
 

အေရ့ပါေသာ ေကား်မဴနီတ ီသတငး  ့

က္ာ ၇့မေရ့ရာ အေ်ခ်ပဳ အၾကမး့ဖကးမႈ(GBV) ၇  

လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ အ်မတးထုတး်ခငးႏ့ြငး ံထိပါ့ေစားကာ့်ခငး့တို႔မြ ကာကျယးေစာငးံေရြာကး်ခငး(့PSEA)  

ှ၈  က္ာ့၇မေရ့ရာ အေ်ခ်ပ ဳအၾကမး့ဖကးမႈ(GBV) 

က္ာ့၇မ အေ်ခ်ပ  ဳ အၾကမး့ဖကးမႈသညး စိတးပိုငး့ဆုိငးရာ၇ ရုပးပိုငး့ဆုိငးရာႏြငံး လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အႏၱာရာယးကုိ ်ဖစးေပၚေစ်ပီ  ့ ၁ငး့ကုိ  

လုဵ့ွလကးခဵမညး မဟုတးပါ၈ 

 ကုိဗစး-ှ၆ ကမၻာံကပးေရာဂါ ကာလအတျငး့ သငး၏ ပခဵု့ေပၚ အလုပးႏြငး ံ ဖိအာ့မ္ာ  ့ ပိုမိုမ္ာ့လာႏုိငးသညး၈ စိတးဖိစီ့မႈ၇ 

စိတးဆငး့ရမဲႈ(သုိ႔)ေၾကာကးရျဵ႕ ခဵစာ့ေနရငးေတာငးမြ အဆငးေ်ပေသ့ေၾကာငး့ကုိ သတိထာ့ၾကပါ၈  

 သငးတျငး အိမးတျငး  ့ (သုိ႔) အိမးနီ့နာ့ခ္ငး့တျငး လုဵ်ခဵဳမႈမရိြလြ္ငး၇ သငးံကုိ ထိခိုကးအႏၱာရာယး်ပဳလြ္ငး သုိ႔မဟုတး သငးသညး 

်ခိမး့ေ်ခာကးမႈခဵရလြ္ငး၇ ကုိယးထိ လကးေရာကးေစားကာ့မႈခဵရလြ္ငး (သုိ႔) ေႏြာကးယြကးမႈမ္ာ  ့ ခဵစာ့ေနရလြ္ငး အေွ့မြ 

လြ္ိဳ႕ ြွကးထာ့၍ ေထာကးပဵံေပ့မႈကုိ ေအာကးေဖား်ပပါ ဆကးသျယးေရ့ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့မြ တဆငးံ အကူအညီေတာငး့ခဵပါ၈  

 သငးတျငး အကူအညီေတာငး့ရနး ရြကးစရာမလုိပါ၈ သငးမြာ အကူအညီရရိြရနး အချငးံအေရ့ရိြသညး၈ ဤေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိ 

သငးကုိယးတုိငး ေဆာငးရျကးရမညးမဟုတးပါ၈ သငး၏ အ်ပစးမဟုတးေၾကာငး့ကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကးပါ၈  

 အကယး၍ သငး(သုိ႔) သငး၏ မိသာ့စုွ ငးတစးဦ့ဦက ်ခိမး့ေ်ခာကးခဵရသညး သုိ႔မဟုတး အႏၱာရာယးရိြသညးဟု ခဵစာ့ေနပါက 

ရတဲပးဖျဲ႔/ helpline numbers ကုိ ဖုနး့ေခၚပါ၈ သူူတုိ႔သညး ကမၻာံကပးေရာဂါကာလအတျငး့တျငးလညး  ့ သငးတုိ႔အာ့ 

အကာအကျယးေပ့ရနး အဆငးသငံးရိြပါသညး၈  

 ဒုကၡေရာကးေနသူႏြငး ံ ေကား်မဴနီတီမ္ာ့ပူ့ေပါငး့်ပီ  ့ ၁ငး့ကိစၥႏြငးံပတးသကး၍ တစးခုခ ု ေဆာငးရျကးႏိုငးသညး၈ 

ႏႈတးပိတးထာ့်ခငး့သညး အေ်ဖမဟုတးပါ၈ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ က္ာ့၇မ အေ်ခ်ပ  ဳ အၾကမး့ဖကးမႈကာကျယးတာ့ဆီ့ေရ  ့ ႏြငး ံ

အသကးရြငးေနထုိငးေရ့အတျကး လုဵ်ခဵဳစိတးခ္ရေသာ၇ ေပ့မကူညီတတးေသာ ပတးွ နး့က္ငးတစးခကုို ဖနးတီ့ရနး 

ေကား်မဴနီတီအတျငး  ့ေနထုိငးသူ တစးဦ့ခ္ငး့စီမြာ တာွနးရိြသညး၈  

ဒုကၡေရာကးသူကို ဘယးလိုကူညီမလ၈ဲ 

 ဒုကၡေရာကးသူအာ  ့နာ့ေထာငးေပ့ပါ၇ ကုိယးေရ့ကုိယးတာ လြ္ိဳ႕ ြွကးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေလ့စာ့ပါ၈  

 ဒုကၡေရာကးသူအာ  ့ ွနးေဆာငးမႈေပ့သူမ္ာ့မြ က္နး့မာေရ့၇လုဵ်ခဵဳေရ့၇ဥပေဒေရ့ရာႏြငံး စိတးပုိငး့ဆုိငးရာ-လူမူေရ့ စသညး ံ

အကူအညီမ္ာ့ရရိြေစရနး ကူညီၾကပါ၈  

 ဒုကၡသညးေရာကးသူအေပၚ အ်ပစးမတငးပါႏြငး ံသုိ႔မဟုတး အဆုဵ့အ်ဖတးမေပ့ပါႏြငးံ၈ 

 အ်ဖစးအပ္ကးကုိ လူသိရြငးၾကာ့ မေဆျ့ ေႏျ့ ပါႏြငးံ၈  

 ချငးံ်ပဳခ္ကးမရိြပ ဲအ်ဖစးအပ္ကးကုိ သတငး့မပို႔ပါႏြငးံ၈ 

 တိတးဆိတးစျာ လျတးမထာ့ပါႏြငး၈ံ   

ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ မြတးသာ့ရနး၈  ဒုကၡသညးႏြငးံခိုလဵုချငးံေတာငး့ခဵသူမ္ာ့သညး ကိုဗစး ှ၆ အက္ပးအတညး့မြာေတာငး GBV ႏြငး ံသကးႏျယးသညံး 

အ်ဖစးအပ္ကးကို အေၾကာငး့ၾကာ့ႏိုငး်ပီ့ က႑ေပါငး့စဵုမြ သငးံေလ္ားေသာ အကူအညီမ္ာ ့အ်မရဲရိြႏုိငးသညး၈  

 



 

GBV ကုိး အေရ့ေပၚတုနး႔်ပနးေဆာငးရျကးရနး ႏြငး ံ အခ္ိနးမ ီ ွနးေဆာငးမႈရရိြေနေစရနး အကူအညီလုိအပးသူမ္ာ့အတျကး 

အသကးကယးဆညးေရ့ GBV ၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိ ဆကးလကး ေဆာငးရျကးေပ့လြ္ကးရိြသညး၈  

သငးသညး UNHCR ႏြငး ံ မိတးဖကးအဖျဲ႔မ္ာ့ကုိ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရယူရနး ေအာကးေဖား်ပပါလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့မြ တဆငး ံ

ဆကးသျယးႏုိငးသညး၈ 

UNHCR GBV helpline : ၆၅ဿှဿ၀၂၁ှွ ႏြငး ံှ၅ွွ ှွ၀၂၃၀၂ (toll free)၇ email: indne@unhcr.org 

Delhi: (BOSCO) ၆၅၄ှွ၃ဿ၀၂ှ (SLIC) ၆၂၆၆၂၃ှ၆၀ွ 

Jammu(SCI) : ၅၅ွဿ၄၄ှ၄၅၅ 

Hyderabad(SCI): ၆ှ၄၄၄၀ှှဿ၀၇ ၆ှွွ၀ှ၆၁ှှ၇ Email ID: rrhelpdesk@savethechildren.in 

Jaipur(DAJI): ွ၃၀၄၂၆ွ၄၅၀၄ 

Mewat, Aligarh,Mathura(Action-Aid): ၄၅၀၅၀၂၂၄၃၀၇ ၃၀၅၄၅၂ဿ၃၅၂ 

Pune(GNMS) : ွဿွဿ၃၃၆၆၁၃ွ email: gnmspune@gmail.com 

၀၈လိငးပိုငး့ဆိငုးရာ အ်မတးထုတးမႈႏြငးံ ထိပါ့ေစားကာ့မႈတို႔မြ အကာအကျယးေပ့်ခငး(့PSEA) 

 လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈ ဟူသမြ္သညး အခမဲံ်ဖစးသညး၈ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈအေထာကးအပဵံ်ဖငး ံ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ သို႔မဟုတး 

အ်ခာ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငး ံအေပ့အယူလုပးရနး မေတာငး့ဆုိႏုိငးပါ၈  

 ကုလသမဂၢ ႏြငး ံ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့တျငး လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈႏြငး ံ ထိပါ့ေစားကာ့မႈကုိ 

လုဵ့ွသညး့ခဵချငးံမလျတးႏုိငးသညး ံမူွ ါဒ (policy of zero Tolerance) တစးရပးရိြသညး၈  

 UNHCR ွနးထမး့၇ လုပးေဖားကုိငးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ ွနးထမး့၇ သို႔ိမဟုတး ကနးထရိုကးတာ တစးဦ့ဦ့ (ဥပမာ- UNHCR ႏြငး ံ

စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိ်ခငး့ေၾကာငး ံဆကးႏျယးေနသူ တစးဦ့ဦ့)က လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈႏြငး ံထိပါ့ေစားကာ့မႈ က္ဴ့လျနး်ခငး့အတျကး 

UNHCR မြာ လုဵ့ွသညး့ခ ဵချငးံမလျတးႏုိငးသညး ံမူွ ါဒ (policy of zero tolerance) ရိြသညး၈  

 UNHCR ႏြငး ံ လုပးေဖားကုိငးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ အာ့လုဵ့ေသာ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ (့ UNHCR မြ စာရျကးစာတမး  ့ ထုတးေပ့်ခငး့၇ 

မြတးပဵုတငး်ခငး့၇ ဒုကၡသညးအဆငးံးသတးမြတး်ခငး့၇ အ်ခာ့ႏိုငးငဵသုို႔ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး  ့ (Resettlement) ႏြငး ံ

အ်ခာ့အကူအညီမ္ာ  ့အပါအွငး)စသညးတုိ႔သညး အခမဲံ်ဖစးသညး၈  

 UNHCR ွနးထမး့၇ လုပးေဖားကုိငးဖကးအဖျဲ႔အစညး့၏ ွနးထမး့ (သုို႔) ကနးထရိုကး တစးဦ့ဦ့က လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈႏြငး ံ

ထိပါ့ေစားကာ့မႈကုိ က္ဴ့လျနးပါက သုိ႔မဟုတး က္ဴ့လျနးသညးဟုသဵသယရိြပါက ၁ငး့ကုိ UNHCR 

စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ဌာနခ္ဳပးအၾကီ့အကဲ(IGO) သုိ႔ အီ့ေမလး- inspector@unhcr.org ၇ website: https://www.unhcr.org/igo-

complaints.html ႏြငး ံဖကးစးနဵပါတး- +၁ှ ဿဿ ၄၀၆ ၄၀၅ွ တဆငး ံသတငး့ပို႔ေပ့ပါ၈ သုိ႔မဟုတး စာတိးုကးမြတဆငး ံလိပးစာ UNHCR, 

94, Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland သုိ႔ စာပို႔ပါ၈ IGO သညး လကးခဵရရိြေသာ 

သတငး့အခ္ကးအလကးဟူသမြ္ကုိ လြ္ိဳ႕ ြွကးထာ့ပါမညး၈ 

 IGOသညး လကးခဵရရိြေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးဟူသမြ္ကုိ လြ္ိဳ႕ ြွကးထာ့မညး၈ ထုိသုိ႔ သတငး့ပို႔်ခငး့်ဖငး ံ မညးသညးံွ နးေဆာငးမႈ 

သုိ႔မဟုတး အကူအည ီရရိြေန်ခငး့မြ ပိတးပငးလိမးံမညးမဟုတးေပ၈   
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 သငးသညး မညးသညးံနညး့ႏြငးံမဆုိ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈႏြငး ံ ထိပါ့ေစားကာ့မႈကုိ ၾကဵဳေတျ႔ပါက သငးမြာ 

ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈဆုိငးရာ၇ ေဆ့ဘကးဆိုငးရာႏြငး ံ စိတးပိုငး့ဆုိငးရာ အေထာကးအပဵံႏြငး ံ အ်ခာ့အေထာကးအပဵံမ္ာ  ့ ရရိြရနး 

အချငးံအေရ့ရိြသညး၈ 

 သငးသညး UNHCR အိႏိၵယရိြ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ အ်မတးထုတးမႈႏြငးံ ထိပါ့ေစားကာ့မႈ ကာကျယးတာ့ဆီ့ေရတ့ာွနးခ ဵအရာရိြ(PSEA) ထဵ 

ဆကးသျယးအေၾကာငး့ႏုိငးသညး၈ သငးသညး အီ့ေမလး indne@unhcr.org သုိ႔ စာေရ့်ပီ  ့ ပို႔ႏုိငးသညး သုိ႔မဟုတး GBV Helpline 

ဖုနး့နဵပါတး -  ၆၅ဿှဿ၀၂၁ှွ သုိ႔ ဖုနး့ေခၚႏုိငးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရကးစျဲ၈ ဿွဿှခုႏြစး ၾသဂုတးလ၇ UNHCR India 

 

အေရ့ၾကီ ့မြတးခ္ကး၈ 

UNHCR ႏြငး ံလုပးေဖားကိုငးဖကးမ္ာ့၏ ေထာကးပံံဵမႈႏြငး ံွနးေဆာငးမႈမ္ာ့သညး အခမဲံ်ဖစးသညး၈ 

မညးသညး ံ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာအချငးံအေရ  ့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့အချငးံအေရ့ကိ ု ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငး ံ အေထာကးအပဵံမ္ာ့်ဖငး ံ

အေပ့အယူလုပးရနး မေတာငး့ဆိုႏိုငးပါ၈ 

UNHCR ႏြငး ံ လုပးေဖားကုိငးဖကးအဖျဲ႔မ္ာ့မြာ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ ေခါငး့ပဵု်ဖတးမႈႏြငး ံ ေစားကာ့မႈကုိ  လုဵ့ွ သညး့ခဵချငးံမလျတးေသာ 

ေပၚေလားစ ီ(zero tolerance policy) ရိြသညး၈   

ဤ ေကား်မဴနီတသီတငး့တျငး မြ္ေွထာ့ေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငး ံ ပတးသကး၍ သငးးတံျငး 

ေမ့်မနး့စရာမ္ာ့ရိြပါက  UNHCR GBV Helpline: ၆၅ဿှဿ၀၂၁ှွ သို႔ ေခၚဆိႏုုိငးသညး သို႔မဟုတး indne@unhcr.org  သို႔ 

အီ့ေမလး ပို႔်ပီ့ ဆကးသျယးႏိုငးသညး၈  
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