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အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ု အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််�

ဤစာာစဉ််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍

မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�

ဤ စာာတမ်းး�တိုု�များ��းသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�

ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဥပဒေ�ေအရအကာာအကွွယ်ပေး�
် းထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ မည််သို့့�ဖြေ
� �ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ကြော��
်
ာင်းး� လေ့�့လာာ

ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��

တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ စာာတမ်းး�သုံးး��စော�ာင််ပါါဝင််သည့််� စာာစဉ််တွွင်် ဤစာာတမ်းး�မှာာ� တစ််စော�ာင််အပါါ

(International IDEA)၊ Gender Equality Network
(GEN) နှှင့််� Triangle Women တို့့�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�စီီစဉ််ကာာ
ပြု�ုစုုထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဂျျန််ဒါါဆိုု�င််ရာာ
အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ မူူဝါါဒနှှင့််� ဥပဒေ�များ��း
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�ရေး�း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
စိိတ််အားး�ထက််သန််သူူများ��းအတွွက်် အတွေး�း�အခေါ်�်သစ််
များ��း ပေါ်�်ထွွက််နိုု�င််ရန််နှှင့််�၊ နိုု�င််ငံံတကာာအလေ့�့�အကျျင့််�
ကော�ာင်းး�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� သတင်းး�
အချျက််အလက််များ��းရယူူနိုု�င််ရန်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�မှှ
ဥပမာာများ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�

အဝင််ဖြ�စ််ပြီး�း� စာာစဉ််ပါါ အခြား��းစာာတမ်းး�များ��းမှာာ� စာာတမ်းး�အမှှတ်် ၁ ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအတွွက််

ထိရော��ာ�က််စွာာ� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း လမ်းး�ညွှှန််( A Guide to Being an Effective Advocate for
Gender Equality) နှှင့််� စာာတမ်းး�အမှှတ်် ၂ အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� အများ��းပြ�ည််သူူ
ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု( Substantive Equality and
Women’s Representation in Public Institutions) တို့့��ဖြ�စ််ပါါသည််။
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့်�် မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုအကြော��ာ�င်းး�
ု
အရာာနှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍
CAWE ပါါ မေး�းခွွန်းး�မှာာ� - အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုမှှ ကင်းး�လွွတ််ရေး�းနှှင့််� အကာာအကွွယ််ရရှိရေး���း� အမျိုး�း��သမီးး�

၂၀၁၆ ခုုနှှစ််ထုုတ်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သာာတူူညီီမျှှမှုုဆိုု�င််ရာာ

များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု�ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�ပြီး�း� ယင်းး�ကိုု� အသိိ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဆန်းး�စစ််ချျက််ကိိရိိယာာ (CAWE

အမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။ နိုု�င််ငံံတော်�်�မဟုုတ််သော�ာ အခြား��းသူူများ��းက (ဥပမာာ မိိသားး�စုုဝင််များ��း၊ အလုုပ််

tool) ကိုု� နိုု�င််ငံံ၏ပကတိိအခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ဆက််စပ််
ဖော်�်�ပြ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။
ဤ စာာတမ်းး�တိုု�များ��းကိုု� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ
စစ််တပ််မှှ အာာဏာာမသိိမ်းး�မီီရေး�းသားး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

International IDEA အကြော��ာ�င်းး�
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း
နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့�� (International IDEA) သည််
ကမ္ဘာာ�တစ််လွှားး��တွွင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
စနစ်် ပေါ်�်ထွွန်းး�ရေး�းကိုု� အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းရန််
ရည််သန််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း�
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။

ရှှင််များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�များ��း၊ ပုုဂ္ဂဂလိိကအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ စသည််တို့့��က) အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�လွွတ််
ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး� (Allen 2016: 92)။
ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ယင်းး�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပုံံ�စံံများ��းမှှ ကင်းး�လွွတ််ရန််နှှင့််� အကာာအကွွယ််ရရှိိ�ရန်် အမျိုး�း��
သမီးး�များ��း၏အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အာာမခံံချျက််ပေး�းထားး�
ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သူူအသီးး�သီးး�က ဤစိိန််ခေါ်�်မှုု အခက််အခဲဲကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် တရား�း
မျှှတမှုုနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ပေး�းခြ�င်းး�၊ သဘော�ာ�ထားး�အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ဤအကြ�မ်းး�ဖက််မှုု၏ အတိုု�င်းး�
အတာာနှှင့်�် ထိိခိုု�က်မှု
် ၊ု ယင်းး�ကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းက မည််သို့့�ဆော�
�
ာင််ရွွက်ပေး�
် းရမည့််� တာာဝန််
ရှိကြော�����ာင်းး� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� မည််သို့့�� ချျဉ်းး�ကပ််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ကြော��ာင်းး�
လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။

1

၁။ ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ု အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ု အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု (GBV) ဆိုု�သည််မှာာ� လိိင်၊် လိိင်ခံ
် ယူ
ံ မှု
ူ ု သို့့��မဟုုတ်် လိိင်တူ
် /ူ ကွဲဲ�စုံံ�မက်သူ
် ဖြ�စ်
ူ ခြ�င်းး�အပေါ်�်�
်
အခြေ�ေ�ခံံလျျက်် လူူတစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််ကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အကြ�မ်းး�ဖက််မည််ဟုုခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး� မည််သည့််�
အမျိုး�း��အစား�းမဆိုု� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာနယ််ပယ််နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကနယ််ပယ်် (ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� နေ�အိိမ််အတွွင်းး�)
နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းနိုု�င််ပါါသည််။ ရုုပ််ပိုု�င်းး�၊ စိိတ််ပိုု�င်းး�၊ လိိင််မှုုကိိစ္စစ၊ နှုုတ််ဖြ�င့််�ပြော��ာဆိုု�လျျက််၊ စီးး�ပွား��းရေး�းအရ စသည််ဖြ�င့််�
မလျော်��်��မကန််ပြု�ုမူူခြ�င်းး�နှှင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ ယင်းး�သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းကိုု� အချိုး�း��
အစား�းများ��းပြား�း�စွာာ� ထိိခိုု�က််စေ�သည့််� ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�များ��း၊ အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအကြား�း� လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့််�အင််အားး�မညီီမျှှမှုုများ��းတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံပါါသည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��းနှှင့််� ဘာာသာာရေး�းလူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��း
သို့့��မဟုုတ်် ဇာာတ််နိိမ့််�များ��း သို့့��မဟုုတ်် နိိမ့််�ကျသော��ာ�အလွှာာ�များ��းမှှ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��း၊ မသန််စွွမ်းး�အမျိုး�း��သမီးး�
များ��း၊ လိိင်် နှှင့်�် လိိင်ခံ
် ယူ
ံ မှု
ူ ု လူူနည်းး�စုများ��
ု းသည်် ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�သော�ာ ဖိိနှိိ�ပ်မှု
် အ
ု လွှာာ�များ��း၏ စုုပေါ�ါင်းး�သက််ရော�ာက််မှုကြော��
ု
ာင့််� အကြ�မ်းး�
ဖက််မှုုနှှင့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည့််�အန္တတရာာယ်် များ��းပြား�း�လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။
‘အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု’ ဟူူသော�ာ ဝေါ�ါဟာာရသည်် ယင်းး�အုုပ််စုုများ��းကိုု� ဦးးတည််
ရည််ရွွယ််သော�ာ မလျော်��်��မကန််ပြု�ုမူူမှုုနှှင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု�ရည််ညွှှန်းး�ပါါသည််။ GBV သည်် ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�တွွင််
မြ�စ််ဖျား��းခံံပြီး�း� လူူမှုုယဉ််ကျေး�း�မှုု ဂျျန််ဒါါအယူူအစွဲဲ�များ��းနှှင့််� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းကြော��ာင့််� အဓွွန့််�ရှှည််တည််တံ့့�ရကားး� ကမ္ဘာာ�တဝှှမ်းး�တွွင််
ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� ဖြ�စ််ပွား��းပါါသည််။ အဓမ္မမလက််ထပ််စေ�ခြ�င်းး�များ��းနှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််ကိုု� လက််ထပ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ အဓမ္မမကိုု�ယ််ဝန််
ဆော�ာင််စေ�ခြ�င်းး�၊ မလိိင််အင်္ဂါါ��လှီးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ အနိုု�င််အထက််ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ (မိိသားး�စုုနှှင့််�ဆွေ�ေမျိုး�း��များ��းကိုု�) အရှှက််ခွဲဲ�သည််ဟုုဆိုု�၍
သတ််ဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ လိိင််ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�၊ အင််တာာနက််ရာာဇဝတ််မှုု၊ လိုု�က််လံံခြော��ာင်းး�မြော��ာင်းး� အန္တတရာာယ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊
လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွွင်် နှော�ာ�င့််�ယှှက််ခြ�င်းး�၊ သွားး��လာာမှုုကန့််�သတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း (လိိင််မှုုကိိစ္စစ မျိုး�း��ဆက််ပွား��း
ကျျန်းး�မာာရေး�း အပါါအဝင််) ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�များ��း၊ အနီးး�ကပ််လက််တွဲဲ�ဖော်�်�က အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပုံံ�စံံမှာာ� ကမ္ဘာာ�တဝှှမ်းး� အများ��းဆုံးး��ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ GBV ပုံံ�စံံဖြ�စ််ပါါသည််။ (အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ အကြော��ာ�င်းး�အချျက််
များ��း (risk factors) နှှင့််� GBV ၏ အကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု� WHO 2012 တွွင်် ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ� စာာရင်းး�ပြု�ုစုုဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။) အမျိုး�း��
သမီးး�သုံးး��ဦးးလျှှင်် တစ််ဦးးသည်် ဘ၀သက််တမ်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် တစ််ချိိ�န််ချိိ�န််တွွင်် GBV ကိုု�တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းရပြီး�း� ကြီး�း�လေး�းသော�ာ
ကာာလရှှည်် ရုုပ််ပိုု�င်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ စိိတ််ပိုု�င်းး�နှှင့််� သားး�သမီးး�မွေး�း�ဖွား��းမှုု ကျျန်းး�မာာရေး�းအကျိုးး���ဆက််များ��း ခံံစား�းရပါါသည်် (WHO
2013)။
လိိင််မှုုကိိစ္စစအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုသည်် GBV ပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကနယ််ပယ််တွွင််ဖြ�စ််စေ�၊ အများ��းပြ�ည််သူူ
နယ််ပယ််တွွင််ဖြ�စ််စေ� အလိုု�မရှိသော����ာ လိိင််မှုုကိိစ္စစ သို့့��မဟုုတ်် ထိိကပါးး�ရိိကပါးး�ပြု�ုမှုုများ��းကိုု� အလိုု�မတူူဘဲဲ သို့့��မဟုုတ်် အနိုု�င််
အထက််ပြု�ုလျျက်် ကျူးး��လွွန််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကျူးး��လွွန််ရန််ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အလိုု�မတူူခြ�င်းး�သည်် အခြေ�ေ�ခံံ
ပြ�ဿနာာဖြ�စ််ပါါသည််။ လိိင််မှုုကိိစ္စစအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုတွွင်် အိိမ််ထော�ာင််ဖက််က မုုဒိိမ်းး�ကျျင့််�ခြ�င်းး�၊ အလုုပ််ခွွင််တွွင်် နှော�ာ�င့််�ယှှက််ခြ�င်းး�၊
အလိုု�မရှိိ�သူူကိုု� ထိိကပါးး�ရိိကပါးး�ပြု�ုမူူခြ�င်းး�၊ အဓမ္မမကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင််စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အဓမ္မမကိုု�ယ််ဝန််ဖျျက််စေ�ခြ�င်းး�၊ ပဋိိသန္ဓေ�ေ�
တားး�သည့််�အစီီအမံံများ��း မရယူူနိုု�င််စေ�ရန််ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး� စသည််တို့့��လည်းး�ပါါဝင််ပါါသည်် (WHO 2002)။ လိိင််မှုုကိိစ္စစ အကြ�မ်းး�
ဖက််ခြ�င်းး�ကိုု� ပဋိိပက္ခခအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် လက််နက််ကိုု�င််များ��းကလည်းး� စစ််ရေး�း၊ ဖိိနှိိ�ပ််မှုုနှှင့််� လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုု
နည်းး�ဗျူူ�ဟာာတစ််ရပ််အဖြ�စ်် စနစ််တကျျရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�စွာာ� အခွွင့််�အလမ်းး�ရလျှှင််ရသလိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ပါါသည််။ ယင်းး�ကိုု�
ပဋိိပက္ခခနှှင့််� ဆက််စပ််သော�ာ လိိင််မှုုကိိစ္စစအကြ�မ်းး�ဖက််မှုု (conflict-related sexual violence) (CRSV) ဟုု ခေါ်�်ပါါသည််။
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အင််အားး� မညီီမျှှသည့််�ဆက််ဆံံရေး�းများ��း၊ နယ််မြေ�ေဒေ�သတစ််ခုုအတွွင်းး� လက််နက််ကိုု�င််များ��း များ��းပြား�း�လာာခြ�င်းး�၊
အမိိန့််�ပေး�းကွွပ််ကဲဲမှုု ချို့့���ယွွင်းး�ပျျက််ပြား�း�ခြ�င်းး� စသည့််� အကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��းကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ပွား��းပါါသည််။
GBV ကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ရာာတွွင်် မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ��း၊ တရား�းသူူကြီး�း�များ��း၊ ရဲဲအရာာရှိိ�များ��း၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��း၊ လူူထုု
ဆက််သွယ်
ွ ရေး
် �းလုုပ်ငန်းး�များ��
်
း (မီီဒီယာ
ီ ာ) နှှင့်�် အခြား��းသူူများ��းသည်် ဝေ�ဖန််ပြ�စ်တ
် င််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�များ��း၊ နာာမည််ဆိုးး��သတ်မှ
် တ်
ှ ်
ခြ�င်းး�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုညံ့့�ဖျျင်းး�စွာာ�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဘက််လိုု�က််ပြီး�း� သက််ညှာာ�စွာာ�ပြ�စ််ဒဏ််စီီရင််ခြ�င်းး�၊ ‘ကျူးး��လွွန််ခံံရသူူကိုု� အပြ�စ််တင််ခြ�င်းး�’၊
အသက််မသေ�ေကျျန််ရစ််သူူများ��းအတွွက်် အလွွတ််သဘော�ာ� (ရပ််ရွာာ�တွွင်းး�) စနစ််များ��းဖြ�င့််� ‘တရား�းမျှှတမှုု’ လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�
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စသည််တို့့�ဖြ�
� င့််� ယင်းး�သို့့��သော�ာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုတွေ့�့
ု
�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းရသူူများ��းကိုု� ထပ််မံ၍
ံ ထိိခိုု�က်စေ�နိုု�င်
်
ပါ
် ါသည််။ ယင်းး�သို့့��သော�ာ တုံ့့��ပြ�န််
မှုုများ��း များ��းပြား�း�နေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူ ဗဟိုု�ပြု�ုချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ� အယူူအဆပေါ်�်�ပေါ�ါက််လာာပါါသည််။ ဥပဒေ�ေများ��း၊
မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းသည်် အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ လိုု�အပ််ချျက််များ��း၊ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�တို့့��ကိုု�
ဗဟိုု�ပြု�ုစေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူများ��း၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ပိုု�မိုု�အန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှင်းး�ပြီး�း� ပံ့့�ပိုးး��မှုုပေး�းသော�ာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ဖြ�စ််ထွွန်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�ပါါသည််။ ပြ�န််လည်် ကျူးး��လွွန််ခံံရခြ�င်းး�နှှင့််�
ထပ််ဆင့််�ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�လျှော့�့��ချျပြီး�း� နာာမည််ဆိုးး��သတ််မှှတ််မှုုနှှင့််� အနုုတ််လက္ခခဏာာ သဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းအစီီ
အမံံများ��းကိုု� ပပျော��ာ�က််စေ�လျျက်် အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူများ��းသည်် မိိမိိတို့့��၏ဘ၀ကိုု� ပြ�န််လည််၍ ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�လာာ
စေ�ရန််အားး�ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ဤချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�ကိုု� လမ်းး�ညွှှန််မူူ ၄ ရပ််အပေါ်�်�တွွင််တည််ဆော�ာက််ထားး�ပါါသည်် (GBV AoR 2019)။
၁။ အန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှင်းး�ရေး�း - အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူ၊ မိိသားး�စုုနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� အကူူအညီီပေး�းသူူများ��း အန္တတရာာယ််
ကင်းး�ရှှင်းး�ရေး�းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
၂။	အလေး�း�ဂရုုပြု�ုမှုု - အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူ၏ ဆန္ဒဒများ��း၊ ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��း၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�တို့့��ကိုု�
ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�
၃။ အတွွင်းး�ရေး�းလျှို့့���ဝှှက််သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး� - အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူအနေ�ေဖြ�င့််� မည််သူူကိုု� အသိပေး��း�လိုု�ကြော��ာင်းး�
ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င်သည့်
်
�် အခွွင့်�အရေး�း�ကိုု�လေး�
်
းစား�းခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�၏ သိိနား�းလည််မှုပေါ်�
ု ်အခြေ�ေ�ခံံသည့်�် သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ ု (informed
consent) မပါါရှိိ�ဘဲဲ မည််သည့််�သတင်းး�အချျက််အလက််ကိုု�မဆိုု� မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင််မဆိုု� မထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး�
၄။	ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု မပြု�ုခြ�င်းး� - အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််ကိုးး��ကွွယ််ရာာဘာာသာာ၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��၊ နိုု�င််ငံံသားး�၊ ဂျျန််ဒါါ၊ အသက််အရွွယ််၊ လိိင််တူူလိိင််ကွဲဲ� စုံံ�မက််သူူဖြ�စ််ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် မသန််စွွမ်းး�မှုု မည််သို့့��ပင််
ရှိစေ���ေကာာမူူ မျှှတစွာာ�တန်းး�တူူဆက််ဆံံခြ�င်းး�
ပုံံ� ၁ တွွင်် အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူဗဟိုု�ပြု�ုချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ� (ဘယ််ဘက််ကော်�်�လံံ) ကိုု� အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူ၏ အခွွင့််�
အရေး�း�များ��း၊ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းကိုု� ဦးးစား�းမပေး�း�သော�ာ တုံ့့��ပြ�န််ပုံံ� (ညာာဘက််ကော်�်�လံံ) နှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လျျက််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ပုံံ� ၁ - ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ု အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု (GBV) ကိုု� အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူဗဟိုု�ပြု�ု တုံ့့��ပြ�န််ပုံံ� နှှင့််� နာာမည််ဆိုးး��သတ််မှှတ််သည့််�
တုံ့့��ပြ�န််ပုံံ�

ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�၊ အလေး�း�ဂရုုပြု�ုမှုုတို့့��ဖြ�င့််� ဆက််ဆံံသည််

ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််မှုု
ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုနှှင့််�
အတွွင်းး�ရေး�းလျှို့့���ဝှှက််မှုု
ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမပြု�ုခြ�င်းး�

သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�

ကျူးး��လွွန််ခံံရသူူကိုု�
အပြ�စ််တင််သည့််�သဘော�ာ�ထားး�များ��း
ဘာာမျှှမလုုပ််နိုု�င််ဟုုခံံစား�းရခြ�င်းး�

အရှှက််ရခြ�င်းး�နှှင့််� နာာမည််ဆိုးး��သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
ဂျျန််ဒါါ၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� စသည််တို့့��အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍
ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် စေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�
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၂။ နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေနှှင့််� စံံနှုုန်းး�များ��း
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံခြ�င်းး�ပုံံ�စံ
ံ
အားး�လုံးး��
ံ
ပပျော��ာ�က််စေ�ရေး�း ၁၉၇၉ ခုုနှစ်
ှ ် ကွွန်ဗင်းး�ရှ
်
င်းး�
ှ စာာချုု�ပ်် (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) (CEDAW) သည်် ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ု အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု
(GBV) ၏ အရင်းး�အမြ�စ််ဖြ�စ််သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် CEDAW တွွင်် ပါါဝင််လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံဖြ�စ််ပြီး�း� CEDAW ကိုု� ခြွ�င်းး�ချျက််များ��း မထားး�ရှိိ�ဘဲဲ
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််တွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� သဘော�ာ�တူူညီီခြ�င်းး�မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအနေ�ေဖြ�င့််�
ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�စာာချုု�ပ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�
နှော�ာ�င့််�နှေး�း�ကြ�န့််�ကြာ�ာခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါမည််ဟုု သဘော�ာ�တူူညီီခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည်် (ဇယားး�ကွွက်် ၁ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
ကလေး�း�သူူငယ််၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� (UNCRC) ကိုု� ၁၉၉၁ ခုုနှှစ််တွွင်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ရာာ၌
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းနှှင့််� ယော�ာက်ျားး���လေး�းများ��းကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုအဆုံးး��သတ််ရန််လည်းး� သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�ပါါသည််
(အပိုု�ဒ်် ၁၉)။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပပျော��ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂကြေ��ညာာချျက်် (UN Declaration on the
Elimination of Violence Against Women) ၁၉၉၃ ခုုနှှစ််သည််လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံက ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံအနေ�ေဖြ�င့််�
လိုု�က််နာာသင့််�သည့််� အရေး�း�ပါါသော�ာ တစ််ကမ္ဘာ�လုံးး��
ာ
ဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပါါသည်် (United Nations General Assembly
1994)။ ဤစံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ၁၉၉၅ ခုုနှှစ်် ဘေ�ဂျျင်းး�လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းမူူဝါါဒ (Beijing Platform for Action) တွွင််
ထပ််မံံ၍ တိုးး��မြှ�ှင့််�ပြု�ုစုုထားး�ပြီး�း� CEDAW ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု အရှိိ�န််အဟုုန််မြှ�ှင့််�တင််ရန်် GBV ကိုု� ဆုံးး��ခန်းး�တိုု�င််စေ�ရေး�း
အပါါအဝင်် ဦးးစား�းပေး�း ၁၂ ရပ််ကိုု� နိုု�င််ငံံများ��းက သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ပပျော��ာ�က််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မတီီကလည်းး� CEDAW ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံများ��း၏ တာာဝန််များ��း ပိုု�မိုု�၍ရှှင်းး�လင်းး�စေ�ရန််
အချိိ�န််ကာာလသတ််မှှတ််၍ အထွေထွေ��ေ���အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း ထုုတ််ပြ�န််ပါါသည််။ GBV ပပျော��ာ�က််စေ�ရေး�း အပါါအဝင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
အများ��းအပြား�း�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ပါါသည်် (အထူးး�သဖြ�င့််� အထွေထွေ��ေ���အကြံ�ံပြု�ုချျက််အမှှတ်် ၁၂၊ ၁၉၊ ၃၀၊ ၃၁ နှှင့််� ၃၅ တို့့��ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ)။ ကော်�်�မတီီသည်် ပုံံ�မှှန််အစီီရင််ခံံစာာ တင််သွွင်းး�သည့််� အစီီအစဉ််အပြ�င်် အထူးး�အစီီရင််ခံံစာာများ��းကိုု�လည်းး� တင််သွွင်းး�
စေ�ပါါသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််၌ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဆိုု�င််ရာာ အထူးး�အစီီရင််ခံံစာာကိုု�တင််သွွင်းး�စေ�ပြီး�း� ကော်�်�မတီီကထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�ပါါသည််။ အစိုးး��ရမဟုုတ််သည့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းက စင််ပြို�ု�င််တင််သွွင်းး�သည့််� အစီီရင််ခံံစာာ (shadow report) များ��းကိုု�လည်းး� အမျိုး�း��သမီးး� အခွွင့််�အရေး�း� အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းက ထုုတ််ပြ�န််ပါါသည််။ GBV မဖြ�စ််ပွား��းစေ�ရန်် ဥပဒေ�ေအရ အကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�းနှှင့််� ဖြ�စ််ပွား��းလာာပါါက တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််
ရေး�း တိုးး��တက််မှုုနှေး�း�ကွေး�း�ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�တကြီး�း�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််ဖွွယ််ရာာကိိစ္စစရပ််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ကော်�်�မတီီသည််
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််စဉ််အတွွင်းး� အစဉ််တစိုု�က််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပါါသည််။

ဇယားး�ကွွက်် ၁ – CEDAW အပိုု�ဒ်် ၂ တွွင်် ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု
ပုံံ�စံံအားး�လုံးး��ကိုု� ရှုံ့့��ချကြော����ာင်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုပပျော��ာ�က််ရေး�း မူူဝါါဒကိုု� သင့််�တော်�်�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�
အားး�လုံးး��ဖြ�င့််� နှော�ာ�င့််�နှေး�း�ကြ�န့််�ကြာ�ာမှုုမရှိစေ���ေဘဲဲ ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သဘော�ာ�တူူညီီကြော��ာင်းး�၊ ဤရည််ရွွယ််ချျက််အတွွက််
အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
(က) အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�မူူကိုု� နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ််
အခြား��းသင့််�တော်�်�သော�ာ ဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� မပြု�ုရသေး��းပါါက ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််နှှင့််� ယင်းး�
မူူကိုု� လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း ဥပဒေ�ေနှှင့််� အခြား��းသင့််�တော်�်�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
(ခ)

အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမှှန််သမျှှ တားး�မြ�စ််သည့််� သင့််�တော်�်�သော�ာဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့််� အခြား��း အစီီ
အမံံများ��းကိုု� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််နှှင့််� သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််ပါါက ပြ�စ််ဒဏ််များ��းလည်းး� ပါါဝင််စေ�ရန််

(ဂ)

အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� တန်းး�တူူအမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေအရ အကာာအကွွယ််ပေး�းရန််နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့််�ရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� ခုံံ�ရုံးး��များ��း၊ အခြား��း အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း တည််ထော�ာင််ထားး�
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ရှိိ�လျျက်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့််� လုုပ််ရပ််များ��းမှှ ထိရော��ာ�က််စွာာ� အကာာအကွွယ််ပေး�းနိုု�င််ရေး�း
ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
(ဃ) အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းကိုု� ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််ရန််နှှင့််�
အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ဤတာာဝန််နှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
(င)	မည််သည့််�လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််၊ အဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�မဆိုု� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ပပျော��ာ�က််
စေ�ရေး�း သင့််�တော်�်�သည့််� အစီီအမံံအားး�လုံးး�� ပြု�ုလုုပ််ရန််
(စ)

အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု မြော��ာက််သော�ာ တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေများ��း၊ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််�
အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ဖျျက််သိိမ်းး�ရေး�းအတွွက်် ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�အပါါအဝင်် သင့််�တော်�်�
သော�ာ အစီီအမံံအားး�လုံးး�� ပြု�ုလုုပ််ရန််

(ဆ) အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမြော��ာက််သော�ာ နိုု�င််ငံံ၏ ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေများ��းပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အားး�လုံးး��ကိုု�
ဖျျက််သိိမ်းး�ရန််

GBV ကိုု� ကမ္ဘာာ�တဝှှမ်းး� ပပျော��ာ�က််စေ�ရန်် ဤသို့့�� တိုးး��တက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ၁၉၉၈ ခုုနှှစ်် နိုု�င််ငံံတကာာ ပြ�စ််မှုု
ဆိုု�င််ရာာတရား�းရုံးး�� ရော�ာမစတက််ကျုု�ဥပဒေ�ေ (Rome Statute of the International Criminal Court) ဖြ�င့််� တိုးး��ချဲ့့��လျျက််
အခိုု�င််အမာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါသည််။ တရား�းရုံးး��ကိုု� တည််ထော�ာင််ပြီး�း� လူူသားး�မျိုး�း��နွွယ််အပေါ်�်� ကျူးး��လွွန််သော�ာ ပြ�စ််မှုုများ��း၊ စစ််ရာာဇဝတ််
မှုုများ��း၊ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုနှှင့််� ရန််ပြု�ုတိုု�က််ခိုု�က််သော�ာပြ�စ််မှုုများ��းကိုု�စွဲဲ�ချျက််တင််ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ပေး�း
သော�ာ ဥပဒေ�ေဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�ကိိစ္စစရပ်် ၄ ခုုလုံးး��တွွင်် လိိင််မှုုကိိစ္စစအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပါါသည််။ ၂၀၀၀ ခုုနှှစ််
မှှယခုုအထိိ ကုုလသမဂ္ဂဂလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း (WPS) လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�
အထော��ာက််အကူူပြု�ုသည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အသီးး�သီးး�ကိုု� သဘော�ာ�တူူညီီချျမှှတ််ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း နိုု�င််ငံံရေး�း
တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၊ ပဋိိပက္ခခ မဖြ�စ််ပွား��းစေ�ရေး�းတားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�၊ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုမှှ အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ ကယ််ဆယ််ရေး�း/
သက််သာာရာာရစေ�ေရေး�းနှှင့််� ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းတို့့��ကိုု� အညီီအမျှှ အဓိိကထားး�ပါါသည််။ ပဋိိပက္ခခအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့်�် မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းကိုု� လိိင်မှု
် ကိ
ု စ္စ
ိ စ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုမဖြ�စ်
ု
ပွား��
် းစေ�ရေး�းတားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�၊ ကျူးး��လွွန်သူ
် များ��
ူ း ပြ�စ််ဒဏ််
ပေး�းခြ�င်းး�မခံံရဘဲဲ ကင်းး�လွွတ််နေ�ခြ�င်းး�ကိုု� အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ယင်းး�သို့့��သော�ာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုမှှ အကာာအကွွယ််ပေး�းရန််
နှှင့််� ယင်းး�တို့့��ကိုု�တားး�ဆီးး�ရန်် ဥပဒေ�ေများ��းအရေး�း�ပါါခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် (SCR) များ��းတွွင်် အတိိအလင်းး�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�
များ��း ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရေး�းအဓိိက အဟန့််�အတားး�တစ််ရပ််မှာာ� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� WPS လုုပ််ငန်းး�
စဉ််တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသည််။ ဒေ�သအဆင့််�တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ၂၀၀၄ ခုုနှှစ်် အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှ နိုု�င််ငံံများ��းအသင်းး�
(အာာဆီီယံ)ံ ၏ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုပပျော��ာ�က်
ု
စေ�
် ရေး�း ကြေ��ညာာချျက်် (ASEAN Declaration on the Elimination
of Violence Against Women) ကိုု�လည်းး� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�ပါါသည််။ ဘရူူနိုု�င်းး�ဒါါရူူဆလမ််နှှင့််�အတူူ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည််
အာာဆီီယံံနိုု�င််ငံံများ��းအနက်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုမှှ အကာာအကွွယ််ပေး�းသည့််� ဥပဒေ�ေမရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံအဖြ�စ််
ထူးး�ခြား��းပါါသည််။

၃။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ု အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် CEDAW ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ဆယ််စုုနှှစ််နှှစ််စုု ကျော်�်��လွွန််လာာပြီး�း�သည််အထိိ
အမျိုး�း��သားး�များ��းက အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းအပေါ်�်� ကျူးး��လွွန််သော�ာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း အချိုး�း��အစား�းများ��းပြား�း�
လွွန်းး�နေ�ခြ�င်းး�ကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သင့််�တော်�်�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေမရှိသေး����းပါါ။ တရား�းဝင်် GBV
ဖြ�စ််ပွား��းမှုု လေ့�့လာာချျက််တစ််ရပ််ကိုု� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််ပြု�ုလုုပ််ရန်် ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလတွွင််
စစ််ဘက််မှှ အာာဏာာသိိမ်းး�ယူူခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ရွှေ့�့�ဆိုု�င်းး�ထားး�ရပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး� အခွွင့််�အရေး�း� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�
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သော�ာ လေ့�့လာာချျက််များ��းအရ စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူရာာတွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး� ထက််ဝက််သည်် GBV ပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��
သို့့��မဟုုတ်် ပုံံ�စံံအများ��းကိုု� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းခဲ့့�ရဖူးး�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရပါါသည်် (GEN 2014)။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဆယ််စုုနှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�
စစ််ဘက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုု၏ ဆိုးး��မွေ�ေ၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ဘာာသာာရေး�းအုုပ််စုုများ��းအားး�လုံးး��တွွင်် နက််ရှိုုင်းး�စွာာ�ဖြ�စ််တည််နေ�သော�ာ အမျိုး�း��
သားး�များ��းဦးးစီးး�ဦးးဆော�ာင််ပြု�ုသည့််� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�စုုဖွဲ့့��ပုံံ�၊ အများ��းပြ�ည််သူူအတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသည့််� နယ််ပယ််နှှင့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သားး�များ��းကြီး�း�စိုးး��မှုုတို့့�� အင််အားး�ကြီး�း�မား�းစွာာ� ပေါ�ါင်းး�ဆုံံ�မိိလျျက်် လက််နက််ကိုု�င််များ��းက ကျူးး��လွွန််သော�ာ
ပဋိိပက္ခခနှှင့််� ဆက််စပ််သည့််� လိိင််မှုုကိိစ္စစ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု (CRSV) အပါါအဝင်် GBV ၏ အခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််သော�ာ အမျိုး�း��သားး�အမျိုး�း��သမီးး�
အခန်းး�ကဏ္ဍ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ဝါးး�စေ�ပါါသည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် စစ််ဘက််မှှ အာာဏာာရယူူခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက််
အကြ�မ်းး�ဖက််ပဋိိပက္ခခများ��း ဖြ�စ််ပွား��းလျျက််ရှိိ�ရာာ စစ််ဘက််နှှင့််� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တို့့��သည်် ချုု�ပ််နှော�ာ�င််ရာာနေ�ရာာများ��း စသည််တို့့��တွွင်် GBV
ကျူးး��လွွန််မှုုရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�ပါါသည််။၁
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းသည်် အစဉ််အလာာအမျိုး�း��သမီးး�အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းသာာ သတ််မှှတ််ခံံရပြီး�း�
အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� ယော�ာက်ျားး���လေး�းများ��းထက်် နိိမ့််�ကျျသည််ဟုု သဘော�ာ�ထားး�လျျက်် ဘေး�းဖယ််ထားး�ခြ�င်းး�၊ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု
နှှင့့်� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််မှုု အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းတွွင်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�စွာာ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပါါသည််
(Buchanan and Williscroft 2016)။ ယင်းး�သို့့�� အမျိုး�း��သားး�များ��း ဦးးစီးး�ဦးးဆော�ာင််နေ�ရာာပေး�းသည့််� စံံနှုုန်းး�များ��းကြော��ာင့််� GBV ကိုု�
လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��အဖြ�စ်် သာာမန််အားး�ဖြ�င့််� မသိိကျိုးး���ကျွွန််ပြု�ု လျျစ််လျူူ�ရှုုလေ့�့ရှိိ�ရာာ အသက််မသေ�ေ
ကျျန််ရစ််သူူများ��းနှှင့််� မိိသားး�စုုများ��းအတွွက်် နာာမည််ဆိုးး��သတ််မှှတ််ခံံရပြီး�း� အရှှက််ရသည့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််/ ယဉ််ကျေး�း�မှုု ထွွန်းး�ကားး�
စေ�ပါါသည််။ ထိုု�မျှှမက အချို့့���နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းတွွင်် ရဲဲလုုပ််ငန်းး�များ��းမှာာ� မျိုး�း��ဆက််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� အားး�နည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� အာာဏာာရှှင််
အုုပ််ချုု�ပ််မှုု၏ ကိိရိိယာာတစ််ရပ််အဖြ�စ််ရှုုမြ�င််ကြ�ရာာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� အာာဏာာပိုု�င််များ��းထံံ သတင်းး�ပို့့��တိုု�င််ကြား�း�ခြ�င်းး�
မပြု�ုလိုု�ကြ�ပါါ (GEN 2018)။ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အတွွင်းး� အမျိုး�း��သားး�များ��းအများ��းစုု ပါါဝင််နေ�ခြ�င်းး�သည််လည်းး� အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ဝါးး�
စေ�ပါါသည််။ သတင်းး�ပို့့��တိုု�င််ကြား�း�မည််ဆိုု�ပါါက အရှှက််ရဖွွယ််အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့််� ကျူးး��လွွန််ခံံရခြ�င်းး�များ��းကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�
ပြော��ာဆိုု�ရမည််ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သတင်းး�ပို့့��တိုု�င််ကြား�း�ရေး�းအတွွက်် နော�ာက််ထပ်် အတားး�အဆီးး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ လက််တွေ့�့�တွွင်် အာာဏာာပိုု�င််ဖြ�စ််နေ�သူူများ��း၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုပြ�င််ပရှိိ� နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းတွွင်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း မရှိိ�ရုံံ�မျှှ
မက မိိမိိတို့့��လူူမျိုး�း��တစ််ဦးးက အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�ကိုု� ခံံရသည့််�တိုု�င်် မိိမိိလူူမျိုး�း��အချျင်းး�အချျင်းး� အခင်းး�ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�မှာာ� ရှှက််စရာာ
ကော�ာင်းး�သည််ဟုုယူူဆကြ�ပြီး�း� အသက််အရွွယ််ကြီး�း�ခြ�င်းး�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�၊ မသန််စွွမ်းး�သူူဖြ�စ််ခြ�င်းး�
ကဲ့့�သို့့�� ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာအကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��း ပေါ�ါင်းး�ဆုံံ�ခြ�င်းး� (intersectionality) ကြော��ာင့််�လည်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းမှာာ�
နှုုတ််ဆိိတ််နေ�လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် မုုဒိိမ်းး�ကျျင့််�ခံံရသော��ာ အချို့့���အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းသည်် မိိသားး�စုု
ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ကိုု�ငဲ့့�ကွွက််လျျက်် မုုဒိိမ်းး�ကျျင့််�သူူကိုု� မလွှဲဲ�မရှော�ာ��င််သာာလက််ထပ််ရခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် အိိမ််ထော�ာင််မရှိိ�ဘဲဲ သားး�သမီးး�
မွေး�း�ဖွား��းသော�ာအခါါ နှှင််ထုုတ််ခံံရခြ�င်းး�များ��း ဖြ�စ််ပွား��းပါါသည််။ ဒေ�သတွွင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း အထူးး�သဖြ�င့််� တရုုတ််နိုု�င််ငံံနှှင့််� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံသို့့��
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှလူူများ��းကိုု� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�၊ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််ခြ�င်းး�များ��းရှိိ�ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�အများ��းအပြား�း�မှာာ� ပြ�ည့််�
တန််ဆာာအဖြ�စ််စေ�ခိုု�င်းး�ရန်် လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�၊ အဓမ္မမကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင််စေ�ခြ�င်းး�များ��း တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းရပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် အာာဏာာရှှင်် အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကြော��ာင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ တရား�းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုဝန််ထမ်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအတွွက််
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အသုံးး��စရိိတ်် လွွန််စွာာ�နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�ပြီး�း� GBV မှှ လွွတ််မြော��ာက််လာာသူူများ��းအတွွက်် အခက််အခဲဲများ��း ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�း
ပါါသည််။ ရည််ညွှှန်းး�ပို့့��လွှှတ််သည့််� စနစ််များ��း အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� အကန့််�အသတ််ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ပံ့့�ပိုးး��မှုုဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ��း မရရှိိ�ခြ�င်းး�၊ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုမှှ လွွတ််မြော��ာက််လာာသော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက််
ခိုု�လှုံံ�ရာာနေ�ရာာများ��းနှှင့််� ဂေ�ဟာာများ��း နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�၊ ရှိိ�ရင်းး�ဂေ�ဟာာများ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းမှာာ�လည်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ််များ��းကြော��ာင့််�
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မှုု အကန့််�အသတ််ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ သယ််ယူပို့့�
ူ ဆော�
�
ာင််ရေး�း ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င်သည့်
်
�နည်းး�လ
်
မ်းး�များ��း အကန့််�အသတ််ရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
နယ််မြေ�ေဒေ�သတစ််ခုုအတွွင်းး� အန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှင်းး�သော�ာ ရည််ညွှှန်းး�ပို့့��လွှှတ််နိုု�င််သည့််� နေ�ရာာများ��းမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ အာာဏာာပိုု�င််များ��းထံံမှှ
၁ ‘ကုုလသမဂ္ဂဂအထူးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် Patten က မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ချုု�ပ််နှော�ာ�င််ရာာနေ�ရာာများ��းတွွင်် လိိင််မှုုကိိစ္စစအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုသတင်းး�များ��း ထွွက််ပေါ်�်ခြ�င်းး�ကိုု�
အထူးး�စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််သည််ဟုု ပြော��ာကြား�း�ခြ�င်းး�’ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဇွွန််လ ၂၅ ရက််။ အင််တာာနက််လိိပ််စာာ <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/
press-release/un-special-representative-patten-expresses-grave-concern-over-reports-of-sexual-violence-in-detentionsetting-in-myanmar-3/> တွွင်် ဖတ််ရှုုနိုု�င််ပါါသည််။
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တရား�းဝင်် ပံ့့�ပိုးး��မှုုအလွွန််နည်းး�ပါးး�ပြီး�း� GBV ကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ရန်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း သတ််မှှတ််မထားး�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရာာတွွင်် လစ််ဟာာချျက််များ��းနှှင့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း များ��းပြား�း�ပါါသည်် (GEN 2018; Buchanan and Thin Aung
2020)။ ပြ�ည််တွွင်းး�တွွင်် နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�သူူများ��း နေ�ထိုု�င််သည့််� စခန်းး�များ��းနှှင့််� နေ�ထိုု�င််ရာာဒေ�သများ��းတွွင်် ယင်းး�စိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််
အခဲဲများ��း ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းပြီး�း� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ရယူူအသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မှုုမှာာ� ပိုု�မိုု�၍ပင််နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။ အချို့့��� ကျျန်းး�မာာရေး�းပြု�ုစုုစော�ာင့််�
ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းသူူ ဆရာာဝန််၊ ဆရာာမများ��းသည်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု တိုု�င််ကြား�း�သတင်းး�ပို့့��ချျက််များ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ရန််နှှင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််
ခံံရပြီး�း� အသက််မသေ�ေကျျန််ရစ််သူူများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ပြု�ုစုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အသိိပညာာမရှိိ�ခြ�င်းး�လည်းး�
ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO) များ��းနှှင့််� နယ််မြေ�ေဒေ�သတွွင်းး�မှှ အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း� အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းသည်် အရေး�း�ပါါသော�ာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း လစ််ဟာာနေ�ခြ�င်းး�ကိုု� ဝင််ရော�ာက််ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းလျျက််ရှိိ�ပြီး�း� လုံံ�လော�ာက််
သော�ာ အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူ ဗဟိုု�ပြု�ုပံ့့�ပိုးး��မှုုပေး�းရန်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နည်းး�ပါးး�မှုု အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု�
ရင််ဆိုု�င််နေ�ရလင့််�ကစား�း GBV ကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ရေး�းနှှင့််� တားး�ဆီးး�ရေး�းကြား�း�ဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ဦးးဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း� အဖွဲ့့��အစည်းး� အများ��းအပြား�း�သည်် မိိမိိတို့့��ရပ််ရွာာ�အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း� တိုးး��တက််ရရှိိ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း မူူလရည််မှှန်းး�ချျက်် ထားး�ရှိသော်����်�လည်းး� ရှေ့�့�တန်းး�မှှ ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�း
သည့််�လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� မရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� ပြော��ာင်းး�လဲဲလုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ရပါါသည််။
ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� မကိုု�က််ညီီခြ�င်းး�များ��းရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�
အရေး�း� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� အထူးး�သဖြ�င့််� အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူဗဟိုု�ပြု�ု ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�များ��းဖြ�င့််�
ပေး�းအပ််နိုု�င််စေ�ရန်် အကူူအညီီပေး�းရေး�း အထူးး�လိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ထိုု�မျှှမက ဤလုုပ််ငန်းး�များ��းအားး�လုံးး��မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အာာမခံံချျက််ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သဖြ�င့််� အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO) များ��း၏ လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�
ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့်�် လုုပ်ပိုု�င်
် ခွ
် င့်
ွ �လက်
်
ဝ
် ယ််ရှိိ�သူူများ��းက လက််မခံခြ�င်းး�
ံ
သို့့��မဟုုတ်် ဆန့််�ကျျင််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််
လာာမည််ဆိုု�ပါါက အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုမှှ ကာာကွွယ််ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� နိုု�င််ငံံ၏ အမြ�င့််�ဆုံးး��
ဥပဒေ�ေကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ကိုးး��ကားး�၍ ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

၃-၁ ပဋိိပက္ခခနှှင့််� ဆက််စပ််သော�ာ လိိင််မှုုကိိစ္စစ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု (CRSV)
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�ပြီး�း� မကြာ�ာမီီတွွင်် မြ�န််မာာလက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့�� (တပ််မတော်��်�) နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�အသီးး�သီးး�အကြား�း� အကြ�မ်းး�ဖက််ပဋိိပက္ခခ စတင််ဖြ�စ််ပွား��းပါါသည််။ နယ််ပယ််ကဏ္ဍ
ပေါ�ါင်းး�စုံံ�တွွင်် ကာာလကြာ�ာရှှည််ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ ပဋိိပက္ခခများ��းဖြ�စ််ပြီး�း� CRSV အပါါအဝင်် ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� တွေ့�့�မြ�င််ရသည့််�အပြ�င််
ယင်းး�တို့့��ကိုု�မော�ာင်းး�နှှင််နေ�သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��းလည်းး� များ��းပြား�း�ပါါသည််။ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််မှှ စတင််၍ တရား�းဝင််နိုု�င််ငံံရေး�း
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�ဖြ�င့််� ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ်် ပြု�ုလုုပ််လျျက််ရှိိ�ရာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�း
အဖွဲ့့��အစည်းး� ၁၀ ဖွဲ့့��၊ အစိုးး��ရနှှင့််� တပ််မတော်��်�တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲမည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းရရှိိ�ရန်် အလားး�အလာာ
များ��းမှာာ� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စစ််ဘက််မှှ အာာဏာာရယူူပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် ဝေ�ဝါးး�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ မကြာ�ာသေး�းမီီနှှစ််များ��းအတွွင်းး� အကြ�မ်းး�
ဖက််ပဋိိပက္ခခမှာာ� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််တွွင်် အဆများ��းစွာာ�များ��းပြား�း�လာာခဲ့့�ပြီး�း� မဖြ�စ််စဖူးး�အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့််� ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာများ��း နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�
ရမှုု၊ ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� CRSV ကျူးး��လွွန််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပွား��းပါါသည််။
၂၀၁၇ ခုုနှှစ်် ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််များ��းပြီး�း�နော�ာက်် ပဋိိပက္ခခအတွွင်းး�လိိင််မှုုကိိစ္စစအကြ�မ်းး�ဖက််မှုု
ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ အထွေထွေ��ေ���အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််၏ အထူးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််က ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် မတ််လတွွင်် တပ််မတော်��်�ကိုု�
ပဋိိပက္ခခနှှင့််� ဆက််စပ််သော�ာလိိင််မှုုကိိစ္စစ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု (CRSV) ကျူးး��လွွန််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် တရား�းဝင်် စာာရင်းး�
တင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပါါသည်် (United Nations 2018a)။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ဒီီဇင််ဘာာလတွွင်် မြ�န််မာာအစိုးး��ရသည်် ပဋိိပက္ခခနှှင့််� ဆက််စပ််
သော�ာ လိိင််မှုုကိိစ္စစ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု (CRSV) တားး�ဆီးး�ရေး�းနှှင့််� တုံ့့��ပြ�န််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂနှှင့််� ပူးး�တွဲဲ�ကြေ��ညာာချျက််တစ််ရပ််ကိုု�
လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�ပါါသည်် (United Nations 2018b)။ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကြော��ာင့််� အခြား��း
နိုု�င််ငံံတကာာအစီီအမံံများ��းကလည်းး� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းနှှင့််� တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််လာာကြ�ပါါသည််။ ကုုလ
သမဂ္ဂဂလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ကော�ာင််စီီသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််ရှာာ�ဖွေရေး���း� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာနိုု�င််ငံံတကာာ
အထူးး�တာာဝန််အဖွဲ့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တာာဝန််ပေး�းရာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ��းနှှင့််� ဘာာသာာရေး�းလူူနည်းး�စုုများ��းမှှ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
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နှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းအပေါ်�်� လိိင််မှုုကိိစ္စစအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့််� GBV ကိုု� တပ််မတော်��်�၊ နယ််ခြား��းစော�ာင့််�ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရဲဲတပ််ဖွဲ့့��
နှှင့််� အချို့့���သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက လက််စွဲဲ� စစ််နည်းး�ဗျူူ�ဟာာတစ််ရပ််အဖြ�စ်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မှှ
စတင််၍ ကျူးး��လွွန််လျျက််ရှိကြော�����ာင်းး� ဖော်�်�ထုုတ််တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည်် (UNHRC 2019)။ လက််နက််ကိုု�င််များ��းက CRSV ကိုု�
ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� စနစ််တကျျအသုံးး��ပြု�ုနေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အချျက််အလက််ရှာာ�ဖွေရေး���း� အထူးး�တာာဝန််အဖွဲ့့��သည်် ကချျင််ပြ�ည််နယ််၊
ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််မြော��ာက််ပိုု�င်းး�နှှင့််� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််တို့့��ရှိိ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ��းမှှ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ မိိန်းး�ကလေး�း�များ��း၊ လိိင််
ပြော��ာင်းး�များ��း၊ အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� ယော�ာက်ျားး���လေး�းများ��းကိုု� လိိင််မှုုကိိစ္စစအကြ�မ်းး�ဖက််မှုု ကျူးး��လွွန််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� သီးး�ခြား��းဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က်် အစီီရင််ခံံစာာတစ််စော�ာင််ကိုု� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြု�ုစုုထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�ပါါသည််။ အရေး�း�ပါါသော�ာ
လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�သို့့��သော�ာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုမှာာ� အကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��းစွာာ�ပေါ�ါင်းး�ဆုံံ�သည့််� (intersectional)
သဘော�ာ�သဘာာ၀ရှိိ�ပြီး�း� ဘာာသာာရေး�း၊ လိိင််တူူလိိင််ကွဲဲ� စုံံ�မက််သူူဖြ�စ််ခြ�င်းး�နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းကိုု� ဖိိနှိိ�ပ််ခြ�င်းး�ဟူူသော�ာ အလွှာာ�
အသီးး�သီးး�ဖြ�စ််တည််နေ�ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာအထော��ာက််အထားး�များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ်တွ
် င်
ွ ် တပ််မတော်��်�၏
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံက ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာတရား�းရုံးး��သို့့�� အမှုုစွဲဲ�တင််ခဲ့့�ရာာ လိိင််မှုု
ကိိစ္စစ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုစွွပ််စွဲဲ�ချျက််များ��း အထင််ကရ ပါါဝင််ခဲ့့�ပါါသည််။
‘လိိင််မှုုကိိစ္စစအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု�တိုု�က််ဖျျက််ရန်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�လျျက်် အချိိ�န််ကာာလ သတ််မှှတ််ချျက်် ပါါရှိသော����ာ
ကတိိကဝတ််များ��းကိုု�’ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းအတွွက်် ပူးး�တွဲဲ�ကြေ��ညာာချျက််နှှင့််� ကုုလသမဂ္ဂဂလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီဆုံးး��ဖြ�တ််
ချျက််များ��းပါါ အချျက််များ��းကိုု� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရန်် မြ�န််မာာအစိုးး��ရသည်် ပဋိိပက္ခခနှှင့််� ဆက််စပ််ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ လိိင််မှုုကိိစ္စစ
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�ရေး�းနှှင့််� တုံ့့��ပြ�န််ရေး�း အမျိုး�း��သားး�ကော်�်�မတီီကိုု� လူူမှုုဝန််ထမ်းး�ကယ််ဆယ််ရေး�းနှှင့််� ပြ�န််လည််နေ�ရာာ
ချျထားး�ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့််� ကာာကွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနတို့့�� ဦးးဆော�ာင််လျျက်် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�စီီမံံချျက်် ရေး�းဆွဲဲ�
ခဲ့့�ပါါသည်် (United Nations 2013)။ ၂၀၂၀ခုုနှှစ်် နှှစ််ကုုန််ပိုု�င်းး�တွွင်် ပဋိိပက္ခခနှှင့််�ဆက််စပ််သော�ာ လိိင််မှုုကိိစ္စစ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု
(CRSV) ကိုု� တားး�ဆီးး�ရေး�းနှှင့််� တုံ့့��ပြ�န််ရေး�း အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� လုုပ််ငန်းး�စီီမံံချျက််မူူကြ�မ်းး�မှာာ� အပြီး�း�သတ််ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိသေး����း
ပါါ။ ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေမှာာ� GBV ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�လည်းး�မရှိိ�၊ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�
အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�လည်းး� မရှိိ�သဖြ�င့််� ယင်းး�သို့့�� လူူသိိရှှင််ကြား�း� ကတိိကဝတ််ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ပါါပါါသည််။

၄။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် လိိင််မှုုကိိစ္စစအခြေ�ေ�ပြု�ုအကြ�မ်းး�ဖက််မှုု (GBV) ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
၁၉၉၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းဆိုု�င််ရာာ စတုုတ္ထအ
ထ ကြိ�ိမ််မြော��ာက်် ကမ္ဘာ့့��ညီီလာာခံံမှှ ဘေ�ဂျျင်းး�
ကြေ��ညာာချျက််နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�မူူဝါါဒ(Beijing Declaration and Platform for Action) ထွွက််ပေါ်�်လာာခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက်် လူူမှုုဝန််ထမ်းး�
ကယ််ဆယ််ရေး�းနှှင့််� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာနသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သမီးး�ရေး�းရာာကော်�်�မတီီ
(MNCWA) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည်် (Aye 2019)။ ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််တွွင်် MNCWA သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာစီီမံံကိိန်းး� (National Strategic Plan for the Advancement of
Women) (NSPAW) ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််-၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ကိုု� ဘေ�ဂျျင်းး�ကြေ��ညာာချျက််ပါါ ဦးးစား�းပေး�းများ��း၊ CEDAW ကတိိကဝတ််များ��းနှှင့််�
အညီီ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပုံံ�စံံအားး�လုံးး��ကိုု� တားး�ဆီးး�ရေး�းနှှင့််� တုံ့့��ပြ�န််ရေး�း အဓိိက
ဦးးတည််ချျက််ထားး�ရှိိ�လျျက်် ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပါါသည်် (Aye 2019)။
ဤမဟာာဗျူူ�ဟာာစီီမံံကိိန်းး�မှာာ� စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိသော်����်�လည်းး� ဆက််လက််၍ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းအပါါအဝင််
နော�ာက််ထပ်် ကတိိကဝတ််များ��းရရှိရေး���း�အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအဖြ�စ််အရေး�း�ပါါပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� GBV နှှင့််� သက််ဆိုု�င််မှုု အရှိိ�ဆုံးး��
ဥပဒေ�ေမှာာ� ၁၈၆၁ ခုုနှှစ််က ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သော�ာ ရာာဇသတ််ကြီး�း�ဖြ�စ််ပြီး�း� ခေ�တ််မမှီီ�တော့�့�သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ပါါရှိနေ���ေသော�ာကြော��ာင့််� (Myanmar 1861) ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ မူူဝါါဒချျမှှတ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််အတွွင်းး� ဥပဒေ�ေစံံချိိ�န််စံံနှုုန်းး�
များ��း အထူးး�လိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ရာာဇသတ််ကြီး�း�တွွင်် ယော�ာက်ျားး���သည်် မိိန်းး�မက အလိုု�မတူူငြ�င်းး�ဆန််ခြ�င်းး�၊ မိိန်းး�မက ခွွင့််�
မပြု�ုခြ�င်းး�၊ ကြော��ာက််ရွံ့့��အော�ာင််ပြု�ုသဖြ�င့််� ခွွင့််�ပြု�ုရခြ�င်းး�၊ အသက်် ၁၃ နှှစ််နှှင့််�အော�ာက်် အရွွယ််ရှိိ�သူူဖြ�စ််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် သက််ဝင််သော�ာ
အကြော��ာ�င်းး�တစ််ရပ််ရပ််ဖြ�င့််� မိိန်းး�မနှှင့််� ကာာမစပ််ယှှက််လျှှင်် ထိုု�သူူသည်် မုုဒိိမ်းး�မှုုကိုု�ကျူးး��လွွန််သည််မည််၏ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါ
သည််။ ရာာဇသတ််ကြီး�း�အရ ယော�ာက်ျားး���သည်် အသက််ဆယ့််�ငါးး�နှှစ််အော�ာက်် မဟုုတ််သော�ာ မိိမိိ၏မယားး�နှှင့််� ကာာမစပ််ယှှက််
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ခြ�င်းး�မှာာ� မုုဒိိမ်းး�မှုုမဟုုတ််သဖြ�င့််� မိိမိိမယားး�ကိုု� မုုဒိိမ်းး�ကျျင့််�ခြ�င်းး�သည်် ဥပဒေ�ေနှှင့််� ညီီနေ�ပါါသည်် (၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ၁၃ နှှစ််မှှ ၁၅
နှှစ််သို့့�� တိုးး��မြှ�ှင့််�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််)။

၄-၁ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုကို
�ု င််
�ု တွွယ််ရန်် ခေ�တ််နှှင့််�လျော်�်��ညီီသည့််� ဥပဒေ�ေ
ထွွက််ပေါ်�်လာာရေး�း ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် GBV အတွွက်် နေ�ရာာမရှိကြော�����ာင်းး�၊ GBV ပပျော��ာ�က််စေ�ရန်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််လုံးး�� ပါါဝင််သည့််�
ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��
သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု�ကိုု�င််တွွယ််ရန်် ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ ခေ�တ််မီီဥပဒေ�ေတစ််ရပ်် အရေး�း�တကြီး�း�
လိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် စစ််ဘက််မှှ အာာဏာာသိိမ်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� GBV အဆုံးး��သတ််စေ�ရေး�း ဥပဒေ�ေအရ
အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုနှှင့််� ဥပဒေ�ေစံံနှုုန်းး�များ��း ဆက််လက််တည််ဆော�ာက််သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ��းမှာာ�အကြီး�း�အကျျယ်် အနှော�ာ��င့််�အယှှက််
ဖြ�စ််ခဲ့့�ရပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှာာ� အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာဖြ�စ််နေ�ခြ�င်းး�၊ ယင်းး�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန််စိိန််ခေါ်�်မှုု
အခက််အခဲဲများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ရေး�းသားး�ထားး�သည့််� စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ��းစွာာ� ရှိိ�ပါါသည်် (Williams
2014)။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� တရား�းဝင််မပြ�င််ဆင််နိုု�င််သေး�းမီီ GBV ကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ
ဥပဒေ�ေထွွက််ပေါ်�်လာာရေး�း မကြာ�ာသေး�းမီီနှှစ််များ��းအတွွင်းး�က အဓိိကထားး�လုုပ််ဆော�ာင််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဦးးသိိန်းး�စိိန််
ဦးးဆော�ာင််သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�အစိုးး��ရ လက််အော�ာက််တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံခေ�တ််မီီရေး�း အရှိိ�န််အဟုုန််ဖြ�င့့်� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််
လည်းး� ဤလုုပ််ငန်းး� ပါါဝင််ခဲ့့�ပါါသည််။
၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််အထိိ ကာာလအတွွင်းး� လူူဦးးရေ�တိုးး��ပွား��းနှုုန်းး� ထိိန်းး�ညှိိ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေ၊ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အထူးး�ထိိမ်းး�မြား�း�ခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေ၊ ကိုးး��ကွွယ််ရာာဘာာသာာကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေ၊ တစ််လင််တစ််မယားး�စနစ်် ကျျင့််�သုံးး��
ခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေဟူူသော�ာ မျိုး�း��စော�ာင့််�ဥပဒေ�ေလေး�းရပ််ကဲ့့�သို့့�� ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််အထော��ာက််အကူူပြု�ုပြီး�း�
အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� နော�ာက််ပြ�န််ဆုုတ််ယုုတ််စေ�သည့််� ဥပဒေ�ေများ��းအပါါအဝင်် အခြား��းဥပဒေ�ေများ��း ရာာနှှင့််�ချီီ�၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
နိုု�င််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် တင််သွွင်းး�ခဲ့့�သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုတားး�ဆီးး�ရေး�း (PoVAW)
ဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�မှာာ�မူူ အစိုးး��ရအဆက််ဆက်် လက််ထက််တွွင်် တိုးး��တက််မှုုမရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO) များ��းနှှင့််�
ပြ�ည််သူလူ
ူ ထု
ူ အားး�
ု
ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဆက်သွ
် ယ်
ွ ပြော
် ��ာကြား�း�ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းပြု�ုလုုပ်ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��
်
ာင့််�
လည်းး� လက််ရှိိ�မူူကြ�မ်းး�မှာာ� သံံသယဖြ�စ််ဖွွယ််ရှိနေ���ေပါါသည််။ (၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် နှှစ််ကုုန််ပိုု�င်းး�ခန့််�က) ဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�မှာာ� (က) ရာာဇသတ််
ကြီး�း�အပါါအဝင်် တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� မညီီညွွတ််မှုုများ��းပါါရှိနေ���ေခြ�င်းး�နှှင့််� မုုဒိိမ်းး�မှုုကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��း တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု
ဆန့််�ကျျင််နေ�ခြ�င်းး� (ခ) မိိမိိအိိမ််ထော�ာင််ဘက််ဇနီးး�ကိုု� မုုဒိိမ်းး�ကျျင့််�ခြ�င်းး�ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�ရှိိ� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�လျျက်် ပပျော��ာ�က််စေ�
ရန်် ပျျက််ကွွက််လျျက််ရှိိ�ခြ�င်းး� (ဂ) ပဋိိပက္ခခကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််သော�ာ ရပ််ရွာာ�အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း (အထူးး�သဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရပ််ရွာာ�
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း) ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းရန်် ပျျက််ကွွက််လျျက််ရှိိ�ခြ�င်းး� (ဃ) CRSV နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ စစ််ဘက််မှှ လုုပ််ဆော�ာင််
သူူများ��း ပြ�စ််ဒဏ််ကျျခံံရခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ကင်းး�လွွတ််နေ�ခြ�င်းး�ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (ပုုဒ််မ ၄၄၅) တွွင်် အာာမခံံချျက််
ပေး�းထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပျျက််ကွွက််လျျက််ရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ကျူးး��လွွန််သူူပေါ်�်မူူတည််၍ တာာဝန််ယူူတာာဝန််
ခံံစေ�မှုု နှှစ််မျိုး�း��နှှစ််စား�းရှိိ�သည့််�စနစ်် ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခြ�င်းး� (င) လိိင််ခံံယူူမှုုအားး�လုံးး��၊ အသက််အရွွယ််အားး�လုံးး��အတွွက်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု
မဖြ�စ််စေ�ရေး�း တားး�ဆီးး�နိုု�င််စေ�မည့််� အများ��းပါါဝင််စေ�ရေး�း ဝေါ�ါဟာာရအသုံးး��အနှုုန်းး�များ��း မပါါရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� (စ) လိိင််မှုုကိိစ္စစ အကြ�မ်းး�
ဖက််မှုုတွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းရသော��ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ လိိင််မှုုကိိစ္စစနှှင့််� မျိုး�း��ဆက််ပွား��းကျျန်းး�မာာရေး�း အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် ပျျက််ကွွက််လျျက််ရှိိ�ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် အကြော��ာ�င်းး�များ��းကြော��ာင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုမှှ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိသော����ာ အကာာ
အကွွယ််ကိုု� အလုံံ�အလော��ာက်် ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််မည််မဟုုတ််ဟုု စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ��းရှိိ�ပါါသည်် (WLB 2019; Global Justice Center
2020)။ PoVAW ဥပဒေ�ေသည်် GBV ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�များ��း၊ ကတိိကဝတ််များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီစေ�ရန်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�
ထိိပ််တန်းး�အမျိုး�း��သမီးး�အစုုအဖွဲ့့��များ��းက ကာာလကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ�ကပင်် ဆော်�်�ဩခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ PoVAW ဥပဒေ�ေမှာာ� အားး�နည်းး�ချျက််
များ��းရှိိ�လင့််�ကစား�း နော�ာင််အခါါ ဥပဒေ�ေကိုု� ဆက််လက််ပြ�င််ဆင််အားး�ဖြ�ည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကာာအကွွယ်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ပေး�းအပ််
နိုု�င််လိိမ့််�မည််ဟူူသော�ာ မျှော်�်��လင့််�ချျက််ဖြ�င့််� အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO)များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ကုုလသမဂ္ဂဂ
နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�က််အဝန်းး�တို့့��က ယင်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ရေး�း ဆက််လက််၍စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ကြ�ပါါသည််။
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အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းအတွွက်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ဥပဒေ�ေအကာာအကွွယ််ပေး�းအပ််နိုု�င််ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ရာာ
တွွင်် PoVAW ဥပဒေ�ေသည်် အရေး�း�ပါါသော�ာပထမခြေ�ေ�လှှမ်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ကြ�ပါါသည််။ အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO)
များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�က််အဝန်းး�တို့့��သည်် GBV အဆုံးး��သတ််ရေး�း ၁၆ ရက််တာာလှုုပ််ရှား��းမှုု (16 Days of Activism to End
Gender-Based Violence) ကဲ့့�သို့့�� နိုု�င််ငံံတကာာ လူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုလျျက်် အစိုးး��ရဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း၊ ရဲဲနှှင့််� တရား�းသူူကြီး�း�များ��းကိုု� ကာာလရှှည််သင််တန်းး�ပေး�းရေး�း၊ ရှေ့�့�နော�ာက််ညီီညွွတ််ပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု မပြု�ု
သော�ာ တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ��းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း (ဥပမာာ မုုဒိိမ်းး�မှုုကိုု� ဆေး�းဝါးး�ကုုသမှုုပိုု�င်းး� လုုပ််ငန်းး�
စဉ််ဆိုု�င််ရာာ)၊ ထိိခိုု�က််စေ�သော�ာ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�နှှင့််� ရပ််ရွာာ�တွွင်းး� တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််များ��းကိုု� ဆန့််�ကျျင််ကန့််�ကွွက််ရေး�း၊
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� လက််သင့််�ခံံပြီး�း� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု အနှံ့့��အပြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းနေ�ခြ�င်းး�ကိုု� အများ��းပြ�ည််သူူ ရှုုမြ�င််ပုံံ� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာစေ�
ရေး�း မီီဒီီယာာလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရေး�း တို့့��ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဂျျန််ဒါါမညီီမျှှမှုု ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�
သော�ာလုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွင်းး� ထည့််�သွွင်းး�လျျက်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။

ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာချျက်် - တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံတွွင်် ဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ရေး�းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြ�င််ဆင််ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပုံံ�
ဤဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာချျက််မှာာ� စာာတမ်းး�အမှှတ်် ၂ အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� အများ��းပြ�ည််သူူအတွွက််ဆိုု�င််ရာာ

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု( Substantive Equality and Women’s Representation in
Public Institutions) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� လေ့�့လာာချျက််ကိုု� ဆက််လက််တည််ဆော�ာက်် ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံအနေ�ေဖြ�င့််� ‘အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပပျော��ာ�က််စေ�ရေး�း လိုု�အပ််သော�ာအစီီအမံံဟူူသမျှှ လုုပ််ဆော�ာင််ရန််’
ကတိိကဝတ််ပြု�ုသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၄၆ နှှင့််� ‘အမျိုး�း��သားး� အမျိုး�း��သမီးး� နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး�� တန်းး�တူူညီီမျှှ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� တာာဝန််များ��းရှိိ�ပြီး�း� ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမရှိိ�ဘဲဲ တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််စေ�ရေး�း’ အာာမခံံချျက််
ပေး�းသော�ာ ပုုဒ််မ ၂၁ တို့့�� အသက််ဝင််စေ�ရန်် တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံရှိိ� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��း၊ လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််သူူများ��း၊ လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် းနှှင့်�် အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့်�အရေး�း�
်
တန်းး�တူူရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက အော�ာင််မြ�င်စွာာ�ဆော�
်
ာင််ရွွက်နိုု�င်
် ခဲ့့�ပုံံ�ကိုု�
်
ဒုုတိယ
ိ
ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ဆက််လက််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် တူူနီးး�ရှား��းဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ အရေး�း�တော်�်�ပုံံ�ဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း�နော�ာက်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်� အပြု�ုသဘော�ာ�ဩဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််ရေး�း နိုးး��ကြား�း�လာာခဲ့့�ပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၂၀၁၃
ခုုနှှစ််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပပျော��ာ�က််စေ�ရေး�း နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� လုုပ််ငန်းး�စီီမံံချျက််ကိုု� အတည််ပြု�ုခဲ့့�ပါါ
သည််။ နော�ာက််နှှစ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွင်းး� အထက််ပါါပုုဒ််မများ��းထည့််�သွွင်းး�ရန်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။
ဆက််လက််၍ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုတားး�ဆီးး�ရေး�း သီးး�ခြား��းဥပဒေ�ေတစ််ခုုကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
မှာာ�ကဲ့့�သို့့��ပင်် တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံတွွင််လည်းး� ယင်းး�သို့့��သော�ာအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုမှာာ� အနှံ့့��အပြား�း�ဖြ�စ််ပွား��းပါါသည််။ မိိသားး�စုုနှှင့််� လူူဦးးရေ�
ဆိုု�င််ရာာ တူူနီးး�ရှား��းအမျိုး�း��သားး�ဘုုတ််အဖွဲ့့��ကကော�ာ�က််ယူူပြီး�း� အစိုးး��ရကလက််ခံံအတည််ပြု�ုသော�ာ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် စစ််တမ်းး�များ��းအရ
တူူနီးး�ရှား��းအမျိုး�း��သမီးး� နှှစ််ဦးးလျှှင်် တစ််ဦးးမှာာ� မိိမိိသက််တမ်းး�အတွွင်းး� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုခံံရကြော���ာင်းး� တိုု�င််ကြား�း�ကြ�ပါါသည််(GCI
n.d.)။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ မိိသားး�စုုနှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနက ကော�ာက််ယူူခဲ့့�သော�ာ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် စစ််တမ်းး�
အရ တူူနီးး�ရှား��းအမျိုး�း��သမီးး� ၆၀% သည်် နေ�အိိမ််တွွင််ဖြ�စ််စေ�၊ မိိသားး�စုုအတွွင်းး�ဖြ�စ််စေ� မလျော်��်��မကန််ပြု�ုမူူမှုု တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�း
ရပါါသည်် (IDLO 2017)။
နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းက အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု တားး�ဆီးး�ရေး�း ဥပဒေ�ေ
၂၀၁၇ ခုုနှှစ််ကိုု� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အသက််ဝင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ပုုဒ််မပေါ�ါ�င်းး� ၄၃ ခုုကျော်�်�� ပါါဝင််ပြီး�း� တူူနီးး�ရှား��း
နိုု�င််ငံံ၏ ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််တစ််ခုုလုံးး��အတွွင်းး� အမြ�စ််တွွယ််နေ�သည့််� ခေ�တ််မမီီတော့�့�သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့််� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�
ပြ�င််ဆင််ပယ််ဖျျက််ရေး�း လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ နယ််ပယ််သစ််များ��း ဖော်�်�ထုုတ််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�
များ��းကိုု� ဒုုတိိယတန်းး�စား�း နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအဖြ�စ််သတ််မှှတ််ပြီး�း� GBV ကိုု� လက််ခံံသော�ာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််/ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� သွွတ််သွွင်းး�
ပေး�းသော�ာ ဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�များ��းမှာာ� မြ�န််မာာနှှင့််�တကွွ အခြား��းနိုု�င််ငံံအများ��းအပြား�း�မှာာ�ကဲ့့�သို့့��ပင်် ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�
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သို့့��မဟုုတ်် မိိန်းး�ကလေး�း�တစ််ဦးးကိုု� မုုဒိိမ်းး�ကျျင့််�သူူသည်် ၎င်းး�အမျိုး�း��သမီးး� သို့့��မဟုုတ်် မိိန်းး�ကလေး�း�ကိုု� လက််ထပ််မည််ဆိုု�ပါါက
ရာာဇဝတ််ပြ�စ််မှုုဖြ�င့််� စစ််ဆေး�းစီီရင််ခံံရခြ�င်းး�မှှ လွွတ််မြော��ာက််နိုု�င််သည််ဟူူသော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းပါါဝင််သည့််� ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�
ရာာဇသတ််ကြီး�း�ကိုု� အားး�ကိုးး��အားး�ထားး�ပြု�ုခဲ့့�ရာာမှှ ပါါဝင််နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်ပါ
် ါသည််။ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုကိုု�ဖြေ
ု
�ေရှှင်းး�ရေး�း ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�အသစ််ဖြ�င့််�
ရာာဇသတ််ကြီး�း�၏ အချို့့���အပိုု�င်းး�များ��းကိုု�ပြ�င််ဆင််ခဲ့့�ပြီး�း� ယခုုအခါါ လိိင််မှုုကိိစ္စစအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ��းသည်် ပြ�စ််မှုုထင််ရှား��း
စီီရင််ခြ�င်းး�ခံံရပါါက ထော�ာင််ဒဏ်် နှှစ်် ၂၀ ကျျခံံရပါါမည််။ လိိင််မှုုကိိစ္စစအတွွက်် သဘော�ာ�တူူညီီနိုု�င််သည့််� အသက််အရွွယ််ကိုု�လည်းး�
၁၃ နှှစ််မှှ ၁၆ နှှစ််သို့့�� တိုးး��မြှ�ှင့််�ထားး�ပါါသည််။ အသက််မပြ�ည့််�သေး�းသူူနှှင့််� အလိုု�မတူူဘဲဲ လိိင််ဆက််ဆံံမှုုအတွွက်် ချျမှှတ််ရမည့််�
ထော�ာင််ဒဏ််များ��းကိုု�လည်းး� တိုးး��မြှ�ှင့််�ထားး�ပါါသည််။ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််မှာာ� အသက်် ၁၆ နှှစ်် မပြ�ည့််�သေး�းသူူနှှင့််� လိိင််
ဆက််ဆံံပါါက အလိုု�မတူူဘဲဲ လိိင််ဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဟုုသာာ သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကျူးး��လွွန််သူူသည်် ကျူးး��လွွန််ခံံရသူူနှှင့််�
ဆွေ�ေမျိုး�း��တော်�်�စပ််ပါါက ပြ�စ််ဒဏ််ကိုု� နှှစ််ဆတိုးး��၍ ချျမှှတ််ပါါသည််။
၂၀၁၇ ခုုနှှစ်် ဥပဒေ�ေသည်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ််တွွင်် နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ကြ�သည့််�အတိုု�င်းး�
ဥပဒေ�ေအရာာတွွင်် ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုအဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််ကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု

ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း ကုုလသမဂ္ဂဂလက််စွဲဲ�စာာအုုပ်မှ
် ှ ရယူူပါါသည််။ ရုုပ််ပိုု�င်းး� မလျော်��်��မကန််ပြု�ုမူူမှုုမျှှသာာမက ရုုပ််ပိုု�င်းး�၊ လိိင််မှုု
ကိိစ္စစ၊ စိိတ််ပိုု�င်းး�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအပိုု�င်းး�ကဏ္ဍများ��း ပါါဝင််သည့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��အတွွက်် လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�
ဖြ�စ််ပါါသည်် (UN Women 2012)။ တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ရေး�းကိုု� အဓိိကထားး�ပြီး�း� အစိုးး��ရဝန််ကြီး�း�ဌာာန အများ��းအပြား�း�အားး� မိိမိိတို့့��
ဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� တာာဝန််များ��းအကြော��ာ�င်းး� လေ့�့ကျျင့််�သင််တန်းး�ပေး�းမှုု ရရှိစေ���ေလျျက်် အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက်နိုု�င်
် စေ�ရ
်
န်် ညွှှန်ကြား�း�ထားး�ပါ
်
ါသည််။ တားး�ဆီးး�ရေး�းကိုု� အဓိိကထားး�ဆော�ာင််ရွွက်ရာ
် ာ၌ အချျက််အလက််
စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံပါါသည််။ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရေး�းဌာာန တည််ထော�ာင််လျျက်် နှှစ််စဉ်် အများ��း
ပြ�ည််သူူသို့့�� ထုုတ််ပြ�န််သည့််� အစီီရင််ခံံစာာများ��းပြု�ုစုုပြီး�း� ဥပဒေ�ေအကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ပါါသည််။ လက််တွေ့�့�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ မိိသားး�စုုနှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််များ��း ဝန််ကြီး�း�ဌာာနကသာာ
လုုပ််ငန်းး�များ��းဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� ဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် ဘတ််ဂျျက််ချျထားး�ပေး�းခြ�င်းး�များ��း မလုံံ�လော�ာက််
သဖြ�င့််� ဝေ�ဖန််ခြ�င်းး�ခံံရသော်��်�လည်းး�

ယင်းး�မှာာ�

အစိုးး��ရတစ််ရပ််လုံးး��ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� နမူူနာာကော�ာင်းး�တစ််ခုု

ဖြ�စ််ပါါသည််။
တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံနှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး�အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ယင်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� အမျိုး�း��သားး�များ��း ကြီး�း�စိုးး��သည့််� ယခင်် ဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှ ပြ�တ််ပြ�တ််သားး�သားး� ခွဲဲ�ထွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ကြ�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဥပဒေ�ေမှာာ� ပြ�ည့််�စုံံ�မှုု
မရှိသေး����းဘဲဲ ‘အပျိုု��စစ််မစစ်် စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�’ ကိုု� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပြီး�း� ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သည့််� ပြ�ဿနာာများ��း၊ အမွေ�ေ�ဆက််ခံံရေး�း
ဥပဒေ�ေများ��းမှာာ� အစ္စစလာာမ််ဥပဒေ�ေအစဉ််အလာာကိုု�အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းမှာာ� အမွေဝေ��ေ��စုု၏ ထက််ဝက််သာာရရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဟုု စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ��းရှိိ�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဆိုု�က််ဘာာပြ�စ််မှုု ပုံံ�စံံအားး�လုံးး��ကိုု�ကိုု�င််တွွယ််ရန်် ဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််
အဆိုု�ပြု�ုထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််၍ ဤဥပဒေ�ေတွွင်် ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ု ဆိုု�က််ဘာာပြ�စ််မှုုများ��းကိုု�မထည့််�သွွင်းး�ဘဲဲ ချျန််လှှပ််ထားး�ခဲ့့�ရာာ ယခုုအခါါ
ဆိုု�က််ဘာာပြ�စ််မှုုဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိသေး����းသဖြ�င့််� အင််တာာနက််ပေါ်�်တွွင်် နှော�ာ�င့််�ယှှက််ခြ�င်းး�၊ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး�၊ လိုု�က််လံံ
ခြော��ာင်းး�မြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� မလျော်��်��မကန််ပြု�ုမူူခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် အကျုံးး���ဝင််သည့််� ဥပဒေ�ေမရှိိ�ဘဲဲ ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။
၂၀၁၃ ခုုနှှစ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� လုုပ််ငန်းး�စီီမံံချျက််မှှစတင််၍ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��း ပါါဝင််လာာပြီး�း� ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ဥပဒေ�ေသစ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််အထိိ မှှန််မှှန်် တိုးး��တက််မှုုရရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�မှာာ� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု
ပပျော��ာ�က််စေ�ရေး�း အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� နှိုးး�ဆော်�်�ရေး�း ပါးး�နပ််လိိမ္မာာ�စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည်် ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�နှှင့််� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း
ခိုု�င််မြဲ�ဲစေ�ရန်် ဒေါ�ါက််တိုု�င််များ��းစွာာ�ဖြ�င့််� ထော�ာက််မပေး�း�ရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�ထင််ရှား��းသော�ာ ဥပမာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ စင််စစ််
အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒကိုု�ပုံံ�ဖော်�်�လျျက်် သတ််မှှတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းသော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း များ��းပြား�း�လာာသည််နှှင့််�အမျှှ
‘အပြော�ာ��င်းး� အလဲဲအတွွက်် အနည်းး�ဆုံးး��လိုု�အပ််သော�ာ ပမာာဏ’ (critical mass) ရှိိ�ခြ�င်းး�၏ သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� စတင််တွေ့�့�မြ�င််
ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ (critical mass အယူူအဆနှှင့််� ဤစာာတမ်းး�ပါါ အခြား��းအယူူအဆများ��းကိုု� ဇယားး�ကွွက်် ၂ တွွင်် တစ််နေ�ရာာ
တည်းး� စုုရုံးး��၍ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။) တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံတွွင်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�လာာပြီး�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််
ချျက််များ��းကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�လာာပြီး�း� ဂျျန််ဒါါအရေး�း� သိိမြ�င််နား�းလည််
သော�ာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�နိုု�င််ရေး�း ဩဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အတွွင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပိုု�မိုု�
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ပါါဝင််လာာပြီး�း� ဂျျန််ဒါါအရေး�း� တုံ့့��ပြ�န််မှုုရှိိ�သည့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� တစ််ဆင့််�ချျင်းး� အပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲ ဖြ�စ််ပေါ်�်လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ အခြား��းသူူများ��းအတွွက်် စိိတ််အားး�တက််ကြွ�ဖွွယ််ရာာဖြ�စ််သည့််�အပြ�င်် ဂျျန််ဒါါအားး�လုံးး�� ပါါဝင််နိုု�င််မှုု
ရှိသော����ာလူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှာာ� မည််သည့််�အသွွင််သဏ္ဌာ�ာ န််ရှိိ�၍ မည််သည့််�အော�ာင််မြ�င််မှုုများ��းကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� လက််တွေ့�့�
ပြ�သလျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
(ရည််ညွှှန်းး� - Mahmoud 2017; GCI n.d.; IDLO 2017; Boukhayatia 2020)

ဇယားး�ကွွက်် ၂ - အဓိိက အယူူအဆများ��းနှှင့််� ဝေါ�ါဟာာရများ��း
တရား�းဝင််ပုံံ�စံံကျျ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု (Formal equality) သည်် ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််�
အမျိုး�း��သားး�များ��းကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှဆက််ဆံံခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤအချျက််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အော�ာက််
ဖော်�်�ပြ�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ထားး�ပါါသည််။ (က) လိိင််ဖြ�စ််တည််မှုုနှှင့််� ဂျျန််ဒါါအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ
ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကိုု� တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး� (ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမပြု�ုရေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း) နှှင့််� (ခ) အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သားး�
များ��းသည်် တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� (တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း) ဖြ�စ််ပါါသည််။ လွွတ််လပ််စွာာ�
ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�နှှင့််� ပုံံ�မှှန််တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််ဖြ�င့််� မျှှတစွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး� (due process) (တနည်းး�အားး�ဖြ�င့််� မျှှတမှုု
နှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိသော����ာ ဥပဒေ�ေလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း) ကဲ့့�သို့့�� အခွွင့််�အရေး�း� အများ��းအပြား�း�ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််သည့််�
ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် တရား�းဝင််ပုံံ�စံံကျျ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုသည်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေ
အတိုု�င်းး� ဆက််လက််တည််ရှိနေ���ေမည််ဆိုု�ပါါက လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�ရှိိ�ဖြ�စ််စေ�၊ သတိိမမူူမိိဘဲဲဖြ�စ််စေ�
အမြ�စ််တွွယ််လျျက််ရှိသော����ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုနှှင့််� အယူူအစွဲဲ�များ��းကြော��ာင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အစဉ််အဆက်် နိိမ့််�ကျျခဲ့့�ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုအ
ု တွွင်းး�တွင်
ွ ် တရား�းဝင််ပုံံ�စံကျ
ံ ျတန်းး�တူူညီမျှှမှု
ီ ကိုု�
ု အော�ာင််မြ�င်စွာာ�ဖော်�်�ဆော�
်
ာင််
နိုု�င််ရန်် ဆယ််စုုနှှစ််များ��းစွာာ� ကြာ�ာမြ�င့််�နိုု�င််ပါါသည််။
အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု (Substantive equality) တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အစဉ််အဆက်် နိိမ့််�ကျျခံံခဲ့့�
ရမှုုကိုု�သိိမြ�င််လျျက်် ယခင််က ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုနှှင့််� အခွွင့််�အလမ်းး�ရရှိရေး���း� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ကျျင့််�သုံးး��
နိုု�င််ရေး�း၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ဩဇာာသက််ရော�ာက််ရေး�းနှှင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရေး�း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ရင််ဆိုု�င််
ရသော��ာ နိုု�င််ငံံရေး�း စီးး�ပွား��းရေး�း လူူမှုုရေး�း အတားး�အဆီးး�များ��းအတွွက်် ပြ�န််လည််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ပါါသည််။
အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ ဘ၀နေ�ထိုု�င််မှုု ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တန်းး�တူူဆက််ဆံံမှုုဖြ�စ််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ထားး�ရှိိ�ရုံံ�မျှှမက အခွွင့််�အလမ်းး�ရရှိရေး���း�၊ ရလဒ််တန်းး�တူူညီီမျှှရရှိရေး���း�
ကိုု� ဟန့််�တားး�လျျက််ရှိိ�သည့််� အတားး�အဆီးး�များ��း လျော့�့��နည်းး�ကျျဆင်းး�စေ�ရန်် အဓိိကအလေး�း�ထားး�ပါါသည််။
ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူမှုု (Gender parity) ဆိုု�သည််မှာာ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံ၏အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သားး�
များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
ယာာယီီအထူးး�အစီီအမံံများ��း (Temporary Special Measures) (TSMs) ဆိုု�သည််မှာာ� အစိုးး��ရ (နှှင့််�အခြား��း
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း) က အမျိုး�း��သမီးး�များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းကိုု� ဦးးတည််ရည််ရွွယ််လျျက််

ဂျျန််ဒါါ

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိရေး���း� ပိုု�မိုု�လျျင််မြ�န််စွာာ� ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််ပါါဝင််သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အရေ�ေ
အတွွက််ကိုု�တိုးး��မြှ�ှင့််�ရန်် ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ယာာယီီအထူးး�အစီီအမံံ (TSM) များ��းကိုု� CEDAW အပိုု�ဒ်် ၄
တွွင်် ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ CEDAW ၏ အထွေထွေ��ေ��� အကြံ�ံပြု�ုချျက်် အမှှတ်် ၂၅ (UN Women n.d.b ). တွွင်် TSM များ��းကိုု�
ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� အတည််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။၂ TSM များ��း အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုဟုု မယူူဆပါါ။

၂	အထွေထွေ��ေ���အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းမှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််
ဖွွင့််�ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူကော်�်�မတီီများ��းက ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုပါါသည််။
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စင််စစ်် အမျိုး�း��သားး�များ��းကမပေး�း�လိုု�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းမရရှိိ�နိုု�င််ဘဲဲဖြ�စ််နေ�သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််
ပေး�းနိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� အပေါ�ါ�င်းး�လက္ခခဏာာသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းဟုု နား�းလည််
သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ပါါသည််။
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််ရန်် အနည်းး�ဆုံးး��လိုု�အပ််သော�ာပမာာဏရှိိ�ခြ�င်းး� (Critical mass) ဆိုု�သည််မှာာ� အမျိုး�း��သားး�များ��း
ကြီး�း�စိုးး��သည့််� နယ််ပယ််များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏အသံံကိုု� ကြား�း�သိိနိုု�င််ရန််၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ဩဇာာ
သက််ရော�ာက်် နိုု�င််ရန််နှှင့််� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အနည်းး�ဆုံးး��လိုု�အပ််သော�ာ
အချိုး�း��အစား�းပမာာဏရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
အပေါ�ါ�င်းး�လက္ခခဏာာသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း (Positive actions) မှာာ� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�
အတွွင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီမျှှမှု
ီ မရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု�
ု
ကုုစား�းရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း၊ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��း၊ အစိုးး��ရ၏
စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု�င်းး� အမိိန့််�များ��း၊ ဘတ််ဂျျက််များ��း၊ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�စီီမံံချျက််များ��း၊ မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််
များ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
အထူးး�အစီီအမံံများ��းမှာာ� တရား�းဝင််ပုံံ�စံံကျျ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု (Formal equality) အတွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သားး�များ��းအကြား�း� အချို့့���သော�ာ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းသည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုအဖြ�စ််သို့့��
ရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�ပါါသည််။ ဥပမာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် သားး�သမီးး�မွေး�း�ဖွား��း
ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုု အမျိုး�း��မျိုး�း�� (ဥပမာာ အလုုပ််အကိုု�င်် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု) လိုု�အပ််သည််ကိုု� ထော�ာက််ရှုုလျျက််
မီးး�ဖွား��းခွွင့််� သတ််မှှတ််ပေး�းသင့််�ပြီး�း� မီးး�ဖွား��းခွွင့််�ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််တစ််မျိုး�း��တစ််ဖုံံ�ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ ပြု�ုလုုပ််
ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ခွွင့််�မပြု�ုသင့််�ပါါ။
ဂျျန််ဒါါအရေး�း� သိိမြ�င််နား�းလည််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး� (Gender-sensitive) ဆိုု�သည််မှာာ� လုုပ်ငန်းး�စ
်
ဉ််၊ မူူဝါါဒ၊ ဥပဒေ�ေ၊ လုုပ်ငန်းး�
်
အစီီအစဉ်် သို့့��မဟုုတ်် ကြေ��ညာာချျက််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ အမျိုး�း��သားး�များ��း၊ ယော�ာက်ျားး���လေး�းများ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��း၏
ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��း၊ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဂျျန််ဒါါအရေး�း�
ကိုု�အဓိိကလုုပ််ငန်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး� (gender mainstreaming) ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ပါါသည််။
ဂျျန််ဒါါအရေး�း� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� (Gender-responsive) ဆိုု�သည််မှာာ� ဂျျန််ဒါါအရေး�း� သိိမြ�င််နား�းလည််သော�ာ
မူူဝါါဒများ��း သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း အသက််ဝင််လာာစေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ တန််ဖိုးး��များ��း၊ မူူများ��းနှှင့််�
အယူူအဆများ��းကိုု� ဂျျန််ဒါါအရေး�း တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းဖြ�င့််� လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရပါါသည််။
ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� လက််တွေ့�့�ဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာ၊ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းမှုု ပါါဝင််သော�ာ၊ အကဲဲဖြ�တ််သုံးး��သပ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သော�ာ
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််လျျက်် ဂျျန််ဒါါမညီီမျှှမှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည့််� လက််တွေ့�့�စွွမ်းး�ဆော�ာင််
နိုု�င််မှုု ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဂျျန််ဒါါအားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး� (Gender-inclusive) ဆိုု�သည််မှာာ� (သဘော�ာ�တရား�းအယူူအဆပိုု�င်းး�/ ပုံံ�စံံရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ်် စီီစဉ််မှုု အပိုု�င်းး�တွွင််) ဂျျန််ဒါါအရေး�း� သိိမြ�င််နား�းလည််ပြီး�း� (လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င်းး�တွွင််) ဂျျန််ဒါါအရေး�း� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ
ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�များ��းကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ ရလဒ််အဖြ�စ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အမျိုး�း��
သမီးး�များ��း တန်းး�တူူကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ပြီး�း� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�စွာာ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါ
သည််။
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ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
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ဥပဒေ�ကြော��ာင်းး� အဆင့််�အတန်းး� သို့့��မဟုုတ််
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eng.pdf?sequence=1> , accessed 1 February 2021 (အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�
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