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 ဤစာတမ်း၏ ရည်ရယ်ချက်သည် ေဒသတွင်း
ြဖစ်ထန်ွးခဲသ့ည် ့ကျားမမတကူွြဲပားမ အေြခခ ံ ြပန်လညက်စုား
ေပးေလျာေ်ရးဝါဒများဆုိငရ်ာ သငခ်နး်စာများကိ ုေရးထတု်ပးီ
မူဝါဒအ ကံြပချက်များှင့် စည်းုံးေရးဗျဟာများ ချမှတ်ိုင်
ရန်အတွက် ြဖစ်သည်။ ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမ သည် ြမန်မာိုင်ငံ
အေကာင်းကို ေလ့လာြခင်းြဖစ်ပီး၊ သုေတသနလုပ်ငန်းကို
ြမန်မာိငုင်၊ံ ဖလိစပ်ိငု၊် ထိငု်း၊ အငဒ်ိနုီးရှားှင့ ်တေီမာ              လ
ကစ်ေ်တ ိုငင်တံိုတငွ ်၂၀၂၁ ခှုစ်မ ှ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွငး် ြပလုပ်
ခဲ့သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အေြခအေနအရ သုေတသနြပမ တွင် 
အကနအ်သတရိှ်ပးီ အေကာငး်အရာှင် ့ဆကစ်ပေ်သာ စာေပ
များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ြခင်းကို အေလးထားလုပ်ေဆာင်ခဲ့
ပါသည။် လံု ခေံရးအရ တိုက်ိကုေ်တွဆုေံဆွးေွးမ များသည်
 အကန်အသတြ်ဖင့်သာရှိခဲ့ပးီ အငတ်ာဗျးအများစုသည် အွန်
လိုင်းတွင် ေမးြမန်းခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။

 ြမန်မာုိင်ငံသည် ဖိုဝါဒ အလွန်ကီးစိုးေသာ လူ  
အဖွဲအစည်းြဖစ်ပီး အမျိးသမီးများအေပ  ခွဲ ြခားဆက်ဆံ
မ  ကျယ်ကျယ်ြပန ်ြပန်  ြဖစ်ေပ လျက်ရှိသည်။ ကုလသမဂ 
၏ ကျား-မတန်းတူမညီမ မ   န်းကိန်း1 တွင် အဆင့်ေပါင်း 
၁၈၉ အနက် ြမန်မာိုင်ငံက အဆင့် ၁၄၈ တွင်ရှိသည်။ ဤ
သည်က အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ ှင့် ကျား၊ မ  
အေြခြပ အကမး်ဖက်မ များ ပျံံှမ ြမင့်မားေစပးီ လမူျိးစု၊ လမူ 
အသိုင်းအဝိုင်းှင့် ဝင်ေငွအေြခခံမတူ အုပ်စုများ အားလုံးမှ 
အမျိးသမီးများ၏ ကျန်းမာေရး၊ လူေနမ ဘဝှင့် အသက်ေမွး
ဝမ်းေကာငး်များ အားလုံးအေပ  ထိခိုက်ေစပါသည်။

 လက်နက်ကိုင် ပဋိပက များအတွင်း လိင်ကွဲြပားမ အေြခခံ
ေသာ အကမ်းဖက်မ ခံရြခင်း၊ စစ်အင်အား တိုးချဲချထားြခင်း
ှင့် ုိင်ငံေရးဖိိှပ်မ 2 စသည့် အေြခအေနများေကာင့် အထူး 
သြဖင့် အမျိးသမီးများသည် ၎င်းအကမ်းဖက်မ ကို တဖက်
သတ်ထူးကဲစွာ ထိခိုက်ခံစားကရသည်။ အရပ်ဘက် အဖွဲအ 
စည်းများသည် ြမန်မာစစ်တပ်၏ တိုင်းရင်းသားလူမ အသိုက် 
အဝန်းများအေပ  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် လိင်ကွဲြပားမ အေြခခံ
ေသာ အကမး်ဖက်မ များ ကျးလနွသ်ည် ့မတှတ်မ်းများကိ ုှစ်
အေတာ်ကာ ြပစုထားရှိသည်။ အထူးသြဖင့် မုဒိမ်းကျင့်မ များ
ကို စစ်လက်နက်အြဖစ်  အသုံးြပြခင်း ြဖစ်ပီး၊ မိန်းကေလး 
များ၊ အမျိးသမီးများှင့် အမျိးသားများကို ထိခိုက်နစ်နာေစ
ရန်ငှ့် အရှကတ်ကွြဲဖစ်ေစရန ်ရညရ်ယလ်ုပေ်ဆာငသ်ည်န့ညး်
ြဖစ်သည။်3   ကလုသမဂ  အဖွဲအစညး်အသီးသးီက ြမနမ်ာိငုင်ံ
လုံ ခေံရးတပ်ဖွဲများ၏ လငိ်ပုိင်းဆိငုရ်ာ အကမး်ဖကမ်  သမိုငး်
 ေကာင်းကို အကိမ်ကိမ် မီးေမာင်းထိုး ေဖာ်ြပထားသည်။ ထို
အထဲတွင် “လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် လိင်ကွဲြပားမ  အေြခခံေသာ 
အကမ်းဖက်မ သည် တပ်မေတာ် စစ်ဆင်ေရးများ၏ အမှတ် 
အသားြဖစ်သည”် ကို အေလးေပး ေဖာ်ြပထားသည်။4  

Burmese women had to bear the brunt of loss and trauma when the 
fi ghting broke out in their village. They lost their family members, their 
home, and their livelihood. © Asia Justice and Rights/Anne-Cécile Esteve
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5 FFM SGBV Report 2019; and UN Secretary-General, March 2018, “Report of the Secretary-General on Con lict-Related Sexual Violence”, 

UN Doc S/2018/250 2018, par. 25. 
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7 FFM SGBV Report 2019

8 FFM SGBV Report 2019; and http://opiniojuris.org/2020/06/18/characterisation-of-sexual-violence-as-a-womens-issue-in-the-rohingya-
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အစီရင်ခံထားမ များ ရှိသည်။ ိုဟင်ဂျာများအေပ  ဆိုးဆုိးရား
ရားအကမ်းဖက်မ  လ  င်းသုံးလ  င်း (၂၀၁၂၊ ၂၀၁၆ ှင့် ၂၀၁၇ ခု
ှစ်) တွင် တခုချင်းစီ၌ တပ်မေတာ် မဟာဗျဟာတွင် 
စနစ်တကျှင့် ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် လိင်
ကွြဲပားမ အေြခခ ံအကမး်ဖကမ် များ ပါ၀ငသ်ညဟ် ုကလုသမဂ 
က မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။5  “၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဩဂုတလ် ၂၅ ရက်
ေနက စတင်ခဲ့သည့် အမျိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးငယ်များ 
အေပ  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ ေတွက ိုဟင်ဂျာေတွ
ကိ ုဖျကဆ်းီဖို တပမ်ေတာရ်ဲ လမူျိးသု်းေစလိတုဲ ့ရညရ်ယခ်ျက်
ကို ေဖာ်ြပတဲ့ အချက်တစ်ချက်ြဖစ်ပါတယ်” ဟု ကုလသမဂ  
အချကအ်လက ်ရာှေဖေွရးမစရ်ငှ ်(UN Fact-Finding Mission/ 
FFM) က ေကာက်ချက်ချထားသည်။

အမျိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးငယ်များ ဆိုးဝါးမမ တစွာ 
ထခိိုကခ်ံစားရသကဲ့သို ြမနမ်ာိုငင်တံငွ ်ပဋိပက ှင့ ်ဆက် ယ်
သည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ များကို အမျိးသားများ
ှင့်  ေယာက်ျားေလးများလည်း ချိးေဖာက်ခံ ေနရသည်။ 
သိုေသာ် ယင်းကဲ့သို ြဖစ်ရပ်များသည် အစီရင်ခံတင်ြပမ  

နည်းပါးလျက်ရိှသည်။ အေကာင်းရငး်မှာ ကဲ့ရဲအြပစ်ဆိုခံရ
မည်ကို စုိးရိမ်ြခငး်၊ လက်တုံြပန်မ ှင့် ဝိုင်းဝန်းပစ်ပယ်ခံရမည်
ကို ေကာက်ရံြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည်။6   ကချင်ှင့် ရှမ်းြပည် 
နယတ်ိုတငွ ်တိငု်းရငး်သား လကန်က်ကိုငအ်ဖွဲများ၏ အဖွဲဝင်
များဟ ုသသံယရိှခရံပီး ဖမး်ဆးီ ထန်ိးသမ်ိးခရံေသာ အမျိးသား
များအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ ှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အရှက်ရေစမ တိုကို ကုလသမဂ  အချက်အလက်ရှာေဖွေရးမစ်
ရှငက် မှတတ်မ်းြပစုခဲ့သည်။7  ိဟုင်ဂျာများအေပ  တိကုခ်ိကု်
မ များတွင်လည်း ထိုသို ဖမ်းဆီးထားစ်အတွင်း လိင်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ ည်းပန်းိှပ်စက်မ ပုံစံအြပင် မုဒိမ်းမ ြဖစ်စ်များကို
လည်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။8

 မကာေသးမီက စစ်အာဏာသိမ်းမ  ဆန ်ကျင်ေရး 
လ ပ်ရှားမ ကို စစ်တပ်က မတရားဖိှိပ်ြခင်းသည် ုိင်ငံေတာ်
အာဏာကို ခိမ်းေြခာက် အိုင်ကျင့်  ယူထားရန်အတွက်
လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာှင့် လိင်ကွဲြပားမ အေြခခံ အကမ်းဖက်မ ကို 
ရကစ်ကေ်သာ လကန်ကသ်ဖယွ ်ဆကလ်ကအ်သုံးြပေနသည်
ကို  န်ြပေနသည်။ အမျိးသမီးများသည် အကမ်းဖက်မ ဒဏ်
ကိ ုလည်းစင်းခေံနကရပီး၊ ဆ ြပအမျိးသမးီများကိ ုလုံ ခေံရး
တပ်ဖွဲဝင်များက အကမ်းဖက်ြခင်း၊ မဖွယ်မရာြပမူြခင်း၊ 
 တ်အားြဖင့် အေှာင့်အယှက်ြပြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း 
အစရီင်ခံစာများတငွ ်ေဖာြ်ပသည။် အထးူစိုးရိမ်ရသည့်အချက်
မှာ စစ်ေကာေရး ှင့် ဖမ်းဆီးထားစ်အတငွ်း အမျိးသမီးများ
ကို အြမင်ကပ်မ ပုံစံ၊  လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာအကမ်းဖက်မ ပုံစံ ဟူ
၍ ခွဲြခားဆက်ဆံသည်။ ေထာင်ထဲတွင် လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာခိမ်း 
ေြခာက်မ များ ှင့် လိင်အဂ  ါကိုိုက်ှက်ြခငး်များ အပါအဝင် 
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိးေဖာက်မ များ ကျးလွန်သည့်အေကာင်း 
ြမနမ်ာိငုင်ဆံိငုရ်ာ အထးူအ ကေံပးေကာငစ်ကီ အထူးအေလး
အနကထ်ားေဖာြ်ပထားသည့် အစီရငခ်ံစာများ ရိှသည။် အထူး
အ ကံေပးေကာင်စီက “လိင်ပိုငး်ဆိုင်ရာှင့် လိင်ကွဲြပားမ  
အေြခခံေသာ အကမ်းဖက်မ သည် အရပ်သားြပည်သူများ
ကို အကမ်းဖက်ရန်ှင့် အြပစ်ေပးရန်အတွက် အာဏာသိမ်း
စစ်အုပ်စုက ကျင့်သုံးေသာ ရက်စက်ကမ်း ကတ်သည့် 
မဟာဗျဟာတစရ်ပအ်ြဖစ ်ဆကလ်က ်ရှေိနသည်။” ဟ ုေဖာြ်ပ
ထားသည်။9

The survivors shared their thoughts of the reason why, when it comes to 
reparation, they should be involved in the decision-making. © Asia Justice 
and Rights/Anne-Cécile Esteve
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မှတ်ချက် - 
 ၂၀၂၁ ခု ှစ်  စစ်တပ်အာဏာသိမ်း ပီးေနာက် 
ြမန်မာိုငင်ံတွင် ကျင့်သုံးုိင်ေသာ ြပည်တွင်းဥပေဒ မူေဘာင်
သည်  ပ်ေထွးပီး အစ်တစိုက်ေြပာင်းလဲေနသည်။ အာဏာ
ကို လက်နက်ြဖင့်  ထိန်းချပ်ထားရန် ကိးစားေနေသာ 
ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ (SAC) သည် စစ်တပ်
သေဘာကျ ဥေပဒြပအာဏာပိုင်အဖွဲ၏ ဆယ်စုှစ်များစွာ
အတွင်း ေရးဆွဲြပ  ာန်းခဲ့ေသာ ဥပေဒများှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံ
အေြခခံဥပေဒကို ဆက်လက် ကျင့်သုံးရန် ရည်ရယ်သည်။ 
တစ်ဖက်တွင်မူ ၂၀၂၀ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင် 
ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံ ထားရေသာ်လည်း အာဏာသိမ်း
စစအု်ပစ်၏ု ြငငး်ပယခ်ထံားရေသာ လ တေ်တာက်ိယုစ်ားလှယ်
များြဖင့ ်ဖွဲစညး်ထားေသာ ြပညေ်ထာငစု်လ တေ်တာ ်ကိယုစ်ား
ြပေကာ်မတီ (CRPH) သည် ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ ဥပေဒ 
ကို ဖျက်သမိ်းကာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာ်စာတမ်း ကို
 ၂၀၂၁ ခှုစ ်မတလ်တငွ ်အတညြ်ပပးီ ကားကာလ အမျိသား
ညီတွေ်ရးအစုိးရ (NUG) ကိ ုဖွဲစညး်ခဲသ့ည။် ဤစာတမ်းတငွ်
ေဖာ်ြပထားေသာ ဥပေဒမူေဘာင်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ် အာဏာ 
သိမ်းမ မတိုင်မီ တည်ရှိခဲ့ေသာ ဥပေဒများကို အဓိကအားြဖင့် 
ရည် န်းပါသည်။

 စစ်အာဏာသိမ်းမ မတိုင်မီကပင် စစ်တပ်ထိန်းချပ်
မ ၊ အြမစ်တွယ်ေနေသာ ကျား-မ ခွဲ ြခားဆက်ဆံမ အြပင် 
ဥပေဒေရးရာှင့် တရားစီရင်ေရးစနစ်များ၏ ကွာဟချက်
များရှိေနြခငး်ေကာင့် လိင်ကွဲြပားမ  အေြခခံ အကမ်းဖက်မ 
များ ကျးလွန်သည့် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများသည် ြပစ်ဒဏ်မှ 
ကင်းလွတ်ခွင့် ရခဲ့ကသည်။10

 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် လိင်ကွဲြပားမ အေြခခံအကမ်းဖက်မ 
များသည် တရားစွဲခံရမ  အလွန်ရှားပါးသည်။ အထူးသြဖင့် 
လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ ကျးလွန်သည့်အခါတွင် ြဖစ်သည်။ 
အာဏာသမိ်းမ မတိငုမ်ကီ အမ အနည်းအကျ်းမ သာ တရားုံး
တင် စဲွဆုိခဲ့ပီး အမ အနည်းငယ်ကိုသာ စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ 
သိုေသာ် လုပ်ငန်းစ် ှင့် စီရင်ချက်များှင့် ပတ်သက်၍  
ပွင့်လင်းြမင်သာမ ှင့် တာဝန်ခံမ  မရှိခဲ့ေပ။11 ထိုသိုေသာ လူ
အခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ များအတွက် တာဝန်ခံမ ကင်းမဲ့ေန
ြခင်းကို ြပည်တွင်းြပည်ပ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများအြပင် 
ကုလသမဂ အဖွဲအစည်း အသီးသီးက ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  
မှတ်တမ်းတငထ်ားသည်။12  

 စစ်တပ်၏ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ ှင့် အကျင့်ပျက်ြခစားမ  
အပါအဝင် ြမန်မာိုငင်ံ၏ တရားဥပေဒှင့် အင်စတီကျးရှင်း
ဆိုင်ရာ မူေဘာင်အရ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲများသည် ၎င်းတို၏ 
စစမ် ထမး်များကျးလွနသ်ည့် ရာဇ၀တမ် များကိ ုစုစံမ်းစစေ်ဆး
ြခင်းှင့် တရားစွဲဆိုြခင်းအေပ  လုံးဝထိန်းချပ်ထားသည်။13 

စစ်ခုံုံးှင့်  ရဲဖက်တရားုံးများတွင် တရားစွဲဆို ြခင်းှင့်  
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းများသည် ရှားပါးပီး၊  ြပစ်ဒဏ်သည် ြပစ်မ 
များ၏ အတမိအ်နက်ငှ် ့  င်းယှလ် င ်လုံေလာကြ်ခငး် အလျ
ငး်မရှေိပ။ အရပဘ်က်တရားစီရငေ်ရးစနစအ်တငွ်း အမ အခငး်
များကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့်အခါတွင်ပင် စစ်တပ်၏ ဝင်
ေရာက်စွက်ဖက်မ များေကာင့် ထိလွယ်ရှလွယ်ေသာ အမ 
အခင်းများကို ေရှဆက်ရန် ခက်ခဲေစသည်။14 

ထိုစိန်ေခ မ များေကာင့် ိုဟင်ဂျာများအေပ  ကျးလွန်သည့် 
ရာဇ၀တ်မ များှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုဆိုးဝါးေစခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခု
ှစ် ေမလတွင် သမ တုံးက လွတ်လပ်ေသာစုံစမ်းေရး
ေကာ်မရှင် (ICOE) ၏ အ ကံြပချက်များအေပ  အေြခခံ၍ 
ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိအမ များကို စုံစမ်းစစ်ေဆးပီး တရားစွဲဆိုရန်
အတကွ ်‘ရာဇ၀တမ်  စုစံမး်စစေ်ဆးေရးငှ် ့တရားစွဆဲိေုရးအဖွဲ
’ ကို ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ သိုရာတွင် ICOE သည် လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ 
အကမ်းဖက်မ ဆုိင်ရာ အေထာက်အထားများကို ပယ်ချထား
ေသာေကာင့် အမ တွဲများတငွ ်လငိ်ပုိင်းဆုိငရ်ာှင့် လငိက်ွဲြပား
မ  အေြခခ ံအကမး်ဖကမ် များှင် ့စပလ်ျဥ ေသာ စွခဲျကတ်င်
ခံရြခငး်မျိး လုံးဝပါဝင်မညမ်ဟုတဟ်ု ယဆူုိင်ပါသည်။
.

11 “Access to Justice for Women Survivors of Gender-based violence committed by state actors in Burma”, AJAR/WLB, 2016, available here 

(herea ter “AJAR/WLB Access to Justice paper, 2016”)

11 “Seeking Justice: An analysis of obstacles and opportunities for civil society groups pursuing accountability for human rights violations in 

domestic courts in Kachin and Northern Shan States”, July 2020, KWAT /AJAR, available here (herea ter “KWAT/AJAR Seeking Justice 

report, 2020”); AJAR/WLB Access to Justice paper, 2016

12 CEDAW Concluding observations on the combined fourth and fi th periodic reports of Myanmar, 25 July 2016, available here

13 KWAT/AJAR Seeking Justice report, 2020; AJAR/WLB Access to Justice paper, 2016
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အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

ယခင်တာဝန်ယူခဲ့ေသာ အစိုးရအဖွဲများ ချမှတ်ခဲ့သည့် 
အြခားေသာ ယ ရားများသည် လွတ်လပ်မ ှင့် သမာသမတ်
ကျမ  ကင်းမဲ့သည်ဟု ဆိုိုင်သည်။ ယင်းယ ရားများတွင် 
ြမန်မာိုငင်ံ အမျိးသားလူအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင ်(MNHRC) 
ပါဝငသ်ည်။  ေကာမ်ရငှသ်ည ်ယုံကည်စိတခ်ျရမ ၊ လတွလ်ပ်မ 
၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမ အြပင ်စွမ်းေဆာင်ရည်ပါကင်းမဲ့သည်။ ထို
အြပင် အစိုးရကကျးလွန်သည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် လိင်
ကွဲြပားမ အေြခခံ အကမ်းဖက်မ များအတွက် တရားမ တမ ရ
ရန် အားကိုး၍မရုိင်ေပ။ ေကာ်မရှင်သည် အမျိးသားလူ
အခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ အဖွဲအစည်းများ၏ ပါရီအေြခခံမူများှင့်
လည်း မကိုက်ညီေပ။ MNHRC သည် “တပ်မေတာ် တာဝန်ခံ
မ  ရိှေစေရး ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ထိေရာက်ေသာ ယ ရား
တစ်ခု မဟုတ်ေသး” ဟု FFM အဖွဲက ေတွရှိခဲ့သည်။15   

၂၀၁၂ ခှုစမ်ှ စတငက်ာ ြမန်မာအစိုးရသည် ရခိငုြ်ပညန်ယ်
အတွင်း ြဖစ်ရပ်များှင့် စပ်လျ်းပီး ေကာ်မရှင် (၈) ဖွဲကို ဖွဲ 
စည်းခဲသ့ည။် ဥပမာ- ကိဖုအီာနနဦ်းေဆာငသ်ည် ့ရခိငုြ်ပညန်ယ်
ဆိုင်ရာ အ ကံေပးေကာ်မရှင် အပါအ၀င် ြဖစ်သည်။ ကိုဖီအာ
နနေ်ကာမ်ရှင၏် အ ကြံပချကမ်ျားသည ်ရခိငုြ်ပညန်ယဆ်ိငုရ်ာ
 အကျပ်အတည်း ေြဖရှင်းရန်အတွက် လမ်းြပေြမပုံအြဖစ် 
အသုံးြပရန်ြဖစ်သည်။  သိုေသာ်  အ ကံြပချက်များကို  မည် 
သည့်အခါမ ှလိကု်နာြခင်းမရှခိဲဘ့၊ဲ အ ကံြပချကမ်ျား ထတုြ်ပန်
ခဲ့ပီး ေနာက်တေနတွင်ပင် ၂၀၁၇ ခုှစ် ိုဟင်ဂျာများအေပ   
“ရှငး်လင်းမ  စစ်ဆင်ေရးများ” ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာမှာ ၂၀၁၈ ခုှစ် ဇူလိုင်လတွင ်ဖွဲစည်း
ထားသည့် ICOE ြဖစ်သည်။ ICOE ကို “ARSA အဖွဲ၏ 
အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပီးေနာက် လူ အခွင့်အေရးချိး
ေဖာက်မ စွပ်စဲွချက်များှင့် ဆက်စပ်ြပဿနာများကို စုံစမ်း
စစ်ေဆးရန်” ဟူေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြဖင့် ဖွဲစည်းြခင်း ြဖစ်သည်။ 
ICOE သည် ၎င်း၏ေနာက်ဆံုးအစီရင်ခံစာကို ၂၀၂၀ ခုှစ် 
ဇနန်ဝါရီလတငွ ်ထတုြ်ပနခ်ဲ့သည။် ုိငင်ံတကာတရားုံး (ICJ) 
က ဂမ်ဘီယာှင့် ြမန်မာိုင်ငံအမ တွင် ယာယီအစီအမံများ 
ေဆာင်ရက်ရန် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို မထုတ်ြပန်ခင်ြဖစ်သည်။ 
အစိုးရငှ့် ICOE အဖွဲဝငမ်ျား၏ ဘကလ်ိကုမ် ှင့ ်အကျိးစးီပွား
 ပဋိပက များအပါအဝင် ၎င်းအဖွဲ၏ လွတ်လပ်မ ှင့် သမာသ 
မတ်ကျမ အေပ  အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်မ များကို ထုတ်ေဖ 
ြပသခဲ့ကသည။် ၎ငး်၏ေတွရှခိျကမ်ျားသည ်ကလုသမဂ  အဖွဲ
အစည်းများှင့် အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများ၏ အစီရင်ခံ 
တင်ြပချက်များှင့် ဆန ်ကျင်ဘက်ြဖစ်ပီး၊ ၎င်းအဖွဲအေပ  
ယုံကည်စိတ်ချရမ ကုိလည်း ေမးခွန်းထုတ်ကသည်။ ယခု

အချနိအ်ထ ိအစရီငခ်စံာအကျး်ချပှ်င့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွအဲချိ
ကိုသာ ထုတ်ြပန်ထားသည်။ လိငပ်ိုင်းဆိုငရ်ာ ှင့် လိင်ကွဲြပား
မ အေြခခံအကမ်းဖက်မ များှင့်  ပတ်သက်၍ ICOE ၏ 
အစီရင်ခံစာအကျ်းချပ်တွင် လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ အကမ်းဖက်မ 
စွပ်စဲွချက်များကို ခ ငး်ချက်မရှိ ပယ်ချပီး “ြမန်မာလံု ခံေရး
တပဖ်ွဲများ၏ အပုစ်ဖုွဲ မဒုမိ်းကျင့မ်  စပွစွ်ခဲျကမ်ျားှင့ပ်တသ်က်
၍ ယုံကည်ရေလာက်ေသာ ထွက်ဆုိချက်များ မရှိပါ။ အင်တာ
 ဗျး ေြဖဆုိသူအချိက မုဒိမ်းကျင့်မ ြဖစ်ရပ်များကို ေဖာ်ြပခဲ့
ေသာ်လည်း၊ ဤအရာအားလံုးသည် အြခားသူတစ်ဦးထံမှ 
ကားသိရေသာ တဆင့်ခံ သတင်းအချက်အလက်များသာ 
ြဖစ်သည်။” ဟု ေဖာ်ြပသည်။

 ြပည်တွင်းယ ရားများက ကျးလွန်ခံရသူများအတွက် 
တရားမ တမ ေပးရန် မစွမ်းေဆာင်ိုင်ြခငး်သည် စစ်တပ်
ကျးလွန်ေသာ လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များကို ကိုင်တွယ်
ေြဖရှင်းရန်အတွက် ိုင်ငံတကာ ယ ရားများ ကို လမ်းဖွင့်
ေပးသည်။ သိုေသာ် ၎င်းတို၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် တရားစီရင်ပိုင်
ခွင့်များအတွက် ကန ်သတ်ချက်များ ရှိသည်။ ဤလုပ်ငန်းစ်
များတငွ ်လငိပ်ိငု်းဆုိငရ်ာှင့ ်လငိက်ွြဲပားမ အေြခခ ံအကမ်းဖက်
မ တိုကို သီးသန်  အာုံစိုက ်ေဆာင်ရက်မ  ပါဝင်သည်။

 FFM

 လူအခွင့်အေရးေကာင်စီမှ ဖွဲစည်းလိုက်သည့် FFM 
သည် ၂၀၁၇ ခုှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုှစ်အထိ ၎င်း၏လုပ်ငန်းများကို
 ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ ယင်းမစ်ရှင်သည် အထူးသြဖင့် ၂၀၁၁ ခု
ှစမ်စှတင၍် ရခိငုြ်ပညန်ယ၊် ကချငြ်ပညန်ယှ်င့ ်ရမှ်းြပညန်ယ်
ေြမာက်ပိုင်းတိုတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်
မ များှင့် ှိပ်စက်ညင်းပန်းမ  အြဖစ်မှန်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် 
တာဝနရ်ှသိည။် FFM သည ်အစရီငခ်စံာ အေတာမ်ျားများ ထုတ်
ြပန်ခဲ့ပီး ြမန်မာစစ်တပ်သည် ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ိုဟင်ဂျာများ
အေပ  လမူျိးတုံးသတ်ြဖတမ် ၊ ကချင်ငှ့် ရှမ်းြပည်နယတ်ိုတငွ ်
စစ်ရာဇ၀တ်မ များှင့် လူသားမျိးွယ်အေပ  ကျးလွန်သည့်
ရာဇ၀တ်မ များကျးလွန်ေကာင်း အခိုင်အမာ ေဖာ်ြပခဲ့သည်
။ ၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာလတွင် FFM သည် “ြမန်မာိုင်ငံ
တွင် လိင်ပိုင်းဆုိငရ်ာှင့် လိင်ကွဲြပားမ  အေြခခံအကမ်းဖက်မ 
ှင့် လူမျိးေရးပဋိပက များ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မ 
များ” ေခါင်းစ်ြဖင့် အေကာင်းအရာအလိုက် အစီရင်ခံစာကို 
ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။
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အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

IIMM

 IIMM ကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ဩဂုတ်လတွင ်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး ဂျီနီဗာ
တငွ ်အေြခစိကု်သည။် ြပစ်မ  ကျးလနွသ်ူများအား တရားစွဲဆို
ုိင်ေရးအတွက်  အေထာက်အထားအချက်အလက်များ  
စုေဆာင်းရန် IIMM ကို တာ၀န်ေပးထားသည်။ IIMM ၏ လုပ်
ပိုင်ခွင့်အာဏာသည် ဆက်လက်အသက်၀င်ေနပီး လက်ရှိ
ကာလ ှင့် အနာဂတ်တွင် ြဖစ်ပွားသည့် ရာဇ၀တ်မ ဆိုင်ရာ 
အေထာက်အထားများကို စုေဆာင်းုိင်သည်ဟု အဓိပ ါယ် 
သက်ေရာက်သည်။ IIMM သည် အာဏာသိမ်းပီးေနာက်ပိုင်း 
ြဖစ်ေပ ေနသည့် အကမ်းဖက်မ များကို ေစာင့်ကည့်ေနပီး၊ 
ကျးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မ ဆိုင်ရာ အေထာက်အထားများ 
စုေဆာင်းကာ ၎င်း၏ လက်ရိှ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ ှင့် ဆက်စပ်၍ 
ICC သို အေထာက်အထားများ ေပးအပ်လျက်ရိှသည်။ 

 IIMM က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် လိင်ကွဲြပားမ  အေြခခံ
ရာဇ၀တမ် များအား စုံစမး်စစေ်ဆးြခငး်သည ်“၎င်းတိုလုပင်န်း
၏ ဗဟိုချက်မ” ြဖစ်ပီး၊ “၎င်း၏ စွမ်းအားရင်းြမစ်များကို 
စိုက်ထုတ်ပီး အြဖစ်အပျက်များှင့် အေထာက်အထားများ 
ဦးစားေပးေရးချယ်သည့်အခါတွင်” အစီရင်ခံစာများစွာကို 
ထည့သ်ငွ်း စး်စားမညဟ် ုေဖာြ်ပထားသည။် IIMM သည ်လငိ်
ပိုင်းဆိုင်ရာှင့်  လိင်ကွဲြပားမ အေြခခံ အကမ်းဖက်မ များ 
အေကာင်း နားလည်က မ်းကျင်သူများ ခန်အပ်ထားရှိရန်ကို
လည်း ကတြိပထားသည။် ဥပမာ- လကေ်ထာကဌ်ာနမှးသည်
 IIMM တွင် မပါဝင်မီက ပဋိပက အတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အကမး်ဖကမ် အေရးငှ့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို ေဆာငရ်က်
ေသာ ကလုသမဂ  က မ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ၏ ဒါိုက်တာ
ြဖစ်ပီး၊ ဝန်ထမ်းများတွင် ကျား၊ မ တန်းတူအခွင့်အေရးှင့် 
ကေလးအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အ ကံေပးပုဂ ိလ်လညး် ပါဝင်
သည်။

 ICC

 ိုဟငဂ်ျာများအေပ  ကျးလွန်ေသာ ရာဇ၀တ်မ များ
ကိ ုစံုစမ်းစစ်ေဆးြခငး်ငှ် ့စပလ်ျ်းပးီ ၎င်းရာဇဝတမ် များသည ်
ဘဂ  လားေဒရ့ ုိငင် ံနယ်ေြမပိငုန်က ်တစ်စတိတ်စပ်ိငု်းတငွ ်ြဖစ်
ခဲ့ပါက “ဘဂ  လားေဒ့ရ /ြမန်မာ အေြခအေန” အရ ICC တွင်
တရားစီရင်ခွင့်ရှိသည်။ သီအိုရီအရ ICC သည် စစ်ရာဇ၀တ်မ 
များ၊ လူသားမျိးွယ်အေပ  ကျးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မ များ
ှင့် လူမျိးတုံးသတ်ြဖတ်မ များကို ဦးတည်ေစေသာ မုဒိမ်းမ ၊
ည်းပန်းှိပ်စက်မ ှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ များ
ကဲ့သိုေသာ ရာဇ၀တ်မ များကို တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သိုေသာ် ICC တရားစီရင်ခွင့်ရရန်မှာ ထုိရာဇ၀တ်မ များ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်  ဘဂ  လားေဒ့ရ နယ်ေြမတွင် ြဖစ်ခဲ့သ
ည့်အမ ြဖစ်ရမည်ဟူသည့် ကန်သတ်ချက်ရှိသည်။ ရာဇ၀တ်မ 
များ၏ တစစ်တိတ်စပ်ိငု်းသည ်ဘဂ  လားေဒရ့ ုိငင်တံငွြ်ဖစပ်ွား
ခဲ့ေကာင်းကို သက်ေသြပရန် လိုအပ်ေသာေကာင့် တရားလို
ေရှေနသည် ိုဟင်ဂျာများအေပ  လိင်ပိုငး်ဆိုင်ရာ ကျးလွန်

သည့် ရာဇ၀တ်မ များကို တရားစွဲိုင်ြခငး်ရှိမရှိ မေသချာပါ။ 
သိုေသာ် ဤချိးေဖာက်မ များကို တြခားရာဇဝတ်မ များ ကျး 
လွန်ိုင်ေသာ အေြခအေန ေြမာက်ေစသည့် ကျးလွန်မ များ
ဟု ထည့်သွငး် မှတ်ယူိုင်သည်။ ဥပမာ- လူသားမျိးွယ် တစ်
ခုလုံးအေပ  ကျးလွန်ေသာ ရာဇဝတ်မ မျိး ြဖစ်သည်။ 

ICJ 

 လက်တေလာအချိန်တွင် ိုဟင်ဂျာများအေပ  ကျးလွန်  
သည့် ရာဇ၀တ်မ များှင့် ပတ်သက်ပီး လူမျိးတုံးသတ်ြဖတ်မ  
ကာကယွေ်ရးဆိငုရ်ာ သေဘာတညူခီျကက်ိ ုြမနမ်ာိငုင်ကံ ချိး
ေဖာက်သည်ဟု ICJ တွင် တရားစွဲဆိုထားသည့် အမ တစ်ခုရှိ
သည် ။  ြမန်မာ ုိင်ငံကဲ့သို ပင်  လူမျိးတုံးသတ် ြဖတ်မ 
ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်ကို လိုက်နာပါမည် 
ဟ ုလကမ်တှေ်ရးထိုးထားေသာ ဂမဘ်ယီာုိငင်ကံ အဆိပုါအမ 
ကို ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် စွဲဆုိြခငး် ြဖစ်သည်။ လူမျိးတံုးသတ်ြဖတ်
မ လုပ်ရပ်များသည် အမျိးသားေရးဆိုင်ရာ၊ တိုင်းရင်းသား 
ဆိုင်ရာ၊  လူမျိးစုဆုိင်ရာ သိုမဟုတ် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ အုပ်စု
တစ်ခုခုကို ဖျက်ဆီးရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် ကျးလွန်သည့် 
လုပ်ရပ်များြဖစ်သည်။ ဥပမာ- လူမျိးတုံးသတ်ြဖတ်မ ဆုိင်ရာ 
လပု်ရပမ်ျားထမဲ ှတားြမစ်ထားချက ်တစခ်ုသည ်အဓမ ြပကျင့်
ြခင်းှင့် အြခားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ များ အပါအ   
ဝင် “လူအုပ်စုတစ်စု၏ အဖွဲဝင်များကို ြပင်းထန်ေသာ ုပ်ပိုင်း
 သိုမဟုတ် စိတ်ပုိင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မ ြဖစ်ေစြခင်း” ြဖစ်သည်။ 
သိုေသာ် ICJ တရားသူကီးများသည် ယခင်က ကိုးကား
အသုံးြပဖူးေသာ လူမျိးတုံးသတ်ြဖတ်မ ဆုိင်ရာ အဓိပ ါယ် ဖွင့်
ဆိုချက်ထက် ပုိမို ြပည့်စုံေသာ အဓိပ  ါယ်ဖွင့်ဆိုမ ရရိှရန် 
လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း ရှိမရှိကိုေတာ့ မသိရေသးေပ။ ယခုအချိန်
အထ ိICJ သည ်သတြ်ဖတမ် များကိ ုလမူျိးတုံးသတြ်ဖတမ် ြပစ်
မ အြဖစ ်ဦးစားေပးစ်းစားပးီ၊ လသူတမ် မဟတုေ်သာ လငိပ်ိငုး်
ဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ ကဲ့သို ြပစ်မ များကို ဖယ်ထားသည်။

 ၂၀၁၉ ခှုစ ်ိ၀ုငဘ်ာ ၁၃ ရကတ်ငွ ်လူအခငွ့အ်ေရးလ ပရ်ှား
တက်က ေသာ အဖွဲအစည်းများက ြမန်မာအစိုးရှင့် စစ်တပ်
သည် ိုဟင်ဂျာများအေပ  လူသားမျိးွယ်တစ်ခုလုံးအား ဆ
န် ကျင်ေသာ ရာဇ၀တ်မ များှင့် လူမျိးတုံးသတ်ြဖတ်မ များ 
ကျးလွန်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲပီး အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ တရားစီရင်
ေရးမအူရ အာဂျငတ်ီးနားုိငင်ရိှံ တရားုံးတစ်ခတုငွ ်ရာဇ၀တ်
မ ြဖင့် တရားစဲွဆိုခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် ုိဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန
တငွ ်အာဂျငတ်းီနားိငုင် ံဖကဒ်ရယ်ရာဇ၀တတ်ရားုံးက အမ 
ကို စတင်စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ေကာင်း အတည်ြပခဲ့သည်။ လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာှင့်  ကျားမ အေြခြပ အကမ်းဖက်မ များှင့် 
ပတ်သက်၍ တိုင်ကားချက်တွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မ 
များ ပါဝင်ပီး FFM ၏ အစီရင်ခံစာကို ကိုးကားထားသည်။ 
တိုင်ကားချက်တငွ ်မဒုိမ်းမ ၊ လငိက် နြ်ပမ ှင့် လငိပ်ိုငး်ဆိငု်ရာ
 အကမ်းဖက်မ များ ကျးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲထားပီး ထိုြပစ်မ 
များသည် လူသားမျိးွယ်အေပ  ကျးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မ 
ေြမာကေ်ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။
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အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

 စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမ  မတိုင်မီက ြမန်မာုိင်ငံ၏ တရား
ေရးဆုိငရ်ာှင့ ်အငစ်တီးကျးရငှ်းဆိငုရ်ာ မေူဘာငအ်ရ စစ်တပ်
ှင့ ်ရမဲျားသည ်၎င်းတို တပဖ်ွဲဝငမ်ျား ကျးလနွေ်သာ ရာဇ၀တ်
မ များကို စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းှင့် တရားစွဲဆိုြခင်းအေပ  လုံးဝ 
ထနိ်းချပထ်ားသည။် လကရ်ှ ိပျကြ်ပယသ်ွားပြီဖစ်ေသာ ၂၀၀၈
 ခှုစ် ဖွဲစညး်ပု ံအေြခခဥံပေဒ ပုဒမ် ၄၄၅ ပါ အြငငး်ပွားဖယွရ်ာ
 လွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့်အပိုဒ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစ်
အတွင်း ကျးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မ အားလုံးကို  အလံုးစုံ  
လွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ေပးြခငး်ဟူေသာ အချက်ကို ကျား၊မ 
အေြခြပ အကမ်းဖက်မ များပါ ပါဝင်သည်ဟု စစ်အစိုးရ

အဆက်ဆက်က အမဲတမ်း အဓိပ ါယ်ဖွင့်သည်။16  သိုရာတွင ်
ထိုအပိုဒ်ကို ြပတ်ြပတ်သားသား အဓိပ ါယ်ဖွင့်ဆုိသင့်ပးီ၊ “
ဆိုးရားေသာ ရာဇ၀တ်မ များ” အား ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးြခငး်ကို
ဖယ်ထုတ်သင့်သည်။ ဥပမာ - ိုင်ငံတွင်း သိုမဟုတ် 
ုိငင်တံကာဥပေဒကိ ုချိးေဖာကသ်မူျားသည ်“၎င်းတို၏ သက်
 ဆုိငရ်ာတာဝနမ်ျား” ၏ ြပငပ်ြဖစ်ပးီ သက်ဆိငုမ်  မရှဟိ၍ူ အဓိ
 ပ ါယ် ဖွင့်ဆိုသင့်သည်။17

 ထိုအြပင ်၂၀၀၈ ခုှစ် ဖွဲစညး်ပုံအေြခခဥံပေဒအရ စစတ်ပ်
သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ၏ ကိစ  ရပ်များအားလုံးကို  
လတွလ်ပစွ်ာ စမီခံနခ်ွခဲငွ့ ်ရရှထိားပးီ18  အမတဲမ်းစစ်ခုံုးံများ
လည်း ဖွဲထားသည်။19   စစ်ဦးစီးချပ်သည် စစ်ခုံုံးများအေပ 
တွင် အက င်းမဲ့ အခွင့်အာဏာရှိပီး တရားလ တ်ေတာ်ချပ် 
သိုမဟုတ် အြခားအရပ်ဘက် အဖွဲအစည်းများထံ အယူခံဝင်
ပိုင်ခွင့် မရှိပါ။20

 ၁၉၅၉ ခုှစ် စစ်မ ထမ်းဥပေဒတွင် လူသတ်မ ၊ လူေသမ  ှင့် မုဒိမ်းမ ကျးလွန်ေသာ စစ်သားများသည် “လက်ရှိတာ၀န်ထမ်း
ေဆာငေ်နသူများ” မဟုတ်ပါက21  စစ်ခုံုံးတင်မည့်အစား အရပ်ဘက်တရားုံးတွင ် စစ်ေဆးသင့်သည်ဟု ြပ  ာန်းထားသည်။
 သိုေသာ် စစ်သားများကို အရပ်ဘက်တရားုံးများသို လ ဲေြပာင်းစီရငသ်ည့် ြဖစ်ရပ်မျိးများ ရှားပါးသည်။22   ရဲတပ်ဖွဲှင့်ပတ်သက်
၍ ၁၉၉၅ ခုှစ် ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒတွင ်ရဲအရာရှိများကျးလွန်သည့် ြပစ်မ များကို တရားစွဲဆို
ရန် အထူးရဲတရားုံးများ ရှိသည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုငရ်ာအကမ်းဖက်မ များ အပါအဝင် ရဲတပ်ဖွဲဝငမ်ျား၏ လူ
အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များကို အဆိုပါစည်းမျ်းများအရ တရားစွဲဆိုိုင်ေကာင်း နားလည်ရသည်။23

 ၂၀၂၁ ခုှစ် ေမလ ၂၆ ရက်ေနတွင် NUG သည် ြပည်သူကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ (PDF) အတွက် စစ်သည်ေတာ် ကျင့်၀တ်ကို
ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ၎င်းကျင့်ဝတ်တွင် အမျိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ်များအား လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ ေှာက်ယှက်တိုက်ခိုက်မ  မြပ 
လုပ်ရန် တပ်ဖွဲဝင်များကို တားြမစ်ေကာင်း အတအိလင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ သိုေသာ် စစ်သည်ေတာ်ကျင့်၀တ်က လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ
အကမ်းဖက်မ  ကျးလွန်သည့် တပ်ဖွဲဝင်များကို လွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့်များေပးြခင်းကို တားြမစ်ထားြခင်း မရှိပါ။ စကားလံုး
အသုံးအ န်းကို ိုင်ငံတကာ အဓိပ ါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များှင့်အညီ ြပင်ဆင်ရန်  လိုအပ်ပီး ၎င်းတွင် လိင်က န်ြပမ ၊ လူကုန်ကူးမ ှင့် 
အတင်းအကပ် လက်ထပ်ြခငး်ကဲ့သိုေသာ လိင်ပိုင်းဆိုငရ်ာ အကမ်းဖက်မ  ပုံစံအားလံုး ပါဝင်ရမည်။24 

 ြမန်မာိုငင်ံတငွ ်စစ်အာဏာသမိ်းမ မတိုငမ်ီက ြပညတ်ငွ်းဥပေဒတငွ ်လငိပ်ိငု်းဆုိငရ်ာှင့် ကျား-မ အေြခြပ အကမး်ဖက်မ မ ှကာ
ကွယ်ေပးသည့် စည်းမျ်းအချိ ရှိသည်။ ဥပေဒများသည် ေခတ်ှင့်မညီသည့်အြပင ်ိုင်ငံတကာဥပေဒစံ န်းများကိုလည်း ေလးစား
လိကုန်ာထားြခငး် မရှေိပ။ သိုေသာ ်ယငး်ဥပေဒတငွ ်အချိေသာ လငိပ်ိငု်းဆိငုရ်ာ အကမ်းဖကမ် ပုစံံများကိ ုရာဇ၀တမ် ေြမာကေ်ကာငး်
 ေဖာ်ြပထားသည်။ မုဒိမ်းမ ှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြမတ်ထုတ်မ  ကျးလွန်သူများကို အရပ်ဘက်တရားုံးတွင် အေရးယူိုင်သည်။ 
ြမန်မာစစ်ဥပေဒတွင် မုဒိမ်းမ ကို တားြမစ်ထားေသာ်လည်း စစ်သားများကို တရားစွဲမ  နည်းပါးသည်။

16 AJAR/WLB Access to Justice paper, 2016

17  AJAR/WLB Access to Justice paper, 2016; see also WLB, “Same Impunity, Same Patterns”, January 2014, p.29.

18  Article 20(b).

19  Articles 293 and 319. 

20  Article 343(b).

21  Section 72.

22  KWAT/AJAR Seeking Justice report, 2020

23  For more information, see the analysis in: International Commission of Jurists, Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in 

Myanmar, Baseline Study (2018), p.12, and Asian Legal Resource Centre, Written statement to the UN Human Rights Council, UN Doc A/

HRC/29/NGO/44 (2015), para 3.

24 “Recommendations for e fective international support to gender equality and women’s rights in Myanmar”, June 2021, Anonymous 

(limited distribution) (Herea ter “Recommendations for international support to gender equality, 2021”)



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

၁၈၆၀ ခုှစ်က ေရးဆွဲြပဌာန်းခဲ့ေသာ ြမန်မာရာဇသတ်ကီးတွင် မုဒိမ်းမ ှင့် အြခားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျးလွန်မ များကို တားြမစ်
ထားသည်။ သိုေသာ်လည်း ရာဇသတ်ကီးတွင ်ေခတ်မမီေတာ့ေသာ ြပ  ာန်းချက်များစွာ ပါ၀င်ပီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကမ်းဖက်ခံရ
သူများကို ြပန်လည်ေလျာ်ေကးရပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးကို အြပည့်အ၀ ေပးထားြခင်းမရှိေပ။  ပုဒ်မ ၃၇၅ တွင် မုဒိမ်းမ ၏ အဓိပ ါယ်ဖွင့်
ဆိုချက်သည် အကန်အသတ်ရှိပီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိေပ။ ိုငင်ံတကာ လူအခွင့်အေရးစံ န်းများှင့်လည်း မကိုက်ညီပါ။ ဥပမာ
- ၎င်းပုဒ်မေဖာ်ြပချက်တွင် အမျိးသားများကို မုဒိမ်းကျင့်မ  သိုမဟုတ ်အိမ်ေထာင်ေရး မုဒိမ်းမ  စသည့်အမ များအတွက် မပါဝင်ပါ။

 ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ  တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ သိုမဟတု် PoVAW ဥပေဒမူကမ်းကို စတင်
ေရးဆွဲခဲ့ပီး ေဆွးေွးမ များ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဥပေဒမူကမ်းသည် ုိင်ငံတကာ စံ န်းများှင့် ကိုက်ညီြခင်းမရိှသည့်အြပင် 
ြမနမ်ာိုငင်ံြပညတ်ငွး်ဥပေဒ၏ တရားဥပေဒဆုိင်ရာ ချိယငွ်းချကမ်ျားကိ ုေြဖရှင်းုိင်ြခငး်မရှိေပ။  ဥပမာ- ၎င်းဥပေဒတငွ ်ရာဇသတ်
ကးီမ ှြပဌာန်းထားေသာ ရာဇ၀တ်မ ဆိုသညက်ို အဓပိ ါယဖ်ွင့်ဆိုရာတငွ ်ြပဿနာရှိပးီ ေခတ်ေနာကက်ျေနေသာ အဓပိ ါယ်ဖငွ့်ဆိုချက်
များ ပါေနသည်။ သိုေသာ် ပဋိပက ငှ့် ဆက် ယ်ေသာ လိင်ပိုငး်ဆိုင်ရာ အကမး်ဖကမ် ၏ အဓိပ ါယ်ဖငွ့်ဆိုချက် ပါဝငြ်ခငး်မရှိေပ။ 
အဆုိပါဥပေဒမူကမ်းတွင် စစ်တပ်ကျးလွန်သည့် ြပစ်မ များကို အတိအလင်း ထည့်သွငး်ထားြခင်းလည်း မရှိပါ။ ဤဥပေဒကမ်း 
ေရးဆွဲရာတွင် အမျိးသမီးအဖွဲအစည်းများှင့် တိုင်ပင် ေဆွးေွးခဲ့ေသာ်လည်း “ဤဥပေဒသည် CEDAW ဆိုင်ရာ တိုင်တန်းချက်
အားလုံး ဟန်တားရမည်ဟူ၍ ေြပာဆိုမ များ ရိှသည်။ တချိန်တည်းတွင် မုဒိမ်းမ ကဲ့သိုေသာ ရာဇဝတ်မ များအတွက် ရှိေနေသာ 
ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ဖယ်ရှားမည့် ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီေသာ မုဒိမ်းမ အဓိပ ါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ှင့် မည်သည့်ေဆာင်ရက်ချက်ကိုမဆို ြငင်းပယ်
မည့် တပ်မေတာ်အပါအဝင် ေရှးိုးစဲွများအုပ်စုများကို ထပ်ကာတလဲလဲ ေခ းသပိ်ေနရသည်။”  

ြမန်မာိုငင်ံသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ိုင်ငံတကာ ဥပေဒများကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန် တာ၀န်ရိှသည်။

အမျိးသမီးများအေပ  ခွဲြခားဆက်ဆံမ  ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချပ်၊ သိုမဟုတ် စီေဒါ၊ ၁၉၇၉ ခုှစ်
ုိင်ငံတိုင်းသည် အမျိးသမီးများအေပ  ခွဲြခားဆက်ဆံမ  ရပ်တန ်ရန် ေဆာငရ်က်ရမည့် တာ၀န်ရိှသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 

အမျိးသမီးများ၏ အခငွ့အ်ေရးများကိ ုြဖည်ဆ့ညး်ေပးြခငး်ှင် ့အြပည့အ်ဝ အကာအကယွေ်ပးြခငး်ကိ ုဟန်တားသည့ ်မညသ်ည့်
အရာမဆိုကိုမဆုိ တားဆီးရမည်။ CEDAW တွင် အမျိးသမီးများ၏ ုိင်ငေံရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ယ်ေကျးမ ှင့် ိုငင်ံသား
အခွင့်အေရးများ ရပိုင်ခွင့် ပါဝင်သည်။ CEDAW ေကာ်မတီသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် ကျား၊မ အေြခြပ အကမ်းဖက်မ များကို 
အကာအကွယ်ေပးေရးများ အကျံး၀င်ေကာင်း သေဘာတူစာချပ်တွင် ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပထားသည်။ ြမန်မာုိင်ငံသည် ဤ
သေဘာတူစာချပ်၏ အဖွဲ၀င်ိုင်ငြံဖစ်သည်။ 

ကေလးသငူယ်အခွင့်အေရးများဆိုငရ်ာ သေဘာတူစာချပ်၊ ၁၉၈၉ ခုှစ်
ုိင်ငံတိုင်းသည် ကေလးများကို လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ အုိင်ကျင့်မ ၊ ည်းပန်းှိပ်စက်မ  သိုမဟုတ် အြခားေသာ ရက်စက်

ကမ်းကတ်မ ၊ လူမဆန်ေသာ သိုမဟုတ် ယုတ်ညံ့ေသာ ဆက်ဆံမ  သိုမဟုတ် ြပစ်ဒဏ်ေပးြခငး်များမှ ကာကွယ်ေပးရမည်။ 
လကန်ကက်ိငုပ်ဋပိက ေကာင့ ်ထခိိကုခ်စံားရေသာ ကေလးသငူယမ်ျားအား ကာကယွေ်စာင့ေ်ရှာကရ်န ်အစိုးရတိငုး်တငွ ်တာ၀န်
ရှိသည်။ ြမန်မာုိင်ငံသည် ဤသေဘာတူစာချပ်၏ အဖွဲ၀င်ိုင်ငံြဖစ်သည်။

လူမျိးတုံးသတ်ြဖတ်မ ဆိုငရ်ာ ရာဇ၀တ်မ တားဆီးေရးှင့် ြပစ်ဒဏ်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်၊ ၁၉၄၈ ခုှစ်
မဒုမိ်းမ ှင့ ်လငိပ်ိငုး်ဆုိငရ်ာ အကမး်ဖကမ် များသည ်လမူျိးတုံးသတြ်ဖတမ် ှင် ့ညမီ ေသာ လုပရ်ပဟ် ုသတမ်တှုိ်ငသ်ည်

ုိင်ငံတိုင်းသည် လူမျိးတုံးသတ်ြဖတ်မ  ကျးလွန်ြခင်းမြပရ။ လူမျိးတုံးသတ်ြဖတ်မ မြဖစ်ေအာင် တားဆီးရမည် ြဖစ်သကဲ့သို 
ကျးလွန်သူကိုလည်း အြပစ်ေပးရမည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ဤသေဘာတစူာချပ်၏ အဖွဲ၀င်ိုငင်ံြဖစ်သည်။

ဂျီနီဗာ သေဘာတူညီချက်များ၊ ၁၉၄၉ ခုှစ်
ပဋိပက အတွင်း မုဒိမ်းမ ကျးလွန်ြခင်းသည် စစ်ဥပေဒကို ချိးေဖာက်ြခင်းြဖစ်သည်။ အမျိးသမီးများကို “မိမိတို၏ 

ဂုဏ်သိက ာ တိုက်ခိုက်ခံရြခငး်” အထူးသြဖင့် မုဒိမ်းမ ကျးလွန်ခံရြခင်းမှ ကာကွယ်ေပးထားသည်။ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက 
အတငွး် အမျိးသမီးများ မဒုမိ်းကျင့ခ်ရံြခငး်မ ှကာကယွရ်နှ်င့ ်ကျးလန်ွသမူျားအား တရားစွဆဲိရုန ်အစုိးရတိငု်းတငွ ်တာဝနရ်ှသိည်
။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ဤသေဘာတူစာချပ်များ၏ အဖွဲ၀င်ိုင်ငြံဖစ်သည်။
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CEDAW ေကာ်မတီ၏ အ ကံြပချက်များ
 အမျိးသမီးများအေပ  ခွဲြခားဆကဆ်မံ ပေပျာကေ်ရးေကာမ်တီသည ် CEDAW သေဘာတူစာချပက်ို ကီးကပရ်န်
တာဝန်ခံေသာ အမှီအခိုကင်းေသာ က မ်းကျင်သူများြဖင့် ဖွဲစည်းထားေသာအဖွဲ ြဖစ်သည်။ ေကာ်မတီသည် “အေထွေထွအ ကံြပ
ချက်များ”ကို ထုတ်ြပန်သည်။ ၎ငး်ထုတြ်ပန်ချကတ်ွင် အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ ှင့် စပလ်ျး်၍ ုိင်ငံများ၏ တာဝန်
ဝတ ရားများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေဖာ်ြပထားသည။် ပဋပိက အတွငး် အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ုိင်ငံ
များတငွ ်အကမး်ဖက်မ များအား တားဆီးရန၊် စံုစမး်စစ်ေဆးရန်ငှ့် အြပစ်ေပးအေရးယူိုင်ရန်အတကွ်ှင့် အမျိးသမီးများ တရား
မ တမ ရရှိေရး၊ ြပန်လည်ေလျာ်ေကးေပးြခင်းများ ှင့် အေထာက်အပံ့များရရှိရန် ဥပေဒချမှတ်ရမည့် တာဝန်ရိှသည်။ ဤအ ကံြပ
ချက်များသည် ြမန်မာိုင်ငကံဲ့သို CEDAW သေဘာတစူာချပ်အဖွဲ၀င်ိုင်ငံများအတွက် မြဖစ်မေန လုပ်ေဆာငရ်မည့်အရာများ 
ြဖစ်သည်။

အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ  ပေပျာကေ်ရး ေကြငာစာတမး်၊ ၁၉၉၃ ခုှစ်
 ကလုသမဂ အေထွေထညွလီာခံက ထတုြ်ပနခ်ဲ့ေသာ ဤေကြငာစာတမး်တွင် အမျိးသမီးများ၏ အေြခခံ လူအခွင့်အေရး
ြဖစ်ေသာ အသက်ရှင်သန်ပိုင်ခွင့်၊ တန်းတူညီမ မ ၊ လုံ ခံေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိေရး ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ ှင့် ည်းပန်း
ှိပ်စကမ် တိုမှ ကငး်ေဝးေရးတိုကို ေဖာ်ြပထားသည။် အမျိးသမီးများအေပ  အကမး်ဖက်မ သည ်အမျိးသမးီများ၏အခွင့်အေရး
ငှ့် အေြခခံလွတလ်ပ်ခွင့်များကို ချိးေဖာက်ြခငး်ြဖစေ်ကာင်း အသအိမှတ်ြပပးီ အမျိးသမီးများအေပ  အကမး်ဖက်မ ပေပျာက်
ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရန် ုိင်ငံများှင့် ုိင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကို ေတာင်းဆိုထားသည်။ ဤေကြငာချက်သည် ြမန်မာိုင်ငံ
အေပ  တရားဝင် စည်းေှာင်ထားြခင်း မရှိပါ။ သိုေသာ် မြဖစ်မေန လုပ်ေဆာင်ရမည့်အရာအြဖစ် သတ်မှတ်ကသည်။

ကုလသမဂ  လုံ ခံေရးေကာင်စီ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်များ
 ကလုသမဂ  လုံ ခံေရးေကာင်စီ၏ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ် အမျိးသမီးများ၊ ငမိ်းချမ်းေရးှင့် လုံ ခံေရးဆုိင်ရာ အထငက်ရ
ဆုံးြဖတ်ချက်အမှတ် (၁၃၂၅) တွင် ကုလသမဂ  လုံ ခံေရးေကာင်စီက လက်နက်ကိုင်ပဋိပက တွင် ပါဝင်သူအားလံုးသည်
အမျိးသမီးများအား အကမ်းဖက်မ ပုံစံအားလုံးမှ ကာကယွ်ရန် အထူးအစအီမံများ လုပေ်ဆာင်သင့်သညဟ်ု ေဖာြ်ပသည။် 
အထူးသြဖင့် ပဋိပက အတွငး် အကမ်းဖက်မ များှင့် လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ အကမ်းဖက်မ များမှ ကာကွယ်ေပးရမည်ြဖစ်ပီး၊ ုိင်ငံတိုင်း
သည် ဆိုးရားေသာ ရာဇ၀တ်မ ကျးလွန်မ များအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို တရားစဲွ၍ ြပစ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်မ ရေနြခင်းကို ရပ်တန်
ရမည။် ကလုသမဂ လုံ ခံေရးေကာင်စီသည် အမျိးသမီးများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်းှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အြခားဆုံးြဖတခ်ျက်
များစွာကို ြပဌာန်းထားပီး ြဖစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုှစ်က ြပဌာန်းေသာ ဆုံးြဖတခ်ျက်အမှတ် (၁၈၂၀) တွင် ပဋိပက ှင့် ဆက် ယ်ေသာ
 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်ြခင်းသည် စစ်နည်းပရိယာယ်တစ်ခု ြဖစ်ပီး ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လုံ ခံေရးအတွက် အတားအဆီးတစ်ခု
ြဖစ်သည်ဟု အသိအမှတ်ြပသည်။ ဤဆံုးြဖတ်ချက်များသည် ြမန်မာိုငင်ံအတွက် ဥပေဒေကာငး်အရ စည်းေှာင်မ ရှိသည်။

ုိင်ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ
 ိုငင်ံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒများသည် “ဥပေဒအြဖစ် လက်ခံထားေသာ ေယဘုယျကျင့်သုံးမ ”မှ ဆင်းသက်လာ
ေသာ စည်းမျ်းများ ြဖစ်သည်။ ဤစည်းမျ်းများသည် ိုင်ငံအားလုံးတွင် ဥပေဒေကာင်းအရ စည်းေှာငမ် ရှိသည်။ ဥပမာ
အားြဖင့် CEDAW ေကာ်မတီက အမျိးသမီးများအေပ  ကျား-မ အေြခြပ အကမး်ဖက်မ ကို တားြမစ်ချကသ်ည ်ိုင်ငံတကာဓေလ့
ထုံးတမ်းဥပေဒမူေဘာင်တစ်ခုအြဖစ် ေြပာင်းလဲလာပီး ိုင်ငံအားလုံးအတွက် စည်းေှာင်မ ရိှေကာင်း ေကြငာသည်။  ိုင်ငံတကာ
ကက်ေြခနီေကာ်မတီသည် ိုင်ငတံကာလူသားချင်းစာနာမ ဥပေဒ သိုမဟုတ် စစ်ဥပေဒများမှ ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်ကိုက်ညီ
ေသာ စည်းမျ်းများကို အချက်အလက်မှတ်တမ်း (database) များအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားသည်။ ုိင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာ
မ ဆိုင်ရာ ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ ေအာက်တွင် မုဒိမ်းမ ှင့် အြခားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ များကို တားြမစ်ထားသည်။

ုိင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ဥပေဒ
 ိုငင်ံတကာရာဇ၀တ်မ ဥပေဒသည် ဆိုးရား ရက်စက်ကမ်းကတ်ေသာလုပ်ရပ်များကို တားြမစ်ထားပီး ကျးလွန်သူများ
ကို တရားစွဲုိင်သည်။ ၎ငး်ဥပေဒသည် လူတစ်ဦးချငး်စီ၏ ြပစ်မ ဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိမ ှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ိုင်ငတံကာဥပေဒအရ
အဓိကရာဇ၀တမ် များမာှ လူမျိးတုံးသတ်ြဖတ်မ ၊ စစ်ရာဇ၀တမ် ၊ လူသားမျိးွယ်အေပ  ကျးလနွ်သည့် ရာဇ၀တမ် များငှ့် ရနလ်ို
ကျးေကျာ်မ တို ြဖစသ်ည။် ယခအုခါ လိင်အကမ်းဖက်ြခငး်သည ်စစရ်ာဇဝတမ် ၊ လူသားမျိးွယအ်ေပ  ကျးလွန်သည့်ရာဇ၀တ်
မ  သိုမဟုတ ် လူမျိးတုံးသတြ်ဖတ်မ  ြပစ်မ ေြမာကေ်ကာင်း အသိအမှတြ်ပလာကသည။် ဥပမာ- အဆိပုါ ရာဇ၀တ်မ များကိ ု
ုိင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မ  တရားခုံုံး၏ ေရာမသေဘာတူညီချက်တွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားသည်။
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အမျိးသမီးများ တိုးတက်မ အတကွ် အမျိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ စီမံကိန်း၊ ၂၀၁၃-၂၀၂၂ ခုစှ်
 ဤအစီအစဥ သည် အမျိးသမီးများ၏ စမွ်းေဆာင်ုိင်မ ၊ ကျားမတန်းတူညမီ မ ငှ့် အမျိးသမီးအခငွ့်အေရးများ ေဖာ်
ေဆာငေ်ရးတို၌ ြမန်မာအစိုးရ၏ မဟာဗျဟာေြမာက် ဦးစားေပးမ များကို ေဖာ်ြပသည့် စာတမ်းြဖစ်သည်။ အစီအစ်သည် ေဘ
ဂျင်းလုပ်ငန်းလမ်း န်   (Beijing Platform for Action) ှင့် ကိုက်ညီပီး CEDAW ပါ ြပဌာန်းချက်များအေကာင်အထည်ေဖာ်
မ ကိအုရှိန်ြမင့်ရန်အတကွ် လုပေ်ဆာင်ရမည့် ဦးစားေပးက   ၁၂ ခု ပါရှိသည်။ သိုေသာ ် ဤအစီအစသ်ည ် အမျိးသမးီများ 
ကံေတွေနရသည့် လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာှင့် ကျားမအေြခြပ အကမ်းဖက်မ များမှ လံုေလာက်စွာ အကာအကွယ်ေပးုိင်ြခင်းမရှိေပ
။ ၎င်းသည်ကျားမ တန်းတရူည်တူမရှိမ ကို ဆက်လက်တည်တံ့ေစသည့် ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ ခွဲြခားဆက်ဆံေသာ 
ြပ  ာန်းချက်များကို တရားဝင်ေစသည်။ ပဋိပက တွင် ကျား-မ အေြခခံအကမ်းဖက်မ များကို ေြဖရှင်းရန် ပျက်ကွက်ပီး ပဋိပက 
အတွင်း လိင်အကမ်းဖက်မ  ကျးလွန်သူများ ြပစ်ဒဏ်လွတ်ငိမ်းခွင့်ရေနသည့် အေြခအေနကို ေြဖရှငး်ရန် ပျက်ကွက်သည်။ ထို
အြပင် ၎င်းအစီအစဥ  အေကာငအ်ထညေ်ဖာြ်ခင်းသည ်၂၀၂၁ ခုစ်ှ စစ်အာဏာသိမ်းမ မတိုင်မီ အချန်ိတွင် အလွန်ေှးေကးွခဲ့
သည်။ ၎ငး်စီမံကိန်းသက်တမ်းကုန်မည့် ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် မည်သိုဆက်ြဖစ်မည်ကို ေစာင့်ကည့်ရမည်ြဖစ်သည်။

ပဋိပက အတွင်း လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ အကမ်းဖက်မ များ အဆုံးသတ်ရန် ကတိကဝတြ်ပသည့် ေကညာချက်
 ြမန်မာိုင်ငသံည် ဤုိင်ငတံကာေကညာချက်ကုိ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ေထာက်ခံခဲ့သည်။ ယင်းေကြငာချက်တငွ်
 မုဒမိ်းမ ှင့် လိငပ်ိုင်းဆိုငရ်ာ အကမ်းဖက်မ များကို စစ်လက်နက်သဖွယ် အသုံးြပမ  ှင့် ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား ြပစ်ဒဏ်
လွတ်ငိမ်းခွင့်ေပးသည့် အေလ့အထကို ရပ်တန်ရန်အတွက် လက်ေတွကျေသာ ိုင်ငံေရးကတိကဝတ်များ ပါရိှသည်။ အဆိုပါ 
ကတိကဝတ်များကို ြပည်တွင်းဥပေဒတွင ်ထည့်သွင်းအေကာင်အထည် ေဖ ရန် ေရေရရာရာေဆာငရ်က်ချက် မရှိခဲ့ေပ။ 

ပဋိပက အတွင်း လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ အကမ်းဖက်မ  ေြဖရှငး်ေရးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ  အထူးကိုယ်စားလှယ်ှင့် ပူးတွဲေကညာချက်
 ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ြမန်မာအစိုးရသည် ကုလသမဂ ကိုယ်စား ပဋိပက အတွင်း လိငပ်ိုငး်ဆိုင်ရာအကမ်းဖက်မ  ေြဖရှင်း
ေရး အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ှင့် ပူးတွဲေကညာချက်ကို လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါ
ေကညာချက်တွင် ပဋိပက အတွငး် လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ အကမ်းဖက်မ များအား တားဆီးရန်ှင့် တာဝန်ခံမ  အတွက် ြမန်မာ
စစ်တပ် လိုက်နာရမည့် အဓိက ဦးစားေပး (၆)ချက်ကို ေဖာ်ြပထားသည်။ ေကညာချက်တွင် ြမန်မာစစ်တပ်အေနြဖင့် လိင်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ အကမး်ဖကမ် များမကျးလွန်ရနအ်တွက် ြပတြ်ပတသ်ားသား အမနိ်ထုတရ်န်ှင့ ် ချိးေဖာကမ် များကို အလျငအ်ြမန်
 စံုစမး်စစ်ေဆးပးီ အေရးယူုိင်ရန် လိုအပ်ေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည။် ယခအုချနိ်အထ ိလငိပ်ိုငး်ဆိုင်ရာ အကမ်းဖကမ် များကို 
တာဝန်ခံမ ရှိေစရန်အတွက် တိကျခိုင်မာေသာ အေရးယူေဆာငရ်က်မ များ ြပလုပ်ြခင်း မရိှေသးေပ။

 ယခင်အစိုးရများသည် ကျားမတန်းတူညမီ မ ၊ အမျိးသမီးများ၏ စမွ်းေဆာငိ်ငုမ် ငှ့် ကျားမေရးရာ တရားမ တမ ကို ြမင့်
တင်ရန် လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။

 လမူ ဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနတွင် “အမျိးသမီးက  ”တစ်ခုရှိသည။် ၎င်းတွင် အမျိးသမီးများအတွက် လမူ ဖူလုံေရး အေထာက်
အပံ့ေပးုိငေ်ရး ပါ၀င်ပီး ယင်းအကူအညီများကို “ကိတငက်ာကွယ်ေသာ၊ အကာအကွယ်ေပးေသာ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
အစီအမမံျား” မ ှ တဆင့် ေဆာငရ်က်သည။် ဦးစီးဌာနသည ် အမျိးသမီးများအား ဝန်ေဆာင်မ ေပးရနအ်တကွ် ုိင်ငတံကာအဖွဲ
အစညး်အချိ ြပညတ်ွင်းအရပဘ်က်လူမ အဖွဲအစညး်များငှ့် ပးူေပါင်းေဆာငရ်က်ခဲ့သည။် သိုေသာ ် ၎င်း၏လုပ်ုိင်စွမ်းသည်
အကန်အသတ်ြဖစ်သည်။ အမ ကို တိုက်ိုက် စီမံခန်ခွဲြခင်း သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ များေပးြခင်း အနည်းငယ်မ သာြဖစ်ေသာ
ေကာင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်း လုပ်ိုငစ်ွမ်း အေပ  အြငငး်ပွားဖွယ် ြဖစ်ခဲ့သည်။ ြဖစ်စ်အများစုတွင် ဌာနသည် အလုပ်အတွက် ေငွေကး
ေထာကပ်ံ့ြခင်းမရှိဘ ဲအမျိးသမီးများကို ေဒသခံအဖွဲများသို လ ဲေြပာငး်ေပးခဲ့သည်။ စစ်အာဏာသိမ်းပးီကတညး်က ေဒသခံအဖွဲ
များသည် ဌာနဆိုင်ရာှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ကို ရပ်တန်ခဲ့သည်။



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း
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 ြမန်မာိုငင်ံ၏ ရာဇသတ်ကီးှင့် ရာဇ၀တ်ကျင့်ထံုး
ဥပေဒတွင ် ြပန်လည်ေလျာ်ေကးေပးြခင်းှင့် ကုစားြခင်းများ
ေဆာငရ်က်ရမည့် ြပ  ာန်းချက်များ ပါဝငသ်ည်။ သိုေသာ်
အာဏာပိုင်များသည် လက်ေတွတွင် ၎ငး်ေဆာင်ရက်ချက်
များကို အေကာငအ်ထည်မေဖာ်သည့်အြပင် ဥပေဒကိုလိုက် 
နာမ မရှိ တာဝန်ခံမ လည်း မရှိေပ။26  

 ထိုအြပင ် ကျင့်ထုံးဥပေဒှင့် ခုံုံးများမရှိေသာ 
ေကာင့် ကျးလွန်ခံရသူများသည် အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာတရား 
ုံးေရှေမှာက်တွင် အေရးဆုိခွင့်မရှိေပ။27     ြပည်သူလူထု
ှင့်အအစိုးရအကား အြငင်းပွားမ များကို ေယဘုယျအားြဖင့် 
ေဒသ ရေခါင်းေဆာင်များ သိုမဟုတ ် အေထွေထွအုပ်ချပ်
ေရးဦးစီးဌာန သိုမဟုတ် ေထွအုပ်မှတဆင့် အလွတ်သေဘာ 
ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည်။

 ေနာက်ဆံုးတွင် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲများမှကျးလွန်    
သည့် လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ များအား စီမံရာတွင ် စစ်
ခုံ ုံးှင့် ရဲတရားုံးများကို အသုံးြပသည်။ သိုေသာ် စစ်တပ်
နဲ  ရဲတပ်ဖွဲ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို စီမံေသာ ဥပေဒများ
တွင် ြပန်လည်ေလျာ်ေကးေပးြခငး်များှင့် ကုစားမ ဆိုင်ရာ 
ြပဌာန်းချက်များှင့် အကျံးဝင်မ  မရှိပါ။28

 သီအိုရီအရ ြမန်မာုိင်ငံ အမျိးသားလူ အခွင့်အေရး
ေကာမ်ရှင ်(MNHRC) သည် လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များ 
ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာငး် အေထာက်အထားများကို သက်ဆိုင်ရာ 
အစိုးရအာဏာပိုင်များထံ အ ကံြပတင် ြပသည့်အခါှင့်  
တိုင် ကားချက်အေပ  တုံ ြပန်သည့်အခါ ကုစားြခင်းှင့်  
ြပနလ်ညေ်လျာေ်ကးေပးြခင်း ဆုိငရ်ာ စိးုရမိပ်ူပနမ် များကို ေြဖ
ရှင်းေပးရမည် ြဖစ်သည်။29  သိုေသာ် MNHRC သည် မည်       
သည့်အစိုးရဌာနများမှ မည်ကဲ့သို ေလျာ်ေကးေပးုိင်သည်
ဟူေသာ အ ကံြပချက်သာ ေပးုိင်ပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်

ုိင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါ။30   ထိုအြပင် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲများ
 ကျးလွနသ်ည့ ်လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များကိ ုကိုငတ်ယွ်
ေြဖရငှ်းရန် MNHRC ၏ လပု်ုိငစ်မွ်းမာှ အကန်အသတရ်ှသိည်
။ 
 စစအ်ာဏာသမိ်းပးီေနာကပ်ိငု်းတငွ ်ယငး်အမ များ ေြဖရငှး်
ုိင်ေရးမှာ ေကာ်မရှင်ှင့် သက်ဆိုင်မ  မရိှသလို ြဖစ်လာသည်
။ စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းမီကပင် MNHRC သည် ယုံကည်
စိတ်ချရမ ၊ လတွ်လပ်မ ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ငှ့် စွမ်းေဆာင်ရည်
များ ကင်းမဲသ့ည် ့အဖွဲအစညး် ြဖစ်ခဲ့ပးီ အစိုးရတာ၀နရိှ်သမူျား
ကျးလွန်သည့်  လိင်ပို င်းဆိုင်ရာှင့်  ကျားမအေြခ ြပ  
အကမ်းဖက်မ များအတွက် တရားမ တမ  ရရန်အတွက် 
အားကိုးအားထား၍ မရိုင်ပါ။

 စစ်အာဏာမသိမ်းမီက အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 
(GAD) သည် ြပည်သူလူထုက အာဏာပိုင်များှင့် ထိေတွ
ဆက်ဆံရသည့် အဓိကနည်းလမ်း ြဖစ်ေသာ ရပ်ကွက် 
သိုမဟုတ် မိနယ်ုံးများကို စီမံခန်ခွဲခဲ့သည်။ ေဒသအဆင့် 
အြငင်းပွားမ များကို တရားစီရင်ေရးမ  ိင်ထက် ေထွအုပ်က 
ကိုင်တွယ်သည်။ များေသာအားြဖင့် အမ များသည် ေြမယာ
အခငွ့အ်ေရး ဆုိငရ်ာ အြငင်းပွားမ များြဖစ်ပီး၊ ပုမံနှ ်တရားစီရင်
ေရးအတိုင်းမဟုတ်ေသာ ခုံသမာဓိြဖင့် ေဆာင်ရက်သည်။  

 ေဒသ ရအုပ်ချပ်ေရးမှးများသည် တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်
အြပင် တရားဝင်မဟုတ်ေသာ အာဏာများရိှပးီ တာဝန်ခံမ  
နည်းပါးသည်။ လွတ်လပ်မ မရှိြခင်းေကာင့် GAD သည် လူ
အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းိုင်မ  မရိှ
သည့်အြပင် နစ်နာရသူများအတွက် ထိေရာက်ေသာ တရား
မ တမ ရရှိေရးကိုလည်း မေဆာင်ရက်ုိင်ခဲ့ေပ။ ထိုအြပင် 
သီအိုရီအရ အုပ်ချပ်ေရးမ းများသည် ဖျန်ေြဖြခင်းမှတဆင့် 
ကုစားြခငး် သိုမဟုတ် ြပန်လည်ေလျာ်ေကးေပးြခင်းများ 
ေဆာငရ်ကေ်ပးရန ်အခငွ့အ်ာဏာရှေိသာလ်ည်း လကေ်တွတငွ်
မည်သည့်အရာကိုမှ ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း မရိှေပ။ စစ်
အာဏာသမိ်းပးီကတညး်က ယခငေ်ဒသ ရအပုခ်ျပေ်ရး စနစ်
များ၏ အခငွ့အ်ာဏာအေပ  အြငင်းပာွးမ ရှိေနပီး အချိေနရာ
များတွင် စင်ပိငအ်ုပ်ချပ်ေရးစနစ်များ ေပ လာခဲ့သည်။

  26  Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Myanmar, 2018, International Commission of Jurists (ICJ), available here 

(herea ter “ICJ 2018 Myanmar Report”)

 27  ICJ 2018 Myanmar Report

 28  ICJ 2018 Myanmar Report

 29  ICJ 2018 Myanmar Report

30   ICJ 2018 Myanmar Report
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 အစိုးရတာ၀န်ရိှသူများကျးလွန်ခဲ့သည့် လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များငှ့်ပတ်သက်၍ တရားဝင် ြပနလ်ညက်ုစား
ေပးေလျာ်ြခင်းဆိုင်ရာ ယ ရားများမရှိေပ။31 သီအုိရီအရ ြမန်မာုိင်ငံ၏ ရာဇသတ်ကီးဥပေဒတွင် ကုစားြခင်းှင့် ြပန်လည်
ေလျာ်ေကးေပးြခငး်တိုအတွက် ြပ  ာန်းချကအ်ချိ ရိှေသာ်လည်း လက်ေတွတွင ်အသုံးချြခငး်မရိှ။ ထိုအြပင် လုံ ခံေရးတပဖ်ွဲများ
ကို စီမံသည့်ဥပေဒများတွင် ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိေပ။32  ကျးလွန်ခံရသူများအတွက် ထိေရာက်ေသာကုစားမ  သိုမဟုတ် ြပန်လည်
ေလျာ်ေကးေပးမ  ဖန်တီးေပးေသာ အစ်အလာသည် အကန်အသတ်ရှိသည်။33

 နစ်နာရသူအချိကို စစ်တပက် “ေငေွကးပုံစံေလျာ်ေကး” ေပးခဲ့ြခင်းရှိေသာလ်ညး် ရက်စက်ကမး်ကတမ် များ ကျးလွန်
ခဲ့သည်ကို အသအိမှတြ်ပြခငး် မရိှခဲ့ပါ။ စးီပွားေရးကျပ်တညး်မ  ရင်ဆိုငေ်နရချနိ်တွင ်ကျးလန်ွခံရသအူများအြပားသည ်‘အသက်
ရှငရ်ပ်တည်ေရးအတွက်ယင်းအကူအညီ’ ကမ်းလှမ်းချက်များကိုရယူခဲ့ကသည်။ ေနာက်ဆုံးရလဒ်မှာ စစ်တပ်သည် ကျးလွန်
ခံရသမူျားထုတ်ေဖာ် မေြပာေအာင် ညိ  င်းအေပးအယူ လုပ်လိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ကျးလွန်ခံရသူများှင့် ကျးလွန်သမူျားကား
ယုံကည်မ  ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာကိုမှ လုပ်ေဆာင်ြခင်း မရိှပါ။34

 
 အာဏာပိုင်များသည် ြပန်လည်ေလျာ်ေကးေပးြခင်းဟု သတ်မှတ်ိုင်ေသာ သီးြခားလုပ်ေဆာင်ချက်များေဆာင်ရက်ြခင်း 
ရိှေသာလ်ညး် စနစ်တကျ သိုမဟုတ် အဓိ ပ ာယြ်ပည့်ဝေသာ မဝူါဒချမတှ်ထားြခငး် မရှိေပ။ ေြမယာသမိ်းဆည်းမ ှင့် ပတသ်ကေ်သာ
 အေရးယူေဆာင်ရက်မ အချိ ြပလပု်ခဲ့ေသာလ်ညး် အကန်အသတ်များ ရှိေနေသးသည။်35 အြခားဥပမာတစ်ခုအေနြဖင့် ၂၀၁၇ ခု
ှစ် ေမလတွင် ိုင်ငံြခားသားအြဖစ် ခံယူထားြခင်း သိုမဟုတ် ုိင်ငံြခားတွင ် ေနထိုငခ်ွင့်ရယူထားြခင်းေကာင့် ိုင်ငံသားြဖစ်ခွင့်
ဆုံး ံးထားရေသာ  ြပည်ပေရာက် ြမန်မာုိင်ငံသား ၂၈ ဦးကို ြမန်မာိုငင်ံသားအြဖစ် ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့သည်။36

 စစ်အာဏာသိမ်းမ  မတိုင်မီကပင် တရားဝင် အင်စတီကျးရှင်းများ၏ဝန်ေဆာငမ် သည် အလွန် အကန်အသတ်ရှိခဲ့သည်။ 
စစ်တပ်ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပ အစိုးရများသည် ြပည်သူဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများကို ဆိုးရားစွာ လျစ်လျ ထားခဲ့ကသည်။37   
ဥပမာ ၂၀၁၄ ခုှစ် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ပညာေရးအသုံးစရိတ် သည် GDP ၏ ၃ ရာခိုင် န်းေအာက်သာ ရှိသည်။38

 အစုိးရ၏ လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတွင် “ကိတင်ကာကွယ်ေသာ အကာအကွယ်ေပးေသာ ြပန်လည်ထူေထာငေ်ရး အစီအမံ
များ”မတှဆင့် အမျိးသမီးများအတွက် ေကာင်း မွန်ေသာ လူမ ဖူလုံေရးလုပင်န်းများ ေဆာငရ်က်ေပးသည့် “အမျိးသမီးက  ” ပါဝင်
သည်။ အစိုးရ၏ ကိးပမ်းအားထုတမ် များတွင ်“လူကုန်ကူးမ  တိုက်ဖျက်ေရး လုပ်ငန်းအဖွဲ” ပါ၀င်သည်။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
သည် ကျား-မ အေြခြပ အကမ်းဖက်မ များကို တုံြပန်သည့် ဝန်ေဆာင်မ များ အရည်အေသွး ြပည့်၀စွာ ရရှိုိင်ေရးအတွက်
 ိုင်ငတံကာ အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ ေယဘူယျအားြဖင့် ဤအင်စတီကျးရှင်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်
သည်အကန်အသတ်ရှိပီး ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းအရည်အေသွးသည် အြငင်းပွားဖွယ် ြဖစ်သည်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပီးကတည်း က 
ေဒသခံအဖွဲအများစုသည် အင်စတီကျးရှင်းများှင့် ပူး ေပါင်းေဆာငရ်က်မ ကို ရပ်တန်ခဲ့ကသည်။

 31    Interestingly, there has been a war reparations agreement between Myanmar and Japan in 1954: https://www.irrawaddy.com/specials/

on-this-day/day-japan-signed-war-reparations-myanmar.html 

32    ICJ 2018 Myanmar Report

33    ICJ 2018 Myanmar Report

34    YOU CANNOT IGNORE US: Victims of human rights violations in Burma from 1970 – 2017 outline their desires for justice, Reparations 

Working Group / ND-Burma, 2018, available here (herea ter “RWG 2018 Report”)

35   Myanmar Case Study, Transitional justice, ND-Burma / AJAR / TJAN, 2017, available here

36   Myanmar Case Study, Transitional justice, ND-Burma / AJAR / TJAN, 2017, available here

37   Recommendations for international support to gender equality, 2021

38   Recommendations for international support to gender equality, 2021



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

 အစုိးရ၀န်ေဆာငမ် မရှိသည့်အတွက် ရပ်ရာအေြခြပ
အဖွဲအစည်းများှင့် ိုငင်ံတကာ ေအဂျင်စီများအပါအဝင်
အရပ်ဘက် လူမ အဖွဲအစည်းများသည် ြပည်သူများ၏ လို 
အပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် ဦးစီးေဆာငရ်က်လျက်
ရှိသည်။ ၎င်းတိုကို  အေထွေထွ လူသားချင်းစာနာမ ှင့်
ဖွံဖိးေရးအကူအညီမူေဘာင်အရ ဝန်ေဆာင်မ များေပးြခင်း၊
အမျိးသမီးများအေပ  အကမး်ဖက်မ ကိုတုံြပန်ေသာ အထူး
ဝန်ေဆာင်မ များေပးြခင်း ှင့် အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလ
တရားမ တမ ေဘာင်ေအာက်တွင် လုပ်ေဆာငေ်နေသာ လူ
အခွင့်အေရး အဖွဲအစည်းများမှ ပံ့ပိုးေပးေသာ ဝန်ေဆာင်မ 
များဟ၍ူ အုပစု်သုံးစုြဖင့် အမျိးအစားခွဲြခားိုငသ်ည။်

 လူသားချငး်စာနာမ ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ
အကူအညီေပးေရးမူေဘာင်ေအာက်ရှိ အကူအညီသည်လူ
အခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရသမူျား၏ လိုအပ်ချကအ်ချိကို
ေထာက်ပံ့ေပးသည်။ ဥပမာအားြဖင့် IDP စခန်းများတငွ်
ေနထိုင်သအူများအြပားသည ် လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံ
ရသူများအြဖစ် သတ်မှတ်ခံရိုင်သည်။ ၎ငး်တိုတွင ် အစိုးရ
ကျးလွန်ေသာ ကျားမအေြခြပ အကမ်းဖက်မ များှင့်
ပဋပိက မှ လတွေ်ြမာကလ်ာသူ အမျိးသမီးများ ပါ၀ငသ်ည။်
ရပ်ရာအေြခြပ အဖွဲအစည်းများစွာသည် မရိှမြဖစ်လုိအပ်
ေသာ ဝန်ေဆာင်မ များ ပံ့ပိုးေပးသည်။ အထူးသြဖင့် ေဝးလံ
ေခါင်သီေသာေဒသများတွင် ထို၀န်ေဆာင်မ များ ေပးြခင်း
ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့် ကုလသမဂ 
ေအဂျငစ်ီများသည် လူသားချင်းစာနာမ  အကူအညီများ ပံ့ပိုး
ေပးသည်။ ၎င်းတိုသည် မည်သည့်နည်းှင့်မဆုိ ရန်ပုံေငွ
ေထာက်ပံ့ြခင်း၊ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်
တည်ေဆာက်ြခင်းတို ေဆာင်ရက်ပီး ေဒသခံအရပ်ဘက်အဖွဲ
အစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာငရ်က်သည်။ အကူအညီှင့်
ဝနေ်ဆာင်မ  အမျိးအစားများသည် ကွြဲပားပးီ လိုအပ်ချက်
များကို ြဖည့်ဆည်းရာတွင်  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  လ မ်း ခံမ 
ရှိသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်ရိှ IDP စခန်းများ
တွင် ေငွေကးအေထာက်အပံ့၊ ေဆးဝါးကုသေရး၊ အစားအ 
ေသာက်၊ အမိုးအကာ၊ သန်ရှင်းေရး၊ ေရ၊ လ ပ်စစ်ှင့် အသက် 
ေမွးဝမ်းေကျာင်း သင်တန်းများ သင်ကားေပးြခင်းအြပင် 
အချိြဖစ်စမ်ျားတငွ် စတိ်ပိုင်းဆုိင်ရာ ပံ့ပိုးကူညမီ များ ပါဝင်
သည်။ 

 ိုင်ငံတကာှင့် ဘဂ  လားေဒ့ရ  NGO အဖွဲအစည်း
များ၊ ကုလသမဂ ေအဂျင်စီများှင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ 
သည် ိုဟင်ဂျာဒုက သည်စခန်းများ၌ အကူအညီေပးရာတငွ်
ပူးေပါင်းေဆာငရ်က်သည်။ အိမ်ေထာင်စုအားလုံးသည် အမိုး 
အကာပစ ည်းများ၊ အေြခခံစားနပ်ရိက ာှင့် အြခားအိမ်သုံး
ပစ ည်းများကို အေထာက်အပံ့ရရှိကပီး အေြခခံကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မ ကို လက်လှမ်းမှီကသည်။အကမ်းဖက်မ ခံခဲ့ရ
သည့် အမျိးသမီးများအား ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည့် “ကျးလွန်ခံ
ရသူများအတွက်စင်တာ” ရှိသည်။ သိုေသာ် ဝန်ေဆာင်မ များ
ေပးြခင်းသည် လံုေလာက်မ မရှိဟု  ြမင်ကပီး အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာငး်မ ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း၊ ပညာေရးှင့် ကျန်းမာ 
ေရးေစာင့်ေရှာက်မ များ နည်းပါးသည်။ NGO ေစတနာ့ဝန် 
ထမ်းများ၏ ေထာက်ပံ့ေကးများ လက်ခံရရှိြခင်းသည် အဓိ 
က အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ ပုံစံများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်သည်။ 
ေယဘုယျအားြဖင့ ် ဤအကူအညီအမျိးအစားသည် လူ
အခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ ြဖစ်ရပ်များအား ကူညြီခငး်ှင့် 
မဆက်စပ်ဘဲ လူသားချင်းစာနာမ ြဖင့် ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း 
ြဖစ်သည်။ ၎ငး်တို၏ ‘ြပန်လည်ေလျာ်ေကးေပးေသာ’ တန်ဖိုး
သည် အကန်အသတ် ရှိေသာ်လည်း အဆိုပါဝန်ေဆာင်မ 
ေပးိုငေ်ရးကိးပမ်းမ များမှ ကျားမေရးရာအကဲဆတ်မ ကို
သိနားလည်ပီး အသွင်ေြပာင်းလဲမ  လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် 
သင်ခန်းစာများကို ရယူုိင်သည်။39

 အစုိးရသည် ကျား-မ အေြခြပ အကမ်းဖက်
ခံရသမူျားအား ဝန်ေဆာငမ် ေပးရန် လျစ်လျ ထား
ေသာေကာင့် အရပ်ဘက်လူအဖွဲအစည်းသည် ထိုလစ်ဟာ
ေနေသာ ကွက်လပ်ကို ြဖည့်ကရသည်။ ေဘးဖယ်ခံထား
ရေသာ လူမျိးစလုူမ အသိုက်အဝနး်များှင့် အထူးသြဖင့်
တိုင်းရငး်သား အမျိးသမီးများပါ၀ငေ်သာ ေအာကေ်ြခအဖွဲ
အစည်းများသည် ဤဝန်ေဆာင်မ ကို ေရှတန်းမှ ေဆာင်ရက်
ေပးကသူများ ြဖစ်သည်။40    ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် AJAR ှင့် EI 
အဖွဲတိုက ဝန်ေဆာငမ် ေပးသူအများစုသည် အရပ်ဘက်အဖွဲ
အစည်းများ (၇၂ %)41    ြဖစ်ေကာင်း ေတွရှိခဲ့သည်။ ၎င်း
တို၏ လုပ်ငန်းများကို ‘တားဆီးကာကွယ်ေရး’ ဝန်ေဆာင်မ 
များအြဖစ် အမျိးအစား သတ်မှတ်ုိင်သည။် ထို၀နေ်ဆာငမ် 
များတွင် ကျားမတန်းတူေရးအဓိကထားေသာ အရင်းအြမစ်
များပံ့ပိုးြခင်းှင့် ပညာေရးဝန်ေဆာငမ် များ ေပးြခငး်ှင့်
အတူ အသိပညာေပးလ ပ်ရှားမ များပါ၀ငေ်သာ အမျိးသမီး
များအေပ  အကမ်းဖက်မ တားဆီးြခင်းှင့် အကမ်းဖက်မ 
ပေပျာက်ေရးတို ပါ၀ငသ်ည်။42

39     UN Women Gender Profi le, 2019

40    Recommendations for international support to gender equality, 2021; “Violence Against Women (VAW) Prevention & Response 

Services & Access in Myanmar”, AJAR/EI, 2016, available here (herea ter “EI/AJAR Access to Services report, 2016”)

41    EI/AJAR Access to Services report, 2016

42   EI/AJAR Access to Services report, 2016



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

 နစ်နာရသူများကို အကူအညီေပးြခငး်ှင့်ပတ်သက်
၍ ေထာက်ပံ့ေပးိုငသ်ည့်အရငး်အြမစ်များ နည်းပါးေသာ် 
လည်း ေဒသခံအဖွဲများသည် ေဆးဝါးကုသစရိတ်များ ကာမိ
ေစရန်အတွက် ရန်ပုံေငမွျား ပံ့ပိုးေပးြခင်းှင့် လ ဲေြပာင်းေပး
မ များမှတစ်ဆင့်  အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ၏ ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မ  ရရှိေစေရး ကူညီေပးကသည်။ ဝန်ေဆာင်မ 
များတွင် တစ်ခါတစ်ရံ၌ မိမိကိုယ်ကို ကူညီြခင်း၊ ဖျန်ေြဖ
ြခင်း သိုမဟုတ် အ ကံေပးြခင်း စေသာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုး
ကူညမီ  ပါဝငသ်ည။် အဖွဲအချိသည် ရပ်ရာမှ ထွက်ေြပးခဲ့ရ
ေသာ အမျိးသမီးများအတွက် အေရးေပ  အေထာကအ်ပံ့ငှ့်
လုံ ခံေဘးကင်းေသာခိုလ ံရာကို ကူညီကသည်။ အဖွဲအများ
စုသည် ရဲလုပ်ငန်းဆိုငရ်ာ အစီရင်ခံြခင်းှင့် စံုစမ်းစစ်ေဆး
ြခင်းများအတွက် ကူညီေပးကသည်။ ရဲများှင့်အတူ လုိက်ပါ
ေဆာငရ်က်ြခင်းှင့် လူထုစည်းုံးမ ပုံစံြဖင့် ေဆာင်ရက်
ေပးကြခင်း ြဖစ်ပးီ သီးသန်အဖွဲအချိက ဥပေဒေရးရာ
အကူအညီများ ေပးကသည်။ ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့် အဖွဲ
အချိသည ်အသက်ေမွးဝမး်ေကျာငး်သင်တန်းများ သင်ကား
ေပးပီး ဝင်ေငွရှာေဖွေရး လုပ်ငန်းများကို ကူညီသည်။

 ိုင်ငံတကာှင့် ကုလသမဂ  ေအဂျင်စီများတွင် 
ကျားမ အေြခြပအကမ်းဖက်မ  (GBV) တားဆီးကာကွယ်ေရး
ှင့် တုံြပန်ေရးအစီအစ်များရှိပီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ေဒသ
တွင်းအဖွဲများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကသည်။ ကနဥ
လုပ်ငန်းအချိတငွ ် အမျိးသမီးများှင့် မနိ်းကေလးငယ်များ
အတွက် စင်တာများထူေထာင်ြခင်း ပါဝင်သည်။ စင်တာသည် 
GBV အမ တွဲစီမံခန်ခွဲမ ှင့် လ ဲေြပာင်းေပးမ များ ေဆာင်ရက်
ြခင်းအြပင် အေြခခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမ ၊ တစ်ခါတစ်ရံ
တွင် စိတ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အထူးပံ့ပိုးမ  ှင့် အသက်ေမွး
ဝမ်းေကာငး်ဆိုင်ရာ လ ပ်ရှားမ များ ပံ့ပိုးေပးသည့်လုပ်ငန်း
များ ေဆာငရ်က်သည။် ေဒသခအံမျိးသမီးအဖွဲအစည်း
အချိသည ် ယငး်၀နေ်ဆာင်မ အမျိးအစားများကို အသွင်
ကူးေြပာငး်ေရးကာလ တရားမ တမ ှင့် ြပန်လည်ကုစား
ေပးေလျာ်ေရး မူေဘာငအ်တွင်းမှ ပံ့ပိုးေပးသည်။ ဤက  
စုံ ေပါင်းကူးေဆာင်ရက်မ ကို အထူးသြဖင့် အစိုးရကျးလွန်
ေသာ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ များအတကွ် တာဝန်ခံ
မ ြမင့်တင်ေရး ေဆာင်ရက်ေသာ တိုင်းရင်းသား အမျိးသမီး 
အဖွဲအစည်းများက လုပ်ေဆာင်သည်။

 အရပ်ဘက် လူမ အဖွဲအစည်းများ ကူညီေသာ
အြခားအေထာကအ်ပံ့ အမျိးအစားများစွာ ရှိေသာလ်ညး်
အဆိုပါ ဝန်ေဆာင်မ များကို ‘ြပန်လည် ကုစားေပးေလျာ်ြခင်း
’ အြဖစ် ြမင်မ သည် ရှငး်ရှင်းလင်းလငး်မရှိေပ။ အဘယ်
ေကာင့်ဆိုေသာ ် ၎င်းအကူအညမီျားကို လူအခွင့်အေရးချိး
ေဖာက်မ များှင့် ဆက်စပ်သည်ဟူေသာ အသိအမှတ်ြပမ  
ရှငး်ရှင်းလငး်လင်း တငြ်ပမ  မရိှေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။

 အစုိးရ၏ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းလုပ်ငန်း 
ေဆာငရ်က်မ  မရှိသြဖင့် အရပ်ဘက်လူအဖွဲအစည်းများသည် 
လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ များမှ အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူများ
ခံစားရသည့် ထိခိုက်နစ်နာရမ များကို ကိးစားကုစားရန်
ဦးေဆာင်သည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများသည် အေရး
ေပ အကူအညီများေပးြခင်းှင့် စိတ်ဒဏ်ရာကုစားြခင်းတို 
ေဆာငရ်က်သည့်အြပင ်မှတ်တမ်းြပစုြခင်းှင့် အထိမ်းအမှတ်
ြပလုပ်ြခင်းတိုကဲ့သို အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလ တရား
မ တမ ှင့်ဆိုငေ်သာ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ က မ်းကျင်မ  ရရှိေအာင်
ေဆာင်ရက်ကသည။် ဤလုပ်ငနး်ေဆာင်ရက်မ အချိတငွ်
အိမ်တွင်းအကမး်ဖက်မ မှ ရှင်သနက်ျနရ်စ်ေသာ အမျိးသမီး
များ ပါဝင်သည်။

 ၂၀၀၀ြပည့်ှစ်ကာလ အေစာပိုင်းကတည်းက လူ
အခွင့်အေရးမှတ်တမ်းတငြ်ခငး်သည် အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲ
အစည်းများ၏ အဓိကအာုံစိုက် ေဆာင်ရက်မ  ြဖစ်သည်။
အဖွဲအများအြပားသည ် လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များ
ကိုေဖာ်ထုတ်သည့် အစီရင်ခံစာများ၊ ရှင်းလင်းတငြ်ပချက်
များကို သီးြခား ထုတေ်ဝကသည်။ မကာေသးမီ ှစ်များ
အတွင်း အဖွဲအစည်းများသည် FFM ှင့် IIMM တိုထံ
သတင်းအချက်အလက် ေပးပိုကသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်မှ 
၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်း အရပ်ဘက် အဖွဲအစည်းများသည်
ကနဦး အမှန်တရားထုတ်ေဖာ်ေြပာြခင်း လုပ်ငန်းများှင့်
အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပြခင်းြဖင့် မည်မ ေဆာင်ရက်
ုိင်မည်ကို ေသွးတိုးစမ်း လုပ်လာခဲ့ကသည်။43   အဓိက
ကျင်းပခဲ့ေသာ အခမ်းအနားများတွင် ကချင်ြပည်နယ်တငွ်
ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ စစ်ပွဲအထိမ်းအမှတ် အမှတ်တရကျင်းပြခင်း
ှင့်ကချင်ဆရာမှစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့် သတ်ြဖတ်ခံရမ အတွက် 
ေအာကေ်မ့ြခင်း အခမး်အနား၊ ၈၈ မျိးဆက် ငမိ်းချမ်းေရးှင့်
ပွင့်လင်းလူအဖွဲအစည်း၏ အေရးေတာ်ပုံြပတိုက်၊ ိုငင်ံေရး 
အကျ်းသားများ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအသငး်၏ ြပတိုက်
တည်ေထာင်ြခင်းအြပင် ရန်ကုန်၊ မ ေလးှင့် ြမန်မာုိင်ငံ
အလယ်ပိုငး်ရိှ ိုင်ငံေရး အကျ်းသားေဟာငး်များှင့် အမှန်
တရားထုတ်ေဖာ်ေြပာေသာ စာတမ်းဖတ်ပွဲများ ြပလုပ်
ြခင်းှင့် ေတာင်ကီးမိှင့် ပဲခူးတိုတွင် ၈၈ အထိမ်းအမှတ် 
အခမ်းအနားများ ကျင်းပြခင်းတို ပါ၀ငသ်ည်။ 

 ထိုအြပင် အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများှင့်
 ကျးလွန်ခံရသူများစုဖွဲထားေသာ အဖွဲများသည် အသက်
ရှငက်ျန်ရစ်သူများကို ဝန်ေဆာငမ် များေပးြခင်းြဖင့် ြပန်လည်
ေလျာ်ေကးေပးြခင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့ေပးမ  လုပ်ငန်းများ
ကို ဦးေဆာင်ေနသည်။44 ေဒသခံအဖွဲများ ပ့ံပိုးေပးေသာ

43    Myanmar Case Study, Transitional justice, ND-Burma / AJAR / TJAN, 2017, available here

44    Myanmar Case Study, Transitional justice, ND-Burma / AJAR / TJAN, 2017, available here  



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

အကူအညီများတွင ် ေငွေကးအေထာက်အပံ့၊ ပညာေရး
ေထာက်ပံ့ေကးများ၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ၊ စိတ်
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမ များအြပင် အလုပ်အကိုင် 
အခွင့်အလမ်းများလည်း ပါဝငသ်ည်။45

 ထိုအတူ AJAR ှင့် အမျိးသမီးအဖွဲအစညး်အချိ
သည ် အသကရ်ှင်ကျနရ်စ်သူ အမျိးသမီးများှင့်အတ ူ စီမ ံ
ကိန်းများ ချမှတ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့သည်။ ၎င်းစီမံကိန်း
များသည် နစ်နာရသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်း
ရန် တစုံလံုးလ မ်း ခံေသာ နည်းလမ်းကို အသုံးြပသည်။ ဤ
အေသးစားစီမံကိန်းများတငွ် စိတ်ဒဏ်ရာကုစားြခင်း၊ မိမိ
ကိုယ်ကိုေစာင့်ေရှာက်ြခငး်၊ အချက်အလက်မှတ်တမ်းြပစု
ြခင်း၊ စည်းုံးလ ံေဆာ်ြခငး်၊ က မ်းကျင်မ များ ဖံွဖိးတိုးတက်
ေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်းအြပင ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း
လုပ်ငန်းများှင့် အေရးေပ အကူအညီများ ပါ၀င်သည်။
  ၎ငး်စီမံကိန်းများကို အသကရ်ှင်ကျနရ်စ်သူ အမျိးသမးီများ
အား စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေပးေသာ လုပ်ငန်းများအြဖစ်
သတ်မှတ်သည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ၎ငး်တို ရပ်ရာ
အတငွ်း ကံ့ ကံ့ခံိုင်မ ကို ပျိးေထာငြ်ခင်းေကာင့် ြဖစ်သည်။ 

 အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများ၏ ဤအကူအညီ
အမျိးအစားသည ် အတိတက်ာလ လူအခွင့်အေရး ချိး
ေဖာက်မ များှင့် မည်သိုဆက်စပ်မ ရှိသည်အေပ  မူတည်၍
  ‘ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ေပးေသာ’ အစီအမံများဟု ယူဆ
ုိင်သည။် အဖွဲအစညး်အချိ ေထာကြ်ပထားသည့်အတိုငး်
ဤြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ေပးေသာ အကူအညီများကို
ေပးေဆာင်ရာတွင ်အရပ်ဘက် လူမ အဖွဲအစည်းများရရှိထား
ေသာ သငခ်န်းစာများသည် အနာဂတ်တွင် ြပန်လည်ကုစား
ေပးေလျာ်ြခင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်ြခင်းအတွက်အေသး 
စိတ ်စီမံချက်တစ်ခုအြဖစ် အသုံးြပိုငမ်ည် ြဖစ်သည်။46

 ဤသုေတသနသည် အကူအညီမရရှိေသာ ကျး 
လွန်ခံရသူ အမျိးအစားကာွဟချကက်ို ရှာေဖေွနချန်ိတွင်
သက်ဆိုင်သူများက အရင်းအြမစ်ရှားပါးမ ေကာင့် အရပ်
ဘက်အဖွဲအစည်းများှင့် ထိေတွေဆာငရ်က်ုိင်စွမ်းအေပ  
စိန်ေခ မ  ရှိေနေကာင်း ေထာက်ြပသည်။ ထုိအေြခအေနသည် 
ုိင်ငံအတွင်း အကူအညီမရေသာ ေနရာများကို ေဖာ်ြပသည်။ 

 စီးပွားေရး စွမ်းေဆာင်ုိင်မ  ြမင့်တင်ြခင်းှင့်စိတ်
ကျန်းမာေရး ပံ့ပိုးမ တို ပါဝင်သည့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

လုပ်ငန်းသည် အေရးတကီး ေပျာက်ဆံုးေနေသာ အစိတ် 
အပိုင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ိုင်ေရး
သည်လည်း ခက်ခဲသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် စိတ်
ကျန်းမာေရးပညာရှင်များ နည်းပါးြခင်းှင့် ေဒသတွငး် အဖွဲ
အစည်းများတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေဆွးေွးမ 
များ လုပ်ေဆာင်ေပးရန် လိုအပ်ေသာ အရည်အချင်းများ မရှိ
ြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည်။

 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် ကျားမအေြခြပအကမ်းဖက်
မ  (SGBV) ခံရသူများကို ၀န်ေဆာငမ် ေပးသည်ဟု လူသိများ
ေသာ အဖွဲများမာှ အမျိးသမီးအဖွဲအစညး်များ ြဖစ်သည။်
LGBT အဖွဲများသည် နစ်နာရသ ူ LGBT အမျိးသားများကို
 အကူအညီေပးုိင်ေသာ်လည်း ၎င်းတိုသည် မိြပေဒသ
ကီးများတွငသ်ာ  ရိှသည်။ ုိင်ငေံရး အကျ်းသားေဟာင်း
များ ကဲ့သိုေသာ ပင်မအဖွဲကီးများသည် လိင်အကမ်းဖက်
မ ကိစ များကို အထူးကညူေီပးြခင်းမျိး မရှိေပ။ အေကာငး်
မှာ အမျိးသားများသည် ထိုအမ မျိးကို ေြပာဆိုေလမ့ရိှ
ေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ ေယဘူယျအားြဖင့် ၎င်းကိစ ရပ်
အတွက် အကအူညီေပးမ သည ်အားနညး်သညဟ်ု အမျိးသား
များက မြမင်က။ ုိင်ငံတကာ အဖွဲအစည်းများမှ ပံ့ပိုးေပး
ေသာ SGBV တုံြပန်ေရးဝန်ေဆာင်မ ေပးသူများသာလ င်
ထိုကိစ များကို စီမံိုငသ်ည။် အမျိးသားများအတကွ် မည်
သည့်ဝန်ေဆာင်မ များ ရိုင်မည်နည်းှင့် ၎င်းတို မည်သည့်
အရာများ လိုအပ်သည်ကို ခွဲြခားသတ်မှတ်ိုင်ရန်အတွက် 
သုေတသနြပမ များ ပိုမို လိုအပ်သည်။

 အလားတူပင် လိင်အကမ်းဖက်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး 
ယ်ေကျးမ အရ ဘာသာစကားအရ နားလည်မ  တစိတ်တပိုင်း
သာ ရှိြခင်းေကာင့် အမျိးသားများအေပ  လိငအ်ကမ်းဖက်မ 
 ြဖစ်ရပ်များကို အစီရင်ခံမ  နည်းပါးသည့် ိုဟင်ဂျာ ဒုက သည်
စခန်းများတငွ ်အသကရှ်ငက်ျန်ရစ်သူ အမျိးသားများအတွက် 
ဝန်ေဆာင်မ များ နည်းပါးသည်။47

တပ်မေတာ်သည် လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ  
အများစကုို ကျးလွန်ပးီ၊ ချိးေဖာက်မ အနညး်စကုို တိုင်းရငး် 
သား လက်နက်ကိုင် အဖွဲအစည်းများက ကျးလွန်ကသည်။ 
 ေဒသတွငး် အမျိးသမီးအဖွဲအစညး်သည ် ေဒသခံ
တိုင်းရင်းသား လကန်က်ကိုင်အဖွဲတစ်ခုမှ အရပ်သားတစ်ဦး
အေပ  အကမ်းဖက်မ များ ြဖစ်ပွားလာပါက ထုတ်ေဖာ်မေြပာ
ရဲကဟု သက်ဆိုငသ်ူများက ေထာက်ြပသည်။ 

45   Myanmar Case Study, Transitional justice, ND-Burma / AJAR / TJAN, 2017, available here; RWG 2018 Report 

46    RWG 2018 Report

 47    http://opiniojuris.org/2020/06/18/characterisation-of-sexual-violence-as-a-womens-issue-in-the-rohingya-crisis-a-response-to-david-

eichert/ 



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

အဘယ်ေကာင့်ဆုိေသာ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ
များ၏ လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရမ မှ လွတ်ေြမာကလ်ာ
သူများအား ေထာက်ပံ့ကူညီမ  မေပးမည်ကို စုိးရိမ်ကြခင်း
ေကာင့် ြဖစ်သည်။

 ဤသုေတသန၏ ရည်မှန်းချက်များထဲမှ တစ်ခု
သည် ကျား-မ အေြခြပအကမ်းဖက်မ မှ လွတ်ေြမာက်လာ
သ ူအမျိးသမီးများ၏ သးီြခားလိုအပ်ချကမ်ျားကို အကူအညီ
ေပးေရးအစီ အစ်များတွင် ထည့်သွင်းေြဖရှင်းြခင်း ရှိ၊ မရှိ 
ေဖာ်ထုတ်ရန် ြဖစ်သည်။

 အမျိးသမီးအဖွဲအစညး်များသည် တခါတရံ ၎င်းတို
လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ကျးလွန်ခံရသအူမျိးသားများကို အကအူညီ
မေပးုိင်ြခင်းမှလွဲ၍ ကျးလွန်ခံရသ ူ အမျိးအစားများကို
ချန်လှန်ထားသည်ဟူေသာ စံ န်းများမရှိပါ။ ေယဘူယျ
အားြဖင့် အကူအညီေပးေရးအစီအစ်များကို ဝန်ေဆာင်မ 
ေပးသူ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များှင့်
ကိုက်ညီသူ မည်သူတဦးတေယာက်အတွက်မဆုိ အသုံးြပ
ုိင်သည်။ ဥပမာ- ဒုက သည်စခန်းများတွင် လူထုအားလုံးထံ 
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ကဲ့သိုေသာ ဝန်ေဆာင်မ များ ေပး
ရမည်ဟူေသာ သေဘာတရားအတိုင်း ေဆာင်ရက်သည်။
 အသက်ရှငက်ျန်ရစသ်ူ အမျိးသမီးများကို အမျိးသ 
မီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ တားဆီးေရးှင့် သက်ဆိုင်ေသာ 
အစီအစ်များမှတဆင့် အကူအညီေပးရန် ရည်ရယ်ကသည်။ 
အချိေသာ တိုင်းရငး်သား အမျိးသမီး အဖွဲအစညး်များသည်
အိမ်တွင်းအကမ်းဖက်မ ၊ ေှာက်ယှက်မ ၊ လူကုန်ကူးမ ၊
သိုမဟုတ် ပဋိပက ှင့်ဆက် ယ်ေသာ အကမ်းဖက်မ များမှ 
လွတ်ေြမာက်လာသူများ အပါအဝင် အုပ်စုအားလံုးမှ အသက်
ရှငက်ျန်ရစ်သူများကို ကူညီသည်။ ကန်သတ်ချက်မှာ နယ်ေြမ
တဝှမ်းလုံးရှိ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သမူျားကို အကူအညီေပး
ုိင်စွမ်း မရှိြခင်း ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် စံ န်းသတ်မှတ်ချက်
များသည် အမျိးသမီးများအား အကူအညရီယူြခငး်မ ှချန်လှပ်
ထားြခငး်မျိး ရာှးသည။် ြဖစ်ုိင်ေချရှိေသာကန်သတခ်ျက်
တစ်ခုမှာ တိုင်းရငး်သားအမျိးသမီးအဖွဲအစည်းများသည ် ၎
င်းတို ေဒသခံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲက ကျးလွန်
ေသာ ြပစ်မ ေကာင့် နစ်နာရသူအား ပံ့ပိုးကူညီမ  မေပးိုင်
ြခင်း ြဖစ်သည်။ 
 အမျိးသမီး အဖွဲအစညး်များအြပင ် အသငွက်ူး 
ေြပာင်းေရးကာလ တရားမ တမ ေဘာငအ်တွင်း ြပန်လည်
ေလျာ်ေကးေပးေသာ အကူအညီများ ေထာက်ပံ့သည့်အဖွဲ

များသည် ၎င်းတိုအစအီစဥ ေအာကတ်ွင ် အမျိးသမးီများပါ
ရမညဟ်ူေသာ သတမ်ှတ်ချက ် ှင့် အမျိးသမီးများကို ဥ
တည်ကူညီေသာ သးီြခားကိးပမ်းေဆာင်ရက်ချက်များ မလုပ်
ပါ။ ဥပမာ- ိုင်ငံတွင်းရှိ အဓိက အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ
အဖွဲြဖစ်သည့် ုိင်ငေံရးအကျ်းသားများ ကူညီေစာင့်ေရှာက်
ေရးအသင်း (AAPP) တွင် ိုငင်ံေရးအကျ်းသူေဟာင်းများ
အား ၎ငး်တိုအဖွဲ၏  လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်မ တွင ်တက်က စွာ 
ပါဝင်ရမည်ဟူေသာ စံ န်းသတ်မှတ်ချက်များ မရိှသည့်အြပင်
 အချက်အလက် စုေဆာငး်ေနစဥ အတွင်း ၎င်းတို မည်သူ
မည်ဝါြဖစ်သည်ကို ခွဲြခားေရးထုတ်ရန်အတွက်လည်း ဗျဟာ 
မရှိပါ။ 
 စစ်အာဏာသိမ်းမ မတိုငမ်ီက ုိင်ငေံရးအကျ်းသား
ဦးေရ၏ ၅ ရာခိုင် န်းမှ ၁၀ ရာခိုင် န်းခန်သည ် အမျိးသမီး
များ ြဖစ်သည်ဟု ခန်မှန်းထားသည်။ AAPP ၏ မူဝါဒသည်
ုိင်ငံေရးအကျ်းသားတဦးဦး အကျ်းေထာင်အတွင်း  မည်
မ  ကာကာေနခဲ့ရသည်ကို အေြခခံ၍ ခွဲြခားဆက်ဆံြခငး် မ
ရှိပါ။ သိုေသာ် တစ်ခါတစ်ရံ လက်ေတွ အကူအညီေပးမ တွင်
ေထာငတ်ငွ်း၌အချနိ်အနညး်ငယသ်ာ အကျ်းကျခခံဲ့ရေသာ
ုိင်ငံေရးအကျ်းသားများကို အကူအညီမေပးေပ။ ယင်း
အချက်ေကာင့် AAPP သည် ၎င်းတိုကို ိုင်ငံေရး အကျ်းသား
ေဟာင်းများအြဖစ် အသိအမှတ်မြပဟု ယူဆကသူများ
၏ နားလည်မ လွဲမှားမ များ ြဖစ်ေပ ေစိုင်သည်။ ိုင်ငံေရး
အကျ်းသားေဟာင်းများအတွက် လူထု အသိအမှတ်ြပ
မ သည် မည်မ  အေရးကီးေကာင်း သိရှိထားသည့်အတွက်
အမျိးသမီးများကို အကူအညေီပးိုင်ေရး AAPP ၏ အထးူ
ကိးပမ်းမ များသည် ဂျဲန်ဒါ အကဲဆတ်မ ကို သိနားလည်ေသာ
ချည်းကပ်မ မှတဆင့် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်မ အကူအညီ
များ ရရှိေအာင ် ေဆာငရ်က်ြခငး်က စ်ှချီကာိုငသ်ည။်
အမျိးသမီးများှင့် ကေလးများကို အေထာက်အပံ့ေပးေရး
ဆိုသည့် ဦးစားေပးမူဝါဒ ရှိေသာ်လည်း ၎င်းသည် ေယဘုယျ
အားြဖင့် ိုင်ငေံရးအကျ်းသားများကို ကူညီြခင်းမဟုတ်ဘဲ
 ိုင်ငံေရးအကျ်းသားများ၏ ဇနီးမယားများကို ဦးတည်
ကူညီြခင်းြဖစ်သည်။

With the decades-long armed con licts in Myanmar, women have been 
particularly exposed to high militarisation and political repression. 
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အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

 အမျိးသမီးများအေပ  အကမး်ဖက်မ  တားဆီး
ေရးေဆာငရ်က်ေနသည့် အဖွဲများသည် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်
သ ူ အမျိးသမီးများ၏ လိုအပ်ချကမ်ျားကို ြဖည့်ဆည်းေပး
သည့် ဝန်ေဆာင်မ များ ေပးေသာ်လည်း ကျား၊မ သီးြခား 
လိုအပ်ချက်များကို အလိုအေလျာက် မေြဖရှင်းုိင်ပါ။ ဥပမာ
- AJAR ှင့် EI အဖွဲတို၏ ေတွရှိချက်တွင် ေအာက်ပါအတိုင်း
 ေဖာ်ြပသည်။ “ရိှပီးသားကျန်းမာေရးဌာနများသည် ုပ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာဒဏ်ရာများကို ကုသြခင်းှင့် အေထွေထွေဆးစစ်
ေပးြခင်းများ ေဆာငရ်က်ေပးေသာ်လည်း အကမ်းဖက်ခံရ
မ မှ အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူများ၏ သီးြခားလိုအပ်ချက်များ
ကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ေြဖရှင်းရန် တိကျေသာအစီအမံများ
မေဆာငရ်က်ပါ။ (ဥပမာ- အေရးေပ သေ တားေဆးှင့်
 အိပ်ချ်အုိင်ဗွီ ကူးစက်ခံထားရသူများအား ေရာဂါြဖစ်ပွားမ 
မှ ကာကွယ်ြခင်း (PEP) ကို ပံ့ပိုးေပးြခင်း)၊ ြပစ်မ ကျးလွန်
သူများအား တရားစွဲဆိုရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်
မ ခင်းေဆးဘက်ဆုိင်ရာ အေထာက်အထားများ စုေဆာင်း
ြခင်းှင့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊ အေြခခံ စိတ်ပိုင်းဆိုငရ်ာ ှစ်
သိမ့်ေဆွးေွးေပးြခင်း ှင့် အြခားဝန်ေဆာငမ် ေပးသူများထံ 
လ ဲေြပာင်းေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်သည်။48

 ဘဂ  လားေဒရ့ ရှိ ိုဟင်ဂျာအမျိးသမီးများအတွက်
စိတပ်ိုင်းဆိုငရ်ာ အကူအညီေပးသည့် ဝန်ေဆာင်မ များ
လုံေလာက်မ  မရှိသည်ကို ေြဖကားသူများက မှတ်ချက်
ြပသည်။ “ကျးလွန်ခံရသူများအတွက်စင်တာများ” သည်
အမျိးသမီးများကို “သကေ်တာင့်သက်သာ” မြဖစ်ေစေသာ
ချည်းကပ်မ များကို အသုံးြပမည်ကို စိုးရိမ်ကသည်။ အဘယ်
ေကာင့်ဆိုေသာ် ၀န်ထမ်းများသည် ိုဟငဂ်ျာများ မဟုတ်
ဘ ဲ ဘဂ  လားေဒရ့  လမူျိးများြဖစ်ြခငး်ှင် ့ သင့်ေလျာေ်သာ
ေလ့ကျင့်သင်ကားထားမ  မရှိေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ 
အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူ အမျိးသမီးများအား ၎ငး်တိုအေတွ အ
ကံများ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုုိင်ရန်အတွက် စိတ်ချလုံ ခံရေသာ
ေနရာများ ဖန်တီးေပးေသာ ပူးေပါင်းပါ၀င်မ သုေတသနနည်း
နာများသည် ၎င်းတို အေတွအ ကံများအား လုံ ခံပီး သက်
ေတာင့်သက်သာရှိေသာ နည်းလမ်းြဖင့် မ ေဝရန်အတွက် 
အမျိးသမီးများကို ကညူရီန် ပိုသင့်ေတာသ်ည။် 

 အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူ အမျိးသမီးများကို ပံ့ပိုး
 ကူညီြခင်း၏ အေရးကီးေသာအချက်သည် ၎င်းတိုအား
စီးပွားေရးအရ အမှီအခိုကင်းသူြဖစ်လာေစရန် ကူညီေပး
ြခင်း ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်လုပ်ငန်း
များ အကန်အသတ်ြဖင့်သာ ရရှိုိင်ေသာ အေြခအေန
တွင် အကမ်းဖက်မ မှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကို

ဝင်ေငဖွန်တီးမ  ကနဦးလုပ်ငန်းများတငွ် ပါ၀င်ရန်အတွက်
အမဲတမ်း ဦးစားေပးစ်းစားြခင်း မဟုတ်ေပ။ ထိုအြပင်
ေရရှည်အသက်ေမွးဝမ်းေကာငး် အခွင့်အလမ်းများအတွက် 
အစီအစ်များလည်း နည်းပါးသည်။

လူသားချငး်စာနာမ ှင့်ဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရးက   
တွင် ိုင်ငံတကာှင့် ကုလသမဂ ေအဂျငစ်ီများ၏ ဝန်ေဆာင် 
မ များသည် ဂျဲန်ဒါအကဲဆတ်မ ကို ပိုမိုသိနားလည်ေသာ 
အေထာက်ပံ့ေပးိုင်ရန် ကိးပမ်းမ များြဖစ်သည်။ ဤသည်
ကို “လူသားချငး်စာနာမ လုပ်ငန်းများတွင် ဂျဲန်ဒါဗဟိုြပ” 
ေဆာငရ်က်မ အြဖစ် ရည် န်းသည်။ ဥပမာ “ကျား-မ အထူး 
ြပ ထိခိုက်လွယ်မ များကို ရင်ဆုိင်ေြဖရှင်းရန်ှင့် လူသား
အားလုံး၏ကျန်းမာေရးတိုးတက် ေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက် 
ြမန်မာိုငင်ံရှိ လူသားချင်းစာနာမ  အကူအညီေပးသူများသည် 
လိုအပ် ချကမ်ျားအား အကဲြဖတမ် တွင ်ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်မှ ထည့် 
သွင်းစ်းစားမ များကို တိုးြမင့် ေဆာင်ရက်သည်။ ထိုအြပင် 
ကျန်းမာေရးတွင် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်မှ တုံြပန်ေသာ လူသားချင်း
စာနာမ  ေဆာငရ်က်ချက်ကို ြမင့်တင်ရန်အ တွက် လူသားချင်း
စာနာမ  အစီအစ်တွင် ဂျဲန်ဒါဗဟိုြပေဆာင်ရက်ချက်များ
ထည့်သွင်းထားသည်။ ယေနအထိ ေဆာငရ်က်ထားေသာ 
အြပသေဘာေဆာငသ်ည့် ဥပမာအချိတငွ် မးီယပ်ဆိုင်ရာသ
န်ရှင်းေရး  (ကျန်းမာေရး၊ WASH  အစအီစ်၊ ကျား-မအေြခြပ
အကမ်းဖက်မ ၊ ပညာေရး) ကို အဓိကထားေဆာငရ်က်သည့်
က  ေပါင်းစုံ လုပ်ငန်းများ၊ အထူးစုိးရိမ်ရေသာအေရးေပ 
အေြခအေနများအတွင်း SRH [လိငပ်ိုင်းဆိုငရ်ာှင့် မျိးဆက်
ပွား ကျန်းမာေရး] ေရလျား ၀န်ေဆာင်မ များေပးြခင်း၊ကျားမ 
အေြခြပ အကမ်းဖက်မ မှ အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူများအတွက်
ကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာန (MOHS) ၏ လက်ေတွ လမ်း န်
ချက်များ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာငရ်က်ြခင်းတို
ပါ၀င်သည်။ ၎င်းအြပင ် GBV မှ လွတ်ေြမာက်လာသူများ
အတွက် လ ဲေြပာင်းေရးလမ်းေကာင်းများ ေဖာ်ေဆာငရ်န် 
ကျန်းမာေရးအစုအဖွဲှင့် GBV က  ခွဲများအကား ပူးေပါင်း
ေဆာငရ်က်ြခင်းှင့် အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူများကို လ ဲေြပာင်း
ရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား ပံ့ပိုးကူညီြခင်းတို 
ပါ၀င်သည်။”50

 ေြဖဆိုသူများက ဂျဲန်ဒါေရှး  ဝန်ေဆာင်မ များ
ေပးေဆာင်ိုင်မ သည် ေခါင်းေဆာင်များအကား ဂျဲန်ဒါ
အေကာင်းအရာကို သိရိှနားလည်မ အဆင့်ေပ တွင် မူတည်
သည်ဟု မီးေမာင်းထိုးြပကသည်။ သိုေသာ်ေခါင်းေဆာင်
အများစသုည ် သက်ကးီအမျိးသားကးီများြဖစ်ြခငး်က
ြပဿနာတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း ၎င်းတုိကဆိုသည်။ ဥပမာြပ
ေြပာဆိုရာတွင် IDPs များအတွက်အိမ်ေဆာက်ေပးရာတငွ်
သးီသန်ေရချိးခန်းများမရိှြခငး်၊ သိုမဟုတ် ရဲစခန်းများတငွ်

48    EI/AJAR Access to Services report, 2016

49    “Gender mainstreaming checklists for humanitarian action – Myanmar”, March 2020, Gender in Humanitarian Action Workstream, UN 

Women, available here (herea ter “UN Women Checklist 2020”); UN Women Gender Profi le, 2019  

50    UN Women Checklist 2020  



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

လူကုန်ကူးခံရသအူမျိးသမီးများအား ေစာင့်သည့် ရဲများမှာ
ရဲတပသ်ားများ ြဖစ်ြခင်းကဲ့သို  အမျိးသမီးများ လိုအပ်ချက်
အတွက်လက်ေတွမဆန်ေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များြဖစ်သည်
ဤဥပမာများအရ အမျိးသမီးများအားကူညီရန် ဂျဲန်ဒါ 
ေထာင့်မှ သုံးသပ်လုပ်ေဆာင်ြခင်းက တုံြပန်မ များကို ပိုမို
ေကာင်းမွန်ေစသည်။

   အမျိးသမးီအဖွဲအစည်းများအြပင ်အသငွက်ူးေြပာင်း ေရး
ကာလ တရားမ တမ ေဘာင်အတွင်းမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်
သူများအား ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ေသာ အကူအညီ
များေပးသည့်အဖွဲများတငွ ် အမျိးသမီးများပါ၀င်ေစေသာ
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ များ သးီသန်မရှိသည့်အြပင် အမျိးသ 
မီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ေြဖရှင်းေပးသည့် အစီအစ်
များမရှိ။ အများအားြဖင့် အသကရှ်ငက်ျန်ရစ်သူ အမျိးသမီး
များအားကညူီမ သည် အမျိးသမီးအဖွဲအစညး်များနယပ်ယ် 
အတွင်း၌သာ ရိှသည်ဟု  ြမင်ကသည်။ ဥပမာအားြဖင့် AAPP 
တငွ် အမျိးသမီးများ၏ လိအုပခ်ျက်များကိုသာ ြဖည့်ဆညး်
ေပးသည့် အစီအစ်များ မရိှပါ။ စည်းုံးလ ံေဆာ်ရန် ရည်ရယ် 
မှတတ်မး်ြပစုေသာလပု်ငန်းများတငွ် အမျိးသမးီများ၏ လို 
အပ်ချက်များကို အထူးအေလးထား ထည့်သွင်းရန် ကိးပမ်း
ေဆာငရ်က်မ  နည်းပါးသည်။ မူဝါဒအသစ်သည် အဖွဲအစည်း
အတွငး် ေခါငး်ေဆာငမ် ငှ့် အမျိးသမီးများ အလုပ်အကိုင ်ပိုမို
ရရှိေရး ဦးတည်သည်။

 အမျိးသမီးများ ဦးေဆာင်ေသာ၊ အသက်ရှငက်ျန် 
ရစ်သူဦးေဆာငေ်သာ ေအာက်ေြခအဖွဲအစည်းငယ်တစ်ခု 
ြဖစ်သည့် ဝမိုတ ိအမျိးသမီးအဖွဲ (VWO) သည ် ုိင်ငေံရး
အကျ်းသူေဟာင်းများကို အဓိကထားကူညီေသာ စီမံကိန်း
များ ချမှတ်ေဆာင်ရက်သည်။ သိုေသာ် VWO သည် ိုင်ငံေရး
အကျ်းသားေဟာင်းများအား အသိအမှတ်ြပေရးတွင် 
အမျိးသားများဦးေဆာင်ေသာ အဖွဲအစညး်များ မလုပ်ေဆာင်
သည့် ဟာကွက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းမှလွဲ၍ ဂျဲန်ဒါ
အထူးြပလိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းရန်အတွက် ဂျဲန်ဒါ ေထာ
င့်မှ သုံးသပ်ြခင်းမျိး မရှပိါ။ 

 တိုင်းရငး်သား အမျိးသမီးအဖွဲအစညး် အများစု 
သည် အိမ်တွင်းအကမ်းဖက်မ ှင့် မုဒိမ်းမ ကဲ့သိုေသာ ေယ
ဘ ုယျ  “အရပ်သား” အကမ်းဖကမ် ခံရေသာ အမျိးသမီးများ
အား အကူအညီများ ေထာက်ပံ့ြခင်းအြပင်  လူအခွင့်အေရး 
ချိးေဖာကခ်ံရသူများကို ကညူေီပးသည်။ ၎ငး်တိုသည ်စစတ်ပ်

က ကျးလွန်ေသာရာဇ၀တ်မ များကို တာဝန်ခံေစေရးအတွက်
အထူးတလည် စည်းုံးလ ံေဆာ်ြခင်းမှလွဲ၍ ဝန်ေဆာင်မ များ
ကို မည်သို ပံ့ပိုးမည်ဟူ၍ ခွဲြခားမ  မလုပ်ပါ။ ၎ငး်တို၏ ၀န်
ေဆာင်မ သည ်လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ များှင့် ဆက်စပ်
ပီး “ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ေသာ” အကူအညီများဟု အ
မဲေဘာင်ခတ် သတ်မှတ်ထားြခင်း မရှိေသာ်လည်း အဆုိပါ
အဖွဲအစညး်များသည် အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူ အမျိးသမီး
များအတွက် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများကို ဦးေဆာင်
လုပ်ေပးလျက် ရိှသည်။ ၎ငး်တို၏ အေတွအ ကံများမှ များ
စွာ သင်ယူေလ့လာသင့်သည်။ သိုေသာ် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်
သ ူ အမျိးသမီးများအား ြပန်လညက်ုစားေပးေလျာ်ေပးရန်
အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်ှင်းထားမ တစ်ခုအြဖစ်
မယူဆသင့်ေပ။ အမျိးသမီးအဖွဲအစည်းများပါ၀ငေ်သာ
ကွန်ရက်များအပါအဝင် ပင်မလူအခွင့်အေရးအဖွဲများသည် 
၎င်းတုိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစ်းစားသင့်သည်။

 ၎င်းသည် အထူးသြဖင့် ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ND-Bur-
ma အဖွဲက ဦးေဆာငေ်သာ ကနဦးေဆာင်ရက်ချက်ြဖစ်သည့်
ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းဆုိငရ်ာ လုပ်ငန်းအဖွဲ (RWG) 
ှင့် သက်ဆိုငသ်ည်။ RWG သည် လူအခွင့်အေရး အဖွဲများ၊ 
ုိင်ငံေရးအကျ်းသားေဟာင်းများအဖွဲများှင့် တိုင်းရင်းသား
အမျိးသမီးအဖွဲအစည်းများ အပါအဝင ် အသွင်ကူးေြပာငး်
ေရးကာလ တရားမ တမ ဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များ ေဆာငရ်က်ေန
ေသာ အဖွဲများကို စုစည်းရန် ရည်ရယ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်
တွင် RWG သည် အကမ်းဖက်ခံရမ ှင့် ေြမယာသိမ်းဆည်း
ခံရသမူျားအပါအဝင် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများှင့် ိုင်ငံေရး
အကျ်းသားေဟာင်းများအား ေတွဆုံေမးြမန်းမ များအေပ 
အေြခခံ၍ ကျးလွန်ခံရသူများ၏ လုိအပ်ချက်များှင့်စပ် 
လျ်းသည့်ေသာ အကဲြဖတ်သုံးသပ်ချက်တစ်ခု ထုတ်ခဲ့သည်
။51    အစီရင်ခံစာသည ် လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များ၏
 အကျိးသက်ေရာကမ် ၊ နစ်နာရသမူျား၏ ြပန်လညက်ုစား
ေပးေလျာ်ြခင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များှင့် ထိုလိုအပ်ချက်များ
ကိုြဖည့်ဆည်းေပးရန်အတွက် အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ၏
ကိးပမ်းမ များကို ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာထားသည်။ အစီရင်ခံစာ၏ 
အ ကံြပချက်များတွင် ထပ်မံမြဖစ်ပွားေစရန်အတွက်အာမခံ
ချက်များေပးြခင်း၊ အထိမ်းအမှတ်ပုံစံ စိတ်ေကျနပ်မ ေပးြခင်း
၊ ေလျာ်ေကးေပးြခင်း၊ ဆုံး ံးရေသာ ပစ ည်းများအတွက် 
ေလျာ်ေကးေပးြခင်း၊ ရာဇ၀တ်ေကာင်းအရ တရားမ တမ  ရရှိ
ေရးှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေပးြခငး် စသည့်နည်းလမ်းများ 
ပါ၀င်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်
ြခင်းကိစ အား ိုင်ငံေရး ေဆွးေွးမ များတွင ် ထည့်သွင်းုိင်
ေရး ကိးပမ်းမ များတငွ် အေရးပါသည။် တစခ်ျန်ိတညး်တွင ်

51     YOU CANNOT IGNORE US: Victims of human rights violations in Burma from 1970 – 2017 outline their desires for justice, Reparations 

Working Group / ND-Burma, 2018, available here (herea ter “RWG 2018 Report”)
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နစ်နာသမူျားအား ေတွဆုံေမးြမန်းမ  နမူနာ အနည်းအကျ်း
သာ ရှိြခင်းှင့် သုေတသနနည်းစနစ် ေလျာ့ရိေလျာ့ရဲြဖစ်
ြခင်းသည်“လိုအပ်ချက်များအကဲြဖတ်မ ” ကို အရည်အေသွး
အထူးြပသုေတသန ေထာင့်မှ ကည့်လ င် စိတ်၀င်စားစရာ
ေကာင်းပီး “သိပ ံနည်းကျ” သုေတသန  ေထာင့်မှကည့်လ င် 
စိတ၀်င်စားမ  နည်းုိင်သည်ဟု ဆိုလုိသည်။ 

 
 
 

      ယင်းအေကာင်းအရာများကို စူးစမ်းေလ့လာရန်ပိုမို
ြပည့်စုံေသာ စစ်တမ်းတစ်ခုြပလုပ်ဖို လုိအပ်သည်။ ထုိအတူ
နစ်နာရသူများကိုဗဟိုြပ ေလ့လာသည့် ပူးေပါင်းပါဝင်မ  
နည်းစနစ်များကို အသုံးြပရန် လိုအပ်ပါသည်။

 အစီရင်ခံစာသည် အေကာင်းအရာများကို ကျားမ
ေရးရာ ေထာင့်မှ အကဲြဖတ်ြခင်းမရှိပါ။ ၎င်းဂျဲန်ဒါ ေထာင့်မှ
အကဲြဖတ်ြခင်းသည် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းဆိုင်ရာ
မူဝါဒအ ကံြပချက်ေပးရန် ရည်ရယ်သည့် မည်သည့်ကနဦး
လုပ်ငန်းမျိးအတကွ်မဆို အေရးကီးေသာ အစတိအ်ပိုင်းတစ်
ခု ြဖစ်သင့်သည်။ ထိုအြပင ်အစီရင်ခံစာသည် ကျားမအေြခြပ
အကမ်းဖကမ် ရာဇ၀တမ် များ၏ အကျိးသကေ်ရာက်မ ကို ထ
ည့်သွင်းစ်းစားရန် ပျက်ကွက်သည်။ အဆိုပါအားနည်းချက်
အချိကို မှတတ်မ်းြပစြုခင်းှင့် ေဒတာစုေဆာင်းြခင်းှင့်
ဆိုင်ေသာ စိန်ေခ မ များအပိုင်းတွင ် ရှင်းြပုိငေ်သာ်လည်း
အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများသည် အဆိုပါြပဿနာများကို
ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် ၎င်းတို၏ ဆ ှင့် စွမ်းရည်ကို ြမင့်တင်
ရန် လိုအပ်သည်။

In some assistance programs, women continue to be mothers and 
dependents on the income of men. However, some others can level 
up to make women equal with men, by giving them awareness about 
psychosocial support and vocational training. © Asia Justice and Rights/
Anne-Cécile Esteve 

 အကူအညီများကို ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်မှ ပိုင်းြခား
စိတြ်ဖာြခင်းလုပ်ငန်းတွင် ဝန်ေဆာင်မ များမရိုင်ေစေသာ 
အတားအဆီးများှင့် ၎င်းအတားအဆီးများ ေလျာ့ပါးသွားေစ
ုိင်မည့်နည်းလမ်းအြပင ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ ပူးေပါင်း
ပါဝင်မ ှင့် အားလံုးပါဝင်ုိင်မ  ကိစ ရပ်များကို ကည့် ရန် 
လိုအပ်သည်။

 ကျား-မအေြခြပ အကမ်းဖက်မ မှ လွတ်ေြမာက်
လာသူ အမျိးသမီးများ၏ ဝန်ေဆာင်မ များ ရယူုိင်ခွင့်
အတွက် အတားအဆီးများတွင် ေအာက်ပါတို ပါဝင်သည်။52 

ပထဝီဝင်တည်ေနရာ
 အများအားြဖင့် ဝန်ေဆာငမ် များကို မိြပဧရိယာ
များတွင် ရရှိုိင်ပီး လုံ ခံေသာသယ်ယူ ပိုေဆာင်ေရးမရှိ
ြခင်းေကာင့် ေဝးလံေခါင်သီေသာေဒသများရှိ ကျးလွန်ခံရ
သမူျားအတကွ် လကလ်ှမ်းမီရန် ခက်ခဲသည်။ အမျိးသမီး
အဖွဲအစညး်များအေနြဖင် ့အချိေဒသများသို သာွးေရာကရ်န်
စိန်ေခ မ များရိှပီး ကပ်ေရာဂါေကာင့်လည်း အေြခအေန ပို
ဆိုးရသည်။ ိုဟငဂ်ျာအသိုငး်အဝိုင်းသည် အစိုးရချမှတ်ေသာ
ကန်သတ်မ များှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆို
ေသာ် ဝန်ေဆာင်မ များလက်လှမ်းမီမ ကို ဟန်တားေသာ ခွဲြခား
ဆက်ဆံသည့် မူဝါဒများေကာင့် ြဖစ်သည်။ တိုင်းရင်းသား
ေဒသများတွင် စစ်တပ်အင်အားချထားြခင်းသည် အေြခခံ
ဝန်ေဆာင်မ များ ရယူသုံးစဲွခွင့်ကို အကန်အသတ်ြဖစ်ေစသည်
။ ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုငင်ံရှိ စခန်းများတွင ် ဝန်ေဆာင်မ များသည် 
ပင်မစခန်းများတွငသ်ာ ရိှပီး လူများေနထိုင်ရာှင့် ေဝးသည်။

ရရှိိုင်ေသာဝန်ေဆာငမ် များမရှိြခင်း
 ေဒသခံအရပ်ဘက် အဖွဲအစည်းများသည် အရင်း 
အြမစ်အနည်းငယ်ြဖင့် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအား
ဝန်ေဆာင်မ  ေပးရသည်။ ၎င်းတိုသည် ရန်ပုံေငရွရှိြခင်းှင့်
ဝန်ထမ်းခန်ထားြခင်းဆိုင်ရာ စိန်ေခ မ များှင့် ရင်ဆိုင်ေန
ရသည်။ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ကို လက်လှမ်းမီရန်
 အလွန်အမငး် အကန်အသတ်ရိှပီး ထခိိုက်လွယ်အုပ်စုများငှ့် 
ေဝးလံေခါင်သီေသာ ေဒသများတွင် ေနထိုငသ်ူများအတွက် ပို

52    EI/AJAR Access to Services report, 2016; AJAR/WLB Access to Justice paper, 2016; UN Women Checklist 2020; “Unheard Voices, 

Qualitative Research on Con lict-Related Sexual Violence in Myanmar (2016-2021)”, June 2022, Anonymous (limited distribution)
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၍ပင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်။ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ိုဟင်
ဂျာလူနာများကို ေဆးုံအချိက လကမ်ခသံည့်အတကွ် ို
ဟငဂ်ျာလူမျိးများသည် ထပေ်ဆာင်းစိန်ေခ မ ှင့် ရငဆ်ိုင်ရ
သည်။

သတင်းအချက်အလက်ရယူိုင်ခွင့်
 ဥပေဒဆိုငရ်ာ အခွင့်အေရးများှင့် ရရှိိုင်ေသာ
ဝန်ေဆာင်မ များဆုိင်ရာ အသိပညာနည်းပါးမ ေကာင့် အကူ 
အညီရယူရန် အတားအဆီးြဖစ်ေစသည်။

ဆက်သွယ်ေရး
 အထူးသြဖင့် ေကျးလက်ေဒသများှင့် IDP စခန်း
များတငွ် ဆက်သွယေ်ရး အေထာကအ်ပံမ့ျား မရိှ။ အမျိးသမီး
များသည် မရိှမြဖစ်လိုအပ်ေသာဝန်ေဆာင်မ များှင့်ပတ်သက်
ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူသုံးစွဲုိင်ြခင်းမရှိ၊ 
သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ ေပးသူများှင့် ဆက်သွယ်၍မရပါ။

လုံ ခံေရးအ ရာယ်များ
 ရဲ သိုမဟုတ် စစ်တပ် ပါ၀ငပ်တ်သက်ေသာ ကိစ များ
တွင် အသကရ်ှင်ကျန်ရစ်သူများသည် အကမ်းဖက်မ ြဖစ်ရပ်
ကို တိုင်ကားပါက ၎င်းတိုကိုယ်ကို အ ရာယ်တွင်း သွတ်သွင်း
သကဲ့သို ကံရသည်။ ထိုသိုတိုင်ကားပါက အေထာက်အပံ့ရ
ယူုိင်စွမ်းကို ေှာင့်ေှးေစသည်။ ထုိသိုေသာအေြခအေန
မျိးတွင် အမျိးသမီးအဖွဲအစညး်များအေနြဖင့် ဝင်ေရာက်
အကူအညီေပးရန် ခက်ခဲရသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းမ သည် 
ဤလုံ ခံေရးစိန်ေခ မ များကို ပိုမိုဆိုးရားေစသည်။

ဘာသာစကား
 လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားများသည် ဗမာစကားမ
ေြပာက။ ဤသည်က ဝန်ေဆာင်မ များရရှိခွင့်ကို အဟန်  
အတားြဖစ်ေစသည်။ ပညာသင်ကားခွင့် အခွင့်အလမ်း 
မညမီ ြခငး်သည ် အမျိးသမီးများ၏ ဘာသာစကား စမွ်း
ရည်ကို ထိခိုက်ေစပီး၊ ၎င်းသည် အကူအညီ ရယူုိင်မ ကို 
ထိခိုက်ေစသည်။ ဤအချက်ကို ိုဟင်ဂျာအသိုင်းအဝိုင်းများ
က မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။53

ကျားမေရးရာ အခန်းက  များ
 ဂျဲန်ဒါှင့် လူမ ေရး စံ န်းသတ်မှတ်များေကာင့်
အချိအမျိးသမီးများသည ် အကူအညမီျား လက်လှမ်းမမီ
ုိင်သည့်အြပင ် ညိ  င်းမ များတငွ် မပါဝင်ပါ။ အမျိးသမီးများ
၏ အိမ်တွင်းမ တာဝန်များှင့် ၎င်းတို၏ ဂျဲန်ဒါ အခန်းက  
များသည် ၀န်ထုပ်၀န်ပိုးတစ်ခု ြဖစ်သည်။ အဘယ်ေကာင့်

ဆိုေသာ ် ၎င်းအချက်သည် အြခားလုပ်ငန်းေဆာငတ်ာများ
တငွ် အမျိးသမီးများ ပါဝင်မ ှင့် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးှင့် 
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ ကဲ့သို ဝန်ေဆာင်မ များ ရရှိေရးတို
ကို အဟန်အတား ြဖစ်ေစသည်။54   ယ်ေကျးမ ှင့် ဘာသာ
ေရး ဓေလထ့ုံးတမ်းများသည ် အမျိးသမးီများ၏ လ ပ်ရှားမ 
ကို ကန်သတ်ထားသည်။ ဥပမာ- မွတ်ဆလင်အသိုင်းအဝိုင်း
များသည် အကူအညီရယူေရးအတွက် အတားအဆီးြဖစ်သည်

အမည်းစက်
 ဝန်ေဆာင်မ ေပးသူများ၊ လူမ အသိုင်းအဝိုငး်ဝင်များ၊ 
မိသားစုများှင့် သူငယ်ချငး်များထံမှ အမည်းစက် (stigma) 
ကို ေကာက်ရံြခငး်သည ် အသကရ်ှင်ကျန်ရစ်သူအမျိးသမီး
များ၏ အကူအညီ ရှာေဖွြခင်းအတကွ် အေှာင့်အယှက်ြဖစ်
ေစသည်။

စိတဒ်ဏ်ရာ
 စိတ်ဒဏ်ရာကို ရင်ဆုိင်ေြဖရှင်းရန်ှင့် ှစ်သိမ့်
ေဆွးေးွမ ေပးိုငစ်ွမ်းမရိှြခငး်သည ် ဆုိးကျိးမြဖစ်ေစေရး
နည်းလမ်းများြဖင့် ချ်းကပ်မ အတွက် စိန်ေခ မ တစ်ခု
ြဖစ်သည်။ စိတ်ဒဏ်ရာရရှိသူများကို ကင်နာစွာဆက်ဆံရန် 
ကျန်းမာေရးှင့် လံု ခံေရးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးေပးသူများ၏ စွမ်းရည်
မရှိြခင်းသည် အတားအဆီးတစ်ခု ြဖစ်သည်။

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာလုိအပ်ချက်များ
 ေဆးုံများတွင် ေစာင့်ဆုိင်းရန် သီးသန်ခန်းများမရှိ
ြခင်းသည် လိငပ်ိုငး်ဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်ခံရသူများအတွက် မ
သင့်ေလျာ်ပါ။

ရပ်ရာအတွင်း အသိပညာနည်းပါးြခင်း
 အထူးသြဖင့် ေဒသခံေခါင်းေဆာငမ်ျားကားတွင်
ကျား-မအေြခြပ အကမ်းဖက်မ ဆုိင်ရာ အသိပညာနည်းပါး
ြခငး်သည ် အမျိးသမီးများ ဝန်ေဆာငမ် များရရိှခွင့်အတကွ် 
အတားအဆီးတစ်ခု ြဖစ်သည်။

အိမ် ခံေြမဆိုင်ရာအခွင့်အေရး
 ရခိုင်ြပညန်ယရိှ် အမျိးသမီးများအပါအဝင် အမျိး 
သမီးများ၏ ေြမယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်သည် ေရရာမ မရိှသည့်အြပင်
ုိင်ငံသားြဖစ်ခွင့်မရိှြခင်းေကာင့် ှစ်ဆ ခွဲြခားဆက်ဆံခံရ
သည့် ိုဟငဂ်ျာအမျိးသမီးများအတွက်လညး် ေနာက်ထပ်
ဂယက်ိုက်ခတမ် များ ရှိေနသည်။ ၎င်းသည ် အမျိးသမးီတို
၏ ပိုငဆ်ိုင်မ များကို ြပန်လည်ရယူေရးတွင် အတားအဆီးများ 
ြဖစ်ေပ ေစသည်။55

53    UN Women Gender Profi le, 2019

54    UN Women Gender Profi le, 2019

55    “While women retain equal rights under the 2008 Constitution to enter into land-tenure contracts and to administer property, in practice, women are 
o ten not able to defend their rights in the absence of a husband. Women are further denied equal access to, or control over land due to religious 
customary laws that govern matters of succession, inheritance, and marriage. The Farmland, the Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Act, 2013 
requires the land to be registered in the name of the head of household and a mechanism for joint ownership of property between husbands and wives 
is not available in the current legislative framework. This in turn imposes additional barriers on displaced Rohingya women without husbands seeking to 
restitute land and property. […] [Kachin] Women are further denied their right to access and owning land due to discriminatory social customs, which 
particularly impacts female- headed IDP households attempting to reclaim land they led from.”  UN Women Gender Profi le, 2019  



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူ အမျိးသားများအတွက် ဝန်ေဆာငမ် 
များ နည်းပါးြခင်း
 ကျးလွန်ခံရသအူမျိးသားအတကွ် ဝနေ်ဆာင်မ များ
မရှိြခင်းသည် အကူအညီရရှိရန်အတွက် အတားအဆီးတစ်ခု 
ြဖစ်သည်။ ထိရှလွယ်သြဖင့် အသကရ်ှင်ကျနရ်စ်သူ အမျိးသား
များကိုကူညီေသာ ဝန်ေဆာင်မ အနည်းငယ်သာရှိသြဖင့် ဘဂ  
လားေဒ့ရ ရှိ စခန်းများတွင် ၀န်ေဆာငမ် မရြခင်းသည် စိုးရိမ်ရ
ေသာ ကွာဟချက်တစ်ခုအြဖစ် ရှိေနေသးသည်။56

 အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ ှင့်ပတ်သက်
၍ အမျိးသမီးများအဖွဲအစည်း၏ မဟာဗျဟာများမ ှအဓိက
အချက်သည် အကူအညီ ပံ့ပုိးေပးြခင်းကို လွယ်ကူေချာေမွ
ေစရန်ှင့် တားဆီးကာကွယ်ေရး ကိးပမ်းမ ၏ တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းအြဖစ် လူမ အသိုင်းအဝိုငး်အတွင်း အသိပညာေပး
ရန် ြဖစ်သည်။ ပညာေပးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိးသားများ
ှင့် ေယာက်ျားေလးများကို ပစ်မှတ်ထားေဆာင်ရက်ရန်
အေရးကီးေကာင်း သက်ဆိုင်သူများက မီးေမာင်းထိုးြပ
ကသည်။ အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများသည် မည်သိုေသာ
ဝနေ်ဆာင်မ အမျိးအစားများ ရရိှိုငသ်ညက်ို ရပ်ရာလူထုသိ
ေစရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ရာတွင် အေရးကီးသည်။

 ကျးလွန်ခံရသအူမျိးသမီးများအတွက် ကညူီ
ေစာင့်ေရှာက်ေရးစင်တာတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရာတွင် လုံ ခံေရး
ှင့် ပုဂ လိကစိန်ေခ မ များကို  ေကျာ်လ ားိုငရ်န် ေဒသ
တငွ်းအမျိးသမီးများ၏ တိုင်းရငး်သားအဖွဲအစညး်တစ်
ခုက “စာကည့်တိုက်” ကို အေယာင်ြပ တည်ေထာင်ထား
ေကာင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၎ငး်တို၏ အကူအညီကို ရယူ
သူများ၏ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာှင့် ေဘးကင်းလုံ ခံမ ကို ကာ
ကွယရ်န်အတွက် ဝန်ေဆာငမ် ေပးသ ူ အချိသည ် လ ိဝှက်
ေရးသေဘာတူညီချက်များ၊ လုံ ခံစွာေဒတာသိမ်းဆည်း
မ ၊ အသံလုံခန်းများ၊ တရားုံးများရိှ သးီသန်ေနရာများ
 သိုမဟုတ် လုံ ခံစွာခိုေအာင်းုိငေ်သာအိမ်များအနီးတစ်ဝိုက်
ရှိ လုံ ခံေရးအစီအမံများ ကဲ့သိုေသာ ေဆာင်ရက်ချက်များကို 
လုပ်ေဆာင်ကသည်။57

 ဤသုေတသန၏ ရည်မှန်းချက်များထဲမှ တစ်ခု
သည် အကူအညီေပးေရးပိုဂရမ်များ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်းှင့်
စပ်လျ်း၍ ဆုံးြဖတ်ချက်ချရာတွင် အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူ
အမျိးသမီးများ မညမ်  အတိုင်းအတာအထိ ပါ၀င်သည်ကို 
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရန် ြဖစ်သည်။

 ေယဘယုျအားြဖင့ ် အမျိးသမးီများတငွ် မိသားစု
ှင့် ရပ်ရာအတွင်းတွင်သာမက အများြပည်သူှင့်ဆုိင်ေသာ
ကိစ ရပ်များတွင်ပါ ဆံုးြဖတ်ချက်ချိုငေ်သာ အခွင့်အာဏာ
အနည်းငယ်သာရိှသည်။ ယင်းသည် အကူအညီေပးေရး
အစီအစ်များ ေရးဆွဲရန်အတွက် တိုင်ပင်ေဆွးေွးမ များ
တငွ် အမျိးသမီးများ ပါဝင်မ  နညး်ပါးြခငး်ေကာင့်ဟု ဘာသာ
ြပန်ဆိုုိင်သည်။ မိသားစုှင့် ရပ်ရာအသိုက်အဝန်းအတွင်း
အမျိးသားများကို အဓကိ ဆုံးြဖတ်ချက်ချသူများအြဖစ် 
သတမ်ှတေ်လရှ့ိသည်။ အမျိးသမီးများ၏လပု်ပိုငခ်ွင့်အာဏာ
အကန်အသတ်ရှိြခင်းသည် အိမ်ြပင်ပတွင ် ဆုံးြဖတ်ချက်ချ
သည့် လုပ်ငန်းစ်များကို လ မ်းမိုးိုင်စွမ်းအေပ  သက်ေရာက်
မ ရှိသည်။ ရပ်ရာေခါင်းေဆာငမ်ျား၊ ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်
များ၊ အကူအညီေပးေရးလုပ်သားများ ှင့် ဝန်ေဆာငမ် ေပး
သူများကဲ့သိုေသာ အိမ်ေထာငဦ်းစီးများအား တိုင်ပင်က
ေသာေနရာများတွင ် ြဖစ်သည်။58  အမျိးသမးီအဖွဲအစည်း
များသည်အရပ်ဘက်လူမ အသိုင်းအဝိုငး်တွင် တက်က စွာ
ပါဝင်ပးီမူဝါဒများကို လ မ်းမိုးိုင်ေသာ်လည်း အမျိးသမီး
များ၏ ဦးေဆာင်မ သည် ေယဘုယျအားြဖင့် စခန်း၊ ေကျးရာ
၊ မိနယ်ှင့် ြပည်နယ်အဆင့်များ၌ ဆံုးြဖတ်ချကခ်ျရာတွင် 
အလွန်နည်းပါးသည်။59

 ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံရှိ စခန်းများတငွ် ိုဟင်ဂျာ
များသည် လူသားချင်းစာနာမ  အကူအညီများှင့်ပတ်သက်၍
ဆုံးြဖတ်ချက်ချရာတွင် သိသာစွာ ပါဝင်ြခင်းမရှိေပ။ လူသား
ချင်းစာနာမ အကူအညီေပးေသာ ေအဂျင်စီများသည် ိုဟင်
ဂျာများကို အကူအညီလက်ခံသူများအြဖစ် ဆက်လက်
မှတယ်ူထားသည။် ဤအစီရငခ်ံစာေရးသားေနချနိ်၌ UN 
ဦးေဆာင်မ ေအာက်ရှိ NGO အများစုပါဝင်သည့် က  ညိ  င်း
အစည်းအေဝးများတွင် ိုဟငဂ်ျာများ မပါဝင်ပါ။ အဆိုပါ
အစည်းအေဝးများတွင် လူသားချင်းစာနာမ လုပ်ငန်းများကို
ညိ  င်းေဆာင်ရက်ပီး၊ ကျန်းမာေရး၊ စားနပ်ရိက ာဖူလုံေရး၊
အမိုးအကာရရှိေရး၊ ကာကွယ်ေရးှင့် အြခားေသာ လူသား
ချင်းစာနာမ က  များအတွက် ဝန်ေဆာငမ် များ ေပးရန် အစီ
အစဥ ချမှတ်ကသည်။ 

 AAPP သည ် သမိုင်းတေလ ာက် အမျိးသား
များ ဦးေဆာင်ခဲ့ေသာ်လည်း မူဝါဒသစ်သည် အဆင့်ြမင့်
ေခါင်းေဆာငမ် အပါအဝင ် အမျိးသမီးများ၏ပါဝင်မ  ြမင့်
တင်ရန် ရည်ရယ်သည်။ သိုေသာ် ၂၀၂၁ ခုှစ် ှစ်ကုန်အထိ
 အမ ေဆာင် ေကာမ်တီအဆင့်တွင် အမျိးသမီးတစဦ်းသာ ရိှ
ခဲ့သည်။ အဖွဲအစညး်တငွ် အလပု်ခန်ထားေသာ အမျိးသမီး 

56     http://opiniojuris.org/2020/06/18/characterisation-of-sexual-violence-as-a-womens-issue-in-the-rohingya-crisis-a-response-to-david-eichert/ 
57     EI/AJAR Access to Services report, 2016
58     UN Women Gender Profi le, 2019 
59     Within the humanitarian sector for example, it has been found that “in a limited number of camps and host communities, women’s support groups and 

women’s forums currently exist but their current functioning has proven to be not su fi cient to support all women’s issues and promote women’s 
meaningful representation, participation and leadership. Even when women are involved in the Camp Coordination and Camp Management 
committees, they are o ten not engaged in decision-making positions, and remain in junior or administrative positions. […] Women’s limited 
involvement in village and camp level decision-making has been identifi ed as resulting in key protection gaps as well as overall gaps in e fective and 
accountable camp management and local community decision-making.” UN Women Gender Profi le, 2019
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အေရအတွက် အများအြပား (၃၅% ခန်) ရိှေသာ်လည်း
၎င်းတုိသည် အဓိကအားြဖင့် ှစ်သိမ့်ေဆွးေွးသည့် အပိုင်း
တွင်အလုပ်လုပ်ကသူများ ြဖစ်ပီး အဆင့်ြမင့်ဆံုးြဖတ်ချက်ချ
သည့်ရာထူးများတွင ်မပါဝငပ်ါ။

 ထိုအြပင ် ကျးလွန်ခံရသူများ၏ လိုအပ်ချက်များ
အကဲြဖတ်ြခင်းှင့်စပ်လျဥ ေသာ RWG ၏ အစီရင်ခံစာ
ှင့် ြပန်လည်ေလျာ်ေကးေပးြခင်းဆိုငရ်ာ အ ကံြပချက်
များသည် အသကရ်ှင်ကျန်ရစ်သူ အမျိးသမီးများ၏ အြမင်
များကို ထည့်သွင်းထားြခင်း မရှိေပ။ ယင်းအေကာင်းအရာ
များကို စူးစမ်းေလ့လာရန်အတွက် ပိုမိုြပည့်စုံပီး စနစ်တကျရှိ
ေသာ စစ်တမ်းများြပလုပ်ရန်ှင့် ေဆွးေွးမ ၏ဗဟိုချက်တွင်
 ကျးလွန်ခံရသူများ ပါရိှသည့် ပူးေပါင်းပါဝင်မ နည်းစနစ်များ 
လိုအပ်ေကာငး် မီးေမာင်းထုိးြပသည်။

 အချိေသာ အမျိးသမီးအဖွဲအစညး်များသည်
ရပ်ရာအတွင်း တိုင်ပင်ေဆွးေွးမ များကို ၎င်းတို၏
မဟာဗျဟာစီမံချက် ေရးဆွဲြခင်းလုပ်ငန်းစ် တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းအြဖစ် ထည့်သွင်းထားသည်။ ဥပမာ- ကချင်အဖွဲ
တစ်ဖွဲ၏ ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးက ၎င်းတိုသည် ေကျးရာ
များတွင် တစ်ှစ်လ င် ှစ်ကိမ် ညိ  ငး်အစည်းအေဝးများ
ြပလုပ်ပီး ရလဒ်များအေပ အေြခခံ၍ အစီအစ်များေရးဆွဲ
ေကာင်း ရှငး်ြပသည်။ ေကျးရာအေရအတွက်ကုိ ေရးချယ်ပီး
  ေကျးရာေခါင်းေဆာငမ်ျား၊ ေဒသခအံမျိးသမီးအဖွဲများငှ့် 
တိုင်ပင်ေဆွးေွးကသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ပီးစီးပီးေနာက် 
အ ကံြပချက်ရယူရန် အစည်းအေဝး ြပလုပ်သည်။
 
 ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများသည် ထိေတွဆက်ဆံ
မ မြပမ ီ ရပရ်ာအသိုင်းအဝိုင်းှင့် ညိ  င်းမ အချိလုပ်ေဆာင်
ပီး၊အကဲြဖတ်မ များကို ေဆာင်ရက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာ
တင်ြပေသာ်လည်း ၎င်းေဆာင်ရက်ချက်သည် ပိုဂရမ်
ဒဇီိုင်းေရးဆဲွြခငး်အေပ  မည်မ အတိုင်းအတာအထ ိ အကျိး
သက်ေရာက်မ ရိှသည်လဲဆိုသည်က မရှင်းလင်းပါ။ VWO 
အဖွဲအပါအဝင ် အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူအမျိးသမီးများ စဖုွဲ

ထားေသာ အဖွဲအချိ စတငေ်ပ ေပါက်လာသည။် ၎ငး်တို၏
လ ပ်ရှားမ များအြပင် စွမ်းေဆာငရ်ည်သည် နည်းပါးသည်။
သိုေသာ် ြပန်လည်ေလျာ်ေကးေပးေရး လုပ်ငန်းစ်များတွင်
အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူ အမျိးသမီးများပါ၀င်မ ှင့် ပးူေပါငး်
ပါဝင်မ  တိုှင့်ပတ်သက်ပီး စိတဝ်င်စားဖွယ်သင်ခန်းစာများ
ကို သငယ်ူုိင်ပါသည်။

 ဤသုေတသနေမးခွန်းများထဲမှတစ်ခုသည် ကျားမ
တန်းတူမညီမ မ ၊ လိင်ကွဲြပားမ အေြခခံခွဲြခားဆက်ဆံမ ှင့်
လိင်ပိုင်းဆုိငရ်ာှင့် ကျားမအေြခြပအကမ်းဖက်မ တို၏ 
အရင်းခံအေကာင်းရင်းများကို ေြဖရှင်းရန်အတွက် ြပန်လည်
ေလျာ်ေကးေပးြခင်း အစီအစ်များကို အလားအလာရှိ
ေသာ အသွငက်ူးေြပာင်းေရးကိရိယာများအြဖစ် မည်သို
အသုံးြပိုငမ်ည်နည်း ဟူေသာ ေမးခွန်း ြဖစ်သည်။ ြပန်လည်
ေလျာ်ေကးေပးြခင်းများသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ ကျးလွန်ခံ
ရသူြဖစ်သွားုိင်သည့် လူမ ေရးှင့် စီးပွားေရးအေြခအေန
များကို ေြပာင်းလဲရန်အတွက် အေထာက်အကူြဖစ်သင့်
သည်။ ထိုေကာင့် ြပန်လည်ေလျာ်ေကးေပးြခင်းများသည်
အမျိးသားှင့် အမျိးသမီးများကား စနစ်အရ မညမီ မ ငှ့်
ယ်ေကျးမ အရ မညီမ မ များကို ေြပာင်းလဲရန် အေရးကီး
ေသာ အခွင့်အေရးတစ်ခု ြဖစ်လာိုငသ်ည်။

 အကူအညီေပးေရးအစီအစ်များမှတစ်ဆင့်ကျား
-မ တန်းတူမညီမ မ ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ များ၏ အရင်းခံ
အေကာင်းရင်းများကို မည်သို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရမည်
ကို ေမးြမန်းသည့်အခါ ြပည်တွင်းတက်က လ ပ်ရှားသူများ
သည် ၎င်းတိုအလုပ်၏မ  ိင်တစ်ခုြဖစ်သည့် စည်းုံးေရး
ှင့် အသိပညာေပးမ လုပ်ေဆာင်ြခင်းကို မလွဲဧကန်ေဖာ်ြပ
ကသည်။ အမှန်တကယ်တငွ် ကျားမတန်းတူမညီမ မ ှင့်
ခွဲြခားဆက်ဆံမ ကို ြဖစ်ေစေသာ လူမ -ယ်ေကျးမ ယုံကည်
ချကမ်ျားှင့် အေလ့အကျင့်များသည ် အမျိးသမီးများ
အေပ  အကမ်းဖက်မ ကို ဆက်လက်တည်မဲေစုံ သာမက
ဘဲ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို တုံြပန်
ေသာဝန်ေဆာင်မ များရရှိေရးှင့် အကမ်းဖက်မ  တားဆီး
ကာကွယ်ေရးလုပ်ခွင့်ကိုလည်း တားြမစ်ထားသည်။60  
အ ရာယ်ရှိေသာ သေဘာထားများှင့် အေလ့အကျင့်များ
အေပ  လ မ်းမိုးိုငေ်သာ ရပ်ရာေခါင်းေဆာငမ်ျားှင့် ထိေတွ
ဆက်ဆံုိင်သည့် တစံုလုံးြဖန်ကျက် စွက်ဖက်မ များသည်
ေပါင်းစပ်တုံြပန်မ ၏ အဓိကကျေသာ က  တစ်ခု ြဖစ်ရပါ

Many survivors long to have decision-making position and lead the 
process of reparations, since, in their words, they know much about 

the people like them. © Asia Justice and Rights/Anne-Cécile Esteve 
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မည်။61 
 ေဒသခံတက်က လ ပ်ရှားသူများက အမျိးသမီးများ
အေပ  အကမ်းဖက်မ ှင့် ကျားမတန်းတူညီမ မ ဆိုင်ရာ ကိစ 
ရပ်များှင့်ပတ်သက်လာလ င် ၎ငး်တိုလူမ အသိုင်းအဝိုင်း
၏ အေတွးအေခ များကိုေြပာင်းလဲရန် ေြဖရှင်း၍မရေသာ
စိန်ေခ မ များရိှေကာင်း ေြပာကသည်။ တက်က လ ပ်ရှားသူ
တစ်ဦးက သူအေတွအ ကံကို သုပ်ေဖာ်ြပရာတငွ် ၎ငး်၏
အဖွဲအစည်းသည်  စစ်တပ်ကျးလွန်ေသာ လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ
အကမ်းဖက်မ များအား  တ်ချြခင်းကို ုိင်ငံတကာအဆင့်
တွင်ပါ စည်းုံးလ ံေဆာင်ိုင်ပီး၊ ၎င်းတို အသိုင်းအဝန်း၏
အသိအမှတ်ြပမ ကိုလည်း ရရှိသည်။ သိုေသာ် စိန်ေခ မ ကီး
တစ်ခုမှာ ရပ်ရာအတွင်း လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ အကမ်းဖက်မ များ
ကို ကိုငတ်ွယေ်ြဖရှငး်ရသည့်အခါမျိးတငွ ်ြဖစသ်ည။် လိငပ်ိုငး်
ဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ သည် မလုပ်အပ်ဟု တားြမစ်ချက်ြဖစ်
ပီး ဖိုဝါဒအြမင်ြဖင့်ကည့်ေသာ ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်ကို စိန်ေခ ရန် 
မြဖစ်ုိင်ေပ။

 အမျိးသားများ အထူးသြဖင့် သက်ကီးအမျိးသား
များသည် အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ  အထူးသြဖင့်
အိမ်တွင်းအကမ်းဖက်မ က ရာဇ၀တ်မ ြဖစ်သည်ကို လက်ခံ
ရန် ခက်ခဲေနသည်။ ေဒသခံအဖွဲများသည် အမျိးသမီးများကို
အသိပညာေပးြခင်ှင့် ှစ်သိမ့်ေဆွးေွးေပးြခင်းများ ြပလုပ်
ပးီေနာကတ်ွင ် ၎ငး်တိုသည ် “အမျိးသမီးများကို အမျိးသား
များှင့် ရန်တိုက်ေပး”သညဟ်ု အမျိးသားများ၏ မကာခဏ
ြပစ်တင်ေဝဖနခ်ံကရသညဟ်ု အစီရငခ်ံသည။် အမျိးသမီး
တက်က လ ပ်ရှားသူများသည် ေဒသဆုိင်ရာအာဏာပိုင်များ
၊ စစ်တပ်ှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများ
မှ ကျးလွန်သည့် လိင်ပိုင်းဆိုငရ်ာ အကမ်းဖက်ခံရေသာ
အမျိးသမီးများအား ကူညေီပးေနေကာငး် အသအိမတှ်ြပမ 
ေကာင့် တိုးတက်မ  အနည်းငယ် ရရှိခဲ့ပါသည်။

 သိုေသာ်လည်း ကျား-မဆိုင်ရာ သမားိုးကျအြမင်
များသည် လူတိုစိတ်တွင် နက်နက်  င်း  ငး် အြမစ်တွယ်
ေနေသာေကာင့် “ထိုေယာကျ်ားများကို ပညာေပး” ရန်
ခက်ခဲသည်ဟု တက်က လ ပ်ရှားသူများက ဆိုသည်။ ပညာ
ေပးြခင်းမှ လူငယမ်ျိးဆက်သစမ်ျား၏ တိုးတက်မ အချိရိှ
ေသာလ်ညး် သက်ကးီအမျိးသားများသည် အသပိညာြပ
န်ပွားေရးလ ပ်ရှားမ များတွင် ပါဝင်ရန် ြငင်းဆန်ကသည်။
အမျိးသမီး တက်က လ ပ်ရှားသူများက အသပိညာေပးမ 
များသည် အများအားြဖင့် အမျိးသမီးများကိုသာ ပစ်မှတ်
ထားသြဖင့် အမျိးသားများ၏ အေတွးအေခ ကို ေြပာင်းလဲ
ရန် အေထာက်အကူမြပဟု ဆုိသည်။ အသိပညာေပးမ များ
တငွ် အမျိးသားများကို ပစမ်ှတ်ထားေဆာင်ရက်ရန် ဗျဟာ
ေြမာကလ်ိုအပသ်ညက်ို သရိှိကပီး အချိက ထိုသိုြပလပု်ရန်
ဖန်တီးမ  နည်းလမ်းများကို အ ကံြပကသည်။ ဥပမာတစ်ခု
သည် ပညာသင်ကားခွင့်ကဲ့သိုေသာ ရပ်ရာအသိုက်အဝန်း

က စိတ်ဝင်စားမည့် အေကာင်းအရာတစ်ခုခုတွင ် ယငး်ှင့်
ဆက်စပ်မ မရှိေသာ လ ပ်ရှားမ များ ထည့်သွင်း ေဆာင်ရက်
ြခင်း ြဖစ်သည်။ ထုိေနာက် လုပ်ငန်းစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
အြဖစ် ကျားမမညီမ မ ဆုိင်ရာ အသိပညာများ ထည့်သွင်း
ေြပာကားသွားရန် ြဖစ်သည်။ မူဝါဒချမှတ်သူများှင့် ုိင်ငံ 
ေရးေခါင်းေဆာင်များကို ဦးတည်ပညာေပးရန် လိုအပ်သြဖင့်
တက်က လ ပ်ရှားသူအချိသည ် ဖကဒ်ရယစ်နစ်ှင့် ုိင်ငံ
တည်ေဆာက်ေရး ဆိုင်ရာ ိုင်ငေံရးေဆွးေွးမ များတွင် ဂျဲန်
ဒါေရးရာကို ချတိ်ဆက်ေဆွးေွးကသည်။

 သက်ဆုိင်သူများက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်
အဖွဲအစည်းများသည် လူမ အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း သဇာအာ 
ဏာ ရှိေသာေကာင့် ၎င်းတိုကို ဦးတည်ပီး ဂျဲန်ဒါအသိပညာ
ေပးသင်တန်းများ ြပလုပ်ရန် လိုအပ်ေကာင်း မီးေမာင်းထိုး
ြပကသည်။ ထိုအြပင် ၎ငး်အဖွဲအစည်းများက ခွဲြခားဆက်ဆံ
ြခင်းကို ဆန်ကျင်ပါက ေြပာင်းလဲမ  ရုိင်သည်။ 

 ဝန်ေဆာင်မ ေပးြခင်းက မည်ကဲ့သို အသွင်ေြပာင်း 
လဲ ိုင်မည်လဲဟူေသာ ေမးခွန်းများေမးရန် ခက်ခဲသည်။ 
ေဒသတွင်း တက်က လ ပ်ရှားမ များတွင ် အသုံးြပေသာ ေဝါ 
ဟာရစကားရပ်သည် စည်းုံးလ ံ ေဆာ်ေရးှင့် အသိပညာ 
ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ ဗျဟာများှင့် ဆက်စပ်မ ေကာင့် ြဖစ်
ုိင်သည်။ အမျိးသမီးအဖွဲအစညး်များသည် အကအူညီများ 
ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းထက် ဤလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ှင့် သက်ဆိုင်
သည်။ ေနာက်ထပ်အေကာင်းြပချက် တစ်ခုသည် လက်ငင်း
လိုအပ်ချက်များကို ေြဖရှင်းရန် ဝန်ေဆာင်မ များ ေပးြခင်း
ထက် အကူအညီများကို မည်ကဲ့သို အသွင်ေြပာင်းိုင်မည်ဆို
သည့် အမျိးသမီးဝါဒီ သေဘာတရားနားလည်ိုငမ်  နည်းပါး
ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ိုင်သည်။

 ြဖစ်ရပ်အများစုတွင ် သက်ဆိုင်သူများသည် ခွဲြခား
ဆက်ဆံမ ပုံစံများ ထပ်မံြဖစ်ပွားမ မရှိေစသည့် နည်းလမ်းြဖင့်
အကူအညီေပးရန် လိုအပ်သည်ကို သတိြပမိကေသာ်လည်း
အချိေသာ အမျိးသမီးအဖွဲအစည်းများသည ် ကျးလွနခ်ံ
ရသူများအား အကူအညီေပးရာတွင် ၎င်းတိုကိုယ်တိုင်ပင်
အ ရာယ်ရှိေသာ ဂျဲန်ဒါအေလ့အကျင့်များကို ြပန်လည်
အသုံးြပကသည်။62   ထိုအြပင် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း
မ မှတစ်ဆင့် လူမ စီးပွားဘဝ ြမင့်တငြ်ခင်းသည ် အမျိးသမီး
များအား မှီခိုအဆင့် မှ လွတ်ေြမာက်ေအာင ် ကူညီေပးိုင်
သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဟု သတ်မှတ်ပီး ယင်းသိုေဆာင်ရက်
ြခင်းသည် အကမ်းဖက်မ များ ြဖစ်ပွားေစခဲ့သည့် လူမ ေရး

61     EI/AJAR Access to Services report, 2016
62    EI/AJAR Access to Services report, 2016



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

အေြခအေနများကို အသွငေ်ြပာင်းလဲေစသည်။63 
      ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံရှိ ဒုက သည်စခန်းများ၌ ိုဟင်ဂျာ 
အမျိးသမီး အများစသုည ်စခနး်တွင်းရှ ိလထူုကို အကအူညီ
ေပးေနသည့် NGO အဖွဲအစည်းများတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း
အလုပ် ၀င်ေရာက်  လုပ်ကိုင်ကသည်။ ယငး်သို ေဆာင်ရက်
ြခင်းက ဂျဲန်ဒါစုဖွဲမ အားများ စတငေ်ြပာင်းလဲလာေစပီး၊
အမျိးသမီးများ မမိိဘာသာ ရပ်တညုိ်င်မ  ပိုအားေကာငး်
ေစသည်။ ထိုထက်ေကျာ်လွန်၍မူ အကူအညီေပးြခင်းသည်
အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ  ြဖစေ်စေသာ အရငး်
ခံအေကာင်းရင်းများကို  မည်ကဲ့သို ေြပာင်းလဲုိင်မည်နည်း
ဟူေသာ အယူအဆ နည်းပါးသည်။ ဗျဟာေြမာက် စ်းစား
မ များတငွ် အသပိညာေပးြခငး်၊ အမျိးသားများကို ပညာ
ေပးြခင်းှင့် စည်းုံးလ ံေဆာ်ြခငး် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
ရမည်ဟု ပါ၀င်ေလ့ရှိေသာ်လည်း ၎င်းတိုသည် ကျးလွန်ခံ
ရသူများကို ကူညီေပးြခင်းထက် မတူကွဲြပားသည့်လုပ်ငန်း
နယ်ပယ်ဟု  ြမင်ကသည်။ ုိင်ငံတကာ အဖွဲအစည်းများ
၏ ေဝါဟာရတွင် ပိုဂရမ်ေရးဆွဲရာ၌ ဂျဲန်ဒါဗဟိုြပ စဥ
စားမ များ ပါ၀ငရ်န် ကိးပမ်းမ များ ရှိေသာ်လည်း “တားဆီး
ကာကွယ်ြခင်း” ှင့် “အကာအကွယ်ေပးြခငး်” အကား ပို
ဂရမ် ြခားနားသည်။

         တစုံလုံးလ မ်း ခံေသာနည်းလမ်းအသုံးြပကာ အသက်
ရှငက်ျန်ရစ်သူများ၏ စွမ်းေဆာင်ုိင်မ ကို  ြမင့်တင်ေသာ
လ ပ်ရှားမ များ ှင့် အေသးစားစီမံကိန်းများ ေဆာင်ရက်က
သည်။ ‘ကမ်းလှမ်းချက်’ တွင် စိတ်ဒဏ်ရာကုစားြခင်း၊ မိမိ
ကိုယ်ကို ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ အသိအမှတ်ြပြခင်း၊ မှတ်တမ်း
ြပစုြခင်း၊ လ ံေဆာ်စည်းုံးြခင်း၊ က မ်းကျင်မ  တိုးတက်ေရး၊ 
အကန်အသတ်ရှိေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်မ  လ ပ်ရှားမ 
များှင့် အေရးေပ အကူအညီများ ပါဝငသ်ည်။ အသက်ရှင်
ကျန်ရစ်သူများသည် စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ် အေတွအ ကံများ
ှင့် ၎င်းတို ကံေတွခဲ့ရသည်များကို ထပ်တလဲလဲ ေြပာဆို
သည့်အဆင့်ကို ေကျာ်ြဖတ်ရန်အတွက် မိမိကိုယ်ကို ဂုစိုက်
ရန် လိုအပပ်ါသည်။ ဂျဲန်ဒါ၊ အမျိးသမီးဝါဒ၊ လူအဖွဲအစည်း
၏ ဖိှိပ်ချပ်ချယမ် ၊ အမျိးသမီး ေခါငး်ေဆာင်မ ှင့် က  စုံ
ေပါင်းကူး ေဆာင်ရက်မ စေသာ အေကာင်းအရာများကို စွမ်း
ရည်ြမင့်တင်ြခင်းစီမံကိန်းတငွ် ထည့်သွင်းြခင်းသည် အသက်
ရှင်ကျနရ်စ်သ ူအမျိးသမီးများကို ၎ငး်တို မညသ်ို စုစည်းမည်
၊ စည်းုံးလ ံေဆာ်မည်ှင့် အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ဟူ၍
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာိုငေ်ရး ကူညီေပးသည်။ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်
သ ူ အမျိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမင့်တငရ်န်အတွက် ၎
င်းတို ကံ့ ကံ့ခံိုင်မ ှင့် စွမ်းရည် တည်ေဆာက်ြခင်း၊ စည်းုံး
ုိင်ရန် ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းြဖင့် အေသးစား စမ်းသပ်စီမံကိန်း
အချိကို ေဆာငရ်က်ထားသည။် အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူများ
သည် လူမ စိတ်ပညာပိုင်းဆိုငရ်ာှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း
လုပ်ငန်းများ၏ အဓိကအချက်များကို ခွဲြခားသတ်မှတ်က
သည်။

 ေနာက်ဆံုးအချက်အေနြဖင့် ြပန်လည်ကုစား
ေပးေလျာ်ြခင်းအစီအစ်များသည် အင်စတီကျးရှင်းများ၊ မူ
ဝါဒများ ှင့် အေလ့အကျင့်များကို ေြပာငး်လဲုိင်ေရး ဦးတည်
ေဆာငရ်က်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ- ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ
ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ပတ်သက်၍ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်
ေရး မူဝါဒများသည် အသက်ရှငက်ျနရ်စ်သူ အမျိးသမီးများ
ကို ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပးုံသာမက ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မ ၀န်ေဆာင်မ  တစ်စံုလုံး အရည်အေသွးကို ြမင့်
တင်သင့်သည်။ ထိုအြပင် ခွဲြခားဆက်ဆံသည့် အေလ့အကျင့်
များကို ေြဖရှင်းပီး ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပးသည့် အင်
စတီကျးရှင်းများကို ေြပာင်းလဲသင့်သည်။64

 အစုိးရကေဆာင်ရက်သည့် စနစ်တည်ေဆာက်မ 
အေြပာင်းအလဲ ြဖစ်ေပ ေရးသည် ဆယ်စုှစ်များစွာတိုင်
အလှမ်းေဝးေနသည့်အတွက်  ြမန်မာုိင်ငံအေြခအေန
အရ အကူအညီေပးေရးအစီအစ်များ ေဖာ်ထုတ်ေသာ
နည်းလမ်းများေြပာင်းလဲရန် ပုိမိုခက်ခဲသည်ကို နားလည်
ရပါသည်။ ဤအသွင်ေြပာင်းမ ပုံစံသည် ‘အကူအညီ’ေပး
ြခင်း အခင်းအကျငး်ထက် တရားဝင်ြပန်လည်ကုစား
ေပးေလျာြ်ခင်း အစပျိးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ မေူဘာငအ်တွငး်
 ပို၍ အလွယ်တကူ ေတွိုင်သည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ်
အစိုးရတစ်ရပ်၏ ပါဝငပ်တ်သက်မ သည် လူအဖွဲအစည်း၏
ြပဿနာများေြဖရှင်းရန်အတွက် ကား၀င်ေြဖရှင်းမ များကို 
လမ်းဖွင့်ေပးေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။

 ေတွဆုံေမးြမန်းမ များအတွင်း သက်ဆုိင်ရာ
ပါဝငသ်ူများအား အသက်ရှင်ကျနရ်စ်သ ူ အမျိးသမီးများ
အတွက် ေလျာ်ေကးေပးြခငး်အစီအစ် ပုံစံေရးဆွဲြခင်းကို
အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်း
အမျိးအစားသုံးမျိးကို ေရးချယရ်န် ေတာငး်ဆိုခဲ့သည။်
၎င်းတုိကို တိတိကျကျေဖာ်ြပထားေသာ ြပန်လည်ကုစား
ေပးေလျာ်ြခင်းပုံစံစာရင်းမှ ှစ်သက်ရာ ေရးချယ်ရန် ဖိတ်ေခ 
ခဲ့ပီး ေရးချယ်ရသည့်အေကာင်းရင်းကိုပါ ရှငး်ြပခိုင်းသည်။
 အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူသုံးဦးှင့် ြပည်တွင်းှင့် ုိင်ငံတကာ 

63    UN Women Gender Profi le, 2019 about “Raising the Curtain”, Gender Equality Myanmar, 2015
64    See also FFM SGBV Report 2019, par. 271
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အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများမှ အဖွဲဝင် ၁၃ ဦးအပါအဝင် လူ 
၁၆ ဦးထံမှ အေြဖများကို ေကာက်ယူခဲ့သည်။
 နမူနာေကာက်ယူမ သည် အလွန်ေသးငယ်လွန်း
သည်။ သုေတသနနည်းစနစ်သည် ဟာကွက်များစွာရှိသည်။
အင်တာဗျးများတငွ် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခငး်ှင့်
ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်မပါဝင်ပါ။ ထိုေကာင့် ၎င်းအေြဖ
များမှ ေကာက်ချက်မဆွဲိုငပ်ါ။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ အေြဖ
များတွင် သက်ဆုိင်ရာပါဝငသ်ူများ၏ ဦးစားေပးစ်းစားချက်
များကို ြမင်ေတွိုငသ်ည်။65

 ေြဖဆိုသူများ၏ အများဆံုးေရးချယ်မ သည် အသက်
 ေမွးဝမ်းေကာင်း အခွင့်အလမ်းြဖစ်သည်။ အသက်ေမွးဝမ်း 
ေကျာင်းမ မှတစ်ဆင့် လူမ စီးပွားဘဝ ြမင့်တင်ေပးြခင်းသည် 

လက်ငင်းအေရးေပ ေထာက်ပံ့မ              4

ဘ  ာေရးပုံစံေလျာ်ေကး (ေငေွကး)              6

ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာငမ် များ              5

အိမ်ယာအကူအညီ               4

တရားဝင်အေထာက်အထားများ ထုတ်ေပးြခင်း            1

အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း/အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း   10

သင်တန်း/ပညာေရး              3

စိတဒ်ဏ်ရာကုစားမ  / ှစ်သိမ်းေဆွးေွးြခင်း             9

ေနရပ်ရင်းြပန်လည်ေြပာင်းေရ ြခင်း/အိမ်ြပန်ြခင်း 

အကူအညီ               2

ဥပေဒေကာငး် အကူအညီ              2

အြခား                0

မေြဖဆို                2

စုစုေပါင်း               48

အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူ အမျိးသမးီများ၏ လိုအပခ်ျက်များ
ကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန်အတွက် ပထမဦးစားေပးအြဖစ်  ြမင်
ုံသာမက မညီမ မ များကို ေြပာငး်လဲယူရန်အတွက်လည်း
ြဖစ်သည်။66 အသက်ေမွးဝမ်းေကာငး်ြပြခင်းများသည်
ကျးလွန်ခံရသူများ၏ ဂုဏ်သကိ ာကို ြပန်လည်ေဆာင်ကျ်း
ြခင်းအတကွ် အထူးအေရးကီးေကာင်း အတိအလင်းေဖာ်ြပ
ခဲ့သည်။ ထိုမှသာ ကျးလွန်ခံရသူများကို ၎င်းတို၏ မိသားစု
များက အသိအမှတ်ြပ လက်ခံိုင်ေစမည်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံေရး
အကျ်းသားေဟာင်းများ လွတ်ေြမာက်လာပီးေနာက်ပိုင်း
၎င်းတုိ၏မိသားစုများကို ေထာက်ပံ့ကူညီမ  မေပးုိင်သည့်
အခါ ှိမ့်ချခံရေသာ ုိင်ငံေရးအကျ်းသားေဟာင်းများ၏
လက်ေတွ ကံေတွရသည့် ြဖစ်ရပ်မှန်အေြခအေန ြဖစ်သည်။ 
ုိင်ငေံရးအကျ်းသားေဟာငး် အမျိးသမီးတဦးကမ ူ အမျိး 
သား ိုငင်ံေရးအကျ်းသားများ အိမ်ြပန်လ င် အလုပ်မရှိ
ေသာ်လည်း အိမ်ေထာငဦ်းစီးအြဖစ် သတ်မှတ်ခံရဆဲြဖစ်
ပီး၊ အသိအမှတ်ြပခံရေသာ်လည်း  ယ်ေကျးမ  စံ န်းများ
ေကာင့် အမျိးသမီးများတငွ ် ထိုကဲ့သို ေလးစားမ မရက
ေကာင်း ေြပာသည်။ 
 AJAR မှ စုေဆာငး်ရရှိသည့် အချက်အလက်များ
အရ ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုငင်ံရှိ ဒကု သည်စခန်းများမှ ိုဟင်ဂျာ
အမျိးသမီးများသည် ၎ငး်တို ေရရှညတ်ညတ်ံ့စွာ ေနထိငု်ိုင်
မ ှင့် ဝငေ်ငွရရှိေရးတိုအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ေနပီး က မ်းကျင်
မ  တတ်ေြမာက်ေရးှင့် ဝင်ေငွဖန်တီးမ လုပ်ငန်းများ လိုအပ်
ေကာင်း ေဖာ်ြပသည်။67

 ေြဖဆိုသူများ၏ ဒုတိယအများဆုံး ေရးချယ်မ မှာ 
စိတပ်ိုင်းဆိုငရ်ာပံ့ပိုးမ ၊ ှစ်သမိ့်ေဆွးေွးြခင်း သိုတည်းမဟုတ်
အြခားေသာ စိတ်ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာင်မ များအတွက် 
လိုအပ်ချက် ြဖစ်သည်။68  RWG ၏ အမျိးသား ကိုယစ်ားလယှ်
တစ်ဦးက စိတ်ပိုင်းဆုိင်ရာ ပံ့ပိုးမ သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
အကမ်းဖက်မ မှ လွတ်ေြမာက်လာသ ူ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ 
အမျိးသမီးများအတွက် အဓိက လိုအပခ်ျက်ြဖစ်သည။်
 အဘယ်ေကာင့်ဆုိေသာ် အရှက်တကွဲြဖစ်ရြခင်း၊
လူမ ေရးအမည်းစက်တင်ခံရြခင်းှင့် လူမ အသိုင်းအဝိုင်းမှ
ဖယ်ကျ်ခံရြခင်းများေကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ေြပာသည်။ အမှန်
တရားထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်းြဖစ်ရပ်များ (Truth-telling 

65     Opening The Box: Women’s Experiences of War, Peace and Impunity in Myanmar, AJAR, 2015, available here; Speaking Truth for Peace:
Women’s Experiences of War and Impunity in Myanmar”, 2018, available here; Myanmar Case Study, Transitional justice, ND-Burma /
AJAR / TJAN, 2017, available here; YOU CANNOT IGNORE US: Victims of human rights violations in Burma from 1970 – 2017 outline their
desires for justice, Reparations Working Group / ND-Burma, 2018, available here; “The Case for Transformative Reparations for
Con lict-Related Sexual Violence in Rakhine State at the Asean Intergovernmental Commission on Human Rights”, Samantha Bradley,
Asia-Pacifi c Journal on Human Rights and the Law, 2019 (herea ter “Bradley, Transformative Reparations for the Rohingya, 2019”); EI/
AJAR Access to Services report, 2016
For example, a member of an international organisation working closely with local groups had identifi ed the following types of
reparations that could be relevant to the Myanmar context: “a number of measures, from health care for injuries and illnesses caused by the
violations, psychosocial counseling programs, livelihood training, education, and other rehabilitative measures to direct monetary compensation”,
“restoration of citizenship and its accompanying rights”, “access to education, health care, and other state services for the displaced”, “providing
identity cards and other legal documents, like land titles”, “livelihood needs that must be addressed with a combination of education/vocational
training, fi nancial support, and employment opportunities”.(Opening Up Remedies in Myanmar, A. Thomson, International Center for
Transitional Justice (ICTJ), 2015, available here)

66     See Recommendations for international support to gender equality, 2021 for current opportunities to support livelihood
67     Documentation of participatory activities conducted by AJAR in the camps in Bangladesh in 2019-2020
68     See Recommendations for international support to gender equality, 2021 for current opportunities to support mental health  
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event) သည် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သမူျားအတကွ် ၎င်းတို၏ 
အေတွအ ကံများကို ေြပာြပရန်ေနရာတစ်ခု ဖန်တီးေပးြခင်း
ှင့် ၎ငး်တိုကို အသိအမှတ်ြပမ ပုံစံတစ်ခုေပးြခင်းြဖင့် စိတ်
ဒဏ်ရာ သက်သာရာရေစိုင်သည်။ အကမ်းဖက်မ ှင့် စိတ်
ဒဏ်ရာများကို ှစ်ကာလရှည်ကာစွာ ရငဆ်ိုင်ခဲ့ရသည့် လူမ 
အသိုင်းအဝန်းများအတွက် စိတ်ပိုင်းဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရး
သည် လူမ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ေရရှည်ေဆာငရ်က်ရမည့် 
အေရးကီးလုပ်ငန်းြဖစ်ေကာင်း ေြဖဆိုသူများက မှတ်ချက်ြပ
ခဲ့သည်။

 ေြဖဆိုသူေတာ်ေတာ်များများက ေငေွကးပုံစံ ြပန် 
လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းကို ေရးချယ်ခဲ့ကသည်။ စိတ်ဝင် 
စားစရာမှာ ိုဟင်ဂျာများှင့် လက်တွဲလုပ်ေဆာင်ေနေသာ
တက်က လ ပ်ရှားသူများ ှင့် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ
က အဆိုပါနည်းလမ်းကို အဓိက ေရးချယ်ခဲ့ကေသာ်လည်း
ြမန်မာိုငင်ံရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်း အဖွဲဝင်များအကား
၎င်းနည်းလမ်းေရးချယ်မ  အလွန်နည်းသည်။  အသက်ရှင်
ကျန်ရစ်သူ တစ်ဦးလည်းြဖစ် IDP တစ်ဦးလည်း ြဖစ်သူက
“

” ဟု ေြပာဆုိခဲ့သည်။

 အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူများသည် ေငွေကးြဖင့်
ြပန်လည် ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းပုံစံကို လိုလားကသည်ဟူ 
ေသာအချက်ကို အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်း အများအြပားက
အသိအမှတ်ြပခဲ့ကေသာ်လည်း အများစုက ၎င်းပုံစံသည်
သာတူညီမ ကျစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ခက်ခဲပီး
ေရရှည်တည်တံ့ုိင်ြခင်း မရှိေသာေကာင့် ၎ငး်တိုအေနြဖင့် 
ေရးချယ်မည်မဟုတ်ေကာင်း ေြပာဆုိခဲ့သည်။ ြပည်သူလူထု
၏ လိုအပ်ချကအ်ေပ  မတူညသ်ညဟ်ု တချိကမှတခ်ျက်
ြပသည်။ RWG အစီရင်ခံစာတွင ်“ကျးလွန်ခံရသူအများစုက
 အများအားြဖင့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ပညာေရး
ကုန်ကျစရိတ်များကို ကာမိေစရန် ေလျာေ်ကးေငွပုံစံအချိကို
သာ ေတာင်းဆိုသည်” ဟု ေဖာ်ြပသည်။69

     ေြဖဆိုသမူျားစွာက ကျန်းမာေရးအကူအညီကိုလည်း 
ေရးချယ်ခဲ့ကသည်။ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူများသည် ကျန်း 
မာေရးမေကာင်းပါက မည်သည့်အရာကိုမ  လုပ်ေဆာင်ိုင်
ြခင်း မရှိေသာေကာင့် ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ  ပံ့ပိုးေပးမ 
ကိုလည်း ထိပ်တန်းဦးစားေပးြဖစ်သင့်သည်ဟု ေြဖဆိုသူတစ်
ဦးက ယုံကည်သည်။

69     RWG 2018 Report
70     See “Invest in safe houses and strengthen safe house procedures” in Recommendations for international support to gender equality, 2021; See also EI/

AJAR Access to Services report, 2016
71    Documentation of participatory activities conducted by AJAR in the camps in Bangladesh in 2019-2020

 “လက်ငင်း အေရးေပ  ပံ့ပိုးကူညီမ ” ေရးချယ်မ ှင့်
ပတ်သက်၍ ေြဖဆိုသူများအကား ကွဲြပားစွာ နားလည်က
ပီး၊ လူအများက မေရးချယ်ပါ။ ေြဖကားသူတစ်ဦးက “မည်
သည့်အချနိ်တွင် မညသ်ည့်အရာ ြဖစ်လာမညက်ို က ်ပု်တို
မသိိုင်ေသာေကာင့် ၎င်းတိုအတွက် အဆင်သင့်ြဖစ်ေနရန် 
လိုအပ်သည်။ ထိုေကာင့် ၎င်းအတွက် အကန်အသတ်မရှိ
အေရးေပ အကူအညီ ရန်ပုံေငတွစ်ခုထူေထာင်ရန် လိုအပ်
ေကာင်း ေြဖကားခဲ့သည်။

 ေြဖဆိုသူ အနည်းငယ်ကသာ အုိးအိမ်အကူအညီ
ကို ေရးချယ်ခဲ့ပီး၊ ထိုသူ အများစုသည် စစ်ေဘးေကာင့်
ြပည်တွငး် ေနရပ်စွန်ခွာရသူများြဖစ်ပီး လုံ ခံစိတ်ချရေသာ
ေနရာတစ်ခု လုိချင်ကသူများ ြဖစ်သည်။ ေတွဆုံေမးြမန်းမ 
များအတွင်း ေြဖကားသူများသည် အကမ်းဖက်မ  ကျးလွန်
ခံရသူအမျိးသမီးများအတကွ် ပိုမိုလုံ ခံေသာအမိ်များ လိုအပ်
ေကာင်း ေြဖကားခဲ့သည်။ ၎ငး်အချက်သည် ဝန်ေဆာင်မ 
ေပးရာတွင ် အေရးကီးေသာ ကွာဟချက်ြဖစ်ေသာေကာင့် 
ြဖစ်သည်ဟု ေြပာဆုိခဲ့သည်။70

 ေြဖဆိုသူများစွာက သင်တန်းဟူေသာ ေခါင်းစ်
ကို ေရးချယ်ခဲ့ြခငး် မရှိေပ။  ုိင်ငံေရး အကျ်းသားေဟာင်း
များ၏ အေြခအေနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ေလျာ်ေသာ
အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ှင့် အမှီအခိုကင်းကင်း ရပ်တည်ိုင်ရန်
အတွက် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသင်တန်းများ လုိအပ်ေန
ေကာင်း ေြဖဆိုသူတစ်ဦးက ေြပာသည်။ အတန်းပညာေရး
သင်ကားခွင့်မရခဲ့ေသာ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသား ြပည်တွင်း
အိုးအိမ်စွန်ခွာသူများှင့်ပတ်သက်၍ ပညာေရး အေရးကီး
ေကာင်း ေြပာဆုိခဲ့ပီး ကျးလွန်ခံရသူများ၏ ကေလးများ
အတွက် ပညာေရးကို “ေလျာ်ေကး” အြဖစ် ေထာက်ပံ့ရန်ကို
လည်း ေနာက်ထပ် ေြဖဆုိသူတစ်ဦးက ေြပာဆိုခဲ့သည်။ AJAR 
မှ စုေဆာငး်ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ ပညာေရးှင့်
ေလ့ကျင့်ေရးသည် ဘဂ  လားေဒရ့  ဒကု သည်စခန်းများရိှ ို
ဟငဂ်ျာ အမျိးသမီးများအတွက် အေရးကီးေသာ လုိအပ်ချက်
ြဖစ်သည7်1

 ြပန်လည်ကစုားေပးေလျာ်ြခင်းှင့် အသွင်ကူး 
ေြပာင်းေရးကာလ တရားမ တမ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင်
စနစ်တကျ မီးေမာင်းထိုးြပထားသည့် ကိစ များအနက်မှ 



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

တစ်ခုမှာ ြပည်သူများအား တရားမ တမ ှင့် ြပန်လည်ကုစား
ေပးေလျာ်မ များ ေဆာင်ကျ်းေပးလိုေသာ အစိုးရသည်
ပဋိပက ဒဏ်သင့် ြပည်တွင်း ေနရပ်စွန်ခွာသူ အားလုံး ေဘး
ကင်းပီး ဂုဏ်သိက ာရှိစွာ ြပန်လာုိင်ရန် အေြခအေနများ
ဖန်တီးေပးရြခင်း ြဖစ်သည်။72 ေနရပ်ြပန်ပိုြခင်းကို ေရးချယ်
သူ အလွန်နည်းပါးသည်။ သိုေသာ် ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုငင်ံရှိ ို
ဟင်ဂျာများှင့်လက်တွဲ လုပ်ေဆာင်ေနေသာ ေြဖဆုိသူများ
က ေနရပ်ြပန်ေရးသည် ိုဟငဂ်ျာများ၏ ေတာင်းဆုိချက်
တွင် အေရးအကီးဆံုးအချက်ြဖစ်ေကာင်း အသိအမှတ်ြပ
ထားသည်ကို မှတ်သားသင့်သည်။ အချက်အလက်များအရ
ြမန်မာိုငင်ံသို ြပန်လာလိုစိတ် ြပင်းြပသည်။73 ြမန်မာ ုိင်ငံ
အေပ  ုိင်ငံတကာတရားုံးတွင် ဂမ်ဘီယာ၏ ဦးတိုက် 
ေလ ာက်ထားမ သည် ကုစားမ များအနက် တစ်ခုြဖစ်သည်။74

 ေြဖဆိုသူှစ်ဦးသာ ဥပေဒေရးရာအကူအညီကို
ေရးချယ်ခဲ့သည်။ ြမန်မာစကား မေြပာေသာ တိုင်းရင်းသား
ေဒသများမှ အသက်ရှင် လွတ်ေြမာက်လာသူများြဖစ်ေသာ
ေကာင့် ဘာသာြပန်ြခင်းဝန်ေဆာင်မ များကို ဥပေဒဆိုင်ရာ
အကူအညီများတွင ်ထည့်သွင်းသင့်သည်ဟုမှတ်သားရသည်။

 မတရား ဖိှိပ်မ များမှလွတ်ရာသို ထွက်ေြပးသည့်
အခါ ၎င်းတုိ၏ ID စာရက်စာတမ်းများ ေပျာက်ဆုံးသာွးေသာ
သိုမဟုတ် စွန်ပစ်ခဲ့ရေသာသူများှင့် ပတ်သက်ပးီ ေြဖကား
သူ တစ်ဦးတည်းက တရားဝင်စာရက်စာတမ်းများ လိုအပ်
ေကာင်း ေြပာဆုိခဲ့သည်။ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား
များ ေပးြခင်းအပါအဝင် ုိင်ငံသားအခွင့်အေရးများြပန် လည်
ရရှိေရးသည် ိုဟင်ဂျာများအတွက် ြပန်လည်ကုစားေပး 
ေလျာ်ြခင်း၏ အဓိကကျေသာ အစိတ်အပိုင်း ြဖစ်သင့်သည်
ဟု ဘဂ  လားေဒ့ရ  ိုငင်ံရှိ ိုဟင်ဂျာများအေရးေဆာငရ်က်ေန
ေသာ ေြဖဆိုသူများက ေြပာဆိုသည်ကို သတိြပသင့်သည်။
အချက်အလက်များအရ ုိင်ငံသားြဖစ်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ဘ
ဂ  လားေဒရ့ ုိင်ငံ ဒကု သညစ်ခန်းများရိှ ိုဟငဂ်ျာ အမျိးသမီး
ေတွကို မကာခဏ ရည် န်းေြပာဆိုသည်။75

 ယ  ေမးခွန်းပုံစံတွင ်အထိမ်းအမှတ်ြပန်လည်ကုစား
ေပးေလျာ်ြခင်းသည် မပါဝင်ေပ။ ၎င်းပုံစံကို အြခား ေရးချယ်
စရာတစ်ခုအြဖစ် အသုံးြပရန် မည်သူတစ်ဦးကမှ ေဖာ်ြပခဲ့
ြခင်း မရှိေသာလ်ညး် အချိက ၎င်းပုံစံကို အင်တာဗျးများတွင် 
ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ အသအိမှတ်ြပလက်ခံြခင်းှင့် အသိအမှတ်ြပ
ြခင်းများကို ဦးစားေပးများ အြဖစ် သတ်မှတ်ရန် အေလးထား
ေြပာဆိုခဲ့ပီး စိတ်ဒဏ်ရာကို ကုသရန်အတွက် ကိတင်

72     Opening The Box: Women’s Experiences of War, Peace and Impunity in Myanmar, AJAR, 2015, available here; Speaking Truth for Peace: Women’s 
Experiences of War and Impunity in Myanmar”, 2018, available here; Opening Up Remedies in Myanmar, A. Thomson, International Center for 
Transitional Justice (ICTJ), 2015, available here; Myanmar Case Study, Transitional justice, ND-Burma / AJAR / TJAN, 2017, available here

73     Documentation of participatory activities conducted by AJAR in the camps in Bangladesh in 2019-2020
74     See “The Rohingya Genocide Case: Who is Entitled to Claim Reparations?”, Dimitrios A. Kourtis,  Opinio Juris, 2019, available here
75      Documentation of participatory activities conducted by AJAR in the camps in Bangladesh in 2019-2020
76     RWG 2018 Report 

သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ရန်ကိုပါ အေလးေပး
ေြပာဆိုသည်။ အထူးသြဖင့် ိုငင်ံေရး အကျ်းသားေဟာင်း
များအတွက် မှန်ကန်ေသာအချက်ြဖစ်သည်သာမကိှပ်စက် 
ည်းပန်းမ ၊ အဓမ ြပကျင့်မ ၊ သတ်ြဖတမ်  သိုမဟုတ် လက်စ 
ေဖျာကခ်ံရသူများ၏ ေဆွမျိးသားချငး်များကဲ့သိုေသာ 
အကမ်းဖက်ပဋိပက မှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ အတွက်
လည်း မှန်ကန်ေသာ နည်းလမ်းြဖစ်သည်။ 

                  ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းှင့် အသွင်ကူးေြပာင်း
ေရးကာလ တရားမ တမ ကို ေဆွးေွးရာတွင် မီးေမာင်း 
ထိုးြပထားသည့် ဦးစားေပးများထဲမှ တစ်ခုမှာ အစိုးရ
သည ် အတတိက်ာလ ချိးေဖာက်မ များကို လူသိရှင်ကား
အသိအမှတ်ြပသည့်အေနြဖင့့် ကနဦး ြပန်လည်ကုစား
ေပးေလျာ်သင့်သည်ဟူေသာ အချက် ြဖစ်သည်။ ဤအချက်
သည် ယခင် NLD အစိုးရအေပ  အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ
ထားရိှသည့် အဓိက ေမ ာ်လင့်ချက် ြဖစ်ခဲ့သည်။ ိုဟင်ဂျာများ
ှင့် အြခားတိုင်းရငး်သားများအေပ  အတိတ်က ချိးေဖာက်
မ များကို အသိအမှတ်ြပြခင်း၊ စစ်တပ်မှ ကျးလွန်ခဲ့ေသာ
ရကရ်က်စကစ်က ် ချိးေဖာကမ် များကို မတှ်တမ်းတင်ြခင်း 
ှင့် လူသိရှင်ကားြပလုပ်ြခင်း စသည့် NUG ၏ လတ်တေလာ
ကိးပမ်း အားထုတ်မ များသည် အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်
ေကာင်းသည်။ အမှန်တရားှင့် အသိအမှတ်ြပြခင်းဆုိင်ရာ 
ေဆွးေွးမ ၏ အဓိကအချကမ်ှာ ိုငင်ံေရးအကျ်းသား အမျိး
အစားကို တရားဝင် အဓိပ ါယ်ဖွင့်ဆိုရန်ှင့် အသိအမှတ်ြပ
မ ေပးြခငး် လုပ်ငန်းသည် မရှိမြဖစ် လိုအပ်သည့်အချက်
ြဖစ်သည။် အမျိးသမီး ုိငင်ံေရးအကျ်းသားေဟာငး်များ
ှင့်ပတ်သက၍် အမျိးသမီးများသည ် အမျိးသားများထက်
ုိင်ငံေရး အကျ်းသားများအြဖစ် ၎င်းတို၏ အဆင့်အတန်း
ကို အသအိမှတြ်ပရန် လိုအပ်သညဟ်ု အချိေသာ ေြဖဆို
သူများက အေလးထားေြပာဆုိသည်။  အဘယ်ေကာင့် ဆို
ေသာ ် မကာခဏဆိုသလို အမျိးသမီးများသည် လျစလ်ျ ခံ 
ေမ့ေလျာ့ခံ ေနကရြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည်။

      RWG အစီရင်ခံစာတွင် “ကျးလွန်ခံရသူများသည်
အတိတ်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာများကို ကုစားရန်ှင့် 
၎င်းတုိ၏ဘဝ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်အတွက် အေထာက် 
အကူြဖစ်ေစရန် အစိုးရ သိုမဟုတ် ကျးလွန်သူများ ထံမှ 
အထမိ်းအမှတ်ပုံစံ စတိ်ေကျနပမ် ေပးသည့် ပုံစံတချိ လိုချင်
ေကာင်း မကာခဏ ေြပာသည်” ဟု RWG အစီရင်ခံစာက 
ေဖာ်ြပသည်။76   ရိှပီးသားြပတိုက်များှင့် ေအာက်ေမ့ဖွယ်
များသည ် အမျိးသားများ၏ အေတွအ ကံများကို အဓကိ
ဦးတည်ေဖာ်ြပေလ့ရှိပီး၊ အမျိးသမီးများ၏အေတွအ ကံ
များကို မီးေမာင်းထိုးြပြခင်းြဖင့် လွယ်ကူေသာ ြပန်လည်
ကုစားေပးေလျာ်ြခငး် အစပျိးေြပာင်းလြဲခငး် နည်းလမ်း
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ြဖစ်ုိင်ေကာငး် ေြဖဆိုသူတစ်ဦးက ေြပာကားခဲ့သည်။
 သိုေသာ် ၎င်းေြဖဆိုသူကပင ် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်
ြခင်းသည် အဓိပ ါယ်အရှိဆုံး ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်မ ပုံစံ
တစ်ခုမဟုတ်ိုင်ဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။  “အြခားိုင်ငေံတွ
မှာဆို ‘အထိမ်းအမှတ်ေတွဆို ဘယ်သမူှ အေရးမလုပ်က
ဘူး။’ ” လုိ ေြပာဆိုတာ ခင်ဗျားတိုလည်း ကားေနရတာပဲ။

 

 သင့်ေလျာ်ေသာ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများ
အြပင် ေြဖကားသူများကို ဂျဲန်ဒါအကဲဆတ်ေသာ ြပန်လည်
ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းမူဝါဒများအတွက် ၎င်းတို၏ အ ကံြပ
ချက်များ ေတာင်းဆုိခဲ့သည်။ ေအာက်ပါ တိုသည် ေဆွးေွးမ 
များမှ ရရှိေသာ အဓိက အေရးပါေသာ အချက်များြဖစ်သည်။

 သက်ဆုိင်သူများှင့် ေဆွးေွးမ များမှ အသက်ရှင်
ကျန်ရစ်သူတစ်ဦး ဟုဆုိသည်ှင့်ပတ်သက်၍ အရပ်ဘက်
လူအဖွဲအစည်း၏ ေလ့လာအကဲြဖတ်မ ကို  နက်နက်  င်း  င်း
  ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ပါသည။် လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်
မ များ၏ ကျား-မဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မ များကို နားလည်
သေဘာေပါက်ရန် ပိုမိုသုေတသနြပရန် လိုအပ်ပါသည်။
ြပန်လညက်ုစားေပးေလျာရ်န် ဦးစားေပးရမည့်ချိးေဖာက်မ 
များှင့်ပတ်သက်၍လည်း ေလ့လာအကဲြဖတမ် များ ပိုလုပ် 
ေဆာငရ်န်  လိုအပ်သည်။  အထူးသြဖင့်  “ ၎င်းဦးစားေပးအ
ဆင့်သတ်မှတ်ချက်ြခင်း ေလ့လာမ များမှတဆင့်”77 အမျိးသ 
မီးကျးလွန်ခံြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတိုကိုယ်တိုင်ခံစားရ
သည့် လိငအ်ကမ်းဖက်မ  သိုမဟုတ ်၎င်းတို ေဆမွျိးများ ခစံား
ရမ  စသည့်အချက်များ ထည့်သွင်းစ်းစားိုင်သည်။ အသက်
ရှင်ကျနရ်စ်သ ူအမျိးသမီးများသည် ၎င်းတို၏ခငပ်ွန်း 

 သိုမဟုတ် ၎
င်းတို၏သားသမီးများ  မှတဆင့်
လည်း ၎င်းတိုကိုယ်၎ငး်တို ရည် န်းအဓိပ ါယ်ဖွင့်ဆိုေလ့ရှိ
သည်။ 
ဆိုလိုသည်မှာ အမျိးသမီးများသည် ၎ငး်တိုကိုယ်၎ငး်တို 
သွယ်ဝိုက်ေသာနည်းြဖင့်ကျးလွန်ခံရသူများအြဖစ် သတ်မှတ်
ေလ့ရှိသည်။ အိုးအိမ်မဲ့ြခငး်၊ ေြမ ှင့် ပိုင်ဆုိင်မ များဆံုး ံးြခင်း
၊ အကမး်ဖက်မ  စသည့်ချိးေဖာက်မ များေကာင့်တိုက်ိုက်

ကျးလွန်ခံရသူ “နစ်နာသမူျား” ေတာ့ မဟုတ်ကေပ။
၎င်းေဝါဟာရသည် အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်း တက်က 
လ ပ်ရှားသမူျား အသုံးြပသည့် ဘာသာစကားမှ လာြခင်း
ြဖစ်သည်။ 

 အမျိးသမီးများ သားေကာငြ်ဖစ်ရမ အေပ  ပိုမို
သမိ်ေမွစွာ နားလညသ်ေဘာေပါကရ်န်ှင့် ချိးေဖာက်မ များ
ကို ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ြခင်းအေပ  ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း
များကို ထည့်သွင်းစ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ြပန်လည်
ေလျာ်ေကးေပးြခငး်အတွက် ဦးစားေပးချိးေဖာက်မ များ
အား ကိုယ်ခ ာထိခိုက်နာကျင်မ  (သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ လိင်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ ၊ ည်းပန်းှိပ်စက်မ ) များသို ေလ ာ့ချ
ြခငး်ြဖင့် အမျိးသမီးများ၏ အစုလိုက်အ ပံလိုက်အကမ်းဖက်
မ အေတွအ ကံကို လျစ်လျ သွားသည့် အေြခအေန ရှိ
ုိင်သည်။ ယင်းကို ကုစားရန ် လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ 
များ၏ လိင်ပိုင်းဆိုငရ်ာ သက်ေရာက်မ များကို သုေတသန
ပိုမိုြပလပု်သင့်ပးီ အမျိးသမီး အသက်ရှငက်ျနရ်စ်သူများကို
 ၎ငး်တို အမျိးသမီးြဖစ်ရြခင်းေကာင့် သားေကာငြ်ဖစ်ြခငး်
၏ သီးြခားလက ဏာများကို ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရန် အခွင့်အာဏာ 
ေပးသင့်သည်။ 

 အနာဂါတ် မူဝါဒေရးဆွဲြခင်းလုပ်ငန်းသို ေရာက်ရှိ
လာမည့် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်
ပီး အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ၏ အားထုတ်ေဆာင်ရက်
ချက်များတွင ်အားလုံးပါဝငခ်ွင့်မရှိမည့်အချက်အေပ  စိုးရိမ်မ 
ရှိသည်။  လူမလိုင် တက်က လ ပ်ရှားသူ လူတစ်စုကသာ
ဆုံးြဖတခ်ျကမ်ျား ချမတှ်မညက်ို တချိက စိုးရိမ်ကသည်။
အထူးသြဖင့် ၎င်းအစုအဖွဲများတွင ် ကျားမေရးရာ ထိခိုက်
လွယ်မ  အသိမရှိြခင်းအတွက် ပိုစိုးရိမ်ကသည်။

 သက်ဆုိင်ရာပါဝင်သူများက မူဝါဒေရးရာ ေဆွးေွး
မ များတငွ် အမျိးသမီးများ တက်က စွာ ပါဝင်လာေစရန်
ှင့် ကျားမေရးရာ ြပဿနာများကို အမျိးသားများ သိရိှ
နားလညမ်  တိုးြမင့်လာရန် ေတာငး်ဆိုသည။် အမျိးသမီး
များကို အမျိးသမီးအခငွ့်အေရးအတွက် ရပ်တည်ပးီ၊ တက်
က စွာ ပါဝင်ေဆာငရ်က်ခွင့် အခွင့်အေရးေပးသင့်သည်ဟု 
မှတခ်ျကြ်ပသည်။ အမျိးသမီးပါဝင်မ ကို ြမင့်တင်ရန်အတကွ်
အဖွဲအစည်း အားလုံးတွင် ကျား၊မ ခွဲတမ်း ရိှသင့်ပီး အင်စ
တးီကျးရှင်းအလိုက် အမျိးသမီးေရးရာ ချည်းကပ်မ များ ရိှ
သင့်သည်။78 ထိုအြပင် အမျိးသားများသည် ြပန်လညက်ုစား

77    While discussing how reparations could be integrated in the peace process-related political dialogue, a member of an international organization working
closely with local groups had expressed the view that “there are two groups of victims who are priority targets for reparative measures that could be 
discussed during political dialogue and included in a fi nal agreement: displaced persons (both internally displaced persons and refugees) and victims of 
serious human rights violations, including torture and sexual violence”. (Opening Up Remedies in Myanmar, A. Thomson, International Center for 
Transitional Justice (ICTJ), 2015, available here) 
During their regular meetings and workshops since 2015, the members of the Reparations Working Group (RWG) had spent signifi cant amount of time 
discussing which types of human rights violations and which categories of vulnerable groups should be considered as priorities for future reparations. 
Five categories that were identifi ed early on included: killings, torture, sexual violence, enforced disappearance and “property rights”. The issue of 
displacement and IDPs was systematically highlighted by ethnic organizations, and therefore included in lists of violations. The 2018 RWG report divides 
victims in three categories: victims of con lict-related violence (such as killings, sexual violence, etc.), land grab victims, and former political prisoners. 
(YOU CANNOT IGNORE US: Victims of human rights violations in Burma from 1970 – 2017 outline their desires for justice, Reparations Working Group / 
ND-Burma, 2018, available here)
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ေပးေလျာ်ြခင်း၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်ှင့် ုိင်ငံတည်ေဆာက်ေရး
ဆိုင်ရာ ေဆွးေွးမ   “လုပ်ငန်းစ် အဆင့်တိုင်းတွင် ကျား-မ
တန်းတူညီမ ေရးမူများကို ထည့်သွင်းစ်းစား” သင့်သည်။ မ
ကာေသးမီက ဒီမိုကေရစီေရး လ ပ်ရှားမ အတွင်း အားေကာင်း
 ေမာင်းသန် အင်အားစုအြဖစ် လူငယ်များ ေပ ထွန်းလာြခင်း
သည် အမျိးသမီးဝါဒ ီေတးွေခ မ ကို ြမင့်တင်ရန် အခွင့်အေရး 
တစ်ခုအြဖစ်  ြမင်သည်။

 စည်းုံးသိမ်းသွင်းေရးလုပ်ငန်းအတွက် ေဒတာများ
ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်အသုံးြပရန် ေတာင်းဆုိမ များ ရှိသည်။ 
အထူးသြဖင့် မူဝါဒချမှတ်ြခင်းဆုိင်ရာ အ ကြံပချက်များသည်
ဒကု သညမ်ျား၊ အမျိးသမီးများှင့် တိုင်ပင ် ေဆွးေွးြခင်း
အပါအဝင် အစုအဖွဲအားလုံးပါဝငေ်သာ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်
 အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ သုေတသနအေပ အေြခခံ
ရန်လိုအပ်ပါသည်။79 အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများက
၎င်းတုိသည် အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူများကိုယ်စား ပါဝင်
ေဆာင်ရက်သညဟ်ု ေြပာဆုိကသည့်အချနိ်တွင ် အသက်ရှင်
ကျန်ရစ်သူများကိုယ်တိုင် ဆုံးြဖတ်ချက်ချသည့်အဆင့်တွင်
ပါဝင်ြခင်းမရှိေကာငး် ေြဖဆိုသတူစ်ဦးက အသိအမှတ်ြပ
သည်။ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်မ ြပလုပ်ရာတွင ် အသက်
ရှငက်ျန်ရစ်သူများကို ဗဟိုြပသည့် ချည်းကပ်မ ြဖစ်ေစရန်
အတွက် “လူမ အသိုင်းအဝိုငး်အတွင်း ကျးလွန်ခံရသူများ
ပါ၀င်မ  အေလ့အထ” ကို အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများ၏
လုပ်ငန်းေဆာငတ်ာများတွင် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ေကာင်း 
သူမက အသိအမှတ်ြပခဲ့သည်။ “အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူေတွ
ကို ဆုံးြဖတ်ချက်ချတဲ့ ေနရာေတွ၊ (ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်
ြခင်း) လုပ်ငန်းစ်ေတွမှာ ဦးေဆာင်ဖို က ု်ပ်အ ကံြပပါတယ်
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများဟာ က ု်ပ်တိုကိုယ်တိုင်ြဖစ်တဲ့
အတွက် က ု်ပ်တိုလို လူများအေကာငး်ကုိ သိပါတယ်။ အဲဒါ
ေကာင့် လုပ်ငန်းစ်သည် ပိုမိုထိေရာက်ပီး ပိုြပည်စုံလာမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။” ဟု အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတစ်ဦးက ေြပာသည်၊

အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူ အမျိးသမီးများ၏ လပု်
ုိင်စွမ်းကို က  စုံြမင့်တင်ေပးြခငး်သည် ြပန်လည်ကုစား
ေပးေလျာ်ြခင်း အစီအစ်များ၏ မရှိမြဖစ် အစိတ်အပိုငး်တစ်ခု
 ြဖစ်သင့်သည်။ ကျးလနွ်ခံရသူများ၏ လိုအပ်ချကမ်ျားအမျိး
မျိးကို ေြဖရှင်းေပးေသာ၊  ဗျဟာေြမာက ် စည်းုံးုိင်ေစရန်
 ပံ့ပိုးေပးေသာ ပေရာဂျက်များမှတဆင့် ြဖစ်သင့်သည်။ စိတ်
ဒဏ်ရာ80  ှင့် လူမ စီးပွားေရးလိုအပ်ချက်များကို ကိုင်တယွ်
ေြဖရှငး် ြခငး်အြပင ် အဆိုပါပေရာဂျကမ်ျားသည ် အမျိးသမီး
များ၏စွမ်းရည8်1 ကို တည်ေဆာက်ရန် ရည်ရယ်သင့်သည်။

78     See also Feminist Practice in Burma; Recommendations for international support to gender equality, 2021

79     See also EI/AJAR Access to Services report, 2016: “The common approach should be survivor-centered – meaning that concrete

measures should be taken to integrate survivors’ own experiences and input within all initiatives and strategies.” See also FFM SGBV Report 2019, par. 271

80    See also “Measures aimed at satisfaction to foster healing and reintegration of victims in their communities”in Bradley, Transformative

Reparations for the Rohingya, 2019

81     See also EI/AJAR Access to Services report, 2016

82    Feminist Practice in Burma, 2020; Recommendations for international support to gender equality, 2021; FFM SGBV Report 2019, par. 268 and 279

ကျား၊မ၊ အမျိးသမီးဝါဒ၊  လူအဖွဲအစညး်အရဖိှိပ်ချပ်ချယ်
မ ၊ အမျိးသမီးများ၏ ေခါငး်ေဆာင်မ ှင့် က  စံုေပါင်းကးူ
ေဆာငရ်က်မ  စသည့်ေခါင်းစ်များကိုအေြခခံ၍ စွမ်းရည်ြမ
င့်တငသ်င့်သည်။ ထိုလုပ်ငနး်မှတဆင် ့ အမျိးသမီးများသည်
 ၎ငး်တို အသိုင်းအဝန်းအတငွ်း ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်
ြခင်း လုပ်ငန်းပုံစံ ေရးဆွဲြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း
လုပ်ငန်းစ်တွင် ပါဝင်ိုင်ြခင်းအပါအဝင် စုေပါင်းလုပ်ငန်း
များ စုစည်းစတငြ်ခင်းတိုကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်။ 

 ြပန်လည်ကစုားေပးေလျာ်ြခင်း အစီအစ်များသည်
အင်စတီကျးရှင်းများ၊ မူဝါဒများှင့် အေလ့အကျင့်များကို
ေြပာင်းလဲရန် ရည်ရယ်ေကာင်း အရပ်ဘက်လူအဖွဲအစည်း
အတွင်း ြပန်လည်သုံးသပ်ချက်များအရ ေတွရသည်။ ဥပမာ- 
ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ပတ်သက်၍ ြပန်လည်
ကုစားေပးေလျာေ်ရး မဝူါဒများသည် ကျန်ရစ်သူ အမျိးသမီး
များကို ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  ေပးစွမ်းုံသာမက 
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ၏ အရည်အေသွးကိုပါ  ြမင့်တင်
ေပးသင့်သည်။ ခွဲြခားဆက်ဆံသည့် အေလ့အကျင့်များကိုေြဖ
ရှငး်ရန်ှင့် အင်စတီးကျးရှင်းများကိုပါ ေြပာင်းလဲသင့်သည်။

       ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းဆိုငရ်ာ အြမင်များကို 
စုေဆာင်းြခင်းအြပင် သုေတသနသည် ြပန်လည်ေလျာ်ေကး
အြဖစ် ေပးေဆာင်သည့် ဝန်ေဆာင်မ များမှ အေထာက်အပံ့
များသည် ကျားမေရးရာ အကဲဆတ်မ ကို သိရှိနားလည်ဂုြပ
ေစရန် မည်ကဲ့သို ြပလုပ်ေကာင်း သင်ခန်းစာှင့် အ ကံြပ
ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်။

အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ၏ ဂျဲန်ဒါ တရားမ တမ 
ဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်မ များအား ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာထားချက်
များသည် အမျိးသမီးများအေပ  အကမး်ဖက်မ ှင့် အမျိး 
သမီးများ၏ အခွင့်အေရး82  ှင့်ပတ်သက်ပီး လုံေလာက်ေသာ
ရန်ပုံေငရွရှိေစရန် ှင့် ၎င်းတိုအား ေဒသဆိုငရ်ာအဖွဲအစည်း
များထံ  န်ြပေပးေစသည့်အြပင8်3  ကျားမေရးရာအထူးြပ
ဘတ်ဂျက်ေရးဆွဲြခင်းကို ပံ့ပိုးေပးရန8်4  အ ကံြပချက်များ 
ထွက်ေပ ေစခဲ့သည်။ အ ကြံပချက်များတွင ်ဝန်ေဆာငမ် ေပး



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

သူများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိ တည်ေဆာက်ြခင်း ပါ၀င်သည်။
“အမျိးသမီးများအေပ  အကမး်ဖက်မ ပုံစံအားလုံးကို သြိမင်
နားလည်ိုင်ေစရန်ှင့် ကျးလွန်ခံရသူများကို လုံေလာက်
ေသာ ၊ ကျားမအကဲဆတ်မ ကို သိနားလည်ဂုြပေသာ အ
 ေထာက်အပံ့များေပးုိင်ရန်အတွက် တရားေရးဝန်ထမ်းများ
ှင့် အစိုးရအရာရှိများ၊ အထူးသြဖင့် ဥပေဒစိုးမိုးေရးဝန်ထမ်း
များှင့် ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာငမ်  ေပးသူများအတွက် ကျားမ
ေရးရာအကဲဆတ်မ ကို သိနားလည်ဂုြပေသာ သငတ်န်းကို
 ေဖာ်ေဆာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်။”85 အမျိးသမီး
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအတွက် ရရှိုိင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ 
များှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာေပးြခင်းှင့် အများသူငှာ
လက်လှမ်းမှီေသာ သတငး်အချက်အလက်များ တိုးြမင့်ထား
ရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။86

 VAW အတွက် ကျား-မ-အကဲဆတ်မ ကို ပိုမိုသိ
နားလည်ဂုြပမ ရှိေစရန်အတွက် တိကျေသာ အ ကံြပချက်
များ ေပးထားသည်။

• “VAW သီးသန်ဝန်ေဆာင်မ များ ေပးေဆာင်ရာတွင်
အေထာက်အကူြပမည့် အေြခခံအေဆာက်အအုံ
ှင့် စက်ကိရိယာများတငွ် ရင်းီှးြမပ်ှံရမည်။ ဤ
ဝန်ေဆာင်မ များကို ေပးေဆာင်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်း
များကို ပစ်မှတ်ထားေလ့ကျင့်မ ှင့် က မ်းကျင်မ 
တည်ေဆာက်မ တိုပါ တပါတည်း ေဆာငရ်က်ရမည်။”87 

• “တရားုံးှင့် ဥပေဒေကာင်းအရ တရားစီရငမ် များသည်
ကျားမေရးရာ အကဲဆတ်မ ကို သိနားလည်ဂုြပမ ှင့်
အတူ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအား ဗဟိုြပမ  ရှိရမည်။”88 

• “VAW အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကို လူမ အသိုင်းအဝိုင်း
တွင် လူမ စီးပွား အေထာက်အကူြပ ဝန်ေဆာင်မ များ
ကို လက်ခံသူများအြဖစ် ဦးစားေပးေဆာငရ်က်ရမည်။
အထူးသြဖင့် ြပည်တွင်းအုိးမဲ့ အိမ်မဲ့ြဖစ်ခဲ့ရေသာ လူမ 
အသိုင်းအဝန်းများအတွင်းရှိ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူများ
ြဖစ်သည်။  VAW  အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူများအတွက် 
လူမ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကညူမီ  အမျိးအစားကွြဲပားမ  
ရှိရမည်။ လက်ငင်း ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ၊ ှစ်သိမ့်
ေဆွးေွးမ ၊ တရားဥပေဒှင့် အမိုးအကာ ကုန်ကျစရိတ်
များ ပံ့ပိုးြခင်းကဲ့သို ေရတိုေငွေကးေထာက်ပံ့မ များှင့်

အမျိးသမီးများ၏ စးီပွားေရး စွမ်းေဆာင်ုိင်မ /သီးြခား
ရပ်တည်ိုင်မ အေပ  အဓိကထားေသာ ေရရှည်ေလ့ကျင့်
ေရးများ အပါအဝင် ြဖစ်သည်။”89

 ကုလသမဂ ၏ ြမန်မာိုငင်ံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ
 အချက်အလက်ရှာေဖွေရးမစ်ရှငက် ၎ငး်၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ှင့် ကျားမအေြခခံ အကမ်းဖက်မ ဆိုငရ်ာ အစီရင်ခံစာတငွ်
ုိင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအား “၎င်းတို လုပ်ငန်းများမှ တ
ဆင့် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်း လုပ်ငန်းကိုသာမကပဲ
တရားမ တမ ှင့် တာဝန်ခံမ ဆိုင်ရာ အုတ်ြမစ်ချရန် အတွက် 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် လူသားချင်းစာနာမ ဆုိင်ရာ ေအဂျင်စီ
များှင့်အတူ လုပ်ေဆာင်ရန်”90   အ ကံြပထားသည်။

 လူသားချငး်စာနာမ အကူအညီှင့် အြခားဝန်ေဆာင် 
မ အမျိးအစားများကို ပံ့ပိုးေပးသည့်အဖွဲများ၏ အေတွအ ကံ
များမှ ကျား-မ-အကဲဆတ်မ ကို သိနားလည်ဂုြပေသာ
ြပန်လည်ေလျာ်ေကး ေပးြခင်းများအတွက် အလားအလာ
ရှိေသာအခွင့်အလမ်းများကို ေဖာ်ထုတ်ရန် အသုံးဝင်ေသာ
သင်ခန်းစာများကို ထုတ်ယူိုငသ်ည်။ ြပန်လည်ကုစား
ေပးေလျာ်ေရးမူဝါဒများတွင် နစ်နာရသူများကို ပံ့ပိုးေပးမည့်
ဝနေ်ဆာင်မ များ သိုမဟုတ ် အေထာက်အပံ့အမျိးအစား
များစွာသည် လူသားချင်းစာနာမ အကူအညီ သိုမဟုတ်
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးက  တွင် ပံ့ပိုးေပးသည့် ဝန်ေဆာင်မ 
များ၊ အကူအညီများှင့် ဆင်တူသည်။ ကုလသမဂ ှင့်
ုိင်ငံတကာ ေအဂျင်စီများသည် ၎င်းတိုအေခ  “လူသား
ချင်းစာနာမ လုပ်ငန်းများတွင ် ဂျဲန်ဒါဗဟိုြပမ ” ှင့် စပ်လျ်း
၍ သိသာေသာ ကိးပမ်းအားထုတ်မ များ ြပလုပ်ခဲ့ကပီး၊
 ဂျဲန်ဒါ အကဲဆတ်မ ကို သိနားလည်ဂုြပေသာ  အကူအညီ
များ ရရှိေစရန် လုပ်ငန်းစ်၏ အဆင့်တိုင်းတွင် ခိုင်မာေသာ 
လုပ်ေဆာင်ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ကသည်။91

 ဥပမာ- စီမံကိန်းေရးဆဲွြခငး်ှင့် ပိုဂရမ်ေရးဆွဲ
ြခင်းတွင် လိုအပ်ချက်များကို အကဲြဖတ်မ  ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
များ သည်ထိခိုက်ခံရိုငေ်ြခအရှိဆုံး အုပ်စုများကို သတ်မှတ်
ုိင်ရန်အတွက် ထိခိုက်ရေသာ ြပည်သူလူထုအတွငး် လိင်
၊အသက်အရယ်ှင့်မသန်စွမ်းမ ဆုိင်ရာ သင့်ေလျာ်ေသာအ
 ချက်အလက်များကို စုေဆာင်းထားရန် လိုအပ်သည်။92 ၎
င်းတိုက အကဲြဖတ်အဖွဲများတွင် ကျားမေရးရာ မ တမ ရှိ

83     EI/AJAR Access to Services report, 2016

84     “Policies and practices to allocate resources that address the barriers to women’s participation in organizations and programming are necessary

components of any gender-just organization. Gender budgeting includes the provision of resources for child-care, as well as lexibility in o fi ce hours and 

a child-friendly workplace. It means providing money to make travel safer for women — allowing them to travel for work in pairs, for example. It means 

strategic decisions and priorities to ensure that no woman in the organization or involved in their activities is le t behind or excluded. Gender budgeting 

is vital to advancing women’s active participation and leadership in civil society and donors should o fer technical and fi nancial support as needed.” 

Feminist Practice in Burma, 2020

85     AJAR/WLB Access to Justice paper, 2016

86     EI/AJAR Access to Services report, 2016

87     EI/AJAR Access to Services report, 2016

88     EI/AJAR Access to Services report, 2016

89     EI/AJAR Access to Services report, 2016

90     FFM SGBV Report 2019

91      UN Women Checklist 2020



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

92    All the following examples are taken from UN Women Checklist 2020 and UN Women Gender Pro  le, 2019
93    UN Women Gender Pro  le, 2019

ေစရနအ် ကံြပထားပးီ ဝန်ေဆာင်မ ေပးသ၏ူ ဂျန်ဲဒါစမွ်းရည်ှင့် ကျားမအချိးအစားပါဝငမ်   န်းထားအြပင် အမျိးသမီးများကဲ့သို
 ဦးတည်အုပ်စုများအတကွ် ဝန်ေဆာင်မ များ ရယူသည့်အခါ အတားအဆီးြဖစ်မ များကို စနစ်တကျခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရန် အ ကံြပ
ထားသည။် အ ကံြပချကမ်ျားတငွ ်မဟာဗျဟာေရးဆွဲြခင်း၊ ပိုဂရမဒ်ီဇိုငး်ဆွဲရာတွင ်အမျိးသမီးများ တန်းတူပါဝငမ် ရိှြခငး်၊ ကျား
-မ ေရးရာတုံြပန်မ ရှိေသာ ဝန်ေဆာငမ် များ ဖန်တီးရန် ှင့် ၀န်ေဆာငမ် များကို တန်းတူညီမ စွာ ရရှိခွင့်ကို အာမခံရန်အတွက်
 ဝန်ေဆာငမ် ေပးသူများ၏ လုပ်ငန်းမန်ေနဂျာများအား ပံ့ပိုးကူညီြခင်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မ များ လက် လှမ်းမမှီေအာင် ဖယ်ထုတ်ထား
ခံရေသာ အမျိးသမီးများအတကွ်  မဟာဗျဟာများ ချမတှ်လုပ်ေဆာငြ်ခငး် စသည့်လုပ်ငနး်များကို တုိးချဲေဆာငရ်က်ရန် အ ကံြပ 
ထားသည်။

 ကျား-မ ေရးရာတုံြပန်မ ရိှေသာ ဝန်ေဆာငမ် များေပးရန် ကိးပမ်းအားထုတ်မ များတွင် အရင်းအြမစ်များ ြပင်ဆင်စုဖွဲမ 
အထိ ကိးစားချဲထွင်ရမည။် ဥပမာ- အမျိးသမီးများှင့် မနိ်းကေလးများ၏ ကွဲြပားေသာ လိုအပ်ချကမ်ျားငှ့်ဝန်ေဆာင်မ ေပးမ တွင ်
ကွာဟချက်များကို ကွဲကွဲြပားြပား သိရှိရန် လိုအပ်သည်။  အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ှင့် ပတ်သက်၍ ကိးပမ်းမ များတွင် ဝန်ေဆာင်မ 
ေပးသူများ၏ ဝန်ထမ်းများတွင ် ကျား-မ မ တမ ရှိေစရန် ကိးပမ်းြခငး်ှင့် ကျားမအေြခြပအကမ်းဖက်မ မှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်
သ ူအမျိးသမီးများအား ဂုစိုက် ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ သငတ်န်းေပးြခင်းတို ပါဝငသ်ည။် ကျား၊မ ဆိုငရ်ာ အကာအကွယေ်ပး
ေရးအေကာငး်အရာှင့် ပတ်သကေ်သာ ရပရ်ာလူထု အသပိညာေပး လ ပ်ရှားမ များတငွ် အမျိးသားများငှ့် ေယာကျ်ားေလးများ
အထိ  စည်းုံးထိေတွရန်ှင့် “အြပသေဘာေဆာင်ေသာပုရိဿြဖစ်မ ကို ြမင့်တင်ရန်” လိုအပ်ေကာင်း ေထာက်ြပမ ရိှသည်။ ေစာင့်
ကည့်အကဲြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များတငွ် ကျား-မေရးရာ တုံြပန်မ ဆိုင်ရာ သေဘာထား တုံြပန်မ ယ ရားများကို ထူေထာင်ရန်
ကိးပမ်းမ များလည်း ရှိသည်။ ဥပမာ- လူမ အသိုင်းအဝန်းများှင့် ကျား-မ သီးြခား ခွဲြခားထားေသာအုပ်စုများှင့် ေဆွးေွးမ များ 
ေဆာင်ရက်ြခငး်မျိး ြဖစ်သည။် 

 “လူသားချင်းစာနာမ လုပ်ငန်းများတွင် ဂျန်ဒါဗဟိုြပမ ” ကိးပမ်းမ များသည် (ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အစားအစာ၊
အမိုးအကာ၊ WASH၊ ကျား မ အေြခြပအကမ်းဖက်မ  ကာကွယ်ဟန်တားြခင်း၊ တုန် ြပန်ေဆာင်ရက်ြခင်း)စသည့် မတူညီေသာ 
အကူအညီများေအာကရိှ် ဝန်ေဆာငမ် ေပးမ ၏  ေထာင့်အမျိးမျိးတွင် ခိုင်မာတိကျေသာ လုပ်ငနး်များ ေဖာထ်ုတေ်ပးိုင်သည်အထ ိ
ဦးတည်ခဲ့သည်။93

 ြပန်လည်ကစုားေပးေလျာ်ြခင်းများကို လုပ်ေဆာင်ရန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် အရပ်ဘက်
လူအဖွဲအစညး်၏ အမျိးသမီးဝါဒ ီစမွ်းရညက်ို ြမင့်တငပ်ါ- 

• အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများ၏ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများတွင ် ဂျဲန်ဒါဗဟိုြပ ေဆာငရ်က်ြခင်း ကျား
 - မ ေရးရာကိစ ရပ်များငှ့် အမျိးသမီးအခငွ့အ်ေရးအြမငမ်ျား အမဲပါဝင်ေနရမည်။ 

• ကျားမေရးရာ တန်းတူညမီ ေရး ှင့် အမျိးသမီးများ၏ အခငွ့်အေရးများအတွက် စညး်ုံးလ ံေဆာရ်န်ှင့် ကျားမ ေရးရာ
 တရားမ တမ  ှင် ့ အသက်ရှငက်ျန်ရစသ်ူ အမျိးသမီးများ၏ အခွင့်အေရးအတကွ် ပါဝငထ်မ်းေဆာင်ေပးရန ် အမျိးသား 
တက်က လ ပ်ရှားသူများှင့ ်အမျိးသား ဦးေဆာင်အဖွဲအစညး်များကို သမိ်းသွင်းရမည်။ 

• ဂျဲန်ဒါအားလုံးပါဝငေ်သာ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်း ဘုံမဟာဗျဟာများေပ ထွက်ရန် သငတ်န်းများမှတစ်ဆင့် အသွင်
ကူးေြပာငး်ေရးကာလ တရားမ တမ ဆိုင်ရာကစိ ရပ်များ လပု်ေဆာငေ်နေသာ အမျိးသားှင့် အမျိးသမီးတက်က လ ပ်ရှား
သူများ၏ အသိပညာ၊ နားလည်မ ှင့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ စွမ်းရည်ကို တည်ေဆာက်ြခင်း။

• အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ၏ အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကိးပမ်းအားထုတမ် များှင့် က မ်းကျင်မ များကို ေပါင်းစည်းရန် အသွင်
ကူးေြပာငး်ေရးကာလ တရားမ တမ အေရးေဆာင်ရက်ေနေသာ ေပါင်းစပ်အဖွဲအစည်းများှင့် ကွန်ရက်များကို အားေပး
ကူညရီနအ်တွက် အမျိးသမီးအဖွဲအစညး်များကို ပံ့ပိုးကူညြီခင်း။

 ဂျဲန်ဒါ ဗဟိုြပ ဝန်ေဆာငမ် များှင့်ပတ်သက်၍ လူသားချင်းစာနာမ ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းခွင်များမှ သင်ခန်းစာ
များကို ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများ ေဆာငရ်က်ြခင်းြဖင့် ေလ့လာုိင်သည်။ 



အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်များကို   င်းယှ်ေလ့လာသုေတသနြပြခင်း

• လူသားချင်းစာနာမ ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးက  မှ လက်ေတွေဆာင်ရက်ေနသူများကို ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်း 
လုပ်ငန်းေဆာငရ်က်ေနေသာ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများှင့် ၎ငး်တို၏ အေတွအ ကံများ မ ေဝရန် ဖိတ်ကားြခင်း။

• ေလ့လာသင်ယူခဲ့ေသာ သင်ခန်းစာများကို မှတ်သားရန်ှင့် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခငး်ှင့် သက်ဆိုငေ်သာ အ ကံြပ
ချက်များကို ခွဲြခားသတ်မှတ်ရန် အေသးစား အေသးစိပ်ေလ့လာမ တစ်ခု ြပလုပ်ြခင်း။

 အြခားိုငင်ံများ အထူးသြဖင့် အာရှတိုက်ရှိ ိုငင်ံများတွင် ကျင့်သုံးခဲ့ေသာ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်း လုပ်ငန်းစ်
များ၏ သင်ခန်းစာများမှ ေအာက်ပါတို ေဆာင်ရက်ုိင်သည်။

• ဂျဲန်ဒါှင့် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခငး်များှင့် စပ်လျဥ ေသာ TJAN ေဒသဆိုင်ရာ   င်းယှ်ေလ့လာချက်၏ ေတွရိှ
ချက်များကို ြမန်မာိုငင်ံမှ သက်ဆိုင်သမူျားထံ မ ေဝြခင်း၊

• အြခားအာရှိုင်ငံများ၊ အာရှအြပင်ဖက် တိုင်းြပည်များှင့် ြမန်မာုိင်ငံမှ သက်ဆုိင်ရာ ပါဝငသ်ူများအကား အြပန်အလှန်
ဖလှယ်မ ကို ြမင့်တင်ြခင်း၊

• ချိးေဖာက်မ ခံရသမူျားအတကွ် ြပန်လညက်ုစားေပးေလျာြ်ခငး် သိုမဟုတ် တြခား အကအူညီေပးမ များ ဆိုငရ်ာ ဒီဇုိငး်ပုံစံ
များ အတတူကွ ေရးဆွဲြခင်း၊ ထိေတွဆက်ဆံြခင်းှင့် ှစ်သိမ့်ေဆွးေွးမ များမှ အေကာင်းဆုံး အေလ့အကျင့်များကို ထုတ်
 တ်ေလ့လာ သင်ခန်းစာယူြခငး်။ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခငး် အစီအစ်ဆိုင်ရာ တရားစီရင်ေရး သိုမဟုတ် ဥပေဒြပ
ေရးမူေဘာင ် မရှိသည့်အေြခအေနတွင် ကျးလွန်ရသူများအတွက် အကူအညီများ သိုမဟုတ် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်
ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရန် အစိုးရ/အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ၏ ဆန်းသစ်ေသာပူးေပါင်း ေဆာငရ်က်မ ။

 ြပန်လည်ကစုားေပးေလျာ်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် ကျား-မအေြခခံ အကမ်းဖက်မ  ကျးလွန်ခံရသူများ၊ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်
သအူမျိးသမီးများှင့် တိုင်ပငေ်ဆွးေွးြခငး် ကို ေအာကပ်ါတိုြဖင့် လပု်ေဆာင်ိုင်သည။်

• ြပန်လည်ကစုားေပးေလျာ်ေရးအတွက် လိုအပ်ချက်များ၊ လိုအငဆ် များှင့် ေမ ာ်မှန်းချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် မတညူီ
ေသာ ေနာကခ်ံအေြခအေနများ၊ ပထဝီဝင ်တညေ်နရာများ၊ လူမျိးစုများ ှင့် သားေကာင ် ြဖစခ်ဲ့ရသည့် အုပ်စမုျားအကား
ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  စစ်တမ်း ေကာကယ်ူြခင်း။ ထိုစစတ်မ်းေကာကယ်မူ သည ် အသကရ်ှင်ကျနရ်စ်သူအမျိးသမီးများငှ့် 
ကျားမအေြခြပအကမး်ဖက်မ  ကျးလွန်ခံရများ၏ လိုအပ်ချကမ်ျားအြပင် လူအခွင့်အေရးချိးေဖာကမ် ေကာင့် ကျားမမတူ
ကွဲြပားမ  အေပ  သက်ေရာက်မ ကို အဓိကထားရမည်။

• ကျးလွန်ခံရသူများကိုယ်တိုင် ပူးေပါင်းပါ၀င်ေသာသုေတသနနည်းလမ်းများမှတဆင့် အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလ
တရားမ တမ ၊ ြပန်လညက်ုစားေပးေလျာြ်ခငး်များှင့် အမျိးသမးီဝါဒဆိုငရ်ာ အသပိညာြမင့်တင်ြခင်းများ၊ ြပနလ်ည်
ကုစားေပးေလျာြ်ခငး်ဆိုင်ရာ ေမ ာ်မှန်းချကမ်ျား၊ လိုအပ်ချကမ်ျားငှ့် အကမး်ဖကမ် များ၏ ဂျနဲ်ဒါအကျိးသကေ်ရာကမ် 
ကို အကဲြဖတြ်ခင်းများှင့်၊ ဂျဲန်ဒါအကဲဆတ်မ ကို သိနားလည်ဂုြပေသာ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်း ပေရာဂျက်များ
အတကွ် စီစြ်ခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခငး်ှင့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းတိုတငွ် အသကရ်ှင်ကျနရ်စ်သူ အမျိးသမီးများ ပးူေပါင်းပါ၀ငေ်သာ
သုေတသနလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ြခငး်။ 

• အေတွအ ကံများှင့် သင်ခန်းစာများ မ ေဝရန်ှင့် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းဆိုငရ်ာ ကတိကဝတ်များ ပိုအားေကာငး်
လာေစရန်အတွက် အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများ၊ အဓိကမူဝါဒ ချမှတ်သူများှင့် ကျးလွန်ခံရသူအစုအဖွဲများ၏ ေတွဆံု
ပွဲများှင့် ေဆွးေွးပွဲ များ ကျင်းပြခင်း။

 ြပန်လည်ကစုားေပးေလျာ်ြခင်းဆုိငရ်ာ ကျားမ-အကဲဆတ်မ ကိုသိနားလည်ဂုြပေသာ မူဝါဒချမှတ်ရန် စည်းုံးလ ံေဆာ်
ြခင်း လုပ်ငန်းကို ေအာက်ပါအတိုငး် လုပ်ေဆာင်ိုင်သည်။

• ေလ့လာမ များ၊ အစည်းအေဝးများ၊ ရှငး်လင်းပွဲများမှတဆင့် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းှင့် ဂျဲန်ဒါကိစ ရပ်ှင့်ပတ်သက်
၍ ြမန်မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလ ပ်ရှားမ ၏ အင်စတီကျးရှင်းများမှ သဇာရိှသူများှင့် အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများမှ ပါ၀င်
ပတ်သက်သူများ၊ မဝူါဒချမှတ်သမူျားှင့် ထိေတွဆက်ဆံြခင်း၊ 

• အြခားိုငင်ံများ၏ သင်ခန်းစာများကို အေြခခံ၍ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခငး်ဆိုင်ရာ မူဝါဒထွက်ေပ  လာေရးအတကွ း
ပညာအကူအညီ ေပးြခင်း၊

• ကျား-မ ဗဟိုြပ ုိင်ငေံရးေဆးွေွးမ များလုပ်ေဆာငြ်ခင်းြဖင့် ကျားမတန်းတူညမီ ေရးှင့ ် အမျိးသမီးအခငွ့အ်ေရးတငွ ်
အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများကို အသိပညာေပးရန် အရပ်ဘက် အဖွဲအစည်းများအား ပံ့ပိုးကူညီြခင်း။


