
“Safe and Fair - အာဆီယံေဒသအတ ြငး္ရ ွ ိ အမ် ိဳးသမးီေရ ႊ႕ေျ ပာငး္အလုုပ္
သမားတုုိ ႔၏ရပုုိငခ္ ြင္ႏ့ငွ့္ အခ ြင္အ့လမး္မ်ား ကုုသိရိ ွေိစျ ခငး္ (၂၀၁၈-၂၀၂၂)” 
သည္ အမ် ိဳးသမးီႏငွ့္ မနိ္းကေလးတုုိ ႔အေပၚ 
အၾ ကမး္ဖက္မ ႈအဆုုးံသတ္ရနအ္တ ြက္ ဥေရာပသမဂ ၢ နငွ့္ 
ကမာ ၻ႔ကုုလသမဂ ၢတို ႔ ပးူေပါငး္အေကာငအ္ထည္ေဖာသ္ည့္ Spotlight 
Initiative လုပ္ငန္း ၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အစအီစဥ္ျ ဖစ္ပါသည။္ အစအီစဥ္ကုုိ 
ILO ႏငွ့္ UN Women တုုိ ႔မ ွ UNODC ႏငွ္ပ့းူေပါငး္လက္တဲ ြ၍ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ထားျ ခငး္ျ ဖစ္ၿ ပးီ၊ အမ် ိဳးသမးီမ်ားအေပၚအၾ ကမး္ဖ
က္မ ႈႏငွ့္ လူကနုက္းူခံရနုငိေ္ခ်မ်ားကို ေလ်ာခ့ ်ရနအ္ျ ပင၊္ ပးူေပါငး္ည ွႏိိ ႈငး္၍ 
တံု ႔ ျ ပနေ္ဆာငရ္ ြက္မ ႈ ျ မနဆ္နေ္သာ အရညအ္ေသ ြးမ ွဝီနေ္ဆာငမ္ ႈတုုိ ႔ကုုိ 
အမ် ိဳးသမးီမ်ားပုုိမုုရိရ ွေိစရန္ ရညရ္ ြယ္ပါသည။္ 

ဤအနွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ အမ် ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားတုုိ႔အေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈအား ပူးေပါင္း ညွႏိႈငိ္းမႈရွ၍ိ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ တုုံ႔ျပန္မႈတစ္ရပ္ ေသခ်ာစြာျဖစ္ေပၚေစရန္ 
ရွသိင့္ရွထိုုိက္ေသာလုုိအပ္သည့္ အခ်က္ (၁၆) ခ်က္ကုုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  ဤအနွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ ရည္မွန္း
ထားသည့္ႏုုငိ္ငံမ်ားအတြင္းရွ ိ အမ် ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားတုုိ႔ကုုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြ
က္ အဓိကရည္ရြယ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ မူလႏုုငိ္ငံမ်ား (အမ် ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမထြက္ခြာမီ သိုု႔မဟုုတ္ 
ျပန္လည္ေရာက္ရွ ိ လာသည့္ေနရာ) တြင္ သက္ဆုုိင္သည့္ေနရာတုုိင္း၌ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖဲြ႔အစည္းတုုိ႔၏ 
အခန္းက႑မ်ားကုုိ အလ်ဥ္းသင့္သလို ပို၍အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

Ini�ated by the European Union and the United Na�ons:

The 16 Essentials မွာ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ခံရသည့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ လိုုအပ္သည့္ စုေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ 
အေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ UN Women၊ UNFPA၊ WHO၊ UNODC ႏွင့္ UNDP တိုု႔မွ ကမာၻတစ္လႊားကိုုအေျခခံ၍ 
ေရးဆဲြထားသည့္ ပူးတဲြနည္းလမ္းတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈကုုိ က႑ေပါင္းစုုံမွတုုံ႔ျပန္ေရးကိုု လမ္းညႊန္ေပးရန္အလုုိ႔ငွာ 
က်န္းမားေရး၊ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ၊ ရဲႏွင့္ တရားေရးက႑အျပင္၊ ညွႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးထားသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ အဓိကစည္းမ်ဥ္းအစုုကိုု သတ္မွတ္ေဖာ္ထုုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆုုိင္ရာအဓိကစည္းမ်ဥ္း
အစုုအားလုုံးသည္ အမ် ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသံုုးျပဳထားသည္။ The 16 Essentials သည္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအ
ၾကမ္းဖက္မႈကိုု ခံရႏုုငိ္ေခ် ရွသိည့္အမ် ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားတုုိ႔အတြက္အရည္အေသြးေကာင္းသည့္မရွမိျဖစ္ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုု 
ျဖစ္ေပၚေစရန္အလုုိ႔ငွာ ေနာက္ထပ္ဦးတည္ရမည့္ အဓိကနယ္ပယ္မ်ားကိုု အထူးေဇာင္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈခံရဖြယ္ရွသိည့္ အမ် ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားတုုိ႔ကုုိ 
က႑ေပါင္းစုုံတြင္ အရည္အေသြးမီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုုငိ္ရန္အတြက္ 
မရွမိျဖစ္လုုိအပ္ေသာ အခ်က္ (၁၆) ခ်က္
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence


အေထြေထြ

#SpotlightEndViolence #SafeandFair 
spotlightinitiative.org

၁. ဘာသာစကား - လုုိအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈ အားလုုံးကုုိ စာေရးသားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ 
အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္  ခ်တိ္ဆက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
ႏႈတ္အားျဖင့္ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈကုုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အခါတြင္ ရရိွထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္တုုိ႔
ကုိ အျပည့္အဝသေဘာေပါက္နားလည္မႈရိွေစရန္ ကြ်မ္းက်င္ဘာသာျပန္ ပညာရွင္တစ္ဦးကုိ အသုံးျပဳပါ။ 

၂. ဘာသာျပန္ဆုုိျခင္း - အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးဘာသာျပန္မ်ား ရရွေိအာင္ျပဳလုုပ္ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္ 
ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ဘာသာစကားမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား/ လြတ္ေျမာက္လာ 
သူမ်ားအေပၚ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္အလိုု႔ငွာ ဘာသာျပန္မ်ားကုုိေလ့က်င့္ေပးပါ။ ျပစ္မႈက်ဴး 
လြန္ခံရသူမ်ားအေပၚ အျပစ္ဖိုု႔ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္နွင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူဗဟိုျပဳ တုံ႔ျပန္ေရး နည္းလမ္း ျဖင့္ 
ကုုိက္ညီေစရန္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈနွင့္ (တရားမဝင္ လူကုန္ကူးျခင္း အပါအဝင္) 
ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အလုုိ႔ငွာ ဘာသာျပန္မ်ားကုုိ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 
ဘာသာျပန္မ်ားသည္ လွ် ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းအပ္သည္မ်ား ကုိ ေလးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ 
တုိက္႐ုကိ္ဆက္ဆံမႈမ်ား (လႊမ္းမိုးနိုင္သည့္ ဆက္ဆံေရး) ရိွသည့္ လူမ်ားမျဖစ္သင့္ပါ။

၃. ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္မႈ - ေရႊ႕ေျပာင္းအမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံဖက္ သုိ႔မဟုတ္ 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈခံရႏုုငိ္သည့္သူမ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ 
လူမႈေစာင့္ေရွာက္မႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာကုိ ေဖာ္ထုုတ္တင္ျပရန္အလိုု႔ငွာ  သင့္ေလ်ာ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ 
ေလ်ာ္ညီသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား (က်န္းမာေရး၊ တရားေရးႏွင့္ 
ရဲဌာန၊ လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား) ကုိ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 

၄. လွ် ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းျခင္း - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား/ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ျပန္လည္  ေရာက္ရွလိာသည့္အခါတြင္ 
ကဲ့ရဲ႕အျပစ္ဆုုိျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္အလုုိ႔ငွာ ထိုုသူတိုု႔ကိုု သူတိုု႔၏ ဇာတိအသိုုင္း အဝုုိင္းမ်ားရွ ိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ 
ခ်တိ္ဆက္ေပးသည့္အခါတြင္ သူတုုိ႔အားအနီးကပ္ပံ့ပုုိး ေပးေနသည့္စနစ္ (သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္မိသားစုု) အေျခအေန
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သတင္းအခ်က္အလက္တိုု႔ကိုု အလြန္ဂ႐ုု စုုိက္ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား/ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္သာ သတင္းအခ်က္အလက္ တိုု႔ကိုု မွ်ေဝမည္ဟူသည့္ စည္းမ်ဥ္း
ကုုိလုုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ 

၅. အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း - မူလႏုငိ္ငံ၊ လိင္ ႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈကြ ဲျပားသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အၾကမ္း 
ဖက္ မႈအမ် ိဳးအစားအရ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ထားေပးမႈ ရိွပါေစ။ ႏွစ္စဥ္ အစီအရင္ခံစာ 
ေရးသြင္းျခင္းအတြက္ တာဝန္ကို ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး၊ လွ် ိဳ႕ဝွက္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထားရိွပါ။ 
ေ႐ြ႕ေျပာင္း ေနထုိင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္သားရန္ မလိုအပ္ပါ။ အေၾကာင္း မွာ 
ယင္းက လြတ္ေျမာက္လာသူတိုု႔ကုုိ လက္ခံႏိုင္ငံမွ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပင္းထန္သည့္ 
အက် ိဳး ဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုုငိ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၆. ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတည္ေနရာနင့္ ရယူႏုငိ္မႈ - အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ ေနရာမ်ား (ေစ်းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေ႐ြ႕ေျပာင္း 
အမ် ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားစုစည္းသည့္ မည္သည့္ေနရာမဆုုိ) ႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သည့္ အခ်နိ္မ်ား ဥပမာ - 
စေန၊ တနဂၤေႏြ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ၿပီးခ်နိ္တုိ႔တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  အေရးေပၚတုိက္႐ုကိ္ 
ဆက္သြယ္ႏုငိ္သည့္ တယ္လီဖုုန္းလုိင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
လြတ္ေျမာက္လာသူတုိ႔၏ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ စုံစုံလင္လင္ ထားရွေိပးထားပါ။

၇. သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေထာက္အကူျပဳပုဂၢ ိဳလ္ - ရင္းႏွ ီးကၽြမ္းဝင္မႈမရိွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွလိာသည့္ အတြက္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏုငိ္သည့္ ဖိအားႏွင့္ ပင္ပန္းမႈတုိ႔ ေလ်ာ့ခ်ရန္အလိုု႔ငွာ လြတ္ေျမာက္လာသူတုုိ႔အား ကူညီေပးမည့္ 
အေထာက္အကူျပဳ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ထားေပးပါ။ 



ရဲႏွင့္ တရားမွ်တမႈ 

ညွႏိႈငိ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

၈. ႏုုငိ္ငံတကာျဖင့္ညိွႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း - သြားေရာက္လုုိေသာႏုငိ္ငံႏွင့္ မူလႏုငိ္ငံသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာသည့္ 
အခါတြင္ အေျခခံလိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတုိ႔ ေသခ်ာေစရန္ 
သက္ဆုုိင္ရာသံ႐ုးံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻ႔ကုုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားပါ၀င္သည့္ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ား၊ ႏုုငိ္ငံေပါင္းစုုံ 
သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ေစလႊတ္ေသာ ႏုုငိ္ငံႏွင့္ လက္ခံေသာႏုငိ္ငံမ်ားအၾကားရွ ိ 
ခ်တိ္ဆက္မႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ျမွင့္တင္ရမည္။     

၉. ဆက္စပ္မႈရွေိသာ က႑အခ်င္းခ်င္း ညွႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ တရားမဝင္ 
လူကုန္ကူးခံရမႈတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးေ႐ြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အေျခခံလိုအပ္
သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွႏုငိ္ေစရန္၊ ရယူႏုုငိ္ေစရန္ႏွင့္ စုေပါင္းပံ့ပိုးမႈမ်ား ရွေိစရန္အလုုိ႔ငွာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖဲြ
႔အစည္းမ်ားအၾကား ခ်တ္ိဆက္မႈမ်ား ေဆာက္တည္ပါ။

က်န္းမာေရး

၁၀. က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ - က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆို္င္ရာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကုိအမ် ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားရိွႏုငိ္မည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္ယာ မ်ား၊ 
ေစ်းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ရရွနိိုင္ေအာင္စီစဥ္ထားပါ။ (၎တို႔ကုိ ဝန္ေဆာင္ခအခမဲ့ ေပးထားျခင္း ရွ/ိမရွ ိ၊ 
ေဆးပညာ-ဥပေဒဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
မ် ိဳးပြားမႈဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွနိိုင္ျခင္း ရွ/ိမရွ)ိ အသိေပးရာတြင္ အမ် ိဳးသမီး 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား နားလည္ႏုငိ္မည့္ ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူရာတြင္ 
ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ မလုိလားအပ္သည္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္အသိေပးထားပါ (ဥပမာ - မွတ္တမ္းမတင္ထားေသာ 
ေ႐ြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္လည္း တုိင္ၾကားမႈ တစ္ခုခုျပဳလုပ္လုိပါက လက္ခံနိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ျပဳလုပ္ရေသာ 
ရဲထံသတင္းပုိ႔ရျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား။) ရိွလွ်င္ သူတို႔အား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားပါ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား/ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ တို႔ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မွ်ေ၀ပါ (ဥပမာ - 
NGOs မွေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)။

၁၁. ဥပေဒပုုိင္းဆိုုင္ရာပံ့ပုုိးမႈ - အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကိုု ခံစားခဲ့ရသည့္သူမ်ား/ အမ် ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈေဘးမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအားလံုးကို ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးပါ။ အေထာက္အပ့ံမ်ားတြင္ 
အခ်နိ္လြန္ျပီးေသာ လစာမ်ားကုုိ စုစည္းထုတ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားမွ်ေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ 
မွတ္တမ္းေရးသြင္းတုုိ႔ျဖင့္ကူညီျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ ကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ေပးမည့္ကုစားျခင္းအပါအဝင္ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ကုုစားမႈမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းကုစားမႈမ်ား ေသခ်ာစြာေပးရပါမည္။ အမ် ိဳးသမီးမ်ား သည္ သူမ၏ မိခင္ႏုငိ္ငံသို႔ 
ျပန္ေရာက္သည့္အခါတြင္ပင္၊ သြားေရာက္မည့္ႏုငိ္ငံရိွ ဥပေဒဆိုင္ရာ  ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုု အၿပီးသတ္ 
ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။  

၁၂. ဥပေဒပုုိင္းေရးရာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား/ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား -  အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူအမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ တရားရံုးသုိ႔ 
ဦးတုိက္ေလ်ာက္ထားမႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နွင့္ ေဒသခံမဟုတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ သူ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးျခားလုပ္ငန္းမ်ား ရွပိါက ထုိအခ်က္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ၾကိဳတင္ 
အသိေပးထားပါ။ 
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လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

၁၃. လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖဲြ႔အစည္း၏ အသိပညာ - 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္ ့ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈခံရေသာ အမ် ိဳးသ
မီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ မည္သို႔ သင့္ေလ်ာ္ စြာတုံ႔ျပန္ရမည္ႏွင့္ပတ္သ
က္၍ကြၽမ္းက်င္မႈအသိပညာရိွရမည္ျဖစ္သည္။ အမ် ိဳးသမီး တိုု႔၏ 
ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈဆုုိင္ရာ အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
သူမ၏အေၾကာက္တရားတိုု႔ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးတစ္
ဦးမွအၾကမ္းဖက္မႈကုိ တုိင္ၾကားသည့္အခါ သင့္ ေလ်ာ္ေသာေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
အာမခံခ်က္မည္သုိ႔ေပးရမည္တုုိ႔ ပါဝင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္သူမ်ားသည္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈအေျခအေန၊ မိခင္ႏုငိ္ငံ၊ 
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ် ိဳး၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ ႏွင့္ 
အျခားေသာ ကိစၥမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ လူနည္းစုအမ် ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဆုိင္ရေသာ 
ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ခံရနိုင္ ေခ်မ်ား ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 
လုိအပ္သည္။

၁၄. စိတ္ပုုိင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း - ေ႐ြ႕ေျပာင္းအမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အစဥ္အလာအရ ပံ့ပုုိးေပးသည့္စနစ္မ်ား (ဥပမာ - မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား) နွင့္ ေ၀းကြာေနတတ္ပါသည္။  
အေျခခံက်ေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္
လာသူတုိ႔ေနထုိင္သည့္ေနရာတြင္ အေထာက္အပ့ံကြန္ရက္မ်ားတည္ေဆာက္၍ ၎တုုိ႔အား ကူညီရန္ႏွင့္ 
အဖြ ဲ႔မ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္အလုုိ႔ငွာ ခ်တိ္ဆက္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအမ် ိဳး သမီးမ်ား 
ေနရပ္ျပန္သည့္အခါ လိင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို အားေပးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ရပ္ရြာ မွ 
ကဲ့ရဲ႕အျပစ္ဆိုျခင္းမ်ားနွင့္ လ်ွ ိ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းမႈနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ အမ် ိဳးသမီး 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ၾကံဳရနိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါ။  

၁၅. အကာအကြယ္/လုုံၿခဳစံိတ္ခ်မႈ - ေနအိမ္ရွပိံ့ပိုုးေပးနိုင္သည့္မိသားစုုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတုုိ႔ထံမွ ေ၀းကြာေန ေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ အမ် ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္း အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ သူတုုိ႔ႏွင့္ 
သူတုုိ႔၏ကေလးငယ္မ်ားအား စိတ္ခ်၊ လုုံၿခဳရံသည့္ ေနထုုိင္စရာေနရာတစ္ခုု ခ်က္ခ်င္းဖန္တီးေပးရန္မွာ 
အလြန္ပင္အေရးႀကီးလွပါသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္လည္း “ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားအသိုုင္းအဝုုိင္း” 
ထဲကပင္ ျဖစ္ေနႏုုငိ္သည့္အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းတြင္ 
အကူအညီမ်ားျပန္လည္ရယူျခင္း ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကုိ အလားအလာေကာင္းသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု အျမဲ 
မဟုတ္ေၾကာင္း သတိထားပါ။

၁၆. စီးပြားေရးအေထာက္အပ့ံ - အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား/ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ေနရာထုိင္ခင္းအတြက္ ယာယီစီးပြားေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပိုးေပးပါ။ အမ် ိဳးသမီးေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားသ
ည္ ဂုဏ္သိကၡာရွစိြာ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနထိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ပံ့ပိုးေပးလိုက္သည့္ 
စီးပြားေရးအေထာက္အပံ့မ်ားက အၾကမ္းဖက္ခံရသူ အမ် ိဳးသမီးအတြက္ ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ 
အလြသဲံုးခံရမႈ တို႔မျဖစ္ေစေသာ စီးပြားေရးအေထာက္အပံ့မ်ားကုုိသာ ေပးပါ။
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