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မာတိကာ 

အတုိေကာက္အသုံးအႏႈန္းမ်ား 
 
အႏွစ္ခ်ဳပ ္              ၁ 
၁။ နိဒါန္း              ၃ 
 ၁.၁ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း           ၃ 
 ၁.၂ သေဘာတရား ႏွင္ ့ရညရ္ြယ္ခ်က္မ်ား          ၄ 
၂။ နည္းစနစ ္              ၅ 
၃။အမ်ိဳးသမးီမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား                 ၉ 

၃.၁ လူဦးေရစာရင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား - စစ္ေဘးေရွာင္ေနရေသာ လူဦးေရ      ၉ 
၃.၂ စခန္းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ႏိုင္မႈ        ၁၀ 
၃.၃ လူမႈေရးႏွင္ ့စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနႏွင္ ့စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား                                         ၁၀ 
၃.၄ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စိုးရိမ္စရာမ်ား(က႑အားလုံးတြင)္                    ၁၄ 

  ၃.၄.၁ က႑အလိုက ္စိုးရိမ္စရာမ်ား                                         ၁၅ 
  ၃.၄.၂ စခန္းအတြင္းရိွအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဓိက က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား            ၁၈ 
  ၃.၄.၃ စစ္ေဘးေရွာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာအေျခအေန ၂၁ 
 ၃.၅ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ား၌ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ                                      ၂၃ 
 ၃.၆ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈႏငွ့္ စခန္းတြင္းလုံျခံ  ဳ            

      စိတ္ခ်ရမႈ                                   ၂၅ 
 ၃.၇ လူကုန္ကူးမႈ                                                                                                   ၃၁ 
 
၄။တိုကတ္ြနး္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား         ၃၃ 
ကုိးကားစာရင္း            ၃ရ 
 
ေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာမ်ား 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္စခန္း/ရြာမ်ားရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္စစ္တမ္း          ၃၈ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ ္စခန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္စစ္တမ္းေကာက္ယူႏုိင္ရန ္           ၄6 

ပုိ႔ခ်ေသာသင္တန္းအစီအစဥ ္
ေနာက္ဆက္တြဲ ၃။       စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားႏွင္ ့ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားျပ ေျမပု ံ                           ၅၁ 
 
ပံ ုႏွင္ ့ဇယားမ်ား 
ဇယား ၁။ စစ္တမ္းေကာက္ယခူဲ့ေသာ စခန္းမ်ား၏ လူဦးေရစာရင္းအခ်က္အလက ္                  ၉ 

ဇယား ၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးသည့္        ၁၅ 

 က႑ရပ္အလိုက ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား။                                             

ပုံ ၁။ အနီးဆံုးျမိဳ႕သို႔ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားမ ွေရာက္ရိွရန ္ၾကာခ်ိန ္                                      ၁၀ 
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အတိုေကာက္အသုံးအႏႈန္းမ်ား 

GBV  က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ 

GEN  က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ 

IASC  လူသားခ်ငး္စာနာေထာက္ပံ့မႈကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားအတြငး္ ရပ္တည္ေပးသည္ ့

ေကာ္မတီ 

IDP  စစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ား 

IEC  အခ်က္အလက္၊ ပညာေပးျခင္းႏွင္ ့ျပနၾ္ကားဆက္သြယ္ျခငး္ 

KWPN  ကခ်ငအ္မ်ိဳးသမးီမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြနရ္က္ 

MISP  ကနဦးေပးထားႏိုင္ေသာ အနိမ့္ဆုံးအဆင္ ့ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား 

NFIs  စားေသာက္ကုနမ္ဟုတေ္သာ အျခားပစၥည္းမ်ား 

RANIR  စစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ားႏွင္ ့ဒုကၡသညမ္်ားအတြက္ကယ္ဆယ္ေရးလုပင္နး္စဥမ္်ားကြနရ္က္ 

SRH/R  လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင္ ့မ်ဳိးဆက္ပြားက်နး္မာေရး/ အခြင့္အေရးမ်ား 

STI  လိငဆ္က္ဆရံာမွတစဆ္င္က့းူစက္တတ္ေသာေရာဂါ 

VAWG  အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ 
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အႏွစ္ခ်ဳပ ္
 
ဤအစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိ ွ စစ္ေဘးေရွာငစ္ခန္းမ်ားအား တံု႔ျပန္ကူညီမႈ 
ေပးေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့မႈ အကူအညီေပးေနသူမ်ားႏွင္ ့အလွဳရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကု ိ ပိုမိုနက္နစဲြာနားလည္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုအေရးေပၚေဆာင္ရြက္ရမည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ ္သတ္မွတ္ႏိုင ္
ရန္အတြက ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ခ်က္ရွိသည့္ အခက္အခႏဲွင္ ့ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာေနရာမ်ားကု ိအသားေပး 
ေဖာ္ျပထားျပီး လက္ေတြ႔က်ေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုပိါထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားေနအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါက႑မ်ား၌ ရရိွရန ္
လိုအပ္ေနေသးသည့္အဓိကလုအိပခ္်ကမ္်ားႏွင္ ့ အေရးၾကီးေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 
ထိုက႑မ်ားမွာေရ၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင္ ့မိလႅာစနစ ္ (WASH)၊ စားေသာကက္ုနမ္ဟုတ္ေသာ အျခားပစၥည္းမ်ား 
(NFIs)၊ ပညာေရး၊ အာဟာရ၊ နားခိုရန္ေနရာ၊ က်န္းမာေရး (လူမႈစိတ္ပညာအပါအဝင္)၊ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းမႈမ်ား၊ စခန္းအတြင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္ ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္း 
ကေလးငယရ္ြယမ္်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လြန္စြာအေရးၾကီးေနေသာ အေျခအေနမ်ားအနက္မွတစ္ခ ု
ျဖစ္ျပီးထိုသို႔ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင္ ့မိလႅာစနစ(္WASH)၊ နားခုိရန္ေနရာ၊ က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာက႑မ်ား၌ လံုေလာက္ျပည့္စံုမႈ လံုးဝမရိွသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့
ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။ အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္က႑အားလံုးသည္ IASC၏ က်ား၊ မ 
ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္ ့ က်ား၊ မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္းကု ိ ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ တံု႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်ကစ္ံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီျခင္းမရိွပါ။ 
 
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက ္ (KWPN)ႏွင္ ့က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ် 
ေရးကြန္ရက ္ (GEN) တို႔ပူးေပါင္းေကာက္ယူထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္စစ္တမ္းေကာက္ယ ူ
မႈ၏ ရလဒ္အစီရင္ခံစာပင္ျဖစ္သည္။ ဤစစ္တမ္းအားကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမ ွ ျမိဳ႕နယ္ေလးခုအတြင္းရိ ွ
စစ္ေဘးမွတိမ္းေရွာင္သ ူ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရိွသည့္ စခန္းေပါင္း ၁၇ ခုတြင ္ ေကာက္ယ ူ
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္း ၈၃ ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင ္ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားသ ူ ၈၄၉ ဦး 
(အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ လူငယမ္်ားအပါအဝင္)တို႔၏ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ဤစစ္တမ္းအား ေဖာ္ျပပါျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထ ိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က ္
မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ထုိေဒသတြင ္နားလည္သိရွိမႈႏွင္ ့ ျဖည့္ဆည္းတံု႔ျပန္ရန္လုိအပ္သည့္ အရင္း အျမစမ္်ား 
လက္လွမ္းမွီေရာက္ရွိႏုိင္ရန ္အထူးပငအ္ားနည္းေနေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါေဒသမ်ားကိုသာ 
အထူးဂရုျပဳ၍စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ္လည္း ဤေလ့လာမႈမ ွ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္း 
ေဒသ အသီးသီးတြင္ရွိေသာစစ္ေဘးေရွာငစ္ခန္းမ်ားမ ွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်ကမ္်ားႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အျခားအလားတ ူအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင္လ့ည္း ကိုက္ညီမႈရိွပါသည္။ 
 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအနက ္ဦးစားေပးစဥ္းစားရန ္အေရးအၾကီးဆံုးလုိအပ္ခ်က ္
မ်ားအျဖစ ္ ေတြ႔ရွိရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ မီးရရွိမႈ၊ အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစာ၊ 
လံုျခံဳေသာအိပ္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင္ ့ အိမ္သာထားရွိမႈတို႔ ျဖစပ္ါသည္။ ကမာၻအႏွံ႔တြင ္ ေလ့လာေတြ႔ရွ ိ
ခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ အျခားစစ္တမ္းမ်ားမ ွ ေဖာ္ျပသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကဲ့သို႔ပင ္ နားခိုရန ္ ေနရာမ်ား 
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လံုျခံဳမႈမရိွျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္သည့္ဒီဇိုင္းလုိအပ္ခ်က္ရွိျခင္း၊ ေရႏွင္ ့ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား 
အားနည္းမႈရွိျခင္းတုိ႔သည္ စစ္ေဘးေရွာငစ္ခန္းမ်ားမ ွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယရ္ြယမ္်ား အၾကမ္း 
ဖကခ္ံရေစရန ္ အားေပးေနသည့္အေျခအေနမ်ားအျဖစ ္ ေတြ႔ရိရွပါသည္။ အဓိကအားျဖင္ ့ အမ်ိဳးသမီးလစဥ ္
သံုးပစၥည္းမ်ား၊ အတြင္းခံေဘာင္းဘီႏွင္ ့အကႌ်မ်ား၊ လံုခ်ည္မ်ားႏွင္ ့အေႏြးထည္မ်ားအေရးေပၚလိုအပ္လ်က ္
ရိွေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရေသာ္လည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရိွေသးသည့္ 
အဓိကက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားမွာ လိငပ္ိုင္းဆုိင္ရာႏွင္ ့မ်ိဳးဆက္ပြားအဂၤါမ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရိ ွ
ရပါသည္။  
 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ မိမိတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက ္ အကူအညီရယူရန ္ တြန္႔ဆုတ ္
ေလ့ရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔၏တစ္သီးပုဂၢလလုိအပ္ခ်က္အတြက ္သံုးစြဲရန္လုိအပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကု ိ စခန္း 
တစ္ခုလံုး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈရွိေရးအတြက ္ ပိုမုိအေလးထား ဦးစားေပးသံုးစြဲေစရန ္ လုိလားသည္။ 
လက္ရိဖွြဲ႔စည္းထားသည့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစတ္ည္ေဆာက္ပံု၌ က်ား၊မ ေရးရာကိ ု အေလးေပး စဥ္းစားမႈ 
မရိွျခင္းႏွင္ ့ ျပင္ပမွ အကူအညီအေထာက္အပံမ့်ား နည္းပါးစြာရရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခခ ံ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္စြမ္းမရိွပါ။ 
 
ဤအစီရင္ခံစာမ ွယခုထ ိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေသာ စစ္ေဘးေရွာင ္စခန္းမ်ားရိွအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားကု ိ အထူးအေလးေပးဂရုျပဳေစရနႏ္ွင္ ့ ကခ်င္ျပည္နယ ္ အတြင္းရိ ွ စစ္ေဘးေရွာင္သ ူ
မ်ားအားလံုးအတြက ္ လိုအပ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကု ိ
လက္လွမ္းမွီရရွိေစရန၊္ လံုေလာက္သည့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားကု ိ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန၊္ 
သကဆ္ုိင္သူအားလံုး ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာငၾ္ကရန ္အၾကံျပဳတိုက္တြန္းပါသည္။ 
 
ဤအစီရင္ခံစာ၏ အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ 
 
၁။ စစ္ေဘးေရွာငစ္ခန္းမ်ားရိ ွအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ကေလးငယ္မ်ားအားလံုးကု ိအၾကမ္းဖကခ္ံရမႈ၊ လူကုန္ကူး 
မႈႏွင္ ့ အျခားေသာ အႏိုင္က်င့္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔မ ွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန ္ ေသခ်ာေစမည့္ လက္ငင္းေဆာင္ရြကမ္ႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ရန္။ 
၂။ နယ္ပယ္အားလံုး၌ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင ္
ၾကီးၾကပ္ေပးရန္။ 
၃။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယရ္ြယမ္်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကု ိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိငု္ရန ္
အတြက ္က်ား၊ မေရးရာကု ိစခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးက႑လုပ္ေဆာင္မႈတုိင္းတြင ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။ 
၄။ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (အထူးသျဖင္ ့ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား) အေနျဖင္ ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုဆက္လက္ျဖည့္ဆည္း လုုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက ္ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံမ်ား ပိုမို 
ရရိွႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
 
 
 
 
 



5 
 

၁. နိဒါန္း 
 
၁.၁ ေနာက္ခံသမို္င္းေၾကာင္း 
 
 ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ (၁၇)ႏွစ္အၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စထဲားေသာ ပဋိပကၡ 
သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင ္ ျပန္လည္စတင္လာခဲ့ပါသည္။ UNOCHA အဖြဲ႕အစည္း၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ 
ပဋိပကၡစတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မစွ၍ (၁၈)လအတြင္း လူေပါင္း(၇၄,၂၃၈)ေယာက္သည္ ေဒသတြင္း၌ပင ္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုငခ္ဲ့ရပါသည္။ ထုိလူမ်ားအတြင္းမ ွ (၄၂,၃၉၃)ေယာက္သည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပန္ယ္ေျမ 
မဟုတ္ေသာေဒသမ်ား(NGCAS)တြင ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လႏွင္ ့ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင ္
က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက ္ (GEN)2သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနကိုသိရွိရန ္
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိ စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အျပင ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက ္
ေသာအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္မ ွဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိ ျပည္နယ ္
တြင္းစစ္ေဘးေရွာငစ္ခန္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား 
မႈဆုိင္ရာ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ (၂၀၁၂)စက္တင္ဘာလတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင ္ပဋိပကၡ 
ေၾကာင္ ့ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ိဳးဆကပ္ြား က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆုိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား၊ စိတဓ္ာတက္်ျခင္းႏွင္ ့ ဝမး္နည္းေၾကကြဲမႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင ္
ပါဝင္ခြင့္မရရွိျခင္းႏွင့ ္ ဝင္ေငြရွာေဖြရာတြင္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းစသည့္ 
ျပႆနာၾကီးၾကီးမားမားမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟ ုပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 
 
ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံစဥ္တြင ္ အဓိကက်ေသာနယ္ေျမေဒသခံပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကခ်င ္
ျပည္နယ္တြင ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကိ ုအကျဲဖတ္စံုစမ္းရန္ႏွင္ ့ထုိကိစၥရပ္မ်ားကိ ုကိုင္တြယ ္
ေျဖရွင္းရန္အတြက ္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္က်င္းပေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံခဲ ့ ၾကပါ 
သည္။ ပိုမိုဆိုးဝါးလာေသာ အေျခအေနေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားမည္သူမွ ွထုိကဲ့သုိ႔ေသာ သင္တန္းမ်ား 
ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိ ုျပဳလုပ္ျခင္းမရွိ၍လည္းေကာင္း၊ GEN အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ ္
တြင ္ မႏၱေလးၿမိဳ.၌(၁ဝ)ရက္တာသင္တန္းတစ္ခုကိ ု ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။အရည္အေသြးကိ ု ဦစားေပးေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင္ ့ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအတြက ္ အသိပညာျမွင့္တင္ျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမွင္ ့
သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ ဤသင္တန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ယင္းကဲ့သို႔ေသာသင္တန္းမ်ား 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေသးစိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ေပးနိဳင္ျပီး လူသားျခင္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ၊ အကူအညီေပးေနသူမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ပဋိပကၡ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ကိုခံစားေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာစီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ တုံ႕ျပန္္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန ္
ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အထက္ပါသင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒသခံေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့
ေဒသခ ံ ကခ်င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ေကာက္ယူထားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း၏ ေတြ႔ရွိထုတ္ျပန္ခ်ကတ္စ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
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၁.၂ သေဘာတရားႏွင္ ့ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
 
 ပဋိပကၡကာလအေျခအေနမ်ားတြင ္ က်ား၊မ ေရးရာ အခန္းက႑ကိ ု ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ လ်စ္လွ်ဴရႈ 
ခ်န္လွပ္သြားျခင္း၊ အက်ပ္အတည္းကာလ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမလိုေသာ 
“ဇိမ္ခံပစၥည္း”ကဲ့သို႔ ရႈျမင္ျခင္းမ်ားရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔မွာမႈလူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
ေဘးအႏၲရယ္မ်ားႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၲရယမ္်ားတြင ္ တုံုျပန္ေဆာင္ရြက္ရာမ ွ ရရွိလာေသာသက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားသည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌က်ား၊မ ေရးရာ အခန္းက႑ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရန္မလြဲမေသြလိုအပ္ေၾကာင္းကိ ု ထင္ရွားေစေပသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္ အေရး 
ေပၚကာလကိုတံု႔ျပန္ရာတြင ္ ျခားနားပါသျဖင္ ့ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ျဖည့္ဆည္းရာတြင ္ မတူျခားနား 
ေသာ ဝင္ေရာက္ျဖန္ေျဖျခင္း နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင ္ဤကဲ့သို႔ ပဋိပကၡကာလတြင ္က်ား၊မ 
ေရးရာ အခန္းက႑ႏွင္ ့ လုပ္ပိုင္ခြင္သ့ည္ ေျပာင္းလသဲြားတတ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေျပာင္းလျဲခင္းသည္ 
တန္းတညီူမွ်မႈကိ ု တို႔းျမွင့္လာေစရန ္ အခြင့္အေရး ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအရ သတ္မွတ ္
ထားေသာစံႏွင္ ့ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားကိ ု စိန္ေခၚ၊ ထိပါးလာေသာေၾကာင္ ့ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင္ ့ အၾကမ္း 
ဖက္ျခင္းသို႔ တြန္းပို႔သည့္အရာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အေရးေပၚတုံျပန္မႈမ်ားတြင ္ က်ား၊ မ 
ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန ္ အလြန္အေရးၾကီးေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
အမ်ိဳးသားႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးတို႔မ ွ မတူညီေသာအေၾကာင္းအရာကိစၥရပမ္်ားကိ ု တင္ျပလာေလ့ရွိပါသည္။ 
ထို႔အျပင၎္တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ေဆြးေႏြးရာတြငအ္မ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဘက္လံုး၏ပါဝင္မႈမရိွပါက 
ထိခိုက္နစ္နာေသာလူဦးေရကိ ုကညူရီာတြင ္သိရိွသိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္၏ ၅၀%ကို လ်စ္လ်ဴ 
ရႈျခင္းပင္ျဖစ္သည္။   
 
စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၂ထုတ ္ “ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ေဘးေရွာငစ္ခန္းမ ွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ျပႆနာမ်ား” 
အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔လူသားျခင္းစာနာကညူမီႈအတြက ္ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူရာတြင ္ ၎ 
အစီရင္ခံစာေရးသည့္ကာလအထ ိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းရွ ိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သီးျခား 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု စနစ္တက်ေဖာ္ထုတ၊္ကိုင္တြယ္ျခင္း မရိွေသးပါ။ ေလးလအၾကာတြင္လည္း 
ယင္းအေျခအေနသည္ ယခင္ကအတုိင္းပင္တည္ရွိေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ စခန္းတြင္းရိ ွ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့
အမ်ိဳးသားမ်ား၊ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီတို႔သည္ ဤစစ္ေဘးေရွာင္သမူ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်ကမ္်ား 
ျဖစ္ေသာ အစားအစာ၊ နားခိုရန္ေနရာ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးတို႔အတြက ္ ခက္ခစဲြာၾကိဳးစား ေျဖရွင္းေနရ 
ပါသည္။ ဤသို႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ လသူားျခင္းစာနာကူညီေရး အဖြဲ႔အစည္းၾကီးမ်ားမ ွ ရရွိေသာ 
အလြန္နည္းပါးသည့္ လူသားျခင္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားျဖင္သ့ာ လုပ္ေဆာင္ေနရပါသည္။ သို႔ရာတြင ္
ရိုးရာဓေလ့ထုံစံမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ေရွးရိုးဆနမ္ႈမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊အမ်ိဳးသားၾကီးစိုး၍ 
အမ်ိဳးသားအေျခခဖံြဲ႔စည္းမႈမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္းကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ကိစၥမ်ားကိကု်ား၊မ ေရးရာ သေဘာ 
ထားအျမင္မ်ား မပါဝင္ဘအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သီးျခား 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ လ်စ္လ်ဳရႈခ်နလ္ပွ္ျခင္းခံေနရဆပဲင္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ယခုအစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလွဴရွင္မ်ားအပါအဝင ္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရးကိ ု တံု႕ျပနက္ညူ ီ
ေနေသာ လူသားျခင္းစာနာကူညီေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စစ္ေဘးေရွာငစ္ခန္းအတြင္းရိ ွအမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ 
အခက္အခႏဲွင္ ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ပိုမိုေလးနက္စြာနားလည္ေစရန္၊ အမွန္တကယ ္ အေလးထား 
လုပ္ေဆာင္ရန ္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားကိ ု မီးေမာင္းထိုးျပရန္ႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ 
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အေရးတၾကီးႏွင္ဥ့ပေဒေၾကာင္းအရ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ လူသားျခင္းစာနာသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 
မ်ားအျဖစ ္ နားလည္လက္ခံလ်က ္ ေရ႕ွသို႔တိုး၍ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္ လက္ေတြ႔က်ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို 
အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက ္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးထားေသာ အသင့္ေတာ္ဆုံး လူတစုသည္ 
ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကိ ု ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြကခ္ဲ့ပါသည္။ 
ရရိွႏိုင္ေသာ ရံပံုေငြပမာဏအေပၚမူတည္၍ အေျခအေနကိ ု ပိုမိုသိရိွလိုေသာေနရာမ်ားအားစစ္တမ္း 
ေကာက္ယမူည့္ေနရာမ်ားအျဖစ ္ ေရြးခ်ယခ္ဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုေရြးခ်ယ္ထားေသာေနရာမ်ားႏွင္ ့
ႏိႈင္းစာလွ်င ္ ျမစ္ၾကီးနားႏွင္ ့ဗန္းေမာ္ေဒသတို႔တြငလ္ူသားျခင္းစာနာကူညီေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပိုမိုရိွျခင္း ႏွင္ ့
၎အဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ အနာဂတ္တြင္ရံပံုေငြရရိွမည္ဆိုပါက အလားတူေလ့လာမႈမ်ားကိ ု
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမွာရိွေပသည္။ စခန္းတိုင္းရိ ွ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အေျခအေနသည္ ယခ ု
ေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနႏွင္ ့ အလားတူပင္ျဖစ္နိဳင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ 
အေၾကာင္းရင္းမွာ တူညီေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ လူဦးေရႏွင္ ့ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အမွန္တကယ္အေျခအေနတို႔ တူညီေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
၂. နည္းစနစ ္
 
ကြငး္ဆငး္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သငတ္နး္ 
 
၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၄)ရက္ေန႔မ ွ (၁၄)ရက္ေန႔အထ ိ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင ္ က်င္းပခဲ့ေသာ (၁၀) 
ရက္တာသင္တန္းတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္းဘာသာရပ္မ်ားကိ ု KWPN 
ႏွင့္ GEN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္း၍စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသိပညာျမွင့္တင္နိဳင ္
ေစရန္၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္နိဳင္ေစရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းႏွင္ ့
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္ႏွင္ ့ ခြဲျခမ္းေလ့လာရန္အတြက ္ ရည္ရြယ္၍ သင္တန္းျပဳလုပ္က်င္းပ 
ခဲ့ပါသည္။  
 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိ ု က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက(္GEN), ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကြန္ရက(္KWPN), ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(UNFPA), ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ ္
(UNDP), Francois Xavier Bagnoud (FXB), ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး (UNIAP), CARE 
Myanmarႏွင္ ့ Myanmar Information Management Unit (MIMU) အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါက႑ရပ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

- အေျခခ ံက်ား၊မ ေရးရာ အယူအဆ 
-  အေျခခ ံက်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
- အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ခ်မွတ္မႈ 
- လူမႈေရးႏွင့ ္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ 
- လူကုန္ကူးမႈႏွင့္လံုျခံဳေသာ ႏုိင္ငံေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ 
- လိုအပ္ခ်က ္စစ္တမ္းေကာကယ္ရူန္အတြက ္က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား 
- လိုအပ္ခ်က္စစ္တမ္းေကာက္ယူရနအ္တြက္နည္းစနစ္မ်ား 
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- ဦးတည္အုပ္စုအတြက ္ေမးခြန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းကိ ုမိတ္ဆက္ေပးျခင္း 
- ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းက႑  
- ေလ့က်င့္ျခင္း/သုံးသပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေတာင္းခံျခင္း 
- ကြင္းဆင္းခရီးစဥ္မ်ားအတြက ္အေသးစိတ္အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 

 
သင္တန္း၏နည္းစနစ္မ်ားတြင ္ အဖြဲ႕လုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားအားစူးစမ္းေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားအားေလ့လာျခင္း၊ တင္ဆက္မႈမ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားႏွင္ ့ျပဇာတ္မ်ား၊ ဗီြဒီယိုဇာတ္လမ္းမ်ားၾကည့္၍ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင္ ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိ ုသရုပ္ေဖာ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကိ ုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 
ဤသင္တန္းတြင ္ကြင္းဆင္းေစတနာ့ဝန္ထမ္းအေယာက၂္၀ (အမ်ိဳးသမီး၁၇ေယာက္၊ အမ်ိဳးသား၃ေယာက)္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားသည္ လိုင္ဇာ၊မိုင္ဂ်ာယန္၊ဗန္းေမာ္ႏွင့္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မ်ားရွ ိ
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕အစည္း၊ Wunpawng Ning Htoi, Zinlum Committee ႏွင့ ္ ကခ်င ္ က်ား၊မ 
တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင္ ့ တက္ေရာကခ္ဲ့ၾက 
သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ ွ ေလးေယာက္ပါဝင္သကဲ့သုိ႔ အထက္ပါေဒသမ်ားမွလည္း ေလးေယာက္စ ီ
ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္းႏွင္ ့ အသိပညာျမွင္အ့စီအစဥမ္်ားကိ ု
ကြင္းဆင္းေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ား၌ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ေလ့လာမည့္ေနရာေဒသမ်ား၌ ဤလုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္ ရံပုံေငြရရွိျပီးေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကြန္ရက(္KWPN)မွ ၾကီးၾကပလ္ုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား၌ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ခမံႈမစတင္ခငမ္ွာပင္ ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အထက္ပါနည္းစနစ္မ်ားျဖင္ ့ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင ္
ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ အျခားေနရာေဒသမ်ားရွ ိ အလားတူေလ့လာမႈမ်ားကလည္း စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းရွ ိ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ တူညီမႈမ်ားႏွင္ ့ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကိ ု သက္ေသ 
သာဓကႏွင္ ့တကြ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ျပဆိုနိဳင္ပါလိမ့္မည္။  
 
လိုအပ္ခ်ကမ္်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူရန ္နည္းလမ္းႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
 
လိုအပ္ခ်ကမ္်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ၌ အရည္အေသြးဦးစားေပး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့
ကန္႕သတ္ထားေသာ အေရအတြက္ဦးစားေပး အခ်က္အလက္မ်ားပါ ေကာက္ယူႏုိ္င္ရနန္ည္းလမ္းမ်ားကိ ု
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါသည္။  ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းႏွင္ ့ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕ (ဆဒုံ၊မန္စီ၊ဗန္းေမာ္၊ 
မိုးေမာက)္ရွိစခန္းမ်ားမ ွ အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလးငယရ္ြယ္မ်ား၊အမိ်ဳးသားမ်ား ပါဝင္သည့္ ဦးတည္အုပ္စဖုြဲ႕ 
ေဆြးေႏြးျခင္းအဖြဲ႕၈၃ဖြဲ႕ႏွင့္ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ေပးသ၆ူေယာက ္ အပါအဝင ္ စုုစုေပါင္း 
ေျဖၾကားေပးသ၈ူ၄၉ေယာက္ထံမ ွ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံရန ္ ထုိနည္းလမ္းကိ ု အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ 
အဆိုပါေျဖၾကားသ၈ူ၄၉ေယာက္တြင ္ အမ်ိဳးသမီး၆၁၅ေယာက(္၇၂%)ႏွင္ ့ အမ်ိဳးသား၂၃၄ေယာက ္ (၂၈%) 
ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ၂၀၁၂၊ေအာက္တိုဘာ(၁၈)ရက္ေန႔မ ွ ႏိုဝင္ဘာ(၁၆)ရက ္
အတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ အဓိကက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ားႏွင္ ့ လွ်ိဳ႕ဝကွ္အပ္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု တစ္ဦးခ်င္းလူေတြ႕ေမးျမန္းရာတြင ္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေျပာဆိုႏုိင္မည့္ အဆင္ေျပႏုိင ္
ေသာေနရာ ရွာေဖြရန ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင္ ့ ဦးတည္အုပ္စ ု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိ ု လိုခ်င္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန ္ နည္းလမ္းအျဖစ ္ ေရြးခ်ယအ္သံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယ ူ
ခဲ့သည့္ ဦးတည္အုပ္စ ု အေရအတြက္သည္ စခန္းတြင္းရွ ိ မိမိ၏ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့ ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု
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ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိရုနႏ္ွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန ္ဆႏၵရွိသည့္ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ကိ ုကိုယ္စား 
ျပဳပါသည္။ 
 
မိန္းကေလးငယရ္ြယမ္်ားႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းအတြက ္ သုေတသနႏွင့္စစ္တမ္းမ်ား 
ေကာက္ယူရာတြင ္ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ကိုက္လပု္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ေကာင္း၊ ရံပံုေငြႏွင္ ့ အျခားအထူးထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်ကမ္်ားေၾကာင္လ့ည္းေကာင္း၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္္ယူရာတြင ္ အခ်ိန္တိုအတြင္း နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းႏွင္ ့ အေသးစိပ ္ အခ်က ္
အလက္မ်ား ရယူရနထ္က ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လတ္တေလာျပႆနာမ်ားႏွင္ ့ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ျခံဳငံ ု
သံုးသပ္ႏုိင္ၿပီး ေနာက္လာမည့္အစီအစဥ္မ်ားကိ ုထိေရာက္စြာပံ့ပိုးႏုိ္င္ရန ္ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ 
 
ကြင္းဆင္းေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စစ္တမ္းအတြက္လူေတြ႕ေမးျမန္းရာတြင ္ေျဖၾကားသူအေပၚ မူတည္၍ 
ေျဖၾကားသူႏွင္ ့ လိင္အုပ္စုတူေသာ ေမးျမန္းသူျဖစ္ေစရန ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ အထူးသျဖင္ ့ ထိခ္ိုက္လြယ္ေသာ 
သဘာဝရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ားကိ ုေမးျမန္းရာတြင ္  အေရးႀကီးသည္ဟုယူဆ၍အမ်ိဳးသမီးေျဖၾကားသ ူအတြက ္
အမ်ိဳးသမီးေမးျမန္းသူသာျဖစ္ေစရန ္ အားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ကြင္းဆင္းေစတနာ့ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္  
ပါဝင္ေျဖၾကားေပးသ ူ အမ်ိဳးသားမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္
အမိ်ဳးသားေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမးခြန္းေမးျမန္းသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။  
ထိခိုက္လြယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ အေျခအေနမ်ားအား 
သုေတသနျပဳရန္အတြက ္ အသံုးျပဳသည့္ ေယဘုယ် သုေတသနက်င့္သံုးမႈမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးကိ ု
အမ်ိဳးသမီးကသာ ေမးျမန္းေစျခင္း၊ အမ်ိဳးသားကိ ု အမ်ိဳးသားကသာ ေမးျမန္းေစျခင္းမ်ားပါရွိေသာ္လည္း 
ဤသုေတသနတြင ္ အမ်ိဳးသားေစတနာ့ဝန္ထမ္း အနည္းငယ္သာပါဝင္ႏုိင္သည့္အေနအထားေၾကာင္ ့
အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ိဳးသားဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားမ ွ ဦးေဆာင္ရျခင္းမ်ားလည္း 
ရွိခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေျဖၾကားသမူ်ားမ ွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖကခ္ံရမႈႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ ၎တိ႕ု၏ 
သေဘာထား၊အျမင္မ်ားကိ ုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား နည္းပါးေကာင္း နည္းပါးနိဳင္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင္ ့ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေျဖၾကားမႈအခ်က္အလက္မ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းကိုလည္း 
အကန္႔အသတ္အတြင္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း 
 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မိန္းကေလးငယရ္ြယ္(၁၈ႏွစ္ေအာက)္၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင္ ့ အမ်ဳိးသားဟူေသာ 
အုပ္စ၃ုစုအေနျဖင္ခ့ြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားပါသည္။  
 
သတင္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းကိ ု ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္စုမ ွ ကခ်င္ဘာသာျဖင္ ့
ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေစတနာ့ဝန္ထမ္းအမ်ားစုသည္ သင္တန္းသင္ရိုးညြန္းတမ္းႏွင္ ့ စစ္တမ္းေရး 
ဆြဲရာ ေကာက္ယူရာတြင ္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ KWPN ႏွင့္ GENပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင၍္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ 
ေနေသာ ပညာရွင္တစ္ေယာက္မ ွဤအစီအရင္ခံစာအား ေရးသားျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
စစ္ေဘးေရွာငစ္ခန္း(၁၇)ခုတြင ္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္စစ္တမ္းမ ွ ရရွိလာေသာ 
ပဏာမေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင္ ့အၾကံျပဳခ်က္္မ်ားအား ၂၀၁၃၊ ေဖေဖာ္ဝါရ(ီ၈)ရက္ေန႔တြင ္ပါဝငသ္ူမ်ားအားလုံးကု ိ
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ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤပါဝင္သူမ်ားမွာ စစ္ေဘးေရွာငစ္ခန္းႏွင္ ့ ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရး 
ေကာ္မတ(ီIRRC)၏ ဥကၠဌ၊ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ ွ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယမ္်ားႏွင္ ့ စစ္ေဘး 
ေရွာငစ္ခန္းမ်ားမ ွ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္းအေယာက(္၉၀)ရွိပါ သည္။၎တို႔ထတဲြင ္
အမ်ဳိးသမီး(၈၀)ႏွင့္ အမ်ဳိးသား(၁၀)ေယာက္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခ်ကမ္်ား အရ ျခံဳငံုေျပာရလ်ွင ္
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားကိ ု ေလးစားလက္ခၾံကၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚတြင ္ အားလုံးမွ သေဘာတူညီ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု မၾကခဏ သတိမမူမိၾက 
ေသာေၾကာင္ ့ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ ့ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန ္ပုိမုိ၍ ဂရုျပဳ သင့္ေၾကာင္း 
သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့ ္ ဤစစ္တမ္းမ ွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား စခန္း စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား 
အေနျဖင္ ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နားလည္သေဘာေပါက၍္ အသိပညာျမွင့္တင္ေပးနိဳင္မည္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ျပႆနာမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ဟ ု ေမ်ွာ္လင့္ၾကပါသည္။ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ အေရးပါေသာ 
ေနရာမ်ားတြင ္စစ္ေဘးေရွာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 
 
အကန္႔အသတ္မ်ား 
 
ဤအစီရင္ခံစာတြင ္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလကမ္်ားအတြက ္ ၿပီးၿပည္႔စုံသည္႔ အမ်ဳိးသမီးလုိအပ္ခ်က ္
စစ္တမ္းတစ္ခုအေနၿဖင္ ့ဤစစ္တမ္းအား မယူဆသင့္ပါ။ ဤစစ္တမ္းသည္ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လႏွင့ ္ဇူလုိင္လ 
မ်ားအတြင္း၌ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ ကနဦးစစ္တမ္းမ်ားမ ွ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအား ပိုမို၍နက္ရႈိင္းစြာထတု္ေဖာ္ 
လိုျခင္းႏွင္ ့ေနာက္ဆက္တြဲေလ့လာမႈလုပ္လိုျခင္းကိ ုပိုမို၍ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။  
 
ဤခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာထားေသာ သတင္းႏွင္အ့ခ်က္အလက္မ်ားသည္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္းရွိ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ခ်င္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားထက ္ စခန္းတစ္ခုလုံးကိုၿခဳံ၍ ေယဘုယ်က်ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ 
 
ဤစစ္တမ္းအား အခြင့္အလမ္းႏွင္ ့ သတင္းအရင္းအျမစ္နည္းပါးေသာ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင ္ ေကာက္ယူရျခင္းမွာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္မႈႏွင္ ့ နားလည္ႏိုင္မႈသည္ ယခုလက္ရိွတိုင ္ နည္းပါးေန 
ေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသည္။ 
 
က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားၿခင္း 
 
အထက္တြင ္ ေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိ ု ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္အားစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအတြက ္ က်င္ဝ့တ္ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု
ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေပးခ်ိန္၌ “ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရိွေစရ”မူဝါဒ၊ တစ္ဦးခ်င္း 
လံုျခံဳမႈႏွင္ ့ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ၊ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ အမည္နာမလွ်ိဳ႕ဝွက္ေပးထားျခင္းႏွင္ ့ အခ်က ္
အလက္မ်ားအားလံုျခံဳလွ်ိ ႕ဳဝွက္စြာ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ 
လြဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားအသံုးျပဳျခင္းစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ေလ့က်င္ ့
သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေမးျမန္းမႈမ်ား မစတင္မွ ီ ေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္ ့
သဘာဝကိ ုပါဝင္ေျဖဆိုၾကသူအားလံုးကိ ုႏႈတ္ျဖင္ ့ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။  
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လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်ိနတ္ြင ္ ေရးသားထားေသာ သေဘာတခူြင့္ျပဳခ်က္ႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
ပါဝင္သူမ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုလွိ်ဳ႕ဝွက္လုံျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းေပးပါမည္ဟအုာမခံခ်က္မ်ား ေပးထား 
ေသာ္လည္း၎တုိ႔အေနျဖင္ ့သေဘာတူည္ီခြင့္ျပဳခ်ကတ္ြင ္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊၎တုိ႔၏လက္မွတ္မ်ားကိ ု
ထနိ္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ လူေတြ႔ေမးျမန္းသူမ်ားသည္ ပါဝင ္
ေျဖဆိုသူတုိင္းႏွင္ ့ ႏႈတ္ျဖင္ ့ သေဘာတညူခီ်က္ရယူ၍ ၎ႏႈတ္ကတိသေဘာတူညီခ်က္ကိ ု မွတ္တမ္းတင ္
ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 
ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင ္ ပါဝင္သူမ်ားအားေဆြးေႏြးမႈက႑မ်ားၿပီးခ်ိန္တြင ္ အလြတ္သေဘာ 
ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္အၾကံေပးျခင္းျဖင္ ့ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည္။ ေန႔ခင္းအခ်ိန္မ်ားတြင ္ ဦးတည္အုပ္စဖုြဲ႔ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကိ ု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးသတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းသူမ်ားအဖြဲ႔သည္ စခန္းတြင္း၌ ေဆြးေႏြးပြဲ 
ၿပီးသည္အခ်ိနမ္ွာပင္ လိုအပ္ပါက ညေနခင္းအခ်ိန္မ်ားအထိပါ ပါဝင္ေပးသ ူ တစ္ဦးစီကိ ု စစ္တမ္း 
ဆက္လက္ေကာက္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ဤစစ္တမ္း၏ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈက႑တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည္႔အတုိင္း 
စခန္း၌ စိတ္က်န္းမာေရးအပါအဝင ္ လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းသည္ 
အနည္းငယ္သာ ရွိေနပါသည္။ ပံုမွန ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္အၾကံေပးျခင္း 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ေန႔စဥ္ပံုမွနအ္ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရရွည္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း 
ေထာက္ပံ့စီစဥ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။ သို႔ျဖစ္၍ သုေတသနအဖြဲ႔အား လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ 
ကညီူပံ့ပိုးေရးသင္တန္း ထပ္မံေပးျခင္းသည္ ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ လံုျခံဳေရးအား 
ေသခ်ာေစႏိုင္ေသာ အလားအလာအရိွဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင ္ စစ္တမ္းမွထြက္ေပၚလာႏိုင္သည့္ 
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါသည္။ 
 
KWPNႏွင့္ GENတုိ႔သည္ ေဒသခအံဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏လက္ရွရိင္ဆိုင္ေနရေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင္ ့ အလုပ ္
ကိစၥမ်ား မ်ားျပားသည္ကိ ု ေကာင္းမြန္စြာ သေဘာေပါကပ္ါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ 
ထပမ္ံ၍ အျခားဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမ်ားႏွင္ ့ ဖိအားမ်ားမသက္ေရာက္ေစရန ္ သတိထားခဲ့ပါသည္။ KWPNသည္ 
ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ကိုတန္ဖုိးထားၿပီး၎တုိ႔၏ ပံ့ပိုးကညီူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု
အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ထက ္ ပုိမုိ၍ မလုပ္ေဆာင္ေစလုိပါ။ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ယူေနစဥ ္ အခ်ိန္အတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ု KWPNမွ ပံ့ပိုး 
ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔၏ အခ်ိန္ႏွင္ ့ရင္းျမစ္မ်ားအတြက ္ထုိက္တန္စြာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ခဲ့ပါသည္။  
 

၃. အမ်ိဳ းသမးီမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား - အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား 
 
၃.၁ လူဦးေရစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား - စစ္ေဘးေရွာင္ေနရေသာ လူဦးေရ 
 
ဇယား ၁. ဆက္သြယ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ စခန္းမ်ား ၏ လူဦးေရစာရင္းအခ်က္အလက္ 
 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ျမိဳ႕နယမ္်ား  ၄ ျမိဳ႕ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ဧရိယာရိွစုစုေပါင္း 
စစ္ေဘးေရွာင္ေနရသည့္ လူဦးေရ (၁၇ စခန္း) 

၃၁,၁၀၆ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ဧရိယာ ရိွ စစ္ေဘးေရွာင ္ ၆,၄၁၇ 
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ေနရသည့္ အိမ္ေထာငစ္ုေပါင္း 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ဧရိယာရိ ွအမ်ိဳးသား ဦးေရ ၁၄,၆၈၂ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ဧရိယာရိ ွအမ်ိဳးသမီး ဦးေရ ၁၆,၄၂၄ 
အသက ္၁၈ ႏွစ္ေအာက ္လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၃,၆၁၈ 
မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ (၁၈-၄၉) ၅,၈၇၃ 
တစ္ကိုယ္တည္းေနေသာ အမ်ိဳးသမီး ၇၂ 
ကိုယ၀္န္ေဆာင ္အမ်ိဳးသမီး ၄၁၉ 
ႏို႔တိုက္မိခင ္ ၁,၀၇၄ 
မသန္စြမ္း အမ်ိဴးသမီး ၉၈ 
မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသား ၁၅၁ 
 
၃.၂ စခန္း မ်ား အား သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း 
 
စခန္း (၁၇)ခုလံုးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့ သြားေရာက္ႏိုင္သည္ဟ ု သတ္မွတ္ခ ံ
ထားရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အနီးဆံုးျမိဳ႕ႏွင္ ့ အကြာအေဝးပင္လ်ွင္အလြန္ေဝးကြာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 
စခန္းမ်ားသည္ အနီးဆံုးျမိဳ႕ႏွင္ ့ အတန္အသင္ ့ အကြာအေဝးတြင္ရိွၾကေသာ္လည္း အေဝးဆံုးေသာ စခန္း 
မ်ားမွာ အနီးဆုံးျမိဳ႕ႏွင္ ့ ၅နာရီခန္႔ အကြာအေဝးတြင္ တည္ရိွေနပါသည္။ (ၾကာခ်ိန ္ အကြာအေဝးကိ ု
ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ၾကည့္ပါ)။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနွင္ ့ အလုပ္အကိုင ္ အခြင့္အလမ္းရရိွႏိုင္မႈမွာ 
လည္းကြာျခားၾကပါသည္။ စခန္းအနည္းငယ္မွအပ က်န္စခန္းအားလံုးသည္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္ ့ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားျဖတ္ေတာက္ခံထားရပါသည္။  
 
ပံ ု၁ အနီးဆံုးျမိဳ႕သို႔ စစ္ေဘးေရွာင ္စခန္းမ်ား မ ွေရာက္ရိွရန ္ၾကာခ်ိန ္

 
 
၃.၃ လူမႈေရး ၊စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနႏွင္ ့စိုးရိမ္စရာမ်ား 
 
“ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင ္လာေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔ ရင္ဖြင့္သံမ်ားကိ ု
မည္သူမွ် ဤကဲ့သို႔ လာေရာက္နားေထာင္ျခင္းမရိွေသးပါဟ ု ဆိုၾကသည္။ စခန္းတြင ္ လာေရာက္ေနထိုင ္
ရေသာေၾကာင္ ့မည္သို႔ခံစားရသနည္းဟ ုေမးလိုက္တိုင္း အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ေၾကေၾကကြဲကြဲ ငိုေၾကြးၾက 
ပါသည္္။ ဤကဲ့သို႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳး မည္သည့္အဖြဲ႔မ ွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွေသာေၾကာင္ ့ အခက္အခမဲ်ား 
ခံစားခ်က္မ်ားကိ ု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင ္
အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း စခန္းတြင္းအခက္အခမဲ်ားေၾကာင္ ့ ျဖစ္ေပၚေသာ ၎တို႔ခံစားခ်က္ကိ ု ေမးျမန္း 
သည့္အခါ စခန္းတြင ္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ဆင္းရဒဲုကၡမ်ားေၾကာင္ ့ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပ ဲ  မ်က္ရည္ 

1 1 1
2

1

3

1 1 1 1 1

3

0 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1 h 45 
min
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က်ၾကပါသည္။ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ လယ္ေျမအသီးအႏွံ၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင္ ့ ေနအိမ္မ်ား မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီး 
ခံရသည္ကိ ုေအာက္ေမ့သတိရလွ်က ္အလြန္စိတ္မေကာင္းစြာ ရင္ဖြင့္ေျပာၾကသည္။” [ကြင္းဆင္းေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ ွေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က]္  
 
ပါဝင္သ ူအရြယ္ေရာကအ္မ်ိဳးသမီးမ်ားက အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္၊ အနာဂတသ္ံုးပါးလံုး၌ ၎တို႕အေနျဖင့္ ပူေဆြး 
ေသာကေရာက္ရသည္၊ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရသည္ဟ ု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိၾုကသည္။ ဆံုးရံႈးသြားသည္မ်ား 
အတြက ္ ပူေဆြးျခင္း၊ မရိွေတာ့သည့္ အရာမ်ားအတြက ္ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင္ ့ ေနာင္တြင ္ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ 
အရာမ်ားအတြက ္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံျခင္းတို႔သည္ ၎တို႔အေပၚ၌ ၾကီးစိုးလွ်က္ရိသွည္။ ဆံုးရံႈးသြားသည့္ 
အရာမ်ားအတြက ္ ပူေဆြးျခင္းတြင ္ လူ႔ဘဝအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင္ ့
သီးႏွံတို႔အားဆုံးရွံဳးရျခင္းအျပင ္ ၎တို႔ကိ ု ဆံုးရံႈးရသည့္အတြက ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင ္
ပါသည္။ ယခုလက္ရိွၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခမဲ်ားကိ ုေဖာ္ျပၾကရာတြင ္စခန္းအတြင္းရိ ွမလံုေလာက ္
သည့္ လူေနမႈအေျခအေနမ်ားကိ ု အဓိကအားျဖင္ ့ ေျပာဆိုၾကသည္။ ရွင္သနမ္ႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက ္
မႈရိွသည့္ အစားအစာ၊ ေလာင္စာဆီ၊ ေနထိုင္စရာ၊ ေရြ႕လ်ားသြားလာႏိုင္ျခင္းႏွင္ ့ ဝင္ေငြရႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားစသည့္  ခ်က္ခ်င္းလက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုလုပ္ေဆာင္ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန ္ ခက္ခေဲနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင္ ့ ပို၍အေရးၾကီးသည္မွာ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ ္
ရပ္တည္ေနရျခင္းအတြက ္ အရွက္ရသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားကိ ု ေဖာ္ျပလာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လႈဒါန္းေပးေန 
သည္မ်ားကိ ု လက္ခံရယူေနရျခင္း၊ မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ဇနီးသည္မ်ားႏွင္ ့ မိခင္မ်ား၏ အခန္းက႑ 
မ်ားထိေအာင ္ မလုပ္ေဆာင္၊ မရွင္သန္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကားတြင ္ ဆက္ႏြယ္ေန 
ေသာ ခံစားခ်က္မ်ား ကိုလည္းေလ့လာခဲ့ရသည္။ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင ္ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈကိ ုခံစားရျခင္း၏ 
အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထမဲွတစ္ခုမွာ မဂၤလာေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ အသုဘမ်ားကဲ့သို႔ အေရးၾကီးသည့္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကိ ု မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ ပညာ 
ေရးအခြင့္အလမ္း၊ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွဘဝတသက္တာ ေရရွည္အက်ိဳးျပဳမည့္ အေထာက ္အပံ့မ်ားကိ ု
ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးရန ္ မေသခ်ာျခင္းႏွင္ ့ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာပါက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစသည္တို႔ကိ ု အနာဂတ္အတြက ္
စိုးရိမ္ပူပန္ၾကပါသည္။  
 
မိန္းကေလးငယရ္ြယမ္်ား၏ တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တုန္႔ျပန္ေျဖၾကား 
ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ပံုစံဆင္တူပါသည္။ ဤပါဝင္သူအဖြဲ႔တြင္မ ူ မိမိတို႔ ေနအိမ္၌ မိသားစ ု ရင္းႏွီးမႈ၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 
ႏွင့္ အိမ္၏ သက္ေတာင့္သက္သာရိွမႈမ်ားကိ ု ျပင္းျပင္းျပျပလြမ္းဆြတ္ၾကသည္။ လက္ရိွအေျခအေနအရ 
ပညာသင္ၾကားခြင့္ပ်က္ကြက္ျခင္းႏငွ့္ ပညာေရးကိ ုစိတ္မပါျခင္းတို႔သည္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင္ ့ဝမ္းနည္းျခင္း 
မ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင္ ့အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ လက္ရိွစခန္းတြင ္ေနထိုင ္
ရစဥ ္ အဆင္မေျပမႈမ်ားသည္ ေနစရာတန္းလ်ားမ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက ္ မရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင္ ့ တန္းလ်ားမ်ားတြင ္ အိမ္သာႏွင့္ေရခ်ိဳးခန္းတို႔ လံုျခံဳမႈႏွင္ ့ တသီးတသန္႔မရိွျခင္း၊ ရာသီလာခ်ိန ္
တြင ္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရးကိ ု ဂရုစိုကရ္န္အတြက ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမရိွျခင္း 
တို႔ေၾကာင္လ့က္ရိွေနထိုင္ရမႈအေပၚ မသက္မသာအဆင္မေျပျဖစ္ရပါသည္။ ဤအုပ္စုမ ွ မိန္းကေလး 
ငယရ္ြယမ္်ားသည္ ၎တို႔တြင ္ အစဥ္အျမရဲိွေနသာ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံစိတဝ္န္သည္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝကိ ု
ျပင္းထန္စြာထိခိုက္ကာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည္ဟ ုေျပာျပၾကပါသည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံရသည့္အမ်ိဳးသမီး 
ငယရ္ြယမ္်ားသည္ ရွက္ရြံစိတ ္အလြန္ၾကီးၾကပါသည္။ လႈဒါန္းၾကသူမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ေနျခင္းႏွင္ ့မိဘ 
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မ်ိဳးရိုး၏ဂုဏ္သိကၡာကိ ု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရျခင္း စသည္တို႔သည္၎တို႔အတြက ္ ထမ္းရန္ခက္လ ွ
သည့္ဝန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။  
 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားသည္ အေသးစိပ္ေျပာဆိုမႈနည္းပါသည္။ ထိုအျပင ္ ယခုျဖစ္ေနေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လံုျခံဳေရးအတြက္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ မိသားစုအတြက္မေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခ်ိန္တြင္ 
ျပင္ပမွ အကူအညီမရိွေသာေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ရျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားမွ လူည့ံမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံသည္ကို 
ခံရျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသားေပးေျပာၾကပါသည္။ မိသားစုဝင္မ်ားအၾကားတြင္ စည္းလံုးမႈ 
ျပိဳကြဲျခင္းႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာကေလးသူငယ္မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား စသည္ 
တို႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ေလးလံေသာဝန္မ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႕အျပင္၎တို႔၏ အနာဂါတ္အတြက္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေလ်ာ့နည္းလာေနျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။  
 
စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၏ ေလ့လာခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တစ္ကိုယ္ 
ရည္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးတို႔ထက္ အိမ္ေထာင္မိသားစု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို 
ဦးစားေပးၾကပါသည္။ ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာ၌ အသက္ၾကီးသူမ်ားကို အကူအညီေပးေဝရာတြင္ ေဘးဖယ္ 
ထားေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ၾကေၾကာင္းကိုလည္းေျပာျပၾကပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလ တြင္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသရန္ၾကိဳးစားသည့္ အမႈတစ္ခုကို မွတ္တမ္းတင္ ထားပါသည္။  
 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပါဝင္ၾကသည့္အုပ္စုအားလံုးသည္ အသက္ရွင္ေနျခင္း၊ အေထာက္အပံ့ရရိွျခင္း (အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား)၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပိုင္နက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ သူတို႔ရရိွမည္ ထင္မထားေသာ ၾကင္နာမႈ ႏွင့္ 
အကူအညီမ်ားရရိွျခင္း (အမ်ိဳးသား)၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အတူေနရျခင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္မ်ား ေတြ႔ရျခင္း၊ 
ကခ်င္ဘာသာစကား သင္ယူရျခင္း (လူငယ္) စသည့္ အရာမ်ားအတြက္ ၎တို႔ေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္း ႏွင့္ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကိုလည္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။  
 
မိသားစုေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ေျပာင္းလသဲြားသည့္အရာမ်ား 
 
အုပ္စုအားလံုးတြင ္ လံုးဝဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနသည့္ အရာ၂ခုကိ ု ေတြ႔ရိွရပါသည္။ တဖက္တြင ္ ပါဝင္ၾကသ ူ
မ်ားက ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားသည္ စည္းလံုးမႈ၊ နားလည္မႈ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ားပိုရိွလာၾကသည္ဟ ုေျပာၾက 
သည္။ ယခင ္ အတိတ္တြင ္ နားလည္မႈ မရိွၾကျခင္းႏွင္ ့ စိတ္တိုလြယ္ၾကသည့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ 
ပံုစံမ်ားေျပာင္းလလဲာသည္ဟုလည္း တခါတရံေျပာၾကပါသည္။  
 
သို႔ေသာ္လည္း  ထိုထကပ္ိုမိုေျပာျပၾကသည္မွာ စခန္းအတြင္း မိသားစုမ်ား စည္းလံုးမႈ ျပိဳကြဲျခင္း၊ နားလည္မႈ 
မရိွၾကျခင္း၊ ေဒါသျဖစ္ျခင္းႏွင္ ့ စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားေၾကာင္ ့အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင္ ့အျမတ္ထုတ္ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း 
အထူးသျဖင္ ့ လူၾကီးပိုင္းမ်ားမ ွ အငယ္မ်ားေပၚတြင္ထိုသို႔ ဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္လာသည္။ မိသားစ ု
တကြဲတျပားေနရျခင္းႏွင္ ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္မ်ားကိ ု အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ေျပာျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္  
ျပႆနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအနက ္ အဓိကမွာ ေငြေၾကးအခက္အချဲဖစ္ျပီး ၎ကေပးေနသည့္ 
ၾကီးမားလွေသာ စိုးရိမ္ပပူန္စရာမ်ားသည္ မိသားစုဆက္ဆံေရးတြငဝ္င္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
အျခားေဒသမ်ားတြင ္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ 
ယံုမွားသံသယႏွင္ ့သစၥာရိွျခင္းအေပၚ မသကၤာျခင္းမ်ား ျဖစ္လာသျဖင္ ့မိသားစဝုင္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈကိ ု



15 
 

ပိုမိုျဖစ္ေစပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိသားစုအတြက ္ မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာေၾကာင္ ့
ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေနသည့္ အဓိကဝင္ေငြရွာေဖြသူ၏ အခန္းက႑ကိ ု အေလးထားမႈလည္း 
ဆံုးရံႈးေစပါသည္။ ထို႔အျပင ္ ယင္းအခ်က္သည္ ဒုတိယဝင္ေငြရွာေဖြသူမ်ားအားလည္း ထိခိုက္မႈရွပိါသည္။ 
ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင္ ့ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင္ ့ ဆကဆ္ံေရး တင္းမာလာ၍ မိသားစုစည္းလံုးမႈႏွင္ ့
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိ ုဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ေစပါသည္။  
 
မိန္းကေလးငယ္ရြယမ္်ားကလည္း ၎တို႔အေနႏွင္ ့ ၎တို႔၏ မူလစိတ္အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ ကြဲျပားေနျခင္း၊ 
ေဒါသျဖစ္ျခင္းႏွင္ ့ထိခိုက္လြယ္ေသာစိတ္ခံစားမႈတုိ႕ုကိုထိန္းခ်ဳပ္ေနရသည့္ ေတြ႔ၾကံဳေသာ အခက္အခမဲ်ားကိ ု
ေျပာျပၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင္ ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ကင္းမဲ့ေနျခင္း 
ေၾကာင္ ့ ရည္မွန္းခ်က္ေပ်ာက္ေနၾကသည့္ အေျခအေနကိ ု ေျပာျပၾကပါသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားသည္ 
လူငယ္ေယာက်္ားေလးမ်ားအား အရက္ေသစာေသာက္စားၾကျခင္း၊ ၎တို႔၏ျပႆနာမ်ား ပိုမိုဆိုးရြား 
လာေစျခင္းႏွင္ ့အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ား က်ဴးလြနၾ္ကျခင္းတိ႕ု ျဖစ္ေစပါသည္။  
 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခက္အခကဲိ ုေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းသည့္အဓိကနည္းလမ္းမ်ားမွာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား 
အားရင္ဖြင့္ျခင္း၊ စိတ္ညစ္ညဴးစရာမ်ားကိ ု ဖြင့္ဟျခင္း ႏွင္ ့ အခ်င္းခ်င္းကူညီပံပ့ိုးမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းစ ီ(သို႔) ေန႔ရက္တစ္ရက္ခ်င္းစီအလိုက ္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေနျဖင္ ့၎တို႔၏ဝန္ထုပဝ္န္ပိုးမ်ားကိ ုထမ္းထားႏိုင္သည့္ အဓိကနည္းဗ်ဴဟာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  
 
ဆုေတာင္းျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္း ႏွင္ ့ေအာ္ငိုျခင္းတို႔သည္ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားအတြက ္အဓိက ေျဖရွင္း 
နည္းမ်ားျဖစပ္ါသည္။ မိမိကိုယ္ကိ ု အားေပးျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင္ ့ စကားစမည္ 
ေျပာဆိုျခင္းမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ကိ ု စိတသ္က္သာမႈေပးသည္ဟ ု ေျပာျပၾကသည္။ အျခားကိစၥမ်ားကိ ု
အာရံုထားျခင္း ဥပမာ၊ စာေလ့လာျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိ ုအားေပးျခင္း ႏွင့္ စိတ္ရွည္ သည္းခ ံ
တတ္ရန္ေလ့က်င့္ျခင္းတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ နည္းလမ္းမ်ားတြင ္ ၎တို႔၏ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ကိ ု
ရည္မွန္းျခင္းလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း လူငယ္မ်ားကလည္း သတိျပဳမိၾကသည္။  
 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက၍္ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ႏွင္ ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ရင္ဖြင့္ျခင္း၊ 
ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခထု ိ တူညီမႈရိွၾကပါသည္ဟ ု အမ်ိဳးသားမ်ားက 
ယူဆၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေျဖရွင္းပုံနည္းလမ္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့
မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားတြင ္ မေတြ႔ရိွရေပ။ ယင္းနည္းလမ္းမွာ ပိုမိုျမင့္မားျပီး ထိုက္တန္သည့္ 
အမ်ိဳးသားေရးကိစၥမ်ားအတြက ္စေတးခ ံစြန္႕လြတ ္ေပးဆပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။  
 
မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးေျဖရွင္းသည့္ပံုစံမွာ 
မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒါသႏွင္ ့ စိတ္မသက္သာမႈမ်ားကိ ု သား၊သမီးမ်ားအား ရိုက္ႏွက၍္ 
ေျဖေလွ်ာ့ၾကျခင္းျဖစပ္ါသည္။  
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စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရႏိုင္ျခင္း 
 
ပါဝင္သူအမ်ားစုတို႔သည္ ရရွိႏိုင္သည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရာတြင ္ ဘာသာေရးကိ ု
သာ ျပညႊန္ၾကပါသည္။ တစ္ကိုယ္တည္းဆုေတာင္းျခင္း၊ ဆုေတာင္းစည္းေဝးမ်ားသြားျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း 
တက္ျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ုရယူျခင္း စသည္တို႔ 
သည္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္အုပ္စ၃ုစလုံုးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ကူညီေထာက္ပံမ့ႈေပးသည့္ 
နည္းလမ္းအားလံုးျဖစပ္ါသည္။ 
 
“သူတို႔အား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ အဖြဲ႔ဟူ၍ တိတိပပမရိွပ ဲ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
သြန္သင္မႈကိုသာနားေထာင္ရသည္။ ၎တို႔ခံစားခ်က္မ်ားကိ ုဖြင့္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မဟုတ္ပ ဲဘာသာေရးေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား ဆိုဆံုးမသည့္စကားကိ ု နားေထာငရ္ျခင္းသာရိွသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င ္ အျပန္အလွန္ခံစားခ်က ္
ဖလွယ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္လွ်င္အလြန္ေကာင္းသည္။” [ကြင္းဆင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၏ 
ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က]္ 
 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ား လုပ္ၾကသည့္အတိုင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ႏွင္ ့
အခ်င္းခ်င္းထံမ ွ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကိအုေလးထားၾကသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားကမ ူ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင္ ့
အိမ္ေထာင္ဖက၏္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကိ ု ပိုမိုအေလးထားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ 
အဓိကက်သူမ်ားအျဖစ ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား ႏွင္ ့ေကာ္မတီမ်ားအား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အုပ္စမု်ား 
အားလံုးမ ွ ရည္ညႊန္းေျပာဆိအုသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ စခန္း၏စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ အဓိကက်ေသာ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖစ္ျပီး လူငယ္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္ ့ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္လည္း အေရးပါသည့္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစၾ္ကသည္ဟ ု အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားက ဆိုပါသည္။ 
လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားအၾကားတြင ္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေၾကာင္းကိ ု အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးၾကျပီး 
၎တို႔မွေပးေသာ အေထာကအ္ပံ့မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင္ ့ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသ ူ
အမ်ားစုသည္ ျပင္ပ၏ အကူအညီမ်ားကိ ု မရယူႏိုင္ျခင္း (သို႔) မရယူလိုျခင္း ႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး 
ရပ္တည္ေနရျခင္း၊ အျခားေသာသူမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားထက ္ တစ္ကိုယ္ရည္ ျပႆနာမ်ားအား 
အသားေပးေနျခင္းကိ ုမလိုလားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၾကပါသည္။  
 
၃.၄ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၏ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ ႏွင္ ့စိုးရိမ္ပူပနမ္်ား (က႑ အားလုံးတြင)္ 
 
အားလံုးေသာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအား ၎တို႔၏ အဓိက လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပနမ္်ား၊အလိုအပ္ဆံုး 
အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ ့ သကဆ္ိုင္သည့္ လြတ္လပ္စြာေျဖဆိုႏိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ား 
ေမးပါသည္။ ေအာက္ပါဇယား၂သည္ ၎တို႔၏ အေျဖမ်ားကိ ု က႑အမ်ိဳးအစားအလိုက ္
ခြဲေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ပါဝင္သည့္ အုပ္စုတစ္စုျခင္းစ၏ီ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိ ု စာရင္းျပဳစုထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။  
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၃.၄.၁ က႑အလုိက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား 
 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား အေရးအၾကီးဆံုး စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမွာ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ လ်ွပ္စစ္မီး၊ အာဟာရျပည့္ဝ 
သည့္ အစားေသာက္မ်ား၊ လံုျခံဳမႈရိွေသာ အိပ္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင္ ့ အိမ္သာမ်ား မရႏိုင္ျခင္းတို႔ႏွင္ ့
ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ယခ ု အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္း၊ 
အတြင္းခံ၊ လံုခ်ည္ ႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာ အဝတ္အထည္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခံစားေနရ 
ေသာလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရိွသည့္ အဓိက က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား မွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင္ ့
မ်ိဳးဆက္ပြားအဂၤါတိ႕ုႏွင္ ့ ၾကီးၾကီးမားမား ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ထိုအျပင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင္ ့ ၎တို႔အားအၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔သည့္ 
အျခားစိုးရိမ္စရာမ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေစျခင္း (သို႔) 
အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေစသည့္အရာမွာ က႑အလိုက ္အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
ဇယား ၂. အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊မိန္းကေလးငယရ္ြယ္မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက ္ေဖာ္ျပျပီးခဲ့သည့္ က႑အလိုက ္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား။ 
 

အခန္းက႑ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ား 

(၁၈ႏွစ္ေအာက ္
အမ်ိဳးသမီး) 

အမ်ိဳးသားမ်ား 

ေရ၊ သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ 
မိလႅာ စနစ ္

- သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုး
ေရ 

- ေရတိုင္က ီ
- လံုျခံဳေသာေရခ်ိဳးခန္း/ 

ေရခ်ိဳးသည့္ေနရာ ႏွင့္ အိမ္ 
သာ 

- ေရ 
- လံုျခံဳေသာေရခ်ိဳးခန္း/ 
ေရခ်ိဳးသည့္ေနရာႏွင္ ့
အိမ္သာ 

- ေရ 

အစားအစာမဟုတ ္
သည့္ ပစၥည္းမ်ား 

- အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုး 
ပစၥည္း 

- အဝတ္အစား(ကိုယ္ဝန ္
ေဆာင္အကၤ် ီ၊လံုခ်ည္၊ 
အတြင္းခံ၊ ေႏြးေထြးေသာ 
အဝတ္အစားမ်ား၊  
ဥပမာ - 
သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္ ့
ကေလးသူငယ္မ်ား 
အတြက ္ေျခအိတ္၊ ဦးထုပ္၊ 
လက္အိတ)္ 

- ကေလးမ်ားအတြက ္
မိုးကာ အကၤ်  ီ

- တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္း 
ေရး(လစဥ္သုံးပစၥည္း၊ 
ဆပ္ျပာ၊ 
သြားတိုက္ေဆး၊ 
အသားလွဆီ၊ခရင္မ္၊ 
သနပ္ခါး) 

- အဝတ္အစားမ်ား 
(အတြင္းခံ၊ေျခအိတ္၊ 
ဦးထုပ္၊ဘေလာက္စ ္
အကၤ် ီ၊လံုခ်ည္၊ 
လက္အိတ္၊ 
ေျခညွပ္ဖိနပ္၊ မိုးကာ) 

- ခ်က္ျပဳတ္ရန ္မီးဖိုေခ်ာင ္

- ေစာင ္
- အဝတ္အစား 
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- သနပ္ခါး 
- အလွဆ ီ
- ဖေယာင္းတိုင ္

သံုးပစၥည္းမ်ား 
- ဆံညွပ္၊ ေခါင္းစီးၾကိဳး 
- ေက်ာင္းဝတ္စံ ု
- မ်က္ႏွာသုတ္ပါဝါ 
- ျခင္ေတာင္း 
- သန္႔ရွင္းေရးသံုးပစၥည္း 

မ်ား 
- ထီး 
- ဖေယာင္းတိုင ္
- မွန္ 

ပညာေရး/ သင္တန္း - ေက်ာင္း (အထက္တန္း 
ေက်ာင္း) 

- အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ 
ဆရာ/မမ်ား 

- ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္
စရိတ ္

- ေက်ာင္းအတြက ္ သန္႔ရွင္း 
ေရးသံုး ပစၥည္းမ်ား 

- စာေရးကိရိယာမ်ား 
- လူငယ္မ်ားအတြက ္

ကြန္ျပဴတာသင္တန္းမ်ား 
- အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက ္

ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား 
- အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး 

ဆိုင္ရာ သင္တန္း 

- ပညာေရး 
- လက္မႈပညာသင္တန္း 
- ေတးဂီတ သင္တန္း 
- စာေရးကိရိယာ 
- ေက်ာင္း လြယ္အိတ ္
- ေက်ာင္းလခ အတြက ္

ပိုက္ဆ ံ

- ေက်ာင္းေန အရြယ ္
ကေလးမ်ားအတြက ္
အသံုးစရိတ ္

- အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက ္အသိပညာ 
ႏွင့္အျမင္ဖြင့္အစီအ
စဥ္မ်ား 

အစားအေသာက္မွ်ေဝ 
ျခင္း ႏွင့္ အာဟာရ 

- အာဟာရျပည့္ဝေသာ 
အစားအစာ၊ အထူးသျဖင္ ့
မူလတန္းအရြယ ္ ကေလး 
မ်ားႏွင့္ႏို္႔တိုက္မိခင္မ်ား 
အတြက္။ 

- အစားအေသာက္အတြက ္
ကုန္က်စရိတ ္

- ဆန ္
- ဆ ီ

- အာဟာရျပည့္ဝေသာ 
အစားအစာ 

 

နားခိုစရာေနရာ - လွ်ပ္စစ္မီး 
- အခန္းမ်ားကိုပိုင္းျခားေပး 

ျခင္း 
- မီးဖိုေခ်ာင ္အတြက္ေလဝင ္

- လ်ွပ္စစ္မီး 
- စားပြဲမ်ား 
- အိမ္တံခါးမ်ား 
- လံုျခံဳမႈရိွေသာ အိပ္ခန္း 

- လ်ွပ္စစ္မီး 
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ေလထြက္စနစ ္
က်န္းမာေရး (လူမႈေရး 
ႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေထာက္ပံ့မႈ အပါအဝင)္ 

- ဆရာဝန္မ်ား 
- ေဆးဝါးႏွင့္၎တို႔အတြက ္

ကုန္က်ေငြ 
- အမ်ိဳးသမီး သူနာျပဳ 
- အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ 
ျမီးေကာင္ေပါက္အရြယ ္
မ်ား ႏွင္ ့ လက္ထပ္ကာစ 
စံုတြဲမ်ားအတြက္က်န္းမာ 
ေရး ပညာေပးျခင္း။ 

- မိသားစုစည္းလံုးမႈႏွင္ ့
စခန္း စည္းလံုးမႈ 

- မိသားစုမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရးႏွင္ ့
ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး 
သင္တန္းမ်ား 

- လူမႈေရးႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့မ်ားအတြ
က္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းသင္
တန္းေပးျခင္း 

- က်န္းမားေရးအသ ိ  
ပညာေပး သင္တန္းမ်ား 

- အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္
သီးသန္႔အထူးျပဳ 
ဆရာဝန္မ်ား 

- အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးအတြက ္
ေဆးဝါးမ်ား 

- အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက ္
ေသြးသန္႔ေဆးမ်ား 

- ေဆးဝါးမ်ား 
- ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး 

အၾကံေပးျခင္း 

အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း - စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း 
- လူကုန္ကူးမႈ ကိ ု ဆန္႔က်င ္

တိုက္ဖ်က္သည့္ 
အသိတရားမ်ား 

- အလုပ္အကိုင ္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင္ ့
လူငယ္မ်ား အလုပ္ရရန ္
ပညာေရးအခြင့္လမ္း 
မ်ား။ 

- စက္ခ်ဳပ္ပစၥည္မ်ား၊ 
သိုးေမြးထိုးကိရိယာ ႏွင္ ့
ရက္ကန္း ပစၥည္းမ်ား 

- ေငြေၾကး (အထူးသျဖင္ ့
မိဘမ်ားႏွင္ ့
ေဝးေနရလွ်င)္ 

- ပစၥည္းမ်ား သယ္ယ ူ
ရန္ ေလွမ်ား 

- တံတားမ်ား 
- စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပ 

ညာမ်ား 
- လုပ္သားမ်ားအ 

တြက္လုပ္ခ 
ေပးျခင္း 

- ေငြေၾကး 
- ဝင္ေငြရႏိုင္ရန ္

အတြက္အသက ္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ပညာ 
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၃.၄.၂ စခန္းအတြင္းရိွအမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ အဓိက က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား 
 
“Hpum Lum Yang ႏွင့္ အမွတ ္ ၆ နယ္စပစ္ခန္း တြင ္ သားအိမ္ကၽြံသည့္ေဝဒနာခံစားေနရသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားရိပွါသည္။ သူတို႔သည္ ဤသို႔ခံစားေနရသည္ကိ ု ဝန္ခံမည္မဟုတ္သလိ ု ေဆးခန္းသို႔လည္း 
သြားေရာက ္ ကုသမႈခံယူၾကမည္မဟုတ္ပါ။ Hpum Lum Yang စခန္းတြင ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ 
သားအိမ္ကၽြသံည့္ေဝဒနာခံစားေနရျပီး ၎ထမင္းဟင္းခ်က္ရန္ထိုင္လိုက္ခ်ိန္တြင ္ သူမ၏သားအိမ္မွာအျပင ္
သို႔ကၽြံေနျပီး တရြတ္တိုက္ဆြဲေနသည္ကိ ု ေတာင္ျမင္ရပါသည္။ သူမ၏ အမ်ိဳးသားသည္ သူမကိ ု ထားသြား 
ျပီး ေနာက ္မိန္းမ ယူထားပါသည္။” (ကြင္းဆင္း ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က)္ 
 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ စခန္းမ်ားရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးျပႆနာအမ်ားစမုွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတို႔ႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 
၎ျပႆနာတြင ္ သားအိမ္လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါလကၡဏာမ်ား (ျပည္တည္နာ၊ ယားယံျခင္း၊ 
အျဖဴဆင္းျခင္း)၊ သားအိမ္ႏွင္ ့ သားအိမ္ေခါင္းျပႆနာမ်ား (နာက်င္ျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ က်ျခင္း၊ 
ေဖာေရာင္ျခင္းႏွင္ ့ ေသြးဆင္းျခင္း)တို႔ ပါဝင္ေနပါသည္။ စခန္းတစ္ခုမ ွ ေဆးဝန္ထမ္းသည္ 
၄ဝရာခိုင္ႏႈန္းေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား သားအိမ္ေခါင္းေရာင္ေနၾကသည္ဟုထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။  
 
“သားအိမ္တြင ္ အနာျဖစ္ျခင္းသည္ ဧျပီႏွင္ ့ ေမလတြင ္ အျဖစ္မ်ားသည္။ ေသြးအားနည္းသည့္ 
လကၡဏာမ်ားကိ ု ကိုယဝ္န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင္ ့ ႏို႔တုိက္မိခင္မ်ားတြင ္ ေတြ႔ရသည္။ အျခားေသာျပႆနာ 
မ်ားမွာ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းႏွင္ ့ ဆီးသြားတိုင္း နာက်င္ေနျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သားအိမ္တြင ္
အလံုးတည္ျခင္းႏွင္ ့ ခႏၶာကိုယ္ေရာင္ရမ္းျခင္းတို႔ကိုလည္း အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔ရပါသည္။ (ေဆးခန္းမ ွ
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းႏွင္ ့လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း) 
 
အျခားေသာ အေရးၾကီးသည့္ စိုးရိမ္စရာမ်ားမွာ ရာသီရက္မမွန္ျခင္း၊ ရာသီလာစဥ ္ နာက်င္ျခင္း၊ ယားယ ံ
ျခင္း တို႔ျဖစၾ္ကသည္။ ထို႔အျပင ္ မလိုလားေသာကိုယဝ္န္ရျခင္း၊ ကုိယဝ္န္ေဆာင္စဥ္ေသြးဆင္းျခင္း၊ 
ကိုယဝ္န္ပ်က္က်ျခင္းႏွင္ ့ ကိုယဝ္န္ေဆာင္ျပီးကာလတြင ္ ေလျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာကိုယဝ္န္ေဆာင္ျခင္းႏွင္ ့
ဆက္စပ္ေနသည့္ အျခားေသာေရာဂါမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ HIV ႏွင္ ့ လိင္မွတဆင့္ကူးဆက္ေသာ 
ေရာဂါမ်ားလည္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။  
  
“နယစ္ပ ္ ႏွင့္ ေဝးလံေသာ စခန္းမ်ား တြင ္  အခ်ိန္မတိုင္မွ ီ ကေလးေမြးျခင္း၊ အခ်ိန္မတိုင္မွီကေလးေမြး၍ 
ကေလးငယ္ေသဆံုးျခင္းမ်ားရိွပါသည္။အမ်ိဳးသားမ်ား အေဝးေရာက္ေနသျဖင္ ့ ထင္းေခြ၊ ေရခပ္ရျခင္း 
အဝတ္ေလွ်ာ္၊ ေရခ်ိဳးရန္ေတာင္ေအာကဆ္င္းရျခင္း၊ဆန္အိတ္သယ္ရျခင္း စသည္တို႔ကိ ု
ကိုယဝ္န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လုပက္ိုင္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့
ကိုယဝ္န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု စခန္း ေကာ္မတီအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန ္ (သို႔) အသိပညာေပးရန ္
လိုအပပ္ါသည္။ (ကြင္းဆင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မ ွေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က)္ 
 
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားစြာတို႔တြင ္သားဆက္ျခားျခင္းကိ ုလိုအပ္သလိ ု
ေဆးေသာက္ျခင္း ႏွင့္ သားအိမ္တြင္း ပစၥည္းထည့္ျခင္းကိ ု မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ထိုသို႔ 
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မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရျခင္းမွာ လံုေလာက္မႈရိွေသာ သားဆက္ျခားျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (သို႔) 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သူတို႔ မရိွျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။  
 
“စစ္မျဖစမ္ီက သားအိမ္အတြင္းထည့္ထားသည့္ သေႏၶတားပစၥည္းကိ ုမထုတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင္ ့တေန႔တျခား 
ပိုပို ပိန္လာ ၾကသည္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ ရိွေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဆးခန္းမ်ားရိ ွဝန္ထမ္းမ်ားသည့္ ထိုပစၥည္းကိ ု
မည္သို႔ထုတ္ရမည္ကိ ု သိၾကေသာ္လည္း စစ္ေၾကာင္ ့ ထြက္ေျပး လာရစဥ္တြင ္ ထိုအတြက္အသံုးျပဳရမည့္ 
ကိရိယာမ်ားအားလံုးကိ ု ခ်န္ထားခဲ့ရ၍ မလုပ္ေပးႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူနာမ်ားသည္ သယ္ယူပို႔ 
ေဆာင္စရိတ ္ ႏွင္ ့ ကုသစရိတ္တို႔ မတတ္ႏိုင္ၾက၍ တရုတ္ျပည္သို႔လည္းသြားမကႏုိုင္ၾကပါ။” (ကြင္းဆင္း 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က)္ 
 
ေတြ႔ရိွရသည့္ ေရာဂါလကၡဏာအမ်ားစု၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ လူတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကိုယ္ကိ ု
ဂရုစိုက္ရန္၊ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ရန ္ သန္႔ရွင္းေသာေရ ၊ ဆပ္ျပာ ႏွင့္ လစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ 
တစ္ကိယု္ရည္သံုးပစၥည္းမ်ား မရရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အဝတ္အစားမ်ား၊ အတြင္းခံမ်ား မလံုေလာက္၍ 
မေျခာက္ေသးသည့္ အဝတ္မ်ားကိ ု ျပန္လည္ဝတ္ဆင္ရျခင္းသည္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္းႏွင္ ့
ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 
 
“အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ၾကီးျပင္းလာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသိုင္းအဝိငု္းအရ အတြင္းခံမ်ား လိုအပ္ေန 
သည္ကိ ု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရျဲခင္းမရိွၾကပါ။ ထို႔အျပင ္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ရိွေနခ်ိန ္ အျခားပို၍ အေရးၾကီးသည့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနခ်ိန္တြင ္ အတြင္းခံလိုအပ္သည္ကိ ု မေတာင္းလိုၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လႈဒါန္းေပးကမ္း 
သူအမ်ားစုကလည္း အျခားပစၥည္းမ်ားစြာကိ ု လႈဒါန္းၾကပါေသာ္လည္း အတြင္းခလံႈဒါန္းရန ္ ေမ ့
ေနၾကပါသည္။” (ကြင္းဆင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က)္ 
 
အျခားေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားမွာ အာဟာရမျပည့္ဝျခင္းေၾကာင္ ့ေသြးအားနည္းျခင္း၊ အဆစ္အျမစ ္
ကိုက္ချဲခင္း၊ ေျခလက ္ ထံကု်ဥ္ျခင္း (အေအးဓာတ္ေၾကာင့္၎ အထူးသျဖင္ ့ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္၎)၊ 
ေခါင္းမူးျခင္း၊ ေသြးတက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ တုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ 
ကိုယ္ခႏၶာ ကိုက္ချဲခင္းႏွင္ ့ ေဖာေရာင္ျခင္း၊ ရင္သားတြင ္ ျပည္တည္နာျဖစ္ျခင္းႏွင့ ္ ရင္သားကင္ဆာ၊ 
ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဝမ္းကိုက္ျခင္း၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ သြား ျပႆနာ၊ ပါးစပတ္ြင္းအနာျဖစ္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ 
ေပြး၊ အူအတက္ျဖစ္ျခင္း၊ တီဘီ၊ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အေရျပား ေရာဂါမ်ား၊ ငွက္ဖ်ား 
ႏွင့္ ေသြးဓာတ္မတည့္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။  
 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အကူအညီမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 
 
“ရန္ကုန္မ ွ ဆရာမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ စကားဝိငု္းမ်ား ေျပာၾကလုပ္ေပးၾကေသာ္လည္း၊ 
လက္ေတြ႔ဝန္ေဆာင္မႈကေတာ့ မည္သူမွမေပးၾကပါ။” [အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း မွ 
အမ်ိုဳးသမီးတစ္ဦး] 
 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အကူအညီ ရႏိုင္သည့္ အေျခအေနကိ ု ေဖာ္ညႊန္းရပါလွ်င ္ တစ္ပိုင္းတစ္စ၊ 
မလံုမေလာက ္ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနသည္ဟုဆိုရေပမည္။ အခ်ိဳ႕စခန္းမ်ားတြင ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
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လံုးဝမရရိွဟုေျပာၾကျပီး အခ်ိဳ႕စခန္းမ်ားကမႈ အေထာက္အပ့ံႏွင္ ့ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမရိွျခင္းေၾကာင္ ့
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ျခင္းတြင ္ အကန္႔အသတ္မ်ားျဖစ္ေနသည္ဟုေျပာျပၾကပါသည္။ 
အဓိကအားျဖင့္ေျပာရလွ်င ္ ရရိွေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား သည္ ထိေရာက္မႈ မရိွဟ ု
ေျပာႏိုင္ပါသည္။ 
 
“ကၽြန္မတို႔က ေဆးေသာက္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ ေဆးခန္းမွာ ေဆးဝါးေတြက ရိွမေနပါဘူး။ေသြးစစ ္
ေပးတာမ်ိဳးလည္းမရိွပါဘူး။” (မိန္းကေလးမ်ား၏ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း မွ ပါဝင္သူတစ္ဦး) 
 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးေသာ သူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ား မွာ ေဘာ္ဒါေက်ာင္း 
မ်ားမ ွ သူနာျပဳမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုန္းၾကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ား၊ KIO က်န္းမာေရးဌာန 
လက္ေအာက္ခ ံ လိုင္ဇာေဆးရံ ု ႏွင္ ့ စခန္း ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ယခုတြင ္ HPA ဟုေခၚေသာ္ Health 
Unlimited (ေဆးရံုသြားရန ္ ခရီးစရိတ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း ႏွင္ ့ လစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ား 
ေပးျခင္း တို႔ကိ ုလုပ္ေပးေနသည္) အပါအဝင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသူမ်ား၊ 
ကရုဏာ အဖြဲ႔ (KMSS) ( ေဆးဝါးမ်ားေပးေနသည္ဟုေျပာသည္။)၊ ကခ်င ္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (KDG) 
(အရြယ္ေရာက္သူမ်ား ကိ ု မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားေပးေနသည္)၊ Wupawng 
Ning Htoi (WPN) ကဲ့သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၊ ႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားမ ွလာေရာက္ၾကေသာ အဖြဲ႔မ်ား 
စသည္တို႔ ျဖစၾ္ကပါသည္။ 
 
အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္တခ်က္မွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသအူမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိ ု ရယူၾကရန ္ မျဖစ္ႏိုင္ဟ ု ေျပာၾကသည္။ အထူးသျဖင္ ့
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင္ ့ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ ယံုၾကည္သည္မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ လကၡဏာမ်ားကိ ုေျပာျပရန ္ရွက္ရြံၾကမည္ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ 
အေရးမၾကီးဟုသာ ထင္ျမင္ၾကေပမည္။  
 
ထို႔အျပင ္ အမ်ိဳးသားၾကီးစိုးသည့္ လူ႔ေဘာငအ္ဖြဲ႔အစည္းပံုျဖစ္ျခင္းႏွင္ ့ လူအမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား 
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားခံစားရရိွႏိုင္မႈ အေပၚတြင္သက ္
ေရာက္မႈမ်ားရိွေနပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့သားဆက္ျခားျခင္းကိ ုလုပ္ခြင့္ရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။  
 
“အခ်ိဳ႕စခန္းမ်ားတြင ္ သားဆက္ျခားျခင္းအတြက ္ ထိုးေဆးႏွင့္စားေဆး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင္ ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင ္
ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕စခန္းမ်ားတြင ္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင ္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိ ု က်န္းမာေရး 
လုပ္သားႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးတို႔အၾကားတြင ္ လွ်ိဳ႕ဝကွ္စြာလုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးသည္ 
အေရအတြက္အားျဖင္ ့ အနည္းငယ္သာရိွေသာေၾကာင္ ့ အမ်ားစုေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သားဆက္ျခား 
ျခင္းကိ ုမႏွစ္မ်ိဳ႕ၾကေခ်။ စခန္းတစ္ခု၏ ၾကီးၾကပ္သူက ၎အေနႏွင္ ့သားဆက္ျခားျခင္းကိ ုတားျမစ္ထားျပီး 
ေဆးခန္းကိုလည္းလုပ္ခြင့္မေပးထားေၾကာင္းေျပာျပသည္။” [ကြင္းဆင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၏ ေလ့လာေတြ႔ 
ရိွခ်က]္ 
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၃.၄.၃ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား မ ွအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူေနမႈ ဘဝပံုစ ံ
 
အိမ္ေထာငစ္ုမ်ားအတြင္း အဖိုးတနရ္င္းျမစ ္ အမ်ားအျပား ဆံုးရံႈးေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္
လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးေနသည့္ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ လူေနမႈ ဘဝပံုစံမ်ားကိ ု ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ 
ရင္းျမစ္မ်ားဆံုးရံႈးေနမႈေၾကာင္ ့ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းမ်ား ရိွလာသည္။ 
ထုိမွတဆင္ ့ အားနည္းထိခိုက္လြယ္လာျပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရာတြင ္ ပို၍ 
စိုးရိမ္စရာေကာင္းလာေစသည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏အကူအညီမ်ား NGCAရိွ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ 
မေရာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင္ ့ ဘဝေနထိုင္မႈအတြက ္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရိွျခင္းက လူကုန္ကူးခံရျခင္းကိ ု ပ်ံႏွ ံ
မ်ားျပားလာေစေၾကာင္းကိ ုသတင္း မီဒီယာမ်ားက ဆက္စပ္ေပးႏိုင ္ခဲ့သည္။၁  

 
စခန္းတြင္း လုပ္ခမရေသာ အလုပ္မ်ား 
 
စခန္းမ်ားတြင္းရိွအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစ ုလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ လုပ္ခမရေသာ အလုပ္မ်ားမွာ ေက်ာင္း၊ အိမ္၊ ႏွင္ ့
ေရေလွာငက္န္မ်ား ေဆာက္ျခင္း၊ ဝါးခုတ္ျခင္း၊သယ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
“အမ်ိဳးသားဦးေရက အမ်ိဳးသမီးဦးေရထက ္ နည္းေနေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက 
အစားအေသာက္မဟုတ္တဲ ့ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေတြကိ ု ေဝေပးရတယ္။ ျပီးရင ္ အမ်ိဳးသားေတြလိုပ ဲ
ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္ေတြပါ လုပ္ေပးေနရတယ္။” (အရြယ္ေရာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ ွ
ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦး)  
 
စခန္းအတြင္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ရသည့္ လုပ္ခမရေသာ အျခားအလုပ္မ်ားမွာ စခန္းသန္႔ရွင္းေရး၊ ျမက ္
ရွင္းျခင္း၊ အိမ္သာသန္႔ရွင္းေရး တို႔ျဖစ္ပါသည္။ စခန္းႏွင္ ့ စခန္း၏ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ေက်ာင္းမ်ားအတြက ္ ထမင္း၊ ဟင္းခ်က္ေပးရျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္ ့ မိမိတို႔၏ 
အိမ္ေထာင္ဝတၱရားမ်ားအျပင ္ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ေနရသည့္အလုပ္မ်ားျဖစပ္ါသည္။ ထို႔အျပင ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လမ္းခင္းျခင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင္ ့
အစားအေသာက္မဟုတ္သည့္ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးေဝျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္
အဓိကအခန္းက႑မ ွပါဝင္ေနၾကပါသည္။  
 
“ကၽြန္မမွာ ကေလးရိွေနေတာ့ ဝင္ေငြရေအာင္ရွာဖို႔က ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ျပီး ေစတနာ့လုပ္ငန္း 
ေတြကလည္းအျမလဲိုလိုရိွေနေတာ့ ဝင္ေငြရတဲ့လုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္လည္းမရိွပါဘူး။” 
(အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ားအုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ ွပါဝင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦး) 
 
ထိုအလုပ္မ်ားအျပင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စခန္းအတြက ္လယ္လုပ္ျခင္း၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဧည့္သည္မ်ားကိ ု
ၾကိဳဆိုဧည့္ခံျခင္း၊ ထင္းေခြျခင္း၊ ေဆးခန္းမ်ားသိ႕ု သြားေရာကလ္ုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ စခန္းလံုျခံဳေရးအတြက ္
တာဝန္ယူေပးျခင္း၊ စခန္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း ႏွင့္ ဆပ္ျပာထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ 
အျခားေသာ အလုပ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္လုပက္ိုင္ေပးေနရသည္။ 
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ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား 
 
စခန္းရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ လုပ္ခဝင္ေငြရႏိုင္သည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအရ၎တို႔ရရိွႏိုင္သည့္ 
အဓိက အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ က်ပမ္းအလုပ္သမားအျဖစ ္ လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုက်ပမ္းအလုပ္မ်ားမွာ 
ၾကံ၊ ေကာ္ဖီ၊ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ဖရသဲီး၊ လက္ဖက္၊ စပါးလင ္ စသည္တို႔ကိ ု
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္လယ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လယ္အမ်ားစုကိ ုတရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ၾကျပီး၊ 
က်ပမ္းအလုပ ္အမ်ားစုမွာ တရုတ္ျပည္ဘက္တြင ္လုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။၂လုပ္ခအေနႏွင္ ့တစ္ေန႔လွ်င ္၁ဝ-
၁၅ ယြမ၃္ အထိရၾကပါသည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ရသည့္ က်ပမ္းလုပ္ခထက ္ ထက္ဝက္နည္းသည့္ 
လုပ္ချဖစ္သည္္။ ထို႔အျပင ္ လယ္အလုပ္မ်ားမွာ ရာသီအလုိက ္ လုပ္ကိုင္ရေသာေၾကာင္ ့
အျမတဲမ္းလုပ္ကိုငႏ္ိုင္သည့္ အလုပ္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။  
________________________ 
၁ ဧရာဝတီ၊ ၁၅ ဇြန ္၂ဝ၁၂။ 
၂ ဤပံုစံကိ ု၎ေဒသတြင ္လုပ္ေနၾကသည္ ့အဖြဲ႔မ်ား မ ွအတည္ျပဳထားသည္။ (ဥပမာ - Wupawng Nigh Toi, ႏွစ္စဥ ္အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝ၁၂။ 
၃ ၁.၅ -၂.၃ အေမရိကန္ေဒၚလာ (သို႔) ၁၂၇၅ - ၁၉၅၅ ျမန္မာ က်ပ ္ႏွင္ ့ညီမွ်သည္။ (ေငြလႏဲႈန္း ၈၅ဝ ျဖင္ ့တြက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။) 
 
 

“ဝင္ေငြ ရဖို႔ဆိုရင ္ က်ပမ္းအလုပ္လုပ္ရင္ေတာင္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ တစ္လမ ွ တစ္ရက ္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ပ ဲ 
လုပ္ရ တာပါ။” (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ ွပါဝင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦး) 
 
နယ္စပ္ႏွင့္နီးသည့္ စခန္းရိ ွအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္အျခားေသာက်ပမ္းအလုပ္မ်ားမွာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ 
ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ ေလာင္းကစားရံုမ်ားႏွင္ ့ နီးစပ္ရာတရုတ္ျမိဳ႕မ်ားရိ ွ ေဂါက္ကြင္းမ်ားတြင ္ လုပ္ကိုင္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုထက ္ ဝန္နည္းသည့္ အလုပ္မ်ားအေနျဖင္ ့ ေစ်းေရာင္းသည့္လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ၊ 
အေၾကာ္မုန္႔)၊ ဇာထိုးျခင္း၊ ရက္ကန္းရက္ျခင္း၊ ယိုလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ဝက္ေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု
(ဝင္ေငြနည္းေသာ္လည္း) ဝင္ေငြရႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္အဖြဲ႔မ်ားမ ွပါဝင္သူငါးေယာက္တြင ္တစ္ေယာက္က ဝင္ေငြရႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမရိ ွ
ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။  
 
“ကေလးမရိွေသာ (သို႔) ကေလး အသက္ၾကီးသြား၍ လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာႏိုင္သည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ေန႔စားအလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္ကမ်ားသည္။ ဤကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမွာ 
လိငု္ဇာ၊ မိုင္ဂ်ာယန ္ ႏွင္ ့ လနားဇြပ္ဂ်ာတို႔တြင္သာရိွျပီး အျခားစခန္းမ်ားတြင ္
မိမိတို႔ဖာသာစိုက္ပ်ိဳးစားရန္လည္း ေက်ာက္ေတာင္တြင ္ စခန္းေနရာခ်ထားျခင္း၊ တရုတ္နယ္စပ ္ (သို႔) 
ကခ်င္ျမိဳ႕ရြာမ်ား ႏွင့္ အလြန္ေဝးျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ချဲခင္းမ်ားေၾကာင္ ့ ဝင္ေငြရရန ္
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလြန္နည္းသည္။ စခန္းတိုင္းလိုလိုတြင္မည္သည့္အရာမ်ား လိုအပ္သနည္း ဟုေမးလိုက္လွ်င ္
ေငြလိုသည္ဟုသာေျပာၾကသည္။ ပစၥည္းမေပးပ ဲ ေငြေပးလွ်င ္ မိမိတို႔ လိုအပ္သည္ကိ ု သံုးႏိုင္သည္ဟ ု
ေျပာၾကသည္။” (ကြင္းဆင္းေစတနာ့ဝန္ထမ္း၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က)္ 
 
ဝင္ေငြရရွိရနအ္တြက ္အျခားရင္းျမစ္မ်ား ႏွင္ ့အတားအဆီးမ်ား 
 
အမ်ားအားျဖင္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ဝင္ေငြရႏိုင္ရန ္အျခားအခြင့္အေရးမ်ား မရိွေခ်။ ေထာက္ပံ့ေပး သည့္ 
ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထသိာ ရိွတတ္ျပီး အမ်ားစုမွာ  
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အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ၾကပါသည္။ ထိုအထတဲြင ္ အစားအစာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
အစားအစာမဟုတ္သည္ မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဇာထိုးျခင္း၊ ဝက္ေမြးျမဴျခင္း၊ ၾကက္ေမြးျခင္း၊ 
မုန္႔/ယိ/ုဆပ္ျပာမ်ားလုပ္ျခင္း၊ အဝတ္ခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင္ ့
ကုန္ေျခာက္ဆိုင/္စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စခန္းအတြင္း၌ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္ရန ္ မတည္ရင္းႏွီးေငြမရိွျခင္း၊ အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ား၏ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင္ ့ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားလံုးဝ 
မရိွေတာ့ျခင္းတို႔သည္ ဝင္ေငြရႏုိင္ရန္အတြက ္ အဓိကအတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
စခန္းမ်ားတြင ္ စခန္း အဝင္၊အထြက္ကိ ု တားျမစ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕စခန္းမ်ားတြင ္ မတားျမစ္ထားပါ။ 
အခ်ိဳ႕စခန္းမ်ားမွာ လံုျခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ အဝင္၊အထြက္ကိ ု
တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စခန္းေကာ္မတီထံမ ွ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွပါက ဝင္ထြက္၊ 
သြားလာႏိုင္ပါသည္။ 
 
“ကၽြန္မတို႔က စခန္းကေနအျပင္မထြက္ရဘူးဆိုေတာ့ ဝက္ေမြးရင္ေကာင္းမယ္လို႔စဥ္းစားလိုက္ေသးတယ။္ 
စားၾကြင္းစားက်န္ေတြလည္း အေလအလြင့္မျဖစ္ေတာ့ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ ့ ဝက္ေမြးဖို႔ ပိုက္ဆ ံ
ကၽြန္မတို႔မွာမရိွဘူး။” (အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း တြင ္ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ သူတစ္ဦး) 
 
ထို႔အျပင္ဝင္ေငြရႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန ္အမ်ိဳးသမီး၏ အရည္အခ်င္းမ်ား ျမွင့္တင ္
ေပးျခင္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္သို႔လက္လွမ္းမွီႏိုင္ျခင္းတို႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  
 
“အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက စက္ခ်ဳပ္တာတို႔၊ ဇာထိုးတာတို႔ သင္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီပညာရပ္ေတြကိ ု
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး။ ေစ်းကြက္ကိ ု လက္လွမ္းမွီ္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ စခန္းထမဲွာက 
ေစ်းမရိွဘူး။” (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ ွပါဝင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦး) 
 

၃.၅ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ား၌ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင္ ့ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
အဖြဲ႔ေကာ္မတီမ်ား၌ ကုိယ္စားျပဳျခင္းႏွင္ ့ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈပုံစံမ်ား 
 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ စခန္းမ်ားတြင ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စခန္းေကာ္မတ ီ အမ်ားစုတြင ္
ကုိယစ္ားျပဳပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အုပ္စ ု ၃၉ခုအနက ္ ၂၉ ခုရိ ွ အသက္အရြယအ္မ်ဳိးသမီးမ်ားက 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေကာ္မတီတြင ္ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၁စုအနက ္
အုပ္စ၁ု၇စုမမွိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားအား ေမးျမန္းျခင္းတြင ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကိ ု
တင္ျပထားျပီး အုပ္စ၂ု၄စုတြင ္ အုပ္စ၂ု၀မွ အမ်ဳိးသားမ်ားကအမ်ိဳးသမီးမ်ား ေကာ္မတီအဖြဲ႔၌ပါဝငမ္ႈမ်ားကိ ု
ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအဖြဲ႔ေကာ္မတီမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ နည္းပါးသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ စုစုေပါင္း၁၀ဦး (သို႔မဟုတ)္ ၁၂ ဦးပါဝင္ေသာ 
ေကာ္မတီတစ္ခုတြင ္အမ်ဳိးသမီး၂ဦးသာပါရွိသည္။  
 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စခန္းေကာ္မတီမ်ားတြင ္ ၾကီးမားေသာအခန္းက႑၌ပါဝင္ေနေၾကာင္းကိတုုံ႔ျပန္ 
ေျဖၾကားသ ူအဓိကအုပ္စ ု (၃)စုျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားႏွင္ ့မိန္းကေလးငယရ္ြယ္မ်ား၏အေျဖအရ 
သိရွိရသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင္ ့ အစားအေသာကႏ္ွင္ ့ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား 
ေပးေဝရာတြင္လည္းေကာင္း၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း 
စခန္းေကာ္မတႏီွင့္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားတြင ္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစလ္ည္းေကာင္း၊ ရပ္ကြက ္ (သို႔) အုပ္စ ု 
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ေခါင္းေဆာင ္ (သို႔) တာဝန္ခအံျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဧည္႔ၾကိဳအျဖစ္လည္းေကာင္း အဓိကပါဝင ္ လုပ္ေဆာင ္
ပါသည္။ စခန္းေကာ္မတရီွိအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျခားေသာတာဝန္မ်ားမွာ စာရင္းအင္းလုပ္ငန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
ႏွင့္ ဘာသာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊  ပညာေရး၊ ကေလးငယ္ျပဳစုေရး၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ ရံပံုေငြရွာေဖြျခင္း 
တုိ႔ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အျပင ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိသားစတုြင္း၌ျဖစ္ေသာအိမ္တြင္းေရးျပႆနာမ်ားကိုပါ 
ေျဖရွင္းရသည္။ 
 
“အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသမီးအေရးကိစၥေတြကိ ု ပါဝင္ေျဖရွင္းေပးတယ္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ လင္မယား 
အေရးကိစၥေတြ ေျဖရွင္းေပးတယ္။ သစၥာရွတိဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိ ုဆုေပးျပီး ေဖာက္ျပန္တဲအ့မ်ဳိးသမီးမ်ားကိ ု
ေျခေထာက္တြင ္ သံၾကိဳးခ်ည္ထားျခင္းျဖင္ ့ အျပစ္ဒဏ္ေပးတယ္။” (အမ်ိဳးသားဦးတည္အုပ္စ ု ဖြဲ႔ေဆြးေႏြး 
ျခင္းမ ွပါဝင္သူတဦး) 
 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားတြင္သာ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑ကိုရရွိေသာ္လည္း စခန္းစမီံခန္႔ခြဲေရး 
ေကာ္မတ၌ီမ ူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္မရွိေသာကူညီပံ့ပိုးရသည့္ က႑မ်ားတြင္သာ ပါဝင္ရပါသည္။ ဤ 
ပုံစံသည္ အေရးေပၚကာလ မဟုတ္သည့္ သာမန္အခ်ိန္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝေနထုိင္မႈႏွင္ ့
အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈကိုထင္ဟပ္ေစသည္။ 
 
စခန္းတုိင္း၏ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီအဖြဲ႔ခြဲမ်ားတြင ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိ ု ခန္႔ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္အမ်ဳိးသမီး 
ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားကိုမ ူ လြိဳင္က် ီ KBCဘုရားေက်ာင္းႏွင္ ့ မန္ဝန္က် ီ KBCစခန္း၌သာခန္႔အပ္ထားသည္။ 
ထုိ႔အျပင္အျခားစခန္းမ်ားတြင ္ ေကာ္မတီ၏ဖြဲ႔စည္းမႈပုံစံျပည္႔မီရနအ္တြကသ္ာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတ ီ
ကိုဖြဲ႔စည္းထားျပီး ၎တုိ႔သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္မရွိေပ။ ကြင္းဆင္းေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေလ့လာမႈ 
အရ ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ ကေလးမ်ား၊ မိခင္မ်ား၏ ျပႆနာကိသုာေျဖရွင္းေပးရျပီး၊ ေရာက္ရွိလာေသာ 
ဧည္႔သည္မ်ားအတြက ္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းတာဝန္ႏွင္ ့ ၾကိဳဆိုဧည့္ခံေနရာခ်ထားေရးအတြက္သာလုပ္ကိုင္ရ ပါ 
သည္။ 
 
အေရးၾကီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 
 
အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယရ္ြယမ္်ား၏ေျပာဆုိခ်ကအ္ရ စခန္းေကာ္မတီသည္ အဓိက 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာအဖြဲ႔တစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိေနပါသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ အေရးၾကီးေသာဆုံးျဖတခ္်က္ခ် 
ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအျဖစ ္ စခန္းေခါင္းေဆာငမ္်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကိ ု သတ္မွတ္ထားသည္။ ထို႔အျပင ္
အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအျဖစ ္ လံုျခံဳေရးေကာ္မတီ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့
ရပ္ကြက္ေကာ္မတီမ်ားကိ ုအေျခအေနအနည္းငယ္တြင ္ေဖာ္ျပၾကပါသည္။  
 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအယူအဆမ်ားသည္ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားေသာ အုပ္စမု်ားအၾကား 
ကြာဟျခင္းရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။  အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင္ ့ အမ်ဳိးသမီးႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ား 
ထက္စာလွ်င ္ အတူတကြဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္ဟ ု ျမင္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုကမ ူ
အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေၾကာင္းကိ ု အေလးေပးေဖာ္ျပၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္မ ူ
အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေၾကာင္းတု႔ံျပန္ေျဖၾကားေသာအုပ္စ၃ုစုမွေဖာ္ၿပၾကပါသည္။ 
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“အစည္းအေဝးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြတက္ေရာက္ေပမဲ့လည္း တကယ့္အေရးၾကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ်ိန္မွာ 
အမ်ဳိးသားေတြသာ လုပ္ေဆာင္သြားတယ္။ အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးေတြက ဆုံးျဖတ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္လည္း 
သူတုိ႔က အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိၾကဘူး။ ထုိ႔အျပင ္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ရွိေနေပမဲ ့ လူၾကီးပိုင္းရ႕ဲ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရလုပ္ကိုင္ေနရတယ္။” [အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ ွပါဝင္သူတဦး] 
 
စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
 
စခန္းစီမံခန႕္ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္အေျခအေနကို ေမးျမန္းရာတြင္ 
တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိခဲ့ပါသည္။ စခန္းတြင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ကေလးမီးဖြားျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားရရွိေနျပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ဟု 
အခ်ိဳ႕က ဆိုပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အကူအညီေလွ်ာက္ထားရာတြင ္ အၿမတဲမ္း မေအာင္ျမငပ္ါ။ 
ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဤနည္းအားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ရရွိနိဳင္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နိဳင္ေသာ ေနရာသို႔ 
မေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္းႏွင္ ့စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိ ုေဖာ္ေဆာင္ေပးနိဳငသ္ူအား မသိျခင္း၊ စခန္းမ်ားတြင ္ေကာင္းမြန္၍ 
ေဖာ္ေရြေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈမရွိျခင္း၊ လူတုိင္း အခက္အခႏဲွင္ ့ ၾကဳံေနခ်ိန္တြင ္ မိမိ၏စိတ္ဝင္စားမႈ၊ 
အေလးထားမႈ တစ္ခုတည္းေၾကာင္ ့သူတစ္ပါးအား အေႏွာင့္အယွက္မေပးလိုျခင္း စေသာ အေၾကာင္းအရင္း 
မ်ားေၾကာင္ ့အေထာက္အပံ့ေတာင္းေလွ်ာက္မႈ မျပဳၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
၃.၆ အမ်ဳိးသမီး ႏွင္ ့မိန္းကေလး ငယ္ရြယ္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့စခန္းလုံျခဳံမႈ 
 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ား အတြကစ္ခန္းတြင္း၌ လုံျခဳံမႈကင္းမဲ့ျခင္းအေပၚ စစ္တမ္း 
ေကာက္ရာတြင ္ ပါဝင္သူမ်ားမွ အေရးတၾကီး စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေၾကာင္း လက္ရွိစစ္တမ္း ေကာက္ခ်က္တြင ္
ေတြ႔ရသည္။ အရြယ္ေရာက္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးျခင္း ၃၉ ဖြဲ႔၊ မိန္းကေလးငယ္ရြယ ္
(၂၁)ဖြဲ႔၊ ေယာက်္ားေလး(၂၄) ဖြဲ႔ အနက ္ မိန္းကေလးငယ္ရြယမ္်ားအုပ္စ ု (၃) စု၊ အရြယ္ေရာက ္
အမ်ဳိးသမီး(၄)စုႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအုပစ္ု(၉)စုသည္သာ စစ္ေဘးေရွာငစ္ခန္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္ ့
မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားအတြက ္လုံျခဳံသည္ဟ ုထင္ျမင္ၾကသည္။  
အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈကိ ု ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက ္
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္၊ GAGE အဖြဲ႔မွလူသားျခင္းစာနာကူညီမႈအတြက ္
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု သီးသန္႔စစ္တမ္းေကာကယ္ရူာ က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကိ ု
တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင္ ့ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ားသည္ SPHERE၏စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင္ ့
ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွရိသည္။ GEN၏ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၂တြင ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင ္
ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ပတ္သက၍္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိ ု ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိ
အေျခအေနမ်ားအေပၚ တုံ႔ျပနလ္ုပ္ေဆာင္ေနေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ရရွိလာေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ားသည္ GEN၏အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကု ိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ္လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ 
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယရ္ြယမ္်ားအား အၾကမ္းဖက္ခံရဖြယ ္ အႏၱရယ္ရိွသည့္ ေနရာမ်ား၌ခ်ထား 
ျခင္း  
 
စစ္တမ္းေကာက္ယူရတြင ္ ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျဖဆိုခ်က္အရ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ အဓိက 
ေနရာမ်ားကိ ု၃ေနရာ ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။  
 
(i) နားခိုရန္ေနရာ (စခန္းရိ ွလူေနအေဆာက္အဦးမ်ား) 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရေသာေနရာသည္၎တို႔ ေနထိုင္ေသာ 
ေနရာ/စခန္းရိလွူေနအေဆာက္အဦးျဖစ္သည္ဟ ုအမ်ားဆံုးတင္ျပၾကပါသည္။အမ်ဳိးသမီးပါဝင္သူမ်ားအနက ္
အားလုံးနီးပါးေသာအဖြဲ႔ဝင္တုိ႔သည္ သီးသန္႔ေနရာအမ်ားစုတြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖကခ္ံရမႈ၊ 
အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာအေျခအေနႏွင္ ့အထူးထူးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  
 
“ညဘက္မွာဆုိရင ္ အေမ(အမ်ဳိးသမီး)ေတြရဲ႔အခန္းထကဲိ ု တုိးတုိးတိတ္တိတ္ဝင္လာသံေတြၾကားရျပီး 
ေအာ္သံေတြလည္းၾကားတယ”္(ကြင္းဆင္းေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ေလ့လာခ်ကအ္ရ သိရွိရသည္။) 
 
ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ အေတြ႔အမ်ားဆံုးရွင္းလင္းခ်က္မ်ားမွာ 

• အမ်ဳိးသား မိသားစဝုင္မ်ားမ ွအရက္အလြန္အကြ် ံေသာက္သုံးျခင္း။ 
•  တံခါးမ်ားမရွိျခင္း၊ အိပ္ေသာေနရာႏွင္ ့ အဝတ္လွရဲန္ေနရာတုိ႔ကိ ု ခြဲျခားထားမႈမရွိျခင္း စေသာ 

မလံုျခံဳေသာ ေနရာ/အေဆာက္အဦး အျပင္အဆင္။ 
• မိဘမ်ားအလုပ္သြားလုပ္ခ်ိန၌္ အိမ္တြင္တစ္ဦးတည္းက်န္ရစ္ေသာ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ား 

အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိျခင္း။ 
•  အိမ္ေထာင္ဖက္လင္မယားအခ်င္းခ်င္း၌ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မ ႈသည္ မိသားစုအတြင္း၌ 

ခက္ခမဲႈမ်ားရွိျခင္း၊ စကားမ်ားျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းသံသယရွိျခင္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ၾကားမသကၤာမႈ 
မ်ားရွိျခင္းစေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိပါသည္။ 

• မလုိလားအပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္မ်ားရရွိျခင္းသည္လည္း စခန္းမ်ား၌ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အက်ဳိး 
ဆက္တြင္ ပါဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 “အထူးသျဖင္ ့ မိသားစုေတြအားလုံး ေပါင္းျပီးေနရတဲ ့ ေနရာေတြမွာ မလုိလားအပ္တဲ ့ ျပႆနာေတြျဖစ္ 
လာတတ္တယ္။ ေဖာက္ျပန္မႈေတြ၊ မေကာင္းၾကံမႈေတြ ျဖစ္လာမွာ စုိးရိမတ္ဲ့အတြက ္ မိသားစုအခန္း 
သီးသန္႔ထားရွိေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိေပမဲ ့တစ္ခ်ဳိ႕စခန္းေတြမွာရွိတဲ ့စခန္းတာဝန္ရွိသူေတြက သေဘာမတူဘူး။” 
(ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ား၏ေလ့လာခ်က္မ်ားမ ွသိရွိရသည္။) 
 
ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကဳံေတြ႔ရေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျပင ္ ညအခ်ိန္ႏွင္ ့ အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ကိ ု အႏၲရယ ္
ရိွေသာ အခ်ိန္အျဖစ ္ အဓကိထားစဥ္းစားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း မိန္းကေလးငယ္ရြယမ္်ားက တုံ႔ျပန္ေျဖၾကား 
ခဲ့သည္။ အရက္ေသာက္သုံးမႈအျပင္မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူမ်ားမူးယစ္ေဆးဝါးမရရွိႏိုင္ျခင္းသည္လည္း အၾကမ္း 
ဖက္မႈျဖစ္ေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအဖြဲ႔မ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
မက်န္းမာေသာ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ား၊ နစ္နာသကူိ ု ျပစ္တင္ေျပာဆုိျခင္း၊ အိေျႏၵသိကၡာႏွင့ ္ ေလးစား 
ဖြယ္ရာအျပဳအမမူရွိျခင္းစသည္႔ အေျခအေနမ်ားကိ ု အၾကမ္းဖကမ္ႈကိုၾကဳံေတြ႔ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ မိန္းကေလး 
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မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအျဖစလ္ည္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ဆင္းရမဲြဲေတမႈႏွင့္ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈတုိ႔ကုိလည္း 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟ ု မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားက တုံ႔ျပန ္
ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ဆင္းရမဲြဲေတမႈႏွင္ ့ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈ သည္ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ား 
တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ပို႔၍ အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးေသာ အႏၲရာယ ္ကိုၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ေစပါသည္။  
 
အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ သမီးေယာကၡမ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းမသကၤာ 
ျဖစ္ျခင္းတုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟ ုအမ်ိဳးသားမ်ားက 
ဆိုပါသည္။ထုိမွ်မက အခ်ဳိ႕ေသာအုပ္စ၏ု  ေဆြးေႏြးခ်ကမ္်ားတြင္ သီးသန္႔ေနရာမရွိျခင္းႏွင္ ့ကိုယ္ဝန္ရမည္ 
စုိးရိမ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့ အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္  လင္ေယာက်္ားႏွင္ ့ လိငဆ္က္ဆံရန္တြန္႔ဆုတ္ျငင္းဆန ္
သျဖင္ ့အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ဟုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
 
“အိမ္ေထာငတ္စ္ခရုဲ႔ အဓိကျပႆနာအရင္းအျမစ္က အမ်ဳိးသမီးေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ အမ်ဳိးသားေတြကေျပာ 
ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဆဲုိေတာ့ သူတုိ႔အျပဳအမူေတြကမေကာင္းလုိ႔ျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသားေတြက အသက ္
ကိုစြန္႔ျပီး ႏိုင္ငံအတြက္လုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္ဆုိတာ အမ်ဳိးသမီးေတြနားလည္သင့္ျပီး သူတုိ႔အျပစ္ရွိတာ 
ကုိလည္းသေဘာေပါက္သင့္တယ္။ ေဖာက္ျပန္တဲအ့မ်ဳိးသမီးေတြကိ ု စခန္းတာဝန္ခံက ေခၚျပီးသတိေပး 
တယ္၊ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေပးတယ္။”(ကြင္းဆင္းေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမ ွေလ့လာခ်က)္ 

 
(ii) ေရခ်ဳိးခန္းႏွင္ ့သန္႔စင္ခန္းမ်ား 
နားခိုရာေနရာ၊အေဆာက္အဦး၌ျဖစ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင္ ့ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည္႔ပါက စစ္ေဘးေရွာင ္
စခန္းတည္ရိွရာေနရာကိ ု စုိးရိမ္ရေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းတုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူအုပ္စ ု (၃)စ ု
အနက ္ အနည္းငယ္ကသာ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ဝက္ခန္႔၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
စခန္းအမ်ားစု၌ အၾကမ္းဖကမ္ႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေရးၾကီးေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ ေရခ်ဳိးခန္းႏွင္ ့
သန္႔စင္ခန္းသြားခ်ိန္တြင ္ အမ်ားဆုံး ျဖစႏ္ိုင္သည္ဟ ု တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူမ်ားမ ွ ဆိုပါသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္အကာအကြယ္မရွိေသာေနရာတြင ္ေရခ်ဳိးရျခင္းျဖစ္သည္။  
 
အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္ သီးသန္႔ သန္႔စင္ခန္းမ်ားထားရွိေသာ စခန္းသည္ အလြန္နည္းပါး 
သည္။ အသက္အရြယ္ရေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္အရ သန္႔စင္ခန္း (၃၉) လုံးအနက ္
(၇)လုံးသာ သီးသန္႔ခြဲထားေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားေသာ မိန္းကေလး ငယ္ရြယ္မ်ားအဖြဲ႔ 
(၂၁)ဖြဲ႔နက(္၂)ဖြဲ႔၊ အမ်ဳိးသား(၂၄)ဖြဲ႔အနက ္ (၃)ဖြဲ႔သာ သီးသန္႔သန္႔စင္ခန္းရွိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သီးသန္႔သန္႔စင္ခန္းမ်ားထားရွိေသာ အခ်ဳိ႕စခန္းတြင္လည္း ရြက္ဖ်ငထ္ည္ျဖင္သ့ာ တံခါး 
ကိုျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္ လုံျခဳံမႈမရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ 
(၂၄)ဖြဲ႔မွ (၂)ဖြဲ႔၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔(၃၉)ဖြဲ႔မွ (၇)ဖြဲ႔သည္သာ သီးသန္႔ေရခ်ဳိးခန္းထားရွိေၾကာင္း တင္ျပသြား 
ပါသည္။ 

 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္ ေရလုံေလာက္စြာ မရရွိျခင္း၊ ေရခ်ဳိးခန္းေနရာမရွိျခင္း၊ အေျခအေနအရ ေရခ်ဳိးရန ္
ေနရာကိ ုအတူတကြသုံးစြဲရျခင္းစသည္တုိ႔သည္ စခန္းတြင္းရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုံျခဳံမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေၾကာင္းကိုလည္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင ္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားႏွင္ ့ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ 
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တင္ျပခ်က္မ်ားအရ မည္သည္႔စခန္းမ်ားမ ွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္ သီးသန္႔ေနရာမထားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ ့
သည္။  
 
သန္႔စင္ခန္းမ်ား၊ ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား၌ မီးမရွိျခင္း တံခါးရြကမ္်ားမထားရွိျခင္း၊ မိုးကာစ (သို႔) ရြက္ဖ်င္ထည္ျဖင့္သာ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ ေတာ္အိေလ်ာ္အ ိတံခါးရြက္မ်ားသာရိွျခင္းတုိ႔သည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္အဓိက 
စုိးရိမ္ရေသာအေျခအေနျဖစ္သည္။ေျဖၾကားသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားက အရက္ေသာက္သုံးျခင္းသည္ အဓိက 
အခ်က္ျဖစ္ျပီး စခန္းလုံျခဳံေရးအဖြဲ႔ဝင္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အရက္မူးျပီး အၾကမ္းဖကမ္ႈ က်ဴးလြန္ၾကသည္ဟ ု
ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။  
 
“တစ္ခ်ဳိ႔စခန္းေတြမွာ အမ်ဳိးသားေတြကိ ု လုံျခဳံေရးတာဝန္ေပးထားတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလအမ်ဳိးသမီးေတြ 
အခန္းဝင၊္  လုံျခဳံေရးကုိအေၾကာင္းျပျပီး သူတုိ႔ႏွင္ ့ အတူအိပ္တယ္။ ဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အမ်ဳိးသမီး 
ေတြက တင္ျပခ်င္ေပမယ္လ့ည္း စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကအမ်ဳိးသားျဖစ္ေနလို႔ မတင္ျပႏိုငခ္ဲ့ဘူး။” 
(ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားမ ွသိရွိရသည္။) 
 
စခန္းတြင ္ အမ်ားစုသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ တင္းၾကပ္ေသာ စခန္းလံုျခံဳေရး အစီအစဥ္ရိွျခင္း စသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္ ့အမ်ိဳးသားအနည္းစုသာ စခန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ား 
အား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာေနရာျဖစ္ေၾကာင္းလက္ခံၾကသည္။ 
 

(iii) စခန္း ျပင္ပ 
စခန္းအျပင္ထြကသ္ြားလာျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟ ုအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အလုပ ္
သြားျခင္း၊ ေက်ာင္းသြားျခင္း၊ စာသြားက်က္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းသြားျခင္းတိ႕ုသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသြား 
သကဲ့သုိ႔ပင ္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင ္ လက္နက္ကုိင္ဓားျပမ်ားကိုလည္း 
အဓကိစိုးရိမ္ေနရေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေတာသုိ႔ထင္းေခြ သြားျခင္းႏွင္ ့ ေန႔စားအလုပအ္တြက ္
တရုတ္ျပည္သုိ႔သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္စုိးရိမ္ရေသာ အေျခအေန 
ျဖစ္သည္ဟ ု အမ်ဳိးသားမ်ားက ေျပာဆိၾုကပါသည္။ စစ္တပ္ရိွေနသည္ကိုလည္း စုိးရိမ္ေနရေၾကာင္း 
တုံ႔ျပန္သူမ်ားမ ွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင္ ့မိန္းကေလးငယရ္ြယမ္်ား ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံမ်ား 
 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအမ်ဳိးအစားက႑တြင ္ အက်ံဳးဝင္ေသာ မဖြယ္မရာျပဳမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိ ု အမ်ဳိးသမီးတုံ႔ 
ျပန္ေျဖၾကားသူမ်ားမ ွ တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အရက္မူးေနခ်ိန္တြင ္ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဖက္မ ွ
အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ ကေလးသငူယ္မ်ားအား မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းတုိ႔လည္းပါဝင္သည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက ္
မႈသည္ ခန္႔မွန္းေျခ ၃၀ ႏွင္ ့ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားတြင ္ ရိွေနေၾကာင္း အဖြဲ႔၏မွတ္ခ်က္မ်ားအရသိရွိရသည္။ 
၎ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာကိန္းဂဏန္းမ်ားကိ ု ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈ 
ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အမ်ဳိးသမီး ခန္႔မွန္းေျခအေရအတြကသ္ည္ အလြန္ျမင့္မားႏိုင္ပါသည္။ စစ္ေဘး 
ေရွာင္စခန္းတြင ္ ေနထိုင္ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖကမ္ႈအား သမာရုိးက်ျဖစ္တတ္ေသာ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္သာ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင္ ့ အရွက္တရား ႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိ ု
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ထိခုိက္ေသာ္လည္း ၎ပမာဏသည္ ျမင့္မားေနေသာေၾကာင္ ့  အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ျခိမ္းေျခာကမ္ႈကိ ု စခန္း၌ 
ေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္ ့ ျဖစရ္ိုးျဖစစ္ဥ္တစ္ခုအျဖစ္သာ သတ္မွတ္က်ေတာ့သည္ဟ ုယူဆနိဳင ္
ပါသည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့ ထိပါးေစာ္ကားမႈကိ ု ေဆြးေႏြးရာတြင ္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက ္
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္မဖြယ္မရာေျပာဆုိျခင္းတုိ႔ပါဝငပ္ါသည္။ 
 
ကိုယထ္ိလက္ေရာက ္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါး ေစာ္ကားမႈ၊ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ႏႈတ္ျဖင့္မဖြယ္မရာေျပာဆိုျခင္း၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့အတင္းအၾကပ ္
လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မိသားစတုြင္း၌ ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ 
သည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ားျဖစၾ္ကာင္း မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားမ ွ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 
၎တုိ႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားတြင ္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အရွက္ခြဲမႈကဲ့သို႔ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားမႈ၊ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မဖြယ္မရာေျပာဆိုျခင္းစသည္တိ႕ုကိ ု အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျဖစရ္ပ ္
မ်ားအျဖစအ္ဓိကတင္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္းကိုလည္း အဓိက 
ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ ္၎အုပ္စကု သတ္မွတထ္ားသည္။ 
 
တံုျပန္ေျဖၾကားေသာ အမ်ိဳးသားအုပ္စုအခ်ိဳ႕သည္ အျဖစ္မ်ားေသာအၾကမ္းဖက္မႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ပတ္သက ္
၍ေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ား၏ ေျဖၾကားေျပာဆိုမႈ ႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င ္
၎တို႔ေျပာဆိုမႈသည္ နည္းပါသည္။  ၎အုပ္စုသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးျပီး 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တို႔ကိုလည္း 
အဓိကထားေဆြးေႏြးၾကသည္။  
အရည္အေသြးဆိုင္ရာေလ့လာမႈသည္ ေနရာအခ်ိဳ႕၌သာ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ္လည္း ကမာၻအႏွံ႔ရိ ွ
စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား ေလ့လာစမ္းစစ္မႈတြင ္(CHRGJ 2011; Instituto Promundo & Snoke Gender 
Justic Network 2012; Ward March 2006) ပဋိပကၡကာလတြင္လည္းေကာင္း၊ ပဋိပကၡလြန္ကာလမ်ား 
တြင္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈကိ ု ၾကံဳေတြ႔ဖြယ္ပိုမ်ားေၾကာင္းျပသထားသည္။ အဆိုပါ 
ျပႆနာသည္ အျခားစခန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး/လူမႈေရးအုပ္စုမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအေပၚတြင ္
က်ယ္က်ယ ္ျပန္႔ျပန္႔ သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္ပါသည္။ ပဋိပကၡကာလတြင္လည္းေကာင္း၊ ပဋိပကၡလြန္ကာလတြင ္
လည္းေကာင္း အၾကမ္းဖကခ္ံရမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္ ့ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထိေရာက္စြာ 
ကာကြယ္ႏိုင္ရနႏ္ွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက ္ ခိုင္လုံေသာ သက္ေသျပခ်ကမ္်ားရရိွရန ္
သုေတသနမ်ားထပ္မံျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင ္ ကမာၻက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) မ ွ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။  
 
စခန္းတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အား တိုင္ၾကားျခင္း ႏွင္ ့အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
 
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ ွအၾကမ္းဖက္ခံရမႈအား တိုင္ၾကားျခင္းသည္အလြန္တရာ နည္းပါးပါသည္။ အၾကမ္းဖက ္
ခံရမႈအားတိုင္ၾကားလွ်င ္ လူမႈေရးအရ အသေရပ်က္ျခင္း သိသိသာသာ ရိွေနပံုေပၚပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့
အမ်ိဳးသမီးေျဖၾကားသူမ်ားမ ွ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈအား မတိုင္ၾကားျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိ ု ဖြင့္ဟ 
ေျပာဆိုထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ _ 
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• ျပႆနာအေသးအဖြဲ႔ဟုရႈျမင္ျခင္း။ 
• မိသားစ/ုပုဂၢလိက ျပႆနာဟသုာရႈျမင္ျခင္း 
• ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သ ူ၏ မိသားစုဝင္မ်ား အတြက္အရွက္ရမည္ကိ ုစိုးရိမ ္

ေၾကာက္ရြံျခင္း။ 
• သတင္းပို႔တိုင္ၾကားပါက အတင္းအဖ်င္းေျပာသူဟုထင္ျမင္မည္ကိုစုိးရိမ္ျခင္း။ 
• တိုင္ၾကားသည့္ကိစၥကိ ု ေကာင္းစြာနားေထာင္ျခင္း၊ 

အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိမည္ကိုစုိးရိမ္ျခင္း 
• ပညာအရည္အခ်င္းနိမ့္ပါးေသာေၾကာင္ ့သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္ျခင္း ႏွင့္ 
• မည္သည္႔ေနရာသို႔သြားေရာက္တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ကိုမသိရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 
“က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္ေနေပမဲ့လည္း ဒီအရာေတြကိ ုအၾကမ္း ဖက္မႈလုိ႔ 
လက္မခံတဲ့သူေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနေသးတယ္။ အထူးသျဖင္ ့ အမ်ဳိးသားေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြကိ ု
အျပစ္တင္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အမ်ဳိးသမီးေတြက ဒီအိမ္ေထာင္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ ့
အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ မိမိတုိ႔ ဓေလ့ထုံးစံအရ သာမန္ျဖစ္တယ္လုိ႔ခံယထူားၾကတယ္။” (ကြင္းဆင္း 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမ ွသိရွရိသည္) 
 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ေနရာမ်ားမွာ ျပႆနာကိ ု ေျဖရွင္းလုိေသာ စခန္းအဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့
တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအားျဖင္ ့ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင္ ့ စခန္းေကာ္မတသီုိ႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကား 
ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လုံျခဳံေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္ ့  အိမ္နီးခ်င္းမ်ား(သုိ႔) 
ယုံၾကည္ေလးစားရသည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စခန္းရိွေနထုိင္သူမ်ား ပါဝင္သည္ဟ ု ဆိုပါသည္။ 
မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင္ ့ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းသို႔ တိုင္ၾကားျခင္း 
အျပင ္မိဘမ်ားႏွင္ ့ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။ 
 
သတင္းပို႔တိုင္ၾကားလာလွ်င ္ စခန္းလုံျခဳံေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင္ ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား သတိေပးျခင္း 
ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပပ္ါသည္။ ျပစ္ဒဏ္ကိုမ ူ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွပါ။ သတင္းပို႔ 
တိုင္ၾကားထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင ္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရာ၌ အလြန္အားနည္းေၾကာင္း 
အုပ္စမု်ားမွတင္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါအခ်က္ကိ ုအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင္ ့မိန္းကေလးငယရ္ြယ္မ်ား အားလံုး 
သေဘာတူလက္ခံၾကပါသည္။ အမႈတစ္ခုသည္ အလြန္ျပင္းထန္သည္ဟုယူဆျပီး တရားရုံး၌ 
အမႈဖြင္တ့ိုင္ၾကားျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သအူား ေထာင္ခ်ျခင္းစေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈသည္ 
အလြန္နည္းပါးလွသည္။  
 
သတင္းပို႔တိုင္ၾကားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမရိွပါဟ ု အမ်ဳိးသားအုပ္စုမ်ားကအခိုင္အမာဆိုထားပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔သည္ ျဖစ္ပ်က္ခဲသ့ည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု သတိမထားမိျခင္း၊ 
ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမရိွမည္ကိ ု စိုးရိမ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား အရွက္မရေစလိုျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စခန္းေကာ္မတမီ်ားႏွင္ ့ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားကိ ုသတင္းပို႔တိုင္ၾကားပါမည္ဟ ုတုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူအမ်ဳိးသားမ်ားမ ွေျပာဆုိခဲ့သည္။  
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၃.၇ လူကုန္ကူးမႈ 
ျဖစ္ပြားမႈႏွဳန္းမ်ားႏွင္ ့လူကုန္ကူးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား  
 
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင ္ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ အဆိုအရ လူကုန္ကူးမႈသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ 
နယ္ေျမတစ္ေလွ်ာက္ရိ ွ စခန္းမ်ားတြင ္ အျဖစ္မ်ားေနပါသည္။ စခန္းအတြင္းရွ ိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္ ့
မိန္းကေလးငယရ္ြယမ္်ားကိ ုအျခားေဒသမ်ားတြင ္ဝင္ေငြရွာေစျခင္း (သို႔) လက္ထပထ္ိမ္းျမားေစျခင္းစသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ ခ်ဥ္းကပ္လာၾကသည္ဟ ု အရြယ္ေရာက္အမ်ဳိးသမီးအုပ္စ(ု၃၉)စုအနက ္ (၂၅)စု၊ 
မိန္းကေလးငယ္ရြယ(္၂၄)စအုနက ္ (၁၇)စု၊ အမ်ဳိးသားမ်ားအုပ္စ ု (၂၄)စုအနက ္ (၁၆)စုတုိ႔က ေျပာဆိုၾကပါ 
သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က(္၂)ခ်က္အရ လူကုန္ကူးသူတုိ႔အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိ ုအဓိကအား 
ျဖင့္ (၅)မ်ိဳးပိုင္းျခားႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလးငယ္ရြယ ္ ေျဖၾကားသူအားလံုး၏ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ အမ်ားဆံုးအသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမွာ စခန္းအတြင္းရွ ိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္ ့
မိန္းကေလးငယ္ရြယမ္်ားအား ေငြေၾကးျပႆနာ ေျပလည္ေစရန ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌  အလုပ္အကုိင ္
အခြင့္အလမ္းရွာေဖြေပးမည္ဟ ုကတိကဝတ္ျပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
“ပြဲစားေတြက အလုပ္လည္းရ၊ ပိုက္ဆံလည္းရျပီး မိဘေတြကိ ု ျပန္ေထာက္ပံ့လုိ႔ရမယ္၊ အဝတ္အစားလည္း 
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန ္ ဝတရ္မယ္လုိ႔ ေျပာျပီး အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ မိန္းကေလးငယရ္ြယ္ေတြကိ ု ျဖားေယာင္း 
ေသြးေဆာင္ျပီး ေခၚသြားတယ္။” [အမ်ိဳးသမီးငယ္ရြယ္မ်ားအုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမ ွပါဝင္သူတဦး] 
 
တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ လူကုန္ကူးမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယရ္ြယ္မ်ား 
သာမက အမ်ဳိးသားမ်ားလည္း ၾကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း သရိွိရသည္။ 
 
“တရုတ္လူမ်ဳိးေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ မိန္းကေလးငယရ္ြယ္ေလးေတြကိ ုအလုပ္အကုိင္ေပးျပီး ျဖားေယာင္း 
ေသြးေဆာင္တယ္။ ျပီးေတာ့ တစ္ျခားလူေတြဆီကိ ု ေရာင္းစားလုိက္တယ္။ အမ်ဳိးသားေတြက်ေတာ့ 
ကြ်န္အေနနဲ႔ ေရာင္းစားခံရျပီး လစာလည္းမေပးပါဘူး။” [အမ်ိဳးသမီးမ်ားအုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈမွပါဝင္သူတဦး] 
 
တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်ကအ္ရ အျခားေသာနည္းလမ္း(၄)မ်ဳိးမွာ လက္ထပ္ျခင္းႏွင္ ့
ရင္ႏွီးကြ်မ္းဝင္ေသာ ဆက္ဆံေရးကိ ုအေျခခံသည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့ခ်ဥ္းကပ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
၁။ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားမ ွ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိ ု ရုိးရာဓေလအ့တုိင္းလက္ထပ၍္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ေခၚသြားျပီး 
ေနာက ္ အဆက္အသြယ္မရရွိျခင္း။  ဤျဖစ္စဥ္တြင ္ တခါတရံ၌ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
ရပ္ရြာလူၾကီးမ်ား ပါဝင္ေနတတ္ပါသည္။ လူကုန္ကူးမႈအေပၚ အျမင္မတူညီေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
၂။ တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာင္းစားရန္အတြက ္မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားကိ ုခ်စ္ဟန္ေဆာင္ျခင္း။ 
၃။ ဟန္ေဆာင္လက္ထပ္ျခင္းႏွင္ ့
၄။ အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ေစျခင္းတုိ႔ ျဖစပ္ါသည္။ 
တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေအာက္ပါရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအရ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး 
ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာတတ္ၾကသည္ဟ ုသိရပါသည္။ 
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“တရုတ္ႏိုင္ငံဖက္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတုန္း တရုတ္လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ လက္ထပ္သြားတဲ ့ အပ်ိဳမေလး 
(၁၀)ေယာက္ရွိတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႔ေတြက စခန္းမွာ ေငြေၾကးၾကပ္တည္းတာနဲ႔ ေနရာထုိင္ခင္း အဆင္မေျပတဲ ့
အတြက္ေၾကာင္ ့ ပြဲစားေတြက မိတ္ဆက္ေပးလို႔ျဖစ္ရတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနက စခန္းအားလုံးနီးပါးမွာ 
ျဖစ္ပ်က္ေနတာပါ။ လွပေခ်ာေမာတဲ့မိန္းမပ်ဳိေလးေတြက အသက္ၾကီးတဲ့သူေတြနဲ႔ လက္ထပ္ရတယ္။ 
သူတို႔ဆီကိ ုလာလည္တုန္းကေတာ့ လူပ်ဳိေယာက်္ားေလးေတြပါပ။ဲ ဒါေပမဲ ့တကယ္တမ္း လက္ထပ္ရေတာ့ 
သူတုိ႔တစ္ခါမွမေတြ႔ဖူးတဲ ့ အသက္ၾကီးတဲ့သူေတြနဲ႔ပါ။” (အမ်ိဳးသားမ်ား အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈတြင ္ ပါဝင္သ ူ
တစ္ဦး) 
 
“အရင္ဆုံးအရက္ဆုိင္ကိုသြားျပီး သူတို႔ေတြက မိန္းခေလးေတြနဲ႔ရင္းႏွီးေအာင္၊ ယုံၾကည္မႈရေအာင္ျပဳလုပ ္
တယ္။ မိန္းခေလးေတြက သူတုိ႔ကုိရည္းစားအျဖစ ္ လက္ခံျပီဆုိရင ္ တရုတ္ျပည္ကိုေခၚသြားၾကတယ္။” 
(အမ်ိဳးသမီး အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈတြင ္ပါဝင္သူတဦး) 
 
လူကုန္ကူးခံရသည္႔အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာအမ်ိဳးအစားမ်ား 
 
လူကုန္ကူးခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္ ့မိန္းကေလးငယရ္ြယ္မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာႏွင္ ့
ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟုဆိုပါသည္။ အုပ္စုအခ်ိဳ႕ကမူ လူကုန္ကူးမႈ၏ ျဖစ္နိဳင္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳးဆက္ကို 
မသိပါဟု ဆိုပါသည္။  အမ်ားအားျဖင္ ့အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ ဝင္ေငြခ်ဳပ္ကိုင ္
ျခင္း၊ လကူုန္ကူးခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္းကေလးမ်ားအား ထပ္မံေရာင္းစားျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး 
တုိက္ေကြ် းခံရျခင္း၊ လိင္လုပ္သားအျဖစ ္ အတင္းအၾကပ ္ လုပ္ကိုင္ခိုင္းျခင္းႏွင့္ မလုိလားေသာ 
ကုိယ္ဝန္မ်ားရရွိျခင္းတုိ႔ႏွင္ ့ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။   
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ေနရပ္ဌာနသို႔ ျပန္လိုလွ်င ္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 
အထီးက်န္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ကိ ု သိမ္းယူထားျခင္း၊ ပုိက္ဆံကိုင္ေဆာငသ္ံုးစြဲခြင့္မေပးျခင္း၊ 
ဖုန္းသုံးခြင့္မရရွိျခင္း၊ ဘာသာစကားအခက္အခရဲွိျခင္းႏွင္ ့ အကူအညီ ရရွိရန္အတြက ္ မည္သည္႔ပုဂၢဳိလ္ႏွင္ ့
ဆက္သြယ္ရမည္ကိ ု မသိရွိျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေျဖၾကားသူမ်ားသည္ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ား 
အေပၚ ပိုမိုနားလည္နိဳင္စြမ္းရွိၾကပါသည္။ 
 
လူကုန္ကူးမႈကုိနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင္ ့၎အတြက ္ရရွိႏိုင္ေသာေထာက္ပံ့မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး 
 
အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူအမ်ားစ[ုအမ်ဳိးသမီး(၃၉)ဖြဲ႔အနက ္ (၃၂)ဖြဲ႔ ႏွင္ ့ အမ်ဳိးသား 
(၂၄)ဖြဲ႔အနက ္ (၁၈)ဖြဲ႔)]ႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယရ္ြယ္အနည္းစ[ု(၂၁)ဖြဲ႔အနက ္ (၁၃)ဖြဲ႔]သည္ လူကုန္ကူးမႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္ရန ္လုိအပ္ေၾကာင္း သိျမင္လာၾကသည္။ 
 
လူကုန္ကူးမႈအတြက ္ ေထာက္ပ့ံကူညီေပးေသာနည္းလမ္းမ်ားအရ အေထာက္အကူရရွိရန ္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားရရိွသည့္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာပုံစံသည္ တားဆီးကာကြယ္ျခင္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
 



35 
 

အသိပညာျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင္ ့ လက္ကမ္းစာေစာင္၊ နံရံကပ္ေၾကာ္ျငာစာ ႏွင့္ ဗီဒီယိုစေသာ ပညာေပး 
ပစၥည္းမ်ားအား ေဝငွျခင္းကိ ုတားဆီးကာကြယ္ျခင္းနည္းလမ္းအျဖစ ္အသုံးျပဳပါသည္။ 
 
“တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ ့ အဖြ႔အဲစည္းမ်ားႏွင္ ့
အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်င္တယ္လို႔ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားကေျပာတယ္။ သူတုိ႔ဆီကိ ုလက္ကမ္းစာေစာင ္
ေတြ၊ ပညာေပးဇာတ္လမ္းတုိေတြႏွင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒစာအုပ ္
အျပာေလးကိုလည္း ပုိ႔ေပးဖုိ႔ ေတာင္းထားေသးတယ္။” (ကြင္းဆင္းေစတနာ့ဝန္ထမ္း၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က)္ 
 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေနျဖင္ ့ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ဌာေနျပန္လာေရးႏွင္ ့
ျပႆနာမ်ားကိ ု အတူတကြေျဖရွင္းရန ္ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးညိွႏွိဳင္း၍ ခ်ိတ္ဆက ္
လုပ္ေဆာငခ္ဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကူညီေသာ္လည္း 
ျပႆနာကိ ုေျဖရွင္းရန ္လက္ေတြ႔က်ေသာ ကညီူပံ့ပိုးမႈမ်ားစြာ လုိအပ္ေနပါသည္။ 
 
“အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းေတြက တရုတ္အစုိးရႏွင္ ့ တရားဝင္ညိွႏႈိင္းျပီး လူကုန္ကူးခံရသူေတြကိ ု မိဘရပ္ထ ံ
ျပန္ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ။္” (အရြယ္ေရာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈ တြင္ပါဝင္သူတစ္ဦး) 
 
“ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္ေတြလာေရာက္ျပီး လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္ကိ ု စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ။္ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ေတြကလည္း လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ေဝေပးေနေပမဲ့လည္း လက္ေတြ႔အေထာက္အက ူ
မျပဳႏိုင္ေသးပါ။” (အမ်ိဳးသားအုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈတြင ္ပါဝင္သူတစ္ဦး) 
 
အျခားေသာေထာက္ပံ့မႈေပးသူမ်ားတြင ္ အေရအတြက္အားျဖင္ ့ နည္းေသာ္လည္း ေကာ္မတီစခန္းမ်ား၊ 
လုံျခဳံေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ ျမိဳ႔နယ္အာဏာပိုင္တုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။ 
တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူအနည္းစုသာလွ်င ္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားမရွိျခင္း(သို႔) ၎တုိ႔ကိ ု
သတိမထားမိျခင္းတို႔ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
၄. အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
ေယဘုယ်အၾကံဳျပဳခ်ကမ္်ား 
 

• က်ား၊မ ေရးရာကိ ုေဆာင္ရြက္မႈတိုင္းတြင ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းအေပၚ IASC၏လမ္းညႊန္မႈမ်ားကိ ု
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိ ု တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိ ု က႑ရပ္မ်ားအားလံုးတြင ္ ဦးစားေပးအေနျဖင္ ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါေစ။ 
ယခစုစ္တမ္းတြင ္ ပါဝင္ေသာ သီးသန္႔ဦးစားေပးထားရမည့္အခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
က႑မ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္လ်က ္အသားေပးေဖာ္ျပထားျခင္းပါသည္။ 

• ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိ ု ျမွင့္တင္ပါ။ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန ္ ခက္ခ ဲ
ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ခိုင္ခိုင္လုံလုံျဖင္ ့ တင္ျပေပးပါ။ အကူအညီလိုအပ့္သည့္ ေနရာေဒသ 
မ်ားတြင ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင္ ့တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၏ ရင္းျမစ္ကိ ုေလ့လာ သုံးသပ္ပါ။ 
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• အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရနအ္တြက ္ ေဒသအတြင္းရိ ွ အဖြဲ႔ 
သစ ္ (သို႔) အဖြဲ႔ငယ္ေလးမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံႏ့ိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုရွာေဖြေဖာ္ထုတ ္
ပါ။ 

 
ေရ၊ သန္႔ရွင္းမႈ ႏွင္ ့မိလႅာစနစ ္

• အမ်ဳိးသမီးႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈကိ ု တားဆီးကာကြယ္ရန ္ ဟူေသာ 
အျမင္ျဖင္ ့ စခန္း၏ မိလႅာ၊ ေရဆိုးထုတ္စနစ္မ်ားကိ ု တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ပါ။ က်ား/မအိမသ္ာမ်ား 
သီးသန္႔ထားေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး လံလုုံေလာက္ေလာကတ္ပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္မရွ ိ
ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏုိင္ရန္အတြက ္ တာရွည္ခံေသာ၊ လုံျခဳံေသာ တံခါးမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္းတို႔မွာ 
ယခ ုလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

 
အစားအေသာက္မဟုတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္း 

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ား ပါ၀င္ပါေစ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္
မလြဲမေသြဦးစားေပးရမည့္ ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင္ ့ အမ်ဳိးသမီးလစဥ္သုံးပစၥည္း၊ တစ္ကုိယ္ရည္ 
သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အတြင္းခံမ်ားႏွင္ ့ ဗိုက္ဖံုးအကၤ် ီအပါအဝင ္ ရာသ/ီယဥ္ေက်းမႈအရ 
သင့္ေတာ္ေသာအဝတ္အစားမ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ရရိွပါေစ။ 

 
အစာအာဟာရ 

• အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစာအဟာရ အထူးတလည္လိုအပ္သည့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ႏို႔တုိက္မိခင ္
မ်ားႏွင္ ့ကေလးသူငယမ္်ား အစာအာဟာရရရွိရန ္ေသခ်ာပါေစ။ 
 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
• အမ်ဳိးသမီးမ်ား  အဓိကဦးစားအေနျဖင္ ့ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည့္ ဝက္ေမြးျမဴျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ 

လက္မႈပညာ၊ စက္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ခ်က္ျပဳတ္ေရာင္းျခင္း (ဥပမာ- ယိ)ု စသည့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက ္ ရင္းျမစ္မ်ား၊ အရင္းအႏွီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာႏွင္ ့
စြမ္းရည္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက ္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင္ ့
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ လူငယ္မ်ားအား စခန္းတြင္ေနထိုင္ရခ်ိန္၌ ၀င္ေငြရရိ ွ
ပါေစ။ 

• အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကိ ု ေစ်းကြက္ထသဲုိ႔ေရာင္းႏိုင္ရနႏ္ွင့္ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားကိ ု
အသံုးခ်၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ္ ကူညီေပးပါ။ အထူးသျဖင္ ့ ဆက္သြယ ္
ေရးႏွင္ ့လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခသဲည့္ ေဝးလံေသာစခန္းမ်ားအတြက ္ဂရုစုိက္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

• အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စခန္းအတြင္း အျမင့္မားဆံုး အလုပ၀္န္မွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္မ်ားျဖစ ္
ေၾကာင္း မေမ့ေလ်ာ့သင့္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ ၀င္ေငြရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန ္
အခ်ိန္အလုအံေလာက္ရရိွေအာင ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ 
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နားခိုရန္ေနရာမ်ား 
• နားခိုစရာရန္ေနရာမ်ား၌ အိပ္သည့္ေနရာကိ ု စိတ္ခ်ရေနေစရန ္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ 

ထို႔အျပင ္မိသားစုခန္းမ်ားကိ ုသီးသန္႔ ခြဲထားေပးျခင္း ႏွင့္ ေသာ့ခတ္ႏိုငပ္ိတ္ႏိုငသ္ည့္ တံခါးမ်ား 
လည္းပါ၀င္ပါေစ။ 

• အိမ္ေထာင္မက်ေသးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ သီးသန္႔၊လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အိပ္စရာ 
အေဆာင္၊တန္းလ်ားမ်ားသည္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။  

 
က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့ ္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

• အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင္ ့အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု ေျပာျပေပးျခင္း။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက ္
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေပးသည့္ အမ်ိဳးသမီး 
အထူးျပဳ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားထားရိွျခင္း အပါအ၀င္ စခန္းတြင္း က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု စီမ ံ
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။ 

• စခန္းအတြင္းေတြ႔ရေလ့ရိွသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအတြက ္ က်န္းမာေရး ပညာေပးျခင္း 
ျပဳလုပ္ေပးပါ။ အမ်ိဳးသမီးငယရ္ြယမ္်ား၊ ကိုယ၀္န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ အသက္ၾကီးပိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသားငယ္မ်ားႏွင္ ့ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက ္ သင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုထည့္သြင္းေျပာျပေပးပါ။ 

• လူငယ္မ်ား၊ လူၾကီးမ်ား ႏွင့္ သက္လတ္မ်ားအတြက ္ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခအေန 
မ်ားကိ ု မေမ့မေလ်ာ့ သတိျပဳလ်က ္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းကိ ု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး 
အၾကံေပးျခင္း ႏွင္ ့လူမႈေရးႏွင္ ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ 

• မိသားစဝုင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြနလ္ာေစရန ္ ႏွင္ ့ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့ျခင္း 
ႏွင့္ မိသားစုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိ ု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္ အထူးအေလးထား၍ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ္ ့
အၾကံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ လူမႈေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္း၊ လူမႈေရး 
ႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေရးေပၚအကူအညီမ်ားအတြက္ေဒသတြင္းရိ ွ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားကိ ု
သင္တန္းေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးသံုးျခင္း ႏွင္ ့ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အႏၱရယ္မ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ အထူးဂရုျပဳေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရိွေစရရန္ေသခ်ာေစျခင္း 
စသည္တို႔သည္မရိွမျဖစ္လိုအပ္ ေနေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တြင္ ပါ၀င္၍ 
ရရိွႏိုင္ေစရပါမည္။ 

• HIV ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္သည့္ ေရာဂါမ်ားအတြက ္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိ ု
ထိန္းခ်ဳပ ္ျခင္း ႏွင္ ့ကုသေပးျခင္းမ်ိဳးရရိပွါေစ။ 

• မလိုလားအပ္ေသာ ကိုယ၀္န္မရေအာင္ကာကြယ္ျခင္း၊ လိငပ္ိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ၏ ေနာက ္
ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင္ ့ ကာကြယ ္ ျခင္း၊ HIV ကူးဆက္ႏိုင္မႈကိုေလွ်ာ့ခ် ျခင္း၊ 
မိခင ္ႏွင့္ေမြးကင္းစ ကေလးငယ ္ေသဆံုးျခင္း ကိုကာကြယ္ျခင္း ႏွင္ ့ျပီးျပည့္စံုသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားျဖစ္သည့္ အထ ိ အစီအစဥ္ခ်ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ပါ၀င္သည့္ ကနဦးေပးထားႏိုင ္
သည့္ အနည္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (MISP)ကို ေသခ်ာေပါက ္ရရိွေစျခင္း။ 
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• ပိုးသတထ္ားေသာ ကိရိယာမ်ား၊ ညွပ္၊ ကတ္ေၾကး၊ ေသြးတိုင္း ကိရိယာစေသာ အေျခခ ံ
ေဆးပညာသံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ား စခန္း၏ ေဆးခန္းမ်ားတြင ္ အစံုအလင္ရိွေနပါေစ။ ထို႔အျပင ္
လူနာမ်ားကိ ုေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏိုင္ရန ္တယ္လီဖုန္းႏွင္ ့သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥမ္်ားရိွေနပါေစ။ 

 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီးငယရ္ြယမ္်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္း 

• အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကိ ု
သင္တန္းေပးသင့္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအ၀င ္ အသက္အရြယ ္
အားလံုးမွအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကင္းေဝး၍ လြတ္လပ္စြာ ေနခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရိ ွ
ေအာင ္သင္တန္းေပးပါ။ 

• စခန္းတြင္းရိ ွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယ္ရြယမ္်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ႏိုငသ္ည့္ 
အႏၱရယ္မ်ားကိ ု တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြကႏ္ိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင ္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အၾကံျပဳခ်က္အတြင္းသာမက အျခားလိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ား၌ပါ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္ ့ေလ်ာ့က်ေစပါ။ 

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ မိန္းကေလးငယ္ရြယမ္်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင ္
ကူညီေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ေဒသခ ံ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ လက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင၊္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ 

 
လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား 

• စစ္ေဘးေရွာင ္ စခန္းမ်ားရိ ွ မိန္းကေလးငယ္ရြယမ္်ားအား လူကုန္ကူးမႈႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ 
အသိပညာတိုးေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ၊္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား တြင ္
အမွန္တကယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ လူကုန္ကူးမႈအျဖစ္အပ်ကမ္်ားကိ ု သရုပ္ေဖာ္ တင္ျပျခင္းျဖင္ ့
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အသိပညာတိုးေစသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းပါေစ။  

• စခန္းရိွ တာ၀န္ရိွပုဂၢဳိလ္မ်ား (စခန္း ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီႏွင္ ့ စခန္း လံုျခံဳေရးေကာ္မတီမ်ား) ကိ ု
လူကုန္ကူးမႈႏွင္ ့ပတ္သက္၍ အသိပညာ ျမွင့္တင္ေပးပါ၊ တံုျပန္ေဆာင္ရြကပ္ံု သင္တန္းေပးပါ။ 

• အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားအား လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားကိ ု ကူညီေပးျခင္းမ်ား 
တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါ။ အေရးေပၚဖုန္းလိုင္းမ်ားထားရိွေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏွင္ ့
တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမ ွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ရမဲ်ားႏွင္ ့ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္၍ အမႈကိစၥမ်ားကိ ု ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။  

• လူကုန္ကူးမႈမ်ားကိ ု တားဆီးကာကြယ္၍ တံု႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက ္ ျမန္မာဘက္မ ွ
အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိ ု အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ခ်တိဆ္က္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက ္
ေပးပါ။   

 
စခန္းမ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက ္ျခင္း ႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲ ျခင္း 

• ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ေနရာမ်ားအပါအ၀င ္ စခန္း ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတ ီ ႏွင့္ ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ႏိုငပ္ါေစ။  

• အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းကိ ုတိုးျမွင့္ေအာင ္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါ။ 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈ အပါအဝင ္ က႑အားလံုးရိ ွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိ ု စခန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီႏွင္ ့ လံုျခံဳေရးေကာ္မတီမ်ား သိျမင္နားလည္လာ 
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ေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔၏ အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိ ု
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးပါ။ 

• က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင္ ့ လူကုန္ကူးမႈကိစၥမ်ား အပါအဝင ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက ္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင္ ့
လႊေဲျပာင္းတာ၀န္ေပးျခင္းမ်ားတြင ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္ ကညူ ီ
ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ 

 
ပညာေရး ႏွင္ ့သင္တန္းမ်ား 

• ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့ အထက္တန္းေက်ာင္း 
တက္ေနေသာ ကေလးမ်ားရိွသည့္ မိသားစုမ်ားကိ ုကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါ။ 

• ေက်ာင္းထြက္ထားရသည့္ လူငယမ္်ား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက ္
ႏိုင္ေစရန ္ေသခ်ာစြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာ - ၁ 

 
Kachin Camp/Village Women’s Needs Assessment 
ကခ်င္ေဒသရွ ိယာယီစခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ေလ့လာမႈပုံစ ံ

This Assessment is intended to provide (e.g. all humanitarian actors) with women’s needs in the IDPs’ camps in the 
affected areas.  Please complete this form for each camp visited (one form per group should be filled up according to the 
number of FGD session held in camp). 
ဤအမ်ိဳးသမးီမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က ္ ေလ့လာမႈပုံစံသည ္ ကခ်င္ေဒသအတြင္း ပဋပိကၡျဖစ္ေပၚေနေသာေဒသမ်ားတြင ္ ကဏၭအလိုက ္ အေျခအေနနွင္ ့

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုလသူားခ်ငး္ စာနာကူညီေပးမည့္အဖြဲ အ့စညး္မ်ားမ ွလွ်င္ျမန္စြာေလ့လာသိရွ ိနိုင္ဖိ ့ု ရည္ရြယသ္ည္။ 
 

Section A  

A.i 
Assessment Team coding 
ေလ့လာျခင္းေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔အမွတ ္
Maram masam hpung masat yan  

 A.ii 
Date of assessment (dd/mm/yyyy)  
ေဆာင္ရြက္ေသာ ရက္စြဲ-လ-နွစ ္
Sawk Sagawn Nhtoi:  

 

A.iii 
Contact (Phone / Others) 
ဆက္သြယ္ရန ္(ဖုံး/အျခား) 
Matut mahkai  

 

Section B  

B.i 

State ျပည္နယ္   
Mung Daw B.ii 

Township 
ျမိဳ ့နယ္ 
Gai Wang B.iii 

Village Tract/Town   
ေက်းရြာအုပ္စု/ ျမိဳ ႕ 
Mare/Kahtawng 

   

B.iv 

Village/Ward (+ Pcode if available) 

ေက်းရြာ/ ရပက္ြက္ (+ P-code ရွိပါက) 
Kahtawng/Lawk B.v 

Camp’s Name 
စခန္းအမည္ 
Dabang Mying 
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Section C  

C.i 

Are IDPs* present?    Yes  No   (IDPs = individuals outside their village of residence) 
If the answer is no, there is no need to fill the rest of the form. 
လံုျခံဳေရးေၾကာင့္တိမ္းေရွာင္သူမ်ား* ရွိ/မရွိ  Yes      No   (* လံုျခံဳေရးေၾကာင့္မိမိမူလရြာမွေျပာင္းေရႊ ့လာသူ) 
အကယ္၍မရွိပါကဤပုံစံကုိဆက္ျဖည့္ရန္မလုိေတာ့ပါ။ 
Mungdan kata Bu htawt masha     Nga  N-nga (Bu htawt=tinang buga dum nta kaw na htawt sit hkawm ai ni) 
Bu htawt nnga yang ndai laika pa nhtai ra ai. 

Displaced population (count)  
ေျပာင္းေရႊ ့လာသူဦးေရ (အေရအတြက္) 
Bu htawt masha jahpan 
C.ii C.iii C.iv C.v C.vi C.vii C.viii C.ix 

Families 
အိမ္ေထာင ္
စုေပါင္း 
Hting-gaw 
yawng 
 

Total 
Population  
(male/female) 
စုစုေပါင္းလူဦးေရ 
(က်ား/ မ) 
Num/La 
jahpan 

Under 18 
(male/female) 
၁၈ နွစ္ေအာက ္
(က်ား/ မ) 
18 ning 
npu 
Num/ La 
jahpan 

Women of 
reproductive age 
မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေသာ  
အသက္အရြယ္ရွ ိ
အမ်ိဳးသမးီမ်ား 
Shangai 
chyinghkai asak 
aprat ram sai 
Amyu shayi 
jahpan 

Unaccompanied 
Women 
အေဖၚမဲ ့
အမိ် ဳးသမးီမ်ား 
Gaida, 
Mahkawn 
kaba, prat 
manang nlu ai 
amyu shayi 
jahpan 
(Ding hkrai 
nga myu shayi 
jahpan) 

Pregnant 
Women 
ကိုယ၀္န္ 
ေဆာင ္
Ma Hkum 
kanu 
jahpan 
 

Lactating 
Women 
နို ့ တိုက ္
မိခင ္
Ma Chyu 
jaw nga 
ai Kanu 
jahpan 

Disable Women 
မသန္စြမ္း 
အမိ် ဳးသမးီစုစုေပါင္း 
Hkum hkrang 
n-hkum tsup ai 
myu shayi 
jahpan 
 
 
 

 
 

       

No. 
စဥ ္
Masat yan 

Name 
အမည္  
Mying 

Age 
အသက္ 
Asak 

Marital Status (Single/Married) 
အိမ္ေထာင ္ရွိ/မရွိ  
Dinghku hte rai/nrai 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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13.    

Section D  

 
D.i 

 
Accessible by road?  
 
လမး္ေပါက္သလား ? 
Lam hkrang ai kun?     

 
 No   Yes, By:   Motorbike  Car   4W    Truck  Boat  Other 

 
 No   Yes, By: ဆိုင္ကယ္ ရိုးရိုးကား ဖိုး၀ွီး ေလာ္ရီ ေမာ္ေတာ္ဘုတ/္စက္ေလ ွ အျခား 

 
 Hkrang ai  N Hkrang ai  Seng Ke Maw daw Hpowi Law ri Hkali/jak  
 Kaga     

D.ii 
Travel time to nearest town_____________________: ________ hours ________ minutes 
အနီးဆံုးျမိဳ  ့_____________________သုိ ့ခရးီသြားခ်ိန္ - _____ နာရ ီ____ မိနစ ္
Ni dik Mare ________________________ de sa yang _______Nayi ______minute  

 
Section E  

1 How have your thoughts and feelings since arriving in the camp affected your daily lives? 
စခန္းမွာ လာေရာက္ေနထုိငရ္တ့ဲအတြက္ ဘယ္လုိခစံားရပါသလဲ။ 
Dabang kaw sa shingbyi nga ai majaw gara hku hkam sha ai kun? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 How have relationships among family/household members changed since being in the camp? 
စခန္းကိုေရာက္ျပီးမ ွ မိသားစ ု ဆက္ဆံေရးအေျခအေန ဘယ္လုိေျပာင္းလဲမႈရွိပါသလဲ။ (တငး္မာမႈေတြမ်ားျခငး္၊ စည္းလုံးမႈ၊ နားလည္မႈ၊ 
ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေကာငး္မြနလ္ာျခငး္) 
Dabang du ai hpang dinghku kata shada kanawn mazum lam shai mat ai lam nga ai kun?  
(Ga shadawn. Ningmun ningmau, nhkrum nra, chyena hkat ai lam, magyep kap ai lam grau nga wa ai kun?) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 
 

How do women usually cope when they are feeling sad, anxious, angry, or depressed? 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္ ့ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခငး္၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း အစရွိေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ခံစားရသည့္အခါမည္သုိ႔ ေျဖရွင္းေလ့/ 
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသနည္း။ 
Amyu shayi ni myitdaw myithten ai lam, pawt sindawng ai lam ni hkam sha yang kara hku hparan/sharai la ma ai kun? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.1 And where do women usually get support when they are having these feelings? 
အမ်ဳိးသမးီမ်ား ထုိသုိ႔ေသာစိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ခံစားရေသာအခါ မည္သူ႔ထံမွ/မည္သည့္ေနရာမ်ားမ ွအကူအညီပါသလဲ။ 
Amyu shayi ni dai hku hkam sha ai ten ni hta garakaw/kadai ni kaw na garum shingtau ai lam ni hpe lu la nga ma ai kun? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Section F  

 What are your most important concerns?   
ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္ရစဥ ္သင္အ့တြက္ အေရးအႀကီးဆုံးလုိအပ္သည့္အရာသည္ ဘာလဲ။ 
Dabang kaw nga nga yang na matu ra kadawn dik ai lam gaw hpa baw ni rai?  
 
(a) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(b) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(c) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 What do you think are the kinds of support/services/resources women need most?  
အမ်ိဳးသမးီမ်ားအတြက္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ အေထာက္အပံ့/၀န္ေဆာင္မႈ/အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အလုိအပ္ဆုံးျဖစ္မည္ဟု သင့္အေနျဖင္ ့ထငပ္ါသလဲ။ 
Na ningmu hta, Amyu shayi ni a matu madung ra kadawn garum ra ai lam ni gaw hpa rai ta?  
(a) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (b) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6 What are the main health problems of women in the camp ? 
စခန္းတြင္းရွိမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဓကိ က်နး္မာေရးသနာေတြကဘာသလဲ။ 
Dabang kata kaw nga ai Amyu shayi ni hta laksan byin chye ai hkam ja lam mang hkang ni gaw hpa ni rai? 
 
(a) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (b) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. Regarding the above health issues, what kinds of health assistance are being provided by whom and how? 
အထက္ပါက်န္းမာေရးျပသနာမ်ားအတြက္ မည္သူေတြက မည္သည့္အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ မည္က့ဲသုိ႔ေပးေနသနည္း။ 
Lahta na mang hkang hte seng nna gara hku hparan la ga ai kun? Karum ya ai ni/machye machyang jaw ai ni nga ai kun?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8 Have you ever raised your concerns or the support you would like with the Camp Management Committee?  

သင္ရ႕ဲအခက္အခမဲ်ားႏွင္ ့လုိအပ္ခ်က္မ်ား (သို႔) သင့္ကုိပံ့ပိုးေစလုိေသာအရာမ်ားကုိ စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူအား တငျ္ပဖးူပါသလား။ 
Na a mayak ni hte ra kadawn ai lam ni hpe lit lu ai ni hpe tang madun ga ai kun? 

8.1 
 

 Yes, တင္ျပဖူးပါတယ္။ Tang madun ga ai. 
If yes, what was the response, အကယ္၍တင္ျပဖူးပါက၎တုိ႔မွမည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ပါသလဲ  
Lama na tang madun ga ai nga yang shan hte hku na gara hku hpran ya ai kun? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8.2  No, မတင္ျပဖူးပါ။ N tang madun ga ai. 
if no, why not. အကယ္၍မတင္ျပဖူးပါက ဘာေၾကာင္ပ့ါလဲ။ 
Lama na ntang madun ga ai nga jang hpa majaw kun? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Section G  

9 
 

Are women represented on the Camp Management Comittees?   Yes              No   
စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အဖြဲ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀ငပ္ါသလား။  
Dabang komiti hta Amyu shayi ni shang lawm ai lam nga ai kun? 

ပါ၀င္ပါသည္။ Shang lawm ai. မပါ၀င္ပါ။  N shang lawm ai. 
 

9.1 And what are their roles? For example (making decision, organizing role, leading role)  
သူတုိ႔ရ႕ဲအခန္းက႑(ဥပမာ - ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳျခင္း၊ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျပဳျခင္း) 
Shanhte  gara daw ni hta shang lawm lit la ma ai kun?  
(Ga shadawn. Daw dan ai lam, Woi awn ningbaw ai lam) 
 
 (a) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (b) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 Who make important decisions in the camp and how? 
စခန္းတြင ္အေရးၾကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မည္သူက မည္က့ဲသုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်မွတ္ပါသနည္း။ 
Dabang hta ahkyak ai lam ni hpe dawdan ai shaloi, kadai ni gaw kara hku dawdan hparan a ta? 
(Ga shadawn. shawa zahpawng shaga ai kun, komiti ni hkrai daw dan ai kun, ningbaw ai ni matsun ai hku kun) 
 
(a) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(b) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Section H  

11. Is the camp is safe for women? (e.g.  electricity, going or using toilets/bath-room/space)  Yes                   No 
စခန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမးီမ်ားအတြက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာေနထုိင္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနရွိပါသလား။ (ဥပမာ - အိမ္သာ/ေရခ်ိဳးခန္းသုိ႔ 
သြားလာအသုံးျပဳသည့္အခါ၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈအေျခအေန၊ တခါးဂ်က္အေျခအေန၊ ေနရာစရာ)            ရွိပါသည္။           မရွိပါ။ 
Dabang hta amyu shayi ni a matu shim lum lam nga ai kun?                                        Shim lum ai.     N shim ai. 
(Ga shadawn. Namdum, hkashin shara de sa ai lam, myi hprap wan lu/nlu, chyinghka hting-krang kap/nkap, nga shara ) 

Section I  

12. What are the situations for women and girls are the most at risk of violence? (e.g. inside/outside the camp, fighting, drunk, something 
needed) 
မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား  အၾကမ္းဖက္ခံရရန ္ အႏၲရာယ္အရွိဆုံးျဖစပ္ါသလဲ။ (ဥပမာ - 
စခန္းတြင္း/စခန္းျပင္ပသြားလာခ်ိန္၊ လင္မယားခ်င္းရန္ျဖစ္ခ်ိန္၊ အရက္မႈးေနသည့္အခ်ိန္၊ မိမိအတြက္တစ္စံုတစ္ခုလုိအပ္ေသာအခ်ိန္) 
Kaning re masa lam ni gaw Amyu shayi ni a matu mazup roirip hkrum na byin loi dik htum rai?  
(Ga shadawn. Dabang kata/ dabang shinggan pru hkawm ai ten, dinghku kata ga law ai ten, tsa nang ai ten, tinang a matu 
lama ma ra ahkyak wa ai ten) 
 
(a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(b) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. What are the most violence cases? 
ဘယ္လုိအၾကမ္းဖက္မႈမိ်ဳးကအမ်ားဆုံးပါလဲ။ 
Kaning re mazut roirip ai lam ni grau law a ta? 
 
(a) ---------------------------------------------------------------  (b ) ---------------------------------------------------------------------- 
(c) ---------------------------------------------------------------  (d) ----------------------------------------------------------------------- 
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14 If violence happens, what do they do? Who help them? To whom they report? 
အၾကမ္းဖက္မႈျပဳလုပ္ျခင္းခံရသည့္အခါ ဘယ္လုိေျဖရငွး္ၾကသလဲ။ ဘယ္သူေတြက အကူအညီေပးၾကသလဲ။ ဘယ္သူ႕ဆီသြားတုိငလုိ္႔ရသလဲ။ 
Kadai rai tim mung mazut roirip hkrum ai shaloi gara hku hparan la ai kun? Kadai ni kaw na karum shingtau ai lam lu ai kun? 
Gara kaw sa shawk mai ai kun? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. 
 

If you heard about a case of sexual violence against a woman or girls occurring inside or near the camp, would you report the case?    
Yes              No 
စခန္းတြင္း (သုိ႔) စခန္းအနီးအနားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္အေၾကာင္းၾကားရပါက သင္ကုိယ္တုိင္ေရာ 
သတငး္ပို႔ပါသလား။ ပို႔ပါသည္။   မပို႔ပါ။ 
Dabang kata (sh) dabang makau grup yin hta amyu shayi langai mazut roirip hkrum ai lam nga ai hpe na lu yang, nang nan 
seng ang ai masha ni hpang de shiga jaw ga ai kun? 
 

Shiga jaw ai. Njaw ai. 
 

15.1 
 

If No, why?  မပို႔ပါက ဘာေၾကာင္လ့။ဲ Dai hku njaw ai nga yang hpa majaw kun? 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.2 If yes, who would you report the case to?  ပို႔ပါက မည္သူ႕ထံသုိ႔ပို႔ပါသနည္း။ 
Shiga jaw ai rai yang kadai hpe jaw a ta? 
 
 (a) -------------------------------------------------------------  (b ) ------------------------------------------------------------------------ 
 
(c) --------------------------------------------------------------- (d) ------------------------------------------------------------------------- 
 

Section J  

16 
 
 

Are women and girls being approached about earning money (or marriage) in another location? Yes   No    
ဝင္ေငြရရွိရန ္ (သို႔) ထိမး္ျမားလက္ထပရ္န ္ အျခားတစ္ေနရာသုိ႔သြားေရာက္ဖုိ႔ရန ္ စည္းရံုးခ်ဥ္းကပ္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမးီမ်ားႏွင့္ မနိး္ကေလးမ်ား 
ရိပွါသလား။         ရွိပါသည္။        မရွိပါ။ 
Ja gumhpraw (sh) dinghku de na matu kaga shara de sa na matu Amyu shayi ni hpe hkalem la ai lam ni nga ai kun? 

Nga ai N nga ai. 
 

16.1 If yes, how are they being approached?  ရွိပါက ဘယ္လုိပံုစံျဖင္ ့အမ်ိဳးသမးီမ်ားကုိ စည္းရံုးခ်ဥ္းကပ္ပါသလဲ။ 
Nga ai rai yang kaning re ladat ni hte hkalem la ma a ta? 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. What are the problems with those women? 
ထိုသို႔ အျခားတစေ္နရာသုိ႔သြားၾကေသာသူ အမ်ိဳးသမးီမ်ားတြင္ ဘယ္လုိျပသနာေတြရွၾိကပါသလဲ။ ထိုျပသနာမ်ားကို 
အကူအညီေတာင္းခံစရာေနရာရွိပါသလား။ 
Kaga shara de sa mat ai amyu shayi ni hta, manghkang hkrum ai ni nga ai kun? Kaning re manghkang ni hkrum chye ma a ta? 
Manghkang byin hkrum ai rai yang garum hpyi na shara i nga ai kun?  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Who help on trafficking case and how? 
လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဘယ္သူေတြက ဘာေတြကူညေီပးေနသလဲ။ 
Masha hpaga hte seng nna kadai ni gaw gara hku garum a ta? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

19. Do they have trafficking awareness?  (All people including women)            Yes                 No    

လူကုန္ကူးမႈခံရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ၾကားဖးူ/သိဖးူပါသလား။ (အမိ် ဳးသမးီမ်ားအပါအ၀င္စခန္းတြင္းေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး)   
သိပါသည္။   မသိပါ။ 

Masha hpaga/dut sha hkrum ai lam hte seng nna Amyu shayi ni sha n’ga yawng chye na ai kun? 
 Chye na ai  N chye na ai 

Section K  
20. 
 

What types of work do women do in the camp other than regular house work? 
ပံုမွန္အိမ္မႈကိစၥအလုပ္မ်ားအျပင ္စခန္းအတြင္းမည့္သို႔ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ အမိိ်ဳးသမီးမ်ားလုပ္ကုိင္ေနၾကပါသလဲ။ 
Dinghku bungli hta n’ga dabang hte seng ai kaning re bungli ni hta Amyu shayi ni shanglawm galaw nga ma ai kun? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. What do women do for income? 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္ ့၀င္ေငြရရွိရန ္မည့္သည့္အလုပ္မ်ားလုပ္ၾကသနည္း။ 
Amyu shayi ni hku nna shang gumhpraw lu na matu kaning re bungli ni hpe galaw nga ma ai kun? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. 
 

Do women have any other sources of income?     Yes              No 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္ ့အျခား၀င္ေငြရရွိႏုိင္ေသာ အေျခအေနရွိပါသလား။  
Amyu shayi ni hku nna kaga shang gumhpraw lu mai ai mahkrun masa ni i nga ai kun?  Nga ai  N nga ai 
 

22.1 If yes, what are they?  ရိွပါက မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သနည္း။  Nga ai rai yang, hpa ni ta? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Section L - Comments/Remark - အျခား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား (သုိ႔) သုံးသပ္ခ်က္မ်ား - Kaga yu maram la ra ai lam ni 

Points need to be noted down 
Yu maram la nna ka matsing da ra na lam ni 
 
Toilets separated for male and female.   က်ား/မအိမ္သာခြဲျခားျခင္း ရွိ/မရွ ိ     Num/La namdum kaga ga garan da/nda 
 
Bath room/space separated for male and female. က်ား/မ ေရခိ်ဳးခန္း ခြဲျခားျခငး္ ရွ/ိမရွ ိ    Num/La hka shin shara kaga ga garan da/nda 
 
အိမ္ေထာင္မရွိေသာ အမ်ိဳးသမးီငယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔စီစဥ္ထားေသာေနရာ ရွိ/မရွ ိ
Special space for single women 
Dinghku nnga ai myu shayi mahkawn kasha ni a matu laksan garan lajang da ya ai shara nga/nnga 
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ေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏာွ - ၂ 
ကခ်င ္စစ္ေဘးေရွာငစ္ခန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္စစ္တမ္း ေကာက္ယူရန္အတြက ္သင္တန္း အစီအစဥ ္
ေအာက္တိုဘာ ၄ရက၊ ္၂၀၁၂ - ေအာက္တိုဘာ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၂ 
 
ရည္ရြယ္ခ်က ္
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပ႗ိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိ ု ခံစားေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ပ့ံမႈလႈပ္ရွားသူမ်ားအျပင ္ စနစ္တက် အစီအစဥ္မ်ားျပင္ဆင ္
၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္တံု႔ျပန ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန ္ အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းေကာက္ခံျခင္းႏွင္ ့ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းဆိငု္ရာသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ 
အသိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု တိတိက်က် ေဖာ္ညႊန္းမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
သင္တန္း အတြက ္အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က ္ 
၁. အေျခခ ံက်ား၊မ ေရးရာ အယူအဆ 
၂. အေျခခ ံက်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
၃. အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ 
၄. လူမႈေရးႏွင္ ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ 
၅. လူကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး 
၆.လိုအပ္သည္မ်ားကိုစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအတြက္က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က(္သေဘာတ ူ
ခြင့္ျပဳခ်က)္ 
၇. လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအတြက ္ နည္းနာမ်ား (ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ 
တစ္ဦးခ်င္း လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နည္း) 
၈. အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု စစ္တမ္းေကာက္ယူရန ္ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားအား မူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းကိ ုစတင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။ 
၉. ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းက႑။ 
၁၀. ေလ့က်င့္ျခင္း ႏွင္ ့သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေတာင္းခံျခင္း။ 
၁၁. ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းခရီးအတြက ္အေသးစိပ္အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း။ 

 
သင္တန္းအစီအစဥ္ 
 
ေန႔ ၁ - ၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ 

(ၾကာသပေတး) 
က်ား၊မ ေရးရာ အေျခခံအသိပညာေပး ျခင္း GEN 

# ေခါင္းစဥ/္ အစီအစဥ ္ သတ္မွတ္ခ်ိန ္
၁. အဖြင့္နိဒါန္း - အဘယ္ေၾကာင့္ ဤ သင္တန္း လုပ္ရသနည္း၊ သင္တန္းမာတိကာ၊ 

သင္တန္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သင္တန္းအစီ အစဥ္မ်ား။ 
၃၀ မိနစ ္

၂. အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား - သင္တန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စိန္ေခၚခ်က ္
မ်ား 

၃၀ မိနစ ္

 လက္ဖက္ရည္ေသာက္နားခ်ိန္ ၃၀ မိနစ ္
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၃ လိင္ ႏွင္ ့က်ား၊မ ေရးရာ ကို မိတ္ဆက္ျခင္း ၄၅ မိနစ ္
၄ က်ား၊မ ေရးရာ တရားေသအျမင ္ႏွင့္ သာမန္အေျခအေနမ်ား တြင္ ၎ ၏ သက္ေရာက္မႈ 

မ်ား 
၄၅ မိနစ ္

 ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ ၁ နာရ ီ
၅ လက္ေတြ႔က်ေသာ က်ား၊မ ေရးရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား - အေရးေပၚအေျခအေန မ်ားတြင ္

အမ်ိဳးသမီး ႏွင္ ့အမ်ိဳ းသားမ်ား၏ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား။ 
၁နာရ ီ

၆ က်ား၊မ ေရးရာ အေလးထားေသာ ရႈ႕ေထာင္ ့ မွ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္း 
အေျခအေနမ်ား အားေလ့လာျခင္း။ (က်ား၊မ ေရးရာအခန္းက႑မ်ား - မည္သူက 
မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္သလ၊ဲ အက်ိဳးခံစားခြင္ ့ ႏွင္ ့ လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း၊ မည္သူက 
အက်ိဳးရိွ၍ မည္သူက အက်ိဳးခံစားမႈမရိွသလ။ဲ) 

၃၀ မိနစ ္

 လက္ဖက္ရည္ေသာက္နားခ်ိန္ ၃၀ မိနစ ္
၇ ေန႔ (၁) အားျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ၁ နာရ ီ
ေန႔ (၂) - ၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ 
(ေသာၾကာ) 

က်ားမေရးရာ ႏွင္ ့ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ျခင္း UNDP 

က်ား၊မ ေရးရာ ႏွင့ ္လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ဆက္စပ္မႈ 
၁. လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ဆိုင္ရာ ဂိမ္း ကစားျခင္း ၅၀ မိနစ ္
၂. က်ား၊မ ေရးရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆက္စပ္မႈ (သင္ၾကားမႈ ႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ) ၃၀ မိနစ ္
၃. က်ား၊မ ေရးရာ ၏ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား ၄၀ မိနစ ္
က်ား၊မ ေရးရာ ႏွင္ ့ေခါင္းေဆာင္မႈ 
၄ ေခါင္းေဆာင္၏ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား ႏွင္ ့ေခါင္းေဆာင္မႈ။ ၄၅ မိနစ ္
၅ လုပ္ပိုင္ခြင္ ့၏ အေျခခံမ်ား ၁ နာရ ီ
၆  ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံမ်ား 

 အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
၁.၃၀ နာရ ီ

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 
၇  အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ႏွင္ ့ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ 

အတြက္ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အခန္းက႑ 
 ကြာဟခ်က္မ်ား ႏွင္ ့အလားလာ ရိွေသာနည္းလမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
 သတင္းစကားမ်ားအား အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း။ 

၁.၃၀ နာရ ီ

၈  သင္ခန္းစာအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ၃၀ မိနစ ္
ေန႔ (၃) - ၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ 
(စေနေန႔) 

က်ား၊မ ေရးရာကိုအေျခခံေသာ အ 
ၾကမ္းဖက ္မႈမ်ား 

UNFPA 

၁  က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကို ပဏာမ မိတ္ဆက္ျခင္း မနက္ပိုင္းခ်ိန္ 
၂  က်ား၊မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား၊ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား ႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳး 

ဆက္မ်ား  
 

  ေန႔လည္စာစားခ်ိန္  
၃  အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင ္ က်ား၊မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

အစီအစဥ္မ်ား အား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ 
ေန႔လည္ပိုင္း 

၄  က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသတင္းစကားမ်ားကို 
မည္သို႔သိရိွႏိုင ္သနညး္။ (အဓိက သတင္းစကားမ်ား) 

 

ေန႔ (၄) - ၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ 
(တနၤလာေန႔) 

လူမႈေရးႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေထာက ္
အပံ့မ်ား 

FXB 



51 
 

၁  လူမႈေရး ႏွင္ ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားအားရွင္းျပျခင္း ၉း၀၀ - ၉း၁၅ 
၂  မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ ္ ၉း၁၅ - ၁၀း၀၀ 
  ေခတၱနားခ်ိန္ ၁၀း၀၀- ၁၀း၁၅ 
၃  လူမႈစိတ္ပညာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ 

လူမႈေရး ႏွင္ ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီမႈ ႏွင္ ့အေထာက္အပံ့မ်ား ဆိုတာဘာလ။ဲ 
လူမႈေရး ႏွင္ ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနယ္ပယ္ေတြက ဘာေတြလ။ဲ  
ဘာေၾကာင္ ့ဒါက အေရးၾကီးတာလ။ဲ 
ဘယ္သူက ဒီအေထာက္အပံ့ကိ ုေပးႏိုင္လဲ။ 

၁၀း၁၅- ၁၂း၀၀ 

  ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ ၁၂း၀၀- ၁၃း၀၀ 
၄  လူမႈေရး ႏွင္ ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း ႏွင္ ့

ပညာေပးျခင္း (အသိပညာျမွင့္တင္ျခင္း) တို႔၏ ကြာျခားခ်က္မ်ား။ 
လူမႈေရးႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးသူ တစ္ဦး၏ အဓိက အရည္အေသြး 
မ်ား 

 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 
 

၁၃း၀၀- ၁၅း၃၀ 

 ေခတၱနားခ်ိန္ ၁၅း၃၀- ၁၅း၄၅ 
၅  ထိေရာက္စြာနားေထာင္ေပးျခင္း။ ၁၅း၄၅- ၁၆း၃၀ 
၆  ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင္ ့အဆံုးသတ္အစီအစဥ္ ၁၆း၃၀- ၁၇း၀၀ 
ေန႔ (၅) ၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ 
(တနလၤာေန႔) 

လူကုန္ကူးျခင္း၊ စိတ္ခ်ရေသာေရႊ႕ 
ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း ႏွင္ ့ က်င့္ဝတ္ဆိုင ္
ရာမူဝါဒ မ်ား 

UNIAP 

 အစီအစဥ ္  
၁. နိဒါန္း၊ သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၉း၀၀- ၉း၁၅ 
၂ လူကုန္ကူးျခင္း၊ တရားမဝင ္ခိုးသြင္းျခင္း ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ၉း၁၅- ၁၀း၁၅ 
 လက္ဖက္ရည္ေသာက္နားခ်ိန္ ၁၀း၁၅- ၁၀း၃၀ 
၃ လူကုန္ကူးမႈကိုျဖစ္ေစႏိုင္ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ား ႏွင္ ့ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေျခခ ံ

အေၾကာင္းအရင္း မ်ား (လူကုန္ကူး မႈ ကိုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္း အရင္းမ်ား) 
၁၀း၃၀- ၁၂း၀၀ 

 ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ ၁၂း၀၀-၁း၀၀ 
၄ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္အား ရထဲံသို႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားျခင္း ႏွင္ ့ လူကုန္ကူးမႈ 

တားဆီးကာကြယ္ ေရး ဥပေဒ 
၁း၀၀ - ၂း၀၀ 
ATTF (Mdy) 

 လက္ဖက္ရည္ေသာက္နားခ်ိန္ ၂း၀၀- ၂း၁၅ 
၅ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိ ုဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ်မလ။ဲ ၂း၁၅-၃း၁၅ 
၆ ကခ်င္စခန္းမ်ားရိ ွ လူကုန္ကူးမႈ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ရန ္ ထိခုိက္လြယ္ေသာ 

အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း။ 
၃း၁၅- ၃း၄၅ 

ေန႔ (၆) ၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ 
(အဂၤါေန႔) 

လူကုန္ကူးျခင္း၊စိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း ႏွင္ ့ က်င္၀့တ ္ ဆိုင္ရာ 
မ၀ူါဒမ်ား 

UNIAP 

၁ အစီအစဥ္မ်ား 
• က်င့္ဝတ္မ်ားအားမိတ္ဆက္ေပးျခင္း 
• မူဝါဒ (၁) – Do No Harm 

၉း၀၀ - ၁၀း၁၅ 
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• ဗြီဒီယို ျပသျခင္း - ကေမာၻဒီးယား ရမဲ်ား နွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းအေခြ 
• ဗြီဒီယိုအား ေဆြးေႏြးျခင္း 
• ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအားသရုပ္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ ္(၁)  
• မူဝါဒ (၂) - တစ္ဦးခ်င္းစ ီလံုျခဳံမႈ ႏွင္ ့ေဘးကင္းမႈ 
• ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအားသရုပ္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ ္(၂) 

 လက္ဖက္ရည္ေသာက္နားခ်ိန္ ၁၀း၁၅-၁၀း၃၀ 
၂ • မူဝါဒ (၃) သေဘာတူညီခ်က ္

• ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအား သရုပ္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ ္(၃) 
• မူဝါဒ (၄) အမည္လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္း ႏွင္ ့လံုျခံဳစိတ္ခ်ေစျခင္း။ 
• မူဝါဒ (၅) အဖြဲ႕အား အရည္အေသြးျပည့္ဝစြာေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့ ္ျပင္ဆင္ျခင္း 
• ျဖစ္စဥ္တစ္ခု အားသရုပ္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ ္(၄) 
• မူဝါဒ (၆) လႊေဲျပာင္းေပးႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
• မူဝါဒ (၇) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း 

၁၀း၃၀- ၁၂း၀၀ 

 ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ ၁၂း၀၀-၁း၀၀ 
ေန႔ (၆) - ၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ 
(ေန႔လည)္ 

လိုအပ္ခ်က ္ မ်ားအားစစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ရန ္နည္းစနစ္မ်ား 

CARE Myanmar 

၁  Do No Harm အေျခခံမူေဘာင္ကိ ုမိတ္ဆက္ေပးျခင္း 
 အဖြဲ႕လိုက္အစီအစဥ္ 

၁း၀၀-၂း၀၀ 

 လက္ဖက္ရည္ေသာက္နားခ်ိန္ ၂း၀၀-၂း၃၀ 
၂  လိုအပ္ခ်က ္စစ္တမ္း ဆိုတာဘာလ။ဲ 

 လိုအပ္ခ်က္စစ္တမ္းကို ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သလ။ဲ 
 ေလ့က်င့္ခန္း (အိမ္မက္မက္ျခင္း) 

၂း၃၀- ၃း၃၀ 

၃  နည္းစနစ္မ်ား (ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္း ျခင္းမ်ား) 
 စီမံကြပ္ကသဲူႏွင့္ မွတ္စုေရးမွတ္သူ ၏ အခန္းက႑မ်ား 

၃း၃၀- ၅း၀၀ 

ေန႔ (၇) - ၁၀ ေအာက္တိုဘာ 
၂၀၁၂ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားစစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ 
နည္းစနစ္မ်ား 

CARE Myanmar 

၁  ယခင္သင္ခန္းစာမ်ား အားျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း 
 လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားစစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ကို 

သတ္မွတ္ျခင္း 
 ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင္ ့လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ား တြင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား 

၉း၀၀-၁၀း၀၀ 

  ေခတၱနားခ်ိန္ ၁၀း၀၀-၁၀း၃၀ 
၂  ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ေမးခြန္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း ၁၀း၃၀- ၁၂း၀၀ 
  ေန႔လည္စာ ၁၂း၀၀-၁း၀၀ 
၃  လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းအတြက ္ေမးခြန္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း ၁း၀၀-၂း၀၀ 
  လက္ဖက္ရည္ေသာက္နားခ်ိန္ ၂း၃၀-၃း၉၉ 
၄  ပံုစံေရးဆြဲျခင္း (MIMU ႏွင္ ့ပူးေပါင္း ၍ ရရိွလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းရန္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း) 
၃း၀၀-၃း၃၀ 

၅  ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ၃း၃၀-၄း၀၀ 
ေန႔ (၈) - ၁၁ ေအာက္တိုဘာ 
၂၀၁၂ (ဗုဒၶဟူး) 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္ ့ ေမးခြန္းမ်ား 
အားအေခ်ာသတ္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင္ ့
ဘာသာျပန္ျခင္း 

GEN & MIMU 
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၁  ေမးခြန္းမ်ားအား ဘာသာျပန္ျခင္း (ကခ်င)္ 
 စစ္တမ္းပံုစံအားအေခ်ာသတ္အတည္ျပဳျခင္း 

GEN& MIMU 

  ေန႔လည္စာစားခ်ိန္  
၂  မႏၱေလးျမိဳ႕၊ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းသားမ်ားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ(Student Christian 

Movement) မွ ကခ်င္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ား၏ အကူအညီျဖင္ ့ ေမးခြန္းမ်ား 
အားစမ္းသပ္ျခင္း။ 

 ပံုစ ံႏွင္ ့ေမးခြန္းမ်ားကိ ုအေခ်ာသတ္ျခင္း ႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း။ 

ပါဝင္သူမ်ား ႏွင္ ့
SCM 

ေန႔ (၉) ႏွင္ ့ေန႔ (၁၀) - ၁၂ ႏွင္ ့၁၃ 
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက ္
အေသးစိတ္ အစီအစဥ ္ ႏွင္ ့ သတင္း 
စကားမ်ား အား ေလ့က်င့္ျခင္း။ 

GEN ႏွင္ ့ပါဝင္ၾကသူမ်ား 
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ေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏာွ - ၃  
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