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အမ် ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လက္စြစဲာေစာင္

“ကြၽန္မတို႔ နာမည္ကို ကြၽန္မတို႔ကိုယ္တိုင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ဖို႔  လိုပါတယ္”

ယခု လက္စြစဲာေစာင္သည္ ေျမျပင္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား လူသားျခင္းစာနာသည့္ အေထာက္အကူမ်ား ေပးအပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အမ် ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ားကို သိရွႏိိုင္ေစရန္ ေရးသားထားသည့္ 
လက္စြစဲာေစာင္ျဖစ္သည္။ ေျမျပင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေအာက္ပါေသာ့ခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ အမ် ိဳးသမီးဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္1 မွ ေလ့လာေတြ႕ရွရိသည့္အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး 
ဤေသာ့ခ်က္မ်ားကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဓိကေသာ့ခ်က္ ၁ - ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္ရမည့္ လမ္းကို သိရွသိည္
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ သို႔မဟုတ္ ရပ္႐ြာအဖြ ဲ႕အစည္းအလိုက္ ကြ ဲျပားျခားနားၾကသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္မည့္ လမ္းခရီးကို ေကာင္းစြာ သိရွ ိၾကသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဘဝအတြက္ ပိုမိုေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခ်႕ဲထြင္ရာတြင္ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားကို သိရွ ိၾကသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ား
သည္ ၄င္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မိမိၾကမၼာကို မိမိဘာသာ ဖန္တီးတတ္သည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္မူ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွသိည္။ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္းတြင္ 
ရွန္တီ မိုဟီလာကဲ့သို႔ အမ် ိဳးသမီးအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားရွ ိၿပီး ယင္းအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စခန္းရွလိူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အႀကံေပးႏိုင္သည္။

“တစ္ကမာၻလုံးမွာရွတိဲ့အမ် ိဳးသမီးေတြအတြက္ သတင္းစကားတစ္ခုေပးခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို တိုးခ်႕ဲႏိုင္ဖို႔နဲ႔ 
ကြၽန္မတို႔အမ် ိဳးသမီးေတြကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔အတြက္ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ရွန္တီ မိုဟီလာ အဖြ ဲ႕ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးၾကပါ။” - ရွန္တီ 
မိုဟီလာ ကိုယ္စားလွယ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ် ိဳးသမီး -

အဓိကေသာ့ခ်က္ ၂ - ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကို မည္သို႔ဦးေ
ဆာင္လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ကို ေလ့လာပါ
႐ိုဟင္ဂ်ာအမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ခ်စ္သူရည္းစားဆက္ဆံေရး၊ မိသားစုဆက္ဆံေရးႏွင့္ ရပ္႐ြာဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ 
မတူကြ ဲျပားသည့္ ဦးေဆာင္လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈရွသိည္။ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ႀကဳေံတြ႕ရသူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္အရာမ်ားကို 
ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ၎တို႔တြင္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွ ိၿပီးျဖစ္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ယင္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိဘဝ သို႔မဟုတ္ 
မိမိ မိသားစုႏွင့္ရပ္႐ြာအတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္ ဥပမာမ်ားကို ေျပာျပပါဟု ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ ၄င္းတို႔ႀကဳေံတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို 
ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ မည္သည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသနည္းဟု ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ ေအာက္တြင္ ဥပမာအခ် ိဳ႕ကိုၾကည့္ပါ။

“အမ် ိဳးသမီးေတြနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ေတြအတြက္ လံုၿခဳတံဲ့ေနရာေတြမွာ အထည္ခ်ဳပ္ပညာေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ဆရာတစ္ေယာက္ လုိခ်င္ပါတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ့္အမ် ိဳးသမီးက ဒီထက္ပိုၿပီးေလ့လာသင္ယူခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အမ် ိဳးသမီးေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပတာကုိ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေျပာျပတာျဖစ္ပါတယ္။”
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“ကြၽန္မတို႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီလုပ္ေနလို႔ကေတာ့ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဖြ ဲ႕လုိက္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ အေျပာင္းအလဲေတြ ဖန္တီးႏိုင္ၿပီ။ 
ဥပမာ ဂတ္စ္လုိင္းေပါက္တယ္ရွင္ ဂတ္စ္ရတဲ့သူရ မရတဲ့သူမရနဲ႔။ ဒါနဲ႔ပဲ ကြၽန္မတုိ႔ majhi ကုိ စကားသြားေျပာၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္တယ္။ အဲ့ၾကေတာ့မွပဲ 
ဒီအိမ္အတြက္ (ေပ်ာက္ေနတဲ့) ဆလင္ဒါ ရလာေတာ့တယ္ရွင္။”

“SSWG ကုိ ေရာက္လာတဲ့အခ်နိ္မွာ ပညာေတြအမ်ားႀကီးရခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မကေတာ့ အိမ္ျပန္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းေတြကုိ ေျပးေဖာက္သည္ခ်ေတာ့တာပဲ။ ၿပီးေတာ့ 
ကြၽန္မတုိ႔တူတူ ဒီကုိလာၿပီးေတာ့ ပညာေတြေလ့လာဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။”
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အဓိကေသာ့ခ်က္ ၃ - အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ အေတြးမ်ားကို 
လက္ေတြ႕ဖန္တီးႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခု စီစဥ္ေပးပါ
အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန႔သ္ည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ စခန္းတြင္းတြင္ ေနရာတစ္ခု စီစဥ္ေပးပါ။ ၎တို႔၏ 
အားသာခ်က္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခိုင္းပါ။ ဘုံတူညီ သည့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို အေျဖရွာခိုင္းပါ။ တစ္ဦးခ်င္းအျပန္အလွန္ စာေရးစာဖတ္သင္ျခင္းကဲ့သို႔ 
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ စတင္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်နိ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား. ျဖစ္သည့္ လုံၿခဳေံရးအမွတ္အသားမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးစနစ္စသည္တို႔ကို ေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵရွလိာႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ သေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

အဓိကေသာ့ခ်က္ ၄ - အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ မတူကြ ဲျပားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ
အမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူကြ ဲျပားၾကပါသည္။ အခ် ိဳ႕သည္ အသက္အ႐ြယ္ငယ္႐ြယ္ၾကၿပီး ဆန္းသစ္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ား ရွတိတ္ၾကၿပီး အခ် ိဳ႕သည္ 
အသက္အ႐ြယ္ႀကီးၿပီး ဘဝအေတြ႕အႀကဳမံ်ားစြာ ရွ ိၾကပါသည္။ အခ် ိဳ႕အမ် ိဳးသမီးမ်ားကို “အမ်ားႏွင့္ မတူကြ ဲျပားသည္” ဟု သမုတ္ကာ ရပ္႐ြာလူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းမွ 
ဖယ္ၾကဥ္ထားတတ္ၾကပါသည္။ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ယင္းတို႔ အသိုက္အဝန္းတြင္းရွ ိ အျခားအမ် ိဳးသမီးမ်ားအား ရွာေဖြကာ လက္ကမ္းကူညီႏိုင္ရန္ 
အားေပးပါ။ မည္သူမ်ားသည္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရႏိုင္ေျခရွသိည္ကို ေမးျမန္းပါ။ ယင္းသို႔ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသည့္အုပ္စုမ်ားထံ လက္ကမ္းကူညီႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ခ်မွတ္ပါ။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရန္ အခက္အခဲရွသိည့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကြာရွင္းထားသည့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
လက္မထပ္ရေသးသည့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

အဓိကေသာ့ခ်က္ ၅ - အမ် ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ျခင္း
အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါတြင္ပင္ အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္လည္း 
ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔မွသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အထင္လြမွဲားမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏိင္ုမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းထံမွလည္း 
ပုိမုိက်ယ္ျပန႔သ္ည့္ အကူအညီမ်ားကုိ ရရွႏိိင္ု မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ႏွင့္ လက္တြလုဲပ္ကုိင္ေနသည့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ၎တုိ႔အေနျဖင့္   
လက္ရွလုိပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သူတုိ႔ကုိ ပါဝင္ေစလုိသည္ကုိ ေမးျမန္းပါ။ ၎တုိ႔ကုိ သင္မည္သုိ႔ကူညီေပးရမည္ကုိ ေမးျမန္းပါ။ အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ႏိင္ုမည့္ ဥပမာအခ် ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• ၎တို႔၏ လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းအတြင္း အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွလိာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
• လိင္ခြ ဲျခားအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လိင္မႈေရးရာႏွင့္မ် ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း
• လမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီး အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လုံၿခဳသံည့္ေနရာမ်ား ပိုမိုရရွေိစရန္ ဖန္တီးေပးျခင္း

ဤေနရာတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား 

စာေရးစာဖတ္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္
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အပိတ္အမွာစကား - စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး အၿပီးသတ္ရလာဒ္ မဟုတ္ပါ
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးဆုိသည္မွာ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္ေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဘဝတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိင္ုေစရန္ အားေပးသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား စသျဖင့္ ႀကဳေံတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးႏွင့္ ေျခလွမ္းအားလံုးကုိ မည္မွ်ပင္ ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ မည္မွ်ပင္ ႀကီးမားသည္ျဖစ္ေစ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။ ၎တုိ႔အားလံုးသည္ အေရးပါသည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရယူလိုပါက Dale Buscher, ဒုဥကၠ႒, အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ, အမ် ိဳးသမီးဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္သို႔  
DaleB@wrcommission.org အီးေမးလ္အတိုင္း လိပ္မူၿပီး စာေပးပို႔ပါ။

 
 

အမ် ိဳးသမီး ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္
အမ် ိဳးသမီး ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္သည္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရ သည့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
လူငယ္မ်ား၏ ဘဝမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ဘဝမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။ ၎တို႔၏ လိုအပ္မ်ားကို သုေတသနျပဳကာ 
အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၎တို႔၏ မဆုတ္နစ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ကို အားျဖည့္ေပးရန္အတြက္ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား 
ေရးဆြခဲ်မွတ္ကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။
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1.  “We Need to Write Our Own Names”: Gender Equality and Women’s Empowerment in the Rohingya 
Humanitarian Response in Cox’s Bazar Gender Operational Review Report (ဇူလိုင္ ၂၀၁၉). Available at  
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