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Cate Buchanan 

စာာ ရေး�းသူူ

Cate Buchanan သူည်် ပဋိိပက္ခခဖျျန််ရေး�ဖျရေး�းနှှင့််် 

လုုပ်င့်န််းစာဉ််ဒီီဇိုိုင့််း က္ခွမ်း်းက္ချင့််သူူနှှင့််် ပဋိိပက္ခခ 

�ဖျစာ်နှိုင့််ရေး�ေက္ခို သူိ�ှိန်ားလုည််ရေး�းဆိုိုင့််�ာ အကြံက္ခံရေးပး 

�ဖျစာ်ပါသူည််။ ဂျျန််ဒီါအားလုုံးပါဝင့််မ်းုအားရေးက္ခာင့််းရေးစာရေး�း

နှှင့််် တန််းတူည်ီမ်း�ရေး�းလုုပ်င့်န််းမ်းျား၊ ဂျျန််ဒီါအရေး�ေ�ပု 

အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုက္ခို ရေး�ဖျ�ှင့််းရေး�းလုုပ်ရေးဆိုာင့််ပါသူည််။

ရေးက္ချးဇိုူးတင့််�ေင့််း

ဤစာာတမ်း်းက္ခို �ပန််လုည််သူုံးသူပ်၍ အကြံက္ခံဉာာဏ်် 

ရေးပးသူည်််အတွက္ခ် Kiarra Nicholson 

(က္ခီယာာ�ာန်စာ်က္ခိုလု်ဆိုန််) က္ခို ရေးက္ချးဇိုူးတင့််ပါသူည််။

ဤစာာစာဉ််မ်းျားနှှင့််် စာပ်လုျဉ််း၍

ဤ စာာတမ်း်းတိုမ်းျားသူည်် ဒီီမ်းိုက္ခ ရေး�စာီနှှင့်််  ရေး�းး ရေးက္ခာက္ခ်ပွ� 

ဆိုိုင့််�ာ အက္ခူအည်ီ ရေးပး ရေး�း နှိုင့််င့်ံတက္ခာအဖျွ�� 

(International IDEA)၊ Gender Equality Network 

(GEN) နှှင့််် Triangle Women တို� ပူးရေးပါင့််းစာီစာဉ််က္ခာ 

�ပုစာုထုုတ် ရေးဝ�ေင့််း�ဖျစာ်ပြီးပီး �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံတွင့်် ဂျျန််ဒီါဆိုိုင့််�ာ 

အားလုုံးပါဝင့််မ်းု�ှိရေးသူာ မ်းူဝါဒီနှှင့််် ဥပ ရေးဒီမ်းျား 

ဖျွံ�ပြီးဖျိုးတိုးတက္ခ် ရေးစာ ရေး�း ပါဝင့်် ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�န်် 

စာိတ်အားထုက္ခ်သူန််သူူမ်းျားအတွက္ခ် အ ရေးတွးအ ရေးေ်သူစာ် 

မ်းျား  ရေးပ်ထုွက္ခ်နှိုင့််�န််နှှင့်််၊ နှိုင့််င့်ံတက္ခာအရေးလု်အက္ချင့််် 

ရေးက္ခာင့််းမ်းျားနှှင့်််စာပ်လုျဉ််းသူည််် သူတင့််း 

အေျက္ခ်အလုက္ခ်မ်းျား�ယာူနှိုင့််�န်် က္ခမ်းာာတစာ်ဝန််းမ်းှ 

ဥပမ်းာမ်းျားက္ခို နှုင့််းယာှဉ်် ရေးလု်လုာရေးဖျာ်�ပထုားသူည်််   

၂၀၁၆ ေုနှှစာ်ထုုတ် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား သူာတူည်ီမ်း�မ်းုဆိုိုင့််�ာ 

ဖျွ��စာည််းပုံအ ရေး�ေေံဥပ ရေးဒီ ဆိုန််းစာစာ်ေျက္ခ်က္ခိ�ိယာာ  (CAWE 

tool) က္ခို နှိုင့််င့်ံ၏ပက္ခတိအ ရေး�ေအ ရေးန်နှှင့််် ဆိုက္ခ်စာပ်  

ရေးဖျာ်�ပ�န်် �ည််�းယာ်သူည််။ 

ဤ စာာတမ်း်းတိုမ်းျားက္ခို ၂၀၂၁ ေုနှှစာ်  ရေးဖျ ရေးဖျာ်ဝါ�ီလု 

စာစာ်တပ်မ်းှ အာဏ်ာမ်းသူိမ်း်းမ်းီရေး�းသူားေ�်�ေင့််း�ဖျစာ်ပါသူည််။ 

International IDEA အရေးကြက္ခာင့််း

ဒီီမ်းိုက္ခ ရေး�စာီနှှင့်််  ရေး�းး ရေးက္ခာက္ခ်ပွ�ဆိုိုင့််�ာ အက္ခူအည်ီ ရေးပး ရေး�း 

နှိုင့််င့်ံတက္ခာအဖျွ�� (International IDEA) သူည်် 

က္ခမ်းာာတစာ်လုးားတွင့်် ရေး��ှည််တည််တံ်ရေးသူာ ဒီီမ်းိုက္ခရေး�စာီ 

စာန်စာ် ရေးပ်ထုွန််းရေး�းက္ခို အရေးထုာက္ခ်အပံ်ရေးပး�န်် 

�ည််သူန််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ရေးန်သူည််် အစာိုး�မ်းျားအကြက္ခား 

ေျတိ်ဆိုက္ခ်ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ရေးန်ရေးသူာ အဖျွ��အစာည််း 

တစာ်ေု�ဖျစာ်ပါသူည််။

အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း

�မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံတွင့်် ဂျျန််ဒီါအရေး�ေ�ပု အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုက္ခို၊ အထုူးသူ�ဖျင့််် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် 

မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားအရေးပ် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုက္ခို ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီတွင့်် �ှင့််းလုင့််းစာွာ�ပဋ္ဌာာန််းထုား 

�ေင့််းနှှင့််် ဥပရေးဒီအ�အက္ခာအကွ္ခယ်ာရေးပးထုား�ေင့််းမ်း�ိှဘဲ� မ်းည််သုိူ�ရေး�ဖျ�ှင့််းရေးဆိုာင့််�းက်္ခရေးကြက္ခာင့််း ရေးလ်ုလုာ 

တင့််�ပထုားပါသူည််။ စာာတမ်း်းသူုံးရေးစာာင့််ပါဝင့််သူည််် စာာစာဉ််တွင့်် ဤစာာတမ်း်းမ်းှာ တစာ်ရေးစာာင့််အပါ 

အဝင့််�ဖျစာ်ပြီးပီး စာာစာဉ််ပါ အ�ေားစာာတမ်း်းမ်းျားမ်းှာ စာာတမ်း်းအမ်းှတ် ၁ ဂျျန််ဒီါတန််းတူည်ီမ်း�မ်းုအတွက္ခ် 

ထုိရေး�ာက္ခ်စာွာ စာည််းရုံးုံးလုုံ�ရေးဆိုာ်ရေး�း လုမ်း်းညွှးန််( A Guide to Being an Effective Advocate for 

Gender Equality) နှှင့်််  စာာတမ်း်းအမ်းှတ် ၂ အနှှစာ်သူာ�ပိုင့််းတန််းတူည်ီမ်း�မ်းုနှှင့််် အမ်းျား�ပည််သူူ 

ဆိုိုင့််�ာအဖျွ��အစာည််းမ်းျားတွင့်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခိုယာ်စာား�ပုပါဝင့််မ်းု( Substantive Equality and 

Women’s Representation in Public Institutions) တို��ဖျစာ်ပါသူည််။ 

အမ်းျ ို းသူမီ်းးမ်းျားနှှင့််် မိ်းန််းက္ခရေးလုးမ်းျားအရေးပ် အကြက္ခမ််းးဖျက်္ခမု်းအရေးကြက္ခာင့််းအ�ာနှှင့််် စာပ်လုျဉ််း၍ 

CAWE ပါ ရေးမ်းးေွန််းမ်းှာ - အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုမ်းှ က္ခင့််းလုွတ်ရေး�းနှှင့််် အက္ခာအက္ခွယာ်��ှိရေး�း အမ်းျ ို းသူမ်းီး 

မ်းျား၏ အေွင့်််အရေး�းက္ခိုရေးဖျာ်ရေးဆိုာင့််ရေးပး�န်် နှိုင့််င့်ံရေးတာ်က္ခ က္ခတိက္ခဝတ်�ပုထုားပြီးပီး ယာင့််းက္ခို အသူိ 

အမ်းှတ်�ပုပါသူလုား။ နှိုင့််င့်ံရေးတာ်မ်းဟုုတ်ရေးသူာ အ�ေားသူူမ်းျားက္ခ (ဥပမ်းာ မ်းိသူားစာုဝင့််မ်းျား၊ အလုုပ် 

�ှင့််မ်းျား၊ လုုပ်င့်န််းမ်းျား၊ ပုဂျဂလုိက္ခအဖျွ��အစာည််းမ်းျား၊ စာသူည််တို�က္ခ) အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်�ေင့််းမ်းှ က္ခင့််းလုွတ် 

ရေး�းဆိုိုင့််�ာ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား၏ အေွင့်််အရေး�းက္ခို အသူိအမ်းှတ်�ပုပါသူလုား (Allen 2016: 92)။ 

ဤစာာတမ်း်းတွင့်် ယာင့််းအကြက္ခမ်း်းဖျက်္ခမ်းုပုံစာံမ်းျားမ်းှ က္ခင့််းလုွတ်�န််နှှင့််် အက္ခာအက္ခွယာ်��ှိ�န်် အမ်းျ ို း 

သူမ်းီးမ်းျား၏အေွင့်််အရေး�းက္ခို �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံတွင့်် ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီ�ဖျင့််် အာမ်းေံေျက္ခ်ရေးပးထုား 

�ေင့််းမ်း�ှိဘဲ� လုုပ်င့်န််းရေးဆိုာင့််�းက္ခ်သူူအသူီးသူီးက္ခ ဤစာိန််ရေးေ်မ်းု အေက္ခ်အေ�က္ခိုရေး�ဖျ�ှင့််း�န်် တ�ား 

မ်း�တမ်းုနှှင့််် ဥပရေးဒီ�ပု�ပင့််ရေး�ပာင့််းလု�ရေး�းက္ခို တစာ်ေျနိ််တည််းတွင့်် ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�ေင့််း၊ ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းု 

ရေးပး�ေင့််း၊ သူရေးဘဲာထုားအရေး�ပာင့််းအလု��ဖျစာ်�န်် လုုပ်ရေးဆိုာင့််�ေင့််း၊ ဤအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု၏ အတိုင့််း 

အတာနှှင့််် ထိုေုိက်္ခမု်း၊ ယာင့််းကုိ္ခရေး�ဖျ�ှင့််း�န်် တာဝန််�ိှသူူမ်းျားက္ခ မ်းည််သုိူ�ရေးဆိုာင့််�းက်္ခရေးပး�မ်းည််် တာဝန်် 

�ှိရေးကြက္ခာင့််း စာည််းရုံးုံးလုုံ�ရေးဆိုာ်�ေင့််း န်ည််းလုမ်း်းမ်းျား�ဖျင့််် မ်းည််သူို� ေျဉ််းက္ခပ်ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ကြက္ခရေးကြက္ခာင့််း 

ရေးလု်လုာတင့််�ပထုားပါသူည််။
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၁။ ဂျျန်းဒါါအ�ေချုေပ်� အကြကျမ်းး�ဖကျးမ်းု ဆိုု�သည်းမ်းာ� အဘယ်းန်ည်း�။

ဂျျန််ဒီါအရေး�ေ�ပု အကြက္ခမ််းးဖျက်္ခမု်း (GBV) ဆုိိုသူည််မှ်းာ လိုင့််၊ လိုင့််ေံယူာမု်း သုိူ�မ်းဟုုတ် လိုင့််တူ/ကွ္ခ�စံုာမ်းက်္ခသူူ�ဖျစ်ာ�ေင့််းအရေးပ် 

အရေး�ေေံလုျက္ခ် လုူတစာ်ဦးးတစာ်ရေးယာာက္ခ်က္ခို အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်�ေင့််း သူို�မ်းဟုုတ် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းည််ဟုုပြီးေိမ်း်းရေး�ောက္ခ်�ေင့််း မ်းည််သူည််် 

အမ်းျ ို းအစာားမ်းဆိုို �ဖျစာ်ပါသူည််။ အမ်းျား�ပည််သူူဆိုိုင့််�ာန်ယာ်ပယာ်နှှင့််် ပုဂျဂလုိက္ခန်ယာ်ပယာ် (ဆိုိုလုိုသူည််မ်းှာ ရေးန်အိမ်း်အတွင့််း) 

နှှစာ်မ်းျ ို းလုုံးတွင့်် �ဖျစာ်ပွားနှိုင့််ပါသူည််။ ရုံးုပ်ပိုင့််း၊ စာိတ်ပိုင့််း၊ လုိင့််မ်းုက္ခိစာစ၊ နှုတ်�ဖျင့်််ရေး�ပာဆိုိုလုျက္ခ်၊ စာီးပွားရေး�းအ� စာသူည််�ဖျင့််် 

မ်းရေးလုျာ်မ်းက္ခန််�ပုမ်းူ�ေင့််းနှှင့််် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်�ေင့််းတို� ပါဝင့််ပါသူည််။ ယာင့််းသူည်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားက္ခို အေျ ို း 

အစာားမ်းျား�ပားစာွာ ထုိေိုက္ခ်ရေးစာသူည််် ဂျျန််ဒီါတန််းတူည်ီမ်း�မ်းု မ်း�ှိ�ေင့််းမ်းျား၊ အမ်းျ ို းသူားမ်းျားနှှင့််် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားအကြက္ခား လုုပ်ပိုင့််

ေွင့်််အင့််အားမ်းည်ီမ်း�မ်းုမ်းျားတွင့်် အရေး�ေေံပါသူည််။ တိုင့််း�င့််းသူား လုူန်ည််းစာုအုပ်စာုမ်းျားနှှင့််် ဘဲာသူာရေး�းလုူန်ည််းစာုအုပ်စာုမ်းျား 

သူို�မ်းဟုုတ် ဇိုာတ်န်ိမ်း််မ်းျား သူို�မ်းဟုုတ် န်ိမ်း််က္ချရေးသူာအလုးာမ်းျားမ်းှ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျား၊ မ်းသူန််စာွမ်း်းအမ်းျ ို းသူမ်းီး 

မ်းျား၊ လိုင့်် နှှင့််် လိုင့််ေံယူာမု်း လူုန်ည််းစုာမ်းျားသူည်် ပုိမုိ်းမ်းျား�ပားရေးသူာ ဖိျနိှှပ်မု်းအလုးာမ်းျား၏ စုာရေးပါင့််းသူက်္ခရေး�ာက်္ခမု်းရေးကြက္ခာင့််် အကြက္ခမ််းး 

ဖျက္ခ်မ်းုနှှင့််် ကြံက္ခုံရေးတွ��မ်းည်််အနှတ�ာယာ် မ်းျား�ပားရေးလု်�ှိပါသူည််။

‘အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားက္ခို အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု’ ဟုူရေးသူာ ရေးဝါဟုာ�သူည်် ယာင့််းအုပ်စာုမ်းျားက္ခို ဦးးတည်် 

�ည််�းယာ်ရေးသူာ မ်းရေးလုျာ်မ်းက္ခန််�ပုမ်းူမ်းုနှှင့််် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုက္ခို�ည််ညွှးန််းပါသူည််။ GBV သူည်် ဂျျန််ဒီါတန််းတူည်ီမ်း�မ်းုမ်း�ှိ�ေင့််းတွင့်် 

�မ်းစာ်ဖျျားေံပြီးပီး လုူမ်းုယာဉ််ရေးက္ချးမ်းု ဂျျန််ဒီါအယာူအစာွ�မ်းျားနှှင့််် ယာုံကြက္ခည််မ်းုမ်းျားရေးကြက္ခာင့််် အဓွွန်�်�ှည််တည််တံ်�က္ခား က္ခမ်းာာတဝှမ်း်းတွင့်် 

ပုံစာံအမ်းျ ို းမ်းျ ို း�ဖျင့််် �ဖျစာ်ပွားပါသူည််။ အဓွမ်းမလုက္ခ်ထုပ်ရေးစာ�ေင့််းမ်းျားနှှင့််် က္ခရေးလုးသူူင့်ယာ်က္ခို လုက္ခ်ထုပ်ရေးပး�ေင့််း၊ အဓွမ်းမက္ခိုယာ်ဝန်် 

ရေးဆိုာင့််ရေးစာ�ေင့််း၊ မ်းလုိင့််အဂျ�ါလုှီး�ဖျတ်�ေင့််း၊ အနှိုင့််အထုက္ခ်ထုိန််းေျုပ်�ေင့််း၊ (မ်းိသူားစာုနှှင့်််ရေးဆိုွမ်းျ ို းမ်းျားက္ခို) အ�ှက္ခ်ေွ�သူည််ဟုုဆိုို၍ 

သူတ်�ဖျတ်�ေင့််း၊ လုိင့််က္ခွန််�ပု�ေင့််းနှှင့််် လုူက္ခုန််က္ခူး�ေင့််း၊ အင့််တာန်က္ခ်�ာဇိုဝတ်မ်းု၊ လုိုက္ခ်လုံရေး�ောင့််းရေး�မ်းာင့််း အနှတ�ာယာ်�ပု�ေင့််း၊ 

လုုပ်င့်န််းေွင့််တွင့်် ရေးနှှာင့်််ယာှက္ခ်�ေင့််း၊ သူွားလုာမ်းုက္ခန်�်သူတ်�ေင့််းနှှင့််် ပည်ာရေး�း၊ က္ချန််းမ်းာရေး�း (လုိင့််မ်းုက္ခိစာစ မ်းျ ို းဆိုက္ခ်ပွား 

က္ချန််းမ်းာရေး�း အပါအဝင့််) က္ခန်�်သူတ်�ေင့််းမ်းျား၊ အန်ီးက္ခပ်လုက္ခ်တွ�ရေးဖျာ်က္ခ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်�ေင့််းတို� ပါဝင့််ပါသူည််။ ရေးန်ာက္ခ်ဆိုုံး 

အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုပုံစာံမ်းှာ က္ခမ်းာာတဝှမ်း်း အမ်းျားဆိုုံး�ဖျစာ်ပွားရေးသူာ GBV ပုံစာံ�ဖျစာ်ပါသူည််။ (အနှတ�ာယာ်�ဖျစာ်နှိုင့််ရေး�ေ အရေးကြက္ခာင့််းအေျက္ခ် 

မ်းျား (risk factors) နှှင့််် GBV ၏ အက္ချ ို းဆိုက္ခ်မ်းျားက္ခို WHO 2012 တွင့်် �ပည်််စာုံစာွာ စာာ�င့််း�ပုစာုရေးဖျာ်�ပထုားပါသူည််။) အမ်းျ ို း 

သူမ်းီးသူုံးဦးးလု�င့်် တစာ်ဦးးသူည်် ဘဲ၀သူက္ခ်တမ်း်းတစာ်ရေးလု�ာက္ခ် တစာ်ေျနိ််ေျနိ််တွင့်် GBV က္ခိုရေးတွ�ကြံက္ခုံေံစာား�ပြီးပီး ကြီးက္ခီးရေးလုးရေးသူာ 

က္ခာလု�ှည်် ရုံးုပ်ပိုင့််း၊ စာီးပွားရေး�း၊ စာိတ်ပိုင့််းနှှင့််် သူားသူမ်းီးရေးမ်းွးဖျွားမ်းု က္ချန််းမ်းာရေး�းအက္ချ ို းဆိုက္ခ်မ်းျား ေံစာား�ပါသူည်် (WHO 

2013)။

လုိင့််မ်းုက္ခိစာစအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုသူည်် GBV ပုံစာံတစာ်မ်းျ ို း�ဖျစာ်ပါသူည််။ ပုဂျဂလိုက္ခန်ယာ်ပယာ်တွင့််�ဖျစာ်ရေးစာ၊ အမ်းျား�ပည််သူူ 

န်ယာ်ပယာ်တွင့််�ဖျစာ်ရေးစာ အလုိုမ်း�ှိရေးသူာ လုိင့််မ်းုက္ခိစာစ သူို�မ်းဟုုတ် ထုိက္ခပါး�ိက္ခပါး�ပုမ်းုမ်းျားက္ခို အလုိုမ်းတူဘဲ� သူို�မ်းဟုုတ် အနှိုင့်် 

အထုက္ခ်�ပုလုျက္ခ် က္ချ�းလုွန််�ေင့််း သူို�မ်းဟုုတ် က္ချ�းလုွန််�န််ပြီးေိမ်း်းရေး�ောက္ခ်�ေင့််း �ဖျစာ်ပါသူည််။ အလုိုမ်းတူ�ေင့််းသူည်် အရေး�ေေံ 

�ပဿန်ာ�ဖျစာ်ပါသူည််။ လုိင့််မ်းုက္ခိစာစအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုတွင့်် အိမ်း်ရေးထုာင့််ဖျက္ခ်က္ခ မ်းုဒီိမ်း်းက္ချင့်််�ေင့််း၊ အလုုပ်ေွင့််တွင့်် ရေးနှှာင့်််ယာှက္ခ်�ေင့််း၊ 

အလုိုမ်း�ှိသူူက္ခို ထုိက္ခပါး�ိက္ခပါး�ပုမူ်း�ေင့််း၊ အဓွမ်းမက္ခိုယာ်ဝန််ရေးဆိုာင့််ရေးစာ�ေင့််း သူို�မ်းဟုုတ် အဓွမ်းမက္ခိုယာ်ဝန််ဖျျက္ခ်ရေးစာ�ေင့််း၊ ပဋိိသူရေးနှ� 

တားသူည်််အစာီအမ်းံမ်းျား မ်း�ယာူနှိုင့််ရေးစာ�န််�င့်င့််းပယာ်�ေင့််း စာသူည််တို�လုည််းပါဝင့််ပါသူည်် (WHO 2002)။ လုိင့််မ်းုက္ခိစာစ အကြက္ခမ်း်း 

ဖျက္ခ်�ေင့််းက္ခို ပဋိိပက္ခခအရေး�ေအရေးန်မ်းျားတွင့်် လုက္ခ်န်က္ခ်က္ခိုင့််မ်းျားက္ခလုည််း စာစာ်ရေး�း၊ ဖျိနှှိပ်မ်းုနှှင့််် လုူမ်းျ ို းတုန််းသူတ်�ဖျတ်မ်းု 

န်ည််းဗျူျ�ဟုာတစာ်�ပ်အ�ဖျစာ် စာန်စာ်တက္ချ�ည််�းယာ်ေျက္ခ်�ှိစာွာ အေွင့်််အလုမ်း်း�လု�င့််�သူလုို လုုပ်ရေးဆိုာင့််ကြက္ခပါသူည််။ ယာင့််းက္ခို 

ပဋိိပက္ခခနှှင့််် ဆိုက္ခ်စာပ်ရေးသူာ လုိင့််မ်းုက္ခိစာစအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု (conflict-related sexual violence) (CRSV) ဟုု ရေးေ်ပါသူည််။ 

လုုပ်ပိုင့််ေွင့်််အင့််အား မ်းည်ီမ်း�သူည်််ဆိုက္ခ်ဆိုံရေး�းမ်းျား၊ န်ယာ်ရေး�မ်းရေးဒီသူတစာ်ေုအတွင့််း လုက္ခ်န်က္ခ်က္ခိုင့််မ်းျား မ်းျား�ပားလုာ�ေင့််း၊ 

အမ်းိန်�်ရေးပးက္ခွပ်က္ခ�မ်းု ေျ ို �ယာွင့််းပျက္ခ်�ပား�ေင့််း စာသူည််် အရေးကြက္ခာင့််းအေျက္ခ်မ်းျားရေးကြက္ခာင့်််�ဖျစာ်ပွားပါသူည််။

GBV က္ခို တုံ��ပန််�ာတွင့်် မ်းူဝါဒီေျမ်းှတ်သူူမ်းျား၊ တ�ားသူူကြီးက္ခီးမ်းျား၊ ��အ�ာ�ှိမ်းျား၊ ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုလုုပ်င့်န််းမ်းျား၊ လုူထုု 

ဆိုက်္ခသွူယ်ာရေး�းလုုပ်င့်န််းမ်းျား (မီ်းဒီီယာာ) နှှင့််် အ�ေားသူူမ်းျားသူည်် ရေးဝဖျန််�ပစ်ာတင့််ရေးသူာ သူရေးဘဲာထုားမ်းျား၊ န်ာမ်းည််ဆုိိုးသူတ်မှ်းတ် 

�ေင့််း၊ ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုည်ံ်ဖျျင့််းစာွာရေးပး�ေင့််း၊ ဘဲက္ခ်လုိုက္ခ်ပြီးပီး သူက္ခ်ည်ာာစာွာ�ပစ်ာဒီဏ််စာီ�င့််�ေင့််း၊ ‘က္ချ�းလုွန််ေံ�သူူက္ခို အ�ပစာ်တင့််�ေင့််း’၊ 

အသူက္ခ်မ်းရေးသူက္ချန််�စာ်သူူမ်းျားအတွက္ခ် အလုွတ်သူရေးဘဲာ (�ပ်�းာတွင့််း) စာန်စာ်မ်းျား�ဖျင့််် ‘တ�ားမ်း�တမ်းု’ လုုပ်ရေးဆိုာင့််ရေးပး�ေင့််း 



3International IDEA

စာသူည််တုိ��ဖျင့််် ယာင့််းသုိူ�ရေးသူာ အကြက္ခမ််းးဖျက်္ခမု်းရေးတွ�ကြံက္ခုံေံစာား�သူူမ်းျားကုိ္ခ ထုပ်မံ်း၍ထိုေုိက်္ခရေးစာနုိှင့််ပါသူည််။ ယာင့််းသုိူ�ရေးသူာ တံု��ပန်် 

မ်းုမ်းျား မ်းျား�ပားရေးန်�ေင့််းရေးကြက္ခာင့််် အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူ ဗျူဟုို�ပုေျဉ််းက္ခပ်ပုံ အယာူအဆိုရေးပ်ရေးပါက္ခ်လုာပါသူည််။ ဥပရေးဒီမ်းျား၊ 

မ်းူဝါဒီမ်းျားနှှင့််် ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုမ်းျားသူည်် အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူမ်းျား၏ အေွင့်််အရေး�းမ်းျား၊ လုိုအပ်ေျက္ခ်မ်းျား၊ ဂျုဏ််သူိက္ခခာတို�က္ခို 

ဗျူဟုို�ပုရေးစာ�န်် �ည််�းယာ်ပါသူည််။ အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူမ်းျား၏ လုိုအပ်ေျက္ခ်မ်းျားနှှင့််် ရေး�းးေျယာ်မ်းုမ်းျားက္ခို ဦးးစာားရေးပး�ေင့််း�ဖျင့််် 

ပိုမ်းိုအနှတ�ာယာ်က္ခင့််း�ှင့််းပြီးပီး ပံ်ပိုးမ်းုရေးပးရေးသူာ ပတ်ဝန််းက္ချင့််က္ခို �ဖျစာ်ထုွန််းရေးပ်ရေးပါက္ခ်ရေးစာပါသူည််။ �ပန််လုည်် က္ချ�းလုွန််ေံ��ေင့််းနှှင့််် 

ထုပ်ဆိုင့်််ထုိေိုက္ခ်�ေင့််းတို�က္ခိုရေးလု�ာ်ေျပြီးပီး န်ာမ်းည််ဆိုိုးသူတ်မ်းှတ်မ်းုနှှင့််် အနှုတ်လုက္ခခဏ်ာ သူရေးဘဲာရေးဆိုာင့််ရေးသူာ ရေး�ဖျ�ှင့််းရေး�းအစာီ 

အမ်းံမ်းျားက္ခို ပရေးပျာက္ခ်ရေးစာလုျက္ခ် အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူမ်းျားသူည်် မ်းိမ်းိတို�၏ဘဲ၀က္ခို �ပန််လုည််၍ ထုိန််းရေးက္ချာင့််းနှိုင့််စာွမ်း်း�ှိလုာ

ရေးစာ�န််အားရေးပးနှိုင့််ပါသူည််။ ဤေျဉ််းက္ခပ်ပုံက္ခို လုမ်း်းညွှးန််မ်းူ ၄ �ပ်အရေးပ်တွင့််တည််ရေးဆိုာက္ခ်ထုားပါသူည်် (GBV AoR 2019)။ 

၁။ အန္တတရာ�ယ်းကျင်းး�ရာာင်းး��ရာ� - အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူ၊ မ်းိသူားစာုနှှင့််် ၎င့််းတို�က္ခို အက္ခူအည်ီရေးပးသူူမ်းျား အနှတ�ာယာ် 

က္ခင့််း�ှင့််းရေး�းက္ခို ဦးးစာားရေးပးသူတ်မ်းှတ်�ေင့််း

၂။ အ�း�ဂျရု�ေပ်�မ်းု - အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူ၏ ဆိုနှဒမ်းျား၊ ရေး�းးေျယာ်မ်းုမ်းျား၊ အေွင့်််အရေး�းမ်းျားနှှင့််် ဂျုဏ််သူိက္ခခာတို�က္ခို 

ပံ်ပိုး�ေင့််း

၃။ အတွွင်းး��ရာ�း့�ု�ဝှာကျးသတွးမ်းာတွးထား��ရာာုေချုင်းး� - အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူအရေးန်�ဖျင့််် မ်းည််သူူက္ခို အသူိရေးပးလုိုရေးကြက္ခာင့််း  

ရေး�းးေျယ်ာနုိှင့််သူည််် အေွင့်််အရေး�းကုိ္ခရေးလုးစာား�ေင့််း၊ ၎င့််း၏ သိူန်ားလုည််မု်းရေးပ်အရေး�ေေံသူည််် သူရေးဘဲာတူညီ်မု်း (informed 

consent) မ်းပါ�ှိဘဲ� မ်းည််သူည်််သူတင့််းအေျက္ခ်အလုက္ခ်က္ခိုမ်းဆိုို မ်းည််သူည်််အေျနိ််တွင့််မ်းဆိုို မ်းထုုတ်ရေးဖျာ်�ေင့််း

၄။ ချုွ�ေချု��ဆိုကျးဆိုံမ်းု မ်းေပ်�ေချုင်းး� - အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူမ်းျားအားလံုုးက္ခို ယာုံကြက္ခည််က္ခိုးက္ခွယာ်�ာဘဲာသူာ၊ တိုင့််း�င့််းသူား 

လုူမ်းျ ို း၊ နှိုင့််င့်ံသူား၊ ဂျျန််ဒီါ၊ အသူက္ခ်အ�းယာ်၊ လုိင့််တူလုိင့််က္ခွ� စာုံမ်းက္ခ်သူူ�ဖျစာ်�ေင့််း၊ သူို�မ်းဟုုတ် မ်းသူန််စာွမ်း်းမ်းု မ်းည််သူို�ပင့်် 

�ှိရေးစာက္ခာမ်းူ မ်း�တစာွာတန််းတူဆိုက္ခ်ဆိုံ�ေင့််း

ပုံ ၁ တွင့်် အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူဗျူဟုို�ပုေျဉ််းက္ခပ်ပုံ (ဘဲယာ်ဘဲက္ခ်ရေးက္ခာ်လုံ) က္ခို အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူ၏ အေွင့််် 

အရေး�းမ်းျား၊ လုိုအပ်ေျက္ခ်မ်းျားနှှင့််် ရေး�းးေျယာ်မ်းုမ်းျားက္ခို ဦးးစာားမ်းရေးပးရေးသူာ တုံ��ပန််ပုံ (ည်ာဘဲက္ခ်ရေးက္ခာ်လုံ) နှှင့််် နှုင့််းယာှဉ််လုျက္ခ် 

ရေးဖျာ်�ပထုားပါသူည််။

ပ်�ံ ၁ - ဂျျန်းဒါါအ�ေချုေပ်� အကြကျမ်းး�ဖကျးမ်းု (GBV) ကျု� အသကျးရာာင်းးကျျန်းရာစ်းသူဗဟိုု�ေပ်� တွ�ံ�ေပ်န်းပ်�ံ န္တာင်း်း န်�မ်းည်းဆိုု��သတွးမ်းာတွးသည််း 

တွ�ံ�ေပ်န်းပ်�ံ

ဂျုဏ််သူိက္ခခာ၊ အရေးလုးဂျရုံးု�ပုမ်းုတို��ဖျင့််် ဆိုက္ခ်ဆိုံသူည််
က္ချ�းလုွန််ေံ�သူူက္ခို 

အ�ပစာ်တင့််သူည်််သူရေးဘဲာထုားမ်းျား

က္ခိုယာ်ရေး�းက္ခိုယာ်တာလုုံခြုံေုံမ်းုနှှင့််် 

အတွင့််းရေး�းလု� ို �ဝှက္ခ်မ်းု
အ�ှက္ခ်��ေင့််းနှှင့််် န်ာမ်းည််ဆိုိုးသူတ်မ်းှတ်�ေင့််း

ရေး�းးေျယာ်နှိုင့််မ်းု ဘဲာမ်း�မ်းလုုပ်နှိုင့််ဟုုေံစာား��ေင့််း

ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုမ်း�ပု�ေင့််း
ဂျျန််ဒီါ၊ တိုင့််း�င့််းသူား စာသူည််တို�အရေးပ် အရေး�ေေံ၍ 

ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံ�ေင့််း

သူတင့််းအေျက္ခ်အလုက္ခ်မ်းျား ရေးပးအပ်�ေင့််း လုုပ်ရေးဆိုာင့််�န်် ရေးစာေိုင့််း�ေင့််း

�ည််ညွှွန််း - GBV AoR (2019: 15)
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၂။ န္တု�င်းးင်းံတွကျ�ဥပ်�ဒါန္တာင်း်း စ်ံန္တုန်း�မ်းျ��

အမ်းျ ို းသူမီ်းးမ်းျားကုိ္ခ ေွ��ေားဆိုက်္ခဆံို�ေင့််းပံုစံာအားလံုုး ပရေးပျာက်္ခရေးစာရေး�း ၁၉၇၉ ေုနှှစ်ာ ကွ္ခန််ဗျူင့််း�ှင့််းစာာေျုပ် (Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) (CEDAW) သူည််  ဂျျန််ဒီါအရေး�ေ�ပု အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု 

(GBV) ၏ အ�င့််းအ�မ်းစာ်�ဖျစာ်ရေးသူာ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားက္ခို ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုက္ခိုရေး�ဖျ�ှင့််း�န်် �ည််�းယာ်ပါသူည််။ 

�မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံသူည်် CEDAW တွင့်် ပါဝင့််လုက္ခ်မ်းှတ်ရေး�းထုိုးထုားရေးသူာ နှိုင့််င့်ံ�ဖျစာ်ပြီးပီး CEDAW က္ခို ခြွေင့််းေျက္ခ်မ်းျား မ်းထုား�ှိဘဲ� 

အရေးက္ခာင့််အထုည််ရေးဖျာ်�န်် ၁၉၉၇ ေုနှှစာ်တွင့်် သူရေးဘဲာတူည်ီေ�်ပါသူည််။ ယာင့််းသူို� သူရေးဘဲာတူည်ီ�ေင့််းမ်းှာ �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံအရေးန်�ဖျင့််် 

က္ခွန််ဗျူင့််း�ှင့််းစာာေျုပ်က္ခို အရေးက္ခာင့််အထုည််ရေးဖျာ်�န်် လုိုအပ်ရေးသူာ ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီ�ပဋ္ဌာာန််းေျက္ခ်မ်းျားနှှင့််် ဥပရေးဒီမ်းျားက္ခို 

ရေးနှှာင့်််ရေးနှှးကြက္ခန်�်ကြက္ခာ�ေင့််းမ်း�ှိဘဲ� ရေး�းဆိုွ��ပဋ္ဌာာန််းပါမ်းည််ဟုု သူရေးဘဲာတူညီ်�ေင့််း�ဖျစာ်ပါသူည်် (ဇိုယာားက္ခွက္ခ် ၁ က္ခို ကြက္ခည်််ပါ)။ 

က္ခရေးလုးသူူင့်ယာ်၏ အေွင့်််အရေး�းမ်းျားဆိုိုင့််�ာ က္ခုလုသူမ်းဂျဂက္ခွန််ဗျူင့််း�ှင့််း (UNCRC) က္ခို ၁၉၉၁ ေုနှှစာ်တွင့်် လုက္ခ်မ်းှတ်ရေး�းထုိုး�ာ၌ 

�မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံသူည်် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားနှှင့််် ရေးယာာက္ခ်ျားရေးလုးမ်းျားက္ခို အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုအဆိုုံးသူတ်�န််လုည််း သူရေးဘဲာတူည်ီေ�်ပါသူည်် 

(အပိုဒီ် ၁၉)။ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုပရေးပျာက္ခ်ရေး�းဆိုိုင့််�ာ က္ခုလုသူမ်းဂျဂရေးကြက္ခည်ာေျက္ခ် (UN Declaration on the 

Elimination of Violence Against Women) ၁၉၉၃ ေုနှှစာ်သူည််လုည််း �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံက္ခ က္ခုလုသူမ်းဂျဂအဖျွ��ဝင့််နှိုင့််င့်ံအရေးန်�ဖျင့််် 

လုိုက္ခ်န်ာသူင့်််သူည််် အရေး�းပါရေးသူာ တစာ်က္ခမ်းာာလုုံးဆိုိုင့််�ာ စာံနှုန််းတစာ်�ပ်�ဖျစာ်ပါသူည်် (United Nations General Assembly 

1994)။ ဤစာံနှုန််းမ်းျားက္ခို ၁၉၉၅ ေုနှှစာ် ရေးဘဲဂျျင့််းလုုပ်င့်န််းရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ရေး�းမ်းူဝါဒီ (Beijing Platform for Action) တွင့်် 

ထုပ်မ်းံ၍ တိုး�မ်းာင့်််�ပုစာုထုားပြီးပီး CEDAW က္ခို အရေးက္ခာင့််အထုည််ရေးဖျာ်မ်းု အ�ှိန််အဟုုန််�မ်းာင့်််တင့််�န်် GBV က္ခို ဆိုုံးေန််းတိုင့််ရေးစာရေး�း 

အပါအဝင့်် ဦးးစာားရေးပး ၁၂ �ပ်က္ခို နှိုင့််င့်ံမ်းျားက္ခ သူရေးဘဲာတူည်ီေ�်ပါသူည််။ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းု ပရေးပျာက္ခ်ရေး�း 

ဆိုိုင့််�ာ ရေးက္ခာ်မ်းတီက္ခလုည််း CEDAW က္ခို အရေးက္ခာင့််အထုည််ရေးဖျာ်�ာတွင့်် နှိုင့််င့်ံမ်းျား၏ တာဝန််မ်းျား ပိုမ်းို၍�ှင့််းလုင့််းရေးစာ�န်် 

အေျနိ််က္ခာလုသူတ်မ်းှတ်၍ အရေးထုွရေးထုွအကြံက္ခံ�ပုေျက္ခ်မ်းျား ထုုတ်�ပန််ပါသူည််။ GBV ပရေးပျာက္ခ်ရေးစာရေး�း အပါအဝင့်် �ပဋ္ဌာာန််းေျက္ခ် 

အမ်းျားအ�ပားနှှင့််် သူက္ခ်ဆိုိုင့််ပါသူည်် (အထုူးသူ�ဖျင့််် အရေးထုွရေးထုွအကြံက္ခံ�ပုေျက္ခ်အမ်းှတ် ၁၂၊ ၁၉၊ ၃၀၊ ၃၁ နှှင့််် ၃၅ တို�က္ခို 

ကြက္ခည်််ပါ)။ ရေးက္ခာ်မ်းတီသူည်် ပုံမ်းှန််အစာီ�င့််ေံစာာ တင့််သူွင့််းသူည််် အစာီအစာဉ််အ�ပင့်် အထုူးအစာီ�င့််ေံစာာမ်းျားက္ခိုလုည််း တင့််သူွင့််း 

ရေးစာပါသူည််။ ၂၀၁၈ ေုနှှစာ်တွင့်် �ေိုင့််�ပည််န်ယာ်၌ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျား၏ အရေး�ေအရေးန်နှှင့််် စာပ်လုျဉ််းသူည််် 

�မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံဆိုိုင့််�ာ အထုူးအစာီ�င့််ေံစာာက္ခိုတင့််သူွင့််းရေးစာပြီးပီး ရေးက္ခာ်မ်းတီက္ခထုုတ်�ပန််ေ�်ပါသူည််။ အစာိုး�မ်းဟုုတ်သူည််် အဖျွ�� 

အစာည််းမ်းျားက္ခ စာင့််ပြီးပိုင့််တင့််သူွင့််းသူည််် အစာီ�င့််ေံစာာ (shadow report) မ်းျားက္ခိုလုည််း အမ်းျ ို းသူမ်းီး အေွင့်််အရေး�း အဖျွ��အစာည််း 

မ်းျားက္ခ ထုုတ်�ပန််ပါသူည််။  GBV မ်း�ဖျစာ်ပွားရေးစာ�န်် ဥပရေးဒီအ� အက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပးရေး�းနှှင့််် �ဖျစာ်ပွားလုာပါက္ခ တုံ��ပန််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ် 

ရေး�း တိုးတက္ခ်မ်းုရေးနှှးရေးက္ခွး�ေင့််းသူည်် အရေး�းတကြီးက္ခီးရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�မ်းည််် စာိုး�ိမ်း်ပူပန််ဖျွယာ်�ာက္ခိစာစ�ပ်�ဖျစာ်ရေးကြက္ခာင့််း ရေးက္ခာ်မ်းတီသူည်် 

လုုပ်င့်န််းရေးဆိုာင့််�းက္ခ်စာဉ််အတွင့််း အစာဉ််တစာိုက္ခ်ရေးဖျာ်�ပေ�်ပါသူည််။

ဇယ်��ကျွကျး ၁ – CEDAW အပ်ု�ဒါး ၂ တွင့်် က္ခွန််ဗျူင့််း�ှင့််းဝင့််နှိုင့််င့်ံမ်းျားသူည်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းု 

ပုံစာံအားလုုံးက္ခို ရုံးုံ�ေျရေးကြက္ခာင့််း၊ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုပရေးပျာက္ခ်ရေး�း မ်းူဝါဒီက္ခို သူင့်််ရေးတာ်ရေးသူာ န်ည််းလုမ်း်း 

အားလုုံး�ဖျင့််် ရေးနှှာင့်််ရေးနှှးကြက္ခန်�်ကြက္ခာမ်းုမ်း�ှိရေးစာဘဲ� ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�န်် သူရေးဘဲာတူည်ီရေးကြက္ခာင့််း၊ ဤ�ည််�းယာ်ေျက္ခ်အတွက္ခ် 

ရေးအာက္ခ်ပါတို�က္ခို ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်မ်းည််�ဖျစာ်ရေးကြက္ခာင့််း ရေးဖျာ်�ပထုားပါသူည််။

(က္ခ) အမ်းျ ို းသူားမ်းျားနှှင့််် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား တန််းတူည်ီမ်း�ရေး�းမ်းူက္ခို နှိုင့််င့်ံ၏ ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီ သူို�မ်းဟုုတ် 

အ�ေားသူင့်််ရေးတာ်ရေးသူာ ဥပရေးဒီတွင့်် ထုည်််သူွင့််း�ပဋ္ဌာာန််း�ေင့််း မ်း�ပု�ရေးသူးပါက္ခ ထုည်််သူွင့််း�ပဋ္ဌာာန််း�န််နှှင့််် ယာင့််း 

မ်းူက္ခို လုက္ခ်ရေးတွ�ရေးဖျာ်ရေးဆိုာင့််ရေး�း ဥပရေးဒီနှှင့််် အ�ေားသူင့်််ရေးတာ်ရေးသူာ န်ည််းလုမ်း်းမ်းျား�ဖျင့််် ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�န််

(ေ) အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုမ်းှန််သူမ်း� တား�မ်းစာ်သူည််် သူင့်််ရေးတာ်ရေးသူာဥပရေးဒီ�ပုရေး�းနှှင့််် အ�ေား အစာီ 

အမ်းံမ်းျားက္ခို အတည််�ပု�ပဋ္ဌာာန််း�န််နှှင့််် သူင့်််တင့်််ရေးလုျာက္ခ်ပတ်ပါက္ခ �ပစာ်ဒီဏ််မ်းျားလုည််း ပါဝင့််ရေးစာ�န််

(ဂျ) အမ်းျ ို းသူားမ်းျားနှှင့််် တန််းတူအမ်းျ ို းသူမ်းီးအေွင့်််အရေး�းမ်းျားက္ခို ဥပရေးဒီအ� အက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပး�န််နှှင့််် လုုပ်ပိုင့်် 

ေွင့်််�ှိရေးသူာ နှိုင့််င့်ံရေးတာ်အဆိုင့််် ေုံရုံးုံးမ်းျား၊ အ�ေား အမ်းျား�ပည််သူူဆိုိုင့််�ာအဖျွ��အစာည််းမ်းျား တည််ရေးထုာင့််ထုား 
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�ှိလုျက္ခ် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံသူည််် လုုပ်�ပ်မ်းျားမ်းှ ထုိရေး�ာက္ခ်စာွာ အက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပးနှိုင့််ရေး�း 

ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�န််

(ဃ) အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံသူည််် လုုပ်ရေးဆိုာင့််ေျက္ခ် သူို�မ်းဟုုတ် အရေးလု်အက္ချင့်််မ်းျားက္ခို ရေး�ှာင့််ကြက္ခဉ််�န််နှှင့််် 

အမ်းျား�ပည််သူူဆိုိုင့််�ာ အာဏ်ာပိုင့််မ်းျားနှှင့််် အဖျွ��အစာည််းမ်းျားသူည်် ဤတာဝန််နှှင့်််အည်ီ ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�န််

(င့်) မ်းည််သူည်််လုူပုဂျဂိုလု်၊ အဖျွ��အစာည််း သူို�မ်းဟုုတ် လုုပ်င့်န််းမ်းဆိုို အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းု ပရေးပျာက္ခ် 

ရေးစာရေး�း သူင့်််ရေးတာ်သူည််် အစာီအမ်းံအားလုုံး �ပုလုုပ်�န််

(စာ) အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းု ရေး�မ်းာက္ခ်ရေးသူာ တည််ဆို�ဥပရေးဒီမ်းျား၊ စာည််းမ်းျဉ််းမ်းျား၊ ဓွရေးလု်ထုုံးတမ်း်းမ်းျားနှှင့််် 

အရေးလု်အက္ချင့်််မ်းျားက္ခို �ပင့််ဆိုင့််ရေး�း သူို�မ်းဟုုတ် ဖျျက္ခ်သူိမ်း်းရေး�းအတွက္ခ် ဥပရေးဒီ�ပု�ေင့််းအပါအဝင့်် သူင့်််ရေးတာ် 

ရေးသူာ အစာီအမ်းံအားလုုံး �ပုလုုပ်�န််

(ဆို) အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို ေွ��ေားဆိုက်္ခဆိုံမ်းုရေး�မ်းာက္ခ်ရေးသူာ နှိုင့််င့်ံ၏ �ပစာ်မ်းုဆိုိုင့််�ာဥပရေးဒီမ်းျားပါ �ပဋ္ဌာာန််းေျက္ခ်အားလုုံးက္ခို 

ဖျျက္ခ်သူိမ်း်း�န််

GBV က္ခို က္ခမ်းာာတဝှမ်း်း ပရေးပျာက္ခ်ရေးစာ�န်် ဤသူို� တိုးတက္ခ်ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�ေင့််းက္ခို ၁၉၉၈ ေုနှှစာ် နှိုင့််င့်ံတက္ခာ �ပစာ်မ်းု 

ဆိုိုင့််�ာတ�ားရုံးုံး ရေး�ာမ်းစာတက္ခ်က္ချုဥပရေးဒီ (Rome Statute of the International Criminal Court) �ဖျင့််် တိုးေျ��လုျက္ခ် 

အေိုင့််အမ်းာ �ပဋ္ဌာာန််းပါသူည််။ တ�ားရုံးုံးက္ခို တည််ရေးထုာင့််ပြီးပီး လုူသူားမ်းျ ို းနှွယာ်အရေးပ် က္ချ�းလုွန််ရေးသူာ �ပစာ်မ်းုမ်းျား၊ စာစာ်�ာဇိုဝတ် 

မ်းုမ်းျား၊ လုူမ်းျ ို းတုန််းသူတ်�ဖျတ်မ်းုနှှင့််် �န််�ပုတိုက္ခ်ေိုက္ခ်ရေးသူာ�ပစာ်မ်းုမ်းျားက္ခိုစာွ�ေျက္ခ်တင့််�န်် လုုပ်ပိုင့််ေွင့်််မ်းျားက္ခို သူတ်မ်းှတ်ရေးပး 

ရေးသူာ ဥပရေးဒီ�ဖျစာ်ပါသူည််။ ယာင့််းက္ခိစာစ�ပ် ၄ ေုလုုံးတွင့်် လုိင့််မ်းုက္ခိစာစအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုက္ခို ထုည်််သူွင့််းစာဉ််းစာားပါသူည််။ ၂၀၀၀ ေုနှှစာ် 

မ်းှယာေုအထုိ က္ခုလုသူမ်းဂျဂလုုံခြုံေုံရေး�းရေးက္ခာင့််စာီသူည်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား၊ ပြီးငိ့်မ်း်းေျမ်း်းရေး�းနှှင့််် လုုံခြုံေုံရေး�း (WPS) လုုပ်င့်န််းစာဉ််က္ခို 

အရေးထုာက္ခ်အက္ခူ�ပုသူည််် ဆိုုံး�ဖျတ်ေျက္ခ်အသူီးသူီးက္ခို သူရေးဘဲာတူည်ီေျမှ်းတ်ေ�်ပါသူည််။ ယာင့််းတို�တွင့်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား နှိုင့််င့်ံရေး�း 

တွင့်် ပါဝင့််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်မ်းု၊ ပဋိိပက္ခခ မ်း�ဖျစာ်ပွားရေးစာရေး�းတားဆိုီး�ေင့််း၊ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုမ်းှ အက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပး�ေင့််း၊ က္ခယာ်ဆိုယာ်ရေး�း/

သူက္ခ်သူာ�ာ�ရေးစာရေး�းနှှင့််် �ပန််လုည််ထုူရေးထုာင့််ရေး�းတို�က္ခို အည်ီအမ်း� အဓွိက္ခထုားပါသူည််။ ပဋိိပက္ခခအရေး�ေအရေးန်မ်းျားတွင့်် 

အမ်းျ ို းသူမီ်းးမ်းျားနှှင့််် မိ်းန််းက္ခရေးလုးမ်းျားကုိ္ခ လိုင့််မု်းကိ္ခစာစ အကြက္ခမ််းးဖျက်္ခမု်းမ်း�ဖျစ်ာပွားရေးစာရေး�းတားဆီိုး�ေင့််း၊ က္ချ�းလွုန််သူူမ်းျား �ပစ်ာဒီဏ်် 

ရေးပး�ေင့််းမ်းေံ�ဘဲ� က္ခင့််းလုွတ်ရေးန်�ေင့််းက္ခို အဆိုုံးသူတ်�ေင့််း အပါအဝင့်် ယာင့််းသူို�ရေးသူာ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုမ်းှ အက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပး�န်် 

နှှင့််် ယာင့််းတို�က္ခိုတားဆိုီး�န်် ဥပရေးဒီမ်းျားအရေး�းပါ�ေင့််းတို�က္ခို လုုံခြုံေုံရေး�းရေးက္ခာင့််စာီဆိုုံး�ဖျတ်ေျက္ခ် (SCR) မ်းျားတွင့်် အတိအလုင့််း 

အသူိအမ်းှတ်�ပုပါသူည််။ ပြီးင့်ိမ်း်းေျမ်း်းရေး�း လုုပ်င့်န််းစာဉ််မ်းျားနှှင့််် အမ်းျား�ပည််သူူဆိုိုင့််�ာ ဆိုုံး�ဖျတ်ေျက္ခ်ေျမ်းှတ်�ာတွင့်် အမ်းျ ို းသူမ်းီး 

မ်းျား ပိုမ်းိုက္ချယာ်�ပန်�်စာွာပါဝင့််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်နှိုင့််ရေး�းအဓွိက္ခ အဟုန်�်အတားတစာ်�ပ်မ်းှာ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု�ဖျစာ်ရေးကြက္ခာင့််း WPS လုုပ်င့်န််း 

စာဉ််တွင့်် အသူိအမ်းှတ်�ပုပါသူည််။ ရေးဒီသူအဆိုင့်််တွင့်် �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံသူည်် ၂၀၀၄ ေုနှှစာ် အရေး�ှ�ရေးတာင့််အာ�ှ နှိုင့််င့်ံမ်းျားအသူင့််း 

(အာဆီိုယံာ) ၏ အမ်းျ ို းသူမီ်းးမ်းျားကုိ္ခ အကြက္ခမ််းးဖျက်္ခမု်းပရေးပျာက်္ခရေးစာရေး�း ရေးကြက္ခည်ာေျက်္ခ (ASEAN Declaration on the Elimination 

of Violence Against Women) က္ခိုလုည််း လုက္ခ်မ်းှတ်ရေး�းထုိုးေ�်ပါသူည််။ ဘဲရုံးူနှိုင့််းဒီါရုံးူဆိုလုမ်း်နှှင့်််အတူ �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံသူည်် 

အာဆိုီယာံနှိုင့််င့်ံမ်းျားအန်က္ခ် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုမ်းှ အက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပးသူည််် ဥပရေးဒီမ်း�ှိရေးသူာ နှိုင့််င့်ံအ�ဖျစာ် 

ထုူး�ေားပါသူည််။

၃။ ေမ်းန်းမ်း�န္တု�င်းးင်းံတွွင်းး ဂျျန်းဒါါအ�ေချုေပ်� အကြကျမ်းး�ဖကျးမ်းု

�မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံသူည်် CEDAW က္ခို လုက္ခ်မ်းှတ်ရေး�းထုိုးပြီးပီးရေးန်ာက္ခ် ဆိုယာ်စာုနှှစာ်နှှစာ်စာု ရေးက္ချာ်လုွန််လုာပြီးပီးသူည််အထုိ 

အမ်းျ ို းသူားမ်းျားက္ခ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားအရေးပ် က္ချ�းလုွန််ရေးသူာ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုမ်းျား အေျ ို းအစာားမ်းျား�ပား 

လုွန််းရေးန်�ေင့််းက္ခိုရေး�ဖျ�ှင့််း�န်် သူင့်််ရေးတာ်သူည််် ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီ သူို�မ်းဟုုတ် �ပဋ္ဌာာန််းဥပရေးဒီမ်း�ှိရေးသူးပါ။ တ�ားဝင့်် GBV 

�ဖျစာ်ပွားမ်းု ရေးလု်လုာေျက္ခ်တစာ်�ပ်ကိ္ခု ၂၀၂၁ ေုနှှစာ်တွင့်် စာတင့််�ပုလုုပ်�န်် �ှိေ�်ရေးသူာ်လုည််း ၂၀၂၁ ေုနှှစာ် ရေးဖျရေးဖျာ်ဝါ�ီလုတွင့်် 

စာစာ်ဘဲက္ခ်မ်းှ အာဏ်ာသူိမ်း်းယာူေ�်�ေင့််းရေးကြက္ခာင့််် ရေး�့�ဆိုိုင့််းထုား�ပါသူည််။ အမ်းျ ို းသူမ်းီး အေွင့်််အရေး�း အဖျွ��အစာည််းမ်းျားက္ခ �ပုလုုပ်ေ�် 
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ရေးသူာ ရေးလု်လုာေျက္ခ်မ်းျားအ� စာစာ်တမ်း်းရေးက္ခာက္ခ်ယာူ�ာတွင့်် ပါဝင့််ေ�်ရေးသူာ အမ်းျ ို းသူမ်းီး ထုက္ခ်ဝက္ခ်သူည်် GBV ပုံစာံတစာ်မ်းျ ို း 

သူို�မ်းဟုုတ် ပုံစာံအမ်းျားက္ခို ရေးတွ�ကြံက္ခုံေံစာားေ�်�ဖျူးရေးကြက္ခာင့််း ရေးတွ��ပါသူည်် (GEN 2014)။ �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံတွင့်် ဆိုယာ်စာုနှှစာ်ရေးပါင့််းမ်းျားစာွာ 

စာစာ်ဘဲက္ခ်အုပ်ေျုပ်မ်းု၏ ဆိုိုးရေးမ်းွ၊ တိုင့််း�င့််းသူားနှှင့််် ဘဲာသူာရေး�းအုပ်စာုမ်းျားအားလုုံးတွင့်် န်က္ခ်ရုံးုင့််းစာွာ�ဖျစာ်တည််ရေးန်ရေးသူာ အမ်းျ ို း

သူားမ်းျားဦးးစာီးဦးးရေးဆိုာင့််�ပုသူည််် လုူ�အဖျွ��အစာည််းစာုဖျွ��ပုံ၊ အမ်းျား�ပည််သူူအတွက္ခ် ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုရေးပးသူည််် န်ယာ်ပယာ်နှှင့််် အဖျွ�� 

အစာည််းမ်းျားတွင့်် အမ်းျ ို းသူားမ်းျားကြီးကီ္ခးစာိုးမ်းုတို� အင့််အားကြီးက္ခီးမ်းားစာွာ ရေးပါင့််းဆိုုံမ်းိလုျက္ခ် လုက္ခ်န်က္ခ်က္ခိုင့််မ်းျားက္ခ က္ချ�းလုွန််ရေးသူာ 

ပဋိိပက္ခခနှှင့််် ဆိုက္ခ်စာပ်သူည််် လုိင့််မ်းုက္ခိစာစ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု (CRSV) အပါအဝင့်် GBV ၏ အရေး�ေေံ�ဖျစာ်ရေးသူာ အမ်းျ ို းသူားအမ်းျ ို းသူမ်းီး 

အေန််းက္ခဏ္ဍ တန််းတူည်ီမ်း�မ်းု မ်း�ှိ�ေင့််းက္ခို ပိုမ်းိုဆိုိုးဝါးရေးစာပါသူည််။ ၂၀၂၁ ေုနှှစာ်တွင့်် စာစာ်ဘဲက္ခ်မ်းှ အာဏ်ာ�ယာူေ�်ပြီးပီးရေးန်ာက္ခ် 

အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်ပဋိိပက္ခခမ်းျား �ဖျစာ်ပွားလုျက္ခ်�ှိ�ာ စာစာ်ဘဲက္ခ်နှှင့််် ��တပ်ဖျွ��တို�သူည်် ေျုပ်ရေးနှှာင့််�ာရေးန်�ာမ်းျား စာသူည််တို�တွင့်် GBV 

က္ချ�းလုွန််မ်းု�ှိသူည််ဟုု ဆိုိုပါသူည််။၁

အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားသူည်် အစာဉ််အလုာအမ်းျ ို းသူမ်းီးအေန််းက္ခဏ္ဍမ်းျားသူာ သူတ်မ်းှတ်ေံ�ပြီးပီး 

အမ်းျ ို းသူားမ်းျားနှှင့််် ရေးယာာက္ခ်ျားရေးလုးမ်းျားထုက္ခ် န်ိမ်း််က္ချသူည််ဟုု သူရေးဘဲာထုားလုျက္ခ် ရေးဘဲးဖျယာ်ထုား�ေင့််း၊ ရေးေါင့််းရေးဆိုာင့််မ်းု   

နှှင့််် ဆိုုံး�ဖျတ်ေျက္ခ်ေျမ်းှတ်မ်းု အေန််းက္ခဏ္ဍမ်းျားတွင့်် အဓွိပါါယာ်�ှိစာွာ ပါဝင့််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်နှိုင့််မ်းုမ်း�ှိ�ေင့််းမ်းျား �ဖျစာ်ရေးပ်ရေးစာပါသူည်် 

(Buchanan and Williscroft 2016)။ ယာင့််းသူို� အမ်းျ ို းသူားမ်းျား ဦးးစာီးဦးးရေးဆိုာင့််ရေးန်�ာရေးပးသူည််် စာံနှုန််းမ်းျားရေးကြက္ခာင့််် GBV က္ခို 

လုက္ခ်ေံနှိုင့််ရေးသူာ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုပုံစံာတစာ်မ်းျ ို းအ�ဖျစာ် သူာမ်းန််အား�ဖျင့််် မ်းသူိက္ချ ို းက္ခွန််�ပု လုျစာ်လုျ�ရုံးုရေးလု်�ှိ�ာ အသူက္ခ်မ်းရေးသူ 

က္ချန််�စာ်သူူမ်းျားနှှင့််် မ်းိသူားစာုမ်းျားအတွက္ခ် န်ာမ်းည််ဆိုိုးသူတ်မ်းှတ်ေံ�ပြီးပီး အ�ှက္ခ်�သူည််် ပတ်ဝန််းက္ချင့််/ ယာဉ််ရေးက္ချးမ်းု ထုွန််းက္ခား 

ရေးစာပါသူည််။ ထုိုမ်း�မ်းက္ခ အေျ ို �န်ယာ်ရေး�မ်းရေးဒီသူမ်းျားတွင့်် ��လုုပ်င့်န််းမ်းျားမ်းှာ မ်းျ ို းဆိုက္ခ်ရေးပါင့််းမ်းျားစာွာ အားန်ည််းေ�်ပြီးပီး အာဏ်ာ�ှင့်် 

အုပ်ေျုပ်မ်းု၏ က္ခိ�ိယာာတစာ်�ပ်အ�ဖျစာ်ရုံးု�မ်းင့််ကြက္ခ�ာ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု�ဖျစာ်�ပ်မ်းျားက္ခို အာဏ်ာပိုင့််မ်းျားထုံ သူတင့််းပို�တိုင့််ကြက္ခား�ေင့််း 

မ်း�ပုလုိုကြက္ခပါ (GEN 2018)။ ��တပ်ဖျွ��အတွင့််း အမ်းျ ို းသူားမ်းျားအမ်းျားစာု ပါဝင့််ရေးန်�ေင့််းသူည််လုည််း အရေး�ေအရေးန်က္ခို ပိုမ်းိုဆိုိုးဝါး 

ရေးစာပါသူည််။ သူတင့််းပို�တိုင့််ကြက္ခားမ်းည််ဆိုိုပါက္ခ အ�ှက္ခ်�ဖျွယာ်အရေးတွ�အကြံက္ခုံမ်းျားနှှင့််် က္ချ�းလုွန််ေံ��ေင့််းမ်းျားက္ခို ထုုတ်ရေးဖျာ် 

ရေး�ပာဆိုို�မ်းည််�ဖျစာ်�ေင့််းရေးကြက္ခာင့််် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား သူတင့််းပို�တိုင့််ကြက္ခားရေး�းအတွက္ခ် ရေးန်ာက္ခ်ထုပ် အတားအဆိုီးတစာ်�ပ် �ဖျစာ်ပါ 

သူည််။ လုက္ခ်ရေးတွ�တွင့်် အာဏ်ာပိုင့််�ဖျစာ်ရေးန်သူူမ်းျား၏ ထုိန််းေျုပ်မ်းု�ပင့််ပ�ှိ န်ယာ်ရေး�မ်းရေးဒီသူမ်းျားတွင့်် ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုမ်းျား မ်း�ှိရုံးုံမ်း� 

မ်းက္ခ မ်းိမ်းိတို�လုူမ်းျ ို းတစာ်ဦးးက္ခ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်�ေင့််းက္ခို ေံ�သူည်််တိုင့်် မ်းိမ်းိလူုမ်းျ ို းအေျင့််းအေျင့််း အေင့််း�ဖျစာ်ပွား�ေင့််းမ်းှာ �ှက္ခ်စာ�ာ 

ရေးက္ခာင့််းသူည််ဟုုယာူဆိုကြက္ခပြီးပီး အသူက္ခ်အ�းယာ်ကြီးက္ခီး�ေင့််း၊ တိုင့််း�င့််းသူား�ဖျစာ်�ေင့််း၊ အမ်းျ ို းသူမ်းီး�ဖျစာ်�ေင့််း၊ မ်းသူန််စာွမ်း်းသူူ�ဖျစာ်�ေင့််း 

က္ခ�်သူို� ဝိရေးသူသူလုက္ခခဏ်ာအရေးကြက္ခာင့််းအေျက္ခ်မ်းျား ရေးပါင့််းဆိုုံ�ေင့််း (intersectionality) ရေးကြက္ခာင့်််လုည််း အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားမ်းှာ 

နှုတ်ဆိုိတ်ရေးန်ရေးလု်�ှိပါသူည််။ �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံတွင့်် မ်းုဒီိမ်း်းက္ချင့်််ေံ�ရေးသူာ အေျ ို �အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားသူည်် မ်းိသူားစာု 

ဂျုဏ််သူိက္ခခာက္ခိုင့်�်က္ခွက္ခ်လုျက္ခ် မ်းုဒီိမ်း်းက္ချင့်််သူူက္ခို မ်းလုး�မ်းရေး�ှာင့််သူာလုက္ခ်ထုပ်��ေင့််း၊ သူို�မ်းဟုုတ် အိမ်း်ရေးထုာင့််မ်း�ှိဘဲ� သူားသူမ်းီး 

ရေးမ်းွးဖျွားရေးသူာအေါ နှှင့််ထုုတ်ေံ��ေင့််းမ်းျား �ဖျစာ်ပွားပါသူည််။ ရေးဒီသူတွင့််းနှိုင့််င့်ံမ်းျား အထုူးသူ�ဖျင့််် တရုံးုတ်နှိုင့််င့်ံနှှင့််် ထုိုင့််းနှိုင့််င့်ံသူို� 

�မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံမ်းှလုူမ်းျားက္ခို လုူက္ခုန််က္ခူး�ေင့််း၊ ရေးေါင့််းပုံ�ဖျတ်�ေင့််းမ်းျား�ှိပြီးပီး အမ်းျ ို းသူမ်းီးနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးအမ်းျားအ�ပားမ်းှာ �ပည််် 

တန််ဆိုာအ�ဖျစာ်ရေးစာေိုင့််း�န်် လုူက္ခုန််က္ခူး�ေင့််း၊ အဓွမ်းမက္ခိုယာ်ဝန််ရေးဆိုာင့််ရေးစာ�ေင့််းမ်းျား ရေးတွ�ကြံက္ခုံေံစာား�ပါသူည််။ 

�မ်းန်မ််းာနှိုင့််ငံ့်တင်ွ့် အာဏ်ာ�ှင့်် အပ်ုေျုပ်မု်းရေးကြက္ခာင့််် က္ချန််းမ်းာရေး�း၊ တ�ားရေး�းနှှင့််် လူုမု်းဝန််ထုမ််းး ဝန််ရေးဆိုာင့််မု်းမ်းျားအတွက်္ခ 

နှိုင့််င့်ံရေးတာ်၏ အသူုံးစာ�ိတ် လုွန််စာွာန်ည််းပါးေ�်ပြီးပီး GBV မ်းှ လုွတ်ရေး�မ်းာက္ခ်လုာသူူမ်းျားအတွက္ခ် အေက္ခ်အေ�မ်းျား ပိုမ်းိုကြီးက္ခီးမ်းား 

ပါသူည််။ �ည််ညွှးန််းပို�လုးတ်သူည််် စာန်စာ်မ်းျား အားန်ည််း�ေင့််းနှှင့််် အက္ခန်�်အသူတ်�ှိ�ေင့််း၊ ပံ်ပိုးမ်းုဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုမ်းျားဆိုိုင့််�ာ သူတင့််း 

အေျက္ခ်အလုက္ခ်မ်းျား မ်း��ှိ�ေင့််း၊ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုမ်းှ လုွတ်ရေး�မ်းာက္ခ်လုာရေးသူာ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် က္ခရေးလုးသူူင့်ယာ်မ်းျားအတွက္ခ် 

ေိုလုုံ�ာရေးန်�ာမ်းျားနှှင့််် ရေးဂျဟုာမ်းျား န်ည််းပါး�ေင့််း၊ �ှိ�င့််းရေးဂျဟုာမ်းျားနှှင့််် ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုမ်းျားမ်းှာလုည််း က္ခုန််က္ချစာ�ိတ်မ်းျားရေးကြက္ခာင့််် 

အသံုူး�ပုနုိှင့််မု်း အက္ခန်�်အသူတ်�ိှ�ေင့််း၊ သူယ်ာယူာပုိ�ရေးဆိုာင့််ရေး�း ရေး�းးေျယ်ာနုိှင့််သူည်််န်ည််းလုမ််းးမ်းျား အက္ခန်�်အသူတ်�ိှ�ေင့််း သုိူ�မ်းဟုုတ် 

န်ယာ်ရေး�မ်းရေးဒီသူတစာ်ေုအတွင့််း အနှတ�ာယာ်က္ခင့််း�ှင့််းရေးသူာ �ည််ညွှးန််းပို�လုးတ်နှိုင့််သူည််် ရေးန်�ာမ်းျားမ်း�ှိ�ေင့််း၊ အာဏ်ာပိုင့််မ်းျားထုံမ်းှ 

၁ ‘ကု္ခလုသူမ်းဂျဂအထုူးက္ခိုယာ်စာားလုှယာ် Patten က္ခ �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံ�ှိ ေျုပ်ရေးနှှာင့််�ာရေးန်�ာမ်းျားတွင့်် လုိင့််မ်းုက္ခိစာစအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုသူတင့််းမ်းျား ထုွက္ခ်ရေးပ်�ေင့််းက္ခို 
အထုူးစာိုး�ိမ်း်ပူပန််သူည််ဟုု ရေး�ပာကြက္ခား�ေင့််း’ ၂၀၂၁ ေုနှှစာ် ဇိုွန််လု ၂၅ �က္ခ်။ အင့််တာန်က္ခ်လုိပ်စာာ <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/
press-release/un-special-representative-patten-expresses-grave-concern-over-reports-of-sexual-violence-in-detention-
setting-in-myanmar-3/>  တွင့်် ဖျတ်ရုံးုနှိုင့််ပါသူည််။
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တ�ားဝင့်် ပံ်ပိုးမ်းုအလုွန််န်ည််းပါးပြီးပီး GBV က္ခို တုံ��ပန််�န်် လုုပ်ထုုံးလုုပ်န်ည််းမ်းျား သူတ်မ်းှတ်မ်းထုား�ေင့််းတို�ရေးကြက္ခာင့််် ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းု 

�ဖျည်််ဆိုည််းရေးပး�ာတွင့်် လုစာ်ဟုာေျက္ခ်မ်းျားနှှင့််် စာိန််ရေးေ်မ်းုမ်းျား မ်းျား�ပားပါသူည်် (GEN 2018; Buchanan and Thin Aung 

2020)။ �ပည််တွင့််းတွင့်် ရေးန်�ပ်စာွန်�်ေွာသူူမ်းျား ရေးန်ထုိုင့််သူည််် စာေန််းမ်းျားနှှင့််် ရေးန်ထုိုင့််�ာရေးဒီသူမ်းျားတွင့်် ယာင့််းစာိန််ရေးေ်မ်းုအေက္ခ် 

အေ�မ်းျား ပိုမ်းိုကြီးက္ခီးမ်းားပြီးပီး ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုမ်းျား �ယာူအသူုံး�ပုနှိုင့််မ်းုမ်းှာ ပိုမ်းို၍ပင့််န်ည််းပါးပါသူည််။ အေျ ို � က္ချန််းမ်းာရေး�း�ပုစာုရေးစာာင့်််

ရေး�ှာက္ခ်မ်းုရေးပးသူူ ဆို�ာဝန််၊ ဆို�ာမ်းမ်းျားသူည်် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု တိုင့််ကြက္ခားသူတင့််းပို�ေျက္ခ်မ်းျားက္ခို တုံ��ပန််�န််နှှင့််် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ် 

ေံ�ပြီးပီး အသူက္ခ်မ်းရေးသူက္ချန််�စာ်သူူမ်းျားက္ခို ထုိရေး�ာက္ခ်စာွာ �ပုစာုရေးစာာင့်််ရေး�ှာက္ခ်�န်် လုုံရေးလုာက္ခ်ရေးသူာ အသူိပည်ာမ်း�ှိ�ေင့််းလုည််း 

�ဖျစာ်နှိုင့််ပါသူည််။ အ�ပ်ဖျက္ခ်လုူမ်းုအဖွျ��အစာည််း (CSO) မ်းျားနှှင့််် န်ယာ်ရေး�မ်းရေးဒီသူတွင့််းမ်းှ အမ်းျ ို းသူမ်းီးအေွင့်််အရေး�း အဖျွ��အစာည််း 

မ်းျားသူည်် အရေး�းပါရေးသူာဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုမ်းျား လုစာ်ဟုာရေးန်�ေင့််းက္ခို ဝင့််ရေး�ာက္ခ်�ဖျည်််ဆိုည််းရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ရေးပးလုျက္ခ်�ှိပြီးပီး လုုံရေးလုာက္ခ် 

ရေးသူာ အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူ ဗျူဟုို�ပုပံ်ပိုးမ်းုရေးပး�န်် အ�င့််းအ�မ်းစာ်မ်းျားနှှင့််် စာွမ်း်းရေးဆိုာင့််�ည််န်ည််းပါးမ်းု အတားအဆိုီးမ်းျားက္ခို 

�င့််ဆိုိုင့််ရေးန်�လုင့်််က္ခစာား GBV က္ခို တုံ��ပန််ရေး�းနှှင့််် တားဆိုီးရေး�းကြက္ခားဝင့််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်မ်းုမ်းျားက္ခို ဦးးရေးဆိုာင့််လုျက္ခ်�ှိပါသူည််။ 

အမ်းျ ို းသူမ်းီးအေွင့်််အရေး�း အဖျွ��အစာည််း အမ်းျားအ�ပားသူည်် မ်းိမ်းိတို��ပ်�းာအသူိုက္ခ်အဝန််းမ်းျား သူို�မ်းဟုုတ် �ပည််န်ယာ်မ်းျားတွင့်် 

အမ်းျ ို းသူမ်းီးအေွင့်််အရေး�း တိုးတက္ခ်��ှိ�န်် ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ရေး�း မ်းူလု�ည််မ်းှန််းေျက္ခ် ထုား�ှိရေးသူာ်လုည််း ရေး�ှ�တန််းမ်းှ ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုရေးပး 

သူည်််လုုပ်င့်န််းက္ခို က္ခွမ်း်းက္ချင့််မ်းု သူို�မ်းဟုုတ် ယာုံကြက္ခည််မ်းု�ှိသူည််�ဖျစာ်ရေးစာ မ်း�ှိသူည််�ဖျစာ်ရေးစာ ရေး�ပာင့််းလု�လုုပ်ရေးဆိုာင့််ကြက္ခ�ပါသူည််။ 

ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုရေးပး�ာတွင့်် နှိုင့််င့်ံတက္ခာရေးက္ခာင့််းမ်းွန််ရေးသူာလုုပ်င့်န််းစာဉ််မ်းျားနှှင့််် မ်းက္ခိုက္ခ်ည်ီ�ေင့််းမ်းျား�ှိနှိုင့််ပြီးပီး အမ်းျ ို းသူမ်းီးအေွင့််် 

အရေး�း အဖျွ��အစာည််းမ်းျားအရေးန်�ဖျင့််် ဝန််ရေးဆိုာင့််မ်းုမ်းျားက္ခို အထုူးသူ�ဖျင့််် အသူက္ခ်�ှင့််က္ချန််�စာ်သူူဗျူဟုို�ပု ေျဉ််းက္ခပ်ပုံမ်းျား�ဖျင့််် 

ရေးပးအပ်နှိုင့််ရေးစာ�န်် အက္ခူအည်ီရေးပးရေး�း အထုူးလုိုအပ်လုျက္ခ်�ှိပါသူည််။ ထုိုမ်း�မ်းက္ခ ဤလုုပ်င့်န််းမ်းျားအားလုုံးမ်းှာ ဖျွ��စာည််းပုံ 

အရေး�ေေံဥပရေးဒီ�ဖျင့််် အာမ်းေံေျက္ခ်ရေးပးထုား�ေင့််း မ်း�ှိသူ�ဖျင့််် အ�ပ်ဖျက္ခ်လုူမ်းုအဖျွ��အစာည််း (CSO) မ်းျား၏ လုုပ်င့်န််းမ်းျားက္ခို 

ရေးဒီသူနှတ�အာဏ်ာပုိင့််မ်းျားနှှင့််် လုုပ်ပုိင့််ေွင့်််လုက်္ခဝယ်ာ�ိှသူူမ်းျားက္ခ လုက်္ခမ်းေံ�ေင့််း သုိူ�မ်းဟုုတ် ဆိုန်�်က္ချင့််တားဆီိုး�ေင့််းမ်းျား �ပုလုုပ် 

လုာမ်းည််ဆိုိုပါက္ခ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားက္ခို အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုမ်းှ က္ခာက္ခွယာ်�မ်းည််�ဖျစာ်ရေးကြက္ခာင့််း နှိုင့််င့်ံ၏ အ�မ်းင့်််ဆိုုံး 

ဥပရေးဒီက္ခို �ည််ညွှးန််းက္ခိုးက္ခား၍ ရေးကြက္ခာင့််းက္ချ ို းရေးဖျာ်�ပနှိုင့််�ေင့််း မ်း�ှိပါ။

၃-၁ ပ်ဋိုပ်ကျခန္တာင်း်း ဆိုကျးစ်ပ်း�သ� းုင်းးမ်းုကျုစ်စ  အကြကျမ်းး�ဖကျးမ်းု (CRSV)

�မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံတွင့်် လုွတ်လုပ်ရေး�း��ှိပြီးပီး မ်းကြက္ခာမ်းီတွင့်် �မ်းန််မ်းာလုက္ခ်န်က္ခ်က္ခိုင့််တပ်ဖျွ�� (တပ်မ်းရေးတာ်) နှှင့််် တိုင့််း�င့််းသူား 

လုက္ခ်န်က္ခ်က္ခိုင့််ရေးတာ်လုှန််ရေး�း အဖျွ��အစာည််းအသူီးသူီးအကြက္ခား  အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်ပဋိိပက္ခခ စာတင့််�ဖျစာ်ပွားပါသူည််။  န်ယာ်ပယာ်က္ခဏ္ဍ 

ရေးပါင့််းစာုံတွင့်် က္ခာလုကြက္ခာ�ှည််�ဖျစာ်ပွားရေးသူာ ပဋိိပက္ခခမ်းျား�ဖျစာ်ပြီးပီး CRSV အပါအဝင့်် ပုံစာံအမ်းျ ို းမ်းျ ို း�ဖျင့််် ရေးတွ��မ်းင့််�သူည်််အ�ပင့်် 

ယာင့််းတို�က္ခိုရေးမ်းာင့််းနှှင့််ရေးန်ရေးသူာ အရေးကြက္ခာင့််းအေျက္ခ်မ်းျားလုည််း မ်းျား�ပားပါသူည််။ ၂၀၁၅ ေုနှှစာ်မ်းှ စာတင့််၍ တ�ားဝင့််နှိုင့််င့်ံရေး�း

ရေးဆိုွးရေးနှွးပွ��ဖျင့််် ပစာ်ေတ်တိုက္ခ်ေိုက္ခ်မ်းု�ပ်စာ�ရေး�းလုုပ်င့်န််းစာဉ်် �ပုလုုပ်လုျက္ခ်�ှိ�ာ တိုင့််း�င့််းသူား လုက္ခ်န်က္ခ်က္ခိုင့််ရေးတာ်လုှန််ရေး�း 

အဖျွ��အစာည််း ၁၀ ဖျွ��၊ အစာိုး�နှှင့််် တပ်မ်းရေးတာ်တို� ပါဝင့််ပါသူည််။ ရေး��ှည််တည််တံ်ေိုင့််ပြီးမ်း�မ်းည််် ပြီးင့်ိမ်း်းေျမ်း်းရေး�း��ှိ�န်် အလုားအလုာ 

မ်းျားမ်းှာ ၂၀၂၁ ေုနှှစာ် စာစာ်ဘဲက္ခ်မ်းှ အာဏ်ာ�ယာူပြီးပီးရေးန်ာက္ခ်တွင့်် ရေးဝဝါးလုျက္ခ်�ှိပါသူည််။ မ်းကြက္ခာရေးသူးမ်းီနှှစာ်မ်းျားအတွင့််း အကြက္ခမ်း်း 

ဖျက္ခ်ပဋိိပက္ခခမ်းှာ �ေိုင့််�ပည််န်ယာ်တွင့်် အဆိုမ်းျားစာွာမ်းျား�ပားလုာေ�်ပြီးပီး မ်း�ဖျစာ်စာဖျူးအတိုင့််းအတာ�ဖျင့််် ရုံးိုဟုင့််ဂျျာမ်းျား ရေးန်�ပ်စာွန်�်ေွာ 

�မ်းု၊ က္ချယာ်�ပန်�်စာွာ CRSV က္ချ�းလုွန််မ်းုမ်းျား �ဖျစာ်ပွားပါသူည််။

၂၀၁၇ ေုနှှစာ် �ေိုင့််�ပည််န်ယာ်တွင့်် �ဖျစာ်ပွားေ�်ရေးသူာ �ဖျစာ်�ပ်မ်းျားပြီးပီးရေးန်ာက္ခ် ပဋိိပက္ခခအတွင့််းလုိင့််မ်းုက္ခိစာစအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု

ဆိုိုင့််�ာ က္ခုလုသူမ်းဂျဂ အရေးထုွရေးထုွအတွင့််းရေး�းမ်းှ�းေျုပ်၏ အထုူးက္ခိုယာ်စာားလုှယာ်က္ခ ၂၀၁၈ ေုနှှစာ် မ်းတ်လုတွင့်် တပ်မ်းရေးတာ်က္ခို 

ပဋိိပက္ခခနှှင့််် ဆိုက္ခ်စာပ်ရေးသူာလုိင့််မ်းုကိ္ခစာစ  အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု (CRSV) က္ချ�းလုွန််ရေးသူာအဖျွ��အစာည််းတစာ်ေုအ�ဖျစာ် တ�ားဝင့်် စာာ�င့််း 

တင့််ရေးဖျာ်�ပေ�်ပါသူည်် (United Nations 2018a)။ ၂၀၁၈ ေုနှှစာ် ဒီီဇိုင့််ဘဲာလုတွင့်် �မ်းန််မ်းာအစာိုး�သူည်် ပဋိိပက္ခခနှှင့််် ဆိုက္ခ်စာပ် 

ရေးသူာ လုိင့််မ်းုက္ခိစာစ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု (CRSV) တားဆိုီးရေး�းနှှင့််် တုံ��ပန််ရေး�းဆိုိုင့််�ာ က္ခုလုသူမ်းဂျဂနှှင့််် ပူးတွ�ရေးကြက္ခည်ာေျက္ခ်တစာ်�ပ်က္ခို 

လုက္ခ်မ်းှတ်ရေး�းထုိုးေ�်ပါသူည်် (United Nations 2018b)။ �ေိုင့််�ပည််န်ယာ်တွင့်် �ဖျစာ်ပွားေ�်ရေးသူာ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုရေးကြက္ခာင့််် အ�ေား 

နှိုင့််င့်ံတက္ခာအစာီအမ်းံမ်းျားက္ခလုည််း စာုံစာမ်း်းစာစာ်ရေးဆိုးရေး�းနှှင့််် တာဝန််ယာူတာဝန််ေံမ်းု�ှိရေးစာရေး�း လုုပ်ရေးဆိုာင့််လုာကြက္ခပါသူည််။ က္ခုလု 

သူမ်းဂျဂလုူ�အေွင့်််အရေး�းရေးက္ခာင့််စာီသူည််  �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံဆိုိုင့််�ာ အေျက္ခ်အလုက္ခ်�ှာရေးဖျွရေး�း သူီး�ေားလုွတ်လုပ်ရေးသူာနှိုင့််င့်ံတက္ခာ 

အထုူးတာဝန််အဖျွ��က္ခို ဖျွ��စာည််းတာဝန််ရေးပး�ာ တိုင့််း�င့််းသူားလုူန်ည််းစာုမ်းျားနှှင့််် ဘဲာသူာရေး�းလုူန်ည််းစာုမ်းျားမ်းှ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား 
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နှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားအရေးပ် လုိင့််မ်းုက္ခိစာစအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုနှှင့််် GBV က္ခို  တပ်မ်းရေးတာ်၊ န်ယာ်�ေားရေးစာာင့်််��တပ်ဖျွ��၊ �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံ��တပ်ဖျွ�� 

နှှင့််် အေျ ို �ရေးသူာ တိုင့််း�င့််းသူားလုက်္ခန်က္ခ်က္ခိုင့်် အဖျွ��အစာည််းမ်းျားက္ခ လုက္ခ်စာွ� စာစာ်န်ည််းဗျူျ�ဟုာတစာ်�ပ်အ�ဖျစာ် ၂၀၁၁ ေုနှှစာ်မ်းှ 

စာတင့််၍ က္ချ�းလုွန််လုျက္ခ်�ှိရေးကြက္ခာင့််း ရေးဖျာ်ထုုတ်ရေးတွ��ှိေ�်ပါသူည်် (UNHRC 2019)။ လုက္ခ်န်က္ခ်က္ခိုင့််မ်းျားက္ခ CRSV က္ခို 

က္ချယာ်�ပန်�်စာွာ စာန်စာ်တက္ချအသူုံး�ပုရေးန်�ေင့််းရေးကြက္ခာင့််် အေျက္ခ်အလုက္ခ်�ှာရေးဖျွရေး�း အထုူးတာဝန််အဖျွ��သူည််  က္ခေျင့််�ပည််န်ယာ်၊ 

�ှမ်း်း�ပည််န်ယာ်ရေး�မ်းာက္ခ်ပိုင့််းနှှင့််် �ေိုင့််�ပည််န်ယာ်တို��ှိ တိုင့််း�င့််းသူားလုူန်ည််းစာုမ်းျားမ်းှ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား၊ မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျား၊ လုိင့်် 

ရေး�ပာင့််းမ်းျား၊ အမ်းျ ို းသူားမ်းျားနှှင့််် ရေးယာာက္ခ်ျားရေးလုးမ်းျားက္ခို လုိင့််မ်းုက္ခိစာစအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု က္ချ�းလုွန််�ေင့််းမ်းျားက္ခို သူီး�ေားရေးဖျာ်�ပ 

ထုားသူည််် အရေးကြက္ခာင့််းအ�ာအလုိုက်္ခ အစာီ�င့််ေံစာာတစာ်ရေးစာာင့််က္ခို ၂၀၁၉ ေုနှှစာ်တွင့်် �ပုစာုထုုတ်�ပန််ေ�်ပါသူည််။ အရေး�းပါရေးသူာ 

လုုပ်င့်န််းအဆိုင့်််တစာ်�ပ်�ဖျစာ်ပြီးပီး ယာင့််းသူို�ရေးသူာ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုမ်းှာ အရေးကြက္ခာင့််းအေျက္ခ်မ်းျားစာွာရေးပါင့််းဆိုုံသူည််် (intersectional) 

သူရေးဘဲာသူဘဲာ၀�ှိပြီးပီး ဘဲာသူာရေး�း၊ လုိင့််တူလုိင့််က္ခွ� စာုံမ်းက္ခ်သူူ�ဖျစာ်�ေင့််းနှှင့််် တိုင့််း�င့််းသူားမ်းျားက္ခို ဖျိနှှိပ်�ေင့််းဟုူရေးသူာ အလုးာ 

အသီူးသီူး�ဖျစ်ာတည််ရေးန်ရေးကြက္ခာင့််း �ှင့််းလုင့််းရေးသူာအရေးထုာက်္ခအထုားမ်းျားကုိ္ခ ရေးတွ��ိှ�ပါသူည််။ �ေုိင့််�ပည််န်ယ်ာတွင့်် တပ်မ်းရေးတာ်၏ 

လုုပ်ရေးဆိုာင့််ေျက္ခ်မ်းျားနှှင့််် စာပ်လုျဉ််း၍ ဂျမ်း်ဘဲီယာာနှိုင့််င့်ံက္ခ ၂၀၁၉ ေုနှှစာ်တွင့်် နှိုင့််င့်ံတက္ခာတ�ားရုံးုံးသူို� အမ်းုစာွ�တင့််ေ�်�ာ လုိင့််မ်းု 

က္ခိစာစ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုစာွပ်စာွ�ေျက္ခ်မ်းျား အထုင့််က္ခ� ပါဝင့််ေ�်ပါသူည််။

‘လုိင့််မ်းုက္ခိစာစအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုက္ခိုတိုက္ခ်ဖျျက္ခ်�န်် အတိအလုင့််းရေးဖျာ်�ပလုျက်္ခ အေျနိ််က္ခာလု သူတ်မ်းှတ်ေျက္ခ် ပါ�ှိရေးသူာ 

က္ခတိက္ခဝတ်မ်းျားက္ခို’ အရေးက္ခာင့််အထုည််ရေးဖျာ်ရေး�းအတွက္ခ် ပူးတွ�ရေးကြက္ခည်ာေျက္ခ်နှှင့််် က္ခုလုသူမ်းဂျဂလုုံခြုံေုံရေး�းရေးက္ခာင့််စာီဆိုုံး�ဖျတ် 

ေျက္ခ်မ်းျားပါ အေျက္ခ်မ်းျားက္ခို လုိုက္ခ်န်ာရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�န်် �မ်းန််မ်းာအစာိုး�သူည်် ပဋိိပက္ခခနှှင့််် ဆိုက္ခ်စာပ်�ဖျစာ်ပွားရေးသူာ လုိင့််မ်းုက္ခိစာစ 

အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုက္ခို တားဆိုီးရေး�းနှှင့််် တုံ��ပန််ရေး�း အမ်းျ ို းသူားရေးက္ခာ်မ်းတီကိ္ခု လုူမ်းုဝန််ထုမ်း်းက္ခယာ်ဆိုယာ်ရေး�းနှှင့််် �ပန််လုည််ရေးန်�ာ 

ေျထုားရေး�း ဝန််ကြီးက္ခီးဌာာန်နှှင့််် က္ခာက္ခွယာ်ရေး�းဝန််ကြီးက္ခီးဌာာန်တို� ဦးးရေးဆိုာင့််လုျက္ခ် ဖျွ��စာည််းတည််ရေးထုာင့််ပြီးပီး လုုပ်င့်န််းစာီမ်းံေျက္ခ် ရေး�းဆိုွ� 

ေ�်ပါသူည်် (United Nations 2013)။ ၂၀၂၀ေုနှှစာ် နှှစာ်က္ခုန််ပိုင့််းတွင့်် ပဋိိပက္ခခနှှင့်််ဆိုက္ခ်စာပ်ရေးသူာ လုိင့််မ်းုက္ခိစာစ  အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု 

(CRSV) က္ခို တားဆိုီးရေး�းနှှင့််် တုံ��ပန််ရေး�း အမ်းျ ို းသူားအဆိုင့််် လုုပ်င့်န််းစာီမ်းံေျက္ခ်မ်းူကြက္ခမ်း်းမ်းှာ အပြီးပီးသူတ်ရေး�းဆိုွ�နှိုင့််�ေင့််း မ်း�ှိရေးသူး 

ပါ။ ပက္ခတိအရေး�ေအရေးန်မ်းှာ GBV က္ခို ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီ�ဖျင့််် အက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပး�ေင့််းလုည််းမ်း�ှိ၊ �ပဋ္ဌာာန််းဥပရေးဒီ�ဖျင့််် 

အက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပး�ေင့််းလုည််း မ်း�ှိသူ�ဖျင့််် ယာင့််းသူို� လုူသူိ�ှင့််ကြက္ခား က္ခတိက္ခဝတ်�ပု�ေင့််းသူည်် အရေး�းပါပါသူည််။

၄။ ေမ်းန်းမ်း�န္တု�င်းးင်းံတွွင်းး းုင်းးမ်းုကျုစ်စအ�ေချုေပ်�အကြကျမ်းး�ဖကျးမ်းု (GBV) ကျု� �ေဖရာာင်းး��ဆို�င်းးရာွကျးေချုင်းး�

၁၉၉၅ ေုနှှစာ်တွင့်် က္ချင့််းပ�ပုလုုပ်ေ�်ရေးသူာ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားဆိုိုင့််�ာ စာတုတထအကြီးက္ခိမ်း်ရေး�မ်းာက္ခ် က္ခမ်းာာ်ည်ီလုာေံမ်းှ ရေးဘဲဂျျင့််း 

ရေးကြက္ခည်ာေျက္ခ်နှှင့််် လုုပ်င့်န််းမ်းူဝါဒီ(Beijing Declaration and Platform for Action) ထုွက္ခ်ရေးပ်လုာေ�်ပြီးပီးရေးန်ာက္ခ် လုူမ်းုဝန််ထုမ်း်း 

က္ခယာ်ဆိုယာ်ရေး�းနှှင့််် �ပန််လုည််ရေးန်�ာေျထုားရေး�း ဝန််ကြီးက္ခီးဌာာန်သူည်် �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံလုုံးဆိုိုင့််�ာ အမ်းျ ို းသူမ်းီးရေး�း�ာရေးက္ခာ်မ်းတီ 

(MNCWA) က္ခို ဖျွ��စာည််းတည််ရေးထုာင့််ေ�်ပါသူည်် (Aye 2019)။ ၂၀၁၃ ေုနှှစာ်တွင့််  MNCWA သူည်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား ဖျွံ�ပြီးဖျိုး 

တိုးတက္ခ်ရေး�းဆိုိုင့််�ာ အမ်းျ ို းသူားအဆိုင့််် မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာစာီမ်းံက္ခိန််း (National Strategic Plan for the Advancement of 

Women) (NSPAW) ၂၀၁၃ ေုနှှစာ်-၂၀၂၂ ေုနှှစာ် က္ခို ရေးဘဲဂျျင့််းရေးကြက္ခည်ာေျက္ခ်ပါ ဦးးစာားရေးပးမ်းျား၊ CEDAW က္ခတိက္ခဝတ်မ်းျားနှှင့််် 

အည်ီ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားအရေးပ် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုပုံစံာအားလုုံးက္ခို တားဆိုီးရေး�းနှှင့််် တုံ��ပန််ရေး�း အဓွိက္ခ 

ဦးးတည််ေျက္ခ်ထုား�ှိလုျက္ခ် ရေး�းဆိုွ�ေ�်ပါသူည်် (Aye 2019)။

ဤမ်းဟုာဗျူျ�ဟုာစာီမ်းံက္ခိန််းမ်းှာ စာည််းရေးနှှာင့််မ်းုမ်း�ှိရေးသူာ်လုည််း ဆိုက္ခ်လုက္ခ်၍ ဥပရေးဒီမ်းျားနှှင့််် မ်းူဝါဒီမ်းျားအပါအဝင့်် 

ရေးန်ာက္ခ်ထုပ် က္ခတိက္ခဝတ်မ်းျား��ှိရေး�းအတွက္ခ် အရေး�ေေံအ�ဖျစာ်အရေး�းပါပါသူည််။ အထုူးသူ�ဖျင့််် GBV နှှင့််် သူက္ခ်ဆိုိုင့််မ်းု အ�ှိဆိုုံး 

ဥပရေးဒီမ်းှာ ၁၈၆၁ ေုနှှစာ်က္ခ �ပဋ္ဌာာန််းေ�်ရေးသူာ �ာဇိုသူတ်ကြီးက္ခီး�ဖျစာ်ပြီးပီး ရေးေတ်မ်းမ်းှီရေးတာ်ရေးသူာ ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံသူည််် �ပဋ္ဌာာန််းေျက္ခ်မ်းျား 

ပါ�ှိရေးန်ရေးသူာရေးကြက္ခာင့််် (Myanmar 1861) ဒီီမ်းိုက္ခရေး�စာီန်ည််းက္ချ မ်းူဝါဒီေျမ်းှတ်သူည််် လုုပ်င့်န််းန်ယာ်ပယာ်အတွင့််း ဥပရေးဒီစာံေျနိ််စာံနှုန််း 

မ်းျား အထုူးလုိုအပ်လုျက္ခ်�ှိပါသူည််။ �ာဇိုသူတ်ကြီးက္ခီးတွင့်် ရေးယာာက္ခ်ျားသူည်် မ်းိန််းမ်းက္ခ အလုိုမ်းတူ�င့်င့််းဆိုန််�ေင့််း၊ မ်းိန််းမ်းက္ခ ေွင့််် 

မ်း�ပု�ေင့််း၊ ရေးကြက္ခာက်္ခ�းံ�ရေးအာင့််�ပုသူ�ဖျင့််် ေွင့်််�ပု��ေင့််း၊ အသူက္ခ် ၁၃ နှှစာ်နှှင့်််ရေးအာက္ခ် အ�းယာ်�ှိသူူ�ဖျစာ်�ေင့််းတို�တွင့်် သူက္ခ်ဝင့််ရေးသူာ 

အရေးကြက္ခာင့််းတစာ်�ပ်�ပ်�ဖျင့််် မ်းိန််းမ်းနှှင့််် က္ခာမ်းစာပ်ယာှက္ခ်လု�င့်် ထုိုသူူသူည်် မ်းုဒီိမ်း်းမ်းုက္ခိုက္ချ�းလုွန််သူည််မ်းည််၏ဟုု �ပဋ္ဌာာန််းထုားပါ 

သူည််။ �ာဇိုသူတ်ကြီးက္ခီးအ� ရေးယာာက္ခ်ျားသူည်် အသူက္ခ်ဆိုယာ််င့်ါးနှှစာ်ရေးအာက္ခ် မ်းဟုုတ်ရေးသူာ မ်းိမ်းိ၏မ်းယာားနှှင့််် က္ခာမ်းစာပ်ယာှက္ခ် 
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�ေင့််းမ်းှာ မ်းုဒီိမ်း်းမ်းုမ်းဟုုတ်သူ�ဖျင့််် မ်းိမ်းိမ်းယာားက္ခို မ်းုဒီိမ်း်းက္ချင့်််�ေင့််းသူည်် ဥပရေးဒီနှှင့််် ည်ီရေးန်ပါသူည်် (၂၀၁၆ ေုနှှစာ်တွင့်် ၁၃ နှှစာ်မ်းှ ၁၅ 

နှှစာ်သူို� တိုး�မ်းာင့်််ထုား�ေင့််း �ဖျစာ်ပါသူည််)။

၄-၁ အမ်းျ�ု�သမ်းး�မ်းျ��န္တာင််းး မု်းန်း�ကျ�း�မ်းျ��အ�ပ်� အကြကျမ်းး�ဖကျးမု်းကုျ�ကုျ�င်းးတွွယ်းရာန်း �ချုတွးန္တာင််းး�းျ�းည်းသည််း ဥပ်�ဒါ 
ထားွကျး�ပ်�း��ရာ� ကြိုးကျု��ပ်မ်းး��ဆို�င်းးရာွကျးမ်းုမ်းျ��

�မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံတွင့်် GBV အတွက္ခ် ရေးန်�ာမ်း�ှိရေးကြက္ခာင့််း၊ GBV ပရေးပျာက္ခ်ရေးစာ�န်် လုူ�အဖျွ��အစာည််းတစာ်�ပ်လုုံး ပါဝင့််သူည််် 

ေျဉ််းက္ခပ်ပုံ�ဖျင့််် ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�မ်းည််�ဖျစာ်ရေးကြက္ခာင့််း ၂၀၀၈ ေုနှှစာ် ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီတွင့်် ရေးဖျာ်�ပထုား�ေင့််းမ်း�ှိသူ�ဖျင့််် အမ်းျ ို း 

သူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားအရေးပ် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုက္ခိုက္ခိုင့််တွယာ်�န်် �ပည်််စာုံရေးသူာ ရေးေတ်မ်းီဥပရေးဒီတစာ်�ပ် အရေး�းတကြီးက္ခီး 

လုိုအပ်လုျက္ခ်�ှိပါသူည််။ ၂၀၂၁ ေုနှှစာ်တွင့်် စာစာ်ဘဲက္ခ်မ်းှ အာဏ်ာသူိမ်း်းေ�်�ေင့််းရေးကြက္ခာင့််် GBV အဆိုုံးသူတ်ရေးစာရေး�း ဥပရေးဒီအ� 

အက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပးမ်းုနှှင့််် ဥပရေးဒီစာံနှုန််းမ်းျား ဆိုက္ခ်လုက္ခ်တည််ရေးဆိုာက္ခ်သူည််် လုုပ်င့်န််းမ်းျားမ်းှာအကြီးက္ခီးအက္ချယာ် အရေးနှှာင့်််အယာှက္ခ် 

�ဖျစာ်ေ�်�ပါသူည််။ �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံ ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီမ်းှာ အ�င့်င့််းပွားဖျွယာ်�ာ�ဖျစာ်ရေးန်�ေင့််း၊ ယာင့််းက္ခို �ပင့််ဆိုင့််�န််စာိန််ရေးေ်မ်းု 

အေက္ခ်အေ�မ်းျား ကြံက္ခုံရေးတွ�ရေးန်��ေင့််းတို�က္ခို မ်းှတ်တမ်း်းတင့််ရေး�းသူားထုားသူည််် စာာအုပ်စာာတမ်း်းမ်းျားစာွာ �ှိပါသူည်် (Williams 

2014)။ သူို��ဖျစာ်၍ ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီက္ခို တ�ားဝင့််မ်း�ပင့််ဆိုင့််နှိုင့််ရေးသူးမ်းီ GBV က္ခို က္ခိုင့််တွယာ်ရေး�ဖျ�ှင့််း�န်် �ပည်််စာုံရေးသူာ 

ဥပရေးဒီထုွက္ခ်ရေးပ်လုာရေး�း မ်းကြက္ခာရေးသူးမ်းီနှှစာ်မ်းျားအတွင့််းက္ခ အဓွိက္ခထုားလုုပ်ရေးဆိုာင့််လုာ�ေင့််း �ဖျစာ်ပါသူည််။ ဦးးသူိန််းစာိန်် 

ဦးးရေးဆိုာင့််ရေးသူာ အက္ခူးအရေး�ပာင့််းအစာိုး� လုက္ခ်ရေးအာက္ခ်တွင့်် �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံရေးေတ်မ်းီရေး�း အ�ှိန််အဟုုန််�ဖျင့််် ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�ာတွင့်် 

လုည််း ဤလုုပ်င့်န််း ပါဝင့််ေ�်ပါသူည််။

၂၀၁၁ ေုနှှစာ်မ်းှ ၂၀၁၅ ေုနှှစာ်အထုိ က္ခာလုအတွင့််း လုူဦးးရေး�တိုးပွားနှုန််း ထုိန််းည်ာိ�ေင့််းဆိုိုင့််�ာဥပရေးဒီ၊ ဗျူုဒီ�ဘဲာသူာ 

အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား အထုူးထုိမ်း်း�မ်းား�ေင့််းဥပရေးဒီ၊ က္ခိုးက္ခွယာ်�ာဘဲာသူာက္ခူးရေး�ပာင့််း�ေင့််းဥပရေးဒီ၊ တစာ်လုင့််တစာ်မ်းယာားစာန်စာ် က္ချင့်််သူုံး 

�ေင့််းဥပရေးဒီဟုူရေးသူာ မ်းျ ို းရေးစာာင့်််ဥပရေးဒီရေးလုး�ပ်က္ခ�်သူို� ဂျျန််ဒီါတန််းတူည်ီမ်း�မ်းု မ်း�ှိ�ေင့််းက္ခို တိုက္ခ်ရုံးိုက္ခ်အရေးထုာက္ခ်အက္ခူ�ပုပြီးပီး 

အမ်းျ ို းသူမ်းီးအေွင့်််အရေး�းမ်းျားက္ခို ရေးန်ာက္ခ်�ပန််ဆိုုတ်ယာုတ်ရေးစာသူည််် ဥပရေးဒီမ်းျားအပါအဝင့်် အ�ေားဥပရေးဒီမ်းျား �ာနှှင့်််ေျ၍ီ �ပဋ္ဌာာန််း 

နှိုင့််ေ�်ရေးသူာ်လုည််း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ေုနှှစာ်တွင့်် တင့််သူွင့််းေ�်သူည််် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုတားဆိုီးရေး�း (PoVAW) 

ဥပရေးဒီမ်းူကြက္ခမ်း်းမ်းှာမ်းူ အစာိုး�အဆိုက္ခ်ဆိုက္ခ် လုက္ခ်ထုက္ခ်တွင့်် တိုးတက္ခ်မ်းုမ်း�ှိေ�်ပါ။ အ�ပ်ဖျက္ခ်လုူမ်းုအဖျွ��အစာည််း (CSO) မ်းျားနှှင့််် 

�ပည််သူူလူုထုုအား �ှင့််းလုင့််းစွာာဆိုက်္ခသွူယ်ာရေး�ပာကြက္ခား�ေင့််း၊ ရေးဆွိုးရေးနွှး�ေင့််းမ်း�ိှဘဲ� အရေး�ပာင့််းအလု�မ်းျား�ပုလုုပ်ထုား�ေင့််းရေးကြက္ခာင့််် 

လုည််း လုက္ခ်�ှိမ်းူကြက္ခမ်း်းမ်းှာ သူံသူယာ�ဖျစာ်ဖျွယာ်�ှိရေးန်ပါသူည််။ (၂၀၂၀ ေုနှှစာ် နှှစာ်က္ခုန််ပိုင့််းေန်�်က္ခ) ဥပရေးဒီမ်းူကြက္ခမ်း်းမ်းှာ (က္ခ) �ာဇိုသူတ် 

ကြီးက္ခီးအပါအဝင့်် တည််ဆို�ဥပရေးဒီမ်းျားနှှင့််် မ်းည်ီညွှွတ်မ်းုမ်းျားပါ�ှိရေးန်�ေင့််းနှှင့််် မ်းုဒီိမ်း်းမ်းုက္ခို အဓွိပါါယာ်ရေးဖျာ်�ပေျက္ခ်မ်းျား တစာ်ေုနှှင့်််တစာ်ေု 

ဆိုန်�်က္ချင့််ရေးန်�ေင့််း (ေ) မ်းိမ်းိအိမ်း်ရေးထုာင့််ဘဲက္ခ်ဇိုန်ီးက္ခို မ်းုဒီိမ်း်းက္ချင့်််�ေင့််းက္ခို အဓွိပါါယာ်�ှိ�ှိ က္ခိုင့််တွယာ်ရေး�ဖျ�ှင့််းလုျက္ခ် ပရေးပျာက္ခ်ရေးစာ 

�န်် ပျက္ခ်ကွ္ခက္ခ်လုျက္ခ်�ှိ�ေင့််း (ဂျ) ပဋိိပက္ခခရေးကြက္ခာင့််် ထုိေိုက္ခ်ရေးသူာ �ပ်�းာအသူိုက္ခ်အဝန််းမ်းျား (အထုူးသူ�ဖျင့််် တိုင့််း�င့််းသူား�ပ်�းာ 

အသူိုက္ခ်အဝန််းမ်းျား) က္ခို အက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပး�န်် ပျက္ခ်က္ခွက္ခ်လုျက္ခ်�ှိ�ေင့််း (ဃ) CRSV နှှင့််် စာပ်လုျဉ််း၍ စာစာ်ဘဲက္ခ်မ်းှ လုုပ်ရေးဆိုာင့်် 

သူူမ်းျား �ပစာ်ဒီဏ််က္ချေံ��ေင့််းမ်း�ှိဘဲ� က္ခင့််းလုွတ်ရေးန်�ေင့််းက္ခို �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံ ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီ (ပုဒီ်မ်း ၄၄၅) တွင့်် အာမ်းေံေျက္ခ် 

ရေးပးထုားသူည်််အတိုင့််း ရေး�ဖျ�ှင့််းရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�န်် ပျက္ခ်က္ခွက္ခ်လုျက္ခ်�ှိ�ေင့််းရေးကြက္ခာင့််် က္ချ�းလုွန််သူူရေးပ်မ်းူတည််၍ တာဝန််ယာူတာဝန်် 

ေံရေးစာမ်းု နှှစာ်မ်းျ ို းနှှစာ်စာား�ှိသူည်််စာန်စာ် �ဖျစာ်ရေးပ်ရေးစာ�ေင့််း (င့်) လုိင့််ေံယာူမ်းုအားလုုံး၊ အသူက္ခ်အ�းယာ်အားလုုံးအတွက္ခ် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု 

မ်း�ဖျစာ်ရေးစာရေး�း တားဆိုီးနှိုင့််ရေးစာမ်းည််် အမ်းျားပါဝင့််ရေးစာရေး�း ရေးဝါဟုာ�အသူုံးအနှုန််းမ်းျား မ်းပါ�ှိ�ေင့််းနှှင့််် (စာ) လုိင့််မ်းုက္ခိစာစ အကြက္ခမ်း်း 

ဖျက္ခ်မ်းုရေးတွ�ကြံက္ခုံေံစာား�ရေးသူာ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား၏ လုိင့််မ်းုက္ခိစာစနှှင့််် မ်းျ ို းဆိုက္ခ်ပွားက္ချန််းမ်းာရေး�း အေွင့်််အရေး�းမ်းျားက္ခို က္ခာက္ခွယာ် 

ရေးစာာင့်််ရေး�ှာက္ခ်�န်် ပျက္ခ်က္ခွက္ခ်လုျက်္ခ�ှိ�ေင့််းအပါအဝင့်် အရေးကြက္ခာင့််းမ်းျားရေးကြက္ခာင့််် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုမ်းှ အဓွိပါါယာ်�ှိရေးသူာ အက္ခာ 

အက္ခွယာ်က္ခို အလုုံအရေးလုာက္ခ် ရေးပးစာွမ်း်းနှိုင့််မ်းည််မ်းဟုုတ်ဟုု စာိုး�ိမ်း်ပူပန််မ်းုမ်းျား�ှိပါသူည်် (WLB 2019; Global Justice Center 

2020)။ PoVAW ဥပရေးဒီသူည်် GBV ဆိုိုင့််�ာ နှိုင့််င့်ံတက္ခာစာံနှုန််းမ်းျား၊ က္ခတိက္ခဝတ်မ်းျားနှှင့််် က္ခိုက္ခ်ည်ီရေးစာ�န်် �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံ�ှိ 

ထုိပ်တန််းအမ်းျ ို းသူမ်းီးအစာုအဖျွ��မ်းျားက္ခ က္ခာလုကြက္ခာ�မ်းင့်််စာွာက္ခပင့်် ရေးဆိုာ်ဩေ�်ကြက္ခပါသူည််။ PoVAW ဥပရေးဒီမ်းှာ အားန်ည််းေျက္ခ် 

မ်းျား�ှိလုင့်််က္ခစာား ရေးန်ာင့််အေါ ဥပရေးဒီက္ခို ဆိုက္ခ်လုက္ခ်�ပင့််ဆိုင့််အား�ဖျည်််�ေင့််း�ဖျင့််် အက္ခာအက္ခွယာ် ပိုမ်းိုရေးက္ခာင့််းမ်းွန််စာွာ ရေးပးအပ် 

နှိုင့််လုိမ်း််မ်းည််ဟုူရေးသူာ ရေးမ်း�ာ်လုင့်််ေျက်္ခ�ဖျင့််် အ�ပ်ဖျက္ခ်လုူမ်းုအဖျွ��အစာည််း (CSO)မ်းျား၊ အမ်းျ ို းသူမ်းီးအဖျွ��အစာည််းမ်းျား၊ က္ခုလုသူမ်းဂျဂ 

နှှင့််် နှိုင့််င့်ံတက္ခာအသူိုက္ခ်အဝန််းတို�က္ခ ယာင့််းဥပရေးဒီက္ခို အတည််�ပု�ပဋ္ဌာာန််းနှိုင့််ရေး�း ဆိုက္ခ်လုက္ခ်၍စာည််းရုံးုံးလုုံ�ရေးဆိုာ်ကြက္ခပါသူည််။ 
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အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားအတွက္ခ် ပိုမ်းိုရေးက္ခာင့််းမ်းွန််ရေးသူာ ဥပရေးဒီအက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပးအပ်နှိုင့််ရေး�း လုုပ်ရေးဆိုာင့််�ာ 

တွင့်် PoVAW ဥပရေးဒီသူည်် အရေး�းပါရေးသူာပထုမ်းရေး�ေလုှမ်း်း�ဖျစာ်သူည််ဟုု ရုံးု�မ်းင့််ကြက္ခပါသူည််။ အ�ပ်ဖျက္ခ်လုူမ်းုအဖျွ��အစာည််း (CSO)

မ်းျားနှှင့််် နှိုင့််င့်ံတက္ခာအသူိုက္ခ်အဝန််းတို�သူည်် GBV အဆိုုံးသူတ်ရေး�း ၁၆ �က္ခ်တာလုုပ်�ှားမ်းု (16 Days of Activism to End 

Gender-Based Violence) က္ခ�်သူို� နှိုင့််င့်ံတက္ခာ လုူထုုလုုပ်�ှားမ်းုမ်းျားကုိ္ခ အသူုံး�ပုလုျက္ခ် အစာိုး�ဝန််ကြီးက္ခီးဌာာန်မ်းျားနှှင့််် ပူးရေးပါင့််း 

ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ရေး�း၊ ��နှှင့််် တ�ားသူူကြီးက္ခီးမ်းျားက္ခို က္ခာလု�ှည််သူင့််တန််းရေးပးရေး�း၊ ရေး�ှ�ရေးန်ာက္ခ်ည်ီညွှွတ်ပြီးပီး ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းု မ်း�ပု 

ရေးသူာ တုံ��ပန််မ်းုမ်းျားက္ခို အားရေးပး�မ်းာင့်််တင့််�န်် လုမ်း်းညွှးန််ေျက္ခ်မ်းျား ရေး�းဆိုွ�ရေး�း (ဥပမ်းာ မ်းုဒီိမ်း်းမ်းုက္ခို ရေးဆိုးဝါးက္ခုသူမ်းုပိုင့််း လုုပ်င့်န််း 

စာဉ််ဆိုိုင့််�ာ)၊ ထုိေိုက္ခ်ရေးစာရေးသူာ ဓွရေးလု်ထုုံးတမ်း်းနှှင့််် �ပ်�းာတွင့််း တ�ားစာီ�င့််ရေး�းစာန်စာ်မ်းျားက္ခို ဆိုန်�်က္ချင့််က္ခန်�်က္ခွက္ခ်ရေး�း၊ 

အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုက္ခို လုက္ခ်သူင့်််ေံပြီးပီး အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု အနှှံ�အ�ပား �ဖျစာ်ပွားရေးန်�ေင့််းက္ခို အမ်းျား�ပည််သူူ ရုံးု�မ်းင့််ပုံ ရေး�ပာင့််းလု�လုာရေးစာ 

ရေး�း မ်းီဒီီယာာလုုပ်�ှားမ်းုမ်းျား �ပုလုုပ်ရေး�း တို�က္ခို �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံတွင့််  ဂျျန််ဒီါမ်းည်ီမ်း�မ်းု ပုံစာံအမ်းျ ို းမ်းျ ို းက္ခိုရေး�ဖျ�ှင့််းရေး�း ပိုမ်းိုက္ချယာ်�ပန်�် 

ရေးသူာလုုပ်င့်န််းမ်းျားအတွင့််း ထုည်််သူွင့််းလုျက္ခ် ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ေ�်ကြက္ခပါသူည််။

ေဖစ်းရာပ်း�း်း�ချုျကျး - တွူန်း�ရာာ��န္တု�င်းးင်းံတွွင်းး ဥပ်�ဒါေပ်င်းးဆိုင်းး�ရာ�န္တာင်း်း ဖွ��စ်ည်း�ပ်�ံအ�ေချုချုံဥပ်�ဒါ 

ေပ်င်းးဆိုင်းး�ရာ� း�ပ်း�ဆို�င်းးချု�်ပ်�ံ

ဤ�ဖျစာ်�ပ်ရေးလု်လုာေျက္ခ်မ်းှာ စာာတမ်း်းအမ်းှတ် ၂ အနှှစာ်သူာ�ပိုင့််းတန််းတူည်ီမ်း�မ်းုနှှင့််် အမ်းျား�ပည််သူူအတွက္ခ်ဆိုိုင့််�ာ 

အဖျွ��အစာည််းမ်းျားတွင့်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား က္ခိုယာ်စာား�ပုပါဝင့််မ်းု( Substantive Equality and Women’s Representation in 

Public Institutions) တွင့်် ရေးဖျာ်�ပထုားသူည််် ရေးလု်လုာေျက္ခ်က္ခို ဆိုက္ခ်လုက္ခ်တည််ရေးဆိုာက်္ခ �ပုစာုထုား�ေင့််း�ဖျစာ်ပါသူည််။ 

တူန်ီး�ှားနှိုင့််င့်ံအရေးန်�ဖျင့််် ‘အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားက္ခို အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုပရေးပျာက္ခ်ရေးစာရေး�း လုိုအပ်ရေးသူာအစာီအမ်းံဟုူသူမ်း� လုုပ်ရေးဆိုာင့််�န််’ 

က္ခတိက္ခဝတ်�ပုရေးသူာ ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီ ပုဒီ်မ်း ၄၆ နှှင့််် ‘အမ်းျ ို းသူား အမ်းျ ို းသူမ်းီး နှိုင့််င့်ံသူားအားလုုံး တန််းတူည်ီမ်း� 

အေွင့်််အရေး�းမ်းျားနှှင့််် တာဝန််မ်းျား�ှိပြီးပီး ဥပရေးဒီရေး�ှ�ရေးမ်းှာက္ခ်တွင့်် ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုမ်း�ှိဘဲ� တန််းတူည်ီမ်း��ဖျစာ်ရေးစာရေး�း’ အာမ်းေံေျက္ခ် 

ရေးပးရေးသူာ ပုဒီ်မ်း ၂၁ တို� အသူက္ခ်ဝင့််ရေးစာ�န်် တူန်ီး�ှားနှိုင့််င့်ံ�ှိ စာည််းရုံးုံးလုုံ�ရေးဆိုာ်သူူမ်းျား၊ ရေးလု်လုာဆိုန််းစာစာ်သူူမ်းျား၊ လုးတ်ရေးတာ် 

ကုိ္ခယ်ာစာားလှုယ်ာမ်းျားနှှင့််် အမ်းျ ို းသူမီ်းးအေွင့်််အရေး�းတန််းတူရေး�း အဖွျ��အစာည််းမ်းျားက္ခ ရေးအာင့််�မ်းင့််စွာာရေးဆိုာင့််�းက်္ခနုိှင့််ေ�ပံု်ကုိ္ခ ဒုီတိယာ 

ပိုင့််းအ�ဖျစာ် ဆိုက္ခ်လုက္ခ်ရေးဖျာ်�ပထုားပါသူည််။

၂၀၁၁ ေုနှှစာ်တွင့်် တူန်ီး�ှားဒီီမ်းိုက္ခရေး�စာီ အရေး�းရေးတာ်ပုံ�ဖျစာ်ပွားပြီးပီးရေးန်ာက်္ခ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားသူည်် ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံ 

ဥပရေးဒီ ရေး�းဆိုွ�ရေး�းလုုပ်င့်န််းစာဉ််အရေးပ် အ�ပုသူရေးဘဲာဩဇိုာသူက္ခ်ရေး�ာက်္ခနှိုင့််ရေး�း နှိုးကြက္ခားလုာေ�်ပါသူည််။ ထုို�ရေးန်ာက္ခ် ၂၀၁၃ 

ေုနှှစာ်တွင့်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားအရေးပ် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုပရေးပျာက္ခ်ရေးစာရေး�း နှိုင့််င့်ံရေးတာ်အဆိုင့််် လုုပ်င့်န််းစာီမ်းံေျက္ခ်က္ခို  အတည််�ပုေ�်ပါ 

သူည််။ ရေးန်ာက္ခ်နှှစာ်တွင့်် ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီအတွင့််း အထုက္ခ်ပါပုဒီ်မ်းမ်းျားထုည်််သူွင့််း�န်် သူရေးဘဲာတူည်ီမ်းု ��ှိေ�်ပါသူည််။ 

ဆိုက္ခ်လုက္ခ်၍ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားအရေးပ် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုတားဆိုီးရေး�း သူီး�ေားဥပရေးဒီတစာ်ေုက္ခို ရေး�းဆိုွ�နှိုင့််ေ�်ပါသူည််။ �မ်းန််မ်းာနှိုင့််င့်ံ 

မ်းှာက္ခ�်သူို�ပင့်် တူန်ီး�ှားနှိုင့််င့်ံတွင့််လုည််း ယာင့််းသူို�ရေးသူာအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုမ်းှာ အနှှံ�အ�ပား�ဖျစာ်ပွားပါသူည််။ မ်းိသူားစာုနှှင့််် လုူဦးးရေး� 

ဆိုိုင့််�ာ တူန်ီး�ှားအမ်းျ ို းသူားဘဲုတ်အဖျွ��က္ခရေးက္ခာက္ခ်ယာူပြီးပီး အစာိုး�က္ခလုက္ခ်ေံအတည််�ပုရေးသူာ ၂၀၁၂ ေုနှှစာ် စာစာ်တမ်း်းမ်းျားအ� 

တူန်ီး�ှားအမ်းျ ို းသူမ်းီး နှှစာ်ဦးးလု�င့်် တစာ်ဦးးမ်းှာ မ်းိမ်းိသူက္ခ်တမ်း်းအတွင့််း အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုေံ�ရေးကြက္ခာင့််း တိုင့််ကြက္ခားကြက္ခပါသူည််(GCI 

n.d.)။ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား၊ မ်းိသူားစာုနှှင့််် က္ခရေးလုးသူူင့်ယာ်မ်းျားဆိုိုင့််�ာ ဝန််ကြီးက္ခီးဌာာန်က္ခ ရေးက္ခာက္ခ်ယာူေ�်ရေးသူာ ၂၀၁၆ ေုနှှစာ် စာစာ်တမ်း်း 

အ� တူန်ီး�ှားအမ်းျ ို းသူမ်းီး ၆၀% သူည်် ရေးန်အိမ်း်တွင့််�ဖျစာ်ရေးစာ၊ မ်းိသူားစုာအတွင့််း�ဖျစာ်ရေးစာ မ်းရေးလုျာ်မ်းက္ခန််�ပုမ်းူမ်းု ရေးတွ�ကြံက္ခုံေံစာား 

�ပါသူည်် (IDLO 2017)။

ရေးန်ာက္ခ်ဆိုုံးတွင့်် လုးတ်ရေးတာ်က္ခိုယာ်စာားလုှယာ်မ်းျားက္ခ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားအရေးပ် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု တားဆိုီးရေး�း ဥပရေးဒီ 

၂၀၁၇ ေုနှှစာ်က္ခို အတည််�ပု�ပဋ္ဌာာန််းေ�်ပြီးပီး ၂၀၁၈ ေုနှှစာ်တွင့်် အသူက္ခ်ဝင့််ေ�်ပါသူည််။ ပုဒီ်မ်းရေးပါင့််း ၄၃ ေုရေးက္ချာ် ပါဝင့််ပြီးပီး တူန်ီး�ှား 

နှိုင့််င့်ံ၏ ဥပရေးဒီမ်းူရေးဘဲာင့််တစာ်ေုလုုံးအတွင့််း အ�မ်းစာ်တွယာ်ရေးန်သူည််် ရေးေတ်မ်းမ်းီရေးတာ်ရေးသူာ ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံသူည််် ဥပရေးဒီမ်းျားက္ခို 

�ပင့််ဆိုင့််ပယာ်ဖျျက္ခ်ရေး�း လုူ�အေွင့်််အရေး�းေျဉ််းက္ခပ်ပုံဆိုိုင့််�ာ န်ယာ်ပယာ်သူစာ်မ်းျား ရေးဖျာ်ထုုတ်ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်နှိုင့််ေ�်ပါသူည််။ အမ်းျ ို းသူမ်းီး 

မ်းျားက္ခို ဒီုတိယာတန််းစာား နှိုင့််င့်ံသူားမ်းျားအ�ဖျစာ်သူတ်မ်းှတ်ပြီးပီး GBV က္ခို လုက္ခ်ေံရေးသူာ ပတ်ဝန််းက္ချင့််/ယာဉ််ရေးက္ချးမ်းုက္ခို သူွတ်သူွင့််း 

ရေးပးရေးသူာ ဥပရေးဒီရေးဟုာင့််းမ်းျားမ်းှာ �မ်းန််မ်းာနှှင့်််တက္ခွ အ�ေားနှိုင့််င့်ံအမ်းျားအ�ပားမ်းှာက္ခ�်သူို�ပင့်် ဥပမ်းာအား�ဖျင့််် အမ်းျ ို းသူမ်းီး 
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သူို�မ်းဟုုတ် မ်းိန််းက္ခရေးလုးတစာ်ဦးးက္ခို မ်းုဒီိမ်း်းက္ချင့်််သူူသူည်် ၎င့််းအမ်းျ ို းသူမ်းီး သူို�မ်းဟုုတ် မ်းိန််းက္ခရေးလုးက္ခို လုက္ခ်ထုပ်မ်းည််ဆိုိုပါက္ခ 

�ာဇိုဝတ်�ပစာ်မ်းု�ဖျင့််် စာစာ်ရေးဆိုးစာီ�င့််ေံ��ေင့််းမ်းှ လုွတ်ရေး�မ်းာက္ခ်နှိုင့််သူည််ဟုူရေးသူာ �ပဋ္ဌာာန််းေျက္ခ်မ်းျားပါဝင့််သူည််် ရေး�ှးရေးဟုာင့််း 

�ာဇိုသူတ်ကြီးကီ္ခးကုိ္ခ အားကုိ္ခးအားထုား�ပုေ��်ာမှ်း ပါဝင့််ရေးန်�ေင့််း�ဖျစ်ာပါသူည််။ အကြက္ခမ််းးဖျက်္ခမု်းကုိ္ခရေး�ဖျ�ှင့််းရေး�း ေျဉ််းက္ခပ်ပံုအသူစ်ာ�ဖျင့််် 

�ာဇိုသူတ်ကြီးက္ခီး၏ အေျ ို �အပိုင့််းမ်းျားက္ခို�ပင့််ဆိုင့််ေ�်ပြီးပီး ယာေုအေါ လုိင့််မ်းုက္ခိစာစအကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုက္ချ�းလုွန််သူူမ်းျားသူည်် �ပစာ်မ်းုထုင့််�ှား 

စာီ�င့််�ေင့််းေံ�ပါက္ခ ရေးထုာင့််ဒီဏ်် နှှစာ် ၂၀ က္ချေံ�ပါမ်းည််။ လုိင့််မ်းုက္ခိစာစအတွက္ခ် သူရေးဘဲာတူည်ီနှိုင့််သူည််် အသူက္ခ်အ�းယာ်က္ခိုလုည််း 

၁၃ နှှစာ်မ်းှ ၁၆ နှှစာ်သူို� တိုး�မ်းာင့်််ထုားပါသူည််။ အသူက္ခ်မ်း�ပည်််ရေးသူးသူူနှှင့််် အလုိုမ်းတူဘဲ� လုိင့််ဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုအတွက္ခ် ေျမ်းှတ်�မ်းည််် 

ရေးထုာင့််ဒီဏ််မ်းျားက္ခိုလုည််း တိုး�မ်းာင့်််ထုားပါသူည််။ အရေး�းကြီးက္ခီးရေးသူာအေျက္ခ်မ်းှာ အသူက္ခ် ၁၆ နှှစာ် မ်း�ပည်််ရေးသူးသူူနှှင့််် လုိင့်် 

ဆိုက္ခ်ဆိုံပါက္ခ အလုိုမ်းတူဘဲ� လုိင့််ဆိုက္ခ်ဆိုံ�ေင့််းဟုုသူာ သူတ်မ်းှတ်�ေင့််း�ဖျစာ်ပါသူည််။ က္ချ�းလုွန််သူူသူည်် က္ချ�းလုွန််ေံ�သူူနှှင့််် 

ရေးဆိုွမ်းျ ို းရေးတာ်စာပ်ပါက္ခ �ပစာ်ဒီဏ််က္ခို နှှစာ်ဆိုတိုး၍ ေျမ်းှတ်ပါသူည််။

၂၀၁၇ ေုနှှစာ် ဥပရေးဒီသူည်် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုက္ခို မ်းျက္ခ်ရေးမ်းှာက္ခ်ရေးေတ်တွင့်် န်ားလုည််သူရေးဘဲာရေးပါက္ခ်ကြက္ခသူည်််အတိုင့််း 

ဥပရေးဒီအ�ာတွင့်် က္ချင့်််သူုံး�ေင့််း�ဖျစာ်ပါသူည််။ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုအဓွိပါါယာ်ရေးဖျာ်�ပေျက္ခ်က္ခို အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားအရေးပ် အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု 

ဆိုိုင့််�ာ ဥပရေးဒီ�ပုရေး�း က္ခုလုသူမ်းဂျဂလုက္ခ်စာွ�စာာအုပမ််းှ �ယာူပါသူည််။ ရုံးုပ်ပိုင့််း မ်းရေးလုျာ်မ်းက္ခန််�ပုမ်းူမ်းုမ်း�သူာမ်းက္ခ ရုံးုပ်ပိုင့််း၊ လုိင့််မ်းု 

က္ခိစာစ၊ စာိတ်ပိုင့််းနှှင့််် စာီးပွားရေး�းအပိုင့််းက္ခဏ္ဍမ်းျား ပါဝင့််သူည်််  အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းုပုံစာံအမ်းျ ို းမ်းျ ို းအတွက္ခ် လုးမ်း်းခြုံေုံရေးသူာ ေျဉ််းက္ခပ်ပုံ 

�ဖျစာ်ပါသူည်် (UN Women 2012)။ တားဆိုီးက္ခာက္ခွယာ်ရေး�းက္ခို အဓွိက္ခထုားပြီးပီး အစာိုး�ဝန််ကြီးက္ခီးဌာာန် အမ်းျားအ�ပားအား မ်းိမ်းိတို� 

ဝန််ထုမ်း်းမ်းျားက္ခို ဥပရေးဒီ�ပဋ္ဌာာန််းေျက္ခ်မ်းျားနှှင့််် တာဝန််မ်းျားအရေးကြက္ခာင့််း ရေးလု်က္ချင့်််သူင့််တန််းရေးပးမ်းု ��ှိရေးစာလုျက္ခ် အရေးက္ခာင့််အထုည်် 

ရေးဖျာ်�ာတွင့်် ပါဝင့််ရေးဆိုာင့််�းက်္ခနုိှင့််ရေးစာ�န်် ညွှးန််ကြက္ခားထုားပါသူည််။ တားဆီိုးရေး�းကုိ္ခ အဓိွက္ခထုားရေးဆိုာင့််�းက်္ခ�ာ၌ အေျက်္ခအလုက်္ခ  

စာုရေးဆိုာင့််း�ေင့််းအရေးပ် အရေး�ေေံပါသူည််။ အမ်းျ ို းသူားအဆိုင့််် ရေးလု်လုာရေးစာာင့်််ကြက္ခည်််ရေး�းဌာာန် တည််ရေးထုာင့််လုျက္ခ် နှှစာ်စာဉ်် အမ်းျား 

�ပည််သူူသူို� ထုုတ်�ပန််သူည််် အစာီ�င့််ေံစာာမ်းျား�ပုစာုပြီးပီး ဥပရေးဒီအရေးက္ခာင့််အထုည််ရေးဖျာ်မ်းုက္ခို မ်းှတ်တမ်း်းတင့််ပါသူည််။ လုက္ခ်ရေးတွ� 

အရေးက္ခာင့််အထုည််ရေးဖျာ်�ာတွင့်် မ်းျားရေးသူာအား�ဖျင့််် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား၊ မ်းိသူားစာုနှှင့််် က္ခရေးလုးသူူင့်ယာ်မ်းျား ဝန််ကြီးက္ခီးဌာာန်က္ခသူာ 

လုုပ်င့်န််းမ်းျားရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ပြီးပီး ဥပရေးဒီက္ခို အရေးက္ခာင့််အထုည််ရေးဖျာ်�န််အတွက္ခ် ဘဲတ်ဂျျက္ခ်ေျထုားရေးပး�ေင့််းမ်းျား မ်းလုုံရေးလုာက္ခ် 

သူ�ဖျင့််် ရေးဝဖျန််�ေင့််းေံ�ရေးသူာ်လုည််း  ယာင့််းမ်းှာ  အစာိုး�တစာ်�ပ်လုုံးေျဉ််းက္ခပ်ပုံ�ဖျင့််် ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်သူည််် န်မ်းူန်ာရေးက္ခာင့််းတစာ်ေု 

�ဖျစာ်ပါသူည််။

တူန်ီး�ှားနှိုင့််င့်ံနှှင့််် ရေးဒီသူတွင့််းအ�ေားနှိုင့််င့်ံမ်းျားတွင့်် ယာင့််းဥပရေးဒီက္ခို အမ်းျ ို းသူားမ်းျား ကြီးက္ခီးစာိုးသူည််် ယာေင့်် ဥပရေးဒီ 

ရေး�းဆိုွ�ရေး�းလုုပ်င့်န််းစာဉ််မ်းှ �ပတ်�ပတ်သူားသူား ေွ�ထုွက္ခ်�ေင့််း�ဖျစာ်သူည််ဟုု ရုံးု�မ်းင့််ကြက္ခပါသူည််။ သူို��ာတွင့်် ဥပရေးဒီမ်းှာ �ပည်််စာုံမ်းု 

မ်း�ှိရေးသူးဘဲ� ‘အပျ ို စာစာ်မ်းစာစာ် စာစာ်ရေးဆိုး�ေင့််း’ က္ခို ဆိုက္ခ်လုက္ခ်လုုပ်ရေးဆိုာင့််ရေးန်ပြီးပီး ေွင့်််�ပုထုားသူည််် �ပဿန်ာမ်းျား၊ အရေးမ်းွဆိုက္ခ်ေံရေး�း 

ဥပရေးဒီမ်းျားမ်းှာ အစာစလုာမ်း်ဥပရေးဒီအစာဉ််အလုာက္ခိုအရေး�ေေံပြီးပီး အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားမ်းှာ အရေးမ်းွရေးဝစာု၏ ထုက္ခ်ဝက္ခ်သူာ��ှိ�ေင့််းတို�က္ခို 

ရေး�ဖျ�ှင့််း�ေင့််းမ်း�ှိဟုု စာိုး�ိမ်း်ပူပန််မ်းုမ်းျား�ှိပါသူည််။ ထုို�အ�ပင့်် ဆိုိုက္ခ်ဘဲာ�ပစာ်မ်းု ပုံစာံအားလုုံးက္ခိုက္ခိုင့််တွယာ်�န်် ဥပရေးဒီသူစာ်တစာ်�ပ် 

အဆိုို�ပုထုားပြီးပီး�ဖျစာ်၍ ဤဥပရေးဒီတွင့်် ဂျျန််ဒီါအရေး�ေ�ပု ဆိုိုက္ခ်ဘဲာ�ပစာ်မု်းမ်းျားက္ခိုမ်းထုည်််သူွင့််းဘဲ� ေျန််လုှပ်ထုားေ�်�ာ ယာေုအေါ 

ဆိုိုက္ခ်ဘဲာ�ပစာ်မ်းုဥပရေးဒီ �ပဋ္ဌာာန််းနှိုင့််�ေင့််းမ်း�ှိရေးသူးသူ�ဖျင့််် အင့််တာန်က္ခ်ရေးပ်တွင့်် ရေးနှှာင့်််ယာှက္ခ်�ေင့််း၊ ပြီးေိမ်း်းရေး�ောက္ခ်�ေင့််း၊ လုိုက္ခ်လုံ 

ရေး�ောင့််းရေး�မ်းာင့််း�ေင့််းနှှင့််် မ်းရေးလုျာ်မ်းက္ခန််�ပုမ်းူ�ေင့််းတို�အတွက္ခ် အက္ချုံးဝင့််သူည််် ဥပရေးဒီမ်း�ှိဘဲ� �ဖျစာ်ရေးန်ပါသူည််။

၂၀၁၃ ေုနှှစာ် နှိုင့််င့်ံရေးတာ်အဆိုင့််် လုုပ်င့်န််းစာီမ်းံေျက္ခ်မ်းှစာတင့််၍ ၂၀၁၄ ေုနှှစာ် ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီတွင့်် �ပဋ္ဌာာန််း 

ေျက္ခ်မ်းျား ပါဝင့််လုာပြီးပီး ၂၀၁၇ ေုနှှစာ်တွင့်် ဥပရေးဒီသူစာ်�ပဋ္ဌာာန််းနှိုင့််သူည််အထုိ မ်းှန််မ်းှန်် တိုးတက္ခ်မ်းု��ှိေ�်�ေင့််းမ်းှာ အကြက္ခမ်း်းဖျက္ခ်မ်းု 

ပရေးပျာက္ခ်ရေးစာရေး�း အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားကိ္ခု နှုးရေးဆိုာ်ရေး�း ပါးန်ပ်လုိမ်းမာစာွာလုုပ်ရေးဆိုာင့််�မ်းည်် �ဖျစာ်ရေးကြက္ခာင့််းနှှင့််် အရေး�ပာင့််းအလု�မ်းျား 

ေိုင့််ပြီးမ်း�ရေးစာ�န်် ရေးဒီါက္ခ်တိုင့််မ်းျားစာွာ�ဖျင့််် ရေးထုာက္ခ်မ်းရေးပး�န်် လုိုအပ်ရေးကြက္ခာင့််းထုင့််�ှားရေးသူာ ဥပမ်းာတစာ်�ပ်�ဖျစာ်ပါသူည််။ စာင့််စာစာ် 

အမ်းျား�ပည််သူူဆိုိုင့််�ာ မ်းူဝါဒီက္ခိုပုံရေးဖျာ်လုျက္ခ် သူတ်မ်းှတ်ဆိုုံး�ဖျတ်ရေးပးရေးသူာ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား မ်းျား�ပားလုာသူည််နှှင့်််အမ်း� 

‘အရေး�ပာင့််း အလု�အတွက္ခ် အန်ည််းဆိုုံးလုိုအပ်ရေးသူာ ပမ်းာဏ်’ (critical mass) �ှိ�ေင့််း၏ သူက္ခ်ရေး�ာက္ခ်မ်းုက္ခို စာတင့််ရေးတွ��မ်းင့်် 

��ေင့််း�ဖျစာ်ပါသူည််။ (critical mass အယာူအဆိုနှှင့််် ဤစာာတမ်း်းပါ အ�ေားအယာူအဆိုမ်းျားက္ခို ဇိုယာားက္ခွက္ခ် ၂ တွင့်် တစာ်ရေးန်�ာ 

တည််း စာုရုံးုံး၍ရေးဖျာ်�ပထုားပါသူည််။) တူန်ီး�ှားနှိုင့််င့်ံတွင့်် လုးတ်ရေးတာ်အတွင့််း အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား ပိုမ်းိုမ်းျား�ပားလုာပြီးပီး ဆိုုံး�ဖျတ် 

ေျက္ခ်မ်းျားက္ခို ပုံရေးဖျာ်နှိုင့််�ေင့််း၊ တ�ားစာီ�င့််ရေး�းက္ခဏ္ဍတွင့်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား ပိုမ်းိုမ်းျား�ပားလုာပြီးပီး ဂျျန််ဒီါအရေး�း သူိ�မ်းင့််န်ားလုည်် 

ရေးသူာန်ည််းလုမ်း်း�ဖျင့််် ဥပရေးဒီက္ခို အဓွိပါါယာ်ဖျွင့်််ဆိုိုနှိုင့််ရေး�း ဩဇိုာသူက္ခ်ရေး�ာက္ခ်နှိုင့််�ေင့််း၊ ��တပ်ဖျွ��အတွင့််း အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား ပိုမ်းို 
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ပါဝင့််လုာပြီးပီး  ဂျျန််ဒီါအရေး�း တုံ��ပန််မ်းု�ှိသူည််် လုုံခြုံေုံရေး�းရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ရေးပး�ေင့််းတို�ရေးကြက္ခာင့််် နှိုင့််င့်ံအတွင့််း တစာ်ဆိုင့်််ေျင့််း အရေး�ပာင့််း 

အလု� �ဖျစ်ာရေးပ်လုျက္ခ်�ှိပါသူည််။ အ�ေားသူူမ်းျားအတွက္ခ် စာိတ်အားတက္ခ်ကြွက္ခဖျွယာ်�ာ�ဖျစာ်သူည်််အ�ပင့်် ဂျျန််ဒီါအားလုုံး ပါဝင့််နှိုင့််မ်းု

�ှိရေးသူာလုူ�အဖျွ��အစာည််းမ်းျားမ်းှာ မ်းည််သူည်််အသူွင့််သူဏ်ာာန််�ှိ၍ မ်းည််သူည်််ရေးအာင့််�မ်းင့််မ်းုမ်းျားက္ခို ��ှိနှိုင့််ရေးကြက္ခာင့််း လုက္ခ်ရေးတွ� 

�ပသူလုျက္ခ်�ှိပါသူည််။ 

(�ည််ညွှးန််း - Mahmoud 2017; GCI n.d.; IDLO 2017; Boukhayatia 2020) 

 

ဇယ်��ကျွကျး ၂ - အဓိုကျ အယ်ူအဆိုမ်းျ��န္တာင်း်း �ဝှါဟို�ရာမ်းျ��

တွရာ��ဝှင်းးပ်�ံစ်ံကျျ တွန်း�တွူည်းမ်း့မ်းု (Formal equality) သူည်် ဥပရေးဒီရေး�ှ�ရေးမ်းှာက္ခ်တွင့်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် 

အမ်းျ ို းသူားမ်းျားက္ခို တန််းတူည်ီမ်း�ဆိုက္ခ်ဆိုံ�ေင့််း �ဖျစာ်ပါသူည််။ ဤအေျက္ခ်က္ခို ဖျွ��စာည််းပုံအရေး�ေေံဥပရေးဒီတွင့်် ရေးအာက္ခ် 

ရေးဖျာ်�ပပါ �ပဋ္ဌာာန််းေျက္ခ်မ်းျား�ဖျင့််် ရေး�ဖျ�ှင့််းရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ထုားပါသူည််။  (က္ခ) လုိင့််�ဖျစာ်တည််မ်းုနှှင့််် ဂျျန််ဒီါအရေးပ်အရေး�ေေံရေးသူာ 

ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုက္ခို တား�မ်းစာ်�ေင့််း  (ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုမ်း�ပုရေး�း �ပဋ္ဌာာန််းေျက္ခ်မ်းျား) နှှင့််် (ေ) အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် အမ်းျ ို းသူား 

မ်းျားသူည်် တန််းတူည်ီမ်း��ဖျစာ်ရေးကြက္ခာင့််းရေးဖျာ်�ပ�ေင့််း  (တန််းတူည်ီမ်း�ရေး�း �ပဋ္ဌာာန််းေျက္ခ်မ်းျား) �ဖျစာ်ပါသူည််။  လုွတ်လုပ်စာွာ 

ရေး�ပာဆိုိုေွင့်််နှှင့််် ပုံမ်းှန််တ�ားစာီ�င့််ရေး�းစာန်စာ်�ဖျင့််် မ်း�တစာွာရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ရေးပး�ေင့််း (due process) (တန်ည််းအား�ဖျင့််် မ်း�တမ်းု 

နှှင့််် တန််းတူည်ီမ်း�မ်းု�ှိရေးသူာ ဥပရေးဒီလုုပ်ထုုံးလုုပ်န်ည််းမ်းျား) က္ခ�်သူို� အေွင့်််အရေး�း အမ်းျားအ�ပားက္ခို ရေးဖျာ်ရေးဆိုာင့််သူည််် 

ပက္ခတိအရေး�ေအရေးန်တွင့်် တ�ားဝင့််ပုံစာံက္ချ တန််းတူည်ီမ်း�မ်းုသူည်် အရေး�းကြီးက္ခီးပါသူည််။ သူို��ာတွင့်် လုက္ခ်�ှိအရေး�ေအရေးန် 

အတိုင့််း ဆိုက္ခ်လုက္ခ်တည််�ှိရေးန်မ်းည််ဆိုိုပါက္ခ လုူ�အဖျွ��အစာည််းမ်းျားတွင့်် �ည််�းယာ်ေျက္ခ်�ှိ�ှိ�ဖျစာ်ရေးစာ၊ သူတိမ်းမ်းူမ်းိဘဲ��ဖျစာ်ရေးစာ 

အ�မ်းစာ်တွယာ်လုျက္ခ်�ှိရေးသူာ ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုနှှင့််် အယာူအစာွ�မ်းျားရေးကြက္ခာင့်််လုည််းရေးက္ခာင့််း၊ အစာဉ််အဆိုက္ခ် န်ိမ်း််က္ချေ�်�ေင့််း

ရေးကြက္ခာင့်််လုည််းရေးက္ခာင့််း၊ လူု�အဖွျ��အစာည််းတစ်ာေုအတွင့််းတွင့်် တ�ားဝင့််ပံုစံာက္ချတန််းတူညီ်မ်း�မု်းကုိ္ခ ရေးအာင့််�မ်းင့််စွာာရေးဖျာ်ရေးဆိုာင့်် 

နှိုင့််�န်် ဆိုယာ်စာုနှှစာ်မ်းျားစာွာ ကြက္ခာ�မ်းင့်််နှိုင့််ပါသူည််။

အန္တာစ်းသ�ရာပ်ု�င်းး�တွန်း�တွူည်းမ်း့မ်းု (Substantive equality) တွင့်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား၏ အစာဉ််အဆိုက္ခ် န်ိမ်း််က္ချေံေ�် 

�မ်းုက္ခိုသူိ�မ်းင့််လုျက္ခ် ယာေင့််က္ခ �ဖျစာ်ပွားေ�်ရေးသူာ ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုနှှင့််် အေွင့်််အလုမ်း်း��ှိရေး�း အေွင့်််အရေး�းမ်းျား က္ချင့်််သူုံး 

နှိုင့််ရေး�း၊ ဆိုုံး�ဖျတ်ေျက္ခ်ေျမ်းှတ်�ာတွင့်် ဩဇိုာသူက္ခ်ရေး�ာက္ခ်ရေး�းနှှင့််် ပါဝင့််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်နှိုင့််ရေး�း၊ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား �င့််ဆိုိုင့်် 

�ရေးသူာ နှိုင့််င့်ံရေး�း စာီးပွားရေး�း လုူမ်းုရေး�း အတားအဆိုီးမ်းျားအတွက္ခ် �ပန််လုည််ည်ာိနှုင့််း�ဖျည်််ဆိုည််းရေးပး�န်် ကြီးက္ခိုးပမ်း်းပါသူည််။ 

အနှှစာ်သူာ�ပိုင့််းတန််းတူည်ီမ်း�မ်းုသူည်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား၏ ဘဲ၀ရေးန်ထုိုင့််မ်းု ပက္ခတိအရေး�ေအရေးန်မ်းျားက္ခို ထုည်််သူွင့််းစာဉ််းစာား 

�ေင့််း�ဖျင့််် တန််းတူဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းု�ဖျစာ်ရေးစာ�န်် �ည််�းယာ်ေျက္ခ်ထုား�ှိရုံးုံမ်း�မ်းက္ခ အေွင့်််အလုမ်း်း��ှိရေး�း၊ �လုဒီ်တန််းတူည်ီမ်း���ှိရေး�း 

က္ခို ဟုန်�်တားလုျက္ခ်�ှိသူည််် အတားအဆိုီးမ်းျား ရေးလုျာ်န်ည််းက္ချဆိုင့််းရေးစာ�န်် အဓွိက္ခအရေးလုးထုားပါသူည််။

ဂျျန်းဒါါတွန်း�တွူမ်းု (Gender parity) ဆိုိုသူည််မ်းှာ လုုပ်င့်န််းစာဉ််မ်းျားနှှင့််် နှိုင့််င့်ံ၏အဖျွ��အစာည််းမ်းျားတွင့်် အမ်းျ ို းသူား 

မ်းျားနှှင့််် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား တန််းတူည်ီမ်း� က္ခိုယာ်စာား�ပုပါဝင့််�ေင့််း�ဖျစာ်ပါသူည််။

ယ်�ယ်းအထားူ�အစ်းအမ်းံမ်းျ�� (Temporary Special Measures) (TSMs) ဆိုိုသူည််မ်းှာ အစာိုး� (နှှင့်််အ�ေား 

ပါဝင့််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်သူူမ်းျား) က္ခ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား နှှင့်််/သူို�မ်းဟုုတ် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျားက္ခို ဦးးတည််�ည််�းယာ်လုျက္ခ်  ဂျျန််ဒီါ 

တန််းတူည်ီမ်း�မ်းုနှှင့််် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား စာွမ်း်းရေးဆိုာင့််နှိုင့််စာွမ်း်း�ှိရေး�း ပိုမ်းိုလုျင့််�မ်းန််စာွာ ရေးဖျာ်ရေးဆိုာင့််နှိုင့််�န်် ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်သူည််် 

ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ေျက္ခ်မ်းျား�ဖျစာ်ပါသူည််။ ဆိုုံး�ဖျတ်ေျက္ခ်ေျမ်းှတ်သူည််် လုုပ်င့်န််းစာဉ််တွင့််ပါဝင့််သူည််် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား အရေး� 

အတွက္ခ်က္ခိုတိုး�မ်းာင့်််�န်် ေွ�တမ်း်းမ်းျားသူတ်မ်းှတ်�ေင့််းက္ခ�်သူို�ရေးသူာ ယာာယာီအထုူးအစာီအမ်းံ (TSM) မ်းျားက္ခို CEDAW အပိုဒီ် ၄ 

တွင့်် ေွင့်််�ပုထုားပါသူည််။ CEDAW ၏ အရေးထုွရေးထုွ အကြံက္ခံ�ပုေျက္ခ် အမ်းှတ် ၂၅ (UN Women n.d.b ). တွင့်် TSM မ်းျားက္ခို 

�ပုလုုပ်နှိုင့််ရေးကြက္ခာင့််း အတည််�ပုရေးဖျာ်�ပထုားပါသူည််။၂ TSM မ်းျား အသူုံး�ပု�ေင့််းက္ခို ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုဟုု မ်းယာူဆိုပါ။ 

၂ အရေးထုွရေးထုွအကြံက္ခံ�ပုေျက္ခ်မ်းျားမ်းှာ နှိုင့််င့်ံတက္ခာ က္ခွန််ဗျူင့််း�ှင့််းစာာေျုပ်မ်းျားက္ခို အရေးက္ခာင့််အထုည််ရေးဖျာ်ရေး�း အရေးထုာက္ခ်အက္ခူ�ဖျစာ်ရေးစာ�န််အတွက္ခ် အဓွိပါါယာ် 
ဖျွင့်််ဆိုိုရေးဖျာ်�ပေျက္ခ်မ်းျား �ဖျစာ်ပါသူည််။ က္ခွမ်း်းက္ချင့််သူူရေးက္ခာ်မ်းတီမ်းျားက္ခ ရေး�းသူား�ပုစာုပါသူည််။
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စာင့််စာစာ် အမ်းျ ို းသူားမ်းျားက္ခမ်းရေးပးလုိုသူ�ဖျင့််် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားမ်း��ှိနှိုင့််ဘဲ��ဖျစာ်ရေးန်သူည််် အေွင့်််အလုမ်း်းမ်းျားက္ခို ရေးဖျာ်ရေးဆိုာင့်် 

ရေးပးနှိုင့််�န်် �ည််�းယာ်ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်သူည််် အရေးပါင့််းလုက္ခခဏ်ာသူရေးဘဲာရေးဆိုာင့််ရေးသူာ လုုပ်ရေးဆိုာင့််ေျက္ခ်မ်းျားဟုု န်ားလုည်် 

သူရေးဘဲာရေးပါက္ခ်ပါသူည််။

အ�ေပ်�င်းး�အး�ေဖစ်းရာန်း အန်ည်း�ဆို�ံ�းု�အပ်း�သ�ပ်မ်း�ဏရာာုေချုင်းး� (Critical mass) ဆိုိုသူည််မ်းှာ အမ်းျ ို းသူားမ်းျား 

ကြီးက္ခီးစာိုးသူည််် န်ယာ်ပယာ်မ်းျားတွင့်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား၏အသူံက္ခို ကြက္ခားသိူနှိုင့််�န််၊ အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားအရေးန်�ဖျင့််် ဩဇိုာ 

သူက္ခ်ရေး�ာက္ခ် နှိုင့််�န််နှှင့််် ထုိရေး�ာက္ခ်စာွာ ပါဝင့််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်နှိုင့််�န်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားအရေးန်�ဖျင့််် အန်ည််းဆိုုံးလုိုအပ်ရေးသူာ 

အေျ ို းအစာားပမ်းာဏ်�ှိ�ေင့််း�ဖျစာ်ပါသူည််။

အ�ပ်ါင်းး�းကျခဏ�သ�ဘ��ဆို�င်းး�သ� း�ပ်း�ဆို�င်းးချုျကျးမ်းျ�� (Positive actions) မ်းှာ လုူ�အဖျွ��အစာည််း 

အတွင့််း အမ်းျ ို းသူမီ်းးမ်းျား တန််းတူညီ်မ်း�မု်းမ်း�ိှ�ေင့််းကုိ္ခ ကု္ခစာား�န်် ဖွျ��စာည််းပံုအရေး�ေေံဥပရေးဒီမ်းျား၊ �ပဋ္ဌာာန််းဥပရေးဒီမ်းျား၊ အစုိား�၏ 

စာီမ်းံအုပ်ေျုပ်မ်းုပိုင့််း အမ်းိန်�်မ်းျား၊ ဘဲတ်ဂျျက္ခ်မ်းျား၊ စာည််းမ်းျဉ််းမ်းျား၊ လုုပ်င့်န််းစာီမ်းံေျက္ခ်မ်းျား၊ မ်းူဝါဒီမ်းျားနှှင့််် လုုပ်င့်န််းအစာီအစာဉ်် 

မ်းျားတွင့်် ထုည်််သူွင့််းရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�ေင့််း�ဖျစာ်ပါသူည််။

အထားူ�အစ်းအမ်းံမ်းျ��မ်းာ� တွရာ��ဝှင်းးပ်�ံစံ်ကျျ တွန်း�တွူည်းမ်း့မ်းု (Formal equality) အတွက္ခ် လုုပ်ရေးဆိုာင့််�ေင့််း�ဖျစာ် 

ပြီးပီး အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားနှှင့််် အမ်းျ ို းသူားမ်းျားအကြက္ခား အေျ ို �ရေးသူာ က္ခွ��ပား�ေားန်ားမ်းုမ်းျားသူည်် ေွ��ေားဆိုက္ခ်ဆိုံမ်းုအ�ဖျစာ်သူို� 

ရေး�ာက္ခ်�ှိနှိုင့််ရေးကြက္ခာင့််း အသူိအမ်းှတ်�ပု�ေင့််းနှှင့််် ဆိုက္ခ်စာပ်ရေးန်ပါသူည််။ ဥပမ်းာ  အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျားသူည်် သူားသူမ်းီးရေးမ်းွးဖျွား 

��ေင့််းရေးကြက္ခာင့််် အက္ခာအက္ခွယာ်ရေးပးမု်း အမ်းျ ို းမ်းျ ို း (ဥပမ်းာ အလုုပ်အက္ခိုင့်် လုုံခြုံေုံမ်းု) လုိုအပ်သူည််က္ခို ရေးထုာက္ခ်ရုံးုလုျက္ခ် 

မ်းီးဖျွားေွင့််် သူတ်မ်းှတ်ရေးပးသူင့်််ပြီးပီး မ်းီးဖျွားေွင့်််က္ခို အဓွိပါါယာ်တစာ်မ်းျ ို းတစာ်ဖျုံရေးဖျာ်�ပ�ေင့််း သူို�မ်းဟုုတ် အရေး�ပာင့််းအလု� �ပုလုုပ် 

�ေင့််းမ်းျားက္ခို ေွင့်််မ်း�ပုသူင့်််ပါ။ 

ဂျျန်းဒါါအ�ရာ� သုေမ်းင်းးန်��းည်းမု်းရာာေုချုင်းး� (Gender-sensitive) ဆုိိုသူည််မှ်းာ လုုပ်င့်န််းစာဉ််၊ မူ်းဝါဒီ၊ ဥပရေးဒီ၊ လုုပ်င့်န််း 

အစာီအစာဉ်် သူို�မ်းဟုုတ် ရေးကြက္ခည်ာေျက္ခ်တွင့်် အမ်းျ ို းသူမ်းီးမ်းျား၊ အမ်းျ ို းသူားမ်းျား၊ ရေးယာာက္ခ်ျားရေးလုးမ်းျားနှှင့််် မ်းိန််းက္ခရေးလုးမ်းျား၏ 

ရုံးု�မ်းင့််ပုံမ်းျား၊ လုိုအပ်ေျက္ခ်မ်းျားနှှင့််် အေွင့်််အရေး�းမ်းျားက္ခို �ည််�းယာ်ေျက္ခ်�ှိစွာာ ထုည်််သူွင့််း�ေင့််း �ဖျစာ်ပါသူည််။ ဂျျန််ဒီါအရေး�း

က္ခိုအဓွိက္ခလုုပ်င့်န််းတစာ်�ပ်အ�ဖျစာ် ထုည်််သူွင့််း�ေင့််း (gender mainstreaming) ဟုုလုည််း ရေးေ်ပါသူည််။

ဂျျန်းဒါါအ�ရာ� တွ�ံ�ေပ်န်း�ဆို�င်းးရာွကျးေချုင်းး� (Gender-responsive) ဆိုိုသူည််မ်းှာ ဂျျန််ဒီါအရေး�း သူိ�မ်းင့််န်ားလုည််ရေးသူာ 

မ်းူဝါဒီမ်းျား သူို�မ်းဟုုတ် လုုပ်င့်န််းစာဉ််မ်းျား အသူက္ခ်ဝင့််လုာရေးစာ�န်် လုုပ်ရေးဆိုာင့််�ေင့််း�ဖျစာ်ပါသူည််။ တန််ဖျိုးမ်းျား၊ မ်းူမ်းျားနှှင့််် 

အယာူအဆိုမ်းျားက္ခို ဂျျန််ဒီါအ ရေး�း တုံ��ပန််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်မ်းု�ှိရေးသူာ ရေးဆိုာင့််�းက်္ခေျက္ခ်မ်းျား�ဖျင့််် လုက္ခ်ရေးတွ�ရေးဖျာ်ရေးဆိုာင့််�ပါသူည််။ 

ဆိုိုလုိုသူည််မ်းှာ လုက္ခ်ရေးတွ��ဖျစာ်နှိုင့််ရေးသူာ၊ ရေးစာာင့်််ကြက္ခည်််စာစာ်ရေးဆိုးမ်းု ပါဝင့််ရေးသူာ၊ အက္ခ��ဖျတ်သူုံးသူပ်ေျက္ခ် �ပုလုုပ်ရေးသူာ 

အရေးက္ခာင့််အထုည််ရေးဖျာ်မ်းုလုုပ်င့်န််းမ်းျား လုုပ်ရေးဆိုာင့််လုျက္ခ် ဂျျန််ဒီါမ်းည်ီမ်း�မု်းမ်းျားက္ခို ရေး�ဖျ�ှင့််းနှိုင့််သူည််် လုက္ခ်ရေးတွ�စာွမ်း်းရေးဆိုာင့်် 

နှိုင့််မ်းု �ဖျစာ်ပါသူည််။

 ဂျျန်းဒါါအ��း�ံ�ပ်ါဝှင်းးမ်းုရာာုေချုင်းး� (Gender-inclusive) ဆိုိုသူည််မ်းှာ (သူရေးဘဲာတ�ားအယာူအဆိုပိုင့််း/ ပုံစာံရေး�းဆိုွ� 

ေျမ်းှတ် စာီစာဉ််မ်းု အပိုင့််းတွင့််) ဂျျန််ဒီါအရေး�း သူိ�မ်းင့််န်ားလုည််ပြီးပီး (လုုပ်င့်န််းပိုင့််းတွင့််) ဂျျန််ဒီါအရေး�း တုံ��ပန််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်ရေးသူာ 

ေျဉ််းက္ခပ်ပုံမ်းျားက္ခို ရေးပါင့််းစာပ်ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်�ေင့််း၏ �လုဒီ်အ�ဖျစာ် ဆိုုံး�ဖျတ်ေျက္ခ်ေျမ်းှတ်ရေးသူာ လုုပ်င့်န််းစာဉ််မ်းျားတွင့်် အမ်းျ ို း 

သူမ်းီးမ်းျား တန််းတူက္ခိုယာ်စာား�ပုပါဝင့််ပြီးပီး အဓွိပါါယာ်�ှိစာွာ ပါဝင့််ရေးဆိုာင့််�းက္ခ်နှိုင့််ရေးစာ�ေင့််းက္ခို အားရေးပး�မ်းာင့်််တင့််�ေင့််း �ဖျစာ်ပါ 

သူည််။
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