBV
အစီီအစဥ္္ လႈႈပ္္ရ��းမႈႈမ�း� အ�ကာာင္္အထည္္ �ဖ�ေ�
ဆာာင္ျျ� ခင္းး�၊ ဒီီဇိုု�င��ေရးး ဆ�ျ� ခင��ွ�င့္္� �စာာင့္္�ၾ ကည့္ေေ��လ့့
လာျျ� ခင္းး�တ�င္္ လူူငယ္္မ��ွ��င့္္� ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္ မိိန္းး�
က�းငယ္္မ�း�အားး� ခ်ိိ�တ္္ဆက္္ပါါဝင္ေေ�စျျ ခင္းး�ဆိုု�င္္ရာာ
သီးျျ�� ခ�း လမ္းး�ညႊႊန္္ခ််က္္မ�း� ပါါဝင္္သည္္။

ယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား သတိမမူ
မိဘဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိခ်ိန္တြင္ မိန္းကေလးငယ္

ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအ

မ်ားသည္ ၎တို႔ လိုအပ္ေသာ အသက္ကယ္ ဝန္ေဆာင္

ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရန္ ထပ္ေဆာင္း အ

မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား

ဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ GBV အႏၱရာယ္ ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္ေခ် ျမင့္

လံုၿခံဳစြာ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ သူတို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားအား

မားပါသည္။

ကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ေစသည္။
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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

w ရိုးး��ရာာ ယဥ္ေေ�က်းး�မႈႏွွ��င့့္� လူူမႈေေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ စံံသတ္္မွွတ္္ခ််က္္
မ�း�သည္္ အင္္အားး�/အာာဏာာ အသံုးျျ���ပဳဳလ�ေအာာင္္
အားး�ထုုတ္္ ႀ ကိဳးး��ပမ��ေစသည့့္� အခ််က္္တစ္္ခုျျ� ဖစ္္ကာာ
ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္ မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ�ပၚ လႊႊမ္းး�မိုးး��
ထားး�သည္္။
w ေင�ေၾ ကးးဆိုု�င္္ရာာ ခက္္ခဲဲမႈ၊ႈ ဆင္းး�ရ�ြ�မ္းး�ပါးး�မႈႏွွ��င့့္� အားး�န
ည္းေေ��သာာ လူူမႈအ
ႈ အ
႔ ဖ�ဲ စည္းး�မ�း�သည္္ ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္
မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အားး� အႏၱၱ�ရာာယ္္ရွိေေ��သာာ သက္ေေ�မ�းဝ
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COMPASS ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ။ “ ထြန္းေတာက္ရန္အတြက္ လံုၿခံဳေသာ ေ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 အစီအစဥ္ႏွင့္ ေ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

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ပံုစံအစံု၊ UNFPA, ၂၀၀၉။
p.6 https://www.unfpa.org/publications/adolescent-sexual-and-reproductive-health-toolkit-humanitarian-settings
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မ��ေၾ ကာာင္းး�မ�း� အပါါအဝင္္ အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႈမ�း�၊ �ခါါ
င္းး�ပံုျျ�� ဖတ္္ အျျ မတ္္ထုုတ္ျျ� ခင��ွ�င့့္� အလႊဲဲ�သံုးး��စ�ျ�ပဳျျ� ခင္းး�
ေ တ�ႀ ကံဳႏိုု����င္ေေ�အာာင္္ ထိိခိုု�က�ြ�ယ္ေေ�စသည္္။
w ထင္္သာျျ� မင္္သာာရွိိ�မႈႏွွ��င့့္� လ�တ္္လ ပ���ာ သ�း�လ�ေနထုိိ�င္္မႈႈ
တ�င္္ ကန္္
သ
႔ တ္္ထားး�ခံံရျျ ခင္းး�သည္္ ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္ မိိန္းး�
က�လးးငယ္္မ�း�အားး� အျျ ခ�ေ�သာာ ရွွင္္သန္္မႈႈဆိုု�င္္ရာာ က�
န္္ယက္္မ�း�၊ ရ�ယ္္တူူမ��ွ��င့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆက္ျျ� ခင္းး�ကိုု� ပ််က္္စ��ေ
စကာာ ဖယ္္က််ဥ္္ထားး�ခံံရျျ ခင္းး�ကိုု� ျျ မင့့္�တက္ေေ�စသည္္။
w ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္မ��ွ��င့့္� အက ၽ�မ္းး�တဝင္္ရွိေေ��သာာ ဝန္ေေ�
ဆာာင္္မႈႈမ��ွ��င့့္� သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ�း� ရယူူရန္္
ကန္္
သ
႔ တ္္ခံံရျျ ခင္းး�သည္္ ၎တိုု� အသက္္ရွွင္္သန္ႏိုု���င္္မႈႈကိုု�
ထိိခိုု�က္္နစ္္န�ေစသည္္။
w ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္ မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ တစ္္မူူထူးျျ��
ခ�ေ�သာာ အခန္းး�က႑မ�း�၊ လိုု�အပ္္ခ််က္္မ��ွ��င့့္� အႏၱၱ�ရာာ
ယ္္မ�း�အားး� လူူသားး�ခ််င္းး�စာာနာာမႈႈဆိုု�င္္ရာာ အသိုု�င္းး�အဝိုု�င္းး�မွွ
အာာရံုု�စိုု�က္္မႈႈ နည္းျျ�� ခင္းး�19

အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ GBV အစီအစဥ္သည္ တစ္မူထူးျ
ခားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 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 သို႔မဟုတ္ အဓိက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္မိခင္၊ တိုင္းရင္းသား
မ်ိဳးႏြယ္စု၊ HIV ပိုးရွိ/မရွိ၊ ေက်ာင္းထြက္ထားျခင္းႏွင့္ အ
လုပ္ထြက္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ၊ မိဘ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ အတူေ
နေသာ သို႔မဟုတ္ မိဘမဲ့ျဖစ္ေသာ အေျခအေန၊ ထိမ္းျမား

ဆင္းး�ရ�ေသာာ အသိုု�င္းး�အဝုိိ�င္းး�မ�း�ရွိိ� အဆင္းး�ရဲဲဆံုးေေ���သာာ
ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္ မိိန္းး�က�လးး �တ�ေ�တာ္္�မ�း�မ�း�
သည္္ အ�ရ�ေပၚ အ�ျ ခအ�နတစ္္ခုု တ�င္္ �နထိုု�င္ႏွွ��င့္္�ၿ
ပီးျျ�� ဖစ္္သည္္။ လူူသားး�ခ််င္းး�စာာနာာမႈႈဆိုု�င္္ရာာ အက််ပ္္အတ
ည္းး�မ�း�သည္္ အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႈ ခံံရႏုိိ��င္ေေ�ခ်် တ�င္္ သူူ
တိုု�၏ ထိိခိုု�က�ြ�ယ္္မႈႈကိုု� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရ��ေ�စခ်ိိ�န���င္္ ထိုု�အ
က််ပ္္အတည္းး�မ�း�သည္္ ၎တိုု�၏ ျျ ပဳဳစုေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�
က္ႏိုု���င�ြ�မ္းး� �ွင့္္� ျျ ပ�န�ျ� ဖရွွင��ု��င�ြ�မ္းး�မ�း�တ�င္္
သာာ ခ်ဲဲ�ထ�င္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္ေေ�နသည္္။
အ�ရ�ေပၚအ�ျ ခအ�နမ�း�တ�င္္ မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ
တ�က္္ ပူေေ�ပါါင��ေဆာာ င�ြ�က္္မႈႈ၊ �ၾ ကျျ ငာာခ််က္္

18

လက္ထပ္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ အသက္အရြယ္ (၁၀
မွ ၁၄ ႏွစ္ရွိ ငယ္ရြယ္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ ၁၅ မွ
၁၉ႏွစ္ရွိ အနည္းငယ္ အသက္ႀကီးေသာ ဆယ္ေက်ာ္သ
က္မ်ား) အပါအဝင္ စသည့္ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိသည္။22,
23

GBV အထူးျပဳအစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ မတူ

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

19

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

20

မိန္းကေလးမ်ား ထြန္းေထာက္ျခင္း အစီအစဥ္စံပံုစံ https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/

21

မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရွိေ
သာ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္း၊ PopCouncil, 2016, p. iv.

22

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္၊ မိသားစု စီမံကိ
န္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အတြင္းက်က် ေလ့လာျခင္း၊ WRC, ၂၀၁၂၊ p. 24

23

WRC, ကၽြႏု္ပ္ ဒီမွာရွိပါတယ္။ 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 အစီအစဥ္တစ္ခု၊ WHO ၂၀၀၂။ p. 27 https://apps.who.int/iris/handle/10665/67923

BUILDING LOCAL THINKING GLOBAL

ပေဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အ

အသက္္အ ရ�ယ္္ႀ ကီးး�ရင့္ေေ��
သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�ႀ ကီးး�မ�း�

မျဖစ္ျခင္း၊ ကြာရွင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အခါမွ် ထိ

အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္

က္သည္ တစ္ဦးတည္းေနထုိင္ၾကသည္။ ရပ္ရြာအသိုင္း

သက္၍ နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ မလိုမုန္းထား

အဝိုင္း၊ မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ ဖယ္က်ဥ္ခံရေ

အျမင္/ခံစားခ်က္မ်ားသည္ သူတို႔အား လ်စ္လ်ဴရႈထားျခ

သာ သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔ ေတြ႔ႀကံဳရေ

င္း၊ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းလုပ္ရပ္ကို

သာ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းျဖစ္စ

ခြင့္လႊတ္ေပးေသာ သို႔မဟုတ္ သည္းခံေပးေနေသာ အ

ဥ္တြင္ ေထာက္ပံ့မႈမရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မ

သက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ တစ္

ရယူႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားခံရျခင္းႏွင့္ ေခါင္း

ခ်ိန္တည္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစေ

ပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း အႏၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေခ် သံုး

သာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပို၍အားေ

ဆရွိပါသည္။30

လႊဲသံုးစားျပဳျခင္းကို ပို၍အားေကာင္းေစသည္။29 မုဆိုး
မ္းျမားလက္ထပ္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းတြ

အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�

င္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထက္ဝက္ေလာ

ကာင္းေစသည္။25 ၂၀၅၀ ခုႏွစ္၌ သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ပ
ထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳး

အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚက်ဴးလြ

သမီးႀကီးမ်ား အေရအတြက္သည္ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၂၂

န္ေသာ GBV သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ ျဖစ္ပြားေနေသာ္

ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အေရအတြက္ထက္

လည္း အမ်ားပိုင္းမွာ လူမသိသူမသိ ဖံုးကြယ္ေနေသး

ေက်ာ္လြန္လိမ့္မည္။26 သက္ႀကီးလူဦးေရ၏ အမ်ားစု

သည္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

သည္ သူတို႔ႏွင့္ ရြယ္တူ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အေရအ

အၾကမ္းဖက္မႈကို ခန္႔မွန္းထားသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာႏွ

တြက္ပိုစြာျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းေသာ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေ

င့္ ေဒသအလိုက္ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၃) တြင္ အသက္

ငြ အေတာ္အတန္ရွိေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဆက္လ

၅၀ အထက္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားအၾကား ဘဝတစ္သက္

က္ေနထိုင္လိမ့္မည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏

တာလံုး ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္သူမွ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းသည္

၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အသက္ ၆၀ ႏွ

၂၀.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း မၾကာခဏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ

င့္ အထက္ျဖစ္ကာ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

ရသည္။ အသက္ ၁၅ မွ ၄၉အၾကားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အသက္ ၈၀ ႏွင့္အထက္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၅၀ႏွင့္

ထက္ ပို၍ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾ

အထက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္း

ကမ္းဖက္ျခင္းပံုစံမ်ားအေၾကာင္း သိရွိမႈနည္းျခင္းေၾကာ

ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုနီးပါး (၂၃.၆%) ကို ကို

င့္ ၎ကို အစီရင္ခံမႈ နည္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။31 အသက္ႀ

ယ္စားျပဳသည္။28

ကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ GBV က်ဴးလြန္ျခင္းသည္

27

မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္သူမ်ား၊ လူငယ္
အခ်ိဳ႕ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားသာလွ်င္ သက္ႀကီးအ

မိန္းကေလး၊ ေယာက်ၤားေလးမ်ား အပါအဝင္ မိသားစုဝင္

မ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ရွိေသာ္လည္း ထိုအမ်ိဳး

မ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ

သမီးမ်ားသည္ သူတို႔ဘဝတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ GBV

ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ေနႏိုင္ေသာ က်ဴး

ေတြ႔ႀကံဳခံရႏိုင္သည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသ

လြန္သူမ်ားမွ မၾကာခဏဆိုသလို ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ ပံုစံအ

မီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ မိသားစုဘဝ

မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်ဴးလြန္သည္။ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသ

နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ သူတို႔အေပၚ ခြဲျခားထားေသာ ဥ

မီးမ်ားသည္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈခံ
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Ibid.
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ADCAP သင္တန္း၊ p. 17. http://bit.ly/380xMhD
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သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ p. 2-3.
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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

19

ရျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္

ဆိုင္ေသာ မသန္စြမ္းမႈ ရွိေနႏိုင္သည့္ အသက္ႀကီးေသာ

ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ပံုစံမ်ား တစ္ခု

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းမႈသည္ အႏၱရာယ္ ႀကံဳေ

သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ ေတြ႔ႀကံဳရသည္။ လိင္ပိုင္းဆို

တြ႔ေစသည့္ ထပ္ေဆာင္း အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

င္ရာ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရေသာ သက္ႀကီးအမ်ိဳးသ

ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အသက္ ၆၀ ႏွင့္ အထက္ရွိ လူ

မီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးးမ်ားႏွင့္ ထိ

မ်ား၏ ၄၆% ေက်ာ္တြင္ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ရွိၾက၍ အမ်ား

ခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိျခင္းသည္ ရံဖန္ရံခါ ပို၍ ျပင္းထန္တ

စုမွာ အျမင္ သို႔မဟုတ္ အၾကားအာရံု ဆံုးရႈံးမႈ ခံစားၾကရ

တ္သည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ျခင္းသည္ ဝန္ေဆာ

သည္။35 အထူးသျဖင့္ ရာသက္ပန္ မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳး

င္မႈမ်ား ရယူရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီရွာေ

သမီးမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အျခား

ဖြျခင္းတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို ေထာက္ျပထားေ

သူမ်ားအေပၚ မွီခိုလာရပါက အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အ

သာ တိက်သည့္ သက္ေသသာဓက ရွိပါသည္။ တစ္န

မွ် ၎တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ရန္ ပို၍ထိခိုက္

ည္းအားျဖင့္ GBV ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ က်န္း

လြယ္လာပါသည္။36

32

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၊ ဖယ္က်ဥ္ထားခံ
ရျခင္းႏွင့္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရတတ္သည္။ အေျခခံ ေစာင့္ေရွာ
က္မႈေပးသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ လူနာမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္
ရာ က်န္းမာေရးအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းကို ေ
ရွာင္ၾကဥ္ေနစဥ္တြင္ အခ်ိန္မေလာက္ငွျခင္း၊ အရင္းအျ
မစ္မ်ား မရွိျခင္း၊ သင္တန္း သို႔မဟုတ္ ေလ့လာခဲ့ရေသာ
စြမ္းရည္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သူ
တို႔သည္ အသက္ႀကီးေသာ လူနာမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အသက္္အ ရ�ယ္္ႀ ကီးေေ��သာာ �ွင့္္� ထိုု�သူူမ�း�အားး� မလိုု�မုု
န္းး�ထားး� ဆက္္ဆံျျ� ခင္းး�
အသက္္ႀ ကီးး�လာာသည္ႏွွ��င့္္� ပတ္္သက္ေေ�သာာ သ�ဘာာ
ထားး� ခံံယူူခ််က္္သည္္ တစ္္ဦးးခ််င္းး�စီီ၊ ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အ
ဝိုု�င��ွ�င့္္� လူူမႈေေ�ရးး အ�ျ ခအ�နမ�း�အရ က�ျ� ပ�ေ�
သ�ေၾ ကာာင့္္� မည္္သည့္္�အခ်ိိ�န���င္္ အသက္္အ ရ�ယ္္ႀ
ကီးး�ရင့္္�မႈႈ စတင္္သည့္္�အ�ပၚ ကမာာ လံုးး��ဆိုု�င္္ရာာ သ�
ဘာာတူူညီီမႈႈ မရွိေေ��သးးပါါ။
သူူတိုု�အားး� အသက္္ႀ ကီးး�ၿ ပီီဟုု သတ္္မွွတ္္ထ�ေ�သ�ေၾ
ကာာင့္္� သက္္ႀ ကီးး�သူူမ�း�အားး� မလိုု�မုုန္းး�ထားး�ဆက္္ဆံျျ�
ခင္းး� သည္္ လူူမ�း�အားး� ဆန္္
က််င္ေေ�သာာ ခ�ျ� ခ�းဆက္္ဆံျျ�
ခင��ွ�င့္္� စနစ���ေသာာ ပံုေေ��သကားး�က်် ဆက္္ဆံျျ� ခင္းျျ��
ဖစ္္သည္္။ သက္္ႀ ကီးး�သူူမ�း�အားး� မလိုု�မုုန္းး�ထားး� ဆက္္
ဆံျျ� ခင္းျျ�� ဖင့္္� အသက္္အ ရ�ယ္္ ႀ ကီးး�ရင့္္�သူူမ�း�၏ လူူ
မႈေေ�ရးး အသိုု�က္္အၿ မံဳဳ�ကိုု� ၿ ပိဳဳ�လဲေေ�စကာာ အနာာဂ တ�ြ�
င္္ အသက္္ႀ ကီးေေ��သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�အ တ�က္္ တန္းး�
တူူညီီမွ််�မႈႈကိုု� သတိျျ�ပဳဳမိိလာျျ� ခင္းး�ကိုု� အတားး�အဆီးျျ�� ဖ
စ္ေေ�စသည္္။
VAWG Resource Older Women

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္း ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈ ပို၍နည္းႏို
င္ပါသည္။33

အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘဝတစ္သက္
တာတြင္ ၎တို႔၏ က်ား/မေရးရာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား

20

စိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားေရာဂါရွိေသာ သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီး အ

ရသည့္ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖူလံုေရးအတြ

မ်ားစုသည္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း ပံုစံအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ႀကံဳရ၍

က္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာၿပီးေနာက္ က်ဆင္း

သူတို႔၏ ေရာဂါသည္ သူတို႔အား အကူအညီရွာေဖြႏိုင္ရန္

သြားေသာ အင္အား/အာဏာႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားေၾ

အတားအဆီးျဖစ္ေစႏိုင္သည္။34 အသက္အရြယ္ႏွင့္ သက္

ကာင့္ သူတို႔သည္ GBV အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏို္င္ေခ် ျမ

32

သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ p. 9.

33

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

BUILDING LOCAL THINKING GLOBAL

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

အသက္္ ၄၉ႏွွ�စ္္ အထက္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�၏
၃၇%သည္္ ခင္္မင္္က ၽ�မ္းး�ဝင္္သူူမွွ အိိ
မ���င္းး�အၾ ကမ္းး�ဖ
က္္မႈႈ မဟုုတ္ေေ�သာာ အမႈႈမ�း�ကိုု� ( လ�န္္ခ�ေ�သ�ွ�စ���င္္
၁၄% ရွိိ�သည္္) �တ�ႀ ကံဳဳ�ခဲ့့�ရစ ဥ���င္္ ၃၂% သည္္ ခ
င္္မင္္က ၽ�မ္းး�ဝင္္သူူမွွ အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႈကိုု� �တ�ႀ ကံဳဳ�ခဲ့့�ရ
သည္္။ ( လ�န္္ခ�ေ�သာာ �ွ စ���င္္ ၁၇% ရွိိ�သည္္။)
သိိပ ပညာာ
ၸ�
အဆင့္ျျ�� မင့္္�တင္္မႈႈဆိုု�င္္ရာာ အ�မရိိကန္္ အ
အ
႔ ဖ�ဲ စည္းး�

မြးဖြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားသည့္ အမ်ိဳးသား

“ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား”တြင္ ေဖာ္ျ

မ်ား ႀကီးစုိးေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွ

ပထားသည့္အတိုင္း သာမာန္အားျဖင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ လူ

တ္ခ်က္မ်ားမွ ေပါင္းစပ္စီးဆင္းလာသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျ

မႈေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္အရာမ်ား ပ်က္စီးသြားေ

ခင္းကို အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေတြ႔ႀကံဳေနရ

သာေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္း

သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ အသက္ႀ

မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီး

ကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အသံုးမဝင္ေတာ့သည့္သူ

မ်ားအား အႏၱရာယ္ ျမင့္မားစြာ က်ေရာက္ေစသည္။ ဥပမာ

မ်ားဟူ၍ မမွ်တသည့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားသို႔ ဦးတည္ေစ၍

အားျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီမိုကရက္

မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ေက်ာ္လြန္သည္ႏွင့္

တစ္ ကြန္ဂို ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾ

တစ္ၿပိဳင္နက္ သူတို႔အား တန္ဖိုးနည္းသြားၿပီဟု ရႈျမင္ျခင္း/

ကမ္းဖက္မႈအတြက္ ေတာင္ပိုင္း ကီဗူးျပည္နယ္ေဆးရံုတြင္

မျမင္ကြယ္ျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္

အကူအညီလာေရာက္ ေတာင္းခံၾကသည့္ ၁၅.၅% သည္

ရာအရ အခြင့္အေရးခြဲျခားမႈအျပင္ အသက္ႀကီးသူမ်ားအား

အသက္ ၅၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾ

မလိုမုန္းထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အၾကမ္းဖက္

ကသည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း

မႈတြင္ အထူးထိခိုက္လြယ္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေ

စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးသူမ်ားမွ ငယ္ရြယ္ေသာ မိ

စသည္။ လက္တေလာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူသားခ်

န္းကေလးငယ္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးသည့္အတြ

င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေ

က္ အီစလမ္မစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ

သာ အသက္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ ဦးတည္

သည္ အသက္ႀကီးေသာ ရာဇဒီ အမ်ိဳးသမီး ေထာင္ေသာ

လုပ္ေဆာင္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကေလးေ

င္းမ်ားစြာအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟူ၍ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပ

မြးဖြားႏိုင္စြမ္းအေပၚတြင္သာ မွီခိုေနသည္ဟု ထင္မွတ္၍

ထားသည္။ ထို႔ျပင္ အသက္ ၄၀ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိေသာ အ

၎တို႔၏ မ်ိဳးဆက္ပြားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်ဆ

မ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ကၽြန္မ်ားအျဖစ္ ေရာင္းစားႏိုင္ျခင္း/

င္းလာသည္ကို သိျမင္ေစသည့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားအား

ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုအသက္အရြယ္ရွိ အ

က႑ေပါင္းစံုမွ မလိုမုန္းထားျခင္းႏွင့္ လိ္င္ပိုင္းဆုိင္ရာ အ

မ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။40 ဘာ

ခြင့္အေရးခြဲျခားမႈ၏ သရုပ္မွန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ HelpAge

ကင္နာ ဖာဆိုရွိ စုန္းကေဝအတတ္ အသံုးျပဳသည္ဟု စြပ္စြဲ

International မွ ေျပာဆိုခ်က္အရ ၎သည္ ငယ္ရြယ္ေ

ခံရေသာ သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ

သာ အသက္အရြယ္တြင္သာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေပၚသ

ဝိုင္း၏ ဖယ္က်ဥ္ထားခံရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်

ည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ေနေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ပံုေသကား

န္းမာေရးတြင္ သိသိသာသာ အက်ိဳးဆက္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ေ

က် သတ္မွတ္ျခင္းကို တိုးျမင့္ေစသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအေ

စေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎စစ္တ

ပၚ အေျခခံသည္။ အကယ္၍ ၎အား စစ္ေဆးစံုစမ္းျခင္း

မ္းတြင္ ၅၅% ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ စြပ္စြဲခံရ

မရွိဘဲ က်န္ရွိေနပါက အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔တြင္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေပၚလာေသာ အေတြးမွာ

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ ဖံုးကြယ္ခံရေနႏိုင္သည္။39

မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္

38

အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�

လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က႑သည္ ကေလးေ

ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။41

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.
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အျျ ခ�းနည္းျျ�� ဖင့့္� သ န�ြ�
မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��
င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား
ရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕လ်ားသြားလာရန္ အေထာက္အ
ကူျပဳသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဆံုးရံႈးျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ ကြဲ
ကြာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာ
မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အႏၱ
ရာယ္မ်ား ပို၍ ျမင့္မားစြာ ေတြ႔ႀကံဳေနရသည္။ ပဋိပကၡဒဏ္

ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ခန္႔မွန္းေခ်အားျဖင့္ ၁၅% ေသာ အမ်ိဳး

သင့္ေနေသာ မည္သည့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းရွိ လူမႈေရး

သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ရွိၾ

ဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ထားေသာ မည္သည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္မ

ကသည္။ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာ

ဆို ၎တို႔သည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလႊဲ

ယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ျ

သံုးစားျပဳျခင္း ခံရႏိုင္ေခ် ပိုရွိၾကသည္။ ေျမာက္ျမားစြာေ

ပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရယူႏိုင္ျ

သာ လူမႈေရး၊ အသိုင္းအဝိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္သြ

ခင္းတို႔မွ အသစ္ေသာ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ရရွိေစသည့္ လူ

ယ္ေရးဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာ

သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ၎သည္

နာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝ

တိုး၍ ထင္ရွားလာသည္။ အသက္အရြယ္အလိုက္ အျခား

င္ရန္ ၎တို႔တြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိလိမ့္မည္။

42

နည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးင
ယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘဝတစ္သက္တာတြင္ ျဖစ္ပြားသ

အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း

ည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ၈၀% ေက်ာ္ ျမင့္မားေသာ ႏႈ

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ က႑ေပါင္းစံု

န္းထားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းတြင္ ပစ္

မွ က်ား/မေရးရာ မမွ်တမႈသည္ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ကို

မွတ္ထားခံေနရသည္။43 လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျ

GBV ႀကံဳေတြ႔ေစရန္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေ

ခအေနမ်ားတြင္ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသ

ရာက္ေစသည္။ ေျမာက္ပိုင္း ေကာ္ေကးဆပ္ ျပည္နယ္၊ ေ

မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ထိခိုက္အႏၱရာယ္မွ

ဂ်ာ္ဒန္ ျပည္နယ္၊ အီသီယိုးပီးယား ႏွင့္ ဘူရြန္ဒီ ျပည္နယ္

သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ကာကြယ္ႏို္င္ရန္အတြက္ ထပ္ေဆာင္း

တို႔တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္းဆိုင္ရာ ၂၀၁၅

က်ေရာက္လာေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရ

ခုႏွစ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ စီမံကိန္းဝင္ ရြာမ်ားတြင္ ျပဳလု

ကာ အသက္ရွင္သန္ရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားအား ပို၍

ပ္ေသာ ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ တင္ျပအစီရင္ခံ

မွီခိုေနရၿပီး လူသိနည္းလာျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား

လာေသာ GBV အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾ

နည္းလာၾကသည္။

ကမ္းဖက္မႈသည္ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပ

44

ထားသည္။ ထို႔ျပင္ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳး
အျျ ခ�းနည္းျျ�� ဖင့္္� သ န�ြ�မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့္္�
မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�သည္္ ၎တိုု�တ�င္္ရွိေေ��သာာ မသန္္
စ�မ္းး�မႈေေ�ၾ ကာာင့္္� ပိုု�၍ ထိိခိုု�က�ြ�ယ္္သည္္ မဟုုတ္ေေ�သာ္္�
လည္းး� သူူတိုု�အားး� အမ��ွ��င့္္�မတူူဘဲဲ က�ျ� ပ�ျ� ခ�းန�း
သည္္ဟုု ထင္္မွွတ္္ခံံရျျ ခင္းး�၊ အဆင့္္�အတန��ွ�င့္္�
အာာဏာာမရွိျျ�� ခင္းး�၊ ဖယ္္က််ဥ္္ထားး�ခံံရျျ ခင္းး�၊�ွင့္္� ထိုု�ကဲ့့�
သိုု�႔ေေသာာ အခ််က္္မ��ေ�ၾ ကာာင့္္� အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႈမ�း�တ�
င္္ တိုု�က္္ရိုု�က္္ ပစ္္မွွတ္္ထားး�ခံံရပါါသည္္။
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သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ အခ်ိဳ႕ကလည္း ၎တို႔သည္
အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း 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

42

ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား GBV ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ p. 139. https://bit.ly/2KhTOnT

43

သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ VAWG အရင္းအျမစ္၊ pg. 7-8.
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IRC/WRC ၂၀၁၅။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၌ က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မသန္စြ
မ္းသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း - GBV ကို လက္ေတြ႔ အကူအညီေပးေနသူမ်ားအတြက္ ကိရိယာပံုစံတစ္စံု။ p. 5.
https://gbvresponders.org/response/disability-inclusion-2/

45

IRC/WRC ၂၀၁၅။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၌ က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မသန္စြ
မ္းသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း - GBV ကို လက္ေတြ႔ အကူအညီေပးေနသူမ်ားအတြက္ ကိရိယာပံုစံတစ္စံု။ p. 5.
https://gbvresponders.org/response/disability-inclusion-2/
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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
အစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရာတြင္ ထူးျခားေသာ အဟန္႔အတား
အခ်ိဳ႕ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ ၎တြင္ w ရုုပ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ။ ရုုပ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ အဟန္္
အ
႔ တားး�မ�း�သည္္ လူူ
လုုပ္ေေ�သာာ သိုု�မဟုုတ္္ သဘာာဝအရ ျျ ဖစ္ေေ�သာာ အဟန္္
အ
႔
တားး�မ��ျ� ဖစ္ႏိုု���င္္သည္္။ ဘံုု�တူူညီေေ�သာာ အဟန္္
အ
႔ တားး�မ�း�
တ�င္္ က််ဥ��ျ�မာာင��ေသာာ တံံခါးး�မ�း� သိုု�မဟုုတ္္ လူူ သ�း�
လမ္းး�မ�း�၊ �လွွကားး�မ�း�၊ အလႊာာ�/အထပ္္ အ�ျ ပာာင္းး�အ
လဲဲမ�း�၊ မညီီည�ေသာာ သိုု�မဟုုတ္္ မတ္ေေ�စာာက္ေေ�သာာ �
လ်ာာ�က္္လမ္းး�ဆင��ျ ခေေလ်ာာ�မ�း�၊ အသံုးျျ���ပဳဳရန္္ မသင့္ေေ��
လ�ေ��သာာ အမ�း�သံုးး��အိိမ္္သာာမ�း�၊ ထင��ေ ခ� �ရခပ္္မ
ည့္ေေ��နရာာ၊ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း� ရယူူမည့္ေေ��နရာာ �ဝးးလံံ
လ�န္းျျ�� ခ
င္းး�၊ အမႈိိ�က္ႏွွ��င့့္� စ�န္္
ပ
႔ စ္္ပစ ည္းး�မ�း� အပါါအဝင္္ အစ�းအ�
သာာက္္ ျျ ဖန္္
႔�ဖဴးး�သည့္ေေ��နရာာ �ဝးး က�ာ လ�န္းျျ�� ခင္းး�တိုု� ပါါဝင္္
သည္္။ ဤကဲ့့�သိုု�႔ေေသာာ ရုုပ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ အဟန္္
အ
႔ တားး�မ�း�
သည္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အားး� လိုု�
အပ္ေေ�သာာ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း� ရယူျျ� ခင္းး� သိုု�မဟုုတ္္ ရ ပ���ာ
အသိုု�င္းး�အဝိုု�င္းး�တ�င္္ ျျ ပည့့္�ဝ စ�ာ ပါါဝင္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္ႏိုု���င္္ရန္္
ဟန္္
တားး�ထားး�ပါါသည္္။ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း� ရယူူရန္္ ကုုန္္က််စ
ရိိတ္္မ�း� သိုု�မဟုုတ္္ သယ္္ယူူပိုု�႔ေေဆာာင္ေေ�ရးး မရွိျျ�� ခင္းး�၊ �ဝးး
က�ာ လ�န္းျျ�� ခင္းး�တိုု�႔ေေၾ ကာာင့့္� GBV ဆိုု�င္္ရာာ ႀ ကိဳဳ�တင္္ကာာ
က�ယ္ျျ� ခင��ွ�င့့္� တံုု�႔� ပန္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး� ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈ
မ�း�သည္္ ရုုပ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာအရ လက္္လွွမ္းး�မမီႏိုု���င္ျျ� ခင္းး�ကိုု� ျျ
ဖစ္ေေ�စႏိုု��င္္သည္္။ ထိုု�အျျ ပင္္ ဝွီးး��ခ်ဲဲ�အသံုးျျ���ပဳဳရသူူမ�း� သိုု�မ
ဟုုတ္္ လ�တ္္လ ပ���ာ သ�း�လ�ု��င္္ရန္္ ခက္္ခ�ေသာာ အျျ ခ�း
သူူမ�း�အ တ�က္္ �ဆးးခန္းး�မ��ွ��င့့္� အမ်ိဳးး���သမီးး� စင္္တာာ
မ�း�သိုု� သ��ေ�ရာာက္္ရန္္ ခက္္ခ�ု��င္္သည္္။ ၎သည္္ အျျ
ခ�းနည္းျျ�� ဖင့့္� သ န�ြ�မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�
က�လးးငယ္္မ�း�သိုု� ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�သည္္ သူူတိုု�အ တ�
က္္ မဟုုတ္ေေ�ၾ ကာာင္းး� သတင္းး�စကားး�မ�း� ပ်ံံ�႕�ံ�႔ေေစႏိုု��င္္သည္္။
w ဆ က�ြ�ယ္ေေ�ရးး။ GBV တံုု�႔� ပန္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး� ဝန္ေေ�
ဆာာင္္မႈႈအ�ၾ ကာာင္းး� သတင္းး�အခ််က္္အလက္္သည္္ အျျ

မင္္၊ အၾ က�ွ��င့့္� လူူမႈ-ႈ စိိတ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ/ ဆင္ျျ� ခင္္တံုု�တ
ရ�း တ�င္္ ခ်ိဳဳ��ယ�င္းး�သူူမ�း� အပါါအဝင္္ မသ န�ြ�မ��ေသာာ
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ တ�က္္ အဆ
င��ျ ပေေစႏိုု��င္္သည့့္� ပံုု�စံံမ��ျ� ဖင့့္� �ဖ�ျ� ပထားျျ�� ခင္းး� မရွိေေ��
ခ််။ ရလာာဒ္္အားျျ�� ဖင့့္� မသ န�ြ�မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��
င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� အထူးး�သျျ ဖင့့္� ဆင္ျျ� ခင္္တံုု�တရ�း
တ�င္္ ခ်ိဳဳ��ယ�င္းး�သူူမ�း�သည္္ အလႊဲဲ�သံုးး��စ�ျ�ပဳျျ� ခင္းး� ျျ ဖစ္္
ပ��းခ်ိိ�န���င္္ မမွွတ္္မိႏို္္����င္္၍ မည္္သည့္ေေ��နရာာ တ�င္္ အကူူအ
ညီေေ�တာာင္းး�ခံံရမည္္ကိုု�လည္းး� မသိိရွိႏိုု����င္္ပါါ။ ထိုု�အျျ ပင္္ GBV
ဆိုု�င္္ရာာ အကူူအညီေေ�ပးးသူူမ�း�သည္္ တစ္္ဦးးခ််င္းး�စီီ
တ�င္္ရွိေေ��
သာာ မတူူညီီသည့့္� ဆ က�ြ�ယ္ေေ�ရးး ပံုု�စံံမ�း�ကိုု� သတိျျ�ပဳဳ
မိိရန္္ လိုု�အပ္္၍ ထိုု�ကဲ့့�သိုု�႔ေေသာာ မသ န�ြ�မ္းး� အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�တ�င္္ ရွိေေ��သာာ ထူးျျ�� ခ�းသည့့္�
ဆ က�ြ�ယ္ေေ�ရးး ပံုု�စံံမ�း�၏ လိုု�အပ္္ခ််က္္မ�း�ကိုု� ျျ ဖည့့္�တ
င��ေပးးရမည္္။ ထိုု�ကဲ့့�သိုု�႔ေေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�/မိိန္းး�က�လးး
ငယ္္မ�း�၏ ဘာာသာာစကားး�အားး� အဓိိပ ၸ�ယ္ေေ�ဖာ္္�ထုုတ္္ရန္္
အာာရံုု�စူးး�စိုု�က္္မႈႏွွ��င့့္� အခ်ိိ�န္ေေ�ပးးရာာ တ�င္္ အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႈ တ�
င္္ မပ�ေသာာ မိိသားး�စုုဝင္္/သူူငယ္္ခ််င္းး�မ�း�၏ အကူူအညီီ
လိုု�အပ္ႏိုု���င္္သည္္။

အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�

မွတ္မခံရမီတြင္ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေစရန္ ဖိ

w အုုပ္္ထိိန္းး�သူူမ��ွ��င့့္� ဆက္္ဆံေေ�ရးး။ အျျ ခ�းနည္းျျ�� ဖင့့္� သန္္
စ�မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�သည္္
အကူူအညီီမ��ွ��င့့္� ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း� ရယူႏိုု���င္္ရန္္အ တ�က္္
အျျ ခ�ေ�သာာ မိိသားး�စုုဝင္္မ�း� သိုု�မဟုုတ္္ ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�
အဝိုု�င္းး� အဝ
႔ ဖ�ဲင္္မ�း�အ�ပၚ မွီီ�ခိုု�ရႏိုု��င္္သည္္။ ၎သည္္ ဝန္ေေ�
ဆာာင္္မႈႈမ�း�အားး� လွ်ိဳဳ���ဝွွက္္ထိိန္းး�သိိမ္းး�မႈႈ ရွိိ�စ�ာ ရယူူရာာ တ�င္္
သူူတိုု�အ တ�က္္ အခက္္အခဲျျ� ဖစ္ေေ�စသည္္။ အကယ္္၍ အုု
ပ္္ထိိန္းး�သူူသည္္ က်ဴးး��လ�န္္သူျျ� ဖစ္ေေ�နပါါက အကူူအညီီ
ရယူူရာာ တ�င္္ သူူမအ တ�က္္ ပိုု�၍ ခက္္ခ�ေစလိိမ့့္�မည္္။ အဘ
ယ္ေေ�ၾ ကာာင့့္�ဆိုေေ��သာ္္� သူူမ၏ �န႔စဥ္္ လိုု�အပ္္ခ််က္္မ�း�၊
သ�း�လ�ေရးး၊ ဆ က�ြ�ယ္ေေ�ရးးမ�း�အ တ�က္္ သူူမအ�နျျ
ဖင့့္� အုုပ္္ထိိန္းး�သူူအားး� မွီီ�ခိုေေ��နရေေသ�ေၾ ကာာင့့္� ျျ ဖစ္္သည္္။
w ယံုု�ၾ ကည္္မႈႈ မခံံရမည္္ကိုု� �ၾ ကာာ က�ံ��႕� ခင္းး�။ GBVမွွ လ�
တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူအားး�လံုးး��ကဲ့့�သိုု�ပင္္ ျျ ပဳဳစုေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္
မႈေေ�ပးးရာာ တ�င္္ ျျ ဖစ္ေေ�လ့့ရွိေေ��သာာ ဘံုု�အခက္္အခဲဲမွာာ� လ�
တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူသည္္ သူူမအားး� မယံုု�ၾ ကည္္မည္္ကိုု� �ၾ
ကာာ က�ံ��႕� ခင္းး�ပင္ျျ� ဖစ္္သည္္။ ၎သည္္ မသ န�ြ�မ��ေသာာ
လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူမ�း�အ တ�က္္ ပိုု�၍ ဆိုးး��ရ��ေ�စ
သည္္။ အထူးး�သျျ ဖင့့္� န�းလည�ေ�ဘ�ေပါါက္ႏိုု���င�ြ�မ��ွ�
င့့္� ဆံုးျျ��� ဖတ္္ခ််က္္ခ�ု��င�ြ�မ္းး�ကိုု� �မးး ခ�န္းး�ထုုတ္ႏိုု���င္ေေ�သာာ ဆ
င္ျျ� ခင္္တံုု�တရ�း တ�င္္ ခ်ိဳဳ��ယ�င္းး�သူူမ�း�တ�င္္ ပိုု�၍ ဆိုးး��ရ��ု���
င္္သည္္။ ယင္းး�ကဲ့့�သိုု�႔ေေသာာ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူမ�း�သည္္
သူူမမွွ အျျ ခ�းတစ္ေေ�ယာာက္္အားး� �ျ ပ�ျ ပပါါက သူူမအားး�
မယံုု�ၾ ကည္္မည္္ကိုု� �ၾ ကာာ က�ံ��လ�ု��င္္သည္္။ ၎သည္္
သူူမအားး� �နာာက္္ထပ္္ အႏၱၱ�ရာာယ္္မ�း�ကိုု� ႀ ကံဳေေ��တ�႔ေေစႏိုု��င္္
သည္္။
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w အျျ ခ�းနည္းျျ�� ဖင့့္� သ န�ြ�မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိ
န္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ စ�မ္းး�ရည�ေ�ပၚ ခံံယူူခ််က္္မ�း�။ အ
ထူးး�သျျ ဖင့့္� လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူသည္္ လူူမႈ-ႈ စိိတ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�
င္္ရာာ သိုု�မဟုုတ္္ ဆင္ျျ� ခင္္တံုု�တရ�း တ�င္္ ခ်ိဳဳ��ယ�င္းး�ခ််က္္ရွိိ�
ပါါက လူူတိုု�သည္္ မသ န�ြ�မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိ
န္းး�က�လးးငယ္္မ�း�မွွ အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႈအ�ၾ ကာာင္းး�ကိုု� ဖ�
င့့္�ဟ�ျ ပာာဆိုု�လာာခ်ိိ�န���င္္ သူူတိုု�အားး� မယံုု�ၾ ကည္ျျ� ခင္းး�
သိုု�မဟုုတ္္ န�းမေေထာာင္ေေ�ပးျျ� ခင္းး�တိုု� ျျ ပဳဳလုုပ္ႏိုု���င္္သည္္။
ထိုု�အျျ ပင္္ မသ န�ြ�မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�
လးးငယ္္မ�း�သည္္ အသစ္ေေ�သာာ စ�မ္းး�ရည္္မ�း� သိုု�မဟုုတ္္
ရ�ယ္္တူူ က�န္္ယက္္မ�း� တည္ေေ�ဆာာက္ႏိုု���င္္ရန္္၊ အၾ ကမ္းး�ဖ
က္္မႈႈ၊ လိိင္ႏွွ��င့့္� က််န္းး�မ�ေသာာဆက္္ဆံေေ�ရးးအ�ၾ ကာာင္းး� �
လ့့လာာရန္္ အ ခ�င့့္�အလမ္းး�မ�း�မွွ ဖယ္္က််ဥ္္ခံံရႏိုု��င္္သည္္။
ထိုု�အျျ ပင္္ ၎တိုု�သည္္ ရင���ေ���သာာ ဆက္္ဆံေေ�ရးးမ�း�
တ�င္္ အင္္အားး�/အာာဏာႏွွ��င့့္� ပတ္္သက္္၍ ညွိႏိႈႈ����င္းး�ရန္္ စ�မ္းး�
ရည္္မရွိျျ�� ခင္းး� သိုု�မဟုုတ္္ အဓမ ၼ�ပဳဳက််င့္ျျ�� ခင္းး�၊ အလႊဲဲ�သံုးး��
စ�ျ�ပဳျျ� ခင��ွ�င့့္� �ခါါင္းး�ပံုျျ�� ဖတ္္ အျျ မတ္္ထုုတ္္ခံံရျျ ခင္းး�အ
တ�က္္ ပစ္္မွွတ္္ထားး�ခံံရႏိုု��င္္သည္္။

မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသတြင္း အေျခအေနကို ပို၍ လံုၿခံဳ
ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ ကြန္ယက္
မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို တည္ေထာင္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
ယင္း ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ေနရပ္စြ
န္႔ခြာရျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားကာ ၎တို႔အား GBV
ရင္ဆိုင္ခံစားရေစရန္ အႏၱရာယ္ျမင့္မားေစသည္။ လူသား
ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္
လိင္ကြဲဗဟိုျပဳျခင္း ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားအား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသား လ
က္တြဲေဖာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား ဦးေဆာင္ေသာအိမ္ေ
ထာင္စု၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ဝန္ေဆာင္
မႈမ်ား ေပးေလ့ရွိသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူ
အညီေပးသူမ်ားသည္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ လိင္ေျ
ပာင္းလဲထားသူမ်ားအား အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီးသူမ်ား ျ
ဖစ္ေနႏိုင္၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းမွ မတူကြဲျပားေသာ
လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသ
သလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္

မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ လိိင္္စိိတ္္
ခံံယူူခ််က္္ တိိမ္းး�ည�တ္္မႈႈ �ွင့့္�
က်ားး��/မေေရးးရာာဝိေေ�သသလ
က ဏာာရွိေေ��သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�

မ်ားအား သိသိသာသာ ဖယ္က်ဥ္ထားႏိုင္သည္။
မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ
ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညႊတ္မႈႏွ
င့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ အရင္း
အျမစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ ျငင္း
ပယ္ခံရျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ အ
လႊဲသံုးစားျပဳက်င့္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ေစျခင္း၊
ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္သူမွ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ႏွင့္ လိင္ပို္င္းဆိုင္
ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအဝင္ GBV ပံုစံမ်ား အားလံုးျဖင့္ မၾ
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မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္

ကာခဏဆိုသလို ပစ္မွတ္ထားခံေနရသည္။ လိင္တူလိင္

က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး

ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို စိတ္ဝင္စားေသာ၊ လိင္ေျပာင္းလဲထားေ

မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွ

သာ၊ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ

င့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ကမာၻအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနကာ ေနရပ္

င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္

စြန္႔ခြာျခင္းႏွင့္ အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားတြင္ တိုးျမင့္ျဖ

တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို

စ္ေပၚေနသည္။ မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္း

မိသားစုဝင္မ်ား၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ

ညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ အ

မ်ားမွ လက္ခံမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရာတြင္ ႀ

မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ စနစ္က်ေသာ

ကီးမားေသာ စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိႏိုင္သည္။ လူမႈအသိုင္းအဝုိ

မမွ်တမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ား ႀကီးစိုးအုပ္

င္းမွ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို လိုက္ေ

ခ်ဳပ္ေသာ၊ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား

လ်ာညီေထြ တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္

အား ရြံ႕မုန္းေၾကာက္ရြံ႕ေသာ လူမႈေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ

အေပၚ အေျခခံေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝိေ

ဟန္႔အတားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ မတူကြဲျပားေသာ

သသလကၡဏာမ်ားအား ဖုံးကြယ္ထားႏိုင္၍ အကူအညီ

လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသ

ရွာေဖြရာတြင္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔လိုအပ္ေသာ အကူအညီေ

သလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္

ပးသူမ်ားအား ဖြင့္ထုတ္ေျပာဆိုမည္ မဟုတ္ေပ။

BUILDING LOCAL THINKING GLOBAL

မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရး

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ လိ

ရာ ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ

င္ႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ကြဲထြက္ေသာ အျပဳအမူကို ျပစ္မႈေျ

လးငယ္မ်ားသည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊

မာက္ေစသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
တြင္ လိင္တူဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္
ကာ အေရးယူျခင္း၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိ္န္းကေလးငယ္မ်ားအား လိင္တူဆက္ဆံေရးမ်ား
အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္ကာ ရဲမ်ားထံ သတင္း
ပို႔ေစျခင္း၊ ရဲမ်ား၏ အတင္းအက်ပ္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြည

အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�

လိိင္္၊ လိိင္္စိိတ္္တိိမ္းး�ညႊႊတ္္မႈႏွွ��င့္္� က်ားး��/မေေရးးရာာ ဝိေေ�သသ
လက ဏာာသည္္ အ�ျ ခခံံက�ေသာာ လူူသားး�တစ္ေေ�ယာာ
က္္၏ ပင္္ကိုု�လက ဏာာမ�း� ျျ ဖစ္္သည္္။ ဖိႏွိိ���ပ္္ညွွင္းး�ဆဲဲမႈႈ
သိုု�မဟုုတ္္ ခ�ျ� ခ�းဆက္္ဆံံမႈႈကိုု� မေေၾ ကာာက္္မဘဲဲ
ရ�ံ တစ္္
ဦးးတစ္ေေ�ယာာက္္သည္္ သူူ၏ လိိင္္၊ လိိင္္စိိတ္္တိိမ္းး�ညႊႊတ္္
မႈႏွွ��င့္္� က်ားး��/မေေရးးရာာ ဝိေေ�သသလက ဏာာကိုု� ထုုတ္ေေ�
ဖ�္����င�ြ�င့္္�သည္္ လူူ ဂုုဏ္္သိိက ၡ�ရွိိ�စ�ာ �နထိုု�င္ႏိုု���င္ျျ� ခင္းး�တ�င္္
အ�ျ ခခံံက�ေသာာ အခ််က္ျျ� ဖစ္္သည္္။

စ္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း
တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ပစ္
မွတ္ထား ခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား တိုးျမင့္ေစသည္။
မိသားစုတြင္းရွိ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟု

အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္သူမ်ားမွ သူ

တ္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ တရားမဥပေဒမ်ားသည္ မတူကြဲျ

တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ လူမႈ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အၾက

ပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသ

မ္းဖက္မႈကို ပံုစံအမ်ိဳးအမ်ိဳးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာ

သလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္

ယ္ ျမင့္မားစြာ ရွိေနသည္။ မိသားစုအဆင့္တြင္ မတူကြဲျ

မ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရးကို သက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္သည္။ ဥပ

ပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသ

မာအားျဖင့္ ယင္းတြင္ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ မိသားစုႏွင့္ လ

သလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္

က္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္

ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ တရားဝင္ စာရြ

ေဖာ္ျပပါ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ အခ်က္သံုး

က္စာတမ္းမ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ေမြးရာပါ သတ္မွတ္

ခ်က္မွ ဆင္းသက္လာႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ ၁) ထိမ္းျမားလက္

ထားေသာ လိင္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတြင္

ထပ္၍ လိင္ကြဲခ်စ္ခင္သူ ဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ ျပင္းထန္ေ

လည္း သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။50

သာ ဖိအားေပးျခင္း။ ၂) တင္းက်ပ္စြာ ခ်မွတ္ထားေသာ
က်ား/မေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတ
မ္းေသာ မိသားစုဝင္မ်ားမွ လိင္ကြဲဗဟုိျပဳေသာ အျပဳအမူ
ကို အတင္းအက်ပ္ ျပဳမူေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္၊ ၃) မိသား
စုႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း အရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖ
စ္သည္။48 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား “အမွန္ျပင္ဆင္တတ္ရန္အ
တြက္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း” ဟူသည္မွာ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္
ကဲ့သို႔ ျပဳမူေသာ သို႔မဟုတ္ လိင္တူလိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား
စိတ္ဝင္စားေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အား အမ်ိဳးသား
တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖင့္ အတင္းအဓမၼ
ကာမစပ္ယွက္ေစကာ သူမ၏ လိင္ခံစားမႈကို “ကုသရန္”
လုပ္ေဆာင္သည့္ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္သည္။ မတူကြဲျ
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.

နာာမ္္စ�းမ�း�။ ။ နာာမ္္စ�းတစ္္ခုုဆိုု�သည္္မွာာ� လူူပုုဂိၢဳဳ��လ္္တစ္္
ဦးး စက�ျ�� ပ�ျ ခင္းး� (က ၽ��္�ပ္္ သိုု�မဟုုတ္္ သင္္) သိုု�မ
ဟုုတ္္ တစ္္စံုု�တစ္ေေ�ယာာက္္၊ တစ္္စံုု�တစ္္ခုုက �ျ ပာာဆိုျျ�� ခ
င္းး�ခံံရလွ််�င္္ (သူူမ၊ သူူ၊ ၎၊ သူူတိုု� သိုု�မဟုုတ္္ ထိုု�ဟာာ)
ရည္္ညႊႊန္းး�သည့္္� စကားး�လံုးး��တစ္္လံုးျျ��� ဖစ္္သည္္။ က်ားး��/
မေေရးးရာာ ခံံယူူခ််က္္ �ျ ပာာင္းး�လဲဲထ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့္္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အားး� �ခၚေေဝၚေေသာာ နာာမ္္
စ�းသည္္ သူူတိုု�၏ က်ားး��/မေေရးးရာာ ဝိေေ�သသလက
ဏာာအ�ပၚ အျျ ခ�းသူူမ�း�၏ သ�ဘာာထားး�အျျ မင္္
သိုု�မဟုုတ္္ �မ�း ဖ��းခ်ိိ�န္္၌ သတ္္မွွတ္ေေ�သာာ လိိင္ႏွွ��င့္္� ကိုု�
က္္ညီီမႈႈမရွိိ�ခဲ့့�ခ်ိိ�န���င္္ သူူတိုု�က အခက္္အခဲဲ ႀ ကံဳေေ��တ�ရ
သည္္။ ဥပမာာအားျျ�� ဖင့္္� က်ားး��/မေေရးးရာာ ခံံယူူခ််က္္ �ျ
ပာာင္းး�လဲဲထ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�တစ္္ဦးးအားး� သူူမ၏
က်ားး��/မေေရးးရာာ ဝိေေ�သသလက ဏာာကိုု� န�းမလည္ေေ�
သာာသူူမ�း� သိုု�မဟုုတ္္ သူူမအားး� ျျ ဖည္းျျ�� ဖည္းး�ခ််င္းး� ထိိ
ခိုု�က္္နစ္္န�ေစလိုု�သူူမ�း�၊ သူူမသည္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�အျျ ဖစ္္
မိိမိိကုိိ�ယ္္ကိုု� သတ္္မွွတ္္ထားး�ကာာ “သူူမ” ဟူေေ�သာာ နာာမ္္
စ�းကိုု� ႀ ကိဳဳ�က္ႏွွ��စ္္သက္္သည္္ကိုု� သတိိမမူူမိိသူူမ�း�မွွ
“သူူ” ဟုု �ခၚဆိုႏိုု����င္္သည္္။
သတိိခ််ပ္္ရန္္။ တစ္္ဦးးတစ္ေေ�ယာာက္္၏ နာာမ္္စ�း(မ�း�)ကိုု� �လးး
စ�း စ�ာ �ခၚေေဝၚ� ခင္းး�သည္္ အားး�လံုးး��ပါါဝင္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခ
င္းး�၏ ရိုးး��ရွွင��ေသာာ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္တစ္္ခုျျ� ဖစ္္သည္္။
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မတူကြဲျပားေသာ 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၊ ဖယ္က်ဥ္မႈ
မ်ား သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။
GBV ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွ အားလံုးကို ပါဝင္လုပ္ေစ၍
ေႏြးေထြး ပြင့္လင္းစြာ ႀကိဳဆိုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္လွ်င္ GBV
အစီအစဥ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သူ
တို႔အား မႀကိဳဆိုမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခ
င္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူခ်ိန္တြင္ ၎တို႔မွ တူညီေသာ အ
ခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ GBV ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေ
ဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈသည္ လိင္ကြဲဗဟိုျပဳစံကို လ
က္ကိုင္ထားကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား

ဆန္္
က််င္္ဖက္္လိိင္္ကဲ့့�သိုု� ျျ ပဳဳမူေေ�နထိုု�င္ေေ�သာာ၊ လိိင္္
တူူ၊ လိိ
င���ွ��စ္္မ်ိဳးး���လံုးး��အားး� စိိတ္္ဝင္္စ�ေ�သာာ၊ လိိ
င��ျ ပာာင္းး�လဲဲထားး�သူူမ��ွ��င့္္� အျျ ခ�ေ�သာာ မ
တူူ က�ျ�� ပ�းသည့္္� လိိင္္စိိတ္္တိိမ္းး�ညႊႊတ္္မႈႏွွ��င့္္�
က်ားး��/မေေရးးရာာ ဝိေေ�သသလက ဏာာရွိိ�သူူမ�း�
သည္္ ကမာာ ၻတစ္္ဝန္းး�တ�င္္ ရုုပ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရ�ွ�င့္္�
လူူမႈႈ-စိိတ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ ရက္္စက္ေေ�သာာ အၾ ကမ္းး�
ဖက္္မႈႈမ�း�၌ ပစ္္မွွတ္္ထားး�ခံေေ�နရသည္္။ က ၽ��ု�ပ္္
တိုု�သည္္ မေေတာ္္�မတရ�း ျျ ပဳဳက််င့္ျျ�� ခင္းး�၊
အ�ာ��င့္္�အယွွက္ေေ�ပးျျ� ခင္းး� �ွင့္္� အျျ ခ�ေ�သာာ
အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႈမ�း�တ�င္္ ပစ္္မွွတ္္ထားး�ခံေေ�နရ
ကာာ မၾ ကာာခဏပင္္လွ််�င္္ ၎တိုု�သည္္ “ဂုုဏ္္
သိိက ၡ�”၊ “ယဥ္ေေ�က်းး�မႈႈ”၊ “မိိသားး�စုုမ��ွ��င့္္� တိုု�
င္းျျ�� ပည္္မ�း�” ဟူေေ�သာာ အ သ�င္ေေ�အာာ က�ြ�င္္
ဖံုးး��က�ယ္္ထားး�ခံေေ�နရသည္္။
Nabulivou, N. (၂၀၁၃)။ ဆန္္
က််င္္ဖက္္ လိိင္္ကဲ့့�သိုု� ျျ ပဳဳမူူသူ၊ူ
လိိင္္တူူလိ
င���ဲ
ိ �ွစ္္မ်ိဳးး���လံုးး��အားး� စိိတ္္ဝင္္စ�းသူူ၊ �ွင့္္� လိိင��ျ ပာာင္းး�
လဲဲထားး�သူမ
ူ �း� �ကာ္္�မတီီကိုု�ယ္္စ�း �ၾ ကျျ ငာာခ််က္္။ အမ်ိဳးး���သ
မီးး�မ�း� အဆင့္္�အတန္းး�ဆိုု�င္္ရာာ �ကာ္္�မရွွင္္၊ ကုုလသမဂၢၢ စီးး�
ပ��ေ�ရ�ွ�င့္္� လူူမႈေေ�ရးး �ကာာင္္စီီ။ l

သည္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား သို႔မဟု

မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ

တ္ လိင္ႏွင့္ ဂ်ဲန္ဒါ ထပ္တူက်သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္

ဝိေသသလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး

ယူပါက ၎တို႔သည္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထို

ငယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ

င္ေသာ၊ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား စိတ္ဝင္စားေသာ၊

တို႔ ပါဝင္သည္။

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 အႏၱရာ
ယ္ကို ျမင့္မားစြာ ေတြ႔ႀကံဳရသည္။ သူတို႔၏ GBV ဝန္ေဆာ
င္မႈမ်ားအား ျမင့္မားစြာ လိုအပ္မႈ၊ အျခားနည္းျဖင့္ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား မရွိျခင္း၊ ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏
ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈကို က်ဆင္းေစျခင္းတို႔သည္ GBV တံု႔ျပ
န္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔
ျပဳမူေနထိုင္ေသာ၊ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား စိတ္ဝင္
စားေသာ၊ လိင္ေျပာင္းလဲထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ားအား ႀကိဳဆိုကာ အားလံုးပါဝင္ေစရန္
အေရးႀကီးေစသည္။
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w ရဲဲမ��ွ��င့့္� အျျ ခ�ေ�သာာ အရာာရွိိ�မ�း�၏ ပစ္္မွွတ္္ထားျျ�� ခ
င��ေၾ ကာာင့့္� အာာဏာာပိုု�င္္မ�း�အားး� ယံုု�ၾ ကည္္မႈႈမရွိျျ�� ခင္းး�။
w အကယ္္၍ လူူသားး�ခ််င္းး�စာာနာာမႈႈဆိုု�င္္ရာာ အအ
႔ ဖ�ဲ စည္းး�မ�း�
အားး� ၎တိုု�၏ အ�ျ ခအ�နအားး� မ�ေ�ဝသည္္ကိုု� မိိသားး�
စုုမ�း�မွွ သိိရွိိ�သ�း�မည္္ကိုု� �ၾ ကာာ က�ံ��မႈႈ။
w လူူသားး�ခ််င္းး�စာာနာာမႈႈဆိုု�င္္ရာာ အကူူအညီေေ�ပ�ေရးး လုုပ္္သားး�
မ�း�မွွ သူူတိုု�အ�ၾ ကာာင္းး�ကိုု� ထင္ျျ� မင္္ယူူဆခ််က္ေေ�ပးျျ� ခ
င္းး� သိုု�မဟုုတ္္ ခ�ျ� ခ�းဆက္္ဆံံမည္္ကိုု� �ၾ ကာာ က�ံ��႕� ခင္းး�။
w သူူတိုု�၏ ဝိေေ�သသလက ဏာာကိုု� မ�ေ�ဝထုုတ္ေေ�ဖ�ျ� ခင္းး�
သည္္ သူူတိုု�အားး� ျျ ပန္္လည္ေေ�နရာာခ််ထားျျ�� ခင္းး�မွွ ပိိတ္္ပ
င္္ခံံရႏိုု��င္ျျ� ခင္းး� သိုု�မဟုုတ္္ သူူတိုု�၏ ျျ ဖစ္္ရပ္္ကိုု� �ျ ဖရွွင��ေပးး
ရန္္ ��ာ�င����ေ��စသည္္ ဟူေေ�သာာ ယံုု�ၾ ကည္္မႈႈတစ္္ခုု။
w အကယ္္၍ ၎တိုု�၏ ျျ ဖစ္္တည္္မႈႈကိုု� NGO မ�း�၊ သိုု�မဟုု
တ္္ �ု�င္္ငံံတကာာ အအ
႔ ဖ�ဲ စည္းး�မ��ွ��င့့္� �ဝမွ်ျျ�� ခင္းး� မရွိိ�ပါါက
အ ခ�င့့္�အ�ရးးမ�း� သိုု�မဟုုတ္္ လႈႈပ္္ရ��းမႈႈမ�း�အ�ၾ ကာာင္းး�
သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ��ွ��င့့္� �ဒသ တ�င္းး� ရရွိႏိုု����င္ေေ�
သာာ အရင္းး�အျျ မစ္္မ�း� မရယူႏိုု���င္ျျ� ခင္းး�။51

ဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာေ
နစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္အၿပီးတြင္ ကြဲကြာသြား
ပါက ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ ကြန္ယက္မ်ား ေထာက္
ကူေပးျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္ အထူးသျဖ
င့္ GBV ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
အား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ဘာသာျပန္ေ
ပးသူမ်ားသည္ မိမိေနရပ္ သို႔မဟုတ္ တစ္စိမ္းတိုင္းျပည္

အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�

မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ လူူ
မ်ိဳးး���စုႏွွ��င့့္� ဘာာသ�ေရးး တ�
င္္ �ပါါင္းး�စည္းး�ဆက္ႏြြ��ယ္္မႈႈ
ရွိေေ��သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��
င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�

ဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာကို မွားယြင္းစြာ သို႔မ

တစ္ခုရွိ ကြဲျပားျခားနားေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ျဖစ္ပါက အ
မ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ပြင့္လင္းစြာ စကားေျပာ
ဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။53

အေရးေပၚအေျခအေန တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မၾကာ
ခဏဆိုသလို မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရး

အုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအ

တြင္ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ

ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား (အေထာက္အပံ့

န္းကေလးမ်ားအား မျမင္ဘဲ ေက်ာ္သြားတတ္သည္။ အ

ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ဦးတည္ခ်က္ထားျခင္း သေဘာ

ကယ္၍ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ိဳးစု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး

သဘာဝတို႔တြင္) အေကာင္းဆံုး မည္ကဲ့သို႔ ျဖည့္ဆည္းေ

ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝို္င္းမ်ားမွ သီးျခားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသ

ပးႏိုင္မည္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိမသာ ကြဲျပားမႈရွိသည္။

မီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ပစ္မွ

ယင္းသို႔ ကြဲျပားမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡကာလတြင္ လူနည္းစု

တ္ထားကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ အၾကမ္း

အုပ္စုတစ္ခုမွ တိုက္ရိုက္ ပစ္မွတ္ထားခံေနရသည္၊ မခံေ

ဖက္မႈသည္ ဆက္လက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖ

နရသည္၊ အတိတ္က ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ ၎တို႔၏ ညွင္းပ

က္မႈ အႏၱရာယ္ကို ပိုမိုႀကီးထြားေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးႏြ

န္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေ

ယ္စုမ်ားသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ ဖ

ရးဆိုင္ရာတြင္ ၎၏ အင္အား/အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ လႊမ္း

ယ္က်ဥ္ခံရကာ လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထု

မိုးမႈ၊ ၎၏ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံသတ္

တ္ျခင္း အပါအဝင္ လူကုန္ကူးျခင္းကို ေတြ႔ႀကံဳရန္ အႏၱရာ

မွတ္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို ထင္ဟပ္ေစသည္။54

ယ္ျမင့္မားေသာ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာရ
သည့္ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္

လတ္တေလာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစ

သည္ တိုးပြားလာကာ အထူးသျဖင့္ မတူကြဲျပားေသာ လူ

ည္းမ်ားသည္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရး

မ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးတြင္ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ

ဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အထူးစိုးရိမ္

မရွိေသး၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရာ၌ လူ

ဖြယ္ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ လူ

တို႔၏ တစ္မူထူးျခားေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ဘာသာေရး ေနာ

မ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးတြင္ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ

က္ခံသမိုင္းေၾကာင္းသည္ မ်က္ကြယ္ျပဳခံရသည္။55 ပဋိပ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ လူမႈေရးအရ ပို

ကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသြားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ

မိုႀကီးစုိးေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ရပ္ရြာအသိုင္း

န္းကေလးမ်ား၏ အမ်ားႏွင့္မတူေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အဝို္င္း၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္

အား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ထိုသူတို႔အား ေရရွည္တည္

လူမႈေရးအရ ပို၍ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း ခံရႏိုင္သည္။ မတူ

တံ့ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ

ကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးတြင္ ေပါင္းစည္းဆ

ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မတူကြဲျ

က္ႏြယ္မႈရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္

ပားမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ

၎တို႔၏ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဝိေသသ

ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ အုပ္စုမ်ားအား ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းေၾကာ

လကၡဏာ ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ယ

င့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တင္းမာမႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္
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အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားရွိ လူနည္းစုမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ p. 14.

27

ခါးသီးေသာ ခံစားခ်က္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစႏိုင္မည့္ အ

ေနာာက္္ဆ က�ဲ��။ မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈကိုု� န�းလည္ျျ� ခင္းး�

က်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူဆိုင္ရာ စံႏႈန္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ဦး
စားေပးမႈတို႔ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းသင့္သည္။56

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ
သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္(CRPD) ပါ အပိုဒ္ (၁)တြင္ အျခား

(၂၀၁၆)ခုႏွစ္၏ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတစ္ခုအတြက္ လု

နည္းျဖင့္ သန္စြမ္းသူမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါ

ပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ GBVဆိုင္ရာ လ်င္ျမန္စြာ ေလ့လာဆန္းစ

ယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းသူမ်ားတြ

စ္မႈတစ္ခုတြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီး ၂၅% မွ

င္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း၌ အျခားသူမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီစြာ ပါ

သူတို႔၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈ(ႏွင့္

ဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းအား တားဆီးႏို္င္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေ

ႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ)သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရာတြင္

သာ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္မႈရွိေစသ

ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ေလ့လာ

ည့္ ရုပ္ပို္င္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာ၊ အသိဥာဏ္ သို႔မဟု

ဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းတိုမ်ားတြင္ နားေထာင္ျခင္း

တ္ အာရံုခံႏိုင္မႈဆိုင္ရာတြင္ ေရရွည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားရွိေသာ

သည္ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ဘာ

မသန္စြမ္းသူမ်ား ဟူ၍ျဖစ္သည္။ (အေလးေပး ထည့္သြင္း

သာေရး အုပ္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္

ခဲ့သည္။)58

57

အတူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ GBV
အစီအစဥ္တြင္ ၎တို႔၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦး

က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ မသန္စြမ္းေသာ အ

စားေပးမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေပးျခင္းအားျဖင့္

မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္

အသိေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရာ ကုသမႈ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်

င္း လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားျဖစ္ကာ မၾကာခဏဆိုသလို သူ

က္အလက္သည္ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္

တို႔သည္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း၏ ရုပ္ျပအျဖစ္ မွတ္ယူခံရ

ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္း သို႔ ျဖန္႔ေဝႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ GBV

သည္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈ စံျပပံုစံ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ေဒသခံ ဘာသာစကားအား

မ်ား အျဖစ္ ယင္းသို႔ေသာ ခံယူခ်က္ သေဘာထားမ်ားကို

လံုး ေျပာဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔မဟုတ္ မတူကြဲျပားေ

ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၎သည္ ျပဳျပင္ရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲရန္ သို႔မဟု

သာ ဘာသာစကားမ်ား ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ စကားျပန္မ်ား

တ္ ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေသာ တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ ျပႆနာျဖ

သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာတြင္ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ငွားရ

စ္သည္ ဟူေသာ မသန္းစြမ္းမႈေပၚ အေျခခံသည့္ ခံယူခ်က္

မ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္

သေဘာထားမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္

စု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ားမွ သူတို႔အား မႀကိဳဆို

သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္ သို႔မဟုတ္ ဦးေဏွာက္အားျဖင့္ လူမႈပ

သည္ဟု ခံစားရခ်ိန္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခု သို႔မ

တ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွင္သန္ျခင္းမွ တားဆီးခံရကာ ၎သည္

ဟုတ္ ဘာသာေရး အုပ္စုမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ

သူမ၏ ျပႆနာသာျဖစ္ေၾကာင္း ဤနည္းလမ္းမွ ေထာ

လးမ်ား၏ လံုၿခံဳေသာ ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ

က္ျပထားသည္။

မ်ားကို လႊမ္းမိုးထားခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေသာ ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လႈ
ပ္ရွားမႈမ်ားအား မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဘာသာေရး
ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လႈ
ပ္ရွားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သီခ်င္းျဖင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သ
ည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ GBV အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳေသာ ေ
နရာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ မတူကြဲျပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအားျဖင့္ က်ယ္ျ

မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈအ တ�က္္ လူူအ
႔ ခ�င့္္�အ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ ခ််ဥ္းး�က
ပ္္မႈႈ၏ အဓိိကက�ေသာာ စည္းး�မ််ဥ္းး�မ�း�တ�င္္ အားး�လံုးး��ပါါ
ဝင္ေေ�စျျ ခင္းး�၊ လက္္လွွမ္းး�မီီမႈႈ၊ ပါါဝင္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္ျျ� ခင္းး�၊ ခ�ျ�
ခ�းဆက္္ဆံံမႈႈ မရွိျျ�� ခင္းး�၊ မတူူ က�ျ� ပ�းမႈႏွွ��င့္္� ျျ ခ�းန�းမႈႈ
ကိုု� �လးးစ�ျ� ခင္းး�၊ အ ခ�င့္္�အလမ္းး�မ�း� တန္းး�တူူ ရရွိေေ��
စျျ ခင��ွ�င့္္� လူူ ဂုုဏ္္သိိက ၡ�ကိုု� �လးးစ�ျ� ခင္းး� တိုု�ပါါဝင္္
သည္္။ ဤနည္းး�လမ္းး�သည္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့္္� မိိန္းး�
က�လးးမ�း� အားး�လံုးး��အ တ�က္္ သင့္ေေ��လ်ာ္္��သည္္။

ပန္႔စြာ ပါဝင္ျခင္းကို ခ်န္လွပ္ေစႏိုင္သည္။
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သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 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 ဦးတည္
ထားသည္။ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဗဟိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္
နည္းတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ သူတို႔အား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်
ယ္မႈ မရွိဘဲ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမႈကို ေသခ်ာေစရန္ လို
အပ္သည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အားလံုး (ေက်ာင္း၊
မိသားစု၊ ရပ္ရြာ၊ အလုပ္ စသည္)တြင္ ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေစျ
ခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း အားေကာင္းေ
စ၍ အျမင္ဖြင့္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေပၚလစီမ်ား အသံုး
ခ်ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရွ႕တြင္ တန္းတူညီစြာ အသိအမွတ္ျပဳျခ
င္းကို ေလးစားရမည္။
တစ္ဦးခ်င္းစီအား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း
မႈ စံပံုစံမ်ားကဲ့သို႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေသာ တံု႔ျ
ပန္လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံပံုစံကို ဖ
န္တီးခဲ့သည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံပံုစံတြင္ မသန္စြမ္းမႈသည္
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၏ အမွားတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း
၎၏ မတူကြဲျပားမႈ သ႑ာန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးဆို

ထို႔အျပင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံပံုစံသည္ “ခၽြတ္ယြင္းခ်
က္” - သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ ဦးေဏွာက္ေၾ
ကာင့္ တစ္စံုတစ္ဦး မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား၊
ႏွင့္ - “မသန္စြမ္းမႈ” - သူမတြင္ ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟု
တ္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ဦးကို
မသန္စြမ္းမႈျဖစ္ေစသည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အဟန္႔အ
တားမ်ားကို ခြဲျခားျပထားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခၽြ
တ္ယြင္းခ်က္သည္ မသန္စြမ္းမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္
ခုသာျဖစ္၍ ခႏၶာကိုယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (ဥပမာ - 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 ဦးတည္ေသာ ေျပာင္း

အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� အခက္္အခဲဲမ�း�

အခြင့္အေရးမ်ားအား ဗဟိုျပဳေသာ စံပံုစံတြင္ မသန္စြမ္းေ

မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈ = (လူူတစ္္ဦးး၏) ခ ၽ�တ�ြ�င္းး�ခ််က္္ + (ပ
တ္္ဝန္းး�က််င္ေေ�ၾ ကာာင့္္�/ အ တ�င္းး�ရွိိ�) အဟန္္
အ
႔ တားး�မ�း�
‘မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈ’သည္္ အမ်ိဳးး���သမ��ွ�င့္္� မိိန္းး�က�လးးတစ္္ဦးး
တ�င္္ �မ�းကတည္းး�က ပါါလာာသည္္ မဟုုတ္္ဘဲဲ သူူမ၏
လိုု�အပ္္ခ််က္္မ�း� ျျ ဖည့္္�ဆည္းေေ��ပးးရန္္ ပ်် က�ြ�က္ေေ�သာာ
ပတ္္ဝန္းး�က််င္္မွွ ရရွိိ�လ�ေသာာ ရလာာဒ္္တစ္္ခုျျ� ဖစ္္သည္္။

င္ရာ စံပံုစံသည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို ဗဟိုျပဳကာ ျပႆ
နာသည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထဲတြင္ ရွိေနသည္ဟု မွတ္ယူ
သည္။ ထို လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဟန္႔အတားမ်ား(ဥပမာအားျ
ဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေ
ရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ) ေၾကာင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံေနရ
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.
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ADCAP သင္တန္း, p.25.

လဲမႈဆိုသည္မွာ အထူးျပဳ လုပ္ေဆာင္သည့္ ၾကားဝ
င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မွတစ္ဆင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 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။

29

အားး�လုံးး��ပါါဝင္ေေ�
သာာ GBV အ
စီီအစဥ္္ ဖန္္တီးး�
ရန္္ အဓိိကလုု
ပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္
မ�း�

ေလ့့လာာဆန္းး�စစ္္မႈႈမ�း�
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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 ခ်ဥ္းကပ္သင့္သည္။ ဤ
အရာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္
က႑ေပါင္းဆုံျဖစ္ေသာ ၀ိေသသလကၡဏာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္
သည္ ဟူ ေသာ နားလည္သေဘာ ေပါက္ျခင္းပါ၀င္သည္။
GBV ျဖစ္ျခင္းကဲ့သို႔ အားလံုးပါ၀င္၍ အားလံုးကို တံု႔ျပန္ေ
သာ အစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲ ရန္ မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ (သို႔) မတူကြဲျပားေ
သာ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား/ မ ၀ိေသ
သလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္

ဤအပိုင္းသည္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ GBV အစီအ

မ်ား၏ တည္ရွိမႈကို အတည္ျပဳရန္ မလိုအပ္ေခ်။

စဥ္ေရးဆြဲျခင္းကို ဖန္တီးရန္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်
က္မ်ားအေပၚ အထူးျပဳသည္။ IRC, ၏ GBV အေ

စပီးး�ယားး� အ�ျ ခခံံ စံံသတ္္မွွတ္္ခ််က္္ ၁

ရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈအစီအစဥ္ပံုစံ

ေနာာက္္ထပ္္ အႏၱၱ�ရာာယ္္မ�း�ကုိိ� ဖန္္တီးျျ�� ခင္းး�မရွိိ�ဘဲဲ ထိိခုိိ�က္္
နစ္္နာာခံံရေေသာာသူူမ�း�သည္္ ၎တုိိ�၏ ဘဝကုိိ� ထိိခုိိ�က္ေေ�
စႏုိိ��င္ေေ�သာာ ဆုံးျျ��� ဖတ္္ခ််က္္မ�း� �ွင့္္� ပတ္္သက္္၍ အဓိိပ ၸ�
ယ္္ရွိေေ��သာာ �ဆ���း��တုိိ�င္္ပင္္ အၾ ကံျျ�ပဳျျ� ခင္းး� ျျ ဖစ္္စဥ္္
တ�င္္ ထိိခုိိ�က္္နစ္္နာာခံံရေေသာာသူူမ�း�သည္္ ပါါဝင္္သင့္္�သည္္။
၎သည္္ ၎တုိိ�၏ အ ခ�င့္္�အ�ရးးမ�း�ကုိိ� က််င့္္�သုံးး��ရာာ တ�င္္
အ�ထာာက္္အကူျျ� ပ�ေသာာ နည္းး�လမ္းး�တစ္္ခုျျ� ဖစ္္သည္္။

အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။
IRC’s GBV Emergency Preparedness and
Response Program Model.

စပီးး�ယားး�၏ စံံသတ္္မွွတ္္ခ််က္္မ�း�၊ ခုႏွွ��စ္္ ၊ စာာမ််က��ာ� ၁
ဤအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ မည္သည့္ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈကိုမဆို မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလး ငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ GBV ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္
GBV ျဖစ္ေပၚေန သည္ကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းမဟုတ္ပဲ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာ
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သင္ခန္းစာအပုိင္း (၃) ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း- အစီအစဥ္ စတင္
ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာေတြသိဖုိ႔ရန္လုိအပ္သနည္း။ သင္ခန္းစာ အပုိင္း
(၄) ေလ့လာဆန္းစစ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇-၄၀၊ GBV
အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္
မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္
https://bit.ly/371oum7

အမူအရာ အေျခခံျပ ဘာသာစကားႏွင့္ ဘာသာျပန္ျခင္းျဖ

င္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္၍

င့္ ပံ့ပုိးေပးျခင္းသည္ ပုိမုိ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ ေဆြးေႏြးျ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ အၾကမ္းဖ

ခင္းႏွင့္ မတူကဲြျပားအမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကားရွိ ဦးစားေပးမႈမ်ား

က္မႈ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍တည္ရွိေနေသာ

ကုိ အလုံးစုံျပည့္ဝစြာ နားလည္ႏုိင္ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ခြင့္ေပး

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပို၍ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါ

သည္။ ၎တုိ႔၏ လိ္င္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ (သုိ႔) က်ား/မေရး

က္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း

ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ အမ်ဳိး

ကေလးငယ္မ်ားႀကံဳေတြ႕ရေသာ က႑ေပါင္းဆုံ တန္းတူမ

သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ ေမးျမန္းရန္ မသင့္ေ

ညီမွ်မႈမ်ား၏ အေျခအေနကို ေကာင္းစြာနားလည္သေ

တာ္ပါ။ GBV ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ က႑မ်ဳိးစုံ ျဖစ္ရပ္

ဘာေပါက္ျခင္းသည္ တံု႔ျပန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အႏၱ

ဇာတ္ကြက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ GBV ကိုေဆြးေႏြးရန္

ရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လႈပ္ရွား မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ

အသံုးျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး အၾ

င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားဆီ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခြင့္

ကမ္းဖက္မႈ၏ ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ ကို ျဖ

အလမ္းရရွိေအာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါ

စ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိ

သည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား (သို႔) တစ္ဦးတစ္ေယာ

န္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဘး

က္ခ်င္းစီကို ေနာက္ထပ္ထိအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ သတိလက္

ကင္းလံုၿခံဳစြာ ေဆြးေႏြးရန္ GBV အႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍

လြတ္ မထိေတြ႕ေစပါႏွင့္။ သို႔ရာတြင္ မွတ္သားရန္ အေရးႀ

ေယဘုက်ေသာေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

င္ရန္ႏွင့္ ရွင္သန္ရန္အတြက္ မည္ကဲ့ သို႔ေသာ ၀န္ေဆာ

ကီးသည္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးင
ယ္မ်ာသည္ တိက်ေသာ ၀ိေသသလကၡဏာရွိသည့္အဖြဲ႕

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္

(ဥပမာ- သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ

အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအေၾ

ႏွီးႏြယ္မႈမ်ား၊ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ တိမ္းညြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား/

ကာင္းအရာ ေမး ျမန္းျခင္း ပါ၀င္သည္။

မ ၀ိေသသလကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး၀င္ရန္ခက္ခဲလိ
မ့္မည္။) တစ္ဦး (သို႔) မိန္းကေလးတစ္ဦးစသည္ျဖင့္၊ ေယ
ဘုက် (သို႔) လူဦးေရအမ်ားစုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားအၾကားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခြဲျခားသ

w အထူးး�သျျ ဖင့့္� ခ�ျ� ခ�းဆက္္ဆံံမႈႏွွ��င့့္� အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႈ၏
အႏၱၱ�ရာာ ယ�ြ�င္္ရွိေေ��သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးင
ယ္္မ�း�။

တ္မွတ္ခံရျခင္းကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနလိမ့္မည္။

w ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ရရွိိ�ရန္္ ၄င္းး�တိုု�၏ လက္္လွွမ္းး�မီီမႈႏွွ��င့့္�ပတ္္
သက္ေေ�သာာ တိိက�ေသာာ အတားး�အဆီးး�မ�း�။

မတူကြဲျပားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္

w ထိိခိုု�က္္အႏၱၱ�ရာာယ္ႏွွ��င့့္� အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈျျ� ဖစ္္ရန္္ အားး�နည္းး�
ခ််က္္ကိုု� တိုးး��ပ��ေ�စေေသာာအခ််က္္မ�း�။

မ်ား၏ ဘာသာစကား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ရန္ ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္
ပို၍အသက္ႀကီးေသာ မိန္းကေလးမ်ား ၄င္းတို႔၏ ဦးစားေ
ပးမႈမ်ားကို ေ၀မွ်ရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိရန္ႏွင့္ မ
သန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ား ၏ပါ၀င္ျခ

w အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� သီးျျ�� ခ�းအုုပ္္စုု
မ�း�ကိုု� ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ��ွ��င့့္� သတင္းး�အခ််က္္အလက္္ကိုု�
ေဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခံဳဳ�စ�ာ ရယူႏိုု���င္္ရန္္ ပံ့့�ပ���ေပ�ု��င္ေေ�သာာ ယႏၱၱ�
ရ�းမ��ွ��င့့္� ခ််ဥ္းး�ကပ္္မႈႈမ�း�။

င္းအတြက္ ေနရာဖန္တီးရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းေ

တူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏

ရးဆြဲပါ။

သီးျခားအုပ္စုမ်ားကို ေျပာင္းေရြ႕ရန္ အသံုး၀င္ႏိုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ေဘကင္းလံုၿခံဳမႈအႏၱရာယ္မ်ား၊ လိင္စိတ္ခံယူ
ခ်က္တိမ္းညြတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ၀ိေသသလကၡဏာ
အေပၚ အေျခခံထားေသာ အုပ္စုမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ ခ်ိ
တ္ဆက္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အမည္းစက္ေၾကာင့္ လိင္စိ
တ္ခံယူခ်က္တိမ္းညြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား/မေရးရာ၀ိေသသလ
ကၡဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအ
တြက္ သီးျခားအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ရန္ အႀကံမျပဳထားေခ်။ မတူကဲြျ
ပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေပါင္းစပ္ထားေသာ အုပ္စုမ်ား
ကုိ ဖဲြ႔စည္းျခင္းသည္လည္း အက်ဳိးမ်ားစြာရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေ
နာက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ရုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ား၊ ကုိယ္လက္

w ဤရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အ၀န္းး�တ�င္္ မည္္သည့့္�အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အုုပ္္စုုသည္္ ထိိခိုု�က္္အႏၱၱ�ရာာယ္္
အက�ေရာာက္္ ဆံုးး��နည္းး�။ ဤအုုပ္္စုုမ�း�၏ ထုုတ္ေေ�ဖ�ျ��
ပာာဆိုု�ထ�ေ�သာာ လိုု�အပ္္ခ််က္္မ�း�၊ က�ာဟခ််က္္မ��ွ��င့့္� ဦးး
စ�ေ�ပးးမႈႈမ�း�က ဘာာလဲဲ။
w မည္္သည့့္�အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အုုပ္္စုု
မ�း�က ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ကိုု� လက္္လွွမ္းး�မီီ
ခ�င့့္�ရွိိ�သနည္းး�။ မ
ည္္သည့့္� အုုပ္္စုုမ�း�သည္္ ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ကိုု� လက္္လွွမ္းး�
မီီ
ခ�င့့္�မရွိေေ��နသနည္းး�။ အဘယ္ေေ�ၾ ကာာင့့္�နည္းး�။ ၄င္းး�တိုု�၏
ပါါ၀င္ျျ� ခင္းး�ကိုု� က ၽ��္�ပ္္တိုု�မည္္ကဲ့့�သိုု� တိုးျျ���မႇႇင့့္� �စႏိုု��င္္သန
ည္းး�။
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ေလ့့လာာဆန္းး�စစ္ျျ� ခင္းး�ကိုု� ဒီီဇိုု�င��ေရးး ဆ�ဲရာာ တ�
င္္ ထည့့္�သ�င္းး�စဥ္းး�စ�းရမည့့္�အရာာမ�း�

မွ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း ခံရႏိုင္သည္။ အသက္အရြယ္ၾကီး
ရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ားသည္ ပို၍ငယ္ရြယ္ေသာ အ

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ား။ သတင္းအ

မ်ိဳးသမီးမ်ားထက္စာလွ်င္ သြားလာႏုိင္မႈ အခက္အခဲရွိႏို

ခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ အ

င္ၿပီး အၾကားအာရံု အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ငယ္ေသာ

ထူးသျဖင့္ ပို၍အသက္ငယ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ား(အ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခ

သက္ ၁၀-၁၄ႏွစ္) ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေ

င္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ခက္ခဲလိမ့္မည္။

လးမ်ားအား ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ အက်ိဳးရ
လဒ္မ်ားထက္ အႏၱရာယ္မ်ား ပို၍တိုးျမႇင့္ေစႏိုင္ပါသည္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေ
ဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ အႏၱရာယ္မ်ား အားလံုးကို ဂရုတ
စိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ အကယ္၍ ပါ၀င္ျခ
င္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားသည္ ပါ၀င္ျခင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ား
ကို ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားထက္
သာလြန္ပါက ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အဖြဲ႕မ်ားသည္ ထို
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျ

မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ လိိင္္စိိတ္္ခံံယူ့့�ခ််က္္ တိိမ္းး�ညႊႊတ္္မႈႈ �ွင့္္�
က်ားး��/ မ ၀ိေေ�သသလက ဏာာမ�း� ရွိေေ��သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ�း�၊ မိိန္းး�က�လးးမ��ွ��င့္္� စက�ျ��ပာာဆိုု�ရာာ တ�င္္ သင့္္�
အားး� ၄င္းး�တိုု� မ�ေ�ဝထ�ေ�သာာ နာာမ္္စ�ွ��င့္္� အမည္ျျ� ဖင့္္�
၄င္းး�ပုုဂၢိဳဳ��လ္္အားး� ရည္္ညွြႊႊ��န္းး�ရန္္ သတိိရပါါ။ ၄င္းး�သည္္ ဘ
ယ္္အရ�ျ ဖစ္္သည္္ကိုု� မေေသခ�ာပါါက �မးျျ� မန္းး�ပါါ။ အ
မ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့္္� မိိန္းး�က�လးးမ�း�၏ ၀ိေေ�သသလက
ဏာာကိုု� �လးးစ�း ပါါ။ ယူူဆခ််က္္မ�း�မျျ ပဳဳလုုပ္္ပ�ွ�င့္္�။

ခင္းကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ သို႔ရာတြင္ အႏၱ
ရာယ္မ်ားက ပါ၀င္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားထက္ ဆက္

မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား

လက္၍ သာလြန္ေနပါက ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း လႈပ္ရွား

(ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ၊

မႈမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၌ အမ်ိဳးသမီး

အျမင္အာရံုဆိုင္ရာ ႏွင့္ အၾကားအာရံုဆိုင္ရာ)သည္ ေလ့

မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို ဦးစားေ

လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြ

ပးသင့္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္

င္ ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္

မ်ားသည္ သက္လတ္ပိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ကြဲျပားျ

အလက္ကို လက္လွမ္းမီရန္ ကြဲျပားေသာ နည္းလမ္းအ

ခားနားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားရွိၿပီး

မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အကူအညီလိုအပ္လိမ့္မည္။ ဥပမာ- ေမးခြန္း

၄င္းတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ မိခင္မ်ားႏွင့္အတူ (သတင္းအခ်

မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေမးျမန္းရန္ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္၊ ရုပ္

က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား အပါအဝင္) လႈ

ပံု ပံုစံမ်ား၊ သေကၤတျပ ဘာသာစကား၊ စကားျပန္မ်ားႏွ

ပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈမရွိသည္ကို မၾကာ

င့္ အျမင္အာရံု သရုပ္ျပျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား

ခဏ တင္ျပတတ္သည္။ ေက်ာင္းေနေသာ ဆယ္ေက်ာ္

သင့္သည္။62 ထို႔အျပင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားတြင္

သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမေနေသာ မိ

GBV အစီအစဥ္ဒီဇိုင္းကို လမ္းညႊန္ရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ား

န္းကေလးမ်ားႏွင့္ မတူေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္

အား အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္ႏုိ

စားမႈမ်ား ရွိေနတတ္၍ မတူေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေလ့

င္သည္။ အျခားေသာ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀န္းမ်ားကဲ့သို႔ မ

လာဆန္းစစ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ အားလပ္ၾ

သန္စြမ္းေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား လႊမ္း

ကသည္။

မိုးႏိုင္သည္။ ဤရပ္ရြာအသိုင္းအ၀န္းတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေသာ သီးျခားအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အဟန္႔အ

အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ားသည္ မၾ

တားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ေဒသခံ အမ်ိဳး

ကာခဏဆိုသလို ၄င္းတို႔၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း လႈပ္

သမီးဦးေဆာင္ေသာ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွ

ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ေပးသည့္ ကေလး

တ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းအုပ္စုမ်ားအတြ

ငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အိမ္မႈဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားရွိေနတ

င္းရွိ မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုပါ။

တ္သည္။ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကီး
မ်ား၏ အသံႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားသည္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျ
ခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ရန္ စည္းရံုး
လံႈ႕ေဆာ္ေနေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀န္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား
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က်ား/မေရးရာ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား ရွိေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ရွိေ
သာ သီးျခားအုပ္စုမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္
ပါ။ သင္၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ျ
ပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ ဥပေဒ မူေ
ဘာင္ကို 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 အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ လိင္စိ
တ္၀ိေသသလကၡဏာ ကဲြျပားသူ အုပ္စုမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆ
က္ေဆာင္ရြက္ပါ။
မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေပါ
င္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈွရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ားသည္ ေ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
တိုးခ်ဲ႕ရန္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈ
ကိုသတိထားျခင္း ႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းလည္း လိုအပ္သည္။ ကို
ယ္ကိုကိုယ္ခြဲျခားသတ္မွ တ္ရန္ ဆႏၵမရွိေသာအထူးသျဖ
င့္ ၄င္းတို႔ ထိခိုက္အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ ႏိုင္ေသာ အေျခအေ
နမ်ားတြင္ရွိသည့္အ မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားကို ထိုသို႔ခြဲျခား သတ္မွတ္ရန္ တြန္းအားမေပး ရန္ ေ
သခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။ လူမ်ိဳးစု (သို႔) ဘာသာေရးလူနည္း
စုျဖစ္ေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔) အဖြဲ႕ႏွင့္ အစည္း
အေ၀းမ်ားစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္ ၄င္းတို႔ ၏
လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ကိုယ္ေရးအ ခ်က္အလက္ကို ေသခ်ာေဆာင္
ရြက္ရန္ စီမံခ်က္မ်ားသည္ ေနရာမွန္ တြင္ ရွိရန္ေဆာင္ရြ
က္ပါ။63
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အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာအုုပ္္စုုမ�း�မွွ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�
က�လးးငယ္္မ�း�ကိုု� �ဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခံဳဳ�စ�ာ ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�
ဆာာ င�ြ�က္ေေ�စပါါ။ မတူူ က�ျ� ပ�း �သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��
င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� မည္္ကဲ့့�သိုု�ပါါ၀င္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္လိုု�
သည္္ကိုု� ယူူဆခ််က္္မ�း�မျျ ပဳဳလုုပ္္ပ�ွ�င့့္�။ မတူူ က�ျ� ပ�း �
သာာအမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�သည္္သ
က္ေေ�တာာင့့္�သက္္သာာရွိိ�ရန္္ �ဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခံဳဳ�စ�ာပါါ၀င္ႏိုု���င္္
ရန္္ ပါါ၀င္္သူူမ�း�၏ လုိိ�လားး�ခ််က္္မ��ွ��င့့္� ပတ္္သက္္၍ အၿ
မဲဲတမ��ေမးျျ� မန္းး�ပါါ။

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ခံယူ့ခ်က္ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္

w အုုပ္္စုုလုိိ�က္ေေ�ဆ���ျ��� ခင္းး�မ�း�တ�င္္ လွ်ိဳဳ���၀ွွက္္ထိိန္းး�သိိမ္းျျ��
ခင္းး�ကိုု� က််င့့္�သုံးး��ကာာ GBV (သိုု�) ခ�ျ� ခ�းမႈႈမ�း�၏ ကိုု�ယ္ေေ�
ရးးဆိုု�င္္ရာာထုုတ္္ �ဖ�ျ�ပျျ ခင္းး�မ�း� မလိုု�အပ္္သည္္ကိုု� ယံုု�ၾ
ကည္ေေ�စျျ ခင္းး�အားျျ�� ဖင့့္� ျျ ဖစ္ႏိုု���င�ေ� လာာက္္ �ဘးးက
င��ေသ�ေနရာာတစ္္ခုုကိုု� ဖန္္တီးး�ပါါ။ ၀ိေေ�သ သလက ဏာာ
မ�း�မည္္ကဲ့့�သိုု�က�ျ� ပ�းသည္္ကိုု� စူးး�စမ��ေလ့့လာာရန္္ ျျ ဖစ္္
ရပ္ေေ�လ့့လာျျ� ခင္းး�မ�း�တ�င္္ အသံုးျျ��� ပ�ေနေေသာာ ပံုု�စံႏွွ��င့့္� �
ယဘုုယ်် ဥပမာာမ�း�သည္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာအမ်ိဳးး���သ
မီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ တ�က္္ ထိိခုိိ�က္္အႏၱၱ�ရာာ
ယ္္မ��ွ��င့့္� အတားး�အဆီးး�မ�း� တိုးျျ���မႇႇင့္ေေ��စႏိုု��င္္ပါါသည္္။ တ
စ္္ဦးးတစ္ေေ�ယာာက္္က ထုုတ္ေေ�ဖ�ျ��ပာာဆိုု�ပါါက အေ /ဖ�ဲအုုပ္္စုု
အားး� လွ်ိဳဳ���၀ွွက္္ထိိန္းး�သိိမ္းး�မႈႏွွ��င့့္� ပတ္္သက္္၍ သတိေေ�ပးးပါါ။
w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာအမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း�ကိုု� အမ်ိဳးး���သမီးး�တစ္္ဦးး၏ အသက္္၊ မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈ၊ လိိ
င္္စိိတ္္ခံံယူ့့�ခ််က္္ တိိမ္းး�ညႊႊတ္္မႈႈ၊ က်ားး��/ မ ၀ိေေ�သသလက
ဏာာ၊ ဘာာသ�ေရးး၊ လူူမ်ိဳးး���စုု (သိုု�) အျျ ခ�ေ�သာာ၀ိေေ�သ
သလက ဏာာမ�း�ကိုု� ညႊႊန္ျျ�ပျျ ခင္းး� (သိုု�) သတ္္မွွတ္ျျ� ခင္းး�
အားး� ျျ ဖင့့္� ခ�ျ� ခ�းသတ္္မွွတ္ျျ� ခင္းး�မျျ ပဳဳလုုပ္္ပ�ွ�င့့္�။ အဘ
ယ္ေေ�ၾ ကာာင့့္�ဆိုေေ��သာ္္� ၄င္းး�သည္္ အႏၱၱ�ရာာယ္္ရွိႏိုု����င္္ၿ ပီးး� စိိတ္္
ဒဏ္္ရ�ျ ဖစ္ေေ�စႏိုု��င္္ပါါသည္္။
w အကယ္္၍ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�က
ထိိခိုု�က�ြ�ယ္ေေ�သာာ ကိုု�ယ္္ကိုု�ကိုု�ယ�ျ��� ခ�းသတ္္မွွတ္ျျ� ခ
င��ွ�င့့္� ပုုဂၢိဳဳ��လ္ေေ�ရးးဆိုု�င္္ ရာာအ�တ�အႀ ကံဳဳ�မ�း�ကိုု� �၀မွ််�
ပါါက သင္္သည္္ GBV ၏ ထုုတ္ေေ�ဖ�ျ��ပာာဆိုျျ�� ခင္းး�တစ္္ခုု
ကိုု� တံုု�႔� ပန္္သည့့္�နည္းး�တူူ၊ ပါါ၀င္္သူူကိုု� ၄င္းး�တိုု� ၏ အဖိုးး��
တန္ေေ�သာာ ကိုု�ယ္ေေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာအ�တ�အႀ ကံဳဳ�ကိုေေ��၀မွ်ျျ�� ခ
င္းး�အ တ�က္္ �က်းး�ဇူးး�တင္္ပါါ။ အသင္းး�အအားး�
ဖ�ဲ လွ်ိဳဳ���၀ွွက္္ထိိ
န္းး�သိိမ္းး�မႈႈ �ွင့့္� ပတ္္သက္္၍ သတိေေ�ပးး၍အကယ္္၍ ပါါ၀င္္
သူူသည္္ ပိုု�၍သက္ေေ�တာာင့့္� သက္္သာျျ� ဖစ္္ပါါက �ယဘုု
ယ််အေ ဖ�ဲ
လုိိ�က္ေေ�ဆ���ျ��� ခင္းး� ၿ ပီးး� �နာာ က�ြ�င္္ ထိုု�ပုုဂိၢဳဳ��
လ္္၏အ�တ�အႀ ကံဳဳ�ပိုု�၍ အ�သးးစိိတ္ေေ�သာာ အ�ၾ ကာာ
င္းး�အရာာတစ္္ခုု ၿ ပီးး�တစ္္ခုႏွွ��င့့္� ပတ္္သက္္၍ �ျ ပာာဆိုု�ရန္္
သင္္ သည္ေေ�ပ�္�ရႊႊင္္လိိမ့့္�မည္္။ သိုု�ရာာ တ�င္္ ပါါ၀င္္သူူက အုုပ္္
စုုအ တ�င္းး�တ�င္္ �၀မွ်ျျ�� ခင္းး�ကိုု� သက္ေေ�တာာင့့္� သက္္သာျျ�
ဖစ္္ပါါက သူူမကိုု� �၀မွ််�ရန္္ ပံ့့�ပ���ေပးး၍ သူူမ၏ ခ�ျ� ခ�းဆ
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က္္ဆံံခံံရျျ ခင္းး�အ�တ�အႀ ကံဳႏွွ���င့့္� သူူမ၏ ၀ိေေ�သသလက
ဏာႏွွ��င့့္�ပတ္္သက္္၍ �ျ ပာာဆိုု�ရန္္ သူူမ၏ကိုု�ယ္္ စ�းလွွယ္္
ကိုု� �လးးစ�းပါါ။ လံုု�ၿ ခ��ေသ�ေနရာာ တ�င္္ �ဆ���ျ��� ခင္းး�
တစ္္ခုု တ�င္္ �၀မွ်ျျ�� ခင္းး�သည္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���
သမီးး�မ�း�အ တ�က္္ စ�မ္းး�ရည္ျျ�မႇႇင့့္�တင္ႏိုု���င္္ၿ ပီးး� ၄င္းး�တိုု�၏
ကိုု�ယ္္စ�းလွွယ္္သည္္ �လးးစ�းခံံရသင့့္�သည္္။
w အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� အားး�လံုးး��အ တ�
က္္ GBV ေလ့့လာာဆန္းး�စစ္ျျ� ခင္းး�တန္္ဆာာပလာာမ�း�ကိုု�
အသံုးျျ���ပဳဳပါါ။
w အခ််က္္အလက္္စုေေ�ဆာာင္းျျ�� ခင္းး�ကိုု� က်ားး��/မ၊ အသက္္အ
ရ�ယ္္၊ မသ န�ြ�မ္းး�မႈႏွွ��င့့္� အျျ ခ�ေ�သာာ ကိုု�က္္ညီေေ�သာာ �
ဒသဆိုု�င္္ရာာ တန္းး�တူူမ ညီီမွ််�မႈႈမ�း�အားျျ�� ဖင့့္� ခ�ျ� ခ�းပါါ။
w GBV အစီီအစဥ္္ပံုု�စံံကိုု� သတင��ေပးးရန္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�
သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ��ေ�နထိုု�င္ေေ�
သာာ အ�တ�အႀ ကံဳဳ�ကိုု� �ဖ�ျ� ပသည့့္� အရည�ေ�သ�း
စံႏႈႈ��န္းး�ထ�ေ�တ�ရွိိ�ခ််က္္မ�း�ကိုု� မွွတ္္တမ္းး�ယူူပါါ။
w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း�အ�ပၚရွိေေ��သာာ စံႏႈႈ��န္းး�မ��ွ��င့့္� သ�ဘာာထားး�မ�း�ကိုု� �
ဖာ္္�ထုုတ္္ရန္္ ၀န္္ �ဆာာင္္မႈေေ�ပးးသူူမ�း�ကိုု� ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ
င�ြ�က္္ပါါ။
w GBV ေလ့့လာာဆန္းး�စစ္ျျ� ခင္းး� တန္္ဆာာပလာာမ�း�ကိုု� အ
မ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မ�န္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အသံုးျျ��� ပ�ေသာာ မ
တူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ ဘာာသာာစကားး�မ�း�အျျ ဖစ္္သုိိ� တတ္ႏိုု���
င�ေ�လာာက္္ ဘာာသာျျ� ပန္ေေ�ပးးပါါ။
w ေလ့့လာာဆန္းး�စစ္္မႈအ
ႈ စီီအစဥ္ေေ�ရးး ဆ�ျ� ခင္းး�၊ ၀န္္ထမ��ေလ့့
က််င့္ျျ�� ခင္းး�ကုိိ� တိုးး��ခ်ဲဲ�ကာာ တည္္ရွိေေ��န �သ�ေဒသဆိုု�င္္ရာာ
အားး�လုံးး��ပါါဝင္ေေ� အာာင္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္ေေ�နေေသာာ က ၽ�မ္းး�က််င္္
သူူအမ
႔ ဖ�ဲ�း�စေေသာာ လိိင္္စိိတ္္ဝိေေ�သသလက ဏာာကဲြျျ�� ပ�း
သူူ ( LGBTQI), အသက္္အ ရ�ယ္္ပိုု�၍ ႀ ကီးး�သူႏွွ��င့့္� မသ
န�ြ�မ္းး�မႈေေ�ဆာာ င�ြ�က္္သူူမ�း� �ွင့့္� တန္္ဆာာပလာျျ� ပန္္လည္္
သံုးး��သပ္္ ပါါ။
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အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု စတင္၍ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြ
က္မႈ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွ
င့္ တံု႔ျပန္မႈေပးျခင္း ယႏၱရားမ်ားမွတစ္ဆင့္္ မတူကြဲျပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အစီအစ
ဥ္ပံုစံလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ ေသခ်ာေစျခင္းသည္ မ
တူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
ကို ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ေစႏိုင္ေသာ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္သ
ည့္ GBV အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းကို အေကာင္အထည္ေ
ဖာ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုစတင္သည္ႏွင့္ GBV အစီ
အစဥ္ကို ပံုစံေရးဆြဲရန္ က႑စုံမွ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းကို အ
သံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ GBV ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက က႑ေပါ
င္းစံုမွ အေျခခံက်ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ မတူကြဲျပားေ
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္ကေလးအုပ္စုမ်ားသည္ အစီ
အစဥ္မွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိကာ ပါဝင္ႏိုင္မႈကို ေသခ်ာေ
စရန္ မသိမသာ ကြဲျပားေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္
၎တို႔မွ ထူးျခားစြာ ရင္ဆုိင္ရေသာ အာဏာဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္
အခြင့္ထူးစသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။65 မတူ
ကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို
GBV အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေသာ အစီအစဥ္ပံုစံတြင္ ေ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 ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း၏
အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိန္ေခၚရာတြင္ အထိေ
ရာက္ဆံုးေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။66
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w GBV အစီီအစဥ္ေေ�ရးး ဆ�ျ� ခင္းး�ကိုု� �ဒသဆိုု�င္္ရာာအ�ျ ခ
အ�နမ��ွ��င့့္� လိုု�က္ေေ�လ်ာာ�ညီေေ�ထ�ရွိေေ��အာာင္္ ျျ ပင္္ဆင္္
ညႇိႏိႈႈ����င္းး�ရန္ႏွွ��င့့္� အမ်ိဳးး���သမီးး� မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�
ကိုု� တာာ၀န္္ခံံမႈႈရွိေေ��စရန္္ �သခ��ေဆာာ င�ြ�က္္ရာာ တ�င္္
GBV အစီီအစဥ္္ကိုု� အ�ရ�ေပၚအ�ျ ခအ�နတစ္္ ခုု၏
ကနဦးးမွွ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�
က�လးးငယ္္မ�း�အုုပ္္စုုမ��ျ� ဖင့့္� ပံုု�စံေေ�ရးး ဆ�ဲပါါ။
w အခ််က္္အလက္ေေ�စာာင့့္�ၾ ကည့့္�မွွတ္္သားျျ�� ခင္းး�ကိုု� က်ားး��/မ၊
အသက္္အ ရ�ယ္္၊ မသ န�ြ�မ္းး�မႈႏွွ��င့့္� အျျ ခ�ေ�သာာ �ဒသ
ဆိုု�င္္ရာာ သင့္ေေ��လ်ာ္္�� �သာာ၀ိေေ�သသလက ဏာာမ�း�အားျျ��
ဖင့့္� ခ�ျ� ခ�းသတ္္မွွတ္္ပါါ။
w တာာ၀န္္ခံံမႈႏွွ��င့့္� တံုု�႔� ပန္္မႈႈယႏၱၱ�ရ�းမ�း�တ�င္္ ပံုု�မွွန္္ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�
ဆာာ င�ြ�က္ေေ�နေေသာာ အုုပ္္စုုမ�း�တ�င္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္�
မိိန္းး�က�လးး ငယ္္မ�ာ၏ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာကိုု�ယ္္စ�ျ�ပဳဳ
ရွိေေ��သာာသူူမ�း� �ွင့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္ပါါ။
w အ�ရ�ေပၚေေဘးးကင��ေသ�ေနရာာမ�း�၏ေေနရ�ေဒသ
သည္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ� သာာအမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�
လးးငယ္္မ�း� အ တ�က္္ �ဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခံဳဳ�မႈႈရွိိ�ရန္္ �သခ��ေ
ဆာာ င�ြ�က္္ပါါ။
w ေဘးးကင��ေသ�ေနရာာလႈႈပ္္ရ��းမႈႈမ�း�သည္္ မတူူ က�ျ�
ပ�ေ�သာာအမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ဆီီသိုု�
လက္္လွွမ္းး�မီီ �အာာင္္ �သခ��ေစရန္္ ဒီီဇိုု�င��ေရးး ဆ�ဲပါါ။
w GBV တံုု�႔� ပန္ေေ�သာာ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ကိုု� ရရွိိ�၍ မတူူ က�ျ�
ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ တ�
က္္ ကနဦးးလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္အမ်ိဳးး���မ်ိဳးး���ကိုု�ထည့့္�သ�င္းး�စဥ္းး�
စ�း၍ က််န္းး�မ�ေရးး၊ က�လးးသူူငယ္ေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႈ၊ လိိ
င္္စိိတ္္ဝိေေ�သသလက ဏာာကဲြျျ�� ပ�းသူူ( LGBTQI) မသန္္
စ�မ္းး�မႈႏွွ��င့့္� အသက္္ အ ရ�ယ္္ႀ ကီးး�သူူ �ဆာာ င�ြ�က္္သူူမ�း�
အပါါအ၀င္္ အျျ ခ�ေ�သာာ �ဆာာ င�ြ�က္္သူူမ��ွ��င့့္�အတူူ
၄င္းး�တိုု�၏ လက္္လွွမ္းး�မီီ
ခ�င့့္�ကိုု� လ�ယ္္ကူူ �ခ��ေ မ�႕ေေ စရန္္
လုုပ္္ငန��ေဆာာ င�ြ�က္္ပါါ။

GBV ျ ဖစ္္ရပ္္စီီမံံခန္္
ခဲြျျ�� ခင္းး�
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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

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

က္လာသူကုိ အေျခခံေသာ က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္
မႈ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူတစ္ဦးတ
စ္ေယာက္စီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ ဆည္းရန္ ဝန္ေ
ဆာင္မႈေပးေသာေၾကာင့္ ၄င္းသည္ အသိေပးသေဘာတူ
ညီမႈႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္း သိမ္းမႈအာမခံျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္
လာသူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို ေလးစားျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျ
ခင္းမရွိပဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအ
ခ်က္အမ်ားကို လက္လွမ္းမီနုိင္ေအာင္ ပံံ့ပုိးေပးျခင္းျဖင့္ မ
တူကဲြျပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ာ၏
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တုန္႕ျပန္ ျ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 အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ 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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သင္ခန္းစာအပုိင္း (၆) ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၆-၄၉ ၊ GBV အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ သ
င္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္ http://bit.ly/371oum7

35

က္ ဦးစားေပးသင့္သည္။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
အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အတြင္းတြင္ရွိေသာ ခြဲျခားမႈႏွင့္ ဘက္လို
က္ျခင္းကို သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ စူးစမ္းရန္ အခြင့္အေရးမ်ားေ
ပးရန္ အေရးႀကီးပါ သည္။
အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

w အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ မတူူ က�ျ�
ပ�ေ�သာာလိုု�အပ္္ခ််က္္မ�း�ကိုု� ထည့့္�သ�င္းး�စဥ္းး�စ�း၍ ဆ
က္္လက္္၍ ရွိေေ��သာာ တုံံ�႔� ပန္္မႈႈ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ��ွ��င့့္� က�ာဟ
ခ််က္္မ�း�ကိုု� သတ္္မွွတ္္ရန္္ ၀န္ေေ�ဆာာင္္မ��ျ မပံုေေ��ရးး ဆ�ဲ၍
GBV အဓိိက အက်ဳိးး���ခံံစ�း ခ�င့့္� ရွိိ�သူူမ�း� �ွင့့္� အေ အ
ဖ�ဲ စည္းး�
မ��ွ��င့့္�အတူူ အ�ရးးႀ ကီးေေ��သာာ ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈရရွိႏိုု����င�ြ�မ္းး�
(သိုု�) လုုပ္ႏိုု���င�ြ�မ္းး� က�ာဟခ််က္္မ�း�ကိုု� ကိုု�င��ျ ဖရွွင္းး�ရန္္
အစီီအစဥ္္တစ္္ခုေေ�ဆာာ င�ြ�က္္ပါါ။
w GBVျ ဖစ္္ရပ္္ စီီမံံခန္္
ခ�ဲမႈထ
ႈ က္ေေ�က်ာ္္��လ�န္ေေ�သာာ မ်ဳိးး���စုံံကနဦးး
�
လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္ကိုု� �သခ�ာ �အာာင္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္၍ အ
မ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ကိုု� စိိတ္္-လူူမႈပုိိ�င္းး�ဆုိိ�
ႈ
င္္ရာာ အ�ထာာက္္အပံ့ေေ��ပ�ေသာာ ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ��ွ��င့့္� ခ်ိိ�တ္္
ဆက္ေေ�ပးးပါါ။
w ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အ၀န္းး�တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���
သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ကိုု� ကုိိ�ယ္္စ�ျ�ပဳဳသည့့္�
၀န္္ထမ္းး�/ �စတ နာ့့�၀န္္ထမ္းး�မ�း�ကိုု� စုေေ�ဆာာင္းး�ကာာ င��း
ရမ္းး�ပါါ။
w GBV ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈေေ�ပးးသူူမ�း�ကိုု� အထူးး�သျျ ဖင့့္� ဆယ္ေေ�
က်ာ္္��သက္္မိိန္းး�က�လးးမ�း�၊ အသက္္အ ရ�ယ္္ပိုု�၍ႀ ကီးေေ��
သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�၊ မ သ န�ြ�မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးမ�း�၊ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ လင္္စိိတ္္ခံံ
ယူူမႈမ
ႈ �း�ရွိိ�သည့့္� အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးယ္္မ�း�၊
က်ားး��/မ ၀ိေေ�သသလ ဏာာမ�း�၊ တိုု�င္းး�ရင္းး�သားး�လူူမ်ိဳးး���စုႏွွ��င့့္�
ဘာာသ�ေရ��ြ����ယ္္မႈႈရွိေေ��သာာသူူမ�း� �ွင့့္� အံံ၀ င�ြ�င္္က်ျျ� ဖ
စ္ေေ�စေေသာာ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူအ�ျ ချျ ပဳဳ ျျ ဖစ္္ရပ္္စီီမံံ
ခန္္
ခဲြျျ�� ခင္းး� သင္္တန္းး�အားး� ပံ့့�ပ���ေပးးပါါ။
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w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း�၏လုိိ�အပ္္ခ််က္္မ�း�ကုိိ� တံုု�႔� ပန္ေေ�သာာ ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈလ
က္္လွွမ္းး�မီီမႈႏွွ��င့့္� �စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႈအရည�ေ�သ�းကိုု� လွ်ိဳဳ���၀ွွ
က္္ထိိန္းး�သိိမ္းး�ရေေသာာ အမႈႈသည္္၏ အၾ ကဳံျျ��ပဳဳစစ္္တမ္းး�
မ�း� ၊ ျျ ဖစ္္ရပ္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္သူူမ�း�ကုိိ� ဆက္္လက္္ၾ ကီးး�ၾ
ကပ္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္မႈႈ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��
င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ��ွ��င့့္� ပံုု�မွွန္္တံုု�႔� ပန္္မႈႈန�ေ�ထာာင္ျျ� ခင္းး�
က႑၊ အုုပ္္ စုုလိုု�က္ေေ�ဆ���ျ��� ခင္းး�မ�း�မွွတစ္္ဆင့့္� �စာာင့့္�ၾ
ကည့့္� စစ္ေေ�ဆးးပါါ။
w မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈရွိေေ��သာာ၊ အသက္္အ ရ�ယ္္ႀ ကီးး�သူႏွွ��င့့္� လိိင္္စိိ
တ္္ဝိေေ�သသလက ဏာာကဲြျျ�� ပ�းသူူ တိုု�အားး� ခ်ိိ�တ္္ဆက္္ �
ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းျျ�� ဖင့့္� ညႊႊန္းး�ပိုု�႔� ခင္းး�ဆိုု�င္္ရာာ လမ္းး� စ ဥ���င္္
မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးး
မ�း�၏ပါါ၀င္ျျ� ခင္းး�ကိုု� အ�ေ�ကာာင��ေအာာင္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ပါါ။
ထုိိ�႔ေေနာာက္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ တိုု�င္းး�ရင္းး�သားး�အသုိိ�င္းး�
အ၀န��ွ�င့့္� ဘာာသ�ေရ�ေခါါင��ေဆာာင္္မ�း�သည္္ ညႊႏ္းး���ပိုု�႔�
ခင္းး�ဆိုု�င္္ရာာလမ္းး�စဥ္္၏ အစိိတ္္ အပိုု�င္းျျ�� ဖစ္္သည္္။
w ျ ဖစ္္ရပ္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္သူူမ�း�၊ တံုု�႔� ပန္္မႈေေ�ဆာာ င�ြ�က္ေေ�သာာ
၀န္္ထမ္းး�မ��ွ��င့့္� GBV၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈေေ�ပးးသူူမ�း�ကိုု� မတူူကဲြျျ��
ပ�းမႈႈ �ွင့့္� အားး�လုံးး��ပါါ၀င္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�တုိိ�တ�င္္ �သ
ခ�ာ စ�ာ အသိိပည�ေပးး သင္္တန��ေပးးပါါ။
w မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈရွိေေ��သာာ၊အသက္္အ ရ�ယ္္ႀ ကီးး�သူႏွွ��င့့္� လိိင္္စိိ
တ္္ဝိေေ�သသလက ဏာာကဲြျျ�� ပ�းသူူမ�း�စသည့့္� မတူူ က�ျ�
ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ��ွ��င့့္�
အလုုပ္္လုုပ္ေေ�နေေသ�ေဒသခံံလုုပ္္သားး�မ�း�မွွ အ�တ�အႀ
ကံဳဳ�မ�း�၊ အ�ကာာင္းး�ဆံုးး��အ�လ့့အက််င့့္� မ�း�၊ ပံ့့�ပိုးး��မႈႏွွ��င့့္�
၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း� အသံုးး��ခ််ပါါ။

GBV ျ ဖစ္္ရပ္္စီီမံံခန္္
ခ�ဲမႈႈ၏ �နာာက္္ဆ က�ဲ��၊ မသ န�ြ�မ��ေ
သာာ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူမ�း�အ�ပၚ �စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႏွွ��
င့့္� ပံ့့�ပိုးး��မႈႈ �ပးျျ� ခင္းး�အ�ပၚ ထည့့္�သ�င္းး�စဥ္းး�စ�ျ� ခင္းး�မ�း�

ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ မသန္စြမ္းေသာလြတ္ေျမာက္လာသူ
မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ သေကၤတျပဘာသာစကားကုိ ျပန္
ဆိုေပးႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျ
ခင္း (သုိ႔) ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ရိုးရွင္းေသာဘာသာစကား
ကို အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္စီစဥ္မႈမ်ား
(သို႔) အေတာ္အတန္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္စီစဥ္မႈမ်ားမရွိပဲ
အကူအညီ ေပးသူမ်ား (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြ
င္ လြတ္ေျမာက္ လာသူတစ္ဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ မည္သ
ည့္နည္းလမ္းကအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္မွာ မထင္ရွားပဲျဖ
စ္ေနတတ္ၿပီး ဤအရာ ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ေနာက္ထပ္ေျခလွ
မ္းမ်ားလုိအပ္ေကာင္းလိုအပ္လိမ့္မည္။ ဆက္သြယ္ရာတြင္
အခက္အခဲရွိေသာ မသန္ စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင္လုပ္ေ
ဆာင္သင့္သည္မွာw အခ်ိိ�န္္ယူူပါါ၊ �စာာင့့္�ၾ ကည့့္�၍န�ေ�ထာာင္္ပါါ။ အကယ္္၍သ
င္္သည္္ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူကိုု� တစ္္ႀ ကိိမ္္ထက္္ပိုု�၍
ေ တ� �ု�င္ေေ�သာာ အ�ျ ခအ�န တ�င္္ရွိိ�ပါါက ျျ ဖစ္္ရပ္္စီီမံံခန္္
ခ�ဲမႈႈ
သည္္ တစ္္ႀ ကိိမ္္တည္းေေ��ဆာာ င�ြ�က္္ရသည့့္�အျျ ဖစ္္အပ််
က္္တစ္္ခုုမဟုုတ္္ သည္္ကိုု� သတိိရပါါ။ သင္္သည္္ လ�တ္ေျျ��
မာာက္္လာာသူႏွွ��င့္ေေ��တ�ဆံုု�သည့့္� အႀ ကိိမ္္တိုု�င္းး�တ�င္္ ၄င္းး�
တိုု�၏ အ�ၾ ကာာင��ွ�င့့္�စပ္္လ််ဥ္းး� ၍ အသစ္္တစ္္စံုု�တစ္္ရာာ
ကိုု� သင္္ယူူလိိမ့့္�မည္ျျ� ဖစ္္ၿ ပီးး� ၄င္းး�တိုု�မည္္ကဲ့့�သိုု� ဆ က�ြ�
ယ္္မႈျျ�ပဳဳလုုပ္္သည္ႏွွ��င့့္� ၄င္းး�တိုု�ဘာာကိုု�ဆိုု�လိုု� သည္္ကိုု�
ပိုု�၍န�းလည္္လာာလိိမ့့္�မည္္။
w ေစာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈေေ�ပးးသူူရွိေေ��နလွ််�င္ေေ�တာာင္္မွွ တစ္္ဦးးတစ္ေေ�
ယာာက္္စီႏွွ��င့့္�အၿ မဲဲတမ္းး�တိုု�က္္ရုိိ�က္္စက�ျ��ပာာပါါ။ အ
ကယ္္၍ သင္္သည္္ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူႏွွ��င့့္�ဆ က�ြ�
ယ္ေေ�ရးးနည္းး�လမ္းး�မ�း�ကိုု� တည္ေေ�ဆာာက္ေေ�နဆဲျျ� ဖစ္္၍ �
စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္ေေ�ပးးသူူထံံမွွ အႀ ကံံဥာာဏ္ေေ�တာာင္းး�ခံံ ရန္္လိုု�
အပ္္ပါါက ထိုု�အျျ ပန္္အလွွန္္စက�ျ��ပာာမ�း�ကိုု� လ�တ္ေျျ��
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မာာက္္လာာသူူ၏ေေရွွတ�င��ျ ပာာဆိုု�ပါါ။ သိုု�မွွသာာ၄င္းး�
တိုု�သည္္ မည္္သည့့္� အ�ၾ ကာာင္းး�အရာာကိုေျျ���ပာာဆိုု�ၾ က
သည္္ကိုု� ၾ က�ု���င္္မည္ျျ� ဖစ္္ၿ ပီးး� ပါါ၀င္ႏိုု���င္္မည္ျျ� ဖစ္္သည္္။
စကားး�မ�ျ ပာာ �ု�င္ေေ�သာာ (သိုု�) �ရ�လ်ားး��မႈႈမျျ ပဳဳလုုပ္ႏိုု���င္ေေ�
သာာအမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးမ�း�သည္္ ၄င္းး�
တိုု�အနီးး�အန�း တ�င္္ဘာျျ� ဖစ္္ပ််က္ေေ�နသည္ႏွွ��င့့္� ၄င္းး�
တိုု�အ�ၾ ကာာင္းး�ကိုု� လူေေ�တ�ဘ�ျ�ပာာၾ ကသည္္ န�းလ
ည္ႏိုု���င္ေေ�သးးသည္္ ကိုု� သတိိရပါါ။

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

ဆ က�ြ�ယ္ေေ�ရးး

w အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ဆ က�ြ�ယ္္ရန္္
ဆႏႏ ရွိိ�သည့့္� မည္္သည့့္�နည္းး�လမ္းး�ကိုု�မဆိုု� အာာရံုု�စိုု�က္္ပါါ။
၄င္းး�ဆက္္ သ�ယ္္မႈႈသည္္ ဟန္္ပန္္အမူူအရ�ွ�င့့္� တစ္္ခါါတ
စ္္ရံံ
တ�င္္ ၄င္းး�တိုု�၏ စိိတ္္ခံံစ�းခ််က္္မ�း�မွွတစ္္ဆင့့္� ျျ ဖစ္ႏိုု���င္္ပါါ
သည္္။ အသိိဥာာဏ္ႏွွ��င့့္� စိိတ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာမသ န�ြ�မ��ေသာာ
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္�မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�သည္္ ဟန္္ပန္္
အမူူအရာာအမ်ိဳးး���မ်ိဳးး��� ကိုု� ထုုတ္ေေ�ဖ�ျ� ပသႏိုု��င္္သည္္။ ဤ
အရာာသည္္ တစ္္ခါါတစ္္ရံံ၄င္းး�တိုု�၏ အျျ ခ�းသူူမ��ွ��င့့္� ဆ
က�ြ�ယ္္သည့့္�နည္းး�လမ္းျျ�� ဖစ္္သည္္။ အကယ္္၍ သင္္
သည္္ လ�တ္ေျျ��မာာက္္ လာာသူူက သင္ႏွွ��င့့္�ဆ က�ြ�ယ္္ရန္္ႀ
ကိဳးး��စ�ေ�နသည္္ကိုု� ခံံစ�းမိိသည္္ (သိုု�) �တ�ရွိိ�လွ််�င္္
သိုု�ရာာ တ�င္္ သင္္န�းမလည္္လွ််�င္္ “က ၽ��ု�ပ္္န�းမလည္္ပါါ”
ဟုု �ျ ပာာဆိုု�ရန္္ အဆင��ျ ပပါါသည္္။
w လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူမ�း�အ�ပၚဖိိအားး�မေေပးးပ�ွ�င့့္�။ အသိိ
ဥာာဏ္ႏွွ��င့့္�ေ ၿဖ�ံဖိဳးး��မႈႈဆိုု�င္္ရာာမသ န�ြ�မ္းး�သူူမ�း�သည္္ ဖိိအားး�
မ�း�ရွိေေ��န ခ်ိိ�န���င္္ န�းလည္ႏိုု���င�ြ�မ္းး�/ လုုပ္ေေ�ဆာာင္ႏိုု���င�ြ�
မ္းး�အနိိမ့့္�အဆင့့္�သိုု� �ရာာက္္ရွိိ�သ�း�တတ္္သည္္။ အျျ ဖစ္္အပ််
က္္မ��ွ��င့့္� ပတ္္သက္္၍ �ျ ပာာဆိုု�ရန္္ တစ္္ဦးးတစ္ေေ�ယာာ
က္္၏အဆင္္သင့္ျျ�� ဖစ္္မႈႈကိုု� အၿ မဲဲအ�လးးထားး�ပါါ။ မည္္သ
ည့့္�လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူ �ွင့့္�မဆိုု�၊ ၄င္းး�တိုု�႔ေျျ�ပာာ ဆိုု�ရန္္
အဆင္္သင့့္�မျျ ဖစ္ေေ�သးးသည့့္� သတင္းး�အခ််က္္အလက္္
ကိုု�ထုုတ္ေေ�ဖ�ျ��ပာာဆုိိ�ရန္္ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူကိုု� ဖိိ
အ�ေ�ပးျျ� ခင္းျျ�� ဖင့့္� အာာဏာႏွွ��င့့္� ထိိန္းး�ခ်ဳဳ�ပ္္မ��ျ ပာာင္းး�လဲျျ�
ခင္းး�ကိုု� သတိေေ�မ့့ စ�ာ ပံုု�စာာမ��ျ� ခင္းး�ကိုု� သတိျျ�ပဳဳပါါ။69

ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား GBV ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား p. 139.
https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/,, p. 143.
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အသိေေ�ပးးသ�ဘာာတူူညီီမႈႏွွ��င့့္� ဆံုးျျ��� ဖတ္္ခ််က္္ခ််မွွတ္ျျ� ခင္းး�
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အကယ္၍ ဤေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေနာ
က္တြင္ လြတ္လပ္စြာသေဘာတူညီရန္ လြတ္ေျမာက္လာ

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူ

သူတစ္ဦး၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာမႈမရွိလွ်င္ သ

ညီခ်က္သည္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ အျ

င္သည္ အသိေပးသေဘာတူညီမႈအတြက္ ေနာက္ ထပ္ပံ့

ခားသူမ်ားကဲ့သို႔ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ပိုးမႈေပးရန္ လိုအပ္မႈရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ႀကီးၾကပ္သူတ

ခ်မွတ္ရန္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားရွိ၍ ထိုကိုက္ညီေသာ

စ္ဦးပါ၀င္သင့္သည္။ သင္သည္ ေအာက္ပါေနာက္ထပ္ေျ

အစီအမံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒေရးရာစြမ္းရည္ကိုေလ့

ခ လွမ္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ သင္၏ ႀကီးၾကပ္သူႏွင့္ ေ

က်င့္ရန္ ၄င္းတို႔ကို ပံ့ပိုးရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ တစ္စံု

ဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

တစ္ဦးသည္ ၄င္းတို႔သည္ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾ
ကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒေရးရာ

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ပံ့ပိုးသူတစ္ဦးပါ၀င္ျခင္းကို ထည့္

စြမ္းရည္ကိုမဆံုးရံႈးပါ။ သင္သည္ ေရွးဦးစြာမွတ္ယူသင့္သ

သြင္းစဥ္းစားပါ။ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ

ည္မွာ မသန္စြမ္းမႈတစ္ခုရွိေနေသာ အရြယ္ေရာက္ေသာ

မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏မိတ္ေဆြမ်ားသည္

လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားသည္ အသိေပးသေဘာတူညီမႈ

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆက္သြ

ကို လြတ္လပ္စြာေပးရန္ စြမ္းရည္ရွိသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးကို

ယ္ျခင္းကို လြယ္ကူေခ်ာ ေမြ႕ေစရာတြင္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေ

အသိေပးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ပံ့ပိုးမႈရ ရွိရန္ လို

သာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဤသို႔လုပ္ေ

အပ္မႈရွိမရွိကို အၿမဲတမ္းေမးပါ။

ဆာင္ရန္

အကယ္၍ သင္သည္ ဆက္သြယ္ရန္ ခက္ခဲေနသည့္ ပုဂၢိဳ

လံုၿခံဳသည္ဟုသတ္မွတ္ပါက၊ ဆက္သြယ္ေရးကို ပံ့ပိုးျခ

လ္တစ္ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနပါက ေအာက္ပါေမး

င္းႏွင့္ အသိေပးသေဘာတူညီမႈေပးရန္ လြတ္ေျမာက္လာ

ခြန္း မ်ားကို သင့္ကိုယ္သင္ေမးပါ-

သူ၏ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအျဖစ္ သင္၏ ေဆြးေႏြးျ

w သတင္းး�အခ််က္္အလက္္ကုိိ� ဆ က�ြ�ယ္ျျ� ခင္းး�နည္းး�လမ္းး�
တစ္္ခုုထက္္ပိုု�၍ သင္္အသုံးျျ���ပဳဳဖူးး�ပါါသလားး�? ဤသတင္းး�
အခ််က္္အ လက္္ကိုု� ရယူူရန္ႏွွ��င့့္� �မးး ခ�န္းး�မ��ေ�မးးရန္္
၄င္းး�တိုု�ကိုု�အခ်ိိ�န္ေေ�ပးးဖူးး�ပါါသလားး�။
w သင္္သ ည���တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူမွေေ�ပးးထ�ေ�သာာ သတ
င္းး�အခ််က္္အလက္ႏွွ��င့့္� ၄င္းး�တိုု�႔�ပဳဳလုုပ္ေေ�သာာဆံုးျျ��� ဖတ္္ခ််
က္္မ�း� ၏ �နာာက္္ဆ က�ဲ��ဆိုးး��က်ိဳးး���မ�း�ကိုု� န�းလည္္မႈႈရွိိ�
မရွိိ�ကိုု� ဆံုးျျ��� ဖတ္ႏိုု���င္္ပါါသလားး�။
၎ကုိိ� သင္္မည္္သုိိ�ဆုံးျျ���
ဖတ္္သနည္းး�။ (ဥပမာာ �မးး ခ�န္းး�၊ �ဆ���း��ခ််က္္မ�း�၊ ကုိိ�
ယ္္လက္္ဟန္္အမႈႈအရာာ (သုိိ�မဟုုတ္္) အျျ ခ�းပုံံ�စံံမ�း�မွွတစ္္
ဆင့့္�လားး�)
w လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူ၏ဆံုးျျ��� ဖတ္္ခ််က္္မ�း�သည္္ မိိမိိဆႏႏ
အတိုု�င္းျျ�� ဖစ္္၍ အျျ ခ�းသူူမ�း�အားျျ�� ဖင့့္� တ�န္းး�အ�ေ�ပးျျ�
ခင္းး� (သိုု�) အက််ပ္္ကိုု�င္ျျ� ခင္းး�မျျ ဖစ္ေေ�စရန္္ �သခ��ေဆာာ
င�ြ�က္ႏိုု���င္္ပါါသလားး�။ သင္္သည္္ ဤအရာာကိုု� မည္္ကဲ့့�သိုု�
ဆံုးျျ��� ဖတ္္ သနည္းး�။
w (�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈေေ�ပးးသူူ (သိုု�) မိိသားး�စုု၀င္္တစ္္ဦးးပါါ၀င္္ၿ
ပီးး� ျျ ဖစ္္ပါါသလားး�။ အကယ္္၍ ပါါ၀င္္လွ််�င္္ မည္္သိုု�နည္းး�။
လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူကိုု� တိုု�င္္ပင္ေေ�ဆ���း��ရာာ တ�င္္ သ
င္ေေ�မးျျ� မန��ေသာာ �မးး ခ�န္းး�မ�း�ကိုု� ၄င္းး�တိုု�က �ျ ဖဆိုေေ��န
ပါါသ လားး�။)
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ခင္းတြင္ ၄င္းတို႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်သည့္တစ္စံုတစ္ဦးပါ၀င္
ရန္ ႀကီးႀကပ္သူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုေမးပါ။ ၄င္းတို႔ မည္သူကို
ပါ၀င္ေစလိုသည္ကို လြတ္ေျမာက္လာသူအား သတ္မွ
တ္ေစၿပီး ပံ့ပိုးေပးသူကေပးေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ၄င္း
တို႔သေဘာတူသည္ (သို႔) သေဘာမတူသည့္ လကၡဏာ
ကိုေစာင့္ၾကည့္ပါ။ သင္သည္ ပံ့ပိုးသူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွ
တ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္းမျဖစ္ေအာင္ ဂရုတ
စိုက္ စစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္သည္။
လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ အေကာင္းဆုံးကုိယ္က်ဳိးမ်ားကုိ ေ
လ့လာသုံးသပ္ပါ။ အဆံုးတြင္ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္
မည္သည့္အခ်က္၌ သေဘာတူညီသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ စြမ္းရည္ကို မေသခ်ာေသးပါက
သင္သည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ အေကာင္းဆုံးကုိယ္
က်ဳိးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ ေအာက္
ပါလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
w ေဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခဳဳမႈႈ။ ဆံုးျျ��� ဖတ္္ခ််က္္/လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္
သည္္ ျျ ဖစ္ႏိုု���င္ေေ�ခ််ရွိေေ��သာာ အလႊဲဲ�သံုးး��စ�ျ�ပဳဳလုုပ္ျျ� ခင္းး� (ရုု
ပ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ၊ စိိတ္္ခံံစ�းခ််က္္ဆိုု�င္္ရာာ၊ စိိတ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရ�ွ�င့့္� လိိ
င္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ) စသည္္တိုု�မွွ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူကိုု� ကာာ
က�ယ္ေေ�ပးးပါါသလားး�။

ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား GBV ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား p. 139.
https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/,, p. 143.
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w အသုံးး��စရိိတ္္ �ခ ၽ�တာာနုိိ�င္္မည့့္� ခဲြျျ�� ခမ္းး�စိိတ္ျျ� ဖ�ျ ခင္းး�။ ဆံုးျျ���
ဖတ္္ခ််က္္/လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္၏ ျျ ဖစ္ႏိုု���င္ေေ�ခ််ရွိေေ��သာာ ရလာာဒ္္
မ�း�သည္္ ျျ ဖစ္ႏိုု���င္ေေ�ခ််ရွိေေ��သာာ အႏၱၱ�ရာာယ္္မ�း�ထက္္ သာာ
လ�န္္ပါါသလားး�။
w ကုုစ�ျ� ခင္းး�။ ဆံုးျျ��� ဖတ္္ခ််က္္/လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္သည္္ လ�
တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူ၏ ႔ ၿဖ�ံဖိဳးး��တိုးး��တက္ျျ� ခင္းး�၊ ျျ ပန္္လည္္ထူေေ�
ထာာင္ေေ�ရးး၊�ွင့့္� အလံုးး��စံုေေ��သာာ ကုုစ�ျ� ခင္းး�ကိုု� ျျ မႇႇင့့္�တင္ေေ�
ပးးပါါသလားး�။

မာက္ေသာသူႏွင့္ သိကၽြမ္းသူျဖစ္၍ ၄င္းပုဂၢိဳလ္သည္ ၄င္း
တို႔ကို ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ အေျခခံလိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္
မႈႏွင့္ အကူအညီေပးေနသူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
လြတ္ေျမာက္လာသူကို အာရံုစိုက္ပါ။ လြတ္ေျမာက္လာ
သူသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေနေသာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္၍
လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ ႏွစ္သက္မႈ
မ်ားအားျဖင့္ လမ္းညႊန္သင့္သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေစာ
င့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား၏ စိတ္၀င္ စားမႈမ်ားသည္ လြတ္ေျ

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

w စ�မ္းး�ရည္ျျ�မႇႇင့့္�တင္ျျ� ခင္းး�။ ဆံုးျျ��� ဖတ္္ခ််က္္/လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္
သည္္ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူ၏ဆႏႏ ၵ�ွင့့္� �ွစ္္သက္္မႈႈမ�း�ကိုု�
အ�ကာာင္းး�ဆံုးး�� အဓိိပ ၸ�ယ္ေေ�ဖ�ေ�ဆာာင္္ပါါသလားး�။

မာက္လာသူမ်ား၏ ဆႏၵ၊ ႏွစ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေ
နႏိုင္သည္ (သို႔) မဆက္ႏြယ္ပဲေနႏိုင္သည္။ လြတ္ေျမာက္

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာတြင္ လြတ္ေျမာက္လာသူထံ

လာသူႏွင့္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး၊ ပါ၀င္ျခင္းကို ထိန္းသိ

မွ အသိေပးသေဘာတူညီမႈကို ရရွိသင့္သည္ (ဆိုလိုသ

မ္းထားကာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ (သို႔) မိသားစုဝင္ကုိ ဆ

ည္မွာ အဆိုျပဳထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ

က္သြယ္ရန္ လြတ္ေျမာက္လာသူထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း

မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ ၄င္းတို႔၏

ဆိုပါ။

စိတ္အား ထက္သန္မႈ)
ေစာာင့္ေေ��ရွာာ�က္ေေ�ပးးသူူမ�း�/ မိိသားး�စုု၀င္္
မ��ွ��င့့္� လုုပ္္ငန��ေဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�

လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းထားပါ။ အကယ္၍ လြတ္ေျ
မာက္လာသူသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူႏွင့္ မိသားစု၀င္
မ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်ရန္ဆႏၵမရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္

ေရွ႕က႑မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔ လြတ္ေျမာက္

မ်ားကို ဖြင့္ေျပာလာလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွ

လာသူအား ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ (သို႔) မိသားစု၀င္မ်ားႏွ

က္ခ်က္ကို ေလးစားရမည္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူသည္

င့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသံုး၀င္ႏိုင္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖ

လြတ္ေျမာက္လာသူထံမွ ရွင္းလင္းေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရ

စ္ရပ္မ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔လု

လွ်င္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၏သတင္းအခ်က္အလက္ကို

ပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ ေဘးကင္းလံုၿ

မေ၀မွ်ပါႏွင့္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူသည္ အဘယ္ေၾကာ

ခံဳမႈ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကို ျမႇင့္

င့္ ၄င္းသတင္းအခ်က္အလက္ကို လိုအပ္သည္ကို အၿမဲ

တင္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ရႈပ္ေထြးေစႏုိင္ပါသည္။ ေ

ဆင္ျခင္၍ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လြယ္ကူေခ်ာ့ေမြ႕ေစရန္ လိုအပ္

စာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ မိသာစု၀င္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းအေ

သည့္အရာကိုသာ ေ၀မွ်ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ လြ

ပၚ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္၍ လြတ္ေျ

တ္ေျမာက္လာသူတစ္ဦးႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပး

မာက္လာသူမ်ားအားလံုးတြင္လည္း ၄င္းကဲ့သို႔ျဖစ္သင့္

သူႏွင့္ ျဖစ္ရပ္လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ျပန္လည္

သည္။ သင္သည္ လြတ္ေျမာက္လာသူတစ္ဦးအား ေစာ

သံုးသပ္ရန္ ပူးတြဲအစည္းအေ၀းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

င့္ေရွာက္မႈတစ္ခုတြင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူတစ္ေယာက္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ

ပါ၀င္ျခင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ပံုမွန္

(သို႔) မိသားစု၀င္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လိုအပ္ေသာေၾကာ

စစ္ေဆးရန္လိုအပ္၍ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ထို

င့္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာျဖစ္ရပ္တြင္ ၄င္းတို႔သည္ လြ

သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းရွိ/မရွိကို ဆက္လက္၍ ေမးျ

တ္ေျမာက္လာသူႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအပိုင္းကို လြယ္ကူေ

မန္းပါ။ လြတ္ေျမာက္လာသူမွ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္အ

ခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ဘယ္အရာက သင့္ေလ်ာ္သည္ကို

တြက္ လံုၿခံဳ၍ အဆံုးစြန္ထိ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးပါ။ ေစာ

သိရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင ေစာ

င့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္

င့္ေရွာက္မႈေပးသူ (သို႔) မိသားစု၀င္တစ္ဦးသည္ ျဖစ္ရပ္စီမံ

ရြက္ရာတြင္ သတိရရန္ အေရးႀကီးေသာ အရာမ်ားမွာ-

ခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္၏ မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သည္ျဖ
စ္ေစ ၄င္းတို႔သည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္

ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကိုစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ပါ။ အေထာက္အ

သည္။ သင္သည္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္ကို ဤအရာႏွင့္ပတ္သက္၍

ပံ့ေပးေနေသာ ပုဂိၢဳလ္ထံမွ အလားအလာရွိေသာ အၾကမ္း

ကနဦးကတည္းက ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

ဖက္မႈကို တားဆီးရန္ အေသးစိတ္ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းကို ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ပါ။ အဘယ္ေၾ

ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ (သို႔) မိသားစု၀င္ကို အေထာက္

ကာင့္ဆိုေသာ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ မၾကာခဏ လြတ္ေျ

အပံ့ေပးပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ
39

(သို႔)မိသားစု၀င္ပါ၀င္သည္ကို လံုၿခံဳသည္ဟု ဆံုးျဖတ္လွ်

ေဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခံဳဳ�မႈႈ

င္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူကိုလည္း အေထာက္အပံ့ ေပးသ
င့္သည္။ GBV ႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာ၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳး

မသန္စြမ္းျဖစ္ေသာ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ေ

မ်ားအေၾကာင္းကို တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္

ဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို ဗဟိုျ

အလက္ေပးျခင္းသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ ဘာကိုႀကံဳ

ပဳ လုပ္ေဆာင္သင့္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း

ေတြ႕ႏိုင္သည္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို အေကာင္းဆံုး မည္ကဲ့သို႔ ေ

စဥ္းစားသင့္သည္။

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 ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားရလိမ့္မည္။ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြ
က္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းေသာ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အတင္းအက်
ပ္/ ေစာစီးစြာ လက္ထပ္ခံရျခင္း အႏၱရာယ္တိုးျမႇင့္ႏိုင္သ
ည္ကို သတိျပဳသင့္၍ ၄င္းအႏၱရာယ္မ်ားကို လြတ္ေျမာက္
လာသူႏွင့္ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္
အေျဖရွာသင့္သည္။
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w ၄င္းး�တိုု�အားး� ဖယ္္က််ဥ္္ထားး�ရန္္၊ ထ�က���ာ သ�ျ�� ခင္းး�မွွ
တားး�ဆီးး�ရန္္ (သိုု�) ၄င္းး�တိုု�အားး� �နာာက္္ထပ္္ အႏၱၱ�ရာာယ္ျျ�
ပဳဳရန္္ ျျ ပစ္္မႈႈက်ဴးး��လ�န္္သူူသည္္ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူ၏
မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈကိုု� �ခါါင္းး�ပံုျျ�� ဖတ္္ အျျ မတ္္ထုုတ္္ရန္္ ႀ ကိဳးး��
စ�ု���င္္သည့့္� နည္းး�လမ္းး�မ�း�၊ �နထုိိ�င္္မႈႈအ�ျ ခအ�နႏွွ�င့့္�
တစ္္စံုု�တစ္္ဦးး၏ သီးး�သန္္
႔� ဖစ္ေေ�သာာ မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈ။
w လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူ၏ မသ န�ြ�မ္းျျ�� ခင္းး�သည္္ ၄င္းး�
တိုု�၏ �ဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခံဳဳ�မႈႈအစီီအစဥ္္ အ�ကာာင္္အထည္ေေ�
ဖ�ျ� ခင္းး�၊ လိုု�အပ္္ပါါကအစီီအစဥ္္ကိုု� ညိွႏႈိိ����င္းျျ�� ပင္္ဆင္ျျ� ခင္းး�
တိုု�ကိုု� မည္္ကဲ့့�သိုု� သက္ေေ�ရာာက္ႏိုု���င္္သနည္းး�။
w ၄င္းး�တိုု�၏ �ဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခ��ေရးးအစီီအစဥ္္ကိုု� �ဆာာ င�ြ�
က္္ရာာ တ�င္္ �ဆးး၀ါးး�၊ အ�ထာာက္္အကူေေ�ပ�ု��င္ေေ�သာာ ပစ
ည္းး�မ�း�(သိုု�) ကိိရိိယာာတန္္ဆာာပလာာ(သိုု�) က််န္းး�မ�ေရးး
ဆိုု�င္္ရာာ သင့္ေေ��လ�ေ��သာာ စာာ ရ�က္္စာာတမ္းး�မ�း� (သိုု�) ဥ
ပေေဒေေရးးရာာ အ�ထာာက္္အပံ့့� ကဲ့့�သိုု�႔ေေသာာ ၄င္းး�တိုု� လိုု�အပ္္
မည့့္� မသ န�ြ�မ္းး�ဆိုု�င္္ရာာ သီးျျ�� ခ�းကိိရိိယာာမ�း�။72

စိတ္ထိခိုက္စရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္
လာသူမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲသို႔ ျပန္လည္ေပါ
င္းစည္းရန္ လံုေလာက္ ေသာအကာအကြယ္ ႏွင့္ျပန္
လည္ထူ ေထာင္ေရးရရွိေစရန္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသက္
အရြယ္ႏွင့္ က်ား/မဆိုင္ရာ ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူမႈစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ျပဌန္းခ်က္ကို ပံ့
ပိုးေပးပါ။ သင့္ေလ်ာ္၍ ထိေရာက္ ေသာ ညႊန္းပို႔ျခင္း
ဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားကို 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 ယဥ္ေက်းမႈအရ သိသာထင္ရွား၍ ဘာသာေ
ရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ စြဲကပ္ေ
နသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ား၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ ေနာက္ခံ
သမိုင္းေၾကာင္းသည္ GBVမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ျဖည့္
ဆည္းေပးရာတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
ဥပမာ - ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ
သည္ ၄င္းတို႔အား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ရန္ႏွင့္ အ
ခ်ိဳ႕ေသာ သာဓကမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ႏွ
င့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈတူေသာ ျဖစ္ရပ္လုိက္ပါ ေဆာင္
သူရြက္သူမ်ားထံမွ ပံ့ပိုးမႈရယူျခင္းက ၄င္းတို႔အတြက္ ပို၍
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိ

တြင္ အေရးႀကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္ေ
ရးကိုယ္တာကိစၥရပ္မ်ား၊ အိမ္တြင္းေရး အေလ့အထမ်ား၊
ရိုးရာဓေလ့မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကြဲျပားၾက၍ ၄င္း
တို႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားအား ၄င္းတို႔လိုအပ္သည့္ ပံ့ပိုးမႈရရွိျခင္းမွ တား
ဆီးေပးလိမ့္မည္။74 GBV တံု႔ျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြ
င္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္ မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳး
စုႏွင့္ ဘာသာေရး အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ရွိႏွင့္ၿပီးေ

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

လူူမႈႈ-စိိတ္္ပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္္
ရာာ အ�ထာာက္္အပံံ့့��73

ည္ျခင္းသည္ GBVမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား ပံ့ပိုးရာ

သာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

အ�ကာာင္းး�ဆံုးး�� အ�လ့့အထ- က ၽ�န္ျျ�ပဳဳခံံရေေသာာ
Yezidi အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�ကိုု� လူူမႈပ
ႈ တ္္၀န္းး�က််င္္အ တ�င္းး�
သိုု� ျျ ပန္္လည္္ �ပါါင္းး�စည္းျျ�� ခင္းး�
NCA ၏ တ�ဲဖက္္အေ အ
ဖ�ဲ စည္းး� Yazda သည္္ Lalish တ�
င္္ Yezidi ဘာာသ�ေရ�ေခါါင��ေဆာာင္ႏွွ��င့္္� ပ��ေပါါင္းး�၍ IS
ဖမ္းး�ဆီးျျ�� ခင္းး�၏ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူအမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�
အ တ�က္္ �ပါါင္းး�စည္းျျ�� ခင္းျျ�� ဖစ္္စဥ္္တစ္္ခုု တည္ေေ�ထာာင္္
ခဲ့့�သည္္။ �ပါါင္းး�စည္းျျ�� ခင္းး�အစီီအစဥ္္၏အစ တ�င္္ ဤအ
မ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�သည္္ Lalish ကိုု� ရက္္အနည္းး�ငယ္္လည္္
ပတ္္၍ Lalish တ�င္္ ဘုုန��ေတာ္္�ႀ ကီးး�အားျျ�� ဖင့္္� Yezidi
အသိုု�င္းး�အ၀န္းး�သိုု� တရ�း၀င္္ႀ ကိဳဳ�ဆိုု�မႈႈမျျ ပဳဳလုုပ္္ ခ င���
င္္ အႀ ကံေေ�ပးျျ� ခင��ွ�င့္္� �ဆးေေ�ၾ ကာျျ� ခင္းး� ထံုးး��တမ္းး�ကိုု�
ခံံယူူရသည္္။ ဘုုန��ေတာ္္�ႀ ကီးး�မ�း� က အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�
သည္္ ၄င္းး�တိုု�၌ ျျ ဖစ္္ပ််က္္ခဲ့့� သည့္္�အရ�ွ�င့္္� ပတ္္သက္္၍
၄င္းး�တိုု�တ�င္္ တာာ၀န္္မရွိေေ��ၾ ကာာင္းး� ၄င္းး�တိုု�ကိုု� �ဒါါသ
ထ�က္ျျ� ခင္းး� (သိုု� ) အဂတိိဘက္္လိုု�က္္ ျျ ခင္းး�မရွိိ�ပဲဲ မိိသားး�
စုုမ��ွ��င့္္� ရ ပ���ာအသိုု�င္းး� အ၀န္းး�အ တ�င္းး�သိုု� ျျ ပန္္လည္္
လက္္ခံံသည္္ကိုု� လူူသိိရွွင္္ၾ က�ေ�ဖ�ျ� ပသည္္။
ဆီးး�ရီးး�ယားး� �ွင့္္� အီီရတ္ႏုုိိ����င္္ငံံရွိိ� လူူနည္းး�စုုမ�း�ကုိိ� ကာာ က�
ယ္္မႈေေ�ပးျျ� ခင္းး�။ စာာမ််က��ာ� ၁၃

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�-

w GBV ေရွးး�ဦးးတုံံ�႔� ပန္္သူူမ�း�ကိုု� �ဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခ��ေသာာ၊
တည္္ၿ ငိိမ္ေေ�အးေေ�ဆးေေ�သာာ ပတ္္၀န္းး�က််င္္တစ္္ခုေေ�ပးးရန္္၊ �
ထာာက္္ခံံအ�ေ�ပးး စ�ာ န�ေ�ထာာင္္ရန္္၊ ဂရုုဏာာ �ွင့့္� �၀ဖန္္
မႈႈမျျ ပဳျျ� ခင္းး�ကိုု� ျျ ပသရန္္၊ ဘက္္လိုု�က္ျျ� ခင္းး�မရွိိ�ပဲဲ တစ္္ဖန္ျျ�
ပန္္လည္္စိိတ္္ခ်ျျ� ခင္းး�ကိုု� �ပးးရန္ႏွွ��င့့္� မတူူ က�ဲ ျျ ပ�ေ�သာာ
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ကိုု� အ ခ�င့့္�အလ
မ္းျျ��မႇႇင့့္�တင္ေေ�ပးးရန္္ �လ့့က််င့္ေေ��ပးး၍ ပံ့့�ပ���ေပးးပါါ။

သားစုႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀န္း ယဥ္ေက်းမႈကို သိနားလ
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သင္ခန္းစာအပုိင္း (၇) စိတ္-လူမႈပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၀-၅၈ ၊ GBV အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံ႕ျပ
န္ေဆာင္ရြက္မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္ http://bit.ly/371oum7
ဆီးရီးယား ႏွင့္ အီရတ္ႏုိင္ငံရွိ လူနည္းစုမ်ားကုိ ကာကြယ္မႈေပးျခင္း။ စာမ်က္ႏွာ ၁၃

41

w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း�၏ အသက္္အ ရ�ယ္္၊ မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈ၊ ယဥ္ေေ�က်းး�မႈႏွွ��င့့္�
ဘာာသ�ေရးးကိုု� တံုု�႔� ပန္္ � စိိတ္္-လူူမႈပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္
ႈ
္ရာာ အ�
ထာာက္္အပံံ့့��ကုိိ� ပံ့့�ပ����ေပးးပါါ။
w စိိတ္္-လူူမႈပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္
ႈ
္ရာာအ�ထာာက္္အပံ့့� ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ��ွ��င့့္�
ပတ္္သက္္၍ သတင္းး�အခ််က္္အလက္္ကိုု� ပစ္္မွွတ္္ထ�ေ�
သာာ ခ်ိိ�တ္္ဆက္္သူူမွွတစ္္ဆင့့္� မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���
သမ��ွ�င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ��ွ��င့့္� �၀မွ််�၍ �ရာာက္္ရွိေေ��အာာ
င္္ �သခ��ေဆာာ င�ြ�က္္ပါါ။
w ေနရ�ေဒသ၊ �ရ�႕ေျျ�ပာာင္းး�မႈႏွွ��င့့္� လက္္လွွမ္းး�မီီနုိိ�င္္မႈႈ၊ ကုုန္္က််
စရိိတ္္၊ ကိုု�ယ္ေေ�ရးးကိုု�ယ္္တာာ၊ ဘာာသာာစကားး�၊ ယဥ္ေေ�က်းး�
မႈႈ(ဥပမာာ- ခ�င့္ျျ��ပဳဳ ခ််က္္လိုု�အပ္ျျ� ခင္းး� (သိုု�) �ဆ�မ်ိဳးး���၊ အ
မ်ိဳးး���သားး�အတူူပါါ၀င္္မႈႈလိုု�အပ္ျျ� ခင္းး�)၊ က�လးးငယ္ေေ�စာာင့္ေေ��
ရွာာ�က္္မႈႈ၊ လႈႈပ္္ရ��းမႈႈမ�း�၏ အခ်ိိ�န္္စသည္္တိုု� အပါါအ၀င္္ စိိ
တ္္-လူူမႈပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္
ႈ
္ရာာအ�ထာာက္္အပံ့့� ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ရရွိိ�
ရန္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးး
ငယ္္မ�း�၏ အ ခ�င့့္�အ လမ္းး�တ�င္္ အတားး�အဆီးး�မ�း�ကိုု�
သတ္္မွွတ္္၍ ဖယ္္ရ��းပါါ။75
w ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အ၀န္းး�မ�း�တ�င္္ပါါ၀င္္မႈႈ၊ �ဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခံဳဳ�
မႈႈ၊ �လးးစ�းမႈႈ၊ �စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႏွွ��င့့္� ျျ ပန္္လည္္ထူေေ�ထာာင္ျျ�
ခင္းး� ကိုု� တိုးျျ���မႇႇင့္ေေ��ပးး သည့့္� ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အ၀န္းး�ပံ့့�ပိုးး��မႈႈ
ကိုု� လ�ယ္္ကူေေ�ခ��ေ မ�႕ေေ စမည့့္� လုုပ္္ရိုးး��လုုပ္္စဥ္္မ��ွ��င့့္� အ�
လ့့အက််င့့္�မ�း�ကိုု� တည္ေေ�ထာာင္္ရန္္/ ရ ပ���ာလူူထုု �ွင့့္�
အတူူလုုပ္္ကုိိ�င္ျျ� ခင္းး� တည္္ရွိေေ��နေေသာာ �ဒသခံံတက္္ၾ က�
လႈႈပ္္ရ��းသူူ အပါါအ၀င္္ ဒဏ္္ခံႏိုု���င္ေေ�သာာ နည္းး� ဗ်ဴဴ�ဟာာ
မ��ွ��င့့္� အားး�လံုးး��ပါါ၀င္ႏိုု���င္ေေ�သာာ ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အ၀န္းး�
အ�ျ ချျ ပဳဳပံ့့�ပိုးး��မႈႈအုုပ္္စုု ၊ ကုိိ�ယ္္ထူူကုိိ�ယ္္ထ အဖဲြြ�မ�း�ကုိိ� ကိုု�
သတ္္မွွတ္္၍ ျျ မႇႇင့့္�တင္္ပါါ။
w အားး�လုံးး��ပါါဝင္ေေ�သာာ PSS ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈကုိိ� ညႊႊန္းး�ပိုု�႔� ခင္းး�
လမ��ေၾ ကာာင္းး�တ�င္္ စုေေ�ပါါင္းး�ပါါ၊ မတူူ က�ျ� ပ�း �သာာ အ
မ်ိဳးး���သမ��ွ�င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ တ�က္္ က််န္းး�မ�ေရးး၊
စိိတ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ က််န္းး�မ�ေရ�ေစာာင့့္� �ရွာာ�က္္မႈႈ (သိုု�) လ
က္ေေ�တ�က�ေသာာ ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ��ွ��င့့္� အျျ ခ�းကာာ က�
ယ္ေေ�ရးး၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�၊ အသက္ေေ�မ�းမႈႏွွ��င့့္� စ�မ္းး�ရည္ျျ� မ
င့့္�တင္ျျ� ခင္းး� လႈႈပ္္ရ��းမႈႈမ�း�ကိုု� လွ်ိဳဳ���၀ွွက္္ထိိန္းး�သိိမ္းး�စ�ာ �ွင့့္�
လုံျျ��ခဳံံ�စ�ာ ညႊႊန္းး�ပိုု�႔�ိ�င္ေေ�အာာင္္ �ဆ�င�ြ�က္္ပါါ။

အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�
လးးငယ္္မ�း�၏ လံုု�ၿ ခ��ေ
သ�ေနရာာမ�း� (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၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ အပန္းေျ
ဖလႈပ္ ရွားမႈမ်ား မည္ကဲ့သို႔သင့္ေလ်ာ္ ေအာင္ျပဳျပင္သင့္
သည့္အေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္၊
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိရန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင္မ်ားႏွင့္ အ
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ ထိေတြ႕ပါ၀င္ျခ
င္း၊ အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ဆ
က္သြယ္ရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ လံုၿခံဳေသာေနရာရရွိရန္ ရုပ္
ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာအရ လံုၿခံဳသည္ဟုခံစား
သင့္သည္။ WGSS ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြ
င္ ၄င္းတို႔၏ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ 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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အသားအေရာင္ခြဲျခားထားေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ အ
ထူးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စီစဥ္ျခင္းထက္ ေ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 တစ္ဦးတစ္ေယာ
က္စီ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအတြက္ စာနာေထာက္ထားမႈႏွ
င့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္
WGSSတြင္ပါ၀င္သူမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ နားေ
ထာင္ျခင္း အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကို
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာပြဲ

မတူကြဲျပားေသာ SOGI ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း
ကေလးငယ္မ်ားအ တြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳျခင္းႏွင့္ ႀကိဳ
ဆိုျခင္းႈ

1 အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့္္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ လံုု�ၿ
ခ��ေသ�ေနရာာမ�း� တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�းမႈႈမ�း�ကိုု� ျျ
မႇႇင့္္�တင္္၍ က််င္းး�ပေေပးးပါါ။
2 မိိန္းး�က�လးးငယ္္ မ�း�ကိုု� ၄င္းး�တိုု�၏အရွိိ�အတိုု�င္းး�
ေလးး စ�း၍ လက္္ခံေေ�ပးးပါါ။
3 အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့္္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ လံုု�ၿ
ခ��ေသ�ေနရာာမ�း�၏ လႈႈပ္္ရ��းမႈႈ တ�င္္ ပါါ၀င္္ရန္္
၄င္းး� တိုု� မည္္သိုု�ပိုု�၍ �ွစ္္သက္္သည္္ကိုု� အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့္္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္ မ��ွ��င့္္� ညွိႏႈိိ����င��ေ
ဆ���း��ပါါ။

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

က္ပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ GBV လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္

4 ၀န္္ထမ္းး�မ�း�ၾ က�ွ��င့္္� WGSS လႈႈပ္္ ရ��းမႈႈ တ�င္္
အျျ ပဳဳသ�ဘ�ေဆာာင္္ �သာာ ပါါ၀င္ျျ� ခင္းး�ပညာာ
ရပ္္ �၀ါါဟာာ ရအသံုးျျ���ပဳျျ� ခင္းး�ကိုု� ျျ မႇႇင့္္�တင္ေေ�ပးးပါါ။

မ်ားက်င္းပျခင္းသည္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ရွိ္ေသာအသိုင္းအ၀န္းမ်ား အတူတကြျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဘာ
သာေပါင္းစံု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျ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။

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္-

w အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ လံုု�ၿ ခ��ေသ�ေ
နရာာမ�း� (WGSS)၏ ဒီီဇိုု�င္းး�တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အ
မ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ကိုု� တက္္ၾ က�စ�ာ
ထိေေ�တ�႕ေေ စပါါ။
w လုံျျ�� ခ�ေ�သာာ �နရာာ လႈႈပ္္ရ��းမႈႈမ�း�တ�င္္ မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�
သာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ�း� �ွင့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� ကုိ္္��ယ္္စ�ျ�
ပဳဳသူူမ�း� ပါါဝင္ေေ�သာာ WGSS ေကာ္္�မတီီတစ္္ခုု ဖဲြြ�စည္းး�
ပါါ။
w ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အ၀န္းး�တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���
သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ကိုု� ကိုု�ယ္္စ�ျ�ပဳဳသည့့္�
WGSS လႈႈပ္္ရ��းမႈႈမ��ေ�ဆာာ င�ြ�က္္ရန္္ ၀န္္ထမ��ွ�င့့္� ရပ္္
ရ�ာအသိုု�င္းး�အ၀န္းး� �စတနာ့့�၀န္္ထမ္းး�မ�း�ကိုု� စုေေ�ဆာာင္္
ရ��ေ ဖ�ပါါ။
w ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အ၀န္းး�တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���
သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ဆီီသိုု� �ရာာက္္ရွိိ�ရန္္ သ
င့္ေေ��လ်ာ္္�� �သာာ �ဒသဆိုု�င္္ရာာ ဘာာသာာစကားး�အမ်ိဳးး���မ���ွ��
င့့္� အျျ ခ�ေ�သာာ ဆ က�ြ�ယ္ေေ�ရးးနည္းး�လမ္းး�မ�း�ကိုု� အ
သံုးး�� ခ််ပါါ။
w WGSS ၀န္္ထမ��ွ�င့့္� �စတနာ့့�၀န္္ထမ္းး�ကိုု� မတူူကဲြျျ�� ပ�းမႈႈ
ႏွွင့့္� အားး�လုံးး��ပါါဝင္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ေေ�စျျ ခင္းး�တုိိ�တ�င္္ အသိိပ
ည�ေပးျျ� ခင္းး� သင္္တန��ေပးး၍ ၄င္းး�တိုု�ကိုု� အစဥ္္မျျ ပတ္္ ျျ
ပန္္လည္္ သံုးး��သပ္ျျ� ခင��ွ�င့့္� သ�ယ္္၀ိုု�က္ေေ�သာာဘက္္လိုု�က္ျျ�
ခင္းး�၊ အာာဏ�ျ�ပာာင္းး�လဲျျ� ခင��ွ�င့့္� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ကိုု� သက္ေေ�ရာာ
က္ေေ�သာာ အ ခ�င့့္�ထူးး�စသည္္တိုု�ကိုု� သိျျ� မင္ျျ� ခင��ေဆာာ င�ြ�
က္ေေ�စပါါ။
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w အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးမ�း�ကိုု� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�
သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ တန္းး�တူူ
ညီီမွ််�မႈႏွွ��င့့္� အဓိိပ ၸ�ယ္္ရွိိ� �သာာ ပါါ၀င္ျျ� ခင္းး�ကိုု� တားး�ဆီးး�သ
ည့့္� ခ�ျ� ခ�းသတ္္မွွတ္္ထ�ေ�သာာ အ ခ�င့့္�အလမ္းး� အတားး�
အဆီးး�မ�း�ကိုု� �လ်ာ့့��ပ��ေစရန္္ အသိိပည�ေပးးနည္းး�လ
မ္းး�မ�း�မွွတစ္္ဆင့့္� တက္္ၾ က�စ�ာ ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္
ပါါ။
w အစီီအစဥ္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�တ�င္္ WGSS ပါါ၀င္္သူူ
မ�း�၏ အၾ ကံျျ�ပဳဳခ််က္္မ�း�ကုိိ� အသက္္အ ရ�ယ္္၊ မသ န�ြ�
မ္းး�မႈႏွွ��င့့္� အျျ ခ�ေ�သ�ေဒသအရ ကိုု�က္္ ညီေေ�သာာ တရ�း
မွ််�တမႈႈမရွိျျ�� ခင္းး� စသည္္အားျျ�� ဖင့့္� ခ�ျ� ခ�းသတ္္မွွတ္္၍ ပ��ေ
ပါါင္းး�ပါါဝင္္ရန္္ အတားး�အဆီးျျ�� ဖစ္ေေ�စေေ သာာ အရာာ မ�း�
ႏွွင့့္� က�ာဟခ််က္္မ�း� ကိုု� ကိုု�င���ယ္ေျျ�� ဖရွွင္းး�ပါါ။

င္ ကနဦး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုေပးျခင္း၊ တို႔တြင္ အဓိ
ကက်ေသာ က႑မွ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။77 က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းေ
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
ထိခိုက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သေဘာထားမ်ားကို သ
တ္မွတ္ရန္ႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ အ
က်ိဳးရရွိႏိုင္သည္။

က််န္းး�မ�ေရးးဆိုု�င္္ရာာတံုု�႔� ပန္္မႈႈ
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အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းေသာ၊ အ
သက္အရြယ္ႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ဂရုဏာသက္ေသာ က်န္း

မသန္စြမ္းေသာ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ႏွင့္ ထိေ
တြ႔ဆက္ဆံျခင္းသည္ လူမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ
ကိစၥရပ္သာျဖစ္၏ မသန္စြမ္းမႈ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိ
ပါ။ 
IRC.

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 လက္ေတြ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သည္ကို က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပး သူမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ေနရာတစ္ခုတြ
င္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပဲ အခြင့္အလမ္းကို ပံုမွန္အားျဖ
င့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာရရွိႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေ
စာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားသည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား
တြင္ GBV ကိုတံု႔ျပန္ျခင္းတြင္ ေရွ႕ဆံုးမွ လုပ္ေဆာင္သူ
မ်ားျဖစ္၍ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးမ်ားကို သက္ေရာက္ေနေသာ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ
ပူပန္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ခံ
စားခ်က္ဆိုင္ရာ/ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်
က္ျခင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာ
င္ေနေသာ GBV တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ WGSS ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြ
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အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာအမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း� အားး�လံုးး��သည္္ အ�ရ�ေပၚ အ�ျ ခအ�နတစ္္ခုု စတ
င္္သည္ႏွွ��င့့္� တစ္္ၿ ပိဳဳ�င္္နက္္ အနိိမ့့္�ဆံုးး�� ကနဦးး၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈ
ပက္ေေ�က့့ (MISP) တ�င္္ �ဖ�ျ� ပထားး�သကဲ့့�သိုု� မ်ိဳးး���ဆက္္
ပ��ျ� ခင္းး� ဆုိိ�င္္ရာာ ဦးးစ�ေ�ပးး က််န္းး�မ�ေရးး ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈ
မ�း�ကိုု� ရရွိိ�ရန္္ �သခ��ေဆာာ င�ြ�က္္ပါါ။ (လိုု�အပ္္ခ််က္္မ�း�
ကိုု� �လ့့လာာဆန္းး�စစ္္ခ််က္္ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ရန္္ မလိုု�အပ္္ပါါ)78
w GBV မွွ လ�တ္ေျျ��မာာက္္လ�ေသာာ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အ
မ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးမ�း�အားး�လံုးး��သည္္ အရ
ည�ေ�သ�ျ�မႇႇင့္ေေ��သာာ၊ အသက္္ကယ္္ဆယ္ေေ�ရးး က််န္းး�
မ�ေရ�ေစာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႈ၊ အဓမ ၼ�ပဳဳက််င့္ျျ�� ခင��ွ�င့့္� အဓ ၼ�ပဳဳ
က််င့့္�ၿ ပ��ေနာာက္္ ကုုသမႈႈမ�း�၏ အခ်ိိ�န္္မွီီ� လက္္ �တ�က�ေ
သာာ စီီမံံခန္္
ခ�ဲမႈအ
ႈ ပါါအ၀င္္ အ ခ�င့့္�အလမ္းး�ရရွိိ�ရန္္ �သခ��ေ
ဆာာ င�ြ�က္္ပါါ။
w GBVအစီီအစဥ္္ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈေေ�ပးျျ� ခင္းး� အ တ�က္္ ဒီီဇုိိ�င္းး� �
ရးးဆဲြျျ�� ခင္းး� �ွင့့္� က််န္းး�မ�ေရးးဆုိိ�င္္ရာာအစီီအစ ဥ���င္္ မတူူ
က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးမ��ွ��င့့္�
တိုု�င္္ပင္ေေ�ဆ���ျ��� ခင္းး�
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သင္ခန္းစာအပိုင္း ၈။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ 59 - 70, အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ GBVကို ႀကိဳတင္ျပင္
ဆင္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းသားကိုင္ လက္စြဲစာအုပ္ https://gbvresponders.org/emergency-responsepreparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
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UNFPA MS, p. 24.
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စပီးယား စီမံကိန္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး စံႏႈန္း (၁)၊ Standard 1, http://www.spherehandbook.org/en/
essential-healthservices-sexual-and-reproductive-health-standard-1-reproductive-health/

BUILDING LOCAL THINKING GLOBAL

w က််န္းး�မ�ေရးးဆိုု�င္္ရာာညႇိႏိႈႈ����င္းျျ�� ခင္းး�ယႏၱၱ�ရ�းမ��ွ��င့့္� မတူူ က�ျ�
ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ��ွ��င့့္�
လုုပ္္ငန��ေဆာာင္္ ရ�က္ေေ�နႏွွ�င့့္�ၿ ပီးျျ�� ဖစ္ေေ�သာာ အထူးေေ��ဒသခံံ
အေ မဖ�ဲ�း� (သိုု�) ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈေေ�ပးးသူူမ�း�အပါါအ၀င္္ ရွိေေ��
နေေသာာ လိိင္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရ�ွ�င့့္� မ်ိဳးး��� ဆ က���ျ�� ခင္းး�ဆိုု�င္္ရာာ
က််န္းး�မ�ေရးး၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�၏ �ျ မပံုေေ��ရးး ဆ�ျ� ခင��ေလ့့
က််င့့္�ခန္းး� / စီီစစ္ျျ� ခင္းး�ကိုု�ပံ့့�ပိုးး��ပါါ၊ SRH အစီီအစဥ္္လိုု� အပ္္
ခ််က္္မ�း�၊ စ�မ္းး�ရည္္မ��ွ��င့့္� က�ာဟခ််က္္မ�း�ကိုု� သတ္္မွွ
တ္္၍ ထိေေ�ရာာက္္၍ လံုေေ��လာာက္ေေ�သာာ က််န္းး�မ�ေရးး၀န္ေေ�
ဆာာင္္မႈႈ ျျ ဖန္္႔ေေ၀ ျျ ခင္းး�အ တ�က္္ သက္္ဆိုု�င္္ရာာ အက်ဳိးး���
ခံံစ�း ခ�င့့္�ရွိိိ��သူူ မ��ွ��င့့္� ညႇိႏိႈႈ����င္းး�ရာာ တ�င္္ စီီမံံကိိန��ေရးး ဆ�ျ� ခ
င္းး� �လ့့က််င့့္�ခန္းး�တစ္္ခုု �ဆာာ င�ြ�က္္ပါါ။ က််န္းး�မ�ေ
ရးး၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ရရွိိ�ရန္္ အ ခ�င့့္�အလမ္းး�သည္္ ၀န္္ထ
မ္းး�၏ သ�ဘာာထားး�မ��ွ��င့့္� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သ
မီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ႀ ကံဳေေ��တ�ရေေသာာ
က႑မ်ဳိးး���စုံံ� တန္းး�တူူညီီမွ််�မႈႈမရွိျျ�� ခင္းး� အ�ပၚ တ�င္္ အ�ျ ခ
ခံံထ�ေ�သာာ အာာဏ�ျ�ပာာင္းး�လဲျျ� ခင္းး� အားျျ�� ဖင့့္� အ
ဟန္္
အ
႔ တားး� မျျ ဖစ္ေေ�စရန္္ �သခ��ေဆာာ င�ြ�က္္ပါါ။
w အက်ိဳးး���သက္ေေ�ရာာက္ေေ�သာာ က််န္းး�မ�ေရ�ွ�င့္္� GBV ၏
မ်ိဳးး���ဆ က���ျ�� ခင္းး�ဆိုု�င္္ရာာက််န္းး�မ�ေရ�ွ�င့့္� သက္္ဆိုု�င္ေေ�
သာာ �နာာက္္ဆ က�ဲ�� မ��ွ��င့့္� ရရွိႏိုု����င္ေေ�သာာ ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈ
မ�း�ကိုု� သတင��ေပးးရာာ တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���
သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးမ��ျ� ပည့့္�စံုေေ��စ့့စပ္္ စ�ာပါါ၀င္ႏိုု���င္္
ရန္္ ရ ပ���ာလူူထုုမွွ ဥ�ေဆာာင္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္ေေ�သာာလူူထုု
မ��ွ��င့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္မႈႈ၊ ရ ပ���ာလူူထုုက််န္းး�မ�ေ
ရးးဆိုု�င္္ ရာာလုုပ္္သားး�၊ အစဥ္္အလာာသားး�ဖ��းမ�း�၊ တစ္္ကိုု�
ယ္္ရည္ႏွွ��င့့္� ပတ္္၀န္းး�က််င္္သန္္
ရွွင��ေရးျျ�မႇႇင့့္�တင္္သူူ၊ အမ်ိဳးး���သ
မီးး�မ�း�အ႕�ွင့့္�
ဖ�ဲ အျျ ခ�ေ�သာာ ရ ပ���ာလူူထုု ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�
ဆာာ င�ြ�က္ေေ�သာာလုုပ္္သားး�မ�း�ကိုု� ျျ ပည့့္�စံုု�စ�ာပါါ၀င္ေေ�စပါါ။
w GBV အႏၱၱ�ရာာယ္ေေ�လွ်ာ့့���ခ်ျျ� ခင္းး�လႈႈပ္္ရ��းမႈႈမ�း�၊ က််န္းး�မ�ေ
ရးး၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ရရွိိ�ရန္္ အတားး�အဆီးး�မ�း� �ွင့့္� အ ခ�င့့္�
အလမ္းး� ကိုေေ��စာာင့့္�ၾ ကည့့္�စစ္ေေ�ဆးးရန္္ က်ားး��/မ အသက္္
အ ရ�ယ္္၊ မသ န�ြ�မ္းး�မႈႏွွ��င့့္� အျျ ခ�ေ�သာာ၀ိေေ�သသလက
ဏာာမ�း�အရ ခ�ျ� ခ�းထ�ေ�သာာ က််န္းး�မ�ေရးးဆိုု�င္္ရာာ သ
တင္းး�အခ််က္္အလက္္စနစ္္ကိုု� သတ္္မွွတ္္ပါါ။ စုေေ�ဆာာ
င္းး�၍သံုးး��သပ္္ပါါ။
w က််န္းး�မ�ေရးးဆိုု�င္္ရာာ၀န္္ထမ္းး�သည္္ အသက္္အ ရ�ယ္ႏွွ��င့့္�ကိုု�
က္္ညီီ၍ မသ န�ြ�မ��ေသာာသူူမ�း�အ တ�က္္ အဆင��ျ ပေေ

သာာ ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ကိုု� ျျ ဖန္ေေ�၀ရန္္ �လ့့က််င့္ေေ��ပးးရ
မည္္။ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ လူူထုုပါါ၀င္ျျ� ခင္းး�၊ ခ�ျ� ခ�းမႈႈမရွိျျ��
ခင္းး�၊ အမည္းး�စက္္ �လွ်ာ့့���ခ်ျျ� ခင္းး�၊ အာာဏ�ျ�ပာာင္းး�လဲဲ ျျ
ခင္းး� �ွင့့္� ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ကုိိ� လက္္လွွမ္းး�မီီနုိိ�င္္ရန္္ ၀န္္ထမ္းး�
အားး�လံုးး�� သည္္ လက္ေေ�တ�စ�မ္းး�ရည္္တည္ေေ�ဆာာက္ျျ� ခင္းး�
တ�င္္ စုု �ပါါင္းး�ထားး�ရမည္္။
w က််န္းး�မ�ေရးး၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈျျ� ဖန္္႔ေေဝရာာ တ�င္္ �ဒသခံံလုုပ္ေေ�
ဆာာင္္သူူမ�း�၊ က်ားး��/မ အထူးျျ��ပဳဳပညာာရွွင္္မ�း�၊ မတူူ က�ျ�
ပ�းမႈႈအထူးျျ�� ပဳဳ ပညာာရွွင္္မ�း�၊ အားး�လုံးး��ပါါ၀င္ျျ� ခင္းး�အထူးျျ��
ပဳဳ (သိုု�) အသက္္အ ရ�ယ္္၊ မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈမ�း�၊ လိိင္္စိိတ္္ဝိေေ�
သသလက ဏာာကဲြျျ�� ပ�းသူူ ( LGBTQI) လူူမ်ိဳးး���စုု (သိုု�)
ဘာာသ�ေရးး အေ မဖ�ဲ��ွ��င့့္� အလုုပ္္လုုပ္္ပါါ။

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

w ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အ၀န္းး�တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�း �သာာ အုုပ္္စုု
မ�း�ပါါ၀င္ျျ� ခင္းး�အ တ�က္္ အထူးး�ပံ့့�ပိုးး��မႈႈ (သိုု�) ၄င္းး�တိုု�၏ အ
သက္္အ ရ�ယ္္၊ မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈမ��ွ��င့့္� အျျ ခ�ေ�သာာ ၀ိေေ�သ
သလက ဏာာအရ ၎တိုု�အားး� သင္္တန��ေပးျျ� ခင္းး� အပါါ
အ၀င္္ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း� ပံ့့�ပိုးျျ��� ခင္းး�အေ ဖ�ဲ
မ�း�ကိုု� ဖဲြြ�စည္းး�ပါါ။

လႊဲေျျ���ပာာင္းး�ညႊႊန္းး�ပိုု�မႈႈစနစ္္မ�း�
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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 လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစသည္။ အနည္းဆံုးတြ
င္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားသည္ (၁) ကၽြမ္းက်င္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွ
င့္ (၂) လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မ
ည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္သို႔ရရွိႏိုင္သည္ကို အေသးစိတ္ ဖြဲ႕စ
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 ယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္၍ အေရးေပၚအေျခအေန
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သင္ခန္းစာ အပုိင္း (၉) ညႊန္းပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ စနစ္မ်ား ၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၁-၇၇ ၊ GBV အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံ႕ျပ
န္ေဆာင္ရြက္မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္ https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergencyresponse-and-preparedness-training/
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တစ္ခုတြင္ ညႊန္းပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ က်
န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈကို လံုၿ
ခံစြာ ရယူႏိုင္ရန္ ဦးစားေပးသည္။ အသက္ဝင္ေသာ ညႊန္း
ပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္တစ္ခုသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူကို ဗ
ဟုိျပဳ၍ မတူကြဲျပား ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးင
ယ္မ်ားပါ၀င္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ားသည္ GBV တံု႔ ျပန္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာ
င္မႈမ်ားကို အျခားေသာ လူမႈဆိုင္ရာ၊ ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ
လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ၊ ညႊန္းပို႔ျခင္းလမ္းစဥ္ကို 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

ဆင့့္� ညႊႊန္းး�ပိုု�႔� ခင္းး�ဆိုု�င္္ရာာ လမ��ေၾ ကာာင္းး�ကုိိ� မတူူ က�ျ�
ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ဆီီ
သိုု� �ရာာက္္ရွိႏိုု����င္္ရန္္ �သခ��ေဆာာ င�ြ�က္္ပါါ။
w GBV ႏွွင့့္� က�လးးသူူငယ္္ကာာ က�ယ္ျျ� ခင္းး�အစီီအစဥ္္ �ွစ္္ခုု
စလံုးး��မွွတစ္္ဆင့့္� ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�
သည္္ GBV တံုု�႔� ပန္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�ကိုု� မည္္ကဲ့့�
သိုု�႔ေေသာာ ကနဦးးလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�မွွ ရရွိႏိုု����င္္သည္္ကိုု�
အထူးး�အာာရံုု�စိုု�က္္ပါါ။
w ညႊႊန္းး�ပိုု�႔� ခင္းး�ဆိုု�င္္ရာာစနစ္္၏ အတားး�အဆီးး�မ��ွ��င့့္� လက္္
လွွမ္းး�မီီနုိိ�င္ျျ� ခင္းး� အ�ပၚ အထူးး�အ�လးးထားး�ကာာ မတူူ က�ျ�
ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ထံံမွွ
အၾ ကံျျ�ပဳဳခ််က္္ကိုု� �စာာင့့္�ၾ ကည့္ေေ��လ့့လာာ၍ အတားး�အ
ဆီးး�မ�း�ကုိိ� ဖယ္္ရ��းကာာ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ တ�က္္ က႑�ပါါင္းး�စံုု�
၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ကိုု� ရရွိိ�ရန္္ အ ခ�င့့္�အလမ္းး�ကိုု� တိုးျျ���မႇႇင့့္�ပါါ။
w ရွိႏွွ���င့့္�ၿ ပ��ေသာာ �ပါါင္းး�စပ္္ညႇိႏိႈႈ����င္းျျ�� ခင္းး�ယႏၱၱ�ရ�ွ��င့့္� SoPs မွွ
တစ္္ဆင့့္� ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈေေ�ပးးသူူမ�း�ကိုု� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ
လိုု�အပ္္ခ််က္္မ��ွ��င့့္� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��
င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� ပါါ၀င္္ ျျ ခင္းး�ကိုု� တာာ၀န္္ခံေေ�စပါါ။

မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္းဆည္းရန္
ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းကို သင္ယူ
ရာတြင္ GBV လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္သည္။
အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

w GBV service mapping GBV ၀န္ေေ�ဆာာင္္မ��ျ မပံုေေ��ရးး
ဆ�ဲရာာ တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�
က�လးးငယ္္မ�း�အားး�� ဖင့့္� ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ကိုု� ျျ ပည္္
ဝ
႔ စ�ာ
လက္္လွွမ္းး�မီႏုိိ���င္္မႈႈကုိိ� အကဲျျ� ဖတ္ေေ�ပးးသည့့္� စံႏႈႈ��န္းး�ကုိိ� ထ
ည့့္�သ�င္းး�ပါါ။
w လူူမႈေေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ အ�ျ ပာာင္းး�အလဲဲ
တ�င္္ ပူေေ�ပါါင္းး�လုုပ္ေေ�ဆာာ
င္္ကာာ မသ န�ြ�မ္းး�မႈႈ၊ လိိင္္စိိတ္္ဝိေေ�သသလက ဏာာကဲြျျ�� ပ�း
သူူ (LGBTQI)၊ အသက္္အ ရ�ယ္္ႀ ကီးး�သူူ၊ လူူငယ္ႏွွ��င့့္�
က�လးးသူူငယ္္အ ခ�င့့္�အ�ရးး အေ မဖ�ဲ�း�ကဲ့့�သိုု�႔ေေသာာ အားး�လုံးး��
ပါါဝင္ေေ�အာာင္္ �ဆာာ င�ြ�က္္သူူမ�း�အားး� GBV တံုု�႔� ပန္္မႈႈဆိုု�
င္္ရာာ ညႊႊန္းး�ပိုု�႔� ခင္းး�လမ��ေၾ ကာာင္းး�ကိုု� ရင��း���က ၽ�မ္းး�၀င္္မႈႈ
ရွိေေ��စရန္္ �သခ�ာကာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးင
ယ္္မ�း�က ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ကိုု� လက္္လွွမ္းး�မီီရန္္ ၄င္းး�အုုပ္္စုု
မ�း�မွွ ပံ့့�ပ���ေပးးပါါ။
w ၾ ကားး�ခံံပစ ည္းး� အမ်ိဳးး���မ�ျ��� ဖစ္ေေ�သာာ ဘာာသာာစကားး� အ
မ်ိဳးး���မ�ျ��� ဖင့့္� ထုုတ္္လႊႊင့္ေေ��သာာ �ရဒီီယိုု�၊ အျျ မင္္အာာရံုု� ခ်ိဳဳ��တဲ့့�
သူူမ�း� ဖတ္ႏိုု���င္ေေ�သာာ စ�ျ ဖင့္ေေ��ရးးသားး�ထားး�သည့့္� ပိုု�စ
တာာမ�း�၊ ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အ၀န္းး�တ�င္္ ျျ ပဳဳလုုပ္ေေ�သာာ ပ�ေ�
တာ္္�မ�း�၌ သ�ကၤၤတျျ ပ ဘာာသာာစကားး� စသည္္တိုု�မွွတစ္္
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လူူထုႏွွ��င့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�
ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�
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အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုတြင္ လူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေ
ဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ
င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝ
န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ
ဝုိင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရာတြ
င္ ကူညီပံ့ပိုးေပး၍ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ
န္းကေလးငယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို
ေ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

စပီးယား စီမံကိန္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး စံႏႈန္း (၁)၊ Standard 1, https://bit.ly/2K0vdnG

BUILDING LOCAL THINKING GLOBAL

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
အစဥ္မ်ား၊ 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၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပံ့ပိုးေနသည္ကို
ျပသသည္။

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

w GBV ဆိုု�င္္ရာာ လူူထုႏွွ��င့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�အ
ေ မဖ�ဲ�း�ကိုု� တတ္ႏိုု���င္္သမွ််� မတူူ က�ျ� ပ�းသူူမ�း� ပါါဝင္ေေ�စကာာ
အသက္္အ ရ�ယ္္၊ ဘာာသာာစကားး�အုုပ္္စုုမ��ွ��င့့္� မသ န�ြ�မ္းး�
မႈႈကိုု� အထူးး� အ�လးးထားး�သည့့္� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အ
မ်ိဳးး���သမီးး�အမ
႔ ဖ�ဲ�း�မွွ ဝန္္ထမ္းး�မ�း�၊ ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အ၀န္းး� �
စတနာ့့� ၀န္္ထမ္းး�မ�း� ပါါ၀င္ေေ�စပါါ။
w GBV တံုု�႔� ပန္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး� ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�ကိုု� န�း
လည�ေ�ဘ�ေပါါက္ျျ� ခင္းး�ကိုု� ျျ မႇႇင့့္�တင္္ရန္္ IEC တန္္ဆာာ
ပလာာမ�း�မွွ သတင္းး�အခ််က္္အလက္္ �၀မွ်ျျ�� ခင္းး�ကိုု� �
သခ��ေဆာာ င�ြ�က္္၍ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�
အ၀န္းး� အေ ၀ဖ�ဲင္္မ�း�၏ ကိုု�ယ္္စ�းလွွယ္္မ�း� ပါါ၀င္ေေ�စကာာ
ဘာာသာာစကားး�အုုပ္္စုုမ�း�အားး�လံုးျျ��� ဖင့့္� လက္္လွွမ္းး�မီီ
ခ�င့့္�
ရွိေေ��စၿ ပီးး� GBV ျ ဖစ္္ရပ္္မ�း� ဖံုးး��က�ယ္္ထားျျ�� ခင္းး�ကိုု� ပယ္္ဖ််
က္္ပါါ။

မ�း�၊ မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ��ွ��င့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္ရန္္
မတူူညီေေ�သာာ အခ်ိိ�န္္မ��ွ��င့့္� �နရာာမ�း�ကိုု� စီီစဥ္္ပါါ။
w ပိုု�မိုု�က််ယ္ျျ� ပန္္႔ေေသာာ အသိုု�င္းး�အဝုိိ�င��ွ�င့့္� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�
သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�၊ မိိန္းး�က�လးးငယ္္ သီးျျ�� ခ�းအုုပ္္စုု
မ�း�ကိုု� �ရာာက္္ရွိႏိုု����င္ေေ�သာာ လူူထုႏွွ��င့့္�ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ င�ြ�
က္ျျ� ခင္းး� အစီီအစဥ္္မ�း�အားး� ပ��ေပါါင္းး� က််င္းး�ပႏိုု��င္္ရန္္အ
တ�က္္ Old Age, မသ န�ြ�မ္းး�မႈႏွွ��င့့္� LGBTQI ဆိုု�င္္ရာာ လုု
ပ္ေေ�ဆာာင္္သူူမ�း�၊ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ မ���ြ��ယ္္စုႏွွ��င့့္� ဘာာ
သ�ေရးး တ�င္္ �ပါါင္းး�စည္းး� ဆက္ႏြြ��ယ္္မႈႈရွိေေ��သာာ ရ ပ���ေ�
ခါါင��ေဆာာင္္မ�း�၊ ဘာာသ�ေရ�ေခါါင��ေဆာာင္္မ�း� ကဲ့့�
သိုု�႔ေေသာာ အျျ ခ�း လူူမႈေေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ �ျ ပာာင္းး�လဲဲမႈႏွွ��င့့္� အားး�
လံုးး��ပါါဝင္ေေ�အာာင္္ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္သူူမ��ွ��င့့္�အတူူ လုုပ္ေေ�ဆာာ
င္္ပါါ။

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

ပါဝင္ေသာ GBV တံ႔ုျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ေ

w ရ ပ���ာအသိုု�င္းး�အဝိုု�င္းး�တ�င္္ ျျ ပဳဳလုုပ္ေေ�သာာ ရ�ယ္္တူူအခ််င္းး�
ခ််င္းး� ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္မႈႈဆိုု�င္္ရာာ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္အ
ခ်ိဳဳ��ကိုု� ဥ�ေဆာာင္ႏိုု���င္္ရန္္ ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္ မိိန္းး�က�လးး
မ��ွ��င့့္� လံုု�ၿ ခံဳဳ�စ�ာ မည္္ကဲ့့�သိုု� ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္မည္္
ကိုု� ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္ မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၊ အမ်ိဳးး���သားး�၊
အမ်ိဳးး���သမီးး� �စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္သူူမ��ွ��င့့္� �ဆ���း��ပါါ။
w ဆ က�ြ�ယ္ေေ�ရးး ကိိရိိယာာမ�း�၏ လမ္းး�ညႊႊန္္မႈႈကိုု� လိုု�က္္နာာ
ပါါ။ ဥပမာာအားျျ�� ဖင့့္� အျျ ခ�း အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�အားး� အကူူ
အညီေေ�ပးျျ� ခင္းး� သိုု�မဟုုတ္္ တက္္ၾ က�လႈႈပ္္ရ��းသူူအျျ ဖစ္္
ပါါဝင္ျျ� ခင္းး�စသည့့္� အျျ ပဳဳသ�ဘ�ေဆာာင္္သည့့္� နည္းး�လ
မ္းး�မ��ျ� ဖင့့္� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�
က�လးးမ�း�ကိုု� ပံုေေ��ဖာ္္�ပါါ။
w ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး� လႈႈပ္္ရ��းမႈႈမ�း�တ�င္္ တံုု�႔� ပန္္
မႈႈရရွိိ�ရန္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�
လးးငယ္္မ�း� (သိုု�) အျျ ခ�ွ��စ္္သက္္ရာာ တံုု�႔� ပန္္မႈႈယႏၱၱ�ရ�ျ�
ဖင့့္� န�ေ�ထာာင္ျျ� ခင္းး� အခန္းး�က႑မ�း�ကိုု� အ�ကာာင္္အ
ထည္ေေ�ဖာ္္�၍ အစီီအစဥ္္ကိုု� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သ
မီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ အႀ ကံျျ�ပဳဳခ််က္္မ��ျ� ဖ
င့့္� ျျ ပဳျျ� ပင္္ပါါ။

w အၾ ကားး�အာာရံုႏွွ���င့့္� အျျ မင္္အာာရံုု� မသ န�ြ�မ��ေသာာ အမ်ိဳးး���
သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� ဆီီသုိိ�႔ေေရာာက္္ရွိိ�ရန္္ �ရ
ဒီီယိုု�၊ အျျ မင္္အာာရံုႏွွ���င့့္�ဆိုု�င္ေေ�သာာ IEC တန္္ဆာာပလာာမ�း�
ကိုု� အသံုးျျ���ပဳဳပါါ။
w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း�၏ လုိိ�အပ္္ခ််က္္မ�း�ကိုု� ျျ ဖည့့္�ဆည္းး�ရန္္ ရ ပ���ာလူူ
ထုႏွွ��င့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး� နည္းး�လမ္းး�အမ်ိဳးး���မ်ိဳးး���
ကိုု� အ�ကာာင္္အထည္ေေ�ဖာ္္�ပါါ။ ဥပမာာ-ဆယ္ေေ�က်ာ္္��သက္္
မိိန္းး�က�လးးမ�း�ကိုု� �က်ာာ�င္းး�အ တ�င��ွ�င့့္� �က်ာာ�င္းျျ�� ပင္္ပ
တ�င္္ ထိေေ�တ�႕ေေ စပါါ။ ပိုု�၍ မ��ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
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အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳး

မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား လံုၿခံဳစြာ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ေ

သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္

နရာတြင္ ရွိသင့္၍ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီး

ဆက္ႏြယ္ေသာ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အႏၱရာယ္မ်ား

မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္း

ကို ရင္ဆိုင္ရသည္။ ယင္းအႏၱရာယ္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွ

ကေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလး

တ္လွ်င္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ

ငယ္မ်ား၊ ႏွင့္ ကေလးငယ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ လက္

ေဘးကင္းစြာႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြ

လွမ္းမီႏိုင္ရမည္။ ယာယီေနအိမ္၊ အစားအစာ၊ ေငြသားႏွင့္

င္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အကူ

NFI ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

အညီေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ယင္းအႏၱရာ

အစီအစဥ္မ်ားသည္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

ယ္မ်ားကို မရည္ရြယ္ဘဲ ျမင့္တက္ေစ၍ မတူကြဲျပားေသာ

မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ ရယူႏိုင္ကာ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္သည္။ ယင္း အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ကို ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ထုတ္ ေျဖရွင္းျခင္းမရွိဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈ

ကို မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွ

မ်ား လံုေလာက္မႈရွိျခင္းကို တိုးတက္ေစရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ

လံုၿခံဳ၍ တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူေနသည္ကို ေသခ်ာေစရန္ ေ

ခဲ့သည္။

စာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

GBV ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးသူမ်ားမွ မတူကြဲျပားေသာ

GBV အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ လူ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးအား ထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆ

သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေနသူမ်ားမွ က်ဴး

က္ေဆာင္ရြက္ေစ၍ ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သ

လြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခ

ည့္ GBV အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခ်ိန္

င္းႏွင့္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း (SEA) အႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်ျခ

တြင္ အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳး

င္းတို႔ ပါဝင္သင့္သည္။ အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္

သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အထူး

စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡဏာ၊ လူ

အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို GBV အႏၱရာယ္ ေ

မ်ိဳးစု၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခားေသာ ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ကို အေျ

လ်ာ့ခ်ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားက မွတ္တမ္းတင္လိမ့္မည္။ အေျ

ခခံထားေသာ က႑ေပါင္းစံုမွ မညီမွ်မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေန

ခအေနတိုင္းတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ

ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ လူ

န္းကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္

သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေနသူမ်ားမွ ပို၍

ရန္ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ GBV အႏၱရာယ္မ်ား ေလ်ာ့

ပစ္မွတ္ထားခံရႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ

ခ်ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူ

အကူအညီရယူရာတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွ

သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနတစ္ခုစီတြင္ သန္႔စင္

င့္ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ အသံႏွင့္ အာရံုစူးစိုက္

ခန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေဆးေသာ ေနရာမ်ားကို က်ား/မ ခြဲျခား

မႈ အားလံုးကို ပါဝင္ေစျခင္းသည္ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္

ထားေသာ၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ၊ ေသာ့ခေ

မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္၏ ဦးစားေပးရမည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္

လာက္ပါေသာ၊ မီးအလင္းေရာင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ

သည္။

င့္ မိန္းကေလးမ်ားမွ လံုၿခံဳစြာ သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာ
တြင္ တည္ရွိေသာ၊ မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးငယ္မ်ား၊ သြားလာရန္ အခက္အခဲရွိေသာသူမ်ားအတြ
က္ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ထားရွိသင့္သည္။
ထို႔အျပင္ ေရႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသမီး
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w အ�ျ ခအ�နတိုု�င္းး�တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၌ GBV ျ ဖစ္္ပ််က္ေေ�နသည္္
ဟုု မွွတ္္ယူူၿ ပီးး� SEA အႏၱၱ�ရာာယ္ေေ�လွ်ာ့့���ခ်ျျ� ခင္းး�အပါါအ၀င္္
အားး�လုံးး��ပါါ၀င္ေေ�သာာ GBV အႏၱၱ�ရာာယ္ေေ�လွ်ာ့့���ခ်ျျ� ခင္းး� လုု
ပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�ကိုု� အ�ကာာင္္အထည္ေေ�ဖာ္္�ပါါ။
w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း�ကိုု� သက္ေေ�ရာာက္ေေ�နေေသာာ �ဘးးအႏၱၱ� ရာာယ္္မ��ွ��င့့္�
အတားး�အဆီးး�မ�း�ကိုု� သတ္္မွွတ္ေေ�ဖာ္္�ထုုတ္္ထားျျ��ပီးး� �ပါါ
င္းး�စပ္္ညႇိႏိႈႈ����င္းျျ�� ခင္းး� �ွင့့္� စည္းး�ရုံးး��လႈံံ�႔ေေဆာ္ျျ�� ခင္းး�မွွတစ္္ဆင့့္�
ကိုု�င���ယ္ေျျ�� ဖရွွင္းး�ရန္္ လူူသားး�ခ််င္းး�စာာနာာမႈႈဆိုု�င္္ရာာ လုု
ပ္ေေ�ဆာာင္္သူူမ�း�ကိုု� လႊႊမ္းး�မိုးး��ပါါ။
w GBV ဆုိိ�င္္ရာာ လမ္းး�ညႊႊန္္ခ််က္္မ��ွ��င့့္� အႏၱၱ�ရာာယ္ေေ�လွ်ာ့့���ခ်ျျ� ခ
င္းး� လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�ကိုု� လူူသားး�ခ််င္းး�စာာနာာမႈႈဆုိိ�င္္ရာာ
၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈတစ္္ခုုစီီ
တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� ႀ ကံဳေေ��တ�ရေေသာာ အတားး�
အဆီးး�မ��ွ��င့့္� အႏၱၱ�ရာာယ္္အမ်ိဳးး���မ်ိဳးး���ကိုု� ထည့့္�သ�င္းး�စဥ္းး�စ�း
ရန္ႏွွ��င့့္� သင္္၏ �ဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခံဳဳ�မႈႈဆိုု�င္္ရာာ သုံးး��သပ္ျျ� ခင္းး�
ကုိိ� အသိေေ�ပးးရန္္အ တ�က္္ ျျ ပန္္လည္္ဆန္းး�စစ္္ပါါ။
w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း� ရင္္ဆိုု�င္ေေ�နရေေသာာ ထူးျျ�� ခ�းသည့့္� အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္�
အတားး�အဆီးး�မ�း�ကိုု� အာာရံုု�စိုု�က္ေေ�သာာ �မးး ခ�န္းး�မ�း� ပါါဝ
င္္သည့့္� သင့္ေေ��လ�ေ��အာာင္္ ျျ ပဳျျ� ပင္္ထ�ေ�သာာ �ဘးးက
င္းး�လံုု�ၿ ခံဳဳ�မႈႈ စစ္ေေ�ဆးျျ� ခင္းး�ကိုု� safety audits အသံုးျျ���ပဳဳ
ပါါ။
w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးမ�း� ႀ
ကံဳေေ��တ�႔ေေနရေေသာာ GBV အႏၱၱ�ရာာယ္္မ��ွ��င့့္� ယင္းး�
တိုု�အားး� ကိုု�င���ယ္ေျျ�� ဖရွွင��ု��င္္ရန္္ နည္းး�ဗ်ဴဴ�ဟာာမ�း�ကိုု�
အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ��ွ��င့့္� ပံုု�မွွန္္ တိုု�င္္ပ
င္ေေ�ဆ���း��ပါါ။
w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း�၏ ပါါဝင္ျျ� ခင္းး�တ�င္္ ရွိေေ��နေေသာာ ကန္္
သ
႔ တ္္ခ််က္္မ�း�ကိုု�
ေက်ာ္ျျ��� ဖတ္ႏိုု���င္္ရန္္၊ အ�ထာာက္္အပံ့့� ျျ ဖန္္႔ေေဝေေပးျျ� ခင္းး�ကိုု�
လက္္လွွမ္းး�မီီရန္္၊ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း� ရယူႏိုု���င္္ရန္္၊ လႈႈပ္္ရ��းမႈႈ
မ�း�တ�င္္ ပါါဝင္ႏိုု���င္္ရန္္ (ဥပမာာ - အခ်ိိ�န္္၊ �နရ�ေဒသ၊ ခ
ရီးး�သ�း�လာျျ� ခင္းး�တ�င္္ �ဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခံဳဳ�မႈႈ၊ လႈႈပ္္ရ��းမႈႈ
မ�း� လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ရာာ တ�င္္ �ဘးးကင္းး�လံုု�ၿ ခံဳဳ�မႈႈ) ၎တိုု�႔�ွင့့္�
တိုု�င္္ပင္ေေ�ဆ���း��ရာာ တ�င္္ နည္းး�ဗ်ဴဴ�ဟာာမ�း� �ရးး ဆ�ဲသ
တ္္မွွတ္္ပါါ။

w လူူသားး�ခ််င္းး�စာာနာာမႈႈဆုိိ�င္္ရာာ အစီီအစဥ္ေေ�ရးး ဆ�ျ� ခင္းး� �ွင့့္�
ဆံုးျျ��� ဖတ္္ခ််က္္ခ််မွွတ္ျျ� ခင္းး�တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အ
မ်ိဳးး���သမီးး�မ�း� �ွင့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ အဓိိပ ၸ�ယ္္ရွိေေ��
သာာ ပါါ၀င္ျျ� ခင္းး�ကိုု� ျျ မႇႇင့့္�တင္္ပါါ။

သတင္းး�အခ််က္္အလက္္စီီမံံ
ခန္္
ခ�ျ� ခင��ွ�င့့္� �၀မွ်ျျ�� ခင္းး�83

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ GBV မွ လြတ္ေျမာက္
လာေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ
လးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို
ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ မည္ကဲ့သို႔ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသည္
ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 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 အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။84 GBV အခ်က္အလက္
စုေဆာင္းျခင္းေၾကာင့္ ၎ကို ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္
လည္းရွိပါသည္။85 ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္
အလက္ မွ်ေဝျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို ေအဂ်င္စီမ်ား
အားလံုးမွ ေလးစားလိုက္နာျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အႏၱ
ရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အဓိကအေ
ရးႀကီးပါသည္။
GBV ဆိုင္ရာ အသိေပးသေဘာတူညီခ်က္ ေဖာင္ပံုစံႏွင့္ ျ
ဖစ္ရပ္မွတ္တမ္း ေဖာင္ပံုစံမ်ားသည္86 အသက္အရြယ္၊ မ
သန္စြမ္းမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု စသည့္ သတင္း

83

သင္ခန္းစာ အပုိင္ (၁၃) သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း ႏွင့္ ေဝမွ်ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၉-၉၄၊ GBV အေရးေပၚအေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆ
င္ျခင္း ႏွင့္ တုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ္ http://bit.ly/371oum7

84

GBVIMS, အသုံးျပဳသူ လမ္းညႊန္၊ p. 2.3.

85

GBVIMS ပံ့ပုိးကူညီသူမ်ား၏ လမ္းညႊန္ p. 21.

86

http://www.gbvims.com/gbvims-tools/intake-form/
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အခ်က္အလက္ကို ပံုမွန္သိမ္းဆည္းေပးသည္။ ထို႔ေၾကာ

မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ က်ား/မေရးရာ

င့္ GBV ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေနသူမ်ားသည္ ပံုမွန္ျပဳ

ဝိေသသလကၡဏာမ်ားရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း

လုပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ စီစစ္ခ်

ကေလးမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေ

မိန္းကေလး လူဦးေရတိုင္းတြင္ ရွိေနႏိုင္သည္။ သင္တန္း

လးမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသ

အၿပီးတြင္ သင္၏ GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဖြဲ႔သည္

န္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ မတူကြဲျ

မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား

ပားေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

အားလံုးပါဝင္ေအာင္ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အ

GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိေန

ကယ္၍ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လံုၿခံဳပါက သင့္အေနျဖင့္

သည္ သို႔မဟုတ္ မရရွိေနသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ေ

လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ဝိေသသလကၡ

စသည္။ ၎တို႔မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာ

ဏာကို ပါဝင္ေစသည့္ သီးျခားက႑တစ္ခု ေပါင္းထည့္ရန္

တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းတြင္ accessing services

စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ က်ား/မေရး

ရွိေနေသာ အခက္အခဲမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္

ရာ ဝိေသသလကၡဏာအတြက္ လိင္ႏွင့္ ဂ်ဲန္ဒါ ထပ္တူက်

တစ္ဦးခ်င္းစီအား ေမးျမန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဦးတည္အုပ္စု

သူ သို႔မဟုတ္ လိင္ေျပာင္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ႏွင့္

ဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထား

လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအတြက္ ဆန္႔က်င္ဖက္ လိင္ကဲ့သို႔ ျ

သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ မ်ိဳးႏြယ္စု၊

ပဳမူေနထိုင္သူမ်ား၊ လိင္တူလိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား စိတ္ဝင္

အသက္အရြယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူဦးေရ

စားသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လိင္ကြဲခ်စ္ခင္သူမ်ား စသည္တို႔ ပါ

ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ရရွိႏိုင္ပါက GBV တံု႔ျပန္ေဆာင္

ဝင္သည့္ က႑တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဝန္ေဆာင္

ရြက္မႈတြင္ ႀကံဳရေသာ ျဖစ္ရပ္အေရအတြက္သည္ ေဒသ

မႈမ်ားတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေ

ခံလူဦးေရ၏ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အခ်ိဳးက်မႈ ရွိ/မရွိကို သံုးသ

လးမ်ား အားလံုးပါဝင္ေစသည္ကို ေသခ်ာေစျခင္း သို႔မဟု

ပ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။

တ္ သင္၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပထမဦးဆံုး 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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w အ�ျ ခအ�နတိုု�င္းး�တ�င္္မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�
မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�တ�င္္ က်ားး��/မ �ရးးရာာ အ�ျ
ချျ ပဳဳ အၾ ကမ္းး�ဖက္္မႈႈ ျျ ဖ စ����ေ�နသည္္ဟုု ယူူဆကာာ
အားး�လုံးး��ပါါဝင္ေေ�သာာ GBV တံုု�႔� ပန္္မႈႈအစီီအစဥ္ေေ�ရးး ဆ�ျ� ခ
င္းး�ကိုု� အ�ကာာင္္အထည္ေေ�ဖာ္္�ပါါ - ပထမဆံုးး��အခ််က္္အ
လက္္ကိုု� စုေေ�ဆာာင္းး�ရန္္ မေေစာာင့့္�ဆိုု�င္းး�ပ�ွ�င့့္�။

ေပါါင္းး�စပ္္ညွိႏႈိိ����င္းျျ�� ခင္းး� �ွ
င့့္� စည္းး�ရုံးး��လႈံံ�႕ေေ ဆာ္ျျ�� ခင္းး�
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ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းသည္ နီးကပ္
စြာ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး မတူကဲြျပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္
မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အေထာ

w ဘာာသာာစကားး�၊ အသက္္အ ရ�ယ္္၊ စ�မ္းး�ရည္ႏွွ��င့့္� အမႈႈ
သည္္၏ေ ၿဖ�ံဖိဳးး��မႈႈဆိုု�င္္ရာာ စ�မ္းး�ရည္္ ပါါဝင္ေေ�သာာ အသိေေ�ပးး
သ�ဘာာတူူညီီမႈႈ �ဖာာင္္မ�း�သည္္ မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အ
မ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� အသံုးျျ���ပဳဳရန္္အ
တ�က္္ သင့္ေေ��လ�ေ��အာာင္္ �သခ�ာ �ဆာာ င�ြ�က္္ပါါ။

က္အပံံ့ ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ရန္ေစ

w အမ်ိဳးး���သမ��မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ က�ျ� ပ�းမႈႏွွ��င့့္�
ပတ္္သက္္၍ သတင္းး�အခ််က္္အလက္္ကိုု� လံုု�ၿ ခံဳဳ�စ�ာ သိိမ္းး�
ယူႏိုု���င္္ရန္္ စံျျ�ပျျ ဖစ္ေေ�သာာ GBV ျ ဖစ္္ရပ္္မွွတ္္တမ္းး�ပုံံ�စံံကုိိ�
အသံုးျျ���ပဳဳ၍ �သာ့့�ခတ္္ထ�ေ�သာာဘီီရိုု� / စကားး�၀ွွက္ျျ� ဖ
င့့္� ျျ ပဳဳလုုပ္္ထ�ေ�သာာ �ဒတ�ေဘ့့ စ���င္္ လွ်ိဳဳ���၀ွွ က���ာ
သိိမ္းး�ဆည္းး�ပါါ။

ည္းစနစ္အရ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္

w လက္္ရွိိ�အ�ျ ခအ�နကိုု� ခ�ျ� ခ�းစိိတ္ျျ� ဖ�ျ ခင္းး�ကိုု� အၿ ပီးး�
သတ္္ရန္ႏွွ��င့့္� မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�
က�လးးငယ�မ�း�အားျျ�� ဖင့့္� ၀န္ေေ�ဆာာင္္မႈႈ မ�း�အသံုးျျ���ပဳျျ�
ခင္းး�အ�ပၚ အ�ျ ခခံံထ�ေ�သာာ အစီီအစဥ္္အႀ ကံျျ�ပဳဳခ််
က္္မ�း�ကိုု� တိုးး��တက္ေေ�အာာင္္ �ဆာာ င�ြ�က္္ရန္္ GBV ျ ဖစ္္
ရပ္္မွွတ္္တမ္းး�ပုံံတ�င္္
�စံံ စုုစည္းး�ထ�ေ�သာာ အခ််က္္အလက္္ကိုု�
အသံုးး��ခ််ပါါ။

င့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ခ်မွတ္ထားေ

w မတူူ က�ျ� ပ�ေ�သာာ လိိင္္စိိတ္္တိိမ္းး�ညႊႊတ္္သူူမ��ွ��င့့္� က်ားး��/
မ ၀ိေေ�သသလက ဏာာရွိေေ��သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�
က�လးးငယ္္မ�း�အ တ�က္္ �နာာက္္ထပ္ေေ�ဒတာာအခ််က္္
မ�း�ပါါဝင္္သည့့္� GBV ျ ဖစ္္ရပ္္မွွတ္္တမ္းး�ပုံံ�စံံ အသံုးျျ��� ပ�ေ
သာာ GBV တံုု�႔� ပန္္မႈေေ�ဆာာ င�ြ�က္္သူူမ�း�ကိုု� အားး�လံုးး��
ပါါ၀င္ႏိုု���င္္သည့့္� GBV အစီီအစဥ္္အားး� ပထမဦးး စ�ာ �လ့့
က််င့္ေေ��ပးးရမည္္။
w အစီီအစဥ္ႏွွ��င့့္� အရည�ေ�သ�းမီွေေ��သာာ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ�း�
ေပးးရာာ တ�င္္ တုိးး��တက္ေေ�စဖုိိ�ရန္္အ တ�က္္ GBV မွွ လ�တ္ေျျ��
မာာက္္လ�ေသာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ�း� �ွင့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ�း�၏ အခ််က္္အလက္္မ�း�ကုိိ� လုံျျ��ခဳံံ�စ�ာ ထိိန္းး�သိိမ္းး�၍ က််
င့့္�ဝတ္္ညီီ
စ�ာ အသုံးျျ���ပဳဳရန္္ �သခ��ေစပါါ။

ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ စည္းရုံးလႈႈံ႔ေဆာ္ျခင္းသည္ GBV လုပ္

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

ငန္းေဆာင္တာ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပါဝင္ေနျပီး အေရးေပၚ
အေျခအေနမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ - ဖဲြ႔စည္းပုံအရ၊ န
ခ်က္ အဆင့္တုိင္းတြင္ အေရးၾကီးသည္။
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းအ
တြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ျဖစ္ရပ္
မ်ား ႏွင့္ ေဒတာမ်ားကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွ
သာ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးေ
ပးလိုက္နာရန္ လုိအပ္၍ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္
GBV အစီအစဥ္၏ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလ်ွာ့ခ်ရန္ လိုအပ္
သည္။ မတူကဲြျပားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပရန္ ေဒ
တာမ်ားကုိ ခြဲထုတ္ရာတြင္ ၎ေဒတာသည္ တစ္စုံတစ္
ခုကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပဲ လုံျခဳံစြာ ေဝမွ်ႏုိင္သည္ကို စစ္ေဆး
ရန္ အေရးၾကီးေနေသးသည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး (သုိ႔မ
ဟုတ္) မိန္ကေလးတစ္ဦး၏ ျဖစ္တည္မႈအေၾကာင္းကုိ အ
လြန္အေသးစိတ္စြာ ေဖာ္ျပေသာအခါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွ
၎တုိ႔အား ျပန္လည္ အႏၱရာယ္ျပဳ ေစႏုိင္သည္။ သို႔မဟု
တ္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ စိတ္ဒဏ္ရာေပးျခင္းႏွင့္ ဒုကၡေ
ရာက္ေစႏိုင္သည္။
အားလုံးပါဝင္သည့္ ျပႆနာကို သံုးသပ္မႈဆိုင္ရာ စည္ရုံး
လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း နည္းဗ်ဴဟာကို ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ ေ
မးခြန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ စဥ္းစားပါ။
w လူူမႈအ
ႈ ဖဲြြ�အစည္းး�တ�င္္ မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�
မ�း� �ွင့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�သည္္ မည္္သုိိ�႔ေေသာာ ျျ ပသာာ
နာာမ�း�ကုိိ� ၾ ကဳံေေ��တ�ရသနည္းး�။
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သင္ခန္းစာအပုိင္း (၁၄) အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္း ႏွင့္ စည္ရုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း စာမ်က္ႏွာ ၉၆-၁၀၄၊ GBV အေရးေပၚ
အေျခအေန ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ သင္တန္းသားကုိင္ လက္စြဲစာအုပ http://bit.ly/371oum7
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w အမ်ဳိးး���သမီးး�မ�း�အ တ�က္္ အၾ ကီးး�မ�းဆုံးး�� ဦးးစ�ေ�ပးး
မႈႈက ဘာာလဲဲ။ ၎သည္္ မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���သမီီ
မ�း� �ွင့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ တ�က္္လည္းး� ထပ္္တူျျ� ဖ
စ္္ပါါသလားး�။
w အဘယ့္ေေ��ၾ ကာာင့့္� ၎သည္္ ျျ ပသာာန�ျ ဖစ္္ရသနည္းး�။
w ၎ ျျ ပသာာနာာမ�း�ကုိိ� �ျ ဖရွွင္းး�ရန္ႏွွ��င့့္� အမ်ဳိးး���သမီးး�မ�း�
(သုိိ�မဟုုတ္္) လ�တ္ေျျ��မာာက္္လာာသူူမ�း�အားး� ကူူညီီရန္္အ တ�
က္္ ဘ�ေ တ� လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ရန္္လုိိ�အပ္္ပါါသနည္းး�။ ဤ �ျ ဖ
ရွွင္းး�နည္းး�သည္္ မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိ
န္းး�က�လးးငယ္္မ�း� အ တ�က္္လည္းး� အ�ထာာက္္အကူျျ�ဖ
စ္္ပါါသလားး�။
w မည္္သည့့္� �ျ ဖရွွင္းး�နည္းး�သည္္ �အာာင္ျျ� မင္ေေ�ခ််အရွိိ�ဆံုးး�� ျျ
ဖစ္္သနည္းး�။ က ၽ�နု္္�ပ္္တုိိ�သည္္ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�
လးးငယ္္မ�း�ကုိိ� �နာာက္္က််ခ််န္္ထားး�ခဲ့့�သလားး�။
w အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ လုံျျ��ခဳံံ�မႈႈကိုု�
အႏၱၱ�ရာာယ္္မျျ ဖစ္ေေ�စမည့့္� စည္းး�ရုံးး��လႈံံ�႔ေေဆာ္ျျ�� ခင္းး�နည္းး�လ
မ္းး�မွွ တစ္္ဆင့့္� ၎တုိိ�၏ လုိိ�အပ္္ခ််က္္မ�း�ကုိိ� သိိရွိိ�န�းလည္္
ရန္္ မည္္သုိိ� �သခ��ေအာာင္္ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္မည္္နည္းး�။
w အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ လုံျျ��ခဳံံ�မႈႈကိုု�
အႏၱၱ�ရာာယ္္မျျ ဖစ္ေေ�စမည့့္� မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�
မ�း� �ွင့္္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ လုိိ�အပ္္ခ််က္္မ�း�အ�ပၚ
စည္းး�ရုံးး��လႈံံ�႕ေေ ဆာ္ျျ�� ခင္းး�ဆိုု�င္္ရာာ သတင္းး�စကားး� အ�ၾ ကာာ
င္းး�အရာာကုိိ� မည္္သုိိ� �သခ��ေအာာင္္ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္မည္္နည္းး�။
w စည္းး�ရုံးး��လႈံံ�႕ေေ ဆာ္ျျ�� ခင္းး�/ �ပါါင္းး�စပ္္ညွိႏႈိိ����င္းျျ�� ခင္းး� ဆ က�ြ�
ယ္္မႈႈမွွ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ကုိိ� မရ
ည�ြ�ယ္္ဘဲဲ အႏၱၱ�ရာာယ္ျျ� ဖစ္ေေ�စႏုိိ��င္ေေ�သာာ အက်ဳိးး���ဆက္္မ�း�
ရွိိ�သလားး�။ ၎ အႏၱၱ�ရာာယ္္မ�း�ကုိိ� �လွ်ာ့့���ခ�ိ��င္္သလားး�။
ေနရာ အႏွံ႔ရွိ လူမႈအေျပာင္းအလဲ လႈပ္ရွားမ်ားကုိ ဆက္ႏြ
ယ္ျခင္းသည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားရွိ မတူကဲြျပားေ
သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴး
လြန္သည့္ GBVကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ စည္းရုံးလႈံ႕ေ
ဆာ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ျမင့္မားေစသည့္
အားေကာင္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ အျခားေ
သာ လႈမႈအေျပာင္းအလဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား မတူကဲြျပားေ
သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ GBV

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

w လူူထုုလႈႈပ္္ရ��းမႈႏွွ��င့့္� စည္းး�ရုံးး��လႈံံ�႔ေေဆာ္္�မႈႈ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္
မ�း�သည္္ မတူူူ�ကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� တက္္ၾ
က�လႈႈပ္္ရ��ေ�သာာ မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ကိုု� ခ်ိိ�တ္္ဆက္္ရာာ
တ�င္္ က််င့့္�ဝတ္္ညီီ၍ လုံျျ��ခဳံံ�စ�ာ ခ်ိိ�တ္္ဆက္ေေ�စရန္္ �သခ��ေ
စပါါ။
w ရ ပ���ာလူူထုု �ခါါင��ေဆာာင္္မႈႈ ဖဲြြ�စည္းး�ပံုု�မ�း�တ�င္္ မတူူကဲြျျ��
ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ ကုိိ�
ယ္္စ�ျ�ပဳဳမႈႈကုိိ� အ�ထာာက္္အပံ့ေေ��ပးးပါါ။ ထုိိ�႔ေေနာာက္္ အမ်ဳိးး���
သမ��ေခါါင��ေဆာာင္္မ�း�အားး� အမ်ဳိးး���သမီးး�အ ခ�င့့္�အ�ရးး၊
ဥ�ေဆာာင္္မႈႈ စ�မ္းး�ရည္္၊ ညိွႏႈိိ����င��ေဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�စ�မ္းး�ရည္္
ႏွွင့့္� စက�ျ��ပာာ စ�မ္းး�ရည္္ဆိုု�င္္ရာာ တ�င္္ စ�မ္းး�ရည္္ တုိးး��တ
က္္ရန္္အ တ�က္္ အ�ထာာက္္အပံံ့ေေ���ပးးပါါ။88
w စည္းး�ရုံးး��လႈံံ�႔ေေဆာ္္�မႈႈ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ��ျ� ဖင့့္� လူူသားး�ခ််င္းး�
စာာနာာမႈႈဆုိိ�င္္ရာာ �ခါါင��ေဆာာင္္မ��ွ��င့့္� အလွဴဴ�ရွွင္္မ�း�ကုိိ� စ
ည္းး�ရုံးး��သိိမ္းး�သ�င��ေသာာအခါါ မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���
သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးမ�း�၏ အသံံမ�း�၊ ျျ ဖစ္္ရပ္္မ�း�
ကုိိ� �သခ�ာ စ�ာ တင္ျျ� ပပါါ။
w ျ ပသာာနာာကုိိ� စိိစစ္္သုံးး��သပ္ေေ�လ့့လာျျ� ခင္းး�ဆိုု�င္္ရာာ စည္းး�ရုံးး��
လႈံံ�႕ေေ ဆာ္္�မႈႈ နည္းး�ဗ်ဴဴ�ဟာာ တ�င္္ မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���
သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ�ပၚ သက္ေေ�ရာာက္ေေ�
နေေသာာ အတားး�အဆီးး�မ��ွ��င့့္� အႏၱၱ�ရာာယ္္မ�း�ကုိိ� �ဖ�ျ� ပ
ရန္္၊ မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ�း� �ွင့့္� မိိန္းး�က�လးး
မ�း�ထံံမွွ အ�ျ ဖမ�း� ခ်ျျ� ပသည္္ကိုု� ထင္္ဟပ္ေေ�စပါါ။
w ေဒသ တ�င္းး�၊ �ု�င္္ငံံ
တ�င္းး� (သုိိ�) �ိ�င္္ငံံတကာာ စည္းး�ရုံးး��လႈႈ ႔��ဆာ္္�မႈႈ
ဆုိိ�င္္ရာာ အစီီရင္္ခံံစာာ (သုိိ�) ပဲြြ�မ�း�တ�င္္ မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ
အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�၏ �ဒတ�ွ�င့့္� ျျ
ဖစ္္ရပ္္မ�း�ကုိိ� က််င့့္�ဝတ္္ညီီ၍ လုံျျ��ခဳံံ�စ�ာ အသုံးျျ���ပဳဳကာာ
၎တုိိ�၏ ဦးးစ�ေ�ပးးမႈႈမ��ွ��င့့္� လုိိ�အပ္္ခ််က္္မ�း�ကုိိ� �ဖ�ျ�
ပပါါ။
w ေဒသ တ�င��ွ�င့့္� နုိိ�င္္ငံံတကာာ အဆင့့္�တ�င္္ မဟာာမိိတ္္မ�း�
ကုိိ� သတ္္မွွတ္ေေ�ဖာ္္�ထုုတ္္၍ အလုုပ္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ရာာ တ�င္္ မ
သ န�ြ�မ္းး�သူူ၊ လိိင္္စိိတ္္ဝိေေ�သလက ဏာာကဲြျျ�� ပ�းသူူ၊ အသ
က္္အ ရ�ယ္္ၾ ကီးေေ��သာာသူူ၊ က�လးးသူူငယ္္အ ခ�င့့္�အ�ရ�ွ�
င့့္� အျျ ခ�ေ�သာာ လူူမႈေေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ အ�ျ ပာာင္းး�အလဲဲ လႈႈပ္္
ရ��းသူူမ��ွ��င့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆက္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ပါါ။

က်ဴးလြန္ျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ကုိ ျဖစ္ေပၚေစ၍ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး၊ လိင္စိတ္ဝိေ
သသလကၡဏာကဲြျပားမႈ (LGBTQI)၊ အသက္အရြယ္ၾကီးျ
ခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္းအေပၚ ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ စည္းရုံး
လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းတြင္ ဤ အေၾကာင္းအရာကုိ မီးေမွာင္းထုိးျ
ပေစသည္။
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အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ျခင္းအတြက္ GBV အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္း ( မၾကာမီ ထြက္ရွိမည္)

BUILDING LOCAL THINKING GLOBAL

အ�ရ�ေပၚအ�ျ ခအ�န ၾ ကဳိိ�တင္ျျ� ပင္္ဆင္ျျ� ခ
င္းး� �ွင့့္� အ�ရ�ေပၚအစီီအစဥ္ေေ�ရးးဆဲြျျ�� ခင္းး�
အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ GBVကို ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

လကၡဏာကဲြျပားသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာ

သည္ ႏုိင္ငံတစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) ေဒသတစ္ခုအေပၚ သက္ေ

င္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ဘာသာေရးႏွင့္ တုိင္းရင္း

ရာက္မႈရွိေစႏုိင္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အက်ပ္

သားမ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ အသုိင္းအဝန္းမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍

အတည္း အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္း

၎တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုမ်ား၊ လူငယ္အုပ္စုမ်ား (သုိ႔မ

ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြ

ဟုတ္) ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္

က္ရန္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈ အစီအမံ

ဖုိရမ္ စသည္တုိ႔ ရွိမရွိ သိႏိုင္ရန္ ရွာေဖြပါ။

အဓိိကလုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�
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မ်ား အဆင့္သင့္ရွိျခင္းျဖင့္ အသင့္ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကုိ ၾကဳိတင္ေနရာခ်ထားျခင္းသည္

အကယ္၍ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ပြားလွ်င္ ေန

အေရးၾကီးေသာ GBV ဆိုင္ရာၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း လႈပ္

ရာခ်ထားနုိင္ေသာ GBV တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအဖဲြ႔ကုိ ၾ

ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ အက်ပ္အ

ကဳိတင္ သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ အဖဲြ႕အစည္းအမ်ားစုသည္

တည္းဒဏ္ကုိ ၾကဳံေတြ႔ေကာင္း ၾကဳံေတြ႕နုိင္သည့္ မတူကဲြျ

၎တုိ႔၏ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျပင္ဆ

ပားေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ အမ်ဴိသမီးလ

င္ထားနုိင္သည္။ သင္၏ GBV တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအ

စဥ္သုံးပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ားသည္ ကဲြျပား

ဖဲြ႔တြင္ မတူကဲြျပားမႈကုိ စံထားျခင္းသည္ အေရးၾကီးပါ

မႈရွိသည္ မရွိသည္ကို ဂုဏ္သိကၡာ ကာကြယ္ေပးေသာ ပ

သည္။ အဖဲြ႕ကုိ စီမံခန္႔ခဲြရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ပူးေ

စၥည္းအစံုအား သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းရာခ်ိန္တြင္ ထည့္သြ

ပါင္းပါဝင္ေစကာ မတူကဲြျပားေသာ ေနာက္ခံမ်ားမွလာေ

င္းစဥ္းစားပါ။ ရုိးရွင္းေသာ သတင္းစကားမ်ားျဖင့္ IEC ပ

သာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ရန္ ေသခ်ာေစပါ။

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 အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထ
ည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရရွိေစသည္။ ၾကီးမားေ
သာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြ
င္ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေ
သခ်ာေစပါ။ ဥပမာ မသန္စြမ္းေသာသူမ်ားအတြက္ လႈပ္
ရွားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) လိင္စိတ္ဝိေသသ

89

အဓိိက လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�

w အ�ရ�ေပၚအ�ျ ခအ�န တ�င္္ ဝန္္ထမ္းး�မ��ေ�နရာာခ််
ထ�ေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ ကိိရိိယာာတန္္ဆာာပလာာ/ ပစ ည္းး�မ�း� စ
စ္ေေ�ဆးးမႈႈစာာရင္းး�ကုိိ� ျျ ပန္္လည္္သုံးး��သပ္္ကာာ ဂုုဏ္္သိိက ၡ�
ကုိိ� ကာာ က�ယ္ေေ�ပ�ေသာာ ပစ ည္းး�မ��ွ��င့့္� IEC ပစ ည္းး�
မ�း� အပါါအဝင္္ မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္�
မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း� လက္္လွွမ္းး�မီႏုိိ���င္ေေ�သာာ �ထာာက္္ပံ့့�ပ
စ ည္းး�မ�း�ကုိိ� သုိေေ��လွာာ�င္္သိိမ္းး�ဆည္းး�ထားး�ရန္္ �သခ��ေ
စပါါ။
w အက််ပ္္အတည္းး� ျျ ဖစ္ေေ�ပၚ�ိ�င္ေေ�ခ််ရွိေေ��သာာ �ဒသမ�း�တ�
င္္ အမ်ဳိးး���သမီးး�အုုပ္္စုုမ��ွ��င့့္� အမ်ဳိးး���သမီးး�ဥ�ေဆာာင္ေေ�သာာ
အဖဲြြ�အစည္းး�မ�း�ကုိိ� သင္္တန��ေပ�ေသာာအခါါ မတူူကဲြျျ��
ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�ကုိိ� ပါါ
ဝင္ေေ�စ၍ ၎တုိိ�ကုိိ� အကူူအညီေေ�ပ�ေသာာ အုုပ္္စုုမ�း�ကိုု� သ
တ္္မွွတ္ေေ�ဖာ္္�ထုုတ္္ကာာ သင္္တန��ေပးးပါါ။
w အက််ပ္္အတည္းး� ျျ ဖစ္ေေ�ပၚ�ိ�င္ေေ�စေေသာာ �ဒသရွိိ� က််န္းး�
မ�ေရးးလုုပ္္သားး�မ�း�၊ လူူမႈေေ�ရးးဝန္္ထမ္းး�မ��ွ��င့့္� GBV ကုိိ�င္္
တ�ယ္ေျျ�� ဖရွွင္းး�သူူမ�း�အားး� ၾ ကဳိိ�တင္ျျ� ပင္္ဆင္္မႈႈ သင္္တ
န္းး�မ��ေ�ပးးရန္္ အ�ကာာင္္အထည္ေေ�ဖ�ေ�သာာအခါါ တုိ္္��င္းး�ရ
င္းး�သားး� မ���ြ��ယ္္စုုမ��ွ��င့့္� ဘာာသာာစကားး�မ�း�၊ အသက္္အ

သင္ခန္းစာအပိုင္း ၁၅။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း။ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၆ - ၁၁၀။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ GBVကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျ
ခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းသား လက္စြဲစာအုပ္ http://bit.ly/371oum7
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ရ�ယ္္မ�း�၊ မသ န�ြ�မ��ေသာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� က်ားး��၊မေေ
ရးးရာာ ကဲြျျ�� ပ�းမႈွွ�ရွိေေ��သာာ �ဒသခံံ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈေေ�ပးးသူူမ�း�
တိုု�ထံံမွွ အမ်ဳိးး���သမီးး� ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈေေ�ပးးသူူမ��ွ��င့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆ
က္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္္ရန္္ ရ ည�ြ�ယ္္သည္္။
w ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈျျ� ပ �ျ မပုံေေ��ရးးဆဲြျျ�� ခင္းး� လႈႈပ္္ရ��းမႈႈမ�း�ကုိိ� ၾ
ကဳိိ�တင္ျျ� ပင္္ဆင္္ �ဆာာ င�ြ�က္ေေ�သာာအခါါ �ဒသအ�ျ ခ
အ�နအရ မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ဳိးး���သမီးး�မ�း�၊ မိိန္းး�က�
လးးငယ္္မ�း�၏ လုိိ�အပ္္ခ််က္္မႈႈမ��ွ��င့့္� ကုိိ�က္္ညီီမႈႈရွိေေ��စရန္္
ကနဦးး လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္မ�း�ကုိိ� ထပ္္ထည့့္�ကာာ လက္္လွွ
မ္းး�မီျျ� ခင္းး� ရွိိ�/မရွိိ�ကိုု� သိႏိုု���င္္ရန္္ ညႊႊန္းး�ပုိိ�မႈလ
ႈ မ��ေၾ ကာာင္းး�အားး�
ျ ပန္္လည္္သုံးး��သပ္္ရန္္ �သခ��ေစပါါ။
w မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ အမ်ိဳးး���သမီးး�မ�း�၊ မိိန္းး�က�လးးငယ္္
မ��ွ��င့့္� ထိေေ�တ�မႈႈရွိေေ��သာာ အအ
႔ ဖ�ဲ စည္းး�မ�း�၊ လူူမႈေေ�ရးးဆိုု�င္္
ရာာ အ�ျ ပာာင္းး�အလဲဲကုိိ� လုုပ္ေေ�ဆာာင္ေေ�နေေသာာ �ဒသခံံ
အုုပ္္စုုမ��ွ��င့့္� ညႊႊန္းး�ပုိိ�မႈလ
ႈ မ��ေၾ ကာာင္းး�ကိုု� �ဝမ�ေ�စရန္္ �သ
ခ��ေစပါါ။
w အမ်ဳိးး���သမီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�အ တ�က္္
အားး�လုံးး��ပါါဝင္ေေ�သာာ GBV တုံံ�႔� ပန္္မႈႈ အစီီအစဥ္္ကုိိ� လုံေေ��
လာာ က���ာ �ပးးနုိိ�င္္ရန္္အ တ�က္္ အရင္းး�အျျ မစ္္မ�း� �ရာာ
က္္ရွိေေ��အာာင္္ �သခ��ေစရန္္ သင္္၏ ၾ ကဳိိ�တင္ျျ� ပင္္ဆင္္မႈႈ
ဘတ္္ဂ််က္္ကုိိ� ျျ ပန္္လည္္သုံးး��သပ္္ပါါ။
w မတူူကဲြျျ�� ပ�ေ�သာာ �နာာက္္ခံံရွိိ�သည့့္� ဝန္္ထမ္းး�မ�း�အ တ�
က္္ အႏၱၱ�ရာာယ္္၊ လုံျျ��ခဳံံ�မႈႏွွ��င့့္� �ဘးးကင္းး�လုံျျ�� ခ�ေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ
စိုးး��ရိိမ္္ပူူပန္္မႈႈမ�း�ကုိိ� ထည့့္�သ�င္းး�စဥ္းး�စ�း၍ ျျ ပဳျျ� ပင္္ပါါ။ ျျ ပ
သာာနာာမ�း�ကုိိ� သတ္္မွွတ္ေေ�ဖာ္္�ထုုတ္ေေ�သာာအခါါ အမ်ဳိးး���သ
မီးး�မ��ွ��င့့္� မိိန္းး�က�လးးငယ္္မ�း�သုိိ� အားး�လံုးး��ပါါဝင္ေေ�သာာ ဝ
န္ေေ�ဆာာင္္မႈေေ�ပးးရာာ တ�င္္ ရလာာဒ္ျျ� ဖစ္ေေ�ပၚေေစေေသာာ အမွွန္ျျ�
ပင္္ဆင္ေေ�ပးးသည့့္� လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခ််က္္ ျျ ဖစ္ေေ�စပါါ။
w ဝန္္ထမ္းး�မ�း�ကိုု� အ�ရ�ေပၚအ�ျ ခအ�န တ�င္္ GBVကိုု� ႀ
ကိဳဳ�တင္ျျ� ပင္္ဆင္ျျ� ခင��ွ�င့့္� တံုု�႔� ပန္ေေ�ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး� သ
င္္တန��ေပးးရာာ တ�င္္ မတူူ က�ျ� ပ�းမႈႏွွ��င့့္� အားး�လံုးး��ပါါဝင္ေေ�
ဆာာ င�ြ�က္ျျ� ခင္းး�ကိုု� ရွွင္းး�လင္းး�အသိေေ�ပးးမႈႈကိုု� ထည့့္�သ�င္းး�
လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ပါါ။
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