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သကေးဇူးတင်ေွှာ

International Alert က အဓိက ေန်ေုံရြွေံ့ေိုးရေးသည့် အလှူေှြ်များဖြစ်ရသာ ဒတ်ချ် နိုြ်ြံဖခားရေးဝန်ကကီးဌာန၊ 

အိုြ်းေစ်ေှ် နိုြ်ြံဖခားရေးနှြ့် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ နှြ့် ဆွီဒြ်နိုြ်ြံတကာ ေူးရေါြ်းရဆာြ်ေွက်မှု ရအဂျြ်စီတို့အား 

ရကျးဇူးတြ်ေှိေါသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွြ်း ၎ြ်းတို့၏ ေူးရေါြ်းရဆာြ်ေွက်မှုနှြ့် လိုက်ရလျာညီရထွေှိမှုများက           

International Alert အား ဖမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ရဖောြ်းလဲဖြစ်ရေါ်ရနရသာ နိုြ်ြံရေးအရဖခအရနနှြ့် ကေ်ရောဂါ ဖြစ်ေွားမှု 

အရဖခအရနအတွြ်း ငြိမ်းချမ်းရေး နှြ့် ေဋိေက္ခဆိုြ်ောကိစ္စေေ်များကို သုရတသနဖေုလုေ်ေန်အတွက် များစွာအရထာက်

အကူဖြစ်ရစခဲ့ေါသည်။ 

ဤအစီေြ်ခံစာတွြ်ရြာ်ဖေထားရသာ အဖမြ်များသည် အလှူေှြ်များ၏အဖမြ်များ သို့မဟုတ် မူဝါဒများကို ကိုယ်စားဖေု 

ဖခြ်း မေှိေါ။
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အစီရင်ခံစာ အနှစ်ခေုြ် ၄

(၁) နိဒါန်း ၇

(၂) ‘သပြာကကမယ်’ စီမံကိန်း၏ သနာက်ခံ ၈

(၃) ွုံးွြ်သေ့ောမှု သမးခေန်းမေားနှင့် ွုသတွနပြုမှုမေား ၁၅

(၄) ွုံးွြ်သေ့ောမှုမှ အဓိကသတေ့ရှိခေက်မေား  ၁၇

(၅) နိဂုံး  ၃၂

သနာက်ဆက်တေဲ ၃၅

မာတိကာ

အတိုသကာက်သေါဟာရစကားေုံးမေား

AA ေက္ခိုြ့်တေ်ရတာ်

CDM လူထုအာဏာြီဆန်ရေးလှုေ်ေှားမှု

DV အိမ်တွြ်းအကကမ်းြက်မှု 

FGD ဦးတည်အုေ်စုရဆွးရနွးေွဲ

GBV ဂျန်ဒါအရဖခဖေုအကကမ်းြက်မှု

IPV အနီးကေ်ဆုံးကျွမ်းဝြ်သူမှ အကကမ်းြက်မှု

LGBTIQ+  အမျ ိုးသမီးအချြ်းချြ်းစိတ်ဝြ်စားသူ၊ အမျ ိုးသားအချြ်းချြ်း စိတ်ဝြ်စားသူ၊ လိြ်တူ လိြ်ကွဲနှစ်မျ ိုးစလုံး 

အား စိတ်ဝြ်စားသူ၊ လိြ်ရဖောြ်းသူ၊ ကျား/မ လိြ်ဝိရသသ မထြ်ေှားသူ၊ ရယာက်ျားမှမိန်းမသို့/ မိန်းမမှ 

ရယာက်ျားသို့ နှစ်သက်ဖခြ်းတို့နှြ့် မတူကွဲဖေားရသာ လိြ်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု ခံယူချက်ေှိသူနှြ့် အဖခား

MMK ဖမန်မာကျေ်

MHPSS စိတ်ကျန်းမာရေးနှြ့် လူမှုစိတ်ေိုြ်းဆိုြ်ော အရထာက်အေံ့ရေးဖခြ်း ဝန်ရဆာြ်မှုများ 

NGO အစိုးေမဟုတ်ရသာ အြွဲ့အစည်း

PTE ြန်တီးအိမ် 

SOGIESC လိြ်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု၊ လိြ်ဝိရသသခံယူမှုနှြ့် ထုတ်ရြာ်ဖေသမှု၊ လိြ်လက္ခဏာ အမှတ်အသား 

SRH လိြ်ေိုြ်းဆိုြ်ောနှြ့် မျ ိုးဆက်ေွားကျန်းမာရေး

YCT ရောြ်ဖခည်သစ်
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အစီရင်ခံစာအနှစ်ခေုြ်

ရဖောကကမယ် (Let’s Talk) စီမံကိန်းသည် International Alert မှ ရဒသခံမိတ်ြက်များ၊ ြန်တီးအိမ် (PTE)၊ 

ရောြ်ဖခည်သစ် (YCT) တို့နှြ့် ေူးရေါြ်း၍ ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် ဇွန်လမှ စတြ်၍ ၂ဝ၂၁ ခုနှစ် ဒီဇြ် ဘာလအထိ (၁၈) လရကျာ် 

အရကာြ်အထည်ရြာ်ခဲ့ရသာ စီမံကိန်း ဖြစ်ေါသည်။ 

စီမံကိန်း၏ ေန်းတိုြ်များမှာ ရအာက်ရဖခအဆြ့်တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွြ့်အရေးများ၊ ေုံစံအမျ ိုးမျ ိုး ကွဲဖေားနိုြ်သည့် 

ရယာက်ျားေီသမှုလက္ခဏာများနှြ့် တန်းတူညီမျှမှုတို့အရေါ် ရလးစားမှု ဖမှြ့်တြ်ရေး၊ ဖမန်မာနိုြ်ြံတစ်ဝှမ်းေှိ အမျ ိုးသမီး 

အခွြ့်အရေးများအတွက် လုေ်ရဆာြ်ရနရသာ အြွဲ့အစည်းများ၏ အမျ ိုးသမီးများအတွက် ဦးတည်ရသာလုေ်ြန်း 

အများအဖေားကို အားဖြည့်ရေးေန်နှြ့် ရယာက်ျားေီသမှုလက္ခဏာများနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ အရတွးအရခါ်နှြ့် ကျြ့်သုံးမှုများ 

ရဖောြ်းလဲရေး (transformative masculinities) လုေ်ရဆာြ်မှုများမှ ေေှိသည့် အသိဉာဏ်ေညာနှြ့် အရတွ့အကကုံသစ် 

များအား ေံ့ေိုးရေးဖခြ်းဖြြ့် ဖမန်မာနိုြ်ြံေှိ ကျားမတန်းတူညီမျှရေး၊ လူမှုသဟဇာတဖြစ်ရေးနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေး 

တည်ရဆာက်မှုကဏ္ဍများမှ လုေ်ြန်းများကို အရထာက်အကူဖေုေန် ဖြစ်ေါသည်။ 

International Alert သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှ စတြ်၍ ဖမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ဖေည်တွြ်းအြွဲ့အစည်းများနှြ့် ေူးရေါြ်း၍              

ကျားမတန်းတူညီမျှမှု ဖမှြ့်တြ်ရေး၊ အမျ ို းသမီးများနှြ့် မိန်းကရလးြယ်များ၏ အခွြ့်အရေးများအရကကာြ်း 

သိေှိလာရအာြ် ရဆာြ်ေွက်ရေးနှြ့် ကျားမအရဖခဖေုအကကမ်းြက်မှု (GBV) တားဆီးကာကွယ်ရေးတို့အတွက် လုေ်ရဆာြ် 

လာခဲ့ေါသည်။ International Alert ၏ လုေ်ြန်းများတွြ် အသက်အေွယ်အမျ ိုးမျ ိုးေှိသည့် အမျ ိုးသမီးများရော၊ 

အမျ ိုးသားများနှြ့်ေါ လက်တွဲလုေ်ကိုြ်ငေီး ရယာက်ျားေီသမှုနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ ထားေှိရသာ ရမျှာ်လြ့်ချက်များ၊ စံများ၊ 

အရတွးအရခါ်များနှြ့် ကျြ့်သုံးမှုများ ရဖောြ်းလဲရေး၊ ဂျန်ဒါ စံသတ်မှတ်ချက်များနှြ့် အမူအကျြ့်များ ရဖောြ်းလဲရေး 

တို့အတွက် အဓိက ဦးတည်ရဆာြ်ေွက်ေါသည်။

ကနဦးတွြ် ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းအား ေန်ကုန်တိုြ်းရဒသကကီး၊ ေဲခူးတိုြ်းရဒသကကီးနှြ့် ေခိုြ်ဖေည်နယ်တို့တွြ် 

အရကာြ်အထည်ရြာ်ေန် စီစဉ်ခဲ့ေါသည်။ သို့ရသာ် ကိုဗစ်-၁၉ ကန့်သတ်ချက်များ နှြ့် ၂ဝ၂၁ ခုနှစ် ရြရြါ်ဝါေီလ (၁) 

ေက်ရန့ရနာက်ေိုြ်း ဖြစ်ရေါ်လာသည့် နိုြ်ြံရေးအကျေ်အတည်းနှြ့်စေ်လျဉ်းသည့် လုံခခုံရေးအရဖခအရနရကကာြ့် ေဲခူး 

တိုြ်းရဒသကကီးအတွြ်း အရကာြ်အထည်ရြာ်မှုများကို ေေ်ဆိုြ်းခဲ့ေေါသည်။ စီမံကိန်း အငေီးသတ် အရကာြ်အထည် 

ရြာ်နိုြ်ခဲ့သည့် ရနောများမှာ ေန်ကုန်တိုြ်းရဒသကကီးေှိ ရဒါေုံနှြ့် မဂဂလာဒုံငမို့နယ်၊ ေခိုြ်ဖေည်နယ်ေှိ သစ်ကနက်နှြ့် 

ေျားလည်ရချာြ်းရကျးေွာတို့ ဖြစ်ေါသည်။

  

‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းတွြ် အမျ ိုးသမီး ၇၈ ဦး (ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ ၄၈ ဦးနှြ့် ေန်ကုန်မှ ၃ဝ ဦး) နှြ့် အမျ ိုးသား ၅၆ ဦး 

(ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ ၃၈ ဦးနှြ့် ေန်ကုန်မှ ၁၈ ဦး) စုစုရေါြ်း ၁၃၄ ဦး ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်ခဲ့ေါသည်။ 

ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ စီမံကိန်းေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ေခိုြ်လူမျ ိုး (ေျားလည်ရချာြ်း) အများစုနှြ့်       

ကမန်မွတ်စလြ် (သစ်ကနက်) အများစုဖြစ်ကကငေီး ေန်ကုန်မှ ေါဝြ်သူအများစုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာလူမျ ိုးများ 

ဖြစ်ေါသည်။ ေန်ကုန်မှ ေါဝြ်ကကသူများထဲတွြ် ြယ်ေွယ်သူ အမျ ိုးသား အများစုသည် မတူကွဲဖေားရသာ လိြ်ေိုြ်းဆိုြ်ော 

တိမ်းညွှတ်မှုနှြ့် လိြ်ဝိရသသခံယူမှုအမျ ိုးမျ ိုး ေှိသူများ ဖြစ်ကကေါသည်။ 

စီမံကိန်းအား ရဆာြ်ေွက်ောတွြ် ရယာက်ျားေီသမှုလက္ခဏာများနှြ့် စေ်လျဉ်း၍ ကျားမ သာတူညီမျှမှုကို ေိုမို လက်ခံ 

နားလည်မှုနှြ့် ကျြ့်သုံးမှု၊ အားလုံးေါဝြ်မှုနှြ့် တန်းတူညီမျှမှုေိုေှိရသာ မိသားစုအသိုက်အဝန်းများ၊ ေေ်ေွာလူမှု 
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အြွဲ့အစည်းများနှြ့် ဆက်ဆံရေးများ (မိသားစုကို ဖေုစုရစာြ့်ရေှာက်သည့်၊ အိမ်ရထာြ်ထိန်းသိမ်းသည့် အလုေ်များတွြ် 

အမျ ိုးသားများ ေိုမိုေါဝြ်ကူညီလာရေး အေါအဝြ်) ရေါ်ထွန်းလာရေး အားရေးကူညီနိုြ်ရသာ နည်းလမ်းများဖြြ့် 

ချဉ်းကေ်ရဆာြ်ေွက်ခဲ့ေါသည်။ အဆိုေါ ချဉ်းကေ်ေုံနည်းလမ်းများသည်  ဂျန်ဒါအရဖခဖေုအကကမ်းြက်မှုများ (GBV) နှြ့် 

လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းများကကား ေဋိေက္ခဖြစ်ေွားမှုများကို ရလျှာ့ချေန်၊ တန်းတူေည်တူများကကား ေဋိေက္ခနှြ့် ခွဲဖခား 

ဆက်ဆံမှုများ ရလျှာ့ချေန်၊ အမျ ိုးသမီးများ၊ LGBTIQ+ များ၊ တိုြ်းေြ်းသားနှြ့် ဘာသာရေး လူနည်းစုများ၊  မသန်စွမ်း 

သူများအရေါ် ခွဲဖခားဖခြ်းအေါအဝြ် ခွဲဖခားဆက်ဆံသည့် စိတ်သရဘာထားများနှြ့် အရလ့အထများအား ရလျှာ့ချေန် 

ကကိုးေမ်းရဆာြ်ေွက်သည့် နည်းလမ်းများ ဖြစ်ေါသည်။ ခခုံ၍ဆိုေလျှြ် “တစ်ဘက်သား” ကို ဆန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်ဖခြ်း 

သို့မဟုတ် အသာစီးယူဖခြ်းများအစား အဖေုသရဘာရဆာြ်ရသာ၊ အားလုံးေါဝြ်ရစရသာ လုေ်ရဆာြ်မှုများမှတစ်ဆြ့် 

လူတစ်ဦးချြ်းစီနှြ့် လူအုေ်စုများ၏ မိမိကိုယ်ကို ရလးစားမှု၊ အချြ်းချြ်းရလးစားမှု၊ ချစ်ခြ်စည်းလုံးမှုတို့ကို ဖမှြ့်တြ် 

အားရေးေန် ေည်ေွယ်ဖခြ်း ဖြစ်ေါသည်။

‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်း ဒီဇိုြ်းသည် တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုြ်ြံတွြ် International Alert မှ ရအာြ်ဖမြ်စွာ အရကာြ်အထည် 

ရြာ်နိုြ်ခဲ့သည့် Zindagii Shoista (ဂုဏ်သိက္ခာေှိစွာ ရနထိုြ်ဖခြ်း) စီမံကိန်းရေါ်တွြ် တစ်စိတ်တစ်ရဒသအားဖြြ့် 

အရဖခခံထားေါသည်။ ထိုစီမံကိန်းသည် ဂျန်ဒါစံသတ်မှတ်ချက်များကို ရဖောြ်းလဲေန်၊ တန်းတူညီမျှမေှိသည့် အခွြ့် 

အာဏာဆက်နွှယ်မှုများကို ထိန်းညှိရေးေန် နှြ့် ရေါြ်းသြ်းဆက်ဆံရေးများ ရကာြ်းမွန်လာရစေန် အဓိကထား 

ရဆာြ်ေွက်သည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဖမန်မာနိုြ်ြံမှ ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းတွြ်မူ LGBTIQ+ များ၊ မသန်စွမ်းသူများ 

အတွက် အစီအစဉ်များ၊ ောသီရသွးရေါ်ဖခြ်း၊ လိြ်ေိုြ်းဆိုြ်ောနှြ့် မျ ိုးဆက်ေွားကျန်းမာရေး (SRH) ကိစ္စများအား 

မရဖောအေ်ရသာ၊ မရဆွးရနွးအေ်ရသာအောများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားမှုများကို ရဖောြ်းလဲေန် လုေ်ရဆာြ်ဖခြ်း 

အစီအစဉ်များ ထေ်မံထည့်သွြ်းထားေါသည်။ ထိုအစီအစဉ်များအား အမျ ိုးသားများရော၊ အမျ ိုးသမီးများအတွက်ေါ 

စီစဉ်ဖေုလုေ်ရေးေါသည်။ ရန့စဉ်ရဖောြ်းလဲမှုဆိုြ်ော ညွှန်ဖေမှုများ (everyday peace indicators) ရလ့ကျြ့်ခန်းနှြ့် 

တစ်ရန့တာအချနိ် (၂၄) နာေီအား အမျ ိုးသမီးများနှြ့် အမျ ိုးသားများ မည်သို့အသုံးဖေုရကကာြ်း ဇယားဆွဲဖခြ်း 

ရလ့ကျြ့်ခန်းနှစ်ခုကိုလည်း ထေ်ရဆာြ်းထည့်သွြ်းေါသည်။ 

‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းအား အလွန်အမြ်းခက်ခဲသည့်အရဖခအရနများရအာက်တွြ် အရကာြ်အထည်ရြာ်ခဲ့ေေါသည်။ 

စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်ရနသည့် ကာလတစ်ရလျှာက်လုံးတွြ် နိုြ်ြံသည် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို 

ခံရနေငေီး အထူးသဖြြ့် ၂ဝ၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လမှ ဩဂုတ်လအတွြ်း စတုတ္ထလှိုြ်း ရိုက်ခတ်ချနိ်သည် အဆိုးဆုံး ဖြစ်ေါသည်။ 

ဤစီမံကိန်း စတြ်ချနိ် ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် ဇွန်လတွြ် ေန်ကုန်နှြ့် ေခိုြ်တို့၌ ရလာ့ရဒါြ်းများ တြ်းကျေ်စွာ ချထားေါသည်။ 

ကိုရိုနာဗိုြ်းေေ်စ် ကမ္ဘာ့ကေ်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်မှုများသည် ၂ဝ၂၁ ခုနှစ် ရြရြါ်ဝါေီလ အာဏာသိမ်းမှု ရနာက်ေိုြ်း 

ရေါ်ရေါက်လာသည့် နိုြ်ြံရေး အကျေ်အတည်းရကကာြ့် ေို၍ဖေြ်းထန်ဆိုးေွားခဲ့ေါသည်။ အြ်တာနက် နှြ့် မိုဘိုြ်းြုန်း 

ချတိ်ဆက်မှုများ မကကာခဏဖေတ်ရတာက်ဖခြ်းနှြ့် ဆန္ဒထုတ်ရြာ်မှုများ၏ ရနာက်ဆက်တွဲ ဘဏ်စနစ်များ ယိုြ်နဲ့သွား 

သဖြြ့် ရြွသားစီးဆြ်းမှုများ ဆိုးေွားစွာ ရနှာြ့်ရနှးေေ်တန့် သွားဖခြ်းတို့ရကကာြ့်  စီမံကိန်းလုေ်ြန်းများ ရဆာြ်ေွက်မှုသည် 

လုံခခုံရေးအေ အန္တောယ်ကကီးမားငေီး လက်ရတွ့လုေ်ကိုြ်ေသည်မှာလည်း အလွန်ခက်ခဲခဲ့ေါသည်။   

စီမံကိန်းငေီးဆုံးငေီးရနာက် မကကာမီ ရဆာြ်ေွက်ခဲ့သည့် ဤသုံးသေ်ရလ့လာမှုအေ ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းသည် 

အနည်းဆုံးအရနဖြြ့် ရေတိုကာလတွြ် စီမံကိန်းေည်မှန်းချက်များ ဖေည့်မီရအာြ် ရအာြ်ဖမြ်စွာ ရဆာြ်ေွက်နိုြ်ခဲ့ရကကာြ်း 

ရတွ့ေှိေေါသည်။ စီမံကိန်းသည် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူများ၏ အရဖခခံစိတ်ထားများအား မည်သည့်အတိုြ်းအတာအထိ 

အမှန်တကယ် ရဖောြ်းလဲရစနိုြ်ခဲ့ရကကာြ်းကို တိုြ်းတာေန်မှာမူ ခက်ခဲေါသည်။ အထူးသဖြြ့် ရဖြဆိုသူအချ ို ့သည် 

လူမှုရေးအေ တစ်ဘက်သား သရဘာကျမည်ထြ်သည့် အရဖြများကို ရေွးရဖြဖခြ်းများ ေှိနိုြ်ေါသည်။ သို့ရစကာမူ 

ေါဝြ်တက်ရောက်ခဲ့သူများက ဤစီမံကိန်းသည် အသုံးဝြ်ငေီး ရဆာြ်ေွက်သြ့်သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု 

ဆုိကကေါသည်။ ရတွ့ဆံုရမးဖမန်းမှုများအေ ဤစီမံကိန်းသည် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူများအား အရေးကကီးသည့် ဘဝတွက်တာ 
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ကျွမ်းကျြ်စောများကို ေေှိရစခဲ့ငေီး ောသီရသွးရေါ်မှု၊ LGBTIQ+ နှြ့် ရေါြ်းသြ်းဆက်ဆံရေးများအရကကာြ်း ရတွးရတာ 

ဆြ်ဖခြ်ဖြစ်ရအာြ် လုေ်ရဆာြ်ရေးနိုြ်ခဲ့သည်မှာ ထြ်ေှားရနေါသည်။  

စစ်တမ်းရဖြဆိုရေးသည့် စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်ခဲ့သူများ၏ ဆန်းစစ်သုံးသေ်ချက်အေ  ဤစီမံကိန်းရအာြ်ဖမြ်ေဖခြ်း၏ 

အရေးကကီးသည့် အရကကာြ်းေြ်းတစ်ခုမှာ စီမံကိန်းေံ့ေိုးသူများရကကာြ့်ဖြစ်ရကကာြ်း သိေှိေေါသည်။ စီမံကိန်းေံ့ေိုးသူများက 

၎ြ်းတို့အား ရလးစားစွာ ဆက်ဆံေုံ၊ ၎ြ်းတို့ရဖောသည်များကို ဂရုတစိုက်နားရထာြ်ရေးေုံ၊ ရကာြ်းစွာ နားလည်ရအာြ် 

ေှြ်းဖေရေးေုံတို့ကို စစ်တမ်းရဖြဆိုသူများက ချးီကျူးရဖောဖေကကေါသည်။ အစီအစဉ်များကို အရဖခအရနနှြ့် ကိုက်ညီ၍ 

နားလည်လွယ်ရအာြ် စီစဉ်ထားဖခြ်းကိုလည်း ၎ြ်းတို့က နှစ်သက်သရဘာကျကကေါသည်။ စီမံကိန်း၏ သဏ္ဍာန်တူ 

သရုေ်ရဆာြ်ဖခြ်း (role plays) နှြ့် အဖခားရသာ အဖေန်အလှန်ရဆွးရနွးရမးဖမန်းရဖောဆိုသည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း 

အလွန်နှစ်သက်ကကသဖြြ့် အနာဂတ်တွြ် ရဆာြ်ေွက်မည့် စီမံကိန်းများတွြ်လည်း ထိုအစီအစဉ်များကို အဓိကထား 

ထည့်သွြ်းသြ့်ေါသည်။

    

‘ရဖောကကမယ်’ သြ်ရိုးတွြ် ထည့်သွြ်းလုေ်ရဆာြ်ခဲ့သည့် တီထွြ်ဆန်းသစ်မှုများသည် အတိုြ်းအတာအမျ ိုးမျ ိုးဖြြ့် 

ရအာြ်ဖမြ်မှု ေခဲ့ေါသည်။ ရဖြဆိုသူများက ောသီရသွးရေါ်ဖခြ်းနှြ့်ဆက်စေ်သည့် ကျန်းမာရေးဆိုြ်ော အစီအစဉ်နှြ့် 

SRH အစီအစဉ်များသည် အရေးကကီးသလို အကျ ိုးလည်း ေှိရကကာြ်း၊ ထိုအစီအစဉ်များကို ဆက်လက် လုေ်ရဆာြ်သြ့် 

ရကကာြ်း ရဖောေါသည်။ LGBTIQ+ အစီအစဉ်များကို သြ်ရိုးတွြ် ထည့်သွြ်းဖခြ်းသည်လည်း အလွန်ရကာြ်းမွန်ငေီး 

အထူးသဖြြ့် ေါဝြ်တက်ရောက်သည့် LGBTIQ+ များကိုယ်တိုြ် ၎ြ်းတို့၏ အရတွ့အကကုံများကို မျှရဝရေးနိုြ်လျှြ် 

ေိုရကာြ်းေါသည်။

စီမံကိန်းတွြ် မသန်စွမ်းသူများလည်း ေါဝြ်ခွြ့်ေရအာြ် လုေ်ရဆာြ်ေန် ေည်ေွယ်ခဲ့ငေီး မသန်စွမ်းသူများအတွက် 

ရဆာြ်ေွက်ရေးရနသည့် အြွဲ့အစည်းအချ ို ့နှြ့် ဆက်သွယ်ခဲ့ရသာ်လည်း မရအာြ်ဖမြ်ခဲ့ေါ။ ထိုအတွက် ကကုံရတွ့ေသည့် 

အတားအဆီးများထဲမှ အချ ို ့မှာ သွားရေးလာရေးအခက်အခဲနှြ့် လက်လှမ်းမမီမှု၊ လက်သ  ရကဂတဖေဘာသာစကားဖြြ့် 

ဘာသာဖေန်ရေးေန် ေန်ေုံရြွ လုံရလာက်စွာ မေှိမှုတို့ ဖြစ်ေါသည်။    

အနာဂတ်တွြ် ဤစီမံကိန်းအား ထေ်မံအရကာြ်အထည်ရြာ်ရသာအခါ စီမံကိန်းကာလကို ရသရသချာချာ စဉ်းစား 

ဆုံးဖြတ်၍ သတ်မှတ်သြ့်ေါသည်။ အရကကာြ်းအောအမျ ိုးမျ ိုးအား လွှမ်းခခုံနိုြ်ေန်နှြ့် အစီအစဉ်တစ်ခုနှြ့် တစ်ခုကကား 

အချနိ်ေို၍ဖခားရေးနိုြ်ေန် စီမံကိန်းကာလအား တိုးဖမှြ့်နိုြ်ေါသည်။ ရနာက်တစ်နည်းမှာ ရဆွးရနွးမည့် အရကကာြ်းအော 

ရခါြ်းစဉ်များကို ရလျှာ့ချဖခြ်း ဖြစ်ေါသည်။ စီးေွားရေးစွမ်းရဆာြ်ေည် ဖမှြ့်တြ်ရေးဖခြ်းသည် လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းများ 

အဓိက ေြ်ဆိုြ်ကကုံရတွ့ရနေသည့် ြွဲ့စည်းေုံဆိုြ်ော၊ စနစ်ေိုြ်းဆိုြ်ော စိန်ရခါ်မှုများကို ကိုြ်တွယ်ရဖြေှြ်းရေးေန် 

အရထာက်အကူဖေုငေီး အကျ ိုးခံစားခွြ့်ေိှသူများနှြ့်လည်း ရေေှည်ထိရတွ့ ဆက်သွယ်ရဆာြ်ေွက်သွားနုိြ်မည်ဖြစ်သဖြြ့်  

အနာဂတ်စီမံကိန်းများ၊ လုေ်ြန်းများတွြ် ထိုအစိတ်အေိုြ်းကို ထည့်သွြ်းရဆာြ်ေွက်ေန် အကကံဖေုေါသည်။
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၁။ နိဒါန်း

၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှ စတြ်၍ International Alert သည် နိုြ်ြံတွြ် ကျားမတန်းတူညီမျှမှု ဖမှြ့်တြ်ရေးအတွက် ဖေည်တွြ်းမှ 

မိတ်ြက်များနှြ့် အနီးကေ်လက်တွဲ ရဆာြ်ေွက်လာခဲ့ေါသည်။ အထူးသဖြြ့် အမျ ိုးသမီးများနှြ့် မိန်းကရလးြယ်များ၏ 

အခွြ့်အရေးများ၊ မတူကွဲဖေားသည့် လိြ်ေိုြ်းဆိုြ်ော တိမ်းညွှတ်မှု၊ လိြ်ဝိရသသခံယူမှုနှြ့် ထုတ်ရြာ်ဖေသမှု၊ လိြ် 

လက္ခဏာအမှတ်အသား (SOGIESC) ေှိကကသူများ၏ အခွြ့်အရေးများအတွက် ရဆာြ်ေွက်ရေးေါသည်။ 1 

ဖမန်မာနိုြ်ြံတွြ် လုေ်ရဆာြ်ရနသည့် လုေ်ြန်းများတွြ် ရယာက်ျားေီသမှုလက္ခဏာများနှြ့် စေ်လျဉ်း၍ ထားေှိရသာ 

ရမျှာ်လြ့်ချက်များ၊ သရဘာထားအဖမြ်များ ရဖောြ်းလဲရစရေး၊ နိုြ်ြံ၏ ရနောရဒသအမျ ိုးမျ ိုးတွြ် ေဋိေက္ခနှြ့် ရယာက်ျား 

ေီသမှု လက္ခဏာများကကား အဖေန်အလှန်သက်ရောက်မှုအား သုရတသန ဖေုရလ့လာမှု2၊ လက်နက်ကိုြ် ေဋိေက္ခနှြ့်          

ရနေေ်စွန့်ခွာရေှေ့ရဖောြ်းမှုတို့ ဖြစ်ေွားရနသည့်အရဖခအရနတွြ် ရယာက်ျားေီသမှု လက္ခဏာဆိုြ်ောကိစ္စများနှြ့် 

မသန်စွမ်းမှုတို့အား ရလ့လာဆန်းစစ်မှု၊3 ကိုဗစ်-၁၉ ကေ် ရောဂါကာလအတွြ်း ကျားမအရဖခဖေုအကကမ်းြက်မှု (GBV) 

ရလျှာ့ချရေးအတွက် အမျ ိုးသားများကို ဦးတည်သည့် အစီအစဉ်များအား အဓိကထား ရဆာြ်ေွက်ေါသည်။4 

International Alert သည် အဖခားရသာ နိုြ်ြံများတွြ်လည်း လုေ်ြန်းများ ရဆာြ်ေွက်ရနငေီး GBV ရလျှာ့ချရေးအတွက် 

ဂျန်ဒါဆက်နွှယ်မှုများနှြ့် စံသတ်မှတ်ချက်များကို ရဖောြ်းလဲရေးေန် ေည်ေွယ်သည့် နည်းလမ်းများဖြြ့် ချဉ်းကေ် 

ရဆာြ်ေွက်ေါသည်။ အရအာြ်ဖမြ်ဆုံး အစီအစဉ်များထဲမှ တစ်ခုမှာ တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုြ်ြံတွြ် ရဆာြ်ေွက်သည့်  

Zindagii Shoista (ဂုဏ်သိက္ခာဖြြ့် ရနထိုြ်ဖခြ်း) စီမံကိန်း ဖြစ်ေါသည်။ ထိုစီမံကိန်းသည် စီမံကိန်းရဆာြ်ေွက်ခဲ့သည့် 

လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းများအတွြ်းေှိ အကကမ်းြက်မှုများအား ထိရောက်စွာ ရလျှာ့ချနိုြ်ခဲ့ငေီး ေလဒ်များ ရေေှည်တည်တံ့မှု 

ေှိရစေန် ရဆာြ်ေွက်နိုြ်ခဲ့သည့်အဖေြ် ရနာက်ထေ် ေလဒ်ရကာြ်းတစ်ခုကိုလည်း မေည်ေွယ်ဘဲ ေေှိခဲ့ေါသည်။        

ထိုေလဒ်မှာ လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းများအတွြ်း လူမှုသဟဇာတဖြစ်မှု တိုးတက်ဖမြ့်မားလာဖခြ်းေြ် ဖြစ်ေါသည်။5 

ရဖောကကမယ် (Let’s talk) စီမံကိန်းဒီဇိုြ်းသည် အဆိုေါ Zindagii Shoista စီမံကိန်းကို အရဖခခံ၍ လိုက်ရလျာညီရထွ 

ဖြစ်ရအာြ် ဖေြ်ဆြ်ရဖောြ်းလဲထားဖခြ်း ဖြစ်ေါသည်။  

ဤအစီေြ်ခံစာတွြ် ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်း၏ ရနာက်ခံအချက်အလက်များ၊ သုရတသနရမးခွန်းများ၊ အသုံးဖေုသည့် 

နည်းစနစ်များအရကကာြ်း အနှစ်ချုေ်နှြ့် စီမံကိန်းအား သုံးသေ်ရလ့လာမှုမှ အဓိကရတွ့ေှိချက်များကို တြ်ဖေထားငေီး 

ရနာက်ဆုံးတွြ် သုံးသေ်ရဆွးရနွးမှုတစ်ခုနှြ့်အတူ အကကံဖေုချက်များကို တြ်ဖေ၍ နိဂုံးချုေ်ထားေါသည်။ 

1 မတူကွဲဖေားသည့် SOGIESC ေှိသူများအား LGBTIQ+ (အမျ ိုးသမီးအချြ်းချြ်းစိတ်ဝြ်စားသူ၊ အမျ ိုးသားအချြ်းချြ်း စိတ်ဝြ်စားသူ၊ လိြ်တူ လိြ်ကွဲနှစ်မျ ိုးစလုံးအား 

စိတ်ဝြ်စားသူ၊ လိြ်ရဖောြ်းသူ၊ ကျား/မ လိြ်ဝိရသသ မထြ်ေှားသူ၊ ရယာက်ျားမှမိန်းမသို့/ မိန်းမမှရယာက်ျားသို့ နှစ်သက်ဖခြ်းတို့နှြ့် မတူကွဲဖေားရသာ လိြ်စိတ်တိမ်း 

ညွှတ်မှု ခံယူချက်ေှိသူနှြ့် အဖခား) ဟူသည့် အတိုရကာက်စကားလုံး သို့မဟုတ် အနည်းြယ်စီ ကွဲဖေားသည့် စကားလုံးများကို အသုံးဖေု၍လည်း ေည်ညွှန်း ရခါ်ရဝါ်ရလ့ 

ေှိေါသည်။ 

2  Naujoks, Jana and Thandar Ko, Myat (2018) Behind the masks – Masculinities, gender, peace and security in Myanmar. (မျက်နှာြုံးများ၏ 

ရနာက်ကွယ် - ဖမန်မာနိုြ်ြံေှိ ရယာက်ျားေီသမှုလက္ခဏာများ၊ ဂျန်ဒါ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှြ့် လုံခခုံရေး)၊ Yangon: International Alert.

3  Lawn, Dan Seng and Naujoks, Jana (2018). Conflict impacts on gender and masculinities expectations on people with disabilities in Kachin 

state. (ကချြ်ဖေည်နယ်ေှိ မသန်စွမ်းသူများအရေါ် ဂျန်ဒါနှြ့် ရယာက်ျားေီသမှု ဆိုြ်ောရမျှာ်လြ့်ချက်များနှြ့် စေ်လျဉ်းရသာ ေဋိေက္ခ၏ သက်ရောက်မှုများ) Myitkyina/

Yangon: Kachinland Research Centre and International Alert.

4 https://www.international-alert.org/myanmar-covid-19-family-violence-support-english နှြ့် https://www.facebook.com/thinbarlutemalae?_

rdc=1&_rdr 

5  Mastonshoeva, Subhiya, Shahribonu Shonasimova, Parvina Gulyamova, Rachel Jewkes, Nwabisa Shai, Esnat Chirwa and Henri Myrttinen (2019). 

Zindagii Shoista/Living With Dignity - Mixed-methods evaluation of intervention to prevent violence against women in Tajikistan (ဂုဏ်သိက္ခာဖြြ့် 

ရနထိုြ်ဖခြ်း - တာဂျစ်ကစ္စတန်ေှိ အမျ ိုးသမီးများအရေါ် အကကမ်းြက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ရဆာြ်ေွက်ချက်အား နည်းစနစ်အမျ ိုးမျ ိုးဖြြ့် သုံးသေ် ဆန်းစစ်ဖခြ်း)၊ 

London/Dushanbe: International Alert. 

International Alert |  7 



  

(၂) ‘သပြာကကမယ်’ စီမံကိန်း၏ သနာက်ခံ 

ဖမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းကို International Alert မှ ဖေည်တွြ်းအြွဲ့အစည်းနှစ်ခုဖြစ်သည့် ြန်တီးအိမ် 

(PTE)၊ ရောြ်ဖခည်သစ် (YCT) တို့နှြ့် ေူးရေါြ်း၍ ၂ဝ၂ဝ ဖေည့်နှစ် ဇွန်လမှ ၂ဝ၂၁ ခုနှစ် ဒီဇြ်ဘာလအထိ ၁၈ လရကျာ်ကကာ 

အရကာြ်အထည်ရြာ်ခဲ့ေါသည်။6    

ကနဦးတြွ ်စမီကံနိ်းအား ေနက်နုတ်ိြု်းရဒသကကီး၊ ေခဲူးတိြု်းရဒသကကီးနြှ့ ်ေခိြုဖ်ေညန်ယတ်ိုတ့ြွ ်အရကာြအ်ထညရ်ြာေ်န ်

စီစဉ်ခဲ့ေါသည်။ သို့ရသာ် ကိုဗစ်-၁၉ ကန့်သတ်ချက်များနှြ့် ၂ဝ၂၁ ခုနှစ် ရြရြါ်ဝါေီလ (၁) ေက်ရန့ ရနာက်ေိုြ်း ဖြစ်ရေါ် 

လာသည့် နိုြ်ြံရေးအကျေ်အတည်းနှြ့်စေ်လျဉ်းသည့် လုံခခုံရေးအရဖခအရနတို့ရကကာြ့် ေဲခူးတိုြ်းရဒသကကီးအတွြ်း 

အရကာြ်အထည်ရြာ်မှုများကို ေေ်ဆိုြ်းခဲ့ေေါသည်။ အငေီးသတ်တွြ် စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်နိုြ်ခဲ့သည့် 

ရနောများမှာ ေန်ကုန်တိုြ်းရဒသကကီးေှိ ရဒါေုံနှြ့် မဂဂလာဒုံငမို့နယ်၊ ေခိုြ်ဖေည်နယ်ေှိ သစ်ကနက်နှြ့် ေျားလည်ရချာြ်း 

ရကျးေွာတို့ ဖြစ်ေါသည်။ စီမံကိန်းတွြ် စုစုရေါြ်း အမျ ိုးသမီး ၇၈ ဦး (ေခိုြ်မှ ၄၈ ဦး၊ ေန်ကုန်မှ ၃ဝ ဦး) နှြ့် အမျ ိုးသား 

၅၆ ဦး (ေခိုြ်မှ ၃၈ ဦးနှြ့် ေန်ကုန်မှ ၁၈ ဦး) ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက် ခဲ့ေါသည်။ 

စီမံကိန်းတွြ် ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ေခိုြ်လူမျ ိုး (ေျားလည်ရချာြ်း) အများစုနှြ့် 

ကမန်မွတ်စလြ် (သစ်ကနက်) အများစု ဖြစ်ကကငေီး ေန်ကုန်မှ ေါဝြ်သူအများစုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာလူမျ ိုးများ 

ဖြစ်ေါသည်။ ေန်ကုန်မှ စိတ်တူကိုယ်တူေါဝြ်ကကသူများထဲတွြ် ြယ်ေွယ်ရသာ အမျ ိုးသားအများစုသည် မတူကွဲဖေားရသာ 

လိြ်ေိုြ်းဆိုြ်ော တိမ်းညွှတ်မှုနှြ့် လိြ်ဝိရသသခံယူမှု အမျ ိုးမျ ိုးေှိသူများ ဖြစ်ကကေါသည်။7 စီမံကိန်းတွြ် ဟိန္ဒူနှြ့် 

ခေစ်ယာန်၊ ငမို၊ ခမီ၊ မွန်၊ ချြ်း၊ စသည်တို့အေါအဝြ် အဖခားရသာ တိုြ်းေြ်းသားလူမျ ိုးများနှြ့် အဖခားဘာသာကိုးကွယ်သူ 

များလည်း ေါဝြ်ေါသည်။ 

‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းတွြ် မသန်စွမ်းသူများလည်း ေါဝြ်ခွြ့်ေရအာြ် လုေ်ရဆာြ်မည်ဟု ေည်ေွယ်ကာ မသန်စွမ်းသူများ 

အတွက် ရဆာြ်ေွက်ရေးရနသည့် အြွဲ့အစည်းအချ ို ့နှြ့် ဆက်သွယ်ခဲ့ရသာ်လည်း မရအာြ်ဖမြ်ခဲ့ေါ။ ကကုံရတွ့ေသည့် 

အတားအဆီးများထဲတွြ် သွားရေးလာရေးအခက်အခဲနှြ့် လက်လှမ်းမီမှု အခက်အခဲအဖေြ် လက်သ ရကဂတဖေ 

ဘာသာစကားဖြြ့် ဘာသာဖေန်ရေးေန် ေန်ေုံရြွ လုံရလာက်စွာ မေှိဖခြ်းတို့ ေါဝြ်ေါသည်။  

စီမံကိန်းသည် အရဖခခံလူတန်းစားများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွြ့်အရေးများ၊ ေုံစံအမျ ိုးမျ ိုး ကွဲဖေားနိုြ်သည့် 

ရယာက်ျားေီသမှု လက္ခဏာများနှြ့် တန်းတူညီမျှမှုတို့အရေါ် ရလးစားမှုဖမှြ့်တြ်ရေးနှြ့် ဖမန်မာနိုြ်ြံတစ်ဝှမ်းေှိ 

အမျ ိုးသမီးအခွြ့်အရေးများအတွက် လုေ်ရဆာြ်ရနရသာ အြဲွ့အစည်းများမှ လုေ်ရဆာြ်ရနသည့် အမျ ိုးသမီးများအတွက် 

ဦးတည်ရသာ လုေ်ြန်းအများအဖေားကို အားဖြည့်ရေးေန် ေည်ေွယ်ေါသည်။ ထို့အဖေြ် ရယာက်ျားေီသမှု လက္ခဏာများနှြ့် 

စေ်လျဉ်း၍ အရတွးအရခါ်နှြ့် ကျြ့်သုံးမှုများ ရဖောြ်းလဲရေး (transformative masculinities) လုေ်ရဆာြ်မှုများမှ 

ေေှိသည့် အရတွးအဖမြ်သစ်များ၊ အချက်အလက်အသစ်များနှြ့် အရတွ့အကကုံသစ်များအား ဖေည်တွြ်းနှြ့် နိုြ်ြံတကာ 

လုေ်ရဆာြ်သူများထံ မျှရဝေံ့ေိုးရေးဖခြ်းဖြြ့် ဖမန်မာနိုြ်ြံေှိ ကျားမတန်းတူညီမျှရေး၊ လူမှုသဟဇာတဖြစ်ရေးနှြ့်              

ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ရဆာက်မှုကဏ္ဍများေှိ ေိုမိုကျယ်ဖေန့်သည့် လုေ်ြန်းများကို အရထာက်အကူဖေုနိုြ်ေန်လည်း 

ေည်ေွယ်ေါသည်။

6 သြ်ရိုးညွှန်းတမ်းအား International Alert ဖမန်မာမှ ရတာြ်းယူေေှိနိုြ်ေါသည်။

7 အမျ ိုးသားအချြ်းချြ်း စိတ်ဝြ်စားသူ အမျ ိုးသားြယ်များ၊ ဆန့်ကျြ်ဘက်လိြ်ကဲ့သို့ ဝတ်စားဆြ်ယြ်သူ အမျ ိုးသားြယ်များ/ လိြ်ရဖောြ်းအမျ ိုးသမီးြယ်များ အများစု 

ေါဝြ်ေါသည်။ 
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စီမံကိန်းတွြ် အသုံးဖေုခဲ့သည့် ချဉ်းကေ်ေုံနည်းလမ်းသည် ရယာက်ျားေီသမှုလက္ခဏာများနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ ကျားမ 

သာတူညီမျှမှု ကို ေိုမိုလက်ခံနားလည်မှုနှြ့် ကျြ့်သုံးမှုများကို ဖမှြ့်တြ်အားရေးေန်၊ အားလုံးေါဝြ်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှုေှိရသာ 

မိသားစုအသိုက်အဝန်း၊ ေေ်ေွာလူမှုအြွဲ့အစည်းနှြ့် ဆက်ဆံရေးများ (မိသားစုအား ဖေုစုရစာြ့်ရေှာက်သည့်၊ အိမ်ရထာြ် 

ထိန်းသိမ်းသည့် အလုေ်များတွြ် အမျ ိုးသားများ ေိုမိုေါဝြ်ကူညီလာရေးအေါအဝြ်) ရေါ်ထွန်းလာရေး အားရေးကူညီေန်၊ 

GBV အကကမ်းြက်မှုများနှြ့် လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းများကကား ေဋိေက္ခဖြစ်ေွားမှုများကို ရလျှာ့ချေန်၊ တန်းတူေည်တူများကကား 

ေဋိေက္ခနှြ့် ခွဲဖခားဆက်ဆံမှုများ ရလျှာ့ချေန်၊ အမျ ိုးသမီးများ၊ LGBTIQ+ များ၊ တိုြ်းေြ်းသားနှြ့် ဘာသာရေး 

လူနည်းစုများ၊ မသန်စွမ်းသူများအရေါ် ခွဲဖခားဖခြ်းအေါအဝြ် ခွဲဖခားဆက်ဆံသည့် စိတ်သရဘာထားများနှြ့် အရလ့အထ 

များအား ရလျှာ့ချေန် ကကိုးေမ်းရဆာြ်ေွက်သည့် နည်းလမ်းများ ဖြစ်ေါသည်။ “တစ်ြက်သား” ကို ဆန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်ဖခြ်း 

သို့မဟုတ် အသာစီးယူဖခြ်းများအစား အဖေုသရဘာရဆာြ်ရသာ၊ အားလုံးေါဝြ်ရစရသာ လုေ်ရဆာြ်မှုများမှတစ်ဆြ့် 

လူတစ်ဦးချြ်းစီနှြ့် လူအုေ်စုများ၏ မိမိကိုယ်ကိုရလးစားမှု၊ အချြ်းချြ်းရလးစားမှု၊ ချစ်ခြ်စည်းလုံးမှုတို့ကို ဖမှြ့်တြ် 

အားရေးေန် ေည်ေွယ်ဖခြ်း ဖြစ်ေါသည်။ 

‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းအား အလွန်အမြ်းခက်ခဲသည့် အရဖခအရနများရအာက်တွြ် အရကာြ်အထည်ရြာ်ခဲ့ေေါသည်။ 

စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်ရနသည့် ကာလတစ်ရလျှာက်လုံးတွြ် နိုြ်ြံသည် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို 

ခံရနေငေီး အထူးသဖြြ့် ၂ဝ၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လမှ ဩဂုတ်လအတွြ်း စတုတ္ထလှိုြ်း ရိုက်ခတ်ချနိ်သည် အဆိုးဆုံး ဖြစ်ေါသည်။ 

သို့ရသာ် စီမံကိန်းစတြ်ချနိ် ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် ဇွန်လကေြ် ေန်ကုန်နှြ့် ေခိုြ်တို့၌ ရလာ့ရဒါြ်းများ တြ်းကျေ်စွာ ချထားဖခြ်း 

ရကကာြ့် စီမံ ကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်မှုတွြ် အဟန့်အတားများ ကကုံရတွ့ခဲ့ေေါသည်။ ကိုရိုနာဗိုြ်းေေ်စ် ကေ် ရောဂါ၏ 

ရိုက်ခတ်များသည် ၂ဝ၂၁ ခုနှစ် ရြရြါ်ဝါေီလ အာဏာသိမ်းမှုရနာက်ေိုြ်း ရေါ်ရေါက်လာသည့် နိုြ်ြံရေးအကျေ်အတည်း 

ရကကာြ့် ေို၍ ဖေြ်းထန် ဆိုးေွားခဲ့ေါသည်။ အြ်တာနက်နှြ့် မိုဘိုြ်းြုန်း ချတိ်ဆက်မှုများ မကကာခဏဖေတ်ရတာက်ဖခြ်းနှြ့် 

ဆန္ဒထုတ်ရြာ်မှုများ၏ ရနာက်ဆက်တွဲ ဘဏ်စနစ်များ ယိုြ်နဲ့သွားမှုနှြ့်အတူ ရြွသားစီးဆြ်းမှုများ ဆိုးေွားစွာ         

ရနှာြ့်ရနှးေေ်တန့်သွားဖခြ်းတို့ရကကာြ့်  စီမံကိန်းလုေ်ြန်းများ ရဆာြ်ေွက်မှုသည် လုံခခုံရေးအေ အန္တောယ်ကကီးမားငေီး 

လက်ရတွ့ လုေ်ကိုြ်ေသည်မှာလည်း အလွန်ခက်ခဲခဲ့ေါသည်။   

အဆိုေါအရဖခအရနများသည် စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်မှုအရေါ် မလွဲမရသွသက်ရောက်မှု ေှိခဲ့ေါသည်။ 

အထူးသဖြြ့် ေန်ကုန်တွြ် သက်ရောက်မှု ေိုဖေြ်းထန်ငေီး စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်သူများ ဆက်လက်ေါဝြ်နိုြ်ဖခြ်း မေှိဘဲ 

နှုတ်ထွက်သွားမှုကလည်း ကကီးမားသည့် သက်ရောက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ေါသည်။ ဤသည်နှြ့်ေတ်သက်၍ အခက်ခဲဆုံး 

အေိုြ်းမှာ မဂဂလာဒုံငမို့နယ်ေှိ သက်ကကီးအမျ ိုးသားအုေ်စုဖြစ်သည်။ ၎ြ်းအုေ်စုတွြ် မူလေါဝြ်သူများအားလုံးသည် 

ဝြ်ရြွေ အလုေ်မေှိရတာ့ဖခြ်း နှြ့် အကကမ်းြက်မှုများ ဖမြ့်တက်လာသဖြြ့် လုံခခုံရေးအတွက် စိုးေိမ်မှုများရကကာြ့်  

ထိုငမို့နယ်မှ ထွက်ခွာသွားကကသဖြြ့် အသစ် သက်ကကီးအမျ ိုးသားများနှြ့်စီမံကိန်းလုေ်ြန်းများကို ဖေန်စေဖခြ်း ဖြစ်သည်။ 

ရဒါေုံငမို့နယ်တွြ်လည်း လုံခခုံရေးရကကာြ့် အမျ ိုးသမီးတချ ို ့သည် ရနေေ်မှ စွန့်ခွာကာ အဖခားရဒသများသို့ ရဖောြ်းရေှေ့ 

ေသဖြြ့် သက်ကကီးအမျ ိုးသမီးအုေ်စုဝြ်များအား စီမံကိန်းတွြ် ဆက်လက်ေါဝြ်ရအာြ် ထိန်းထားနိုြ်ေန် ခက်ခဲခဲ့ေါသည်။ 

ကျန်ခဲ့သည့် အမျ ိုးသမီးကကီးများက နှုတ်ထွက်သွားသူများရနောတွြ် အစားထိုးေန် ၎ြ်းတို့၏ မိတ်ရဆွများ၊ မိသားစု 

ရဆွမျ ိုးများနှြ့် အိမ်နီးချြ်းများကို စည်းရုံးရေးနိုြ်ခဲ့ေါသည်။ စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်သူအချ ို ့သည် လုံခခုံရေးအတွက် 

စိုးေိမ်ဖခြ်းရကကာြ့် အချ ို ့အစီအစဉ်များတွြ် မေါဝြ်နိုြ်ေါ။ အထူးသဖြြ့် မတူကွဲဖေားသည့် SOGIESC ေှိရသာ အမျ ိုးသား 

ြယ်များသည် လုံခခုံရေးတေ်ြွဲ့ဝြ်များ၏ ၎ြ်းတို့အရေါ် ေစ်မှတ်ထား တားဆီးစစ်ရဆးမှုများနှြ့် ေြ်ဆိုြ်ကကုံရတွ့ေမည်ကို 

ရကကာက်ေွံ့ကကေါသည်။ မဂဂလာဒုံငမို့နယ်နှြ့် ရဒါေုံငမို့နယ်တို့တွြ် စီမံကိန်းရဆာြ်ေွက်ေန်ရနောနှြ့် စေ်လျဉ်း၍လည်း 

စိန်ရခါ်မှုများ ကကုံရတွ့ခဲ့ေေါသည်။ မဂဂလာဒုံတွြ် သြ်တန်းများအား ဘုန်းကကီးရကျာြ်းတစ်ခုတွြ် ကျြ်းေဖခြ်း ဖြစ်ော 

ရကျာြ်းထိုြ်ဆောရတာ်က သြ်တန်းသားအသစ်များ လာရောက်မည်ကို ခွြ့်ဖေုလိုဖခြ်း မေှိခဲ့ေါ။ ရဒါေုံတွြ်လည်း 

သြ်တန်းများအတွက် မူလအသုံးဖေုေန်ောထားသည့် ဟိုတယ်ခန်းမသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနမှ ခွြ့်ဖေုချက် 

လက်မှတ် မေှိသဖြြ့် အသုံးမဖေုနိုြ်ရတာ့ဘဲ ရနာက်ထေ်ဟိုတယ်တစ်ခုအား ေှာရြွခဲ့ရသာ်လည်း ထိုဟိုတယ်သည် 

သြ်တန်းသားများ ရနထိုြ်သည့်ရနောနှြ့် ရဝးကွာရနခဲ့ေါသည်။ 
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ယခြ်က ေေ်ေွာအရဖခဖေုလုေ်ြန်းများ ရဆာြ်ေွက်ခဲ့ြူးဖခြ်း မေှိသရလာက်ဖြစ်သည့် ေခိုြ်ဖေည်နယ်ေှိ စီမံကိန်းရဒသတွြ်မူ 

စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်မှုနှြ့် စေ်လျဉ်းသည့် စိန်ရခါ်မှုများသည် ေန်ကုန်ရလာက် မများဖေားေါ။ ရကျးေွာလူကကီး 

များက ၎ြ်းတို့ ေေ်ေွာြွံ့ငြိုးရေးအတွက် စိတ်အားထက်သန်စွာ အားရေးေံ့ေိုးကကငေီး ေွာသူေွာသားများကိုလည်း အစည်း 

အရဝးများ တက်ရောက်ကကေန် တိုက်တွန်းအားရေးကကေါသည်။ 

Stepping Stones နှင့်  Zindagii Shoista တို့အား ေိုက်သေောညီသွေ 
ပြင်ဆင်သပြာင်းေဲပခင်းနှင့် ‘သပြာကကမယ်’ စီမံကိန်း

‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းတွြ် အသုံးဖေုခဲ့ရသာ နည်းလမ်းသည် ယူဂန်ဒါနိုြ်ြံတွြ် အရကာြ်အထည်ရြာ်ခဲ့သည့်       

Stepping Stones ရမာ်ဒယ်ေုံစံရေါ်တွြ် အရဖခဖေုခဲ့ေါသည်။ ထိုစီမံကိန်းသည် မူလက HIV/AIDS အစီအစဉ်တစ်ခု 

ဖြစ်ရသာ်လည်း ရနာက်ေိုြ်းတွြ် GBV တားဆီးကာကွယ်ရေးအေါအဝြ် ရဖောြ်းလဲလာရသာ အရဖခအရနများနှြ့် 

လိုက်ရလျာညီရထွဖြစ်ရအာြ် ဖေြ်ဆြ်ရဖောြ်းလဲ၍ စီမံကိန်းကို အရကာြ်အထည်ရြာ်ခဲ့ေါသည်။ 

တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုြ်ြံတွြ်လည်း International Alert သည် Stepping Stones ရမာ်ဒယ်အား လိုက်ရလျာညီရထွ 

ဖေြ်ဆြ်ရဖောြ်းလဲ၍ Zindagii Shoista (ဂုဏ်သိက္ခာနှြ့် ရနထိုြ်ဖခြ်း)8 စီမံကိန်းကို ရအာြ်ဖမြ်စွာ အရကာြ်အထည် 

ရြာ်ခဲ့ေါသည်။ ထိုစီမံကိန်းတွြ် Stepping Stones မှ ဂျန်ဒါစံသတ်မှတ်ချက်များ ရဖောြ်းလဲရေးနှြ့် စီးေွားရေး 

စွမ်းရဆာြ်ေည် ဖမှြ့်တြ်ရေးအေိုြ်းများကို နမူနာယူ၍ ထည့်သွြ်းရဆာြ်ေွက်ခဲ့ေါသည်။ ထိုစီမံကိန်းအား (၁၅) လကကာ 

ရဆာြ်ေွက်ခဲ့ငေီး  GBV အား ၅ဝ% ခန့်နှြ့် အနီးကေ်ဆုံးကျွမ်းဝြ်သူမှ ဖေြ်းထန်သည့် အကကမ်းြက်မှုများကို ထို့ထက်     

ေိုများသည့် ောခိုြ်နှုန်းသို့ ရလျှာ့ချရေးနိုြ်ခဲ့ော မိသားစုဆက်ဆံရေးများကို များစွာတိုးတက်ရကာြ်းမွန်ရစခဲ့ငေီး 

ရြွရကကး မလုံရလာက်မှုနှြ့် စားနေ်ေိက္ခာ မြူလုံမှုတို့လည်း သိသိသာသာ ရလျှာ့နည်းသွားသဖြြ့် ကိုယ့်ဘဝကိုယ် 

ရကျနေ်မှုနှြ့် စိတ်ကျန်းမာရေျာ်ေှေြ်မှုတို့ များစွာ ဖမြ့်တက်လာခဲ့ေါသည်။ စီမံကိန်း ငေီးဆုံးငေီး (၁၅) လ အကကာတွြ် 

သုံးသေ်ရလ့လာမှု ရနာက်တစ်ခုကို ထေ်မံဖေုလုေ်ခဲ့ော စီမံကိန်းမှ ေလဒ်အများစုသည် ဆက်လက်တည်တံ့ရနငေီး 

စီမံကိန်းမှ ရမျှာ်မှန်းမထားသည့် ေေ်ေွာတွြ်း လူမှုသဟဇာတဖြစ်မှု ဖမြ့်မားလာဖခြ်းဟူသည့် ရကာြ်းကျ ိုးေလဒ် 

တစ်ခုလည်း ထွက်ရေါ်ခဲ့ရကကာြ်း ရတွ့ေှိေေါသည်။9

‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းသည် Zindagii Shoista စီမံကိန်း၏ ေထမအေိုြ်းဖြစ်ရသာ ဂျန်ဒါစံသတ်မှတ်ချက်များ 

ရဖောြ်းလဖဲခြ်း၊  တန်းတညူမီျှမေှသိည့ ် အခြွ့အ်ာဏာဆကန်ွှယမ်ှုများအား  ချနိည်ှရိေးဖခြ်းနြှ့ ်လမူှုရေါြ်းသြ်းဆကဆ်ရံေး 

ေညာ တိုးတက်ရစဖခြ်းတို့ ေါဝြ်သည့် အေိုြ်းကို နမူနာယူ ရဆာြ်ေွက်ခဲ့ေါသည်။ ထို့အဖေြ် ဖမန်မာနိုြ်ြံစီမံကိန်းတွြ် 

မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC ေှိသူများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှြ့် ောသီရသွးရေါ်ဖခြ်း၊ လိြ်ေိုြ်းဆိုြ်ောနှြ့် မျ ိုးဆက်ေွား 

ကျန်းမာရေး (SRH) ကိစ္စများအား မရဖောဆိုအေ်၊ မရဆွးရနွးအေ်ရသာ ကိစ္စများအဖြစ် လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ် 

ထားမှုကို ရချြျက်ေန် ဦးတည်သည့် အေိုြ်းများကိုလည်း ထေ်ရဆာြ်းထည့်သွြ်းခဲ့ေါသည်။ ထိုအစီအစဉ်များ၊ 

သြ်တန်းများကို အမျ ိုးသားများရော၊ အမျ ိုးသမီးများအတွက်ေါ စီစဉ်ဖေုလုေ်ရေးေါသည်။ ဖမန်မာနိုြ်ြံမှ စီမံကိန်းတွြ် 

ရနာက်ထေ်ရလ့ကျြ့်ခန်းနှစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွြ်းထားေါသည်။ တစ်ခုမှာ ရန့စဉ်ရဖောြ်းလဲမှုဆိုြ်ော ညွှန်ဖေမှုများ 

(everyday peace indicators)10 ဖြစ်ငေီး ရနာက်တစ်ခုမှာ အမျ ိုးသားများနှြ့် အမျ ိုးသမီးများအား ၎ြ်းတို့၏ တစ်ရန့တာ 

8 Mastonshoeva et al. 2019

9 Subhiya Mastonshoeva, Henri Myrttinen, Esnat Chirwa, Shahribonu Shonasimova, Parvina Gulyamova, Nwabisa Shai, Rachel Jewkes (2020) 

Evaluation of Zindagii Shoista (Living with Dignity), an intervention to prevent violence against women in Tajikistan: impact after 30 months. 

(တာဂျစ်ကစ္စတန်ေှိ အမျ ိုးသမီးများအရေါ် အကကမ်းြက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဂုဏ်သိက္ခာနှြ့် ရနထိုြ်ဖခြ်း စီမံကိန်းအား သုံးသေ်ရလ့လာ 

ဖခြ်း - လရေါြ်း (၃၀) ကကာငေီးရနာက် အကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ) Pretoria: South African Medical Research Council.

10 https://www.everydaypeaceindicators.org/ စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်သည့် မိတ်ြက်များက ဤသည်ကို အခက်ခဲဆုံးအေိုြ်းဟု ယူဆခဲ့ကကသည်။ သို့ရသာ် 

ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းခဲ့သူများက ထိုသို့ ရြာ်ဖေရဖောဆိုမှု မေှိသရလာက်ေြ်။ 
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(၂၄) နာေီ အသုံးဖေုေုံကို ဇယားဆွဲခိုြ်းဖခြ်း ဖြစ်ေါသည်။ ထိုအေိုရဆာြ်း ထည့်သွြ်းထားရသာ အရကကာြ်းအောများနှြ့် 

ရလ့ကျြ့်ခန်းများသည် Zindagii Shoista စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်ခဲ့ဖခြ်း မေှိသလို မိမိတို့ သိေှိသရလာက်ဆိုလျှြ် Stepping 

Stones ရမာ်ဒယ် သို့မဟုတ် အဖခားမည်သည့်ရနောတွြ်မှ ေါဝြ်သည်ကို မရတွ့ေသဖြြ့် ဤသည်မှာ ဖမန်မာနိုြ်ြံအတွက် 

တမူထူးဖခားသည့် တီထွြ်ဆန်းသစ်မှုများဖြစ်ငေီး အဖခားနိုြ်ြံများမှ စံနမူနာယူနိုြ်မည့် အောများေြ် ဖြစ်ေါသည်။ 

ဖမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ရဆာြ်ေွက်သည့် ဤအစီအစဉ်တွြ် အခန်း (၁၂) ခန်းေါဝြ်ေါသည်။ ေထမအခန်းရဖခာက်ခန်းတွြ် 

သတြ်းအချက်အလက်များ ရေးအေ်ဖခြ်းက ေိုများငေီး ကျန်အခန်းရဖခာက်ခန်းတွြ် အဖေန်အလှန်ရဆွးရနွးမှုနှြ့် 

လက်ရတွ့ေါဝြ်လုေ်ရဆာြ်သည့် ရလ့ကျြ့်ခန်းများ ေိုများေါသည်။ စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်ရေးရသာ မိတ်ြက် 

များ၏ အဆိုအေ ေါဝြ်တက်ရောက်သူများသည် အဖေန်အလှန်ရဆွးရနွးမှုများ၊ ရလ့ကျြ့်ခန်းများကို ေို၍ နှစ်သက်ကက 

ရကကာြ်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ တာဂျစ်ကစ္စတန် စီမံကိန်းမှာကဲ့သို့ေြ် အမျ ိုးသမီးများနှြ့် အမျ ိုးသားများအား အြွဲ့များခွဲ၍ 

ရဆွးရနွးသည့်ရနောတွြ် အမျ ိုးသားနှြ့် အမျ ိုးသမီး သီးသန့်စီ ခွဲထားသည့်အဖေြ် အသက်အေွယ်အလိုက် ြယ်ေွယ်သူ 

များနှြ့် အသက်ကကီးသူများကိုလည်း သီးသန့်စီခွဲ၍ ရဆွးရနွးရစေါသည်။ ဤသည်မှာ အမျ ိုးသမီးြယ်များအား ေါဝြ် 

ရဆွးရနွးနိုြ်မည့် အခွြ့်အလမ်းများ ေိုမို ေေှိရစေန်အတွက် ဖြစ်ေါသည်။ ထိုသို့ သီးသန့်စီခွဲမထားေါက အမျ ိုးသမီးြယ် 

များသည် ၎ြ်းတို့၏အဖမြ်များကို တြ်ဖေရဆွးရနွးခွြ့်ေမည် မဟုတ်ဘဲ အသက်ကကီးသည့် အြွဲ့ဝြ်များ၏ အဖမြ်များကို 

သာ လက်ခံရေးေသည့်အဖြစ်မျ ိုး ရောက်နိုြ်ေါသည်။   

ဖမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ရဆာြ်ေွက်ရသာ စီမံကိန်းတွြ် အမျ ိုးသားချြ်း၊ အမျ ိုးသမီးချြ်း၊ အသက်အေွယ်တူသူချြ်း သီးသန့်စီ 

အြွဲ့ခွဲ၍ လုံခခုံစိတ်ချစွာ ရဆွးရနွးနိုြ်မည့် အခွြ့်အလမ်းကို ြန်တီးရေးသည့်အဖေြ် အြွဲ့တိုြ်းတွြ် ရနာက်ခံမတူရသာ 

သူများ ေါဝြ်ရအာြ်လည်း ရဆာြ်ေွက်ေါသည်။ သြ်ရိုးတွြ် ေါဝြ်သည့်ကိစ္စေေ်များ၊ အရကကာြ်းအောများကို ရှုရထာြ့် 

စုံမှ ရဆွးရနွးနိုြ်ေန်အတွက် ဖြစ်ေါသည်။ သို့ရသာ် အသက်အေွယ်အစုံ၊ ဂျန်ဒါအစုံ ေါဝြ်သည့်အြွဲ့များ ြွဲ့ကာ ရဆွးရနွး 

သည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း ထည့်သွြ်းထားေါသည်။ ထိုအစီအစဉ်များတွြ် သက်ကကီး အမျ ိုးသားများ ေေှိထားသည့် 

အထူးအခွြ့်အရေးများအရကကာြ်း ဖေန်လည်သုံးသေ်ဆြ်ဖခြ်နိုြ်ေန်နှြ့် သက်ြယ်အမျ ို းသမီးများ၏ မိမိကိုယ်ကို 

ယုံကကည်မှုနှြ့် မိမိ၏အဖမြ်များကို ထုတ်ရြာ်ရဖောဆိုနိုြ်မှုတို့ အားရကာြ်းလာရစေန် ေည်ေွယ်ဖခြ်း ဖြစ်ေါသည်။ လက်ေှိ 

ဂျန်ဒါြွဲ့စည်းေုံများတွြ် အမျ ိုသမီးြယ်များသည် ၎ြ်းတို့၏ အဖမြ်များနှြ့် ၎ြ်းတို့ စိုးေိမ်ေူေန်သည့် အရေးကိစ္စများကို 
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လူရေှ့သူရေှ့တွြ် ထုတ်ရြာ်ရဖောဆိုခွြ့် မေေှိရသာရကကာြ့် ဖြစ်သည်။ အချနိ်အားဖြြ့် နှစ်နာေီကကာဖမြ့်သည့် 

ထုိအစီအစဉ်များကုိ အများအားဖြြ့် ရန့လယ်ခြ်းများတွြ် ဖေုလုေ်ရလ့ေှိငေီး တစ်ခါတစ်ေံ ေါဝြ်ရဆွးရနွးသူများမှ 

ရဆွးရနွးလိုသည့် အရကကာြ်းအောများ များဖေားရနလျှြ် နှစ်နာေီခွဲအထိ ကကာသွားတတ်ေါသည်။

  

ေခိုြ်ဖေည်နယ်တွြ် စာတတ်ရဖမာက်မှုနှုန်း နည်းေါးမှုကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစား၍ ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းသည် ထိုဖေည်နယ် 

အတွက် အရထာက်အကူေစ္စည်း၊ စာေွက်စာတမ်းများ ဖေြ်ဆြ်ောတွြ် ရုေ်ေုံများများ၊ စာနည်းနည်းဖြစ်ရအာြ် ဖေြ်ဆြ် 

ဖေုစုခဲ့ေါသည်။ 

အလှူေှြ်များ ချမှတ်ထားသည့် ကန့်သတ်ချက်များရကကာြ့် ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းတွြ် Zindagii Shoista စီမံကိန်း၏ 

အစိတ်အေိုြ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် စီးေွားရေးစွမ်းရဆာြ်ေည်ဖမှြ့်တြ်မှု (economic empowerment) အေိုြ်းကို ထည့်သွြ်း 

နိုြ်ခဲ့ဖခြ်း မေှိေါ။ မူလက ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်ကကသူများအား ချးီဖမှြ့်သည့်အရနဖြြ့် တစ်ြွဲ့နှြ့် 

တစ်ြွဲ့ကကား အဖေန်အလှန် သွားရောက် ရလ့လာသည့် ခေီးစဉ်များကို ထည့်သွြ်းထားခဲ့ရသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ နှြ့် 

လုံခခုံရေးအရဖခအရနတို့ရကကာြ့် ထိုခေီးစဉ်များကို စီစဉ်နိုြ်ဖခြ်း မေှိခဲ့ေါ။ 

ေန်ကုန်ေှိ အချ ို ့အြွဲ့များတွြ် မူလေါဝြ်သူများ နှုတ်ထွက်သွားသည့်နှုန်း ဖမြ့်မားရသာရကကာြ့် (အထူးသဖြြ့် မဂဂလာဒုံ 

ငမို့နယ်ေှိ အမျ ိုးသားများအြွဲ့) ဖေန်လည်အစားထိုးသူများသည် သြ်ရိုးတွြ် ေါဝြ်သည့် အရကကာြ်းအောများ အားလုံးကို 

အမှီလိုက်နိုြ်ေန် အစီအစဉ်ကို အတိုချုံ့ရေးခဲ့ေေါသည်။ 

‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်မည့်သူများအား နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးဖြြ့် ရခါ်ယူခဲ့ေါသည် (အထူးသဖြြ့် ေန်ကုန်တွြ်)။ 

မိသားစုလိုက် ေါဝြ်ရစသည့် Zindagii Shoista စီမံကိန်း နှြ့်မတူဘဲ ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူ 

များသည် မိသားစုဝြ်များ သို့မဟုတ် လြ်မယား စုံတွဲများဖြစ်ေန် မလိုအေ်ေါ။ 

အစီအစဉ်တိုြ်းတွြ် ေါဝြ်တက်ရောက်သူများသည် ခေီးစေိတ်အနည်းြယ်ေေှိငေီး အဆာရဖေစားစောများလည်း 

ရကျွးရမွးေါသည်။ မဂဂလာဒုံငမို့နယ်မှ လာရောက်သူများသည် ခေီးစေိတ်အဖြစ် ဖမန်မာရြွ ၅,ဝဝဝ ကျေ် သို့မဟုတ် 

အရမေိကန်ရဒါ်လာ ၃ ရဒါ်လာခန့် ေေှိေါသည်။ ရဒါေုံငမို့နယ်မှ လာရောက်သူများသည် လာေသည့် ခေီးအနည်းြယ် 

ေိုရဝးသဖြြ့် ဖမန်မာရြွ ၇,ဝဝဝ ကျေ် သို့မဟုတ် အရမေိကန်ရဒါ်လာ ၄ ရဒါ်လာခန့် ေေှိေါသည်။ ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ 

ေါဝြ်သူများသည် ဖမန်မာရြွ ၃,ဝဝဝ ကျေ် သို့မဟုတ် အရမေိကန်ရဒါ်လာ ၁.၇ ရဒါ်လာခန့် ေေှိေါသည်။ 

‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းအား ရစာြ့်ကကည့်ရလ့လာဖခြ်းနှြ့် သုံးသေ်စစ်ရဆးဖခြ်း ဖေုလုေ်ောတွြ် အိမ်တွြ်းအကကမ်းြက်မှု၊ 

အနီးကေ်ဆုံးကျွမ်းဝြ်သူမှ အကကမ်းြက်မှု (DV/IPV) တို့နှြ့်စေ်လျဉ်းသည့် စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်သူများ၏ စိတ်သရဘာထား 

ခံယူချက်များကို ရမးဖမန်းသည့် ရမးခွန်းများအား အသုံးဖေုခဲ့ေါသည်။ စီမံကိန်းရဆာြ်ေွက်ခဲ့သည့် ေေ်ေွာလူမှု 

အသိုြ်းအဝိုြ်းများအတွြ်း GBV ေုံစံ အမျ ိုးမျ ိုး ဖြစ်ေွားရနမှု အရဖခအရနနှြ့်စေ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကိုမူ 

စုရဆာြ်းခဲ့ဖခြ်း မေှိေါ။ ယခုသုံးသေ်ရလ့လာမှုတွြ် စုရဆာြ်းခဲ့သည့် စီမံကိန်းဆိုြ်ော အချက်အလက်များသည် 

စီမံကိန်းငေီးဆုံးငေီး မကကာမီတွြ် ရိုက်ကူးခဲ့သည့် လျှေ်တစ်ဖေက်ရိုက်ချက်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုေေါမည်။ 

ထို့ရကကာြ့် စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်ခဲ့သူများ၏ သရဘာထားခံယူချက်များ၊ အမူအကျြ့်များနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ 

ရေေှည်တွြ် မည်သို့ရသာ အကျ ိုးသက်ရောက်မှုများေှိမည်၊ မည်မျှ ရေေှည်တည်တံ့နိုြ်မည်ဆိုသည်ကို သုံးသေ် 

ရကာက်ချက်ချနိုြ်မှုတွြ် အကန့်အသတ် ေှိေါသည်။ ထို့အဖေြ် စစ်တမ်းရကာက်ယူခဲ့သည့် နမူနာအုေ်စုသည် 

စီမံကိန်းရဆာြ်ေွက်ခဲ့သည့် ေေ်ေွာများ သို့မဟုတ် ေိုမိုကျယ်ဖေန့်သည့် ဖမန်မာလူမှုအြွဲ့အစည်းအတွြ်းေှိ ဂျန်ဒါ 

ဆက်နွှယ်မှုများနှြ့် သရဘာထားအဖမြ်များအား တွက်ချက်ခန့်မှန်းမှုများ ဖေုလုေ်ေန်နှြ့် ေိုမိုကျယ်ဖေန့်ရသာ 

သုံးသေ်ချက်များ၊ ရကာက်ချက်ချမှုများ ဖေုလုေ်နိုြ်ရလာက်ရအာြ် အေွယ်အစား ကကီးမားဖခြ်း မေှိေါ။ 
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ဤသုံးသေ်ရလ့လာမှုအစီေြ်ခံစာအား ဖေုစုထုတ်ဖေန်ေဖခြ်း၏ ေည်ေွယ်ချက်မှာ Stepping Stones နှြ့် Zindagii 

Shoista စီမံကိန်းများမှာကဲ့သို့ ဂျန်ဒါအသွြ်ကူးရဖောြ်းရေးရှုရထာြ့်မှ ချဉ်းကေ်ရဆာြ်ေွက်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းတစ်ခု၏ 

တန်ြိုးနှြ့် စေ်လျဉ်း၍ ဖမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ေေှိခဲ့သည့် သြ်ခန်းစာများကို မျှရဝရေးေန် ဖြစ်ေါသည်။ 

သဆာင်ရွက်ွားွည့် ွုသတွနစာတမ်းမေားွဲမှ ဂေန်ဒါစံနှုန်းမေား 
သပြာင်းေဲမှုအား သေ့ောပခင်း

ကမ္ဘာရေါ်တွြ် ဝြ်ရြွနည်းနှြ့် ဝြ်ရြွအလယ်အလတ် နိုြ်ြံများေှိ အမျ ိုးသမီးများ၊ အမျ ိုးသားများ နှြ့် ေူးရေါြ်းလက်တွဲ၍ 

GBV တားဆီးကာကွယ်ရေးနှြ့် ကျားမတန်းတူညီမျှမှု ဖမှြ့်တြ်ရေးတို့အတွက် ဂျန်ဒါအသွြ်ကူးရဖောြ်းရေးရှုရထာြ့်မှ 

ချဉ်းကေ်ရဆာြ်ေွက်ရသာ နည်းလမ်းများအရကကာြ်း ရလ့လာထားသည့် သုရတသနများမှ ေေှိခဲ့သည့် အရထာက် 

အထားရေါြ်း ရဖမာက်များစွာ ေှိေါသည်။ ထိုအရထာက်အထားများအား SASA! ၊ Stepping Stones နှြ့် အဖခားရသာ 

အစီအစဉ်များမှ စုရဆာြ်းေေှိခဲ့ဖခြ်း ဖြစ်ေါသည်။11 

ထိုသုရတသနများမှ အဓိကရတွ့ေှိချက်များမှာ ရအာက်ေါအတိုြ်း ဖြစ်ေါသည် - 

•	 ရအာက်ေါတို့သည် ရအာြ်ဖမြ်ေန် အလားအလာအရကာြ်းဆုံး ချဉ်းကေ်ေုံနည်းလမ်းများ ဖြစ်ရကကာြ်း ရတွ့ေှိ 

ေေါသည် - စံသတ်မှတ်ချက်များ ရဖောြ်းလဲရေး ရေေှည်ေူးရေါြ်းရဆာြ်ေွက်မှုများ ဖေုလုေ်ဖခြ်း၊ သက်ဆိုြ်ော 

ရနောရဒသ၏ အရဖခအရနနှြ့် လိုက်ရလျာညီရထွေှိရအာြ် ရဆာြ်ေွက်ဖခြ်း၊ GBV ကို ဖြစ်ရစရသာ အရဖခခံ 

အရကကာြ်းတေားများကိုသာမက အရထာက်အေံ့ဖေုရနရသာ အရကကာြ်းတေားများဖြစ်သည့် စီးေွားရေးြိစီးမှု၊ 

စနစ်ေိုြ်းဆိုြ်ော ကန့်သတ်ချက်များနှြ့် အေျက်သရဘာရဆာြ်သည့် စိတ်ခံစားချက်/စိတ်ေိုြ်းဆိုြ်ောဖေဿနာ 

11 ထိုအရထာက်အထားများတွြ် ရအာက်ေါတို့ ေါဝြ်ေါသည် - Dworkin, S. L., Fleming P. J. and Colvin C. J. (2015), “The promises and limitations of gender-

transformative health programming with men: critical reflections from the field” (အမျ ိုးသားများနှြ့် ေူးရေါြ်း၍ ဂျန်ဒါအသွြ်ကူးရဖောြ်းရေး ရှုရထာြ့်မှ 

ချဉ်းကေ်ရဆာြ်ေွက်သည့် ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များ၏ ကတိများနှြ့် ကန့်သတ်ချက်များ - ကွြ်းဆြ်းရဆာြ်ေွက်မှုများမှ စိစစ်ရဝြန် သုံးသေ်မှုများ), Culture, 

Health & Sexuality, Volume 17, Issue sup2: Beyond Working with Men and Boys (အမျ ိုးသားများ၊ ရယာက်ျားရလးများနှြ့် ေူးရေါြ်းရဆာြ်ေွက်မှုများမှ 

ရကျာ်လွန်၍), pp. 128-143; Flood, Michael (2015). Work with men to end violence against women: a critical stocktake (အမျ ိုးသမီးများအရေါ် 

အကကမ်းြက်မှုများ အဆုံးသတ်ရေး အမျ ိုးသားများနှြ့် လက်တွဲရဆာြ်ေွက်မှုအား သုံးသေ်ဆန်းစစ်ဖခြ်း), Culture, Health & Sexuality, 14 sup 2, pp. 159-176; 

Fulu, Emma and Lori Heise (2015) State of the field of research on violence against women and girls - What works to prevent violence 

against women and girls evidence reviews (အမျ ိုးသမီးများနှြ့် မိန်းကရလးြယ်များအား အကကမ်းြက်မှုဆိုြ်ော ကွြ်းဆြ်းသုရတသနဖေုမှု အရဖခအရန - 

အမျ ိုးသမီးများနှြ့် မိန်းကရလးြယ်များအား အကကမ်းြက်မှုအား တားဆီးကာကွယ်ေန် မည်သည်က အလုေ်ဖြစ်သနည်းဟူသည့် အရထာက်အထားများ ဖေန်လည် 

သုံးသေ်ဖခြ်း), Pretoria/London: SAMRC/DfID; Gibbs, Andrew, Henri Myrttinen, Laura Washington, Yandisa Sikweyiya and Rachel Jewkes (2020) 

Constructing, reproducing and challenging masculinities in a participatory intervention in urban informal settlements in South Africa, 

(ရတာြ်အာြေိကေှိ ငမို့ဖေကျူးရကျာ်ေေ်ကွက်များတွြ် လူထုေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်ရသာ အစီအစဉ်တစ်ခုအတွြ်း ရယာက်ျားေီသမှုအား တည်ရဆာက်ဖခြ်း၊ ဖေန်လည် 

ရြာ်ထုတ်ဖခြ်းနှြ့် ရစာဒကတက်ဖခြ်း) Culture, Health & Sexuality, 22:5, 535-550; Kerr-Wilson, A., Gibbs, A. McAslan Fraser E.; Ramsoomar, L.; Parke, 

A.; Khuwaja, HMA and Jewkes, R. (2020). A rigorous global evidence review of interventions to prevent violence against women and girls, 

(ကမ္ဘာနှြ့်အဝှမ်းေှိ အမျ ိုးသမီးများနှြ့် မိန်းကရလးြယ်များအရေါ် အကကမ်းြက်မှု တားဆီးကာကွယ်ေန် ရဆာြ်ေွက်မှုများဆိုြ်ော အရထာက်အထားများအား 

အရသးစိတ်ဖေန်လည်သုံးသေ်ဖခြ်း) What Works to prevent violence among women and girls global Programme, Pretoria, South Africa; Namy, S., 

Heilman, B., Stich, S., Crownover, J., Leka, B. and Edmeades, J. (2015), “Changing what it means to ‘become a man’: participants’ reflections on a 

school-based programme to redefine masculinity in the Balkans” (‘အမျ ိုးသားတစ်ဦး ဖြစ်လာဖခြ်း’ ၏ အဓိေ္ပါယ်အား ရဖောြ်းလဲဖခြ်း - ရဘာ်လကန်ရဒသေှိ 

ရယာက်ျားေီသမှုလက္ခဏာ၏ အဓိေ္ပါယ်ြွြ့်ဆိုချက်အား ဖေန်လည်ြွြ့်ဆိုသတ်မှတ်ေန် ရဆာြ်ေွက်သည့် စာသြ်ရကျာြ်းအရဖခဖေု အစီအစဉ်တစ်ခုအရေါ် ေါဝြ် 

ရဆာြ်ေွက်သူများ၏ သုံးသေ်ချက်များ), Culture, Health & Sexuality, Volume 17, Issue sup2: Beyond Working with Men and Boys, pp. 206-222.; Pierotti, 

R. S., Lake, M. and Lewis C. (2018), “Equality on his terms: Doing and Undoing Gender through Men’s Discussion Groups,” (“အမျ ိုးသားများ၏ 

တန်းတူညီမျှမှုအား သတ်မှတ်ြွြ့်ဆိုချက် - အမျ ိုးသားများ စုြွဲ့ရဆွးရနွးမှုများ မှတစ်ဆြ့် ဂျန်ဒါစံများ သတ်မှတ်ဖခြ်းနှြ့် ဖေန်လည်ေယ်ြျက်ဖခြ်း”) Gender & Society, 

32:4, pp. 540–562.; Ratele, K. (2015), “Working through resistance in engaging boys and men towards gender equality and progressive masculinities” 

(“ကျားမတန်းတူညီမျှမှုနှြ့် ရယာက်ျားေီသမှုလက္ခဏာဆိုြ်ော အရတွးအရခါ်များ တိုးတက်ရဖောြ်းလဲရေးအတွက် ရယာက်ျားရလးများ၊ အမျ ိုးသားများနှြ့် လက်တွဲ 

ရဆာြ်ေွက်မှုများတွြ် ကကုံရတွ့ေသည့် ဆန့်ကျြ်မှုများအား ကိုြ်တွယ်ရဖြေှြ်းဖခြ်း), Culture, Health & Sexuality, Volume 17, Issue sup2: Beyond Working 

with Men and Boys, pp. 144-158; UN Women (2021). Working With Men and Boys for Gender Equality: State of Play and Future Directions, 

(ကျားမတန်းတူညီမျှရေးအတွက် အမျ ိုးသားများ၊ ရယာက်ျားရလးများနှြ့် လက်တွဲ ရဆာြ်ေွက်ဖခြ်း - လက်ေှိအရဖခအရနနှြ့် အနာဂတ်ဦးတည်ချက်များ)၊ Policy Brief 
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များ (ဥေမာ အမျက်ရဒါသ) စသည်တို့ကိုေါ ရလျှာ့ချနိုြ်ရအာြ် ကကိုးေမ်းရဆာြ်ေွက်ဖခြ်း (ဥေမာ အမျက်ရဒါသ 

စီမံခန့်ခွဲမှု) တို့ ဖြစ်ေါသည်။  

•	 အမျ ိုးသားကကီးများနှြ့် အမျ ိုးသားြယ်ရလးများအား GBV တားဆီးကာကွယ်ရေးတွြ် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်လာ 

ရအာြ် စည်းရုံးော၌ GBV တားဆီးကာကွယ်ရေးနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ အဖေုသရဘာရဆာြ်ရသာ သတြ်းစကားများ 

အသုံးဖေုဖခြ်း (ဥေမာ ရယာက်ျားေီသမှုအတွက် စံနမူနာယူထိုက်ရသာ ေုဂ္ဂိုလ်များအရကကာြ်း ရဖောဖေဖခြ်းနှြ့် 

လက်ရတွ့ကျသည့် အကကံဉာဏ်များရေးဖခြ်း) သည် အေျက်သရဘာရဆာြ်ရသာ သတြ်းစကားများ (ဥေမာ 

အကကမ်းြက်မှုများအတွက် အရေးယူအဖေစ်ရေးခံေမည်) ထက်ေို၍ အရထာက်အကူဖြစ်ေါသည်။ 

•	 အမျ ိုးသားများ၏ အရဖောြ်းအလဲကို ရြာ်ရဆာြ်ရေးနိုြ်စွမ်းအား အရလးထားဖခြ်း၊ အမျ ိုးသားများအား 

အရဖောြ်းအလဲကို ရြာ်ရဆာြ်ရေးနိုြ်သူများအဖြစ် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ေါဝြ်ရစဖခြ်းတို့သည် အရေးကကီးေါ 

သည်။ သို့ရသာ် ယြ်းသည် အမျ ိုးသမီးများ စိုးေိမ်ေူေန်သည့် ကိစ္စများနှြ့် လိုအေ်ချက်များအား လျစ်လျူရှုမိနိုြ် 

သည့် အန္တောယ်ေှိသလို ထိုကဲ့သို့ရသာ အစီအစဉ်များမှ အမျ ိုးသမီးများထက် အမျ ိုးသားများက ေို၍အကျ ိုး 

ရကျးဇူးခံစားေနိုြ်သည့် အန္တောယ်များလည်း ေှိေါသည်။ 

•	 အမှန်တကယ် စစ်မှန်သည့် အရဖောြ်းအလဲများ ဖြစ်ရေါ်ရစေန်အတွက် အစီအစဉ်များတွြ် အမျ ိုးသမီးများရော၊ 

အမျ ိုးသားများနှြ့်ေါ ေူးရေါြ်းရဆာြ်ေွက်ေမည်ဖြစ်သည်။ မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC များအရကကာြ်း 

ရဆွးရနွးမှုများကို အားရေးဖခြ်းနှြ့် အမျ ိုးသားများအား တာဝန်ခံမှုေှိရစဖခြ်းတို့ကိုေါ ရဆာြ်ေွက်နိုြ်လျှြ် 

အရကာြ်းဆုံး ဖြစ်သည်။

•	 အရဖောြ်းအလဲများနှြ့် အရဖောြ်းအလဲများဖြစ်ရေါ်ရစေန် တွန်းအားရေးရသာ အရကကာြ်းအချက်များအား 

ဆန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်မှုများကို အရလးအနက်ထား၍ ကိုြ်တွယ်ရဖြေှြ်းမှုများကို ရေေှည်ဖေုလုေ်သွားေမည် 

ဖြစ်သည်။ 

ထို့ရကကာြ့် အရအာြ်ဖမြ်ဆုံး ချဉ်းကေ်ေုံနည်းလမ်းများသည် ဂျန်ဒါအသွြ်ကူးရဖောြ်းမှုကို ဦးတည်ဖခြ်း၊ အမျ ိုးသမီးများ 

ရော၊ အမျ ိုးသားများနှြ့်ေါ လက်တွဲရဆာြ်ေွက်ဖခြ်း၊ ဂျန်ဒါ၏ အဖေန်အလှန်ဆက်နွှယ်မှုေှိရသာ သရဘာသဘာဝကို 

ထည့်သွြ်းစဉ်းစားဖခြ်း၊ ရနာက်ခံအရဖခအရန အရကကာြ်းအချက်များကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစားငေီး လိုက်ရလျာညီရထွ 

ေှိရအာြ် ရဆာြ်ေွက်ဖခြ်း၊ လူထုေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်မှုေှိဖခြ်း၊ စိစစ်ရဝြန်သုံးသေ်မှုကို အားရေးဖခြ်းဟူသည့် အချက်များနှြ့် 

ဖေည့်စုံရသာ နည်းလမ်းများဖြစ်သည်မှာ သိသာထြ်ေှားေါသည်။ 

အဆိုေါနိုြ်ြံတကာသုရတသနများ၊ ရလ့လာမှုများနှြ့် ချနိ်ထိုးကကည့်လျှြ် ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းသည် ရအာြ်ဖမြ်မှု 

အတွက် လိုအေ်ရသာအရကကာြ်းအချက်အများစုနှြ့် ဖေည့်စုံရကကာြ်း ဤရလ့လာသုံးသေ်မှုတွြ် ရတွ့ေှိေေါသည်။ 

ဤစီမံကိန်းအား ကဲွဖေားသည့် အရဖခအရနများရအာက်တွြ် ေုိမုိများဖေားရသာ ေန်ေံုရြွများနှြ့် စီးေွားရေးစွမ်းရဆာြ်ေည် 

ဖမှြ့်တြ်မှုအေိုြ်းကိုေါ ထည့်သွြ်းကာ စီမံကိန်းကာလအား ယခုထက်ေို၍ ေှည်ကကာစွာ တိုးဖမှြ့်အရကာြ်အထည်ရြာ် 

နိုြ်မည်ဆိုလျှြ်  ေိုမိုကကီးမားရသာ အကျ ိုးေလဒ်များေေှိနိုြ်သည့် အလားအလာေှိေါသည်။ 
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(၃) ွုံးွြ်သေ့ောမှုပြုခဲ့ွည့် သမးခေန်းမေားနှင့် 
ွုသတွနမေား 

ဤသုံးသေ်ရလ့လာမှုအတွက် လုေ်ြန်းလမ်းညွှန်နှြ့် တာဝန်သတ်မှတ်ချက်ထဲတွြ် ရြာ်ဖေေါေှိသည့် သုံးသေ်ဆန်းစစ်ေ 

မည့် အဓိကရမးခွန်းများမှာ ရအာက်ေါအတိုြ်း ဖြစ်ေါသည် - 

•	 ဖမန်မာနိုြ်ြံေှိ ရယာက်ျားေီသမှုလက္ခဏာနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ ထားေှိသည့် ရမျှာ်လြ့်ချက်များ အသွြ်ရဖောြ်းလဲရေး 

အတွက် Stepping Stones ရမာ်ဒယ်ေုံစံသည် မည်မျှ ဆီရလျာ်ကိုက်ညီမှု ေှိသနည်း။ 

•	 ဤစီမံကိန်းရကကာြ့် ေန်ကုန်နှြ့် ေခိုြ်တို့တွြ် ေေှိခဲ့သည့် ေေ်ေွာအဆြ့် အကျ ိုးထိရောက်မှုများမှာ အဘယ်နည်း။ 

•	 ဤစီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်မှုမှ ဖမန်မာနိုြ်ြံေှိ ကျားမတန်းတူညီမျှရေး/ GBV တားဆီးကာကွယ်ရေး 

အဓိကဦးတည်ရဆာြ်ေွက်ရနရသာ အဖခားလုေ်ရဆာြ်သူများအတွက် အသုံးဝြ်မည့် မည်သည့်သြ်ခန်းစာများ 

ေေှိေါသနည်း။ 

ရနာက်ဆက်တွဲ (၁) အဖြစ် ေူးတွဲေါေှိသည့် ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းမှု လမ်းညွှန်အား အဆိုေါရမးခွန်းများရေါ်တွြ် အရဖခခံ၍ 

ဖေုစုခဲ့ေါသည်။  

ဤသုံးသေ်ရလ့လာမှုလုေ်ြန်းစဉ်တွြ် ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းအချက်အလက်များအား ဆန်းစစ်ရလ့လာဖခြ်း၊ 

ဖြစ်ရေါ်လာသည့် အရဖောြ်းအလဲများအား ရစာြ့်ကကည့်ရလ့လာ၊ သုံးသေ်စစ်ရဆးသည့် အလုေ်ရုံရဆွးရနွးေွဲများ 

(outcome harvesting workshops) အား တက်ရောက်ဖခြ်း၊ သြ့်ရလျာ်သည့် သုရတသနစာတမ်းများအား ရလ့လာဖခြ်း၊ 

စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်ောတွြ် အဓိကကျသူများနှြ့် ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းဖခြ်း၊ ေန်ကုန်နှြ့် ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ 

အကျ ိုးခံစားေသူ (၂၉) ဦး နှြ့် ကကိုတြ်ဖေုစုထားရသာ ရမးခွန်းအချ ို ့ အသုံးဖေု၍ ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းရဆွးရနွးဖခြ်း (semi-

structured interviews) နှြ့် ဦးတည်အုေ်စုရဆွးရနွးေွဲများ (FGDs) ဖေုလုေ်ဖခြ်းတို့ ေါဝြ်ေါသည်။ အကျ ိုးခံစားေသူများနှြ့် 

ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းမှုများ၊ FGD ရဆွးရနွးေွဲများအား ဗမာနှြ့် ေခိုြ်ဘာသာ စကားများဖြြ့် ဖေုလုေ်ခဲ့ငေီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ကန့်သတ်ချက်များနှြ့် လုံခခုံရေးအရဖခအရနတို့ရကကာြ့် ြုန်းဖြြ့် ဆက်သွယ်ရမးဖမန်းခဲ့ဖခြ်း ဖြစ်ေါသည်။ 

မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC များအေါအဝြ် ဂျန်ဒါအမျ ိုးမျ ိုး၊ အသက်အေွယ်အုေ်စုအမျ ိုးမျ ိုး၊ လူမျ ိုး-ကိုးကွယ်သည့် 

ဘာသာဆိုြ်ော ရနာက်ခံအမျ ိုးမျ ိုး ေှိကကသည့် ရဖြဆိုသူများ၊ ငမို့ဖေတွြ် ရနထိုြ်သည့် ရဖြဆိုသူများနှြ့် ရကျးလက်တွြ် 

ရနထိုြ်သည့် ရဖြဆိုသူများကကား မည်မျှအတိုြ်းအတာအထိ ဆြ်တူမှုများ သို့မဟုတ် ကွဲဖေားမှုများေှိရကကာြ်းကို 

ဆန်းစစ်ေန်အတွက် ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်း၏ အချက်အလက်များအား စုရဆာြ်းကာ စိစစ်ရလ့လာသုံးသေ်ခဲ့ေါသည်။  

မည်သည့်ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းမှုများတွြ်မဆို ရဖြဆိုသူများသည် တစ်ဘက်သားအကကိုက်ကိုလိုက်၍ ရဖြဆိုမှုများ ေှိနိုြ်ေါ 

သည်။ အကျ ိုးခံစားေသူအချ ို ့ကလည်း စီမံကိန်းရကကာြ့် ၎ြ်းတို့၏ သရဘာထားခံယူချက်များ၊ အရလ့အထများသည် 

အရကာြ်းဘက်သို့ မည်မျှ ရဖောြ်းလဲသွားရကကာြ်းကို ေိုေိုသာသာ ရဖြကကားဖခြ်းများ ေှိနိုြ်ေါသည်။ သို့ရသာ် ရတွ့ဆုံ 

ရမးဖမန်းမှုများတွြ် ရဖြဆိုသူအများစုသည် ၎ြ်းတို့၏ အတိတ်က လုေ်ရဆာြ်ချက်များ၊ သရဘာထား ခံယူချက်များနှြ့် 

စေ်လျဉ်း၍ ေွြ့်လြ်းစွာဖြြ့် အရသးစိတ်ဖေန်လည်သုံးသေ်ကာ ရဖြကကားရေးကကဖခြ်းဖြစ်သဖြြ့် ၎ြ်းတို့၏အရဖြများ 

သည် ရိုးသားမှန်ကန်သည်ဟု ကျွန်ုေ်တို့ ယုံကကည်ေါသည်။ ရဖြဆိုသူများက ၎ြ်းတို့သည် အချ ို ့ရသာ အမူအကျြ့်များကို 

ရဖောြ်းလဲေန် ကကိုးစားရနရသာ်လည်း အစဉ်အငမဲ ရအာြ်ဖမြ်မှုမေေှိရကကာြ်း ေွြ့်ေွြ့်လြ်းလြ်း ဝန်ခံမှုများကိုလည်း 

ကကားေသဖြြ့် ၎ြ်းတို့၏ အရဖြများအရေါ် ယုံကကည်မှုကို ေို၍တိုးလာရစေါသည်။  
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ဤသုံးသေ်ရလ့လာမှုအတွက် နမူနာအုေ်စုရေွးချယ်ောတွြ် ဘက်လိုက်မှုများ ေှိနိုြ်ေါသည်။ လုံခခုံရေးအေါအဝြ် 

ရတွ့ကကုံေသည့် စိန်ရခါ်မှုများကို ရကျာ်လွှားကာ စီမံကိန်းကာလ တစ်ရလျှာက်လုံး အစအဆုံး ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်ခဲ့ကကသူ 

များ၊ ဤသုံးသေ်ရလ့လာမှုအတွက် ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းမှုများကို ရဖြကကားေန် ေို၍ လိုလိုလားလား ေှိကကသူများသည် 

ဤစီမံကိန်း၏ ေည်ေွယ်ချက်များကုိ မူလကတည်းက သရဘာကျငေီးသားသူများ ဖြစ်နိုြ်ရဖခများေါသည်။ မည်သို့        

ဆိုရစကာမူ ကျွန်ုေ်တို့သည် အတန်အသြ့် များဖေားသည့် အကျ ိုးခံစားေသူ အရေအတွက်ကို ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းနိုြ်ခဲ့ငေီး 

၎ြ်းတို့၏ ရဖြဆိုမှုများမှာလည်း တစ်ဦးနှြ့်တစ်ဦး ဆန့်ကျြ်ဘက်ဖြစ်ရနဖခြ်းများ မေှိသလို အေည်အရသွး စံဖေု 

ရစာြ့်ကကည့်ရလ့လာမှုနှြ့် သုံးသေ်စစ်ရဆးမှုမှေေှိသည့် အချက်အလက်များနှြ့်လည်း ကိုက်ညီမှုေှိရနသဖြြ့် ကျွန်ုေ် 

တို့သည် ဤရတွ့ေှိချက်များအရေါ် ယုံကကည်စိတ်ချမှု ေှိေါသည်။ 

ဂျန်ဒါစံသတ်မှတ်ချက်များ ရဖောြ်းလဲရေး ရဆာြ်ေွက်သည့် ဤကဲ့သို့ရသာ လုေ်ြန်းများတွြ် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်မည့် 

သူများအား ရေွးချယ်ော၌ အရတွ့ေများသည့် ဘက်လိုက်ရေွးချယ်မှုေုံစံတစ်ခု ေှိေါသည်။ မူလကတည်းက စီမံကိန်းတွြ် 

ေါဝြ်ေန်နှြ့် စီမံကိန်းအား ဆက်လက်ရဆာြ်ေွက်ေန် ေို၍လိုလိုလားလားေှိသူများကိုသာ ရေွးချယ်မိဖခြ်းေြ်ဖြစ်သည်။ 

သို့ရသာ် ထိုသို့ရသာသူများသည် အရဖောြ်းအလဲကို ေိုမိုလက်ခံကကိုဆိုရသာသူများလည်း ဖြစ်ရနတတ်ေါသည်။ မည်သို့ 

ဆိုရစ အစကနဦးေိုြ်းတွြ် အရဖောြ်းအလဲအား လက်ခံကကိုဆိုေန် ေို၍အဆြ်သြ့်ေှိသူများနှြ့် ေူးရေါြ်းရဆာြ်ေွက် 

ဖခြ်းဖြြ့် လူမှုအြွဲ့အစည်းအတွြ်း ေိုမိုကျယ်ဖေန့်သည့် အရဖောြ်းအလဲများကို ဖြစ်ရေါ်ရစမည့် အရဖခခံတစ်ခုေေှိရေး 

အတွက် အရထာက်အကူ ဖြစ်နိုြ်ေါသည်။
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(၄) ွုံးွြ်ဆန်းစစ်မှုမှ သတေ့ရှိခေက်မေား

ဤဆန်းစစ်ရလ့လာမှုအတွက် ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းခဲ့သည့် ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်ခဲ့သူများအားလုံးက 

စီမံကိန်းသည် ၎ြ်းတို့ဘဝအတွက် အရထာက်အကူဖြစ်သည်ဟု တညီတညာတည်း ရဖောဆိုကကေါသည်။ 

ရဖြဆိုသူအချ ို ့က စီမံကိန်းအား ရထာက်ဖေရဝြန်ထားသည့်အချက်များလည်း ေှိေါသည်။ ထိုရဝြန်ချက်များမှာ   

အဓိကအားဖြြ့် အရခါ်အရဝါ်၊ အသုံးအနှုန်းများကို နားလည်ေန် ခက်ခဲဖခြ်း၊ ရဆွးရနွးသည့် အရကကာြ်းအောများမှာ 

ကျယ်ဖေန့်များဖေားလွန်းဖခြ်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကန့်သတ်ချက်များနှြ့် နိုြ်ြံရေးအကျေ်အတည်းရကကာြ့် ဖြစ်ရေါ်လာသည့် 

ရထာက်ေံ့ေို့ရဆာြ်ရေးဆိုြ်ော စိန်ရခါ်မှုများ ေါဝြ်ငေီး ထိုအရကကာြ်းများကို ရနာက်ေိုြ်းတွြ် အရသးစိတ် ရဆွးရနွး 

တြ်ဖေထားေါသည်။ 

ထိုစိန်ရခါ်မှုများ ေှိရသာ်လည်း ရဖြဆိုသူများက စီမံကိန်းသည် သြ့်ရတာ်ဆီရလျာ်မှုေှိသည်ဟု ယူဆငေီး ရဆွးရနွးသွား 

သည့် ကိစ္စေေ်များနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ ရှုရထာြ့်အမျ ိုးမျ ိုးမှ စဉ်းစားရတွးရခါ်ဖြစ်ရအာြ် ၎ြ်းတို့အား တွဲရခါ်ရေးနိုြ်ခဲ့သည်ဟု 

ဆိုေါသည်။ ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းမှုများနှြ့် FGD များအေ အသိသာ၊ အထြ်ေှားဆုံး တိုးတက်မှုများမှာ မိသားစုဝြ်များနှြ့် 

ဆက်ဆံရေးများအား ဖေန်လည်သုံးသေ်ဖြစ်ဖခြ်း၊ မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC ေှိသူများအရေါ် ယခြ်က ထားေှိခဲ့သည့် 

သရဘာထားအဖမြ်များအရေါ် ရမးခွန်းထုတ်ဖခြ်းတို့ ေါဝြ်ငေီး မသန်စွမ်းသူများအရေါ်ထားေှိသည့် သရဘာထားများကို 

ဖေန်လည်သုံးသေ်ဖြစ်ရကကာြ်း ရဖြဆိုသူအချ ို ့လည်း ေှိေါသည်။    

စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်ခဲ့သူများအနက် သက်ကကီးအုေ်စုဝြ်များက မိသားစုတွြ်းဆက်ဆံရေးနှြ့် DV/IPV အစီအစဉ်များသည် 

၎ြ်းတို့အား မိမိကိုယ်ကို ဖေန်လည်သုံးသေ်ဆန်းစစ်ဖြစ်ရအာြ် လှုံ့ရဆာ်ရေးခဲ့သည်ဟုဆိုေါသည်။ ယခြ်က ၎ြ်းတို့ 

ရဖောဆိုလိုက်သည့်စကားများနှြ့် လုေ်ရဆာြ်လိုက်သည့် အောများသည် မိသားစုဝြ်များအရေါ် မည်သို့ သက်ရောက်မှု 

ေှိမည်ဆိုသည်ကို မကကာခဏ ဖေန်လည်သုံးသေ်ဖြစ်ဖခြ်း မေှိသလို အချ ို ့ရသာ လုေ်ရဆာြ်မှုများကိုလည်း အနိုြ်အထက် 

ဖေုသည်ဟု မဖမြ်ခဲ့မိရကကာြ်း ရဖောဖေေါသည်။ ောသီရသွးရေါ်ဖခြ်းနှြ့် SRH အရကကာြ်း ရဆွးရနွးမှုများသည် အမျ ိုးသမီး 

များရော အမျ ိုးသားများအတွက်ေါ ဗဟုသုတအသစ်များ၊ အချက်အလက်အသစ်များကို ေေှိရစသည်ဟု သိေေါသည်။ 

စီမံကိန်း၏ သက်ရောက်မှုများသည် စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်သူ အမျ ိုးအစားအုေ်စုများရေါ်တွြ် မူတည်၍ ကွဲဖေားဖခားနားမှု 

ေှိငေီး ကွဲဖေားဖခားနားေုံများကို ရနာက်ေိုြ်းတွြ် ေို၍ အရသးစိတ်ဆန်းစစ်တြ်ဖေထားေါသည်။ 

ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုမှ ရတွ့ေှိချက်များအား တြ်ဖေထားရသာ ဤအေိုြ်းတွြ် စီမံကိန်းေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူများ၏ 

ေုဂ္ဂို လ်ရေးဘဝ ရဖောြ်းလဲမှုများ၊ အမျ ိုးသားများက ဘုန်းကံကကီးသည်/ အမျ ိုးသမီးများက ဘုန်းကံနိမ့်သည် (အထူးသဖြြ့် 

ောသီရသွးရေါ်ဖခြ်းနှြ့် ဆက်စေ်၍) ဟူသည့် ၎ြ်းတို့၏ အရတွးအရခါ်များ ရဖောြ်းလဲသွားမှု၊ ဂျန်ဒါ ဆက်နွှယ်မှုများ 

ရဖောြ်းလဲသွားမှုနှြ့် မတူကွဲဖေားသည့် SOGIESC ေှိသူများအရေါ် သရဘာထားအဖမြ်များ ရဖောြ်းလဲမှုတို့အရေါ် 

စမီကံနိ်းေါဝြရ်ဆာြေ်ကွ်သူများ၏ သုံးသေ်ချက်များကိ ုတြဖ်ေထားေါသည်။ ရနာကဆ်ုံးတြွ ်စမီံကနိ်းေါဝြ်သူအများစ၏ု 

အရတွးအဖမြ်၊ အမူအကျြ့် ရဖောြ်းလဲမှုများအား လှုံ့ရဆာ်ရေးနိုြ်မှုအေှိဆုံးဟု ယူဆေသည့် ချဉ်းကေ်ေုံနည်းလမ်းများ

အရကကာြ်းနှြ့် အကျ ိုးခံစားေသူ အုေ်စုများကကား အကျ ိုးသက်ရောက်မှု ကွာဖခားေုံများကို သုံးသေ်တြ်ဖေထားေါသည်။ 
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စီမံကိန်းတေင် ြါေင်သဆာင်ရွက်ခဲ့ကကွူမေား၏ ြုဂ္ဂိုေ်သရးဘေ သပြာင်းေဲမှုမေား

ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူအများအဖေားက ရေါြ်းသြ်းဆက်ဆံရေးေညာကျွမ်းကျြ်မှုသြ်တန်း (တစ်ြက်သားအား အဖေစ် 

တြ်ဖခြ်းထက် မိမိ၏ခံစားချက်ကို သိေှိရစေန် ထုတ်ရြာ်ရဖောဆိုသည့် ‘I statement’ ဟု ရခါ်ရသာ ‘ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မ 

ဟု ရြာ်ဖေသုံးနှုန်းဖခြ်း’ အေါအဝြ်) သည် ၎ြ်းတို့၏ အလုေ်နှြ့် မိသားစုအတွြ်း ဆက်ဆံရေးများကို တိုးတက် 

ရကာြ်းမွန်ရစေန် အရထာက်အကူဖေုခဲ့သည်ဟု ဆိုေါသည်။ အထူးသဖြြ့် ေန်ကုန်မှ သက်ြယ်အုေ်စုဝြ်များကကား 

ဤသို့ သုံးသေ်သူ ေိုများငေီး ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ သြ်တန်းတက်ရောက်သူများထဲမှ ဤသို့ သုံးသေ်သူသည် ေန်ကုန်ရလာက် 

မများေါ။ ထိုသို့ကွာဖခားေဖခြ်းမှာ ဘဝရနထိုြ်မှုေုံစံ ကွာဖခားဖခြ်းရကကာြ့် ဖြစ်နိုြ်ေါသည်။ ေန်ကုန်မှ သက်ြယ် 

အုေ်စုဝြ်များ၏ ငမို့ဖေရနထိုြ်မှုေုံစံသည် ေို၍ တစ်သီးေုဂ္ဂလဆန်ငေီး ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ ေါဝြ်သူများသည် ေေ်ရေးေွာရေး 

အတူတကွ စုရေါြ်းလုေ်ကိုြ်ရနထိုြ်ကကသည့် ရကျးလက်ရဒသ ေေ်ေွာလူမှု အသိုြ်းအဝိုြ်းများတွြ် ရတွ့ေှိေရလ့ေှိရသာ 

ရနထိုြ်မှုေုံစံမျ ိုးေှိဖခြ်းရကကာြ့်  ဖြစ်နိုြ်ေါသည်။ 

“သြ်တန်းေဲ့ရကျးဇူးရကကာြ့် အကကီးမားဆုံး ရဖောြ်းလဲမှုကရတာ့ ကျွန်ရတာ့်ေဲ့ လုေ်ရြာ်ကိုြ်ြက်နဲ့ 

ဆက်ဆံရေး ဖြစ်ေါတယ်။ အေြ်က သူနဲ့ ကျွန်ရတာ်ေဲ့ ဆက်ဆံရေးက အရတာ်ရလး အဆြ်မရဖေေါဘူး။ 

ဒါရေမဲ့ ကျွန်ရတာ်စိတ်တိုြ်းမကျဖြစ်တဲ့အခါ သူ့ကို အဖေစ်တြ်တဲ့ စကားရတွအစား ကျွန်ရတာ်ေဲ့ခံစားချက်ကို 

ရြာ်ဖေတဲ့ စကားရတွနဲ့ ရဖောဆိုအသိရေးခဲ့တဲ့ အချနိ်ကစငေီး ကျွန်ရတာ်တို့ေဲ့ ဆက်ဆံရေးက သိသိသာသာကကီး 

တိုးတက်လာေါတယ်။” - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသားြယ်တစ်ဦး 

“ကျွန်ရတာ်နဲ့ ကျွန်ရတာ့်အရြေဲ့ ဆက်ဆံရေးက အများကကီးတိုးတက်လာတယ်။ ကျွန်ရတာ်နဲ့ အရြက 

ရဘးချြ်းကေ်ေက် အခန်းရတွမှာ ရနကကရေမဲ့ စကားမရဖောကကဘူး။ ဒီသြ်တန်းကရေးတဲ့ အကကံဉာဏ်ရတွကို 

အသုံးဖေုငေီး ကျွန်ရတာ်တို့ေဲ့ ဆက်ဆံရေးေျက်ယွြ်းရနမှုကို ဖေြ်ဆြ်ြို့ ကကိုးစားရနေါတယ်။ အခုဆို တိုးတက်မှု 

ရတွ ေှိလာေါငေီ။ ခုဆို ကျွန်ရတာ်တို့ သား အြရတွ စကားဖေန်ရဖောရနေါငေီ။” - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသား ြယ်တစ်ဦး

ရဖြဆိုသူအချ ို ့ (အထူးသဖြြ့် အိမ်ရထာြ်ေှိသူများ သို့မဟုတ် သားသမီးေှိသူများ) ကလည်း အမျက်ရဒါသစီမံခန့်ခွဲမှု 

အရကကာြ်း သြ်ခန်းစာများက ၎ြ်းတို့အတွက် (အနည်းဆုံး တစ်စိတ်တစ်ေိုြ်း) အရထာက်အကူဖေုေုံကို ရဖောဖေကကေါ 

သည်။  

 

“ကျွန်မကရလးရတွက ရဖောကကတယ်။ ကျွန်မက နည်းနည်းေိုစိတ်ေှည်လာငေီး ရဒါသကိုလည်း ထိန်းနိုြ်လာ 

တယ်တဲ့။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မလည်း သတိဖေုမိေါတယ်။ ကျွန်မက တဖခားလူရတွအရေါ်  ေိုစိတ်ေှည်ငေီး 

ေိုနားလည်ရေးနိုြ်လာတယ်။” - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး

“အိမ်တွြ်းအကကမ်းြက်မှုအရကကာြ်း ရဆွးရနွးတဲ့အစီအစဉ်က ကျွန်ရတာ့်ကို အဖမြ်ြွြ့်ရေးခဲ့တယ်။ အခုဆိုေြ် 

ကျွန်ရတာ့်ဇနီးနဲ့ ေတ်သက်ငေီး ကျွန်ရတာ့်ေဲ့ တုံ့ဖေန်မှုရတွကို ေိုသတိထားလာတဲ့အခါ သူကလည်း ေိုရေျာ်လာ 

ေုံေတယ်။ သူက ကျွန်ရတာ့်အရမကိုလည်း ေိုငေီးဂရုစိုက်ရေးလာတယ်။ အေြ်ကဆို ကျွန်ရတာ်တို့က ခဏခဏ 

ေန်ဖြစ်ငေီး ဆက်ဆံရေး သိေ်အဆြ်မရဖေခဲ့ဘူး။” - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး

“အိမ်တွြ်းအကကမ်းြက်မှုနဲ့ ေေ်ေွာထဲက အကကမ်းြက်မှုရတွအရကကာြ်း ရဆွးရနွးရေးတာကို ကျွန်ရတာ် မှတ်မိ 

ရနတယ်။ အဲဒီရဆွးရနွးမှုရတွရကကာြ့် ကျွန်ရတာ် အေြ်က လုေ်ခဲ့တာရတွကို ဖေန်စဉ်းစားသုံးသေ်မိခဲ့တယ်။ 

ကျွန်ရတာ်တို့က စီးေွားရေး သိေ်အဆြ်မရဖေတဲ့အတွက် ကျွန်ရတာ်ေဲ့ စိတ်ြိစီးမှုရတွကို ဇနီးသည်နဲ့ 

မိသားစုဝြ်ရတွအရေါ် ထွက်ရေါက်ရေးခဲ့တဲ့ အချနိ်ရတွ ေှိခဲ့တယ်။ အဲဒါရကကာြ့် ကျွန်ရတာ်က ရအးချမ်းတဲ့ 
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မိသားစုရလးဖြစ်ြို့ ဘာရတွ ဘယ်လိုလုေ်ေမယ်ဆိုတာကို ရလ့လာသြ်ယူြို့ စိတ်ဝြ်စားခဲ့တာေါ။” - ေခိုြ် 

ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး 

ပြစ်ရြ်သြာ်ပြခေက် (၁) - စီမံကိန်းြါေင်သဆာင်ရွက်ွူမေား၏ ကိုယ်သတေ့အသတေ့အကကုံမေား - မိွားစုတေင်း 

ဆက်ဆံသရး တိုးတက်သကာင်းမေန်ောပခင်း 

လှလှ (အမည်ေြ်း မဟုတ်ေါ) သည် မဂဂလာဒုံငမို့နယ်ေှိ အမျ ိုးသမီးြယ်များအြွဲ့တွြ် ေါဝြ်သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ 

“ကျွန်မက စကားနည်းတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကကည်မှု မေှိလို့၊ အမှားရတွ ရဖောမိမှာစိုးလို့ သူြယ်ချြ်းရတွနဲ့ 

လည်း သိေ်ငေီး ရဖောရဖောဆိုဆို၊ ရောရောရနှာရနှာ မေှိခဲ့ဘူး။ ဒီရဆွးရနွးေွဲကို တက်ငေီးတဲ့ရနာက်မှာ ကျွန်မ 

ယုံကကည်မှုရတွ ေလာခဲ့တယ်။ အခုဆိုေြ် သူြယ်ချြ်းရတွနဲ့ ေိုငေီး ေြ်းေြ်းနှီးနှီး ရနနိုြ်လာငေီ။” 

လှလှသည် ယခြ်က သူမ၏ မိသားစုနှြ့်လည်း ဆက်ဆံရေးအဆြ်မရဖေခဲ့ေါ။ 

“ကျွန်မမိသားစုနဲ့ ေတ်သက်လို့ ကျွန်မဘယ်ရတာ့မှ အရကာြ်းမဖမြ်ခဲ့ဘူး။ အရကာြ်းမရတွးခဲ့ဘူး။ သူတို့ 

ဘာေဲလုေ်လုေ်၊ ဘာေဲရဖောရဖော သူတို့ကို ကျွန်မ ဘယ်ရတာ့မှ အရကာြ်းမထြ်ခဲ့ဘူး။ ဒါရေမဲ့ အခု သူတို့ကို 

ကျွန်မ ေိုငေီးနားလည်ရေးနိုြ်လာငေီ၊ အရကာြ်းဖမြ်ရေးနိုြ်ငေီ။ ကျွန်မေဲ့ ရမာြ်ရတွ၊ ညီမရတွကိုလည်း နားလည် 

ရေးနိုြ်လာတယ်။ အစ်မတစ်ရယာက်အရနနဲ့ သူတို့ကို ထိန်းချုေ်တာရတွ၊ လွှမ်းမိုးတာရတွ မလုေ်မိြို့ ကကိုးစား 

တယ်။ သူတို့နဲ့ ေန်မဖြစ်ရတာ့ဘူး။ အခုဆို ရမာြ်ရတွ၊ ညီမရတွကို သူတို့ေဲ့ ခံစားချက်ရတွ၊ အရတွးရတွကို 

ရဖောခွြ့်ရေးတယ်။ သူတို့ကို ေိုငေီး နားရထာြ်ရေးဖြစ်တယ်။ ေိုငေီး ဂရုစိုက်ရေးဖြစ်တယ်။”  

လှလှသည် ြခြ်ဖြစ်သူနှြ့်လည်း စကားရဖောခဲ့သည်။ ြခြ်ဖြစ်သူသည် မိခြ်အရေါ် ရြွရေးရကကးရေးေိုြ်းတွြ် 

အနိုြ်အထက်ဖေုလာခဲ့သူဖြစ်သည်။ ြခြ်နှြ့် ရဖောဆိုရဆွးရနွးခဲ့ငေီးရနာက်ေိုြ်း ြခြ်၏ အဖေုအမူများလည်း 

ရဖောြ်းလဲလာခဲ့သည်။ လှလှသည် မိခြ်နှြ့် ဆက်ဆံရဖောဆိုောတွြ်လည်း တိုးတက်မှုများ ေှိလာေါသည်။ 

“အေြ်က အရမ အမှားတစ်ခုခု လုေ်မိေြ် ကျွန်မက သူ့ကို မှားတယ်ဆိုငေီး ရထာက်ဖေတတ်တယ်။ အရမက 

သူမှားတယ်ဆိုတာကို ဘယ်ရတာ့မှ လက်မခံဘူး။ ဒါရကကာြ့် အခုဆို ရဆွးရနွးေွဲမှာ သြ်ယူေေှိခဲ့တာရတွကို 

အသုံးဖေုငေီး အရမရဒါသရဖေသွားတဲ့အထိ ရစာြ့်ငေီးမှ သူ ဘာမှားလဲဆိုတာကို ေှြ်းဖေေါတယ်။ အရမက ခုဆို 

ကျွန်မရဖောတာရတွကို စငေီး လက်ခံလာငေီ။ အဲလို တဖြည်းဖြည်းလုေ်ေြ်းနဲ့ အရမ့ေဲ့ ကျွန်မတို့အရေါ် 

အမူအကျြ့်ရတွလည်း စရဖောြ်းလာငေီ။ အခု ကျွန်မတို့က သူြယ်ချြ်းရတွလို ေွြ့်ေွြ့်လြ်းလြ်း ရဖောငေီး 

ခံစားချက်ရတွ၊ အရတွးရတွကို မျှရဝရနနိုြ်ေါငေီ။” 

ရဖြဆိုသူအချ ို ့က ၎ြ်းတို့၏ အိမ်တွြ် အကကမ်းြက်မှုများ လုေ်ရဆာြ်မိနိုြ်ရဖခ နည်းသွားရကကာြ်း ရဖောဖေေါသည် - 

“အေြ်ကဆို ကျွန်ရတာ့်ေဲ့ ဆယ်ရကျာ်သက်အေွယ် သားကို ကျွန်ရတာ် ရိုက်နှက်ဆုံးမတတ်တယ်။ သားေဲ့ 

လူေျ ိုရဘာ်ဝြ်ချနိ် အရဖောြ်းအလဲရတွကို လျစ်လျူရှုငေီး ကျွန်ရတာ့်ေဲ့ အတ္တ ရေှ့တန်းတြ်ငေီး သူ့ကို ကျွန်ရတာ် 

လုေ်ရစချြ်တာရတွကို အတြ်းလုေ်ခိုြ်းခဲ့တယ်။ အေြ်ကလုေ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်ရတာ့်ေဲ့ အဖေုအမူရတွအတွက် 

ရနာြ်တေမိတယ်။”  - ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး 

“ကျွန်ရတာ့်မှာ သမီးတစ်ရယာက် ေှိေါတယ်။ သမီးကို ကျွန်ရတာ် တြ်းတြ်းကျေ်ကျေ် ကိုြ်တွယ်ရလ့ေှိတယ်။ 

သြ်တန်းတက်ငေီးတဲ့ အချနိ်ကစငေီး သမီးကို ကျွန်ရတာ်မရိုက်ရတာ့ဘူး။ ၁၀၀% မဟုတ်ရေမဲ့ ရဒါသကို 

တတ်နိုြ်သမျှ ထိန်းနိုြ်ြို့ ကကိုးစားေါတယ်။” - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး
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ရဖြဆိုသူအချ ို ့အား ဤစီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်ဖြစ်ရအာြ် လှုံ့ရဆာ်ခဲ့သည့် အောတစ်ခုမှာ ယခြ်က ၎ြ်းတို့ ရတွ့ကကုံခဲ့ေသည့် 

အိမ်တွြ်းအကကမ်းြက်မှုအရတွ့အကကုံများရကကာြ့် ဖြစ်ေါသည်။ 

“ကျွန်ရတာ် အိမ်တွြ်းအကကမ်းြက်မှုအရကကာြ်းကို ရလ့လာြို့ အေမ်းကို စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ေါတယ်။ 

ကျွန်ရတာ်တို့မိသားစုက ဆြ်းေဲတယ်။ အရြက အေက်ရသာက်ရတာ့ မူးလာေြ် အေမ်းရသွးဆိုးတယ်။ 

အဲလိုအိမ်မျ ိုးမှာ ကကီးဖေြ်းလာတာမို့ ဒီကိစ္စကို ရလ့လာြို့ အေမ်း စိတ်ဝြ်စားခဲ့တာ ဖြစ်ေါတယ်။” - ေန်ကုန်မှ 

အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး

အကကမ်းြက်မှုများတွြ် အိမ်နီးချြ်း/ ကကည့်ရှုရစာြ့်ရေှာက်သူများမှ ဝြ်ရောက်တားဆီးရေးဖခြ်းအရကကာြ်း ရဆွးရနွး 

သည့် အစီအစဉ်သည် ေါဝြ်တက်ရောက်သူများအား အကကမ်းြက်မှုများကို ဖမြ်ရတွ့ခဲ့လျှြ် ဝြ်ရောက်တားဆီးရေးေန် 

အားရေးလှုံ့ရဆာ်နိုြ်ခဲ့ေါသည်။ 

“ကျွန်ရတာ်တို့အိမ်နားမှာရနတဲ့ မိသားစုတစ်စု ေှိတယ်။ အဲဒီအိမ်မှာ အရြလုေ်သူက အေက်သမား၊ 

ဆယ်ရကျာ်သက်အေွယ် သားတစ်ရယာက်ကလည်း အငမဲဖေဿနာေှာတတ်တဲ့သူ။ တစ်ရန့ရတာ့ အဲဒီအိမ်က 

ေန်ေွဲက ခါတိုြ်းထက် ေိုကကမ်းတယ်။ ဆယ်ရကျာ်သက် အေွယ်သားက အေမ်းရဒါသရတွထွက်ငေီး သူ့အရြကို 

ရိုက်ြို့ ကကိုးစားတယ်။ အေြ်ကဆိုေြ် အဲ့လိုမျ ိုးရတွကို ကျွန်ရတာ် နည်းနည်းမှ ဂရုမစိုက်ေါဘူး။ ဒါရေမဲ့ 

ဒီတစ်ကကိမ်မှာရတာ့ ကျွန်ရတာ် ေေ်ကကည့်မရနနိုြ်ရတာ့ဘူး။ ေန်ေွဲကို ဝြ်တားခဲ့ေါတယ်။ အဲဒါကရတာ့ 

ကျွန်ရတာ့်ေဲ့ အကကီးမားဆုံး အရဖောြ်းအလဲေါေဲ။” - ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသားြယ်တစ်ဦး 

“ရိုးရိုးသားသားရဖောေေြ် အေေ်ထဲမှာ မိသားစုရတွ၊ ဒါမှမဟုတ် လြ်မယားရတွ ေန်ဖြစ်ေြ် ကျွန်မတို့က 

သိေ်စေ်စုချြ်ကကေါတယ်။ လူရတွေဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရတွကိုလည်း သိေ်သိချြ်ကကတယ်။ ဒါရေမဲ့ 

ဒီစီမံကိန်းက အဲဒါနဲ့ေတ်သက်လို့ ရကာြ်းမွန်တဲ့ အရဖောြ်းအလဲ အချ ို ့ကို ဖြစ်ရေါ်ရစခဲ့ေါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ 

ခုဆိုေြ် ေေ်ထဲေွာထဲမှာ အိမ်တွြ်းအကကမ်းြက်မှုရတွ မဖြစ်ရအာြ် တားဆီးကာကွယ်ရေးြို့ကို ေိုငေီး စိတ်ဝြ်စား 

လာေါတယ်။” - ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး 

ရဆွးရနွးေွဲအစီအစဉ်များသည် ေါဝြ်သူအချ ို ့အား ထိေါးရစာ်ကားဖခြ်းအရကကာြ်းကိုလည်း ေိုမို နားလည်သိဖမြ်လာ 

ရစေါသည်။ 

“အကကမ်းြက်မှု အမျ ိုးအစားရတွအရကကာြ်းကို ရဆွးရနွးရတာ့ ကျွန်ရတာ် စိတ်ဝြ်စားသွားတယ်။                     

ရိုးရိုးသားသား ရဖောေေြ် မိန်းကရလးရတွကို စတာ၊ ရနာက်တာ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ ရေှ့မှာ ညစ်ညမ်းတဲ့ 

ဖေက်လုံးရတွ ရဖောတာရတွကို ထိေါးရစာ်ကားမှုရဖမာက်တယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။ ခုလို သိနားလည်ခွြ့်ေတာ 

ေထမဆုံး အကကိမ်ေါေဲ။ တကယ်ကို အဖမြ်ြွြ့်ရေးလိုက်တာေါေဲ။”- ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး 

“တဖခားဂျန်ဒါရတွကို ရလးစားေမယ်ဆိုတာ နားလည်လာေါတယ်။ အေြ်တုန်းက မိန်းကရလးရတွကို 

အရဖောြ်အေျက်သရဘာမျ ိုး စရနာက်ခဲ့ေါတယ်။ ဒါဟာ မလုေ်သြ့်ဘူးဆိုတာကို သိနားလည်လာတဲ့အတွက် 

အခုဆိုေြ် အဲဒါမျ ိုးရတွ မလုေ်ရတာ့ေါဘူး။”- ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး

ရဖြဆိုသူများသည် ၎ြ်းတို့၏ သရဘာထားခံယူချက်များနှြ့် အမူအကျြ့်များကို ရဖောြ်းလဲေန် ကကိုးေမ်းောတွြ် ကကုံရတွ့ 

ေသည့် အခက်အခဲများကိုလည်း ေွြ့်ေွြ့်လြ်းလြ်း ရဖောဖေကကေါသည်။ 
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“ကျွန်မအတွက်က အမျက်ရဒါသစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ေတ်သက်လို့ လက်ရတွ့ကျြ့်ကကံြို့ ခက်ခဲရနတုန်းေဲ။ ဖေဿနာ 

တစ်ခု ဖြစ်လာေြ် ကျွန်မက တုံ့ဖေန်တာ အေမ်းဖမန်တယ်။ ကျွန်မ စိတ်တိုတတ်တာကို သတိဖေုမိေါတယ်။ 

ကကိုးစားရနတုန်းေါေဲ။ မိသားစုနဲ့ ဆက်ဆံရေးရတွရတာ့ တိုးတက်လာေါတယ်။”  - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးကကီး 

တစ်ဦး 

“LGBT ရတွနဲ့ ဆက်ဆံေတာ သိေ်ရတာ့ သက်ရတာြ့်သက်သာ မေှိရသးဘူး။ ကျွန်မ ဒီကိစ္စ ကို ေိုငေီး နားလည် 

သရဘာရေါက်လာရေမဲ့ လက်ရတွ့ဘဝမှာ သူတို့နဲ့ ဘယ်လို ဆက်ဆံေမယ်မှန်း မသိရသးဘူး။” - ေန်ကုန်မှ 

အမျ ိုးသားြယ်တစ်ဦး 

“ရယဘုယျအားဖြြ့် ကျွန်မမိသားစုနဲ့ ကျွန်မေဲ့ ဆက်ဆံရေးကရတာ့ တိုးတက်လာေါတယ်။ ကျွန်မေဲ့ 

စိတ်ခံစားချက်ရတွနဲ့ ရဒါသကို ထိန်းနိုြ်ရအာြ် ကကိုးစားေါတယ်။ ၁၀၀% ရတာ့ မေရသးဘူး။ ကျွန်မေဲ့ 

ခံယူချက်သရဘာထားနဲ့ အမူအကျြ့်ရတွက ၃၀% ရဖောြ်းလဲသွားငေီ လို့ရတာ့ ရဖောလို့ေေါတယ်။” - ေန်ကုန်မှ 

အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး 

ငမို့ဖေမှ အမျ ိုးသမီးကကီးများနှြ့် ရကျးလက်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်များက အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားများနှြ့် နှိုြ်းစာ 

လျှြ် မိတ်ရဆွသူြယ်ချြ်း အသိုြ်းအဝိုြ်း ေိုကျဉ်းရသာ်လည်း ဤအစီအစဉ်တွြ် ေါဝြ်ခွြ့်ေခဲ့ဖခြ်းရကကာြ့် ၎ြ်းတို့၏ 

လူမှုရေါြ်းသြ်းဆက်ဆံရေး နယ်ေယ်ကို ချဲ့ထွြ်နိုြ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကကေါသည်။  ထို့ဖေြ် ကိုဗစ်-၁၉ နှြ့် နိုြ်ြံရေးအကျေ် 

အတည်း နှစ်ခုရေါြ်း၍ ၎ြ်းတို့၏ဘဝအရေါ်  ကကီးမားသည့်ြိစီးမှုများ ဖြစ်ရေါ်ရနချနိ်တွြ် ဤအစီအစဉ်သည် ၎ြ်းတို့အား 

ြိစီးမှုများမှ သက်သာောေရစခဲ့သည်ဟုလည်း ယူဆကကေါသည်။ 

“ကျွန်မတို့ အိမ်ေှြ်မရတွလည်း အိမ်ဖေြ်ထွက်ငေီး အလုေ်မလုေ်ေရေမဲ့ စိတ်ြိစီးကကတာေါေဲ။ သြ်တန်းရတွမှာ 

ကျွန်မတို့ေဲ့ ခံစားချက်ရတွ၊ အထြ်အဖမြ်ရတွကို မျှရဝနိုြ်ခဲ့တယ်။ မိတ်ရဆွသစ်ရတွလည်း ေခဲ့ငေီး သြ်တန်း 

ချနိ် နှစ်နာေီဟာ ကျွန်မတို့အတွက်ရတာ့ စိတ်ရဖြော ဖြစ်ခဲ့ေါတယ်။ စိတ်ြိစီးမှုရတွ သက်သာခဲ့ေါတယ်။”        

- ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးကကီးတစ်ဦး 

“ကျွန်မတို့ အမျ ိုးသမီးရတွက အိမ်မှာေဲ ရနေတာများေါတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း လူမှုရေးကိစ္စရတွမှာ ေါဝြ်ချြ် 

တာရေါ့။ အဲဒါရကကာြ့်မို့လို့ ဒီသြ်တန်းကို တက်ခဲ့တာေါ။”  - ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး 

အမျ ိုးသားကကီးအချ ို ့ကလည်း ရဆွးရနွးေွဲ တက်ရောက်ငေီးရနာက်တွြ် အေက်ရလျှာ့ရသာက်ရကကာြ်း သို့မဟုတ် အေက် 

လုံးဝဖြတ်လိုက်ရကကာြ်း ရဖောေါသည်။ အများစုမှာ အမျက်ရဒါသစီမံခန့်ခွဲမှုတွြ် အရထာက်အကူဖြစ်ရစေန် ထိုသို့ 

လုေ်ရဆာြ်ကကဖခြ်း ဖြစ်သည်။12

“ကျွန်ရတာ်က အေြ်တုန်းက တစ်ရနကုန် အေက်ရသာက်ေါတယ်။ အေက်ရကကာြ့် ကျွန်ရတာ့်မှာ ရအးရအး 

ချမ်းချမ်း ရနနိုြ်တဲ့ရန့ဆိုတာ မေှိခဲ့ေါဘူး။ မိသားစုဝြ်ရတွနဲ့လည်း အငမဲေန်ဖြစ်ခဲ့ေတယ်။ သြ်တန်းတက်ငေီးတဲ့ 

ရနာက်မှာ ကျွန်ရတာ်နဲ့ မိသားစုရတွေဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဖေန်ငေီး စဉ်းစားသုံးသေ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘာရတွ မှားရန 

သလဲဆိုတာ ဆြ်ဖခြ်သုံးသေ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ရတာ့်ေဲ့ အတွြ်းစိတ်ထဲက ရအးချမ်းမှုရတွကို ြွြ့်ထုတ်ရေး 

နိုြ်မယ့် နည်းလမ်းရတွကို ဒီရဆွးရနွးေွဲရတွကရန ေေှိခဲ့တယ်။ အဲဒါရကကာြ့် အေက်ကိုလည်း ဖြတ်လိုက်ေါငေီ။ 

ဒါဟာ ရကာြ်းမွန်တဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုေဲရလ၊ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။” - ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသားကကီး 

တစ်ဦး 

ထိုအမျ ိုးသားကကီး၏ ရဖောြ်းလဲမှုအား အဖခားရဖြဆိုသူသုံးရလးဦးကလည်း ရထာက်ခံအတည်ဖေုရေးခဲ့ေါသည်။ 

12  အဆိုေါအရဖောြ်းအလဲများကို ေေ်ေွာထဲမှ အဖခားသူများကလည်း အတည်ဖေုခဲ့ကကေါသည်။ 
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ဂေန်ဒါကိုေိုက်၍ ပမင့်ပမတ်မှု/ နိမ့်ကေမှု ဆိုင်ရာ စံွတ်မှတ်ခေက်မေား 
သပြာင်းေဲပခင်း 

ေခိုြ်ဖေည်နယ်နှြ့် ေန်ကုန် နှစ်ရနောစလုံးေှိ ကျား/မ၊ အသက်အေွယ်မရေွး ေါဝြ်သူများအားလုံးထံမှ အဖေုသရဘာ 

တုံ့ဖေန်မှုများေေှိခဲ့သည့် အစီအစဉ်မှာ ောသီရသွးရေါ်ဖခြ်းဆိုြ်ော ကျန်းမာရေးကိစ္စများ၊ SRH ဆိုြ်ော ကိစ္စများကို 

ရဆွးရနွးသည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ဖမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ောသီရသွးနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ အဖမစ်တွယ်ရနရသာ လွဲမှားသည့် 

အယူအဆတစ်ခုကို ကျယ်ကျယ်ဖေန့်ဖေန့် ရတွ့ေှိေေါသည်။ ောသီရသွးရေါ်ရနရသာ အမျ ိုးသမီးများသည် ‘မသန့်ေှြ်း’ 

ဟု ယူဆကကငေီး ောသီရသွးသည် ရယာက်ျားတို့အား ဘုန်းကံနိမ့်ရအာြ် လုေ်နိုြ်သည်ဟု ယုံကကည်ကကေါသည်။ ဤသို့ 

အယူအဆလွဲမှားမှုများသည် လူတို့စိတ်ထဲတွြ် အဖမစ်တွယ်ရနငေီး ရန့စဉ်ဘဝတွြ် ကျြ့်သုံးရနကကသည့် ‘အမျ ိုးသားများ 

သည် ဘုန်းကံကကီးသူများ ဖြစ်သည်’ ‘အမျ ို းသမီးများသည် ဘုန်းကံနိမ့်သူများ ဖြစ်သည်’ ဟူရသာ အယူအဆကို 

ကျားကန်ရေးရနဖခြ်းလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စများနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ SRH ရေါ်အရဖခခံကာ သိေ္ပံနည်းကျရဆွးရနွးရဖောဆို

မှုများ အလွန်ေြ် ေှားေါသည်။     

“ောသီရသွးနဲ့ေတ်သက်တဲ့ လွဲမှားတဲ့အယူအဆရတွ၊ ဒါရတွက လူရေှ့သူရေှ့မှာ မရဖောသြ့်၊ မရဖောအေ်ဘူး 

ဆိုတာရတွ … အဲဒီလို ယုံကကည်ခဲ့တာရတွကို စွန့်လွှတ်ြို့ ရတာ်ရတာ်ရလး ခက်ခဲခဲ့ေါတယ်။ ကျွန်မတို့ရတွ 

ောသီလာရနတဲ့ အချနိ်ဆိုေြ် လူရတာသူရတာထဲသွားငေီး လုေ်ကိုြ်နိုြ်တဲ့အောရတွမှာ အကန့်အသတ်ေှိေါ 

တယ်။ ောသီလာရနတဲ့ အချနိ်ဆိုေြ် ကျွန်မတို့ရတွဟာ “သန့်ေှြ်းမှုမေှိ” လို့ တချ ို ့အောရတွကို မလုေ်ြို့ 

သြ်ရေးတာကို ခံယူလာခဲ့ေေါတယ်။ သြ်တန်းမှာ ောသီရသွးရေါ်ဖခြ်းနဲ့ ေတ်သက်လို့ သိေ္ပံနည်းကျ ေှြ်းဖေ 

ရတာ့မှ ကျွန်မတို့ ရကာြ်းရကာြ်း နားလည်သရဘာရေါက်သွားငေီး ောသီရသွးဟာ လူသားမျ ိုးနွယ်ေဲ့ 

အနာဂတ်မျ ိုးဆက်ရတွအတွက် အရေးကကီးတယ် ဆိုတာကို သိေှိခွြ့် ေခဲ့လို့ စိတ်သက်သာော ေခဲ့ေါတယ်။” - 

ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး 

“ောသီရသွးရေါ်တာနဲ့ ေတ်သက်လို့ ရဆွးရနွးတာရတွလည်း အေမ်းရကာြ်းေါတယ်။ ကျွန်မသမီးက 

မကကာရသးခြ်ကမှ ေထမဆုံးအကကိမ် ောသီရသွးစရေါ်တာေါ။ သြ်တန်းမှာ ေခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတရတွကို ကျွန်မ 

အသုံးချနိုြ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့အလှည့်တုန်းကရတာ့ ဒီအရကကာြ်းရတွကို ရဖောဖေမယ့်သူ မေှိခဲ့ဘူး။ အိမ်ရထာြ် 

ရေးမှာလည်း နားရထာြ်ရေးတဲ့ စွမ်းေည်ရတွကို အသုံးချနိုြ်ခဲ့တယ်။ ဒါရတွအားလုံးဟာ လက်ရတွ့မှာ 

အေမ်းအသုံးဝြ်ေါတယ်။” - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး 

“ောသီရသွးရေါ်တာနဲ့ေတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေးကိစ္စရတွ ရဆွးရနွးတာဟာ ကျွန်မတို့အတွက် တကယ်ကို 

အံ့ဩစော ဖြစ်ခဲ့ေါတယ်။ ကျွန်မလို အိမ်ရထာြ်ေှြ်တစ်ရယာက်ရတာြ် အဲဒီအရကကာြ်းရတွကို အေြ်က 

တစ်ခါမှ မကကားခဲ့ြူးေါဘူး။ ကျွန်မက ဆိုြ်ရလးတစ်ဆိုြ် ြွြ့်ထားေါတယ်။ တချ ို ့ ရေးဝယ်လာတဲ့ အမျ ိုးသမီး 

ရတွက အမျ ိုးသမီး လစဉ်သုံးေစ္စည်း ဝယ်ြို့ကိုရတာြ် ေှက်ရနတတ်တာေါ။ အခုရတာ့ ကျွန်မက သူတို့ကို 

ေှြ်းဖေတယ်။ ောသီရသွးနဲ့ ေတ်သက်လို့ ေှက်စောမလိုတဲ့အရကကာြ်း၊ လူမဖမြ်ရအာြ် ြွက်ရနစောမလိုတဲ့ 

အရကကာြ်း။ ကိုယ်ဝန်ရဆာြ်တာနဲ့ ေတ်သက်လို့လည်း ကရလးမေေြ် လူရတွက အမျ ိုးသမီးရတွကိုေဲ 

အဖေစ်တြ်ကကတယ်။ တကယ်က အမျ ိုးသားရကကာြ့်လည်း ဖြစ်နိုြ်တယ်ဆိုတာကို အခု ကျွန်မတို့ နားလည် 

သွားငေီ။ အမျ ိုးသမီးရတွကိုေဲ အဖေစ်မတြ်သြ့်ေါဘူး။ အရြ့ကိုရတာြ် အဲဒီအရကကာြ်း ရဖောဖေဖြစ်ရသးတယ်။ 

အသုံးဝြ်တဲ့အချက်ရတွ အများကကီး ကျွန်မတို့ သိခွြ့်ေခဲ့ေါတယ်။ ောသီရသွးက မသန့်ေှြ်းဘူးလို့ ကျွန်မတို့ 

ယုံကကည်ခဲ့ကကတယ်။ ဒါဟာ မှားရနတယ်ဆိုတာ ဒီရဆွးရနွးေွဲကရန သိခဲ့ေတယ်။ ကျွန်မတို့ အမျ ိုးသမီးရတွဟာ 

ောသီရသွးရေါ်လို့ ဘုန်းကံနိမ့်သူရတွလို့ သတ်မှတ်တာဟာ မှားရနေါတယ်။ လူသားမျ ိုးဆက်မဖေတ်ြို့ 

ောသီရသွးက အရေးကကီးေါတယ်။” - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး
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ဖမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ောသီရသွးဆိုြ်ော ကျန်းမာရေးကိစ္စများနှြ့် SRH အရကကာြ်းအား လူအများကကား ရဆွးရနွးရဖောဆိုမှုများ 

အလွန်နည်းေါးငေီး ရကျာြ်းများတွြ်လည်း လိြ်ေိုြ်းဆိုြ်ော ေညာရေးဖခြ်း မေှိေါ။ ေါဝြ်ရဆွးရနွးသူအများအဖေားအတွက် 

‘ရဖောကကမယ်’ အစီအစဉ်တွြ် ထိုအရကကာြ်းများကို ေွြ့်ေွြ့်လြ်းလြ်း ရဆွးရနွးဖခြ်းသည် ေထမဦးဆုံးအကကိမ် ဖြစ်ေါ 

သည်။ ထိုရဆွးရနွးေွဲများတွြ် ေါဝြ်သူအချ ို ့အား ထိုကိစ္စများကို ေှက်စောဟု မထြ်ဘဲ ေွြ့်ေွြ့်လြ်းလြ်း ရဆွးရနွးနိုြ်လာ 

ရအာြ် အားရေးကူညီခဲ့ေေါသည်။ 

“အစေိုြ်းမှာရတာ့ လိြ်မှုဆိုြ်ောနဲ့ ောသီရသွးရေါ်တဲ့ ကိစ္စရတွကို ရဆွးရနွးတာဟာ ကျွန်ရတာ့်အတွက် 

ခက်ခဲငေီး သက်ရတာြ့်သက်သာ မေှိလှေါဘူး။ ကျွန်ရတာ့ဘဝ တစ်ရလျှာက်လုံးမှာ လိြ်မှုဆိုြ်ော ကိစ္စရတွကို 

တစ်ခါမှ ေွြ့်ေွြ့်လြ်းလြ်း မရဆွးရနွးခဲ့ြူးဘူးရလ။ ဒါရေမဲ့ ကျွန်ရတာ်နဲ့အတူ ေါဝြ်ရဆွးရနွးကကတဲ့ တဖခား 

သူရတွေဲ့ အားရေးကူညီမှုနဲ့ ဒီအခက်အခဲကို ရကျာ်လွှားနိုြ်ခဲ့ေါတယ်။”- ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး 

သြ်တန်းတွြ် ဖြန့်ရဝရေးခဲ့သည့် ောသီရသွးရေါ်ဖခြ်းနှြ့်စေ်လျဉ်းသည့် ကျန်းမာရေးဆိုြ်ော ကိစ္စများအရကကာြ်း 

ေါဝြ်သည့် စာအုေ်များကို ေေ်ေွာထဲေှိ အဖခားသူများထံသို့ တစ်ဆြ့်ဖေန်၍ မျှရဝရေးသူမှာ အနည်းဆုံးတစ်ဦး ေှိခဲ့ေါသည်။  

အမျ ိုးသမီးကကီးများအြွဲ့တွြ် ေါဝြ်သူတစ်ဦး ဖြစ်ေါသည်။ ေါဝြ်တက်ရောက်သူ အများအဖေားသည် ောသီရသွးရေါ် 

ဖခြ်းနှြ့် SRH အစီအစဉ်အား မှတ်မိရနကကငေီး ထိုအစီအစဉ်သည် ၎ြ်းတို့အား အဖမြ်ြွြ့်ရေးနိုြ်ခဲ့သည်မှာ ထြ်ေှားေါ 

သည်။  သို့ရသာ် နမူနာအုေ်စုအေွယ်အစားသည် အတန်အသြ့် ရသးြယ်ငေီး ရဆွးရနွးေွဲများ ဖေုလုေ်ခဲ့ချနိ်နှြ့် ဤသုံးသေ် 

ရလ့လာမှုကို ဖေုလုေ်ချနိ် ကကားအချနိ်ကာလမှာ များစွာေှည်ကကာဖခြ်း မေှိရသးသဖြြ့် ၎ြ်းတို့ထံတွြ် ေှိရနသည့် အစွဲများ 

နှြ့် အယူသီးမှုများအား အမှန်တကယ် စွန့်လွှတ်နိုြ်ဖခြ်း ေှိ/မေှိ ဟူသည်ကို တိုြ်းတာေန်မှာမူ မဖြစ်နိုြ်ေါ။ 

ဂေန်ဒါဆက်နွှယ်မှုမေား သမးခေန်းွုတ်ောပခင်း

ဤအစီအစဉ်တွြ် ဖမန်မာနိုြ်ြံေှိ ‘ဘုန်းကံ’ သို့မဟုတ် ရယာက်ျားတို့၏ အခွြ့်အာဏာအေါအဝြ် ရယာက်ျားေီသမှု၊ 

မိန်းမေီသမှုတို့နှြ့်စေ်လျဉ်း၍ လူအများတွြ်ေှိသည့် အဖမြ်များ၊ အစွဲအလမ်းများကို ကိုြ်တွယ်ရဖြေှြ်းေန် ကကိုးေမ်းခဲ့ေါ 

သည်။ ေါဝြ်ခဲ့သူအချ ို ့က အိမ်ရထာြ်စုတစ်စုအတွြ်းေှိ အမျ ိုးသားများနှြ့် အမျ ိုသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍများနှြ့် 

စေ်လျဉ်း၍ အဖမြ်များ ရဖောြ်းလဲလာေုံကို ရဖောဖေခဲ့ကကေါသည်။ 

“အမျ ိုးသားရတွ လုေ်တဲ့အလုေ်ကိုေဲ ‘တကယ့်အလုေ်’ လို့ ထြ်ကကတယ်။ အမျ ိုးသမီးရတွ လုေ်ရနတဲ့ အိမ်မှုကိစ္စ 

ရတွကို တန်ြိုးေှိတယ်မထြ်ကကဘူး။ ရေါ့ရေါ့တန်တန် သရဘာထားကကတယ်။ မိသားစုကို ေှာရြွရကျွးရမွး 

ရနတဲ့ ခြ်ေွန်းရယာက်ျားရတွက အမျ ိုးသမီးရတွအရေါ် ဆက်ဆံတဲ့အခါ တေားမျှတမှု မေှိတာရတွ ေှိတယ်။ 

ဒီသြ်တန်းမှာ ရဆွးရနွးခဲ့ေတဲ့ သြ်ခန်းစာရတွက အဲဒါကို ဖေန်ငေီးသုံးသေ်ဆြ်ဖခြ်ဖြစ်ရအာြ် နှိုးရဆာ်ရေးနိုြ်ခဲ့ 

ေါတယ်။ အမျ ိုးသမီးရတွ လုေ်ရနတဲ့ အိမ်အလုေ်ရတွကို တန်ြိုးထားြို့ တစ်သက်လုံး အသြ်မခံခဲ့ေြူးဘူး။ 

ဒါက သူတို့အလုေ်ေဲလို့ေဲ ကျွန်ရတာ်တို့က ရတွးခဲ့တာ။ ဒါရကကာြ့် ဒီလိုသရဘာတေားအသစ်ရတွကို ရလ့လာြို့ 

ကျွန်ရတာ် အေမ်းစိတ်ဝြ်စားခဲ့ေါတယ်။” - ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး

 

“တကယ်တမ်းကကည့်ေြ် အမျ ိုးသမီးရတွက ေိုငေီးအလုေ်လုေ်ေရေမဲ့ သူတို့ကို မှီခိုသူရတွလို့ သတ်မှတ်ကကတယ်။ 

ရယာက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမဆို တန်းတူညီမျှ ဖြစ်သြ့်တယ်။ ေိုက်ဆံေေ၊ မေေ သူတို့လုေ်တဲ့ 

အလုေ်ရတွကို တန်းတူ အသိအမှတ်ဖေုငေီး တန်ြိုးထားသြ့်တယ်။” - ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသားြယ်တစ်ဦး  
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ပြစ်ရြ်သြာ်ပြခေက် (၂) - သဘာင်ကန့်ွတ်ပခင်းနှင့် နှစ်ဆွမ်းွားရသွာ ေန်ွုြ်ေန်ြိုးအား သေှော့ခေပခင်း 

ရဒါ်ဖမဖမ (အမည်ေြ်းမဟုတ်ေါ) သည် ရဒါေုံငမို့နယ် အြွဲ့တစ်ြွဲ့မှ အမျ ိုးသမီးကကီးတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ 

“ရဆွးရနွးေွဲရတွက သြ်ယူခဲ့တာရတွကို အသုံးဖေုငေီး ကျွန်မ ထမ်းထားေတဲ့ အလုေ်ဝန်ကို ရလျှာ့ချနိုြ်ခဲ့ေါတယ်။ 

ကျွန်မအတွက် တကယ်အသုံးဝြ်ခဲ့ေါတယ်။ အေြ်ကဆို ကျွန်မက အိမ်အလုေ်ရတွ အကုန်လုေ်တယ်။   

ကရလးရတွကို ဖေုစုရစာြ့်ရေှာက်တယ်။ မိသားစုနဲ့ေတ်သက်တဲ့ တဖခားအလုေ်ရတွ အကုန်လုံးကိုလည်း 

လုေ်တယ်။ ကျွန်မက အရမတစ်ရယာက်၊ ဇနီးမယားတစ်ရယာက်မို့ အိမ်က ကိစ္စမှန်သမျှကို တာဝန်ယူေမယ်၊ 

လုေ်ေမယ်လို့ ထြ်ခဲ့ေါတယ်။ အိမ်အလုေ်ရတွလုေ်ေတာ၊ ကရလးရတွကို ဖေုစုရစာြ့်ရေှာက်ေတာ အေမ်း 

ေြ်ေန်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထုတ်မရဖောဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဘယ်သူ့ဆီကမှလည်း အကူအညီမရတာြ်းခဲ့ဘူး။ 

ေြ်ေန်းလို့ ညည်းညူတာ၊ ကိုယ့်ေဲ့ခံစားချက်ကို မျှရဝတာရတွလည်း မလုေ်ခဲ့ဘူး။ ဒါရေမဲ့ ရဆွးရနွးညှိနှိုြ်းမှု 

စွမ်းေည်တချ ို ့နဲ့ တစ်ဘက်သားကို အဖေစ်မတြ်ဘဲ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ရဖောလို့ေတဲ့ နည်းလမ်း (‘I state-

ments’) ရတွ သြ်ယူခဲ့ငေီးတဲ့ရနာက်မှာ ကျွန်မေဲ့ ခံစားချက်ရတွကို ေိုငေီး ေွြ့်ေွြ့်လြ်းလြ်း ထုတ်ရဖောနိုြ် 

လာတယ်၊ ကျွန်မ ဘာလိုချြ်တယ်၊ ဘယ်လိုေုံစံမျ ိုး လိုချြ်တယ်ဆိုတာကို တိုက်ရိုက်ရတာြ်းဆိုခွြ့်ေှိတယ် 

ဆိုတာ နားလည်လာတယ်။” 

ရဒါ်ဖမဖမသည် ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်ငေီးသည့်ရနာက် ယခုအခါ သူမ၏ အလုေ်တာဝန်များကို သူမ၏ 

ခြ်ေွန်း၊ သားသမီးများနှြ့် မျှရဝထမ်းရဆာြ်ေါသည်။ သူမသည် သြ်တန်းတွြ် သိေှိလာသည်များကို ခြ်ေွန်းဖြစ်သူ 

အား ရဖောဖေရဆွးရနွးငေီး ကရလးများကို ဖေုစုရစာြ့်ရေှာက်ောတွြ် ကူညီေန်နှြ့် အိမ်မှုကိစ္စများကို ကရလးများနှြ့် 

အတူ ခွဲရဝလုေ်ကိုြ်ရေးေန် ခြ်ေွန်းဖြစ်သူ လက်ခံလာရအာြ် ရဖောဆိုနိုြ်ခဲ့ေါသည်။

  

“ကျွန်မ ရယာက်ျားက ကျွန်မတို့ အိမ်ရထာြ်ကျငေီးကတည်းက ချက်ဖေုတ်တာရတွ၊ အိမ်အလုေ်ရတွကို 

တစ်ခါမှ မလုေ်ရေးခဲ့ြူးေါဘူး။ ဒါရေမဲ့ အခုသူလည်း ရဖောြ်းလဲလာေါငေီ။ ကရလးရတွနဲ့အတူ ထမြ်းချက်တာ၊ 

အိမ်မှုကိစ္စလုေ် ရေးတာရတွ ေှိလာေါတယ်။ ကျွန်မရယာက်ျားက ကရလးရတွကိုလည်း တာဝန်ရတွ ခွဲရေးငေီး 

သူတို့ြာသာ လုေ်နိုြ်တဲ့ အလုေ်ရတွကို လုေ်ခိုြ်းေါတယ်။ ကျွန်မ ေြ်ေန်းလာေြ် သူတို့က ဝိုြ်းကူငေီး ကျွန်မကို 

နားခိုြ်းေါတယ်။” 

ရဒါ်ဖမဖမသည် သြ်တန်းတွြ် ရလ့လာသိေှိခဲ့သည်များကို အိမ်နီးနားချြ်းများကိုလည်း မျှရဝရေးခဲ့ေါသည်။ ထိုသို့ 

မျှရဝရေးခဲ့ဖခြ်းရကကာြ့် သူမ၏ အိမ်နီးချြ်းတစ်ဦးအား ညီမဖြစ်သူနှြ့် ဆက်ဆံရေး အဆြ်ရဖေလာရအာြ် ကူညီ 

ရေးနိုြ်ခဲ့ေါသည်။ ရဒါ်ဖမဖမ၏ ရဖောဖေချက်အေ ထိုညီအစ်မနှစ်ရယာက်သည် အိမ်အလုေ်နှြ့်ေတ်သက်၍ အငမဲ 

ေန်ဖြစ်ရလ့ေှိသည်ဟု ဆိုေါသည်။ ညီမဖြစ်သူက အိမ်အလုေ်များအားလုံးကို လုေ်ေငေီး ကရလးများကိုလည်း ဖေုစု 

ရစာြ့်ရေှာက်ရေးေသဖြြ့် မတေားဟု ခံစားေေါသည်။ အစ်မဖြစ်သူကမူ သူမသည် မိသားစုကို ေံ့ေိုးေန်အတွက် 

အိမ်အဖေြ်ထွက်၍ အလုေ်လုေ်ရနေသူဖြစ်သည်ဟု တုံ့ဖေန်ေါသည်။ ရဒါ်ဖမဖမသည် ထိုညီအစ်မနှစ်ဦးစလုံးနှြ့် 

စကားရဖောကာ ၎ြ်းတို့နှစ်ရယာက်စလုံးသည် မိသားစုအတွက် လုေ်ကိုြ်ရေးရနဖခြ်းဖြစ်သဖြြ့် မိမိအလုေ်ကို 

တန်ြိုးထားသလို တစ်ရယာက်နှြ့် တစ်ရယာက်လည်း အဖေန်အလှန် တန်ြိုးထားသြ့်ရကကာြ်း သိဖမြ်လာရအာြ် 

ကူညီရေးနိုြ်ခဲ့သည်။ ထိုညီအစ်မ နှစ်ရယာက်သည် ယခုအခါ ဆက်ဆံရေး အဆြ်ရဖေရနငေီဟု သိေေါသည်။  

ေါဝြ်တက်ရောက်ခဲ့ကကသည့် အမျ ိုးသမီးကကီးအများအဖေားနှြ့် အမျ ိုးသမီးြယ် အများအဖေားအတွက် အမျ ိုးသားများနှြ့် 

ယှဉ်လျှြ် သိမ်ြယ်ရနသည့် စိတ်များကို ရကျာ်လွှားောတွြ် သြ်တန်းများက အရထာက်အကူဖြစ်ခဲ့ေါသည်။ ထိုသို့ 

သိမ်ြယ်စိတ် ဖြစ်ေဖခြ်းသည် လူမှုအြွဲ့အစည်းအတွြ်း အဖမစ်တွယ်ရနသည့် ယုံကကည်ချက်များနှြ့် တစ်စိတ်တစ်ရဒသ 
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အားဖြြ့် ဆက်စေ်ရနေါသည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် ောသီရသွးရေါ်သဖြြ့် သန့်ေှြ်းမှုမေှိ (အရေါ်တွြ် ကကည့်ေါ)၊ 

အမျ ိုးသားများသည် ‘ဘုန်းကံကကီး သူများ ဖြစ်သည်’ ဟူရသာ အယူအဆများနှြ့် ဆက်နွှယ်ေါသည်။ ထိုအယူအဆများနှြ့် 

စေ်လျဉ်း၍လည်း သြ်တန်းများတွြ် ထည့်သွြ်းရဆွးရနွးရေးခဲ့ေါသည်။

 

“ကျွန်မေဲ့ အကကီးမားဆုံး ရဖောြ်းလဲမှုကရတာ့ ယုံကကည်ချက် ေှိလာတာေါ။ ကျွန်မက မိန်းမတစ်ရယာက် 

ဖြစ်ေတာကို အငမဲေဲ သိမ်ြယ်ခဲ့တယ်။ ဒါရေမဲ့ မိန်းမရတွနဲ့ ရယာက်ျားရတွ ဆိုတာ တန်းတူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို 

သိေှိခွြ့်ေခဲ့ေါတယ်။” - ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး 

သို့ရသာ် စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်သည့် ဝန်ထမ်းများနှြ့် ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းမှုများအေ အမျ ိုးသားများက 

ေိုဖမတ်သည် ဟူသည့် ထုံးတမ်းစဉ်လာ လက်ခံလာရသာ အရတွးအရခါ်များကို စွန့်လွှတ်ေန်မှာ ေါဝြ်ရဆွးရနွးသူတိုြ်း 

အတွက် လွယ်ကူသည်ရတာ့မဟုတ်ေါ။ သို့ရသာ် ၎ြ်းတို့ တစ်သက်တာလုံး ဂျန်ဒါနှြ့်ေတ်သက်၍ ေုံသွြ်းခံလာေမှုများကို 

၁၂ ေတ်ကကာ အစီအစဉ် တစ်ခုတွြ် ေါဝြ်တက်ရောက်ရုံမျှဖြြ့် ရကျာ်လွှားနိုြ်ေန် ခက်ခဲမည်ဆိုသည်ကို နားလည်ရေးနိုြ်ေါ 

သည်။ 

ေန်ကုန်နှြ့် ေခိုြ်ဖေည်နယ် နှစ်ရနောစလုံးမှ ရဖြဆိုသူအမျ ိုးသားအချ ို ့က ဤအစီအစဉ်သည် ၎ြ်းတို့နှြ့် ၎ြ်းတို့၏ 

ဇနီးများ၊ ရချွးမများအေါအဝြ် မိသားစုဝြ်များနှြ့် ဆက်ဆံရေးများ တိုးတက်ရကာြ်းမွန်လာရစေန် အရထာက်အကူဖေုခဲ့ 

ငေီး မိသားစုများအတွြ်း တြ်းမာမှုများ ရလျာ့နည်းရစခဲ့သည်ဟု ဆိုေါသည်။      

မတူကေဲပြားသွာ SOGIESC မေား

မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC နှြ့် LGBTIQ+ များအရကကာြ်း ရဆွးရနွးသည့် အစီအစဉ်များသည် အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်ဟု 

ေါဝြ်တက်ရောက်သူများက ယူဆကကငေီး အဓိကအရကကာြ်းေြ်းမှာ အရခါ်အရဝါ်၊ အသုံးအနှုန်းများကို နားလည်ေန် 

ခက်ခဲရသာရကကာြ့် ဖြစ်သည်။ သြ်တန်းများကို ဖမန်မာဘာသာစကားဖြြ့် ဖေုလုေ်ရေးဖခြ်းဖြစ်ရသာ်လည်း ဖမန်မာနိုြ်ြံ 

တွြ် မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC များနှြ့်စေ်လျဉ်းသည့် အဓိကကျရသာ ရဝါဟာေအသုံးအနှုန်းများကို အဂဂလိေ်ဘာသာ 

ဖြြ့်သာ သို့မဟုတ် အဂဂလိေ်အတိုရကာက်စကားလုံးများဖြြ့်သာ ရြာ်ဖေရဖောဆိုကကသဖြြ့် (ဥေမာ LGBTI သို့မဟုတ် 

SOGI) တက်ရောက်သူ အများအဖေားအတွက် နားလည်ေန် ခက်ခဲခဲ့ေါသည်။ အထူးသဖြြ့် အဂဂလိေ်စာ မကျွမ်းကျြ်သူများ၊ 

NGO များတွြ် အသုံးဖေုရသာ စကားအသုံးအနှုန်းများနှြ့် ေြ်းနှီးကျွမ်းဝြ်မှုမေှိသူများအတွက် ေို၍ေြ်ခက်ခဲေါသည်။13 

ေခိုြ်ဖေည်နယ်ေှိ ရကျးလက်ရဒသမှ တက်ရောက်သူများ သို့မဟုတ် ရကျာြ်းသြ်ေညာရေး အားနည်းသူများအြို့ များစွာ 

အခက်အခဲရတွ့ခဲ့ေါသည်။   

“ကျွန်မအတွက် တစ်ခုတည်းရသာ အခက်အခဲက LGBT နဲ့ေတ်သက်တဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းရတွေါ။ 

အရခါ်အရဝါ်ရတွကို ကျွန်မ သိေ်နားမလည်ရတာ့ အဲဒီအရကကာြ်းကို ရဆွးရနွးတဲ့အခါ တကယ်ကို အဆြ်မရဖေ 

ေါဘူး။” - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး 

ထိုသို့ရသာ စိန်ရခါ်မှုများ ေှိရသာ်ဖြားလည်း ထိုအစီအစဉ်များတွြ် ရဆွးရနွးခဲ့သည်များကို ေါဝြ်တက်ရောက်ခဲ့သူ 

အများအဖေားက ရကာြ်းစွာ မှတ်မိရနကကငေီး ၎ြ်းတို့၏ ယခြ်ကေှိခဲ့ရသာ သရဘာထားအဖမြ်များကို ဖေန်လည် 

သုံးသေ်ဖြစ်ရအာြ် နှိုးရဆာ်ရေးနိုြ်ခဲ့ေါသည်။ 

13  ဖမန်မာနိုြ်ြံေှိ မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC အခွြ့်အရေး တက်ကကလှုေ်ေှားသူများနှြ့် ထိုလူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းမှ လူများ က ဖမန်မာစကားလုံးများနှြ့်နှိုြ်းယှဉ်လျှြ် အဂဂလိေ် 

အသုံးအနှုန်းများသည် ချ ိုးနှိမ်ရှုတ်ချသည့်သရဘာ သက်ရောက်မှု ေိုနည်းသည်ဟု ယူဆသဖြြ့် အဂဂလိေ်စကားလုံးများကို အသုံးဖေုေန် ေို၍နှစ်သက်ကကေါသည်။ 
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“အခုအခါမှာ LGBT ရတွအရေါ် ကျွန်မေဲ့ ရှုဖမြ်ေုံက ကွာဖခားသွားငေီဆိုတာ ဝန်ခံေမှာေါ။ အေြ်တုန်းက 

ဒီလူရတွ ဘာလို့ ဒီေုံစံမျ ိုး ဖေုမူကကတယ်ဆိုတာ ကျွန်မ နားမလည်ခဲ့ေါဘူး။ သူတို့ကို သဘာဝမကျဘူးလို့ ကျွန်မ 

ရတွးခဲ့ြူးေါတယ်။”  - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး 

“LGBT အရကကာြ်း ရဆွးရနွးတဲ့အစီအစဉ်က ကျွန်ရတာ့်အတွက် အရတာ်ရလး ထိတ်လန့်အံ့ဩစော အစီအစဉ် 

တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ေါတယ်။ ကျွန်ရတာ် LGBT ရတွကို အရကကာြ်းမဲ့ မုန်းတီးခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်ရတာ် သိခဲ့ေတယ်။ 

သူတို့ရတွကို အရယာြ်ရဆာြ်ရတွလို့ ကျွန်ရတာ်ထြ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ရတာ့်မိသားစုဝြ်ရတွထဲမှာလည်း သူတို့လို 

ဖြစ်လာမှာကို အေမ်းစိုးေိမ်ခဲ့တယ်။ ခုရတာ့ ဒါဟာသူတို့ေဲ့ ဖြစ်တည်မှုေဲဆိုသာ နားလည်လာတယ်။ 

အေြ်တုန်းက သူတို့ကို အထြ်ရသးခဲ့မိတာကို ရနာြ်တေမိေါတယ်။”  - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး 

“ရိုးရိုးသားသားရဖောေေြ် LGBT ရတွကို တစ်ြက်သတ် မုန်းတီးခဲ့ြူးတယ်။ ဒီရဆွးရနွးေွဲက ကျွန်မကို အဖမြ် 

ြွြ့်ရေးခဲ့ေါတယ်။”- ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး 

“ကျွန်ရတာ့်အတွက် အံ့ဩစောရကာြ်းတဲ့ ရဆွးရနွးမှုရတွထဲမှာ SOGI လည်းေါတယ်။ အဲဒါက ကျွန်ရတာ့် 

အတွက် အသစ်အဆန်းေဲ။ လူသားရတွေဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ တန်ြိုးနဲ့ ရလးစားမှုရတွအရကကာြ်း ေိုငေီး သိခွြ့်ေခဲ့ 

တယ်။ ကျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့ ဒီအတိုြ်း မျက်စိမှိတ် လက်ခံလိုက်တာမျ ိုးထက် သူတို့ရတွေဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ေိုငေီး 

နားလည်သွားတာမျ ိုး ဖြစ်သြ့်တယ်။” - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး

မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC ေှိသူများနှြ့်စေ်လျဉ်းသည့် သရဘာထားအဖမြ်များ ရဖောြ်းလဲသွားမှုသည် ေခိုြ်ဖေည်နယ်နှြ့် 

နှိုြ်းစာလျှြ် ေန်ကုန်မှ ရဖြဆိုသူများကကားတွြ် ေို၍ သိသာထြ်ေှားေါသည်။  ဤသို့ ကွဲဖေားေဖခြ်း၏ အရကကာြ်းတစ်ခုမှာ 

ေန်ကုန်မှ ေါဝြ်တက်ရောက်သူများသည် ယခြ်က NGO များမှ အရကာြ်အထည်ရြာ်သည့် အသိေညာရေးအစီအစဉ် 

များတွြ် ေါဝြ်တက်ရောက်ြူးသည့် အရတွ့အကကုံများေှိကကသဖြြ့် ရဆွးရနွးမှုများတွြ် အသုံးဖေုသည့် စကားလုံး 

အသုံးအနှုန်းများကို ေို၍ နားလည်သိေှိကကရသာရကကာြ့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုေေါမည်။ ထို့အဖေြ် ရဒါေုံငမို့နယ်မှ အမျ ိုး 

သားြယ်များအြွဲ့ထဲတွြ် အမျ ိုးသားအချြ်းချြ်း နှစ်သက်သူ (Gay) သို့မဟုတ် အမျ ိုးသမီးကဲ့သို့ဖေုမူရနထိုြ်သူ (Trans 

gender)  ခုနစ်ဦး ေါဝြ်ငေီး ၎ြ်းတို့သည် ၎ြ်းတို့၏ ကိုယ်ရတွ့အရတွ့အကကုံများကို ေွြ့်ေွြ့်လြ်းလြ်း မျှရဝရေးေန် 

လိုလိုလားလားေှိကကကာ အမှန်တကယ်လည်း မျှရဝရေးခဲ့ကကေါသည်။ ရဒါေုံငမို့နယ်မှ ထိုအြွဲ့တွြ် ေါဝြ်ခဲ့ကကသူများ 

အားလုံးသည် ၎ြ်းတို့နှြ့် မျက်နှာချြ်းဆိုြ် အဖေန်အလှန် ရဖောဆိုရဆွးရနွး ရမးဖမန်းခွြ့် ေခဲ့ကကေါသည်။ သို့ရသာ်လည်း 

ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ ရဖြဆိုသူများကလည်း သမားရိုးကျ လက်ခံလာခဲ့သည့် တစ်ြက်သတ်မုန်းတီးမှုအချ ို ့ကို မှားယွြ်းရန 

ရကကာြ်း လက်ခံခဲ့ကကငေီး အဖခားသူများကို ဖေန်လည်မျှရဝရဖောဖေ၍ ေညာရေးလိုစိတ်ေှိကကရကကာြ်း ရတွ့ေှိေသဖြြ့် 

မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC များနှြ့်စေ်လျဉ်း၍  ေို၍ ေွြ့်လြ်းလာကကသည်ဟု ဆိုေမည်ဖြစ်ေါသည်။   

“အေြ်တုန်းက ကျွန်မက LGBT ရတွကို ခွဲဖခားဆက်ဆံခဲ့ေါတယ်။ အခုရတာ့ အဲဒီလို မရဖောသြ့်ဘူးဆိုတာ 

သိလာေါငေီ။ သူတို့ကို နားလည်ရေးနိုြ်ရအာြ်လည်း ကကိုးစားရနေါတယ်။” - ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသမီးကကီး 

တစ်ဦး 

“ကျွန်မက LGBT ရတွကို သူတို့ ရနထိုြ်တဲ့ေုံစံရကကာြ့် ရလှာြ်ရဖောြ်ခဲ့ြူးတယ်။ အခုရတာ့ သူတို့ကို နားလည်စ 

ဖေုလာေါငေီ။ သူတို့ကိုလည်း သူတို့ေဲ့ အေှိအတိုြ်း လက်ခံနိုြ်လာေါငေီ။ သူတို့ရတွ ဖေုမူတဲ့ ေုံစံရတွဟာ သူတို့ေဲ့ 

သဘာဝအတိုြ်း ဖေုမူကကတာေါ။ အဲဒါကိုလည်း ကျွန်မေဲ့ ရဆွမျ ိုးရတွနဲ့ အိမ်နီးချြ်းရတွကိုေါ ရဖောဖေဖြစ် 

ေါတယ်။” - ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး
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“LGBT ရတွဟာ အေြ်ဘဝက မရကာြ်းမှုရတွ လုေ်ခဲ့တဲ့သူရတွလို့ ယုံကကည်ရကကာြ်း ေါဝြ်ရဆွးရနွးတဲ့လူ 

အများအဖေားက ရဖောခဲ့ကကေါတယ်။ အစီအစဉ်ေံ့ေိုးသူက အဲဒီမှားယွြ်းတဲ့ အယူအဆရတွကို တည်တည် 

ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ထိထိမိမိ ရဖြေှြ်းရေးနိုြ်ခဲ့ေါတယ်။” -ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ အမျ ိုးသားြယ်တစ်ဦး

သို့ရသာ် ေါဝြ်ရဆွးရနွးသူအားလုံးသည် ဤအရကကာြ်းအောနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ ဗဟုသုတများ ေေှိခဲ့ကကရသာ်လည်း 

ထို့ထက်ေို၍ လက်ခံနားလည်ရေးေန် အချ ို ့မှာ အဆြ်သြ့်မဖြစ်ကကရသးေါ။

“ကျွန်မကရတာ့ သူတို့ကို ဆန့်ကျြ်ဘက်လိြ်ကိုေဲ သရဘာကျရစချြ်တယ်။ သူတို့ေဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို နားလည် 

ရေမဲ့လည်း ဆန့်ကျြ်ဘက်လိြ်ကို သရဘာကျတာက သဘာဝကျငေီး အဲဒီအတိုြ်းေဲ ဖြစ်သြ့်တယ်လို့ 

ထြ်တယ်။ အဲဒီလိုမှလည်း သူတို့ဘဝရတွ ေိုငေီးအဆြ်ရဖေလွယ်ကူမှာရေါ့။”- ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးကကီးတစ်ဦး 

ဖမန်မာ့လူမှုအြွဲ့အစည်းတွြ် မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC ေှိသူများသည် ခွဲဖခားဆက်ဆံမှုများကို ကျယ်ကျယ်ဖေန့်ဖေန့် 

ေြ်ဆိုြ်ရနေဆဲဖြစ်ရကကာြ်း ထိုကဲ့သို့ သရဘာထားအဖမြ်များက ညွှန်ဖေလျက်ေှိေါသည်။ ေန်ကုန်မှ အြွဲ့များထဲတွြ် 

ေါဝြ်သည့် LGBTQ+ အြွဲ့ဝြ်များက ၎ြ်းတို့၏ အရတွ့အကကုံများအား ရအာက်ေါအတိုြ်း မျှရဝရေးခဲ့ကကေါသည်။ 

“ကျွန်ရတာ်က LGBT တစ်ရယာက် ဖြစ်လို့ ကျွန်ရတာ့်အရြာ်ေဲ့ မိသားစုက ကျွန်ရတာ့်ကို မကကိုက်ကကဘူး။ 

ဒီရဆွးရနွးေွဲကရနေလာတဲ့ ဗဟုသုတနဲ့ ကျွမ်းကျြ်မှုရတွက သူ့မိသားစုနဲ့ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ရအာြ် 

အရထာက်အကူ ဖေုခဲ့ေါတယ်။ အေြ်တုန်းကဆို သူတို့က ကျွန်ရတာ့်ကို အြက်မလုေ်ကကဘူး။”

“ကျွန်ရတာ့်မိသားစုက ကျွန်ရတာ့်ကို လက်မခံကကဘူး။ ဒီမှာ ကျွန်ရတာ် ရလ့လာသိေှိခဲ့တာရတွကို ကျွန်ရတာ့် 

မိသားစုကို မျှရဝရေးဖြစ်တယ်။ LGBT အသိုြ်းအဝိုြ်းကကားမှာလည်း ခွဲဖခားဆက်ဆံမှုရတွ ေှိတယ်။ ကျွန်ရတာ် 

သြ်ယူေေှိခဲ့တာရတွကို အသုံးဖေုငေီး ေိုရကာြ်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးရတွ တည်ရဆာက်ြို့ ကကိုးစားရနေါတယ်။” 

“ကျွန်ရတာ့်မိသားစုနဲ့ ဆက်ဆံေတာ ကျွန်ရတာ့်အတွက် တကယ်ကိုခက်ခဲေါတယ်။ သူတို့က အမျ ိုးသမီး 

ကဲ့သို့ဖေုမူ ရနထိုြ်သူ (Transgender) ရတွကို အသိအမှတ်မဖေုကကဘူး။ သူတို့က တစ်သက်လုံး ကျွန်ရတာ့်ကို 

မှားယွြ်းမှုတစ်ခုအဖြစ် ယူဆခဲ့ကကတယ်။ သူတို့ရဖောတဲ့ အဲဒီမှားယွြ်းမှုကို ဘယ်လို ဖေန်ဖေြ်ေမှန်းလည်း 

ကျွန်ရတာ် မသိဘူး။ အဲဒါရကကာြ့် သူတို့နဲ့ ခေ်ခွာခွာေဲရနခဲ့တယ်။ စကားလည်း လိုအေ်မှေဲ ရဖောဖြစ်တယ်။” 

မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC ေှိသူများက ရေါြ်းသြ်းဆက်ဆံရေးေညာအသစ်များ သြ်ယူခွြ့်ေဖခြ်း နှြ့် ၎ြ်းတို့၏ 

ေေ်ေွာအသိုြ်း အဝိုြ်းမှ လိြ်ကွဲကိုသာ စိတ်ဝြ်စားသူများနှြ် ေွြ့်ေွြ့်လြ်းလြ်း စကားရဖောခွြ့်ေဖခြ်းတို့က အတိုြ်းအတာ 

တစ်ခုအထိ အကျ ိုးေှိရကကာြ်း ရဖောဖေကကေါသည်။ ဤသည်ကို ေန်ကုန်မှ မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC ေှိသည့် ေါဝြ် 

ရဆာြ်ေွက်သူများနှြ့် ဖေုလုေ်ခဲ့ရသာ FGD တစ်ခုတွြ် ၎ြ်းတို့ ရဖောကကားခဲ့သည့် စကားများက သက်ရသခံရနေါသည်။ 

“အခု ကျွန်ရတာ်နဲ့ ကျွန်ရတာ့်ေဲ့ လုေ်ရြာ်ကိုြ်ြက်ရတွကကား ဆက်ဆံရေး ေိုရကာြ်းလာတယ်လို့ ခံစားေတယ်။ 

ဒါရေမဲ့ ကျွန်ရတာ်မိသားစုနဲ့ ဆက်ဆံရေးကရတာ့ အေြ်အတိုြ်း မရဖောြ်းလဲရသးဘူး။” 

“ရဆွးရနွးေွဲက ေတဲ့ လက်ကမ်းစာရစာြ်ကို ကျွန်ရတာ့်မိသားစုဝြ်ရတွကို ကျွန်ရတာ်ဖေခဲ့ တယ်။ အေြ်ကထက် 

စာေြ် တချ ို ့မိသားစုဝြ်ရတွက ကျွန်ရတာ့်အရေါ် ေိုငေီးရနွးရထွးလာတယ်လို့ ခံစားေတယ်။ အေြ်ကရလာက် 

ြယ်ကကဉ်မထားရတာ့ဘူး။ ဒါရေမဲ့လည်း ကျွန်ရတာ့်ကို အဖေည့်အဝလက်ခံလာြို့ အများကကီးရတာ့ လိုေါရသး 

တယ်။” 

International Alert |  27 



  

“ကျွန်ရတာ့်ေဲ့ အရြာ်က ကျွန်ရတာ်အရေါ်မှာ အေမ်းနိုြ်စားတယ်။ ဒီရဆွးရနွးေွဲက သြ်ယူခွြ့်ေခဲ့တာရတွကို 

သူ့ကို ဖေန်ရဖောဖေခဲ့တဲ့ အချနိ်ကစငေီး သူ ကျွန်ရတာ့်ကို အနိုြ်ကျြ့်တဲ့ အကကိမ်ရေ နည်းလာတယ်။ အဲဒီ 

အရကကာြ်းကို သြ်တန်းက လူရတွအကုန်လုံးကိုလည်း ကျွန်ရတာ် ရဖောဖေေါတယ်။” 

“မသန်စွမ်းမှု၊ စာနာမှု၊ အရြနဲ့သားကကား ဆက်ဆံရေး၊ မိသားစုဝြ်ရတွ၊ ရမျှာ်လြ့်ချက်ရတွနဲ့ တကယ့် 

လက်ရတွ့အဖြစ်မှန်ရတွအရကကာြ်း ရဆွးရနွးမှုရတွဟာ ကျွန်ရတာ့်အတွက်ရတာ့ အေမ်းကို အရေးကကီးတဲ့ 

အရကကာြ်းအောရတွ ဖြစ်ေါတယ်။ ကျွန်ရတာ်တို့ေဲ့ ေေ်ေွာ လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းက LGBT ရတွကို လက်ခံလာတဲ့ 

အရကကာြ်း ရဆွးရနွးခဲ့ကကတယ်။ ကျွန်ရတာ်တို့ေဲ့ အရတွးရတွ၊ အဖမြ်ရတွနဲ့ ရမျှာ်လြ့်ချက်ရတွကို အဖေန် 

အလှန် မျှရဝြလှယ်နိုြ်တဲ့ စုံညီ ရဆွးရနွးေွဲအစီအစဉ်ကိုရတာ့ အကကိုက်ဆုံးေါေဲ။ သမားရိုးကျ အရတွးအရခါ် 

ရတွဟာ ကျွန်ရတာ်တို့လို လူမှုရေးအေ ထိခိုက်လွယ်မှုေှိတဲ့သူရတွေဲ့ အနာဂတ်အလားအလာကို ဘယ်လို 

နည်းနဲ့ အကန့်အသတ်ဖြစ်ရစနိုြ်တယ်ဆိုတဲ့အရကကာြ်း ရြာ်ထုတ်သိေှိခွြ့်ေခဲ့ေါတယ်။” 

အစီအစဉ်မေားတေင် ေုြ်သဆာင်ခဲ့ွည့် သေ့ကေင့်ခန်းအမေ ိုးအစားမေားအား 
ဆန်းစစ်အကဲပြတ်ပခင်း 

အစီအစဉ်တွြ် လူကကိုက်အများဆုံး ရလ့ကျြ့်ခန်းမှာ သဏ္ဍာန်တူသရုေ်ရဆာြ်ဖခြ်း ဖြစ်ေါသည်။ အထူးသဖြြ့် 

အဆြ်မရဖေသည့်၊ ရေျာ်စောမရကာြ်းသည့် မိသားစုတစ်စုနှြ့် ရေျာ်ေှေြ်စော မိသားစု တစ်စုအဖြစ် သရုေ်ရဆာြ်ေသည့် 

အစီအစဉ်ကို ေို၍ နှစ်သက်ကကေါသည်။14 ထိုသဏ္ဍာန်တူ သရုေ်ရဆာြ်မှု ရလ့ကျြ့်ခန်းအား နှစ်သက်ရကကာြ်း ေန်ကုန်မှ 

ရဖြဆိုသူများက အများဆုံး ရြာ်ဖေရဖော ဆိုကကေါသည်။ 

“သဏ္ဍာန်တူ သရုေ်ရဆာြ်ေတဲ့ အစီအစဉ်ရတွအကုန်လုံးကို ကျွန်မတို့ အေမ်းသရဘာကျေါတယ်။ အေမ်း 

ရေျာ်စောရကာြ်းငေီး အကုန်လုံးကလည်း တက်တက်ကကကက ေါဝြ်ကကတယ်။”  - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးြယ် 

တစ်ဦး

“ကိုယ်တိုြ် သရုေ်ရဆာြ်ေရတာ့ မရမ့ရတာ့ဘူးရေါ့။”- ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးကကီးတစ်ဦး

 

“ရနာက်ဆုံးရန့မှာ လုေ်ေတဲ့ အိမ်တွြ်းအကကမ်းြက်မှုနဲ့ အိမ်နီးချြ်း/ကကည့်ရှုရစာြ့်ရေှာက်သူရတွက ဝြ်ငေီး 

တားဆီးရေးတဲ့အရကကာြ်း သဏ္ဍာန်တူသရုေ်ရဆာြ်တဲ့ ရလ့ကျြ့်ခန်းရတွကို ကျွန်ရတာ် တကယ်သရဘာကျ 

တယ်။ ကျွန်ရတာ့်ေဲ့ အေြ်းနှီးဆုံး သူြယ်ချြ်းတစ်ရယာက် ကကုံရတွ့ခဲ့ေတဲ့ အရတွ့အကကုံရတွရေါ်မှာ 

အရဖခခံငေီး ကျွန်ရတာ် တို့အြွဲ့ သရုေ်ရဆာြ်ခဲ့ကကတယ်။ အိမ်တွြ်းအကကမ်းြက်မှုရတွမှာ ဝြ်ရောက်တားဆီးရေး 

နိုြ်တဲ့ နည်းလမ်းရတွနဲ့ အကကမ်းြက်ခံေသူရတွေဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ရလးရလးစားစားနဲ့ ဘယ်လိုေုံစံ 

ဆက်ဆံေမယ်ဆိုတာရတွကို ကျွန်ရတာ် ရလ့လာခဲ့ေတယ်။ တကယ့်လက်ရတွ့ဘဝမှာ အသုံးချနိုြ်တဲ့အော 

ရတွကို သြ်ယူခွြ့်ေခဲ့တယ်လို့လည်း ထြ်ေါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းမှာ ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်ခွြ့်ေခဲ့တဲ့အတွက်လည်း 

တကယ်ကို ဝမ်းရဖမာက်ဂုဏ်ယူမိေါတယ်။” - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသားကကီးတစ်ဦး

ေါဝြ်တက်ရောက်သူများသည် ၎ြ်းတို့၏ အရတွးအဖမြ်များနှြ့် ခံစားချက်များအား မျှရဝခွြ့်ေငေီး မတူညီသည့် ရှုရထာြ့် 

အဖမြ် အမျ ိုးမျ ိုးအား ရလ့လာဆန်းစစ်ခွြ့်ေသည့် စုံညီရဆွးရနွးေွဲအစီအစဉ်များကိုလည်း နှစ်သက်ကကေါသည်။ 

14 ဤသုံးသေ်ရလ့လာမှုအား ရဆာြ်ေွက်ောတွြ် ေါဝြ်သည့် ေညာေှြ်တစ်ဦး၏ ကိုယ်တိုြ် ရလ့လာရတွ့ေှိချက်အေ Zindagii Shoista စီမံကိန်းတွြ်လည်း ဤရလ့ကျြ့် 

ခန်းကို လူကကိုက်များရကကာြ်း သိေေါသည်။ 
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“စုံညီရဆွးရနွးေွဲရတွကိုလည်း ကျွန်ရတာ် သရဘာကျတယ်။ လူကကီးရတွနဲ့ လူြယ်ရတွကကား အဖမြ်မတူတာ 

ရတွ၊ ကွာဟရနတာရတွ၊ နားလည်မှုလွဲရနတာရတွကို ေိုငေီးနားလည်သိေှိခွြ့် ေခဲ့ေါတယ်။” - ေန်ကုန်မှ 

အမျ ိုးသားြယ်တစ်ဦး

‘ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မ ဟု ရြာ်ဖေသုံးနှုန်းဖခြ်း (‘I statement’) ရလ့ကျြ့်ခန်းကိုလည်း သရဘာကျကကငေီး အထူးသဖြြ့် 

ေန်ကုန်ငမို့ မှ အမျ ိုးသမီးြယ်များက ေို၍ သရဘာကျကကေါသည်။ အစေိုြ်းတွြ် ထိုရလ့ကျြ့်ခန်းအား ထူးဆန်းသည်ဟု 

ထြ်ငေီး ဖမန်မာနိုြ်ြံနှြ့် ကိုက်ညီမှု မေှိဟု ယူဆကကေါသည်။ ထိုရလ့ကျြ့်ခန်းတွြ် ရဆွးရနွးေွဲတက်ရောက်သူများအား 

၎ြ်းတို့၏ အဖမြ်များကို ေွြ့်ေွြ့်လြ်းလြ်း ထုတ်ရြာ်ရဖောဆိုခိုြ်းေါသည်။ ဤသည်မှာ နာခံမှုေှိေမည်၊ အနစ်နာခံေမည်ဟု 

အသြ်ခံ လာေသည့် ဖမန်မာနိုြ်ြံမှ အမျ ိုးသမီးြယ်များအြို့ ထိုသို့ ထုတ်ရြာ်ရဖောဆိုသည့် နည်းလမ်းကို အကျွမ်းတဝြ် 

မေှိကကေါ။15 

ေါဝြ်တက်ရောက်သူများ နှစ်သက်သည့် ရနာက်ထေ် ရလ့ကျြ့်ခန်းတစ်ခုမှာ ဂျန်ဒါနှြ့် အသက်အေွယ်ရေါ် မူတည်၍ 

လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ ထားေှိရသာ ရမျှာ်လြ့်ချက်များနှြ့် လက်ရတွ့ဘဝ အမှန်တေားများကို နှိုြ်းယှဉ်သည့် ရလ့ကျြ့်ခန်း 

ဖြစ်ငေီး ထိုရမျှာ်လြ့်ချက်များအတိုြ်း ဖြည့်ဆည်းရေးနိုြ်ဖခြ်း မေှိသူများနှြ့် အဖခားရသာ မိသားစုဝြ်များကကား 

ရေါ်ရေါက်လာနိုြ်သည့် မချြ့်မေဲဖြစ်မှု၊ အလိုမကျမှုများ (စိတ်ခံစားချက်ေိုြ်းဆိုြ်ော အကကမ်းြက်မှု သို့မဟုတ် 

ကိုယ်ထိလက်ရောက် အကကမ်းြက်မှုများေြ် ဖြစ်လာနိုြ်ရဖခအေါအဝြ်) ကို ဆန်းစစ်ခဲ့ကကေါသည်။ 

“ရမျှာ်လြ့်ချက်နဲ့ တကယ့်လက်ရတွ့၊ ဒါက လက်ရတွ့ဘဝကို ထြ်ဟေ်ဖေရနေါတယ်။” - ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ 

အမျ ိုးသမီး ြယ်တစ်ဦး 

ေါဝြ်တက်ရောက်သူအများအဖေားက အိမ်တွြ်းအကကမ်းြက်မှုကဲ့သို့ လက်ရတွ့ဘဝတွြ် ကကုံရတွ့ေသည့် ဖေဿနာများ 

နှြ့်စေ်လျဉ်းသည့် ရလ့ကျြ့်ခန်းများကို သရဘာကျကကငေီး ထိုရလ့ကျြ့်ခန်းများမှ ရန့စဉ်ဘဝတွြ် လက်ရတွ့အသုံးချ 

နိုြ်သည့် အရထာက်အကူကိေိယာများကို ေေှိခဲ့ကကရကကာြ်း ရထာက်ခံအတည်ဖေုကကေါသည်။ 

“ကျွန်မဘဝနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်မှုေှိတဲ့ အရကကာြ်းအောရတွကို ေိုငေီး အာရုံစိုက်ဖြစ်ေါတယ်။ ဥေမာ 

အိမ်တွြ်း အကကမ်းြက်မှု၊ ဆက်ဆံရေးရကာြ်းမွန်ငေီး ရေျာ်စောရကာြ်းတဲ့ မိသားစုနဲ့ တဖခားဖြစ်ေေ်ရတွကို 

သဏ္ဍာန်တူ သရုေ်ရဆာြ်တဲ့ ရလ့ကျြ့်ခန်းရတွမှာ ေါဝြ်ခဲ့တာကို မှတ်မိရနတယ်။ အဲဒီရလ့ကျြ့်ခန်းရတွက 

တကယ့်လက်ရတွ့ ဘဝမှာ ကကုံရတွ့ေတဲ့ အရဖခအရနရတွကို ထြ်ဟေ်ရြာ်ဖေရနတာမို့ စိတ်အားထက်သန်စွာေဲ 

ေါဝြ်သရုေ်ရဆာြ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။” - ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးြယ်တစ်ဦး

“လက်ရတွ့ဘဝမှာ ကကုံရတွ့ေနိုြ်တဲ့ ဖြစ်ေေ်ရတွကို အရဖခခံတဲ့ သြ်တန်းအစီအစဉ်ရတွဟာ ကျွန်ရတာ်တို့ 

အတွက် အရေးကကီးတဲ့ အောအများအဖေားကို သြ်ကကားရေးခဲ့ေါတယ်။ ခွဲဖခားဆက်ဆံခံေတာလိုမျ ိုး ကျွန်ရတာ် 

တို့ေဲ့ ဘဝအရတွ့အကကုံရတွကို ဖေန်ငေီး သုံးသေ်ဆြ်ဖခြ်နိုြ်ရအာြ် ကူညီရေးေါတယ်။ ကျွန်ရတာ်တို့ LGBT 

ရတွဟာ အမျ ိုးသားရတွ၊ အမျ ိုးသမီးရတွနဲ့ နှိုြ်းယှဉ်ေြ် အငမဲေဲ နှိမ့်ချဆက်ဆံခံေေါတယ်။ ကျွန်ရတာ့်အရြာ်ေဲ့ 

မိသားစုက ကျွန်ရတာ့်ကို LGBT တစ်ရယာက်ဖြစ်ရနလို့ သရဘာမကျကကေါဘူး။ ဒီအစီအစဉ်ရတွကရန သြ်ယူ 

ေေှိခဲ့တဲ့ ကျွမ်းကျြ်မှုရတွက ကျွန်ရတာ်နဲ့ သူ့မိသားစုေဲ့ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်လာရအာြ် ကူညီရေးခဲ့ေါတယ်။ 

အေြ်တုန်းကဆိုေြ် သူတို့က ကျွန်ရတာ့်ကို အြက်မလုေ်ကကဘူး။” - ေန်ကုန်မှာ LGBT အမျ ိုးသားြယ်တစ်ဦး 

15 စီမံကိန်းေံ့ေိုးသူတစ်ဦးနှြ့် ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းမှုမှ - “ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မဟု သုံးနှုန်းရဖောဆိုသည့် “I” statement ဆိုသည် မှာ ရဖောသူ၏ နားရထာြ်သူနှြ့် ေတ်သက်သည့် 

အရတွးများ၊ စရိုက်လက္ခဏာများ (“you” statement ) ထက် ရဖောသူ ၏ ခံစားချက်များ သို့မဟုတ် ယုံကကည်ချက်များကို အဓိကထား ရဖောဆိုရသာ ဆက်သွယ်ရဖောဆိုေုံ 

နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ငေီး များရသာအားဖြြ့် ‘ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မ ဟု အစချ၍ီ ရဖောေါသည်။ ဥေမာ “ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မ ထြ်တယ်/ ခံစားေတယ ်……” 
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ကေဲပြားပခားနားသွာ အကေ ိုးွက်သရာက်မှုမေား

ရဆွးရနွးသည့် အရကကာြ်းအောများနှြ့် အစီအစဉ်များသည် ေါဝြ်တက်ရောက်သူများနှြ့် ကိုက်ညီမှု ေှိ/မေှိဟူသည် 

လူတစ်ဦးချြ်းစီ၏ ဘဝအရဖခအရနများရေါ်တွြ် မူတည်ရနသည်မှာ သိသာထြ် ေှားလှေါသည်။ 

အမျ ိုးသမီးကကီးအုေ်စုများနှြ့် အမျ ိုးသားကကီးအုေ်စုများ၊ ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ လူြယ်အုေ်စုဝြ်များ (ေန်ကုန် လူြယ်အုေ်စုဝြ် 

များထက်) သည် အိမ်ရထာြ်ြက်၊ ချစ်သူေည်းစားနှြ့် ဆက်ဆံရေး၊ အမျက် ရဒါသစီမံခန့်ခွဲမှု၊ DV/IPV နှြ့် သားသမီး 

ဖေုစုေျ ိုးရထာြ်ဖခြ်းအရကကာြ်း ရဆွးရနွးသည့် အစီအစဉ်များကို ေို၍ နှစ်သက်သရဘာကျကကေါသည်။ KII များနှြ့် FGD 

များတွြ် ရဖြဆိုမှုများအေ ရေါြ်းသြ်းဆက်ဆံရေးစွမ်းေည်ကို သြ်ကကားရေးသည့် အစီအစဉ်များကို လူကကိုက်များငေီး 

ထိုအစီအစဉ်များတွြ် ေါဝြ်တက်ရောက်ခဲ့သူများသည် ၎ြ်းတို့ သြ်ယူေေှိခဲ့သည်များကို လက်ရတွ့ဘဝတွြ် ချက်ချြ်း 

ဖေန်လည်အသုံးဖေုနိုြ်ခဲ့ရကကာြ်း ရတွ့ေေါသည်။ လူကကိုက်များသည့် အစီအစဉ်ထဲတွြ် ‘ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မဟု သုံးနှုန်း 

ရဖောဆိုဖခြ်း (‘I statement’) လည်း ေါဝြ်ငေီး အထူးသဖြြ့် ေန်ကုန်မှ လူြယ်အုေ်စုဝြ်များက ေို၍ နှစ်သက်လက်ခံကက 

ေါသည်။ ဤသည်ကို ကကည့်လျှြ် ငမို့ဖေနှြ့် ရကျးလက်ရဒသများကကား ရေါြ်းသြ်းဆက်ဆံမှု ေုံစံများ ကွာဖခားမှု 

ေှိရကကာြ်းကို ရေါ်လွြ်ရစေါသည်။  

ခခုံြုံသုံးသေ်ေမည်ဆိုလျှြ် ရဖြဆိုသူများ၏ အရဖြများနှြ့် အရတွ့အကကုံများသည် အသက်အေွယ် အုေ်စုများကကား၊ 

ငမို့ဖေနှြ့် ရကျးလက်ကကား၊ ‘လိြ်ကွဲကိုသာ စိတ်ဝြ်စားသူများ’နှြ့် မတူကွဲဖေားသည့် SOGIESC ေှိသူများကကားတွြ် 

ကွာဖခားချက် ေိုမိုကကီးမားရကကာြ်း ရတွ့ေှိေေါသည်။ လူမျ ိုးနှြ့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ မတူရသာ သူများကကား အရဖြများ 

ကွာဖခားမှုသည် ရနထိုြ်ော ရနောရဒသ မတူညီသူများကကား ကွာဖခားမှုများရလာက် ကကီးမားဖခြ်း မေှိေါ။ ေခိုြ်ဖေည်နယ်မှ 

ကမန်မွတ်စလြ်များနှြ့် ေခိုြ်ဗုဒ္ဓဘာသာများကကား ရဖြကကားေုံများမှာ ဆြ်တူငေီး ေန်ကုန်မှ လူများ၏ ရဖြကကားမှုများ 

နှြ့်မူ ေို၍ ကွာဖခားမှု ေှိသည်ကို ကကည့်လျှြ် ဤအချက်ကို အထြ်အေှားရတွ့ဖမြ်ေေါသည်။ 

အမျ ိုးသားကကီးများက ဤအစီအစဉ်တွြ် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်ေန် ရတာြ်းဆိုခံေဖခြ်းကို ရကျးဇူးတြ်ဝမ်းသာကကေါသည်။ 

အေေ်ဘက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများ၏ လှုေ်ေှားမှုများ၊ အစီအစဉ်များ (အထူးသဖြြ့် ဂျန်ဒါနှြ့်ေတ်သက်၍) တွြ် ၎ြ်းတို့အား 

မကကာခဏဆိုသလို ရဘးြယ်ထားသည်ဟု ခံစားေရကကာြ်း ၎ြ်းတို့က ရဖောဖေကကေါသည်။ 

ရကျးလက်ရဒသမှ အမျ ိုးသမီးများအြို့ ‘ရဖောကကမယ်’ အစီအစဉ်တွြ် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်ခွြ့်ေဖခြ်းသည် ေုံမှန်အားဖြြ့် 

ရဖောဆိုခွြ့် မေတတ်သည့် ကိစ္စများကို ရဆွးရနွးနိုြ်သည့် အခွြ့်အလမ်းရကာြ်းတစ်ခုေြ် ဖြစ်ေါသည်။ ၎ြ်းတို့က 

ရတွးရခါ်ေုံ နည်းလမ်းအသစ်များကို လက်ခံအသုံးဖေုနိုြ်ရအာြ် မိတ်ဆက်ရဆွးရနွးရေးဖခြ်းအတွက် ရကျးဇူးတြ်ကက 

ေါသည်။ ရယဘုယျအားဖြြ့် ဖမန်မာနိုြ်ြံေှိ ရကျးလက်ရဒသမှ အမျ ိုးသမီးများသည် ဂျန်ဒါကို အဓိကထား ရဆာြ်ေွက် 

သည့် အစီအစဉ်များတွြ် ေါဝြ်ခွြ့်မေတတ်ကကေါ။

  

သို့ရသာ် ေါဝြ်တက်ရောက်သူများကုိယ်တိုြ် အရတွးအဖမြ်သစ်များကုိ မည်မျှထိ လက်ခံကျြ့်သုံးလိုသည့် ဆန္ဒေှိသနည်း 

ဟူသည့်ရေါ်တွြ် မူတည်၍ ၎ြ်းတို့၏ ရဖောြ်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်များသည် အကန့်အသတ်ေှိေါသည်။ ေန်ကုန်မှ အမျ ိုးသမီးြယ် 

တစ်ဦးက ဤသို့ ဆိုေါသည် - 

“ကျွန်မတို့နဲ့ သိေ်မေြ်းနှီးတဲ့၊ သိေ်ငေီး အဆြ်မရဖေတဲ့ အရကကာြ်းအောတချ ို ့ရတာ့ ေှိတာရေါ့။ အဲဒီအခါကျရတာ့ 

ဘာမှ ဝြ်မရဆွးရနွးေဲ ရနလိုက်တာေါေဲ။ အစီအစဉ်ေံ့ေိုးသူရတွကလည်း ကျွန်မတို့ကို အတြ်း မရဆွးရနွးခိုြ်း 

ေါဘူး။” 
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အံ့ဩစောရကာြ်းသည့်အချက်မှာ ေန်ကုန်မှ အေါအဝြ် စီမံကိန်းေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူများသည် နိုြ်ြံရေးအရဖခအရန 

ရကကာြ့် အစီအစဉ်တွြ် ေါဝြ်မှုအရေါ် သက်ရောက်မှု ေှိေုံကို အနည်းြယ်ရဖောဆိုရုံမှအေ ၎ြ်းတို့ ေတ်ဝန်းကျြ်တွြ် 

ဖြစ်ေျက်ရနသည့် နိုြ်ြံရေးအကျေ်အတည်းနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ များစွာသုံးသေ်ရဖောဆိုမှုဖခြ်း မေှိကကေါ။ ၎ြ်းတို့ ရနထိုြ်သည့် 

ေေ်ကွက်များအတွြ်း တြ်းမာမှုများ ဖမြ့်တက်လာရကကာြ်း ရဖောဖေသည့် သူအချ ို ့ရတာ့ ေှိေါသည်။ ၎ြ်းတို့က ဤအစီ 

အစဉ်တွြ် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်ခဲ့မှုရကကာြ့် ၎ြ်းတို့သည် ကွဲဖေားသည့် ရှုရထာြ့်အဖမြ်များကို ေို၍လက်ခံကကိုဆိုနိုြ် 

လာသည်ဟု ဆိုေါသည်။ နိုြ်ြံရေး ေဋိေက္ခနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ သုံးသေ်ရဆွးရနွးမှု နည်းေါးဖခြ်းသည် တြ်းမာရနရသာ 

အရဖခအရနများ (အထူးသဖြြ့် ေန်ကုန်တွြ်) ရကကာြ့် ထိေှလွယ်နိုြ်သည့် ကိစ္စများကို သတိဖေုရေှာြ်ေှားကကသည်ဟု 

ယူဆေမည်ဖြစ်ေါသည်။ 
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(၅) နိဂုံးခေုြ်ွုံးွြ်ခေက်

ယခု ဖေုလုေ်သည့် ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းအား သုံးသေ်ရလ့လာမှုတွြ် ဤစီမံကိန်းသည် ချမှတ်ထားရသာ ေန်းတိုြ်များ 

အား ဖေည့်မီရအာြ် ရဆာြ်ေွက်နိုြ်ခဲ့ရကကာြ်း၊ အနည်းဆုံးအရနဖြြ့် ရေတိုတွြ် ေန်းတိုြ်များ ဖေည့်မီရအာြ်ဖမြ်ခဲ့ရကကာြ်း 

နှြ့် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူများကလည်း အသုံးဝြ်ငေီး ရလျာ်ကန်သြ့်ဖမတ်မှုေှိသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ရှုဖမြ်ကက 

ရကကာြ်း ရတွ့ေှိေေါသည်။  

ဤသုံးသေ်ရလ့လာမှုအား စီမံကိန်း ငေီးဆုံးငေီးရနာက် များမကကာမီကာလတွြ် ရဆာြ်ေွက်ခဲ့ဖခြ်းဖြစ်သဖြြ့် ဤစီမံကိန်း 

သည် သရဘာထားခံယူချက်များအား မည်မျှအတိုြ်းအတာအထိ ရဖောြ်းလဲရေးနိုြ်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကိုမူ တိုြ်းတာေန် 

ခက်ခဲေါသည်။ အထူးသဖြြ့် ရဖြဆိုသူအချ ို ့၏ အရဖြများတွြ် ရမးဖမန်းသူ သရဘာကျမည်ထြ်သည့်အတိုြ်း ဘက်လိုက် 

ရဖြဆိုမှုများ ေှိနိုြ်သဖြြ့် တိုြ်းတာေန် ေို၍ေြ် ခက်ခဲေါသည်။ သို့ရသာ်လည်း ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းမှုများအေ ဤအစီအစဉ် 

သည် လူများအတွက် အရေးကကီးသည့် ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျြ်စော စွမ်းေည်အချ ို ့ကို မိတ်ဆက်ရေးနိုြ်ခဲ့ငေီး အချ ို ့ 

ကိစ္စများအား ရတွးရတာဆြ်ဖခြ်ဖြစ်ရအာြ် တွန်းအားရေးနိုြ်ခဲ့သည်ကို ထြ်ေှားစွာ ရတွ့ဖမြ်ေေါသည်။ အထူးသဖြြ့် 

ောသီရသွးရေါ်ဖခြ်း၊ မတူကွဲဖေားသည့် SOGIESC များ၊ အဖခားသူများနှြ့် ဆက်ဆံရေးများအရကကာြ်း ဖေန်လည်သုံးသေ် 

ဆြ်ဖခြ်ဖြစ်ရအာြ် လုေ်ရဆာြ်ရေးနိုြ်ခဲ့ေါသည်။ 

စီမံကိန်းေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူများ၏ အဆိုအေ စီမံကိန်းရအာြ်ဖမြ်မှု ေေှိဖခြ်း၏ အဓိကအရကကာြ်းေြ်းသည် စီမံကိန်း 

ေံ့ေိုးသူများ၏ စွမ်းရဆာြ်မှုရကကာြ့်ဟု သိေေါသည်။ စီမံကိန်းေံ့ေိုးသူများသည် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူများအား ရလးစားစွာ 

ဆက်ဆံငေီး ၎ြ်းတို့ ရဖောဆိုရဆွးရနွးသည်များကို ဂရုတစိုက် နားရထာြ်ရေးသည်ဟု ၎ြ်းတို့က ခံစားကကေေါသည်။  

စီမံကိန်း ေံ့ေိုးသူများသည် ၎ြ်းတို့ ကျွမ်းဝြ်မှုမေှိသည့် အရကကာြ်းအောများကိုလည်း ရသရသချာချာ ေှြ်းဖေရေးကက 

သည်ဟု ဆိုေါသည်။ ရဆွးရနွးသည့် အစီအစဉ်များမှာလည်း ရနာက်ခံအရဖခအရနအရကကာြ်းအောများနှြ့် ကိုက်ညီမှု 

ေှိငေီး နားလည်လွယ်သဖြြ့် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်သူများက နှစ်သက်သရဘာကျကကေါသည်။ သဏ္ဍာန်တူ သရုေ်ရဆာြ်ဖခြ်း 

နှြ့် အဖခားရသာ အဖေန်အလှန်ရဆွးရနွးေသည့် ရလ့ကျြ့်ခန်းများကို များစွာနှစ်သက်ကကသဖြြ့် အနာဂတ်တွြ် 

ရဆာြ်ေွက်မည့် အစီအစဉ်များတွြ်လည်း ထိုရလ့ကျြ့် ခန်းများအား အဓိကထား ထည့်သွြ်းသြ့်ေါသည်။ တစ်လမ်းသွား 

စနစ်ဖြြ့် သြ်ကကားေို့ချရေးဖခြ်း မဟုတ်ဘဲ အားလုံးသာတူညီမျှ ေါဝြ်နိုြ်သည့် နည်းလမ်းသည် ‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်း 

ဒီဇိုြ်း၏ အဓိကအစိတ်အေိုြ်းဖြစ်သလို ဤစီမံကိန်းအတွက် နမူနာယူခဲ့သည့် Stepping Stones ရမာ်ဒယ်တွြ် အဓိက 

အသုံးဖေုရသာ နည်းလမ်းလည်း ဖြစ်ေါသည်။ 

‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်း၏ သြ်ရိုးညွှန်းတမ်းတွြ် ဖြည့်စွက်ထည့်သွြ်းထားသည့် ဆန်းသစ်တီထွြ်မှုများကလည်း 

အတိုြ်းအတာအမျ ိုးမျ ိုးဖြြ့် ထိရောက်ရအာြ်ဖမြ်မှု ေေှိခဲ့ေါသည်။ စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်ရဆာြ်ေွက်ခဲ့သူများ၏ ရဖြဆိုမှု 

များအေ ောသီရသွးရေါ်ဖခြ်းနှြ့် SRH အရကကာြ်း ရဆွးရနွးသည့်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များသည် အကျ ိုးေှိငေီးအရေးကကီး 

သဖြြ့် ထိုအစီအစဉ်များကို ဆက်လက် ထည့်သွြ်းသွားသြ့်ေါသည်။ သြ်ရိုးညွှန်းတမ်းတွြ် အသစ်ထည့်သွြ်းခဲ့သည့် 

မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC များအရကကာြ်း အစီအစဉ်အတွက်လည်း အဖေုသရဘာရဆာြ်ရသာ တုံ့ဖေန်မှုများေေှိငေီး 

အထူးသဖြြ့် မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC ေှိသူများကိုယ်တိုြ် စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ်၍ ၎ြ်းတို့၏ အရတွ့အကကုံများကို 

မျှရဝရေးနိုြ်လျှြ် ေို၍ အကျ ိုးေှိမည် ဖြစ်ေါသည်။ သို့ရသာ် မတူကွဲဖေားသည့် SOGIESC အစီအစဉ်များနှြ့် မသန်စွမ်းမှု 

အစီအစဉ်များတွြ် အသုံးဖေုရသာ အသုံးအနှုန်းများကို ေါဝြ်တက်ရောက်သူများ ေို၍နားလည်လွယ်မည့် အသုံးအနှုန်း 

များဖြစ်ရအာြ် ဖေုလုေ်သြ့်သည်ဟု အကကံဖေုချက်များ ေေှိခဲ့ေါသည်။ သို့ရသာ် ဖမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ဤသို့ လုေ်ရဆာြ်ေန် 

အရတာ်အတန် ခက်ခဲနိုြ်ေါသည်။ အဘယ်ရကကာြ့်ဆိုရသာ်  LGBTIQ+ နှြ့် မတူကွဲဖေားရသာ SOGIESC များ အရေး 
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တက်ကကလှုေ်ေှားသည့် အြွဲ့အစည်းများက ဖမန်မာစကားလုံး အသုံးအနှုန်းများသည် ခွဲဖခားဆက်ဆံသည့်သရဘာ 

သက်ရောက်မှုများသဖြြ့် အဂဂလိေ်စကားလုံး အသုံးအနှုန်းများကိုသာ ေို၍ နှစ်သက်သုံးစွဲရနကကရသာရကကာြ့် 

ဖြစ်သည်။16 ရယဘုယျအားဖြြ့်ဆိုလျှြ် စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများနှြ့် သရဘာတေားမူရဘာြ်များသည် ရိုးေှြ်း 

လွယ်ကူမှုေှိေန် လိုအေ်ေါသည်။ 

အမျက်ရဒါသ စီမံခန့်ခွဲမှုနှြ့် ရေါြ်းသြ်းဆက်ဆံရေးေညာ အစီအစဉ်များသည် GBV နှြ့် တန်းတူညီမျှ မေှိမှု၏ 

အရကကာြ်းေြ်းခံကို ကိုြ်တွယ်ရဖြေှြ်းရေးနိုြ်မည်မဟုတ်သည့်တိုြ် ထိုအစီအစဉ်များကိုလည်း များစွာနှစ်သက်ကကငေီး 

အကျ ိုးေှိသည်ဟု ယူဆနိုြ်ေါသည်။ အမျ ိုးသားကကီးစိုးမှု/ (ဘုန်း)ကကီးမှုဆိုြ်ော အယူအဆများနှြ့်စေ်လျဉ်း၍ ရဆွးရနွးေွဲ 

များတွြ် အရကကာြ်းေြ်းခံများကို စူးစမ်းရလ့လာခဲ့ေါသည်။ နက်ေှိုြ်းစွာ အဖမစ်တွယ်ရနရသာ ဂျန်ဒါစံသတ်မှတ်ချက် 

များသည် ြယ်ေှားေစ်ေန် ခက်ခဲမည်ဖြစ်ော အကျ ိုးခံစားေသူများနှြ့် ရေေှည်ထိရတွ့ဆက်သွယ်ရဆာြ်ေွက်သွားေန် 

လိုအေ်ေါသည်။ သို့ရသာ် ဤစီမံကိန်းတွြ်မူ ထိုသို့ လုေ်ရဆာြ်ေန် မဖြစ်နိုြ်ေါ။ စီးေွားရေး စွမ်းရဆာြ်ေည် ဖမှြ့်တြ်မှု 

ေုံစံဖြြ့် ရေေှည်လက်တွဲရဆာြ်ေွက်သွားနိုြ်လျှြ် အရကာြ်းဆုံး ဖြစ်ေါသည်။

တာဂျစ်ကစ္စတန်ေှိ Zindagii Shoista စီမံကိန်းတွြ်မူ ေိုမိုေှည်ကကာရသာ ကာလတစ်ခုအထိ အစီအစဉ်ကို ရဆာြ်ေွက် 

နိုြ်ခဲ့ငေီး စီးေွားရေးစွမ်းရဆာြ်ေည် ဖမှြ့်တြ်ရေးသည့် အစိတ်အေိုြ်းတစ်ခုလည်း ေါဝြ်ခဲ့သဖြြ့် အကျ ိုးခံစားေသူများနှြ့် 

ရေေှည် စဉ်ဆက်မဖေတ် ဆက်သွယ်ေူးရေါြ်းရဆာြ်ေွက်နိုြ်ခဲ့သလို DV/IPV ကို အရထာက်အေံ့ဖေုရနသည့် လူမှု-စီးေွား 

ဆုိြ်ော ြိစီးမှုများကုိ ဖြစ်ရစသည့် အရကကာြ်းတေားများအား ရဖြေှြ်းရေးနုိြ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခ့ဲေါသည်။ 

‘ရဖောကကမယ်’ စီမံကိန်းတွြ် စီးေွားရေးစွမ်းရဆာြ်ေည်ဖမှြ့်တြ်ရေးသည့် အစိတ်အေိုြ်းကို  ထည့်သွြ်းရဆာြ်ေွက်နိုြ်ဖခြ်း 

မေှိခဲ့ေါ။ စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်သည့် အချနိ်သည်လည်း ကမ္ဘာ့ကေ်ရောဂါ၊ နိုြ်ြံရေးအကျေ်အတည်းတို့ 

ဖြစ်ရေါ်လာချနိ်နှြ့် တိုက်ဆိုြ်ရနသဖြြ့် ရနှာြ့်ရနှးမှုများ၊ အစီအစဉ်များကို ချုံ့ေစ်ေဖခြ်းများနှြ့် စီမံကိန်းတွြ် ေါဝြ် 

ရဆာြ်ေွက်သူများ ဖေန်ထွက်သွားမှုနှုန်း ဖမြ့်မားဖခြ်းများ ဖြစ်ရေါ်ခဲ့ေေါသည်။ စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်သူများ 

စီမံထိန်းချုေ်နိုြ်ဖခြ်း မေှိသည့် ထိုအရကကာြ်းတေားများအားလုံးသည် စီမံကိန်း၏ ထိရောက်မှုအရေါ် ထိခိုက်ရစခဲ့သဖြြ့် 

စီမံကိန်းမှ ရြာ်ရဆာြ်ရေး နိုြ်သည့် အရဖောြ်းအလဲများ၏ ရေေှည်တည်တံ့နိုြ်မှုအရေါ်လည်း ထိခိုက်နိုြ်ရဖခများေါသည်။ 

အစီအစဉ်များအား ထို့ထက်ေို၍ ချုံေစ်ေန် မဖြစ်နိုြ်ရတာ့သလို စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်သည့် အချနိ်ကာလကို 

တိုးချဲ့ေန်လည်း မဖြစ်နိုြ်ခဲ့ေါ။ 

အနာဂတ်တွြ် ဤစီမံကိန်းမှာ ထေ်မံအရကာြ်အထည်ရြာ်မည်ဆိုေါက ဘက်စုံရထာြ့်စုံမှ ချဉ်းကေ်နိုြ်မှု ေိုမိုအား 

ရကာြ်းရစေန်အတွက် စီးေွားရေးစွမ်းရဆာြ်ေည် ဖမှြ့်တြ်ရေးသည့်အေိုြ်းကို ထည့်သွြ်းသြ့်ေါသည်။ အရကကာြ်းအော 

အမျ ိုးမျ ိုးကို ထည့်သွြ်းရဆွးရနွးရေးေန် အချနိ်လုံရလာက်မှုေှိရစရေးနှြ့် ရဆွးရနွးေွဲအစီအစဉ် တစ်ခုနှြ့်တစ်ခုကကား 

အချနိ်အတိုြ်းအတာ တစ်ခု ဖခားရေးနိုြ်ေန်အတွက် စီမံကိန်းအရကာြ်အထည်ရြာ်သည့် ကာလအား ယခုထက်ေို၍ 

ေှည်ကကာရအာြ် တိုးဖမှြ့်ရေးေန် ထည့်သွြ်းစဉ်းစားသြ့်ေါသည်။ ရနာက်ထေ် ရေွးချယ်စော နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ သြ်ရိုး 

ညွှန်းတမ်းတွြ် ရဆွးရနွးမည့်အရကကာြ်းအောကို ရလျှာ့ချ၍ ေိုမိုအချနိ်တိုရတာြ်းသည့် ရဆွးရနွးေွဲအစီအစဉ်များကို 

ဖေုလုေ်နိုြ်ေါသည်။ သို့မဟုတ် သြ်ရိုးညွှန်းတမ်းတွြ် ေါဝြ်ရသာ အရကကာြ်းအောများအား မရလျှာ့ချလိုလျှြ်လည်း 

အဆြ့်လိုက် ေိုြ်းဖခား၍ အရကာြ်အထည်ရြာ်သွားနိုြ်ေါသည်။ ထိုသို့ လုေ်ရဆာြ်လျှြ် အကျ ိုးခံစားေသူများနှြ့်လည်း 

ရေေှည်စဉ်ဆက်မဖေတ်  ထိရတွ့သွားနိုြ်သည့် အကျ ိုးရကျးဇူးကို ထေ်ရဆာြ်းေေှိမည်ဖြစ်ေါသည်။ 

စီမံကိန်းမှ မေည်ေွယ်ဘဲ ေေှိခဲ့သည့် ရကာြ်းကျ ိုးတစ်ခု၏ တန်ြိုးကိုလည်း ရလျှာ့မတွက်သြ့်ေါ။ ယြ်းမှာ အလွန်စိတ် 

ြိစီး၍ ခက်ခဲလှရသာ အချနိ်ကာလတွြ် ကေ်ရောဂါ၊ နိုြ်ြံရေးအကျေ်အတည်းတို့နှြ့် မသက်ဆိုြ်သည့် အဖခား 

16  Chua (2015) နှြ့် Vestrheim Skeie (2020) တို့ကိုလည်း ြတ်ရှုရလ့လာေါ။

International Alert |  33 



  

အရကကာြ်းအောများကို လူများနှြ့် ရတွ့ဆုံ၍ အဖေန်အလှန် ရဆွးရနွးနိုြ်သည့် အခွြ့်အရေးကို ရေးနိုြ်ခဲ့ဖခြ်း ဖြစ်သည်။ 

GBV အား ဖြစ်ေွားရစသည့် အရကကာြ်းေြ်းခံများအား အစဉ်အငမဲ ထည့်သွြ်းကိုြ်တွယ်ရဆွးရနွးရနဖခြ်း မဟုတ်ရသာ် 

လည်း ဤစီမံကိန်းတွြ် ဆိုးကျ ိုး ဖြစ်ရစနိုြ်သည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ စိတ်သရဘာထား ခံယူချက်များနှြ့်      

အမူအကျြ့်များကို ရမးခွန်းထုတ်လာရအာြ်၊ ေါဝြ်ရဆွးရနွးသူများ၏ ရန့စဉ်ဘဝများအရေါ် သက်ရောက်မှုေှိသည့် 

အရဖခအရနအမျ ိုးမျ ိုးအား သုံးသေ်ဆြ်ဖခြ်နိုြ်ရအာြ်၊ ၎ြ်းတို့ကိုယ်တိုြ် ဖေုဖေြ်ရဖောြ်းလဲောတွြ် အရထာက်အကူ 

ဖြစ်သည့် စွမ်းေည်များ ေေှိလာ ရအာြ် စီမံကိန်းမှ အားရေးကူညီနိုြ်ခဲ့ေါသည်။ ရန့စဉ်ဘဝတွြ် မိမိကိုယ်ကို ဖေန်လည် 

သုံးသေ်ဆြ်ဖခြ်ေန်၊ အဖခားသူများနှြ့် ထိရတွ့ဆက်ဆံေန် သို့မဟုတ် ဘဝအတွက် အရေးကကီးသည့် ကျွမ်းကျြ်မှု 

အသစ်များအား သြ်ယူေန် အခွြ့်အလမ်းများစွာ မေှိသူများအြို့ ဤအစီအစဉ်များသည် အလွန်ေြ် တန်ြိုးေှိခဲ့ေါသည်။

  

စီမံကိန်း၏ ရအာြ်ဖမြ်မှုအား ဖေသသည့် အတိုြ်းအတာတစ်ခုမှာ သုံးသေ်ရလ့လာမှုတွြ် ေါဝြ်ရဖြဆိုရေးသူ 

အများအဖေားက ယခုကဲ့သို့ရသာ စီမံကိန်းမျ ိုး၊ အစီအစဉ်များကို ထေ်မံရဆာြ်ေွက်ရေးငေီး ၎ြ်းတို့၏ ေေ်ေွာတွြ်းေှိ 

အဖခားသူများေါ ေါဝြ်နိုြ်ရအာြ် လုေ်ရဆာြ်ရေးြို့ ရတာြ်းဆိုကကသည့် အချက်ေြ် ဖြစ်ေါသည်။ 
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သနာက်ဆက်တေဲ (၁) သတေ့ဆုံသမးပမန်းရာတေင် အွုံးပြု 
ွည့် သမးခေန်းေွှာနှင့် သတေ့ဆုံသမးပမန်းမှုမေား စာရင်း 

သတေ့ဆုံသမးပမန်းမှု သမးခေန်းေွှာ  

ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းမှုများအတွက် ရအာက်ရြာ်ဖေေါရမးခွန်းအချ ို ့ကို ကကိုတြ်ဖေြ်ဆြ်ဖေုစုခဲ့ငေီး ၎ြ်းတို့အား ရယဘုယျ 

လမ်းညွှန် တစ်ခုအဖြစ် အသုံးဖေုကာ တစ်ဦးချြ်းရတွ့ဆုံရမးဖမန်းမှုများနှြ့် FGD ရဆွးရနွးေွဲများတွြ် ထိုရမးခွန်းများကို 

သြ့်ရလျာ်သလို ဖေြ်ဆြ်ရဖောြ်းလဲ ရမးဖမန်းခဲ့ေါသည်။  

•	 ဤအစီအစဉ်တွြ် မည်သို့ ေါဝြ်ဖြစ်သနည်း၊ အဘယ်ရကကာြ့် ေါဝြ်ဖြစ်သနည်း။ 

•	 ဤအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးအရေါ် သြ်၏အဖမြ်ကို သုံးသေ်ရြာ်ဖေရေးေါ။ (ရကာြ်းမွန်သည်ဟု ထြ်ဖမြ်သည့် 

အချက်များနှြ့် အဆိုးဖမြ်သည့်အချက်များကို ရဖောဖေလာရအာြ် လမ်းရကကာြ်းရေး၍ ရမးဖမန်းေါ)။

•	 ဤအစီအစဉ်သည် သြ် ရမျှာ်လြ့်ထားသည်များကို ဖြည့်ဆည်းရေးနိုြ်ခဲ့ေါသလား (ဖြည့်ဆည်းရေးနိုြ်ခဲ့သည့် 

ရမျှာ်လြ့်ချက်များ/ ဖြည့်ဆည်းရေးနိုြ်ဖခြ်းမေှိခဲ့သည့် ရမျှာ်လြ့်ချက်များကို ရေါ်လွြ်ရအာြ် ရမးဖမန်းေါ)။ 

•	 အစီအစဉ်၏ မည်သည့်အစိတ်အေိုြ်းကို သရဘာကျေါသနည်း/ မည်သည့် အစိတ်အေိုြ်းများကို သရဘာမကျ 

သနည်း။ 

•	 အစီအစဉ်၏ မည်သည့် အစိတ်အေိုြ်းများသည် သြ့်အတွက် အဓိေ္ပါယ်အေှိဆုံး ဖြစ်သနည်း။ 

•	 ဤအစီအစဉ်သည် သြ့်ဘဝအား မည်သို့ အကျ ိုးသက်ရောက်မှု ေှိသနည်း။ မည်သည့် အရဖောြ်းအလဲများ 

ဖြစ်ရေါ်ရစသနည်း။ 

•	 ဤအရဖောြ်းအလဲများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားေါမည်လား။ သြ့်မိသားစု သို့မဟုတ် ေေ်ကွက်အတွြ်းမှ 

အဖခားသူများကို ဤသြ်ခန်းစာများအရကကာြ်း မျှရဝရဖောဖေရေးေါမည်လား။ 

•	 သြ် တြ်ဖေရဆွးရနွးချြ်သည့်ကိစ္စများ ေှိေါသလား။ 
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ရဒါေုံ၊ ေန်ကုန်
KII 1 KII အမျ ိုးသမီးြယ်များ ငေီးစီး
KII 2 KII အမျ ိုးသားကကီးများ ငေီးစီး
KII 3 KII အမျ ိုးသားြယ်များ ငေီးစီး
KII 4 KII အမျ ိုးသမီးကကီးများ ငေီးစီး
KII 5 KII အမျ ိုးသမီးြယ်များ ငေီးစီး
KII 6 KII အမျ ိုးသမီးြယ်များ ငေီးစီး
မဂဂလာဒုံ၊ ေန်ကုန်
KII 7 & 8 KII အမျ ိုးသမီးြယ်များ ငေီးစီး
KII 9 KII အမျ ိုးသမီးကကီးများ ငေီးစီး
KII 10 & 11 KII အမျ ိုးသမီးကကီးများ ငေီးစီး
KII 12 & 13 KII အမျ ိုးသမီးြယ်များ ငေီးစီး
KII 14 KII အမျ ိုးသားကကီးများ ငေီးစီး
KII 15 KII အမျ ိုးသားြယ်များ ငေီးစီး
KII 16 KII အမျ ိုးသားြယ်များ ငေီးစီး
မဂဂလာဒုံ၊ ေန်ကုန်
FGD1 FGD အမျ ိုးသားကကီးများ ငေီးစီး
FGD 2 FGD အမျ ိုးသားြယ်များ ငေီးစီး
ရဒါေုံ၊ ေန်ကုန်
FGD 3 FGD အမျ ိုးသားကကီးများ ငေီးစီး
FGD 4 FGD အမျ ိုးသားြယ်များ (LGBT) ငေီးစီး
FGD 5 FGD အမျ ိုးသမီးကကီးများ ငေီးစီး
ေခိုြ် (ကမန်)
FGD 6 အမျ ိုးသမီးြယ်များ ငေီးစီး
FGD 7 အမျ ိုးသားြယ်များ ငေီးစီး
FGD 8 အမျ ိုးသမီးကကီးများ ငေီးစီး
FGD 9 old men ငေီးစီး
ေခိုြ် (ေခိုြ်)
FGD 10 အမျ ိုးသမီးြယ်များ ငေီးစီး
FGD 11 အမျ ိုးသားြယ်များ ငေီးစီး
FGD 12 အမျ ိုးသမီးကကီးများ ငေီးစီး
FGD 13 အမျ ိုးသားကကီးများ ငေီးစီး

သတေ့ဆုံသမးပမန်းမှုမေား 

ပြုေုြ်ခဲ့ွည့် သတေ့ဆုံသမးပမန်းမှု အသရအတေက် - (၃၁) 

အွုံးပြုနိုင်ပခင်း မရှိွည့် သတေ့ဆုံသမးပမန်းမှုအသရအတေက် - (၂)  

စာရွက်သြါ်တေင် ပြန်ေည်ကူးယူသရးမှတ်၍ သေ့ောဆန်းစစ်ခဲ့ွည့် သတေ့ဆုံသမးပမန်းမှု စုစုသြါင်း - (၂၉) 

KII  လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးနှြ့် ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းဖခြ်း

FGD  အနည်းဆုံး လူ (၃) ဦးမှ အများဆုံး လူ (၅) ဦးနှြ့် ရဆွးရနွးဖခြ်း
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