
မော်�်�ဂျူး�း� ၁

ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ��
အဖွဲ့့��မိုး���နှှင့််� 
ဒေ�ှ�တန်း��န်းယ်�ဒေ�မိုးဒေ��က်�
အ���ှးမိုး���အတ့က်� 
က်���၊မိုး ဒေ����
အသိးပညာ�ဒေပ�မိုး

သင်�တန်း��စီီစီဉ်�/ပို့့��ချ�သူ��်�အတွက်� လက်�စီွ�စီ်မော်စီ်င်�





မော်�်�ဂျူး�း� ၁

ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ��
အဖွဲ့့��မိုး���နှှင့််� 
ဒေ�ှ�တန်း��န်းယ်�ဒေ�မိုးဒေ��က်�
အ���ှးမိုး���အတ့က်� 
က်���၊မိုး ဒေ����
အသိးပညာ�ဒေပ�မိုး

သင်�တန်း��စီီစီဉ်�/ပို့့��ချ�သူ��်�အတွက်� လက်�စီွ�စီ်မော်စီ်င်�



2

ယချ�စီ်တ���ပို့ါ ထင်�မြ�င်�ချ�က်�နှှင်�် ရှုုမော်ထ်င်�်��်�သည်� စီ်မော်��သူ(��်�)၏ ထင်�မြ�င်�ချ�က်�နှှင်�် ရှုုမော်ထ်င်�်��်�သ်
မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� UNODC၊ UN Women၊ က်�လသ�ဂျူးဂနှှင််� လက်�မော်အ်က်�ချံ အ�ွ��အစီည်�� အ်�လ�ံ�၏ ထင်�မြ�င်�ချ�က်�နှှင်�် 
ရှုုမော်ထ်င်�်��်�က့်� က့်�ယ�စီ်�မြပို့ုမြချင်�� ��ှ့ပို့ါ။

(ယချ�စီ်တ���သည်� က်�လသ�ဂျူးဂ၏ တ�်�ဝင်� စီ်�ွက်�စီ်တ��� �ဟု�တ�ပို့ါ။ နှ့�င်�င်၊ံ န်းယ�ပို့ယ�၊ ပြီး�့ု�၊ မော်ေသ��်�၏ 
အ်ဏာ်ပို့့�င်���်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍မြ�စီ�မော်စီ၊ ၎င်��တ့��၏ န်းယ�န်း့�့တ�နှှင်�် စီည်����ဉ်��တ့��အ်� က်န်း�်သတ�ချ�က်� မော်မြပို့်င်��လ�
မြချင်��နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍မြ�စီ�မော်စီ ယချ�စီ်�ွက်�စီ်တ���တွင်� မော်�်�မြပို့သတ��ှတ�ချ�က်���်�နှှင်�် တင်�မြပို့ချ�က်���်�သည်� 
က်�လသ�ဂျူးဂ�ူ�ယစီ�မော်��ဝါ�နှှင်�် မြပို့စီ��ု�့�င်��်ရှု��ံ သ့���ဟု�တ� UN Women တ့��၏ အမြ�င်�က့်� မော်�်�မြပို့သတ��ှတ�ချ�က်� 
မြ�စီ�သည်�ဟု� �့�လ့�မြချင်�� ��ှ့မော်စီ�။)

UNODC နှှင်�် UN Women တ့��သည်� ဤလက်�စီွ�စီ်အ�ပို့� မြပို့ုစီ�မော်��သ်�မြချင်��နှှင်�် ချ�န့်း�ည်ိ့ မြပို့င်��င်��်တွင်� ပို့ါဝင်�
အ်�မြ�ည််�မော်ပို့�ချ�သ်ည်�် န်းည်��စီန်းစီ��့�င်��် က်ွ���က်�င်�သူ��်�နှှင်�် UNODC၊ UN Women ဝန်း�ထ�����်�၏ အကြံက်မံြပို့ု
ချ�က်���်�နှှင်�် ပို့ံ်ပို့့���ု��်�က့်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုလ့�ပို့ါသည်�။

ဤလက်�စီွ�စီ်အ�ပို့�က့်� သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ��� က်ွ���က်�င်�သူ Ms. Stephanie Hills �ှ မြပို့ုစီ�မော်��သ်�ပြီးပို့ီ�၊ န်းည်��စီန်းစီ�
�့�င်��် တည်��မြ�တ�သူ/ စီ်မြပို့င်�သူ Ms. Mary Ann Perkins နှှင်�် UNODC န်းယ�စီပို့�စီီ�ခံျန်း�်ချွ��ု အစီီအစီဉ်�တ့���ှ 
တည်��မြ�တ�မော်ပို့�ထ်�သည်�။

UNODC နှှင်�် UN Women တ့��သည်� ဤလက်�စီွ�စီ်အ�ပို့� မြ�စီ�မော်ပို့်လ်မော်စီ�န်း� ပို့ံ်ပို့့��မော်ပို့�ချ�သ်ည်�် အ�ွ��ဝင်�နှ့�င်�င်�ံ�်�က့်�
လည်�� မော်က်��ဇူးူ�တင်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုလ့�ပို့ါသည်�။

ဤစီီ�ကံ့်န်း��က့်� က်မော်န်းေါနှ့�င်�င် ံအစီ့���၏ သမော်�်ထ်�ကြီးက်ီ�စီွ်မော်သ် ပို့ံ်ပို့့���ုမြ�င််� �ဏ္ဍာ်မော်င်ွ မော်ထ်က်�ပို့ံ်ထ်�သည်�။

© �ူပို့့�င်�ချွင်�် ၂၀၂၁၊ က်�လသ�ဂျူးဂ�ူ�ယစီ�မော်��ဝါ�နှှင်�် မြပို့စီ��ု�့�င်��်ရှု��ံနှှင်�် က်�်�/�တန်း��တူည်ီ�ှမော်�� အတွက်� နှှင်�် 
အ�� ့ု�သ�ီ���်� လ�ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�် မြ�ိင်�်တင်�မော်ပို့�မော်��အတွက်� က်�လသ�ဂျူးဂ အ�ွ��အစီည်�� (UN Women)။ ဤစီ်မော်စီ်င်�က့်� 
ပို့ည််မော်��အတွက်� သ့���ဟု�တ� အက်� ့ု�အမြ�တ� �ပို့ါမော်သ် �ည်��ွယ�ချ�က်���်� အတွက်� အလ��ံစီ�မံြ�စီ�မော်စီ သ့���ဟု�တ� 
တစီ�စီ့တ�တစီ�ပို့့�င်��မြ�စီ�မော်စီ �ည်�သည်�်ပို့�စံီံမြ�င််���့� �ူပို့့�င်�ချွင်�်ပို့့�င်��ှင်�ထံ�ှ အထူ�ချွင်�်မြပို့ုချ�က်��ယူ�န်း��လ့��� �င်��မြ�စီ�
မြ�စီ�မော်�က််င်�� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုမော်�်�မြပို့၍ ထပို့��ံထ�တ�မော်ဝနှ့�င်�သည်�။ ဤစီ်မော်စီ်င်�က့်� �င်��မြ�စီ�အမြ�စီ� အသ��ံမြပို့ုထ်�
မော်သ် ထ�တ�မော်ဝ�ု၏ �့တူးက့်� UNODC နှှင်�် UN Women သ့�� unodc-thailandfieldoffice@un.org ၊ info.
bangkok@unwomen.org တ့���ှတစီ��င်�် အီ�မော်��လ�မော်ပို့�ပို့့��မော်ပို့�ပို့ါက် မော်က်��ဇူးူ�တင်�စီွ်မြ�င််� လက်�ချပံို့ါ�ည်�။

��က်�နှှ်���ံပို့� ံ- UNODC/ UN Women/ Tuan
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က်�်�/�တန်း��တူည်ီ�ှမော်��အတွက်� နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ���်� လ�ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�်မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့�မော်��အတွက်� က်�လသ�ဂျူးဂ အ�ွ��
အစီည်�� (UN Women) သည်� က်�်�/�တန်း��တူည်ီ�ှ မော်��နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ���်� လ�ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�်မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့�မော်��
အတွက်� �ည်��ွယ� လ�ပို့�မော်�်င်�လ�က်� �ှ့သည်�် က်�လသ�ဂျူးဂ အ�ွ��အစီည်�� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။  UN Women သည်� 
က်�လသ�ဂျူးဂ အ�ွ��ဝင်�နှ့�င်�င်ံ��်� အ်� က်�်�/�တန်း��တူည်ီ�ှမော်�� ��ှ့မော်အ်င်�မြ�င်��န်း�အတွက်� က်�့် စ်ီံနှုန်း����်�ချ��ှတ�
�်တွင်� ပို့ံ်ပို့့��မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� က်�့် တစီ�ဝန်း���ှ့ အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင််� �့န်း��က်မော်လ���်�အတွက်� အ�ှန်း�တက်ယ� အက်� ့ု��ှ့
မော်စီ�န်း� နှှင်�် စီနံှုန်း����်�က့်� ထ့မော်�်က်�စီွ်အမော်က််င်�အထည်�မော်�်�မော်စီ�န်း� လ့�အပို့�မော်သ် ဥပို့မော်ေ��်�၊ �ူဝါေ��်�၊ 
အစီီအစီဉ်���်�နှှင်�် ဝန်း�မော်�်င်��ု��်� မော်���ွ��်တွင်� အစီ့�����်�နှှင််� အ�ပို့��က်� အ�ွ��အစီည်����်�နှှင််� လ�ပို့�က့်�င်�
လ�က်��ှ့သည်�။  UN Women သည်� အ�� ့ု�သ�ီ� ��်�နှှင််� �့န်း��က်မော်လ���်�အတွက်� မော်��ှည်��ွ�ံပြီး�့ု� တ့��တက်�
မော်�� �ည်��ှန်း��ချ�က်���်� အ�ှန်း�တက်ယ� မြ�စီ�လ်မော်စီ�န်း�အတွက်� က်�့် တစီ�လှ်�တွင်� မော်�်င်��ွက်�လ�က်��ှ့ပြီးပို့ီ� 
�ဝ၏ က်ဏ္ဍာ�ပို့�တ့�င်��တွင်� အ�� ့ု�သ�ီ���်� တန်း��တူပို့ါဝင်�နှ့�င်�မော်��က့်� မော်ထ်က်�ချံ �ပို့�တည်�မော်ပို့� ပို့ါသည်�။ က်�်�/
�တန်း��တူည်ီ�ှမော်�� စီနံှုန်း��သစီ���်�အမော်ပို့် သမော်�်တူည်ီချ�က်�က့်� က်�လသ�ဂျူးဂ၏ ချ�တ့��က်��ု��်��ှ�င််� နှ့�င်�င်ံ
��်�က့်� အသ့မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� ပြီးင့်���ချ����မော်��နှှင််� လ�ခံြုံချုံမော်��၊ လူ်အချွင်�်အမော်��နှှင်�် မော်��ှည်�တည်�တံ်မော်သ် �ွ�ံပြီး�့ု��ု ဟုူမော်သ် 
က်�့် လ��ံ�့�င်��် တ့��တက်��ု၏ �ဏ္ဍာ့ုင်�သ�ံ��ပို့�၏ ဗဟု့�ချ�က်�တွင်� က်�်�/� တန်း��တူည်ီ�ှ�ုက့်� ထ်��ှ့သည်�။ UN 
Women သည်� မော်ပို့ါင်��စီပို့�ည်ိ့နှုင်��မော်�်င်��ွက်�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� က်�်�/�တန်း��တူည်ီ�ှ�ု မြ�ိင််�တင်�မြချင်��နှှင်�် ၂၀၃၀ လ�ပို့�င်န်း��
အစီီအစီဉ်�နှှင်�် �က်�စီပို့�မော်န်းမော်သ် ည်ိ့နှုင်��မော်�ွ�မော်နှွ��ု��်�နှှင််� သမော်�်တူည်ီချ�က်���်�တွင်� က်�လသ�ဂျူးဂ လ�ပို့�င်န်း��
စီန်းစီ�က့်� မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့�သည်�။

က်�လသ�ဂျူးဂ�ူ�ယစီ�မော်��ဝါ�နှှင်�် မြပို့စီ��ု�့�င်��်ရှု��ံ (UNODC) သည်� �ူ�ယစီ�မော်��ဝါ�၊ �်ဇူးဝတ��ုနှှင်�် အ�က်����က်�
�ုတ့��မော်�က််င််� မြ�စီ�မော်ပို့်မော်န်းမော်သ် ပြီးချ့���မော်မြချ်က်��ု��်�က့်� မော်မြ��ှင်���န်း�အတွက်� က်�့် တစီ�ဝန်း���ှ့ အ�ွ��ဝင်�နှ့�င်�င်�ံ�်�နှှင်�် 
အတူမော်�်င်��ွက်�လ�က်� �ှ့သည်�။ က်ွနှ��ပို့�တ့�� အ�ွ��အစီည်��သည်� အမော်�ှ�မော်တ်င်�အ်�ှတွင်� နှ့�င်�င်ံမြ�တ�မော်က်�်� အ�ပို့�စီ�
�ွ���ုချင်����်�၏ စီ့န်း�မော်ချ်�ုက့်� မော်မြ��ှင်���န်း�နှှင်�် တ�်��ှတ�ုနှှင််� တ�်�ဥပို့မော်ေ စီ့���့��မော်��က့်� မြ�ိင််�တင်��န်း� အ်�ီယံ
�ူမော်�်င်���်�က့်� ပို့ံ်ပို့့���န်း� သီ�မြချ်�မော်န်း�်ယူထ်�သည်�။ အ�့�ပို့ါ �က်�မော်ပို့ါင်��စီ��ံှ ကြီးက့်ု�ပို့����ု��်�သည်� စီီ�ပို့ွ်�မော်��၊ 
လူ�ုမော်�� နှ့�င်�င်ံမော်��နှှင်�် လ�ခံြုံချုံမော်���့�င်��် က့်စီစ�ပို့���်�တွင်� မော်ေသတွင်��ပို့ူ�မော်ပို့ါင်��မော်�်င်��ွက်��ုအတွက်� အမော်မြချချ ံ
အ�တ�မြ�စီ�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

မော်ေသတွင်�� ပို့့��့�မော်က််င်���ွန်း�မော်သ် နှ့�င်�င်ံမော်��-လ�ခံြုံချုံမော်�� ပို့ူ�မော်ပို့ါင်��မော်�်င်��ွက်��ုက့်� ဦး�တည်�လ�ပို့�မော်�်င်�မော်န်းမော်သ် 
၎င်��၏ က်�ယ�မြပို့န်း�်မော်သ် အမော်တွ�အကြံက်ုံနှှင်�်အတူ UNODC သည်� အ်�ီယနံှှင်�် က်�လသ�ဂျူးဂတ့��အ�က််� �က်�စီ� ံ
ပို့ူ�မော်ပို့ါင်��မော်�်င်��ွက်�မော်�� ပို့ူ�တွ�မော်�က်ည််ချ�က်�က့်� အမော်က််င်�အထည်�မော်�်��န်း�အတွက်� ဦး�မော်�်င်��န်း� သ�်ဝက်�
မော်သ် မော်�ွ�ချ�ယ��ုမြ�စီ�ပို့ါသည်�။ UNODC သည်�  အ်�ီယ ံ အသ့�င်��အဝ့�င်��၏ �ဏ္ဍာ့ုင်�သ�ံ��ပို့�အတွင်�� က်�်�/�
တန်း��တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏ လ�ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�် မြ�ိင််�တင်�မော်��အမော်ပို့် အ�ွ��ဝင်� နှ့�င်�င်ံ��်�က့်� ထ့မော်�်က်�စီွ် ပို့ံ်ပို့့��
�န်း� ေီဇူး့�င်��ပို့�စံီထံ�တ�ထ်�သည််� န်းည်��ပို့ည််�့�င်��် ပို့ံ်ပို့့���ု�ူမော်�်င်�တစီ�ချ�က့်� သ�မော်တသန်းမြပို့ုပြီးပို့ီ� မော်���ွ�ချ�သ်ည်�။ 

က်�်�/�တန်း��တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင််� �့န်း��က်မော်လ���်�၏ လ�ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�်အ်ဏာ်သည်� မော်��ှည်�တည်�တံ်
ချ့�င်�ပြီး��မော်သ် �ွ�ံပြီး�့ု�မော်��ပို့န်း��တ့�င်�အ်�လ��ံတွင်� တ့��တက်��ုအတွက်� ��ှ့�မြ�စီ�လ့�အပို့�သည်�် အ်�မြ�ည််�လ�ပို့�မော်�်င်��ု
တစီ�ချ� မြ�စီ��ည်�ဟု� UNODC က် အသ့အ�ှတ�မြပို့ုန်း်�လည်�ပို့ါသည်�။ က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ စီွ���မော်�်င်��ည်�မြ�ိင််�တင်�မော်�� 
လုပို့��ှ်��ု��်��ှတ�င််� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� မော်အဂျူး�င်�စီီ��်�အတွင်�� အ�� ့ု�သ�ီ� အ�်�ှ့��်� ပို့ါဝင်��ုနှှင်�် ဦး�မော်�်င်�
�ုတ့��က့်� မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့��န်း� လ�ပို့�မော်�်င်�လ�က်��ှ့ပို့ါသည်�။ ထ့��မြပို့င်� အ�့�ပို့ါလုပို့��ှ်��ု��်�သည်� မော်�ှ�တန်း��အ�်�ှ့
��်�အ်� န်းယ�စီပို့�မြ�တ�မော်က်�်� �ုချင်��နှှင်�် မော်�့�မော်မြပို့်င်��မော်န်းထ့�င်�သူ��်� မော်�ှ်င်�ချ့�က်ူ�မြချင်��တွင်� အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင််� 
�့န်း��က်မော်လ���်�၏ လ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်� ပို့့��့�မော်က််င်���ွန်း�စီွ် မြ�ည််��ည်��မော်ပို့�မော်စီနှ့�င်�သည်�။ 
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မိုး�တးက်�

အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�
သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���ေီဇူး့�င်��
သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���ပို့�စံီံ
သင်�တန်း��ပို့့��ချ��ုလ���ညွှှန်း�ချ�က်� 
သင်�တန်း��အ�ွင်�်ချ�န့်း�
မော်�်�ဂျူး�း�အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�
သင်�တန်း��အစီီအစီဉ်�

ပထမိုးဒေန်း့ 
သင်�ချန်း��စီ် (၁) -  က်�်�၊�မော်���်အဓိ့ပို့ာ်ယ��ွင်�်�့�မြချင်��
သင်�ချန်း��စီ် (၂) -  က်�်�၊�မော်���်�က်�နှွယ�မော်သ်အမြပို့ုအ�ူ��်�နှှင််�အက်� ့ု��က်���်�
သင်�ချန်း��စီ် (၃) -  က်�်�၊�မော်���်လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်�� 
သင်�ချန်း��စီ် (၄) -  က်�်�၊�မော်���်လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်��နှှင်�်�ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေ

��တးယ်ဒေန်း့
သင်�ချန်း��စီ် (၁) -  လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်နှှစီ�သက်��ုနှှင်�်လ့င်�အ�� ့ု�အစီ်�ချွ�မြချ်�သတ��ှတ�မြချင်��
သင်�ချန်း��စီ် (၂) -  လူ�ုမော်���်က်ွ�မြပို့်��ု��်�မော်�်စီပို့��က်�နှွယ��ုနှှင်�်က်�်�၊�မော်���် 
သင်�ချန်း��စီ် (၃) -  က်�်�၊�မော်���်ချွ�မြချ်��က်���ံု
သင်�ချန်း��စီ် (၄) -  ချွ�မြချ်��က်���ံု�့�င်��်အမော်�က််င်��အ�်��်�

တတးယ်ဒေန်း့ 
သင်�ချန်း��စီ် (၁) -  က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ုနှှင်�်အ�က်����က်��ု 
သင်�ချန်း��စီ် (၂) -  က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ု၊က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ု   
  အ�က်����က်��ုမော်န်း်က်�က်ွယ��ှ အ်ဏာ်အ်�ပြီးပို့့ုင်��ု
သင်�ချန်း��စီ် (၃) -  ဥပို့မော်ေ�ူမော်�်င်���်�နှှင်�်က်�်�၊�မော်���်အ်�အချွင််�အမော်����်�
  အမော်မြချချ၍ံ ချ�ဉ်��က်ပို့��ု
သင်�ချန်း��စီ် (၄) -  မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�မြချင်��နှှင်�်လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်��န်း�စီီ�မံြချင်��

ဒေန်း�က်�ဆက်�တ့�မိုး��� - သိင့်�တန်း��အဒေထ�က်�အက်ူ�ပုပစိုးစညာ��မိုး���
၁.၁.၁ က်�်�၊�မော်���်နှှင််�လ့င်�
၁.၁.၂ အသ��ံအမော်�်င်�ပို့စီစည်����်�၊လုပို့��ှ်��ု��်�နှှင််�တ်ဝန်း���်�အ်� 
 က်�်�၊�မော်���်ချွ�မြချ်��ု 
၁.၂.၁ က်�်�၊�အလ့�က်�အ�ည်�အမော်သွ���်�၊ စီ့တ�ချံစီ်�ချ�က်�မော်မြပို့်င်��လ��ု��်�နှှင််�  
 အမြပို့ုအ�ူ��်��့�င်��်လုပို့��ှ်��ု 
၁.၄.၁ ဩဇူး်လှ����့��သူက်တ���်�
၂.၁.၁ LGBTI အဓိ့ပို့ာ်ယ��ွင်�်�့�ချ�က်���်�
၂.၂.၁ ဇူး်တ�မော်က််င်�က်တ�မြပို့်���်�
၂.၂.၂ �ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်���်� 
၃.၁.၁ က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအ�က်����က်��ုအ�� ့ု�အစီ်���်�
၃.၂.၁ အ်ဏာ်နှှင်�်ထ့န်း��ချ�ုပို့��ုလ�ပို့�င်န်း��
၃.၃.၁  CEDAW
၃.၄.၁ လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်�အ်�မြပို့န်း�လည်��င်�မြချင်�မော်တွ�မော်တ်မြချင်���့�င်��်မော်��ချွန်း����်�
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အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�

ဤသင်�တန်း��သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���သည်� အ�� ့ု�သ�ီ�နှှင်�်�့န်း��က်မော်လ���်�အ်�လူက်�န်း�က်ူ��ု
နှှင်�် က်�်�၊� မော်���် အမော်မြချမြပို့ုအ�က်����က်��ုတ့��က့်�က့်�င်�တွယ�မော်မြ��ှင်��မော်န်းသည်�် န်းယ�စီပို့�
တ်ဝန်း�က်�အ�်�ှ့��်�၏ စီွ���မော်�်င်��ည်�မြ�ိင််�တင်��န်း�နှှင်�် လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်��်တွင်� 
အမော်ထ်က်�အပို့ံ်မြ�စီ��န်း��ည်��ွယ�ပို့ါသည်�။ သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���တွင်� ပို့ါဝင်�သည်�်အမော်�က််င်��အ�်
��်�သည်� အ�်�ှ့��်�အ်�က်�်�၊�မော်���်အသ့ပို့ည််နှှင််� စီွ���မော်�်င်��ည်���်���ှ့မော်စီ�န်း� 
�ည်��ွယ�ပို့ါသည်�။

�ညာ��ွယ်�ချ�က်�

ဤမော်�်�ဂျူး�း� (၃) ချ�သည်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�၏ စီွ���မော်�်င်��ည်�အ်�မော်အ်က်�ပို့ါ
န်းည်��လ��� (၂) �� ့ု�မြ�င််� တ့��တက်�မော်စီ�န်း� �ည်��ွယ�ပို့ါသည်�-

(၁) ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ��အစီည်��အတွင်��၌လည်��မော်က််င်��၊ မြပို့င်�ပို့အ�ွ��/လူ��်�နှှင််�
 လည်��မော်က််င်�� လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်��်တွင်� က်�်�၊�မော်���် အမော်မြချမြပို့ုနှှင််� 
 လူတ့�င်��ပို့ါဝင်�သည်�် န်းည်��လ�����်�မြ�င််� မော်�်င်��ွက်�နှ့�င်�မော်��အ်�မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့��န်း�
(၂) လူက်�န်း�က်ူ��ု��်�နှှင််� အမြချ်�မြပို့စီ��ုတ့��က့်�စီ�စံီ���မော်ထ်က်�လှ����်တွင်� 
 က်�်�၊�မော်���် အမော်လ�မော်ပို့�စီ�စံီ���စီစီ�မော်��မြချင်��တ့�� မော်�်င်��ွက်�နှ့�င်��န်း�အတွက်� 
 ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�၏ စီွ���မော်�်င်��ည်�မြ�ိင််�တင်��န်း�
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အဆ���သိတ� �ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး���
မော်�်�ဂျူး�း���်�၏ �ည်��ှန်း��ချ�က်��ှ်မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��မြ�စီ�ပို့ါသည်� -

(၁) ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��မော်�်င်��ွက်�သည်�်အ�ွ����်�နှှင််� မော်�ှ�တန်း��မော်�်က်�
  အ�်�ှ့��်�၏ က်�်�၊�မော်���်�့�င်��်အသ့ပို့ည််��်�တ့��တက်�မော်စီ�န်း�
(၂) လူက်�န်း�က်ူ�ချ�ံသူ��်�အပို့ါအဝင်�ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ�သူ��်�နှှင်�်ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ�
 စီ�စံီ���မော်ထ်က်�လှ����်တွင်�က်�်�၊�မော်���်အမော်လ�မော်ပို့�န်းည်��လ���မြ�င််�
 လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်�နှ့�င်��န်း�
(၃) က်�်�၊�မော်���် အမော်လ�မော်ပို့�သည််�လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တစီ�ချ�တည်�မော်�်က်��န်း�။
 အထူ�သမြ�င််� မော်အ်က်�မော်မြချ ဝန်း�ထ��� ��်� မော်က််င်���ွန်း�စီွ်မော်န်းထ့�င်�နှ့�င်��န်း�နှှင်�်
 အ�ွ��ဝင်���်�အ်�လ��ံ�့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မော်စီ�န်း�နှှင်�် အ�ွ��အစီည်��အတွင်��
 ၎င်��တ့��အချန်း��က်ဏ္ဍာ��်�၌ ပို့့��့�တ့��တက်�ပြီးပို့ီ�လ�ပို့�င်န်း��စီွ����ည်� မြ�င််�တက်�လ်�န်း�။

ဒေမိုး��ဂျူး�း�မိုး���

မော်�်�ဂျူး�း� (၃) ချ��ှ်မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��မြ�စီ�ပို့ါသည်�
မော်�်�ဂျူး�း� (၁) - ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�နှှင််� မော်�ှ�တန်း��မော်�်က်� အ�်�ှ့��်�အတွက်� က်�်�၊�
�့�င်��်အသ့ပို့ည််မော်ပို့��ု ၁ 
မော်�်�ဂျူး�း� (၂) - လူက်�န်း�က်ူ�ချ�ံသူ��်�နှှင််� အမြချ်�ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ�သူ��်�အတွက်� က်�်�၊�
မော်���် အမော်လ�မော်ပို့�သည််�စီ�စံီ���စီစီ�မော်���ု��်�လ�ပို့�မော်�်င်��န်း�
မော်�်�ဂျူး�း� (၃)- ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�အတွက်�က်�်�၊�မော်���်အမော်လ�မော်ပို့��ုနှှင််� ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� 
�့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�်ယတ့မြပို့တ�မော်�်င်��ွက်�နှ့�င်��ု

�ညာ��ွယ်�ထ��သိညာ်� သိင့်�တန်း��သိ��

အင်ယ�တန်း��နှှင်�် အလယ�အလတ�အ�င်�် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�်�ှ့ (၂၀) ဦး�အထ့ပို့ါဝင်�
မော်သ် သင်�တန်း��သ်�အ�ပို့�စီ�အ်�သင်�တန်း��မော်ပို့��န်း� မော်���ွ�ထ်�မော်သ် သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���မြ�စီ�
ပို့ါသည်�။ ဤမော်�်�ဂျူး�း���်� တွင်� ချ��ှတ�ထ်�မော်သ်သင်�တန်း���ည်��ွယ�ချ�က်���်� မော်အ်င်�မြ�င်��န်း�
အတွက်� အလ�ပို့�ရှု�မံော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ွ�တ့�င်��တွင်� က်�်�၊�နှှစီ��� ့ု�စီလ��ံ (�ည်��ွယ�ထ်�သည််� အ�� ့ု�သ�ီ�
သင်�တန်း��သ်�အန်းည်�����ံ (၃၅) �်ချ့�င်�နှုန်း��) ပို့ါဝင်�သင်�်ပို့ါသည်�။ အလ�ပို့�ရှု�မံော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ွ���်�၏ 
အချ�န့်း�နှှင်�်မော်န်း�်တ့��က့်��့�့တ့��မော်ေသယဉ်�မော်က်���ု အ�အ�� ့ု�သ�ီ���်�တက်�မော်�်က်�နှ့�င်��န်း�စီီ�သံင်�်
ပို့ါသည်�။

၁ *  မော်�်�ဂျူး�ု� (၁) အ်� မော်�်�ဂျူး�ု� (၂) နှှင််� (၃) တ့���တ့�င်��ီပို့့��ချ�မော်�ွ�မော်နှွ�သင််�ပို့ါသည်�။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��

7

သိင့်�ရိုးး��ညာ�န်း��တမိုး��
�ီဇိုး�င့်��

သင်�တန်း��သ်���်�၏ လ့�အပို့�ချ�က်���်�နှှင်�် က့်�က်�ည်ီသည်�် အဓိ့က်သင်��က််�န်းည်��စီန်းစီ� သ��ံချ�
မြ�စီ�သည်�် အမြ�င်�အ်ရှု�ံ နှှင်�် အ�က််�အ်ရှု�အံသ�ံ�မြပို့ုမြချင်��နှှင်�် သင်�တန်း��သ်���်�က့်�ယ�တ့�င်� ပို့ါဝင်�
မော်�်င်��ွက်�မြချင်�� န်းည်��လ���တ့��မြ�င််� သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���ပို့�စံီအံ်�မော်���ွ�ထ်�ပို့ါသည်�။ မော်အ်က်�ပို့ါ
တ့��က့်�မော်ပို့ါင်��စီပို့�ထ်�မော်သ်န်းည်��လ�����်�အ်�အသ��ံမြပို့ုသွ်��ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�-  

• တင်��က်�မြပို့သ�ု��်�
• မြ�စီ�စီဉ်���်�အ်�မော်လလ််မြချင်��
• အမြပို့န်း�အလှန်း� မော်တွ���မံော်��မြ�န်း��မြချင်��
• အ�ွ���ွ��၍ အ�ွ��ဝင်���်�၏ �တူည်ီမော်သ်စီွ����ည်���်�သ��ံပြီးပို့ီ��န်း��စီစီ�မော်ဝ�န်း�မြချင်�� (Critical 

Analysis)၊ မြပို့ဿန်း်မော်မြ��ှင်��မြချင်�� (Problem Solving) နှှင််�အချ�င်��ချ�င်��သင်��က််�
      �ှမော်ဝမြချင်�� (Peer-Learning/Sharing) တ့��မော်�်င်��ွက်�မြချင်��

Photo: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le
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၂ အ်�လ��ံပို့ါဝင်��ှ�အ်�အ်�မော်ပို့��န်း� “စီည်����ဉ်����်�” အပို့ါအဝင်� “သင်�တန်း��ပို့့��ချ��ှ�လ���ည်�န်း�ချ�က်�”နှှင်�်ပို့တ�သက်�သည်�်   
   �ှတ�စီ�အ်��က်ည််�ပို့ါ။

က်���၊ မိုးဒေ����အဒေ��ဒေပ�ဝန်း�ဒေဆ�င့်�မိုးဒေပ��ချင့်��

သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���သည်� က်�်�၊ �အမြ�င်��က်ည််�၏ရှုုမြချင်��က့်�မော်က်�်�လွန်း�၍ က်�်�၊ �မော်���်
အမော်လ�မော်ပို့�မော်သ်ပို့ါဝင်� မော်�်င်��ွက်�ချ�ဉ်��က်ပို့��ုန်းည်��လ���မြ�စီ�မော်သ် Malcolm Knowles ၏ 
“အ�ွယ�မော်�်က်�သူ��်�အတွက်� မော်လလ််သင်�ယူမြချင်���့�င်��်စီည်����ဉ်����်�” (Principles 
of Adult Learning) က့်�အသ့ပို့ည််မော်ပို့�ပို့ါ�ည်�။ ဤန်းည်��လ���အ်�ပို့ည််မော်ပို့��်တွင်� စီီစီဉ်�
မော်�်င်��ွက်�သူသည်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်�သတ့မြပို့ု�့�န်း� လ့�အပို့�ပို့ါသည်�-

အ�ွယ�မော်�်က်�ပြီးပို့ီ�သူ��်�သည်� က့်�ယ�တ့�င်����ံမြ�တ�ပြီးပို့ီ��့�့က့်�ယ�တ့�င်� ထ့န်း��မော်�က််င်��နှ့�င်�သူ��်�
မြ�စီ�သည်�။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်�သင်�တန်း��က််လတစီ�လှ်က်�လ��ံ
တက်�ကြွက်စီွ်ပို့ံ်ပို့့��က်ူည်ီသူအမြ�စီ� မော်�်င်��ွက်�သင်�်ပို့ါသည်�။ အ�ွ��လ့�က်� မြပို့ဿန်း်��်� 
မော်မြ��ှင်��မြချင်��၊ �န်း��စီစီ�မြချင်��နှှင်�် အ�ွ��လ့�က်� တင်��က်�မြပို့သ�ု��်��ှ အချ�င်��ချ�င်��သင်��က််��ုအ်�
အ်�မော်ပို့�သည််�ပို့�စံီအံမြ�စီ� သင်�တန်း��တွင်� လ�ပို့�မော်�်င်��ု��်�က့်� ေီဇူး့�င်��မော်���ွ��ပို့ါ�ည်�။

ဤသင်��က််�န်းည်��စီန်းစီ�သည်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ ထင်�မြ�င်�ယူ�ချ�က်�၊ စီ့တ�က်ူ�စီ့တ�သန်း��တ့��
က့်� မော်�ွ�မော်နှွ�တင်�မြပို့မြချင်��နှှင်�် မော်တွ���မံော်��မြ�န်း��မြ�န်း��မြချင်��တ့��မော်�က််င််� ၎င်��တ့��အတွက်� မြပို့ဿန်း်�
မြ�စီ���လ�ခံြုံချုံ�ု�ှ့သည်� ဟု�ချစံီ်���န်း� လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။ သ့���်တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ ရှု့���်
ယဉ်�မော်က်���ုနှှင်�် အလ�ပို့�အက့်�င်�မော်ပို့်အလ့�က်� က်�်�၊ � အ�က််� �သဇူး်အ်ဏာ်အ်�ပြီးပို့့ုင်��ု��်�
မော်�က််င််� ထ့�သ့��မော်�ွ�မော်နှွ�တင်�မြပို့�န်း� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု��ှ့သည်���်� မြ�စီ�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�်
အ�� ့ု�သ်�အ��်�စီ��ှ့မော်သ်သင်��က််�မော်��ချန်း���တစီ�ချ�အတွင်��အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� ၎င်��တ့��၏ 
စီ့တ�က်ူ�စီ့တ�သန်း����်�က့်�မျှှမော်ဝ�န်း� စီ့တ��သက်��သ်မြ�စီ�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ အမြချ်�ဥပို့�်အမော်န်းမြ�င််� 
�ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ယဉ်�မော်က်���ုနှှင်�် အလ�ပို့�ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�အမော်�က််င်��က့်�မော်�ွ�မော်နှွ�
��ည်��့�ပို့ါက် အ�� ့ု�သ်�သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််� စီ့တ�တွင်� သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ် 
��ှ့နှ့�င်�ပို့ါ။

သင်�တန်း��စီီစီဉ်�သူသည်� သင်�တန်း���စီ�ီတွင်� အ�့�ပို့ါအမော်မြချအမော်န်း��်�အ်�စီဉ်��စီ်�ထ်�သင််�
ပို့ါသည်�-

၁။ သိင့်�တန်း��သိ��မိုး���၏ က်း�ယ်�ဒေ��အချ�က်�အ�က်�မိုး���အ��သိး�ှးန်း���ညာ��ချင့်��

(က်)  သင်�တန်း��တွင်�ပို့ါဝင်�သည်�် အချ�က်�အလက်���်�က့်�သ့�ှ့ထ်��န်း�နှှင်�် 
သင်�တန်း��သ်���်�အမော်ပို့် ၎င်��အချ�က်�အလက်���်�၏ သက်�မော်�်က်�နှ့�င်�ပို့�တံ့��က့်�သတ့
မြပို့ုပို့ါ။

(ချ) မြ�စီ�နှ့�င်�ပို့ါက်သင်�တန်း��သ်���်�၏ သင်�တန်း��အမော်ပို့် မျှောမျှှ� ��ှန်း��ချ�က်�၊ 
�ည်��ှန်း��ချ�က်���်�နှှင်�် အမော်တွ�အကြံက်ုံ၊ အလ�ပို့�အက့်�င်�တ့��က့်�သ့�ှ့�န်း� က်�်�၊ �မော်���်အမော်မြချ
မြပို့ုသင်�တန်း����်�လ့�အပို့�ချ�က်� စီစီ�တ���က့်�မော်က််က်�ယူပို့ါ၊ သင်�တန်း��အမော်ပို့် မျှောမျှှ��လင်�်ချ�က်�
နှှင်�် �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�က့်�အမော်မြချချ၍ံ သင်�တန်း��တွင်� သင်��က််�သင်�်သည်�် အမော်�က််င်��အ�်
တ့��အ်�ထည်�်သွင်��နှ့�င်�သည်�၊ �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�နှှင်�် ၎င်��တ့��၏ အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်�သည်� 



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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သင်�တန်း��သ်���်�၏ �တူည်ီမော်သ် အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်��ှ့�က်သည််� သင်�တန်း��သ်�
��်�အတူတက်ွ လ�ပို့�မော်�်င်��က်�န်း�နှှင်�် ၎င်��တ့��တွင်��ှ့နှှင်�်ပြီးပို့ီ�သ်� က်�ျ����က်�င်�
�ုမော်ပို့်အမော်မြချချ၍ံ �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ှ�တည်�မော်�်က်��န်း� အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�သည်�။

(ဂျူး) သင်�တန်း��တ့�င်��၏အစီက််လ��်�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ သင်�တန်း��
အမော်ပို့်      မျှောမျှှ���ှန်း��ချ�က်���်�နှှင်�် အမြချ်�စီ့တ�ဝင်�စီ်��ု��်�အ်�စီ�မော်�်င်��ထ်���ည်�။ 

၂။ အ������ပါဝင့်�နှး�င့်�သိညာ�်န်းညာ��ဗျူ�းဟာ�မိုး���ဒေ��ဆ့��ချင့်��
(က်) သင်�တန်း��တ့�င်��၏ ပို့ထ���ံ�စီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�က့်�ယ�တ့�င်�
သတ��ှတ�သည်�် “အမော်မြချချစံီည်����ဉ်��”��်�မော်���ွ�မြချင်��အစီီအစီဉ်�ပို့ါဝင်�သင်�်ပို့ါသည်�၂။ 
သင်�တန်း��သူ��်�၏ အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�နှှင်�် အသ့ပို့ည််��်�မျှှမော်ဝမြချင်��၏အမော်��ပို့ါ�ုက့်� 
သင်�တန်း��စီီစီဉ်�သူ��်�က် အမော်လ�ထ်�သင််�ပို့ါသည်�။

(ချ)  သင်�တန်း��စီီစီဉ်�သူသည်� သင်�တန်း��ချန်း���အတွင်��က်�်�၊ �အ�ပို့�စီ��က််�
မော်မြပို့်င်��လ��ှ�တ့��က့်� သ့�ှ့ထ်�သင်�်ပို့ါသည်�။ တစီ�ဦး�တစီ�မော်ယ်က်�ချ�င်��စီီ၏ �တူည်ီ
�ုမော်သ်စီရှု့�က်�လက်ဏာ်��်�နှှင််� ၎င်��တ့��ချ�င်���ည်�သ့��မြပို့ု�ူ�က်���ံက်သည်�က့်�သတ့
မြပို့ုမြချင်��သည်� သင်�တန်း��တွင်��ည်�သည်�် န်းည်��ဗ�းဟု်��်�အ်� (ဥပို့�် တ့တ��့တ�စီွ်
မော်န်းတတ�မော်သ်သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၎င်��၏အ�ွ���ှမော်မြ�နှ့�င်�သည်�ဟု�မော်တွ���မံော်��မြ�န်း��
�န်း� (သ့��) အ�ွ��တွင်� ၎င်��တ့��မော်န်း�်�နှ့�င်�သည်�် မော်��ချွန်း����်�မော်���န်း� အ်�မော်ပို့�တ့�က်�တွန်း��
မြချင်��) အသ��ံမြပို့ုသင််�သည်�က့်�သ့�ှ့နှ့�င်�သည်�။

(ဂျူး) သင်�တန်း��သ်���်�အ်�မော်�်မော်နှှ်ထ်�ပြီးပို့ီ�သင်�တန်း��က််လအတွင်��အမြချ်�သူ��်�
နှှင်�် အတူတက်ွ မော်လလ််လ�ပို့�မော်�်င်�နှ့�င်��ည်�် အချွင်�်အလ���တ့��က့်��န်း�တီ�မော်ပို့���ည်�။ 
ဥပို့�်-

(၁) သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၁-၄ စီသည်�် အ�ှတ�စီဉ်���်�မော်ပို့�ထ်�ပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်� 
၁ အချ�င်��ချ�င်��၊ ၂ အချ�င်��ချ�င်��စီသမြ�င််� အတူလ�ပို့�မော်�်င်��န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။

(၂) သင်�တန်း��သ့�� လ်မော်�်က်��သည်�် အမော်ဝ����ံနှှင်�် အန်းီ����ံချ�ီ�အက်ွ်အမော်ဝ� 
(သ့��) မော်�ွ�မော်န်း် အစီ�ှ့သည်�် �တူည်ီနှ့�င်�သည်�် က့်န်း��ဂျူးဏာန်း����်�က့်�အမော်မြချချပံြီးပို့ီ�
သင်�တန်း��သ်���်� အ်�လ့�င်��တစီ�ချ�မော်ပို့်�ပို့�ချ့�င်��ပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်� 
လ့�င်��တစီ�မော်လ�ှ်က်�အ�ွ��ဝင်� ၄ ဦး�ပို့ါဝင်�သည်�် အ�ွ����်��ွ��စီည်��ပို့ါ။

အ�ွယ်�ဒေ��က်�ပြီးပီ�သိူမိုး����ဖွဲ့စိုး�သိ�ဖွဲ့င့််� သိင့်�တန်း��ပတ�ဝန်း��က်�င့်�သိး�� ဘဝတစိုး�ဒေ�ာ�က်� အဒေတ့�
အကြံက်�ု မိုး���နှှင့်�် ဗျူဟာ�သိ�တမိုး���စိုး့�က်း�ယ်ူဒေဆ�င့်���နှး�င့်�ပါသိညာ�။ သင်�တန်း��သ်���်�က်မော်��
က်င်��လ�ခံြုံချံု သည်�ဟု�ချစံီ်��ပို့ါက် ၎င်��တ့��၏အမော်တွ�အကြံက်ံု နှှင်�် အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်� �ှမော်ဝမော်ပို့�နှ့�င်�
�န်း� အ်�မော်ပို့�တ့�က်�တွန်း��သည််�၊ အ်�မော်ပို့�သည််� သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���မြ�စီ�မော်စီ�န်း� မော်���ွ�ထ်��
�ည်�။
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အ�ွယ်�ဒေ��က်�ပြီးပီ�သိူမိုး���သိညာ�၎င့်��တး��၏�ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�အဒေပ အ�ရိုး��စိုးူ�စိုးး�က်���ပ�ဒေဆ�င့်�
ကြက်သိညာ�။ သင်�တန်း��အစီီအစီဉ်�အ်��့တ��က်�ချ�န့်း�တွင်� သင်�ချန်း��စီ်တ့�င်��က့်�အက်�ဉ်��ချ�ုပို့� 
မော်�ွ�မော်နှွ�တင်�မြပို့သင််�ပို့ါသည်�။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်�သင်��က််�မော်�� မျှောမျှှ���ှန်း���လေ���်�အ်�
အ�က်��မြပို့တ� အသ့မော်ပို့�မြချင်��သည်� အ�့�ပို့ါ�လေ���်���ှ့နှ့�င်��န်း� ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်�မြချင်��မြ�စီ�
ပို့ါသည်�။

အ�ွယ်�ဒေ��က်�ပြီးပီ�သိူမိုး���သိညာ� က်� းု�ဒေကြက်�င့်��ဆီဒေ����မိုးက်း�အဒေ��ဒေပ�ကြက်သိညာ�။ သင်�ရှု့��ည့်န်း��
တ���နှှင်�် သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�၏ �ှတ�စီ���်�သည်� သင်�တန်း��တွင်�ပို့ါဝင်�သူ��်�၏ က်�်��
�့�င်��်ရှုုမြ�င်��ုနှှင်�် ၎င်��တ့��၏အလ�ပို့���်��ည်�သ့���ည်�ပို့��ံက်�စီပို့�သည်�က့်�သ့�ှ့မော်အ်င်� �န်း�တီ�
ထ်���ည်�။ သင်�တန်း��တွင်�ပို့ါဝင်�မော်သ်အမော်�က််င်��အ�်��်�သည်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ 
လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�နှှင်�် �ည်�သ့��ပို့တ�သက်�သည်�နှှင်�် �ည်�သ့��မြပို့န်း�လည်�အသ�ံ�ချ�နှ့�င်�သည်�က့်�မော်��မြ�န်း��နှ့�င်�
�ည်�် အချွင်�်အလ�����်�က့်�သင်�တန်း��စီီစီဉ်�သူ��်��ှ �န်း�တီ�မော်ပို့�သင််�ပို့ါသည်�။

သိင့်�တန်း��အတ့က်�ဒေပ��ချ� းန်း�သိညာ�သိင့်�တန်း��သိ��မိုး���အတ့က်�အက်� းု��ှးသိညာ�ဟာူဒေသိ�ချ�စိုး��မိုးမိုး� းု�
��ှး�န်း��း�အပ�ပါသိညာ�။ မော်န်း်စီဉ်�သင်�တန်း��ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�တွင်�သင်�တန်း��သ်���်�၏တ�ံ�မြပို့န်း�ချ�က်���်�
မော်ပို့�နှ့�င်��န်း�သင်�တန်း��စီီစီဉ်�သူက်မော်�်င်��ွက်�ထ်�သင်�်သည်�၃။ ဤသ့��မြပို့ုမြချင်��သည်�သင်�တန်း��စီီစီဉ်�
သူက်သင်�တန်း��အ်�ထ့မော်�်က်�လျှှင � မြ�န်း�မော်သ်န်းည်��လ���မြ�င်�်မော်စီ်င်�်�က်ည်�်မြချင်��နှှင်�်သင်�ချန်း��စီ်
အ်�လ့�အပို့�သလ့�မော်မြပို့်င်��လ�မြချင်���န်း�အမော်ထ်က်�အက်ူမြ�စီ�မော်စီပို့ါ�ည်�။

အ�ွယ်�ဒေ��က်�ပြီးပီ�သိူမိုး���သိညာ� �က်�ဒေတ့�ဆန်း�ကြက်သိညာ�။ သင်�တန်း��သ်���်�အ်� သင်�တန်း��
တွင်� သင်��က််���ုအ်�လက်�မော်တွ�တွင်��ည်�သ့��မြပို့န်း�လည်� အသ��ံချ���ည်�က့်�သ့�ှ့�န်း� သင်�ရှု့��
ည့်န်း��တ���အ်� စီီ�ံထ်�သင််�သည်�။ ယင်��က့်�အမြပို့န်း� အလှန်း�မော်တွ���မံော်��မြ�န်း��မြချင်��၊ အ�ွ��လ့�က်�
မော်တွ���မံော်��မြ�န်း��မြချင်��နှှင်�် လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း���်�စီီ�မံော်�်င်��ွက်�မြချင်��မြ�င််�သ်ပြီးပို့ီ�မော်မြ�်က်�နှ့�င်�ပို့ါ
�ည်�။ သင်�ယူမော်လလ််�ှ�အ်� လက်�မော်တွ�မြပို့န်း�လည်�အသ��ံချ�ချ�န့်း�တွင်� က်�်��မော်���်မော်�က််င််� ၎င်��
တ့��အ�ွ��ဝင်���်�တွင်� �ည်�သ့��မော်သ်စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်�ကြံက်ုံမော်တွ�နှ့�င်�မော်�က််င်��နှှင်�်ထ့�စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်�အ်�
�ည်�က်�သ့်��မော်က်�်�လ့်�နှ့�င်��ည်�တ့��အ်�မော်တွ�မော်တ်�က်�န်း� သင်�တန်း��သ်���်�အ်�တ့�က်�တွန်း��
သင်�်ပို့ါသည်�။

သင်�တန်း��အ်�စီွ���မော်�်င်��ည်��ွံ�ပြီး�့ု�တ့��တက်�မော်စီ�န်း� အမော်ထ်က်�အပို့ံ်အမြ�စီ� အပြီး��တ����ှ�မြ�င်�
သင်�်ပို့ါသည်�၊ အဓိ့က်အချ�က်��ှ်သင်�တန်း��သ်���်�က်လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� မြပို့န်း�လည်�အသ��ံချ�နှ့�င်�
�ည်�် အစီီအစီဉ်���်�မော်���ွ��န်း�နှှင်�် မော်မြပို့်င်��လ�တ့��တက်��ှ�က့်�လ�ပို့�မော်�်င်�သူ��်�မြ�စီ��ပို့ါ�ည်�။

အ�ွယ်�ဒေ��က်�ပြီးပီ�ဒေသိ�ဒေ��်�သိင့်�ကြက်��သိူသိညာ� ရိုးး�ဒေသိဒေ��စိုး��မိုး�ပသိ�မိုးညာ�။ သိင့်�တန်း��သိ��
မိုး���၏ ဗျူဟာ�သိ�တနှှင့်�် အဒေတ့�အကြံက်�ု မိုး���အ��မိုး�ျ�ဒေဝနှး�င့်��န်း�အတ့က်� ဤအချ�က်�အ��သိင့်�ရိုးး��
ညာ�န်း��တမိုး��တ့င့်�ပါဝင့်��မိုးညာ�။ သ့���်တွင်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�က် သင်�တန်း��ချန်း���အတွင်��
�ှ့သင်�တန်း��သ်���်�၏ လ့�အပို့�ချ�က်�အ်� န်း်�လည်�ပြီးပို့ီ� အမော်မြပို့်င်��အလ�အ်�စီီ�ခံျန်း�်ချွ�နှ့�င်�
မော်သ် က်�ျ����က်�င်��ု�ှ့�ှသ်လ�ှင်� ယင်��အချ�က်�က့်�မော်မြ��ှင်��နှ့�င်��ည်�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�်အမော်န်းမြ�င််� 
သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�မော်�က််င််� အ�က်��မြပို့တ� အမော်နှှ်င်�်အယှက်� မြ�စီ�မော်န်းပို့ါက် အမြပို့စီ�တင်��ည်�်
အစီ်� ၎င်��မော်�ွ�မော်နှွ�သည်�် အချ�က်�အ်�  �ှတ�ထ်�မော်�က််င်��နှှင်�် မော်န်း်င်�တွင်� မြပို့န်း�လည်�မော်�ွ�မော်နှွ�
သွ်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက်�ှင်��မြပို့မြချင်��မြ�င််� သ့��မော်�ွ�စီွ်မော်မြ��ှင်��သင်�်ပို့ါသည်�။

၃ မော်န်း်စီဉ်�သင်�ချန်း��စီ်��်�အ်��ည်�သ့��အ���ံသတ���ည်�က့်�သင်�တန်း��ပို့့��ချ��ှ�လ���ညွှွှန်း�ချ�က်� အချန်း��တွင်� �က်ည််�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
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သင်�ချန်း��စီ်တစီ�ချ�စီီတွင်� ပို့ါဝင်��ည်�် အမော်�က််င်��အ�်��်�က့်�မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��သတ��ှတ�ထ်�
ပို့ါသည်�-

• မော်�်�ဂျူး�း��ည်��ွယ�ချ�က်�- မော်�်�ဂျူး�း�၏ ပို့န်း��တ့�င်�
• �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�- မော်�်�ဂျူး�း�၏ မော်န်း်က်���ံ��ည်��ွယ�ချ�က်� မော်အ်င်�မြ�င်��န်း� လ�ပို့�မော်�်င်�

�ည်�် �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�မြ�စီ�သည်� (စီ်သင်�ချ�န့်း�တ့�င်��တွင်� �ည်��ွယ�ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်� မော်�်က်�
�ှ့သည်�နှှင်�် �ပို့��့�င်��ပို့ါ�ည်�)

• သင်�ရှု့��အစီီအစီဉ်�- သတ��ှတ�သည်�်�က်���်�တွင်� ပို့့��ချ��ည်�် မော်�်�ဂျူး�း�တစီ�ချ�ချ�င်��စီီ၏ 
သင်�တန်း��အချ�န့်း�ဇူးယ်�

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng

သိင့်�ရိုးး��ညာ�န်း��တမိုး��
ပ��စိုး�
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စီ်သင်�ချ�န့်း�အက်�ဉ်��ချ�ုပို့� - စီ်သင်�ချ�န့်း�အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�တ့�င်��တွင်� စီ်သင်�ချ�န့်း���်�က့်��ည်�သ့��ပို့့��ချ�
သွ်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� မော်�်�မြပို့မော်ပို့�ထ်�ပို့ါသည်�။ စီ်သင်�ချ�န့်း�အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�ပို့ါ အမော်�က််င်��အ�်
��်��ှ်မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��မြ�စီ��က်သည်� -

• စီ်သင်�ချ�န့်း��ည်��ွယ�ချ�က်�- မော်�်�ဂျူး�း�၏ မော်န်း်က်���ံ��ည်��ှန်း��ချ�က်�အမော်ပို့်အမော်မြချချပံို့ါသည်�။

• စီ်သင်�ချ�န့်း��ည်��ှန်း��ချ�က်���်�-သင်��က််��မြချင်��၏�ည်��ှန်း��ချ�က်���်�သည်� စီ်သင်�ချ�န့်း�
�ည်��ွယ�ချ�က်�အ်� ပြီးပို့ီ�မော်မြ�်က်�မော်အ်င်�မြ�င်��န်း� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

• အချ�န့်း�- စီ်သင်�ချ�န့်း�၏ �က််မြ�င််�ချ�န့်း�

• အမော်ထ်က်�အက်ူမြပို့ုပို့စီစည်����်�- စီ်သင်�ချ�န့်း�အတွက်� လ့�အပို့�မော်သ်အမော်ထ်က်�အက်ူ
မြပို့ုပို့စီစည်����်�က့်� မော်�်�မြပို့မော်သ်စီ်�ပို့ွ�ချ�တံစီ�လ�ံ�နှှင်�် သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူအတွက်� 
အမော်ထ်က်�အက်ူမြ�စီ��ည်�် �ှတ�စီ���်�အ်�သင်�တန်း���စီ�ှီမြပို့င်��င်�မြချင်��မြ�စီ�သည်�။

• လှ�ပို့��ှ်�မော်�်င်��ွက်��ု��်�- စီ်သင်�ချ�န့်း�တ့�င်��တွင်� လ�ပို့�မော်�်င်��ု��်�အ်� မော်အ်က်�ပို့ါ
အတ့�င်�� ချွ�မြချ်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�-

• �ည်��ွယ�ချ�က်�- လုပို့��ှ်�မော်�်င်��ွက်��ု၏ �ည်��ွယ�ချ�က်�အ်��ှင်��လင်��မြချင်�� 
(စီ်သင်�ချ�န့်း�၏ �ည်��ှန်း��ချ�က်�နှှင်�် �ည်�က်�သ့်�� �က်�နှွယ�သည်�က့်�အမော်မြချချသံည်�)

• အချ�န့်း�- လုပို့���ှ်�မော်�်င်��ွက်��န်း� �က််မြ�င််�ချ�န့်း�

• သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူအတွက်�လ���ည�န်�ချ�က်���်�- အစီ့တ�အပို့့�င်��တစီ�ချ�စီီ၏ �က််ချ�န့်း�
အပို့ါအဝင်� �ည်�သ့�� မော်�်င်��ွက်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��အ�င်�်�င်�်ည�န်��က််�ချ�က်�

န်းပံို့ါတ�စီဉ်�တပို့�မြချင်�� - မော်န်း်က်��က်�တွ�ပို့ါ အမော်ထ်က်�အက်ူမြပို့ုပို့စီစည်����်�၊ အသ��ံမြပို့ု�ည််� 
�င်��မြ�စီ���်�အ်�လ��ံက့်� ၎င်��တ့��အ်�အသ��ံမြပို့ု�ည််� မော်န်း်�က်�၊ စီ်သင်�ချ�န့်း�နှှင်�် လှ�ပို့��ှ်��ုတ့��အ�
အစီဉ်�လ့�က်� န်းပံို့ါတ�စီဉ်�တပို့�မော်ပို့���ည်�။ အမော်ထ်က်�အက်ူမြပို့ုပို့စီစည်��တစီ�ချ�၊ �င်��မြ�စီ�တစီ�ချ�၏ 
အ�ှတ�စီဉ်�သည်� ၂.၃.၄ မြ�စီ�ပို့ါက် ၎င်��သည်� -

• ၂ �က်�မော်မြ�်က်��က်�

• စီ်သင်�ချ�န့်း� ၃

• ၄ ချ�မော်မြ�်က်� လှ�ပို့��ှ်��ှ�တွင်� အသ��ံမြပို့ု�ည််�ပို့စီစည်��မြ�စီ�ပို့ါသည်�။
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သိင့်�တန်း��ပး��ချ�မိုး
�မိုး��ညာ�န်း��ချ�က်�
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က်���၊မိုးဒေ����အဒေ�ချ�ပုချ�ဉ်း��က်ပ��ချင့်��အတ့က်��မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�

နှ့�င်�င်တံစီ�ချ�နှှင်�်တစီ�ချ�အ�က််� က်�်�၊�မော်���်နှှင််�ပို့တ�သက်�၍ မော်မြ��ှင်���ုပို့�စံီကံ်ွ�မြပို့်�မြချ်�န်း်�
ပို့ါသည်�။ အချို့့���မော်သ် နှ့�င်�င်ံ��်�တွင်� က်�်�၊� �ဟု�တ�မော်သ် အမြချ်�လ့င်�အမော်�က််င်��မော်�ွ�မော်နှွ�
�်တွင်� ပို့ါဝင်�မော်�ွ�မော်နှွ�သူ��်�သည်� သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့�က်ပို့ါသည်�။ ဤသ့���့�ပို့ါလျှှင� 
သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်�အ�့�ပို့ါအမော်�က််င်��အ�်အ်� ဦး�မော်�်င်�မော်�ွ�မော်နှွ�နှ့�င်�မော်သ် အ�ည်�အချ�င်��
�ှ့ပို့ါက် ထ့�သ့��လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� အ်�မော်ပို့�ပို့ါသည်�။ အ�့�ပို့ါအမော်�က််င်��အ�်က့်�သင်�ရှု့��ည့်န်း��တ���
တွင်�လည်��ထည်�်သွင်��မြချင်��မြ�င််� ပို့့��့�မော်န်း�်မော်ပို့�နှ့�င်�သည်�။

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူမိုးှထပ�မိုး��ဖွဲ့ညာ်�စိုး့က်��ချင့်��

ဤသင်�ရှု့��ည့်န်း��တ���တွင်�ပို့ါဝင်�မော်သ် သင်�ချန်း��စီ်အက်�ဉ်��ချို့့�ပ်���်�သည်�ပို့့��ချ��ည်�်လ���ည့်န်း�ချ�က်� 
အမော်သ�စီ့တ�အ်� မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ်�လည်��သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက့်�ယ�တ့�င်�လ့�အပို့�သလ့� တီထွင်�
မြ�ည်�်စီွက်��န်း�လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။ ၎င်��တ့���ှ်-

• မော်�်�ဂျူး့း� ၁ ၏ အ�ွင်�်သင်�ချန်း��စီ်အ်�န်းနံ်းက်�အမော်စီ်���ံအချ�န့်း�တွင်�သ်ပြုပ်�လ�ပို့�ပို့ါ။
• မော်န်း်စီဉ်�သင်��က််��ု ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�၌ တစီ�မော်န်း်တ် သင်��က််�ချ�်သည်�အမော်ပို့် မော်��ချွန်း����်�

မော်��မြ�န်း��မြချင်��ပြုပ်�လ�ပို့�ပို့ါ။ (သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််� သင်�ချန်း��စီ် �န်း��စီစီ�ချ�က်� 
မြ�ည်�်စီွက်�မော်ပို့���ည််� မော်န်း်က်����ံမော်န်း်�ှလွ�၍)

• ယ�န်း�မော်န်း်သင်��က််���ု��်��ှအဓိ့က်အချ�က်�အလက်���်�က့်�မြပို့န်း�လည်�သ�ံ�သပို့�မြချင်��က့်� 
မော်န်း်စီဥ�န်းံန်းက်�ပို့့�င်��အချ�န့်း�တွင်�ပြုပ်�လ�ပို့�ပို့ါ။

• မော်န်း်လည်�ပို့့�င်��သင်�ချန်း��စီ်��်�အတွက်� နှ့���က််�တက်�ကြွက်�ုနှှင်�် သ့မြ�င်��ုအ� အ်ရှု�စံီ့�က်�နှ့�င်�
စီွ���က့်� မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့��န်း�အတွက်� မော်န်း်လည်�စီ်စီ်�ပြီးပို့ီ�နှ့���က််�မော်စီ�န်း� မော်လက််�င်�်ချန်း����်�က့်�
လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� အကြံက်ံပြုပ်�လ့�ပို့ါသည်�။

မော်အ်က်�ပို့ါအချန်း����်�တွင်�ထ့�သ့��လ�ပို့�မော်�်င်��န်း�လ���ညွှှန်း�ချ�က်�နှှင်�်န်းည်��လ�����်�ပို့ါဝင်�သည်�။

သိင့်�တန်း��အဖွဲ့့င့်�်ချ� းန်း�

သင်�တန်း��အစီီအစီဉ်�တစီ�ချ�၏ ပို့ထ���ံ�မော်န်း်၏ အ�ွင်�်ချ�န့်း�အ်�သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှ စီ့တ�ကြို���� �
မော်�်င်��ွက်�ချွင်�် မော်ပို့�သင််�သည်�။ သ့���်တွင်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့�� ပို့ါဝင်�သင်�်သည်�-

၁။ တစိုး�ဦး�နှှင့်�်တစိုး�ဦး��င့်��နှှီ�ဒေစိုး�န်း� ��ပ�ဒေဆ�င့်�ချ�က်� - ဒေပ���စိုး��ဒေက်�င့်��ဒေသိ�န်းညာ���မိုး��
�ဖွဲ့င့််� သိင့်�တန်း��သိ��မိုး���အချ�င့်��ချ�င့်��မိုးးတ�ဆက်��ချင့်��

သင်�တန်း��သ်�အချ�င်��ချ�င်���ူလက်ပို့င်� သ့�ှ့မော်န်းမော်စီက််�ူ ဤအစီီအစီဉ်�အ်�လ�ပို့�မော်�်င်�
သင်�်သည်�။ ယင်��သ့��လ�ပို့�မော်�်င်�မြချင်��သည်� သင်�တန်း��သည်� မော်��က်င်��လ�ံခြုံချို့ံ�၍ လူတ့�င်��
ပို့ါဝင်�ချွင်�်�မော်သ် ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�ဟု�ချစံီ်�မော်စီသည်�။ထ့�သ့��လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� န်းည်��လ���
မော်မြ�်က်���်�စီွ်အ်�အင်�တ်န်းက်�မော်ပို့်တွင်� �ှ်မော်�ွနှ့�င်�ပြီးပို့ီ�အချ�င်��ချ�င်���င်��နှှီ��ွမျှ��ဝင်�သည်� 
မြ�စီ�မော်စီ၊ �သ့�ှ့သည်� မြ�စီ�မော်စီအသ��ံပြုပ်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�်အ်�မြ�င််�-
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• Dominoes (�း��ဇိုက်�မိုး���)
• ပို့ါဝင်�သူ��်�အ်� A4 စီ်�ွက်�တစီ��ွက်�စီီနှှင်�် မော်�်ပို့င်�တစီ�မော်ချ�်င်��စီီမော်ပို့�ထ်�ပို့ါ

�ည်�။ စီ်�ွက်�အ်�အလယ�တည်�်တည်�်�ှ မော်ချါက်�ချ့�င်��ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� အ�့�ပို့ါမော်ချါက်�
�်မော်ပို့်တွင်� ��ဉ်��တစီ�မော်�က််င်���ွ�ချ့�င်��ပို့ါ။ စီ်�ွက်�သည်� Domino (ေ့��ဇူးက်�) က်�သ့်�� 
ထင်��ှ်�စီွ်နှှစီ�ပို့့�င်��မြ�စီ�သွ်�ပို့ါ�ည်�။

• ပို့ါဝင်�သူ��်�အ်� ၎င်��တ့��၏အလ�ပို့�အ်�က့်�ယ�စီ်�ပြုပ်��ည်�် ရှု�ပို့�ပို့�တံစီ�ပို့�ံ (စီ်သ်�
�ပို့ါ) အ်�စီ်�ွက်�တစီ�ပို့့�င်��မော်���ွ�ချ့�င်��ပြီးပို့ီ�အမြချ်�တစီ�ပို့့�င်��တွင်� ၎င်��တ့��၏ က့်�ယ�ပို့့�င်�
�ဝအ်�က့်�ယ�စီ်�ပြုပ်��ည်�် ရှု�ပို့�ပို့�တံစီ�ပို့�အံ်�မော်���ွ�ချ့�င်��ပို့ါ။ ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� ၎င်��တ့��
အ်�လ��ံအ်�စီက်�ဝ့�င်��ပို့�ံသဏ္ဍာ�န် � �တ�တပို့��ပို့�ချ့�င်��ပို့ါ။

• သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှ စီတင်�၍ သင်�တန်း��သ်���်�က် ၎င်��တ့��မော်���ွ�ထ်� မော်သ်ပို့�ံ
��်�က့်�အသ��ံပြုပ်�၍ �့တ��က်�ချ့�င်��ပို့ါ။ ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� မော်���ွ�ထ်�မော်သ် ပို့��ံ�်�အ်�
�က်���မြပို့င်�တွင်� ချ�ထ်�လ့�က်�ပို့ါ။

• အလ�ပို့� (သ့��) က့်�ယ�ပို့့�င်��ဝတူည်ီသည်�် သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�၏ ရှု�ပို့�ပို့�နံှှင်�် အမြချ်�
တစီ�ဦး�၏ရှု�ပို့�ပို့�ကံ့်��က်�ပို့ါ။

• ထ့�သ့��လ�ပို့�မော်�်င်��ုက့်�သင်�တန်း��သ်�အ်�လ�ံ�၏ရှု�ပို့�ပို့�ံ��်��က်�စီပို့�သွ်�သည်�
အထ့အချ�င်��ချ�င်���့တ��က်�၍ လ�ပို့�မော်�်င်�ပို့ါ။

• Call my Bluff (�းမိုး�မိုး�းမိုး� ချန်း�့မိုးှန်း��သိညာ�် က်စိုး��န်းညာ��)
• သင်�တန်း��သ်���်�အ်�စီ်�ွက်�တစီ�ချ�မော်ပို့ါ�တွင်� ၎င်��တ့��က့်�ယ�မော်��က့်�ယ�တ်

အချ�က်� (၃) ချ�မော်��ချ့�င်��ပို့ါ။
• တစီ�ချ�က်�က့်�အ�ှ်�မော်��ချ့�င်��ပို့ါ (လ့���င်�)။
• နှှစီ�ချ�က်�က့်�အ�ှန်း�မော်��ချ့�င်��ပို့ါ။

• သင်�တန်း��သ်���်�က် ၎င်��တ့��မော်��ထ်�မော်သ်အချ�က်���်�အ်� အသထံွက်��တ�မြပို့
ပြီးပို့ီ� အမြချ်�သင်�တန်း��သ်� ��်�က်အချ�က်� (၃) ချ�က်�အန်းက်� �ှန်း�သည်�်အချ�က်�အ်�
ချန်း�်�ှန်း��ချ့�င်��ပို့ါ။

• သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�၏ အချ�က်� (၃) ချ�က်�မြ�င််� စီတင်�သင်�်ပို့ါသည်�။ မြ�စီ�နှ့�င်�ပို့ါက်
ပို့��ံှန်း��ဟု�တ�မော်သ် (သ့��) မော်ပို့�်��ွှင်�စီ�်မော်က််င်��မော်သ်အချ�က်���်�အ်�မော်�ွ�ချ�ယ�ပို့ါ။

• ဤလ�ပို့�မော်�်င်��ှ�သည်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်�မော်ပို့�်��ွှင်�မော်စီပြီးပို့ီ�အတူ�ယ�မော်�်
မြချင်��မြ�င််� စီ့တ�သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်မြ�စီ�မော်စီပို့ါ�ည်�။

• Desert Island Items (�န္တာာ�ရ�ွန်��တ့င့်�ယ်ူသိ့��မိုးညာ်� ပ်စ္စစည��ဒေ�ွ�ချး�င့်��ဒေသိ�က်စိုး��
န်းညာ��)

• သင်�တန်း��သ်���်�အ်��န္တာာ�ရ�ွန်��တစ္စ��ွန်��တွင်� တစီ�မော်ယ်က်�တည်�� (၃) လ
မော်န်း�န်း� မော်�ွ�ချ�ယ�ချ�ံမော်�က််င်��မော်မြပို့်ပို့ါ။

• အ�့�ပို့ါသင်�တန်း��သ်�အ်�ဇူး့��ချံပို့စီစည်��တစီ�ချ� (ချ�စီ�ချင်�သူ��်�၏ ဓိ်တ�ပို့�ံတစီ�ပို့�ံ 
(သ့��) မော်န်း်စီဉ်�သ��ံပို့စီစည်��တစီ�ချ��ဟု�တ�မော်သ်) ယူမော်�်င်�ချွင်�်မြပို့ုမော်�က််င်��မော်မြပို့်မြပို့ပို့ါ။ 
ပို့ါဝင်�သူ��်��ှ ၎င်��တ့��အမော်မြ���်�က့်�မော်�ွ�ချ�ယ��န်း� အချ�န့်း�အန်းည်��င်ယ�မော်ပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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• သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှ ၎င်��၏တန်း��့��ကြီးက်ီ�ပို့စီစည်���ှ်�ည်�သည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��နှှင်�် ထ့�
ပို့စီစည်��က့်� မော်�ွ�ချ�ယ��မြချင်�� အမော်�က််င်���င်��တ့��က့်��ှင်��မြပို့မော်ပို့���ည်�။ ထ့��မော်န်း်က်� အ�ွ��
ဝင်���်�သည်� ၎င်��တ့��မော်�ွ�ချ�ယ��ည်�် ပို့စီစည်����်�နှှင််� မော်�ွ�ချ�ယ��မြချင်��အမော်�က််င်���င်��
��်�က့်�အလှည််�က်� �ှင်��မြပို့�ပို့ါ�ည်�။
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၂။ ဒေမိုး��ဂျူး�း�(၁) နှှင့််�မိုးးတ�ဆက်�ဒေပ�ပါ
တင်��က်�မြပို့သ�ှ�၏ အ�ွင်�်�လ့�က်�တွင်� မော်�်�ဂျူး့း� (သ့��) သင်�တန်း��နှှင်�် ပို့တ�သက်�သည်�် 
အက်�ဉ်��ချို့့ံ��နှှင်�် သင်�တန်း��အစီီအစီဉ်�အ်��ည်�က်�သ့်��မော်���ွ�ထ်�သည်�က့်�သင်�တန်း��သ်�
��်�အ်��ှင်��လင်��ပို့ါ။ လက်�စီွ�စီ်မော်စီ်င်���်�မြ�န်း�်မော်ဝမော်ပို့��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��မော်မြပို့်မြပို့ပြီးပို့ီ�
သင်�တန်း��အစီအ���ံလ�ပို့�မော်�်င်�မျှုတ့�င်��တွင်� အ�ွ��လ့�က်�ပို့ူ�မော်ပို့ါင်��လ�ပို့�မော်�်င်�မြချင်��သည်� 
ပို့့��့�မော်က််င်���ွန်း�သမြ�င််� အ�့�ပို့ါလက်�စီွ�စီ်မော်စီ်င်�အ်� တစီ�ဦး�ချ�င်��သီ�မြချ်��တ�ရှုုမြချင်���ှ 
မော်�ှ်င်��က်ဉ်��န်း�တ့��က့်�မော်မြပို့်�က််�ပို့ါ။

၃။ ဒေမိုး�ှ��မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး���၊ ဒေမိုး�ှ���င့်�်ချ�က်�နှှင့်�် စိုးး���းမိုး�မိုးမိုး���

သင်�တန်း��သ်���်�၏ သင်�တန်း��အမျှောပ််စီ့���့��မျှု��်� (ဥပို့�် သင်�တန်း��သ်���်�သည်� 
၎င်��တ့��၏က့်�ယ�မော်�� က့်�ယ�တ်အချ�က်�အလက်���်�မော်��မြ�န်း��ချံ��န်း�မော်�က််က်��ွ�ံနှ့�င်��က်
သမြ�င််�)အ်�သ့�ှ့မြချင်��မြ�င််� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�မျှု န်းည်��စီန်းစီ���်�က့်�လ့�အပို့�သလ့�စီီ�မံော်�်င်��ွက်�
နှ့�င်��န်း�အတွက်� န်းည်��မြပို့��်�သည်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ မျှောမျှှ���ှန်း��ချ�က်���်�အ်�သ့�ှ့�န်း� 
အမော်��ကြီးက်ီ�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�်သင်�တန်း��သ်���်�သည်� ၎င်��တ့��၏ က့်�ယ�မော်��အချ�က်�အလက်�
��်�က့်� မျှ့ှမော်ဝချ့�င်���ည်�က့်�စီ့���့���က်ပို့ါသလ်�။ မျှောမျှှ� ��ှန်း��ချ�က်���်�နှှင်�် စီ့���့��မျှု��်�က့်�
ကြို���တင်�သ့�ှ့ထ်�ပို့ါက်သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�သည်� အ�ွင်�်စီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� မျှောမျှှ� ��ှန်း��ချ�က်� 
��်�က့်�စီီ�မံြချင်��သ့���ဟု�တ� အတည်�ပြုပ်�မြချင်��နှှင်�် ၎င်��တ့��မော်မြပို့်မြပို့လ်�ည််� စီ့���့��မျှု��်�နှှင်�် 
ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ�စီ့တ�မော်အ�မော်စီမြချင်��မြ�င််� လ့�အပို့�သလ့�က်ွပို့�က်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ 

သင်�တန်း��သ်���်�အ်�သ့��မော်�ွ�စီွ်မြ�င််� �ည်�သူ်အမော်�က််င်�� မော်မြပို့်�့�မော်န်းမော်�က််င်���သ့
မော်အ်င်� �ှတ�ချ�က်�မော်ပို့� မော်မြပို့်�့�မြချင်��မြ�င််� အမော်တွ�အကြို�ံ�မျှ့�� မျှှမော်ဝမြချင်��သည်� လ�ံခြုံချို့ံ�မျှု�ှ့သည်�
ဟု� သင်�တန်း��သ်� ��်�အ်�ချစံီ်��မော်စီ�ည်�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ သင်�တန်း���စီ�ီလ့�အပို့�ချ�က်� 
စီစီ�တ���မော်က််က်�ယူမြချင်��မြ�င််� သင်�တန်း��သ်���်�၏ အချ�က်�အလက်���်�အ်�သင်�တန်း��
ပို့့��ချ�သူ��်�က်သ့�ှ့နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

အမြချ်�န်းည်��လ����ှ်သင်�တန်း��စီတင်��ွင်�်လှစီ�ချ�န့်း�တွင်� လူတ့�င်��ပို့ါဝင်�နှ့�င်�မော်သ်န်းည်��လ���
မြ�င််� မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်�� မော်မြ��ှင်��နှ့�င်�သည်�။

မျှောမျှှ� �လင်�်ချ�က်���်�နှှင်�် စီ့���့��မျှု��်�

• အချန်း��မော်�ှ��ှ့ flip chart ၏ အလယ�တည်�်တည်�်တွင်� မော်ေါင်�လ့�က်���ဉ်��တစီ�မော်�က််င်��
�ွ�ပို့ါ။

• ��ဉ်��၏တစီ��က်�အမော်ပို့်���ံတွင်� မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်���်�ဟု�မော်��ပြီးပို့ီ� အမြချ်�တစီ��က်�
တွင်� စီ့���့���ု��်�ဟု� မော်��ပို့ါ။

• flip chart မော်ပို့်တွင်� က်ပို့�နှ့�င်��န်း�အတွက်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်�ပို့့��စီက်တ�အ�ွယ�
စီက်းူ (သ့��) အမော်န်း်က်��က်�တွင်� မော်က််�ပို့ါသည်�် �ှတ�စီ�မော်���ှတ�သည်�် စီက်းူ��်�မြ�န်း�်
မော်ဝမော်ပို့�ပို့ါ။

• သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�စီီအ်�စီက်းူ��်� ၄ �ွက်��ှ ၆ �ွက်�အထ့မော်ပို့�ထ်�ပြီးပို့ီ� �တူည်ီ
မော်သ်အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�အ်�အ�့�ပို့ါစီက်းူ��်�တွင်� မော်��ချ့�င်��ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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• မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်���်�မော်ချါင်��စီဉ်�အတွက်� ဤသင်�တန်း���ှ�ည်�သည်�တ့�� မော်�ှ်�လင်�်သည်� 
(ဥပို့�်အမော်�က််င်��အ�်တစီ�ချ�က့်�အမော်သ�စီ့တ�က့်�သ့�ှ့�န်း� (သ့��) က်ွ���က်�င်�
တတ�မော်မြ�်က်��န်း�) က့်�မော်��ချ့�င်��ပို့ါ။

• စီ့���့���ု��်�အတွက်� သင်�တန်း��တွင်� ပို့့��ချ�မော်သ်အမော်�က််င်��အ�်��်� (သ့��)           
န်းည်��လ���တ့��မော်�က််င််� (ဥပို့�်သရှု�ပို့�မြပို့ချ့�င်��မော်စီ�ု��်�နှှင််� သင်��က််��ုအသစီ���်�) 
သင်�တန်း��သ်���်� စီ့���့���သည်���်� က့်�မော်��ပို့ါ။

• �ည်�သည်�်�ှတ�စီ�က့်��ည်�သူက်မော်��သည်�ဟု�အမြချ်�သူ��်��သ့�ှ့နှ့�င်��န်း� မော်�်င်��ွက်�
ပြီးပို့ီ�သင်�တန်း��သ်� ��်�အ်� ၎င်��တ့��မော်တွ�ထင်�သ�ှက့်�ချ�မော်���န်း� တ့�က်�တွန်း��ပို့ါ။

• သင်�တန်း��သ်���်�အ်�လ��ံသည်� ၎င်��တ့��၏�ှတ�စီ�စီက်းူ��်�အ်� flip chart မော်ပို့်
တွင်� က်ပို့�ပြီးပို့ီ�သည််�အချါတွင်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက်ပြီးင့်��သက်�စီွ်�တ�ရှုုပြီးပို့ီ�လူန်းည်��စီ�
တွင်� သင်��က််�န်းည်��စီန်းစီ�နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍စီ့���့���ု��်��ှ့မော်န်းသလ်�စီသမြ�င််� 
မော်ယ��ယ�တူည်ီမော်န်းမော်သ် အမော်�က််င်��အ�်��်� က့်�အ�ပို့�စီ��ွ��နှ့�င်�သလ်��က်ည််�ပို့ါ။

• သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်���်�နှှင်�် စီ့���့���ု��်�အမော်ပို့် အမော်မြချချ၍ံ 
သင်�်မော်တ်�သလ့�စီီ�လံ�ပို့�မော်�်င်���ည်�။

၄။ ���ခြံချ�ု မိုးအက်�အက့်ယ်�ဒေပ��ချင့်��
လူတစီ�ဦး�နှှင်�်တစီ�ဦး�သည်���ချံနှ့�င်�မော်အ်င်� မော်ပို့ါက်�က်ွ�မော်စီတတ�မော်သ်အချ�က်���်��တူည်ီ�က်
သမြ�င််� သင်�တန်း��၏ ပို့ထ����ံအချ�န့်း�တ့�င်��တွင်� သင်�တန်း��က််လအတွင်��
စီ့တ��သက်�သ်ချစံီ်��ပို့ါက် သင်�တန်း��ချန်း���အမြပို့င်�သ့�� မျှောချို့တတထွက်�မော်န်းမြချင်��အ်�န်း်�လည်�
လက်�ချံမော်�က််င်��သင်�တန်း��သ်���်�အ်�အသ့မော်ပို့�မော်မြပို့်�က််�မြချင်��အစီီအစီဉ်�ပို့ါဝင်�သင်�်
သည်�။ ထ့��မြပို့င်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူထ�ံှ လ့�အပို့�ပို့ါက်အက်ူအည်ီ�ယူနှ့�င်�မော်�က််င်��အသ့မော်ပို့�
�ပို့ါ�ည်�။ သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�ချ�င်��စီီအမော်န်းမြ�င််� �ည်�သည်�်အမော်�က််င်��အ�်သည်� 
စီ့တ�မော်ပို့ါက်�က်ွ�မော်စီတတ�မော်�က််င်�� သင်�တန်း���စီ�ီကြီးက့်ုတင်�သ့�ှ့ထ်�ပြီးပို့ီ�လ့�အပို့�ပို့ါက်�ည်�သ့��
ဝန်း�မော်�်င်��ု�ယူနှ့�င်�မော်�က််င်��သ့�ှ့ထ်�သင််�သည်�။ ဥပို့�်အသ��ံပြုပ်�နှ့�င်��ည်�် မော်ေသတွင်��
တ့�င်�ပို့င်�မော်�ွ�မော်နှွ�မော်��ဝန်း�မော်�်င်��ု��်�သ့�� ည့်န်း���့�မော်ပို့�နှ့�င်�သည်�။

၅။ အက်ူ��ပ�င့်န်း��စိုးဉ်း�မိုး���
သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က်�သ့်��မော်သ်အမော်မြချချလံ့�အပို့�ချ�က်���်�မြ�ည််�တင်��နှ့�င်�
�န်း� လ့�အပို့�သည်�် က့်စီစ�ပို့���်�က့်�လည်��တ်ဝန်း�ယူမော်ပို့���ည်�။

• မော်��က်င်���ုနှှင်�် လ�ံခြုံချုံစီ့တ�ချ���ု - ဥပို့�်အမော်��မော်ပို့်ထွက်�မော်ပို့ါက်�နှှင်�် အနှတ�်ယ��ှ့
မော်�က််င်�� အချ�က်�မော်ပို့�သ�ံက််��ပို့ါက်�ည်�က်�သ့်��မြပို့ုလ�ပို့��လ�

• သန်း�်စီင်�ချန်း��နှှင်�် မော်�ချ� ့ု�ချန်း����်�၏ တည်�မော်န်း�်
• မော်န်း်လည်�စီ်စီ်�ချ�န့်း�နှှင်�် အမြချ်��က်�နှွယ�သည်�် အမော်သ�စီ့တ�အချ�က်���်�
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၆။ အဒေ�ချချ�စိုးညာ��မိုး�ဉ်း��မိုး���
သင်�တန်း��အ်�လ��ံ၏အစီတွင်�သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း��သ်���်�နှှင််�အတူ သင်�တန်း�� 
အမော်မြချချစံီည်����ဉ်�� ��်� မော်���ွ�မြချင်��မြ�င််�  အ်�လ��ံသမော်�်တူည်ီသည််�န်းည်��လ�����်���ှ့ပို့ါ�ည်�။ 
ထ့�သ့��မြပို့ုလ�ပို့�မြချင်��မြ�င််� အနှုတ�လက်ဏာ်မော်�်င်��ည်�် အမော်မြပို့်င်��အလ���်�အ်� မော်လှ််ချ�မော်ပို့�နှ့�င်�
ပြီးပို့ီ�စီ်သင်�ချ�န့်း�အတွင်�� �့��့�င်����န်း�� အသ�ံ�မြပို့ုမြချင်��က်�သ့်��မော်သ်�မော်က််င်��သည်�် အမော်လအ်ထ��်�
လည်��ထ့န်း��သ့���နှ့�င်��ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

အမော်မြချချံစီည်����ဉ်����်�အ်�သင်�တန်း��ချန်း���မော်�ှ��ှ့စီ်�ွက်��ှည်�ကြီးက်ီ�မော်ပို့်တွင်�မော်��သ်�ထ်�ပြီးပို့ီ�
သင်�တန်း��သ်���်��ှလည်�� ပို့ါဝင်�သင်�်သည်�်အချ�က်���်�အကြံက်ဉံာ်ဏာ�မော်ပို့�နှ့�င်��န်း� မော်��မြ�န်း����ည်�
မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ အမော်မြချချ ံစီည်����ဉ်����်�တွင်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့�� ပို့ါဝင်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�-

• �့��့�င်����န်း����်�အ်�သင်�တန်း��သ်���်�၏ အ့တ�ထ�တွင်� န်း်�ချ�န့်း�အထ့
     သ့����ည်��ထ်���ည်�။

• �့�့တ့��အ�ွ��အတွင်��တစီ�ဦး�ဦး��ှ မော်�ွ�မော်နှွ�မော်န်းစီဉ်� မော်���ှ စီက််�အပြီးပို့့ုင်� �မော်မြပို့်�ပို့ါ။

• �တူည်ီမော်သ်အမြ�င်�အ်�မော်လ�စီ်�ပို့ါ။

• သင်�တန်း��ချန်း���အတွင်��မော်မြပို့်�့�မော်�ွ�မော်နှွ��ု��်�အ်�မြပို့င်�ပို့သ့��
     �မော်ပို့ါက်��က််�ပို့ါမော်စီနှှင််�။

• သင်�တန်း��န်း်�ချ�န့်း�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� သင်�တန်း��ချန်း���အတွင်��သ့�� လူတ့�င်��အချ�န့်း��ီမြပို့န်း�လည်� 
ဝင်�မော်�်က်�သင်�်ပို့ါသည်�။

၇။ ဒေမိုး�ချ့န်း��ဥယ်��ဉ်း�နှှင့်�် �င့်���မိုးစိုး�စိုး�မိုး�က်�နှှ�

• မော်��ချွန်း����်�-စီ်သင်�ချ�န့်း�အတွင်��သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက်မြပို့န်း�လည်�မော်မြ��က််�မြချင်����ှ့
ဟု�ချစံီ်��မော်သ်�ည်�သည်�်မော်��ချွန်း����်�က့်���့� သင်�တန်း��သ်���်��ှ တ့တ�တ�့တ� 
လ်မော်�်က်�မော်��သ်�နှ့�င်�သည်�။ သ့���ဟု�တ� သင်�တန်း��သ်���်�အ်�မြပို့န်း�လည်�
မော်မြ��က််�မြချင်���မြပို့ုဟု�ထင်�သည်�် မော်��ချွန်း��အ်�သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် မော်��နှ့�င်�သည်�။ 
သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� မော်��ချွန်း����်�က့်�မြပို့န်း�လည်��တ�ရှုုပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� အမြချ်�သင််�မော်တ်�
သည်�် အချ�န့်း�တွင်� အ�့�ပို့ါမော်��ချွန်း����်�က့်�မော်မြ��က််�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

• �င်��မြ�စီ���်� - သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူနှှင်�် သင်�တန်း��သ်���်�သည်� သင်�တန်း��က််လ
တွင်� အသ�ံ�ဝင်��ည်�် အ�င်��အမြ�စီ���်�အ်� (စီ်အ�ပို့���်�၊ ဝက်����့�ေ���်�စီသမြ�င််�) 
မော်တွ�မော်တ်ပြီးပို့ီ�သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း��သ်���်�အတွက်� အသ�ံ�မြပို့ုနှ့�င်��ည်�် 
�င်��မြ�စီ���်�က့်�အ�့�ပို့ါ �င်��မြ�စီ�စီ်�ွက်�တွင်� မော်��ထ်�နှ့�င်�သည်�။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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ဒေန်း့စိုးဉ်း�တ����ပန်း�ချ�က်�မိုး��� (သိင့်�တန်း��ပြီးပီ�ဆ���ချ� းန်း�)
 
န်း�န်းက်�ပး�င့်��ခြံချ�ု င့်��သိ���သိပ��ချင့်��
သင်�တန်း��၏ န်းနံ်းက်�ပို့့�င်��အချ�န့်း�အ်�ယ�န်း�မော်န်း်�ှပို့့��ချ�ချ�မ်ော်သ်သင်�ချန်း��စီ်��်�ထ��ှ အဓိ့က်က်�မော်သ် 
အချ�က်���်�အ်�မြပို့န်း�လည်�ခြုံချုံင်�သံ�ံ�သပို့�မြချင်��မြ�င််� စီတင်�သင်�်ပို့ါသည်�။ ဤအစီီအစီဉ်�အ်� ၁၅ 
�့န်းစီ�ထက်� �ပို့့��့�သည်�် မော်ပို့�်���င်��ွယ�မော်က််င်��မော်သ်အစီီအစီဉ်�မြ�င််� မော်�်င်��ွက်�သင်�်ပို့ါသည်�။ 
အ�့�ပို့ါအစီီအစီဉ်���်�တွင်�

• အ�ွ��လ့�က်�ပို့မော်ဟုဠိ့  
• သင်�တန်း��သ်���်�အချ�င်��ချ�င်��မော်�်လ��ံပို့စီ�မော်ပို့ါက်�မော်သ်က်စီ်�န်းည်��မြ�င််� ယ�န်း�မော်န်း်က်

မော်��ချွန်း����်�က့်� မော်��မြ�န်း��မြချင်��နှှင်�် မော်မြ��က််�မြချင်��
• စီ�ူးအပို့့�င်��မော်ပို့်တွင်� မော်��သ်�ထ်�မော်သ်ကြီးက့်ုတင်�စီီစီဉ်�ထ်�သည်�် မော်��ချွန်း����်�အ်�

ဦး�ထ�ပို့�တစီ�ချ�အတွင်��ထည်�်ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��သ်���်��ှ အလှည်�်က်�နှုက်�၍ က်��်မော်��ချွန်း��
က့်�မော်မြ��က််�မြချင်��

စီီစီဉ်�သူသည်� ခြုံချံု င်�သံ�ံ�သပို့�မြချင်��အပို့့�င်��တွင်� သင်�တန်း��သ်�အ်�လ�ံ� (အ�� ့ု�သ်�၊ အ�� ့ု�သ�ီ�) 
ပို့ါဝင်�မော်စီသင်�်ပို့ါသည်�။

ဒေန်း�ညာ�စိုး�ပြီးပီ�ဒေန်း�က်� တက်�ကြွက်ဒေအ�င့်���့ဒေဆ��မိုးမိုး���

သင်�တန်း��သ်���်�၏ စီွ���အင်���်�နှှင်�် ပို့ူ�မော်ပို့ါင်��ပို့ါဝင်��ုတ့��သည်� မော်န်း်လည်�စီ်စီ်�သ��ံပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� 
ယ�တ�မော်လ�်သ်ွ်�ပို့ါသည်�။ သ့��ပို့ါ၍ မော်န်း်လည်�ပို့့�င်��အချ�န့်း�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်� က့်�ယ�က််ယ 
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လှ�ပို့��ှ်��ှ���်�မြပို့ုလ�ပို့�နှ့�င်��ည်�် မော်ပို့�်���င်�စီ�်အစီီအစီဉ်�မြ�င်�် စီတင်��န်း� အကြံက်မံြပို့ုပို့ါသည်�။ 

ထ့�က်�်သ့��မော်သ်အစီီအစီဉ်���်�အ်�အင်�တ်န်းက်�မော်ပို့်တွင်���်�စီွ်မော်တွ��ှ့နှ့�င်�သလ့�သင်�တန်း��ပို့့��ချ�
သူင်ယ�စီဉ်��ဝက်က်စီ်�ချ�်မော်သ်က်စီ်�န်းည်����်�က့်�သစီ�လွင်�စီွ်မြပို့န်း�လည်�တီထွင်�၍လည်��
က်စီ်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ အဓိ့က်�ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် သင်�တန်း��သ်���်�ထ့�င်�င့်�က်��မော်န်း�� လှ�ပို့��ှ်��ု�ှ့
မော်စီ�န်း�မြ�စီ�သည်�။

သ့���်တွင်� ထ့�က်�သ့်��က်စီ်�မြချင်��သည်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်�ရှု�ပို့�ပို့့�င်�� (သ့��) စီ့တ�ပို့့�င်���့�င်��် 
�သက်��သ်မြ�စီ�မော်စီနှ့�င်�သလ်�မော်��မြ�န်း���န်း� �မော်�ပ်ို့ါနှှင်�်။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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ဒေမိုး��ဂျူး�း�
အက်�ဉ်း��ချ�ု ပ�

�ည်��ွယ�ချ�က်� - ဤမော်�်�ဂျူး�း� (၁) ၏ �ည်��ွယ�ချ�က်��ှ်ဥပို့မော်ေစီ�့���့�မော်��မော်�်င်��ွက်�မော်န်းသည်�် 
အ�်�့ှ��် �အ်� က်�် �၊�မော်���် သမော်�်တ�်��့�င်��်�ူမော်�်င်�တစီ�ချ� �န်း�တ�ီမော်ပို့��န်း�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ 
ဤမော်�်�ဂျူး�း� (၁) သည်� သင်�ရှု့��ည့်န်း��တ��� တစီ�ချ�လ��ံတွင်�ပို့ါ�့ှမော်သ် မော်�်�ဂျူး�း� (၂) နှှင်�် (၃) က့်� သင်�ယူ
�န်း� ��့ှ�မြ�စီ� လ့�အပို့�မော်သ်မြင်���သ�ွယ�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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သိင့်�ကြက်����ချင့်���ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး��� (အပြီးပီ�သိတ�)

မော်�်�ဂျူး�း� (၁) ၏အ���ံသတ� �ည်��ှန်း��ချ�က်���်��ှ် -

၁။  က်�်�၊/�မော်���်သမော်�်တ�်�နှှင််� ၎င်��အ်� လူ�ုမော်��အ� တည်�မော်�်က်�ပို့�၊ံ  
       ထ့န်း��သ့���ပို့�ံနှှင်�်�င်�်က်�မော်မြပို့်င်��လ�ပို့�တံ့��နှှင်�် �့တ��က်�မော်ပို့��န်း�
၂။  က်�်�၊� မော်���် လ�ူုမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်��၏ အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်�ပို့�အံ်� 
       စီူ�စီ����န်း�
၃။  က်�်�၊ �ချွ�မြချ်�သတ��ှတ�မြချင်��နှှင်�် လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်နှှစီ�သက်��ုတ့��က့်� 
       အဓိ့ပ်ာ�ယ � သတ��ှတ��န်း�
၄။  က်�်�၊ �မော်���်အမော်မြချမြပို့ု ချွ�မြချ်��က်��ံမြချင်��အ်� �ီ�မော်�်င်��ထ့��မြပို့�န်း�
၅။  က်�်�၊� မော်���်အမော်မြချမြပို့ု အလွ�သ��ံ�ု/အ�က်����က်�မြချင်��တ့��၏ သမော်�်
       သ�်ဝအ်� မော်�ွ�မော်နှွ��န်း�
၆။   သင်�တန်း��သ်���်�အ်�သက်��့�င်��်ဥပို့မော်ေ�ူမော်�်င်���်�နှှင်�်က်မျှာ�လ�ံ��့�င်��် 
      ပို့ဋိ့ည််ဉ်���်�နှှင်�်လူ်အချွင်�်အမော်��က့်�အမော်မြချချမံော်သ်ချ�ဉ်��က်ပို့��ု��်� �့တ��က်�
      မော်ပို့�နှ့�င်��န်း�တ့��မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ 
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သိင့်�တန်း��အစိုးီအစိုးဉ်း�

ေ�တ့ယမော်န်း်

န်းနံ်းက်�ပို့့�င်��မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�မြချင်��

သင်�ချန်း��စီ်  ၁ - 
လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်နှှစီ�သက်��ုနှှင်�် 
က်�်�၊�ချွ�မြချ်�သတ��ှတ�မြချင်��

အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�

န်း်�ချ�န့်း� (၁၅�့န်းစီ�)

သင်�ချန်း��စီ် ၂ -
လူ�ုမော်���်က်ွ�မြပို့်��ု��်မော်�်စီပို့�
�က်�နှွယ��ုနှှင်�် က်�်�၊�မော်���်

အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�

မော်န်း်လည်�စီ်စီ်�ချ�န့်း� (၆၀�့န်းစီ�)

သင်�ချန်း��စီ် ၃ - 
က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုချွ�မြချ်�

�က်��ံမြချင်��

အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�

န်း်�ချ�န့်း� (၁၅�့န်းစီ�)

သင်�ချန်း��စီ် ၄ - 
ချွ�မြချ်��က်���ံု�့�င်��်

အမော်မြချအမော်န်း

အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�

မော်န်း်စီဉ်�မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�မြချင်��

ပို့ထ�မော်န်း်

ကြီးက့်ု�့�မြချင်��နှှင်�်�့တ��က်�မြချင်��

သင်�ချန်း��စီ်  ၁- 
က်�်�၊�မော်���်အဓိ့ပို့ာ်ယ� သတ��ှတ�

�ွင်�်�့�မြချင်��
အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�

န်း်�ချ�န့်း� (၁၅�့န်းစီ�)

သင်�ချန်း��စီ် ၂ - 
က်�်�၊�မော်���်နှှင််� �က်�နှွယ�မော်သ်
အမြပို့ုအ�ူ��်�နှှင််�အက်� ့ု��က်���်�

အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�

မော်န်း်လည်�စီ်စီ်�ချ�န့်း� (၆၀�့န်းစီ�)

သင်�ချန်း��စီ် ၃- 
က်�်�၊�မော်���်

လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်��နှှင်�် 
�ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေ

အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�

န်း်�ချ�န့်း� (၁၅�့န်းစီ�)

သင်�ချန်း��စီ် ၄- 
က်�်�၊�မော်���်

လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်��

အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�

မော်န်း်စီဉ်�မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�မြချင်��

တတ့ယမော်န်း်

န်းနံ်းက်�ပို့့�င်��မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�မြချင်��

သင်�ချန်း��စီ်  ၁- 
က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ု အလွ�

သ��ံ�ုနှှင်�် အ�က်����က်��ု
အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�

န်း်�ချ�န့်း� (၁၅�့န်းစီ�)

သင်�ချန်း��စီ် ၂ -
က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�
သ��ံ�ုနှှင်�် အ�က်����က်��ုတ့��

မော်န်း်က်�က်ွယ��ု ဩဇူး်အ်ဏာ်
မော်မြပို့်င်��လ��ု   

 အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�

မော်န်း်လည်�စီ်စီ်�ချ�န့်း� (၆၀�့န်းစီ�)

သင်�ချန်း��စီ်   ၃ - 
ဥပို့မော်ေ�ူမော်�်င်���်�နှှင်�် က်�်�၊
�မော်���်အချွင််�အမော်�� အမော်မြချချံ

ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��
အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�

န်း်�ချ�န့်း� (၁၅�့န်းစီ�)

သင်�ချန်း��စီ် ၄ - 
မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�မြချင်��နှှင်�် 

လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်� (သင်�ချန်း��စီ်
အ��ံ� �န်း��စီစီ�ချ�က်� အပို့ါအဝင်�)

အချ�န့်း�-၉၀�့န်းစီ�



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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သိင့်�ချန်း��စိုး�အက်�ဉ်း��ချ�ုပ�
မော်အ်က်�ပို့ါစီ်သင်�ချ�န့်း���်�သည်�မော်�်�ဂျူး�း� ၁ အတွက်� သင်�ချန်း��စီ်အလ့�က်� အက်�ဉ်��ချ�ုပို့���်�ပို့ါဝင်�
ပို့ါသည်�။

မော်အ်က်�ပို့ါစီ်သင်�ချ�န့်း���်�အ်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှစီီစီဉ်�မော်�်င်��ွက်�သင်�်ပို့ါသည်�

(*လ���ညွှှန်း�ချ�က်�အ်�ယချင်�အပို့့�င်����်�တွင်��က်ည််��ှ�နှ့�င်�ပို့ါသည်�) -

• အ�ွင်�်သင်�ချန်း��စီ်

• န်းနံ်းက်�ပို့့�င်��မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�မြချင်��

• မော်န်း်စီဉ်�မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�မြချင်��

အထက်�ပို့ါ ‘ပို့့��ချ��ှ�အတွက်� လ���ညွှှန်း��’က်ဏ္ဍာသည်� အ�့�ပို့ါသင်�ချန်း��စီ်��်� မော်���ွ��န်း�အတွက်� 
အသ��ံဝင်�မော်သ် အ�င်��အမြ�စီ���်�က့်� မော်ပို့�သည်�။

Photo: UNODC/ UN Women
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သိင့်�ချန်း��စိုး� ၁
က်���၊မိုး ဒေ����အဓိးပာ�ယ်�ဖွဲ့့င့်�်ဆး��ချင့်��

�ညာ��ွယ်�ချ�က်�- သင်�တန်း��သ်���်�အ်� “က်�်�၊ �မော်���်” အဓိ့ပို့ာ်ယ�သမော်�်တ�်�အ်� �့တ�
�က်�မော်ပို့�မြချင်��

သိင့်�ကြက်����ချင့်���ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး��� 

သင်�တန်း��ချ�န့်း�သင်�ချန်း��စီ်ပြီးပို့ီ����ံပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�သင်�တန်း��သ်���်�သည်�-

• ဇူးီဝမော်ဗေက့်�အမော်မြချ�ချသံည်�်လူ်အ�ွ��အစီည်���ှသတ��ှတ�ထ်�မော်သ် “က်�်�၊�မော်���်” 
အဓိ့ပို့ာ်ယ�သမော်�်တ�်� အ်�သ့�ှ့နှ့�င်�ပို့ါ�ည်�။

• “က်�်�၊�မော်���်” နှှင်�် “လ့င်�”တ့��အ�က််�က်ွ�မြပို့်�မြချ်�န်း်��ုအန်းည်�����ံဥပို့�် (၃)ချ�က့်� 
စီ်�င်��မြပို့ုစီ�နှ့�င်�ပို့ါလ့��်�ည်�။

အချ� းန်း� - ၉၀�့န်းစီ�

အ�င့်��အ�မိုးစိုး� �ှင့်���င့်��ချ�က်�

�ှင်��လင်��တင်�မြပို့ချ�က်�

၁.၁.၁။ က်�်�၊�မော်���် နှှင််� လ့င်�

၁.၁.၂။ အသ��ံအမော်�်င်�ပို့စီစည်����်�၊ 
လုပို့��ှ်��ု��်�နှှင််� တ်ဝန်း���်�၏

က်�်�၊�မော်���်ချွ�မြချ်��ု 
က်�်�နှှင်�်�က်တ�မြပို့်���်�

အမြချ်�မော်သ်လ့�အပို့�မော်သ်
အ�င်��အမြ�စီ���်�

အ�ွ��တစီ�ချ�စီီအတွက်� �့တူးတစီ�စီ�ံစီီထ�တ�ပြီးပို့ီ� က်တ���်�က့်� ည်ိပို့�ပို့ါ။ 

က်�်�နှှင်�်�က်တ�မြပို့်���်�အ်�ရှု့��ရှု့��စီက်းူအမြ�းမြ�င််�ပို့�င်�်ထ�တ�ပို့ါ။ 
“အသ�ံ�အမော်�်င်�ပို့စီစည်����်�”၊ “လုပို့��ှ်��ု��်�”နှှင််� “တ်ဝန်း���်�”  

က်တ�မြပို့်���်�က့်�  �တူည်ီမော်သ် စီက်းူအမော်�်င်� ��်�မြ�င််� ပို့�င််�ထ�တ�ပို့ါ။ 
သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� စီက်�ဝ့�င်��သဏ္ဍာန်း� �က်���မြပို့င်�ပို့�မံော်�်��န်း� ကြီးက့်ု�အ�ှည်�

နှှစီ�မော်ချ�်င်�� လ့�အပို့�ပို့ါလ့��်�ည်�။ 

အ�ွ��လ�့က်�လုပို့��ှ်��ုအတွက်� flip chart စီကူ်းနှှင်�် marker pens

ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်��န်း� �မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�



မော်�်�ဂျျး� ၁
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�ပ��ှ��မိုး ၁  - “က်���၊ မိုးဒေ����” နှှင့််� “�းင့်�”

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - ‘က်�်�၊ �မော်���်’ နှှင််� ‘လ့င်�’ အ�က််� က်ွ်မြချ်�ချ�က်���်� အမော်ပို့် သင်�တန်း��သ်�
��်� �င်�မြချင်�သ�ံ�သပို့�မြချင်��က့်� အ်�မော်ပို့��န်း�နှှင်�် သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ် �ှမော်ဝမြချင်��နှှင်�် 
သင်�ယူမြချင်��က့်� သင်�တန်း��သ်���်� ချစံီ်�နှ့�င်�မော်စီ�န်း� ပို့ံ်ပို့့��မော်ပို့�သည််� လူတ့�င်��ပို့ါဝင်�နှ့�င်�မော်သ် 
သင်�တန်း��ချန်း��� ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�တစီ�ချ� စီတင်�တည်�မော်ထ်င်��န်း� မြ�စီ�သည်�။

အချ� းန်း� - ၄၅�့န်းစီ�

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူအတ့က်� �မိုး��ညွှှန်း��ချ�က်�မိုး���
၁.၁။  နှှစိုး�ဦး�တ့�ဒေဆ�င့်��ွက်��ချင့်�� (၁၀ မိုးးန်းစိုး�)
သင်�တန်း��သ်���်�အ်�နှှစီ�ဦး�စီီတွ�မော်ပို့��န်း�နှှင်�်  “က်�်�၊ � မော်���်” နှှင်�် “လ့င်�” အ�က််� က်ွ်မြချ်�
ချ�က်��ှ် အ�ယ�န်းည်�� ဟု� မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။ 

၅ �့န်းစီ�ချန်း�်  မော်�ွ�မော်နှွ�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� �ူလအတ့�င်��မြပို့န်း�ထ့�င်�မော်စီပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� ၎င်��တ့��၏ထင်�မြ�င်��ုအ်� 
မော်�ွ�မော်နှွ�ချ့�င်��ပို့ါ။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ သည်� အဓိ့က်အချ�က်���်�အ်� အမော်�ှ��က်���ှ့စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�
မော်ပို့်တွင်�ချ�မော်��သင််�သည်�။

သိင့်�ချန်း��စိုး�အက်�ဉ်း��ချ�ုပ�

အချ� းန်း� 
(မိုးးန်းစိုး�)

၄၅

၄၅

‘က်�်�၊ �မော်���်’ နှှင််� ‘လ့င်�’ အ�က််� က်ွ်မြချ်�ချ�က်���်�အမော်ပို့် 
သင်�တန်း��သ်���်� �င်�မြချင်�သ�ံ�သပို့�မြချင်��က့်� အ်�မော်ပို့��န်း�နှှင်�် 
သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ် �ှမော်ဝမြချင်��နှှင်�် သင်�ယူမြချင်��က့်� 
သင်�တန်း��သ်���်� ချစံီ်�နှ့�င်�မော်စီ�န်း� ပို့ံ်ပို့့��မော်ပို့�သည််� လူတ့�င်��

ပို့ါဝင်�နှ့�င်�မော်သ် သင်�တန်း��ချန်း���ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�တစီ�ချ� 
စီတင်�တည်�မော်ထ်င်��န်း�

လူ်အ�ွ��အစီည်��အတွင်�� တ်ဝန်း���်�၏ က်�်�၊ �မော်���် 
ချွ�မြချ်��ု ပို့�စံီမံြပို့ု�န်း�

�ညာ��ွယ်�ချ�က်��ပ��ှ��မိုး

၁။ က်�်�၊� မော်���်
နှှင်�် လ့င်�

၂။ အသ��ံအမော်�်င်�
ပို့စီစည်����်�၊ 

လုပို့��ှ်��ု��်�နှှင််� 
တ်ဝန်း���်�၏

က်�်�၊ �မော်���် ချွ�မြချ်��ု
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၁.၂။  အဖွဲ့့���း�က်�ဒေဆ�င့်��ွက်��ချင့်�� (၁၅ မိုးးန်းစိုး�)
(၁) သင်�တန်း��သ်���်�အ်�အ�ွ��င်ယ���်��ွ��မော်ပို့�ပြီးပို့ီ�  လုပို့��ှ်��ုအ�ပို့�စီ� ၁.၁.၁။က်�်�၊
�မော်���်  နှှင််� လ့င်� ပို့ါ�ှ့သည်�် �ှတ�စီ�က့်�မော်ပို့�ပို့ါ။

(၂) အ�ွ����်�က့်� မော်က််�လ ံ၂ ချ�မြပို့ုလ�ပို့�ပြီးပို့ီ�တစီ�ချ�တွင်� “လ့င်�” ဟု�မော်ချါင်��စီဉ်�တပို့�က််၊
က်�န်း�တစီ�ချ�တွင်�သည်� “က်�်�၊�မော်���်”  က်တ�မြပို့်�က့်� တပို့��န်း��ှင်��မြပို့ပို့ါ။ မော်��သ်�မော်�်�မြပို့
ချ�က်�ပို့ါ�ှ့သည်�်က်တ�မြပို့်���်�က့်� အသင်�်မော်လ�်����ံ မော်ချါင်��စီဉ်�မော်အ်က်�တွင်� ထည်�်သွင်��ပို့ါ။ 
ထ့�သ့့��လ�ပို့�မော်�်င်��န်း�အချ�န့်း�၁၅�့န်းစီ�မော်ပို့�ပို့ါ။

၁.၃။ တ����ပန်း�မိုး/မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီဒေဆ့�ဒေနှ့�မိုး (၂၀ မိုးးန်းစိုး�)
(၁) ၁၀ �့န်းစီ�ချန်း�် �က််ပြီးပီို့�မော်န်း်က်� (သ့��) အ�ွ��အ်�လ��ံက် က်တ�မြပို့်���်�က့်� 
မော်ချါင်��စီဉ်�အလ့�က်� ထည်�်သွင်��ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�အ�ွ��အ်��ူလမော်န်း�်အတ့�င်��မြပို့န်း�မော်န်းမော်စီပြီးပို့ီ�၎င်��
တ့��၏က်တ�မြပို့်�အ�ပို့�စီ�ချွ�မြချ်��ုအမော်ပို့်မော်�ွ�မော်နှွ�ချ့�င်��ပို့ါ။မော်အ်က်�ပို့ါဇူးယ်�တွင်�အ�� ့ု�အစီ်�
��်�က့်�မော်�်�မြပို့ထ်�ပို့ါသည်� (သက်��့�င်��်မော်ချါင်��စီဉ်���်�မော်အ်က်��ှ့ မော်�်�မြပို့ချ�က်���်� သည်� 
�က်�စီပို့��ု��ှ့ပို့ါ)။

�းင့်�
အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� အ�� ့ု�သ်���်�ထက်� 

စီ့တ�ချံစီ်��ုပို့့�သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� အ�� ့ု�သ်���်�ထက်� 
�ပံို့င်�ပို့့��ှည်�သည်�။

အ�� ့ု�သ်���်�သည်� အ�� ့ု�သ�ီ���်�ထက်� 
ယ်ဉ်�မော်�်င်��ပို့့�မော်က််င်��သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� က်မော်လ���်�က့်� မြပို့ုစီ��န်း�
တ်ဝန်း��ှ့သည်�။

အ�� ့ု�သ်���်�သည်� အစီ့���ပို့့�င်��တွင်� အ်ဏာ်
�ှ့မော်သ် �်ထူ���်�က့်� အ��်�စီ� ��ှ့�က်သည်�။ 

မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�သည်� အမြပို့်မော်�်င်�က့်�  
နှှစီ�သက်�ပြီးပို့ီ� �့န်း��က်မော်လ���်�သည်� ပို့န်း��မော်�်င်�က့်�

 ပို့့�နှှစီ�သက်��က်သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� အ�� ့ု�သ်���်� ထက်� 
ချ�က်�မြပို့ုတ�မြချင်��နှှင်�် သန်း�်�ှင်��မော်�� တ့��တွင်�

 ပို့့�၍ မော်တ်�သည်�။

က်���၊မိုး ဒေ����
အ�� ့ု�သ�ီ���်�တွင်� X ချရှု့��့���န်း�� ၂ ချ� �ှ့ပြီးပို့ီ� 

အ�� ့ု�သ်���်�တွင်� X တစီ�လ��ံန်း�် Y 
ချရှု့��့���န်း�� တစီ�ချ��ှ့သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� က်မော်လ�မော်�ွ��ွ်�သည်�။

အ�� ့ု�သ်���်�သည်� အ�� ့ု�သ�ီ���်�ထက်�
တက်�စီထရှု့�စီထရှု�န်း�� ပို့့���်�ပို့ါသည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� အ�� ့ု�သ်���်�ထက်�
အီစီထရှု့�ဂျူး�င်�နှှင်�်ပို့ရှု့�ဂျူး�က်�စီတီရှု�န်း�� ပို့့���်�သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� က်မော်လ���်�က့်� 
နှ့��တ့�က်�နှ့�င်�သည်�။

လူပို့� ့ုမော်�်�ဝင်�စီချ�န့်း�တွင်� အ�� ့ု�သ်���်�၏ အသံ
သည်� က်ွ�လ်သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�အပို့� ့ုမော်�်�ဝင်�စီတွင်� 
ဓိ�မတ်စီတင်�သည်�။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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(၂) လ့င်�နှှင်�် က်�်�၊�မော်���် အ�က််� အဓိ့က်က်ွ�မြပို့်�မြချ်�န်း်�ချ�က်���်�က့်� သင်�တန်း��သ်�
��်�အ်� မော်��ပို့ါ။ ဤသင်��က််��ု၏ အဓိ့က်အချ�က်��ှ် လ့င်�သည်� ဇူးီဝမော်ဗေက့်�အမော်မြချချပံြီးပို့ီ�
က်�်�၊�မော်���်သည်� လူ�ုမော်��အ�တည်�မော်�်က်�ထ်�သည်�ဟုူမော်သ်အချ�က်�က့်� သတ��ှတ�
မော်�်�ထ�တ��န်း�မြ�စီ�သည်�။ န်း်��လည်�သည်�်အချ�က်���်�မော်ပို့်မော်ပို့ါက်�ပို့ါက်သင်�တန်း��သ်�
��်�၏ အမော်တွ�အမော်ချ်က့်� မြပို့ည်�်စီ�မံော်သ် အမော်မြ�တစီ�ချ�မော်ပို့�မြချင်��ထက်� မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�နှ့�င်�
�န်း� မော်��ချွန်း����်�မော်ပို့�မြချင်��မြ�င််� အချ�င်��ချ�င်�� မော်�ွ�မော်နှွ�မြင်င်��ချ�ံသည်�်ပို့�စံီံ�ှတ�င်�် အမော်မြ� 
��ှ့မော်အ်င်� မြပို့ုလ�ပို့�ပို့ါ။ 

ဥပို့�်၊ “အ�� ့ု�သ်�သည်� အ�� ့ု�သ�ီ���်�ထက်� က််ယပို့့�င်���့�င်��်အလွန်း�အ�င်��အ်�မြပို့ု
�သည်�်အလ�ပို့�ပို့့��့�လ�ပို့�မော်�်င်�နှ့�င်�သည်�”�့�မော်သ်မော်�်�မြပို့ချ�က်�သည်�လ့င်�/ဇူးီဝမော်ဗေအ�ပို့�စီ�
မော်အ်က်�တွင်��ှ့သင်�်သည်�ဟု�သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�က်ယ��ံက်ည်�ပို့ါက် အ�ွ��က့်� မော်��မြ�န်း��
ပို့ါက်၊ အ�� ့ု�သ�ီ���်� အင်�အ်�စီ့�က်�ထ�တ�၍ လ�ပို့��န်း� လ့�အပို့�မော်သ်အလ�ပို့���်�က့်� 
(ဥပို့�်- က်�့် မော်ပို့်�ှ့မော်န်း�်အ��်�အမြပို့်�တွင်� အလွန်း�မော်ဝ�မော်သ် အက်ွ်အမော်ဝ�က့်�မြ�တ�၍ 
အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� ထင်��မော်ချွမြချင်��နှှင်�် ထင်��နှှင်�် မော်�သယ�ယူမြချင်��က့်� မော်�်င်��ွက်�မြချင်��
အပို့ါအဝင်� အ�� ့ု�သ�ီ���်�အမော်န်းမြ�င််� ချွန်း�အ်�အသ��ံမြပို့ု�မော်သ် �ည်�သည်�်အလ�ပို့���်��ှ့
သည်�က့်� စီဉ်��စီ်�ချ့�င်��ပို့ါ။မော်မြပို့်�က််�ချ�က်���်�နှှင်�် မော်��ချွန်း����်�က့်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ု��ည်�
မြ�စီ�မော်သ်�လည်�� မော်�်�ဂျူး�း� ၁ ၏ အမြချ်�သင်�ချန်း��စီ်��်�တွင်�လည်�� ပို့့��့� မော်လလ််��ည်�က့်� 
�ှင်��မြပို့ပို့ါ။ 

�ပ��ှ��မိုး ၂ - အသ�ံ�အမော်�်င်�ပို့စီစည်����်�၊ လုပို့��ှ်��ု��်�နှှင််�တ်ဝန်း���်�၏ 
     က်�်�၊�မော်���် ချွ�မြချ်��ု

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - �ူအဖွဲ့့��အစိုးညာ��အတ့င့်�� တ�ဝန်း�မိုး���၏ က်���၊မိုးဒေ���� ချ့��ချ���ချင့်�� ပ��စိုး��ပု�န်း�

အချ� းန်း� - ၄၅�့န်းစီ�

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူအတ့က်� �မိုး��ညွှှန်း��ချ�က်�မိုး���
၂.၁ ။ အဖွဲ့့���း�က်���ပ�ဒေဆ�င့်��ချင့်��  (၁၀မိုးးန်းစိုး�)

(၁) သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း��ချန်း���အလယ�တွင်� မော်လှ်က်�လ���ချ�န်း�က်် 
တစီ��က်�တစီ�ချ�က်�တွင်� စီက်�ဝ့�င်��ကြီးက်ီ�နှှစီ�ချ�က့်� ကြီးက့်ု�မြ�င််�မြပို့ုလ�ပို့�ပို့ါ။ လုပို့��ှ်��ုအထ�ပို့�-
၁.၁.၂ အသ�ံ�အမော်�်င်�ပို့စီစည်����်�၊ လုပို့��ှ်��ု��်�နှှင််� တ်ဝန်း���်� ၏ က်�်�၊�မော်���်ချွ�မြချ်�
�ုတွင်� မော်တွ���ည်�် က်�်� နှှင်�် � က်တ�မြပို့်���်�က့်�အ�့�ပို့ါစီက်�ဝ့�င်��တစီ�ချ�စီီ၏အလယ�တွင်�
ထ်�ပို့ါ။

(၂) သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အ�ပို့�စီ�အ�ွယ�အစီ်�မော်ပို့်�ူတည်�၍ အ�ွ��င်ယ�
��်�(သ့���ဟု�တ�) အတွ�လ့�က်� ချွ�ပို့ါ။ (တစီ��ွ��စီီ (သ့���ဟု�တ�) တစီ�တွ�စီီ သည်� အန်းည်�����ံ
က်တ�မြပို့်� ၆ ချ� ��ှ့��ည်�)။
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(၃) အထ�ပို့� - ၁.၁.၂ -အသ�ံ�အမော်�်င်�ပို့စီစည်����်�၊ လုပို့��ှ်��ု��်�နှှင််� တ်ဝန်း���်�၏ 
က်�်�၊�မော်���် ချွ�မြချ်��ုတွင်� က်�န်း��ှ့မော်သ် က်တ�မြပို့်���်�က့်� မော်�်မော်�ှ၍ တစီ��ွ��စီီ/ တစီ�
တွ�စီီက့်� က်တ�မြပို့်���်�က်�န်း�သည်�အထ့  မော်ဝင်ှပို့ါ။

(၄) က်တ�မြပို့်�တစီ�ချ�စီီသည်� (က်�်�၊�) �ည်�သည်�်အ�ပို့�စီ�နှှင်�်သက်��့�င်�မော်�က််င်��
���ံမြ�တ��န်း�နှှင်�် သက်��့�င်��် စီက်�ဝ့�င်��တွင်� မော်န်း�်ချ�ထ်��န်း� အချ�န့်း�၅�့န်းစီ�ချွင်�်မြပို့ုမော်ပို့�
�ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။

(၅) သူတ့��၏���ံမြ�တ�ချ�က်���်�အမော်ပို့် �ှ်�သည်�/�ှန်း�သည်�က့်� အ��ံ�အမြ�တ�မော်ပို့�
�ည်��ဟု�တ��� က်တ�မြပို့်�အ်� �တ�ရှုုပြီးပို့ီ� �့�့တ့��၏ ပို့င်�က့်�ယ�အသ့အတ့�င်�� မြပို့ု�ူ��ည်�
မြ�စီ�မော်�က််င်�� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အသ့မော်ပို့�ပို့ါ။

အထ�ပို့� - ၁.၁.၂ -   အသ��ံအမော်�်င်�ပို့စီစည်����်�၊ လုပို့��ှ်��ု��်�နှှင််� တ်ဝန်း���်�၏ က်�်�၊�
မော်���်ချွ�မြချ်��ုတွင်� ပို့ါဝင်�သည်�်က်တ�မြပို့်���်��ှ်မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��မြ�စီ�ပို့ါသည်�   -

အသိ���အဒေဆ�င့်�ပစိုးစညာ��မိုး��� �ပ��ှ��မိုးမိုး��� တ�ဝန်း�မိုး���

�့တ�က်ပို့�

လက်�က့်�င်�အ့တ�

သတင်��စီ်

န်းက်�က်�တ့�င်�လည်�စီီ�

မော်�်င်���ီ�ှည်�

အမော်�က််�ေယ�အ့��

လက်�တွန်း��လှည်��

ချ�ီ�မော်�်င်�က်ွန်း�ပို့�းတ်
(လက်�ပို့�မော်တ်)်

မော်�်�မော်တ်�က််�

က််�မော်�်င်��မြချင်��

တည်�မော်�်က်�မြချင်��

ချ�က်�မြပို့ုတ�မြချင်��

က်မော်လ�နှှင််�မော်�်က််စီ်�မြချင်��

အ့��သန်း�်�ှင်��မော်��မြပို့ုလ�ပို့�မြချင်��

အပို့�ချ�ုပို့�မြချင်��

က််�အတွင်��သ့�� �ီမြ�ည််�မြချင်��

မော်��ဝယ�ထွက်�မြချင်��

က်ချ�န်း�မြချင်��

��်/��်�

သူန်း်မြပို့ု

နှ့�င်�င်ံမော်��သ�်�

အ့��မော်ထ်င်�ဦး�စီီ�

က်မော်လ�ထ့န်း��

သက်�ကြီးက်ီ��ွယ�အ့�မော်�ွ�� ့ု���်�က့်� 
မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်�မြချင်��

လယ�သ�်�

အင်ှ်�ယ်ဉ်�မော်�်င်��

�ီ�သတ�သ�်�



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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၂.၂ မိုးှတ�ချ�က်�ဒေပ��ချင့်��/မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်�� (၂၀မိုးးန်းစိုး�)

(၁) အ�ွ����်�က်သက်��့�င်��်စီက်�ဝ့� င်����်�အတွင်��က်တ� မြပို့်���်�အ်�မော်န်း�်
ချ�ထ်�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်��တူည်ီသည်�်အမော်�်င်���်�မြ�င်�်က်ေ�မြပို့်���်�သ��ံထ်�သည်�က့်�သတ့မြပို့ု
�့သလ်�ဟု�  သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် မော်��မြ�န်း��သင်�်သည်�။“အသ��ံအမော်�်င်�ပို့စီစည်����်�”၊ 
“လုပို့��ှ်��ု��်�”၊ “တ်ဝန်း���်�” ဟုူမော်သ်အ�ပို့�စီ� ၃ ချ� အ်�က့်�ယ�စီ်�မြပို့ုသည််�သင်�တန်း��သ်�
��်�အ်�ချွ�ထ�တ�ပို့ါ။

(၂) က်တ�မြပို့်���်�က့်� အ�� ့ု�သ်� နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ�အ�ပို့�စီ� မော်အ်က်�တွင်� ထ်��န်း�
���ံမြ�တ��သည်�်အမော်�က််င်��က့်�သင်�တန်း��သ်���်�အ်�မော်�ွ�မော်နှွ�ချ့�င်��ပို့ါ။ ထ့�က်�သ့်��မြပို့ုလ�ပို့�
�မြချင်���ှ် �တူည်ီမော်သ်အသ��ံအမော်�်င်�ပို့စီစည်����်�၊ လုပို့��ှ်��ု��်�နှှင််�တ်ဝန်း���်�သည်� 
က်�်�၊�မော်���်နှှင််� �က်�စီပို့�မော်န်းသည်�က့်�သင်�တန်း��သ်���်�သ့�ှ့မော်စီ�န်း��ည်��ွယ�ပို့ါသည်�။

(၃) မော်�ွ�ချ�ယ��ုတ့�င်��အတွက်� အသ�ံ�အမော်�်င်�ပို့စီစည်����်�၊ လုပို့��ှ်��ု (သ့��)တ်ဝန်း�
သည်� က်�်�၊�မော်���်နှှင််�ဇူးီဝမော်ဗေ အမော်�က််င်��မြပို့ချ�က်�နှှင်�် �က်�စီပို့��ု�ှ့��ှ့ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ
�ှ မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်���ံ�မြ�တ��သည်�်အမော်�က််င်���င်��အ်�သ့�ှ့�န်း�မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း��
��်�အ်�မော်��မြ�န်း��သင်�်ပို့ါသည်�-

• က်တ� မြပို့်���်�မော်ပို့်�ှ့အသ��ံအမော်�်င်�ပို့စီစည်����်� ၊လုပို့��ှ်��ု��်� ၊တ်ဝန်း���်�
မြ�င်�မော်တွ��မော်သ်အချါ သူတ့��၏စီ့တ�တွင်� �ည်�သည်�်ပို့��ံ့ပို့���်� မော်ပို့်လ်သန်းည်��။ 
အ�ယ�မော်�က််င််� ထ့�ပို့��ံ့ပို့���်�မော်ပို့်လ်သည်�ဟု�သူတ့��ထင်�ပို့ါသလ�။ 

• သီ�မြချ်� အလ�ပို့�တ်ဝန်း�တစီ�ချ�တွင်� �ည်�သူ (က်�်� သ့���ဟု�တ� �)က် လ�ပို့�က့်�င်�
မော်န်းသည်�က့်� သင်�တန်း��သ်���်� သ့�ှ့ပို့ါသလ်�ဟု�မော်��ပို့ါ။ ဤအချ�က်��ှ် 
လူ်အ�ွ��အစီည်��အတွင်�� မော်မြပို့်င်��လ��ု�ှ့ချ�သ်လ်�၊ (သ့���ဟု�တ�) မော်မြပို့်င်��လ�လ်ပြီးပို့ီ
လ်�ဟု�  မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။

• သင်�တန်း��သ်���်�င်ယ�စီဉ်�အချါက်အလ�ပို့�တစီ�ချ�ချ�လ�ပို့�မော်�်င်��န်း�တ့�က်�တွန်း�� (သ့��)
တ်��ီ�ချံ��ူ�သလ်�နှှင်�်ထ့�သ့��မြ�စီ��မြချင်���ှ်�့�့၏လ့င်�အ�� ့ု�အစီ်�မော်�က််င်�်ဟု�
ထင်�ပို့ါသလ်�။

• သင်�တန်း��သ်���်�သည်�အမြချ်�လ့င်�အ�� ့ု�အစီ်�နှှင်�်သက်��့�င်�သည်�ဟု�သတ��ှတ�
ထ်�မော်သ်အလ�ပို့�က့်� လ�ပို့��ူ�ပို့ါသလ်� (ဥပို့�်၊အ�ွ��ထ��ှ့အ�� ့ု�သ်���်�စီက်�ချ�ုပို့�
�ူ�ပို့ါသလ်�၊ ထ့�သ့��လ�ပို့�နှ့�င်��န်း�သင်�ယူချ��်ူ�သလ်�)

• င်ယ��ွယ�စီဉ်�အချါက် တွန်း��လှည်��၊ အရှု�ပို့�၊ က််�စီသည််� ပို့စီစည်����်�ဝယ��ူ�သလ်�။

(၄) အထက်�ပို့ါမော်��ချွန်း����်�သည်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� က်�်�၊�မော်���်လူ�ု
မော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်�� အတွက်�မော်��ချွန်း����်� မော်��မြ�န်း���်တွင်� အက်ူအည်ီမြ�စီ��န်း� ေီဇူး့�င်��
မော်���ွ�ထ်�မြချင်��မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

သီ�မြချ်�မော်��ချွန်း����်�မော်��မြ�န်း���န်း� �ှ့/��ှ့ မော်��မြ�န်း��ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� သင်�ချန်း��စီ်အ်� ပြီးပို့ီ����ံပို့ါ�ည်�။
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သိင့်�ချန်း��စိုး� ၂ 
က်���၊မိုးဒေ����ဆက်�နှ့ယ်�ဒေသိ�

အ�ပုအမိုးူမိုး���နှှင့််�အက်� းု�ဆက်�မိုး���

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - အ�ည်�အ မော်သွ���်�၊ စီ့တ�ချံစီ်�ချ�က်�မော်မြပို့်င်��လ��ု��်�နှှင််� အမြပို့ုအ�ူ��်�သည်� 
က်�်�၊� အ�ပို့�စီ���်� နှှင််� �ည်�သ့���က်�စီပို့�မော်န်းသည်�က့်� မော်�်�ထ�တ��န်း�။

သိင့်�ကြက်����ချင့်���ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး���
ဤအပို့့�င်��ပြီးပို့ီ����ံပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� သင်�တန်း��သ်���်�သည်�

• အ�ည်�အမော်သွ�၊ စီ့တ�ချံစီ်��ု��်�နှှင်�် အမြပို့ုအ�ူ��်�သည်� က်�်�၊ �အ�ပို့�စီ�တွင်� �ည်�သ့��
မော်န်း�်ချ�ထ်�နှ့�င်�မော်�က််င်��က့်�အန်းည်�����ံ ဥပို့�်သ��ံချ�မြ�င််�မော်မြပို့်မြပို့နှ့�င်�လ့��်�ည်�။

• က်�်�၊ �အ�က််� အမြပို့ုအ�ူ��်�၏အက်� ့ု��က်���်�က်ွ�မြပို့်�မြချ်�န်း်�ပို့�ကံ့်� အန်းည်�����ံ 
ဥပို့�်သ��ံချ�မြ�င််� မော်မြပို့်မြပို့နှ့�င်�လ့��်�ည်�။

• က်�်�၊ �နှှင််� �က်�နှွယ�မော်သ် အမြပို့ုအ�ူ��်�နှှင််� အက်� ့ု��က်���်�သည်� အချ�န့်း�နှှင်�်
     တမော်မြပို့�ည်ီ မော်မြပို့်င်��လ�မော်န်းမော်�က််င်��က့်� မော်�ွ�မော်နှွ�နှ့�င်�ပို့ါ�ည်�။

အချ� းန်း�       - ၉၀�့န်းစီ�

အ�င့်��အ�မိုးစိုး�ဒေဖွဲ့���ပချ�က်�

တင်��က်�မြပို့သ�ု

၁.၂.၁ က်�်�၊�မော်���်�့�င်��် 
အ�ည်�အမော်သွ���်�၊ စီ့တ�ချံစီ်�ချ�က်� 
မော်မြပို့်င်��လ��ု��်�နှှင််� အမြပို့ုအ�ူ��်� 

ပို့ါသည်�် လုပို့��ှ်��ုအထ�ပို့� 

အထ�ပို့�တစီ�ထ�ပို့�တွင်�မြ�စီ�စီဉ်�၄ချ�
အထ�တ�တွင်� မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�မြချင်��
�့�င်��် မော်��ချွန်း����်�နှှင််� မြ�စီ��ပို့��ှန်း�

မော်လလ််မြချင်�� ၃ ချ� ပို့ါဝင်�သည်�။

အ�ပို့�စီ�တစီ�ချ�လှင်�တစီ�ထ�ပို့�စီီ
Print ထ�တ�သင်�်ပို့ါသည်�။

ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်�ဒေ�� �မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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သိင့်�ချန်း��စိုး�အက်�ဉ်း��ချ�ုပ�

�ပ��ှ��မိုး အချ� းန်း�
(မိုးးန်းစိုး�)

က်�်�၊� မော်���်�့�င်��် 
အ�ည်�အမော်သွ���်�၊ စီ့တ�
ချစံီ်�ချ�က်�မော်မြပို့်င်��လ��ု 

��်�နှှင်�် အမြပို့ုအ�ူ��်�နှှင််� 
၎င်��တ့��၏ 

အက်� ့ု��က်���်�

၉၀လူ်အ�ွ��အစီည်��အတွင်�� က်�်�၊� တ်ဝန်း���်�ချွ�မြချ်�
မြချင်��က့်� ပို့�စံီမံြပို့ု�န်း�

�ညာ��ွယ်�ချ�က်�

�ှ�ပ��ှ��မိုး  - က်�်�၊ �မော်���်�့�င်��် အ�ည်�အမော်သွ���်�၊ စီ့တ�ချံစီ်�ချ�က်�မော်မြပို့်င်��လ��ု��်�နှှင်�် 
အမြပို့ုအ�ူ��်�နှှင််� ၎င်��တ့��၏ အက်� ့ု��က်���်�

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - လူ�ုအ�ွ��အစီည်��အတွင်�� က်�်�၊ �အ�ပို့�စီ���်�၏တ်ဝန်း���်�ချွ�မော်ဝပို့�အံ်�
သတ��ှတ��န်း�

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူ�မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး���
၁.၁ အ�ပ�စိုး��း�က်���ပ�ဒေဆ�င့်��ချင့်�� (၄၅မိုးးန်းစိုး�)

(၁) သင်�တန်း��သ်���်�အ်�အ�ပို့�စီ�င်ယ���်�အမြ�စီ�ချွ�ပို့ါ။

(၂) အ�ပို့�စီ�တ့�င်��က့်�က်�်� ၊�မော်���်�့�င်��်အ�ည်�အမော်သွ���်� ၊စီ့တ�ချံစီ်�ချ�က်�
မော်မြပို့်င်��လ��ု��်�နှှင််� အမြပို့ုအ�ူ��်�ပို့ါသည််� အထ�ပို့� ၁.၂.၁ တစီ�စီ�စံီီမော်ပို့�ပို့ါ။ အထ�ပို့�တ့�င်��
တွင်�မြ�စီ��ပို့��ှန်း�မော်လလ််မြချင်�� ၃ ချ� နှှင်�် ယင်��တ့��တွင်� အသ�ံ�မြပို့ု�ည်�် မော်��ချွန်း����်�ပို့ါဝင်�သည်�် 
လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း�မော်�်�မြပို့ချ�က်� ပို့ါဝင်�မော်�က််င်��က့်� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ အ�ွ��တစီ�ချ�စီီအ်� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ� ၂ 
�ွက်�မော်ပို့�ပို့ါ။

(၃) ဤလ�ပို့�င်န်း��တွင်�စီ်�တ�မြချင်��နှှင်�်မြ�စီ��ပို့��ှန်း�အ်��န်း��စီစီ�မြချင်��အလ�ပို့�၂�� ့ု�က့်� 
တစီ�ပြီးပို့့ုင်�တည်�� လ�ပို့�မော်�်င်�� �ည်�မြ�စီ�မော်သ်မော်�က််င််� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�နှှစီ�ချ�က့်� မော်ပို့��မြချင်��
မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။
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Task 
Part One: List adjectives as either male or female

Part Two:

Answer the following questions for each case study:

• Do you think the characters in the case studies are male or female? Explain your answer.

• What could be the possible consequences of the action involved in the case study, including the

reaction of family and community and any legal, economic consequences or long-term impact?

• Would the consequences be different if the person committing the action was male or female? If so,

how?

• Do you think the associated consequences would be different today than when your parents or

grandparents were younger?

ဆ�း�က်� - ��ပ�င့်န်း��တ�ဝန်း�
အပို့့�င်�� ၁ - က်�်� (သ့��)�နှှင််��့�င်�မော်သ်န်း်�ဝ့မော်သသန်း��်�အ်�စီ်�င်��မြပို့�စီ�ပို့ါ။
အပို့့�င်��၂ - မြ�စီ��ပို့��ှန်း�တစီ�ချ�ချ�င်��အတွက်� မော်��ချွန်း����်�က့်�မော်မြ�ပို့ါ။ (သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှတ�စီ�
��်�က့်� �က်ည််�ပို့ါ)

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူမိုး���၏မိုးှတ�စိုး�မိုး���

��ပ�င့်န်း��တ�ဝန်း�ပထမိုးပး�င့်��

(၁)သင်�တန်း��သ်���်�က့်�စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�၏အလယ�တွင်� မော်ေါင်�လ့�က်���ဉ်��မော်�က််င်��တစီ�
မော်�က််င်�� မော်���ွ�ချ့�င်��ပြီးပို့ီ� မော်က််�လတံစီ�ချ�၏ထ့ပို့�တွင်� “အ�� ့ု�သ်�”ဟု�လည်��မော်က််င်��၊ 
အမြချ်�မော်က််�လ၏ံထ့ပို့�တွင်� “အ�� ့ု�သ�ီ�”ဟု�လည်��မော်က််င်��မော်���န်း� ညွှှန်း��က််�ပို့ါ။

(၂) မြ�စီ��ပို့��ှန်း� တစီ�ချ�ချ�င်��က့်� �တ�သည်�်အချါ န်း်�ဝ့မော်သသန်း��်�က့်��ှ်မော်�ွ
ပြီးပို့ီ� ယင်��စီ်လ��ံတ့��က့်� အသင်�်မော်တ်����ံမြ�စီ�သည်�ဟု� ယူ�သည်�်မော်က််�လတံွင်�မော်���န်း�
သင်�တန်း��သ်���်�အ်��ှင်��မြပို့ပို့ါ။ ဥပို့�်၊ မြ�စီ�စီဉ်� တစီ�ချ�တွင်� ‘ထ့လွယ��ှလွယ�မော်သ်’ 
ဟုူသည်�် န်း်�ဝ့မော်သသန်းပို့ါလ်ပို့ါက် ယင်��သည်� အ�� ့ု�သ်� (သ့��) အ�� ့ု�သ�ီ�အန်းက်� 
�ည်�သည်�နှှင်�် အသင်�်မော်တ်����ံ မြ�စီ��ည်�န်းည်��။ �ည်�သည်�်န်း်�ဝ့မော်သသန်းသည်� �ည်�သည်�်
မြ�စီ��ပို့��ှန်း��ှလ်သည်�က့်� �ှတ�သ်��န်း��လ့�ပို့ါ။ အမော်��ကြီးက်ီ�သည်��ှ်  န်း်� ဝ့မော်သသန်း��်�
က့်�က်�်�၊� မော်ချါင်��စီဉ်�မော်အ်က်�တွင်� မော်���န်း�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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��ပ�င့်န်း��တ�ဝန်း���တးယ်ပး�င့်��

(၁) လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း�အထ�ပို့�တ့�င်��တွင်�မြ�စီ��ပို့��ှန်း�တစီ�ချ�စီီအ်��န်း��စီစီ�နှ့�င်��န်း�မော်��ချွန်း��
��်�ပို့ါ�ှ့သည်�။       ယင်��တ့���ှ် -

• မြ�စီ��ပို့��ှန်း�မော်လလ််မြချင်����်�တွင်�ပို့ါဝင်�မော်သ် ဇူး်တ�မော်က််င်�သည်� အ�� ့ု�သ်� 
သ့���ဟု�တ� အ�� ့ု�သ�ီ� မြ�စီ�ပို့ါသလ်�။ သင်�၏ အမော်မြ�က့်� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။

• �့သ်�စီ�နှှင်�် �ပို့��ွ်အသ့�င်��အဝ့�င်���ှ တ��ံမြပို့န်း�ချ�က်���်�နှှင်�် ဥပို့မော်ေမော်�က််င်��၊ စီီ�ပို့ွ်�မော်�� 
အက်� ့ု��က်���်� (သ့���ဟု�တ�) က််လ�ှည်�အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်��ု��်� အပို့ါအဝင်� 
မြ�စီ��ပို့��ှန်း�မော်လလ််�ုတွင်�ပို့ါဝင်�မော်သ် မြ�စီ�နှ့�င်�မော်ချ��ှ့သည်�် လုပို့��ှ်��ုအက်� ့ု��က်�
��်��ှ် အ�ယ�န်းည်��။

• အက်ယ�၍ က်�း�လွန်း�သူသည်� အ�� ့ု�သ်� (သ့���ဟု�တ�) အ�� ့ု�သ�ီ�မြ�စီ�လှင်� 
အက်� ့ု��က်���်�သည်� က်ွ�မြပို့်�နှ့�င်�ပို့ါသလ်�။ ထ့�သ့���့�လှင်� �ည်�သ့��န်းည်��။

• �က်�စီပို့�မော်န်းမော်သ် အက်� ့ု��က်���်�သည်� သင်�၏ �့���်� သ့���ဟု�တ� 
အ�့��အ�ွ်���်� င်ယ�စီဉ်�အချ�န့်း� မော်ချတ�က််လနှှင်�် ယမော်န်း်မော်ချတ�က််လ က်ွ�မြပို့်�
နှ့�င်�သည်�ဟု� သင်�ထင်�ပို့ါသလ်�။

လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း���်�ပြီးပို့ီ�စီီ�မော်အ်င်�မော်�်င်��ွက်�နှ့�င်��န်း� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� အချ�န့်း� ၄၅ 
�့န်းစီ�မော်ပို့�ပို့ါ။

၁.၂ - မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်�� (၄၅မိုးးန်းစိုး�)
(၁) စီ်�င်��မြပို့ုစီ�ထ်�မော်သ် န်း်�ဝ့မော်သသန်း��်�ပို့ါသည်�်စီ်�ွက်���်�အ်�လ��ံက့်� န်း�ံံ
မော်ပို့်တွင်� အတန်း��လ့�က်�ချ�တ့��ွ�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� မြ�စီ��ပို့��ှန်း���်�က့်� မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� အ�ပို့�စီ���်�က့်� 
��က်�နှှ်စီ�ညံ်ီမော်�ွ�မော်နှွ�မြချင်��သ့�� မော်ချ်မော်�်င်�ပို့ါ၊ အထူ�သမြ�င််�

• မြ�စီ��ပို့��ှန်း�တစီ�ချ�စီီတွင်� အ�� ့ု�သ်� (သ့���ဟု�တ�) အ�� ့ု�သ�ီ� နှှင်�် သက်��့�င်�သည်�
ဟု� အ�ပို့�စီ���်�က်သတ��ှတ်�သည််�အမော်�က််င်���င်����်��ှ် အ�ယ�န်းည်��။

• ကြံက်ုံမော်တွ�နှ့�င်�သည်�်အက်� ့ု��က်���်�၏ သမော်�်သ�်ဝနှှင်�် ယင်��တ့��သည်� �ည်�သ့�� 
က်ွ�မြပို့်�မြချ်�န်း်�သန်းည်��။ 

• �က်�နှွယ�မော်န်းမော်သ် အက်� ့ု��က်���်�သည်� အချ�န့်း��က််လ်သည်�နှှင်�်အ�ှ 
မော်မြပို့်င်��လ�ချ�ပ်ို့ါသလ်�။ ေါဟု်�်က့်� မော်မြပို့်ချ�င်�တ်ပို့ါလ�။ (က်�်�၊�မော်���် 
အမြ�င်�သမော်�်ထ်�သည်� အချ�န့်း��က််လ်သည်�နှှင်�်အ�ှ မော်မြပို့်င်��လ�သည်�)

(၂) န်း�ံမံော်ပို့်�ှ့ စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�မော်ပို့်တွင်�၎င်��တ့��သတ��ှတ�ချွ�မြချ်�ထ်�မော်သ်န်း်�၀ိမော်သသန်း
��်��ီသ့�� သင်�တန်း��သ်���်�၏အ်ရှု�စံီူ�စီ့�က်��ုက့်� �ယူပို့ါ။ လ့င်�တစီ�ချ�ချ�င်��စီီ၏ မော်ချါင်��စီဉ်�
မော်အ်က်��ှ့ စီက််�လ��ံအ�� ့ု�အစီ်�တချ�အမော်ပို့် မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�မော်စီပို့ါ။မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း��
��်� မော်��မြချင်��မြ�င််� မော်မြ��က််��ု��်��ယူပို့ါ -

• မော်က််�လံတစီ�ချ�စီီမော်အ်က်�တွင်�အသ��ံမြပို့ုထ်�မော်သ်စီက််�လ�ံ�အ�� ့ု�အစီ်���်�က့်� 
သင်��ည်�သ့��မော်�်�မြပို့�ည်�န်းည်��။
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• သင်�်အ်�တစီ�စီ�ံတစီ�မော်ယ်က်�က်အ�့�ပို့ါန်း်�ဝ့မော်သသန်း��်�မြ�င်�်မော်�်�မြပို့ပို့ါက်သင်�
�ည်�သ့��ချံစီ်��နှ့�င်�သန်းည်��။ (အ်�မော်က််င်��မော်စီသည်�၊အ်�မော်လ�်မ်ော်စီသည်�စီသမြ�င််�)

• အ�� ့ု�သ်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏က်ွ�မြပို့်�မြချ်�န်း်�စီွ်မြပို့ု�ူပို့�ံ��်�နှှင်�်ပို့တ�သက်�သည်�်
အမြချ်�ဥပို့�်��်�သင််�တွင်��ှ့သလ်�။ ဥပို့�် -

• ယဉ်�မော်က်���ု�့�င်��် / �်သ်မော်���့�င်��်ပို့ွ�မော်တ်���်�
• ရှု�ံ�ပို့့တ��က်���်�
• �ယ�မော်က်�်�သက်���်�

က်�်�/�မော်���်သည်�ဇူးီဝမော်ဗေက့်�အမော်မြချ�ချံ��အချ�န့်း�နှှင်�်အည်ီမော်မြပို့်င်��လ�မော်န်းမော်သ်လူ်အ�ွ��အစီည်��
က်သတ��ှတ�ချ�က်�မြ�စီ�မော်�က််င်��လုပို့��ှ်��ု��်�မြ�င််��န်းက်�ပို့့�င်��သင်�ချန်း��စီ်က့်� ပို့�စံီံထ်�သင်�်
မော်�က််င်���ှင်��မြပို့ပို့ါ။ မော်န်း်က်���ံ�လုပို့��ှ်��ု သည်� က်ွ�မြပို့်�မြချ်�န်း်�မော်သ်လ့င်���်�နှှင်�် �က်�နှွယ�
မော်န်းမော်သ် သ့���ဟု�တ� မော်�ှ်�လင်�်ထ်�မော်သ်�တူည်ီမော်သ် အမြပို့ုအ�ူ��်�က့်� �ီ�မော်�်င်��ထ့��မြပို့သည်�။ 
မော်န်း်င်�သင်�ချန်း��စီ်��်�သည်� က်�်�၊�အချန်း��က်ဏ္ဍာ��်�၊ အမြ�င်�သမော်�်ထ်���်�စီသည်�က့်�ပို့�မံော်�်�
�်တွင်� အမော်ထ်က်�အပို့ံ်မော်ပို့�သည််� အချ�က်���်�က့်�ပို့့�၍ န်းက်�န်း�စီွ်  မော်�်�ထ�တ�သွ်��ည်�။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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�ညာ��ွယ်�ချ�က်� -  က်�်�၊�မော်���်က့်�လူ်အ�ွ��အစီည်��အတွင်�� �ည်�သ့��ပို့�မံော်�်��က်ပို့�နံှှင်�် 
�ည်�သ့��ပို့�သံွင်���က်ပို့� ံစီသည်�် န်းည်��လ�����်�က့်� ထ�တ�မော်�်��န်း�

သိင့်�ကြက်��ဒေ���ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး���
ဤသင်�ချန်း��စီ်ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�သင်�တန်း��သ်���်�သည်�

• က်�်�၊� စီသံတ��ှတ�ချ�က်���်�က့်� ထ့န်း��သ့���ထ်�မော်သ် မော်�ှ�ရှု့��စီက််�ပို့��ံ�်�က့်� မော်�်�ထ�တ�
နှ့�င်��ည်�။ မော်ယ်က်��်�ဝါေနှှင်�်�့န်း���ဝါေတ့��အ်�ယဉ်�မော်က်���ုရှုုမော်ထ်င််�အတွင်���ှသတ��ှတ�
မော်�်�ထ�တ�နှ့�င်�ပို့ါလ့��်�ည်�။

အချ� းန်း� -  ၉၀�့န်းစီ�

အ�င့်��အ�မိုးစိုး�ဒေဖွဲ့���ပချ�က်�

တင်��က်�မြပို့သ�ု

စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ� (အ�ပို့�စီ�တစီ�ချ�စီီအတွက်� 
စီ်�ွက်���်�စီွ်)

က်�်�၊� �့�င်��် မော်�ှ�ရှု့��စီက််�ပို့��ံ�်�က့်� မော်�ွ�ချ�ယ�ပို့ါ၊ ဥပို့�် 
- “မော်ယ်က်��်��ှန်း�လှင်���က်��ည်��က်���ူ�”၊ “�့န်း����ှန်း�လှင်�

�ီ��့�မော်ချ�်င်�ဝင်���ယ�”။

ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်��န်း��မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�

သိင့်�ချန်း��စိုး� ၃ 
က်���၊မိုးဒေ���� �ူမိုးဒေဘ�င့်�သိ့တ�သိ့င့်���ချင့်��

သိင့်�ချန်း��စိုး�အက်�ဉ်း��ချ�ုပ�

�ပ��ှ��မိုး အချ� းန်း�
(မိုးးန်းစိုး�)

�ညာ��ွယ်�ချ�က်�

မော်�ှ�ရှု့��စီက််�ပို့��ံ�်� ၉၀မော်�ှ�ရှု့��စီက််�ပို့��ံ�်��ှတ�င််� က်�်�၊�မော်���် လူ�ုမော်�်င်� 
သွတ�သွင်��မြချင်��က့်� �့တ��က်�မော်ပို့��န်း�
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Photo: UNODC/ UN Women

�ှ�ပ��ှ��မိုး  - မော်�ှ�ရှု့��စီက််�ပို့��ံ�်�

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - မော်�ှ�ရှု့��စီက််�ပို့��ံ�်��ှတ�င််� က်�်�၊� မော်���်လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်��က့်�
�့တ��က်�မော်ပို့��န်း�

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူ�မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး���
၁.၁။ စိုးက်��ပ��မိုး���ဒေဖွဲ့��ထ�တ��ချင့်�� (၂၀ မိုးးန်းစိုး�) 

(၁) သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� က်�်�၊�မော်���်�့�င်��် မော်�ှ�ရှု့��စီက််�ပို့�အံန်းည်��င်ယ�အ်� 
ဥပို့�်မော်ပို့��န်း� ကြီးက့်ုတင်�စီ�စီည်��ထ်�သင််�ပို့ါသည်�။ဥပို့�်၊ “မော်ယ်က်��်��ှန်း�လှင်���က်��ည်��
က်���ူ�”၊ “�့န်း����ှန်း�လှင်� �ီ��့�မော်ချ�်င်�ဝင်���ယ�”။

(၂) အ�့�ပို့ါဥပို့�်��်�အ်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� �့တ��က်�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� 
             သူတ့�� �ှတ��့သလ်�မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။

(၃) သင်�တန်း��သ်���်�အ်� အ�ပို့�စီ�င်ယ���်�ချွ�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ���်�က့်�မော်ပို့�ပို့ါ။
အ�ပို့�စီ���်�သည်� ၎င်��တ့��၏ယဉ်�မော်က်���ုအတွင်���ှ က်�်�၊� �့�င်��် မော်�ှ�ရှု့��စီက််�ပို့�အံ်�လ��ံ
က့်� စီဉ်��စီ်�နှ့�င်�သမော်လ်က်� စီ်�ွက်�မော်ပို့်တွင်� ချ�မော်��ချ့�င်��ပို့ါ။

(၄) �့န်းစီ� ၂၀ ချန်း�် �က််လှင်� ၎င်��တ့����ှ့မော်သ်စီက််�ပို့��ံ�်�က့်� �ှမော်ဝ�န်း�အ�ွ����်�အ်�
မော်မြပို့်ပို့ါ။ ၎င်��တ့��၏ စီ်�င်��တွင်��ပို့ါဝင်�မော်သ် စီက််�ပို့��ံ�်��ှ့ပို့ါက် လ်မော်�်က်� 
မြ�ည်�်စီွက်��န်း� အမြချ်�အ�ွ����်�က့်� �့တ�မော်ချ်ပို့ါ။ 



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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၁.၂။ စိုးက်��ပ��မိုး���အ�� သိ���သိပ��ချင့်�� (၄၀ မိုးးန်းစိုး�)

(၁) အ�ပို့�စီ�တစီ�ချ�ချ�င်��က့်�စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�အန်းည်��င်ယ�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� 
စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�၏အလယ�တွင်� မော်ေါင်�လ့�က်� ��ဉ်��မော်�က််င်��တစီ�မော်�က််င်��မော်���ွ�ချ့�င်��ပြီးပို့ီ� 
မော်က််�လတံစီ�ချ�၏ထ့ပို့�တွင်� “အ�� ့ု�သ်�” ဟု�လည်��မော်က််င်��၊ အမြချ်� မော်က််�လ၏ံထ့ပို့�တွင်� 
“အ�� ့ု�သ�ီ�” ဟု�လည်��မော်က််င်��မော်��ပို့ါ။

(၂) သင်�တန်း��သ်���်�အ်�စီက််�ပို့��ံ�်�အ်��တ�မော်စီပြီးပို့ီ�အဓိ့ပို့ာ်ယ�အ်�ဝါက်� (သ့��)
စီက််�လ��ံ အန်းည်��င်ယ�မြ�င််� အနှှစီ�ချ�ုပို့�၍သက်��့�င်��်မော်က််�လတံွင်�မော်���န်း� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။
ဥပို့�်၊စီက််�ပို့��ံ�်��ှ -

• “အ�� ့ု�သ်�” မော်က််�လမံော်အ်က်�တွင်��ှ့မော်သ်“မော်ယ်က်��်��ှန်း��င်� ��က်��ည်��က်��
�ူ�” ဟုူမော်သ်စီက််�ပို့�အံတွက်� “အ�� ့ု�သ်���်�သည်�၎င်��တ့��၏စီ့တ�ချစံီ်��ု��်�
အ်�ထ�တ�မော်�်��မြပို့သင််�ပို့ါ”ဟု�မော်��နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

• “အ�� ့ု�သ�ီ�” မော်က််�လမံော်အ်က်�တွင်��ှ့မော်သ်“�့န်း����ှန်း�လှင်� �ီ��့�မော်ချ�်င်�ဝင်��
�ည်�” စီက််�ပို့�အံတွက်�“အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး�၏တ်ဝန်း��ှ်အ့��မော်ထ်င်�ထ့န်း��သ့����
�ည်�”ဟု�မော်��နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

(၃) �့န်းစီ� ၂၀ ချန်း�် �က််ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� အ�ပို့�စီ���်�အ်�မြပို့န်း�လည်�စီ�စီည်��၍ မော်န်း်က်�တစီ��င်�် 
အမော်န်းမြ�င်�်အနှှစီ�ချ�ုပို့���်�အ်��တ�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�အ�� ့ု�သ်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ�တ့��တန်း��့��ထ်�သည်�် 
သ့သ်ထင်��ှ်�မော်သ် ဝ့မော်သသလက်ဏာ်��်�အ်�စီ်�င်��မြပို့ုစီ�ချ့�င်��ပို့ါ။ ထ့�သ့��
မြပို့ုလ�ပို့��န်း� သင်�တန်း��သ်� ��်�သည်�အနှှစီ�ချ�ုပို့�မော်��သ်�ချ�က်�အ်��တ�ရှုုပြီးပို့ီ� အ�့�ပို့ါ�့�လ့��င်��
��်� �ည်��ှထပို့�မော်န်းသည်�က့်� မော်�်�ထ�တ���ည်�။ ဥပို့�်အမော်န်းမြ�င််� “အ�� ့ု�သ်���်�သည်� စီ့တ�
ချစံီ်��ုအ်� ထ�တ�မော်�်��မြပို့သင်�်ပို့ါ” ဟု� �့�လ့��င်���ှ့သည််� အမြချ်�မော်သ်စီက််�ပို့��ံ�်�စီွ်�ှ့နှ့�င်�
ပို့ါသည်�။ ထ့��မော်�က််င််� ယင်���့�လ့��င်�� အ�� ့ု�သ်�မော်ချါင်��စီဉ်�မော်အ်က်��ှ့ စီ်�င်����်�၏အမော်ပို့်
���ံတွင်�ထ်�သင််�သည်�။ မော်န်း်က်���ံ�ပို့န်း��တ့�င်��ှ် အ�� ့ု�သ်�၏ဝ့မော်သသလက်ဏာ်နှှင််� 
အ�� ့ု�သ�ီ�၏ ဝ့မော်သသလက်ဏာ်��်�အ်� စီ်�င်��မြပို့ုလ�ပို့��န်း� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

၁.၃။ မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီ (၃၀ မိုးးန်းစိုး�)
(၁) အ�ပို့�စီ���်�အ်�မြပို့န်း�စီ�စီည်��ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့�� မော်��ထ်�သည််�အချ�က်���်�က့်� မော်ဝ�န်း�ချ့�င်��
ပို့ါ၊ သင်�တန်း��ချန်း���အမော်�ှ�တွင်� အ�� ့ု�သ်�နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ�တ့��၏ ဝ့မော်သသလက်ဏာ်��်�
အ်� စီ�မော်ပို့ါင်��ထ်�သည််� စီ်�င်��နှှစီ�ချ�မြပို့ုလ�ပို့�ပို့ါ။

(၂) မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း����်�အ်�မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။
• အ�� ့ု�သ်�/အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏အ�့�ပို့ါစီရှု့�က်�လက်ဏာ်/ဝ့မော်သသလက်ဏာ်��်�

သင်�၏လူ�ုပို့တ�ဝန်း��က်�င်�တွင်��ှ့မော်န်းသည်�က့်�သမော်�်တူပို့ါသလ်�။
• က်ွနှ��ပို့�တ့��မော်�်�ထ�တ�ထ်�မော်သ် စီရှု့�က်�လက်ဏာ်/ဝ့မော်သသလက်ဏာ်��်�သည်� 

�ည်�သည်�်န်းည်��လ�����်�မြ�င််� အ�� ့ု�သ်� နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ�တ့��အ်� က်န်း�်သတ�
ချ�ုပို့�ချ�ယ��ု မြ�စီ�မော်စီသလ�။ 

• သင်�၏ လ့င်�အ�� ့ု�အစီ်�နှှင်�်ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� သင်��နှှစီ�သက်�မော်သ် စီက််�ပို့�တံစီ�ချ��ှ့ 
ပို့ါသလ်�၊ အ�ယ�မော်�က််င််�န်းည်��။
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• က်ွနှ��ပို့�တ့��မော်�်�ထ�တ�ထ်�မော်သ်ဝ့မော်သသလက်ဏာ်��်�သည်� �ည်�သည်�်န်းည်��
လ�����်�မြ�င််� အ�� ့ု�သ်�/အ�� ့ု�သ�ီ�တ့��အ်�တွန်း��အ်�မြ�စီ�မော်စီသန်းည်��။

• သင်�၏လ့င်�အ�� ့ု�အစီ်�နှှင်�်ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� သင်�နှှစီ�သက်�မော်သ်စီက််�ပို့�တံစီ�ချ� ဤ
ထ�တွင်��ှ့မော်န်းသလ်�၊ အ�ယ�မော်�က််င််�န်းည်��။

• က်�်�နှှင်�်�ထ��ှ တစီ�အ�ပို့�စီ�အတွက်�တွန်း��အ်�မြ�စီ�မော်စီမော်သ်�လည်��အမြချ်�တစီ��က်�
အ်� �မော်က််င်��သည်�်အမြပို့ုအ�ူ��်�မြ�စီ�မော်စီသည်�်စီက််�ပို့��ံ�်��ှ့ပို့ါသလ်�။

မော်�ှ�ရှု့��စီက််�ပို့��ံ�်�အ်�မော်က််င်���က်သည်��ှ် ယင်��တ့��က့်� �� ့ု�ရှု့��စီဉ်��က်� န်းက်�ရှုုင်��စီွ်လက်�ချ�ံက်
မော်သ်မော်�က််င််�မြ�စီ�သည်�။

စီက််�ပို့��ံ�်�၏ အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်��ုမော်�က််င််� က်�်�၊ �မော်���်အမော်ပို့် က်ွ�မြပို့်�စီွ်
ရှုုမြ�င်�ပို့�ကံ့်� သင်�တန်း��သ်���်�က် မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက်လ���ညွှှန်း��ုမော်ပို့�သင််�ပို့ါသည်�။ 
မော်ယ��ယ�အ်�မြ�င််��န်း��စီစီ�မြချင်�� အ�င်�်တွင်�သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််� အ�့ပို့�အမော်တ်က်�
မြ�စီ�မော်စီမော်သ် အ�� ့ု�သ်�ကြီးက်ီ�စီ့���ုဝါေ��်� က့်�စီတင်�သတ့မြပို့ု�့မော်စီပို့ါသည်� -

• အ�� ့ု�သ်���်�သည်� စီ့တ�ချံစီ်��ုအ်��ထ�တ�မြပို့သင််�ပို့ါ။
• အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်က်�်င်��အလ�ပို့�ထက်� အ့��နှှင်�်�့သ်�စီ�အမော်ပို့် 
• ပို့့��့�ဂျူးရှု�စီ့�က်�သင်�်ပို့ါသည်�။
• အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� ၎င်��တ့��၏အသွင်�အမြပို့င်�အ� အမြပို့ုချ�ံ�်� မြ�စီ��က်�သည်�။
• အ�� ့ု �သ်���်�တွင်�က့်�ယ�ချန္တာာ�ကြံက်ံ်ချ့�င်��ု�ှ့မော်စီ�န်း�နှှင်�်ပို့ံ်ပို့့��က်ူည်ီသူမြ�စီ��န်း��့အ်�မော်ပို့�ချံ�

သည်�။

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူမိုး���မိုးှတ�စိုး�မိုး���

သင်�တန်း���တက်��ီက် �မော်တွ��့မော်သ် အမော်�က််င်��အ�်�� ့ု�မြ�စီ�သမြ�င််� က်�်�၊�မော်���် လူ�ု
မော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်��၊ က်�်�၊� စီသံတ��ှတ�ချ�က်���်�အ်� ရှု့�က်�ထည်�်ထ်�ပြီးပို့ီ� �ည်�သ့��တွန်း��အ်� 
မြ�စီ�မော်စီမော်�က််င်��က့်� သင်�တန်း��သ်���်� သတ့မြပို့ု�့လ် မော်အ်င်� လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� အမော်��ကြီးက်ီ�
ပို့ါသည်�။ သတ့မြပို့ု�့လ်မြချင်��သည်� အမြချ်�မော်သ်သင်�ချန်း��စီ်��်�တွင်�ပို့ါဝင်�သည်�်မော်ချါင်��စီဉ်���်� 
အတွက်�သင်�တန်း��သ်���်�၏ စီွ���မော်�်င်��ည်�က့်� တ့��တက်�လ်မော်စီ�န်း� ပို့ထ���ံ�မော်မြချလှ��� 
မြ�စီ�ပို့ါသည်�။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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�ည်��ွယ�ချ�က်� - က်�်�၊�မော်���်က့်� လူ်အ�ွ��အစီည်��အတွင်�� တည်�မော်�်က်�ပို့�နံှှင်�် ပို့�မံော်�်�သည်�်
န်းည်��လ�����်�က့်� မော်�်�ထ�တ��န်း�

သိင့်�ကြက်���ချင့်���ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး��� -
ဤသင်�ချန်း��စီ်ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�သင်�တန်း��သ်���်�သည်� - 

• က်�်�၊� မော်���် လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်��၏ အမော်မြချချသံမော်�်တ�်�က့်� မြပို့န်း�လည်�
�ှတ��့လ်မော်စီပို့ါ�ည်�။

• “�ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေ” ၏အဓိ့ပို့ာ်ယ�အ်��ှင်��မြပို့နှ့�င်�ပို့ါလ့��်�ည်�။
• က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ က်�်�၊�မော်���်ရှုုမြ�င်�ပို့�ံအမော်ပို့်လှ����့��ပြီးပို့ီ�ပို့�မံော်�်�နှ့�င်�မော်သ် လူ်အ�ွ��အစီည်���ှ�

တူည်ီမော်သ် အချ�က်���်�က့်� မော်�်�ထ�တ�နှ့�င်��ည်�။

အ�င့်��အ�မိုးစိုး�ဒေဖွဲ့���ပချ�က်�

တင်��က်�မြပို့သ�ု

�ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ် 
လူ်အ�ွ��အစီည်��လ�ပို့�မော်�်င်��ု၊ 

လုပို့��ှ်��ု ၁.၄.၁ အ�ပို့�စီ�တစီ�ချ�စီီ
အတွက်� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ� အ�ပို့�စီ�တစီ�ချ�စီီ

အတွက်� ဩဇူး်လှ����့��သူ
က်တ�မြပို့်���်�

၁.၄၁. ဩဇူး်လှ����့��သူ က်တ�မြပို့်���်� - ဤလ�ပို့�မော်�်င်�
�ုအတွက်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ 

တ့�င်��မြပို့ည်�အမော်မြချအမော်န်းနှှင်�် ရှု့���်တ့��နှှင််� က့်�က်�ည်ီမော်သ် ရှု�ပို့�ပို့�နံှှင်�် 
သရှု�ပို့�မော်�်�ပို့��ံ�်�က့်� မော်�ွ�ချ�ယ���ည်�။

ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်�ဒေ���မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�

သိင့်�ချန်း��စိုး� ၄
က်���၊မိုးဒေ�����ူမိုးဒေဘ�င့်�
သိ့တ�သိ့င့်���ချင့်��နှှင့်�်
ဖွဲ့ချင့်�ကြိုက်ီ�စိုးး��ဒေသိ�ဝါ�
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�ပ��ှ��မိုး - က်�်�၊�မော်���်လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်��နှှင်�် �ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေ

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - �ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေနှှင််� အ�့ပို့�အမော်တ်က်�မြ�စီ�မော်စီမော်သ် အ�� ့ု�သ်�ကြီးက်ီ�စီ့���ု
ဝါေက့်� �့တ��က်��န်း�နှှင်�် က်�်�၊� မော်���်လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်���ုက့်� စီူ�စီ����န်း�

အချ� းန်း� - ၉၀�့န်းစီ�

၁.၁ PowerPoint တင့်�ဆက်��ပသိမိုး (၁၅ မိုးးန်းစိုး�)
(၁) ဤသင်�ချန်း��စီ်သည်�ယချင်�သင်�ချန်း��စီ်တွင်�မော်�်�ထ�တ�ချ�်မော်သ် က်�်�၊�မော်���်စီံ
သတ��ှတ�ချ�က်���်�က့်� ထ့န်း��သ့���ထ်�မော်သ်မော်�ှ�ရှု့��စီက််�ပို့��ံ�်�က့်�အမော်မြချချထံ်�မော်�က််င်��
�ှင်��လင်��ပို့ါ။

(၂) သင်�တန်း��သ်���်�အ်� �လ့�က်�အ်�မြပို့သပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�မော်�ွ�မော်နှွ�ချ့�င်��ပို့ါ။

ဆ�း�က်� - ဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်��
“က်�်�၊�မော်���်လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်���့�သည်��ှ်အ�ယ�န်းည်��”

သိင့်�ချန်း��စိုး�အက်�ဉ်း��ချ�ုပ�

အချ� းန်း� (မိုးးန်းစိုး�)�ညာ��ွယ်�ချ�က်�

၉၀�ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေနှှင််� အ�့ပို့�အမော်တ်က်�မြ�စီ�
မော်စီမော်သ် အ�� ့ု�သ်�ကြီးက်ီ�စီ့���ုဝါေက့်� �့တ��က်��န်း�နှှင်�် 

က်�်�၊� မော်���် လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်���ုက့်� 
စီူ�စီ����န်း�

Discuss 

�ပ��ှ��မိုး

က်�်�၊�မော်���်လူ�ု
မော်�်င်� သွတ�သွင်��မြချင်��

နှှင်�် �ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေ



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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၄     https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/what-is-gender-socialization-and-why-does-it-matter/.
၅    https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortord

er=

Gender 
Socialization 

“The process by which individuals develop, 

refine and learn to ‘do’ gender through 

internalizing gender norms and roles as they 

interact with key agents of socialization, such as 

their family, social networks and other social 

institutions”. 

https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/what-is-gender-socialization-and-why-does-it-matter/.

(၃) မြပို့န်း�လည်�မော်�ွ�မော်နှွ��န်း��့တ�မော်ချ်ပြီးပို့ီ� က်�်�၊�မော်���်လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်�� 
�လ့�က်�မြ�င်�်အ်�လ��ံက့်� မော်ပို့ါင်��စီည်��ပို့ါ။

ဆ�း�က်� - က်���၊မိုးဒေ�����ူမိုးှ�ဒေဘ�င့်�သိ့တ�သိ့င့်���ချင့်��၄

“�့သ်�စီ�၊လူ�ုက်ွန်း�ယက်���်�နှှင်�်အမြချ်�လူ�ုမော်��အ�ွ��အစီည်����်�က်�သ့်��မော်သ် လူ�ုမော်��
န်းယ�ပို့ယ��ှ အဓိ့က်က်�သူ��်�နှှင််� အမြပို့န်း�အလှန်း��က်��မံော်သ်အချါ က်�်�၊�မော်���်စီနံှုန်း��
��်� နှှင်�်အချန်း��က်ဏ္ဍာ��်� က့်�အတွင်��က်�က်�လ�ပို့�မော်�်င်�မြချင်���ှတ�င်�်က်�်�၊�မော်���်က့်� 
မော်�်င်��ွက်��န်း� တစီ�ဦး�တစီ�မော်ယ်က်� ချ�င်��သည်� တ့��တက်��ွ�ံပြီး�့ု��န်း�၊ မြပို့ုမြပို့င်��ွ�����ံန်း�နှှင်�် 
သင်�ယူ�န်း�လ�ပို့�မော်�်င်��သည်�် လ�ပို့�င်န်း��စီဉ်�မြ�စီ�သည်�။”

(၄) ယချ�အချါ �ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေကြီးက်ီ�စီ့���ုအမော်�က််င်�� �လ့�က်�အ်�မြပို့
သ၍သင်�တန်း��သ်���်�အ်� အမော်မြချချသံမော်�်တ�်�က့်� �ှင်��လင်��ပို့ါ။

ဆ�း�က်� - ဖွဲ့ချင့်�ကြိုက်ီ�စိုးး��ဒေသိ�ဝါ�၅

ဤမော်ဝါဟု်�သည်� က်�်�၊�မော်���် �ည်ီ�ှ�ု၏ �ူလအမြ�စီ�တွင်�တည်��ှ့မော်လ�်ှ့မော်သ် 
လူ်အ�ွ��အစီည်��၏ မော်�ှ�ရှု့��စီဉ်�လ်ပို့�ံသဏ္ဍာ်န်း� က့်� �ည်�ညွှှန်း��သည်�။ ဤက်�သ့်��မော်သ်လူ�ု
စီန်းစီ�အ� အ�� ့ု�သ်� (�ဟု်�့�ဝါေ) သည်� အ�� ့ု�သ�ီ� (အ�� ့ု�သ�ီ�ဝါေ)ထက်�ပို့့�အမော်��ကြီးက်ီ�
သည်�ဟု�လက်�ချ�ံက်သည်�။ မော်�ှ�ရှု့��အစီဉ်�အလ်အ� လူ်အ�ွ��အစီည်����်�တွင်�
ပို့့�င်��့�င်��ု၊ အ့��အ့��၊ �့သ်�စီ�တ့��က့်� အ�� ့ု�သ်�ဦး�မော်�်င်�သည်�်ပို့�စံီံမြ�င််� �ွ��စီည်��ထ်�
သက်�သ့်�� �ဝ၏အမော်��ကြီးက်ီ����ံ���ံမြ�တ�ချ�က်���်�က့်�လည်�� အ�� ့ု�သ်���်�က် မြပို့ုလ�ပို့�
�က်သည်�။ ယင်���ှ်ဇူးီဝမော်ဗေက်�့�င်��် အမော်�က််င်��မြပို့ချ�က်���်�(ဥပို့�်အ်�မြ�င််�အ�� ့ု�သ�ီ�
��်�သည်�သ�်ဝအ်�မြ�င််� မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်�ထ့န်း��သ့��� �က်သူ အမြ�စီ�ပို့့��့�သင်�်မော်တ်�မြချင်��)နှှင်�်
က်�်�၊�ချွ�မြချ်��က်��ံ�ု��်� �က်�လက်� မြ�စီ�မော်ပို့်မော်န်းသည်�်အမော်မြချချလံည်��မြ�စီ�သည်�။
(�င်��မြ�စီ� - UN Women)
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(၅) �ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ် လူ်အ�ွ��အစီည်��သည်� အ�� ့ု�သ�ီ�/
အ�� ့ု�သ်�က့်� �ည်�သ့�� �့�လ့�မော်�က််င်�� သရှု�ပို့�မော်�်�သည်�် စီက််�ပို့��ံ�်��ှတ�င််� ယချင်�
သင်�ချန်း��စီ် (သင်�ချန်း��စီ် ၃)တွင်� မော်လလ််ချ�်သည်�်အတ့�င်�� က်�်�၊�မော်���် စီသံတ��ှတ�
ချ�က်���်�က့်� �ည်�သ့��တည်�မော်�်က်�ထ်�မော်�က််င်��နှှင်�် ထ့န်း��သ့���ထ်�မော်�က််င်��က့်� 
မော်ထ်က်�ချံမော်ပို့�သည်�။ 

(၆) ယင်��တ့��က့်�အ�ွ��လ့�က်�လ�ပို့�မော်�်င်��ု��်�မြ�င်�်မော်�်�ထ�တ�သွ်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��
�ှင်��မြပို့ပို့ါ။

၁.၂။ အ�ပ�စိုး��း�က်���ပ�ဒေဆ�င့်��ချင့်�� - ကြသိဇို��ှမိုး��မိုးး��သိူက်တ��ပ��မိုး��� (၅၀ မိုးးန်းစိုး�)
အ�င့်��အ�မိုးစိုး�မိုး����ပု��ပ��ချင့်��

ဤလ�ပို့�မော်�်င်��ုအတွက်� အ�င်��အမြ�စီ� ၁.၄.၁ �သဇူး်လှ����့��သူက်တ�မြပို့်���်�သည်�
သင်�တန်း��သ်���်�၏ နှ့�င်�င်အံမော်မြချအမော်န်းအတွက်� ရှု့���်ဓိမော်လန်ှှင်�် လ့�က်�မော်လ�်ည်ီမော်ထွမြ�စီ��န်း�လ့�
အပို့�သမြ�င််� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှ သင်�တန်း���စီ�ီကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်�ထ်�သင််�ပို့ါသည်�။ လ�ပို့�မော်�်င်��ု
က့်� ဩဇူး်လှ����့��သူက်တ�မြပို့်���်��ပို့ါ�� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ့�င်�မော်သ်�လည်�� ရှု့���်ဓိမော်လန်ှှင်�်က့်�က်�ည်ီ
မော်သ် ဓိ်တ�ပို့��ံ�်�က့်� အသ��ံမြပို့ုမြချင်��သည်� အ�ပို့�စီ�မော်�ွ�မော်နှွ��ုက့်� ပို့့�၍ လုံ်မော်�်�မော်ပို့�နှ့�င်�သည်�။

၁.၄.၁ ကြသိဇို��ှမိုး��မိုးး��သိူက်တ��ပ��မိုး���တ့င့်� ဒေအ�က်�ပါတး��ပါဝင့်�သိင့်�်ပါသိညာ� - 
(၁) A4 အ�ွယ�က်တ�မြပို့်���်�အထ�ပို့�တွင်�မော်အ်က်�ပို့ါ�သဇူး်လှ����့��သည််�စီက််�လ��ံ
��်�က့်� တစီ�က်တ�စီီတွင်� မော်��သ်�ထ်���ည်� - 

• �်သ်မော်��
• နှ့�င်�င်ံမော်��
• ပို့ည််မော်��
• အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်��

Patriarchy
• This term refers to a traditional form of organizing society which often lies at the root of gender 

inequality. According to this kind of social system, men, or what is considered masculine, is 

accorded more importance than women, or what is considered feminine. Traditionally, 

societies have been organized in such a way that property, residence, and descent, as well as 

decision-making regarding most areas of life, have been the domain of men. This is often 

based on appeals to biological reasoning (women are more naturally suited to be caregivers, 

for example) and continues to underlie many kinds of gender discrimination

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortorder=



မော်�်�ဂျျး� ၁
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Patriarchy
• This term refers to a traditional form of organizing society which often lies at the root of gender 

inequality. 

• According to this kind of social system, men, or what is considered masculine, is accorded 
more importance than women, or what is considered feminine. 

• Traditionally, societies have been organized in such a way that property, residence, and 
descent, as well as decision-making regarding most areas of life, have been the domain of 
men. 

• This is often based on appeals to biological reasoning (women are more naturally suited to be 
caregivers, for example) and continues to underlie many kinds of gender discrimination. 

(Source: UN Women) 

• �ီေီယ်/�့��ှယ��ီေီယ်

(၂) သက်��့�င်�မော်သ် ‘ဩဇူး်လှ����့��သူ’ စီက််�လ��ံက်�သ့်��ပို့င်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� 
က်တ�တစီ�ချ�စီီတွင်� မော်ယ်က်��်�အမော်လ�မြ�တ�ထ်�သည်�်လူ်အ�ွ��အစီည်��နှှင်�် �ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��
မော်သ်ဝါေတ့��က့်��က်�လက်� ထ့န်း��သ့���ထ်�မြချင်��နှှင်�် ပို့တ�သက်�မော်သ် မော်�ွ�မော်နှွ�ချ�က်�က့်� 
မော်�်�မြပို့နှ့�င်�သည်�် ရှု�ပို့�ပို့��ံ�်�က့်� မြ�ည်�်စီွက်�အသ��ံမြပို့ုသင််�မော်�က််င်�� အကြံက်မံြပို့ုသည်�။သင်�တန်း��
ပို့့��ချ�သူသည်�အ�့�ပို့ါရှု�ပို့�ပို့�ံ��်�က့်�အင်�တ်န်းက်�နှှင်�်အမြချ်�မော်သ်အ�င်��အမြ�စီ���်��ှက်ူ�
ယူနှ့�င်�ပို့ါသည်�။ပို့ါဝင်���ည်�်အ�်��်�နှှင်�်ပို့တ�သက်�၍အကြံက်ံဉာ်ဏာ�တစီ�ချ� ့ု��ှ်မော်အ်က်�ပို့ါ
အတ့�င်��မြ�စီ�ပို့ါသည်� - 

• �်သ်မော်�� - စီည်����ဉ်����်�၊  အ�� ့ု�သ်� ��န်း��ကြီးက်ီ���်�(အ�� ့ု�သ�ီ���်� �ပို့ါ�)၊ 
�်သ်မော်��ဝတ�စီ�ံ။

• နှ့�င်�င်ံမော်�� - အ�� ့ု�သ�ီ�/အ�� ့ု�သ်�က့်�ယ�စီ်�မြပို့ု�ုစီ်�င်��ဇူးယ်���်� ၊ဓိ်တ�ပို့��ံ�်�၊ 
သတင်��စီ်မော်ချါင်��ကြီးက်ီ�ပို့့�င်����်�။

• ပို့ည််မော်�� - ယူန်းီမော်�်င်����်�၊ စီ���သပို့�စီစီ�မော်��မြချင်��ဓိ်တ�ပို့��ံ�်�၊စီ်�င်��ဇူးယ်�
��်�။

• အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်�� - မော်ချါင်��မော်�်င်��ုအပို့့�င်��တွင်� အ�� ့ု�သ�ီ�/အ�� ့ု�သ်�
က့်�ယ�စီ်�မြပို့ု�ု စီ်�င်��ဇူးယ်���်�၊ဓိ်တ�ပို့��ံ�်�၊သတင်��စီ်မော်ချါင်��ကြီးက်ီ�ပို့့�င်����်�။

• �ီေီယ်/�့��ှယ��ီေီယ် - “ပြီးပို့ီ�မြပို့ည််�စီ�မံော်သ် က့်�ယ�ချနှာ်”၊ filter��်�၊ က်ွ�မြပို့်�
မြချ်�န်း်�မော်သ် �့��ှယ��ီေီယ်�့�က်���်�၊ က်ွ�မြပို့်�မြချ်�န်း်�မော်သ် က်�်�၊�အ်�
�ည်��ွယ�သည်�် က်�န်း�ပို့စီစည်��မော်�က််�မြင််��်�နှှင််� ၎င်��တ့��မော်န်း်က်�က်ွယ��ှမော်ပို့�လ့�မော်သ်�
က်�မော်�်ချ��။

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူမိုးှတ�စိုး�မိုး���
(၁) သင်�တန်း��သ်���်�အ်� အ�ပို့�စီ�င်ယ���်�ချွ�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� တစီ��ွ��လှင်� flip chart 
စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�တစီ�ချ�စီီမော်ပို့�ပို့ါ၊  ထ့��မော်န်း်က်� ပို့င်�်က်ူအ့��ပို့�စံီတံစီ�ပို့�အံ်� ၎င်��တ့��အ�ပို့�စီ�၏ flip 
chart မော်ပို့်တွင်� မော်���ွ��န်း�။
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၆ မော်ေသ�့�င်��်ဥပို့�်��်�အ်�ဤလင််�ချ�တွင်� ဝင်�မော်�်က်�မော်လလ််နှ့�င်�ပို့ါသည်�။  http://www.unwomen.org/en/digital-

library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-map 

ဆ�း�က်� - ဒေယ်�က်����မိုး���အ�� အဒေ��အ�မိုးတ�ထ��ဒေသိ��ူ့အဖွဲ့့��အစိုးညာ�� ��ပ�ဒေဆ�င့်��ချင့်��

(၂) �သဇူး်လှ����့��သူ 
(၅)�� ့ု�၏တစီ�ချ�ချ�င်��စီီအ်��ှင်��လင်��ပို့ါ၊သင်�တန်း��သ်���်�သည်�မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း����်�အ်�
မော်�ွ�မော်နှွ�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� ဥပို့�်အမော်န်းမြ�င််��်သ်မော်���သဇူး်လှ����့��သူအ်�လ�ပို့�မြပို့ထ်�သက်�သ့်�� 
�ှတ�စီ�တ့��အ်� ပို့င်�်က်ူအ့��ပို့�စံီထံ�တွင်� မော်���ှတ�ပို့ါ၊ ၎င်��တ့��၏အကြံက်ဉံာ်ဏာ�အ်�ဇူး်တ�အ့���ွ��ပို့ါ။ 
အ�့�ပို့ါန်းည်��လ���အတ့�င်��

ဤ “�သဇူး်လှ����့��သူ”သည်�အ�� ့ု�သ်���်� (သ့���ဟု�တ�) အ�� ့ု�သ�ီ�အမော်ပို့် �ည်�သည်�်
မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်���်� ထ်�သန်းည်��။
ဤ�သဇူး်လှ����့��သူနှှင််� �က်�နှွယ�မော်န်းမော်သ် က်�်�၊�မော်���် က်ွ်မြချ်��ုမော်ပို့်လ့�က်�၍ 
မော်မြပို့်င်��လ�သွ်�နှ့�င်�မော်သ် အမြချ်� စီည်����ဉ်��စီည်��က်�����်� (ယဉ်�မော်က်���ု�့�င်��် 
သ့���ဟု�တ� ဥပို့မော်ေ�့�င်��် အက်� ့ု��က်���်�) �ှ့ပို့ါသလ်�။ (ဥပို့�် - အ�� ့ု�သ�ီ���်�က့်� 
တ�်�ဥပို့မော်ေအ� မော်�်�မော်တ်� ယ်ဉ်�မော်�်င်��နှှင်�ချွင်�် �မြပို့ုမြချင်��)

အ�ပို့�စီ�တစီ�စီ�စီီသည်�ဩဇူး်လှ����့��သူ တစီ�ဦး�စီီအတွက်� အချ�န့်း� ၁၀ �့န်းစီ�ချန်း�်မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� ၎င်��နှှင်�်
သက်��့�င်�သည်�်မော်��ချွန်း����်�အ်�မော်�ွ�မော်နှွ�က််ထ့�အကြံက်ံဉာ်ဏာ���်�အ်�ပို့င်�်က်ူအ့��ပို့�ံစီံထ�တွင်�
မြ�ည်�်စီွက်�ပို့ါ။

၁.၃။ မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်�� (၂၅ မိုးးန်းစိုး�)
(၁)�သဇူး်လှ����့��သူတစီ��� ့ု�စီီအတွက်�အ�ွ����်�က်မော်�ွ�မော်နှွ�ထ်�မော်သ်အဓိ့က်အချ�က်���်�
အ်�ထ�တ�နှုတ�ပြီးပို့ီ� လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�က်�က့်� မြပို့န်း�လည်�မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ။ ဥပို့�်အချ� ့ု�က့်� မော်�်�မြပို့ထ်�သည်�။ 

�်သ်မော်��
• အ�� ့ု�သ်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�အတွက်��်သ်မော်���့�င်��်ဝတ�စီ��ံ�်��ှ့ပို့ါသည်�။
• လက်�ထပို့�ထ့���မြ�်�မြချင်��က်�င််�ထ��ံ/ဥပို့မော်ေ��်��ှတ�င််� က်�်�၊�တ့��အမော်ပို့်မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်�

��်��ှ့သည်�။
• �တူည်ီမော်သ်လ့င်�အ�� ့ု�အစီ်�အလ့�က်�အချ� ့ု��်သ်မော်��အမော်လ်အထ��်�က့်�မော်လ်လ်

မော်စီလ့�သည်� (ဥပို့�်၊ အ�� ့ု�သ�ီ�တ့��တွင်� �့န်း���က့်�ယ�၏ မြပို့င်�ပို့အစီ့တ�အပို့့�င်��အ်� မြ�တ�
မော်တ်က်�မြချင်��၊ ဝါမော်�ှ်င်�မြချင်��၊ဓိ�မတ်လ်စီဉ်�အ�� ့ု�သ�ီ���်�တစီ�ဦး�တည်��သီ�သန်း�်မော်န်း�
မြချင်��စီသမြ�င််�)

• အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်��်သ်မော်��နှှင်�်ပို့တ�သက်�၍အချ� ့ု�တ်ဝန်း���်�တွင်�ပို့ါဝင်��န်း�ချွင်�်�မြပို့ု
မြချင်�� (�့�လ့�သည်��ှ် - မော်ချါင်��မော်�်င်��ု)

• �်သ်မော်���့� င်� �် �သဝါေ��်�တွင်�အ�� ့ု�သ်�ဦး�စီ်�မော်ပို့�ပို့�ံ စီံ မြ�င်�် မော်��သ်� �က်ပြီးပို့ီ�
ကြီးက်ီ�မြ�တ�မော်သ်အသ�ံ�အနှုန်း��အတွက်� “သူ”ဟုူမော်သ်စီက််�က့်���က််ချဏာအသ��ံမြပို့ု�က်
သည်�။
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နှ့�င်�င်ံမော်��
• နှ့�င်�င်ံမော်��အထူ�သမြ�င်�်���ံမြ�တ�ချ�က်�မော်ပို့�မော်သ်�်ထူ���်�တွင်�အ�� ့ု�သ�ီ���်�ပို့ါဝင်�ချွင်�်

န်းည်��ပို့ါ�သည်�။၆

• အချ� ့ု�မော်သ်ယဉ်�မော်က်���ု��်�တွင်�နှ့�င်�င်ံမော်���့�င်��်��ံ� မြ�တ�ချ�က်�မော်ပို့�သည်�်မော်န်း�်တွင်�
အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်�ပို့ါဝင်�ချွင်�်�မြပို့ုပို့ါ။

အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်���ု
• အ�� ့ု�သ�ီ���်�မော်ချါင်��မော်�်င်��ုမော်န်း�်��်�မော်�်က်��ှ့�န်း�ချက်�ချ�ပို့ါသည်�။
• တချ� ့ု�မော်သ်အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်���်ထူ���်�သည်� က်�်�၊�တစီ��� ့ု�တည်��က့်�သ် 

ပို့့��့�လ့�လ်�ပို့ါသည်�၊ ဥပို့�် - မြပို့ုစီ�မော်စီ်င််�မော်�ှ်က်�မြချင်��အလ�ပို့���်�တွင်�အ�� ့ု�သ�ီ���်�
လ�ပို့�က့်�င်�ပြီးပို့ီ� တည်�မော်�်က်�မော်��လ�ပို့�င်န်း����်�တွင်�အ�� ့ု�သ်���်�လ�ပို့�က့်�င်��က်သည်�။

• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��တွင်� က်�်�၊� ဟုန်း�ချ�က်�ည်ီ�ု
• အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်��နှှင်�် �့သ်�စီ�ဝတ�ူ်���်�အ�က််� 
     မော်�ွ�မြချယ��ုမြပို့ု�မော်လ�်ှ့သည်�။ 

�ီေီယ်/�့��ှယ��ီေီယ်
• က်�်�၊�မော်���် ပို့�စံီသံတ��ှတ�ထ်�မော်သ် ဓိါတ�ပို့��ံ�်�၊
• �့��ှယ��ီေီယ်��်�၏ဓိ်တ�ပို့�ံfilter��်�သည်� က်�်�၊� မော်���် ပို့�စံီသံတ��ှတ�ချ�က်�က့်� 

အ်�မော်က််င်��မော်စီမြချင်��၊
• စီ့တ�ထ့ချ့�က်�မော်စီ�ည်�်/သမော်�်ထ်�က်ွ�လွ�မော်စီ�ည််�အသ��ံအနှုန်း����်�၊
• မော်�ှ်��ှန်း��ချ�က်�ထ်�မော်သ် က်�်�၊�ပို့��ံ့ပို့� (ဥပို့�် - မော်အ်င်�မြ�င်�မြပို့ည်�်စီ�မံော်သ်�ဝ) ��ှ့�န်း�

�့အ်�မော်ပို့�မြချင်��။
• န်းည်��ပို့ည််အသ��ံမြပို့ု၍�ီေီယ်အ်�အလွန်း�သ�ံ�စီွ�မြချင်��၊

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng

၇ https://www.duq.edu/about/centers-and-institutes/center-for-teaching-excellence/teaching-and-learning/
pygmalion
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ပို့ည််မော်��
• သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ����ှပို့့��ချ�ချ�က်� သည်� တစီ�သတ��တ�တည်��မြ�စီ�မော်သ် က်�်�၊� ပို့�စံီသံတ��ှတ�

ချ�က်�က့်�  မော်ထ်က်�ချံသည်�။၊
• ��်��်�က့်�င်�စီွ�မော်သ် ယ��ံက်ည်�လက်�ချံ�ုပို့�စံီသံည်�မော်က်�်င်��သ်���်�၏မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်�

��်�၊ အမြပို့ုအ�ူနှှင်�်�လ်ေ���်�အမော်ပို့် က့်�ယ�တ့�င်�မြ�ည််��ည်��မော်ပို့�နှ့�င်�မော်သ် အမြ�င်�ချန်း�်�ှန်း��
ချ�က်�က့်� �န်း�တီ� နှ့�င်�သည်�-  သူတစီ�ပို့ါ�မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်�မော်�က််င််��့�့၏လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�က်�က့်�
အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်�မြချင်��၊ 

• �့န်း��က်မော်လ���်�သည်� မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�ထက်�ပို့့�မော်စီ်၍ အထူ�သမြ�င််��င်�����ွ�မော်တ�ု
နှုန်း�� မြ�င််��်�သည််�မော်ေသ��်�တွင်� မော်က်�်င်��ထ�တ�ချံ�က်�သည်�၊

• �့ န်း��က်မော်လ���်�နှှ င်�် မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�အတွက်��ည်��ွယ� မော်သ်�်သ်�ပို့���်� 
(ဥပို့�်-အ့��တွင်���ု စီီ�ပို့ွ်�မော်��အတန်း����်�သည်��့န်း��က်မော်လ���်�အတွက်��ည်��ွယ�
ပို့ါသည်�)၊

ဤမော်�်�ဂျူး�း� ၁ ၏မော်န်း်က်�ပို့့�င်��တွင်�ပို့ါ�ှ့မော်သ်အမြပို့ည်�မြပို့ည်��့�င်��်က်ွန်း�ဗန်း���ှင်����်�အမော်�က််င်��
က့်� မော်�်�မြပို့ပြီးပို့ီ� စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်�အတွက်�လ့�အပို့�ချ�က်�အမော်ပို့် မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့��န်း�နှှင်�် တစီ�သတ�
�တ�တည်��မြ�စီ�မော်သ် က်�်�၊�မော်���်ပို့�စံီံ��်�နှှင်�် ချွ�မြချ်��က်���ံု�့�င်��် အမော်လအ်က်�င်�်��်�က့်� 
မော်မြပို့်င်��လ��န်း� အ်�မော်ပို့�သင််�သည်�။
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�ညာ��ွယ်�ချ�က်�- လ့င်�စီ့တ�တ���ညွှွတ�မြချင်��နှှင်�်လ့င်�အ�� ့ု�အစီ်�ချွ�မြချ်�သတ��ှတ�မြချင်��တ့��၏ 
အဓိ့ပို့ာါယ�တ့��က့်� မော်�်�ထ�တ��န်း�

သိင့်�ကြက်��ဒေ���ညာ��ွယ်�ချ�က်�မိုး��� -
ဤသင်�ချန်း��စီ်ပြီးပို့ီ�ချ�န့်း�တွင်�သင်�တန်း��သ်���်�သည်�
• LGBTI အဓိ့က် အသ��ံအနှုန်း����်�က့်�အဓိ့ပို့ာါယ��ွင်�်�့�နှ့�င်�ပို့ါလ့��်�ည်�။
• မော်ေသတွင်��/ နှ့�င်�င်ံတွင်��တွင်� LGBTI အသ့�င်��အဝ့�င်��အမော်ပို့် ဥပို့မော်ေမော်�က််င်��၊ လူ�ုမော်��နှှင််� 

ယဉ်�မော်က်���ု�့�င်��် သမော်�်ထ်���်�က့်� မော်�ွ�မော်နှွ�ပြီးပို့ီ�မြ�စီ�လ့��်�ည်�။

သိင့်�ကြက်��ချ� းန်း� - ၉၀ �့န်းစီ�

အ�င့်��အ�မိုးစိုး�မိုး���ဒေဖွဲ့���ပချ�က်�

တင်��က်�မြပို့သ�ု

၂.၄.၁ LGBTI အဓိ့ပို့ာ်ယ�
သတ��ှတ�ချ�က်���်�

Flip chart စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�

သင်�တန်း��သ်�တစီ�တွ�စီီအတွက်� တစီ��ွက်�စီီ ပို့�င််�ထ�တ�
ပို့ါ။

ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်�မိုး�မိုး��ညွှှန်း�

သိင့်�ချန်း��စိုး� ၁ 
�းင့်�ပး�င့်��ဆး�င့်���နှှစိုး�သိက်�မိုးနှှင့်�် �းင့်�
အမိုး� းု�အစိုး��ချ့��ချ��သိတ�မိုးှတ��ချင့်��

��တးယ်ဒေန်း့

သင်�ချန်း��စီ်အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�

အချ� းန်း� (မိုးးန်းစိုး�)�ညာ��ွယ်�ချ�က်�

၉၀LGBTI အသ��ံအနှုန်း����်�က့်� မော်�်�ထ�တ��န်း�နှှင်�် မော်ေသ/
နှ့�င်�င်၏ံ အမော်မြချအမော်န်းတွင်� LGBTI အသ့�င်��အဝ့�င်��က့်� 

�့တ��က်��န်း�။

�ပ��ှ��မိုး

LGBTI အဓိ့ပို့ာ်ယ� �ွင်�်
�့�ချ�က်���်�
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သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူ၏မိုးှတ�စိုး�မိုး���-
ဤသင်�ချန်း��စီ်မော်ချါင်��စီဉ်�သည်� ထ့ရှုုလွယ��ုက့်�ထည််�သွင်��စီဉ်��စီ်��န်း�လ့�အပို့�သမြ�င််� သင်��က််�
�ုန်းည်��လ���က့်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူအ်�လ�ပို့�က့်�င်�ချွင်�်မော်ပို့�သင််�သည်�။သင်�ချန်း��စီ်တွင်�မော်�ွ�မော်နှွ��န်း�
အချ�က်���်�သည်�သင်�တန်း���ည်��ှန်း�� ချ�က်�ပို့ါအချ�က်���်�နှှင်�်အန်းီ�စီပို့���ံ��ှ့သင််�သည်�။
အချ� ့ု�နှ့�င်�င်�ံ�်�တွင်� ဤသင်�ချန်း��စီ်အ်��သင်��န်း� အကြံက်မံော်ပို့�သည်���်��ှ့နှ့�င်�သည်�။ သင်�တန်း��
ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း�� ပို့့��ချ��ည်�်နှ့�င်�င်၏ံ အစီီအစီဉ်� �န်း�မော်န်းဂျူး�်နှှင်�်သင်�တန်း���တ့�င်��ီမော်�ွ�မော်နှွ�
တ့�င်�ပို့င်�သင်�်သည်�။

�ပ��ှ��မိုး ၁ - LGBTI အဓိးပာ�ယ်�မိုး���

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - LGBTI အဒေချအဒေဝမိုး���က်း� သိတ�မိုးှတ��န်း�နှှင့်�် ဒေ�သိ/နှး�င့်�င့်�တ့င့်���ှး LGBTI 
အသိး�င့်��အဝး�င့်��၏ အဒေ�ချ အဒေန်းမိုး���က်း� မိုးးတ�ဆက်��န်း�။

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူအတ့က်� �မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး���
၁.၁နှှစိုး�ဒေယ်�က်�တ့���ပ�ဒေဆ�င့်�ချ�က်� - အဒေချအဒေဝဆး�င့်���သိတ�မိုးှတ�ချ�က်�မိုး��� (၁၅ မိုးးန်းစိုး�)

သင်�တန်း��သ်���်�နှှစီ�မော်ယ်က်�တစီ�တွ�စီီချွ�ပို့ါ၊ထ့��မော်န်း်က်�၂.၁.၁ LGBTI အဓိ့ပို့ာ်ယ���်�က့်�မော်ပို့�ပို့ါ။ 
အမော်ချ်အ မော်ဝ် အဓိ့ပို့ာ်ယ�သတ��ှတ�ချ�က်���်�က့်�တွ�မော်ပို့��န်း� အချ�န့်း� ၁၅ �့န်းစီ�မော်ပို့��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��
မော်မြပို့်ပို့ါ။ အဓိ့ပို့ာ်ယ�သတ��ှတ�ချ�က်���်��ှ်မော်အ်က်�တွင်�ပို့ါမော်သ် footnote တွင်�မော်�်�မြပို့ထ်�
သည်�်စီ်�ှ က့်��က််�ထ်�မြချင်��မြ�စီ�သည်�။



မော်�်�ဂျျး� ၁
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အဒေချအဒေဝ

Gay (မော်ဂျူး�)

Lesbian 
(လက်�စီ��ီယန်း�)

Transgender*
(လ့င်�မော်မြပို့်င်��လ�
ထ်�သူ)

Homosexual 
(လ့င်�တူချ�င်��
စီ့တ�ဝင်�စီ်�သူ)

Heterosexual 
(�န်း�်က်�င်��က်�
လ့င်�အ်�
စီ့တ�ဝင်�စီ်�သူ)

Intersex**
(က်�်�၊�လ့င်�အဂျူးဂါါ 
�က်ွ�မြပို့်�သူ)

မော်ယ်က်��်�ချ�င်�� စီ့တ�ချံစီ်�၊ မော်�တူ် သက်�ဝင်�၊ လ့င်�စီ့တ�
တ့���ညွှွတ�သည်�် မော်ယ်က်��်�တစီ�ဦး�က့်�မော်ချ်�့�သည်�။ လက်�စီ�
�ီယန်း�နှှင်�်မော်ဂျူး���်�အတွက်�မော်ယ��ယ�အမော်ချ်အမော်ဝ် - အချ� ့ု�
အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်��့�့တ့��က့်�ယ�က့်�လက်�စီ��ီယန်း�ဟု��
သတ��ှတ���မော်ဂျူး�ဟု�သတ��ှတ��က်သည်�။

�့န်း���ချ�င်��စီ့တ�ချံစီ်�၊မော်�တူ် သက်�ဝင်�၊လ့င်�စီ့တ�တ့���ညွှွတ�
သည်�်အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး�က့်�မော်ချ်�့�သည်�။

ထ�န်း�စီ�ဂျူး�န်း�ေါ (တစီ�ချါတစီ�� ံ “ထ�န်း�စီ�” ဟု�လည်��မော်ချ်သည်�) 
သည်� လင့်�မော်မြပို့်င်�� ထ်�သူ��်�၊ မော်ယ်က်��် �လ�်၊�န့်း���လ�်
��်� စီသမြ�င််� ��့က့်�့ယ�က်�့တတယ့လင့်�အမြ�စီ�သတ��ှတ�
သူအ်�လ��ံအတွက်�အသ��ံအနုှန်း�� မြ�စီ�သည်� ။လ့င်� မော်မြပို့်င်��
အ�� ့ု�သ��ီ��်�သည်�မော်�ွ��ွ်�စီဉ်�က်မော်ယ်က်��် �အမြ�စီ�
မော်�ွ��ွ်�ချ�် �က်ပြီးပို့�ီ�့န်း���အမြ�စီ�မော်မြပို့်င်��လ�ထ်�သူ၊လ့င်�မော်မြပို့်င်��
အ�� ့ု�သ်�သည်��့န်း���အမြ�စီ�မော်�ွ��ွ်�ချ�် ပြီးပို့�ီမော်ယ်က်��် �အမြ�စီ�
မော်မြပို့်င်��လ�ထ်�သူ၊အချ� ့ု��့�့က်�့ယ�က်�့မော်ယ်က်��်�/�့န်း���အမြ�စီ�
ထ�တ�မော်�်��မော်မြပို့်သည်�်လ့င်�မော်မြပို့်င်��ထ်�သူ��်�လည်���့ှသည်�။
လ့င်�မော်မြပို့်င်��ထ်�သူအချ� ့ု�သည်�၎င်��တ့��ထ�တ�မော်�်�မော်မြပို့်သည်�်
လင့်�အမြ�စီ���့ှ�န်း�ခွျ�စီတ့�မြချင်�� (သ့��) မော်ဟု်���န်း��သ��ံစွီ��က်သည်�၊
အချ� ့ု�က်ယင်��သ့���လ�ပို့��က်မော်ပို့။

မော်��ပို့ည််�့�င်��်အသ��ံအနှုန်း�� မြ�စီ� ပြီးပို့ီ��့�့နှှင်�်လ့င်�အ�� ့ု�
အစီ်�တူသူအမော်ပို့်လ့င်� စီ့တ�တ့���ညွှွတ�သူက့်� မော်ချ်သည်� ။
မော်ယ��ယ�အ်�မြ�င််�မော်ဂျူး�ဟု�မော်ချ်သည်�။

�့န်း�����်�အမော်ပို့်လ့င်�စီ့တ�တ့���ညွှွတ�မော်သ်မော်ယ်က်��် � (သ့��)
မော်ယ်က်��် ���်�အမော်ပို့်လ့င်�စီ့တ�တ့���ညွှွတ�မော်သ်�့န်း���က့်�
မော်ချ်သည်�။

ဇူးီဝမော်ဗေသမော်�်အ� မော်�ွ��ွ်�စီဉ်�ပို့ါလ်သည်�် လ့င်�အဂျူးဂါါ
��်�၊ �� ့ု�ပို့ွ်�အဂျူးဂါါ��်�၊ မော်ဟု်���န်း��နှှင်�်ချရှု့��့���န်း��ထ�တ�သည်�်
အဂျူးဂါါ��်�သည်�မော်ယ်က်��် � (သ့��)�့န်း��� အမြ�စီ��က်ွ�မြပို့်�သူ��်�
မြ�စီ�သည်�။

အဓိးပာ�ယ်�သိတ�မိုးှတ�ချ�က်�
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Discuss  
Discuss the following

• How are sexual relationships between same sex couples viewed in society? (does this vary across

regions and different religious/ ethnic communities?)

• Are there any anti-discrimination laws to protect members of the LGBTI community?

• Is it legal to change gender in this country?

• Why is it important for law enforcement officers to be aware of the definitions we have discussed?

• How can it support the work law enforcement teams do?

အဒေချအဒေဝ အဓိးပာ�ယ်�သိတ�မိုးှတ�ချ�က်�

၁.၂ မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီ/ �ပန်း��ညာ�ဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်�� (၁၅မိုးးန်းစိုး�)
သင်�တန်း��သ်���်�က်မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း��အတွက်�အမော်မြ���်�က့်�မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ။“လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်
နှှစီ�သက်��ုနှှင်�်လ့င်�အ�� ့ု�အစီ်�ချွ�မြချ်�သတ��ှတ�မြချင်��တ့���က််�မြချ်�န်း်�ချ�က်��ှ် အ�ယ�န်းည်��”

၁.၃ ဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်�� (မိုးးန်းစိုး�၃၀)
သင်�တန်း��သ်���်�အ်�အ�ွ��င်ယ���်��ွ��ပို့ါ။�လ့�က်�မော်ပို့်�ှ့မော်��ချွန်း����်�က့်�မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� ၃၀ �့န်းစီ�
အချ�န့်း��မော်�က််င်�� အသ့မော်ပို့�ပို့ါ။

ဆ�း�က်� - ဒေမိုး�ချ့န်း��မိုး���

Intersex**
(က်�်�၊�လ့င်�
အဂျူးဂါါ 
�က်ွ�မြပို့်�သူ)

အ�့�ပို့ါလက်ဏာ်��်�သည်�မော်�ွ��ွ်�စီဉ်�က်မော်သ်�လည်��မော်က််င်�� ၊  
မော်န်း်င်�တွင်�အ��်�အ်�မြ�င််� �� ့ု�ပို့ွ်��န်း�အသင်�်မြ�စီ�သည်�်အ�ွယ�တွင်�
�ှ သတ့မြပို့ု�့နှ့�င်�သည်�။ ထ့�သူ��်�သည်� �ည်�သည်�်လ့င်�အမော်ပို့်��့� 
လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်နှှစီ�သက်��ု �ှ့နှ့�င်�သလ့�၊ ၎င်��တ့��က့်�လည်�� �ည်�သည်�်
လ့င်�အမြ�စီ���့� သတ��ှတ�နှ့�င်�သည်�။

�ူ�င်�� -  https://www.stonewall.org.uk/help-advice/glossary-terms တွင်��က်ည််�ပို့ါ။
 *https://www.unfe.org/definitions/
 **https://www.unfe.org/definitions/
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မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်�မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ။
• လ့င်�တူချ�င်��ချ�စီ�ကြီးက့်ုက်�သူ��်�က့်�လူ်အ�ွ��အစီည်��တွင်� �ည်�သ့�� ရှုုမြ�င်�သန်းည်��။ 

(မော်ေသတွင်��နှ့�င်�င်မံော်တွ၊ �တူည်ီတ�် �်သ်မော်တွနှှင်�် တ့�င်���င်��သ်��� ့ု�နှွယ�စီ�မော်တွ
�က််�ထ��ှ် သူတ့��အမော်ပို့်ရှုုမြ�င်�ပို့� ံ မော်တွက်ွ�မြပို့်�ပို့ါသလ်�) LGBT အသ့�င်��အဝ့�င်��က့်�
က််က်ွယ��န်း�အတွက်�ချွ�မြချ်��က်��ံမြချင်���မြပို့ုနှ့�င်��န်း� ဥပို့မော်ေ��်��ှ့ပို့ါသလ်�။လ့င်�
မော်မြပို့်င်��လ�မြချင်��သည်� ဤနှ့�င်�င်တံွင်� ဥပို့မော်ေအ�တ�်�ဝင်�ပို့ါသလ်�။ 

• က်ွနှ��ပို့�တ့�� မော်�ွ�မော်နှွ�ချ�် ပြီးပို့ီ�တ�်လ့င်�န်း�်ပို့တ�သက်�မော်သ်အဓိ့ပို့ာ်ယ�သတ��ှတ�ချ�က်�
��်�သည်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�်�ှ့��်� အတွက်� အမော်��ကြီးက်ီ�ပို့ါသလ်�။ ဥပို့မော်ေစီ့���့��
မော်��လ�ပို့�မော်�်င်�မော်န်းတ�်အ�ွ����်�က့်� �ည်�သ့��ပို့ံ်ပို့့��မော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသန်းည်��။

၁.၄မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီဒေဆ့�ဒေနှ့�မိုး(၃၀ မိုးးန်းစိုး� )

အ�ွ����်�က့်�မြပို့န်း�လည်�မော်ပို့ါင်��စီ�ပြီးပို့ီ�မော်��ချွန်း����်�နှှင််�၎င်��တ့��၏အမော်မြ���်�က့်�မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ၊ ဥပို့မော်ေ
စီ့���့��မော်��အ�ွ����်�အတွက်�အမော်��ကြီးက်ီ�သလ်�မော်��ချွန်း��နှှင်�်၎င်��တ့��အတွက်��ယ�လ့�ပို့ံ်ပို့့��မော်ပို့�နှ့�င်�
သလ�မော်��ချွန်း����်�အလှည််�မော်�်က်�ပို့ါက် စီ်သင်�ချန်း��အမော်�ှ��ှ့စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�မော်ပို့်တွင်��ှတ�စီ���်�
လ့�က်��ှတ�ပို့ါ၊�တူက်ွ�မြပို့်��ုက့်�န်း်�လည်�လက်�ချံမော်ပို့�နှ့�င်�မော်သ်ယဥ်မော်က်���ုမော်ပို့်မော်ပို့ါက်��န်း�တ့�က်�
တွန်း��ပို့ါ။

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူမိုး���၏မိုးှတ�စိုး�မိုး��� -

က်ွ�မြပို့်�မော်သ်အဓိ့ပို့ာ်ယ်သတ��ှတ�ချ�က်���်�နှှင်�် �တူက်ွ�မြပို့်��ုက့်�သမော်�်မော်ပို့ါက်�န်း်�လည်��န်း� 
အလွန်း�အမော်��ကြီးက်ီ�မော်�က််င်�� သင်�တန်း��သ်���်�က် သတ့မြပို့ု�့�န်း�နှှင်�် ယင်��က့်�အမော်မြချချ၍ံ ၎င်��တ့��
စီ့စီစီ�သ�ံ�သပို့��ုတ့��တွင်� �ည်�သ့��အသ��ံချ�သင်�်မော်�က််င်�� လ���ညွှှန်း�ပို့ါ။ မြပို့စီ��ုက်�း�လွန်း�ချံ�သူ��်�၊ 
လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�နှှင်�် �့�့တ့��အသ့�င်��အဝ့�င်���ှ့ အမြချ်�သူ��်�သည်� မော်မြပို့်�့��က်���ံ်တွင်� 
�ည်�သည်�်န်း်��စီ်�သ��ံပြီးပို့ီ�မော်မြပို့်သန်းည်��၊ တစီ�က့်�ယ�မော်�သန်း�်�ှင်��မော်��နှှင််� ဝတ�စီ်��င်�ယင်��ု
စီသမြ�င််�တွင်� �ည်�သ့���ှ့သန်းည်��က့်�  ထည််�သွင်��စီဉ်��စီ်��န်း� လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။ ဤအချ�က်�က့်� 
မော်�်�ဂျူး�း� ၂ တွင်� ထပို့��မံော်လလ််ပို့ါ�ည်�။
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အ�င့်��အ�မိုးစိုး�ဒေဖွဲ့���ပချ�က်�

တင်��က်�မြပို့သ�ု

သင်�ချန်း��စီ်၂-လူ�ုမော်���်က်ွ�မြပို့်��ု��်�
မော်�်စီပို့��က်�နှွယ��ုနှှင်�် က်�်�၊� မော်���်

၂.၂.၁ ဇူး်တ�မော်က််င်�က်တ���်� 
လုပို့��ှ်��ုအထ�ပို့�

၂.၂.၂ �ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်�

ဇူး်တ�မော်က််င်�က်တ���်�က့်� ပို့�င််�ထ�တ�ပြီးပို့ီ� ည်ိပို့�ပို့ါ။ 
(သင်�တန်း��သ်�တစီ�မော်ယ်က်�စီီအတွက်� က်တ�တစီ�ချ�စီီ��ှ့�န်း� 

အလ�အံမော်လ်က်� မြပို့င်��င်�ပို့ါ)

သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�လှင်� �့တူးတစီ�ချ�

ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်�မိုး�မိုး��ညွှှန်း�

သိင့်�ချန်း��စိုး� ၂
�ူမိုးဒေ����က့်��ပ��မိုးမိုး���ဒေ��စိုးပ�
ဆက်�နှ့ယ်�မိုးနှှင့်�်က်���၊မိုးဒေ����

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - လူ�ုမော်���်က်ွ�မြပို့်��ု��်�မော်�်စီပို့��က်�နှွယ��ုနှှင်�်က်�်�၊�မော်���်တ့��က့်�က့်�ယ�
ချ�င်��စီ်�ုအမော်ပို့် အမော်လ�မော်ပို့�သည််� လုပို့��ှ်��ု��်�

သိင့်�ကြက်��ဒေ���ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး��� (အ���ဖွဲ့ညာ်�ဒေပ��ချင့်��) -
ဤသင်�ချန်း��စီ်ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�တွင်�သင်�တန်း��သ်���်�သည်� -

• က်�်�၊��့�င်��် လူ�ုမော်���် က်ွ�မြပို့်��ု��်� မော်�်စီပို့��က်�နှွယ��ုတ့��က့်�မော်လလ််သ့�ှ့ပို့ါ
လ့��်�ည်�။

အချ� းန်း� -  ၉၀မိုးးန်းစိုး�



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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*ဤသင်�ချန်း��စီ်�ှ့လုပို့��ှ်��ုတ့���ှ်�ှ်မော်�ွမော်�်�ထ�တ��န်း�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�စီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်�ပို့့��ချ��ည်�်
သီအ့��ီ��်�နှှင််�မော်ပို့ါင်��စီပို့�သွ်��ည်�မြ�စီ�သည်�။

�ပ��ှ��မိုး ၁ - မော်�်စီပို့��က်�နှွယ� က်�်�၊�မော်���်

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - က်�်�၊�မော်���်၏ မော်�်စီပို့��က်�နှွယ��ုပို့�စံီကံ့်�မော်�်�ထ�တ��န်း�။
အချ� းန်း� - ၃၀ �့န်းစီ� 

၂.၁ Power walk (မိုးးန်းစိုး�၃၀)
(၁) သင်�တန်း��ချန်း���၏တစီ�မော်န်း�်တွင်� န်း�ံကံ့်�မော်န်း်က်�မော်က်�်မြပို့ု၍ သင်�တန်း��သ်�
��်�တန်း��စီီ၍ပို့ချ��ံချ�င်��ယှဉ်�ပြီးပို့ီ��ပို့��န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။ အတန်း���က််�တွင်� လ့�အပို့�ပို့ါက် မော်�ှ�သ့�� ၁၀ 
လှ���လှ���နှ့�င်��န်း�အတွက်� သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�စီီ၏အမော်�ှ�တွင်� လ���မော်�က််င်���ှင်��လင်��
ထ်�ပို့ါ။

(၂) သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�စီီက့်� ဇူး်တ�မော်က််င်�က်တ� တစီ�က်တ�စီီမော်ပို့�ပို့ါ ( ၂.၂.၁ 
ဇူး်တ�မော်က််င်�က်တ�လုပို့��ှ်��ုအထ�တ��ှ)။ မော်န်း်က်�ထပို့�လုပို့��ှ်��ုတွင်� ထပို့��လံ့�အပို့��ည်�
မြ�စီ�၍ က်တ���်�က့်� သ့���ထ်��န်း� သင်�တန်း��သ်���်�က့်�မော်မြပို့်ပို့ါ။

(၃) အမော်မြချအမော်န်းမော်�်�မြပို့ချ�က်���်�က့်� သင်�က်�တ�မြပို့�ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��နှှင်�် ၎င်��တ့��
��ှ့ထ်�မော်သ် က်တ�တွင်�ပို့ါ�ှ့သည်�် ဇူး်တ�မော်က််င်�အမော်ပို့်အမော်မြချချ၍ံ အမော်မြ�က့်� ၎င်��တ့��က် 
ချန်း�်�ှန်း����ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� မော်မြပို့်�က််�ပို့ါ။ အက်ယ�၍�တ�မြပို့
မော်သ် မော်�်�မြပို့ချ�က်� အမော်မြချအမော်န်း သည်�၎င်��တ့��၏ဇူး်တ�မော်က််င်�နှှင်�် သက်��့�င်�လှင်� မော်�ှ�သ့��
တစီ�လှ���တ့����ည်�၊ အက်ယ�၍ �သက်��့�င်�ပို့ါက်၎င်��တ့��မော်န်း�်တွင်�ပို့င်��က်�လက်��ပို့�မော်န်း
��ည်�။

(၄) မော်အ်က်�ပို့ါအမော်မြချအမော်န်းမော်�်�မြပို့ချ�က်���်�က့်�မော်မြ��မော်မြ���တ�ပို့ါ။အက်ယ�၍ မော်�်�မြပို့
ချ�က်�သည်� သက်��့�င်�ပို့ါက် တစီ�ကြီးက့်���တ�ပြီးပို့ီ�တ့�င်��သင်�တန်း��သ်���်�က့်�မော်�ှ� တစီ�လှ���
တက်��န်း� ချွင်�်မြပို့ုပို့ါ။ 

သင်�ချန်း��စီ်အက်�ဉ်��ချ��ပို့�

�ပ��ှ��မိုး အချ� းန်း� (မိုးးန်းစိုး�)�ညာ��ွယ်�ချ�က်�

၁။မော်�်စီပို့��က်�နှွယ� 
က်�်�၊�မော်���်

၂။ က့်�ယ�ချ�င်��စီ်သည်�် 
ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ု��်�

၃၀

၆၀

က်�်�၊�မော်���်၏ မော်�်စီပို့��က်�နှွယ��ုပို့�စံီကံ့်�
မော်�်�ထ�တ��န်း�။

ချွ�မြချ်��က်��ခံျ�ံ�ုတ့��အတွက်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ု
�ှတ�င်�်က့်�ယ�ချ�င်��စီ်�ုက့်�မြပို့သ�န်း�
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အမော်မြချအမော်န်းမော်�်�မြပို့ချ�က်���်�

• င်ါစီ်�တ�နှ့�င်�သည်�။
• င်ါမော်က်�်င်��တက်�သည်�။
• င်ါသည်�အလယ�တန်း��ပို့ည််��ှ့ချ�သ်ည်�။
• င်ါအ်သက်�အ�ွယ��ှ့လူ��်�အတွက်�အလ�ပို့�လ�ပို့��န်း�အချွင်�်အမော်����်��ှ့သည်�။
• င်ါတ်ွင်�လစီ်�မော်သ်အလ�ပို့��ှ့သည်�။
• င်ါဗ့�က်��်လှင်�အပြီး��တ���ဝယ�စီ်�နှ့�င်�သည်�။
• အမော်��မော်ပို့်က့်စီစ�ပို့�မော်လ���်�နှှင််�ဇူး့��ချံပို့စီစည်����်�ဝယ��န်း�င်ါတ်ွင်�စီ�မော်�်င်��မော်င်ွအပြီး��
• �ှ့သည်�။
• င်ါတ်ွင်�လစီ်မော်က််င်��၍မော်ပို့�်��့င်�မော်သ်/�့�့သ်မြ�စီ�လ့�စီ့တ��ှ့ပို့ါက် မော်ချါင်��မော်�်င်�ထ့ မြ�စီ�နှ့�င်� 

မော်သ် အလ�ပို့��ှ့သည်�။ 
• င်ါတ်ွင်�မော်���န်း�က်င်��က်င်��မြ�င််�မော်န်းနှ့�င်�မော်သ်မော်န်း�်�ှ့သည်�။
• င်ါ�်ဝ၏တစီ�ချ�န့်း�ချ�န့်း�တွင်�လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်မော်စီ်�က််��ု��်�ချ�ံနှ့�င်��ွယ��ှ့သည်�။
• တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�က်င်ါ်အ်�အလွ�သ��ံ မြပို့ု�ူပို့ါက်အ�့�ပို့ါ မြပို့စီ��ုက့်�မော်��က်င်��စီွ်တ့�င်� �က််�

နှ့�င်�သည်�။
• င်ါအ််�က်ူည်ီပို့ံပ်ို့့��မော်ပို့�သည််��့တ�မော်�ွ��်�နှှင်�်�့သ်�စီ��ှ့သည်�။
• င်ါတ်ွင်�လူ�ုမော်ပို့ါင်��သင်���က်��ံမော်��နှှင်�်�့တ�မော်�ွ�ွ���န်း�အချွင်�်အလ�����်��ှ့သည်�။
• င်ါ၏စီ့တ�ချံစီ်��ု��်�တည်�ပြီးင့်��သည်�။
• င်ါတ်ွင်�စီ့တ�က်�န်း���်မော်��နှှင််�ပို့တ�သက်�၍�ည်�သည်�်မြပို့ဿန်း်�ှ��ှ့ချ�ပ်ို့ါ။
• က်ွ်�ှင်���ုသည်��့�့အမော်န်းမြ�င််�လူ�ုမော်��အ�လက်�ချနံှ့�င်�မော်သ်က့်စီစမြ�စီ�သည်�။
• �့�့�ဝတွင်�တစီ�မော်ယ်က်�ထက်��က်လ့င်��က်��ံမော်�်��ှ့မြချင်��က့်� �့�့အမော်န်းမြ�င််� 

ယဉ်�မော်က်���ု အ� လက်�ချံနှ့�င်�သည်�။
• �့�့၏အမော်မြချချံလ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်�က့်�ယ�တ့�င်�လွတ�လပို့�စီွ် မြ�ည်�်�ည်��မော်�်င်��ွက်�

နှ့�င်�သည်�။
• �့�့၏ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�တွင်�မော်န်းထ့�င်�သူ��်�နှှင်�်�က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�နှ့�င်�သည်�။
• အ့���ှထွက်�၍�့�့၏�ွ်န်း်�/ပြီး�့ု�ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�သ့��လွတ�လပို့�စီွ်ချ�ီ�သွ်�နှ့�င်�သည်�။
• �့�့သည်�မော်လှက််�ထစီ���်�ပို့ါသည််�အမော်�်က်�အဦးအပို့ါအဝင်� �ည်�သည်�် အမော်�်က်�အဦး 

��့� သွ်�လ်နှ့�င်�သည်�။

(၅) သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၎င်��တ့��မော်�်က်�မော်န်းသည်�်မော်န်း�်တွင်� �ပို့�မော်န်း�န်း�မော်မြပို့်
ပို့ါ။ ၎င်��တ့��လက်�ထ��ှ့ ဇူး်တ�မော်က််င်� က်တ���်�က့်� အလှည်�်က်��တ�မြပို့�န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။ 
ဇူး်တ�မော်က််င်�က်တ�တူသူ��်� တစီ�မော်န်း�်ထ� (သ့���ဟု�တ�) �တူည်ီသည်�်မော်န်း�်တွင်�
�ပို့�မော်န်းသည်�က့်��က်ည််��သည်��ှ်စီ့တ�ဝင်�စီ်�စီ�်မော်က််င်��သည်�။ ၎င်��တ့��အ်�မော်အ်က်�ပို့ါ
မော်��ချွန်း��တ့��က့်�မော်��ပို့ါ။

• �ယ�မော်��ချွန်း��မော်တွက်မော်�ှ�က့်�မော်မြချလှ���မော်�ွ�မော်စီသလ�၊�ယ�မော်��ချွန်း��မော်တွက်မော်န်း်က်�က့်�
မြပို့န်း���တ�မော်စီသလ�။(တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�က့်�မော်�ှ�သ့��မော်မြချလှ���မော်�ွ��န်း�တ်��ီ�သည်�်အချ�က်�
��်�က်�်မြ�စီ��လ� �့�တ်သင်�တန်း��သ်���်�အ်�မော်��မြ�န်း��ပို့ါ၊၎င်��တ့��၏အမော်မြ�
��်�က့်�စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�မော်ပို့်တွင်� ချ�မော်��ပို့ါ)

• သင်�မော်�ှ�က့်��က်��မော်�ွ�နှ့�င်�တ�အ်ချ�န့်း�တွင်��ယ�လ့�ချံစီ်��သလ� (အမော်မြ�မော်တွက့်�
အမြချ်�စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�မော်ပို့်ချ�မော်��ပို့ါ)



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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(၆) သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၎င်��တ့��မော်န်း�်တွင်� မြပို့န်း�ထ့�င်�မော်စီပို့ါ။ မော်န်း်က်�စီ်သင်�ချ�န့်း�
တွင်� ဤမော်လက််�င်�်ချန်း��အမော်�က််င်��အ�်��်�က့်�မြပို့န်း�လည်�မော်�ွ�မော်နှွ��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��
�ှင်��မြပို့ပို့ါ။

�ပ��ှ��မိုး၂ - က်း�ယ်�ချ�င့်��စိုး�သိညာ်� ထင့်�ဟာပ�သိ���သိပ�မိုးမိုး���

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - ချွ�မြချ်��က်��ခံျ�ံ�ုတ့��အတွက်� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့��ု�ှတ�င်�်က့်�ယ�ချ�င်��စီ်�ုက့်�
မြပို့သ�န်း�
အချ� းန်း� - ၆၀ �့န်းစီ� 

သိင့်�တန်း��ဆ��မိုး���၏�မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး��� -
၂.၁ �ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�ပန်း��တး�င့်�ချ�မိုးှတ��ချင့်�� (၂၀ မိုးးန်းစိုး� )

(၁) ၂.၂.၂ �ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်�သတ��ှတ�မြချင်���့�င်��် စီ်�ွက်���်�က့်�မော်ပို့�၍၎င်��တ့��
ချ�မော်��ထ်�သည််� အချ�က်���်�က့်��မော်မြပို့်လ့�လှင်��မော်မြပို့်��မော်န်းနှ့�င်�မော်�က််င်��သင်�တန်း��သ်�
��်�အ်��ှင်��မြပို့ပို့ါ။
(၂) ၎င်��တ့��၏�ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်���်�က့်�စီဉ်��စီ်�က်် ချ�မော်���န်း�သင်�တန်း��သ်���်�
အ်��့န်းစီ�၂၀ချန်း�်မော်ပို့�ပို့ါ။

၂.၂ အ�မိုးင့်�အ�ရိုး��ပ��ဒေဖွဲ့���ချင့်�� �မိုး��ညွှှန်း� (၁၀မိုးးန်းစိုး�)

မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ အမြ�င်�အ်ရှု�ပံို့�မံော်�်�မြချင်��အတွက်� သင်�တန်း��သ်���်�သည်� ယချင်�လုပို့��ှ်��ု
အတွက်� ��ှ့ထ်�မော်သ် ဇူး်တ�မော်က််င်�က်တ���်�က့်� အသ��ံမြပို့ု��ည်�။ 
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သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၎င်��တ့��၏ဇူး်တ�မော်က််င်�အမော်ပို့်တတ�နှ့�င်�သ�ှ 
က့်�ယ�ချ�င်��စီ်စီ့တ�ထ်�မော်စီ�န်း� တ့�က်�တွန်း��အ်�မော်ပို့���ည်�။ သ့��မော်သ်� �ည်��ွယ�ချ�က်�က့်��ူ ��ှင်��
မြပို့�။  �ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် ဇူး်တ�မော်က််င်�အမော်န်းမြ�င်�်ချစံီ်��နှ့�င်��ည်�် လ�ပို့�နှ့�င်�ချွင်�်��ှ့�ု သ့���ဟု�တ� 
အင်�အ်���ှ့�ု စီမော်သ် ချစံီ်�ချ�က်�အ�� ့ု��� ့ု�က့်� မော်လလ််�န်း� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� လ�ပို့�မော်�်င်�
မော်စီမြချင်��မြ�စီ�သည်�။ 

(၁) သင်�တန်း��သ်�အ်�လ��ံက့်� စီ်သင်�ချန်း��မော်�ှ�သ့�� ��က်�နှှ်�ူချ့�င်��ပို့ါ။ လ့�အပို့�ပို့ါက် ထ့�င်�ချ�ံ
��်�က့်� အချန်း��တွင်���ှ့ အမြချ်�မော်န်း�်သ့�� မော်�့�ပို့ါ။ 
(၂) သင်�တန်း��သ်���်�အ်� သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်မော်န်းမော်စီပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏မော်ပို့ါင်�မော်ပို့်တွင်�
လက်���်�က့်�တင်�က်် ��က်�လ��ံ��်��ှ့တ��န်း� မော်မြပို့်�က််�ပို့ါ။
(၃) သင်�တန်း��သ်���်�အ်�မော်လက့်�ဗ့�က်�ထ့ရှူှးသွင်���န်း�နှှင်�်မြပို့န်း�ထ�တ��န်း�ည်င်�သ်စီွ်မော်မြပို့်
ပို့ါ။အမြချ်�န်းည်��မြ�င််� �့�မော်သ်� အသက်�ရှူှးသည်�်အချါ ၃ ထ့မော်�တွက်�ပြီးပို့ီ� မော်လမြပို့န်း�ထ�တ�ချ�န့်း�
တွင်� ၃ ထ့မော်�တွက်��န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။ အချန်း��တွင်���ှ့သူ��်�သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်မြ�စီ�သည်�
အထ့  ဤသ့��အကြီးက့်��အန်းည်��င်ယ�ထပို့�လ�ပို့�ပို့ါ။
(၄)ထ့��မော်န်း်က်�သင်�တန်း��သ်���်�၏က်တ�တွင်�ပို့ါ�ှ့မော်သ်ဇူး်တ�မော်က််င်�သည်��ည်�သည်�်ပို့�ံစီံ
မြ�စီ�နှ့�င်�သည်�က့်�ပို့�ံမော်�်��န်း�အ�့ပို့�အမြွ�က်�မော်ပို့��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��မော်မြပို့်ပို့ါ။မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း��
��်�က့်�သင်�က်မော်မြ��မော်မြ���တ�မြပို့ပို့ါ။

• သင်�၏ ဇူး်တ�မော်က််င်�က် �ယ�လ့�ပို့�သံဏာာ် န်း��ှ့သလ� (�ှည်�မော်သ်၊ ပို့�မော်သ်တ့�မော်သ်၊
ကြီးက်ီ�မော်သ်၊မော်သ�မော်သ်၊�ပံို့င်�အမော်�်င်�၊�်မော်တွဝတ�ထ်�သလ�စီသမြ�င််�)။

• သင်�်ဇူး်တ�မော်က််င်�က်အသက်��ယ�မော်လ်က်�လ�။
• သူတ့���ယ��ှ်မော်န်း�က်သလ�။
• သူတ့���ယ�သူမော်တွန်း�်မော်န်း�က်သလ�။
• အက်ယ�၍သူတ့��သည်�လူ��်�နှှင််�အတူမော်န်းလှင်�အ�ေီလူမော်တွက်�ယ�လ့�ပို့�စံီ�ံ� ့ု�လ�။
• ေီဇူး်တ�မော်က််င်��ှ်မော်ပို့�်�စီ�်မော်က််င်��တ�က််မော်လ��ဝ�ှ့ချ�လ််� (�်မော်�က််င််��ှ့သလ�၊

�်မော်�က််င််���ှ့သလ�)။
• ေီလူ���မော်န်း်စီဉ်��ဝက်�ယ�လ့��� ့ု�လ�။

• သူတ့��အ့��အမြပို့င်�ထွက်� အလ�ပို့�လ�ပို့�သလ်�/ အ့���ှ်မော်န်းသလ်��လ�ပို့��ူ�
လ်�။

• သူတ့���်လ�ပို့��က်သလ�။
• သူတ့��လ�ပို့�မော်န်း�တ်က့်�သူတ့��ကြီးက့်ုက်�မော်န်းပို့�ံမော်ပို့်သလ်�။
• သူတ့��အမော်မြချချံလ့�အပို့�ချ�က်�မော်တွ (လ�ခံြုံချုံမော်��က်င်���ု၊အစီ်စီသမြ�င််�)��က်

သလ်�။
• သူတ့���ဝအမော်�က််င်��သူတ့���ယ�လ့�ချစံီ်��က်�သလ�။
• အန်း်ဂျူးတ�န်း�်ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ�သူတ့���ယ�လ့�ချံစီ်��က်သလ�၊�်မော်�က််င််�လ�။

(၅) စီဉ်��စီ်�မော်တွ�မော်တ်�ုက့်� �့န်းစီ�အန်းည်��င်ယ�လ�ပို့�မော်�်င်�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� 
သင်�တန်း��သ်���်�က့်� ��က်�လ��ံ�ွင်�်�န်း� မော်မြပို့်ပို့ါ။အက်ယ�၍ သင်�တန်း��သ်���်�သည်� ၎င်��
တ့��၏ထ့�င်�ချ�ံ��်�က့်� မော်�့�ချ�ပ်ို့ါက် ၎င်��တ့��၏�ူလမော်န်း�်သ့�မြပို့န်း�ထ်��န်း� မော်မြပို့်�က််�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
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၂.၃ အက်ယ်�၍ င့်ါသိ� န်းင့်��ဖွဲ့စိုး�ချ�်�င့်� (၁၅မိုးးန်းစိုး�)

သိင့်�တန်း��ဆ�� မိုးှတ�စိုး�မိုး���

ဤမော်လက််�င်�်ချန်း��သည်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� စီ့တ�ချံစီ်�ချ�က်��� ့ု�စီ�ံနှှင်�် စီဉ်��စီ်�မော်တွ�မော်တ်
�ု��်�က့်� ချစံီ်�မော်တွ�ကြံက်ုံမော်စီ�န်း� အက်ူအည်ီမော်ပို့�သည်�။ အချ� ့ု�မော်သ်သင်�တန်း��သ်���်�သည်� 
၎င်��တ့��၏ ဇူး်တ�မော်က််င်�မော်န်း�်�ှချစံီ်�မြချင်�� သ့���ဟု�တ� ၎င်��တ့��က့်�ယ�တ့�င်�ချ��ှတ�ထ်�မော်သ် 
�ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်���်�က့်� မော်အ်င်�မြ�င်��န်း� �့�့က့်�ယ�တ့�င်�၏ စီွ���မော်�်င်��ည်�က့်� �င်�မြချင်�
�့မော်သ်အချါတွင်� အင်�အ်���မ်ြချင်�� ချစံီ်��နှ့�င်�သည်�။အချ� ့ု��ှ် ဇူး်တ�မော်က််င်�မော်န်း�်�ှမြ�စီ�မော်စီ 
သ့���ဟု�တ� ၎င်��တ့��က့်�ယ�တ့�င်�မော်န်း�်�ှမြ�စီ�မော်စီ လ�ပို့�နှ့�င်�ချွင်�်�ှ့မြချင်��ချံစီ်�ချ�က်�က့်� ��ှ့မော်စီသည်�။

ဤမော်လက််�င်�်ချန်း��၏�ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် အင်�အ်�၏ မော်မြပို့်င်��လ��ုသမော်�်သ�်ဝနှှင််� အင်�အ်�
��မ်ြချင်��နှှင်�် တစီ�ဦး�ချ�င်��အမော်ပို့်သက်�မော်�်က်�နှ့�င်�သည်�် အ�� ့ု��� ့ု�မော်သ် မော်မြပို့်င်��လ��ု��်�က့်� 
မော်လလ််မော်စီ�န်း�မြ�စီ�သည်�။ ဤသည်��ှ် က်�်�၊� ချွ�မြချ်��က်���ံုက့်� သတ��ှတ�မော်ပို့��ည််� မော်န်း်က်�
သင်�ချန်း��စီ်အတွက်� အကြံက်ုံ�ဝင်�သည်�။

(၁) ၎င်��တ့��၏�ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်���်�က့်�မော်��သ်�ချ�မ်ော်သ် စီ်�ွက်�အမော်ပို့် 
မော်တွ�မော်တ်�င်�မြချင်��န်း� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� မော်မြပို့်�က််�ပို့ါ။ ၎င်��တ့��၏�ည်��ှန်း��ချ�က်�
ပို့န်း��တ့�င်���်�က့်� �တ�ရှုုပို့ါ၊ သ့��မော်သ်� ယချ�အကြီးက့်��တွင်� ၎င်��တ့��ပို့�မံော်�်�ချ�်မော်သ် ဇူး်တ�မော်က််င်�
မော်န်း�်�ှ စီ့တ�က်ူ��က်ည််�ပို့ါ။။
(၂)  သင်�တန်း��သ်���်�သည်� ၎င်��တ့��က်တ�မော်ပို့်�ှ့ဇူး်တ�မော်က််င်�အမြ�စီ� ချစံီ်���ည်�
မြ�စီ�မော်သ်�လည်�� �ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်���်��ှ် ယချင်�မော်��ထ်�သည််�အတ့�င်�� တူည်ီသည်�
ဟု� ယူ�ပြီးပို့ီ� စီ့တ�က်ူ��က်ည််���ည်�။
(၃) ဇူး်တ�မော်က််င်�မော်န်း�်�ှတ�င်�် �ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်���်�က့်��တ��န်း� မော်မြပို့်�က််�
ပို့ါ၊ ထ့��မော်န်း်က်� �ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်�အတွက်��လ့�က်�မော်ပို့်�ှ့ မော်��ချွန်း����်�က့်�မော်မြ��့�ပို့ါ။

ဆ�း�က်� - ��ပ�င့်န်း��တ�ဝန်း� - အက်ယ်�၍ င့်ါသိ� န်းင့်��ဖွဲ့စိုး�ချ�်��ှင့်� 

Reflect: If I Was You…
Read your goals through the eyes of the character you have chosen and answer the following:

• How confident are you now that you can achieve each goal?

• What tools (knowledge, skills, experience, contacts etc) do you have to help you achieve it?

• How does it make you feel when you think of these tools?

• What challenges stand in your way?

• How does it make you feel when you think of the challenges?

Reflect: If I were you...
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• �ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်�တစီ�ချ�ချ�င်��စီီမော်အ်င်�မြ�င်��န်း� ယချ� သင်�်တွင်� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်�
�ု �ည်��ှ�ှ့သန်းည်��။

• မော်အ်င်�မြ�င်�မော်စီ�န်း�  သင်�်ထတံွင်� �ည်�သည်�်က့်�့ယ်��်� (အသ့ပို့ည််၊က်ွ���က်�င်��ု၊
အမော်တွ�အကြံက်ုံ၊အ�က်�အသွယ�စီသမြ�င််�)�ှ့သန်းည်��။

• ဤက့်�့ယ်��်�က့်� စီဉ်��စီ်�မော်သ်အချါ သင်��ည်�သ့�� ချစံီ်��သန်းည်��။
• သင်�သွ်��ည််�လ���မော်�က််င်��တွင်��ည်�သည်�်စီ့န်း�မော်ချ်��်��ှ့သန်းည်��။ 

• ယင်�� စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်�က့်� စီဉ်��စီ်��့မော်သ်အချါ သင်��ည်�သ့��ချစံီ်��သန်းည်��။ 

၂.၄ မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီ ဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်�� (၁၅မိုးးန်းစိုး�)

(၁) မြပို့န်း�လည်�မော်�ွ�မော်နှွ��န်း�အတွက်� အ�ွ����်�က့်�မြပို့န်း�လည်� စီ�စီည်��ပို့ါ။အက်ယ�၍၎င်��
တ့��၏ ပို့န်း��တ့�င်���်�က့်� မော်မြပို့်မြပို့လ့�မော်သ် �နှဒ�ှ့ပို့ါက်ယင်��သ့��လ�ပို့�မော်�်င်��န်း�တ့�က်�တွန်း��ပြီးပို့ီ� 
မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း����်�က့်� အမော်မြချချ၍ံမော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ - 

(က်) သင်�၏ �ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်�အတွက်� �ည်�သည်�် က့်�့ယ်��်�နှှင််� 
စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်�က့်� သတ��ှတ�မော်�်�ထ�တ�ချ�်သန်းည်��။ သင်��ည်�သ့�� ချံစီ်��သန်းည်��။ 
(ချ) သင်�်၏�ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်���်�က့်� ဇူး်တ�မော်က််င်�မော်န်း�်�ှဝင်�ချစံီ်��က်ည််�
မော်သ်အချါ �ည်�သ့��က်ွ�မြပို့်�သန်းည်��။ သင်��ည်�သ့��ချံစီ်��သန်းည်��။
(ဂျူး) �ည်�သည်�်အ�်��်�က် က်ွ�မြပို့်�မြချ်�န်း်�ချ�က်���်�က့်� မြ�စီ�မော်စီသန်းည်��။ 

(၂) ဤအမော်�က််င်��အ�်က့်�မော်န်း်က်�သင်�ချန်း��စီ်ချ�န့်း�တွင်� မြပို့န်း�မော်�ွ�မော်နှွ��ည်�
မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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�ညာ��ွယ်�ချ�က်� -  က်�်�၊�မော်���် ချွ�မြချ်��က်���ံုနှှင်�် �ချင်�ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်ဝါေကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ် 
လူ်အ�ွ��အစီည်��အတွင်� အင်�အ်�မော်မြပို့်င်��လ��ု��်�နှှင််� အမြချ်�အချ�က်�အလက်���်�က့်�အမော်မြချချံ
မော်သ် က်�်�၊�ချွ�မြချ်��ု၏ ရှုုတ�မော်ထွ�မော်သ်သမော်�်သ�်ဝ

သိင့်�ကြက်��ဒေ���ညာ��ွယ်�ချ�က်�မိုး��� (အ���ဖွဲ့ညာ်�ဒေပ��န်း�) -
ဤသင်�ချန်း��စီ်ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�တွင်�သင်�တန်း��သ်���်�သည်�

• အမြချ်�အချ�က်�အလက်���်�က့်�အမော်မြချချမံော်သ် က်�်�၊�ချွ�မြချ်��ု၏�့�လ့��င်��က့်� အဓိ့ပို့ာ်ယ� 
သတ��ှတ�နှ့�င်��ည်�။ 

• ချွ�မြချ်��က်���ံု၏ဥပို့�်��်�က့်�သ��ံသပို့�မော်လလ််နှ့�င်�လ့��်�ည်�။

အချ� းန်း� - ၉၀ �့န်းစီ� 

သိင့်�ချန်း��စိုး� ၃ 
က်���၊မိုးဒေ����ချ့��ချ��ဆက်�ဆ�မိုး

အ�င့်��အ�မိုးစိုး�မိုး���ဒေဖွဲ့���ပချ�က်�

တင်��က်�မြပို့သ�ု

စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�

ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်�မိုး�မိုး��ညွှှန်း�

သိင့်�ချန်း��စိုး�အက်�ဉ်း��ချ�ုပ�

�ပ��ှ��မိုး အချ� းန်း� (မိုးးန်းစိုး�)�ညာ��ွယ်�ချ�က်�

၁။ ခွျ�မြချ်��က်���ုံ

၂။ ချွ�မြချ်��က်��ံ�ု 
မြ�စီ��ပို့���်�

၃၀

၆၀

က်�်�၊��့�င်��်လူ�ုမော်���်က်ွ�မြပို့်��ု��်�မော်�်စီပို့��က်�နှွယ�
�ုနှှင်�် ချွ�မြချ်��က်��ံ�ု၏ သီအ့��ီသမော်�်တ�်���်�က့်� 

�့တ��က်��န်း�

က့်�ယ�ပို့့�င်�အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်��ှတ�င််� ချွ�မြချ်��က်��ံ�ု 
ပို့�စံီံ�� ့ု�စီ�ကံ့်� လက်�မော်တွ�မော်လလ််�န်း�
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Gender Intersectionality
The concept that people are not defined only by gender but by a combination of all of the 

social groups one belongs to and identities one has, such as: age group, ethnicity, 

education attainment, sexual identification, income, etc. 

�ပ��ှ��မိုး ၁ - ချ့��ချ��ဆက်�ဆ�မိုး
�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - က်�်� ၊��့�င်��်လူ�ုမော်���်က်ွ�မြပို့်��ု��်�မော်�်စီပို့��က်�နှွယ��ုနှှင်�်ချွ�မြချ်�
�က်��ံ�ု၏သီအ့��ီသမော်�်တ�်���်�က့်��့တ��က်��န်း�

၁.၁တင့်�ဆက်��ပသိမိုး (၃၀ မိုးးန်းစိုး�)
သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူမိုး���၏မိုးှတ�စိုး�မိုး���
မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ �လ့�က်���်�က့်� အသ��ံမြပို့ု၍ ယချင်�သင်�ချန်း��စီ်��်�က့်� ပို့့��့�ချ့�င်�ပြီး��မော်စီ�န်း� 
လ�ပို့�မော်�်င်�ပြီးပို့ီ� ယချ�လုပို့��ှ်��ု��်�အတွက်� အမော်��ပို့ါသည််� သမော်�်တ�်���်�နှှင််� 
�့တ��က်�မော်ပို့�ပို့ါ။

ဆ�း�က်� - က်���၊ မိုးဆး�င့်����ူမိုးဒေ����က့်��ပ��မိုးှ�မိုး���ဒေ��စိုးပ�ဆက်�နှ့ယ်�မိုး
လူတ့��အ်� က်�်�၊ �က်ွ�မြပို့်��ုတစီ�ချ�တည်��မော်�က််င််�သ်�က် အ�့�ပို့ါတစီ�ဦး�တစီ�မော်ယ်က်�
နှှင်�် သက်��့�င်�မော်သ် လူ�ုအသ့�င်��အဝ့�င်��နှှင်�် ဥပို့�် - အသက်�အ�ွယ�၊ လူ�� ့ု�၊ ပို့ည််မော်��၊ 
က်�်�၊ �မော်���် သတ��ှတ�ချ�က်�၊ ဝင်�မော်င်ွ စီသည််တ့��က်�သ့်��မော်သ် ဝ့မော်သသ��်�မော်ပို့ါင်��စီပို့�၍
ပို့�မံော်�်�ထ်�သည်�ဟုူသည်�် သမော်�်တ�်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။



မော်�်�ဂျျး� ၁
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၈  https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

Discrimination

A person being treated unfairly 

because of who they are or 

characteristics that they have, 

such as: age group, ethnicity, 

education attainment, sexual 

identification, income, etc. 

Discrimination Against Girls and 
Women

“Discrimination against women shall mean any 
distinction, exclusion or restriction made on the 

basis of sex which has the effect or purpose of 

impairing or nullifying the recognition, 

enjoyment or exercise by women, irrespective 

of their marital status, on a basis of equality of 

men and women, of human rights and 

fundamental freedoms in the political, 

economic, social, cultural, civil or any other 

field”. (CEDAW)

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

8

ဆ�း�က်� - ချ့��ချ��ဆက်�ဆ�မိုးှ�
လူတစီ�ဦး�တစီ�မော်ယ်က်�တွင်��ှ့မော်သ်အသက်�အ�ွယ�၊ လူ�� ့ု�၊ ပို့ည််တတ�မော်မြ�်က်��ု၊ က်�်�၊
�မော်���်သတ��ှတ�ချ�က်�၊ ဝင်�မော်င်ွ စီမော်သ် ဝ့မော်သသ လက်ဏာ်��်�အ� ��ှတစီွ်
�က်��ံချ�ံမြချင်��

ဆ�း�က်� - မိုးးန်း��က်ဒေ��နှှင့််�အမိုး� း��သိမိုးီ�တး��အဒေပ ချ့��ချ��ဆက်�ဆ��ချင့်��
“အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်�ချွ�မြချ်��က်��မံြချင်���့�သည်��ှ်အ့��မော်ထ်င်��ှ့သည်�မြ�စီ�မော်စီ၊ ��ှ့
သည်�မြ�စီ�မော်စီနှ့�င်�င်မံော်��၊ စီီ�ပို့ွ်�မော်��၊ လူ�ုမော်��၊ ယဉ်�မော်က်���ု၊ အ�ပို့��က်� သ့���ဟု�တ� အမြချ်�
န်းယ�ပို့ယ���်�တွင်� အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏ လူ်အချွင်�်အမော်��နှှင်�် အမော်မြချချလံွတ�လပို့�ချွင်�်��်�အ်�
အသ့အ�ှတ�မြပို့ုမြချင်��၊ ချစံီ်�မြချင်��သ့���ဟု�တ� က်�င်�်သ��ံမြချင်��တ့��က့်�ထ့ချ့�က်�မော်စီသည်�် သ့���ဟု�တ� 
ပို့�က်�မြပို့ယ�မော်စီသည်�် သ့���ဟု�တ� ထ့�သ့��ထ့ချ့�က်�ပို့�က်�မြပို့ယ�မော်စီ�န်း� �ည်��ွယ�သည်�်  
လ့င်�အမော်ပို့် အမော်မြချချ၍ံ ချွ�မြချ်��ု၊ �ယ��က်ဉ်��ု သ့���ဟု�တ� က်န်း�်သတ��ုအ်�လ��ံက့်�
�့�လ့�သည်�။” ၈ (CEDAW)
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Indirect 

Discrimination

Minimum Height 
Requirement

1m60

Direct 

Discrimination

ဆ�း�က်� - တး�က်�ရိုးး�က်�ချ့��ချ��ဆက်�ဆ��ချင့်��
အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင််� �့န်း��က်မော်လ���်�အမော်ပို့် တ့�က်�ရှု့�က်�ချွ�မြချ်��က်��မံြချင်��သည်� သ့သ်
ထင်��ှ်�သမြ�င််� မော်ယ��ယ�အ်�မြ�င််�သတ့ထ်��့�န်း�လွယ�က်ူသည်�။ဥပို့�် - အချ� ့ု�နှ့�င်�င်ံ
��်�တွင်�ဥပို့မော်ေမော်�က််င်��အ� အ�� ့ု�သ�ီ���်� ပို့စီစည်��ဥစီစ်ပို့့�င်��့�င်�ချွင်�်���က်မော်ပို့။အချ� ့ု�
မော်သ်အလ�ပို့���်� �လ�ပို့�က့်�င်��န်း�ဥပို့မော်ေအ� တ်�မြ�စီ�ထ်�သည်�။လူ်အ�ွ��အစီည်��၏ဓိမော်လ်
ထ��ံတ���အ��့န်း��က်မော်လ���်�အထက်�တန်း��ပို့ည််သင်�ချွင်�်က့်�ချွင်�်�မြပို့ုမော်ပို့။ (UN Women)

ဆ�း�က်� - သိ့ယ်�ဝး�က်� ချ့��ချ��ဆက်�ဆ��ချင့်��
အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင်�်�့န်း��က်မော်လ���်�အမော်ပို့်သွယ�ဝ့�က်�၍ချွ� မြချ်��က်��ံ မြချင်��သည်�
သတ့ထ်��့ �န်း� �လွယ�က်ူမော်ပို့ ။�က်�လ့�က်��ု ��ှ့ မော်သ်အမော်မြချအမော်န်းဟု�ထင်� မြ�င်� �
မော်သ်�လည်��အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင်�်�့န်း��က်မော်လ���်�အ်� မြပို့ု�ူ�က်��ံပို့�ံ�တူည်ီ�ု��်�
မြ�စီ�လ်မော်စီမြချင်��က့်��့�လ့�သည်�။ ဥပို့�် - ��အ�်�ှ့အလ�ပို့�အတွက်� အန်း့��်���ံလ့�အပို့�သည်�် 
အ�ပို့�နှှင်�် က့်�ယ�အမော်လ�ချ�န့်း�သည်� အ�� ့ု�သ�ီ���်�အတွက်�မော်�်က်��ှ့�န်း� ချက်�ချ�နှ့�င်�သည်�။ 
အက်� ့ု��က်�အမော်န်းမြ�င်�် အ�� ့ု�သ�ီ���်� ��အ�်�ှ့မြ�စီ��လ်နှ့�င်�မော်တ်မ်ော်ပို့။ (UN Women)



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူ၏မိုးှတ�စိုး�မိုး���
လူအ��်�သည်� အ�ွ����်�စီွ်နှှင်�် သက်��့�င်�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��က့်� ရှုုမော်ထ်င််�မော်ပို့ါင်��စီ��ံှ ချွ�မြချ်�ထ်�နှ့�င်�
မော်�က််င်��က့်� �ီ�မော်�်င်��ထ့��မြပို့�န်း� �ည်��ွယ�သည်�။ ထ့��မော်�က််င််� နှ့�င်�င်တံစီ�ချ�တည်���ှ အ�� ့ု�သ�ီ�နှှစီ�
ဦး�သည်� �တူည်ီမော်သ် ချွ�မြချ်��က်��ံ�ုက့်� ကြံက်ုံမော်တွ��နှ့�င်�သည်�။ 

�ပ��ှ��မိုး၂ - ချ့��ချ��ဆက်�ဆ�မိုး�ဖွဲ့စိုး��ပ�မိုး���

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - က်း�ယ်�ပး�င့်�အဒေတ့�အကြံက်�ု မိုး���မိုးှတဆင့််� ချ့��ချ��ဆက်�ဆ�မိုးပ��စိုး�မိုး� းု�စိုး��က်း��က်�ဒေတ့�
ဒေ��်��န်း�။

အချ� းန်း� - ၆၀ မိုးးန်းစိုး�

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူအတ့က်� �မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး���-
၁.၂ အဒေတ့�အကြံက်�ု ဖွဲ့�ှယ်��ချင့်�� (၂၀ မိုးးန်းစိုး�)

(၁) သင်�တန်း��သ်���်�အ်�နှှစီ�မော်ယ်က်�တစီ�တွ�လ�ပို့�မော်�်င်��န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။

(၂) �့�့က့်�ယ�တ့�င်� ကြံက်ုံမော်တွ�ချ��်သည်�် သ့���ဟု�တ� မြ�င်�မော်တွ�ချ��်သည်�် က်�်�၊�ချွ�မြချ်�
�က်��ံ�ု တ့��က့်�တွ�မော်ပို့�ထ်�မော်သ်သင်�တန်း��သ်�အချ�င်��ချ�င်��မော်�ွ�မော်နှွ�ချ့�င်��ပို့ါ။

(၃)သင်�တန်း��သ်���်�အ်��့န်းစီ�၂၀ချန်း�်မော်�ွ�မော်နှွ�မော်စီပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�အတွ�လ့�က်�လ�ပို့�မော်�်င်��ု
က့်��ပို့�တန်း�်၍၎င်��တ့���က််�ချ��်သည်�တ့���ှဥပို့�်အန်းည်��င်ယ�က့်� (မော်န်း်က်�ထပို့� လုပို့��ှ်��ုတ့��
တွင်�မော်�ွ�မော်နှွ�နှ့�င်� သမြ�င််�အ��်�ကြီးက်ီ��လ့�ပို့ါ)အ်�လ��ံအတူ�လှယ��က်ပို့ါမော်စီ။

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



68

ယချ�လုပို့��ှ်��ုသည်� သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််� နှ့�င်�င်ံတွင်��အမော်န်းအထ်�တွင်� ချွ�မြချ်��က်��ံ
�ု��်�က့်�ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့��န်း� အချွင်�်အလ���တစီ�ချ�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ယချ�လုပို့��ှ်��ု�ှ ထွက်�မော်ပို့်လ်
သည်�် အမော်တွ�အကြံက်�ံ�်�က့်�သင်�တန်း��သ်���်�အ်�လူ်အချွင််�အမော်��အမော်မြချမြပို့ု၍ ချ�ဉ်��က်ပို့�
မော်စီ�ည်�် တတ့ယ�က်�၊ သင်�ချန်း��စီ် ၃ တွင်� �က်�လက်�အသ�ံ�မြပို့ုသွ်��ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

၁.၃ �ူမိုးနှး�င့်�င့်�ဒေ��ဆး�င့်��� က်း�ယ်�ဒေတ့�မိုး���က်း� သိ���သိပ�ဒေ��်��ချင့်�� (၂၀ မိုးးန်းစိုး�)
သင်�တန်း��သ်���်�အ်�၎င်��တ့��မော်�ွ�မော်နှွ�ချ�သ်ည်�် ဥပို့�်��်�က့်�အမော်မြချချ၍ံ ထ့�သ့��ချွ�မြချ်�
�က်��ံ�ု��်�အ�ယ�မော်�က််င််�မြ�စီ�ပို့ွ်�မော်�က််င်��မော်တွ�မော်တ်ချ့�င်��ပို့ါ။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် ဥပို့�်
တစီ�ချ�မော်ပို့�၍ ပို့�စံီခံျ�မော်ပို့�သင်�်သည်�။ ယချင်�လုပို့��ှ်��ုတွင်� �ှမော်ဝချ�မ်ော်သ် အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်�က့်� 
အသ��ံမြပို့ု၍သင်�တန်း��သ်���်� ကြံက်ုံမော်တွ�/မြ�င်�မော်တွ�ချ��်သည်�်ချွ�မြချ်��က်��ခံျ�ံမြချင်����်�သည်�
အစီ့�����်�၏ဥပို့မော်ေမော်�က််င်��အ� အက််အက်ွယ�မော်ပို့��န်း� ပို့�က်�က်ွက်��ုနှှင်�်အ�ွ��အစီည်����်�၏�ူ
ဝါေ��်�မော်�က််င််� �ည်�သ့��မြ�စီ�မော်�က််င်��က့်� မော်�်�ထ�တ�ချ့�င်��ပို့ါ။

 ၂.၃ အ�ပန်း�အ�ှန်း�ဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်�� (၂၀ မိုးးန်းစိုး�)
အ�ွ��လ့�က်� တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်ံမြပို့ုချ�က်� မော်တ်င်��ချပံြီးပို့ီ� အဓိ့က်အချ�က်���်�က့်� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�မော်ပို့်တွင်�
ချ�မော်��ပို့ါ။ ထ့�အချ�က်���်�က့်� တတ့ယမော်န်း်တွင်� မြပို့န်း�လည်�အသ�ံ�မြပို့ု�ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - က်�်�၊ �မော်���်အမော်မြချမြပို့ု ချွ�မြချ်��က်���ံုနှှင်�် �့�့တ့��နှ့�င်�င်အံတွင်�� 
�သဇူး်လှ����့���ုအ်� မော်�်�ထ�တ��န်း�

သိင့်�ကြက်��မိုးဆး�င့်����ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး��� (အ���ဖွဲ့ညာ်�ဒေပ��န်း�) -
ဤစီ်သင်�ချ�န့်း�ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�သည်� -

• �့�့တ့��နှ့�င်�င်အံတွင်�� ချွ�မြချ်��က်��ံမြချင်��၏ က့်�ယ�မော်တွ�ဥပို့�်��်�က့်� 
      မော်�ွ�မော်နှွ�ပြီးပို့ီ�မြ�စီ��ည်�။
• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�မော်�်င်�မော်န်းသူ��်�အ်� က်�်�၊�ချွ�မြချ်��က်��ံ�ု��်�မြပို့ုလ�ပို့�ချွင်�်မြပို့ု

ထ်�သည်�်�့အ်�မော်ပို့�သည််�အချ�က်�တ့���ှ့နှ့�င်�သည်�က့်�မော်�်�ထ�တ��န်း�

အချ� းန်း� -  ၉၀�့န်းစီ� 

အ�င့်��အ�မိုးစိုး�မိုး���ဒေဖွဲ့���ပချ�က်�

စီီစီဉ်�တင်��က်�မြချင်��

�ပင့်�ဆင့်�ချ�က်��မိုး��ညွှှန်း�ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်�မိုး
�မိုး��ညွှှန်း�

သိင့်�ချန်း��စိုး� ၄ 

ချ့��ချ��ဆက်�ဆ�မိုးဆး�င့်��� 
အဒေကြက်�င့်��အ��မိုး���

သိင့်�တန်း��ချ� းန်း�အက်�ဉ်း��ချ�ုပ�

�ပ��ှ��မိုး အချ� းန်း� 
(မိုးးန်းစိုး�)

�ညာ��ွယ်�ချ�က်�

ခွျ�မြချ်��က်���ုံ
အမော်�က််င်��အ�်

၉၀က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ု ခွျ�မြချ်��က်���ုံနှှင်�် ��့တ့့��နှ�့င်�င်ံ
အတွင်�� �သဇူး်လှ����့���ုအ်� မော်လလ််�န်း�။
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�ပ��ှ��ဒေဆ�င့်��ွက်�မိုး - ချွ�မြချ်��က်��ံ�ုအမော်�က််င်��အ�်

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - က်�်�၊�အမော်မြချမြပို့ုချွ�မြချ်��က်��ံ�ုနှှင်�်�့�့တ့��နှ့�င်�င်အံတွင်���သဇူး်လှ����့���ုအ်�
မော်�်�ထ�တ��န်း�

၁.၁ စိုး��င့်��အင့်��အချ�က်�အ�က်�မိုး��� (၂၀ မိုးးန်းစိုး�)

သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� နှ့�င်�င်ံတွင်���ှ့ က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ု ချွ�မြချ်��က်���ံု�့�င်��် 
စီ်�င်��အင်��အချ�က်�အလက်���်�က့်� သင်�တန်း���စီတင်��ီ မြပို့င်��င်�ထ်�သင််�သည်�။ ယင်��တ့��က့်� 
သင်�တန်း��သ်���်�အ်� �လ့�က်�မြ�င်�်မြပို့သင််�သည်�။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် (“တစီ�နှှစီ�လှင်� အ့��
တွင်��အ�က်����က်��ုမြ�စီ�စီဉ်�အမော်�အတွက်�” က်�သ့်��မော်သ်) စီ်�င်��အင်����်�နှှင််� �က်�စီပို့�မော်န်းမော်သ် 
အချ�က်�အလက်���်�က့်��တ�မြပို့သင််�ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��သ်���်�က် �ည်�သည်�်စီ်�င်��အင်��သည်� �ည်�
သည်�်မော်�်�မြပို့ချ�က်�နှှင်�်က့်�က်�ည်ီမော်�က််င်��ချန်း�်�ှန်း����ည်�။

၁.၂ ဖွဲ့းအ��ဒေပ�သိညာ်�အချ�က်�မိုး���အ�� ဒေဖွဲ့��ထ�တ��ချင့်�� (၄၀ မိုးးန်းစိုး�)

(၁) သင်�တန်း��သ်���်�အ်�အ�ွ��င်ယ���်�ချွ�၍စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ���်�နှှင််�မော်�်ပို့င်���်�မော်ဝမော်ပို့�ပို့ါ။
(၂) တ�်�ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း���့�သည်��ှ် သ�့�င်��အစီဉ်�အလ်အ� အ�� ့ု�သ်���်� 
ကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ်လ�ပို့�င်န်း��မြ�စီ�မော်�က််င်��၊ဤသင်�တန်း��၏�ည်��ွယ�ချ�က်�တစီ�စီ့တ�တစီ�ပို့့�င်���ှ်
ယင်��လ�ပို့�င်န်း��တွင်�အ�� ့ု�သ�ီ���်�ပို့ါဝင်��ုအ်�တ့��မြ�ိင်�်�န်း�မြ�စီ�မော်သ်�လည်��ထ့�သ့��မြ�စီ��န်း�
အချ�န့်း�ယူလ�ပို့�မော်�်င်���ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်���ှင်��မြပို့ပို့ါ။ပြီးပို့ီ�ချ�်မော်သ်သင်�ချန်း��စီ်တွင်�မော်�်�မြပို့ချ�်
သည်�်အတ့�င်��တ့�က်�ရှု့�က်�နှှင်�်သွယ�ဝ့�က်�မော်သ် က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုချွ�မြချ်��က်��ံ�ု��်�
�ှ့သည်�။အ�ွ��တွင်��သင်�တန်း��သ်���်�လ�ပို့�မော်�်င်��န်း��ှ်တ�်�ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း��
စီန်းစီ�အတွင်��အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်�လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်ချွ� မြချ်��ု မြ�စီ��န်း�အ်�မော်ပို့�မြချင်�� မြ�င်�် 
ယင်��လ�ပို့�င်န်း����်�သ့�� အ�� ့ု�သ�ီ���်� ဝင်�မော်�်က်��်တွင်� အတ်�အ�ီ�မြ�စီ�မော်စီမော်သ် 
အချ�က်���်�က့်� မော်�်�ထ�တ��န်း�မြ�စီ�သည်�။  ဥပို့�်အချ� ့ု�မော်ပို့�ပို့ါက်

• အချ� ့ု�မော်သ်တ်ဝန်း���်�အတွက်�အ�ပို့�က်န်း�်သတ�ချ�က်�၊
• အ�� ့ု�သ�ီ�အ�်�ှ့��်�၏ လုပို့��ှ်��ုက့်� အက်န်း�်အသတ�မြ�စီ�မော်စီသည်�် စီက်တ�က့်� 

ယူန်းီမော်�်င်��အမြ�စီ� ဝတ�မော်စီမြချင်��၊
• �ီ��ွ်�/�့ချင်���်�အတွက်� အက်� ့ု�ချံစီ်�ချွင်�် ��ှ့မြချင်��၊
• က်�်�၊ � အ�က််�တွင်� ��ှတမော်သ်လ�ပို့�ချလစီ်နှုန်း��ထ်�၊
• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��မော်�်င်��ွက်�မော်န်းမော်သ်အ�ွ����်�တွင်� ��ှတမော်သ် ဝန်း�ထ���သစီ�

ချန်း�်အပို့��ုနှှင်�် က်�်�၊� �သဇူး်လှ����့���ုက့်�မြ�စီ�မော်စီမော်သ် အ�့ပို့�မြ�စီ� �့�ဝါေ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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၁.၃မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်��(၃၀ မိုးးန်းစိုး�)
၁။ အ�ွ����်�အ်�မြပို့န်း�လည်�မော်ချ်မော်�်င်�ပြီးပို့ီ�ဥပို့�်��်�က့်��ှမော်ဝပို့ါ။
၂။ ချွ�မြချ်��က်���ံုက့်� မော်လှ််ချ�နှ့�င်��ည်�်န်းည်��ဗ�းဟု်��်�ချ��ှတ��န်း�အတွက်�ယင်��
က်�သ့်��မြ�စီ��န်း� အ်�မော်ပို့�မော်သ်  အချ�က်���်�အမော်�က််င်��တတ�နှ့�င်�သ�ှ မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ။ ဤ
အချ�က်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ�တတ့ယမော်န်း်၊ သင်�ချန်း��စီ် ၃ တွင်� �က်�လက်�လ�ပို့�မော်�်င်�သွ်�
ပို့ါ�ည်�။
၃။ တတ့ယမော်န်း်တွင်� ထပို့��အံသ�ံ�မြပို့ု�န်း�အတွက်� အ�ွ��လ့�က်�လ�ပို့�မော်�်င်��ုတ့��အ်� 
သင်�တန်း��ချန်း���၏ န်း�ံတံွင်� က်ပို့�ထ်�ပို့ါ။

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူ၏မိုးှတ�စိုး�မိုး���

ဥပို့�်��်�သည်� သက်��့�င်��်နှ့�င်�င်၏ံ �ူဝါေ၊ လက်�မော်တွ�က်�င်�်သ��ံ�ု နှှင်�်ယဉ်�မော်က်���ုတ့��အမော်ပို့်
�ူတည်�ပို့ါသည်�။ ထ့��မော်�က််င််� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်�ထ့�အမော်မြချအမော်န်း��်�နှှင်�် က့်�က်�ည်ီသည်�် ဥပို့�်
အချ� ့ု�က့်� ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်�ထ်�သင်�်သည်�။

Photo: UNODC/ UN Women
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�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - သင်�တန်း��သ်���်� က်�်�၊�မော်���် အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ုနှှင်�် အ�က်����က်��ုတ့��
က့်� န်း်�လည်�မော်စီ�န်း�

သိင့်�ကြက်��ဒေ���ညာ��ွယ်�ချ�က်�မိုး��� -
ဤသင်�ချန်း��စီ်ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�တွင်�သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််�

• က်�်�၊ � မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ုနှှင်�် အ�က်����က်��ုတ့��က့်� အဓိ့ပို့ာ်ယ��ွင်�်�့�နှ့�င်���ည်�။
• က်�်�၊ �မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ုနှှင်�်အ�က်����က်��ုတ့��နှှင်�်�့�င်�မော်သ်ဥပို့�်အန်းည်�����ံ 

၃ ချ� မော်မြပို့်နှ့�င်���ည်�။

အချ� းန်း� -  ၉၀ �့န်းစီ�

*မော်�်�ဂျူး�း�၂ 

လူက်�န်း�က်ူ��ု��်��ှထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်သူ��်�နှှင်�်အမြချ်�ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ�သူ��်�အတွက်�က်�်�၊ 
� မော်���်အမော်လ�မော်ပို့��ု�ှ့မော်သ် စီ�စံီ���စီစီ�မော်��မြချင်�� - မော်�ှ�တန်း��အ�်�ှ့��်�နှှင််�ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��
အ�ွ����်�အတွက်�အမော်လအ်က်�င်�်��်�တွင်� စီ�စံီ���စီစီ�မော်���်၌ က်�်�၊�မော်���်အမော်လ�မော်ပို့�မော်သ်
ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��က့်�လ�ပို့�င်န်း����်�တွင်� အသ��ံချ�ပို့�ံနှှင်�် ပို့တ�သက်�၍ အမော်လ�မော်ပို့� မော်လလ််ချ�မ်ော်�က််င်��
က့်��ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။ ယချ�သင်�ချန်း��စီ်တွင်� က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ုနှှင်�် အ�က်����က်�
�ု၏ အဓိ့ပို့ာ်ယ�နှှင်�် ၎င်��တ့��၏ �င်��မြ�စီ�အမော်�က််င်���င်����်�က့်�အ်ရှု�စံီ့�က်� မော်လလ််သွ်��ည်�
မြ�စီ�မော်�က််င်���ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။

အ�င့်��အ�မိုးစိုး�မိုး���

စီီစီဉ်�တင်��က်�မြချင်��

၃.၁.၁ က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ
�ုနှှင်�် အ�က်����က်��ု အ�� ့ု�အစီ်���်�

နှှစီ�စီ�စံီ်ကြီးက့်ုမြပို့င်�ထ်�ပို့ါ။ ပို့�င််�ထ�တ�ပြီးပို့ီ�မြ�တ�ထ�တ�ထ်�ပို့ါ။

ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်�မိုး�မိုး��ညွှှန်း�

သိင့်�ချန်း��စိုး� ၁
က်���၊မိုး ဒေ����အဒေ�ချ�ပု အ�့�သိ���မိုး

နှှင့်�်အကြက်မိုး��ဖွဲ့က်�မိုး

တတ့ယမော်န်း်
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သိင့်�တန်း��ချ� းန်း�အက်�ဉ်း��ချ�ုပ�

�ပ��ှ��မိုး အချ� းန်း� (မိုးးန်းစိုး�)�ညာ��ွယ်�ချ�က်�

၁။ အ�က်����က်��ု

၂။ ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� - 
က့်န်း��ဂျူးဏာန်း����်�အ်�

က့်�င်�တွယ�မြချင်��

�တူည်ီမော်သ်က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအ�က်����က်��ု
အ�� ့ု�အစီ်���်�က့်�မော်လလ််�န်း�။ 

မြပို့ဿန်း်အတ့��အန်းက်�အ်�သ့�ှ့န်း်�လည်�
မော်အ်င်�မော်�်င်��ွက်��န်း�နှှင်�်ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ��

��်�၏အချန်း��က်ဏ္ဍာအ်�မော်�ွ�မော်နှွ��န်း�။

၅၀

၄၀

�ပ��ှ��မိုး ၁ - အကြက်မိုး��ဖွဲ့က်�မိုး

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - �တူည်ီမော်သ်က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအ�က်����က်��ုအ�� ့ု�အစီ်���်�က့်�
မော်လလ််�န်း�။
အချ� းန်း� -  ၅၀ �့န်းစီ�

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူ�မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး���
၁.၁အ�ပ�စိုး��း�က်��ပ��ှ��မိုး (၂၀ မိုးးန်းစိုး�)

သင်�တန်း��သ်���်�အ်� အ�ပို့�စီ�နှှစီ�စီ�ချွ�၍ ၃.၁.၁ က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ု အ�က်����က်��ု အ�� ့ု�
အစီ်���်�စီ်မော်စီ်င်�အ်�သင်�တန်း��သ်�အ�ပို့�စီ���်�ထမံော်ဝမော်ပို့�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း� 
�လ့�က်�အ်�မြပို့သပို့ါ။

သင်�တန်း��သ်���်�အ်��က်���မြပို့င်�မော်ပို့်တွင်�ပို့မော်ဟုဠိ့တစီ�ချ��က်���ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်���ှင်��မြပို့ပို့ါ။ 
လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း� �လ့�က်�အ်�မြပို့သပို့ါ။

ဆ�း�က်� - ��ပ�င့်န်း��တ�ဝန်း�
၃.၁.၁ လုပို့��ှ်��ုအထ�တ��ှ က်တ�မြပို့်���်�အ်�အသ��ံမြပို့ုပြီးပို့ီ�မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��
ဇူးယ်�တစီ�ချ�တည်�မော်�်က်�ပို့ါ။ တစီ��ွ��လျှှင�  က်�်�၊ �မော်���် အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ု/ 
အ�က်����က်��ုက်တ� တစီ�စီ�ံစီီ��ှ့�ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ��့�့တ့�� အသင််�မော်တ်����ံထင်�သည်�် မော်န်း�်
တွင်�ထ်��ှ့��ည်�။
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၁.၂မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်�� (၃၀ မိုးးန်းစိုး�)
သင်�တန်း��သ်���်�အ်�မော်ချ်ပြီးပို့ီ� အမြချ်�အ�ပို့�စီ��ှ�ည်�က်�သ့်�� စီီစီဉ်�ထ်�သည်�က့်�သွ်�မော်�်က်�
�က်ည််��ှ��န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ၊ သင်�တန်း��သ်���်�က့်��့�့တ့��၏ အမော်တွ�အကြံက်�ံ�်� မျှှမော်ဝမော်ပို့��န်း�နှှင်�် 
မော်��ချွန်း����်�မော်���န်း� အ်�မော်ပို့�ပို့ါ။

အ�ပို့�စီ�တစီ�စီ�အ်�မော်�ွ�ချ�ယ�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏�က်���မြပို့င်�ပို့မော်ဟုဠိ့အန်းီ�တွင်� �ပို့�မော်စီပို့ါ။ က်�်�၊ �မော်���်
အမော်မြချမြပို့ု အ�က်����က်��ုနှှင်�် က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ု��်�၏�တူည်ီမော်သ်ဥပို့�်��်�
အ်�မော်�ွ�ချ�ယ�ချ့�င်��ပြီးပို့ီ� မော်အ်က်�ပို့ါ အမော်မြ�နှုက်�မော်��ချွန်း����်�မော်��မြ�န်း��ပို့ါ - 

• အချ�အ�က်����က်��ုက် �်အ�� ့ု�အစီ်�လ�။ �ယ�လ့�အမော်�က််င်��အ�်မော်တွပို့ါ�လ�။
• �ယ�သူမော်တွက်က်�း�လွန်း�သူ/ က်�း�လွန်း�ချံ�သူပို့့�မြ�စီ�နှ့�င်�လ�။ �်မော်�က််င််�လ�။
• အ�� ့ု�သ�ီ���်�ကြံက်ုံမော်တွ��သည်�်အ�က်����က်��ုအ�� ့ု�အစီ်���်�သည်�အ�� ့ု�သ်���်�

ကြံက်ုံမော်တွ��သည်�နှှင်�် က်ွ�မြပို့်�မြချ်�န်း်��ု �ှ့သလ်�။
• ေီထ�က်�ယ�အ�� ့ု�အစီ်�က့်� LGBTI အသ့�င်��အဝ့�င်��ချံစီ်��နှ့�င်�မော်မြချအ��်����ံမြ�စီ��လ�။ 

�်မော်�က််င််�လ�။

အမိုး� းု�သိ�� အမိုး� းု�သိမိုးီ� နှှစိုး�မိုး� းု�စိုး����

Task
1. Create a table like this using the cards: 

2. Now arrange the gender-based violence/ abuse cards where you think they best fit. 



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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ဆ�း�က်� - အဓိ�ပ်ာ�ယ�ဖွဲ့့င့်�်ဆး�ချ�က်� - က်���၊မိုးဒေ����အဒေ�ချ�ပုအကြက်မိုး��ဖွဲ့က်�မိုး

က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအ�က်����က်��ုသည်� က်�်�၊�သ်တူည်ီ�ှ��ှ့မြချင်��မော်�က််င််�
အ�င်��ချပံြီးပို့ီ�မြ�စီ�မော်ပို့်လ်သည််� မြ�စီ��ပို့�တစီ�ချ�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� လူ်အ�ွ��အစီည်����်�အ်�လ��ံတွင်� 
အထင်��ှ်����ံလူ်အချွင််�အမော်��ချ� ့ု�မော်�်က်��ုတစီ�ချ�အမြ�စီ� �က်��ှ့မော်န်းမော်သ�ပို့ါသည်�။ 
က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအ�က်����က်��ုသည်� လူတစီ�ဦး�တစီ�မော်ယ်က်�၏ က်�်�၊�
က်ွ�မြပို့်��ုနှှင််�သက်��့�င်�မော်သ်အ�က်����က်��ုမြ�စီ�ပို့ါသည်�။ က်�်�၊�မော်���် အမော်မြချမြပို့ု
အ�က်����က်��ုသည်� အ�� ့ု�သ်�၊ အ�� ့ု�သ�ီ� နှှစီ��� ့ု�စီလ��ံတွင်� မြ�စီ�ပို့ွ်�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� အဓိ့က်
က်�း�လွန်း�ချံ�သူ��်��ှ် အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင််� �့န်း��က်မော်လ���်�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။၉

၉  https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence

၁၀  http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women

Module Ten: Gender Based Violence 
Gender-based violence is a phenomenon deeply rooted in gender inequality, and continues

to be one of the most notable human rights violations within all societies. Gender-based

violence is violence directed against a person because of their gender. Both women and

men experience gender-based violence but the majority of victims are women and girls

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence

9
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Gender Based Violence 
Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or 

suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in 

public or in private life. Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the 

following:

Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the

household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, 

intimate partner violence, non-spousal violence and violence related to exploitation; Physical, sexual and psychological violence 

occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment in public spaces and sexual 

harassment and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution;

Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs.
Source: Articles 1 and 2 of the United Nations General Assembly. Declaration on the Elimination of Violence Against Women. In: 85th Plenary Meeting. December 20, 1993. Geneva, 

Switzerland; 1993.

ဆ�း�က်� - အမိုး� း��သိမိုးီ�မိုး���တ့င့်��ဖွဲ့စိုး�ပ့��သိညာ်�အကြက်မိုး��ဖွဲ့က်�မိုးှ�
က်�်�၊�မော်���် အမော်မြချမြပို့ုအ�က်����က်��ုသည်� ရှု�ပို့�ပို့့�င်���့�င်��်၊ လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်၊ စီ့တ�ပို့့�င်��
�့�င်��်တစီ�ချ�ချ� ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်မော်စီ�ု (သ့��) အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်� လူအ��်�မော်�ှ�တွင်�မြ�စီ�မော်စီ၊ 
�့�့အ့��တွင်��မြ�စီ�မော်စီ �ည်�သည်�်မော်န်း�်တွင်���့�က်�း�လွန်း�သည်�်က့်�ယ�ထ့လက်�မော်�်က်��ု
��်�၊အက်�ပို့�က့်�င်�မြချင်��၊အ်ဏာ်အသ��ံမြပို့ုမြချင်��၊ေ�က်မော်�်က်�မော်စီမြချင်��စီသည်�်ပြီးချ့���မော်မြချ်က်�
�ု��်�အပို့ါအဝင်�ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်မော်စီ�ု��်�မြ�စီ�မော်စီမြချင်�� (သ့��)မြ�စီ�မော်စီ နှ့�င်�မော်သ် �ည်�သည်�်
အမြပို့ုအ�ူ��့�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။အ�� ့ု�သ�ီ���်�တွင်�မြ�စီ�ပို့ွ်�သည်�်အ�က်����က်��ုတ့��အတွက်� 
မော်အ်က်�ပို့ါတ့��အ်�န်း်�လည်�ထ်�သင်�်မော်သ်�လည်�� ယင်��တ့���ှ် �မြပို့ည််�စီ�ပံို့ါ -
က့်�ယ�ထ့လက်�မော်�်က်�အ�က်����က်�မြချင်�� ၊�့သ်�စီ�အတွင်���ှ့�့န်း��က်မော်လ���်�က့်�လ့င်�
ပို့့�င်���့�င်��်အ�က်����က်�မြချင်��၊လက်�ထပို့�ထ့���မြ�်��န်း�အလ့��င်ှ်သတ့��သ�ီ��ှသတ့��သ်�
�က်�သ့��မော်ပို့��မော်သ်တင်�မော်တ်င်��မော်င်ွနှှင်�်ပို့တ�သက်�၍အ�က်����က်�မြချင်��၊အ့��မော်ထ်င်��က်�
�ှ အဓိ�မမြပို့ုက်�င််�မြချင်��၊အ�� ့ု�သ�ီ�၏လ့င်�အဂျူးဂါါအ်�မြ�တ�မော်တ်က်�မြချင်��နှှင်�် အမြချ်�မော်သ်
အ�� ့ု�သ�ီ���်� က့်�ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်မော်စီ�ည်�်ရှု့���်အမော်လအ်ထ��်�၊�့�့၏ လက်�တွ�မော်�်�
�ှ အ�က်����က်�မြချင်��၊ ချင်�ပို့ွန်း���ဟု�တ�သူ�ှ အ�က်����က်�မြချင်��နှှင်�် မော်ချါင်��ပို့�မံြ�တ��န်း�
အတွက်� အ�က်����က်�မြချင်��၊ အဓိ�မမြပို့ုက်�င််�မြချင်��၊ လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��် အလွ�သ��ံမြပို့ု�ူမြချင်��၊ 
လ�ပို့�င်န်း��ချွင်� သ့���ဟု�တ� အ��်�သ��ံမော်န်း�်��်�တွင်�လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်အ�မော်နှှ်င််�ယှက်�မြချင်��
နှှင်�် ပြီးချ့���မော်မြချ်က်�မြချင်��၊ ပို့ည််မော်���့�င်��် အ�ွ��အစီည်����်�နှှင််�အမြချ်�မော်သ်တစီ�မော်န်း�်
�်တွင်�လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်အမော်နှှ်င်�်အယှက်�မြပို့ုမြချင်��နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ�တ့��အ်� လူက်�န်း�က်ူ�မြချင်��၊
မြပို့ည်�်တန်း��်အမြ�စီ�အတင်��မော်စီချ့�င်��မြချင်��အပို့ါအဝင်�လူ်အ�ွ��အစီည်��အတွင်��မြ�စီ�ပို့ွ်�
လ�က်��ှ့မော်သ်ရှု�ပို့�ပို့့�င်���့�င်��်၊လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်နှှင်�်စီ့တ�ပို့့�င်���့�င်��်အ�က်����က်��ု��်�မြ�စီ�
ပို့ါသည်�။ နှ့�င်�င်ံမော်တ်��ှ က်�း�လွန်း�မော်သ် ရှု�ပို့�ပို့့�င်���့�င်��်၊ လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်နှှင်�် စီ့တ�ပို့့�င်��
�့�င်��်အ�က်����က်��ု��်��ှ့လှင်� ယင်��တ့��လည်��အကြံက်ုံ�ဝင်�ပို့ါသည်�။

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူအတ့က်� မိုးှတ�စိုး�မိုး���
ဤ�လ့�က်�အ်�မော်ထ်က်�ပို့ံ်နှ့�င်��န်း� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� footnote တွင်� မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ် 
ဗီေီယ့�အ်� မြပို့သနှ့�င်�ပို့ါသည်�။၁၀

၁၀  http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women



77

Common Tactics Used by Abusive Partners
• Psychological 

o Threats  

o Gas-lighting  

o Mind games  

• Economic  

o Withholding access to finance  

o Spending all victims money  

o Ruining credit  

• Sexual  

o Forced sex 

o Violent sex  

o Controlling birth control  

• Physical  

o Physical violence  

o Putting in physical danger 

Common Tactics Used by Abusive Partners
• Isolation 

o Stopping/ restricting access to family and 

friends 

• Legal

o Lying to criminal justice system about the 

victim 

• Children 

o Denying access 

o Lying to children to alienate them  

o Threatening to or harming children 

• Stalking 

o Physical and psychological stalking

• Relationships  

o Defamation of character  

o Denying access 

• Property and pets  

• Harming or denying access to either 

ဆ�း�က်� - အ�့�သိ����ပုမိုးူတတ�သိညာ�်မိုးးတ�ဖွဲ့က်�မိုး���က်အသိ����ပ�ဒေ��်ှးဒေသိ�န်းညာ���မိုး��မိုး���

�ပ��ှ��မိုး ၂ - ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ�� -က်းန်း��ဂျူးဏန်း��မိုး���အ��က်း�င့်�တ့ယ်��ချင့်��

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - မြပို့ဿန်း်အတ့��အန်းက်�အ်� သ့�ှ့န်း်�လည်�မော်အ်င်� မော်�်င်��ွက်��န်း�နှှင်�် ဥပို့မော်ေ
စီ့���့��မော်��အ�ွ����်�၏အချန်း��က်ဏ္ဍာအ်�မော်�ွ�မော်နှွ��န်း�။

အချ� းန်း� - ၄၀ �့န်းစီ�

အ�င်��အမြ�စီ� - ၁၉၉၃ ချ�နှှစီ� ေီဇူးင်��်လ ၂၀ �က်�မော်န်း်တွင်� �ွစီ�ဇူး်လန်း�နှ့�င်�င်၊ံ ဂျူး�နီ်းီဗ်ပြီး�့ု�တွင်� က်�င်��ပို့မော်သ် ၈၅ 
ကြီးက့်��မော်မြ�်က်� က်�လသ�ဂျူးဂ အမော်ထွမော်ထွည်ီလ်ချ၏ံ အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်� အ�က်����က်��ုတ့�က်���က်�မော်�� မော်�က််�မြင််
ချ�က်�ပို့ါ အချန်း�� ၁ နှှင်�် ၂
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သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူအတ့က်�မိုးှတ�စိုး�မိုး���
သင်�တန်း���စီတင်��ီ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ု အ�က်����က်��ု၊ က်�်�၊�
မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ုတ့���့�င်��် စီ်�င်��အင်��အချ�က်�အလက်���်�ပို့ါဝင်�မော်သ် �လ့�က်�
တစီ�ချ�အ်� ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်�ထ်�ပို့ါ။က်�့် လ��ံ�့�င်��်စီ်�င်��အင်��အချ�က်�အလက်���်�က့်�
မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ �င်��မြ�စီ�တွင်� �ှ်မော်�ွနှ့�င်�သည်� -
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

Photo: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking

သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� �လ့�က်�တွင်� က့်န်း��ဂျူးဏာန်း����်�သ်ထည်�်သွင်��ထ်�ပြီးပို့ီ� ထ့�က့်န်း��ဂျူးဏာန်း��
��်��ှ် �ည်�သည်�်အချ�က်�အလက်�က့်�မော်�်�မြပို့မြချင်��မြ�စီ�မော်�က််င်��က့်��ူသူ/သူ�၏ �ှတ�စီ���်�တွင်�
သ်ထ်��ှ့ပို့ါ။

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူအတ့က်� �မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး���

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အချ�က်�အလက်���်�အ်��တ�မြပို့�ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ��လ့�က်�ပို့ါ 
က့်န်း��ဂျူးဏာန်း����်�သည်� ၎င်��အချ�က်�အလက်���်��ှ �ည်�သည်�တ့��နှှင်�် သက်��့�င်�သည်�က့်�
ချန်း�်�ှန်း����ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်���ှင်��မြပို့ပို့ါ။
၂။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့�� က်�သ့်��မော်သ်မော်��ချွန်း����်�က့်�မော်��မြ�န်း��မြချင်��မြ�င််� 
အဓိ့က်စီ်�င်��အင်��အချ�က်�အလက်���်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ�မော်�ွ�မော်နှွ�တ့�င်�ပို့င်��န်း� တွန်း��အ်�
မော်ပို့�သင််�သည်� -



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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• သင်�်ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�တွင်� က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ု အ�က်����က်��ု၊ က်�်�၊�မော်���်
အမော်မြချမြပို့ု အလွ�သ��ံ�ု��်�မြ�စီ�ပို့ွ်��ုနှုန်း��မြ�င််��်�သလ်�။

• �့�့တ့��နှ့�င်�င်တံွင်��က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအ�က်����က်��ုနှှင်�်အလွ�သ�ံ��ုတ့��က့်� ပို့့��့�
မြ�စီ�မော်ပို့်မော်စီနှ့�င်��ည်�် လူ�ုယဉ်�မော်က်���ု�့�င်��်�ည်�သည်�်မြပို့ဿန်း်��်��ှ့နှ့�င်��ည်�
န်းည်��။

• အချ� ့ု�မော်သ်�ပို့��ွ်အသ့�င်��အဝ့�င်����်�တွင်�အ�က်����က်��ုနှှင်�် အလွ�သ�ံ��ုတ့��က့်� 
“သ်�န်း�” အမြပို့ုအ�ူဟု�ထင်�မြ�င်��က်သလ်�။

• အ�က်����က်��ုနှှင်�် အလွ�သ��ံ�ုမြ�စီ�ပို့ွ်�တ့�င်����တပို့��ွ��သ့�� သတင်��မော်ပို့�တ့�င်��က််��ု �
�ှ့�မြချင်���ှ်အ�ယ�မော်�က််င််�န်းည်��။

သင်�တန်း��သ်���်�အ်�က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ုနှှင်�် အ�က်����က်��ုတ့��အ်�
က့်�င်�တွယ��ူ�သည်�် အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်�က့်� �ှမော်ဝ�န်း�အ်�မော်ပို့�ပို့ါ။

သင်�တန်း��သ်���်�အ်�က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအ�က်����က်��ုနှှင်�် အလွ�သ��ံ�ုတ့��အ်�မော်လ�််
ချ��န်း�အတွက်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်��်တွင်� ၎င်��တ့��သ့�ှ့ထ်�သည််� 
အမော်က််င်�����ံအမော်လအ်က်�င်�် န်း�ူန်း်��်��ှ့��ှ့မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူအတ့က်� မိုးှတ�စိုး�မိုး���

ဤသင်�ချန်း��စီ်နှှင်�်ပို့တ�သက်�၍ အမော်က််င်�����ံအမော်တွ�အကြံက်ုံ ဥပို့�်အချ� ့ု�က့်� သင်�တန်း��သ်�
��်�က် �ှမော်ဝနှ့�င်�မော်��အတွက်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် ကြီးက့်ုတင်�စီီစီဉ်�ထ်�သင်�်ပို့ါသည်�။ သင်�တန်း��
ပို့့��ချ�သူသည်� ယင်��ဥပို့�်��်�အ်�အမော်ထ်က်�အပို့ံ်မြ�စီ�မော်စီ�ည်�်ရှု�ပို့�ပို့��ံ�်�နှှင်�်ဗီေီယ့���်�အ်� �ှမော်ဝ
ပို့ါက် အထူ�ထ့မော်�်က်�နှ့�င်� ပို့ါသည်�။
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�ညာ��ွယ်�ချ�က်� − က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ုနှှင်�် အ�က်����က်��ုတ့��မော်�က််င််� ထ့ချ့�က်�ချံစီ်�
ချ�်�သူ��်�အ်�စီ်န်း်တတ�မော်စီ�န်း�။

သိင့်�ကြက်����ချင့်���ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး���
ဤသင်�ချန်း��စီ်ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�သင်�တန်း��သ်���်�သည်�

• �သဇူး်အ်ဏာ်နှှင်�်ထ့န်း��ချ�ုပို့�မြချင်��တ့��အ်�မော်�်�ထ�တ��န်း�
• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�ထသံတင်��မော်ပို့�ပို့့��ထ်�မော်သ် GBA/GBV ချစံီ်��သည်�ဟု�

သတ��ှတ�ချံထ်��သူ��်�အန်းက်��ှလွတ�မော်မြ�်က်�လ်သူ��်�အတွက်�မြပို့ဿန်း်��်�အ်�
မော်�ွ�မော်နှွ��န်း�

အချ� းန်း� − ၉၀ �့န်းစီ�

အ�င့်��အ�မိုးစိုး�

တင်��က်�မြပို့သ�ု

၃.၂.၁ �သဇူး်အ်ဏာ်နှှင််�
ထ့န်း��ချ�ုပို့��ုလ�ပို့�င်န်း��

တစီ�ချ�လှင်� ၁၀ �့န်းစီ�ချန်း�်  အချ�န့်း�ယူ��ည််� ရှု့���ှင်��ပြီးပို့ီ��
ချက်�ချ�မော်သ်တ်ဝန်း� ၃ ချ�က့်�သင်�တန်း��သ်���်�လ့�က်�န်း်နှ့�င်�
�ည်�် ညွှှန်း��က််�ချ�က်���်�နှှင်�်အတူကြီးက့်ုတင်�၍ မြပို့င်��င်�ထ်�
ပို့ါ။ သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�လှင်� ယင်��တ်ဝန်း� ၃ ချ��ှ ၁ ချ�က့်�

လ�ပို့�မော်�်င်�နှ့�င်��န်း� ပို့စီစည်��အလ�အံမော်လ်က်� မြပို့င်��င်�ထ်�ပို့ါ။

ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်��ချင့်���မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�

သိင့်�ချန်း��စိုး� ၂ 

က်���၊မိုးဒေ����အဒေ�ချ�ပု အ�့�
သိ���မိုး၊ က်���၊မိုးဒေ����အဒေ�ချ�ပု 
အကြက်မိုး��ဖွဲ့က်�မိုးဒေန်း�က်�က့်ယ်�မိုးှ
အ�ဏ�အ��ပြီးပးုင့်�မိုး



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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�ပ��ှ��မိုး၁ - ကြသိဇို�အ�ဏ�နှှင့်�်ထးန်း��ချ�ုပ�မိုး

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - �က်��ံမော်��တစီ�ချ�တွင်�က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ုနှှင်�်အ�က်����က်��ု
ပို့ါဝင်�လ်ပို့ါက်မြ�စီ�လ်�ည်�်ဩဇူး်အ်ဏာ်နှှင်�်ထ့န်း��ချ�ုပို့��ုအမော်မြပို့်င်��အလ�က့်�မော်လလ််�န်း�။

အချ� းန်း� - ၆၀�့န်းစီ�

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူအတ့က်��မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး���
၁.၁အ�ပ�စိုး��း�က်��ပ��ှ��မိုး (၄၅ မိုးးန်းစိုး�)
ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်��န်း�

တစီ�ချ�လှင်�၁၀�့န်းစီ�ချန်း�်အချ�န့်း�ယူ��ည်�်ရှု့���ှင်��ပြီးပို့ီ��ချက်�ချ�မော်သ်တ်ဝန်း�၃ချ�က့်�ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်�
ထ်���ည်�။လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း���်�သည်� ထင်��ှ်�မြ�င်�နှ့�င်�သည်�် လက်�မော်တွ��လေ� ထွက်���ည်� 
မြ�စီ�ပြီးပို့ီ�အ်ရှု�စံီူ�စီ့�က်��ုတစီ��� ့ု��� ့ု�လ့�အပို့���ည်�။ လ�ပို့�င်န်း��ပြီးပို့ီ�မော်မြ�်က်��န်း� �က််ချ�န့်း�သည်� ၁၀ 
�့န်းစီ�ထက်��န်းည်�� ၁၅ �့န်းစီ�ထက်��ပို့့�သင်�်ပို့ါ။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� လ�ပို့�င်န်း��လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� 
လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�က့်� ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်�ထ်�ပို့ါ (သ့��) အင်�တ်န်းက်��ှ�ယူ၍ပို့�င််�ထ�တ�ထ်�ပို့ါ။ 
လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း���်�အမော်န်းမြ�င််� ဥပို့�်မော်အ်က်�ပို့ါတ့�� ပို့ါဝင်�နှ့�င်�သည်� - 

၁။ စီက်းူမော်လယ်ဉ်�မော်ချါက်�မြချင်��
၂။ ပို့စီစည်��နှှစီ�ချ�က့်�အထူ�ကြီးက့်ု�ထ��ံတစီ��� ့ု�သ��ံ၍ ချ�ည်�မော်နှှ်င်�မြချင်��
၃။ တ့�့စီာ် န်း�ပို့�စံီက်းူရှု�ပို့�မော်ချါက်�မြချင်��
၄။ ညွှှန်း��က််�ချ�က်���်�အတ့�င်�� (LEGO က်�သ့်��) က်မော်လ�က်စီ်�စီ�်ပို့စီစည်��အတ��ံ
��်�သ့���ဟု�တ� �့ံ�ဂျူး�ု�ံ�်�မြ�င််� ပို့စီစည်��တစီ�ချ�တည်�မော်�်က်�မြချင်��

သိင့်�တန်း��ချ� းန်း�အက်�ဉ်း��ချ��ပ�

�ပ��ှ��မိုး အချ� းန်း� 
(မိုးးန်းစိုး�)

�ညာ��ွယ်�ချ�က်�

၁။ �သဇူး်အ်ဏာ်နှှင်�်
ထန့်း��ချ�ု ပို့��ု

၂။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ
ဦး�မော်�်င်�သည်�် တင်�

�က်�မြပို့သ�ုနှှင််� 
��က်�နှှ်စီ�ညံ်ီစီ�မော်ဝ��ု

၆၀

၃၀

�က်��မံော်��တစီ�ချ�တွင်� က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�
သ��ံ�ုနှှင်�် အ�က်����က်��ုပို့ါဝင်�လ်ပို့ါက်မြ�စီ�လ်�ည််� 
ဩဇူး်အ်ဏာ်နှှင်�် ထန့်း��ချ�ုပို့��ုအမော်မြပို့်င်��အလ�က်�့

မော်လလ််�န်း�။

သင်�တန်း��သ်���်�အ်�က်�း�လွန်း�သူ��်��ှ အသ��ံမြပို့ု
တတ�သည်�် ဩဇူး်အ်ဏာ်နှှင်�် ထ့န်း��ချ�ုပို့��ု�့�င်��်

န်းည်��ဗ�းဟု်အ�� ့ု��� ့ု�အ်��ှင်��လင်��မြပို့သ�န်း�။
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သင်�တန်း��သ်���်�လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း�စီ်�ွက်���်�အ်� ၎င်��တ့��လ�ပို့�မော်�်င်���ည်�်အလှည်�် 
�တ့�င်�ချင်� ��တ�နှ့�င်��န်း�အတွက်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� ယင်��တ့��အ်�သီ�မြချ်�စီ်အ့တ� အတွင်��
ကြီးက့်ုတင်�၍ထည်�်ထ်�သင်�်ပို့ါသည်�။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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Dragon

Dragon
Designed by Jo Nakashima

Date: 20/Feb/2015
Difficulty Level: low intermediate
Time to fold it: 30 minutes
Video: http://youtu.be/kUsxMXwCW8A

Standard paper
Tissue foil
Wet folding

Paper: 20cm x 20cm

http://jonakashima.com.br

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

http://youtube.com/jonakashima

Dragon

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

8-12

18. 19. 20. 21.

22. 23. 24.

22-23

Dragon

25. 26. 27.

28. 29. 30.

31. 32. 33.

34. 35. 36.

25-28

34

Pleat-fold under the wings

Dragon

37. 38. 39.

40. 41. 42.

43. 44. 45.

46. 47. 48.

46-47

Release the trapped layers

Dragon

49. 50. 51.

52. 53. 54.

55. 56.



84

1
2

3

65

4

7
8

10

9

11 12

13
14

Fold in half to make 
creases Fold in the dotted lines

Open them

Draw a black eye

Fold in the dotted lines

Fold in the dotted lines

Fold in the dotted lines
Fold in the dotted lines

Fold in the dotted 
lines and fold back

Turn over

Turn over
Finished

Print both sides and flirt the eyes
THE BLINKING EYE

Copyright: Fumiaki Shingu

Fold a bit forward

Fold in 
the dotted 
lines

လ�ပို့�မော်�်င်�န်းည်��

• သင်�တန်း��သ်���်�က့်�၃ မော်ယ်က်�တစီ�အ�ပို့�စီ�ချွ�ပို့ါ။ အ�ပို့�စီ�တ့�င်��အ်� �သဇူး်အ်ဏာ်နှှင်�် 
ထ့န်း��ချ�ုပို့��ု လက်�စီွ�စီ်မော်စီ်င်� ၃.၂.၁ နှှင်�် လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း�စီ်�ွက်�တစီ��ွက်�စီီမြ�န်း�်မော်ဝမော်ပို့�
ထ်�ပို့ါ။

• အချန်း��က်ဏ္ဍာ ၃ ချ��ှ့မော်�က််င်��နှှင်�် အ�ွ��ဝင်���်�သည်�အချန်း��က်ဏ္ဍာ��်�က့်� တစီ�လှည်�်စီီ
တ်ဝန်း�ယူ��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်���ှင်��မြပို့ပို့ါ။ ထ့��မော်�က််င််� အ�ွ��ဝင်�အ်�လ�ံ�က်ဏ္ဍာအ်�လ��ံ�ှ 
ပို့ါဝင်�ပြီးပို့ီ�မြ�စီ�မော်စီ�န်း�အတွက်� တစီ��ွ��လှင်� ဤလုပို့��ှ်��ုက့်� ၃ ကြီးက့်��လ�ပို့�မော်�်င်���ည်�
မြ�စီ�ပို့ါသည်�။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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• အချန်း��က်ဏ္ဍာ��်��ှ်မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��မြ�စီ�ပို့ါသည်� - 
(၁) ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်သူ/က်�း�လွန်း�ချံ�သူ - ဤပို့�ဂျူးဂ့ုလ�သည်� စီ်မြ�င်�်မော်��သ်�လ���ညွှှန်း�
ချ�က်���်� က့်�လ့�က်�န်း်၍ လက်�မော်တွ�လ�ပို့�င်န်း��က့်� ပြီးပို့ီ�စီီ�မော်အ်င်�လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� 
လ့�အပို့�သည်�။
(၂) က်�း�လွန်း�သူ - ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်သူ/က်�း�လွန်း�ချ�ံသူအ်�ပို့ထ�ပို့့�င်��၇�့န်းစီ�တွင်� �
မော်က််င်�� မော်မြပို့်�့�ပြီးပို့ီ� လက်�က်�န်း� ၃ �့န်းစီ�တွင်� မော်က််င်��မော်သ်စီက််�/အ်�မော်ပို့�သည််�
စီက််���်� မော်မြပို့်�့���ည််�သူမြ�စီ�သည်�။
(၃) မော်လလ််သူ - ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်သူ/က်�း�လွန်း�ချ�ံသူနှှင်�်�်ဇူးဝတ��ုက်�း�လွန်း�သူ 
အ�က််� အမြပို့န်း�အလှန်း��က်�သွယ�မော်မြပို့်�့��ုအ်��က်ည််�ရှုု၍ ထ့��က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�
�ု��်�နှှင််� ပို့တ�သက်�၍ သ��ံသပို့�ပြီးပို့ီ�ထ့�သ့���က်ည််�ရှုုစီဉ်� �ည်�သ့��ချံစီ်��မော်�က််င်�� 
�ှတ�တ���တင်��ည်�်သူမြ�စီ�သည်�။

• မော်န်း�်ယူသရှု�ပို့�မော်�်င်��ုတ့�င်��သည်�အချ�န့်း�၁၀�့န်းစီ��က််�ည်�မြ�စီ�သည်�။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ
သည်� အချ�န့်း��ှတ�ပြီးပို့ီ� က်�း�လွန်း�သူအ်� �မော်က််င်��မော်မြပို့်�့�မော်န်း�်�ှအမော်က််င်���က်�သ့�� 
မော်မြပို့်င်��လ�မော်မြပို့်�့���ည််�အချ�န့်း�တွင်�အချ�က်�မြပို့မော်ပို့��ပို့ါ�ည်�။

• ဤလ�ပို့��ှ်�မော်�်င်��ွက်��ုသည်� ၎င်��တ့��အ်�တ�င်�သက်�သက်� စီ့တ��သက်��သ်မြ�စီ�မော်စီ
�န်း� �ည်��ွယ�၍ �န်း�တီ�ထ်�မြချင်�� မြ�စီ�မော်�က််င်��နှှင်�် ထ့မော်�်က်�သည်�် လုပို့��ှ်��ုမြ�စီ�မော်စီ�န်း�
အတွက်� တ်ဝန်း�ပို့ါ အချန်း��က်ဏ္ဍာ��်�က့်�အမြပို့ည််�အဝမော်န်း�်ယူသရှု�ပို့�မော်�်င်��န်း� လ့�အပို့�
မော်�က််င်���ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။

• ထ့��မော်န်း်က်� စီ်အ့တ�နှှင်�် ထည်�်ထ်�သည်�် လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�က့်�အ�ပို့�စီ�တစီ�စီ�ပို့ါ ၃ ဦး�
အ်�တစီ�ဦး�တစီ�အ့တ�စီီအ�ပို့�စီ�တ့�င်��အတွက်� မော်ပို့�ပို့ါ။ ၎င်��တ့��အ်�လ���ညွှှန်း�ချ�က်� �မော်ပို့��
ချ�င်��စီ်အ့တ�က့်���ွင််��န်း�နှှင်�် ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်သူ/က်�း�လွန်း�ချ�ံသူမော်န်း�်သရှု�ပို့�မော်�်င်���ည်�် 
အလှည်�်မော်�်က်��ှသ်�ွင််��န်း� �ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။

• သင်�တန်း��သ်� ၃ ဦး�စီလ�ံ�အချန်း��က်ဏ္ဍာ ၃ ချ�စီလ�ံ�တွင်� အလှည်�်က်� ပို့ါဝင်�နှ့�င်�မော်စီ�န်း�
အတွက်� လုပို့��ှ်��ုက့်� ၃ ကြီးက့်��လ�ပို့�မော်�်င်�ပို့ါ။

Discuss

How did it feel to be the survivor/ victim?
a. When the feedback was negative?
b. When the feedback became positive?

• How did it feel to be the perpetrator?
• How did it feel to be the observer?

c. What did you notice about the interactions between the two 
different characters?

d. How did it feel to watch them from an observation viewpoint?
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၁.၂ ဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်�� (၁၅ မိုးးန်းစိုး�)
လုပို့��ှ်��ုပြီးပို့ီ�စီီ�လှင်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ယချ��လ့�က်�က့်� မြပို့သပြီးပို့ီ� �လ့�က်�ပို့ါ မော်��ချွန်း����်�
အမော်�က််င်��မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� အချ�န့်း� ၁၀ �့န်းစီ�မော်ပို့�ပို့ါ။ 

ဆ�း�က်� - ��ပ�င့်န်း�� - ဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်��
ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်သူ/က်�း�လွန်း�ချ�ံသူအမော်န်းမြ�င််��ည်�က်�သ့်��ချစံီ်��သန်းည်��။

(က်) လ�ပို့�မော်�်င်��ုအမော်ပို့် တ�ံ�မြပို့န်း�ချ�က်���်��မော်က််င်��လှင်�။
(ချ) လ�ပို့�မော်�်င်��ုအမော်ပို့် တ�ံ�မြပို့န်း�ချ�က်���်�မော်က််င်��လှင်�။

က်�း�လွန်း�သူအမော်န်းမြ�င်�်�ည်�က်�သ့်��ချစံီ်��သလ�။

မော်လလ််သူအမော်န်းမြ�င်�်�ည်�က်�သ့်��ချစံီ်��သလ�။
(က်) �တူည်ီမော်သ်ဇူး်တ�မော်က််င်���်�အ�က််�အမြပို့န်း�အလှန်း� မော်မြပို့်�့��က်��ံ
�ုနှှင်�် ပို့တ�သက်�၍ �ည်�သည်�တ့��က့်�သတ့ထ်��့သန်းည်��။
(ချ) မော်လလ််သူမော်န်း�်�ှ ၎င်��ဇူး်တ�မော်က််င်���်�အ်�မော်စီ်င််��က်ည််��င်���ည်�သ့��ချစံီ်�
�သန်းည်��။

က်�န်း��ှ့သည်�် ၅ �့န်းစီ�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�ထ�ံှ တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်မံြပို့ုချ�က်� မော်တ်င်��ချံပို့ါ။

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူအတ့က်� မိုးှတ�စိုး�မိုး���
ဤလ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း�သည်� က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအ�က်����က်��ုနှှင်�် အလွ�သ�ံ��ု အမော်မြချအမော်န်း
တွင်� ဩဇူး်အ်ဏာ်နှှင်�် ထ့န်း��ချ�ုပို့��ုက့်� အမော်မြပို့်င်��အလ���်�က့်�မော်လလ််�န်း� �ည်��ွယ�ပို့ါသည်�။
တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�သည်�နှှ့ပို့�စီက်�ချံ�သည်�်အမော်မြချအမော်န်းတွင်��်မော်�က််င်�်�က်�မော်န်း�သည်�က့်�လူအ��်�
စီ�က် ��က််ချဏာ န်း်��လည်�နှ့�င်���ထ့�သ့���က်�မော်န်း�မြချင်��အမော်�က််င်���င်����်�စီွ်ရှုုပို့�မော်ထွ�စီွ်�ှ့
မော်န်းပို့ါသည်�။ က်ွနှ��ပို့�တ့��က် �လ့�က်���်�မြ�င််� ယင်��တ့��က့်�မော်�်�ထ�တ�သွ်��ည်�မြ�စီ�မော်သ်�လည်�� 
ဤသင်�ချန်း��စီ်၏ အဓိ့က်�ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ု၊ အ�က်����က်�
�ုမော်�က််င််� လူတစီ�ဦး�၏ �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုအမော်ပို့်ထ့ချ့�က်�နှ့�င်�ပို့�ံအမော်�က််င်�� သင်�တန်း��သ်�
��်�အ်� မော်တွ�မော်တ်မော်စီလ့�မြချင်��မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ တစီ�ဦး�တစီ�မော်ယ်က်�အ်�အသ��ံ�က်�ဟု�အပြီး��
�မြပို့တ� မော်မြပို့်မော်န်းပို့ါက်ထ့�သူသည်� စီတင်�ပြီးပို့ီ�ယ��ံက်ည်�လ်မြချင်��သည်� သ�်ဝက်�ပို့ါသည်�။က်ွနှ��ပို့�
တ့��သည်�အ�က်����က်��ုအ်�အပြီး��တမော်စီမော်�က််က်��ွံ�မော်န်း�လှင်��့�့က့်�ယ�က့်�မြ�င်�သည်�်ပို့�စံီနံှှင်�် �့�့
ပို့တ�ဝန်း��က်�င်��ှ့လူ��်�အမော်ပို့်ယ��ံက်ည်��ုတ့��အမော်ပို့် ထ့ချ့�က်�လ်နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ထ့�သ့�� ထ့ချ့�က်��ု��်�
မော်�က််င််� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�ထထံ့�ပို့�ဂျူးဂ့ုလ�၏ ချ�ဉ်��က်ပို့�နှ့�င်�စီွ���က့်�ထ့ချ့�က်�မော်စီပို့ါသည်�။

�ပ��ှ��မိုး ၂ - သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူဦး�ဒေဆ�င့်�သိညာ�်တင့်�ဆက်��ပသိမိုးနှှင့််�မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီစိုး�ဒေဝ�မိုး

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - သင်�တန်း��သ်���်�အ်� က်�း�လွန်း�သူ��်��ှအသ��ံမြပို့ုတတ�သည်�် �သဇူး်အ်ဏာ်
နှှင်�်ထ့န်း��ချ�ုပို့��ု �့�င်��် န်းည်��ဗ�းဟု် အ�� ့ု��� ့ု�အ်��ှင်��လင်��မြပို့သ�န်း�။

အချ� းန်း� - ၃၀ �့န်းစီ�
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၂.၁ ဩဇို�အ�ဏ�နှှင့််� ထးန်း��ချ�ုပ�မိုး တင့်�ဆက်��ပသိမိုး (၁၅ မိုးးန်းစိုး�)

ယချ��လ့�က်�က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်သူ/က်�း�လွန်း�ချ�ံသူအမော်ပို့် ဩဇူး်အ်ဏာ်
သက်�မော်�်က်�မော်စီ�န်း�နှှင်�် ထ့န်း��ချ�ုပို့�နှ့�င်��န်း� က်�း�လွန်း�သူတ့���ှ အသ��ံမြပို့ုသည််� န်းည်��ဗ�းဟု်အ�� ့ု�
�� ့ု�က့်� သင်�တန်း��သ်���်� အ်��ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။

ဆ�း�က်� - ဩဇို�အ�ဏ�နှှင့်�် ထးန်း��ချ�ုပ�မိုး
• အက်�ပို့�က့်�င်� ပြီးချ့���မော်မြချ်က်�မြချင်�� (ပြီးချ့���မော်မြချ်က်�မြချင်��၊ အက်�ပို့�က့်�င်�မြချင်��သ့���ဟု�တ� 

အ�က်����က်�မြပို့မြချင်��)
• သီ�မြချ်�ချွ�ထ်�မြချင်��
• အလွ�သ�ံ��ုက့်�အမော်သ�အ�ှ်�ဟု�ထင်�မော်စီမြချင်��သ့���ဟု�တ� မြင်င်���့�မြချင်��
• အလွ�သ�ံ�ချ�ံသူအ်�အမြပို့စီ�တင်�မြချင်��
• က်မော်လ���်�က့်�အသ��ံချ�၍ က်�း�လွန်း�ချ�ံသူအ်�အမြပို့စီ��က်င်��သလ့�ချံစီ်��မော်စီမြချင်��
• အ�� ့ု�သ်���်�၏ အထူ�ချစံီ်�ချွင်�်က့်�သ��ံ၍ ‘အ့�်�သချင်�’ ပို့�စံီမံြပို့ု�ူမော်န်းထ့�င်�မြချင်��
• စီီ�ပို့ွ်�မော်��အ�အလွ�သ��ံမြပို့ု�ူမြချင်��

၂.၂မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်�� (၁၅ မိုးးန်းစိုး�)
• �ပို့��ွ်အသ့�င်��အဝ့�င်��အတွင်��က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ုအလွ�သ��ံ�ုနှှင်�် အ�က်����က်��ု

အမော်�က််င်��နှှင်�် က်�း�လွန်း�ချ�ံသူ��်�အတွက်� ဝန်း�မော်�်င်��ု��်�အမော်�က််င်�� ပို့ည််မော်ပို့�မြချင်��
• �ီေီယ်အသ��ံမြပို့ု၍ လုံ်မော်�်�အ်�မော်ပို့�မြချင်��
• �ပို့��ွ်မော်ချါင်��မော်�်င်���်�နှှင်�် ပို့ူ�မော်ပို့ါင်��မော်�်င်��ွက်�မြချင်��

Power & Control 
• Using intimidation (threats, coercion or display of violence)
• Using isolation 
• Minimising or denying the abuse 
• Blaming the victim for abuse 
• Using the children to make the victim feel guilty 
• Using male privilege to act like the ‘master of the house’
• Using economic abuse 
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တင်��က်�မြပို့သ�ု

၃.၃.၁ CEDAW လက်�စီွ�
စီ်မော်စီ်င်�

သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�လှင်�တစီ�မော်စီ်င်�နှုန်း��ပို့�င််�ထ�တ�မော်ပို့��န်း�

သိင့်�ချန်း��စိုး� ၃ 
ဥပဒေ�မိုးူဒေဘ�င့်�မိုး���နှှင့်�် က်���၊
မိုးဒေ���� အချ့င့််�အဒေ��မိုး���အ��
အဒေ�ချချ�၍ ချ�ဉ်း��က်ပ�မိုး

�ညာ��ွယ်�ချ�က်�- သင်�တန်း��သ်���်�အ်�က်�်�၊�မော်���်သ်တူည်ီ�ှ�ုအတွက်� အဓိ့က်က်�မော်သ် 
ဥပို့မော်ေ �ူမော်�်င်���်� နှှင်�် အချွင်�်အမော်��က့်� အမော်မြချချမံော်သ် ချ�ဉ်��က်ပို့��ု နှှင်�် �င်��နှှီ�က်ွ���ဝင်�မော်စီ�န်း�။

သိင့်�ကြက်����ချင့်���ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး���
သင်�ချန်း��စီ်ပြီးပို့ီ����ံပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�သင်�တန်း��သ်���်�သည်�-

• က်�်�၊�မော်���်သ်တူည်ီ�ှ�ုက့်�အမော်ထ်က်�အပို့ံ်မြ�စီ�မော်စီ�ည်�်အဓိ့က်က်�မော်သ်သမော်�်တူ
ည်ီချ�က်���်�နှှင်�် ဥပို့မော်ေ�ူမော်�်င်���်�က့်� သ့�ှ့နှ့�င်�ပို့ါ�ည်�။

• အချွင်�်အမော်��က့်�အမော်မြချချမံော်သ် ချ�ဉ်��က်ပို့��ု၏ �့�လ့�ချ�က်�အ်� န်း်�လည်�ပို့ါ�ည်�။
• CEDAW တွင်�ပို့ါဝင်�သည်�် အချန်း����်�ထ��ှ (အန်းည်�����ံ) သ��ံချ�က့်� မြပို့န်း�လည်��ှတ��့ပြီးပို့ီ� 

အ�့�ပို့ါအချန်း����်�အ်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��တွင်� �ည်�က်�သ့်��အသ��ံချ�နှ့�င်��ည်�က့်� သ့�ှ့မော်စီ�
�ည်�။

အချ� းန်း� − ၉၀�့န်းစီ�

အ�င့်��အ�မိုးစိုး�ဒေဖွဲ့���ပချ�က်� ကြိုက်းုတင့်��ပင့်�ဆင့်��ချင့်���မိုး��ညွှှန်း�မိုး
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သိင့်�ချန်း��စိုး�အက်�ဉ်း��ချ��ပ�

အချ� းန်း�
(မိုးးန်းစိုး�)

�ညာ��ွယ်�ချ�က်�

၃၀

၆၀

သင်�တန်း��သ်���်�အ်�က်�်�၊�မော်���်သ်တူည်ီ�ှ
�ုအတွက်�အဓိ့က်က်�မော်သ်ဥပို့မော်ေ�ူမော်�်င်���်�က့်�

ခြုံချုံင်�သံ��ံသပို့�မြပို့�န်း�။

ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�၏အမော်မြချအမော်န်းအတွင်��
တွင်�လူ်အချွင်�်အမော်��အမော်မြချမြပို့ုချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��
အတွက်� CEDAW အ်�အသ��ံချ�မြချင်���့�င်��်

အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်���ှ့�န်း�။

�ပ��ှ��မိုး၁ - ဥပဒေ�မိုးူဒေဘ�င့်�မိုး���အ��ခြံချ�ု င့်��သိ���သိပ��ချင့်��

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - သင်�တန်း��သ်���်�အ်�က်�်�၊�မော်���်သ်တူည်ီ�ှ�ုအတွက်� အဓိ့က်က်�မော်သ်
ဥပို့မော်ေ �ူမော်�်င်���်� က့်�ခြုံချုံင်�သံ��ံသပို့�မြပို့�န်း�။

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူ�မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး���
၁.၁ တင့်�ဆက်��ပသိမိုး(၃၀မိုးးန်းစိုး�)

သင်�တန်း��သ်���်�အ်�လူ်အချွင််�အမော်��၏အဓိ့ပို့ာ်ယ��်လ�မော်��ပို့ါ။ 

ဆ�း�က်� - �ူအချ့င့်�်အဒေ��မိုး���

�ပ��ှ��မိုး

၁။ ဥပို့မော်ေ�ူမော်�်င်���်�အ်� ခြုံချုံင်�ံ
သ�ံ�သပို့�မြချင်��

၂။ CEDAWအသ��ံမြပို့ုသည််� 
လူ်အချွင်�်အမော်��အမော်မြချမြပို့ု

ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��က့်� အသ��ံချ�မြချင်��

Human Rights 
• International Human Rights Law (Universal Declaration of Human Rights, the two

protocols)

• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979)

• Convention on the Rights of the Child (1989)

• Refugee law

• Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006)

• Convention of the rights of Migrant workers
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• နှ့�င်�င်တံက််လူ်အချွင််�အမော်��ဥပို့မော်ေ (အမြပို့ည်�မြပို့ည်��့�င်��်လူ်အချွင််�အမော်��မော်�က်ည််ချ�က်�၊
ပို့ဋိ့ည််ဉ်�သမော်�်တူည်ီချ�က်� နှှစီ�ချ�)

• အ�� ့ု�သ�ီ���်�အမော်ပို့်ချွ�မြချ်��က်��ံ�ုပို့�စံီအံ်�လ�ံ�ပို့မော်ပို့�်က်�မော်�� သမော်�်တူည်ီချ�က်� 
(၁၉၇၉)

• က်မော်လ�သူင်ယ� အချွင်�်အမော်���့�င်��် သမော်�်တူည်ီချ�က်� (၁၉၈၉)
• ေ�က်သည်� ဥပို့မော်ေ
• �သန်း�စီွ���သူ��်�အချွင််�အမော်���့�င်��် သမော်�်တူည်ီချ�က်� (၂၀၀၆)
• မော်�့�မော်မြပို့်င်��လ�ပို့�သ်���်�၏အချွင််�အမော်���့�င်��်သမော်�်တူည်ီချ�က်�

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူအတ့က်� မိုးှတ�စိုး�မိုး���
က်�်�၊ �မော်���်သ်တူည်�ီှ�ုသည်� လူ်အချွင်�်အမော်����်�၏ ဗဟု့�ချ�က်��မြ�စီ�မော်�က််င်��၊ နှ့�င်�င်တံက်် 
လူ်အချွင်�်အမော်��သမော်�်တူည်ီချ�က်�က် အ�� ့ု�သ်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်� တူည်ီမော်သ်အချွင်�်အမော်��
��ှ့�န်း� တ့�က်�တွန်း�� မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။
မော်န်း်က်��က်�တွ�ချ�ုပို့��့�မော်သ် သမော်�်တူည်ီချ�က်�အ်�လ��ံတွင်� က်�်�၊�မော်���် သ်တူည်ီ�ှ�ုက့်�  
ထည်�်သွင်��စီဉ်��စီ်�လ်�က်ပို့ါသည်�။
သ့���်တွင်� သင်�ချန်း��စီ်တွင်�မော်တွ�မြ�င်��သည်�်အတ့�င်�� န်းက်��ှ့�င်��စီွ်အမြ�စီ�တွယ�မော်န်းသည်�် 
ယဉ်�မော်က်���ုဓိမော်လ�်�်�နှှင်�် လူ�ုမော်���့�င်��်တ�်���ှတ�ုတ့��မော်�က််င််� အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� 
��ံန်း��ခံျါ ချွ�မြချ်��က်��ံချမံော်န်း�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏ အချွင်�်အမော်����်� ချ� ့ု�မော်�်က်�ချမံော်န်း�သည်�က့်� 
မော်တွ�မြ�င်��နှ့�င်�ပို့ါသည်�။
ဥပို့�်အ်�မြ�င််� - 
တစီ�က်�့် လ��ံ အ�� ့ု�သ�ီ�ဦး�မော်�၏ ၃၀ �်ချ့�င်�နှုန်း��သည်� က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ု အ�က်����က်��ု
က့်� ကြံက်ုံမော်တွ�မော်န်း �ပို့ါသည်�။၁၁

အချ� ့ု�မော်သ်နှ့�င်�င်�ံ�်�တွင်�
• ဥပို့မော်ေ၊�ူဝါေ��်�အ�အ�� ့ု�သ�ီ���်� မော်မြ�ယ်၊ ဥစီစ်နှှင်�် အ့��ယ်ပို့့�င်��့�င်�ချွင်�်တ့�� အ်�

တ်�မြ�စီ�ထ်�ပို့ါသည်�။
• စီီ�ပို့ွ်�မော်��နှှင််�လူ�ုမော်���့�င်��်ချွ�မြချ်��က်��ံမြချင်����်�မော်�က််င််� အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏�ဝ

မော်�ွ�ချ�ယ��ု��်� န်းည်��ပို့ါ�ချ� ့ု�တ�မ်ော်စီပြီးပို့ီ�လူက်�န်း�က်ူ��ု သ်�မော်က််င်�မြ�စီ�နှ့�င်�မော်မြချ��်�လ်
မော်စီသည်�။

• အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏ လ့င်�နှှင်�်�� ့ု��က်�ပို့ွ်�က်�န်း���်မော်���့�င်��် အချွင်�်အမော်����်�အ်� 
မြင်င်��ပို့ယ�ချမံော်န်း�သည်�။

• အ�� ့ု�သ�ီ�အချွင်�်အမော်��မော်�်င်��ွက်�သူ��်�သည်�၎င်��တ့��၏လူ်အသ့�င်��အဝန်း���ှ�ယ��ှ်�ချံ
�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��အ်� �်သ်မော်��၊ ဂျူး�ဏာ�သ့က််နှှင်�် ယဉ်�မော်က်���ုတ့��က့်� ပြီးချ့���မော်မြချ်က်�သူ��်�ဟု�
ထင်�မြ�င်�ချ�ံက်ပို့ါသည်�။

• ပြီးင့်���ချ����မော်��နှှင််� လ�ခံြုံချုံမော်��အချန်း��က်ဏ္ဍာတွင်� ��ှ့�မြ�စီ� လ့�အပို့�သည်�် အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏ 
အချန်း��က်ဏ္ဍာအမြပို့င်� ပို့ဋိ့ပို့က်အမော်မြချအမော်န်း��်�၌ ၎င်��တ့��မော်တွ�ကြံက်ုံ�သည်�် အနှတ�်ယ���်� 
က့်���က််ချဏာ�့�သလ့���က်�က်ွယ�မြပို့ုချမံော်န်း�သည်�။

• ထ့��မြပို့င်�အချ� ့ု�မော်သ်အ�� ့ု�သ�ီ�အ�ပို့�စီ���်�သည်� က်�်�၊�မော်���်အမြပို့င်� အသက်�အ�ွယ�၊ 

11   https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx.



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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Discuss 
What is the difference between 

equality and equity? 

လူ�� ့ု�မော်��၊ �သန်း�စီွ����ု၊ လူ�ုစီီ�ပို့ွ်�အမော်မြချအမော်န်း၊လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်နှှစီ�သက်��ု��်�မော်�က််င််�
လည်�� ပို့�စံီ�ံ� ့ု�စီ�မံြ�င်�် ချွ�မြချ်��က်��ံချ�ံက်�ပို့ါသည်�။

• အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏အချွင်�်အမော်����်�ထ့မော်�်က်�စီွ်��ှ့မော်စီ�န်း�အတွက်�လူ�ုအ�ွ��အစီည်��
တည်�မော်�်က်�ပို့�ံနှှင်�်အ်ဏာ်�က်�သွယ��ုတ့��အမော်�က််င်��၊ယင်��တ့��က်ဥပို့မော်ေ��်�၊�ူဝါေ��်�
သ်�က်စီီ�ပို့ွ်�မော်��၊လူ�ုမော်���့�င်��်မော်မြပို့်င်��လ��ု၊�့သ်�စီ�နှှင်�်လူ်အ�ွ��အစီည်��က့်��ည်�သ့��ပို့�ံ
မော်�်�မော်�က််င်��မော်က််င်���ွန်း�စီွ်န်း်�လည်��န်း� ဦး�စီွ်လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။

• အ�� ့ု�သ�ီ�မြ�စီ�လှင်� �ည်�သ့���ည်�ပို့�မံြပို့ု�ူမော်န်းထ့�င်�သင်�်သည်�ဟု� လက်�ချံ�ည်�်အစီ်�၎င်��တ့��၏ 
ပို့င်�က့်�ယ�စီရှု့�က်�၊ လ့�လ်��ုနှှင််�စီ့တ��နှဒ�တူည်ီမော်သ်လူတစီ�ဦး�စီီအမြ�စီ� လက်�ချံမော်စီ�န်း�
အတွက်� မော်က််င်��က်� ့ု��မော်ပို့�သည််�က်�်�၊�မော်���်ပို့�စံီသံတ��ှတ�ရှုုမြ�င်��ု��်�က့်�ပြီး�့ု��က်�ပို့စီ�
��ည်�။

ဆ�း�က်� - ဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်��
သ်တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� တန်း��တူည်ီ�ုတ့��အ�က််� �ယ�လ့�က်ွ်မြချ်�သလ�။
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Equality vs. Equity 
“Gender equality, equality between men and women…does not mean that women and men

have to become the same, but that their rights, responsibilities and opportunities will not

depend on whether they were born male or female. Gender equity means fairness of

treatment for men and women according to their respective needs. This may include equal

treatment or treatment that is different but which is considered equivalent in terms of rights,

benefits, obligations, and opportunities.”

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESDOC)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145

12

၁၂   https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145.

ဆ�း�က်� - သိ�တူညာမီိုးာမိုးနှှင့်�်တန်း��တူညာီမိုး
“က်�်�၊�မော်���်သ်တူည်ီ�ှ�ု၊အ�� ့ု�သ်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ�တ့��အ�က််�တန်း��တူည်ီ�ုစီသည်�်
မော်ဝါဟု်�တ့��သည်� အ�� ့ု�သ�ီ�နှှင်�် အ�� ့ု�သ်�အတူတူမြ�စီ�လ်��ည်�ဟု� �့�လ့�မြချင်��
�ဟု�တ��� ၎င်��တ့��၏အချွင်�်အမော်����်�၊ တ်ဝန်း���်�နှှင်�်အချွင်�်အလ�����်�သည်� က်�်� 
(သ့���ဟု�တ�) � အမြ�စီ� မော်�ွ��ွ်�လ်မြချင်��နှှင်�် �သက်��့�င်�ဟု��့�လ့�မြချင်��မြ�စီ�သည်�။
က်�်�၊�တန်း��တူည်ီ�ု�့�သည်��ှ်အ�� ့ု�သ်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ�တ့��၏လ့�အပို့�ချ�က်�အမော်ပို့်
�ူတည်�၍�ှတစီွ်မြပို့ု�ူမြချင်��မြ�စီ�သည်�။ အ�့�ပို့ါလ့�အပို့�ချ�က်���်�တွင်� အ�� ့ု�သ်�နှှင်�် 
အ�� ့ု�သ�ီ�တ့��အတွက်� တူည်ီမော်သ်မြပို့ု�ူ�ု (သ့��) အချွင်�်အမော်����်�၊ အက်� ့ု�အမြ�တ���်�၊ 
တ်ဝန်း���်�နှှင်�် အချွင်�်အလ�����်�တူည်ီ�ုအမော်ပို့်အမော်မြချချစံီဉ်��စီ်�သည််� �တူည်ီမော်သ်
မြပို့ု�ူ�ု��်� ပို့ါဝင်�နှ့�င်�သည်�။” - က်�လသ�ဂျူးဂ ပို့ည််မော်��၊ သ့ပို့ာံနှှင်�် ယဉ်�မော်က်���ုအ�ွ��အစီည်�� 
(UNESCO) ၁၂

ဆ�း�က်� - အမိုးှန်း�တက်ယ်�သိ�တူညာီမိုးာမိုး

လူတ့�င်��တွင်� အချွင်�်အလ���တူည်ီမော်သ်�လည်��တူည်ီသည််� �လေ�က့်���ှ့နှ့�င်��န်း� တူည်ီမော်သ်အ်�
သ်ချ�က်���်� ��ှ့သည်�က့်�သတ့မြပို့ု�့�န်း� လ့�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�်�ယ��က်ဉ်�ချံ�မော်သ်အသ့�င်��အဝ့�င်���ှ
မြ�စီ�မြချင်��သ့���ဟု�တ� ချနှာ်က့်�ယ� �သန်း�စီွ���မြချင်��တ့�� က်�သ့်��မော်သ်အမော်မြချချစံီွ����ည်� �တူည်ီ�ု��်��ှ့
နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

အ�ှန်း�တက်ယ� သ်တူည်ီ�ှ�ုသည်� အချွင်�်အလ���တူည်ီသူအ်�လ�ံ�သည်� တူည်ီမော်သ်
�လေ���်���ှ့နှ့�င်��န်း� တူည်ီမော်သ်အချွင်�်အမော်���ှ့မော်စီ�န်း�အတွက်� စီန်းစီ�တစီ�ချ�အတွင်��
ဟုန်း�ချ�က်��ည်ီ�ု��်�က့်�မြပို့င်��င်��န်း�အတွက်� အထူ�လ�ပို့�မော်�်င်��ု��်�လ့�အပို့�နှ့�င်�သည်�ဟု�
အသ့အ�ှတ�မြပို့ုပို့ါသည်�။
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Substantive Equality 
• Recognizes that not all have the same advantages to reach the same results

given the same opportunities, i.e., individuals start off on uneven playing fields,

for example coming from a marginalized community or having a physical

disability.

• Substantive Equality recognizes that specific measures may be needed to rectify

an imbalance in a system so that all individuals are offered the same opportunity

and will also have equal chance of achieving the same results/ outcomes.

CEDAW 
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
Established in 1979
Described as the International Bill of Rights for Women
30 Articles

Defines Discrimination as:

"...any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of
impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status,
on a basis of equality of men and women, of human rights

and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."

ဆ�း�က်� – CEDAW
အ�� ့ု�သ�ီ���်�အမော်ပို့်ချွ� မြချ်��က်��ံ�ုပို့�ံစီံအ်�လ�ံ�ပို့မော်ပို့�်က်�မော်��သမော်�်တူည်ီချ�က်� 
၁၉၇၉ ချ�နှှစီ�တွင်� စီတင်�ချ�ုပို့��့�ချ�်သည်�။
အ�� ့ု�သ�ီ�အချွင််�အမော်���့�င်��်နှ့�င်�င်တံက််စီည်��ဥပို့မော်ေဟု�မော်�်�မြပို့ထ်�သည်�။
ပို့�ေ��အချ�က်�၃၀ပို့ါ�ှ့သည်�။

ချွ�မြချ်��က်���ံုအ်� -
“အ့��မော်ထ်င်��ှ့သည်�မြ�စီ�မော်စီ၊��ှ့သည်�မြ�စီ�မော်စီနှ့�င်�င်ံမော်��၊စီီ�ပို့ွ်�မော်��၊လူ�ုမော်��၊ယဉ်�မော်က်���ု၊
အ�ပို့��က်� သ့���ဟု�တ� အမြချ်�န်းယ�ပို့ယ���်�တွင်�အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏လူ်အချွင််�အမော်��နှှင်�်
အမော်မြချချံလွတ�လပို့�ချွင်�်��်�အ်�အသ့အ�ှတ�မြပို့ုမြချင်��၊ချံစီ်�မြချင်��သ့���ဟု�တ�က်�င်�်သ��ံမြချင်��
တ့��က့်�ထ့ချ့�က်�မော်စီသည်�်သ့���ဟု�တ�ပို့�က်�မြပို့ယ�မော်စီသည်�် သ့���ဟု�တ� ထ့�သ့��ထ့ချ့�က်� ပို့�က်�မြပို့ယ�
မော်စီ�န်း��ည်��ွယ�သည်�် လ့င်�အမော်ပို့်အမော်မြချချ၍ံချွ�မြချ်��ု၊�ယ��က်ဉ်��ုသ့���ဟု�တ� က်န်း�်သတ��ု
အ်�လ��ံက့်� �့�လ့�သည်�” ဟု�အဓိ့ပို့ာ်ယ��ွင်�်�့�ထ်�သည်�။
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CEDAW Commitments 
By Signing the Convention Governments Commit to the following

• Incorporate the principle of equality of men and women in their legal system,

abolish all discriminatory laws and adopt appropriate ones prohibiting

discrimination against women;
1. Establish tribunals and other public institutions to ensure the effective protection of women

against discrimination; and

2. Ensure elimination of all acts of discrimination against women by persons, organizations or

enterprises.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

13

ဆ�း�က်� - ဤသိဒေဘ�တူညာီချ�က်�တ့င့်� �က်�မိုးှတ�ဒေ��ထး���ချင့်���ဖွဲ့င့််� အစိုးး���မိုး���သိညာ� ဒေအ�က်�ပါ
တး��က်း� ဝန်း�ချ�က်တးဒေပ��ချင့်�� �ဖွဲ့စိုး�သိညာ� ၁၃

အ�� ့ု�သ်�နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ�တ့��၏ သ်တူည်ီ�ှ�ုသမော်�်တ�်�က့်��့�့တ့��၏ ဥပို့မော်ေစီန်းစီ�တွင်� 
ထည်�်သွင်��မော်ပို့ါင်��စီပို့��န်း�၊ချွ�မြချ်��က်��ံသည်�် �ည်�သည်�်ဥပို့မော်ေ�� ့ု���့���က်�သ့����န်း�နှှင်�် 
အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်� ချွ�မြချ်��က်��ံ�ုအ်�တ်�မြ�စီ�သည်�် ဥပို့မော်ေ��်�က့်�မြပို့ဌာ်န်း���န်း�။
အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်�ချွ�မြချ်��က်��ံ�ု��ှ့မော်စီ�န်း�အတွက်�ထ့မော်�်က်�သည်�် အက််အက်ွယ�မော်ပို့�နှ့�င်�
�န်း� တ�်�ချ�ရံှု��ံ��်�နှှင််� အမြချ်�မြပို့ည်�သူအမော်မြချမြပို့ုအ�ွ��အစီည်����်� �ွ��စီည်���န်း�။
လူပို့�ဂျူးဂ့ုလ���်�၊အ�ွ��အစီည်����်�သ့���ဟု�တ�လ�ပို့�င်န်း����်��ှအ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်�ချွ�မြချ်��က်��ံ
သည်�် �ည်�သည်�် မြပို့ု�ူလ�ပို့�မော်�်င်��ု�� ့ု�က့်���့� �ယ��ှ်��န်း�။

ဆ�း�က်� – CEDAW

အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏လူ�ုမော်��၊ယဉ်�မော်က်���ု၊နှ့�င်�င်ံမော်��နှှင်�်စီီ�ပို့ွ်�မော်��အချွင်�်အမော်����်�အ်�
ထ့ချ့�က်�မော်စီမော်သ်လ့င်�အမော်မြချချံချွ� မြချ်��က်��ံ�ုအ်�ပြီးပို့ီ�မြပို့ည်�်စီ�ံစီွ်အဓိ့ပို့ာ်ယ�သတ��ှတ� 
မော်�်�မြပို့ထ်�သည်�။
အ�� ့ု�သ�ီ�နှှင်�် �့န်း��က်မော်လ���်�အ်� ချွ�မြချ်��က်���ံုက့်�အ���ံသတ��န်း�အတွက်� မော်�ှ�ရှု့��
အစီဉ်�အလ်မြ�စီ�မော်သ် က်�်�၊�မော်���်�့�င်��်တ်ဝန်း���်�နှှင်�် က်�်�၊�က်ွ�မြပို့်��ုအလ့�က်� ရှုု
မြ�င်��ုပို့�စံီံ��်�အ်� �ယ��ှ်��န်း� လ့�အပို့�မော်�က််င်��အသ့အ�ှတ�မြပို့ုထ်�သည်�။
အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏�ဝအတွင်���ှ �လေ���်�က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ တန်း��တူည်ီ�ှ ��ှ့မော်အ်င်�
မော်�်င်��ွက်��ု �ည်��ှအတ့�င်��အတ်အထ့ မော်အ်င်�မြ�င်�သလ�က့်� တ့�င်��တ်သည်�။
လက်��ှတ�မော်��ထ့��ထ်�သည််�အစီ့�����်�သည်� CEDAWအ်�အမော်က််င်�အထည်�မော်�်��န်း�
တ်ဝန်း�ယူ��ည်�။

13  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.
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သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူမိုးှတ�စိုး�မိုး���
အ မော်�ှ� မော်တ် င်� အ် �ှ မော်ေ သ အ တွ င်�� �ှ အ စီ့�� � အ �ွ�� ��်� အ်� လ�ံ� သ ည်� အ �� ့ု� သ �ီ�
��်�၏အချွင််�အမော်����်�မြ�ိင််�တင်��န်း�က်တ့က်ဝတ�မြပို့ုထ်�ပြီးပို့ီ� CEDAW က့်�လက်��ှတ�
မော်��ထ့��၍အ�� ့ု�သ�ီ���်�အမော်ပို့်ပို့�စံီံ�� ့ု�စီမံြ�င််� ချွ�မြချ်��က်���ံုအ်��ယ��ှ်��န်း�သမော်�်တူ
ည်ီထ်�ပို့ါသည်�။ ယင်��တ့��အန်းက်�က်မော်�့် ေီ�ယ်�၊ �့လစီ�ပို့့�င်�၊ ထ့�င်��နှှင်�် အမော်�ှ�တီမော်�်တ့��သည်� 
CEDAW နှှင်�်�့�င်�သည်�်ပို့ဋိ့ည််ဉ်� သမော်�်တူည်ီချ�က်�က့်�ပို့ါ လက်��ှတ�မော်��ထ့��ထ်�ပြီးပို့ီ�
အမော်က််င်�အထည်�မော်�်�မော်�်င်��ွက်�လ�က်��ှ့ပို့ါသည်�။

သ့��မော်သ်�လည်�� CEDAW နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ�နှ့�င်�င်အံချ� ့ု��ှ ချွင်��ချ�က်�ထ်�မော်စီလ့�သည််� အချ�က်���်�
�ှ့မော်န်းပို့ါမော်သ�သည်�။
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အင်�ေ့�န်းီ��ှ်�

�မော်လ��ှ်�

မြ�န်း��်

ထ့�င်��

ဗီယက်�န်း��

စီည်��က်���ချ�က်� ၂၉ (၁)

အမော်ထွမော်ထွ-“အစီစလ်���စီ��ှ�ီ�်ဥပို့မော်ေပို့ါ စီည်��က်���ချ�က်�
��်�နှှင်�် �ွ��စီည်��ပို့� ံအမော်မြချချဥံပို့မော်ေ နှှင်�်မော်သွ�ီမြချင်����ှ့ပို့ါက်” 
စီည်��က်���ချ�က်� ၅ (က်)
စီည်��က်���ချ�က်� ၇ (ချ)
စီည်��က်���ချ�က်� ၉ (၂)
စီည်��က်���ချ�က်� ၁၆ (၁) (က်)(ဂျူး)(စီ)(�)
+“ချွ�မြချ်��က်��ံ�ုအ်�အ�� ့ု�သ်�နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ�တ့��အ�က််� 
သ်တူည်ီ�ှ�ု တစီ��� ့ု�တည်��အမော်ပို့် �ူတည်�၍ တ်�မြ�စီ�
မြချင်��” ဟု�အဓိ့ပို့ာ်ယ�မော်က််က်�ယူထ်�သည််� စီည်��က်���ချ�က်� 
၁၁

စီည်��က်���ချ�က်� ၂၉

စီည်��က်���ချ�က်� ၂၉ (၁)

စီည်��က်���ချ�က်� ၂၉ (၁)

ဆ�း�က်� - နှး�င့်�င့်�တက်�ဥပဒေ�မိုးူဒေဘ�င့်�မိုး���
• လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်��ု�့�င်��် မော်�ဂျူး�င်��ပို့လက်�မော်�်င်�� ၁၄

• က်�လသ�ဂျူးဂလ�ခံြုံချုံမော်��မော်က််င်�စီီ��ံ�မြ�တ�ချ�က်� ၁၃၂၅ နှှင််� ၁၈၂၀ ၁၅

• မော်��ှည်�တည်�တံ်သည်�် �ွ�ံပြီး�့ု�မော်��ဦး�တည်�ချ�က်���်� ၁၆

• အ�� ့ု�သ�ီ���်��ွပံြီး�့ု�တ့��တက်��ုအတွက်� နှ့�င်�င်အံ�င်�်�ဟု်ဗ�းဟု်မော်မြ�်က်� စီီ�ခံျ�က်� ၁၇

၁၄   https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
၁၅   http://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions
၁၆   https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
၁၇   https://www.agipp.org/en/issuesthataffectwomensparti/national-strategic-plan-
advancement-women
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သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူမိုးှတ�စိုး�မိုး���
ဤသင်�တန်း��တွင်� တက်�မော်�်က်�သည်�် သင်�တန်း��သ်���်�အတွက်� ဥပို့မော်ေ�ူမော်�်င်�အ်� က်�ယ�
က်�ယ�မြပို့န်း�် မြပို့န်း�်  မော်�်�ထ�တ��န်း� �လ့�အပို့�ပို့ါ။ �ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် အတည်�မြပို့ုပြီးပို့ီ�မော်သ် ဥပို့မော်ေ�ူ
မော်�်င်���်�၏ အမော်မြချအမော်န်း၊ ပို့ါဝင်�သည်�် အမော်�က််င်��အ�်နှှင်�် �ည်��ွယ�ချ�က်�က့်� �့တ��က်�မော်ပို့�
�န်း�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ သ့���ှသ် သင်�တန်း��သ်���်�သည်� နှ့�င်�င်တံက််နှှင်�် နှ့�င်�င်အံတွင်���ှ က်�်�၊ �
တန်း��တူည်ီ�ှမော်စီ�ည််� အဓိ့က်မော်�်င်��နှှင်��ု��်�အ်� သ့�ှ့နှ့�င်��ည်�မြ�စီ�သည်�။ ထ့�သ့��သ့�ှ့မြချင်��သည်� 
ဥပို့မော်ေ စီ့���့��မော်��လ�ပို့�မော်�်င်�မော်သ်အ�ွ����်� လ�ပို့�င်န်း��လ�ပို့�မော်�်င်��်တွင်� ဥပို့မော်ေလ့�အပို့�ချ�က်�
��်�က့်�သတ့မြပို့ု၍ က်�်�၊�အမော်မြချချ၍ံတ��ံမြပို့န်း� မော်�်င်��ွက်�နှ့�င်��န်း�နှှင်�်သင်�တန်း���ှစီ်သင်�ချ�န့်း���်�
အတွက်�စီ့တ�ပို့့�င်���့�င်��်နှှင်�်ရှု�ပို့�ပို့့�င်���့�င်��်လုံ်မော်�်��ု��်���ှ့မော်စီပို့ါ�ည်�။

ထ့�� မော်�က်် င်�် သ င်� တ န်း�� ပို့့�� ချ� သူ သ ည်� ဥ ပို့ မော်ေ �ူ မော်�် င်� ��်� ၏ အ မော်မြချ အ မော်န်း ၊ ပို့ါ ဝ င်� သ ည်�်
အမော်�က််င်��အ�်နှှင်�်�ည်��ွယ�ချ�က်�အ်�န်း်�လည်�ထ်�သင်�်ပို့ါသည်�။သင်�ချန်း��စီ်တွင်�မော်�ွ�မော်နှွ�
မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ်အမော်�က််င်��အ�်��်�၏သတင်��အ�င်��အမြ�စီ���်�အ်� footnote ��်�မြ�င််�
မော်�်�မြပို့ထ်�ပို့ါသည်�။

ဆ�း�က်� - �ူ့အချ့င့်�်အဒေ��အဒေ�ချချ�ဒေသိ�ချ�ဉ်း��က်ပ�န်းညာ���မိုး��ဆး�တ�ဘ���
လူ်အချွင်�်အမော်��အမော်မြချချံမော်သ်ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��လ����ှ်နှ့�င်�င်ံတက််လူ်အချွင်�်အမော်��စီံ
သတ��ှတ�ချ�က်���်�နှှင်�်လူ်အချွင်�်အမော်��က််က်ွယ�မော်��နှှင်�်မြ�ိင်�်တင်�မော်��က့်�အမော်မြချချံသည်�် 
လူသ်��ွ�ံပြီး�့ု�တ့��တက်�မော်�� လ�ပို့�င်န်း��စီဉ်�အတွက်�လ���ညွှှန်း��ူမော်�်င်�တစီ�ချ�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ 
ဤလူ်အချွင်�်အမော်��အမော်မြချချမံော်သ်ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��လ���သည်� �ွ�ံပြီး�့ု�တ့��တက်��ု၏ အဓိ့က်
မြပို့ဿန်း်��်�မြ�စီ�သည်�် သ်တူည်ီ�ှ�ု��ှ့မြချင်��က့်� စီ့စီစီ�သ�ံ�သပို့�၍ချွ�မြချ်��က်���ံု
အမော်လအ်ထ��်�က့်� မော်မြ��ှင်���န်း�နှှင်�် တ့��တက်��ုက့်�မော်နှှ်င်�်မော်နှှ�မော်စီသည်�် အ်ဏာ်မြ�န်း�်မော်ဝပို့�ံ
တ့��က့်� မြပို့န်း�လည်�ချ�န့်း�ည်ိ့�န်း� �ည်��ွယ�ပို့ါသည်�။၁၈

International Legal Frameworks 
• Beijing Platform for Action

• United Nations Security Council Resolutions 1325 and 1820

• Sustainable Development Goals

• National Strategic Plan for the Advancement of Women (NSPAW)

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

https://www.agipp.org/en/issuesthataffectwomensparti/national-strategic-plan-advancement-women
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၁၈   https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_62012.html
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သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူမိုးှတ�စိုး�မိုး���
သင်�တန်း��သ်�အ��်�စီ�သည်� �ူဝါေ��်�အ်� ချ��ှတ�သည်�်မော်န်း�်တွင်� �ပို့ါဝင်�နှ့�င်�ပို့ါ။ ယင်��သ့��မြ�စီ�
ချ�်လှင်�ပို့င်� ဥပို့မော်ေ စီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း����်�တွင်�အချွင်�်အမော်����်�အမော်မြချချမံော်သ်န်းည်��လ��� (RBA)  
မြ�င််�မော်�်င်��ွက်�နှ့�င်��န်း� ဤသ��ံ�က်�သင်�တန်း��ထက်�စီွ����ည်�တ့��မြ�ိင််�မော်ပို့��ုလ့�အပို့�ပို့ါသည်�။ဤ
လ�ပို့��ှ်��ု၏�ည်��ွယ�ချ�က်��ှ်သင်�တန်း��သ်���်�အ်� RBA ၏အမော်မြချချသံမော်�်တ�်�အ်�
�့တ��က်�မော်ပို့��န်း�နှှင်�် လူ်အချွင်�်အမော်����်�အ်� မော်�့�မော်မြပို့်င်��၍န်းည်��ဗ�းဟု်မော်မြ�်က်��ည်�သ့��
မော်�်င်��ွက်�နှ့�င်�သလ�သ့�ှ့�န်း�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်�လူ်အချွင်�်အမော်��အမော်မြချချမံော်သ်
န်းည်��ဗ�းဟု်တစီ�ချ�တည်�မော်�်က်�မြချင်��သည်��ည်��ှရှုုပို့�မော်ထွ�မော်�က််င်��သ့�ှ့ပြီးပို့ီ� ယင်��န်းည်��ဗ�းဟု်
အသ��ံချ��ည်�် နှ့�င်�င်၏ံ လူ�ု-နှ့�င်�င်မံော်��အမော်�က််င်��မြချင်���်��်�က့်� မော်က််င်��စီွ် သ့�ှ့ 
န်း်�လည်�ထ်��န်း� လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။ ၁၉

ဤသင်�ချန်း��စီ်တွင်�ပို့ါဝင်�မော်သ်လုပို့��ှ်��ုသည်� RBA ၏အမော်မြချချသံမော်�်တ�်�အ်� �့တ��က်�
�န်း� အရှု့���ှင်�����ံန်းည်��လ���မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

ဆ�း�က်� – �ူ့အချ့င့်�်အဒေ��အဒေ�ချ�ပုချ�ဉ်း��က်ပ�န်းညာ��အတ့က်� PANEL အဓိးက်စိုးညာ��မိုး�ဉ်း��မိုး���

ပါဝင့်�ဒေဆ�င့်��ွက်��ချင့်��
လူ��်�သည်�၎င်��တ့��၏အချွင်�်အမော်����်�အမော်ပို့်သက်�မော်�်က်�မော်စီ�ည်�်���ံမြ�တ�ချ�က်���်�
ချ��ှတ��်တွင်�ပို့ါဝင်�သင်�်သည်�။

တ�ဝန်း�ချ�မိုး
လူ��်�၏အချွင််�အမော်����်�အမော်ပို့် �ည်�သ့��အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်�မော်�က််င်��မော်စီ်င်�်�က်ည််�သ င်�်
ပြီးပို့ီ� �ှ်�ယွင်��မော်န်းပို့ါက် မြပို့င်��င်���ည်�။

၁၉   https://www.un.org/womenwatch/daw/news/savitri.htm.

 ၂၀  http://www.scottishhumanrights.com/media/1409/shrc_hrba_leaflet.pdf.

Human Rights Based Approach (HBRA)
What is a human rights-based approach?

A human rights-based approach is a conceptual framework for the process of

human development that is normatively based on international human rights

standards and operationally directed to promoting and protecting human rights. It

seeks to analyse inequalities which lie at the heart of development problems and

redress discriminatory practices and unjust distributions of power that impede

development progress.

https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_62012.html.
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ချ့��ချ��မိုးမိုး�ှး�ချင့်��နှှင့်�်တန်း��တူညာီမိုးာ�ချင့်��
ချွ�မြချ်��ုပို့�ံစီံ�� ့ု�စီ�ံအ်�တ်�မြ�စီ�မြချင်��၊က််က်ွယ�မြချင်��နှှင်�်�ယ��ှ်�မြချင်��တ့��က့်�မြပို့ုလ�ပို့��ပို့ါ�ည်�။
အကြီးက်ီ��်���ံ�အတ်�အ�ီ���်�နှှင်�်�င်��့�င်�ကြံက်ုံမော်တွ��သူတ့��အ်�၎င်��တ့��၏အချွင်�်အမော်��
အ်�ဦး�စီ်�မော်ပို့�မော်�်င်��ွက်�သင်�်မော်�က််င်��န်း်�လည်��န်း�မြပို့ုလ�ပို့�သင်�်ပို့ါသည်�။

အ��ဒေပ�တး�က်�တ့န်း���ချင့်��
လူတ့�င်��သည်�၎င်��တ့��၏အချွင်�်အမော်����်�အ်�န်း်�လည်�ထ်�သင်�်ပြီးပို့ီ�၎င်��တ့��၏�ဝအ်�
အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်�မော်စီ�ည်�်အမော်လ်အက်�င်�်��်�နှှင်�်�ူဝါေ��်�ချ��ှတ��်တွင်�ပို့ါဝင်�နှ့�င်��န်း�
အမြပို့ည်�်အဝမော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့���ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

ဥပဒေ�နှှင့်�်ညာီညွှ့တ��ချင့်��
န်းည်��လ�����်�သည်�မြပို့ည်�တွင်��/မြပို့ည်�ပို့ဥပို့မော်ေ��်�ပို့ါဥပို့မော်ေ�့�င်��်အချွင်�်အမော်��နှှင်�်အည်ီ
သ်မြ�စီ�သင်�်ပို့ါသည်�။

�ပ��ှ��မိုး ၂ - CEDAW အသ��ံမြပို့ုသည််�လူ်အချွင်�်အမော်��အမော်မြချမြပို့ုချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��က့်�အသ��ံချ�မြချင်��

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ��တွင်�� အမော်မြချအမော်န်း��်�၌ လူ်အချွင််�အမော်��အမော်မြချမြပို့ု
ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်�� အတွက်� CEDAWအ်�အသ��ံချ�မြချင်���့�င်��် အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်���ှ့�န်း�။

အချ� းန်း� -  ၆၀ �့န်းစီ�

PANEL Principles for HRBA 
Participation
People should be involved in decisions that affect their rights.
Accountability
There should be monitoring of how people’s rights are being affected, as well as remedies when things go
wrong.
Non-Discrimination and Equality
All forms of discrimination must be prohibited, prevented and eliminated. People who face the biggest barriers to
realizing their rights should be prioritized.
Empowerment
Everyone should understand their rights and be fully supported to take part in developing policy and practices
which affect their lives.
Legality
Approaches should be grounded in the legal rights that are set out in domestic and international laws.

http://www.scottishhumanrights.com/media/1409/shrc_hrba_leaflet.pdf
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Task: CEDAW
Read through the summary of CEDAW and with your group discuss the following:

• Which articles apply to the work law enforcement teams do?

• How could these be used to guide your work?

• Which articles apply to the way law enforcement teams operate as an employer?

• How could these be used to guide your work?

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူ�မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး���

၂.၁ ��ပ�င့်န်း��တ�ဝန်း�-CEDAWအ��အသိ���ချ��ချင့်�� (၃၀မိုးးန်းစိုး�)

သင်�တန်း��သ်���်�အ်�အ�ပို့�စီ���်�ချွ�ပြီးပို့ီ�၂.၄၁ CEDAW လက်�စီွ�စီ်မော်စီ်င်� (ဤ
စီ်မော်စီ်င်�၏မော်န်း်က်���ံ�တွင်�မော်န်း်က်��က်�တွ���်�အမော်န်းမြ�င်�်မော်�်�မြပို့ထ်�သည်�)အ်�မြ�န်း�် မော်ဝမော်ပို့�
ထ်�ပြီးပို့ီ� �တ�ချ့�င်��ပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�အချ� ့ု�နှှင်�် မော်�်င်�တ့န်း� အချ� ့ု�အ်�မော်ပို့�ထ်�ပို့ါ။ ပြီးပို့ီ�
မော်န်း်က်�လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း� �လ့�က်�အ်�မြပို့သပို့ါ။

ဆ�း�က်� – CEDAW ��ပ�င့်န်း��တ�ဝန်း�
CEDAW အနှှစီ�ချ�ုပို့�အ်��တ�ပြီးပို့ီ�သင်�၏အ�ွ��နှှင််�မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်�မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ -

• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်��်တွင်��ည်�သည်�်အပို့့�ေ���်�အ်�
လက်�မော်တွ�အသ��ံချ�နှ့�င်��ည်�န်းည်��။

• သင်�၏လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်��ည်�က်�သ့်��အသ��ံချ�နှ့�င်��ည်�က့်�မော်တွ�မော်တ်ပို့ါ။
• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�က်အလ�ပို့��ှင်�အမော်န်းမြ�င်�်�ည်�သည်�်အပို့့�ေ�ချွ���်�က့်�အသ��ံချ�

နှ့�င်��လ�။
• သင်�၏လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်��ည်�က်�သ့်��အသ��ံချ�နှ့�င်��ည်�က့်�မော်တွ�မော်တ်ပို့ါ။

၂.၂မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီဒေဆ့�ဒေနှ့��ချင့်�� (၃၀ မိုးးန်းစိုး�)

သင်�တန်း��သ်�၏မြပို့န်း�လှန်း�မော်�ွ�မော်နှွ��ုအ်�န်း်�မော်ထ်င်�ပို့ါ၊ ပို့ထ�မော်��ချွန်း��နှှစီ�ချ�တွင်�အမြင်င်��ပို့ွ်�
စီ�်မော်က််င်��သည်�် အဓိ့ပို့ာ်ယ�မြပို့န်း��့��ု��်�စီွ်�ှ့သည်�။ယင်��တ့��ထ��ှထင်��ှ်�မော်သ်အချ�က်�တ့���ှ်
မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��မြ�စီ�သည်�။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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၃။ အမော်မြချချလံူ်အချွင်�်အမော်����်�နှှင််�
လွတ�လပို့�ချွင်�်��်�အတွက်�အ်�ချခံျ�က်� 

နှ့�င်�င်ံမော်��၊လူ�ုမော်��၊စီီ�ပို့ွ်�မော်��နှှင််�ယဉ်�မော်က်���ုန်းယ�ပို့ယ�
မော်ပို့ါင်��စီ�တံွင်��့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ�ီ���်� အမော်မြချချ ံ

လူ်အချွင်�်အမော်����်�နှှင််� လွတ�လပို့�ချွင်�်��်���ှ့�န်း�
အစီ့�����်�က် မော်�်င်��ွက်���ည်�။

၅။ က်�်�၊�မော်���် ပို့�စံီသံွတ�သွင်���ုက့်� 
အမော်မြချချမံော်သ် တ်ဝန်း���်�

မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ်���်�၏တ်ဝန်း���်�သည်�
�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ�ီ���်�ထက်�ပို့့��့�မော်က််င်���ွန်း�သည်�
ဟု�လက်�ချယံ��ံက်ည်��က်ပို့ါက်�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ�ီ�

��်�၊မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင််� အ�� ့ု�သ်���်�အ်�
က်�်�၊�မော်���်ပို့�စံီံသွတ�သွင်���ုက့်�မော်မြပို့်င်��လ��န်း�

အစီ့�����်�က်လ�ပို့�မော်�်င်���ည်�။

၆။ လူက်�န်း�က်ူ�မြချင်��နှှင်�်မြပို့ည်�်တန်း��်
အမြ�စီ�ချ့�င်��မော်စီမြချင်��

�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််� အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်� လူက်�န်း�က်ူ�မြချင်��နှှင်�် 
မြပို့ည်�်တန်း��်လ�ပို့�င်န်း��တွင်� အဓိ�မချ့�င်��မော်စီမြချင်��တ့�� 

အ���ံသတ��န်း� ဥပို့မော်ေအသစီ���်� မြပို့ဌာ်န်း��မြချင်��တ့��အပို့ါအဝင်� 
အစီ့�����်�သည်� လ့�အပို့�သလ့� လ�ပို့�မော်�်င်��ပို့ါ�ည်�။

၇။ နှ့�င်�င်မံော်��သ�်��ဝနှှင််�မြပို့ည်�သူ်�ဝ

အ�� ့ု�သ�ီ���်�တွင်�တန်း��တူည်ီ�ှမော်သ်��မော်ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�်နှှင်�်
အစီ့���အ�ွ��ဝင်�အမြ�စီ�မော်�ွ�ချ�ယ�ချနံှ့�င်�သည်�်အချငွ်�်အမော်���ှပ့ို့ါသည်�။
�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ�ီ���်�တွင်�အစီ့���၏���ံမြ�တ�ချ�က်�

��်�ချ��ှတ��်နှှင်�် အမော်က််င်�အထည်�မော်�်��်တွင်�ပို့ါဝင်�ချွင်�်�ှ့
ပို့ါသည်�။သူတ့��သည်�အစီ့����ဟု�တ�မော်သ်

 အ�ွ��အစီည်����်�တွင်�လည်��ပို့ါဝင်�ချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။

ဥပို့မော်ေစီ့����့�မော်��အ�ွ����်�သည်�
နှ�့င်�င်သံ်���်�နှှင််�၎င်��တ့��အ�ွ��ဝင်�

��်�၏အခွျင််�အမော်����်�က်�့မော်လလ််�န်း�
နှှင်�်လက်�မော်တွ�က်�င််�သ��ံ�ုက်�့မော်စီ်င််��က်ည််��

�ည်�်တ်ဝန်း��့ှပို့ါသည်�။

ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�၏�ူဝါေ��်�
စီတင်�မော်���ွ��်တွင်�

ထည်�်သွင်��စီဉ်��စီ်�သင််�ပို့ါသည်�။

ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�သည်�စီ�စံီ���
စီစီ�မော်��မြချင်��နှှင်�်

တ��ံမြပို့န်း�မော်�်င်��ွက်�မြချင်��တ့��က့်�
ဦး�မော်�်င်�ပို့ါသည်�။

ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�သည်�
မော်�ွ�မော်က််က်�ပွို့�က််လတွင်�တည်�ပြီးင်�့�
မော်အ�ချ�����ု�့ှ�န်း�နှှင်�်နှ�့င်�င်သံ်���်�

အ်�လ��ံ��မော်ပို့�ခွျင်�်��န်း�
ပို့ါဝင်�မော်�်င်��ွက်���ည်�။

ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ��အဖွဲ့့��မိုး���တ့င့်�
အသိ����ပု�ချင့်��
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၁၁။ အလ�ပို့�အက့်�င်�

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�အ�� ့ု�သ်���်�က်�သ့်��ပို့င်�အလ�ပို့�
လ�ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။၎င်��တ့��မော်�ွ�ချ�ယ�မော်သ်အသက်�မော်�ွ�

ဝ���မော်�က််င်��အလ�ပို့�တစီ�ချ�သ့��ဝင်�မော်�်က်�လ�ပို့�က့်�င်�ချွင်�်�ှ့သင်�်
ပို့ါသည်�။အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�အလ�ပို့�အက့်�င်��ှ်မော်�ွမြချင်��၊တူည်ီ
မော်သ်လစီ်၊�်ထူ�တ့��မြ�ိင််�မြချင်��၊သင်�တန်း����်�၊က်�န်း���်မော်��
က်င်��မော်သ်လ�ပို့�င်န်း��ချွင်���ှ့�ုတ့��တွင်�တူည်ီမော်သ်အချွင်�်အမော်��

��်��ှ့�ပို့ါ�ည်�။

၁၂။ က်�န်း���်မော်��

�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�က်�န်း���်မော်��
မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်��ုတွင်�ချွ�မြချ်�ချ�ံ�ု��ှ့မော်စီ�န်း�အစီ့�����်�က်
မော်�်င်��ွက်��ပို့ါ�ည်�။�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ�ီ�

��်�သည်�မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ်���်�က်�သ့်��
တူည်ီမော်သ်က်�န်း���်မော်��မော်စီ်င််�မော်�ှ်က်��ု�ှ့��ည်�။အ�� ့ု�သ�ီ�

��်�သည်� �့သ်�စီ�စီီ�ကံ့်န်း��နှှင်�်က့်�ယ�ဝန်း�မော်�်င်���်�နှှင်�်
ပို့တ�သက်�မော်သ်ဝန်း�မော်�်င်��ု��်��ယူချွင််��ှ့��ည်�။

၁၃။ စီီ�ပို့ွ်�မော်��နှှင််�လူ�ု�ဝ

�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�စီီ�ပို့ွ်�မော်��၊လူ�ု�ဝ၊
�့သ်�စီ�အက်� ့ု�အမြ�တ��ှ့မြချင်��၊�ဏာ�မော်ချ��မော်င်ွ��ှ့�ု၊အ်�က်စီ်�
နှှင်�်ယဉ်�မော်က်���ုတ့��တွင်�ပို့ါဝင်�နှ့�င်�ချွင်�်တွင်�မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�၊

အ�� ့ု�သ်���်�နှှင််�တန်း��တူအချွင်�်အမော်���ှ့ပို့ါသည်�။

၎င်��တ့��အ်�လူ်စီွ���အ်�အ�င်��အမြ�စီ�
�ူဝါေတွင်�ပို့ါဝင်�ထည်�်သွင်���န်း�လ့�အပို့�
ပို့ါသည်�။�့�လ့�သည်��ှ်အလ�ပို့�မော်ချ်ယူ
�်တွင်�အ�ပို့�အမော်�်င်��က်�သ့်��ရှု�ပို့�ပို့့�င်��

�့�င်��်က်န်း�်သတ�ချ�က်�သည်�အ�� ့ု�သ�ီ�
��်�အလ�ပို့���ှ့�န်း�ချက်�ချ�မော်စီပို့ါသည်�။

ဤအချ�က်�သည်�လူက်�န်း�က်ူ��ု��်�နှှင််�
က်�း�လွန်း�ချံ�သူ��်�အ်�မော်စီ်င််�မော်�ှ်က်�

မော်ပို့��ုနှှင်�်�က်�စီပို့�မော်န်းပို့ါသည်�။

�န့်း��က်မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ��ီ��်�
အ်��မော်က််င်���ွန်း�မော်သ်/တ�်��ဝင်�
မော်သ်လ�ပို့�င်န်း����်�တွင်� �လ�ပို့�မော်စီ��၊ 

မော်က််င်���ွန်း�မော်သ်လ�ပို့�င်န်း��ခွျင်���်�
�့ှမော်စီ��ည်�။

ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ��အဖွဲ့့��မိုး���တ့င့်�
အသိ����ပု�ချင့်��



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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၁၅။ ဥပို့မော်ေ

�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�၎င်��တ့��စီ့တ�ကြီးက့်ုက်�
မော်န်း�်��်�သ့��လွတ�လပို့�စီွ်သွ်�လ်ချွင််�၊မော်န်းထ့�င်�ချွင်�်နှှင်�်စီ်ချ�ုပို့�

ချ�ုပို့��့�ချွင်�်၊ပို့စီစည်��ဥစီစ်��်�ဝယ�ယူမော်�်င်��ချ�ချွင်�်တ့��တွင်�
မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ်���်�တ့��နှှင််�မော်�ွ��်ပို့ါတူည်ီ
မော်သ်အချွင်�်အမော်���ှ့ပို့ါသည်�။အ�� ့ု�သ�ီ���်�တွင်�အ�� ့ု�သ်�

��်�က်�သ့်��ဥပို့မော်ေအက်� ့ု�ချစံီ်�ချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။

၁၆။ အ့��မော်ထ်င်�မြပို့ုမြချင်��နှှင်�်�့သ်�စီ��ဝ

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�အ�� ့ု�သ်���်�က်�သ့်��ပို့င်�
�့�့တ့��ကြီးက့်ုက်�နှှစီ�သက်�သူနှှင်�်လပို့�ထပို့�ချွင်�်�ှ့သည်�။ 

လ့�ချ�င်�မော်သ် က်မော်လ�ဦး�မော်�မော်�ွ��ွ်�ချွင််�၊ မော်�ွ��ွ်�လ်မော်သ်
က်မော်လ���်�အ်�ထ့န်း��သ့���မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်�ချွင်�်တ့���ှ့သည်�။

လက်�ထပို့�စီဉ်�က် ��ှ့မော်သ်ပို့စီစည်����်�က့်�အ�� ့ု�သ�ီ�
��်�သည်�၎င်��တ့��၏ချင်�ပို့ွန်း��နှှင်�်အည်ီအ�ှ ပို့့�င်��့�င်�ချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။

အ�ွယ��မော်�်က်��� လက်�ထပို့�မြချင်��တ့��မော်န်း်က်�ထပို့� 
�မြ�စီ�မော်စီ�န်း�အစီ့�����်�သည်�လက်�ထပို့�နှ့�င်�သည်�်အင်ယ����ံ
အသက်�က့်� သတ��ှတ�ထ်���ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� လ့�က်�န်း်�ု�ှ့မော်အ်င်�
မော်�်င်��ွက်���ည်�။ လက်�ထပို့�ထ့���မြ�်�မြချင်��အ်��ှတ�ပို့�တံင်�

ထ်���ည်� (အစီ့���တွင်�တ�်�ဝင်��ှတ�ပို့�ံတင်���ည်�)။

အချွင်�်အမော်����်���ှ့မော်စီ�ည််�ဥပို့မော်ေ��်�
�ှ့��ည်�။

အချွင်�်အမော်����်���ှ့မော်စီ�ည််� 
(အထူ�သမြ�င််�လူက်�န်း�က်ူ�သည််�က့်စီစ��်�

နှှင်�်ပို့တ�သက်�၍)ဥပို့မော်ေ��်��ှ့��ည်�။

ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ��အဖွဲ့့��မိုး���တ့င့်�
အသိ����ပု�ချင့်��

သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်�HRBAအ်�ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��န်းယ�ပို့ယ�တွင်�အသ�ံ�ချ��န်း� CEDAW နှှင်�်အမြချ်�
လူ်အချွင်�်အမော်���့�င်��် ဥပို့မော်ေ��်�က့်�အသ��ံမြပို့ုချ�သ်ည်�် မော်ေသတွင်��နှှင်�်နှ့�င်�င်အံတွင်���ှ့ဥပို့�်
အချ� ့ု�အ်�ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်�ထ်�သင််�ပို့ါသည်�။
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�ညာ��ွယ်�ချ�က်� - သင်�ရှု့��အ်�မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့��န်း�နှှင်�်သင်��က််��ုမော်�်င်��ွက်��ည်�်လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ံ
ချ�က်�အ်�မော်���ွ��န်း�

သိင့်�ကြက်����ချင့်���ညာ�မိုးှန်း��ချ�က်�မိုး���
ဤသင်�ချန်း��စီ်တွင်�သင်�တန်း��သ်���်�သည်� -

• သင်�တန်း���ှအဓိ့က်အချ�က်���်�အ်�မြပို့န်း�လည်�စီဉ်��စီ်�မြချင်��
• သင်��က််��ည််�လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်�အ်�မော်���ွ��န်း�

အချ� းန်း� -  ၆၀�့န်းစီ�
ပစိုးစညာ��မိုး���

သိင့်�ချန်း��စိုး� ၄
�ပန်း��ညာ�သိ���သိပ��ချင့်��နှှင့်�်��ပ�င့်န်း��

ဒေဆ�င့်��ွက်��န်း�စိုးီမိုး��ချင့်��

ပစိုးစညာ��မိုး���

၂.၅.၁မော်��ချွန်း����်�က့်�ထည််�သွင်��
စီဉ်��စီ်��ည််�လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်�

ဤစီ်မော်စီ်င်�၏မော်န်း်က်��က်�တွ�စီ်�ွက်���်�တွင်���ှ့
နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

�ပင့်�ဆင့်��ချင့်���မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�

�ပ��ှ��မိုး ၁ − �ပန်း��ညာ�သိ���သိပ��ချင့်��

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� − သင်�တန်း���ှအဓိ့က်အချ�က်���်�အ်�မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့��န်း�

အချ� းန်း� − ၂၀ �့န်းစီ�



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူ�မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး���
၁.၁စိုးးတ�က်ူ�မိုးထ��ဒေသိ�ဒေမိုး�ချ့န်း��မိုး���

ဤလ�ပို့�မော်�်င်�ချ�က်�က့်�မော်�်င်��ွက်�နှ့�င်�သည်�်န်းည်��လ�����်�စီွ်အန်းက်�တစီ�ချ��ှ်စီ့တ�က်ူ��ထ်�
မော်သ်မော်��ချွန်း����်�န်းည်��လ���မြ�စီ�ပို့ါသည်�။
ဤသင်�ချန်း��စီ်�စီ�ီသင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်�သင်�တန်း��နှှင်�်ပို့တ�သက်�သည်�်မော်��ချွန်း����်�အ်�
စီ်�ွက်���်�မော်ပို့်တွင်�ချ�မော်��ထ်�ပြီးပို့ီ� (သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�လှင်� မော်��ချွန်း��တစီ�ချ��့�လှင်�
လ�မံော်လ်က်�ပို့ါသည်�) အ�့�ပို့ါစီ်�ွက်���်�အ်� လ့ပို့�ထ်�ပြီးပို့ီ�ဦး�ထ�ပို့�သ့���ဟု�တ�ပို့န်း��က်န်း�လ�ံ�တစီ�ချ�
အတွင်��ထည်�်ပို့ါ။
သင်�တန်း��သ်���်�အ်� စီက်�ဝ့�င်��ပို့�ံသဏ္ဍာ်န်း� စီီတန်း��၍ �တ�တပို့��ပို့�ချ့�င်��ပြီးပို့ီ�ဦး�ထ�ပို့�ထ��ှမော်��ချွန်း��
တစီ�ချ�စီီအ်�ယူ၍သင်�တန်း��သ်���်�အ်�မော်မြ�ချ့�င်��ပို့ါ။

�ပ��ှ��မိုး ၂ − ��ပ�င့်န်း��စိုးီမိုး�ချ�က်�

�ညာ��ွယ်�ချ�က်� − သင်��က််�မော်��အတွက်�လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်�မော်���ွ��န်း�

သိင့်�တန်း��ပး��ချ�သိူ�မိုး��ညွှှန်း�ချ�က်�မိုး���

၂.၁��ပ�င့်န်း��စိုးီမိုး�ချ�က်�
သင်�တန်း��သ်���်�အ်�၂.၅.၁လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ံချ�က်�လက်�စီွ�စီ်မော်စီ်င်�အ်�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ�ထ့�စီ်မော်စီ်င်�တွင်�
မြပို့န်း�လည်�စီစီ�မော်��သည်�်မော်��ချွန်း����်�နှှင််�လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်�ပို့�စံီံတ့��ပို့ါမော်�က််င်���ှင်��မြပို့ပို့ါ။
သင်�တန်း��သ်���်�အ်��့န်းစီ�၂၀ချန်း�်မော်ပို့�ပြီးပို့ီ�က့်�ယ�တ့�င်�လ�ပို့�မော်�်င်�ပို့ါမော်စီ။

၂.၂မိုး�က်�နှှ�စိုး��ညာီစိုး�ဒေဝ��ချင့်��
သင်�တန်း��သ်���်�အ်� စီ့တ��သက်��သ်�မြ�စီ�ပို့ါက် ၎င်��တ့��၏လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်�အ်��ှမော်ဝ�န်း�
�့တ�မော်ချ်ပြီးပို့ီ� မော်န်း်က်���ံ�ပို့့တ�မော်��ချွန်း����်�မော်မြ��က််�ပို့ါ။
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သိင့်�တန်း��အဒေထ�က်�အက်ူ�ပုပစိုးစညာ��မိုး���

မော်န်း်က်��က်�တွ���်� 



မော်�်�ဂျျး� ၁
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၁.၁.၁ က်�်�၊� မော်���်နှှင်�် လ့င်�

လ့င်� က်�်�၊� မော်���်

အ�� ့ု�သ�ီ���်�တွင်� X ချရှု့��့���န်း�� ၂ ချ��ှ့
ပြီးပို့ီ�အ�� ့ု�သ်���်�တွင်�X တစီ�ချ�န်း�် 
Y ချရှု့��့���န်း��တစီ�ချ��ှ့သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� က်မော်လ�
မော်�ွ��ွ်�သည်�။

အ�� ့ု�သ်���်�သည်� အ�� ့ု�သ�ီ���်�
ထက်� တက်�စီထရှု့�စီထရှု�န်း�� ပို့့���်�
ပို့ါသည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� အ�� ့ု�သ်���်� 
ထက်�အီစီထရှု့�ဂျူး�င်�နှှင်�်ပို့ရှု့�ဂျူး�က်�စီတီရှု�န်း�� 
ပို့့���်�သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� က်မော်လ���်�က့်� 
နှ့��တ့�က်�နှ့�င်�သည်�။

လူပို့� ့ုမော်�်�ဝင်�စီချ�န့်း�တွင်� အ�� ့ု�သ်�
��်�၏အသသံည်� က်ွ�လ်သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�အပို့� ့ု မော်�်�ဝင်�စီ
တွင်�ဓိ�မတ်စီတင်�သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� အ�� ့ု�သ်���်� 
ထက်� စီ့တ�ချံစီ်��ုပို့့�သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� အ�� ့ု�သ်���်�
ထက်��ံပို့င်�ပို့့��ှည်�သည်�။

အ�� ့ု�သ်���်�သည်� အ�� ့ု�သ�ီ���်�
ထက်� က််�မော်�်င်��ပို့့�မော်က််င်��သည်�။

 
အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� က်မော်လ���်�က့်� 
မြပို့ုစီ��န်း�တ်ဝန်း��ှ့သည်�။

အ�� ့ု�သ်���်�သည်� အစီ့���ပို့့�င်��တွင်� 
အ်ဏာ်�ှ့မော်သ် �်ထူ���်�က့်� အ��်�စီ� 
��ှ့�က်သည်�။ 

မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�သည်� အမြပို့်မော်�်င်�
က့်�  နှှစီ�သက်�ပြီးပို့ီ��့န်း��က်မော်လ���်�သည်� 
ပို့န်း��မော်�်င်�က့်�ပို့့�နှှစီ�သက်��က်သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� အ�� ့ု�သ်���်� 
ထက်� ချ�က်�မြပို့ုတ�မြချင်��နှှင်�် သန်း�်�ှင်��မော်�� 
တ့��တွင်� ပို့့�၍ မော်တ်�သည်�။
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၁.၁.၂     အသ��ံအမော်�်င်�ပို့စ္စစည်����်�၊ လုပို့��ှ်��ု��်�နှငှ်�် တ်ဝန်း���်�အ်�      
             က်�်�၊�မော်���် ချွ�မြချ်��ု

အ�� ့ု�သ��ီ

အ�� ့ု�သ်�

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��

109109

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

၁.၁.၂       အသ��ံအမော်�်င်�ပို့စ္စစည်����်�

�တ့�က်ပို့�

လက်�က့်�င်�အတ့�



110110

သတင်��စီ်

န်းက်�(က်�)တ့�င်�လည်�စီ�ီ

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��

111111

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

မော်�်င်���ီ

အမော်�က််�ေယ�အ့��



112112

တွန်း��လှည်��

လက်�ပို့�မော်တ််

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��

113113

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

က််�



114114

မော်�်င်��နှှင်�မြချင်��

တည်�မော်�်က်�မြချင်��

၁.၁.၂    လုပို့��ှ်��ု��်� 

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��

115115

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ချ�က်�မြပို့ုတ�မြချင်��

က်မော်လ���် �နှှင််� က်စီ်�မြချင်��



116116

အ�့�သန်း�်�ှင်��မော်��လ�ပို့�မြချင်��

အပို့�ချ�ု ပို့�မြချင်��

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��

117117

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

က််��ီမြ�ည််�မြချင်��

မော်��ဝယ�ထွက်�မြချင်��



118118

က်ချ�န်း�မြချင်��

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��

119119

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

၁.၁.၂တ်ဝန်း���်�

��်/�

သနူ်း်မြပို့ု



120120

နှ�့င်�င်မံော်��သ�်�

အ�့�မော်ထ်င်�ဦး�စီ�ီ

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��

121121

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

က်မော်လ�ထန့်း��/မြပို့ုစီ�မော်စီ်င််�မော်�ှ်က်�သူ

သက်�ကြီးက်�ီမော်�ွ�� ့ု���် �က်�့ 
မြပို့ုစီ�မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်�သူ



122122

လယ�သ�်�

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��

123123

��ီသတ�သ�်�

အငှ််�ယ်ဉ်�မော်�်င်��

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



124

ဤလုပို့��ှ်��ုအထ�ပို့�တွင်� ပို့ါဝင်�မော်သ် မြ�စီ��ပို့��ှန်း�မော်လလ််�ု��်�က့်� �တ�ရှုုပြီးပို့ီ� မော်အ်က်�ပို့ါ
မော်��ချွန်း����်�က့်� မော်မြ��့�ပို့ါ။

၁။ မြ�စီ��ပို့��ှန်း�မော်လလ််မြချင်����်�တွင်�ပို့ါဝင်�မော်သ် ဇူး်တ�မော်က််င်�သည်� အ�� ့ု�သ်� 
သ့���ဟု�တ� အ�� ့ု�သ�ီ� မြ�စီ�ပို့ါသလ်�။ သင်�၏ အမော်မြ�က့်� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။

၂။ �့သ်�စီ�နှှင််� �ပို့��ွ်အသ့�င်��အဝ့�င်���ှ တ��ံမြပို့န်း�ချ�က်���်�နှှင်�် ဥပို့မော်ေမော်�က််င်��၊ စီီ�ပို့ွ်�မော်��
အက်� ့ု��က်���်� (သ့���ဟု�တ�) က််လ�ှည်�အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်��ု��်� အပို့ါအဝင်� 
မြ�စီ��ပို့��ှန်း�မော်လလ််�ုတွင်�ပို့ါဝင်�မော်သ် မြ�စီ�နှ့�င်�မော်ချ��ှ့သည်�် လုပို့��ှ်��ုအက်� ့ု��က်���်��ှ် 
အ�ယ�န်းည်��။

၃။ အက်ယ�၍ က်�း�လွန်း�သူသည်� အ�� ့ု�သ်� (သ့���ဟု�တ�) အ�� ့ု�သ�ီ�မြ�စီ�လှင်� 
အက်� ့ု��က်���်�သည်� က်ွ�မြပို့်�နှ့�င်�ပို့ါသလ်�။ �ည်�သ့��က်ွ�မြပို့်��ည်�န်းည်��။

၄။ �က်�စီပို့�မော်န်းမော်သ် အက်� ့ု��က်���်�သည်� သင်�၏ �့���်� သ့���ဟု�တ� အ�့��အ�ွ်�
��်� င်ယ�စီဉ်�အချ�န့်း� မော်ချတ�က််လနှှင်�် ယမော်န်း်မော်ချတ�က််လ က်ွ�မြပို့်�နှ့�င်�သည်�ဟု� သင်�ထင်�
ပို့ါသလ်�။

၁.၂.၁ က်�်�၊�အလ့�က်�  အ�ည်�အမော်သွ���်�၊ စီ့တ�ချစံီ်�ချ�က်�      
        မော်မြပို့်င်��လ��ု��်�နှှင်�် အမြပို့ုအ�ူ��်��့�င်��်လုပို့��ှ်��ု



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��

125

�ဖွဲ့စိုး��ပ�မိုးှန်း�ဒေ��်��ချင့်�� က် - သိတင့်��ပ���ပင့်�

��သည်� မော်�်င်�န်းီနှှင်�် မော်�်င်�မြပို့် ဟု�မော်ချ်မော်သ် ၁၆ နှှစီ�အ�ွယ�လူင်ယ�နှှစီ�ဦး�အ်� �ှ်မော်�ွမော်န်းသည်�။ 
၎င်��တ့��နှှစီ�ဦး�သည်� မော်ေသချံ�ပို့��ွ်ချန်း���တစီ�ချ�အ်� မော်�်က်�ထွင်��ဝင်�မော်�်က်�၍ ထ့�မော်န်း�်တွင်� 
တစီ�ည်တ် မော်န်းထ့�င်�ချ�်သည်�ဟု�စီွပို့�စီွ�ချ�ံသည်�။ထ့�မော်န်း�်တွင်�အ�က်�ပို့�လင်��ချွ�ံ�်�နှှင်�်က်ွန်း�ေ��ံအ့တ�
ချွံ��်�မော်တွ��ှ့�သည်�။

မော်ေသချတံစီ�ဦး�သည်� အ�့�ပို့ါလူင်ယ�နှှစီ�ဦး�အ်� စီင်�တ်တွင်� မော်တွ��ှ့ချ�ပ်ြီးပို့ီ� အ�ယ�မော်�က််င််�ထ့�
မော်န်း�်တွင်��ှ့မော်န်းသည်�က့်� မော်စီ်ေက်တက်�ချ�်ပို့ါသည်�။ မော်�်င်�မြပို့်သည်� မော်ေသချံအ်� �န်း�လ့�မော်သ်
အမြပို့ုအ�ူမြ�င််�ချ�ဉ်��က်ပို့�လ်ပြီးပို့ီ� မော်�်င်�န်းီက် မော်�်င်�မြပို့်အ်�ထ့�သ့���မြပို့ုလ�ပို့��န်း�မော်ချ�်မ်ော်�်ပ်ြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�
နှှစီ�ဦး�စီလ��ံထွက်�ချွ်သွ်�မော်�က််င်�� သ့�ှ့�သည်�။

မော်�်င်�န်းီသည်� ချက်�ချ�မော်သ်�့သ်�စီ��ှလ်မော်သ် ထ့ချ့�က်�လွယ�သူအမြ�စီ� မော်မြပို့်�့��က်သည်�။ 
မော်�်င်�မြပို့်သည်� အ်�က်စီ်�တွင်� ထူ�ချွန်း�သူတစီ�မော်ယ်က်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� ထ့�အမြပို့ုအ�ူအတွက်� အံ်�သ�့
မော်�က််င်�� ၎င်��၏မော်က်�်င်���ှ သတင်��ပို့့��တင်�မြပို့သည်�။

�ဖွဲ့စိုး��ပ�မိုးှန်း�ဒေ��်��ချင့်�� ချ -သိတင့်��စိုး�ဒေဆ�င့်��ပါ�

စီမော်န်းမော်န်း်�ွန်း��လွ�ပို့့�င်��တွင်� အ�က်����က်�သ�်�ဟု� သသံယ�ှ့သူ တစီ�ဦး�အ်� shopping mall 
တစီ�ချ�က့်� မော်�်က်�ထွင်��ဝင်�မော်�်က်�ပြီးပို့ီ�အမြပို့စီ���မ်ော်စီ��ဝယ�သူ��်�အ်�ပို့စီ�ချတ��န်း� ပြီးချ့���မော်မြချ်က်�ပြီးပို့ီ�
မော်န်း်က်�တွင်� �����ီ��့ပို့ါသည်�။

��က်�မြ�င်�သက်�မော်သတစီ�ဦး�က်မြ�စီ�စီဉ်�အ်�မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်���ှင်��မြပို့ပို့ါသည်�-
“အ�က်����က်�သ�်�အမော်�်က်�အဦးထ� ဝင်�မော်�်က်�လ်တ်က့်� မြ�င်�မော်တ် ်  မော်�က််က်�လန်း�် ပြီးပို့ီ� 
မော်မြပို့�လှ်� မော်အ်�ဟုစီ�ချ�်ပို့ါတယ�။က်မံော်က််င်��မော်ထ်က်��စီွ်န်း�် �့�င်����တ�ကြီးက်ီ�တစီ�ချ�က့်�မော်တွ��ချ�ပ်ြီးပို့ီ� 
အ�က်����က်�သ�်� �မြ�င်�နှ့�င်��့��အ�ေီ�့�င်����တ�မော်န်း်က်�ထ��ှ် ပို့�န်း��က်ွယ�ချ�်ပို့ါတယ�။”

အ�က်����က်�သ�်�အ်�သတူ့�ှ့မော်သ်မော်စီ���့�င်�ပို့့�င်��ှင်�တစီ�ဦး��ှမော်�်စီ�မော်�်မော်�်လ�ံ�မြ�င်�်မော်ချါင်��
အ်�သတ့လစီ�သွ်�မော်အ်င်�ပို့စီ�နှ့�င်�ချ�ပ်ြီးပို့ီ������ီ�နှ့�င်�ချ�်ပို့ါသည်�။

မော်���့�င်�ပို့့�င်��ှင်�၏���င်�်�ုက့်�အလွန်း�ပို့င်�မော်က်��ဇူးူ�တင်�မော်�က််င်��က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ဂျူး�်န်းယ�လစီ�အ်�
သူင်ယ�ချ�င်��တစီ�စီ�က် မော်မြပို့်�့�ပို့ါသည်�။

“က်ွနှ��ပို့�တ့��က် shopping mall အတွင်��က် အ�က်��်��ှ် �ီယ်မော်သ်က်�ပြီးပို့ီ� မော်�်လ��ံပို့ွ��က်ည််�
မော်န်းချ�်ပို့ါတယ�။  က်ွနှ��ပို့�တ့��စီီ�က်�က်�မော်သ်က်��့��အမြပို့င်�ထွက်�တ�အ်ချ�န့်း��ှ် အ�က်����က်�သ�်�
က် က်ွနှ��ပို့�တ့���ီ မော်မြပို့�လ်တ်က့်�မြ�င်�လ့�က်��တယ�။ က်မံော်က််င်��တ်က်အ�ေီအချ�န့်း��ှ်မော်���့�င်�
ပို့့�င်��ှင်�က်အ�က်����က်�သ�်����မော်ချါင်��က့်�မော်�စ်ီ�မော်�်န်း�်ပို့စီ�မော်ပို့ါက်�ပြီးပို့ီ� သတ့လစီ� မော်အ်င်�လ�ပို့�
လ့�က်�တယ�။”
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�ဖွဲ့စိုး��ပ�မိုးှန်း�ဒေ��်��ချင့်��  ဂျူး - ရိုး�ပ��ှင့်�သိ���သိပ�ချ�က်�

အချ�စီ�ပို့�မံြပို့င်�တစီ�ချ�တွင်� အစီ့���နှှင်�် အန်းီ ဟု�မော်ချ်မော်သ်ဇူး်တ�မော်က််င်�နှှစီ�ချ�ပို့ါဝင်�ပို့ါသည်�။

အစီ့���သည်� က်မော်လ�အ်�တစီ�ဦး�တည်��မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်�မော်န်းမော်သ်�့� မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� အထီ�က်�န်း�လ�က်�
�ှ့က်် �က်���တ����န်း�လ့�မော်သ်ချ�စီ�သူအ်�စီွန်း�်ချွ်၍�ဝသစီ�က့်� စီတင်��န်း�ပြီး�့ု�သစီ�သ့��မော်မြပို့်င်��မော်�့�
လ်ချ�သ်ည်�။

အန်းီသည်�အမော်ပို့်ယံအ်�မြ�င်�်�ဝတွင်�အလ့��ှ့သ�ှ�နှ့�င်�မော်သ်မော်အ်င်�မြ�င်�မော်သ်မော်�ှ�မော်န်းတစီ�ဦး�မြ�စီ�
မော်သ်�လည်�� တက်ယ�တ���တွင်�စီစီ�ပို့ွ�တွင်��မြ�တ�သန်း��ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� စီ့တ�ေဏာ��်မြပို့င်��မြပို့င်��ထန်း�ထန်း�
ချစံီ်�မော်န်း�က်် အက်� ့ု��က်�အမော်န်းမြ�င်�်အ�က်�စီွ�မော်ဝေန်း်ချံစီ်�မော်န်း�ပို့ါသည်�။

နှှင်��က်�မော်သ်ည်တစီ�ည်၌ ၎င်��တ့��နှှစီ�ဦး���မံော်တွ�ချ�ပ်ို့ါသည်�။ အန်းီသည်� ေယ့���ေယ့�င်�မြ�င််� အ�က်�
�်�တစီ�ချ��ှ ထွက်�လ်စီဉ်�တွင်� မော်ချါင်��မော်�်င်��အမော်နှွ�ထည််ဝတ�ထ်�မော်သ် လူ�ွယ�နှှစီ�ဦး��ှ 
ထ့��ကြီးက့်တ�လ�ယက်�မော်န်းသည်�က့်� အလ�ပို့��ှ လ���မော်လှ်က်�မြပို့န်း�လ်သည်�် အစီ့���က် မော်တွ�မြ�င်�ချ�်
ပို့ါသည်�။ အစီ့���သည်� အန်းီက့်� က်ယ�တင်��န်း� မော်မြ�မြပို့င်�တွင်�မော်တွ�မော်သ်တ�တ�တစီ�မော်ချ�်င်��အ်�
မော်က််က်�ယူပြီးပို့ီ�လူ�ွယ�နှှစီ�ဦး��ီသ့�� မော်မြပို့�သွ်�ချ�သ်ည်�။

အစီ့���က့်� သတ့�မော်စီ�န်း�နှှင်�်  ေဏာ��်��်�အ်� သန်း�်စီင်�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� ၎င်��တ့��နှှစီ�ဦး� သည်� ချ�စီ�
မြချင်���ီသ့�� ဦး�တည်�နှ့�င်��ွယ���ှ့မော်သ် ချင်��င်��ုတစီ�ချ�က့်� စီတင်�လ့�က်�သည်�။ 



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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�်သ်မော်��

၁.၄.၁ ဩဇူး်လ�����့��သူ က်တ���်�

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။
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နှ့�င်�င်ံမော်��

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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ပို့ည််မော်��

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။
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အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်က်�်င်��

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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�ီေီယ်/ လူ�ု�ီေီယ်

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။
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၂.၁.၁ LGBTI အဓိ့ပ်ာ�ယ��ွင်�်�့�ချ�က်���်�

132

မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ အဓိ့ပို့ာ်ယ��ွင်�်�့�ချ�က်���်�က့်�က့်�က်�ည်ီသည်�် မော်ဝါဟု်���်�နှှင််� တွ�ပို့ါ။
Gay (မော်ဂျူး�)      Heterosexual (�န်း်�က်�င်��က်�လ့င်�အ်�စီ့တ�ဝင်�စီ်�သူ)
Homosexual (လ့င်�တူချ�င်��စီ့တ�ဝင်�စီ်�သူ)  Intersex (က်�်�၊�လ့င်�အဂျူးဂါါ �က်ွ�မြပို့်�သူ)
Lesbian (လက်�စီ��ီယန်း�)    Transgender (လ့င်�မော်မြပို့်င်��လ�ထ်�သူ)

အဒေချအဒေဝ အဓိ့ပ်ာ�ယ �သိတ�မိုးှတ�ချ�က်�

မော်ယ်က်��်�ချ�င်�� စီ့တ�ချံစီ်�၊ မော်�တူ် သက်�ဝင်�၊ လ့င်�စီ့တ�တ့���ညွှွတ�သည်�် မော်ယ်က်��်� တစီ�ဦး�က့်�မော်ချ်
�့�သည်�။လက်�စီ��ီယန်း�နှှင်�်မော်ဂျူး���်�အတွက်� မော်ယ��ယ�အမော်ချ်အမော်ဝ် - အချ� ့ု�အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်��့�့
တ့��က့်�ယ�က့်� လက်�စီ��ီယန်း�ဟု��သတ��ှတ���မော်ဂျူး�ဟု�သတ��ှတ��က်သည်�။

�့န်း���ချ�င်��စီ့တ�ချံစီ်�၊မော်�တူ် သက်�ဝင်�၊လ့င်�စီ့တ�တ့���ညွှွတ�သည်�်အ�� ့ု�သ�ီ�
တစီ�ဦး�က့်�မော်ချ်�့�သည်�။

ထ�န်း�စီ�ဂျူး�န်း�ေါ (တစီ�ချါတစီ�� ံ“ထ�န်း�စီ�” ဟု�လည်��မော်ချ်သည်�) သည်� လ့င်�မော်မြပို့်င်��ထ်�သူ��်�၊ 
မော်ယ်က်��် �လ�်၊�့န်း���လ�်��်� စီသမြ�င််� �့�့က့်�ယ�က့်�တတ့ယလ့င်�အမြ�စီ� သတ��ှတ�သူအ်�လ��ံအတွက်�
အသ��ံအနှုန်း��မြ�စီ�သည်�။ လ့င်�မော်မြပို့်င်��အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� မော်�ွ��ွ်�စီဉ်�က် မော်ယ်က်��် �အမြ�စီ�
မော်�ွ��ွ်�ချ��်က်ပြီးပို့ီ� �့န်း���အမြ�စီ�မော်မြပို့်င်��လ�ထ်�သူ၊ လ့င်�မော်မြပို့်င်��အ�� ့ု�သ်�သည်� �့န်း���အမြ�စီ�မော်�ွ��ွ်�ချ�ပ်ြီးပို့ီ�
မော်ယ်က်��် �အမြ�စီ�မော်မြပို့်င်��လ�ထ်�သူ၊ အချ� ့ု� �့�့က့်�ယ�က့်� မော်ယ်က်��်�/�့န်း���အမြ�စီ�ထ�တ�မော်�်��မော်မြပို့်သည််�
လ့င်�မော်မြပို့်င်��ထ်�သူ��်�လည်���ှ့သည်� ။ လ့င်�မော်မြပို့်င်��ထ်�သူအချ� ့ု�သည်�၎င်��တ့��ထ�တ�မော်�်�မော်မြပို့်သည််�
လ့င်�အမြ�စီ�သ့�� မော်�်က်��ှ့�န်း�ချွ�စီ့တ�မြချင်�� (သ့��)မော်ဟု်���န်း��သ��ံစီွ��က်သည်�၊ အချ� ့ု�က် ယင်��သ့���လ�ပို့��က်မော်ပို့။

မော်��ပို့ည််�့�င်��်အသ��ံအနှုန်း��မြ�စီ�ပြီးပို့ီ��့�့နှှင်�်လ့င်�အ�� ့ု�အစီ်�တူသူအမော်ပို့်လ့င်�စီ့တ�တ့���ညွှွတ�သူက့်�
မော်ချ်သည်�။မော်ယ��ယ�အ်�မြ�င််� မော်ဂျူး�ဟု�မော်ချ်သည်�။

�့န်း�����်�အမော်ပို့်လ့င်�စီ့တ�တ့���ညွှွတ�မော်သ်မော်ယ်က်��် � (သ့��)မော်ယ်က်��် ���်�အမော်ပို့်လ့င်�စီ့တ�တ့���ညွှွတ�
မော်သ်�့န်း���က့်�မော်ချ်သည်�။

ဇူးီဝမော်ဗေသမော်�်အ� မော်�ွ��ွ်�စီဉ်�ပို့ါလ်သည်�် လ့င်�အဂျူးဂါါ��်�၊ �� ့ု�ပို့ွ်�အဂျူးဂါါ��်�၊ မော်ဟု်���န်း��နှှင်�်ချရှု့��့���န်း�� 
ထ�တ�သည်�်အဂျူးဂါါ��်�အ� မော်ယ်က်��် � (သ့��) �့န်း���အမြ�စီ� �က်ွ�မြပို့်�သူ��်�မြ�စီ�သည်�။ အ�့�ပို့ါလက်ဏာ်
��်�သည်� မော်�ွ��ွ်�စီဉ်�က်မြ�စီ�မော်စီ၊ မော်န်း်င်�တွင်�အ��်�အ်�မြ�င််� �� ့ု�ပို့ွ်��န်း�အသင်�်မြ�စီ�သည်�် အ�ွယ�မော်�်က်�
�ှမြ�စီ�မော်စီ သတ့မြပို့ု�့နှ့�င်�သည်�။ ထ့�သူ��်�သည်� �ည်�သည်�်လ့င်�အမော်ပို့်��့� လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��်နှှစီ�သက်��ု �ှ့
နှ့�င်�သလ့�၊ ၎င်��တ့��က့်�လည်�� �ည်�သည်�်လ့င်� အမြ�စီ���့� သတ��ှတ�နှ့�င်�သည်�။

�ူ�င်�� -https://www.stonewall.org.uk/help-advice/glossary-termsတွင်��က်ည််�ပို့ါ။

*https://www.unfe.org/definitions/

**https://www.unfe.org/definitions/



မော်�်�ဂျျး� ၁
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၂.၂.၁ ဇူး်တ�မော်က််င်�က်တ�မြပို့်���်�
မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ အဓိ့ပို့ာ်ယ��ွင်�်�့�ချ�က်���်�က့်�က့်�က်�ည်ီသည်�် မော်ဝါဟု်���်�နှှင််� တွ�ပို့ါ။
Gay (မော်ဂျူး�)      Heterosexual (�န်း်�က်�င်��က်�လ့င်�အ်�စီ့တ�ဝင်�စီ်�သူ)
Homosexual (လ့င်�တူချ�င်��စီ့တ�ဝင်�စီ်�သူ)  Intersex (က်�်�၊�လ့င်�အဂျူးဂါါ �က်ွ�မြပို့်�သူ)
Lesbian (လက်�စီ��ီယန်း�)    Transgender (လ့င်�မော်မြပို့်င်��လ�ထ်�သူ)

စီက်��ုလ�ပို့�င်န်း���ှ ထ့ချ့�က်�ေဏာ��် 
(န်းစီ�န်း်မော်�က်����ှ့) မော်�က််င််� �ီ�တပို့�

က်�လ်�ထ့�င်� (wheelchair) တစီ�စီီ�လ့�အပို့�
မော်န်းမော်သ်အသက်�၃၅နှှစီ�အ�ွယ�အ�� ့ု�သ်�

တစီ�ဦး�၊က်မော်လ�၅ဦး�၏�ချင်�

အ�က််�အ်ရှု� ံချ� ့ု�ယွင်���ုနှှင်�် ပို့ည််သင်��န်း� 
အချက်�အချ��ှ့မော်သ် ၂၅ နှှစီ�အ�ွယ�
�့န်း��က်မော်လ�တစီ�ဦး�၊ မော်နှွ�မော်ထွ�၍ 

အ့��မော်ထ်င်�စီ�ဝင်���်�မော်သ်�့သ်�စီ��ှ

၁၀ နှှစီ�နှှင်�် ၈ နှှစီ�အ�ွယ� 
မော်�်င်�နှှ�နှှစီ�ဦး�အ်� မြပို့ုစီ�မော်စီ်င််�မော်�ှ်က်�

မော်န်း�မော်သ် ၁၅ နှှစီ�အ�ွယ� �့��� ်လူင်ယ�
မော်ယ်က်�်��မော်လ� တစီ�ဦး�

က့်�ယ�ဝန်း�မော်�်င်����့���တစီ�ဦး�မြ�စီ�မော်သ်
အသက်� ၃၅နှှစီ�အ�ွယ�
နှ့�င်�င်ံမော်��သ�်�တစီ�ဦး�

သန်း��မော်ပို့ါင်����်�စီွ်တန်း��့���ှ့မော်သ်
က်��ာဏာီပို့့�င်��ှင်� သန်း��ကြွက်ယ�သူမော်ဌာ� CEO 

အ�� ့ု�သ်�တစီ�ဦး�

အမြချ်�နှ့�င်�င်တံစီ�ချ�တွင်�အ့��မော်�်�အလ�ပို့�အ်�
တ�်��ဝင်�လ�ပို့�မော်န်းမော်သ် ၁၈နှှစီ�အ�ွယ�

အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး�

သ့ပို့���က််�ီက်အလွန်း��့���ွ်�မော်သ်
မော်�မော်��ေ�က်က့်�ချစံီ်�ချ��်သည်�်မော်ဝ�လံ

မော်ချါင်��ပို့ါ�မော်သ်မော်က်��လက်�မော်ေသတစီ�ချ�တွင်�
မော်န်းထ့�င်�သည်�်လူန်းည်��စီ��� ့ု�နှွယ�တစီ�ချ��ှ 

၁၀နှှစီ�အ�ွယ��့န်း��က်မော်လ�တစီ�ဦး�

မော်အ်င်�မြ�င်�မော်သ်စီီ�ပို့ွ်�မော်��လ�ပို့�င်န်း��တစီ�ချ�
�ှအသက်� ၄၅ နှှစီ�အ�ွယ� CEO တစီ�ဦး�၊

�့သ်�စီ���ှ့�� �့တ�မော်�ွအန်းည်��င်ယ�သ်
�ှ့သည်�။

မြပို့ည်�်တန်း��်လ�ပို့�မော်န်းမော်သ် အသက်�၂၅နှှစီ�
အ�ွယ ်တက်သူ့�လ�မော်က်�်င်��သူတစီ�ဦး�

တစီ�မော်န်း်လှင်�တစီ�မော်ေ်လ်မော်အ်က်�သ်
ဝင်�မော်င်ွ�ှ့မော်သ်အသက်�၈၀အ�ွယ�

���့���တစီ�ဦး�

အနှှ့ပို့�ချန်း��တစီ�ချ�တွင်�အလ�ပို့�လ�ပို့��န်း�
လူက်�န်း�က်ူ�မြချင်��ချ�ံမော်သ်၁၆နှှစီ�အ�ွယ�

�့န်း��က်မော်လ�တစီ�ဦး�

အပြီး��တမော်စီ ချင်�ပို့ွန်း��မြ�စီ�သူ၏ အရှု့�က်�ချ�ံ
မော်လ�်ှ့မော်သ် မော်က်�်င်����်�တစီ�ဦး�
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၂.၂.၂ �ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်���်�

မော်န်း်င်�၃နှှစီ�တွင်�� သင်�မော်အ်င်�မြ�င်�လ့�သည်�် �ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်� ၅ ချ�သတ��ှတ�ပြီးပို့ီ� ယင်��တ့��က့်� မော်အ်င်�မြ�င်�
�န်း�မော်�်င်��ွက်�နှ့�င်�သည်�ဟု� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ယ�မော်လ်က်��ှ့သလ�အ�ှတ�မော်ပို့�ပို့ါ။

ပို့န်း��တ့�င်�မော်�်က်��ှ့�န်း��ည်��ှယ�ံ�က်ည်�
�ု�ှ့သလ�သတ��ှတ�ပို့ါ။ �ည်��ှန်း��ချ�က်�
မော်အ်င်�မြ�င်�နှ့�င်��န်း� သင်�၏ယ��ံက်ည်��ု
က့်� အ�ှတ�မော်ပို့�ပို့ါ။ 
၁ = ယ��ံက်ည်��ု��ှ့ပို့ါ
၅ = အလွန်း�ယ��ံက်ည်�ပို့ါသည်�

၁     ၂     ၃       ၄         ၅

၁     ၂      ၃      ၄        ၅  

၁     ၂     ၃       ၄         ၅

၁     ၂      ၃      ၄        ၅  

သ င်� ၏ � ည်� �ှ န်း�� ချ� က်� ပို့ န်း�� တ့� င်� အ်� 
မော်�်က်��ှ့�န်း� �ည်�သည်�် က့်�့ယ်
��်�သည်� သင်�်အ်� က်ူည်ီနှ့�င်��ည်� 
န်းည်��။ အချက်�အချ�အတ်�အ�ီ���်�
�ှ် အ�ယ�န်းည်��။ 

က့်�့ယ်��်�

အတ်�အ�ီ���်�

က့်�့ယ်��်�

အတ်�အ�ီ���်�

က့်�့ယ်��်�

အတ်�အ�ီ���်�

က့်�့ယ်��်�

အတ်�အ�ီ���်�

�ည်��ှန်း��ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်�
�ှင်��လင်��ချ�က်�
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အ�� ့ု�သ��ီ��် �

အ�� ့ု�သ်���် �

နှှစီ��� ့ု�လ��ံ (အ�� ့ု�သ��ီ��် �နှှင််� 
အ�� ့ု�သ်���် �)

၃.၁.၁ က်�်�၊� မော်���် အ�က်����က်��ု အ�� ့ု�အစီ်���်�

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။
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ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ပြီးချ�့��မော်မြချ်က်��ု��် �

ရှု�ပို့�ပို့�့င်����့င်��် အ�က်����က်��ု

တစီ�ပို့ါ�သ၏ူစီတ့�ပို့့�င်���့�င်��်က့်� 
မြချယ�လှယ�ချ�ုပို့�က့်�င်�မြချင်��



မော်�်�ဂျျး� ၁
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ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ရှု�ပို့�ပို့�့င်����့င်��် အနှတ�်ယ�က်�မော်�်က်�
မော်စီမြချင်�� (ဥပို့�် - ယ်ဉ်�က့်� အလွန်း�

မြ�န်း�မြ�န်း�/ အနှတ�်ယ��့ှစွီ် မော်�်င်��မြချင်��)

စီတ့�မြ�င်�် က်စီ်��မော်သ် က်စီ်�ပွို့���် �

အဓိ�မလင့်��က်��မံြချင်��
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ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

�သ့်�စီ�နှှင်�် �တ့�မော်�ွ သငူ်ယ�ချ�င်��
��် �နှှင််� အ�က်�အသွယ�မြပို့ုမြချင်��က်�့ 

�ပို့��့�င်��မြချင်��/တ်���ီမြချင်��

မော်ငွ်မော်�က်�သ��ံစွီ�နှ�့င်��ု ��့ှမြချင်��

က်�း�လွန်း�ချ�ံသနှူှင်�် ပို့တ�သက်�မော်သ် 
မြပို့စီ��ု��့င်��်  တ�်�စီ�ီင်�မော်��စီန်းစီ�က်�့ 

လ�့�ည််မြချင်�� 



မော်�်�ဂျျး� ၁
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ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

က်�း�လွန်း�ချ�ံသ၏ူ မော်ငွ်မော်�က်�အ်�လ��ံက်�့ 
အသ��ံမြပို့ုမြချင်��

က်မော်လ���် �နှှင််� မော်တွ���ခွံျင််�/
�က်�သွယ�ခွျင်�် �မော်ပို့�မြချင်��

က်မော်လ�သူင်ယ�က်�့ သင်��ကွ်�မြ�စီ�မော်စီ�န်း� 
�ည်��ွယ�၍ လ�့�ည််မြချင်��
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ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

အ�က်����က်�လင့်��က်��မံြချင်��

က်မော်လ�သူင်ယ���် �က်�့ ပြီးချ�့��မော်မြချ်က်�မြချင်�� 
(သ့���ဟု�တ�) အနှတ�်ယ�မြပို့ုမြချင်�� 

သ်��က်�မြချ်��ုအ်� ချ�ုပို့�က်�့င်�မြချင်��



မော်�်�ဂျျး� ၁
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ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

လ့�က်�လမံော်ချ�် င်��မော်မြ�်င်��မြချင်��၊ ရှု�ပို့�ပို့�့င်��
�့�င်��်နှှင်�် စီတ့�ပို့့�င်����့င်��် ပြီးချ�့��မော်မြချ်က်�

စီ့���့��မြချင်��

အသမော်���က်�မြချင်��

က်�း�လွန်း�ချ�ံသ၏ူ ဂျူး�ဏာ�သက့်် က်�့ 
��က်���ီမြချင်��
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ပို့့�င်��့�င်�သည်�် ပို့စီစည်����် �နှှင််� အ�့�မော်�ွ�
တ�့စ့ီာ် န်း���် �အ်� မော်တွ���ထံမ့ော်တွ�နှ�့င်��ု

အ်� မြင်င်����့မြချင်��

ပို့့�င်��့�င်��ု သ့���ဟု�တ� အ�့�မော်�ွ�တ�့စ့ီာ် န်း�
��် �က်�့ အနှတ�်ယ�မြပို့ုမြချင်��

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။

ဤမော်န်း�်တွင်� ည်ိပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��

143

အ�ွ��အတွင်��လူတ့�င်��သည်� ဇူး်တ�မော်က််င်�တစီ�ချ�ချ�င်��စီီ၏ တ်ဝန်း���်�က့်� အလှည်�်က်�
သရှု�ပို့�မော်�်င်���ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ 

က်�ု�လွန်း�သူ ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်သူ/က်�ု�လွန်း�ချ�ံသူက် ၎င်��၏မော်န်း�်တွင်�သရှု�ပို့�မော်�်င်�မော်န်းစီဉ်�
တွင်�သင်�က်မော်စီ်င်�်�က်ည််�မော်န်း��ည်�။

ပို့ထ�ပို့့�င်��၇�့န်းစီ�တွင်�သင်�သည်�ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်သူ/က်�ု�လွန်း�ချံ�သူအ်��မော်က််င်��မော်မြပို့်�
�ည်�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�်အမော်န်းမြ�င််� - 

• �င်��က်အ����မော်နှှ�တ်��၊မြ�န်း�မြ�န်း��လ�ပို့�နှ့�င်��ူ�လ်�။
• �င်��လ�ပို့�မော်န်းတ�်ပို့�စံီကံ့်�င်ါလ��ံဝ�ကြီးက့်ုက်��ူ�။
• ေီထက်�ပို့့�မော်က််င်��မော်အ်င်� �င်�� �လ�ပို့�နှ့�င်��ူ�လ်�။

ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်သူ/က်�ု�လွန်း�ချ�ံသူ
သင်���ှ့ထ်�မော်သ် လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း�မော်�်င်��ွက်��န်း� သင်�်အ်�အချ�န့်း�၁၀�့န်းစီ� မော်ပို့�ပို့ါ�ည်�။
သင်�အလ�ပို့�က့်� မော်က််င်��စီွ်လ�ပို့�မော်�်င်�မော်စီ�န်း� မော်စီ်င်�်�က်ည်�်�န်း��ှ် မြပို့စီ��ုက်�ု�လွန်း�သူ၏ 
တ်ဝန်း�မြ�စီ�သည်�။

မော်လလ််သူ
က်�ု�လွန်း�ချ�ံသူနှှင်�် မြပို့စီ��ုက်�ု�လွန်း�သူအ�က််��က်�သွယ�မော်မြပို့်�့��ုက့်�မော်လလ််��ည််�
တ်ဝန်း�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� မော်မြပို့်င်��လ��ုနှှင်�် ထ့�သ့��မော်မြပို့်င်��လ��ုမော်�က််င််� သင်�်အ်��ည်�သ့��ချစံီ်��
မော်စီသည်�က့်�သတ့ထ်���ည်�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

၃.၂.၁အ်ဏာ်နှှင်�်ထ့န်း��ချ�ုပို့��ုလ�ပို့�င်န်း��
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မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါဇူးယ်�သည်� CEDAW ၏အချန်း��၃၀အ်�အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�ထ်�မြချင်��မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ၂၁

အချန်း��န်းပံို့ါတ� အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�

�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်�ချွ� မြချ်��က်��ံမြချင်���့�သည်��ှ်၎င်��တ့���သင်�်
သည်�်အချွင်�်အမော်����်�က့်�တ်��ီ��န်း�အတွက်�တ့�က်�ရှု့�က်� မြ�စီ�မော်စီသွယ�ဝ့�က်�၍မြ�စီ�မော်စီ
မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှ င်�်အ�� ့ု�သ်���်�နှှ င်�် �တူည်ီသည်�်ပို့�ံ စီံ �� ့ု� မြ�င်�်�က်��ံ မြချင်��
မြ�စီ�သည်�။

အစီ့�����်�သည်��့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်�ချွ�မြချ်��က်��ံမြချင်��အ်�ချွင်�်�မြပို့ု
�ပို့ါ။၎င်��တ့��အ်��ည်�သ့��မော်သ်ချွ�မြချ်��ု�ှ��့�တ်��ီ�က််က်ွယ��န်း�ဥပို့မော်ေ၊�ူဝါေ��်��ှ့�
�ည်�။အ်�လ��ံမော်သ် နှ့�င်�င်အံ�င်�် ဥပို့မော်ေ��်�၊ �ူဝါေ��်�သည်��့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််� 
အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်� မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင််� အ�� ့ု�သ်���်� သ်တူည်ီ�ှ�ုက့်�အမော်မြချချ�ံ
ပို့ါ�ည်�။ ဥပို့မော်ေက့်��လ့�က်�န်း်သူ��်�အတွက်�အမြပို့စီ�မော်ပို့��ု��်��ှ့သင််�ပို့ါသည်�။

အစီ့���အ�ွ����်�သည်�နှ့�င်�င်ံမော်��၊လူ�ုမော်��၊စီီ�ပို့ွ်�မော်��နှှင်�်ယဉ်�မော်က်���ုစီသည်�်န်းယ�ပို့ယ���်�
တွင်��့န်း��က်မော်လ���်�၊အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏အမော်မြချချံလူ်အချွင်�်အမော်����်�နှှင်�်လွတ�လပို့��ုတ့��
��ှ့နှ့�င်��န်း�မော်�်င်��ွက်���ည်�။

အစီ့���သည်��့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�အမော်ပို့်ချွ� မြချ်�မြချင်��ပို့မော်ပို့�်က်��န်း�အထူ�
လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�က်�သ့���ဟု�တ� အထူ�မော်�်င်��ွက်��ုတ့��က့်� မြပို့ုလ�ပို့�သင်�်ပို့ါသည်�။ �့န်း��က်မော်လ�
��်�နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်� ဦး�စီ်�မော်ပို့� မော်�်င်��ွက်��ု��်�သည်� မော်ယ်က်��် �မော်လ���်�နှှင််�
အ�� ့ု�သ်���်�အ်�ချွ�မြချ်��က်��ံမြချင်���ဟု�တ�ပို့ါ။ထ့�သ့��အထူ�လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�က်���်�အ်�
�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင််�မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင််� အ�� ့ု�သ်���်�အ�က််� 
သ်တူည်ီ�ှ�ု��ှ့သည်�တ့�င်�မော်အ်င်�လ�ပို့�မော်�်င်��ပို့ါ�ည်�။

မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင််� အ�� ့ု�သ်���်�၏ တ်ဝန်း���်�သည်� �့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််� 
အ�� ့ု�သ�ီ���်�ထက်� ပို့့��့�မော်က််င်���ွန်း�သည်�ဟု� လက်�ချံယ��ံက်ည်��က်ပို့ါက် �့န်း��က်မော်လ���်�
နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ���်�၊ မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင််� အ�� ့ု�သ်���်�အ်� က်�်�၊�မော်���် ပို့�စံီ ံ
သွတ�သွင်���ုက့်� မော်မြပို့်င်��လ��န်း� အစီ့�����်�က် လ�ပို့�မော်�်င်���ည်�။

၁။ အဓိ့ပို့ာ်ယ��ွင်�်�့�ချ�က်�

၂။ �ူဝါေပို့့�င်�� မော်�်င်��ွက်��ု

၃။ အမော်မြချချလံူ်အချွင်�်အမော်��
��်�နှှင်�် လွတ�လပို့��ုအတွက်�
အ်�ချခံျ�က်�

၄။ အထူ�လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�က်�

၅။ က်�်�၊�မော်���်ပို့�စံီရံှုုမြ�င်��ု
က့်�အမော်မြချချမံော်သ်တ်ဝန်း���်�

၂၁   www.unicef.org/gender/files/CEDAW_In_Brief_For_Adolescent-Web_Version.pdf.

၃.၃.၁ CEDAW



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်�လူက်�န်း�က်ူ�မြချင်��နှှင်�်မြပို့ည်�်တန်း��်လ�ပို့�င်န်း��တွင်�
အဓိ�မချ့�င်��မော်စီမြချင်��တ့��အ��ံ�သတ��န်း�ဥပို့မော်ေအသစီ���်�မြပို့ဌာ်န်း��မြချင်��တ့��အပို့ါအဝင်�အစီ့���
��်�သည်�လ့�အပို့�သလ့�လ�ပို့�မော်�်င်��ပို့ါ�ည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ���်�တွင်�တန်း��တူည်ီ�ှမော်သ်��မော်ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�်နှှင်�်အစီ့���အ�ွ��ဝင်�အမြ�စီ�မော်�ွ�ချ�ယ�ချံနှ့�င်�
သ ည်�် အ ချွ င်�် အ မော်�� �ှ့ ပို့ါ သ ည်� ။ �့ န်း�� က် မော်လ� ��်� နှှ င်�် အ �� ့ု� သ �ီ� ��်� တွ င်�
အစီ့���၏���ံမြ�တ�ချ�က်���်�ချ��ှတ��်နှှင်�်အမော်က််င်�အထည်�မော်�်��်တွင်�ပို့ါဝင်�ချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။
သူတ့��သည်�အစီ့����ဟု�တ�မော်သ်အ�ွ��အစီည်����်�တွင်�လည်��ပို့ါဝင်�ချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။ 

�့ န်း�� က် မော်လ� ��်� နှှ င်�် အ �� ့ု� သ �ီ� ��်� တွ င်� အ မြပို့ ည်� မြပို့ ည်� �့� င်� �် အ �ွ�� အ စီ ည်��
��်�၏အလ�ပို့���်�တွင်�နှ့�င်�င်ံက့်�ယ�စီ်�မြပို့ုဝင်�မော်�်က်�လ�ပို့�က့်�င်�ချွင်�်�ှ့�ပို့ါ�ည်�။(UN,EU,ICRC, 
အမြချ်�မော်သ်အ�ွ��အစီည်����်� စီသည်�မြ�င််�)

�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�တွင်�နှ့�င်�င်ံသ်�တစီ�ဦး�မြ�စီ�ချွင်�်နှှင်�်၎င်��တ့���နှဒ�ှ့ပို့ါက်
မော်မြပို့်င်��လ�ပို့့�င်�ချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး�သည်�လက်�ထပို့�ထ့��� မြ�်�မြချင်��မော်�က််င်�်
အလ့�အမော်လ�်က်�နှ့�င်�င်သံ်��မော်မြပို့်င်��လ�နှ့�င်�ပို့ါ၊(သ့���ဟု�တ�)ချင်�ပို့ွန်း��မြ�စီ�သူ၏ နှ့�င်�င်ံသ်�
မော်မြပို့်င်���ုမော်�က််င်�်အ�� ့ု�သ�ီ�၏နှ့�င်�င်ံသ်�မြ�စီ�မြချင်��သည်��မော်မြပို့်င်��လ��ပို့ါ။အ�� ့ု�သ်���်�
က်�် သ့�� ပို့ င်� အ �� ့ု� သ �ီ� ��်� သ ည်� နှ့� င်� င်ံ သ်� မြ� စီ� �ု အ်� ၎ င်�� တ့�� ၏ က် မော်လ� ��်� ထံ သ့��
လက်��င်�်က်���နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ 

အစီ့�����်�သည်��့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််�အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်� ပို့ည််မော်��အ� ချွ�မြချ်�မြချင်��အ်�
အ���ံသတ��ပို့ါ�ည်�။�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင်�်
အ�� ့ု�သ်���်�က်�်သ့�� ပို့ည််သင်� �က််�ချွင်�်�ှ့ ပို့ါသည်�။�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ�
��်�သည်�အ�င်�်�င်�်မော်သ်က်ွ���က်�င်��ုသင်�တန်း��နှှင်�်အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်����်� ၊
ပို့ည််သင်��က််�မော်��နှှင်�်မော်က်�်င်��တက်�မော်��၊စီ်မော်��ပို့ွ�မော်မြ��့�မြချင်��၊သင်��က််�မော်��ဝန်း�ထ���၊
မော်က်�်င်��အမော်�်က်�အဦးနှှင်�်သင်��က််�မော်��ပို့စီစည်����်�၊ပို့ည််သင်����ယူချွင်�်အချွင်�်အလ���
��်�နှှင်�်မော်ချ��မော်င်ွ��်��ယူချွင်�်�ှ့သင်�်ပို့ါသည်�။�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�
အ်�က်စီ်�နှှင်�်က််ယပို့ည််တွင်�ပို့ါဝင်�ချွင်�်နှှင်�်�့သ်�စီ�က်�န်း���်မော်��နှှင်�်မော်က််င်���ွန်း�စီွ်
မော်�်င်��ွက်�နှ့�င်��ုတ့��တွင်�သတင်��အချ�က်�အလက်���်��ယူ�န်း�အချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။အစီ့���သည်�
�့န်း��က်မော်လ���်�မော်က်�်င်��ထွက်�မြချင်����ှ့မော်စီ�န်း�မော်�်င်��ွက်���ည်�။သူတ့��သည်�မော်က်�်င်��
ထွက်�သွ်�မော်သ်�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်�မော်က်�်င်�� မြပို့န်း�တက်��န်း�နှှင်�်
ပို့ည််မော်�����ံချန်း��တ့�င်�မော်အ်င်�အက်ူအည်ီမော်ပို့�သင််�ပို့ါသည်�။

အချန်း��န်းပံို့ါတ� အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�

၆။လူက်�န်း�က်ူ�မြချင်��နှှင်�်
မြပို့ည်�်တန်း��်အမြ�စီ�
ချ့�င်��မော်စီမြချင်��

၇။နှ့�င်�င်မံော်��သ�်��ဝနှှင််�
မြပို့ည်�သူ်�ဝ

၈။အမြပို့ည်�မြပို့ည်��့�င်��်
အ�င်�်တွင်� ပို့ါဝင်��ု

၉။ နှ့�င်�င်သံ်�မြ�စီ��ု

၁၀။ ပို့ည််မော်��
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အချန်း��န်းပံို့ါတ� အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�အ�� ့ု�သ်���်�က်�်သ့��ပို့င်�အလ�ပို့�လ�ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။၎င်��တ့��
မော်�ွ�ချ�ယ�မော်သ်အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်��အလ�ပို့�တစီ�ချ�သ့��ဝင်�မော်�်က်�လ�ပို့�က့်�င်�ချွင်�်�ှ့သင်�်
ပို့ါသည်�။အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�အလ�ပို့�အက့်�င်��ှ်မော်�ွမြချင်��၊တူည်ီမော်သ်လစီ်၊�်ထူ�တ့��မြ�ိင်�်
မြချင်�� ၊သင်�တန်း����်� ၊က်�န်း���်မော်��က်င်��မော်သ်လ�ပို့�င်န်း��ချွင်���ှ့�ုတ့��တွင်�တူည်ီမော်သ်
အချွင်�်အမော်����်��ှ့�ပို့ါ�ည်�။လက်�ထပို့��ုမော်�က််င်�်၊က့်�ယ�ဝန်း�မော်�်င်�မြချင်��မော်�က််င်�်၊က်မော်လ��
မြချင်��မော်�က််င်�်၊က်မော်လ�မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်��မြချင်��တ့��မော်�က််င်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�အမော်ပို့်ချွ�မြချ်��က်��ံ
�ု�မြပို့ုသင်�်ပို့ါ။အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�ပို့င်�စီင်�အတွက်�၊အလ�ပို့�လက်���်အတွက်�၊မော်န်း�မော်က််င်��
မြချင်��နှှင်�်အသက်�အ�ွယ�ကြီးက်ီ�လ်ချ�န့်း�တ့��တွင်�အစီ့���ထံ�ှတူည်ီမော်သ်အမော်ထ်က်�အပို့ံ်တ့���
သင်�်သည်�။

�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�က်�န်း���်မော်��မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်��ုတွင်�ချွ�မြချ်�ချံ��ု��ှ့
မော်စီ�န်း�အစီ့�����်�က်မော်�်င်��ွက်��ပို့ါ�ည်�။�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�
မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ်���်�က်�်သ့��တူည်ီမော်သ်က်�န်း���်မော်��မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်��ု�ှ့�
�ည်�။အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်��့သ်�စီ�စီီ�ံက့်န်း��နှှင်�်က့်�ယ�ဝန်း�မော်�်င်���်�နှှင်�်ပို့တ�သက်�မော်သ်
ဝန်း�မော်�်င်��ု��်��ယူချွင််��ှ့��ည်�။

�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�စီီ�ပို့ွ်�မော်��၊လူ�ု�ဝ၊�့သ်�စီ�အက်� ့ု�ချံစီ်�ချွင်�်၊
�ဏာ�မော်ချ��မော်င်ွ��ှ့�ု၊အ်�က်စီ်�နှှင်�်ယဉ်�မော်က်���ုတ့��တွင်�ပို့ါဝင်�နှ့�င်�ချွင်�်တွင်�မော်ယ်က်��်�မော်လ�
��်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ်���်�နှှင််�တန်း��တူအချွင်�်အမော်���ှ့ပို့ါသည်�။

မော်က်��လက်�မော်န်း�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏မြပို့ဿန်း်��်�အ်�မော်မြ��ှင်���န်း�
အတွက်�နှှင်�်၎င်��တ့��၏�့သ်�စီ���်�နှှင်�်လူ်အ�ွ��အစီည်��အတွင်��ပို့ါဝင်�နှ့�င်��န်း�အစီ့�����်�က်
လ�ပို့�မော်�်င်���ည်�။မော်က်���ွ်�ွ�ံပြီး�့ု�တ့��တက်�မော်��၊က်�န်း���်မော်��မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်��ု၊မော်ချ��မော်င်ွ��်�၊
ပို့ည််မော်��နှှင်�်သင်�်တင်�မော်သ်မော်န်းထ့�င်��ုအမော်မြချအမော်န်းတ့��တွင်�မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင်�်
အ�� ့ု�သ်���်�က်ပို့ါဝင်�မော်�်င်��ွက်�၍အက်�း့��ှ့သက်�်သ့��ပို့င်�မော်က်��လက်�မော်န်း�့န်း��က်မော်လ�
��်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်�ပို့ါဝင်�နှ့�င်��န်း�အတွက်�အစီ့�����်�က်မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့���ည်�။
မော်က်��လက်�မော်န်း�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််� အ�� ့ု�သ�ီ���်� အမော်န်းမြ�င်�် အ�ွ����်�နှှင််�အစီ�အ�ွ����်�
တည်�မော်ထ်င်�ချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။

�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�၎င်��တ့��စီ့တ�ကြီးက့်ုက်�မော်န်း�်��်�သ့��လွတ�လပို့�စီွ်
သွ်�လ်ချွင်�်၊မော်န်းထ့�င်�ချွင်�်နှှင်�်စီ်ချ�ုပို့�ချ�ုပို့��့�ချွင်�်၊ပို့စီစည်��ဥစီစ်��်�ဝယ�ယူမော်�်င်��ချ�ချွင်�်တ့��တွင်�
မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ်���်�တ့��နှှင်�်မော်�ွ��်ပို့ါတူည်ီမော်သ်အချွင်�်အမော်���ှ့ပို့ါသည်�။
အ�� ့ု�သ�ီ���်�တွင်�အ�� ့ု�သ်���်�က်�သ့်��ဥပို့မော်ေအက်� ့ု�ချစံီ်�ချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။

၁၁။ အလ�ပို့�အက့်�င်�

၁၂။ က်�န်း���်မော်��

၁၃။ စီီ�ပို့ွ်�မော်��နှှင််�
လူ�ု�ဝ

၁၄။ မော်က်��လက်�မော်န်း
�့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််�
အ�� ့ု�သ�ီ���်�

၁၅။ ဥပို့မော်ေ



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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၁၆။ အ့��မော်ထ်င်�မြပို့ုမြချင်��နှှင်�်
�့သ်�စီ��ဝ

အချန်း��၁၇−၂၂

အချန်း��၂၃−၃၀

အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�အ�� ့ု�သ်���်�က်�်သ့��ပို့င်��့�့တ့��ကြီးက့်ုက်�နှှစီ�သက်�သူနှှင်�်လက်�ထပို့�
ချွင်�်�ှ့သည်�။ လ့�ချ�င်�မော်သ်က်မော်လ�ဦး�မော်�မော်�ွ��ွ်�ချွင််�၊ မော်�ွ��ွ်�လ်မော်သ်က်မော်လ���်�
အ်�ထ့န်း��သ့���မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်�ချွင်�်တ့���ှ့သည်�။လက်�ထပို့�စီဉ်�က်��ှ့မော်သ်ပို့စီစည်����်�က့်�
အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်�၎င်��တ့��၏ချင်�ပို့ွန်း��နှှင်�်အည်ီအ�ှပို့့�င်��့�င်�ချွင်�်�ှ့ပို့ါသည်�။ အ�ွယ��
မော်�်က်��� လက်�ထပို့�မြချင်��တ့�� မော်န်း်က်�ထပို့��မြ�စီ�မော်စီ�န်း� အစီ့�����်�သည်� လက်�ထပို့�
နှ့�င်�သည်�်အင်ယ����ံအသက်�က့်�သတ��ှတ�ထ်���ည်�မြ�စီ� ပြီးပို့ီ�လ့�က်�န်း်�ု�ှ့မော်အ်င်�
မော်�်င်��ွက်���ည်�။လက်�ထပို့�ထ့���မြ�်�မြချင်��အ်��ှတ�ပို့�တံင်�ထ်���ည်� (အစီ့���တွင်�
တ�်�ဝင်��ှတ�ပို့�ံတင်���ည်�)။

ဤအချန်း����်�သည်�အ�� ့ု�သ�ီ���်�အမော်ပို့် ချွ�မြချ်��က်���ံု ပို့မော်ပို့�်က်�မော်�� 
မော်က််��တီ(CEDAW မော်က််��တီ) နှ့�င်�င်ံ��်�၏ တ့��တက်��ုက့်�မော်လလ််�န်း��စီစီ��န်း� 
စီီစီဉ်�မော်ပို့�သည်�။ ဤအပို့့�ေ���်�သည်�မော်က််��တီ၏လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်�ပို့�တံ့��က့်�မော်�်�မြပို့
ပို့ါသည်�။ 

ဤအချန်း����်�သည်� က်ွန်း�ဗန်း���ှင်��အ်� အ�ပို့�ချ�ုပို့��ု (စီီ�ခံျန်း�်ချွ��ု) အတွက်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ 
ဤအပို့့�ေ���်�တွင်� အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင်�် �့န်း��က်မော်လ���်�၏ အချွင်�်အမော်����်�အ်� 
က််က်ွယ��န်း� UN နှှင်�် အစီ့�����်�က် အတူတက်ွလ�ပို့�မော်�်င်���ည်�က့်� မော်�်�မြပို့
ထ်�သည်�။ အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင််� �့န်း��က်မော်လ���်�၏ အချွင်�်အမော်����်�နှှင််�
ပို့တ�သက်�၍အစီ့�����်��က််�သမော်�်ထ်�က်ွ�လွ��ု��်�က့်��ည်�သ့��မော်မြ��ှင်���လ�မော်�်�မြပို့
ပို့ါ�ှ့သည်�။

အချန်း��န်းပံို့ါတ� အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�
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၁။ဤသင်�တန်း���ှ��ှ့ချ�သ်ည်�် သင်�၏အလ�ပို့�တွင်�ကြီးက့်��စီ်�အမော်က််င်�အထည်�မော်�်�နှ့�င်��ည်�်

    အဓိ့က်အချ�က်�သ��ံချ�က်�က့်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ။

(က်) 

(ချ) 

(ဂျူး) 

၂။ အထက်�တွင်�မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ် အဓိ့က် အချ�က်�၃ချ�က်�အ်��ည်�သ့��အမော်က််င်�အထည်�မော်�်�မော်�်င်��ွက်� 
�ည်�န်းည်��။ (အချ�န့်း�က််လ သတ��ှတ�ချ�က်�က့်� မော်�်�မြပို့ပို့ါ)

(က်) 

(ချ) 

(ဂျူး) 

၃။�ည်�သည်�်အမော်�က််င်��အ�်န်းယ�ပို့ယ�အ်�ပို့့��့�မော်လလ််လ့�သန်းည်��/ပို့့��့�မော်လလ််�န်း�လ့�ပို့ါသလ်�။

၄။ မော်��ချွန်း��န်းပံို့ါတ� ၃ တွင်� မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ် အမော်�က််င်��အ�်န်းယ�ပို့ယ���်�အ်� မော်လလ််�န်း��ည်�က်�သ့်��
စီီ�မံော်�်င်��ွက်��ည်�န်းည်��။

၃.၄.၁ လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်�အ်� မြပို့န်း�လည်��င်�မြချင်�
မော်တွ�မော်တ်မြချင်���့�င်��် မော်��ချွန်း����်�



မော်�်�ဂျျး� ၁
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့���ျ်�နှှင့််� မော်�ှ�တန်း��န်းယ်�မော်��မော်�်က်� အ�်�ှး�ျ်�အတ့က်� က်ျ်�၊ � မော်���် အသိးပညာ်မော်ပ��
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Regional Office for Southeast Asia and the Pacific

United Nations Building, 3rd floor B Block, Secretariat 

Building, Raj Damnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Tel. (66-2) 288-2100 Fax. (66-2) 281-2129 

Email: unodc-thailandfieldoffice@un.org

Website: http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific

Twitter: @UNODC_SEAP

Regional Office for Asia and the Pacific

United Nations Building, 14th floor, Rajdamnern Nok 
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Bangkok 10200, Thailand

Tel: +66 2 288 2093 Fax: +66 2 280 6030
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Website: https://asiapacific.unwomen.org/en
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