[TYPE THE COMPANY NAME]

အာဆီယဳေဒသဆိုင်ရာ
အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵအေပါ်
အကြမ်ဵဖြ်မှုပေပျာြ်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵစီမဳချြ်

မာတိကာ
အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵ နှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵ
ေကကညာစာတမ်ဵ
၁။ ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵအရာ နှငဴ် ကျိုဵေကကာင်ဵပပချက်မျာဵ

1
11

အာဆီယံအမျုးသမီ
ိ
းနှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများ ကာကွယ်ေောင့်ေရှာက်ေရးနှင့်
ြမှင့်တင်ေရး ေကာ်မရှင် (ACWC)

12

အာဆီယဳ အမျိုဵသမီဵေကာ်မတီ (ACW)

13

ACWC နှငဴ် ACW ၏ EVAW ဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှု

14

၂။ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်နှငဴ် ပုဳစဳမျာဵ

16

(က) အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်

16

(ခ) အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု ပုဳစဳမျာဵ

16

၃။ အာဆီယဳေဒသရှိ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ ေပဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေရဵဆိုင်ရာ
တိုဵတက်မှုမျာဵ
၄။ EVAWနှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်မျာဵ

19
20

(က)အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ

20

(ခ)ေဒသတွင်ဵ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ

24

၅။ အာဆီယဳေဒသဆိုင်ရာ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ
စီမဳချက်ေရဵဆွဲမှုနှငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုအတွက် လမ်ဵညွှန်ချက် အေပခခဳ
သေဘာတရာဵမျာဵ

25

(က) လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵအေပခပပု နည်ဵလမ်ဵမျာဵ

26

(ခ) ကဏ္ဍစုဳ၊ နည်ဵလမ်ဵစုဳပဖငဴ် ချဉ်ဵကပ်ပခင်ဵ

28

(ဂ) သက်ေသအေပခပပု နည်ဵလမ်ဵ

28

(ဃ) အေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ

29

(င) မိတ်ဖက်မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမျာဵ

29

၆။ အချ ိန်သတ်မှတ်ချက်

30

၇။ မူဝါဒထုတ်ပပန်ချက်နှငဴ် မူလရည်မှန်ဵချက်

30

၈။ ရည်မှန်ဵချက်

30

၉။ အဓိကမဟာဗျူဟာမျာဵနှငဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ

31

လုပ်ေဆာင်မှု ၁။ ကကိုတင်တာဵဆီဵကာကွယ်ပခင်ဵ

32

လုပ်ေဆာင်မှု ၂။ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူမျာဵအတွက် ကာကွယ်
ေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှငဴ် ေထာက်ပဳဴေရဵဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ

37

လုပ်ေဆာင်မှု ၃။ တရာဵေရဵ မူေဘာင်၊ တရာဵစွဲဆိုပခင်ဵနှငဴ် တရာဵစီရင်မှုစနစ်

39

လုပ်ေဆာင်မှု ၄။ စွမ်ဵေဆာင်ရည် တည်ေဆာက်ပခင်ဵ

45

လုပ်ေဆာင်မှု ၅။ သုေတသနနှငဴ် အချက်အလက်ေကာက်ယူမှု

46

လုပ်ေဆာင်မှု ၆။ စီမဳအုပ်ချုပ်မှု နှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု၊ ေစာငဴ်ကကညဴ်မှု နှငဴ် အကဲပဖတ်မှု

48

လုပ်ေဆာင်မှု ၇။ မိတ်ဖွဲ့မှု နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု

50

လုပ်ေဆာင်မှု ၈။ ပပန်လည်သုဳဵသပ်မှုနှငဴ် ဆက်သွယ်မှု

51

1

အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵ နှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ
အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵ
ဘရူနိုင်ဵဒါရူဆလမ်၊ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနိုင်င၊ဳ အင်ဒိုနီဵရှာဵသမ္မတနိုင်င၊ဳ လာအိုပပည်သူ္ဓ ဒီမို
ကရက်တစ်သမ္မတနိုင်င၊ဳ

မေလဵရှာဵနိုငင
် ဳ၊

ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ဳေတာ်၊

ဖိလစ်ပိုင်၊

စင်ကာပူသမ္မတနိုင်င၊ဳ ထိင
ု ဵ် နိုငင
် ၊ဳ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငစ
ဳ သညဴ် အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်
နိုငင
် ဳမျာဵ၏ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အကကီဵအကဲမျာဵ သို္ဓမဟုတ် အစိုဵရအကကီဵအကဲမျာဵသည် (၂၃) ကကိမ်
ေပမာက် အာဆီယဳထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵတွင်အာဆီယဳပဋိညာဉ်စာတမ်ဵနှငဴ်အာဆီယဳအသိုက်အဝန်ဵလမ်ဵပပေပမပုဳ

(၂၀၀၉-၂၀၁၅)

ဆိုင်ရာ ချာအင်ဵ ဟွာဟွင်ဵ(Cha-am Hua Hin) ေကကညာစာတမ်ဵတွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်
အာဆီယဳ၏ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ၊

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵနှငဴ်

အေပခခဳမူမျာဵကို

ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵအာဵ

ပဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပခဲဴေသာ ၃၇ ကကိမ်ေပမာက်အာဆီယဳ၀န်ကကီဵ
အဆငဴ်အစည်ဵအေဝဵတွင် လက်ခဳခဲဴသညဴ် အာဆီယဳေဒသတွငဵ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵ
ဖက်မပ
ှု ေပျာက်ေရဵေကကညာစာတမ်ဵတွင် ထင်ဟပ်ေစသညဴ် ၎င်ဵ၏တိုဵတက်မှုကို ေစာငဴ်ကကညဴ်
စစ်ေဆဵရန်နှငဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵအတွက်

အာဆီယဳ၏

ရည်မှန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်ကတိကဝတ်မျာဵကို ထပ်ေလာင်ဵအတည်ပပု၍လည်ဵေကာင်ဵ၊
၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပခဲဴေသာ ၂၁ ကကိမ်ေပမာက် အာဆီယဳ
ထိပ်သီဵ

ေဆွဵေနွဵပွဲတွင်

အတည်ပပုခဲဴသညဴ်

အာဆီယဳလအ
ူ္ဓ ခွငဴ်အေရဵေကကညာစာတမ်ဵ

အာဆီယဳလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵနှငဴ်

အတည်ပပုရာတွင်

ထုတ်ပပန်ေသာ

ဖနွမ်ဵပင်

ထုတ်ပပန်ချက်၏ အေထွေထွစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ် အေရဵပါမှုမျာဵ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ေမလ (၈) ရက်ေန့
တွင် ကျင်ဵပခဲဴေသာ (၁၈) ကကိမ်ေပမာက်အာဆီယဳထိပ်သီဵေဆွဵေနွဵပွဲတွင် အတည်ပပုခဲဴသညဴ်

2

အေရှ့ေတာင်အာရှတွင်

လူကန
ု ်ကူဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵ

အာဆီယဳေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၏

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု

တိုဵပမှင်ေ
ဴ ရဵ

ထင်ဟပ်ေစသညဴ်

အာဆီယဳ

ပူဵတွဲေကကညာချက်ကို

ကတိကဝတ်မျာဵ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပခဲဴသညဴ် (၁၇)
ကကိမ်ေပမာက် အာဆီယဳ ထိပ်သီဵေဆွဵေနွဵပွဲတွင် လက်ခဳခဲဴသညဴ် အာဆီယဳအမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်
ကေလဵသူငယ် ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ နှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဆိုငရ
် ာ ဟနွိုင်ဵေကကညာစာတမ်ဵ၊ ၂၀၀၄
ခုနှစ်၊

နိုဝင်ဘာ

ေဆွဵေနွဵပွဲတွင်

၂၉

ရက်ေန့တွင်

အတည်

ပပုခဲဴ

ကျင်ဵပခဲဴေသာ

သညဴ်

၁၀

လူကန
ု ်ကူဵမှု

ကကိမ်ေပမာက်
အထူဵသပဖငဴ်

အာဆီယဳထိပ်သီဵ
အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်

ကေလဵသူငယ်မျာဵ အေပ္ဒလူကုန်ကူဵမှု ဆန့် ကျင်ေရဵ အာဆီယဳေကကညာချက်၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊
ကသဂုတ်လ ၂ ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပခဲဴသညဴ် အာဆီယဳ လူမှုဝန်ထမ်ဵဆိုငရ
် ာ၀န်ကကီဵမျာဵ၏ (၄)
ကကိမ်ေပမာက်အစည်ဵအေဝဵတွင် အတည်ပပုခဲဴသညဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵဆိုင်ရာ အာဆီယဳလုပ်ငန်ဵ
အစီအစဉ်နှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵသညဴ်ဆုဳဵပဖတ်ချက်၊
လုပ်ခဲဴေသာ

အာဆီယဳ

(၃)ကကိမ်ေပမာက်

၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်ေန့တွငက
် ျင်ဵပပပု

လူမှုဝန်ေဆာင်မှုအတွက်

အစည်ဵအေဝဵတွင်

တာ၀န်ယူရသညဴ်

အတည်ပပုခဲဴသညဴ်

အာဆီယဳ၀န်ကကီဵမျာဵ၏

ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက်

အာဆီယဳလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ဆိုင်ရာဆုဳဵပဖတ်ချက်နှင်ဴ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဇူလင
ို ်လ ၅ ရက်ေန့တွင်
ကျင်ဵပခဲဴသညဴ်

၂၁

ကကိမ်ေပမာက်

အာဆီယဳဝန်ကကီဵမျာဵအဆငဴ်

အစည်ဵအေဝဵတွင်

အတည်ပပုခဲဴသညဴ် အာဆီယဳေဒသ အမျိုဵသမီဵမျာဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဆိုင်ရာ ေကကညာစာတမ်ဵ
တို္ဓကုိ ထပ်ေလာင်ဵအတည်ပပု၍ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအာဵလုဳဵ အတည်ပပုလက်မတ
ှ ်ေရဵထိုဵထာဵသညဴ် အမျိုဵသမီဵ
မျာဵအာဵ နည်ဵမျ ိုဵစုဳပဖင်ဴ ခွဲပခာဵမှုပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်
အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာ

ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှငဵ် အေပ္ဒ

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုငင
် တ
ဳ စ်ခုချင်ဵစီ၏

ကတိကဝတ်မျာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵေကကညာစာတမ်ဵ၊ ေဘဂျင်ဵ
လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်၊

BPFA

+
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မှ

ထွကေ
် ပ္ဒလာသညဴ်ရလဒ်မျာဵ၊

ကေလဵသူငယ်မျာဵ

3

ရှင်သန်ရပ်တည်ေရဵ၊ ကာကွယ်ေပဵေရဵ၊ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဴေကကညာစာတမ်ဵနှင်ဴ
ကေလဵသူငယ်မျာဵ

ရှငသ
် န်ရပ်တည်ေရဵ၊

ကာကွယ်ေပဵေရဵ၊

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက်

လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်နှင်ဴ ေထာင်စုနှစ်ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵရည်မှန်ဵချက်မျာဵ (MDGs)တို္ဓကုိ အသိအမှတ်
ပပု၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳ၏

အမျိုဵသမီဵနှင်ဴ

ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မပ
ှု ေပျာက်ေရဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာဆုဳဵပဖတ်ချက်မျာဵ၊ အမျိုဵသမီဵ၊ ဖငိမ်ဵချမ်ဵေရဵနှငဴ်
လုခဳ ခုဳေရဵဆိုငရ
် ာ

လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵေကာင်စီနှင်ဴ

ကုလသမဂ္ဂလခုဳ ခုဳေရဵေကာင်စီဆုဳဵပဖတ်ချက်မျာဵ

၁၃၂၅ (၂၀၀၀), ၁၈၂၀ (၂၀၀၈), ၁၈၈၈(၂၀၀၉) နှငဴ် ၁၈၈၉ (၂၀၀၉) ကို ပပန်လည်ထင်ဟပ်၍
လည်ဵေကာင်ဵ၊
ေဒသအတွင်ဵရှိ နိုင်ငေ
ဳ ရဵ၊ လူမှုယဉ်ေကျဵမှု၊ ဘာသာေရဵ၊ ဥပေဒေရဵရာနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ
ေနာက်ခဳတို္ဓကုိ ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာထာဵေသာ ေဒသဆိုငရ
် ာနှငဴ်အမျိုဵသာဵေရဵ အခင်ဵအကျင်ဵမျာဵ
ကို အေလဵထာဵ၍ အာဆီယဳအတွင်ဵရှိအမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵ
နှငဴ်

အေပခခဳလွတ်လပ်ခွငဴ်မျာဵကို

ပမှငဴ်တင်ကာကွယ်ေပဵရန်အတွက်

အာဆီယဳအမျိုဵသမီဵနှငဴ်

ကေလဵ သူငယ်အခွငဴအ
် ေရဵမျာဵ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵနှင်ဴ ပမှငဴတ
် င်ေရဵေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်ဵ
စီမဳချက်(၂၀၁၂-၂၀၁၆)နှငဴ် သတ်မှတ်လုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျာဵ လက်ခဳကကိုဆို၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊
လူအ
္ဓ ခွင်ဴအေရဵ၊

အေပခခဳလတ
ွ ်လပ်ခွငက
ဴ် ိုပမှငဴ်တင်ကာကွယ်ရန်၊

အမျိုဵသာဵမျာဵနှင်ဴ

အမျ ိုဵသမီဵ မျာဵအတွက် တရာဵေသသတ်မှတ်ထာဵေသာ အခန်ဵကဏ္ဍ သို္ဓမဟုတ် လိင်ပင
ို ်ဵဆိုင်ရာ
နှိမဴ်ကျမှု (သို္ဓ) သာလွန်မှုစသညဴ်အေတွဵအေခ္ဒမျာဵအေပ္ဒ အေပခခဳထာဵေသာ အေလဴအကျငဴ်မျာဵ
အာဵလုဵဳ နှင်ဴ

အေပခအပမစ်မရှိေသာ အစွဲအလမ်ဵမျာဵနှငဴ် ဓေလဴထဵုဳ တမ်ဵမျာဵ ပေပျာက်ေစရန်

အတွက် အမျိုဵသာဵနှငဴ်အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏ လူမှုေရဵနှငဴ် ယဉ်ေကျဵမှု အပပုအမူပစ
ုဳ ဳမျာဵကိုပပုပပင်ရန်
အာဆီယဳ

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵက

လည်ဵေကာင်ဵ၊

သငဴ်ေလျာ်စွာေဆာင်ရွက်မည်ကို

အသိအမှတ်ပပု၍ေသာ်
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အိမ်တွငဵ် အကကမ်ဵဖက်မှု၊

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေခါင်ဵပုဳပဖတ်ခဳရသညဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်

ကေလဵငယ်မျာဵ၊ မသန်စွမ်ဵအမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵငယ်မျာဵ၊ HIV and AIDS ခဳစာဵ ေနရ
ေသာ အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ ကေလဵငယ်မျာဵ၊

ဥပေဒနှငဴ်ဆန့်ကျင်ေသာ

အမျိုဵသမီဵမျာဵ

နှငဴ်

ကေလဵမျာဵ၊ ဆိုက်ဘာအသုဳဵပပု ညစ်ညမ်ဵဓါတ်ပုဳမျာဵနှငဴ် ပပညဴ်တန်ဆာလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် လူကန
ု ်
ကူဵခဳရသညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵငယ်မျာဵ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ခဳရသညဴ် အမျိုဵသမီဵ
မျာဵနှငဴ်

ကေလဵငယ်မျာဵ၊

ငယ်မျာဵ၊

လက်နက်ကိုငပ
် ဋိပက္ခဒဏ်ခဳရသညဴ်

ပပန်လည်လက်ခဳေရဵစခန်ဵမျာဵမှ

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်
ကေလဵငယ်မျာဵ၊

ကေလဵ
နိုင်ငမ
ဳ ဲဴ

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှင်က
ဴ ေလဵငယ်မျာဵ၊ ေရွှေ့ေပပာင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်ကေလဵငယ်မျာဵ၊ လူနည်ဵစု
တိုင်ဵရင်ဵသာဵ

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်

ကေလဵငယ်မျာဵ၊

အရွယ်မတိုင်မီ

အိမ်ေထာင်ချေပဵပခင်ဵ

ခဳရသညဴ် ကေလဵငယ်မျာဵ၊ ရုပ်ပင
ို ဵ် ဆိုငရ
် ာ အနိုငက
် ျငဴ်ခဳရသညဴ် ကေလဵငယ်မျာဵ၊ social media
နှငဴ် လူအမျာဵကကာဵတွင် အနိုင်ကျငဴ်ပခင်ဵ၊ ခွဲပခာဵဆက်ဆဳပခင်ဵခဳရသညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ ကေလဵ
ငယ်မျာဵစသညဴ် ထိခိုက်လွယ်သညဴ် အေပခအေနတွင်ရှိသညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵငယ်မျာဵ
အေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်ပခင်ဵ၊
အကကမ်ဵဖက်မှုနည်ဵမျ ိုဵစုဳကို

အလွဲသုဳဵစာဵပပုလုပ်ပခင်ဵ၊

ေခါင်ဵပုဳပဖတ်

တုဳ္ဓပပန်ကာကွယ်ေပဵရန်နှငဴ်

အပမတ်ထုတ်ပခင်ဵစသညဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်ကေလဵသူငယ်

အခွင်ဴအေရဵမျာဵကိုပမှင်ဴတင်ရန် အတွက် အာဆီယဳနိုငင
် မ
ဳ ျာဵ၏ အာဵထုတ်မှုမှာ အေရဵကကီဵေကကာင်ဵ
အသိအမှတ်ပပု၍ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ကျာဵ၊မ ဘက်လုက
ိ ်မှုမျာဵ၊ ခွဲပခာဵဆက်ဆဳမှုနှင်ဴ အန္တရာယ်ရှိသညဴ် ဓေလဴထဵုဳ တမ်ဵ အစဉ်
အလာမျာဵ၏ ရလဒ်မျာဵအေနပဖငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုနှင်ဴ ကေလဵသူငယ် မျာဵ
အေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုတို္ဓသည် အိမ်၊ ေကျာင်ဵ၊ အလုပ်ခွင်၊ လူပမင်ကွင်ဵ (သို္ဓ) စိတ်ကွယ်ရာ ေနရာ
(ဆိုက်ဘာအပါအ၀င်)စသညဴ်

မညဴ်သညဴ်ေနရာတွင်မဆို

ပဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေကကာင်ဵနှငဴ်

လူ္ဓအခွငဴ်

အေရဵနှငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ အေပခခဳလွတ်လပ်ခွင်ဴမျာဵအေပ္ဒ ပဖစ် ပွာဵေစ
သညဴ် အဟန့်အတာဵမျာဵကို ပေပျာက်ေစရန်အတွက် အသိအမှတ်ပပု၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
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မိဘမျာဵအေနပဖငဴ် မိမိတို္ဓ၏ ကေလဵသူငယ်မျာဵကို ပပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ပခင်ဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵ
တိုဵတက်မှုအတွက်တာဝန်ဝတ္တရာဵရှိ၍ ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် အထူဵအကာအကွယ်ေပဵမှု
နှငဴ် ပပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှုရရှိေစေရဵစသညဴ် အခွင်ဴအေရဵသည် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ
နှငဴ် ပခာဵနာဵပါေကကာင်ဵ၊ ကေလဵမျာဵအာဵအကကမ်ဵဖက်မှု၊ အလွဲသုဳဵစာဵမှု၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို
ကာကွယ်ရန်နှင်ဴ

ဤအာဵထုတ်မှုတွင်

မိဘမျာဵကို

ကူညီပဳဴပိုဵရန်

အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် ဳမျာဵ၏

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵပဖစ်ေကကာင်ဵကို အေလဵေပဵေပပာကကာဵ၍ေသာ် လည်ဵေကာင်ဵ၊
အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵနှငဴ်

ကေလဵ

သူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵအာဵ ေကကညာအပ်ပါသည်။
အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵသည် တစ်နိုင်ငဳချင်ဵပဖစ်ေစ၊ စုေပါင်ဵ၍ပဖစ်ေစ အာဆီယဳေဒသ
အတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုနှငဴ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို
ပေပျာက်ေစရန်အတွက် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵမျာဵပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် အာဵလုဵဳ သေဘာတူညီ
သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်အာဵ ေဖာ်ပပအပ်ပါသည်၁။

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်က
ဴ ေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို ပေပျာက်ေစရန်နှငဴ်
ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵကို

အကာအကွယ်ေပဵပခင်ဵ၊

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵပခင်ဵ၊

ပပန်လည်

ထူေထာင်ေပဵပခင်ဵ၊ ပညာေရဵနှင်ဴသင်တန်ဵမျာဵေပဵပခင်ဵ၊ မူလအေပခအေနသို္ဓ ပပန်လည်
ေရာက်ရှိရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵပခင်ဵနှငဴ် ပပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵပခင်ဵမျာဵကို လုပ်ေဆာင်နိုငရ
် န်
အတွက် နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်ဉပေဒမျာဵကို ခိုငမ
် ာေစပခင်ဵ၊ ပပဋ္ဌာန်ဵပခင်ဵ (သို္ဓ) ပပင်ဆင်ပခင်ဵ
၂။

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်က
ဴ ေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ
ရန်နှငဴ် ပေပျာက်ေစရန်၊

အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို

ကကိုတင်ကာကွယ်

အချ ိန်သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ လုေ
ဳ လာက်သညဴ် အရင်ဵ

အပမစ်မျာဵရှိပခင်ဵနှင်ဴ

ကျာဵ၊မေရဵရာ

တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်မှု

အစီအစဉ်နှင်ဴ

ေရဵဆွဲပခင်ဵတို္ဓပဖငဴ်

နိုငင
် ဳအဆငဴ်ဖ့ွဳ ဖဖိုဵတိုဵတက်မှုစီမဳကိန်ဵမျာဵနှငဴ်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵကို ကာကွယ်ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ရန်အတွက်

ဘတ်ဂျက်

အစီအစဉ်မျာဵတွင်
ဥပေဒမျာဵ၊ မူဝါဒ
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မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်မျာဵ ထညဴ်သွငဵ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ
၃။

ေအာက်ပါတို္ဓကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏
အခွင်ဴအေရဵမျာဵကို ပမှငဴ်တင်ရန် ဘက်စုဳပါဝင်၍ စည်ဵကမ်ဵပပညဴ်ဝေသာ နည်ဵလမ်ဵတစ်ခု
ကို ခိုင်မာေအာင်လပ
ု ်ေဆာင်ပခင်ဵနှင်ဴ ထိေရာက်သညဴ် ဉပေဒမျာဵ၊ ဉပေဒပပုပခင်ဵမျာဵ၊
မူဝါဒမျာဵနှငဴ် စီမဳချက်မျာဵပါဝင်သညဴ် နယ်ပယ်တွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်
မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို ဖယ်ရှာဵနိုင်ရန်အတွက် ကျာဵ၊ မေရဵရာ တုဳ္ဓပပန် ေဆာင်
ရွက်မ၊ှု ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာ တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ် အသက်အရွယ်အလိုက် တုဳ္ဓပပန်
ေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ချဉ်ဵကပ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵကို ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ


စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵပခင်ဵ၊ တရာဵစွဲဆိုပခင်ဵ၊ အပပစ်ေပဵပခင်ဵနှငဴ် သငဴ်ေလျာ်သညဴ် နည်ဵ
လမ်ဵပဖငဴ် ပပစ်မှုကျူဵလွန်သူမျာဵကို ပပန်လည်ထူေထာင်ေပဵပခင်ဵ
 အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵနှငဴ် မျက်ပမင်သက်ေသ
မျာဵကို ကာကွယ်ေပဵပခင်ဵ
 ပပည်သူလူထုအကကာဵ

အကကဳပပုေဆွဵေနွဵပခင်ဵနှင်ဴ

အပပန်အလှန်ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵမှု

ယန္တရာဵမျာဵ၊ ပပန်လည်ထူေထာင်ေပဵပခင်ဵ၊ ပပန်လည်ေကာင်ဵမွန်လာေအာင် လုပ်
ေဆာင်ေပဵပခင်ဵနှင်ဴ ပပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵပခင်ဵမျာဵအပါအဝင် တရာဵမျှတမှု၊ ဉပဒ
ဆိုင်ရာ အကူအညီ၊ ကာကွယ်ေပဵမှု၊ လူမှုဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ ပညာေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာ
ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှု မျာဵကို လက်လှမ်ဵမီေစရန် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵအာဵ ေဆာင်
ရွက်ေပဵပခင်ဵနှင်ဴ

ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵကို

သငဴ်ေလျာ်စွာ

ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵရန်

မိသာဵစုအစီအစဉ်မျာဵအတွက် ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵပခင်ဵ၊
 အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ အမျိုဵသမီဵမျာဵအတွက် အသက်ေမွဵဝမ်ဵ ေကျာင်ဵသင်တန်ဵ
မျာဵနှငဴ် အလုပ်အကိုင်အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ

ပဳဴပိုဵပခင်ဵနှငဴ် တိုဵပမှငဴ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

မျိုဵဆက်ပွာဵ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ ပညာေရဵနှငဴ် အပခာဵအေပခခဳလူမှုေရဵ
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ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ

လက်လမ
ှ ်ဵမီပခင်ဵကဲဴသို္ဓ

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အမျ ိုဵမျိုဵမှတဆငဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်က
ဴ ေလဵငယ်မျာဵကို မညဴ်သညဴ် အကကမ်ဵဖက်မှုပုဳစဳပဖငဴ်မဆို ထပ်မဳ
အကကမ်ဵဖက်ခဳရပခင်ဵမှ
အကကမ်ဵဖက်မှု

ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵနှငဴ်

မည်သညဴ်ေနရာတွင်မဆို

မပဖစ်ပွာဵေစေရဵ အသိပညာေပဵပခင်ဵ၊

 အကကမ်ဵဖက်မှုကုိ

တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵတွင်

အမျာဵပပည်သူမှ

တက်ကကစွာ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵကို အာဵေပဵေရဵအတွက် မိသာဵစုမျာဵသို္ဓ အေထာက်အပဳဴ
ဝန်ေဆာင်မှု၊ ကေလဵပပုစုပျိုဵေထာင်မှုပညာရပ်၊ ပညာေရဵ၊ အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်
ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတို္ဓအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်ရပခင်ဵ၏
သေဘာသဘာဝနှင်ဴ

အေပခခဳအေကကာင်ဵတရာဵမျာဵကို

ပပည်သူလူထုသို္ဓ

အသိ

ပညာေပဵပခင်ဵတို္ဓကုိ ပမှင်ဴတင်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊
 အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်က
ဴ ေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုတာဵဆီဵ ကာကွယ်ေရဵ
တွင်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအပါအဝင်

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်က
ဴ ေလဵသူငယ်မျာဵ

အတွက် သငဴ်ေတာ်ေသာပတ်ဝန်ဵကျင်တစ်ခု ဖန်တီဵပခင်ဵ၊
 ကျာဵ၊ မ

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မန
ှု ှင်ဴ

ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုကို ပဖစ်ပွာဵေစသညဴ် အန္တရာယ် ရှိေသာ
အေလဴအကျငဴ်မျာဵကို တာဵဆီဵေရဵအတွက် ထိေရာက်ေသာ မူဝါဒမျာဵကို ေရဵဆွဲချ
မှတ်ပခင်ဵ၊
၄။

CEDAW ၊ CRC နှငဴ် အပခာဵေသာသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ၏ ေတွ့ရှခ
ိ ျက်နှင်ဴအကကဳပပုချက်မျာဵ

အေပ္ဒအေကာင်အထည်ေဖာ်မှုအပပင် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငက
ဴ် ေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်
မှုပဳစ
ု ဳအာဵလုဵဳ ကို တာဵဆီဵပေပျာက်ေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ကုလသမဂ္ဂလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ေကာင်စီ ၏
ကမ္ဘောဴနိုငင
် ဳအာဵလုဳဵ၏လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵအေပခအေနကို

ပုဳမှန်သုဳဵသပ်သညဴ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်

(UPR)
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ေအာက်ရှိ လက်ခဳထာဵသညဴ်အကကဳပပုချက်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ အကဲပဖတ်စစ်ေဆဵပခင်ဵနှငဴ်
အစီရင်ခဳတင်ပပပခင်ဵမျာဵတွင် လိအ
ု ပ်ပါက ACWC နှငဴ် အပခာဵဆက်စပ်ပါဝင်ပတ်သက်သူမျာဵ၏
အကူအညီပဖငဴ် လက်ရှိအမျိုဵသာဵအဆငဴ်လုပ်ငန်ဵ ယန္တရာဵအာဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှငဴ်တင်ပခင်ဵ၊
၅။

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသညဴ်

တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်ဖပီဵ

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်က
ဴ ေလဵသူငယ်မျာဵအတွက်

ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

ကျာဵ၊

အေလဵထာဵသညဴ် ဥပေဒမျာဵ၊

မေရဵရာ

မူဝါဒမျာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵအစီအမဳမျာဵ ေရဵဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်နှင်ဴ အကဲပဖတ်သုဳဵသပ်ပခင်ဵမျာဵ ေဆာင်
ရွက်နိုငရ
် န်

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵအရာရှိမျာဵ၊

မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵ၊

လူမှုဝန်ထမ်ဵသမာဵမျာဵ၊

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် အပခာဵပါဝင်ပတ်သက်သူမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှငဴ်တင်ပခင်ဵ၊
၆။

ေဒသတွင်ဵရှိ အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်ပခင်ဵမျာဵကို တာဵ

ဆီဵကာကွယ်ဖပီဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵကို ပိုမိုေကာင်ဵမွန်သညဴ် ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှုမျာဵ ရရှိ
ေစေရဵအတွက် ဥပေဒမျာဵ၊ မူဝါဒနှငဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵကို ထိေရာက်စွာ ချမှတ်အေကာင်
အထည်ေဖာ်ရာတွင် ပဳဴပိုဵနိုင်ရန် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ နည်ဵမျ ိုဵ စုဳပဖငဴ်
အကကမ်ဵဖက်မှုနှင်ပ
ဴ တ်သက်၍ လျှို့ဝှက်ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ် သုေတသနနှငဴ် ကိန်ဵ ဂဏန်ဵ
အချက်အလက်မျာဵ စုေဆာင်ဵ၍ ခွဲပခမ်ဵစိတ်ပဖာပခင်ဵကို အာဵေပဵတိုက်တွန်ဵပခင်ဵ၊
၇။

အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအပါအဝင် ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှငမ
် ျာဵ၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵ

သမာဵမျာဵနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုပဴဳပိုဵသူမျာဵအကကာဵ အေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵမျာဵ ပမှငဴ်တင်ေဆာင်ရွက်
ပခင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵမျှေဝပခင်ဵကိုေဆာင်ရွက်ရန် လူမှုဝန်ေဆာင်မှုမျာဵဆိုငရ
် ာ ACWC
ကွန်ရက်တစ်ခု တည်ေထာင်ပခင်ဵပဖငဴ် အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအမျိုဵသမီဵနှငဴ်
ကေလဵသူငယ်မျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓမိသာဵစုဝင်မျာဵကို လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ပဳဴပိုဵေဆာင်ရွက်ေပဵ
နိုင်သညဴ် ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို ခိုင်မာေစပခင်ဵ၊
၈။

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵကို ကူညီရန်အလိ္ဓင
ု ှာ အရင်ဵအပမစ်မျာဵကို စုစည်ဵရန်နှငဴ် အာဆီယဳ

ေဒသရှိ အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို ပေပျာက်ေစ ပခင်ဵ
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ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အာဆီယဳအပပန်အလှန်ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆွဵေနွဵသူမျာဵ၊ ကုလ
သမဂ္ဂေအဂျင်စီမျာဵ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ လူထုအေပခပပုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပညာရှင်မျာဵ၊ ပရဟိ
တလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူမျာဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလက
ိ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအပါအဝင် နိုငင
် ဳတကာအဆငဴ်၊ အာဆီယဳ
ေဒသတွင်ဵအဆငဴ်၊ နိုငင
် ဳအဆငဴ်နှငဴ် ေဒသအဆငဴ်တွင် ပပင်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်
ရွက်မှုကို ခိုင်မာေစပခင်ဵ၊
ကျွန်ုပ်တို္ဓသည် အာဆီယဳအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ အထူဵသပဖငဴ် ACWC အေနပဖငဴ် အာဆီယဳ
ေကကညာစာတမ်ဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုကို ပမှငဴ်တင်ရန်နှငဴ် အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵကို
ေထာက်ပဳဴေပဵပခင်ဵပဖငဴ် သငဴ်ေလျာ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵမှတစ်ဆငဴ် ၎င်ဵတို္ဓ၏ တိုဵတက်မှုမျာဵကို ပပန်
လည်ဆန်ဵစစ်ရန် တာဝန်ရိပ
ှ ါသည်။
ဤစာတမ်ဵ၏ မူရင်ဵစာေစာင်ကို ၂၀၁၃ခုနှစ် ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် ဘရူနိုင်ဵ
နိုငင
် ၊ဳ ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝန်ဖမို့တွင် အဂေလိပ်ဘာသာပဖငဴ် ချမှတ်အတည်ပပုခဲဴပါသည်။
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၁။ ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵအရာ နှငဴ် ကျိုဵေကကာင်ဵပပချက်မျာဵ
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ
ဆက်ဆဳမှု

ပုဳစဳပဖငဴ်

အကကမ်ဵဖက်မှု

လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵ

(VAW)

ချ ိုဵေဖာက်မှု

သည်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

တစ်ရပ်ပဖစ်သည်။

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ အမျိုဵသာဵမျာဵအကကာဵ သမိုင်ဵေကကာင်ဵအရနှငဴ်

ခွဲပခာဵ

ဤလုပ်ရပ်သည်

ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်ဵပုဳအရ

လုပ်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဏာ မတူညီမှုနှင်ဴ တန်ဵတူညီမျှမှု မရှိပခင်ဵ တို္ဓ၏ ပပုယုဂ်တစ်ခုလည်ဵပဖစ်ပါသည်။
ထိအ
ု ကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵသည် နိုငင
် ဳအာဵလုဳဵတွင် ပဖစ်ပွါဵ လျက်ရှိကာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ အမျာဵ
ပပည်သူ

ဘဝ၌ပဖစ်ေစ

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

ကိုယ်ေရဵကိုယ်တာဘဝ၌ပဖစ်ေစ
အကကမ်ဵဖက်မှုသည်

အကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵရှိသည်။

လူအ
္ဓ ခွင်ဴအေရဵ

ချိုဵေဖာက်ပခင်ဵပဖစ်ဖပီဵ

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵမှ အရင်ဵအပမစ်မျာဵ သုဳဵစွဲခွငဴ်နှင်ဴ ပိုင်ဆိုငခ
် ွငဴ်မျာဵအာဵ စီမဳခွငဴ်နှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏
ပဖစ်နိုင်ေချရှိသညဴ်
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏

အပပညဴ်အဝဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်မှုမျာဵအာဵ
အေပခခဳလွတ်လပ်ခွင်မ
ဴ ျာဵအာဵလည်ဵ

ဟန့်တာဵေနေသာေကကာငဴ်

ကန့်သတ်ထာဵသည်။

ထို္ဓေကကာငဴ်

၎င်ဵသည် ရပ်ရွာ ေဒသမျာဵနှငဴ် နိုငင
် ဳမျာဵ၏ လူမှုေရဵနှငဴ် စီဵပွါဵေရဵဆိုငရ
် ာ ဖွဳ့ဖဖိုဵ တိုဵတက်မှုနှငဴ်
အပပည်ပပည်ဆိုငရ
် ာ

သေဘာတူညီထာဵသညဴ်

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်မှုဆိုငရ
် ာ

ပန်ဵတိုင်မျာဵအာဵရရှိ

ေစရန် အတာဵအဆီဵတစ်ခုပဖစ်ေနသည်။
ေဘဂျင်ဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်အာဵချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖပီဵ

အနှစ်နှစ်ဆယ်ကကာတွင်

ပင်လျှင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵနှင်ဴ အမျိုဵသမီဵမျာဵ အကကမ်ဵဖက်
ရမှုနှုန်ဵမျာဵတွင် အနည်ဵငယ်ေသာ တိုဵတက်မှုမျာဵသာရှိခဲဴပါသည်။ ထိ္ဓေ
ု ကကာငဴ် အာဆီယဳ
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵ(AMS)အေနပဖငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵအာဵ အေရဵ
တကကီဵ ဦဵစာဵ ေပဵေဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်ပါသည်။
ထိ္ဓအ
ု ပပင် အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵ (AMS) အေနပဖငဴ် အာဆီယဳေဒသတွငဵ် အမျိုဵသမီဵမျာဵ နှငဴ်
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ကေလဵသူငယ်မျာဵ အေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵဆိုငရ
် ာ ေကကညာချက်အာဵ ကျငဴ်သုဳဵရာ
တွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ နည်ဵမျိုဵစုဳပဖငဴ် အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ ကာကွယ်တုဳ္ဓပပန်ရန်အတွက်
သငဴ်ေလျာ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵအာဵလုဳဵကို

ကတိပပုေဆာင်ရွက်ခဲဴ ပါသည်။ ထိေ
ု ကကညာချက်အာဵ

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အာဆီယဳ ေဒသဆိုငရ
် ာ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက် (RPA)
သည်

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵ(AMS)၏

ကတိေပဵ

လုပ်ေဆာင်ေနမှုအာဵ

ပပသပခင်ဵပဖစ်

သကဲဴသို္ဓ အာဆီယဳလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ေကကညာစာတမ်ဵပါ အေကကာင်ဵအရာနှငဴ် ညီညတ
ွ ်ဖပီဵ
အာဆီယဳလအ
ူ္ဓ ခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ ေကကညာစာတမ်ဵ အတည်ပပုရာတွင် ထုတ်ပပန်ေသာ ဖနွမ်ဵပင်
ထုတ်ပပန်ချက်နှငဴ်လည်ဵ
ကေလဵသူငယ်

ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။

အခွငဴ်အေရဵမျာဵ

(ACWC) နှငဴ်

ယင်ဵသည်

ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵနှငဴ်

အာဆီယဳအမျိုဵသမီဵနှင်ဴ
ပမှငဴတ
် င်ေရဵ

ေကာ်မရှင်

အာဆီယဳအမျိုဵသမီဵေကာ်မတီ(ACW) တို္ဓ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုပဖစ်ဖပီဵ

၎င်ဵတို္ဓ၏ သက်ဆိုငရ
် ာ စည်ဵမျဉ်ဵကိုဵကာဵချက်မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငလ
ဴ် ည်ဵ ကိုက်ညီမှုရှိ
ပါသည်။

အာဆီယဳအမျိုဵသမီဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵနှင်ဴ
ပမှင်ဴတင်ေရဵ ေကာ်မရှင် (ACWC)
ACWCသည် အာဆီယဳေဒသတွငဵ် လူအ
္ဓ ခွင်အ
ဴ ေရဵဆိုင်ရာ ယန္တရာဵတစ်ခုပဖစ်ဖပီဵ ၂၀၁၀
ခုနှစ်တွင် တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵသည် အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵပါဝင်သညဴ် ေကာ်မရှင်
တစ်ခုပဖစ်ဖပီဵ အာဆီယဳအဖွဲ့အစည်ဵ၏ အေရဵကကီဵသညဴ် အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုလည်ဵပဖစ်ပါသည်။
၎င်ဵေကာ်မရှငတ
် ွင်

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုငင
် ဳမျာဵမှ

ကိုယ်စာဵလှယ်နှစ်ဦဵပါဝင်ဖပီဵ

တစ်ဦဵမှာ

အမျ ိုဵသမီဵအခွင်ဴအေရဵအတွက် ပဖစ်ဖပီဵ ကျန်တစ်ဦဵမှာ ကေလဵသူငယ် အခွင်အ
ဴ ေရဵအတွက်
ပဖစ်ပါသည်။ ထိ္ဓေ
ု ကကာငဴ် ေကာ်မရှငတ
် ွင် ကိုယ်စာဵလှယ် (၂၀)ဦဵပါဝင် ဖွဲ့စည်ဵထာဵပါသည်။
ACWC ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်နှငဴ် ပပဌာန်ဵချက်မာှ အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုငင
် မ
ဳ ှ လက်မှတ်ေရဵ ထိဵု
ထာဵ သညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵ နည်ဵမျ ိုဵစုဳပဖင်ဴ ခွဲပခာဵမှုပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ
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ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ(CEDAW)

(၁၉၇၉)နှငဴ်

ကေလဵသူငယ်

အခွင်အ
ဴ ေရဵမျာဵ

ဆိုင်ရာ

ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (CRC)အေပ္ဒတွင် အေပခခဳထာဵသညဴ် အာဆီယဳေဒသတွငဵ် ရှိ အမျိုဵသမီဵ
မျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ လူအ
္ဓ ခွင်အ
ဴ ေရဵနှငဴ် အေပခခဳ လွတ်လပ်ခွင်ဴမျာဵအာဵ တိုဵပမှင်ေ
ဴ ရဵနှငဴ်
ကာကွယ်ေရဵတို္ဓပဖစ်သည်။ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု ပေပျာက်ေရဵ (EVAW) နှငဴ်
ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵ (EVAC) တို္ဓသည် ၂၀၁၂ခုနှစ် ဇူလင
ို ်လတွင်
အင်ဒိုနီဵရှာဵနိုငင
် ၊ဳ ဂျာကာတာ၌ ကျင်ဵပခဲဴသညဴ် (၅)ကကိမ်ေပမာက် ACWC အစည်ဵအေဝဵတွင်
အတည်ပပုခဲဴသည်ဴ ACWC လုပ်ငန်ဵစီမဳချက် (၂၀၁၂ -၂၀၁၆)တွင် ပါဝင်သညဴ် ဦဵစာဵေပဵ နယ်
ပယ်မျာဵပဖစ်ပါသည်။

အာဆီယဳ အမျိုဵသမီဵေကာ်မတီ (ACW)
(၁၉၇၆) ခုနှစ်တွင် အာဆီယဳအမျ ိုဵသမီဵေကာ်မတီ(ACW)ကို အာဆီယဳ၏ ကဏ္ဍဆိုငရ
် ာ အဖွဲ့
အစည်ဵတစ်ခုအပဖစ် တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အာဆီယဳေဒသတွငဵ် အမျ ိုဵ
သမီဵဆိုင်ရာ အဓိကဦဵစာဵေပဵကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအာဵ အေကာင်အထည်
ေဖာ်ရန်၊ ညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် ေစာငဴ်ကကညဴ်ရန် ပဖစ်သည်။

အမျိုဵသမီဵမျာဵ အေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မန
ှု ှင်ဴ လိင်ပိုငဵ် ဆိုင်ရာ လူနည်ဵစုမျာဵ ( sexual minorities)တို္ဓသည် ၂၀၁၁-၂၀၁၅
ACW လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်တွင် ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵအပဖစ် ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ ၎င်ဵ စီမဳချက်တွင်
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအာဵ အေလဵမထာဵပခင်ဵနှင်ဴ ခွဲပခာဵဆက်ဆဳပခင်ဵမျာဵပဖစ်ေစသညဴ် ကျာဵ၊ မေရဵရာ
လုပ်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဏာ

ဆက်နွယ်မှုမျာဵနှင်ဴ

ခိုင်မာစွာ

အပမစ်တွယ်ေနသညဴ်

ကျာဵ၊

မဆိုင်ရာ

သေဘာထာဵအပမင်မျာဵနှင်ဴ ရှုေထာငဴ်မျာဵ ဆက်လက်တည်ရှိေနပခင်ဵနှငဴ် ေကာင်ဵမွန် လုေ
ဳ လာက်
စွာသေဘာေပါက်နာဵလည်မှု

မရှိမှုမျာဵေကကာငဴ်

အဟန့်အတာဵမျာဵကကုဳေတွ့ေနရပခင်ဵကို

အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵအာဵ ေပဖရှင်ဵရာတွင် အဓိက စိန်ေခ္ဒမှုတစ်ရပ်အေနပဖငဴ် ေဖာ်ပပထာဵပါ သည်။
ထိ္ဓအ
ု ပပင်

၎င်ဵတွင်

တိုင်ဵရင်ဵသာဵ

လူနည်ဵစုမျာဵ/

ေဒသခဳအမျိုဵသမီဵမျာဵ၊

မသန်စွမ်ဵ
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အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ နှငဴ် မတူကွဲပပာဵေသာ အုပ်စုမျာဵမှ အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵ ခွဲပခာဵဆက်ဆဳမှုနှငဴ်
အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵသည်

စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ

အေနပဖငဴ်

တိုဵပမငဴလ
် ာေကကာင်ဵ

အေလဵေပဵ

ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။

ACWC နှငဴ် ACW ၏ EVAW ဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှု
ACWC နှငဴ် ACW ၏ လုပ်ပိုင်ခွင်န
ဴ ယ်ပယ်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ရာတွင် ၎င်ဵတို္ဓအေနပဖငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
/စီမဳချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ACWC ၏ ၂၀၁၂-၂၀၁၆
လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်အရ ACWC သည် ၁) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ ၁၉ရက်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငဳ
ဒါနန်ဵဖမို့၌ အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵမျာဵအတွက် နိုငင
် ဳသာဵဆိုင်ရာ အခွင်အ
ဴ ေရဵမျာဵ တိုဵပမှငဴ်
ရန်အတွက်

အာဆီယဳေဒသတွင်ဵရှိ

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵဆိုငရ
် ာ

CEDAW

နှငဴ်

CRCဆိုင်ရာ

အေကာင်အထည်

ေဖာ်

ေဒသတွငဵ် အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲဖပီဵေနာက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ

၂၀-၂၂တွင် CEDAW နှငဴ် CRC ၏ Concluding Observations တွင် မိန်ဵကေလဵငယ် ဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်မျာဵကဲဴသို္ဓေသာအမျာဵအာဵပဖငဴ်ေတွ့ရေလဴရှိသညဴ်ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵပဖငဴ်

ထိေရာက်စွာ

အာဆီယဳ အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵ

ပမှငဴ်တင်ေရဵဆိုငရ
် ာ ေဒသတွငဵ် အလုပ်ရေ
ုဳ ဆွဵေနွဵပွဲကုိ တစ်ဆက်တည်ဵ ေဆွဵေနွဵခဲဴကက ပါသည်။
၂) ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် မေလဵရှာဵနိုငင
် ဳမှဿီဵေဆာင်၍ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်
ေရဵနှငဴ် ကေလဵငယ်မျာဵအာဵ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာ အာဆီယဳ အေလဴအကျင်ဴ
ေကာင်ဵမျာဵအာဵ
သတင်ဵေပဵလိုသညဴ်

ထုတ်ေဝခဲဴသည်။

(၃)

ထိင
ု ဵ် နိုငင
် ဳမှ

အေကကာင်ဵအရာမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုရပ်တန့်ေရဵအတွက်
နှစ်စဉ် ကျင်ဵပခဲဴပါသည်။

ဦဵေဆာင်၍

မတူကွဲပပာဵေသာ

အေပခခဳကာ

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အမျာဵပပည်သူမျာဵပါဝင်သညဴ်

လူထုလှုပ်ရှာဵမှုတစ်ခုအာဵ

(၄) ၂၀၁၄ခုနှစ် ၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃-၅ရက်ေန့၌ ဘရူနိုင်ဵနိုင်င၊ဳ
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ဒါရူဆလမ်ဖမို့ေတာ်ရှိ
တရာဵဥ

ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝန်တွင်

လူကန
ု ်ကူဵခဳရသညဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအတွက်

လက်လှမ်ဵမီတိုဵပမှငေ
် ရဵဆိုင်ရာ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲ ကျင်ဵပခဲဴသည်။ (၅) ၂၀၁၄ခုနှစ်

ဧဖပီလ ၈-၁၀ ရက် စကောပူနိုငင
် တ
ဳ ွင် အာဆီယဳ လူမှုဝန်ထမ်ဵသမာဵမျာဵအတွက် အလုပ်ရုဳ
ေဆွဵေနွဵပွဲတစ်ခု

ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။

(၆)

ဘရူနိုင်ဵ

ဒါရူဆလမ်နိုင်ငမ
ဳ ှ

ဦဵေဆာင်ကာ

လူကန
ု ်ကူဵခဳရသညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵပခင်ဵအတွက် ကျာဵ၊ မေရဵရာ အေလဵေပဵ
သညဴ် လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကို ေရဵဆွဲခဲဴပါ သည်။ (၇)၂၀၁၄ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃-၁၄ ရက်ေန့တွင်
မနီလာဖမို့၌

အမျိုဵသမီဵ

စွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှငဴ်တင်ပခင်ဵတို္ဓ
အဆငဴ်ပမငဴ်အရာရှိ

ေရွှေ့ေပပာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵအာဵ

ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵနှငဴ်

ပိုမိုေကာင်ဵမွန်လာေစရန်အတွက်

ညီလာခဳကို ကျင်ဵပခဲဴသည်။

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်ပခင်ဵနှင်ဴ

အာဆီယဳေဒသတွငဵ်

ACWCအေနပဖငဴ် ဆိုက်ဘာမှတဆငဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုပဖစ်ပွာဵေစ

သညဴ် ရိုဵရာဓေလဴမျာဵအပါအဝင် EVAW နှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် ဥပေဒ ပပဌာန်ဵချက်မျာဵအာဵ
ပပန်လည်သုဳဵသပ်ရန်လည်ဵ အဆိပု ပုခဲဴကကသည်။ ထိ္ဓအ
ု ပပင် လူကန
ု ်ကူဵခဳရသညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵ
နှငဴ် ကေလဵမျာဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵနှငဴ် ပပန်လည်ထူေထာင်ပခင်ဵဆိုငရ
် ာ ေဒသတွငဵ် ပပန်လည်
သုဳဵသပ်မှုမျာဵ စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲဴကကသည်။
ACW ၏ လုပ်ငန်ဵစဉ် ၂၀၁၁ - ၂၀၁၅ အရ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅-၁၆ ရက်တွင် ကျာဵ၊ မ
အေပခပပု အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵအာဵ ကာကွယ်နိုင်ရန် ဖိလစ်ပိုင်နိုငင
် ၊ဳ မနီလာဖမို့တွင် ACW သည်
အမျ ိုဵသာဵမျာဵ၊ လူငယ်မျာဵ၊ HIV & AIDS ကွန်ရက်မျာဵ နှငဴ် ေဒသတွငဵ် ညီလာခဳကျင်ဵပခဲဴသည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ ၆-၉ ရက် တွင် အင်ဒိုနီဵရှာဵနိုင်ငဳ၊ ဂျာကာတာဖမို့၌ အာဆီယဳ ေဒသ တွင်ဵ
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မဆ
ှု ိုင်ရာ စာရင်ဵကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵအာဵ ေကာက်ယူနိုငရ
် န်
အတွက် အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵ၏

စွမ်ဵရည်မျာဵ

ပိုမိုေကာင်ဵမွန်လာေစရန်

ေဒသတွင်ဵ

အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲ ကျင်ဵပခဲဴသည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃-၁၄ ရက်တွင် မနီလာဖမို့၌
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အမျ ိုဵသမီဵေရွှေ့ေပပာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵအာဵ ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှငဴ်တင် ေရဵမျာဵ
ပိုမိုေကာင်ဵမွန်လာေစရန်အတွက်

အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ

အဆငဴ်ပမငဴ်အရာရှိ

ညီလာခဳကို

ကျင်ဵပခဲပ
ဴ ါသည်။ အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵ ပုဳေသကာဵကျရှုပမင်မှုနှငဴ် ကျာဵ၊ မခွဲပခာဵမှုဆိုင်ရာ ဘာသာ
စကာဵမျာဵကို ပေပျာက်ေရဵအတွက် ကျာဵ၊ မေရဵရာ ေကျာင်ဵသင်ခန်ဵစာ ေဖာ်ေဆာင် ေရဵဆိုင်ရာ
ေဒသတွင်ဵညီလာခဳကို စတင်ပပု လုပ်ခဲဴသည်။

၂။ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်နှငဴ် ပုဳစဳမျာဵ

(က) အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်
ေဘဂျင်ဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳချက် (၁၉၉၅) အရ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု ဆိုသည်မှာ
“အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

ရုပ်ပင
ို ်ဵဆိုင်ရာ၊

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

သို္ဓမဟုတ်

စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ

ထိခိုက်ေစပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခဳစာဵေစပခင်ဵ၊ ထိသ
ု ို္ဓပပုလုပ်မည်ဟု ဖခိမ်ဵေပခာက်ပခင်ဵ၊ အကကပ်ကိုငပ် ခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် အပခာဵေသာ လွတ်လပ်ခွင်ဴအာဵ မတရာဵသပဖငဴ် ပိတ်ပင်တာဵပမစ်ပခင်ဵမျာဵအာဵ အမျာဵ
ပပည်သူေရှ့၌ပဖစ်ေစ ကိုယ်ေရဵ ကိုယ်တာ အေပခအေနမျာဵ၌ပဖစ်ေစ ပဖစ်ပွာဵေသာ သို္ဓမဟုတ်
ပဖစ်ပွာဵနိုင်ဖွယ်ရှိေသာ ကျာဵ-မအေပခပပု အကကမ်ဵဖက်မှုလုပ်ရပ်အာဵလုဳဵကို ဆိုလုိသည်။”

(ခ) အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု ပုဳစဳမျာဵ
ေအာက်ပါအချက်မျာဵသည်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵအပဖစ်

အကျုဳဵဝင်

ေသာ်လည်ဵ အဆိပ
ု ါ အချက်မျာဵသာ ခခုဳငုဳပါဝင်သည်ဟု မကန့်သတ်ထာဵေပ။
က)

1

ရုပ်ပိုငဵ် ဆိုင်ရာ1

ရုပ်ပုင
ိ ်းဆိုင်ရာ

အကကမ်းဖက်မှု

လိင်ပိုငဵ် ဆိုင်ရာ2၊

ဆိုသည်မှာ

ရည်ရွယ်ချြ်ြဖငဴ်

စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ3

ြိုယ်ထိလြ်ေရာြ်အာဵသုဳဵြာ

နှငဴ်

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ4

ေသဆုဳဵေစြခင်ဵ၊

မသန်စွမ်ဵမှုြဖစ်ေစြခင်ဵ၊

ထိခုြ
ိ ်ဒဏ်ရာရေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် အနာတရြဖစ်ေစြခင်ဵြို ဆိုလိုသည်။ ရုပ်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာ အကြမ်ဵဖြ်မှုတွင် ြုတြ် ခစ်ြခင်ဵ၊ တွန်ဵထုတြ် ခင်ဵ၊ တွန်ဵဖယ်ြခင်ဵ၊
ပစ်ေပါြ်ြခင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆုပ်ြခင်ဵ၊ ြိုြ်ြခင်ဵ၊ လည်ပင်ဵညှစ်ြခင်ဵ၊ လှုပ်ခါြခင်ဵ၊ ပါဵရိုြ်ြခင်ဵ၊ ထိုဵကြိတြ် ခင်ဵ၊ မီဵရှို့ြခင်ဵ၊ လြ်နြ်အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
အြခာဵသူတစ်ဦဵအာဵ ချုပ်ေနှာင်နိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် ခန္ဓာြိုယ်၊ အရွယ်အစာဵ သို့မဟုတ် ခွန်အာဵြို အသုဳဵြပုြခင်ဵတိ့ု ပါဝင်ပပီဵ
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အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵသည် မိသာဵစုမျာဵအတွငဵ် ပဖစ်ပွာဵလျက်ရှဖိ ပီဵ အေပခခဳအရင်ဵအပမစ်မျာဵ
အေပ္ဒ မိတ်ဖက်၏ထိန်ဵချုပ်မက
ှု ို ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ၊ ရိုက်နှက်ပခင်ဵ၊ အိမ်ေထာင်စုအတွင်ဵရှိ
သမီဵမိန်ဵကေလဵမျာဵအာဵ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အလွဲသုဳဵစာဵပပုပခင်ဵ၊ အိမ်ေထာင်ဖက်အေပ္ဒ
အလိုမတူပဲဆက်ဆဳပခင်ဵ၊ လက်ထပ်မညဴ် ေယာကျ်ာဵကို ေပဵရသညဴ် လက်ထက်ကုန်ကျေငွ
(သို္ဓမဟုတ်)

ပစ္စည်ဵအကကမ်ဵဖက်ပခင်ဵ၊

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအတွက်

ထိခိုက်နစ်နာေစေသာ

အတူေနအိမ်ေထာင်ဖက်မှ
ကိုယ်ကျ ိုဵ

အမျိုဵသမီဵလိင်အဂေါ

မဟုတ်သညဴ်

အပမတ်ထုတ်ပခင်ဵနှငဴ်

ပဖတ်ေတာက်ပခင်ဵနှငဴ်

အပခာဵရိုဵရာ

အေလဴအကျငဴ်မျာဵ၊

အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵနှငဴ်

ပတ်သတ်ေသာ

ေခါင်ဵပုဳပဖတ်ပခင်ဵ၊

အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ

အစရှိသည်

တို္ဓပဖစ်သည်။
ခ)

ရုပ်ပိုငဵ် ဆိုင်ရာ၊

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှငဴ်

စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ

အကကမ်ဵဖက်မမ
ှု ျာဵသည်

ရပ်ရွာမျာဵတွင် ပဖစ်ပွာဵေနဖပီဵ လုပ်ငန်ဵခွင်၊ ပညာေရဵဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အပခာဵ
ေသာ ေနရာမျာဵတွင် ပဖစ်ေပ္ဒေသာ အဓမ္မပပုကျငဴ်ပခင်ဵ၊ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အလွဲသုဳဵစာဵ
ပပုလုပ်ပခင်ဵ၊ လိင်ပိုင်ဵဆိုငရ
် ာ ထိပါဵေနှာငဴ်ယှက်ပခင်ဵနှငဴ် ဖခိမ်ဵေပခာက်ပခင်ဵမျာဵ၊ အမျိုဵသမီဵ
မျာဵအာဵ လူကန
ု ်ကူဵပခင်ဵနှငဴ် အလိုမတူ ပပညဴ်တန်ဆာလုပ်ခိုငဵ် ေစပခင်ဵ အစရှိသည်တို္ဓ
ပဖစ်သည်။

၎င်ဵတိ့သ
ု ာပါဝင်သည်ဟု ြန့်သတ်မထာဵေချ။ (ေရာဂါြာြွယ်ထိန်ဵချုပ်ေရဵ ဗဟိုဌာန (CDC)၊ ၂၀၁၅)
2

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်းဖက်မှု ဆိုသည်မှာ မည်သညဴ်အေြခအေနတွင်မဆို အကြမ်ဵဖြ်ခရ
ဳ သူနှငဴ် မည်သို့ေတာ်စပ်ပုဳြို ထညဴ်သွင်ဵမစဉ်ဵစာဵဘဲ မည်သူမဆို

အင်အာဵသုဳဵ အြျပ်ြိုင်ြာ ြပုလုပ်သညဴ်
လိင်မှုဆန္ဒအေပါ်

ဦဵတည်ေသာ

လိင်ပင
ို ်ဵဆိုင်ရာ အြပုအမူ၊ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအြပုအမူရရှိရန် ကြိုဵစာဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် အြခာဵသူတစ်ဦဵ၏

အြပုအမူအာဵလုဳဵြို

ဆိုလိုသည်။

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

အကြမ်ဵဖြ်မှုတွင်

အဓမ္မြပုြျငဴ်ြခင်ဵပါဝင်ပပီဵ

၎င်ဵြို

ြိုယ်ထိလြ်ေရာြ်အာဵြဖငဴ် အဓမ္မြပုြျငဴ်ြခင်ဵ၊ တစ်နည်ဵအာဵြဖငဴ် အင်အာဵသုဳဵအကြပ်ြိုင်၍ မိန်ဵမအဂေါ သို့မဟုတ် စအိုထဲသို့ လိင်တ၊ဳ အြခာဵ
ခန္ဓာြိုယ်အစိတ်အပိင
ု ်ဵ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထု ထိုဵသွင်ဵြခင်ဵဟု အဓိပ္ပါယ် ဖွငဴ်ဆိုထာဵသည် (WHO, ၂၀၀၂)။
3

ေိတ်ပင
ို ်းဆိုင်ရာ အကကမ်းဖက်မှု တွင်ပခိမ်ဵေြခာြ်ရန်နှငဴ် ညှဉ်ဵပန်ဵရန် ရည်ရွယ်ေသာ အြပုအမူမျာဵပါဝင်ပပီဵ စွန့်ပစ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် အလွဲသုဳဵစာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ၊

အိမ်တွင်

ပိတ်ေနှာင်ထာဵြခင်ဵ၊

ေစာငဴ်ကြပ်ြခင်ဵ၊

ြေလဵမျာဵ

အုပ်ထိန်ဵခွငဴ်

ဖယ်ရှာဵမည်ဟု

ပခိမ်ဵေြခာြ်ြခင်ဵ၊

အရာဝတ္ထုမျာဵ

ဖျြ်စီဵြခင်ဵ၊

နှုတ်ြဖငဴ်တြ
ို ်ခုြ
ိ ်ြခင်ဵနှငဴ် ဆြ်တုြ
ိ ် အရှြ်ခြွဲ ခင်ဵ အစရှိသည် ပခိမ်ဵေြခာြ်မှုပဳစ
ု ဳမျာဵ ပါဝင်သည် (UNICEF Innocenti သုေတသနစင်တာ၊ ၂၀၀၀)။
4

ြမ္ဘာဴြျန်ဵမာေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵ (WHO) ၏ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အကြမ်ဵဖြ်မှုြို အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချြ်မှာ တစ်ဦဵချင်ဵစီသု့ိ ဦဵတည်၍ ပိုမုကိ ြီဵမာဵေသာ

အဖွဲ့မျာဵမှ ြျူဵလွန်သညဴ် စုေပါင်ဵအကြမ်ဵဖြ်မှုပဳစ
ု ဳြဖစ်သည်။ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အလွဲသုဳဵစာဵမှုမျာဵတွင် ရန်ပေ
ုဳ ငွ ြငင်ဵဆိုြခင်ဵ၊ ေငွေကြဵ ပါဝင်ြူညီရန်
ြငင်ဵဆိုြခင်ဵ၊ အစာဵအစာနှငဴ် အေြခခဳ လိုအပ်ချြ်မျာဵအာဵ ြငင်ဵဆိုြခင်ဵနှငဴ် ြျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာြ်မှုမျာဵ၊ အလုပ် လုပ်ပင
ို ်ခွငဴ်မျာဵ အစရှိသည်တ့ိုမှ
ရရှိနိုင်ခင
ွ ဴ်မျာဵြို ထိန်ဵချုပ်ထာဵြခင်ဵမျာဵြဲဴသို့ အြပုအမူမျာဵ ပါဝင်သည်။ (UNICEF Innocenti သုေတသနစင်တာ၊ ၂၀၀၀)
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ဂ)

ရုပ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ၊

နှငဴ်/သို္ဓမဟုတ်

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှငဴ်

နိုင်ငမ
ဳ ဟုတ်ေသာ

လျစ်လျူရှုပခင်ဵတို္ဓပဖစ်ပွာဵပါက

စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုငရ
် ာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ

အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို
ကျူဵလွန်ပခင်ဵ

မည်သညဴ်ေနရာတွင်ပဖစ်ပွာဵသည်ပဖစ်ေစ

နိုငင
် ဳ

သို္ဓမဟုတ်

အကကမ်ဵဖက်မှု

ပဖစ်ပါသည်။ (၂၀၀၀ ခုနှစ် UNICEF နှငဴ် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ေဘဂျင်ဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်)

အပခာဵေသာ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပုဳစဳမျာဵလည်ဵရှဖိ ပီဵ ၎င်ဵတို္ဓမှာ အရွယ်မတိုငမ
် ီ
နှငဴ် အဓမ္မ လက်ထပ်ေစပခင်ဵနှငဴ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုကို ပါဝင်ပတ်သက်ေသာ
သို္ဓမဟုတ် ပဖစ်ပွာဵရန် အေထာက်အကူပပုေသာ အပခာဵအန္တရာယ်ရှိသညဴ် အေလဴအကျငဴ်မျာဵ
ပါဝင်သည်။ ထိ္ဓပု ပင် အသစ်ထပ်မဳ ေပ္ဒထွက်လာေသာ သတင်ဵအချက်အလက်နှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵ
နည်ဵပညာ (ICT)အသုဳဵပပု၍ ကျူဵလွန်သညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မပ
ှု ုဳစဳမျာဵ
ပဖစ်သညဴ်

အွန်လိုင်ဵတွင်

ေနှာငဴ်ယှက်ပခင်ဵ၊

အလွဲသုဳဵစာဵလုပ်ပခင်ဵ၊

အနိုင်ကျငဴ်ပခင်ဵ၊

ေနာက်ေယာင်ခဳလက
ို ်ပခင်ဵနှငဴ် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်ဵေစေသာ ရုပ်ပမ
ုဳ ျာဵ ပဖန့်ေဝပခင်ဵ အစရှိသည်တို္ဓ
ပါဝင်သည်။
မတူကွဲပပာဵေသာ အမျိုဵသမီဵအုပ်စုမျာဵသည် ခွဲပခာဵဆက်ဆဳပခင်ဵနှင်ဴ တန်ဵတူညီမျှမရှိပခင်ဵမျာဵ
အာဵ ပုဳစဳမျိုဵစုဳနှင်ဴ ေပါင်ဵစည်ဵထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵပဖငဴ် ခဳစာဵကကုဳေတွ့ေနဖပီဵ အကကမ်ဵဖက်မှု
မျာဵကို ခုခဳနိုင်စွမ်ဵအာဵ ပိုမေ
ို လျာဴနည်ဵသွာဵေစပါသည်။ ၎င်ဵတို္ဓတွင် မသန်စွမ်ဵေသာ အမျိုဵသမီဵ
မျာဵ၊ HIV နှငဴ် AIDS ရှိေသာ၊ HIV နှငဴ် AIDS ေကကာငဴ် ထိခိုက်ခဳစာဵေနရေသာ အမျိုဵသမီဵမျာဵ၊
မိန်ဵကေလဵမျာဵ၊

အသက်အရွယ်ကကီဵေသာ

အမျိုဵသမီဵမျာဵ၊

တိုင်ဵရင်ဵသာဵ

လူနည်ဵစုမျာဵ

နှငဴ်/သို္ဓမဟုတ် ေဒသခဳ အမျိုဵသမီဵမျာဵ၊ ဥပေဒနှငဴ် ဖငိစွန်ဵထာဵေသာ အမျိုဵသမီဵမျာဵ၊ သဘာဝ
ေဘဵအန္တရာယ်

သို္ဓမဟုတ်

မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ

ပဋ္ဋိပက္ခေဒသမျာဵတွင်

ေရွှေ့ေပပာင်ဵအမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်

ေနထိင
ု ေ
် သာ

အမျိုဵသမီဵမျာဵ၊

မှတ်ပုဳမတင်ထာဵေသာ

ေရွှေ့ေပပာင်ဵ
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အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊ နိုငင
် မ
ဳ ဲဴအမျိုဵသမီဵမျာဵ၊ အမျိုဵသမီဵလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ လှုပ
် ရှာဵ သူမျာဵ/ ကျာဵ-မ
တန်ဵတူညီမျှေရဵ
လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ေထာက်ခဳအာဵေပဵသူမျာဵနှငဴ်
အပမတ်ထတ
ု ်ရန်အတွက်

အဓမ္မ

အလုပ်ခိုင်ဵေစရန်

လူကန
ု ်ကူဵပခင်ဵခဳရေသာ

သို္ဓမဟုတ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵ

နှငဴ်

အပခာဵအကကမ်ဵဖက်ပခင်ဵခဳရေသာ အမျိုဵသမီဵမျာဵ ပါဝင်ပါသည်။
၃။ အာဆီယေ
ဳ ဒသရှိ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ ေပဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေရဵဆိုင်ရာ
တိုဵတက်မမ
ှု ျာဵ
အာဆီယဳေဒသအေနပဖငဴ် ေဒသနှငဴ် နိုငင
် ဳ အဆငဴ်နှစ်ခုလုဳဵရှိ စုေပါင်ဵအာဵထုတ်ထာဵသညဴ်
မူဝါဒလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေကကာငဴ် ယခုနှစ်မျာဵတွင်အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ ေပဖရှငဵ်
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သိသာထင်ရှာဵသညဴ် တိုဵတက်မှုမျာဵ ေတွ့ပမင်ရပါသည်။ အာဆီယဳ အဖွဲ့ဝင်
နိုငင
် ဳအမျာဵစုတွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု နှငဴ်/သို္ဓမဟုတ် အိမ်တွငဵ် အကကမ်ဵဖက်
မှုမျာဵ အာဵ ရည်ရွယ်ထုတ်ပပန်ထာဵသညဴ် နိုငင
် ဳအဆငဴ်မူဝါဒမျာဵရှိဖပီဵ အချ ို့တွင် ဥပေဒနှငဴ်
မူဝါဒမျာဵအာဵ

အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန်အတွက်

ေထာက်ပဳဴေပဵနိုငေ
် သာ

နိုငင
် ဳအဆငဴ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေရဵဆွဲထာဵကကပါသည်။ အစိုဵရနှငဴ်/ သို္ဓမဟုတ် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵ
အေနပဖငဴ် အကကမ်ဵဖက်မှု ကကုဳေတွ့ခဲဴရသညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ မိန်ဵကေလဵမျာဵအတွက် ခိုလှုဳရာ
ေနရာမျာဵ ၊အေရဵေပ္ဒဖုန်ဵလိုင်ဵမျာဵ ၊ အကကမ်ဵဖက်မှုနှငဴပ
် တ်သက်၍ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ
တစ်ေနရာတည်ဵတွင် ေပဖရှင်ဵေဆာင်ရွက် နိုင်သည်ဴ စင်တာမျာဵ(One Stop Crisis Centers)
အပပင် နိုငင
် ဳမျာဵစွာရှိ ရဲစခန်ဵမျာဵတွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵမျာဵ အတွက် ရည်ရွယ်သညဴ်
တိုင်ကကာဵရန်ေနရာမျာဵ ထာဵရှိေပဵထာဵပါသည်။ နိုငင
် ဳအမျာဵအပပာဵတွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ
အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ လက်ခဳမှုေလျာဴကျေစရန် အသိပညာေပဵေရဵ လူထုလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ အေကာင်
အထည်ေဖာ်လျက်ရှိသည်။ သို္ဓေသာ်လည်ဵ အချ ို့ေသာ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု
ပုဳစဳမျာဵ ပဖစ်သညဴ် အိမ်ေထာင်ဖက်အာဵ အဓမ္မပပုကျငဴပ် ခင်ဵနှငဴ် အပခာဵေသာ လိင်ပိုင်ဵဆိုငရ
် ာ
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အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵမှာ တည်ဆဲဥပေဒအရ အကျုဳဵဝင်ပခင်ဵ မရှိေသာေကကာငဴ် တိုဵတက်မှုမျာဵမှာ
တူညီမှုမရှိေပ။ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု၏ အတိုငဵ် အတာနှင်ဴ အကျိုဵသက်ေရာက်
မှု မျာဵဆိုငရ
် ာ အချက်အလက် ကွာဟချက်မျာဵ၊ ဥပေဒပပဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ် ကူညီေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵ
သညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ အတွက် ပဳဴပိုဵေပဵနိုငေ
် သာ ေငွေကကဵနှငဴ် လူ္ဓအရင်ဵအပမစ် ကန့်သတ်
ချက်မျာဵ၊ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ လျစ်လျူရှုသညဴ် ကျာဵ၊ မေရဵရာ စဳနှုန်ဵမျာဵ
နှငဴ် ပုဳေသကာဵကျ သတ်မှတ်ချက်အပမင်မျာဵ ပျဳ့နှဳ္ဓေနမှုမျာဵသည် ထပ်မဳအေလဵေပဵကာ ေဆာင်
ရွက်ရမညဴ် ကဏ္ဍမျာဵပဖစ်ပါသည်။
အထူဵသပဖငဴ် အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအေနပဖငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု တိုက်
ဖျက်ေရဵအတွက်

ဿီဵတည်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို ဤ အာဆီယဳ RPA ၏ အပိုငဵ် (၂) တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသည်။

၄။ EVAWနှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်မျာဵ

(က)အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအေနပဖငဴ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ လူအ
္ဓ ခွငဴ်အေရဵ သေဘာတူ စာချုပ်မျာဵ
အာဵ သေဘာတူလက်မှတ်ေရဵထိဵု ကျငဴ်သုဳဵပခင်ဵပဖငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ
အဆုဵဳ သတ်နိုင်ရန်
အထူဵသပဖငဴ်

၎င်ဵတို္ဓ၏

တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵ အာဵလုဵဳ သည်

ေဖာ်ပပခဲဴကကပါသည်။

အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵ နည်ဵမျိုဵစုဳပဖင်ဴ

ခွဲပခာဵမှု ပေပျာက်ေရဵဆိုငရ
် ာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (CEDAW)နှငဴ် ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴ အေရဵ
မျာဵ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (CRC) မျာဵတွင် လက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲဴကကပါသည်။ ထိ္ဓုအပပင်
အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအေနပဖငဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မဆ
ှု ိုင်ရာ
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ပုဳမှန်အစီရင်ခဳစာမျာဵအာဵ တင်ပပခဲဴကကဖပီဵ CEDAW၏ ပုဳမှန်ပပန်လည်သုဳဵသပ်ချက်မျာဵ တွင်
လည်ဵပါဝင်ခဲဴပါသည်။ အထူဵသပဖငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုနှင်ဴ ပတ်သက်၍
CEDAW

ေကာ်မတီ၏

အကကဳပပုသုဳဵသပ်ချက်မျာဵကိုလည်ဵ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်

ရွက်ခဲဴကကပါသည်။
၁၉၉၂ခုနှစ်တွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵ နည်ဵမျ ိုဵစုဳပဖင်ဴ ခွဲပခာဵမှုပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ
ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (CEDAW)ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီအေနပဖငဴ် အေထွေထွအကကဳပပုချက် အမှတ်(၁၉) အာဵ
စတင်ကျငဴ်သုဳဵခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵအေနပဖငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုသည် အမျိုဵ သမီဵ
မျာဵအေပ္ဒ ခွဲပခာဵဆက်ဆဳေသာ ပုဳစဳတစ်ခုပဖစ်သည်ဟု ထပ်ေလာင်ဵအတည်ပပုခဲဴဖပီဵ ယင်ဵအာဵ
အေပခခဳ၍ ၁၉၉၃ခုနှစ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵဆိုငရ
် ာ ေကကညာ
စာတမ်ဵ၏ အေသဵစိတ် အေပခခဳအချက်အလက်မျာဵကို ေရဵဆွဲခဲဴပါ သည်။ ထိေ
ု ကကညာစာတမ်ဵ
သည် နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအာဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ ကျူဵလွန်သူမျာဵအာဵ
အေရဵယူအပပစ်ေပဵနိုင်ေရဵအတွက် ဥပေဒမျာဵပပဌာန်ဵေဆာင်ရွက်ရန် ေတာင်ဵဆို တိုက်တွန်ဵခဲဴပါ
သည်။ ထိန
ု ှစ်တွင်ပင် ဗီယင်နာ ေကကညာစာတမ်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို ကမ္ဘောလုဳဵဆိုင်ရာ
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵညီလာခဳတွင် လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵခဲဴဖပီဵ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ
မည်သညဴ် အေပခအေနတွင်မဆို လျစ်လျူမရှုနိုင်ဟု ပပတ်သာဵစွာ ထုတ်ပပန်ခဲဴသည်5။ ၁၉၉၅ခုနှစ်
တွင်

ေဘဂျင်ဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်အာဵ

စတုတ္ထအကကိမ်ေပမာက်

ကမ္ဘောဴအမျိုဵသမီဵညီလာခဳတွင်

လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵခဲဴဖပီဵ အစိုဵရမျာဵနှင်ဴ ကဏ္ဍအာဵလုဵဳ မှ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ
ကာကွယ်ရန်နှင်ဴ ပေပျာက်ရန်အတွက် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ကကရန် တိုက်တွန်ဵခဲဴသည်။
၂၀၁၃ခုနှစ်တွင်ကျင်ဵပသည်ဴ (၅၇) ကကိမ်ေပမာက် Commission on the Status of Women
(CSW) အစည်ဵအေဝဵတွင် တက်ကကစွာပါဝင်ပခင်ဵနှငဴ် လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵပခင်ဵမှတဆငဴ် အာဆီယဳ

5

၁၉၉၃ခုနှစ် ဗီယင်နာ ေကြညာစာတမ်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳချြ်၊ စာပိဒ
ု ် ၁၈
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အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵသည် ယခုနှစ်မျာဵအတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ ဆက်
လက်ရင်ဆိုငေ
် ပဖရှင်ဵခဲဴကကပါသည်။

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵအေနပဖငဴ်

နိုငင
် တ
ဳ ကာ

ဆုဳဵပဖတ်ချက်မျာဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အေထွေထွညီလာခဳ၊ လူအ
္ဓ ခွင်ဴအေရဵေကာင်စီ၊
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊

ဖငိမ်ဵချမ်ဵေရဵနှငဴ်

လုခဳ ခုဳေရဵဆိုင်ရာ

ကုလသမဂ္ဂ

လုခဳ ခုဳေရဵေကာင်စီ

ဆုဳဵပဖတ်ချက်အမှတ် ၁၃၂၅၊ ၁၈၂၀၊ ၁၈၈၈ နှင်ဴ ၁၈၈၀၊ လူဦဵေရနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵရာ
အပပည်ပပည်ဆိုငရ
် ာ ညီလာခဳနှငဴ် အပခာဵေသာ လူအ
္ဓ ခွင်ဴအေရဵဆိုငရ
် ာ စာချုပ် စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ
လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ မကကာေသဵမီက အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် နိုငင
် ဳ
မျာဵအေနပဖငဴ် အာရှပစိဖိတ်ေဒသဆိုင်ရာ ေဘဂျင်ဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက် နှစ်(၂၀)ပပညဴ် ပပန်လည်
သုဳဵသပ်ပခင်ဵတွင်ပါဝင်ခဲဴဖပီဵ

ဝန်ကကီဵအဆငဴ်ေကကညာစာတမ်ဵမျာဵအာဵလည်ဵ

ေထာက်ခဳ

အတည်ပပုခဲဴပါသည်။
ထိစ
ု ာတမ်ဵတွင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ အဆုဵဳ သတ်ေစရန် အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
နှငဴ် ရည်မှန်ဵချက်မျာဵပါဝင်သညဴ် စဉ်ဆက်မပပတ် ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုပန်ဵတိုင်မျာဵတွင် ကျာဵ၊မတန်ဵတူ
ညီမျှေရဵနှငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵစွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှင်ဴတင်ေရဵအတွက် သီဵပခာဵပန်ဵတိုင် တစ်ခုအပဖစ်
လိအ
ု ပ်မှု အာဵ ထပ်ေလာင်ဵ အတည်ပပုထာဵပါသည်။6
စဉ်ဆက်မပပတ် ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုပန်ဵတိုင် အမှတ် (၅) ၏ ရည်မှန်ဵချက်မှာ “ကျာဵ၊ မ တန်ဵတူညီမျှေရဵနှင်ဴ
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှင်တ
ဴ င်ေရဵ” ပဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵတို္ဓမှာ
1) ေနရာတိုင်ဵရှိ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် မိန်ဵကေလဵမျာဵအာဵ ခွဲပခာဵဆက်ဆဳပခင်ဵပုဳစဳ အာဵလုဵဳ
အဆုဵဳ သတ်ေစရန်၊
2) လူကန
ု ်ကူဵပခင်ဵ၊

လိင်နှငအ
ဴ် ပခာဵေခါင်ဵပုဳပဖတ်ပခင်ဵမျာဵအပါအဝင်

အမျာဵပပည်သူနှင်ဴ

ပုဂ္ဂလက
ိ ကဏ္ဍမျာဵရှိ အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် မိန်ဵကေလဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵအာဵ
6

စဉ်ဆြ်မြပတ် ဖွဳ့ပဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵ ရည်မန
ှ ်ဵချြ်ပန်ဵတိင
ု ် ၏ ရည်မှန်ဵချြ်မျာဵအာဵ UN ဝြ်ဘ်ဆိုဒ်တင
ွ ် ကြညဴ်ရှုနိုင်သည်။

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

23

လုဵဳ ဝပေပျာက် ေစရန်၊
3) ကေလဵလက်ထပ်ထိမ်ဵပမာဵပခင်ဵ၊

အသက်မပပညဴ်ခင်

လက်ထပ်ထိမ်ဵပမာဵပခင်ဵ

နှငဴ်

အတင်ဵအဓမ္မ လက်ထပ်ထိမ်ဵပမာဵပခင်ဵမျာဵ နှငဴ် အမျိုဵသမီဵလိငအ
် ဂေါ ပဖတ်ေတာက်ပခင်ဵ
စသညဴ် အန္တရာယ်ရှိေသာ အေလဴအကျငဴ်မျာဵအာဵလုဳဵအာဵ ဖယ်ရှာဵေစရန်၊
4) အစိုဵရအလုပ်အကိုင်မျာဵ၊ အေပခခဳအေဆာက်အအုဳမျာဵနှင်ဴ လူမှုကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်
ေရဵ မူဝါဒမျာဵ ချမှတ်ပခင်ဵပဖငဴ် လုပ်ခလစာ မရရှိေသာ ပပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှငဴ် အိမ်ေထာင်
ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴ ေရှာက်ေရဵ အလုပ်မျာဵအာဵ အသိအမှတ်ပပုကာ တန်ဖိုဵထာဵေစရန်၊
5) နိုငင
် ေ
ဳ ရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵရာ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ချပခင်ဵမျာဵတွင် အဆငဴအ
် ာဵလုဳဵ၌
အမျိုဵသမီဵမျာဵအေနပဖငဴ် အပပညဴ်အဝ ထိေရာက်စွာပါဝင်ေစရန်နှငဴ် တန်ဵတူညီမျှေသာ
ေခါင်ဵေဆာင်မှု အခွငဴ်အေရဵမျာဵအာဵ ရရှိေစရန်၊
6) လူဦဵေရနှင်ဖ
ဴ ့ွဳ ဖဖိုဵတိုဵတက်မှုဆိုငရ
် ာ အပပည်ပပည်ဆိုငရ
် ာညီလာခဳ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်
မှု အစီအစဉ်၊ ေဘဂျင်ဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်နှင်ဴ ၎င်ဵညီလာခဳမျာဵ၏ ေဆွေနွဵသုဳဵသပ်ချက်မှ
ထွကေ
် ပ္ဒလာသညဴ်ရလဒ်မျာဵအရ
ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ

သေဘာတူညီခဲဴသညဴ်

မျိုဵဆက်ပွာဵဆိုင်ရာအခွင်ဴအေရဵမျာဵအာဵ

လိင်နှငဴ်မျိုဵဆက်ပွာဵဆိုင်ရာ
အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵလုဳဵ

လက်လှမ်ဵမှေ
ီ စရန်၊
7) အာဆီယဳနိုငင
် ဳမျာဵ၏

ပပဌာန်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ

အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵ

စီဵပွာဵေရဵ

အရင်ဵအပမစ်မျာဵကို တန်ဵတူအခွင်ဴအေရဵေပဵရန်သာမက ေပမယာနှင်ဴအပခာဵပစ္စည်ဵဥစ္စာ
ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဘဏ္ဏာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှု၊ အေမွနှင်ဴသဘာဝအရင်ဵအပမစ်မျာဵကို ပိုင်ဆိုငခ
် ွငဴ်နှငဴ်
ထိန်ဵချုပ်ခွငဴ် ရရှိေစရန် ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ပပုလုပ်ေစရန်၊
8) အမျိုဵသမီဵမျာဵစွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှင်တ
ဴ င်ရာတွင် အကျိုဵရှိေစမညဴ် နည်ဵပညာမျာဵ၊ အထူဵ
သပဖငဴ် သတင်ဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာမျာဵအာဵ ပိုမိုထိေရာက်စွာ အသုဳဵချ ေစရန်၊
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9) ကျာဵ၊မ

တန်ဵတူညီမျှမှုပမှင်တ
ဴ င်ေရဵနှငဴ်

မိန်ဵကေလဵမျာဵအာဵ
ပပဌာန်ဵနိုင်ေသာ

အဆငဴ်အာဵလုဵဳ ရှိ

စွမ်ဵရည်ပမှင်တ
ဴ င်ေရဵအတွက်

ဥပေဒမျာဵအာဵ

ချမှတ်ပခင်ဵအာဵပဖငဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်

ခိုင်မာေသာမူဝါဒမျာဵနှငဴ်
ပိုမိုခိုငမ
် ာေသာမူဝါဒမျာဵအာဵ

ချမှတ်ကာ လိက
ု ်နာကျငဴ်သုဳဵေစရန် တို္ဓပဖစ်သည်။
၂၀၁၃ခုနှစ်တွင်ကျင်ဵပသည်ဴ (၅၇) ကကိမ်ေပမာက် Commission on the Status of Women
(CSW) အစည်ဵအေဝဵတွင် အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵအေနပဖငဴ် တက်ကကစွာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲဴ
ပါ သည်။

(ခ)ေဒသတွင်ဵ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအေနပဖငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု
ပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာ အာဆီယဳေကကညာစာတမ်ဵကို ထုတ်ပပန်နိင
ု်ေရဵအတွက် စုစည်ဵေဆွဵေနွဵ
ခဲဴကကဖပီဵေနာက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ နှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု
ပေပျာက်ေရဵေကကညာစာတမ်ဵကို

ထုတ်ပပန်ခဲဴပါသည်။

ဤေကကညာစာတမ်ဵသည်

အာဆီယဳ

အေနပဖငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်မျာဵအာဵ
ထပ်ေလာင်ဵအတည်ပပုပခင်ဵပဖစ်သညဴ်အပပင် ယင်ဵအေနပဖငဴ် အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵ အကကာဵ
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက်လည်ဵ စီမဳချက်တစ်ခုပဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵစီမဳချက်ပါ

ACWC နှငဴ်

ACW ၏ EVAW ဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵနှငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ
အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ ေပဖရှင်ဵရန်အတွက် ေဒသဆိုင်ရာ ကကိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျာဵ အာဵ ေကာင်ဵ
လာေစပခင်ဵသည် ACWC နှငဴ် ACW တိ၏
ု္ဓ
လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်တွင်
ပါဝင်ပါသည်။

ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵအပဖစ်

၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၅ရက်ေန့ ရန်ကုန်ဖမို့တွင် ကျင်ဵပသညဴ်

ပထမဦဵဆုဳဵေသာ ACWC နှငဴ် ACW ပူဵတွဲအစည်ဵအေဝဵတွင် အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ အမျ ိုဵ
သမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵ အာဵ
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အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အတွက် ေဒသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်တစ်ခုအာဵ ပူဵေပါင်ဵေရဵဆွဲရန်
သေဘာတူညီခဲဴကကသည်။

အာဆီယဳေဒသဆိုင်ရာ

ပေပျာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်(ASEAN

RPA

on

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ
EVAW)

အေနပဖငဴ်

အကကမ်ဵဖက်မှု

အာဆီယဳေဒသတွငဵ်

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှင်က
ဴ ေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵအာဵ
ေဒသဆိုင်ရာနှငဴ် နိုင်ငဳအဆငဴ်အေကာင် အထည်ေဖာ်မှုမျာဵအာဵ လမ်ဵညွှန်မှုေပဵနိုငရ
် န်အတွက်
တိကျေသာ စီမဳချက်မျာဵချမှတ်နို်
ငခဲဴပါသည်။
ထိ္ဓအ
ု ပပင် အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအေနပဖငဴ် EVAWဆိုင်ရာ အပခာဵေသာ တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွက်
ချက်မျာဵ ပဖစ်သညဴ် ကျာဵ၊ မေရဵရာတန်ဵတူညီမျှေရဵနှငဴ် အမျိုဵသမီဵ စွမ်ဵပကာဵပမှင်တ
ဴ င်ေရဵ
တို္ဓအာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
၎င်ဵတွင်

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်

ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

လူကန
ု ်ကူဵမှုဆိုင်ရာ

အာဆီယဳ

ေကကညာစာတမ်ဵ (၂၀၀၄)၊ အာဆီယဳ လူမှုေရဵ-ယဉ်ေကျဵမှု အသိုက်အဝန်ဵ (ASCC) လုပ်ငန်ဵ
စီမဳချက် (၂၀၀၄) နှငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ လူကန
ု ်ကူဵမှုဆိုင်ရာ အာဆီယဳ
ေကကညာစာတမ်ဵ (၂၀၁၃) တို္ဓပါဝင်သည်။

၅။

အာဆီယဳေဒသဆိုင်ရာ

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

စီမဳချက်ေရဵဆွဲမှုနှငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုအတွက် လမ်ဵညွှန်ချက် အေပခခဳ သေဘာတရာဵမျာဵ
အာဆီယဳနိုငင
် ေ
ဳ ရဵနှငဴ်လခုဳ ခုဳေရဵမဏ္ဍိုင်၊
ယဉ်ေကျဵမှုမဏ္ဍိုင်

အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵမဏ္ဍိုင်၊

သုဳဵခုလဵုဳ အေပ္ဒတွင်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အာဆီယဳလူမှုေရဵနှင်ဴ
အကကမ်ဵဖက်မှုသည်

အကျိုဵသက်ေရာက်ေသာေကကာငဴ် ထိမ
ု ဏ္ဍိုင်သုဳဵခုလုဳဵသည်လည်ဵ အကကမ်ဵဖက်မှုအဆုဵဳ သတ်ရန်
အတွက်

တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွက်ေနကကပါသည်။

အာဆီယဳ

RPAအေနပဖငဴ်

၂၀၁၃ခုနှစ်၊

၂၃

ကကိမ်ေပမာက် အာဆီယဳ ထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵတွင် အာဆီယဳ ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ အတည်ပပုခဲဴ

26

သညဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်

ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာ

အာဆီယဳေကကညာစာတမ်ဵကို ေဒသအဆငဴ်နှငဴ် နိုငင
် ဳအဆငဴ် တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုအာဵ
လမ်ဵညွှန်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုေကကညာစာတမ်ဵပါ ကတိကဝတ်မျာဵအာဵ နိုငင
် န
ဳ ှင်ေ
ဴ ဒသ
ဆိုင်ရာအေကကာင်ဵအရာနှငဴ် အေပခအေနမျာဵနှငဴ်အညီ အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုငင
် ဳမျာဵမှ ေဒသအဆငဴ်
နှငဴ် နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ် နည်ဵဗျူဟာမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ချမှတ်ခဲဴကကပါသည်။
အာဆီယဳ RPAသည် အာဆီယဳ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏ စဉ်ဆက်မပပတ်ဖွဳ့ဖဖိုဵမှု ပန်ဵတိုင်၊ အထူဵ
သပဖင်ဴ ကျာဵ၊ မတန်ဵတူညီမျှေရဵနှငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵ စွမ်ဵပကာဵပမှငဴ်တင်ေရဵပန်ဵတိုင် ေအာင်ပမင်
စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန်အတွက်

ပဳဴပိုဵေပဵမည်ပဖစ်ပါသည်။

အာဆီယဳ

RPAအေနပဖငဴ်

၂၀၁၄ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပသညဴ် “Asian and Pacific Conference on
Gender Equality and Women’s Empowerment: Beijing +20 Review” ညီလာခဳတွင်
ချမှတ်ခဲဴသညဴ် ဝန်ကကီဵအဆငဴ်ေကကညာစာတမ်ဵ၌ ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၏ ကတိကဝတ်ပပုမှုမျာဵအာဵ
အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵ လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် မျာဵစွာ အေထာက်အကူ
ပပုခဲဴပါသည်။
အာဆီယဳ RPAသည် ထိပ
ု ူဵတွဲကတိကဝတ်ပပုမှုမျာဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုတစ်ခုပဖစ်ဖပီဵ
ယင်ဵအာဵ ေအာက်ပါလမ်ဵညွှန်ချက် အေပခခဳသေဘာတရာဵမျာဵအေပ္ဒ အေပခခဳေရဵဆွဲထာဵပါ
သည်။

(က) လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵအေပခပပု နည်ဵလမ်ဵမျာဵ
အာဆီယဳေဒသအတွင်ဵရှိ လူမျာဵအာဵလုဵဳ သည် အကကမ်ဵဖက်မှုနှင်ဴ ခွဲပခာဵဆက်ဆဳမှု ကင်ဵေသာ
ဘဝမျာဵကို ရပိုငခ
် ွငဴ်ရှိသည်။ နိုငင
် မ
ဳ ျာဵသည် ထိက
ု ဲဴသို္ဓ ရပိုငခ
် ွငဴ် ရရှိေစရန်နှငဴ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ
အေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေစရန် အဓိကတာဝန်ရှိသူမျာဵပဖစ်ပါသည်။ အမျိုဵသမီဵမျာဵ အေပ္ဒ
အကကမ်ဵဖက်မပ
ှု ေပျာက်ေစေရဵအတွက် လူအ
္ဓ ခွငဴ်အေရဵအေပခပပုနည်ဵလမ်ဵဆိုသည်မှာ အကကမ်ဵ
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ဖက်ခဳရသူမျာဵနှငဴ် အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူမျာဵအာဵ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ် ေပဖရှင်ဵရန်
နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ရရှိေစပခင်ဵပဖငဴ် စွမ်ဵပကာဵပမှင်တ
ဴ င်ေပဵရန်နှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏ လူအခွင်အ
ဴ ေရဵမျာဵကို
ပပန်လည်ရယူရန် အာဵေပဵဖပီဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵနှငဴ် အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်သူမျာဵ အာဵလုဵဳ ကို
တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ ကျာဵ၊ မ တန်ဵတူအေလဵထာဵရှုပမင်၍ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူကို ဦဵစာဵေပဵသညဴ်
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ေပဵအပ်ရန် တာဝန်ရိှ ပါသည်။ အဆိုပါ သေဘာတရာဵမျာဵကို CEDAW တွင်
လည်ဵ

အေလဵေပဵပပဌာန်ဵထာဵပါသည်။

ထိက
ု ဲဴသို္ဓနည်ဵလမ်ဵမျာဵတွင်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ ဥပေဒမျာဵ၊ မူဝါဒမျာဵနှငဴ် တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ
တွင် လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵဆိုငရ
် ာ စဳနှုန်ဵမျာဵ ထညဴ်သွင်ဵနိုင်ရန် တက်ကကစွာ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှင်ဴ
အချင်ဵချင်ဵ အမှီသဟဲပပုေနရပခင်ဵနှငဴ် ဆက်နွယ်ေနသညဴ် လူအ
္ဓ ခွငဴ်အေရဵ သေဘာသဘာဝကို
သိရှိလက်ခဳပခင်ဵမျာဵ ပါဝင်သည်။ ၎င်ဵတွင် ကျာဵ၊ မ တန်ဵတူညီမျှမှုမရှိပခင်ဵမျာဵ၏ အေပခခဳ
အေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵပဖစ်သည်ဴ မညီမျှေသာ လုပ်ပုင
ိ ်ခွင်ဴအာဏာ ဆက်နွယ်မှုမျာဵ၊ ကျာဵ၊ မဆိုင်
ရာ ခွဲပခာဵဆက်ဆဳေသာ စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် တရာဵေသအပမင်မျာဵအာဵ ေပဖရှင်ဵပခင်ဵအပပင် ကျာဵ၊ မ
တန်ဵတူညီမျှမှုအာဵ ပမှငဴ်တင်ေပဵပခင်ဵ၊ လူအ
္ဓ ခွင်ဴအေရဵမျာဵကို သိရှိလက်ခဳပခင်ဵ၊ ကာကွယ်ပခင်ဵ နှငဴ်
တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမျာဵ

အာဵလုဵဳ တွင်

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ

မိန်ဵကေလဵမျာဵမှ

အပပညဴ်အဝထိေရာက်စွာ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေစရန် တို္ဓပါဝင်သည်။ မကကာခဏဆိုသလိုပင် အမျ ိုဵ
သမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ လူမှုဓေလဴမျာဵ၊ ဘာသာေရဵအယူနှင်ဴ တန်ဖိုဵမျာဵ အေပ္ဒ
ကိုဵကာဵ၍ မှန်ကန်ေကကာင်ဵ ပပသေလဴရှပ
ိ ါသည်။ ထိက
ု ဲဴသို္ဓ ပဖစ်ရပ်မျာဵေကကာင်ဴ နိုငင
် ဳမျာဵ အေန
ပဖငဴ် “အမျ ိုဵသာဵမျာဵနှငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအတွက် တရာဵေသသတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အခန်ဵ ကဏ္ဍ
မျာဵ သို္ဓမဟုတ် နှစ်ဦဵစလုဵဳ ၏ သာလွန်ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် နိမဴ်ကျပခင်ဵဆိုင်ရာ အေတွဵ အေခ္ဒ မျာဵ
အေပ္ဒ အေပခခဳထာဵသညဴ် မလိုမုန်ဵထာဵမှုမျာဵ၊ ဓေလဴထဳဵု တမ်ဵမျာဵနှငဴ် အပခာဵေသာ အေလဴ
အကျငဴ်မျာဵအာဵလုဵဳ ပေပျာက်ေစရမည်ဟူေသာ အပမင်ပဖငဴ် အမျိုဵသာဵမျာဵနှငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏
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လူမှုေရဵနှငဴ် ယဉ်ေကျဵမှု အပပုအမူပစ
ုဳ ဳမျာဵအာဵ ေပပာင်ဵလဲရန်” အေရဵကကီဵပါသည်။7

(ခ) ကဏ္ဍစုဳ၊ နည်ဵလမ်ဵစုဳပဖငဴ် ချဉ်ဵကပ်ပခင်ဵ
အာဆီယဳအတွင်ဵရှိ ကဏ္ဍစုဳ၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီသည် အမျ ိုဵသမီဵ
မျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ရန်အတွက်

တာဝန်ရိှပါသည်။

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုသည် မတူညီေသာ အဆငဴ်မျာဵ၌ အေပခခဳအေကကာင်ဵမျာဵ တည်ရှိေနသညဴ် ရှုပ်ေထွဵ
ေသာ

ပပဿနာတစ်ခု

ပဖစ်သညဴ်အေလျာက်

အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ

ကာကွယ်ရန်နှင်ဴ

တုဳ္ဓပပန်

ေဆာင်ရွက်ရန်မှာ နိုငင
် ဳအတွင်ဵရှိ ကဏ္ဍအာဵလုဳဵ၏ အပပညဴ်အဝ ပါဝင်မှုရှိရန်နှငဴ် နည်ဵလမ်ဵစုဳပဖငဴ်
ချဉ်ဵကပ်ေဆာင်ရွက်ရန်

လိအ
ု ပ်ပါသည်။

၎င်ဵတို္ဓတွင်

ပညာေရဵ၊

ကျန်ဵမာေရဵ၊

ရဲတပ်ဖွဲ့၊

တရာဵေရဵစနစ်၊ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵ ကဏ္ဍတို္ဓ ပါဝင်ဖပီဵ အပခာဵကဏ္ဍ မျာဵ
လည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ အမျိုဵသာဵအဆငဴ်နှင်ဴ ေဒသဆိုင်ရာအဆငဴတ
် ို္ဓရှိ ကဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ ေအဂျင်စီ
မျာဵအာဵလုဵဳ သည် ချ ိတ်ဆက်မှုရှိသညဴ် စနစ်တစ်ခုပဖငဴ် အတူတကွ လုပ်ကင
ို ေ
် ဆာင်ရွက်ကကရန်
လိအ
ု ပ်ပါသည်။ ထိ္ဓုအပပင် နိုငင
် တ
ဳ ကာ စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵနှင်အ
ဴ ညီ ပပညဴ်စုဳ၍ ချ ိတ်ဆက်မှုရှိသညဴ်
ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳ မူဝါဒမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵမျာဵ၊ စနစ်မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေရဵဆွဲအေကာင် အထည်
ေဖာ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရေအဂျင်စီမျာဵ၊ NGO မျာဵ၊ ပုဂ္ဂလက
ိ
ကဏ္ဍမျာဵနှငဴ် အပခာဵ
ေသာလုပင
် န်ဵေဆာင်ရွက်သူမျာဵကို စုစည်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစပခင်ဵပဖငဴ် ၎င်ဵတို၏
္ဓ
တာဝန်ရှိမှု
ကိုလည်ဵ ပိုမိုသိပမင်လာေစနိုင်မည် ပဖစ်ပါသည်။

(ဂ) သက်ေသအေပခပပု နည်ဵလမ်ဵ
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ ကာကွယ်ရန်နှငဴ် တိုက်ဖျက်ရန် ေရဵဆွဲ အေကာင်

7

၁၉၇၉ ခုနှစ် အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵအာဵ နည်ဵမျုဵစု
ိ ဳြဖင်ဴ ခွြဲ ခာဵမှုပေပျာြ်ေရဵဆိုင်ရာ ြုလသမဂ္ဂြွန်ဗင်ဵရှင်ဵ
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အထည် ေဖာ်ထာဵသညဴ် မူဝါဒမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵမျာဵနှငဴ် နည်ဵဗျူဟာမျာဵအာဵလုဳဵ သည် အမျိုဵသမီဵ
မျာဵ၊ အထူဵသပဖငဴ် ဖယ်ကျဉ်ခဳအုပ်စုမျာဵနှငဴ် ကဏ္ဍစုဳရှိ အမျိုဵသမီဵမျာဵထဳမှ လက်ေတွ့ကျသညဴ်
သက်ေသမျာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှိသညဴ် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုမျာဵအေပ္ဒတွင် အေပခခဳရမည်ပဖစ်ပါသည်။
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု၏ ကျယ်ပပန့်မှုနှငဴ် အကျိုဵ သက်ေရာက်မှုဆိုင်ရာ သက်ေသ
မျာဵသည် သီဵပခာဵပုဳမှန် ေကာက်ယူသညဴ် အချက်အလက်မျာဵနှငဴ် အပခာဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵမှတဆငဴ်
စုေဆာင်ဵနိုင်သညဴ်အပပင် ဆက်တိုက်လုပ်ေဆာင်ေနသညဴ် ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုပခင်ဵနှင်ဴ အကဲပဖတ်
ဆန်ဵစစ်ပခင်ဵတို္ဓမှေန၍

တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမျာဵ၏

သက်ေရာက်မှုနှငဴ်

အကျိုဵရှိမတ
ှု ို္ဓအာဵ

စစ်ေဆဵနိုငပ
် ါသည်။

(ဃ) အေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ
အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵသည် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု ပေပျာက်ေစရန် အတွက်
အေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။ ဆိုလုိသည်မှာ နိုငင
် ဳမျာဵအေနပဖငဴ် အမျိုဵသမီဵ
မျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ

တာဵဆီဵရန်၊

ကာကွယ်ရန်၊

အေရဵယူရန်နှငဴ်

အကကမ်ဵ

ဖက်ခဳရသူမျာဵ/ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူမျာဵအတွက် ပပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် ေပဵ
နိုငရ
် န်တို္ဓအတွက် ထိက
ု ်သငဴ်ေသာ လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ လုပ်ေဆာင်သွာဵမည်ဟု ကတိကဝတ်
ပပုထာဵပါသည်။

(င) မိတ်ဖက်မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမျာဵ
ဤ အာဆီယဳ RPA အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵသည် သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယဳ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရနှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ ေအဂျင်စီမျာဵ၊ အရပ်ဖက် လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊
လူအ
္ဓ စုအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမျာဵအပပင် နိုငင
် ဳအဆငဴ်၊ ေဒသအဆငဴ်နှငဴ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵလုဵဳ မှ အဓိပ္ပါယ်ပပညဴ်ဝေသာ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုနှင်ဴ မိတ်ဖက်လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ
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လိအ
ု ပ်ပါသည်။ အဆိုပါ မိတ်ဖက်လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵတွင် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/ အသက်ရှင်
ကျန်ရစ်သူမျာဵနှငဴ် ဖယ်ကကဉ်ခဳ ထာဵရေသာ/ ထိခိုက်လွယ်ေသာ အုပ်စုမျာဵမှ အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏
အသဳမျာဵ

ပါဝင်သငဴ်ပါသည်။

တည်ေဆာက်ေပဵပခင်ဵ၊

ဤလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်အေပ္ဒ

ပါဝင်လုပ်ေဆာင်သူအာဵလုဵဳ ၏

ကျယ်ပပန့်သညဴ်တာဝန်ရှိမှုအာဵ

ဗဟုသုတနှငဴ်

ကျွမ်ဵကျင်မှုမျာဵကို

ေကာင်ဵမွန်စွာ အသုဳဵချနိုငပ် ခင်ဵ၊ သက်ဆိုင်သူမျာဵအာဵလုဳဵ အတူတကွ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်
မှုရှိေစပခင်ဵတို္ဓသည် ထိေရာက်ေသာ ကကိုတင်ကာကွယ်တာဵဆီဵပခင်ဵနှင်ဴ တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်မှု
ဆိုင်ရာ နည်ဵဗျူဟာမျာဵပဖစ်ေစေရဵအတွက် မရှိမပဖစ် အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ ပဖစ်ပါ သည်။
၆။ အချ ိန်သတ်မှတ်ချက်
အာဆီယဳ RPA သည် အာဆီယဳ အသိုက်အဝန်ဵလမ်ဵပပေပမပုဳ (၂၀၁၆-၂၀၂၅) နှငအ
ဴ် ညီ (၂၀၁၆ မှ
၂၀၂၅ အထိ ၁၀ နှစ်တာကာလအထိ အကျုဳဵဝင်ပါသည်။
၇။ မူဝါဒထုတ်ပပန်ချက်နှငဴ် မူလရည်မှန်ဵချက်
အာဆီယဳသည် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ နည်ဵမျိုဵစုဳပဖငဴ် အကကမ်ဵဖက်မှုကို လုဵဳ ဝလက်မခဳသညဴ်
(Zero Tolerance)မူဝါဒရှိပါသည်။ အာဆီယဳသည် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ
လူအ
္ဓ ခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုဟုသတ်မှတ်၍

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

နည်ဵမျ ိုဵစုဳပဖငဴ်

အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်သွာဵ ေစရန်အတွက် ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွက်သွာဵရန် ဆုဳဵပဖတ်ခဲဴပါသည်။
ထိ္ဓေ
ု ကကာငဴ်

ဤစီမဳချက်၏

မူလရည်မှန်ဵချက်သည်

အာဆီယဳတွင်

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

နည်ဵမျ ိုဵစုဳပဖငဴ် အကကမ်ဵဖက်မှု ပေပျာက်သွာဵေစရန်ပဖစ်သည်။
၈။ ရည်မှန်ဵချက်
ဤအာဆီယဳ RPA ၏ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵမှာ
1။ အာဆီယဳအေနပဖငဴ် EVAW ၏ မူဝါဒမျာဵကို ခိုင်မာေအာင်တည်ေဆာက်ရန်နှငဴ် မဏ္ဍိုင်
မျာဵ၊ ကဏ္ဍမျာဵအာဵလုဵဳ အတွက် စဉ်ဆက်မပပတ် ပဳဴပိုဵမှုေပဵရန်
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2။ နိုငင
် ဳအဆငဴ် EVAW ဥပေဒမူေဘာင်နှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵဆိုငရ
် ာ ယန္တရာဵမျာဵမှ အာဆီယဳ
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳ တစ်ခုချင်ဵစီအတွက် ထိေရာက်ေသာ ကာကွယ်တာဵဆီဵသညဴ် ဝန်ေဆာင်မှု
မျာဵ ေထာက်ပဳဴရန်။
၉။ အဓိကမဟာဗျူဟာမျာဵနှငဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ
အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုကိုအဆုဵဳ သတ်ရန်အတွက် ကကိုတင်
တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ တုပဳ္ဓ ပန် ေဆာင်ရွက်ေရဵ နှစ်ခုလုဳဵပါဝင်သညဴ် စဉ်ဆက်မပပတ် ညှိနှိုင်ဵ
ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှုမျာဵ ပပုလုပ်ရန်လအ
ို ပ်ပါသည်။ ယင်ဵအေနပဖငဴ် ရှုပ်ေထွဵ
ေသာအေပခခဳအကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵနှငဴ် အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵသို္ဓ ဦဵတည်ပခင်ဵကို ေပဖရှငဵ် ပခင်ဵမပပုမီ
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ တာဵဆီဵရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကကမ်ဵဖက်မှု ခဳရသူ
မျာဵ/ရှင်သန်လွတ်ေပမာက်လာသူမျာဵ အာဵလုဳဵ၏ ေရတိုနှငဴ် ေရရှည်လိုအပ်ချက်မျာဵကို အဆငဴ်
မီေသာ အေထာက်အပဳဴဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို အပပညဴ်အဝရရှိနိုငရ
် န် လိအ
ု ပ်ပါသည်။

ပပစ်မှုကျူဵ

လွန်သူမျာဵကို ထိေရာက်စွာတရာဵစီရင်နိုငရ
် န်နှငဴ် ဥပေဒမူေဘာင်မျာဵအာဵ အပပညဴ်အဝ အေကာင်
အထည်ေဖာ်ရန်နှင်ဴ လက်ခဳကျင်ဴ သုဳဵရန်လည်ဵ လိအ
ု ပ်ပါသည်။ ဆိုလုိသည်မှာ သက်ဆိုငရ
် ာ ဦဵစီဵ
ဌာနမျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵလုဵဳ အေနပဖငဴ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵ
ဖက်မက
ှု ိစ္စရပ်မျာဵကို ဆီေလျာ်စွာတုဳ္ဓပပန်နိုင်ရန်အတွက် စွမ်ဵရည်နှငဴ် ဗဟုသုတရှိေစရန်နှင်ဴ အတူ
တကွပူဵေပါင်ဵနိုင်ေစရန် ပဖစ်ပါသည်။

ေနာက်ဆုဳဵအေနပဖငဴ် ထိေရာက်ေသာ အမျိုဵသမီဵမျာဵ

အေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵမူေဘာင်သည် သက်ေသသာဓကမျာဵအေပ္ဒတွင်
အေပခခဳသညဴ်

တာဵဆီဵကာကွယ်ပခင်ဵနှငဴ်တုဳ္ဓပပန်ပခင်ဵမဟာဗျူဟာမျာဵပဖစ်ေစေရဵအတွက်

လုဳ

ေလာက်ေသာအချက်အလက်၊ သုေတသန နှငဴ် ေစာငဴ်ကကညဴ်မှုလိုအပ်ပါသည်။ ထိ္ဓပု ပင် ကကိုတင်
တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ

တုဳ္ဓပပန်မယ
ှု န္တရာဵမျာဵသည်

၎င်ဵတို္ဓ၏ထိေရာက်မှုကို

ဆန်ဵစစ်ရန်

စနစ်တကျ ေစာငဴ်ကကညဴ်ကကပ်မတ်မှုနှငဴ် အကဲပဖတ်ဆန်ဵစစ်မှုမျာဵ လိုအပ်ပါသည်။ ကကိုတင် တာဵ
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ဆီဵကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ

တုဳ္ဓပပန်ေရဵမဟာဗျူဟာမျာဵသည်

ေပမပပင်အေပခအေနမှ

မည်သညဴ်

ေပပာင်ဵလဲမှုမျာဵကိုမဆို တုဳ္ဓပပန်နိုငရ
် န်အတွက် စဉ်ဆက်မပပတ်သငဴ်ေလျာ်ေအာင် ပပင်ဆင်ရန်
လိအ
ု ပ်ပါသည်။
အာဆီယဳ

RPA

အေနပဖငဴ်

ထိေရာက်မှုရှိဖပီဵ

ညှိနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်မှုရှိသညဴ်

မဟာဗျူဟာမျာဵ၊

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/ရှင်သန်လွတ်ေပမာက်လာသူမျာဵအာဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရပခင်ဵမှ ကာကွယ်
ေပဵမှု၊

ဥပေဒမူေဘာင်ကို

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ခိုင်မာေစမှု၊

တစ်ဦဵချင်ဵနှင်ဴ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏

စွမ်ဵရည်ကို အာဵေကာင်ဵေစမှု၊ ပုဳမှန်ပပန်လည်သုဳဵသပ်ပခင်ဵမှတစ်ဆငဴ် အချက်အလက်မျာဵကို
စုေဆာင်ဵမှုနှင်ဴ ေစာငဴ်ကကညဴ်ကကပ်မတ်မှုစသညဴ် မဟာဗျူဟာမျာဵကို လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵပါသည်။
ထိ္ဓေ
ု ကကာငဴ် EVAW နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ် RPA သည် ေဒသအဆငဴ်နှင်ဴ နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်တွင် ေအာက်
ေဖာ်ပပပါ အဓိကလုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ အကျုဳဵဝင်ဖပီဵ ေဒသအဆငဴ်နှင်ဴ နိုင်ငဳအဆငဴ်အေပခအေန မျာဵ
နှငအ
ဴ် ညီ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ပဖစ်သည်။

လုပ်ေဆာင်မှု ၁။ ကကိုတင်တာဵဆီဵကာကွယ်ပခင်ဵ
၁။ နိုငင
် တ
ဳ ကာနှငဴ် ပပည်တွင်ဵရှိ အကျိုဵသက်ေရာက်မှု အမျာဵဆုဳဵနည်ဵဗျူဟာမျာဵ ကို အေပခပပု
ထာဵသညဴ်မူဝါဒမျာဵနှငဴ်စီမဳချက်မျာဵအပါအဝင် ကကိုတင်တာဵဆီဵကာကွယ်မှုနှင်ဴ တုဳ္ဓပပန် ေဆာင်
ရွက်မှုမျာဵ ေပါင်ဵစပ်ထာဵေသာ အလုဳဵစုဳပါဝင်သညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု ဆိုင်ရာ
နိုငင
် ဳအဆငဴ် မူေဘာင် တစ်ရပ်အာဵ ေရဵဆွဲရန် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)။
၂။

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှု

မူေဘာင် တစ်ရပ်
ပပည်တွငဵ် ၊

ကကိုတင်တာဵဆီဵကာကွယ်ပခင်ဵဆိုင်ရာ

ေရဵဆွဲပခင်ဵနှငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵတို္ဓတွင်

ပပည်ပမှ

ဆန်ဵသစ်တီထွင်ထာဵသညဴ်

လမ်ဵညွှန်မှုေပဵနိုင်ရန်

အေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵမျာဵကိုအေပခခဳထာဵသညဴ်
နည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊

ေရဵဆွဲ၍ပဖန့်ေဝေပဵရန် (ေဒသဆိုင်ရာ အဆငဴ်)။

နိုငင
် ဳအဆငဴ်

ေဒသဆိုင်ရာ

လက်စွဲစာအုပ်မျာဵနှင်လ
ဴ မ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအာဵ
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၃။

အကကမ်ဵဖက်မှုကင်ဵဖပီဵ

လူမှုစဳနှုန်ဵမျာဵအာဵ
သတင်ဵမီဒီယာဆိုငရ
် ာ
အသုဳဵပပု၍

ေလဵစာဵမှုရှိသညဴ်

ေပပာင်ဵလဲရာတွင်

ဆက်ဆဳေရဵမျာဵ

အထူဵသပဖငဴ်

နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်

အထည်ေဖာ်၍

အကဲပဖတ်ရန်။

လက်ရှိပပည်သူလူထုဿီဵတည်ေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵကို

သက်ေသအေထာက်အထာဵခိုင်လုဳသညဴ်

ယဉ်ေကျဵမှုဓေလဴမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍

ပဖစ်ေပ္ဒလာေရဵအတွက်

အေကကာင်ဵအရာအေပ္ဒ

အသိပညာပမှငဴ်တင်ေပဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ
အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ

ထိေရာက်စွာ
မူတည်သညဴ်

ေရဵဆွဲအေကာင်
ရည်ညန
ွှ ်ဵေသာ

အသိပညာပမှငဴ်တင်ေရဵပွဲမျာဵတွင် အကကမ်ဵဖက်သူမျာဵအတွက် ပပစ်ဒဏ်အမျိုဵအစာဵမျာဵသာမက
ကျာဵ-မ မညီမျှမှု၊ ခွဲပခာဵ ဆက်ဆဳမှုဆိုင်ရာစဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် အပခာဵပတ်သက်ေနသညဴ်အချက်မျာဵ၏
အေပခခဳအေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵ နိုင်သည်။ နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴန
် ှင်ဴ ေဒသဆိုင်ရာအဆငဴ်မျာဵ)
၄။

အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵအာဵ

သတင်ဵေပဵပို္ဓပခင်ဵနှငဴ်

လက်လှမ်ဵမီရရှိပခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ်
အေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှု

တရာဵေရဵနှင်အ
ဴ ပခာဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵသာမက

ပဖစ်ပွာဵပခင်ဵနှငဴ်အမျိုဵအစာဵမျာဵ၊

အမျိုဵသမီဵမျာဵ

ယင်ဵအကကမ်ဵဖက်မှုေကကာငဴ်

နှငစ
ဴ် ီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒမျာဵနှင်ဴ မူဝါဒမျာဵကို

လူမှုေရဵ
ေဒသ

ေပဵအေထာက်အကူပပုပစ္စည်ဵမျာဵ ပပုစုပဖန့်ေဝေပဵရန်။ အဆိပ
ု ါ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ်
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

ဘာသာစကာဵပဖငဴ် ေရဵသာဵထာဵမှုမျာဵအပါအဝင် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ် အသိပညာ

အသိပညာေပဵ အေထာက် အကူပပုပစ္စည်ဵမျာဵသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ၊ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်
သူမျာဵ ၏ စိတ်ဒဏ်ရာမျာဵ ေလျှာဴချရန်၊ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုကို လက်ခဳကျငဴ်
သုဳဵမှုအာဵ ပေပျာက်ရန်နှငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ အမျိုဵသာဵမျာဵ၏ ေကာင်ဵမွန်၍ စိတ်ခွန်အာဵ
ပဖစ်ေစေသာ

ဘဝဇာတ်လမ်ဵေကာင်ဵမျာဵအာဵ

ေပပာင်ဵလဲမှု၏

အေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵအပဖစ်
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အသုဳဵပပုကာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် ရည်ရွယ်သငဴ်ပါသည် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်နှငဴ် ေဒသဆိုငရ
် ာ
အဆငဴ်မျာဵ)။
၅။

ပညာေရဵဌာနမျာဵ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ မိဘမျာဵ၊ ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလိက

ကဏ္ဍမျာဵ နှငအ
ဴ် တူ မိတ်ဖက်အပဖစ် လုပ်ကိုင်၍
(၁) အကကမ်ဵမဖက်ပခင်ဵ၊ ကျာဵ-မ တန်ဵတူညီမျှပခင်ဵနှငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုကို
လုဵဳ ဝလက်မခဳပခင်ဵ၏ တန်ဖိုဵကို အာဵေပဵရန်။
(၂)

ေကျာင်ဵတွင်ဵနှငဴ် ေကျာင်ဵပပင်ပ ပညာေရဵသင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵမျာဵ ပပန်လည်သုဳဵသပ်ပခင်ဵနှငဴ်

ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်ဵ၊ ကိုဵကာဵစာအုပ်မျာဵနှင်ဴ ဖတ်စာအုပ်မျာဵေရဵသာဵပပုစုပခင်ဵ၊ သင်ကကာဵမှုနှင်ဴ
သင်ယူမှုဆိုင်ရာ နည်ဵစနစ် မျာဵနှငဴ် သင်ေထာက်ကူပစ္စည်ဵမျာဵမှတဆငဴ် အမျိုဵသာဵပဖစ်ပခင်ဵ
(ဖိုဝါဒ)၏ အပပုသေဘာေဆာင်ေသာ အကျိုဵပပုမှုမျာဵကို ပမှငဴ်တင်ရန်။
(၃) တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီ သို္ဓမဟုတ် ရပ်ရွာမျာဵတွင် ကျငဴ်ဝတ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵေစ၍
ပိုမိုေကာင်ဵမွန်လာေစရန်။
အဆငဴ်တိုင်ဵတွင် ကျာဵ၊မတန်ဵတူညီမျှ၍ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵ ဖက်မအ
ှု ာဵ

လုဵဳ ဝလက်မခဳသညဴ်
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

(၄)

ဝန်ဵကျင်တစ်ခုေဖာ်ေဆာင်ေရဵ

ပဳဴပိုဵရန်

(နိုငင
် ဳအဆငဴန
် ှငဴ်

ေဒသဆိုင်ရာ

အဆငဴ်မျာဵ)။
၆။
ဟူေသာ

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်ပခင်ဵကို
အယူအဆမျာဵ၊

ကျာဵ-မေရဵရာဆိုငရ
် ာ

စွဲလမ်ဵတပ်မက်မှုနှင်ပ
ဴ ုဳမှန်ပဖစ်သည်
အန္တရာယ်ရှိေသာတရာဵေသအပမင်မျာဵ၊

ေရပန်ဵစာဵသညဴ် ယဉ်ေကျဵမှု ေခတ်ေရစီဵေကကာင်ဵနှငဴ် လူမှုကွန်ယက်မျာဵတွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်
မိန်ဵကေလဵမျာဵအာဵ

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာပပယုဂ်အပမင်မျာဵအာဵပေပျာက်ေစရန်

ကျာဵ-မေရဵရာ
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တုဳ္ဓပပန်မှု လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

မီဒယ
ီ ာမျာဵ၊ စာနယ်ဇင်ဵသမာဵမျာဵ၊ ေကကာ်ပငာမျာဵ၊ ကာတွန်ဵ

ရုပ်ရှငဆ
် ွဲပခင်ဵနှင်ဴ ဂိမ်ဵ (gaming) စီဵပွာဵေရဵမျာဵတွင် ကျငဴ်ဝတ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်/ သို္ဓမဟုတ်
လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ေရဵဆွဲ၍ လိက
ု ်နာမှုအာဵ ေသချာေစရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
၇။

အလုပ်ရှငမ
် ျာဵ၊

သမဂ္ဂမျာဵနှငဴ်

အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက်

မူေဘာင်မျာဵ၊

မူဝါဒမျာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵနည်ဵစနစ်မျာဵကဲဴသို္ဓ

ထိေရာက်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵပဖငဴ်

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵဆိုငရ
် ာ

လုပ်ငန်ဵအစီအမဳမျာဵေရဵဆွဲ၍

လုပ်ငန်ဵခွငအ
် တွငဵ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ ကာကွယ်ပေပျာက်ေစရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
၈။

သငဴ်ေတာ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵအစီအမဳချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵပဖငဴ်

ပိေ
ု္ဓ ဆာင်ေရဵနှငဴ်

အမျာဵပပည်သူပိုင်

ေနရာမျာဵတွင်

အမျာဵပပည်သူသုဳဵ သယ်ယူ

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်

မိန်ဵကေလဵမျာဵ

ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှု ရှိေစရန်။
၉။

လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုဆိုင်ရာ ကူညီတုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမျာဵသာမက ေဘဵ

အန္တရာယ်ေလျှာဴချေရဵနှငဴ်

စီမဳခန့်ခွဲေရဵလုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵတွင်

အာဵ၊ ကကိုတင်ကာကွယ်ပခင်ဵကို ပါဝင်ထညဴ်သွင်ဵထာဵေစရန် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)။
၁၀။
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပုဳစဳအာဵလုဳဵ အထူဵသပဖငဴ် လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှု

နယ်ပယ်အာဵလုဵဳ ရှိ

လူမှုကွန်ရက်မျာဵတွင်

ဨဇာလွှမ်ဵမိဵု သူမျာဵ/

လူမှုေရဵ

စဳနှုန်ဵ

ေပပာင်ဵလဲ ေဖာ်ေဆာင်သူမျာဵ (ဥပမာ ရပ်ရွာနှင်ဴ ဘာသာေရဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ အနုပညာရှင်မျာဵ၊
အာဵကစာဵသမာဵမျာဵနှငဴ်

လူငယဴ်ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ)

အသက်ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵအာဵ

မိမက
ိ ိုယ်ကို

အေနပဖငဴ်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/

ရပ်တည်ကာကွယ်သူမျာဵပဖစ်လာေစရန်

စွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှငဴ်တင်ေပဵရုဳသာမက ကျာဵ-မ တန်ဵတူညီမျှေရဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည်
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ပမှငဴ်တင်ေရဵနှငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုကို လုဵဳ ဝလက်မခဳေရဵတို္ဓတွင် ရပ်တည်
ကာကွယ်သူမျာဵအပဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လာေစရန် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်နှင်ဴ ေဒသအဆငဴ်မျာဵ)။
၁၁။

အမျိုဵသာဵမျာဵ၏ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာရပိုင်ခွင်န
ဴ ှငဴ် လွှမ်ဵမိုဵချုပ်ကိုင်မှုကို

စိန်ေခ္ဒသညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ ေရဵဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵအပါအဝင်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုကာကွယ်ပခင်ဵ ကဲဴသို္ဓေသာ အစီအစဉ်မျာဵတွင် အမျိုဵသာဵမျာဵနှငဴ် ေယာကေျာဵေလဵ
မျာဵအာဵ

မိတ်ဖက်မျာဵ၊

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်သူမျာဵအပဖစ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှု

ကာကွယ်ပခင်ဵတွင် မိတ်ဖက်မျာဵအပဖစ် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေစရန်။ အကကမ်ဵမဖက်ပခင်ဵနှငဴ် အမျိုဵ
သာဵမျာဵပဖစ်ပခင်ဵ၏ အပပုသေဘာေဆာင် ေသာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို အသုဳဵချပခင်ဵတို္ဓအာဵ
အာဵေပဵပမှငဴ်တင်ေပဵရန် (နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴန
် ှင်ဴ ေဒသအဆငဴမ
် ျာဵ)။
၁၂။

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ၊

ေလဵစာဵမှု
ေပဖရှင်ဵ

ပပညဴ်ဝဖပီဵ

လူဂ
္ဓ ုဏ်သိက္ခာနှငဴ်

တန်ဵတူညီမျှသညဴ်ဆက်ဆဳေရဵမျာဵ၊

ဆုဳဵပဖတ်ပခင်ဵမျာဵကို

ခမည်ဵခမက်မျာဵနှငဴ်

ကျာဵ-မတန်ဵတူညီမျှပခင်ဵမျာဵအေပ္ဒ
အပငင်ဵပွာဵမှုတွင်

အာဵေပဵပမှင်ဴတင်ေပဵနိုင်ရန်

အပခာဵမိသာဵစုဝင်မျာဵအတွက်

အကကမ်ဵမဖက်

ချစ်သူစုဳတွဲမျာဵ၊

အစီအစဉ်မျာဵ

အေပခခဳ၍

မိဘမျာဵ၊

ေရဵဆွဲအေကာင်အထည်

၁၃။
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

ေဖာ်ရန် (ေဒသဆိုင်ရာ အဆငဴ်)။
မတူညေ
ီ သာမျိုဵဆက်မျာဵအချင်ဵချင်ဵကကာဵ

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှု၏

အကျိုဵသက်ေရာက်မှုအာဵ ကိုင်တွယ်ေပဖရှင်ဵနိုင်ရန်နှငဴ် မိသာဵစုမျာဵ၊ စာသင် ေကျာင်ဵမျာဵနှင်ဴ
ရပ်ရွာမျာဵအတွင်ဵ

အကကမ်ဵဖက်မှုမရှိပခင်ဵအာဵ

အာဵေပဵပမှငဴ်တင်ရန်

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴ

သင်ရိုဵမျာဵေရဵဆွဲသွာဵရန် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်နှင်ဴ ေဒသအဆငဴ်မျာဵ)။
၁၄။

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ

ကာကွယ်ရန်နှငဴ်

အာဏာပိုင်မျာဵမှ

အလွဲ

သုဳဵစာဵ မပပုလုပ်ရန် ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵနှင်ဴ တရာဵဉပေဒစိုဵမိုဵေရဵအရာရှိ မျာဵအတွက်
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ကျငဴ်ဝတ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ ေရဵဆွဲ၍ ေလဴကျငဴ်သင်ကကာဵမှုမျာဵ ပပုလုပ်ေပဵရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်နှငဴ်
ေဒသအဆငဴ်မျာဵ)။

လုပ်ေဆာင်မှု ၂။ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူမျာဵအတွက် ကာကွယ်
ေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှငဴ် ေထာက်ပဳဴေရဵဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ
၁၅။

ဝန်ေဆာင်မှုစနစ်မျာဵစွာအကကာဵတွင်

ထိေရာက်သညဴ်

ညွှန်ဵပို္ဓစနစ်လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ

ပါဝင်သညဴ် တရာဵေရဵစနစ်ကို လက်လှမ်ဵမီရရှိနိုငရ
် န် ကူညီမှုမျာဵအပပင် ေဆဵဘက် ဆိုင်ရာနှငဴ်
စိတ်ကျန်ဵမာေရဵ

ေစာငဴ်ေရှာက်မှုမျာဵ၊

ေဆွဵေနွဵတိုင်ပင်ပခင်ဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊

တရာဵေရဵ

ကူညီမှုမျာဵ၊ စကာဵပပန်နှငဴ်ဘာသာပပန်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ ၂၄/၇ (၂၄နာရီ) ဖုန်ဵနှငဴ်အန
ွ ်လင
ို ဵ်
Hotline ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ ေနရာထိုင်ခင်ဵနှငဴ် ေငွေကကဵ ေထာက်ပဳဴမှုမျာဵကို အကန့်အသတ်
မထာဵရှိဘဲ ပဳဴပိုဵေပဵသညဴ် ေပါင်ဵစည်ဵကူညီမှု စနစ်ပဖငဴ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/ အသက်ရှင်
ကျန်ရစ်သူမျာဵ အတွက် ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳ ညှိနှိုင်ဵချ ိတ်ဆက်မှုရှိသညဴ် တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်မှုဆိုငရ
် ာ
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ေထာက်ပဳဴ ေပဵရန် (ေဒသဆိုင်ရာအဆငဴ်)။
၁၆။

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/

အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်သူမျာဵနှငဴ်

၎င်ဵတို္ဓ

ကေလဵမျာဵအတွက်

ဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုငရ
် ာ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ မျိုဵဆက်ပွာဵကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ဥပေဒဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

ေဘဵကင်ဵ လုခဳ ခုဳကာ ကိုယ်ေရဵကိုယ်တာကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ လျှို့ဝှက်ထိန်ဵသိမ်ဵေပဵသညဴ် ရုပ်ပိုင်ဵ

ကဲဴသို္ဓ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ေပဵေဆာင်ပခင်ဵအတွက် စဳလုပ်ငန်ဵ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ (SOPs) ေရဵသာဵ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ကာ ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵသွာဵရန် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)။
၁၇။

အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵလုဵဳ အထူဵသပဖငဴ် ခွဲပခာဵဆက်ဆဳမှုပုဳစဳ အမျာဵအပပာဵအာဵ ေတွ့ကကုဳ

ခဳစာဵေနကကရေသာ အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵအာဵ ပဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနိုငမ
် ညဴ် နယ်ေပမေဒသ
အာဵလုဵဳ တွင် အရည်အချင်ဵပပညဴ်မီ၍
ှ ကျာဵ-မေရဵရာ အေလဵထာဵရှုပမင် တတ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှု
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ေပဵသူမျာဵပဖငဴ် လုေ
ဳ လာက်ဖပီဵအကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုရှိသညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု
ဆိုင်ရာ ေထာက်ပဳဴမှုစနစ်အာဵ ေပဵေဆာင်သွာဵရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
၁၈။

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ၊

ပဋိပက္ခပဖစ်ပွာဵမှုမျာဵနှငဴ်

အပခာဵေသာ

အေရဵေပ္ဒ

အေပခအေနမျာဵတွင် လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုဆိုငရ
် ာ တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်မှု အာဵလုဵဳ အပပင်
ေဘဵအန္တရာယ် ေလျှာဴချေရဵ စီမဳချက်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵ ချမှတ်ပခင်ဵနှငဴ် အေကာင်
အထည်ေဖာ်ပခင်ဵမျာဵတွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု ပုဳစဳအာဵလုဵဳ ကို ကကိုတင်တာဵဆီဵ
ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵမျာဵ ပါဝင်ထညဴ်သွင်ဵရန် (နိုင်ငဳအဆငဴ်နှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ
အဆငဴ်မျာဵ)။
၁၉။

အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏

တန်ဖိုဵသငဴ်အိမ်မျာဵ
သင်တန်ဵမျာဵ၊
အစီအစဉ်မျာဵ၊

စွမ်ဵေဆာင်ရည်၊

ရရှိနိုင်ပခင်ဵတို္ဓအာဵ

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ

ပဳဴပိုဵေပဵရန်အတွက်

ဝင်ေငွတိုဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်
အစရှိသည်တို္ဓမှေန၍

မှီခိုမှုကင်ဵလွတ်ပခင်ဵနှငဴ်

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵဆိုင်ရာ

အလုပ်အကိုင်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ/

အသက်ရှင်

ကူညီရှာေဖွေပဵပခင်ဵ
ကျန်ရစ်သူမျာဵအာဵ

ပုဳမှန်ဘဝသို္ဓ ပပန်လည်ထူေထာင်နိုငေ
် စေရဵ ကူညီေထာက်ပဳဴပခင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ေပဵေဆာင်ရန်။

အသိပညာေပဵသူမျာဵနှင်ဴ
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/ အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်သူမျာဵ အာဵ အမျိုဵသမီဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ EVAW
ရပ်တည်ကာကွယ်ေပဵသူမျာဵအေနပဖငဴ်

ေခါင်ဵေဆာင်မှုနှငဴ်

လုပ်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဏာတို္ဓအာဵ ေထာက်ကူေပဵရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
၂၀။

အကကမ်ဵဖက်ခဳေနရသညဴ် ကာလအတွငဵ် အကကမ်ဵဖက်ခဳေနရသူမျာဵအတွက် မီဵမဖွာဵမီ၊

မီဵဖွာဵဖပီဵနှငဴ် ေမွဵကင်ဵစကေလဵ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ ေပဵနိုင်ရန်အတွက် ေဆာလျင်စွာ
စိစစ်နိုင်သညဴ်

နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴ

လွှေ
ဲ ပပာင်ဵေပဵအပ်မှုမျာဵ

ပပုလုပ်ရန်နှငဴ်

အပခာဵေသာ
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ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵအာဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ၏ ေနအိမ်မျာဵသိ္ဓု အလှညဴ်ကျသွာဵေရာက်
ကကညဴ်ရှုေပဵမှုကို အာဵေပဵပခင်ဵပဖငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်ရန် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)။
၂၁။

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်ပခင်ဵ

ပဖစ်ပွာဵမှုမျာဵနှင်ဴ

အန္တရာယ်နှငဴ်

ကကုဳေတွ့

နိုငရ
် သညဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵ ရှာေဖွ၍ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်နိုင်ရန်နှငဴ် အကကမ်ဵ ဖက်ခဳ
ရသူမျာဵ/

အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူမျာဵအာဵ

ကူညီေထာက်ပဳဴမှုမျာဵ

ေပဵနိုငရ
် န်အတွက်

ရပ်ရွာ

အေပခပပု နည်ဵစနစ်မျာဵအာဵ ထူေထာင်၍ ေထာက်ကူေပဵရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
၂၂။

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/

အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူမျာဵအာဵ

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနသညဴ်

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ လူအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ကာကွယ်သူမျာဵ/ ကျာဵမ တန်ဵတူညီမျှေရဵ အသိ
ပညာေပဵသူမျာဵ၊ အတတ်ပညာရှင်မျာဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵအတွက် အလုဳဵစုဳပါဝင်သညဴ်
ကာကွယ်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵနှင်ဴ စီမဳချက်မျာဵ ပပဋ္ဌာန်ဵရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
၂၃။

အိမ်တွငဵ် မှု

မဟုတ်ေသာ

အလုပ်သမာဵမျာဵ

နယ်ပယ်ပဖစ်ေစ

အပါအဝင်

သမာရိုဵကျနယ်ပယ်ပဖစ်ေစ၊

လုပ်ငန်ဵခွငအ
် ာဵလုဵဳ တွင်

သမာရိုဵကျ

နှိပ်စက်ညှဉ်ဵပမ်ဵမှုနှငဴ်

ထိပါဵ

တန်ဵတူအေလဵထာဵရှုပမင်ေသာ ထိေရာက်သညဴ် တိုင်ကကာဵမှုစနစ်အာဵ ဖန်တီဵရန် သို္ဓမဟုတ်
အာဵေကာင်ဵေစျရန် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)။
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

ေနှာငဴ်ယှက်မှုမျာဵအတွက် စူဵစမ်ဵေလဴလာပခင်ဵနှငဴ် ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ မျာဵရှိသညဴ် ကျာဵမ

လုပ်ေဆာင်မှု ၃။ တရာဵေရဵ မူေဘာင်၊ တရာဵစွဲဆိုပခင်ဵနှငဴ် တရာဵစီရင်မှုစနစ်
၂၄။

CEDAW၊ CRC နှငဴ် အပခာဵေသာ နိုငင
် ဳတကာ လူအ
္ဓ ခွင်ဴအေရဵစဳချ ိန်စဳညွှန်ဵတွင် ေရဵသာဵ

ထာဵသညဴ်

တာဝန်မျာဵကို

လိက
ု ်နာ၍

ကာကွယ်ေရဵနှငဴ်

တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက်

ထိေရာက်ေသာညှိနှိုင်ဵချိတ်ဆက်မှုရှိသညဴ် ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ပပုလုပ်ပခင်ဵ
ပဖငဴ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပုဳစဳ အာဵလုဵဳ အေပ္ဒ အေရဵယူလုပ်ေဆာင်ရန် အတွက်
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နိုငင
် ဳအဆငဴ်

ဥပေဒပပဋ္ဌာန်ဵမှုအာဵ

ကျာဵမဆိုင်ရာ

အေလဵထာဵအေကာင်အထည်ေဖာ်၍

လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵရန် (နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ်)။
၂၅။

ဓေလဴထဳဵု တမ်ဵဆိုင်ရာ

သို္ဓမဟုတ်

အကကမ်ဵဖက်မှုကုိ ပဖစ်ေပ္ဒေစသညဴ်
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ
လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

မိန်ဵကေလဵမျာဵအေပ္ဒ

ဥပေဒမျာဵအပါအဝင်

ခွဲပခာဵဆက်ဆဳမှုဆိုင်ရာ အေလဴအကျငဴ်မျာဵ အာဵလုဵဳ နှငဴ်

အကကမ်ဵဖက်မှုကုိ

မူဝါဒမျာဵ၊

ဘာသာေရဵဆိုင်ရာ

ဆက်လက်တည်ရှိေစသညဴ်

အေလဴအကျငဴ်မျာဵနှငဴ်

ကျူဵလွန်သညဴ်

ဥေပဒမျာဵ၊

ဓေလဴထဳဵု တမ်ဵမျာဵ၊

ရာဇဝတ်မှုမျာဵ၊

လုပ်ထဵုဳ

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ်

အမျိုဵသမီဵလိင်အဂေါပဖတ်ေတာက်မှု

(FGM) နှငဴ် ဂုဏ်သိက္ခာအရ သတ်ပဖတ်ပခင်ဵ (Honour killings) တို္ဓ၏ အေကကာင်ဵခဳကို
ေသဵသိမ်ေစသညဴ် “ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ပခင်ဵ”အာဵ လက်ခဳသညဴ် ဥပေဒ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ
အာဵလုဵဳ ကို ပပန်လည် သုဳဵသပ်၍ ပပင်ဆင်ရန်။ ဓေလဴထဳဵု တမ်ဵဆိုင်ရာ သို္ဓမဟုတ် ဘာသာေရဵ
ဆိုင်ရာ ဥပေဒတွင်ပဖစ်ေစ၊ ပုဳမှန်တရာဵေရဵစနစ် တွင်ပဖစ်ေစ၊ အမှုကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ သက်ဆိုင်ရာ
ကျာဵမတန်ဵတူညီမျှေရဵ
စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ

နိုငင
် တ
ဳ ကာဝတ္တရာဵမျာဵနှငဴ်
အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/

နိုငင
် တ
ဳ ကာ
အသက်ရှင်

လူအ
္ဓ ခွင်ဴအေရဵ
ကျန်ရစ်သူမျာဵ၏

အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်သူမျာဵ၏ လုခဳ ခုဳေရဵ၊ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵနှင်ဴ ဂုဏ်သိက္ခာမျာဵအေပ္ဒ
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

လူအ
္ဓ ခွင်ဴအေရဵအေပ္ဒ ေလဵစာဵမှုအပပညဴ်ပဖငဴ် ေပဖရှင်ဵသငဴ်ပါသည်။ အကကမ်ဵဖက် ခဳရသူမျာဵ/

အာမခဳနိုငေ
် ရဵတို္ဓသည် တရာဵေရဵကဏ္ဍအတွငဵ် ရှိ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ထာဵသူ အာဵလုဵဳ အေပ္ဒ
တွင် တာဝန်ရှိသည် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)။
၂၆။

ပပည်သူတစ်ဦဵ၏ ရပိုငခ
် ွင်က
ဴ ို အသုဳဵပပုေနသညဴ် အစိုဵရကိုယ်စာဵပပု ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ အာဏာရှိ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှငဴ် ကင်ဵလွတ်ခွငရ
ဴ် ှိသူမျာဵ အပါအဝင် အကကမ်ဵဖက်မှု ကျူဵလွန် သူအာဵလုဵဳ အတွက်
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လွတ်ဖငိမ်ဵချမ်ဵသာခွငမ
ဴ် ျာဵ ရပ်ဆိုင်ဵရန်နှင်ဴ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု ပုဳစဳအာဵလုဳဵကို
စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ၍ တရာဵစွဲဆိုကာ ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုငရ
် န် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)။
၂၇။

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ

အထည်ေဖာ်ရာတွင်

ရာဇဝတ်မှု

တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်နှင်ဴ

ဥပေဒမျာဵကို

စပ်လျဉ်ဵ၍

အေကာင်

ပပန်လည်သုဳဵသပ်ဖပီဵ

ေစာငဴ်ကကညဴ်အကဲပဖတ်ရန်။ ၎င်ဵတွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု၏ ပုဳစဳမျာဵအေပ္ဒ
ရာဇဝတ်မှု တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်မှေန၍ မည်ကဲဴသို္ဓ တုဳ္ဓပပန်ေဆာင်ရွက်ေနေကကာင်ဵကို

စုဳစမ်ဵ

စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ပါဝင်ဖပီဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ မျာဵ/ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူမျာဵအတွက် တရာဵေရဵ
ေထာက်ပဳဴမှုနှင်ဴ အပခာဵေသာ တရာဵေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၏ အရည်အေသွဵနှငဴ် အကျိုဵသက်ေရာက်
မှု၊

တရာဵရုဳဵမျာဵ၏

အမိန့်ချမှတ်ပခင်ဵမျာဵအာဵ

ေစာငဴ်ကကညဴ်မှု၊

တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ တို္ဓပဖစ်သည်။ (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
၂၈။

VAW ပုဳစဳသစ်မျာဵပဖစ်သညဴ် အင်တာနက် (Cyber space) တွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှုအပါအဝင် အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵအာဵ သိရှိလက်ခဳကာ ဥပေဒမျာဵတွင်

၂၉။

“နွမ်ဵနယ်ေနသညဴ် အမျိုဵသမီဵ၏ လက္ခဏာ” အာဵ သိရှိလက်ခဳရန်နှငဴ် တရာဵရုဳဵတွင်

စီရင်ချက်ချပခင်ဵမျာဵတွင် ကျာဵမေရဵရာ တရာဵေသအပမင်မျာဵအာဵ
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

ထညဴ်သွငဵ် သုဳဵသပ်၍ ပပင်ဆင်ေရဵဆွဲရန် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)။

ပေပျာက်ေစရန် အတွက်

ဥပေဒပညာရပ်အာဵ တိုဵတက်ေပပာင်ဵလဲရန် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)။
၃၀။

အမျိုဵသမီဵမျာဵ တရာဵမျှတမှုရရှိေရဵအတွက် ေအာက်ပါယန္တရာဵမျာဵကို တည်ေဆာက်ရန်
(၁)

လုပ်ပိုင်ခွင်ရ
ဴ ှိသညဴ် ဝန်ဵကျင်အာဵ ဖန်တီဵပခင်ဵ။

(၂)

၎င်ဵတို္ဓ ကကုဳေတွ့ေနရသညဴ် အတာဵအဆီဵမျာဵ ဖယ်ရှာဵေပဵပခင်ဵ။
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(၃)

ေငွေကကဵမတတ်နိုင်သညဴ်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/

အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သမ
ူ ျာဵ

အတွက် ထိေရာက်၍ တတ်နိုင်သညဴ်/အခမဲဴ ဉပေဒဆိုင်ရာ အကူအညီမျာဵ ေပဵေဆာင်ပခင်ဵ။
(၄)

တရာဵမျှတ၍

ထိေရာက်ေသာ

နစ်နာေကကဵနှငဴ်

ကုသေရဵမျာဵ

ရရှိေအာင်

ေဆာင်ရွက်ေပဵပခင်ဵ။
(၅)

၎င်ဵတို္ဓ ခဳစာဵခဲဴရသညဴ် ထိခိုက်မှုမျာဵအတွက် ေလျာ်ေကကဵမျာဵ ေပဵေဆာင်ပခင်ဵ

(နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ်)။
၃၁။

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုဆိုင်ရာ အမှုကိစ္စမျာဵအာဵ အချ ိန်တိုနှင်ဴ ထိေရာက်စွာ

ကိုင်တွယ်ပခင်ဵအာဵ အာမခဳေပဵသညဴ် တစ်ေနရာတည်ဵတွင် အာဵလုဵဳ ရရှိနိုင်သညဴ် စင်တာမျာဵ
(One-stop

centers)

တရာဵစွဲဆိုပခင်ဵမျာဵ

နှငဴ်

ဖန်တီဵ၍

တီဗီဖန်သာဵပပင်မျာဵအသုဳဵပပုပခင်ဵ၊

အထူဵပပုထာဵသညဴ်

တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်မျာဵ

ေပဵေဆာင်ပခင်ဵမျာဵ၊
ရုပ်သဳပဖငဴ်

ဥပမာအာဵပဖငဴ်

ရိုက်ကူဵထာဵေသာ

သို္ဓမဟုတ်

တရာဵခွင်အတွင်ဵ
ထွကဆ
် ိုချက်မျာဵ၊

ေပပာဆိုမှုအေထာက်အကူပပုပစ္စည်ဵမျာဵ အသုဳဵပပုပခင်ဵ၊ အမျာဵပပည်သူမှ ဝင်ေရာက်ကကညဴ်ရှုခွင်ဴ
ကန့်သတ်ပခင်ဵစသပဖငဴ်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအာဵ

ဗဟိုပပုေသာကျာဵမတန်ဵတူ

အေလဵထာဵရှုပမင်သညဴ် တရာဵေရဵရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုအာဵ ပိုမိုအာဵေကာင်ဵေစရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
၃၂။
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

အာဵ

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ

ကျာဵမတန်ဵတူ

အေလဵထာဵရှုပမင်၍

တုဳ္ဓပပန်နိုင်ရန်အတွက် တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်၏ လုပ်ကိုင်နိုငစ
် ွမ်ဵအာဵ ပိုမိုအာဵေကာင်ဵ လာေစရန်။
VAW

ပုဳစဳအာဵလုဳဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

အတင်ဵအကျပ်

ဖျန်ေပဖေပဵပခင်ဵနှငဴ်

ပပန်လည်သငဴ်ပမတ်ေစပခင်ဵတို္ဓ အပါအဝင် အပငင်ဵပွာဵမှုကို မပဖစ်မေန အတင်ဵအကျပ် ေပဖရှင်ဵသညဴ်
နည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵ တာဵပမစ်ရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
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၃၃။

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုအာဵတု္ဓန်ပပန်ရန်နှငဴ်

ေထာက်ပဳဴရန်

လုေ
ဳ လာက်ေသာ

ရန်ပုဳေငွ

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵ၊ အစိုဵရေရှ့ေနမျာဵ၊ တရာဵရုဳဵစနစ်မျာဵ နှငဴ် /သို္ဓ မဟုတ်

ဥပေဒေရဵရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ဖန်တီဵရန် နှငဴ်/သို္ဓမဟုတ် ပမှငဴ်တင်ရန်
(၁)

ထိခိုက်လွယ်သညဴ်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ/

ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵကို

ေနရာချထာဵ

ေပဵရာတွင် ဥပေဒဆိုင်ရာ နယ်ပယ်ရှိ တိုက်ရိုက်ထိေတွ့ရသညဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵ အထူဵသပဖငဴ်
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအာဵ ပိုမိုခန့်ထာဵပခင်ဵ
(၂)

VAW အတွက် လု္ဓေ
ဳ လာက်ပပညဴ်ဝသညဴ် အထူဵေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵရန်

(၃)

တရာဵေရဵဆိုငရ
် ာ

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵ

အေလဴအကျငဴ်မျာဵနှငဴ်

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို ပပန်လည်သုဳဵသပ်ရန်
(၄)

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵအတွက် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှု ၏ ပဖစ်ရပ်မျာဵ အာဵ

တုန့်ပပန်ေဆာင်ရွက်မှုအာဵေကာင်ဵလာေစရန် ကုလသမဂ္ဂ၏ အပပည်ပပည် ဆိုင်ရာ လူအ
္ဓ ခွင်ဴအေရဵ
ေကကညာချက်၊ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု ပေပျာက်ေရဵ ေကကညာချက် နှငဴ် CEDAW

၃၄။
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

တို္ဓကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵလိက
ု ်နာ၍ အနိမ်ဆ
ဴ ုဳဵ စဳနှုန်ဵမျာဵကို တိုဵပမှင်ဴ/ထူေထာင်ရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)
အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှု ပုဳစဳအာဵလုဳဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ပပစ်မှုကျူဵလွန်ခဳရသူ/

ရှင်သန်လွတ်ေပမာက်လာသူမျာဵအာဵလုဳဵနှငဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ

ကာကွယ်

ေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵ၊ ကျာဵမတန်ဵတူညီမျှေရဵကို ေထာက်ခဳအာဵေပဵသူမျာဵနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူ
မျာဵအာဵ

ထိေရာက်ဖပီဵ

အေရဵေပ္ဒအကာအကွယ်ေပဵသညဴ်

အမိန့်ထုတ်ပပန်ရန်။

အဆိပ
ု ါ

အကာအကွယ်ေပဵသညဴ် အမိန့်မျာဵ ချ ိုဵေဖာက်ပခင်ဵကို အေရဵယူသငဴ်ဖပီဵ အေကာင်အထည်
ေဖာ်မှုကို အနီဵကပ်ေစာငဴ်ကကညဴ်သငဴ်သည်။ (နိုင်ငဳအဆငဴ်)
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၃၅။

အာဆီယဳအေနပဖငဴ်

တရာဵစီရင်မှုမျာဵတွင်

နယ်စပ်ပဖတ်ေကျာ်

ကာကွယ်ေပဵသညဴ်

အမိန့်မျာဵအာဵ ပပဋ္ဌာန်ဵနိုင်ေရဵကို အသိအမှတ်ပပုဦဵတည်လုပ်ေဆာင်၍ ပပည်နှင်ဒဏ် ေပဵခဳရပခင်ဵ၊
တရာဵဝင်မှု

အေပခအေနဆုဳဵရှုဳဵသွာဵပခင်ဵ

ရုတ်သိမ်ဵမည်ကို
ဥပေဒမျာဵနှင်ဴ

သို္ဓမဟုတ်

ေကကာက်ရွဳ့သညဴ်အတွက်
အုပ်ချုပ်ေရဵဆိုင်ရာ

ကေလဵသူငယ်

အုပ်ထန
ိ ်ဵခွင်အ
ဴ ာဵ

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအာဵ

လူဝင်မကှု ကီဵကကပ်ေရဵ

လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵသည်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသညဴ်

အေပခအေနမျာဵမှ ထွက်ခွာပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရင်ဆိုင်ေပဖရှင်ဵ ပခင်ဵမျာဵမှ တာဵဆီဵမှုမရှိေစရန်အာဵ
ေသချာေစရန်/ တိုဵပမှင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရန် (ေဒသဆိုင်ရာအဆငဴ်)။
၃၆။

ဥပေဒနှငဴ်

တရာဵစီရင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်

ယန္တရာဵမျာဵမှတဆငဴ်
မဖငိမ်သက်သညဴ်

အသွငက
် ူဵေပပာင်ဵေရဵဆိုငရ
် ာ

ပဋိပက္ခပဖစ်ပွာဵသညဴ်
အေပခအေနမျာဵပဖစ်ပွာဵေနစဉ်

တရာဵမျှတမှု

အေပခအေနမျာဵ၊

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်

သို္ဓမဟုတ်

ပဖစ်ပွာဵဖပီဵေနာက်ပိုင်ဵ

ပဖစ်ေပ္ဒလာေသာ VAW ပဖစ်ရပ်မျာဵအေပ္ဒ တာဝန်ရိှသူမျာဵ၏ တာဝန်ခဳမှု ရှိေစရန်၊ ထိက
ု ဲဴသို္ဓေသာ
လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၌ အမျိုဵသမီဵမျာဵ အပပညဴ်အဝ ထိေရာက်စွာ ပါဝင်မှုရှိရန်နှငဴ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ/
ရှင်သန် ကျန်ရစ် သူမျာဵသည် နစ်နာေကကဵ၊ ေလျာ်ေကကဵ မျာဵနှငဴ် အပခာဵကုစာဵမှုမျာဵ ရရှိေစရန်။

၃၇။
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

(နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ်)
အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ/ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵနှငဴ် မိသာဵစုဝင်မျာဵ ေရရှည်ရပ်တည်နိုင်ေရဵ

အတွက် လုခဳ ခုဳစိတ်ချရေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိေစရန် ဥပေဒပပုေရဵကို တည်ေထာင် /တိုဵတက်
ေကာင်ဵမွန်ေအာင် ပပုလုပ်ရန်နှငဴ် သငဴ်ေလျာ်မည်ဆိုပါက ပပစ်မှုကျူဵလွန်သူမျာဵကို ေနအိမ်မှ
ဖယ်ရှာဵသငဴ်ပါသည် (နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ်)။
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လုပ်ေဆာင်မှု ၄။ စွမ်ဵေဆာင်ရည် တည်ေဆာက်ပခင်ဵ
၃၈။

ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ ကျာဵမေရဵရာ တန်ဵတူညီမျှမှုရှိပခင်ဵနှငဴ် ယဉ်ေကျဵမှုဓေလဴမျာဵ

အာဵ အေလဵထာဵရှုပမင်ပခင်ဵ၊ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဗဟိုပပုသညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ေပဵရန်နှငဴ်
ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ

လူမှုေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊

ရဲတပ်ဖွဲ့၊

အစိုဵရေရှ့ေနမျာဵ၊

တရာဵသူကကီဵမျာဵနှငဴ်

ေစဴစပ်ညှိနှိုငဵ် ေရဵ အဖွဲ့မျာဵကဲဴသို္ဓ ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် အပခာဵသက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်ပညာ
ရှင်မျာဵ/ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵအတွက် ေလဴကျငဴ်ေရဵ အစီအစဉ်မျာဵနှင်ဴ လက်စွဲစာအုပ်မျာဵေရဵဆွဲ
ေပဵရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
၃၉။

ဖိနှိပမ
် ှုနှငဴ်

အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို

ခုခဳတွန်ဵလှန်နိုင်ရန်၊

အမျိုဵသမီဵတို္ဓ၏

ကိုယ်ပိုင်

လွတ်လပ်စွာဆုဳဵပဖတ်ခွင်ဴကို ကျငဴ်သုဳဵရန်နှငဴ် အမျာဵပပည်သူနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတွင် ၎င်ဵတို္ဓ၏
ပဖစ်တည်မှုသေဘာသဘာဝကို

ေစဴစပ်ေဆွဵေနွဵရန်

အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏

စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကို

ပမှငဴ်တင်သညဴ် အစီအစဉ်မျာဵကိေ
ု ရဵဆွဲေပဵရန် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
၄၀။

စိတ်သေဘာထာဵေပပာင်ဵလဲပခင်ဵမျာဵနှင်ဴ

အလာဵအလာရှိေသာ

ပုဳစဳမျာဵနှင်ဴ

အပပုအမူေပပာင်ဵလဲပခင်ဵမျာဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်သညဴ်

အေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵမျာဵကို

ပပန်လည်သုဳဵသပ်ပခင်ဵပဖငဴ်

ေပဵပခင်ဵ။ ေရဵဆွဲေပဵသညဴ် အစီအစဥ်
တွင် အကကမ်ဵဖက်မှုကုိ ပဖစ်ေပ္ဒေစေသာ အေကကာင်ဵ
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵနှင်ဴ ပပစ်မှုကျူဵလွန်သူမျာဵအတွက် ေလဴကျငဴ်ေရဵအစီအစဉ်မျာဵ ေရဵဆွဲ

အရင်ဵအပါအဝင် အကကမ်ဵဖက်မှု၏ အရင်ဵအပမစ်မျာဵကို ေပဖရှင်ဵေပဵသငဴ်ဖပီဵ အရက်ေသစာနှင်ဴ
မူဵယစ်ေဆဵဝါဵစွဲပခင်ဵ
(နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ်)။

ကဲဴသို္ဓေသာ

အပခာဵကုစာဵမှု

အစီအစဉ်မျာဵလည်ဵ

ပါဝင်သငဴ်ပါသည်
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၄၁။

နိုငင
် ဳအဆငဴ်နှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာအဆငဴတ
် ွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှု နှငပ
ဴ် တ်

သက်ေသာ

အချက်အလက်မျာဵကို

စုေဆာင်ဵနိုင်ရန်

သက်ဆိုင်ရာ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏

စွမ်ဵေဆာင် ရည်ကိုပမှင်ဴတင်ရန် (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)။
၄၂။

အေပပာင်ဵအလဲကို ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုရန် မူဝါဒနှငဴ် အစီအစဉ်မျာဵအတွက် VAW ၏

အချက်အလက်မျာဵကို စုေဆာင်ဵရန်၊ အဓိပ္ပါယ်ေကာက်ရှငဵ် လင်ဵရန်နှင်ဴ အသုဳဵပပုနိုငစ
် ွမ်ဵရည်ကို
တိုဵပမှင်န
ဴ ိုငရ
် န် သက်ဆိုင်သညဴ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူမျာဵအတွက် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ ကျငဴ်ဝတ်မျာဵ၊
လက်စွဲစာအုပ်နှင်ဴ

ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵပခင်ဵမျာဵ

ေရဵဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

(နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ်)။
၄၃။
သညဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှုဆိုင်ရာပဖစ်ရပ်မျာဵ၏
အပမင်ပဖငဴ်

ေအာင်ပမင်ဖပီဵေသာ

ကိုင်တွယ်ေပဖရှင်ဵနိုငေ
် ရဵအတွက်
မူဝါဒနှင်ဴ

အစီအစဉ်မျာဵ

ကျာဵမေရဵရာအေလဵထာဵ

ပဖစ်နိုင်ေချရှိ၍

အပါအဝင်

လက်ေတွ့ကျကာ

အေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵမျာဵနှငဴ်

အေတွ့အကကုဳမျာဵ လက်စွဲစာအုပ်မျာဵအာဵ ေဒသတွင်ဵမျှေဝမှုကို ပမှငဴ်တင်ရန်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှငဴ်
စွမ်ဵရည်ပမှင်ဴတင်

ေရဵလုပင
် န်ဵမျာဵမှတစ်ဆငဴ်

အပခာဵအေပခအေနမျာဵတွင်

ေအာင်ပမင်ေသာ

လုပ်ေဆာင်မှု ၅။ သုေတသနနှငဴ် အချက်အလက်ေကာက်ယူမှု
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

ေပဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှငဴ် အေတွ့အကကုဳမျာဵကို အသုဳဵပပုပခင်ဵအာဵ ပမှငဴ်တင်ရန်။ (ေဒသအဆငဴ်)

၄၄။

လက်ရှိကမ္ဘောလုဵဳ ဆိုငရ
် ာ

ကျငဴ်ဝတ်လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

ကိုက်ညီသညဴ်

အမျ ိုဵ

သမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှု အချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယစ
ူ ုေဆာင်ဵေရဵနှငဴ် ေလဴလာဆန်ဵ
စစ်ေရဵ ေဒသတွင်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ေရဵဆွဲပခင်ဵ (ေဒသအဆငဴ်)
၄၅။

VAWG

ဆိုင်ရာ

အချက်အလက်စနစ်မျာဵ

အချက်အလက်မျာဵ

ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵသညဴ်

ေရဵဆွဲပခင်ဵနှငဴ်/သို္ဓမဟုတ်

တိုဵတက်ေအာင်

နိုငင
် ဆ
ဳ ိုင်ရာ

ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ။
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နိုငင
် ဳဆိုင်ရာ အချက်အလက်စနစ်မျာဵတွင် ေအာက်ပါအေကကာင်ဵအရာမျာဵ ပါဝင် သငဴ်သည်။
၎င်ဵတို္ဓမှာ(၁)

ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ပဖစ်ပွါဵမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ

(၂)

VAWGနှငဆ
ဴ် က်စပ်သညဴ် အန္တရာယ်ကျေရာက်လွယ်သညဴ် ကာကွယ်ေပဵနိုင်ေသာ
အချက်မျာဵ

(၃)

VAWG ပုဳစဳအာဵလုဳဵ၏ အကျ ိုဵ သက်ေရာက်မှုမျာဵ နှငဴ် ကုန်ကျစရိတ်မျာဵ

(၄)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵအတွက်

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို

သုဳဵစွဲနိုငမ
် ှုမျာဵ
(၅)

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၏ အရည်အေသွဵနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ၏ စိတ်ေကျနပ်မှု နှငဴ်

(၆)

ေဘဵအန္တရာယ်နှင်ဴ ပဋိပက္ခ အေပခအေနမျာဵအတွင်ဵရှိ VAW မျာဵ (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)
တို္ဓပဖစ်သည်။

ထိေရာက်ေသာ

မူဝါဒဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵနှငဴ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵအတွက်

နိုငင
် ဳဆိုင်ရာ

အုပ်ချုပ်ေရဵဆိုငရ
် ာ အချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယပူ ခင်ဵကို ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေစရန် အဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵနှငဴ် လူထုအေပခပပု လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ (CSOs)အကကာဵ အချက်အလက်ေကာက်ယူမှု
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

၄၆။

မျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတို္ဓ၏ အသုဳဵပပုပုဳမျာဵကို ေပါင်ဵစည်ဵေစပခင်ဵနှငဴ် အချက်အလက်ေကာက်ယူမှုမျာဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵေနေသာ လျှို့ဝှက်ထိန်ဵသိမ်ဵမှုမျာဵ၊ ကျငဴ်ဝတ်မျာဵနှငဴ် လုခဳ ခုဳေရဵမျာဵ တိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်
ေစပခင်ဵ (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)
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၄၇။

VAW

ပုဳစဳအာဵလုဳဵနှငဴ်

၎င်ဵတို္ဓ၏

ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵနှင်ဴ

ပတ်သက်ေသာ

သုေတသန ကွာဟချက်မျာဵကို အရည်အေသွဵနှငဴ် ဆန်ဵစစ်ပခင်ဵနှငဴ် အေရအတွက် ဆိုင်ရာ
သုေတသနမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ (နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အဆငဴ်)
၄၈။

သက်ေသအေထာက်အထာဵမျာဵအာဵ

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ် ဥပေဒမျာဵ

အေပခခဳေသာ

မူဝါဒမျာဵ၊

အစီအစဉ်မျာဵ၊

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵကို အေထာက်အကူပပုေသာ မူဝါဒမျာဵနှငဴ်

အစီအစဉ်မျာဵ၏ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုကို အကဲပဖတ်ပခင်ဵ

လုပ်ေဆာင်မှု ၆။ စီမဳအုပ်ချုပ်မှု နှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု၊ ေစာငဴ်ကကညဴ်မှု နှငဴ် အကဲပဖတ်မှု
၆။(၁) စီမဳအုပ်ချုပ်မှု နှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု
၄၉။

သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုငမ
် ျာဵ၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အပခာဵ အဓိက

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူမျာဵအာဵလုဳဵ၏

ပါဝင်မှုနှင်အ
ဴ တူ

သတ်မှတ်ကာလပဖငဴ်

ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳ

နိုငင
် ဳအဆငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မျာဵကို ေရဵဆွဲ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵ။ နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု ကာကွယ်ေရဵ
အစီအစဉ်မျာဵကို

ထိေရာက်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက်

အဆငဴ်တိုင်ဵ၌

လုေ
ဳ လာက်ေသာ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် လူစ
္ဓ ွမ်ဵအာဵ အရင်ဵအပမစ်မျာဵ ေထာက်ပဳဴေပဵပခင်ဵနှငဴ် ရှင်ဵလင်ဵစွာ
သတ်မှတ်ထာဵေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ နှငဴ် ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ မရှိမပဖစ်လအ
ို ပ်ပါသည် (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)။
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

ဆိုင်ရာ

၅၀။

နိုငင
် ဳအဆငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုကာကွယ်ေရဵဆိုငရ
် ာ အစီအစဉ်မျာဵ

အာဵ

ထိေရာက်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်နှငဴ်

လိက
ု ်နာမှုရှိေစရန်အတွက်

သက်ဆိုငရ
် ာ

အစိုဵရအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳမျာဵ တည်ေထာင်ပခင်ဵနှငဴ်/သို္ဓမဟုတ် ပိုမိုအာဵေကာင်ဵေစရန်
ယင်ဵ ယင်ဵလုပ်ေဆာင်မှု အစီအစဉ်မျာဵသည် ေဘဵဖယ်ပခင်ဵခဳရေသာ အမျိုဵသမီဵမျာဵ အပါအဝင်
မတူကွဲပပာဵေသာ အမျိုဵသမီဵအုပ်စုမျာဵ၏ အေသဵစိတ်လိုအပ်ချက်မျာဵအာဵ စီမဳကိန်ဵေရဵဆွဲပခင်ဵ၊
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ပဖန့်ေဝပခင်ဵနှငဴ်

ေစာငဴ်ကကညဴ်ပခင်ဵနှင်ဴ

တိုဵတက်မှု

အစီရင်ခဳစာမျာဵကို

ပပည်သူလူထုနှင်ဴ

သက်ဆိုင်ရာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူမျာဵအာဵလုဳဵ သိရှိေစရန်။ (နိုငင
် ဳ အဆငဴ်)
၅၁။

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒအကကမ်ဵဖက်မှု ပေပျာက်ေရဵ အဓိကေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵအတွက်

ကဏ္ဍအာဵလုဳဵတွင် လုေ
ဳ လာက်ေသာ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ နည်ဵပညာနှင်ဴ လူစ
္ဓ ွမ်ဵအာဵ အရင်ဵအပမစ်မျာဵ
ရရှိေစပခင်ဵ။

အခန်ဵကဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို

ရှင်ဵလင်ဵစွာ

ေဖာ်ပပဖပီဵ

ရန်ပုဳေငွ

အရင်ဵအပမစ်မျာဵကို ေဖာ်ထတ
ု ်ရန်။ (နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ်)
၅၂။

CEDAW၊

CRC၊

ကုလသမဂ္ဂ

လူ္ဓအခွင်အ
ဴ ေရဵေကာင်စီ၏

ပမန်မာနိုငင
် ဳသည်

ပမန်မာနိုင်ငဳလအ
ူ္ဓ ခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာအစီရင်ခဳစာနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်မှုပဳစ
ု ဳအာဵလုဵဳ ကို ပေပျာက် ေရဵနှငဴ်
သက်ဆိုင်ေသာ အပခာဵ စာချုပ်အဖွဲ့မျာဵမှ အကကဳပပုချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵ၊
ေစာငဴ်ကကညဴ်ပခင်ဵနှင်ဴ

အစီရင်ခဳပခင်ဵမျာဵတွင်

သက်ဆိုငရ
် ာ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူမျာဵ၏

အကူအညီပဖငဴ် အစိုဵရမျာဵ၏ နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ် အမျိုဵသမီဵယန္တရာဵမျာဵအတွက် အရင်ဵအပမစ်မျာဵ
ထပ်မဳခွဲေဝချထာဵေပဵပခင်ဵမျာဵ အပါအဝင် တည်ဆဲနိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်ယန္တရာဵမျာဵအာဵ ပိုမိုခိုင်မာေစရန်။

၅၃။

ေဘဵအန္တရာယ်နှင်ဴ

ပဋိပက္ခအေပခအေနမျာဵကို

ကာကွယ်ေရဵနှငဴ်

ပပန်ေရဵ

ယန္တရာဵမျာဵအပါအဝင် EVAW အတွက် နိုငင
် ဳအဆငဴ် ညှိနှိုင်ဵမှုယန္တရာဵမျာဵကို ေဖာ်ေဆာင်ရန်။
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

(နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ်)

(နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ်)
၆။(၂) ေစာငဴ်ကကညဴ်မှု နှငဴ် အကဲပဖတ်မှု
၅၄။

ကျာဵမတန်ဵတူညီမျှေရဵနှငဴ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ ပေပျာက်ေစေရဵကို

ပမှငဴ်တင်ရန်အတွက်

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအကကာဵ

ညီညွတ်ေသာ

ကဏ္ဍစုဳညှိနှိုင်ဵ
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ေဆာင်ရွက်မှုကို

ေသချာေစရန်

နိုငင
် ဳအဆငဴ်မူဝါဒ၏

အပခာဵကဏ္ဍမျာဵကို

ပပန်လည်သုဳဵသပ်

ပပင်ဆင်ရန်။ (နိုင်ငအ
ဳ ဆငဴ်)
၅၅။

အမျိုဵသမီဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ/ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵ၏ ေလဵနက်

စွာ ပါဝင်မှုနှငဴ်အတူ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵနှငဴ် နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ် လုပ်ေဆာင်မှု အစီအစဉ်မျာဵကို
ကာလအလိုက်အကဲပဖတ်ပခင်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵပဖငဴ်

အကကမ်ဵဖက်မှုကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ

အစီအစဉ်မျာဵကို

နိုငင
် ဳအဆငဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုငေ
် ရဵအတွက်

ကကီဵကကပ်သညဴ်စနစ်ကို တိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်ေစရန် သို္ဓမဟုတ် ထူေထာင်ရန်။ (နိုငင
် ဳအဆငဴ်)

လုပ်ေဆာင်မှု ၇။ မိတ်ဖွဲ့မှု နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု
၅၆။

အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှငဴ် နိုင်ငတ
ဳ ကာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵဖပီဵ

EVAW

နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ်

အာဆီယဳ

RPA

ကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်။

(နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ်)
၅၇။

အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ

အေပခအေနမျာဵအတွင်ဵ

VAW

ကို

ကိုင်တွယ်ေပဖရှင်ဵသညဴ်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွင်ဵရှမ
ိ ူဝါဒမျာဵနှင်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵတွင် ပုဂ္ဂလက
ိ ကဏ္ဍ

၅၈။
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်မှုကို အာဵေပဵရန်။ (နိုငင
် အ
ဳ ဆငဴ်)
အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵတွင်

ထူဵချွန်စွာ

ေအာင်ပမင်မှုမျာဵ

ရရှိခဲဴသညဴ် တစ်ဦဵချင်ဵ၊ အဖွဲ့လိုက်၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလက
ိ
ကဏ္ဍမျာဵ၏
ေအာင်ပမင်မှုမျာဵကို အသိအမှတ်ပပုရန်။ (နိုငင
် ဳ အဆငဴ်)
၅၉။

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ အဆုဵဳ သတ်ရန်အတွက် အာဆီယဳ မဏ္ဍိုင်

သုဳဵခုအကကာဵ

ညှိနှိုငဵ် မှုမဟာဗျူဟာမျာဵ

တည်ေဆာက်ရန်နှင်ဴ/သို္ဓမဟုတ်

ခိုင်မာေအာင်
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ပပုလုပ်ရန်နှငဴ် ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳ ကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵနှငဴ် ကဏ္ဍမျာဵအာဵလုဵဳ တွင် VAW အာဵ
တုန့်ပပန်မှုကို ထိေရာက်စွာ ေဖာ်ေဆာင်ပဳဴပိုဵေပဵရန်။ (နိုင်ငန
ဳ ှငဴ် ေဒသအဆင်ဴ)
၆၀။

အရပ်ဘက်

လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵဖပီဵ

ပဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ်ပတ်သက်ဖပီဵ

အချက်အလက်မျာဵ စုေဆာင်ဵပခင်ဵနှင်ဴ မျှေဝပခင်ဵ၊ေဒသတွငဵ် သုေတသနမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵပဖငဴ်
အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵအာဵ အကူအညီေပဵ နိုင်ေရဵအတွက် နှစ်နိုင်င၊ဳ
ေဒသခွဲနှင်ဴ

ေဒသဆိုင်ရာ

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို

တိုဵပမှင်ဴရန်။

ထိေရာက်ေသာ

VAW

ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် တုန့်ပပန်မှုမျာဵတွင် တစ်နိုင်ငဳနှင်ဴ တစ်နိုင်ငဳ အပပန်အလှန်ဖလှယ်ပခင်ဵနှငဴ်
ေကာင်ဵေသာ အေလဴအကျငဴ်မျာဵကို မျှေဝပခင်ဵ မျာဵ ပပုလုပ်သငဴ်သည်။ (နိုငင
် န
ဳ ှင်ဴ ေဒသအဆင်ဴ)
၆၁။

EVAW နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ် အပခာဵေဒသဆိုင်ရာ/နိုငင
် တ
ဳ ကာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵ

ေဆာင်ရွက်

ပူဵေပါင်ဵလုပ်ကိုငရ
် ာတွင်

အမျိုဵသာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏

တက်ကကေသာ

အခန်ဵကဏ္ဍကို တိုဵပမှငဴ်ရန်။ (ေဒသအဆငဴ်)

လုပ်ေဆာင်မှု ၈။ ပပန်လည်သုဳဵသပ်မှုနှငဴ် ဆက်သွယ်မှု

၆၂။

ACWC ၏ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည် ACWC သို္ဓ EVAW နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ် အာဆီယဳ RPA

အေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵ၏
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

၈။(၁) အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုကို ပပန်လည်သုဳဵသပ်ပခင်ဵ

အကကမ်ဵဖက်မှုကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ

တိုဵတက်မှု၊

နိုငင
် ဳအဆငဴ်

အစီအစဉ်မျာဵနှငဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အမျိုဵသာဵအဆငဴ်မျာဵရှိ

အပခာဵ

လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵကို နှစ်စဉ် အစီရင်ခဳတင်ပပရန်။ EVAW နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ် အာဆီယဳ RPA
အေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်တိုဵတက်မှုနှငဴ်ပတ်သက်၍

ACWC နှငဴ် ACW တို္ဓမှ

နှစ်စဉ်အစီအရင်ခဳစာမျာဵ ေဝမျှရန်နှင်ဴ ပဖန့်ပဖူဵရန်။ (နိုငင
် ဳနှင်ဴ ေဒသအဆင်ဴ)
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၆၃။

ACWC နှင်ဴ ACW တို္ဓသည် ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ချဉ်ဵကပ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵကို အသုဳဵပပု၍

အေပခအေနမျာဵေပပာင်ဵလဲလာမှုကို
နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ်

အာဆီယဳ

သိရှိနိုင်ေရဵအတွက်

RPA

ကို

၅

ပပန်လည်သုဳဵသပ်ရန်။

နှစ်အကကာတွင်

EVAW

ပပန်လည်သုဳဵသပ်ပခင်ဵ၏

ေတွ့ရှခ
ိ ျက်မျာဵကို အာဆီယဳ ဝန်ကကီဵအဆငဴ် အစည်ဵအေဝဵတွင် တင်ပပရန်။ (ေဒသအဆငဴ်)
၆၄။

အာဆီယဳတွင် VAW ၏ အေပခအေနနှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ် အချ ိန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ၏

တိုဵတက်မှုအေပခအေနမျာဵကို

သိရှိနိုင်ရန်အတွက်

တာဝန်ခဳမှုရှိေသာ

မူေဘာင်တစ်ခုချမှတ်ရန်။ (ေဒသအဆငဴ်)
၈။( ၂) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵနှငဴ် တိုဵတက်ေရဵအေပ္ဒ ဆက်သွယ်မှု
၆၅။

ACWC နှငဴ် ACW တို္ဓသည် EVAW နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ် အာဆီယဳ RPA အေကာင်

အထည်ေဖာ်ပခင်ဵအေပ္ဒ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ၊ အေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵမျာဵနှငဴ် စိန်ေခ္ဒမှုမျာဵနှငဴ်
ပတ်သက်၍

သတင်ဵအချက်အလက်မျှေဝရန်အတွက်

ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု

တည်ေထာင်ရန်။

(ေဒသအဆငဴ်)
EVAW နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ် အာဆီယဳ RPA အေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ်

ပတ်သက်၍

အစီရင်ခဳတင်ပပရန်၊

အာဵလုဵဳ အပါအဝင်
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

၆၆။

အရပ်ဘက်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူမျာဵအာဵလုဳဵသို္ဓ

(နိုငင
် န
ဳ ှငဴ် ေဒသအဆငဴ်)
၁၀။ ပထမ ၅ နှစ်အတွက် ဦဵစာဵေပဵေနရာမျာဵ
(က) ေဒသအဆငဴ်

လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်
၎င်ဵအစီရင်ခဳစာ

ပပည်သူလုထုမျာဵ
မျာဵကို

ေဝမျှရန်။
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ေဒသအဆငဴ် အာဆီယဳ RPA ၏ ပထမ ၅ နှစ်အတွင်ဵ AMS သည် ACWC နှငဴ် ACW တို္ဓမှတစ်ဆငဴ်
ေအာက်ပါအေကကာင်ဵအရာမျာဵ လုပ်ေဆာင်ရန် ပဖစ်သည်။
၁။

VAWနှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ် အချက်အလက်မျာဵ စုေဆာင်ဵရန်နှငဴ်

ဆန်ဵစစ်ေလဴလာရန်

အတွက် ေဒသဆိုငရ
် ာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ချမှတ်ရန်။
ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ။ ACWC နှငဴ် ACW တို္ဓ ပူဵတွဲသေဘာတူညီထာဵေသာ နိုငင
် တ
ဳ ကာ စဳနှုန်ဵမျာဵကို
ေဖာ်ထတ
ု ်ပခင်ဵအေပ္ဒ အေပခခဳ၍ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ချမှတ်ကျငဴ်သုဳဵရန်။
၂။

ဗီဒီယို spots မျာဵ၊ လူမှုမီဒီယာ ပလက်ေဖာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ရုပ်ပမင်သဳကကာဵ လိင
ု ဵ် မျာဵ

အသုဳဵပပုပခင်ဵမျာဵ အပါအဝင် EVAW နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ် ေဒသဆိုင်ရာ စည်ဵရုဳဵ လှုေ
ဳ ဆာ်မှုမျာဵအာဵ
တိုဵပမှငဴရ
် န်နှင်ဴ ဖွဳ့ဖဖိုဵရန်။
ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ:
(၁)

EVAW အတွက် လှုပ်ရှာဵမှုဆိုင်ရာပစ္စည်ဵမျာဵ ပဖန့်ေဝခဲဴသညဴ် နိုငင
် ဳအေရအတွက်

(၂)

EVAW နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵပါဝင်ေသာ လူမှုမီဒီယာ

၃။
အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

ပလက်ေဖာင်ဵမျာဵအာဵ အပမင်/ဝင်ေရာက်သူ/ကကညဴ်ရှုသညဴ် အေရအတွက်
အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵနှင်ဴ တရာဵမျှတေရဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုကို
ေထာက်ပဳဴေပဵသညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက် လမ်ဵညွှန်မျာဵအပါအဝင် အမျ ိုဵသမီဵ
မျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုပဖစ်ရပ်မျာဵကို

သညဴ်အပမင်ပဖငဴ်

ကိုင်တွယ်ေပဖရှင်ဵေသာ

ဝန်ေဆာင်မှု

ေပဵသူမျာဵအတွက်

ကျာဵ၊မေရဵရာအေလဵထာဵ
(gender-sensitive

handling)

စွမ်ဵေဆာင်ရည်စဳနှုန်ဵမျာဵပါဝင်သညဴ်

မျာဵေပ္ဒထွက်လာေစေရဵ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ေရဵဆွဲရန်။

SOP
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ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ။ SOP မျာဵအတွက်လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵ ေရဵဆွဲ ကျငဴ်သုဳဵပခင်ဵ
(ခ) နိုငင
် ဳအဆငဴ်
AMS အေနပဖငဴ် နိုငင
် ဳအဆငဴတ
် ွင် ေအာက်ပါအေကကာင်ဵအရာမျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် ပဖစ်သည်။
၄။

ဤစီမဳကိန်ဵမျာဵ၏ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်မှု၊ အေကာင်ထည်ေဖာ်မှုနှင်ဴ ေစာငဴ်ကကညဴ်ကကီဵကကပ်မှု

တို္ဓကုိ ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ရန် ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳနှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအကကာဵရှိ ယန္တရာဵမျာဵမှ တစ်ဆငဴ်
နိုငင
် ဳအဆငဴ်

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုကာကွယ်ေရဵဆိုငရ
် ာ

အစီအစဉ်မျာဵ

ေရဵဆွဲရန်နှငဴ်/သို္ဓမဟုတ် ခိုင်မာေစလာရန်။
ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ။
(၁)

နိုငင
် ဳအဆငဴ် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ အစီအစဉ်
မျာဵ ရှိသညဴ် နိုင်ငအ
ဳ ေရအတွက်

(၂)

နိုငင
် ဳအဆငဴ်

ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳနှငဴ်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအကကာဵ

ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု

(၃)

လုေ
ဳ လာက်ေသာ အရင်ဵအပမစ်မျာဵနှင်ဴအတူ sub-national ပပည်နယ်နှငဴ် တိုင်ဵ
ေဒသကကီဵဆိုင်ရာ ယန္တရာဵမျာဵရှိသညဴ် နိုင်ငအ
ဳ ေရအတွက်

အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

ရှိေသာ နိုင်ငအ
ဳ ေရအတွက်

၅။

အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုပဖစ်ပွာဵသညဴ်

အချက်အလက်မျာဵကို

နိုင်ငဳ

တကာစဳနှုန်ဵနှငဴ်အညီ စုေဆာင်ဵရန်။
ညွှန်ဵကိန်ဵ။ ACWC နှငဴ် ACW တို္ဓ ပူဵတွဲသေဘာတူညီထာဵေသာ နိုငင
် တ
ဳ ကာ စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ
ပျဳ့နှဳ္ဓလျက်ရှိေသာ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု ပဖစ်ပွာဵသညဴ် အချက်အလက်မျာဵကို
စုေဆာင်ဵသညဴ် နိုငင
် ဳအေရအတွက်
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၆။

CEDAW ကိုအပပညဴ်အဝလိက
ု ်နာဖပီဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပုဳစဳအာဵလုဳဵကို

ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်အတွက် တုဳ္ဓပပန်မရ
ှု ှိေသာ ကျာဵမေရဵရာ ဥပေဒမူေဘာင်မျာဵ ေရဵဆွဲရန် နှငဴ်
ကျငဴ်သုဳဵရန်။
ညွှန်ဵကိန်ဵ။

EVAW

နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ်

ဥပေဒမျာဵ/စည်ဵမျဉ်ဵ

အသစ်မျာဵ

/ပိုမို

အာဵေကာင်ဵလာေသာ ဥပေဒမျာဵ/စည်ဵမျဉ်ဵအေရအတွက်
၇။

ကျာဵ၊မေရဵရာ သမာရိုဵကျပုဳစဳမျာဵ၊ ထိခိုက်နစ်နာေစသညဴ် ရိုဵရာဓေလဴထဵုဳ တမ်ဵမျာဵနှင်ဴ

ဘာသာေရဵအေလဴအကျငဴ်မျာဵ

အပါအဝင်

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ

နှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ်

အေပခခဳအေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵကို

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ

ချမှတ်ဖပီဵ

အပပုသေဘာေဆာင်မှု၊

ေပဖရှင်ဵရန်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်။

ေလဵစာဵမှုနှင်ဴ

အကကမ်ဵမဖက်သညဴ်

အကကမ်ဵဖက်မှု

တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵ
ဤေဆာင်ရွက်မှုမျာဵသည်
အမျိုဵသာဵပဖစ်တည်မှုကို

အာဵေပဵအေထာက်အကူပပုသငဴ်သည်။

အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး

ညွှန်ဵကိန်ဵ
(၁)

တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေသာ AMS

(၂)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲဴသညဴ် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ အေရအတွက်

၈။

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ/ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမျာဵနှင်ဴ

တရာဵမျှတေရဵ

စီမဳခန့်ခွဲမှုကို

ေထာက်ပဳဴေပဵသညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက် လမ်ဵညွှန်မျာဵ အပါအဝင် အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ
အကကမ်ဵဖက်မှုပဖစ်ရပ်မျာဵကို ကျာဵ၊မေရဵရာအေလဵထာဵ သညဴ်အပမင်ပဖငဴ် ကိုင်တွယ်ေပဖရှင်ဵေသာ
(gender-sensitive handling) ဝန်ေဆာင်မှု ေပဵသူမျာဵအတွက် စွမ်ဵေဆာင်ရည်စဳနှုန်ဵမျာဵအေပ္ဒ
SOP ေပ္ဒထွက်ေရဵအတွက် လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ေရဵဆွဲရန်။

အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီချက်

အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး
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ညွှန်ဵကိန်ဵ။ SOP လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ေရဵဆွဲခဲဴပခင်ဵ။

