
 
 
 

 SSR BACKGROUNDER (SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြ ဲ) 
 

Gender Equality and Security 
Sector Reform 

က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင္႔ 
လံုုျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမႈတုုိ႔တြင္  

က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈကုုိ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔အညီ ျဖစ္ေစျခင္း  
 

ယခုုစာစဥ္အတြဲမ်ားအေၾကာင္း  
SSR၏  အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲမ်ားသည္ (SSG) လံုုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္သည္႔အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ (SSR) 
လံုုျခံဳေရးက႑အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္သည္႔ ေခါင္းစဥ္မ်ား ႏွင္႔ အယူအဆမ်ားကိုု က်စ္လစ္ျပည္႔စံုုစြာ မိတ္ဆက္ေပး 
ထားပါသည္။  ယခုုစာစဥ္အတြဲလုုိက္သည္ ယေန႔ေခတ္ ျငင္းခံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုု အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပကာ၊ အဓိကစကားလံုုး အသံုုးအ 
ႏႈန္းမ်ားကိုု ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ၍၊ ႏုုိင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳအေျမာက္အမ်ားကုုိ အေျခခံလွ်က္  အဓိကအခ်က္အခ်ာက်သည္႔ အားၿပိဳင္မႈ 
မ်ားကုုိ ျမင္သာေအာင္ျပသေပးပါသည္။ SSR၏  အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး 
သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔အတြက ္သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ၿပီးသား စနစ္ပံုုစံမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ 
ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းမဟုုတ္ပါပဲ ဖတ္ရႈသူမ်ားက ေခါင္းစဥ္တစ္ခုုျခင္းစီအေပၚတြင္ ၎တုုိ႔၏အသိပညာကိုု တုုိးခ်ဲ႕ႏုုိင္ရန္ ထပ္ဆင္႔ေလ႔လာ 
ႏုုိင္မည္႔ ဖတ္ရႈစရာအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိသာ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SSR၏  အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲမ်ားသည္ လံုျခံဳေရး 
ဆုုိင္ရာကိစၥ၌ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္  ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ႏွင္႔ SSR 
ဆုိင္ရာ ယေန႔ေခတ္နည္းလမ္းနည္းနာမ်ားကုုိ နားလည္သိရွိႏုုိင္ရံုုသာမက ႏိႈက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ အကဲျဖတ္ႏုုိင္ရန္အတြက္ပါ အရင္း 
အျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။  

 
ဤ  SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲ၏ အေၾကာင္း  
ဤ  SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲသည္ က်ား-မတန္းတူညီမွ်ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရး (SSR) အတြက ္ မရွိမျဖစ္လုုိအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေရးသားထားပါသည္။ က်ား-မတန္းတူညီမွ်ျခင္း ဟူသည္မွာ အခြင္႔အလမ္း 
မ်ားႏွင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားအား က်ား-မျဖစ္မႈခြဲျခားျခင္းမရွိပဲ ရရွိရန္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတုုိ႔၏ တူညီသည္႔ အခြင္႔အ 
ေရးအား ျပ႒ာန္းေပးသည္႔ ႏုုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုုပင္ျဖစ္ပါသည္။ က်ား-မတန္းတူညီမွ်ျခင္းမရွိပဲ လံုုျခံဳေရးက႑အား 
ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး (SSG) အား မရရွိႏုုိင္ပဲ၊ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ပင္ လံုုျခံဳေရးက႑အတြင္း က်ား-မတန္းတူညီမွ်ျခင္းအား 
ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတုုိင္းျဖစ္ရန္ ျပဳလုုပ္ေပးျခင္းသည္ SSR ၏  မရွိမျဖစ္လုုိအပ္သည္႔ က႑တစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။ ယခုု SSR အေျခ 
ခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲသည္ လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဆုုိင္ရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုုိင္ရာႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုုိင္ရာ 
စသည္တုုိ႔အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာအားလံုုးအတြင္း က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးအား ေခတ္ေရ 
စီးေၾကာင္းအတုုိင္းျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုုပ္ျခင္း၏ အေရးႀကီးမားပံုုကုုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါသည္။ 

 
ဤ  SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲသည္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုုိ ေျဖဆုုိေပးပါသည္-   
က်ား-မတန္းတူညီမွ်ျခင္းဆုုိသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ အဘယ္ေၾကာင္႔ ယင္းက SSR အတြက ္မရွိမျဖစ္သနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၂ 
မည္သည္႔ ႏုုိင္ငံတကာဆုုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားက က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔ SSR တုုိ႔ကုုိ ဆက္စပ္ေပးသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၄ 
က်ား-မဆုုိင္ရာကိစၥအား  ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔ အညီျဖစ္ရန္ ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ လံုုျခံဳေရးက႑အတြက္ အဘယ္သုုိ႔  
အဓိပၸာယ္ရသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၅ 
SSR က  က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးကုုိ လံုုျခံဳေရးက႑အား ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြင္းသုုိ႔ မည္သုုိ႔သြတ္သြင္းသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၇    
SSR က  က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးကုုိ လံုုျခံဳေရးက႑အား စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြင္းသုုိ႔ မည္သုုိ႔ သြတ္သြင္းသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၈  
SSR က  က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးကုုိ လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္မႈလုုပ္ငန္းအတြင္းသုုိ႔ မည္သုုိ႔ သြတ္သြင္းသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၉  
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က်ား-မတန္းတူညီမွ်ျခင္းဆုုိသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ အဘယ္ 
ေၾကာင္႔ ယင္းက SSR အတြက္ မရွိမျဖစ္သနည္း?  

က်ား-မတန္းတူညီမွ်ျခင္း ဆုုိသည္မွာ အခြင္႔အလမ္းမ်ားႏွင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ား 
အတြက္ ေမြးဖြားလာသည္႔ က်ား-မစိတ္ ႏွင္႔ လိင္အမ်ိဳးအစားအေပၚမူမတည္ပဲ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ားတုုိ႔၏ တန္းတူအခြင္႔အေရးမ်ားအား ျပ႒ာန္း 
သတ္မွတ္ေပးသည္႔ ႏုုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္မႈတစ္ခုုပင္ျဖစ္ပါသည္။  လိင္အဂၤါ 
ႏွင္႔ က်ား-မစိတ္တိုု႔သည္ မတူညီၾကပါ (ပံုု(၁)ကုုိ ၾကည္႔ပါ)။  

 
က်ား-မတန္းတူညီမွ်ျခင္းသည္ SSR အတြက္ မရွိမျဖစ္ေပ၊ အေၾကာင္းမွာ 
SSR က  ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အ  
ေျခခံမူမ်ားအတြင္းတြင္လည္း ယင္းကုုိ မရွိမျဖစ္ေပါင္းစပ္ရသည္အတြက္ျဖစ္ပါ 
သည္။ က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ ဒီမုု ိကေရစီ အေျခခံမူတစ္ရပ္ျဖစ္ကာ လူ႔ 
အခြင္႔အေရးတစ္ခုုျဖစ္ပါသည္၊ ထုုိ ႔ေၾကာင္႔ ဒီမုု ိကေရစီနည္းက် အရပ္ဘက္ထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစုုိးမို ုးေရးႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးအားေလးစားမႈတုုိ ႔မွတစ္ဆင္႔ 
SSR က ပ်ိဳးေထာင္မႈျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္႔ ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG စံႏႈန္း 
မ်ားတစ္ခုုျခင္းစီတြင္ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ရမည္႔ အစိတ္အပိုုင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ 
က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္ 
ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေပါင္းစပ္ရသည္ကုုိ ဆက္လက္သိရွိလုုိ 
ပါက၊ SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာ လက္စြဲျဖစ္သည္႔ “က်ား-မတန္းတူညီမွ် 
ေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ကုုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ၾကည္႔ရ ႈပါ။  

က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးအား တုုိးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင ္ မပါမျဖစ္အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုုလည္း ျဖစ္ပါသည္။  မလံုုျခံဳမႈ၏ 
သားေကာင္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေျမစာပင္မ်ားႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးအမႈထမ္းပုုဂိၢဳလ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမိ်ဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက်ၤားက 
ေလးမ်ားတုုိ႔၏ လိုုအပ္ခ်က္အသီးသီးကုုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိလ်င္ SSR 
သည္ လူသားမ်ားႏွင္႔ ႏုုိင္ငံ၏ လံုုျခံဳေရးႏွစ္ခုုစလံုုးအား တုုိးတက္မႈရွိေစပါသည္။ 
က်ား-မ တန္းတူ မညီမွ်မႈသည ္က်ား-မျဖစ္ျခင္းအေပၚအေျခခံသည္႔ အၾကမ္းဖက္ 
မႈ၏ အေျခခ ံအေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါသည ္– လူသားမ်ားႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတုုိ႔၏ လံုုျခံဳေရးအ 
တြက္ ႀကီးေလးသည္႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။  

 
က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ SSR အတြက္မရွိမျဖစ္ပါ၊ အေၾကာင္းမွာ ယင္း 
က  လံုုျခံဳေရးက႑အား ပိုုမုု ိထိေရာက္မႈရွိေစသည္႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ား-
မတန္းတူညီမွ်ေရးအား လံုုျခံဳေရးက႑ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ စဥ္းစားမႈ 
ျပဳျခင္းက ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔မဟုုတ္ေသာ လံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ 
ေပးသူမ်ား၏ အဖြဲ႔တြင္းႏွင္႔ လုုပ္ငန္းပုု ိင္းဆုုိင္ရာ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းကိုု တုုိးတက္ 
ေစရာ၀ယ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အား အေကာင္းမြန္ဆံုုးအသံုုးခ်ျခင္းႏွင္႔ 
လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတြင္ ပုုိမုု ိလွ်င္ျမန္ေကာင္းမြန္သည္႔ တုုန္႔ျပန္မႈ 
စသည္တုုိ ႔အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ 
ဆုုိလ်င္ က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈသည္ အရည္းအခ်င္းေပၚမူတည္ကာ အလုုပ္ခန္႔ 
အပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔က်က္တာ၀န္ခ်ျခင္းႏွင္႔ ဆက္လက္ရာထူးတုုိးျမင္႔ျခင္းတုုိ ႔ကုုိ 
ေတာင္းဆုုိသည္႔အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ ထုုိ ႔ျပင္ အလုုပ္ျဖစ္ထြန္းတြင္က်ယ္မႈႏွင္႔ လုုပ္ 
ငန္းခြင္ဆန္သည္႔ အလုုပ္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈကုုိ ယင္းကေမြးျမဴေပး 
ပါသည္။ လံုုျခံဳေရးက႑အတြင္း က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈအား ဦးတည္ထားမႈကုုိ 
ျမင္႔တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လူထုုတြင္းရွိအားလံုုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳး 
သားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက်္ားကေလးမ်ား စသည္႔တုုိ႔၏  ကြဲဲျပားတူညီ 
မႈမရွိသည္႔ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ လံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက ပိုုမိုုေကာင္းစြာ 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင္႔ အလုုပ္အေကၽြးျပဳရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

 
 
 
 
 
 

 

ပံုု (၁) လိင္ ႏွင္႔ ေယာက ၤ်ား-မိန္းမ ျဖစ္ျခင္း တုုိ႔သည္ မတူညီေပ 

လိင္  
လိင္သည္ ဇီ၀ေဗဒျဖစ္ပါသည္။ လိင္ဟူသည္မွာ လူမ်ားေမြးဖြားစဥ္ 
ကပါလာေသာ ဇီ၀ေဗဒ၊ ခႏၶာသက္ရွိျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ ခႏၶာေဗဒ စသည္ 
တုုိ႔၏ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားအား ရည္ညႊန္းပါသည္။ လိင္အား မ်ိဳး 
ပြားမႈအဂၤါအစိတ္ပုု ိင္းမ်ားျဖင္႔ သတ္မွတ္ပါသည ္ (ဥပမာ ေ၀ ွွ ွးေစ႔မ်ား 
ႏွင္ ႔ သားအိမ္မ်ား)၊ အမိ်ဳးသားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီး ခရုု ိမို ုဆုုန္း (ဥပမာ XY 
ႏွင္ ႔ XX)၊ အမ်ိဳးသားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီး ေဟာ္မု ုန္းမ်ား (ဥပမာ တက္စ 
တုုိစထုုန္းရ္ ႏွင္ ႔ အီစတရုု ိဂ်င္) ႏွင္ ႔ ဒုုတိယ လိင္ပိ ုုင္းဆုုိင္ရာ ထူးျခား 
လကၡဏာမ်ား (ဥပမာ ၾကြက္သားထုုထည္ႏွင္႔ ဆံပင္)။  

လိင္အား (ခြဲစိတ္မႈႏွင္ ႔ ေဟာ္မု ုန္းအစားထိုုးကုုသမႈ) ေဆးပညာအ 
ကူအညီမပါပဲ ေျပာင္းလဲ၍မရပဲ ပံုုေသျဖစ္ပါသည္။  

က်ား-မ ျဖစ္ျခင္း 
က်ား-မ ျဖစ္ျခင္းအသိအား သင္ယူျခင္းျဖင္ ႔ ရရွိပါသည္။ လိင္အေပၚအ ေျခခံ၍ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင္ ႔ ေယာက်ၤားေလးမ်ားသည္ သီးျခား လူမႈေရး-ယဥ္ေက်းမႈ 
ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနတြင္း ရွိကြဲျပားေသာ လူမူေရးစရို ုက္လကၡဏာမ်ား၊ 
အခန္းက႑မ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားႏွင္ ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား သင္ၾကားခံရၿပီး 
ေပးအပ္ခံၾကရပါသည္။ 

က်ား-မဆုု ိင္ရာ အခန္းက႑သည္ အခိ်န္အတုုိင္းအတာတေလ်ာက္ ေျပာင္းလြ 
ဲ ျခင္းျပဳလုုပ္၍ရကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ အသီး သီးတုု ိ႔အၾကား 
ကြာျခားၾကပါသည္။ ဤသုုိ ႔ဆုုိ ျခင္းေၾကာင္႔ အားလံု ုးေသာ လူမႈအဖြဲ႔-ယဥ္ေက်းမႈ 
အေျခအေနအရပ္ရပ္တုုိ ႔တြင္ က်ား-မက႑သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ မတူညီ 
ၾကပါဟုု ဆုုိလုုိေနျခင္းမဟုုတ္ပါပ ဲလူမႈအဖြဲ႔-ယဥ္ေက်းမႈ အခင္းအက်င္းတစ္ခုု 
တြင္း က်ား-မ တုုိ ႔၏ က႑မ်ားသည္ ယင္းလူ႔အဖြဲ ႔အစည္းတြင္း ၾကံဳေတြ႔ခဲ ႔ရ 
ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ဆက္ႏြယ္ကာေျပာင္းလဲမည္၊ တုုိးတက္လာ 
မည္ကုုိ ဆုုိလုုိ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

 ေယာက်္ား၊ မိန္းမႏွင္႔ လိင္အဂၤါႏွစ္မ်ိဳးပါသူ ဆုုိသည္တုုိ႔မွာ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လိင္အဂၤါကုု ိ ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
 

ေယာကၤ် ားဆန္သည္၊ မိန္းမဆန္သည္ သုုိ႔မဟုုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ 
ကဲ႔သုုိ ႔ျပဳမူသည ္ဆုုိသည္႔ စကားရပ္မ်ားသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
ခ်င္းစီ၏ က်ား-မ  ျဖစ္တည္မႈအား ရည္ညႊန္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
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က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးအား ထည္းသြင္းမစဥ္းစားလ်င္ SSR သည္ က်ရႈံးလိမ္႔ 
မည္။ လူထုုအတြင္း အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုခုု၏ လံုုျခံဳေရးကုုိ လစ္လွဴရႈေသာ 
လံုုျခံဳေရးက႑သည္ တာ၀န္ခံမႈမရွိသကဲ႔သုုိ ႔ ထိေရာက္မႈလည္းမရွိႏုု ိင္ေပ။ အ 
တိတ္က အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက သက္ေသျပခဲ႔သည္မွာ SSR အတြင္း က်ား-မတန္း 
တူညီမွ်ေရးအား ထည္႔သြင္းမစဥ္းစားလ်င္ လံုုျခံဳေရးက႑ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္
လက္ရွိရွိရင္းစြဲအစီအစဥ္မ်ားအတုုိင္းသာသြားေနမည္ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္း 
ကေလးမ်ားႏွင္႔ က်ား-မစိတ္မတူၾကသည္႔ လူနည္းစုုမ်ားတုုိ႔၏ လံုုျခံဳေရးလိုုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကုုိ လစ္လွဴရႈထားလ်က္ ၾသဇာပိုုမုုိႀကီးမားသည္႔၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႀကီးစုုိးသည္႔ 
ႏုုိင္ငံေရးပုုိင္းရွ ိ အထက္တန္းစားပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုုသာ ကာကြယ္ 
ေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 
က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ ႏုုိင္ငံအဆင္႔ႏွင္႔ ေဒသႏၲရအဆင္႔ရွိ SSR မူုပို ုင္ 
ျဖစ္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ပါရသည္႔ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။ SSR အား 
ႏုုိင္ငံအဆင္႔ရွိ အာဏာပုုိင္မ်ားက ဦးေဆာင္မႈျပဳၿပီး လူမႈအသုုိက္အ၀န္းအ 
ဆင္႔တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံေပးၾကမွသာ ေအာင္ျမင္ႏုု ိင္ပါသည္။ 
တရားနည္းလမ္းက်ေသာ မူပုုိင္ဆုုိင္မႈအတြက္ ျပည္သူလူထုုဆုုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈမွတစ္ဆင္႔ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ SSG ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားအား  လႊမ္းမုုိးႏုုိင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ 
အမ်ိဳးသားမ်ားတြင ္ တူညီသည္႔ အခြင္႔အလမ္းရွိရန ္ လိုုအပ္ပါသည္။ ပါ၀င္ႏုုိင္မႈ 
သည္ တုုိက္ရိုုက္ျဖစ္ႏုုိင္ပါသည္ (ဥပမာ - အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားကာ ကိုုယ္စားျပဳမႈရွိ 
သည္႔ ေရြးေကာက္ခံ (သုုိ႔) သင္႔ေတာ္စြာ ခန္႔အပ္ခံထားရသည္႔ အဖြဲ႔မ်ားမွ တစ္ 
ဆင္႔) သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ တိုုက္ရုုိက္မဟုုတ္သည္႔နည္းျဖင္႔ (ဥပမာ - လူမႈအဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားႏွင္႔ တုုိင္ပင္ႏွီးေႏွာျခင္းအားျဖင္႔၊ ယင္းတြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသား 
မ်ားႏွင္႔ က်ား-မစိတ္ကြဲျပားသည္႔ လူနည္းစုုမ်ားတုုိ႔ပါ၀င္သည္႔ ၀ ုုိင္းပယ္ခံထားရသည္႔ 
အုုပ္စုုမ်ားကုု ိေထာက္ကူအားေပးျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္)။ 

 
က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ SSR အား ေရရွည္ကာလအတြက္ အားလံုုးျခံဳ 
ကာစုုေပါင္းစပ္ေပါင္းနည္းျဖင္႔ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္နည္း၏ မပါမျဖစ္ အစိတ္အ 
ပိုုင္းတစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိုဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ 
ေယာက်္ားကေလးမ်ား ပါ၀င္ေသာ သီးသန္႔အုုပ္စုုမ်ားကုုိ လံုုျခံဳေရးအား 
ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုုိ ႔မွ ေဘးဖယ္ထား 
ျခင္းသည္ တာ၀န္ခံမႈႏွင္႔ ထိေရာက္ျခင္းတုုိ ႔အား ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းမႈအား ျဖစ္ေပၚ 
ေစၿပီး ယင္းတုုိ ႔အမ်ားစုုအား အကာကြယ္မဲ႔သည္႔အေနအထားသုုိ ႔က်ေရာက္ေစ 
ၿပီး ေရရွည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းအား အားပ်က္ယုုတ္ေလ်ာ႔ေစပါသည္။ 

 
ယခုုအေၾကာင္းရင္းမ်ားအားလံုုးတိုု႔ေၾကာင္႔ SSR လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္လံုုးတြင ္
က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးအား ထည္႔သြင္းစဥ္စားရမည္ျဖစ္ရာ ယင္းအား 
အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ပံုုစံျပဳျခင္းႏွင္႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ေဆာင္ျခင္း၊ ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင္႔ ျပည္လည္အကဲျဖတ္သံုုးသပ္ျခင္း 
စသည္႔ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုုးတြင ္ပါ၀င္ေစရပါမည္။  

လံုုျခံဳေရးက႑အေပၚ ေကာင္းမြန္သည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ မႈ 
(SSG) ႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရး (SSR) ေကာင္းမြန္ေသာ SSG က ျပည္သူ႔လံုုျခံဳေရးကုုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအား ေကာင္းမြန္သည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခခံမူ 
မ်ားက မည္သုုိ ႔ လႊမ္းမုုိးသက္ေရာက္သည္ကိုု ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္သည္႔အုုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအေျခခံမူမ်ားမွာ တာ၀န္ခံျခင္းရွိမႈ၊ 
ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားဥပေဒစုုိးမိုုးမႈ၊ အမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ႏုုိင္မႈ၊ လွ်င္ျမန္ ေကာင္းမြန္သည္႔တံုု ႔ျပန္ႏုုိင္စြမ္း၊ ထိေရာက္မႈႏွင္႔ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည္႔၀မႈ စသည္တုုိ ႔ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ ႔ေၾကာင္႔ 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ဟူသည္မွာ ဒီမို ုကေရစီႏုု ိင္ငံတစ္ႏုု ိင္ငံ 
တြင္ ႏုုိင္ငံ၏လံုုျခံဳေရးက႑က မည္သုုိ ႔လုုပ္ေဆာင္သင္႔သည္ 
ကိုု သတ္မွတ္ေပးသည္႔စံႏႈန္းတစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။  
လံုုျခံဳေရးက႑ တြင္ ႏိုုင္ငံအဆင္႔ ႏွင္႔ ေဒသႏၱရအဆင္႔ဆင္႔တုုိ႔ရွိ 
လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္၊ စီမံကာ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ တာ 
၀န္ရွိေသာ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုုမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ လူ 
ပုုဂိၢဳလ္မ်ားအားလံုုး စသည္တုုိ႔  ပါ၀င္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည္႔ 
SSG ဆုုိသည္မွာ လံုုျခံဳေရးက႑က ႏုုိင္ငံနွင္႔ လူသားတုုိ ႔အ 
တြက္ လံုုျခံဳေရးအား  ထိထိေရာက္ေရာက္ တာ၀န္ခံ၍ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးရာတြင္  ဒီမုု ိကေရစီက်သည္႔ အရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ 
တရားဥပေဒစိုုး မိုုးမႈႏွင္႔ လူအခြင္႔အေရးအားေလးစားမႈ အစရွိ 
သည္႔ မူေဘာင္တစ္ခုုအတြင္းမွ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုုိ ဆုုိ 
လုုိပါသည္။ 

ေကာင္မြန္ေသာ SSG အား အစျပဳတည္ေထာင္ျခင္းသည္ လံုုျခံဳ 
ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ပင္ျဖစ္ 
သည္။ SSR ဟူသည္မွာ လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းတုုိ႔ကုုိ ပုုိ၍ထိေရာက္၍ ပိုုမိုု 
တာ၀န္ခံေစျခင္းအ လိုု႔ငွာ ျပဳမူရာတြင္ ဒီမုုိကေရစီက်သည္႔ အရပ္ 
ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈႏွင္႔ လူအခြင္႔အေရးအား 
ေလးစားမႈ အစရွိသည္႔ မူေဘာင္တစ္ခုုအတြင္းမွ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းအားျဖင္႔ ႏုုိင္ငံ ႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးကုုိ တုုိးတက္ေစ 
မည္႔ ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၊ နည္းစနစ္ဆန္သည္႔ လုုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္ပါ 
သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မွာ ထိေရာက္ မႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈ 
ႏွစ္ခုုစလံုုးအား တိုုးတက္ေစရန္ ျဖစ္ေနသမွ်ကာ လပတ္လံုုး SSR 
သည္ လံုုျခံဳေရးက႑၏ တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္း ကုုိသာျဖစ္ျဖစ္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ က႑တစ္ခုုလံုုး လည္ပတ္ေစသည္႔ နည္းလမ္းကိုုပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ အဓိကအေလးေပးထား ႏုုိင္ပါသည္။ 

ယခုုကဲ႔သုုိ ႔ေသာ အဓိက အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုုိမႈမ်ားကုုိ ထပ္ဆင္႔သိရွိ 
လိုုပါက SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာ လက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ 
“လံုုျခံဳေရးက႑အား အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ”၊ “လံုုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရး” ႏွင္႔ “လံုုျခံဳေရးက႑” တုုိ႔ကုုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကုုိးကားပါ။  
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မည္သည္႔ ႏုုိင္ငံတကာဆုုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားက က်ား-မ  တန္းတူ 
ညီမွ်ေရးႏွင္႔ SSR တုုိ႔ကုုိ ဆက္စပ္ေပးသနည္း?  
က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒေအာက္တြင္ ကာကြယ္ေပး 
ထားသည္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးတစ္ခုုျဖစ္ရာ က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရး ဦးတည္ခ်က္ 
မ်ားကုုိ SSR အတြင္းသုုိ ႔ သြတ္သြင္းျခင္းသည္ ဥပေဒအရျဖစ္ေသာ တာ၀န္၀တၱ  
ရားတစ္ရပ္ျဖစ္ႏုုိင္ပါသည္၊ ယင္းသုုိ ႔ဆုုိရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ 
မႈပေပ်ာက္ေရး ေၾကျငာစာတမ္း ႏွင္႔ တစ္ကမာၻလံုုးဆုုိင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး 
ေၾကျငာစားတမ္း ကဲ ႔သုုိ ႔ေသာ ႏုုိင္ငံတကာ တရား၀င္ဥပေဒစာရြက္စာတမ္းမ်ား 
အရျဖစ္ပါသည္။ 

 
ကမာၻႏိုုင္ငံေပါင္း ၁၈၈  ႏုုိင္ငံက ပတ္သက္သည္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ပံုုစံမ်ိဳး 
စံုုျဖင္႔ ခြဲျခားမႈ အားလံုုးပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၇၉ ) တြင္ SSR ႏွင္႔ 
ဆက္ဆုုိင္သည္႔ မ်ားစြာေသာ ဥပေဒဆုုိင္ရာ တာ၀န္မ်ား ပါ၀င္ရာတြင္ - 

 
– အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအား တားျမစ္ရန္ ဥပေဒျပဳ 
ေရးႏွင္႔ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ လက္ခံျခင္းအတည္ျပဳျခင္း 

 
– အမိ်ဳးသားမ်ားႏွင္႔ တန္းတူေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုုိင္း အစုုိးရ 
မူ၀ါဒအား ေရးဆြဲျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ 

 
– အလုုပ္အကုုိင္ကိစၥတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခဲြျခားထားျခင္းမ်ား 
ပေပ်ာက္ေစျခင္း 

 
– လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ အေျခခံအခြင္႔အေရးမ်ားကုုိ တူညီစြာ ခံစား 
ရေစေရး အာမခံခ်က္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား အျပည္႔အ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈႏွင္႔ ေခတ္မီျခင္းရွိမႈတုုိ ႔အား ေသ 
ခ်ာေစႏုုိင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ား 

 
စသည္တုုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  

 
ပီကင္းေၾကျငာခ်က္ႏွင္႔ လႈပ္ရွားရန္စဥ္ျမင္႔ (၁၉၉၅)  တြင္ ဥပေဒအရခ်ည္ 
ေႏွာင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အစုုိးရမ်ား၊ ႏုုိင္ငံတကာႏွင္႔ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင္႔ အျခားသက္ဆုုိင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္႔ 
က်ား-မအေပၚအေျခခံ၍ ျပဳလုုပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တြန္းလွန္ရန္ႏွင္႔ 
လံုုျခံဳေရးက႑အပါအ၀င္ လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္၀န္းလံုုးအတြင္း က်ား-မတန္းတူ 
ညီမွ်ေရးအားရရွိေစရန္ သီးသန္႔လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုုတ္ 
ေပးပါသည္။ ယင္း၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ SSR လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္း ထည္႔ 
သြင္းခံရျခင္း မ်ားစြာရွိပါသည္။ 

က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးအား ကာကြယ္မႈေပးသည္႔ ေဒသတြင္း သေဘာတူညီမႈ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ - 

 
–     အာဖရိကသမဂၢ၏ Protocol to the Afr ican Charter on 

Human and People ’s Rights on the Rights of 
Women in Afr ica (2003); 

 
– အေမရိက ႏုုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႔၏ the Organization of American 

States’ Inter- American Convent ion on the 
Prevent ion, Punishment and Eradicat ion of 
Vio lence against  Women (Convention of Belem do 
Para) (1994); 

 
– ဥေရာပရွိ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ 
အမွတ္ ၁၄/၀၅ the Organization for Security and Co-
operation in Europe Decision No. 14/05 on Women in 
Conf l ic t  Prevent ion, Cr is is Management and Post-
conf l ict  Rehabi l i tat ion (2005); 

 
– the European Union Equal Treatment Direct ive  

(2006). 
တုုိ႔ပါ၀င္ၾကပါသည္။  

 
UN က ျပ႒ာန္းထားေသာ SSR လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပံုုစံတြင္၊ the UN Secur i ty 
Counci l  Resolut ions (SCRs) on women, peace and 
secur i ty  က က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒႏွင္႔ ခ်ည္ေႏွာင္ 
ထားသည္႔ အနိမ္႔ဆံုုးစံႏႈန္းမ်ားကို ုသတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္တြင္ အတည္ 
ျပဳခဲ႔ေသာ UN SCR 1325 သည္ လႊမ္းမိုုးမႈအရိွဆံုုး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အျခား 
ေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားက ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ႏိုုင္ငံအဆင္႔ ေဆာင္ရြက္မည္႔ လုုပ္ငန္းအ 
စီအစဥ္တြင္ ယင္းအားမည္သုုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ကုု ိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ 
ကာ လက္ခံအတည္ျပဳခဲ႔ၾကပါသည္။ 

 
The SCRs သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနာက္ခံ အခင္းအက်င္း (၅) ခုုကုု ိ 
လႊမ္းျခံဳပါသည္။ 

 
1. ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးမ်ား၊ SSR ႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္သည္႔ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ 

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအဆင္႔ဆင္႔၊ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲ႔ေရးႏွင္႔ 
ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းမႈ အစရွိသည္တိုု႔တြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိ 
ပါ၀င္ေစျခင္း။ 

 
2. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုုပ္ငန္း 

ေဆာင္တာမ်ားအတြင္ က်ား-မ အျမင္ရႈေထာင္႔မ်ားကုုိ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ 
ေစျခင္း 

 
3. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးလုုပ္ငန္းအတြင္းႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑အတြင္း 

အမိ်ဳးသမီးလုုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအားပုုိ၍ ပါ၀င္ေစျခင္း 
 

4. ပဋိပကၡအလြန္လုုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔မ်ား အားလံုုးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက်ၤားေလးမ်ားတုုိ႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေသာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳလုုပ္ျခင္း 

 
5. လိင္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ကာကြယ္တာဆီးရန္ ႏွင္႔ 

တုုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင္႔ စနစ္ယႏၲရားမ်ားကုုိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ တုုိင္ပင္ႏွီးေႏွာကာ ဖန္းတီးျခင္း 
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က်ား-မဆုုိင္ရာကိစၥအား  ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔ အညီျဖစ္ ရန္ 
ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ လံုုျခံဳေရးက႑အတြက္ အဘယ္သုုိ ႔ အဓိပၸာယ္ 
ရသနည္း?  
က်ား-မဆိုုင္ရာကိစၥအား ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔ အညီျဖစ္ေစျခင္း ဆုုိသည္မွာ 
အားလံုုးေသာနယ္ပယ္တုုိင္းႏွင္႔ အားလံုုးေသာအဆင္႔တုုိင္းတြင္ ဥပေဒျပဳေရး 
ႏွင္႔ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားႏွင္႔ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အစရွိသည္တုုိ ႔ပါ၀င္သည္႔ မည္ 
သည္႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မဆိုုအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ေၾကာင္႔ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႔သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္႔ မေကာင္းသည္႔ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကုုိ အကဲျဖတ္သည္႔ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ က်ား-မတန္းတူညီ 
မွ်ေရး ဟူသည္မွာ လံုုျခံဳေရးက႑၏ အစိတ္အပုုိင္းတုုိင္းတြင္ ႏွင္႔ လံုုျခံဳေရး 
က႑က ေဆာင္ရြက္မႈတိုုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီ 
စြာ ပါ၀င္နုုိင္ျခင္းအား အားေပးတုိးျမွင္႔လုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ (ပံုု(၂) ကုုိ 
ၾကည္႔ပါ)။  

 
အေျခေနအရပ္ရပ္တြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းမငယ္ေလးမ်ားႏွင္႔ 
ေယာက်္ားကေလးမ်ားတုုိ႔၏ လိုုအပ္ခ်က္ အသီးသီးအေပၚတြင္ မူတည္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ႏုုိင္ငံတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ကြဲျပားေသာ တုုန္႔ျပန္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း က်ား-မဆိုုင္ရာကိစၥအား 
ေခတ္ႏွင္႔အညီျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ SSR အတြင္း 
မ်ားစြာကြာျခားၾကပါသည္။ 

SSR လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြင္း က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးအား 
ေခတ္ႏွင္႔အညီျဖစ္ရန ္ သြတ္သြင္းျခင္းအတြက္ ေမးျမန္းထုုိက္သည္႔ 
တည္႔မတ္မႈေပးနုုိင္သည္႔ ေမးခြန္းမ်ား - 

 
– လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတုုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ား (လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားကဲ႔သုုိ႔ေသာ ႏုုိင္ငံပုုိင္မဟုုတ္သည္႔ အဖြဲ႔မ်ား အပါအ 
၀င္) အား တုုိင္ပင္ခံေဆြးေႏြးမႈ ႏွင္႔ ယင္းတုုိ႔အား ပါ၀င္ေစျခင္း ရွိ 
ပါသလား? 

 
– အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိုုဳးသားမ်ား၊ ေယာက်္ားကေလးမ်ားႏွင္႔ မိန္းက 
ေလးမ်ား၏ ကြဲျပားေသာ လံုုျခံဳေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ 
လံုုေလာက္စြာ အေရးေပးေဆာင္ရြက္ပါသလား? 

 
– ထိုုကဲ႔သုုိ ႔ေသာ ကြဲျပားေသာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ျပည္႔မီေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္နုုိင္ရန္ လံုုျခံဳေရးက႑တြင္ လိုုအပ္သည္႔ မူ၀ါဒမ်ား၊ 
တရား၀င္လုုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္႔မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား၊ အမူထမ္း 
မ်ား၊ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိပါသ 
လား? 

 
– သင္႔တင္႔ေကာင္းမြန္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိသည္႔ လုုပ္ငန္းခြင္အား 
ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသလား? 

 
ပံုု (၃) (ေနာက္စာမ်က္ႏွာ) က အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ပံုုစံခ်ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရး 
ဆြဲျခင္း၊ လက္ေတြ႔အေကာင္းအထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင္႔ၾကည္ထိန္းေက်ာင္း 
ျခင္း ႏွင္႔ ျပန္ လည္အကဲျဖတ္သံုုးသပ္ျခင္း စသည္႔ အဆင္႔ဆင္႔တုုိင္းအ 
တြက္ က်ား-မဆုုိင္ရာကိစၥအား အစျပဳသင္႔သည္႔အခ်က္မ်ားကိုု ျပသပါ 
သည္။ 

 
လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းအတြင္း က်ား-မကိစၥအား ေခတ္ေရစီးမႈႏွင္ ႔အညီသြတ္သြင္းျခင္း 

ပုုံ (၂) လံုုျခံဳေရးက႑အား အုုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ ္ (၃ ) ခုုအတြင္း က်ား-မဆုုိင္ရာအား ေခတ္ေရစီးႏွင္႔အညီသြတ္သြင္းျခင္း၏ ပန္းတုု ိင္မ်ား 

ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ  ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ	 စီမံခန္႔ခြမဲ ႈ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက်္ား 
ကေလးမ်ားႏွင္႔ မိန္းကေလးမ်ားသည္ တန္း 
တူညီသည္႔ ကာကြယ္မႈကုုိ ဥပေဒေအာက္ 
တြင္ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလး 
မ်ားႏွင္႔ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ၎တုုိ႔ 
ရင္ဆုု ိင္ရသည္႔ က်ား-မလိင္ကြျဲပား၍ လံုုျခံဳ 
ေရးအရ အႏၲရာယ္ရွိမႈ အမ်ိဳးမ် ိဳးအား ဦး 
တည္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ တန္းတူညီသည္႔ 
အဆင္႔ျဖင္႔ လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပး 
ရန္ ျဖစ္ပါသည္။   
 

လံုုျခံဳေရးက႑တြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အ 
မ်ိဳးသားမ်ား တန္းတူပါ၀င္ႏု ုိင္ေရးအား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
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အခက္အခဲမ်ားကုု ိ ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း -  အကျဲဖတ္မႈ  

–အမ်ိ ုဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ာ၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာကၤ် ားေလးမ်ားတုုိ႔၏ ကြဲျပားသည္႔ လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအား SSR အကဲျဖတ္ မႈမ်ားက စားရင္းျပဳစုုပါသည္၊ ထုုိ႔သုုိ ႔ျပဳလုုပ္ရာတြင္ ကိုုယ္စားျပဳမႈ 
ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ အုုပ္စုုမ်ားႏွင္႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ လိင္ခြ၍ဲ သီး ျခားစီစားရင္းေကာက္ 
ယူျခင္းျဖင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

–အဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာ က်ား-မဆုုိင္ရာအား အဖြဲ႔အစည္းတြင္းအကျဲဖတ္မႈက လံုုျခံဳေရးက႑အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
သည ္ယင္းတုုိ ႔၏ အမ်ိဳးသမီးႏွင္႔ အမ်ိဳးသား ၀န္ထမ္းထုအားလံုုး၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ မည္ကဲ႔သုု ိ႔ေကာင္းစြာ 
ျပည္႔မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းရွိမရွိ ခြဲ႔ျခမ္းစိတ္ဖ်ာေပး ပါသည္။  

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း -  ပံုုစံျပဳျခင္းႏွင္႔ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း  

–အက်ိဳးခံစားခြင္႔ရွိသူမ်ားအား တုုိင္ပင္ႏွီးေႏွာျခင္း မည္သည္႔လုုပ္ရပ္မဆိုုတြင္ မတူကြဲျပားသည္႔ ေနာက္ခံအ 
မ်ိဳးမ် ိဳးတုုိ ႔မွ အမိ်ဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက်ၤားေလးမ်ားအား ပါ၀င္ေစသင္႔ပါ 
သည္။ 

–က်ား-မတန္းတူညီေရးႏွင္ ႔ သက္ဆုုိင္သည္႔ ရည္ရြယ္သူမ်ားအားလံုုးႏွင္႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမိ် ုဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက်ၤားေလးမ်ားတုု ိ႔အေပၚ ကြဲျပားျခားနားသည္႔ 
သက္ေရာက္ျခင္းရွ ိမႈမ်ားကုုိ တုုိင္းတာသည္႔ နည္းလမ္းမ်ားတုုိ႔သည္ အေျခခံမ်ား၊ ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးစနစ္မ်ား၊ 
အညြန္းကိန္းမ်ားႏွင ္ျပန္လည္သံု ုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္ရပါမည္။ 	

အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုုပ္ျခင္း -  အေကာင္းအထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင္ ႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းေက်ာင္းျခင္း  

–အစီအစဥ္ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚသည္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစာရင္းအင္းကုု ိ က်ား-မ 
ခြဲကာ သီးျခားစားရင္းမ်ားျပဳစုုရန္ ႏွင္ ႔ သိရွိၿပီးေသာ အခက္အခမဲ်ားကုုိ ဦးတည္ေျဖရွင္းရန္ အေျခအေနအ 
ေပၚသီးသန္႔အေျခခံသည္႔ အေရးအေသြးဆုုိင္ရာႏွင္ ႔ အေရအတြက္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ တုုိင္းတာေရးနည္းလမ္းမ်ား 
အမ်ိဳးမ် ိဳးအဖံု ုဖံု ုအား ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းေက်ာင္းေရးလုုပ္ငန္းက အသံုုးျပဳသင္႔ပါသည္။ 

–က်ား-မအေရးကိစၥ အၾကံေပးႏုု ိင္သူမ်ားႏွင္႔ က်ား-မဆုုိင္ရာအတြက္ သင္တန္းမ်ားသည္ က်ား-မတန္းတူ 
ညီမွ်ေရးအားတုုိးတက္ေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုု ိ အျပည္႔အ၀နားလည္သိရွိႏုု ိင္ေစရန္၊ ေအာင္ျမင္ 
စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုု ိင္ရန္ႏွင္ ႔ သင္႔ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုုိင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစ 
ပါသည္။ 

	

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား နားလည္ျခင္း - ျပန္လည္အကျဲဖတ္သံု ုးသပ္မႈ  

–သင္႔ေတာ္ျခင္းရွိမႈ၊ ထိေရာက္မႈ၊ စြမ္းရည္ျပည္၀မႈႏွင္႔ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက်ၤားေလးမ်ားအေပၚ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
သံုုးသပ္ရန္ မတူကြဲျပားသည္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ားပါသည္႔ အဖြဲ႔မ်ားအား လုုိအပ္ပါသည္။ 

–အစီရင္ခံျခင္း စနစ္မ်ားတြင္ သီးျခားေကာက္ခံထားသည္႔ စားရင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သင္ ႔ပါသည္၊ 
ထုုိ ႔ျပင္ က်ား-မ သီးသန္႔စားရင္းမ်ားအား ခြဲျခမ္းေလ႔လာျခင္းႏွင္ ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တုုိ ႔လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္ 
ပါသည္။  

	

ပုုံ (၃) က်ား-မဆုုိင္ရာအား ေရးစီးေၾကာင္းႏွင္႔အညီျဖစ္ေစျခင္းအတြက္ SSR ၏  အဆင္႔တုုိင္းတြင ္
အစျပဳလုုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အခ်က္မ်ား  
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SSR က  က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးကုုိ လံုုျခံဳေရးက႑အား ႀကီး 
ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြင္းသုုိ႔ မည္သုုိ႔သြတ္သြင္းသနည္း?  
လံုုျခံဳေရးက႑အား အဖြဲ႔အစည္းျပင္ပႏွင္႔ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ 
ေရးလုုပ္ငန္းအတြင္း က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးရွိေစရန္ ျပဳလုုပ္ျခင္း ဟူသည္မွာ အ 
မ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက္်ားေလးမ်ား အားလံုုးတုုိ႔ 
သည္ ဥပေဒေအာက္တြင္ တန္းတူသည္႔ လံုုျခံဳေရးအားေဆာင္ရြက္ေပးမႈႏွင္႔ အ 
ကာအကြယ္ေပးမႈအား ေသခ်ာစြာရရွိခံစားၾကေစရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လုုိအပ္ပါ 
သည္။ ထုုိကဲ႔သုုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း စြမ္းရည္ 
ျပည္၀ေစေရးႏွင္႔ တန္းတူညီမွ်မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္ေလ႔ရွိပါသည္။ 

 
က်ား-မ  တန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ ႀကီးၾကပ္မႈဆုုိင္ရာအတြက္ စြမ္းရည္တည္ 
ေထာင္ျမွင္႔တင္ေပးျခင္း -  က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးတုုိ႔အား လံုုလံုု 
ေလာက္ေလာက္တတ္ကၽြမ္းၿပီး နားလည္မႈအား ေသခ်ာမႈရွိေစရန္၊ ဥပမာအေန 
ႏွင္႔ ေဖာ္ျပပါမ်ားအားျဖင္႔ - 

 
– ႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္႔ သူမ်ားအတြက္၊ လံုုျခံဳေရး 
က႑တြင္းမွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ႏွင္႔ က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးေဆာင္ 
ရြက္သည္႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးတုုိ႔ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတ 
ကာက လုုိက္နာရမည္႔  ဥပေဒဆုုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားအတြက္ သင္ 
တန္းမ်ား 

 
– က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းအတြက္ အလုုပ္လုုပ္ၾကသည္႔ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ လံုုျခံဳေရးက႑အား 
ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြင္းသုုိ ႔ မည္သုုိ႔ထိေတြ႔ပါ၀င္ရမည္ႏွင္႔ အ 
ဘယ္ေၾကာင္႔ထိေတြ႔ပါ၀င္ရသည္ဆုုိသည္တုုိ႔အား သင္တန္းေပး 
ျခင္း 

 
– လူထုုအတြင္းႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ႀကီးၾကပ္ 
မႈေဆာင္ရြက္သည္႔အဖြဲ႔မ်ားအပါအ၀င္ စသည္တုုိ႔အား တည္ဆဲဥပ 
ေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ စံႏႈန္းမ်ားကိုု သိရွိနား 
လည္သေဘာမႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  

 
ႀကီးၾကပ္ေရးေဆာင္ရြက္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း တန္းတူညီမွ်မႈအား 
တုုိတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္း -  လံုုျခံဳေရးက႑အား ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအ 
တြင္း က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ျပည္႔စံုုသည္႔ ဥပေဒဆုုိင္ရာ 
ႏွင္႔ မူ၀ါဒဆုုိင္ရာ အေျခခံအား အေျခခုုိင္ေအာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းတြင္ - 

 
– အမ်ုိဴးသားလံုုျခံဳေရး မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားႏွင္ အမ်ိဳးသားမ်ားတုုိ႔ ကြဲျပားျခားသည္႔ အုုပ္စုုအသီးသီး 
တုုိ႔အား ပါ၀င္ေစျခင္း 

 
– ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအား ပေပ်ာက္ေစျခင္းႏွင္႔ က်ား-မ တန္းတူညီမွ် 
ျခင္းအား လံုုျခံဳေရးက႑ နည္းစနစ္ႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုုိင္ရာ 
သီးျခားဥပေဒအတြင္းႏွင္႔ မူ၀ါဒမ်ားအတြင္း  ေပါင္းစပ္ေပးျခင္း 

 
– လႊတ္ေတာ္၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လံုုျခံဳေရးက႑ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရး အဖြဲ႔မ်ားအပါအ၀င္တုုိ ႔မွ အမ်ိဳး 
သားမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင္႔ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည္႔ လံုုျခံဳေရး 
ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းမႈျပဳျခင္း 

 
– ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ပုုိင္း အေျခအေနအခင္းအက်င္းတြင္ အားလံုုးပါ 
၀င္ႏုုိင္ေသာလုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေျခခံသည္႔ UN SCR 1325 အ 
တြက္ အမ်ိဳးသားလုုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း 

 
စသည္႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပါ၀င္ႏုုိင္ပါသည္။  

 
 
က်ား-မတန္းတူညီမွ်ျခင္းသည္ က်ား-မဆုုိင္ရာ 

ကိစၥအား ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔အညီျဖစ္ေရးတူ 
ညီေသာအရာမဟုုတ္ပါ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆုုိသည္ 
မွာ အယူအဆအေပၚအေျခခံထားသည္႔ စကားရပ္ျဖစ္ၿပီး ပန္းတုုိင္ 
တစ္ခုုျဖစ္ရာ၀ယ္ က်ား-မဆုုိင္ရာကိစၥအား ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔ 
အညီျဖစ္ေအာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရး၏ ပန္း 
တုုိင္သုုိ႔ေရာက္ရန္အတြက္ ဗ်ဴဟာနည္းလမ္းတစ္ခုုပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
တစ္ခါတစ္ယံ က်ား-မကိစၥအား ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတြင္းသုုိ႔ 
၀င္ေစေရး ဆုုိသည္ထက္ အျခားစကားအသံုုးအႏႈန္းမ်ားကုုိ ပိုုမုုိႏွစ္ 
သက္ၾကရာ၊ ဥပမာ - 

– က်ား-မ ဆုုိင္ရာတြင္ လိုုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိျခင္း  
 

– က်ား-မဆုုိင္ရာ အသိအျမင္ရွိမႈ  
 

– က်ား-မ အတူတကြ ေပါင္းစည္းျခင္း  
 

– က်ား-မ ရႈေထာင္႔တစ္ခုုအား လက္ခံျခင္း  
 

– က်ား-မ ဆုုိင္ရာ - သုုိ႔မဟုုတ္ က်ား-မ ပိုုင္းျခားသိျမင္မႈအား 
စိစစ္မႈတုုိ ႔ကိုု က်င္႔သုံးျခင္း  

– က်ား-မ မ်က္မွန္အား အသံုုးျပဳျခင္း  
 
လူပုုဂၢိဳလ္အသီးသီးတြင္ ကြဲျပားေသာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္ 
စားမႈမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား စသည္တုုိ ႔ရွိၾကသည္ဆုုိသည္႔အ 
ေၾကာင္းတရားအား ေဖာ္ျပပါ စကားရပ္အသံုုးအႏႈန္းမ်ားအားလံုုး 
က အေလးေပးကာ ထုုိ႔ျပင္ အဆိုုပါကိစၥအား လႊမ္းမုုိးသည္႔အရာ 
မွာ ကုုိယ္ပုုိင္လကၡဏာသတ္မွတ္မူ၏ အေရးပါသည္႔အစိတ္အ 
ပိုုင္းက႑မ်ားထဲမွ တစ္ခုုျဖစ္ေသာ  က်ား-မ ဆုုိသည္႔အရာ 
(ယင္းတစ္ခုုတည္မဟုုတ္ေသာ္လည္း) ျဖစ္ပါသည္။ လံုုျခံဳေရးအာ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းလုုပ္ငန္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းလုုပ္ငန္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတုုိ ႔တြင္ က်ား-မ  တန္းတူညီမွ်ေရးအား ေပါင္းစပ္ 
ရန္အတြက္ နည္းလမ္းအၾကံအစည္မ်ားသည္ SSR ၏  အေျခခံ 
က႑တစ္ခုုျဖစ္ရာ ထုုိသုုိ ႔ဆုုိရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
အား မည္သုုိ ႔ေသာ စကားရပ္မ်ားျဖင္႔ ေခၚေ၀ၚၫႊန္းဆုုိသည္ကုုိ 
ထည္႔မတြက္ပါ။ 

က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG တုုိ႔အား ထပ ္
ဆင္႔သိရွိလုုိပါက SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲျဖစ္သည္႔ 
“က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑အး ေကာင္းမြန ္
ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ကုုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ၾကည္႔ပါ။ 
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SSR က  က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးကုုိ လံုုျခံဳေရးက႑အား စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈအတြင္းသုုိ႔ မည္သုုိ႔ သြတ္သြင္းသနည္း?   
လံုုျခံဳေရးက႑အား စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြင္း က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးရွိေစရန္ ျပဳလုုပ္ 
ျခင္း ဟူသည္မွာ လံုုျခံဳေရးက႑အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ပါ၀င္ႏုုိင္မႈအတြက္ တန္းတူသည္႔ အခြင္႔အလမ္းအား ေဖာက္လုုပ္ျခင္းကိုု အေလး 
ေပးပါသည္။ လံုုျခံဳေရးက႑အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသားအမႈထမ္းမ်ားကိုု 
သာ သိသိသာသာလႊမ္းျခံဳကာ ခန္႔အပ္ထားေလ႔ရွိရာ၊ သုုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ 
အလုုပ္ေခၚယူခန္႔အပ္ျခင္း၊ အလုုပ္စြဲၿမဲျခင္းႏွင္႔ အသက္ေမြးလုုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတက္ 
လမ္းမ်ားအားျဖင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေျခအေနမ်ား တိုုးတက္ေအာင္ျပဳ 
လုုပ္ျခင္းႏွင္႔ ေဘးကင္းၿပီး လုုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ႏုုိင္မည္႔ အလုုပ္ခြင္မ်ားအား ျပဳလုုပ္ 
ေပးျခင္းကိုု ေယဘုုယ်အားျဖင္႔ ဆုုိလုုိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 
လံုုျခံဳေရးက႑အား စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြင္း က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးရွိေစရန္ ျပဳလုုပ္ 
ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပါ၀င္ႏုုိင္ပါသည္။ 

 
လံုုျခံဳေရးအမႈထမ္းမ်ားအား အရည္အခ်င္းအေပၚမူတည္၍ ခန္ ႔အပ္ျခင္းအား 
တုုိးတက္ေစရန္ -  

 
– ကိုုယ္စားျပဳျခင္းခံရမႈ နည္းသည္႔အုုပ္စုုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳး 
သားမ်ား ပစ္မွတ္ထားကာ အလုုပ္ေၾကာ္ျငာေပးျခင္း 

 
– လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကုုိ စိစစ္ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း 

 
– အသံုုးအေဆာင္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင္႔ လုုိအပ္သည္႔ အေထာက္အ 
ပံ႔မ်ား ရရွိေစျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုုးကိုု 
လုုပ္ငန္းအားပီျပင္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာ - ခြဲျခားထားသည္႔ သန္႔စင္ခန္းမ်ား၊ ကုုိယ္ခႏၶာႏွင္႔ေတာ္သည္႔ 
ယူနီေဖာင္း၀တ္စံုုမ်ား   

 
– ေၾကာ္ျငာထားသည္႔ အလုုပ္ရာထူးတြင္ လုုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း 
မ်ားအတုုိင္း အလုုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားရွိေစရန္ ေသခ်ာေစမႈ 

 
စသည္တုုိ႔အားျဖင္႔ ျပဳုလုုပ္ပါသည္။  

 
သက္ေမြးမႈလုုပ္ငန္း တက္လွမ္းမႈအား စြဲျမဲေစႏုုိင္မႈႏွင္႔ အရည္အခ်င္းအ 
ေပၚအေျခခံမႈတုုိ ႔အား တုုိးတက္ေစျခင္း -   

 
– က်ား-မ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုး လုုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆုုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ႏုုိင္ 
မည္႔ မူမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္ခ်မွတ္ျခင္း 

 
– က်ား-မ ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ အထူးျပဳ သင္တန္းမ်ားႏွင္႔ နည္းျပ 
ေလ႔က်င္႔ေပးျခင္းမ်ားအား မိတ္ဆက္ကာစတင္ျပဳုုလုုပ္ျခင္း 

 
– မိခင္ ႏွင္႔ ဖခင္ ဆုုိင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား တုုိး 
တက္ေစျခင္း 

 
– အမ်ိဳးသမီးမ်ား စသည္႔ ကိုုယ္စားျပဳမႈ လံုုလံုုေလာက္ေလာက္မရွိ 
သည္႔ အုုပ္စုုမ်ားမွလာေသာ လုုပ္သက္ႏုု၀န္ထမ္းမ်ားအား နည္းေပး 
လမ္းျပသင္ၾကားေပးျခင္း 

 
– တန္းတူေသာ လုုပ္ခလစာ၊ အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ား၊ အၿငိမ္းစားလစာ 
စသည္႔တုုိ ႔ အားေသခ်ာမႈရွိေစျခင္း 

 
စသည္တုုိ႔အားျဖင္႔ ျဖစ္ပါသည္။  

 
 

၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုုးအတြက္ ေဘးကင္းၿပီး လုုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းသည္႔ အလုုပ္ခြင္ကုုိ 
ျပဳလုုပ္ေပးျခင္း၊ ဥပမာ -  

 
– ရာထူးအဆင္႔ဆင္႔တုုိင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ 
အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈႏွင္႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ သင္႔ေတာ္ 
ေသာ သင္တန္းမ်ား 

 
– အမ်ိဳးသမီးႏွင္႔ လိင္တူဆက္ဆံေသာမိန္းမ/လိင္တူဆက္ဆံသူ/လိင္ 
စိတ္ႏွစ္မ်ိဳး တိမ္းညႊတ္သူ/လိင္ႏွစ္မ်ိဳးပါသူ ၀န္ထမ္းအသင္းအဖြဲ႔ 
မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုုံျခင္း 

 
– က်ား-မ ႏွင္႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆုုိင္ရာ အေသးစိတ္မူ၀ါဒမ်ား၊ 
ထုုိ႔ျပင္ လိင္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈႏွင္႔ ခြဲျခားဆက္ဆံ 
မႈတုုိ ႔အား တားျမစ္ေပးသည္႔ က်င္႔၀တ္စံႏႈန္းမ်ား 

 
– အျပဳအမူအေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းသိမ္းျခင္း 

 
– ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ႏုုိင္ၿပီး အႏၲရာယ္ကင္းသည္႔ တုုိင္ၾကားေရး စနစ္မ်ား 

 
– ေစာ္ကားေမာ္ကားအေႏွာင္႔အယွက္ျပဳျခင္းအား လံုုး၀ျငင္းပယ္ျခင္း 
မူမ်ား 

 
တုုိ ႔အားျဖင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
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SSR က  က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးကုုိ လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ 
ရြက္မႈလုုပ္ငန္းအတြင္းသုုိ ႔ မည္သုုိ ႔ သြတ္သြင္းသနည္း?  
လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္မႈအတြင္းသုုိ႔ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးအား 
ပါ၀င္ေစျခင္း ဆုုိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ 
ေယာက်္ားေလးမ်ား အားလံုုးတိုု႔အတြက္ လံုုျခံဳေရးကုုိ သီးျခားအေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔ 
သီးျခားလုုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လ်င္ျမန္ေကာင္းမြန္စြာ တုုံျပန္ႏုုိင္သည္႔နည္းျဖင္႔ 
ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ လံုုျခံဳေရးက႑ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င ္ ယင္းတုုိ႔၏ အမႈ 
ထမ္းမ်ားတြင္ လုံေလာက္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔ အေထာက္အပံ႔ 
မ်ားရရွိေစရန ္ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းကုု ိဆုုိလုုိပါသည္။ 

 

လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္မႈအတြင္းသုုိ႔ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးအား 
ပါ၀င္ေစျခင္းတြင ္ ေအာက္ပါမ်ားကုု ိအေလးေပးေဆာင္ရြက္သည္႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္ 
တာမ်ား ပါ၀င္ႏုုိင္ပါသည္။ - 

 

မတူကြဲျပားေသာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျဖည္႔ဆည္းေပးရန္ လံုုျခံဳေရး 
က႑  အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အဖြဲ႔တြင္းဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုုႏွင္႔ လုုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းၫြန္ခ်က္မ်ား စသည္တုုိ႔အား အေျခအေနႏွင္႔ကုုိက္ညီေအာင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဥပမာ - 

 
– က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းမ်ား/ မူခင္းေဆးပညာအေထာက္အကူတုုိ႔အ 
တြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလး 
မ်ားႏွင္႔ ေယာက်္ားကေလးမ်ားအား စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းႏွင္႔ ထိန္းသိမ္း 
ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း သီးျခားျဖစ္သည္႔ ေနရာအေထာက္အ 
ပံ႔မ်ားေပးအပ္ျခင္း 

 

– အမႈထမ္းမ်ားက ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိပဲ ထိေရာက္စြာ တုုံ႔ျပန္ေဆာင္ 
ရြက္ေပးႏုုိင္ရန္ လုုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္ 
ျခင္း 

 

– အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုုးတုုိ ႔သည္ လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအားေက်ာ္လြန္၍ 
ျပင္ပ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ရယူသံုုးစြဲႏုုိင္ေသာ မွားယြင္းေသာအျပဳမူလုုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ာအတြက္ တုုိင္ၾကားေရးစနစ္ယႏၲရားမ်ားအား တည္ 
ေထာင္ျခင္း 

 

– က်ား-မ အေျခခံသည္႔ လံုုျခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအတြက္ အထူးျပဳတပ္ 
ဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ဥပမာ - GBV၊ လူကုုန္ကူးမႈ တားဆီးေရးအဖြဲ႔ 

 
– ကြဲျပားသည္႔ လူမႈေရးေနာက္ခံ အမ်ိဳးအမ်ိဳးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳး 
သားမ်ားပါ၀င္သည္႔ မတူကြဲျပားသည္႔ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားရွိသည္႔အဖြဲ႔ 
မ်ားအတြင္း သုုိ႔ လံုုျခံဳေရးအမႈထမ္းအား ျဖန္႔က်က္တာ၀န္ေပးျခင္း 

 

အမ်ိဳးမိ်ဳးကြဲျပားေသာ လံုုျခံဳေရးလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ တုုံ ႔ျပန္ႏုု ိင္ 
ေရးအတြက္ လံုုျခံဳေရးက႑အတြင္း အမႈထမ္းမ်ား၏ စြမ္းရည္အား တုုိ ႔တက္ 
ေစျခင္း၊ ဥပမာ -  

 

– လံုုျခံဳေရးက႑တြင္းမွ အမႈထမ္းမ်ားအားလံုုးအား က်ား-မ ဆုုိင္ရာအသိ 
ပညာေပး သင္တန္းမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးျခင္း 

 

– က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔ သက္ဆုုိင္သည္႔ ႏုုိင္ငံအဆင္႔၊ ေဒသတြင္း 
အဆင္႔ႏွင္႔ နုုိင္ငံတကာအဆင္႔ရွိေသာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကုုိ ျပည္သူလူ 
ထုုသိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေစမႈအတြက္ တုုိးျမွင္႔လုုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 

– အကူအညီ အကာအကြယ္ကင္းမဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္ရွိ 
အုုပ္စုုမ်ားအတြက္ တုုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုုိးတက္ေစရန္ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 

– လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင္႔ က်န္းမာေရးက႑တုုိ႔အာ ပါ၀င္လုုပ္ေဆာင္ေစျခင္း 
ျဖင္႔ အသိပညာဖလွယ္ျခင္း၊ အဖြဲ႔၀င္သစ္မိတ္ဆက္ေပးႏုုိင္သည္႔ ကြန္ 
ယက္မ်ားႏွင္႔ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အားေပးေထာက္ခံျခင္း 

 

စသည္တုုိ႔အားျဖင္႔ျဖစ္ပါသည္။  

က်ား-မ  အားအေျခခံ၍ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ား-မ 
အားအေျခခံ၍ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) ဟူသည္မွာ လူတစ္ဦး၏ 
ဆႏၵႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းႏွင္႔ လူေယာက်ာ္းမ်ားႏွင္႔ 
လူမိန္းမမ်ားအၾကား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက မွတ္ယူမွတ္သားသည္႔ 
(က်ား-မ) ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသည္႔ မည္႔သုိ႔ေသာ 
အႏၲရာယ္ရွိေသာလုုပ္ရပ္ကိုုမဆုုိအတြက္ လႊမ္းျခံဳသည္႔စကားရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ GBV တြင္ လူတစ္ဦး၏ (သင္ယူရမိသည္႔) လိင္စိတ္ 
တိမ္းၫႊတ္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ က်ား-မ ကိုု္ယ္ပုုိင္လကၡဏာအေပၚတြင္ မူ 
တည္၍ျဖစ္သည္႔ အၾကမ္းဖက္မႈလည္းပါ၀င္ပါသည္။ 

GBV သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုုိင္းတြင္ ရွိၿပီး  လူသားလံုုျခံဳေရး 
အား အမ်ားဆံုုးျပန္႔ႏွ႔ံေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုုပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

GBV ပံုုစံမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္တုုိ႔မွာ- 
 

– အိမ္းတြင္း မွားယြင္းစြာျပဳက်င္႔ျခင္းအပါအ၀င္  အိမ္တြင္းအ 
ၾကမ္းဖက္မႈ၊ မိသားစုုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ 
လက္တြဲေဖာ္အား အၾကမ္းဖက္မႈ 

– ေမြးဖြားလာေသာကေလးငယ္ မိန္းကေလးမ်ားအား သတ္ 
ပစ္ျခင္းပါ၀င္ေသာ က်ား-မ ေရြးခ်ယ္၍ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင္႔ 
ျဖစ္သည္႔ လူသတ္မႈ  

– အတင္းအၾကပ္ ေပးစားျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ကိုုယ္၀န္ 
ေဆာင္ခုုိင္းျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ကိုုယ္၀န္ဖ်က္ခုုိင္းျခင္းႏွင္႔ 
အတင္းအၾကပ္ သားေၾကာျဖတ္ျခင္း 

– ယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္ႏွင္႔ ရုုိးရာအျဖစ္ လက္ခံထားၿပီး နည္း 
လမ္းက်သည္ဟုုယူမွတ္ထားသည္႔ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အ 
ေလ႔အထမ်ား၊ ဥပမာ - “ဂုုဏ္သိကၡာ” အမည္ခံၿပီး အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည္႔ျပစ္မႈမ်ား၊ သတိုု႔သမီးဥစၥာ 
ပစၥည္းပတ္သက္၍ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္အား 
ထိန္းမွ်ားလက္ထပ္ေပးျခင္းႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးလိင္အဂၤါအား 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း 

– လိင္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ၊ ဥပမာ - အ 
လုုပ္ခြင္အတြင္း၊ အမ်ားျပည္သူသြားလာရာေနရာမ်ား၊ 
ပညာေရးဆုုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အားက 
စားအတြင္း 

– လိင္မေတာ္တရားျပဳျခင္း၊ အဓမၼက်င္႔ျခင္း၊ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ 
ေခါင္းပံုုျဖတ္အျမတ္ထုုတ္မႈ၊ အတင္းအက်ပ္ ျပည္တန္ဆာ 
လုုပ္ခုုိင္းျခင္း၊ အုုပ္စုုဖြဲ ႔အဓမၼက်င္ ႔မႈႏွင္႔ လိင္ကၽြမ္းျပဳျခင္း 
စသည္တုုိ ႔ပါ၀င္သည္႔ လိင္ဆုုိင္ရာ အၾကမ္ဖက္မႈ၊ 

– ေနာက္ေယာင္ခံလိုုက္ျခင္း  
 

– လူကုုန္ကူးျခင္း 
 

GBV က အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား တန္းတူညီ 
ျခင္းမရွိမႈအား ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပၿပီး ပိုုမုုိအားျဖည္႔ေပးပါသည္၊ ထုုိ႔အ 
တြက္ေၾကာင္႔ GBV က်ဴးလြန္မႈအမ်ားစုုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ မိန္းကေလးမ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
သုုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း က်ား-မ ႏွင္႔ သက္ဆုုိင္ေသာကိစၥမ်ားသည္ 
အျခားမ်ားစြာေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာ အေၾကာင္းတရား 
မ်ားႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္၊ ဆုုိလုုိသည္မွာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင္႔ 
ေယာက်္ားကေလးမ်ားသည္လည္း GBV ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား 
ျဖစ္ႏုုိင္ကာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက်္ားက 
ေလးမ်ားသည္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ႏုုိင္ပါသည္။ 

GBV အားကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင္႔ တုုံျပန္ေဆာင္ရြက္နုုိင္ရန္ 
လံုုျခံဳေရးက႑၏ စြမ္းရည္အား တိုုးတက္ေစျခင္းသည္ SSR ၏  
ဦးစားေပးလုုပ္ငန္းတစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။
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Further resources 
For an overview of the theoretical background of 
gender mainstreaming in the context of SSR: 
– Maria Eriksson Baaz and Mats Utas (eds) 

Beyond “gender and stir”: Reflections on 
Gender and SSR in the Aftermath of African 
Conflicts 
NAI Policy Dialogue 9, Nordic Africa Institute, 
2012. 

 
– DCAF 

Gender and Security Sector Reform: 
Examples from the Ground 
(Geneva: DCAF, 2011). 

 
 

For guidance on mainstreaming gender 
equality in SSR programming: 
– UN SSR Taskforce 

Gender-Responsive Security Sector Reform 
in Security Sector Reform Integrated Technical 
Guidance Notes (United Nations, 2012, pp. 35–
60). 

 
– OECD Development Assistance Committee 

Section 9: Integrating Gender Awareness 
and Equality 
in OECD DAC Handbook on Security System 
Reform: Supporting Security and Justice (Paris: 
Organisation for Economic Cooperation and 
Development, 2009). 

 
– Megan Bastick 

Integrating Gender into Oversight of the 
Security Sector by Ombuds Institutions and 
National Human Rights Institutions 
(Geneva: DCAF, OSCE, OSCE/ODIHR, 2014). 

 
– Callum Watson 

Preventing and Responding to Sexual and 
Domestic Violence against Men: 
A Guidance Note for Security Sector 
Institutions 
(Geneva: DCAF, 2014). 

For training, source materials and practical tools on 
gender mainstreaming in SSR: 
– Megan Bastick and Kristin Valasek (eds) 

Gender and Security Sector Reform Toolkit 
(Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 
2008). 

 
– Megan Bastick and Tobie Whitman 

A Women’s Guide to Security Sector Reform 
(Washington, DC: Institute for Inclusive Security, 
DCAF, 2013). 

 
– Megan Bastick 

Gender Self-Assessment Guide for the Police, 
Armed Forces and Justice Sector 
(Geneva: DCAF, 2011). 

 
–    Megan Bastick (ed.) 

Gender and SSR Training Resource Package 
(Geneva: DCAF, 2010). 
Also available online in English, French and 
Arabic at the Gender and Security Sector 
Reform Training Resource Website: 
www.gssrtraining.ch 

 
 
 
 
More DCAF SSR resources 
– DCAF publishes a wide variety of tools, 

handbooks and guidance on all aspects of SSR 
and good SSG, available free-for-download at 
www.dcaf.ch  Many resources are also 
available in languages other than English. 

 
– The DCAF-ISSAT Community of Practice website 

makes available a range of online learning 
resources for SSR practitioners at 
http://issat.dcaf.ch 
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The Geneva Centre for the Democratic Control 
of Armed Forces (DCAF) is an international 
foundation whose mission is to assist the 
international community in pursuing good 
governance and reform of the security sector. 
DCAF develops and promotes norms and 
standards, conducts tailored policy research, 
identifies good practices and recommendations 
to promote democratic security sector 
governance, and provides in�country advisory 
support and practical assistance programmes. 
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