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ဤလမ်း��နခ်ျက်စာေစာငက်ို ဧ�ပီလ (၂၀၁၈) ခု�စ်ှတွင ် ပထမအ�ကိမ်အြဖစ် ထုတ်ေဝြဖန ့ခ်ျခီဲ့သည်။  

မူပုိငခ်ွင့ ်© ကုလသမဂ� ကျားမတနး်တူညီမ�ေရး �ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ လုပ်ပုိငခ်ွင့အ်ာဏာရ�ှိေရး အထူးအဖွဲ� (ကုလသမဂ� 

အမျိုးသမီးများအဖွဲ�)  

  

ဤလမ်း��နခ်ျက်သည် မူပုိငခ်ွင့က်ို လက်ဝယ်ရ�ှိထား�ပီး ြဖစ်သည်။ ထုိေ့�ကာင့ ်ပညာေရး �ငှ့ ်စီးပွါးြဖစ်မဟုတ်ေသာ 

ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့ ် ြပနလ်ည်ထုတ်ေဝြခငး်�ငှ့ ်ြဖန ့ခ်ျီြခငး်များြပုလုပ်ရာတွင ်ဤစာေစာငမှ် ရယူထားေ�ကာငး်ကို 

အလုံးစုံအသအိမှတ်ြပုေဖာ်ြပထားပါက   ကုလသမဂ�အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၏ �ကိုတငခ်ငွ့ြ်ပုချက် စာေရးမူမလုိအပ်ဘ ဲ

တရားဝငခ်ွင့ြ်ပုသည်။ ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၏ ခွင့ြ်ပုချက်မပါက ဤစာေစာငအ်ား ြပနလ်ည်ေရာငး်ချြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

အြခားေသာ စီးပွားေရးဆိုငရ်ာ ရညရွ်ယ်ချက်ြဖင့ ်ြပနလ်ည်ထုတ်ေဝြခငး်ကို တားြမစ်ထားသည်။   

 

ဤလမ်း��နခ်ျက် ထုတ်ေဝမ�အတွက် �ိငုင်ြံခားေရးရာ �ငှ့ ်ကုနသွ်ယ်ေရးရာဌာနမှတဆင့ ်�သစေ�တးလျ အစုိးရမှ 

ရနပုံ်ေင ွေထာက်ပ့ံထားသည်။ ဤစာေစာငတွ်င ်ေရးသားေဖာ်ြပထားေသာ ��ေထာင့အ်ြမငမ်ျားသည် စာေရးသူများ၏ 

အြမငသ်က်သက်သာြဖစ်�ပီး �သစေ�တးလျ အစုိးရ၏ အြမငမ်ျား မဟုတ်ေ�ကာငး် အသေိပးအပ်သည်။ 

 

စာေရးသားသူ - Robin Haarr, Ph.D 

နည်းပညာဆိုငရ်ာ ပ့ံပုိးကူညီသူ �ငှ့ ်တည်းြဖတ်သူ - Melissa Alvarado �ငှ့ ်Marie Palitzyne 

ထုတ်ေဝမ�ဆိုငရ်ာ ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်သူ - Marie Palitzyne �ငှ့ ်Naphat Chatchavalkosol 

မိတ� ူတည်းြဖတ်သူ - Mary Ann Perkins 

ဒဇုိီငး်ေရးဆွဲသူ - alikecreative.com 

 

ဤစာေစာငတ်ွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ အြမငမ်ျားသည် စာေရးသူ၏ အြမငသ်က်သက်သာြဖစ်�ပီး ကုလသမဂ�အမျိုးသမီးများ 

အဖွဲ�အစည်း သိုမ့ဟုတ် အာဆီယံ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအား ကိုယ်စားမြပုေ�ကာငး် အသေိပးအပ်သည်။ ကုလသမဂ� 

အမျိုးသမီးများအဖွဲ� သည် ကျားမတနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်အမျိုးသမီးများလုပ်ပုိငခ်ွင့အ်ာဏာရ�ှိမ�တိုအ့တွက် ရည်ရွယ်ဖွဲ�စည်းထားေသာ 

ကုလသမဂ�အဖွဲ�အစည်းြဖစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအတွက် ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ ကာကွယရ်ပ်တည်ေပးသူ ြဖစ်ေသာ 

ကုလသမဂ�အမျိုးသမီးများအဖွဲ�သည် ကမ�ာတစ်ဝှမ်း�ှိ ၎ငး်တို၏့လုိအပ်ချက်များကို အ�ှိနြ်မ�င့ြ်ဖည့်ဆည်း�ိငုရ်န ်

တည်ေထာငခ်ဲ့သည်။ ကုလသမဂ�အမျိုးသမီးများအဖွဲ�အေနြဖင့ ်ကုလသမဂ�အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအား ကမ�ာတဝှမ်းလုံး�ှိ အမျိုးသမီးများ 

�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအတွက် �ိငုင်တံကာအဆင့ ်စံချိနစံ်��နး်များ ထိေရာက်စွာ အေကာငအ်ထည် ေဖာ်�ိငုရ်န ် �ငှ့ ်မှနက်နစွ်ာ 

အကျိုး�ှိေစရန ်ကျား၊မ တနး်တူညီမ�ေရး အတွက် စံချိနစံ်��နး်များချမှတ်ေရး �ငှ့ ်လုိအပ်ေသာ ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ၊ 

အစီအစဉ်များ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို အစုိးရများ�ငှ့ ်အရပ်ဖက်လူအ့ဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့အ်တူ ယှဉ်တွဲလုပ်ကိုငေ်ရးအား 

ပ့ံပုိးမညြ်ဖစ်သည်။    

 

မျက်�ာှဖံုး �ုပ်ပုံ - ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးအဖွဲ�အစည်း / Adrianus Mulya ၊      

ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးအဖွဲ�အစည်း/ Staton Winter ၊ ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးအဖွဲ�အစည်း/ Pathumporn Thongking 
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ေကျးဇူးတငလ်�ာ 

 

 အမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ သတငး်အချက်အလက် စုေဆာငး်မ� �ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွငး် 

လမ်း��နခ်ျက်များးအား အေ�ှ�ေတာငအ်ာ��ှိငုင်မံျားအဖွဲ� (အာဆီယ)ံ ၏ အမျိးသမီးများေကာ်မတီ (ACW)  �ငှ့ ် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

ကေလးသူငယ်များ အခွင့အ်ေရးြမ�င့တ်ငေ်ရး�ငှ့ ် ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး အာဆီယံေကာ်မ�ငှ(်ACWC)တိုသ့ည် အာဆီယံေဒသတွငး် 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များပေပျာက်ေရး လုပ်ငနး်အေရးယူေဆာငရွ်က်မ� အစီအစဉ် ေအာက်တငွ ်

အထူးအဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်ဖွဲ�စည်းကာ အာဆီယံVAWG  အချကအ်လက် လမ်း��နခ်ျက်များအား ေဖာ်ေဆာငခ်ဲ့သည်။ အဆိုပါ 

အထူးအလုပ်အဖွဲ�အစည်းအား ကေမ�ာဒးီယားမှ သဘာပတိအြဖစ်ေဆာငရွ်က်�ပီး အမျိုးသမီးေရးရာဝန�်ကီးဌာနမှ လူမ�ေရးဌာန 

��န�်ကားမ�း �ငှ့ ်ကေမ�ာဒးီယား ACW ၏ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေသာ H.E. Nhean Sochetra မှ ဦးေဆာငခ်ဲ့သည်။ 

 

ဤလမ်း��နခ်ျက်များ ေရးသားေဖာ်ေဆာငရ်ာတွင ် ေဆွးေ�းွပဲွတက်ေရာက်ြခငး်များ၊ မှတ်ချက်များ၊ အ�ကံြပုချက်များ၊ 

အရငး်အြမစ်ပစ�ည်းများ၊ အစီရငခ်ံစာများ�ငှ့ ် ရ�ှိခဲ့ေသာသငခ်နး်စာများအား မ�ေဝေပးြခငး်ြဖင့ ် စိတ်အားထက်သနစွ်ာ 

ပါဝငက်ူညီေပးသူများအားလုံးကို က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင့ ် ေကျးဇူး တင�်ှိပါသည်။ အထူးသြဖင့ ် အာဆီယံေဆွးေ�းွမ��စ်ှခုတွင ်

လမ်း��နခ်ျက်များပုံေဖာ်ရန�်ငှ့ ် ၎ငး်တိုက့ိုအာဆီယံအေြခအေန�ငှ့က်ိုက်ညီေစရန ် တနဖိ်ုးမြဖတ်�ိငုေ်သာ အ�ကံြပုချက်များ 

ေပးအပ်ခဲ့ေသာ ပါဝငသူ်အားလုံးကိုလည်း က��်ပ်ုတိုမှ့ ေကျးဇူးတငအ်ပ်ပါသည်။ 

 

က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင့ ် ဤလမ်း��နခ်ျက်များ ေရးသားေဖာ်ေဆာငမ်�တစ်ေလ�ာက်တွင ် ပ့ံပုိးခဲ့�ကေသာ အာဆီယံ အတွငး်ဝနမ်ျား�ံု းမှ Sita 

Sumrit, Ph.D ၊ Miguel Musngi �ငှ့ ်Ajeng Purnama တုိအ့ားလည်း ေကျးဇူးတင�်ှိေ�ကာငး် ေြပာ�ကားလုိပါသည်။ 

 

က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင့ ် လမ်း��နခ်ျက်များေရးသားေပး�ပီး အာဆီယံကိယု်စားလှယ်များ�ငှ့ ် ပ့ံပုိးကူညီသူများ၏ အ�ကံြပုချက်များအား 

ပါဝင�်ိငုေ်စရန ် စဉ်ဆက်မြပတ် �ကိုးပမ်းေဆာငရွ်က်ခဲ့ေသာ Robin Haarr, Ph.D  အားလည်း ေကျးဇူးတငအ်ပ်ပါသည်။ 

ဤလမ်း��နခ်ျက်များေဖာ် ေဆာငရ်ာတွင ် ကုလသမဂ�၏ ကျားမတနး်တူေရး�ငှ့ ် အမျိုးသမီးများ လုပ်ပုိငခ်ွင့အ်ာဏာရ�ှိေရးဆိုငရ်ာ 

(ကုလသမဂ�အမျိုးသမီးအဖွဲ�) အာ�ှ�ငှ့ပ်စိဖိတ်ေဒသဆိုငရ်ာ�ံု း မှ  နည်းပညာဆိုငရ်ာ အ�ကံြပုချက်များ �ငှ့ ် တည်းြဖတ်မ�များ 

ြပုလုပ်ေပး�ကေသာ Melissa Alvarado �ငှ့ ် Marie Palitzyne တိုအ့ားလည်း ေကျးဇူးတင�်ှိပါသည်။ ကုလသမဂ�အမျိုးသမီးများအဖွဲ� 

အာ�ှ�ငှ့ပ်စိဖိတ်ေဒသဆိုငရ်ာ�ံု း မှ  Younghwa Choi  အားလည်း ထပ်ဆင့ ် သုေတသနြပုမ� �ငှ့ ် လမ်း��နခ်ျက်စာေစာင၏် ဒဇုိီငး်ကိ ု

အ�ပီးသတ်ေရးဆွဲေပးြခငး်အတွက် ေကျးဇူးတငအ်ပ်ပါသည်။ ကုလသမဂ�လူဦးေရရနပုံ်ေငအွဖွဲ� အာ�ပှစိဖိတ်ေဒသဆိုငရ်ာ�ံု းမှ  Dr. 

Henrica A.F.M. (Henriette) Jansen အားလည်း ဤလမ်း��နခ်ျက်မူ�ကမ်းကို ေထာက်ပ့ံကူညီမ�၊ တံု ့ြပနမှ်တ်ချက်ေပးမ� �ငှ့ ်

နည်းပညာဆိုငရ်ာ ြပနလ်ည်သံုးသပ်မ�တိုေ့�ကာင့ ် ေကျးဇူးတင�်ှိအပ်�ပီး သူမ၏ ပါဝငလု်ပ်ေဆာငေ်ပးမ�များေ�ကာင့ ် ဤစာေစာငသ်ည ်

အတိုငး်မသ ိ တိုးတက်ေကာငး်မွနလ်ာခဲ့သည်။ ဤလမ်း��နခ်ျက်၏ ေနာကဆ်ံုးမူ�ကမ်းကို ေသချာစွာ ြပနလ်ည်သံုးသပ်ေပး�ပီး 

လမ်း��နခ်ျက်၏ အရည်အေသွးကို လွနစွ်ာ အေထာက်အကူြပုေစခဲ့သည့် အ�ကံြပုချက်များ ေပးအပ်ခဲ့ေသာ 
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10 I အာဆီယံအမျိုးသမီးများေကာမ်တ၏ီ  အမှာအစကား (ACW)) 

အတိုေကာက်များ �ငှ့ ်အတိုချုပ်များ 
 
ASEAN  အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�ှ�ိငုင်မံျားအဖွဲ�   

ACW  အာဆီယံအမျိုးသမီးများ ေကာ်မတီ 

ACWC  အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်ကေလးသူငယ်များ အခွင့အ်ေရးြမ�င့တ်ငေ်ရး�ငှ့ ်ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး အာဆီယံ ေကာ်မ�ှင ်

CEDAW  အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံြဖင့ ်ခွဲြခားဆက်ဆံမ� ပေပျာက်ေရး သေဘာတူစာချုပ် 

CSO  အရပ်ဖက် လူမ�အဖွဲ�အစည်း 

DFAT  �ိငုင်ြံခားေရးေရးရာ�ငှ့က်ုနသွ်ယ်ေရး ဦးစီးဌာန 

DHS  လူေနမ�ဘဝ �ငှ့ ်ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ စစ်တမ်း 

EVAWG  အမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး 

GBV  ကျား-မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

GBVIMS  ကျား-မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ�များအား သတငး်အချက်အလက်စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ်                         

GDP  စုစုေပါငး်ြပည်တွငး်ထုတ်ကုန ်

GRB  ကျား-မ ဆိုငရ်ာ တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ချက်များ ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝမ� 

FGM/C  အမျိုးသမီးလိငအ်ဂင်္ ါအား ဖျက်ဆီးြခငး်/ြဖတ်ေတာက်ြခငး်  

IAEG-SDG က�မ်းကျငသူ်အဖွဲ� ေအဂျငစီ်များအ�ကား စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆိုငရ်ာ ��နး်ကိနး်များ  

ICCS  ရာဇဝတ်မ�များအား စာရငး်အငး်ြပုစုရန ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ အဆင့ခ်ွဲြခားသတ်မှတ်မ� 

IPV  ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လက်တွဲေဖာ်မှ အ�ကမ်းဖက်မ� 

MPES   အနည်းဆံုး�ှိရမည့် အေြခခံဝနေ်ဆာငမ်�များ ပတ်ေကခ့ျ်   

NGO  အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ�အစည်း 

RPA  ေဒသဆိုငရ်ာ လ�ပ်�ှားမ� စီမံချက် 

ROAP  အာ�ှ�ငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသဆိုငရ်ာ�ံု း 

SDGs  စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ� ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိုငမ်ျား 

UN  ကုလသမဂ� အဖွဲ�အစည်း 

UNDP  ကုလသမဂ� ဖွံ� �ဖိုးမ� အစီအစဉ် 

UNFPA  ကုလသမဂ� လူဦးေရရနပုံ်ေငအွဖွဲ� 

UNODC  ကုလသမဂ� မူးယစ်ေဆးဝါး�ငှ့ ်ြပစ်မ�ဆိုငရ်ာ�ံု း 

UNSD  ကုလသမဂ�စာရငး်အငး်ဌာန 

UN Women ကျားမတနး်တူညီမ�ေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ပုိငခ်ွင့မ်ျားရ�ှိေရးအတွက် ကုလသမဂ�အမျိုးသမီးများအဖွဲ� 

VAW  အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� 

VAWG  အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� 

WHO  ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ� 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 11 

အာဆယီံအမျိုးသမီးများေကာ်မတီ၏  အမှာအစကား (ACW)) 
အာဆီယံအမျိုးသမီးများေကာ်မတီ (ACW) သည် အာဆီယံေဒသတွငး် အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး �ကိုးပမ်းမ�များကို 

ဦးေဆာငရ်န ်သ���ိာနခ်ျထားသည်။ အမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချကအ်လက် ေကာက်ယူမ� �ငှ့ ်

အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွငး် လမ်း��နခ်ျက်သည် အာဆီယံေဒသဆုိငရ်ာ အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရးေဆာငရွ်က်မ� (EVAW 

on ASEAN RPA) ၏အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�တွင ်အေရး�ကီးေသာေြခလှမ်းတစ်ခုြဖစ်�ပီး အထူးသြဖင့ ်ဤလမ်း��နခ်ျက်များသည် ပထမငါး�စ်ှတာ 

ေဒသတငွး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး စီမံချက်၏ အဓိကေသာ့ချက် ြဖစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး (VAWG) ကို ACW လုပ်ငနး်စီမံချက် ၂၀၁၆-၂၀၂၀ခု�စ်ှတငွ ်ဦးစားေပးလုပ်ငနး်တစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတထ်ားသည်။ VAW 

ဆုိငရ်ာအာဆီယံ RPA သည် အချကအ်လက်များကို ဦးစားေပးအြဖစ်ေထာက်ြပ�ပီး VAWG ၏အတိုငး်အတာ�ငှ့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို 

အမှနတ်ကယ်နားလည်ရန ်ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာအချက်အလက်များ�ငှ့ ်သက်ေသအေထာက်အထားများ လိအုပ်သည်ကို အသအိမှတ်ြပုသည်။ 

သိုမှ့သာ  ကာကွယ်ြခငး်�ငှ့ ်တံု ့ြပနမ်�နည်းဗျူဟာများသည် သက်ေသအေထာကအ်ထားများေပါ်တငွ ်အေြခခံ၍ အကျိုးသက်ေရာက်မ��ငှ့ ်

ထိေရာက်မ�များကို ေစာင့�်ကည့်အကဲြဖတလ်ာ�ိငုမ်ည်ြဖစ်�ပီး  ၎ငး်တိုအ့ေနြဖင့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�မှ လတွ်ေြမာကလ်ာသူများအတကွ် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ��ှိမ�ှကိို သံုးသပ်��ြမင�်ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ VAWG ကို ထိေရာက်စွာဖယ်�ှား�ိငုရ်န ်အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

အေထာက်အထားများအား အေထာကအ်ထားအေြခြပုကာကယ်ွြခငး်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်�ကိုးပမ်းမ�များကို သတငး်ေပးပုိ�့ိငု ်

ရနအ်ေရး�ကီးသည်။ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချကအ်လက် စုေဆာငး်မ� �ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတငွး် 

လမ်း��နခ်ျကက်ို အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတွင ်ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�၊ စီမံခန ့ခဲွ်မ� �ငှ့ ်ကုနက်ျစရတိ် ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး် �ငှ့ ်

အသံုးြပုြခငး်များအား အ�ကံြပုလမ်း��နရ်နအ်တကွ် အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်လမ်း��နခ်ျက်များသည် အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား၏ အမျိုးသား VAWG 

ေဒတာနည်းလမ်းများ�ငှ့စ်နစ်များအားေကာငး်လာေစရနအ်သံုးဝငေ်သာကရိိယာတစ်ခုြဖစ်သည်။ ဤလမ်း��နခ်ျက်များသည် 

ပုံမှနအ်ားြဖင့စု်ေဆာငး်�ပီး အသံုးြပုေလ�့ှိေသာ  VAWG ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက် အမျိုးအစားများ အ�ကား ကွဲြပားြခားနားမ��ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ 

မတူညီေသာ ရည်ရွယ်ချက�်ငှ့ ်အသံုးြပုမ� �ှငး်လငး်ေပး�ိငုရ်န ်ရည်ရွယ်သည်။ ဥပမာအေနြဖင့ ် စီမံေရးရာ အချက်အလက်များသည် 

ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�အချက်အလက်များအား အစားမထိုး�ိငုေ်ချ။ VAWG �ငှ့ပ်တ်သက်ေသာအချက်အလက်များကို ကိငုတ်ယ်ွရာတငွ ်

လ�ို� ဝှကထ်ိနး်သမ်ိးထားမ�၊ လံုြခံုမ��ငှ့ ်ကျင့ဝ်တ်ဆုိငရ်ာအေြခခံမူများကဲသ့ို ့ အေရး�ကီးေသာကိစ�ရပ်များကိလုည်း အေလးေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 

VAWG ၏ အရည်အေသွးေကာငး်မွန�်ပီး ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာအချက်အလကတ်နဖိ်ုးများအား VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များအြဖစ် မီးေမာငး်ထိုးေဖာ်ြပြခငး်ခံရသည်။ အေ�ကာငး်အရငး်မှာ ယငး်တိုသ့ည် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ာှက်မ�၊ လူမ�ေရးဝနေ်ဆာငမ်�၊ 

ရဲဘက်ေရးရာ�ငှ့ ်တရားမ�တမ� �ငှ့ ်ေပးေဆာငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏အရည်အေသွး စေသာ မ�ှိမြဖစ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအား အမျိုးသမီးများမှ 

ရယူသံုးစဲွ�ိငုခွ်င့အ်ေပါ်  အေရး�ကီးသည့ ်သတငး်အချက်အလက်များကို ေပးအပ်�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။ VAWG ၏ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များသည် မူဝါဒ ေပါ်လစီ ေရးဆဲွြခငး် လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့V်AWG မှ လွတ်ေြမာက်သူများအတကွ် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်ေသာအခါ 

ဘတ်ဂျကလ်ံုေလာက်မ��ှိေစရန ်အေထာက်အကူြပု�ိငုသ်ည်။ 

အာဆီယံအဖွဲ�ေမ�ာ်မှနး်ချက် ၂၀၂၅ခု�စ်ှ �ငှ့အ်ာဆီယံလူမ�-ယဉ်ေကျးမ�အသိကုအ်ဝနး် (ASCC) တွင ်�ငှး်လငး် ထတု်ေဖာ် ခ့ဲသည့် အာဆီယံ၏ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး ကနဦး ေဆာငရွ်က်ချက်များအား အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတွင ်တိုငး်တာြခငး် �ငှ့ ်

အစီရငခံ်ြခငး် ြပုလုပ်�ိငုရ်န ်ဤလမ်း��နခ်ျက်များက ပ့ံပုိးေပး�ိငုသ်ည်။ ဤလမ်း��နခ်ျက်သည် VAWG �ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် 

စဉ်ဆက်မြပတဖ်ွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆုိငရ်ာ ရည်မှနး်ချက်များ (SDGs) ၏ ဦးတည်ချက်များ�ငှ့ ်အ��နး်ကနိး်ဆုိငရ်ာကိကု်ညီမ�ရလဒမ်ျားအား 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားမှ အစီရငခံ်�ိငုရ်နလ်ည်း ပ့ံပုိး�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ အာဆီယံ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား၏ အားထတု်မ�သည် မည်သူမ� 

ေနာက်ကျကျနရ်စ်ြခငး် မ�ှိေစရန�်ငှ့ ်VAWG ပေပျာက်ေရးဆုိငရ်ာ တိုးတက်မ�များအား အချိန�်ငှ့အ်မ� ေြခရာခံ �ိငုရ်န ်�ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်�ိငုေ်စရန ်အတကွ် 

ေထာက်ပ့ံေပးမည်ြဖစ်သည်။ ဤလမ်း��နခ်ျက်များသည် အာဆီယံ၌ ေရ�ှည်တည်တံခုိ့င�်မဲ�ပီး အားလံုးပါဝငေ်သာဖွံ� �ဖိုးတိးုတက်မ�ကို 

ြမ�င့တ်ငရ်ာတွင“် မည်သူတ့စ်ဦးတစ်ေယာက်မ� ေနာကက်ျ ကျနရ်စ်ြခငး်မ�ှိေစရ” ဟူေသာအချကက်ို �ှငး်လငး်ြပတ်သားစွာ အေလးထားရန ်

ပ့ံပုိးထားသည်။ 

Ms. Pornsom Paopramot 
ဥက� ဌ ၊ အာဆီယံ အမျိုးသမီးများေကာ်မတီ  

လက်ေထာက်��န�်ကားေရးမ�းချုပ်၊ အမျိုးသမီးေရးရာ �ငှ့ ်မိသားစု ဖွံ � �ဖိုးေရး ဌာန၊  
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်ကေလးသငူယ်များ အခွင့အ်ေရးြမ�င့တ်ငေ်ရး�ငှ့ ်

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး အာဆယီံ ေကာ်မ�ှင ်၏ အမှာစကား (ACWC) 
အာဆီယံေဒသတွငး် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ �ငှ့ ်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရးသည် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်ကေလးသူငယ်များ အခွင့အ်ေရးြမ�င့တ်ငေ်ရး�ငှ့ ်ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး အာဆီယံ ေကာ်မ�ှင ်(ACWC) ၏ ပထမ(၅)�စ်ှတာ 

လုပ်ငနး်စဉ်၏ ဦးစားေပးအေ�ကာငး်အရာ က�ြဖစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ(VAWG)သည် 

အ�ကမ်းဖက်ခံရသူအတကွ် ထိခုိက်ပျကစီ်းေစြခငး်၊ ဘဝတစ်ေလ�ာက် အကျိုးဆက်များြဖစ်ေပါ် ြခငး် �ငှ့ ်ကနုက်ျမ�များေစြခငး်သာမက ၎ငး်တို၏့ 

ကေလးသူငယ်များ၊ မိသားစုများ၊ ေနထိငုရ်ာ အရပ်၊ စီးပွါးေရး ၊ �ိငုင်ံစီ့းပွါးေရး �ငှ့ ်လူေ့ဘာငအ်ဖွဲ�အစည်းတစ်ခုလံုးအားလည်း 

အကျိုးသက်ေရာက်ေစသည်။ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�သည် အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား၏ လူမ�ေရး�ငှ့ ်

လူသားဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�အတကွ် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိငုမ်ျားကို အဟန ့အ်တားများ ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ ACWC သည် 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ကေလးသူငယ်များအေပါ်အ�ကမ်းဖကမ်�ကို သင့ေ်တာ်ေသာ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကခ်ျက်များ ရ�ှိေစရန ်

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်သကေ်သ အေထာကအ်ထား၏ အေရးပါမ�ကို အသအိမှတ်ြပုသည်။ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ကေလးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�အ�ကား ဆက်စပ်မ�(intersection)ကို ပုိမုိ သေဘာေပါက်နားလည်�ိငုေ်စရန ်

အချက်အလက်များ �ငှ့ ်သက်ေသအေထာကအ်ထားများ လိအုပ်သည်။ အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�သည် မျိုးဆက်များအ�ကား 

ြပငး်ထနေ်သာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ ြဖစ်ေပါ် �ပီး ေနာငမ်ျိုးဆက်အတကွ် အ�ကမ်းဖက်မ�သသံရာ ကို ဆက်လကတ်ည်�မဲေစသည်။ ဥပမာ - 

၎ငး်တို၏့မိခငမ်ျား အ�ကမ်းဖက်ခံရြခငး်ကို မျက်ြမငက်ိုယ်ေတွ� �ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ ေယာကျ်ားေလး သိုမ့ဟတု် ငယ်စဥ်ကေလးဘဝတွင ်

အ�ကမ်းဖက်ခံခ့ဲရသူများသည် ၎ငး်တို ့ �ကီးြပငး်လာ�ပီး ေနာက်ပုိငး်တွင ်ကျုးလနွသူ်ြဖစ်�ိငုေ်ချ များြပားသည်။ ထိုဆကစ်ပ်မ�များ�ငှ့ ်ပထမဥပမာ 

ေပးထားေသာ  အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွါးြခငး်မှ ကာကွယ်�ိငုရ်န ်အချက်များအား ပုိမုိ နားလည်သေဘာေပါက်ေစရန ်အချက်အလက်များ �ငှ့ ်

သက်ေသအေထာက်အထား များသည် အေရး�ကးီသည်။  

အမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချကအ်လက် ေကာက်ယူမ� �ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတငွး် 

လမ်း��နခ်ျက်များသည် အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား၏ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များအား 

ပုိမုိေကာငး်မွနစွ်ာ ေကာက်ခံ�ိငုေ်ရး �ငှ့ ်အသံုးြပုေရး များအတွက် လမ်း��နမ်�အြဖစ် အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်သည် VAWG ဆုိငရ်ာ ပျံ� �ှံမ့�၊ စီမံခန ့ခဲွ်မ� 

�ငှ့ ်ကနုက်ျမ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား အားေကာငး်လာေစရန ်အခွင့အ်ေရးတစ်ခုအား ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။ 

ထိုကဲသ့ိုေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်များသည် ေနရာေဒသအလိကု် ကွဲြပားြခားနားေသာေ�ကာင့ ်�ိငုင်တံစ်�ိငုင်ခံျငး်စီ �ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ 

အခငး်အကျငး်တစ်ခုချငး်စီတငွ ်ဤပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ�ကို များစွာ ပုိမုိနားလည်�ိငုေ်စရန ်အေထာကအ်ကူြပုသည်။ လိအုပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား 

ရယူသံုးစဲွေနေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေရအတကွ်ဆုိငရ်ာအေထာကအ်ထားများအား 

ထုတ်ေဖာ်စီစစ်မ�၊ အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ အေ�ကာငး်အရာများ၊ အ�ကမ်းဖက်မ�ေ�ကာင့ ်ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုေ်ချ�ှိေသာ ခန ့မှ်နး်ကနုက်ျစရတိ်၊ �ငှ့ ်

VAWG အား တံု ့ြပနမ်��ငှ့ ်ကာကွယ်မ�ဆုိငရ်ာ ကုနက်ျမ�များ စသည်တိုက့ို ေဖာထ်တု်ြခငး်ြဖင့ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကငး်စငေ်သာ ကမ�ာတစ်ခုအတကွ် က��်ပ်ုတို၏့မ�ေဝထားေသာအြမငက်ို ထည့သွ်ငး်စဉ်းစားေသာ ခုိငမ်ာေသာတံု ့ြပနမ်�ကိုေပး�ိငုသ်ည်။ 

အ��ရာယ်ြဖစ်ေစ�ိငုေ်သာအချက်များ (risk factors) အပါအဝင ်ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ အချက်အလက် �ငှ့ ်သက်ေသအေထာကအ်ထားများသည် 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�များ �ငှ့ ်မဟာဗျူဟာ များေရးဆဲွ�ိငုရ်န ်ပ့ံပုိး�ိငု�်ပီး  အဖနတ်လဲလဲြဖစ်ေပါ်ေနေသာ အ�ကမ်းဖက်မ� သသံရာ �ငှ့ ်

ေ�ှာငလ်�ဲ�ိငုေ်သာ လူမ�ေရးရာ၊ စီးပွါးေရးရာ �ငှ့ ်လူအ့ခွင့အ်ေရးဆုိငရ်ာ ကနုက်ျမ�များအား  တားဆီးကာကွယ်�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့ ်

အချက်အလက်များ�ငှ့သ်က်ေသအေထာက်အထားများသည် VAWGအား ထိေရာက်စွာ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်�ငှ့ ်ကာကွယ်ရန၊် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ ၎ငး်တို၏့ အခွင့အ်ေရးကို သ�ိှိသေဘာေပါက်ေစရန ်အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား၏လူမ�ေရးရာ �ငှ့ ်လူသားဆုိငရ်ာ 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�များ �ငှ့ ်အာဆီယံအတငွး်�ှိ လူပုဂ�ိုလ်များ၏ အခွင့အ်ေရးများ တိုးြမ�င့ြ်ခငး်�ငှ့ ်ကာကွယ်ြခငး်ခံရေသာ အားလံုးပါဝင�်ိငုသ်ည့် 

အာဆီယံ အဖွဲ�အစည်း စေသာ အာဆီယံ ေမ�ာ်မှနး်ချက်အား ြဖစ်ထနွး်�ိငုရ်န ်အတကွ်အေရး�ကီးသည်။ 

Ms. Sri Danti Anwar 

ACWC၏ အမျိုးသမီးအခွင့အ်ေရးဆုိငရ်ာ အငဒ်ိနုးီ�ှား ကိုယ်စားလှယ် 
ဥက� ဌ ၊ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်ကေလးသူငယ်များ အခွင့အ်ေရးကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး်�ငှ့ ်တိုးြမ�င့ြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ အာဆီယံေကာ်မ�ှင် 

မိသားစု ဖွံ � �ဖိုးတိုးတက်ေရး ဝန�်ကီး၏ အ�ကီးတနး်အ�ကံေပး �ငှ့ ်ကျားမတနး်တူညီမ�ေရးဆုိငရ်ာ လက်ေထာက်ဝန�်ကီး ၊ အမျိုးသမီး 

လုပ်ပိုငခ်ွင့အ်ာဏာရ�ှိေရး �ငှ့ ်ကေလးသူငယ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝန�်ကီးဌာန၊ အငဒ်ိနုးီ�ှား 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 13 

အာ�ှ�ငှ့ပ်စိဖိတ်ေဒသဆိငုရ်ာ 

ကုလသမဂ�အမျိုးသမီးများအဖွဲ� �ံု းမှ အမှာစကား 
 
အမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� (VAWG) သည် စုိးရိမ်ဖယ်ွ လူအ့ခွင့အ်ေရး ချိုးေဖာက်မ� ြဖစ်�ပီး  �ကီးမားေသာ 

အားထတု်မ�များ�ငှ့ ်ကတကိဝတ�်ှိေနေသာ်လည်း အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�ှ�ိငုင်မံျားအဖွဲ�(အာဆီယံ)တွင ်ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးြခငး် �ငှ့ ်နက�်� ိငး်စွာ 

ထိခုိက်ဆုံး�� ံးြခငး်များ �ှိေနဆဲပငြ်ဖစ်သည်။ အာဆီယံ ေဒသတွငး်�ှိ အမျိုးသမီး�ငှ့မိ်နး်ကေလးရာခုိင�်�နး် ခန ့မှ်နး်ေြခ (၆) ရာခုိင�်�နး်မှ (၄၄) 

ရာခုိင�်�နး်သည်  ၎ငး်တို၏့ လကတ်ွဲေဖာမှ် ကျူးလွနေ်သာ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်/ သိုမ့ဟတု် လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�များကို 

�ကံုေတွ� ခ့ဲ�ကရသည်။ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ(VAWG)သည် အမျိုးသမီးများတွငသ်ာ 

သက်ေရာက်ြခငး်�ှိသည်သာမက  ၎ငး်တို၏့ ကေလးသူငယ်များ၊ မိသားစုများ၊ ေနထိုငရ်ာ အရပ်၊ လုပ်ငနး်ခွင ်�ငှ့ ် ပုိမုိကျယ်ြပန ့ေ်သာ 

လူေဘာငအ်ဖွဲ�အစည်းကိုပါ သက်ေရာက်မ��ှိေစသည်။ 

 

အချက်အလက်များေ�ကာင့ ်တစ်�ိငုင်�ံပီး တစ်�ိငုင်အံ�ကမ်းဖက်မ�အား က��်ပ်ုတိုန့ားလည်ပုံများ ေြပာငး်လဲခ့ဲသည်။ VAWG အား 

ထိေရာက်စွာကာကွယ်ရန၊် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ�များ ြပုလုပ်�ိငုရ်န ် �ငှ့ ်ဘတ်ဂျက်ချမှတ်ြခငး်ဆုိငရ်ာ သတငး်များ ေပးပုိ�့ိငုရ်န ် 

လိုအပ်ေသာမူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များအတကွ် အချက်အလက်များ �ငှ့သ်က်ေသအေထာက်အထားသည် အေရး�ကီးသည်။ VAWGဆုိငရ်ာ 

အေသးစိတ် အချက်အလက်များ �ငှ့ ်သက်ေသအေထာက်အထားများသည် ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ ဥပေဒများ�ငှ့ ်မူဝါဒ ေဖာ်ေဆာငစ်ည်း�ံုးရာတငွ ်

အသံုးြပုရန ်�ငှ့ ်သတ� ိ�ှိစွာေ�ှ �ဆက်ေန�ကေသာ လတွ်ေြမာကလ်ာသူများသို ့ အရငး်အြမစ် အငအ်ားများ ပုိမုိတိုးြမ�င့ေ်ပးရနအ်တကွ် 

အစွမ်း�ှိထက်ေသာ  ေထာက်ခံအားေပးမ�တစ်ခုအြဖစ် သက်ေသြပခ့ဲသည်။  

မ�ကာေသးမီက�စ်ှများ�ှိ အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား၌ စုေဆာငး်ထားေသာ သကေ်သအေထာက်အထား များအရ  အမျိုးသမီးအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�သည် လူအ့ခွင့အ်ေရးအား ြပငး်ထနစွ်ာချိုးေဖာက်မ�ြဖစ်သည့အ်ြပင ်၎ငး်တို၏့ မိသားစုများ၊ လုပ်ငနး်များ �ငှ့ ်စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်များ �ငှ့ ်

ပုိမုိကျယ်ြပန ့ေ်သာ လူအ့ဖွဲ�အစည်းအားလည်း များြပားေသာ ကနုက်ျစရိတ်များ ကုနက်ျေစေသာ စီးပွါးေရး ဆုိငရ်ာ ြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်ေ�ကာငး် 

ြပသခ့ဲသည်။ အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ငှ့ရ်ငဆုိ်ငရ်ေသာ အမျိုးသမီးများအေနြဖင့ ်အကူအညီ�ှာေဖရွြခငး် �ငှ့ ်အလုပ်ခွင့ယူ်ရြခငး်ေ�ကာင့ ် ဝငေ်ငမွျား 

ဆုံး�� ံးြခငး်�ငှ့ ်ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ ကုနက်ျစရတိ်များ �ှလိာ�ကသည်။ ၂၀၁၂ ခု�စ်ှ ကုနက်ျစရတိ်ေလလ့ာချကအ်ရ ဗီယက်နမ်တွင ်

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�များဆကလ်က�်ှိေနြခငး်သည် ၂၀၁၂ ခု�စ်ှ စုစုေပါငး်ြပည်တွငး်ထကွက်နု(်GDP)၏ ၃ ရာခုိင�်�နး်ခန ့�်ငှ့ ်

ညီမ�ေသာစုစုေပါငး်ဆုံး�� ံးမ�ကိုြဖစ်ေပါ်ေစခ့ဲသည်။ (၂၀၁၂)ခု�စ်ှ ေလလ့ာမ�တစ်ခုအရ ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်တံွင ်အိမ်တငွး်အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

ရငဆုိ်ငခ့ဲ်ရသူအမျိုးသမီးများ၏ ၂၀ ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တို၏့ အလုပ်�ငှ့က်ေလးများေကျာငး်ပျက်ခ့ဲရသည်ဟု အစီရငခံ်ခ့ဲသည်။ 

 

VAWG သည် အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်လူေ့ဘာငအ်ဖွဲ�အစည်းများအတကွ် ဆူးေြငာင့ခ်လတု် ြဖစ်ေနေသာေ�ကာင့ ်စဉ်ဆကမ်ြပတ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးအား 

ပိတ်ပငတ်ားဆီးေနသည်။ အ�ကမ်းဖကမ်�များသည် အမျိုးသမီးများ၏ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ ဝငေ်င ွ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ အခွင့အ်လမ်းများအေပါ် 

အ�တု်သေဘာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ�ှိသည်။ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးရည်မှနး်ချက်ပနး်တိငုအ်ား ေအာငြ်မငြ်ဖစ်ထွနး်ေစရန ်

က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင့ ်VAWG၏ ပုံစံအားလံုးအား �ှငး်လငး်ဖယ်�ှားပစ်ရန ်လိုအပ်သည်။ ဤလမ်း��နခ်ျက်များအေနြဖင့ ်VAWGကို 

အဆုံးသတ်ေစရနအ်တကွ် အာဆီယံ၏ ကတကိဝတ်များ တံု ့ြပန�်ပီး �ငှ့ ်အေြပာငး်အလဲများအား အချက်အလက်များ မ�ှိပါက VAWG အား 

ထိေရာက်စွာ ေလ�ာ့ချ�ိငုမ်ည်မဟတု်ေ�ကာငး် ေထာက်ြပေြပာဆုိထားသည်။ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက် ေကာက်ယူမ� �ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွငး် 

လမ်း��နခ်ျက်များ(ASEAN VAWG Data Guidelines)သည် အာဆီယံေဒသတငွး် အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များပေပျာက်ေရး 

လုပ်ငနး်အေရးယူေဆာငရွ်က်မ� စီမံချက ်(ASEAN RPA on VAW) အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်နအ်တကွ် ကလုသမဂ�အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၏ ပ့ံပုိးမ� 

တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ြဖစ်သည်။ အာဆီယံ VAWG လမ်း��နခ်ျက်များ ေရးဆဲွမ�သည် ASEAN RPA on VAW ၏ အဓိက ဦးစားေပးြဖစ်သည်။ 

ဤဦးစားေပးမ�သည်  အချကအ်လကက်ွာဟမ� များြပားြခငး်၊ တိုးတက်ေကာငး်မွနေ်သာ အချက်များ ေဖာ်ေဆာငရ်န ်နည်းလမ်းများ 

�ှငး်လငး်ြပတသ်ားမ� မ�ှိြခငး် �ငှ့ ်VAWG အစီအစဉ်၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ဆုိငရ်ာ သက်ေသအေထာက်အထားရ�ှမိ� အကန ့အ်သတ်�ှိြခငး် 

စသည်တိုက့ို သတထိားမိရာမှ ြဖစ်ေပါ်လာသည်။ 

 

က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင့ ်ြပဿနာ၏  အတမ်ိအနက်၊ ပုံစံများ �ငှ့ ်ေခတ်ေပါ်အေြခအေနများ၊ လတွ်ေြမာက် လာသူများ အကအူညီများ�ှာေဖွေသာအခါ 

၎ငး်တို၏့ လိအုပ်ချက်များ �ငှ့ ်အေတွ�အ�ကံုများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ရပ်ရွာများ၊ စီးပွါးေရးလုပ်ငနး်များ �ငှ့ ်လူမ�အသိငုး်အဝုိငး်များအေပါ် အဖကဖ်က်မှ 
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အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ �ငှ့ ်VAWG အား ထိေရာက်စွာဟန ့တ်ား�ိငုေ်စရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်�ိငုေ်စရန ်အတွက် ခန ့မှ်နး်�ိငုမ်ည့် 

အချက်အလက်များ လိအုပ်သည်။ အမျိုးသမီးအ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ က�မ်းကျငသူ်များသည် ၎ငး်တိုက့ိုယ်တိငု ်အ�ကမ်းဖက်မ�မှ 

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများ ြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်အမျိုးသမီးများအား ၎ငး်တိုရ့�ှိေသာ အကူအညီ�ငှ့ ်ကုသမ�များသည်  ၎ငး်တို၏့ လိအုပ်ချက် �ငှ့ ်

ကိကု်ညီမ��ှိမ�ှိ ေမးြမနး်ရမည်ြဖစ်�ပီး အ��ရာယ်များ�ပီး နာကျငခံ်စားရေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�၏သဘာဝေ�ကာင့ ်ထိခုိက်ခံစားလွယ်�ကသည်။ 

သူတိုရ့ဲလ့ိအုပ်ချက်ေတကွိုြဖည့်ဆည်းေပး�ပီးသူတိုေ့တွ� �ကံုရတဲအ့�ကမ်းဖက်မ�နဲန့ာကျငေ်စတဲသ့ဘာဝေတွကိသုတထိားမိခ့ဲတယ်။ 

 

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်၊ံ လာအိုြပည်သူဒ့မုိီကရကတ်စ်သမ�တ�ိငုင်�ံငှ့ ်ဗီယကန်မ်�ိငုင်တံိုတ့ငွ ်အ�ကမ်းဖက်မ�များ၏ ကုနက်ျစရိတက်ို ခန ့မှ်နး်ေသာ 

ေလလ့ာမ�များက အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ရငဆုိ်ငေ်နရေသာ လိအုပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန ်မ�ှိမြဖစ်လိအုပ်ေသာ 

၀နေ်ဆာငမ်�များေပးြခငး်သည် လက်ေတွ�တွင ်အကနုအ်ကျသကသ်ာ�ပီး၊ အ�ကမ်းဖက်မ�၏ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်စီးပွါးေရးအေပါ် သက်ေရာက်ေသာ 

ကုနက်ျမ�များထက် ေလျာန့ည်းသည်။ ကုနက်ျမ�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာတကွ်ချက်မ�မှ ေတွ� �ှိချက်များအရ အစုိးရများအေနြဖင့ ်မ�ှိမြဖစ် 

လိုအပ်ေသာဝနေ်ဆာငမ်�များအြပင ်အ�ကမ်းဖက်မ�မှ လတွ်ေြမာက် လာသူများအတကွ် အရည်အေသွးမီှ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ရငး်�ှးီြမုပ်�ှရံန ်

ည�ိ��ငိး်အားေပးရာ ေရာကသ်ည်။ 

ဤအချက်သည်အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရးလ�ပ်�ှားမ�တွငအ်ချက်အလက်များမှေကာက်ယူရ�ှိမ�သည် အေရး�ကီးေ�ကာငး် 

ထပ်မံေဖာ်ြပေနသည်။ 

 

ဤလမ်း��နခ်ျက်များအတွက် �သစေ�တးလျ �ိငုင်ြံခားေရးရာ �ငှ့ ်ကုနသွ်ယ်မ�ဌာန မှ သဒ�ါတရားထက်သနစွ်ာ ရနပုံ်ေငေွထာက်ပ့ံထားသည်။ 

၎ငး်တိုသ့ည် အမျိုးသမီးများဆုိငရ်ာ အာဆီယံေကာ်မတီ၊ အမျိုးသမီး�ငှ့ ်ကေလးသူငယ်အခွင့အ်ေရးများ ြမ�င့တ်ငေ်ရး�ငှ့ ်

အကာအကွယ်ေပးေရးေကာ်မ�ှင၊် အာဆီယံအတွငး်ဝန�်ံုး�ငှ့ ်ကလုသမဂ�အမျိုးသမီးများအဖွဲ�အ�ကား ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�၏ 

ရလဒတ်စ်ခုြဖစ်သည်။ ၎ငး်တို ့ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ြခငး်ြဖင့ ်လက်ေတွ�အသံုးြပု�ိငုေ်သာလမ်း��နခ်ျက်များ ေရးဆဲွကာ  

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတငွ ်အချကအ်လက်များ ေကာက်ယူမ�၊ ဆနး်စစ်ေလလ့ာမ�၊ သမ်ိးဆည်းမ�၊ ေဝမ�မ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ�များ စွမ်းရည်များ 

ပုိမုိအားေကာငး်လာေစရန ်ြဖစ်သည်။ ယငး်သို ့ြပုလုပ်ြခငး်ြဖင့ ်VAWG ကာကယ်ွေရး �ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က် ေရး အစီအစဉ်များအား အမျိုးသမီးများ 

�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ ြဖစ်ရပ်မှနမ်ျား �ငှ့ ်လက်�ှိသက်ေသအေထာကအ်ထားများအား သတငး်ပုိ�့ိငုမ်ည် ြဖစ်သည်။ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ 

သက်ေရာက်မ��ငှ့ ်ထိေရာက်မ�ကို ေစာင့�်ကည့်ြခငး်သည် အမျိုးသမီးများအတွက ်အရည်အေသွး�ငှ့ ်ရလဒေ်ကာငး်များကိ ု

စဉ်ဆက်မြပတ်ြမင့တ်က်ေစ�ိငုေ်သာ တံု ့ြပနမ်�ကွငး်ဆက်(Feedback Loop)တစ်ခု ဖနတ်ီးေပးသည်။ ဤလမ်း��နခ်ျကသ်ည် အာဆီယံေဒသတွငး် 

VAWG ပုံစံ အလံုးစုံ ကငး်စငပ်ေပျာက်ေရး အာဆီယံ၏ ေမ�ာ်မှနး်ချကက်ို အေထာက်အကူြပုရနရ်ည်ရွယ်�ပီး အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးးများ 

လိုအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ရ�ှိ�ပီး အ�ကမ်းဖက်မ�ကငး်စငက်ာ လံုြခံုလတွလ်ပ်စွာ �ှငသ်နေ်နထိုင�်ိငုေ်သာ ေနရာြဖစ်ရန ်ရည်မှနး်သည်။ 

 

Ms. Miwa Kato 

ေဒသဆုိငရ်ာ ဒါ�ိုက်တာ  

                        အာ�ှ�ငှ့ပ်စိဖိတ်ေဒသဆုိငရ်ာ ကုလသမဂ�အမျိုးသမီး အဖွဲ� �ံု း 
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အ�စ်ှချုပ် 

အစီရငခံ်စာ 
 

၂၀၁၅ ခု�စ်ှတငွ ်အာဆီယံေဒသတွငး် အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�များပေပျာက်ေရး လုပ်ငနး်အေရးယူေဆာငရွ်က်မ� 

စီမံချက ်(ASEAN RPA on VAW) ကို လက်ခံကျင့သ်ံုး�ပီး 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�(VAWG) သည် “ရပ်ရွာများ�ငှ့ ်�ိငုင်မံျား၏ 

လူမ�ေရး�ငှ့ ်စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ��ငှ့ ်စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ� ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိငုမ်ျား(SDGs)  အပါအဝင ်

�ိငုင်တံကာဆုိငရ်ာ သေဘာတထူားသည့် 

ရည်မှနး်ချကလ်ည်းြဖစ်သည့် ရည်မှနး်ချက်များ အတွကလ်ည်း 

အဟန ့အ်တားတစ်ခုြဖစ်ေ�ကာငး်” အသအိမှတ်ြပုခ့ဲသည်။ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�သည် 

“ရပ်ရွာများ�ငှ့ ်�ိငုင်မံျား၏ လူမ�ေရး �ငှ့ ်စီးပွါးေရး 

ဖွံ ံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�အေပါ် အတားအဆီး ြဖစ်ေနသည့်အြပင ်

တွငပ်ါဝငေ်သာ �ိငုင်တံကာဆုိငရ်ာ သေဘာတထူားသည့် 

ရည်မှနး်ချကလ်ည်းြဖစ်ေ�ကာငး်  အာဆီယံေဒသတွငး် 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များပေပျာက်ေရးလုပ်ငနး် 

အေရးယူေဆာငရွ်က်မ�အစီအစဉ် (ASEAN RPA on VAW) မှ 

(၂၀၁၅)ခု�စ်ှတငွ ်လက်ခံကျင့သ်ံုး�ပီး အသအိမှတ်ြပုထားသည်။ 

ထိုအသအိမှတ်ြပုချကအ်ရ အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားသည် 

�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ �ငှ့ ်အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ ေကာငး်မွနေ်သာ 

အေလအ့ကျင့မ်ျားအေပါ် အေြခခံတည်ေဆာက်ထားေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

သတငး်အချကအ်လက် ေကာက်ယူမ� �ငှ့ ်အသံုးြပုမ� 

အာဆီယံေဒသတွငး် လမ်း��နခ်ျက်များအား (ယခုမှစ၍ ASEAN 

VAWG သတငး်အချကအ်လက် လမ်း��နခ်ျကဟ်ု 

ရည်��နး်မည်ြဖစ်သည်) ေရးဆဲွ�ပီး ြဖန ့ေ်ဝရန ်သေဘာတူညီခ့ဲသည်။ 

 

�သစေ�တးလျ၏ �ိငုင်ြံခားေရးေရး�ငှ့က်နုသွ်ယ်ေရး ဦးစီးဌာန 

(DFAT)၏ ပ့ံပုိးမ�ြဖင့ ် 

ASEAN VAWG သတငး်အချကအ်လက် လမ်း��နခ်ျက်များ ေရးဆဲွ 

ြဖန ့ြ်ဖူးြခငး်မှတဆင့ ်VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလကမ်ျားအား 

စနစ်ကျစွာ ေကာက်ယူ အသံုးြပု�ိငုေ်သာ အာဆီယံ 

အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား၏ စွမ်းေဆာငရ်ည်များ အားေကာငး်လာေစရန ်

အာဆီယံအတွငး်ဝန�်ံုးသည်  ကျားမတနး်တူေရး�ငှ့ ်

အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပုိငခွ်င့မ်ျား ရ�ှိေရးအတကွ် ကလုသမဂ�မှ 

သးီြခားဖွဲ�စည်းထားေသာ (ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�) �ငှ့ ်

ပူးေပါငး်ခ့ဲသည်။ လက်�ှရိ�ှ�ိိငုေ်သာ အချက်အလက်များအရ 

အာဆီယံေဒသတွငး် အမျိုးသမီးများ၏ (၆)ရာခုိင�်�နး် မှ (၄၄) 

ရာခုိင�်�နး်သည်  ၎ငး်တို၏့ဘဝတစ်ေလ�ာကတ်ွင ်VAWG ကို 

ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရေသာေ�ကာင့ ်VAWG သည် သသိာထင�်ှားသည့် 

စုိးရိမ်ဖွယ်ရာ တစ်ခုြဖစ်သည်။ ASEAN VAWG 

သတငး်အချကအ်လက် လမ်း��နခ်ျက်များသည် 

သက်ေသအေထာက်အထား အေြခြပု VAWG 

ကာကွယ်တားဆီးေရး �ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ရးဆုိငရ်ာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်

အစီအစဉ်များ အြပင ်အာဆီယံေဒသတငွး်�ှိ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

�ကံုေတွ�ရေသာ အမျိုးသမီးများအတကွ ်ေပးအပ်သည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�အား အရည်အေသွးမီှစွာ လကလ်ှမ်းမီှရ�ှိ�ိငုမ်�၊ 

�ကိုတငက်ာကွယ်�ိငုမ်� �ငှ့ ်တရားမ�တမ�တိုက့ို 

တိုးတက်ေစရနအ်တကွ် အေရးပါသည့် ေြခလှမ်းတစ်ခုြဖစ်သည် 

 

ASEAN VAWG သတငး်အချကအ်လက် လမ်း��နခ်ျက် သည် 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတငွ ်သက်ေသအေထာက်အထားကို 

အေြခြပုေသာ ေထာက်ခံအားေပးေရးရာ �ကိုးပမ်းမ�များ၊ 

အရငး်အြမစ်ဆုိငရ်ာ ေဆာ်�သစည်း�ံုးမ�များ၊ ဘတ်ဂျက်ချမှတ်မ�များ၊ 

မူဝါဒ ေရးဆဲွမ��ငှ့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ �ငှ့ ်VAWG အား 

တံု ့ြပနက်ာကွယ်ေရး ဆုိငရ်ာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်အစီအစဉ်များ၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာရန ်အြပငV်AWG 

အား အဆုံးသတ်ရန ်အတကွ် SDG ရည်မှနး်ချက်များ �ငှ့ ်

��နး်ကနိး်များအေပါ် အစီရငခံ်ရနအ်တကွ် 

ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာအချက်များကို ထုတ်ေဖာရ်န ်

ပ့ံပုိးလမ်း��နသ်ည်။ ဤလမ်း��နခ်ျက်များသည် VAWG၏ အဓိက 

ပုံစံ (၃)ခု ြဖစ်ေသာ - စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်အလက်၊ 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်�ငှ့ ်ကုနက်ျမ�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်စသည့် ေကာက်ယူမ�ကို ဦးေဆာင ်

လမ်း��နထ်ားသည်။ အဆုိပါလမ်း��နခ်ျက်များအား မြဖစ်မေန 

လိကု်နာေဆာငရွ်ကရ်မည်ဟု မဆုိလိုပါ။ ၎ငး်တိုအ့ား VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ စာရငး်အငး် ေအဂျငစီ်အဖွဲ�၊ 

ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများမှ အချက်အလက် 

ဆနး်စစ်သူများ(data analysts)၊ မနေ်နဂျာများ �ငှ့ ်VAWG ေရး 

ဆုိငရ်ာ ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝေရးကို ဆုံးြဖတပုိ်ငခွ်င့�်ှိသူများ၊ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ခံစားခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအတကွ် အေြခခံဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးအပ်ြခငး်များ 

တိုးတက်ေကာငး်မွနလ်ာေစရနအ်တကွ် အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

ဤလမ်း��နခ်ျက်များမှ ေပးေသာသတငး်အချကအ်လက်များသည် 

VAWG အချကအ်လက်များဆုိငရ်ာ ဆုံးြဖတ်ချက်များအတကွ် 

သတငး်အချကအ်လက်များေပးစွမ်း�ိငု�်ပီး ပုိမုိများြပား 

ေကာငး်မွနေ်သာ အချက်အလက်များအတကွ် 

ေထာက်ခံအားေပးလာရန ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ဤလမ်း��နခ်ျက်သည် 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတငွ ်

1. VAW အေပါ် ASEAN RPA မှ အသိအမှတ်ြပုထားသည့်အတိုငး် ၁၉၉၃ ခု�စှ် ကုလသမဂ�အမျိုးသမီးများ အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး 

ေ�ကညာစာတမ်းသည် အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ကို “အမျိုးသမီးများအေပါ် �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ၊ လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် စိတ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ 

နာကျငမ်� သိုမ့ဟုတ် ခံစားရမ�ကို ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ သိုမ့ဟုတ် ြဖစ်ေပါ်ေစ�ိငုေ်သာ အ�ကမ်းဖက်ြခငး်၊ ထုိကဲ့သို ့ ြဖစ်ေပါ်မည်ဟု �ခိမ်းေြခာက်ြခငး် အပါအဝင ်

အ�ကပ်ကိုငြ်ခင်း သိုမ့ဟုတ် လွတ်လက်မ�ကို မတရားသြဖင့ ်ထိနး်ချုပ်ထားြခင ်အစ�ှိေသာ မည်သည့် ကျား-မ ြဖစ်တည်မ�အေပါ် အေြခြပုသည့် 

� ် ် ိ ိ   ိ ါ ် ် ိ ်  



 

 
16 I အ�စ်ှချုပ် အစီရငခံ်စာ 

လက်�ှတိည်�ှိဆဲအချကအ်လက်များကိလုည်း ြခံုငံသုံုးသပ်မ� 

ေပးသည်။ 

 

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအားအ�ကမ်းဖက်မ� ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ 

VAWG ကို ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ အချက်အလက်များ မ�ှိပါက 

ထိထိေရာက်ေရာက် ပေပျာက်ေအာငဖ်ယ်�ှား �ိငုမ်ည်မဟတု်ေပ။ 

ထိုေ့�ကာင့ ်လွနခ့ဲ်ေသာဆယ်စု�စ်ှအတငွး် ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ 

အာ�ံု စုိက်မ�သည် VAWG ပုံစံအားလံုးကို ဖယ်�ှားရန ်

�ကိုးပမ်းမ�များကို ပ့ံပုိး�ိငုရ်နအ်တကွ် ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာေဒတာများ 

စုေဆာငး်ြခငး်သို ့ ေြပာငး်လဲ ေရာက်�ှိသွားသည်။ VAWG၏ 

သေဘာသဘာဝ�ငှ့ ်ပျံ� � ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�များ၊ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ရငဆုိ်ငခ့ဲ်ရသူများအေနြဖင့ ်အေြခခံဝနေ်ဆာငမ်�များအား 

လက်လှမ်းမီှသံုးစဲွ�ိငုေ်သာ စွမ်းရည်အြပင ်VAWGဆုိငရ်ာ 

အ��ရာယ်ကျေရာက်�ိငုေ်ချ �ငှ့ ်�ကိုတငက်ာကွယ်�ိငုေ်သာ 

အချက်များ�ငှ့ ်အကျိုးဆက်များဆုိငရ်ာ အချက်အလက် များအား 

အဓိကအေလးေပး ေကာက်ယူစုေဆာငး်လာ�ကသည်။ 

 

VAWG အချကအ်လက်များဆုိငရ်ာ စိနေ်ခါ်မ�များ 

VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များစုေဆာငး်ရာတွင ်

အဓိကစိနေ်ခါ်မ�တစ်ရပ်မှာ VAWG �ငှ့ ်ပတ်သကလ်ာလ�င ် 

ဓေလထ့ံုးတမ်းအရ တတိ်ဆိတ်ေနြခငး် �ငှ့ ်ကဲရ့ဲ�့� ံ �ချြခငး် တိုပ့င ်

ြဖစ်သည်။ VAWG မှ လတွ်ေြမာကလ်ာသူတိုသ့ည် ၎ငး်တို ့ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို လ�ို� ဝှက်ချက်အေနြဖင့ ်

သမ်ိးထား�က�ပီး ထိုသတငး်အချကအ်လက်များ ေပါက်�ကားခ့ဲပါက 

၎ငး်တိုမှ့ ကူညီမ�ေတာငး်ခံသြဖင့ ်ေနာကထ်ပ်ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုေ်သာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�အ��ရာယ်ကို စုိးရိမ်ေ�ကာကလ်န ့ ်

�ကေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလွနခ့ဲ်သူများသည် 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားေသာ အမျိုးသမီး �ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအား 

လက်တံု ့ြပနြ်ခငး်�ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်ြခငး်များ ြပုလုပ်တတ်�ပီး 

အတငး်အဓမ� ��တ်ဆိတ်ေနခုိငး်တတ်�ကသည်။ 

ယငး်ကျူးလနွသူ်များသည် VAWGမှ လတွ်ေြမာကလ်ာသူများအား 

အကအူညီေပးသူများကို သ�ိှိပါက ၎ငး်တိုက့ိုလည်း 

�ခိမ်းေြခာက်မ�များ ြပုလုပ်�ိငုသ်ည်။ လ�ို� ဝှက်ချက် ေပါက်�ကားမ�၏ 

ေနာက်ထပ်အ��ရာယ်တစ်ခုမှာ ရပ်ရွာအေနြဖင့ ်VAWGမှ  

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများကိုအ�ကှ်ခဲွကာ ကဲရ့ဲ�့� ံ �ချ၍ ၎ငး်တိုအ့ား 

“ပျက်စီး�ပီးသားပစ�ည်းများ”အြဖစ် သေဘာထားြခငး်ေ�ကာင့ ်

၎ငး်တိုအ့ား ထပ်ခါထပ်ခါအ�ကမ်းဖက်ခံရြခငး်�ငှ့ ်

�ှပ်ိစက်ည�ဥ်းပနး်ခံရြခငး်အ��ရာယ်ကို ြမင့တ်က်ေစ�ိငုသ်ည်။ 

ေနာက်ထပ် စိနေ်ခါ်မ�တစ်ခုမှာ အ�ကမ်းဖက်မ�မှ 

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများသည် ၎ငး်တိုက့ိကုူညီေထာက်ပ့ံေပးရန ်

တာဝန�်ှိေသာလူများအား တိငု�်ကားေသာအခါ 

မယုံမ�ကည်ြဖစ်ြခငး်သိုမ့ဟတု် အ�ကှ်ရေစြခငး်ကို ြဖစ်ေစသည်။ 

 

ဤြဖစ်ရပ်မှနမ်ျားအရ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများသည် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်စဉ်များကို တိုင�်ကားရန ်

မ�ကာခဏေ�ကာကလ်န ့�်ကသည်။ 

ထိုေ့�ကာင့တ်ရားဝင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များသို ့ အစီရငခံ်ထားေသာ 

အမ�တွအဲေရအတကွ်သည် အမှနတ်ကယ် ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ထက် 

သသိသိာသာ ေလျာ့နည်းဖွယ်�ှိသည်။ 

VAWG အချကအ်လက်ဆုိငရ်ာ အမျိုးအစားများ  

VAWG၏ အဓိက ပုံစံ (၃)ခု ြဖစ်ေသာ - စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်၊ ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက် �ငှ့ ်

ကုနက်ျမ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်စသည်တိုအ့ား 

ေကာက်ယူစုေဆာငး်�ပီး ေလလ့ာမ�များ ြပုလုပ်ရန ်အသံုးြပုသည်။ 

 

• စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များအား 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများက ပုံမှနေ်ကာကခံ်သည်။ VAWG 

ြပစ်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များကို တစ်ဦးချငး်စီမှ 

ထုတ်ေဖာ်သတ်မှတ်ြခငး် သိုမ့ဟတု် တိုင�်ကားြခငး်များ 

ပုံမှနေ်ကာက်ယူစုေဆာငး်ေပးသည်။  

ထိုအချကအ်လက်များကို အာဏာပုိငမ်ျား �ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများြဖစ်ေသာ ဥပမာ- ရဲများ၊ 

တရားလိုေ�ှ �ေနများ၊ တရား�ံုးများ၊  လမူ�ဖူလံုေရး၊ လူမ�ေရးရာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ကေလးသူငယ် ကာကယ်ွမ�များ၊ 

ခုိလ�ံရာေနရာများ၊ အေရးေပါ် ဖနုး်လိုငး်များ၊ ကျနး်မားေရး �ငှ့ ်

ပညာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များမှ ရ�ှိသည်။ 

• ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များအား လူေနမ�ဘဝ�ငှ့ ်

လူဦးေရးဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းအပါအဝင ်စစ်တမ်းများမှ ရ�ှသိည်။ 

ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များတွင ်  

အသကအ်ရွယ်အုပ်စုအမျိုးမျိုး၌ြဖစ်ပွားေသာ VAWG 

ြဖစ်ရပ်များ ( ဥပမာ -ကေလးဘဝ၊ အသက်(၁၅) �စ်ှ 

မတိုငမီ်�ငှ့ ် အသက် ၁၅- ၆၉ �စ်ှ စသည်ြဖင့)် ၊ VAWG 

အားြဖစ်ေပါ်ေစေသာ အဆုံးအြဖတ်များ �ငှ့ ်အချက်များ ၊ 

ကျူးလနွသူ်၏ အချကအ်လက်ေဖာ်ြပမ�များ၊ 

အကအူညီ�ှာေဖွမ� အြပုအမူများ �ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

၎ငး်တို၏့ကေလးများအေပါ် သက်ေရာက်ေသာ VAWG ၏ 

အ�တုလ်က�ဏာ ေဆာငသ်ည့် ေနာက်ဆကတ်ွဲ 

အကျိုးဆက်များ တိုအ့ား မှတတ်မ်းတငထ်ားသည်။ အဆုိပါ 

VAWG ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ�ေလလ့ာချက်များအား အေြခခံ�ပီး 

အြခားေသာ VAWG ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ� ေလလ့ာချက်များ�ငှ့ ်

��ငိး်ယှဉ်၍ VAWG အား ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ��ငှ့ ်

အချက်များ အချိန�်ငှ့အ်မ� ေြပာငး်လလဲာမ�ကို 

ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာ�ိငုရ်န ်ဖနတ်ီးထားသည်။ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 17 

• ကုနက်ျမ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ သည် ကုနက်ျမ�ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာမ�များ �ငှ့ ်ေဆာငရွ်က်ချက်များမှ ရ�ှိသည်။ VAWG 

ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များသည် VAWG ေ�ကာင့ ်

တစ်ဦးချငး် ၊ အိမ်ေထာငစု်များ �ငှ့ ်�ိငုင် ံစီးပွါးေရးများတွင ်

ြဖစ်ေပါ်သည့် အမျိုးမျိုးေသာ ေနာက်ဆကတ်ွဲ 

အကျိုးဆက်များကို တိုငး်တာေရတကွ်ြခငး်အားြဖင့ ် 

ေငေွ�ကးကုနက်ျမ�များအား ဆုံးြဖတ်ြခငး် �ငှ့ ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်များ ြပုလုပ်�ိငုရ်န ်နည်းလမ်းေပးသည်။ 

ကုနက်ျစရတိအ်ချက်အလက်များသည် VAWG 

၏အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို 

အဆင့မ်ျားစွာ�ငှ့က်�အသးီသးီတွင ်ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာေလ�့ှိ�ပီး 

ပျံ� �ှံမ့��ငှ့စီ်မံခန ့ခဲွ်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်�စ်ှခုလံုးကိလုည်း 

မ�ကာခဏ အသံးုြပုသည်။  

 

ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ� �ငှ့ ်စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လကမ်ျားကို 

ကုနက်ျစရတိ်ေလလ့ာမ�များကို သတငး်ေပးပုိရ့န၊် လမ်း��နရ်န�်ငှ့ ်

ေထာက်ပ့ံရန ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

 

VAWG အချကအ်လကမ်ျား ြဖန ့်ေဝြခငး် 

အချက်အလက်များအား ြဖန ့ေ်ဝြခငး်တငွ ်VAWG ဆုိငရ်ာ 

စာရငး်အငး်များ�ငှ့ ်သက်ေသအေထာက်အထားများကို 

မ�ေဝြခငး်ြဖစ်�ပီး SDG ��နး်ကနိး်များအား နည်းပညာ �ငှ့ ်

ပညာ�ှငဆုိ်ငရ်ာ စာရွက်စာတမ်းများ �ငှ့ ်သတငး်မီဒယီာများမှတဆင့ ် 

ြဖန ့ေ်ဝြခငး်များလည်းပါဝငသ်ည်။ စာရငး်အငး်များ၊ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်သက်ေသအေထာကအ်ထားများအား 

မည်သူမဆုိ နားလည်လွယ်ေစရန ်တငြ်ပသင့သ်ည်။ VAWG ဆုိငရ်ာ 

စာရငး်အငး်များ �ငှ့ ်��နး်ကနိး်များအား မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ 

ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်သူများ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ၊ ေအဂျငစီ်များ၊ 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး မိတဖ်က်များ၊ အရပ်ဘကလ်ူအ့ဖွဲ�အစည်းများ၊ 

အလ��ှငမ်ျား၊ ြပည်သူလူထုများ အပါအဝင ်သက်ဆုိငသူ်များစွာ �ငှ့ ်

ဆက်သွယ်ရနအ်တကွ် အစီအစဉ်များ ချမှတ်သင့သ်ည်။ 

စာရငး်အငး်များ �ငှ့ ်��နး်ကနိး်များအား အာ�ံု စုိက်သတိထားမိေစရန ်

�ငှ့ ်ယငး်တိုအ့ား ေဖာထ်တု်မ��ငှ့ ်ြဖန ့ေ်ဝြခငး် ကျယ်ြပန ့ေ်စရန ်

သတငး်မီဒယီာများ�ငှ့ ်ထိေတွ�ရန ်အေရး�ကီးသည်။ 

 

VAWG ဆုိငရ်ာအချကအ်လက်များ ေကာက်ယူြခငး်အတကွ် 

ကျင့ဝ်တ် �ငှ့ ်ေဘးကငး်လံုြခံုေရးရာ လမ်း��နခ်ျက်များ 

VAWG အချကအ်လက်စုေဆာငး်ြခငး်သည် VAWG မှ 

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ အေထာကအ်ထားကို 

ကာကွယ်ြခငး်အပါဝင ်င ်အေရး�ကီးေသာကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်

ေဘးကငး်လံုြခံုမ�ဆုိငရ်ာစိနေ်ခါ်မ�များ �ှေိစသည်။  

VAWG ၏ အ��ရာယ်ြမင့မ်ားသည့် သေဘာသဘာဝကို 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားလ�င ်VAWG အချကအ်လက်များ 

ေကာက်ယူြခငး်၊ သမ်ိးဆည်းြခငး် �ငှ့ ်မ�ေဝြခငး်များ ြပုလုပ်ရာတငွ ်

ကျင့ဝ်တ်၊ ေဘးကငး်လံုြခံုေရး �ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက် 

ထိနး်သမ်ိးေရးများကို ေလးစားရန ်အေရး�ကီးသည်။ 

အမျိုးသမီးများ၏ လံုြခံုမ��ှိေစရန ်အချက်အလက် 

ထိနး်သမ်ိးကာကွယ်ြခငး်လုပ်ငနး်စဉ်များအား ေဖာ်ေဆာင�်ပီး 

ကျင့ဝ်တ်�ငှ့အ်ညီ အချကအ်လက်ေကာက်ခံမ�၊ အသံုးြပုမ� �ငှ့ ်

လ�ို� ဝှက်ချက်ထနိး်သမ်ိးမ� �ငှ့V်AWG မှ လတွ်ေြမာက်သူ၏ 

ဝိေသသလက�ဏာများအား လ�ို� ဝှကထ်ား�ှိေစရန ်အချက်များ ကို 

မြဖစ်မေနလိုကန်ာရမည်။ 

 

အချက်အလက်များေကာက်ယူရာတွင ်ကျင့ဝ်တ် �ငှ့ ်လံုြခံုေရး 

ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များအား ထည့သွ်ငး် မစဉ်းစားပါက VAWG 

မှလတွ်ေြမာက်သူများအား ေနာကထ်ပ်ထိခုိက်မ�များ ြဖစ်ေသာ 

ကဲရ့ဲ�့� ံချြခငး်၊ အ�ကဥ်ခံရြခငး်၊ လကတ်ံု ့ြပနြ်ခငး် �ငှ့ ်

ထပ်မံအ�ကမ်းဖက်ြခငး် �ငှ့ ်ေသဆုံးြခငး်များအထိပင ်အ��ရာယ်များ 

ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။အဆုိပါ အ��ရာယ်ြဖစ်�ိငုေ်ချအချက်များသည် 

VAWG အုပ်ချုပ်ေရးရာ အချက်အလကမ်ျားေကာက်ခံရာတွင ်

အထူးြမင့မ်ား�ပီး ေကာငး်မွနစွ်ာ ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးြခငး်မ�ှိေသာ၊ 

အ��ရာယ်များအား ေကာငး်မွနစွ်ာ သတမိမူမိေသာ ေအးဂျင့မ်ျား 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်သူများမှ ေကာက်ခံရာတငွ ်

ြဖစ်ေပါ်သည်။ ေအးဂျင့မ်ျား �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်သူများကို 

VAWG အချကအ်လက်များအား ကျင့ဝ်တ်�ငှ့အ်ညီ  လံုြခံုစွာ 

ေကာက်ယူစုေဆာငး်ရန ်၊လ�ို� ဝှကထ်ား�ှိေစ 

ရန ်�ငှ့ ်အချကအ်လက်များအားေကာငး်စွာ ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးရန ်

အတကွ် ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးရန ်အေရး�ကီးသည်။ 

 

အစုိးရများ၏ လတတ်ေလာေဖာ်ေဆာငထ်ားေသာ VAWG 

အချက်အလက်များအား �ိငုင်သံား မှတပုံ်တငန်ပံါတ�်ငှ့ ်

ချိတ်ဆက်ြခငး်များ ပါဝငေ်သာ အမျိုးသားအချက်အလက် 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရး စနစ်များ �ငှ့ ်မှတ်ပုံတငဌ်ာနများမှာ 

စုိးရိမ်ဖွယ်အချက်ြဖစ်သည်။ ထိုသိုေ့သာ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများေ�ကာင့ ်VAWG မှလတွ်ေြမာက်သူများ၏ 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ �ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက် ထိနး်သမ်ိးေရးဆုိငရ်ာ 

အခွင့အ်ေရးအား ချိုးေဖာက�်ိငုသ်ည်။ အထူးသြဖင့ ်အချကအ်လက် 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရး စနစ်များ �ငှ့ ်မှတ်ပုံတငဌ်ာနတိုအ့ား 

သံုးစဲွသူများစွာ�ှိေသာ �ိငုင်မံျားတွင ်ထိလုုပ်ထံုးလုပ်နည်းက 

အချက်အလက်များအား လ�ို� ဝှက်စွာ ထိနး်သမ်ိးထားြခငး်�ငှ့ ်

ကာကွယ်ြခငး်များအား ြပည့်စုံစွာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ိငုမ်ည် 

မဟတု်ေပ။ 

 

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� 
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ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးြခငး်ဆုိငရ်ာ အချက်အလက ်

VAWG ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ�သည် အမျိုးသမီး �ငှ့ ်မိနး်ကေလး စုစုေပါငး် 

လူဦးေရ�ှိ အ�ကမ်းဖက်ခံရေသာ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်   

မိနး်ကေလးများ၏ ပမာဏ အချိုးအစားကို ရည်��နး်သည်။  

ရငး်�ှးီေသာ လကတ်ွဲေဖာ်မှအ�ကမ်းဖကမ်� (IPV) ၏ 

ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ�ခန ့မှ်နး်ချကက်ို အများအားြဖင့ ်လကတ်ွဲေဖာ်�ှိခ့ဲဖူးသူ 

အသကအ်ရွယ်တူအမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးငယ်များ�ကား 

ယငး်အုပ်စုအတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ�ကို �ကံုေတွ� ဖူးသူ 

ရာခုိင�်�နး်အားြဖင့ ်တငြ်ပေလ�့ှိသည်။ လူဦးေရအေြခြပု 

စစ်တမ်းများသည် ေယဘုယျလူဦးေရ�ှိ VAWG ပမာဏကို 

ကိုယ်စားြပုသည့် ယုံ�ကည်စိတ်ချရ�ပီး ြပည့်စုံေသာ အချက်များ �ငှ့ ်

စာရငး်အငး်များ ရ�ှိေစရန ်တစ်ခုတည်းေသာ နည်းလမ်းြဖစ်သည်။ 

ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များ ြပုလုပ်ရာတငွ ်

များေသာအားြဖင့ ်အေရအတကွက်ို ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူေသာလ်ည်း VAWG အား 

ပုိမုိနက�်� ိငး်စွာ နားလည်ေစရန ်�ငှ့ ်ထိုးထွငး်သြိမငမ်�ေပး�ိငုရ်န ်

အရည်အေသွးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များကိုလည်း 

ေကာက်ယူ�ိငုသ်ည်။ 

 

လူဦးေရအေြခြပု စစ်တမ်းများတွင ်သးီသန ့ရ်ည်��နး်ချက် �ှိေသာ 

စစ်တမ်းများ ၊ VAWG အား သးီသန ့အ်ထူးြပုေသာ သိုမ့ဟတု် 

ပုိမုိကျယ်ြပန ့ေ်သာ အေ�ကာငး်အရာများ( ကျနး်မာေရး စစ်တမ်းများ၊ 

မတရားဖိ�ှပ်ိြခငး်ဆုိငရ်ာြပစ်မ� စစ်တမ်းများ) ပါဝငသ်ည့် 

သးီသန ့အ်ေ�ကာငး်အရာများကို  ေပါငး်စည်းထားေသာ သိုမ့ဟတု် 

VAWG�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ ေမးခွနး်များ ပါဝငသ်ည်။ 

ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ�၊ ကလုသမဂ� လဦူးေရရနပုံ်ေငအွဖွဲ� �ငှ့ ်

ကလုသမဂ�စာရငး်အငး်ဌာနတိုသ့ည် အစုိးရများ �ငှ့ ်

၎ငး်တို�့ ိငုင်ဆုိံငရ်ာ စာရငး်အငး်�ံုးများအား လူဦးေရ အေြခြပု 

VAWG ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ� ေလလ့ာြခငး်များ ြပုလပ်ုရန၊် ေကာက်ယူရန၊် 

အချက်အလက်များကို ေပါငး်စည်းရန�်ငှ့ ် VAWGဆုိငရ်ာ 

��နး်ကနိး်များအား ဆနး်စစ်ေလလ့ာရနအ်တကွ် အဆင့ဆ်င့ ်

လမ်း��နခ်ျက်များ ေဖာ်ြပထားေသာ နည်းကိရိယာအစုံအား 

ေဖာ်ေဆာငေ်ပးထားသည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်အာဆီယံ VAWG 

အချက်အလကလ်မ်း��နခ်ျက်များသည် VAWG ပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာမ�များ �ငှ့ ်အချက်အလက်ဆုိငရ်ာ အဓိကကိစ�ရပ်များကို 

အကျဉ်းချုပ်ေဖာ်ြပရန ်�ငှ့ ်ရ�ှ�ိိငုေ်သာ လမ်း��နခ်ျက်များကို 

မီှြငမ်းကိုးကားရန ်ရည်ရွယ်သည်။ 

 

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ စစ်တမ်းများအရ VAWG အမျိုးအစားများ 

VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းတငွ ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ၊ စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့ ်

စီးပွါးေရးဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များပါဝငသ်ည်။ VAWG 

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ကို ထိေရာက်စွာ တိငုး်တာရနအ်တကွ် 

စစ်တမ်းေမးခွနး်များအေနြဖင့ ်စနစ်တကျ�ငှ့ ်စံချိနစံ်��နး်ြဖင့ ်

တိုငး်တာ�ိငုေ်သာ တကိျေသာအြပုအမူမျိုးစုံကို 

စူးစမ်းေမးြမနး်သင့သ်ည်။ အ�ကမ်းဖကမ်�များ�ငှ့ ်

ရငဆုိ်င�်ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ အထူးသြဖင့ ်ရငး်�ှးီေသာ 

လက်တွဲေဖာ်ဆက်ဆံေရးများ �ငှ့ ်မိသားစုများ အတွငး် 

အ�ကမ်းဖက်မ� တစ်မျိုး�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်စဥ်များစွာ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရတတ်သည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်စစ်တမ်းသည် 

အမျိုးသမီးများအား ၎ငး်တို၏့ ဘဝတစ်ေလ�ာက�်ငှ့ ်လွနခ့ဲ်ေသာ 

(၁၂)လအတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ� အမျိုးအစားအားလံုး (ဥပမာ - 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ထိပါးေ�ာှင့ယှ်က်မ��ငှ့ ်အတငး်အဓမ� ထိမ်းြမားေစမ� 

) တိုအ့ား ေကာက်ယူခွင့ြ်ပုသင့သ်ည်။အမျိုးသမီးများ 

အ�ကမ်းဖက်ခံရသည့် ေနရာများ ြဖစ်ေသာ ြပည်သူပုိငေ်နရာများ ( 

လမ်းများ၊ ြပည်သူပုိင ်ခရီးသွားပုိေ့ဆာငေ်ရး) ၊ ပုဂ�လိကပုိငေ်နရာများ 

(အိမ်၊ အဖွဲ�အစည်းများ) �ငှ့ ်အလုပ်�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ 

ပတ်ဝနး်ကျငမ်ျားကဲသ့ိုေ့သာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ �ကံုေတွ�ရသည့် 

ေနရာများကိလုည်း အချကအ်လက်ေကာက်ယူရန ်အေရး�ကီးသည်။ 

 

VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်၏ အားသာချက်များ 

VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်၏ ေကာငး်ကျိုးများမှာ 

လူဦးေရအတွငး်�ှိ VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ ခန ့မှ်နး်မ�များကို ပ့ံပုိး�ိငု�်ပီး 

အ��ရာယ်ြဖစ်ေစ�ိငုေ်သာ အချက်များ �ငှ့ ်VAWGအား 

ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ အချကက်ိလုည်း ထုတေ်ဖာ်ေပး�ိငုသ်ည်။ VAWG 

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်များသည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ၏ ဘဝ�ှိ အ�ကမ်းဖကမ်�ဆုိငရ်ာ အတတိ်ြဖစ်ရပ်များ 

�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�၏ ေနာက်ဆကတ်ွဲ အကျိုးဆက်များကို 

ေဖာ်ြပ�ိငုြ်ခငး်၊ အ�ကမ်းဖက်မ�ရငဆုိ်ငရ်ေသာ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ၏ တူညီေသာ ဝိေသသလက�ဏာများ၊ 

ကျူးလနွသူ်များ၏အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်VAWG  

ခံစားရသူများ၏ အကအူညီ�ှာေဖွေသာ အြပုအမ�များအား 

ေဖာ်ထတု�်ိငုသ်ည်။ VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်များမှ 

ေတွ� �ှိချက်များအား သတ်မှတထ်ားေသာ 

အ��ရာယ်�ှ�ိိငုေ်ချအချက်များ၊ VAWG ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ အချက်များ၊ 

ကာကွယ်ရန ်အချက်များ �ငှ့ ်ေနာက်ဆကတ်ွဲအကျိုးဆက်များအေပါ် 

အေြခခံ၍ �ကိုတငက်ာကွယ်မ� အစီအစဉ်များ ေရးဆဲွရန ်

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။  အကအူညီ�ှာေဖွေသာ အမူအကျင့မ်ျားဆုိငရ်ာ 

သတငး်အချကအ်လက်များ အေြခခံဝနေ်ဆာငမ်�များ ၏ 

အရည်အေသွး �ငှ့ ်လကလ်ှမ်းမီှမ� ေကာငး်မွနတ်ိုးတက်ေစရန ်

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

 

ထို VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်များကို အေြခခံမူအြဖစ် 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 19 

သတ်မှတ်�ပီး အြခားြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့� ေလလ့ာချက်များ�ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်၍ 

VAWG ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာအချကမ်ျား�ငှ့ ်

VAWGမှ လတွ်ေြမာက်လာသူများ၏ အကူအညီ�ှာေဖွေသာ 

အမူအကျင့မ်ျား ေြပာငး်လဲမ�ကို ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာ�ိငုသ်ည်။ 

VAWG ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�ေလလ့ာချက်များအား ၅-၁၀�စ်ှ တစ်�ကိမ် 

တိုငး်တွင ်ြပုလုပ်ေသာေ�ကာင့ ်ပုံစံများ �ငှ့ ်ေခတ်ေပါ် 

အေြခအေနများအား ေလလ့ာဆနး်စစ်�ိငုသ်ည်။ VAWG 

ပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာမ�များသည် VAWG ပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာမ�များမှ 

ကူညီအားြဖည့်ေပးေသာ ကရိိယာတစ်ခုြဖစ်�ိငုသ်ည်။ 

 

VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်၏ စိနေ်ခါ်မ�များ 

VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်၏ စိနေ်ခါ်မ�များမှာ 

ယငး်ေလလ့ာချက်များသည် ကုနက်ျစရတိ်�ကီးမား�ပီး 

အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်န ်ေငေွ�ကး၊ နည်းပညာ �ငှ့ ်

လူအ့ရငး်အြမစ်များ၊  �ငှ့ ်ပစ�ည်းကရိိယာများ �ငှ့ ် သငတ်နး်များ 

အတကွ် ြမုပ်�ှမံ�များစွာ လိအုပ်သည်။ VAWG 

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်၏ ကုနက်ျစရတိ်များအရ ပုံမှနအ်ားြခင့ ်

�ိငုင်မံျားသည် အချိနအ်တိုငး်အတာ တစ်ခုအတွငး်  

တစ်�ကိမ်တည်းသာ ေလလ့ာမ�ြပုလုပ်�ကသည်။ VAWG 

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်များ၏ အြခားေသာစိနေ်ခါ်မ�များမှာ  

နည်းပညာ(methodology)အား ေကာငး်မွနစွ်ာ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ�်ိငုေ်စရန ်ြဖစ်သည်။  သိုမှ့သာ 

စုေဆာငး်ထားေသာ အချက်အလက်များသည် ခုိငလ်ံု�ပီး 

စိတ်ချရမည်ြဖစ်�ပီး စစ်တမ်းတွင ်ပါဝငေ်သာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများသာမက အငတ်ာဗျူးသူများကိုလည်း 

ကာကွယ်ေပး�ိငုရ်န ်ကျင့ဝ်တ်များ�ငှ့ ်ေဘးကငး်လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအား ေကာငး်စွာလိကု်နာရမည်ြဖစ်သည်။ 

�ိငုင်တံကာ အသအိမှတ်ြပု တရားဝငစံ်နည်းပညာများအား 

အသံုးမြပုပါက စစ်တမ်းေတွ� �ှိချက်များ၏ တရားဝငခုိ်ငမ်ာမ�အား 

ေလျာ့နည်းေစ�ပီး �ိငုင်မံျားအ�ကား ��ငိး်ယှဉ်မ�များအား 

အတားအဆီးြဖစ်ေစသည်။ ေဒသတွငး်�ငှ့က်မ�ာလံုးဆုိငရ်ာ 

�ကိုးပမ်းအားထတု်မ�များကို ေစာင့�်ကည့်ရနအ်တကွ် ေဒသတွငး်�ငှ့ ်

ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ ထုတ်ေပးရန ်�ိငုင်မံျားအ�ကား 

��ငိး်ယှဉ်မ�များသည်အေရး�ကီးသည်။ 

 

လူများအေနြဖင့ ်၎ငး်တို၏့ အေတွ�အ�ကံု များအား ေြပာ�ကားရန ်

ြငငး်ဆုိေသာအခါ  “ ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားြခငး် မ�ှိမ�” (Non-

disclosure) သည် ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်၏ ြပဿနာတစ်ခု 

ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ “ ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားြခငး် မ�ှိမ�” (Non-disclosure) 

ပမာဏအား မသ�ိှိ�ိငုြ်ခငး်�ငှ့ ်ပုံေသမဟတု်ဘ ဲ

ေြပာငး်လ�ဲိငုြ်ခငး်ေ�ကာင့ ် ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်များ၏ 

အ�ကမ်းဖက်မ���နး်သည် လက်ေတွ�မကျသည်အထိ နည်းပါး�ပီး 

ပျံ� �ှံမ့�ရလဒမ်ျားအား ကေမာကက်မြဖစ်ေစသည်။ ထိုက့ဲသ့ိုေ့သာ 

ရလဒမ်ျားသည် စီမံချက်ေရးဆဲွြခငး်၊ မူဝါဒ �ငှ့ ်

အစီအစဉ်များေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်အေပါ် အ�တုလ်က�ဏာ 

သက်ေရာက်မ��ှိ�ပီး ��ငိး်ယှဉ်ေသာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်

အသံုးြပုေသာအခါတငွလ်ည်း တနဖိ်ုးေလျာ့နည်းသည်။ VAWG ၏ 

ထိလွယ်�ှလွယ်ေသာ သေဘာသဘာဝ �ငှ့ ်“ထတု်ေဖာ်ေြပာ�ကားြခငး် 

မ�ှိမ�” (Non-disclosure)”အား ေလ�ာ့ချ�ိငုေ်စရန ်

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်ြပုလုပ်ရာတငွ ်ကျင့ဝ်တ် �ငှ့ ်

လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ စံချိနစံ်��နး်များ �ငှ့ ်အငတ်ာဗျုးသူများအား 

ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးြခငး်များ လိုအပ်သည်။ 

 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များ 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များအား ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်အစုိးရ 

ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်ဌာနများ၊ အစုိးရမဟတု်ေသာ  ဝနေ်ဆာငမ်� 

ေပးသူများ၊ အစုိးရ �ငှ့ ်ပုဂ�လိက ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဌာနများ၊ ခုိလ�ံရာေနရာများ၊ အေရးေပါ် ဖနုး်လိငုး်များ၊ 

ရဲများ �ငှ့တ်ရားစီရငေ်ရး အရာ�ှိများမှ ေကာက်ယူစုေဆာငး်သည်။ 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များသည် VAWGမှ 

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများအဖို ့ လက်�ှ�ိငှ့ ်ေဒသဆုိငရ်ာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်ြခငး်များအား သ�ိှနိားလည်ရနအ်တကွ်  VAWG 

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလလ့ာချက်များအား အလွယ်တကူ 

လက်လှမ်းမီှရ�ှ�ိိငုရ်န ်�ငှ့ ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည့် အေရး�ကီးေသာ 

သတငး်အချကအ်လက် အရငး်အြမစ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ VAWG 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များသည် VAWG မှ 

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများအား ဝနေ်ဆာငမ်� လကလ်ှမ်းမီ ရ�ှိေရး၊ 

တိုင�်ကားထားေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံ၊ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ချက်များ၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ အရည်အေသွး�ငှ့ ်လက်လှမ်းမီှရ�ှ�ိိငုမ်�စေသာ 

သတငး်အချကအ်လက်များကို ပ့ံပုိးေပးသည်။ 

 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�အချကအ်လက်များကို VAWG အား အစီရငခံ်ြခငး်�ငှ့ ်

တံု ့ြပနမ်�ပုံစံများ�ငှ့ ်ေခတ်ေရစီးေ�ကာငး်များကို စူးစမ်းေလလ့ာရန�်ငှ့ ်

စီမံခန ့ခဲွ်မ�အချကအ်လက်များသည် ဝနေ်ဆာငမ်�များ အသံုးြပုမ�ကို 

သ�ုပ်ေဖာ�်ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်အစီအစဉ်ဆဲွြခငး်�ငှ့ ်

အရငး်အြမစ်ခဲွေဝြခငး်တိုက့ို သတငး်ေပးရန ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

ထိုသတငး်အချက်အလက်များမှာ အမျိုးသမီးများ၏ 

ရငဆုိ်င�်ကံုေတွခ့ဲရမ��ငှ့ ်ဆက်စပ်တိုင�်ကားထားသည့် VAWG 

ြဖစ်ရပ်များ၏ အေရအတကွ် �ငှ့ ်အမျိုးအစား ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

လိုအပ်မ��ငှ့ ်လကလ်ှမ်းမီှရ�ှ�ိိငုမ်�၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရ�ှိမ��ငှ့ ်

အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ငှ့ ်ရငဆုိ်ငေ်နရေသာ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ၏ လိအုပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို သတ်မှတထ်ားေသာ 

အချိနအ်တိုငး်အတာ�ငှ့ ်က�၊ ခ�ိုငမ်ျား၊ စီရငစု်များ �ငှ့ ်ေဒသများ 



 

 
20 I အ�စ်ှချုပ် အစီရငခံ်စာ 

အတငွး် တံုံ ့ြပန ်ြဖည့်ဆည်း�ိငုေ်သာ စွမ်းရည်�ှိမ�စသည်တို ့ ြဖစ်သည်။ 

 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်အလကမ်ျား စုေဆာငး်မ�သည် 

အေရးပါေသာလ်ည်း မှတတ်မ်းများ သမ်ိးဆည်းြခငး် �ငှ့ ်

မှတ်ပုံတငမ်ျားအား စာရငး်သွငး်ေသာအချိနတ်ွင ်ယုံ�ကည်စိတ်ချရန ်

လိုအပ်ေသာေ�ကာင့ ်မှတ်ပုံတငစ်နစ်အား စာရငး်သွငး်ြခငး် 

အဆင့အ်ား တိုးတက်ေအာင ်ြပုလုပ်ရန ်အေရး�ကးီဆုံးြဖစ်သည်။ 

အာဆီယံ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင် ံအချို�တွင ်စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များသည် VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ၏ 

တစ်ခုတည်းေသာ သိုမ့ဟုတ် အေကာငး်ဆုံးရ�ှ�ိိငုေ်သာ 

အရငး်အြမစ် ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ အထူးသြဖင့ ်ပျံ� � ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ�ဆုိငရ်ာ 

စစ်တမ်းများ မ�ှြိခငး် �ငှ့ ်ေခတ်ေနာကက်ျေနေသာ �ိငုင်အံချို�တွင ်

ြဖစ်�ိငုသ်ည်။  

 

ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များသည် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူရန ်�ငှ့ ်ဆနး်စစ်ေလလ့ာရန ်

အမျိုးမျိုးေသာ အချက်အလက် စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်များအား 

အသံုးြပုသည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ စာရွက်စာတမ်း ြဖင့ ်မှတ်ပုံတငြ်ခငး် 

သိုမ့ဟတု် စာရငး်သမ်ိးဆည်းြခငး် စနစ်များ၊ ကွနြ်ပူတာ�ငှ့ ်

အချက်အလက် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ စနစ်များ �ငှ့ ်ကနွြ်ပူတာ �ငှ့ ်

ဝက်ဘအ်ေြခြပု အမ�စီမံခန ့ခဲွ်မ� စနစ်များ ြဖစ်သည်။ 

 

VAWG စီမံခန ့ခ်ွမဲ� အချကအ်လကမ်ျား အားေကာငး်ေစြခငး်  

စီမံေရးရာအချက်အလက်များ ေကာကယူ်ရာတငွ ်ခ�ိုငခဲွ်၊ ခ�ိုင၊် 

ြပည်နယ်/တိုငး် �ငှ့ ်အမျိုးသားအဆင့တ်ငွ ်အုပ်ချုပ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များအား မည်သို ့ စာရငး်သွငး်ြခငး် ၊ 

မှတတ်မ်းတငြ်ခငး် �ငှ့ ်ေပါငး်စည်းြခငး် စသည်တိုတ့ွင ် ကွလဲွဲမ�များ 

မ�ကာခဏ �ှိတတ်သည်။ ၎ငး်သည် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များ၏ တကိျမ�၊ �ပီးြပည့်စုံမ� �ငှ့ ်လ�မ်းြခံုမ�တိုတ့ငွ ်  

ကွလဲွဲချက်များ ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။ 

 

VAWGမှ လတွ်ေြမာက်လာသူများ သိုမ့ဟတု် အ�ကမ်းဖက်မ� 

ြဖစ်စဥ်များသည် ေအဂျငစီ်တစ်ခု သိုမ့ဟတု် အဖွဲ�အစည်းတစ်ခု 

ထက်ပုိ၍ သိုမ့ဟတု် အဖွဲ�အစည်းတစ်ခုတည်းမှ �ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ 

စာရငး်သွငး်မိပါက “�စ်ှ�ကိမ် ေရတကွ်ြခငး် ”(double counting) 

ဆုိငရ်ာ စုိးရိမ် ပူပနမ်�များ�ှိသည်။ ေအဂျငစီ်အဖွဲ�တစ်ခု သိုမ့ဟုတ် 

အဖွဲ�အစည်းတစ်ခု၏  မှတတ်မ်းသမ်ိးဆည်းမ�စနစ်အား “�စ်ှ�ကိမ် 

ေရတကွ်ြခငး်” အလားအလာအား ခဲွြခားထုတ်ေဖာ်ြခငး် �ငှ့ ်

အမှနြ်ပုြပငြ်ခငး် တိုသ့ည် အေရး�ကီးသည်။ သိုေ့သာလ်ည်း “�စ်ှ�ကိမ် 

ေရတကွ်ြခငး်”သည် VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရး အချက်အလက်များတငွ ်

အ�မဲတ ေစြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ြပဿနာ တစ်ရပ် မဟတု်ေပ။ 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များသည် ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွါးမ�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များထက် အမျိုးမျိုးေသာ ရည်ရွယ်ချက်များ 

ပုိမုိလုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည်။ VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များအား စာရငး်သွငး်ရာ၌ VAWG ြဖစ်စဉ်များ 

ထုတ်ေဖာ်ြခငး်၊ တိငု�်ကားြခငး် �ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် �ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရ�ှိခ့ဲေသာ VAWGမှ 

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများအေ�ကာငး် ထငဟ်ပ်ေစ�ပီး ေယဘူယျ 

လူဦးေရ�ှိ ြပဿနာပမာဏကို မထငဟ်ပ်ေစပါ။ VAWG 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များသည် မ�ခငး်ြဖစ်စဉ်များအား 

ေဖာ်ြပ�ပီး အမျိုးသမီးများ ဝနေ်ဆာငမ်� ရယူခ့ဲေသာ အ�ကိမ်အေရ 

အတကွ်၊ ေတာငး်ခံခ့ဲေသာ အကအူညီအမျိုးအစားများ၊ �ငှ့ ်

ေပးအပ်ခ့ဲေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ေြခရာခံခွင့ြ်ပုသည်။ 

 

ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များအေနြဖင့ ်စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များ စီးဆငး်ရ�ှိမ�ဆုိငရ်ာ စိနေ်ခါ်မ�များ�ငှ့ ်

ရငဆုိ်ငရ်သည်။ အေ�ကာငး်အရငး်မှာ ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်

ေအဂျငစီ်များ၏ အဆင့တ်ိုငး်တွင ်စာရွက်စာတမ်းအေြခြပု �ငှ့ ်

ကွနြ်ပူတာအေြခြပု စနစ်များ တူညီစွာ တသတ်မတ်တည်း 

သံုးစဲွမ�မ�ှိြခငး်ေ�ကာင့ ်ခ�ိုငခဲွ်မှ ခ�ိုငသ်ို ့ ၊ ြပည်နယ်/တိုငး် �ငှ့ ်

�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ အဆင့မ်ျားတွင ်အချကအ်လက်များ ရ�ှိမ� 

ေ�းှေကးွြခငး်�ငှ့ ်အချက်အလက်များ တစ်စုတစ်စည်းတည်းမ�ှိဘ ဲ

ြပန ့က်ျဲေနမ�  �ငှ့ ်ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များအ�ကား 

အချက်အလက်မ�ေဝမ� �ငှ့ ်စုစည်းမ� လမ်းေ�ကာငး် 

ယုိယွငး်ေနြခငး်တိုေ့�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။ 

 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ� အချကအ်လက်များ အားေကာငး်လာြခငး်သည် 

အေရး�ကးီ�ပီး အသံုးဝငေ်သာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�တစ်ခု ြဖစ်သည်။ 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာအချက်အလက်များအား ပုိမုိစနစ်ကျစွာ 

လုပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များအား ထတု်ေဖာသ်�ိှ�ိ ိငု�်ပီး 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာအချက်အလက်စုေဆာငး်မ� စနစ်အားလည်း 

ပုိမုိခုိငမ်ာေကာငး်မွနေ်စရနအ်တကွ် အချက်အလက်ေပးပုိ�့ိငုသ်ည်။ 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်အလကမ်ျားအား ေကာက်ယူ 

အသံုးြပုြခငး် လမ်း��န ်သိုမ့ဟတု် နည်းလမ်းများအတကွ် 

လိုအပ်ချက်များအရ ေနာငလ်ာမည့် အခနး်တငွ ်

VAWGစီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်အလကမ်ျား ေကာက်ယူြခငး်ကို 

မည်သို ့ တိုးတက်ေကာငး်မွနေ်စမည့် နည်းလမ်းကို 

ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

VAWG စီမံခန ့ခ်ွေဲရးရာ အချကအ်လက်များအား 

ဆန်းစစ်ေလလ့ာြခငး် �ငှ့ ်အစီရငခ်ံြခငး် 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်အလကမ်ျားကို ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး် 

�ငှ့ ်အစီရငခံ်ြခငး်ဆုိငရ်ာ က�မ်းကျငမ်�များမ�ှိသြဖင့ ်ေကာငး်မွနစွ်ာ 

ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�မြပုလုပ်�ိငု�်ကေချ။ ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 21 

ေအဂျငစီ်များ ရငဆုိ်ငေ်နရေသာ ြပဿနာများမှာ 

အချက်အလက်များအား ဆနး်စစ်မ��ိငုမ်� စွမ်းရည် မ�ှိြခငး်၊  

အချက်အလက်ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်အား လမ်း��နေ်ပး�ိငုေ်သာ 

VAWG ဆုိငရ်ာ သအီိုရီများ �ငှ့ ်စာေပများအား နားလည်မ� �ငှ့ ်

ဗဟသုုတ မ�ှိြခငး် ၊ VAWG အချကအ်လက်များအား  

(တငြ်ပလိုေသာ ရည်ရွယ်သူများအေပါ်လိကု်၍) မည်သို ့ 

အေကာငး်ဆုံး တငြ်ပအစီရငခံ်ရမည်ကို နားလည်မ�မ�ှိြခငး် 

တို ့ြဖစ်သည်။ 

 

VAWG စီမံခန ့ခ်ွေဲရးရာ အချကအ်လက်များ အသံးုြပုပုံ 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်အလကမ်ျား အသံုးဝငေ်စရန ်

အတကွ် မူဝါဒေရးဆဲွသူများ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ၊ ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းများ အေနြဖင့ ်VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များအား ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်များြပုလုပ်ရာတွင ်ကွာဟချက်များ �ငှ့ ်

စိနေ်ခါ်မ�များအား ေြဖ�ငှး်ရန ်အေရး�ကးီသည်။ စီမံခန ့ခဲွ်မ� 

အချက်အလက်များသည် VAWG မှ 

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများအတကွ် မ�ှိမြဖစ်လိအုပ်ေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ကနဦးသံုးစဲွခွင့ ်ရ�ှိေသာအချက်များ�ငှ့ ်

လက်လှမ်းမီှရ�ှ�ိိငုေ်သာ 

အချက်အလက်များကိုေပး�ိငုသ်ည်။စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များအား ပုံမှနေ်ကာကယူ်ပါက သတငး်ေပးပုိမ့�များ၊ 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ�များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ရ�ှိ�ိငုမ်�များ ၊ 

အရည်အေသွး �ငှ့ ်လကလ်ှမ်းမီှ ရ�ှ�ိိငုမ်� ပုံစံ�ငှ့ ်

ေခတ်ေပါ်အေြခအေနများဆုိငရ်ာ အေရး�ကီးေသာ 

အချက်အလက်များ ။ ကို ေပး�ိငုသ်ည်။ ဤသိုေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်သည် 

အစုိးရများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးအပ်သူများအား အေြခခံဝနေ်ဆာငမ်� 

လိုအပ်ေနမ�များ�ငှ့ ်က�မျိုးစုံ ၏ဝနေ်ဆာငမ်�လိအုပ်ချက်များ 

မည်သို ့ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေနေ�ကာငး်ကိ ု

ေလလ့ာေစာင့�်ကည့်ခွင့ြ်ပုသည်။ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များသည် ရပ်ရွာတစ်ရွာအတငွး်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�အဆင့မ်ျား�ငှ့ ်မ�ှိမြဖစ်လိအုပ်ေသာဝနေ်ဆာငမ်��ှိ 

ကွာဟချက်များအား လှစ်ဟပ်ြပသ�ိငုသ်ည်။ 

 

အစုိးရများ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များသည် VAWG 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များကို စီမံချက်များ ေရးဆဲွြခငး်၊ 

စီမံချက်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်၊ မူဝါဒေရးဆဲွြခငး်၊ 

ကုနက်ျမ�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များ ြပုလုပ်ြခငး်၊ 

ဘတ်ဂျက်များခဲွေဝြခငး်၊ �ငှ့ ်ကျားမေရးရာ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ� 

ဆုိငရ်ာဘတ်ဂျက်ေပးေဝြခငး်များတွင ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။  

ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်အလက် ေကာက်ယူြခငး် 

�ငှ့ ်ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်တိုအ့ား အသံုးြပုကာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်ြခငး်များအား ပုိမုိထေိရာက်ေအာင ်

လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည်။ VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်အလက် 

များအား အသံုးြပုြခငး်ကို တိုးတက်ေစရနအ်တကွ် ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်က�များ�ငှ့ ်အဆင့မ်ျားတငွ ်VAWG 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များ ေကာက်ယူြခငး်၊ စုေပါငး်ြခငး် 

�ငှ့ ်ေဝမ�ြခငး် �ငှ့ ်သကဆုိ်ငေ်သာ အေလအ့ကျင့ ်များအား 

ပထမဦးစွာ တိုးတက်ေကာငး်မွနရ်န ်ြပုလပ်ုရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

VAWG အချကအ်လကမ်ျားအား လ�ို � ဝှက်ထနိ်းသမ်ိးထားေရး �ငှ့ ်

လံုြခံုေရး �ငှ့ ်အချက်အလကမ်�ေဝေရး  

တစ်ဦးချငး်စီ၏ အချက်အလက်များအား လံုြခံုစွာထား�ပီး 

လ�ို� ဝှကထ်ိနး်သမ်ိးထားမ�သည် ကျင့ဝ်တ်�ငှ့က်ိုက်ညီကာ 

အရည်အေသွး ြပည့်ဝေသာဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်ြခငး်၏ 

အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်သည်။ အချကအ်လက်ေရးရာလံုြခံုေရးသည် 

ပုဂ�ိုလ်ေရးရာအချက်အလက်များ ကာကွယ်ြခငး်�ငှ့ ်ပုဂ�ိုလ်ေရးရာ 

သိုမ့ဟတု် ထိခုိကလ်ွယ်ေသာ သတငး်အချက်အလက်များအား 

လံုြခံုေအာင ်ထနိး်သမ်ိးြခငး်တို ့ ပါဝငသ်ည်။ ပုဂ�ိုလ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များပါဝငေ်သာ အချကအ်လက်များအား ယငး်ကဲသ့ို ့ 

မပါဝငေ်သာ အချက်အလက်များ( ကိနး်ဂဏနး် အကျဉ်းချုပ် 

စသည်)ထက်  ြမင့မ်ားေသာ လံုြခံုေရးများချမှတ်ကာ 

ထိနး်သမ်ိးထားသင့သ်ည်။ အချက်အလက်များ လံုြခံုေရး �ငှ့ ်

အခွင့မ်�ှိသူများ ဝငေ်ရာက်�ကည့�်��ိငုြ်ခငး်၊ အချက်အလက်များအား 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားြခငး်၊ ေြပာငး်လဲြခငး် �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

ဖျက်ဆီးြခငး်တိုမှ့ ကာကွယ်ရန ်အေရး�ကီးသည်။ လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ 

အေလအ့ကျင့မ်ျားတွင ်စာရွကစ်ာတမ်းအေြခြပုမှတ်တမ်းများ၊ 

အမ�တွဲများ၊ လနူာ သိုမ့ဟတု် အမ�သည်၏ မှတတ်မ်းများအြပင ်

ကွနြ်ပူတာ �ငှ့ ်ဝက်ဘဆုိ်ဒ ်အေြခြပု အချက်အလက်စီမံခန ့ခဲွ်မ� �ငှ့ ်

အမ� စီမံခန ့ခဲွ်မ� စနစ်များပါဝငသ်ည်။ 

 

အချို� �ိငုင်မံျားတွင ်ကိုယ်ပုိငအ်ချက်အလက်များအား 

အခွင့အ်ာဏာ�ှိသူများသာ လကလ်ှမ်းမီ�ကည့်���ိငု�်ပီး 

အချက်အလကလ်ံုြခံုေရး�ငှ့ ်ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

အချက်အလက်များအား လျို� ဝှကထ်ိနး်သမ်ိးထားေရးအတွက် 

နည်းဗျူဟာများကို ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ၊ ရဲများ �ငှ့ ်တရားေရးရာ 

ေအဂျငစီ်များ၏ ကျင့ဝ်တ�်ငှ့ ်ဥပေဒဆုိငရ်ာ တာဝနမ်ျားအရသာ 

အသေိပးရမည်ဟု ြပဌာနး်ထားေသာ 

အမျိုးသားေရးဥပေဒများေပါ်တွင ်အေြခခံထားသည်။ 

 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးအချကအ်လက်များဆုိငရ်ာ ကိုယ်ေရးလံုြခံုမ��ငှ့ ်

လ�ို� ဝှကထ်ိနး်သမ်ိးထားြခငး်ဆုိငရ်ာ ကစိ�ရပ်များအရ ဝန�်ကီးဌာနများ 

၊ ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများတွင ်စီမံခန ့ခဲွ်မ�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက် စီမံခန ့ခဲွ်မ��ငှ့ ်အချကအ်လက်မ�ေဝ�ိငုရ်နအ်တကွ် 



 

 
22 I အ�စ်ှချုပ် အစီရငခံ်စာ 

ေကာငး်မွနစွ်ာေရးဆဲွထားေသာ လုပ်ေဆာငမ်� စံ��နး် လုပ်ငနး်စဥ်များ၊ 

လုပ်ထံုးများ�ှိရန ်အေရးပါသည်။ ၎ငး်တွင ်

အထူးသတ်မှတ်ထားေသာ အေလအ့ကျင့မ်ျားြဖစ်သည့် VAWG 

မှလတွ်ေြမာက်သူများ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ �ငှ့ ်

သတငး်အချကအ်လက်များအြပင ်VAWG ြဖစ်ရပ်များ သိုမ့ဟတု် 

အမ�ကိစ�များ၏ ကျူးလနွသူ်များ၏ 

ကိုယ်ေရးအချကအ်လက်များဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များအား လ�ို� ဝှက်စွာ ထိနး်သမ်ိးထားြခငး် �ငှ့ ်

ကာကွယ်ေပးြခငး်တိုပ့ါဝငသ်ည်။ 

 

စီမံခန ့်ခွေဲရးရာ အချကအ်လက်များ၏ အရည်အေသးွ အာမခံချက ်

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များ၏ အရည်အေသွး 

အာမခံချက်ေပးြခငး်တွင ်တိကျမ� �ငှ့ ်ယုံ�ကည်စိတ်ချမ�တိုအ့တွက် 

ပုံမှန ်ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာြခငး်များ လိအုပ်သည်။ သိုေ့သာ် 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတငွ ်များေသာအားြဖင့ ်VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များအား စစ်ေဆးအတည်ြပု�ိငုေ်သာ အရည်အေသွး 

အာမခံချက် အဆင့မ်ျား �ငှ့ ်စနစ်များ မ�ှိေချ။ ထိုအ့ြပင ်

မှတ်ပုံတငြ်ခငး်၊ မှတတ်မ်းများ သမ်ိးဆည်းြခငး် စနစ်များ �ငှ့ ်

အချက်အလက် စီမံခန ့ခဲွ်မ� စနစ်မျာသည်  ေယဘူယျအားြဖင့တ်ကိျမ�၊ 

ယုံ�ကည်စိတ်ချရမ��ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာစံများ အပါအဝင ်

အချက်အလက်စုေဆာငး်မ�တွင ်

အနမ့်ိဆုံးလက်ခံ�ိငုေ်သာစံ��နး်များ�ငှ့ ်မကိကု်ညီ�ကေပ။ 

ေအဂျငစီ်များ�ကား �ကီး�ကပ်မ�ေကာ်မတီ သိုမ့ဟတု် 

အလုပ်အဖွဲ�များသည် VAWG အချက်အလက်များအား တိကျမ� �ငှ့ ်

ယုံ�ကည်စိတ်ချရမ�တိုအ့ား ေလလ့ာေစာင့�်ကည့်ရာတွင ်

အေရး�ကးီေသာ အခနး်က�မှ ပါဝငသ်ည်။ 

 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ ကုနက်ျမ� 

အချက်အလက်များ 

VAWG သည် အ�ကမ်းဖက်မ�ကို �ကံုေတွ�ရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများကိုသာမက မိသားစုများ၊ အသိုငး်အဝုိငး်များ၊ 

စီးပွားေရးများ၊အဖွဲ�အစည်းများ၊ အစုိးရများ�ငှ့ ်

လူအ့ဖွဲ�အစည်းများကိုပါ 

ထိခုိက်ေစေသာကနုက်ျစရတိ်များအပါအဝင ်

လူအ့ဖွဲ�အစည်းများအတကွ် �ကီးမားေသာ ကုနက်ျစရတိ်များ �ှိသည်။ 

VAWG၏ ကုနက်ျစရတိ်သည် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� စနစ်များ၊ 

လူမ�ေရးရာ အေထာက်အပ့ံများ �ငှ့ ်လူမ�ဖူလံုေရး စနစ်များ၊ 

ရဲအဖွဲ�များ၊ ဥပေဒ �ငှ့ ်တရားစီရငေ်ရး စနစ်များ �ငှ့ ်စီးပွားေရး �ငှ့ ်

လူသားေရးရာ ဖွံ� �ဖိုးတိးုတက်ေရး တိုက့ိလုည်း ထိခုိက်ေစသည်။ 

VAWG ဆုိငရ်ာ ကနုက်ျမ� တကွ်ချက်ြခငး်သည် VAWG၏ 

အဆင့မ်ျိုးစုံ �ငှ့ ်က�မျိုးစုံ�ှိ အကျိုးဆက်များအား စိစစ်ြခငး် �ငှ့ ်

ဆနး်စစ်ေလလ့ာြခငး် နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ မတူညီေသာ 

ရည်ရွယ်ချက်များ�ှိသည့် ကနုက်ျစရတိတ်ကွ်ချက်မ� 

ေလလ့ာြခငး်များအတကွ် မတူညီေသာနည်းလမ်းများ�ှိသည်။ 

၎ငး်တိုမှ့ာ အမျိုးသမီးများ၊ ရပ်ရွာများ၊ အဖွဲ�အစည်းများ၊ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ သိုမ့ဟတု် လူေ့ဘာငအ်ဖွဲ�အစည်းတစ်ခုလံုး 

(VAWG ၏ ကနုက်ျစရတိ၏် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ) အတကွ် 

VAWG ၏ ကုနက်ျစရတိ် �ငှ့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များအား 

အကဲြဖတ�်ိငုရ်န ်သိုမ့ဟတု် VAWG အား �ကိုတငက်ာကွယ်ရန ်�ငှ့ ်

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က�်ိငုရ်န ်ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ �ငှ့ ်စီမံချက်များအား 

အေကာငထ်ည်ေဖာ်ြခငး်မှတဆင့ ်VAWG အား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်

လိုအပ်ေသာ ကနုက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ်အရငး်အြမစ်များအား 

အကဲြဖတ�်ိငုရ်န ်ဥပမာ VAWG မှ လတွ်ေြမာကလ်ာသူများအား 

ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးအပ်ြခငး် ( VAWG အား 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ�ဆုိငရ်ာ ကနုက်ျမ�များ) ြဖစ်သည်။ 

 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဥပေဒများ�ငှ့မိ်သားစုကာကွယ်မ� 

ဥပေဒများအပါအဝင ်VAWG ပေပျာကေ်ရး�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ 

ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ�ငှ့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်အစီအစဉ်များကို 

အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်န ်VAWG မှ လတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ 

အမျိုးမျိုးေသာ လိုအပ်ချက်များကို တံုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေပး�ိငုေ်သာ 

အေြခခံဝနေ်ဆာငမ်�များ ေထာက်ပ့ံေပး�ိငုရ်န ်လံုေလာက်ေသာ 

အရငး်အြမစ်များ�ှိရမည်ြဖစ်သည်။ ဥပေဒ�ငှ့ ်မူဝါဒများ 

အေကာငထ်ည်ေဖာ်ြခငး်�ငှ့ ်VAWGမှ 

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများအတကွ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးအပ်ြခငး်ဆုိငရ်ာ ခန ့မှ်နး်ကနုက်ျစရတိ်များအား ဘတ်ဂျက် 

စီမံချက်ေရးဆဲွမ�ကို သတငး်ေပးပုိရ့မည်ြဖစ်သည်။ လံုေလာက်ေသာ 

ဘတ်ဂျက�်ှိြခငး်ြဖင့ ်VAWGအား �ကိုတငက်ာကွယ်ရန ်�ငှ့ ်

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ရနအ်တကွ် ထိေရာကေ်သာ ဥပေဒ �ငှ့ ်မူဝါဒများ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်အြပင ် လံုေလာက်ေသာ 

ပထဝီအေနအထား�ငှ့ ်လဦူးေရ များ ပါဝငေ်သာ အရည်အေသွး 

ြပည့်မီှေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိုပါ ေပးအပ်�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

 

VAWG ကနု်ကျစရိတဆ်ိုငရ်ာ အေလအ့ကျင့မ်ျား အတကွ် 

အရငး်အြမစ်များ 

ကလုသမဂ�အမျိုးသမီးများအဖွဲ�သည် VAWG ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာချက်များအား လုပ်ေဆာငရ်နအ်တကွ် VAWG ၏ 

ကုနက်ျစရတိ် �ငှ့ ်VAWG အား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ရနအ်တကွ် 

အရငး်အြမစ်လိုအပ်ချက်များ ခန ့မှ်နး်တကွ်ချကရ်န ်အစုိးရများ�ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းများအတကွ်  လမ်း��နခ်ျကမ်ျား�ငှ့ ်

နည်းလမ်းကရိိယာများအား အဆင့ဆ်င့ ်

ေရးဆဲွအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခ့ဲ�ကသည်။ ကလုသမဂ� 

အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၏ ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ စီမံချက်မှ 

အေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ်သငခ်နး်စာများအေပါ်အေြခခံ၍ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 23 

လမ်း��နခ်ျက်�ငှ့ ်နည်းကိရိယာများကို ေရးဆဲွခ့ဲ�က�ပီး 

ကျားမတနး်တူညီမ�ြဖစ်ေရး ကတိကဝတ်များရ�ှိေစရနအ်တကွ် 

ကျားမေရးရာတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ� စီမံချက် �ငှ့ ်ေငေွ�ကးဆုိငရ်ာ 

ကွာဟချက်များ �ငှ့ ်လိအုပ်ချက်များကို ခန ့မှ်နး်�ိငုရ်နအ်တကွ် 

ခုိငမ်ာေသာ နည်းပညာများ ပ့ံပုိးေပးခ့ဲသည်။ 

ဤနည်းကရိိယာများအား ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်၊ံ လာအိ ု

ြပည်သူဒ့မုိီကရကတ်စ် သမ�တ�ိငုင်၊ံ အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင် ံ�ငှ့ ်

ဗီယကန်မ်�ိငုင် ံတိုတ့ငွ ်အသံုးြပုေန�ပီး အနည်းဆုံးလိုအပ်ေသာ 

အေြခခံဝနေ်ဆာငမ်�များ (MPES)ကို 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေနြခငး်သည် တနဖိ်ုးသင့တ်င့�်ပီး 

အမျိုးသမီးများ၊ ၎ငး်တို၏့ မိသားစုများ �ငှ့ ်

လူေ့ဘာငအ်ဖွဲ�အစည်းများအတကွ် VAWG အား 

�ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး်�ငှ့ ်ေစာစီးစွာ ရပ်တန ့�်ိငုြ်ခငး်စေသာ 

အကျိုးေကျးဇူးများြပားေ�ကာငး် ြပသေနသည်။ 

 

VAWG ကနု်ကျစရိတတ်ကွခ်ျက်မ�ဆိုငရ်ာ နည်းပညာများ 

VAWG ဆုိငရ်ာ ဥပေဒများ �ငှ့ ်မူဝါဒများ အား 

အလံုးစုံအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

�ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအား MPES 

ေပးအပ်ြခငး်တို၏့ ခန ့မှ်နး်ကုနက်ျရတိအ်ပါအဝင ်VAWG အား 

�ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး်၊ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် �ငှ့ ်ပေပျာကေ်စြခငး် 

ဆုိငရ်ာကုနက်ျစရတိ်များအား နားလည်ေစရနအ်တကွ် 

နည်းပညာအမျိုးမျိုး အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ အဓိက နည်းပညာ(၃) ခုအား 

အာ�ှ �ငှ့ပ်စိဖိတတ်ွင ်အသံုးြပုေနသည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ 

• ကျား၊ မ ေရးရာ အေလးေပးသည့် ဘတဂ်ျက်ခဲွေဝချထားမ� 

(Gender Responsive Budgeting) ကျားမေရးရာအေပါ် 

အကျိူးသက်ေရာက်မ��ှိေသာ ဘတ်ဂျက် ဆုံးြဖတ်ချက်များ 

အစုိးရဘတ်ဂျက်များ �ငှ့ ်စီမံချက်များ၊ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ �ငှ့ ်အစီရငခံ်မ� (ဘတ်ဂျကြ်ဖစ်စဥ် 

စက်ဝနး်)  တိုအ့ား ဆနး်စစ်ေလလ့ာေသာ 

နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

• သက်ေရာက်မ� ကနုက်ျစရိတ် တကွ်ချကြ်ခငး် နည်းပညာ 

(Impact Costing Methodology)- အ�ကမ်းဖက်မ� 

ရငဆုိ်င�်ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ 

ဘဝအေပါ် အဆင့ဆ်င့ေ်သာ ကနုက်ျစရတိတ်ကွခ်ျက်မ� 

အပါအဝင ်VAWGေ�ကာင့ ်ြဖစ်ေပါ်ေသာ လူမ�စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�အလံုးစုံအား ေငေွ�ကးြဖင့ ်

တကွ်ချက်ြခငး်နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

• ယူနစ် ကနုက်ျစရိတ် တကွ်ချက်ြခငး် နည်းပညာ (Unit Costing 

methodology) - တစ် ဦး ချငး်ကနုပ်စ�ည်း�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ကနုက်ျစရိတ�်ငှ့ ်

သံုးစဲွမ���နး်များေပါ်မူတည်၍ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

�ကံုေတွ�ရေသာအမျိုးသမီး�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအတကွ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုစီ၏ စုစုေပါငး်ကုနက်ျစရိတ်များကို 

နားလည်ရန ်ရည်ရွယ်ေသာ နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 

ယူနစ်တစ်ခုစီ၏ ကနုက်ျမ�ဆုိငရ်ာ တကွခ်ျက်ြခငး် နည်းပညာအား 

VAWG မှ လတွ်ေြမာကလ်ာသူများ �ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ 

ကေလးသူငယ်များအတကွ် တည်�ှိဆဲ ဝနေ်ဆာငမ်�များ အဖို ့ 

အရငး်အြမစ်လိုအပ်ချကမ်ျားအား နားလည်ေစရနအ်တကွ်�ငှ့ ်MPES 

များ ြပုလုပ်ရာတငွ ်လိအုပ်ေသာ အရငး်အြမစ်များအား ခန ့မှ်နး်�ိငုရ်န ်

�ငှ့ ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ MPES တငွ ်ကျနး်မာေရး၊ တရားစီရငေ်ရး၊ 

ရဲဌာန �ငှ့ ်လူမ�ဝနေ်ဆာငမ်� က�ြဖစ်ေသာ (၂၄ နာရီ) 

အေရးေပါ်ဖနုး်လိုငး်များ ၊ ပဋပိက�များအား တစ်ေနရာတည်းတွင ်

ေြဖ�ှငး်�ိငုေ်သာ စငတ်ာများ၊ ခုိလ�ံရာ ေနရာများ၊ 

ေကာငး်ဆဲလလ်ငး်ြပုလုပ်ေပးြခငး်များ(counselling ) 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ လ�ဲေြပာငး်��နး်ဆုိမ�များြပုလုပ်ရန ်အဆက်အသွယ် 

ကွနယ်က်များ၊ သက်ဆုိငသူ်များအား စွမ်းရည်ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်များ �ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအား သငတ်နး်ေပးြခငး် စေသာ က�ေပါငး်စုံ 

ပါဝငသ်ည်။ 

 

နည်းပညာ တစ်ခုချငး်စီတွင ်အားသာချက်�ငှ့ ်ကန ့သ်တ်ချက�်ှိ�ပီး 

VAWG ကနုက်ျမ�စရိတတ်ကွ်ချက်မ�များအတကွ် တစ်ခုတည်းေသာ 

“အေကာငး်ဆုံးေသာ နည်းပညာ”ဟ၍ူ မ�ှိေချ။ အချို�ေသာ 

နည်းပညာများသည် VAWG အကျိုးသက်ေရာက်မ�ဆုိငရ်ာ 

ကုနက်ျစရတိ်များ သိုမ့ဟတု် VAWGအား �ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး်�ငှ့ ်

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်များ၏ ကနုက်ျမ�စရတိ်များ စေသာ 

အေလးေပး တကွ်ချကရ်မ�အေပါ်လိုက၍် ပုိမုိသင့ေ်လျာ်မ�များ 

�ှိသည်။ ကုနက်ျစရတိ်ေလလ့ာချက်များမှ  အေြဖထုတရ်န ်

ရည်ရွယ်သည့် သုေတသနေမးခွနး်၏ ��နြ်ပချက်ြဖင့ ်

နည်းပညာေရွးချယ်မ�များ ြပုလုပ်သင့သ်ည်။ 

 

VAWGဆုိငရ်ာ ကနုက်ျစရတိ် ေလလ့ာချက်များ ြပုလုပ်ရာတငွ ်

အ�ကီးမားဆုံးေသာ အတားအဆီးမှာ အချက်အလကရ်�ှိ�ိငုမ်� �ငှ့ ်

အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွး ပငြ်ဖစ်သည်။ ဥပမာ 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ သုေတသနများ၊ အရည်အေသွးမီ 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များ �ငှ့ ်ဘ�ာေရး �ငှ့ ်

ဘတ်ဂျက်ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ ြဖစ်သည်။ သိုေ့သာလ်ည်း 

VAWG ကနုက်ျစရတိ်ကိုေလလ့ာြခငး်သည် အစုိးရများအား 

မည်သည့်ေနရာများတွင ်VAWG များ ေပျာက်ဆုံးြခငး် သိုမ့ဟတု် 

မြပည့်စုံြခငး်ကို ေဖာ်ထတု်မ� �ပီး အားေကာငး်ေအာင ်ြပုလုပ်ရန ်

လိုအပ်သည် ကို ြပသ�ိငုသ်ည်။ဤလုပ်ငနး်စဉ်သည် 

ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ နားလည်မ�များ တည်ေဆာက်�ိငုြ်ခငး် �ငှ့ ် 

က�အသးီသးီ�ှိ အဓိက သက်ဆုိငသူ်များ�ငှ့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ 
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မိတ်ဖက်များအား VAWG ပေပျာက်ေရး၊ အေြခခံဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးေဆာငေ်ရး�ငှ့ ်အချကအ်လက်များ ေကာက်ယူေရးဆုိငရ်ာ 

�ကိုးပမ်းမ�များအတကွ်  VAWGဆုိငရ်ာ ကုနက်ျစရတိ် �ငှ့ ်

အားထတု်မ�  ဘတ်ဂျက်များချမှတ်ြခငး်�ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် 

စကားဝုိငး်များသို ့ ေခါ်ေဆာငလ်ာ�ိငုသ်ည်။ 

 

VAWGဆိုငရ်ာ ကနု်ကျမ�စရိတ ်ေလလ့ာချက်၏ အားသာမ�များ  

VAWG ကနုက်ျမ�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချကသ်ည် VAWG �ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့် ဘတ်ဂျက်ဆုိငရ်ာ ကွာဟချက်များ �ငှ့ ်

ရနပုံ်ေငမွကိကု်ညီမ�များအား မီးေမာငး် ထိုးြပေနသကဲသ့ို ့ 

ြဖစ်ေနသည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်၎ငး်တိုက့ို VAWဆုိငရ်ာ ကာကွယ်ေရး�ငှ့ ်

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေရး လုပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအား ေထာက်ပ့ံေပးေသာ 

အစုိးရ၏ ဘတ်ဂျက်များ ခုိငမ်ာေတာင့တ်ငး်လာေစရနအ်တကွ် 

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ VAWG ကုနက်ျစရတိတ်ကွ်ချက်မ�သည်  

VAWGမှ လတွ်ေြမာက်လာသူ၏ လိုအပ်ချက်များအတကွ်  

အမျိုးသားေရး ဥပေဒများ၊ လ�ပ်�ှားမ� စီမံချက်များ �ငှ့ ်ကိကု်ညီေသာ 

က�ေပါငး်စုံ မှ �ပီးြပည့်စုံသည့်  

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ချက်များအားြပုလုပ်�ိငုရ်န ်လိုအပ်ေသာ 

အရငး်အြမစ်များအား အစုိးရများထသံို ့ သက်ေသ 

အေထာက်အထားများ ေပးအပ်�ိငုခ့ဲ်သည်။ 

 

VAWGဆုိငရ်ာ ကနုက်ျစရတိ် ေလလ့ာချက်များသည် VAWG အား 

ကာကွယ်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်က�များတစ်ေလ�ာကတ်ငွ ်

ပုိမုိပူးေပါငး်ည�ိ��ငိး်မ�ကို လွယ်ကူေချာေမွ�ေစသည်။ 

အေ�ကာငး်အရငး်မှာ VAWG 

၏ေငေွ�ကးအကျိုးသက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ ်VAWG 

အသက�်ှငက်ျနရ်စ်သူများ�ငှ့သူ်တို၏့ကေလးများအား 

ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးအပ်ြခငး်ကို မှတတ်မ်းတငေ်သာ ေ�ကာင့သ်ည်။ 

ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များမှ မည်သည့် 

အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးေနေ�ကာငး် �ငှ့ ်

မည်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ လိုအပ်ေနေ�ကာငး် �ငှ့ ်

တိုးတက်ေကာငး်မွနရ်န ်လိအုပ်ေ�ကာငး် စသည်ြဖင့ ်အြပနအ်လနှ ်

ေဆွးေ�းွပဲွများ စတငရ်န ်လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည်။ 

 

ကုနက်ျစရတိတ်ကွ်ချက်ြခငး် ေလလ့ာမ�များသည် VAWG 

ကာကွယ်ေရး�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ရးဥပေဒများ�ငှ့ ်မူဝါဒများအား 

အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်န ်အားထတု်မ�များကို ပ့ံပုိးေပးသည်။VAWG 

ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာတကွ်ချက်ြခငး်  ေလလ့ာချက်များသည် 

အေရးပါေသာ သက်ေသအေထာကအ်ထားအေြခြပု 

မူဝါဒေထာက်ခံအားေပးေရး ကိရိယာြဖစ်�ပီး VAWGအား 

အဆုံးသတ်ေစ�ိငုေ်ရးအတကွ် မူဝါဒေရးရာ ေဆွးေ�းွမ�များ �ငှ့ ်

အဆင့ြ်မင့�်ပီး ထိေရာက်ေသာမူဝါဒများ �ငှ့ ်အစီအစဉ်များအား 

သတငး်ေပး�ိငုရ်န၊် မူဝါဒများ �ငှ့ ်စီမံချက်များ၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များအား အကဲြဖတ်စစ်ေဆး�ိငုရ်န၊် 

အရငး်အြမစ်ဆုိငရ်ာ ေဆာ်�သစည်း�ံုးမ�များအား ေထာက်ပ့ံရန ်�ငှ့ ်

�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ၊ ေဒသဆုိငရ်ာ �ငှ့ ်�ိငုင်တံကာဆုိငရ်ာ 

ကတကိဝတ်များအား ပုိမုိအားေကာငး်လာေစရန ်ပံပုိးေပးသည်။ 

VAWG ကနုက်ျစရတိ်တကွ်ချက်မ� ေလလ့ာချက်များေ�ကာင့ ်VAWG 

သည် ‘အိမ်တွငး်ေရးရာ ကိစ�’တစ်ခု မဟတု်ဘ ဲလူအ့ခွင့အ်ေရး �ငှ့ ်

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆုိငရ်ာ ကိစ�ြဖစ်ေ�ကာငး် နားလည်သေဘာေပါက် 

ေစသည်။ ကနုက်ျစရတိ် တကွ်ချက်မ� ေလလ့ာချက်များသည် 

အေရးယူမ�ပျကက်ကွ်ြခငး် ကနုက်ျမ�ကို ြပသ�ိငုြ်ခငး်၊ 

�ကိုတငက်ာကွယ်ေရး အားထတု်မ�ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်တံု ့ြပနမ်�ဆုိငရ်ာ 

ကုနက်ျမ�များအား ခန ့မှ်နး်ြခငး် �ငှ့ ်�ကိုတငက်ာကွယ်ေရး 

အစီအစဉ်များတငွ ်ရငး်�ှးီြမ�ပ်�ှရံနအ်တကွ် 

အားေပးေထာက်ပ့ံ�ိငုသ်ည်။ ယငး်မှ ြပသေနသည်မှာ 

ထိုအချိန�်ငှ့အ်မ�အားထတု်မ�များသည် 

ေနာငအ်သစ်ြဖစ်ပွားလာ�ိငုမ်ည့် အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များ�ငှ့ ်

သက်ဆုိင၍် ေငေွ�ကးများအား ေခ�တာြခငး်များ ြပုလုပ်�ိငုသ်ည်။ 

 

စဉ်ဆက်မြပတ် တိုးတကဖ်ွံ� �ဖိုးေရး ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိငုမ်ျား �ငှ့ ်

��နး်ကနိး်များအား အစီရငခံ်ရန ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များအား အသံုးြပုြခငး် 

VAWG အဆုံးသတ်ေရးသည် SDG အမှတ် (၅) (ကျားမေရးရာ 

တနး်တူညီမ�မ�ကို ရ�ှိေရး�ငှ့ ် အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအား လုပ်ပုိငခွ်င့အ်ာဏာ ရ�ှိေရး)၏ အဆုံးစွနေ်သာ 

ရည်မှနး်ချက်ြဖစ်ေသာလ်ည်း VAWG သည် SDG 

အများစုအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ အတားအဆီးတစ်ခု 

လည်းြဖစ်သည်။ SDG ��နး်ကနိး်အား ကျားမ တနး်တူညီမ�ေရး �ငှ့ ်

VAWG ဆုိငရ်ာ တိုးတက်မ�များအား အကဲြဖတ် တိုငး်တာရန ်�ငှ့ ်

မူဝါဒများ၊ လုပ် ေဆာငမ်�အစီအစဉ်များ၊ �ငှ့ ်စီမံချက်များ ၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား ေလလ့ာေစာင့�်ကည့်ရန ်အတကွ်လည်း 

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ SDGများအား အစီရငခံ်တငြ်ပေသာအခါ  

�ိငုင်တံကာသေဘာတူညီထားေသာနည်းစနစ်များ�ငှ့ ်

စံ��နး်များ�ငှ့အ်ညီ စုစည်းထားသည့် သဟဇာတြဖစ်၍ 

သေဘာတူညီထားေသာ အ��နး်အဓိပ�ါယ်များ�ငှ့ ်

အချက်အလက်များကိုသံုးရနအ်လနွအ်ေရး�ကီးသည်။ 

ဤလမ်း��နခ်ျက်များသည် VAWG ဆုိငရ်ာ SDG ��နး်ကနိး်များ�ငှ့ ်

ရည်ရွယ်ချက်များကို အစီရငခံ်ရန ်လိအုပ်ေသာ အချက်အလက်များ 

စုေဆာငး်မ�များကို သေဘာေပါက်နားလည်ေစသည်။ 

 

ေဒသတငွး်�ငှ့ ်�ိငုင်တံကာေအဂျငစီ်များအပါအဝင ်

အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအား အကဲြဖတ်သူများအေနြဖင့ ်ဖွဲ�စည်းထားေသာ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 25 

SDG ��နး်ကနိး်များဆုိငရ်ာ  ေအဂျငစီ်အ�ကား�ှိ က�မ်းကျငပ်ညာ�ှင ်

အဖွဲ� (IAEG-SDGs)သည် စဉ်ဆက်မြပတတ်ိုးတကဖ်ွံ� �ဖိုးေရး  

(၂၀၃၀)စီမံချက်၏  ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိငု�်ငှ့ ်သတ်မှတ်ချက်များ 

ြဖစ်ေသာ ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ အ��နး်ကိနး်မူေဘာငမ်ျား 

အတကွ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အား ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစရန ်�ငှ့ ် 

ေထာက်ပ့ံေပးရန ်တည်ေထာငခ့ဲ်သည်။ IAEG-SDGs သည် 

��နက်နိး်တစ်ခုစီအား ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာအစီရငခံ်ြခငး်�ငှ့ ်

အ��နး်ကိနး်ေဖာ်ေဆာငရ်နအ်တကွ် ြဖစ်�ိငုေ်သာ 

ထိနး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်ေရးေအဂျငစီ် (သိုမ့ဟတု်ေအဂျငစီ်များ) �ငှ့ ်

အြခားမိတဖ်က်ေအဂျငစီ်များကိ ုေဖာ်ထတု်ခ့ဲ�ပီး 

��နက်နိး်တစ်ခုစီအတကွ် အစီရငခံ်ရန ်လိုအပ်ေသာ 

အချက်အလက်များအား လမ်း��နေ်ပးခ့ဲသည်။ ဤလမ်း��နသ်ည် 

SDG ��နက်နိး်များ�ငှ့ ်အစီရငခံ်ြခငး်အတကွ် 

ထိပ်တနး်အရငး်အြမစ်များ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ေပးေနသည်။ 



 

26 I အခနး် ၁  

အမျိုးသမီးများ�ငှ် ့မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက် ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွငး် 

လမ်း��နခ်ျက်များ၏ ြခံုငံသုံုးသပ်ချက ်

 

 

အခနး် ၁  

အမျိုးသမီးများ�ငှ် ့မိနး်ကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ သတငး်အချက်အလက် ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်

အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွငး် လမ်း��နခ်ျက်များ၏ 

ြခံုငံသုံုးသပ်ချက်

  



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 27 

သသိာထင�်ှားေသာအချက်များ 

 
• အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားသည်�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ �ငှ့ ်

အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ ေကာငး်မွနေ်သာ 

အေလအ့ကျင့မ်ျားအေပါ် 

အေြခခံတည်ေဆာက်ထားေသာ  အာဆီယံ 

VAWG အချက်အလက်များဆုိငရ်ာ 

လမ်း��နခ်ျက်များအား ေရးဆဲွ�ပီး ြဖန ့ေ်ဝရန ်

သေဘာတူညီခဲ့သည်။ 

• �သစေ�တးလျ၏  

�ိငုင်ြံခားေရးေရး�ငှ့က်ုနသ်ွယ်ေရး ဦးစီးဌာန 

(DFAT)၏ ပံ့ပိုးမ�ြဖင့ ်ASEAN VAWG 

သတငး်အချက်အလက် လမ်း��နခ်ျက်များ ေရးဆဲွ 

ြဖန ့ြ်ဖူးြခငး်မှတဆင့ ်VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များအား စနစ်ကျစွာ ေကာက်ယူ 

အသံုးြပု�ိငုေ်သာ အာဆီယံ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား၏ 

စွမ်းေဆာငရ်ည်များ အားေကာင်းလာေစရန ်

အာဆီယံ အတွငး်ဝန�်ံုးသည်  ကုလသမဂ� 

အမျိုးသမီးများအဖွဲ� �ငှ့ ်ပူးေပါငး်ခဲ့သည်။ 

• အာဆီယံ VAWG အချက်အလက် များဆိုရာ 

လမ်း��နခ်ျက်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ VAWG 

များအား ကာကွယ်တံု ့ြပနရ်နအ်တွက် 

�ိငုင်လံံုးဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်ေဒသဆိုငရ်ာ 

မဟာဗျူဟာများတွင ်

အေ�ကာငး်အရာများအြဖစ် တငသ်ွငး်�ိငုသ်ည့် 

ယံု�ကည် စိတ်ချရေသာ  အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

သက်ေသအေထာက်အထားများ 

ေဖာ်ေဆာင�်ိငုေ်စရန ်အာဆီယံ အဖဲွ�ဝင ်

�ိငုင်မံျားအား လမ်း��နေ်ပးရန၊် VAWG 

ပေပျာက်ေရး �ငှ့ ်ပတ်သတ်ေသာ SDG 

ဦးတည်ချက် �ငှ့ ်��နး်ကိနး်များ အစီအရင ်ခံရန၊် 

အမျိုးသမီးများ အာဆီယံေကာ်မတီမှ 

သေဘာတူညီထားေသာ ေဒသဆိုငရ်ာ 

��နး်ကိနး်များအတွက် လမ်း��နမ်�များ 

ေပးေဆာငရ်န ်ြဖစ်သည်။ 

• ဤလမ်း��နခ်ျက်များအား မြဖစမ်ေန 

လိုက်နာေဆာငရွ်က်ရမည် မဟုတ်ဘဲ ၎ငး်တိုအ့ား 

VAWG အဆုံးသတ်ရန ်လုပ်ေဆာငေ်န�ကေသာ 

စာရငး်အငး် ေအဂျငစ်ီအဖွဲ�များ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ 

�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများမှ အချက်အလက် 

ဆနး်စစ်သူများ(data analysts)၊ မနေ်နဂျာများမှ 

အသံုးြပု�ိငု�်ပီး အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ေတွ� �ကံုေနရသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအတွက် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးအပရ်န ်�ငှ့ ်တရားမ�တမ�များ 

ရ�ှိ�ိငုရ်န ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ထုိအ့ြပင ်

ဤလမ်း��နခ်ျက်ကို အ�ကမ်းဖက်မ� ခံစားခဲ့ရေသာ 

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအတွက် 

အေြခခံဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးအပ်ြခငး်များတိုးတက်ေကာငး်မွနလ်ာေစရန�်ငှ့ ်

ပတ်သက်ေသာ ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝေရးကို 

ဆုံးြဖတ်ပိုငခ်ွင့�်ှိသူများလည်း အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။  

• ဤလမ်း��နခ်ျက်များမှ 

ေပးေသာသတငး်အချက်အလက်များသည်  

ပိုမိုများြပား ေကာငး်မွနေ်သာ VAWG 

အချက်အလက်များအား 

ေထာက်ခံအားေပးလာရန ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

ဤလမ်း��နခ်ျက်သည် 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတွင ်လက်�ှိတည်ဆဲ 

အချက်အလက်များကိုလည်း 

ြခံုငံသုံုးသပ်ေပးသည်။

 

 

၁.၁ ြခံုငံသုံုးသပ်ချက်

၁၉၇၆ ခု�စ်ှတငွ ်အာဆီယံ အမျိုးသမီးများေကာ်မတီ(ACW) ကို 

အာဆီယံေဒသတွငး် ဦးစားေပးမ�များ�ငှ့ ်ဆက်�ယ်ွသည့် �ိငုင်ေံရး၊ 

စီးပွားေရး�ငှ့ ်လူမ�ေရးရာ ဘဝအဆင့ဆ်င့၌် အမျိုးသမီးများဆုိငရ်ာ 

ကိစ�ရပ်များကို က�အလိကု် အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်န၊် 

ည�ိ��ငိး်မ�များ ေဆာငရွ်ကရ်န�်ငှ့ ်ေစာင့�်ကည့်ရနအ်တကွ် 

တည်ေထာငခ့ဲ်သည်။ ၂၀၀၄ ခု�စ်ှတွငအ်ေ�ှ �ေတာငအ်ာ�ှ�ိငုင်မံျား 

(အာဆီယံ) 

အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားသည်အာဆီယံေဒသ�ှအိမျိုးသမီးများအေပါ်အ�က

မ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရးေ�ကြငာစာတမ်း61 

ကိုအတတူကွထတု်ေဝခ့ဲသည်။ ၎ငး်ေနာက် (၂၀၁၃)ခု�စ်ှ တွင ်

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ ပေပျာက်ေရး�ငှ့ ်

ကေလးသူငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖကမ်�များ ပေပျာက်ေရး 

ေ�ကြငာစာတမ်းကို ထပ်မံထတု်ြပနခ့ဲ်သည်။72 ၂၀၁၀ ခု�စ်ှတွင ်

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်ကေလးသူငယ်များ၏ အခွင့အ်ေရး 

ြမ�င့တ်ငေ်ရး�ငှ့ ်ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး အာဆီယံေကာ်မ�ငှ ်

(ACWC) ကို အစုိးရများ 

အ�ကားေကာ်မ�ှငတ်စ်ခုအြဖစ်လည်းေကာငး်၊ အာဆီယံ 

လူအခွင့အ်ေရးဆုိငရ်ာစနစ်တစ်ခုအြဖစ် လည်းေကာငး် 

ထူေထာငခ့ဲ်သည်။ ၂၀၁၅ ခု�စ်ှ တွင ်အာဆီယံေဒသတငွး် 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များပေပျာက်ေရး 

လုပ်ငနး်အေရးယူေဆာငရွ်က်မ� စီမံချက ်(ASEAN RPA on VAW) 3 

ကိုချမှတ်ခ့ဲ�ပီး အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�များသည် “လူမ�အသိုငး်အဝုိငး်�ငှ့ ်�ိငုင်မံျား၏ 

လူမ�ေရး�ငှ့ ်စီးပွားေရး ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�များအေပါ်၌ သာမက 

�ိငုင်တံကာ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆုိငရ်ာ သေဘာတူညီမ� 

ပနး်တိငုမ်ျားဆီသို ့ ေအာငြ်မငစွ်ာေရာက�်ှိ�ိငုြ်ခငး်အတွကလ်ည်း 

အတားအဆီးတစ်ခု ြဖစ်သည်” ဟု အသအိမှတ်ြပုခ့ဲသည်။ 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင ်�ိငုင်အံသးီသးီတိုသ့ည် ေဒသတွငး်�ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ 

သေဘာတူညီချက်များမှတဆင့ ်VAWG ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

ေကာက်ယူစုေဆာငး်ရန ်ကတကိဝတ်များ ြပုလုပ်ခ့ဲ�ကသည်။ 

အဆုိပါ သေဘာတူညီချက်များမှာ ASEAN RPA on VAW၊ 

အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံြဖင့ ်ခဲွြခားဆက်ဆံမ� ပေပျာက်ေရး 

သေဘာတူစာချုပ် (CEDAW) (၁၉၇၉)94 ၊ ၁၉၉၅ ခု�စ်ှ 

ေဘဂျငး်လ�ပ်�ာှးမ�များ ပလက်ေဖာငး်105 �ငှ့ ်၂၀၁၁ ခု�စ်ှတွင ်

ကလုသမဂ� စာရငး်အငး်ေကာ်မ�ှငမှ် သေဘာတူညီ ထားေသာ 

VAWG ဆုိငရ်ာ ��နး်ကနိး်များ116 �ငှ့ ်၂၀၃၀ ခု�စ်ှအထ ိ

�ကိုတငေ်ရးဆဲွထားေသာ စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�လုပ်ငနး်စဉ်များ127 ပါဝငသ်ည်။ VAWG ဆုိငရ်ာ 



 

 
28 I အခနး် ၁  

အမျိုးသမီးများ�ငှ် ့မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက ်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွငး် 

လမ်း��နခ်ျက်များ၏ ြခံုငံသုံုးသပ်ချက ်

အချက်အလက်များကို ASEAN RAP on VAW 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်အတကွ် ေပးရန ်အသံးုြပု�ိငုသ်ည်။  

ဤအသအိမှတ်ြပုမ�ေ�ကာင့ ်ASEAN RPA on VAW တွင ်

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားသည် အမျိုးသားေရး�ငှ့ ်ေဒသဆုိငရ်ာ 

အေြခအေနများ�ငှ့အ်ညီ ေအာက်ပါလုပ်ေဆာငခ်ျက်များကို 

ေထာက်ခံေပးခ့ဲ�ကသည် 

• တည်ဆဲကမ�ာလံးုဆုိငရ်ာ ကျင့ဝ်တလ်မ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့ ်

ဆီေလျာ်သည့် VAW�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ အချက်အလက်များ 

စုေဆာငး်ြခငး်�ငှ့ ်ခဲွြခမ်းေလလ့ာေရး ေဒသဆုိငရ်ာ 

လမ်း��နခ်ျက်များ ေရးဆဲွြပုစုရန ်(ေဒသအဆင့)် 

• VAWG ဆုိငရ်ာ ခဲွြခားထားေသာ အချကအ်လက်များ 

(Disaggregated Data))စုေဆာငး်ရန ်အမျိုးသားအဆင့ ်

အချက်အလက်စနစ်များ ေရးဆဲွြခငး် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

တိုးတက်ေအာင ်ေဆာငရွ်ကရ်န။် အမျိုးသားအဆင့ ်

အချက်အလက်စနစ်များတွင ်ေအာက်ပါအေ�ကာငး်အရာများ 

ပါဝငသ်င့သ်ည်။ 

- ��နး်ကနိး်များကိုက်ညီေသာ ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ 

- VAWG�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနေသာ အ��ရာယ်�ငှ့ ်

�ကိုတငက်ာကွယ်ရန ်အချက်များ 

- VAWG ပုံစံအားလံုး၏ ကနုက်ျစရတိ�်ငှ့ ်အကျိုး 

သက်ေရာက်မ� 

- ထိခုိကန်စ်နာသူများ/လတွ်ေြမာကလ်ာသူများ အတကွ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ လကလ်ှမ်းမီှသံုးစဲွ�ိငုမ်� 

- ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ အရည်အေသွး�ငှ့ ်သံုးစဲွသူများ၏ 

စိတ်ေကျနပ်မ�များ�ငှ့ ်

- သဘာဝေဘး�ငှ့ ်ပဋပိက� အေြခအေနများအတငွး်�ှိ 

VAWG များ (အမျိုးသားအဆင့)် 

• သဟဇာတြဖစ်ေသာ အချက်အလက်ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်

၎ငး်တိုအ့ား ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်လူထအုေြခြပု 

လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ(CSOs)အ�ကား အသံုးြပုြခငး်ြဖင့ ်

ထိေရာက်ေသာ မူဝါဒ ဖွံ� �ဖိုးေရး�ငှ့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး 

အတကွ် VAWG ဆုိငရ်ာ အမျိုးသားေရး အုပ်ချုပ်ေရး 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး်ကို အားေကာငး်ေစရန ်�ငှ့ ်

အချက်အလက်ေကာက်ယူမ�များ�ငှ့ ်စပ်လျဉ်း ေနေသာ 

အမျိုးသားအဆင့ ်လ�ို� ဝှကထ်ိနး်သမ်ိးထားမ�များ၊ 

ကျင့ဝ်တ်များ�ငှ့ ်လံုြခံုေရးများ တိုးတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ်

(အမျိုးသားအဆင့)် 

• VAWG ပုံစံအားလံုး�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ 

ေနာက်ခံအေ�ကာငး်အရငး်များ�ငှ့ ်ပတသ်က်ေသာ သုေတသန 

ကွာဟချက်များကို ြပနလ်ည်ဆနး်စစ်ြခငး်�ငှ့ ်အရည်အေသွး 

ဦးစား ေပး �ငှ့ ်အေရအတွက် ဦးစားေပးဆုိငရ်ာ သုေတသနများ 

ေဆာငရွ်က်ရန ်(အမျိုးသား အဆင့)် 

• VAWGကို အဆုံးသတ်ေစရန ်သက်ေသ 

အေထာက်အထားအေြခခံြပု မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ၊ 

လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်ဥပေဒများဆုိငရ်ာ စီမံချက်များ 

(အမျိုးသားအဆင့)် ေဖာေ်ဆာငမ်�ကိ ု

အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် မူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များ၏ 

သက်ေရာက်မ�ကို အကဲြဖတရ်န ်

ASEAN RPA on VAW တွင ်VAWG အချက်အလက် 

စုေဆာငး်ြခငး်�ငှ့ ်ဆနး်စစ်ြခငး်များကို ဦးစားေပးက�များအြဖစ် 

မီးေမာငး်ထိုးြပ�ပီး အာဆီယံ အမျိုးသမီးများ ေကာ်မတီ (ACW) 

၏လပ်ုငနး်အစီအစဉ် ၂၀၁၆-၂၀၂၀ 

တွငအ်ထူးလုပ်ေဆာငခ်ျက်တစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ 

ဤကတကိဝတ်များ �ပီးေြမာက်�ိငုေ်စရန ်�ိငုင်ဆုိံငရ်ာ�ငှ့ ်

�ိငုင်တံကာဆုိငရ်ာ ေကာငး်မွနေ်သာ ကျင့သ်ံုးမ�များကို 

အေြခခံထားေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချကအ်လက် ေကာက်ယူမ� �ငှ့ ်

အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွငး် လမ်း��နခ်ျက် (ယခုမှစ၍ အာဆီယံ 

VAWG အချကအ်လက်များဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျကဟ်ု 

ရည်��နး်မည်ြဖစ်သည်)ကို ေရးဆဲွြဖန ့ြ်ဖုးရန ်

သေဘာတူညီခ့ဲ�ကသည်။ အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားသည် အာဆီယံ 

VAWG ေဒတာလမ်း��နခ်ျက်များဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးအတကွ် 

ACWC-ACW Ad-hoc Working Group ကိုတည်ေထာငခ့ဲ်သည်။ 

၂၀၁၇ ခု�စ်ှ စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်ထိုငး်�ိငုင်၊ံ ဖူးခက် ကျငး်ပခ့ဲေသာ 

(၁၆) �ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံအမျိုးသမီးများ၏ အခွင့အ်ေရး 

ြမ�င့တ်ငေ်ရး�ငှ့ ်ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး ေကာ်မ�ှင ်

အစည်းအေဝးတငွ ်အာဆီယံ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားသည် ACW 

လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ� စီမံချက် ၂၀၂၀ အတကွ် 

ေစာင့�်ကည့်အကဲြဖတ်မ�ရလဒမူ်ေဘာငက်ို VAWG ဆုိငရ်ာ 

��နး်ကနိး်များ�ငှ့ ်အအချက်အလက်များ ေကာက်ယူမ�ဆုိငရ်ာ 

ထပ်ေဆာငး် ကတကိဝတ်များ (အထူးသြဖင့ ်

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားမှ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားေသာ 

မူဝါဒများ၊ စီမံကိနး်များ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များေ�ကာင့ ်ကျဆငး်သွားေသာ 

VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ)�ငှ့ ်အတူေရးဆဲွခ့ဲသည်။ 

အဆုိပါ ACW လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�စီမံချက် ၂၀၁၆-၂၀၂၀သည် 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ပေပျာက်ေရးကို 

ဦးစားေပးက� အြဖစ် သတ်မှတ်ထား�ပီး ၎ငး်တို၏့ ဦးတည်ချက်မှာ 

“အမျိုးသား EVAW ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင�်ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းဆုိငရ်ာ 

စနစ် များမှ ပ့ံပုိးေပးသည့် ထိေရာက်ေသာ ကာကွယ် 

ေစာင့ေ်�ာှက်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ တည်ေဆာကရ်န ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 29 

အားေကာငး်ေစရန”် ြဖစ်သည်။ 

အာဆီယံ VAWG အချကအ်လက်များဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက် ေရးဆဲွမ� 

သည် အေရးပါလှသည်။ အေ�ကာငး်အရငး်မှာ အာဆီယံ 

အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတွင ်VAWG သည် အလွနအ်ေရး�ကီးေသာ 

စုိးရိမ်ပူပနမ်�တစ်ခုြဖစ်�ပီး လက်�ှရိ�ှိထားေသာ 

အချက်အလက်များအရ အမျိုးသမီးများ၏ ၆ ရာခုိင�်�နး်မှ ၄၄ 

ရာခုိင�်�နး်မှာ ၎ငး်တို၏့ တစ်သကတ်ာအတွငး် VAWG ကို ေတွ� �ကံု 

ခံစားခ့ဲ�ကရြခငး်ြဖစ်သည်။ VAWGအား ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ 

အချက်အလက်များမ�ှိပါက ထိေရာကစွ်ာ 

ဖယ်�ှား�ိငုမ်ည်မဟတု်ေပ။ အေ�ကာငး်မှာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

သက်ေသအေထာက်အထားများသည် 

စည်း�ံုးလ�ံ�ေဆာ်ေရး�ကိုးပမ်းမ�များ၊ အရငး်အြမစ်များ စုစည်းြခငး်�ငှ့ ်

မူဝါဒေရးဆဲွြခငး်�ငှ့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်တိုအ့တကွ် လိအုပ် 

ေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်138။ VAWG ၏ သေဘာသဘာဝ၊ 

အတိငုး်အတာ၊ အေ�ကာငး်တရားများ�ငှ့ ်ဆုိးကျိုးများကို 

ေဖာ်ထတုရ်န�်ငှ့ ်VAWG အား ကာကွယ်ရန�်ငှ့ ်တံု ့ြပနရ်နအ်လိုင့ာှ 

အေထာက်အထား အေြခြပုမူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များကို 

ေဖာ်ထတုရ်နြ်ပည့်စုံ�ပီး 

စနစ်ကျေသာအချကအ်လက်များစုေဆာငး်ရနလ်ိအုပ်သည်။149 

 

၁.၂ အာဆီယံ VAWG အချက်အလက်များဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက် 

မူ�ကမ်းေရးဆဲွြခငး် လုပ်ငနး်စဉ် 

 

�သစေ�တးလျ၏  �ိငုင်ြံခားေရးေရး�ငှ့က်ုနသွ်ယ်ေရး ဦးစီးဌာန 

(DFAT)၏ ပ့ံပုိးမ�ြဖင့ ်ASEAN VAWG သတငး်အချကအ်လက် 

လမ်း��နခ်ျက်များ ေရးဆဲွ ြဖန ့ြ်ဖူးြခငး်မှတဆင့ ်VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များအား စနစ်ကျစွာ ေကာက်ယူ 

အသံုးြပု�ိငုေ်သာ အာဆီယံ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား၏ 

စွမ်းေဆာငရ်ည်များ အားေကာငး်လာေစရန ်အာဆီယံ 

အတငွး်ဝန�်ံုးသည်  ကျားမတနး်တူေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ၏ 

လုပ်ပုိငခွ်င့မ်ျား ရ�ှိေရးအတကွ် ကလုသမဂ�မှ 

သးီြခားဖွဲ�စည်းထားေသာ (ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�) �ငှ့ ်

ပူးေပါငး်ခ့ဲသည်။ 

ဤစီမံကိနး်၏ တစ်စိတတ်စ်ပုိငး်အြဖစ် ဤလမ်း��နး်ချက်များ 

ေရးဆဲွြခငး်ကို အသေိပးရန ်ACWC �ငှ့ ်ACW တို၏့ ကိုယ်စားလှယ်များမှ 

အ�ကံြပုချက်များ၊ မှတ်ချက်များ၊ အေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့မ်ျားကို စုစည်းရန ် ည�ိ��ငိး်တိုငပ်ငမ်�(consultation) (၂)ရပ်ကို 

လုပ်ေဆာငခ့ဲ်�ကသည်။ ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်မှံ သဘာပတိအြဖစ် 

ေဆာငရွ်က်ခ့ဲ�ပီး အာဆီယံ VAWG အချက်အလက်များဆုိငရ်ာ 

လမ်း��နခ်ျက်ေရးဆဲွြခငး် အထူးသးီြခား အလုပ်အဖွဲ� ACW �ငှ့ ်ACWC 

တို၏့ ဦးေဆာငမ်�ေအာကတ်ွင ်UN Women �ငှ့ ်

အာဆီယံအတွငး်ဝန�်ံုးတိုမှ့ စီစဉ်ခ့ဲသည်။ ဤ ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွပဲွ �စ်ှရပ်တွင ်

ACW အဖွဲ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်ACWC ၏ အချက်အလက်ဆုိငရ်ာ 

အထူးက�မ်းကျငသူ်များ တက်ေရာက်ခ့ဲ�ကသည်။ 

လမ်း��နခ်ျက်များေရးဆဲွြခငး်အတကွ် အဓိပ�ါယ်�ှိစွာ 

ပူးေပါငး်ပါဝငခ့ဲ်�ကေသာ တက်ေရာကသူ်များ      စာရငး်အြပည့်အစုံကို 

ေနာက်ဆကတ်ွဲ (စ) တငွ ်�ကည့်���ိငုသ်ည်။ 

၂၀၁၇ ခု�စ်ှ ဇွနလ် ၁၅-၁၆ ရက်ေနမ့ျားတွင ်ထိငုး်�ိငုင် ံဘနေ်ကာက်�မို�၌  

VAWG အချကအ်လက်များ ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်ဆုိငရ်ာ အာဆီယံ လမ်း��နခ်ျက်များ ေရးဆဲွမ�အတကွ် 

နည်းပညာဆုိငရ်ာ ေဆွးေ�းွပဲွကို ပထမအ�ကိမ် အစည်းအေဝးအြဖစ်  

ကျငး်ပခ့ဲသည်။ ဤနည်းပညာဆုိငရ်ာ ေဆွးေ�းွပဲွကို ACW၊ACWC 

ကိုယ်စားလှယ်များ �ငှ့ ်VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလကက်�မ်းကျငပ်ညာ�ှငမ်ျား တက်ေရာက်ခ့ဲ�ကသည်။ 

ဤနည်းပညာဆုိငရ်ာ ေဆွးေ�းွပဲွ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အာဆီယံ VAWG �ငှ့ ်

အဓိကသက်ဆုိငသူ်များအား  VAWG အချက်အလက်များ၏ အဓိက 

အမျိုးအစားများ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ မတူေသာ ရည်ရွယ်ချက်များ�ငှ့ ်

သက်ဆုိငေ်သာ သတငး် အချကအ်လကမ်ျား ေပးေဝရနသ်ာမက အာဆီယံ 

VAWG အချကအ်လက်များဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များ ေရးဆဲွြခငး်ကို 

အသေိပးကာ အေတွ�အ�ကံုများ၊ စိနေ်ခါ်မ�များ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များ မ�ေဝရနလ်ည်း ြဖစ်သည်။ 

အဆုိပါနည်းပညာဆုိငရ်ာ ေဆွးေ�းွပဲွတငွ ်အာဆီယံ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားမှ 

VAWG အချကအ်လက်များကို အာဆီယံ VAWG 

အချက်အလက်များဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်အတွငး်သို ့ အေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့မ်ျား ေပါငး်စပ်ထည့်သွငး်၍   သက်ဆုိငရ်ာ ေဒသများ�ငှ့ ်

အသံုးတည့်ေစရန ်အခွင့အ်ေရးတစ်ရပ်ကို ြဖစ်ေပါ်ေစခ့ဲသည်။ 

တက်ေရာကလ်ာ�ကသူများမှ အ�ကံြပုချက်များ�ငှ့ ်

တုန ့ြ်ပနအ်�ကံြပုချက်များေပး�ိငုေ်စရန ်ဤလမ်း��နခ်ျက်များ၏ 

အ�ကမ်းဖျငး်ပါဝငမ်�များကို တငြ်ပခ့ဲ�ကသည်။  ၂၀၁၇ ခု�စ်ှ ဇွနလ်တွင ်

ကျငး်ပခ့ဲေသာ နည်းပညာဆုိငရ်ာ ေဆွးေ�းွပဲွအ�ပီးတငွ ်အာဆီယံ အဖွဲ�ဝင ်

�ိငုင်မံျားမှ ကနဦး လမ်း��နခ်ျက်များ ကနဦးမူ�ကမ်းအေပါ် 

ထငြ်မငခ်ျက်များ�ငှ့ ်အ�ကံြပုချက်များ လက်ခံြခငး်�ငှ့ ်

ြပနလ်ည်တငြ်ပြခငး်တိုက့ို �စ်ှ�ကိမ်ြပုလပ်ုခ့ဲသည်။ ACW �ငှ့ ်ACWC တိုမှ့ 

တံု ့ြပနအ်�ကံြပုချက်များကို လမ်း��နခ်ျက်များ၏ တတိယမူ�ကမ်း 

ေရးဆဲွရာတွင ်ထည့်သွငး်ခ့ဲသည်။ 

(၂၀၁၇)ခု�စ်ှ ေအာကတ်ိုဘာလ ၁၀-၁၁ရက်ေနမ့ျားတွင ်ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင် ံ

စီရမ်ရိ�မို�၌ ဒတုိယအ�ကိမ် အစည်းအေဝးကို အာဆီယံ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ 

ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်ဆနး်စစ်သံုးသပ်ြခငး် လမ်း��နခ်ျက်များ 

မူ�ကမ်းအတွက် အတည်ြပုြခငး် အလုပ်�ံု ေဆွးေ�းွပဲွကို ကျငး်ပခ့ဲသည်။ 

ဤဒတုိယအစည်းအေဝးသည် ACW �ငှ့ ်ACWC ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ 

VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက် အေလအ့ကျင့မ်ျား�ငှ့ ်စိနေ်ခါ်မ�များ�ငှ့ ်
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အမျိုးသမီးများ�ငှ် ့မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက ်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွငး် 

လမ်း��နခ်ျက်များ၏ ြခံုငံသုံုးသပ်ချက ်

ဆက်စပ်ေသာ ထငြ်မငခ်ျက်များ၊ ထိုးထငွး်သြိမငမ်�များ�ငှ့ ်

�ိငုင်ဆုိံငရ်ာအေတွ�အ�ကံုများကို စုေဆာငး်ရနြ်ဖစ်�ပီး လမ်း��နခ်ျက်များ၏ 

တတိယမူ�ကမ်းကို ထပ်မံ ြပနလ်ည်သံုးသပ်ရန�်ငှ့ ်အသံးုြပုသူများ�ငှ့ ်

အာဆီယံ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအတွက် ဆီေလျာ်အသံုးတည့်ေစရနြ်ဖစ်သည်။ 

ဤြပနလ်ည်သံုးသပ်ြခငး်�ငှ့ ်ေဆွးေ�းွြခငး်လုပ်ငနး်စဉ်သည် 

တတိယမူ�ကမ်းမှ စတတု� မူ�ကမ်းသို ့ ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငမ်�များသို ့ 

ဦးတည်ခ့ဲ�ပီး ေအာကတ်ိုဘာလတငွ ်ကျငး်ပခ့ဲေသာ အတည်ြပုြခငး် 

အလုပ်�ံုတွင ်တငသွ်ငး်ခ့ဲ�ကေသာ အချက်များကို ထည့်သွငး်ခ့ဲ�ကသည်။ 

လမ်း��နခ်ျက်များ၏ စတတု� �ငှ့ ်ေနာကဆုံ်းမူ�ကမ်းကို ACW �ငှ့ ်ACWC 

ကိုယ်စားလှယ်များမှ ြပနလ်ည်သံုးသပ်ခ့ဲ�ပီး ၂၀၁၈ ခု�စ်ှ မတလ် ၂၈ရက် 

အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင် ံဂျကာတာ�မို�တွင ်ကျငး်ပခ့ဲေသာ ACWC 

မိတ်ဖက်ညီလာခံတွင ်တငြ်ပခ့ဲသည်။ ၂၀၁၈ ခု�စ်ှ ဧ�ပီလတငွ ်

ဤလမ်း��နခ်ျက်များကို ACW �ငှ့ ်ACWC ကိုယ်စားလှယ်များမှ 

ေထာက်ခံအတည်ြပုခ့ဲ�ကသည်။ 

၁.၃ အာဆီယံ VAWG အချက်အလက်များဆုိငရ်ာ 

လမ်း��နခ်ျက်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်�ငှ့ ်နယ်ပယ်အတုိငး်အတာ 

ASEAN VAWG Data လမ်း��နခ်ျက်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ VAWGအား 

ကာကွယ်တံု ့ြပနရ်န�်ငှ့ ်အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားမှ သေဘာတူညီထားေသာ 

VAWG ��နး်ကိနး်များအပါအဝင ်VAWG ကာကွယ်ြခငး်�ငှ့ ်

တံု ့ြပနြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ SDG ရည်မှနး်ချက်များ�ငှ့ ်��နး်ကနိး်များအား 

အစီရငခံ်�ိငုေ်စရနအ်တကွ် အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအား အမျိုးသား�ငှ့ ်

ေဒသတငွး် မဟာဗျုဟာများအတွက် သတငး်ေပး�ိငုရ်န ်

ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ အချကအ်လကမ်ျား�ငှ့ ်သက်ေသများ 

ေဖာ်ထတု�်ိငုရ်န ်ြဖစ်သည်။ ထိုအ့ြပင ်ဤလမ်း��နခ်ျက်များတွင ်အာဆီယံ 

အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတွင ်

ရ�ှ�ိိငုသ်ည့လ်က်�ှိေလလ့ာမ�များ�ငှ့အ်ချက်အလက်များ�ငှ့�် ိငုင်တံကာအ

သအိမှတ်ြပုသုေတသန�ငှ့န်ည်းပညာများကိလုည်း ြခံုငံသုံုးသပ်ထားမ�များ 

ပါဝငသ်ည်။ VAWG ပုံစံအားလံုးပေပျာက်ေစရန ်အချက်အလက်များ၏ 

မည်သိုအ့ေရးပါေ�ကာငး်ကို ေကာက်��တ်ေဖာ်ြပထားြခငး်ြဖင့ ်VAWG 

အချက်အလက်များအေပါ် ေဆွးေ�းွမ�များ စတငရ်န၊် ပုိမုိများြပား၍ 

ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ VAWG အချက်အလက်များ အတကွ် 

ေထာက်ခံေပးရန�်ငှ့ ်VAWG အချကအ်လက်များ ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်

အသံုးြပုြခငး်ဆုိငရ်ာ ဆုံးြဖတ်ချက်များအား အသေိပးရန ်

ဤလမ်း��နခ်ျက်များကို အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ဤလမ်း��နခ်ျက်များသည် 

အေထာက်အထားအေြခြပု VAWG ကာကွယ်ြခငး်�ငှ့ ်တံု ့ြပနြ်ခငး် 

မူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များကိသုာမက အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ရငဆုိ်ငခ့ဲ်ရေသာ 

အမျိုးသမီးများအတကွ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ အရည်အေသွးြပည့်မီှြခငး်�ငှ့ ်

ရ�ှ�ိိငုြ်ခငး်၊  ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး�ငှ့ ်တရားမ�တမ��ှိေရးများ 

တိုးတက်လာေစေသာ ေြခလှမ်းတစ်ခုြဖစ်လာ�ိငုသ်ည်။ 

ဤအာဆီယံ VAWG အချကအ်လကလ်မ်း��နခ်ျက်များသည် VAWG 

အချက်အလက်အမျိုးအစားသံုးမျိုးကို ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်

အသံုးြပုြခငး်အား  လမ်း��နစ်ာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတည်း၌ 

စုစည်းထားသည်။၎ငး်တိုမှ့ာ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လက်များ၊ 

ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များြဖစ်သည်။ ဤလမ်း��နခ်ျက်များမှ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များ၊ ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ�ငှ့ ်

ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များကို     စနစ်တကျ 

ေကာက်ယူသံုးစဲွ�ိငုေ်စရန ်ထိုးထငွး်သြိမငမ်�များ၊ အရငး်အြမစ်များ�ငှ့ ်

လမ်း��နမ်�များေပးစွမ်းကာ စွမ်းေဆာင�်ိငုမ်�များကို အားြဖည့်ေပးသည်။ 

၎ငး်တွင ်ဤအဓိက အချက်အလက်အမျိုးအစားသံုးမျိုး၏ မတူညီေသာ 

ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အားသာချက်များ�ငှ့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များကို 

�ှငး်လငး်ေဖာ်ြပထားသည်။ VAWG အချက်အလက်များ 

ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ပ်တသ်က်ေသာ အချက်အလက်များ လံုြခံုေရး�ငှ့ ်

မ�ေဝြခငး်များ အပါအဝင ်ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားရနမ်ျားကိုလည်း အသားေပးေဖာ်ြပထားသည်။ 

ဤလမ်း��နခ်ျကတ်ငွ ်စီမံခန ့ခဲွ်မ�၊ ြပန ့�် ှံ ့ြဖစ်ပွားမ��ငှ့ ်ကနုက်ျမ�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို ထည့်သွငး်�ှငး်လငး်ထားရြခငး်မှာ 

၎ငး်အချကအ်လက်များသည် အများဆုံး ေကာက်ယူသံုးစဲွလျက်�ှိေသာ         

VAWG အချကအ်လက် အမျိုးအစားများြဖစ်�ပီး ၎ငး်တို၏့ ရည်ရွယ်ချက်၊ 

နည်းလမ်းများ�ငှ့ ်အသံုးြပုပုံတိုမှ့ာ ေမးခွနး်ထတု်ဖွယ်ရာ ြဖစ်ေနေသးသည်။ 

လက်�ှတိွင ်လမ်း��နမ်�များ နည်းပါးေနေသး၍ ဤ အာဆီယံ VAWG 

အချက်အလက်များဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျကတ်ွင ်စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များ အေပါ်သာ အထူးအေလးေပးချက်များ ပါဝငသ်ည်။ 

သိုေ့သာ်လည်း VAWF အချကအ်လကမ်ျား�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ 

ေကာငး်မွနသ်ည့် အေလအ့ကျင့မ်ျား�ငှ့ ်စိနေ်ခါ်မ�များကို 

ပုိမုိနားလည်သေဘာေပါကရ်န�်ငှ့ ်ခဲွြခမ်းေလလ့ာ�ပီး ပုိမုိေကာငး်မွန ်     

ေသာ လမ်း��နမ်�ကို ေရးဆဲွ�ိငုရ်န ်လိုအပ်ေသးသည်။ 

ဤစာတမ်းသည် လုပ်ပုံလုပ်နည်း လမ်း��န ်မဟတု်သည့်အြပင ်

ေလလ့ာမ�များ ြပုလုပ်ြခငး်�ငှ့ ်ကျင့ဝ်တဆုိ်ငရ်ာ 

အေလအ့ကျင့မ်ျားေသချာစွာ ကျင့သ်ံုးေစြခငး်တိုအ့တကွ် 

တစ်ဆင့ခ်ျငး် ေဖာ်ြပထားေသာ ��န�်ကားချက်များလည်း မပါဝငပ်ါ။ 

လမ်း��နခ်ျက်များသည် မည်သိုလ့ုပ်ေဆာငရ်မည်ကို 

ဒဇုိီငး်ထတုထ်ားြခငး်မ�ှိေသာ်လည်း ၎ငး်တိုတ့ွင ်

အဓိကအရငး်အြမစ်များပါဝင�်ပီး �ိငုင်တံကာတွင ်

စမ်းသပ်�ပီးအဆင့ဆ်င့ ်အတည်ြပုထားေသာ လမ်း��နခ်ျက်များကို 

ကိုးကားထားသည်။။ အချကအ်လက်  များကို ခဲွြခမ်းေလလ့ာရာတငွ ်

ကျယ်ြပန ့သ်ည့် လမ်း��နမ်��ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာအေပါ်လိုက၍် 

သးီြခားြဖစ်ရန ်လိုအပ်သည့်အေလျာက် ဤလမ်း��နခ်ျက်များတွင ်

အချက်အလက်များ ခဲွြခမ်းေလလ့ာရန ်နည်းပညာများ မပါဝငေ်ပ။ 

သိုေ့သာ်လည်း အချက်အလက်များမှ ေကာက်�တုရ်�ှိေသာ 

အဓိပ�ါယ်များအေပါ် ေယဘူယျ လမ်း��နခ်ျကတ်စ်ချို� ေပးထားသည်။ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 31 

VAWG သုေတသနတွင ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်အသက် ၁၅ �စ်ှ�ငှ့ ်အထက် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပါဝငေ်သာေ�ကာင့ ်အသက် ၁၅ �စ်ှေအာက် 

မိနး်ကေလးများသည် ဤလမ်း��နခ်ျကမ်ျား 

ေဘာငထ်က်ေကျာ်လနွသ်ည်။ အလတွသ်ေဘာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

အေရးေပါ်အေြခအေနများမှ အ�ကမ်းဖက်မ�များဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များသည်လည်း ဤစာတမ်း၏ 

ေဘာငထ်က်ေကျာ်လနွေ်နေသာလ်ည်း 

အေရးေပါ်အေြခအေနများအတကွ် ဒဇုိီငး်ေရးဆဲွထားေသာ 

သတငး်အချကအ်လက်များစီမံခန ့ခဲွ်ေရးစနစ်တစ်ခုဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များသည် ဤလမ်း��နခ်ျက်များတွင ်ပါဝငသ်ည်။ 

ဤ အာဆီယံ VAWG အချက်အလက်များဆုိငရ်ာ 

လမ်း��နခ်ျက်များကို ငါး�စ်ှအ�ကာတငွ ်ြပနလ်ည်သံုးသပ်၍ 

မွမ်းမံ�ိငုလ်�င ်ေကာငး်မွနမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

၁.၄ အာဆီယ ံVAWG အချက်အလက်များဆုိငရ်ာ 

လမ်း��နခ်ျက်များ အသံုးြပုြခငး် 

ဤအာဆီယံ VAWG အချကအ်လက် များဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များ ကို 

မည်သူများ အသံုးြပုသင့သ်နည်း။ 

 ဤမိမိဆ��အေလျာက် အသံုးြပု�ိငုေ်သာ လမ်း��နခ်ျက်များကို 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ �ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအား တရားမ�တမ��ှိေရးအတကွ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

လက်လှမ်းမီှေစမ�များ ေထာက်ပ့ံေပးေနသည့် စာရငး်ဇယား 

ေအဂျငစီ်များ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ သိုမ့ဟတု် အဖွဲ�အစည်းများမှ 

အချက်အလက်ဆုိငရ်ာ မနေ်နဂျာများ�ငှ့ ်ေလလ့ာဆနး်စစ်သူများမှ 

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ဤလမ်း��နခ်ျက်များကို ဘတ်ဂျက် 

ခဲွေဝြခငး်များ�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�များ �ကံု ေတွ� ခ့ဲရေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအတကွ် မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကို တိုးတက်ေစရန ်ဆုံးြဖတ်ချက်များ 

ချမှတ်ြခငး်အတွက် တာဝန�်ှိသူများမှလည်း အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

 

 
1 ASEAN အာဆီယံေဒသတွငး် အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး ေ�ကြငာစာတမ်း (၂၀၀၄) 

2 ASEAN အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး ေ�ကညာချက်�ငှ့ ်

ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး (၂၀၁၃) 

3 ASEAN  အာဆီယံေဒသဆိုငရ်ာ အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး ေဆာငရွ်က်မ�အစီအစဉ် (၂၀၁၅) 

4 ကုလသမဂ�အေထွေထွညီလာခံ၊ အမျိုးသမီးများအား 

ခွဲြခားဆက်ဆံမ�ပုံစံအားလုံး ပေပျာက်ေရးဆိုငရ်ာ 

သေဘာတူစာချုပ် (CEDAW) (၁၉၇၉) 

5 အမျိုးသမီးများဆိုငရ်ာ စတုတ� အ�ကိမ်ကမ�ာည့ီလာခံ၊ 

ေပကျငး်ေ�ကြငာစာတမ်း�ငှ့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်ပလက်ေဖာငး် 

(၁၉၉၅) 

6 ကုလသမဂ�စီးပွားေရး�ငှ့ ်လူမ�ေရးေကာငစီ်၊ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ 

အ��နး်ကိနး်များဆိုငရ်ာ ကုလသမဂ� 

စာရငး်အငး်ေကာ်မ�ှငဥ်က� �၏ မိတ်ဖက်များ၏အစီရငခ်ံစာ၊ 

၂၀၁၁ ခု�စ်ှ။ 

7 

က��်ပ်ုတို၏့ကမ�ာ�ကီးကိုေြပာငး်လဲေစေသာကုလသမဂ�အ

ေထွေထွညီလာခံ၊ ၂၀၃၀ 

ေရ�ှည်တည်တံခ့ိုင�်မဲေသာဖွံ� �ဖိုးေရးအစီအစဉ်၊ A/RES/70/1 

(၂၀၁၅) 

8 ဥေရာပေကာငစီ်၏ပါလီမနမ်ျား၊ အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာအချက်အလက်များအား 

စနစ်တကျစုေဆာငး်မ� (တနး်တူညီမ�ြခငး်�ငှ့ ်ခွဲြခားဆက်ဆံမ� 

မ�ှိြခငး် ေကာ်မတီ) (၂၀၁၆) 

9 ကုလသမဂ�လူ ဦး ေရရနပုံ်ေငအွဖွဲ� (UNFPA)၊ 

အမျိုးသမီး�ငှ့မိ်နး်ကေလးငယ်များအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကို

ေြဖ�ှငး်ရာတွငအ်ချက်အလက်အခနး်က� (၂၀၁၃) 



 

32 I အခနး် ၂ 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား�ှိ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

အခနး် ၂ 

အာဆယီံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား�ှိ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ 



 

33 I အခနး် ၂ 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား�ှိ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

သသိာထင�ှ်ားေသာ အချကမ်ျား 

သသိာထင�ှ်ားေသာ အချကမ်ျား

• VAWG သည် ပျံ�ှံေ့နေသာ 

လူအခွင့အ်ေရးများ ချိုးေဖာက်မ�တစ်ခုြဖစ်�ပီး 

ကပ်ေရာဂါ အမျိုးအစား တွငပ်ါဝငေ်သာ 

ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ ြပည်သူက့ျနး်မာေရး 

ြပဿနာတစ်ခုလည်း ြဖစ်သည်။ 

ဤအ�ကမ်းဖက်မ�များ၏ ပျံ� �ှံမ့��ငှ့ ်

ြပငး်ထနေ်သာ သက်ေရာက်မ�များေ�ကာင့ ်

ေြဖ�ှငး်ရန ်အေရးအပါဆုံး ကိစ�ရပ်တစ်ခု 

ြဖစ်လာခဲ့သည်။ 

• WHO အချက်အလက်များအရ 

တစ်ကမ�ာလံုးအတိုငး်အတာအေနြဖင့ ်

အမျိုးသမီးများ၏ ခန ့မ်ှနး်ေချ ၃၅ ရာခိုင�်�နး်မှာ 

၎ငး်တို၏့ တစ်သက်တာအတွငး် �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ 

�ငှ့/် သိုမ့ဟုတ် လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

�ကံုေတွခဲ့ရသည်။ 

• ရ�ှိ�ိငုေ်သာ အချကအ်လကမ်ျားအရ အာဆီယံ 

အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတွင ်တစ်သက်တာ အတွငး် 

ရငး်�ှးီေသာလက်တွဲေဖာ်များမှ �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/် 

သိုမ့ဟုတ် လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ခံရေသာ 

အမျိုးသမီးများ၏ အချိုးသည် စကင်္ာပူ�ိငုင်တံွင ်

(၆) ရာခိုင�်�နး် မ ှ ဗီယကန်မ်�ိငုင်တံွင ်(၃၄) 

ရာခိုင�်�နး်�ငှ့ထုိ်ငး်�ိငုင်တံွင ်(၄၄) ရာခိုင�်�နး်အထိ 

�ှိ�ကသည်။ 

• VAWG၏ ပံုစံအမျိုးမျိုး�ငှ့ ်

အမျိုးအစားများအတကွ် 

အချက်အလက်များကို 

ေကာက်ယူစုေဆာငး်ရနမ်ှာ 

အေရး�ကးီလှသည်။ 

• VAWG သည် ကျား၊မ မညီမ�မ�များ၊ 

ခွဲြခားဆက်ဆံမ�များ �ငှ့ ်ေဘးြဖစ်ေစ�ိငုေ်သာ 

ယဉ်ေကျးမ��ငှ့ ်လူမ�ေရးရာ စံ��နး်များ၊ 

စိတ်ေနသေဘာထားများ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့မ်ျားအ�ကားတွင ်ခိုင�်မဲစွာ 

အြမစ်တွယ်ေနသည်။ 

• VAWGသည် တစ်ဦးချငး်၊ အိမ်ေထာငစ်ုများ၊ 

အသိုငး်အဝိုငး်များ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်

လူအဖွဲ� အစည်းများကို �ကီးများေသာ 

စီးပွားေရးရာ ကုနက်ျစရိတ်များစွာ 

�ှိေစသည်။ ထုိ VAWG အတွက် 

ကုနက်ျစရိတ်များတွင ်

ကုနထု်တ်စွမ်းအားများ ဆုံး�� ံးြခငး်၊ ရဲဌာန �ငှ့ ်

တရားစီရငေ်ရးဆုိငရ်ာ ေအဂျငစ်ီများ�ငှ့ ်

ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ လူမ�ေရး 

ကာကွယ် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ သက်သာ 

ေချာငခ်ျိေရး�ငှ့ ်ပညာေရးစနစ်များအတွက် 

ကုနက်ျမ�များ ပါဝငသ်ည်။ 

• ၂၀၃၀ခု�စှ် စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး အစီအစဉ်တွင ်VAWG 

ကို လူမ�ေရး�ငှ့ ်စီးပွားေရး 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတကမ်�များအတွက် 

အဓိကကျေသာ အတားအဆီးတစ်ခုအြဖစ် 

အသိအမှတ် ြပုထားသည်။ ထုိေ့�ကာင့ ်

VAWG ကို SDG အမှတ်စဥ် ၅- ကျား-

မတနး်တူညီမ�ေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအားလံုး 

လုပ်ပိုငခ်ွင့အ်ာဏာရ�ှိေရးအား 

ပထမဦးဆုံးအ�ကိမ်အြဖစ် ေြဖ�ှငး်ခဲ့သည်။ 

SDGများကို နားလည်သေဘာ ေပါက်�ိငုေ်ရး 

အတွက်လည်း VAWG သည် 

အတားအဆီးတစ်ရပ် ြဖစ်ေနသည်။ 

 

 

 

၂.၁ ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ြပဿနာ 

 

VAWG သည်လူအ့ခွင့အ်ေရးကုိ 

ဆိုးရွားစွာချိုးေဖာက်ြခငး် ြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် 

�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ၊ လိငပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ၊ 

စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်စီးပွားေရးဆိုငရ်ာပုံစံများြဖင့ ်

အများပုိင ်�ငှ့ ်ပုဂ�လိကပုိငေ်နရာများတွင ်

ြဖစ်ပွားလျက်�ှိသည်။ 

 

အာဆယံီ RPA on VAW မှ 

အသအိမှတ်ြပုထားသည့်အတုိငး် ၁၉၉၃ ခု�စ်ှ 

ကုလသမဂ�၏ အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး 

ေ�ကြငာစာတမ်း151တွင ်VAWGကို “အမျိုးသမီးများအေပါ် 

�ခိမ်းေြခာက်ြခငး်၊ အကျပ်ကိုငြ်ခငး် သိုမ့ဟတု် လတွလ်ပ်ခွင့အ်ား 

မတရားသြဖင့ ်ပိတ်ပငတ်ားြမစ်ြခငး်များ အပါအဝင ်  �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ၊ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ သိုမ့ဟတု် စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ ထိခုိက်မ� သိုမ့ဟတု် 

ခံစားရမ�ကို အများြပည်သူပုိငေ်နရာ၌ြဖစ်ေစ 

ပုဂ�လကိပုိငေ်နရာ၌ြဖစ်ေစ ြဖစ်ပွားေသာ သိုမ့ဟတု် 

ြဖစ်ပွား�ိငုဖ်ွယ်�ှိေသာ ကျား၊မဆုိငရ်ာကိ ုအေြခခံေသာ မည်သည့် 

အ�ကမ်းဖက်မ�လုပ်ရပ်မျိုးမဆုိ” ဟု အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ထားသည်။

 
1  

 

ASEAN RPA on VAW အေနြဖင့ ်အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များအား အသိအမှတ်ြပုထားေသာ်လည်း ေအာက်ပါအချက်များသာ 

ြခံုငံပုါဝငသ်ည်ဟု မကန ့သ်တ်ထားေပ။ 

 



 

 
34 I အခနး် ၂ 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား�ှိ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ၊ လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ၊ စိတပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်စီးပွားေရးဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�များမှာ မိသားစုများအတွငး် ြဖစ်ပွားေန�ပီး 

အေြခခံအရငး်အြမစ်များအေပါ် လကတ်ွဲေဖာ်၏ထိနး်ချုပ်မ�ကို ြငငး်ပယ်ြခငး်၊ �ိုက�်ကှ်ြခငး်၊ အိမ်ေထာငစု်အတွငး်�ှိ သမီး 

မိနး်ကေလးများအား လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အလွဲသံုးစားြပုြခငး်၊ အိမ်ေထာငေ်ရးတွငး် အဓမ�ြပုကျင့ြ်ခငး်၊ တငေ်တာငး်ပစ�ည်းဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်ြခငး်၊ အမျိုးသမီးလိငအ်ဂင်္ ါ ြဖတ်ေတာက်ြခငး်�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအတကွ် ထိခုိက်နစ်နာေစေသာ အြခား�ိုးရာ 

အေလအ့ကျင့မ်ျား၊ ခငပွ်နး်သည်မဟတုသူ်မှ အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ငှ့ ်ကိုယ်ကျိုးအြမတ်ထတု်ြခငး်�ငှ့ ်ပတသ်က်ေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

အစ�ှိသည် တို ့ြဖစ်သည်။ 

 

 �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ၊ လိငပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ်စိတပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�များမှာ လူမ�အသိုငး်အဝုိငး်များတငွ ်ြဖစ်ပွားေန�ပီး လပ်ုငနး်ခွင၊် 

ပညာေရးဆုိငရ်ာအဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်အြခားေသာေနရာများတွငြ်ဖစ်ေပါ်ေသာ အဓမ�ြပုကျင့ြ်ခငး်၊ လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အလွသဲံုးစားြပုလုပ်ြခငး်၊ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ေစာက်ားြခငး်များ �ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်ြခငး်များ၊ အမျိုးသမီးများအား လကူုနက်ူးြခငး်�ငှ့ ်အလိုမတူေသာ 

ြပည့်တနဆ်ာလုပ်ခုိငး်ေစြခငး် အစ�ှသိည် တို ့ြဖစ်သည်။ 

 

 �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ၊ လိငပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ်စိတပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�များမှာ ြဖစ်ပွားသည့် မည်သည့်ေနရာတွငမ်ဆုိ �ိငုင် ံ�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

�ိငုင်မံဟတု်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများမှ ကျူးလနွြ်ခငး် သိုမ့ဟတု် လျစ်လျူ��ြခငး် တို ့ြဖစ်သည်။ (၂၀၀၀ ခု�စ်ှ UNICEF �ငှ့ ်၁၉၉၅ ခု�စ်ှ 

ေဘဂျငး်လ�ပ်�ှားမ� ပလက်ေဖာငး်) 

 

�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်� ဆုိသည်မှာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်ကိုယ်ထိလက်ေရာက်အားသံုးကာ ေသဆုံးေစြခငး်၊ မသနစွ်မ်းမ�ြဖစ်ေစြခငး်၊ 

ထိခုိကဒ်ဏရ်ာရေစြခငး် သိုမ့ဟတု် အနာတရြဖစ်ေစြခငး်ကို ဆုိလိုသည်။ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�တွင ်ကတု်ြခစ်ြခငး်၊ တွနး်ထတု်ြခငး်၊ 

တွနး်ဖယ်ြခငး်၊ ပစ်ေပါက်ြခငး်၊ ဖမ်းဆုပ်ြခငး်၊ ကိကု်ြခငး်၊ လည်ပငး်ည�စ်ြခငး်၊ လ�ပ်ခါြခငး်၊ ပါး�ိုက်ြခငး်၊ ထိုး�ကတိ်ြခငး်၊ မီး�� ိ � ြခငး်၊ 

လက်နက်အသံုးြပုြခငး်၊ �ငှ့ ်ချုပ်ေ�ာှငြ်ခငး် သိုမ့ဟတု် ခ��ာကိုယ်၊ အရွယ်အစား သိုမ့ဟုတ် ခွနအ်ားကို အသံုးြပုြခငး်တို ့ ပါဝင�်ပီး အထက်ေဖာ်ြပပါ 

အေ�ကာငး်အရာများသာ ပါဝငသ်ည်ဟု  မကန ့သ်တထ်ားေချ။ 

လိငပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ဆုိသည်မှာ မည်သည့်အေြခအေနတွငမ်ဆုိ အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ�ငှ့ ်မည်သိုေ့တာ်စပ်ပုံကိ ုထည့်သွငး်မစဉ်းစားဘ ဲ

မည်သူမဆုိ အငအ်ားသံုး အကျပ်ကိုငြ်ခငး်ကို အသံးုြပုေသာ မည်သည့် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အြပုအမူ၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအြပုအမူရ�ှရိန ်�ကိုးစားြခငး် 

သိုမ့ဟတု် အြခားသူတစ်ဦး၏ လိငမ်�ဆ��အေပါ် ဦးတည်ေသာ အြပုအမူကို ဆုိလိုသည်။ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�တွင ်

အဓမ�ြပုကျင့ြ်ခငး်ပါဝင�်ပီး ၎ငး်ကို ကိုယ်ထိလက်ေရာက်အားြဖင့ ်အဓမ�ြပုကျင့ြ်ခငး်၊ တစ်နည်းအားြဖင့ ်အငအ်ားသံုးအကျပ်ကိငု၍် မိနး်မအဂင်္ ါ 

သိုမ့ဟတု် စအိုထဲသို ့ လိငတ်ံ၊ အြခား ခ��ာကိုယ်အစိတ်အပုိငး် သိုမ့ဟတု် အရာဝတ� ု ထိုးသွငး်ြခငး်ဟု အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆုိ်ထားသည်။ 

စိတပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်� တွင ်�ခိမ်းေြခာကရ်န�်ငှ့ ်ည�ဉ်းပနး်ရန ်ရည်ရွယ်ေသာ အြပုအမူများပါဝင�်ပီး စွန ့ပ်စ်ြခငး် သိုမ့ဟတု် 

မေတာ်မတရားြပုကျင့ြ်ခငး်၊ အိမ်တွင ်ပိတ်ေလှာငထ်ားြခငး်၊ လိကုလ်ံေစာင့�်ကပ်ြခငး်၊ ကေလးများ အုပ်ထိနး်ခွင့ ်ဖယ်�ှားမည်ဟု �ခိမ်းေြခာက်ြခငး်၊ 

အရာဝတ� ုများ ဖျက်စီးြခငး်၊ သးီြခားခဲွထားြခငး်၊ ��တ်ြဖင့တ်ိကု်ခုိက်ြခငး် �ငှ့ ်အစဉ်တစုိက် အ�ကှရ်ေစြခငး် အစ�ှိသည် �ခိမ်းေြခာက်မ�ပုံစံများ 

ပါဝငသ်ည်။ 

ကမ�ာက့ျနး်မာေရး အဖွဲ� (WHO) ၏ စီးပွားေရးဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ချက်မှာ တစ်ဦးချငး်စီသို ့ ဦးတည်၍ �ကီးမားေသာ 

အဖွဲ�များမှ ကျူးလွနသ်ည့် စုေပါငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံြဖစ်သည်။ စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ အလွဲသံုးစားမ�များတွင ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ြငငး်ဆုိြခငး်၊ 

ေငေွ�ကး ပါဝငက်ူညီရန ်ြငငး်ဆုိြခငး်၊ အစားအစာ�ငှ့ ်အေြခခံ လိုအပ်ချက်များအား ြငငး်ဆုိြခငး်�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ာှက်မ�များ၊ 

အလုပ်လုပ်ပုိငခွ်င့မ်ျား အစ�ှိသည်တိုအ့ား လက်လှမ်းမီှ ရ�ှ�ိိငုမ်�များကို ထိနး်ချုပ်ထားြခငး်များကဲသ့ို ့ အြပုအမူများ ပါဝငသ်ည်။ 

 

အာဆီယံ RPA on VAW မှ အြခားေသာ VAW ပုံစံများကို အသအိမှတ်ြပုသည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ အရွယ်မတိုငမီ်�ငှ့ ်

တစ်ကမ�ာလံးု�ိှ အမျိုးသမီး ၃ဦးတငွ ်၁ဦးသည ်
ရငး်�ှးီေသာ မိတ်ဖက်မှ �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�၊ သိုမ့ဟုတ် ရင်း�ှးီေသာမိတ်ဖက် မဟုတ်သူမှ 

ိ ် ိ ် ိ ်  � ် ်  � ံ ံ ဲ ်  

အမျိုးသမီး�ငှ့ ်

မိနး်ကေလး 

အများအြပားမှ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

�ကံုေတွ�ေနရသည ် တစ်ကမ�ာလံးု�ိှ မိန်းကေလး ၅ဦးတငွ ်၁ဦးသည ်
ကေလးဘဝအတွငး် လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ 

အလွဲသံုးစားြပုလုပ်မ�ခံခဲရသည်။ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 35 

အဓမ�လကထ်ပ်ေစြခငး်�ငှ့ ်VAW ကို ြဖစ်ပွါးေစေသာ သိုမ့ဟတု်  

အေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ အြခားအ��ရာယ်�ှိသည့် 

အေလအ့ကျင့မ်ျား ပါဝငသ်ည်။ ကေလးသူငယ်၊ အရွယ်မတိုငမီ်�ငှ့ ်

အဓမ�လကထ်ပ်ေစြခငး်များသည်လည်း မိနး်ကေလးများ�ငှ့ ်

အမျိုးသမီးများအေပါ် ခဲွြခားဆက်ဆံသည့် ပုံစံများြဖစ်�ပီး 

၎ငး်အိမ်ေထာငမ်ျားအတငွး် ေရာက�်ှိခ့ဲေသာ မိနး်ကေလးများ�ငှ့ ်

အမျိုးသမီးများသည် ပုိမုိဆုိးရွားေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များကို 

ေတွ� �ကံုခံစားရြခငး်များ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ေနသည်။ အာဆီယံ RPA on 

VAWမှ အသစ်ထပ်မံ ေပါ်ထကွ်လာေသာ သတငး်အချကအ်လက�်ငှ့ ်

ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ အသံုးြပု၍ ကျူးလနွသ်ည့် VAW 

ပုံစံများကိုလည်း အသအိမှတ်ြပု�ပီး အွနလ်ိုငး်တွင ်ေ�ာှင့ယှ်က်ြခငး်၊ 

အလွဲသံုးစားလုပ်ြခငး်၊ အ�ိငုက်ျင့ြ်ခငး်၊ ေနာက်ေယာငခံ်လိကု်ြခငး်�ငှ့ ်

ဂုဏသ်ကိ�ာကျဆငး်ေစေသာ �ုပ်ပုံများ ြဖန ့ေ်ဝြခငး် အစ�ှိသည်တို ့ 

ပါဝငသ်ည်။ အာဆီယံ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတွင ်ြဖစ်ေပါ်တတ်ေသာ 

အြခားအ�ကမ်းဖက်မ� ပုံစံများမှာ အမျိုးသမီးြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်

သတ်ြဖတ်ြခငး် (ရငး်�ှးီေသာ လကတ်ွဲေဖာ်မှ အမျိုးသမီးများအား 

သတ်ြဖတ်ြခငး်�ငှ့ ်ဂုဏသ်ကိ�ာအမည်ခံေသာ သတ်ြဖတ်ြခငး်များ 

ပါဝငသ်ည်)၊ လကူုနက်ူးြခငး် �ငှ့ ်အက်စစ်�ငှ့ ်

အ�ကမ်းဖက်ြခငး်များလည်း ပါဝငသ်ည်။ 
 

နယ်စပ်များတွင ်ေနထိုငေ်သာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများသည် ၎ငး်တို၏့ Intersectional Identity များေ�ကာင့ ်

VAWG�ငှ့ ်ရငဆုိ်ငရ်�ိငုေ်ချ ပုိမုိများြပားသည်။ အေ�ကာငး်အရငး်မှာ 

လူမူအသိငုး်အဝုိငး်�ငှ့ ်လူအ့ဖွဲ�အစည်းတငွး် ၎ငး်တို၏့ အေနအထား �ငှ့ ်

တည်ေနရာများေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။ ဤ Intersectional Identity 

များေ�ကာင့ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများသည် လူမ�ေရး�ငှ့ ်

စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ ခဲွြခားဆက်ဆံမ��ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�များသို ့ ပုိ၍ 

ခုခံ�ိငုစွ်မ်းေလျာ့နည်းေစ�ပီး ၎ငး်တို၏့ VAWG ဆုိငရ်ာ ေထာက်ပ့ံေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ကာကွယ်ေရး�ငှ့ ်တရားမ�တေရး စနစ်များ 

ရ�ှ�ိိငုြ်ခငး်ကို ကန ့သ်တ်ထားြခငး်ခံရဖယ်ွ�ှိသည်။ အာဆီယံ RPA on 

VAW မှ မတကူွဲြပားြခားနားေသာ အမျိုးသမီးအုပ်စုများသည် 

ခဲွြခားဆက်ဆံြခငး်�ငှ့ ်တနး်တူညီမ�မ�ှိြခငး် ပုံစံမျိုးစုံ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ 

ေပါငး်စပ်ပုံစံများအား ခံစား�ကံုေတွ�ေန�ပီး အ�ကမ်းဖက်မ�များသို ့ ပုိ၍ 

ခုခံ�ိငုစွ်မ်းေလျာ့နည်းေစေ�ကာငး်ကို အသအိမှတ်ြပုသည်။ 

ထိုအုပ်စုများတငွ ်မသနစွ်မ်းအမျိုးသမီးများ၊ HIV �ငှ့ ်AIDS ြဖင့ ်

ေနထိုငေ်နေသာ၊ HIV �ငှ့ ်AIDS ေ�ကာင့ ်ထိခုိက်ခံစား ေနရေသာ 

အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကေလးများ၊ အသက်အရွယ်�ကီးေသာ 

အမျိုးသမီးများ၊ တိုငး်ရငး်သားလူနည်းစုများ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် ေဒသခံ 

အမျိုးသမီးများ၊ ဥပေဒ�ငှ့ ်ည�ိစွနး်ထားေသာ အမျိုးသမီးများ၊ သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် သိုမ့ဟတု် ပ�ိပက�ေဒသများတွင ်ေနထိုငေ်သာ 

အမျိုးသမီးများ၊ မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ ေ���ေြပာငး်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

အေထာက်အထားမ့ဲ ေ���ေြပာငး်အမျိုးသမီးများ၊ �ိငုင်မ့ဲံ 

အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသမီးများ၏ လူအ့ခွင့အ်ေရး ကာကွယ် 

ေစာင့ေ်�ှာက်သူများ/ ကျား၊ မ တနး်တညီူမ�ေရး 

ေထာက်ခံအားေပးသူများ�ငှ့ ်အဓမ�လုပ်အားခုိငး်ေစြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အြမတ်ထတု်ြခငး်များအတကွ် 

လကူုနက်ူးြခငး်ခံရေသာ အမျိုးသမီးများစသည်တို ့ ပါဝငသ်ည်။ 

လွနခ့ဲ်ေသာ ဆယ်စု�စ်ှ �စ်ှခုအတငွး် ကလုသမဂ� 

လူဦးေရရနပုံ်ေငအွဖွဲ�(UNFPA)၊ ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ� �ငှ့ ်

အြခားအဖွဲ�အစည်းများမှ လုပ်ေဆာငထ်ားေသာ �ိငုင်တံကာ 

သုေတသနများတငွ ်VAWG သည် 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအပါအဝင ်လအူဖွဲ�အစည်းများအားလံုးတငွ ်

ကျယ်ြပန ့စွ်ာြဖစ်ေပါ်ေနသည့် ဆုိးရွားေသာ ြပဿနာတစ်ခု 

ြဖစ်ေ�ကာငး် ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ WHO အချက်အလက်များအရ 

ဇယားကွက် 1 ပညာရပ်ဆိုငရ်ာ ေဝါဟာရများ 
• အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� (VAWG)i: 

“အမျိုးသမီးများအေပါ် �ခိမ်းေြခာက်ြခငး်၊ အကျပ်ကိုငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် လွတ်လပ်ခွင့အ်ား 

မတရားသြဖင့ ်ပိတ်ပငတ်ားြမစ်ြခင်းများ အပါအဝင ်  �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ၊ လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ 

သိုမ့ဟုတ် စိတ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ ထိခိုက်မ� သိုမ့ဟုတ် ခံစားရမ�ကို 

အများြပည်သူပိုငေ်နရာ၌ြဖစ်ေစ ပုဂ�လိကပိုငေ်နရာ၌ြဖစ်ေစ ြဖစ်ပွားေသာ သိုမ့ဟုတ် 

ြဖစ်ပွား�ိငုဖ်ွယ်�ှိေသာ ကျား၊မဆုိငရ်ာကို အေြခခံေသာ မည်သည့် 

အ�ကမ်းဖက်မ�လုပ်ရပ်မျိုးမဆုိ” ဟု အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ထားသည်။ 

•ကျား၊မအေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ� (GBV)ii: လူမ�ေရးအရ ေယာက်ျား�ငှ့ ်မိနး်မ 

ြခားနားချက်များကို အေြခြပုသည့် လူတစ်ဦး အလိုဆ��ကိုဆန ့က်ျင၍် ကျူးလွနေ်သာ 

မည်သည့် ေဘးအ��ရာယ် ြဖစ်ေစသည့် လုပ်ရပ်မျိုးကိုမဆုိ ဆုိလိုသည်။ 

•ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လက်တွဲေဖာ်မှ အ�ကမ်းဖက်မ� (IPV)iii  ရငး်�ှးီက�မး်ဝငေ်သာ 

ဆက်ဆံမ�တစ်ခုတွင ်ပါဝငသ်ူများအား �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ၊ စိတ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ ထိခိုက်ေစ�ိငုသ်ည့် မည်သည့်အြပုအမူမျိုးကိုမဆုိ၊ ဥပမာအားြဖင့ ်

�ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�၊ လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�၊ စိတ်ခံစားမ�ပိုငး်ဆုိငရ်ာ 

(စိတ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ) အလွဲသံုးစားလုပ်မ��ငှ့ ်ထိနး်ချုပ်ေသာ အြပုအမူများ 

•အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�iii: �ိငုင်မံျားစွာတွင ်လက်တွဲေဖာ်  အ�ကမ်းဖက်မ�ဟု 

ရည်��နး်ေသာ်လည်း ကေလး သိုမ့ဟုတ် လူ�ကီးအား�ှပိ်စက်ြခငး်၊ သိုမ့ဟုတ် 

မိသားစုဝငတ်စ်ဦးဦးမှ �ှပိစ်က်မ�များလည်း ပါဝငသ်ည်။ 

 

ကိုးကားချက်များ  

i ကုလသမဂ�အေထွေထွညီလာခံ၊ အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး 

ေ�ကညာချက် (ဆံုးြဖတ်ချက် ၄၈/၁၀၄၊ ၁၉၉၃) 

ii Inter-Agency Standing Committee၊ 

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာလုပ်ေဆာငမ်�တွင ်ကျား၊ 

မအေြခြပုအ�ကမ်းဖက်မ�ကုိေပါငး်စည်းေရးအတွက်ေပါငး်စပ် လမ်း��နခ်ျက်များ (၂၀၁၅) 

  ိ ီ ါ် � ် ် ိ ်ြ ်  ် ြ ် ြ ်   

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�၏ 

သက်ေရာက်မ�သည် 

ဆုိးရွားြပငး်ထနသ်ည် 

တစ်ဦးတစ်ေယာက ်

 
 

စီးပွားေရး 

 
 

လူမ�ေရး 

 
 

မလိုလားအပ်ေသာ 

ကိုယ်ဝန၊် HIV/AIDS �ငှ့ ်

အြခား လငိမှ်တဆင့ ်

ကူးဆက်ေသာ ေရာဂါ 

(STD) များ 

 
 

   

  

  

  

မိသားစု၊ လူမ�ေရး�ငှ့ ်

အလုပ်တွင ်

ေ�ာှကယ်ှက်မ�များ 

 
  

 

စိတ်ကျနး်မာေရး 

အေြခအေန 

 
စိတ်ကျနး်မာေရး 

 
�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ ထိခုိက်မ�၊ 

ေသဆုံးမ��ငှ့ ်မသနမ်စွမ်းမ� 

 
�ပ်ပိငး်ဆိငရ်ာ ထိခိက်မ၊ 

  လ�ပ်�ှားမ�/ 

ကိုယ်ပုိငအ်ုပ်ချုပ်ေရး 

ေလျာ့နညး်လာ 



 

 
36 I အခနး် ၂ 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား�ှိ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

တစ်ကမ�ာလံုးအတိုငး်အတာအေနြဖင့ ်အမျိုးသမီးများ၏ ခန ့မှ်နး်ေချ 

၃၅ ရာခုိင�်�နး်မှာ ၎ငး်တို၏့ တစ်သကတ်ာအတငွး် �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/် 

သိုမ့ဟတု် လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�များကို ရငး်�ှးီေသာ 

လက်တွဲေဖာထ်ံမှ ေသာ်လည်းေကာငး်၊ လက်တွဲေဖာ်မဟတု်ေသာ 

သူထံမှေသာလ်ည်းေကာငး် ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရသည်ဟု 

ေဖာ်ြပထားသည်။161 ပုိ၍ တတိကိျကျ ေဖာ်ြပရလ�င ်

လက်တွဲေဖာ�်ှိခ့ဲဖူးေသာ အမျိုးသမီးများ၏ (၃၀) ရာခုိင�်�နး်သည် 

၎ငး်တို၏့ တစ်သကတ်ာအတွငး် �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ရငး်�ှးီေသာလကတ်ွဲေဖာ်ထံမှ 

ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရ�ပီး (၇) ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တို၏့ 

တစ်သကတ်ာအတွငး် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

လကတ်ွဲေဖာ်မဟတု်ေသာသူထံမှ ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရသည်။172 

 
ရ�ှ�ိိငုေ်သာ အချက်အလက်များအရ ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ 

လက်တွဲေဖာ်မှ အ�ကမ်းဖက်မ� (IPV)သည် �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ၊ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ၊ စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များပါဝင�်ပီး အများဆုံး ြပန ့�် ှံေ့နသည့် VAWG 

ပုံစံများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်သည်။ တစ်ကမ�ာလံုး�ှိ အမျိုးသမီးများ၏ 

တစ်သကတ်ာအတွငး် �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များ တိငု�်ကားြခငး်၏ (၆၀) ရာခုိင�်�နး်မှာ 

၎ငး်တို၏့ လက�်ှိ သိုမ့ဟတု် ယခငက် ခငပွ်နး် သိုမ့ဟုတ် ချစ်သူမှ 

ကျူးလနွြ်ခငး် ြဖစ်သည်။183 အမျိုးသမီးများမှ မိမိတို၏့ ေမွးရပ်အိမ်�ငှ့ ်

မိသားစုကို စွန ့ခွ်ာ၍ ခငပွ်နး်သည်�ငှ့ ်ခငပွ်နး်သည်၏မိသားစု�ငှ့ ်

သွားေရာက်ေနထိုငရ်မည်ဟု ထံးုတနး်အစဉ်အလာ 

အေလအ့ကျင့�်ှိေသာ �ိငုင်မံျားတွင ်ဤကဲသ့ို ့ အမျိုးသမီးများ မိမိတို၏့ 

ေမွးရပ်မိသားစုထံမှ ဖယ်ခွာခံရြခငး်သည် အ�ကမ်းဖက်ခံရ�ိငုဖ်ွယ် 

အ��ရာယ် ပုိမုိြမင့မ်ားေစသည်။ ထိကုဲသ့ို ့ အေြခအေနများတငွ ်

အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလနွသူ်များမှာ ခငပွ်နး်သည်၊ ေယာက�မ၊ 

ေယာက်မ�ငှ့ ်ခယ်မများ ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ လက်ထပ်�ပီးခါစ 

အမျိုးသမီးများကို မိသားစုအသစ်အတငွး်တွင ်အနမ့်ိဆုံးေနရာေပးေသာ 

မိသားစုများတွင ်အ�ကမ်းဖက်ခံရ�ိငုဖ်ယ်ွ 

အ��ရာယ်အြမင့မ်ားဆုံးြဖစ်သည်။194 

 

VAWG သည် လူအဖွဲ�အစည်းအတငွး်တငွ ်ေယာက်ျား�ငှ့ ်

မိနး်မတိုအ့�ကား ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံေ့နေသာ အငအ်ားမညီမ�မ�ကို 

ထငဟ်ပ်ြပသေနသည်။205 တနည်းအားြဖင့ ်VAWG သည် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် ကျား၊မ အေြခခံေသာ 

မညီမ�မ�များ�ငှ့ ်ခဲွြခားဆက်ဆံြခငး်များမှ ေပါ်ထွကလ်ာ�ပီး 

၎ငး်တိုက့ပင ်VAWG ကို ဆက်လကတ်ာ�ှည်ေအာင ်

ြပုလုပ်ေနြခငး်ြဖစ်သည်။ တစ်ကမ�ာလံုးတွင ်VAWG သည် 

အမျိုးသား�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအ�ကား အငအ်ားမညီမ�မ� (ကျား၊မ 

တနး်တူမညီမ�မ�) အေပါ်တငွ ်ခုိင�်မဲစွာအေြခြပုေန�ပီး 

ခဲွြခားဆကဆံ်မ�သေဘာ�ငှ့ ်ကျား၊မ ဘကလ်ိုက်ြခငး်သေဘာဆနေ်သာ 

စိတ်သေဘာထားများ၊ စံများ�ငှ့ ်အေလအ့ကျင့မ်ျားေ�ကာင် ့

ပုိမုိအားေကာငး်ေစသည်။ 

 

လူအ့ဖွဲ�အစည်းများစွာတငွ ်လုပ်ေဆာငခ့ဲ်သည့် ယဥ်ေကျးမ�မျိုးစုံဆုိငရ်ာ 

သုေတသန(cross-cultural research)တငွ ်အမျိုးသား၊ 

အမျိုးသမီးများ၊ လငူယ်များ�ငှ့လ်ူ�ကီးများအ�ကားတွင ်ဇနးီသည်အား 

�ိုက�်ကှ်ြခငး်သည် ကျိုးေ�ကာငး်ဆီေလျာ်သည်ဟူေသာ 

သေဘာထားများ�ငှ့ ်လူမ�ေရးစံ��နး်များကို လက်ခံထားေ�ကာငး် 

ထုတ်ေဖာ်ြပသထားသည်။ လူအ့ဖွဲ�အစည်းများစွာ�ှိ အမျိုးသားများ�ငှ့ ်

အမျိုးသမီးများတွင ်အချို�ေသာ အချိနမ်ျား၌၊ အထူးသြဖင့ ်ကျား-မ 

အေြခခံေသာ သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ်စပ်လျဉ်းေသာအြပုအမူများ 

ေမ�ာ်မှနး်ထားသည့်အတိုငး် ြဖစ်မလာေသာ အချိနမ်ျား ဥပမာ - 

ဇနးီသည်မှ ထမငး်ဟငး်များချကရ်ာတငွ ်တူးသွားြခငး်၊ ခငပွ်နး်သည်�ငှ့ ်

ြပနလ်ည် ြငငး်ခုံြခငး်၊ ခငပွ်နး်သည်အား အသမိေပးဘ ဲ

အြပငထ်ကွ်သွားြခငး်၊ ကေလးများအား လျစ်လျူ��ထားြခငး် 

သိုမ့ဟတု် ခငပွ်နး်သည်�ငှ့ ်လငိဆ်က်ဆံရန ်ြငငး်ဆုိြခငး်)တွင ်IPV 

သည် တရားမ�တသည်ဟု လက်ခံထား�ကသည်။ IPV သည် 

“တရားမ�တသည်” ဟုဆုိေသာ အချိနမ်ျားတွင ်အမျိုးသမီးများသည် 

၎ငး်တိုခံ့စားရေသာ �ှပ်ိစက်မ�များအတကွ်ပင ်အြပစ်တငခံ်ခ့ဲရသည်။ 

အမျိုးသမီးများသည် အ�ကှ်ရြခငး်�ငှ့ ်ကဲရ့ဲ�့� ံ �ချခံရမည်စုိးေသာေ�ကာင့ ်

၎ငး်တိုအ့ား �ှပ်ိစက်ေသာ ခငပွ်နး်သည် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် ခငပွ်နး်သည်၏ 

မိသားစုရနမှ် ကာကွယ်�ိငုေ်သာ  အကအူညီရယူရန ်�ကိုးစားြခငး်ကို 

ခက်ခဲေစသည်။ 

 

အ�ကမ်းဖက်မ�များသည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် 

�ကီးမားေသာ ေနာက်ဆကတ်ွဲဆုိးကျိုးများ�ှိေစ�ိငု�်ပီး ေရတို မှ 

ေရ�ှည် �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ၊ စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာများ�ငှ့ ်လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်

မျိုးပွားြခငး်ဆုိငရ်ာ ြပဿနာများြဖစ်ေပါ်ေစ�ိငု�်ပီး အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများကို ၎ငး်တို၏့ ပညာေရးကို �ပီးေြမာက်ေအာင ်

တက်ေရာက်ြခငး်�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ စီးပွားေရး၊လူမ� အသိုငး်အဝုိငး်�ငှ့ ်

လူအ့ဖွဲ�အစည်းများတွင ်ပါဝငပ်တ်သက်ြခငး်တိုမှ့ တားဆီး�ိငုသ်ည်။ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ခံစားရေသာ အမျိုးသမီးများကို ေယဘူယျအားြဖင့ ်

သာမန�်ငှ့ ်အချိနပုိ်ငး်အလုပ်များတွင ်

အေရအတကွမ်ျားစွာခန ့အ်ပ်ထား�ပီး အမျိုးသားများထက် ေလျာ့၍ 

ဝငေ်ငရွ�ှိတတ်�ကသည်။216 ထိုအမျိုးသမီးများသည် မ�ကာခဏ 

ဝငေ်ငဆုံွး�� ံးြခငး်�ငှ့ ်ေတွ� �ကံုရတတ်�ပီး ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ေထာက်ပ့ံေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်တရားမ�တမ�တိုရ့�ှရိန ်

ကုနက်ျစရတိ်များကို ေပးေဆာငရ်တတသ်ည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်

VAWGသည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ 

ဝငေ်ငရွ�ှိ�ိငုစွ်မ်းများ�ငှ့ ်အလုပ်တွင ်ရာထူးတိုးတက်မ�များ 

ပါဝငေ်သာ အလုပ်အခွင့အ်လမ်းများကို 

သသိာစွာပျက်ြပားေစ�ိငုသ်ည်။ 
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လူအ့ဖွဲ�အစည်းများစွာ၌ အမျိုးသမီးများသည် အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

လ�ံ�ေဆာ်ြခငး်�ငှ့ ်အြပစ်ပုံချြခငး်တိုေ့�ကာင့ ် ယငး်ြဖစ်ရပ်များအား 

ထုတ်ေြပာရန�်ငှ့ ် အကူအညီ�ငှ့အ်ကာအကွယ်ရယူရနခ်က်ခဲသည်။ 

ည�ဥ်းပနး်�ှပ်ိစက်ြခငး်ခံရေသာ အမျိုးသမီးများသည် များေသာအားြဖင့ ်

ေ�ှာငပု်နး်ရန ်ေနရာမ�ှိ�ကေပ။၊ အထူးသြဖင့ ်ဤလူအဖွဲ�အစည်းတွင ်

အမျိုးသမီးများသည် ၎ငး်တို၏့ ခငပွ်နး်သည် သိုမ့ဟတု် 

လကတ်ွဲေဖာ်ကို စွန ့ခွ်ာ၍ တစ်ဦးထဲေနရနမှ်ာ ခက်ခဲသည်။227 IPV 

��နး်ြမင့မ်ားေသာလူမ�အသိငုး်အဝုိငး်များတွင ်မိနး်ကေလးများသည် 

ငယ်စဉ်ကတည်းကပင ်ကိုယ်ပုိငအ်ေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ 

ညီအမများ၊ အေမများ �ငှ့ ်အေဒါ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များကို 

ြမငေ်တွ� ခ့ဲ�ကရာမှ �ှပ်ိစက်ြခငး်�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်ြခငး်ကို 

သည်းခံရမည်ဟု သငယူ်ခ့ဲ�ကသည်။ ထိမိုနး်ကေလးများသည် 

အြခားသူများမှ ဝငေ်ရာက်စွကဖ်က်ရန ်သိုမ့ဟတု် အမျိုးသမီးများအား 

ကာကွယ်ေပးရန ်စိတအ်ားထက်သနမ်� မ�ှိေ�ကာငး်ကိလုည်း 

သ�ိှလိာ�ကသည်။238 

 

VAWG သည် ကမ�ာတစ်ဝှမ်းတငွ ်�ငမ်ိးချမ်းလံုြခံုေသာ 

လူေ့ဘာငအ်ဖွဲ�အစည်းများ တည်ေဆာက�်ိငုရ်နမှ် တားဆီးေနေသာ 

အ�ကီးမားဆုံး အရာတစ်ခုအြဖစ် ကျန�်ှလိျက်�ှိသည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်

VAWG ပေပျာက်ေရးသည် အစုိးရများ၊ NGO များ၊ CSO များ၊ 

ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ� �ငှ့ ်ကလုသမဂ� စနစ်များအတကွ် 

ကမ�ာလံးုဆုိငရ်ာ အဓိကဦးစားေပး က�တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

၂.၂ အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအတွငး် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ပျံ� � ှံ ့ြဖစ်ပွားမ� 

၂၀၁၇ ခု�စ်ှတငွ ်အာဆီယံအဖွဲ�ဝင ်(၈) �ိငုင်ြံဖစ်�ကေသာ 

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်၊ံ အငဒ်ိနုးီ�ာှး�ိငုင်၊ံ 

လာအိုြပည်သူဒ့မုိီကရက်တစ်သမ�တ�ိငုင်၊ံ ြမနမ်ာ�ိငုင်၊ံ ဖိလစ်ပုိင�်ိငုင်၊ံ 

စကင်္ာပူ�ိငုင်၊ံ ထိုငး်�ိငုင် ံ�ငှ့ ်ဗီယကန်မ်�ိငုင်မံျားတွင ်VAWG 

ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�ဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းများ ေကာက်ယူ�ပီးစီးခ့ဲသည်။ 

(စစ်တမ်းတစ်ခုစီ၏ ေကာက်ယူေတွ� �ှိချက်များ၏ အကျဉ်းချုပ်ကို 

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ“က” တငွ ်�ကည့်ပါ)။ အချက်အလက်များ 

ရ�ှ�ိိငုသ်ည့် အာဆီယံ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတွင ်လွနခ့ဲ်ေသာ 

(၁၂)လအတွငး် အမျိုးသမီးများ၏ ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ 

လက်တွဲေဖာ်မှ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ခံစားေတွ�ကံုခ့ဲရမ�မှာ စကင်္ာပူ�ိငုင်တံွင ်(၁)ရာခုိင�်�နး်မှ 

ထိုငး်�ိငုင်တံွင ်(၁၂)ရာခုိင�်�နး်အထိ �ှိခ့ဲသည်။  IPV�ငှ့ ်

ရငဆုိ်င�်ကံုေတွ� ခ့ဲမ�ကို အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝတစ်သကတ်ာ 

အတိငုး်အတာြဖင့ ်�ကည့်မည်ဆုိပါက စကင်္ာပူ�ိငုင်တံွင ်(၆)ရာခုိင�်�နး်မှ 

ထိုငး်�ိငုင်တံွင ်(၄၄)ရာခုိင�်�နး်အထိ �ှိခ့ဲသည် (ဇယား ၁ ကို�ကည့်ပါ) ။ 

 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအ�ကား VAWG များပေပျာက်ရန ်

အချကအ်လက်များ�ငှ့ ်အေထာကအ်ထားများ 

ေကာက်ယူစုေဆာငး်ြခငး်အတကွ် �ကိုးပမ်းမ�များ �ှိေသာလ်ည်း 

ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လကတ်ွဲေဖာ်ဆကဆံ်ေရးများမှ စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ၏ 

အချိုးအစားဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များမှာ အားနည်းချက်များ 

�ှိေနဆဲြဖစ်သည်။ သိုေ့သာ် အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝတစ်သကတ်ာ 

 ဇယား 1 ဘဝတစ်သက်တာ�ငှ့ ်လွနခ်ဲ့ေသာ ၁၂လအတွငး် 

ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လက်တွဲေဖာ်မှ �ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ခံခဲ့ရေသာ 

အမျိုးသမီး အချိုးအစားများ၊ ၂၀၀၃-၂၀၁၇ ခု�စ်ှ 

(ေနာက်ဆံုးရ�ှိေသာ အချက်အလက်များ) 
�ိငုင် ံ ဘဝတစ်သက်တာ လွနခ်ဲ့ေသာ ၁၂ လ 

ကေမ�ာဒးီယားi ၂၀.၉% ၇.၇% 

အငဒ်ိနုးီ�ှားii ၁၈.၃% ၄.၉% 

လာအိုြပည်သူ ့ 

ဒမီိုကရက်တစ်သမ�တ�ိငု ်i 

၁၅.၃% ၆.၀% 

ြမနမ်ာi ၁၇.၃% ၁၁.၀% 

ဖိလစ်ပိုငi် ၁၆.၉% ၇.၁% 

ထုိငး်(ြပည်နယ်�စှ်ခုအတွငး်)i ၄၄.၀% ၂၂.၀% 

စကင်္ာပiူii ၆.၁% ၀.၉% 

ဗီယက်နမi် ၃၄.၄% ၉.၀% 

ကိုးကား 

i UNFPA/kNOwVAWdata, အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ� - ေဒသတွငး်လ�ပ်တစ်ြပက ်(၂၀၁၇) http: 

//asiapacific.unfpa မှရ�ိငုသ်ည်။ org/en/publications/violence-against-women-regional- snapshot-

2017 

       

   



 

 
38 I အခနး် ၂ 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား�ှိ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

အတိငုး်အတာ�ငှ့ ်လွနခ့ဲ်ေသာ (၁၂)လအတငွး်တငွ ်ေယဘူယျအားြဖင့ ်

စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�၏ ြဖစ်ပွားမ�သည် �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ထက် ပုိမုိြမင့မ်ားသည်။ ဗယီကန်မ်�ိငုင်တံွင ်

အမျိုးသမီးများ၏ (၅၄) ရာခုိင�်�နး်သည် ဘဝတစ်သကတ်ာအတွငး် 

ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လကတ်ွဲေဖာ်ဆကဆံ်ေရးများမှ 

စိတ်ခံစားချက်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�များကို ခံစားေတွ� �ကံုခ့ဲရ�ပီး 

အမျိုးသမီးများ၏ (၂၅) ရာခုိင�်�နး်သည် လွနခ့ဲ်ေသာ (၁၂)လအတငွး် 

စိတ်ခံစားချက်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�များကို 

ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရသည်။ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်ခံရေသာ 

အမျိုးသမီးရာခုိင�်�နး်မှာ ဘဝတစ်သကတ်ာအတွငး် (၃၄) ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်

လွနခ့ဲ်ေသာ (၁၂)လအတငွး် (၉)ရာခုိင�်�နး်�ှိခ့ဲသည်။  

 

သုေတသနြပုချက်များအရ ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ 

လကတ်ွဲေဖာ်ဆက်ဆံေရးများမှ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

ခံစားေတွ� �ကံု ခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီး အများစုတိုမှ့ာ ၎ငး်တို၏့ 

ခငပွ်နး်ေဟာငး် သိုမ့ဟတု် ယခုလက�်ှိ ခငပွ်နး် သိုမ့ဟတု် 

လကတ်ွဲေဖာ်ထံမှ အ�ကမ်းဖက်မ� ပုံစံမျိုးစုံကို ခံစားေတွ� �ကံုခ့ဲရ�ပီး 

�ကိမ်ဖနမ်ျားစွာေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များကို သည်းခံေနရေ�ကာငး် 

ေတွ� �ှိခ့ဲသည်။ လာအိုြပည်သူဒ့မုိီကရကတ်စ်သမ�တ�ိငုင်တံငွ ်

အမျိုးသမီးများ၏ (၁၅) ရာခုိင�်�နး်မှာ ၎ငး်တို၏့ တစ်သကတ်ာအတွငး် 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

ခံစားေတွ� �ကံု ခ့ဲရ�ပီး (၃၀) ရာခုိင�်�နး်မှာ ၎ငး်တို၏့  

ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လကတ်ွဲေဖာ်မှ အ�ကမ်းဖက်မ� 

အမျိုးအစားသံုးမျိုးြဖစ်သည့် စိတ်ခံစားချက်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ၊ 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�တိုမှ့ အနည်းဆုံး 

တစ်မျိုးကို ခံစားေတွ� �ကံုခ့ဲရသည်။ ဘဝတစ်သကတ်ာအတွငး် 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

စိတ်ခံစားချက်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�များကို 

ခံစားေတွ� �ကံု ခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီး အချိုးအစားမှာ (၅၈) 

ရာခုိင�်�နး်အထိ ြမင့မ်ား�ပီး လနွခ့ဲ်ေသာ (၁၂)လအတငွး် 

အမျိုးသမီးများ၏ (၂၇) ရာခုိင�်�နး်မှာ အ�ကမ်းဖက်မ� ပုံစံသံုးမျိုးလံုးကို 

ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရသည်။249 

 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများသည် လကတ်ွဲေဖာမ်ဟတု်ေသာ 

သူများထံမှလည်း �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်ခံရ�ိငုေ်ြခ �ှသိည်။ အာဆီယံေဒသတွငး်�ှိ 

အချို� �ိငုင်မံျားတွငသ်ာ လကတ်ွဲေဖာ်မဟတု်ေသာ သူများထံမှ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

ရ�ှ�ိိငုသ်ည်။ ဗီယကန်န�်ိငုင်တံငွ ်အသက် (၁၅)�စ်ှမှစ၍ 

အမျိုးသမီးများ၏ (၁၀) ရာခုိင�်�နး်မှာ လကတ်ွဲ ေဖာမ်ဟတု်ေသာ 

သူများထံမှ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�ကို ခံစားေတွ� �ကံုခ့ဲရ�ပီး 

(၂)ရာခုိင�်�နး်မှာ ခငပွ်နး်မဟတုေ်သာသူထံမှ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ခံစားေတွ� �ကံုခ့ဲရသည်။ လကတ်ွဲေဖာမ်ဟတု်ေသာ 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလနွသူ်များမှာ အဓိကအားြဖင့ ်

မိသားစုဝငမ်ျား(၆၅ ရာခုိင�်�နး်)ြဖစ်�ပီး  လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ကျူးလနွသူ်များမှာ သူစိမ်းများ�ငှ့ ်ချစ်သူရည်းစားတို ့ ြဖစ်�ကသည်။2510 

လာအိုြပည်သူဒ့မုိီကရကတ်စ်သမ�တ�ိငုင်တံွင ်ဘဝတစ်သကတ်ာ 

အတိငုး်အတာြဖင့ ်လက်တွဲေဖာ် မဟတုေ်သာသူထံမှ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�မှာ (၅) ရာခုိင�်�နး်�ှိ�ပီး 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ ြဖစ်ပွားပျံ� �ှမံ�မှာ (၁) 

ရာခုိင�်�နး်�ှသိည်။ လကတ်ွဲေဖာ်မဟတု်ေသာ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလွနသူ်များ၏ (၃၅ ရာခုိင�်�နး်)သည် အမျိုးသမီး 

မိသားစုဝငမ်ျား  ြဖစ်ေလ�့ှိ�ပီး အတအိကျဆုိရလ�င ်မိခင ်သိုမ့ဟတု် 

မိေထွးများ (၂၇ ရာခုိင�်�နး်) �ငှ့ ်အမျိုးသမီး သူငယ်ချငး်များ�ငှ့ ်

အသမိိတ်ေဆွများ (၂၀ ရာခုိင�်�နး်) ြဖစ်�ကသည်။ 

လကတ်ွဲေဖာ်မဟတု်ေသာ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ကျူးလနွသူ်များမှာ အမျိုးသား မိသားစုဝငမ်ျား (၂၄ ရာခုိင�်�နး်) �ငှ့ ်

အြခား အမျိုးသားများ (၂၄ ရာခုိင�်�နး်) ပါဝငသ်ည်။2611 

အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်တံွင ်အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝတစ်သကတ်ာ 

အတိငုး်အတာြဖင့ ်လက်တွဲေဖာ်မဟတု်ေသာသူမှ ကျူးလနွေ်သာ 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ြဖစ်ပွားမ�မှာ (၂၄)ရာခုိင�်�နး်ြဖစ်�ပီး လကတ်ွဲေဖာ်များ ကျူးလနွေ်သာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�မှာ (၁၈) ရာခုိင�်�နး်ြဖစ်သည်။2712  

 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 39 

အသက်(၁၈)�စ်ှ မတိုငမီ် မိနး်ကေလးများ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ငှ့ ်ေတွ� �ကံုခ့ဲရသည်မှာလည်း စုိးရိမ်ရေသာ 

ြပဿနာတစ်ခုြဖစ်သည်။ UNICEF၏ အဆုိအရ ကမ�ာတစ်ဝှမ်းလံုး�ှိ 

အသက် ၁၅ �စ်ှမှ ၁၉ �စ်ှ�ကားဆယ်ေကျာ်သက်မိနး်ကေလးငယ် ၁၅ 

သနး်ခန ့သ်ည် ၎ငး်တို၏့တစ်သကတ်ာတငွ ်အတငး်အဓမ� 

လိငဆ်က်ဆံြခငး်ကို ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရသည်။2813 ဗီယကန်မ်�ိငုင်တံွင ်

အမျိုးသမီးများ၏ (၃) ရာခုိင�်�နး်သည် အသက် ၁၅ �စ်ှမတိုငမီ် 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာေစာက်ားမ�ကို ခံစားခ့ဲရ�ပီး ကျူးလွနသူ်များသည် 

အများအားြဖင့ ်သူစိမ်းများြဖစ်ေသာလ်ည်း 

အချို� မှာမိသားစုဝငမ်ျားြဖစ်သည်။2914 UNFPA မှ ကမ�ာလံးုဆုိငရ်ာ 

ခန ့မှ်နး် အစီအရငခံ်ြခငး်များ၏ ေတွ� �ှိချက်များအရ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

ေစာ်ကားမ�များ၏ ၅၀ ရာခုိင�်�နး်သည် အသက် ၁၅�စ်ှေအာက် 

မိနး်ကေလးများတွင ်ြဖစ်ပွားေန�ကသည်။3015 ငယ်စဉ်က 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်ခံရေသာ အမျိုးသမီးများသည် 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအေြခအေနများစွာကို မတူညီေသာ 

ကျူးလနွသူ်များထံမှ  မ�ကာခဏ�ကံု ေတွ�ရသည်။ 3116၊
3217 

သုေတသနများမှ ေလလ့ာေတွ� �ှိချက်များအရ ကေလးဘဝ�ငှ့ ်

အပျိုေဖာ်ဝငစ် အရွယ်များတွင ်လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

ခံစားေတွ� �ကံု ခ့ဲဖးူေသာ မိနး်ကေလးများသည် 

အရွယ်ေရာက်ေသာအခါတွငလ်ည်း လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ �ကံုေတွ� �ိငုေ်ြခများ ပုိမုိြမင့မ်ားေ�ကာငး် 

ေတွ� �ှရိသည်။၁၉ 

 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများသည် လကတ်ွဲေဖာမ်ဟတု်ေသာ 

သူများထံမှလည်း �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�အ��ရာယ်ကိ ုရငဆုိ်ငေ်နရသည်။ အာဆီယံေဒသတွငး်�ှိ 

အချို� �ိငုင်မံျားတွငသ်ာ လကတ်ွဲေဖာ်မဟတု်ေသာ သူများထံမှ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� အချကအ်လက်များ ရ�ှ�ိိငုသ်ည်။ 

ဗီယက်နန�်ိငုင်တံွင ်အသက် (၁၅)�စ်ှမှစ၍ အမျိုးသမီးများ၏ (၁၀) 

ရာခုိင�်�နး်မှာ လကတ်ွဲေဖာ်မဟုတ်ေသာ သူများထံမှ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ခံစားေတွ� �ကံုခ့ဲရ�ပီး (၂)ရာခုိင�်�နး်မှာ 

ခငပွ်နး်မဟတု်ေသာသူထံမှ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

ခံစားေတွ� �ကံု ခ့ဲရသည်။ လကတ်ွဲေဖာ်မဟတု်ေသာ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလွနသူ်များမှာ အဓိကအားြဖင့ ်

မိသားစုဝငမ်ျားြဖစ်�ပီး (၆၅ ရာခုိင�်�နး်) လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ကျူးလနွသူ်များမှာ သူစိမ်းများ�ငှ့ ်ချစ်သူအမျိုးသားတို ့ 

အာဆယံီ �ိငုင်မံျား�ှိ ဘဝတစ်သက်တာတွင ်ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လက်တဲွေဖာ်မှ �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

လာအို ၁၅.၃% 

 
  

ြမနမ်ာ ၁၇.၃% 

 
  

ထုိငး် ၄၄% 

 
  

ဗီယက်နမ် ၃၄.၄% 

 
  

ဖိလစ်ပိုင ်၁၆.၉% 

 
  

ကေမ�ာဒးီယား 

၂၀.၉% 

 
 

 

မေလး�ှား 

(အချက်အလက် 

မ�ှိ) 

 
 

 

 

စငက်င်္ာပ ူ

၆.၁% 

 
 

 

အငဒ်ိနုးီ�ှား  

၁၈.၃% 

 
  

 

ဘ�ူ�ိငုး် 

(အချက်အလက် 

မ�ှိ) 

 
 

 

 



 

 
40 I အခနး် ၂ 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား�ှိ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ြဖစ်�ကသည်3318။ 

 

လာအိုြပည်သူဒ့မုိီကရကတ်စ်သမ�တ�ိငုင်တံွင ်ဘဝတစ်သကတ်ာ 

အတိငုး်အတာြဖင့ ်လက်တွဲေဖာ်မဟတု်ေသာသူထံမှ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�မှာ (၅) ရာခုိင�်�နး်�ှိ�ပီး 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�မှာ (၁) 

ရာခုိင�်�နး်�ှသိည်။ လကတ်ွဲေဖာ်မဟတု်ေသာ သူများထံမှ 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလနွသူ်များမှာ အမျိုးသမီး 

မိသားစုဝငမ်ျား (၃၅ ရာခုိင�်�နး်) ြဖစ်ေလ�့ှိ�ပီး အတအိကျဆုိရလ�င ်

မိခင ်သိုမ့ဟတု် ေမွးစားမိခငမ်ျား    (၂၇ ရာခုိင�်�နး်) �ငှ့ ်အမျိုးသမီး 

သူငယ်ချငး်များ�ငှ့ ်အသမိိတေ်ဆွများ (၂၀ ရာခုိင�်�နး်) ြဖစ်�ကသည်။ 

လကတ်ွဲေဖာ်မဟတု်ေသာ သူများထံမှ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ကျူးလနွသူ်များမှာ  အမျိုးသား မိသားစုဝငမ်ျား (၂၄ ရာခုိင�်�နး်) �ငှ့ ်

အြခား အမျိုးသားများ (၂၄ ရာခုိင�်�နး်) ပါဝငသ်ည်၁၂။ 

အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်တံွင ်အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝတစ်သကတ်ာ 

အတိငုး်အတာြဖင့ ်လက်တွဲေဖာ်မဟတု်ေသာသူထံမှ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�မှာ 

(၂၄)ရာခုိင�်�နး်ြဖစ်�ပီး လကတ်ွဲေဖာ်များထံမှ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�မှာ (၁၈) ရာခုိင�်�နး်ြဖစ်သည်3419 

 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်�ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများသည် များေသာအားြဖင့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

ဒဏရ်ာများ မ�ကာခဏ ရ�ှတိတ်�ကသည်။ IPV �ငှ့ ်ရငဆုိ်ငခ့ဲ်ရ�ပီး 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ ထိခုိက်ဒဏရ်ာရဖူးေသာ အမျိုးသမီးရာခုိင�်�နး်မှာ 

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်တံငွ ်(၄၈) ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်လာအိုြပည်သူ ့ 

ဒမုိီကရကတ်စ် သမ�တ�ိငုင်တံိုတ့ွင ်(၄၃) ရာခုိင�်�နး် အသးီသးီ  

ြမင့မ်ားစွာ�ှိ�ကသည်။ လာအိုြပည်သူ ့ ဒမုိီကရကတ်စ် သမ�တ�ိငုင်တံွင ်

(၂၁) ရာခုိင�်�နး်ေသာ အမျိုးသမီးများမှာ (၂) �ကိမ်မှ (၅) �ကိမ်အထိ 

ထိခုိကဒ်ဏရ်ာ ရ�ှိခ့ဲ�က�ပီး (၂၀) ရာခုိင�်�နး်မှာ (၅) �ကိမ်အထက် 

ထိခုိကဒ်ဏရ်ာ ရ�ှိခ့ဲ�ကသည်။ ဖိလစ်ပုိင�်ိငုင်တံွင ်(၆၅) 

ရာခုိင�်�နး်အထိေသာ IPV ခံစားေတွ� �ကံုခ့ဲဖူးေသာ 

အမျိုးသမီးများသည် �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

ဒဏရ်ာများ ခံစားခ့ဲရသည်။ 

 

၂၀၁၂ ခု�စ်ှတငွ ်UNODC မှ ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လကတ်ွဲေဖာ် 

သိုမ့ဟတု် မိသားစု�ငှ့ ်ဆက�်ယ်ွေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များသည် 

အမျိုးသမီးများ မတရားသတ်ြဖတ်ခံရြခငး်များ၏ အဓိက 

အေ�ကာငး်အရငး် ြဖစ်�ပီး သတ်ြဖတ်ခံရေသာ အမျိုးသမီးများ၏ 

ထက်ဝက်ခန ့န်းီပါး (၄၇ ရာခုိင�်�နး်) မှာ မိသားစုဝင ်သိုမ့ဟတု် 

ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လကတ်ွဲေဖာ်မှ သတ်ြဖတ်ခ့ဲြခငး်ြဖစ်�ပီး 

ထိုသိုသ့တ်ြဖတ်ြခငး်ခံခ့ဲရေသာ အမျိုးသားများမှာ (၆) ရာခုိင�်�နး် 

သာ�ှိသည်ဟု ��ငိး်ယှဥ်ြပသခ့ဲသည်။3520 ကျား၊မ ြဖစ်တည်မ��ငှ့ ်

ဆက်�ယ်ွေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအား 

သတ်ြဖတ်ြခငး်သည် VAWG ပုံစံတစ်ခု�ငှ့ ်VAWG၏ 

အကျိုးဆကလ်ည်းြဖစ်သည်။ ထိသုို ့ သတ်ြဖတ်ြခငး်မှာ 

အများပုိငေ်နရာတွငြ်ဖစ်ေစ ပုဂ�လကိေနရာတွငြ်ဖစ်ေစ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများကို မိနး်မြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်

သတ်ြဖတ်ြခငး် ကိုရည်��နး်သည်။3621 ၂၀၁၂ ခု�စ်ှတွင ်

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ၏ အေ�ကာငး်အရငး်များ�ငှ့ ်

အကျိုးဆက်များဆုိငရ်ာ ကလုသမဂ� အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ 

အစီရငခံ်စာ3722 တွင ်ကျား-မ ြဖစ်တည်မ��ငှ့ ်

တိကု်�ိုက်သက်ဆုိငေ်နေသာ သိုမ့ဟတု် ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ 

သတ်ြဖတ်မ�ပုံစံများကို ေဖာ်ထတု်ခ့ဲရာတွင ်IPV၏ ရလဒအ်ြဖစ် 

သတ်ြဖတ်ြခငး်၊ ေမှာ် သိုမ့ဟုတ် စုနး်ကေဝများ�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ 

သတ်ြဖတ်ြခငး်၊ ဂုဏသ်ကိ�ာအမည်ခံေသာ သတ်ြဖတ်ြခငး်၊ 

လက်နကက်ိုင ်ပ�ိပက�ဆုိငရ်ာ သတ်ြဖတ်ြခငး်၊ 

ခနး်ဝငပ်စ�ည်း�ငှ့သ်က်ဆုိငေ်သာ သတ်ြဖတ်ြခငး်များ၊ ကျား-မ 

ြဖစ်တည်မ��ငှ့ ်လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ တိမ်း�ွတ်မ�တို�့ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ 

သတ်ြဖတ်ြခငး်များ�ငှ့ ်တိငုး်ရငး်သားလမူျိုးစု�ငှ့ ်ေဒသခံ 

တိုငး်ရငး်သားများ ြဖစ်တည်မ��ငှ့ ်သကဆုိ်ငေ်သာ သတ်ြဖတ်ြခငး်များ 

ပါဝငသ်ည်။ ေဖာ်ြပပါ ကျား-မ ြဖစ်တည်မ��ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ 

သတ်ြဖတ်မ� ပုံစံများသည် အာ��ှငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသများတွင ်

ြဖစ်ပွားေနသည် (ဇယားကွက် ၂ ကို�ကည့်ပါ)။ အမျိုးသမီးများအား 

ကျား၊မ ြဖစ်တည်မ��ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ သတ်ြဖတ်ြခငး်များကို 

ေစာင့�်ကည့်မ� သိုမ့ဟတု် ေလလ့ာမ�ကို တည်ေထာငရ်န�်ငှ့ ်

�စ်ှစဉ်သတ်ြဖတ်ခံရေသာ အမျိုးသမီးများ အေရအတကွက်ို 

“အမျိုးသမီးများအား မိသားစုဝင ်သိုမ့ဟတု် ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ 

လက်တွဲေဖာ်မှ သတ်ြဖတ်ြခငး်” �ငှ့ ်“အြခားေသာ 

အမျိုးသမီးများအား သတ်ြဖတ်ြခငး်” ေခါငး်စဉ်များြဖင့ ်ထတု်ေဝရန ်

အထူးကိုယ်စားလှယ်အား ေခါ်ယူခ့ဲသည် ။3823 

 

 

 ဇယားကွက် 2 အာ�ှေဒသ (၉)�ိငုင်�ံှိ အမျိုးသမးီများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအား 

ကျား၊မ ြဖစ်တည်မ��ငှ့ ်ဆက်�ယွ်ကာ သတ်ြဖတ်ြခငး် 

 

• လူသတ်မ�များအားလံုး၏ ၂၀.၅ ရာခိုင�်�နး်သည် ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ 

လက်တွဲေဖာ်�ငှ့ ်မိသားစု�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ လူသတ်မ�များြဖစ်သည် 

• အမျိုးသမီးများအေပါ် လူသတ်မ�၏ (၅၅) ရာခိုင�်�နး်မှာ ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ 

လက်တွဲေဖာ် သိုမ့ဟုတ် မိသားစုဝငမ်ှ ကျူးလွနခ်ဲ့ြခငး်ြဖစ်�ပီး 

အမျိုးသားများအေနြဖင့ ် အလားတူ သတ်ြဖတ်ခံရြခငး်မှာ (၆) 

ရာခိုင�်�နး်သာ�ှိသည်  

• ၂၀၁၂ ခု�စှ်တွင ်ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လက်တွဲေဖာ် သိုမ့ဟုတ် မိသားစုမှ 

သတြ်ဖတ်ြခငး်ေ�ကာင့ ်ခန ့မ်ှနး်ေြခ  အမျိုးသမီး ၁၉,၇၀၀ဦး 

ေသဆုံးခဲ့ရသည်။ 
 

ကုိးကား။ ။UNODC၊ လူသတ်မ�အေပါ်ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာေလလ့ာမ� ၂၀၁၃ - 

ေခတ်ေရစီးေ�ကာငး်၊ ဆက်စပ်မ�များ�ငှ့အ်ချက်အလက်များ (၂၀၁၄) https://www. 

unodc.org/gsh/ တွင ်�ကည့်���ိငုသ်ည်။ မှတ်ချက် - ၂၀၁၂ ခု�စှ် သိုမ့ဟုတ် 

ေနာက်ဆံး�စ်အချက်အလက်  

http://www/
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၂.၃ အမျို းသမးီများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ် ့၂၀၃၀ ခု�စှ ်စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး ရည်မှနး်ချကပ်နး်တိုငမ်ျား  

၂၀၃၀ ခု�စ်ှ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ� �ဖိုးတိးုတက်ေရး ရည်မှနး်ချက် 

ပနး်တိုငမ်ျားသည် �ိငုင်မံျားအားလံးု�ငှ့ ်သက်ဆုိငသူ်များ 

အားလံုးအတကွ် ကတကိဝတတ်စ်ခုြဖစ်�ပီး စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�များအတကွ် ဦးတည်ချက် အသစ်တစ်ခုကို 

ပုိမုိအားေကာငး်ေသာ ကမ�ာလံးုဆုိငရ်ာ လုပ်ေဆာငမ်�များ၊ 

လကတ်ွဲေဖာ်ေဆာငရွ်က်မ� အသစ်များ၊ လံုေလာက်ေသာ 

ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�များ�ငှ့ ်ဘက်ေပါငး်စုံမှ ချဉ်းကပ်မ�များြဖင့ ်

ရည်မှနး်ချက်များ အားလံုး ေရာက�်ှိေအာငြ်မင�်ိငုရ်နြ်ဖစ်သည်။ 

စဉ်ဆကမ်ြပတ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိငုမ်ျား (SDGs)  

သည် ကျား၊မ တနး်တူညီမ�ေရးကို အထူးြပုေသာ SDG  ရည်မှနး်ချက် 

အမှတ် (၅) တွင ်ဦးစားေပးတစ်ရပ်အေနြဖင့ ်�ှငး်လငး်ြပတ်သားစွာ 

ေဖာ်ြပထား�ပီး အြခားေသာ SDG အမှတမ်ျားတွငလ်ည်း ကျား-မ 

တနး်တူညီမ�ေရးကို ထည့်သွငး်စဥ်းစားထားသည်။ SDG များတငွ ်

ကျား-မ တနး်တူညီမ�ေရးအား ထည့်သွငး်စဉ်းစားြခငး်မြပုပါက 

အြပည့်အဝ ရ�ှေိအာငြ်မင�်ိငုမ်ည် မဟတု်ေပ။ �ိငုင်တံွငး်�ငှ့ ်

�ိငုင်မံျားအ�ကားတွင ်မညီမ�မ�များ ��ေထာင့မ်ျိုးစုံတွင ်�ှိသည်ကို 

အသအိမှတ်ြပုေသာေ�ကာင့ ်(၂၀၃၀) ခု�စ်ှ ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိုငသ်ည် 

မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ� ေနာကက်ျ ကျနရ်စ်ြခငး်မ�ှိေစရ 

ဟူေသာ ကတကိဝတတ်စ်ခု အြဖစ်ေရးဆဲွထားသည် (ဇယားကကွ် 

၃ကို �ကည့်ပါ)။ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�သည် 

လူေ့ဘာငအ်ဖွဲ�အစည်းများ၏ စီးပွားေရး�ငှ့ ်လူသားများ၏ 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�အေပါ် သက်ေရာက်မ��ှသိည်။ VAWGသည် 

တစ်ဦးချငး်၊ အိမ်ေထာငစု်များ၊ အသိုငး်အဝုိငး်များ၊ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်လအူဖွဲ� အစည်းများကို �ကီးများေသာ 

စီးပွားေရးရာ ကနုက်ျစရတိ်များစွာ �ှိေစသည်။ VAWG သည် 

ရတဲပ်ဖွဲ� �ငှ့ ်တရားစီရငေ်ရးရာ ေအဂျငစီ်များ၊ 

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ လူမ�ဆုိငရ်ာ ကာကွယ်ေရးများ/ 

လူမ�ဖလူံုေရးများ �ငှ့ ်ပညာေရးစနစ်များ အတကွ် အလွနြ်မင့မ်ားေသာ 

ကုနက်ျစရတိ်များ �ှသိည်။ 

SDG ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိုင ်(၅) ကို ေရာက်�ှရိနအ်တကွ် VAWGကို 

အဆုံးသတရ်န ်လိအုပ်သည်။ သိုေ့သာ် VAWG သည် SDG 

အားလံုးနးီပါးကို သက်ေရာက်မ��ှိ�ပီး ၎ငး်တို၏့ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကို အတားအဆီးြဖစ်ေစသည်။ VAWG သည် 

�ိငုင်မံျား၏ဆငး်ရဲမဲွေတမ�ကို ေလ�ာ့ချရန�်ငှ့ ်ပေပျာကရ်န ်

�ကိုးပမ်းအားထတု်မ�ကို ပျက်ြပားေစ�ပီး (၂၀၃၀)ခု�စ်ှ စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိငုမ်ျား ေအာငြ်မငမ်�အတကွ် 

အဟန ့အ်တား တစ်ခုြဖစ်သည်။ VAWG၏ ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ေ�ကာင့ ်

(၂၀၃၀) ခု�စ်ှ ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိုငမှ် VAWGကို လူမ�ေရး�ငှ့ ်စီးပွားေရး 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�များအတကွ် အဓိက အတားအဆီးတစ်ခုဟု 

အသအိမှတ်ြပုခ့ဲသည်။ ကလုသမဂ� အေထွေထွညီလာခံမှ VAWG 

ပုံစံအားလံုးကို တိကုဖ်ျက်ရန�်ငှ့ ်CEDAW ကို 

အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်န ်ဆုံးြဖတ်ချကခ်ျခ့ဲသည်။ ပထမဆုံး 

အ�ကိမ်အြဖစ် SDG ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိငု ်၅ - ကျား၊မ 

ဇယားကွက် 3- ၂၀၃၀ ခု�စ်ှ စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး ရည်မှနး်ချက်ပနး်တုိငမ်ျားဆိငုရ်ာ 

အစီအစဉ် -                                                    

မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ� ေနာက်ကျကျန်ရစ်ြခငး်မ�ိှေစရ  

(၂၀၃၀) ခ�ုစှ ်စဉ်ဆက်မြပတ ်ဖွဲ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိုငသ်ည် 

မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ� ေနာက်ကျ ကျနရ်စ်ြခငး်မ�ှိေစရဟူေသာ 

ကတိကဝတ်လည်း ြပု�ပီးြဖစ်သည်။ ၎ငး်မှာ လူဂ့ုဏသ်ိက�ာကို ဦးစားေပးြခငး်�ငှ့ ်

ပစ်ပယ်ခံရဆုံးေသာ လူအ့သိုငး်အဝိုငး်၏ တိုးတက်မ�ကို ပထမေနရာတွင ်

ထားြခငး်�ငှ့အ်တူ  အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအား စာရငး်၏ 

ထိပ်ဆုံးပိုငး်တွင ်ထားြခငး်ကိ ုဆုိလိုသည်။ ၎ငး်သည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များကို ထိခိုက်ေစေသာ မညီမ�မ��ငှ့ ်ပစ်ပယ်မ�ဆုိငရ်ာ 

ဖွဲ�စည်းပံုအေ�ကာငး်ရငး်များကို ေဖာ်ထုတ်ရနလ်ည်းလိုအပ်ေ�ကာငး်လည်း 

အားြဖည့်ထားသည်။ အ�ကမ်းဖက်မ� အ��ရာယ်ြမင့တ်က်ြခငး်သည် 

အသက်အရွယ်၊ လူမျိုး၊ လူမျိုး၊ ဆငး်ရဲ�မွ်းပါးမ�၊ လူတနး်စား၊ လိငစ်ိတ်ခံယူမ�၊ 

ကျားမြဖစ်တည်မ�၊ မသနစ်ွမ်းမ�၊ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�၊ အမျိုးသားေရး�ငှ့ ်

အြခားအချက်များအပါအဝင ်အမျိုးသမီး�ငှ့ ်မနိး်ကေလးများ၏ 

ကွဲြပားြခားနားေသာ အမှတလ်က�ဏာများ (Intersectional Identities) ၏ 

သက်ေရာက်မ�တစ်ခုြဖစ်သည်။ မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ� 

ေနာက်ကျကျန်ရစ်ြခငး်မ�ိှေစရ ေ�ကာင့ ်ကုလသမဂ� အဖွဲ�ဝင ်�ိငုင်မံျားသည် 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ေတွ� �ကံုခံစားခဲ့ဖူးေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအတွက ်ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးေဆာငသ်ူများ၏ 

တုန ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်ချက်များ၊ ရဲတပ်ဖွဲ� �ငှ့ ်တရားမ�တမ�ဆုိငရ်ာ ဝနထ်မ်းများကိ ု

ဆနး်စစ်အကဲြဖတ်ရန ်တာဝန�်ှိလာသည်။ အချို�ေသာ အမျိုးသမီးများ၏ 

ကွြဲပားြခားနားေသာ အမှတ်လက�ဏာများ (Intersectional Identities)သည် 

၎ငး်တိုအ့ား အ�ကမ်းဖက်မ�များမ ှပိုမို ခုခံ�ိငုင်စ်မွ်းနည်းေစ�ိငု�်ပီး တရားမ�တမ��ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များရယူ�ိငုစ်မွ်း နည်းပါးေစသည်။ 

မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ� ေနာက်ကျကျန်ရစ်ြခငး်မ�ိှေစရ  သည် 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ေတွ� �ကံုခံစားခဲ့ဖူးေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအားလံုးအတွက် ၎ငး်တို၏့ ကွဲြပားြခားနားေသာ 

အမှတ်လက�ဏာများ (Intersectional Identities) ထည့သ်ွငး်စဉ်းစားြခငး်မြပုပ ဲ

ဝနေ်ဆာငမ်�များအားလံုး ရ�ှိေစရန ်လိုအပ်သည်။ အချို�ေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများသည် ဝနေ်ဆာငမ်�များရ�ှိြခငး်များအေပါ် ကန ့သ်တ်မ��ှိြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တို၏့ ြဖစ်တည်မ�များ�ငှ့ ်လူမ�အသိုက်အဝနး်များအတွငး်၌ 

မည်သူမည်ဝါဟု သတ်မှတ်ချက်များေ�ကာင့ ်၎ငး်တိုအ့ား ချနလ်ှပ်ထားြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် �ကိုဆုိြခငး်မ�ှိဟု ခစံားရပါက ထုိဝနေ်ဆာငမ်�များအား ရယူရန ်

အဆငမ်ေြပဟု ခံစားရသည်။ ထုိေ့�ကာင့ ်VAWG များပေပျာက်ေစရန ်

ဦးတည်ေသာ လုပ်ရပ်များတိုးတက်လာသည်�ငှ့အ်မ� 

ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးအပ်ြခငး်�ငှ့ ်မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ� 

ေနာက်ကျကျန်ရစ်ြခငး်မ�ိေစရ၏ ကာဟမများက ိထတ်ေဖာ်�ငိရ်န�်င ်

     

   

    

   



 

 
42 I အခနး် ၃ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

တနး်တူညီမ�ေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီး�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအားလံုး 

လုပ်ပုိငခွ်င့ ်အာဏာရ�ှိေရး ရည်မှနး်ချက်ြဖင့ ်VAWG အား 

ရငဆုိ်ငေ်ြဖ�ငှး်ခ့ဲသည်။ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

အဆုံးသတ်ြခငး်ကို အာ��ှငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသအတငွး် ကျား၊မ 

တနး်တူညီမ�ေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီး�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအားလံုး 

လုပ်ပုိငခွ်င့ရ်�ှိေရးများ တိုးတက်ြခငး်၏ အဓိက 

အသွငက်ူးေြပာငး်ေရးမူဝါဒ၏ ေသာ့ချကတ်စ်ခုအြဖစ် 

သတ်မှတ်ထားသည်။ အာ�ဖှွံ� �ဖိုးေရးဘဏ ်(ADB) �ငှ့ ်

ကလုသမဂ�အမျိုးသမီးများအဖွဲ� (၂၀၁၈ တငွ ်ြဖစ်ေပါ်လာမည့်) တို ့ 

ပူးတွဲထတု်ေဝထားေသာ ေဒသဆုိငရ်ာ အထငက်ရ 

ထုတ်ြပနမ်�တစ်ရပ်ြဖစ်သည့် အာ�ှ�ငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသအတွငး် ကျား၊မ 

တနး်တူညီမ�ေရး�ငှ့ ်စဉ်ဆက်မပျက် ဖွံ� �ဖိုးတိးုတက် ေရး 

ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိုငမ်ျား  (၂၀၃၀)ခု�စ်ှတွင ်ြဖစ်ေပါ်မည့် သသိာေသာ 

ေြပာငး်လဲမ�များအတကွ် အေြခခံ�ငှ့ ်လမ်းစဉ်များ အရ 

ထိုအ�ကမ်းဖက်မ�များ အဆုံးသတ်ြခငး်သည် SDG များ၏ 

အားေကာငး်ေသာ ပူးေပါငး်လုပ်ေဆာငြ်ခငး်များ�ငှ့ ်

ေပါငး်စည်းထားေသာ သေဘာသဘာဝများကို ြမငသ်ာေစ�ပီး 

SDGများတွင ်ေြပာငး်လဲမ�များ ြဖစ်ေပါ် �ိငုရ်န ်အလားအလာ�ှိမ�ကို 

သာမက အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ ဘဝများတွငလ်ည်း 

ေြပာငး်လဲမ�များ ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုြ်ခငး်ကို မီးေမာငး်ထိုးြပထားသည်။ 

ထိုထတု်ြပနခ်ျက်သည် VAWG ဆုိငရ်ာ ��နး်ကနိး်များ�ငှ့ ်အာ�ှ�ငှ့ ်

ပစိဖိတ်ေဒသ အတွငး် ကျား၊မ ညီမ�ြခငး်ရ�ှ�ိိငုေ်ရးဆုိငရ်ာ 

ကတကိဝတ်များ ေဖာ်ေဆာင�်ိငုေ်ရး အတကွ် ဦးစားေပး 

လုပ်ေဆာငရ်နမ်ျားကို ထတု်ေဖာ်ြခငး်များ ပါဝငသ်ည့် SDG 

��နး်ကနိး်များအရ ကျား၊မ ညီမ�ြခငး်၏ တိုးတက်ြခငး်ကို 

ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာ�ိငုရ်န ်အေြခခံသတ်မှတ်ချက်များကို 

ေဖာ်ြပထားသည်။ ၎ငး်တွင ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ 

ကျား၊မ တနး်တူညီမ�ေရး�ငှ့ ်လုပ်ပုိငခွ်င့အ်ာဏာရ�ှိရေရး 

ရငဆုိ်ငေ်ြဖ�ှငး်ြခငး်မှတစ်ဆင့ ်၂၀၃၀ ခု�စ်ှ ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိုငမ်ျား 

ရ�ှိမည့်နည်းလမ်းအတကွ် အာ��ှငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသ၏ ပထမအ�ကိမ် 

အကဲြဖတ်စစ်ေဆးြခငး်အား ပ့ံပုိးထားသည်။ 

 
1 ကလုသမဂ�အေထွေထွညီလာခံ၊ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရးေ�ကညာချက ်

(ဆုံးြဖတ်ချက် ၄၈/၁၀၄၊ ၁၉၉၃ 

2 WHO၊ လနဒ်န ်သန ့�်ှငး်ေရး�ငှ့ ်အပူပုိငး်ေဒသ ေဆးပညာေကျာငး် 

�ငှ့ ်ေတာငအ်ာဖရိက ေဆးသုေတသနေကာငစီ်၊ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ ကမ�ာလံးုဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်

ေဒသဆုိငရ်ာခန ့မှ်နး်ချက်များ - ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လက်တွဲေဖာ် 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်လက်တွဲေဖာ်မဟတု်ေသာ 

 
လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�၏ 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့��ငှ့က်ျနး်မာေရးထိခုိက်မ�များ (ဂျီနဗီာ၊ ၂၀၁၃) 

3 WHO၊ လနဒ်န ်သန ့�်ှငး်ေရး�ငှ့ ်အပူပုိငး်ေဒသ ေဆးပညာေကျာငး် 

�ငှ့ ်ေတာငအ်ာဖရိက ေဆးသုေတသနေကာငစီ်၊ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ ကမ�ာလံးုဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်

ေဒသဆုိငရ်ာခန ့မှ်နး်ချက်များ - 

ရငး်�ှးီေသာလက်တွဲေဖာအ်�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

အေဖာ်မပါေသာလိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�၏ 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့��ငှ့က်ျနး်မာေရးထိခုိက်မ�များ  (ဂျီနဗီာ၊ ၂၀၁၃) 

4 UNSD ကမ�ာ့အမျိုးသမီးများ ၂၀၁၅: 

ေခတ်ေပါ်အေြခအေန�ငှ့စ်ာရငး်အငး်များ၊ စာမျက်�ာှ ၁၅၀ (၂၀၁၅) ။ 

5 Claudia Garcia-Moreno �ငှ့အ်ြခားသူများ၊ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့အ်မ်ိတွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် WHO 

၏�ိငုင်ေံပါငး်စုံေလလ့ာမ� (ဂျီနဗီာ၊ ၂၀၀၅)၊ Robin N. Haarr၊ 

"တာဂျစ်ကစ�တန၌်ဇနးီအေပါ်အ�ိငုက်ျင့မ်�"၊ အမျိုးသမီးဝါဒ ီ

ရာဇဝတ်မ�ေရးရာ၊ အတွဲ၊ ၂။ အမှတ် ၃ (၂၀၀၇) ။ 

6 UNSD ၊ ကမ�ာ့အမျိုးသမီးများေန ့၂၀၁၅။ ေခတ်ေပါ်အေြခအေန�ငှ့ ်

စာရငး်အငး်များ၊ ၁၃၉ (၂၀၁၅) ။ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရးဆုိငရ်ာကလုသမဂ�

အေထွေထွညီလာခံ၊ ဆုံးြဖတ်ချက် ၄၈/၁၀၄၊ ၁၉၉၃) တွငလ်ည်း 

�ကည့်���ိငုသ်ည်။ 

7 ကလုသမဂ�အေထွေထွညီလာခံ၊ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံအားလံုးကိ�ု ှမ်ိနငး်ရန ်

အားထတု်မ�များ ြပငး်ထနလ်ာြခငး်။ အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� 

(ဆုံးြဖတ်ချက် ၇၁/၁၇၀၊ ၂၀၁၆) 

8 UNSD၊ ကမ�ာအ့မျိုးသမီးများ ၂၀၁၅: 

ေခတ်ေရစီးေ�ကာငး်�ငှ့စ်ာရငး်အငး်၊ အခနး် ၆: 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကိအုမျိုးသမီးများ 

9 Robin N. Haarr၊ “Wife Abuse in Tajikistan”၊ အမျိုးသမီးဝါဒ ီ

ြပစ်မ� ေဗဒ၊ အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၃၊စာမျက်�ာှ ၂၄၈ (၂၀၀၇) 

10 လာအိုြပည်သူဒ့မုိီကရကတ်စ်သမ�တ�ိငုင်၊ံ 

အမျိုးသမီးများတိုးတက်ေရးအမျိုးသားေကာ်မ�ငှ၊် 

အ�စ်ှချုပ်အစီရငခံ်စာ - လာအိ�ုိငုင်�ံှိ အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေလလ့ာြခငး်၊ 

အမျိုးသမီးကျနး်မာေရး�ငှ့ဘ်ဝအေတွ�အ�ကံုဆုိငရ်ာ 

လာအိအုမျိုးသားစစ်တမ်း ၂၀၁၄ (ဗီယနက်ျငး်၊ ၂၀၁၅) ။ 

11 UN Viet Nam ‘Keeping silent is dying’၊ ဗီယက်နမ်၌ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

အမျိုးသားေလလ့ာမ�မှရလဒမ်ျား (၂၀၁၀) 

12 လာအိုြပည်သူဒ့မုိီကရကတ်စ်သမ�တ�ိငုင်၊ံ 

အမျိုးသမီးများတိုးတက်ေရး အမျိုးသားေကာ်မ�ငှ၊် 

အမျိုးသမီးကျနး်မာေရး�ငှ့ ်
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ဘဝအေတွ�အ�ကံုအေပါ်လာအိုအမျိုးသားစစ်တမ်း ၂၀၁၄: 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ေလလ့ာမ� (၂၀၁၅) 

13 UNFPA Indonesia၊ ၂၀၁၆ ခု�စ်ှ အငဒ်ိနုးီ�ှား �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်ဘဝအေတွ�အ�ကံုစစ်တမ်း။ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ကိုေလလ့ာြခငး် - 

အဓိကေတွ� �ှိချက်များ (၂၀၁၆) ခု�စ်ှ။ 

https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/2016_SPHPN_%28VAW_Survey%29_Key_Findings1_0.pd

f 

တွင�်ကည့်���ိငုသ်ည် (၂၀၁၈ ခု�စ်ှေဖေဖာ်ဝါရလီ ၈ ရကတ်ငွ ်

ဝငေ်ရာက�်ကည့�်�ထားသည်။ ) 

14 ၂၀၁၈ ခု�စ်ှေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရကတ်ငွ ်

https://data.unicef.org/topic/child-
protection/violence/sexual-violence/ မှရယူသည်။ 

15 UN Viet Nam ‘Keeping silent is dying’၊ ဗီယက်နမ်၌ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

အမျိုးသားေလလ့ာမ�မှရလဒမ်ျား (၂၀၁၀) 

16 UNFPA, UNFPA �ငှ့လ်ငူယ်များ၊ Imagine (နယူးေယာက်၊ 

၂၀၀၃), စာမျက်�ာှ- ၃။ 

http://unfpa.org.br/Arquivos/unfpa_and_young_people. 

pdf မှ ရယူ�ိငုပ်ါသည်။ (ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခု�စ်ှ) တွင ်

ရယူ�ိငုသ်ည်။ 

17 Claudia Garcia-Moreno �ငှ့အ်ြခားသူများ၊ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့အ်မ်ိတွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် WHO 

၏�ိငုင်ေံပါငး်စုံေလလ့ာမ� (ဂျီနဗီာ၊ ၂၀၀၅) 

18 WHO၊ လနဒ်န ်သန ့�်ှငး်ေရး�ငှ့ ်အပူပုိငး်ေဒသ ေဆးပညာေကျာငး် 

�ငှ့ ်ေတာငအ်ာဖရိက ေဆးသုေတသနေကာငစီ်၊ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ ကမ�ာလံးုဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်

ေဒသဆုိငရ်ာခန ့မှ်နး်ချက်များ - ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လက်တွဲေဖာ် 

 
အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်လက်တွဲေဖာ်မဟတု်ေသာ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�၏ 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့��ငှ့က်ျနး်မာေရးထိခုိက်မ�များ (ဂျီနဗီာ၊ ၂၀၁၃) 

19 Alessandra Guedes �ငှ့အ်ြခားသူများ၊ 

ကွာဟချက်များကိုေပါငး်စည်းြခငး်၊ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�လမ်းဆုံများ�ငှ့က်ေလးများအ

ေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကိကုမ�ာလံုးဆုိငရ်ာြပနလ်ည်သံုးသပ်ြခငး် 

ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာကျနး်မာေရးလ�ပ်�ှားမ� (၂၀၁၆) 

20 UNODC၊ လူသတ်မ�အေပါ် ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာေလလ့ာမ� ၂၀၁၃ 

(၂၀၁၄) စာမျက်�ာှ ၅၃။ https://www.unodc.org/gsh/ (၂၀၁၈ 

ခု�စ်ှေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်ေနတ့ွင ်ရယူသည်) 

21 UNODC၊ အမျိုးသမီး�ငှ့မိ်နး်ကေလးငယ်များအား 

ကျားမဆုိငရ်ာအချက်အလက်များေ�ကာင့ ်

သတ်ြဖတ်ေသာက�မ်းကျငအ်ဖွဲ�၊ UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/2 

(၂၀၁၄) 

22 ကလုသမဂ�လူအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်၊ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

အထူးကိုယ်စားလှယ်၏အစီရငခံ်စာ၊ ြဖစ်ပွားရသည့် 

၎ငး်တိုအ့ေ�ကာငး်များ�ငှ့အ်ကျိုးဆက်များ (A/HRC/20/16, 2012)၊ 

စာပုိဒ ်၁၆ ။ 

23 ကလုသမဂ�လူအ့ခွင့အ်ေရးဆုိငရ်ာ မဟာမငး်�ကီး�ံုး၊ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာကလုသမဂ�က�မ်းကျငသူ်သည် 

အမျိုးသမီးြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်သတ်ြဖတမ်�ကို ေစာင့�်ကည့်ြခငး် 

Femicide Watch (သို)့ 

ကျားမဆုိငရ်ာသတ်ြဖတ်မ�ဆုိငရ်ာေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာေရးအဖွဲ� 

(၂၀၁၇) ကိတုစ်ကမ�ာလံုးကလက်ခံရနတ်ိကုတ်ွနး်သည်။ 

 

 

 



 

44 I အခနး် ၃ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

အခနး် ၃ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိငုရ်ာ 

အချက်အလက်များ 
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သသိာထင�်ှားေသာ အချက်များ 

• VAWG ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များအား  

သက်ေသအေထာက်အထားအေြခြပု မူဝါဒ�ငှ့ ်

အစီအစဥ်ေရးဆဲွြခင်းများကို 

သတင်းေပးြခင်းြဖင့ ်VAWG များအား 

ထိေရာက်စွာ တားဆီးကာကွယ် တုန ့ြ်ပန�်ိငု်ရန ်

အေရးပါလှသည်။  

• VAWG သည်အစီအစဉ်ဆဲွြခင်း၊ 

အရင်းအြမစ်များ ရယူြခင်း�ငှ့ ်

ဘတ်ဂျက်များချမှတ်ြခငး်ကို အသိေပးြခင်း�ငှ့ ်

VAWG ကို ဖယ်�ှားရန ်မူဝါဒများ�ငှ့် 

အစီအစဉ်များ၏ သက်ေရာက်မ�ကို 

တိုင်းတာရန ်ခိုင်လံုေသာ 

အချက်အလက်များမ�ှိပါက ထိေရာက်စွာ 

ကိုင်တွယ်ေြဖ�ှင်း�ိငု်မည် မဟုတ်ေပ။ 

• အရည်အေသွးြမင့်�ပီး ယံု�ကည်စိတ်ချရေသာ 

အချက်အလက်များသာလ�င ်

ဆီေလျာ်အသံုးဝင်သည်။  

• • VAWG �ငှ့ ်ဆက်စပ်လ�င ်

ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ ��တ်ဆိတ်ေနြခင်း�ငှ့ ်

ကဲ့ရဲအ့ြပစ်တငြ်ခင်းတိုသ့ည် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအား 

အြဖစ်အပျက်များကို  တိုင်�ကားြခငး်မှ 

ဟန ့တ်ားထားသည်။ ထုိေ့�ကာင့် VAWG 

ြဖစ်ရပ် အများစုတိုမ့ှာ တရားဝင် 

ဝနေ်ဆာင်မ�များသို ့ သတင်းေပးပို ့ြခင်းမ�ှိေပ။ 

ဤသည်မှာ VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူရာတွင် 

�ကီးမားေသာ ခက်ခဲမ�တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

• VAWG ၏ အ��ရာယ်ြမင့မ်ားသည့် 

သေဘာသဘာဝကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလ�င ်

VAWG အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခင်း၊ 

သိမ်းဆည်းြခငး် �ငှ့ ်မ�ေဝြခငး်များ 

ြပုလုပ်ရာတွင် ကျင့်ဝတ်၊ ေဘးကင်းလံုြခံုေရး 

�ငှ့ ်လ�ို � ဝှက်ချက် ထိနး်သိမ်းေရးများကို 

ေလးစားရန ်အေရး�ကီးသည်။ 

အေ�ကာင်းရငး်မှာ VAWG မှ 

လွတ် ေြမာက်လာသူများ၏ ကိုယ်ေရး 

အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန�်ငှ့ ် 

ပိုမိုြမင့မ်ားေသာအ�ကမ်းဖက်မ� အ��ရာယ်သို ့ 

မကျေရာက်ေစရနြ်ဖစ်သည်။  

• အာဆီယံအဖွဲ�ဝင်�ိငု်ငံအများစုတွင် က�များ၊ 

ေအဂျင်စီများ�ငှ့် အဖွဲ�အစည်းများ�ကားတွင ်

VAWGဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ မ�ေဝ 

စုစည်းေစရနအ်တွက်  

ည�ိ��ငိး်ေဆာင်ရွက်မ�များမှာ ကန ့သ်တ်မ�များ�ှိ 

ြဖစ်သည်။ အချက်အလက် 

ေကာက်ယူမ�ပံုစံများ မတူညီြခင်းသည် 

အချက်အလက်များ ��ငိ်းယှဉ်�ိငု်အားကို 

ေလျာ့ကျေစသည်။  

• VAWGကို ေလ့လာရာတွင ်အဓိက 

အမျိုးအစား သံုးမျိုးအား ေကာက်ယူ�ကသည်။ 

၎င်းတိုမ့ှာ အုပ်ချုပ်ေရးဆုိင်ရာ၊ 

ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�ဆုိင်ရာ�ငှ့ ်ကုနက်ျမ�ဆုိင်ရာ 

အချက်အလက် များြဖစ်သည်။

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံ ့ြခင်းဆုိင်ရာ�ငှ့် စီမံခန ့ခ်ွဲေရးဆုိင်ရာ 

အချက်အလက်များကို အသံုးြပု၍ 

ကုနက်ျစရိတ် ေလ့လာမ�များအား 

သတင်းေပးြခင်း၊ နည်းလမ်းြပြခငး် �ငှ့ ်

အေထာက်အကူြပု ြခင်းများြဖင့ ်VAWG၏ 

ေငေွ�ကးဆုိင်ရာ ကုနက်ျစရိတ်များကို 

ဆုံးြဖတ်ြခင်း�ငှ့ ်ဆနး်စစ်ေလ့လာြခင်းများ 

ြပုလုပ်ရန ်နည်းလမ်းတစ်ခုကို 

ေဖာ်ေဆာင်ေပးသည်။ 

• စီမံချက်များကို  VAWG ဆုိင်ရာ 

စာရငး်ဇယားများ�ငှ့ ်အေထာက်အထားများ 

ြဖန ့ေ်ဝြခင်း�ငှ့ ်ဆက်သွယ်ြခင်းများအား 

စိတ်ဝငစ်ားဖွယ်ပံုစံြဖင့ ်မူဝါဒချမှတ်သူများ�ငှ့ ်

ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သူများ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ၊ 

ေအဂျင်စီများ၊ ဖွံ� �ဖိုးေရးလက်တွဲေဖာ်များ၊ 

csoများ၊ အလ��ှင်များ �ငှ့ ်ြပည်သူလူထုများ 

ပါဝင်သည့် သက်ဆုိင်သူများစွာအတွက် 

အေကာင်အထည် ေဖာ်သင့်သည်။ 

 

၃.၁ အမျို းသမးီများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်ြခငး်ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ အသံုးြပုမ� 
လွနခ့ဲ်ေသာဆယ်စု�စ်ှအတငွး် ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ အာ�ံု စုိက်မ�သည် 

VAWG ပုံစံအားလံုးကို ဖယ်�ှားေရး �ကိုးပမ်းမ�များကို 

ပ့ံပုိး�ိငုရ်နအ်တကွ် ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာအချက်အလက်များ 

စုေဆာငး်ြခငး်သို ့ ေြပာငး်လဲ ေရာက်�ှိသွားသည်။ ထိုအာ�ံု စုိက်မ�သည် 

VAWG များကို တားဆီး�ိငုရ်န�်ငှ့ ်တနု ့ြ်ပန�်ိငုရ်န ်

သက်ေသအေထာကအ်ထားများအား အေြခခံေသာ 

အစီအစဉ်ဆဲွြခငး်များကို သတငး်ေပးပုိ�့ိငုရ်န ်အချကအ်လက်များ 

ေကာက်ယူစုေဆာငး်�ိငုေ်ရးြဖစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ 

လူအ့ခွင့အ်ေရးကို အေလးထားေသာ အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ 

ဖွံ� �ဖိုးေရးေအဂျငစီ်များ၊ အမျိုးသားေရး မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ 

အလ��ှငမ်ျား�ငှ့ ်CSOများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ VAWGများ၏ 

သေဘာသဘာဝ�ငှ့ ်ပျံ� � ှံမ့�များ၊ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲရသူများမှ 

မ�ှိမြဖစ်လိအုပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရ�ှိ�ိငုြ်ခငး်အြပင ်

အ��ရာယ်�ှိ�ိငုေ်ြခ�ငှ့ ်တားဆီးကာကွယ်ြခငး်ဆုိငရ်ာ အချက်များ�ငှ့ ်

အကျိုးဆက်များကို နားလည်သေဘာေပါက်�ိငုရ်နြ်ဖစ်သည်။ 

စနစ်တကျ အချကအ်လက် စုေဆာငး်ြခငး်�ငှ့ ်ဆနး်စစ်ေလလ့ာြခငး်၊ 

တငြ်ပြခငး်�ငှ့ ်အစီအရငခံ်ြခငး်တိုအ့ြပင ်VAWG များကို ပေပျာကရ်န ်

မူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များ ေရးဆဲွြခငး်အတကွ် အချက်အလက်များကို 

မည်ကဲသ့ို ့ အသံုးြပု၍ သတငး်ေပး�ိငုြ်ခငး်များအေပါ် လမ်း��နမ်�များ 
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ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ အချက်အလက်များမ�ှိပဲ VAWG များကို 

ထိထိေရာက်ေရာက် ရငဆုိ်ငေ်ြဖ�ှငး်�ိငုြ်ခငး် မ�ှိေပ။ 402VAWG များ 

ပေပျာက်ေရး မူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များ ေရးဆဲွရာတွင ်VAWG 

ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များမှာ အေရးပါေသာ အေြခခံ 

အုတ်ြမစ်များြဖစ်သည်။ မူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များ ချမှတ်�ပီးသည်�ငှ့ ်

တစ်�ပိုငန်က် အရငး်အြမစ်ခဲွေဝြခငး်အတကွ် ထိေရာက်ေသာ 

စည်း�ံုးလ�ံ�ေဆာ်မ��ငှ့ ်ေထာက်ခံအားေပးေရး၊ မ�ှိမြဖစ်ေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ထိထိေရာက်ေရာက် အေကာငအ်ထည် ေဖာ�်ိငုေ်ရး�ငှ့ ်
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

အရည်အေသွး�ငှ့ ်ရ�ှိ�ိငုမ်�များ တိးုတကလ်ာေရး၊ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ေတွ� �ကံုခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအတကွ် 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ာှက်ေရး�ငှ့ ်တရားမ�တမ��ှိေရး တိုက့ို 

အားေကာငး်ေစရန ်အချက်အလက်များမှာ မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်သည်။ 

VAWG ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များသည် မည်သည်တိုက့ VAWG 

များကို ထထိိေရာက်ေရာက် တားဆီးတံု ့ြပန�်ိငုသ်ည်ကို 

ထုတ် ေဖာ်ြပသ�ိငုသ်ည်။ အချက်အလက်များသည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ၏ အ�ကမ်းဖက်ခံခ့ဲရြခငး် အေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ်

၎ငး်တို၏့ မ�ှိမြဖစ် လိုအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရ�ှ�ိိငုြ်ခငး်တို၏့ 

တူညီမ�များ�ငှ့ ်ကွဲြပားမ�များကို ထုတ်ေဖာ်ြပသ�ိငုသ်ည်။ 

အသကအ်ရွယ်၊ လူမျိုး သိုမ့ဟတု် တိုငး်ရငး်သားလူမျိုးစု၊ 

�ကယ်ဝချမ်းသာမ� အဆင့၊် လတူနး်စား၊ လိငတ်ိမ်း��တ်မ�၊ ကျား၊မ 

ြဖစ်တည်မ�၊ မသနစွ်မ်းမ�၊ ကိုးကွယ်ယုံ�ကည်မ�၊ �ိငုင်သံားြဖစ်တည်မ�၊ 

ေ���ေြပာငး်ေနထိုငသူ် �ငှ့ ်အြခား ဆကစ်ပ်�ိငုေ်သာ ြဖစ်တည်မ�များ 

အစ�ှသိည့် ထပ်ေဆာငး် အချက်အလကမ်ျားအေပါ်အေြခခံ၍ 

ခဲွြခားထားသည်။



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 47 

 အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိတိငုး်တာရန်အ��န်းများဆိုငရ်ာကုလသမဂ�က�မ်းကျငသ်အူဖဲွ�အစည်းအေဝး၃တငွ ်

ေနာက်ထပ်ေလ့လာမ�များလိုအပ်ေသာ VAWG ပုံစံ ၁၂မျိုးကုိ ထတုြ်ပန်ခဲ့�ပီး ထိ ုVAWG ပုံစံများကုိ တိငုး်တာ�ိငုေ်ရး�ငှ့ ်

တက်ွချက်�ိငုေ်ရးအတက်ွ အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး်နည်းလမ်းများ�ငှ့ ်အ��န်းကိန်းများကုိ ဖံွ�ဖိုးတိးုတက်ေစရန် 

ေတာငး်ဆိုခဲ့သည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ

• ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လကတ်ွဲေဖာ်များမှ 
အမျိုးသမီးများအား သတ်ြဖတ်ြခငး် 

• ခနး်ဝငပ်စ�ည်း�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ အ�ကမ်းဖက်ြခငး် 

• မိနး်ကေလး ရငေ်သွးငယ်များအား သတြ်ဖတ်ြခငး် 

• လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အြမတ်ထတု်ြခငး် 

• အ�ကမ်းဖက်မည်ဟု �ခိမ်းေြခာက်ြခငး် 

• လကူုနက်ူးြခငး် 

• ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လကတ်ွဲေဖာ်များ၏ အ�ကမ်းဖက်မ� 
အစိတအ်ပုိငး်တစ်ရပ်အြဖစ် စီးပွားေရး�ငှ့ ်စိတ်ခံစားမ�/စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 
အ�ကမ်းဖက်ြခငး် 

• အမျိုးသမီးြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်သတ်ြဖတ်ြခငး် 

• ‘ဂုဏသ်ကိ�ာ’အမည်ခံ၍ အမျိုးသမီးများအေပါ် ရာဇဝတ်များ 

ကျူးလွနြ်ခငး် 

• အတငး်အဓမ� လက်ထပ်ေစြခငး် 

• ပဋပိက�/အထိက�ုဏး်များ�ငှ ်ပတ်သက်ေသာ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်ြခငး် 

• လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ ထိပါးေ�ာှင့ယှ်က်ြခငး် 

၃.၂ အမျို းသမးီများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ အေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်ြခငး်ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်ေသာ စိနေ်ခါ်မ�များ  

VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များစုေဆာငး်ရာတွင ်

အဓိကစိနေ်ခါ်မ�တစ်ရပ်မှာ VAWG �ငှ့ ်ပတ်သကလ်ာလ�င ်

ဓေလထ့ံုးတမ်းအရ တတိ်ဆိတ်ေနြခငး် �ငှ့ ်ကဲရ့ဲ�့� ံ �ချြခငး် တိုပ့င ်

ြဖစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများမှ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ြဖစ်ရပ်များကို တိုင�်ကားြခငး်အား အားမေပးသည့်အေလျာက် 

တရားဝင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ (တရားေရး၊ ရဲတပ်ဖွဲ�၊ လူမ�ေရးရာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ�)သို ့ 

တိုင�်ကားထားသည့် ြဖစ်ပွားမ� အေရအတကွ်မှာ 

အမှနတ်ကယ်ြဖစ်ပွားမ� ��နး်ထက် သသိာထင�်ာှးစွာ 

ေလျာ့နည်းဖွယ်�ှိသည်။ 

အချက်အလက်များ၏ ဆီေလျာ်မ��ငှ့ ်အသံုးဝငမ်�များသည် 

ထိုအချကအ်လက်များ၏ အရည်အေသွး�ငှ့ ်

ယုံ�ကည်စိတ်ချရမ�များအေပါ် မူတည်သည်။ အာဆီယံ 

အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားမှ အရည်အေသွး�ငှ့ ်ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူ�ိငုြ်ခငး်သည် 

ထိုအချကအ်လက်များကို  သေဘာတညီူထားသည့် 

နည်းပညာဆုိငရ်ာ အဆင့အ်တနး်များ (�ိငုင်တံကာ 

အသအိမှတြ်ပုထားေသာ VAWG၏ အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆုိ်ချက်များ၊ 

စစ်ေဆး�ပီး အတည်ြပုထားေသာ VAWG စစ်တမ်းများ၊ 

အရည်အေသွးမီှ အချက်အလက် 

ေကာက်ယူစုေဆာငး်ြခငး်များ�ငှ့ ်မှတ်ပုံတငြ်ခငး် ေဖာငပုံ်စံများ) 

�ငှ့ ်အချကအ်လက်ေကာက်ယူမ� ပုံစံများြဖင့ ်ကိကု်ညီြခငး်အေပါ် 

မူတည်သည်။ အချက်အလက်များ ေကာက်ယူ 

စုေဆာငး်ြခငး်ဆုိငရ်ာ နည်းလမ်းများသည် ကျင့ဝ်တ်ဆုိငရ်ာ၊ 

လံုြခံုမ��ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်စွာထနိး်သမ်ိးထားမ�ဆုိငရ်ာ 

အေြခခံမူများအား ေလးစားမ��ှိရမည်။ အရည်အေသွး�ှိ�ပီး 

ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ အချကအ်လကမ်ျား 

ေကာက်ယူ�ိငုရ်နအ်တကွ် ေလက့ျင့ထ်ားေသာ အချက်အလက် 

ေကာက်ယူသူများ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် ေတွ�ဆုံ ေမးြမနး်သူများ၊ 

သအီိုရီေြခခံေသာ ဆနး်စစ်မ�များကို လပ်ုေဆာင�်ိငု�်ပီး VAWG 

ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များအား ြပနဆုိ်�ိငုသ်ည့် က�မ်းကျငေ်သာ 

အချက်အလက် ဆနး်စစ်သူများ�ှိရန ်လိအုပ်သည်။ အာဆီယံ 

အဖွဲ�ဝင�်ိငုင် ံအများစု�ှိ VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ မှာ 

က�များ၊ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများ အ�ကားတငွ ်

မညီမ�စွာ�ငှ့ ်ပုံစံမတူစွာ ေကာက်ယူထားြခငး်များ 

ြဖစ်ေပါ်ေနသည်။ ေကာက်ယူထားေသာ အချက်အလက်များမှာ 

ြပငဆ်ငထ်ားမ� �ငှ့ ်အသံုးချမ�များ နည်းပါးေသာေ�ကာင့ ် VAWG 

ဆုိငရ်ာ မူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များအား သတငး်အချက်အလက် 

မေပး�ိငုေ်ချ။  

 က�များ၊ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများအ�ကားတွင ်

မတူညီေသာ VAWG အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆုိ်မ�များကို 

အသံုးချေန�ကြခငး်�ငှ့ ်VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ 

ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး် (အ�ကမ်းဖက်မ� အမျိုးအစားများ၊ 

အ�ကမ်းဖက်မ�၏ ြပငး်ထနဆုိ်းရွားမ� အဆင့၊် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ပွား��နး်၊ အ�ကမ်းဖကမ်�ြဖစ်ပွားေသာ 

တည်ေနရာ၊ အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်သူအ�ကားမှ 

ဆက်ဆံေရး �ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ ပုဂ�ိုလ်ေရး ဝိေသသ 

လက�ဏာများ)မှာ ညီ�ွတ်မ�မ�ှိြခငး်များေ�ကာင့ ်အဆုိပါ 

အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွး�ငှ့ ်

ယုံ�ကည်စိတ်ချရမ�များမှာ များစွာပင ်ကွလဲွဲေန�ကသည်။ VAWG 

၏ မတူညီေသာ အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆုိ်မ�များ�ငှ့ ်VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး် မှာ 

ညီ�ွတ်မ�မ�ှိြခငး်များေ�ကာင့ ်VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို က�များအ�ကား ေပါငး်စည်း�ိငုရ်န�်ငှ့ ်

��ငိး်ယှဉ်�ိငုရ်န ်ြဖစ်�ိငုေ်ြခကို ထိခုိက်ေစ�ိငုသ်ည်။ 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်အံများစု�ှ ိက�များ၊ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းများအ�ကားတွင ်VAWG  

ဆုိငရ်ာအချက်အလက်များအား မ�ေဝြခငး်�ငှ့ ်
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

ေပါငး်စည်းြခငး်များအတွက် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�များ 

နည်းပါးေလ�့ှသိည်။ အချက်အလက်ေကာက်ယူစုေဆာငး်ေရး 

နည်းပုံစံများ ပုံမှနမ်�ှိြခငး်သည် ထိုအချက်အလက်များအား 

ေပါငး်စည်းရန�်ငှ့ ်အချကအ်လက်ပုံစံများ ေဖာ်ထတု�်ိငုရ်န ်

ပုိမုိခက်ခဲေစသည်။ အဆုိပါ ကန ့သ်တ်ချက်များေ�ကာင့ ်အစုိးရ 

ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်CSO များသည် VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူစုေဆာငး်မ�ကို တိုးတက်ေစရန ်

�ကိုးပမ်းခ့ဲ�ကသည်(ဇယားကကွ် ၄ ကို�ကည့်ပါ )။ 

အ�ကီးမားဆုံးေသာ စိနေ်ခါ်မ�တစ်ခုမှာ �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်

ေဒသဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ ေကာက်ယူြခငး်၊ ထိနး်သမ်ိးြခငး်၊ 

ဆနး်စစ်ေလလ့ာြခငး်၊ ေဝမ�ြခငး်�ငှ့ ်အသံုးြပုြခငး်များ 

လုပ်ေဆာင�်ိငုစွ်မ်းအေပါ် ကန ့သ်တ်မ�များ�ှိေနြခငး် ြဖစ်သည် (ပုံ ၁ 

ကို �ကည့်ပါ )။ အာဆီယံ VAWG အချက်အလက်များဆုိငရ်ာ 

လမ်း��နခ်ျက်သည် ဤစိနေ်ခါ်မ�များကို ပစ်မှတ်ထားသည်။ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 49 

၃.၃ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ အေပါ် အ�ကမး်ဖက်ြခငး် ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက် အမျိုးအစားများ 

 
ေယဘူယျအားြဖင့ ်VAWG များအေပါ် သေဘာေပါက်နားလည်မ� ေပးစွမ်း�ိငုေ်သာ အဓိက အချက်အလက် အမျိုးအစား သံုးမျိုး�ှိသည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်၊ ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက် �ငှ့ ်ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များြဖစ်သည်။ 

ဤအချက်အလက် အမျိုးအစားများကို VAWG ဆုိငရ်ာ ေငေွ�ကးကုနက်ျစရတိမ်ျား�ငှ့ ်ဘ�ာေရး အကျိုးသက်ေရာကမ်�များကို ထတု်ေဖာ်ေပးသည့် 

ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များအား သတငး်ေပးြခငး်၊ လမ်း��နြ်ခငး်�ငှ့ ်ေထာက်ပ့ံြခငး်များအတကွ် အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

ထိုအချကအ်လကအ်မျိုးအစား တစ်ခုစီအား  ဇယားကကွ် (၅) တွင ်အဓိပ�ါယ် ဖငွ့ဆုိ်ထား�ပီး ေနာက်ဆကတ်ွဲ အခနး်များတွင ်အေသးစိတ် 

ေဆွးေ�းွထားသည်။ 
 

၃.၄ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ အေပါ် အ�ကမး်ဖက်ြခငး်ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ�ိှ ဆက်စပ်မ�များ 
 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်�ငှ့ ်ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များသည် ကွဲြပားြခားနားေသာ အရငး်အြမစ်မှလာ၍ ကွဲြပားြခားနားေသာ 

ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့ ်ကွဲြပားြခားနားေသာ ေမးခွနး်များအား တံု ့ြပနေ်ြဖဆုိသည်။ ထိုစီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များအား ေပါငး်စည်းပါက VAWG အေပါ် နားလည်မ�ပုိမုိ ြမင့တ်က်ေစသည်။ အဆုိပါ VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ �ငှ့ ်

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက�်စ်ှမျိုးလံုးသည် VAWG ကနုက်ျမ�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များအတကွ် လိအုပ်သည်။  

 

သိုေ့သာ် ေယဘူယျအားြဖင့ ်VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များသည် (�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ သိုမ့ဟတု် ေဒသ��ရဆုိငရ်ာ) လူဦးေရကို 

ကိုယ်စားြပုေသာ နမူနာများထံမှ အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူြခငး်ြဖင့ ်ရလဒမ်ျားသည် အမှနတ်ကယ် လူဦးေရအ�ကား�ှိ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ပျံ� �ှံမ့�ကို ကိုယ်စားြပု�ိငုသ်ည်။ ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များသည် VAWG ြဖစ်ပွားြခငး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်စဉ်းစားရန ်အချကမ်ျား၊ 

ေယဘူယျလူဦးေရ�ှိ အမျိုးသမီး�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် VAWG မှ အကျိုးသက်ေရာက်ပုံ၊ အ��ရာယ် �ငှ့ ်ကာကွယ်ေရးဆုိငရ်ာ အချက်များ�ငှ့ ်

အကအူညီ ေတာငး်ခံသည့် အြပုအမူများအေပါ် ပုိမုိအေသးစိတ်ေသာ သတငး် အချက်အလက်များကို ပ့ံပုိးထားသည်။ ဤVAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များသည် အြခား VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များမှ အချိန�်ငှ့ ်အမ� ေြပာငး်လဲေနေသာ VAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�များ�ငှ့ ်VAWG များအား အေထာက်အကူြပုေနေသာ အချက်များအား ေစာင့�်ကည့်ြခငး်များ�ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်ြခငး်များ ြပုလုပ်�ိငုေ်ရး 

အေြခခံများ ေရးဆဲွ�ိငုရ်န ်ပ့ံပုိးသည်။  

 

ဇယားကွက် 4 အငဒ်ိနုးီ�ှားတွင ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များ တုိးတက်မ�ဆိုငရ်ာ 

�ကိုးပမ်းမ�များ 

အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်�ံှိ အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

အမျိုးသားေရး ေကာ်မ�ှင ်(KOMNAS Perempuan) သည် 

တစ်သီးပုဂ�လ အဖွဲ�အစည်းြဖစ်�ပီး အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်�ံှ ိ

အမျိုးသမီးများ၏ လူအ့ခွင့အ်ေရးကိ ုြမ�င့တ်င်ေပးရန�်ငှ့ ်

ေစာင့�်ကည့်ရနအ်တွက ်သမ�တ၏ အမိန ့ြ်ဖင့ ်

ထူေထာငထ်ားြခင်း ြဖစ်သည်။ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ေတွ� �ကံုခံစားခဲ့ဖူးသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအား အေြခခံ ဝနေ်ဆာငမ်�များြဖင့ ်

ေထာက်ပံ့ေပးေနေသာ �ိငုင်တံစ်ဝှမ်း�ှိ ၇၀၀ မှ ၁,၀၀၀ 

�ကား�ှိသည့် အစိုးရ ေအဂျငစ်ီများ�ငှ့ ်CSO များသို ့ �စှ်စဉ် 

ပံုမှနစ်စ်တမ်းတစ်ခုကို ေပးပိုသ့ည်။ ၎ငး်သည် 

စီမံခန ့ခ်ွဲေရးရာဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ အကျဉ်းချုပ်ကို ထုိ 

၇၀၀ မှ ၁,၀၀၀ �ကား�ှိသည့် အစိုးရ ေအဂျငစ်ီများ�ငှ့ ်CSO 

များ၏ အနည်းဆုံး ၃၀ ရာခိုင�်�နး်ထံမှ ေကာက်ယူ၍ 

ထုိစစ်တမ်း အချက်အလက်များကိ ုကွနပ်ျူတာ အေြခခံသည့် 

စနစ်ြဖင့ ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ�ပီး အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်အံတွငး်�ှ ိVAWG 
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

  



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 51 

ပုံ 1 လုပ်ငနး်စဉ်ြပ ကားချပ် - အချက်အလက်များ ေကာက်ယူမ�၊ ထိနး်သိမ်းမ�၊ ေလ့လာဆနး်စစ်မ�၊ 

မ�ေဝမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� 
 

စာ�ကငး် - ဤလုပ်ငနး်စဉ်ြပ ကားချပ်သည် VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး်၏ ပုံမှန ်လုပ်ငနး်စဉ် အဆင့ဆ်င့က်ို 

ေရးဆဲွြပသထားသည်။ အချကအ်လကအ်မျိုးအစားအေပါ် မူတည်၍ ေြပာငး်လမဲ�များ �ှိ�ိငုသ်ည်။ 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချကအ်လကမ်ျားသည် VAWG၏ 

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�� �နး်အား ြပသ�ိငုစွ်မ်း မ�ှိေသာ်လည်း VAWG 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်အလက်များ သည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များ အကာအကွယ်�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များမည်သိုရ့�ှိပုံ၊ 

ဝန�်ကးီဌာနများ၊ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများက 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို �ကံုေတွ� ဖူးေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ၏လိုအပ်ချက်များကို မည်သိုတ့ံု ့ြပနပုံ်ကို အကဲြဖတရ်န ်

အေရး�ကီးသည်။ အဆုိပါ အချကအ်လက်များသည် 

အကအူညီေတာငး်ခံြခငး် အြပုအမူများ၏ ပုံစံ�ငှ့ ်ေခတ်ေပါ် 

အေြခအ ေန�ငှ့ ်တိငု�်ကားထားသည့် မ�ခငး်များ၏ ရလဒမ်ျားအား 

ေဖာ်ြပ�ိငုသ်ည်။ 

VAWG VAWG ကနုက်ျစရတိ်ေလလ့ာြခငး်သည် တစ်ဦးချငး်စီ၊ 

အိမ်ေထာငစု်များ�ငှ့ ်�ိငုင်ံစီ့းပွားေရးများအတကွ် VAWG 

၏အမျိုးမျိုးေသာ အကျိုးဆက်များကို တိုငး်တာတွက်ချက်ြခငး်ြဖင့ ်

VAWG ၏ေငေွ�ကးကနုက်ျစရတိခ်န ့မှ်နး်တကွ်ချက်ြခငး်�ငှ့ ်

ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုေပးသည်။ ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့� �ငှ့ ်

အချက်အလက်များ 

အသံးုြပုမ� 

အချက်အလက်များသည် ခ�ိုငအ်ဆင့်၊ ြပည်နယ်အဆင့�်ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ်အဆင့မ်ျား�ှ ိVAWG များ၏ သေဘာသဘာဝများ�ငှ့ ်ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�များကုိ 

ထုတ်ေဖာ်ြပသ�ိငုသ်ည်။ VAWG �ကိုတငက်ာကွယ်ြခင်း၊ �ကားဝငေ်ြဖ�ှငး်ြခငး်၊ ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးေဆာငြ်ခငး် တရားမ�တြခငး်�ငှ့ ်

ပူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်တုိ ့ ရ�ှိ�ိငုမ်� တုိပ့ါဝငသ်ည့် VAWG ပေပျာက်ေရးမူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များအတွက် သက်ေသအေထာက်အထား အေြခခံသည့် 

ဆံုးြဖတ်ချက်များ ြပုလုပ်�ိငုရ်န ်အချက်အလက်များ ြဖည့်သွငး်ြခငး်သည ်မ�ှိမြဖစ်လုိအပ်သည်။ 
 

အချက်အလက်များ 

မ�ေဝမ� 

အချက်အလက်များကို အမျိုးမျိုးေသာ အရင်းအြမစ်များမှစုစည်း�ိငု�်ပီး ေအဂျငစ်ီအချငး်ချငး်အဆင့တ်ွင ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ�ိငုသ်ည်။ 

အချက်အလက်များ မ�ေဝြခင်းသည် VAWG ကို ပိုမိုနားလည်�ိငုေ်စရန ်ဦးတည်ေသာ အဓိကေြခလှမ်း တစ်ခုြဖစ်သည်။ ၎ငး်တိုက့ို VAWG 

များ �ကိုတင်ကာကွယ်�ိငုေ်ရး ကနဦးလုပ်ေဆာငခ်ျက်များ ရ�ှိ�ိငုရ်န ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည့်အြပင ်VAWG မှ လွတ်ေြမာက်လာသူများ၏ 

လိုအပ်ချက်များအား ထိေရာက်ေသာ က�ေပါငး်စံ ုပူးေပါငး်ပါဝငသ်ည့် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ�များ ရ�ှိ�ိငုေ်ရးအတွက်လည်း 

 
 

အချက်အလက်များ 

ေလ့လာဆန်းစစ်မ� 

အချက်အလက်များ စုေဆာငး်ေကာက်ယူ�ပီးသည့်အခါတွင ်၎ငး်တုိကုိ့ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရမည်။ အချက်အလက်များကုိ ခွဲြခမ်းဆနး်စစ်ရာတွင ်ြဖစ်ပွားမ���နး်များ 

ဆနး်စစ်ြခငး် ၊ေြပာငး်လဲ�ိငုေ်သာ ကိနး်�ှင ်(variables)များ၊ ပံုစံများ�ငှ့ ်ေခတ်ေပါ် အေြခအေနများ၏ ဆက်စပ်မ�များ�ငှ့ ်သက်ဆိုငမ်�များအား ဆနး်စစ်ြခငး်တုိ ့ 

အပါအဝင ်ထိုအချက်အလက်များကုိ အဓိပ�ါယ်�ှိေစရန ်ဆနး်စစ်ြခငး်များ ြပုလုပ်ရနလုိ်အပ်သည်။ အရညအ်ေသွးကုိ ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များအား 

ေလ့လာဆနး်စစ်၍ အေရအတွက်ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များကုိ ြဖည့်စွက်ေစရန ်တငြ်ပြခငး်အားြဖင့ ်VAWG�ငှ့ ်VAWG မှ လွတ်ေြမာက်လာသူများ၏ 

ေတွ� �ကံုခံစားမ�များအား ပိုမို နားလည်မ�အားေကာငး်လာေစသည်။ အချက်အလက်များ ေလ့လာဆနး်စစ်ြခငး်သည် အဓိပ�ါယ်�ှိသည့် 

သတငး်အချက်အလက်များ ေရွးချယ်ထုတ်�တ်ု�ိငုရ်န်အတွက် VAWG�ငှ့ ်၎ငး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ သီအိရုီများ �ငှ့ ်၎ငး်တုိ ့ ြဖစ်ေပါ်ေစသည့် 

အေ�ကာငး်တရားများကုိ နားလည်ထားရန ်လုိအပ်သည်။ သိုမ့သှာ အချက်အလက်များမှ ေစ့ေဆာ်သည့် ေလ့လာချက်များ (data-driven observations)ကုိ 

ြပုလုပ်�ိငုမ်ည် ြဖစ်သည်။ 
 

အချက်အလက်များ 

သမ်ိးစည်းမ� 

VAWG ဆုိငရ်ာအချက်အလက်များ၏ ထိခိကု်လွယ်ေသာ သေဘာသဘာဝကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားကာသတငး်အချက်အလက်များ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� 

လုပ်ငနး်စဉ်တစ်ေလ�ာက် - ေကာက်ယူြခငး်၊ စုေဆာငး်ြခငး်၊ ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်၊ မ�ေဝြခငး်�ငှ့ ်အသံုးြပုြခငး်များ အပါအဝင-်  

အချက်အလက်များအားလံုးကို ေသချာစွာ သိမ်းဆည်းထားြခင်းြဖင့ ်VAWG မှ လွတ်ေြမာက်သူများ�ငှ့ ်အချကအ်လက် 

ေကာက်ယူသူများဆုိငရ်ာ လ�ိ� ဝှက်ထိနး်သိမ်းထားမ� �ငှ့ ်လံုြခံုမ�တို ့ �ှိေစရမည်။ 
 

အချက်အလက်များ 

ေကာက်ယူမ� 

ဤအဆင့မ်ှာ အချက်အလက်များအား စုေဆာငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ရယူြခင်း လုပ်ငနး်စဉ်ြဖစ်သည်။ အချက်အလက်များ ေကာက်ယူရန ်

တာဝန�်ှိသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ� �ငှ့ ်တရားေရးဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်အဓိက အေလးထားရနမ်ှာ အချက်အလက်များ 

ေကာက်ယူမ� လုပ်ငနး်စဉ် အပါအဝင ်VAWG မှ လွတ်ေြမာက်လာသူများ၏  လက်တေလာ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမ� �ငှ့ ်လံုြခံုမ��ငှ့ ်

လ�ို� ဝှက်ချက်ထိနး်သိမ်းမ�ဆုိငရ်ာ အေြခခံမူများအား ေလးစားမ��ှိရန ်ြဖစ်သည်။ VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွး�ငှ့် 

ယံု�ကည်စိတ်ချရမ�များ တိုးတက်လာေစရန ်စနစ်တကျ အချက်အလက် ေကာက်ယူမ� လုပ်ငနး်စဉ်များ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး�ငှ့ ်

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ိငုေ်ရးများအားလည်း ြဖစ်ေပါလာေစရမည်။ 
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

လူေ့ဘာင် အဖွဲ�အစည်းအတွငး်�ှိ VAWG များ ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့� (ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ)

အ�ကမ်းဖက်မ� ရငဆုိ်ငခ်ဲ့ရ၍ ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး�ငှ့် ေထာက်ပံ့ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ
ရ�ှိထားေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့် မိနး်ကေလးများ (စီမံခန ့ခ်ွေဲရးရာ အချက်အလက်များ)

ရဲတပ်ဖွဲ�သို တ့ိုင�်ကား၍ ၎ငး်တိုမ့ှ မှတ်တမ်းတငထ်ားေသာ VAWG မ�ခငး်များ
(စီမံခန ့ခ်ွဲေရးရာ အချက်အလက်များ)

ရဲတပ်ဖွဲ� မှ စံုစမ်းစစ်ေဆးထားေသာ VAWG မ�ခငး်များ
(စီမံခန ့ခ်ွဲေရးရာ အချက်အလက်များ)

တရား�ုံးမှ
စီရငခ်ျကခ်ျခ့ဲေသာ

VAWG အမ�အခငး်များ
(စီမံခန ့်ခဲွေရးရာ

အချကအ်လကမ်ျား)

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်များကို အသံုးြပု၍ VAWG ၏သက်ေရာက်မ��ငှ့ ်

VAWGမှ လတွ်ေြမာကလ်ာသူ များအတကွ်မ�ှိမြဖစ် 

၀နေ်ဆာငမ်�များေပးရနလ်ိအုပ်ေသာကနုက်ျစရတိ်များကို 

ကုနက်ျစရတိ်အချကအ်လက်များမှ ခန ့မှ်နး်�ိငုသ်ည်။ 

VAWG ပျံ� �ှံမ့��ငှ့စီ်မံခန ့ခဲွ်မ�ဆုိငရ်ာအချက်အလက်များသည် VAWG 

ေဒတာ�ငှ့ပ်တ်သကလ်�င ်“ကေတာ့ပုံ အကျိုးသက်ေရာက်မ�”(funnel 

effect) �ှသိည်ဟု မ�ကာခဏေဖာ်ြပသည် (ပုံ၂ ကို �ကည့်ပါ)။ 

ဖွင့ဟ်ထတု်ေဖာ်ေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များသည် လူဦးေရများ အ�ကားတွင ်

အမှနတ်ကယ်ြဖစ်ပွါးေနမ�ထက် များစွာေလျာ့နည်းသည်။ 

တစ်နည်းအားြဖင့ ်�ိငုင်တံစ်�ိငုင်အံတွငး်�ှိ VAWGများ၏ 

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�သည် ၎ငး်တို၏့ ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

အေ�ကာငး်ကို ဖငွ့ဟ်ေြပာဆုိ၍ ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�များ�ငှ့ ်

ေထာက်ပ့ံေရးရာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေတာငး်ခံလာသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ၏ အေရအတွကထ်က် ပုိမုိများြပားသည် (VAWG 

ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးအပ်သူများထံမှ ရ�ှိသည့် အုပ်ချုပ်မ�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များအေပါ် အေြခခံထားသည်) ။ တဖန ်

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�များ�ငှ့ ်ေထာကပ့ံ်ေရးရာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေတာငး်ခံလာသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ 

အေရအတကွ်သည် ရဲတပ်ဖွဲ� မှ မှတ်တမ်းတင ်အစီအရငခံ်ထားသည့် 

VAWG အမ�အခငး်များ၏ အေရအတွကထ်က် များစွာပုိမုိသည် 

(ရဲတပ်ဖွဲ�ထံမှ ရ�ှိသည့် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များအေပါ် 

အေြခခံထားသည်)။ 

ရဲတပ်ဖွဲ�သို ့ တိုင�်ကားထားသည့် VAWG မ�ခငး်များ၏ အေရအတွက်သည် 

ရဲတပ်ဖွဲ� မှ စုံစမ်းစစ်ေဆးထားသည့် မ�ခငး်များ ၏ အေရအတွက်ထက် 

များစွာပုိမုိသည် (ရဲတပ်ဖွဲ� �ငှ့ ်တရားေရးရာ အရာ�ှိများထံမှ 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များအေပါ် အေြခခံထားသည်)။ 

ပုံ 2 အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ ကေတာပုံ့ အကျိုးသက်ေရာက်မ� 

  

ကုိးကား။ Robin N. Haarr၊ အမျိုးသမီးများ�င့်ှ မိန်းကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရး ကုလသမဂ�ယုံ�ကည်မ� ရန်ပုံေငွေထာက်ပ့ံေသာ 

ေဆာ်လမွန်က�န်းစုများ ပူးတဲွအစီအစဉ်၏ Endline အစီရင်ခံစာ။ မူဝါဒမှ လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်က်မ�သုိ ့ ။ UN Women Multi-Country Office Pacific: Suva, Fiji (၂၀၁၈)။ 

မှတခ်ျက်။ ။ဤ ပုံသည် အချိုးအစားကုိ ြပသရန် မရည်ရွယ်ပါ။ VAWG ၏ တုိင�်ကားထားေသာ မ�ခင်းြဖစ်ပွား��နး်သည် လူဦးေရတွင် VAWG 

် ်ြ ် ါ ် ် ိ ် ်   
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ဇယားကွက် 6 အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက် 

အမျိုးအစားများ 

စီမံခန ့ခ်ွဲေရးဆိုငရ်ာ၊ ြဖစ်ပါွးပျံ� �ှံမ့���နး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်ကုနက်ျမ�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များကုိ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးြဖင့ ်အသံုးြပုသည်။ 

စီမံခန ့်ခဲွေရးရာ အချက်အလက်များကုိ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများမှ ပံုမှနေ်ကာက်ခံ�ကသည်။ VAWG ြပစ်မ�ဆိငုရ်ာ အချက်အလက်များကုိ အာဏာပိုငမ်ျား �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး  သူများြဖစ်ေသာ 

ဥပမာ- ရဲများ၊ အစိုးရေ�ှ�ေနများ၊ တရား�ံုးများ၊  လူမ�ဖူလုံေရး၊ ကေလးသူငယ် ကာကွယ်မ�များ၊ ခိုလ�ံရာေနရာများ၊ အေရးေပါ် ဖုနး်လုိငး်များ၊ ကျနး်မားေရး �ငှ့ ်ပညာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များမ ှ

ထုတ်ေဖာ်ြခငး် �ငှ့ ် တုိင�်ကားြခငး်များ၊ မှတ်ပံုတငြ်ခငး်�ငှ့ ်စီမံကုိငတွ်ယ်ြခငး်များ ြပုလုပ်�ကသည်။ 

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့� အချက်အလက်များကို ေဒသဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်လူဦးေရးဆိုငရ်ာ စစ်တမ်းများမှ ရ�ှိသည်။ ြဖစပ်ွါးပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များတွင ် အသက်အရွယ်အုပ်စုအမျိုးမျိုး 

တွငြ်ဖစ်ပွားေသာ VAWG ြဖစ်ရပ်များ ( ကေလးဘဝ၊ အသက်(၁၅) �စှ် မတုိငမ်ီ�ငှ့ ်အသက် ၁၅- ၆၉ �စှ် စသည်ြဖင့)် ၊ VAWGအားြဖစ်ေပါ်ေစေသာ အဆံုးအြဖတ်များ �ငှ့ ်အချက်များ ၊ 

ကျူးလွနသ်ူ၏ အချက်အလက်ေဖာ်ြပမ�များ၊ အကူအညီေတာငး်ခံေသာ အြပုအမူများ �ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်ကေလးများအေပါ် သက်ေရာက် ေသာ VAWG ၏ အ�တ်ုလက�ဏာ ေဆာငသ်ည့် 

ေနာက်ဆက်တဲွအကျိုးဆက်များ တုိအ့ား မှတ်တမ်းတငထ်ားသည်။ အဆိုပါ VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ေလ့လာချက်များအား အေြခခံ�ပီး အြခားေသာ VAWG ြဖစ်ပါွးပျံ� �ှံမ့� ေလ့လာချက်များ�ငှ့ ်

��ငိး်ယှဉ်၍ VAWG အား ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ ြဖစပ်ွါးပျံ� �ှံမ့� �ငှ့ ်အချက်များ အချိန�်ငှ့အ်မ� ေြပာငး်လဲလာမ�ကုိ ေစာင့�်ကည့်ေလ့လာ�ိငုသ်ည်။ 

ကုန်ကျမ�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များကို  ကုနက်ျစရိတ် တွက်ချက်ြခငး်ဆိုငရ်ာ ေလ့လာမ�များ �ငှ့ ်လုပ်ေဆာငမ်�များမ�များမှ ရ�ှိသည်။ VAWG ကုနက်ျစရိတ်ေလ့လာြခငး်သည် တစ်ဦးချငး်စီ၊ 

အိမ်ေထာငစ်ုများ�ငှ့ ်�ိငုင်ံစ့းီပွားေရးများအတွက် VAWG ၏အမျိုးမျိုးေသာ အကျိုးဆက်များကုိ တုိငး်တာတွက်ချက်ြခငး်ြဖင့ ်VAWG ၏ေငေွ�ကးကုနက်ျစရိတ်ခန ့မ်ှနး်တွက်ချက်ြခငး်�ငှ့ ်

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး်နည်းလမ်းတစ်ခုကုိေပးသည်။ ြဖစပ်ွါးပျံ� �ှံမ့� �ငှ့ ်စီမံခန ့ခ်ွဲေရးရာ အချက်များကုိ အသံုးြပု၍ VAWG ၏သက်ေရာက်မ��ငှ့ ်VAWGမှ လွတ်ေြမာက်လာသူ များအတွက်မ�ှိမြဖစ် 

၀နေ်ဆာငမ်�များေပးရနလုိ်အပ်ေသာကုနက်ျစရိတ်များကုိ ကုနက်ျစရိတ်အချက်အလက်များမှ ခန ့မ်ှနး်�ိငုသ်ည်။ 
ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့ ်တရား�ံုးတွင ်တရားစီရငခ့ဲ်ေသာ VAWG 

အမ�အခငး်များ၏ အေရအတကွ်မှာ ရတဲပ်ဖွဲ� မှ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးထားသည့် အမ�အခငး်များ၏ အေရအတွကထ်က် 

နည်းပါးသည် (အစုိးရ ေ�ှ �ေနများ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် တရား�ံုးများမှ 

ရ�ှိသည့် အုပ်ချုပ်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များအေပါ် 

အေြခခံထားသည်)။ အမှနတ်ကယ် ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံေ့နေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ငှ့ ်ဖငွ့ဟ်ထတု်ေဖာထ်ားေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များအ�ကား�ှိ ကွာဟချက်များသည် 

ေြပာငး်လဲေန�ကေသာလ်ည်း VAWG များ �ကိုတငက်ာကွယ်ေရး�ငှ့ ်

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ချက်များဆုိငရ်ာ ကုနက်ျစရတိ်များ�ငှ့ ်VAWG များ 

ပေပျာက်ေစရန ်ကနုက်ျစရတိ်များ ခန ့မှ်နး်�ိငုရ်န�်ငှ့ ်မူဝါဒများ�ငှ့ ်

အစီအစဉ်များ ေရးဆဲွရန�်ငှ့ ်ဖွံ� �ဖိုးေစရနတ်ိုအ့တကွ် ၎ငး်တိုအ့ား 

နားလည်ထားရန ်လိုအပ်သည်။ ဇယားကကွ်(၆) တွင ်စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ၊ 

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံ�့ �နး်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်ကနုက်ျမ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ၏ 

မတူညီေသာ အသံုးြပုပုံများကို ထပ်မံ�ငှး်ြပထားသည်။ 

 

၃.၅ အေရအတွက်ကို ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ 
ဤအပုိငး်တငွ ်အချကအ်လက်များ�ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် အဓိက 

ပညာရပ်ေဝါဟာရများ�ငှ့ ်(ဇယားကကွ် ၇ ကို�ကည့်ပါ) 

အေရအတကွက်ို ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များအ�ကား�ှိ 

ြခားနားချက်များကို ေရးသား ေဖာ်ြပမည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ 

တကိျေသာေမးခွနး်များကိုေြဖဆုိ�ိငုရ်န ်

မည်သည့်အချက်အလက်အရငး်အြမစ်များကို သံုး�ိငုသ်ည်ကို 

ပုိမုိနားလည်ေစရန ်ြဖစ်သည်။  

 

အချက်အလက်များ သည် သတငး်အချက်အလက်များ၏ 

အရငး်အြမစ်တစ်ခုအေနြဖင့ ်ေကာကယူ်ထားေသာ 

အေရအတကွ်များကို တိုငး်တာြခငး် သိုမ့ဟတု် 

အရည်အေသွးများအား ေလလ့ာေစာင့�်ကည့်ြခငး် ြဖစ်သည်။ 

အချက်အလက် ယူနစ် သည် အချကအ်လက်များကို ေကာက်ယူေသာ 

လူပုဂ�ိုလ် သိုမ့ဟတု် အဖွဲ�အစည်းြဖစ်သည်။ အေရအတကွက်ို 

ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များ သည် ကိနး်ဂဏနး်များ �ငှ့ ်

အေရအတကွ်များကို တိုငး်တာြခငး်ြဖစ်�ပီး အရည်အေသွးကို 

ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များ သည် ကိနး်ဂဏနး်များ မပါဝငပဲ် 

ေဖာ်ြပြခငး်ြဖစ်�ပီး စကားလံုးများ၊ ဇာတေ်�ကာငး်များ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ 

ဗီဒယုိီများ�ငှ့ ်အသသွံငး်ယူမ�များ ပါဝငသ်ည်။ အေရအတွကက်ို 

ဇယားကွက် 5 အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များ၏ မတူညီေသာ အသံုးြပုပုံများ 

 
VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်VAWG စီမံခန ့်ခဲွေရးရာ 

အချက်အလက်များအ�ကား မတညူမီ�များ။ စမီံခန ့ခ်ွဲေရးရာ 

အချက်အလက်များသည် လူဦးေရများအ�ကား ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံေ့နေသာ VAWGများ၏ 

စစ်မှနေ်သာပမာဏအား  မေပးစမွ်း�ိငုသ်ည့်အတွက်ေ�ကာင့ ်VAWG 

ြဖစ်ပါွးပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များအား VAWG စီမံခန ့ခ်ွဲေရးရာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်အစားထိုးအြဖစ် အသံုးမြပု�ိငုေ်ပ။ VAWG မ ှ

လွတ်ေြမာက်လာသူ အေရအတွက် အများအြပားမှာ တရားဝငေ်အဂျငစ်ီများ 

သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးေဆာငသ်မူျားထံ ၎ငး်တုိေ့တွ� �ကံုခံစားခဲ့ရေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ တုိင�်ကားြခငး်မ�ှိသြဖင့ ်စီမံခန ့ခ်ွဲေရးရာ 

အချက်အလက်များသည် ကိုယ်စားြပု ြခငး် မ�ိှေပ။ ။ VAWG ြဖစပ်ွါးပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များသည် အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ငှ့ ်ရငဆ်ိုင�်ကံု ေတွ� ခဲ့ရေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ အချိုးအစားကုိ ေဖာ်ထုတ်ြပသ�ိငု�်ပးီ VAWG 

စီမံခန ့ခ်ွဲေရးရာ အချက်အလက်များသည် အေရအတွက်မည်မ� 

အကူအညီေတာငး်ခံပံု၊ မည်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးေဆာငသ်ူမှ ကူညီခဲ့ပံု�ငှ့ ်

လုိအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်� အေရအတွက်များကုိ လှစ်ဟြပသသည်။ 

 

VAWG ကုန်ကျမ�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်VAWG ြဖစပ်ွါးပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များအ�ကား မတညူမီ�များ။ VAWG ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များသည် ေနထိုငသ်ူလူဦးေရများ�ှိ VAWG ၏ အတုိငး်အတာကုိ 

ြပသသည်။ VAWG ကုနက်ျစရိတ်ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များသည် တစ်ဦးချငး်၊ 

လူအ့ဖွဲ�အစည်းများ၊ လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်စီးပွားေရးများအေပါ် VAWG ၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကုိ ခန ့မ်ှနး်�ိငုသ်ည်။ 

 

VAWG ကုန်ကျမ�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်VAWG ြဖစပ်ွါးပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များ။ VAWG စီမံခန ့ခ်ွဲေရးရာ အချက်အလက်များသည် 

လက်�ှိလုိအပ်ေနေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ြပသ�ပီး ၎ငး်တုိကုိ့ အသံုးြပု၍ 

VAWGဆိငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်များ ေပးေဆာငြ်ခငး်၏ ကနက်ျစရိတ်များကိ 

     

   



 

 
54 I အခနး် ၃ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်အရည်အေသွးကို 

ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များကို အချက်အလက် 

ယူနစ်တစ်ခုတည်းမှ စုစည်းေကာက်ယူ�ိငုသ်ည်။ 

 

ဤအေရအတွက်ကုိ ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်အရည်အေသွးကုိ 

ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များအား 

ဆနး်စစ်ရာတွင ်VAWG များ၏ သေဘာသဘာဝ၊ 

ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�၊ အေ�ကာငး်အရငး်များ�ငှ့ ်

အကျိုးဆက်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ပုိမုိနက်�� ိငး်စွာ 

နားလည်�ိငု�်ပီး ၎ငး်တုိ�့ငှ့ ်သက်ဆိုငေ်သာ 

မူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များ၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကုိ ေဖာ်ထတ်ု�ိငုသ်ည်။ 

အေရအတွက်�ငှ့ ်အရည်အေသွးဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များတွင ်အားသာချက်�ငှ့ ်

ကန ့သ်တ်ချက်များ�ှိ�ပီး ရည်ရွယ်ချက်၊ 

အချက်အလက်စုေဆာငး်သည့် အေနအထား�ငှ့ ်

အချက်အလက်စုေဆာငး်မ�ပုံစံ သိုမ့ဟုတ် 

ချဉ်းကပ်ပုံေပါ်မူတည်၍ တစ်ခု (သို)့ �စ်ှခုလုံး �ငှ့ ်

သင့ေ်လျာ်သည်။ 

 
ဇယား ၂ တငွ ်အေရအတကွက်ို ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ၏ သုေတသန�ငှ့ ်အချက်အလက် 

ေကာက်ယူြခငး်နည်းစနစ်၊ အထူးသြဖင့ ်၎ငး်တို၏့ အသံုးြပုပုံများ၊ 

သုေတသန၏ ရည်မှနး်ချက်များ၊ အေလးေပးမ�များ၊ ေလလ့ာခ့ဲေသာ 

အုပ်စုများ၊ တိုငး်တာခ့ဲေသာ ကိနး်�ှငမ်ျား(variables)၊ 

အချက်အလကမ်ျား ေကာက်ယူခ့ဲမ� ပုံစံများ၊ 

အချက်အလက်ေကာက်ယူြခငး် နည်းစနစ်များ၊ အချက်အလက် 

ဆနး်စစ်ေလလ့ာြခငး် အမျိုးအစားများ�ငှ့ ်၎ငး်တိုမှ့ ေပါ်ထကွလ်ာမည့် 

ရလဒမ်ျား�ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် အေရး�ကးီေသာ မတူညီမ�အချို�ကို 

အသားေပးေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

၃.၅.၁ အေရအတကွက်ို ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များ 

အေရအတကွက်ို ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များသည် 

တနဖိ်ုး(values)များ သိုမ့ဟတု် အေရအတကွ်များ(counts)အား 

တိုငး်တာ၍ ကနိး်ဂဏနး်များြဖင့(်ကနိး်ဂဏနး်ဆုိငရ်ာ) 

ေဖာ်ြပြခငး်ြဖစ်သည် ။ အေရအတကွက်ိ ုဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များသည် ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်“အေရအတကွ”်(how much 

၊ how many) �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် “အ�ကမ်ိအေရအတကွ်”(how often) 

များအေပါ် အေလးေပးေလ�့ှသိည်။ အေရအတကွ်ကို ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး် နည်းစနစ်များသည် 

ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ေသချာစွာဖွဲ�စည်းထား�ပီး  စစ်တမ်းပုံစံ 

အမျိုးမျိုးပါဝငသ်ည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ လူဦးေရအေြခြပု စစ်တမ်းများ၊ 

အွနလ်ိုငး် စစ်တမ်းများ၊ လူေတွ�(face-to-face) စစ်တမ်းများ၊ 

တယ်လီဖနုး် စစ်တမ်းများ၊ ေဒါငလ်ိုက်(longitudinal)စစ်တမ်းများ�ငှ့ ်

အွနလ်ိုငး် လူထုသေဘာထား ေမးြမနး်ခံယူမ�များ (online 

polls)ပါဝငသ်ည်။ VAWG ၏ သေဘာသဘာဝ�ငှ့ ်

ပျံ� � ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�များအေပါ် �ှိ အေရအတကွက်ို ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များတွင ်အ�ကမ်းဖက်မ�များ၏ အေ�ကာငး်အရငး်�ငှ့ ်

အကျိုးဆက်များ၊ စိတ်ေနသေဘာထားများ၊ ထငြ်မငခ်ျက်များ�ငှ့ ်

အကအူညီ�ှာေဖွေသာ အြပုအမူများ�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ ေမးခွနး်များ 

ပါဝငသ်ည်။ စစ်တမ်းနမူနာများတွင ်ပါဝငေ်သာသူများအား 

လူဦးေရကို အမှနတ်ကယ် ကိုယ်စားြပုေစရန ်ေသချာစွာ 

ေရွးချယ်သင့သ်ည်။ စစ်တမ်းများသည် ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်အမည် (သို)့ 

အမျိုးအစားခဲွြခား�ိငုေ်သာ ဂဏနး် အချကအ်လက်များ 

ထုတလ်ုပ်�ိငုေ်သာ ဂဏနး်အချက်အလက်များ(numerical data) 

(သို)့ အချကအ်လက်များ ထုတလ်ုပ်ေပးေသာ 

အပိတ်ေမးခွနး်များ(closed ended questions) 

ေပါ်တွငမူ်တည်သည်။ (ဥပမာ - လငိအ်မျိုးအစား ၁=မိနး်မ၊ 

၂=ေယာက်ျား)၊ အစဉ်လိကု်ြဖစ်ေသာ သိုမ့ဟတု် အဆင့ခဲွ်ြခား 

သတ်မှတ်ထားေသာ (ဥပမာ - ၁= အလနွသ်ေဘာမတူ မှ ၅= အလွန ်

သေဘာတူ) �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် စေကး အချကလ်က်များြဖစ်ေသာ 

(ဥပမာ- �စ်ှအလိကု် မှတတ်မ်းတငထ်ားေသာ အသက်) ကနိး်ဂဏနး် 

အချက်အလက်များကို ေဖာ်ြပသည်။ အေရအတကွ်ကို 

ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များအား အသံုးဝငေ်သာ 

စာရငး်ဇယားများြဖစ်သည့် ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်ပျမ်းမ� 

ြခားနားချက်များအြဖစ်သို ့ လွယ်ကစွူာ ေြပာငး်လ�ဲိငု�်ပီး ဇယားများ၊ 

ဇယားကကွ် 7 အချကအ်လက်များဆုိငရ်ာ အဓိက ေဝါဟာရများ 

အချက်အလက်များသည ်တုိငး်တာြခငး် သိုမ့ဟုတ် အကဲခတ်ေလ့လာြခငး်ြခင့ ်ေကာက်ယူထားေသာ သတငး်အချက်အလက် အရငး်အြမစ်တစ်ခုြဖစသ်ည်။ 

အချက်အလက် ယူနစ် သည ် ေလ့လာေသာလူဦးေရ�ှိ (ဥပမာ လူတစ်ဦး ၊ ေအဂျငစ်ီ)က့ဲသိုအ့ဖွဲ�အစည်းတစ်ခုြဖစသ်ည်။ 

အချက်အလက် အေ�ကာငး်အရာ (ကိနး်�ှင)် ( Data item (variable))  သည်  လိင ်(ေယာကျ်ား၊ မိနး်မ) �ငှ့ ်အသက်က့ဲသိုတုိ့ငး်တာတွက်ချက်သည့် data unit တစ်ခု၏ဝိေသသလက�ဏာ 

(သိုမ့ဟုတ် ပငကုိ်ယ်အရည်အချငး်(attribute)) တစ်ခုြဖစ်သည်။  

ေစာင့�်ကည့်ေလ့လာြခငး်ဆိသုည်မာှ အချက်အလက်ယူနစ်တစ်ခု�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းတငထ်ားေသာ တိကျေသာေဒတာအေ�ကာငး်အရာတစ်ခု၏ ြဖစ်ပျက်မ�တစ်ခုြဖစသ်ည်။ 

အကဲြဖတ်ြခငး်သည် ဂဏနး် (အေရအတွက်(quantitative)) သိုမ့ဟုတ်ဂဏနး်မဟုတ် (အရည်အေသွး(qualitative)) ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ 

အချက်အလက် အစံု(Dataset) သည ် ေလ့လာေတွ� �ှိချက်အားလုံး၏ �ပီးြပည့စ်ံုေသာစုေဆာငး်မ�တစ်ခုြဖစ်သည်။ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 55 

ဂရပ်များ၊ ဇယားကကွ်များ�ငှ့ ်အချကအ်လက်ြပ 

ဇယားများအြဖစ်လည်း လွယ်ကူစွာ တငြ်ပ�ိငုသ်ည်။ 

 



 

 
56 I အခနး် ၃ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

ဇယား ၃ တွင ်အေရအတကွက်ို ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ၏ အချို�ေသာ အားသာချက်များ�ငှ့ ်

ကန ့သ်တ်ချက်များကို မီးေမာငး်ထိုးြပထားသည်။  

အားသာချကအ်ေနြဖင့ ်အေရအတကွက်ို ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များသည် �ှငး်လငး်၍ ြပတ်သား�ပီး  စနစ်တကျ 

ေကာက်ယူဆနး်စစ်ပါက တကိျ၍ ယုံ�ကည်စိတ်ချရ�ိငုသ်ည်။ 

အချက်အလက်အစုံ(Dataset)များကို တည်ေဆာက်၍ ဆနး်စစ်�ိငု�်ပီး 

၎ငး်တိုက့ို အချိန�်ငှ့အ်မ�  

ေဒါငလ်ိကု်အချက်အလက်အစုံများ(longitudinal dataset)အြဖစ် 

တည်ေဆာက်သွားရန�်ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်ြခငး်များ ြပုလုပ်�ိငုရ်နလ်ည်း 

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ အေရအတွက်ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ၏ ကန ့သ်တ်ချက်များမှာ ထိုအချကအ်လက်များ 

ေကာက်ယူြခငး်အတကွ် နမူနာရယူြခငး် လုပ်ငနး်စဉ်တငွ ်

ဇယား 2 အေရအတကွ်�ငှ့ ်အရည်အေသးွဆိုငရ်ာ သေုတသနများ�ငှ့ ်အချကအ်လက် ေကာကယ်မူ� နည်းစနစ်များအ�ကား ြခားနားချကမ်ျား 
 

စံ��န်းများ အရည်အေသးွဦးစားေပး သေုတသန အေရအတွက်ဦးစားေပး သေုတသန 

အသံးုြပုပံု ဤသုေတသနသည် အေတွ�အ�ကံုများ၊ အေ�ကာငး်ြပချက်များ၊ သေဘာထားများ၊ 

ထငြ်မငခ်ျက်များ �ငှ့ ်လ�ံ�ေဆာ်မ�များကဲ့သို ့ လူမ�ေရးရာ အေြခအေနများ သိုမ့ဟုတ် 

လူမ�ေရးြဖစ်စဥ်များကို ပိုမိုနက်�� ိငး်စွာ နားလည်�ိငုရ်န ်အသံုးြပုသည်။ ၎ငး်တိုသ့ည် 

အေရအတွက်ဦးစားေပး သုေတသနများအတွက် အေတွးအေခါ်များ သိုမ့ဟုတ် 

ယူဆချက်များ ဖွံ� �ဖိုးေစရန ်အေထာက်အကူြပု�ိငု�်ပီး အေရအတွက်ဆုိငရ်ာ 

သုေတသနများအတွက် ကိနး်ဂဏနး်ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ ြဖည့်စွက်ရနအ်တွက် 

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

ဤသုေတသနကို ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�၏ ေနာက်ခံအေ�ကာငး်အရငး်များ၊ ပံုစံများ၊ 

ကိနး်�ှင(်variables)အ�ကား�ှိ ဆက်စပ်မ�များ၊ ြဖစ်ပွားမ� အမျိုးအစားများ 

ခွဲြခားြခငး် �ငှ့ ်ဆက်စပ်မ� ပံုစံများအား ေဖာ်ထုတ်ရနအ်တွက်  

ေစာင့�်ကည့်ေလ့လာမ�များအား တိုငး်တာရန၊် ဆနး်စစ်ေလလ့ာရန�်ငှ့ ်

အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ရန ်အသံုးြပုသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် �ှာေဖွရန၊် ေဖာ်ထုတ်ရန၊် ေဖာ်ြပရန ်�ငှ့ ်တည်ေဆာက်ရန ် ေဖာ်ြပရန၊် �ှငး်ြပရန�်ငှ့ ်�ကိုတင ်ခန ့မ်ှနး်ရန ်

အေလးေပးမ� ြမငက်ွငး်ကျယ်��ေထာင့မ်ှ �ကည့်���ပီး ေခါငး်စဉ်၏ ကျယ်ြပန ့မ်� �ငှ့ ်နက်�� ိငး်မ�တိုက့ို 

ေလလ့ာသည် 

ြမငက်ွငး်ကျဉ်း��ေထာင့မ်ှ �ကည့်�� ြခငး်ြဖစ်�ပီး ေခါငး်စဉ်တစ်ခ�ုငှ့ ်

ပတ်သက်သည့် တိကျေသာ သတငး်အချက်အလက်များကို စုေဆာငး်၍ 

သတ်မှတ်ေခါငး်စဉ်တစ်ခု�ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် ယူဆချက်များ(hypothesis)�ငှ့ ်

သီအိုရီများ စမ်းသပ်ြခငး်အေပါ် အေလးေပး�ိငုသ်ည် 

ေလ့လာသည့် အဖွဲ� လူဦးေရ နည်းပါးသည့် အဖွဲ� ြဖစ်�ပီး ေလ့လာေနေသာ လူမ�ေရးရာ  

အေြခအေနများ/ြဖစ်ပွားမ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ ၎ငး်တို၏့ အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ 

နားလည်မ� သိုမ့ဟုတ် အေတွ�အ�ကံုများအေပါ် မူတည်၍ ရည်ရွယ်ချက်�ှိ�ှိ 

ေရွးချယ်ထားြခငး်ြဖစ်သည် 

လူဦးေရ များြပားသည့် အဖွဲ� ြဖစ်�ပီး ေလလ့ာေနေသာ လူမ�ေရးရာ 

အေြခအေနများ/ြဖစ်ပွားမ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ ၎ငး်တို၏့ အသိပညာ 

ဗဟုသုတ၊ နားလည်မ� သိုမ့ဟုတ် အေတွ�အ�ကံုများအေပါ် မူတည်၍ 

အလျဉ်းသင့သ်လို သိုမ့ဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်�ှိ�ှိ ေရွးချယ်ထားြခငး်ြဖစ်သည် 

ကိန်း�ှငမ်ျား(variables) လူမ�ေရးရာ အေြခအေနများ/ြဖစ်ပွားမ�များ အားလံုး�ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် ကျယ်ြပန ့ေ်သာ 

သတငး်အချက်အလက်များကို �ကိုတငမ်ှနး်ဆထားသည့် အေြဖများ မ�ှိဘဲ 

ေကာက်ယူသည် 

တိကျေသာ ကိနး်�ှငမ်ျား(variables)�ငှ့ ်အေြဖများကို တိုငး်တာရန ်

တည်ေဆာက်ထားသည့် “အပိတ်” ေမးခွနး်များကို အသံုးြပု၍ 

သတမ်ှတထ်ားေသာ ကိနး်�ှငမ်ျားကို ေလ့လာသည် 

ေကာက်ယူသည့် 

အချက်အလက် ပံုစံများ 

စကားလံုးများ၊ �ုပ်ပံုများ�ငှ့ ်အရာဝတ� ုများ ကိနး်ဂဏနး်များ�ငှ့ ်စာရငး်ဇယားများ 

အချက်အလက် 

ေကာက်ယူြခငး်ဆိုငရ်ာ 

နည်းစနစ်များ 

ဖွဲ�စည်းတည်ေဆာက်မ�မ�ှိေသာ(unstructured) သိုမ့ဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် (semi-

structure) ေမးခွနး် နည်းစနစ်များြဖင့ ်“အဖွင့”် ေမးခွနး်များကို အသံုးြပုသည့် 

ေတွ�ဆုံေမးြမနး်ြခငး်များ၊ ဦးတည်အုပ်စုများ�ငှ့ ်ေဆွးေ�းွပွဲများ၊ ပါဝငသ်ူများအား 

ေစာင့�်ကည့်ေလ့လာမ�များ၊ ကွငး်ဆငး်မှတ်စုများ�ငှ့ ်

ြပနေ်ြပာငး်ဆငြ်ခငသ်ံုးသပ်ချက်များ(reflections)။ 

ပံုမှနအ်ားြဖင့ ်“အပိတ်” ေမးခွနး်များပါဝငသ်ည့် စစ်တမ်းေမးခွနး်လ�ာများ�ငှ့ ်

စစ်တမ်းများြဖစ်�ပီး စနစ်တကျ တည်ေဆာက်ကာ အတည်ြပုထားေသာ 

အချက်အလက် ေကာက်ယူြခငး်ဆုိငရ်ာ ကိရိယာများကို အသံုးြပုသည့် 

တိကျေသာ တိုငး်တာမ�များ 

အချက်အလက် 

ဆန်းစစ်ေလ့လာမ� ပံုစံများ 

တူညီေသာ အေ�ကာငး်အရာများ (common themes) �ငှ့ ်အေ�ကာင်းအရာခွဲများ 

(subthemes)များ၊ တုန ့ြ်ပနမ်�များ၊ ပံုစံများ(patterns)�ငှ့ ်အဂင်္ ါရပ်များအား 

ထုတ်ေဖာ်�ိငုေ်ရးအေပါ် အေလးေပး၍ စကားလံုးများ၊ �ုပ်ပံုများ�ငှ့ ်အရာဝတ� ုများအား  

အဓိပ�ါယ်ေကာက်ယူြခငး်  

�ကိမ်��နး်၊ ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�များ၊ ကိနး်�ှငမ်ျား အ�ကား�ှိ ဆက်စပ်မ�များ 

သိုမ့ဟုတ် အဆက်အသွယ်များ၊ အေ�ကာငး်အရငး်များ�ငှ့ ်

အကျိုးဆက်များအား ေဖာ်ထုတ်သည် 

ရလဒမ်ျား ေလလ့ာေတွ� �ှိမ�များသည် ေလလ့ာေနေသာ လူမ�ေရးရာ အေြခအေနများ သိုမ့ဟုတ် 

လူမ�ေရးရာ ြဖစပ်ွားမ�များအေပါ် ြခံုငံေုကာက်ချက်ချထားြခငး် ြဖစ်သည် 

ေတွ� �ှိချက်များသည် လူဦးေရအများအတွက် ကိုယ်စားြပု�ိငု်�ပီး 

ေယဘုယျအားြဖင့ေ်ဖာ်ြပ�ိငုသ်ည် 

ဇယား 3  အေရအတွက်ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များ၏ အားသာချက်များ�ငှ့ ်

ကန ့သ်တ်ချက်များ 

အားသာချက်များ  ကန ့်သတ်ချက်များ 

�ှငး်လငး်၍ တိကျြခငး် အချက်အလက် ေကာက်ယူြခငး် 

နည်းစနစ်များတွင ်ပါဝငေ်ြဖဆုိသူများအား 

�ကိုတငသ်တ်မှတ်ထားသည့် အေြဖများသာ 

ေရွးချယ်ခိုငး်ြခင်း 

စနစ်တကျ ေကာက်ယူဆနး်စစ်ပါက 

တိကျ၍ ယံု�ကည်စိတ်ချရ�ိငုြ်ခင်း 

အထူးသြဖင့ ်လူဦးေရ 

အေြခြပုစစတ်မ်းများတွင ်နမူနာရယူြခငး် 

လုပ်ငနး်စဉ်မှာ ��ပ်ေထွး�ိငုြ်ခငး် 

ဇယားများ၊ ဂရပ်များ�ငှ့ ်

ဇယားကွက်များအြဖစ် လွယ်ကူစွာ 

တငြ်ပ�ိငုြ်ခငး် 

��ပ်ေထွးနကန်ေဲသာ အေြခအေနများ 

သိုမ့ဟုတ် သတငး်အချက်အလက်များ 

နည်းပါးစွာ ရ�ှိ�ိငုသ်ည့် အေြခအေနများကို 

တိကျစွာ ေဖာ်��နး်မ� မ�ှိ�ိငုြ်ခငး် 

�ကီးမားေသာ 

အချက်အလက်အစံု(Dataset)များကို 

အချိန�်ငှ့အ်မ� 

ေဒါငလ်ိုက်အချက်အလက်အစံု 

(Longitudinal Dataset) များအြဖစ ်

ဖနတ်ီး၊ ဆနး်စစ်၍ 

တည်ေဆာက်�ိငုြ်ခငး် 

စာရငး်ဇယားဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များအား 

ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�များ ြပုလုပ်�ိငုရ်နအ်တွက် 

စာရငး်ဇယားများ ဆနး်စစ်ေလလ့ာသည့် 

ကွနြ်ပူတာနည်းပညာ�ငှ့ ်က�မ်းကျငမ်�များ 

လိုအပ်ြခငး် 
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��ပ်ေထွး�ိငု�်ပီး ပါဝငေ်ြဖဆုိသူများမှာ ကန ့သ်တထ်ားေသာ 

�ကိုတငသ်တ်မှတထ်ားသည့် အေြဖများကိုသာ 

ေရွးချယ်ရနြ်ဖစ်သည့်အေလျာက် အေြခအေနတစ်ရပ်၏ 

��ပ်ေထွးနကန်မဲ�ကို တကိျစွာ တိငုး်တာရန ်မြဖစ်�ိငုေ်ချ။ 

ဤအေရအတကွ်ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များသည် 

စာရငး်ဇယားဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များအား ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�များ 

ြပုလုပ်�ိငုရ်နအ်တွက် စာရငး်ဇယားများ ဆနး်စစ်ေလလ့ာသည့် 

ကွနြ်ပူတာနည်းပညာ�ငှ့ ်က�မ်းကျငမ်�များလည်း လိအုပ်သည်။

 

စိန်ေခါ်မ� 
အမျိုးသမီး�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�သည ်ေဒသအတွငး် ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံလ့ျက်�ှိသည် 

၂၅ - ၆၀% ၅၈% 

အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်တံွင ်အမျိုးသားများမှ 

၎ငး်တို၏့ လက်တွဲေဖာ်များအေပါ် 

�ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်ြခငး်မှာ ၂၅ 

မှ ၆၀% အထိ�ှိသည်။i 

ဗီယက်နမ်�ိငုင်တံွင ်အိမ်ေထာငြ်ပု�ပီး 

အမျိုးသမီးများ ၅၈%သည် ၎ငး်တို၏့ 

ဘဝတစ်ေလ�ာက်တွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ၊ 

လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် စိတ်ခံစားမ�ပိုငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေတွ� �ကံုခံစားခဲ့ဖူးသည်။ii 

လာအိုြပည်သူသ့မ�တ�ိငုင်တံွင ်အမျိုးသမီး 

သံုးေယာက်တွင ်တစ်ေယာက်သည် 

၎ငး်တိုမ့ှလိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

စိတ်ခံစားမ�ပိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

ရငဆုိ်ငခ်ဲ့ဖူးသည်။iii 

ကိုးကား။ UN Women, The Ripple Effect -  အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�ှတွင ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�အဆုံးသတ်ေရးအတွက် 

အလားအလာ�ှိေသာ အေလအ့ကျင့မ်ျား၊ တီထွငဆ်နး်သစ်မ�များ�ငှ့ ်သကေ်သအေထာက်အထားများကိုေဝမ�ြခငး် (၂၀၁၆)၊ စာမျက်�ာှ ၂၉ 

i. Partners for Prevention, Why Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent It? Quantitative  
အာ�ှ�ငှ့ပ်စိဖိတ်ေဒသ�ှိအမျိုးသားများ�ငှ့အ်�ကမ်းဖက်မ�အေပါ်ကုလသမဂ�၏�ိငုင်ေံပါငး်စံုေလလ့ာမ�မှ အေရအတွက်ဆုိငရ်ာ  ေတွ� �ှိချက်များ၊ 

UNDP, UNFPA, UN Women �ငှ့ ်UNV. (၂၀၁၃)၊ စာမျက်�ာှ ၂၉ 

ii. ဗီယက်နမ်�ငှ့က်ုလသမဂ�၊ ဗီယက်နမ်�ိငုင်တံွငအ်မျိုးသမီးများအားအိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာအမျိုးသားေလလ့ာမ� (ဟ�ွို ငး်၊ ၂၀၁၀) 

iii. လာအိုြပည်သူဒ့မီိုကရက်တစ်သမ�တ�ိငုင်၊ံ အမျိုးသမီးများတိုးတက်ေရးအမျိုးသားေကာ်မ�ှင၊် 

အမျိုးသမီးကျနး်မာေရး�ငဘ်ဝအေတအ�ကံုအေပါ်လာအိအမျိုးသားစစ်တမ်း ၂၀၁၄: အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မေလလာမ (၂၀၁၅)) . 

 

ဇယား 4 အရည်အေသးွကုိ ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များ၏ 

အားသာချက်များ�ငှ့ ်ကန ့်သတခ်ျက်များ 

အားသာချက်များ ကန ့်သတ်ချက်များ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ရငဆုိ်ငခ်ဲ့ဖူးေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ 

အေတွ�အ�ကံုများ၊ အထငအ်ြမငမ်ျား�ငှ့ ်

လိုအပ်ချက်များအေပါ် 

ပိုမိနုားလည်မ�များ ေပး�ိငုြ်ခငး် 

နည်းပါးေသာ လူဦးေရများထံမှ 

အချက်အလက်များ 

ေကာက်ယူြခင်းြဖစ်သည့်အေလျာက် 

ပိုမို�ကီးမားေသာ 

လူဦးေရအချိုးအစားကို 

 ကိုယ်စားြပုရန ်မြဖစ်�ိငုြ်ခငး် 

အရည်အေသွးကိ ုဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များသည်  ေဖာ်��နး်ြခငး် 

သေဘာသဘာဝ �ှိေသာေ�ကာင့ ် 

အေရအတွက်ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ၏  

ကိနး်ဂဏနး်များအေပါ် ပိုမိုနက်နသဲည့် 

ေြဖ�ှငး်ချက်�ငှ့ ်နားလည်မ�များအား  

ြဖည့်စွက်ေပး�ိငု်ြခငး် 

အချက်အလက်များ ဆနး်စစ်ြခငး်သည် 

အချိနမ်ျားစွာ ေပးရ�ိငု�်ပီး 

အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ ဆနး်စစ်ရာတွင ်

က�မ်းကျငမ်��ှိရန ်လိုအပ်�ိငု�်ပီး 

�ကီးမားသည့ ်အရည်အေသွးကို 

ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်အစံုများအတွက် 

ကွနပ်ျူတာနည်းပညာများ လိုအပ်ြခင်း 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ရငဆုိ်င�်ကံုေတွ� 

ခဲ့ဖူးေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ၏ အေတွ�အ�ကံုများအား 

နားလည်ေစရန ် အေသးစိတ ်သိုမ့ဟုတ ်

ြပည်စံေသာ သတင်းအချက်အလက် 

  

ေကာက်ယူြခင်း�ငှ့ ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်တိုသ့ည် 

ဘက်လိုက်�ိငုသ်ည့်အတွက် 

ဘက်လိုက်�ိငုမ်�  

အလားအလာ�ိြခင်း 
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

 

 

 

 

 

 

၃.၅.၂အရည်အေသးွကိ ုဦးစားေပးေသာ 

အချကအ်လကမ်ျား 
အရည်အေသွးကုိ ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များသည် 

ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်သ�ုပ်ေဖာ်ေသာ(descriptive) သိုမ့ဟုတ် 

ဆက်စပ်ေတွးေခါ် �ိငုေ်သာ (contextual)အချက်အလက်များ 

(ကိနး်ဂဏနး်ဆုိငရ်ာ မဟုတ်ေသာ) အရာြဖစ်ေသာ်လည်း 

စကားလုံးများ သိုမ့ဟုတ် 

ဇာတ်ေ�ကာငး်ေြပာြပချက်(narratives)များထက် ပုိ�ိငုသ်ည်။ 

အရည်အေသွးကုိ ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များတွင ်

ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒယုိီများ�ငှ့ ်အသသွံငး်ယူထားမ�များ ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ 

အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များသည် 

အေတွ�အ�ကံုများ၊ အေ�ကာငး်ြပချက်များ၊ သေဘာထားများ၊ 

ထငြ်မငခ်ျက်များ �ငှ့ ်လ�ံ�ေဆာ်မ�များကဲသ့ို ့ လူမ�ေရးရာ အေြခအေနများ 

သိုမ့ဟတု် လူမ�ေရးြဖစ်စဥ်များကို ပုိမုိနက်��ငိး်စွာ နားလည်�ိငုရ်န ်

အသံုးြပုသည်။ ဤအရည်အေသွးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များကို 

အေရအတကွ်ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များအြဖစ် ေြပာငး်လ�ဲိငုသ်ည်။ 

ဥပမာအားြဖင့ ်ေတွ�ဆုံေမးြမနး်ြခငး်များမှ အရည်အေသွးဆုိငရ်ာ 

ေတွ� �ှိချက်များအား ပုံစံတကျ စီစဉ်၍ ရလဒမ်ျားကို 

ကိနး်ဂဏနး်များြဖင့ ်အစီရငခံ်�ိငုသ်ည်။ 

 

အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များ 

ေကာက်ယူြခငး် နည်းစနစ်များသည် ပုံစံများစွာ ကွဲလွ�ဲိငုေ်သာ်လည်း 

၎ငး်တိုတ့ွင ်ဖွဲ�စည်းတည်ေဆာက်မ�မ�ှိေသာ(unstructured) သိုမ့ဟတု် 

တစ်စိတ်တစ်ပုိငး် (semi-structured) ေမးခွနး် နည်းစနစ်များ�ငှ့ ်

�ကိုတငေ်မးခွနး်အတအိကျ (structured) ထုတ်ထားေသာ 

ေတွ�ဆုံေမးြမနး်ြခငး်များ၊ ဦးတည်အုပ်စုများ�ငှ့ ်ေဆွးေ�းွပဲွများ၊ 

ပါဝငသူ်များအား ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာမ�များ၊ ေနစ့ဉ် 

အြဖစ်အပျက်များ�ငှ့ ်မှတ်တမ်းတင ်ဓာတ်ပုံ�ိုကက်ူးမ�များ 

ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ “အဖွင့”် ေမးခွနး်များသည် ပုိ၍ကျယ်ြပန ့ေ်သာ 

ေြဖဆုိမ�ပုံစံများကို ြဖစ်ေပါ်ေစ�ပီး ေြဖဆုိသူများသည် ၎ငး်တို ့ 

�ကိုက�်စ်ှသက်ရာ ကိုယ်ပုိင ်စကားလံုးများြဖင့ ်ေြဖဆုိ�ိငုသ်ည်။ 

အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များ၏ 

အားသာချက်များ�ငှ့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များကို ဇယား ၄ တွင ်

အကျဉ်းချုပ် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များတငွ ်

အ�ကမ်းဖက်မ�များကို ရငဆုိ်ငခ့ဲ်ရသူများမှ ေြပာ�ကားေသာ 

ကိုးကားချက်(quotes)များပါဝင�်ပီး ၎ငး်အ�ကမ်းဖက်မ�များသည် 

ယငး်တိုဘ့ဝကိုပါ ေနာက်ဆက်တွအဲကျိုးဆက်များ 

သက်ေရာက်သည်ဟု ေြပာ�ကား�ကသည်။ 

ထိုသိုေ့ြပာ�ကားချက်များမှာ  ကိနး်ဂဏနး်များ�ငှ့ ်

သက်သက်ေဖာ်ြပသည်ထက် များစွာ အကျိုးသက်ေရာက်မ� 

သာလနွ�်ိငုသ်ည် (ဇယား ၈ ကို�ကည့်ပါ)။ အရည်အေသွးကို 

ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များသည် VAWG အား ဖယ်�ှားရန ်

မူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးကို 

အကအူညီေပး�ိငု�်ပီး အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ခံစားခ့ဲရေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအတကွ် ဝနေ်ဆာငမ်�များရ�ှ�ိိငုမ်�၊ 

နားလည်�ိငုမ်��ငှ့ ်အရည်အေသွးများတိုးတက်ေစရန ်ရည်ရွယ်ေသာ 

ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်မ�များအား ေစာင့�်ကည့်အကဲြဖတရ်ာတွင ်

အသံုးဝငသ်ည်။411 

အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ သုေတသနများသည် 

ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ဦးတည်အုပ်စုများ�ငှ့ ်လနူည်းစုများမှ 

 
ဇယားကွက် 8 အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ သုေတသနများမှ ကိုးကားချက်များ 

“က�န်မတို ့ အမ်ိြပန်ေရာက်ေတာ့ က�န်မ ဘာမှေြပာဖို ့ အချိန် မရလုိက်ဘးူ၊ 

ဆိုက်ကယ်ေတာင ်စက်မပိတလုိ်က်�ိငုဘ်းူ၊ အဲ့မှာတင ်သလူာ�ပီး က�န်မေခါငး်ကုိ 

ဆိုက်ကယ်ဦးထပ်ုနဲ ့ လ�ဲ�ုိက်တာပဲ။ အဲ့အေခါက်က  က�န်မမျက်�ာှ တစ်ခုလုံး 

အညိုအမည်းေတ ွြဖစ်ေနလုိ ့ ေနာက်တစ်ေနက့ျ အထည်ေတေွတာင ်

သာွးမေရာငး်�ိငုေ်တာ့ဘးူ”  

(IPV ေတွ� �ကံုခံစားခဲ့ဖူးေသာ လာအိုြပည်သူဒ့မီိုကရက်တစ် သမ�တ�ိငုင်မံှ 

အမျိုးသမီးတစ်ဦး) i 

 

“က�န်မ အကူအညီမေတာငး်ခ့ဲဘးူ။ ဘာေ�ကာင့လဲ်ဆိုေတာ့ တကယ်လုိ ့ 

က�န်မေတာငး်ခ့ဲရငလ်ည်း ဘယ်သမူှ လာမှာမဟုတဘ်းူ။ အဲ့မှာ�ိှတဲသ့ေူတွက က�န်မကုိ 

မုန်းေန�ကတာ။ ရန်ြပု�ကတာ။  သတူိုက့ က�န်မေယာက်ျား က�န်မကုိ 

�ုိက်ဖိုထ့ားခ့ဲ�ကတာ။ သတူိုက့ က�န်မအေပါ် အာ�ုံကုိ မ�ိှတာ” 

(IPV ေတွ� �ကံုခံစားခဲ့ဖူးေသာ ဗီယက်နမ်�ိငုင်မံှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး)ii 

 

 “မငး်ဟာမငး် အဝတအ်စားဝတ်တဲ ့ပံုစံေ�ကာင့ ်အဓမ�ကျင့ခံ်ရတာ၊ ဒတီစ်ေယာက်နဲ ့ 

အကျင့မ်ခံရရင ်တြခားတစ်ေယာက်နဲ ့ခံရမှာပဲ” 

(အမျိုးသမီး လူမ�ေရးလုပ်သားတစ်ဦးမှ အသက် ၁၂�စှ်အရွယ် မိနး်ကေလးတစ်ဦး 

အဓမ�ြပုကျင့ခ်ံရသည့် အမ�အခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ရဲအရာ�ှိတစ်ဦး၏ ထွက်ဆုိချက်ကို 

အစီရငခ်ံထားြခငး်ြဖစ်သည်)iii 

ကိုးကား။ 

i. လာအိုြပည်သူဒ့မီိုကရက်တစ်သမ�တ�ိငုင်၊ံ 

အမျိုးသမီးများတိုးတက်ေရးအမျိုးသားေကာ်မ�ှင၊် 

အမျိုးသမီးကျနး်မာေရး�ငှ့ဘ်ဝအေတွ�အ�ကံု လာအိုအမျိုးသားစစ်တမ်း ၂၀၁၄ 

(ဗီယနက်ျငး်၊ ၂၀၁၅) 

ii. UN Viet Nam ‘Keeping silent is dying’၊ ဗီယက်နမ်၌ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

အမျိုးသားေလလာမမရလဒမ်ျား (၂၀၁၀) 

          

    



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 59 

ေဖာ်��နး်ထားေသာ(descriptive) သိုမ့ဟတု် 

ဆက်စပ်ေတွးေခါ် �ိငုေ်သာ (contextual) အချက်အလက်များကိုသာ 

ေကာက်ယူသည်။ သိုေ့သာ်  အချို�ေသာ အရည်အေသွးကို 

ဦးစားေပးသည့် ေလလ့ာမ�များတွင ်လူဦးေရ ရာေပါငး်များစွာကို 

ေတွ�ဆုံေမးြမနး်ြခငး်များ ပါဝငသ်ည်။ အရည်အေသွးကို 

ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များ၏ ကန ့သ်တ်ချက်တစ်ခုမှာ 

ဆနး်စစ်ရနအ်တကွ် အချိန�်ကာြမင့�်ိငု�်ပီး အေရအတွကက်ို 

ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များကို ဆနး်စစ်သည့် 

နည်းစနစ်များ�ငှ့ ်မတူညီ�ိငုေ်ပ။ အဖွင့ေ်မးခွနး်များ၏ 

အေြဖများအားလံုးကို အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်

အ ေ�ကာငး်အရာခဲွများေအာကတ်ွင ်အမျိုးအစားခဲွြခားစီစဉ်ရမည်။ 

အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များ 

ဆနး်စစ်ရာတွင ်VAWG ဆုိငရ်ာ အသပိညာများ 

က�မ်းကျငရ်မည်ြဖစ်�ပီး ေြဖဆုိသူများ၏ အေြဖများကို တိကျစွာ 

ေဖာ်��နး်�ိငုရ်မည်ြဖစ်သည်။ အရည်အေသွးကို ဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ ဆနး်စစ်ရာတွင ်မတကိျေသာ 

အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်မ�များ မြဖစ်ေစရန ်ဂ�ုစုိက် လုပ်ေဆာင�်ကရမည်။ 

၃.၆ အ�ကမး်ဖက်ခံရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ ြဖန ့ေ်ဝြခငး် 

အချက်အလက်များ ြဖန ့ေ်ဝြခငး်တွင ်VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ၊ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ �ငှ့ ်SDG ��နး်ကိနး်များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်ေသာ စာရငး်ဇယားများ�ငှ့ ်

သက်ေသအေထာက်အထားများကို မတညီူသည့် နည်းပညာ�ငှ့ ်

ပညာ�ှငဆုိ်ငရ်ာ စာတမ်းများ�ငှ့ ်မီဒယီာများမှတဆင့ ်ထတု်ေဝြခငး် 

ပါ�ှိသည်။ VAWG ဆုိငရ်ာ စာရငး်ဇယားများ�ငှ့ ်��နး်ကိနး်များအား 

တရားဝင ်မထတု်ြပနမီ် အမှားပါဝငေ်သာ အချက်အလက်များ 

မထုတ်ြပနမိ်ေစရန ်အချက်အလက်များအား  

စိစစ်အတည်ြပုသင့သ်ည်။ အချကအ်လက် အရည်အေသွး�ငှ့ ်

ေ�ှ �ေနာက်ညီ�ွတ်ြခငး် စစ်ေဆးရမည့် စာရငး်တစ်ခု�ငှ့ ်

�ကိုတငစီ်မံချကတ်စ်ခုချမှတ်သင့သ်ည်။ ဤလုပ်ငနး်စဉ်တွင ်

�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ စာရငး်ဇယား ေအဂျငစီ်၏ ြပငပ်မှြဖစ်ေသာ 

အမျိုးသား VAWG ေကာ်မ�ှငအ်ဖွဲ�တစ်ခု၊ VAWG ဆုိငရ်ာ 

လုပ်ငနး်အဖွဲ�တစ်ခု သိုမ့ဟတု် ၎ငး်တို�့စ်ှဖွဲ�လံုး အစ�ှိသည်တိုမှ့ 

ဘာသာရပ်ဆုိငရ်ာ က�မ်းကျငသူ်များသည် ထိုစာရငး်ဇယားများ၏ 

သဘာဝကျမ�ကို အတည်ြပုစစ်ေဆး�ိငု�်ပီး ၎ငး်တိုအ့ား 

အဓိပ�ါယ်ေကာက်ယူရာတွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်။422 

 

VAWG ဆုိငရ်ာ စာရငး်ဇယားများ�ငှ့ ်��နး်ကနိး်များကို 

မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတသူ်များ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ၊ 

ေအဂျငစီ်များ၊ ဖွံ� �ဖိုးေရးလကတ်ွဲေဖာ်များ၊ CSO များ၊ 

အလ��ှငမ်ျား�ငှ့ ်ြပည်သူလူထု အစ�ှိသည့် များြပားေသာ 

သက်ဆုိငသူ်များထံ ဆက်သွယ်ရန ်အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို 

ေရးဆဲွသင့သ်ည်။ အေထာကအ်ထားများ၊ စာရငး်အငး်များ�ငှ့ ်

အ��နး်များကို အာ�ံု စုိကရ်န�်ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ထိေတွ� မ��ငှ့ ်ြဖန ့ေ်ဝမ�ကို 

ကျယ်ြပန ့ေ်စရန ်မီဒယီာများ�ငှ့ ်ထိေတွ�ရနလ်ည်း အေရး�ကီးသည်။ 

အချက်အလက်များကို ဆဲွေဆာငမ်��ှိ�ပီး 

အသံုးြပုရလွယ်ကူေသာနည်းလမ်းြဖင့ ်ေရးသားြဖန ့ေ်ဝသင့သ်ည်။ 

အတတ�်ိငုဆုံ်း နည်းပညာဆုိငရ်ာ အသံုးအ��နး်များကို တတ်�ိငုသ်မ� 

ေ�ှာင�်ှားသင့�်ပီး မူဝါဒချမှတ်သူများ�ငှ့ ်

အများြပည်သူတိုသ့�ိှနိားလည်ရန ်လွယ်ကူေစသင့သ်ည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်

အချက်အလက်ြပဇယားများ ြပုလုပ်ြခငး်�ငှ့ ်အဓိကကျသည့် 

အားေကာငး်ေသာ စာရငး်ဇယားများ သိုမ့ဟတု် ကိုးကားချက်များအား 

ေရွးချယ်ြခငး်များြပုလုပ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

၃.၇ အ�ကမ်းဖက်ခံရေသာ အမျို းသမီးများ�ငှ့ ်

 
ဇယားကွက် 9 လူအခွင့အ်ေရးများ အေြခခံေသာ ချဉ်းကပ်မ� - Panel 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များအား 

ကိုငတ်ွယ်သည့်အခါတွင ်လူအ့ခွင့အ်ေရးများကို မူဝါဒများ�ငှ့ ်အေလအ့ကျင့မ်ျား၏ 

ဗဟိုတွင ်ထား�ိှေစ�ိငု်ရနအ်တွက် လူအ့ခွင့်အေရးများ အေြခြပုချဥ်းကပ်မ�ကိုအသံုးြပုရန ်

အေရး�ကီးသည်။ လူအ့ခွင့အ်ေရးများ အေြခြပု ချဉ်းကပ်မ�သည် အများဆံုး 

ပယ်�ကဉ်ခံရေသာ၊ ချနလ်ှပ်ခံရေသာ သိုမ့ဟုတ် ခဲွြခားဆက်ဆံြခငး်ခံရေသာ သူများအေပါ် 

အေလးေပးသည်။ ထိခုိက်လွယ်ေသာ အမျိုးသမီးများတွင ်မသနစွ်မ်းအမျိုးသမီးများ၊ 

ေဒသခံ လူမျိုးစုအသိုငး်အဝုိင်းမှ  အမျိုးသမီးများ၊ သက်�ကီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးများ၊ 

ဆငး်ရဲချို�တဲေ့သာအမျိုးသမီးများ�ငှ့လ်ိငလ်ုပ်သားမျာပါဝငသ်ည်။ လူအ့ခွင့အ်ေရးအေြခြပု 

ချဉ်းကပ်မ�သည် လူများအား  ၎ငး်တို၏့ အခွင့်အေရးများကိ ုသိ�ိှ၍  ေတာငး်ဆို�ိငု်ရန ်

ပ့ံပုိးေပးသည်။ ဤချဉ်းကပ်မ�သည် အဖဲွ�အစည်းများ၊ ြပည်သူပုိင ်အဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့ ်

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကို ၎င်းတို၏့ လူအ့ခွင့အ်ေရးဆိုင်ရာ တာဝန်များအား 

ြဖည့်ဆည်း�ိငုရ်န ်စွမ်းရည်ကို တိုးြမင့ေ်စသည်။ ဤ PANEL အေြခခံမူများသည် 

လူအ့ခွင့အ်ေရးအေြခြပု  ချဉ်းကပ်မ�၏ လက်ေတွ�အဓိပ�ာယ် သက်ေရာက်မ�အား 

ခဲွြခမ်းြပသေသာ နည်းလမ်း တစ်ခု ြဖစ်သည်။ 

 

Participation (ပူးေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်) ။ လူများအား ၎ငး်တို၏့ လူအ့ခွင့အ်ေရးများအေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်မည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များတွင ်ပါဝငေ်စြခင်း 

 

Accountability (တာဝန်ခံြခငး်) ။ လူများ၏အခွင့အ်ေရးများ မည်သိုထိ့ခုိက်ေနသည်ကို 

ေစာင့�်ကည့်ြခငး်�ငှ့ ်လူအ့ခွင့အ်ေရး ချိုးေဖာက်မ�များအတွက် 

ကုစားမ�များကိုေစာင့�်ကည့်ြခင်း။  

 

Non-Discrimination and Equality (ခွဲြခားဆက်ဆမံ�မ�ိှြခငး်�ငှ့ ်တန်းတညူီမ��ိှြခငး်)။ 

ခဲွြခားဆက်ဆံမ�ပုံစံအားလံုးကို တားြမစ်ြခင်း၊ ကာကွယ်ြခငး်�ငှ့်ဖယ်�ှားြခငး်။ 

ထိခုိက်လွယ်ဆံုးေသာသူများအား ဦးစားေပးြခငး် ဥပမာ 

ဖယ်ကျဥ်ြခငး်ခံရေသာအမျိုးသမီးများ (၎ငး်တို၏့ အခွင့အ် ေရးကို သေဘာေပါက် 

နားလည်ရန ်အ�ကီးမားဆံုးေသာ အတားအဆီးများ�ငှ့ ်ရငဆ်ိုင်ေနရသည့်)။ 

Empowerment (လုပ်ပုိငခ်ွင့ေ်ပးြခငး်) ။ လူတိငုး်သည် ၎ငး်တို၏့ အခွင့အ်ေရးများကိ ု

နားလည်သင့�်ပီး ၎ငး်တို၏့ ေနထုိငမ်�ဘဝများကို အကျိုးသက်ေရာက်ေစမည့် မူဝါဒများ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့မ်ျား ေရးဆွဲရာတွင ်ပါဝငရ်န ်အြပည့်အဝ ပ့ံပုိးေပးသင့သ်ည် 

Legality (တရားဥပေဒ�ငှ့ ်ညီ�ွတြ်ခငး်)။ ြပည်တွငး်�ငှ့ ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒများတွင ်ြပဌာနး်ထားသည့် တရားဝင ်အခွင့အ်ေရးများအား အေြခခံချဥ်းကပ်မ�များ  

 

     
  



 

 
60 I အခနး် ၃ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

မိနး်ကေလးများဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ၏ 

ကျင့ဝ်တ်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျကမ်ျား 

VAWG အချကအ်လက်စုေဆာငး်မ�တငွ ်

ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာအချကအ်လက်များြဖစ်ေစ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များြဖစ်ေစ၊ အ�ကမ်းဖက်ြခငး်ခံရဖူးေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ ပငက်ိုယ်လက�ဏာ(identity)ကို 

ကာကယ်ွြခငး်အပါအဝင ်အေရး�ကီးေသာကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်လံုြခံုမ�ဆုိငရ်ာ 

စိနေ်ခါ်မ�များ �ှိသည်။ VAWG ၏ အ��ရာယ်ြမင့မ်ားေသာ 

သေဘာသဘာဝကို ထည့်သွငး်စဥ်းစားလျက် VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူသည့အ်ခါတငွ ်ကျင့ဝ်တ်ဆုိငရ်ာ 

အေြခခံမူများြဖစ်သည့် လံုြခံုမ��ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက် 

ထိနး်သမ်ိးထားမ�တိုအ့ား ေလးစားမ��ှရိနမှ်ာ မ�ှိမြဖစ်လိအုပ်သည်။ 

VAWG မှ လတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ အေထာက်အထားများကို 

ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်ကိကု်ညီေသာ အချက်အလက်များစုေဆာငး်ြခငး်�ငှ့ ်

လ�ို� ဝှကထ်ားြခငး်�ငှ့ ်အမည်ဝှက်ထနိး်သမ်ိးေစရန ်အချက်အလက် 

ကာကွယ်မ� အစီအမံများကို သတ်မှတရ်မည်။ အမျိုးသမီးများ၏ 

လံုြခံုေရး စိတ်ချရေစရန ်မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ အချက်မှာ 

အချက်အလကက်ာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်များ သတ်မှတ၍် 

လိကု်နာြခငး်ြဖစ်သည်။431 ကျင့ဝ်တ်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်

လ�ို� ဝှက်ချက်ထနိး်သမ်ိးြခငး်ဆုိငရ်ာ အေြခခံမူများ�ှိေစြခငး်ြဖင့ ်

VAWGမှ လတွ်ေြမာက်လာသူများအား အ�ကမ်းဖက်မ� 

ြဖစ်ပွားြခငး်များကို တိုင�်ကားြခငး်�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များမှ အကူအညီများ 

ရယူရနလ်ည်း အားတက်ေစသည့အ်တကွ် 

တိုင�်ကားမ�ေလျာ့နည်းြခငး်များ�ငှ့ ်ြဖစ်ပွားမ�များ မတိုင�်ကားြခငး်များကို 

ေလ�ာ့ချ�ိငုမ်ည် ြဖစ်သည်။ 

ကျင့ဝ်တ်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်ေဘးကငး်လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ အေရးထားမ�များအား 

ေလးစားမ�မ�ှဘိ ဲအချကအ်လက်များ ေကာက်ယူြခငး်သည် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအဖို ့ ကဲရ့ဲ�့� ံ �ချခံရြခငး်၊ 

ဖယ်�ကဉ်ခံရြခငး်၊ လကတ်ံု ့ြပနခံ်ရြခငး်၊ ေနာက်ထပ်ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုေ်သာ 

အ�ကမ်းဖက်ခံရြခငး်�ငှ့ ်ေသဆုံးြခငး်များပင ်ပါဝငသ်ည့် ေနာက်ဆကတ်ွဲ 

ေဘးအ��ရာယ်များ ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည်။442 လံုြခံုမ�မ�ှိေသာ 

အချက်အလက် ေကာက်ယူမ�ဆုိငရ်ာ အေလအ့ကျင့မ်ျားသည် 

ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးေနသူများ�ငှ့ ်ေတွ�ဆုံေမးြမနး်သူများအဖိုပ့င ်

ေဘးအ��ရာယ်�ှ�ိိငုသ်ည်။ အ�ကမ်းဖကမ်�မှ လွတ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ 

သတငး်အချကအ်လက�်ငှ့ေ်ဒတာများကို ေအးဂျင့မ်ျား�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် ၀ 

နေ်ဆာငမ်�ေပးသူများက ေကာက်ယူေလ�့ှိေသာေ�ကာင့ ်

ဤအ��ရာယ်များသည် VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�အချက်အလက်များတငွ ်

အထူးြမင့မ်ားသည်။ အဆုိပါ ေအးဂျင့မ်ျား �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် ဝနေ်ဆာငမူ် 

ေပးသူများသည် လံုေလာက်စွာ ေလက့ျင့သ်င�်ကားမ�များ 

မရ�ှ�ိိငုသ်ည့်အြပင ်ထိုေဘးအ��ရာယ်များအား ြပည့်စုံစွာ 

သတိမြပု�ိငုေ်သာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ ။ ထိုေ့�ကာင့ ်ေအးဂျင့မ်ျား�ငှ့ ်

၀နေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအား VAWG ေဒတာများကိ ုကျင့ဝ်တ�်ငှ့အ်ညီ 

လံုြခံုစွာစုေဆာငး်ရန�်ငှ့လ်�ို� ဝှကထ်ားရန�်ငှ့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ 

အချက်အလကက်ာကွယ်မ�များရ�ှိေစရန ်ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးရနမှ်ာ 

အလနွအ်ေရး�ကီးသည်။453 

ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်ညီ�ွတ်သည့် အေလအ့ကျင့မ်ျား၊ လံုြခံုမ� �ငှ့ ်

လ�ို� ဝှကထ်ိနး်သမ်ိးထားမ�များသည်  အ�ကမ်းဖက်ခံရေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများကို မတူညီေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ၊ ရတဲပ်ဖွဲ� �ငှ့ ်တရားေရး အရာ�ှိများ ပါဝငေ်သာ 

က�များ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ် အသးီသးီတိုတ့ငွ ်

ရည်��နး်သည့်အခါများတငွလ်ည်း အေရး�ကီးသည်။ VAWG 

ဆုိငရ်ာအချက်အလက် ေကာက်ခံမ�များအားလံုးသည် အမျိုးသမီးများ၏ 

လူအ့ခွင့အ်ေရး၊ လံုြခံုမ��ငှ့ ်လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးထားမ�တိုအ့ား 

အေလးထားသည့် ပုံစံြဖင့ ်တာဝနယူ်ေဆာငရွ်က်သင့သ်ည် (ဇယားကွက် ၉ 

ကို�ကည့်ပါ)။464 

အစုိးရများ၏ လတတ်ေလာေဖာ်ေဆာငထ်ားေသာ VAWG 

အချက်အလက်များအား �ိငုင်သံား မှတပုံ်တငန်ပံါတ�်ငှ့ ်

ချိတ်ဆက်ြခငး်များ ပါဝငေ်သာ အမျိုးသားအချက်အလက ်

စီမံခန ့ခဲွ်ေရး စနစ်များ �ငှ့ ်မှတ်ပုံတငဌ်ာနများမှာ 

စုိးရိမ်ဖွယ်အချက်ြဖစ်သည်။ ထိုသိုေ့သာ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများေ�ကာင့ ်VAWG မှလတွ်ေြမာက်သူများ၏ 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ �ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက် ထိနး်သမ်ိးေရးဆုိငရ်ာ 

အခွင့အ်ေရးအား ချိုးေဖာက�်ိငုသ်ည်။ အထူးသြဖင့ ်အချကအ်လက် 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရး စနစ်များ �ငှ့ ်မှတ်ပုံတငဌ်ာနတိုအ့ား သံုးစဲွသူများစွာမှ 

ဝငေ်ရာက်�ကည့�်��ိငု�်ပီး အချက်အလက်များ၏ လ�ို� ဝှက်ချက်များ 

မေပါက်�ကားေစေရး�ငှ့ ်ကာကွယ်ေရးဆုိငရ်ာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

မ�ှိေသာ �ိငုင်မံျားတငွ ်ြဖစ်ေပါ်ေနသည်။ 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ အချက်အလကေ်ကာက်ယူမ�တငွ ်တကိျေသာ 

ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ လမ်း��နမ်�မ�ှိေသာ်လည်း WHO သည် 

အမျိုးသမီးများအား အိမ်တငွး်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ပတ်သက၍် 

သုေတသနအတကွ် အေသးစိတက်ျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်

လံုြခံုမ�ဆုိငရ်ာအ�ကံြပုချက်များြပဌာနး်ထားသည်။ ထိုအ့ြပင ်

အေရးေပါ်အေြခအေနများအတွငး်�ှိ လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များအား ကျင့ဝ်တ�်ငှ့အ်ညီ လံုြခံုစွာ 

အချက်အလက်ေကာက်ယူြခငး်မ�များကိလုည်း ြပဌာနး်ထားသည်။ 

ဤလမ်း�ွနခ်ျက်များအား VAWG စီမံခန ့ခဲွ် ေရးဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး်တငွ ်အသံုးြပု�ိငု�်ပီး ၎ငး်တိုတ့ငွ ်

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အချက်အလက်ထနိး်သမ်ိးြခငး်�ငှ့ ်

လ�ို� ဝှက်ချက်များ မေပါက်�ကားေစြခငး်၊ 

သေဘာတူညီချက်(informed consent) ရယူြခငး်၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများထ�ံငှ့ ်အ�ကားတငွ ်အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ရငဆုိ်ငခ့ဲ်ဖူးေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ 

လံုြခံုမ��ှိြခငး်�ငှ့ ်လ�ဲေြပာငး်ေပးြခငး် ဆုိငရ်ာ အဓိကကျေသာ 

အေြခခံမူများ ပါဝငသ်ည်။ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 61 

ေအာက်ပါစာတမ်း (၃)ခုမှာ WHOမှ အဓိကစာတမ်းများြဖစ်�က�ပီး 

ေြဖဆုိသူများကို ထိခုိက်မ�မ�ှိေစရန ်VAWG သုေတသနအား 

စီစဉ်ြခငး်၊ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်�ငှ့ ်ြဖန ့ေ်ဝြခငး်ဆုိငရ်ာ 

အေသးစိတအ်ချကအ်လက်များ�ငှ့ ်လမ်း��နမ်�တိုပ့ါဝငသ်ည်။။ 

VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များအား ကျင့ဝ်တ်များ�ငှ့ ်ညီ�ွတ၍် 

လံုြခံုစွာ ေကာက်ယူေသာ နည်းလမ်းများ လမ်း��နခ်ျကက်ို VAWG 

�ငှ့ ်ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ�များ (GBV) ဆုိငရ်ာ 

သငတ်နး်များ�ငှ့ ်မတူညီေသာ က�များ (ကျနး်မာေရး၊ ရဲတပ်ဖွဲ� �ငှ့ ်

တရားမ�တေရး အစ�ှိသည့်) ၏ အမ�အခငး်များ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ 

လက်စဲွစာအုပ်များမှ ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။ ကျနး်မာေရး၊ ရတဲပ်ဖွဲ� �ငှ့ ်

တရားမ�တေရး ဥပမာအချို�ကို ေအာကတ်ွငေ်တွ� �ှ�ိ ိငုသ်ည်။ 

 

 

WHO, Researching Violence Against Women: A Practical Guide 

for Researchers and Activists (2005)၁၀   ဤလမ်း��နသ်ည် 

�ိငုင်ေံပါငး် ၄၀ ေကျာ်မ ှသုေတသီများ၏ အေတွ�အ�ကံုကို ေကာက်ယူ�ပီး 

အရငး်အြမစ်နည်းပါးေသာ ေနရာများတွင ်VAWG ဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းများ�ငှ့ ်

အရည်အေသွးသုေတသနြပုလုပ်ရန ်နည်းလမ်းများကိုတငြ်ပသည်။ 

၎ငး်သည် ေလ့လာမ�ဒဇုိီငး်မှ ကွငး်ဆင်းလုပ်သားများကို 

ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးြခင်းအထိ သုေတသနလုပ်ငနး်စဉ်၏ 

က�အားလံုးကို လ�မ်းြခံုေဖာ်ြပထားသည်။ ဤစာအုပ်တွင ်

ေလလ့ာေတွ� �ှိချက်များကို အသံုးြပု၍ ဆုံးြဖတ်ချက်ချသူများအေပါ် 

လ�မ်းမိုးမ�ရ�ှိ�ိငုမ်ည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း ေဖာ်ြပထားသည်။ 

အေရးအ�ကီးဆုံးမှာ သုေတသနတွင ်ပါဝငေ်သာ အမျိုးသမီးများ၏ 

လံုြခံုေရးကို ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ရန ်�ှငး်လငး်ြပတ်သားသည့် 

လမ်း��နး်ချက်များကို ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

 

WHO, Responding to intimate partner violence and 

sexual violence against women - WHO clinical and 

policy guidelines (2013)၁၂ – ဤလမ်း��နခ်ျက်သည် 

သကေ်သအေထာက်အထားအေြခြပု IPV များ�ငှ့ ်

သင့ေ်လျာ်ေသာ တုန ့ြ်ပနမ်�များ�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအေပါ် 

လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ (ထိခိုက်လွယ်သည့် 

အချက်အလက် ေကာက်ယူြခငး်များပါဝင�်ိငု)် �ငှ့ ်

ပတ်သကေ်သာ လမ်း��နမ်�များအား  ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်� ပံ့ပိုးေပးသူများထံ ေပး�ိငုရ်န ်ရည်ရွယ်သည်။ 

 

 

 

UNDOC, Handbook on Effective police responses to 

violence against women (2010)၁၃ 

သည်ရဲတပ်ဖွဲ�ကဲ့သိုေ့သာ ေ�ှးဦးစွာ 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်သူများအတွက် ေရးဆဲွထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ဤစာအုပ်တွင ်ရဲတပ်ဖွဲ�ဝငမ်ျားမှ VAWG ဆုိင်ရာ 

အမ�အခငး်များမှ အချက်အလက်များ ေကာက်ယူရာ၌ 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အချက်အလက်ထိနး်သိမ်းြခငး်�ငှ့ ်

လ�ို � ဝှက်ချက်များ ထိနး်သိမ်းြခငး်ဆုိငရ်ာ အေြခခံမူများအား 

ေလးစားမ��ှိေစရန ်လမ်း�ွနမ်�များ ပါဝငသ်ည်။ 

UNODC, Handbook on effective prosecution 

responses to violence against women and girls 

(2014)၁၄, တရားလိုဘက် ေ�ှ�ေနမှ VAWG မ�ခငး်မှ 

လွတ်ေြမာက်လာသူများအား ေတွ�ဆုံေမးြမနး်ြခငး်ဆုိငရ်ာ 

လမ်း��နမ်�များ ြပဌာနး်ထားသည်။ 

 

 

WHO, Putting Women First: Ethical and Safety 

Recommendations for Research on Domestic Violence Against 

Women (2001)၁၁ ဤစာတမ်းတွင ်WHOမှ ေရးဆဲွထားသည့် 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သုေတသနများ အစီအစဉ်ဆဲွြခငး်�ငှ့ ်

ြပုလုပ်ြခငး်များ�ငှ့ ်ဆက်�ယွ်ေသာ ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်လံုြခံုမ�ဆုိငရ်ာ 

ကိစ�ရပ်များအေပါ် အ�ကံြပုချက်များကို အ�စှ်ချုပ်ေဖာ်ြပထားသည်။  

ဤစာတမ်းသည် အမျိုးသမီးများအေပါ် အိမ်တွငး်အ�ကမး်ဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

သုေတသန ြပုလုပ်လိုသည့် မည်သူမဆုိ (စံုစမ်းစစ်ေဆးသူများ၊ စီမံကိနး် 

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်သူများ�ငှ့ ်ဤကဲသ့ို ့ သုေတသနများအား 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လူများ အပါအဝင)် �ငှ့ ်ဤကဲသ့ို ့ 

သုေတသနများအား စတင ်သိုမ့ဟုတ် ြပနလ်ည်သံုးသပ်လိုသူများ 

(လ�ဒါနး်သူများ၊ သုေတသန၏ ကျင့ဝ်တ်ဆုိငရ်ာ ေကာ်မတီများ၊ 

အစ�ှိသည်များ အပါအဝင)် မှ အသံုးြပု�ိငုေ်စရန ်ေရးဆဲွထားြခငး် 

ြဖစ်သည်။ 

 

UNODC, Handbook on effective prosecution 

responses to violence against women and girls 

(2014)14, provides guidance on interviewing victims 

in cases involving VAWG for prosecutors. 
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

 
ဇယားကွက် 10 အမျိုးသမီးဗဟိုြပုချဥ်းကပ်မ� - ေ�ှ�တနး် ပံ့ပိုးမ�များ 

အမျိုးသမီးဗဟိုြပုချဥ်းကပ်မ�တွင ်လွတ်ေြမာက်လာသူများ၏ အခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ်လိုအပ်ချက်များသည် ပထမဦးစားေပးြဖစ်ေစသည့် ပံုစံထုတ်ြခင်း�ငှ့ ်

အစီအစဉ်ေရးဆဲွြခငး်များ ပါဝငသ်ည်။ ၎ငး်သည် လွတ်ေြမာက်လာသူများ၏ အခွင့အ်ေရးကို ေလးစား�ပီး ဂုဏသ်ိက�ာ�ငှ့ ်ေလးစားမ�ြဖင့် ဆက်ဆံေသာ 

အေထာက်အပံ့ေပးေသာ ပတ်ဝနး်ကျငတ်စ်ခုဖနတ်ီးရန ်ရည်ရွယ်သည်။ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများမှ စိတ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်လက်ေတွ�လိုအပ်ချက်�စှ်မျိုးလံုးအား 

တံု ့ြပနေ်ပးသည့် ေ�ှ�တနး်ေထာက်ပံ့မ�တွင ်က�တစ်ခုအေနြဖင့ ်ပါဝငထ်ားသည်။ ၎ငး်ကို LIVES ဟူေသာ အက�ရာ ၅ လံုးြဖင့ ်အကျဉ်းချံု � �ိငုသ်ည် - 

LISTEN (နားေထာငြ်ခငး်)။ အမျိုးသမီးများအား ေဝဖနမ်�များမြပုဘဲ စာနာြခငး်ြဖင့ ်အနးီကပ် နားေထာငေ်ပးြခငး် 

INQUIRE ABOUT NEEDS AND CONCERNS (လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်စိုးရိမ်ပူပနမ်�များအေ�ကာငး် ေမးြမနး်ြခငး်)။  သူမ၏ စိတ်ခံစားမ�ပိုင်းဆုိငရ်ာ၊ �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ၊ 

လူမ�ေရးရာ�ငှ့ ်လက်ေတွ�ဆုိငရ်ာ (ဥပမာ - ကေလးသူငယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး်) - အမျိုးမျိုးေသာ လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်စိုးရိမ်ပူပနမ်�များအား အကဲြဖတ်၍ 

တံု ့ြပနေ်ြဖဆုိြခငး် 

VALIDATE (အတည်ြပုေပးြခင်း)။ သူမအား ယံု�ကည်ေ�ကာင်း�ငှ့ ်နားလည်ေ�ကာင်းြပသြခငး်။ သူမတွင ်အြပစ်မ�ှိေ�ကာငး် ေသချာစွာေြပာဆုိြခငး် 

ENHANCE SAFETY (လံုြခံုေရး တိုးြမ�င့ြ်ခငး်)။ ေနာက်ထပ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ ြဖစ်ပွားလာပါက သူမကိုယ်သူမ ကာကွယ်�ိငုမ်ည့် အစီအစဉ်များ ေဆွးေ�းွြခငး် 

SUPPORT (ပံ့ပိုးေပးြခငး်)။ သူမအား သတငး်အချက်အလက်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်လူမ�ေရးရာ အေထာက်အပံ့များ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်�ိငုရ်န ်ကူညီပံ့ပိုးြခငး် 

ကိုးကား - WHO၊ ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လက်တွဲေဖာ်အ�ကမ်းဖက်မ� သိုမ့ဟုတ် လိငပ်ိုငး်ဆုိင်ရာအ�ကမ်းဖက်ခံရေသာ 

အမျိုးသမီးများအတွက်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� - လက်ေတွ�လက်စွဲစာအုပ် (၂၀၁၄) 

 

 

 

 
၁။ UNFPA (၂၀၁၃) ။ အမျိုးသမီးများ�ှင့်မိန်းကေလးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိေြဖ�ှင်းရာတွင်အချက်အလက်အခန်းက�၊ စာမျက်�ာှ ၂ 

၂။ ဥေရာပေကာငစ်၏ီပါလီမနအ်စည်းအေဝး၊ အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာအချက်အလက်များအားစနစ်တကျစေုဆာငး်ြခငး် ( တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်

ခွဲြခားဆက်ဆံမ�မ�ိှြခငး် ေကာ်မတီ  (၂၀၁၆) 

၃။ ကလုသမဂ�၊ အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကိတုိုငး်တာရန�်�နက်ိနး်များက�မ်းကျငသူ်အဖွဲ�အစည်းအေဝး (၂၀၀၇) 

၄။ UN Women၊ သုေတသန၊ အချကအ်လက်ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး် များ လုပ်ေဆာငြ်ခငး် 

http://www.endvawnow.org/en/articles/322- conducting-research-data-collection-and-analysis-.html (ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ 

တွငရ်ယူသည်) 

၅။ WHO၊ WHO ၏ကျင့ဝ်တ်�ငှ့လ်ံုြခံုမ�ဆုိငရ်ာအ�ကံြပုချက်များ၊ 

အေရးေပါ်အေြခအေနများတငွလ်ိငအ်�ကမ်းဖက်မ�ကိုမှတတ်မ်းတငြ်ခငး်�ငှ့ေ်စာင့�်ကည့်ြခငး် (၂၀၀၇) 

၆။ WHO, Putting Women First-

အမျိုးသမီးများအေပါ်အိမ်တငွး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာသုေတသနအတကွက်ျင့ဝ်တ်�ငှ့လ်ံုြခံုမ�ဆုိငရ်ာအ�ကံြပုချက်များ (၂၀၀၁) 

 ၇။ WHO၊ WHO 

၏ကျင့ဝ်တ်�ငှ့လုံ်ြခံုမ�ဆုိငရ်ာအ�ကံြပုချက်များသည်အေရးေပါ်အေြခအေနများတွငလိ်ငအ်�ကမ်းဖက်မ�ကုိမှတ်တမ်းတငြ်ခငး်�ငှ့ေ်စာင့�်ကည့်ြခငး် (၂၀၀၇)  

 ၈။ ibid 

၉။ UNFPA၊အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ပျံ� �ှံမ့�ကို တိုငး်တာြခငး်။ စစ်တမ်းနည်းလမ်းများ၊ kNOwVAWdata (၂၀၁၆)  

၁၀။ WHO၊ အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိသုေတသနြပုြခငး်၊ သုေတသနပညာ�ှငမ်ျား�ငှ့တ်က်�ကလ�ပ်�ှားသူများအတွက်လက်ေတွ�လမ်း��န ်

(၂၀၀၅) 

၁၁။ WHO၊ WHO, Putting Women First-အမျိုးသမီးများအေပါ် အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သုေတသနအတကွ ်ကျင့ဝ်တ�်ငှ့ ်လံုြခံုမ�ဆုိငရ်ာ 

အ�ကံြပုချက်များ (၂၀၀၁) 

၁၂။ WHO၊ ရငး်�ှးီေသာလက်တဲွေဖာ်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့အ်မျိုးသမီးများအေပါ်လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�ကုိတုံ ့ြပနြ်ခငး် - WHO 

၏လက်ေတွ� �ငှ့မူ်ဝါဒလမ်း��နခ်ျက်များ (၂၀၁၃) 

၁၃။ UNDOC၊ အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�အားထိေရာက်ေသာရဲတုံ ့ြပနမ်�များလက်စဲွစာအုပ် (၂၀၁၀) 

၁၄။ UNODC၊ အမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးငယ်များမှ ထိေရာက်စွာ တရားစဲွဆုိတုံ ့ြပနမ်�လက်စဲွစာအုပ် (၂၀၁၄)  
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

အခနး် ၄ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� 

ြဖစ်ပွားပျံ� � ှံမ့�ဆိငုရ်ာ အချက်အလက်များ 
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သသိာထင�ှ်ားေသာ အချက်များ 

• လူဦးေရကို အေြခြပုေသာ 

ဆနး်စစ်ေလလ့ာမ� သုေတသနများ 

ြပုလုပ်ြခငး်ြဖင့သ်ာ 

ြပည်သူလူထုများအတွငး် ြဖစ်ေနေသာ 

ြပဿနာများ၏ အတိမ်အနကက်ို 

ကိုယ်စားြပု�ိငုသ်ည့် ယုံ�ကည်ရ�ပီး 

�ပီးြပည့်စုံသည့် အချက်အလက်များ၊ 

ကိနး်ဂဏနး်စာရငး်များ �ငှ့ ်

သက်ေသအေထာက်အထားများကို 

ရ�ှ�ိိငုသ်ည်။  

• ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ�အစည်း၊ 

ကလုသမဂ� လူဦးေရရံပုံေငအွဖွဲ� �ငှ့ ်

ကလုသမဂ� စာရငး်အငး်ဌာနတိုသ့ည် 

အစုိးရများ�ငှ့ ်၎တို၏့ 

ဗဟိုစာရငး်အငး်ဌာန များအတွက် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ပွား��နး် (VAWG 

Prevalence) ကို လူဦးေရ အေြခြပု 

ေလလ့ာမ�များ၊ 

အချက်အလက်များေကာက်ယူ 

စုဆည်းြခငး်�ငှ့ ်��နး်ကိနး်များအား 

သံုးသပ်ြခငး်တိုက့ို ေဆာငရွ်က်ရန ်

နည်းလမ်းတစ်စုံကို 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေရးဆဲွခ့ဲသည်။ 

• VAWG ြဖစ်ပွား��နး်ကို 

လာသည့်အခါများတွင ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်

တိုငး်တာေလ�့ှိေသာ VAWG ပုံစံများမှာ 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ၊ 

စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့ ်စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များြဖစ်သည်။ 

• အာဆီယံအဖွဲ�ဝင ်၈ �ိငုင်သံည် VAWG 

ြဖစ်ပွား��နး် သုေတသနကို 

ြပုလုပ်ခ့ဲ�ပီးြဖစ်သည်။ 

• VAWG ြဖစ်ပွား��နး် ေြပာငး်လဲမ�များ၊ 

VAWG ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ 

အေ�ကာငး်ရငး်များ �ငှ့ ်VAWG မှ 

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ 

အကအူညီ�ှာေဖွရယူသည့် 

အြပုအမူပုံစံများကို 

ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာရာတွင ်VAWG 

ြဖစ်ပွား��နး်ကို ေလလ့ာမ�များသည် 

အြခားေသာ ��ငိး်ယှဉ်ေဖာ်ြပသည့် 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက် 

များအတကွ် အေြခခံ 

အချက်အလက်အြဖစ် 

အေထာက်အကူြပု�ိငုသ်ည်။ 

• VAWG ြဖစ်ပွား��နး် ေလလ့ာမ�များသည် 

အဆုိပါ အ�ကမ်းဖက်မ�များ၏ 

အတိမ်အနက�်ငှ့ ်ထိခုိက်နစ်နာမ�များ 

အေ�ကာငး် အသအိြမင ်

တိုးြမင့ရ်နအ်တကွ် 

အကအူညီေပး�ိငုသ်ည်။ ထိုအ့ြပင ်

ေဆွးေ�းွလ�ံ�ေဆာ် ေထာက်ခံအားေပးမ� 

ရ�ှိေစရန ်(Advocacy) အတွကလ်ည်း 

အသံုးြပု�ိငုသ်ည့် အားေကာငး်ေသာ 

နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ 

• VAWG ြဖစ်ပွား��နး်ကို ေလလ့ာသည့် 

သုေတသနများ ြပုလုပ်ရာတငွ ်

ရငဆုိ်ငရ်ေသာ စိနေ်ခါ်မ�များမှာ 

ကုနက်ျစရတိ် အလနွမ်ျားြခငး်�ငှ့ ်

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရွ်က်ရနအ်တကွ် လည်း ေငေွ�ကး၊ 

နည်းပညာ�ငှ့ ်လူသားအရငး်အြမစ်များ၊ 

ပစ�ည်းကိရိယာများ�ငှ့ ်

သငတ်နး်များစသည့် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ 

အများအြပား လိုအပ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

• VAWG ၏ ထိခုိကလ်ွယ်�ပီး သတိထား 

ေဆာငရွ်က်ရသည့် သဘာဝေ�ကာင့ ်

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များ 

ြပုလုပ်ရာတွင ်ေတွ�ဆုံေမးြမနး်မည့် 

သူများအတကွ် ကျင့ဝ်တ်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်

လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ စံ��နး်များ�ငှ့ ်

သငတ်နး်များ ပါဝငရ်န ်လိုအပ်သည်။ 

၄.၁ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် 

အ�ကမ်းဖကမ်� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား  
 

 အားေကာငး်�ပီး ��ငိး်ယှဉ်ေဖာ်ြပ�ိငုသ်ည့် ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ကို 

ေလလ့ာဆနး်စစ်သည့် စစ်တမ်းများအတကွ် 

ေကာငး်မွနစွ်ာစမ်းသပ်ထား�ပီး အဆင့လ်ိကု် 

�ှငး်လငး်ေဖာ်ြပထားေသာ ��န�်ကားချက်များ �ှိေန�ပီး 

ြဖစ်သည့်အတကွ် ဤအခနး်တွင ်အေရးပါေသာ 

အေ�ကာငး်အရာများကိုသာ အကျဉ်းချုပ်ေဖာ်ြပသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုအ့ြပင ်�ိငုင်တံကာ အသအိမှတ်ြပုထားသည့် 

လမ်း��နခ်ျက်များကိလုည်း မီှြငမ်းသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

 

 စစ်တမ်းများေကာက်ယူြခငး်သည် ေရွးချယ်ထားေသာ 

�ိငုင် ံသိုမ့ဟတု် ေနရာများတငွ ်VAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့��ငှ့ပ်တ်သက်သည့် အချကအ်လက်များကို 

ေကာက်ယူ�ိငုေ်သာ တစ်ခုတည်းေသာ နည်းလမ်းြဖစ်သည်။  VAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့� အချက်အလက်များမှာ သတ်မှတ်ထားေသာ ေနရာ 

ဇယားကွက် 11 အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် အ�ကမ်းဖကမ်� ြဖစ်ပာွး��န်း 

အချက်အလက် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် အ�ကမ်းဖကမ်� ြဖစပ်ွား��နး်အချက်အလက်များ သည ်

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ် အားလုံးတွင ်အ�ကမ်းဖက်ခံရသည့် အမျိုးသမီး�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များ ဦးေရအချိုးအစားကုိ ရည်��နး်သည်။ ရငး်�ှးီက�မ်းဝငသ်ူလက်တဲွေဖာ်မှ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ပွား��နး်ကုိ ေလ့လာမ�တွင ်ရငး်�ှးီက�မ်းဝငသ်ူလက်တဲွေဖာ်�ှိသည့် 

သက်တူရွယ်တူြဖစ်ေသာ အမျိုးသမီးများအတွငး် လက်တဲွေဖာ်၏ အ�ကမ်းဖက်ြခငး်ခံရသူ 

အမျိုးသမီးများ ရာခိုင�်�နး်ကုိ ကုိယ်စားြပုသည်။ 

VAWG ြဖစ်ပွား��နး်သည် ကဲွြပားြခားနားေသာ အချိန်ကာလ �စှ်ခုအတွက် တုိငး်တာသည်။ 

•ပစ�ုပ�န်ကာလအတငွး် ြဖစပ်ွားေသာ အ�ကမ်းဖက်မ� သည် �ပီးခဲ့သည့် ၁၂ လတာ 

ကာလအတွငး်�ကံုေတွ� ခဲ့ရြခငး်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါအ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစပ်ွား��နး်သည် အဆိုပါကာလအတွငး် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ခံရ�ပီးေနထိုငေ်နရသည့် အမျိုးသမီးအေရအတွက်ကုိ ေဖာ်ြပသည်။ အဆိုပါအချက်သည် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိလက်လှမ်းမီရန ်လုိအပ်ေကာငး်လုိအပ်ေန�ိငုသ်ည့်အမျိုးသမီးအေရအတွက်ကုိ 

ေဖာ်ြပသည့်အတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�များေဆာငရွ်က်ရန ်အစီအစဉ်များချမှတ်ြခငး်အတွက် အသံုးဝငေ်သာ 

သတငး်အချက်အလက်များ ေပးသည်။ 

•ဘဝတစ်ေလ�ာက် ြဖစ်ပာွးေသာ အ�ကမ်းဖကမ်� သည် အသက် ၁၅ �စှ်မ ှစ�ပီး ဘဝတွင ်တစ်ချိနခ်ျိန ်

�ကံုေတွ�ရေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်သည်။ အဆိပုါ အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွား��နး်သည် ဘဝတွင ်

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ�ခံစားရ�ပီး အဆိုပါ အ�ကမ်းဖက်မ�၏ အကျိုးဆက်ြဖင့ ်ေနထိုငေ်နရေသာ 

အမျိုးသမီး ဦးေရအချိုးအစားကုိ ေဖာ်ြပသည်။  

ဘဝတစ်ေလ�ာက်တွင ်�ကံုေတွ�ရေသာ အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစပ်ွား��နး်�ငှ့ ်ပစ�ုပ�နက်ာလတွင ်

ြဖစ်ပွားေသာအ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွား��နး်တုိကုိ့ ��ငိး်ယှဉ်ြခငး်ြဖင့ ်ပစ�ုပ�နက်ာလြဖစ်ပွား��နး်သည် 

ဘဝတစ်ေလ�ာက်ြဖစ်ပွား��နး်ထက် ေလျာ့နည်းပါက အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ တားဆီးကာကွယ်ြခငး်�ငှ့ ်တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် မဝူါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များ၏ 

အကျိုး�ှိမ� ကုိ ေဖာ်ြပေပးသည်။  

မှီ�ငမိ်း - UNFPA, Measuring Prevalence of Violence Against Women: Survey 

Methodologies, kNOwVAWdata(2016). 



 

 
66 I အခနး် ၄ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

(�ိငုင်အံဆင့ ်သိုမ့ဟတု် ြပည်နယ်အဆင့)် ကို ကိုယ်စားြပု�ိငုသ်ည့် 

�ကီးမားေသာ လူဉီးေရနမူနာတစ်ခုအေပါ် လူဦးေရအေြခြပု 

စစ်တမ်းများမှ ေကာက်ယူရ�ှိသည့် အချက်အလက်များမှ 

ထွက်ေပါ်လာြခငး်ြဖစ်သည်။ ကိုယ်စားြပု�ိငုေ်သာ 

ကျပနး်ေရွးချယ်ထားသည့် နမူနာလူဦးေရအေပါ် ြပုလုပ်ထားသည့် 

စစ်တမ်းမှေန၍ ဦးတည်ထားေသာေဒသများ�ှိ လူဦးေရအားလံုးတွင ်

VAWG အမှနတ်ကယ်ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ကို အနးီစပ်ဆုံး 

ခန ့မှ်နး်ရ�ှ�ိိငုသ်ည်။  ြပည်နယ်အဆင့ေ်ဒသများ သိုမ့ဟုတ် 

အထူးအေြခအေနများအေပါ် မူတည်၍ ြပုလုပ်ထားေသာ 

ေလလာမ�များသည် အဆုိပါအေြခအေန�ှိ လူဦးေရကိသုာ 

ကိုယ်စားြပု�ိငု�်ပီး �ိငုင်အံဆင့ ်ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�အချကအ်လကအ်ြဖစ် 

အသံုးြပု�ိငုြ်ခငး် �ှိမည်မဟတု်ေပ။ လူဦးေရအားလံုးကို 

ကိုယ်စားြပုသည့် လူဦးေရနမူနာမှ ေကာက်ယူထားေသာ 

စစ်တမ်းများသည်သာ တစ်�ိငုင်လံံုးအတွငး် ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်အြဖစ် အသံုးြပု�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�အချက်အလက်များသည် VAWG  ြဖစ်ပွား�ိငုသ်ည့် 

အေြခအေနများ၊ အမျိုးသမီးများ၏ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

ဘဝေနထိုငမ်�အေပါ် သက်ေရာက်ေစေသာ ဆုိးကျိုးများ�ငှ့ ်

အမျိုးသမီးများ၏ အကူအညီ�ာှေဖရွယူသည့် အြပုအမူများဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များကိုလည်း ေပးေဆာင�်ိငုသ်ည်။ 01 

ဘဝတစ်ေလ�ာက�်ငှ့ ်လက်တေလာ (�ပီးခ့ဲသည့်တစ်�စ်ှအတွငး်) 

VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များသည် VAWG 

ပေပျာက်ေရးလုပ်ငနး်များ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သူများ�ငှ့ ်မူဝါဒေရးဆဲွသူများမှ နားလည်ေစရန ်

အေထာက်အကူြပုသည်။ လက်တေလာကာလအတွငး် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ေတွ� �ကံုခံစားရမ�သည် ဘဝတစ်ေလ�ာက် 

ေတွ� �ကံုခံစားရမ�ထက် သသိာထင�်ှားစွာ ေလျာ့နည်းေနပါက VAWG 

ပေပျာက်ေရးလုပ်ငနး်များ အကျိုး�ှိေ�ကာငး်ကို ြပသေန�ပီး (ဥပမာ- 

ဗီယကန်မ်�ိငုင်တံွင ်IPV ကို �ပီးခ့ဲသည့်တစ်�စ်ှတာကာလအတငွး် 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရသူ အမျိုးသမီး ၉ ရာခုိင�်�နး်�ှိ�ပီး ဘဝတစ်ေလ�ာကတ်ွင ်

�ကံုေတွ� ခ့ဲရသူ အမျိုးသမီး ၃၄ ရာခုိင�်�နး် �ှိသည်)။ 

�ပီးခ့ဲသည့်တစ်�စ်ှတာကာလအတငွး် �ကံု ေတွ� ��နး်မှာ 

ဘဝတစ်ေလ�ာက်�ကံုေတွ� ��နး်�ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်လ�င ်ြမင့မ်ားလျက်�ှိပါက 

ပုိမုိထိေရာက်မည့် မူဝါဒများ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်များ လိုအပ်ေနေ�ကာငး် 

ေဖာ်ြပေနသည် (ဇယားကကွ ်၁၁ ကို �ကည့်ပါ)။ 

လူဦးေရအေြခခံသည့် စစ်တမ်းများတငွ ်VAWG ဆုိငရ်ာ အထူးြပု 

ပုံစံများ သိုမ့ဟုတ ်ေမးခွနး်များ ေပါငး်စပ်ထားေသာ VAWG အေပါ် 

အထူးစူးစုိက်ထားသည့် စစ်တမ်းများ သိုမ့ဟတု် ပုိမုိကျယ်ြပန ့သ်ည့် 

အေ�ကာငး်အရာများ (ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းများ၊ ရာဇဝတ် 

အမ�အခငး်များ �ကံု ေတွ�ကျူးလနွခံ်ရ�ိငုေ်ချ စစ်တမ်းများ) အေပါ် 

စစ်တမ်းများ ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ VAWG ကိ ုတိုငး်တာသည့် ေဒသတွငး် 

သိုမ့ဟတု် �ိငုင်၏ံ စွမ်းေဆာင�်ိငုစွ်မ်းများ ေရ�ှည်တည်တံေ့စေရးကို 

 
 

အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစရန�်ငှ့ ်အားေကာငး်ေစရနအ်တွက် UNFPA က 

အေသးစိတအ်ချကအ်လက်များပါေသာ စာတမ်းများအား 

ပုိမုိကျယ်ြပန ့သ်ည့် ေလလ့ာမ�များအတငွး် VAWG အေပါ် 

အထူးြပုသည့် စစ်တမ်းများ�ငှ့ ်modules များအ�ကား 

အားသာချက်များ�ငှ့ ်အားနည်းချက်များ ပါဝငသ်ည့် 

kNOwVAWdata initiative မှတဆင့ ်

ေရးသားြပုစုခ့ဲြခငး်ြဖစ်သည်။12  kNOwVAWdata သည် 

အာ��ှငှ့ပ်စိဖိတ်ေဒသအတွငး် VAWG စစ်တမ်းများ�ငှ့ ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�များအေပါ် နည်းပညာဆုိငရ်ာပ့ံပုိးမ�များေပးြခငး်�ငှ့ ်

စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်များ ေပးေဆာငလ်ျက်�ှိသည်။ အဆုိပါ 

ပဏာမေြခလှမ်းသည် �ိငုင်တံကာမှ အသအိမှတ်ြပုထားေသာ 

ေကာငး်မွနသ်ည့် စစ်တမ်းေကာက်ယူမ�နည်းလမ်းများကို အသံုးြပု�ပီး 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်သံုးသပ်ြခငး်ကို 

�ိငုင်တံွငး်အဖွဲ�အစည်းများ ြပုလုပ်�ိငုသ်ည့် စွမ်းရည်ကို 

ပုိမုိအားေကာငး်ေစသည်။ 

VAW ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ကို 

ေလလ့ာြခငး်များဆုိငရ်ာ အဓိက ေဝါဟာရများ�ငှ့ ်

အေြခခံသေဘာတရားများကို ပုိမုိနားလည်သွားေစ�ိငုရ်န ်VAWG 

အချက်အလက်များ�ငှ့ပ်တသ်ကသ်ည့် စာတမ်းများစွာကို 

အဆုိပါစီမံကိနး်များမှ ြပုစု�ိငုခ့ဲ်သည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ
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UNFPA - အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွား��နး်ကို 

တိုငး်တာြခငး် - အဓိက 

ဖွင့ဆုိ်ချက်များ (၂၀၁၆) သည် 

အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ြဖစ်ပွား��နး်များကို တိုငး်ရာတွင ်

တွငက်ျယ်စွာ အသံုးြပုေသာ 

အဓိပ�ာယ် ဖွင့ဆုိ်ချက်များကို 

အ�စ်ှချုပ် ေဖာ်ြပထားသည်။    

UNFPA - အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွား��နး်ကို 

တိုငး်တာြခငး် - 

စစ်တမ်းေကာက်ယူမ� 

နည်းလမ်းများ (၂၀၁၆) သည် 

ြဖစ်ပွား��နး်များကို တိုငး်တာသည့် 

ကွဲြပားြခားနားေသာ 

နည်းလမ်းများဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို 

ေဖာ်ြပထားသည်။ 

UNFPA - အချက်အလက်များ၏ 

အရငး်အြမစ်များ (၂၀၁၆) သည် 

အမျိုးသမီးများေအ့ါ်အ�ကမ်းဖက်

မ�အား စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်�ငှ့ ်ြဖစ်ပွား��နး် 

ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ 

အ�ကား ကာွြခားချက်များကို 

ေလလ့ာသည့် 

လက်ကမ်းစာေစာငြ်ဖစ်သည်။ 

UNFPA - 

အ�ကမ်းဖက်မ�ခံစားခ့ဲရသည့် 

အမျိုးသမီးများအား 

ေမးြမနး်ရာတွင ်လိုကန်ာရမည့် 

အေရးပါေသာအေြခခံသေဘာတ

ရား ေြခာက်ခု (၂၀၁၆) သည် 

အငတ်ာဗျူး ြပုလပ်ုမည့်သူများမှ 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားရမည့် 

အေြခခံသေဘာတရား ၆ ချကက်ို 

ေဖာ်ြပထားသည်။ 
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များ၌ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�အား ဦးတည်ေလလ့ာသည့် 

စစ်တမ်းများမှြဖစ်ေစ ပုိမုိကျယ်ြပန ့သ်ည့် အေ�ကာငး်အရာအေပါ် 

စစ်တမ်းများမှြဖစ်ေစ အချကအ်လက်များ ေကာက်ယူရာတငွ ်

စနစ်တကျေရးဆဲွထားသည့် ေမးခွနး်များကို ကိုယ်စားြပုရန ်

ေရွးချယ်ထားသည့် နမူနာအမျိုးသမီး�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ် 

ဦးေရတစ်ခုကို ေတွ�ဆုံေမးြခငး် ပါဝငသ်ည်။ VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ကို 

တိုငး်တာသည့် လူဦးေရအေြခြပု စစ်တမ်းများတွင ်

လူဦးေရအားလံုးကို ကိုယ်စားြပုသည့် ကျပနး်ေရွးချယ်ထားေသာ 

အမျိုးသမီးဦးေရ အများအြပား လိအုပ်သည်။ 

ထိုသို ့ြပုလုပ်ြခငး်ေ�ကာင် ့အငတ်ာဗျူးေြဖဆုိမည့် အမျိုးသမီးမှာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ခံခ့ဲရြခငး် �ှိမ�ှိကို အငတ်ာဗျူး 

ြပုလုပ်မည့်သူများအေနြဖင့ ်�ကိုတငသ်�ိှိ�ိငုြ်ခငး် 

�ှိ�ိငုမ်ည်မဟတု်ေပ။ အငတ်ာဗျူးြပုလပ်ုမည့်သူများအား VAWG 

ဆုိငရ်ာ သုေတသနများြပုလုပ်ရာတငွ ်လိကု်နာရမည့် ကျင့ဝ်တ�်ငှ့ ်

လံုြခံုမ�ဆုိငရ်ာ အေြခခံများကိလုည်း သင�်ကားေပးရန ်

အလနွအ်ေရး�ကီးသည်။ 

 

လူဦးေရ အေြခြပု စစ်တမ်းများသည် စနစ်တကျ 

ြပုလုပ်ခ့ဲသည်ဆုိပါလ�င ်လူဦးေရအားလံုးအတွငး် ြဖစ်ပွားေနေသာ 

ြပဿနာ၏အတိမ်အနကက်ို ကိုယ်စားြပု�ိငုသ်ည့် ယုံ�ကည်ရ�ပီး 

�ပီးြပည့်စုံေသာ ကိနး်ဂဏနး်များ ရ�ှိ�ိငုသ်ည့် တစ်ခုတည်းေသာ 

နည်းလမ်းြဖစ်ပါသည်။ သိုရ့ာတွင ်လူဦးေရ အေြခြပု 

စစ်တမ်းများသည် ေလက့ျင့သ်င�်ကားမ�များ၊ ေငေွ�ကးပမာဏ�ငှ့ ်

နည်းပညာဆုိငရ်ာ အရငး်အြမစ်များစွာ လိုအပ်သည်။23  

 

၄.၂ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် 

အ�ကမ်းဖကမ်� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ စစ်တမ်းများကိ ု

လမ်း��န်ေပးရန် အရငး်အြမစ်များ 
 

လူဦးေရအေြခြပု VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များ 

ြပုလုပ်ြခငး်၊ အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်စုဆည်းြခငး်၊ 

VAWG ဆုိငရ်ာ ��နး်ကနိး်များကို သံုးသပ်ြခငး်များကို  အစုိးရများ�ငှ့ ်

၎ငး်တို၏့ စာရငး်အငး်ဌာနများမှ လပ်ုေဆာင�်ိငုရ်နအ်တကွ် 

ြပငဆ်ငေ်ပးသည့် အဆင့အ်လိကု်လမ်း��နေ်ပးေသာ 

နည်းလမ်းများ�ှိသည်။ VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ကိုေလလ့ာမ� ြပုလုပ်ရန ်

စိတ်ဝငစ်ားသည့် �ိငုင်မံျားသည် ေအာကတ်ွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ 

အဆင့အ်လိကုလ်မ်း��နထ်ားသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုချငး်စီကို 

သံုးသပ်ေလလ့ာသင့သ်ည်။ 
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၄.၂.၁ ကမ�ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ� (WHO) ၏ 

အရငး်အြမစ်များ 
၂၀၀၅ ခု�စ်ှတွင ်ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ�သည် 

ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ�၏ အမျိုးသမီးများ၏ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

အမျိုးသမီးများအေပါ် အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ �ိငုင်ေံပါငး်စုံ 

သုေတသန   ကို ထတု်ေဝခ့ဲသည်။ အဆုိပါ အစီရငခံ်စာသည် 

ယဉ်ေကျးမ�၊ ပထဝီဝငအ်ေနအထား �ငှ့ ်ေကျးလက် �မို� ြပ 

စသည့်အေြခအေနများ ကွဲြပားြခားနားေသာ �ိငုင် ံ၁၀ �ိငုင်ြံဖစ်သည့် 

ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်၊ ဘရာဇီး၊ အီသယုိီးပီးယား၊ ဂျပန၊် နမ်မီးဘယီား၊ ပီ�ူး၊ 

ဆာမုိအာ၊ ဆားဘးီယား �ငှ့ ်မွနတ်ီနဂီ�ိုး၊ တနဇ်နး်နးီယား�ငှ့ ်ထိုငး်�ိငုင် ံ

တိုတ့ွငေ်နထိုငသ်ည့် အမျိုးသမီး ၂၄,၀၀၀ ေကျာ်ထံမှ 

ေကာက်ယူရ�ှိသည့် အချကအ်လက်များကို 

သံုးသပ်ေလလ့ာထားြခငး်ြဖစ်သည်။ ကမ�ာ့ကျနး်မာေရးအဖွဲ�၏ 

အဆုိပါေလလ့ာမ�တငွ ်အမျိုးသမီး အငတ်ာဗျူးြပုလုပ်သူများ�ငှ့ ်

�ကီး�ကပ်သူများကို အသံုးြပုထား�ပီး ၎ငး်တို၏့ 

ဂ�ုတစုိက်ေရွးချယ်ြခငး်�ငှ့ ်သင့ေ်လျာ်စွာ 

ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးြခငး်တိုအ့ား အေရးအ�ကးီဆုံးအြဖစ် 

သက်မှတ်ခ့ဲသည်။  

 

WHO ၏ နည်းလမ်းတငွ ်VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့��ငှ့ ်

၎ငး်၏ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ သက်ေရာကမ်�များကို တိုငး်တာရန ်

ေလလ့ာသည့် အပုိငး်များအြပင ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကိုြဖစ်ပွားေစရန ်

တွနး်အားေပးေသာ အေြခခံကျသည့်အချက်များ၊ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

၎ငး်တို၏့ သားသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ ေနာက်ဆကတ်ွဲ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ �ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ 

အကအူညီ�ှာေဖွရယူသည့် အြပုအမူများကို ေလလ့ာြခငး်လည်း 

ပါဝငပ်ါသည်။ အဆုိပါ နည်းလမ်းတငွ ်လူဦးေရအေြခြပု စစ်တမ်းကို 

ြပုလုပ်ရာတွင ်လိကု်နာေစာင့ထ်နိး်ရမည့် စံ��နး်များ�ငှ့ ် 

ကိုယ်စားြပုရန ်ေရွးချယ်ထားေသာ မျိုးပွား�ိငုသ်ည့်အသကအ်ရွယ် 

(၁၅-၄၉ �စ်ှ) အတငွး်�ှိ အမျိုးသမီးများအား လူချငး်ေတွ� 

အငတ်ာဗျူးြပုလုပ်ရာတွင ်ေဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည့် 

စနစ်ချထား�ပီးြဖစ်ေသာ စစ်တမ်းတစ်ခု ပါဝငသ်ည်။ 

အဆုိပါနည်းလမ်းများ�ငှ့ ်နည်းကိရိယာများတွင ်

အရည်အေသွးအေြခြပု ေလလ့ာသည့်နည်းလမ်းများြဖစ်ေသာ 

ဦးတည်အုပ်စုေဆွးေ�းွြခငး်များ၊ အေသးစိတ် 

အငတ်ာဗျူးြပုလုပ်ြခငး်များ �ငှ့ ်အဓိက သတငး်ေပးသူအား 

အငတ်ာဗျူးြပုလုပ်ြခငး်များ စသည့် နည်းလမ်းများလည်း 

ပါဝငသ်ည်။ ကျင့ဝ်တ်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ 

အေြခခံစံ��နး်များသည် ဤနည်းစနစ်၏ 

အဓိကအစိတအ်ပုိငး်ြဖစ်သည့အ်ေလျာက် 

အငတ်ာဗျူးြပုလုပ်မည့်သူများအတကွ် ကျင့ဝ်တ်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်

လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ စံ��နး်များ�ငှ့ ်သငတ်နး်ေပးြခငး် 

လက်စဲွစာေဆာငတ်စ်ခု ပါဝငသ်ည်။ WHO ၏ ေလလ့ာမ�အတကွ် 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 69 

ေရးသားထားေသာ အဆုိပါနည်းလမ်းမှာ ယခုအခါတငွ ်VAWG 

ဆုိငရ်ာ �ိငုင်ံလ့ံုးလူဦးေရကိုအေြခြပုသည့် ေလလ့ာမ�များအတကွ် 

အေကာငး်ဆုံး အေလအ့ကျင့တ်စ်ခုအြဖစ် �ိငုင်တံကာတွင ်

လက်ခံထား�ပီး အဆုိပါနည်းလမ်းအား အာ�ှ ပစိဖိတ်ေဒသတွငး်�ှိ 

�ိငုင်ေံပါငး်၂၀ ခန ့�်ငှ့ ်ကမ�ာတဝှမ်း�ှိ ေြမာက်ြမားစွာေသာ 

�ိငုင်မံျားတွင ်လိုကန်ာကျင့သ်ံုးေန�ပီးြဖစ်သည်။



 

 
70 I အခနး် ၄ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

 

WHO- အစီရငခံ်စာအြပည့်အစုံ - ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�များ၊ 

ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ ရလဒမ်ျား�ငှ့ ်အမျိုးသမီး၏ တံု ့ြပနမ်�များဆုိငရ်ာ 

ကနဦးေတွ� �ှိချက်များ (၂၀၀၅)34 

WHO - အစီရငခံ်စာအ�စ်ှချုပ် - ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�များ၊ 

ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ ရလဒမ်ျား�ငှ့ ်အမျိုးသမီး၏ တံု ့ြပနမ်�များဆုိငရ်ာ 

ကနဦးေတွ� �ှိချက်များ (၂၀၀၅)45 

WHO - အမျိုးသမီးများ၏ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�များဆုိငရ်ာ �ိငုင်ေံပါငး်စုံေလလ့ာမ�တွင ်

အငတ်ာဗျူးြပုလုပ်သူများအား သငတ်နး်ေပးြခငး် (၂၀၀၄)56 

 

၄.၂.၂ ေဒသဆိငုရ်ာ �ငှ့ ်ကျန်းမာေရးဆိငုရ်ာ 

အစီအစဉ်များ၏ အရငး်အြမစ်များ 
 

ေဒသဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ� (DHS) 

အစီအစဉ်သည် မှနက်နတ်ကိျ�ပီး တစ်�ိငုင်လံံုးကို ကိုယ်စားြပုသည့် 

ကျယ်ြပန ့ေ်သာ ကျနး်မာေရး အေ�ကာငး်အရာများဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်မ�ေဝြခငး်အတကွ် 

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာအချက်အလက်များတွင ်

မျိုးဆက်ပွားကျနး်မာေရး၊ မိခင�်ငှ့က်ေလး ကျနး်မာေရး၊ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အြပုအမူများ�ငှ့ ်အာဟာရဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များပါဝငသ်ည်။ DHS တွင ်�ိငုင်မံျားအ�ကား 

��ငိး်ယှဉ်မ�ကို ြပုလုပ်ေစ�ိငုသ်ည့် WHO ၏ 

စစ်တမ်းေမးခွနး်လ�ာများထဲမှ ြပုြပငေ်ြပာငး်လထဲားေသာ 

ေမးခွနး်များပါဝငသ်ည့် အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

အပုိငး်က�တစ်ခု ပါဝငသ်ည်။  

 

ယခငက် DHS ေလလ့ာမ�တွင ်မျိုးဆကပွ်ား�ိငုေ်သာအသက်အရွယ် 

(၁၅-၄၉ �စ်ှ) အတငွး်အ�ှိ အမျိုးသမီးများကို ဦးတည်ခ့ဲေသာလ်ည်း 

ယခု�စ်ှပုိငး်များတငွ ်UNFPA မှ DHS အား  အသက်၅၀ 

�စ်ှ�ငှ့အ်ထက် အမျိုးသမီးများပါ ထည့သွ်ငး်ခ့ဲသည်။ အေမရကိန ်

�ိငုင်တံကာ ဖွံ� �ဖိုးေရးေအဂျငစီ် (USAID) �ငှ့ ်UNFPA တိုသ့ည် 

WHO ၏ ကျင့ဝ်တ်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ 

လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့အ်ညီ အာ��ှငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသတွငး် �ိငုင်မံျား�ှိ 

 
 
 
 

DHS အား ပ့ံပုိးကူညီခ့ဲသည်။ DHS ေလလ့ာမ�ကို ငါး�စ်ှတစ်�ကိမ် 

ြပုလုပ်ေလ�့ှိ�ပီး အချိန�်ငှ့အ်မ� ြဖစ်ပွားေြပာငး်လဲေနေသာ ပုံစံများ�ငှ့ ်

လမ်းေ�ကာငး်များကို သံုးသပ်ေလလ့ာ�ိငုသ်ည့် 

အစဉ်လိကု�်�ငိး်ယှဉ်�ိငုေ်သာ အချက်အလက်များကို 

ထွက်ေပါ်လာေစသည်။  

 

DHS အစီအစဉ်၏ ဝက်ဘဆုိ်ဒတ်ငွ ်VAWG ကို တိုငး်တာရန ်

အသံုးြပု�ိငုသ်ည့် အစိတ်အပုိငး်ပါဝငေ်သာ စစ်တမ်းေမးခွနး် 

နမူနာပုံစံ�ငှ့ ်တွဲဖကအ်သံုးြပု�ိငုသ်ည့် အေြခခံစာရွက်စာတမ်းများကို 

ရ�ှ�ိိငုသ်ည်။ DHS ြပုလုပ်ရန ်စိတ်ဝငစ်ားသည့် မည်သည့်�ိငုင်မံဆုိ 

စစ်တမ်းမည်သို ့ ြပုလုပ်ရနက်ို အဆင့အ်လိကု် လမ်း��နထ်ားသည့် 

အဆုိပါ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုစီကို သံုးသပ်ေလလ့ာရန�်ငှ့ ်

နားလည်ရန ်လုပ်ေဆာငသ်င့သ်ည်။ အဆုိပါ စာတမ်းများမှာ -  

• DHS ကွငး်ဆငး်ြပုလုပ်ြခငး် လက်စဲွများ-DHS 

စစ်တမ်းအဖွဲ�အစည်းများအတကွ် လကစဲွ်၊ DHS စစ်တမ်းအား 

ကွငး်ဆငး်ြပုလုပ်မည့် ဝနထ်မ်းများအတကွ် 

ေလက့ျင့သ်ငတ်နး်ေပးြခငး်၊ DHS 

အငတ်ာဗျူးြပုလုပ်မည့်သူများ၏ လကစဲွ်၊ DHS 

�ကီး�ကပ်ေရးမ�းများ�ငှ့ ်အယ်ဒတီာများအတကွ် လက်စဲွ�ငှ့ ်DHS 

Biomarker ကွငး်ဆငး်ေလလ့ာမ� လကစဲွ်   

• DHS နမူနာေရွးချယ်ြခငး်ဆုိငရ်ာ လက်စဲွ   

• အစီရငခံ်စာအား ဇယားြဖင့ ်ေဖာ်ြပြခငး်- DHS 

အဓိက��နး်ကိနး်များဆုိငရ်ာ အစီအရငခံ်အတကွ် အစီအစဉ်အား 

ဇယားြဖင့ ်ေဖာ်ြပြခငး်၊ DHS အ�ပီးသတ် အစီရငခဲ်စာအတကွ် 

အစီအစဉ်အား ဇယားြဖင့ ်ေဖာ်ြပြခငး်   

• စာရငး်အငး်များ�ငှ့ ်နည်းလမ်းများအား မှတတ်မ်းတငြ်ခငး် - 

DHS စာရငး်ဇယားများဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်၊ 

အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ ��နး်ကနိး်များ 

 

၄.၂.၃ ကမ�ာ့ကလုသမ�ဂ�အဖဲွ� စာရငး်အငး်ဆိုငရ်ာဌာန 

(UNSD)၏ အရငး်အြမစ်များ 
 

UNSD သည် အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

စာရငး်ဇယားများ  ြပုစုြခငး် အတကွ် လမ်း��နခ်ျက်များ - 

စာရငး်ဇယားများဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းများ (၂၀၁၄)  ကို ေရးသားခ့ဲသည်။ 

ဤလမ်း��နခ်ျကမ်ျားသည် �ိငုင်အံတငွး် စာရငး်အငး်ဌာနများမှ 

VAWG ၏ ကျယ်ြပန ့မ်�၊ ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�များ�ငှ့ ်

ြဖစ်ပွားေစသည့်အချက်များအား ေလလ့ာသံုးသပ်�ိငုရ်နအ်တကွ် 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစသည်။ ဤလမ်း��နခ်ျက်များတွင ်VAWG 

အေပါ် စာရငး်အငး်ဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းြပုလုပ်ရာ၌ 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားရမည့် ေလလ့ာမ�နည်းလမ်းများ၊ 

အချက်အလက်များ၏ အရငး်အြမစ်များ၊ သက်ဆုိငရ်ာ 

စာရငး်အငး်ဆုိငရ်ာ အမျိုးအစားခဲွြခငး်များ၊ ရလဒမ်ျား၊ 

ေမးခွနး်များ၏ စကားလံုးအသံုးအ��နး်များ�ငှ့ ်အြခားသက်ဆုိငရ်ာ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 71 

အေ�ကာငး်အရာများအား ေဆွးေ�းွေဖာ်ြပထားသည်။ ထိုအ့ြပင ်

ဤလမ်း��နခ်ျက်များသည် အမျိုးသမီးများ၏ အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

အေတွ�အ�ကံုများအား မှနက်န၍် ကျိုးေ�ကာငး်ညီ�ွတ်�ပီး 

စနစ်ကျေသာ တိုငး်တာမ�များ ေဆာငရွ်က်ရန ်မ�ှိမြဖစ်လိအုပ်သည့် 

အေြခခံသေဘာတရားများ အပါအဝင ်စစ်တမ်းများအား 

အစီအစဉ်ေရးဆဲွြခငး်၊ စီစဉ်ြခငး်�ငှ့ ်အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ြခငး်များတငွ ်လိအုပ်သည့် မ�ှိမြဖစ် သွငြ်ပငလ်က�ဏာများအေပါ် 

အေသးစိတ် လမ်း��နခ်ျက်များလည်း ပါ�ှိသည်။ 

ဤလမ်း��နခ်ျကတ်ငွ ်�ိငုင်မံျား၏ စာရငး်အငး်ဌာနများအတကွ် 

VAWG ဆုိငရ်ာအချကအ်လက်များ ေကာက်ယူြခငး်၊ 

မှတတ်မ်းတငြ်ခငး်၊ သံုးသပ်ြခငး်�ငှ့ ်ြဖန ့ေ်ဝြခငး်များ မည်ကဲသ့ို ့ 

လုပ်ေဆာငရ်မည်အေပါ် အဆင့အ်လိကုေ်ဖာ်ြပထားေသာ 

လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့ ်အစီအစဉ်တစ်ခုလည်း ထည့်သွငး်ထားသည်။ 

၎ငး်တငွ ်VAWG �ငှ့သ်က်ဆုိငသ်ည့် မူဝါဒရည်ရွယ်ချက်များအား 

ြပည့်မီရနအ်တကွ် စာရငး်အငး်ဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းများ၏ 

အခနး်က�များအေပါ် လမ်း��နမ်�လည်း ပါဝငသ်ည်။ 

 

UNSD ၏ လမ်း��နခ်ျက်များအား ေအာက်ပါစာတမ်းများအပါအဝင ်

UNODC �ငှ့ ်UNSD ၏ လက်စဲွများ�ငှ့ ်တွဲဖကအ်သံုးြပုသင့ပ်ါသည်။ 

• UNODC ၏ ြပစ်မ�ကျူးလွနခံ်ရ�ိငုမ်�ဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းများ 

အတကွ် လက်စဲွ (၂၀၁၀)  တငွ ်ြပစ်မ�ကျူးလွနခံ်ရ�ိငုမ်�ဆုိငရ်ာ 

စစ်တမ်းများ၏ ��ေထာင့အ်ားလံုးအေပါ် 

လမ်း��နမ်�များပါဝငသ်ည်။ 

• UNSD ၏ အိမ်ေထာငစု် စစ်တမ်းနမူနာများ ေရးဆဲွြခငး်- 

လက်ေတွ�လမ်း��နခ်ျက်များ (၂၀၀၈) သည် 

အိမ်ေထာငစု်စစ်တမ်းနမူနာများ ေရးဆဲွြခငး်၊ အချက်အလက် 

စီစစ်ြခငး်�ငှ့ ်�ကီးမား ေသာ အိမ်ေထာငစု်စစ်တမ်းများအား 

ေလလ့ာသံုးသပ်ြခငး်များ ြပုလုပ်ရနအ်တကွ် 

လက်ေတွ�လမ်း��နခ်ျက်ြဖစ်သည်  

• UNSD ၏ ဖွံ� �ဖိုးဆဲ�ိငုင်မံျား�ငှ့ ်ေြပာငး်လဲမ�လမ်းေ�ကာငး်ေပါ် �ှိ 

�ိငုင်မံျားတွင ်အိမ်ေဆာငစု်နမူနာများ၏ စစ်တမ်းများ (၂၀၀၅) 

တွင ်နမူနာ ေရးဆဲွမ�၊ စစ်တမ်းများ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်၊ 

နမူနာေရွးချယ်ြခငး်�ငှ့ ်မသက်ဆုိငသ်ည့ ်အမှားအယွငး်များ၊ 

စစ်တမ်းေကာက်ယူမ�၏ ကုနက်ျစရတိ်များ�ငှ့ ်

အချက်အလက်များအား ဆနး်စစ်ြခငး် စသည့ ်

အိမ်ေထာငစု်စစ်တမ်းများ ြပုလုပ်ရာ၌ အေရးပါေသာ 

အချက်များပါဝငသ်ည်။ 

 

၄.၃ ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�စစ်တမ်းများတငွ ်တိငုး်တာသည့် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် 

အ�ကမ်းဖကမ်� အမျိုးအစားများ 
 

VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းများတွင ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ၊ စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ပါဝငသ်ည် (ပုံ ၃ ကို �ကည့်ပါ)။ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ခံစားခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများသည် 

၎ငး်တို ့�ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်ကို အ�ကမ်းဖက်မ�ဟ ုအသအိမှတ်ြပုြခငး် 

အ�မဲတေစ မ�ှိ�ကြခငး်�ငှ့ ်အသအိမှတ်ြပုပါကလည်း 

ထိုအေတွ�အ�ကံုကို အ�ကမ်းဖက်မ� သိုမ့ဟတု် �ှပ်ိစက်ည�ငး်ပနး်မ�ဟု 

သတ်မှတ်ေြပာဆုိြခငး်မ�ှိ�ကသည်ကို နားလည်ရန ်အေရး�ကီးသည်။ 

ထိုေ့�ကာင့ ်စစ်တမ်းများတငွ ်အဆုိပါ အသံုးအ��နး်များကို 

ေ�ှာင�်ကဉ်သင့သ်ည်။ VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ကို 

ေအာငြ်မငစွ်ာေလလ့ာ�ိငုရ်နအ်တကွ် 

စစ်တမ်းေကာက်ယူသည့်အချိနတ်ွင ်အသံုးြပုေသာေမးခွနး်များသည် 

စနစ်တကျ�ငှ့ ်စံသတ်မှတထ်ားေသာ နည်းလမ်းများြဖင့ ်

တိုငး်တာ�ိငုသ်ည့် သသိာထင�်ှားေသာ အြပုအမူများကို 

ေဖာ်ထတု�်ိငုေ်သာ ေမးခွနး်များြဖစ်သင့သ်ည်။ ထိုအ့ြပင ်

အ�ကမ်းဖက်မ�ခံခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ အထူးသြဖင့ ်

ရငး်�ှးီက�မ်းဝငသူ်လကတ်ွဲေဖာ်�ငှ့ ်မိသားစု၏ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

ခံရေသာ အမျိုးသမီးများသည် တစ်ခါတစ်ရံ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

ပုံစံတစ်မျိုးထက် ပုိမုိေတွ� �ကံုရသည့်အြပင ်တစ်�ကိမ်ထက်ပုိ၍လည်း 

အ�ကမ်းဖက်ခံရေလ�့ှိပါသည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်စစ်တမ်းများ 

ေကာက်ယူသည့်အခါတငွ ်အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝတစ်ေလ�ာက�်ငှ့ ်

�ပီးခ့ဲေသာ (၁၂)လအတွငး် ေတွ� �ကံုခ့ဲရေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံအားလံုးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များကို 

ေကာက်ယူသင့သ်ည်။ 

 

အများြပည်သူဆုိငရ်ာေနရာများ (လမ်းများ၊ အများြပည်သူဆုိငရ်ာ 

သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရးစနစ်များ)၊ ပုဂ�လကိဆုိငရ်ာ ေနရာများ (အိမ်၊ 

ေကျာငး်၊ �ံုးများ စသြဖင့)် �ငှ့ ်လုပ်ငနး်ခွင�်ငှ့ ်

သက်ဆုိငသ်ည့်ေနရာများ စသည့် အမျိုးသမီးများ 

အ�ကမ်းဖက်မ��ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ ေနရာများဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူရနလ်ည်း အေရး�ကီးသည်။ 

 

၄.၄ အာဆယီအံဖဲွ�ဝင�်ိငုင်မံျားအတငွး် 

ေ◌ကာကယ်ခူဲ့သ ေ◌◌ာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် အ�ကမ်းဖကမ်� 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ ေလ့လာချကမ်ျား 
 

ဒဇီငဘ်ာ ၂၀၁၇ ခု�စ်ှအထိ အာဆီယံအဖွဲ�ဝင ်၈ �ိငုင်တံွင ်VAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့� ေလလ့ာမ�များကို ြပုလုပ်ခ့ဲ�ပီးြဖစ်သည်။ 

(ေလလ့ာမ�တစ်ခုစီမှ ေတွ� �ှိချက်များ အ�စ်ှချုပ်အတကွ် ဇယား ၅ �ငှ့ ်

ေနာက်ဆကတ်ွဲ က ကို �ကည့်ပါ။) ကေမ�ာဒယီား�ငှ့ ်

ဖိလစ်ပုိင�်ိငုင်တံိုတ့ငွ ်VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့� ေလလ့ာမ�များကို ကာလ 

အပုိငး်အြခားအလိကု် ြပုလုပ်ခ့ဲ�ပီးြဖစ်သည်။ 

 

ဇယား 5- အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� 



 

 
72 I အခနး် ၄ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့� ေလလ့ာမ�ကုိ ြပုလုပ်ခ့ဲေသာ 

�ိငုင်မံျား�ငှ့ ်ကွငး်ဆငး်ေလလ့ာမ�ြပုလုပ်ခ့ဲေသာ 

ခု�စ်ှများ 
 

�ိငုင်အံမည် ေလလ့ာမ� ြပုလုပ်ခ့ဲသည့် 

ခု�စ်ှများ 

ကေမ�ာဒးီယား ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၄ 

(CDHS) �ငှ့ ်၂၀၁၅ 

(WHO) 

အငဒ်ိနုးီ�ှား ၂၀၁၆ (WHO) 

လာအိုြပည်သူဒ့မုိီကရက်တစ် 

သမ�တ�ိငုင် ံ

၂၀၁၄ (WHO) 

ြမနမ်ာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (DHS) 

ဖိလစ်ပုိင ် ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၇ 

(NDHS) 

စငက်ာပူ ၂၀၀၉ (IVAWS) 

ထိုငး် ၂၀၀၀ (WHO) 

ဗီယကန်မ် ၂၀၁၀ (WHO) 
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ပုံ 3-ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�စစ်တမ်းများတငွ ်တိုငး်တာသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ပုံစံများ 

 

�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

အဓိပ�ာယဖွ်င့ဆ်ိခုျက် - �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ ထိခုိကန်ာကျငြ်ခငး်၊ ဒဏရ်ာရြခငး်၊ မသနစွ်မ်းြခငး် �ငှ့ ်အဆုိးဝါးဆုံး 

အေြခအေနများတွင ်ေသဆုံးသည်အထ ိြဖစ်ေစ�ိငုေ်သာ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာအားကို ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်အသံုးြပုြခငး်။ 

တိငုး်တာမ� - အမျိုးသမီးများအား အသက် ၁၅ �စ်ှမှစ၍ လနွခ့ဲ်ေသာ (၁၂) လတာ ကာလအတွငး် အသင့အ်တင့မှ် 

ြပငး်ထနသ်ည့် အဆင့အ်ထိ ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရေသာ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖကမ်� အြပုအမူတစ်ခုခု အေ�ကာငး်ကို 

ေမးြမနး်ြခငး်။ (ဥပမာ - ပါး�ိုက်ြခငး်၊ တနွး်ထတု်ြခငး်၊ တနွး်ဖယ်ြခငး်၊ ဆံပငဆဲွ်ြခငး်၊ ကနြ်ခငး်၊ လည်ပငး်ည�စ်ြခငး်၊ 

မီး�� ိ � ြခငး်၊ အပူြဖင့ ်ကပ်ြခငး် �ငှ့ ်လက်နကတ်စ်ခုခု အသံုးြပုြခငး်) 

 လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

အဓိပ�ာယဖွ်င့ဆ်ိခုျက် - ေနအိမ်တွငြ်ဖစ်ေစ၊ အလုပ်တွငြ်ဖစ်ေစ၊ အများြပည်သူေနရာ များတွငြ်ဖစ်ေစ မည်ကဲသ့ို ့ 

ေနရာ၊ ေဒသ၊ အေြခအေနမျိုးတွငမ်ဆုိ အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ�ငှ့ ်မည်ကဲပ့င ်ေတာစ်ပ်ေစကာမူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ စိတ်ဆ��ကို အ�ကပ်ကိငု၍်ြဖစ်ေစ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အငအ်ားသံုး၍ြဖစ်ေစ ရည်ရွယ်၍ြပုလုပ်သည့် 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအြပုအမူတစ်ခု သိုမ့ဟတု် မလိလုားသည့် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာမှတခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ြပုလုပ်ချက်တစ်ခုအား 

ရ�ှရိန ်ြပုလုပ်သည် မည်သည့် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ြပုလုပ်ြခငး် သိုမ့ဟတု် �ကိုးပမ်းြခငး်။ 

တိငုး်တာမ� -အမျိုးသမီးများအား အသက် ၁၅ �စ်ှမှစ၍ လနွခ့ဲ်ေသာ (၁၂) လတာ ကာလအတွငး် 

ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရေသာ လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များအား လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံ (၃)မျိုးခဲွြခား၍ 

ေမးြမနး်ြခငး်။  

၁. အတငး်အ�ကပ်/ အ�ကပ်ကိငု၍် လိငဆ်က်ဆြံခငး် သိုမ့ဟတု ်အဓမ�ြပုကျင့ြ်ခငး် - ဥပမာ သူမ ြငငး်ဆနပ်ါက 

သူမ၏ ရငး်�ှးီက�မ်းဝငသူ်လက်တွဲေဖာ်မှ တစ်ခုခုြပုလုပ်မည်ကို ေ�ကာက်သြဖင့ ်လိကု်ေလျာခံခ့ဲရေသာ 

လိငဆ်က်ဆံြခငး် 

၂. ထေိတွ� မ�ပါသည့် လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�- ဥပမာ မလိလုားေသာ ထိေတွ� ြခငး် (လိငဆ်က်ဆံြခငး်မှအပ) �ငှ့ ်

အမျိုးသမီးမှြပုလုပ်ခ့ဲရေသာ အ�ကှ်ရေစြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဂုဏသ်ကိ�ာကျဆငး်ေစြခငး် ြဖစ်ေစေသာ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအြပုအမူ  

၃. ထေိတွ� မ� မပါ�ိှေသာ လိငပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာအ�ကမ်းဖကမ်� - ဥပမာ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ �ခိမ်းေြခာက်ြခငး်၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

မဖွယ်မရာြပသြခငး်၊ ��တ်ြဖင့ ်လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ထိပါးေစာက်ားြခငး်၊ ဖနုး်�ငှ့ ်လမူ�ကွနရ်က်များေပါ်တငွ ်လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

စာသားများေပးပုိ ့ြခငး်၊ �ုပ်ပုံများ ေပးပုိအ့သံုးြပုြခငး် 

 

စီးပွားေရးဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

အဓိပ�ာယဖွ်င့ဆ်ိခုျက် - အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အေြခခံ အရငး်အြမစ်များကို လကလ်ှမ်းမီရန�်ငှ့ ်စီမံခန ့ခဲွ်ရန ်

ြငငး်ပယ်သည့် အြပုအမူများ သိုမ့ဟုတ် အရငး်အြမစ်များ �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် အမီှအခုိကငး်သည့် ဝငေ်င�ွှာသည့အ်လုပ် 

လုပ်ကိုင�်ိငုခွ်င့ ်သိုမ့ဟတု် စီမံခန ့ခဲွ်�ိငုခွ်င့အ်ား ပိတ်ဆုိ ့ြခငး်ြဖင့ ်အြခားသူတစ်ဦးေပါ်တွင ်ေငေွ�ကးအရ မီှခုိေနေစရန ်

ြဖစ်ေစသည့် အြပုအမူများ သိုမ့ဟတု် အားထတု်မ�များ  

တိငုး်တာမ� - ေငေွ�ကး သိုမ့ဟတု် အိမ်ေထာငစု်၏ဘ�ာေငအွား ကိုငတ်ွယ်အသံုးြပုခွင့အ်ား ြငငး်ဆနြ်ခငး်၊ 

လငေ်ယာကျ်ား သိုမ့ဟတု် လကတ်ွဲေဖာမှ် အိမ်ေထာငစု်အတကွ် ဝငေ်ငအွား မေထာက်ပ့ံြခငး်၊ အစားအစာ�ငှ့ ်

အေြခခံလိုအပ်ချက်များ သံုးစဲွခွင့အ်ား ပိတ်ပငြ်ခငး်�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ာှကမ်�၊ အလုပ်အကိုင�်ငှ့ ်

ေငေွ�ကးကိုငတ်ွယ်အသံုးြပုမ�ကို ကန ့သ်တ်ပိတ်ပငထ်ားြခငး် အစ�ှိသည့် စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံ 

တစ်မျိုးမျိုးပါဝငသ်ည့် အြပုအမူများ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးအား ေမးြမနး်ြခငး် 
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖကမ်� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

 စိတပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

အဓိပ�ာယဖွ်င့ဆ်ိခုျက် - အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ မိမိကိုယ်ကို ယုံ�ကည်ေလးစားမ�၊ ဂုဏသ်ကိ�ာ၊ 

ကိုယ်ပုိငအ်မှတလ်က�ဏာ�ငှ့ ်ဖွံ�ဖိုးမ�ကို ထိခုိက်ပျက်စီးေစသည့် မည်သည့်အြပုအမူ သိုမ့ဟတု် ထိမ်ချမ်မ� မဆုိ 

ြဖစ်သည်။ အဆုိပါအြပုအမူများတငွ ်ေလှာငေ်ြပာငြ်ခငး်၊ မိမိ၏သားသမီး ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အား ဆုံး�� ံးမည်ဟု 

�ခိမ်းေြခာက်ြခငး်၊ မိသားစု သိုမ့ဟတု် သူငယ်ချငး်များ�ငှ့ ်မေတွ�ေစပဲ အတငး်အ�ကပ် သးီသန ့ခဲွ်ထားြခငး်၊ 

တစ်စုံတစ်ဦး သိုမ့ဟတု် မိမိဂ�ုစုိက်ေသာသူတစ်ဦးအား ထိခုိက်ေအာငြ်ပုလုပ်မည်ဟု �ခိမ်းေြခာက်ြခငး်၊ ထပ်ခါ 

ေအာ်ဟစ်ြခငး် သိုမ့ဟတု် သကိ�ာချြခငး်၊ �ခိမ်းေြခာက်ေသာ စကားလံုးများ သိုမ့ဟတု် အမူအရာများ၊ ထိနး်ချုပ်သည့် 

အြပုအမူများ�ငှ့ ်ပုိငဆုိ်ငမ်�များအား ဖျက်စီးြခငး်များ မှတဆင့ ်အေ�ကာကတ်ရား ြဖစ်ေပါ်ေစြခငး် အပါအဝင ်

အြခားစိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ ထိခုိက်ေစေသာ အြပုအမူများအပါအဝင ်

တိငုး်တာမ� - အသက် (၁၅) �စ်ှမှစ၍ �ပီးခ့ဲသည့် (၁၂) လတာ ကာလအတွငး် ေတွ� �ကံုခံစားရသည့် စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� အြပုအမူများအေ�ကာငး် အမျိုးသမီးများအား ေမးြမနး်ြခငး် 

၁. ထနိ်းချုပ်သည့် အြပုအမူများ - ဥပမာ လငေ်ယာကျ်ား သိုမ့ဟတု် ရငး်�ှးီက�မ်းဝငသူ် လကတ်ွဲေဖာက် 

အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား သူငယ်ချငး်များ�ငှ့ေ်တွ�ဆုံရန ်တားြမစ်ြခငး်၊ မိသားစုများ�ငှ့ ်ဆက်သွယ်ြခငး်အား 

ကန ့သ်တ်ြခငး်၊ သူမမည်သည့်ေနရတွင ်�ှိေနသည်ကို သ�ိှရိန ်အချိနတ်ိုငး်ေမးြမနး်ေနြခငး်၊ သူမက 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ရယူရနအ်တကွ် ခွင့ြ်ပုချက်ေတာငး်ခံရန ်မရမက ေတာငး်ဆုိြခငး် 

၂။ စိတခ်ံစားချကပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ ည�ငး်ပန်း�ှပ်ိစက်ြခငး် - ဥပမာ သမ်ိငယ်ေစြခငး်၊ ေလှာငေ်ြပာငြ်ခငး်၊ ��တ်ြဖင့ ်

ေစာ်ကားြခငး်၊ မေကာငး်ေသာ အမည်များြဖင့ ်ေခါ်ေဝါ် ြခငး်၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ေ�ကာက်ရွံ �ေစသည့် သိုမ့ဟတု် 

�ခိမ်းေြခာက်မ�ကို ခံစားရေစသည့် အြပုအမူများ ြပုလုပ်ြခငး်၊ သူမအား သိုဟ့တု ်သူမဂ�ုစုိက်သူတစ်ဦးဦးအား 

အ��ရာယ်ြဖစ်ေစမည်ဟု စကားြဖင့ ်သိုမ့ဟတု် အမူအရာြဖင့ ်�ခိမ်းေြခာက်ြခငး် 

 

 

မီှြငမ်း။ ။ UNFPA - အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ကို တိငုး်တာြခငး် - အဓိက ဖွင့ဆ်ိုချက်များ (၂၀၁၆) 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 75 

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်�ံငှ့ ်ဖိလစ်ပုိင�်ိငုင်တံိုသ့ည် ၎ငး်တို၏့ VAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များြပုလုပ်ရာတငွ ်DHS ၏ 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ ေမာ်ဂျူးကို အသံုးြပုခ့ဲ�ပီး DHS 

ေလလ့ာမ�များကို အချိန�်ငှ့အ်မ� ပုံတူပွားခ့ဲ�ကသည်။ ထိငုး်�ိငုင်သံည် 

WHO ၏ အမျိုးသမီးများ၏ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ �ိငုင်ေံပါငး်စုံေလလ့ာမ� တွင ်

ပါဝငခ့ဲ်ပါသည်။ အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်၊ံ လာအိုြပည်သူ ့ ဒမုိီကရကတ်စ် 

သမ�တ �ိငုင်�ံငှ့ ်ဗီယက်နမ်�ိငုင်တံိုသ့ည် WHO ၏ အမျိုးသမီးများ၏ 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ �ိငုင်ေံပါငး်စုံေလလ့ာမ� အတကွ် 

ြပုစုခ့ဲေသာ ေလလ့ာမ�နည်းလမ်းကို အသံုးြပု�ပီး 

ေလလ့ာမ�ြပုလုပ်ခ့ဲြခငး်ြဖင့ ်�ိငုင်မံျားအ�ကား ��ငိး်ယှဉ်၍ရေသာ 

အချက်အလက်များကို ရ�ှိခ့ဲသည်။ စငက်ာပူ�ိငုင်သံည် 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ �ိငုင်တံကာေလလ့ာမ� 

(IVAWS)  နည်းလမ်းအား ၎ငး်�ိငုင်အံတငွး်�ှိ ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာချက်ြပုလုပ်ရာတွင ်အသံုးြပုခ့ဲသည်။  

 

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်သံည် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� 

ေတွ� �ကံုခံစားရမ�ကို ဦးတည်ေလလ့ာသည့် ေမာ်ဂျူးများပါဝငေ်သာ 

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင် ံေဒသဆုိငရ်ာ ကျနး်မာေရးစစ်တမ်း (CDHS) ကို 

၂၀၀၀ ခု�စ်ှ၊ ၂၀၀၅ ခု�စ်ှ�ငှ့ ်၂၀၁၄ ခု�စ်ှ များတွင ်ြပုလပ်ုခ့ဲသည်။ ၁၄ 

�စ်ှတာကာလအတွငး် ြပုလုပ်ခ့ဲြခငး်၏ ရလဒမှ်ာ အမျိုးသမီးများ 

ဘဝတစ်ေလ�ာက�်ငှ့ ်�ပီးခ့ဲသည့် ၁၂ လတာကာလအတွငး် IPV �ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့် ကာလ�ှည်��ငိး်ယှဉ်�ိငုေ်သာ အချက်အလက်များကို 

ရ�ှိခ့ဲသည်။ တူညီေသာ စစ်တမ်းကို အချိန�်ငှ့အ်မ� 

ထပ်ခါလုပ်ေဆာငခ့ဲ်ြခငး်ြဖင့ ်ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်၏ံ VAWG ဆုိငရ်ာ 

အလားအလာ�ငှ့ ်ပုံစံများကို နားလည်�ိငုရ်န ်��ငိး်ယှဉ်၍ရေသာ 

အချက်အလက်များ ထကွ်ေပါ်လာေစခ့ဲသည်။ ၂၀၀၀ ခု�စ်ှ �ငှ့ ်၂၀၁၄ 

ခု�စ်ှအတွငး် ရ�ှိခ့ဲေသာ အချက်အလကမ်ျားအရ အသက် ၁၅ 

�စ်ှမှစ၍ ဘဝတစ်ေလ�ာက် �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ေတွ� �ကံုခ့ဲရေသာ အိမ်ေထာငြ်ပု�ပီးသည့် 

အမျိုးသမီးဦးေရ အချိုးအစားမှာ အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းခ့ဲသည်။ 

သိုရ့ာတွင ်စစ်တမ်းများမြပုလုပ်မီကာလ၏ ၁၂လအတွငး်  

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ� ေတွ� �ကံုခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးဦးေရ 

အချိုးအစားမှာ များစွာေလျာန့ည်းခ့ဲသည်။ ထိုကဲသ့ို ့ 

ပစ�ုပ�နက်ာလအတငွး် အ�ကမ်းဖက်မ� ေလျာ့နည်းြခငး်သည် 

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်၏ံ အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖကမ်� 

ေလျာ့နည်းေရးအတကွ် ေဆာငရွ်က်ေသာ အစီအစဉ်များ၊ 

မူဝါဒများ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်များ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို 

ေဖာ်ြပလျက်�ှိသည်။  

 

တစ်သမတတ်ည်းြဖစ်ေသာ VAWG  ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

စစ်တမ်းများ�ငှ့ ်သုေတသနနည်းလမ်းများ မှတဆင့ ်မတူညီေသာ 

အချိနအ်ပုိငး်အြခားများ�ငှ့ ်�ိငုင်မံျား၊ ေဒသများအ�ကား�ငှ့ ်

ကမ�ာတစ်ဝှမ်းထတိိုငေ်အာင ်VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များကို 

��ငိး်ယှဉ် ေလလ့ာြခငး်အား ရ�ှိေစ�ိငုသ်ည်။ ထိုငး်�ိငုင်သံည် 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအ�ကား�ငှ့ ်အချိနက်ာလေပါ်လိကု်၍ 

��ငိး်ယှဉ်ေစ�ိငုရ်နအ်တကွ် ေဒသတငွး်�ိငုင်မံျားတွင ်VAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များကို ြပုလုပ်ရန ်

လမ်း��နရ်ာတွင ်အေထာက်အကူေပး�ိငုေ်သာ �ှငး်လငး်စွာ 

အဓိပ�ါယ်ဖငွ့ဆုိ်ထားသည့် ��နး်ကနိး်များ�ငှ့ ်

တိုငး်တာမ�များပါဝငေ်သာ တူညီသည့်စံ��နး်များကို 

ေရးဆဲွရနအ်စီအစဉ်�ှိသည်ဟု သ�ိှရိသည်။ တစ်ခါတစ်ရတံွင ်

နည်းစနစ်များ�ငှ့ ်��ပ်ေထွးမ�များေ�ကာင့ ်

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာစစ်တမ်းများမှာ စီစဉ်ထားသကဲသ့ို ့ မြဖစ်လာေချ။ 

မည်သိုပ့ငြ်ဖစ်ေစကာမူ အဆုိပါအေတွ�အ�ကံုများမှ ရ�ှိခ့ဲေသာ 

သငခ်နး်စာများသည် တနဖိ်ုး�ှိ�ပီး ေဒသတွငး်�ှိအြခား�ိငုင်မံျားထံ 

မ�ေဝေပး�ိငုသ်ည်။ 

 

မတူညီေသာ နည်းစနစ်များ၊ စစ်တမ်းေမးခွနး်များ၊ VAWG ၏ 

အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆုိ်ချက်များ၊ တိုငး်တာမ�များ�ငှ့ ်အသက်အပုိငး်အြခား 

ကွဲြပားြခငး်တိုေ့�ကာင့ ်�ိငုင်မံျားအ�ကားေလလ့ာမ�များအား ��ငိး်ယှဉ်၍ 

ရ�ိငုမ်� မ�ှိ�ိငုြ်ခငး်ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ တူညီေသာနည်းစနစ်မှ တူညီေသာ 

စစ်တမ်းေမးခွနး်များ�ငှ့ ်အချက်အလက ်ခဲွြခားမ�ပုံစံတူညီေသာ 

စစ်တမ်းများမှ ရ�ှိသည့် အချက်အလကမ်ျားကိုသာ 

��ငိး်ယှဉ်�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

 

၄.၅ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် 

အ�ကမ်းဖကမ်�ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆိငုရ်ာ ေလ့လာချကမ်ျား၏ 

အားသာချကမ်ျား 
 

VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များ၏ 

အကျိုးေကျးဇူးများမှာ လအူုပ်စုတစ်ခုအတငွး် VAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�အတကွ် မှနက်နစွ်ာ ခန ့မှ်နး်ချက်များ 

ထုတ်ေဖာ်ေပး�ိငု�်ပီး VAWG အ��ရာယ် ြဖစ်ပွားေစ�ိငုေ်သာ 

အချက်များ�ငှ့ ်တနွး်အားေပးေသာ အချကမ်ျားကိလုည်း 

ေဖာ်ထတု�်ိငုသ်ည်။ ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များသည် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ၏ ဘဝတငွ ်

�ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�သမုိငး်ေ�ကာငး်ကို ေဖာ်ြပ�ိငုြ်ခငး်၊ 

အ�ကမ်းဖက်ြခငး်ကို ေတွ� �ကံုခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များ�ှိ တူညီေသာ သွငြ်ပငလ်က�ဏာရပ်များကို 

ေဖာ်ထတု�်ိငုြ်ခငး်၊ အ�ကမ်းဖကသူ်၏ ဘဝအေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်

VAWG မှ လတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ အကအူညီ�ှာေဖွရယူသည့် 

အြပုအမူများအေပါ် သက်ေရာက်ေသာ အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဖာ်ထတု�်ိငုသ်ည်။ VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာချက်များ၏ ေတွ� �ှိချက်များမှ ေဖာ်ထတုရ်�ှိေသာ 

အ��ရာယ်�ှ�ိိငုေ်သာအချက်များ၊ တနွး်အားေပးေသာအချက်များ၊ 

ကာကွယ်ေပးေသာ အရာများ�ငှ့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွဲများအား အေြခခံ၍ 

ကာကွယ်တားဆီးေရးအစီအစဉ်များ ေရးဆဲွရန ်အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

အချိန�်ငှ့အ်မ� ြပုလုပ်ခ့ဲသည့် VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာချက်များကို ��ငိး်ယှဉ်ေလလ့ာြခငး်ြဖင့ ် 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာေြပာငး်လဲမ�များ၊ VAWG ြဖစ်ေစရန ်

တွနး်အားေပးေသာ အချက်များ�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်ခံရသူများ၏ 

အကအူညီ�ှာေဖွ ရယူသည့် အြပုအမူများကို 

ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာ�ိငုသ်ည်။ VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာချကက်ို ၅ �စ်ှမှ ၁၀ �စ်ှ အတွငး် ြပနလ်ည်ြပုလုပ်ြခငး်ြဖင့ ်

ြဖစ်ပွားမ�ပုံစံများ�ငှ့ ်လမ်းေ�ကာငး်များကို ေလလ့ာသံုးသပ်�ိငုသ်ည်။  

 

လက်�ှကိာလအတငွး် IPV ြဖစ်ပွားမ���နး်�ငှ့ ်ပတသ်ကသ်ည့် 

ေတွ� �ှိချက်များ (�ပီးခ့ဲသည့် ၁၂ လတာ ကာလအတွငး် IPV 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်ဟု တိုင�်ကားခ့ဲေသာ အမျိုးသမီးများ) သည် 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ြဖစ်ပွားေနသည့် အေြခအေနကို ြပသ�ိငုသ်ည်။ 

ထိုအ့ြပင ် ပစ�ုပ�နက်ာလအတွငး် အ�ကမ်းဖက်ခံရေသာ 

အမျိုးသမီး�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို 

ြပည့်မီေစရနအ်တကွ် မူဝါဒေရးဆဲွသူများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ  

အစီအစဉ်များေရးဆဲွြခငး်�ငှ့ ်ဘတ်ဂျကခဲွ်ေဝချထားရန ်

သတငး်အချကအ်လက်များ ေပးေဆာင�်ိငုသ်ည်။ VAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များတွင ်မည်သည့်အတကွ်ေ�ကာင့ ်

အမျိုးသမီးများ အကူအညီရယူသည် (သိုမ့ဟတု် အကူအညီ 

မယူသည်) �ငှ့ ်မည်သူထ့ံမှ ရယူသည်ကိ ုေမးေသာ ေမးခွနး်များ 

ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ အဆုိပါ အချကအ်လကမ်ျားသည် 

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ အြမငမှ်ေန၍ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ တိုးတက်ေစရန ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ထိုအ့ြပင ်VAWG 

ကို ကာကွယ်ရန�်ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်အေလးထားသည့် 

မူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များ ချမှတ်ေဆာငရွ်က်ေစရန ်

တိကုတ်ွနး်��းိေဆာ်သည့် �ကိုးပမ်းေဆာငရွ်က်မ�များအား 

ပ့ံပုိးကူညီရာတွင ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။  

 

ြဖစ်ရပ်များစွာတငွ ်ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များသည် 

အမျိုးသမီးများစွာအတကွ် ၎ငး်တို ့�ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�အေ�ကာငး် တစ်စုံတစ်ေယာက်အား ေြပာြပရြခငး်၊ 

၎ငး်တိုေ့ြပာြပသည်အား နားေထာငေ်ပးြခငး်၊ 

၎ငး်တို ့�ကံုေတွ�ရသည်မှာ အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ေ�ကာငး် သ�ိှလိာြခငး်�ငှ့ ်

အကအူညီများရယူ�ိငုြ်ခငး် စသည်များအား ရ�ှသိည့် ပထမဆုံး 

အခွင့အ်ေရးြဖစ်သည်။ အချို� ြဖစ်ရပ်များတွင ်

အငတ်ာဗျူးြပုလုပ်သူများအတကွ် မိမိကိုယ်ကို ြပနလ်ည်သံုးသပ်၍ 

၎ငး်တိုမှ့ ကိုယ်တိငု�်ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များအေပါ် 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ခွင့ ်ရ�ှ�ိိငုသ်ည့် အခွင့အ်လမ်းတစ်ခုလည်း 

ြဖစ်သည်။ 

 

၄.၆ အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖကမ်� 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ ေလ့လာချကမ်ျား၏ စိန်ေခါ်မ�များ 
 

VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များ၏ စိနေ်ခါ်ချက်များမှာ 

ကုနက်ျစရတိအ်လနွမ်ျားြခငး်�ငှ့ ်ေလလ့ာမ�များအား 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြပုလုပ်ရန ်ေငအွငအ်ား၊ လအူငအ်ား�ငှ့ ်

ပစ�ည်းကိရိယာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ အများအြပား 

လိုအပ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာမ�များသည် စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ 

နည်းပညာပုိငး်ဆုိငရ်ာ က�မ်းကျငမ်� သိုမ့ဟတု် ေထာက်ပ့ံကူညီမ��ငှ့ ်

နည်းပညာပုိငး်ဆုိငရ်ာ အထူးြပုတတ်က�မ်းကျငမ်�များ�ှရိနလ်ည်း 

လိုအပ်သည်။ VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များအား 

ြပုလုပ်ရြခငး်၏ ကနုက်ျစရတိ်ေ�ကာင့ ်�ိငုင်မံျားအေနြဖင့ ် 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များကို 

တစ်�ကိမ်တည်းြပုလုပ်ြခငး် သိုမ့ဟတု် ၅ �စ်ှ -၁၀�စ်ှတွငမှ် 

တစ်�ကိမ်ကျစီ ေလလ့ာမ�များ ြပုလုပ်ေလ�့ှိ�ကသည်။ VAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များ၏ ေနာက်ထပ်စိနေ်ခါ်မ�မှာ 

ေလလ့ာချက်ဆုိငရ်ာ နည်းစနစ်များကို ေသချာစွာ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်ြခငး် ြဖစ်သည်။ သိုမှ့သာ ေကာက်ယူရ�ှိေသာ 

အချက်အလက်များမှာ မှနက်န�်ပီး တကိျမည်ြဖစ်သည့်အြပင ်

ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို 

လိကု်နာြခငး်အားြဖင့ ်စစ်တမ်းများတွင ်ပါဝငရ်န ်သေဘာတူေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား 

ကာကွယ်ေပး�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ အ�ပီးသတ်အားြဖင့ ်�ိငုင်တံကာမှ 

အသအိမှတ်ြပုထား�ပီး မှနက်နေ်�ကာငး် စိစစ်�ပီးေသာ စံနမူနာ 

ေလလ့ာမ�နည်းစနစ်များအား အသံုးမြပုပါက စစ်တမ်းများမှ 

ေတွ� �ှိချက်များကို ထိခုိက်ပျက်စီးေစ�ိငု�်ပီး �ိငုင်မံျားအ�ကား 

အချက်အလက် ��ငိး်ယှဉ်�ိငုမ်�ကို လုပ်ေဆာင�်ိငုြ်ခငး်အား ဟန ့တ်ားမ� 

ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည်။ �ိငုင်မံျားအ�ကား အချက်အလက်များ 

��ငိး်ယှဉ်မ�လုပ်ေဆာငြ်ခငး်သည် ေဒသတွငး်�ငှ့ ်တစ်ကမ�ာလံုး၏ 

�ကိုးပမ်းအားထတု်မ�များကို ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာရနအ်တကွ် 

ေဒသတငွး်�ငှ့ ်တစ်ကမ�ာလံုး၏ အချကအ်လက်များကို 

စုစည်းထုတ်ြပနရ်ာတွင ်အေရး�ကီးသည်။  

 

လူများသည် ၎ငး်တို၏့ အေတွ�အ�ကံုများကို 

ေြပာြပရနြ်ငငး်ဆနြ်ခငး်ြဖစ်သည့် “လံုးဝ ဖွင့ဟ် 

ေြပာဆုိြခငး်မ�ှိ”ဟူေသာ အချက်သည် ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာချက်များအတကွ် ြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ 

လံုးဝဖငွ့ဟ်ေြပာဆုိြခငး်မ�ှိသည့် ပမာဏအား 

သ�ိှိ�ိငုြ်ခငး်မ�ှိသည့အ်ြပင ်ကွဲြပားြခားနားမ�များလည်း �ှ�ိိငုသ်ည်။ 

အဆုိပါအချက်မှာ ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များ၏ ရလဒက်ို 

တိမ်းေချာ်ေစ�ိငု�်ပီး သဘာဝမကျသည့် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွား��နး် 

ေလျာ့နည်းမ�ကို ရ�ှိေစ�ိငုသ်ည်။ ထိကုဲသ့ို ့ ေတွ� �ှိမ�များသည် 

အစီအစဉ်ေရးဆဲွြခငး်၊ မူဝါဒများ�ငှ့ ်စီမံကိနး်များ ေရးဆဲွြခငး်�ငှ့ ်

အချက်အလက်များ၏ ��ငိး်ယှဉ်�ိငုမ်� သိုမ့ဟတု် 

ယုံ�ကည်စိတ်ချရမ�များအေပါ် အ�တု်သေဘာ အကျိုးသက်ေရာက်မ� 

�ှိ�ိငုသ်ည်။ အငတ်ာဗျူး ြပုလုပ်မည့်သူများအား 

သင့ေ်တာလ်ံုေလာက်သည့် သငတ်နး်များေပးြခငး်�ငှ့ ်

လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ထနိး်သမ်ိးြခငး်ဆုိငရ်ာ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 77 

စီမံချက်များသည် စစ်တမ်းများြပုလုပ်ရာတွင ်

လံုးဝဖငွ့ဟ်ေြပာဆုိြခငး်မ�ှိေသာ ��နး်ထားများကို အနည်းဆုံး 

ေလ�ာ့ချ�ိငုရ်နအ်တကွ် အ�မဲတမ်းလိုအပ်ေသာ အရာများြဖစ်သည်။ 

အငတ်ာဗျူး ြပုလုပ်သူများသည် အချက်အလက်များ 

လ�ို� ဝှကထ်ိနး်သမ်ိးြခငး် ကဲသ့ိုေ့သာ အေြခခံသေဘာတရားများကို 

ေလးစားလိကု်နာြခငး်�ှရိန ်ပျကက်ကွ်ပါက အငတ်ာဗျူးြပုလုပ်သူကို 

ေြဖဆုိသူအမျိုးသမီးများမှ ၎ငး်တို၏့ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များအေ�ကာငး် 

ဖွင့ဟ်ေြပာဆုိရန ် ယုံ�ကည်မ��ှိ�ိငုေ်ြခ 

နည်းပါ�ိငုသ်ည်။ VAWG ၏ 

ဂ�ုြပုကိုငတ်ွယ်ရသည့် 

သဘာဝ�ှိသည့်အေလျာက် 

ေလလ့ာမ�တွင ်ပါဝငသူ်များ�ငှ့ ်

အငတ်ာဗျူးြပုလုပ်သူများ၏ 

လံုြခံုေရးကို စိတ်ချေသချာေစရနမှ်ာ အေရး�ကီးသည်။ 

အေတွ�အ�ကံုမ�ှိသည့် အငတ်ာဗျူးြပုလုပ်သူများသည် 

၎ငး်တိုက့ိုယ်တိုင�်ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကို �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည့် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ��ရာယ်�ှိေစ�ိငုသ်ည်။ 

လိုအပ်သည့် နည်းပညာဆုိငရ်ာ က�မ်းကျငမ်��ငှ့ ်စွမ်းရည်များမ�ှိေသာ 

ေအဂျငစီ်များ သိုမ့ဟုတ် အဖွဲ�အစည်းများမှ VAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချကက်ို ြပုလုပ်ေသာအခါ 

အ��ရာယ်ြဖစ်�ိငုေ်ြခ ပုိမုိြမင့မ်ား�ိငုသ်ည်။ 

 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များသည် အချို�ေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံများကိုသာ ေဖာ်ထတု�်ိငုသ်ည်။ 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာချက်များသည် 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်IPV များအေပါ် ပုိမုိနကန်ေဲသာ 

နားလည်မ�များ ရ�ှိေစ�ိငုေ်သာလ်ည်း ဖယ်ထားချနလ်ှပ်ြခငး်ခံရသည့် 

အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်အြပငး်ထနဆုံ်းေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များထံ လက်လှမ်းမီှ�ိငုမ်ည် မဟတု်ေချ။ 

အဘယ်ေ�ကာင့ဆုိ်ေသာ် အဆုိပါအမျိုးသမီးများသည် 

စစ်တမ်းများတငွ ်ပါဝငရ်နအ်တကွ် သက်မှတ်ေဖာထ်တု်ခံရြခငး် 

သိုမ့ဟတု် ပါဝင�်ိငုြ်ခငး် �ှ�ိိငုမ်ည်မဟတု်ေပ။ ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာချက်များတွင ် သတ်ြဖတ်ြခငး်ခံခ့ဲရေသာ၊ 

ထိနး်သမ်ိးြခငး်ခံထားရေသာ သိုမ့ဟတု် ေထာငက်ျေနေသာ 

အမျိုးသမီးများ၏ ြဖစ်ရပ်များကို ထည့သွ်ငး်ေလလ့ာ�ိငုြ်ခငး် မ�ှိပါ။ 

၄.၇ အမျိုးသားများ၏ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် အ�ကမ်းဖကမ်�အား 

အသံးုြပုြခငး်ကိ ု ထည့်သငွး်ေလ့လာသည့် လဦူးေရ 

အေြခြပု ေလ့လာမ�များ 

၄.၇.၁။ ။ အမျိုးသားများ�ငှ့ ်ကျား၊မေရးရာ 

တန်းတညီူမ�မ�ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာစစတ်မ်း 
 

အမျိုးသားများ�ငှ့ ်ကျား၊မေရးရာ တနး်တူညီမ�မ�ဆုိငရ်ာ 

�ိငုင်တံကာစစ်တမ်း (IMAGES)၂၉  သည် ကျား၊မေရးရာ 

တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် ကျယ်ြပန ့ေ်သာ 

အေ�ကာငး်အရာအမျိုးမျိုးေပါ်တွင ်အိမ်ေထာငစု်အတွငး်�ှိ 

အမျိုးသားများ�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ၏ ခံယူချက်သေဘာထားများ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့မ်ျားကို ေလလ့ာသည့် စစ်တမ်းေမးခွနး်တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

IMAGES ေလလ့ာမ�မှ ရ�ှိေသာ အချကအ်လက်များသည် 

အြခားေသာ အေ�ကာငး်အရာများ အပါအဝင ်IPV အား 

အမျိုးသားများ၏ အသံုးြပုမ��ငှ့ ်အမျိုးသမီးများမှ 

ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရေသာ အေတွ�အ�ကံုများ၊  

ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး်တငွ ်ပါဝငလ်ုပ်ေဆာငမ်�၊ ကျား၊မေရးရာ 

တနး်တူညီမ�ေရး မူဝါဒများအေပါ် သေဘာထားခံယူချက်များအေပါ် 

နားလည်သေဘာေပါက်မ�များ ရ�ှိေစသည်။ IMAGES ေလလ့ာမ�မှ 

ထွက်ေပါ်လာေသာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

ေကာက်ချက်ချြခငး်များသည် ကျား၊မေရးရာ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်

VAWG တားဆီးကာကွယ်ေရး လုပ်ငနး်များတွင ်အမျိုးသားများပါ 

ပူးေပါငး်ပါဝငလ်ာေစရန ်မူဝါဒများ�ငှ့ ်စီမံကိနး်များ 

ေရးဆဲွအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတငွ ်မီှြငမ်းအသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

၂၀၁၇ အထိ ကမ�ာေပါ် �ှိ �ိငုင်ေံပါငး် ၂၀ ေကျာ်တွင ်IMAGES 

ေလလ့ာမ�များ ြပုလုပ်ခ့ဲ�ပီးြဖစ်သည်။ 

 

IMAGES ၏ စစ်တမ်းေမးခွနး်များတွင ်WHO ၏ 

အမျိုးသမီးများ၏ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ �ိငုင်ေံပါငး်စုံေလလ့ာမ�၊ 

ေဒသဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာစစ်တမ်း (DHS)၊ 

အမျိုးသားများတွင ်ကျား၊မတနး်တူညီမ�မ� တိုငး်တာချက်၃၀  

(Gender Equitable Men (GEM) Scale) (ကျား၊မေရးရာ�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့် သေဘာထားအြမငမ်ျားအား ေလလ့ာအကဲြဖတရ်န ်

�ိငုင်ေံပါငး် (၂၀) ေကျာ်�ှိ အိမ်ေထာငစု်ဆုိငရ်ာ 

သုေတသနြပုမ�များတွင ်ထည့်သွငး်၍ ကျိုးေ�ကာငး်ညီ�ွတ်သည်ဟု 

သက်ေသြပ�ပီးေသာ) �ငှ့ ်ကျား၊မတနး်တူညီမ�ေရး�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် 

အမျိုးသားများ၏ သေဘာထားခံယူချက်များ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့မ်ျားအေပါ် ေမးြမနး်သည့် အြခားေသာ ေမးခွနး်များ 

ပါဝငသ်ည်။  

 

အေ�ှ�အလယ်ပုိငး်�ိငုင်မံျား�ငှ့ ်အာဖရကိ ေြမာက်ပုိငး် (MENA)တငွ ်

Promundo အဖွဲ�၊ UN Women �ငှ့ ်ေဒသဆုိငရ်ာ 
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

သုေတသနပညာ�ငှမ်ျား ပူးေပါငး်�ပီး ကျား၊မ 

တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ပ်တသ်ကသ်ည့် 

အဓိကအေ�ကာငး်အရာအချို�ေပါ်တွင ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

အမျိုးသားများ၏ ခံယူချက်သေဘာထားများ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့မ်ျားကို ေဖာထ်တု်ေလလ့ာသည့် အ�ကီးမားဆုံး 

�ိငုင်ေံပါငး်စုံေလလ့ာမ�ကို ြပုလုပ်ခ့ဲသည်။ ဖိုသဘာဝအား 

နားလည်ြခငး် - အမျိုးသားများ�ငှ့ ်ကျား၊မတနး်တူညီမ�မ�ဆုိငရ်ာ 

�ိငုင်တံကာစစ်တမ်း (Images)မှ ရလဒမ်ျား -  

အေ�ှ�အလယ်ပုိငး်�ိငုင်မံျား�ငှ့ ်အာဖရကိေြမာက်ပုိငး် -(MENA)  တငွ ်

အီဂျစ်၊ လက်ဘ�နွ၊် ေမာ်�ိုကို�ငှ့ ်ပါလက်စတိုငး် �ိငုင်မံျား�ှိ �မို� ြပ�ငှ့ ်

ေကျးလက်ေဒသများ (သင့ေ်တာ်သည့အ်ခါများတွင ်

ဒကု�သည်ေနရာချထားေရး စခနး်များ)�ှိ အသက် ၁၈ �စ်ှမှ ၅၉ 

�စ်ှအတွငး် အမျိုးသားများ�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ စုစုေပါငး် ၁၀,၀၀၀ 

ခန ့အ်ေပါ် စစိတမ်းေကာက်ယူမ�များ ပါဝငခ့ဲ်သည်။ ကျား၊မ 

တနး်တူညီမ�မ�အေပါ် ေထာက်ခံမ�၊ အမျိုးသမီးများ၏ 

အခွင့အ်ေရးဆုိငရ်ာ မူဝါဒများအေပါ် ေထာက်ခံမ�၊ 

အိမ်ေထာငစု်များအတွငး် ဆုံးြဖတ်ချကခ်ျြခငး်၊ ကျား၊မ အေြခြပု 

အ�ကမ်းဖက်မ� (GBV) ပုံစံအမျိုးမျိုးအား အသံုးြပုြခငး်၊ 

ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး်�ငှ့ ်အိမ်မ�ကိစ�များတွင ်အမျိုးသားများ၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မ�၊ ကျား၊မ ြဖစ်တည်မ�အေပါ် မူတည်သည့် 

ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ အ��ရာယ်ကျေရာကလ်ွယ်မ�များ၊ 

အလုပ်အကိငု�်ငှ့သ်က်ဆုိငသ်ည့် ဖိအားများ၊ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာလံုြခံုမ��ငှ့ ်

ဆုိးဝါးသည့် ဘဝေနထိငုမ်�ပုံစံများ�ငှ့ ်ကေလးဘဝ စသည့်  

အေ�ကာငး်အရာများပါဝငသ်ည်။  

အဆုိပါေလလ့ာမ�သည် MENA ေဒသတွငး် �ိငုင်မံျားအ�ကား 

��ငိး်ယှဉ်ေလလ့ာမ�ြပု�ိငုသ်ည့်အြပင ်�ိငုင်တံစ်ခုချငး်အလိကု် 

သံုးသပ်ေလလ့ာမ�လည်း ြပု�ိငုခ့ဲ်သည်။ 

 

၄.၇.၂ တားဆးီကာကယွြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ အကျိုးတ ူ

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် (Partners for Prevention) 

အစီအစဉ်၏ အရငး်အြမစ်စာတမ်းများ 
 

UNDP၊ UNFPA၊ UN Women �ငှ့ ်ကမ�ာ့ကလုသမ�ဂ�အဖွဲ� 

ေစတနာ့ဝနထ်မ်း တို ့ 

ေဒသတငွး်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်သည့် 

အစီအစဉ်တစ်ခုြဖစ်ေသာ “Partners 

for Prevention” အစီအစဉ်သည် 

“ဘာေ�ကာင့ ်အမျိုးသားအချို�က 

အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�လုပ်�ကသလဲ �ငှ့ ်

ဘယ်လိကုာကွယ်တားဆီး�ကမလဲ”  

အမည်ြဖင့ ်ေလလ့ာမ�တစ်ခု ြပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။  အာ��ှငှ့ ်

ပစိဖိတ်ေဒသအတွငး်�ှိ �ိငုင်ေံြခာက်�ိငုင် ံ(ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်၊ 

ကေမ�ာဒးီယား၊ တ�တု်၊ အငဒ်ိးုနးီ�ှား၊ ပါပူအာ နယူးဂီန�ီငှ့ ်

သရီလိကင်္ာ)�ှိ ေနရာ ကိုးေနရာတွင ်အမျိုးသား ဦးေရ ၁၀,၀၀၀ �ငှ့ ်

အမျိုးသမီးဦးေရ ၃,၀၀၀ ေကျာတ်ိုမှ့ အရည်အေသွးဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်အေရအတကွဦ်းစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်သံုးသပ်ြခငး် ြပုလုပ်ခ့ဲသည်။ 

အဆုိပါေလလ့ာမ�သည် အမျိုးသားများမှ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်ြခငး် အသံုးြပုမ�အေပါ် 

�ိငုင်ေံပါငး်စုံေလလ့ာသည့် အ�ကီးမားဆုံး 

အချက်အလက်စုစည်းမ�တစ်ခု ေပးေဆာငသ်ည့်အြပင ်

အ�ကမ်းဖက်မ�အား တားဆီးကာကွယ်ရန ်အေထာကအ်ထားအေြခြပု 

�ကားဝငြ်ခငး်နည်းလမ်များအတကွ် အချက်အလက်များ 

ေပးေဆာင�်ိငုသ်ည်။ ေဒသများအ�ကား အချက်အလက်များ 

��ငိး်ယှဉ်မ�ြပု�ိငုရ်နအ်တွက် အဆုိပါေလလ့ာမ�သည် အမျိုးသားများ၏ 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ဆက်ဆံေရးများအေပါ် ေလလ့ာမ�  ၊ WHO ၏ 

အမျိုးသမီးများ၏ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ �ိငုင်ေံပါငး်စုံေလလ့ာမ� �ငှ့ ်IMAGES 

စစ်တမ်းများကို ေကာက�်�တထ်ားသည့် စံ��နး်များအတိုငး် 

ပုံစံချမှတ်ထားေသာ စစ်တမ်းေမးခွနး်ကိ ုအသံုးြပုခ့ဲသည်။ 

အဆုိပါေလလ့ာမ�အား အ�ကမ်းဖက်မ�တားဆီးကာကွယ်ေရး ဆုိငရ်ာ 

အားထတု်မ�များအတကွ ်

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။  

 

Partners for Prevention သည် 

အမျိုးသားများ�ငှ့ ်

အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ UN ၏ 

�ိငုင်ေံပါငး်စုံေလလ့ာမ�အား 

ြပနလ်ည်လုပ်ေဆာငရ်နအ်တကွ် 

လက်စဲွ - ဘာေ�ကာင့ ်အမျိုးသားအချို�က အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�လုပ်�ကသလဲ �ငှ့ ်ဘယ်လိကုာကွယ်တားဆီး�ကမလဲ   

အမည်�ှိ လက်စဲွတစ်ခု ြပုစုခ့ဲပါသည်။  အဆုိပါလက်စဲွသည် 

အမျိုးသားများ၏ အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်ြခငး် 

အသံုးြပုမ�အေပါ် အေသးစိတ်၍ ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ညီ်ေသာ သုေတသန 

မည်ကဲသ့ို ့ ြပုလုပ်ရမည်ကို အဆင့အ်လိကုလ်ုပ်ေဆာငရ်န ်လမ်း��နမ်� 

ေပးထားသည်။ အဆုိပါလက်စဲွတငွ ်ေအာက်ပါ 

နည်းစနစ်များပါဝငသ်ည်။  

• လူဦးေရအေြခြပု ကိုယ်စားြပု�ိငုသ်ည့် အိမ်ေထာငစု်များ�ှိ 

အမျိုးသားများအား ေလလ့ာသည့် အေရအတကွ်ကို 

ဦးစားေပးသည့် စစ်တမ်း 

• အ�ကမ်းဖက်မ� လုပ်ေဆာငခ့ဲ်ေသာ အမျိုးသားများ�ငှ့ ်

မလုပ်ေဆာငေ်သာ အမျိုးသားများ၏ ဘဝြဖစ်စဉ်ကို 

ေမးြမနး်သည့် အရည်အေသွးအေပါ် ဦးစားေပးသည့် စစ်တမ်း�ငှ့ ်

• လူမ�ေရးဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်ေဒသတငွး်လူမျိုးဆုိငရ်ာ ကျား၊မ 

အေပါ်ထား�ှသိည့် သေဘာထားအြမင ်လုပ်ေဆာငမ်�များဆုိငရ်ာ 

မူဝါဒများကို ေလလ့ာသည့် သုေတသန။
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၁။ UNFPA၊ အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ကို တိုငး်တာသည့်စစ်တမ်းနည်းလမ်းများ၊ 

 http://asiapacific.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/kNOwVAWdata 20Methodology.pdf 

တွင ်ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။ 

၂။  Ibid ။ 

 ၃။ UNFPA၊ အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ပျံ� �ှံမ့�ကိုတိုငး်တာြခငး် - အဓိကေဝါဟာရများ၊ kNOwVAWdata (၂၀၁၆) 

၄။ UNFPA၊ အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ပျံ� �ှံမ့�ကိုတိုငး်တာသည့်စစ်တမ်းနည်းလမ်းများ၊ kNOwVAWdata (၂၀၁၆) 

၅။ UNFPA၊ ေဒတာအရင်းအြမစ်များ၊ kNOwVAWdata (၂၀၁၆) 

၆။ UNFPA၊ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုဖူးေသာ အမျိုးသမီးများအား ေတွ�ဆုံေမးြမနး်ြခငး်အတွက် ပဓါနအေြခခံမူေြခာက်ချက်၊ kNOwVAWdata (၂၀၁၆) 

၇။ ကုလသမဂ�အမျိုးသမီးများ၊ သုေတသန၊ ေဒတာစုေဆာငး်ြခင်း�ငှ့ခ်ွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း (n.d) http://www.endvawnow.org/en/articles/322- conducting-

research-data-collection-and-analysis-.html (ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ တွငရ်ယူသည်) 

၈။ WHO၊ WHO ၏�ိငုင်ေံပါငး်စံု အမျိုးသမီးကျနး်မာေရး�ငှ့အ်မျိုးသမီးများအေပါ်အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ� ေလ့လာမ� (၂၀၀၅) 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/924159358X_eng.pdf?ua=1 

၉။ WHO၊ WHO ၏ �ိငုင်စံံု အမျိုးသမီးများ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအေပါ် အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေလ့လာြခငး် - အစီရငခ်ံစာ - ပျံ� �ှံမ့�၊ 

ကျနး်မာေရးရလဒမ်ျား�ငှ့အ်မျိုးသမီးတံု ့ြပနမ်�များ (ကန ဦး ရလဒမ်ျား) ။ http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/924159358X_eng pdf? ua = 1 

၁၀။ WHO၊ WHO ၏�ိငုင်စံံုအမျိုးသမီးများကျနး်မာေရး�ငှ့အ်မျိုးသမီးများအေပါ်အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�အေ�ကာငး်အကျဉ်းချုပ်အစီရငခ်ံစာ - ပျံ� �ှံမ့�၊ 

ကျနး်မာေရးရလဒမ်ျား�ငှ့အ်မျိုးသမီးတံု ့ြပနမ်�များ (ကန ဦး ရလဒ)် ၂၀၀၅ ခ�ုစှ်။ http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/43310/1/9241593512_eng.pdf 

မှရယူ�ိငုပ်ါသည်။ 

၁၁။ Henrica A.F.M Jansen �ငှ့အ်ြခားသူများ၊ အမျိုးသမီးကျနး်မာေရး�ငှ့အ်ိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�၊ WHO အ�ကမ်းဖက်မ�ေလလ့ာြခင်းသငတ်နး်၊ အငတ်ာဗျူးသငတ်နး် 

အမှတ် ၁၀ (၂၀၀၄) ၇ ။ http://cdrwww.who.int/gender/documents/Interviewer_training.pdf မှရ�ိငုသ်ည်။ 

၁၂။ https://dhsprogram.com/ 

၁၃။ လက်စွဲစာအုပ်ကို https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM10/DHS6_Survey_Org_Manual_7Dec2012_DHSM10.pdf တွငရ်�ှိ�ိငုသ်ည်။  

၁၄။ လက်စွဲစာအုပ်ကို https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM3/Training_Field_Staff_for_DHS_Surveys_Oct2009.pdf 

တွင ်ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။ 

၁၅။ လက်စွဲကို https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM1/DHS7-Interviewer's-Manual-EN-12Jun2017-DHSM1.pdf တွင ်ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။ 

၁၆။ လက်စွဲကို https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM2/DHS7-Supervisor-Editor-Manual-EN-02May2017-DHSM2 pdf တွင ်ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။ 

၁၇။ လက်စွဲကို https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM7/DHS6_Biomarker_Manual_9Jan2012.pdf တွင ်ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။ 
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၂၈။ ကေမ�ာဒးီယား၊ အမျိုးသားစာရငး်အငး်ဌာန�ငှ့က်ျနး်မာေရး��န�်ကားမ� ဦးစီးဌာန၊ ကေမ�ာဒးီယားလူ ဦး ေရ�ငှ့က်ျနး်မာေရးစစ်တမ်း ၂၀၀၀၊ (ဖ�မွ်းပင၊် ၂၀၀၁) 

ကေမ�ာဒးီယားလူ ဦး ေရ�ငှ့က်ျနး်မာေရးစစ်တမ်း ၂၀၀၅ (ဖ�မွ်းပင၊် ၂၀၀၆) ။ စာရငး်အငး်အမျိုးသားသိပ�ံ၊ ကျနး်မာေရး��န�်ကားမ� ဦးစီးဌာန�ငှ့ ်ICF �ိငုင်တံကာ၊ 

ကေမ�ာဒးီယားလူ ဦး ေရ�ငှ့က်ျနး်မာေရးစစ်တမ်း ၂၀၁၄ (ဖ�မွ်းပင၊် ၂၀၁၅) 

၂၉။ Promundo �ငှ့အ်မျိုးသမီးများအတကွ်သုေတသနဆုိငရ်ာ�ိငုင်တံကာစငတ်ာ (ICRW)၊ အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာအမျိုးသားများ�ငှ့က်ျားမတနး်တူညီမ�ေရးစစ်တမး် (၂၀၁၅) 

။ 

https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/IMAGES-Final-Background-and-Key-Headlines.pdf မှရယူ�ိငုသ်ည်။ 

30. ကုလသမဂ�အမျိုးသမီးများ၊ ကျားမသေဘာထားကိုတိုငး်တာရာတွငလ်ူမ�-ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာသတ်မှတ်ချက်များ (၂၀၁၃) တွငက်ျား-

မတနး်တူညီမ�ေသာအမျိုးသားအဆင့ ်(GEMS) ကိုအသံုးြပုြခငး်။ https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/01/Measuring-Gender-Attitude-

Using-Gender-Equitable-Men-Scale pdf မှရယူ�ိငုပ်ါသည်။  

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM10/DHS6_Survey_Org_Manual_7Dec2012_DHSM10.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM3/Training_Field_Staff_for_DHS_Surveys_Oct2009.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM1/DHS7-Interviewer's-Manual-EN-12Jun2017-DHSM1.pdf
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM7/DHS6_Biomarker_Manual_9Jan2012.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM6/Final_Report_Tab_Plan_24Oct2014_DHSM6.pdf
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ 

၃၁။ Promundo �ငှ့ ်UN အမျိုးသမီးများ၊ ေယာက်ျားပီသမ�ကိုနားလည်ြခငး်၊ �ိငုင်တံကာအမျိုးသားများ�ငှ့က်ျားမတနး်တူညီမ�ေရးစစ်တမ်းမှရလဒမ်ျား (ပံုများ) 

- အေ�ှ�အလယ်ပိုငး်�ငှ့ေ်ြမာက်အာဖရိက (MENA) (၂၀၁၇) http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/ 

sections/library/publications/2017/images-mena-multi-country-report-en.pdf?la=en&vs=3602 

၃၂။  Partners for Prevention, အာ�ှ�ငှ့ပ်စိဖိတ်ေဒသ�ှိအမျိုးသားများ�ငှ့အ်�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာကုလသမဂ��ိငုင်စံံုေလလ့ာမ� (၂၀၁၃) ။ 

၃၃။ ေတာငအ်ာဖရိကေဆးဘက်ဆုိငရ်ာသုေတသနေကာငစ်ီ၊ အမျိုးသားများ၏ကျနး်မာေရး�ငှ့အ်�ကမ်းဖက်မ�ကိုနားလည်ြခငး်၊ ေတာငအ်ာဖရိကတွငမ်ုဒမိ်းမ��ငှ့ ်HIV 

�ကားခံဆက်သွယ်မ�  (၂၀၀၉) 

၃၄။ Partners for Prevention၊ အမျိုးသားများ�ငှ့အ်�ကမ်းဖက်မ�အေပါ်ကုလသမဂ�၏�ိငုင်ေံပါငး်စံုေလလ့ာမ�ကိုပံုတူပွားရနက်ိရိယာ၊ 

အမျိုးသားအချို�သည်အမျိုးသမီးများအားအ�ကမ်းဖက်မ�ကိုအဘယ်ေ�ကာင့သ်ံုးရသည်ကိုနားလည်ြခငး်�ငှ့က်��်ပု်တိုမ့ည်သိုက့ာကွယ်�ိငုသ်နည်း (၂၀၁၃) ။ 
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အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

သသိာထင�်ှားေသာ အချက်များ  

 
• ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ (ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ� စငတ်ာများ၊ လူမ�ေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ တရားေရးရာ �ငှ့ ်

ရဲတပ်ဖွဲ�ေရးရာ အရာ�ှိများ) အစိုးရ 

ေအဂျငစ်ီများ�ငှ့ ်ဌာနများ �ငှ့ ်အစိုးရ 

မဟုတ်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးသူများမှ 

စီမံခန ့ခ်ွဲေရးရာ အချက်အလက်များကို 

ပံုမှနအ်ားြဖင့ ်ေကာက်ယူကာ စုစည်း�ကသည်။ 

• စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက်များသည် 

ခွဲထုတ် သတ်မှတ်ထား�ပီး 

သက်ဆုိငရ်ာတာဝန�်ှိသူ အာဏာပိုငမ်ျား �ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ အား 

အစီရငခ်ံတိုင�်ကား�ပီးြဖစ်သည့် VAWG 

ြဖစ်ရပ်အမျိုးအစားများ �ငှ့ ်အေရအတွက်၊ 

စတငလ်က်ခံသွငး်ယူသည့်ေနရာများ၊ �ကားဝင ်

ေဆာငရွ်က်သည့်ေနရာများ၊ ကာကွယေ်ရး �ငှ့် 

ကူညီေထာက်ပံ့ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များအား 

လက်လှမ်းမီရ�ှိမ� စသည်တိုက့ို 

သက်မှတ်ထားသည့် အချိနက်ာလအတွငး်�ငှ့ ်

ခ�ိုငမ်ျား၊ စီရငစ်ုများ �ငှ့ ်ေဒသများအ�ကား 

ထုတ်ေဖာ်ေပးသည်။  

• စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာအချက်အလက်များသည် 

ြဖစ်ပွားမ� ရလဒမ်ျား၏ ထပ်ခါြဖစ်ေနသည့် 

ပံုစံများကို နားလည်�ိငုရ်န ်အလားအလာ�ှိ�ပီး 

ခံစားလွတ်ေြမာက် လာသူများအား 

ေပးသည့်ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ပိုမိုေကာငး်မွနလ်ာရနအ်တွက် အေြခခံတစ်ခု 

ြဖစ်�ိငုေ်ပသည်။ 

• စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာအချက်အလက်များသည် 

VAWG ခံစားလွတ်ေြမာက်လာသူများမှ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ အသံုးြပုြခငး်ကို 

ေဖာ်ြပေသာေ�ကာင့ ်၎ငး်တိုအ့ား VAWG ကို 

တိုင�်ကားြခငး် �ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ�များ၏ 

ထပ်ခါ ြဖစ်ေနသည့်ပံုစံများ�ငှ့ ်

လမ်းေ�ကာင်းများကို ေလ့လာအတွက် 

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ထုိအ့ြပင ်ဝနေ်ဆာငမ်� 

အရည်အေသွး�ငှ့ ်ရ�ှိ�ိငုမ်�ကို ြမ�င့တ်ငရ်န ်

အစီအစဉ်များ ေရးဆဲွြခငး်�ငှ့ ်

အရငး်အြမစ်များကို ခွဲေဝြခငး် စသည်တိုအ့တွက် 

သတငး်အချက်အလက်များ 

ေပးေဆာငြ်ခငး်အတွက်လည်း အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။   

• စာရွက်စာတမ်းအသံုးြပု မှတ်ပံုတင ်

စာရငး်သွငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် မှတ်တမ်းများကို 

သိမ်းဆည်းြခင်း စနစ်များ၊ ကွနြ်ပူတာအေြခြပု 

အချက်အလက် စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ်များ �ငှ့ ်

ကွနြ်ပူတာ �ငှ့ဝ်က်ဘ်ဆုိဒမ်ျားအေြခြပုသည့် 

အမ�ကိစ� စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ်များ စသည်တို ့ 

အပါအဝင ်VAWG �ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် 

စီမံေရးရာ အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူရန ်

�ငှ့ ်ဆနး်စစ်ေလလ့ာရန ်ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်

ေအဂျငစ်ီများသည် အချက်အလက် စီမံခန ့ခ်ွဲမ� 

စနစ်အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ကို အသံုးြပု 

�ကသည်။ 

• �ိငုင်မံျားစွာတွင ်ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်

ေအဂျငစ်ီများသည် စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ 

အချက်အလက်စီးဆငး်မ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ 

စိနေ်ခါ်မ�များကို ရငဆုိ်င�်ကရသည်။ ၎ငး်တိုမ့ှာ 

ခ�ိုငခ်ွဲ-ခ�ိုင-်စီရငစ်ု �ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်

အသီးသီးသို ့ အချက်အလက်စီးဆငး်မ� 

ေနာက်ကျြခငး် များ၊ ဝန�်ကးီဌာန�ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီ 

အများအြပား�ှိ အဆင့အ်သးီသီး၌ 

စာရွက်စာတမ်းအေြခြပုစနစ် �ငှ့ ်

ကွနြ်ပူတာအေြခြပုစနစမ်ျားသံုးစွဲမ� 

တသမတ်တည်း ြဖစ်ေနမ� မ�ှိြခင်းများ၊ 

အချို �ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီများတွင ်

အချက်အလက်များ တစ်စုတစ်စည်းတည်း 

မ�ှိြခငး်�ငှ့ ်ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်

ေအဂျငစ်ီများအ�ကား အချက်အလက် ေဝမ�ြခငး် 

�ငှ့ ်စုစည်းမ�ဆုိငရ်ာ ဆက်သွယ်ေရး 

လမ်းေ�ကာင်းများ ပျက်ြပားေနြခငး် စသည်တို ့ 

ပါဝငသ်ည်။  

• VAWG အဓိပ�ယ်ဖွင့ဆုိ်ချက် မတူညီမ�များ�ငှ့ ်

VAWG အချက်အလက် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�များတွင ်

တသမတ်တည်းမြဖစ်မ�များသည် 

က�များအလိုက် VAWG 

အချက်အလက်များကို စုစည်း��ငိး်ယှဉ်မ�များ 

ြပုလုပ်�ိငုမ်�အေပါ်တွငလ်ည်း သက်ေရာက်မ� 

�ှိ�ိငုသ်ည်။ 

• VAWG စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

ေကာက်ယူြခင်းသည် အေရးပါလှသလို 

မှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းြခင်း �ငှ့ ်စတင ်

စာရငး်သွငး် မှတ်ပံုတငြ်ခငး်များ 

ေကာငး်မွနသ်ေလာကသ်ာ ေကာငး်မွန�်ိငုသ်ည်။ 

ထုိေ့�ကာင့ ်စတငစ်ာရငး်သွငး် 

မှတ်ပံုတငြ်ခငး်စနစ်ကို ပိုမိုေကာငး်မွနေ်အာင ်

လုပ်ေဆာငရ်နမ်ာှ အလွနအ်ေရး�ကီးေပသည်။ 

• VAWG စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက်များကို 

မည်ကဲသ့ို ့ ဆနး်စစ်ေလ့လာရသည်၊ 

တိုင�်ကားအစီရငခ်ံရသည်ကို 

မသိ�ကေသာေ�ကာင့ ်၎ငး်တိုမ့ှာ 

ဆနး်စစ်ေလလ့ာမ�အား �ှိသင့သ်ေလာက် မ�ှိေပ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ မဆနး်စစ်�ကေပ။ 

• စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက်များ အသံုးဝင ်

လာေစရန ်မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ၊ 

ေအဂျငစ်ီများ �ငှ် ့အဖွဲ�အစည်းများမှ VAWG 

စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက်များကို 

ေကာက်ယူြခင်း�ငှ့ ်ဆနး်စစ်ေလလ့ာမ�များ�ှိ 

ဟာကွက်များ �ငှ် ့စိနေ်ခါ်ချက် များကို 

ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှင်းရန ်အေရးပါလှေပသည်။ 

၅.၁ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖကမ်�ဆိငုရ်ာ စီမံခန ့်ခွဲမ�ေရးရာ 

အချကအ်လကမ်ျား 
မ�ကာေသးမီ�စ်ှများအတငွး် အစုိးရများ �ငှ့ ်တိးုတကဖ်ွံ� �ဖိုးေရး 

မိတ်ဖက်များအ�ကား VAWG အေပါ် တိငု�်ကားအစီရငခံ်မ�ကို 

ေလလ့ာေစာင့�်ကည်�ိငုရ်နအ်လိုင့ာှ တည်�ှိဆဲ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များကို အသံုးချရနန်ည်းလမ်းများအား စူးစမ်း�ာှေဖရွန ်

စိတ်ပါဝငစ်ားမ� ြမင့တ်ကလ်ာသည်။ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များသည် အေရး�ကီးလသှည့် အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

သတငး်အချကအ်လက် ပငရ်ငး်ြဖစ်�ပီး VAWG 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား 

လကလ်ှမ်းမီရ�ှိမ�အေပါ် အချကအ်လက်များ ပ့ံပုိးေပးြခငး်ြဖင့ ်

၎ငး်တိုက့ို မ�ကာခဏ အဆငသ်င့ ်လကလ်ှမ်းမီ ရ�ှိ�ိငု�်ပီး၊ VAWG 

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�� �နး် ေလလ့ာမ�စာတမ်းများကို ြဖည့်စွက်ေပးရန ်

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များကို VAWG 

�ငှ့ဆ်က်စပ်သည့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးရည်မှနး်ချက် 

ပနး်တိငုမ်ျား (SDG)၏ ဦးတည်ချက်များဆီသို ့ တိုးတက်မ��ငှ့ ်

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�အချက်အလက်များ မလိအုပ်သည့် ��နး်ကနိး်များအား 

တိုငး်တာရနလ်ည်း အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာအချက်အလက်များကို SDG ��နး်ကနိး် ၁၆.၁.၁ -  

လူဦးေရ ၁ သနိး်တွင ်ရည်ရွယ်ချက�်ှိ�ှိ လူသတ်မ�ကျူးလနွမ်�များမှ 

လိင�်ငှ့ ်အသကအ်ရွယ်အလိကု် သက်ြဖတ်ြခငး်ခံရသူ အေရအတကွ်၊ 

��နး်ကနိး် ၁၆.၂.၂ လူဦးေရ ၁ သနိး်တွင ်လိင၊် အသက်အရွယ် �ငှ့ ်

ေခါငး်ပုံြဖတ်မ�ပုံစံအလိကု် လကူနုက်ူးခံရသူ အေရအတွက် စသည်ကို 

အစီရငခံ်တငြ်ပရနသ်ာ အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 
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အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားစွာ၌ VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များကို ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ခ�ိုငခဲွ်၊ ခ�ိုင၊် စီရငစု် �ငှ့ ်

�ိငုင်ေံတာအ်ဆင့မ်ျားတငွ ်အစုိးရေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်ဌာနများ 

(လူမ�ဖလူံုေရး၊ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး၊ 

ကျနး်မာေရး၊ ရဲစခနး်၊ အစုိးရ ေ�ှ �ေနများ �ငှ့ ်တရား�ံုးများ)၊ 

အစုိးရမဟတု်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ �ငှ့ ်အများြပည်သူပုိင ်�ငှ့ ်

ပုဂ�လကိ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဌာနများမှ 

ေကာက်ယူစုစည်း�ကသည်။ �ိငုင်အံချို�တွင ်အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ေတွ� �ကံုလာေသာအခါ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများမှ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ မည်ကဲသ့ိုအ့သံုးြပုြခငး်အြပင ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများမှ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ စိတလ်မူ�ေရး 

အေထာက်အပ့ံ၊ ဥပေဒေရးရာအကအူညီ၊ ခုိလ�ံရနေ်နရာ �ငှ့ ်

တရားမ�တမ� စသည်တို�့ငှ့ ်ပတ်သက၍် အကအူညီ 

�ှာေဖလွာေသာအခါ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများမှ မည်ကဲသ့ို ့ 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ကဲသ့ို ့ သတငး်အချက်အလက် အေြမာကအ်ြမား 

�ှိေန�ပီး ြဖစ်သည် (ပုံ၄ ကို �ကည့်ရန)်။ သိုရ့ာတွင ်စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်သည် VAWG 

ကိုေလလ့ာရနအ်တကွ်သာ မဟတု်ဘ ဲစီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

ရည်ရွယ်ချက်များ (ဥပမာ အလုပ်ပမာဏ၊ ေထာက်ပ့ံပုိေ့ဆာငေ်ရး၊ 

ဘ�ာေရး�ငှ့ ်အစီရငခံ်တိုင�်ကားြခငး်) �ငှ့ ်အမ�ကိစ� စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး် 

စသည်တိုအ့တကွ် သတငး် အချက်အလက်များကို 

ပ့ံပုိးေပးရနအ်တကွလ်ည်း ြဖစ်သည်။ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များကို မ�ကာခဏဆုိသလိုပင ်စုစည်းြခငး်၊ 

က�များအ�ကား ေဝမ�ြခငး် သိုမ့ဟတု် “VAWG မှနဘ်လီူး” တစ်ခုြဖင့ ်

ဆနး်စစ်ေလလ့ာြခငး် သိုမ့ဟတု ်VAWG မှ 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေဆာငြ်ခငး်များ 

ပုိမုိေကာငး်မွနတ်ိုးတက် လာရနအ်တကွလ်ည်း အသံုးြပုြခငး် 

မ�ှိ�ကေပ။ “VAWG မှနဘ်လီးူ”ဆုိသည်မှာ VAWG သအီိုရ�ီငှ့ ်

စာေပများကို နားလည်သေဘာေပါက်မ��ငှ့ ်အသပိညာများမှ 

လမ်း��နထ်ားသည့်အတိုငး် အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူြခငး်၊ 

စုစည်းြခငး်၊ ေဝမ�ြခငး်၊ ဆနး်စစ်ေလလ့ာြခငး်�ငှ့ ်အသံုးချြခငး်ကို 

ဆုိလိုသည်။ ၎ငး်ကို VAWG အေပါ် ပုိမုိနားလည်လာေစရနအ်ြပင၊် 

VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများအတကွ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များရ�ှိြခငး်�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ အရည်အေသွး 

ပုိမုိေကာငး်မွနလ်ာေစြခငး်များ အပါအဝင ်VAWG အား 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်�ငှ့ ်တားဆီးြခငး်များအတကွ် 

အေထာက်အထားအေြခြပု ချဉ်းကပ်မ�များကိ ု

သတငး်အချကအ်လက်များ ေပးရနအ်တကွ် အချကအ်လက်များကို 

အသံုးြပုသည် ဆုိသည့်��ေထာင့ြ်ဖင့ ်လပ်ုေဆာငသ်ည်။ 
 

စငက်ာပူ၌ VAWG အတကွ် တရားဝငလ်မ်းေ�ကာငး်များ�ငှ့ ်

အလတွ်သေဘာလမ်းေ�ကာငး်များ ပါဝငေ်သာ 

အစီရငခံ်တိုင�်ကားသည့် ဆက်သွယ်ေရး လမ်းေ�ကာငး်များစွာ 

ေနရာတကျ �ှိေနသည်ဟု သ�ိှိရသည်။ ဥပမာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များအတကွ် စာသငေ်ကျာငး်စနစ် �ငှ့ ်

ရဲတပ်ဖွဲ�များတွင ်၎ငး်တိုက့ိုယ်ပုိင ်အစီရငခံ်တိုင�်ကားသည့် 

စနစ်များ�ှိ�ကသည်။ စငက်ာပူ၌ အ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံအားလံုးအား 

ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်သည့် အဖွဲ�အစည်းများ၏ ကနွယ်က်တစ်ခုလည်း 

�ှိသည်။
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အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

ပံု 4. က�များအလိုက် အမျိုးသမီးမျာ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ 

စီမံခန ့ခ်ွဲေရးရာ အချက်အလက် ပငရ်ငး်များ

ကျန်းမာေရး 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာအချက်အလက်များတငွ ်အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ� �ငှ့ ်

အြခားအ�ကမ်းဖက်မ� ပုံစံများအတကွ် ကျနး်မာေရးေဆးခနး်များ �ငှ့ ်ေဆး�ံုများ (ြပည်သူပုိင�်ငှ့ ်ပုဂ�လကိပုိင)်အား 

လက်လှမ်းမီသံုးစဲွသည့် VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများဆုိငရ်ာ သတငး်အချကအ်လက်များပါဝငသ်ည် 

လမူ�ဖူလံေုရး 
စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များတငွ ်လူမ�ဖလူံုေရးစနစ်မှတဆင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�အမျိုးမျိုး �ငှ့ ်

ခုိလ�ံရနေ်နရာများကို လကလ်ှမ်းမီသံုးစဲွေသာ VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများဆုိငရ်ာ 

သတငး်အချကအ်လက်များပါဝငသ်ည် 

ကေလးသငူယ် 

ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကေ်ရး 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာေဒသများတွင ်ကေလးသူငယ် ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရးစနစ်မှတဆင့ ်

ေရွးချယ်စရာ�ှိသည့်ေစာင့ေ်�ှာက်မ� အပါအဝင ်ကူညီေထာက်ပ့ံေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အမျိုးမျိုးကို လက်လှမ်းမီသံုးစဲွသည် ့အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေတွ� �ကံုခ့ဲရေသာ 

မိနး်ကေလးများ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့မိသားစုများအေ�ကာငး် သတငး်အချက်အလက်များပါဝငသ်ည်။ 

အမျိုးသမီးေရးရာ သမ�ဂ 
စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များတငွ ်အမျိုးသမီးေရးရာ သမဂ�များမှတဆင့ ်ကူညီေထာက်ပ့ံေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာကေ်ရး �ငှ့ ်ဥပေဒေရးရာအကူအညီအမျိုးမျိုးကို လကလ်ှမ်းမီရ�ှိသည့် 

VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများအေ�ကာငး် သတငး်အချကအ်လက် များပါဝငသ်ည်။ 

ပညာေရး 
ပညာေရး စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များတငွ ်စာသငေ်ကျာငး်များအတွငး်�ငှ့ ်အနးီတဝုိက်�ှိ 

မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များအေ�ကာငး် သတငး်အချက်အလက်များပါဝငသ်ည်။ 

ရဲတပ်ဖဲွ� 
စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များတငွ ်ရဲစခနး်ထံ တိုင�်ကား၍ VAWG ဟု ေဖာ်ထတု်သတ်မှတ်ထားသည့် 

အြဖစ်အပျက်များ၊ ရဲစခနး်မှထတု်ြပနသ်ည့် ကာကွယ်ေရးအမိန ့မ်ျား �ငှ့/်သို ့ လံုြခံုေရးထတု်ြပနေ်�ကြငာချက်များ 

အေ�ကာငး် သတငး်အချကအ်လက်များပါဝငသ်ည် 

အစိုးရေ�ှ�ေန/တရားလိ ု

ေ�ှ �ေန�ုံးများ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များတငွ ်စုံစမ်းစစ်ေဆးြခငး် �ငှ့/်သို ့ တရားစဲွဆုိြခငး်အတကွ် တိုင�်ကားထားသည့် 

�ငှ့/်သို ့ လ�ဲေြပာငး်ေပးသည့် VAWG ြဖစ်ရပ်များ �ငှ့ ်ြပည်သူတ့ရားလို/ အစုိးရေ�ှ �ေန�ံုးများမှတဆင့ ်

ကာကွယ်ေရး �ငှ့/်သို ့ တားြမစ်အမိန ့မ်ျား ရယူရန ်�ကိုးပမ်းခ့ဲသည့် အေရအတကွမ်ျားအေ�ကာငး် 

သတငး်အချကအ်လက်များပါဝငသ်ည်။ 

တရား�ုံးများ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များတငွ ်တရား�ံုးများအတငွး် တရားစဲွဆုိြခငး် ခံရသည့် VAWG အမ�များ၊ 

တရား�ံုးများ သိုမ့ဟုတ် ရာဇဝတတ်ရားသူ�ကီးများမှ ထုတ်ြပနထ်ားသည့် ကာကယ်ွေရးအမိန ့ ်�ငှ့/်သို ့ 

တားြမစ်အမိန ့မ်ျား အေရအတကွ်၊ ြပစ်မ�ကျူးလနွသူ်များ (ြပစ်မ�အလိကု်) အား အမိန ့ခ်ျခ့ဲသည့် 

စီရငခ်ျကအ်ေရအတကွ�်ငှ့ ်ြပစ်ဒဏခ်ျမှတ်ခ့ဲသည့် အေရအတကွ် စသည့် အေ�ကာငး်အရာများ၏ 

သတငး်အချကအ်လက်များ ပါဝငသ်ည်။ 

“ကညီူပါရေစ” 

ဖုန်းလိငုး်များ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာအချက်အလက်များတငွ ်“ကူညီပါရေစ”ဖနုး်လိငုး်များ/အေရးေပါ်ဆက်သွယ်�ိငုသ်ည့် 

သးီသန ့လ်ိုငး်များအား VAWG ြဖစ်ရပ်များ�ငှ့ ်အမ�ကိစ�စီမံခန ့ခဲွ်မ� �ငှ့/်သို ့ VAWG အမ�များအား 

လ�ဲေြပာငး်ေပးပုိသ့ည့် မည်သည့်သတငး် သိုမ့ဟုတ် အချက်အလက် �ငှ့မ်ဆုိ ဆုိငသ်ည့် 

ဖုနး်ေခါ်ဆုိမ�များ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက်များ ပါဝငသ်ည်။ 

ခုိလ�ရိန်ေနရာများ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များတငွ ်ခုိလ�ံရနေ်နရာများ၌ ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး်များကို 

လက်လှမ်းမီရ�ှသိည့် VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများအေ�ကာငး် �ငှ့ ်ရဲတပ်ဖွဲ�၊ တရားစီရငေ်ရး 

ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်အြခားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများကို လကလ်ှမ်းမီရ�ှိမ� စသည်တို ့ အပါအဝင ်၎ငး်တို၏့ အမ�ကိစ� 

အေသးစိတ် သတငး်အချကအ်လက်များ�ငှ် ့ပတသ်ကသ်ည့် သတငး်အချကအ်လက်များ ပါဝငသ်ည်။ 

CSO သိုမ့ဟတု ်NGO မှ 

ဝန်ေဆာငမ်� ေပးသမူျား 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များတငွ ်CSO သိုမ့ဟတု် NGO မှ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများကို 

လက်လှမ်းမီရ�ှသိည့် VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများအေ�ကာငး် �ငှ့ ်ရဲတပ်ဖွဲ�၊ တရားစီရငေ်ရး 

ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်အြခားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများကို လကလ်ှမ်းမီရ�ှိမ� စသည်တို ့ အပါအဝင ်၎ငး်တို၏့ အမ�ကိစ� 

အေသးစိတ် သတငး်အချကအ်လက်များ�ငှ် ့ပတသ်ကသ်ည့် သတငး်အချကအ်လက်များ ပါဝငသ်ည်။ 
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၅.၂. စီမံခန ့်ခွဲမ�ေရးရာ အချကအ်လကမ်ျား၏ 

အားသာချကမ်ျား 
VAWG ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များကို အားေကာငး် 

လာေစြခငး်သည် အေရး�ကီး�ပီး၊ အသံုးဝငသ်ည့် ရငး်�ှးီြမုပ်�ှမံ� 

တစ်ခုြဖစ်သည်။ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ၏ 

အားသာချက်များသည် အေရအတကွ် အလနွမ်ျားြပားသည်။ 

ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများသည် ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်

အလိအုေလျာက်ပင ်VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များကို 

စတငဝ်ငခ်ျငး်ေနရာများ (ဆုိလိုသည်မှာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

ေတွ� �ကံုခ့ဲသည့် အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးများမှ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာကြ်ခငး် �ငှ့/်သို ့ တရားမ�တမ� 

စသည်တိုအ့ား လကလ်ှမ်းမီရ�ှိသည့်ေနရာ ြဖစ်သည်) တွင ်

ေကာက်ယူ�က�ပီး၊ ၎ငး်တိုသ့ည် ေကာကယူ်ထားေသာ 

အချက်အလက်များကို ခ�ိုငခဲွ်၊ ခ�ိုင၊် စီရငစု် �ငှ့ ်

�ိငုင်ေံတာအ်ဆင့မ်ျား၌ စုစည်းေလ�့ှိ�ကသည်။ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များသည် အချိနအ်ပုိငး်အြခားအလိကု် 

(�စ်ှအနည်းငယ်တစ်�ကိမ်) ေကာက်ယူေလ�့ှသိည့် ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်

တစ်ချိနလ်�င ်တစ်ခါတည်းသာ ြပုလုပ်ေလ�့ှိေသာ ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့� 

စစ်တမ်းအချက်အလက်များ�ငှ့ ်ကွဲြပားသည်။ 

ေနာက်ထပ်အားသာချကတ်စ်ခုမှာ သွားလာရနခ်က်ခဲသည့်ေနရာများမှ 

အမျိုးသမီး�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအပါအဝင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို 

လက်လှမ်းမီရ�ှသိည့် မည်သူ�ငှ့မ်ဆုိ ဆက်စပ်သည့် 

သတငး်အချကအ်လက် များကို သမ်ိးယူထား�ှ�ိိငုြ်ခငး် ြဖစ်သည်။ 

သိုရ့ာတွင ်VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းများ၌ 

ဖယ်ချနထ်ားခံရသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ 

အေတွ�အ�ကံု ြပည့်ြပည့်စုံစုံကိုမူ ထငဟ်ပ်ြပ�ိငုြ်ခငး် မ�ှိေပ။ 

ဖယ်ချနထ်ားခံရသည့် အုပ်စုများတွင ်စစ်ေဘးေ�ှာင ်

ေရွ�ေြပာငး်ေဒသခံတိုငး်ရငး်သားများ၊ ယဉ်ေကျးမ�၊ ဘာသာေရး �ငှ့ ်

တိုငး်ရငး်သား သိုမ့ဟတု် မျိုး�ယ်ွအရ လူနည်းစု စသည်တို ့ 

ပါဝငသ်ည်။ သိုေ့သာ် ၎ငး်အုပ်စုများထဲမှ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများမှ ဝနေ်ဆာငမ်�များကို လက်လှမ်းမီရ�ှ�ိိငုမ်� 

အတိငုး်အတာအထသိာ မှန�်ိငုေ်လသည်။ 

 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာအချက်အလက်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ၊ တရားမ�တေရး ေအဂျငစီ်များ၊ မူဝါဒ 

ေရးဆဲွသူများ �ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်ချသူများမှ တိုင�်ကားအေရးယူ 

ေဆာငရွ်က်�ပီးသည့် VAWG ြဖစ်ရပ် အေရအတကွ်၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ကို 

လက်လှမ်းမီရ�ှသိည့် VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူ 

အေရအတကွ်၊ စတငဝ်ငလ်ာသည့်ေနရာများ၊ 

မည်သည့်ဝနေ်ဆာငမ်�များအား လက်လမ်ှးမီရ�ှိေနသည်�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များမှ VAWG မှ ခံစားလတွေ်ြမာက်လာသူများ၏ 

လိုအပ်ချက်များအေပါ် မည်ကဲသ့ို ့ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေနသည်တိုက့ို 

ေပးထားသည့် အချိနအ်တွငး်  ခ�ိုငမ်ျား၊ စီရငစု်များ �ငှ့ ်

ေဒသအလိကု် နားလည်လာေစရန ်ကူညီေပးရန ်ြဖစ်သည်။ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များသည် အမျိုးသမီးများမှ 

မည်သည့်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို မည်သည့ရ်ည်ရွယ်ချက်များြဖင့ ်

မည်မ��ှာေဖွ�ကပုံ စသည်တိုက့ို ေြခရာေကာက်�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်တိုသ့ည် 

အဆုိပါဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ အရည်အေသွး၊ ��နး်ပုိလ့�ဲေြပာငး်မ�များ�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ အကျိုးရလဒမ်ျား အေ�ကာငး်ကိလုည်း 

�ှငး်လငး်စွာြမင�်ိငုရ်န ်ပ့ံပုိးေပးသည်။ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာအချက်အလက်မှ ကူညီေြဖဆုိေပး�ိငုသ်ည့် 

ဆက်စပ်လ�မ်းြခံုေနေသာ ေမးခွနး်များမှာ - ဝနေ်ဆာငမ်�များသည် 

အမျိုးသမီးများအား ပုိ၍လံုြခံုလာေစရန၊် ကုစားကာသက်သာ 

ေပျာက်ကငး်လာေစရန၊် နာလံြပနထ်ူလာေစ�ိငုရ်န ်�ငှ့ ်

တရားမ�တမ�ကို လကလ်မ်ှးမီေစရန ်ကညီူေပး�ိငုခ့ဲ်သလား? 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအေပါ် အမျိုးသမီးများ စိတ်ေကျနပ်မ� �ှိပါသလား? 

 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များကိ ုသတ်မှတ်ခဲွထတု်ြခငး်၊ 

တိုင�်ကားအစီရငခံ်ြခငး် �ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်များ၌ 

အစဉ်အလာေနာက်ခံပုံစံများ �ငှ့ ်ြဖစ်ပွားမ�လမ်းေ�ကာငး်ပုံစံများကို 

စူးစမ်း�ှာေဖရွာတွငလ်ည်း အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ လက်ေတွ� 

အသံုးကျသည်မှာ ၎ငး်အချက်အလက်များသည် လူထအုေြခြပု 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့အ်တူ လူမ�ဝနထ်မ်း၊ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ာှက်မ�၊ 

ရဲတပ်ဖွဲ� �ငှ့ ်တရားမ�တေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ စသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအား အသံုးြပုြခငး်ကို ြပသ�ိငုြ်ခငး်ေ�ကာင့ ်

အေထွေထွ အစီအစဉ်ေရးဆဲွြခငး်�ငှ့ ်အရငး်အြမစ်ခဲွေဝြခငး်များထံ 

သတငး်ေပးရနအ်တကွ်လည်း အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ အချို�ေသာ 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား အထူးသြဖင့ ်ြဖစ်ပွားပျံ� �ှမံ�စစ်တမ်းများ 

မ�ှိေသာ သိုမ့ဟတု် ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ 

ေခတ်ေနာကက်ျေနေသာ �ိငုင်မံျားတငွ ်စီမံခန ့မ်�ေရးရာ 

အချက်အလက်များသည် အေကာငး်ဆုံး�ငှ့ ်လကလ်ှမ်းမီ 

ရ�ှ�ိိငုသ်ည့တ်စ်ခုတည်းေသာVAWG အချက်အလက်ပငရ်ငး်ြဖစ် 

ေကာငး်ြဖစ်လိမ့်မည်။ 

 

အမ�ကိစ�အများစုတွင ်စီမံခန ့ခဲွ်မ�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များကို 

�ံုးတငွး်ပုိငး် အသံုးြပုရန ်ရည်ရွယ်ချကအ်တကွ်သာ 

ေကာက်ယူအသံုးြပု�ကေသာလ်ည်း ၎ငး်အချက်အလက်များကို 

ေအဂျငစီ် သိုမ့ဟတု် အဖွဲ�အစည်း၏ ြပငပ်တွင ်စုစည်း၍ တငြ်ပထား 

အ�မဲတေစ မဟတု်ေပ။ အကယ်၍ ၎ငး်အချက်အလကမ်ျားကို 

ေစာင့�်ကည့်ြခငး် �ငှ့ ်အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ရည်ရွယ်ချက်များ 

သိုမ့ဟတု် ြပငပ်တွင ်အသံုးြပုရန ်ရည်ရွယ်ချက်များအတကွ် 

အသံုးြပု မည်ဆုိပါက ၎ငး်အချက်အလက်မျိုးကို ပုိမုိများြပားေသာ 

လူဦးေရများ�ငှ့ယှ်ဉ်၍ ြခံုငံ၍ုေကာက်ချက်ချ�ိငုမ်ည် မဟုတဟ်ူေသာ 

အချက်သည် ၎ငး်တိုအ့ား ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့��နှး်စစ်တမ်းများ�ငှ့ ်

မတကူွဲြပားေစသည့် အချက်ြဖစ်သည်။ 

 

ေနာက်ဆုံးတွငမူ် ေအဂျငစီ်အေြခြပု ကသုမ�ခံယူသူများဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ၏ ဆက်စပ်ဆီေလျာ်မ��ငှ့ ်အသံုးဝငမ်�သည် 

ေအဂျငစီ်များ၏ စာရငး်သွငး်မှတ်ပုံတငြ်ခငး်�ငှ့ ်မှတတ်မ်း 

သမ်ိးဆည်းြခငး်စနစ်များ၏ အရည်အေသွးအေပါ်တငွ ်

မူတည်ေနသည်။ အလားတူ ၎ငး်အချကအ်လက်အား 

ေမးခွနး်အမျိုးမျိုး (အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ 

အေရအတကွ်မည်မ�တိုမှ့ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်

၎ငး်တို၏့ဝနေ်ဆာငမ်�များကို အသံုးြပုေနသနည်း။ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 
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အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

ေတွ� �ကံုခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများမှ 

မည်ကဲသ့ိုအ့ကူအညီမျိုးကို လိအုပ်သနည်း။ ေအဂျငစီ်များမှ 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများအား မည်ကဲသ့ိုေ့သာ အကအူညီများကို 

ေပးအပ်သနည်း စသည့်ေမးခွနး်များ) ကိေုြဖဆုိရန ်

မည်သည့်အဆင့အ်တိုငး်အတာထိ အသံးုြပု�ိငုမ်�သည်လည်း 

အဆုိပါစနစ်များအေပါ် မီှခုိေနေပသည်။ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များကို ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏အရည်အေသွးအား  

အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ရန�်ငှ့ ်ပုိမုိ ေကာငး်မွနလ်ာရနလ်ည်း အသံုး 

ြပု�ိငု�်ပီး၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ကုနက်ျစရတိ်များကို ခန ့မှ်နး်ရာ 

တွငလ်ည်း အသံုးြပု�ိငုေ်ပသည်။ 

 

ေကာငး်မွနစွ်ာတိုးတက်ဖွံ� �ဖိုး�ပီးြဖစ်သည့် မှတ်တမ်းသမ်ိးဆည်းြခငး် 

စနစ်များ�ှိေသာ အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအတငွး် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

မှတတ်မ်းများသည် အချက်အလက်ပငရ်ငး်ေကာငး်တစ်ခု 

ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များ�ငှ့ ်ပုိမုိ၍ 

စနစ်တကျ လုပ်ေဆာငလ်ာ�ိငုြ်ခငး်ြဖင့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များကို 

သတ်မှတ်ခဲွထတုလ်ာ�ိငု�်ပီး၊ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက် 

ေကာက်ယူြခငး်စနစ်များ အားေကာငး်လာေစရန ်

�ကိုးပမ်းအားထတု်မ�များအတကွ် သတငး်အချကအ်လက်များ 

ေပးေဆာငရ်ာတငွ ်အသံုးြပု�ိငုလ်ာေပမည်။

၅.၃ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် 

အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုတိငု�်ကားမ�ေလျာ့နည်းြခငး်၏ 

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲအကျိုးဆကမ်ျား 
 

တိုင�်ကားမ�ေလျာ့နည်းြခငး်သည် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များ အတွက် ြပဿနာရပ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ VAWG 

ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များသည် VAWG မှ 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများမှ ကိုယ်တိငုတ်ိုင�်ကားြခငး်များ အေပါ် 

မီှခုိအားထားေန�ပီး၊ အမျိုးသမီးအများစုသည် ၎ငး်တို၏့ 

အ�ကမ်းဖက်ခံရမ� အေတွ�အ�ကံုများကို တိုင�်ကားရန ်

တွန ့ဆု်တ်ေန�ကြခငး်သည်။ ယုံ�ကည်မ�မ�ှိြခငး်၊ 

လက်တံု ့ြပနခံ်ရမည်�ငှ့ ်အ�ှကရ်မည်ကို ေ�ကာက်ရွံ � ြခငး် သိုမ့ဟတု် 

၎ငး်တိုေ့တွ� �ကံုရသည့် အ�ကမ်းဖက်မ�သည် မေလးနကဟ်ု 

ထငြ်မငြ်ခငး် စသည့် အေ�ကာငး်ရငး်အမျိုးမျိုးေ�ကာင့ ်

အမျိုးသမီးများစွာသည် တရားဝငဝ်နေ်ဆာငမ်�များထ ံ

မတိုင�်ကား�ကေသာေ�ကာင့ ်၎ငး်တို၏့ အေတွ�အ�ကံုများသည် 

VAWG ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များတငွ ်

ထငဟ်ပ်ြပသမေနေပ။ အမျိုးသမီးများသည် မ�ကာခဏဆုိသလိုပင ်

ထုတ်ေဖာဖ်ွင့ေ်ြပာရမည်ကို �ကှ်ေ�ကာက်၊ ေ�ကာက်ရွံ � �က�ပီး 

၎ငး်တိုအ့ေနြဖင့ ်မိသားစုအတွငး်ေရးကစိ�ဆုိးများကို အများတကာသို ့ 

ထုတ်ေဖာ်မေြပာချင�်ကေပ။ ထိုအ့ြပင ်၎ငး်တို၏့ 

မိသားစုအ�ကှရ်မည် သိုမ့ဟတု် ၎ငး်တိုမှ့ တိုင�်ကား သို ့ 

အကအူညီေတာငး်ခံခ့ဲပါက ေနာကထ်ပ်အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

�ကံုေတွ�လာရမည်ကို ေ�ကာက်ရွံ �ေကာငး်ေ�ကာက်ရွံ � �ကြခငး် 

ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ (ဇယားကွက် ၁၂ ကို�ကည့်ပါ) 

 

VAWG ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများသည် ထိုကဲသ့ို ့ 

ေ�ကာင့�်ကမ�များကို အ�မဲဆုိသလို 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကား�ကေသာေ�ကာင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအား 

၎ငး်တိုအ့ေပါ် ကူညီေထာက်ပ့ံကာ ခွနအ်ားေပးမည်ကို 

ေလးစားမ�ြပည့်ဝစွာ ြပသသည့်ပုံစံများြဖင့ ်ဆကဆံ်တတရ်န ်

ေလက့ျင့သ်င�်ကားမ�များ ေပးေဆာငရ်နမှ်ာ မ�ှိမြဖစ်လိအုပ်ေပသည်။ 

VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများအတကွ် 

ယုံ�ကည်ကိုးစားရ�ပီး သတငး် အချကအ်လက်များမေပါက်�ကား၍ 

လံုြခံုစိတ်ချရသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရ�ှလိာေသာအခါ 

အ�ကမ်းဖက်မ�မှ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများသည် 

၎ငး်တို၏့အ�ကမ်းဖက်မ� အေတွ�အ�ကံုများကို ဖွင့ခ်ျကာ အကူအညီ 

�ှာေဖွေတာငး်ယူလာမည်မှာ များစွာြဖစ်�ိငုေ်ချ�ှိသည်။ 

 

က� များ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များသည် ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်

VAWG ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများ ကိုယ်တိုငမှ် ၎ငး်တိုသ့ည် 

အ�ကမ်းဖက်ခံရသူများြဖစ်ေ�ကာငး် ထတု်ေဖာ်လာချိန ်သိုမ့ဟတု် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကို �ှာေဖွလာချိနတ်ွင ်အချက်အလက်များကို 

ေကာက်ယူကာ မှတတ်မ်းတင�်ကသည်။ အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်အံချို�၌ 

အာ�ံုစူးစုိက်စရာအြဖစ် ေတွ�လာရသည့် VAWG ြဖစ်ရပ်များကို 

တိုင�်ကားအစီရငခံ်သည့် ရပ်ရွာလူထု ေစာင့�်ကည့်ေရး အဖွဲ�များလည်း 

�ှိ�ကသည်။ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ၌ ၎ငး်အချက်အလက်များ ကို 

စနစ်တကျ မှတတ်မ်းယူရန ်ယ��ရားများ �ငှ့ ်စနစ်များ �ှိ�က သည်။ 

သိုရ့ာတွင ်ေအဂျငစီ် သိုမ့ဟုတ် အဖွဲ�အစည်းတစ်ခု၌ မှတ်ပုံတင/် 

စာရငး်သွငး်�ပီး၊ မှတ်တမ်းသမ်ိးဆည်းသည့်စနစ်တစ်ခု �ှိခ့ဲလ�ငပ်င ်

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများမှ ကိယု့်ကိုယ်ကို 

အ�ကမ်းဖက်ခံရသူများြဖစ်ေ�ကာငး် 

သတ်မှတ်ေဖာ်ထတုလ်ာခ့ဲလ�ငေ်တာင ်၎ငး်အမ�များသည် စာရငး် 

သွငး်၊ မှတတ်မ်းယူထားလိမ့်မည်ဆုိသည်ကို အာမမခံ�ိငုေ်ပ။ ဥပမာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ေတွ� �ကံုခ့ဲသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများသည် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို လကလ်ှမ်းမီ�ပီး၊ 

ကျနး်မာေရးလုပ်သားများဆီ ကိုယ့က်ိုယ်ကို 

သတ်မှတ်ေဖာ်ထတု်ခ့ဲပါကလည်း ကျနး်မာေရးလုပ်သားများမှ 

ဥပေဒေရးရာတရားစီရငမ်�များတငွ ်ပါဝငရ်မည်ကို 

ေ�ကာက်ရွံ �ေသာေ�ကာင့ ်၎ငး် VAWG အမ�များကို 

တိုင�်ကားအစီရငခံ်မည်မဟုတ်ေပ။ 
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အလားတူပင ်ရဲအရာ�ှအိချို�သည်လည်း VAWG အမ�များကို အ�မဲ 

စာရငး်သွငး် သိုမ့ဟတု် မှတ်တမ်းမယူ�ကေပ။ အထးူသြဖင့ ်

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�များ ြဖစ်�ကသည်။ ရဲစခနး်များသည် 

တရားဝငတ်ိုင�်ကားမ�ြပုလုပ်ရန ်အမျိုးသမီးများအား 

အားမေပး�ကြခငး် ြဖစ်ေကာငး်ြဖစ်လိမ့်မည်။ သူတိုသ့ည် 

အမျိုးသမီးများကို အြပစ်တင၊် တိုင�်ကားရန ်အားမေပး သိုမ့ဟတု် 

အိမ်ကိုြပနက်ာ ခငပွ်နး်အမျိုးသား�ငှ့ ်မိသားစုတို�့ငှ့ ်ေစ့စပ် ည�ိ��ငိး်ရန ်

အားေပးေကာငး်အားေပး�ကလိမ့်မည်။ �ိငုင်မံျားစွာ တွငရ်သဲား၊ 

ကျနး်မာေရးလုပ်သားများ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ �ငှ့ ်

တရားစီရငမ်�အရာ�ှိများဖက်မှ အေရးယူ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ�များ 

တိုးတက်လာေစရန ်�ကိုးပမ်းအားထတုမ်�များသည် 

ေဆာငရွ်ကလ်ုပ်ေဆာငဆဲ် အဆင့သ်ာ�ှေိသးသည်။ 

ဤအေတာအတငွး် တိငု�်ကားလာသည့အ်မ�များအား 

စနစ်တကျစာရငး်သွငး်ြခငး်ကို ေသချာေစေရးသည် 

စိနေ်ခါ်မ�တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်ကျန�်ှိဆဲြဖစ်သည်။ 

၅.၄ စီမံခန ့်ခွဲမ�ေရးရာ အချကအ်လကမ်ျားအား 

စီမံခန ့်ခွဲသည့်စနစ် အမျိုးအစားများ 
 

ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များသည် VAWG �ငှ့ ်ဆက်စပ်သည့် 

အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူ�ပီး ဆနး်စစ်ေလလ့ာရန ်

အချက်အလက်စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ် အမျိုးအစားအများအြပားကို 

အသံုးြပု�ကသည်။ ၎ငး်တိုတ့ွင ်စာရွက်စာတမ်းအသံုးြပု 

မှတ်ပုံတငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး် စနစ်များ၊ ကွနြ်ပူတာသံုးစနစ်များ�ငှ့ ်

အွနလ်ိုငး်စနစ်များ ပါဝင�်ကသည်။ 

 

• စာရွက်စာတမ်းအသံးုြပု မှတပုံ်တငစ်ာရငး်သငွး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်

မှတတ်မ်းသမ်ိးဆည်းြခငး် စနစ်များ – ဝန�်ကီးဌာနများ၊ 

ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်အစုိးရမဟတု်သည့် အဖွဲ�အစည်းများစွာတိုသ့ည် 

စာရွက်စာတမ်းအသံုးြပု၊ လက်ြဖင့ ်ေရးသားသည့် 

မှတ်ပုံတငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး် သိုမ့ဟတု် မှတတ်မ်းသမ်ိးဆည်းြခငး် 

စနစ်များအေပါ် အေလးထားအားကိုး�ကသည်။ ဥပမာ မှတ်ပုံတင ်

စာအုပ်များ၊ အမ�တွဖိဲုငမ်ျား�ငှ့ ်တိုင�်ကားအစီရငခံ်သည့် ေဖာင ်

ပုံစံများ အစ�ှိသည်တို ့ြဖစ်သည်။ စာရွက်စာတမ်း အသံုးြပုသည့် 

စနစ်များသည် လလူုပ်အား အများအြပား လိုသည်။ 

အဘယ်ေ�ကာင့ဆုိ်ေသာ် ၎ငး်တိုသ့ည် အစီရငခံ်စာတငရ်န ်

ဖိုငတ်ွဲများ�ှိ အမ�အေရအတကွ် �ငှ့ ်အြခားသင့ေ်လျာ်သည့် 

သတငး်အချကအ်လက်များကို လက်ြဖင့ခ်ျိုး ေရတကွ်ြခငး်များ 

လိုအပ်ေသာ ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ စာရွကစ်ာတမ်း 

အသံုးြပုသည့်စနစ်တွင ်အချကအ်လက�်ငှ့ ်သတငး် 

အချက်အလက် များကို လက်ြဖင့ခ်ျိုးေရတကွ်ြခငး်ေ�ကာင့ ်

အမှားများ�ိငုေ်ြခ အလွနမ်ျားေလသည်။  

 

• ကွန်ြပူတာြဖင့ ်သတငး်အချက်အလက် စီမံခန ့်ခွဲမ� စနစ်များ – 

ကွနြ်ပူတာြဖင့ ်သတငး်အချကအ်လက် စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ် ဆုိသည်မှာ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ သတငး်အချက်အလက်များ�ငှ့ ်စနစ်တကျ 

တည်ေဆာက်ထားသည့် �ကီးမားေသာ အချက်အလက် 

အစုအေဝးများကို စီမံခန ့ခဲွ်ရန၊် လုပ်ငနး်လည်ပတရ်န�်ငှ့ ်

သံုးစဲွသူများမှ ေတာငး်ဆုိသည့် အချကအ်လက်အား 

ဆနး်စစ်ေလလ့ာြခငး်များ ြပုလုပ်ရနအ်တကွ် ေရးဆဲွထားေသာ 

လံုြခံုသည့် ေဆာ့ဖ်ဝဲအက်ပလီေကး�ငှး်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ 

 

• အနွ်လိုငး်ြဖင့ ်အမ�ကိစ�များ စီမံခန ့်ခွဲမ� စနစ်များ - အွနလ်ိုငး်ြဖင့ ်

အမ�ကိစ�များ စီမံခန ့ခဲွ်မ� စနစ်များ သိုမ့ဟတု် ေဆာ့ဖ်ဝဲ 

အက်ပလီေကး�ငှး်များအား အမ�ကိစ� စီမံခန ့ခဲွ်မ� 

အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များကို ေထာက်ပ့ံေပးရန�်ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်း၏ 

အဆင့တ်ိုငး်�ှိ သံုးစဲွသူများ (ေ�ှ �တနး်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ၊ 

�ကီး�ကပ်ေရးမ�းများ၊ မနေ်နဂျာများ �ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်ချသူများ) 

အတကွ် လက်ေတွ�အသံုးဝငမ်�များ အပါအဝင ်အဂင်္ ါရပ်များစွာ 

ကိလုည်း ေပးေဆာင�်ိငုရ်နအ်တကွ် ေရးဆဲွထားသည်။ သံုးစဲွသူ 

အုပ်စုတစ်စုချငး်စီသည် ၎ငး်တိုက့ိုငတ်ယ်ွလုပ်ကိငုေ်နသည် ့

အမ�ကိစ�အလိကု် ပုံမှနြ်ဖစ်ေလ�့ှိေသာ အမ�ကိစ� စီမံခန ့ခဲွ်မ� 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ အားလံုးအတကွ် အချက်အလက် 

ဇယားကကွ် 12. အမျိုးသမီး�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယ်များစွာသည် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို တိငု�်ကားရန် အဘယေ်�ကာင့ ်တနွ ့်ဆုတက်ာ 

မဝံ့မရဲြဖစ်�ကသနည်း? 
 
အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များသည် ၎ငး်တိုမ့ှ ေတွ� �ကံုခဲ့ရသည့် 

အ�ကမ်းဖက်မ�များအေ�ကာငး်ကို ဖွင့မ်ေြပာဘဲ တိတ်ဆိတ်ေန�ပီး၊ 

အကူအညီမ�ှာ၊ ၎ငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအား 

မတိုင�်ကားရသည့် အေ�ကာငး်ြပချက်ေတာ်ေတာ်များများ �ှိေလသည်။ 

၎ငး်တိုမ့ှာ 

• အမျိုးသမီး�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များစွာသည် ၎ငး်တိုအ့ေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

ြပုလုပ်ကျူးလွနသ်ည့်သူ(များ) အေ�ကာငး်ကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိ သိုမ့ဟုတ် 

သက်ဆုိငရ်ာ တာဝန�်ှိသူများထံ ေြပာ�ကားခဲ့လ�င ်

ေနာက်ထပ်အ�ကမ်းဖက်မ�များေတွ� �ကံုရမည် သိုမ့ဟုတ် အသက်ပင ်

ဆုံး�� ံး�ိငုသ်ည်ဟု �ခိမ်းေြခာက်ခံထားရသည်။  

• အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များစွာတွင ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ကျူးလွနခ်ဲ့သူများသည် 

ရပ်ရွာအတွငး် �သဇာတိက� မ၊ ရာထူးအာဏာများ ကိုငစ်ွဲထား�က�ပီး၊ ၎ငး်တို၏့ 

မည်သူမည်ဝါြဖစ်သည် ဟူေသာ အေ�ကာငး်များ ေပါ်လွင ်သိုမ့ဟုတ် 

၎ငး်တို၏့ ဂုဏသ်တင်း ထိခိုက်ခံရမည်ကို မလိုချင�်က ေသာေ�ကာင့ ်၎ငး်တိုမ့ှ 

အ�ိငုက်ျင့ ်ေစာ်ကားခဲ့သည့်သူများ ��တ်လံုေစရန ်�ခိမ်းေြခာက်မ�များ 

ြပုလုပ်�ကသည်။ 

• အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေတွ� �ကံုခံစားခဲ့�ကရသည့် အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ် အများစုတိုသ့ည် သူတို ့ သည်းခံြဖတ်ေကျာ်ခဲ့ရသည့် 

အ�ကမ်းဖက်မ�များအေပါ် အလွနပ်ငအ်�ှက်ရ�ကသည်ဟု ေြပာ�ကား�က�ပီး၊ 

၎ငး်တိုအ့ေနြဖင့ ်ကဲရ့ဲ�့� ံ �ချြခငး်ကို အားေပးသည့် လူအများကို 

ေြပာ�ကားခဲ့လ�င ်၎ငး်တို၏့�ှက်ရွံ �သည့် ခံစားချက်များ ပိုြပငး်ထနလ်ာမည်ကို 

ေ�ကာက်ရွံ �သည်ဟု ေြပာ�ကား�ကသည်။ 

• အ�ကမ်းဖက်မ�ကို တိုင�်ကားခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် ေလးစားမ�မ�ှိ သိုမ့ဟုတ် ရနလ်ိုစွာြဖင့ ်

ဆက်ဆံ�ကသည့်အချိနတ်ွင ်၎ငး်တို၏့တိတ်တဆိတ်ေနမ�ကို 

ချိုးေဖာက်လိုက်ြခငး်၏ အကျိုးဆက်များ မည်ကဲသ့ို�့ှိ�ိငုေ်�ကာငး် 

အြခားအမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အစွမ်းထက်လှသည့် 

သတငး်စကားတစ်ခုအြဖစ် ေရာက်�ှိသွားသည်။ 

• စီးပွားေရးအရ မှီခိုရမ� �ငှ့ ်စီးပွားေရးအရ အ�ကမ်းဖက်မ�များသည် 

အမျိုးသမီးများအား အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ� �ငှ့ ်IPV များမှ 

လွတ်ေြမာက်ရန�်ငှ့ ်တိုင�်ကားြခငး်ကို တားဆီးထားသည်။ 

• လက်တွဲေဖာ်အေပါ် ထား�ှိသည့်အချစ်�ငှ့ ် ေြပာငး်လဲလာလိမ့်မည်ဟု 

ေမ�ာ်လင့ခ်ျက် 
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အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

အစိတအ်ပုိငး်များ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ် လည်ပတ်မ�ပုံစံများ ြဖင့ ်

ဖွဲ�စည်းထားသည့် �ကိုတငေ်ရးဆဲွထားေသာ ပုံစံများြဖင့ ်

သက်ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလကက်ိ ု

�ကည့်��မွမ်းမံ�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ (ကုသမ�ခံယူသူ သိုမ့ဟတု် 

ပုဂ�လကိ �ငှ့ ်အိမ်ေထာငစု်ဆုိငရ်ာ သတငး်အချကအ်လက်၊ 

လ�ဲေြပာငး်��နး်ပုိမ့�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်၊ 

ပထမဆုံးအ�ကိမ် ေတွ�စဉ် အချကအ်လက်ေကာက်ယူမ�၊ လူေရွးရန ်

စစ်ေဆးမ�များ�ငှ့ ်အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ�များ၊ အမ�ကိစ�ဆုိငရ်ာ 

မှတ်စုများ �ငှ့ ်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�စီစဉ်ြခငး်၊ 

ပနး်တိငုမ်ျား�ငှ့ ်ရလဒ ်တိငုး်တာမ�များ၊ 

ြပငပ်��နး်ပုိလ့�ဲေြပာငး်မ�များ၊ လုပ်ငနး်များ �ငှ့ ်

အသေိပးထတု်ြပနခ်ျက်၊ လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ� �ငှ့ ်စီမံခန ့ခဲွ်မ�ဆုိငရ်ာ 

အစီရငခံ်စာ၊ ဝနေ်ဆာငမ်� �ငှ့ ်တည်ေနရာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�)  

 

အလံုးစုံပါဝငေ်သာ အမ�ကိစ�စီမံခန ့ခဲွ်မ� စနစ်များသည် ကုသမ�ခံယူသူ 

တစ်ေယာက်၏ ��နး်ပုိလ့�ဲေြပာငး်မ�မှ စတင၍် လူေရွးရနစ်စ်ေဆးမ�၊ 

အ��ရာယ်ကျေရာက်�ိငုေ်ြခ သိုမ့ဟတု် လိုအပ်ချက်ဆနး်စစ်မ�များ၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်ြခငး်၊ ရပ်စဲြခငး်၊ ြပနလ်ည်လက်ခံြခငး် �ငှ့ ်

ေနာက်ဆကတ်ွဲ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� စသည့် ြဖစ်စဉ်သသံရာတစ်ခုလံုးကို 

အလိအုေလျာက် ြပုလုပ်�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်စနစ်များသည် 

ကုသမ�ခံယူသူများအား သတ်မှတ်ခဲွြခားြခငး်�ငှ့ ်စီမံခန ့ခဲွ်မ�ကို 

တိုးတက်ေစ�ပီး၊ ေထာက်ပံကူညီမ� လိအုပ်ချက်များဆုိငရ်ာ ပ�ိုဖိုင ်

တစ်ခုကို ထတု်ေပးကာ ရ�ှ�ိိငုေ်သာ အရငး်အြမစ်များအား 

လက်လှမ်းမီရ�ှိမ�ကို ဦးစားေပးေရွးြခယ်ေပးသည်။ ကုသမ�ခံယူသူ၏  

ပနး်တိငုမ်ျားကို ဖနတ်ီးရန�်ငှ့ ်တိုးတကလ်ာမ�အဆင့ဆ်င့က်ို 

ေစာင့�်ကည့်ရန ်၎ငး်တိုတ့ွင ်အမ�ကိစ�စီစဉ်ြခငး် module တစ်ခု �ငှ့ ်

တတိယအဖွဲ�အစည်းများမှ ေပးေဝသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ အပါအဝင ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ေစာင့�်ကည့်၊ �ကီး�ကပ်ရန ်အလံုးစုံြခံု�ကည့်မည့် 

စနစ်တစ်ခုလည်း ပါဝငသ်ည်။ ၎ငး်တိုသ့ည် 

အလိအုေလျာက်ြပုလုပ်ေပးသည့် လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများ၊ 

သတိေပးမ�များ �ငှ့ ်စစ်ေဆးအကဲြဖတရ်န ်အေထာကအ်ကူြပု 

ကိရိယာများကိလုည်း ပ့ံပုိးေပးသည်။ VAWG အေပါ် 

�ိငုင်တံစ်�ိငုင်ခံျငး်စီအလိကု် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

သတငး်အချကအ်လက်စနစ်သည် ရည်ရွယ်ချက် (ဥပမာ အမ�ကိစ� 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ သိုမ့ဟတု် သတငး်အချကအ်လက် �ငှ့ ်

တိုင�်ကားအစီရငခံ်တငြ်ပြခငး် ကို တိုးတက်ေစြခငး်များ စသည်တို)့ 

အရ ၎ငး်ကို ဖနတ်ီးယူခ့ဲပုံေပါ် မူတည်၍ 

ကွဲြပားြခားနားလိမ့်မည်ြဖစ်ကာ၊ ေဒသဆုိငရ်ာအေြခအေန 

ြဖစ်ရပ်တစ်ခုမှ တစ်ခုအေပါ် မူတည်၍လည်း ေြပာငး်လ�ဲိငုသ်ည်။ 

VAWG ဆုိငရ်ာ သတငး်အချကအ်လကက်ို ေကာက်ယူမည့် 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်စနစ်များ စတငမ်ေဖာ်ေဆာငမီ် 

VAWG အေပါ် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာအချကအ်လက် ေကာက်ယူြခငး်၏ 

ရည်ရွယ်ချကက်ို အနက်ဖငွ့ရ်နမှ်ာ အေရး�ကီးသည်။ �ိငုင်၏ံ 

ြဖစ်ရပ်အေြခအေန၊ ေအဂျငစီ် သိုမ့ဟတု် အဖွဲ�အစည်း၏ 

ေမ�ာ်မှနး်ချက် သို ့ တာဝနဝ်တ� ရားများ �ငှ့ ်

အချက်အလကက်ိုအသံုးချမည့် အစီအစဉ်များအရ 

ေကာက်ယူသင့သ်ည့် အချက်အလက်အမျိုးအစားကိလုည်း 

အဓိပ�ါယ်သတ်မှတရ်န ်အေရး�ကီးသည်။ 

 

ဇယားကွက ်13 သည် GBVIMS (ကျားမအေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ� 

သတငး်အချကအ်လက်စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်) အလံုးစုံပါဝငသ်ည့် အမ�ကိစ� 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်တစ်ခု၏ ဥပမာကို အေလးထား ေဖာ်ြပထားသည်။ 

၎ငး်ကို ၂၀၀၆ ခု�စ်ှတွင ်စတငမိ်တ်ဆက ်ခ့ဲသည်။ ၎ငး်စနစ်ကို 

လူသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆုိငရ်ာ အေြခအေနများ�ငှ့ ်

ကူညီေထာက်ပ့ံေပးမ�များတွင ်အသံုးြပုရနအ်တကွ် 

ဒဇုိီငး်ေရးဆဲွထား�ပီး၊ စံသတ်မှတထ်ားသည့် 

အချက်အလက်ေကာက်ယူမ�၊ အမ�ကိစ�စီမံခန ့ခဲွ်မ� �ငှ့ ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�စသည်တိုက့ို ကူညီေထာက်ပ့ံေပးသည်။



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 89 

ဇယားကွက် 13 ကျားမအေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ� သတငး်အချက်အလက်စီမံခန ့်ခဲွမ�စနစ် 

 
GBVMIS သည် စံသတမ်ှတထ်ားသည့် 

အမှတမ်ျား၊ အချက်အလက် ေကာက်ယူမ�၊ 

အမ�ကိစ� စီမံခန ့်ခဲွမ��ငှ့ ်ေလ့လာဆန်းစစ်မ� 

ယ��ရားတစ်ခု ြဖစ်�ပီး၊ ၎ငး်သည် 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ် ပတသ်က်သည့် လုံြခံုမ� 

�ငှ့ ်ေစာင့စ်ည်း လုိက်နာရမည့် ကျင့ဝ်တမ်ျားအား 

မိတဆ်က် ေပးသည့်အြပင ်အထးူသြဖင့ ်

လူသားချငး် စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ 

အေြခအေနများတငွ ်ဝန်ေဆာငမ်� 

ြဖန ့်ေဝြခငး်ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များ 

ရ�ိှ�ိငုမ်�ကုိ ကန ့်သတထ်ားခံရေသာ 

အမျိုးသမီးများ ရငဆ်ိုငေ်နရသည့် 

စိန်ေခါ်မ�များကုိလည်း လိပ်မူထားသည်။ 

GBVMIS သည် VAWG ြဖစ်ပွားမ�ဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်ဝန်ေဆာငမ်� 

ေထာက်ပံ့ေပးေနသည့် ေအဂျငစ်ီများ�ကား 

ေဝါဟာရစကားလုံး အသံးုအ��န်းကုိ 

စံြပုသတမ်ှတေ်ပးထား�ပီး၊ လုံြခံုစွာ 

သမ်ိးဆည်းထားကာ ေဝမ��ိငုရ်န်အတွက် 

VAWG အချက်အလက် များကုိ မည်သ ူ

မည်ဝါမှန်း မသေိအာင ်အမည်မသ ိ

ထန်ိးသမ်ိးထား ေပးေသာေ�ကာင့ ်

အြခားစနစ်များ�ငှ့ ်မတဘူ ဲထးူြခားသည်။ 

ထိုအ့ြပင ်VAWG အြဖစ်အပျက်များ 

တိငု�်ကားမ�အေပါ် မူတည်၍ သေုတသနများ 

အတွက် ကွာဟမ�များကုိ ြပသကာ 

လုိအပ်ေနသည့် ေနရာများကုိ သတမ်ှတ်ခဲွြခား 

ေဖာ်ထတု်ရန် �ငှ့ ်အစီအစဉ် ေရးဆွြဲခငး်ကုိ 

ဦးတည်ရန် စာရငး်အငး်ကုိ လည်း 

အလုိအေလျာက် ဖန်တီးေပးသည်။ 

GBVMIS သည် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျားအား 

VAWG �ငှ့ပ်တသ်က်သည့် 

တိငု�်ကားလာမ�များအေပါ် ပိုမို 

နားလည်လာေစရန် ကူညီေပး�ပီး၊ 

အမ�ကိစ�စီမံခန ့်ခဲွမ�၊ ည� ိ��ိငး် ေဆာငရွ်က်ထားမ��ငှ့ ်

ေခတ်ေရစီး ေ�ကာငး်များကုိ ေလ့လာဆန်းစစ်ြခငး် 

စသည်တို ့ တိးုတက်ေကာငး်မွန်လာေစရန် 

ေအးဂျင့မ်ျား�ငှ့ ်က� အသးီသးီ�ကား 

အတငွး်မှေန၍ အချက်အလက်များကုိ 

ေဝမ��ိငုေ်အာင ်ြပုလုပ်ေပးသည်။ VAWG 

စီမံချက် မန်ေနဂျာများအတွက် 

အချက်အလက်များကုိ ေကာက်ယူ၊ ထန်ိးသမ်ိး၊ 

ဆန်းစစ်ရန်၊ အစီရငခံ်တိုင�်ကားထားသည့် 

VAWG ြဖစ်ပွားမ� အချက်အလက်များကုိ 

လုံြခံု�ပီး ကျင့ဝ်တ�်ငှ့အ်ညီ မ�ေဝ�ိငုရ်န်အတွက် 

�ုိး�ှငး်သည့် စနစ်တစ်ခုကုိလည်း 

ေထာက်ပံ့ေပးသည်။ 

 

GBVIMS တွင ် 

• GBV ခွဲြခားသတ်မှတ်ေရး ကိရိယာ - 

GBV/VAWG အမျိုးအစား ၆ မျိုး �ငှ့ ်

ြဖစ်ရပ်ကုိ ခဲွြခားသတမ်ှတသ်ည့် 

ြဖစ်စဉ်များအတွက် စံသတမ်ှတထ်ားသည့် 

အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆ်ိုချက်များ  

 

• •ပထမဆုံးအ�ကိမ်ေတွ�စဉ် အချက်အလက် 

ေကာက်ယူသည့် ေဖာငပ်ံုစံ �ငှ့ ်

သေဘာတူညီချက် ရယူသည့် ေဖာငပ်ံုစံ -  

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား အေနြဖင့ ်တညီူသည့် 

အချက်အလက်များကုိ ေကာက်ယူြခငး်အား 

ေသချာေစရန်အတွက်�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ 

�ငှ့ ်မိန်းကေလးများအေနြဖင့ ်၎ငး်တို၏့ 

မည်သည့်အချက်အလက်ကုိ ေဝမ�၍ 

ရသည်အေပါ် ဆံုးြဖတရ်ာတွင ်အခွင့အ်ာဏာ 

�ိှေစရန်အတွက် စံသတမ်ှတထ်ားသည့် 

ပထမဆံုးအ�ကိမ် ေတွ�စဉ် အချက်အလက် 

ေကာက်ယူသည့် ေဖာငပံ်ုစံြဖစ်သည်။ 

ထိကဲုသ့ို ့ ေဖာငပံ်ုစံ ေပးြခငး်သည် 

ြဖစ်ပွားမ�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်ကုိ 

ထန်ိးချုပ်ရန်�ငှ့ ်၎ငး်အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိန်းကေလးများ၏ မည်သမူည်ဝါ 

ြဖစ်ေ�ကာငး် ေဖာ်ြပေပးသည့် 

သက်ေသများကုိ ကာကွယ်ရန် အတက်ွ 

သတူို၏့ ရပိုငခွ်င့ ်အခွင့အ်ေရးများကုိ 

ကာကွယ်ရာတွင ်ကူညီေပးသည်။ 

 

• ြဖစ်ရပ်များကိုမှတ်တမ်းတငြ်ခငး် - 

အချက်အလက် ေကာက်ယူြခငး်၊ 

အချက်အလက်များကုိ စုစည်းြခငး် �ငှ့ ်

ေလ့လာဆန်းစစ်မ�များကုိ �ုိး�ှငး်�ပီး 

တိးုတက်ေကာငး်မွန်လာရန် အတွက် 

အချက်အလက် အစုအေဝး (database) 

တစ်ခု 

 

• GBV သတငး်အချက်အလက် မ�ေဝြခငး် -

Protocol template (လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ပံုစံ) – ေအဂျငစ်ီများအ�ကား 

သတငး်အချက်အလက် ေဝမ�သည့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ေရးဆဲွသည့်အခါ 

VAWG အချက်အလက်အား လံုြခံုစွာ�ငှ့ ်

ကျင့ဝ်တ်အညီ မ�ေဝြခငး်ဆုိငရ်ာ အေြခခံ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ�ငှ့ ်လိုက်နာရမည့် 

အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များ

၅.၅ အာဆယီအံဖဲွ�ဝင�်ိငုင်မံျား အတငွး် စီမံခန ့်ခဲွမ�ေရးရာ 

မှတတ်မ်း သမ်ိးဆည်းမ�စနစ်များ 
VAWG မှတတ်မ်းသမ်ိးဆည်းမ�စနစ်များ�ငှ့ ်ပတသ်က၍် 

ဖွံ� �ဖိုးဆဲ�ိငုင်မံျား�ှိ �ပီးခ့ဲသည့် VAWG အေပါ် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များအား ြပနလ်ည်သံုးသပ်မ�ရာတွင ်က�များ၊ 

ဝန�်ကီးဌာနများ၊ ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်�ိငုင်မံျား အ�ကား 

ထင�်ှားြပတ်သားသည့် မတူညီကွဲြပားမ�များကို 

ေပါ်ထွကလ်ာေစခ့ဲသည်။၁ ဝန�်ကးီဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များသည် 

ခ�ိုင ်�ငှ့ ်ေဒသအဆင့မ်ျား၌ စာရွက်စာတမ်းအေြခခံသည့် 

မှတ်ပုံတငြ်ခငး် �ငှ့ ်မှတတ်မ်းသမ်ိးဆည်းထားမ�စနစ်များ 

အသံုးြပုေလ�့ှိ�ကသည်။ ကနွြ်ပူတာများကို အဓိကအားြဖင့ ်

လက်ြဖင့တ်ာလီချိုးထားေသာ အချကအ်လက်များအား 

ကွနြ်ပူတာထသဲို ့ စာစီစာ�ိုကသ်ည့် ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်အတွငး် 

ေရးဆဲွထားေသာ ဇယားများအတွငး် ထည့်သွငး်ရနသ်ာ 

အသံုးြပုခ့ဲ�ကသည်။ လူမ�ဖလူံုေရး�ငှ့ ်ကေလးသူငယ် 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး ေအဂျငစီ်များ၌ လုပ်ငနး်လည်ပတရ်ာတွင ်

ကွနြ်ပူတာြဖင့ ်အမ�ကိစ�စီမံခန ့ခဲွ်မ� စနစ်များ ခ�ိုငအ်ဆင့ထ်ိ 

�ှိေကာငး်�ှ�ိိငုေ်သာ်လည်း လူမ�ဖလူံုေရး�ငှ့ ်ကေလးသူငယ် 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး အရာ�ှိများအေနြဖင့ ်ယခုအချိနထ်ိ 

စာရွက်စာတမ်းများြဖင့ ်ေရးမှတ်ထားေသာ အမ�တွဲများ အေပါ်တွငသ်ာ 

အားကိုးေန�ကဆဲ ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ အလားတူ ရဲစခနး်များတငွလ်ည်း 

စီရငစု်နယ်များတွင ်ကွနြ်ပူတာြဖင့ ်အချက်အလက် စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ် 

�ှိေကာငး်�ှ�ိိငုေ်သာ်လည်း ခ�ိုငအ်ဆင့တ်ွငမူ် ယခုအချိနထ်ိ ရဲစခနး် 

ေနစ့ဉ်မှတတ်မ်းများ အပါအဝင ်မ�ခငး်ေရးရာ မှတတ်မ်းများအား 

စာရွက်ြဖင့သ်ာ မှတ်ပုံတင၊် မှတတ်မ်းတငထ်ား�ကဆဲြဖစ်သည်။ တရား 

ေရးရာက�များသည်လည်း တရား�ံုးအမ�တွဖိဲုငမ်ျား အပါအဝင ်

စာရွက်စာတမ်းြဖင့ေ်ရးမှတသ်ည့် အေလအ့ထကိသုာ 



 

 
90 I အခနး် ၅ 

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

ပုိမုိအားထားေလ ့�ှိ�ကသည်။ 

 

ဖိလစ်ပုိင�်ိငုင်တံွင ်အ�ကမ်းဖက်မ� ပုံစံအမျိုးအစား၊ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ခံစားရသူများ�ငှ့ ်ကျူးလနွသူ်များ၏ ဝိေသသ လက�ဏာများ၊ 

လိုအပ်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်လကလ်ှမ်းမီ ရ�ှိ�ိငုသ်ည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ အပါအဝင ်VAWG အချက်အလက် 

ေကာက်ယူရနအ်တကွ် စံသတ်မှတထ်ားသည့် ပုံစံေဖာငမ်ျားကို စတငခ့ဲ် 

သည်။ အ�ကမ်းဖက်မ�ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ေကလးငယ်များအတကွ် ေပးေဆာငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်� 

ပုံစံတူများကို ေလ�ာ့ချရန�်ငှ့ ်ေစာင့�်ကည့်ရန ်အတကွ် ဖိလစ်ပုိင ်

အမျိုးသမီးများ ေကာ်မ�ှငမှ် ဝက်ဘဆုိ်ဒအ်ေြခြပုသည့် 

�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ VAWG အချက်အလက ်စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်တစ်ခုကို 

ေဖာ်ေဆာငခ့ဲ်သည်။ သတငး်အချက်အလက် မေပါက်�ကားေစရန ်

အဆုိပါစနစ်သည် လူပုဂ�ိုလ်တစ်ေယာက်ချငး်စီအတကွ် 

မှတ်ပုံတငန်ပံါတတ်စ်ခုစီ ဖနတ်ီးေပး�ပီး (အမျိုးသားစိစစ်ေရး 

နပံါတ်�ငှ့ ်မတူပါ) အချကအ်လက်များ ကို ၎ငး်နပံါတ်များ�ငှ့ ်

ပူးတွဲေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

အချို�ေသာ စိနေ်ခါ်မ�များသည်လည်း �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ VAWG 

အချက်အလက် စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်အား အြပည့်အဝ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် ကို ဟန ့တ်ားေနခ့ဲ�ပီး၊ ေကာက်ယူရ�ှိေသာ 

အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွးကို ကျဆငး်ေစခ့ဲသည်။ 

ဤစိနေ်ခါ်မ�များတွင ်ေအာက်ပါတို ့ ပါဝငသ်ည်။ 

ဝနထ်မ်း အေြပာငး်အေ���များမ�ေ�ကာင့ ်ေရာက်�ှလိာေသာ 

ဝနထ်မ်းအသစ်များကို ထပ်ခါ ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးရန ်လိုအပ်ြခငး် 

ေလက့ျင့သ်င�်ကားမ�များ လံုေလာက်စွာ မရ�ှိပါက 

ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်စံသတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံေဖာငမ်ျားကို 

ေသချာစွာ မြဖည့်သွငး်�ိငုြ်ခငး် 

ခ�ိုငခဲွ် �ငှ့ ်ခ�ိုငအ်ဆင့တ်ို၌့ အငတ်ာနကလ်ိုငး်ေ�းှမ�သည် 

အွနလ်ိုငး်စနစ်ကို အသံုးြပုရန ်အတားအဆီးတစ်ခုြဖစ်ြခငး် 

 

ဖိလစ်ပုိငအ်မျိုးသမီးများေကာ်မ�ှငသ်ည် �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ 

ကိုယ်ပုိငအ်ချက်အလက် စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်ကို ထနိး်သမ်ိး�ပီး စီမံခန ့ခဲွ်ရန ်

�ငှ့ ်၎ငး်၏လံုြခံုေရးကို ေသချာေစေရးအတကွ် အရငး်အြမစ် 

အကန ့အ်သတ်သာ�ှိသည့် အဖွဲ�အစည်းငယ်ေလးတစ်ခုသာ 

ြဖစ်ေနေသး သည်။ �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ VAWG အချက်အလက် 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်အေနြဖင့ ်အချက်အလကမ်ျားကို နည်းပညာအသံုးြပု၍ 

ခုိးယူခံရြခငး် (hacking) သိုမ့ဟတု် အချက်အလက် လံုြခံုေရးကို 

ချိုးေဖာက်ဝငေ်ရာက် ခံရ�ိငုေ်ြခများကာ၊ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်ပတ်သက၍် လ�ို� ဝှက်ချက်များ 

မေပါက်�ကားေအာင ်ထနိး်သမ်ိး�ိငုရ်န ်ဖိလစ်ပုိငအ်မျိုးသမီးများ 

ေကာ်မ�ငှတ်ွင ်နည်းပညာဆုိငရ်ာ က�မ်းကျငသူ်လည်း 

အားနည်းေလသည်။ 

 

အငဒ်ိနုးီ�ှားတငွ ်စာရငး်ြပုစု�ပီးြဖစ်သည့ ်VAWG ြဖစ်ရပ်များ 

အပါအဝင ်က�ေပါငး်စုံ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များမှ ေကာက်ယူထားသည့် 

အချက်အလက်များကို စုစည်း�ိငုသ်ည့် �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက် စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်တစ်ခုကို 

အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်န ်�ကိုးပမ်း အားထုတ်မ�များ 

စတငလ်ုပ် ေဆာငေ်န�ပီြဖစ်သည် (ဇယားကကွ ်၁၄ ကို�ကည့်ပါ) 

ဇယားကွက် 14 အငဒ်ိနုးီ�ှား KPPA SIMFONI PPA 

စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက် စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ် 

အငဒ်ိနုးီ�ှားတငွ ်အမျိုးသမီးစွမ်းရည်ြမ�င့တ်ငမ်��ငှ့ ်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး (KPPPA) ဝန�်ကီးဌာန၌ 

မူဝါဒများကိုေရးဆဲွရန၊် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းရည်ြမ�င့တ်ငမ်�ကို 

ကူညီေထာက်ပ့ံရန�်ငှ့ ်ကေလးသူငယ်များ၏ သာယာဝေြပာေရး�ငှ့ ်

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး စသည်များကို ေဆာငရွ်ကရ်ာတွင ်

�ိငုင်ေံတာ်သမ�တအား ကူညီေထာက်ပ့ံေပးရန ်

အဓိကတာဝနတ်စ်ရပ်�ှိသည်။ ထိုဝန�်ကးီဌာနသည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

ကေလးသူငယ်များဆီ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေရာက်�ှိေရး 

ချိတ်ဆက်ပူးေပါငး်ြခငး်အတကွ် အြခားဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်

ပူးတွဲအစီအစဉ်ေရးဆဲွမ�များတွင ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သည်။ ထိုအ့ြပင ်

�ိငုင်ေံတာအ်ဆင့အ်ြခားမိတဖ်က်များအား လူမ�ကာကွယ်ေရးအတကွ် 

မူဝါဒလမ်း��နခ်ျက်များ ထတု်ြပနေ်ရးတွငလ်ည်း အခရာြဖစ်သည်။ 

  

အဆုိပါဝန�်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ေဒသ�ငှ့ခ်�ိုငအ်ဆင့ ်

အမျိုးသမီးစွမ်းရည်ြမ�င့တ်ငမ်��ငှ့ ်ကေလးသူငယ် 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး ဌာနများ�ငှ့ ်ကုသမ�ခံယူသူများ၊  

အမ�ကိစ�များ၊ ေထာက်ပ့ံေပးေသာဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်

လ�ဲေြပာငး်��နး်ပုိမ့�များ�ငှ့ ်

ဆက်စပ်သည့် အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

ကေလးသူငယ်များအားကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက ်

ေရးအတကွ် ေပါငး်စည်းထားသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�စငတ်ာများမှ 

စာရငး်သွငး် မှတတ်မ်းတငထ်ားသည့် အမ�ကိစ�များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကို  

ေကာက်ယူစုေဆာငး်သည်။ အလံုးစုံေပါငး်စည်းပါဝငထ်ားသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်� စငတ်ာများအားလံုးမှ မှတပုံ်တငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး်�ငှ့ ်

သတငး်အချကအ်လက ်

များ မှတ်တမ်းတငြ်ခငး်ကို တစ်ပုံစံတည်း မလုပ်�ကေချ။ အချို�သည် 

စာရွက်စာတမ်းြဖင့ ်အမ�ဖိုငတ်ွဲများကို မှတတ်မ်းတငြ်ခငး်အေပါ် 

အားထား�က�ပီး၊ အချက်အလက ်

များကို လအူငအ်ားအသံုးြပု၍ ေပါငး်စည်း�ကသည်။ သိုရ့ာတွင ်

အချို� မှာမူ အမ�ဖိုငအ်ချက်အလက်များကို ကသုမ�ခံယူသူများ၏ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်အမ�ကိစ�အချကအ်လက်များကို ေပါငး်စည်း�ပီး 

ေလလ့ာဆနး်စစ်�ိငုမ်ည့် ကွနြ်ပူတာအေြခြပု 

အချက်အလက်စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်တစ်ခုအတွငး် ထည့်သွငး်�ကသည်။  

 

KPPPA မှ အနွလ်ိုငး်အချက်အလက်စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်တစ်ခုြဖစ်သည့် 
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SIMFONI PPA ကို စတင ်

တည်ေဆာက ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးတငွ ်ဘ�ာေရး �ငှ့ ်

လူသားအရငး်အြမစ်များကို သသိသိာသာ ရငး်�ှးီြမုပ်�ှခ့ဲံသည်။ 

အချို�ေသာ အလံုးစုံေပါငး်စည်းပါဝငထ်ားသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�စငတ်ာများသည် အမ�ကိစ��ငှ့ ်ကုသမ�ခံယူသူတို၏့ 

သတငး်အချကအ်လက်များကို စနစ်အတွငး် 

စတငထ်ည့်သွငး်ေန�က�ပီြဖစ်ေသာလ်ည်း အချို� မှာမူ ကုသမ�ခံယူသူ�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက ်မေပါက်�ကားေအာင ်

လ�ို� ဝှကထ်ိနး်သမ်ိးမ�၊ အချက်အလကက်ာကွယ်ြခငး် �ငှ့ ်လံုြခံုေရး 

စသည်တိုအ့ေပါ် စုိးရိမ်ေ�ကာင့�်ကမ�များေ�ကာင့ ်၎ငး်ကဲသ့ိုလ့ုပ်ရန ်

ဆ��မ�ှိ�ကေသးေပ။ SIMFONI PPA အတွငး်သို ့ အချက်အလက် 

ထည့်သွငး်မ�ေပါ်မူတည်�ပီး KPPPA သည် အချိန�်ငှ့တ်ေြပးညီဟု 

ေခါ်ဆုိ�ိငုသ်ည့် အချကအ်လက်ေပါငး်စည်းမ��ငှ့ ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�များကို လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည်။ ဤစနစ်သည် VAWG 

အချက်အလက်�ငှ့ ်ေဒသ�ငှ့ခ်�ိုငအ်လိကု် လူဦးေရ �ငှ့ ်

ရပ်ရွာလူထအုချကအ်လက် (လူဦးေရအချက်အလက်၊ 

ဆငး်ရဲမဲွေတမ���နး်အချက်အလက် �ငှ့ ်အလုပ်လက်မ့ဲ 

ဦးေရအချကအ်လက်) များအား ေပါငး်စပ်ကာ 

အလ�ာလိကု်ြပသ�ိငုသ်ည်။

ကိုးကား UNICEF, ကေလးသူငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက်များ၏ အရငး်အြမစ်များအား ြပနလ်ည်သံုးသတ်အကဲြဖတ်မ� (၂၀၁၇)
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အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားတငွ ်အချို�ေသာ ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်

ေအဂျငစီ်များ (ဥပမာ ရဲတပ်ဖွဲ�၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ�ငှ့ ်

ခုိလ�ံရာေနရာများ) တွင ်သတ်မှတ်ထတုေ်ဖာ်ထား�ပီး 

အစီရငခံ်တိုင�်ကားထားသည့် VAWG ြဖစ်ရပ်များအတကွ် 

မှတ်ပုံတငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး် သိုမ့ဟတု် 

မှတတ်မ်းထနိး်သမ်ိးြခငး်စနစ်များ �ှိ�က�ပီး၊ ထိုအဖွဲ�အစည်းများသည် 

VAWG အချကအ်လက်များကို ပုံမှနေ်ကာက်ယူေလ ့�ှိ�ကသည်။ 

အြခားဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များမှာမူ VAWG 

အချက်အလက်များကို ေယယုယျအားြဖင့ ်ေကာက်ယူေလမ့�ှိ�ကေပ။ 

(အမျိုးသမီးေရးရာ အဖွဲ�များ၊ ေဆး�ံုများ၊ ကျနး်မာေရး ေဆးခနး်များ၊ 

ေကျာငး်များ�ငှ့ ်တက� သိလု်များ) 

 

VAWG စာရငး်သွငး်မှတ်ပုံတငြ်ခငး် သို ့ မှတတ်မ်းများသမ်ိး ဆည်း 

ြခငး်စနစ်များ�ှိ�ပီး စတငဝ်ငေ်ရာက်သည့် ေနရာများြဖစ်သည့် 

ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များသည် 

ြဖစ်ရပ်တိုငတ်နး်မ�မှတတ်မ်းများကို များေသာအားြဖင့ ်

သမ်ိးဆည်းထားေလ ့�ှိ�ကသည်။ စတငဝ်ငေ်ရာက်သည့် 

ေနရာများသည့် ပုံမှတ်အားြဖင့ ်ခ�ိုငခဲွ်�ငှ့ ်ခ�ိုငအ်ဆင့မ်ျား (ခ�ိုင�်ံု း 

သိုမ့ဟတု် ခ�ိုငခဲွ်�ံုး ရဲဌာန) ြဖစ်တတ်�ကသည်။ သိုရ့ာတွင ်တခါတရံမူ 

VAWG ြဖစ်ရပ်များကိ ုေဒသအဆင့၌် တိုငတ်နး်�ပီး၊ 

စာရငး်သွငး်ြခငး်များလည်း �ှ�ိိငုသ်ည်။ (ေဒသအဆင့ ်ရဲစခနး် သို ့ 

ေဆး�ံုများ) 

 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များသည် စဝငဝ်ငခ်ျငး် အချိန�်ငှ့ ်

ေနရာ၌�ှိေသာ မှတတ်မ်းသမ်ိးဆည်းြခငး်�ငှ့ ်

မှတ်ပုံတငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး်များ ေကာငး်မွနမ်� �ှိသမ�သာ 

မှနက်နေ်ကာငး်မွနမ်ည်ြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်စတငဝ်ငခ်ျငး် ေနရာ�ှိ 

စာရငး်သွငး်ြခငး် စနစ်များတိုးတက်ေကာငး်မွန�်ပီး၊ 

ဝနထ်မ်းများအတကွ် သငတ်နး်များ ရ�ှိြခငး်အား ေသချာေစမ�သည် 

အတိငုး်ထက်အလနွ ်အေရး�ကီးသည်။ (ကေမ�ာဒးီယား�ှိ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများမှ ေရးဆဲွထားသည့် အမ�တွဲမှတ်ပုံတငြ်ခငး် 

ေဖာငပုံ်စံများအတကွ် ေနာက်ဆကတ်ွဲ ခ ကို �ကည့်ပါ) ၎ငး်တွင ်

ခံစားရသူများ�ငှ့ပ်တသ်ကသ်ည့် သတငး်အချက်အလက် 

အေသးစိတက်ို စာရငး်သွငး်၊ မှတတ်မ်းတငထ်ားြခငး်အား 

ေသချာေစရန ်ေဆာငရွ်က်ြခငး် ပါဝငသ်ည်။ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလကတ်ွင ်ေကာက်ယူရမည့် သတငး်အချကအ်လက် 

အမျိုးအစားများတွင ်ေအာက်ပါအချကမ်ျား ပါဝငသ်င့သ်ည် 

 
သတငး်အချကအ်လက်များ မေပါက်�ကားေအာင ်

လ�ို� ဝှကထ်ိနး်သမ်ိးမ��ငှ့ ်လံုြခံုေရးမူဝါဒများကို အေလးထားရန ်

အချို�ေသာ�ိငုင်မံျားသည် ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများများ၏ 

နာမည်ကို မေကာက်ယူဘ၊ဲ မှတ်ပုံတငန်ပံါတတ်စ်ခု အသစ်ဖနတ်ီးရန ်

ေရွးချယ်ေလ�့ှိ�ကသည်။ အဆုိပါမှတ်ပုံတငန်ပံါတ်သည် 

�ိငုင်သံားမှတ်ပုံတင ်နပံါတ်မဟတု်ဘ၊ဲ အမ�ကိုမျက်ေြခမြပတ် 

လိကု်�ိငုရ်န ်အတွက်ြဖစ်သည်။ 

 

မူးယစ်ေဆးဝါး�ငှ့ ်ရာဇဝတ်မ�ဆုိငရ်ာ 

ကလုသမဂ��ံုး (UNODC) မှ ၂၀၁၆ 

ခု�စ်ှတငွ ်“စာရငး်အငး်ြပုစုရန ်

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်မ�ခငး်များအား 

အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ 

အဆင့ခဲွ်ြခားသတ်မှတ်မ� (ICCS)”၂ ကို 

ေရးသားထတု်ေဝခ့ဲသည်။ 

၎ငး်မူေဘာငသ်ည် စာရငး်အငး်ြပုစုရန ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်

မ�ခငး်များအား အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ အဆင့ခဲွ်ြခား သတ်မှတ်ြခငး်ကို 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာအချက်အလက် အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ချက်များ�ငှ့ ်

ခဲွဖယ်ြခငး်များအတကွ် သက်ဆုိငသ်ည့် 

အချို�အစိတ်အပုိငး်များ�ငှ့အ်တူ ေဖာ်ြပေပးထားသည်။ 

မ�ခငး်စာရငး်အငး်များကို �ိငုင်တံကာတငွ ်ယှဉ်ထိုး�ကည့်�ိငုမ်��ငှ့ ်

ကျိုးေ�ကာငး်ညီ�ွတ်မ�ကို တိုးြမ�င့ရ်န�်ငှ့ ်�ိငုင်အံဆင့�်ငှ့ ်

�ိငုင်တံကာအဆင့မ်ျား�ှိ ဆနး်စစ်ေလလ့ာမ� အရည်အေသွးများ 

တိုးြမင့လ်ာေစရနအ်လိုင့ာှ ၎ငး်ကို �ိငုင်တံကာမှ 

သေဘာတူညီထားေသာ သေဘာထားများ၊ အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ချက်များ�ငှ့ ်

အေြခခံမူဝါဒများအေပါ်အေြခခံထားသည်။  

 
ICCS သည် မတူညီသည့် မ�ခငး်များဆုိငရ်ာ တရားေရး 

အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်တရားစီရငပုိ်ငခွ်င့မ်ျားအ�ကား�ှိ 

စာရငး်အငး်ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များကို စနစ်တကျ ထုတ်ြပနမ်��ငှ့ ်

��ငိး်ယှဉ်မ�များအတကွ် မူေဘာငတ်စ်ခုကို ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ 

�ိငုင်တံကာ�ငှ့ ်ေဒသအဆင့မ်ျား၌ ICCS ကို �ိငုင်မံျားအ�ကား�ှိ 

မ�ခငး်အချက်အလက်များကို ��ငိး်ယှဉ်ေလလ့ာ�ိငုမ်� 

တိုးတက်ေကာငး်မွနလ်ာေစရန ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

စံသတ်မှတ်ထားေသာ အေြခခံအယူအဆများ �ငှ့ ်

အဓိပ�ါယ်ဖငွ့ဆုိ်ချက်များသည် အချကအ်လက် ေကာက်ယူြခငး်၊ 

ဆနး်စစ်ေလလ့ာြခငး်�ငှ့ ်အချက်အလက်များကို ြဖန ့ေ်ဝြခငး်များတွင ်

စနစ်တကျြဖစ်လာေစရန ်လုပ်ေဆာငေ်ပးေလသည်။ �ိငုင်အံဆင့တ်ွင ်

• ခံစားလွတ်ေြမာက်လာသူ၏ လိင်ြဖစ်တည်မ� 

• ခံစားလွတ်ေြမာက်လာသူ၏ အသက်အရွယ် 

• တစ်�ကိမ်တည်းသာြဖစ်ေသာ အ�ကမ်းဖက်မ� သို ့ 

ထပ်ဖနတ်လဲလဲြဖစ်ေသာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

• ခံစားလွတ်ေြမာက်လာသူ၏ နာမည် သိုမ့ဟုတ် မှတ်ပံုတငန်ပံါတ် 

• �ကံုေတွ� ခဲ့ရသည့် အ�ကမ်းဖက်မ�အမျိုးအစား (�ကံုေတွ� ခဲ့ရသည့် 

အ�ကမ်းဖက်မ�အမျိုးအစားအားလံုးကို စာရငး်သွငး်ပါ) 

• အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် တည်ေနရာ 

• အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� 

• အ�ကမ်းဖက်မ�ေ�ကာင့ရ်�ှီလာသည့် ဒဏရ်ာအမျို းအစားများ 

• အ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလွနသ်ူ (များ)၏ နာမည် 

• ဖက်မ�ကျူးလွနသ်ူ (များ)၏ လိငြ်ဖစ်တည်မ� 

• လက်နက်အသံုးြပုမ� 

• လက်နက်အမျို းအစား 

• အ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလွနသ်ူ (များ)၏ အသက် 

• ခံစားလွတ်ေြမာက်လာသူကို ��နး်ပိုလ့�ဲေြပာငး်ခဲ့သည့် ေအဂျငစ်ီ 

• ခံစားလွတ်ေြမာက်လာသူကို ေပးခဲ့သည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

• ခံစားလွတ်ေြမာက်လာသူ�ငှ် ့ အ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလွနခ်ဲ့သူ၏ ဆက်ဆံေရး 
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ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ဆနး်စစ်ေလလ့ာြပုလုပ်ရနအ်တကွ် မဟတု်ဘ ဲ

ဥပေဒေရးရာအရ သာ ထတု်ြပနေ်လ�့ှသိည့် စာရငး်အငး်ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို ပုံစံကျ၍ စနစ်တကျစွာ 

ထုတ်ြပန�်ိငုရ်နအ်တကွ် စံပုံစံ တစ်ခုအေနြဖင့ ်ICCS ကို 

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ထို ့ြပင ်ICCS သည် 

ကွဲြပားြခားနားေသာစာရငး်အငး်စနစ် သိုမ့ဟတု် တရားေရးရာ 

မူေဘာငမ်ျား �ှိ�ကသည့် ေအဂျငစီ်များ�ကားတွင ်လည်းေကာငး်၊ 

မတူညီေသာ အချက်အလက်အရငး်အြမစ် (စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

မှတတ်မ်းများ သိုမ့ဟတု် ပျံ� �ှံ ့ြဖစ်ပွားမ�ဆုိငရ်ာ စစ်တမ်းများ) �ကားတငွ ်

လည်းေကာငး်  အချကအ်လက်များကို စံသတ်မှတ်ချက် တူညီေစကာ 

တသားတည်း ြဖစ်ေစသည်။ 

 

စာရွက်စာတမ်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ကွနြ်ပူတာြဖင့ြ်ဖစ်ေစ �စ်ှမျိုးစလံးုြဖင့ ်

ြဖစ်ေစ စာရငး်သွငး်ြခငး် သိုမ့ဟတု် မှတတ်မ်း 

သမ်ိးဆည်းြခငး်စနစ်များ �ှိ�ကေသာ ဝန�်ကီးဌာနများ သိုမ့ဟတု် 

ေအဂျငစီ်များတွင ်၎ငး်တို၏့ စာရငး်သွငး်မှတ်ပုံတငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် 

မှတတ်မ်းသမ်ိးဆည်းြခငး်စနစ်များ အတွငး်သို ့ VAWG 

အြဖစ်သတ်မှတထ်ား�ပီး၊ ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများထံ 

အစီရငခံ်တငြ်ပထားသည့် အြဖစ်အပျက်များ အားလံုးကို 

ေနစ့ဉ်စာရငး်သွငး် မှတ်တမ်းတငထ်ားရနမှ်ာ အေရး�ကီးသည်။ 

စာရငး်သွငး်ြခငး် သိုမ့ဟတု် မှတ်တမ်းများသမ်ိးဆည်းြခငး် 

စနစ်များအေနြဖင့ ်အချကအ်လက်များကိ ု

သတ်မှတ်ထားသည့်အချိနအ်တိငုး် ပုံမှန ်(လစဉ် သိုမ့ဟတု် 

သံုးလတစ်�ကိမ်) စုစည်းြခငး်ကို ြပုလုပ်�ိငုရ်နလ်ည်း အေရး�ကီးသည်။ 

သိုမှ့သာ အချက်အလက်များကို ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ် များမှ 

ပုံမှန ်ဆနး်စစ်ေလလ့ာ�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ ဥပမာ မေလး�ှား�ိငုင်တံွင ်

အမျိုးသမီး၊ မိသားစု �ငှ့ ်ရပ်ရွာ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး ဝန�်ကီးဌာန၌ 

မှတတ်မ်းများ သမ်ိးဆည်းြခငး်စနစ်တစ်ခု �ှိ�ပီး၊ VAWG 

အချက်အလက်များကို ပုံမှနေ်ကာက်ယူကာ စပရတ�်ှိ(ထ်) 

(spreadsheet) ပုံစံထဲတွင ်ေပါငး်စု၍ ၎ငး်ကို စာအုပ်ငယ်ပုံစံြဖင့ ်

(hard copy ြဖင့)် မှတ်တမ်း အြဖစ် ပုံ�ှပ်ိကာ သမ်ိးစည်းသည်။ 

 

စတငဝ်ငခ်ျငး်၌ စာရငး်သွငး်ယူသည့်ေဖာငပုံ်စံများ သိုမ့ဟတု် 

အချက်အလက်သွငး်ယူြခငး် ေဖာငပုံ်စံများ�ငှ့ ်ဆကလ်ျဉ်းသည့် 

ြပဿနာများေ�ကာင့ ်အချက်အလက် ေကာက်ယူရနြ်ခငး်တွင ်

ကန ့သ်တ်ချက်များ�ငှ့ ်စိနေ်ခါ်ချက်များသည်လည်း ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်

တည်�ှိေနသည်။ ဤအချကက်ို�ကည့်ြခငး်ြဖင့ ်အချကအ်လက်များကို 

စတငဝ်ငခ်ျငး်၌ အချကအ်လက်ေကာကယူ်ြခငး်အား 

ပုိမုိေကာငး်မွနေ်စရန ်အေရး�ကီးသည်ကို ြမင�်ိငုသ်ည်။ ဇယား ၆ သည် 

အ�မဲလိလုို တည်�ှိတတ်သည့် VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူြခငး်၏ အကတအ်သန ့မ်ျား�ငှ့ ်

စိနေ်ခါ်ချက် ေြမာက်ြမားစွာကို သတ်မှတ်ေဖာြ်ပထားသည်။ ထို ့ြပင ်

အဆုိပါစိနေ်ခါ်မ�များ အတကွ် ေြဖ�ငှး်�ိငုမ်ည့်နည်းလမ်းများကိလုည်း 

အကျဉ်းချံုး ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

 

 
အကန ့်အသတမ်ျား/စိန်ေခါ်ချက်များ ြဖစ်�ိငုသ်ည့် ေြဖ�ှငး်နည်းများ 

 

ဇယား 6 အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များ စာရငး်သွငး်ြခငး်/ 

မှတ်တမ်းတငသ်ိမ်းဆည်းြခငး်စနစ်များ၏ အကန ့အ်သတ်များ/ စိနေ်ခါ်ချက်များ �ငှ့ ်ေြဖ�ှငး်�ိငုမ်ည့် နည်းလမ်းများ 

က�များအလိုက် တသတ်မတတ်ည်းြဖစ်ေသာ VAWG ဆုိငရ်ာ 

အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ချက်များ �ငှ့ ်VAWG အမျိုးအစားများအတွက် 

အလားတူသည့် ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းနည်းများကို အသံုးြပုြခင်းြဖင့ ်

အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ VAWG 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ်  �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ ြပစ်မ�ေြမာက်ေသာ 

ြပစ်ဒဏက်ျူးလွနမ်�များ (အထူးသြဖင့ ်ရဲစခနး်များ �ငှ့ ်

တရားစီရငမ်�စနစ်)  

၏ အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ချက်များ�ငှ့ ်ညီ�ွတ်ေစြခငး်  

 

တသတ်မတ်တည်းြဖစ်ေသာ VAWG အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ချက်များ �ငှ့ ်

VAWG အမျိုးအစား ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခငး်များကို 

�ှငး်လငး်ြပတ်သားမ��ှိေရး အတွက် အေထာက်အကူေပးရန ်

အချို � �ိငုင်မံျားသည် VAWG ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ (ကျနး်မာေရး၊ 

လူမ�ဖူလ�ံေရး၊ ကေလး သူယ်ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး၊ 

ခိုလ�ံရာေနရာများ၊ အကူအညီ ရယူရန ်ဆက်သွယ်ရမည့် 

ဖုနး်နပံါတ်များ၊ ရဲများ၊ အစိုးရေ�ှ�ေနများ၊ တရား�ံုးများ �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

အမျိုးသမီးေရးရာအဖွဲ�များ) ၏ကိုယ်စားလှယ်များြဖင့ ်

ဖွဲ �စည်းထားသည့် နည်းပညာဆုိငရ်ာအလုပ်အဖွဲ� သိုမ့ဟုတ်  

ေကာ်မတီတည် ဖွဲ�စည်းရန ်ေရွးချယ်�ိငု�်ကသည်။ 

ကန ့်သတမ်�များ�ိှ�ပီး တသမတတ်ည်းမြဖစ်သည့် VAWG 

ဆိငုရ်ာ အဓိပ�ါယဖွ်င့ဆ်ိခုျကမ်ျား�ငှ့ ်က�များ၊ 

ဝန်�ကးီဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီများအ�ကား VAWG 

အမျိုးအစား ခွဲြခားသတမှ်တမ်�များသည် (ကျနး်မာေရး၊ 

လူမ�ဖူလ�ံေရး၊ ကေလးသူငယ် ကာကယွ ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး၊ 

ခုိလ�ံရာေနရာများ၊ အကူအညီရယရူန ်

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုနး်နပံါတ်များ၊ ရဲများ၊ အစိုးရေ�ှ�ေနများ၊ 

တရား�ုံးများ �ငှ့ ်အမျို းသမးီေရးရာအဖဲွ�များ) 

က�များအလိုက် အချက်အလက်များ စုေပါငး်ြခငး်ကို 

အတားအဆီး ြဖစ်ေစသည ်
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အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 95 

 

ေအာက်ပါမတူညီသည့် အ�ကမ်းဖက်မ�ပံုစံများအား ပိုမို၍ 

အေသးစိတ်သည့် အမျိုးအစားခွဲြခားသတ်မှတ်ြခငး်အား ြပုလုပ်ေစြခငး် 

• �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ� (မသနစ်ွမ်း သို ့ ပံုပျက်ပနး်ပျက်ြဖစ်ေစသည့ ်

�ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�၊ ဒဏရ်ာအနာတရများ ရ�ှိေစသည့် 

�ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�၊ ဒဏရ်ာအနာတရ ရ�ှမိ� မ�ှသိည့် 

�ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�၊ လက်နက် သိုမ့ဟုတ် မာေကျာသည့် 

အရာဝတ� ုအသံုးြပုသည့် �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�) 

• လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ� (လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ တိုက်ခိုက်မ�၊ 

အဓမ�ြပုကျင့မ်�၊ လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ ထိပါးေ�ာှင့ယ်ှက်မ�) 

• စိတ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� (လ�မ်းမိုးချုပ်ကိုငသ်ည့် အြပုအမူများ၊ 

�ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ အ��ရာယ်ြပုမည့်ဟု �ခိမ်းေြခာက်မ�များ၊ 

သိမ်ငယ်ေအာငြ်ပုလုပ်ြခင်း သိုမ့ဟုတ် အ�ှက်ရေစြခငး်) 

• စီးပွားေရးအရ အ�ကမ်းဖက်မ� (ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့မ�ကို ပိတ်ပငြ်ခငး်၊ 

ေငေွ�ကးအရ ထည့်ဝငေ်ပးရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး်၊ အစားအစာ�ငှ့ ်အေြခခံ 

လိုအပ်ချက်များကိုေပးရန ်ပိတ်ပငြ်ခင်း၊ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်

အလုပ်အကိုငမ်ျား လက်လှမ်းမီရ�ှိမ�ကို ထိနး်ချုပ်ထားြခငး်) 

 

အြခား အ�ကမ်းဖက်မ�ပံုစံများအေပါ် အချက်အလက်များ 

ေကာက်ယူြခင်းကို VAWG အမျိုးအစားခွဲြခားသတ်မှတ်ြခငး်အတွက်  

ထည့်သွငး်စဉ်းစား�ိငုသ်ည်။ 

• အမျိုးသမီးြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်သတ်ြဖတ်ြခင်း 

• လူကုနက်ူးြခငး် 

• လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ ေခါငး်ပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 

• ကေလးသူငယ်�ငှ့ ်အရွယ်မေရာက်မီ အိမ်ေထာငြ်ပုြခငး် 

• အက်စစ်�ငှ့ပ်တ်သက်သည့်အ�ကမ်းဖက်ြခငး် 

• လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာထိပါးေ�ာှင့ယ်ှက်ြခငး် 

 
 

VAWG အမျိုးအစားများအား အလွနအ်မငး် 

ေယဘူယျကျသည့် အမျိုးအစားများအတွငး်သို ့ 

ြပည့်စုံလံုေလာက်မ�မ�ှိစွာ ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခငး် -  

�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ၊ လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ၊ စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ �ငှ့ ် 

စီးပွားေရးဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ကန ့သ်တ်မ�များ�ှိ�ပီး အဓိပ�ါယ်မ�ှိသည့် အ�ကမ်းဖက်ြခငး် 

ေတွ� �ကံုခံစားခဲ့ရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအား အသက်အရွယ်အလုိက် 

အမျိုးအစားခွဲြခားသတ်မှတ်ြခငး် (၀-၁၇ �စ်ှ၊ ၁၀-၁၉ �စ်ှ၊ 

၁၅-၅၉ �စ်ှ)�ငှ့ ်အချက်အလက်များ ထပ်ေနသည့် 

အမျိုးအစားခွဲြခားသတ်မှတ်ြခငး် (၀-၁၈ �စ်ှ �ငှ့ ်၁၈-၂၅ �စ်ှ 

အုပ်စုများတွင ်အသက် (၁၈) �စ်ှ�ှေိသာ 

အမျိုးသမီးများသည် အုပ်စုတစ်ခုတည်း သိုမ့ဟုတ် 

် ံ  ် ါ ် ိ ် ်  

အသက်အရွယ်အလိုက် အုပ်စုများအား ခွဲြခားသတ်မှတ်�ိငုရ်န ်အချက်အလက်များကိ ု

ခံစားလွတ်ေြမာက်လာသူများ၏ အမှန�်ှိေသာ အသက်အရွယ်ကို �စှ်အလိုက် 

ေကာက်ယူ�ပီး မှတ်တမ်းတငသ်င့သ်ည်။ အကယ်၍ ထုိကဲသ့ို ့ ြပုလုပ်ရနမ်ြဖစ်�ိငုပ်ါက 

မိနး်ကေလးများ (၀ - ၁၇ �စှ်�ကား) �ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ (၁၈ �စှ် �ငှ့ ်အထက)် အား 

ခွဲြခား၍ သတ်မှတ်ြခင်းသည် အေကာငး်ဆုံးြဖစ် သည်။ ၎ငး်ထက်ပိုသည့် 

ခွဲြခားသတ်မှတ်ရနအ်တွက် ကျိုးသင့ေ်�ကာငး်သင့ ်တိုးလာမ� (logical increments)  (၀ 

- ၄ �စှ်၊ ၅ - ၉ �စှ်၊ ၁၀ - ၁၄ �စှ်၊ ၁၅ - ၁၇ �စှ်) �ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအတွက် ၁၀ �စှ်တိုး 

သတ်မှတ်မ� ပံုစံများအတိုငး် ြပုလုပ်�ိငုသ်ည် (၁၈ - ၂၄ �စှ်၊ ၂၅ - ၂၉ �စှ်၊ ၃၀ - ၃၉ �စှ်၊ 

၄၀ - ၄၉ �စှ်၊ ၅၀ - ၅၉ �စှ်၊ ၆၀ �စှ�်ငှ့အ်ထက်) 
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စာရွက်စာတမ်း အေြခြပုသည့ ်မှတ်ပုံတင ်စာရငး်သွငး်ြခငး် 

သိုမ့ဟတု ်မှတတ်မ်း သမ်ိးဆည်းသည့်ပုံစံများ �ငှ့ ်

ကွနြ်ပူတာအေြခြပုသည့် စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်စနစ်များကို ဥပေဒများ �ငှ့ ်

အသစ်ထကွ်ေပါ်လာသည့် VAWG ပုံစံများ 

(အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ထိခုိက်ေစာက်ားမ� 

သိုမ့ဟတု ်အဓမ�ြပုကျင့မ်�၊ လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ေခါငး်ပုံြဖတ် 

အြမတ်ထတုမ်�၊ ချဉ်းကပ်ေချာငး်ေြမာငး်မ�၊ အွနလ်ိငုး်တွင ်

အ�ကှ်ရေစမ� စသည်တို�့ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�အမျိုးအစားများ) ၏ ေြပာငး်လလဲာမ�များအေပါ် 

လိကု်၍ ထငဟ်တ်ေစရန ်ပုံမှန ်မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်�များ မြပုလုပ်�ကေပ။ 

အကယ်၍သာ ၎ငး်တိုက့ို ပုံမှနမွ်မ်းမံြပငဆ်ငြ်ခငး် မ�ှိပါက 

အထက်ေဖာ်ြပပါ အသစ်ထကွ်�ှလိာေသာ VAWG အမျိုးအစားများ 

အား “အြခား” ဟု အမျိုးအစားများ�ငှ ်အချက်အလက် စနစ်များတွင ်

   

  

 

ဝန�်ကီးဌာနများ၊ ေအဂျငစ်ီများ �ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများသည် စာရွက်စာတမ်း အေြခြပုသည့ ်

မှတ်ပံုတငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် မှတ်တမ်းသမိ်းဆည်းသည့် ေဖာငပ်ံုစမံျား �ငှ့ ်

ကွနြ်ပူတာြဖင့ ်စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်စနစမ်ျားကုိ ေနာက်ဆံုးေပါ် ြဖစ်ေစ�ပီး ဥပေဒအသစ်များတွင ်

ပါဝငသ်ည့် VAWG ပံုစံများ �ငှ့ ်အတည်ြပု သတ်မှတ်�ပီးြဖစ်သည့် 

အသစ်ထွက်ေပါ်လာေသာ VAWG ပံုစမံျားကုိ ထည့်သွငး်ပါဝငမ်��ှိေစရန ်တစ်�စှ်တစ်ခါ 

ြပနလ်ည်သံုးသပသ်င့သ်ည်။ “အြခား” ဟု အမျိုးအစားသတ်မှတ်ြခငး်ထက် တိတိကျကျ 

အမျိုးအစားတစ်ခုေအာက်တွင ်အချက်အလက် ေကာက်ယူြခငး်က အေကာငး်ဆံုးြဖစ်သည်။  

 

အချို� �ိငုင်မံျားသည ်အထက်ပါရည်ရွယ်ချက်အတွက် VAWG 

အချက်အလက်ေကာက်ယူြခငး်ဆိုငရ်ာ ေအဂျင့မ်ျား�ကား အလုပ်အဖွဲ� သိုမ့ဟုတ် 

ေကာ်မတီဖွဲ�ကာ တစ်�စှ်တစ်ခါ စုေဝးေစသည်။ မညသ်ိုပ့င ်ဆိုေစကာမူ ဝန�်ကီးဌာနများ သို ့ 

ေအဂျငစ်ီများအေပါ် ၎ငး်တုိ၏့ ပံစုံများ �ငှ့ ်အချက်အလက် စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစမ်ျားအား 

မွမ်းမြံပငဆ်ငရ်နအ်တွက် အဆိုပါ ေအဂျင့မ်ျား�ကား အလုပ်အဖွဲ� မှ မညမ်�လ�မ်းမိုး�ိငုမ်ည် 

ဆိသည်အချက်ကိ ထည်သငး်စဉ်းစားသငသ်ည်။ 

 

VAWG အမ�များကို စာရငး်သွငး်ြခငး်�ငှ့ ်

မှတ်ပုံတငြ်ခငး်များတွင ်

ကျိုးေ�ကာငး်မညီ�ွတ်မ�များ�ငှ့ ်အချိနေ်�ာှင့ေ်�းှမ�များ 

စာရငး်သွငး်မှတ်ပံုတငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ ်မှတ်တမ်းတငသ်ိမ်းဆည်းြခငး် 

စနစ်များကို ပံုမှနအ်သံုးြပု၍ ထုတ်ေဖာ်သတ်မှတ်�ပီးသည့် VAWG 

ြဖစ်ရပ်များအားလံုးကို စာရင်းသွငး်၍ ေအဂျငစ်ီများ�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများထံ အစီရငခ်ံရနမ်ာှ အေရး�ကီးသည်။ 

အချက်အလက်များကို သတငး်ပိုတ့ိုင်�ကားသည့် အချိနမ်ှာပင ်

ေ�ာှင့ေ်�းှြခငး်မ�ှိဘဲ မှတ်တမ်းတငက်ာ စာရင်းသွငး်မှတ်ပံုတငြ်ခင်း သို ့ 

မတ်တမ်းတငသ်ိမ်းဆည်းြခငး် စနစ်ထဲသ ိထည်သငး်သငသ်ည် 

 
မြပည့်စုံေသာ အချက်အလက်များ (မြပည့်စုံေသာ 

ေဖာငပုံ်စံများ၊ ေပျာက်ဆံုးေနေသာ 

အချက်အလက်များ) 

ေဖာငပ်ံုစံများအားလံုးအတွက် အ�ကမ်းဖက်မ�ကိ ုေတွ� �ကံုခံစားခဲ့ရသူ 

သိုမ့ဟုတ် ကျုးလွနခ်ဲ့သူ၊ အမ��ငှ့ ်ြဖစ်ရပ်ဆုိင်ရာ သတငး်အချက်အလက်၊ 

ေပးခဲ့ေသာဝနေ်ဆာငမ်� စသည်များ အပါအဝင ်အပိုငး်များအားလံုးတွင ်

မည်ကဲသ့ို ့ ြဖည့်သွငး်ရမည်�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ �ှငး်လငး်ေသာ��န�်ကားချက်များ 

ေပးေဆာငသ်င့သ်ည်။ ထုိ ့ြပင ်အပိုငး်တစ်ခုစီအလိုက် ေသချာမသိ�ှိေသာ 

သတငး်အချက်အလက်အတွက ်ေခါငး်စဉ်တစ်ခု ပါသင့သ်ည်။ သိုမ့ှသာ 

မည်သည့်ေဆာငရွ်က်မ� သိုမ့ဟုတ် အပိုငး်မ� ေဖာငပ်ံုစံများတွင ်မြဖည့်ဘဲ 

ကွက်လပ်ကျနရ်စ်မည် မဟုတ်ေပ။ 

စာရွက်စာတမ်းအေြခြပု သိုမ့ဟုတ် ကွနြ်ပူတာအေြခြပု 

အချက်အလက် စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်စနစ်များ�ငှ့ ်VAWG 

အချက်အလက်ေကာက်ယူြခငး်ဆိုငရ်ာ ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ် 

လ�ို� ဝှက်ချက်များမေပါက်�ကားေရး မူဝါဒများအေပါ် 

ဝနထ်မ်းများအ တွက် ေလက့ျင့သ်င�်ကားမ� မ�ှိြခငး်။ 

ေလက့ျင့သ်င�်ကားထား�ပီးေသာ ဝနထ်မ်းများ၏ 

အချိန�်ကာလာသည့်�ငှ့အ်မ� အရညအ်ေသွး 

ကျဆငး်လာမ�သည ်အချို�ေသာ ဝန�်ကီးဌာနများ သိုမ့ဟုတ် 

ေအဂျငစီ်များ၌ စိနေ်ခါ်မ�တစ်ရပ် ြဖစ်သည်။ 

(ရဲအရာ�ှိများသည် မ�ကာခဏဆိသုလုိ အလှည့်ကျ 

  

ဝနထ်မ်းများအတွက် ေကာငး်မွနေ်သာသငတ်နး်တစ်ခုတွင ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ၊ မိသားစုများ �ငှ့ ်လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်အေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ��ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ ��ေထာင့မ်ျားစွာ ပါဝငသ်ည်။ 

ေလ့ကျင့သ်င�်ကားမ�များတွင ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများမှ တုိင�်ကားမ�များကုိ 

ရယူြခငး်၊ မှတ်ပံုတငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် တုိင�်ကားြခငး် ေဖာငပ်ံုစမံျားအား 

ြဖည့်သွငး်ြခငး်၊ ကျင့ဝ်တ်၊ လ�ို� ဝှက်ချက်များ မေပါက်�ကားေရး �ငှ့ ်လုံြခံုေရးမူဝါဒများကုိ 

ေလးစားြခငး် စသည်များ လ�မ်းြခံုပါဝငသ်င့သ်ည်။ 

ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်VAWG မှ ခံစားလွတ်ေြမာက်လာသူများမှ သက်ဆိုငရ်ာ 

သတငး်အချက်အလက်များေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်စာနာငဲည့�ာစွာ ေမးခွနး်များ ေမးြခငး်၊ 

ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်ခံစားလွတ်ေြမာက်လာသူများ၏ လုံြခံုေရးကုိ ေ�ှး��ေသာအားြဖင့ ်

မ�ှိမြဖစ်သည့် လ�ို� ဝှက်ချက်များမေပါက်�ကားေရး�ငှ့် ကျင့ဝ်တ်ဆိုငရ်ာ အေြခခံမမူျားအား 

ေလးစားြခငး်�ငှ့ ်စာနာမ�မ�ှိသည့ ်ေမးခွနး်များြဖင့ ်ခံစားလွတ်ေြမာက်လာသူများအား 

ြပနလ်ည်၍ စိတ်ဒဏရ်ာ ရေစြခငး်မှ ကာကွယ်ြခငး်များအေပါ် ေလ့ကျင့သ်င�်ကားမ�များ 

ရ�ှိထားသင့သ်ည်။ 

စီမံခန ့ခ်ွဲမ� �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် အမ�ကိစ� စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် 

စနစ်များသည ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ေ�းှေကွးတတ်ကာ 

အေြခခံအုတ်ြမစ် (လ�ပ်စစ် �ငှ့ ်အငတ်ာနက်လုိငး်) များ၊ 

ပစ�ည်းကိရိယာ (ကွနပ်ျူတာ/ တပ်ဘလက်များ �ငှ့ ်

အငတ်ာနက်) �ငှ့ ်ဝနထ်မ်းများ၏ စွမ်းေဆာင�်ိငုမ်� 

(ဝနထ်မ်းများ �ငှ့ ်�ကီး�ကပ်သူများ�ကား ကွနြ်ပူတာစနစ်သို ့ 

အကူးအေြပာငး် ကာလတွင ်တသမတ်တည်းမြဖစ်မ�) 

စသည်တိ ုအပါအဝင ်စိနေ်ခါ်မ�များစွာ �ှိတတ်သည်။ 

စာရွက်စာရွက်အေြခြပုသည့်စနစ်မ ှကွနြ်ပူတာအေြခြပုသည့်စနစ်သို ့ 

အကးူအေြပာငး်အတွင ်ခ�ိုင၊် ခ�ိုငခ်ွဲ �ငှ့ ်�ိငုင်အံဆင့မ်ျား၌ အေြခခံအုတ်ြမစ် 

(လ�ပ်စစ ်�ငှ့ ်အငတ်ာနက်လိုငး်)၊ ပစ�ည်းကိရိယာ (ကွနြ်ပူတာများ/ 

တပ်ဘလက်များ) �ငှ့ ်ဝနထ်မ်းများ၏ စွမ်းေဆာင�်ိငုမ်� (ဝနထ်မ်းများ �ငှ့ ်

�ကီး�ကပ်သူများအား သင်�ကားေပး�ပီး၊ ကွနြ်ပူတာ အေြခြပုစနစ်များအား 

လက်ေတွ�အသံုးြပုရနလ်ိုအပ်သည်) အတွက ်လိုအပ်ချက်များ �ှိေနသည်။  

 
ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီများအေနြဖင့ ်ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်

�ကီး�ကပ်ေရးမ�းများမှ ကွနြ်ပူတာအေြခြပု စနစ်အသစ်အား 

ေလလ့ာေနစဉ်အတွငး် သတငး်အချက်အလက်�ငှ့ ်နည်းပညာဆုိငရ်ာ 

အကူအညီကို အဆင့သ်င့ရ်�ှိေစ၍ လက်လှမ်းမီသံုးဆဲွ�ိငုေ်စရန ်လိုအပ်သည်။ 

သိုမ့ှသာ ၎ငး်တိုအ့ေနြဖင့ ်နည်းပညာ�ငှ့ ်စနစ်ဆုိငရ်ာ အခကအ်ခဲများအား 

ေကျာ်လား�ငိမ်ည်ြဖစ်သည်။ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 97 

၅.၆ အမျို းသမီးများ�ငှ် ့မိန်းကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖကမ်�ဆိငုရ်ာ စီမံခန ့်ခွမဲ�ေရးရာ အချကအ်လက်များ 

စီးဆငး်မ� 

 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်အံများစုတွင ်အစုိးရ ေအဂျငစီ်များသည် VAWG 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များကိ ုေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်

အစီရငခံ်စာများ စုစည်းြခငး်ကို ပုံမှနအ်သွငြ်ဖင့ ်(ေနစ့ဉ်၊ အပတ် စဉ်၊ 

လစဉ် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် သံုးလတစ်�ကိမ်)  ေဆာငရွ်က်�ကသည်။ 

အချက်အလက်များသည် မှတ်ပုံတငစ်ာရငး်သွငး်သည့်အချိန ်

သိုမ့ဟတု် ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးေဆာငသ်ည်ေနရာမှ �ိငုင်ေံတာ် 

(ဝန�်ကီးဌာန) အဆင့သ်ို ့ စီးတငး်သည်(ပုံ ၅ တွင�်ကည့်ပါ)။ 

ပုံမှတ်အားြဖင့ ်VAWG အချက်အလကမ်ျားကို �ိငုင်ေံတာအ်ဆင့၌် 

ေပါငး်စည်းကာ ေလလ့ာသံုးသပ်�ပီး သံုးလတစ်�ကိမ်အလိကု် 

သိုမ့ဟတု် �စ်ှစဉ် အလိကု် အစီရငခံ်တငြ်ပ�ကသည်။ 

 

VAWG ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများအား 

ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးေနေသာ CSO �ငှ့ ်NGO 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ�ငှ့ ်ပုဂ�လကိ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

စငတ်ာများမှလည်း အမ�ကိစ�များကို စာရငး်သွငး်�ပီး၊ သက်ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူ�ကသည်။ �ိငုင်အံများစုတွင ်CSO 

�ငှ့ ်NGO များမှ ေကာက်ယူထားေသာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များကို အစုိးရမှ ေကာက်ယူထားေသာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်ေရာေထွးြခငး်မ�ှိဘ ဲသးီြခားေကာက်ယူကာ၊ 

သမ်ိးဆည်း�ကသည်။ သတငး်အချကအ်လက်များ 

မေပါက်�ကားေရးကို ေသချာေစရနအ်တကွ် အ�စ်ှချုပ်ပုံစံမျိုး မှလွ၍ဲ 

အချက်အလက်များကို ေယဘုယျအားြဖင့ ်အစုိးရ�ငှ့ ်မ�ေဝြခငး် 

မ�ှိ�ကေပ။ CSO၊ NGO ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ�ငှ့ ်ပုဂ�လကိ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� စငတ်ာများမှ ေကာက်ယူထားသည့် 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များ၏ ေပါငး်စည်းေဖာ်ြပချကက်ို 

�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ VAWG အလုပ်အဖွဲ�များ သိုမ့ဟုတ် ေကာ်မတီများ�ငှ့ ်

VAWG �ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် �ိငုင်လံံးုဆုိငရ်ာ ေကာ်မ�ငှမ်ျားထံ 

မ�ေဝရန ်အေရး�ကီးသည်။ အဘယ်ေ�ကာင့ဆုိ်ေသာ် 

၎ငး်အချကအ်လက်များသည် VAWG ခံစားလတွ်ေြမာက် 

လာသူများအား စတငလ်က်ခံသွငး်ယူသည့် ေနရာ/အချိန ်�ငှ့ ်

ေပးအပ်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များအြပင ်သတ်မှတ်�ပီး ြဖစ်သည့်  VAWG 

တိုင�်ကားမ�အေရအတကွက်ိပုါ ေဖာ်ြပေပးသည်။ 

 

VAWG ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများသည် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ စိတ-်လူမ�ေရးဆုိငရ်ာ အေထာကအ်ပ့ံ၊ 

ဥပေဒေရးရာ အကအူညီ၊ ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး �ငှ့ ်

တရားမ�တေရး စသည်တို ့ အပါအဝင ်လိုအပ်ချက်ေြမာက်များစွာ 

�ှိ�ကသည်။ ၎ငး်က�၊ ေအဂျငစီ်�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းအသးီသးီတိုသ့ည် 

VAWG �ငှ့ပ်တ်သက၍် VAWG ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများ �ငှ့ ်

အ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလနွသူ်များ၏ သတငး်အချကအ်လက် �ငှ့ ်

ြဖစ်ပွားမ�ဆုိငရ်ာ အေသးစိတ် အချက်အလက်များပါဝငေ်သာ 

အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူသင့သ်ည်။  အမ�ကိစ�အများစုတွင ်

VAWG အချကအ်လက်များသည် က�များ၊ ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းများ�ကား တပုိငး်တစစီ ြပန ့က်ျဲေန�ပီး၊ 

အချက်အလက်များသည် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ စိတ-်

လူမ�ေရးဆုိငရ်ာ အေထာက်အပ့ံ၊ ဥပေဒေရးရာအကူအညီ၊ 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး�ငှ့ ်တရားမ�တေရးစသည် ့ေထာက်ပ့ံသူ 

အသးီသးီ�ကား စီးဆငး်လည်ပတ်ြခငး်မ�ှိေပ။ သတငး်အချက်အလက် 

�ငှ့ ်အချကအ်လက်များကို မ�ေဝြခငး် �ှပိါကလည်း �ံုးတွငး်ပုိငး် 

အမ�ကိစ� စီမံခန ့ခဲွ်မ�အား ေထာကက်ူမ�ြပုရနအ်တကွ်သာ ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ 

 

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်တံငွ ်ကနွြ်ပူတာအေြခြပု 

အချက်အလက်စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်အတကွ် စွမ်းေဆာငရ်ည်�ှသူိများ 

ချို�တဲမ့��ှိေသာေ�ကာင့ ်VAWG အမ�ကိစ�များ�ငှ့ ်

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများ ဆုိငရ်ာ သတငး်အချကအ်လက်များ 

မ�ေဝရာတွင ် သတငး်အချက်အလက်များ မေပါက်�ကားေရးသည် 

ယခုအထိ စိနေ်ခါ်မ�တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်ကျန�်ှိေနဆဲြဖစ်သည်။  

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်သံည် VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ 

သတငး်အချကအ်လက်များ မေပါက်�ကားေရးကို ေသချာေစြခငး်သည် 

၎ငး်တို၏့ အကူအညီ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ှာေဖရွယူရနဆ်���ငှ့ ်

�ှာေဖရွယူ�ိငုစွ်မ်းကို ြမင့တ်က်ေစသည်ဆုိသည့်အချကက်ို 

သတိြပုမိသည်။ သုေတသမီျားသည် ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်အံတွငး် 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေတွ� �ကံုခံစားရသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ (ပုံ ၆) �ငှ့ ်အဓမ�ကျင့မ်� သိုမ့ဟတု် လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ (ပုံ ၇) အတကွ် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ�ငှ် ့

တရားစီရငေ်ရး ေအဂျငစီ်များအား အဆင့ဆ်င့ြ်ဖတ်ေကျာ်�ိငုမ်ည့် 

လက်ေတွ�ကျသည့ ်လမ်းြပေြမပုံကို ပုံေဖာ်ေရးဆဲွခ့ဲသည်။  

ပုံ ၆ �ငှ့ ်ပုံ ၇ တိုအ့ား လ�ဲေြပာငး်��နး်ပုိသ့ည့် 

လမ်းေ�ကာငး်များအတကွ် စံနမူနာများအြဖစ် အသံုးြပုရမည်ဟု 

ဆုိလိုြခငး်မဟုတ်ေပ။ ပုံများသည် အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�၊ 

အဓမ�ကျင့မ်� သိုမ့ဟုတ် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ရပ်များ 

သိုမ့ဟတု် အမ�ကိစ�များ အေပါ် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

မည်သည့်ေနရာတွင ်ေကာက်ယူ�ိငုမ်ည်�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ�ငှ့ ်

တရားစီရငေ်ရး ေအဂျငစီ်များ�ကား အချက်အလက်များ မည်ကဲသ့ို ့ 

��ပ်ေထွးစွာစီးဆငး်ပုံကို သ�ုပ်ေဖာထ်ားသည်။ VAWG 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ အမှနတ်ကယ် ေလ�ာကလ်ှမ်းရသည့် 

လမ်းြပေြမပုံကို အသံုးြပုကာ ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်သံည် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို 

ပုိမုိေကာငး်မွနစွ်ာ အေရးယူတံု ့ြပန�်ိငုေ်ရးအတကွ် လမ်းြပေြမပုံကို 

တိုးတက်ေကာငး်မွနေ်စရနအ်လိုင့ာှ သက်ေသ 

အေထာက်အထားများကို အသံုးြပုရန ်�ှာေဖွေနသည်။  

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်၏ံ ြဖစ်ရပ်တွင ်ေပးေဆာငခ့ဲ်သည့်ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

�ငှ့ ်လ�ဲေြပာငး်��နး်ပုိခ့ဲ့သည့် ဝနေ်ဆာငမ်�အမျိုးအစားများ ကို 

စာရွက်စာတမ်းြဖင့ ်မှတ်တမ်းတငထ်ားရနမှ်ာ အေရး�ကးီသည်ကို 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များမှ သက်ေသြပခ့ဲသည်။  VAWG 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များသည် ဝနေ်ဆာငမ်�များ 
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အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

အသံုးြပုလိုအားများကို နားလည်သေဘာေပါကလ်ာရန�်ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များအသံုးြပုရာတွင ်လုပ်ငနး်အား 

တစ်ဆုိ ့�ကန ့�်ကာေနေစေသာ အဆင့မ်ျားအား 

သတ်မှတ်ေဖာ်ထတု်ရနသ်ာမက ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးေဆာငရ်နအ်တကွ် ကနုက်ျစရတိ်များလည်း ခန ့မှ်နး်�ိငုရ်န ်

ကူညီေပးသည်။
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ပုံ 5 စီမံခန ့်ခွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက်စီးဆငး်မ� 





 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 63 

 

ပုံ 6 ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်တံငွ ်အမ်ိတငွး်အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်�ပီးေနာက် ခရီးလမ်း 
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အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားစွာတွင ်ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များ သည် 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်စီးဆငး်မ� အခကအ်ခဲများကို ရငဆုိ်ငရ်�ပီး၊ 

အခကအ်ခဲအချို�ကို ေအာကတ်ွင ်�ငှး်လငး်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ခရိငခဲွ် -> ခ�ုိင ်-> ေဒသ -> �ိငုင်ေံတာ်အဆင့အ်ထိ အချက်အလက် စီးဆငး်မ� 

ေ�ာှင့ေ်�းှြခငး်များ အချကအ်လက်စီးဆငး်မ�များ ေ�ာှင့ေ်�းှြခငး်သည် အထးူသြဖင့ ်

�ိငုင်၏ံ ေဝးလသံည့် ေကျးလက်ေဒသများ သိုမ့ဟုတ် ပဋပိက� ြဖစ်ပွားေနေသာ 

�ိငုင်မံျားတငွ ်စိနေ်ခါ်မ� တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ အချို� �ိငုင်မံျား ဥပမာ 

အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်တံွင ်ခ�ိုငအ်ချို�သည် အချက်အလက်များကို ေဒသအဆင့ ်

အစုိးရထံ တငပုိ်ရ့န ်မလိုအပ်ေသာေ�ကာင့ ်အချက်အလက်များသည် အထက်သို ့ 

ေရာက်�ှိေလ ့မ�ှိ�ကေပ ။ 

 ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များ�ှိ အဆင့တ်စ်ခုချငး်စီ အလိကု် 

စာရွက်စာတမ်း သိုမ့ဟတု် ကွနြ်ပူတာအေြခြပုစနစ် များကို အသံုးြပုမ� 

တသမတတ်ည်းမြဖစ်ြခငး်များ။ အချို�အဆင့မ်ျား၌ စာရငး်သွငး်ြခငး် 

သိုမ့ဟတု် မှတတ်မ်းသမ်ိးဆည်းြခငး် စနစ်များသည် 

စာရွက်စာတမ်းများြဖင့ ်ြဖစ်�ပီး လက်ြဖင့ေ်ရးသားထား�ကသည် (ဥပမာ 

မှတ်ပုံတငစ်ာအုပ်များ၊ ရဲစခနး်ေနစ့ဉ်မှတတ်မ်းများ�ငှ့ ်အမ�ကိစ�ဖိုငတ်ွဲများ) 

၎ငး်တိုတ့ွင ်အချက်အလက်များကို လက်ြဖင့ ်တာလီချိုးကာ 

ေပါငး်ေလ�့ှိသည်။ ထိကုဲသ့ို ့ အေလအ့ကျင့မ်ျားသည် အရငး်အြမစ်များစွာ 

လိုအပ်�ပီး၊ အချကအ်လက်များကို ေပါငး်ရာတွင ်အမှားများ�ိငုေ်ြခ 

များစွာ�ှိကာ၊ အစီရငခံ်စာ တငြ်ပရာတငွ ်သသိသိာသာ ေ�ာှင့ေ်�းှ 

�ကန ့�်ကာမ�များ ထကွ်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည်။ အချို�ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်

ေအဂျငစီ်များတွင ်ခ�ိုငခဲွ်၊ ခ�ိုင�်ငှ့ ်ေဒသအဆင့မ်ျားမှ စုေပါငး်�ပီးေသာ 

အချက်အလက်များကို �ိငုင်လံံုးအဆင့တ်ွငသ်ာ  ကွနြ်ပူတာစနစ်အတွငး် 

ထည့်သွငး်သည်။ ၎ငး်သည် ေပါငး်စည်းထားေသာ �ကိမ်��နး်များအေပါ် 

ြပုလုပ်�ိငုသ်ည့် အချက်အလက်ေလလ့ာဆနး်စစ် အမျိုးအစားများကို 

ကန ့သ်တထ်ားသည်။ ကနိး်�ငှမ်ျား�ကား ဆက်�ယ်ွမ�ကို 

ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�များကိလုည်း လုပ်ေဆာင�်ိငုမ်ည် မဟုတ်ေပ။ 

(ဇယားကကွ် 15 ကို�ကည့်ပါ) 

 အချက်အလက်များသည် အချို�ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များတွင ်

တပုိငး်တစစီ ြပန ့က်ျဲေနသည်။ ဥပမာ အချို�ရဲဌာနများတငွ ်VAWG 

အချက်အလက်များကို ရဲမ�ခငး်ေရးရာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ဌာနခဲွများ �ငှ့ ်ကျား-

မဆုိငရ်ာ ရဲယူနစ်များ�ကား မေဝမ��ကေပ။ ြပငး်ထနေ်လးနကသ်ည့် VAWG အမ�များကို မ�ခငး်ေရးရာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ဌာနခဲွများမှ ကိုငတ်ွယ်�ပီး၊ မြပငး်ထနသ်ည့ ်

VAWG အမ�ကိစ�များကို ကျား-မဆုိငရ်ာ ရဲယူနစ်များမှ ေြဖ�ှငး်�ကသည်။ သိုရ့ာတွင ်၎ငး်ယူနစ်�စ်ှခုသည် အ�မဲလိုလို အချက်အလက်များကို မမ�ေဝ သိုမ့ဟတု် 

ထည့်မေပါငး်တတ်�ကေပ။ ထိုေ့�ကာင့ ်VAWG အချက်အလက်များသည် မတူညီေသာ ရဲယူနစ်�စ်ှခုတငွ ်တပုိငး် တစစီြပန ့က်ျဲေန�ကသည်။ 

o ဝန်�ကီးဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များတငွ ်အချက်အလက်စီမံခန ့ခ်ွမဲ� �ငှ့ ်ေလလ့ာဆန်းစစ်တတသ်ည့် အရည်အချငး်တငွ ်က�မ်းကျငေ်သာ 

ဝန်ထမ်းအနည်းငယသ်ာ�ိှသည်။ အထးူသြဖင့ ်VAWG က�တငွြ်ဖစ်သည်။ ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များသည် အချက်အလက်စီမံခန ့ခဲွ်မ� �ငှ့ ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�တွင ်က�မ်းကျငသ်ည့ ်ဝနထ်မ်းများကို အဆင့တ်စ်ဆင့ခ်ျငး်စီ (ခ�ိုင၊် ေဒသ �ငှ့ ်�ိငုင်လံံုး)တငွ ်လိုအပ်သည်။ သိုရ့ာတွင ်အထူးသြဖင့ ်

အချက်အလက်များကို စုေပါငး်�ပီး၊ သံုးလ တစ်�ကိမ် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် �စ်ှစဉ် ေလလ့ာဆနး်စစ်�ပီး၊ အစီရငခံ် စာတငြ်ပမ�များ ြပုလုပ်သည့် 

�ိငုင်လံံုးအဆင့မ်ျားတွငြ်ဖစ်သည်။ က�မ်းကျငသူ်များမ�ှိြခငး်သည် ေ�ာှင့ေ်�းှ�ကန ့�်ကာမ�များကို ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။ အထူးသြဖင့ ်ဝနထ်မ်းများမှာ 

အချက်အလက်စီမံခန ့ခဲွ်မ� �ငှ့ ်ေပါငး်ြခငး်များအတွက် အချိနအ်နည်းငယ်သာ�ှလိ�င ်ြဖစ်သည်။ 

• များစွာေသာ ဝန်�ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များအတကွ် အချကအ်လက်များကို ခိုငလ်ံုေ�ကာငး်အေထာက်အထားြပြခငး်သည် အဓိက စိနေ်ခါ်မ�တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ 

ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များတွင ်အချက်အလက်များကို ခုိငလ်ံုေ�ကာငး်အေထာက်အထား ြပေသာ တရားဝင ်သတ်မှတ်ထားသည့် ြဖစ်စဉ်�ှိသင့သ်ည်။ 

အထူးသြဖင့ ်အချက်အလက်များကို စုေပါငး်ချိန ်�ငှ့ ်ခ�ိုငခဲွ်၊ ခ�ိုင၊် ေဒသ �ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ် အဆင့မ်ျားတွင ်မ�ေဝေသာအခါမျိုး၌ ြဖစ်သည်။

ဇယားကွက ်15 ဝန်�ကီးဌာနများ�ငှ့ေ်အဂျငစ်ီများ�ိှ အမျို းသမီးများ�ငှ့ ်

မိန်းကေလးငယမ်ျားအား အ�ကမ်းဖက်မ� စီမံခန ့်ခဲွမ�ေရးရာ အချက်အလက် 

စီးဆငး်မ� ဥပမာ 

 

ခ�ိုငခ်ွဲ �ငှ့ ်ခ�ိုငအ်ဆင့မ်ျား 

• ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များစွာတွင ်စာရွက်စာတမ်းသာ 

အသံုးြပုသည် 

• လက်ြဖင့တ်ာလီချိုးကာ ေရတွက်မ�များ 

(လူအရငး်အြမစ်များစွာလုိအပ်�ပီး၊ အမှားများ�ိငုေ်ြခများြခငး်) 

ေဒသအဆင့ ်

• မ�ကာခဏ စာရွက်စာတမ်းသာ အသံုးြပုသည်၊ တခါတရံတွင ်

မုိက်က�ိုေဆာဖ့် Excel တွင ်ထည့သွ်ငး်သည် (ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်

ေအဂျငစီ်များအလုိက် ကဲွြပားသည်) 

• လက်ြဖင့တ်ာလီချိုးကာ ေရတွက်မ�များ 

(လူလုပ်အားများများလုိအပ်�ပီး၊ အမှားများ�ိငုေ်ြခများြခငး်) 

• အချို�ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များတွင ်

ကွနြ်ပူတာအေြခြပုစီမံခန ့ခ်ွဲမ� စနစ်များအတွငး် ထည့်သွငး်ရန ်

�ကိုးပမ်းအားထုတ်မ� 

�ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်

• စာရွက်စာတမ်းစနစ်မှ ကွနြ်ပူတာအေြခြပုစီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ်သို ့ 

ထည့်သွငး်သည် (ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များအလုိက် 

ကဲွြပားသည်) 

• အချို�ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များမှာ 

အွနလုိ်ငး်အချက်အလက်စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ် သို ့ 

အမ�ကိစ�စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ် �ှိသည်။ ၎ငး်စနစ်သည် 

စတငလ်က်ခံသည့်အချိနတ်ွင ်အချက်အလက်ထည့်သွငး်ြခငး်ကုိ 

ပုိမုိလွယ်ကူေစ�ပီး၊ ၎ငး်အချက်အလက်များကုိ လက်လှမ်းမီ 

   

  





 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 35 

၅.၇ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်�ငှ့ ်အစီရငခံ်တငြ်ပြခငး် 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာအချကအ်လကမ်ျားအား 

ေကာငး်ေကာငး် မခဲွြခမ်း စိတ်ြဖာ၊ မဆနး်စစ်�ကေသးေပ။ 

ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ�ိငုစွ်မ်း �ငှ့ ်အစီရငခံ်စာကို မည်ကဲသ့ို ့ 

တငရ်ပုံစသည် မ�ှိ သိုမ့ဟတု် အားနည်းေနေသာေ�ကာင့ ်

ြဖစ်သည်။ ဝန�်ကးီဌာနများ �ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များ 

ရငဆုိ်င�်ကံုေတွ�ေနရေသာ ကိစ�များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည်။ 

• အချကအ်လက်များကို ေလလ့ာဆနး်စစ်�ိငုမ်� 

အရည်အချငး် မြပည့်ဝြခငး် 

• အချကအ်လက်များကို 

ေလလ့ာဆနး်စစ်ရာတွင ်လမ်း��နြ်ပသ�ိငုမ်ည့် 

ဗဟုသုတများ�ငှ့ ်VAWG ဆုိငရ်ာ သအီိရုီများ 

�ငှ့ ်စာေပများအေပါ် 

နားလည်သေဘာေပါက်မ�များ မ�ှိြခငး် 

• VAWG ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များကို 

မည်ကဲသ့ို ့ အသံုးြပုရမည် (VAWG 

အချကအ်လက်များ အသံုးြပုသည့် 

ရည်ရွယ်ချက်များ�ငှ့ ်မည်သူများမှ 

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်) အေပါ် 

နားလည်သေဘာေပါက်မ� မ�ှိြခငး်  

• အစီရငခံ်တငြ်ပရမည့် လူပုဂ�ိုလ် သိုမ့ဟတု် 

အဖွဲ�အစည်းအေပါ် မူတည်၍ VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချကအ်လက်များအား မည်ကဲသ့ို ့ 

အေကာငး်ဆုံး အစီရငခံ်တငြ်ပရမည်ကို 

မသြိခငး် 
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အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

အချက်အလက်များ ေလလ့ာဆနး်စစ်ရာတွင ်

အေရး�ကးီထည့်သွငး်စဉ်းစားရမည့် အချက်အချို� �ှိ�ပီး ၎ငး်တိုက့ို 

ေအာကတ်ငွ ်အ�ကမ်းဖျငး်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

• အချက်အလက်များအား VAWG အမျိုးအစား တစ်ခုချငး်အလိကု် 

(�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ၊ စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့ ်စီးပွားေရးအရ 

အ�ကမ်းဖက်မ�) ခဲွြခားထားသည့်အေလျာက် VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များကို ဆနး်စစ်ေလလ့ာ၍ အစီရငခံ်တငြ်ပြခငး်။ 

ခဲွြခားထားသည့ ်VAWG အမျိုးအစား တစ်ခုချငး်စီကို 

ေလလ့ာဆနး်စစ်ရန ်အေရး�ကီးသည်။ ထိုေ့နာက် အမျိုးအစားအလိကု် 

မှတ်ပုံတငစ်ာရငး်သွငး်�ပီး သိုမ့ဟုတ် သတငး်ေပးတိုင�်ကားထားသည့် 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ၏ စုစုေပါငး်အေရအတကွ် ဥပမာ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ကိစ�ရပ်များအားလံးု၏ အေရအတကွက်ို ရ�ှိလာရန ်

အ�ကမ်းဖက်မ� အမျိုးအစားများအလိုက ်စုေပါငး်ရန ်စဉ်းစားရမည်။ 

အမျိုးသမီးများသည် တစ်ခါတစ်ရတံွင ်အ�ကမ်းဖက်မ� အမျိုးအစား 

တစ်မျိုးထက်ပုိ၍ ေတွ� �ကံုခံစား �ကရေသာေ�ကာင့ ်VAWG 

အမျိုးအစားအေရအတကွ်ကို �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ၊ လငိပုိ်ငး် ဆုိငရ်ာ၊ 

စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ငှ့ ်စီးပွားေရးအရအ�ကမ်းဖက်မ�များ အြဖစ်သာ 

ကန ့သ်တ်မထားသင့ဘ် ဲေပါငး်စုထားသင့သ်ည် - ဥပမာ 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များအား 

တစ်ချိနတ်ည်း ေတွ� �ကံုခ့ဲသည့် အမ�မျိုးတွင ်နပံါတ် 

အေရအတကွ်များသည် လိုချငသ်ည့်စုစုေပါငး်ကို အ�မဲတမ်း ရ�ှိမည် 

မဟတု်ေပ (ဇယား ၇ ကို �ကည့်ပါ။) ဝန�်ကီးဌာနများ �ငှ့ ်

ေအဂျငစီ်များအေနြဖင့ ်အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်မှ ေတွ� �ကံုခ့ဲရသည့် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံအားလံုးကို စဝငဝ်ငခ်ျငး်၌ စာရငး်သွငး်�ပီး 

မှတတ်မ်းရယူြခငး်ကို  ေသချာေစရမည်။ 

 

သတ်မှတ်ထားသည့် ဦးတည်အုပ်စုများအတကွ် VAWG ပုံစံအားလံုးကို 

ေကာက်ယူ�ပီး ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်. ကေလးသူငယ်/ 

အရွယ်မေရာက်မီ ေစာစီးစွာအိမ်ေထာငြ်ပုြခငး်များ၊ လူကနုက်ူးြခငး်၊ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာေခါငး်ပုံြဖတ် အြမတ်ထတု်ြခငး်၊ 

အက်ဆစ်�ငှ့ဆ်က်စပ်အ�ကမ်းဖက်ြခငး်�ငှ့ ်အမျိုးသမီးြဖစ်၍ 

သတ်ြဖတ်ြခငး်စသည့် သးီြခားြဖစ်သည့ ်အမ�များအေပါ် 

သတငး်အချကအ်လက�်ငှ့ ်အချက်အလက်များ ေပး�ိငုရ်န ်ေကာက်ယူ၊ 

စုစည်း၊ ေလလ့ာဆနး်စစ်�ပီး သးီြခားစီ အစီရငခံ်�ိငုသ်ည်။ 

အချို�အမျိုးသမီးများသည် အ�ကမ်းဖကမ်� ခံစားရ�ိငုေ်ြခ 

ပုိမုိြမင့မ်ားေသာေ�ကာင့ ်အချက်အလကမ်ျားကို သတ်မှတထ်ားသည့် 

ဦးတည်အုပ်စုများအတကွ် ေကာက်ယူသင့သ်ည်။ ဥမာ 

အြခားအမျိုးသမီးများအနက် ေရွ�ေြပာငး်အမျိုးသမီး လုပ်သားများ၊ 

မသနစွ်မ်းအမျိုးသမီးများ၊ HIV ပုိးကူးစက်ခံရ�ပီး AIDS (ခုခံအား 

ကျဆငး်သည့်ေရာဂါ)�ငှ့ ်ေနထိုင�်ကသည့် အမျိုးသမီးများ၊ 

မိနး်ကေလးများ၊ အသက်အရွယ်�ကီးေသာ အမျိုးသမီးများ၊ 

ေဒသခံလနူည်းစု �ငှ/်သိုမ့ဟတု် တိုငး်ရငး်သားအမျိုးသမီးများ၊ 

ဥပေဒေရးရာ ��ပ်ေထွးမ�များ�ှိေသာ အမျိုးသမီးများ၊ သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် သိုမ့ဟတု် ပဋပိက�ေဒသများတွင ်ေနထိုင�်ကသည့် 

အမျိုးသမီးများ၊ ဒကု�သည် �ငှ့ ်ေရွ�ေြပာငး်ခံရသည့် အမျိုးသမီးများ၊ 

စာရငး်�ှိ �ငှ့ ်တရားမဝငေ်နထိုငသူ် ေရွ�ေြပာငး် အမျိုးသမီးများ၊ 

�ိငုင်မ့ဲံအမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသမီးဆုိငရ်ာ အခွင့အ်ေရး 

ခုခံကာကွယ်�ကသူများ�ငှ့ ်ကျား-မ တနး်တူေရး ေထာက်ခံ 

ေြပာဆုိ�ကသူများ�ငှ့ ်အဓမ� လုပ်အားေပး ခုိငး်ေစခံရရန ်သိုမ့ဟတု် 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ေခါငး်ပုံြဖတ်ခံရရန ်လကူုနက်ူးခံရသည့် 

အမျိုးသမီးများ ြဖစ်�ကသည်။ 

 

စုစုေပါငး်အေရအတကွ်များေပါ်အေြခခံသည့် �ကိမ်��နး်များ�ငှ့ ်

ရာခုိင�်�နး်များ (အချိုးအစားများ) ကို ေလလ့ာဆနး်စစ်၍ 

အစီရငခံ်တငြ်ပြခငး်။ 

ဇယား ၇ တွငြ်ပထားသကဲသ့ို ့ �ကိမ်��နး်များ�ငှ့ ်ရာခုိင�်�နး် 

(အချိုးအစားများ) ကို တကွ်ချက်�ပီး အစီရငခံ်တငြ်ပ�ိငုြ်ခငး်သည် 

အေကာငး်ဆုံးြဖစ်သည်။ (ရာခုိင�်�နး်များ မပါဘ)ဲ �ကိမ်��နး်များကိုသာ 

အစီရငခံ်တငြ်ပေသာအခါတွင ်စာဖတသူ်အတကွ် ြပဿနာများသည် 

စာရငး်သွငး်တိငု�်ကားထားသည့် အမ�အေရအတကွ် စုစုေပါငး်�ငှ့ ်

ယှဉ်ပါက မည်မ� ြပငး်ထနပုံ်ကို အဆုံးအြဖတ်ေပးရန ်ခက်ခဲသည်။ 

ရာခုိင�်�နး်များ (အချိုးအစား) များကို အစီရငခံ်တငြ်ပရန ်

အလနွအ်ေရး�ကီးေလသည်။ 

 

 

 

 

 

 

ဇယား 6. ဝန်�ကီးဌာန သိုမ့ဟုတ ်ေအဂျငစ်ီတစ်ခုအတက်ွ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိန်းကေလး များအား အ�ကမ်းဖက်မ� 

ခွဲြခမ်းစိတြ်ဖာဆန်းစစ်ချက်များ �ငှ့ ်ခွဲြခားသတမှ်တြ်ခငး်နမူနာ 

စာရငး်�ိှ VAWG အမ�များ အေရအတက်ွ = ၃၀၀ 

အေရအတက်ွ ရာခိုင�်�န်း 

�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ� ၁၀၀ ၃၃.၃ 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 37 

�ုပ်ပျက်ဆငး်ပျက်ြဖစ် သိုမ့ဟုတ် မသနစွ်မ်းြဖစ်ေစသည့် �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ၅ ၁.၇ 

ထိခုိကဒ်ဏရ်ာအနာတရြဖစ်ေစသည့် �ပ်ုပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ၈၀ ၂၆.၇ 

ထိခုိကဒ်ဏရ်ာအနာတရမြဖစ်ေစသည့် �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ၁၅ ၅.၀ 

လက်နက် သိုမ့ဟတု် မာေကျာသည့်အရာဝတ� ုအသံုးြပု၍ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ၃၅ ၁၁.၇ 

လိငပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာအ�ကမ်းဖကမ်� ၆၀ ၂၀.၀ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ကိုယ်ထလိက်ေရာကက်ျူးလွနမ်� ၃၀ ၁၀.၀ 

အဓမ�ြပုကျင့မ်� ၂၅ ၈.၃ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာထိပါးေ�ာှင့ယှ်က်မ� ၅ ၁.၇ 

စိတပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာအ�ကမ်းဖကမ်� ၁၅၀ ၅၀.၀ 

လ�မ်းမုိးချုပ်ကိုငသ်ည့်အြပုအမူများ ၈၀ ၂၆.၇ 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာထိခုိက်ေစမည်ဟု �ခိမ်းေြခာက်မ�များ ၆၀ ၂၀.၀ 

သမ်ိငယ်ေစြခငး် သိုမ့ဟတု် အ�ကှရ်ေစြခငး် ၉၀ ၃၀.၀ 

စီးပွားေရးအရအ�ကမ်းဖကမ်� ၃၀ ၁၀.၀ 

 

မှတ်ချက။် အမျိုးသမီးအချို�သည် အ�ကမ်းဖက်မ�အမျိုးအစားတစ်မျိုးထက် ပုိ၍ေတွ� �ကံုခံစားရ�ပီး၊ ေြမာက်ြမားစွ ေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�အမျိုးမျိုးကို 

VAWG အမ�တစ်ခုချငး်စီအလိကု် စာရငး်သွငး်ထားြခငး် ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်ရာခုိင�်�နး်သည် ၁၀၀ ရာခုိင�်�နး်အြဖစ် 

စုစုေပါငး်ထကွ်ေပါ်လိမ့်မည်မဟတု်ေပ။ အမျိုးသားေရးဥပေဒများ �ငှ့ ်�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်စနစ်များ အေပါ် မူတည်၍ တစ်�ိငုင်�ံငှ့တ်စ်�ိငုင် ံ

ကွဲြပားမည်ြဖစ်၍ ဤဇယားကို အ�ကမ်းဖက်မ�များ ခဲွြခားသတ်မှတ်မ�ပုံစံများအတကွ် စံနမူနာအြဖစ် အသံုးြပုရန ်မရည်ရွယ်ပါ။

 

VAWG ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများသည် တစ်ခါတစ်ရတံွင ်

အ�ကမ်းဖက်မ�တစ်မျိုးထက် ပုိ၍ေတွ� �ကံု�ကရေသာေ�ကာင့ ်

အ�ကမ်းဖက်မ� အမျိုးအစားများ၏ ေပါငး်လဒတ်ငွ ်

အေရအတကွ်များသည် စာရငး်�ှိ VAWG အမ�စုစုေပါငး် 

အေရအတကွက်ို အ�မဲ ရ�ှိမည် မဟတုသ်လို ရာခုိင�်�နး်များ 

သည်လည်း ၁၀၀ ရာခုိင�်�နး်ြပည့် အ�မဲရ�ှိမည်မဟတု်ပါ။  

ဇယား ၇ အား  အဓိပ�ါယ်ေကာက်ယူရာတွင ်အဓိက မှတ်ထားရနမှ်ာ 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ၊ စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ သိုမ့ဟတု် 

စီးပွားေရးအရ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေတွ� �ကံုခ့ဲရသည့် VAWG 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူ ရာခုိင�်�နး်ကို စာရငး်�ှိ VAWG အမ� 

အေရအတကွ်စုစုေပါငး် (N= 300) ေပါ် မူတည်၍ 

တကွ်ချကထ်ားသည်ဆုိသည့် အချက်ြဖစ်သည်။ သိုရ့ာတွင ်

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� အမျိုးအစား တစ်မျိုးထက်ပုိ�ပီး 

ေတွ� �ကံုခ့ဲရသည့် VAWG ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူရာခုိင�်�နး်ကိုမူ 

�ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေတွ� �ကံုခ့ဲရေသာ VAWG 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူ စုစုေပါငး် အေရအတကွ်အေပါ် မူတည်၍ 

တကွ်ချက�်ိငုသ်ည် (n=100)။ အလားတူပင ်

စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ� အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို 

တစ်မျိုးထက်ပုိ�ပီးခံစားခ့ဲရသည့် VAWG ခံစားလတွ် 

ေြမာက်လာသူရာခုိင�်�နး်ကိလုည်း စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကိုေတွ� �ကံုခ့ဲရသည့် VAWG ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာ သူ 

အေရအတကွ် စုစုေပါငး်အေပါ် မူတည်၍ တကွ်ချက်သည် (n=60)။ 

 

ေကာက်ယူခ့ဲသည့် အချကအ်လကအ်ေပါ် အေြခခံ၍ 

အချက်အလက်များကို အမျိုးအစား အများဆုံးရေအာင ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်၍ အစီရငခံ်တငြ်ပ�ပီး၊ ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�ကို 

အ�ကမ်းဖက်မ�အမျိုးအစား၊ အသက်အရွယ် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

ခ�ိုင/်စီရငစု် စသည်ေလာက�်ငှ့သ်ာ မကန ့သ်တသ်င့ပ်ါ။ သက်ဆုိငရ်ာ 

• စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက်များအား ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

မှားယွငး်မ� မ�ှိေစရမည်။ စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက်များသည် ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ မဟုတ်ေပ။ ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်သည် 

လူဦးေရတစ်ရပ်အတွငး် VAWG ကိုေတွ� �ကံုခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများ၏ ရာခိုင�်�နး်ကို 

ထငဟ်ပ်ြပသ�ပီး၊ စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက်သည် ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်�ပီး၊ 

တိုင�်ကားတငြ်ပထားသည့ ်VAWG အမ�များ သိုမ့ဟုတ် အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များကိုသာ 

ကိုယ်စားြပုသည်။ တရားဝင ်ပံုေသသတ်မှတ်ထားသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ 

(ခိုလ�ံရနေ်နရာများ၊ ရဲစခနး်၊ ကျနး်မာေရး၊ တရားဥပေဒ သိုမ့ဟုတ် စိတ်-လူမ�ေရးဆုိငရ်ာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များစသည်) ဆီမှ အကူအညီကို �ှာေဖွရန ်ေ�ှ�ထွက်လာသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများသာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ အချက်အလက်တွင ်ပါဝငသ်ည်။ VAWG စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များအတွငး် ကျဆငး်လာမ�များ�ငှ့ ်ြမင့တ်က်လာမ�များသည် ကွဲြပားြခားနားေသာ 

အချက်များစွာကို ထင်ဟပ်ြပသသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများထံ တိုင�်ကားမ�များ 

ြမင့တ်က်လာြခငး်သည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများသည် ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်၎ငး်တိုအ့ား 

မည်ကဲသ့ို ့ လက်လှမ်းမီ ရ�ှိ�ိငုပ်ံုကို ပိုသိ�ှိလာသည်ကို ��နြ်ပသလို အ�ကမ်းဖက်မ� 

ြဖစ်ရပ်များအား တိုင�်ကားရန ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအား 

စွမ်းအားြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်အေပါ် လူမ�ေရး စံသတ်မှတ်ချက်များ ေြပာငး်လဲလာြခငး်များ 

သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်�များကို လက်လှမ်းမီရ�ှိလာမ� သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ 

အရည်အေသွး ြမင့မ်ားလာမ�အချက်များကို ��နြ်ပသည်။ တရားဝငဝ်န်ေဆာငမ်�များဆ ီ

တိငု�်ကားချက်များ ြမင့လ်ာြခငး်သည် VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့���န်းအေပါ် မည်သည့် 

် ် ်  ်  



 

 
38 I အခနး် ၅ 

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

ကိနး်�ှငမ်ျားအားလံုးကို ဆနး်စစ်ေလလ့ာသင့သ်ည်။ ဥပမာ 

အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ၏ လငိ�်ငှ့ ်အသကအ်ရွယ်၊ ေတွ� �ကံုခ့ဲရသည့် 

အ�ကမ်းဖက်မ�အမျိုးအစား၊ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ဆုိ်ငသ်ည့် ထိခုိက်ဒဏရ်ာ 

အနာတရအမျိုးအစား၊ လကန်က်များ အသံုးြပုမ�၊ 

လက်နက်အမျိုးအစားများ၊ တစ်�ကိမ်တည်း သိုမ့ဟုတ် 

ထပ်ခါြပနြ်ဖစ်သည့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်၊ အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ် 

ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့်တည်ေနရာ၊ ကျူးလနွသူ်၏လငိ�်ငှ့ ်အသက်အရွယ်၊ 

အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ�ငှ့ ်ကျူးလွနသူ်အ�ကား ဆက်ဆံေရး၊ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများကို ေပးခဲသည့်ဝနေ်ဆာငမ်� နင့ ်၎ငး်တိုအ့ား 

လ�ဲေြပာငး်��နး်ပုိခ့ဲ့သည့် ေအဂျငစီ်များ ပါဝငသ်င့သ်ည်။ 

 

VAWG �ငှ့ဆ်က်စပ်သည့်အေလျာက် သက်ဆုိငရ်ာ ကိနး်�ှငမ်ျား�ကား 

ဆက်�ယ်ွမ�အေပါ် ဆနး်စစ်ေလလ့ာ၍ အစီရငခံ်တငြ်ပရမည်။ VAWG 

ကို ပုိမုိ၍ ြပည့်ဝစွာ နားလည်ရနအ်တကွ ်ကိနး်�ှငမ်ျား�ကား�ှိ 

ဆက်�ယ်ွမ�များကို ေလလ့ာဆနး်စစ်ရန ်အေရး�ကးီသည်။ 

၎ငး်ကိလုုပ်ေဆာငရ်န ်အချက်အလက် ေလလ့ာဆနး်စစ်သူ 

ပညာ�ှငမ်ျားသည် VAWG �ငှ့ဆ်က်စပ်သည့် အယူအဆများ�ငှ့ ်

သအီိုရီများကို သေဘာေပါကန်ားလည်ရန ်လိအုပ်သည်။ သိုမှ့သာ 

၎ငး်တိုမှ့ အချက်အလက်များကို မည်ကဲသ့ို ့ စူးစမ်းစစ်ေဆးရမည်�ငှ့ ်

မည်သည့်ကိနး်�ှငမ်ျား�ငှ့ ်ဆက�်ယ်ွမ�များကို ေလလ့ာဆနး်စစ်ရမည်ကို 

သ�ိှိေပမည်။ 

 

�စ်ှ အလိကု် အချက်အလက်များအတွငး် VAWG ပုံစံများ�ငှ့ ်

ေနာက်ဆုံးေြပာငး်လဲလာမ�များကို ေြခရာခံ�ိငုရ်န ်စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များအေပါ် ေလလ့ာဆနး်စစ်၍ အစီရငခံ်တငြ်ပရန။် 

၎ငး်အတွက် ေထာငလ်ိကု် VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်�စ်ှစဉ်အလိကု် အချက်အလက်များကို 

ယှဉ်လျက် �စ်ှစဉ်အလိကု် ေြပာငး်လလဲာမ� ရာခုိင�်�နး်များအေပါ် 

တကွ်ချကထ်ားမ�များ�ငှ့ ်အတူ အစီရငခံ်ြပသရန ်လိအုပ်သည်။

 

၅.၈. အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များကိ ုသံုးစဲွမ� 

 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားစွာ၌ အစုိးရများ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်

ေအဂျငစီ်များသည် VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များကို 

အတိငုး်အတာအမျိုးမျိုးြဖင့ ်အသံးုြပု�က�ပီး ခ�ိုငခဲွ်၊ ခ�ိုင�်ငှ့ ်

စီရငစု်အဆင့မ်ျားသည် �ိငုင်ေံတာအ်ဆင့၌် VAWG အုပ်ချုပ်မ� 

စီမံေရးရာအချက်အလက်များကို မည်ကဲသ့ို ့ သံုးစဲွ�ကပုံကို နားလည်ရန ်

အခကအ်ခဲများကို ရငဆုိ်င�်ကရသည်။ �ိငုင်ေံတာ်အဆင့တ်ွင ်VAWG 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များ အသံုးြပုပုံကို 

အကန ့အ်သတ�်ငှ့သ်ာ နားလည်�ကသည်။ ထိုအ့ြပင ်စီရငစု်�ငှ့ ်

�ိငုင်ေံတာအ်ဆင့မ်ျား၌ VAWG အချကအ်လက်များကို 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခငး်၊ စီမံကိနး်ေရးဆဲွြခငး် သိုမ့ဟတု် အစီအစဉ်များ 

ေရးဆဲွြခငး်များတငွ ်အသံုးြပုမ� နည်းပါးသည်။ 

 

ဇယားကကွ် ၁၆ သည် လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် 

ြပစ်မ�ဆုိငရ်ာ တရားစီရငေ်ရးစနစ်မှ အေရးယူတံု ့ြပနမ်�ကို နားလည်ရန ်

ဦးတည်သည့် ထိုငး်�ိငုင်�ံငှ့ ်ဗီယကန်မ်�ိငုင်မံျား�ှိ သုေတသနမှ 

ေတွ� �ှိချက်များကို အေလးထားေဖာ်ြပထားသည်။ ဤေလလ့ာမ�သည် 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များကိ ုလိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ရပ်များ အားနည်းဆုတ်ယုတ် လာြခငး်အေပါ် 

နားလည်ရန ်သံုးစဲွခ့ဲသည်။ ထိငုး်�ိငုင်�ံငှ့ ်ဗီယကန်မ်�ိငုင် ံ

�စ်ှ�ိငုင်လံံုးသည် ဤေလလ့ာမ�မှ ေတွ� �ှခိျက်များကို လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် ြပစ်မ�ဆုိငရ်ာ တရားစီရငေ်ရးစနစ်မှ 

အေရးယူတံု ့ြပနမ်�များ တိုးတက်ေကာငး်မွနလ်ာရန ်အသံုးြပုခ့ဲသည်။  



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 39 

ဇယားကွက် 16 ထိငုး်�ိငုင်�ံငှ ့ ်ဗီယက်နမ်�ိငုင်မံျားတငွ ်လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ရပ်များ ဆုတယ်ုတ်လာြခငး်ကုိ 

နားလည်ရန် စီမံခန ့်ခွဲမ�ေရးရာအချက်အလက်များကုိ သံးုစွဲြခငး် 

 “မုဒနိး်မ�ကို စစ်ေဆးစီရငြ်ခငး်။ ထိုငး်�ငှ့ ်ဗီယကန်မ်�ိငုင်မံျား�ှိ တရားစီရငေ်ရးစနစ်၏ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် အေရးယူတံု ့ြပနမ်�ကို နားလည်သေဘာေပါက်ြခငး် ” အမည်�ှိ ၂၀၁၇ ခု�စ်ှတွင ်

ပုံ�ှပ်ိထတု်ေဝမ�သည် ထိုငး်�ငှ့ ်ဗီယကန်မ်�စ်ှ�ိငုင်�ံှိ တရားစီရငေ်ရးေအဂျငစီ်များမှ အဓမ�ြပုကျင့မ်��ငှ့ ်

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ကိုယ်ထလိက်ေရာကက်ျူးလွနမ်�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် တိုင�်ကားမ�များကို အေရးယူတံု ့ြပနပုံ် 

ဆနး်စစ်ေလလ့ာခ့ဲ�ပီး၊ အမ�ရလဒမ်ျား�ငှ့ဆ်က်စပ်သည့် အဖွဲ�အစည်းဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များကို 

ေဖာ်ထတု်ခ့ဲသည်။ ၎ငး်သည် မည်သည့်အတကွ်ေ�ကာင့ ်လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� မ�ခငး်များ 

ဆုတ်ယုတ်လာရသည်ကို နားလည်ရန�်ငှ့ ်မုဒနိး်မ��ငှ့ ်လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ကိုယ်ထလိက်ေရာကက်ျူးလနွသ်ည့် 

အမ�များတွင ်တရားစီရငမ်�အုပ်ချုပ်ေရးအားေကာငး်လာေစရန ်အကျိုး�ှထိိေရာက်သည့် နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတရ်န ်

ရည်ရွယ်ခ့ဲသည်။ အဆုိပါေလလ့ာမ�ကို ၂၀၁၃ �ငှ့ ်၂၀၁၄ အတွငး် ြပုလုပ်ခ့ဲ�ပီး၊ လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� မ�ခငး်များ 

ဆုတ်ယုတ်လာြခငး်ကို တားဆီး သိုမ့ဟတု် ဦးတည်ေစသည့် အချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ေဖာထ်ုတရ်နအ်လိုင့ာှ အရည်အေသွးကို 

ဦးစားေပးသည့် အချက်အလက်များ (တရားစီရငေ်ရး�ငှ့ ်ရတဲပ်ဖွဲ�များမှ အဓိကလုပ်ေဆာငသ်ည့်သူများ�ငှ့ ်VAWG 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ အငတ်ာဗျုးများ) �ငှ့အ်တူ ရတဲပ်ဖွဲ�များ�ငှ့ ်တရား�ံုးများ၏ အမ�တွဖိဲုငမ်ျားအပါအဝင ်VAWG 

�ငှ့ဆ်က်စပ်သည့် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များမှ အေရအတကွက်ို ဦးစားေပးသည့် အချက်အလက်များကို သံုးစဲွခ့ဲသည်။  

ဤေလလ့ာမ�၏ ေတွ� �ှိချက်များ၌ တရားစီရငေ်ရးစနစ်များမှ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာြပစ်မ�များကို ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ပုံ�ငှ့ ်လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖကခံ်ရသူများထံ ချဉ်းကပ်ပုံတို�့ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ အေရး�ကီးလှသည့် ြခံုငံသုံုးသပ်ချက်များ ပါ�ှိသည်။ ၎ငး်မှ ေအာက်ပါတိုက့ို 

ေတွ� �ှိခ့ဲသည်။ 

• အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေ�ကာငး်၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ကိုယ်ထလိက်ေရာက်ကျူးလွနမ်�များ �ငှ့ ်

အဓမ�ြပုကျင့မ်�ြဖစ်ပွားပုံများ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ဒ�ာရီပုံြပငမ်ျားကို ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့လ်က်ခံမ��ှိသည်။ ထိုကဲသ့ို ့ ယုံ�ကည့်မ�များသည် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၏ တရားမ�တမ�ကို �ှာေဖွ�ိငုြ်ခငး်�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့အမ�ကိစ�များအေပါ် အေလးအနကထ်ား၍ 

အေရးယူလုပ်ေဆာငေ်စြခငး် ကဲသ့ို ့ လုပ်ေဆာင�်ိငုမ်�စွမ်းရည်များကို �ကားဝငေ်�ာှင့ယှ်က်ေနသည်။   

• ဥပေဒေရးရာ�ငှ့ ်အငစ်တီကျူး�ှငး်ဆုိငရ်ာ အတားအဆီးများသည်လည်း လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�ကို တိုင�်ကားရန ်တားဆီး�ိငု�်ပီး၊ 

အမျိုးသမီးတစ်ဦးအေနြဖင့ ်ရာဇဝတ်မ� တရားစီရငေ်ရးတစ်ေလ�ာက် နစ်နာမ�ကို ြပနေ်လ�ာက်ရန ်မေလ�ာတ့မ်းလုပ်ေဆာငမ်ည့် 

ြဖစ်�ိငုေ်ြခကိုလည်း ေလျာ့ကျေစသည်။  

• �စ်ှ�ိငုင်စံလံးုတငွ ်ရာဇဝတ်မ�တရားစီရငေ်ရးလုပ်ငနး်စဉ် - တိုင�်ကားြခငး်/ကနဦး အဆက်အသွယ်ြပုလုပ်သည့်အဆင့၊် 

စုံစမ်းစစ်ေဆးသည့် အဆင့၊် �ံုးတငစ်စ်ေဆးမ� မြပုလပ်ုခငအ်ဆင့�်ငှ့ ်�ံု းတငစ်စ်ေဆးသည့်အဆင့ ်စသည့ ်အဆင့မ်ျားအားလံုး၌ 

ဆုတ်ယုတ်မ� ြဖစ်ပွားသည်။ 

VAWG အချကအ်လက�်ငှ့ပ်တ်သက၍် ဤေလလ့ာမ�သည် ထိုငး်�ိငုင်�ံငှ့ ်ဗီယကန်မ်�ိငုင်မံျား�ှိ ရတဲပ်ဖွဲ�များ�ငှ့ ်တရားစီရငေ်ရးေအဂျငစီ်များ၌ 

မလံုေလာက် မြပည့်စုံသည့် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�များေပါ် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ၊ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ� 

ကျူးလနွသူ် သိုမ့ဟုတ် ေတွ� �ကံုခံစားရသူများ၏ လူမ�စီးပွားေရး�ငှ့ ်လူဦးေရဆုိငရ်ာ ဝိေသသလက�ဏာများေပါ် ခဲွြခားသတ်မှတ်ထားသည့် 

အချက်အလက်အနည်းငယ် �ငှ့ ်ရတဲပ်ဖွဲ� မှ စုံစမ်းစစ်ေဆးြခငး်�ငှ့ ်တရားစဲွဆုိမ�၏ ရလဒမ်ျားကို မှတတ်မ်းတငသ်မ်ိးဆည်းထားမ� ညံဖ့ျငး်ြခငး် 

စသည်တိုက့ို ေတွ� �ှိခ့ဲသည်။ ေလလ့ာမ�ကို ြပုလုပ်ခ့ဲသည့်အချိန၌် မည်သည့်�ိငုင်တံွငမ်� လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�� �နး် 

အချက်အလက် သိုမ့ဟုတ် မတရားဖိ�ှပ်ိမ� စစ်တမ်းအချကအ်လက်များ မ�ှိ�ကေပ။ ထို ့ြပင ်�စ်ှ�ိငုင်စံလံုးတွင ်

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ ်နစ်နာမ�များအေ�ကာငး် သတငး်အချကအ်လက် အနည်းငယ်သာ�ှိခ့ဲသည်။ 

ရဲတပ်ဖွဲ�များ�ငှ့ ်တရားစီရငေ်ရးေအဂျငစီ်များ�ှိ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ တသမတတ်ည်း�ှိ�ပီး 

�ပီးြပည့်စုံသည့် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလကက်ငး်မ့ဲြခငး်သည် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ� မ�ခငး်များအတငွး် 

အားနည်းဆုတ်ယုတ်ြခငး်ကို ြဖစ်ေစေနသည့် အေ�ကာငး်ရငး်များြဖစ်�ကသည်။ 

ဤေလလ့ာမ�သည် လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ� မ�ခငး်များကို ကိငုတ်ွယ်ကာ အေရးယူေဆာငရွ်က်ြခငး်များအေပါ် ေလလ့ာေစာင့�်ကည့်မှ �ငှ့ ်

အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� အနည်းငယ်သာ�ှသိည်ကိလုည်း ေတွ� �ှိခ့ဲသည်။ ထိုအ့ြပင ် ရာဇဝတ်မ� တရားစီရငေ်ရးစနစ်များ၏ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ေတွ� �ကံုခ့ဲသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် ဆက်ဆံမ��ငှ့ ်လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာအ�ကမ်းဖက် မ�မ�ခငး်များကို 

ကိုငတ်ွယ်အေရးယူေဆာငရွ်က်သည့် နည်းလမ်းများ တိုးတက်ေကာငး်မွနလ်ာရနအ်လိုင့ာှ မဟာဗျူဟာများ၊ မူဝါဒများ�ငှ့ ်အေလအ့ကျင့မ်ျား 

ေရးဆဲွြခငး်ကို သတငး်အချကအ်လက်များ ေပးရနအ်တကွ် အချကအ်လက�်ငှ့ ်သက်ေသအေထာက်အထားများ ပုိမုိလိအုပ်သည်ကို 

ဤေလလ့ာမ�မှ ေတွ� �ှိခ့ဲသည်။  

ဤေလလ့ာမ�အေပါ် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကသ်ည့်အားြဖင့ ်ထိငုး်�ိငုင်�ံငှ့ ်ဗီယက်နမ်�ိငုင် ံ�စ်ှ�ိငုင်စံလံုးသည် လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

မ�ခငး်များအေပါ် ကိုငတ်ွယ်ြခငး်ကို တိုးတက်ေကာငး်မွနလ်ာေစရန ်အေြပာငး်အလဲများစွာ ြပုလုပ်ခ့ဲ�ကသည်။ ဗီယကန်မ်�ိငုင်သံည် 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ကိုယ်ထလိက်ေရာကက်ျူးလွနမ်� အမျိုးမျိုးကို ချနလ်ှပ်ထားသည့် အဓမ�ြပုကျင့မ်�၏ အနက်အဓိပ�ါယ် 

ကျဉ်းေြမာငး်စွာပါ�ှိေသာ ြပစ်မ�ဆုိငရ်ာဥပေဒကို ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငခ့ဲ်သည်။ ထိုငး်�ိငုင်သံည် စည်းကမ်းအဖွဲ�များ�ကား အဖွဲ�အသစ်များကို 

ဖွဲ�စည်းခ့ဲ�ပီး ရဲတပ်ဖွဲ�များ၊ အစုိးရေ�ှ �ေနများ�ငှ့ ်တရား�ံုးဝနထ်မ်းများအား လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေတွ� �ကံုခ့ဲသည့် 
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အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာအချက်အလက်များသည် အမျိုးသမီးများ 

မည်သည့်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို မည်သည့ရ်ည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်

မည်မ��ှာေဖွပုံ စသည်များကို ေြခရာခံလိကု်ရန ်ရည်ရွယ်သည်။ 

၎ငး်သည် အဆုိပါ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ အရည်အေသွး၊ ြပုလုပ်ခ့ဲသည့် 

လ�ဲေြပာငး်��နး်ပုိမ့�များ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ရလဒမ်ျားကို 

ထိုးထွငး်သြိမငလ်ာေစရန ်ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များမှ ကူညီေြဖဆုိေပးမည့် ဆက်စပ်လ�မ်းြခံုေနသည့် 

ေမးခွနး်များမှာ “၎ငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များသည် အမျိုးသမီး များအား 

ပုိ၍လံုြခံုလာေစရန၊် ကုစား၊ သကသ်ာေပျာက်ကငး်�ပီး 

တရားမ�တ/စီရငမ်� ကို လက်လှမ်းမီှရ�ှရိန ်ကူညီေပးခ့ဲသလား?” 

အမျိုးသမီးများသည် ဝနေ်ဆာငမ်�များေပါ် ေကျနပ်အားရခ့ဲ သလား” 

စသည်တို ့ြဖစ်သည်။ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များသည် 

VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာက ်လာသူများအတကွ် 

စတငဝ်ငေ်ရာက်ခ့ဲသည့် ေနရာများ�ငှ့ ်မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ လကလ်ှမ်းမီရ�ှိမ� အေ�ကာငး် 

သတငး်အချကအ်လကက်ို ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ လုပ်�ိုးလုပ်စဉ်အတိုငး် 

ေကာက်ယူသွားပါက စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာအချက်အလက်သည် တိငု�်ကား 

အစီရငခံ်ြခငး်၊ အေရးယူ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ�များ �ငှ့ ်မ�ှိမြဖစ် 

လိုအပ်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များအား လကလ်ှမ်းမီရ�ှိမ�၌ အေရး�ကီးသည့် 

ထပ်ခါြဖစ်ေပါ်ေနသည့် ပုံစံများ �ငှ့ ်ေခတ်ေရစီးေ�ကာငး်များဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို ေထာက်ပ့ံေပး�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်သည် 

အစုိးရများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးသူများအား မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ် သံုးဆဲွလိုအား�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ် 

လိုအပ်ချက်များအား မတူညီသည့်က�များမှ မည်သို ့ အေရးယူ 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေနပုံကို ေလလ့ာေစာင့�်ကည့်ရန ်ပ့ံပုိးေပးသည်။ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များသည် 

လူအ့သိငုး်အဝုိငး်တစ်ခုအတငွး် ရ�ှိ�ိငုသ်ည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ 

အဆင့�်ငှ့ ်မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ှိ 

ဟာကကွ်များကိလုည်း လှစ်ဟြပသည်။ 

 

အစုိးရများ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များသည် VAWG 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များကိ ုအစီအစဉ်များ ေရးဆဲွြခငး်၊ 

စီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်၊ မူဝါဒချမှတ်ြခငး်၊ 

ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များ၊ ဘ�ာေရးခဲွတမ်းချြခငး် �ငှ့ ်

ကျား၊မ-အေရးယူ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်သည့်ဘတ်ဂျက် 

စသည်တိုအ့တကွလ်ည်း အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ပုိမုိေကာငး်မွနသ်ည့် 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များ ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�ကို ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပုိမုိအကျိုးထိေရာက်စွာ 

ေပးေဆာငလ်ာေစရနအ်တကွ် သံုးစဲွ�ိငုသ်ည်။ VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်သံုးစဲွမ�အား တိုးတက်ေကာငး်မွနလ်ာေစရန ်

ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများမှ ပထမဦးစွာ VAWG 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များကိ ုေဝမ�ြခငး်�ငှ့ ်

ဆက်စပ်သည့်အေလအ့ကျင့မ်ျားကို ေကာငး်မွနလ်ာေအာင ်

မွမ်းမံရေပမည်။ 

၅.၉ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� 

အချက်အလက်များ မေပါက်�ကားေရး၊ လံုြခံုေရး�ငှ့ ်

အချက်အလက်များကို ေဝမ�ြခငး် 
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လတူစ်ဦးတစ်ေယာက၏် အချကအ်လက်များကို လံုြခံုစွာ�ငှ့ ်

မေပါက်�ကားေအာင ်ထနိး်သမ်ိးြခငး်သည် ကျင့ဝ်တ�်ငှ့ညီ်�ွတ်�ပီး 

အရည်အေသွးြပည့်မီှသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်ြခငး်များ၏ 

အုတ်ြမစ်များအနက် တစ်ခုြဖစ်သည်။ အ�ကမ်းဖက်မ�ေတွ� �ကံုခ့ဲသည့် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများသည် အကူအညီရယူရန ်

�ှာေဖေွနသည်ဆုိသည့် သတငး်အချကအ်လက်များ 

ေပါက်�ကားသွားပါက ေနာက်ထပ်အ�ကမ်းဖက်ခံရမ� အ��ရာယ်များထဲ 

ကျေရာက�်ိငုေ်ြခများြပားသည်။ ဥပမာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလနွခ့ဲ်သူသည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအား ထတု်ေဖာ်ေြပာ�ကားသည့်အတကွ် 

လက်တံု ့ြပန�်ိငု�်ပီး၊ ၎ငး်တိုအ့ား အတငး်အကျပ်ြဖင့ ်

��တ်ဆိတ်သွားေစရန ်�ခိမ်းေြခာက်မ�များ�ငှ့ ်ေြခာကလ်နှ ့မ်�များကို 

အသံုးချနငိသ်ည်။ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို �ကံု ေတွ� ခ့ဲရသည့် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများသည် ၎ငး်တို ့�ကံုေတွ� ခ့ဲရသည့် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို လ�ို� ဝှက်ချကတ်စ်ခုအြဖစ် သမ်ိးထားရမည်ဟု 

ခံစားရေကာငး် ခံစားရလိမ့်မည်။ သတငး်အချက်အလက်များ 

မေပါက်�ကားေရးကို ချိုးေဖာက်ြခငး်၏ ေနာက်ထပ် အ��ရာယ်တစ်ခုမှာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ၏ ပတ်ဝနး်ကျင ်အသိုငး်အဝုိငး်သည် ၎ငး်တိုအ့ား 

အ�ကှ်ရေစ�ပီး၊ ပုတ်ခတ် ေြပာဆုိကာ၊ ၎ငး်တိုအ့ား “ပျက်စီးသွားသည့် 

ကုနပ်စ�ည်းများအြဖစ်” ဆက်ဆံ�ကေပလိမ့်မည်။ ထိကုဲသ့ိုရ့လဒသ်ည် 

ေနာက်ထပ် သိုမ့ဟုတ် တေကျာ့ြပန ်အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ငှ့ ်

ေစာ်ကားမ�အ��ရာယ်ကို ပုိတိုးလာေစသည်။ ထို ့ြပင ်VAWG 

အချက်အလက်များ၏ လံုြခံုေရး�ငှ့ ်မေပါက်�ကားေရးသည် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအား လံုြခံုေအာင ်

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ထားရနအ်တွကလ်ည်း အေရး�ကီးသည်။ 

အဘယ့်ေ�ကာင့ဆုိ်ေသာ် ၎ငး်တိုသ့ည်လည်း VAWG 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများကို ေထာက်ပ့ံကူညီြခငး်အတကွ် 

လက်တံု ့ြပနမ်�၊ �ခိမ်းေြခာက်မ�များ�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�များကို 

ရငဆုိ်ငရ်�ိငုေ်သာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ 

 

အဆုံးစွနေ်ြပာရလ�င ်သတငး်အချက်အလက် မေပါက်�ကားေရးကို 

ချိုးေဖာက်ြခငး်သည် ယုံ�ကည်မ�ကျိုးပျက်သွားြခငး်ပငြ်ဖစ်သည်။ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများသည် ၎ငး်တို၏့ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့် အေတွ�အ�ကံုများအေ�ကာငး် အသမိေပးခင ်

ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးသူများအား ယုံ�ကည်ရန ်လိအုပ်သည်။ 

၎ငး်အေတွ�အ�ကံုများကို ၎ငး်တိုအ့ေနြဖင့ ်စိတက်သစိိတ်ကေအာက် 

ြဖစ်စရာ၊ နာကျငစ်ရာ သိုမ့ဟတု် အ�ကှရ်ဖွယ်ရာ ြဖစ်ရပ်အြဖစ် 

မှတ်ယူေကာငး် မှတ်ယူ�ကလိမ့်မည်။ ယုံ�ကည်မ�နည်းေသာအခါ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများသည် ၎ငး်တို၏့ 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာလ�ို� ဝှက်ချက်�ငှ့ ်သတငး်အချက်အလက် 

မေပါက�်ကားေရးကို ေလးစားမ�အေပါ် သသံယဝငက်ာ 

ဆိတ်ဆိတ်ေန�ပီး၊ �နု ့ရ်ငး်�ကမ်းတမ်းေသာ ဆက်ဆံေရး သိုမ့ဟတု် 

ဇယားကွက ်17စာရွက်စာတမ်းအေြခြပု အချကအ်လက်ဆိုငရ်ာ 

လံုြခံုေရးအတကွ် ေအာကပ်ါအချကမ်ျား လိုအပ်သည် 

• • ဖိုငတ်ွဲများ၊ အချက်အလက ်�ငှ့ ်ကနွြ်ပူတာများ �ှိသည့် သိုမ့ဟတု ်

သမ်ိးဆည်းထားသည့် �ံုးခနး်များ �ငှ့ ်�ံုးအေဆာကအ်ဦးများသို ့ 

ဝငေ်ရာက်ခွင့က်ို ထနိး်ချုပ်ြခငး် 

• စာရွက်စာတမ်းများ �ငှ့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်အလက်များကို ဖယ်�ာှးြခငး် 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ရယူအသံုးြပုခွင့က်ို မှတတ်မ်းတငေ်သာ 

မှတတ်မ်းစာအုပ်များအား ေြခရာခံေစာင့�်ကည့်ြခငး် 

• • ြပုြပငရ်န ်ရည်ရွယ်ချက်များအတကွ်ပငြ်ဖစ်ေစ အထိခုိက်မခံသည့် 

အချက်အလက်များကို ထူးြခားြဖစ်စဉ်များတွငသ်ာ သယ်ယူပုိေ့ဆာငြ်ခငး် 

(အဘယ်ေ�ကာင့ဆုိ်ေသာ် အထိခုိက်မခံသည့် 

အချက်အလက်များပါဝငသ်ည့ ်ပျက်စီးသွားေသာ Hard Drive တစ်ခုကို 

သတငး်အချကအ်လက ်နည်းပညာက�မ်းကျငသူ် သိုမ့ဟုတ ်

ကွနြ်ပူတာြပုြပငသ်ည့် ဝနေ်ဆာငမ်�ထံ ေပးြခငး်သည် 

လံုြခံုေရးချိုးေဖာက်မ� တစ်ရပ်အြဖစ် ထွက်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည်။) 

 

ကွနပ်ျူတာကွနယ်ကလ်ံုြခံုေရးအတကွ် ေအာက်ပါအချက်များ 

လိုအပ်သည်။ 

• • ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ သတငး်အချက်အလက်များ အပါအဝင ်

လ�ို� ဝှကထ်ားရမည့် အချက်အလက်များအား ဆာဗာ 

(အများပုိငသ်ိုေလှာငသ်မ်ိးဆည်းသည့် ကွနြ်ပူတာစနစ်) သိုမ့ဟတု ်

ြပငပ်ဆက်သွယ်မ�ကွနယ်က်များ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကနွြ်ပူတာများ 

အထူးသြဖင့ ်အငတ်ာနက်ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးသည့် ဆာဗာများတွင ်

သမ်ိးစည်းမ� မြပုြခငး် 

• • ကွနြ်ပူတာဗိုငး်ရပ်စ်များ �ငှ့ ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်

အ��ရာယ်ြပုဖျက်ဆီး�ိငုသ်ည့် အခွင့မ်�ှိ ကျူးေကျာ်မ�များ (hacking) ကို 

ေ�ှာင�်ှားရန ်ကွနြ်ပူတာစနစ်များအတငွး်သို ့ လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ 

အဆင့ြ်မ�င့ြ်ခငး်များ�ငှ့ ်ဖာေထးမ�များ (patches) �ငှ့ ်Firewall 

(နက်ေဝါလ့ံုြခံုေရးစနစ်) ြဖင့ ်ကာကွယ်ြခငး် 

 

ကွနြ်ပူတာစနစ်များ�ငှ့ ်ဖိငုမ်ျားလံုြခံုေရးအတကွ် ေအာကပ်ါအချက်များ 

လိုအပ်သည်။ 

• စကားဝှက ်(password) ြဖင့ ်ကွနြ်ပူတာစနစ်များကိ ုပိတ်ြခငး် �ငှ့ ်

Firewall (နက်ေဝါလ့ံုြခံုေရးစနစ်)ကို တပ်ဆငြ်ခငး် 

• ဆာဗာ (အများပုိငသ်ိုေလှာငသ်မ်ိးဆည်းသည့် ကွနြ်ပူတာစနစ်)များကို 

လ�ပ်စစ်အား �တုတ်ရကြ်မ�င့တ်က်ြခငး်မှ ကာကွယ်သည့်စနစ်များ (power 

surge protection systems) ြဖင့ ်ကာကွယ်ြခငး် 

• အချက်အလကဖိ်ငုမ်ျားကို စကားဝှက်ြဖင့က်ာကွယ်ြခငး်�ငှ့ ်

ရယူအသံုးြပု�ိငုခွ်င့အ်ား ထိနး်ချုပ်ြခငး် (ဥပမာ - ဝငေ်ရာက်ပုိငခွ်င့မ်�ှိ၊ 

ဖတ�်�ရနသ်ာ (read-only)၊ ဖတ�်�-ေရးသား သိုမ့ဟတု ်

စီမံခန ့ခဲွ်သူသာခွင့ြ်ပုချက် ရ�ှိ (administrator-only-permission) ကို 

အေကာငအ်ထည် ေဖာ်ြခငး် 

• Encryption ပါ�ှိသည့် ကန ့သ်တ်ထားေသာ အချက်အလက်များ 

ရယူသံုးဆဲွြခငး်ကို ကန ့သ်တ်ြခငး် 

• မနေ်နဂျာများ သိုမ့ဟတု ်သံုးစဲွသူများကိ ုမေပါက်�ကားသင့သ်ည့် 

လ�ို� ဝှကအ်ချကအ်လက်များအား ထတုေ်ဖာ်ဖငွ့ဟ်ေြပာဆုိြခငး် မြပုရန ်

သေဘာတညီခ က်မ ား လက်ခံရန ်ြပ�ာနး်ထားြခငး် 

     



 

 
42 I အခနး် ၅ 

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

အေြခအေနများတွင ်ဆက်လက်ေနရန ်ေရွးချယ်�ိငုေ်ပသည်။ VAWG 

မှ ခံစားလွတ်ေြမာက် လာသူများသည် ေနာက်ဆုံးတွင ်ဆကသွ်ယ်ကာ 

အကအူညီ�ှာေဖွ�ကသည့်အခါတွင ်၎ငး်တိုအ့ား အဘယ့်ေ�ကာင့ ်

ေစာစီးစွာ အကအူညီ�ှာေဖွြခငး် သိုမ့ဟတု် မတရားအလွဲသံးုစားမ�ကို 

တိုင�်ကားြခငး်အား မြပုလုပ်သည့် အေ�ကာငး်အရငး်အား 

ေမးြမနး်သည့်အခါ အ�ကှတ်ရား �ငှ့ ်အေ�ကာက်တရားအသမိျားသည် 

၎ငး်တိုအ့ား ထိကုဲသ့ို ့ အလွဲသံုးစားြပုခံရမ��ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�များကို 

တိုင�်ကားရနမှ် ချုပ်ေ�ာှငထ်ား�ကသည်ဟု ေြဖဆုိ�ကသည်။  

 

အချက်အလကလ်ံုြခံုေရးသည် ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ေရး�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

သိုမ့ဟတု် အထိခုိက်မခံသည့် သတငး်အချက်အလက်များ၏ 

လံုြခံုေရးအေပါ် အာ�ံု စုိက်သည်။ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

သတငး်အချကအ်လက်ပါဝငသ်ည့ ်အချက်အလကက်ို မပါဝငေ်သာ 

အချက်အလက် (ဥပမာ စာရငး်အငး်အ�စ်ှချုပ်)ထက် 

လံုြခံုေရးပုိမုိတိုးြမ�င့၍် ထား�ှိသင့သ်ည်။ VAWG ၏ 

အထိခုိက်မခံသည့် သေဘာသဘာဝအရ အကယ်၍ အမျိုးသမီးများ�ငှ် ့

မိနး်ကေလးများ၏ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာလံုြခံုမ�ကို 

ထိနး်သမ်ိးထား�ိငုြ်ခငး် မ�ှပိါက ၎ငး်တိုအ့တကွ် ကျေရာကလ်ာ�ိငုသ်ည့် 

အ��ရာယ်များေ�ကာင့ ်အချက်အလကလ်ံုြခံုေရးသည် 

အလနွအ်ေရး�ကီးသည်။ အချက်အလကလ်ံုြခံုေရးကို ေသချာေစရန�်ငှ့ ်

အချက်အလက်များကို အခွင့မ်�ှဘိ ဲရ�ှမိ�၊ ဖွင့ခ်ျမ�၊ ေြပာငး်လဲြခငး် 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် ဖျက်ဆီးြခငး်များကို တားဆီးရနမှ်ာ 

လွနစွ်ာအေရး�ကီးသည်။ လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ အေလအ့ကျင့မ်ျားအား 

စာရွက်စာတမ်းအသံုးြပုသည့် စာရငး်သွငး်မှတ်ပုံတငမ်�များ၊ 

အမ�တွဖိဲုငမ်ျား �ငှ့ ်လနူာ သိုမ့ဟတု် ကသုမ�ခံယူသူ မှတတ်မ်းများအြပင ်

ကွနြ်ပူတာ �ငှ့ ်ဝက်ဘဆုိ်ဒအ်ေြခြပုသည့် အချက်အလက်စီမံခန ့ခဲွ်မ� 

�ငှ့ ်အမ�တွဲစီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်များတငွ ်သမ်ိးဆည်းထားသည့် 

သတငး်အချကအ်လက်များတွငလ်ည်း အသံုးြပုသင့သ်ည်။ 

ဇယားကကွ ်၁၇ သည် စာရွကစ်ာတမ်းအေြခြပု 

အချက်အလက်များဆုိငရ်ာ လံုြခံုေရး၊ ကွနယ်ကလ်ံုြခံုေရး �ငှ့ ်

ကွနြ်ပူတာစနစ်များ�ငှ့ ်ဖိငုမ်ျားလံုြခံုေရးစသည်တို ့ 

ေသချာေစရနအ်တကွ် လိုအပ်ချက်များကို စစ်ေဆးရမည့်စာရငး်ကို 

ြပသထားသည်။ 

 

အချို� �ိငုင်မံျားတွင ်အချက်အလကလ်ံုြခံုေရးသည် �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ 

ဥပေဒြပ�ာနး်မ�အေပါ် အေြခခံ�ပီး ၎ငး်တွင ်ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

အချက်အလက်များကို အခွင့ရ်�ှိသူများသာ ရယူအသံုးြပုခွင် ့

�ှိသင့သ်ည်�ငှ့ ်အချက်အလက်လံုြခံုေရး�ငှ့ ်ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

သတငး်အချကအ်လက်ဆုိငရ်ာ လ�ို� ဝှက်ချက်များ 

မေပါက်�ကားေရးတိုအ့တွက် မဟာဗျူဟာများကို ဝနေ်ဆာငမ်� 

ေပးေဆာငသူ်များ၊ ရဲတပ်ဖွဲ� �ငှ့ ်တရားစီရငေ်ရး ေအဂျငစီ်များ၏ 

ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်ဥပေဒေရးရာ တာဝနဝ်တ� ရားများြဖင့ ်

သတငး်အချကအ်လက် ေပးေဆာငရ်မည်တိုက့ို ြပ�ာနး်ထားသည်။ 

ြပ�ာနး်ထားသည့် ဥပေဒများတွင ်လူနာများ သိုမ့ဟုတ် 

ကုသမ�ခံယူသူများမှ ေအာက်ပါ သတငး်အချက်အလက်များကို ရ�ှရိန ်

လိုအပ်သည်ဟု ပါ�ှိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ လ�ို� ဝှက်ထားရမည့် 

အချက်အလက်များ သိုမ့ဟတု် ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

သတငး်အချကအ်လက်များပါဝငသ်ည့် အချက်အလက် များကို 

မည်ကဲသ့ို ့ သမ်ိးဆည်းြခငး်၊ ထိနး်သမ်ိးြခငး်�ငှ့ ်သံုးစဲွြခငး်၊ 

လ�ို� ဝှက်ချက်များ မပါက်�ကားေရးကို မည်ကဲသ့ို ့ 

ထနး်သမ်ိးထားြခငး်�ငှ့ ်အချကအ်လကမ်ျားကို ေဝမ�ြခငး် 

အေလအ့ကျင့မ်ျား စသည်တို ့ြဖစ်သည်။၃ 

 

အချို�အေြခအေနများတငွ ်အထိခုိက်မခံ၍ လ�ို� ဝှက်ထားရမည့် 

အချက်အလက်များ အသံုးြပုြခငး်အေပါ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

သတ်မှတ်ြခငး် သိုမ့ဟတု် ရယူအသံုးြပု�ိငုြ်ခငး်များကို 

ကန ့သ်တ်ြခငး်များြဖင့ ်လံုြခံုေအာင ်

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေပး�ိငုသ်ည်။ တချိနတ်ည်းမှာပင ်

အမ�ကိစ�စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး် �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေဝြခငး် ကိုလည်း 

ထိေရာက်ေစရန ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ�ကား အချက်အလက်များကို 

မ�ေဝ�ိငုြ်ခငး်လည်း ြဖစ်ေပါ်ေစရမည်။ ကွနြ်ပူတာ�ငှ့ ်

ဝက်ဘဆုိ်ဒအ်ေြခြပုသည့် အချက်အလက် စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်စနစ်ကိလုည်း 

ဝငေ်ရာက်အသံုးြပု�ိငုခွ်င့ဆုိ်ငရ်ာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ�ငှ့ ်

အသံုးြပုသူမှ ကိုယ်ေရးအချကအ်လက်ြဖင့ ်ဝငေ်ရာကရ်သည့် 

မုခ်ဝများ (sign-in portals) ြဖင့ ်ကန ့သ်တ်�ိငုသ်ည်။ 

အချက်အလက်�ငှ့ ်အမ�ကိစ�စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်များကို သံုးစဲွသူများအား 

စနစ်ဝငေ်ရာက်ခွင့စ်ည်းမျဉ်းများြဖင့ ်ကန ့သ်တ်ထားသင့�်ပီး 

ထုတ်ေဖာဖ်ွင့ဟ်မ� မြပုေရး၊ လ�ို� ဝှက်ချက်များ မေပါက်�ကားေရး �ငှ့ ်

အသံုးြပုရန ်လိကု်နာရမည့ ်အေြခအေနများအေပါ် 

သေဘာတလူက်မှတ်ထိုးရန ်လိုအပ်သည်။၄ 

 

က�များ၊ ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအလိကု် 

အချက်အလက်များကို မ�ေဝ၊ လ�ဲေြပာငး်�ပီး သမ်ိးဆည်းမ�များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်၍ အမ�ကိစ� စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်သည် ခက်ခဲ�ိငုသ်ည်။ 

ဝက်ဘဆုိ်ဒအ်ေြခြပု အမ�ကိစ�စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်စနစ်များသည် အာဆီယံ 

အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား၌ ဖွံ� �ဖိုးမ�နည်းပါးေနကာ အသံုးြပုမ�သည်လည်း 

ေလျာ့နည်းေနသည်။ ထိုအ့ြပင ်အဆုိပါစနစ်များကို တည် ေဆာက်၍ 

ထိနး်သမ်ိးရနအ်တွက် အရငး်အြမစ်�ငှ့ ်နည်းပညာက�မ်းကျငမ်�များ 

သသိသိာသာ လိုအပ်ေသးသည်။ အကျိုးဆက်အေနြဖင့ ်

ဝန�်ကီးဌာနများ၊ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများစွာသည် 

ကွနြ်ပူတာ �ငှ့ ်ဝက်ဘဆုိ်ဒ ်အေြခြပုသည့် 

အချက်အလက်စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး် �ငှ့ ်အမ�ကစိ�စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်စနစ်များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး ေနသားကျြခငး် မ�ှိ�ကေသးဘ ဲယခုအချိနထ်ိ 

သတငး်အချကအ်လက်များကိ ုမ�ေဝရန ်အးီေမးလ်၊ 

လူမ�ကွနယ်က်အက်ပလီေကး�ငှး်များ (ဥပမာ WhatsApp) �ငှ့ ်
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အွနလ်ိုငး်မှ ဖိငုမ်ျားမ�ေဝြခငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များေပါ် 

အားထား�ကဆဲြဖစ်�ကသည်။ သိုရ့ာတွင ်၎ငး်တိုအ့ား 

လ�ို� ဝှကထ်ားရမည့် အချက်အလက်များအတကွက်ိုမူ 

အသံုးမြပုသင့ေ်ပ။ အဘယ့်ေ�ကာင့ဆုိ်ေသာ် သံုးစဲွသူများဖက်မှ 

ထိုအချကအ်လက်များကို မည်သည့်ေနရာတွင ်

သမ်ိးဆည်းသည်ဆုိသည့် အချက်ေပါ် မည်သည့်ထိနး်ချုပ်မ�မျိုးမှ 

မ�ှိေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။၅ 

 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်ဆက်စပ်သည့် 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ�ငှ့ ်မေပါက်�ကားရမည့် လ�ို� ဝှက်ချက်များ 

ထိနး်သမ်ိးြခငး်ဆုိငရ်ာ ကိစ�ရပ်များကို �ကည့်ြခငး်အားြဖင့ ်

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက် စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်�ငှ့ ်

အချက်အလက်များကို ေဝမ�ြခငး်အတကွ် ဝန�်ကီးဌာနများ၊ 

ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများ၌ ေကာငး်မွနစွ်ာ ေရးဆဲွထားသည့် 

စံသတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ �ငှ့ ်

တရားဝငစ်ည်းမျဉ်းများ �ှိြခငး်သည် အေရး�ကးီသည်။ ၎ငး်တိုတ့ငွ ်

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများအြပင ်

ကျူးလနွသူ်များ၏ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ�ကာငး် 

သတငး်အချကအ်လက်များ ဆုိငရ်ာ လ�ို� ဝှက်ချက်များ 

မေပါက်�ကားေစေရး�ငှ့ ်ကာကွယ်ေရးများအတကွ် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များမှ ေပးေဆာငြ်ခငး်ကို ေသချာေစရန ်

တတိကိျကျသတ်မှတထ်ားသည့် အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များ 

ပါဝငသ်င့သ်ည်။ VAWG အချက်အလက်များအား 

�ိငုင်သံားမှတ်ပုံတငန်ပံါတ်များ�ငှ့ ်ယှဉ်တွဲမထားသင့ေ်ပ။ 

ကွနြ်ပူတာြဖင့ ်အချက်အလက်စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်၏ စကားဝှက်များအား 

မေပါက်�ကားေစရန ်ထနိး်သမ်ိးထားသင့�်ပီး၊ မ�ေဝြခငး် မြပုသင့ေ်ပ။ 

VAWG ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများအား ၎ငး်တို၏့ 

လ�ို� ဝှက်ချက်များ မေပါက်�ကားေရးဆုိငရ်ာ ရပုိငခွ်င့မ်ျားအေ�ကာငး်ကို 

အသေိပးထားသင့�်ပီး၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများမှ 

အချက်အလကလ်ံုြခံုေရး�ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက်များ မေပါက်�ကားေရးကို 

ေသချာေစရန ်စနစ်များသည် ေနရာတကျ�ှိေ�ကာငး်ကို 

�ှငး်ြပသင့သ်ည်။ (ကေမ�ာဒးီယား�ှိ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအတွက် 

ေရးဆဲွခ့ဲသည့် သတငး်အချက်အလက်များကို အြခား 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအား ထုတ်ြပနေ်ပးေရး 

သေဘာတူညီချက်ရယူမ�ေဖာငပုံ်စံ ေနာက်ဆကတ်ွဲ ဂ ကို �ကည့်ပါ) 

ဇယားကကွ် ၁၈ တငွ ်VAWG မှ ခံစားလတွ် ေြမာကလ်ာသူများအတကွ် 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အချက်အလက်ထနိး်သမ်ိးမ� �ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက်များ 

မေပါက်�ကားေစေရးသည် မည်သည့်အတကွ်ေ�ကာင့ ်

အေရးပါသည်အေပါ် ေမးခွနး်များ�ငှ့ ်အေြဖများကို ြပထားသည်။ 



 

 
44 I အခနး် ၅ 

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

 

 

ဇယားကွက် 18 ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအချက်အလက်ထနိး်သမ်ိးမ� �ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက်များ မေပါက်�ကားေရးသည် ဘာ့ေ�ကာင့အ်ခရာကျသလဲ? 

 

ေမး။ အဘယ်ေ�ကာင့ ်

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အချက်အလက် 

ထိနး်သမ်ိးမ� �ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက်များ 

မေပါက်�ကားေရးသည် 

အေရး�ကးီသနည်း။ 

 

ေြဖ။ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အချက် 

အလက်ထနိး်သမ်ိးမ�သည် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ေတွ� �ကံုခ့ဲရသည့် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများ၏ 

လံုြခံုေရးအတကွ် အေရးပါသည်။ 

အဘယ်ေ�ကာင့ဆုိ်ေသာ် 

အထိခုိက်မခံသည့် သတငး် 

အချက်အလက်များကို 

ေဖာ်ထတု်ြပမ�သည် ၎ငး်တိုအ့ား 

ေဘးအ��ရာယ်သာမက 

အသက်ပါေသဆုံးသည့ ်အေြခအေန 

အထိ ေရာက်ေစ�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်

ြဖစ်သည်။ �ိငုင်အံများအြပား၌ 

အမျိုးသားေရး ဥပေဒအား 

အတည်ြပု�ပီး�က�ပီး၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများတွင ်

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

အချက်အလကထ်နိး်သမ်ိးမ��ငှ့ ်

လ�ို� ဝှက်ချက်များမေပါက်�ကားေရး 

ဆုိငရ်ာ �ငှး်လငး်ြပတ်သားသည့် 

ေဘးကငး်လံုြခံုေရးမူဝါဒများ 

�ှိထား�ပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ/ပုဂ�လကိ 

သတငး်အချကအ်လက်များအား 

ဖွင့ဟ်ေြပာဆုိြခငး်ကိလုည်း 

တားြမစ်ထားသည်။ 

နည်းပညာတိုးတကလ်ာသည့်ေခတ်၌ 

အချက်အလက်ေကာက်ယူြခငး် �ငှ့ ်

မ�ေဝြခငး်သည် 

ြမင့မ်ားလာေသာလ်ည်း တဖန ်

ေမး။ VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာက် 

လာသူများအတကွ် ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

အချက်အလကထ်နိး်သမ်ိးမ�၏ 

အကျိုးသက် ေရာက်မ�သည် 

အဘယ်နည်း။ 

 

ေြဖ။ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

ေတွ� �ကံုခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ၏ 

အချက်အလက်များကို 

ေကာက်ယူြခငး်၊ ပုံ�ှပ်ိထတု်ေဝြခငး် 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် မ�ေဝြခငး်တွင ်

အချက်အလက်ေကာက် ယူြခငး်၊ 

အချက်အလက်မ�ေဝြခငး်�ငှ့ ်

အချက်အလက်များကို 

ပုံ�ှပ်ိထတု်ေဝြခငး်မှ 

အ�ကမ်းဖက်ခံရသူများ၏ 

ပုဂ�ိုလ်ေရးရာ�ငှ့ ်လံုြခံုေရးအား 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိ�ိငုေ်ချများ 

အေပါ် ေဆွးေ�းွမ�တစ်ခု 

ပါဝငသ်င့သ်ည်။ VAWG မှ 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ 

အေတွ�အ�ကံုများသည် ထိကုဲသ့ို ့ 

ေဆွးေ�းွေြပာဆုိမ�များ၏ 

ဗဟိုချကတ်ွင ်�ှိေစရနအ်တွက် 

ေဆွးေ�းွမ�များတငွ ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

�ကံုေတွ�ရခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအတကွ် 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အချက်အလက် 

ထိနး်သမ်ိးမ�ဆုိငရ်ာ 

က�မ်းကျငသူ်များပါဝငသ်င့သ်ည်။ 

VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူ 

အများစု အေနြဖင့ ်၎ငး်တို၏့ 

သတငး်အချကအ်လက်သည် 

ပုဂ�လကိအချကအ်လကသ်ာြဖစ်�ပီး၊ 

ေပါက်�ကားမ� မ�ှိဆုိသည်ကို 

ေသချာနားလည် သေဘာေပါကရ်န ်

လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ၎ငး်တို၏့ 

ေမး။ 

သတငး်အချကအ်လက်များကို 

ြဖန ့ခ်ျိေရးအတကွ် 

အေ�ကာငး်�ကားစာ သိုမ့ဟတု် 

သေဘာတူညီချက် 

�ှိသင့ပ်ါသလား။ 

 

ေြဖ။ အနည်းဆုံးအေနြဖင့ ်VAWG 

မှ ခံစားလွတ်ေြမာက် 

လာသူများအေနြဖင့ ်

ေကာက်ယူသွားသည့် ၎ငး်တို၏့ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်အဆုိပါ 

အချက်အလက်များအား 

မည်သူတိုမှ့ ရယူအသံးုြပုမည် 

ြဖစ်ေ�ကာငး်တိုက့ို သ�ိှသိင့သ်ည်။ 

VAWG မှ ခံစားလတွ်ေြမာက် 

လာသူများ၏ ဘဝများသည် 

��ပ်ေထွး�ပီး ၎ငး်တိုက့ိုယ်တိုင ်

ပငလ်�င ်၎ငး်တို၏့ လံုြခံုေရးအား 

မည်သည့်အရာများမှ 

အ��ရာယ်ြပု�ိငုသ်ည်ကို 

အေကာငး်ဆုံး သေိလသည်။ 

အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များသည် 

လတူစ်ဦးချငး်စီကို မည်သည့် 

သတငး်အချကအ်လက်များအား 

မည်သူအ့ား မည်သည့်အချိနတ်ွင ်

မ�ေဝ�ိငုသ်ည်ကို ဆုံးြဖတ်ခွင့ ်

ေပး�ိငုသ်ည်။ 

ေမး။ လတူစ်ေယာက်၏ ကိုယ်ေရး 

ကိုယ်တာအချက်အလက် 

ထိနး်သမ်ိးမ� �ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက်များ 

မေပါက်�ကားေရးကို 

မည်သိုက့ာကွယ်မည်နည်း။ 

 

ေြဖ။ ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းများ ၌ VAWG မှ 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများအား 

သတ်မှတ်ေဖာ်ထတု်�ိငုမ်ည့် 

အချက်အလက်�ငှ့ ်

သတငး်အချကအ်လကက်ို 

မည်ကဲသ့ို ့ ေကာက်ယူမည်�ငှ့ ်

မ�ေဝမည့်အေပါ် ဖွင့ဆုိ်ထားသည့် 

လမ်း��နခ်ျက်များ �ှိရမည်။ ထို ့ြပင ်

တစ်ဦးတစ်ေယာက၏် ကိုယ်ေရး 

ကိုယ်တာအချက်အလက် 

ထိနး်သမ်ိးမ� �ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက်များ 

မေပါက်�ကားေရးအတကွ် 

လမ်း��နခ်ျက်များလည်း �ှရိမည်။ 

၎ငး်လမ်း��နခ်ျက်များတွင ်

သတငး်အချကအ်လက်များကို 

ေကာက်ယူြခငး်၊ သတငး် 

အချက်အလက်များကို 

ေကာက်ယူရသည့် ရည်ရွယ်ချက် 

�ငှ့ ်၎ငး်တိုက့ို သံုးစဲွြခငး်များ�ငှ့ ်

ဆကလ်ျဉ်း၍ VAWG မှ 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများ 

အတကွ် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာသည့် 

ရည်ရွယ်ချက် ပါဝငသ်င့သ်ည်။ 

အေလအ့ကျင့ ်ေကာငး်များသည် 

အချက်အလက် အရည်အေသွး�ငှ့ ်

စစ်မှနမ်�ကို ေသချာေရးအြပင ်

ေကာက်ယူခ့ဲသည့် 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

အချက်အလက် သံုးစဲွမ�ကို 

ကန ့သ်တထ်ားရနြ်ဖစ် သည်။ 
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ကိုယ်ေရးကိုယ်တာသတငး်အချက် 

အလက်များ မေပါက်�ကားေရး�ငှ့ ်

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအချက်အလက် 

ထိနး်သမ်ိးမ�ကို 

ေသချာေစရနအ်တကွ်မူ ပုိ၍ 

ခက်ခဲလာသည်။ 

ကိုယ်ေရးအချကအ်လက်များကို 

ထိနး်သမ်ိးမ�မ�ှိဆုိသည် ကို သ�ိှိပါက 

၎ငး်တိုအ့ေနြဖင့ ်၎ငး်တို၏့ဘဝများ�ှိ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များအတကွ် 

အကအူညီများ ေတာငး်ဆုိ သိုမ့ဟတု် 

အကာအကွယ်များ �ှာေဖွမ�များ 

မြပုလုပ်ေတာ့မည်ဟု 

ဆုံးြဖတလ်ိကု်�ိငုသ်ည်။ 

၎ငး်သည် 

အချက်အလကလ်ံုြခံုေရး၊ 

ကာကွယ်တားဆီးေရးများ�ငှ့ ်

တရားဝငစ်ည်းမျဉ်းများအြပင ်

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

အချက်အလက်ထနိး်သမ်ိးမ�ကို 

ေသချာေစရနအ်တကွ် 

အချက်အလက် မ�ေဝြခငး်�ငှ့ ်

သက်ဆုိငေ်သာ �ှငး်လငး်စွာ 

ဖွင့ဆုိ်ထားသည့် 

လမ်း��နခ်ျက်များကို 

တည်ေဆာက်ရန ်

အခရာကျေလသည်။   



 

 
46 I အခနး် ၅ 

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

၅. ၁၀ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွးအာမခံချက ်

 

ဝန�်ကီးဌာန၊ ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများစွာ 

ရငဆုိ်ငေ်နရသည့် ေနာက်ထပ်စိနေ်ခါ်မ�တစ်ရပ်သည် VAWG 

အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွးြဖစ်သည်။ VAWG 

အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွးအာမခံချက်အတကွ် မှနက်နမ်��ငှ့ ်

ယုံ�ကည်စိတ်ချရမ�ကို ပုံမှန ်ေလလ့ာေစာင့�်ကည့်ေနရန ်လိအုပ်သည်။ 

�ိငုင်မံျားစွာသည် အရည်အေသွးအာမခံချက်လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များကို မှနက်နေ်�ကာငး် 

အတည်ြပုသည့် ယ��ရားများ ကငး်မ့ဲေန�ကသည်။ ထိုအ့ြပင ်

မှတ်ပုံတငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး်၊ မှတတ်မ်းများကို 

သမ်ိးဆည်းြခငး်စနစ်များ�ငှ့ ်အချက်အလက် စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်များသည် 

ေယဘုယျအားြဖင့ ်မှနက်နမ်�၊ ယုံ�ကည်စိတ်ချရမ� �ငှ့ ်

တကိျမ�စသည်တို�့ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် စံ��နး်များအပါအဝင ်

အချက်အလက် ေကာက်ယူြခငး်များ၌ အနည်းဆုံး 

လက်ခံ�ိငုဖ်ွယ်�ှိသည့် စံ��နး်များ�ငှ့ ်ကိကု်ညီမ� မ�ှိေပ။  

 

ေအဂျငစီ်များ�ကား �ကီး�ကပ်ေရးေကာ်မတီ သိုမ့ဟတု် 

အလုပ်အဖွဲ�များသည် VAWG အချက်အလက်များ၏ မှနက်နမ်��ငှ့ ်

ယုံ�ကည်စိတ်ချရမ�ကို ေလလ့ာေစာင့�်ကည့်ရန ်

အေရး�ကးီေသာအခနး်က�မှ ပါဝင�်ကသည်။ ေနရာတကျ�ှိေသာ 

�ကံ့ခုိငသ်ည့် အရည်အေသွးအာမခံချက် လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်

ယ��ရားများြဖင့ ်ေကာက်ယူစုေဆာငး်ခ့ဲသည့် VAWG 

အချက်အလက်များသည် အေထာကအ်ထားအေြခြပုသည့် 

အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များ�ငှ့ ်သငခ်နး်စာများကို ပ့ံပုိးေပးြခငး်မှာ 

တနဖိ်ုးမြဖတ�်ိငုေ်�ကာငး်ကို သက်ေသြပေလသည်။ 

 

၅.၁၁ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာအချက်အလက်များကို  အားေကာငး်လာေရး 

 

အားသာချက်များ �ှိေသာ်ြငားလည်း VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များတွင ်ေအာက်ပါေဖာ်ြပထားသည့် 

အကန ့အ်သတ်များ�ငှ့ ်စိနေ်ခါ်မ�တချို� �ှေိလသည်။ 

• ဝန�်ကီးဌာန�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များစွာသည် VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုသာ ထတု်ေပး�ိငု�်ပီး၊ 

၎ငး်အချကအ်လက်များသည်လည်း ယုံ�ကည်စိတ်ချရမ�မ�ှိေပ။ 

VAWG အချကအ်လက်များသည် မ�ကာခဏပင ်က�များ၊ 

ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များအတငွး်�ငှ့ ်အ�ကားတွင ်

ေကာက်ယူမ�များ မညီမ�ြခငး်�ငှ့ ်ပုံမှနမ်ဟတု်ြခငး်များ 

ြဖစ်ေပါ်ေလ�့ှသိည်။ အကျိုးဆက်အေနြဖင့ ်

အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွး�ငှ့ ်ယုံ�ကည်စိတ်ချရမ�သည် 

သသိာစွာ ကွဲြပားေလသည်။၆  လက�်ှိေကာက်ယူ�ပီးသည့် 

အချက်အလက်များတွင ်အ�ကမ်းဖက်ခံရသူများ လူေနမ�ဘဝ�ငှ့ ်

ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ�ငှ့ ်ကျူးလွနသူ်များ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ-ကျူးလွနသူ် ဆက�်ယ်ွမ�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ ပါဝငမ်�မ�ှိ�ိငုြ်ခငး်ေ�ကာင့ ်အချို� 

အ�ကမ်းဖက်မ�အမျိုးအစားများ (IPV၊ အမ်ိတွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�၊ 

အသအိက�မ်းများမှ ကျူးလနွသ်ည့် အ�ကမ်းဖက်မ�၊ သူစိမ်းများမှ 

အ�ကမ်းဖက်မ�စသည်) ကို ခဲွြခားသတ်မှတ်ရန ်ခက်ခဲေစသည်။ 

ဝန�်ကီးဌာန�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်အများစု၌ ၎ငး်တို၏့ အဖွဲ�အစည်းအတွငး် 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ လိအုပ်ချက်များထက် ေကျာ်လနွ၍် 

အချက်အလက်ေကာက်ယူသည့်စနစ်များ မ�ှိ�ကဘ၊ဲ 

အဆုိပါအချက်သည် ဝန�်ကီးဌာနများ၊ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းများ�ကား အချကအ်လက်များကို ��ငိး်ယှဉ်ရန ်

ခက်ခဲေစေလသည်။၇ 

• မ�ကာခဏဆုိသလိုပင ်စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

ေကာက်ယူြခငး်တွင ်ေ�ှ �ေနာက်မညီ�ွတ်မ�များ �ှတိတ်သည်။ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များကိ ုခ�ိုငခဲွ်၊ ခ�ိုင၊် 

စီရငစု်နယ်ေြမ�ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ်အဆင့မ်ျား၌ ေကာက်ယူ၊ 

မှတတ်မ်းတင၊် စုစည်းပုံများသည် တသမတတ်ည်း �ှိမေန�ကေပ။ 

၎ငး်သည် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များ၏ လ�မ်းြခံုမ�၊ 

ြပည့်စုံမ� �ငှ့ ်မှနက်နမ်�များတငွ ်ကျိုးေ�ကာငး်မညီ�ွတ်မ�များဆီ 

ဦးတည်ေနသည်။ �ိငုင်မံျားစွာတွင ်အချက်အလက်များသည် 

ေပျာက်ဆုံးေနြခငး် သိုမ့ဟတု် မြပည့်စုံြခငး်များ �ှိေန�ိငု�်ပီး၊ 

ကျိုးေ�ကာငး်မညီ�ွတ်ြခငး် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

အရည်အေသွးအာမခံချက် လုပ်ငနး်စဉ်များ ကငး်မ့ဲေနြခငး်များ 

�ှိေန�ိငုသ်ည်။ ထိကုဲသ့ို ့ ြဖစ်ပွားရြခငး်မှာ အချက်အလက် 

ေကာက်ယူြခငး် �ငှ့ ်VAWG ဆုိငရ်ာ အချက်အလက် 

ေကာက်ယူြခငး်များသည် ဝန�်ကီးဌာနများ၊ ေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းများစွာ၏ ပငမ်တာဝန ်မဟတုေ်သာေ�ကာင့ ်

ြဖစ်သည်။ ၎ငး်ြပဿနာများသည် VAWG ဆုိငရ်ာ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များကိ ုေကာက်ယူ၊ 

ေလလ့ာဆနး်စစ်မည့်သူများ အတကွ် စွမ်းရည်များ၊ 

သငတ်နး်များ�ငှ့ ်အရငး်အြမစ် လံုေလာက်မ�မ�ှိြခငး်များ၏ 

အကျိုးဆက်ြဖစ်သည်။  

• အကယ်၍ VAWG ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများ သိုမ့ဟုတ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များကို ေအဂျငစီ်တစ်ခု သိုမ့ဟတု် 

အဖွဲ�အစည်း တစ်ခုထက်ပုိ၍ မှတ်ပုံတငစ်ာရငး်သွငး်ပါက 

“�စ်ှဆေရတကွမ်�များ” �ှိ�ိငုြ်ခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ စုိးရိမ်မ�အချို� 

�ှိတတ်�ကသည်။ “�စ်ှဆေရ တွက်မ�” သည် စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ပ်တသ်က၍် ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ြပဿနာတစ်ခု 

မဟတု်ေပ။ VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များသည် 

ြဖစ်ပွားပျံ�ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ�ငှ့ ်မတူညီသည့် 

ရည်ရွယ်ချက်များအတကွ် ြဖစ်သည်။ VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်သည် အေရးယူတံု ့ြပနမ်��ှိခ့ဲသည့် VAWG 
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တိုင�်ကားမ�ြဖစ်ရပ်အေရအတကွ် �ငှ့ ်စတငဝ်ငခ်ျငး်၌ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကို လကလ်ှမ်းမီရ�ှိခ့ဲသည့် VAWG မှ 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူ အေရအတကွက်ိ ုြပသ�ပီး 

ေယဘုယျလူဦးေရအတွငး် ြပဿနာ၏အတိငုး်အဆကို 

မထငဟ်ပ်ပါ။ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များသည် 

အမျိုးသမီးများမှ ဝနေ်ဆာငမ်�များကို လကလ်ှမ်းမီရ�ှိသည့် 

အေရအတကွ�်ငှ့ ်မည်သည့် မတူညီေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား 

ေပးေဆာငခ့ဲ်သည်ကို ေြခရာခံလိကု်သည်။ 

အမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်းမှ ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုတည်းကို 

အ�ကိမ်ေရများစွာ ရယူအသံုးြပုြခငး်သည် အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ် 

အ�ကိမ်ေရများစွာ ြဖစ်ပွားေနသည်ကို ြပသ�ပီး 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများသည် တစ်ခါတစ်ရတံွင ်၎ငး်တို၏့ 

အ�မဲတေစြဖစ်ေပါ်ေနေသာ အမျိုးစုံလငသ်ည့် 

လိုအပ်ချက်များအတွက် မတူညီေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား 

တစ်ခါတစ်ရံတငွ ်�ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ လိုအပ်�ိငုသ်ည်ကိုလည်း 

ြပသေနသည် (ဇယားကကွ် ၁၉ ကို �ကည့်ပါ)။ 

• စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်ေကာက်ယူြခငး်ဆုိငရ်ာ 

အေလအ့ကျင့မ်ျား�ငှ့ ်အချက်အလက် သမ်ိးဆည်းမ�များသည် 

မ�ကာခဏဆုိသလိုပင ်အ�ကမ်းဖက်မ�ခံစားရသူများ၏ 

လံုြခံုေရးအတကွ် အထူးပ့ံပုိးမ�များ အပါအဝင ်အချကအ်လက် 

ထိနး်သမ်ိးကာကွယ်ေရး �ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက်များ 

မေပါက်�ကားေရးဆုိငရ်ာ လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ကိကု်ညီမ� 

မ�ှိ�ကေပ။



 

 
48 I အခနး် ၅ 

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

•  

ဇယားကွက ်19 အမျို းသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� စီမံခန ့်ခဲွမ�ေရးရာ အချက်အလက်များတငွ ်

�စှ်ဆေရတက်ွမ��ငှ့ ်ပတသ်က်သည့် စိုးရိမ်ပူပန်မ�များ 

 

VAWG အား �စှ်ဆေရတက်ွမ��ငှ့ဆ်က်လျဉ်း၍ ရံဖန်ရံခါတငွ ်စိုးရိမ်ပူပန်မ�များ �ိှေသာ်လည်း စီမံခန ့်ခဲွမ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များအတက်ွမူ ၎ငး်သည် ြပဿနာတစ်ရပ်အေနြဖင့ ်အ�မဲတည်�ိှေနသည်မဟတုေ်ပ။ အဘယ့ေ်�ကာင့ဆ်ိုေသာ် 

စီမံခန ့်ခဲွမ�ေရးရာ အချက်အလက်များသည် ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆိငုရ်ာ အချက်အလက်မဟတုေ်သာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ 

စီမံခန ့်ခဲွမ�ေရးရာ အချက်အလက်များသည် တိငု�်ကားခ့ဲေသာ VAWG ြဖစ်ရပ်အေရအတက်ွ �ငှ့ ်

ဝန်ေဆာငမ်�များေပးေဆာင�်ိငုခ့ဲ်သည့် အ�ကိမ်ေရကုိသာ ြပသသည်။ စီမံခန ့်ခဲွမ�ေရးရာ အချက်အလက်များသည် 

အမျိုးသမီးများမှ မည်သည့်ဝန်ေဆာငမ်�များကုိ မည်သည့်ရည်ရွယခ်ျက်ြဖင့ ်အ�ကိမ်အေရအတက်ွမည်မ� �ှာေဖွသည်ကုိသာ 

ေြခရာခံလိုက်သည်။ VAWG ၏ အကျိုးဆက်တစ်ခုအေနြဖင့ ်အ�ကိမ်ေပါငး်များစွာ လာေရာက်မ�ကုိ 

ေမ�ာ်မှန်းထားရမညြ်ဖစ်�ပီး၊ ၎ငး်ကုိ “�စှ်ဆေရတက်ွမ�” အြဖစ် မှတယ်မူည်မဟတုပ်ါ။ ေနရာေပါငး်စံ�ိှု ဝန်ေဆာငမ်�များထ ံ

အ�ကိမ်ေပါငး်များစွာ သာွးေရာက်ထားသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးများဆိငုရ်ာ အချက်အလက်သည ်ေအဂျငစ်ီများ၏ 

အစီရငခံ်များတငွ ်ပါဝငမ်ည်ဟ ုေမ�ာ်လင့ထ်ားသည်။ VAWG စီမံခန ့်ခဲွမ�ေရးရာ အချက်အလက်သည် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား၊ 

တရားစီရငေ်ရးေအဂျငစ်ီများ၊ မူဝါဒချမှတသ်မူျား�ငှ့ ်ဆံးုြဖတခ်ျက်ချသမူျားအား ေအာက်ပါတိုကုိ့နားလည်လာရန် 

ကူညီေပးသည်။ 

o ေအဂျငစ်ီများ�ငှ့ ်အဖဲွ�အစည်းများအ�ကား တိငု�်ကားမ��ိှခ့ဲ�ပီး တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည့် VAWG ြဖစ်ရပ် 

အေရအတက်ွ 

o လက်လမ်ှးမီရ�ိှသည့ ်ဝန်ေဆာငမ်�များ�ငှ့ ်စတငဝ်ငခ်ျငး်ေနရာ/အချိန်များ�ိှ VAWG မှ 

ခံစားလတွေ်ြမာက်လာသအူေရအတက်ွ 

o VAWG မှ ခံစားလတွေ်ြမာက်လာသမူျား လက်လမ်ှးမီရ�ိှေနသည့ ်ဝန်ေဆာငမ်�များ၊ အဖဲွ�အစည်းများ �ငှ့ ်

ေအဂျငစ်ီများ 

o VAWG မှ ခံစားလတွေ်ြမာက်လာသမူျား၏ လိအုပ်ချက်များကုိ အေရးယလူပ်ုေဆာငေ်ပးေနသည့ ်

ေအဂျငစ်ီများ�ငှ့ ်အဖဲွ�အစည်းများ 

o ေပးအပ်သည့်ဝန်ေဆာငမ်�၏ အရညအ်ေသးွ 

o ဝန်ေဆာငမ်�များ�ကား ြပုလပ်ုသည့် လ�ေဲြပာငး်��န်းပုိမ့� 

 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား၊ ရဲတပ်ဖဲွ� �ငှ့ ်တရားမ�တေရးေအဂျငစ်ီများသည ်၎ငး်တိုမှ့ အေရးယတူံု ့ြပန်ခ့ဲသည့် VAWG 

ြဖစ်ရပ်အေရအတက်ွ၊ ေထာက်ပ့ံခ့ဲသည့် VAWG မှ ခံစားလတွေ်ြမာက်လာသ ူအေရအတက်ွ �ငှ့ ်ေပးအပ်ခ့ဲသည့် 

ဝန်ေဆာငမ်�များအေပါ် ၎ငး်တို၏့ အစီရငခံ်စာများမှ စီမံခန ့်ခဲွမ�ေရးရာ အချက်အလက်များကုိ ထက်ွေပါ်လာသည်။ 

ဦးစားေပးရမည့်အချက်မှာ ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား၊ ရဲတပ်ဖဲွ� �ငှ့ ်တရားမ�တေရးေအဂျငစ်ီများအားလံးုမှ VAWG 

အမ�ကိစ�များအေပါ်တငွ ်စီမံခန ့်ခဲွမ�ေရးရာ အချက်အလက်များကုိ တသမတတ်ည်းေကာက်ယူေနြခငး်ကုိ 

ေသချာေစရန်သာြဖစ်သည်။ 

 

တတိကိျကျသတမှ်တထ်ားသည့် ခံစားလတွေ်ြမာက်သမူျားအား ေပးအပ်ခ့ဲေသာ ဝန်ေဆာငမ်�များကုိ ေြခရာခံရန် အမ�ကိစ� 

စီမံခန ့်ခဲွမ�စနစ်များ�ငှ့ ်စပ်လျဉ်း၍ ေအဂျငစ်ီများသည် မ�ကာခဏပင ်တမူကဲွြပားသည့် ခဲွြခားေဖာ်ထတု�်ိငုမ်ည့် 

အမှတအ်သားများကုိ သတမှ်တေ်လ့�ိှ�ကသည်။ ထိကဲုသ့ို ့ အမှတအ်သားများသည် ခံစားလတွေ်ြမာက်လာသမူျားမှ 

အေထာက်အပ့ံေပးမ�စနစ်အမျိုးမျိုး�ငှ့ ်တရားစီရငေ်ရးစနစ်များကုိ ြဖတသ်န်းေနစဉ်အတငွး် အမ�ကိစ�များကုိ 

မေပါက်�ကားေစဘ ဲေြခရာေကာက်ရာတငွ ်အသံးုြပုရန် ြဖစ်ေပသည်။ အမ�ကိစ� စီမံခန ့်ခဲွမ�ဆိငုရ်ာ 

ေြခရာေကာက်သည့်စနစ်များသည ်သတသ်တမှ်တမှ်တအ်မ�များအတက်ွ ဆက်တိက်ုေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကုိ ေပးအပ်�ိငုရ်န် 

အမကိစတစခ်ချငး်စီအား ေြခရာခံသည်။ ၎ငး်အချက်အလက်ေကာက်ယြခငး်စနစ်များသည် အေရးယတြံပန်ေဆာငရ်က်သည် 

     

      

 

 



 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ေကာက်ယူမ��ငှ့ ်အသံုးြပုမ� အာဆီယံေဒသတွင်း လမ်း��နခ်ျကI် 49 

၅.၁၂ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များ အားေကာငး်လာေရးအတကွ် 

အ�ကံြပုချက်များ 

 

အထက်တငွသ်တ်မှတ်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့် အကန ့အ်သတ်များ�ငှ့ ်

စိနေ်ခါ်ချက်များ�ှိေသာ်ြငားလည်း စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များသည် အချို�အေြခအေနများတငွ ်အထူးသြဖင့ ်

VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�� �နး် ေလလ့ာမ�များ မ�ှိသည့်�ိငုင်မံျားတွင ်

အေကာငး်ဆုံး�ငှ့ ်တစ်ခုတည်းသာ�ှိသည့် VAWG အချက်အလက် 

အရငး်အြမစ်တစ်ခု ြဖစ်ေကာငး်ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များ အားေကာငး်လာေရးသည် အေရး�ကီးသည့် 

ရငး်�ှးီြမုပ်�ှမံ�တစ်ခု ြဖစ်သည်။ အဘယ့ေ်�ကာင့ဆုိ်ေသာ် 

၎ငး်အချကအ်လက်များကို VAWG အေပါ် တံု ့ြပန�်ပီးတားဆီးရန ်

ပ�ိုဂရမ်များ�ငှ့ ်မူဝါဒများ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ��ငှ့ ်

အကျိုး�ှိမ�များကို အကဲြဖတ်စစ်ေဆး၊ ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာရန ်

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ လိအုပ်ချက်များ�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များသည် ကိကု်ညီမ��ှိမ�ှကိိ ုနားလည်ြခငး်သည် 

ေြဖ�ကားရန ်အဓိကေမးခွနး်တစ်ခုြဖစ်ေလသည်။ 

 

ေအာက်ပါအ�ကံြပုချက်အချို�ကို ကျား-မ ေရးရာ 

တနး်တူညီမ�ေရးအတွက် ဥေရာပအဖွဲ�အစည်းမှ ေရးသားြပုစုခ့ဲသည့် 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်ြခငး်ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်ေကာက်ယူြခငး်။ အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များ၈  �ငှ့ ်

ကလုသမ�ဂကေလးများရံပုံေငအွဖွဲ�၏ ကေလးသူငယ်များအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ၏ 

အရငး်အြမစ်များအား ြပနလ်ည်သံုးသပ်စစ်ေဆးြခငး် �ငှ့ ်

အကဲြဖတစ်စ်တမ်းမှ သတငး်အချက်အလက်များ ေပးေဆာငခ့ဲ်သည်။၉ 

 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များအား ပုိမုိအသံုးဝငလ်ာေစရန ်

မူဝါဒချမှတသူ်များ၊ ဝန�်ကီးဌာနများ၊ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းများသည် VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်ဆနး်စစ်ေလလ့ာြခငး်အတကွ် 

ေအာက်ပါကွာဟချက်များ �ငှ့ ်စိနေ်ခါ်မ�များကို 

ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်�ိငုသ်ည်။  

 

• VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များ၏ ��ငိး်ယှဉ်ထိုးြပ�ိငုမ်� 

ပုိမုိေကာငး်မွနလ်ာေစရန ်က�များ�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများအလိကု် 

VAWG အမျိုးအစားများ၊ ပညာရပ်ဆုိငရ်ာေဝါဟာရများ�ငှ့ ်

အနက်အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆုိ်ချက်များအေပါ် ဘံုနားလည်မ�တစ်ခု 

ေဖာ်ေဆာငရ်န ်

 

• အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

သာမက ကေလးသူငယ်�ငှ့ ်အရွယ်မေရာက်မီ ေစာစီးစွာ 

အိမ်ေထာငြ်ပုြခငး်များ၊ လကူုနက်ူးြခငး်၊ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာေခါငး်ပုံြဖတ်ြခငး်၊ အကဆ်စ်ြဖင့အ်�ကမ်းဖက်ြခငး်�ငှ့ ်

အမျိုးသမီးြဖစ်၍ သတ်ြဖတ်ြခငး် စသည့် VAWG 

အမျိုးအစားအားလံုး�ငှ့ ်ေ���ေြပာငး်အမျိုးသမီးများ၊ 

မသနစွ်မ်းအမျိုးသမီးများ အပါအဝင ်ဖယ်ကျဉ်ခံထားရသည့် 

အမျိုးသမီးများအတကွ် အချက်အလကမ်ျားကို ေကာက်ယူ၍ 

ေလလ့ာဆနး်စစ်ရန ်

 

• ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များအ�ကား VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များ၏ ��ငိး်ယှဉ်�ိငုမ်��ငှ့ ်ေကာက်ယူခ့ဲသည့် 

အချက်အလက၏် အရည်အေသွးများ ပုိမုိေကာငး်မွနလ်ာရနအ်လိုင့ာှ 

VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ ေကာက်ယူသည့် 

အေ�ကာငး်အရာကို နားလည်သေဘာေပါက်ြခငး် တိုးတက်လာရန ်

 

• အချက်အလက်များကို အနမ့်ိဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုအြဖစ် 

ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲသူများ�ငှ့ ်ကျူးလွနသူ်များ၏ လငိ�်ငှ့ ်အသက်အရွယ်၊ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရသည့် အ�ကမ်းဖက်မ� အမျိုးအစားများ၊ ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲသူ-

ကျူးလနွသူ်အ�ကား ဆက်�ယ်ွမ�၊ ြဖစ်ရပ်ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် 

ပထဝီဝငအ်ေနအထား �ငှ့ ်အြခားသကဆုိ်ငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများအလိုက် ခဲွြခားထားရန ်

 

• စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များ ေကာက်ယူြခငး်၊ 

စုစည်းြခငး်�ငှ့ ်မ�ေဝြခငး်များကို လမ်း��နရ်န ်တရားဝငစ်ည်းမျဉ်းများ 

ေဖာ်ေဆာငရ်န ်

 

• အလားသ�ာနဆ်ငသ်ည့် အဖွဲ�အစည်းများ (ခုိရနေ်နရာများ 

သိုမ့ဟတု် ရတဲပ်ဖွဲ�များ) အ�ကား အချကအ်လက်များ စုေပါငး်ြခငး်�ငှ့ ်

��ငိး်ယှဉ်ြခငး်များ လုပ်ေဆာင�်ိငုရ်န ်ေကာက်ယူသင့ေ်သာ 

အချက်အလက်အမျိုးအစားများ၊ အချက်အလက်ခဲွြခားြခငး်�ငှ့ ်VAWG 

�ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် သတငး်အချက်အလက်များအေပါ် က�များ၊ 

ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများအ�ကား သေဘာတူညီချက်အချို� 

သတ်မှတ်ေဖာ်ေဆာငရ်န၊် သိုရ့ာတွင ်က�များ၊ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းများအ�ကား အချကအ်လက်များ ေကာက်ယူြခငး်အတကွ် 

တစ်ထပ်တည်းတူညီေသာ သိုမ့ဟုတ် စံသတ်မှတ်ထားေသာ 

ေဖာငပုံ်စံများကိုသာ သံုးစဲွရမည်ဟု ြပ�ာနး်မ�များ မြပုလုပ်ရန ်

 

• ကွနြ်ပူတာြဖင့ ်အချက်အလက်စီမံခန ့ခဲွ်မ� �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

အမ�ကိစ�စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ်တစ်ခုကို လိအုပ်သည့် အီလက်ထရွနး်နစ်ြဖင့ ်

အချက်အလက်ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များ စီစစ်လုပ်ေဆာငြ်ခငး်ကို အားေပးရန ်

 

• က�များ၊ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများအ�ကား VAWG 

အမ�ကိစ�ဆုိငရ်ာ မှတ်ပုံတငြ်ခငး်�ငှ့ ်အစီရငခံ်ြခငး်များ 
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အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ 

ပုိမုိေကာငး်မွနလ်ာရန ်ခံစားလွတ်ေြမာကလ်ာသူ-အေြခြပုသည့် 

စာနာေထာကထ်ား�ပီး ကူညီေထာက်ပ့ံေပးေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအေ�ကာငး် အသပိညာြမ�င့တ်ငရ်န ်

 

• VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက် ေကာက်ယူြခငး်များ 

အားေကာငး်လာေရးသည် ရည်��နး်ထားသည့် 

ဘ�ာေရးအရငး်အြမစ်များ�ငှ့အ်တူ VAWG ပေပျာက်ေရးအတကွ် 

�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ လုပ်ငနး်စီမံချက်များအားလံုး၏ တစိတတ်ပုိငး်အြဖစ် 

တည်�ှိေစရန ်

 

• စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး်၊ စုစည်းြခငး်�ငှ့ ်

ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်များ အြပင ်ကျယ်ြပန ့စွ်ာ ြဖန ့ြ်ဖူးြခငး်များကို 

အေထာက်အပ့ံေပးရန ်လံုေလာက်သည့ ်ဘ�ာေရး�ငှ့ ်

လူသားအရငး်အြမစ်များ ခဲွေဝချထားရန ်

 

• VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များ ေကာက်ယူြခငး်သည် 

VAWG �ငှ့ဆ်က်စပ်သည့် SDG ��နး်ကနိး်များအေပါ် 

စာရငး်အငး်ကိနး်ဂဏနး်များ�ငှ့ ်အစီရငခံ်တငြ်ပြခငး်များ 

ထုတ်ြပနြ်ခငး်အြပင ်VAWG အေပါ် အေရးယူတံု ့ြပနြ်ခငး်�ငှ့ ်

တားဆီးြခငး်ဆုိငရ်ာ အစီအစဉ်များ�ငှ့ ်မူဝါဒများ အထူးသြဖင့ ်

ခံစားလတွ်ေြမာက် လာသူများအတကွ် မ�ှိမြဖစ်လိအုပ်ေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ရ�ှ�ိိငုမ်�၊ လကလ်ှမ်းမီှမ��ငှ့ ်အရည်အေသွးများ 

တိုးတက်ေကာငး်မွနလ်ာေရးဆုိငရ်ာများ၏ သက်ေရာက်မ�ကို 

အကဲြဖတရ်န ်သင့ေ်လျာ်ြခငး် �ှိေစရန ်

  

• VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက် ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်

အချက်အလက်သမ်ိးဆည်းြခငး်ဆုိငရ်ာ အေလအ့ကျင့မ်ျားသည် 

အချက်အလကက်ာကွယ်ေရး�ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက်များ မေပါက်�ကားေရး 

လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ကိကု်ညီလိကုန်ာေနသည်ကို ေသချာ ေစရန၊် 

အချက်အလက်ေကာက်ယူြခငး်တငွ ်ပါဝငသ်ည့် ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်

ေအဂျငစီ်များ၌ ထိုကဲသ့ို ့ အချက်အလက် ကာကွယ်ေရး�ငှ့ ်

လ�ို� ဝှက်ချက်များ မေပါက်�ကားေရးဆုိငရ်ာ မူဝါဒများ �ှိေနေစရန�်ငှ့ ်

�ိငုင်သံားရပုိငခွ်င့ ်အခွင့အ်ေရးများ �ငှ့ ်

အချက်အလကက်ာကွယ်ေရးများအား ေသချာေစရန ်

အမျိုးသားေရးဥပေဒြပ�ာနး်မ� �ှရိန ်

 

• VAWG အချက်အလက်�ငှ့ ်ဆက်ဆံလုပ်ကိုငေ်နရသည့် 

ပညာ�ှငမ်ျားအားလံုးအား ကျား-မ ေရးရာ အေ�ကာငး်များ၊ ကျင့ဝ်တ်၊ 

လံုြခံုေရး�ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက်များ မေပါက�်ကားေရး များ၏ 

အေြခခံသေဘာတရားများအေပါ် ေလးစားမ� �ှိေစေရး အပါအဝင ်

VAWG အချကအ်လက်ေကာက်ယူြခငး်၊ မ�ေဝြခငး်၊ စုစည်းြခငး်၊ 

ေလေ့လဆနး်စစ်ြခငး် �ငှ့ ်ြဖန ့ြ်ဖုးြခငး်များအတကွ် 

အေြခခံစည်းမျဉ်းများအေ�ကာငး် သငတ်နး်များ သတ်မှတ်ပ့ံပုိးေပးရန ်

 

• VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်ေကာက်ယူြခငး်အတကွ် 

ေဒသဆုိငရ်ာ၊ �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်ေဒသခံအာဏာပုိငမ်ျားမှ �ှငး်လငး် 

ြပတ်သားေသာ �ိငုင်ေံရး�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းဆုိငရ်ာ ကတကိဝတ်များအား 

ြမ�င့တ်ငရ်န ်

 

• တရားစီရငေ်ရး၊ ရတဲပ်ဖွဲ�၊ ကျနး်မာေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ့ ်အြခားက�များ၊ 

CSO များ �ငှ့ ်NGO များ�ှိ စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ အချကအ်လက်များ 

ေကာက်ယူေရးအတွက် တာဝန�်ှိေသာသူများ အားလံုးပါဝငသ်ည့် 

စနစ်တကျြဖစ်�ပီး၊ ချိတ်ဆက်လုပ်ေဆာငမ်��ှိသည့် 

က�ေပါငး်စုံပါဝငေ်သာ VAWG အချက်အလက်ေကာက်ယူသည့် 

ချဉ်းကပ်မ�တစ်ရပ်ကို ြမ�င့တ်ငရ်န ် 

 

• ေရ�ှည်တည်တံ�့ပီး သဟဇာတြဖစ်သည့် VAWG အချက်အလက် 

ေကာက်ယူမ�ကို အာမခံ�ိငုရ်န ်အတကွ် ဝန�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်

ေအဂျငစီ်များအားလံုးမှ VAWG စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေရးရာ 

အချက်အလက်များကို စုစည်းြခငး်၊ ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်�ငှ့ ်

ြဖန ့ြ်ဖူးြခငး်များ အြပင ်VAWG ပေပျာက်ေရးအတွက် မူဝါဒများ�ငှ့ ်

ေ�ှ �ေြပးေဆာငရွ်က်ချက်များကို ချိတ်ဆက်ည�ိ��ငိး်ြခငး်၊ 

အေကာကအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်၊ ေလလ့ာေစာင့�်ကည့်ြခငး်�ငှ့ ်

အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် စသည်တိုအ့တကွ် တာဝန�်ှိသည့် 

တရားဝငအ်ဖွဲ� တစ်ခု သိုမ့ဟတု် တစ်ခုထက်ပုိသည့အ်ဖွဲ�အစည်းများ 

တာဝနေ်ပးအပ်ရန ်သိုမ့ဟတု် တည်ေထာငရ်န၊် VAWG 

ခံစားလတွ်ေြမာကလ်ာသူများအား CSO များ �ငှ့ ်INGO များမှ 

မ�ကာခဏ ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးအပ်သည့်အတကွ် ၎ငး်တိုအ့ား 

�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်ေကာကယူ်ြခငး် စနစ်များတွင ်

ထည့သွ်ငး်ပါဝငေ်စကာ တိုငပ်ငေ်ဆွးေ�းွသင့သ်ည်။
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အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များ (၂၀၁၆) 

၉။ UNICEF ၊ ယူနဆီကဖ််ြပနလ်ည်သံုးသပ်ြခငး်�ငှ့အ်ကဲြဖတ်ြခငး်ဆုိငရ်ာအချက်အလက်များရငး်ြမစ်များအကဲြဖတ်ြခငး် (၂၀၁၇) ။ 
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အခနး် ၆ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်သက်ဆိုငသ်ည့ ်

ကုနက်ျစရိတ်များ ေလလ့ာမ� 



ASEAN Regional Guidelines on Violence against Women and Girls Data Collection and Use  |  75 

 

 

သသိာထင�ှ်ားေသာအချက်များ 

 
VAWG သည် လူမ�အဖဲွ�အစည်းအတွက် 

ေြမာက်များလှစွာေသာ ဆံုး�ံှူးမ�များကုိ 

ြဖစ်ေပါ်ေစ�ပီး ထိုဆံုး�ံှူးမ�များသည် 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံ ေုတွ� ေနရေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၊ 

သူတုိ၏့ မိသားစုဝငမ်ျား၊ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၊ အဖဲွ� အစည်းများ၊ 

ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ 

လူမ�ဝနး်ကျင၏် ေဖးမကူညီမ��ငှ့ ်

လူမ�ဖူလုံေရး စနစ်များ၊ ရဲ တပ်ဖဲွ�များ၊ 

ဥပေဒေရးရာ�ငှ့ ်တရားစီရငေ်ရး 

စနစ်များ�ငှ့ ်စီးပွားေရး�ငှ့ ်လူသား 

ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်မ�တုိ ့ ပါဝင ်သည့် 

အစိုးရများ�ငှ့ ်လူအ့ဖဲွ�အစည်း 

တခုလုံးအေပါ် သက်ေရာက်မ� �ိှသည်။ 

• VAWG ၏ ေငေွ�ကးဆိုငရ်ာ 

ကုနက်ျစရိတ်များကုိ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ 

�ကမ်းဖက်မ� VAWG ေ�ကာင့ ်

ြဖစ်ေပါ်ေသာ 

အကျိုးဆက်အမျိုးမျိုးကုိ 

တုိငး်တာြခငး်အားြဖင့ ်စိစစ် 

ဆံုးြဖတ်ပါသည်။  

• VAWG ၏ ခန ့မ်ှနး် 

ကုနက်ျစရိတ်များအား 

တွက်ချက်ြခငး်သည် 

မတူကဲွြပားသည့် အဆင့မ်ျား�ငှ့ ်

က� အသးီသးီတုိတွ့င ်VAWG 

၏ သက်ေရာက်မ�ကုိ 

တုိငး်တာြခငး်�ငှ့ ်

ေလ့လာဆနး်စစ်သည့် နည်းလမ်း 

တမျိုးြဖစ်သည်။ 

• ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖဲွ�သည် 

VAWG ၏ ကုနက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ်VAWG 

ကုိ တုန ့ြ်ပနေ်ြဖ�ှငး်ရန ်အတွက် 

အရငး်အြမစ် လုိအပ်ချက်များကုိ 

ခန ့မ်ှနး်�ိငုရ်န ် VAWG ၏ 

ခန ့မ်ှနး်ကုနက်ျစရိတ် ေလ့လာမ� များကုိ 

ေဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် 

အဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့ ်အစိုးရများအတွက် 

အဆင့လုိ်က် ��န�်ကားချက်�ငှ့ ်

နည်းစနစ်များ ကုိ 

ေရးဆွဲေပးထားသည်။တူကဲွြပားသည့် 

နည်းစနစ် အမျိုးမျိုးကုိ VAWG �ငှ့ ်

ပတ်သက်ေသာ ဥပေဒများ�ငှ့ ်မူဝါဒများ 

အြပည့် အဝ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရွ်က်ြခငး်�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအား အေရးပါသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ အနမိ့်ဆံုး 

ကမ်းလှမ်းချက် အြဖစ် ေပးအပ် 

ြခငး်တုိ�့ငှ့ ်ဆက်စပ်သည့် ခန ့မ်ှနး်ေြခ 

ကုနက်ျစရိတ်များအပါအဝင ်VAWG 

အား ကာကွယ်ြခငး်၊ 

တုန ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်၊ 

ဖယ်�ှားြခငး်တုိအ့တွက် 

ကုနက်ျစရိတ်များကုိ သိ�ိှနားလည်ရန ်

အသံုးချ�ိငု ်သည်။  

•  VAWG 

ခန ့မှ်နး် ကုနက်ျစရတိ် 

တကွ်ချက်ြခငး်�ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး  ကျား/မ 

တနး်တူေရးကို ဦးတည်ေသာ 

ဘတ်ဂျက် ခဲွေဝချထားြခငး် 

(GRB) နည်းလမ်း၊ သက်ေရာက်မ� 

ကုနက်ျစရတိ် တကွ်ချက်ြခငး် 

နည်း စနစ်�ငှ့ ်�ိုး�ငှး်ေသာ 

ထုတလ်ုပ်မ� ကနုက်ျစရတိ် 

တကွ်ချက်ြခငး် နည်းစနစ် စသည့်  

အဓိက နည်းစနစ် သံုးမျိုးကို 

အာ��ှငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသအတွငး် 

အသံုးြပုခ့ဲသည်။ 

• VAWG ခန ့မ်ှနး် ကုနက်ျစရိတ် 

ေလ့လာမ�များ ေဆာငရွ်က်ရန ်အသသိာ 

အထင�ှ်ားဆံုးေသာ အဟန ့ ်အတားမှာ 

အချက်အလက်များ ရ�ိှမ��ငှ့ ်

အရည်အေသွး ြပည့်မီမ� ြဖစ်သည်။ 

 

အချက်အလက် အရည်အေသွးကုိ ပဓာန 

မထားဘ ဲVAWG ခန ့မ်ှနး် ကုနက်ျစရိတ် 

ေလ့လာမ� ေဆာင ်ရွက်ြခငး်သည် VAWG 

အချက်အလက်များ၊ အေရးပါသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ေထာက်ပံ့ေပးြခငး်�ငှ့ ်

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်တုိတွ့င ်

ကွာဟမ�များကုိ ေပါ်လွငေ်စ�ပီး 

အေရးပါသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပါဝင ်သည့် 

အနမိ့်ဆံုး ကမ်းလှမ်းချက်ကုိ 

သတ်မှတ်ြပဌာနး်ရန ်ကူညီကာ 

က�အသးီသးီတွင ်ည�ိ��ငိး်ေဆာင ်

ရွက်ြခငး်ကုိ တုိးတက်ေကာငး်မွနေ်စသည်.

 
 
 
၆.၁ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိန်းကေလးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖကမ်��ငှ့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်

ကန်ုကျစရိတ ်အမျိုးအစားများ 
 

VAWG သည် အိမ်ေထာငစု်များ၊ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

�ကံေုတွ�ဖးူေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ၊ 

အစုိးရများ၊ စီးပွားေရးများ�ငှ့ ်လူအ့ဖွဲ�အစည်းများအေပါ်  

အကျိုးသက်ေရာက်မ��ှိသည့် ကုနက်ျစရိတ်များ အပါအဝင ်

လူအ့ဖွဲ�အစည်းများအတွက် �ကီးမားေသာ ကုနက်ျစရိတ�်ှိသည်။  VAWG ၏ 

ကုနက်ျစရိတ်သည် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�စနစ်များ၊ 

လူမ�ေထာက်ပ့ံေရး�ျင့ ်လူမ�ဖလူံုေရးစနစ်များ၊ ရဲတပ်ဖွဲ�များ၊ ဥပေဒေရးရာ�ငှ့ ်

တရားစီရငေ်ရးစနစ်များ၊ စီးပွားေရး�ငှ့ ်လူအရငး်အြမစ်ဖွံ� �ဖိုးတိးုတက်မ�များ 

အေပါ် သက်ေရာက်ေစသည်။ ဇယား (၈) တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး်  

VAWG ၏ ကုနက်ျစရိတ်များကို နည်းလမ်းများစွာြဖင့ ်နားလည်�ိငုသ်ည်။
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ဇယား 7 အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ ကုန်ကျစရိတမ်ျား 

ကုန်ကျစရိတမ်ျား အေ�ကာငး်အရာ 

တိကု်�ုိက် 

ကုန်ကျစရိတ၊် သယွ် 

ဝိုက် ကုန်ကျစရိတ�်ငှ့ ်

အခွင့ ်အလမ်းဆံုး�ံှူးမ� 

ကုန်ကျစရိတ် 

  

 

တုိက်�ုိက် ကုနက်ျစရိတ် ဆိုသည်မှာ အ�ကမ်းဖက်ခံရမ� အေတွ�အ�ကံု များေ�ကာင့ ်
အ�ကမ်းဖက်မ�ဒဏ ်ခံခ့ဲရသူထံ အေထာက်အပံ့များ၊ အရငး် အြမစ်များ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ 
ေထာက်ပံ့ဖနတီ်းေပးြခငး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်�ပီး ကုနက်ျသည့် စရိတ်များ ြဖစ်သည်။ ဤကုနက်ျစရိတ်တွင ်
အကျပ် အတည်းြဖစ်မ�အတွက် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ ဥပေဒေရးရာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်
ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ခုိလ�ံရာေနရာ�ငှ့ ်ေငေွ�ကး ေထာက်ပံ့မ�များ ပါဝငသ်ည်။ 
 
သယ်ွဝိုက် ကုနက်ျစရိတ်ဆိုသည်မှာ ဆံုး�ံှူးမ� သိုမ့ဟုတ် ပျက်စီးသွား ေသာ အမိ်ေထာင ်
ပစ�ည်းများအား အစားထိုးရန ်ကုနက်ျစရိတ်၊ လုပ် သား အငအ်ား ေလျာန့ည်းသွားြခငး်�ငှ့ ်လူမ� 
ေရးရာ�ငှ့ ်စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ ဖိစီးမ�များ (နာကျငမ်�၊ ဒကု�ခံစားရြခငး်�ငှ့ ်တစံုတေယာက်�ငှ့ ်၎ငး်တုိ ့ 
ကေလးငယ်များ၏ ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်) တုိအ့တွက် ကုနက်ျစရိတ်တုိ ့ အပါ အဝင ်တုိက်�ုိက် 
မဟုတ်ေသာ်လည်း VAWG ေ�ကာင့ ်သွယ်ဝိုက်�ပီး ကုန ်ကျသည့် စရိတ် ြဖစ်သည်။  
 
အခွင့အ်လမ်း ဆံုး�ံှူးမ� စရိတ် ဆိုသည်မှာ အခွင့အ်လမ်းများ ဆံုး�ံှူးမ� အတွက် 

ေငေွ�ကးတနဖုိ်းကုိ ဆိုလုိသည်။ (အလုပ်၊ ရာထူးဆိုငရ်ာ အခွင့ ်အေရးများ ဆံုး�ံှူးမ��ငှ့ ်

 ်  ိ ် ြ ် ) 
အစစ်အမှန်�ငှ့လ်�ဲေြပာငး်စရိတ် အစစ်အမှနကု်နက်ျစရိတ်သည် ‘စစ်မှန’်သည့် အရငး်အြမစ်များ (ေငေွ�ကး �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

လုပ်သား) တုိကုိ့ အသံုးြပု�ပီး ပစ�ည်း�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာင ်မ�များအား ထုတ်လုပ်ရန ်(သိုမ့ဟုတ် 

သံုးစွဲရန)် စီးပွားေရး၏ ေယဘုယျ စွမ်းေဆာငရ်ည်ကုိ ေလျာ့ကျေစသည်။ 

 
လ�ဲေြပာငး် ကနုက်ျစရတိ်(Transfer cost)တွင ်စီးပွားေရး ေအးဂျင့ ်တဦးမှ ေနာကတ်ဦးသို ့ ေငေွပးေချြခငး် 

ပါဝငေ်သာလ်ည်း စစ်မှနသ်ည့် အရငး် အြမစ်များအား အသံုးြပုြခငး် မြပုပါ။ (ဥပမာ လူတေယာက် 

အလုပ်ြပုတ် သွားလ�င ်ထုတလ်ုပ်မ� ဆုံး�ှံူးမည်၊ ဝငေ်င�ွငှ့ ်အခွန ်လည်း ေလျာ့နည်းသွားေသာေ�ကာင့ ်

တစ်ဦးချငး်မှ အစုိးရအဆင့အ်ထိ အေြပာငး်အေ��� ကုနက်ျစရတိ် �ှသိည်။) 
စီးပွားေရးဆိုငရ်ာ 

ကုန်ကျစရိတ ်�ငှ့ ်

စီးပွားေရး�ငှ့ ်

မသက်ဆိုင ်သည့် 

ကုန်ကျစရိတ ်

စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ ကနုက်ျစရတိတ်ွင ်ကနုပ်စ�ည်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာင ်မ�များ၏ ဆုံး�ှံူးမ�များ ပါဝင�်ပီး 

၎ငး်တိုသ့ည်  ေဈးကကွ်အတွငး်၌ တနဖိ်းု��နး်ထား တခု �ှိ�ပီး သိုမ့ဟတု် အသအိြမငက်ျယ်ေသာ ေလလ့ာသူမှ 

သတ်မှတ် ေပး�ိငုသ်ည့် အနးီစပ်ဆုံး ��နး်ထား�ှိသည်။ 

စီးပွားေရးအတကွ် မသကဆုိ်ငသ်ည့် ကနုက်ျစရိတတ်ငွ ်အ�ကမ်းဖက်ခံရသူများ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ 

မိသားစုအတွက် စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ ကုနက်ျ စရိတ်�ငှ့ ်ကေလးများအေပါ် ေရ�ှည်သက်ေရာ�ငှ့ ်လူမ�ေရး 

တနဖိ်ုးများ ပျက်စီးမ�တို ့ ပါဝငသ်ည်။ 

 ေရတိ ုကုန်ကျစရိတ�်ငှ့ ်ေရ �ှည် 

ကုန်ကျစရိတ ်

 

ေရတိကုနုက်ျစရတိ်သည် အ�ကမ်းဖကခံ်ရမ�ေ�ကာင့ ် အမျိုးသမီးတဦး၏ ကျနး်မာေရး၊ အလုပ်၊ လူမ�ေရး 

အဆင့အ်တနး်�ငှ့ ်မိသားစုဘဝ အေပါ် ေရတို ထိခုိက်ပျက်စီးမ�များ�ငှ့ ်ဆက်စပ်သည့် စရိတ်များကို ဆုိလိုသည်။  

 

ေရ�ှည်ကုနက်ျစရတိသ်ည် အ�ကမ်းဖက်ခံရမ�ေ�ကာင့ ် အမျိုးသမီး တဦး၏ ကျနး်မာေရး၊ 

ေပျာ်ရ�ငက်ျနး်မာြခငး်�ငှ့ ် စွမ်းေဆာငရ်ည်အေပါ် တြဖည်းြဖည်း စုပုံလာသည့ ် ေရ�ှည် သက်ေရာက်မ�များကိ ု

ဆုိလိုသည်။ 
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ကုန်ကျစရိတ ် အေ�ကာငး်အရာ 

လူမ�ေရး�ငှ့ ်

စီးပွားေရးဆိုငရ်ာ ဆပွား 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� 

လူမ�ေရးဆုိငရ်ာ ဆပွား အကျိုးသက်ေရာက်မ�များမှာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို မျက်ြမငေ်တွ� ခ့ဲေသာ 

ကေလးများအေပါ် သက်ေရာက်မ�၊ ဘဝအရည်အေသွး နမ့်ိကျြခငး်�ငှ့ ်ဒမုိီကေရစီ ြဖစ်စဉ်များတွင ်

ပါဝငမ်� ေလျာက့ျြခငး်တို ့ အပါအဝင ်လအူချငး်ချငး် ဆက်ဆံေရး�ငှ့ ်ဘဝ အရည်အေသွးအေပါ် VAWG 

၏ သက်ေရာက်မ�ကို ဆုိလိုသည်။ 

 

စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ ဆပွား အကျိုးသက်ေရာက်မ�ဆုိသည်မှာ တိုးပွားလာ ေသာ အလုပ်ပျကက်ကွ်မ��ငှ့ ်

လုပ်သားေဈးကွက် ပါဝငမ်�၊ စွမ်းေဆာင ်ရည်၊ အကျိုးအြမတ်၊ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ၊ စုေဆာငး်ေင�ွငှ့ ်

အစဉ်အဆက် စွမ်းေဆာင�်ိငုမ်� ေလျာ့ကျြခငး်တို ့ ပါဝငသ်ည့် VAWG ၏ ကျယ်ြပန ့ေ်သာ 

   
 

ကုိးကား။ Access Economics Pty Ltd၊ �သစေတးလျစီးပွားေရးသုိအိ့မ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�၏ကုနက်ျစရိတ်: အပုိငး် ၁ (�သစေတးလျဓနသဟာယ၊ ၂၀၀၄) ။ 
N. Duvvury, C. Grown �ငှ့ ်J. Redner, အိမ်ေထာငစု်�ငှ့အ်သုိငး်အဝုိငး်အဆင့တွ်ငရ်ငး်�ှးီေသာမိတ်ဖက်အ�ကမ်းဖက်မ�၏ကုနက်ျစရိတ်: 
ဖံွ� �ဖိုးဆဲ�ိငုင်မံျားအတွက်လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�မူေဘာင ်(ဝါ�ှငတ်နဒ်စီီ၊ အမျိုးသမီးများအတွက်�ိငုင်တံကာသုေတသနစငတ်ာ၊ ၂၀၀၄) ။ 

၆.၂ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ 

ကန်ုကျစရိတဆ်ိငုရ်ာ ေလ့လာမ�များ 

 
VAWG ခန ့မှ်နး်ကနုက်ျစရတိ်များ တကွခ်ျက်ြခငး်သည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်း ဖကမ်� VAWG ကို အဆုံးသတ်ရန ်ဥပေဒ 

သိုမ့ဟတု် မူဝါဒများ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်အတကွ် ရငး်�ှးီရမည့် 

ေငေွ�ကး�ငှ့ ်ေငေွ�ကးမဟတု်ေသာ အရငး်အြမစ်များ�ငှ့ ်အားထတု်မ�များ 

သိုမ့ဟတု ်ဥပေဒ သိုမ့ဟတု် မူဝါဒများ ကို အေကာငအ်ထည် မေဖာ်ြခငး်ေ�ကာင့ ်

စီးပွားေရးအေပါ် သက်ေရာက�်ိငုသ်ည့် ေနာက်ဆကတ်ွဲဆုိငရ်ာ ကနု ်

ကျစရတိ်များကို ဘ�ာေရးဆုိငရ်ာ တနဖိ်ုးြဖတ်ြခငး်ြဖစ်သည်။VAWG 

ကုနက်ျစရတိ် တကွ်ချက်ြခငး် အေလအ့ကျင့မ်ျားတငွ ်အများြပည်သူဆုိငရ်ာ 

စီမံကိနး်�ငှ့ ်ဘတ်ဂျက် ခဲွေဝချထားြခငး် ဆုိငရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များအေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိရန ်ရည်ရွယ်သည့် နည်းပညာ�ငှ့ ်�ိငုင်ေံရးဆုိငရ်ာ 

လုပ်ငနး်စဉ်လည်း ပါဝင�်ပီး ထို လုပ်ငနး်စဉ် သည် VAWGကို 

ေလ�ာ့ချြခငး်အတကွ် ကူညီေဆာငရွ်က်ေပး�ိငုသ်ည်။၁  

 

 

 
VAWG ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို က�အသးီသးီတွင ်ဆနး်စစ်ရန ်VAWG ၏ 

ေငေွ�ကးဆုိငရ်ာ ကနုက်ျစရိတ်များကို အ�ကမ်းဖက်မ� ခံခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ၊ 

အိမ်ေထာငစု်များ၊ အဖွဲ�အစည်းများ၊ စီးပွားေရး လုပ်ငနး် များ�ငှ့ ်အမျိုးသားအဆင့ ်

စီးပွားေရးအတွက် ေြမာက်ြမားစွာေသာ အကျိုးဆက်များကို တိငုး်တာြခငး်�ငှ့ ်ေရ 

တကွ်ြခငး် တို ့ြဖင့ ်တကွ်ချက်ဆုံးြဖတ�်ိငုသ်ည်။ 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� ဥပေဒများ�ငှ့ ်မိသားစုအား ကာကွယ်ြခငး် 

အက်ဥပေဒများအပါအဝင ်VAWG ပေပျာက် ေအာငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်�ငှ့ ်

သက်ဆုိငသ်ည့် ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ�ငှ့ ်လက်ေတွ� လုပ်ငနး်စဉ်များကို အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ်VAWGမှ လတွ်ေြမာကလ်ာသူများ၏ 

ကွဲြပားြခားနားေသာ လိုအပ်များကို ေြဖ�ငှး်ေပးရန ်အတကွ် အေရးပါသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပ့ံပုိးေပးရန ်လံုေလာကေ်သာ အရငး်အြမစ်များ ရ�ှိရမည် 

ြဖစ်သည်။ 

 

 
ဥ ပေဒများ�ငှ့ ်မူဝါဒများ အေကာငထ်ည်ေဖာ်ြခငး်�ငှ့ ်VAWG 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရသူများအတကွ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပ့ံပုိးေပး ြခငး်အတကွ ်ကနုက်ျစရတိ် 

ခန ့မှ်နး်တကွ်ချက်ြခငး်သည် ေငေွ�ကးခဲွေဝချထားြခငး် စီမံကိနး်ကို အသေိပးရန ်

အတကွ် အေရးပါသည်။ လံုေလာက်ေသာ ဘတ်ဂျက်သည် ထိေရာက်မ��ှိေသာ 

ဥပေဒများ�ငှ့ ်မူဝါဒများ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်ကိ ု

ကူညီေထာက်ပ့ံေပး�ပီး VAWG ကို ေြဖ�ှငး်ေဆာငရွ်က်�ံုသာမက 

လံုေလာက်သည့် ပထဝီအေနအထား �ငှ့ ်လူဦးေရ လ�မ်းြခံုမ��ငှ့အ်တူ 

အရည်အေသွးေကာငး်မွနသ်ည့် ဝနေ်ဆာင ်မ�များကို ေထာက်ပ့ံေပး�ိငုမ်ည် 

ြဖစ်သည်။ 

၆.၃ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအား အ�ကမ်းဖကမ်� 

ခန ့်မှန်း ကန်ုကျစရိတ ်ေလ့လာမ�များအတကွ ်အရငး် အြမစ်များ 

 
ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�သည် VAWG ၏ ကုနက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ် VAWG 

ကို တနု ့ြ်ပနေ်ြဖ�ှငး်ရန ် အရငး် အြမစ် လိုအပ်ချက်များကို ခန ့မှ်နး်�ိငုရ်န ်

တစ်ဆင့ခ်ျငး်ေဖာ်ြပထားေသာ လက်စဲွစာေစာငမ်ျား၊ လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့ ်

နည်းကိရိယာများကို ေရးဆဲွခ့ဲသည်။ 
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UN Women, Manual for Costing a 

Multidisciplinary Package of Response Services for 

Women and Girls Subjected to Violence 

(2013).2ဤလက်စဲွစာေစာငသ်ည် ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်�ငှ့ ်

အများြပည်သူအတွက် 

ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝချထားြခငး်အတွက် �ိငုင် ံသုိမ့ဟုတ် 

ေဒသတွငး် VAWG ကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ်တုန ့ြ်ပနေ်ဆာင ်

ရွက်ြခငး်များကုိ အေလးေပးသည့် နည်းစနစ်ကုိ 

ကုိယ်စားြပုပါသည်။ ဤလက်စဲွစာတမ်းတွင ်

ေဖာ်ြပထားသည့် ကျား၊မ တနတူ်ေရးကုိ ဦးတည်ေသာ 

ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝချထားြခငး် (GRB) နည်းလမ်းတွင ်

ဘတ်ဂျက် ခဲွေဝချ ထားြခငး်အြပင ်အ�ကမ်းဖက်မ�မှ 

လွတ်ေြမာက်လာသူများအတွက် VAWG �ငှ့ ်

သက်ဆုိငသ်ည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ပ့ံပုိးေပးရန ်

အြခားသက်ဆုိငရ်ာများထံမှ ရ�ိှေသာ 

အရငး်အြမစ်များအတွက် �ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်အစုိးရ၏ 

ဥပေဒ ေရးရာ�ငှ့ ်မူဝါဒ ေရးရာ တာဝနမ်ျား 

ေရးဆဲွြခငး်ကုိ ခွင့ြ်ပုသည်။ 

 
UN Women, Handbook on Costing Gender 

quality (2015). 

၂၀၁၅ ခု�စ်ှတငွ ်ကလုသမဂ� 

အမျိုးသမီးများအဖွဲ�က ကျား၊မ 

တနး်တူညီမ�ေရး ဦးစားေပးကိစ�ရပ်များ ဆုိငရ်ာ 

ကုနက်ျစရတိ် တကွ်ချက်ြခငး် အတကွ် 

�ပီးြပည့်စုံ�ပီး တဆင့ခ်ျငး်ေဖာ်ြပထားေသာ 

လမ်း��နက်ို ေရးဆဲွခ့ဲသည်။ 

ဤလက်စဲွစာအုပ်သည် ကျား၊မ 

တနး်တူညီမ�ေရးဆုိငရ်ာ ကတကိဝတ်များကို 

ရ�ှရိန ်ကျား/မ တနး်တူညီမ�ေရးကို 

ဦးတည်ေသာ စီမံကနိး်�ငှ့ ်ေငေွ�ကးခဲွေဝ 

ချထားြခငး်အတကွ် ဘ�ာေရး 

ကွာဟချက်များ�ငှ့ ်လိအုပ်ချက်များကို 

ခန ့မှ်နး်�ိငုရ်န ်ခုိငလ်ံုသည့် နည်းစနစ်များကို 

ေထာက်ပ့ံေပးပါသည်။ ကလုသမဂ� 

အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၏ �ိငုင် ံတကာ အစီအစဉ်မှ 

အေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ်သငခ်နး်စာများကိလုည်း 

ထုတ�်�တ် တငြ်ပထားပါသည်။ 

UN Women, A Costing Tool for Action: 

Estimating Resource Requirements for 

Responding to Violence against Women in 

South-East Asia (2016).4 

ဤလက်ေတွ�အသံုးြပု 

နည်းကရိိယာ(practical tool)သည် 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ရငဆုိ်ငခ့ဲ်ရေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလး 

ငယ်များအတကွ် အေရးပါသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပါဝငေ်သာ အနမ့်ိဆုံး 

ပ့ံပုိးြခငး် (MPES) အတကွ် အရငး်အြမစ် 

လိုအပ်ချက်များကို ခန ့မှ်နး်တကွ်ချကရ်န ်

လမ်း��နခ်ျက် အဆင့ဆ်င့ ်

ပ့ံပုိးေပးထားသည်။ ဤ အရငး်အြမစ် 

လိုအပ်ချက်များကို ပ့ံပုိးေပးရန၊် MPES 

ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်အတွက ်အ�ကမ်းဖျဉ်း 

ကုန ်ကျ စရတိက်ို တကွ်ချက်ေပးရန�်ငှ့ ်

အနာဂတ်အတကွ် ကုနက်ျစရတိ်များကို 

ခန ့မှ်နး်ရနအ်တွက် ထုတလ်ုပ်မ� တခုချငး် 

ကုနက်ျစရတိ်များကို တကွ်ချက်ရနအ်တကွ် 

လိုအပ်ေသာ အဆင့မ်ျားကို 

ေဖာ်ြပေပးသည်။ ကနုက်ျ စရတိ် 

တကွ်ချက်ြခငး် နည်းလမ်းများကို 

များြပားလှစွာေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ် 

အသံုးချ�ိငု�်ပီး ဤလက်စဲွစာအုပ်တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ်သာ 

အသံုးြပုရမည်ဟု မကန ့သ်တ်ထားေပ။ ဤ 

လက်ေတွ�အသံုးြပု နည်းကိရိယာ (practical 

tool)ကို အငဒ်ိနုးီ�ှား အစုိးရ၊ လာအို ြပည့်သူ ့ 

ဒမုိီကရကတ်စ် သမ�တ�ိငုင်�ံငှ့ ်

တီေမာ�ိငုင်အံစုိးရများအား 

သတငး်အချကအ်လက်များ ေပး�ိငုရ်န ်

ေရးဆဲွခ့ဲြခငး်ြဖစ်သည်။  ရည်ရွယ်ချက်မှာ 

အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ�အတကွ် 

အမျိုးသားအဆင့ ်လက်ေတွ� 

လုပ်ငနး်စဉ်များ သိုမ့ဟတု် 

ဥပေဒြပုဌာနး်မ�တို�့ငှ့အ်ညီ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ၏ 

လိုအငမ်ျားကို ြဖည့တ်ငး်�ိငုေ်ရး 

�ပီးြပည့်စုံသည့် က�စုံ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ� 

ြပုလုပ်ရနြ်ဖစ်သည်။ 

http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_manual_vaw_unwomen_sea_2013.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_manual_vaw_unwomen_sea_2013.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_manual_vaw_unwomen_sea_2013.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_manual_vaw_unwomen_sea_2013.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_manual_vaw_unwomen_sea_2013.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_manual_vaw_unwomen_sea_2013.pdf
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/handbook%20on%20costing%20gender%20equality.pdf?la=en&amp;vs=4135
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/handbook%20on%20costing%20gender%20equality.pdf?la=en&amp;vs=4135
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/handbook%20on%20costing%20gender%20equality.pdf?la=en&amp;vs=4135
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/a-costing-tool-for-action.pdf?la=en&amp;vs=5917
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/a-costing-tool-for-action.pdf?la=en&amp;vs=5917
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/a-costing-tool-for-action.pdf?la=en&amp;vs=5917
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/a-costing-tool-for-action.pdf?la=en&amp;vs=5917
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/a-costing-tool-for-action.pdf?la=en&amp;vs=5917
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/a-costing-tool-for-action.pdf?la=en&amp;vs=5917
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ဇယား 8. �ို င်ငံ�ှ င့်  ခု �ှစ်အ လုိ က်  အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိန်းကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ၏ ကန်ကျစရိတ်ဆငိ်ရာ ေလလာမများ 
�ိငုင် ံ ကုန်ကျစရိတဆ်ိုငရ်ာ 

ေလ့လာမ�များ (ြပုလုပ်ခဲ့သည့် 

 ကေမ�ာဒးီယား ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၈ တွင ်ြပုလုပ်မည် 

အငဒ်ိနုးီ�ှား ၂၀၁၂ 

လာအိုြပည်သူ ့ 

ဒမီိုကရက်တစ် 

ိ ်  

၂၀၁၆ 

ြမနမ်ာ စီစဉ်ထားသည် 

ဖိလစ်ပိုင ် ၁၉၉၉ 

ဗီယက်နမ် ၂၀၁၂ 
 

UN Women, Estimating Resource Requirements 

for Responding to Violence against Women in 

South- East Asia: Synthesis of Findings and 

Lessons (2016).5  

ဤကုနက်ျစရိတ် ေလလ့ာမ�သည် အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ�ခံစားခ့ဲရေသာ 

 အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ် များအတွက် MPES ပ့ံပုိးရန ်

 အရငး်အြမစ်လုိအပ်ချက်များ ခန ့မှ်နး်တွက်ချက်ရနအ်တွက်  

အငဒ်ိးုနးီ�ှား�ိငုင်၊ံ လာအုိ ြပည်သူ ့ ဒမုိီကရက်တစ် သမ�တ�ိငုင်�ံငှ့ ်

 တီေမာ�ိငုင်တုိံတွ့င ်ေဆာငရွ်က်ထားသည့် သုေတသနများ ေပါငး်စပ်ထားမ�ကုိ  

ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 
 

UN Women, The Costs of Violence: 

Understanding the costs of violence against 

women and girls and its response: selected 

findings and lessons learned from Asia and the 

Pacific (2014).6 ကုလသမဂ� 

အမျိုးသမီးများအဖဲွ�သည် VAWG ၏ 

သက်ေရာက်မ��ငှ့ ်VAWG ကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ်

လုိအပ်ေသာ အရငး် အြမစ်များကုိ တွက်ချက်ရန ်

အာ�ှ�ငှ့ပ်စိဖိတ်ေဒသတွင ်

ေြမာက်များလှစွာေသာ ေလလ့ာမ�များကုိ 

ကူညီပ့ံပုိးေပး ခ့ဲပါသည်။ ၎ငး်တုိအ့နက် 

ဗီယက်နမ်�ိငုင်�ိှံ အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�အတွက် 

ကုနက်ျစရိတ်များကုိ ခန ့မှ်နး်တွက် ချက်ရန ်

လူမ�စီးပွားဆုိငရ်ာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�အေပါ် 

ေလလ့ာမ��ငှ့ ်ကေမ�ာဒယီား�ိငုင်�ံငှ့ ်

အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင် ံတုိတွ့င ်က�စုံမှ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်အတွက် 

ကုနက်ျစရိတ်များကုိ တွက်ချက်ရန ်GRB 

နည်းလမ်းကုိ အသုံးြပုထားသည့် ကုနက်ျစရိတ် 

ေလလ့ာမ�တုိ ့ ပါဝငပ်ါ သည်။ ဤ 

အားထုတ်မ�များ�ငှ့ ်အြခားေသာ 

အားထုတ်မ�များ၏ ရလဒအ်ြဖစ် ေဒသတွငး်တွင ်

VAWG ကုနက်ျ စရိတ် တွက်ချက်ြခငး် 

နည်းလမ်းများ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး အေရးပါေသာ 

သတငး်အချက်အလက်များ�ငှ့ ်သီးြခား 

ဗဟုသုတများ များစွာ �ိှေန�ပီြဖစ်သည်။ 

ဤအစီအရငခံ်စာတွင ်အာ�ှ�ငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသ�ိှ 

VAWG ကုနက်ျစရိတ်ကုိ စာရငး်ြပုစုထား�ပီး 

သုေတသနမှ ရ�ိှေသာ ေလလ့ာေတွ� �ိှချက်များ၊ 

စိနေ်ခါ်မ�များ�ငှ့ ်သငခ်နး်စာများကုိ မီး ေမာငး်ထုိး 

ေဖာ်ြပထားသည်။ အဆုိပါအစီအရငခံ်စာသည် 

VAWG ၏ ကျယ်ြပန ့ေ်သာ စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ 

အကျိုးသက် ေရာက်မ�များကုိ ေဖာ်ြပေပး�ပီး အစုိးရ၏ 

ကတိကဝတ်များကုိ သေဘာေပါက်ရန ်လုိအပ်ေသာ 

ဘ�ာေရး ဆုိငရ်ာ အရငး်အြမစ်များ၏ အဆင့ကုိ် 

သတ်မှတ်ေပးသည်။ ဤတွင ်ကုနက်ျစရိတ်များ 

တွက်ချက်ြခငး်သည် မူဝါဒ�ငှ့ ်လက်ေတွ�ကျင့သုံ်းမ��ကား 

ကွာဟချက်ကုိ နးီစပ်ေစရန ်အားေကာငး်ေသာ 

နည်းစနစ်တခုအြဖစ် ေဆာငရွ်က်ေပး�ပီး VAWG ကုိ 

ကာကွယ်ရန�်ငှ့ ်တုန ့ြ်ပနေ်ြဖ�ှငး်ရန ်ဥပေဒများကုိ 

ေမ�ာ်မှနး်ထားသည့်အတုိငး် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်�ိငုေ်စပါသည်။ 

 
ကေမ�ာဒးီယား၊ အငဒ်ိနုးိ�ှား�ငှ့ ်လာအို ြပည်သူ ့ ဒမုိီကရကတ်စ် သမ�တ�ိငုင်တံိုတ့ွင ်
အထက်ေဖာ်ြပပါ နည်းစနစ် သံးုမျိုးကို အသံုးြပုထားသည်။ အေ�ကာငး်မှာ MPES အား 
အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် တနဖိ်ုးသင့�်ပီး VAWG ကို ကာကွယ်ြခငး်�ငှ့ ်VAWG 
ကို ေစာစီးစွာ ရပ်တန ့ြ်ခငး် အကျိုးေကျးဇူးများသည် အမျိုးသမီးများ၊ ၎ငး်တို၏့ 
မိသားစုဝငမ်ျား�ငှ့ ်လူမ�အသိကု်အဝုိငး်များကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးေနသည်ကို 
ြပသရနြ်ဖစ်သည်။ ။ ဇယား ၉ တငွ ်�စ်ှစဉ် VAWG ခန ့မှ်နး် ကနုက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ�များ 
ေဆာငရွ်ကလ်ျက်�ှသိည့် အာဆီယံ�ိငုင်မံျားကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ကေမ�ာဒယီား၊ 
အငဒ်ိနုးီ�ှား၊ လာအို ြပည်သူ ့ ဒမုိီကရကတ်စ် သမ�တ�ိငုင်၊ံ ဖိလစ်ပုိင�်ငှ့ ်
ဗီယကန်မ်�ိငုင်မံျားတွင ်ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည့် VAWG ခန ့မှ်နး် ကုနက်ျစရတိ် 
ေလလ့ာမ�များ၏ ေလလ့ာေတွ� �ှိချက်များ အ�စ်ှချုပ်အတကွ် ေနာက်ဆကတ်ွဲ ဃ ကို 
�ကည့်���ိငုပ်ါသည်။ 
၆.၄ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ 

ကန်ုကျစရိတတ်ကွခ်ျကမ်� နည်းစနစ်များ 
 
 

 

VAWGဆုိငရ်ာ ကနုက်ျစရတိ်များကို နားလည်ရန ်အသံုးချ�ိငုေ်သာ 

နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး�ှိသည်။ အချို�ေသာနည်းလမ်းများသည် တစ်ဦးချငး်၊ 

အိမ်ေထာငစု်များ၊ အသိုငး်အဝုိငး်များ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၊ အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်

အမျိုးသားစီးပွားေရးဆုိငရ်ာ ကုနက်ျစရတိ်များကိသုာ အဓိကထား�ကသည်၊ 

အချို�နည်းလမ်းများမှာမူ VAWG ဥပေဒများ�ငှ့ ်မူဝါဒများအား အြပည့်အဝ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်န ်ကုနက်ျစရတိက်ို ခန ့မှ်နး်�ကသည်။ 

အြခားနည်းစနစ်များမှာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ�ခံစားရသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများအား MPES ပ့ံပုိးေပးြခငး်အတွက် ကနု ်ကျစရတိ်အေပါ် 

အာ�ံု စုိက်ပါသည်။ နည်းစနစ် တခုချငး်တွင ်အားသာချက်များ�ငှ့ ်

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/estimating-cost-requirements-vaw-r3.pdf?vs=802
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/estimating-cost-requirements-vaw-r3.pdf?vs=802
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/estimating-cost-requirements-vaw-r3.pdf?vs=802
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/estimating-cost-requirements-vaw-r3.pdf?vs=802
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/estimating-cost-requirements-vaw-r3.pdf?vs=802
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/estimating-cost-requirements-vaw-r3.pdf?vs=802
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/estimating-cost-requirements-vaw-r3.pdf?vs=802
http://asiapacific.unwomen.org/%7E/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/%7E/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/%7E/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/%7E/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/%7E/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/%7E/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/%7E/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/%7E/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/%7E/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf
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ကန ့သ်တ်ချက်များ�ှိ�ပီး VAWG ကုနက်ျစရိတ် ေလလ့ာမ�များအတကွ် 

အေကာငး်ဆုံး နည်းစနစ်ဟ၍ူ မ�ှိေပ။ အချို�နည်းလမ်းများသည် VAWG 

၏ကုနက်ျစရတိ် သိုမ့ဟုတ် VAWG 

အဆုံးသတ်ြခငး်၏ကနုက်ျစရိတ်စေသာ အေလးေပးေလလ့ာေသာ 

အေ�ကာငး်အရာေပါ် မူတည်၍ ပုိမုိသင့ေ်လျာ်သည်။ နည်းစနစ် 

ေရွးချယ်မ�ကို ကနုက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ�က အေြဖ�ှာလိုသည့် သုေတသန 

ေမးခွနး်များက လမ်း��နေ်ပးသင့သ်ည်။ 

 
 ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖဲွ�၏ အ�ကမ်းဖက်မ�အတွက် 

ကုနက်ျစရိတ်များ အစီအရငခံ်စာသည် အာ�ှ�ငှ့ ်ပစိ 

ဖိတ်ေဒသမှ VAWG ကုနက်ျစရိတ် ေလလ့ာမ�များကုိ 

ခဲွြခားဆနး်စစ်ထားသည်။ ၎ငး်တွင ်ကုနက်ျစရိတ်ဆုိငရ်ာ 

နည်းစနစ်သုံးခုကုိ အသားေပးေဖာ်ြပထား�ပီး GRB၊ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�  ကုနက်ျစရိတ်တွက်ချက်ြခငး် �ငှ့ ်ယူနစ် 

ကုနက်ျစရိတ်တွက်ချက်ြခငး်ဆုိငရ်ာ နည်းစနစ် တုိ ့ ြဖစ်သည်။ 

 
• ကျား၊မ တန်းတညီူမ�ေရးကုိ ဦးတည်ေသာ ဘတဂ်ျက် 

ခဲွေဝချထားြခငး် (GRB)  –

အစုိးရ၏ဘတ်ဂျက်များ�ငှ့ ်စီမံကနိး်ေရးဆဲွြခငး်၊ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်�ငှ့အ်စီရငခံ်ြခငး်များကို 

ဆနး်စစ်ေသာ နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်�ပီး 

ဘတ်ဂျက်ဆုိငရ်ာဆုံးြဖတ်ချက်များ၏ 

ကျားမေရးရာ သက်ေရာက်မ�များကို ေဖာ်ထုတရ်န ်

ြဖစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကို အသံုးြပုြခငး်အတွက် 

အမျိုးသားအဆင့ ်ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝြခငး် 

လုပ်ငနး်စဉ်ဆုိငရ်ာ ြပည့်စုံေသာ ဗဟုသုတ�ငှ့ ်

ဥပေဒြပဌာနး်မ� �ငှ့ ်/သိုမ့ဟတု် 

အမျိုးသားလုပ်ငနး်စီမံချက်များ �ငှ့အ်ညီ 

ရ�ှ�ိိငုေ်သာ သိုမ့ဟတု် စီစဉ်ထားေသာ VAWG 

၀နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ပတ်သက၍် အြပည့်အဝ 

ဗဟသုုတလိအုပ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် 

၀နေ်ဆာငမ်�ကုနက်ျစရတိ်များ၊ 

ကာကွယ်တားဆီးေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်

ဥပေဒကုထံုးများ၏ ယူနစ် ကုနက်ျစရတိ်ထက် 

ဘတ်ဂျကတ်စ်ခုလံုးကို အဓိကထားသည်။ ဤ 

နည်းစနစ် တွင ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆုိငရ်ာ 

မူဝါဒ�ငှ့ ်ဥပေဒေ�ကာငး်အရ ဆနး်စစ်ချက် 

(သဘာဝ ပတ်ဝနး်ကျင ်ဆုိငရ်ာ ဆနး်စစ်ချက်)၊ 

�ိငုင်အံတငွး် VAWG ဆုိငရ်ာ ယခင ်သုေတသန 

သံုးသပ်ချက်၊ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအတကွ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရယူ�ိငုရ်န ်လမ်းေ�ကာငး်�ငှ့ ်

ကာကွယ်ြခငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေထာက်ပ့ံြခငး်၊ 

တရားစဲွဆုိြခငး်တို ့ အတကွ် ဘတ်ဂျက် 

ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာမ�တို ့ ပါဝငသ်ည်။၇ 

 

• အကျိုးသက်ေရာက်မ� ခန ့မှ်နး် ကုနက်ျစရိတ် တွက်ချက်ြခငး် နည်းစနစ် - 

အ�ကမ်းဖက်မ� ခံစားခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ၏ 

ဘဝများ�ငှ့ ်အမျိုးသား အဆင့ ်စီးပွားေရးအေပါ် အကျိုး 

သက်ေရာက်မ�အေပါ် မူတည်�ပီး အဆင့ေ်ပါငး်များစွာြဖင့ ်ခန ့မှ်နး် 

ကုနက်ျစရိတ် တွက်ချက်ြခငး် အပါ အဝင ်ေငေွ�ကးအရ VAWG ၏ 

လူမ�စီးပွားအကျိုးသက်ေရာက်မ�ကုိ တွက်ချက်ေပးသည့် �ပီးြပည့်စုံေသာ 

နည်းစနစ် တခုြဖစ်သည်။  

•  

• ယူနစ် ကုန်ကျစရိတ ်တက်ွချက်ြခငး် နည်းစနစ်- ဤနည်းစနစ်သည် 

ကုနပ်စ�ည်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ တခုချငး်စီ၏ ကုနက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ်

သုံးစဲွမ� ��နး်ထားများအေပါ် မူတည်�ပီး အ�ကမ်းဖက်မ�ရငဆုိ်ငခ့ဲ်ရေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များထံ သီးြခား ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်� များစွာ ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်အတွက် စုစုေပါငး် ကုနက်ျစရိတ်ကုိ 

ေလလ့ာရန ်ရည်ရွယ်သည်။ ယူနစ်ကုနက်ျစရိတ် တွက်ချက်ြခငး် 

နည်းစနစ်သည် �ိှ�ပီးသား ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် အရငး်အ�ှးီ 

လုိအပ်ချက်များကုိ ေလလ့ာရန�်ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ� ခံေနရေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်၎ငး်တုိ ့ ကေလးငယ် များအတွက် MPES ပ့ံပုိးေပးရန ် 
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ရည်ရွယ်ချက်များ  လိုအပ်ချက်များ  

အဆင့ ် ၁- MPES ၏ 

အဓိက အစိတ်အပုိငး်များ 

ေဖာ်ထတု ်�ငှ့ ်ေရးဆွြဲခငး် 

MPES ကုိ ထုတ်ေဖာ်သတ်မှတ်ြခငး် - 

အမျိုးသား အဆင့ ်ဥပေဒေရးရာ 

မူေဘာင�်ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်ြခငး် 

အတွက် �ိငုင်တံကာတွင ်

ကျင့သုံ်းေနသည့် ေကာငး် မွနသ်ည့ ်

အေလအ့ထများေအာက်တွင ်

တာဝနမ်ျား �ငှ့ ်ကတိကဝတ်များကုိ 

ေကျာ်လွန�်ပီး ရ�ှိ�ိငုသ်ည့် 

   အဆင့ ်၂ -  တည်ဆ ဲ

ဝန်ေဆာငမ်�များ အတကွ် 

အရငး်အြမစ် 

လိုအပ်ချက်များကို ေလ့လာ 

 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး် - 

က�အမျိုးမျိုး�ိှ တည်ဆဲ ဝန်ေဆာငမ်� ေပး 

သူများ စစ်တမ်း ေဆာငရွ်က်ြခင်း၊ တည်ဆဲ ဝန် 

ေဆာင်မ� ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းအတွက် 

ယူနစ်ကုနက်ျ စရိတ်များအား သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

လ�ဲေြပာင်း ေပးြခင်းများကို ဆန်းစစ်ြခငး်။ 

အဆင့ ်၃ - MPES အတကွ် 

အရငး်အြမစ်များ၏ 

  

MPES ၏ စုစုေပါငး် ကုနက်ျစရိတ်များကို 

ခန ့မ်ှနး်ရန ်သင့်ေလျာ်သည့် နည်းစနစ်ကို 

သတ်မှတ်ြခငး် 

 

 လုိအပ်ေသာ အရငး်အြမစ်များကုိ ခန ့မှ်နး်ရန ်အသုံးြပု�ိငုပ်ါသည် ( ဇယား 
၁၀ တွင ်�ကည့်���ိငုသ်ည်)။ MPES တွင ်ေြမာက်ြမားစွာေသာ က�စုံမှ 
ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပါဝင�်ပီး အေရးေပါ် ဆက်သွယ်ရန ်၂၄ နာရီ ဖုနး်လုိငး်များ၊ 
အကျပ်အတည်းကာလ အကူအညီရယူ�ိငုသ်ည့် စငတ်ာများ၊ ေနစရာများ၊ 
ေကာငး်ဆဲလ်လငး် ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ လ�ဲေြပာငး်ေပးြခငး်ဆုိငရ်ာ ကွနရ်က်များ၊ 
ပါဝငသူ်များ၏ စွမ်းေဆာငရ်ည် ြမ�င့တ်ငမ်��ငှ့ ်အေရးပါေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ဥပမာ 
တခု အေနြဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအတွက် သငတ်နး်များ ပါဝငပ်ါသည် 
(ဇယားကွက် ၂၀ တွင ်�ကည့်�� �ိငုသ်ည်) 
•  
MPES အတွက် ကုနက်ျစရိတ်များကုိ သတ်မှတ်ရန ်ထုတ်လုပ်မ� ခန ့မှ်နး် ကုနက်ျစရိတ် 
တွက်ချက်ြခငး် နည်းစနစ်မှ ရ�ိှေသာ အရငး်အြမစ် လုိအပ်ချက်များ စံပုံစံသည် လာအုိ 
ြပည်သူ ့ ဒမုိီကရက်တစ် သမ�တ �ိငုင်�ံငှ့ ်တီေမာ�ိငုင်တုိံတွ့င ်MPES အတွက် 
အရငး်အြမစ် လုိအပ်ချက်များဆုိငရ်ာ အစီအရငခံ်စာကုိ လမ်း��နေ်ပးသည်။ 

• အရငး်အြမစ် လုိအပ်ချက်များ ပုံစံ (Resource needs 

model) – �ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�တစ်ခုအတွက် 

အရငး်အြမစ်လုိအပ်ချက်များအား တုိငး်တာခန ့မှ်နး်ရန ်

အသုံးြပုေသာ ပုံစံတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

ထုိ�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�မှာ ပစ�ုပ�န�်ငှ့ ်

အနာဂတ်ကာလများတွင ်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ရငဆုိ်ငရ်ေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအတွက် လ�မ်းြခံု�ိငုမ်� 

ရ�ိှရန�်ငှ့ ်�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်�ငှ့ ်လ�မ်းြခံု�ိငုမ်�ကုိ 

ချဲ�ထွင ်ြခငး်အတွက် အရငး်အြမစ်များ ထည့်သွငး်�ိငုရ်န ်

ရည်ရွယ်သည်။ ဤပုံစံသည်လုပ်ေဆာငခ်ျက်အေြခြပ ု 

ကုနက်ျစရိတ်တွက်ချက်မ�နည်းနည်းလမ်း (activity-based 

costing approach) အေပါ်  အေြခခံထား�ပီး  

ဝနေ်ဆာငမ်�အမျိုးမျိုးအတွက် အရငး်အြမစ်လုိအပ်ချက်များကုိ 

တုိငး်တာခန ့မှ်နး်သည်။ ထုိဝနေ်ဆာငမ်�များသည်  

ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုေပးမ�၏ ယူနစ်ကုနက်ျစရိတ်�ငှ့ ်၎ငး်အား 

အသုံးြပုလုိအား (demand) အေပါ်မူတည်သည်။ အနာဂတ် 

အရငး်အြမစ် လုိအပ်ချက်များကုိ ခန ့မှ်နး်ြခငး်သည် 

မက်ခ�ုိစီးပွားေရး အ��နး်ကိနး်များ ယူဆချက်များအေပါ် မူတည် 

သည်။ ထုိအ��နး်ကိနး်များမှာ ေငေွ�ကးေဖာငး်ပွမ���နး်�ငှ့ ်

တုိးများလာေသာ လုိအပ်ချက်�ငှ့ ်လ�မ်းြခံ�ုိငုမ်�အေပါ် မူတည်�ပီး 

ဝနေ်ဆာင ်မ�များအား ချဲ�ထွငမ်���နး်စသည်တုိ ့ြဖစ်သည်။ ၈ 

ကုနက်ျစရိတ် တွက်ချက်ြခငး် နည်းစနစ် သုံးမျိုးသည် အေလးေပးမ�၊ ချဉ်းကပ်မ�၊ 

ထည့်သွငး်မ� များအရ ြခားနားချက်များ�ိှေသာ်လည်း ၎ငး်တုိသ့ည် တစ်ခု�ငှတ်စ်ခု  

ြဖည့်စွက်(complementary) ေပးေသာေ�ကာင့ ်လုိအပ်ေသာအချိနတွ်င ်အြခားအရာ များကုိ 

သတငး်အချက်အလက်များေပးရန ်အသုံးြပု�ိငုသ်ည်။ 

 

 

ကုနက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ� ေဆာငရွ်က်ရနအ်တကွ် စီမံခန ့ခဲွ်ေရး�ငှ့ ်

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ ရ�ှိ�ိငုမ်��ငှ့ ်

အရည်အေသွးေပါ် မူတည်�ပီး VAWG အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး မေသချာမ�များ သိုမ့ဟုတ် မြပည့်စုံမ�များ 

ဆက်လက်�ှိေန�ိငု�်ပီး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ကုနက်ျစရိတက်ို ခန ့မှ်နး်ရန ်

အခက်အခဲ ြဖစ်ေစ�ိငုပ်ါသည်။. အချကအ်လက်များ မေသချာမ��ငှ့ ်

မြပည့်စုံမ�များ �ှိေသာ်လည်း VAWG ကုနက်ျစရိတက်ို 

ေလလ့ာြခငး်တစ်ခုြပုလုပ်ြခငး်သည် အစုိးရများအား 

မည်သည့်ေနရာတွင ်VAWG အချက်အလက်များေပျာက်ဆုံးေနသည် 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု်မြပည့်စုံေနသည်ကို ထုတ်ေဖာ်ြပသေန�ပီး 

အားြဖည့်ရနလ်ိုအပ်ေသာ အချက်အလကမ်ျားကိုပါ  

ထုတ်ေဖာ်ြပသေပးေန သည်။ ဤလုပ်ငနး်စဉ်သည် ပုိမုိနားလည်မ�ကုိ 

တည်ေဆာက်ေပး�ပီး VAWG 

၏ကုနက်ျစရိတ်များ�ငှ့ဘ်တ်ဂျက်ေရးဆဲွြခငး်အေ�ကာငး်စကားဝုိငး်သုိ ့ 

က�အသီးသီးမှ အဓိကသက်ဆုိငသူ်များ�ငှ့ ်

သက်ဆုိငရ်ာမိတ်ဖက်များကုိ ေခါ်ေဆာငလ်ာသည်။ 

ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွြခငး်မှာ VAWG ကုိဖယ်�ှားရန၊် မ�ိှမြဖစ် 

၀နေ်ဆာငမ်�များေပးရန ်�ငှ့ ်အချက်အလက်များစုေဆာငး်ရန ်

�ကိုးပမ်းမ�များအတွက် ြဖစ်သည်။ 

 
 
ဇယား 9 အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအားအ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

ကုနက်ျစရတိ် ေလလ့ာြခငး် မှ အေြခခံဝနေ်ဆာငမ်�များ အား 

ခန ့မှ်နး်တကွ်ချကရ်န အဆင့မ်ျား�ငှ့ရ်ည်ရွယ်ချက်များ 
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ဇယားကွက် 20.   အေြခခံ ဝန်ေဆာငမ်�တွ(ဲEssential Services Package) 
 
 

  

အ�ကမ်းဖက်မ� ခံခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအတွက် အေရးပါေသာ 

ဝန်ေဆာင်မ�များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ�၏ �ိငု်ငံတကာ ပူးတဲွအစီအစဉ်မှ တဆင့် UN အမျိုးသမီးများအဖဲွ�၊ 

UNFPA ၊ WHO �ငှ့ ်UNODC တုိသ့ည် ကျန်းမာေရး၊ လူမ�ေရး ဝန်ေဆာင်မ�များ၊ ရဲ�ငှ့် တရားမ�တမ� 

က�များမှ ေထာက်ပံ့ေပးရမည့် အေရးပါသည့် ဝန်ေဆာင်မ�များအြပင ်အေရးပါသည့် 

ဝန်ေဆာင်မ�များအား ည�ိ��ိင်း ေဆာင်ရွက်ြခငး်�ငှ့ ်ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက်မ� လုပ်ငန်းစဉ်များ�ငှ့ ်ယ��ရားများ 

စီမံအုပ်ချုပ်မ� အတွက် လမ်း��န် ချက်များကုိ သတ်မှတ်ေပးပါသည်။ အထူးသြဖင့ ်ဝင်ေင ွ

နိမ့်ကျေသာ �ိငု်ငံများ�ငှ့ ်ဝင်ေင ွအလယ် အလတ် �ိှေသာ �ိငုင်ံများ�ိှ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ဖူးေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယ်များအတွက် အရည်အေသွးြမင့ ်၀ 

န်ေဆာင်မ�များရ�ိှေစရန်အတွက်မ�ိှမြဖစ် ဝန်ေဆာင်မ�တစ်ခုစီ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအတွက် 

ဝန်ေဆာင်မ�လမ်း��နခ်ျက်များကုိသတ်မှတ်ထားသည်။ 

အေြခခံဝန်ေဆာင်မ�တဲွ၏ရည်ရွယ်ချက်သည် အမျိုးမျိုးေသာ ေနရာ�ငှ့ ်အေြခအေနများတွင် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ခံရသူများ�ငှ့် လွတ်ေြမာက်လာသူအမျိုးသမီးများအားလုံးအတွက် 

ဝန်ေဆာင်မ�ေပးရန်ဒဇုိီင်းဆွဲရန်၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်�ငှ့ြ်ပန်လည်သုံးသပ်�ပီး �ိငု်ငံများကုိ 

ကူညီပံ့ပိုးရနြ်ဖစ်သည်။ ဤဝန်ေဆာင်မ�တဲွသည် တိုငး်ြပည်များ အတကွ် �ှငး်လငး်သည့ ်လမ်းေ�ကာငး်တခု ချမှတ်ရန ်

လက်ေတွ�ကျသည့ ်နည်းပစ�ညး်တစ်ခုပငြ်ဖစ်သည်။ ၎ငး်အေနြဖင့ ်က�အားလံုးတွင ်အရညအ်ေသွးြပည့်မီေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးအပ်�ိငုေ်စေရး �ငှ့ ်ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်�ိငုေ်စေရးကို မည်သုိလ့ုပ်ေဆာငရ်မည်ကိ ုေထာက်ပ့ံေပးသည်။ အေရးပါသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်သည့ ်ပုံစံသည် �ိငုင်တံစ်�ိငုင်�ံငှ့ ်တစ်�ိငုင် ံကွဲြပားေလ့�ှိသည်။ �ိငုင်တံိုငး်တွင ်

သတ်မှတ်ထားသည့ ်စံချိနစံ်��နး်များ ြပည့်မီေအာင ်ေဆာငရွ်ကရ်နအ်တွက ်အစီအစဉ် �ှိရန�်ငှ့ ်လိအုပ် သည့် အရည်အေသွး�ငှ့ ်

အည ီဝနေ်ဆာငမ်�များအား ေပးအပ်ေနေစရန ်တိုငး်တာြခငး်�ငှ့ ်တာဝနခံ်ယူဆုိငရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်ယ��ရားများကိ ုေဖာ်ေဆာငရ်န ်

အေရး�ကီးသည်။  
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ဇယား 10 အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ ကုန်ကျစရိတ ်တကွ်ချကြ်ခငး် နည်းစနစ်များ 

 ကုန်ကျစရိတ ်အမျိုးအစားများ အချက်အလက် လိုအပ်ချက် ြဖစ်ပွား�ိငုေ်ချ�ိှသည့် အကျိုးသက်ေရာက်မ� 

budgeting ကျား၊မ တန်းတညီူမ�ေရးကို ဦးတည်ေသာ ဘတဂ်ျက်ခွဲေဝချထားြခငး် 

ဤ နည်းစနစ်တွင ်အေရးပါ 

သည့်ေမးခွနး်ေလးခုကို ထည့် သွငး် 

စဉ်းစားထားသည်။  

၁။ VAWG ဥပေဒများ�ငှ့ ်မူဝါ ဒများ 

အ�ကား မည်သည့် ကွာဟချက်များ 

�ိှသနည်း။  

၂။VAWG �ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ 

ဝနေ်ဆာင ်မ�အမျိုးမျိုးအတွက် 

အရငး်အြမစ် ပမာဏ မည်မ� ခဲွေဝ 

ေပး ထားသနည်း။  

၃။ ရံပံုေငရွ�ိှမ� အရငး် အ ြမစ်များမှာ 

အဘယ်နည်း။ 

1. ၄။ ဤ 

အရငး်အြမစ်များမှာ 

လံုေလာက်မ� 

�ိှပါသလား။ 

VAWGဆိုငရ်ာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့် ရ�ိှ�ိငုေ်သာ 

သိုမ့ဟုတ် စီစဉ်ထား�ိှေသာ 

လက် �ိှ VAWG ဥပေဒများ�ငှ့ ်

မူဝါဒ များ�ငှ့ ်ဆက်စပ်မ��ိှသည့် 

ဘတ် ဂျက် ခွဲေဝမ�ဆိုငရ်ာ 

အချက် အ လက်များ။   

• VAWG ဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာင ်မ�များ �ငှ့/် 

သိုမ့ဟုတ် မူဝါဒများ�ိှ 

ကွာဟချက်များ �ငှ့ ် VAWGဆိုငရ်ာ 

ဝနေ်ဆာင ်မ�များ၏ 

အားနည်းချက်များ သိုမ့ဟုတ် 

ပျက်ကွက်ြခငး်များကုိ ထုတ်ေဖာ်  

သတ်မှတ်ြခငး်ြဖင့ ်အစိုးရ ဘတ်ဂျက် 

တွင ်ကျားမေရးရာ တနး်တူမ�ကုိ 

ထည့် သွငး်စဉ်းစားသည့် မူဝါဒကုိ 

ေဖာ်ေဆာင ်ရန ်အားေကာငး်သည့် 

နည်းစနစ်တခု အြဖစ် 

ရပ်တည်ေနသည်။  

• GRB နည်းလမ်းသည် မူဝါဒများကုိ 

မည် ကဲသ့ို ့ ချိနည်�ိရမည်၊ ကွာဟမ� 

 ် ်  ီ  ိြ ် ိ ိ 

    

   

  

   

   

 

    

   

   

   

  

   

  

 

      

       

    

      

    

 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� ကုန်ကျစရိတ ်တကွ်ချက်ြခငး် 
ဤနည်းလမ်းသည် ခံစားရသူ များ�ငှ့ ်

မိသားစုဝငမ်ျား၊ လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်၊ 

အဖဲွ�အစည်းများ၊ စီးပွားေရး 

လုပ်ငနး်များ �ငှ့ ်လူ ့ အဖဲွ�အစည်း 

တခုလုံး (အပို ကုနက်ျစရိတ်များ သိုမ့ 

ဟုတ် လူမ�ေရး ဝနေ်ဆာငမ်� များ၊ 

ခရီးသွားလာေရး�ငှ့ ်ခုိလ�ံရာေနရာ၊ 

ဝငေ်င ွဆံုး�ံှူးမ��ငှ့ ်VAWG ေ�ကာင့ ်

ေပးရန ်ကျန ်သည့် သိုမ့ဟုတ် 

မေပးသည့် အလုပ် တနဖုိ်း တုိအ့တွက် 

ကုနက်ျစရိတ်များ) အတွက် VAWG 

ေ�ကာင့ ်တုိက်�ုိက် �ငှ့ ်သွယ်ဝိုက် 

ကုနက်ျ စရိတ် များ �ငှ့ ်

လက်ဆုပ်လက်ကုိင ်ြပ�ိငုေ်သာ 

ကုနက်ျစရိတ်�ငှ့ ်လက်ဆုပ် 

လက်ကုိင ်မြပ�ိငုသ်ည့် ကုနက်ျ 

စရိတ်များကုိ တုိငး်တာသည်။. 

ဤ နည်းစနစ်ကုိ အေကာင ်အ 

ထည်ေဖာ်ရနအ်တွက် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ 

အချက်အလက်များ မှ ပ့ံပုိးေပးသည့ ်

�ိငုင်ေံတာ် အ ဆင့ ်ြဖစ်ပွားပျံ� �ှမံ�ဆုိငရ်ာ စာ 

ရငး်အငး်များ၊ VAWG ြဖစ်ပွားမ� ��နး်�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့် အချက် အလက်များ၊ 

VAWG မှလွတ်ေြမာက်လာသူများ 

သုံးစဲွေနေသာ ဝန ်ေဆာငမ်�အမျိုးမျိုး  

အတွက် ယူနစ်ကုနက်ျ စရိတ်များ ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ လုိအပ်သည်။ VAWG ၏ 

အကျိုးဆက် ြပငး်ထနမ်�၊ အ�ကမ်းဖက်မ�မှ 

လွတ်ေြမာက်လာသူများ၏ ဘဝများကုိ 

သက်ေရာက်မ�၊  အကူအညီ ေတာငး်ခံသည့် 

အြပုအမူများ၊ ကုိယ်စားလှယ်က ေပးေဆာင ်

သည့် ကုနက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ်လူ ထု 

ဘတ်ဂျက်များဆုိငရ်ာ ဗဟုသုတအချို � �ငှ့ ်

သက်ဆုိင်သည့် အချက် အလက်များ 

လုိအပ်သည်။ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ အချက် 

အလက်များ�ငှ့ ်ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့� 

အချက်အလက်များ အားလုံး လုိအပ်သည်။ 

• အကျိုးသက်ေရာက်မ� ခန ့မ်ှနး် ကုနက်ျ စရိတ် 

တွက်ချက်ြခငး်ကုိ များေသာအား ြဖင့ ်

ေထာက်ခံအားေပးမ�(advocacy)သည့် 

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်အသံုးြပုေလ့�ိှ�ပီး လူအ့ဖဲွ� 

အစည်း�ငှ့ ်�ိငုင်မံျား အားလုံးအတွက် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ ်VAWG ၏ 

အေရအတွက်ဆိုငရ်ာ )�ငှ့ ်

အရည်အေသွးဆိုငရ်ာ  (ဆံုး�ံှူးမ�များကုိ 

ေဖာ်ြပြခငး်ြဖင့ ်ဥပေဒေရးရာ�ငှ့ ်မူဝါဒ 

အေြပာငး်အလဲများအတွက် ကူညီ 

ေထာက်ပံ့မ�များကုိ စည်း�ုံးရန ်အသံုးြပု 

ေလ့�ိှသည်။  

•  လ�မ်းြခံုမ�(scope) အတိုငး်အတာအေပါ် 

မူတည်�ပီး ရလဒမ်ျားသည် အသစ်အသစ်ေသာ 

သုိမ့ဟုတ် အေရး�ကီးေသာ သက်ဆိုငသူ်များ 

(လုပ်ငနး်�ှငမ်ျား�ငှ့ ်/သုိမ့ဟုတ် ကျနး် မာေရး၊ 

အလုပ်သမား သုိမ့ဟုတ် ဘ �ာေရး 

ဝန�်ကီးဌာနများ အပါအဝင)် အ�ကား 

•  အငအ်ားေကာငး်သည့် အသိပညာ 

ြမ�င့တ်ငြ်ခငး် နည်းလမ်းအြဖစ် �ိှေန�ိငု ်�ပီး 

     

  

 

ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ ်တကွ်ချက်ြခငး် 



84   |   Violence against women and girls costing studies 

 

 

 

ဤနည်းစနစ်သည်VAWGကုိ 

ရငဆုိ်ငေ်ြဖ�ှငး်ရန ်ြဖန ့ေ်ဝသည့် ပစ�ည်းများ 

သုိမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏  

တုိက်�ိုက်ကုနက်ျစရိတ်�ငှ့ ်

သွယ်ဝုိက်ကုနက်ျစရိတ်များ၏ စုစုေပါငး်ကုိ 

တွက်ချက်ြခငး်စနစ်ြဖစ်သည်။ 

ထိုသုိတွ့က်ချက်ရာတွင ်VAWGဆုိငရ်ာ 

သီးြခားဝနေ်ဆာငမ်� တစ်ခုချငး်စီ၏ 

ကုနက်ျစရိတ်�ငှ့ ်၎ငး်တုိအ့ား 

အသုံးြပုမည့်အေရအတွက်��နး်ထား�ငှ့ ်

ေြမ�ာက်ြခငး်ြဖင့ ်တွက်ချက်သည်။  

ဤ နည်းစနစ်ကုိ အေကာင ်အ 

ထည်ေဖာ်ြခငး်တွင ်VAWG �ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်

�ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်တိကျေသာ 

အချက်အလက်များ မလုိအပ် ေသာ်လည်း 

VAWGဆုိငရ်ာ ေဆာငရွ်က်ေနဆဲ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်/ သုိမ့ဟုတ် 

လ�ပ်�ှားမ�များ၏  အချက်အလက်များ၊ 

၎ငး်တုိအ့ား အသုံးြပုသည့် 

အ�ကိမ်(အသုံးြပုသည့် ယူနစ်အေရအတွက်) 

�ငှ့ ်ထိုဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ တခုချငး် 

ကုနက်ျစရိတ်များ �ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်

အချက်အလက်များ လုိအပ်ပါသည်။ 

ဤအချက်အလက်များကုိ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များက ပ့ံပုိးေပး�ပီး 

ပစ်မှတ်ထားေသာ 

ေတွ�ဆုံေမးြမနး်မ�များ(targeted 

interviews)က ပ့ံပုိးေပးသည်။  

• ယူနစ်ကုနက်ျစရိတ် တွက်ချက်ြခငး်သည် တည်ဆဲဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

၎ငး်တုိအ့ား အသံုးြပုမ�များ �ငှ့ ်ထိဝုနေ်ဆာငမ်�များ ေပးအပ်ြခငး်၏ 

ကုနက်ျစရိတ်များအား  �ှငး်လငး်စွာေဖာ်ြပသည်။ 

 

• ဤစနစ်သည် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားသည့် ကျယ်ြပန ့ေ်သာ 

ကုနက်ျစရိတ် တွက်ချက်ြခင်း နည်းစနစ်အတွက် 

အေထာက်အကူြပုေသာအစိတ်အပုိငး်တစ်ခုြဖစ်�ပီး သီးြခား 

VAWG ဥပေဒ သုိမ့ဟုတ် မူဝါဒကုိ အေကာငအ်ထည် ေဖာ်ရန ်�ငှ့/် 

သုိမ့ဟုတ် VAWG မှလွတ်ေြမာက်လာသူများအတွက် 

အေရးပါေသာ ဝန ်ေဆာငမ်�များ ေပးအပ်ရန ်လုိအပ်သည့် 

အရငး်အြမစ်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ပုိမုိ�ှငး်လငး်သည့် 

အေြခအေနတရပ်အား အစုိးရများထံသုိ ့ ြပသေပး�ိငုသ်ည်။  

 

• •ကုနက်ျစရိတ်ကုိတုိငး်တာရာတွငဤ်နည်းစနစ်သည် 

ေပးအပ်ေနေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�များ၏ 

အရည်အေသွး�ငှ့်မသက်ဆုိငဘဲ် တည်�ှိဆဲ ၀ နေ်ဆာငမ်�များ၏ 

ကုနက်ျစရိတ်သာ တွက်ချက်သည်။ 

 

ကုိးကား။ ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖဲွ�၊ အ�ကမ်းဖက်မ� ကုနက်ျစရိတ်များ၊ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလး ငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ� 
ကုနက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ� တုန ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်အား ေလ့လာြခငး် - အာ�ှ�ငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသမှ ေရွးချယ်ထားသည့် ေလလ့ာေတွ� �ိှချက်များ�ငှ့ ်
သငခ်နး်စာများ (အာ�ှ�ငှ့ ်ပစိဖိတ် ေဒသအတွက် ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများ ေဒသဆုိငရ်ာ �ုံး၊ ၂၀၁၃) https://goo.gl/JnSzVM တွင ်ရ�ိှ �ိငုပ်ါသည်။   
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၆ .၅  အမျိုးသမီးများအေပါ်  အ�ကမ်းဖကမ်�ဆိငုရ်ာ ကုန်ကျစရိတ ်

ေလ့လာမ�များ၏ အားသာချကမ်ျား 

 
VAWG ကုနက်ျစရိတ်ေလလ့ာမ�များသည် အေရးပါသည့် အေထာက်အထားအေြခြပုသည့် 

မူဝါဒေထာက်ခံအားေပးမ�ကိရိယာများြဖစ်�ပီး ေအာက်ပါတုိတွ့င ်အသုံးြပ�ုိငုသ်ည်။ 

• မူဝါဒေရးရာ ေဆွးေ�းွမ�ကုိ 

သတငး်အချက်အလက်ေပးြခငး်�ငှ့ ်

ထေိရာက်မ��ိှေသာ မူဝါဒများ�ငှ့ ်

အစီအစဉ်များကုိ ြမ�င့တ်ငြ်ခငး် 
 

• မူဝါဒများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များ၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို ဆနး်စစ်ြခငး် 

• အေထာက်အထားအေပါ် အေြခခံသည့် မူဝါဒများ 

ချမှတ်ြခငး်ကို ပ့ံပုိးြခငး် 

• အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်မ�အတကွ် 

တာဝနခံ်ယူမ� ေစြခငး် 

• VAWG ဒဏခံ်ခ့ဲရသူများ၏ လုိအပ်ချက်များကုိ 

�ပီးြပည့်စုံမ� �ိှ�ိှ တုန ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်�ိငုေ်သာ ဥပေဒများ၊ 

မူဝါဒများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ စည်း�ုံးလ�ံ�ေဆာ်ြခငး် 

• အရငး်အြမစ်များ စည်း�ုံးြခငး်ကုိ ပ့ံပုိးေပးြခငး် 

• �ိငုင်ေံတာ်အဆင့၊် ေဒသတွငး် အဆင့�်ငှ့ ်

�ိငုင်တံကာအဆင့ ်အားေကာငး်သည့် ကတိကဝတ်များကုိ 

ေထာက်ပ့ံေပးြခငး် 

 
VAWG ကနုက်ျစရတိ်ေလလ့ာမ�များေ�ကာင့ ်VAWG သည် ြပည်တွငး်ေရး 

ြပဿနာတရပ်မဟုတဘ် ဲလူအ့ခွင့အ်ေရးြပဿနာ�ငှ့ ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးဆုိငရ်ာ 

ြပဿနာ တစ်ရပ်ြဖစ်သည်ဟု နားလည်သေဘာ ေပါက်�ိငုသ်ည်။ VAWG 

ကုနက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ�များ၏ ေြမာက်ြမားလှစွာေသာ အကျိုး ေကျးဇူးများကို 

ေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 
• VAWG ကနုက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ�များသည် VAWG 

သည် ြပည်တွငး်ေရး ြပဿနာ တရပ် မဟတု်ဘ ဲ

လူအ့ခွင့အ်ေရးြပဿနာ�ငှ့ ်

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးဆုိငရ်ာ ြပဿနာ 

တရပ်ြဖစ်သည်ဟူေသာ နားလည်သေဘာ 

ေပါက်မ�ကို ေမွးြမူေပးသည်။ VAWG 

ခန ့မှ်နး်ကုနက်ျစရိတ် ေလလ့ာမ�များ၏ 

ေြမာက်ြမားလှစွာေသာ အကျိုး ေကျးဇူးများကို 

ေအာက်တငွ ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

• VAWG ၏ ကနုက်ျစရတိ်များကို တိုငး်တာြခငး်သည် 

VAWGမှ လတွ်ေြမာကလ်ာသူများ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ 

ကေလးငယ်များအြပင ်အ�ကမ်းဖက်မ� 

ကျူးလနွသူ်များ၊ မိသားစုများ၊ မိတ်ေဆွ 

သူငယ်ချငး်များ၊ စီးပွားေရး  

ဗီယက်နမ်�ိငုင်တံငွ ်

အေရးယူရန ်ပျကက်ကွ်မ�အတကွ် ကနုက်ျစရတိ်များ 

 

 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� ဒဏခံ်စားရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

�ှပ်ိစက်မ� မခံရေသာ အမျိုးသမီး များထက် ဝငေ်င ွ�ာှေဖ�ွိငုမ်� ၃၅ 

ရာခုိင�်�နး် ေလျာ့နည်းသည်။ 

• အ�ကမ်းဖက်မ�၏ တိကု်�ိုက် ကနုက်ျစရတိ် = 

အမျိုးသမီးတဦး လစဉ် ဝငေ်င၏ွ ၂၁%  

• အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�သည် စွမ်းေဆာင�်ိငုမ်� 

ဆုံး�ှံူးြခငး် စုစုေပါငး် + ၂၀၁၀ ခု�စ်ှ GDP ၏ 

၃.၁၉% တနဖိ်ုး�ှိသည့် အလားအလာ �ှိေသာ 

အခွင့အ်လမ်း ဆုံး�ှံူးမ� ကုနက်ျစရတိ်များ ကို 

ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။   

• အိမ်တွငး် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ တိကု်�ိုက်/ သွယ်ဝုိက် 

ကုနက်ျစရတိ်များ စုစုေပါငး် = ၂၀၁၀ ခု�စ်ှ GDP 

၏ ၁.၄ % 

• အရငး်အြမစ်များ။ ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၊ 

The Ripple Effect - အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�တှွင ်

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ရပ်တန ့ရ်ာတငွ ်

အလားအလာေကာငး်ေသာ အေလအ့ကျင့မ်ျား၊ 

တီထငွမ်�များ�ငှ့ ်အေထာက်အထားများကို 

မ�ေဝြခငး် (၂၀၁၆)၊ စာမျက�်ာှ-5 �ငှ့ ်ဗယီကန်မ် 

�ိငုင် ံကလုသမဂ� အမျိုး သမီးများ အဖွဲ�၊ 

ဗီယက်နမ်�ိငုင်�ံှိ အမျိုးသမီးများအား 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� ကုနက်ျစရတိ်များအား 

ခန ့မှ်နး် ြခငး် (၂၀၁၂) 

 

• လုပ်ငနး်များ၊ အဖွဲ�အစည်းများ၊ အစုိးရများ (ေဒသ၊ 

ရပ်ကွက၊် ြပည်နယ်�ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ် အဆင့မ်ျား 

အပါအဝင)်၊ လူမ� အသိငုး်အဝုိငး်များ�ငှ့ ်

လူအ့ဖွဲ�အစည်းတခုလံုးအတကွ် ဘ�ေရးဆုိငရ်ာ 

ကုနက်ျစရတိက်ို ြပသေနသည်။ သာဓကအေနြဖင့ ်

၂၁၀၂ ခု�စ်ှတွင ်ကလုသမဂ� အမျိုး သမီးများအဖွဲ�က 

ဗီယက်နမ် �ိငုင်�ံှိ အမျိုးသမီးများအား အိမ်တွငး် 

အ�ကမ်းဖက်မ� ကနုက်ျစရတိ�်ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် 

သက်ေရာက်မ� ေလလ့ာမ�ကို ပ့ံပုိးကူညီခ့ဲသည်။ 

ဗီယက်နမ်�ိငုင်�ံှိ အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� ကုနက်ျစရတိ်များကို 

ခန ့မှ်နး်ြခငး်မှ အိမ်တငွး် အ�ကမ်းဖက်မ� 

ခံစားေနရေသာ အမျိုးသမီးများသည် အြခား 

အမျိုးသမီးများထက် ဝငေ်င ွ၃၅ ရာခုိင�်�နး် ေလ�ာ့ 

နည်းေ�ကာငး် ြပသေနသည်။ ဤ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� ေလလ့ာမ�က 
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အမျိုးသမီးများအား အိမ်တငွး် အ�ကမ်းဖက်မ�သည် 

၂၀၁၀ ခု�စ်ှ ြပည်တွငး်စုစုေပါငး် ထတုလ်ပ်ုမ� တနဖိ်ုး 

(GDP) ၏ ၁.၄၁ ရာခုိင�်�နး်ေသာ 

အခွင့အ်လမ်းဆုံး�ှံူးမ� ကုနက်ျစရတိ်�ငှ့ ်GDP ၏ 

၁.၇၈ ရာခုိင ်��နး်ေသာ ေယဘုယျ စွမ်းေဆာင�်ိငုမ်� 

ဆုံး�ှံူးြခငး် စသည့် စီးပွားေရးအေပါ် တိကု်�ိုက် 

ကုနက်ျ စရတိ် �ငှ့ ်သွယ်ဝုိက် ကနုက်ျစရတိ်များ 

ြဖစ်ေပါ်ေစသည်ဟု ေဖာ်ြပေနပါသည်။ 

 
•  

VAWG ကနုက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ�များတငွ ်VAWG ကို ေြဖ�ှငး်ေဆာငရွ်က်ရာ၌ 

ဘတ်ဂျက် ကွာဟချက်များကို မီးေမာငး်ထိုးေဖာ်ြပထားသည်။ လက�်ှိ VAWG 

�ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် ဘတ်ဂျကအ်ေြခအေနအား တကွ်ချက်ြခငး်သည် 

ဘ�ာေငေွထာက်ပ့ံမ� လိုေငြွပေနေ�ကာငး် �ငှ့ ်VAWG ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ထပ်ေနေ�ကာငး် ေဖာြ်ပေန�ပီး VAWG ကို ကာကွယ်ရန�်ငှ့ ်တနု ့ြ်ပန ်ရန ်

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ကို အေထာကအ်ပ့ံေပးရနအ်တကွ် အစုိးရဘတ်ဂျကက်ို 

အားေကာငး် ေအာင ်လုပ်ေဆာငရ်ာတွငလ်ည်း အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ အစုိးရ 

ဘတ်ဂျက် ခဲွေဝချထားရာတွင ်VAWG ကိုေြဖ�ှငး်ရန ်အကအူညီ�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ဦးစားေပးသတ်မှတ်ရနအ်တကွ် ခန ့မှ်နး် ေြခ ကနုက်ျစရတိ် 

တကွ်ချက်ြခငး်သည် ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးသူများ၊ က�များ�ငှ့ ်ဝန�်ကီးဌာန များ ကို 

ကူညီေပးသည်။ တနည်းဆုိလ�င ်VAWG ကို အဆုံးသတရ်န ်

ဥပေဒြပဌာနး်မ�ဆုိငရ်ာ ကတကိ ဝတ်များ�ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ် အဆင့ ်

လက်ေတွ�လပ်ုငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်အညီ VAWG ဒဏခံ်ရသူများကို အေရးပါေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးအပ်ရန ်လိအုပ်ေသာ အရငး်အြမစ်များ ခဲွေဝချထားေပးြခငး် 

အတကွ် စည်း�ံုးလ�ံ�ေဆာ်ြခငး်ပင ်ြဖစ်သည်။ အမှနစ်ငစ်စ် ကုနက်ျစရတိ် 

ေလလ့ာမ�များ ြပုလပ်ုထားေသာ �ိငုင်မံျားတွင ်အစုိးရများ၊ CSOများ �ငှ့ ်

NGOများအတကွ် ဘတ်ဂျက ်ခဲွေဝချထားြခငး် ြမ�င့တ်က်လာမ�ကို ေတွ� �ှိရသည်။ 

ဥပမာအားြဖင့ ်တီေမာ�ိငုင်တံွင ်ခုိလ�ံရာေနရာအတွက် ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�ကို 

စည်း�ံုးလ�ံ�ေဆာရ်န ်VAWG ခန ့မှ်နး် ကနုက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ�ကို 

ေအာငေ်အာငြ်မငြ်မင ်အသံုးချ�ိငုခ့ဲ်သည်။ 

 

• VAWG ကုနက်ျစရိတ် တွက်ချက်ြခငး်သည် 

အစုိးရ များအား လိုအပ်ေသာ 

အရငး်အြမစ်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး 

အေထာက်အထားများ ေပးလျက်�ှိသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးသားအဆင့ ်ဥပေဒများ�ငှ့ ်

လက်ေတွ�လုပ်ငနး်စဉ် များ�ငှ့ ်အညီ VAWG မှ 

လွတ်ေြမာက်လာသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို 

ြပည့်မီရန ်�ပီးြပည့်စုံေသာ က�စုံမှ 

တုန ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်မ� ြပုလုပ်ရနအ်တွက် 

ြဖစ်သည်။ ေဒသတွငး် ကုနက်ျစရိတ် 

ေလလ့ာမ�သည် အေရးပါသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအား 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်အတွက် 

တနဖိ်ုးသင့�်ပီး VAWG ကို ေစာစီးစွာ 

ရပ်တန ့ြ်ခငး်၏ အကျိုးေကျးဇူးများသည် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး် ကေလးငယ်များ၊ ၎ငး်တို ့ 

မိသားစုဝငမ်ျား�ငှ့ ်လူအ့ဖွဲ�အစည်းအတွက် 

�ကီးမားေ�ကာငး် ြပသေနသည်။ VAWG 

ကုနက်ျစရိတ်များကို ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးအပ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ်
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��ငိး်ယှဉ်သည့်အခါ VAWG ကို ကာကွယ်ြခငး်�ငှ့ ်

တုန ့ြ်ပနေ်ြဖ�ှငး်ြခငး်သည် ေကာငး်မွနသ်ည့် ရငး် 

�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ� တခုြဖစ်ေ�ကာငး် ြပသေနသည်။ 
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• ကုနက်ျစရတိတ်ကွ်ချက်ြခငး်သည် VAWG ကို 

ကာကွယ်ရန�်ငှ့ ်တနု ့ြ်ပန ်

ေဆာငရွ်က်ရနအ်တကွ် က� အသးီသးီ၏ ပုိမုိ 

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�ကို ပ့ံပုိးကူညီေပးသည်။ 

အေ�ကာငး်အရငး်မှာ ကနုက်ျစရတိ် 

တကွ်ချက်မ�များသည် က�အသးီသးီတွင ်

VAWG ၏ ဘ�ာေရးဆုိငရ်ာ သက်ေရာက်မ�ကို 

မှတတ်မ်းတင�်ပီး VAWG ကို ကာကွယ်ရန�်ငှ့ ်

တံု ့ြပနေ်ြဖ�ှငး်ရန ်မတကူွဲြပားသည့် 

အသံုးစရတိ်များ 

မီးေမာငး်ထိုးေဖာ်ြပထားေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ 

ထိုေ့�ကာင့ ်VAWGမှ 

လတွ်ေြမာကလ်ာသူများအား ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးအပ်သည့်အခါ VAWG ၏ ကုနက်ျစရိတက်ို 

နားလည်ြခငး် သည် ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ရတဲပ်ဖွဲ�၊ လူမ�ေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်တရားစီရငေ်ရး 

အချငး်ချငး်အ�ကား ပုိမုိ 

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်ကို ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ 

ကုနက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ�များသည် မည်သည့် 

အဖွဲ�အစည်းများက ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးေနသည်၊ မည်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

လစ်ဟငး်ေနသည် ဆုိ သည့်အေပါ် 

ေဆွးေ�းွမ�များကို လမ်းဖငွ့ေ်ပးြခငး်ေ�ကာင့ ်

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�သည် ေယဘုယျအားြဖင့ ်

တိုးတက်မ��ှလိာသည်။ 

 

•  

 ကုနက်ျစရိတ် တွက်ချက်မ�များသည် VAWG ကုိ 

ကာကွယ်ရန�်ငှ့ ်တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ရန ်ဥပေဒများ�ငှ့ ်မူဝါဒများ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ြခငး်ကုိ 

အားေကာငး်ေစရနအ်တွက် �ကိုးပမ်းမ�များကုိ ပ့ံပုိးေပးသည်။ 

အေ�ကာငး်မှာ ကုနက်ျစရိတ်တွက်ချက်မ�များသည် VAWG ဥပေဒများ 

�ငှ့ ်မူဝါဒများ မည်ကဲသုိ့ ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်ကုိ 

ေလလ့ာဆနး်စစ်�ပီး ဥပေဒများ အြပည့်အဝ  အာဏာတည်ရန�်ငှ့ ်

မူဝါဒများကုိ အေကာ်အထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ရန ်လုိအပ်ေသာ 

ြမ�ုပ်�ှထံားသည့် အရငး်အြမစ်များ၏ အဆင့ကုိ် ြပသေနသည်။ 

အရငး်အ�ှးီကွာဟချက်များကုိ ေလျာ့နည်းေစရန၊် 

ကျားမတနး်တူညီမ�မ�ရ�ိှရန�်ကိုးပမ်းမ�များကုိြမ�င့တ်ငရ်န�်ငှ့ ်SDGs 

ေအာငြ်မငရ်နမ်�ိှမြဖစ်လုိအပ်ေသာအစိတ်အပုိငး်တစ်ခုအြဖစ်အမျိုး

သမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးငယ်များအားလုပ်ပုိငခွ်င့အ်ာဏာေပးအပ်ရန်

ဆနး်သစ်တီထွငေ်သာနည်းလမ်းများလုိအပ်သည်။ 

• ကုနက်ျစရိတ်တွက်ချက်မ�များသည် 

VAWG ကို ကာကွယ်ရန�်ငှ့ ်

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ရန ်အေထာက်အ 

ထား အေြခြပုအစီအစဉ်များ 

ေရးဆွဲြခငး်၊ ဘတ်ဂျက် 

ခွဲေဝချထားြခငး်�ငှ့ ်

အမျိုးသားအဆင့ ်မူဝါဒ ေရးရာ 

ကတိကဝတ်များကုိ 

အားေကာငး်ေအာင ်

ေဆာငရွ်က်ြခငး်တိုက့ို 

ပ့ံပုိးေပးပါသည်။

 
 
အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲသည့် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယ်များအတကွ ်

အေရးပါသည့် အ�ှမ့်ိဆံုး ဝန်ေဆာငမ်�များ 

ေပးအပ်ြခငး် ကုန်ကျစရိတမ်ျားသည် လာအိ ု

ြပည်သူ ့ ဒမုိီကရက်တစ် သမ�တ�ိငုင် ံGDP ၏ 

ဝ.၂၅ % တန်ဖုိး�ိှသည်။  

ဤ ကိန်းဂဏန်းများသည် 

အ�ကမ်းဖက်မ� သက်ေရာက်မ�အတကွ ်

ေသးသမ်ိသာွး�ပီး ဗီယက်နမ်�ိငုင်၏ံ ေလ့ လာမ�တငွ ်

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ စုစုေပါငး် 

စွမ်းေဆာင�်ိငုမ်� ဆံုး�ံှူးမ��ငှ့ ်အလားအလာ�ိှေသာ 

အခွင့အ်လမ်း ဆံုး�ံှူးမ� ကန်ုကျစရိတမ်ျားသည် 

ဗီယက်နမ်�ိငုင် ံGDP ၏ ၃ % တန်ဖုိး �ိှသည်။ 

 
 
 

၀.၂၅% ၃% 
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မ�ိှမြဖစ်လိအုပ်ေသာ ကူညီေထာက်ပ့ံေရး ဝန်ေဆာငမ်�များသည့် ကုန်ကျစရိတန်ည်းပါး�ပီး အ�ကမ်းဖက်မ�အား ေစာလျငစ်ွာ 
တားစီး�ိငုြ်ခငး်၏ အကျိုးေကျးဇူးများသည် အမျိုးသမီးများ၊ ၎ငး်တို၏့ မိသားစုဝငမ်ျား�ငှ့ ်လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်များအေပါ် 
ပုိမုိ�ကီးမားသည်။ 

 
ကိုးကား။ ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ ကုန်ကျစရိတမ်ျားကို နားလည်သေဘာေပါက်ြခငး်။ အာ�ှ�ငှ့ ်
ပစိဖိတအ်တကွ် ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများ ေဒသတငွး်�ုံး - ဘန်ေကာက်�မို �၊ ထိငုး်�ိငုင် ံ(၂၀၁၇ ခု�စ်ှ)။ 
http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/ publications/2016/11/the-cost-of-violence တငွ ်ရ�ိှ�ိငုသ်ည်။ 

 
 
အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ� ကုနက်ျစရိတ်�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကုိ မည်ကဲ့သို ့ အသံုး ြပုေနသနည်း။ 

 
$$ 

 
 

$$ $$ 
 
 
 

ရံပုံ ေငမွျား လျာထားြခငး် 

အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ� 

ဆိုငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ် 

တွက်ချက်ြခငး်သည် အစိုးရ၏ 

ဘတ်ဂျက် ခွဲေဝချထား ရာတွင ်

အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

ေြဖ�ှငး်ရန ်အကူအညီများ�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ဦးစားေပး 

သတ်မှတ်ြခငး်အတွက် 

အားေကာငး်လာေစသည်။ 

ကုနက်ျစရိတ်ဆိုငရ်ာ ေလ့လာမ�များ 

ြပုလုပ်�ပီးေသာ တုိငး် ြပည်များအေနြဖင့ ်

အစိုးရများ�ငှ့ ်လူမ�အဖဲွ�အစည်းအတွက် 

ဘတ်ဂျက် ခွဲေဝချထားြခငး် 

တုိးြမ�င့လ်ာသည်ကုိ ေတွ�ရသည်။. 

 က�အသးီသးီအ�ကား ပုိမုိေကာငး်မွန်ေသာ 

ည� ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�  

ဤသုေတသနြပုလုပ်ြခငး်သည် မည်သည့် 

အဖဲွ�အစည်းများက ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးေနသည်၊ မည်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

လစ်ဟငး်ေနသည် ဆိုသည့်အေပါ် 

ေဆွးေ�းွမ�များကုိ လမ်းဖွင့ေ်ပးြခငး်ေ�ကာင့ ်

VAWGမှ လွတ်ေြမာက်လာသူများအား 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးအပ်သည့်အခါ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ကုနက်ျစရိတ်ကုိ 

သ�ိှိနားလည် ြခငး်သည် ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ရဲ၊ လူမ�ေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်တရားမ�တမ� 

အချငခ်ျငး်အ�ကား ပိုမို 

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်ကုိ 

ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။. 

 ဥပေဒများ�ငှ့ ်မူဝါဒများအား 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် 
 အမျိုးသမီးများအေပါ်  

အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ 

ကုနက်ျစရိတ်များအား 

ေလ့လာြခငး်သည် အမျိုးသမီးများအား 

အ�ကမ်းဖက် မ��ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် 

ဥပေဒများ�ငှ့ ်မူဝါဒများ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ရန ်

အားထုတ်မ� ကုိ ပံ့ပိုးကူညီ ေပးပါသည်။ 

ဤ သုေတသနသည် ဥပေဒများ�ငှ့ ်

မူဝါဒများအား သိ�ိှနားလည်ြခငး်�ငှ့ ်

အစြပုထား�ပီး ၎ငး်တုိကုိ့ မည်ကဲသ့ို ့ 

အေကာငအ်ထည်ဆိုသည်ကုိ 

ေလ့လာဆနး်စစ်ထားသည်။ အာ�ှ- 

ပစိဖိတ် ေဒသတွငး်�ိှ တုိငး် ြပည်များ၏ 

၈၀% သည် ယခုအချိနတွ်င ်

အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး ဥပေဒများ 

�ိှေန�ပီြဖစ်သည်။.i 

 
ကုိးကား။ ကုလသမဂ�အမျို းသမီးများအဖဲွ� (၂၀၁၇)။ အမျို းသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ ကုန်ကျစရိတကုိ် နားလည်သေဘာေပါက်ြခငး်။ 
https://goo.gl/U6YD1C တငွ ်ရ�ိှ�ိငုသ်ည်။ 
i. ကုလသမဂ�အတငွး်ေရးမ�းချုပ်၊ VAW အေပါ် Database။ http://evaw-global-database.unwomen.org/ မှရယူ�ိငုသ်ည်။ 

!  အေရးပါသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များအား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်အတွက် တတ်�ိငု�်ပီး VAWG ကို ေစာစီးစွာ ရပ်တန ့ြ်ခငး်၏ အကျိုးေကျးဇူးများသည် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ၊ ၎င်းတို ့ မိသားစုဝငမ်ျား�ငှ့ ်လူအ့ဖွဲ�အစည်းအတွက် �ကီးကျယ်ေ�ကာင်း ြပသေနသည်။ 

အရငး်အြမစ်။ ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၊ အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ� ကုနက်ျစရိတ်များအား သိ�ှိ နားလည်ြခငး်။ အာ�ှ�ငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသအတွက် ကုလသမဂ� 

အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၏ ေဒသဆုိငရ်ာ �ံု း- ဘန ်ေကာက်၊ ထုိငး်�ိငုင် ံ(၂၀၁၇)။ http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/11/ the-cost-of-

violence တွင ်ရယူ�ိငုပ်ါသည်။ 

https://goo.gl/U6YD1C
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၆.၆ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် အ�ကမ်းဖကမ်� 

ခန ့်မှန်းကန်ုကျစရိတ ်ေလ့လာမ�များ၏ စိန် ေခါ်မ�များ 
VAWG  ကုနက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ�များ၏ အသသိာ အထင�်ှားဆုံးေသာ 

စိနေ်ခါ်မ�များမှာ VAWG  ကုနက်ျစရိတ် ေလလ့ာမ�များအတကွ် လိုအပ်ေသာ 

အချက်အလက်များ ရ�ှိမ��ငှ့ ်ထိုအချကအ်လက်များ၏ အရည်အေသွး 

ြပည့်မီမ�တိုပ့ငြ်ဖစ်သည်။ ထိုအချက်အလက်များသည် များေသာအားြဖင့ ်VAWG 

�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ ြဖစ်သည်။ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ခံခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ 

မိသားစုများ အတွက် လံုေလာက်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေထာကပ့ံ်ေပးြခငး်အတကွ် ကနုက်ျစရတိက်ို ခန ့မှ်နး်ရန ်ဝနေ်ဆာငမ်� 

ေပးသူများထံမှ ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ အချက်အလက်များ ရ�ှိြခငး်သည် 

အေရး�ကီးသည့် ပထမအဆင့ြ်ဖစ်သည်။ VAWG ၏ စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ 

သက်ေရာက်မ��ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအား ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေထာက်ပ့ံြခငး် ကုနက်ျစရိတ်များ၏ 

ခန ့မှ်နး်ချက် များကို ြပုလုပ်ရန ်စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့� အချက်အလက်များ မ�ှိြခငး်သည် အ�ကီးမားဆုံးေသာ 

အခက်အခဲများထဲမှ တခုြဖစ်သည်။  

ကုနက်ျစရိတ်တွက်ချက်ြခငး်အတွက် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ ရ�ိှရနအ်ဆင့မှ်ာ 

စိနေ်ခါ်မ�တစ်ခုြဖစ်သည်။  ထုိအချက်အလက်များမှာ အေသးစိတ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ပထဝီ အေနအထား လ�မ်းြခံ မု� အတုိငး်အတာ�ငှ့ ်အတိမ်အနက်၊ 

�စ်ှစဉ် ထွက်�ိှေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်MPES ၏ လ�ပ်�ှားမ��ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်� 

တုိငး်အတွက် လုိအပ်သည့်ထည့်သွငး်မ�များ (inputs) အေသးစိတ်စာရငး်များ ြဖစ်သည်။ 

ကုနက်ျစရိတ်ေလလ့ာမ�၏ အြခားေသာ စိနေ်ခါ်မ�များမှာ ေငကုွန ်ေ�ကးကျများ�ပီး 

အချိနယူ်ရြခငး်ပင ်ြဖစ်သည်။ 

•  

• VAWG ခန ့မှ်နး်ကနုက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ�များ 

ေဆာငရွ်က်ရသည့်အခါ အာဆီယံ�ိငုင်အံမျိုးမျိုးတွင ်

�ကံုေတွ�ရသည့် စိနေ်ခါ်မ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် သာဓကများမှာ 

ေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည်။ 

• ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်တံွင ်အစုိးရ၊ CSOs �ငှ့ ်NGOs မှ 

အေရးပါသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေထာက်ပ့ံြခငး်အပါအဝင ်

VAWG အား တံု ့ြပန ်ေဆာငရွ်က်မ�များကိ ုတိုးတက်ေစရန ်

�ကိုးပမ်းမ�များ �ှိေသာ်လည်း VAWG ဝနေ်ဆာငမ်�များအေပါ် 

မည်မ� သံုးစဲွသည်မှာ �ှငး်�ှငး်လငး်လငး် မ�ှိေပ။ MPES အတွက် 

VAWG ကုနက်ျစရိတ် ေလလ့ာမ�ေဆာငရွ်ကရ်န ်

အစီအစဉ်များသည် အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ�အတကွ် 

ဒတုိယ အမျိုးသားအဆင့ ်လက်ေတွ� လပ်ုေဆာငမ်� 

အစီအစဉ်ထဲတွင ်ပါဝင�်ပီး ကုနက်ျစရိတမ်ျား တွက်ချက်ြခငး်ကို 

၂၀၁၈ ခု�စ်ှအတွငး် �ပီးေြမာက်ရန ်ရည်ရွယ်သည်။ စိနေ်ခါ်မ�မှာ 

ကေမ�ာဒယီား�ိငုင် ံသည် ဝငေ်င ွနမ့်ိကျသည့ ်�ိငုင်ြံဖစ်�ပီး 

VAWG ကုနက်ျစရိတ် ေလလ့ာမ�အတကွ ်လိုအပ်ေသာ 

စနစ်ကျသည့် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ 

မ�ှိြခငး်ပငြ်ဖစ်သည်။ အြခားစိနေ်ခါ်မ�မှာ တကိျမှနက်နသ်ည့် 

အချက်အလက်များ ရ�ှိရန ်ြဖစ်သည်။ အေြခခံ ကာကွယ်ြခငး် 

ကုနက်ျစရတိ်များ �ငှ့ ်VAWG အား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် 

ကုနက်ျစရတိ်များ ��ငိး်ယှဉ်�ကည့်ရာတွင ်ေမးခွနး်များစွာ 

ကျန�်ှိေနေသးသည်။ 

 
• VAWG ခန ့မှ်နး်ကနုက်ျစရိတ် ေလလ့ာမ�အတကွ် 

အေြခခံအုတ်ြမစ်ချမှတ်ရန ်ကေမ�ာဒးီယား အစုိးရအေနြဖင့ ်MPES ကို 

မည်ကဲသ့ို ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရသည်၊ အပုိ ကုနက်ျစရိတ်များ 

(သွားလာေရး�ငှ့ ်ေနထိငု ်ြခငး်အတကွ်) အရ အမျိုးသမီးများအတွက် 

VAWG ကနုက်ျစရိတ်များကို မည်ကဲသ့ို ့ ဆနး်စစ်သည်�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်� 

ေပးသူများ လာေရာက်သည့် အ�ကိမ်အေရ တိုက့ို �ကည့်�ပီး ေနရာ 

ေလးခုသို ့ သွားေရာက် ေလလ့ာရန ်စီစဉ်ခ့ဲသည်။ ရည်မှနး်ထားသည့် 

ြပည်နယ်�စ်ှခု�ှိ ရပ်ကကွ် အဆင့တ်ွင ်NGOအားလံုး�ငှ့ ်အစုိးရ 

ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးသူများ၏ စစ်တမ်းကို VAWG ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

က�စုံ ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ� ကနုက်ျစရိတက်ို ခန ့မှ်နး်ရန ်

ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်။ အဓိက အေလးေပးသည်မှာ က�စုံ 

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�ကို သတ်မှတ်ြပဌာနး်ရန�်ငှ့ ်VAWG ကုနက်ျစရတိ် 

ေလလ့ာမ�ကို ေ�ှ �ဆက်ရန ်လိအုပ်ေသာ တနဖိ်ုး �ှိသည့် 

အချက်အလက်များအား ပ့ံပုိးေပးရနအ်တကွ် နည်းလမ်း�ှာရန ်ြဖစ်သည်။
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• ဖိလစ်ပုိင�်ိငုင်တံွင ်၁၉၉၉ခု�စ်ှက ထတုေ်ဝခ့ဲေသာ 

ကုနက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ�သည် VAW ၏ စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ 

ကုနက်ျစရတိက်ို ေဖာထ်တု်တိငုး်တာရန ်�ကိုးစားခ့ဲသည်။ 

အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ�၏ စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ 

ကုနက်ျစရတိ်များ၁၁စာေစာငသ်ည် အ�ကမ်းဖက်ခံရသူများ�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများမှ အစီရငခံ်ေသာ ကုနက်ျစရတိ်များသာ 

ပါဝင�်ပီး ထိုစရတိ်များမှာ VAWGြဖစ်ရပ်ေ�ကာင့ ်ေဆးကုသရေသာ 

စရိတ်၊ လူမ�ဖလူံုေရးဦးစီးဌာန၊ ကျနး်မာေရးဦးစီးဌာ�ငှ့ ်

ရဲဌာနစသည်တိုတ့ွင ်ကုနက်ျေသာ VAWGဆုိငရ်ာ အစုိးရ 

စရတိ်များ ြဖစ်သည်။  

 
 အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်တံငွ ်ြပည်နယ် တခုချငး်စီ၏ မတူကွဲြပားသည့် 

ေြမြပငအ်ေြခအေန�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� ကွဲြပားမ�သည် VAWG 

ကုနက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ�ေဆာငရွ်က်ရနအ်တကွ် အဓိက 

အခက်အခဲ ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခု�စ်ှတွင ်VAWG ကုနက်ျစရိတ် 

ေလလ့ာမ�ကို ေဆာငရွ်က်ခ့ဲ�ပီး အဓိက ဧရိယာ �စ်ှခုကို 

လ�မ်းြခံုမိေအာင ်လုပ်ေဆာငခ့ဲ်သည်။၁၂ ၂၀၁၇ ခု�စ်ှတွင ်

အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်သံည် �ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်ကိုယ်စားြပုသည့ ်VAWG  

ကုနက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ� ေဆာငရွ်က်ြခငး်ကို ထည့်သွငး် 

စဉ်းစားခ့ဲေသာ်လည်း ခန ့မှ်နး် ကုနက်ျစရတိ် ေလလ့ာမ� မလုပ်ခင ်

ြပည်နယ်တခုချငး်စီ၏ ကတိကဝတ် လိအုပ်သည်။ 

 
•   ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေနြဖင့ ်VAWG ကနုက်ျစရိတ် ေလလ့ာမ�တစ်ခုကို 

ေဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ်VAWG စီမံခန ့ခဲွ်ေရးရာ�ငှ့ ်ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှမံ�ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များအား ေကာက်ယူြခငး်  စွမ်းရည်များ တိုးြမ�င့ရ်န ်

လိုအပ်ြခငး်အား သတိြပုမိ�ပီး VAWG အချက်အလက်များ ၏ 

အရည်အေသွး�ငှ့ ်ရ�ှ�ိိငုမ်�များ တိုးတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ်

အစီအစဉ်များ �ှိသည်။ ြမနမ်ာ�ိငုင်တံငွ ်VAWG 

အချက်အလက်ေကာက်ယူမ�သည် 

အလနွ�်�ပ်ေထွးသည်။ အေ�ကာငး်မှာ �ိငုင်၏ံ မတကူွဲြပားမ�များ�ငှ့ ်

VAWG �ငှ်ပ့တ်သကလ်ာပါက ဆိတ်ဆိတ်ေနတတ်ေသာ 

ယဥ်ေကျးမ�တိုေ့�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။  VAWG ဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်ရ�ှိမ�များသည် အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပေပျာက်ေရးအမျိုးသား 

လ�ပ်�ှားမ�အစီအစဉ်၏တစ်စိတတ်စ်ပုိငး်ြဖစ်သည်။ ယခုအချိနတ်ွင ်

ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ အမျိုးသမီးများ တိးုတကေ်ရးအတကွ် 

အမျိုးသားအဆင့မ်ဟာဗျူဟာစီမံကိနး်တွင ်ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာမ�တစ်ခုြပုလုပ်ရန ် ထည့်သွငး်ထားသည်။ 

 
• ထိငုး်�ိငုင်တွံင ်VAWG ကုနက်ျစရိတ် ေလလ့ာမ� 

မ�ိှထားေသးေသာ်လည်း ထိငုး်�ိငုင်တွံင ်VAWG 

ကုနက်ျစရိတ်ေလလ့ာမ�ကုိ ေထာက်ပံ့ေပးရန ်VAWG �ငှ့ ်

ပတ်သက်ေသာ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့� အချက်အလက်များ �ိှသည်။ ထိငုး် 

�ိငုင်သံည ်VAWG ကုနက်ျစရိတ် ေလ့လာမ�များ၏ 

တနဖုိ်းကုိ ဝန�်ကီးဌာနများ  သ�ိှိနားလည်ေအာင ်

အကူအညီေပးရန ်စွမ်းေဆာငရ်ည် ြမင့တ်ငြ်ခငး်များ 

လုိအပ်ပါသည်။ 

•  

 
• မေလး�ာှး�ိငုင်တံွင ်VAWG ခန ့မှ်နး်ေြခ ကုနက်ျစရတိ် 

ေလလ့ာမ� ယခုအထိ မ�ှိေသးေပ။ ထိုေ့�ကာင့ ်VAWG ၏ 

လူမ�ေရး�ငှ့ ်စီးပွားေရး သက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ ်VAWG ကို 

ေြဖ�ှငး်ရန ်ဘတ်ဂျက် ခဲွေဝချထားြခငး် 

အကျိုးေကျးဇူးများ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး 

အေထာက်အထားအေြခြပု စည်�ံုးလ�ံ�ေဆာ် မ�ကို 

�ကန ့�်ကာေစသည်။ VAWG ေြဖ�ငှး်ေရး ဘတ်ဂျက် 

ရ�ှရိနအ်တကွ် မေလး�ာှး�ိငုင်�ံှိ အမျိုးသမီးများ၏ 

အခွင့အ်ေရးဆုိငရ်ာ အဖွဲ�အစည်းများသည် ေငေွ�ကး 

ခဲွေဝချထားြခငး် အကျိုးေကျးဇူး များကိ ုေဖာ်ြပရန ်

လိုအပ်သည်။ သိုေ့သာ် VAWG ခန ့မှ်နး်ကုနက်ျစရတိ် 

အချက်အလက်မ�ှဘိ ဲလုပ်ေဆာင၍် မရ�ိငုေ်ပ။ 

 



82   |   Violence against women and girls costing studies 

 

 

၆.၇ အာ�ှ�ငှ့ ်ပစိဖိတေ်ဒသတငွ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိန်းကေလးငယမ်ျားအား အ�ကမ်းဖကမ်�မှ ရ�ိှခဲ့ေသာ 

သငခ်န်းစာများ 

 
ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖဲွ�၊ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်များ - 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ် များအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ယငး်အ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် 

တုန ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်ချက်အတွက် 

ကုနက်ျစရိတ်များကုိ သိ�ိှနားလည်ြခငး် - 

အာ�ှ�ငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသများမှ ေရွးချယ်ထားသည့် 

ေလ့လာေတွ� �ိှချက်များ�ငှ့ ်ရ�ိှသည့် 

သငခ်နး်စာများ (၂၀၁၄)13 သည် အာ�ှ�ငှ့ ်

ပစိဖိတ်ေဒသ�ှိ အကနုအ်ကျများသည့် 

ေလလ့ာမ�အေတွ�အ�ကံုများအေပါ် အေြခခံ၍ 

သငခ်နး်စာများ�ငှ့ ်

အ�ကံြပုချက်များကိုပ့ံပုိးေပးသည်။ 

 
ကုနက်ျစရိတ်ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ� (သုိ)့ အေလ့အကျင့ကုိ် ဒဇုိီငး်ဆဲွြခငး် : 

• �ိငုင်အံေြခအေန�ငှ့ ်ရ�ှ�ိိငုသ်ည့် အချကအ်လက�်ငှ့ ်

သုေတသနစွမ်းရည်�ငှ့ ်အြခားအချက်အလက်များအရ 

တကိျေသာလိအုပ်ချက်များအတကွ် နည်းစနစ်ကို 

လိကု်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစရနြ်ဖစ်သည်။ 

ကုနက်ျစရတိ်ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�တစ်ခုကို ဒဇုိီငး်ဆဲွြခငး်�ငှ့ ်

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် ေလလ့ာမ�၏ 

အေြခအေန�ငှ့ ်ရည်ရွယ်ချက်အေပါ် မူတည်သည်။ 

• ေလလ့ာမ� စတငခ်ျိနမှ်စ၍ ၎ငး်၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ 

ေမ�ာ်မှနး်ထားေသာ ရလဒမ်ျား၊ နယ်ပယ်�ငှ် ့

ကန်သ့တ်ချက်ေဘာငမ်ျားကို အဓိပ�ါယ်ဖငွ့ဆုိ်ပါ။ 

နယ်ပယ်(scope)ကို အဓိပွါယ်ဖွင့ဆုိ်ြခငး်ဆုိသည်မှာ 

မည်သူအ့တကွ် မည်သည့်ရလာဒ ်ထွကေ်ပါ်လာမည်ကို 

ကုနက်ျစရတိ်များ၏ ေြဖဆုိလိုသည့် ေမးခွနး်များကို 

ေဖာ်ြပြခငး်ြဖစ်သည်။  

ကန ့သ်တ်ချက်ေဘာငမ်ျား(parameters)ကို 

အဓိပ�ါယ်ဖငွ့ဆုိ်ြခငး်သည် ေမ�ာ်မှနး်ထားေသာ ရလဒမ်ျားကိရု�ှရိန ်

အသင့ေ်တာ်ဆုံးနည်းလမ်း�ငှ့ ်ေလလ့ာမ�၏ အေြခခံအတု်ြမစ် ကို 

ေသချာခုိငမ်ာမ��ှိေစရန ်�ငှး်လငး်ေပးလမ့်ိမည်။ 

 
VAWG ဆုိငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်တွက်ချက်ြခငး် ေလလ့ာမ� (သုိ)့ အေလအ့ကျင့ကုိ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် : 

• အရည်အေသွးကိုဦးစားေပးေသာ အချက်အလက်များကို 

အသံုးြပု�ပီး အေရအတွကက်ိုဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များကို ြဖည့်စွက်ပါ။ ကနုက်ျစရိတ်ဆုိငရ်ာ 

ေလလ့ာမ�များသည် အရည်အေသွးကိုဦးစားေပးေသာ 

အချက်အလက်များအား အသံုးြပု�ံု ြဖင့ ်�ပီးေြမာက်�ိငု�်ပီး 

အေရအတကွက်ိုဦးစား ေပးေသာ အချက်အလက်များ 

မ�ှိလ�ငပ်င ်ြဖစ်သည်။ လွတ်ေြမာကလ်ာသူများ၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ�ငှ့ ်ေတွ�ဆုံေမးြမနး်ြခငး်သည် 

အဆုိပါကနုက်ျစရတိ်များ၏ အေြခအေန�ငှ့ ်

သေဘာသဘာဝ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ်သတငး်အချက်အလက်များ 

ရယူရနြ်ပုလုပ်�ိငုသ်ည်။  
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• ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�လုပ်ငနး်စဉ်များတွင ်

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှပံါ။  ကုနက်ျစရတိ်များေသာ 

လုပ်ငနး်စဉ်တစ်ေလ�ာကလ်ံုး အထူးသြဖင့ ်

ေလလ့ာမ� �ပီးစီးချိနတ်ွင ်

အမျိုးသားေရးပုိငဆုိ်ငမ်��ငှ့ ် မိတဖ်က်များ၏ 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ� (partner buy-in) သည် 

ေလလ့ာမ�ေအာငြ်မငရ်နအ်တကွ် အေရး�ကီးသည်။  

 

• VAWG ကာကွယ်တားဆီးေရး 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ချက်များ၏ 

ထိေရာက်မ��ှိသည့က်ုနက်ျစရိတ ် ဆုိငရ်ာ 

အေထာက်အထားများ တည်ေဆာက်ရန ်

ကုနက်ျစရတိ်များသည့် ေလလ့ာမ�များတွင ်

�ကိုတငက်ာကွယ်သည့် အားထတု်မ�များပါဝငသ်ည်။ 

VAWG ေလျာက့ျမ�ေ�ကာင့ ်

ကုနက်ျစရတိ်သက်သာမ�ကိ ု ြပသရန ်

ကုနက်ျစရတိအ်ကျိုးခံစားခွင့ ်

ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး်ကို 

အသံုးြပုသည်ေ့လလ့ာမ�များသည် 

�ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး်သည် ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်

တရားဝငြ်ဖစ်ြခငး်အရ 

မြဖစ်မေနလိုအပ်သည်သာမက ပုိမုိကျယ်ြပန ့ေ်သာ 

လူမ�ေရး�ငှ့ ် စီးပွားေရး ဖွံ� �ဖိုးတိုးတကမ်� အတကွ ်

မ�ှိမြဖစ်လိအုပ်ေသာ ကိစ�ရပ်တစ်ခုြဖစ်သည်။  

• အ�ကမ်းဖက်မ�မှ လွတ်ေြမာကလ်ာသူတစ် ဦး ၏ 

စိတက်ျနး်မာေရးအေပါ် အ�တုလ်က�ဏာ 

သက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ ် အ�ကမ်းဖက်မ�များ၏ 

မျိုးဆက်အ�ကား သက်ေရာက်မ�များကဲသ့ိုေ့သာ 

နာကျငမ်�များ�ငှ့ ်ထိခုိက်ခံစားေနရမ�များ၏ 

အရည်အေသွးကိုဦးစားေပးေသာ ��ေထာင့မ်ျားကို 

သံုးသပ်ပါ။ အေရအတွကက်ိုဦးစားေပးြခငး် သးီသန ့ ်

ခန ့မှ်နး်ေြခများကို ေလ�ာ့တကွ်�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်

အရည်အေသွးကိုဦးစား ေပးေသာ ��ေထာင့မ်ျားကိုလည်း  

ြပသ�ိငုရ်နလ်ည်းြဖစ်သည်။  

• VAWG �ငှ့ဆ်က်စပ်ေသာ ကုနက်ျစရတိမ်ျားကို 

ပုိမုိြပည့်စုံေသာ ��ေထာင့မှ် ြမငေ်စရန ်စစ်တမ်းများသိုမ့ဟုတ် 

ေတွ�ဆုံေမးြမနး်မ�များတွင ်ကျူးလွနသူ်အား 

ကိုယ်စားကျူးလနွသူ် သိုမ့ဟတု် 

ကျူးလွနေ်သာကနုက်ျစရိတ်များကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားပါ။ 

• အပယ်ခံအမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ၏ 

အေသးစိတ်အေတွ�အ�ကံုများကို �ကည့�်�ပါ။  

 
�ှာေဖွေတွ� �ိှချက်များကုိ ြဖန ့ြ်ဖူးြခငး်�ငှ့ ်အ�ိှနြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး် 

• ေလလ့ာမ�ကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်�ငှ့ ်ြဖန ့ေ်ဝြခငး်တုိ၌့ 

မီဒယီာ�ငှ့ ်ဆက်သွယ်ေရးနည်းဗျူဟာများ အားေကာငး်ေအာင ်

ြပုလုပ်ပါ။ ၎ငး်သည် ထိေရာက်ေသာ ေထာက်ခံအား ေပးမ��ငှ့ ်

အလွနအ်ေရးပါေသာ အသိပညာကုိ ြမ�င့တ်ငေ်ပး�ိငုသ်ည်။  

• �ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး် �ကိုးပမ်းမ�များ�ငှ့ ်တံု ့ြပနခ်ျက်၊ 

လုပ်ေဆာငမ်� ကုနက်ျစရတိ်များအား ေရးဆဲွြခငး်။ 

VAWG အား �ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး်သည် 

ထိေရာက်ေသာ တံု ့ြပနမ်�အတကွ် အလနွအ်ေရးပါေသာ 

အစိတအ်ပုိငး်တစ်ခုြဖစ်သည်၊ 

�ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး်အတွက် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှြံခငး်သည် 

အချိန�်ကာလာသည်�ငှ့အ်မ� ထပ်မံြဖစ်ေပါ်လာမည့် 

အ�ကမ်းဖက်မ�များကို 

�ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး်�ငှ့ဆ်က်စပ်သည့ ်

စုေဆာငး်ေငမွျားအြဖစ် 

ဦးတည်သွားမည်ြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်

ကုနက်ျစရတိ်များေသာေလလ့ာမ�များတငွ ်

ထည့်သွငး်စဉ်းစားရမည်။ 

 
 

1. “ကျားမတနး်တူညီမ�ေရးမူဝါဒ ကနုက်ျစရိတ်”၊ လကတ်ငအ်ေမရကိ�ှိ လူမ�ေရး�ငှ့ ်တနး်တူညီမ�ေရးမူဝါဒ ကနုက်ျစရတိ�်ငှ့ ်

ကာေရဘယံီအယူအဆမှတ်ချက်  (၂၀၁၃) တို၏့ မူလအဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ချက်။ ဤအစီရငခံ်စာ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတကွ် 

ြပငဆ်ငသ်ည်။  

2. ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖဲွ�၊ ကျားမ ေရးရာ တနး်တူေရးဆုိငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်တွက်ချက်ြခငး် လက်စဲွစာအုပ◌ ်(၂၀၁၅) 

3. ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၊ လကေ်တွ� လုပ်ေဆာငခ်ျကအ်တကွ် ခန ့မှ်နး် ကုနက်ျစရတိ် တကွ်ချက်ြခငး် နည်းစနစ် - အေ�ှ�ေတာင ်အာ�ှတငွ ်

အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ�ကို တုန ့ြ်ပနေ်ြဖ�ငှး်ရန ်အရငး်အြမစ် လိအုပ်ချက် များကို ခန ့မှ်နး်တွက်ချက်ြခငး် (၂၀၁၆) 

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/a- 

costing-tool-for-action.pdf?la=en&vs=591 တငွ ်ရ�ှ�ိိငုသ်ည်။ 

4. ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၊ အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�ှေဒသ�ှိ အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ�ကို တနု ့ြ်ပန ်ေြဖ�ှငး်ရနအ်တကွ် 

အရငး်အြမစ်လိုအပ်ချက်များအား ခန ့မှ်နး်တကွ်ချက်ြခငး် - ေလလ့ာေတွ� �ှိချကမ်ျား�ငှ့ ်သင ်ခနး်စာများအား ေပါငး်စပ်�ကည့်ြခငး် (၂၀၁၆) 

 http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/ 

estimating-cost-requirements-vaw-r3.pdf?la=en&vs=802 တွင ်ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။  

5. ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၊ အ�ကမ်းဖက်မ� ကနုက်ျစရိတ်များ၊ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလး ငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ� ကနုက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ်

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/a-
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/06/
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အ�ကမ်းဖက်မ� တုန ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်အား ေလလ့ာြခငး် - အာ��ှငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသမှ ေရွးချယ်ထားသည့် ေလလ့ာေတွ� �ှိချက်များ�ငှ့ ်သငခ်နး်စာများ 

(၂၀၁၃)။ http://asiapacific.unwomen.org/~/media/Field%20Office%20 

ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf တွင ်ရ�ိှ�ိငုသ်ည်။ 

6. Sinéad Ashe �ငှ့အ်ြခားသူများ၊ အမျိုးသမီးများ�ှင့် မိန်းကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ�၏ စီးပွားေရးကုန်ကျစရိတ်ကုိ ခန ့မှ်န်းရန်ချဉ်းကပ်ပုံ နည်းလမ်းများ၊ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ကာကွယ်ရန် လုပ်ေဆာင်ချက်များ (UK Aid, ၂၀၀၉) p ။ ၁၂ ။ 

7. ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၊ အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�ှေဒသ�ှိ အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ�ကို တနု ့ြ်ပန ်ေြဖ�ှငး်ရနအ်တကွ် 

အရငး်အြမစ်လိုအပ်ချက်များအား ခန ့မှ်နး်တကွ်ချက်ြခငး် - ေလလ့ာေတွ� �ှိချကမ်ျား�ငှ့ ်သင ်ခနး်စာများအား ေပါငး်စပ်�ကည့်ြခငး် (၂၀၁၆)။ 

8. ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၊ အ�ကမ်းဖက်မ� ကနုက်ျစရိတ်များ၊ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလး ငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ� ကနုက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ်

အ�ကမ်းဖက်မ� တုန ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်အား ေလလ့ာြခငး် - အာ��ှငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသမှ ေရွးချယ်ထားသည့် ေလလ့ာေတွ� �ှိချက်များ�ငှ့ ်သငခ်နး်စာများ 

(၂၀၁၃)။  

9. ကလုသမဂ� အမျိုး သမီးများ အဖွဲ�၊ ဗီယက်နမ်�ိငုင်�ံှိ အမျိုးသမီးများအား အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� ကနုက်ျစရိတ်များအား ခန ့မှ်နး် ြခငး် (၂၀၁၂)။  

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/2/costing-study-viet-

nam%20pdf.pdf?vs=1456 တွငရ်�ှ�ိိငုသ်ည်။ 

10. ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၊ အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�ှေဒသ�ှိ အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ�ကို တနု ့ြ်ပန ်ေြဖ�ှငး်ရနအ်တကွ် 

အရငး်အြမစ်လိုအပ်ချက်များအား ခန ့မှ်နး်တကွ်ချက်ြခငး် - ေလလ့ာေတွ� �ှိချကမ်ျား�ငှ့ ်သင ်ခနး်စာများအား ေပါငး်စပ်�ကည့်ြခငး် (၂၀၁၆)။ 

11. Ermi Amor T. Figueroa Yap, အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�များအတကွ် စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ ကနုက်ျစရတိ် (ဖိလစ်ပုိငအ်မျိုးသမီးများ၏ 

အခနး်က�ဆုိငရ်ာ အမျိုးသားေကာ်မ�ငှ ်�ငှ့ ်UNFPA၊ ၁၉၉၉)။  

12. ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၊ အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအတကွ် ဘက်ေပါငး်စုံမှ 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေပးသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များဆုိငရ်ာ ကနုက်ျစရတိ်များ - ကျား၊ မ ေရးရာ အေလးထားသည့်ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝချထားမ�နည်းလမ်း 

(အငဒ်ိးုနးီ�ှား�ိငုင်၏ံ အေတွ�အ�ကံု (၂၀၁၂)။ 

13. ကလုသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖွဲ�၊ အ�ကမ်းဖက်မ� ကနုက်ျစရိတ်များ၊ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလး ငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ� 

ကုနက်ျစရတိ်များ�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ� တနု ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်အား ေလလ့ာြခငး် - အာ��ှငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသမှ ေရွးချယ်ထားသည့် 

ေလလ့ာေတွ� �ှိချက်များ�ငှ့ ်သငခ်နး်စာများ (၂၀၁၃)။  

http://asiapacific.unwomen.org/%7E/media/Field%20Office
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အခနး် ၇  

စဉ်ဆက်မြပတ ် ဖွံ� �ဖိုးမ� ပနး်တိုငမ်ျား�ငှ့ ်အ��နး်ကိနး်များကို 

အစီအရငခ်ံ တငြ်ပရန ်အတွက် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� �ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ်

အချက်အလက်များအား အသံးုြပုြခငး်
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သသိာထင�ှ်ားေသာအချက်များ 

 
 

• VAWGကုိအဆံုးသတ်ြခ

ငး်သည် SDG5၏ 

�ှငး်လငး်သည့် 

ရည်မှနး်ချက်ြဖစ်�ပီး 

VAWG VAWG သည် 

SDGs အားလုံးနးီပါး 

ြဖစ်ေြမာက်ရနအ်တွက် 

အတားအဆီးတစ်ခုြဖစ်သ

ည်။ 

• SDGs များကုိ အစီအရငခ်ံ 

တငြ်ပရာတွင ်သဟဇာတြဖစ်�ပီး 

သေဘာတူ လက်ခံထား�ပီးြဖစ်ေသာ 

အ��နး်ကိနး် အဓိပ�ာယ် 

ဖွင့ဆ်ိုချက်များ�ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ 

အသအိမှတ်ြပု သုေတသန 

နည်းစနစ်များ�ငှ့ ်

စံချိနစ်ံ��နး်များ�ငှ့အ်ညီ 

ေကာက်ယူထား ေသာ 

အချက်အလက်များကုိ အသံုးြပုရန ်

အလွန ်အေရး�ကီး သည်။

 

 

၇.၁ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိန်းကေလးငယမ်ျားအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်စဉ်ဆက်မြပတ ်

ဖံွ� �ဖိုးမ� ပန်းတိငုမ်ျား 
 

 

 

 
 

စဉ်ဆက်မြပတ် ဖံွ� �ဖိုးမ� ပနး်တုိငမ်ျား (SDGs) သည် တုိးတက်မ�ကုိ တုိငး်တာရန ်

အတွက် အရည်အေသွးြပည့်မီြခငး်၊ လက်လှမ်းမီြခငး်၊ အချိန�်ငှ့ ်တေြပးညီ 

ြဖစ်ြခငး်၊ ယုံ�ကည် ယုံ�ကည်စိတ်ချရ ြခငး်များ�ိှေသာ အေသးစိတ် 

ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်များမှာ အေရးပါေ�ကာငး် အသိ အမှတ် ြပ �ုပီး 

မည်သူ မည်သူတ့စ်ဦးတစ်ေယာက်မ� ေနာက်ကျ ကျနရ်စ်ြခငး်မ�ိှေစေရး 

ေဆာငရွ်က်လျက်�ိှသည်။ စဉ်ဆက်မြပတ ်ဖွံ� �ဖိုးမ� ပနး်တိငုမ်ျား (SDGs) ကို 

လက်ခံကျင့သ်ံုးရာတွင ်အဖွဲ� ဝင�်ိငုင်မံျား အေနြဖင့ ်အားေကာငး်ေသာ 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး်၊ �ိငုင်ေံတာ ်အဆင့ ်စာရငး် အငး် 

က�မ်းကျငမ်� စွမ်းရည်�ငှ့ ်ယခုလက�်ှိ မ�ှိထားေသးသည့် အေြခခံ 

စံ��နး်များကို ေရးဆဲွရန ်ေတာငး်ဆုိထားသည်။ 

VAWG ကုိ အဆုံးသတ်ြခငး်သည် SDG5 - ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ� 

ရ�ှိေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ စိတ်ဓာတ် ြမ�င့ ်တငေ်ရး 

အတွက် အေရးပါေသာ အစိတ်အပုိငး်တခု ြဖစ်သည်။ ထိုအ့ြပင ်VAWG 

သည် SDGs များ အားလုံး နးီပါးအေပါ် သက်ေရာက်မ��ှိ�ပီး 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်ြခငး်အား 

ကာကွယ်ြခငး်သည် ထို ရည်မှနး်ချက် ပနး်တုိင ်များ ရ�ှိရနအ်တွက် 

အေရးပါေသာ ေဆာငရွ်က်မ� ြဖစ်သည်။ ပုံ ၈တွင ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး် 

ကေလးငယ်များအား အ�ကမ်းဖက်မ� ပေပျာက်ေစေရးသည် SDGs ၁၇ 

ခုထဲမှ အနည်းဆုံး ၆ခု ရ�ှိရနအ်တွက် အဓိကကျေ�ကာငး် ေဖာ်ြပထားသည်။
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ပုံ 8- အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်ြခငး်သည် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖံွ� �ဖိုးမ� ပနး်တုိငမ်ျား 

ြဖစ်ေြမာက်ရနအ်တွက် အဟန ့အ်တားတခုြဖစ်သည်။ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAW 

ေ�ကာင့ ်

အေမရိကန်

ေဒါ်လာဘီ

လီယံ�ှင့်  

ချီ  

ကုန်ကျေန

ရသည်။  to 

education 

 
 
VAWG သည် 
ေသဆံုးမ�၊ 
မသန်စွမ်းမ��ငှ့ ်
ကျန်းမာေရးချို �
တဲ့မ�များကို 
ြဖစ်ေပါ်ေစသည်
။  

 
VAW limits 
VAWG သည် 

အမျိုးသမီးများ 
ပညာသငယ်ြူခငး်

ကို 
ေလျာ့နည်းေစသ

ည်။  

 
 

မ�ကာခဏပင ်
VAW အား 

ြပစ်ဒဏ်ေပးခံ
ရြခငး် မ�ိှဘ ဲ
ကျူးလွန်�က

သည်။ 
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၇.၂ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�အတွက် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ� �ဖိုးမ� ပနး်တုိငမ်ျားဆိုငရ်ာ 

အ��နး်ကိနး်များ 

 
��နး်ကနိး်များသည် 

��ပ်ေထွးသည့်အချက်အလက်များကို 

မူဝါဒချမှတ်သူများ နားလည် 

သေဘာေပါက်ေစ�ိငုေ်သာ၊ 

လက်ေတွ�ကျင့သ်ံုးသူများ�ငှ့ ်သာမနြ်ပည်သူလူထကု 

နားလည်�ိငု ်ေသာပုံစံအြဖစ် အကျဉ်းချံုး 

ေဖာ်ြပေပးသည်။ အ��နး်ကနိး်များ၏ 

ရည်ရွယ်ချက်မှာ ��ပ်ေထွး ေသာ အေြခအေနတခု၏ 

�ိုး�ှငး်ေသာ အ�စ်ှချုပ်ကို ေြပာြပေပးရန ်ြဖစ်သည်။ 

ဥပမာ - ဘယ်ေလာက်လဲ (how many/ how 

much) �ငှ့ ်ဘယ်အတိုငး်အတာအထလိ ဲစသည်တို ့ 

ြဖစ်သည်။ 

• အ��နး်ကိနး်များသည် ကျား၊မ တနး်တူညီမ�ေရး�ငှ့ ်VAWG 

ဆုိငရ်ာပနး်တုိငမ်ျားဆီသုိ ့ တုိး တက်မ�ကုိ တုိငး်တာေပးသည်။ 

• ��နး်ကိနး်များကုိ မူဝါဒများ၏ သက်ေရာက်မ�၊ လက်ေတွ� 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်မ� လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်အစီ 

အစဉ်များကုိ ေစာင့�်ကည့်စစ်ေဆးရနအ်တွက် အသုံးြပု�ိငုသ်ည်။ 

• ��နး်ကိနး်များသည် အချက်အလက်များကုိ သက်ဆုိငသ်ည့် 

စာရငး်အငး်များထဲသုိ ့ ေြပာငး်လဲထည့်သွငး်�ိငုေ်သာ နည်းလမ်း 

တခုြဖစ်�ပီး ယငး်မှာ အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝ ဇာတ်ေ�ကာငး်များကုိ 

ေြပာြပေပး�ိငုသ်ည်။ အ�ကမ်းဖက်မ�များ �ကံုေတွ�ခံစားေနရေသာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား ကူညီရန ်ဥပေဒ ြပုေရး၊ 

မူဝါဒများ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ် ယ��ရားများ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရနအ်တွက် 

�ိငုင် ံေတာ်အဆင့ ်အာဏာပုိငမ်ျား အေနြဖင့ ်အ��နး်ကိနး်များကုိ 

အသုံးြပု�ိငုသ်ည်။ 

• . 

ေဒသတငွး်�ငှ့ ်�ိငုင်တံကာေအဂျငစီ်များအပါအဝင ်အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအား 

အကဲြဖတသူ်များအေနြဖင့ ်ဖွဲ�စည်းထားေသာ SDG ��နး်ကနိး်များဆုိငရ်ာ  

ေအဂျငစီ်အ�ကား�ှိ က�မ်းကျငပ်ညာ�ငှ ်

အဖွဲ� (IAEG-SDGs)သည် စဉ်ဆက်မြပတတ်ိုးတကဖ်ွံ� �ဖိုးေရး  

(၂၀၃၀)စီမံချက်၏  ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိငု�်ငှ့ ်သတ်မှတ်ချက်များ ြဖစ်ေသာ 

ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ အ��နး်ကနိး်မူေဘာငမ်ျား 

အတကွ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အား ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစရန ်�ငှ့ ် 

ေထာက်ပ့ံေပးရန ်တည်ေထာငခ့ဲ်သည်။ IAEG-SDGs သည် 

��နက်နိး်တစ်ခုစီအား ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာအစီရငခံ်ြခငး်�ငှ့ ်

အ��နး်ကိနး်ေဖာ်ေဆာငရ်နအ်တကွ် 

ြဖစ်�ိငုေ်သာထိနး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်ေရးေအဂျငစီ် (သိုမ့ဟတု်ေအဂျငစီ်များ) 

�ငှ့အ်ြခားမိတဖ်က်ေအဂျငစီ်များ(အများစုမှာ ကလုသမဂ�စနစ် ထဲမှ ြဖစ်သည်) 

ကို သတ်မှတ်ေပးခ့ဲသည်။)ကို ေဖာထ်ုတသ်တ်မှတ်ခ့ဲသည်။   

 

စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ� �ဖိုးမ�ပနး်တိုငး်များကို အစီအရငခံ် တငြ်ပရာတွင ်

သဟဇာတြဖစ်�ပီး သေဘာတူ လက်ခံထားေသာ အ��နး်ကနိး် အဓိပ�ာယ် 

ဖွင့ဆုိ်ချက်များ၊ �ိငုင်တံကာ အသအိမှတ်ြပု သုေတသန နည်းစနစ်များ�ငှ့ ်

စံချိနစံ်��နး်များ�ငှ့အ်ညီ ေကာက်ယူထားေသာ အချက်အလက်များကို 

အသံုးြပုရန ်အလနွ ်အေရး�ကီးသည်။  

  

 

 SDGs များ အားလံုးကို နည်းပညာဆုိငရ်ာ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ� အဆင့အ်လိကု် 

IAEG- SDGs အဖွဲ� မှ အဆင့ ်သံုးဆင့ ်ခဲွြခား သတ်မှတ်ေပးထားသည်။ 

�ိငုင်တံကာအဆင့တ်ွင ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ အချက်အလက်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည်။ 
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အဆင့ ် ၁ ။ အ��နး်ကိနး်များသည် 

သေဘာထားအယူအဆအားြဖင့ ် �ှငး်လငး်�ပီး 

အေြခခုိငေ်သာ နည်းစနစ်များ�ငှ့ ် ရ�ိှ�ိငုေ်သာ 

စံချိနစ်ံ��နး်များ�ငှ့ ် �ိငုင်မံျားအေနြဖင့ ် ပံုမှန ်

ထတ်ုြပနေ်ပးသည့် အချက်အလက်များြဖစ်သည်။  

အဆင့ ် ၂ ။ အ��နး်ကိနး်များသည ်

သေဘာထားအယူအဆအားြဖင့ ် �ှငး်လငး်�ပီး 

အေြခခုိငေ်သာ နည်းစနစ်များ�ငှ့ ် ရ�ိှ�ိငုေ်သာ 

စံချိနစ်ံ��နး်များြဖစ်ေသာ်လည်း �ိငုင်မံျားအေနြဖင့ ် ပံုမှန ်

မထတ်ုြပနေ်ပးသည့် အချက်အလက်များြဖစ်သည်။   

အဆင့ ် ၃။ အေြခခုိငေ်သာ နည်းစနစ်များ�ငှ့ ်

စံချိနစ်ံ��နး်များ သိုမ့ဟုတ် တည်ေဆာက် စမ်းသပ်ေနဆ ဲ

သုေတ သန နည်းစနစ်များ�ငှ့ ် စံချိနစ်ံ��နး်များ မ�ိှသည့် 

အ��နး်ကိနး်များ။ 

 

SDGs များ အစီအရငခံ်တငြ်ပြခငး် လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့် လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့ ် အရငး်အြမစ်များကုိ 

ေအာက် ပါ လင့ခ််များတွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

၁။ IAEG-SDGs �ငှ့ ် ပတ်သက်သည့် သတငး် 

အချက်အလက်များ 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/ 

၂။ SDG အ��နး်ကိနး်များ၏ တရားဝင ်စာရငး် 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicato

rs- list/ 

၃။ အ��နး်ကိနး်များ�ငှ့ ် အုပ်ချုပ်သူ ေအဂျငစ်ီများအား 

အဆင့ ်သတ်မှတ်ြခငး်  

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier- 

classification/ 

၄။ အဆင့ ် ၁ �ငှ့ ် အဆင့ ် ၂ အ��နး်ကိနး်များအတွက် 

ြပည့်စံုေသာ Metadata စုစည်းထား�ိှမ� (အ��နး်ကိနး် 

အဓိပ�ာယ် ဖွင့ဆ်ိုချက်၊ အေ�ကာငး်ြပချက်၊ 

ကန ့သ်တ်ချက်များ၊ တွက်ချက်ြခငး် နည်းစနစ်၊ အေသးစိတ် 

ခဲွြခမ်း စိတ်ြဖာြခငး်၊ လုိေန ေသာ ကိနး်ဂဏနး်များကုိ 

ေြဖ�ှငး်ြခငး်၊ သတငး် အချက်အလက် အရငး်အြမစ်များ၊ 

သတငး်အချက် အလက် ရ�ိှမ�၊ အြခား ေသာ 

သတငး်အချက်အလက်များ) 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ 

၅။ အဆင့ ်၃ အ��နး်ကိနး်များအတွက် လုပ်ငနး်စဉ်များ 

https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/ 

၆။ SDG အ��နး်ကိနး်များ၏ ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက် စုစည်းမ�များ (ဤလမ်းေ�ကာငး်သည် 

အချက်အလက်များ ရ�ိှ�ိငုေ်သာ SDG 

��နး်ကိနး်များအားလုံးအတွက်  တရားဝင ်

အချက်အလက်များကုိ အသံုးြပုခွင့ ်ေပးသည်) 

 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/

database/ 
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၇.၂.၁ ပနး်တုိင ်၅ ။ ကျား၊မ တနး်တူညီမ�မ� ရ�ှိေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ၏ 

လုပ်ပုိငခ်ွင့အ်ာဏာရ�ှိေရး  
 

ပနး်တိငု ်၅ သည် ကျား၊မ တနး်တူညီမ�မ� ရ�ှိေရး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ၏ 

လုပ်ပုိငခွ်င့အ်ာဏာရ�ှိေရးကို အဓိက အေလးထားသည်။ ပနး်တိငု ်၅ တွင ်ရည်မှနး်ချက် ၄ခု�ငှ့ ်VAWGဆုိငရ်ာ 

သးီြခားအ��နး်ကိနး် ၆ခု ပါဝငသ်ည်။ ရည်မှနး်ချက်များ�ငှ့ ်အ��နး်ကနိး်များတစ်ခုချငး်စီကို ပုံ ၉ တငွ ်

အ��နး်ကိနး်တစ်ခုစီအတကွ် အချက်အလက်လိအုပ်ချက်များ�ငှ့ ်အတူ ေထာကြ်ပထားသည်။ 

 ပုံ 9- အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယ်များအေပါ်  အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ ပန်းတိငု ်၅ ၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ အ��န်းကိန်းများ�ငှ့ ်အချက်အလက် 

လိုအပ်ချက်များ 

 
 

ရည်မှန်းချက် ၅.၁ - ေနရာအ�ှံ ့ အြပား တွင ်

ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ အမျိုးသမးီများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် ခဲွြခား ဆက် ဆံသည့် 

ပံုစံအားလံုးကို အဆုံးသတ်ြခငး် 

အ��န်းကိန်း ၅.၁.၁ - ကျား၊မ ြဖစ်တည်မ�အေပါ် 

အေြခခံေသာ တနး်တညူ ီမ�ေရး�ငှ့ ်ခဲွြခားဆက်ဆံမ� 

မြပုြခငး်တိုက့ို ြမ�င့တ်ငေ်ဆာငရွ်ကရ်န၊် �ကီး�ကပ် 

ရန�်ငှ့ ်ေစာင့�်ကည့်ေလ့လာရန ်ဥပေဒ မူေဘာငမ်ျားကိ ု

ေနရာတကျ ြပဌာနး် ထားြခငး် �ှ၊ိ မ�ှိ

 
 

ရည်မှန်းချက် ၅.၂- 

လူကုနကူ်းမ��ငှ့ ်လိငပုိ်ငး် ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်

အြခားေသာ အြမတ်ထုတ်မ�များ 

အပါအဝင ်အများြပည်သူ�ငှ့ ်

ပုဂ�လိကပုိင ်သီးြခား ေနရာများတွင ်

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံ အားလုံးကုိ 

ပေပျာက်ေအာင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

 
 
ရည်မှန်းချက် ၅.၃ - 

ကေလးအရွယ်တွင် အိမ် ေထာငြ်ပြုခင်း၊ 

အချိန်မတန်မီ ေစာစီးစွာ အိမ် 

ေထာငြ်ပြုခင်း၊ အတငး် အဓမ� လက်ထပ် 

ထိမ်း ြမားြခငး်�ငှ့ ်အမျိုးသမီး လိင်အဂင်္ ါ 

ြဖတ်ထုတ် ခံရြခင်း စသည့် 

အ��ရာယ်များသည့် အေလ့ 

အကျင့မ်ျားကုိ ပေပျာက်ေအာင ်

ေဆာင်ရွက်ြခငး်

အ��န်းကိန်း ၅.၂.၁ 
 လွနခ်ဲ့ေသာ ၁၂ လအတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံ�ငှ့ ် အသက်အရွယ်အလုိက် 

လက်�ိှသိုမ့ဟုတ် ယခင် လက်တဲွေဖာ်မှ �ုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာ၊ လိင်ပုိင်းဆိုင်ရာ�ှင့် စိတ်ပုိင်းဆိုင်ရာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့်  

အသက် ၁၅ �ှစ်�ှင့်အထက် လက်တဲွေဖာ်�ိှဖူးေသာ အမျိုးသမီးများ�ှင့်မိန်းကေလးများအချိုးအစား 
 

 

အ��န်းကိန်း ၅.၂.၂-  လွနခ်ဲ့သည့် ၁၂ လအတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားသည့် ေနရာ�ငှ့ ်အသက်အရွယ်အလုိက် 

လက်တဲွေဖာ် မဟုတ်ဘဲ အြခားသူများ၏ လိငပ်ိုငး် ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ရင်ဆုိငခ်ဲ့ရသည့် အသက် 

၁၅�စှ်�ငှ့ ်အထက် အမျိုးသမီး များ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ၏ အချိုးအစား 

 
 

 

အ��န်းကိန်း ၅.၃.၁ - အသက် ၁၅ �စှ်�ငှ့ ်၁၈ 

�စှ်မြပည့်မီ အိမ်ေထာငြ်ပုလုိက်ရသည့် အသက် 

၂၀�ငှ့ ်၂၄�ကား အမျိုး သမီး အချိုးအစား 

 

အ��န်းကနိ်း ၅.၃.၂ - အသက်အရွယ်အလိကု် အမျိုးသမီ 

လိငအ်ဂင်္ ါ ြဖတ် ထတု(်FGM/C)ခံရေသာ အသက် ၁၅�စ်ှ�ငှ့ ်

၄၉�စ်ှ�ကား မိနး်ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ၏ 

အချိုးအစား - �ိငုင်မံျားအားလံုး�ငှ့ ်ကိကု်ညီမ� မ�ှိပါ။ 

 

အသက် ၁၅�စ်ှ�ငှ့ ်အထက် 

လက်တွဲေဖာ်�ိှဖူးေသာ အမျိုးသမီး များ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များ၏ လူဦးေရကို 

အေြခခံေသာ ြဖစ်ပွား ပျံ� � ှံမ့� 

စစ်တမ်းများမှတဆင့ ်ေကာက်ယူထားေသာ 

VAWG ြဖစ် ပွားမ���နး် အချက်အလက်များ 

လိုအပ်သည်။ 
 
အသက် ၁၅�စှ်�ငှ့ ်အထက် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်
မိနး်ကေလးငယ် များ၏ လူဦးေရကုိ 
အေြခခံေသာ ြဖစ်ပွား ပျံ� �ှံမ့� စစ်တမ်းများမှ 
တဆင့ ်ေကာက်ယူထားေသာ VAWG 
ြဖစ်ပွားမ���နး် အချက် အလက်များ 
လုိအပ်သည်။ 
 
အသက် ၁၅�စ်ှ�ငှ့ ်၂၄ �စ်ှ�ကား အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်
မိနး်ကေလး ငယ်များ၏ လဦူးေရ အေြခြပု 
ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့� စစ်တမ်းများမှ တဆင့ ်
ေကာက်ယူထားသည့် အချက်အလက်များ 
လိုအပ်သည် (အချို� �ိငုင်မံျားတွင ်ဤ 
အ��နး်ကိနး်အတွက် သနး်ေခါငစ်ာရငး်ထဲက 
အချက်အလက်များ ပ့ံပုိးေပးပါသည်။ 
 
အသက် ၁၅�စ်ှ�ငှ့ ်၄၉�စ်ှ�ကား အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်
မိနး်ကေလးငယ်များ၏ လူဦးေရးကို 
အေြခခံထားေသာ ြဖစ်ပွားမ���နး် စစ်တမ်းများမှ 
တဆင့ ်ေကာက်ယူထားသည့် FGM/C 
ြဖစ်ပွားမ���နး် အချကအ်လက်များ လိုအပ် သည်။ 
 

 
 

ရည်မှနး်ချက် ၅.၆ - လူဦးေရ�ငှ့ ်

ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးဆုိင်ရာ �ိငု်ငတံကာ 

ညီလာခံ၏ လုပ်ေဆာင်ချက် အစီအစဉ်�ငှ့ ်

လ�ပ်�ှားမ�များ အတွက် 

ေဘဂျငး်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ �ငှ့် 

၎ငး်တို၏့ ညီလာခံ ရလဒ ်စာရွက်စာတမ်း 

များတို�့ငှ့်အညီ သေဘာတူထားေသာ 

လိငပ်ိုင်းဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်မျိုးဆက်ပွား 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်မျိုးဆက်ပွားမ�ဆုိငရ်ာ 

အခွင့်အေရးများကို ကမ�ာတလ�ား 

ခံစားခွင့်ရ�ိှေရး ေဆာင်ရွက်ြခငး် 

 

အ��နး်ကနိး် ၅.၆.၁ - လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ဆက်ဆံေရး၊ 

သေ��တား ေဆး သုံးစဲွြခငး်�ငှ့ ်မျိုးဆက်ပွား ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� �ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး မိမိ ကိယု်ပုိင ်ဆုံးြဖတ်ချက်ချ�ကေသာ အသက ်၁၅�စ်ှမှ 

၄၉�စ်ှ�ကား အမျိုးသမီးများ၏ အချိုးအစား 

 

 
အသက် ၁၅�စှ်�ငှ့ ်၄၉�စှ်�ကား 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယ်များ၏ 

လူဦးေရ အေြခြပု ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့� 

စစ်တမ်းများမှ တဆင့ ်ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ် 

ြခငး်�ငှ့ ်လိငပ်ိုငး်ဆုိင်ရာ�ငှ့ ်

မျိုးဆက်ပွားကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

သက်ဆုိငသ်ည့် အချက်အလက်များ 

လိုအပ်သည်။ 
 

ဥပေဒ မူေဘာငမ်ျားကုိ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး်�ငှ့ ်

သံးသပြ်ခငး်တိ လိအပ်သည်။ 
 

VAWG ြဖစ်ပွားမ� အချက်အလက်များမှာ SDG 5 ကို အစီအရငခံ်တငြ်ပရန်အတကွ် အေရးပါသည်။ စီမံခန ့်ခဲွေရးဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များမာှ အထက်ေဖာ်ြပပါ  

��န်းကနိ်းများကို အစီအရငခံ်တငြ်ပရန်အတကွ် အသံးုြပု၍ မရပါ။ 
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VAWG prevalence data are essential for reporting on SDG 5. Administrative data cannot be used 

to report on the above-mentioned indicators. 
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၇.၂.၂ ပနး်တုိင ်၁၁ - ေရ�ှည်တည်တံ့ေသာ �မို� ြပများ�ငှ့ ်လူမ� အသိုငး်အဝုိငး်များ 
ပနး်တိငု ် ၁၁သည် အားလံုးပါဝငမ်�၊ လံုြခံုမ�၊ �ကံခုိငမ်�၊ ေရ�ှည်တည်တံမ့��ှိေသာ �မို� ြပများ�ငှ့ ် လူများ 

ေနရာချထားြခငး်ကို အေလးေပး ေဆာငရွ်က်သည်။ ပနး်တိုင ်၁၁ တွင ်VAWG ဆုိငရ်ာ ရည်မှနး်ချက ်

တခု�ငှ့ ် အ��နး်ကိနး် တခု ပါဝငသ်ည်။ ဤရည်မှနး်ချက�်ငှ့ ် ��နး်ကနိး်များကို ပုံ ၁၀တွင ်

အ��နး်ကိနး်အတွက် အချက်အလက် လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်အတတူကွ ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 
 ပုံ 10- အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအား အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိငု ်၁၁ ၏ ရည်မှန်းချက်၊ အ��န်းကိန်း�ငှ့ ်

အချက်အလက် လိုအပ်ချက်များ 

 
ရည်မှန်းချက် ၁၁.၇-  သက� ရာဇ် ၂၀၃၀ ခု�စှ် 

ေရာက်�ိှချိန်တွင ်အထူး သြဖင့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့် 

ကေလးငယ်များ၊ သက်�ကီးရွယ် အိုများ�ငှ့ ်

မသန်စွမ်းသူများအတွက် လုံြခံစုိတ်ချရမ�၊ အားလုံးပါဝငမ်�၊ 

လက်လှမ်းမီ�ိငုြ်ခငး် �ိှေသာ အများြပည် သူသုံး 

စိမ်းလန်းစိုေြပေသာ ေနရာများကုိ ကမ�ာတလ�ား သုံးစွဲခွင့ ်

ရ�ိှေအာင် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေနသည်။ 

��န်းကနိ်း ၁၁.၇.၂ - ကျား၊မ၊ အသက်အရွယ်�ငှ့ ်မသနစ်ွမ်းမ� အေြခ အေန�ငှ့ ်

ြဖစ်ပွားသည့်ေနရာ အလုိက် �ပီးခဲ့သည့ ်၁၂ လအတွငး် �ုပ်ပိငုး် ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

လိငပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ထပိါးေ�ာှင့ယှ်က်ြခငး် �ကံုေတွ� ခဲ့ရသူ များ အချိုးအစား  

 

ကျား၊မ၊ အသက်အရွယ်၊ 

မသနစ်ွမ်းမ�အေြခအေန�ငှ့ ်

ြဖစ်ပွား သည့် ေနရာအလုိက် 

လူဦးေရ အေြခြပု 

ြဖစ်ပွားမ�ပျံ� �ှံမ့� စစ်တမ်းများမှ 

တဆင့ ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

သိုမ့ဟုတ် လိင ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

ထိပါးေ�ာှင့ယှ်က်ြခငး်�ငှ့ ်

သက်ဆိုငသ်ည့်  

အချက်အလက်များ 

လုိအပ်သည်။ 

VAWG စီမံခန ့ခ်ွေဲရးဆိုငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားအား SDG အ��န်းကိန်း ၁၁.၇.၂ ကို အစီအရငခ်တံငြ်ပရန်အတကွ် သံးုစဲွ�ိငုြ်ခငး် 
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VAWG administrative data cannot be used to report on the SDG indicator 11.7.2. 

 
 
 ၇.၂.၃ ပနး်တုိင ်၁၆ - �ငမိ်းချမ်းေရး၊ တရားမ�တမ��ငှ့ ်ခုိငမ်ာေသာ အဖဲွ�အစညး်များ 
 

ပနး်တုိင ် ၁၆ သည် �ငမ်ိးချမ်းမ��ှ�ိပီး စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်မ�အတွက် အားလုံးပါဝငေ်သာ လူအ့ဖဲွ�အစည်းများကုိ 

ြမ�င့တ်ငေ်ရး၊ အားလုံးအတွက် တရားမ�တမ� ေဖာ်ေဆာငေ်ရး�ငှ့ ်

အဆင့တုိ်ငး်တွင ် ထေိရာက်မ�၊ တာဝနယူ်မ��ငှ့ ် အားလုံးပါဝငမ်��ှသိည့ ်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တည်ေဆာက်ြခငး်၊ လုံြခံုမ�၊ �က့ံ�က့ံခံ�ိငုမ်��ငှ့ ်

ေရ�ှည်တည်တံေ့သာ �မို� ြပများ�ငှ့ ် လူ ေနရာချထားြခငး်များ 

ေဆာငရွ်က်ြခငး်တုိကုိ့ အေလးေပးထားသည်။   ဤရည်မှနး်ချက�်ငှ့ ်

��နး်ကနိး်များကို ပုံ ၁၁ တွင ် အ��နး်ကနိး်အတကွ် အချက်အလက် လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်

အတတူကွ ေဖာြ်ပထားသည်။ 

 
. 

 

 ပုံ 11- အမျိုးသမီးများ�ှင့် မိန်းကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုင်ရာ ပန်းတိုင် ၁၆ ရည်မှန်းချက်များ၊ အ��န်းကိနး်များ�ငှ့် 

အချက်အလက် လိုအပ်ချက်များ 
 

t 

အ��န်းကိနး် ၁၆.၁.၁ - ကျား၊မ�ငှ့ ်အသက်အရွယ်အလုိက် 

လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လ�င ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်ကျုးလွန်သည့်   

လူသတ်မ� ဓါးစာခမံျား အေရအတွက် 

 

 

ရည်မှန်းချက် ၁၆.၁ - ေနရာအ�ှံအ့ြပားတွင ်ြဖစ်ေပါ်  

ေနေသာ အ�ကမ်းဖက်မ� ပံစုံအားလုံး�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက် 

မ�ဆိုငရ်ာ ေသဆံုးမ���နး်များကုိ သိသာစွာ  ေလ�ာ့ချြခငး် 

 

ကျား၊မ�ငှ့ ်အသက်အရွယ်အလုိက် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ် ကျူး 

လွနသ်ည့် လူသတ်မ� ြဖစစ်ဉ်များကုိ ြပသ�ိငုသ်ည့ ်စီမခံန ့ခ်ွဲ  

ေရး ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များ လုိအပ်သည်။ 

 
ကျား၊မ�ငှ့ ်အသက်အရွယ်အလုိက် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ် ကျူး 

လွနသ်ည့် လူသတ်မ� ြဖစစ်ဉ်များကုိ ြပသ�ိငုသ်ည့ ်စီမခံန ့ခ်ွဲ  

ေရး ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များ လုိအပ်သည်။ 

 ရည်မှန်းချက် ၁၆.၂ -  ည�ဥ်းပနး်�ှပိစ်က်ြခငး်၊ 

အြမတ်ထုတ် ြခငး်၊ လူကုနကူ်းြခငး်�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ� 

ပံုစံအားလုံး �ငှ့ ်ကေလးငယ်များအား 

ညဉ်းပနး်�ှပိ်စက်ြခငး် တုိကုိ့ အဆံုး သတ်ြခငး် 

 

အ��န်းကိနး် ၁၆.၂.၂ - ကျား၊မ၊ အသက်အရွယ်�ငှ့ ်အြမတ်ထုတ်မ� ပံစုံများ 

အလုိက် လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ လ�င ် လူကုနကူ်းခံရသည့် လူဦးေရ 

အချိူးအစား  

အ��န်းကိနး် ၁၆.၂.၃ - အသက် ၁၈ �စှ ် အရွယ်တွင ် လိငပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ဖူးသည့ ်အသက် ၁၈�စှ်�ငှ့ ်၂၉�စှ်�ကား အမျိုးသမီး 

    

 

ကျား၊မ၊ အသက်အရွယ်�ငှ့ ်အြမတ်ထုတ်မ� ပံုစံများအလုိက် လူကုနကူ်းမ� 

ကျူးလွနသ် ူအေရအတွက်ကုိ ြပသသည့် စမီံခန ့ခ်ွဲေရးဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များ လုိအပ် သည်။  

ကျား၊မ အလိကု် အသက ်၁၈�စ်ှ�ငှ့ ်၂၉�စ်ှ�ကား အမျို းသမီးများ�ငှ့ ်အမျို း သားများ၏ 
လူဦးေရ အေြခြပု စစ်တမ်းများမှ တဆင့ ်အသက ်၁၈�စ်ှ မြပည့ ်မီ လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့� ဆုိငရ်ာ အချကအ်လက်များ လုိအပ်သည်။  

ရည်မှန်းချက် ၁၆.၃ -  �ိငုင်အံဆင့ ်�ငှ့ ်�ိငုင်တံကာအဆင့ ်

တွင ်တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကုိ ြမ�င့တ်ငေ်ဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ်

လူတုိငး် အတွက် တရားမ�တမ� တနး်တူညီမ�စွာ ခံစားခွင့ ်

ရ�ှိေအာင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

 

အ��နး်ကိနး် ၁၆.၃.၁ - လွနခဲ့်သည့် ၁၂ လအတွငး် စွမး်ေဆာငရ်ည်�ှိေသာ 

အာဏာပိုငမ်ျားထံသို ့ သိုမ့ဟုတ် တရားဝင ်အသိမှတ်ြပုထားသည့် အြခား 

ေသာ ပဋပိက� ေြဖ�ှငး်ြခငး်ဆိုငရ်ာ ယ��ရားများထံသို ့ ၎ငး်တုိ ့ မတရား 

ဖိ�ှပိ်ခံရမ��ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး တုိင�်ကားခဲ့သည့ ်အ�ကမ်းဖက်ခံရသူများ 

အချိုးအစား 

 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ �ကံုေတွ� ခဲ့ဖူး�ပီး စွမ်းေဆာငရ်ည်�ှိေသာ အာဏာပိုငမ်ျား 

ထံသို ့ သိုမ့ဟုတ် တရားဝင ်အသိမှတ်ြပုထားသည့် အြခားေသာ ပဋပိက� 

ေြဖ�ှငး်ြခငး်ဆိုငရ်ာ ယ��ရားများထံသို ့ ၎ငး်တုိ ့ မတရားဖိ�ှပိ်ခံရမ��ငှ့ ်ပတ် 

သက်�ပီး တုိင�်ကားခဲ့သည့် လူဦးေရ အချက်အလက်များ လုိအပ်သည်။  

 စီမံခန ့်ခဲွေရးဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များအား အ��န်းကိန်း ၁၆.၁.၁ �ငှ့ ်အ��နး်ကိန်း ၁၆.၂.၂ ကိ ုအစီအရငခံ် တငြ်ပရန် အသံးုြပု�ိငုသ်ည်။ 

ြဖစ်ပာွးပျံ� �ှံမ့�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များကို ��န်းကနိ်း ၁၆.၁.၃၊ ��န်းကနိ်း ၁၆.၂.၃ �ငှ့ ်��နး်ကိန်း ၁၆.၃.၁ ကို အစီအရငခံ် တငြ်ပရန်အသံးုြပု�ိငုသ်ည်။ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (က) 

အာဆယီံ အဖွဲ�ဝင ်�ိငုင်မံျားအတွငး် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ်  အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားပျံ� � ှံမ့� 

စစတ်မ်းများ မ ှေတွ� �ှခိျက်များ အ�စှ်ချုပ် 

 
 

ေအာက်ပါ အချကအ်လက်များသည် ေတွ� �ှိချက်များကို ေဖာ်ြပရန ်

ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့�ဆုိငရ်ာ ေလလ့ာမ�များမှ ေကာက်�တုထ်ား ြခငး် ြဖစ်�ပီး 

အာဆီယံအဖွဲ�ဝင ်�ိငုင်မံျားအတွငး် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွား ပျံ� �ှံမ့�အတကွ် �ပီးြပည့်စုံေသာ ေလလ့ာဆနး်စစ် သိုမ့ဟတု် 

အ�စ်ှချုပ်ကို မေပး�ိငုေ်ပ။ 

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင် ံ

ကေမ�ာဒယီား�ိငုင်၏ံ လူဦးေရ�ငှ့ ် ကျနး်မာေရး စစ်တမ်း 

၂၀၀၀၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၄ ခု�စ်ှ(CDHS) 
ကေမ�ာဒယီား�ိငုင်၏ံ လူဦးေရ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရး စစတ်မး် ၂၀၀၀၁၊ 

၂၀၀၅၂ �ငှ့ ်၂၀၁၄၃ ခု�စှ်တွင ်အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ 

အမျိုးသမးီများ၏ အေတွ�အ�ကံုများအေ�ကာငး် အခနး် 

တစ်ခနး်အေနြဖင့ ်ပါဝငသ်ည်။၁၂၀၁၀ ခု�စှ် CDHS၄ တွင ်

အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ အခနး် မပါဝငေ်သာ်လည်း 

အမျိုးသမးီများအား �ုိက်�က်ှြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

အမျိုးသားများ၏ သေဘာထားများကုိ တုိငး်တာခ့ဲသည်။ ၂၀၀၅၊ 

၂၀၁၀ �ငှ့ ်၂၀၁၄ ခု�စှ်၏ အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�အခနး်တွင ်အသက် 

၁၅�စှ်ကတည်းက အမျိုးသမီးများ �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည့် 

ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ လက်တဲွေဖာ် အ�ကမ်းဖက်မ�(ခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် 

လက်တဲွေဖာ်) �ငှ့ ်အြခားသူများမှ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

အေ�ကာငး်ဆိုငရ်ာ ေမးခွနး်များ ပါဝငသ်ည။် လက်�ိှ သိုမ့ဟုတ် ယခင ်

ခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ်မှ ကျူးလွနသ်ည့် အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ပတ်သက်ေသာ ေမးခွနး်များအေနြဖင့ ်ေအာက်ပါအချက်များကုိ 

တုိငး်တာသည် - ေတွ� �ကံုခ့ဲဖူးသည့် အ�ကမ်းဖက်မ�ပံုစံများ၊ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားမ� အ�ကိမ်အေရအတွက်�ငှ့ ်အချိန၊် 

ကုိယ်ဝနေ်ဆာငစ်ဉ် အ�ကမ်းဖက်ခံရမ��ငှ့ ်အကူအညီ ေတာငး်ခံသည့် 

အြပုအမူများ တုိ ့ြဖစ်သည်။ 

 

အသက် ၁၅�စှ်�ငှ့ ်၄၉�စှ်�ကား �ိငုင်�ံငှ့အ်ဝှမ်း 

အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများကုိ ကုိယ်စားြပု�ိငုသ်ည့် နမူနာလူဦးေရကုိ  

စစ်တမ်းေကာက်သည့် အ�ကိမ်တုိငး် ထည့်သွငး်ခ့ဲသည်။ ၂၀၀၀ခု�စှ် 

CDHS တွင ်အမျိုး သမီး ၁၅၃၅၁ ဦး ပါဝငခ့ဲ်သည်။ 

စစ်တမ်းရလဒမ်ျားသည် �ိငုင်တံစ်ဝနး်�ိှြပည်နယ် ၂၄ ခုစလုံးအတွက် 

ခန ့မ်ှနး်ချက်များေပး�ိငုရ်န ်နမူနာလူဦးေရတွင ် ြပည်နယ် ၁၂ 

ခု�ငှ့ ်ြပညန်ယ်အုပ်စု ၅ ခုပါဝငသ်ည်။ ၂၀၀၅ �ငှ့ ်၂၀၁၄ ခု�စှ်၏ 

နမူနာ လူဦးေရတွင ်ြပည်နယ် ၁၄ ခု�ငှ့ ်ြပည်နယ်အုပ်စု ၅ခု 

ပါဝငသ်ည်။ ၂၀၀၅ CDHS သည် အမျိုးသမးီ ၁၆၈၂၃ ဦး�ငှ့ ်

အမျိုးသား ၆၇၃၁ ဦးကုိ စစ်တမ်းေကာက်ယူခ့ဲသည်။ ထိုအ့တူ 

၂၀၁၀ခု�စှ် CDHS တွင ်အမျို းသမီး ၁၇၅၇၈ ဦး�ငှ့ ်အမျို းသား 

၅၁၉၀၀ ဦးကုိ နမူနာ လူဦးေရ အြဖစ် 

စစ်တမ်းေကာက်ယူခ့ဲသည။်  

၂၀၁၄ခု�စှ ်CDHSမှ ေတွ� �ိှချက်အရ အမျိုးသမးီများ၏ ၂၂ 

ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ၏့ ဘဝတွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ေတွ� �ကံုခ့ဲရဖူး�ပီး လွနခ့ဲ်သည့် 

၁၂ လအတွငး် ၂၀ ရာခုိင�်�နး်မှာ �ုပ်ပိုငး်ဆိုင ်အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုခ့ဲရကာ ၈ ရာခုိင�်�နး်မှာ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး တုိင�်ကားခ့ဲ�ကသည်။ ထိအုမျိုးသမီးများအနက်မှ 

၆ ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ ့ ဘဝတသက်တာအတွငး် 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ရငဆ်ိုငခ့ဲ်ဖူး�ပီး 

၎ငး်တုိအ့နက်မှ ၃ရာခုိင�်�နး်သည်  လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ခံစားခ့ဲရသည်။  

 

ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာလက်တဲွေဖာ်မှ 

ကုိယ်ထလိက်ေရာက်အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၀ ခု�စှ် 

CDHS တွင ်၁၆ ရာခုိင�်�နး်ေသာ အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် 

အမျိုးသမးီများသည် အသက် ၁၅�စှ်မှစ၍ ၎ငး်တုိ ့ အမျို းသားများ၏ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်ြခငး်ကုိ �ကံုေတွ� ခ့ဲရ�ပီး 

ဤစစ်တမ်းမတုိငမ်ီ လွနခ့ဲ်ေသာ ၁၂လအတွငး် 

အ�ကမ်းဖက်မ��ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသူ ၁၃ ရာခုိင�်�နး် �ိှသည်ဟု 

ေတွ� �ိှရသည်။ အလားတူ ၂၀၀၅ခု�စှ် CDHS တွင ်၁၃ 

ရာခုိင�်�နး်ေသာ အမိ်ေထာငက်ျ�ပီးသည့် အမျိုးသမီးများ သည် 

၎ငး်တုိအ့မျိုးသားများ၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်ြခငး်ကုိ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲဖူး�ပီး ဤစစ်တမ်းမတုိငမ်ီ ၁၂ လအတွငး် �ကံုေတွ� ဖူးသူ ၈ 

ရာခုိင�်�နး်�ိှသည်။ ၂၀၁၄ ခု�စှ် CDHS တွင ်၁၆ ရာခုိင�်�နး်ေသာ 

အမိ်ေထာငက်ျဖူးသည့် အမျိုးသမးီ များသည် အသက် ၁၅�စှ်မှစ၍ 
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၎ငး်တုိ ့ အမျိုးသား၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူး�ပီး 

ဤစစ်တမ်း မတုိငမ်ီ ၁၂ လအတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ �ကံုေတွ� ဖူးသူ ၉ 

ရာခုိင�်�နး်�ိှသည်။၂၀၀၀ခု�စှ်မှ ၂၀၁၄ ခု�စှ်အထ ိစစ်တမ်း မတုိငမ်ီ ၁၂ လ 

အတွငး် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည့် 

အမျိုးသမးီဦးေရ အချိုးအစား ေလျာက့ျသွားသည်။ 

  

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမီးများအား ၎ငး်တုိ ့ ခငပ်နွး်များမှ 

ကျူးလွနခ့ဲ်�ကသည့် အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံအမျို းမျိုး�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၀ 

ခု�စှ် CDHSအရ အမိ်ေထာငြ်ပုခ့ဲဖူးသည့် အမျိုးသမီး ၁၈ ရာခုိင�်�နး်သည် 

စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ ေတွ� �ကံုခ့ဲသည်။  ၁၆ ရာခုိင�်�နး်မှာ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ �ကံုေတွ� ခ့ဲရ�ပီး (၁၃ ရာခုိင�်�နး်သည် 

ြပငး်ထနမ်�နည်းပါးသည့် ပံုစံများကုိ ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရ�ပီး ၄ ရာခုိင�်�နး်က 

ပိုမိုြပငး်ထနသ်ည့် ပံုစံမျို း �ကံုခ့ဲရသည်) ၄ ရာခုိင�်�နး်မှာ ၎ငး်တုိ ့ 

၏ဘဝတစ်သက်တာအတွငး် ၎ငး်တုိ ့ ခငပ်ွနး်များ၏ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုခ့ဲရသည်။ ထိုအ့တူ ၂၀၀၅ ခု�စှ် CDHS တွင ်

အမိ်ေထာငက်ျခ့ဲဖူးသည့် အမျိုးသမီးများထတွဲင ်၁၉ ရာခုိင�်�နး်က 

စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုခ့ဲဖူး�ပီး ၁၃ ရာ��နး်မှာ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲရကာ (၇ ရာခုိင�်�နး်မှာ ြပငး်ထနမ်�နည်းပါးသည့် 

ပံုစံမျိုး �ကံုခ့ဲရ�ပီး ၆ ရာခုိင�်�နး်မှာ ပိုမိုြပငး်ထနသ်ည့် ပံုစံမျို း 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်) ၃ရာခုိင�်�နး်က ၎ငး်တုိ ့ ဘဝတွင ်ခငပ်ွနး်များ၏ 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်ကုိ ေတွ� �ိှရသည်။ 

အမိ်ေထာငက်ျ�ပီးသည့် အမျိုးသမီး အချို�အေနြဖင့ ်၎ငး်တုိ ့ 

အမိ်ေထာငက်ျခ့ဲစဉ်ကာလအတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံအမျိုးမျို းကုိ 

ရငဆ်ိုငခ့ဲ်ရသည်။ အမှနအ်ားြဖင့ ်အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမးီ ၁၄ 

ရာခုိင�်�နး်သည် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုခ့ဲဖူး�ပီး ၂၂ ရာခုိင�်�နး်မှာ ၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ် ခငပ်ွနး်ြဖစ်သူ၏ �ုပ်ပိုငး် 

သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး် သိုမ့ဟုတ် စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်။ ၂၀၁၄ ခု�စှ် CDHS အရ အမိ်ေထာငြ်ပုဖူး�ပီးေသာ 

အမျိုးသမးီ ၂၅ ရာခုိင�်�နး်ခန ့သ်ည် စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်�ကံုေတွ� ခ့ဲ�ပီး ၁၈ ရာခုိင�်�နး်မှာ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�၊ ၁၆ ရာခုိင�်�နး်မှာ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်၆ ရာခုိင�်�နး်မှာ ၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်လက်တဲွေဖာ်၏ 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်ြခငး် �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်။ ထိုအ့ြပင ်၂၉ 

ရာခုိင�်�နး်သည် စစ်တမ်းမတုိငမ်ီ ၁၂ လအတွငး် လက်�ိှသိုမ့ဟုတ် 

မ�ကာေသးမီက ရငး်�ှးီေသာလက်တဲွေဖာ်ထမံှ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ၊ 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ်စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�များကုိခံစားခ့ဲ

ရသည။် 

 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ အများဆံုး ကျူးလွနသ်ူများ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ 

ေတွ� �ိှချက်မှာ  အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမီးများအား �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလွနသ်ူအများစုမှာ ၎ငး်တုိ၏့ လက်�ိှ ခငပ်ွနး် 

သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ် (၂၀၀၀ ခု�စှ်တွင ်၇၅ ရာခုိင�်�နး်၊ ၂၀၀၅ 

ခု�စှ်တွင ်၆၅ ရာခုိင�်�နး်၊ ၂၀၁၄ ခု�စှ်တွင ်၅၆ ရာခုိင�်�နး်) ြဖစ်�ပီး 

မိခင ်သိုမ့ဟုတ် မိေထးွ (၂၀၁၄ ခု�စှ်တွင ်၂၃ ရာခုိင�်�နး်) ြဖစ်ကာ 

၎ငး်တုိ၏့ ယခငခ်ငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် �ကငေ်ဖာ် (၂၀၀၅ ခု�စှ်တွင ်၁၁ 

ရာခုိင�်�နး်၊ ၂၀၁၄ ခု�စှ်တွင ်၂၀ ရာခုိင�်�နး်) တုိ ့ ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခု�စှ် 

CDHS တွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလွနခံ်ခ့ဲရသည့် 

အမိ်ေထာငက်ျဖူး�ပီးေသာ အမျိုးသမီးများအတွက် အ�ကမ်းဖက်မ� 

အများဆံုး ကျူးလွန�်ကသမူျားမှာ ၎ငး်တုိ၏့ ဖခင ်သိုမ့ဟုတ် ပေထးွ 

(၃၇ ရာခုိင�်�နး်)၊ အစ်မ သိုမ့ဟုတ် အစ်ကုိ (၃၁ ရာခုိင�်�နး်)�ငှ့ ်အေမ 

သိုမ့ဟုတ် မိေထးွ (၂၆ ရာခုိင�်�နး်) ြဖစ်သည်ကုိ ေတွ�ရသည်။ ၂၀၁၄ 

ခု�စှ် CDHS အရ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲသည့် 

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမီးများအား ကျူးလွန�်ကသူများမာှ 

၎ငး်တုိ၏့ လက်�ိှ ခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ် 

ြဖစ်�ိငုေ်ြခပိုများ�ပီး (၆၁ ရာခုိင�်�နး်) ေတွ� �ိှရကာ ၎ငး်တုိ၏့ ယခင ်

ခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ်မှာ ၂၃ ရာခုိင�်�နး် ြဖစ်သည်။  

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ �ကံုေတွ�ရေသာ အမျိုးသမီးများသည ်

မ�ကာခဏအ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာဒဏရ်ာများကုိ 

ခံစားရသည်။၂၀၀၀ ခု�စှ် CDHS တွင ်၎ငး်တုိ ့ ခငပ်ွနး်၏ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုခ့ဲရေသာ အမိ်ေထာငက်ျဖူး�ပီးသည့် အမျိုးသမီး ၃၇ 

ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ ့ ဘဝတွင ်ညိုမဲဒဏရ်ာများ�ငှ့ ်

နာကျငမ်�ေဝဒနာများ ခံစားခ့ဲရေ�ကာငး် တုိင�်ကားခ့ဲ�ပီး ၃၁ 

ရာခုိင�်�နး်က ခငပ်ွနး်များေ�ကာင့ ်�ပီးခ့ဲသည့်�စှ်အတွငး် 

ဒဏရ်ာဒဏခ်ျက်များ �ငှ့ ်နာကျငမ်�ေဝဒနာများခံစားခ့ဲရသည်ကုိ 

ေတွ� �ိှရသည်။ ခငပ်ွနး်များ၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ဖူးသည့် 

အမိ်ေထာငက်ျဖူးေသာ အမျို းသမးီများအနက် ၆ ရာခုိင�်�နး်သည် 

၎ငး်တုိ ့ ခငပ်ွနး် များ ကျူးလွနခ့ဲ်မ�ေ�ကာင့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

စငတ်ာများသို ့ သွားခ့ဲရသည်။ ၂၀၀၅ ခု�စှ်တွင ်ခငပ်ွနး်များ၏ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမီးများ၏ ၄၁ 

ရာခုိင�်�နး်က ၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်ဒဏရ်ာဒဏခ်ျက်များ�ငှ့ ်

နာကျငမ်�ေဝဒနာများ ခံစားခ့ဲရေ�ကာငး် တုိင�်ကားခ့ဲ�ပီး ၃၀ 

ရာခုိင�်�နး်က ၎ငး်တုိ ့ ခငပ်ွနး်များ၏ လုပ်ရပ်ေ�ကာင့ ်�ပီးခ့ဲသည့် 

�စှ်အတွငး် ဒဏရ်ာဒဏခ်ျက်များ�ငှ့ ်နာကျငမ်�ေဝဒနာများ 

ခံစားခ့ဲရသည်ကုိ ေတွ�ရသည်။  

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာအမျိုးသမီးများအေနြဖင့ ်၎ငး်တုိ၏့ခငပ်ွနး်မှ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာသိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

ခံစားခ့ဲရသူအနက် ၆ ရာခုိင�်�နး်သည် 
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၎ငး်တုိ၏့ခငပ်ွနး်လုပ်ရပ်ေ�ကာင့ ်ကျနး်မာေရးဌာနသို ့ သာွးခ့ဲရသည်။ 

ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့ ်၂၀၁၄ ခု�စှ် CDHS တွင ်ခငပ်ွနး် ြဖစ်သူ၏ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုင ်အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ 

အမျိုးသမးီ ၄၈ ရာခုိင�်�နး်ထမဲ ှ၄၄ ရာခုိင�်�နး်သည် ြပတ်�ှဒဏရ်ာ၊ 

ညိုမစဲွဲဒဏရ်ာ သိုမ့ဟုတ် အြခားေသာ ေဝဒနာများ ခံစားခ့ဲရသည်။ 

ထိုအ့ြပင ်၂၂ ရာခုိင�်�နး်မှာ မျက်စိ ထခုိိက်မ�၊ အဆစ် ေခါက်ြခငး်�ငှ့ ်လဲွြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် အပူေလာငြ်ခငး် �ကံုခ့ဲရ�ပီး ၅ ရာခုိင�်�နး်က နက်�� ိငး်သည့် 

ဒဏရ်ာများ၊ အ�ုိး ကျိုးြခငး်၊ သွားကျို းြခငး်�ငှ့ ်အြခား ြပငး်ထနသ်ည့် 

ဒဏရ်ာများ ရ�ိှခ့ဲသည။် 

 

ကေမ�ာဒးီယား�ိှ အမျိုးသမီးအများစုအတွက် အ�ကမ်းဖက်မ�သည် 

အမိ်ေထာငေ်ရး အေစာပိုငး်တွင ်စတငေ်လ�ိှ့သည်။ ၂၀၀၀ �ငှ့ ်၂၀၀၅ ခု�စှ် 

CDHS အရ အမိ်ေထာငေ်ရး တခု၏ ပထမ �စှ်�စှ်တွင ်အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ြဖစ်ပွားေသာ အမိ်ေထာငေ်ရးမှာ ၂၈ ရာခုိင�်�နး် �ိှခ့ဲသည်။ ၂၀၀၀ ခု�စှ် 

CDHS တွင ်အမိ်ေထာငေ်ရး၏ ပထမ ၅�စှ်၌ အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ 

အမိ်ေထာင ်ေရးမှာ စုစုေပါငး်၏ ၅ ပံု ၃ ပံု�ိှေ�ကာငး်ေတွ�ရသည်။ ၂၀၀၅ 

ခု�စှ် CDHS တွငမ်ူ အမိ်ေထာငေ်ရးများ၏ ၃ ပံု ၂ ပံု (အနည်းငယ် 

ေလျာသ့ွားသည်) ၌ အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ အမိ်ေထာငေ်ရးတခု၏ ပထမ 

၅�စှ်တွင ်ြဖစ်ပွားခ့ဲေ�ကာငး် ေတွ� �ိှရသည်။  

 

အကူအညီေတာငး်ခံသည့် အြပုအမူများအား �ကည့်လ�င ်၂၀၀၀ ခု�စှ် 

CDHS တွင ်တစ်စံုတစ်ေယာက်မှ ကျူးလွနေ်သာ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး တုိင�်ကားခ့ဲေသာ 

အမျိုးသမးီများထမဲှ ၂၀ ရာခုိင�်�နး်ေသာ အမျိုးသမီးများသည် 

တဦးတေယာက်ထ ံအကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲ�ကသည်။ အမျိုးသမီးသည် 

၎ငး်တုိ၏့ မိသားစုထမံှ အကူအညီ ပိုမိုေတာငး်ခံေလ�ိှ့�ပီး (၆၃ ရာခုိင�်�နး်) 

ေဆွမျိုး သိုမ့ဟုတ် မိတ်ေဆွ သူငယ်ချငး်များ (၄၄ ရာခုိင�်�နး်) ထမံှ 

ေတာငး်ခံကာ ခငပ်ွနး်၏ ေဆွမျိုးများ (၁၂ ရာခုိင�်�နး်) ထမံှ အကူအညီ 

ေတာငး်ခံခ့ဲ�ကသည်။ ၁ ရာခုိင�်�နး်သာလ�င ်ကျနး်မာေရး ေစာင့ ်ေ�ှာက်မ� 

ေပးသူများထ ံအကူအညီ ေတာငး်ခံ�ကသည်။ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ကျူးလွနသ်ူသည် ၎ငး်တုိ၏့ လက်�ိှ ခငပ်ွနး် ြဖစ်ပါက 

အမျိုးသမးီများအေနြဖင့ ်အကူအညီေတာငး်ခံမ� နည်းပါးသည် (၁၅ 

ရာခုိင�်�နး်)။ ၂၀၀၅ ခု�စှ် CDHS တွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးေသာ အမျိုးသမီး ၃၁ 

ရာခုိင�်�နး်သည် တစံုတေယာက်ထ ံအကူအညီ ေတာငး်ခံခ့ဲ�ကသည်။ 

ထိအုကူအညီေတာငး်ခံသူများထဲမှ ၅၁ ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ ့ မိသားစု �ငှ့ ်

၄၆ ရာခုိင�်�နး်သည် အြခား သူများထမံှ အကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲ�ကသည်။ 

ကျူးလွနသ်ူက ၎ငး်တုိ ့ အမျိုးသား မဟုတ်ဘ ဲအြခားသူတဦး ြဖစ်လ�င ်

အမျိုးသမးီများအေနြဖင့ ်အကူအညီေတာငး်ခံရန ်အလားအလာနညး်�ပီး 

ခငပ်ွနး်သည်၏ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ �ကံုေတွ�ရေသာ အမျိုးသမီး ၃၈ 

ရာခုိင�်�နး်သည် အကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲသည်။ ယခင ်ခငပ်ွနး်မှ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ငှ့ ်ရငဆ်ိုငေ်တွ� �ကံုခ့ဲဖူးသည့် အမျိုးသမီးများထမဲ ှ

၅၃ ရာခုိင�်�နး်သည် အကူအညီ ေတာငး်ခံခ့ဲ�ကသည်။ 

  

အမျိုးသမးီများ၏ ဘဝတွင ်အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ�ရသည့် 

အ�ကိမ်ေရ များလာသည်�ငှ့အ်မ� ၎ငး်တုိသ့ည် အကူအညီ 

ပိုမိုေတာငး်ခံ�ိငုေ်ြခများြပားသည်။ ဥပမာ - ၂၀၀၅ ခု�စှ် CDHS တွင ်

�ပီးခ့ဲသည့် ၁၂လ အတွငး် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး် ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲသည့် အမျိုးသမးီ ၃၁ ရာခုိင�်�နး်သည် 

အကူအညီ ေတာငး်ခံခ့ဲ�ပီး ထိတူုညီေသာအချိနက်ာလအတွငး် 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ၄ ဆ 

သိုမ့ဟုတ် ၄ဆထက်ပို၍ �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ၏ ၅၂ 

ရာခုိင�်�နး်သည် အကူအညီ ေတာငး်ခံခ့ဲ�ကသည်။ ၂၀၀၀ ခု�စှ် မှ 

၂၀၀၅ ခု�စှ်�ကား အကူအညီေတာငး်ခံသည့် အြပုအမူများ 

တုိးလာြခငး်သည် ဤကာလအတွငး်အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ပတ်သက်၍ ဆိုငး်ငံထ့ားေသာ ဥပေဒများ�ိှခ့ဲသည်ဟူေသာ 

အချက်ကုိ ေပါ်လွငထ်ငဟ်ပ်ေစ�ိငုသ်ည်။။ ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့ ်

၂၀၁၄ ခု�စှ် CDHS တွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည့် အမျိုးသမးီ ၄၃ ရာခုိင�်�နး်သည် 

အကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲ�ပီး ၃၈ ရာခုိင�်�နး်မှာ အကူအညီ လုံးဝ 

မေတာငး်ခံဘ ဲမည်သူကုိ့မ�လည်း မေြပာဖူးေပ။ ၁၉ရာခုိင�်�နး်မှာ 

တစံုတေယာက်ကုိ ေြပာြပခ့ဲေသာ်လည်း အကူအညီ လုံးဝ 

မေတာငး်ခ့ဲပါ။ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲသည့် အမျိုးသမးီများသည် 

များေသာအားြဖင့ ်၎ငး်တုိ ့ မိသားစု (၅၉ ရာခုိင�်�နး်) ထမံှ အကူအညီ 

ေတာငး်ခံေလ�ိှ့�ပီး အမိ်နးီနားချငး်များထမံှ ၂၉ ရာခုိင�်�နး်၊ အြခား 

သူထမံှ ၁၆ ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်ရဲထမံှ ၁၂ ရာခုိင�်�နး် အသးီသးီ �ိှသည်။  

 

CDHS အရ  ဇနးီသည်ကုိ �ုိက်�က်ှြခငး်အေပါ် သေဘာထားများမာှ 

၂၀၁၀ ခု�စှ်တွင ်၃၅ ရာခုိင�်�နး်ေသာ အမျိုးသမးီများသည် 

ခငပ်ွနး်သည်က ဇနးီသည်အား �ုိက်�က်ှြခငး်ကုိ 

အေ�ကာငး်ြပချက်များ�ိှေသာေ�ကာင့ ်သင့ေ်လျာ်သည်ဟု 

သေဘာတူလက်ခံ�က�ပီး ၂၀၀၅ ခု�စှ်တွင ်အမျိုးသမီး ၅၅ 

ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်၂၀၁၀ ခု�စှ်တွင ်၄၆ ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်၂၀၁၄ ခု�စှ်တွင ်၅၀ 

ရာခုိင�်�နး် အသးီသးီ �ိှသည်။ ��ငိး်ယှဉ်�ကည့်လ�င၂်၀၁၀ ခု�စှ် CDHS 

တွင ်အမျို းသား ၂၂ ရာခုိင�်�နး် က ဇနးီသည်အား �ုိက်�က်ှြခငး်သည် 

အေ�ကာငး်အရငး် တစ်ခုတည်းေ�ကာင့ပ်ငြ်ဖစ်ပါေစ 

ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်သည်ဟု သေဘာထားေ�ကာငး် ေတွ�ရသည်။ 

 

၂၀၁၄ ခု�စှ် CDHS တွင ်အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမီး ၇ 
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ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ၏့ ခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ်သည် 

ချုပ်ကုိငလုိ်သည့် အြပုအမူများကုိ သံုး�ကိမ်�ငှ့ ်အထက် ြပသခ့ဲဖူးသည်ဟု 

ဆိုသည်။ အမျိုးသမီးများ ၎ငး်တုိ ့ ခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ်များ ထမံှ 

�ကံုရသည့် အဓိက ချုပ်ကုိငလုိ်သည့် အြပုအမူများမှာ အြခား အမျိုး 

သားတဦး�ငှ့ ်စကား ေြပာဆိုသည့်အခါ မနာလုိဝနတုိ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ေဒါသထက်ွြခငး် (၂၃ ရာခုိင�်�နး်) �ငှ့ ်သစ�ာမဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရြခငး် (၁၂ 

ရာခုိင�်�နး်) တုိ ့ြဖစ်သည်။ ၄ - ၅ ရာခုိင�်�နး်ခန ့ေ်သာ အမျိုးသမီးများသည် 

ချုပ်ကုိငသ်ည့် အြပုအမူတခုစီကုိ ေတွ� �ကံု ခံစားဖူး�ကသည်။  

 

ကေမ�ာဒယီား�ိှ အမျိုးသမီးများ၏ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ဘဝ 

အေတွ�အ�ကံုများအေပါ် �ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်စစ်တမ်း 

 

၂၀၁၅ ခု�စှတွ်င ်ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင် ံေတာ်ဝငအ်စိုးရက WHO�ငှ့ ်

ကုလသမဂ� အမျိုးသမီးများအဖဲွ�၏ အကူအညီြဖင့ ်ကေမ�ာဒးီယား�ိှ 

အမျိုးသမးီများ၏ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ဘဝ အေတွ�အ�ကံုများဆိုငရ်ာ 

အမျိုးသားအဆင့ ်စစ်တမ်း၅ ေကာက်ယူခ့ဲသည်။ ကေမ�ာဒးီယား 

ေလ့လာမ�စစ်တမ်းေမးခွနး်လ�ာသည် WHO ၏ သုေတသန 

နည်းစနစ်အေပါ် အေြခခံထား�ပီး အမျိုးသမးီများ၏ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် �ိငုင်ေံပါငး်စံု ေလလ့ာမ�အတွက် 

ေရးဆွခ့ဲဲြခငး်ြဖစ်သည်။ စစ်တမ်း ေမးခွနး်လ�ာတွင ်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့် အမျိုးသမီးများ၏ အေတွ�အ�ကံုများဆိုငရ်ာ ေမးခွနး်များ၊ 

လူမ�လူဦးေရ ဆိုငရ်ာ ဝိေသသလက�ဏာများ(socio-demographic 

experiences)၊ ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ အေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ်အကူအညီ 

�ှာေဖွြခငး်�ငှ့ ်ကုိငတွ်ယ် ေြဖ�ှငး်သည့် နည်းဗျူဟာများ ပါဝငသ်ည်။ 

အသက် ၁၅ �စှ်�ငှ့ ်၆၄ �စှ်�ကား အမျိုးသမးီ စုစုေပါငး် ၃၀၇၅ ဦးကုိ 

ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခ့ဲသည်။ 

  

ဤေလလ့ာမ�တွင ်လက်တဲွေဖာ် ဆက်ဆေံရး�ိှခ့ဲဖူးသည့် အမျိုးသမီး ၂၁ 

ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ၏့ ရငး်�ှးီက�မး်ဝငေ်သာ လက်တဲွေဖာ်မှ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလွနြ်ခငး်ကုိ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်။ IPV ပံုစံအမျိုးမျိုး တချိနတ်ည်း ြဖစ်ေပါ်မ���နး် 

ြမင့တ်က်ေနြခငး်ကုိ ဤေလ့လာမ�တွင ်အသားေပး ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ေယဘယူျအားြဖင့ ်IPV �ကံုေတွ� ဖူးသည့် အမျိုး သမီး ၂၁ ရာခုိင�်�နး်သည် 

၎ငး်တုိ ့ ဘဝတွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ �ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရ ေ�ကာငး် တုိင�်ကားခ့ဲ�ပီး လွနခ့ဲ်သည့် ၁၂လအတွငး် ၁၅ 

ရာခုိင�်�နး်ေသာ အမျိုးသမီးများမှ တုိင�်ကားခ့ဲ�ကသည်။  

 

အကူအညေီတာငး်ခံေသာ အြပုအမူများ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ေလ့လာမ�အရ 

IPV �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည့် အမျိုးသမီး ၄၉ ရာခုိင�်�နး်က ၎ငး်တုိ၏့ 

လက်တဲွေဖာ်များမှ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ပတ်သက်၍ 

မည့်သူကုိ့မ�မေြပာြပခ့ဲေ�ကာငး် ေတွ� �ိှရသည်။ 

အမျိုးသမးီများအေနြဖင့ ်၎ငး်တုိအ့ား အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး တစံုတဦးက ေြပာြပြဖစ်ပါက များေသာအားြဖင့ ်

၎ငး်တုိ၏့ မိဘများ (၂၅ ရာခုိင�်�နး်)၊ ဒတိုယအေနြဖင့ ်

အမိ်နးီနားချငး်များ (၂၂ ရာခုိင�်�နး်) �ငှ့ ်ေမာင�်မှများ (၂၁ ရာခုိင�်�နး်) 

တုိကုိ့ ေြပာြပ�ကသည်။ အမျိုးသမီး ၇ ရာခုိင�်�နး်ကသာလ�င ်ရဲထသံို ့ 

တုိင�်ကားခ့ဲ�က�ပီး ၅ ရာခုိင�်�နး်မှာ ရဲတပ်ဖဲွ� မှ တုိင�်ကားချက်ကုိ 

�ကိုးစား ကူညီေ�ကာငး် ေြပာ�ကားသည်။  

 

အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်အြခားေသာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ပံုစံအမျိုးမျို း�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး အမျိုးသမးီများ၏ အေတွ�အ�ကံုများ 

- ၂၀၁၄ ခု�စှ် CDHS ၏ ဒတိုယအ�ကိမ် အချက်အလက်များ 

ခဲွြခားစိတ်ြဖာချက် အစီအရငခံ်စာ  

 

၂၀၁၆ ခု�စှ်တွင ်စာရငး်အငး်ဆိုငရ်ာ အမျိုးသားအဆင့ ်

အဖဲွ�အစည်း�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးဝန�်ကီးဌာနတုိက့ ၂၀၀၀ ခု�စှ်၊ ၂၀၀၅ 

ခု�စှ်�ငှ့ ်၂၀၁၄ ခု�စှ် CDHS၏ ဒတိုယအ�ကိမ် ေလ့လာဆနး်စစ်မ��ငှ့ ်

ကေမ�ာဒးီယား�ိှ အမျိုးသမီးများ၏ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ဘဝ 

အေတွ�အ�ကံုများအေပါ် အမျိုးသားအဆင့ ်စစ်တမ်းကုိ ပူးေပါငး် 

ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်။ အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်အြခားေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ပံုစံအမျိုးမျိုး�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ အမျိုးသမီးများ၏ 

အေတွ�အ�ကံုများ- ၂၀၁၄ ခု�စှ် CDHS ၏ ဒတိုယအ�ကိမ် 

အချက်အလက်များ ေလ့လာဆနး်စစ်ချက်၆ အမည်�ိှ 

အစီအရငခံ်စာသည် ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်တွံင ်အချိနက်ာလ အလုိက် 

ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် VAWG၏ ေခတ်ေပါ်အေြခအေန�ငှ့ ်ပံုစံများကုိ 

ဆနး်စစ်ထား�ပီး အမျို းမျို းေသာ ြဖစပ်ာွးပျံ� �ှံမ့� စစ်တမ်းများ၏ 

ရလဒမ်ျား၏ ��ငိး်ယှဥ်ချက်ကုိလည်း ေဖာ်ြပထားသည်။ VAWG အား 

ပိုမိုထေိရာက်ေသာကာကွယ်ြခငး်အတွက် 

မူဝါဒများ�ငှ့မ်ဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များ ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်ေရးကုိ 

သတငး်အချက်အလက်များေပးရန ်

အ�ကမ်းဖက်မ�တားဆးီေရးမူဝါဒများ�ငှ့ ်

အစီအစဉ်များ၏သက်ေရာက်မ�ကုိ ေလ့လာဆနး်စစ်ခ့ဲသည်။  

 

ဤေလလ့ာဆနး်စစ်မ�တွင ်ကေမ�ာဒယီား အမျိုးသမးီ ၃၀ 

ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ၏့ ဘဝတွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ၊ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ၊ 

စိတ်ပိုငး် ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် စီးပွားေရးရာ IPV တုိကုိ့ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲေ�ကာငး် ေဖာ်ြပထားသည်။ ဤေလလ့ာမ�တွင ်IPV 

ပံုစံအမျိုးမျို း တချိနတ်ည်းြဖစ်ေပါ် ြခငး် ြမင့တ်က်ေနေ�ကာငး် 

အသားေပးေဖာ်ြပထား�ပီး လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ IPV �ကံု ေတွ� ခ့ဲဖူးသည် 

အမျိုးသမးီ အများစုမှာ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ IPV 
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တုိကုိ့ �ကံုေတွ� ဖူးေ�ကာငး်လည်း ေတွ� �ိှရသည်။ အကူအညီေတာငး်ခံသည့် 

အြပုအမူများ�ငှ့ ်ဆက်စပ်�ပီး ေလလ့ာမ�တွင ်အမျိုးသမီးများသည ်

များေသာအားြဖင့ ်အကူအညီ�ှာေဖွ�က�ပီး တရားဝင ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်ေသာ ေနရာများထက် မိသားစုဝငမ်ျား၊ မိတ်ေဆွ 

သူငယ်ချငး်များ�ငှ့ ်အမိ်နးီနားချငး်များထမံှ အကူအညီရယူေလ ့

�ိှ�ကသည်။  

အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင် ံ 

၂၀၁၆ ခု�စှ်တွင ်အငဒ်ိးုနးီ�ှား�ိငုင်သံည် ြပည်နယ် ၂၄ ခု�ိှ ခ�ုိငေ်ပါငး် ၈၃ 

ခုမှ အသက် ၁၅ �စှ်�ငှ့ ်၆၄ �စှ်�ကား အမျိုးသမီး ၈၇၅၇ ဦးပါဝင�်ပီး 

အငဒ်ိနုးီ�ှား အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝ အေတွ�အ�ကံုများ အမျိုးသားအဆင့ ်

စစ်တမ်း ၇အမည်�ိှ ပထမဦးဆံုး အမျိုးသားအဆင့ ်VAWG ြဖစ်ပွားပျံ� �ှံမ့� 

ေလ့လာမ�ကုိ ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်။ ဤစစ်တမ်းကုိ အမျိုးသမးီများ 

လုပ်ပိငုခွ်င့အ်ာဏာ ြမ�င့တ်ငေ်ရး�ငှ့ ်ကေလးငယ်များ ကာကွယ်ေရး 

ဝန�်ကီးဌာန (KPPPA) က တာဝနေ်ပး လုပ်ေဆာငေ်စခ့ဲ�ပီး UNFPA အဖဲွ�၏ 

အကူအညီြဖင့ ်ဗဟုိစာရငး်အငး် ေအဂျငစ်ီက ဦးစီးေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်။ 

ဤစစ်တမ်းတွင ်VAWG �ငှ့ ်ပတ်သက် ေသာ ထလွိယ် �ှလွယ်သည့် 

သတငး်အချက်အလက်များကုိ ေကာက်ယူရန ်UNFPA က 

ေရးဆွေဲပးထားသည့် သုေတသန နည်းစနစ်ကုိ အသံုးြပုခ့ဲ�ပီး 

ေတွ�ဆံုးေမးြမနး်မည့်သူများအား မျက်�ာှချငး်ဆိုင ်ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ြခငး် 

ေဆာငရွ်က်တတ်ေစရန�်ငှ့ ်ေဘးကငး်လုံြခံုမ��ငှ့ ်လ�ို� ဝှက်ချက် ထနိး်သမိ်းမ� 

ဆိုငရ်ာ အေြခခံ မူများကုိ ေလးစားရန ်သင�်ကားေပးခ့ဲသည်။  

 

ဤ ေလလ့ာမ�တွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ၊ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ၊ စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်

စီးပွားေရးဆိုငရ်ာ စသည့် အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံ ေလးမျိုးကုိ 

ေလ့လာထားသည်။ ကနဦး ေလ့လာေတွ� �ိှချက်များတွင ်

အမိ်ေထာငက်ျခ့ဲဖူးသည့် အမျိုးသမီး ၄၂ ရာခုိင�်�နး် သည် ၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်

အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံ ၄မျိုးထမဲှ အနည်းဆံုး ၁မျိုးကုိ �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးေ�ကာငး်၊ 

�ပီးခ့ဲသည့် ၁၂ လအတွငး် ၁၆ ရာခုိင�်�နး် �ိှေ�ကာငး် ေဖာ်ြပထားသည။် 

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမးီများထမဲှ ၃၃ ရာခုိင�်�နး်သည ်၎ငး်တုိ ့ 

ဘဝတွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရ�ပီး �ပီးခ့ဲသည့် ၁၂လအတွငး်တွင ်၉ ရာခုိင�်�နး် �ိှခ့ဲသည်။ 

ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာလက်တဲွေဖာ်မှ လိငပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ြပုလုပ်ြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ေလ့လာချက်တွင ်

အမိ်ေထာငက်ျဖူး�ပီး သည့် အမျို းသမီး ၁၈ ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ ့ 

ဘဝတွင ်လက်တဲွေဖာ်၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရ�ပီး �ပီးခ့ဲသည့် ၁၂လအတွငး်တွင ်၅ ရာခုိင�်�နး် �ိှခ့ဲသည်။  

 

ဤစစ်တမ်းသည် အ�ကမ်းဖက်မ� ခံစားခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ၏ 

ကုိယ်ေရးရာဇဝင(်profile) အချက်အလက်များ ကုိလည်း ေဖာ်ြပထား�ပီး 

�ုပ်ပိငုး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်ခံရမ�များသည် 

အထးူသြဖင့ ်အထက်တနး် ပညာေရး သိုမ့ဟုတ် 

အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရး ရ�ိှထားသည့် အမျိုးသမးီ များ၊ အလုပ်လက်မဲ့ 

အမျိုးသမးီများ�ငှ့ ်�မို� ြပေဒသများတွင ်ေနထိငုသ်ည့် 

အမျိုးသမးီများတုိတွ့င ်အြဖစ်အများဆံုးြဖစ်သည်။  

လာအို ြပည်သူ ့ ဒမီိုကရက်တစ် သမ�တ�ိငုင် ံ

၂၀၁၄ ခု�စှ်တွင ်လာအို ြပည်သူ ့ ဒမီိုကရက်တစ် သမ�တ�ိငုင်ကံ 

VAWG �ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် ပထမဦးဆံုး အမျိုးသားကုိယ်စားြပု 

ေလ့လာမ� ကုိ ြပုလုပ်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၄ ခု�စှ် အမျိုးသမီးများ၏ 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ဘဝ အေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်လာအို 

အမျိုးသားအဆင့ ်စစ်တမ်း- အမျို းသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ ေလလ့ာမ�၈သည် WHO၏ အမျို းသမးီများ၏ 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� များအေပါ် �ိငုင်ေံပါငး်စံု 

ေလ့လာမ�၏ သုေတသနနည်းစနစ်ကုိ လက်ခံကျင့သ်ံုးထားသည်။ 

ဤစစ်တမ်းသည် အမျိုးသမီးများ ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး 

အမျိုးသားအဆင့ ်ေကာ်မ�ှင ်�ငှ့ ်လာအို စာရငး်အငး် 

ဗျူ�ုိတုိအ့�ကား ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�၏ ရလဒြ်ဖစ်�ပီး လာအို 

အမျိုးသမးီများ အစည်းအ�ုံး၊ ကျနး်မာေရး ဝန�်ကီးဌာန၊ 

တရားစီရငေ်ရး ဝန�်ကီးဌာန�ငှ့ ်ြပည်သူ ့ လုံြခံုေရး ဝန�်ကီးဌာန တုိ�့ငှ့ ်

ပူးေပါငး်�ပီး UNFPA အဖဲွ� �ငှ့ ်ကုလသမဂ� အမျိုးသမးီများအဖဲွ�၏ 

အကူအညီြဖင့ ်ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်။ ဤေလလ့ာမ�တွင ်အစိတ်အပိုငး် 

၂ခု ပါဝင�်ပီး ေယဘုယျ လူဦးေရကုိ ကုိယ်စားြပုေသာ အသက် 

၁၅�စှ်�ငှ့ ်၆၄ �စှ်�ကား အမျိုးသမးီ ၂၉၉၇ ဦးတုိ ့  ပါဝငေ်သာ အေရ 

အတွက်ဆိုငရ်ာ စစ်တမ်း �ငှ့ ်ဒတိုယအစိတ်အပိုငး်ြဖစ်ေသာ 

အရည်အေသွးဆိုငရ်ာ စစ်တမ်းတွင ်IPV �ကံုေတွ� ဖူးသည့် 

အမျိုးသမးီများ�ငှ့ ်အေသးစိတ်ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များ၊ 

အမျိုးသမးီများ�ငှ့ ် အမျို းသားများပါဝငေ်သာ ဦးတည်အုပ်စု 

ေဆွးေ�းွမ�များ၊ အဓိက သတငး်ေပးသူများ�ငှ့ ်

ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ြခငး်များ ပါဝငသ်ည်။  

 

IPV �ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ ေလ့လာရာ၌ ဤ စစ်တမ်းတွင ်

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမးီများထမဲှ ၁၂ ရာခုိင�်�နး်သည် 

၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲ�ပီး 

�ပီးခ့ဲသည့် ၁၂ လအတွငး် ၄ ရာခုိင�်�နး် �ိှခ့ဲေ�ကာငး်၊ ၇ ရာခုိင�်�နး်မာှ 

၎ငး်တုိ ့ ဘဝ တွင ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ရငဆ်ိုငခ့ဲ်ရ�ပီး 

�ပီးခ့ဲသည့် ၁၂ လအတွငး် ၃ ရာခုိင�်�နး် �ိှခ့ဲေ�ကာငး်၊ ၂၆ ရာခုိင ်��နး်မှာ 

၎ငး်တုိ ့ ဘဝတွင ်ခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ်၏ စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ခံစားခ့ဲဖူး�ပီး လွနခ့ဲ်သည့် ၁၂ လအတွငး် ၁၁ ရာခုိင�်�နး် 

�ိှခ့ဲေ�ကာငး် ေတွ� �ိှရသည်။ ထပ်တူြဖစ်ပွားသည့် IPV 

အမျိုးအစားများ(overlapping types of IPV)�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး 

အမျိုးသမးီ ၁၅ ရာခုိင�်�နး်က သူတုိဘ့ဝတွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်
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လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူး�ပီး လွနခ့ဲ်သည့် ၁၂ လ အတွငး် 

၆ ရာခုိင�်�နး် �ိှခ့ဲသည်။  

 

အမျို းသမးီများအနက် ၎ငး်တုိ၏့တစ်သက်တာ၌ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့/် 

သိုမ့ဟုတ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ IPV ခံစားခ့ဲရသူများတွင ်၄၃ ရာခုိင�်�နး်မှာ 

ဒဏရ်ာရ�ိှခ့ဲ�ပီး ၂၀ ရာခုိင�်�နး်သည် ငါး�ကိမ်ထက် ပို�ပီး ဒဏရ်ာ 

ရ�ိှခ့ဲဖူးသည်။ လက်တဲွေဖာ်၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ဖူးသည့် အမျိုးသမးီများ၏ (၂၂ ရာခုိင�်�နး်) သည် 

ကျနး်မာေရး ချို �ယွငး်ေ�ကာငး် ေတွ�ရ�ပီး IPV အေတွ�အ�ကံုမ�ိှေသာ 

အမျိုးသမးီ ၁၅ ရာခုိင�်�နး်သည် ကျနး်မာေရး ချို �ယွငး်ေ�ကာငး် ေတွ�ရ 

သည်။ 

  

ဤေလလ့ာမ�တွင ်အသက် ၁၅�စှ်မှစ၍ မိမိ လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်သူ၏ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ဘဝတေလ�ာက် �ကံုေတွ�ခံစားရသူ ၅ 

ရာခုိင�်�နး် �ိှသည်ကုိ ေတွ�ရသည်။ လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်ဘ ဲ�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလွနသ်ူများသည် အမျိုးသမီး မသိားစုဝငမ်ျား (၃၅ 

ရာခုိင�်�နး်) ြဖစ်�ိငုေ်ြခပိုများ�ပီး အထးူသြဖင့ ်များ သိုမ့ဟုတ် မေိထးွများ 

(၂၇ ရာခုိင�်�နး်)�ငှ့ ်အမျိုးသမီး သငူယ်ချငး်များ�ငှ့ ်လုပ်ေဖာ်ကုိငဖ်က်များ 

(၂၀ ရာခုိင�်�နး်) တုိ ့ ြဖစ်�ကသည်။ လက်တဲွေဖာ် မဟုတ်သည့် 

ကျူးလွနသ်ူများတွင ်အမျိုးသား မိသားစုဝငမ်ျား (၂၄ ရာခုိင�်�နး်) �ငှ့ ်အြခား 

အမျိုးသားများ (၂၄ ရာခုိင�်�နး်) တုိလ့ည်း ပါဝင�်ကသည်။ လက်တဲွေဖာ် 

မဟုတ်သူ၏ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ဖူးသူသည် ၅ 

ရာခုိင�်�နး် ြဖစ်�ပီး အတငး်အကျပ် လိငဆ်က်ဆခုိံငး်ေစြခငး် �ကံုေတွ�ရသူ 

စုစုေပါငး် ၁ ရာခုိင�်�နး် �ိှသည်။  

 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ IPV ခံစား�ကံုေတွ� ဖူးသည့် 

အမျိုးသမးီများအနက် ၄၃ ရာခုိင�်�နး်သည် တစ်စံုတစ်ဦးကုိမ� ေြပာြပြခငး် 

မ�ိှေပ။ တစံုတေယာက်ကုိ ေြပာြပခ့ဲသည့် အမျိုးသမးီများသည် 

မိသားစုထမံှ အကူညီေတာငး်ခံရန ်ြဖစ်�ိငုေ်ြခများ�ပီး ေမာင�်မှများ (၃၆ 

ရာခုိင�်�နး်)၊ မိဘများ (၃၄ ရာခုိင�်�နး်)�ငှ့ ်သူငယ်ချငး်များ (၂၀ ရာခုိင�်�နး်) 

အသးီသးီ ြဖစ်�ကသည်။ သို ့ ေသာ် အေရး�ကီးသည်မာှ ၎ငး်တုိ၏့ ခငပ်ွနး် 

သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ်၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ငှ့ ်ရငဆ်ိုငခ့ဲ်ရသည့် အမျို းသမးီ အများစ ု(၇၁ ရာခုိင�်�နး်) 

သည ်ေဒသအာဏာပိုငမ်ျားထမံှ အကူအညီ မေတာငး်ခံ�ကေပ။ 

ေဒသအာဏာပိုငမ်ျားထမံှ အကူအညီေတာငး်ခံသည့် သူများထမဲှ ၁၉ 

ရာခုိင�်�နး်သည် ေဒသခံေခါငး်ေဆာငတ်စ်ဦးသို ့ ဆက်သွယ်�က�ပီး ၁၂ 

ရာခုိင�်�နး်မှာ �ကားဝငြ်ဖနေ်ြဖေရး ဌာနသို ့ ဆက်သွယ်�ကသည်။ ၄ ရာ 

ခုိင�်�နး်ကသာ ရဲဌာနထသံို ့ ချဉ်းကပ်�ပီး ၁ ရာခုိင�်�နး်ထက်နည်းေသာ 

ပမာဏက တရား�ုံးသို ့ ချဉ်းကပ် အကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲ�ကသည်။ 

အမျိုးသမးီ များ အကူညီေတာငး်ခံရြခငး် အဓိက အေ�ကာငး်ရငး်များမှာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ဆက်လက် သည်မခံ�ိငုေ်တာ့ေသာေ�ကာင့ ်(၆၄ 

ရာခုိင�်�နး်)  ြဖစ်�ပီး မိသားစု သိုမ့ဟုတ် မိတ်ေဆွ သူငယ်ချငး်များက 

အကူညီ ေတာငး်ခံရန ်တုိက်တွနး် ေသာေ�ကာင့ ်(၄၀ ရာခုိင�်�နး်) 

ြဖစ်သည်။ တချိနတ်ည်းတွငပ်င ်အမျိုးသမးီများ အကူအညီ 

မေတာငး်ခံရြခငး် အဓိက အေ�ကာငး်အရငး်များမှာ 

�ှက်ေ�ကာက်ြခငး် (၃၇ ရာခုိင�်�နး်)�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�သည် 

ြပငး်ထနမ်�မ�ိှဟု ယူဆြခငး် (၃၅ ရာခုိင�်�နး်) တုိ ့ ေ�ကာင့ ်

ြဖစ်�ကသည်။  

 

ဤစစ်တမ်းသည် IPV ကုိ အ ေထာက်အကူြပုေသာ အေြခခံ 

အေ�ကာငး်တရားများအေပါ် သေဘာထားများကုိလညး် 

တုိငး်တာထား�ပီး အမျိုးသမီး ၃၆ ရာခုိင�်�နး်သည် ဇနးီသည်အေနြဖင့ ်

သေဘာမတူသည့်တုိင ်ဇနးီေကာငး်တေယာက်သည် ခငပ်ွနး်ကုိ 

နာခံရမည်ဟု ယုံ�ကည်ထား�ကသည်။ ၂၉ ရာခုိင�်�နး်က ၎ငး်၏ 

ခငပ်ွနး်�ငှ့ ်မြဖစ်မေန လိငဆ်က်ဆရံန ်တာဝန�ိှ်သည်ဟု 

လက်ခံထား�ပီး ၂၃ ရာခုိင�်�နး်က အမျိုးသားများအေနြဖင့ ်

၎ငး်တုိသ့ည် အ�ှငသ်ခင ်ြဖစ်ေ�ကာငး် ြပသသင့သ်ည်ဟု 

သေဘာတူ�ကသည်။  

 

ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခု�စှ် ြမနမ်ာ ့လူဦးေရ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရး စစ်တမ်း 

(၂၀၁၅-၁၆ ခု�စှ် MDHS)၉သည် ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ်

ပထဦးဆံုးေကာက်ယူသည့် လူဦးေရး�ငှ့ ်ကျနး်မာေရး 

စစ်တမ်းြဖစသ်ည်။ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခု�စှ် MDHS ကုိ 

တုိငး်ြပည်အတွက် ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ၊ မှနက်နေ်သာ�ငှ့ ်

ေနာက်ဆံုးရ အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးေပးရန ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အားကစား ဝန�်ကီးဌာနက ဦးစီးေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်။ 

ဦးတည်အုပ်စုများမှာ �ိငုင်အံ�ှံေ့နထိငု�်ကသည့် ကျပနး် 

ေရွးချယ်ထားသည့် အမိ်ေထာငစ်ုများမှ အသက် ၁၅ �စှ်�ငှ့ ်၄၉ 

�စှ်�ကား အမျိုးသမီးများ ြဖစ်သည်။ စုစုေပါငး်အားြဖင့ ်အမျိုးသမးီ 

၁၂၈၈၅ ဦး�ငှ့ ်အမျိုးသား ၄၇၃၇ ဦးပါဝငေ်သာ အမိ်ေထာငစ်ေုပါငး် 

၁၂၅၀၀ ကုိ ေတွ�ဆံု ေမးြမနး်ခ့ဲသည်။  

 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခု�စှ် MDHS တွင ်အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ 

အခနး်တစ်ခနး်ပါဝင�်ပီး ဇနးီသည်အား �ုိက်�က်ှြခငး်အေပါ် 

သေဘာထားများ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ေမးခွနး်များ ပါဝငသ်ည်။ 

ေယဘူယျအားြဖင့ ်အမျိုးသမီး ၅၁ ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်အမျိုးသား ၄၉ 

ရာခုိင�်�နး်က ဇနးီသည်အား �ုိက်�က်ှြခငး်သည် အေ�ကာငး်အရငး် 

တစ်ခုတည်းေ�ကာင့ပ်ငြ်ဖစ်ပါေစ ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်သည်ဟု 

သေဘာထား�ကသည။်  
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ဤ စစတ်မး်အရ အသက် ၁၅�စှ် ကတည်းက �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ဖူးသည့် အမျိုးသမးီ ၁၅ ရာခုိင�်�နး် �ိှ�ပီး 

လွနခ့ဲ်သည် ၁၂ လအတွငး် ၉ ရာခုိင�်�နး် �ိှသည။် ၎ငး်တုိ ့ ဘဝတွင ်

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ဖူးသည့် အမျိုးသမီး ၃ 

ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်လွနခ့ဲ်သည့် ၁၂ လအတွငး် ၂ ရာခုိင�်�နး်�ိှေ�ကာငး် 

ေတွ� �ိှရသည်။ ကုိယ်ဝနေ်ဆာင ်အမျိုးသမးီများထ ဲမ ှ၃ ရာခုိင�်�နး်သည် 

ကုိယ်ဝနေ်ဆာငက်ာလအတွငး် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ရငဆ်ိုငခ့ဲ်ေ�ကာငး် အစီရငခံ်ခ့ဲ�ကသည်။  

 

ြပည်နယ်�ငှ့ ်တုိငး်ေဒသ�ကီးများအလုိက် အေရး�ကီးေသာ 

ေြပာငး်လဲကဲွြပားမ�များ �ိှသည်။ တနသင်္ာရီတုိငး်ေဒသ�ကီး�ငှ့ ်

ရခုိငြ်ပည်နယ်တွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည့် 

အမျိုးသမးီ ရာခုိင�်�နး် အများဆံုးြဖစ်သည ်(၃၀ ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်၂၇ ရာခုိင�်�နး် 

အသးီသးီ ြဖစ်�ကသည်)။ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည့် အမျိုးသမီး ရာခုိင�်�နး်သည် အြမင့ဆ်ံုး 

ကယားြပည်နယ်တွင ်၁၀ ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်ရခုိငြ်ပည်နယ်တွင ်၉ ရာခုိင�်�နး်မှ 

အနည်းဆံုး ရနကု်နတုိ်ငး်ေဒသ�ကီး�ငှ့ ်မ��ေလး တုိငး်ေဒသ�ကီးတုိတွ့င ်၁ 

ရာခုိင�်�နး်အထ ိအသးီသးီ�ိှ�ကသည်။  

 

အသက် ၁၅ �စှ်မှစ၍ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုခ့ဲဖူးေသာ 

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမးီများထမဲှ ၆၇ ရာခုိင�်�နး်တုိအ့ား 

ကျူးလွနသ်ူမှာ ၎ငး်တုိ၏့ လက်�ိှ ခငပ်ွနး်ြဖစ်ေ�ကာငး် �ငှ့၂်၄ ရာခုိင�်�နး်မှာ 

၎ငး်တုိ၏့ ယခင ်ခငပ်ွနး်ေဟာငး်က ြပစ်မ�ကျူးလွနသ်ူြဖစ်ေ�ကာငး် 

အစီရငခံ်ခ့ဲ�ကသည်။ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုခ့ဲဖူးေသာ 

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမးီများထမဲှ ၅၆ ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ၏့ 

လက်�ိှခငပ်ွနး်သည်အား ကျူးလွနသ်ူအြဖစ်လည်းေကာငး်၊ ၄၃ 

ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ၏့ ယခင ်ခငပ်ွနး်ေဟာငး်များအား 

ကျူးလွနသ်ူအြဖစ်လည်းေကာငး်၊ ၁ ရာခုိင�်�နး်သည် သူစိမ်းများအား 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလွနသ်ူများအြဖစ်လည်းေကာငး် 

တုိင�်ကား�ကသည်။  

 

ဤစစ်တမ်းတွင ်အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမီးများထမဲှ ၂၁ 

ရာခုိင�်�နး်သည် ဘဝတွင ်ခငပ်ွနး်သည်၏ အ�ကမ်းဖက်မ� အနည်းဆံုး 

ပံုစံတမျိုး �ကံုခ့ဲဖူးေ�ကာငး် ေတွ� �ိှရ�ပီး အများဆံုး ေတွ�ရသည့် 

ခငပ်ွနး်သည်၏ အ�ကမ်းဖက်မ�မှာ �ုပ်ပိုငး် ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� (၁၅ 

ရာခုိင�်�နး်)၊ စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� (၁၄ ရာခုိင�်�နး်) �ငှ့ ်

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက် မ� (၃ ရာခုိင�်�နး်) အသးီသးီတုိ ့ ြဖစ်�ကသည်။ 

  

သိုေ့သာ်လည်း �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးေသာ အမျိုးသမီး ၃၈ ရာခုိင�်�နး်သည် အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး အကူအညီ မေတာငး်ခ့ဲ�ုံမက မည်သူကုိ့မ�လည်း 

ေြပာ�ကားခ့ဲြခငး်မ�ိှေပ။ ၂၈ ရာခုိင�်�နး်ေသာ အမျိုးသမးီများသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ရပ်တန ့ရ်န ်အကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲ�ပီး ၃၄ 

ရာခုိင�်�နး်က အကူအညီ လုံးဝမေတာငး်ခံခ့ဲေသာ်လညး် 

တစံုတေယာက်အား အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ပတ်သက်၍ 

ေြပာြပခ့ဲဖူးသည်။ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခ့ဲဖူး�ပီး အကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲသည့် အမျိုးသမီးများအတွက် 

အများဆံုး အကူအညီ ေတာငး်ခံသည့် အရငး်အြမစ်မှာ ၎ငး်တုိ၏့ 

ကုိယ်ပိုငမ်ိသားစု (၄၃ ရာခုိင�်�နး်)၊ အမိ်နးီနားချငး် (၄၀ ရာခုိင�်�နး်)�ငှ့ ်

မိတ်ေဆွ သူငယ်ချငး် (၂၂ ရာခုိင�်�နး်) အသးီသးီ တုိ ့ြဖစ်�ကသည်။ ၁ 

ရာခုိင�်�နး်ေသာ အမျိုးသမီးများကသာ ရဲတပ်ဖဲွ�ထမံှ 

အကူအညေီတာငး်ခံခ့ဲ�က�ပီး ၃ ရာခုိင�်�နး်ေသာ 

အမျိုးသမးီများကသာ ေ�ှ�ေန�ငှ့ ်လူမ� အဖဲွ�အစည်းများထမံှ 

အကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲ�ကသည်။  

 
ဖိလစ်ပိုင�်ိငုင် ံ

ဖိလစ်ပိုငသ်ည် ၁၉၆၈ ခု�စှ်မှစ၍ ငါး�စှ်တစ်�ကိမ် လူဦး 

ေရအစီအစဉ်များကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေနသည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကုိ ေစာင့�်ကည့်အကဲြဖတ်ရန ်NDHS 

တစ်ခုကုိ ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်။၂၀၀၈ ခု�စှ၁်၀၊ ၂၀၁၃ ခု�စှ်၁၁�ငှ့ ်

၂၀၁၇ခု�စှ်၁၂ NDHS တွင ်VAWG ြဖစ်ပွားမ� အတုိငး်အတာကုိ 

စိစစ်ရန ်ေရးဆွထဲားသည် အခနး်တစ်ခနး် ပါဝငသ်ည်။ ၎ငး်တွင ်

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

အေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

အေထာက်အထားများ၊ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလွနသ်ူများ၊ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

ပထမဦးဆံုး ေတွ� �ကံုခ့ဲသည့် အသက်အရွယ်၊ ခငပ်ွနး်သည်၏ 

အ�ကမ်းဖက်မ�၊ ကုိယ်ဝနေ်ဆာငေ်နစဥ်အတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ�၊ 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ ဒဏရ်ာများ�ငှ့ ်အမျိုးသမးီများ၏ 

အကူအညီေတာငး်ခံသည့် အြပုအမူများ ပါဝငပ်ါသည်။  

 

၂၀၀၈ ခု�စှ် NDHS တွင ်အမျိုးသမီးများ၏ ေဘးကငး်လုံြခံုမ�ဆိငုရ်ာ 

အခနး်(module)ကုိ တ�ိငုင်လုံံးကုိ ကုိယ်စားြပု�ိငုသ်ည့် 

ဖိလစ်ပိုင�်ိငုင်တံဝှမ်း အသက် ၁၅�စှ်မှ ၄၉�စှ်�ကား အမျိုးသမီး 

၉၃၁၆ ဦး ပါဝငေ်သာ နမူနာ ပံုစံေပါ်မူတည်�ပီး 

စီမံေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၃ ခု�စှ် တွင ်NDHS ၏ 

အမျိုးသမးီများ၏ ေဘးကငး်လုံြခံုမ�ဆိုငရ်ာ အခနး်က�ကုိ 

တ�ိငုင်လုံံးကုိ ကုိယ်စားြပု�ိငုသ်ည့် အမိ်ေထာငစ်ု ၁၄၈၀၄ စုမှ 
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အသက် ၁၅�စှ်မှ ၄၉�စှ်�ကား အမျိုးသမးီ ၁၀၉၆၃ ဦးပါဝငေ်သာ နမူနာ 

ပံုစံကုိ စီမံေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၇ ခု�စှ် NDHS အတွက် အမိ်ေထာငစ်ု 

၂၇၄၉၆ စုမှ အသက် ၁၅�စှ်�ငှ့ ်၄၉�စှ်�ကား အမျိုးသမီး ၂၅၀၇၄ ဦးကုိ 

ေတွ�ဆံုေမးြမနး် ထားပါသည်။  

 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့စ်ပ်လျဥ်း၍ ေလ့လာမ�အရ ၂၀၀၈ ခု�စှ် 

NDHS တွင ် အမျိုးသမီးများ၏ ၂၀ ရာခုိင�်�နး်သည် အသက် ၁၅ �စှ်မှစ၍ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးေ�ကာငး် ေတွ�ရသည်။ 

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမးီများအား အများဆံုး ကျူးလွနသ်ူများမှာ 

၎ငး်တုိ၏့ လက်�ိှ ခငပ်ွနး် (၅၅ ရာခုိင�်�နး်) ြဖစ်�ကသည်။ 

အမိ်ေထာငမ်ြပုရေသးသည့် အမျိုးသမီးများအား အများဆံုး 

ကျူးလွန�်ကသူများမှာ သူတုိ၏့ မိခငမ်ျား သိုမ့ဟုတ် မိေထးွများ (၃၅ 

ရာခုိင�်�နး်) ြဖစ်သည်။ ကုိယ်ဝနေ်ဆာငဖူ်းေသာ အမျိုးသမီးများထမဲ ှ၄ 

ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ ့ ကုိယ်ဝနေ်ဆာငေ်နစဉ်အတွငး် �ုပ်ပိုငး် ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲရေ�ကာငး် တုိင�်ကားခ့ဲသည်။ ၂၀၁၃ ခု�စှ် NDHS 

အရ အမျိုးသမီး ၂၀ ရာခုိင�်�နး်သည် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� များ 

ခံစားခ့ဲရေ�ကာငး် ေတွ� �ိှရသည်။ အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ 

အမျိုးသမးီများအနက် ၄၄ ရာခုိင�်�နး်သည် ကျူးလွနသ်ူများမှာ ၎ငး်တုိ၏့ 

လက်�ိှ ခငပ်ွနး်ြဖစ်ေ�ကာငး်၊ လက်မထပ်ဖူးသည့် အမျိုးသမးီများ၏ ၄၂ 

ရာခုိင�်�နး် ကမူ ကျူးလွနသ်ူများမှာ ၎ငး်တုိ၏့ မိခင/် မိေထးွများ 

ြဖစ်�ကေ�ကာငး် အစီရငခံ်ခ့ဲ�ကသည်။ ကုိယ်ဝနေ်ဆာငဖူ်းသည့် 

အမျိုးသမးီများ၏ ၄ ရာခုိင�်�နး်သည် ကုိယ်ဝနေ်ဆာငစ်ဉ်အတွငး် 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည်။ ၂၀၁၇ ခု�စှ် NDHS တွင ်

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမီး ၁၄ ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ခံစားခ့ဲရေ�ကာငး် ေတွ� �ိှရသည်။ 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ ေလလ့ာမ�အရ ၂၀၀၈ ခု�စှ် 

NDHS အရ အမျို းသမီး ၉ ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ၏့ ဘဝတွင ်

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးေ�ကာငး် ေတွ� �ိှရသည်။ 

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမီး ၆၁ ရာ ခုိင�်�နး်အား ကျူးလွနသ်ူများမှာ 

၎ငး်တုိ၏့ လက်�ိှ ခငပ်ွနး်များြဖစ်ေ�ကာငး်၊ အမိ်ေထာငမ်ြပုဖူးသည့် 

အမျိုးသမးီ ၅၈ ရာခုိင�်�နး်အား ကျူးလွနသ်ူများမှာ လက်�ိှ/ယခင ်

ချစ်သူရည်းစား ြဖစ်ေ�ကာငး် တုိင�်ကားခ့ဲသည်။ ၂၀၁၃ ခု�စှ် NDHS အရ 

အမျိုးသမးီ ၆ ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်လိငပိ်ုငး်ဆိငုရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည်။ အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမီး ၅၅ 

ရာခုိင�်�နး်အား ကျူးလွနသ်ူမှာ ၎ငး်တုိ၏့ လက်�ိှ ခငပ်ွနး် ြဖစ်�ပီး 

လက်မထပ်ဖူးသည့် အမျိုးသမီးများ၏ ၄၂ ရာခုိင�်�နး်အား ကျူးလွနသ်ူမာှ 

၎ငး်တုိ၏့ လက်�ိှ/ ယခင ်ချစ်သူရည်စားြဖစ်ေ�ကာငး် အစီရငခံ်ထားသည်။ 

၂၀၁၇ ခု�စှ် NDHS အဓိက အ��နး်ကိနး်များ အစီအရငခံ်စာအရ 

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမီး ၅ ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ၏့ ဘဝတွင ်

ခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ်၏ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ြပုလုပ်သည်ကုိ ခံစားခ့ဲရသည်။  

 

IPV �ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ ေလ့လာမ�အရ၂၀၀၈ ခု�စှ် NHDS တွင ်

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမီး ၁၄ ရာခုိင�်�နး်သည် 

၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်ခငပ်ွနး်၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ဖူးေ�ကာငး်၊ ၈ ရာခုိင�်�နး်မှာ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုခ့ဲ ဖူးေ�ကာငး်�ငှ့ ်၂၃ ရာခုိင�်�နး်မှာ စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်

အြခားေသာ အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံများကုိ �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးေ�ကာငး် 

ေတွ� �ိှရသည်။ ေယဘူယျအားြဖင့ ်အမိ်ေထာငက်ျ�ပီးေသာ 

အမျိုးသမးီ ၂၉ ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ ့ ဘဝတွင ်ခငပ်ွနး်ြဖစ်သူ 

သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ်၏ အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံ တမျိုးကုိ အနည်းဆံးု 

�ကံုေတွ� ခ့ဲဖူး�ပီး စစ်တမ်းမတုိငမ်ီ ၁၂ လတွင ်၁၉ ရာခုိင�်�နး်�ိှခ့ဲသည်။ 

ထိုအ့တူ ၂၀၁၃ ခု�စှ် NHDS တွင ်အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမးီ 

၁၃ ရာခုိင�်�နး်သည် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရ�ပီး ၅ ရာခုိင�်�နး်သည် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ခံစားခ့ဲရ�ပီး ၂၂ ရာခုိင�်�နး်သည် လက်�ိှသိုမ့ဟုတ် 

မ�ကာေသးမီက ေနာက်ဆံုးခငပ်ွနး် (သို)့ လက်တဲွေဖာ်၏ 

စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိခံစားခ့ဲရသည်။ လက်�ိှြဖစ်ပွားမ� 

��နး်�ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ ေလ့လာမ�အရ �ပီးခ့ဲသည့် ၁၂ လအတွငး် 

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမီး ၅ ရာခုိင�်�နး် သည် ၎ငး်တုိ၏့ 

လက်�ိှ (သို)့ ေနာက်ဆံုးခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ်၏ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုခ့ဲရ�ပီး ၃ ရာခုိင�်�နး်မှာ 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်၁၃ ရာခုိင�်�နး်မှာ စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုခ့ဲရ သည်။ ြခံု�ကည့်လ�င ်အမိ်ေထာငက်ျဖူးေသာ 

အမျိုးသမးီ ၂၆ ရာခုိင�်�နး်သည် သူတုိ ့ ဘဝတွင ်လက်�ိှ သိုမ့ဟုတ် 

မ�ကာ ေသးခငက် ခငပ်ွနး်၏ အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံတမျိုးမျိုး 

�ကံုေတွ� ခ့ဲဖူး�ပီး စစ်တမ်းမေကာက်မီ ၁၂ လအ�ကိုတွင ်၁၆ 

ရာခုိင�်�နး် �ိှခ့ဲသည်။  

 

၂၀၀၈ ခု�စှ် NDHS တွင ်အမျိုးသမီး၏ ခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် 

လက်တဲွေဖာ်သည် အရက်ေသာက်သံုးမ� များေလေလ ထိအုမျိုးသမီး 

အေနြဖင့ ်အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံ တမျိုးမျို း �ကံုေတွ�ရ�ိငုေ်ြခ 

များေလေလ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့စ်ပ်လျဥ်း၍ ေလ့လာမ�အရ ၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်

၎ငး်တုိ၏့တစ်သက်တာတွင�ု်ပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�ကုိခံစားခ့ဲရ

ဖူးေသာအမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမးီ ၄၄ ရာခုိင�်�နး်သည် 

၎ငး်တုိ၏့ခငပ်ွနး်သည် မ�ကာခဏအရက်မူးေနေ�ကာငး်ေြပာ�ပီး ၈ 

ရာခုိင�်�နး်က ၎ငး်တုိ၏့ခငပ်ွနး်သည ်အရက်မေသာက်ေ�ကာငး် 

ေြပာ�ကားခ့ဲသည်။ 
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ဇနးီသညအ်ား �ုိက်�က်ှြခငး်အေပါ် သေဘာထားများ�ငှ့ ်

စပ်လျဥ်း၍ေလ့လာမ�အရ ၂၀၀၈ ခု�စှ် NDHS တွင ်အသက် ၁၅ �စှ်�ငှ့ ်၄၉ 

�စှ် �ကား အမျိုးသမီးများ ၁၄ရာခုိင�်�နး်သည် ဇနးီသည်အား 

�ုိက်�က်ှြခငး်သည် အေ�ကာငး်အရငး် တစ်ခုတည်းေ�ကာင့ပ်ငြ်ဖစ်ပါေစ 

ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်သည်ဟု သေဘာထား�ကသည်။ ထိုအ့တူ ၂၀၁၃ ခု�စှ် 

NDHS တွင ်အမျို းသမီး ၁၃ ရာခုိင�်�နး်က အနညး်ဆံုး သတ်မှတ်ထားေသာ 

အေ�ကာငး်အရငး် တခုအတွက် ခငပ်ွနး်သည်က ဇနးီအား 

�ုိက်�က်ှြခငး်သည် တရားသည်ဟု လက်ခံ သေဘာတူ�ကသည်။ 

  

IPV ၏ အကျိုးဆက်များ�ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ ေလ့လာမ�အရ ၂၀၀၈ ခု�စှ ်NDHS 

တွင ်၎ငး်တုိ ့  ခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် လက်တဲွေဖာ် ၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ခံစားခ့ဲဖူးေသာ အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် 

အမျိုးသမးီ ၆၃ ရာခုိင�်�နး်သည် တခုသို ့ တခုထက်ပိုေသာ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

သိုမ့ဟုတ် စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အကျို းဆက်များကုိ ခံစားရြခငး်ေ�ကာငး် 

အစီရငခံ်�ကသည်။ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ငှ့ ်ရငဆ်ိုငခ့ဲ်သည့် အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမီး ၃၀ 

ရာခုိင�်�နး်သည် ြပတ်�ှြခငး်၊ ညိုမဲဒဏရ်ာရြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

နာကျငကုိ်က်ခဲြခငး်များ ခံစားခ့ဲရ�ပီး ၁၁ ရာခုိင�်�နး်မှာ မိမိကုိယ်ကုိယ် 

ေသေ�ကာငး် �ကံစည်ရန ်�ကိုးစားခ့ဲ�ကသည်။ ��ငိး်ယှဉ်�ကည့်ပါက ၂၀၁၃ 

ခု�စှ် NDHS တွင ်၎ငး်တုိ၏့ ခငပ်ွနး် သိုမ့ဟုတ် �ကငေ်ဖာ်၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးေသာ 

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမးီ ၅၉ ရာခုိင�်�နး်သည် စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

သိုမ့ဟုတ် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ ဒဏရ်ာဒဏခ်ျက်များ �ကံုေတွ�ခံစားခ့ဲရသည်။ 

တိတိကျကျဆိုရလ�င ်၃၅ ရာခုိင�်�နး်သည် �ှရာ၊ ညိုမဲစွဲဒဏရ်ာ �ငှ့ ်

နာကျငကုိ်က်ခဲမ�များဒဏရ်ာ ရ�ိှခ့ဲ�ပီး ၁၂ ရာခုိင�်�နး်မှာ မိမိကုိယ်ကုိယ် 

ေသေ�ကာငး် �ကံစည်ရန ်�ကိုးစားခ့ဲ�ကသည်။  

 

အကူအညီေတာငး်ခံသည့် အြပုအမူများ�ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ ေလလ့ာမ�အရ 

၂၀၀၈ ခု�စှ် NDHS တွင ်အမျိုးသမီး ၁၈ ရာခုိင�်�နး်က ၎ငး်တုိ၏့ဘဝတွင ်

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�အတွက် 

တစံုတေယာက်ထ ံအကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲ�ပီး ထိအုထမဲှ ၄၅ ရာခုိင�်�နး်သည် 

၎ငး်တုိ၏့ မိသားစု၊ ၂၉ ရာခုိင�်�နး်သည် မိတ်ေဆွသူငယ်ချငး်များ/ 

အမိ်နးီချငး်များ�ငှ့ ်၁၅ ရာခုိင�်�နး်သည် ခငပ်ွနး်ြဖစ်သူ၏ မိသားစုထမံှ 

အကူအညီ ေတာငး်ခံခ့ဲ�ကသည်။ ၂၀၁၃ ခု�စှ် NDHS တွင ်၃၈ 

ရာခုိင�်�နး်ေသာ အမျိုးသမီးများသည် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�အတွက် အကူအညီ လုံးဝမေတာငး်ခံခ့ဲဘ ဲ

၂၇ ရာခုိင�်�နး်မှာ တစံုတဦးအား ေြပာြပြဖစ်ေသာ်လည်း အကူအညီ လုံးဝ 

မေတာငး်ခံခ့ဲပါ။ သိုေ့သာ်လည်း ၃၀ ရာခုိင�်�နး်ကမူ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

ရပ်တန ့ေ်စရန ်အကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲ�ပီး ထိအုထမဲှ ၅၉ ရာခုိင�်�နး်သည် 

မိသားစုထမံှ အကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲ�ပီး ၁၇ ရာခုိင�်�နး်မှာ သူငယ်ချငး်ထမံှ 

အကူအညီေတာငး်ခံခ့ဲသည်။ ၂၀၀၈ ခု�စှ်မှ ၂၀၁၃ ခု�စှ်အတွငး် 

၎ငး်တုိ ့ ဘဝ၌ အ�ကမ်းဖက်မ�အတွက် အကူအညီ ေတာငး်ခံခ့ဲသည့် 

အမျိုးသမးီ အေရအတွက် သသိသိာသာ တုိးပွါးလာခ့ဲသည်။ 

 

စကင်္ာပူ �ိငုင် ံ

၂၀၀၉ ခု�စှ်တွင ်စငက်ာပူ�ိငုင်သံည် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ 

အမျိုးသမးီများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�စစ်တမ်း (IVAWS) ကုိ 

အသံုးြပု၍ VAW ြဖစ်ပွါးပျံ� �ှံမ့�ကုိ ေလလ့ာခ့ဲသည်။ IVAWS ကုိ 

၁၉၉၀ �စှ်များ ေ�ာှငး်ပိုငး်တွင ်ဥေရာပ ရာဇဝတ်မ� ကာကွယ်ေရး�ငှ့ ်

ထနိး်ချုပ်ေရး အငစ်တီကျူ�၊ ကုလသမဂ� ေဒသတွငး်�ိငုင်မံျား 

ရာဇဝတ်မ��ငှ့ ်တရားစီရငေ်ရး အငစ်တီကျူ� �ငှ့ ်ကေနဒါ 

စာရငး်အငး်ဌာနတုိမ့ှ  အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခ့ဲ�ကသည်။ အသက် 

၁၈�စှ်�ငှ့ ်၆၉ �စှ်�ကား အမျိုးသမီး ၂၀၀၆ ဦး ပါဝငေ်သာ နမူနာ 

လူဦးေရအေပါ် အေြခခံ၍ စကင်္ာပူ အမိ်ေထာငစ်ုများ၏ 

ကျပနး်နမူနာကုိ အသံုးြပုကာ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ အမျိုးသမီး 

များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� စစ်တမ်း - စကင်္ာပူ�ိငုင်၏ံ 

အဆံုးသတ်အစီအရငခံ်စာ၁၃တွင ်၁၀ ရာခုိင�်�နး်ေသာ အမျို း 

သမီးများသည် အသက် ၁၆ �စှ်မှစ၍ အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်စဉ် 

အနည်းဆံုး တခု �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည်။ ၇ ရာခုိင�်�နး်ေသာ 

အမျိုးသမးီများသည် ၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခ့ဲဖူး�ပီး ၄ ရာခုိင�်�နး်မှာ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ငှ့ ်

ရငဆ်ိုငခ့ဲ်ဖူးသည်။ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက် 

�ခိမ်းေြခာက်မ�များသည် အများဆံုးေတွ�ရသည့် အြဖစ် 

အပျက်များြဖစ်�ပီး တွနး်ထတ်ုြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဆုတ်ကုိငြ်ခငး်၊ 

လက်လိမ်ချိုးြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဆပံငဆ်ွြဲခငး်၊ ပါး�ုိက်ြခငး်၊ 

ကနေ်ကျာက်ြခငး်၊ ကုိက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် လက်သးီြဖင့ ်ထိးုြခငး် �ငှ့ ်

တခုခု�ငှ့ ်ပစ်ေပါက်ြခငး်တုိလ့ည်း ပါဝငသ်ည်။ အများဆံုး ေတွ�ရသည့် 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံမှာ မလုိလားအပ်သည့် 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ ထေိတွ� မ�ြဖစ်သည်။  

 

IPV �ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ အမိ်ေထာငက်ျဖူးေသာ အမျိုးသမီး ၆ 

ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ၏့ ဘဝတွင ်လက်တဲွေဖာ်၏ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ပံုစံတမျိုးကုိ အနည်းဆံုး �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည်။ တိတိကျကျဆိုပါက 

အရွယ်ေရာက်�ပီးချိနတွ်င ်၆ ရာခုိင�်�နး်သည် 

ရငး်�ှးီေသာလက်တဲွေဖာ်၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခ့ဲ�ပီး ၁ ရာခုိင�်�နး်မှာ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

ရငဆ်ိုငခ့ဲ်ရသည်။ အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံ တမျိုးမျို း �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည့် 

အမျိုးသမးီများအနက် ၂၂ ရာခုိင�်�နး်အား ယခင ်လက်တဲွေဖာ်က 

ကျူးလွနြ်ခငး် ြဖစ်ေ�ကာငး်၊ ၂ ရာခုိင�်�နး်က လက်�ိှ လက်တဲွေဖာ်က 

ကျူးလွနြ်ခငး်ြဖစ်ေ�ကာငး် အစီရငခံ်ခ့ဲသည်။ လက်�ိှ �ကငေ်ဖာ်၏ 
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အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလွနြ်ခငး် �ကံုရသည့် အမျိုးသမးီများထမဲှ ၅၀ 

ရာခုိင�်�နး်သည် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ ဒဏရ်ာများ ရ�ိှခ့ဲ�ပီး ၄၄ ရာခုိင�်�နး်သည် 

မ�ကာေသးမီအ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်စဉ်တွင ်သူတုိ၏့အသက်အ��ရာယ်ကုိ 

ေ�ကာက်ရံွ�ေန�ကရသည်။  

 

မိမိလက်တဲွေဖာ်မဟုတ်သူများမှ ကျူးလွနသ်ည့် အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

စပ်လျဥ်း၍ ၅ ရာခုိင�်�နး်ေသာ အမျိုးသမးီများသည် ၎ငး်တုိ ့ 

အရွယ်ေရာက်�ပီးချိနတွ်င ်လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်ေသာ အြခား 

အမျိုးသားတစ်ဦး၏ အ�ကမး်ဖက်မ� တမျိုးမျို းကုိ �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်။ 

လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်သူမှ ကျူးလွနသ်ည့် အ�ကမ်းဖက်မ� ကျူးလွနသ်ူများမှာ 

သူစိမ်းများ (၃ ရာခုိင�်�နး်)၊ မိသားစုဝငမ်ျား သို ့ မဟုတ် ေဆွမျိုးများ (၂ 

ရာခုိင�်�နး်)၊ သူငယ်ချငး်များ�ငှ့ ်အသမိိတ်ေဆွများ (၁ ရာခုိင�်�နး်) 

ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�သည် သူစိမ်းများ (၂ ရာခုိင�်�နး်) 

�ငှ့ ်သူငယ်ချငး်�ငှ့ ်လုပ်ေဖာ်ကုိငဖ်က်များ (၁ ရာခုိင�်�နး်)တုိ ့ ကျူးလွနသ်ည့် 

အများဆံုးေတွ�ရသည့် အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံြဖစ်�ပီး မိသားစုဝငမ်ျား�ငှ့ ်

ေဆွမျိုးများသည် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ကျူးလွန�်ကသည်။ 

  

လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်သူမှ ကျူးလွနသ်ည့် ထခုိိက်ဒဏရ်ာများ ပါဝငသ်ည့် 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ အမျို းသမးီ ၂၆ ရာခုိင�်�နး်သည် မ�ကာေသးမီ 

က အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်စဉ်များတွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ ထခုိိက်ဒဏရ်ာများ ရ�ိှ 

ခံစားခ့ဲရသည်။ ၎ငး်တုိအ့နက်မှ ၈၅ ရာခုိင�်�နး်မှာ ညိုမဲစွဲြခငး်၊ 

ေရာငကုိ်ငး်ြခငး် �ငှ့ ်၃၉ ရာခုိင�်�နး်မှာ ြပတ်�ှြခငး်၊ ကုတ်ြခစ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

အပူေလာငြ်ခငး်တုိ ့ ခံစားခ့ဲရသည်။ အမျိုးသမးီ ၂၂ ရာခုိင�်�နး်၏ 

ထခုိိက်ဒဏရ်ာများသည် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ခံယူရသည်အထ ိ

ြပငး်ထနသ်ည်ဟု ေြဖ�ကား�ကသည်။ ထို ့ြပငအ်မျိုးသမးီ ၃၄ ရာခုိင�်�နး်သည် 

၎ငး်တုိ၏့လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်သူများ၏ မ�ကာေသးမီက ြဖစ်ပွါးေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်စဉ်များအတွငး် ၎ငး်တုိ၏့အသက်အ��ရာယ်ကုိပါ 

စိုးရိမ်ရသည်ဟု ခံစားခ့ဲရသည်။  

 

အ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် အြမငမ်ျား�ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိခံစားခ့ဲရေသာ အမျိုးသမးီအားလုံး၏ ၆၀ 

ရာခုိင�်�နး်ခန ့သ်ည် အ�ကမ်းဖက်သူအား မခဲွြခားဘ ဲအ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

ြပငး်ထနသ်ည်ဟု ထငြ်မင�်ကသည်။ သိုေ့သာ်လည်း 

လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်သူ၏ အ�ကမ်းဖက်မ� ခံခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီးများ (၄၄ 

ရာခုိင�်�နး်) သည် IPV �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည့် အမျိုးသမီးများ (၂၀ ရာခုိင�်�နး်) �ငှ့ ်

��ငိး်ယှဉ်လ�င ်လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်သူမှ ကျူးလွနသ်ည့် အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

ရာဇဝတ်မ�အြဖစ် ယူဆ�ိငုေ်ြခ �စှ်ဆ ပိမုျား သည်။ အမှနစ်ငစ်စ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�အား ရာဇဝတ်မ�အြဖစ် ယူဆေနသည့် အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည့် အမျိုးသမီး ၅၉ ရာခုိင�်�နး်သည် သူစိမ်းများ၏ 

တုိက်ခုိက်ြခငး် ခံခ့ဲရသည်။  

 

အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ တုံ ့ြပနေ်ြဖ�ှငး်ြခငး်�ငှ့ ်

စပ်လျဥ်း၍ေလ့လာမ�အရ IVAWSမှ IPV �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည့် 

အမျိုးသမးီ ၁၃ ရာခုိင�်�နး် �ငှ့ ်လက်တဲွေဖာ် မဟုတ်သ၏ူ 

အ�ကမ်းဖက်ြခငး်�ငှ့ ်ရငဆ်ိုငခ့ဲ်ရေသာ အမျိုးသမးီ ၁ ရာခုိင�်�နး် 

တုိသ့ည် အ�ကမ်းဖက်ခံရသူများအား ကူညီ ေထာက်ပံ့ေပးသည့် 

ေအဂျငစ်ီများကုိ ဆက်သွယ်ခ့ဲသည်။ အမျိုးသမးီအများစုသည် 

မိသားစု�ငှ့ ်သူငယ်ချငး်များထ ံမ ှအကူအညီ ေတာငး်ခံခ့ဲသည်။ IPV 

�ကံုေတွ� ဖူးသည့် အမျိုးသမီး ၂၅ ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်လက်တဲွေဖာ် 

မဟုတ်သူ၏ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီး ၂၂ 

ရာခုိင�်�နး်တုိသ့ည် ထိြုဖစ်ရပ်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ရဲတပ်ဖဲွ�သို ့ 

တုိင�်ကားခ့ဲသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ရဲတပ်ဖဲွ�သို ့ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� (၂၈ ရာခုိင�်�နး်)ကုိ ပိုမိုတုိင�်ကားခ့ဲ�ပီး  လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� (၁၇ ရာခုိင�်�နး်)ကုိသာ တုိင�်ကားခ့ဲ�ကသည်။ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည့် အမျိုးသမီးများသည ်၎ငး်တုိ ့ 

ဒဏရ်ာရ�ိှခ့ဲလ�င ်၎ငး်တုိအ့သက် အ��ရာယ်�ိှ�ိငုသ်ည်ဟု ခံစားမိလ�င၊် 

ြဖစ်စဉ်သည် ြပငး်ထနလွ်နး်သည်ဟု ယူဆလ�င ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

ရာဇဝတ်မ� အြဖစ် ယူဆြခငး်�ိှလ�င ်အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ရပ်ကုိ 

တုိင�်ကား�ိငုေ်ြခ ပိုများသည်။ ရဲတပ်ဖဲွ�ထသံို ့ မဆက်သွယ်သည့် 

အဓိက အေ�ကာငး်အရငး်များမှာ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ရငဆ်ိုငခ့ဲ်ရသည့် 

အမျိုးသမးီများ�ငှ့ ်၎ငး်တုိ၏့ မိသားစုတုိက့ အေြခအေနကုိ 

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်လုိက်ြခငး် (၅၂ ရာခုိင�်�နး်) သိုမ့ဟုတ် 

အြဖစ်အပျက်သည် အေသးအဖဲွဟုသာ ယူဆြခငး် (၃၈ ရာခုိင�်�နး်) 

တုိေ့�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။ IVAWSအရ ရဲတပ်ဖဲွ�ထသံို ့ တုိင�်ကားသည့် IPV 

လုပ်ရပ်များ၏ ၁၂ ရာခုိင�်�နး်သည် စွဲချက်တငစ်စ်ေဆး 

ြပစ်ဒဏခ်ျမှတ်ြခငး်ခံရ �ပီး လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်သူ၏ အ�ကမ်းဖက်မ� 

လုပ်ရပ်များ၏ ၉ ရာခုိင�်�နး်သည် စွဲချက်တငစ်စ်ေဆး 

ြပစ်ဒဏခ်ျမှတ်ြခငး် ခံရသည်။  

 

ေနာက်ဆံုးတွင ်IVAWS သည် (အသက် ၁၆ �စှ် မတုိငမ်ီ) 

ကေလးငယ်ဘဝတွင ်မတရား ဖိ�ှပ်ိခံရမ� �ငှ့ ်

အရွယ်ေရာက်�ပီးချိနတွ်င ်မတရားဖိ�ှပ်ိခံရမ�အ�ကား ခုိငမ်ာေသာ 

ဆက်�ယ်ွမ� �ိှေ�ကာငး် ေတွ� �ိှခ့ဲသည်။ ငယ်စဉ်ကေလးဘဝတွင ်

မတရား ဖိ�ှပ်ိမ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည့် အမျိုးသမးီများသည ်

ကေလးငယ်ဘဝတွင ်မတရားဖိ�ှပ်ိခံရဖူးြခငး်မ�ိှသည့် 

အမျိုးသမးီများ (၈ ရာခုိင�်�နး်) ထက် အသက်အရွယ် ရချိနတွ်င ်

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ေတွ� �ကံု�ိငုေ်ြခ (၄၈ ရာခုိင�်�နး်) ၆ ဆပိုများသည်။ 

အရွယ်ေရာက်�ပီးချိနတွ်င ်လက်တဲွေဖာ်၏ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ�ရဖူးသည့် အမျိုးသမီးအေရအတွက်မှာ (၁၄ ရာခုိင�်�နး်) �ိှ�ပီး 

ကေလးဘဝတွင ်မိဘအ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ (၄.၅ ရာခုိင�်�နး်) 
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မ�ကံုဖူးသူထက် သသိသိာသာအေရအတွက် ေတွ� �ိှခ့ဲသည။် 

ထုိငး်�ိငုင် ံ

ထိငုး်�ိငုင်သံည် ၂၀၀၅ ခု�စှ် ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖဲွ�၏ အမျိုးသမီးများ 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် �ိငုင်ေံပါငး်စံု 

ေလ့လာမ�၁၄တွင ်ပါဝငရ်န ်ေရွးချယ်ခံရသည့် �ိငုင်မံျားအနက် 

တစ်�ိငုင်ြံဖစ်သည်။ WHO ၏ ေလလ့ာမ�သည်  �မို�ေတာ် ဘနေ်ကာက် �ငှ့ ်

Nakhonsawan ြပည်နယ်�ိှ အသက် ၁၅ �စှ်�ငှ့ ်၄၉ �စှ်�ကား အမျိုးသမီး 

များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ �ကားြဖတ်ဝငေ်ရာက် စစ်တမ်း (cross-section 

survey) ေကာက်ယူသည့် ေလ့လာမ�ြဖစ်သည်။ အမျိုးသမီး ဦးေရ စုစုေပါငး် 

၁၅၃၆ ဦးကုိ ဘနေ်ကာက်တွင ်ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခ့ဲ�ပီး 

Nakhonsawanြပည်နယ်တွင ်အမျိုးသမးီ ၁၂၈၂ ဦးကုိ 

ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခ့ဲသည်။ 

ဘဝတသက်တာ�ိှ IPV �ကံုေတွ� မ��ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ အဓိက 

ေတွ� �ိှချက်များမှာ �မို� ြပများ၌ လက်တဲွေဖာ်၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ဘဝတွင ်�ကံုေတွ� ခ့ဲရသည့် အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ 

အမျိုးသမးီမှာ ၂၃ ရာခုိင�်�နး်�ိှ�ပီး နယ်�မို�များတွင ်၃၄ ရာခုိင ်��နး် 

�ိှ�ကသည်။ �မို� ြပများတွင ်လက်တဲွေဖာ်၏ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ဘဝတွင ်�ကံုေတွ� ဖူးသည့် အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ 

အမျိုးသမးီ ၃၀ ရာခုိင�်�နး်�ိှ�ပီး ြပည်နယ်များတွင ်၂၉ ရာခုိင�်�နး်�ိှသည်။ 

ဘဝတေလ�ာက် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးေသာ အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမီးများမှာ 

ြပည်နယ်များတွင ်၄၇ ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်�မို� ြပများတွင ်၄၁ ရာခုိင�်�နး်ြဖစ်သည်။ 

  

လက်�ိှ IPV �ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ ေလ့လာမ�အရ အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ 

အမျိုးသမးီများ ၈ ရာခုိင�်�နး် (�မို� ြပ) မ ှ၁၃ ရာခုိင�်�နး် (ြပည်နယ်)အထ ိ 

သည် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူး�ပီး ၁၇ ရာခုိင�်�နး် (�မို� ြပ) 

မှ ၃၀ ရာခုိင�်�နး် (ြပည်နယ်)အထ ိသည် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ငှ့�်ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်။ စစ်တမ်းမေကာက်မီ ၁၂ လ အ�ကိုတွင ်

လက်တဲွေဖာ်၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ �ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရသူများမှာ  (�မို� ြပ)၂၁ ရာခုိင�်�နး်  မှ  (ြပည်နယ်)၂၃ 

ရာခုိင�်�နး်အထ ိ�ိှသည်။  

 

လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်သူမှ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ �ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

ကျူးလွနြ်ခငး်သည် IPV ထက်ေလျာန့ည်းသည်။ WHO ၏ 

ေလ့လာချက်အရ အမျိုးသမီး ၈ ရာခုိင�်�နး် (�မို� ြပ) မှ ၁၀ ရာခုိင�်�နး် 

(ြပည်နယ်)အထ ိသည် �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ရငဆ်ိုငခ့ဲ်ရ�ပီး ၃ 

ရာခုိင�်�နး် (�မို� ြပ) မှ ၆ ရာခုိင�်�နး် (ြပည်နယ်)အထ ိသည် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ငှ့ ်၁၁ ရာခုိင�်�နး် (ြပည်နယ်) မှ ၁၂ ရာခုိင�်�နး် (�မို� ြပ)အထ ိ

သည် အသက် ၁၅မှစ၍ လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်သူ၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်။ 

လက်တဲွေဖာ်မဟုတ်သူ၏ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခ့ဲသူများအနက် ဘနေ်ကာက်တွင ်ေနထိငုသ်ူ ၄၇ 

ရာခုိင�်�နး်၏ ကျူးလွနသ်ူများသည် သူစိမ်းများြဖစ်ေ�ကာငး် 

ေြဖ�ကားခ့ဲ�ပီး ြပည်နယ်ထ ဲေနထိုငသ်ူ ၁၈ ရာခုိင�်�နး်၏ 

ကျူးလွနသ်ူများသည် သူစိမ်းများ ြဖစ်�ကသည်ဟု ေြဖဆိုခ့ဲ�ကသည်။  

 

ဤေလလ့ာမ�အရ အမျိုးသမးီ ၅ ရာခုိင�်�နး် (ြပည်နယ်) �ငှ့ ်၉ 

ရာခုိင�်�နး် (�မို� ြပ) သည် အသက် ၁၅ �စှ်မတုိငခ်င ်မတရား 

ဖိ�ှပ်ိခံခ့ဲရသည်ဟု ခန ့မ်ှနး်ထားသည်။ �မို�ေတာ်၌ အသက် ၁၅ �စှ် 

မတုိငမ်ီ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲေသာ အမျိုးသမးီ 

၅၈ ရာခုိင�်�နး်၏ ကျူးလွနသ်ူမှာ သူစိမ်းြဖစ်ေ�ကာငး် ေြဖဆို�က�ပီး ၈ 

ရာခုိင�်�နး်မှာ မိသားစုဝင ်ြဖစ်သည် ဟု ေြဖဆိုသည်။ 

��ငိး်ယှဉ်�ကည့်ပါက အသက် ၁၅�စှ် မတုိငမ်ီ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူး�ပီး ြပည်နယ်ထတွဲင ်ေနထိငုသ်ည့် 

အမျိုးသမးီ ၃၀ ရာခုိင�်�နး်၏ ကျူးလွနသ်ူမှာ သူစိမ်းြဖစ်ေ�ကာငး် 

ေြဖဆို�ပီး ၂၂ ရာ ခုိင�်�နး်မှာ မိသားစုဝင ်ြဖစ်ေ�ကာငး် ေြဖဆို�ကသည်။ 

ဖခငမ်ျား�ငှ့ ်ပေထးွများမှအပ ကျူးလွနသ်ူများ အများစုမှာ 

အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ၏ အမျိုးသား မိသားစုဝငမ်ျား ြဖစ်�ကသည်။  

 

ဤေလလ့ာမ�အရ ထိငုး်�ိငုင်�ိှံ ကုိယ်ဝနေ်ဆာငဖူ်းသည့် 

အမျိုးသမးီများ၏ ၄ ရာခုိင�်�နး်သည် ကုိယ်ဝနေ်ဆာငေ်နစဥ်အတွငး် 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်။ 

အမျိုးသမးီများအေနြဖင့ ်ကုိယ်ဝနမ်ေဆာငမ်ီ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲရပါက ကုိယ်ဝနေ်ဆာငက်ာလ၌ 

အ�ကမ်းဖက်ခံရမ� ရာခုိင�်�နး်သည် သသိသိာသာ ြမင့တ်က်သွားသည်။ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ဖူးသည့် �မို� ြပ�ိှ အမျိုးသမီး 

၁၈ ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်ြပည်နယ်ထ�ိှဲ အမျိုးသမးီ ၁၁ ရာခုိင�်�နး်က 

ကုိယ်ဝနေ်ဆာင ်စဉ်ကာလအတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ�များ ဆက်လက် 

�ကံုေတွ�ရေ�ကာငး် ေြဖ�ကားထားသည်။ 

  

ဗီယက်နမ်�ိငုင် ံ

၂၀၀၉ ခု�စှ်တွင ်ဗီယက်နမ်�ိငုင်�ိှံ အမျိုးသမးီများအေပါ် 

အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� ဆိုငရ်ာ အမျိုးသားအဆင့ ်ေလလ့ာမ�၁၅ကုိ 

ဗီယက်နမ်�ိငုင်၏ံ စာရငး်အငး် �ုံးမှ ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည။် 

ဤေလလ့ာမ�ကုိ WHO ၏ နည်းပညာ အေထာက်အကူြဖင့ ်ကျား၊မ 

တနး်တူညီမ�ေရး ဆိုငရ်ာ ကုလသမဂ��ငှ့ ်ဗီယက်နမ် အစိုးရ ပူးတဲွ 

အစီအစဉ်က ေဆာငရွ်က်ခ့ဲြခငး်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါေလလ့ာမ�တွင ်

WHO၏ အမျိုးသမီးများ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အမိ်တွငး် 

အ�ကမ်းဖက်မ�အေပါ် �ိငုင်ေံပါငး်စံု ေလလ့ာမ�အတွက် 

ေရးဆွထဲားသည့် သုေတသန နည်းပညာကုိ အသံုးြပုထားသည်။ 
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ထိနုမူနာလူဦးေရတွင ်�ိငုင်တံစ်ဝှမ်းကုိ ကုိယ်စား ြပု�ိငုသ်ည့် အသက် ၁၈ 

�စှ်�ငှ့ ်၆၀�ကား အမျိုးသမီး ၄၈၃၈ ဦး ပါဝငသ်ည။် 

 

IPV �ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ ေလ့လာမ�အရ ဘဝတစ်ေလ�ာက်တွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ၊ 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ �ငှ့ ်စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးေသာ 

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမးီများ အချိုးသည် ၅၈ ရာခုိင�်�နး် အထ ိ

ြမင့မ်ား�ပီး လွနခ့ဲ်သည့် ၁၂ လအတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံအမျိုးမျိုး 

�ကံုေတွ� ခ့ဲေသာ အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမီးမှာ ၂၇ 

ရာခုိင�်�နး်ြဖစ်သည်။ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ IPV �ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်

ခငပ်ွနး်၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� ခံစားခ့ဲရေသာ 

အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးသည့် အမျိုးသမးီ ၃၂ ရာခုိင�်�နး်�ငှ့ ်စစ်တမ်းမေကာက်မီ ၁၂ 

လအတွငး်တွင ်၆ ရာခုိင�်�နး် �ိှသည်။ ကုိယ်ဝနေ်ဆာငဖူ်းေသာ အမျိုးသမီး ၅ 

ရာခုိင�်�နး်သည် ၎ငး်တုိ ့ ခငပ်ွနး်၏ �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

ကုိယ်ဝနေ်ဆာငက်ာလအတွငး် အနည်းဆံုး တ�ကိမ် ေတွ� �ကံုခ့ဲရသည်။ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�သည် ဆက်ဆေံရးတခု၏ 

အေစာပိုငး်တွငစ်တငေ်လ့�ိှ�ပီး အသက်အရွယ်�ကီးလာသည်�ငှ့ ်

ေလျာ့ကျသွားသည်ကုိ ေတွ� �ိှရသည်။ 

 

ထိုအ့ြပင ်အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမးီများအေနြဖင့ ်၎ငး်တုိ ့ ဘဝတွင ်

ခငပ်ွနး်၏ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ �ကံုေတွ� ခ့ဲရသူ  ၁၀ ရာခုိင�်�နး်၊ 

�ပီးခ့ဲသည့် ၁၂ လအတွငး် �ကံုေတွ� ခ့ဲရသူ ၄ ရာခုိင�်�နး်�ိှသည်။ တဖန ်

ခငပ်ွနး်၏ �ုပ်ပိုငး် ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ဘဝတွင ်

�ကံုေတွ� ခ့ဲဖူးသည့် အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ အမျိုးသမီး ၃၄ ရာခုိင�်�နး်၊ 

လွနခ့ဲ်သည့် ၁၂ လအတွငး် ၉ ရာခုိင�်�နး်�ိှသည်။ ခငပ်ွနး်၏ စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်ခံစားခ့ဲရသည့် အမိ်ေထာငြ်ပုဖူးေသာ 

အမျိုးသမးီများ၏ အချိုးသည် ၅၄ ရာခုိင�်�နး် �ိှ�ပီး စစ်တမ်း မတုိငမ် ီ၁၂ 

လအတွငး် ၂၅ ရာခုိင�်�နး် �ိှ�ကသည်။ ထို ့ြပင ်အမျိုးသမီး ၉ ရာခုိင�်�နး်သည် 

၎ငး်တုိဘ့ဝတွင ်စီးပွားေရးဆိုငရ်ာ ဖိ�ှပ်ိမ�များ�ငှ့ ်ရငဆ်ိုင�်ကံုေတွ� ခ့ဲသည်။ 

 

ခငပ်ွနး်မှလဲွ၍ အြခားကျူးလွနသ်ူများမှ အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ေလလ့ာမ�အရ အသက်၁၅�စှ် ေနာက်ပိုငး် 

ခငပ်ွနး်မဟုတ်ေသာအြခားသူတစ်ဦးမှ ကျုးလွနေ်သာ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ အမျိုးသမးီ ၁၀ရာခုိင�်�နး်  ခံစားရ�ပီး ၂ 

ရာခုိင�်�နး်မှာ  လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်�ကံုေတွ� ခ့ဲရသည်။ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�အမျိုးအစားကျုးလွနသ်ူအများစုမှာ 

မိသားစုဝငမ်ျား (၆၅ ရာခုိင�်�နး်)ြဖစ်�ကသည်။ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလွနသ်ူများသည် သူစိမ်းများ�ငှ့ ်ချစ်သူရည်းစားများ 

ြဖစ်ေလ့�ိှ�ပီး မိသားစုဝငမ်ျား ြဖစ်ခဲသည်။ ေလ့လာမ�အရ အမျိုးသမီး ၃ 

ရာခုိင�်�နး်သည် အသက် ၁၅�စှ်မတုိငမ်ီ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာေစာ်ကားမ�ကုိ 

�ကံုေတွ� ခ့ဲ�က�ပီး ကျူးလွနသ်ူအများစုသည် သူစိမ်းများြဖစ်�က�ပီး 

အချို� မှာမိသားစုဝငမ်ျား�ငှ့ ်အြခားသူများြဖစ်သည်။ 

 

အ�ကမ်းဖက်မ�၏အကျိုးဆက်များအရ ၎ငး်တုိ၏့ခငပ်ွနး်၏ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာသိုမ့ဟုတ် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

ခံစားခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ၏ ၂၆ ရာခုိင�်�နး်သည ်

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေသာဒဏရ်ာများကုိ ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရ�ပီး 

၎ငး်တုိအ့နက် ၆၀ ရာခုိင�်�နး်သည် တစ်�ကိမ်ထက် ပို၍ဒဏရ်ာရ�ိှခ့ဲ�ပီး 

၁၇ ရာခုိင�်�နး်သည် အ�ကိမ်ေပါငး်များစွာ ဒဏရ်ာရ�ိှခ့ဲသည။် 

IPV �ငှ့ ်ရငဆ်ိုငခ့ဲ်ဖူးေသာ အမျိုးသမီးများသည် 

ကျနး်မာေရးမေကာငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရး အလွန ်

ညံဖ့ျငး်�ကသည်။ထိအုမျိုးသမီးများသည် လမ်းေလ�ာက်ြခငး်�ငှ့ ်

ေနစ့ဉ်လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများြပုလုပ်ရနခ်က်ခဲြခငး်၊ နာကျငမ်��ငှ့ ်

မှတ်ဥာဏဆ်ံုး�� ံးမ�ြပဿနာများ�ငှ့ ်စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာဒကု�များကုိ 

ခံစားရသည်။ 

 

စစ်တမ်းအရ ကေလးသူငယ်များအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�သည် 

အမျိုးသမးီများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်ေသာ ကျူးလွနသ်ူတစ်ဦးတည်းမှ 

ြပုလုပ်ေသာ ဆက်စပ်မ�များ�ိှသည်။ အသက် ၁၅ �စှ်ေအာက် 

ကေလး�ိှေသာ အမျိုးသမီးများအနက် ၂၄ ရာခုိင�်�နး်သည် 

၎ငး်တုိ၏့ခငပ်ွနး်မှ ကေလးများအား  

ကုိယ်ထလိက်ေရာက်ေစာ်ကား�ကသည်။ 

�ကမ်းတမ်းေသာခငပ်ွနး်�ိှခ့ဲေသာ အမျိုးသမးီများသည် 

၎ငး်တုိ၏့သားသမီးများအား �ုိက်�က်ှြခငး်ကုိ 

�စှ်ဆပိုခံရဖွယ်�ိှေ�ကာငး်�ငှ့ ်ခငပ်ွနး်သည်က 

ဇနးီသည်အားြပငး်ထနေ်သာအ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလွနလ်�င ်ပို၍ 

ပငြ်ဖစ်�ိငုသ်ည်။ လက်တဲွေဖာ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

�ကံုေတွ�ရေသာအမျိုးသမီးများတွင ်အြခားအမျို းသမီးများထက် 

�ုိက်�က်ှခံဖူးေသာမိခင�ိှ်�ိငုေ်ချ ပိုများသည်။ ထိအုမျိုးသမီးများ၏ 

လက်တဲွေဖာ်သည်လညး် ၎ငး်တုိမ့ိခငအ်ား �ုိက်�က်ှခံရြခငး် (သို)့ 

ကုိယ်တုိငက် ကေလးဘဝတွင ်�ုိက်�က်ှခံခ့ဲရ�ိငုေ်ြခပိမုျားပါသည်။ 

 

အကူအညီေတာငး်ခံေသာ အြပုအမူများအေနြဖင့ ်ခငပ်ွနး်၏ 

�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ၊ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�ခံရေသာအမျိုးသမီး 

၈၇ ရာခုိင�်�နး်သည် တရားဝင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ (သို)့ 

အာဏာပိုငမ်ျားဆမီှ အကူအညီမေတာငး်ခ့ဲ�ကသကဲသ့ို ့ ၅၀ 

ရာခုိင�်�နး်သည် မည်သူကုိ့မ� ေြပာ�ကားခ့ဲြခငး်မ�ိှေပ။ 

အမျိုးသမးီများအေနြဖင့ ်တစ်စံုတစ်ဦးကုိ ေြပာြပခ့ဲပါက အမျိုးသမီး 

၄၃ ရာခုိင�်�နး်မှာ မိသားစုဝငတ်စ ်ဦး ကုိလညး်ေကာငး် ၂၀ 

ရာခုိင�်�နး်မှာ အမိ်နးီချငး်များကုိလည်းေကာငး်၊ ၁၇ 

ရာခုိင�်�နး်ကသူငယ်ချငး်များကုိလည်းေကာငး် ေြပာ�ကားခ့ဲ�ကသည်။ 
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ခငပ်ွနး်၏အ�ကမ်းဖက်မ�ခံရသည့် အမျိုးသမးီ ၆၀ ရာခုိင�်�နး်သည် 

အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဥပေဒအေ�ကာငး် �ကားဖူးသည်ဟု 

ေြပာ�ကား�ကသည်။  
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၁။ ကေမ�ာဒးီယား၊ အမျိုးသားစာရငး်အငး်�ငှ့က်ျနး်မာေရး ဦး စီးဌာန��န�်ကားေရးမ�းချုပ်၊ ကေမ�ာဒးီယားလူ ဦး ေရ�ငှ့က်ျနး်မာေရးစစ်တမ်း 

၂၀၀၀၊ (ဖ�မ်ွးပင၊် ၂၀၀၁) 

၂။ ကေမ�ာဒးီယား၊ အမျိုးသားစာရငး်အငး်ဌာန�ငှ့က်ျနး်မာေရး��န�်ကားေရးမ�းချုပ်၊ ကေမ�ာဒးီယားလူ ဦး ေရ�ငှ့က်ျနး်မာေရးစစ်တမ်း ၂၀၀၅ 

(ဖ�မ်ွးပင၊် ၂၀၀၆) 

၃။ အမျိုးသားစာရငး်အငး်ဌာန၊ ကျနး်မာေရး��န�်ကားေရးမ�းချုပ်�ငှ့ ်အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ ICF  ကေမ�ာဒးီယားလူ ဦး ေရ�ငှ့က်ျနး်မာေရးစစ်တမ်း 

၂၀၁၄ 

(ဖ�မ်ွးပင၊် ၂၀၁၅) 

၄။ အမျိုးသားစာရငး်အငး်ဌာန၊ ကျနး်မာေရး��န�်ကားေရးမ�းချုပ်�ငှ့က်ျနး်မာေရး��န�်ကားေရးမ�းချုပ်၊ 

ကေမ�ာဒးီယားလူဦးေရ�ငှ့က်ျနး်မာေရးစစ်တမ်း ၂၀၁၀ (၂၀၁၁) 

၅။ ကေမ�ာဒးီယား၊ အမျိုးသမီးေရးရာ ၀ န�်ကီးဌာန၊ ကေမ�ာဒးီယား�ှိ အမျိုးသမီးကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ဘဝအေတွ�အ�ကံုများစစ်တမ်း (၂၀၁၅) 

၆။ ကေမ�ာဒးီယား၊ အမျိုးသမီးေရးရာ၀န�်ကီးဌာန၊ အမ်ိတွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�အမျိုးသမီးများ အေတွ�အ�ကံု�ငှ့ ်အြခားအ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံများ 

၇။ UNFPA Indonesia၊ ၂၀၁၆ ခု�စ်ှအငဒ်ိနုးီ�ှားအမျိုးသားအမျိုးသမီးများဘဝအေတွ�အ�ကံုစစ်တမ်း (2016 SPHPN)၊ 

အမျိုးသမီး�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ေလလ့ာြခငး် 

- အဓိကေတွ� �ှိချက်များ https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2016_SPHPN_%28VAW_Survey%29_Key_ 

Findings1_0.pdf မှရ�ိငုသ်ည ်

 

၈။ လာအိုြပည်သူဒ့မုိီကရက်တစ်သမ�တ�ိငုင်၊ံ အမျိုးသမီးများ တိုးတက်ေရး အမျိုးသားေကာ်မ�ှင၊် အမျိုးသမီးကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

ဘဝအေတွ�အ�ကံုအေပါ် လာအိုအမျိုးသားစစ်တမ်း ၂၀၁၄: အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ေလ့လာမ� (Vientiane, 2015) 

၉။ ြမနမ်ာ�ိငုင်၊ံ သမ�တ�ိငုင်ကံျနး်မာေရး�ငှ့ ်အားကစားဝန�်ကီးဌာန�ငှ့ ်ICF၊ ၂၀၁၅-၁၆ ခု�စ်ှြမနမ်ာ�ိငုင်လူံ ဦး ေရ�ငှ့က်ျနး်မာေရးစစ်တမ်း 

(၂၀၁၅-၁၆ MDHS) (၂၀၁၇) ခု�စ်ှ။ 

၁၀။ ဖိလစ်ပုိင၊် အမျိုးသားစာရငး်အငး်�ံု း�ငှ့ ်ICF Macro၊ အမျိုးသားလူဦးေရ�ငှ့က်ျနး်မာေရးစစ်တမ်း ၂၀၀၈ (Calverton, Maryland, 

အမျိုးသား 

စာရငး်အငး်�ံု း�ငှ့ ်ICF Macro, ၂၀၀၉) ။ 

၁၁။ ဖိလစ်ပုိငစ်ာရငး်အငး်အာဏာပုိငအ်ဖွဲ� �ငှ့ ်ICF �ိငုင်တံကာ၊ ဖိလစ်ပုိငအ်မျိုးသားလူ ဦး ေရ�ငှ့က်ျနး်မာေရးစစ်တမ်း ၂၀၁၃ (မနလီာ၊ PSA �ငှ့ ်

Rockville၊ ေမရီလနး်ြပည်နယ်၊ ICF၊ ၂၀၁၄) 

၁၂။ ဖိလစ်ပုိင၊် စာရငး်အငး်အာဏာပုိင�်ငှ့ ်ICF ဖိလစ်ပုိငအ်မျိုးသားလူ ဦး ေရ�ငှ့က်ျနး်မာေရးစစ်တမ်း ၂၀၁၇: အဓိကအ��နး်ကိနး်များ (Quezon 

City, Philippines, and Rockville, Maryland, USA: PSA and ICF, 2018) 

၁၃။ Bouhours, B. , C. Wing Cheong, B. Bong and S. Anderson, အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�စစ်တမ်း: 

စငက်ာပူအေပါ်ေနာက်ဆံုးအစီရငခ်စံာ (၂၀၁၃)  

၁၄။ WHO၊ WHO ၏အမျို းသမီးကျနး်မာေရး�ငှ့အ်မျိုးသမီးများအေပါ်အမ်ိတွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� (၂၀၀၅) ။ 

၁၅။ ကုလသမဂ�ဗီယက်နမ်၊ ‘Keeping silent is dying’ ဗီယက်နမ်၌ အမျိုးသမီးများအား အမ်ိတွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ 

အမျိုးသားေလလ့ာမ�မှရလဒမ်ျား 

(၂၀၁၀) ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104  
 

 

 

 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ) 

ြဖစ်ရပ် မှတ်ပံုတငြ်ခငး် ေဖာငပံ်ုစံ -  ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင် ံ

 

 
ြဖစ်ရပ်မှတ်ပုံတငြ်ခငး်ေဖာငပုံ်စံသည် လမ်း��နခ်ျက်များ ေရးသားြပုစုရနအ်တကွ် ပါဝငေ်ြဖဆုိ�ကသူများ�ငှ့ ်

ဒတုိယအ�ကိမ်ေဆွးေ�းွပဲွြပုလုပ်သည့်အချိနတ်ွင ်ေတာငး်ဆုိမ�များအရ ထည့်သွငး်ခ့ဲြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ စံပုံစံအြဖစ် အသံုးြပုရနအ်တကွ် 

မရည်ရွယ်ေသာလ်ည်း ြဖစ်ရပ် မှတတ်မ်းတငသ်ည့်ပုံစံကို ဥပမာအေနြဖင့ြ်ပသ�ိငုပ်ါသည်။ 

လ�ို � ဝှက်- ယခမှုတတ်မ်းအား အြခားသမူျားအား မေဝမ�ရပါ။ မိတ� ူတစ်စုံအား ရ�ိှေသာ ဝန်ေဆာငမ်�များအား 

မှတတ်မ်းတငရ်န် ထား�ိှပါ။  

     (ဖုိငနံ်ပါတ_်_________________________________) 

 
 

အပုိငး် ၁ - ကနဦး အချကအ်လကမ်ျား 

က - အ�ကမ်းဖကခ်ံရသ၏ူ အချကအ်လကမ်ျား / တရားလိ)ု  
အ�ကမ်းဖကခ်ံရသ၏ူ အမည် :   

ေမွးေန ့ -  အသက် -  လူမ�ေရးအေြခအေန  

 
        အမ်ိေထာင�ိှ် 

အပျို/အမ်ိေထာငမ်�ိှ 

အမ်ိေထာငကဲွ် 

တရားဝင ်ကွာ�ှငး်�ပီး 

မုဆိုးမ/ မုဆိုးဖုိ 

အြခား (ေဖာ်ြပရန်) :    

ေမွးသည့်ေနရာ -   

လူမျိုး -  �ိငုင်သံား -  

ပညာေရး -  အလပ်ုအကိုင-်  

ကေလး�ိှပါက ကေလးအေရအတက်ွ။  

၁။ အမည် --------------------------------------- 

    ကျား/မ -------- အသက် ------------- ေမွးသက� ရာဇ် -----------

------ 

 

၂။ အမည် --------------------------------------- 

    ကျား/မ -------- အသက် ------------- ေမွးသက� ရာဇ် -----------

------ 

 

၃။ အမည်◌္ --------------------------------------- 

    ကျား/မ -------- အသက် ------------- ေမွးသက� ရာဇ် -----------

------- 

 

၄။ အမည် --------------------------------------- 

    ကျား/မ -------- အသက် ------------- ေမွးသက� ရာဇ် ------------------ 

 

၅။ အမည် --------------------------------------- 

    ကျား/မ -------- အသက် ------------- ေမွးသက� ရာဇ် ------------------ 

 

၆။ အမည် --------------------------------------- 

    ကျား/မ -------- အသက် ------------- ေမွးသက� ရာဇ် ------------------ 
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 မသနစွ်မ်းြဖစ်မ� - အ�ကမ်းဖက်ခံရသူသည် မသနစွ်မ်းသူတစ်ဦးလား။    ဟတု်ပါသည်                                   မဟုတ်ပါ     

မသနစွ်မ်းသူတစ်ဦးြဖစ်ပါက အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ၏ မသနစွ်မ်းမ�အမျိုးအစားကို ေဖာ်ြပပါ။ ---------------------------------------------------- 

ေနရပ်လိပ်စာ - ဆက်သွယ်ရန ်ဖနုး်နပံါတ် -  

(အ�ကမ်းဖက်ခံရသူသည် ကေလးတစ်ဦးြဖစ်ပါက) 

အေဖ       (သိုမ့ဟုတ)် အေမ (သိုမ့ဟတု)် အုပ်ထနိး်သူ   အမည် - ------------------------------------------------------------------ 

ေနရပ်လိပ်စာ -  ဆက်သွယ်ရန ်ဖနုး်နပံါတ် -  
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ခ - ြဖစ်စဉ် 

ကျား၊ မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ� �ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် အ�ကမ်းဖက်မ�ပုံစံ - တစ်ခုထက် ပုိြဖည့်�ိငုပ်ါသည်။ 

လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

 
                          လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ထိပါးေ�ာှင့ယှ်က်မ�                  မဖယ်ွမရာ လှစ်ဟြပသမ�                                         

                       မဖွယ်မရာ ကိုယ်ထလိက်ေရာက်မ�         အဓမ�ြပုကျင့မ်� 

       ရင�်ှးီက�မ်းကျငသ်လူက်တွေဲဖာ် သိုမ့ဟုတ ်အမ်ိတငွး် အ�ကမ်းဖက်မ� 

 
 �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ      �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ          စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ     စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ 

 

အြခား �ိှပါက ေဖာ်ြပရန် - ------------------------------------ 

အ�ကမ်းဖကမ်�ြဖစ်သည့်ေနရာ -  ေနရ့က် -  အ�ကမ်းဖကမ်�ြဖစ်သည့်အချနိ် -  

ြဖစ်ရပ်ေဖာ်ြပချက် (ြဖစ်စဉ်အေြခအေနများကို အကျဉ်းချုပ်ေဖာ်ြပပါ။ ြဖစ်ပွားခဲ့ပုံ�ငှ့ ်ေနာက်ဆက်တွြဲဖစ်စဉ်ကို အတိအကျေဖာ်ြပပါ။) - 

လိုအပ်ပါက ေနာက်ထပ်စာရွက်များတငွ ်ေရးသား�ပီးတွထဲားပါ။  

 

တိငု�်ကားချက်/ ြပစ်မ�အတက်ွ စွပ်စွဲချက် -  

ယခုြဖစ်ရပ်သည် အ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလွန်သကူ အ�ကမ်းဖက်ခံရသအူေပါ် ပထမဆံုးအ�ကိမ် ကျူးလွန်သည့် ြပစ်မ�ြဖစ်ပါသလား။ 

မဟုတပ်ါက အ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလွန်သ ူြပုလုပ်ခဲ့သည့် အ�ကမ်းဖက်မ�ရာဇဝငကုိ် ေဖာ်ြပပါ။ 
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ဂ- အ�ကမ်းဖကမ်�ကျူးလန်ွသ ူ/ တိငု�်ကားခရံသ၏ူ အချကအ်လကမ်ျား 

အ�ကမ်းဖကမ်�ကျူးလန်ွသ ူဦးေရ -  

၁။ အမည်  -----------------------------    ကျား/မ -----------------------------------    အသက် ------------------------------ 

 

�ိငုင်သံား  ---------------------------------                                                      လူမျိုး ---------------------------------- 

အမ်ိေထာငေ်ရး အေြခအေန - အမ်ိေထာင�ိှ်              အမ်ိေထာငမ်�ိှ            မုဆိုးဖုိ/ မုဆိုးမ   

 

အလုပ်အကုိင ်--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ေနရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

၂။ အမည် -----------------------------   ကျား/ မ -----------------------------------   အသက် ---------------------------------- 

 

�ိငုင်သံား  ---------------------------------                                                      လူမ် ိ ဳး ---------------------------------- 

အမ်ိ ေထာငေ်ရး အေြခအေန - အမ်ိေထာင�ိှ်              အမ်ိေထာငမ်�ိှ            မုဆိုးဖုိ/ မုဆိုးမ   

 

အလုပ်အကုိင ်--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ေနရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

၃။  အမည် -----------------------------   ကျား/ မ -----------------------------------   အသက် ---------------------------------- 

 

�ိငုင်သံား  ---------------------------------                                                      လူမ် ိ ဳး ---------------------------------- 

 အမ်ိ ေထာငေ်ရး အေြခအေန - အမ်ိေထာင�ိှ်              အမ်ိေထာငမ်�ိှ            မုဆိုးဖုိ/ မုဆိုးမ   

 

အလုပ်အကုိင ်--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ေနရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလွန်သအူား မသပိါက မှတမိ်ေသာ အမှတအ်သားများြဖင့ ်ပုံပန်းသ�ာန်ကုိ ေဖာ်ြပပါ။ 

 အ�ကမ်းဖကမ်�ကျူးလနွ်သသူည် အ�မဲမြပတ ်အ��ရာယေ်ပး �ခိမ်းေြခာကေ်နပါသလား။   ဟတုပ်ါသည်                  မဟတုပ်ါ  

   အ�မဲမြပတ ်အ��ရာယေ်ပး�ခမ်ိးေြခာက်ေနပါက အ��ရာယြ်ဖစ်�ိငုေ်ြခ ဆန်းစစ်ချကတ်စ်ခကုို လုပ်ပါ။ �ပီးလ�င ်အ�ကမ်းဖက်ခံရသအူတကွ်  

  လံုြခံုေရး အစီအမံတစ်ခုကို ေရးဆွအဲေကာငအ်ထည်ေဖာ်ပါ။ 

အ�ကမ်းဖကမ်� ကျူးလနွ်သသူည် (၁၈ �စ်ှေအာက် ) ကေလးသငူယတ်စ်ဦး ြဖစ်လ�င ်မိဘများ၏အမည်များ (သိုမ့ဟတု)် အပ်ုထနိ်းသအူမည် ကို ေရးပါ။  

 

ေနရပ်လပ်ိစာ  - ေတာ်စပ်ပုံ - 
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ဆက်သယွရ်န် ဖုန်းနပံါတ ်-  
ဃ -  သက်ေသ (လိုအပ်ပါက ေနာက်ထပ် စာမျက်�ာှ ထပ်တိးုပါ) 

အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာ �ငှ့ ်ဆက်သယွရ်န် ဖုန်းနံပါတ-် 

 

�ကံု ေတွ� ခ့ဲရေသာ ြဖစ်ရပ်ကိုေဖာ်ြပပါ။ 
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မီှြငမ်း။ ။ ကျား၊ မ ေရးရာ အေြခြပုအ�ကမ်းဖက်ခံရသအူမျိုးသမီးများအတကွ် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ချကမ်ျား - ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျားအတကွ် လမ်း��န် 

(ဖ�မ်ွးပင၊် ၂၀၁၇)

င -  ေဆာငရွ်က်ခ့ဲေသာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ/ ယခု ေမးြမန်းချက်မတိုငခ်င ်ရ�ိှခ့ဲေသာ ဝန်ေဆာငမ်�များ 

 

  ြဖစ်စဉ်ကုိ တိငု�်ကားခဲ့ဖူးပါသလား။   တိငု�်ကားခဲ့ဖူးပါသည်။                              မတိငု�်ကားဖူးပါ။ 

 

ြဖစ်စဉ်ကုိ ဘယ်�စှ်�ကိမ်တိငု�်ကားခဲ့ဖူးပါသလဲ။ အ�ကိမ်ေရ ေရးပါ ---------------------------------------- 

 

 

ြဖစ်စဉ်ကို မည်သူက့ို တိငု�်ကားခဲ့သနည်း။ တိငု�်ကားခဲ့ေသာ ေနစဲွ့ တိငု�်ကားမ�အေပါ် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေပးမ� 

ရဲ/ လံုြခံုေရး ဝန်ထမ်း   

အမည် �ငှ့ ်လိပ်စာ   

ေဒသ အာဏာပုိငမ်ျား (ဥပမာ - အစုအဖဲွ� ေကာငစီ်၊ 

ရွာသ�ူကီး) 
  

 အ�ကမ်းဖကခ်ံရသသူည် လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ ပ့ံပုိးေပးသည့် ဝန်ေဆာငမ်�များကို ရ�ိှ�ပီး�ပီလား။              ရ�ိှ�ပီးပါ�ပီ။                  မရ�ိှေသးပါ။  

 

ရ�ိှခဲ့ေသာ ဝန်ေဆာငမ်� အမျိုးအစားများ ေနစဲွ့ ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ ူ

ေကာငး်ဆလဲလ်ငး်   

ဥပေဒေရးရာ ဝန်ေဆာငမ်�   

ေဆးကုသြခငး်   

အြခား   

 အြခားဝန်ေဆာငမ်�များ / ေဆာငရွ်က်ချက်များ လိုအပ်ပါသလား။        လိုအပ်ပါသည်။                             မလိုအပ်ပါ။   

 

အြခား ဝန်ေဆာငမ်�များ လိုအပ်ပါက  အပုိငး် ၂ - ဆန်းစစ်ြခငး်၊ ဝန်ေဆာငမ်�များ�ငှ့ ်လ�ဲေြပာငး်ရန် အစီအစဉ် လမ်း��နခ်ျက် ကို  �ကည့်ပါ။   
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အပုိငး် ၂ - ဆန်းစစ်ြခငး်၊ ဝန်ေဆာငမ်�များ�ငှ့ ်လ�ေဲြပာငး်ရန် အစီအစဉ် လမ်း��န်ချက ်

What are the services or actions that she needs or wants? Share with her the different options 

for actions/services (Use additional pages if needed for more services) 
အ�ကမ်းဖကခ်ံရသ ူအတကွ် လက်ငငး် လိုအပ်ချက ် သမူ 

အလို�ိှ 

မ�ိှ 

ေမးြမ

န်းပါ။ 

ေဆာငရွ်က်ရန် 

အစီအစဉ် (ယခု 

ပုံစံြဖည့်သည့် ေနရ့က)် 

အြခားသို ့ လ�ဲေြပာငး်ပါက မည်သူထ့သံို ့ 

လ�ဲေြပာငး်ပါသနည်း။ 

လ�ဲေြပာငး်��န်းပုိသ့ည့်ပုံစံအား တကိျေသချာစွာ�ငှ့ ်

ြပည့်စုံစွာြဖည့်ပါ။ 

မှတ်ချက်များ၊ အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ၏ 

တုံ ့ြပနခ်ျက်များ၊ ြပနလ်ည်ချိနး်ဆိုရန�်ငှ့ ်

ဆက်လက်လုပ်ေဆာငရ်နအ်ချက်များ စသည် 

ေဆာငရွ်က်�ပီး

စီး 

အြခားသို ့

လ�ဲေြပာငး် 

ကျန်းမာေရး      
ထိခိုက်ဒဏရ်ာများအတွက် အေရးေပါ် ကုသမ�      
မ�ခငး်ေဆးပညာဆိုငရ်ာ စစ်ေဆးမ�      

ဥေပေဒရးရာ      
ဥပေဒဆုိငရ်ာ ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငြ်ခငး်      
ဥပေဒေရးရာ ကိုယ်စားြပုရပ်တည်ေပးြခငး်      
တိုငတ်နး်ြခငး်      
အြခား (ေရးသားပါ)      
လုံြခံုေရး အစီအမံ (အ��ရာယ်ြဖစ်�ိငုမ်� ဆန်းစစ်ချက်�ငှ့ ်လုံြခံုေရး 

အစီအစဉ် လမ်း��န်ကုိ အသံးုြပုပါ။) 
     

ခုိလ�ံ�ိငုေ်သာ ေနရာ      
Drop in စငတ်ာ      
အြခား (ေဖာ်ြပပါ)      
ေကာငး်ဆလဲ်လငး်      
အေြခခံေကာငး်ဆဲလ်လငး်      
ေရ�ှည်ေကာငး်ဆဲလ်လငး်      
အြခား(ေဖာ်ြပပါ)      

စီးပွားေရးဆိုငရ်ာ      
အေရးေပါ်အေထာကအ်ပ့ံ      
အလုပ်အကိငု ်လမ်း��နမ်�      
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် သငတ်နး်      
အြခားဝန်ေဆာငမ်�များ (ေရးသားပါ)      
 
ေရးသားြပုစုသူ -------------------------------------                                                                     ေနစ့ွဲ --------------------------------------------- 

                    တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေပးသူ/ တာဝန�ိှ်သူ/ ေမးြမနး်သူ 

အတည်ြပုသူ --------------------------------------- 

                 ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူသူ၏ အမည်�ငှ့ ်လက်မှတ်                                                              ေနစ့ွဲ -------------------------------------------------- 



 

 

 

 



 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ ဂ 

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင် ံ- အြခားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအား 

သတငး်အချက်အလက်ေပး�ိငုေ်�ကာငး် သေဘာတူညီချက်  
 
 

 

ယခုခွင့ြ်ပုချက်ပံုစံသည် လမ်း��နြ်ပုစုရနအ်တွက် ပါဝငေ်ြဖဆို�ကသူများ�ငှ့ ်ဒတိုယအ�ကိမ်ေဆွးေ�းွပွဲြပုလုပ်သည့်အချိနတွ်င ်

ေတာငး်ဆိုမ�များအရ ထည့်သွငး်ခဲ့ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ စံပံုစံအြဖစ် အသံုးြပုရနအ်တွက် မရည်ရွယ်ေသာ်လည်း ခွင့ြ်ပုချက်ပံုစံကုိ 

ဥပမာအေနြဖင့ြ်ပသ�ိငုပ်ါသည်။ 

. 

 
အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ/ တရားလုိ၏ အမည် မှတ်ပံုတငအ်မှတ်:    

 
 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူ ေနရာ  
 
ယခုေဖာငပုံ်စံအား အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ/ တရားလုိ သိုမ့ဟုတ် အုပ်ထိနး်သူအား ၎ငး်တိုန့ားလည်သည့် ဘာသာစကားြဖင့ဖ်တ်ြပပါ။ 
ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများစာရငး်ကို စစ်ြခငး် �ငှ့ ်အချက်အလက်များေဝမ�ရနခ်ွင့ြ်ပုလုိသည့် သူများကို 
ေရွးချယ်ြခငး်ြပုလုပ်�ပီး လက်မှတ်ထိးုြခငး်ြပုလုပ်ရနအ်တွက် ေသချာစွာ�ှငး်ြပပါ။ အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ/ တိုင�်ကားသူသည် 
စာရငး်များထမှဲ မေရွးလုိလ�ငလ်ည်း မေရွးချယ်ပဲ ေန�ိငုပ်ါသည်။ အ�ကမ်းဖက်ခံရသူသည် စာေရး စာဖတ်မတတ်ပါကလည်း 
ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူက ��တ်ြဖင့သ်ေဘာတူညီချက်ရယူသင့�်ပီး သူမကိုယ်စား မှတ်ချက်ေရးထားသင့သ်ည်။ 

က�နမ်,  သည ်   အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ/ တုိင�်ကာ    

 
အား က�နမ်ေတွ� �ကံုခဲ့ရသည့် ြဖစ်ရပ်�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး ေအာက်ေဖာ်ြပထားသည့် သတငး်အချက်အလက်များအား မ�ေဝရန ်ခွင့ြ်ပုပါသည်။ 

 

 
: 

 
• က�နမ်၏ြဖစ်ရပ်မှတ်တမ်းတငသ်ည့်ပံုစံတွင ်ပါဝငေ်သာအချက်အလက်များအား က�နမ်ေရွးချယ်ခွင့ြ်ပုထားသည့် 

အြခားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအား ေဝမ�ရန ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူကုိ သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ေပးပါသည်။ 

ထိုသိုခ့ွင့ြ်ပုချက်ေပးြခငး်သည် လုံြခံုေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ၊ လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ �ငှ့ ်ဥပေဒဆိုငရ်ာ 

အကူအညီများကုိ ရ�ိှ�ိငုရ်နအ်တွက် ြဖစ်ေ�ကာငး် နားလည်ပါသည်။ 

•  

• ေဝမ�ေသာ အချက်အလက်များအား ေလးစားမ��ိှ�က�ပီး လ�ို� ဝှက်ေပးထား�ကမည်ဟု  နားလည်ပါသည်။ 

က�နမ်ေတာငး်ဆိုသည့် အကူအညီကုိ ေပးရနအ်တွက် လုိအပ်မှသာ အြခားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူအား ဖွင့ဟ်မည်ဟု 

နားလည်ပါသည်။ 

•  

• အချက်အလက်များအား ထုတ်ေဖာ်ေဝမ�ြခငး်ေ�ကာင့ ်သက်ဆိုငရ်ာ အဖဲွ�အစည်း (သိုမ့ဟုတ်) 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူက က�နမ်ထံသို ့ လာေရာက်ေမးြမနး်ေြပာဆိုမည်ဟု နားလည်ပါသည်။ မည်သည့်အချိနတွ်ငမ်ဆို 

အချက်အလက်များအား ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခငး်�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် က�နမ်၏ စိတ်ဆ��ကုိေြပာငး်လဲ�ိငုေ်သာ 

အခွင့အ်ေရး�ိှပါသည်။ 

•  



 

 

 
 
သတငး်အချက်အလက်များအား ေအာက်တွငေ်ြပာြပထားေသာ သူများအား ေဝမ��ိငုေ်�ကာငး် ခငွ့ြ်ပုပါသည်။ 
(ခွင့ြ်ပုလုိသည်ကို အမှတ်ြခစ်ပါ။ လုိအပ်ပါက အမည်၊ ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများ၏ အမည်ကို ေရးသားေဖာ်ြပ ေရွးချယ်ပါ) 
 

ခွင့ြ်ပုသ ည်   ခွင့မ်ြပုပါ  
  ေဒသဆိုငရ်ာ အာဏာပုိငမ်ျား (သတ်မှတ်ချက်ေဖာ်ြပပါ) 

  ရဲ (သတ်မှတ်ချက် ေဖာ်ြပပါ) 

  ေဆးကုသမ��ငှ့ ်ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ (သတ်မှတ်ချက်ေဖာ်ြပပါ) 

  လုံြခံုေသာ ေနရာထုိငခ်ငး်၊ ခိုလ�ရံာေနရာ (သတ်မှတ်ချက်ေဖာ်ြပပါ) 

  ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ (သတ်မှတ်ချက်ေဖာ်ြပပါ) 

  �စ်ှသမ့်ိေဆွးေ�းွတိုငပ်ငြ်ခငး် (သတ်မှတ်ချက်ေဖာ်ြပပါ) 

  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်မ�အတွက် အေထာက်အကူများ 

် ် ် ်ြ ါ    အြခား (သတ်မှတ်ချက်ေဖာ်ြပပါ) 

  အြခား (သတ်မှတ်ချက်ေဖာ်ြပပါ) 

  အြခား (သတ်မှတ်ချက်ေဖာ်ြပပါ) 

 
အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ/ တိုင�်ကားသူ၏ လက်မှတ် (သိုမ့ဟုတ်) လက်ေဗွပုံစံ -------------------------------------------------------------

-----( သိုမ့ဟတု် အ�ကမ်းဖက်ခံရသူသည် ၁၈ �စ်ှေအာက်ြဖစ်ပါက မိဘ/ အုပ်ထိနး်သူ) 

 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ရန ်ကူညီေပးသူ/ တာဝန�်ှိသူ/ ေမးြမနး်သူ လက်မှတ် -------------------------------- ေနစဲွ့ -----------------------

----- 

 

မီှြငမ်း။ ။ ကျား၊ မ ေရးရာ အေြခြပုအ�ကမ်းဖက်ခံရသအူမျိုးသမီးများအတကွ် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ချကမ်ျား - ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျားအတကွ် 
လမ်း��န် (ဖ�မ်ွးပင၊် ၂၀၁၇) 
 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားအေပါ် 

အ�ကမး်ဖက်မ�များ�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး အာဆယီံအဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားအတွငး် 

ြပုလုပ်ခဲသ့ည့် ကုနက်ျစရိတ်များဆိငုရ်ာ ေလလ့ာချက်များမှ 

ေတွ� �ှိချက်များ အ�စှ်ချုပ် 
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 ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များသည် ကုန်ကျစရိတ်များဆုိင်ရာ 

ေလ့လာချက်များမှ ေကာက်��တ်ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

အာဆီယံအဖဲွ�ဝင်�ိုင်ငံများ၏ ကုန်ကျစရိတ်များဆုိင်ရာ 

ေလ့လာမ�များ�ှင့်ပတ်သက်�ပီး �ပီးြပည့် စုံသည့်  သုံးသပ်ချက် သုိမ့ဟုတ် 

အ�ှစ်ချုပ် မဟုတ်ပါ။   

ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင် ံ
UN Women VAWဆိုငရ်ာကုနက်ျစရိတ် ေလ့လာချက် 

 
အဓိကေတွ� �ှိချက်များ 

 
                   

• ရနပ်ံုေငစွီးဆငး်မ�တွင ်��ပ်ေထွးမ�များ�ှိ�ပီး 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များအတွက် အစိုးရမှ 

တိုက်�ိုက်ေထာက်ပံ့ေသာ ထငသ်ာြမငသ်ာ�ှိသည့် 

ရနပ်ံုေငရွ�ှိရန ်ခက်ခဲသည်။ 

• အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�များအား တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ေပါငး်စပ်ထားသည့်ရနပံ်ုေင ွ

မ�ိှပါ။ 

• ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်�ိှံ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�မှ 

လွတ်ေြမာက်လာသူများ၏ ဘဝခရီးများ 

•  
 
 
၂၀၁၂ ခု�စှတွ်င ်အာ�ှ ပစိဖိတ်ေဒသဆုိငရ်ာ UN Women �ုံး (ROAP)၊ 
ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်ဆုိံငရ်ာ UN Women �ငှ့ ်ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင် ံဂျနဒ်ါ�ငှ့ ်

ဖံွ� �ဖိုးေရး ဌာနတုိပ့ူးေပါငး်�ပီး အမျိုးသမးီများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 

ကုနက်ျစရိတ်များကုိ ေလလ့ာမ�တစ်ခလုုပခ်ဲ့သည်။ အဆုိပါ ေလလ့ာမ�မှာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိေတွ� �ကံုခံစားခဲ့ရေသာ အမျိုးသမီးများအတွက် 

က�ေပါငး်စံုမတုံှ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေပးသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ကုိ 

ေဆာငရွ်က်�ိငုရ်နအ်တွက်  ကျား၊ မ ေရးရာ ထည့်သွငး်စဥး်စားသည့် 

ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝချထားမ� (Gender Responsive Budgeting) နည်းလမး်ကုိ 

အသုံးြပုခဲ့ပါသည်။ အဆုိပါေလလ့ာမ�အစရီငခ်စံာ၏ အမည်မှာ 

“အ�ကမး်ဖက်မ�ကုိ ေတွ� �ကံုခစံားခဲ့ရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအတွက် ဘက်ေပါငး်စံမုှ တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေပးသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များဆုိငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်များ - ကျား၊ မ ေရးရာ 

အေလးထားသည့ဘ်တ်ဂျက်ခွဲေဝချထားမ�နည်းလမ်း (ကမ�ာဒးီယား�ိငုင်၏ံ 

အေတွ�အ�ကံု)” ၁ ြဖစ်ပါသည်။ 

 
UN Womenသည် ကျား၊ မေရးရာ ထည့်သွငး်သည့် 

ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝချထားမ�နည်းလမ်းကို 

ယခုေလလ့ာမ�ေဆာငရွ်က်ြခငး်�ငှ့အ်တူ 

ေဖာ်ထုတ်ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ေရးဆွရဲာတွင ်�ိငုင်တံွငး် 

ဒမုိီကေရစီဖွံ� �ဖိုးေရးဆိုငရ်ာ �ိငုင်အံဆင့ေ်ကာ်မတီ၊ 

ြပည်တွငး်ြပည်ပ NGO များ�ငှ့ ်

�ိငုင်တံကာဖွံ� �ဖိုးေရးအဖွဲ�အစည်းများထံမှ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

သက်ဆိုငရ်ာဝန�်ကီးဌာနများ၏ ဘတ်ဂျက်�ငှ့ ်မူဝါဒများကို 

ေလလ့ာခဲ့ပါသည်။ ေြမြပငသ်တငး်အချက်အလက်များကိုလည်း 

Battambang �ငှ့ ်Kampong Cham ြပည်နယ်�စ်ှခု�ှိ ေဒသများတွင ်

ေကာက်ယူခဲ့သည်။  
 

 
ဘတ်ဂျက်ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များရ�ှိ�ိငုမ်� အကန ့အ်သတ်ြဖစ်ေနြခငး်မှာ 

ယခုေလလ့ာမ�ြပုလုပ်ရာတွင ်အခက်အခဲြဖစ်ပါသည်။ အစုိးရအဆင့တ်ိုငး်တွင ်

ဘတ်ဂျက်ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များမ�ေဝရန ် တွန ့ဆု်တ်မ�များ�ှိသည်။ 

ဗဟိုအဆင့တ်ွင�်ှိေသာ �ိငုင်အံဆင့ဘ်တဂ်ျက်မှာ လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ချကမ်ျားထက်စာလ�င ်

ဝနထ်မ်းများအတွက�်ငှ့ ်လုပ်ငနး်လည်ပတ်�ိငုရ်နအ်တကွ် သံုးစဲွေသာ 

ဘတ်ဂျက်များေ�ကာင့ ်အလနွမ်ျားြပားလျက်�ှိသည်ကို ေတွ�ရပါသည်။ 

မြပည့်စုံေသာ မှတ်တမ်းသမ်ိးဆည်းမ��ငှ့ ်ဘ�ာေရး မှတ်တမ်းသမ်ိးဆည်းမ�မှာ 

အစုိးရ�ံုးများတွင ်ပုံမှနလ်ိုေတွ�ရပါသည်။ ေဒသ��ရအုပ်ချုပ်ေရးအဆင့ ်

အာဏာပုိငမ်ျားအားလံုးလိလုိုသည် စာရွက်စာတမ်းများ�ငှ့သ်ာ 

မှတ်တမ်းြပုစု�ကပါသည်။ အလ��ငှမ်ျား�ငှ့ ်NGOများ၏ ဘတ်ဂျက်များကို 

စီမံကိနး်ချက်များအလိကု်သာ ခဲွြခားထား�ကသည်။ 

ထိုကဲသ့ိုမှ့တတ်မ်းတငြ်ခငး်�ငှ့ ်အမျိုးအစားခဲွြခားထားြခငး်စနစ်ေ�ကာင့ ်

သုေတသနလုပ်သူများအေနြဖင့ ် ကျားမ ေရးရာ သိုမ့ဟုတ် 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် စီမံချက်များစာရငး်ကို 

ြပည့်စုံေအာငမ်ြပုစု�ိငု�်ကေပ။ ြပည်နယ်အဆင့�်ငှ့ ်ေဒသ��ရအဆင့မ်ျားတငွ ်

ဂျနဒ်ါ�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့သ်က်ဆုိငသ်ည့် 

လုပ်ငနး်များအတကွ် ရံပုံေငမွျားမှာ လမ်းေ�ကာငး်များစွာမှ ရ�ှိ�ကသြဖင့ ်

အချက်အလက်ြပုစုြခငး်တွင ်တစ်ပုိငး်တစစီ 

လိကု်လံြပုစုရသကဲသ့ို ့ြဖစ်ခ့ဲပါသည်။. 

 

VAW 

ကုနက်ျစရတိ်ေလလ့ာမ�အစီရငခံ်စာသည်ေအာက်ပါတိုက့ိုေလလ့ာေတွ� �ှိခ့ဲသ

ည်။ 

 
“ VAW ကုိတုံ ့ြပနရ်န ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် 
အတိအလငး်ခဲွေဝထားေသာ ြပည်နယ်ဘတ်ဂျက်သည် 
အလွနအ်ကန ့အ်သတ်�ိှသည်။ ေယဘူယျအားြဖင့ ်
ကျားမက�အတွက်ပံ့ပိုးမ�သည် 
အကန ့အ်သတ်�ငှ့အ်စိတ်စိတ်အမ �ာမ �ာြဖစ်ေနသည်။ 
ကွငး်ဆငး်ေလလ့ာမ�မှ အေထာက်အထားများသည် 
အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်ခံရသူများအတွက် 
ဝနေ်ဆာငမ်�အချို� �ိှသည်ဟု ေကာက်ချက်ချသည်။ သိုရ့ာတွင ်
အကျိုးခံစားခွင့ရ်�ိှသူတစ်ဦးအတွက် ကုနက်ျစရိတ်များကုိ 
တွက်�ိငုရ်နအ်တွက် တိကျေသာဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်
ကုနက်ျစရိတ်များကုိ ခဲွြခားထားြခငး်မ�ိှသည့်အတွက် 
အနးီစပ်ဆံုးတွက်�ိငုရ်န ်အခက်အခဲြဖစ်ပါသည်။”၂ 

 
ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်တံငွ ်�ိငုင်တံကာအလ��ှငမ်ျားထံမှ ရံပုံေငရွ�ှိေသာ 

NGOများ�ငှ့ ်အရပ်ဖကအ်ဖွဲ�အစည်းများမှာ အဓိကဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ 

ြဖစ်�ကသည်။ အစုိးရမှ တရားဝငဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်မ�ှိေသာလ်ည်း 

“ေဒသခံ အာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့ ်ဝနထ်မ်းများသည် 

လ�ဲေြပာငး်��နး်ပုိေ့ပးြခငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ည��ိ �ငိး်ေြဖ�ငှး်ေပးြခငး်များကို 

၎ငး်တိုတ့တ်�ိငုသ်ေလာက် ေဆာငရွ်က်ေန�ကသည်ကို သတိြပုမိပါသည်။ 

တစ်ခါတရံ သူတိုစ့ရတိ်ြဖင့ ်သူတို ့ ကူညီေပး�ကပါသည်။”  သုေတသန၏ 
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ေတွ� �ှိချက်များသည် 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�များအား 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်များ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကသ်ည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ပ်တသ်က်သည့် ကုနက်ျစရတိ်များအတကွ် 

သသိာထင�်ှားေသာ စုိးရိမ်ပူပနစ်ရာများ�ငှ့ ်

အြငငး်ပွားစရာများကို ေဖာ်ထတု်ေတွ� �ှရိပါသည်။ ထိအုထတဲွင ်

အ�ကမ်းဖက်ခံရသူအမျိုးသမီးများအတကွ် 

ခရီးသွားလာေရးစရိတ်များလည်း ပါဝငသ်ည်။ အစုိးရ၏ 

ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝချထားမ�မ�ှိြခငး်ေ�ကာင့ ်

တရားမဝငက်ုနက်ျေသာစရတိ်များ၊ 

သွားလာေရးစရတိ်များအပါအဝင ်

အေြခခံကျေသာဝနေ်ဆာငမ်�များကိရု�ှိ�ိငုရ်နအ်တကွ် 

အမျိုးသမီးများမှာ မိမိကိုယ်တိုင ်စုိက်ထတု်သံုးစဲွေနရပါသည်။ 

 

 

လူမ�ေရးေဆာငရွ်က်မ�များအတွက် ဘတ်ဂျက်များစွာ�ိှသည့် 

တစ်ခုတည်းေသာအစိုးရေအဂျငစ်ီမှာ ကျနး်မာေရးဝန�်ကီးဌာန 

ြဖစ်သည်။ သိုေ့သာ်လည်း 

အ�ကမ်းဖက်မ��ကံုေတွ� ခ့ဲရေသာအမျိုးသမီးများအား  

ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ရနအ်တွက် တရားဝငသ်တ်မှတ်ထားေသာ 

ကျင့ဝ်တ်၊ လုပ်ငနး်စဥ်�ငှ့ ်စံ��နး်များ မ�ိှပါ။ ရလဒအ်ေနြဖင့ ် 

ေဒသခံအာဏာပိုငမ်ျားသည် အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ 

တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် မမိိတုိ၏့ 

တာဝနဝ်တ� ရားြဖစ်သည်ဟု ယုံ�ကည်�ကေသာ်လည်း 

လူထအုတွငး် ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များရ�ိှမ� 

စံ��နး်များမှာ သသိာထင�ှ်ားစွာ ကဲွြပားလျက်�ိှပါသည်။ 

အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် ဥပေဒများ�ငှ့ ်

မူဝါဒများအေ�ကာငး် ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့မ်သ�ိှိ�ကေပ။ 

ထိုေ့�ကာင့ ်ရဲဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်ေဒသအာဏာပိုငမ်ျားသည် 

တရားမဝင ်ည�ိ��ငိး်ေြဖ�ှငး်ေပးြခငး်များ�ငှ့ ်

လ�ဲေြပာငး်��နး်ပို ့ြခငး်များကုိ မ�ကာခဏ  

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ေပး�ကပါသည်။ 

 

အ�ကမ်းဖက်မ��ကံုေတွ� ခ့ဲ�ကရေသာ အမျိုးသမီးများအတွက် 

အေရး�ကီးေသာဝနေ်ဆာငမ်�များ တုိးတက်ေစရနအ်တွက် 

အေကာငး်ဆံုးေရတုိနည်းဗျူဟာမှာ 

“အ�မဲအသံုးြပုလျက်�ိှေသာ ဘတ်ဂျက်ထမဲှာ ပမာဏတစ်ခုကုိ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ရပ်တန ့ေ်ရး�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် 

လုပ်ငနး်များေဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် 

သတ်မှတ်အသံုးြပုရနြ်ဖစ်သည်။ 

ထိသုိုေ့ဆာငရွ်က်ေနသည့်တ�ပိုငန်က်တည်းပင ်

က�အားလုံးတွင ်ကျား၊ မ ေရးရာအေလးေပးသည့် 

ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝချထား�ိငုေ်ရးလုပ်ငနး်များကုိလည်း 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာငရ်မည်” ဟု ယခုသုေတသနကေတွ� �ိှခ့ဲသည်။ 

အနမိ့်ဆံုးစံသတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ်ကျင့ဝ်တ်များ၊ လုပ်ငနး်စဉ်များ 

�ငှ့အ်တူ စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမ�င့တ်ငေ်ရးအတွက် 

အရငး်အြမစ်များလုိအပ်ေနေ�ကာငး်ကုိလည်း ယခုသုေတသန၏ 

ေတွ� �ိှချက်များက အားေပးေထာက်ခံလျက်�ိှပါသည်။ 
 

အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်များအတွငး်�ှိ 

လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာထိပါးေ�ာှင့ယ်ှက်မ�ြဖစ်ပွား��နး်�ငှ့ ်

ကုနက်ျစရိတ်များကိုေလလ့ာသည့် CARE အဖွဲ�အစည်း၏ 

သေုတသန 

၂၀၁၇ ခု�စ်ှတွင ် ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်�ံှိ CARE 

အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာအဖွဲ�အစည်းသည် “က��်ပ်ုသေိသာလ်ည်း အလုပ်မထွက�်ိငုပ်ါ 

- ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင် ံအထည်ချုပ်လုပ်ငနး်များ�ှိ လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

ထိပါးေ�ာှင့ယှ်က်ြခငး် ြဖစ်ပွား��နး်�ငှ့ ်ထတုလ်ုပ်မ�ကိထုိခုိက်သည့် 

ကုနက်ျစရတိ်များ”၄  အမည်ြဖင့ ် အစီရငခံ်စာတစ်ေစာင ်ထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။ 

အထည်ချုပ်စက်�ံု ၅၂ �ံုမှ အလုပ်သမား ၁၂၈၇ ဦး (အမျိုးသမီး ၁၀၈၅ ဦး၊ 

အမျိုးသား ၁၉၈ ဦး) ကို ေမးြမနး်ချက်များအရ ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင်၏ံ 

အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်များတွင ်လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ 

ထိပါးေ�ာှင့ယှ်က်ြခငး်သည်စုိးရိမ်ရ�ပီး ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ြ်ဖစ်ေနေသာ 

ြပဿနာြဖစ်ေနေ�ကာငး်ေတွ� �ှရိပါသည်။ 

ေလလ့ာမ�ြပုလုပ်ခ့ဲသည့်အချိနက်ာလတငွ ်အထည်ချုပ်လုပ်သားများ၏ ၈၅ 

ရာခုိင�်�နး်မှာ အမျိုးသမီးများြဖစ်�က�ပီး၊ ထိုအထဲမှ ၂၉ ရာခုိင�်�နး်မှာ �ပီးခ့ဲသည့် ၁၂ 

လတာကာလအတွငး် လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာထပိါးေ�ာှင့ယှ်က်မ�ကို 

ေတွ� �ကံုခ့ဲ�ကရပါသည်။ အဆုိပါေလလ့ာမ�အရ 

ထုတလ်ုပ်မ�ကုနက်ျစရိတ�်ငှ့တ်ကွ်မည်ဆုိပါက 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာထိပါးေ�ာှင့ယှ်က်မ�သည် အထည်ချုပ်စက်�ံုများအေပါ်တွင ်

စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ သက်ေရာက်မ� သသိသိာသာ�ှိေနပါသည်။ အထူးသြဖင့ ်

အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်များ၏ တစ်�စ်ှအတွငး် ဘ�ာေရးဆုိငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်မှာ 

အေမရိကန ်ေဒါ်လာ ၈၉ သနး်�ှိသည်ဟု ေလလ့ာမ�က ခန ့မှ်နး်ထားပါသည်။ 

ေလလ့ာမ�သည် ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင် ံအထည်ချုပ်လုပ်ငနး်�ှိ 

ကျပနး်ကိုယ်စားြပုေရွးထားေသာ လုပ်သားေပါငး် ၅၄၆,၄၆၇ ဦး၏ 

ဝနထ်မ်းအေ���အေြပာငး် ကုနက်ျစရတိ်များ၊ အလုပ်ပျက်သြဖင့ ်ကုနက်ျစရတိ်�ငှ့ ်

အလုပ်လာေသာ်လည်း အလုပ်တွင ်စိတမ်ပါြခငး် ကုနက်ျစရိတ်များကို 

ေလလ့ာရနအ်တကွ် လူစွ့မ်းအားအရငး်အြမစ်အချက်အလက်များကို 

အသံုးြပုခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါအချက်အလက်များအရ 

လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာထိပါးေ�ာှင့ယှ်က်မ�သည် ဝငေ်ငရွ�ိငုေ်သာ အလုပ်တငွ ်

အမျိုးသမီးများ တနး်တူပါဝင�်ိငုရ်နအ်တကွလ်ည်းေကာငး်၊ လုပ်ငနး်ခွငမ်ျားသို ့ 

တနး်တူ ဝငေ်ရာက�်ိငုရ်နအ်တကွ်လည်းေကာငး် အဟန ့အ်တားြဖစ်လျက်�ှိသည်။ 

ထိုအ့ြပင ်လုပ်သားများ၏ ကုနထ်တုလ်ပ်ုမ�ကို ေလျာက့ျေစ�ပီး 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏ ထုတလ်ုပ်မ�ကိ ုေလျာ့နည်းေစသည်အထိ 

ဦးတည်သွားသည်။ 

 
• •အထည်ချုပ်စက်�ံုအလုပ်သမားအမျိုးသမီး 
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၂၉ ရာခုိင�်�န်းသည်လွနခ်ဲ့ေသာ ၁၂ 

လအတွငး်လုပ်ငနး်ခွင၌်လိငပုိ်ငး်ဆိုင်

ရာေ�ာှင့ယှ်က်မ�ကုိခံစားခဲ့ရသည်။ 

• အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်အတွက်ေငေွ�ကး

ကုနက်ျစရိတ်မှာတစ်�စ်ှလ�င ်

အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၈၉ 

သန်းြဖစ်သည်။. 

• လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာထပိါးေ�ာှင့ယှ်က်မ�သ

ည် ဝငေ်ငရွ�ိငုေ်သာအလုပ်တွင ်

အမျိုးသမးီများ 

တနး်တူပါဝင�်ိငုရ်နအ်တွက်လည်း

ေကာငး်၊ လုပ်ငနး်ခွငမ်ျားသို ့ တန်းတ ူ

ဝငေ်ရာက�်ိငုရ်န်အတကွလ်ည်းေကာငး် 

အဟန ့်အတားြဖစ်လျက်�ိှသည်။ 

ထိုအ့ြပင ်လုပ်သားများ၏ 

ကုနထ်တ်ုလုပ်မ�ကုိ ေလျာက့ျေစ�ပီး 

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ၏ 

ထတုလ်ပ်ုမ�ကိ ု

ေလျာ့နည်းေစသည်အထ ိ

ဦးတည်ေနပါသည်။ 

•  

 
အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်၏ံ VAWဆုိငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်တွက်ချက်ြခငး် 

ေလလ့ာမ� 

 
၂၀၁၂ ခု�စ်ှတွင ်အာ�ှ ပစိဖိတ်ေဒသဆုိငရ်ာ UN Women �ံုး၊ 
အငဒ်ိးုနးီ�ှား�ိငုင်ဆုိံငရ်ာ UN Women �ငှ့ ်Gadjah Mada 
University ၏ လူဦးေရ�ငှ့ ်မူဝါဒများ ေလ့လာမ�ဌာနတုိ ့
ပူးေပါငး်�ပီး ကျား၊ မ ေရးရာ အေလးထားေသာ 
ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝချထားမ�ဆုိငရ်ာ 
ချဉ်းကပ်သည့်နည်းလမ်းကုိအသံုးြပုထားေသာ 
အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိငရ်ာ 
ကုန်ကျစရိတ်များအားေလ့လာသည့် 
ေလ့လာမ�တစ်ခုကုိြပုလုပ်ခ့ဲသည်။ အဆုိပါေလ့လာမ�၏ အမည်မှာ 
”အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ေတွ� �ကံုခံစားခဲ့ရေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်
မိနး်ကေလးငယ်များအတွက် ဘက်ေပါငး်စုံမှ 
တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေပးသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များဆုိငရ်ာ 
ကုန်ကျစရိတ်များ - ကျား၊ မ ေရးရာ 
အေလးထားသည့်ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝချထားမ�နည်းလမ်း 
(အငဒ်ိးုနးီ�ှား�ိငုင်၏ံ အေတွ�အ�ကံု)”  ြဖစ်ပါသည်။ 
အဓိကေတွ� �ိှချကမ်ျား 

• ဗဟိုချုပ်ကိုငမ်�ကိုေြဖေလ�ာ�့ပီး 
ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝချထားြခငး်သည် ရနပံ်ုေငစွီးဆငး်မ�ကို 
��ပ်ေထွးေစေ�ကာငး် သသိာစွာေတွ� �ိှရသည်။ 
သိုရ့ာတွင ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့မ်ိနး်ကေလးငယ်များ 
အေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�အား 
တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ�လုပ်ငနး်အတွက် 
ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�မှာ ေယဘုယျအားြဖင့ ်
နည်းပါးလျက်�ိှေ�ကာငး်ေတွ�ရပါသည်။  

• ကျား၊ မ ေရးရာ အေလးေပး 
ထည့်သွငး်ေဆာငရွ်က်သည့် အားထုတ်မ�များတွင ်
အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် 
အ�ကမ်းဖက်မ�တားဆီးကာကွယ်ေရးလုပ်ငနး်များကို 
ဖယ်ထားချနလ်ှပ်ထားပါသည်။ 

• NGOများသည် ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရာတွင ်
သသိာထင�ှ်ားေသာ အခနး်က�မှ ပါဝငလ်ျက်�ိှသည်။ 
အဓိကကျေသာ တာဝန�ိှ်သူများအ�ကားတွင ်
ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ� မ�ိှ�ကေပ။ 

 
“အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရေသာ အမျိုးသမီးများ�ှင့် 

မိန်းကေလးငယ်များအတွက် ဘက်ေပါင်းစုံမှ 

တုံ ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် ဝန်ေဆာင်မ�များဆုိင်ရာ 

ကုန်ကျစရိတ်များ - ကျား၊ မ ေရးရာ 

အေလးထားသည့်ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝချထားမ�နည်းလမ်း 

(အင်ဒိနီုး�ှား�ုိင်ငံ၏ အေတွ�အ�ကံု)”၅
 

 
UN Women၏ အာ�ှိ�ငှ့ ်ပစိဖိတ်ေဒသဆုိငရ်ာ �ံု း မှ ကေမ�ာဒးီယား�ငှ့ ်
အငဒ်ိနုးီ�ှား�ိငုင်မံျားအတွက် ြပုစုထားေသာ “အ�ကမ်းဖက်မ�ခံစားခ့ဲရေသာ 
အမျိုးသမီးများ�ှင့် မိန်းကေလးငယ်များအတွက် က�ေပါင်းစုံမှ 
တုံ ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ�များဆုိင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ 
လက်စဲွ”၆  �ငှ့်အညီ ေဆာငရွ်က်ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 
ေလ့လာမ�တွင်အသံုးြပုခ့ဲေသာ နည်းလမ်းများမှာ - (၁) ဥပေဒဆုိငရ်ာ၊ 
အုပ်ချုပ်ေရးဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်မူဝါဒဆုိငရ်ာ စာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင ်
စာတမ်းများအား စနစ်တကျ ေလ့လာသံုးသပ်ြခငး်၊ (၂) အမျိုးသမီးများအေပါ် 
အ�ကမ်းဖက်မ�များအား တားဆီးကာကွယ်ြခငး်�ငှ့ ်တုိက်ဖျက်ြခငး်အတွက် 
က�ေပါငး်စုံမှ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်နည်းလမ်း ကုိ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် ေယဘုယျအေြခအေနကုိ ေလ့လာြခငး်၊ 
အချက်အလက်စုစည်းြခငး် (၃) အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ တုံ ့ြပန်ရန ်
အစုိးရ၏ ဘတ်ဂျက်များ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်အစီအစဉ်များေဆာငရွ်က်ရန် 
ြပဌာနး်ထားေသာဥပေဒများ၊ �ိငုင်ံအဆင့ ်အစီအစဉ်များ သိုမ့ဟုတ် 
ဗျူဟာများ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် လုပ်ငနး်များအတွက်လျာထားေသာ 
ဘတ်ဂျက်များအား ေလ့လာသံုးသပ်ြခငး် �ငှ့ ်(၄) အဖွဲ�အစည်း ဌာနများ ၄၆ 
ခုတွင ်ေြမြပင်အချက်အလက်ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်
သတငး်အချက်အလက်များေကာက်ယူြခငး် တုိ ့ြဖစ်ပါသည်။ ဂျကာတာ 
�မို�ေတာ်အထူးေဒသ (DKI Jakarta) �ငှ့ ်ယုိဂျာကာတာ အထူးေဒသ 
(Yogyakarta) တုိကုိ့ သုေတသနလုပ်ရန ်ေနရာများအြဖစ် 
ေရွးချယ်ခ့ဲပါသည်။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆုိေသာ် အဆုိပါေဒသ�စ်ှခုမှာ 
အြခားေဒသများ�ငှ့်ယှဉ်လ�င ်အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� ခံစားခ့ဲရေသာ 
အမျိုးသမီးများအတွက် ဝနေ်ဆာင်မ� ပုိမုိများြပားေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်ပါသည်။ 
 
ေလ့လာမ�၏ ေတွ� �ိှချက်အရ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်
ကေလးသူငယ်များအား ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�သည် 
အငဒ်ိနုးီ�ှားအစိုးရ၏ ဦးစားေပးက�တစ်ခုြဖစ်ေသာ်လည်း 
အဆိုပါမူဝါဒကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတွငမ်ူ 
စိနေ်ခါ်ချက်များစွာ�ိှေနပါသည်။ အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိုေသာ် 
တွနး်အားေပးေသာ ယ��ရားများ၊ ပံ့ပိုးကူညီေပးေသာ အေြခခံ 
အေဆာက်အဦများ�ငှ့ ်ေထာက်ပံ့ေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 
မ�ိှေနေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ အဓိကအားြဖင့ ်အဆိုပါ မူဝါဒကုိ 
အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရနအ်တွက် အာဏာမှာ 
မည်သည့်အစိုးရဌာနတွင�ိှ်ေ�ကာငး်  �ှငး်လငး်မ�မ�ိှေနေသာေ�ကာင့ ်
ြဖစ်သည်။ ဗဟုိချုပ်ကုိငမ်�ကုိေလ�ာခ့ျသည့် ဥပေဒအရ 
မူဝါဒများချမှတ်ရနမ်ှာ ထပ်ိပိုငး်အစိုးရဌာနများက လုပ်ေဆာင�်က�ပီး 
အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များအား တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်သည့် 
ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ေအာက်ေြခအဆင့ ်ဌာနများက 
ေဆာငရွ်က်�ကပါသည်။ သိုရ့ာတွင ်ေအာက်ေြခအဆင့ဌ်ာနများက 
ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိတုိက်�ုိက်ေပး�ိငုရ်န ်ေထာက်ပံ့ေပးေသာ 
ရနပံ်ုေငမွျားမှာ အ�ကမ်းဖက်မ�ခံရေသာ အမျိုးသမီးများ၏ 
လုိအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးရန ်�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ 
ဝနထ်မ်းများအား သငတ်နး်ေပးရန ်လုံေလာက်မ�မ�ိှပါ။  
အ�ကမ်းဖက်မ�ခံရေသာအမျိုးသမီးများအား 
ေပးေသာဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် အနမိ့်ဆံုးစံသတ်မှတ်ချက်လည်း 
�ိှမေနပါ။ ၇ 

 
 

 

ေလလ့ာေတွ� �ှိချက်အရ လူမ�ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ ဝန�်ကီးဌာနမှ 
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ေရးဆွဲထားေသာ လ�ဲေြပာငး်��နး်ပုိ ့ြခငး်စနစ်�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပါငး်စပ်ထားြခငး်သည်လည်း 

ထိထိေရာက်ေရာက် 

အေကာငအ်ထည်မေဖာ်ေနေ�ကာငး်ေတွ� �ှိရပါသည်။ 

အစုိးရဌာနများ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အစုိးရမဟုတ်ေသာ 

အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်အရပ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများ အပါအဝင ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေနသူများအ�ကား 

လ�ဲေြပာငး်��နး်ပုိ ့ြခငး်ယ��ရား �ှငး်�ှငး်လငး်လငး်မ�ှိေနပါ။ 

ထုိအ့ြပင ်လ�ဲေြပာငး်��နး်ပုိ ့ြခငး်ယ��ရားကို 

တည်ေဆာက်ရနအ်တွက ်ဘတ်ဂျက်များမှာ 

အစုိးရဌာနများထံသိုသ့ာ အဓိက ေရာက်�ှိသွားပါသည်။ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအတွက် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာကုနက်ျစရိတ်မှာ သူတိုရ့�ှိေသာ 

ဘတ်ဂျက်ထက် အများ�ကီး ပုိများပါသည်။ ၈ 

 

 

ေလလ့ာမ�တွင ်အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကို 

တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေသာဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် 

ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝချထားြခငး်ကို နည်းလမ်းသံုးမျိုးြဖင့ ်

အုပ်စုခွဲထားပါသည်။ ပထမအုပ်စု မှာ အရငး်အြမစ်များကို 

မလုံမေလာက်ခွဲေဝချထားြခငး်သည် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ခံခဲ့ရေသာ အမျိုးသမီးများအတွက် 

အရည်အေသွးနမ့်ိေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိုသာ 

ေပး�ိငုြ်ခငး်ြဖစ်သည်။ ဒတုိယအုပ်စုမှာ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ရန ်ြပည့်စုံေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် 

ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝချထားြခငး် မ�ှိြခငး်ေ�ကာင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

လုံးဝ�ှိမေနြခငး် ြဖစ်သည်။ တတိယအုပ်စုမှာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ဘတ်ဂျက်များ ေကာငး်မွနစွ်ာ 

ခွဲေဝချထားြခငး်မ�ှိသည့်အတွက် ကုနက်ျစရိတ်များကို 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ 

အမျိုးသမီးကိုယ်တိုငပ်င ်ကျခံသံုးစဲွေနရြခငး်ြဖစ်သည်။၉  

 

 

ကုနက်ျစရိတ်များအား ေလလ့ာမ�၏ ေယဘုယျအ�ကံြပုချက်တွင ်

အ�ကမ်းဖက်မ�ေတွ� �ကံုခံစားခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးများအတွက် 

ဘက်ေပါငး်စုံမှကူညီပ့ံပုိးေပးသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ြဖစ်ေပါ်လာေစရနတ်ွက် အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေသာ 

ဝနး်ကျငေ်ကာငး်တစ်ရပ်လုိအပ်သည် ဟု ပါဝငပ်ါသည်။ 

ထုိကဲသ့ိုလု့ပ်ေဆာငရ်န ်

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ပ်တ်သက်သည့် 

ဥပေဒများ�ငှ့ ်မူဝါဒများကုိ 

လုိအပ်ေသာဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့က်ိုက်ညီေစရနအ်တွက် 

ဥပေဒြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးေဆာငရွ်က်ရမည်။ ထုိအ့ြပင ်

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�အားတုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်သည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ပ့ံပုိးရနအ်တွက် ကျား၊ မ ေရးရာ အေလးထားေသာ 

ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝချထားမ�လည်း�ှိရမည်။ ၁၀ အမ်ိတွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ငှ့ ်

အ�ကမ်းဖက်မ�ခံရေသာအမျိုးသမီးများအတွက် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ရန ်

တာဝန�်ှိေသာ အစုိးရ�ငှ့ ်အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများ၏ 

စွမ်းေဆာငရ်ည်ကိုြမ�င့တ်ငေ်ပးရနလ်ည်း လုိေ�ကာငး် 

အ�ကံြပုထားပါသည်။ ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးသည့်ပုံစံ�ငှ့ ်

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်များ�ငှ့သ်က်ဆိုငေ်သာ �ိငုင်အံဆင့ ်

လုပ်ငနး်အစီအစဉ်များ�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး အစုိးရအား 

အ�ကံြပုချက်များေပးရနအ်တွက် NGOများ�ငှ့ ်CSOများသည် 

�ပီးြပည့်စုံသည့် အကျိုးတူပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ကို ြဖစ်ေစရန ်

ပုိမုိဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်ရနလုိ်အပ်ပါသည်။ အစုိးရ၏ 

ဘတ်ဂျက်အကန ့အ်သတ်�ှိမ�ေ�ကာင့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတွငလ်ည်း 

ပုိမုိပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်သင့ပ်ါသည်။ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�အားတုံ ့ြပနသ်ည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက်လုိအပ်ေသာ ေထာက်ပ့ံပုိေ့ဆာငေ်ရးအတွက် 

ထပ်မံလုိအပ်ေသာ ရံပုံေငမွျားခွဲေဝချထားေပးရန ်အ�ကံြပုထားပါသည်။ 

ထုိအ့ြပင ်အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�အတွက် 

လ�ဲေြပာငး်��နး်ပုိေ့သာစနစ်များတွင ် NGO �ငှ့ ်CSOများ၏ 

ပါဝငမ်�ပုိမုိအားေကာငး်ေစရနလ်ည်း  အ�ကံြပုထားပါသည။် ၁၁ 

 

 

လာအို ြပည်သူ ့ ဒမီိုကရက်တစ် သမ�တ �ိငုင်၏ံ VAWG ဆိုငရ်ာ 

ကုနက်ျစရိတ်တွက်ချက်ြခငး် ေလလ့ာမ� 

 

၂၀၁၆ ခု�စ်ှတွင ်UN Women သည် “အေ�ှ�ေတာငအ်ာ��ှှိ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ� 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေရးအတွက်လုိအပ်ေသာ ခန ့မှ်နး်အရငး်အြမစ်များ - 

ေတွ� �ှိချက်များ�ငှ့ ်သငခ်နး်စာများအား စုစည်းေပါငး်စပ်မ�” ၁၂အမည်ြဖင့ ်

အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�များဆိုငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်များ 

သုေတသနတစ်ခုကို လာအိုြပည်သူ ့ ဒမုိီကရက်တစ်သမ�တ�ိငုင်တံွင ်

ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါေလလ့ာမ�တွင ်

ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေြခအေနအားေလ့လာြခငး်၊ 

�ိငုင်တံကာအေတွ�အ�ကံုေကာငး်များအား သံုးသပ်ေလလ့ာြခငး်�ငှ့ ်

အဓိကကျေသာ ပါဝငပ်တ်သက်သူများ�ငှ့ ်ေဆွးေ�းွြခငး်တိုက့ို 

စတငေ်ဆာငရွ်က်ခဲ့သည်။ ထုိအ့ြပင ်�ှိေနေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား 

မှတ်တမ်းတငြ်ခငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရာတွင ်

�ှိေနေသာလစ်ဟာချက်များ �ငှ့ ်ဦးစားေပးအရာများအား ေဖာ်ထုတ်ြခငး် 

တိုက့ိုေဆာငရွ်က်ခဲ့သည်။ ကုနက်ျစရိတ်များ 

တွက်ချက်ရနအ်တွက်လုိအပ်ေသာ အချက်အလက်အေသးစိတ်ကို 

ရ�ှိရနမှ်ာ အလွနသ်သိာထင�်ာှးေသာ စိနေ်ခါ်ချက်ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ 

အထူးသြဖင့ ်လုိအပ်ေသာဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် နယ်ေြမလ�မ်းြခံုမ�၊ 
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ဝနေ်ဆာငမ်�များ ြဖန ့က်ျက်ေဆာငရွ်က်မ��ငှ့ ်အေရးပါေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် အနမ့်ိဆံုးဝနေ်ဆာငမ်�အစုအတွက် 

လုိအပ်ေသာ သွငး်အားစုများအား 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�တိုတ့ွငြ်ဖစ်သည်။ ကျနး်မာေရး၊ ရဲ၊ တရားေရး�ငှ့ ်

အမျိုးသမီးအဖွဲ�အစည်းများ အပါအဝင ်က�ေပါငး်စုံမှ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများအား ဆနး်စစ်ေလလ့ာကာ တစ်ခုချငး်စီ၏ 

ကုနက်ျစရိတ်များ�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကို 

ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ဗီယငက်ျနး်�ငှ့ ်ြပည်နယ်ေြခာက်ခု�ှ ိ

ဝနေ်ဆာငမ်� ၈၂ ခုကို ေလလ့ာေကာက်ယူခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

 

 ေလလ့ာမ�အရ အ�ကမ်းဖက်မ�ကိုေတွ� �ကံုခဲ့ရေသာ 

အမျိုးသမီးများအတွက် အဓိကလိုအပ်ေသာ 

အနမ့်ိဆံုးဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးြခငး်အတွက်ကုနက်ျစရိတ်မှာ 

လာအိ ုြပည်သူဒ့မုိီကရကတ်စ် သမ�တ�ိငုင်၏ံ GDP ၏ ဝ.၂၅ 

ရာခုိင�်�န်း�ိှသည်။ အဆိုပါပမာဏမှ မိသားစုများ၊ 

ြပည်သူလူထု�ငှ့ ်လူအ့သိုငး်အဝုိငး်တစ်ခုလံုးမှ 

ကျခံေနရြခငး်ြဖစ်သည်။ ၁၃ 

 
နဂုံိးချုပ်အားြဖင့ ်မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ 

အနမ့်ိဆံုးဝနေ်ဆာငမ်�များသည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျားအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�များအား 

တားဆးီကာကွယ်ရနြ်ဖစ်သည့် �ိငုင်၏ံ ကတတိဝတက်ိ ု

ြပည့်မီရန်အတကွ ်လုပ်ေဆာင�်ိငုမ်� �ငှ့ ်

လက်ေတွ�ကျမ�အေပါ်မူတည်�ပီး 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငခ်ဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ 
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. ဖိလစ်ပိုင�်ိငုင်၏ံ VAWဆုိငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်တွက်ချက်ြခငး် ေလလ့ာမ�  

 
၁၉၉၉ ခု�စ်ှတွင ်ဖိလစ်ပုိငအ်မျိုးသမီးများ၏ 

အခနး်က�အမျိုးသားေကာ်မ�ငှသ်ည် VAW 

၏စီးပွားေရးကုနက်ျစရိတ်များကို UNDPမှ ပ့ံပုိးမ�ြဖင့ ်

သုေတသနြပုခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�များအတွက် 

စီးပွားေရးဆိုငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ် သုေတသန၁၄ တွင ်အ�ကမ်းဖက်ခံရေသာ 

အမျိုးသမီးများ၏ ကုနက်ျစရိတ်များ၊ အဆိုပါအမျိုးသမီးများအတွက် 

ကျနး်မာေရးကုသမ�ေပးသည့် အဖွဲ�အစည်းများ၏ ကုနက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ်

လူမ�ဝနထ်မ်း၊ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဌာနများ၏ 

ဘတ်ဂျက်များပါဝငပ်ါသည်။ တွက်ချက်မ�များတွင ်

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအဖွဲ�အစည်းများ၊ ေဆး�ံုများ�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများထံ သတငး်ပုိတုိ့င�်ကားေသာ အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များထဲမှ ေရွးချယ်ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

အြခားေသာ ဥပေဒေရးရာ၊ စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ၊ �ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်

လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်များကို သုေတသနတွင ်မထည့်သွငး်ခဲ့ပါ။ 

 
  
 VAWGဆိုငရ်ာ စီးပွားေရးကုနက်ျစရိတ်များအား 

ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး် မူေဘာငအ်ား VAWအား ကာကွယ်ြခငး်၊ 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်�ငှ့ ်ေစာင့�်ကည့်ြခငး်များဆိုငရ်ာ ပုဂ�လိက�ငှ့ ်

အများြပည်သူဆိုငရ်ာ ဌာနများ�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများ၏ အသံုးစရိတ်များကို 

တုိငး်တာြပုစုထားပါသည်။ ကုနက်ျစရိတ်များကို အစုိးရ၏ 

ကုနက်ျစရိတ်များ၊  အ�ကမ်းဖက်ခံရသူအတွက် ကုနက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ်

ြပည်သူလူထု၏ ကုနက်ျစရိတ်များဟူ၍ အဓိကအုပ်စု ၃ စု ခွဲ�ိငုသ်ည်။ 

သုေတသနအရ ၁၉၉၇ ခု�စ်ှတွင ်ကျား၊ မ ေရးရာ�ငှ့ ်ဖွံ� �ဖိုးေရးအတွက် 

အစုိးရက ဖိလစ်ပုိင ်ပက်ဆို ၃.၇ ဘလီီယံ (အေမရိကနေ်ဒါ်လာ ၁၂၅ 

မီလီယံ) အသံုးြပုခဲ့သည်။ လူတစ်ဦးချငး်အေနြဖင့ ်အ�ကမ်းဖက်ခံရေသာ 

အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်သည် ခန ့မှ်နး်ေြခ ၁၉ မီလီယံ ပက်ဆို 

(အေမရိကနေ်ဒါ်လာ ၆၄၅,၀၀၀ ခန ့)် ဆံုး�� ံးခဲ့ေ�ကာငး် သ�ိှိရသည်။ 

ထုိအ့ြပငအ်မုိးအကာများ၌ေဆး�ငှ့စိ်တ်ေရာဂါကုထုံးအတွက်ခန ့မှ်နး်ေြခ

အားြဖင့ပီ်ဆို ၄၈ သနး် (အေမရိကနေ်ဒါ်လာ ၁.၆ သနး်) ကုနက်ျခဲ့သည်။။၁၅  

အြခားဆက်စပ်ေနေသာ ကုနက်ျစရိတ်များအား 

ထည့်သွငး်မတွက်ချက်ခဲ့ေပ။ 

 

 
သုေတသနသည် VAW 

ြဖစ်ရပ်များကိုကာကွယ်ရန�်ငှ့စီ်းပွားေရးကုနက်ျစရတိ်ကိုေလ�ာ့ချရနလ်ူအ့ဖွဲ�အစ

ည်းအားေထာက်ခံချက်များြဖင့ ်နဂုံိးချုပ်ခ့ဲသည်။ အ�ကံြပုချက်များတွင ်(၁) 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်မှတ်တမ်းတငြ်ခငး်ကို 

စနစ်တကျလုပ်ေဆာငရ်န ်(၂) အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�အား 

ရာဇဝတ်မ�အြဖစ်သတ်မှတ်ြခငး်၊ ကျား၊ မ ေရးရာ�ငှ့ ်ဖွံ� �ဖိုးေရးဆုိငရ်ာ 

ဘတ်ဂျက်များခဲွေဝချထားြခငး် �ငှ့ ်အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�အား 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ရနတ်ိုအ့တကွ် တကိျ�ငှး်လငး်�ပီး ကိုက်ညီေသာ မူဝါဒများ 

ချမှတ်ရန ်(၃) အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�အားတံု ့ြပနရ်နအ်တကွ် 
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ေဒသဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်အြခား အစုိးရအဖွဲ�အစည်းများမှ ပူးေပါငး်ပါဝငရ်န ်တို ့ 

ပါဝငပ်ါသည်။ 

 
An estimated 19 million pesos (about 

US$645,000) was reportedly lost by women 

who had experienced violence. 

 
In addition, approximately 48 million pesos 

(about US$1.6 million) in expenses were 

incurred for medical and psychiatric 

treatments at shelters. 
 
 
ဗီယက်နမ်�ိငုင် ံVAWဆိုငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်ေလ့လာမ� 

 
 

၂၀၁၂ ခု�စ်ှတငွ ်UN Women သည် 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�များအတကွ် ကနုက်ျစရိတ်များဆုိငရ်ာ 

လူမ�စီးပွားေရးသက်ေရာက်မ� သုေတသနတစ်ခုကို 

ဗီယကန်မ်�ိငုင်တံွင ်ြပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ ေလလ့ာမ�ကို  

အာ�ှ ပစိဖိတ်ေဒသဆုိငရ်ာ UN Women �ံုး၊ ဗီယက်နမ် 

�ိငုင်ဆုိံငရ်ာ UN Women၊ National University of Ireland-

Galway �ငှ့ ်မိသားစု�ငှ့ ်ကျားမေရးရာ ေလလ့ာြခငး် 

အဖွဲ�အစည်းတိုက့ ဗီယကန်မ်�ိငုင်�ံှိ အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�များ၏ 

စီးပွားေရးဆုိငရ်ာကုနက်ျစရတိ်များကို ခန ့မှ်နး်သ�ိှ�ိိငုရ်န ်

ြပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။ မူဝါဒေရးဆဲွသူများ၊ NGOများ�ငှ့ ်

သာမနြ်ပည်သူလထူုအတကွ် အမျိုးသမီးများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�တားဆီးကာကွယ်ေရးလပ်ုငနး်များ 

မေဆာငရွ်က်ပါက ကုနက်ျမည့် ကနုက်ျစရိတက်ို 

အြမငဖ်ွင့သ်�ိှိေစရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။၁၆  သုေတသန၏ 

ရည်ရွယ်ချက်မှာ အိမ်တငွး်အ�ကမ်းဖကမ်��ငှ့ ်ရငး်�ှးီက�မ်းဝငသူ် 

လက်တွဲေဖာ်မှ အ�ကမ်းဖက်ြခငး်ေ�ကာင့ ်ကုနက်ျစရတိက်ို 

ခန ့မှ်နး်ရန�်ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်ခံရသူအမျိုးသမီးများအတကွ် 

ကျနး်မာေရး၊ ရဲ၊ တရားေရး�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆုိငရ်ာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအပါအဝင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးြခငး်အတကွ် 

ကုနက်ျစရတိ်များကို ခန ့မှ်နး်ရနြ်ဖစ်သည်။ 
 

ဤေလ့လာမ�၌ အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ� ခ့ဲရသူအမျိုးသမီး ၁၀၅၃ ဦး (ေကျးလက်ေန ၅၄၁ ဦး၊ 

�မို� ြပေန ၅၁၂ ဦး) ကုိ ေလ့လာ�ပီး အိမ်ေထာငစု်အဆင့ ်

ကုန်ကျစရိတ်ကုိ ေလ့လာခ့ဲြခငး်အပါအဝင ်

သုေတသနနည်းလမ်းများကုိ အသံုးြပုခ့ဲပါသည်။ သုေတသနသည် 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�ေ�ကာင့ ်စီးပွားေရးဆုိင်ရာ 

ကုန်ကျစရိတ်�စ်ှမျိုးကုိ သံုးသပ်ေလ့လာခ့ဲပါသည်။ (၁) 

အ�ကမ်းဖက်ခံရသူအမျိုးသမီးက ေဆးကုသမ�၊ ရဲ များထံမှ 

ဝနေ်ဆာငမ်�၊ ဥပေဒေရးရာ ဝနေ်ဆာငမ်�၊ �စ်ှသိမ့်ေဆွးေ�းွြခငး် �ငှ့ ်

တရားေရးဆုိင်ရာဝနေ်ဆာငမ်�များ ရ�ိှရနအ်တွက် အိတ်ထဲမှ 

အမှနတ်ကယ်စုိက်ထုတ်သံုးစဲွခ့ဲသည့် ကုန်ကျစရိတ်များ (၂) မိခငမှ်ာ 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� ခံရေသာေ�ကာင့ ်ကေလးများ 

ေကျာငး်ပျက်သည့်အတွက် ဆုံး�� ံးရေသာေကျာငး်စရိတ်များ ြဖစ်သည့် 

အပုိေဆာငး်ကုန်ကျသည့် စရိတ်များ ြဖစ်သည်။ 

စီးပွားေရးဆုိငရ်ာကုန်ကျစရိတ်၏ အဓိကကျေသာအပုိငး်မှာ 

ဝငေ်ငရွ�ိှေသာ အလုပ်�ငှ့ ်အိမ်မ�ကိစ�အလုပ်များအပါအဝင ်

အလုပ်ပျက်ကွက်ေသာေ�ကာင့ ်ဝငေ်ငေွလျာ့နည်းြခငး်ြဖစ်ေ�ကာငး် 

ေလ့လာမ�တွင ်ေတွ� �ိှရသည်။ ၁၇ 

 

ဤေလ့လာမ�သည်ဗီယက်နမ်�ိငုင်�ံှိအမျိုးသမီးများအတွက်အိမ်တွငး်အ�က

မ်းဖက်မ�စရိတ်�ကီးြမင့မ်�ကုိမှတ်တမ်းတငထ်ားသည်။ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်

ေဆးဝါးရ�ှိမ�အတွက်သွားလာစရိတ်အပါအဝင ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�တစ်မျိုးတည်းအတွက်ပင ်

အ�ကမ်းဖက်မ�တစ်�ကိမ်ခံရပါက ဗီယက်နမ်ေဒါင ်၈၀၄,၀၀၀ ခန ့ ်

(သိုမ့ဟုတ်) အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ပျမ်းမ�တစ်လဝငေ်ငွ၏ ၂၈ ရာခုိင�်�နး်ခန ့ ်

ကုန်ကျပါသည်။ အြခားေသာကုန်ကျစရိတ်များတွင ်ပျက်စီးသွားေသာ 

အရာများအား ြပနလ်ည်အစားထိုးြခငး်၊ ခုိလ�ံ�ိငုသ်ည့်ေနရာ�ှာေဖွြခငး် �ငှ့ ်

ရဲ၊ တရား�ံု း�ငှ့ ်အြခားအာဏာပုိငမ်ျားထံမှ 

အကူအညီများရယူသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များပါဝငသ်ည်။ 

စုစုေပါငး်�ကည့်ပါက အေရး�ကီးမ�အေပါ်မူတည် 

တွက်ချက်ထားသည့်ပျမ်းမ�ကုန်ကျစရိတ်မှာ 

အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�တစ်�ကိမ်ြဖစ်ပါက ဗီယက်နမ်ေဒါင ်၆၀၀,၀၀၀ ခန ့ ်

(သိုမ့ဟုတ်) ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်၏ ပျမ်းမ�တစ်လဝငေ်င၏ွ 

၂၁ ရာခုိင�်�နး်�ှိပါသည်။ မည်သိုပ့ငဆုိ်ေစ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ခံရသည့်အမျိုးသမီးများသည် ပျမ်းမ�ဝငေ်ငထွက်စာလ�င ်

ဝငေ်ငရွ�ှိမ� နည်း�ိငုေ်ြခ�ှိပါသည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်အိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

IPVများေ�ကာင့ ်စီးပွားေရးဆုိငရ်ာထိခုိက်မ� အကျိုးဆက်မှာ 

ပုိမုိ�ကီးမားသည့် ဝနထ်ုပ်ဝနပုိ်းြဖစ်ေစသည်။ 

 

ေနာက်ထပ်အေရး�ကီးေသာကုနက်ျစရိတ်မှာ 

အလုပ်ပျက်ကွက်သည့်အတွက်ေ�ကာင့ ်ထိခိုက်သည့်ဝငေ်င ွြဖစ်ပါသည်။ 

အမ်ိတွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�တစ်�ကိမ်ြဖစ်လ�င ်ဆံုး�� ံးေသာဝငေ်ငမှွာ 

ဗီယက်နမ်ေဒါင ်၃၈၂,၂၃၄ (သိုမ့ဟုတ်) အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ 

ပျမ်းမ�တစ်လဝငေ်င၏ွ ၁၃ ရာခိုင�်�နး်ြဖစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် 

အမ်ိမ�ကိစ�အလုပ်များကို ၃၃ နာရီ မလုပ်�ိငုေ်�ကာငး်လည်း 

ေြပာြပ�ကပါသည်။ အမ်ိမ�ကိစ�အလုပ်မှာ ဝငေ်ငမွရ�ှိေသာ်လည်း 

ထုိသိုပ့ျက်ကွက်ြခငး်ေ�ကာင့ ်ဗီယက်နမ်ေဒါင ်၅၀၁,၅၂၅ (သိုမ့ဟုတ်) 

အမျိုးသမီး၏ပျမ်းမ�တစ်လဝငေ်င၏ွ ၁၈ ရာခိငု�်�နး် �ငှ့ ်တနဖိ်ုးညီပါသည်။ 

အမျိုးသားများသည်လည်း ဗီယက်နမ်ေဒါင ်၃၀၅,၉၈၄ (သိုမ့ဟုတ်) 

ဗီယက်နမ်အမျိုးသားတစ်ဦး တစ်လပျမ်းမ�ဝငေ်င၏ွ ၈ ရာခိုင�်�နး် 

ဆံုး�� ံးပါသည်။ ေပါငး်လုိက်ပါက 

အ�ကမ်းဖက်ခံရေသာ အမျိုးသမီးများအတွက်  ခန ့မ်ှနး်ေြခ pesos ၁၉သန်း  

(အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၆၄၅,၀၀၀ ခန ့်) ဆံုး�� ံးခဲ့�ကသည်။ 

ထိုအ့ြပင ်ခိုလ�ံရာေနရာများတွင ်ေဆးကုသမ��ငှ့ ်စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာကုသမ� 

အ�ကိမ်�ကိမ်ြပုလုပ်ရြခငး်အတွက် ကုနက်ျစရိတ် ခန ့်မှနး်ေြခ pesos ၄၈ သနး်  

(အေမရိကနေ်ဒါ်လာ ၁.၆ မီလီယံ) ထပ်မံကုနက်ျပါသည်။ 
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အမ်ိတွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�တစ်�ကိမ်ြဖစ်ပါက 

အမ်ိေထာငစု်တစ်လပျမ်းမ�ဝငေ်င၏ွ ၁၁ ရာခိုင�်�နး်ခန ့ ်

ဆံုး�� ံးကုနက်ျေ�ကာငး် ေတွ� �ှိရပါသည်။၁၈ 

 

ဤေလ့လာမ�၏အဓိကေတွ� �ှိချက်မှာအိမ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့်

အမျိုးသမီးများအေပါ် IPV သည် ၀ 

ငေ်ငအွေပါ်သိသိသာသာသက်ေရာက်မ��ှိသည်။ 

ပုိအေရး�ကီးေသာအချက်မှာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�ခံရေသာအမျိုးသမီးများ၏ ကုနထု်တ်လုပ်�ိငုစွ်မ်း 

သည် အြခားအမျိုးသမီးများထက် ၃၅ ရာခိုင�်�နး် ေလျာန့ည်း�ပီး 

ထုိအချက်မှာ �ိငုင်စီံးပွားေရးယိုေပါက် ြဖစ်ေစေသာ 

သသိာထင�်ှားသည့် အြခားအေ�ကာငး်အရာ တစ်ခုြဖစ်သည်။ ၁၉ 

 

ဤေလလ့ာမ�၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ 

အမျိုးသမီးများအေပါ်အမ်ိတွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�၏ �ကီးမားေသာ 

ကုနက်ျစရိတ်များကို ခန ့မှ်နး်ရနြ်ဖစ်သည်။ 

စီးပွားေရးက�တစ်ခုလုံးအတွက် မိမိမှ စုိက်ထုတ်ယူသံုးစဲွရေသာ 

အသံုးစရိတ်များ၊ ဝငေ်ငဆွံုး�� ံးမ��ငှ့ ်

အမ်ိမ�ကိစ�ပျက်ကွက်မ�များေ�ကာင့ ်ဆံုး�� ံး�ိငုေ်သာ 

ကုနက်ျစရိတ်များမှာ ၂၀၁၀ ခု�စ်ှ GDP ၏ ၁.၄၁ ရာခိုင�်�နး်ဟု 

ခန ့မှ်နး်ပါသည်။ အလားအလာ�ှိေသာ ကုနထု်တ်လုပ်မ� 

ဆံုး�� ံးနစ်နာမ���နး်မှာ GDP ၏ ၁.၇၈ ရာခိုင�်�နး်ခန ့က်ို ကိုယ်စားြပုသည်။ 

 

 

 
 ဗီယက်နမ်�ိငုင်တံငွ ်အမ်ိတငွး်အ�ကမ်းဖက်မ�၏ ကုန်ကျစရိတမ်ျား 
 

• အမျိုးသမီးတစ်ဦး တစ်လပျမ်းမ�ဝငေ်င၏ွ ၂၈ 

ရာခိုင�်�န်း 

• ဗီယက်နမ်�ိှအမျိုးသမီးတစ်ဦး 

တစ်လပျမ်းမ�ဝငေ်င၏ွ ၂၁ ရာခိုင�်�န်း 

• အိမ်ေထာငစ်ုတစ်စု တစ်လ ပျမ်းမ�ဝငေ်င၏ွ ၁၁ 

ရာခိုင�်�န်း 

• အ�ကမ်းဖက်ခံရသူအမျိုးသမီးသည် 

အြခားအမျိုးသမီး များထက် ဝငေ်င ွ၃၅ 

ရာခိုင�်�န်းေလျာန့ည်းသည် 

• စီးပွားေရးက�တစ်ခုလုံးအတွက် ဆံုး�� ံး�ိငုေ်သာ 

ကုနက်ျစရိတ်များမှာ ၂၀၁၀ ခု�စှ် GDP ၏ ၁.၄၁ 

ရာခိုင�်�န်းဟု ခန ့မ်ှနး်သည် 

• ကုနထ်ုတ်လုပ်မ�ဆံုး�� ံးနစ်နာမ���နး်မှာ GDP ၏ 

၁.၇၈ ရာခိုင�်�န်းခန ့ကုိ် ကုိယ်စားြပုသည်။ 
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