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ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ INTER-
POL ၊ UN Women ၊ UNODC သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းနွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပက္သက္မႈမရွိပါ။ ပါရိွခ်က္မ်ားအား ကိုးကားထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားႏွင္ ့ပက္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

လက္ရွိထုတ္ေဝမႈတြင္ ပါရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ 
စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ လင့္မ်ားသည္ စာဖတ္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး 
ထုတ္ေဝသည့္အခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္မႈရွိပါသည္။ ျပန္ပ အင္တာနက္စာမ်က္နွာမ်ားရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ပါဝင္မႈမ်ား၏ ဆက္လက္မွန္ကန္တိက်မႈအေပၚ INTERPOL ႏွင့္ ကုလသမဂၢ မွ တာဝန္ခံမည္မဟုတ္ပါ။
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သုေတသီမ်ားအား ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရန္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း 
မႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးေသာ INTERPOL အမ်ိဳးသားဗဟိုဌာနမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးဌာန မွ တာဝန္ရွိအရာရွိမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ လံုျခံဳေစရန္ 
မိမိကိုယ္ပိုင္ကြန္ယက္မ်ား အသံုးျပဳေပးခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးအခ်ိဳ႕ကိုလည္း အထူး  
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ဤစီမံကိန္း ကို ကန္ေနဒါ အစိုးရ၏ ေငြေၾကး ရက္ေရာေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ စီမံေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

UN Women ႏွင့္ UNODC ၏ ပထမစီမံကိန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ 
အျခားအစိုးရအရာရွိမ်ား တို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကို ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ 
အတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

© ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔  (INTERPOL), ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးနွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (UN Women) ႏွင့္  မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢရံုး  (UNODC).
ဤပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ 
တစံုတရာအတြက္ မဟုတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မူပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူ၏ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္မပါ၀င္ဘဲ တစ္ဆင့္အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး၊ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ထားျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။   UNODC, UN အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ႏွင့္ 
INTERPOL တို႔အေနျဖင့္  ဤပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈကို ကိုးကားအသံုးျပဳမည့္ မည္သည့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈမ်ိဳးအတြက္မဆို CBT-SUN-
BIRD@INTERPOL.INT ၊  unodc-thailandfieldoffice@un.org ၊  info.bangkok@unwomen.org  စသည့္ Email 
လိပ္စာမ်ားမွတစ္ဆင့္ နမူနာမိတၱဴမ်ား ေပးပို႔ေစလိုပါသည္။
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အျပညျ္ပညဆုိ္င္ရာ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ (INTERPOL) သည္ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး နိုင္ငံတကာ ရဲအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ၎၏
အခန္းက႑မွာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉၄ ႏိုင္ငံအၾကား တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား 
တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္ INTERPOL သည္ ၎တို႔၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ရာဇဝတ္သားမ်ား၏ သတင္းခ်က္အလက္ကို ေဝငွႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္သံုးျပဳႏိုင္ရန္ နည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ 
အေထာက္အကူမ်ားအျပင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားလည္း စီမံေပးသည္။

ဤသုေတသနစာတမ္းသည္ Project Sunbird ၏ အစိပ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး Canada အစိုးရမွ စီမံေထာက္ပံ့သည့္ သံုးႏွစ္တာ  
(၂၀၁၇-၂၀၁၂) လုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား (ASEAN) ရွိ ရဲမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ စီမံ၍က်ဴးလြန္ေသာ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို ျဖည့္သြင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို   
ေလး ပိုင္းပိုင္းထားသည္ - (၁) ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း ကြင္းဆင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ (၂) INTERPOL 
၏ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ေဒတာေဘစ့္မ်ားအသံုးျပဳမႈ သင္တန္းအပါအဝင္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရည္အေသြးမ်ား၊ (၃) ဤက႑ရွိ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ မႈခင္းသိပၸံ  (၄) ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ 
လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ရဲလုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စုစည္း၍ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရည္အေသြး  
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးနယ္ပယ္တြင္ က်ား/မတန္းတူ အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤသုေတသန စာတမ္းသည္ စတုထၱပိုင္း၏ အစိပ္အပိုင္းျဖစ္ျပီး မၾကာမွီတြင္ ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအား 
INTERPOL ၏ ပစ္မွတ္ထားသည့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး အေထာက္အကူမ်ားအား အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစညး္ဆုိင္ရာ က်ား/မတနး္တူညမွီ်ေရးႏွင့္ အမ် ိဳ းသမီးစြမ္းပကားျမင့္တင္ေရး (ကုလသမဂၢ 
အမ် ိဳ းသမီးေရးရာအဖြဲ႕) သည္ က်ားမတန္းတူညီ်မႇေရးတိုးမႊင့္လာရန္ႏြင့္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းပကားျမင့္မားလာရန္ တာဝန္ခန႔္အပ္ 
ျခင္းခံေရသာ ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ UN Women သည္ က်ား/မတန္း 
တူညီမွ်ေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားအား အေထာက္အကူမ်ားေပးသည္။ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို 
အသုံးျပဳ၍ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သေဘာတူညီထားသည့္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးစံႏႈန္းသစ္မ်ားကို UN လင့္မ်ားမွတဆင့္ အသိေပးၿပီး 
ကမာၻတစ္ဝွမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏ မ႑ိဳင္သုံးခုလုံး - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ - တြင္ 
က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးကို ဗဟိုအျဖစ္ထားရွိသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢရုံး (UNODC) သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
အႏၱရာယ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကမာၻအ၀ွမ္းရွိ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည္။ အေရွ႔ေတာင္ 
အာရွတြင္  ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ စီစဥ္က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ အာဆီယံ မူေဘာင္မ်ားကို အေထာက္အကူေပးရန္ 
အထူးသီးသန္႔ ေနရာခ်ထားျခင္ျဖစ္သည္။ ထို ႏုိင္ငံေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရး၊ 
လူမဂေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆို္ငရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္  
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ေဒသအတြင္း ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံေရး-လံုျခံဳေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထံသို႔ တက္လွမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အတူ၊ UNODC သည္ အာဆီယံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔အၾကားရွိ ဘက္ေပါင္းစံု 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္မ်ားအား ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အတြက္ UNODC သည္ ပင္ကိုယ္ ေရြးျခယ္စရာျဖစ္သည္။ UNODC သည္ အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္း၏ မ႑ိဳင္ သံုးရပ္အတြင္း 
အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငမံမ်ားအတြက္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ 
ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ပံုစံျပုလုပ္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရး မူေဘာင္တစ္ခုကိုလည္း 
ရွာေဖြသုေတသနျပဳလုပ္ ေရးဆြဲခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ 

UNODC  မွ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ျခင္းတို႔သည္  
ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား အားလံုးအတြက္ တုုိးတက္မႈတြင္ အေရးပါသည့္ 
အခန္းက႑တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္ေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္  
ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ကို တိုးျမွင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေရွ႕တန္းမွ အရာရွိမ်ားအား 
ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရြႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားအား ေမွာင္ခိုကူးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီမႈရွိေစပါသည္။ 
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တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကဏၭတြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး 
တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးပါမႈကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းဝိုင္းမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ 
ရဲလုပ္ငန္း၊ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ မႈခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ သေဘာသဘာဝအရ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္  
ျဖစ္ရာ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဌါနမ်ားမွ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားအဆင့္ ထိစီစစ္စိတ္ျဖာျခင္း၊ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္   က်ား/မခြဲျခားမႈအေျချပဳ ရာဇဝတ္လုပ္ရပ္ 
မ်ား၊ ဗစ္တင္ေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ အေပၚ တိုးခ်ဲ႕အာရံု 
စိုက္လာၾကသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  အားလုံးလႊမ္းၿခဳံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ားအား အဆင့္တိုင္းတြင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမႇင့္မားလာရန္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအားကိုယ္စားျပဳမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာရန္ 
အားေပးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္။ လူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕ 
အစည္းသည္ ၎တုိ႔ကိုကိုယ္စားျပဳေနသည္၊ ၎တို႔ကိုနားလည္သည္၊ ၎တို႔ကုိ တုန႔္ျပန္မႈေပးသည္ကို 
ယုံၾကည္မႈရွိၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မွ်တမႈရွိသည္၊ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိသည္ဟု ယူဆပါ 
က တရားဥပဒေစိုးမိုးေရးေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈပိုရွိမည္ျဖစ္ၿပီး  လူထု၏ အစိုးရအေပၚယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိလာ 
မည္ျဖစ္သည္။ COVID-19 ကပ္ေရာဂါသည္ လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ရဲလုပ္ငန္းႏွင့္  တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေးေရး၏ အခန္းက႑ကို ပို၍သတိျပဳမိလာေစသည္။ COVID-19 ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရပ္႐ြာအသိုင္း 
အဝန္းအား ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ 
ကပ္ေရာဂါကူးစက္ကာလတြင္ က်ား/မခြဲျခားမႈမရွိသည့္ တုန႔္ျပန္မႈမ်ား ရဲလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္။

တရားဥပဒေစိုးမိုးေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပါဝင္မႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)၏ အသင္းဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ထားရွိေသာ ကတိ 
ကဝတ္မ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈ တိုးတက္လာသည္။စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ယခင္ထက္ အမ်ိဳးသမီး ရဲအရာရွိမ်ားခန႔္အပ ္
ျခင္း၊ ျဖန႔္က်က္တာဝန္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္းမ်ား ပိုမိုရွိလာသည္ဟု ခံစားရသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕  
ေသာအာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး ပဋိညာဥ္ 
စာခ်ဳပ္ (CEDAW) တြင္ပါရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တရားဥပဒေစိုးမိုးေရးကဏၭတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးကို  အေရးတႀကီးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ (INTERPOL)၊ ကုလသမဂၢ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကုလ 
သမဂၢအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔(UN Women) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း (UN-
ODC) တို႔သည္ အာဆီယံေဒသတစ္လႊားမွ ရာထူးအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားရဲအရာရွိတို႔၏ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားကို ေလ့လာထားသည္။ ဤေလ့လာခ်က္သည္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ 
အဓိကသက္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမိတ္ဖက္မ်ားအား တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ က်ား/မအားလံုးပါဝင္မႈရွိသည့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 
လက္ေတြ႔က်ေသာ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ 

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
၁၃၂၅ (၂၀၀၀)၏ ၂၀ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို က်င္းခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္သည္ အာဆီယံ  
ေဒသအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ 
တန္းတူညီမွ်စြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ တားဆီးထားေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏူန္းမ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေျပာင္းလဲမႈကိုျပဳလုပ္ရပါမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ ဆက္လက္ၿပီးပါဝင္လာႏိုင္ရန္၊ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားရရိွလာရန္ႏွင့္ အထူးျပဳကြၽမ္း
က်င္ေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ခန႔္အပ္ထားျခင္းခံရရန္အတြက္ က်ား၊မတုံ႔ျပန္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
က်င့္သုံးမႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခ်ိန္အခါလည္းျဖစ္သည္။

ဤစာတမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးရွိေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ က်ား၊မ 
တန္းတူ ညီမွ်ေရး၊ လူအခြင့္အေရးကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရး႐ႈေထာင့္စုံျပသာနာမ်ားကို ျပဳစုထားေသာ မွတ္တမ္း 
စာေပျဖစ္ပါသည္။ ၎စာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာေဆြးေႏြး
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မႈမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ re-
gional ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီးေရးဆြဲသူမ်ား၊ 
လက္ေတြ႕က်င့္သုံးသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရွိမည္ကို ကြၽန္ေတာ့တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္၊ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
တရာဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ပါဝင္လာရန္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခန္းက႑ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ျပဳလုပ္မွသာ၊ လူထုအဖြဲ႕စအစည္းအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေစခံမႈကို ေပးႏိုင္ပါမည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ Canada အစိုးရ၏ ရက္ေရာေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။  
ဤသုေတသနအတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကေသာ ရဲဌာနမ်ားႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ားအားလံုးကိုလည္း 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

Jorge Fainstein 
Day Gastrell

ေခတၱ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ 
ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌါန၊ 
ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးအတြက္
INTERPOL Global 
Complex

Mohammad Naciri

UN Women အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

Jeremy Douglas

UNODC အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ 
ကိုယ္စားလွယ္

အကၡရာစုမ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္မ်ား

ASEAN အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔
CEDAW အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ပံုစံအားလံုးအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရး ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္
GCE O Level သာမန္ ပညာရပ္အဆင့္ဆိုင္ရာ အေထြေထြ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
INTERPOL ႏိုင္ငံတက္ာမႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕
PNP  ဖိလစ္ပိင္ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕
OSCE  ဥေရာပဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးနွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕
SGD  စကၤာပူေဒၚလာ
UNODC  မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမၼဂၢရုံး
UN Women အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမၼဂၢ အဖြဲ႔
USD အေမရိကန္ေဒၚလာ
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ေက်းဇူးတင္လႊာ ၂
နဒိါနး္ ၄
မာတိကာ ၆
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၈

၁။ နဒိါနး္  ၁၄
၁.၁  တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈ အေရးပါပုံ ၁၆

၂။ သုေတသနနည္းစနစ္ ၂၂

၃။ အာဆီယံရိွ တားဆီးႏွမ္ိနင္းေရး အမ် ိဳ းသမီးမ်ား ၃၀

၄။ တားဆီးႏွမ္ိနင္းေရး အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ လုပ္ငနး္ခြင္ဆုိင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္း ၃၆
ေကာင္းေသာအေလ႔အထမ်ား   ၄၂
စိန္ေခၚမႈမ်ား ၄၄

၅။ တားဆီးႏွမ္ိနင္းေရးအတြင္းရိွ အမ် ိဳ းသမီးမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ၊ 
ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ား  ၄၈
 
၆။ အာဆီယံႏိုင္ငံရိွ တားဆီးႏွမ္ိနင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်ား/မတနး္တူညီမွ်မႈႏွင့္ 
တားဆီးႏွမ္ိနင္းေရး ဆုိင္ရာ ကုိင္တြယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ တံုျ့ပနေ္ဆာင္ရြက္မႈမ်ား  ၅၂

ေကာင္းေသာအေလ႔အထမ်ား  ၅၃
စိန္ေခၚမႈမ်ား ၅၄

၇။  အမ် ိဳ းသမီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ တားဆီးႏွမ္ီႏွင္းေရးက႑တြင္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္ လုပ္ကုိင္ျခင္း။ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိနေ္ခၚမႈမ်ား  ၅၆

၇.၁။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဥပဒေစုိးမုိးေရးေအဂ်င္စီမ်ားတြင္  
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား ၅၆
၇.၂။ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ၅၈

ေကာင္းေသာအေလ႔အထမ်ား  ၆၁
စိန္ေခၚမႈမ်ား ၆၃

၇.၃။ တာ၀န္ခန္႔အပ္ျခင္း ၆၆
ေကာင္းေသာအေလ႔အထမ်ား  ၇၀

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ား/မမႈ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
တုန႔ျ္ပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္းတုိးတက္ေစျခင္း ၇၀
ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေသာ စစ္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ ထိေရာက္မႈ ၇၂
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း ၇၄
ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ တင္းမာေသာအေျခအေနမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း။  ၇၄

စိန္ေခၚမႈမ်ား ၇၆
၇.၄။ ရာထူးတုိးျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၇၈

ေကာင္းေသာ အေလ့အထမ်ား ၈၁
စိန္ေခၚမႈမ်ား ၈၃
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၈။ အရင္းအျမစ္မ်ား  ၈၆
၈.၁ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား 
၈.၁.၁ မီးဖြားခ်ိန္ ဖခင္အတြက္ ခြင့္ရက္ ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွေသာ 
အလုပ္ အစီအစဥ္မ်ား  ၈၇

ေကာင္းေသာ အေလ့အထမ်ား  ၈၈
စိန္ေခၚမႈမ်ား ၈၉

၈.၁.၂ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ သမၼဂၢမ်ား/အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၉၀
ေကာင္းေသာ အေလ့အထမ်ား ၉၁
စိန္ေခၚမႈမ်ား ၉၂

၈.၂. အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ပ့ံပုိးမႈမ်ားႏွင့္ တူညီ၀တ္စုံမ်ား  ၉၄
ေကာင္းေသာ အေလ့အထမ်ား ၉၄
စိန္ေခၚမႈမ်ား ၉၅

၉။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  ၉၆
အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ ၉၇
အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ၉၇
လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ စြမ္းရည္-တည္ေဆာက္ျခင္း ၉၈
တာ၀န္ခန္႔အပ္ျခင္း ၉၉
ရာထူး တုိးျမင့္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ၁၀၀
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား  ၁၀၁
အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပ့ံ မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ား  ၁၀၁

၁၀။ နဂုံိး   ၁၀၂
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - ႏိုင္ငံအလိုက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား ၁၀၄

ဘ႐ူႏုိင္းဒါ႐ူစလင္- ေတာ္ဝင္ဘ႐ူႏုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ၁၀၄
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ- ကေမာၻဒီးယား အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ ၁၀၄
အင္ဒုိနီရွား-အင္ဒုိနီးရွားအမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ ၁၀၅
လာအုိျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ-လာအုိရဲတပ္ဖြဲ႕ ၁၀၆
မေလးရွား- မေလးရွားေတာ္ဝင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၁၀၇
ျမန္မာႏုိင္ငံ- ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ၁၀၇
ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ- ဖိလစ္ပုိင္ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ ၁၀၉
စကၤာပူႏိုင္ငံ- စကၤာပူရဲတပ္ဖြဲ႔ ၁၁၀
ထုိင္းႏိုင္ငံ- ထုိင္း ေတာ္၀င္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၁၁၀
ဗီယက္နမ္- ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၁၁၁

 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ - အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ကမာၻတစ္၀ွမ္း က်ား/မ ကြာဟမႈ တိုင္းတာခ်က္မ်ား  ၁၁၃

Bibliography ၁၁၄

Endnotes ၁၁၉
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ဤေလ့လာမႈသည္ အာဆီယံေဒသတစ္ခြင္ရွိ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ အျမင္မ်ားကို 
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးေရးတြင္ပါဝင္  ကုိယ္စားျပဳမႈ၊ အခန္းက႑ႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပါဝင္မႈႏွင့္ပက္သက္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ပို၍နားလည္ရန္ႏွင့္ 
အနာဂတ္တြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ထိုသို႔ပါဝင္ေစရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္
မ်ားေပးရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာမႈကို INTERPOL ၊ UN Women ႏွင့္ UNODC တို႔ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၀
 အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ေတ� ရိွခ်က္မ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္

အာဆီယံအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေအဂ်င္စီမ်ားတြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈသည္  ဆက္လက္ 
နည္းပါးေနသည္။ ရရွိေသာ စာရင္းအင္းအရ တရားဥပဒေစိုးမိုးေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈသည္ 
၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားတြင္ရွိသည္။၁ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဆင့္ျမင့္ရာထူးတိုးျမင့္ေပးေသာ 
ဥပမာမ်ားရွိေသာ္လည္း အႀကီးတန္း အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ရွားပါသည္။ သို႔ပင္ေသာ္လည္း 
အငယ္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ တာဝန္အမ်ိဳး
မ်ိဳးခြဲေဝခ်ထားျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဝန္ထမ္းသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ တာဝန္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ရာထူး 
တိုးျမင့္ျခင္းတို႔တြင္ ကြဲျပားခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤေလ့လာမႈရွိ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ား 
တင္ျပေသာ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ တင္ျပအစီရင္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ဆင္တူမႈ 
မ်ားရွိသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တို႔သည္ ရဲအရာရွိျဖစ္ရန္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အားႏွင့္ အ႐ြယ္အစား 
( ဥပမာ - အနိမ့္ဆံုးအရပ္အျမင့္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္) လိုအပ္ျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခန္းက႑  က်ား/မသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားေသယူဆခ်က္မ်ား အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္အကိုင္သည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို ကန႔္သတ္ျခင္းႏွင့္ တားဆီးႏိုင္နင္းေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ “ေကာင္းမႈ” ႏွင့္ 
ပက္သက္ေသာ မွတ္ယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည္။ 

ဤေလ့လာမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တင္ျပအစီရင္ခံခ်က္မ်ားနွင့္ အလားတူပင္  တရားဥပဒေစိုးမိုးေရးက႑
အေတာ္မ်ားမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါေသာေထာက္ကူမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ ၎တို႔တြင္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား/မခြဲျခားမႈအေျချပဳ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြက္ တုန္႔ျပန္ကိုင္တြယ္မႈ တုိးတက္ျခင္း၊ စစ္ဆင္ေရး၏ 
ထိေရာက္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္စံုမႈ တုိးတက္ျခင္း၊ လူထုအသိုင္းအဝန္း၏ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ တရားဝင္မႈစသည့္ အျမင္မ်ားတိုးတက္လာသည္။

လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င္သင္ၾကားျခင္း

• ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တရားဝင္ ခြဲတမ္း သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈကုိ 
သတ္မွတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျခံဳငုံကုိယ္စားျပဳမႈ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃၀
ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားရိွၾကသည္။ အခ်ိ ႕ဳေသာ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္တာ အမ်ိဳးသမီး
ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈခြဲတမ္းသည္ အမ်ားဆုံး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈနး္သာရိွၿပီး အခ်ိ ႕ဳေနရာမ်ားတြင္ ရာထူးေနရာ 
အနည္းဆုံးလ်ာထားသည္။ တခါတရံတြင္ ခြဲတမ္း သုိ႔႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အခ်ိ ႕ဳေသာ ရာထူး သုိ႔မဟုတ္ 
ဌါနမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္ ဥပမာ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူး သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ရံေတာ္ရာထူး

• အခ်ိ ႕ဳႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိသာ ေလ်ာက္လႊာတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္ 
မျပဳရေသးျခင္း၊ သင္တန္းဆင္းၿပီး ႏွစ္အတန္ၾကာအထိ လက္မထပ္ပဲေနရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အပ်ိဳစစ္မစစ္ 
စစ္ေဆးျခင္း စသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပဌါန္းထားသည္။

• က်ား/မေရးရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ား မေပးသေလာက္နည္းပါးသည္၊ ဝန္ထမ္းသစ္စုေဆာင္း 
ျခင္းတြင္ ထုိသင္တန္းကုိ ေပးရပါမည္။

• တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္တြင္ က်ား/မေရးရာသင္တန္းသည္ မျဖစ္မေနတက္ရမည့္ သင္တန္းမဟုတ္ပါ၊ 
အမ်ိဳးသားမ်ားအား ဖိတ္ေခၚမႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားမႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ တက္ေရာက္ျခင္းမရိွပါ။ 

P H O T O :  U N  W O M E N / S T E P H A N I E  S I M C O X
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• အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားက က်ား/မေရးရာသင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားအရာရွိမ်ား အထူးသျဖင့္ 
အၾကီးတန္းရာထူးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔တြင္ အဆင့္ဆင့္ အမိန္႔ေပးမႈ 
အပါအဝင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ၾသဇာလြမ္းမိုးႏိုင္ေသာ အစြမ္းမ်ားရွိၾကသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ 

• အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားသည္ တခါတရံအဂၤလိပ္ဘာသာစကားမကၽြမ္းက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္ငံ 
ျပင္ပ ခရီးထြက္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္း အေတာ္နည္း 
ေၾကာင့္ တင္ျပၾကသည္။

တာဝနခ္်ထားျခင္း

• ကင္းလွည္ျခင္း သိုမဟုတ္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းကဲသို႔ေသာ “ျပင္ပ” ရဲလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ျပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ “အတြင္း” ရဲလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။၂

• အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔ကို စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အားေပးမႈမရွိေၾကာင္းသိေသာ္လည္း 
စစ္ဆင္ေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ပို၍လိုလားၾကသည္။

• စကၤာပူတြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ အလုပ္အစီအစဥ္ကို တရားဝင္မူဝါဒမ်ားအျဖစ္ က်င့္သံုးသည္။ 
၎ကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမႈတစ္ခုခ်င္းစီေပၚလိုက္၍ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူေတြအၾကား ျပဳလုပ္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ ညႇိႏိႈင္း၍မရေသးပါ။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ မိသားစုႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈတာဝန္မ်ားကို ဘက္မွ်
ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ရာထူးတုိးျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

• အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းသစ္မ်ား၏ အေရးပါေသာ စံနမူနာမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပ
ျခင္းခံရၿပီး ၎တို႔အဆင့္ျမင္းရာထူးမ်ားရလာေစရန္အတြက္ လႈံ႕ေဆာ္အားေပးမႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

• အမ်ိဳးသမီးေဆာင္ေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား လမ္းၫႊန္အားေပးမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားသားခ်န္ပီယံ သို႔မဟုတ္ 
အမ်ိဳးသားပံ့ပိုးသူ ခန႔္ထားျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ရာထူးတိုးတက္ အေရးပါသည္ကို ယုံၾကည္ 
ၾကသည္။ 

• ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးကို အမ်ိဳးသားမ်ားက  အမ်ားဆုံးရရွိ 
ထားသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ တိုးျမႇင့္စြာပါဝင္လာရန္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈ 
လိုအပ္သူဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈတာဝန္၊ ရာဇဝတ္မႈစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ အထူးျပဳ 
လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အနည္းငယ္သာပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးနယ္ပယ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ဆက္ဆိုင္ေနသည္။ ထုိ႔အေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ အေရးပါေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နယ္ပယ္ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္မွသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားၿပီး၊ 
အရည္အေသြးမ်ား ျမင့္တက္လာပါမည္။

လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

• ကာလၾကာခ်ိန္ကြာျခားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ မီးဖြားခြင့္ ယူပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ အမ်ိဳးသမီးအရာရိွမ်ားသည္ 
မီးဖြားခြင့္ရက္ရွည္ ယူလုိေသာ္လည္း အခ်ိ ႕ဳက ရက္ရွည္ခြင့္ယူလ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအလုပ္
ခန္႔အပ္ရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးတုိးရာတြင္ အျခားသူမ်ားက အဟန္႔အတားျပဳတတ္ၾကေၾကာင္း စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
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• အမ်ိဳးသမီးသမဂၢမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ မရိွပါ။ ကြဲျပားျခားနားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးတြင္ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားတြင္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုတည္ရိွျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ျမင့္မားေသာ ကုိယ္စားျပဳမႈတုိ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရိွပုံမရပါ။ အခ်ိ ႕ဳေသာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားမွ ပ့ံပုိးမႈေပးျခင္းနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကုိပစ္မွတ္ထား 
တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုသည္ ထိေရာက္မႈရိွႏုိင္သည္။

အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

• တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ မိခင္ႏုိ႔တုိ္က္ေကြၽးျခင္း၊ မိခင္ႏုိ႔ညစ္ျခင္းႏွင့္ ကေလးေစာက္ေရွာက္ 
ျခင္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ေပးထားမႈ မရိွသေလာက္နည္းပါးသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ 
ဌနအျပင္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိ ႕ဳထားရိွေသာ္လည္း၊ အျခားေသာ တုိင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိ ႕ဳနယ္ရိွ ဌာနမ်ားတြင္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ မရိွသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

• အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အဝတ္လဲရန္၊ အိပ္ရန္ႏွင့္ ေရအိမ္သုံးရန္ သီးသန္႔ အခန္းမ်ား ၿမိ ႕ဳ
ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ရိွေသာ္လည္း ေက်းရြာနွင့္ ေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ သိပ္မရိွေနျခင္းသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျမိ ႕ဳျပ၏ ျပင္ပတြင္ တာဝန္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

• အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဘာင္းဘီ သုိ႔မဟုတ္ စကတ္ကဲ႔သုိ႔ ၎တုိ႔ပုိ၍ အဆင္ေျပသည့္ 
သုိ႔မဟုတ္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္သည့္ ဝတ္စုံမ်ား ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ခြင့္ တုိး၍ရရိွလာေသာ္လည္း 
အေျခေနရပ္တုိင္းတြင္မရပါ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဤေဒသရွိ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပါဝင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ရန္ အတားအဆီးမ်ားစြာရွိသည္။ ဤသုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္မ်ားအၾကား 
က်ား/မတန္းတူပါဝင္မႈ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို က်င့္သံုးရန္ (၁) တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ပါဝင္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ (၂) လူထုအားလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပတုိ႔ရွိ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကိုယ္တြယ္ရန္အတြက္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၏ 
သက္ေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမိတ္ဖြဲ႕မ်ား 
အားလုံးတို႔သည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ 
ပံ့ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။  

အာဆီယံေဒသအဆင့္ 

• ေဒသတြင္း၊ ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ား၌ က်ား/မေရးရာ ပါဝင္မႈရိွသည့္ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးကုိ ရရိွရန္ 
တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားအားလုံးအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးစံနႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ 
ေဒသဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္  ပူးတြဲလုပ္ငန္းအစဥ္အစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အာဆီယံကုိ 
အေထာက္အပ့ံေပးရန္

• လိင္ခြဲျခားမႈႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဒသ ဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားနွင့္ ပစ္မွတ္ထား 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အသိေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္အလုိက္ ပစ္မွတ္ႏွင့္ပက္သက္၍ အစီရင္ခံ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ 
အမ်ားျပည္သူသိရိွႏုိင္ေစရန္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ ရြက္ရန္

• ရီဂ်င္နယ္ ကြန္ယက္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အေရးတုိးျမႇင့္ျခင့္ျဖင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈရိွေသာ အားလံုးပါဝင္ေသာ 
တရားဥပ ေဒစုိးမုိးေရး ကုိအေကာင္းဆံုး လက္ေတြ႕က်စြားက်င့္သံုးမႈကုိ ေဝမွ်ႏုိင္မည္၊ ထုိ႔အျပင္ 
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အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရိွမ်ားအား ရီဂ်င္နယ္တြင္ အခ်င္းခ်င္း ေဝမွ် 
သင္ယူမႈဆုိင္ရာ ကြန္ယက္မန္ဂယ္နီစင္ ထားရိွရမည္။

ႏုိင္ငံအဆင့္ အဖြဲ ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဖြဲ ႕စည္းပုံမ်ား၊ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
• တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းတြင္ က်ား၊မေရးရာ 

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ကုိက်ယ္ျပန႔စ္ြာထည့္သြင္း 
ေရးဆြဲၿပီး က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္လာေစရန္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္စီစစ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ 
ရ မည္။

• က်ားမညီမွ်မႈဆုိင္ရာ သုေဒသနႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အတား 
အဆီးမ်ား ႏွင့္ အီဂ်င္စီမ်ားအား အထူးအႀကဳံျပဳခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္ 
ရန္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရး ယူနစ္တစ္ခုဖြဲ႕ရမည္။

• က်ား/မလိင္တူညီေသာ သူ ခႏၶာကုိယ္ေပၚတြင္ ရွာေဖြမႈျပဳျခင္းႏွင့္ 
အျခားေသာ အရာမ်ားသည္ ျပဌါန္းခ်က္မ်ားႏွင့့့္ ကုိက္ညီမႈရိွမရိွ 
စုံစမ္း၍ မကုိက္ညီပါက အမ်ိဳးသမီးအရာရိွမ်ားအတြက္ လူသစ္ 
စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ တာဝန္ျဖန္႔က်က္မႈ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ျခင္း

• အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတြင္ ပါဝင္မႈ၏ အေရးပါမႈကုိ 
စီနီယာ စီမံခန႔ခ္ြဲေရးဌာန၊ အျခားအစုိးရ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ 
လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အသိပညာလႈံ႕ေဆာ္မႈ ဆုိင္ရာ 
ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ကုိ ဖန္တီးရမည္။

• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ပက္သက္၍ 
တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ လက္ခံရန္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး ရန္အတြက္ 
လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

ဝနထ္မ္း သစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း 

• တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း
လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ ကုိနားလည္ထင္ရွားလာေအာင္ ဆက္သြယ္ေရး လႈေံဆာ္မႈ ကန္ပိန္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ပန႔္ 
ျပဳလုပ္ရမည္။ ထုိသုိ႔ ကန္ပိန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ က်ား၊မ ပံုစံသြပ္သြင္းခံရမႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ရာေရာက္ၿပီး၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဝန္ထမ္းသစ္စုေဆာင္ေရးတြင္ အလုပ္ေရွာက္လာရန္ ဆြဲေဆာင္မႈရိွလာၿပီး၊ အျခား 
က်ယ္ျပန႔ေ္သာ တာဝန္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးရန္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အရာရိွ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈႏႈန္း ကုိသိရိွရန္ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းထက္ ရာထူးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း။

• က်ား/မတန္းတူပါဝင္ႏုိင္ေသာ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈအေလ့အထမ်ား ဖြဲ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ယာယီအထူးအစီအမံ 
မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္ခန္႔အပ္စဥ္ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကနဦးသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကာလတစ္ခု 
အတြင္း လက္မထပ္ရ ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ဖယ္ရွားျခင္း။
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• ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေစျခင္း။

• တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေရးနယ္ပယ္တြင္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ထား 
ေသာ မျဖစ္မေနသင္ယူရမည့္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲျခင္း။  

• က်ား/မပါဝင္မႈရိွေသာ အလုပ္ခြင္အေလ့အထကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေလ့အထမ်ားကုိဖယ္ရွား
ရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား က်ား/မေရးရာသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း။ 

• ျပည္ပႏွင့္ ျပည္တြင္းသင္တန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားအား အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးရရိွရန္ 
မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

တာဝနခ္န္အ့ပ္ျခင္း

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား က်ယ္ျပန႔ေ္သာျပင္ပလႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ား ခန႔အ္ပ္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ကုိင္မႈ 
အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကုိ တုိးတက္ေစရန္ အခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ တုိက္တြန္းေပးမႈကုိ 
ေသခ်ာစြာေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ 

• က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး ျဖစ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးတာဝန္ခန႔အ္ပ္မႈကုိ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏုိင္ရန္၊ ဝန္ထမ္းခန႔္ 
အပ္မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ အရာရိွမ်ား၏ ရာထူးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ 
စမ္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈရိွေစရန္၊ မိစားစုရိွသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား လည္းပါဝင္ႏုိင္ရန္ အေျခခံက် 
ေသာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးရမည္။

• အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအရာရိွမ်ားအား စိတ္ဖိစီးမႈ စိတ္က်န္းမာေရး၊ အထူးသျဖင့္ စိတ္ဒဏ္ရာရႏုိင္ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ အရာရိွမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၾကီးမားျပင္းထန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဗစ္တင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္သက္၏ ေသထြက္ဆုိျခင္းမ်ားရယူရသည့္ အရာရိွမ်ားအား 
ကြ် မ္းက်င္ေသာ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးမႈမ်ားေပးျခင္း။ 

ရာထူးတုိးျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

• ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာအရည္အေသြး (ဥပမာ- ပဋိပကၡမ်ား ကုိင္တြယ္စီမံျခင္း) က့ဲသုိ႔ ပစ္မွတ္ 
ထားသည့္ သင္တန္းမ်ားကုိ အလယ္တန္း အမ်ိဳးသမီး အရာရိွမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္း။

• ဝန္ထမ္းမ်ားေရရွည္ တည္ျမဲမႈ တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မီးဖြားခြင့္ယူေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အလုပ္ျပန္ 
တက္လ်င္ ရာထူးရႏုိင္ေသးေၾကာင္း အာမခံေပးျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ပ့ံပုိးမႈေပးသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

• အလယ္ လုပ္သက္ရိွ အမ်ိဳးသမီးအရာရိွမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ထိန္းကြပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရာထူးႀကီးမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပုိ၍ျမင့္ေသာ ရာထူးမ်ားတုိးေပးရန္ ယာယီအထူးစီမံခ်က္ က့ဲသုိ႔ေသာ က်ား/မခြဲတမ္းစနစ္ 
သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိဦးတည္ထားေသာ ရာထူးတုိးျမႇင့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပုိျမင့္ေသာရာထူးမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ပုိျမင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးမ်ားသုိ႔တုိးေပးရန္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲျခင္း။

P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G
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လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

• အမ်ိဳးသမီးမ်ား တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္မႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ထိန္းသိမ္းမႈကုိ အတား 
အဆီးျဖစ္ေစသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏မူဝါဒမ်ားကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း။

• ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အလြတ္သေဘာ သုိ႔မဟုတ္ အလြတ္သေဘာ 
မဟုတ္ေသာ အခ်င္းခ်င္း အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈဆုိင္ရာ ကြန္ယက္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ 
အားေပးရမည္။

• တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ အခ်ိန္ပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ညႇႏိႈင္ိးလုိ႔ရေသာ အလုပ္အကုိင္စီမံမႈ 
ကုိ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ မူဝါဒမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳျခင္း။ 

• ကေလးေမြးဖြားစဥ္ ဖခင္တုိ႔ခြင့္ယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအပါအဝင္ မိဘမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ရာခြင့္ႏွင့္ပက္သက္
ေသာ မူဝါဒမ်ားအား လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း။

အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

• ရဲစခန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရုံးမ်ားအားလုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အကန္႔အသတ္မရိွ တာဝန္ခ်ထားႏုိင္ရန္ 
အေျခခံအေဆာက္အုံမ်ားႏွင့္ အခန္းမ်ား - ဥပမာ သီးျခားစီအဝတ္လဲခန္း၊ အိပ္စက္နားေနခန္းႏွင့္ ေရလုံ 
အိမ္သာအခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း။ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအေပၚတြင္ 
က်ဴးလြန္ေသာရာဇဝတ္မႈသည္ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ စီးပြားေရးတြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား က်ဆင္း 
ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေရရွည္ကုန္က်စရိတ္မ်ားရိွသျဖင့္ ေရတုိကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေရရွည္ကုန္ 
က်စရိတ္မ်ားတြင္ အစားထုိးႏုိင္ျခင္း။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သက္ေတာင့္သက္သာရိွမႈ၊ လုံျခံဳမႈႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လက္ေတြ႔က်ေသာ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဝတ္စုံေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ေပးျခင္း။
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ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုတြင္ တားဆီးနွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႔အ
စည္းမ်ား၃ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
မ်ားျပားလွေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ 
တကမာၻလံုးရွိ ရာဇဝတ္မႈ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္အဆင့္ 
ျမင့္ နည္းပညာ တရွိန္တိုး ေျပာင္းလဲလာမႈသည္ 
လံုျခံဳေရး အႏၲရာယ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေစသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားအား အေကာင္းဆံုးရႏိုင္သည့္ ပါရမီမ်ားကို 
အသံုးျပဳ၍ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ ေက်ာ္မႈခင္း 
ႏွစ္မ်ိဳးလံုးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ လူထုလံုျခံဳေရးကို 
ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ မႈအပါအဝင္  ေခတ္မွဆန္းျပားၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို လိုအပ္ေစ 
သည္။ ေဒသခံမ်ားကလည္း တားဆီးနွိမ္နင္းေရး
ေအဂ်င္စီမ်ားအပါအဝင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ 
အစိုးရ၏ဝန္ေဆာငမ္ႈ မ်ားကိ ုေတာင္းဆိလုာၾကသည။္ 
ဤအေျခအေနတြင္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးေအဂ်င္
စီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဖြဲ႔စည္းမႈကိုျပန္
လည္သံုးသပ္ရန္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား နားေထာင္ရန္ 
ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
တာဝန္ခံရန္ ပို၍ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။၄ ထို႔ေၾကာင့္ 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အရည္အ 
ေသြးအသစ္မ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္၊ ေမြးျမဴရန္ 
ႏွင့္ အျမဲေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ 
နယ္ေျမလံုျခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ က်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို တီထြင္ေဖာ္ထုတ္လာၾကသည္။ 

ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တားဆီးနွိမ္နင္းေရးတြင္ 
မတူကြဲျပားမႈမ်ားနွင့္ အားလံုးပါဝင္မႈမ်ားကိုတန္ဖိုး 
ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ 
ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ တားဆီး 
ႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္  အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔ပါဝင္ေသာ အခန္းက႑ကို 
ဗ်ဴဟာက် တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ တုန္႔ျပန္ကိုင္တြယ္ၾကသည္။၅

အာဆီယံေဒသ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ လုပ္ 
ေဆာင္ ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေလ့လာမႈသည္ 
ေဒသတစ္ခြင္ရွိ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ား၏ ကိုယ္ 
စားျပဳမႈ၊ အခန္းက႑ႏွင့္ တရားဥပဒေဒစိုးမိုးေရးတြင္ 
ပါဝင္လုပ္ကိုင္မႈ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ 
ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။  ဤေလ့လာမႈသည္လူသစ္စု 
ေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားျခင္း၊ တာဝန္ 
ျဖန႔္ က်က္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ လက္ရွိအေျခအေနကို ေဖာ္ျပၿပီး အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား ပါဝင္မႈအား ပံ့ပိုးမႈေပးသည့္ သို႔မဟုတ္ 
အဟန႔္ အတား ျဖစ္ေစသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အေလ့ 
အထမ်ားကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေစသည္။ ေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန္းသူမ်ားကေဖာ္ျပေသာ အျမင္မ်ား အေပၚ 
အေျခခံသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ၏ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း အစီရင္ခံတင္ျပ ထားသည္။    

ဤေလ့လာမႈသည္ အာဆီယံေဒသရွိ အမ်ိဳးသမီး 
ရဲအရာရွိမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ကို ပို၍နားလည္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 
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P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G

အား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ေလ့လာျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံ အဆင့္ ႏွင့္ နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားႏွင့္ 
ပက္သက္၍ ျပည္သူလူထု၏လုံုျခံဳေရးႏွင့္ ေဘး 
အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို 
အေကာင္းဆံုးေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေက်ာ္လႊားရန္အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားေပးသည္။ အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေန ျဖင့္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အတြက္ 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားနွင့္ အရာရွိမ်ားအား 
မည္သို႔ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္မည္ကို ေဖာ္ျပသည္။

အစီရင္ခံစာကို ေအာက္ပါကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 

အခန္း ၁ တြင္ ဤေလ့လာမႈ ၏အေျခခံ အေၾကာင္းအ
ရာမ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးၿပီး၊ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါပံုႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈ အေပၚတြင္ နိုင္ငံတကာ၏ အျမင္သေဘာ 
ထားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း၂ တြင္ 
ေလ့လာမႈ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ သုေတ 
သန ျပဳလုပ္သည့္နည္းစနစ္နွင့္ ပါဝင္သူမ်ား၏နမူနာ 
တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း ၃ တြင္ အာဆီယံတြင္ 
ရဲလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ေယဘုယ် အေၾကာင္းအရာႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ စာရင္းအင္းကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။
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အခန္း ၄ တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အဖြဲ႔အစည္း 
ဆိုင္ရာနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ 
ရဲအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရဲလုပ္ငန္းတြင္ ေပါင္းစည္း 
မႈႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ပံုေဖာ္သည့္ နည္း 
လမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ က်ား/မတန္းတူညီ 
မွ်မႈ ပိုရွိရန္အားေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏နည္းဗ်ဴ
ဟာမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။  
ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ က်ား/မေရးရာစံႏႈန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား ၎တို႔တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ ၎တို႔၏ 
ပါဝင္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီး 
၎သည္ က်ား/မေရးရာႏွင့္ ပက္သက္ေသာပံုေသ 
ကားခ်ပ္မ်ားကို အျမစ္ဆြဲေစႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
စိန္ေခၚမႈေပးျခင္း မ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခန္း ၅
တြင္ ႏိုင္ငံတကာ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံအလိုက္ 
ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ မူေဘာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး 
အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားရွိ ေကာင္း 
ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

က်ား/မတန္းတူညီေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားနွင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို အခန္း ၆ တြင္ 
အေသးစိပ္ခ်ျပထားျပီး က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အားသာ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ေဆြး 
ေႏြး ခ်က္မ်ားကိုပါ  ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း ၇
တြင္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား၏ တားဆီးႏွိမ္နင္း 
ေရး လုပ္ငန္းခြင္ တေလ်ာက္ရွိ အေတြ႔အၾကံဳ 
မ်ားကို အတြင္းက်က်ေလ့လာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ဝင္လိုသည့္ဆႏၵျဖစ္ 
ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး 
ဝန္ထမ္း သစ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကား 
ေပးျခင္းႏွင့္ တာဝန္ျဖန္႔က်က္ ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ 
အခြင့္ အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ 
၎တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားနွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို 
လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎ေနာက္တြင္အစဥ္ 
အလာအရ အမ်ိဳးသားမ်ား လႊမ္းမိုးေလ့ရွိေသာ 
အလုပ္အကိုင္တြင္ ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
အခန္းက႑မ်ားအတြက္ ရႈေထာင့္မ်ား ႏွင့္ အလား 
အလာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။  

အခန္း ၈ တြင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ 
မူဝါဒမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးသမဂၢမ်ား သို႔မဟုတ္အသင္း 
အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ပစၥည္းကိရိယာ 
မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ 
သည္။  အခန္း ၉ တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ 
လက္ရွိ ေလ့လာမႈမွ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံ၍ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးေအဂ်င္စီမ်ား 
ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား အတြက္ က်ား/မတန္း 
တူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးထား 
သည္။ 
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1 .1  w&m;Oya'pdk;rdk;a&;wGif 
trsdK;orD;rsm;\yg0ifrI ta&;ygykH
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး  ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ပတ္ဝန္း 
က်င္ကို လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ႏွင့္ တဟဇာတ 
ျဖစ္ရန္ အစဥ္အၿမဲ ႏိုးၾကားတက္ႂကြ ေနရပါမည္။ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံ 
ေရး အႏၲရာယ္မ်ားအား တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ အရည္ 
အေသြးမ်ားကို ေခတ္ႏြင့္အညီ တိုးတက္ ထိေရာက္ 
မႈ႐ွိရမည္။ 

မရွိမျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ ဝန္ထမ္း 
မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ 
ကြဲျပားျခားနားမႈ၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္မႈ၊ လိုက္
ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ 
အားသာခ်က္မ်ားအား တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ 
ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ပို၍ က်ား/မတန္း 
တူညီမွ်ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ရွိျခင္းသည္  ရာဇဝတ္မႈ 
မ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ရန္၊ လူမႈေရးစနစ္ 
လံုျခံဳမႈ ေစာင့္ၾကပ္ေရးႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝန္း အား 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေရးတုိ႔တြင္  တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး 
အရည္အေသြးမ်ားကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ တရားဝင္မႈကို 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေစသည္။

0 1 ed'gef;
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P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္နည္းပညာ 
ပိုင္း အခန္းက႑မ်ားသို႔ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳး 
သမီး အရာရွိမ်ားအား ကနဦးဆံုး တံု႔ျပန္သူမ်ား 
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းသည္  အႏၲရာယ္မ်ားကို 
ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ၿပီးရပ္ရြာ 
အသိုင္းအဝန္းအား အကာအကြယ္ေပးရန္တို႔တြင္ 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပး 
ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္မိန္းကေလး 
မ်ား အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မ်ားအားတားဆီး 
ရန္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေစရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း 
ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးဗစ္တင္မ်ား၊ မိသားစုတြင္ 
အၾကမ္းျပဳက်င့္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးလြန္မႈမ်ား
အား က်ား/မေရးရာ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ပက္သက္သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည္။ 

ပုဂၢလိကႏွင့္ အျခားအမ်ားပိုင္ က႑မ်ားမွ 
သုေတသနျပဳမႈမ်ားအရ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈတိုးျမႇင့္မႈအေပၚ အျငင္းပြားရန္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားစြာရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး 
ရႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသား 
မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
တာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိ သင့္သည္။ 
လက္ေတြ႔ က်ေသာ ရႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၏ ထူးျခားေသာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားနွင့္ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက နားလည္ 

သေဘာေပါက္ၿပီး ကုိယ္စားျပဳႏိုင္သည္။၆ တားဆီး 
ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ကိုယ္စားျပဳကို 
ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ခုတည္းကို 
သာ စဥ္းစားလ်င္ လံုေလာက္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပါဝင္မႈႏွင့္ ထိုက္တန္ေစရန္ 
အတြက္ ကြဲျပားျခားနားရန္မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ 
အမ်ိဳးသမီး မ်ား အေနျဖင့္တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ 
ပါဝင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပား လာျခင္းသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည္ဟု သုေတသနမွ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၇ သာဓကအားျဖင့္ ဗစ္တင္ သို႔မဟုတ္ 
ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔ ဆႏၵရွိပါက 
အမ်ိဳးသမီး ရဲအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ဆက္သြယ္သင့္သည္။ 

မၾကာေသးမီက INTERPOL ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
ညီလာခံတြင္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပညာရွင္မ်ား 
အတူတကြစုရံုး၍ INTERPOL တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ အစီစဥ္ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ 
၎၏ ရႈေထာင့္ေျခာက္ခုအနက္ တစ္ခုမွာ 
“လုပ္သားထု၏ အနာဂတ္” ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ 

“စူပါရဲ” သည္ မည္သည့္ပံုစံျဖစ္မည္နည္း။စိတ္အား 
ထက္သန္မႈ၊ သိလိုစိတ္ရွိမႈ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈႏွင့္ 
ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈတို႔သည္ ယေန႔ေျပာင္းလဲေနေသာ 
လံုျခံဳေရး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လိုအပ္ ေနေသာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈကို ျပသႏိုင္သည့္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု၏ 
တားဆီး နွိမ္နင္းေရးအရာရွိကို ေဖာ္ျပ သည္။ 
ရာထူးေနရာမ်ားသည္ အခန္းက႑ျဖစ္လာသည္၊ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ နည္းျပျဖစ္လာၿပီးရာထူးအဆင့္ 
မ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္လာသည္။မည္သည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမဆို  ေအာင္ျမင္ေသာ အနာဂတ္ 
အတြက္ ေသာ့ခ်က္မွာ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရည္ 
အေသြး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္သည့္အရည္အေသြးႏွင့္ 
အေကာင္းဆံုးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္း
ထားႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။၈

တရားဥပဒေစိုးမိုးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကုိ ခိုင္မာေစျခင္းသည္ အလြန္ 
အေရးပါရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိသည္ - 
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usm;^rwef;wlnDrQrI&&Sda&;ESSifh EdkifiHwumESifh jynfwGif;rS  

uwdu0wfrsm;udk vdkufemaqmif&Gufjcif;
• အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အပိုဒ္ ၁၁ တြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ျပီး 
တန္းတူညီမွ်ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊  ေရြးခ်ယ္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိရန္ ေဖာ္ညႊန္းထားသည္။ ၉ 

• က်ား/မတန္းတူညီမႈရရွိျခင္းသည္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀) 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးနွင့္ပက္သက္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး 
“အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္  
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ 
ကာကြယ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ပဠိပကၡေျဖရွင္းျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈယႏာၱရားမ်ားတိုးခ်ဲ႕
ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။” (လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အပိုဒ္ ၁)

• လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားနွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာမႈရွိသည္။ 

uGJjym;jcm;em;NyD; tm;vHk;yg0ifaom vkyfom;pkrsm;tm;jzifh  

uGsrf;usifrIESifh xda&mufrIudk wdk;jr§ifhjcif; 

• တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အင္စတီးက်ဴးရွင္းသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ 
ဗဟုသုတ၊ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာ-
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား

• ကြဲျပားျခားနားေသာ အဖြဲ႔မ်ားသည္ စုေပါင္းဥာဏ္ရည္မွအက်ိဳးခံစားရျပီး ၎သည္ 
အဘက္ဘက္မွစြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေစသည္။ ၁၀ 

REASONS

1

2

uGJjym;jcm;em;aom tzGJYrsm;onf pkaygif;OmPf&nfrS 

tusdK;cHpm;&NyD; ¤if;onf tbufbufrS pGrf;aqmif&nfudk 

wdk;wufaponf/

0 1  ed'gef;
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tmqD,H a'otwGif; trsdK;orD;rsm;ESih f  w&m;Oya' pdk;rd k;a&;

vdifydkif;qdkif&mESifh usm;^rtajcjyK tMurf;zufrIrsm;tm; 

wkefYjyefrIwdk;wufaumif;rGefapjcif;

• ရဲလုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျပဳက်င့္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား  
ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။ ၁၁ 

• အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္းသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္း 
ဖက္မႈမွလႊတ္ေျမာက္လာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမွ ၎တုိ႔၏အေတြ႔ အၾကံဳကို 
ရဲမ်ားထံ အစီရင္ခံတိုင္ၾကားရန၁္၂ အားေပးျခင္း၊ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကို 
အမ်ိဳးသမီးႏငွ့ ္ကေလးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတမ္ႈမ်ားအား တုိကဖ္်ကရ္ာတြငပ္ိမုိ ု  ေကာင္း 
မြန္စြာ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေစသည္၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီး တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား  
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစသည္။

• လူကုန္ကူးခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကုိင္တြယ္ရာတြင္ အာဆီယံ၏ က်ား/မေရးရာ ထိခိုက္
လြယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပက္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ က်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
၎တို႔ဆႏၵရွိပါက ေလ့က်င့္သင့္ၾကားထားေသာ အမ်ိဳးသမီးကနဦးတုန္႔ျပန္သူႏွင့္ ေျပာဆိုႏိုင္ 
ရမည္။၁၃

&yf&Gmvlxk\ ,HkMunfrIeSifh tzGJYtpnf;\ w&m;0if jzpfwnfrIudk 

wnfaqmufjcif;
• ရပ္ရြာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးရဲလုပ္ငန္းသည္ ရဲလုပ္ငန္းထဲတြင္ အေရးပါေသာ အစိပ္အပိုင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားပို၍ အသိအမွတ္ျပဳနိုင္သည္။ ၁၄

• အမ်ိဳးသားအရာရွိမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားတြင္ အဖြဲ႔အစည္း၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ပက္သက္၍ 
ရပရ္ြာအသိငု္းအဝန္း၏ ထင္ျမငခ္်က္ေပၚတြင ္သက္ေရာကမ္ႈရွိႏိငုသ္ည့ ္အလြနအ္ကၽြအံငအ္ားသံုးမႈ 
ပို၍နည္းႏိုင္သည္။ ၁၅

• ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီမႈအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျမင္မ်ားတိုးတက္ျခင္းသည္ 
ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္း၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၁၆  တိုးတက္မႈ အတိုင္းတာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး ၎
သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို အေထာက္အကူေပးျခင္းနွင့္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ လြယ္ကူေ ခ်ာေမြ႔မႈမ်ားရေစပါသည္။

t*wdvdkufpm;rIwdkufzsufjcif;

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အဂတိလိုက္စားမႈ မနည္းေသာ္လည္း  
ေလ့လာမႈမ်ားအရ အဖြဲ႔အတြင္းသို႔ အဖြဲ႔ဝင္အသစ္ ေရာက္လာျခင္းသည္ ရွိရင္းစြဲျဖစ္ေသာ အဂတိ 
လိုက္စားမႈႏွင့္ပက္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၿဖိဳခြင္း/ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည္။ ၁၇
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တရားဥပဒေစုိးမုိးေရးတြင္ 
တာဝနထ္မ္းေဆာင္ေသာ အမ် ိဳ းသမီးမ်ား –
ေရြ းခ်ယ္ထားေသာ အျပညျ္ပညဆုိ္င္ရာ 
ျဖစ္စဥ္ ေလ႔လာျခင္း

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခ်က္ 
မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးအရာ ရွိမ်ားသည္ အျခား 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ဗစ္တင္မ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ က်ား/မ 
ေရးရာ ထိခိုက္လြယ္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ား 
ေပးႏိုင္ ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ အေမရိ 
ကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသန အရ 
နယ္ေျမေဒသ တစ္ခုအတြင္း အမ်ိဳးသမီးရဲ အရာရွိ 
အေရအတြက္ တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္အမ်ိဳး သမီးမ်ား 
အေပၚ အၾကမ္းဖက္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားအား 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေထာင္သား 
အခ်င္းခ်င္း အၾကမ္းျပဳက်င့္မႈတိုင္ၾကားခ်က္အေ
ရအတြက္ တိုးလာမႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးအရာရိွ အေရအ 
တြက္ တိုးတက္လာၿပီးေနာက္တြင္ ေထာင္သား 
အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ထိခိုက္က်ဴး လြန္မႈ သိသိ 
သာသာက်ဆင္းသြားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ၁၈

ဘရာဇီးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္ 
၍ မၾကာေသမွီျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈအရ ၎
တို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သတ္ခံရမႈႏႈန္း proxy တိုင္းတာမႈ အျဖစ္ အသံုး 
ျပဳခဲ့သည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိ ခ်က္ အရစခန္းတြင္ 
ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးငယ္ မ်ားအၾကား 
လူသတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္အလြန္ ထိေရာက္ 
ေၾကာင္း၊ ေလ့လာသည့္ ကာလအတြင္း တြင္ ၅၀
 ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  ၁၉

ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၃၉ ႏိုင္ငံမွ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ 
အေျခခံ၍ UN Women ၏ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ 
အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေစာ္ကားမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားမႈတို႔
အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္ကို  ေတြ႔ရသည္။ ၂၀

အမ်ိဳးသမီးက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍လတ္တ 
ေလာ UNODC ၏ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာ 
ခ်က္အရ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ အျခား ရာဇဝတ္မႈမ်ားစြာထက္ က်ဴးလြန္ 
သူ အေရအတြက္ ပိုမ်ားသည္။ ၎တို႔ထဲမွ 
၃၅ ရာခိုင္နႈန္းသည္ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး ၃၈
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသည္။ ၂၁

အက်ိဳးဆက္ အားျဖင့္အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည္ 
ဤရာဇဝတ္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ 
အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ၿပီး ၎သည္ 
မၾကာခဏ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။

vHkNcHKa&;u@onf 

tMurf; zuftpGef;a&muf 

0g' wdkufzsufa&;wGif 

usm;^ra&;&meSihf  

oufqdkifonUf csnf;uyfrI 

enf;udk ydkrdktoHk;jyK vmMu
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tmqD,H a'otwGif; trsdK;orD;rsm;ESih f  w&m;Oya' pdk;rd k;a&;

ဦးတည္ေစေသာ အစြန္းေရာက္ ဝါဒမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီး 
မ်ားတြင္ ပိုမိုႀကီး မား ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ 
Oslo ၏လူဦးေရ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ လူနည္းစု 
အသိုင္းအဝိုင္း ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ အမ်ားစုမွာ ရဲမ်ားႏွင့္ 
ရာဇဝတ္မႈ တရား စီရင္ေရး စနစ္ကို ယံုၾကည္မႈ 
နည္းေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားမွလာၾကသည္။ ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ 
ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္ရဲမ်ား 
သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြင္းရွိ လူနည္းစုအသုိင္း အဝိုင္း 
မ်ားသို႔သြား၍ ဗလီႏွင့္ ဆစ္ခ္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို 
ပံုမွန္လည္ပတ္ သည္။ အမ်ိဳးသားအရာရွိမ်ားကို 
အမ်ိဳးသား အႀကီး အကဲမ်ား၊ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ဗလီဝတ္ ေက်ာင္းေတာ္ ပံုမွန္ 
တက္ေရာက္သူမ်ား (အမ်ိဳးသား) က အလ်င္ အျမန္ 
လက္ခံတတ္ၾကေသာ္္လည္း လူထုတစ္ရပ္လံုး ဆီသို႔ 
ေရာက္ရွိရန္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း 
ကို ရဲအရာရွိမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ 
Oslo ရွိလူနည္းစု အသိုင္းအဝို္င္းမ်ားတြင္ ကာကြယ္ 
ေရးဆိုင္ရာ ရဲလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အထူး လုပ္ေဆာင္ေန
ေသာ ရဲအရာရွိ ငါးဦးအနက္ ႏွစ္ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားျဖစ္သည္။ ကြဲျပားေသာ လူနည္းစု အသိုင္းအဝိုင္း 
မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ယံုၾကည္မႈကို ရရွိျခင္းအားျဖင့္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရဲမ်ားက လူငယ္ မ်ားနွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားစြာအား ထပ္မံ၍ အစြန္း ေရာက္ဝါဒ ႏွင့္ 
ဆီးရီးယားရွိ ISIL (အီရတ္အစၥလာမ့္ ႏိုင္ငံေတာ္နွင့္ 
အေရွ႕တိုင္း)/ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဒက္ရ္ွ မ်ားသို႔ 
ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို တားဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၅

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ား
သည္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာ လုံၿခဳံေရးပတ္
ဝန္းက်င္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ရ
မည္။ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ 
နည္းပညာ၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အေဆာက္ 
အအုံမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုရည္ၫႊန္း
ေသာ္လည္း အေရးႀကီးဆုံးမွာ လူမ်ားျဖစ္သည္။
ဝန္ထမ္းမ်ား ၏ ဖြဲ႕စည္းမႈကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လည္
သုံးသပ္ရန္ႏွင့္အနာဂတ္ကိုရည္ရြယ္၍အမ်ား
အတြက္  ေရွးရႈေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ မရွိ 
မျဖစ္လိုအပ္သည့္ အေျခအေနေပၚတြင္ အလိုက္သင့္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ 
အရည္အေသြး အစံုပါဝင္မႈ လိုအပ္သည္။ ျခံဳငုံေျပာ 
ရလွ်င္က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာလုပ္သားအင္
အားသည္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ တရားဝင္မႈကုိ တည္ 
ေဆာက္ရန္၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ 
ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကို 
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကုိ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးစြမ္း
ရည္မ်ားကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္။ 

ပဋိပကၡလြန္ကာလ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၌ က်ား/မေရးကို အေလးေပးလု
ပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေသခ်ာေစရန္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ 
က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားတုန္႔ျပန္ 
မႈ မ်ားအပါအဝင္ က်ား/မအားလံုး ပါဝင္သည့္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္။ တားဆီးႏွိမ္ 
နင္းေရးအတြင္း က်ား/မ တန္းတူညီမႈကို 
ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ေယဘုယ် က်ား/မတန္း 
တူညီမႈကို အေထာက္အကူျပဳသည္။ ပဋိပကၡ 
လြန္ကာလ လစ္ဗီးယားတြင္က်ား/မ ပါဝင္မႈ ရွိ 
သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရ 
လစ္ဗီယား အမ်ိဳးသား ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈသည္၂၀၀၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္း မွ ၁၇
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးလာၿပီး တာဝန္ ျဖန္႔က်က္မႈ 
လည္း က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ခိုင္မာသည့္အစိုးရ၏ 
ေခါင္းေဆာင္ျခင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
၁၃၂၅ အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၂ ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားျပဳမႈသည္ ရည္မွန္းထားသည့္ ၂၀
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည့္မီျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈသည ္လငိပ္ိငု္းဆုိငရ္ာႏငွ့ ္က်ား/မ အေျခ ျပဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တုန္႔ျပန္မႈကိုတိုးတက္လာေစ 
ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ၂၃

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခန္႔ထားမႈသည္ ရပ္ရြာလူထု 
ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း အားျဖင့္လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဓေလ့ထံုးစံမ်ားတြင္ အရာရွိ၏ က်ား/မျဖစ္တည္ 
မႈသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
သေဘာသဘာဝကို လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။ 

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ လံုျခံဳေရးက႑သည္ အၾကမ္း 
ဖက္အစြန္း ေရာက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ က်ား/
မေရးရာ နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ည္းကပ္မႈနည္းကို 
ပိုမိုအသံုးျပဳ လာၾကသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၉ တြင္ ဥေရာ 
ပရွိ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ (OSCE) 
၏ က်ား/မေရးရာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ဝါဒ 
တိုက္ဖ်က္ေရး အစီရင္ခံစာအရ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ 
ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈမွ ၎၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
အႏာၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္မႈအေျခအေန သံုးသပ္ခ်က္ 
တြင္ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ အေတြးအေခၚမွ 
လႈံ႕ေဆာင္ေပးမႈသည္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ 
အုပ္စုမ်ားအတြင္ ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးကို 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိသည္ကို မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၄

အျခား ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အၾကမ္းဖက္ အစြန္း 
ေရာက္ဝါဒႏွင့္ အျမစ္လွန္ေျပာင္းလဲေရး ဝါဒကို 
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ဤသုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာဆီယံႏွင့္ 
အျခားေဒသမ်ားရွိ တားဆီးနွိမ္နင္းေရးမွ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ မူဝါဒစာတမ္းကို အေထာက္ 
အကူျပဳရန္ျဖစ္သည္။  ဤေလ့လာမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ 
မူဝါဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား၊ က်ား/မေရးရာႏွင့္ 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဆိုင္ရာ ယခင္သုေတသနမ်ားႏွင့္ 
အာဆီယံအတြင္းရွိ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ 
ပက္သက္၍ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားကို ေလ့လာရန္ 
အတြက္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အရာရွိမ်ားအား  ေတြ႔ 
ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ 
ဤေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ အျခားေဒသ 
မ်ားရွိ ရဲလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
တိုးပြားလာျခင္းကို ေထာက္ခံသည့္ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ားကို 
ခန္႔အပ္ျခင္း၊ တာဝန္ခ်ထားျခင္း၊ ျမဲေအာင္ထိန္းသိမ္း 
ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္းအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာအေထာ
က္အပံ့မ်ားေပးႏိုင္သည္။

သုေတသနသည္ ဤေဒသအတြက္ ယေန႔အထိ 
အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ရွာေဖြေလ့လာမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
၎သည္ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အတူတကြ 
စုစည္းေပးၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ သတ္မွတ္ 
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ထားေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေတြ႔ဆံု 
ေမးျမန္းမႈမွ သိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားရဲအရာရွိ စုစုေပါင္း ၁၉၃ ဦးမွ ၎တို႔၏ 
အျမင္ႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို (အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိ 
၁၈၄ ဦးအပါအဝင္)  ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးခ့ဲသည္။ ပံု 
၁ သည္ ႏိုင္ငံအလုိက္ခြဲ၍ျပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔သည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 

ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌါနမ်ား၏ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား (အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး) ကိုေတြ႔ဆံု 
ေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဌါနမွဴး (အမ်ိဳးသားအရာရွိမ်ား)ရံုး၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့သည္။  
ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳး 
သားအရာရွိမ်ားျဖစ္ျပီး ၎တို႔အားလံုးမွာ လူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း၊ 

အယူဝါဒဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ဝန္ထမ္းႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲ 
မႈဌါန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား (လက္ေထာက္ဒါရိုက္ 
တာတစ္ဦး) အေနျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈရာထူးမ်ားျဖစ္သည္။

P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G
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သုေတသနတြင္ အရာရွိမ်ားပါဝင္ႏိုင္မႈ အေျခအေန 
မတူညီသျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ပါဝင္သူအေရ 
အတြက္ကြာျခားသည္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ 
လႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။

ေလ့လာမႈသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ရည္ရြယ္သည္

• အာဆီယံရိွ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခန္းက႑ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ တားဆီးႏ္ိွမ္ 
နင္းေရး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားမွ ပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

• ၀န္ထမ္းသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကား  
ေပးျခင္း၊ တာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းတည္ျမဲေရး၊ 
အမ်ိဳးသမီးအရာရိွမ်ားအားရာထူးတုိးျခင္းႏွင့္ပက္
သက္၍  ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား  
ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ျခင္း

EdkifiHtvkduf 
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• ေဒသတြင္း တားဆီးနိွမ္နင္းေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၏ပါဝင္မႈႏွင့္ပက္သက္၍ က်ား/မတန္းတူညီမႈ 
ကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အဟန္႔ 
အတားျဖစ္ေစသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမူေဘာင္ မ်ား 
အား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္

• ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းမႈခင္းမ်ားအား 
တုန္႔ျပန္မႈ ပုိမုိအားေကာင္းလာရန္ တားဆီးႏိွမ္ 
နင္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အဓိပၸါယ္ရိွေသာ ပါဝင္မႈႏွင့္ အက်ံဳးဝင္မႈကုိ တုိးခ်ဲ႕ 
ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိေပးျခင္း 

နည္းစနစ္တြင္ ပါဝင္သည့္အရာမ်ား

• အမ်ိဳးသား ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ အဓိကထုတ္ျပန္မႈ 
မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း အစီအ 
စဥ္မ်ား၊ အေျခခံသေဘာတရား စာတမ္းမ်ား၊  
မူဝါ ဒ ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ရွင္းလင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနွင့္  
ပညာေရးဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ားအား စားပြဝုိဲင္း 
တြင္း ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျခင္း

• နယ္ေျမေဒသႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ခံရန္အတြက္ ပုံစံခ်ထား 
သည့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ့ဲေသာ အမ်ဳိးသမီးအရာရိွ 
မ်ားအား ေမးခြန္းလႊာတုိတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခ့ဲသည္။

• အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳး 
သားရဲအရာရိွမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ေရးဌါနမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ရဲခ်ဳပ္ရုံးမွ အျခားကုိယ္စား လွယ္မ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ 
အျခားသက္ဆုိင္ရာမ်ားတုိ႔ႏွင့္ Semi-structured 
interviews ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အုပ္စုအ 
တြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို INTERPOL ၏ ေတာင္းဆို 
ခ်က္အရ အာဆီယံရဲဌါန အႀကီးအကဲမ်ားမွ အတည္ 
ျပဳခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ INTERPOL အရာရွိမ်ားသည္ 
ေတာင္းဆိုထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးနွင့္
အမ်ိဳးသားရဲအရာရွိမ်ား၏ပါဝင္မႈကိုအဆင္ေျပေခ်ာ 
ေမြ႔ေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ 

0 2  okawwe  enf;pepf
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• စစ္ဆင္ေရးက႑မ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ထူးျခားေသာ 
လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာ ရာထူးႀကီး အမ်ိဳး 
သမီး အရာရိွ သုံးဦးမွငါးဦး

• ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း 
အျမစ္ဌါနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ရားထူး 
ႀကီးအရာရိွတစ္ဦး

• ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း 
အျမစ္ဌါနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ရားထူး 
ႀကီးအရာရိွတစ္ဦး

• ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေရးဌါနရိွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးႀကီး 
အရာရိွတစ္ဦး

wpfEdkifiHcsif;pDwGif owfrSwfxm;aom 
tkyfpktwGif; aqG;aEG;rIrsm;

• စစ္ဆင္ေရးက႑မ်ားႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ဆင္ေရး 
လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာ ရာထူးအလယ္ 
အလတ္ အမ်ိဳးသမီးအရာရိွမ်ား

• စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအေတြ ႔အၾကံဳအပါအဝင္ 
လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆုံးငါးႏွစ္ရိွေသာ 
အငယ္တန္းအမ်ိဳးသမီးအရာရိွမ်ား

ဤသုေတသနတြင္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီ 
မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ အရပ္ 
ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးစဥ္ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ၂၆ တားဆီးႏွိမ္နင္း 
ေရး ႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္းကို ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ 
တိုးျမႇင့္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို UN Women နွင့္ 
UNODC မွ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား 
သည္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးတြင္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈကို 
ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ရပ္ရြာရွိ က်ား/မေရးရာ တုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ 
ပက္သက္သည့္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုးတက္ေကာင္း 
မြန္ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ၾကသည္။

UN Women သည္ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးပါဝင္သည့္ 
ရဲဌါနကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္သည့္ 
ဖိလစ္ပိုင္ကၽြန္း Siquijor ျပည္နယ္သို႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ကြင္းဆင္းလည္ပတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ အရာရွိမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 
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ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အုပ္စုတြင္း အမ်ိဳးသမီးအရာ 
ရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

yg0ifolrsm; erlem tESpfcsKyf

ဤသုေတသနအတြက္ (ပံု ၂)  အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ 
အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ စုစုေပါင္း ၁၈၄ ဦး ၂၇ အား 
ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ရဲမွဴးႀကီး (သို႔မဟုတ္ ထိုႏွင့္ 
ညီမွ် သည့္) ရာထူးေအာက္ရွိ ရာထူးမ်ားအားလံုးကို 
ရာထူးအဆင့္နိမ့္ေသာ အရာရွိမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားသည္။ ရဲမွဴးႀကီး (သို႔မဟုတ္ ထိုႏွင့္ညီမွ်သည့္) 
ရာထူး အထက္ရွိရာထူးမ်ားအားလံုးကို ရာထူး
အဆင့္ျမင့္ေသာ အရာရွိမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ 
ထားသည္။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားသည္ 
ရာဇဝတ္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ မႈခင္းသိပၸံ၊ ယာဥ္ 
အသြားအလာထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အနီးကပ္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ၾကပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ ရဲဌါနမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံ 
ေရးႏွင့္ INTERPOL အမ်ိဳးသားဗဟိုဗ်ဴရိုတြင္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

P H O T O :  U N  W O M E N  A N D  U N O D C
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ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားသည္ 
ရာဇဝတ္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ မႈခင္းသိပၸံ၊ ယာဥ္ 
အသြားအလာထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အနီးကပ္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ၾကပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကဲ့
သို႔ေသာ ရဲဌါနမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္ သူ႔ဆက္ဆံေရး 
ႏွင့္ INTERPOL အမ်ိဳးသား ဗဟိုဗ်ဴရို  တြင္တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္ သည္။ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းနွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ 
အရာရွိမ်ားအား ၎တို႔အား လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ 
ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခ်ထားျခင္း၊ 
ျမဲေအာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္းတို႔ႏွင့္ပက္
သက္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားေပၚတြင္ 
၎တို႔၏ အေတြအၾကံဳမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎
တို႔၏ ေအဂ်င္စီမ်ားအတြင္း က်ား/မကြာျခားခ်က္မ်ား 
ေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ၊ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ အျပန္ 
အလွန္ဆက္ဆံမႈရွိသည့္ သေဘာသဘာဝတို႔ကို 
ပံုေဖာ္ေပးေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လူမႈဓေလ့မ်ားအေၾကာင္းကိုေမးသည္။ 
ဤသုေတသနသည္ အထူးသျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္
အကူျဖစ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအျပင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဆင့္ျမင့္တက္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
နားလည္ေစရန္ရည္ရြယ္သည္။

သုေတသနအစီရင္ခံစာ၏ စာကိုယ္ပိုင္းတြင္ အခ်က္ 
အလက္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ရိုက္ကိုးကား ခ်က္မ်ား 
သည္ ပါဝင္သူမ်ား ၎တို႔၏ လိင္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ရဲဌါနမွ ရာထူးအဆင့္ 
ႏွင့္ ၎တို႔အမႈထမ္းေနေသာ ႏိုင္ငံတို႔ကို ရည္ညႊန္း 
သည္။ ပါဝင္သူမ်ား၏ အသက္အရြယ္၊ လုပ္သက္၊ 
အဆင့္၊ ရာထူးႏွင့္ ဌါနတို႔နွင့္ပက္သက္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သျဖင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာအျမင္မ်ားအား ဆက္စပ္ႏိုင္မႈ အကန္႔ 
အသတ္ရွိေသာ္လည္း ပါဝင္သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရး 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္လို
အပ္သည္။ ၂၈ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အားအလြယ္တ
ကူေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ၎တို႔အား ကာကြယ္ 
မႈမ်ား ေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အရည္အ 
ေသြးကို အေလးေပးေသာ သုေတသန အေလ့အထ 
မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္အရာရွိမ်ားကိုေဖာ္ထု
တ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ အဓိပၸါယ္ သို႔မဟုတ္ 
အျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေစပဲ ကိုးကားခ်က္ 
မ်ားကို အနည္း ငယ္ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ၂၉

အရည္အေသြး အေလးေပးေသာ သုေတသန၏ 

သေဘာသဘာဝအရ ေလ့လာမႈတြင္ပါ ဝင္ခဲ့ေသာ 
အရာရွိမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးရဲမ်ား၏ 
အသံကို စာဖတ္သူအား တိုက္႐ိုက္မွ်ေဝရန္ 
အသုံးျပဳသည္။ အာဆီယံတစ္ခြင္ရွိ အမ်ိဳးသမီးရဲမ်ား 
က အလားတူအျမင္မ်ားကို  ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊ 
ကမာၻအႏွံ႔ရွိ အျခားေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးရဲမ်ားႏွင့္ 
အတူတူျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အေျခေနမ်ားတြင္ အစီရင္ 
ခံစာတြင္ ပါရွိေသာအျမင္မ်ားကို ဤေလ့လာမႈမွ 
အျခားအရာရွိ မ်ားႏွင့္မွ်ေဝႏိုင္သည္။ တျခားေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ကြဲျပားေသာအျမင္မ်ားကို စဥ္ 
ျခင္သံုးသပ္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ 
နုိ္င္သည္။ ၎သည္ အေရးႀကီးသည္၊ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားသည္ က်ား/
မျဖစ္တည္မႈတူညီေသာ္လည္း တစ္သားတည္းျဖစ္ 
တည္မႈအုပ္စု မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသု 
ေတသနမွ အရည္အေသြးကို အေလးေပးေသာ 
နည္းလမ္းသည္ ေယဘုယ်က်ေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 
အား  ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။အာဆီယံရိွ 
နမူနာယူထားေသာ အမ်ိဳးသမီးရဲမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို 
ေလ့လာမႈတစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၃၀

ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းမႈမ်ားကို အသံဖမ္းမွတ္တမ္းယူရာ 
တြင္ အျပည့္အဝ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အသိေပး 

þokawoeonf 
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ထားေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္ ရယူသည္။ 
အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွလြဲ၍ အျခားသူမ်ားကို 
ေျဖဆိုသူ၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ စကားျပန္ႏွင့္ေ
တြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားႏွင့္ သုေတသီ 
မ်ားအၾကား ပြင့္လင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ ဤေလ့လာမႈ 
ပါဝင္မႈကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ၎တို႔မည္ 
သူျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
ရွိေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ေပး 
ေသာသူမ်ားသာသိၾကသည္။ မည္သူမည္ဝါ ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းမရွိေသာ အသံမွတ္တမ္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္
မ်ားကို သံုးဖြဲ႔ဆိုင္ သုေတသနအဖြဲ႔အား သံုးသပ္စစ္ 
ေဆးရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာပူးတြဲေရးသားရန္အတြက္ 
ေဝငွခဲ့သည္။

avhvmrI uefYowfcsufrsm;

ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္ႏွင့္ သြားလာေရး အကန္႔အသတ္ 
မ်ားေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအမ်ားစုကို အာဆီယံ 
အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးးမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေန 
ေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္သာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ၿမိဳ႕ျပ၏ အျပင္ဘက္ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္း 

ေဆာင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား ရင္ဆိုင္ရ 
ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားနွင့္ ျပႆနာမ်ားကို အေသးစိပ္ 
သုေတသနျပဳျခင္းမရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို မြတ္ဆလင္ မင္ဒါေနာင္ရွိ ဘန္စမိုရုိ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ 
ဖိလစ္ပိုင္နိင္ငံ ဆီကြီေဂ်ာ္ ရွိ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးရွိ 
ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ သိရွိခဲ့ရသည္။ 
သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလ့လာမႈ အကန္႔ 
အသတ္မွာ အာဆီယံတစ္လႊားရွိ ေက်းလက္၊ နယ္ 
စပ္ႏွင့္ ေဝလံေခါင္ပါးေသာ ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳး သမီး 
ရဲအရာရွိမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားနွင့္ အရင္း အျမစ္ 
မ်ားအား အျပည့္အဝသံုးသပ္မႈမျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ရာထူး၊ အခန္းက႑ႏွင့္ နယ္ေျမအေနအထားအလုိက္ 
ခြဲျခားထားေသာ တားဆီးနွိမ္နင္းေရးရွိ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈဆိုင္ရာ က်ား/မစာရင္းအင္း 
ေကာက္ခံရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။  အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ဤအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းရမည္ဟု မွတ္ယူ 
ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျဖဆိုသူမ်ားေပးခဲ့ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ 
(ဥပမာ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္တြင္းမူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ား)။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလ့လာမႈရွိ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပၚတြင္သာ အေျခခံ 
ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမွ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

က်ား/မစာရင္းမ်ားေပးခဲ့သည္ ေနရာမ်ားတြင္ပင္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္၍မရပါ။ တားဆီးႏွိမ္နင္း 
ေရးရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈရာခို္င္
ႏႈန္းသည္ ေပါင္းရံုးထားျခင္းျဖစ္သည္။

P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G
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tmqD,H a'otwGif; trsdK;orD;rsm;ESih f  w&m;Oya' pdk;rd k;a&;

P H O T O :  I N T E R P O L

ယေန႔အထိ အာဆီယံရွိ အမ်ိဳးသားတားဆီးႏွိမ္နင္း
ေရးေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရိွ အေရအ 
တြက္ သို႔မဟုတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤေလ့လာမႈသည္ ရဲေအဂ်င္စီ 
မ်ားမွ ရရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း 
ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မျပည့္စံုျခင္း၊ နည္း
စနစ္အကန္႔အသတ္မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ၃၁ ႏိုင္ငံမ်ား 
အၾကား အျပည့္အဝႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း 
ေနာင္အနာဂတ္ သုေတသနမ်ားအတြက္ အေျခခံေန 
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ (ပံု ၄ မွ ၁၃ တြင္ၾကည့္ပါ)။  

အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားတြင္ က်ား/မကြာဟာခ်က္သည္ 
ပိုမ်ားသည္။ ရဲဌါနအနည္းငယ္တြင္သာ ထိပ္တန္း 
ေခါင္းေဆာင္ ရာထူးမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရွိၿပီး 
အာဆီယံ ေဒသမ်ားတြင္ ဌါနမွဴးမ်ားမရွိေသးပါ။ 
လာအို ျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အမ်ိဳးသမီးသည္ ရဲမွဴး 
ႀကီးျဖစ္ၿပီး ဘရူႏိုင္းတြင္ အႀကီးတန္း ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး 
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ထိုရာထူးကို 
အလယ္တန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ရာထူးအျဖစ္ယူဆသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဆင့္ျမင့္တက္လာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္အမ်ိဳးသား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ၎တို႔ 
ထက္မ်ားစြာပိုမ်ားသည္။ ဥပမာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ 

ရဲမွဴးခ်ဳပ္စုစုေပါင္း ၁၉၉ ဦးအနက္ ၇ ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ 
၃၅၇ ဦးအနက္ ၄ ဦးသာလ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ 
သည္။ ၃၂
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yHk 12

yHk 6

yHk 11

jrefrm EdkifiHrS  

&Jt&m&Sdrsm; vdiftvdkuf  

(&mcdkifEIef;)? 2019 

zdvpfykdif EdkifiHrS  

&Jt&m&Sdrsm; vdiftvdkuf  

(&mcdkifEIef;)? 2019 

b½lEkdif;EdkifiHrS  

&Jt&m&Sdrsm; vdiftvdkuf  

(&mcdkifEIef;)? 2019 

rav;&Sm; EdkifiHrS  

&Jt&m&Sdrsm; vdiftvdkuf  

(&mcdkifEIef;)? 2019 

trsdK;orD;

trsdK;orD; trsdK;orD; trsdK;orD;

trsdK;om;

trsdK;om; trsdK;om; trsdK;om;

yHk 10

(REFER TO ENDNOTES FOR MORE INFORMATION AND FOR DATA SOURCES.)

udef;*Pef;rsm;

tmqD,H&Sd trsdK;om;wm;qD;

ESdrfeif;a&;at*sifpDrsm;wGif 

trsdK;orD;&Jt&m&Sd ta&twGuf
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yHk 15

yHk 8

yHk 13

puFmyl EdkifiHrS  

&Jt&m&Sdrsm; vdiftvdkuf  

(&mcdkifEIef;)? 2019 

xdkif;EdkifiHrS  

&Jt&m&Sdrsm; vdiftvdkuf  

(&mcdkifEIef;)? 2019 

AD,uferf EdkifiHrS  

&Jt&m&Sdrsm; vdiftvdkuf  

(&mcdkifEIef;)? 2019 

tif'kdeD;&Sm;EdkifiHrS  

&Jt&m&Sdrsm; vdiftvdkuf  

(&mcdkifEIef;)? 2019 

vmtdkEdkifiHrS  

&Jt&m&Sdrsm; vdiftvdkuf  

(&mcdkifEIef;)? 2019 

uarÇm'D;,m;EdkifiHrS  

&Jt&m&Sdrsm; vdiftvdkuf  

(&mcdkifEIef;)? 2019 

trsdK;orD;

trsdK;orD;

trsdK;orD;

trsdK;orD;

trsdK;orD;

trsdK;orD;

trsdK;om;

trsdK;om;

trsdK;om;

trsdK;om;

trsdK;om;

trsdK;om;

yHk 14

yHk 9yHk 7

19%

81%

92% 94% 80%

20%6%8%

84% 85%
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လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဆီယံရွိ 
တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္
ႏွင့္ပက္သက္ေသာ တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
အကန္႔အသတ္ရွိသျဖင့္ ထိုအခ်ိန္ကအေျခအေနႏွင့္ 
တိုးတက္မႈကို အကဲျဖတ္ရန္ခက္ခဲသည္။  ၃၃

ဤသုေတသနတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ကို 
လ်င္ျမန္စြာ ျမႇင့္တင္ရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  
သို႔ေသာ္၎သည္ ေရရည္မဟာဗ်ဴဟာမဟုတ္ဘဲ 
ယာယီသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးရဲတပ္ 
ဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္ တိုးတက္မႈသည္ ေႏွးေကြးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အခ်ိဳးအစား မညီမွ် 
ျခင္းျဖစ္ပံုရသည္။ သိသာထင္ရွားေသာ အားစိုက္ 
ထုတ္မႈမ်ားနွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေရးတႀကီး 
အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ 

အာဆီယံတခြင္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳး 
သမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ တာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ျမဲ 
ေအာင္ထိန္းျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္း တို႔အတြက္ 
မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း 

P H O T O :  I N T E R P O L

ဤေလ့လာမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတင္ျပေသာ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားနွင့္ အဟန္႔အတားမ်ားမွာ တူညီၾကသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤအခ်က္မ်ားသာ ရဲအရာရွိျဖစ္ 
ရန္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခြန္အားႏွင့္ အရြယ္ အစားတို႔ 
လိုအပ္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္မ်ား၊ က်ား/မစံသတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ပံုေသကားခ်ပ္ 
အစရွိသည္တို႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္အကိုင္နယ္ 
ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈကို ကန္႔သတ္ 
လ်က္ ရွိ ၿပီး “ေကာင္းေသာ” တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး
ေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သို႔ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ပံုေသ 
ကား ခ်ပ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး 
စနစ္၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ 
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ား၊ လုပ္ 
ငန္းခြင္ အေလ့အထမ်ား၊ ဘာေသာေရးယံုၾကည္ 
မႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ 
မ်ားႏွင့္ က်ား/မေရးရာႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားကြဲျပားမႈတို႔ 
ကလည္း တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈကို ပံုေဖာ္ေနသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အာဆီယံ႐ိွ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အာဆီယံတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၏ 
ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
ဥပမာ အင္ဒိုနီးရွား အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔အား ၁၉၄၆ 
တြင္ အမ်ိဳးသား ေအဂ်င္စီအျဖစ္ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း 
၁၉၆၁တြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔သို႔ ဝင္သြားသည္။ 
ရဲမ်ားသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခုအျဖစ္ အရပ္သားအဆင့္ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ 
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
အနီးကပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိၿပီး ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈသည္ ယခုလူအမ်ား သိၾကသည့္ ထိုင္း 
ေတာ္ဝင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းခံရ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ  ရဲလုပ္ငန္းသည္ 
ေခတ္သစ္ဖြဲ႔စည္းမႈျဖင့္ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္တည္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ 
သည္။ ဇယား ၁ တြင္ အာဆီယံရွိ ရဲေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ 
ပက္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ တားဆီႏွိမ္ 
နင္းေရးရွိ က်ား/မေရြးခ်ယ္မႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ား၏ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပထား 
သည္။

&JXge tenf;i,f

wGifom xdyfwef;

acgif;aqmif&mxl;rsm;ü 

trsdK;orD;rsm; &SdNyD;  

tmqD,Ha'o rsm;wGif  

XgerSL; rsm;r&Sd

0 3 tmqD,H&S d wm;qD;ES drfeif;a&; trsdK;orD;rsm;
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ဇယား ၁ ꩽ  ရဲဌါနမ်ားႏွင႔ ္က်ာမေရးရာနညး္ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင႔ပ္က္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင႔မူ္ဝါမ်ား

ႏိုင္ငံ 
ေအဂ်င္စီ

ႏိုင္ငံ 
လူဦးေရ

ဖြဲ႕စညး္မႈ ၃၄ သက္ဆုိင္ရာ ႀကီးႀကပ္မႈ
/ ၀နႀ္ကီးဌာန

အမ် ိဳ းသမီးမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင္႔ 
လုံၿခံဳေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ ္
ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္

ရဲဌာန /  က်ား၊ မေရးရာ
မဟာဗ်ဴဟာ

ဘ�ူႏုိင္း ꩽ ေတာဝ္င္ 
ဘ�ူႏုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕

450ç 000 1921 
35 b&lEkdif;tpkd;& r&Sd r&Sd

ကေမၺာဒီးယား ꩽ 
ကေမၺာဒီးယား 
အမ် ိဳ းသားရဲတပ္ဖြဲ႕

15.2  oef; 1945
36 jynfxJa&;0efBuD;Xme r&Sd ကေမာၻဒီးယား အမ်ိဳးသား 

ရဲတပ္ဖြဲဲ႔၏ National 
Commissariat တြင္ 
က်ား/မအစဥ္လာႏွင့္ 
ပက္သက္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္

အင္ဒုိနးီ႐ွား ꩽ 

အင္ဒုိနးီ႐ွား 

အမ် ိဳ းသားရဲတပ္ဖြဲ႕

270 oef; 1946

(jynfolU&JwyfzGJU  )
37

tif'dkeD;&Sm; or®w &Sd  (oufwrf;ukef) r&Sd

လာအုိ ျပညသ္�  

ဒီမုိကရက္တစ္ 

သမၼတႏုိင္ငံ ꩽ  

လာအုိရဲတပ္ဖြဲ႕

7  oef; 1961
38 jynfolUvHkNcHKa&; 

0efBuD;Xme

r&Sd &Sd (vlod&SifBum; r&&SdEdkif)

မေလး႐ွား ꩽ 

ေတာဝ္င္မေလး႐ွား

ရဲတပ္ဖြဲ႕

32  oef; 1807
39 jynfxJa&; 0efBuD;Xme r&Sd r&Sd

ျမနမ္ာ ꩽ 

ျမနမ္ာ ရဲတပ္ဖြဲ႕

53 oef; 1964
40

“jynfolU 

&JwyfzGJU”

jynfxJa&; 0efBuD;Xme r&Sd r&Sd

ဖိလစ္ပုိင္ ꩽ 

ဖိလစ္ပိုင္ 

အမ် ိဳ းသားရဲတပ္ဖြဲ႕

109 oef; 1991
41 jynfxJa&; 0efBuD;Xme

a'ocH tpdk;& trsdK;om;

&Jaumfr&Sif

&Sd မဂၢနာ ကာတာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၂၀၀၉
၊ က်ား/မေရးရာႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနည္းဗ်ဴဟာ

အင္ဒုိနးီ႐ွား ꩽ 

အင္ဒုိနးီ႐ွား 

အမ် ိဳ းသားရဲတပ္ဖြဲ႕

5.7 oef; 1820
42 jynfxJa&; 0efBuD;Xme r&Sd r&Sd

ထုိင္း ꩽ ထုိင္း 

ေတာ၀္င္ရဲတပ္ဖြဲ႕

69 oef; 1933
43 0efBuD;csKyf&kH; &Sd  (trsKd;om;rl0g' )

44 r&Sd

ဗီယက္နမ္ ျပညသ္�  

ရဲတပ္ဖြဲ႕

97 oef; 1945
45 jynfolUvHkNcHKa&; 0efBuD;Xme r&Sd &Sd 
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udpö&yftawmf rsm;rsm;wGif 

acwfopf Oya'pdk;rdk;a&;

tzGJYtpnf;rsm;wGif 

trsdK;om;0efxrf;rsm;jzihfom 

zGJYpnf;xm;onf/

P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G

ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေခတ္သစ္ ဥပေဒစိုးမိုး 
ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား  ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ 
သာ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အေစာပိုင္း ထိန္းသိမ္းၾကပ္ 
မတ္ျခင္း ဥပမာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခ်န္လွပ္ 
ထားျခင္းမွာ လခစားအလုပ္တြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ 
ျခင္းကို ကန႔္သတ္ထားသည့္ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းအရ 
ျဖစ္သည္။ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  
အထူးသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ က်ယ္ျပန႔္ေသာဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးမလိုအပ္သည့္ၿငိမ္ဝပ္ပိ
ျပားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ ရာဇ 
ဝတ္မႈ  တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းက ရဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ 
သည့္အရာႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အခ်က္ 
အလက္အေပၚ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ လႊမ္းမိုး 

ထားသည္။ ၄၆

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား 
သည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး 
အာဏာအတြက္  ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားရန္တာဝန္မ်ားတြဲ
ဖက္ပါရွိသျဖင့္  သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပဋိပကၡရွိ 
သျဖင့္ တိုက္ခိုက္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္  ပါဝင္ခဲ့ 
ျခင္းသည္ ထိုအခ်ိန္ကာလ ထိုေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
လိုအပ္သည္ဟုယူဆထားေသာ  ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ 
ျခင္း သေဘာသဘာဝကို ပုံေဖာ္ေစသည္။ သတင္း 
မီဒီယာႏွင့္  တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၏ စိတ္ကူးဆန္ေသာ 
ကိုယ္စားျပဳမႈတို႔ေၾကာင့္  အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ဤ 
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သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ရာဇဝတ္ 
မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဓေလ့လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လက္နက္ 
ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားသည္အရာရွိမ်ားအ
တြက္ လိုအပ္ေသာ  အရပ္အေမာင္းႏွင့္ ကိုယ္အေလး 
ခ်ိန္၊ အလားတူ ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကံ့ခိုင္သန္မာမႈ 
ကိုလည္း  အေလးေပးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထား 
သည္။  ထုိအခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ကို မ်က္ႏွာသာေပးထားသည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၊
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ထားေသာ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္     ႏိုင္ငံေတာ္အခြင့္အာဏာ၏
အမွတ္သေကၤတျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ထက္စီးနင္းအင္အားအ
သုံးျပဳနုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ 
လည္းျဖစ္သည္။ အရာရွိ၏အ႐ြယ္အစားသည္  
“အာဏာထုတ္လႊတ္နုိင္ျခင္း” ၏ အေရးပါမႈသေကၤတ 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္ 
၁၉၇၀ခုႏွစ္ပိုင္း ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ 
တြင္အရင္ဝင္သူက ႀကီးၾကပ္ေရးက႑တြင္ ရွိၿပီး 
ေနာက္ဝင္သူက ေရွ႕တန္းအလုပ္ကို လုပ္ရေသာ္ 
လည္း  ေဟာင္ေကာင္ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔အစမ္းခန႔္စစ္ေဆး
ေရးမႈးမ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လာသည့္  အရာရွိမ်ား 
သည္အစမ္းခန႔္ ရဲသားမ်ားထက္  အရပ္ပိုျမင့္ၿပီး  
ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ပိုေလးရသည္။၄၇

တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ကိုယ္ကာယ
ဆိုင္ရာစံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္  
သုံးသပ္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ေရးမ်ားတြင္ 
အစြန္းထြက္မႈမ်ား ယခင္ထက္နည္းပါး လာသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္လာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိ 
သည့္အနက္ - အခ်ိဳ႕မွာ - ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ  စံႏႈန္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ က်ား/မေရးရာ သို႔မဟုတ္  
လိင္အရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ျပစ္မႈအျဖစ္ ဥပေဒျပ
ဌာန္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိျခင္း၊  
နည္းပညာအဆင့္ျမင့္လာျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၏ 
သေဘာ သဘာဝေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ တား 
ဆီးႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာဝေျပာင္း 
လဲျခင္း ဥပမာအားျဖင့္  ဆိုဒ္ဘာျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပင္း 
ထန္ေသာ အစြန္းေရာက္မႈမ်ားကို ပို၍ကိုင္တြယ္လာ 
ရၿပီး  ကုန္ကူးမႈကြန္ယက္မ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း၊ 
နုိင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ေရာက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ရဲလုပ္ 
ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ လူထု၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္  ဇီဝေဗဒအရႏွွင့္  စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ  အမ်ိဳး 
သားႏွင့္  အမ်ိဳးသမီးအၾကားတြင္ မတူညီကြဲျပားမႈမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း  ၎တို႔သည္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ 
ကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို အရာရွိက်ား/မ မေ႐ြး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 
ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။
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ကြၽနမ္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အျမင္ကေတာ ့ ရဲလုပ္ငနး္ဟာ 
အမ် ိဳ းသားမ်ားႀကီးစုိးတ့ဲ လုပ္ငနး္ခြင္ျဖစ္တယ္။ 
အခ် ိဳ ႕ ေသာအလုပ္ေတြဟာ အမ် ိဳ းသားေတြနဲပုိ့ၿပီး  
သင့္ေတာတ္ယ္။ ဒါေပမ့ဲ ကြၽနမ္တို႔ ရဲ႕သမားရုိးက်
အစြဲေတြကုိ ဖယ္ရွားဖို႔ လုိအပ္တယ္။  အမ် ိဳ းသမီး
ေတြရဲ႕အေပၚ ပုိင္းလက္ေမာင္းေတြက ပုိၿပီးအား
နညး္ တယ္ဆုိတာ အမွနတ္ရားျဖစ္ၿပီး အဲဒါကုိ
ကြၽနမ္တို႔ လက္ခံရမွာျဖစ္တယ္။ အျခားေသာ 
ပရုိဂရမ္မ် ိဳ းေတြမွာ  သနမ္ာမႈ သိပ္မလုိအပ္တ့ဲ 
အတြက္ ႏွစ္ေတြၾကာလာတာနဲအ့မွ် ေခတ္သစ္ 
ရဲလုပ္ငနး္ေတြ ေျပာင္းလဲလာမယ္။ အမ် ိဳ းသမီး 
ေတြက အမ် ိဳ သားေတြအတြက္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ၿပီး ရဲလုပ္ငနး္  လုပ္ငနး္ေတြလညး္ ပုိ၍ 
ထိေရာက္ လာမယ္။  အမ် ိဳ းသမီးေတြမွာ ပုိၿပီး
ေကာင္းတ့ဲ  ေျပာဆုိဆက္ဆံေရး၊ ျပႆနာေျဖ
ရွင္းႏုိင္တ့ဲ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ပဋိပကၡေတြကုိ  ကုိင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ ေတြရိွႏုိင္တယ္။ အမ် ိဳ းသား 
ေတြရဲ႕ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ  သနမ္ာ ျခင္းအတြက္ ျဖည့္
စြက္ေကာင္းျဖည့စ္ြက္ေပးႏုိင္မယ္။ အကယ္၍ 
မိသားစုကုိ  အေျချပဳတ့ဲပရုိဂရမ္ေတြရိွလာ ရင္ 
အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွေတြကုိ ကြၽနမ္တို႔ အမ်ားႀကီး  
ကူညႏုိီင္လိမ့္မယ္။ (မေလးရွာႏုိင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ 
ရာထူးရိွ အမ် ိဳ းသမီး)

ရဲလုပ္ငန္းအေပၚျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနသည္အစဥ္ 
အလာအရ  အမ်ိဳးသားမ်ား ႀကီးစိုးေသာ တားဆီးႏွိမ္ 
နင္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
က်ားမေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပဲ့ကိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။  ရဲေမတုိ႔၏ ဝိေသ 
သလကၡဏာမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ဝိေသသ 
လကၡဏာမ်ား (ရဲေမ)ကိုဗဟိုျပဳသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ႀကီးစိုးေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ  ဓေလ့ထံုးတမ္း 
မ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးတူေအာင္ သို႔မဟုတ္  အမ်ိဳးသမီး 
စုႏွင့္  ကိုက္ညီေသာ  လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ဦးတည္ 
ထားေသာ“မ”လိင္ (ရဲေမ) ႏွင့္  လိုက္ေလ်ာညီစြာ 
ဖြဲ႕စည္းသည္။ ၄၈ ဤအမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုသည္ လုပ္ငန္း 
ေဘာင္တစ္ခုကို  ေဖာ္ထုတ္ေပးလိုက္သည္ ႏွင့္ 
က်ားမဆိုင္ရာ က႑မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ပုံမွာလည္း 
ပို၍ရႈပ္ေထြးလာသည္။

ဂိုဖ္မင္ ေျပာဆိုခ်က္အရ က်ား/မျဖစ္ျခင္းကိုေဖာ္ျပ 
သည့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ “လူမႈေရးအားျဖင့္ ေလ့လာ 
သိရွိရၿပီး လူမႈေရးအားျဖင့္ ပုံေဖာ္ခံရသည္။” ၄၉

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လိင္ 
အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ  ျပဳမူျခင္းသည္ 
၎တို႔၏ လိင္အမ်ိဳးအစားအရ မည္သည္က ပို၍ 

0 4 wm;qD;ESdrfeif;a&; tzGJYtpnf;ESifh vkyfief;cGif qdkif&m "avhxkH;wrf;
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P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G

သင့္ေလ်ာ္သည္ဆိုသည္ကို အျခားသူမ်ားက ေဝဖန္ 
လိမ့္မည္ကို သိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၅၀ ရဲလုပ္ 
ငန္း အပိုင္း၌လည္း  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား 
ေလာက္ အကင္းပါးေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရး 
သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ခံရသူအား စာနာနားလည္ျခင္း 
မ်ားတြင္ ပို၍မေကာင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ 
မိန္းမသဘာဝဆန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳမူျခင္း 
ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္  ေပါင္းသင္း 
ဆက္ဆံသည္။၅၁

အေနာက္တိုင္းအေျခအေနမ်ားရွိ ရဲႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေစာပိုင္း ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ရဲလုပ္ငန္း၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔၏ ပါဝင္ေပါင္းစည္းျခင္းအေရးပါမႈ 
ကို ၎တို႔၏ “ထူးျခားသည့္ မိန္းမဆန္ေသာ 
အရည္အေသြး”အားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအ 
ရည္အေသြးသည္ ၎တို႔အား အမ်ိဳးသမီးျပစ္မႈက်ဴး
လြန္သူမ်ားကိုႀကီးၾကပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈဒုစ႐ိုက္မွ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားကိ၅ု၂ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္ေစသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအားျဖင့္  က်ား/ 
မ ေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သမား႐ုိးက် အစြဲ 
မ်ားကို အေျခခံသည့္ အျမင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ဟုယူဆ ထားသည့္ 
ပို၍ “ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ” ရဲလုပ္ငန္း က႑မ်ားသို႔ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း အတြက္ တရားမွ် 
တမႈမ်ားစြာကို အေထာက္အကူျပဳသည္။ ၅၃   အမ်ိဳး 
သား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တို႔ႏွင့္ ဝင္ဆံ့ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ခြင္ ဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္  လက္ခံျခင္းခံရရန္ 
ေယာက္်ားဆန္ေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား လုပ္ယူ 
ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိႀကီး
မ်ားကို  ေနာက္ပိုင္း သုေတသနမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့
သည္။ ၅၄ ေယာက္်ားဆန္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာေနျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားသည္ 
ပို၍ က်ယ္ျပန႔္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား ရရွိ
ရန္ရွာ ေဖြၾကသည္။၅၅
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မ်ားမၾကာမီက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ လည္း 
အမ်ိဳးသမီးရဲမ်ားသည္ ရဲအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္၎တို႔
၏လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို  နည္းဗ်ဴဟာက်က်  ပဲ့ကိုင္ႏိုင္ 
ရန္  က်ား/မေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ မည္သို႔
တက္ႂကြစြာလိုက္နာႏိုင္သည္၊ ဆန႔္က်င္ႏိုင္သည္ကို  
မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ၅၆ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိ 
မ်ားက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ိဳးသားရဲမ်ားအား 
က်ား/မေရးရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္ မိသားစုတာဝန္မ်ားကို ဦးစားေပး 
သင့္သည္) ကိုလိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳမႈျခင္းႏွင့္  စပ္ 
လ်ဥ္း၍ က်ားမ ေရးရာကြာျခားခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္း 
ဆိုေနၾကေသာ ေနရာတြင္ပင္ ၎တို႔သည္ အလုပ္ 
ခြင္တြင္ တန္းတူ ဆက္ဆံေရးရလိုေသာ ဆႏၵကို 
လက္လႊတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သုေတသနတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၅၇ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားကဲ့သို႔ျပဳမူျခင္း - ဥပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္ 
ေယာက္်ားကဲ့သို႔ မာန္ဖီျခင္း သို႔မဟုတ္ အေျခ 
အေနအလိုက္  ေဒါသ ထြက္ျခင္း - ျဖင့္လည္း က်ား/
မေရးရာစံသတ္မွတ္ ခ်က္ကို ဆန႔္က်င္ႏိုင္သည္။၅၈

ဤသုေတသနတြင္ ပါဝင္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရဲက႑မ်ား 
(ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
ပို၍ႏူးညံ့ညင္သာၿပီး အကင္းပါးသည္)ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေသာ က်ား/မေရးရာသမား႐ိုးက် အစြဲမ်ားကို   
အေလးထားသည့္အခ်က္အပါအဝင္  ရႈေထာ့င္အျမင္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပၾကသည္။  အရာရွိတို႔၏အျပဳအမူ 
ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကြာျခားခ်က္မ်ားသည္ က်ား/
မေရးရာထက္ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးႏွင့္ ပို၍သက္
ဆိုင္ေၾကာင္းသေဘာထားအျမင္မ်ားလည္းရွိသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ဤေလ့လာခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျဖမ်ားသည္ အျခားေသာတရား 

P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G
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tmqD,H a'otwGif; trsdK;orD;rsm;ESih f  w&m;Oya' pdk;rd k;a&;

စီရင္ေရးအပိုင္းမွ အရာရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား တားဆီး 
ႏွိမ္နင္းေရးတြင္  ၎တို႔ ပါဝင္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို 
ေျဖၾကားသည့္ အေျဖမ်ားႏွင့္တူညီေနသည္။  ဆိုလို 
သည္မွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအၾကား တန္းတူ 
ညီမႈ သို႔မဟုတ္ (ထပ္ေဆာင္းအေနျဖင့္) ကြာျခားမႈ 
ေပၚတြင္ အေလးေပးမႈ ကြာျခားခ်က္ရွိသည္။  အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားက ၎တို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားကဲ့သို႔ တူညီေသာဆက္ဆံမႈကို ရွာေဖြသည္ဟု 
ေျပာဆိုျခင္းသည္ က်ား/မေရးရာကြာဟခ်က္မ်ားကို 
ေဇာင္းေပးေသာအေျဖမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားကို ျခားနားစြာ တာဝန္ခ်ထားျခင္းအေပၚ 
တရားမွ်တမႈမ်ားအတြက္ အေျခကိုႏႈိုက္ထုတ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - မေလးရွားႏိုင္ငံမွအဆင့္ျမႇင့္ရဲအ
ရာရွိတစ္ဦးမွ သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကဳံကို သုံး 
သပ္ၿပီးေျပာသည္မွာ “အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဆိုၿပီး 
မခြဲျခားဘူး။  အရွိ အရိွအတိုင္းပဲ။ ကြၽန္မကအထီးက်န္ 
တယ္ ဒါမွမဟုတ္ ‘တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသမီး’  
ဆိုၿပီးတစ္ခါမွ မခံစားရဘူး။ ရဲအရာရွိတစ္ဦးအေနနဲ႔ 
အ႐ိုအေသခံရဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ အဲ့လိုဆုိရင္ ဘာ 
ျပႆနာအခက္အခဲမွမရွိဘူး။”  သို႔ေသာ္ ထိုေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန္းျခင္းေနာက္ပိုင္း တြင္သူမက ေယဘုယ်အား 
ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုကုိ ရည္ၫႊန္းၿပီး ၎တို႔ဟာ “... ပို
ၿပီးနားေထာင္ေပးႏိုင္တဲ့သူမ်ား၊ ျပႆနာေတြကိုေျဖ
ရွင္းေပးႏိုင္သူမ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ  အေလး 
အျမတ္ထားသူေတြျဖစ္တယ္....... (အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပို၍ထားရွိေသာ)  ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းတဲ့ 
ပုံရိပ္ကိုေပးလိမ့္မယ္” ဟုေျပာဆို၍ က်ား/မဆိုင္ရာ 
ကြာျခားခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးေပး ေျပာဆိုခဲ့ 
သည္။

က်ား/မကိုအေျခခံေသာ အခြင့္အာဏာ ဆက္ႏြယ္မႈ 
မ်ားႏွင့္  မညီမွ်မႈမ်ားတို႔ကို  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏အေလ့အထမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 

အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားျဖင့္ တည္ေဆာက္၊ 
ပုံေဖာ္၊ ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။ အစဥ္အလာအရ 
အမ်ိဳးသားအခန္းက႑ျဖစ္သည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါရွိေနမႈသည္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ရဲလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ဖယ္ရွားထားျခင္း၊ 
ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေသာ  
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား  ကန႔္သတ္ထားသည့္နက္ရႈိင္းစြာအျမစ္တြယ္ေ
နေသာ  ေယာက္်ားမ်ားႀကီးစိုးေရး အျမင္ရႈ႕ေထာင္ကို 
စိန္ေခၚေနသည္။  အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိတစ္ဦးက ရဲအရာရွိအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္နုိင္ေၾကာင္းကုိ ျပသလို 
ေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ ဝင္ေရာက္လိုသည္ဟု 
သူမ၏ဆႏၵကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဂ်ာကာတာကုိမေျပာင္းေရႊ ႕ခင္တုနး္က ကြၽနမ္က 
အမ် ိဳ းသမီးရဲအရာရိွေတြ  နညး္ပါးတ့ဲ ေဝးလံတ့ဲ 
နယ္မွာ ေနထုိင္ခ့ဲတယ္။ အ့ဲေဒသမွာ  အမ် ိဳ းသား 
ေတြနဲ ့ တနး္တူဖို႔ ဆုိတာ အမ် ိဳ းသမီးေတြအတြက္  
ခက္ခဲတယ္။ အ့ဲဒါေၾကာင့္  အမ် ိဳ းသမီးတစ္ 
ေယာက္အေနနဲ ့ ကြၽနမ္လညး္ အမ် ိဳ းသားမ်ား 
နညး္တူ တူညတ့ဲီအရညအ္ခ်င္းရိွေၾကာင္းသက္
ေသျပဖို႔  တြနး္အားရခ့ဲတယ္။ ကြၽနမ္တို႔  ရဲအရာ 
ရိွေတြျဖစ္လာတ့ဲအခါ အမ် ိဳ းသားေတြကုိ သူတို႔  
လုိပဲ ကြၽနမ္တို႔ လညး္  (ရဲအရာရိွမ်ား)ျဖစ္ႏုိင္ 
ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္မယ္။

အခ်ိဳ႕သုေတသီမ်ားက ကြဲျပားမႈမ်ားတိုးလာျခင္းသည္ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္၊  အရာရွိမ်ားႏွင့္ တားဆီး 
ႏွိမ္နင္းေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ၎တို႔၏ဌာန 
မ်ားအတြင္းရွိ  စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုၿပီးေလး 
ေလးနက္နက္သုံးသပ္လာရန္၊ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈ 
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အတြက္ ပို၍လမ္းဖြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ 
စနစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက၅္၉ ပို၍လမ္းဖြင့္ေပးရန္   
အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈျမႇင့္ 
တက္ျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန 
သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ  ေႏွာက္ယွက္မႈကို ေလ်ာ့နည္း 
ေစႏိုင္သည္။

aumif;aomtavhtxrsm;
 
အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ေကာင္းေသာ  အေလ့အထမ်ားတြင္ 
ေအဂ်င္စီတစ္ခု၏ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္  ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုျပည့္မွီရန္ 
၎၏လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း အတိုင္းအတာတို႔အၾကား  
အံ့ဝင္ခြင္က်မႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းပါဝင္သည္။  
က်ား/မေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း  ရည္႐ြယ္ 
ခ်က္ရွိရွိ ၿဖိဳခြင္းရန္ထည့္သြင္းထားသည္။  သို႔မွသာ 
အခ်ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားကို  ေယာက္်ားပီသျခင္း၊ မိန္းမ
ပီသျခင္းအျဖစ္ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။

၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ စကၤာပူရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲလုပ္ငန္းတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္း ၇၀ျပည့္ႏွစ္ကို  က်င္းပရာ 
တြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲ၊ K-9 ရဲဌာန၊ အထူးစစ္ဆင္ေရး 
တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ား
ကဲ့သို႔ေသာ ဌာနခြဲမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ားကို  
ျပသသည္။၆၀ ၎သည္ အေရးႀကီးသည္ အဘယ္  
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရဲဌာနသို႔ေလွ်ာက္ရန္ စဥ္းစားေန  
ေသာ  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သာမက လက္ရွိ 
ရဲအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ အျခားေသာ  
လုပ္ခန္းခြင္လမ္းေၾကာင္း မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ျပသ 
သည့္ စံျပနမူနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။  ရာထူးအဆင့္ျမင့္ 
အမ်ိဳးသမီး အရာရွိတစ္ဦးက ဤရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ  
နည္းဗ်ဴဟာ၏  အေရးႀကီးခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ေျပာဆို 
ခဲ့သည္ -

(စကၤာပူႏုိင္ငံ၏) လူဦးေရသည၅္၀-၅၀ ျဖစ္ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ 
တ့ံုျပနဖိ္ု႔အတြက္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခု လုိအပ္တယ္။ 
အမ် ိဳ းသားေတြလႊမ္းမုိးတ့ဲအဖြဲ ႕အစညး္တစ္
ခု ျဖစ္ေပမ့ဲလညး္ အမ် ိဳ းသမီးေတြအတြက္ 
သဟဇာတျဖစ္တယ္။ အမ် ိဳ းသမီးေတြကုိ 
စကၤာပူ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ဝင္ေရာက္ဖို႔ ႀကိဳဆုိ  
ေၾကာင္း နဲ ့ ဒီအလုပ္အကုိင္မွာလညး္ အမ် ိဳ း 
သမီးေတြ ဘာေတြကုိ  လုပ္ေပးႏုိင္တယ္ဆုိ 
တာကုိ  ကြၽနမ္တို႔လူေတြ ကုိ ေျပာျပရမယ္။

က်ား/မေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမား႐ိုးက်အစြဲမ်ား 
ေျပာင္းလဲလာၿပီး က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ  ျဖစ္လာ 
ရာတြင္ ထိုသမား႐ိုးက်အစြဲမ်ားက တားဆီးႏွိမ္နင္း  

ေရးအဖြဲ႕အစည္းအတြက္  အတားအဆီး မျဖစ္ေစရပါ။  
ဤအခ်က္ကို စကၤာပူရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ၂၀၁၉ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔  ဗီဒီယိုတြင္ အေသအခ်ာ 
႐ိုက္ကူးေဖာ္ျပထားသည္။ ၆၁

“အေျခအေနတစ္ခုကုိ ကုိင္တြယ္ျခင္းသည ္
ကြၽမ္းက်င္မႈျဖစ္သည ္ခြနအ္ားမဟုတ္ပါ။” 
စကၤာပူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ

အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးက စကၤာပူႏိုင္ငံရိွ လူသစ္စု 
ေဆာင္းေရးသင္တန္းမွ ႀကံ့ခိုင္မႈ အတိုင္းအတာတစ္ခု 
လိုအပ္ၿပိး  မတူညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မတူ 
ညီေသာ  ခႏၶာကိုယ္ႀကံ့ခိုင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
လိုအပ္ေသာ္လည္း အရာရွိမ်ားအားလုံးတြင္ သင့္  
ေလ်ာ္ေသာ ႀကံ့ခိုင္မႈလိုအပ္သည္။ ႀကံ့ခိုင္မႈစစ္ေဆး 
ေရးသည္ ေန႔စဥ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးက်သည့္  
“အလုပ္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိမရွိစမ္းသပ္သည့္နည္းလမ္း” 
ကိုအသုံးျပဳသင့္သည္။  စကၤာပူႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ 
အမ်ိဳးသမီး ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ရဲတပ္ဖြဲ႕မွအလား 
အလာရွိေသာ  ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ 
လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝကို နားလည္ရန္ျပဳလုပ္ေပး 
သည့္  ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အခ်ိဳ႕ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္  
ေျပာျပသည္။

ကြၽနမ္တို႔  (စကၤာပူရဲတပ္ဖြဲ႕)မွာ အမ် ိဳ း သမီးရဲ 
အရာရိွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈနး္ခန ့ထ္ားရိွဖို႔  ႀကိဳးစားေန 
ပါတယ္။......(အမ် ိဳ းသမီးရဲ အရာရိွ  လူသစ္စု 
ေဆာင္းဖို႔  ခက္ခဲေနရျခင္း)  အေၾကာင္းျပခ်က္ 
တစ္ခုက အမ်ားျပည ္ သူ တို႔ ရဲ႕ ရဲလုပ္ငနး္  
ေပၚမွာ အျမင္ - အမ် ိဳ းသမီး အေတာမ္်ား 
မ်ားက ရဲေမတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔အတြက္ ရုပ္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ အေတာေ္လး  ေလ့က်င့္မႈလုိ မယ္လို႔ 
ထင္ၾကတယ္... ကြၽနမ္တို႔ မွာ  ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေရးေက်ာင္းမွာ   ကုိးလၾကာ ေနထုိင္ 
ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားရတယ္ - ဒီသင္တနး္မွာ 
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ ့ ပညာေရး သင္တနး္အျပင္   
ေခါင္းေဆာင္းမႈ သင္တနး္လညး္ပါဝင္တယ္။  
ကြၽနမ္တို႔  ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈ   
ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္တယ္။ အရာရိွေတြအားလံုးက 
ဒီစစ္ေဆးမႈကုိ  ေအာင္ျမင္ရတယ္။ဒါေၾကာင့္ 
သူတို႔က ႀက့ံခုိင္ေနၿပီး၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ 
တ့ဲ လႈပ္ရွားေတြကုိ စိတ္ဝင္စား   ဖို႔ လုိတယ္။ 
ဒါမွတို႔ဟာ ရဲအရာရိွေတြျဖစ္ဖို႔  သင့္ေလ်ာ ္လိမ့္ 
မယ္။ ကြၽနမ္တို႔  (ဤေလ့က်င့္ေရး 
သင္တနး္ဟာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ  ေတာင္းဆုိမႈ 
မ်ားသည)္ ဒီအျမင္ကုိ  ပေပ်ာက္ဖို႔  ႀကိဳးစား 
ေနတယ္။  ကြၽနမ္တို႔ဟာ မတူညတ့ဲီ အလုပ္အ 
ကုိင္  အမ် ိဳ းမ် ိဳ း ကုိေလ့လာဖို႔  စိတ္ဝင္စားတ့ဲ   
ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေလ့လာေရး ခရီး 
စဥ္ကုိ စီစဥ္ထားတယ္။  ေလ့က်င့္ သင္ၾကား  
ေရး ေက်ာင္းကုိ ေခၚ ၿပီးေနတ့စ္ေနတ့ာ 

0 4  wm;qD;ESdrfeif;a&; tzGJYtpnf;ESifh vkyfief;cGif qdkif&m "avhxkH;wrf;
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၆၀ 

လႈပ္ရွားမႈေတြကုိလညး္  ေတြ႕ျမင္ေစၿပီးအမ် ိဳ း 
သားျဖစ္ေစ ၊ အမ် ိဳ းသမီးျဖစ္ေစ တူညတ့ဲီ  
ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈမ် ိဳ းကုိ ျပဳလုပ္ရတယ္ 
ဆုိတာကုိ ျမင္ေစတယ္။ ဒီအလုပ္ရဲ႕သေဘာ 
သဘာဝက ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ  လုိအပ္ခ်က္ေတြ 
မဟုတ္ပါဘူး... ကြၽနမ္တို႔က ရဲလုပ္ငနး္ရဲ႕ 
သေဘာသဘာဝနဲ ့ ပတ္သက္ၿပီး နားလည ္
သိျမင္ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ 
...ကြၽနမ္တို႔ ရဲ႕ ေဈးကြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈဟာ 
ရဲစခနး္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းစဥ္  
ျဖစ္ေစ၊  ပင္လယ္ေရေၾကာင္းတြင္ျဖစ္ေစ  
မတူညတ့ဲီလုပ္ငနး္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကုိျပ 
သတယ္။ ...ဤလုပ္ငနး္မ်ား အားလံုးမွာ  
အမ် ိဳ းသမီးေတြ ပါရိွဖို႔  ထည့သ္ြင္းစဥ္စား 
တယ္။  က်ား/မဆုိင္ရာ ခြဲျခားမႈမရိွဘူး။  
အရညအ္ခ်င္းနဲ ့ ကြၽမ္းက်င္မႈသာ ျဖစ္တယ္။  
ေယာက္်ားမာနျ္ဖစ္ဖို႔  အတြက္ မလုိအပ္ဘူး။ 

“ရဲလုပ္ငနး္တြင္ အမ် ိဳ းသမီးမ်ားပါဝင္မႈ ၇၀ႏွစ္ျပည့ ္၁၉၄၉-၂၀၁၉” စကၤာပူရဲတပ္ဖြဲ႕  ၂၀၁၉၊ စာမ်က္ႏွာ 
၁၆-၁၇

ကမ္းရုိးတနး္ေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ အမ် ိဳ းသမီးရဲအရာရိွ 
ႏွင့္လက္ေရြးစင္ အထူးတာဝနတ္ပ္ရင္း။  စကၤာပူရဲ 
တပ္ဖြဲ႕၊ “ကြၽနမ္တို႔ ရဲ႕ အမ် ိဳ းသမီးရဲအရာရိွမ်ားကုိ 
အေလးျပဳပါသည။္”.၆၂ 

Tစကၤာပူရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဆြဲေဆာင ္
ရန္ထူးျခားေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို  လုပ္  
ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွစ၍ မ်ိဳးသမီးကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား  ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်  ျမႇင့္တက္လ်က္ရွိရာ ေႏွး 
ေကြးေသာ တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏  
က်ား/မေရးရာ   ႏွင့္ပက္သက္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေ႐ြး
ခ်ယ္မႈမ်ားတြင္ အေတာ္လႊမ္းမိုး ေနေသးသည္ကို  
ေဖာ္ျပေနသည္။  ၎သည္ကမာၻ႔အျခား ေနရာေဒသ
မ်ားရွိတရားစီရင္ေရးမ်ားတြင္ အစီရင္ခံေဖာ္ျပထား 
ခ်က္ကို ထင္ဟပ္သည္။၆၃
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လိုအပ္ခ်က္အကူးအေျပာင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ  
ျဖစ္ရန္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
အခ်ိန္ကာလ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲမႈကို  
ျပဳလုပ္ရသည္၊ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။  ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သည္ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကား  
ေပးျခင္းႏွင့္  အရာရွိမ်ား၏ တိုးတက္မႈတို႔သည္ ၎
တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္တို႔ႏွင့္ မည္မွ် 
ကိုက္ညီေနသည္ကို  အစဥ္မျပတ္သုံးသပ္ေနရမည္။ 
ဤအခ်က္က ရာထူးတိုးစနစ္ကို ျမႇင့္တင္သည့ ္
က႑ႏွင့္   ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္းအတြင္း ရဲလုပ္ငန္း 
နည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္  က႑ 
တို႔ႏွင့္  အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္  
ရာထူးတိုးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ေရရွည္တည္တံ့ရန္ 
အပါအဝင္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပိုမို  
ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အဖြဲ႕အစည္း
ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္  ျပန္လည္ကိုက္ညီေအာင္ 
ျပဳလုပ္ရန္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕သည္၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ရဲတပ္ 
ဖြဲ႕ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီကိ၆ု၄ ခန႔္အပ္ထားခဲ့ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းဘုရင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဗိုလ္ေလာ
င္း  ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးေက်ာင္းမွ အရာရွိတစ္ဦး 
ႏွင့္ တြဲဖက္ပါေမာကၡတို႔က လက္ရွိေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေရးတြင္ ၎တို႔ဘြြဲ႕ရၿပီးေနာက္ပိုင္း အခ်ိဳ႕ေသာ အရာ 
ရွိမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည၆၅ က႑မ်ားအတြက္ အမွန္ 
တကယ္မလိုအပ္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ 
ရာ  ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမ်ား ဆက္လက္ ပါရွိေန  
ေၾကာင္း  ေထာက္ျပခဲ့သည္။ တြဲဖက္ပါေမာကၡက ရဲ
မ်ားကိုေရွာင္ရွားရန္ႀကိဳးစားသည့္ ရာဇဝတ္သားမ်ား 
အား ဖမ္းဆီးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့က်င့္ရန္ 
ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားသည္  ေတာတြင္း၌ တစ္လၾကာ 
သင္တန္းတက္ရျခင္း၏ ဆီေလ်ာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍  
ေမးခြန္း  ထုတ္ခဲ့သည္။၆၆

ရဲအရာရွိတစ္ဦး၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ ၎တို႔ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္  လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ  
အေလ့အထမ်ားကလႊမ္းမိုးထားသည္။ အကယ္၍ 
က်ား/မေရးရာ  မတူညီကြဲျပားမႈသည္ စစ္ဆင္ေရး 
ဆိုင္ရာရလဒ္မ်ားကို ျမင့္မားေစသည္ဟု  အဓိပၸါယ္  
ေဆာင္လွ်င္ ရဲဌာနတိုင္းတြင္အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားကိုပိုမို၍ တာဝန္မခ်ထားသနည္း။  ဤေမး 
ခြန္းသည္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား မည္သည့္အမွားလုပ္ေန 

သနည္း၊ ၎ကိုျဖတ္ေက်ာ္ရန္ မည္သို႔ေျပာင္းလဲရန္ 
သို႔မဟုတ္ မည္သို႔တိုးတက္ေအာင္္္္္ မည္သို႔ျပဳလုပ္ 
ရန္ဆိုေသာ  ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတ 
သနကို ဦးတည္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားကို “ျပင္ဆင္” မည့္အစား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု  
တိုးတက္ရန္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အ 
ေရးတန္းတူရရွိေရးတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္  ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ 
ဦးတည္သင့္သည္။၆၇ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ 
အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ 
ဖက္ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးေသာ ဘက္ 
လိုက္မႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္
ပက္သက္၍ ေမးျမန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ယေန႔ေခတ္၏  
ေျပာင္းလဲေနေသာ  လုံၿခဳံေရးပတ္ဝန္းက်င္တြင ္
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း  ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ခြန္အားသည္ အျခားေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကဲ့သို႔ 
ရဲလုပ္ငန္းအတြက္  မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ေထာက္ 
ျပျခင္းမ်ား ရွားပါးသည္။
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တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာအရ တားဆီးႏွိမ္နင္းေ
ရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္ အခက္ 
အခဲရွိသည္။  အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား 
သည္ ရဲေခါင္းေဆာင္မ်ား - သို႔မဟုတ္ အလား 
အလာရွိေသာ ရဲေခါင္းေဆာင္မ်ား - မွ “အခ်ိန္ျပည့္ႏွင့္ 
အဆက္မျပတ္သည့္”၆၈ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္မႈ 
ကိုလိုေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ အျခားေသာ တရားစီရင္  
ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ေသာ၊ 
အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္အကိုင္ စီစဥ္ထားျခင္းမ်ားကို မိတ္ 
ဆက္ခဲ႔ေသာ္လည္း ဤအခ်က္မ်ားသည္ အရာရွိမ်ား 
အား “အၿမဲရွိေနၿပီး၊ အၿမဲတမ္းအဆင္သင့္”၆၉ ျဖစ္ေန 
ရန္ျပဳလုပ္ထားသည့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈပုံစံတြင္ ေယာက္်ား 
ပီသမႈကို အျမစ္တြယ္ေနေစသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစံ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကုထုံးမျဖစ္ခဲ့ပါ။ အာဆီ 
ယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းရဲအလုပ္သည္ စကၤာပူ  
ႏိုင္ငံတြင္သာ ရရွိႏိုင္သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
အသင္းအဖြဲ႕၏အတြင္းႏွင့္ အျပင္တြင္ရွိေသာ ဓေလ့ 
ထံုးတမ္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ရဲလုပ္ငန္းတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္လာမႈကို စိန္ေခၚေန 
သည္။

“ a,mufsm;qefrI ”  0daoovu©mrsm; 

tm;wefzdk;xm;jcif;

အစဥ္အလာအားျဖင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ  ဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ 
က စံျပရဲအရာရွိမ်ားကို ဥပမာအားျဖင့္ လ်င္ျမန္မႈ၊ 
သန္မာမႈ၊ ျမင့္မားမႈ၊ ႀကံ့ခိုင္သန္မာမႈစသည့္ ႐ုပ္ပိုင္း 
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P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G

ဆိုင္ရာ ခြန္အားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ေယာက္်ားပီသေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ 
ထားသူအျဖစ္ ပုံေဖာ္ေလ႔ ရွိၾကၿပီး ေရရွည္ျဖစ္ တည္  
ေစခဲ႔သည္။ ရဲအရာရွိမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈကိုတိုက္ခိုက္
သူမ်ားအျဖစ္ ရဲတို႔၏ဒ႑ရီဆန္ေသာ အျမင္အာရံု 
သည္  ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ ျခားနားခ်က္မ်ားအား လုပ္သား 
တို႔၏ က်ား/မခြဲျခားမႈကို အလိုအေလ်ာက္ ဦးတည္ 
သည့္ သေဘာထားအျမင္ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ 
ေယာက္်ားဆန္ျခင္း၊ မိန္းမဆန္ျခင္းမ်ားသည္ လူမႈေရး 
အရ ပုံေဖာ္တည္ေဆာက္ ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးလုံးသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
ဆိုင္ရာ လိုအင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို 
ခံၾကရသည္။ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔ 
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သိျမင္နားလည္ထားေသာ ဇီဝဗဒဆိုင္ရာ အားႏြဲ႔မႈကို 
လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ “ေယာက္်ားဆန္ေသာ” ရဲေမ 
တစ္ဦးျဖစ္လာျခင္းျဖင့၇္၀ ၎ကိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ရန္
ႀကိဳးပမ္းျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ ေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ အေတာ္မ်ားမ်ား 
ေျပာဆိုၾကသည္မွာ “ေကာင္းေသာ” ရဲအရာရွိတစ္ဦး 
အျဖစ္ သေဘာထားခံရဖို႔အတြက္ ၎တုိ႔၏ အမ်ိဳး 
သား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ရမည္၊ ျပဳမူ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ၎အခ်က္သည္ 
အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားက အမ်ိဳးသား၊ ေယာက္်ားတို႔ 
၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို ရရွိထားသင့္ေသာစံသ
တ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္တတ္ၾကသည္ကို အထူး 
ျပသေနသည္။
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ၾကယ္တစ္ပြင့္ျဖစ္လာဖို႔  (ၾကယ္တစ္ပြင့္ရိွ 
ရဲမႉးခ်ဳပ္အဆင့္ကုိ ရည္ၫႊနး္သည္)အတြက္ 
သိပ္မလြယ္ကူဘူး။ ဒါေပမ့ဲ အမ် ိဳ းသမီးေတြ 
လည္း သာလြနေ္ၾကာင္းသူတို႔ ကုိ (အမ် ိဳ းသား 
အရာရိွမ်ား) ျပသႏုိင္ဖို႔  အလုပ္ပုိႀကိဳးစား
ဖို႔ လုိအပ္တယ္လို႔  ကြၽနမ္ ယံုၾကည္တယ္။ 
အမ် ိဳ းသား လုပ္တ့ဲအရာတုိင္းကုိ ကြၽနမ္တို႔ 
လည္းလုပ္ႏုိင္တယ္ (ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံမွ  
အဆင့္ျမင့္အမ် ိဳ းသမီး ရဲအရာရိွ)။

ကြၽနမ္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႕အႀကဳံအရ ဘက္
လုိက္မႈကုိကြၽနမ္မႀကဳံေတြ႕ဖူးဘူး။ ဒါေပမ့ဲ 
သူတို႔  (အမ် ိဳ းသားရဲအရာရိွမ်ား) ကုိေတာ ့
သူတို႔ လုပ္တ့ဲအတုိင္း ကြၽနမ္လုပ္ႏုိင္တယ္၊ 
အမ် ိဳ းသမီးရဲအရာရိွ တစ္ဦးအျဖစ္ထုိက္ 
တနတ္ယ္ဆုိတာ သက္ေသျပဖို႔  ကြၽနမ္ကုိယ္ 
ကြၽနမ္စိနေ္ခၚ ခ့ဲတယ္။ ဒီဟာကခက္ခဲပါတယ္ 
(ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ အမ် ိဳ းသမီး 
ရဲအရာရိွ)။

အရာရွိမ်ားမၾကာခဏေျပာဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီးေတြ တန္းတူရဲအရာရွိမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ယေန႔ေခတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ရွိ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လုံးဝမကိုက္ညီေသာ 
အလုပ္အကိုင္ မရွိေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ျပသေနသည္။ 
ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းရာတြင္ ရဲအရာရွိေကာင္းတစ္ဦး၏ 
ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအျဖစ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သန္မာ 
မႈ၊ လ်င္ျမန္မႈကို ေျဖၾကားသူမရွိပါ။  သို႔ေသာ္လည္း 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း 
မ်ားကို ရႈတ္ခ်သည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ဝိေသသ လကၡဏာမ်ားကို က်ား/မခြဲျခားသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕  
ေဆြးေႏြးျခင္းတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္  
ေကာင္း အေၾကာင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ အရာရွိတစ္ဦး 
ေျပာဆိုသည္မွာ “အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြက ေယာက္်ား 
ဆန္တယ္၊ အမ်ိဳးသားေတြလိုျဖစ္တယ္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ျမန္တယ္။” ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျမန္ျခင္းသည္ အမ်ိဳး 
သားေတြရဲ႕ ပင္ကိုအရည္အခ်င္းအျဖစ္ သာမာန္ 
အားျဖင့္ သိျမင္နားလည္ထားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေန 
သည္။

စံျပရဲအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ရန္ မည္သည့္အရာမ်ားျပဳလုပ္ 
ေပးသနည္းဟု ေမးေသာအခါတြင္ ဤသုေတသန 
တြင္ ပါဝင္ခဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိအေတာ္မ်ားမ်ား 
က က်ယ္ျပန႔္ေသာ က်ား/မ လိင္ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိ 
ေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ဂုဏ္သမာဓ ိ
ရွိျခင္းကို အေလးထား ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ စကၤာပူရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္ အမ်ိဳးသမီး 
ရဲအရာရွိတစ္ဦးေျပာဆိုသည္မွာ -

သမာဓိႏွင့္ ရဲစြမ္းသတိၱတို႔ လုိ မွနက္နေ္သာ 
တနဖုိ္းမ်ား ရိွျခင္း၏ အေျခခံလကၡဏာမ်ား 
က အဓိကက်တ့ဲ အေျခခံေတြျဖစ္တယ္လို႔ 
ကြၽနမ္ထင္တယ္။ အ့ဲဒီအဓိကက်တ့ဲ အေျခခံ 
ေတြက ေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႔  ကြၽနမ္မထင္ 
ဘူး။ ဤက့ဲသို႔ ေသာ ပင္ကုိယ္အရည္အေသြး 
လကၡဏာမ်ားကုိ ၾကည့္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ 
ကြၽမ္းက်င္မႈကေတာ ့ အၿမဲတမ္း ေျပာင္းလဲ 
ေနမယ္။ အမ် ိဳ းသမီးေတြမွာလည္း တူညီ  
ေသာ စြမ္းရည္ရိွၿပီး အခ် ိဳ ႕ေသာအလုပ္ 
အကုိင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ဖို႔  ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေပးႏုိင္ပါတယ္။

 
ဤအခ်က္သည္ ယေန႔ေခတ္ ရဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၏ တန္ဖိုးထားေသာလကၡဏာ အမ်ိဳးအစားတြင္ 
ေခတ္သစ္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေရးသည္ ၎၏
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ ျပည့္စုံေစသည္ကို 
က်ယ္ျပန႔္ေသာအျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္ျခင္းလည္းပါဝင္သည္ 
ကို ေဖာ္ၫႊန္းသည္။
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ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမွ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ 
ေတြ႕ရွိမႈတစ္ခုမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာတြင္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားႏွင့္ ျခားနားေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တူညီ  
ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ တန္းတူျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုၾက 
ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 
တစ္ခုအရ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားက ရဲေအဂ်င္စီမ်ား 
အတြင္းရွိ က်ား/မေရးရာက႑ာမ်ားႏွင့္ သမား႐ိုးက် 
အစြဲမ်ားတို႔ကို ၇၁ ေဖာ္ျပရာတြင္ သူတုိ႔တြင္ မေရာရာ  
ေသာ သိျမင္နားလည္မႈအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေရးပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ကို  
ႏိုင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕  
ျခင္း၊ ခ်ဥ္ကပ္လြယ္ျခင္း၊ ေစ့စပ္တိက်ျခင္းႏွင့္ စိတ္ 
ရွည္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ယူေဆာင္ေပး 
ႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  အခ်ိဳ႕ေသာအရာရွိမ်ား 
သည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံ 
ခန႔္ခြဲေရးက႑ာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဆင္ေျပ 
ေခ်ာမြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္၊  ဤပင္ကိုယ္အရည္ 
အခ်င္းမ်ားကို တရားမွ်တမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳ 
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပင္ကိုယ္ဝိေသသလကၡဏာမ်ားသည္ “အထူးကြၽမ္း 
က်င္မႈ” အျဖစ္ သေဘာသက္ေရာက္သည္။ ဤ 

အခ်က္၏ အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာ အကယ္၍ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ “အထူးကြၽမ္းက်င္ေသာ”  အမ်ိဳး 
သမီးစြမ္းရည္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူထားသည့္အရာ 
အျဖစ္မဟုတ္ဘဲ ပင္ကိုယ္ အရည္အေသြးအျဖစ္ 
ရႈျမင္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ထပ္ေဆာင္း 
ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႔  
ျမင္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္း 
ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရန္ ေလ်ာ့ 
နည္းသြားႏိုင္သည္။ အမွန္တြင္ ဤအခ်က္သည္ 
ထိုင္းေတာ္၀င္ရဲအရာရွိေလာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကား  
ေရးေက်ာင္း၏ ေလးႏွစ္ၾကားသည့္ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကား ေရးေက်ာင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတက္  
ေရာက္ျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းခဲ႔ျခင္းအတြက္  ေျဖရွင္းခ်က္ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။၇၂

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အရာရွိမ်ားအားသူတို႔၏ ရဲလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈတြင္ 
သူတို႔၏ ဂုဏ္အယူဆုံးေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေမးျမန္းေသာအခါ အရာရွိမ်ားက က်ား/မေရးရာ 
က႑ာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မာန္မာနႏွင့္ စိတ္  
ေက်နပ္မႈကို သာဓက အနည္းငယ္ျဖင့္သာေဖာ္ျပ 
သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
မ်ားျပားလွေသာ ထိန္းထိန္းၾကပ္မတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ 
တာဝန္မ်ား၊  ေခါင္းေဆာင္မႈ က႑ာမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ 
စပ္သည့္ သူတို႔၏စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို မီးေမာင္းထိုးျပ 
သည့္ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ 
သည္။

ဥပမာမ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံအဝွမ္းမွ အမ်ိဳး 
သမီးရဲအရာရွိမ်ားတင္ျပခ်က္တြင္ သူတို႔၏ ဂုဏ္အ 
ယူဆုံးေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ကုန္ကူးသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ကီလိုဂရမ္ ၆၀၀ 

orm"dESihf &JpGrf;owÅdwdkYvdk 

rSefuefaomwefzdk;rsm; 

&Sdjcif;\ tajccH 
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ေက်ာ္ရွိ တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ား သိမ္းဆည္းေသာ 
စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္ အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ 
အတြက္ ဆုတံဆိပ္ရရွိျခင္း၊ ယာဥ္စည္းကမး္ ထိန္း 
သိမ္းေရးတြင္  ပထမဦးဆုံး အမ်ိဳးသမီးေခါင္း 
ေဆာင္ျဖစ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈစုံစမ္းေထာက္လွမ္း
ျခင္း အတြက္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိျခင္း၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ 
ေနထိုင္သူမ်ားကို လူေမွာင္ခိုကူးေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ 
အေရးယူႏိုင္ခဲ႔သည့္ စုံးစမ္းေထာက္လွမ္းေရး တစ္ခု 
ကို ဦးေဆာင္ျခင္း၊ အတြင္းလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၏ ဦး 
ေဆာင္သူျဖစ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ 
ျခင္း၊ အလုပ္အတြက္ အျခားေသာ ေဒသမ်ား 
သို႔တစ္ဦးတည္ ခရီးထြက္ျခင္း၊ အေႂကြေစ့အတုမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သန္းခ်ီေသာ ေဒၚလာကိုကိုင္တြယ္
သည့္စီမံကိန္းမ်ားကို စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းတို႔ပါ 
ဝင္ သည္။

ဤျခားနားခ်က္သည္ အေရးႀကီးသည္ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္  အမ်ိဳးသားမ်ား 
မွ သူတို႔အားခြဲျခားသည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို 
အသားေပးျခင္းျဖင့္ “အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ရဲလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ 
စြာ က်ား/မခြဲျခားထားသည္ကို” သူတုိ႔သိျမင္နား 
လည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္လည္း သုေတသန 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေကာင္း ေျဖၾကားႏိုင္သည္။ 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေၾကာင္း 
ျပသသည့္ ဥပမာ အမ်ားအျပားရွိ ေသာ္လည္း အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအားသူတို႔၏ ဂုဏ္အယူရဆုံး ေအာင္ျမင္မႈ 
မ်ားကို ေမးျမန္းသည့္ အခ်ိန္မ်ားအေၾကာင္းသာ  
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၇၃

ထိုရလဒ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ မ်ားသည္ သူတို႔ 
စြမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အလုပ္၏ က်ယ္ျပန္႔မႈ၊ သူတို႔၏ 
ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း တို႔အတြက္ 
ထိုက္သင့္ေသာအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို မရရွိၾကပါ။ 
၎သည္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပင္ကိုယ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း 
မ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းကုိ  အေထာက္ အပံ့ျပဳေပးႏုိင္မည့္ 
ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခန္႔အပ္ျခင္း အေလ့အထ 
မ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိၿပီး အမွန္တြင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္တြင္ 
သူတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံခန႔္ 
ခြဲသူမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်ယ္ျပန႔္ေသာ လုပ္ 
ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ 
မျပဳပဲ ထိန္ခ်န္ထားမႈမ်ား ရွိႏုိင္ သည္။ ၇၄
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tjynfjynfqkdif&m
၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္၊ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပိုမိုတက္ႂကြၿပီး ဦးေဆာင္မႈက႑ာမ်ားတြင္ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ျငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတို႔ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ 
လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကို ပံ့ပိုးေပးေသာ ႏိုင္ငံတကာမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ထပ္မံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ -

• ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ၁၈၂၀ (၂၀၀၉)၊ ၁၈၈၈ (၂၀၀၉)၊ ၁၈၈၉ (၂၀၁၀)၊ & 
၁၉၆၀ (၂၀၁၁)၊ ၂၁၀၆ (၂၀၁၃)၊ ၂၁၂၂ (၂၀၁၃)၊ ၂၂၄၂ (၂၀၁၅)၊ ၂၄၆၇ (၂၀၁၉) ႏွင့္ ၂၄၉၃ (၂၀၁၉)

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပုံစံမ်ားအားလုံး ရွင္းလင္းပေပ်ာက္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္  
(CEDAW)

• ၁၉၉၅ ေဘက်င္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လမ္းစဥ္
• ေရရွည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား  (SDG) ၁၇ခ်က္အပါအဝင္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ၂၀၃၀ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္ -

• SDG ၅ - က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား 
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

• SDG ၁၆ - ၿငိမ္ခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ခိုင္မာေသာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား 

က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ ထိရွလြယ္ေသာ လုံၿခဳံေရးက႑ာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျမႇင့္တင္ 
ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
တိုင္းျပည္မ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ကမာၻ႔စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္အေရးႀကီးသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ 
ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို လက္ခံျခင္းႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းသည္ မေျပမျပစ္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ေသာလည္း ႏိုင္ငံအဆင့္ အေကာင္ ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ သူမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ အေပၚမူ 
တည္သည္။  ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မတူညီကြဲျပားမႈအဆင့္ အားျဖင့္ ေဒသတစ္လႊား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ 
နည္းစနစ္မ်ားသည္  ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတို႔ကို အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ၄င္း
သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အမ်ားဆႏၵ ရယူျခင္းႏွင့္ ကတိက၀တ္ျပဳျခင္းမ်ား အတြက္ ေႏွးေကြးႏိုင္သည္ 
သို႔မဟုတ္ႏွစ္ခုလုံးျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစႏိုင္သည္။

a'owGif;qdkif&m
မတူညီကြဲျပားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံပါဝင္ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အာဆီယံ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ေသာ အာဆီယံ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ရွာေဖြရန္ႏွင့္ တူညီေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို အတူတကြေျဖရွင္းရန္၊ ၂၀၂၅၇၅ အာဆီယံႏိုင္ငံေရးလုံၿခဳံေရး 
အသိုင္းအဝန္း အေသးစိတ္ပုံစံအားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။  စုေပါင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ တား 
ဆီးႏွိမ္နင္းေရး တြင္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေဒသဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားအာဆီယံတြင္ အေျမာက္အျမားရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ “အာဆီယံအတြင္း အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္” ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎သည္ က်ား/
မေရးရာ ရႈေထာင္ေပါင္းစည္းမႈကို တြန္းအားေပးျခင္း၊ အျခားေသာလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ျခင္းက႑ာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပထမဦးဆုံး တုံ႔ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔အား ရည္ၫႊန္းသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး အစီ 
အစဥ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေရးကို အတည္ျပဳသည့္ ပူးတြဲတရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ 
“က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အာရွပစိဖိတ္ေၾကျငာခ်က္ 
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ပုဒ္မ ၂၂(က)၊ ေပက်င္း+၂၅ သုံသပ္ခ်က္”၇၆က ႏိုင္ငံတြင္းေဒသခြဲအလိုက္၊ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ႏွင့္  
ႏိုင္ငံတကာအလိုက္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လုံၿခဳံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို 
အရွိန္ျမႇင့္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

 အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ  
ကတိကဝတ္မ်ားမွာ -  

• အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ထႂကြျခင္းတို႔ကို တုံ႔ျပန္ရန္ မနီလာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ  အာဆီယံေဒသတြင္း ေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္
• ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ  ပေပ်ာက္ေရး အာဆီယံေဒသတြင္း ေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္
• အာဆီယံအသိုင္းအဝန္း ၂၀၂၅ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္တိုင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္  က်ား/မေရးရာတုံ႔ျပန္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ အာဆီယံ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အာဆီယံ ေၾကျငာခ်က္
• အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ 

ဟႏြိဳင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
• အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ၂၀၁၂

EdkifiHwGif;qdkif&m
ဤေလ့လာမႈအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ သေဘာတူ 
ညီခ်က္မ်ားကို သိရွိမႈနည္းပါးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ အျခားေသာအာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခတ္ေရစီး  
ေၾကာင္းႏွင့္အညီ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ဩဇာလြမ္းမိုးမႈ 
တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္းတစ္ခုတြင္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ 
တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုမွ်မက အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားက 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ပုံမွန္ေဆြးေႏြးမႈအေၾကာင္းအရာ
မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ေအဂ်င္စီ အတြက္ သီးသန႔္ေဆာင္႐ြက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အထူးသက္ေရာက္မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရႏိုင္သည္။ 

အာဆီယံ ႏွစ္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အေသးစိတ္ မတူညီၾကေသာ 
အဆင့္မ်ားရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္မ်ား ရွိသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ 
ထိုအစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲသည့္ ပထမဆုံးေသာ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။  လက္ရွိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မွ ၂၀၂၂ 
ခုႏွစ္ထိ အစီအစဥ္သည္ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန႔္ေသာ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း(ႏွင့္ စစ္တပ္)တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း၊ ပါဝင္ျခင္း၊ ရာထူးအဆင့္အတန္းႏွင့္ ေခါင္း  
ေဆာင္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္က်ေသာေရးဆြဲခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ျပည္တြင္းတြင္သာမက ျပည္ပအပါအဝင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ က႑ာ၊ အေရအတြက္၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ တိုးတက္ရန္အတြက္ 
ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အခန္း ၁ က မီးေမာင္းထိုး ျပလ်က္ရွိသည္။
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အခနး္ ၁။  
အမ် ိဳ းသမီးမ်ား၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ၂၀၁၇-၂၀၂၂ ဖိလစ္ပုိင္ အမ် ိဳ းသားလုပ္ငနး္ 
ေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္
 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမွတ္ ၅- လံုၿခဳံေရးအခနး္က႑ာတြင္အမ် ိဳ းသမီးမ်ား၏က႑ႏွင့္ 
အဆင့္အတနး္တုိးျမွင့္ျခင္း။ ၇၇

၅.၁။ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း၊ 
တာဝန္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ သက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ ျပဳလုပ္ထားေသာ  မူဝါဒႏွင့္  
ျပည့္စုံက်ယ္ျပန႔္ၿပီး အစီအစဥ္က်ေသာ တည္ေဆာက္ပံု
 
၅.၂။ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လုံၿခဳံေရးအခန္းက႑ာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ အျမင့္ဆုံး 
ရရွိေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္း။ 

၅.၃။ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ 
အေရအတြက္ တိုးမ်ားလာျခင္း။

၅.၄။ အရပ္ဖက္စစ္ဖက္ဆိုင္ရာစစ္ဆင္ေရးမ်ား (CMO)ႏွင့္ လူထုႏွင့္ရဲ ဆက္ဆံေရး (CPR)တြင္ 
ဦးေဆာင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္း။

၅.၅။   က်ား/မေရးရာ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္ အေျချပဳသည့္အၾကမ္းဖက္မႈ 
(SGBV) ႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း၊ ႏွင့္ WPS တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
အစိုးရအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (ဥပမာ - ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းတပ္ဖြဲ႔၊ 
အာဆီယံႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စသည္ျဖင့္)တြင္ ပါဝင္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ျခင္း။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ရွိ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို အထူး တားျမစ္ 
သည့္ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန႔္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ လုပ္  
ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ 
အေလ့အထမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
ဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက္လည္း ေဖာ္ျပထားသည့ ္
(အခန္း  -၂။)

အခနး္ ၂။  
အမ် ိဳ းသမီးမ်ားဆုိင္ရာ  MAGNA CARTA  ဥပေဒ ၂၀၀၉ (R.A. ၉၇၁၀) ၇၈

အခနး္ ၁.၅။ စစ္တပ္တြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား – အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တိုက္ခိုက္ေရး 
ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရးမဟုတ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
စီမံခန႔္ခြဲေရးတာဝန္မ်ားထက္ တိုက္ခိုက္ေရး၊ လုံၿခဳံေရးတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္  
ေျမျပင္စစ္ဆင္ေရး စသည္တို႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တားျမစ္သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို  
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔အပါအဝင္ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ အလားတူ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ျခင္းတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏုိင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္  
ေသာေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သူတို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အရည္အေသြးေပၚမူတည္၍ လစာတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အပိုေဆာင္းလုပ္ခႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ ႏွင့္ 
ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ ရာထူးတိုးျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္ထူးခံႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
စစ္တပ္တြင္းရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိဳးသား ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိဳး 
သားရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
ဖြဲ႕စည္းျခင္း အက္ဥပေဒဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည့္ 
သမၼတအက္ ဥပေဒ ၈၅၅၁ အရ အမ်ိဳးသမီး ရဲေမ 
မ်ားအတြက္ ခြဲတမ္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထားရွိသည္။၇၉ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕ တုိ႔ မွ ခြဲတမ္း ကို၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ 
ေပးရန္ ေတာင္းဆို ထားသည္မ်ားလည္းရွိသည္။၈၀

အင္ဒိုနီးရွားသည္ “၂၀၁၄-၂၀၁၉ လူမႈေရးပဋိပကၡျဖစ္ 
စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း” ဆိုင္ 
ရာ သမၼတအမိန႔္ေၾကျငာစာ (နံပါတ္ ၁၈)အရ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ား 
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ိဳးသားမူေဘာင္တစ္ခု 
ရွိသည့္ ေဒသတြင္း ဒုတိယေျမာက္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။၈၁ 
ထိုအမိန႔္ေၾကျငာစာတြင္ တည္ၿငိမ္ေရးကာလရွိ တား 
ဆီးႏွိမ္နင္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားထက္ “လူမႈေရးပဋိ 
ပကၡ”ျဖစ္စဥ္ကာလရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ာ 
မ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅မွ ၎၏ကတိကဝတ္ကို ထပ္  
ေလာင္းအတည္ျပဳၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၄၉၃ (၂၀၁၉)
ကို တညီတၫြတ္တည္း လက္ခံအတည္ျပဳလိုက္ 
သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ အာဆီယံ ကိုယ္စားလွယ္က 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ မွ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အထိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
အစီအမံမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ ေနသည္ဟု တင္ျပ 
ထားသည္။ ၈၂
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ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရဲေအဂ်င္စီမ်ား၏ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ထားေသာ က်ား/မ 
တန္းတူညီမွ်မႈ မူဝါဒမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မတူကြဲ 
ျပားမႈ အမ်ားအျပားရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ခိုင္မာေသာ အဆင့္ျမင့္မားသည့္ ေထာက္ခံမႈမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း  လက္ခံ က်င့္သုံးထားေသာလုပ္ငန္း  

aumif;aom tavhtx rsm;
ကေမာၻဒီးယား အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ က်ား/မ တန္း 
တူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 
မ်ားထားရွိၿပီးက်ား/မေရးရာ ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ကို 
လည္း ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသမီး 
ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား အမ်ိဳးသမီး 
ေကာင္စီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၅-ႏွစ္တာ ေဆာင္႐ြက္ 
ေရးစီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ၈၃ ထို႔အျပင္ 
အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးႏွိမ္ 
နင္းေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္ ၂
၊ နည္း ဗ်ဴဟာနယ္ပယ္ ၂ တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို 
ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္ႏွင့္ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ 
ရလဒ္မ်ား၊ ၫႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၫႊန္းကိန္းတစ္ခုထဲ 
တြင္အမ်ိဳးသမီး အရာရွိ လူသစ္စုေဆာင္းမႈကို တိုး 
ျမႇင့္ရန္ အထူးရည္ ၫႊန္း ထားသည္။၈၄ အေထြေထြ 
ေကာ္မရွင္နာတြင္ လည္း က်ား/မေရးရာ အေျချပဳ 
သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း 
ရန္ က်ား/မေရးရာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ႏွင့္ အညီ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တစ္ခုလည္းရွိသည္။ ၈၅

သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားကို တင္ျပေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားတြင္ ကေမာၻဒီးယား အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ 
တစ္ခုလုံးကို အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ား ၈ရာခိုင္ ႏႈန္း 
ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ၂၀၁၈ 
ကေမာၻဒီးယား အမ်ိဳးသမီးေကာင္စီ အစီရင္ခံစာတြင္ 
၂၄ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေခၚယူ စုေဆာင္းထားသည့္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ အသစ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ျခင္းကို တိုးျမႇင့္သည့္ႀကိဳးပမ္းမႈကို ထင္ဟပ္ေစ 
သည္။၈၆ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဌာနမွ 
ရားထူးျမင့္ အမ်ိဳးသား ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ကေမာၻဒီး 
ယားရဲတပ္ဖြဲ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးတြင္ အရာရွိမ်ား 
အားလုံး၏ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အား အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းေျပာသည္။ ခိုင္မာေသာ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခုသည္ အမ်ိဳးသမီး လူသစ္စု 
ေဆာင္းျခင္း၏ လမ္းေၾကာင္းသစ္ တိုးတက္ လာျခင္း 
ကို အေျချပဳထားသည္။

P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G

tmqD,HEdkifiHwGif wnfNidrfaom trsdK;orD;&Jar 

rsm;ta& twGuf wdk;wufrI&SdaepOf þokawoe 

twGuf awGhqkHar;jref;cJhonfU trsdK;orD;&Jt&m&Sd 

rsm;onf wdk;wufrIudk w&m;0ifBudK;yrf;rIrsm;

tmqD,HEdkifiH&Sd wm;qD;ESdrfeif; 

a&;tzGJUtpnf;rsm;\ 

usm;^rwef;wlnDrQrIESihf 
wm;qD;ESdrfeif;a&; qdkif&m udkifwG,frI  

enf;vrf;rsm;ESihf wkHYjyefaqmif½GufrIrsm; 

ေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
အား အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ သို႔မဟုတ္ ကတိကဝတ္ ကန႔္ 
သတ္ ခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အရာမ်ား 
တြင္ အကန႔္အသတ္ရွိေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ 
ေသာ ေဒသအလိုက္  အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ရွိသည္။
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အင္ဒိုနီးရွား အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တိုးျမႇင့္ေစေရး 
ညီလာခံကို လက္ခံက်င္းပရန္ ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ 
သူတို႔၏ခိုင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျပသခဲ့သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ “အမ်ိဳးသမီးရဲတပ္ 
ဖြဲ႕မ်ား အားေကာင္းလာေစျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္  
ျမွင့္တင္ျခင္း”၈၇ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
ေဒသဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးရဲတပ္ဖြဲ႕ ညီလာခံကုိ အိမ္ရွင္ 
အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ခုႏွစ္တြင္လည္း 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးရဲတပ္ဖြဲ႕ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံကို 
လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး “ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေရး၏ 
ဗဟိုအဆင့္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား” ၈၈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
သုံးရက္ ၾကာက်င္းပမည့္ အခမ္းအနားတြင္ ကမာၻ 
အရပ္ရပ္မွ အမ်ိဳးသမီးရဲေမေပါင္း ၁,၀၀၀ခန႔္္ 
ယိုဂ်ာကာတာသို႔ လာေရာက္ ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤကဲ့သို႔ေသာ ထင္ရွားေသာ အခမ္းအနားမ်ားသည္ 
အစီအစဥ္မ်ား ေရဆြဲက်င္းပရန္အတြက္ အေရးပါ  
ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္ေသာ  
ေၾကာင့္ ရာထူးက႑ ျမင့္မားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ 
ကတိကဝတ္ျပဳမႈ တုိ႔လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎
သည္အာရွတြင္ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္က်င္းပသည့္ 
အေရးပါထင္ရွား ေသာ ညီ လာခံတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္ေသာအမ်ိဳးသမီးရဲေမ 
မ်ား အေရကအတြက္ တိုးတက္မႈရွိေနစဥ္ ဤသုေတ 
သနအတြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး 
ရဲအရာရွိမ်ားသည္ တိုးတက္မႈကို တရားဝင္ႀကိဳးပမ္း 
မႈမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအေျချပဳသည့္ မူဝါဒ 
မ်ားအား ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ အေကာင္ထည္ေဖာ ္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိတစ္ 
ဦးက အမ်ိဳးသမီးမ်ားရယူသိမ္းပိုက္ ထားသည့္အႀကီး
တန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးရာထူးမ်ား ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိရန္ 
ခိုင္မာေသာတြန္းအားေပးမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ 
သည္။

ယေနထိ့ အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွမ်ားမွာ၁၃ ရာခုိင္ 
ႏႈနး္မွ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈနး္ထိရိွပါ တယ္၊ ဒါက  
ေကာင္းတ့ဲ ပမာဏတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္၊ အမ် ိဳ း 
သမီး အထက္တနး္ အရာရိွေတြ ကပုိမ်ားပါ 
တယ္၊ အထက္ တနး္ရဲအရာရိွေတြရ့ဲ ၂၁ရာခုိင္ 
ႏႈနး္ခန ့ထိ္ ရိွပါတယ္။ ကြၽနမ္တို႔  ၃၀ရာခုိင္ ႏႈနး္ 
ထိ ရခ်င္တယ္အ့ဲဒါ ႏုိင္ငံေတာရဲ္႕ ဦးတညခ္်က္ 
လညး္ ျဖစ္တယ္။ ကြၽနမ္တို႔  ေခါင္းေဆာင္ 
ပုိင္းေတြလညး္ ဒီရညမွ္နး္ ခ်က္ကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္ 
ဖို႔  ပ့ံပုိးကူ ညေီပးမယ္လို႔  ေမွ်ာလ္င့္ပါ တယ္။ 
ကြၽနမ္တို႔  ဒီထက္ ပုိျမင့္တ့ဲ အဆင့္ ရာထူးေတြ 
ရရိွဖို႔  ေမွ်ာ ္လင့္ ပါတယ္။

 အျခားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆို
င္ရာအေလ့အထမ်ားအတြက္ ဥပမာမ်ားတြင္ 
လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္ တစ္သမၼတႏိုင္ငံ ႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္  ႏိုင္ငံတို႔ရွိ အမ်ိဳးသမီးသမဂၢမ်ား၏ 
အခန္း က႑ာမ်ား တည္တံ့ေစျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုး 
ကူညီေပးျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ 
သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ တရားဝင္ နည္း 
စနစ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ျပဳလုပ္ထာ  
ေပးၿပီး မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်  
ျခင္းတြင္ ပါဝင္ထည့္သြင္းထား ေသာေၾကာင့္  
အက်ိဳးျပဳေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
၏ အက်ိဳးစီပြားတိုး တက္ျခင္းအတြက္ ခိုင္မာ  
ေသာအမ်ိဳးသမီး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အခ်င္း 
ခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ 
ကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း  
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ား ဖလွယ္ 
ႏိုင္ရန္ အစည္းအေဝးက်င္းပ ေပးျခင္းတို႔ကိ ု
ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္း၏ 
သတ္မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို ေအာက္ပါရွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
မ်ား အခန္း က႑တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။။

pdefac:rIrsm;  
 
အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားတြင္ ေအာင္ 
ျမင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ အဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာတုံ႔ျပန္မႈ 
မ်ား ႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ႀကိဳး 
ပမ္းအားထုတ္မႈတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈကို 
အျပည့္အဝလက္မခံႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ Mindanao 
ရွိ Bangsamoro မြတ္ဆလင္မ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရွိေဒသတြင္ ကုလသမဂၢ၏ က်ား/မတန္းတူညီမွ်  
ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ကုလ 
သမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ 
အစည္းတို႔ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳေသာ ေဆြးေႏြးညႇိ ႏႈိ
င္းပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိတစ္ဦးက ဖိလစ္ပိုင္ 
အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
ဖြဲ႕စည္းျခင္း အက္ဥပေဒ ၁၉၉၈၊ ၈၉ အခန္း ၅၈တြင္ 
မီးေမာင္းထိုးျပထားေသာ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းခြဲတမ္းသည္ 
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အမ်ိဳးသမီး လူသစ္စုေဆာင္းမႈ 
အတြက္ အမ်ားဆုံးအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္ဟု  
ေျပာဆိုခဲ့သည္(ဇယား ၃ကိုၾကည့္ပါ)။ 

ဤအျမင့္ဆုံး ခြဲတမ္းသည္ လတ္တေလာ Magna 
Carta of Women 2009 မွ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ခြဲတမ္းကို အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ 
အနည္းငယ္စီသာ တိုးျမႇင့္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္စည္း
႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲတက္  

ေရာက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကဆိုပါသည္။ 
သတ္မွတ္ခြဲတမ္းအား ၂၀% တိုးျမႇင့္ရန္ ဥပေဒေရး 
ဆြဲရန္အတြက္ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ 
စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္မႈသည္လည္း ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရ  
ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၂၀% ခြဲတမ္းကို 
လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးေနၿပီျဖစ္သည္။ ၉၀ မည္သို႔ပင္ 
ဆိုေစကာမူ ၎ခြဲတမ္းသည္ အမ်ိဳးသမီးေလွ်ာက္ 
ထားသူမ်ားတြက္ အျမင့္ဆုံး ပမာဏအျဖစ္ ရွိေန 
ဆဲပင္ျဖစ္သည္။

မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ရွိေနေသာ 
အဖြဲ႕အစည္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ မူဝါဒအေကာင္ 
အထည္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ရွိေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈ 
အတိုင္းအတာသည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပိုမိုႀကီးမ်ား 
ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဥပမာအား  
ျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ကေမာၻဒီးယာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ 
သည္ က်ား/မျပႆနာမ်ားႏွင့္ က်ား/မတန္းတူညီမွ် 
ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္တစ္ခု ရွိေနႏွင့ ္
ၿပီးသား ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ က်ား/မဆိုင္ရာသင္တန္း 
မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သာ 
ပို၍ သင့္ေတာ္သည္ဟူေသာ အျမင္ရွိေနေသး  
ေၾကာင္း ဤေလ့ လာမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားမွ ဆိုပါသည္။ ကေမာၻဒီးယားမွ ရာထူးျမင့္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ၊ မန္ေန 
ဂ်ာမ်ားသည္လည္း က်ား/မတန္းတူဆက္ဆံေရး 
သင္တန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔  
ႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္အပ္ေပ 
သည္။ အလားတူပင္ လာအိုဒီမိုဂရက္တစ္ျပည္သူ႔ 
သမၼတႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးသမဂၢအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားမွ 
က်ား/မတန္းတူ အခြင့္အေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား 
က်င္းပရာ တြင္ အမ်ိဳးသားအရာရွိမ်ား၏ ပါဝင္မႈမွာ မူ 
နည္းပါးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထိုႏိုင္ငံတြင္ အုပ္စ ု
လိုက္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရာထူးျမင့္ေသာ 
အမ်ိဳးသား အရာရွိမ်ားသည္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ 
က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈသင္တန္း ရရွိမည္ဆိုပါက 
အလြန္အက်ိဳးရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အငယ္တန္း 
အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးက အႀကံျပဳပါသည္။
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ဤအျမင့္ဆုံး ခြဲတမ္းသည္ လတ္တေလာ Magna 
Carta of Women 2009 မွ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ခြဲတမ္းကို အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ 
အနည္းငယ္စီသာ တုိးျမႇင့္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္စည္း႐ုံး
လႈံ႕ေဆာ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲတက္ေရာက္
ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဆိုပါသည္။ သတ္မွတ္ခြဲ 
တမ္းအား ၂၀% တိုးျမႇင့္ရန္ ဥပေဒေရးဆြဲရန္အတြက္ 
လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္မႈ 
သည္လည္း ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိသာ 
ထင္ရွားေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသ 
မ်ားတြင္ ၂၀% ခြဲတမ္းကို လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးေနၿပီ  
ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎ခြဲတမ္းသည္ 
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အခနး္ ၃။  
၁၉၉၈ခုႏွစ္ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ အမ် ိဳ းသားရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အက္ဥပေဒ  
ျပနလ္ည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း အက္ဥပေဒလံုၿခဳံေရးအခနး္က႑ာတြင္အမ် ိဳ းသမီးမ်ား၏က႑ႏွင့္ 
အဆင့္အတနး္တုိးျမွင့္ျခင္း။

ရဲဌာနအားလံုးတြင္ အမ် ိဳ းသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာဖနတီ္းေပးျခင္း ႏွင့္ က်ား/မေရးရာအသိအျမင္ 
ရိွေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ျခင္း

ပုဒ္မ ၅၇၊ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား - အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ျဖဴစင္မႈကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ 
အျခားအလားတူျပစ္မႈမ်ားအား စီမံႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဂ႐ုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလုံးမွ ရဲစခန္းမ်ား 
အားလုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြက္ ေနရာဖန္တီးေပးျခင္းကို PNP မွေဆာင္႐ြက္ရမည္။ အကယ္၍ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ ရဲေမ မရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ဤဥပေဒ အတည္ျပဳသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ အတိုင္းလိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ႏွစ္ (၂) ႏွစ္ အခ်ိန္ရွိသည္။

ပုဒ္မ ၅၈၊ ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဦးစားေပးျခင္း - လာမည့္ ငါး (၅) ႏွစ္အတြင္း၊ PNP 
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား ဦးစားေပးကာ စုေဆာင္းေခၚယူၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္။ ေဖၚျပပါလိုအပ္ခ်က္ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္၊ PNP သည္ ဝန္ထမ္းေခၚယူစုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ႏွင့္ ပညာေပး 
ျခင္းအတြက္ ၎င္း၏ႏွစ္စဥ္ ခြဲတမ္းမွ တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၀%)ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
လ်ာထားသတ္မွတ္ထားရွိရမည္။

ပုဒ္မ ၅၉၊ က်ား/မေရးရာ အသိအျမင္ရွိျခင္းအစီအစဥ္ - PNP တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္တန္းတူ 
အခြင့္အေရးရရွိေစရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ျခင္းတစ္ခုတည္းသာမကဘဲ အလုပ္ခြင္တြင္ ထိပါး 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈအား ကာကြယ္တားဆီးေရး ႏွင့္ က်ား/မတို႔၏ သေဘာသဘာဝအေပၚ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကိုတားဆီးေရးတို႔ ပါဝင္သည့္ က်ား/မေရး ရာ 
အသိအျမင္ရွိျခင္းအစီအစဥ္ကို ဤဥပေဒအတည္ျပဳသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ ကိုးဆယ္ (၉၀)အတြင္း  
ေကာ္မီရွင္မွ ေရးဆြဲရမည္။

cdkifrmaomtrsdK;orD;  

toif;tzGJhrsm;onf 

tcsif;csif;yHhydk;ulnDay;jcif;? 

acgif;aqmifrIpGrf;&nfudk  

avhusihf oifMum;Edkif&ef 

tcGihftvrf;jyKvkyfay;jcif;ESihf 

tawG;tjrifrsm;zvS,fEdkif&ef 

အမ်ိဳးသမီးေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြက္ အျမင့္ဆုံး ပမာ 
ဏအျဖစ္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ရွိေနေသာ 
အဖြဲ႕အစည္း၏စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ မူဝါဒအေကာင္အ 
ထည္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ရွိေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈအ 
တိုင္းအတာသည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပိုမိုႀကီးမ်ား  
ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဆိုရေသာ္ ကေမာၻဒီးယာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ 
က်ား/မျပႆနာမ်ားႏွင့္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးအ 
တြက္ ေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္တစ္ခု ရွိေနႏွင့္ၿပီးသား 
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ က်ား/မဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားသည္  
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သာ ပို၍ သင့္  
ေတာ္သည္ဟူေသာ အျမင္ရွိေနေသးေၾကာင္း ဤေလ့ 
လာမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ဆိုပါသည္။ 
ကေမာၻဒီးယားမွ ရာထူးျမင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ 
တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္လည္း 
က်ား/မတန္းတူဆက္ဆံေရး သင္တန္းမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ ႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ျဖစ္  
ေၾကာင္း သတိခ်ပ္အပ္ေပသည္။ အလားတူပင္ 
လာအိုဒီမိုဂရက္တစ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးသမဂၢအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားမွ က်ား/မတန္းတူအခြင့္ 
အေရး အတြက္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပရာတြင္ အမ်ိဳး 
သားအရာရွိမ်ား၏ ပါဝင္မႈမွာမူ နည္းပါးေၾကာင္းေတြ႕ 
ရသည္။ ထိုႏိုင္ငံတြင္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာ
တြင္ ရာထူးျမင့္ေသာ အမ်ိဳးသားအရာရွိမ်ားသည္ 
လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈသင္တန္း 
ရရွိမည္ဆိုပါက အလြန္အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
အငယ္တန္း အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးက အႀကံျပဳပါ 
သည္။
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 7 .1/ tmqD,HEdkifiHrsm;wGif 
trsdK;orD;rsm; Oya'pdk;rdk;a&; 
at*sifpDrsm;wGif yl;aygif;yg0ifjcif; 
taMumif;&if;rsm;

ဤေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံအားလံုးမွ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အရာရွိမ်ားျဖစ္လာရန္ 
၎င္း တို႔၏  အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈ
အေပၚ ဂုဏ္ယူေၾကာင္းထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္  မိမိ၏ကိုယ္ 
ပိုင္ ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္ ျဖစ္လာရန္ 
စသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ ၎င္းတို႔၏တိုင္းျပည္ 
အေပၚ အလုပ္အေကြၽးျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ က်ား/မတန္း 

trsdK;orD;wpfOD;taejzihf 

Oya'pdk;rdk;&a;u@wGif 

toufarG;0rf;aMumif;

tvkyf vkyfudkifjcif; 
tcGihftvrf;rsm;ESihf pdefac:rIrsm;
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tmqD,H a'otwGif; trsdK;orD;rsm;ESih f  w&m;Oya' pdk;rd k;a&;

P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G

တြင္ အမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လြန္စြာနည္းေန 
ေၾကာင္း...၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ သူမ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ဆႏၵရွိခဲ့
ေၾကာင္း”ဆိုပါသည္။ လာအို ျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ 
သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ရဲအလုပ္အကိုင္သည္ အမ်ိဳးသား 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ ႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ ေလးစားမႈ 
ခံရေသာ၊ ဂုဏ္အသေရရွိေသာ အလုပ္အကိုင္ျဖစ္
ေဖၚျပျခင္းခံရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုံၿခဳံေရး 
႒ာနမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးမႈကိုခံရ 
ပါသည္ ဟု ေျဖၾကားသူမ်ားမွ ေျပာသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ 
ႏိုင္ငံမွ အငယ္တန္းရာထူးအဆင့္ အမ်ိဳးသမီးအရာ 

တူအခြင့္အေရး ရွိလာေစရန္အတြက္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ျခင္းမ်ား စသည္ ပန္းတိုင္မ်ားပါဝင္သည္။ 
ဥပမာ၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမား 
ေသာ အငယ္တန္းအရာရွိတစ္ဦးသည္ သူမ၏
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ရည္မွန္းခ်က္တြင္  အႀကီး 
တန္းရာထူးအဆင့္အထိ ရာထူးတိုးရန္ ပါဝင္ေၾကာင္း 
ေျပာခဲ့ပါသည္။ ကေမာၻဒီးယားမွ အလယ္အလတ္ 
အဆင့္ရွိေသာ အရာရွိတစ္ဦးမွာလည္း သူမ၏စိတ္ 
အားထက္သန္မႈမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသ
မီးထု၏အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္  အေထာက္အကူျပဳ 
ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ႔သည္။ သူမသည္ “ရဲတပ္ဖြဲ႕ထဲ 

ရွိကလည္း “သူမေျပာေသာစကားမ်ားသည္ အပို 
စကားမ်ားျဖစ္မည္ဟု ထင္ေၾကးေပးၾကမည္ကို သူမ 
သိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သူမ၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို အလုပ္ 
အေကြၽးျပဳလိုေသာေၾကာင့္ သူမသည္ ဤရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ 
ပူးေပါင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္၊ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ားအ 
တြက္ ျပည္သူလူထု၏ ခိုင္မာေသာ ေထာက္ခံမႈရွိေနခဲ့ 
ေၾကာင္း အရာရွိမ်ားခံစားၾကရသည္။ အနည္းအ 
က်ဥ္းေသာ လူထုမ်ားသာ ရဲဌာနကိုယုံၾကေသာ 
ေၾကာင့္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္ 

trsdK;orD;wpfOD;taejzihf 

Oya'pdk;rdk;&a;u@wGif 

toufarG;0rf;aMumif;

tvkyf vkyfudkifjcif; 
tcGihftvrf;rsm;ESihf pdefac:rIrsm;
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0 7  trsdK;orD;wpfOD;taejzih f Oya'pdk;rd k;&a;u@wGif toufarG; 

0rf;aMumif;tvkyf vkyfudkifjcif;/ tcGih ftvrf;rsm;ESih f pdefac:rIrsm;

မည္သည့္အလုပ္မ်ိဳးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆေသာ 
လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းအဆင့္ စိတ္ေနသေဘာထား 
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္လည္း အလားအလာရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္  
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္း  
ေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အ  
ေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အရာရွိႏွစ္ဦးမွ ေအာက္ 
ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ကြၽနမ္တို႔  ေခတ္အခါက၊ အမ် ိဳ းသမီးမ်ား 
ဟာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၾကၿပီး မိသားစုရိွ 
လာေတာမ့ည္ျဖစ္လို႔  အသက္ေမြးဝမ္း  
ေက်ာင္းအလုပ္အကုိင္ရရိွဖို႔  သို႔ မဟုတ္ 
အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္ေတြကုိ လုိက္စားရန ္
ဆႏၵမရိွၾကေတာဘူ့း။ ဒါေပမယ့္  
အခုခ်နိမွ္ာ သူတို႔ဟာ  အမ် ိဳ းသားမ်ား  
ႏွင့္  တနး္တူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ် ိဳ းသားမ်ား 
လုပ္ကုိင္ႏိုင္တဲ ့အလုပ္မ် ိဳ းကုိ အမ် ိဳ းသမီး 
မ်ားလည္း လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေၾကာင္းကုိလည္း 
ယံုၾကည္လာၾကပါတယ္။ (လာအုိျပည္သူ႔ 
ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံမွ အမ် ိဳ းသမီး 
အရာရိွ)

အခ်နိႏွ္င့္အမွ် လူသားမ်ား၏ ေတြးေခၚ ပံု 
မွာလည္း ေျပာင္းလဲလာသည့္အေလ်ာက္ 
ကြၽနမ္တို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္လည္း အျခား 
ေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တနး္ရန ္
ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ကြၽနမ္တို႔ ရ့ဲ စနစ္ႀကီးဟာလည္း 
အသြင္ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ 
ညတြင္းခ်င္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ပံုမွန္
တုိးတက္ေျပာင္းလဲသြားပါလိမ့္မည္၊ 
မွနပ္ါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းပါ။ 
တားဆီးႏွမ္ိႏွင္းေရးလုပ္ငနး္ေတြ
မွာ အမ် ိဳ းသမီး၏ အခနး္က႑လည္း 
တုိးျမွင့္လာပါတယ္။ (ျမနမ္ာႏိုင္ငံမွ 
ရာထူးျမင့္ အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွတစ္ဦး)

 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမ ွဤအလပုအ္ကိငု္ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက ္
အျခားေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ထိုအမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ ၎တို႔ မိဘမ်ား၏(မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ဖခင္မ်ား) - ဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ေနေသာ မိဘမ်ား - ေျခရာကို လိုက္ခ်င္ေသာ  
ေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ ရဲသားဝတ္စုံဝတ္ဆင္ထားျခင္း
သည္လည္း ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ဟု အျမင္ရွိျခင္း 

အျပင္ ဤအလုပ္အကိုင္သည္ ေရရွည္ဘဝအာမခံ 
ခ်က္ရွိေသာ အလုပ္အကိုင္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္သည္ ဟု အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

7 .2/ wyfom;opfpkaqmif;jcif;ESihf 
avhusihfoifMum;ay;jcif;

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေတာ္ဝင္ရဲတပ္ 
ဖြဲ႔ အရာရွိေလာင္းတကၠသိုလ္ (Royal Police Cadet 
Academy) တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္မရွိေတာ့ေၾကာင္း 
ေၾကျငာခ်က္ထုတ္လိုက္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွလြဲ၍၊ 
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ တားဆီးႏွိပ္ႏွင္းေရးေအဂ်င္စီ
မ်ားအားလုံးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရဲသင္တန္း  
ေက်ာင္းမ်ား/သင္တန္းမ်ား ေကာလိပ္မ်ားသို႔ တက္ 
ေရာက္ခြင့္ေပးထားခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာပင္
ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္နယ္ေျမခံ အထူး 
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ Special Constabulary (ဖ်တ္လတ္ေသာ 
ယူနစ္ Active Unit)အျဖစ္ ပထမဦးဆုံး အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိမ်ားကို  ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ၉၁ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၁ ၉၂ ခုႏွစ္၌ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိ ေျခာက္ဦးသည္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းမွ ဘြဲ႕ယူ 
ခဲ့ၿပီး၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၌ အမ်ိဳးသမီး 
ခုႏွစ္ဦးသည္ စစ္ေဆးသူ (inspector) ရာထူးေနရာ 
တြင္ ေ႐ြခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၉၃

ေယဘုယ်အားျဖင့္ မတူညီေသာ အရပ္အေမာင္းႏွင့္ 
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ လိုအပ္ခ်က္ -အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ႏွင့္ အရပ္အေမာင္း 
လိုအပ္ခ်က္ အနည္းငယ္ေလွ်ာ့ထားျခင္း- မွလြဲ၍ 
အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ရဲအရာရွိမ်ား ေခၚယူစု  
ေဆာင္းျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ထပ္တူ 
နီးပါးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ၾကည့္ပါက ဘ႐ူ 
ႏိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏အရပ္ အေမာင္းသည္ 
၁.၇ မီတာထက္ မနည္းရ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အရပ္ 
အေမာင္းသည္ ၁.၆၃ မီတာထက္ မနည္းရေပ။ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ကုိယ္အေလးခ်ိန္သည္ ၆၀ ကီလို 
ထက္မပိုရ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ကိုယ္အေလးခ်ိန္သည္ 
၅၅ကီလိုထက္ မပိုရေပ။ ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ဖိလစ္ 
ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာအတားအဆီးသင္တန္း သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆး  
ျခင္း မပါဝင္ သကဲ့သို႔ ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္အတြက္  
ခႏၶာကုိယ္သန္မာမႈကုိစစ္ေဆးျခင္းလည္းမရွိေၾကာင္း 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွ ဆိုပါသည္။ သီအိုရီသင္တန္း 
မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
အတူတကြေလ့က်င့္ သင္ၾကားရၿပီး၊ ကိုယ္ကာယ  
ေလ့က်င့္ျခင္း အတန္းမ်ားအတြက္ သီးျခားေလ့က်င့ ္
ျခင္းျပဳလုပ္ၾကရၿပီး၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အျပန္ 
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လာျခင္းျဖင့္ ၎င္းတုိ႔၏ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံအသီးသီး 
တြင္ လူထုမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကိုရယူႏုိင္ၿပီး ခိုင္မွာ  
ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီ  
ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာအရာရွိမ်ားမွ ဆိုပါ 
သည္။  “ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈကို ကူညီပံ့ပိုးရန္၊ ႐ိုးသား  
ေျဖာင့္မွန္ျခင္းႏွင့္ က်ား/မသာတူညီမွ်ျခင္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္”  ရဲလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္ လြန္စြာအေရးပါေၾကာင္း ကေမာၻဒီး 
ယားမွာ အႀကီးတန္းအမ်ိဳးသားအရာရွိတစ္ဦးကေျပာပါ
သည္။

အမ်ိဳးသမီး victim မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ 
ဆည္းေပးလိုခဲ့ေသာ ဆႏၵသည္ ကြၽႏ္ုပ္အား ရဲအရာ 
ရွိတစ္ဦးအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ေသာအ
ရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွ အရာရွိ 
တစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပပါသည္။

ကြၽနမ္က ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြနခံ္ရတဲ ့
အမ် ိဳ းသမီးေတြကုိ  ေစာင့္ေရွာက္ခ့ဲရၿပီး 
ထုိအမ် ိဳ းသမီးေတြေၾကာင့္ ကြၽနမ္ရ့ဲ 
စိတ္ကုိလႈပ္ခတ္ေစပါတယ္။ ေနာက္ေတာ ့
ဒီအမ် ိဳ းသမီးေတြကုိ ကူညီဖို႔ အတြက္ 
ရဲအလုပ္ကုိ ၀င္ေရာက္ခ်င္ခ့ဲတယ္၊ 
ဘာလို႔လဲဆုိေတာ ့တခါတေလ အမ် ိဳ းသား 
အရာရိွေတြက အမ် ိဳ းသမီး Victim ေတြနဲ ့ 
အနးီကပ္ေနလို႔မရဘူး၊ ၿပီးေတာ ့သူတို႔ ကုိ 
ကြ်နမ္ ႏွစ္သိမ့္ေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး သူတို႔ ရ့ဲ  
အေျခအေနကုိ နားလည္သေဘာ  
ေပါက္ခ်င္တယ္။
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အ လနွ ္ဆကဆံ္ေရး ႏငွ့ ္အတတူကြပူးေပါင္းလပု္ေဆာင္
ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘာသာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အား မတူေသာ သင္တန္းနည္းျပမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပး 
သည္။

အာဆီယံအတြင္း တပ္သားသစ္စုေဆာင္းအဆင့္ ႏွင့္ 
ဝါရင့္အဆင့္မ်ားအတြက္ ေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္း အျပန္ 
အလွန္ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ား အတြက္ အခြင့္ 
အေရးမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာ၊ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရဲသင္ 
တန္းစင္တာတြင္ အေျခခံက်ေသာ ရဲလုပ္ငန္းအတြက္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းသာ၉၄သင္ၾကားေပးေသာ္လ
ည္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အနာဂါတ္ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားသည္  
ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းဆက္ဆံေရး အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပူး 
ေပါင္းသင္တန္းမ်ားအတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ သြား 
ေရာက္ျခင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရဲဘက္ 
ဆိုင္ရာ ပညာေရး၌ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျမႇင့္
တင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္း  (Po-
lice Academy) ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတာ္ဝင္
ဘ႐ူႏိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားစုမွ မၾကာေသးမွီက ေၾကျငာ 
လိုက္သည္။ ၉၅

အျခားေသာတိုင္းျပည္မ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ အရာ 
ရွိမ်ားအား ပိုမိုေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား 
မွ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား 
ကို အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ဥပမာ၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ 
သည္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ားအား ငါးႏွစ္တာ ေလ့လာ 
သင္ယူေစရန္အတြက္ ဗီယက္နမ္မွ ရဲသင္တန္းေက်ာင္း 
သို႔  ႏွစ္စဥ္ပို႔လွ်က္ရိွသည္။ ဤသင္တန္းကာလၾကာ 

ျမင့္ခ်ိန္ ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ားသည္ 
၎ပညာသင္ဆုကို ေလွ်ာက္ထားရန္ စိတ္မဝင္စား 
ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးက ေဖၚျပပါသည္။ 
“သင္တန္းကာလသည္ ၾကာရွည္လြန္းၿပီး ၎တို႔သည္ 
ဤမွ်ေလာက္ေသာအခ်ိန္အား ျပည္ပတြင္ အကုန္ေစ
ခ်င္ေသာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ မိသားစုႏွင့္လည္း ေဝး 
ကြာေနရမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း အနည္း 
ငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားသာ ဤသင္တန္းကို 
သြားလိုစိတ္ရွိၾကသည္” ဟု ကေမာၻဒီးယားမွ အမ်ိဳး 
သမီး အရာရွိတစ္ဦးကဆိုပါသည္။ ဘန္ေကာက္ရွိ ႏိုင္ 
ငံတကာ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး သင္တန္းေက်ာင္း 
(ILEA) သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အခြင့္ 
အလမ္းမ်ာ းအတြက္ ထင္ရွာသည့္အျခားေနရာျဖစ္ 
သည္။ ၎သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ရဲလုပ္ငန္းအတြက္ 
၎တို႔၏ အထူးျပဳထားေသာ က႑အသီးသီးတို႔၌ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္တည္ေဆာက္ရန္ ေဒသတစ္လႊားမွ အရာ 
ရွိအမ်ားအျပား တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အထူးေလ့က်င့္ 
ေရးသင္တန္း  ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေကာလိပ္ 
မ်ား သာမက၊  တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ 
တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းအား အျခားေသာ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားမွလည္း  ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံ 
တြင္ ေခၚယူစုေဆာင္းထားေသာ အခ်ိဳ႕ေသာအရာရွိ 
မ်ားမွာ အရပ္ဖက္တကၠသိုလ္မွ bachelor ဘြဲ႕ရမ်ားျဖစ္ 
ၿပီး ရဲအရာရွိမ်ားျဖစ္လာရန္အတြက္ ကိုးလတာေလ့ 
က်င့္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအရ 
ာရွိမ်ားသည္ သာမွန္အဆင့္ပညာေရးလက္မွတ္ (GCE 

O level) တြင္ အနည္းဆုံး ၅ မွတ္ ရရွိၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ေျခာက္လတာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းလည္း ထပ္မံခံ 
ယူရသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရဲသင္ 
တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းဆင္းထားေသာ တပ္သား 
သစ္မ်ားသာမက အရည္အခ်င္းရွိေသာ အရပ္ဖက္မွ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း အထူးျပဳ ႒ာနမ်ားျဖစ္သည့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား 
ႏွင့္ ဆိုက္ဘာလုံျခံဳေရးမ်ားတြင္  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ိဳး လည္းရွိသည္။ 
ဤကိစၥရပ္မ်ားသည္ တာဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရတိုးျမင့္လာျခင္းအတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။  ဥပမာ ဗီယက္နမ္ 
ႏိုင္ငံတြင္ ရဲသင္တန္း ေက်ာင္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
လက္ခံရန္အတြက္ တရားဝင္ခြဲတမ္း သတ္မွတ္သား 
ျခင္းရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အျခားေသာ 
လမ္းေၾကာင္း မ်ားမွလည္း ေခၚယူစုေဆာင္းႏိုင္ 
သည္။၉၆ ထို႔ေၾကာင့္  လူထု ရဲတပ္ဖြဲ႕ အင္အားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး စုစုစေပါင္း ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရဲသင္တန္း 
ေက်ာင္းတြင္ လက္ခံေသာ ခြဲတမ္းထက္ေက်ာ္ လြန္ၿပီး 
ေက်ာ္ လြန္ေနတတ္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား 
သည္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ သို႔မဟုတ္ 
ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အနည္းငယ္သာ ရွိေနေသာ ေနရာ မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ 
အတြက၉္၇ အမ်ိဳးသားေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားထက္ ပိုမို
ၿပီးႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရသည္။ ဇယား ၂ တြင္ရႈရန္။

P H O T O :  I N T E R P O L
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ဇယား ၂- အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့ ္ခြဲတမ္းပမာဏရိွပါသလား။ 

ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံ တရားဝင္ သတ္မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ခြဲတမ္း မရွိ။ ၉၈

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ခြဲတမ္းမရွိ။ ၉၉ အရာရွိမ်ားအတြက္ မူေဘာင္အသစ္တြင္ တပ္သားစုေဆာင္း  
ျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးသမီးသည္ အနည္းဆုံး ၂၀ ရာခိုင္းႏႈန္းရွိရမည္ဟု အႀကံျပဳထားပါသည္။  ၁၀၀

အင္ဒုိနးီရွားႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြက္ ခြဲတမ္းသည္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္ စီစစ္ျပဳျပင္သည္၊ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၁

 ထက္နည္းသည္။

လာအုိျပညသ္ူ႔ဒီမုိကရက္ 
တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ

အမ်ိဳးသမီးအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု သတ္မွတ္ခ်က္ထားပါသည္၊ ၁၀၂  ရဲမ်ားသည္ 
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ခြဲတမ္းကို ႏွစ္ စီစစ္ျပဳျပင္သည္။ ၁၀၃

ျမနမ္ာႏုိင္ငံံ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း။ ၁၀၄

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ Republic ဥပေဒ နပံါတ္ ၈၅၅၁ (၁၉၉၈) ၁၀၅

ပုဒ္မ ၅၈၊ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဦးစားေပးျခင္း - လာမည့္ ငါး (၅) ႏွစ္အတြင္း၊ PNP သည္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဦးစားေပးကာ စုေဆာင္း 
ေခၚယူၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္။ ေဖၚျပပါလိုအပ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္၊ PNP သည္ ဝန္ထမ္းေခၚယူစုေဆာင္းျခင္း၊  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ႏွင့္ ပညာေပးျခင္းအတြက္ ၎၏ႏွစ္စဥ္ ခြဲတမ္းမွ တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၀%)ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ လ်ာထားသတ္မွတ္ထားရွိရမည္။

အေရးႀကီးဆုံးမွာ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေလ့အထသည္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းေခၚယူစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ လ်ာထားသတ္မွတ္ထားျခင္းထက္  
၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္ေနသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိသြားသည္။  ၁၀၆

ဖိလလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ မရွိ

ထုိင္းႏိုင္ငံ မရွိ

လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ေလးႏွစ္တက္ေရာက္ကာဘြဲ႕ယူရေသာ ေတာ္ဝင္ရဲအရာရွိေလာင္းသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သင္တန္းအပ္ႏွံရန္ ခြင့္ ျပဳထားျခင္းမရွိပါ။ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဤသင္တန္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
တက္ေရာက္ခြင့္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေႏွာင္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာတြင္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အရာရွိေလာင္းအႀကိဳသင္တန္းကို  
၂ႏွစ္တာကာလကို တက္ေရာက္ၿပီးေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုသာ ထို အရာရွိေလာင္းသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 
အဆိုပါ အရာရွိေလာင္း အႀကိဳသင္တန္းသည္ အမ်ိဳးသားသီးသန႔္သာတက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား အရာရွိေလာင္းသင္တန္းတက္ရာက္ျခင္းမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ဖယ္ၿပီးသားျဖစ္ေနပါသည္။ ၁၀၇ (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ဝင္ေရာက္မႈလမ္း ေၾကာင္းႏွင္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ကို ဝန္ထမ္းေခၚယူစုေဆာင္းျခင္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းအခန္းတြင္ ရႈရန္။)

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ လူထုရဲဝင္ေရာက္ခြင့္စညး္မ်ဥ္းမွ ပုဒ္မ ၃တြင္ အမ် ိဳ းသမီးတပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္း 
အတြက္ မိန႔္ဆိုခ်က္ ႏွစ္ရပ္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ၁၀၈

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြက္ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေသာရဲလုပ္ငန္းတြင္ မ်ားဆုံး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္

• ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ႒ာနခြဲမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  
ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အမ်ားဆုံး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

ကြၽမ္းက်င္ေသာရဲလုပ္ငန္းဟုဆိုရာ၌ ျပည္သူ႔ရဲသင္တန္းေက်ာင္း (ဟႏြိဳင္း သို႔မဟုတ္ ဟိုခ်ီမင္ၿမိဳ႕ေတာ္႒ာ)မွ ဘြဲ႕ ရထားရန္  
လိုအပ္ေသာ ရဲလုပ္ငန္း (သို႔မဟုတ္ လုံၿခဳံေရး) အမ်ိဳးအစားမ်ားဟု နားလည္ရပါမည္။ ၁၀၉
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အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္၊ အျခားလမ္းေၾကာင္းမွ (၎
တို႔ေနထိုင္ေေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနေသာ 
တကၠသိုလ္မ်ားမွ)  ဘြဲ႕ရထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား 
တပ္သားသစ္အျဖစ္စုေဆာင္းရာတြင္ မိ႐ိုးဖလာ အရ 
ရွိလာခဲ့ေသာလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည့္ ရဲသင္တန္း  
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းေကာလိပ္မ်ားမွ လာေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမရရွိၾကေပ။ 
အဆိုပါ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အထူးျပဳဘာသာ ရပ္မ်ား 
တြင္  လုပ္ကုိင္ၾကေသာ္လည္း၊ စစ္ဆင္ေရးျဖန႔္က်က္ 
ရန္အတြက္ ထည့္သြင္စဥ္းစားျခင္းမခံရ သကဲ့သို႔  
ေရရွည္တြင္ ရာထူးတိုးျမင့္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ 
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။

tavhtx aumif; rsm; 
 
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေခၚယူ 
စုေဆာင္းျခင္းသည္ က်ား/မညီမွ်မႈရွိေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ 
တစ္ခုျဖစ္လာရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပထမ  
ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အတြင္းပိုင္းေပၚလစီမ်ားသည္ 
လိင္မႈကိစၥႏွင့္ က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥ 
မ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေထာင္မ်ားတြင္ ေထာင္မႉးအျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရာထူးျမင့္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီး အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳး 
သမီး ကိုယ္ရံေတာ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား အား 
အလိုရွိၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေပၚလစီမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးပါ သည္။ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား ရဲအရာရွိမ်ားအေပၚထားရွိေသာ ျပည္သူ 
လူထု၏ ေျပာင္းလဲလာသည့္ စိတ္ေနသ ေဘာထား 
မ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ၎လုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းရန္အတြက္ စိတ္ဝင္ စားမႈမ်ား  
ျပလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ 
ခြဲတမ္းေနရာမ်ား လ်ာထားမႈအေပၚ  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ 
လည္း ျမင့္မားေနၾကာင္း လာေရာက္အင္ တာဗ်ဴးေျဖ 
ဆိုသူမ်ား ေဖၚျပၾကသည္။ တိုးျမင့္လာေသာ အမ်ိဳး 
သမီးေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ႏွင့္ အမ်ိဳး 
သမီးဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမင့္ရန္လိုအပ္ေနျခင္းမ်ားကို  
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ရဲ႒ာနအမ်ားအျပားသည္ ခိုင္မာ 
ေသာ ေျခလွမ္းမ်ား ခ်မွတ္၍  လုပ္ေဆာင္ ၾကသည္။ 

ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးမ်ား  ရဲ႒ာနတြင္ တာဝန္ထမ္း  
ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမည္မွ်ရွိေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ 

ဖိလစ္ပိုင္ အမ်ိဳးသားရဲ႒ာနမွ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း 
တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဤေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ 
ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေဖၚေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ 
သိရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးတပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္း
အတြက္ ေဝစုကို အနည္းဆုံး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထ 
တုံးျမင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ 
သည့္ စစ္တမ္းရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ေတြ႕ရပါသည္။ “ 
အမ်ိဳးသမီးေလွ်ာက္ထား သူမ်ား ပိုမို၍မ်ားလာ  
ေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည့္အေလ်ာက္ 
ဤေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါ 
တယ္။” ဟု ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ရွိ 
လူ႔အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အယူဝါဒဖြံ႕ဖိုးေရး႒ာနမွ အာရာရွိ 
တစ္ဦးကဆိုပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တို႔တြင္ တပ္သားစုေဆာင္း  
ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခ်ထားရန္အတြက္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ 
တစ္ရပ္အား တႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ က်င္းပ 
ခဲ႔ရာတြင္  အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၇၀၀၀ ႏွင့္ ၅၀၀၀ အသီး 
သီး ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရာထူးျမင့္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမွ  
ေအာက္ပါကဲ႔သို႔ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ် ိဳ းသမီးဦးေရ ၇၀၀၀
 ကုိ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ ေခၚယူစုေဆာင္းမႈ 
ရိွခ့ဲပါသည္။ ႏိုင္ငံအဝွမ္းတြင္ အမ် ိဳ းသမီးရဲ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရ 
မွ အမ် ိဳ းသမီးအမ်ားအျပားကုိ  ေခၚယူ 
ရန ္ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
အမ် ိဳ းသမီးရဲအရာရိွမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈနး္မွာ 
၃.၅ ရာခုိင္ႏႈနး္သာရိွခ့ဲသည္။ ထုိအခ်နိတ္ြင္ 
အမ် ိဳ းသမီးအေရအတြက္ကုိ တုိးျမွင့္ရန ္
သမၼတမွ ဆႏၵရိွေနခ့ဲေသာေၾကာင့္၊ ယခုတြင္  
၅ ရာခုိင္ႏႈနး္ရိွေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္မွာ 
အင္ဒုိနးီရွားႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအနံအ့ျပားတြင္ 
အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွမ်ားကုိ တာဝနခ္်ထားရန ္
ျဖစ္ပါသည္။  ရဲ႒ာနတစ္ခုစီတုိင္းတြင္ 
အနည္းဆံုး အမ် ိဳ းသမီးႏွစ္ေယာက္ကုိ 
တာ၀နခ္်ထားႏိုင္ရန ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ထပ္ေလာင္း၍ အမ် ိဳ းသမီးဦးေရ ၅၀၀၀
 ကုိ ေခၚယူခ့ဲသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ ့သည္ 
ရဲလုပ္ငနး္မ်ားတြက္ ေရွ႕တနး္ ေနရာျဖစ္  
ေသာေၾကာင့္ အမ် ိဳ းသမီးဦးေရ တုိးျမွင့္ 
ခန ့ထ္ားရနလုိ္အပ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းလႈံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
ဦးတည္ခ်က္ထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင ္
ရြက္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ အေရအတြက္ 
အင္အားကို တိုးျမႇင့္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီရာေရာက္ 
ပါသည္။ ကိန္းဂဏာန္းကြာဟေနမႈကိုေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ႏိုင္ရန္ 

လုံေလာက္စြာ ေလ့က်င့္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးဝန္ 
ထမ္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္ အဆိုပါ ပဏာမေျခလွမ္း 
မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ အတည္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားအျဖစ္ လက္ခံၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာင္ 
အခါတြင္ ေရရွည္ ႏွင့္ ၾကားကလ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား  
ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာက်ား/
မတန္း တူအခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရး ဗ်ဴဟာေျမာက္ဖြဲ႕ 
စည္းပုံမ်ားႏွင့္လည္း တိုင္ပင္အေၾကာင္းၾကားေဆာင္
႐ြက္သင့္ေပသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ေကာင္း 
မြန္ေသာ အျခားအေလ့အထမွာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ ေဝစု သတ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳး 
သားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ စံသတ္ 
မွတ္ထားေသာဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အသုံးခ်  
ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ သီအိုရီအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ရဲသင္ 
တန္းေက်ာင္းဝင္ခြင့္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အမ်ိဳး 
သားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္ တူညီေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ေစရန္ ခြင့္ျပဳ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ ေလ႔က်င့္သင္ 
ၾကားမႈမ်ား စတင္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္၊ အမ်ိဳးသား
မ်ားႏွ င့္ အ မ်ိဳး သ မီး မ်ား သ ည္ ၎ တို ႔ ကို ယ္ တို င္  
ခႏၶာကိုယ္ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
တို႔အတြက္ စိစစ္ရန္ လာရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈသည္ ေျမျပင္ 
လႈပ္ရွားမႈတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခ 
အေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လိုအပ္  
ေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံ  
ေသာ ကြၽမ္းက်င္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ 
အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို  
ေလးစားလိုက္နာျခင္းသည္ အရာရွိမ်ားအားလံုးအေန 
ျဖင့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး၏ အခရာက်ေသာ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္လည္း သိရွိထားရန္ႏွင့္  ဤလုပ္ 
ငန္းခြင္အတြင္း အျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းကို အသုံး 
ျပဳရန္လည္း လိုအပ္သည္။  ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအ
တြက္  ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ အားေပးေထာက္ 
ပံ့မႈ အေလ့အထမ်ား ႏွင့္  ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းမ်ား
အေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ မ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ပါ 
သည္။ ဖိလစ္ပိုင္မွ အရာရွိမ်ားက ရဲအရာရွိမ်ားအား 
လုံးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မတန္းတူအ 
ခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္းႏွင့္  စံႏႈန္းတစ္ခု 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေလ႔က်င့္ 
သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ႔သည္-
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လူ႔ အခြင့္အေရး ႏွင့္ က်ား/မတနး္တူ ညီမွ်ေရး 
သင္တနး္မ်ားဟာ ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေရး တုိင္းတြင္ မပါမျဖစ္အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ 
မည္သည့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမ် ိဳ းတြင္
မဆုိ အဆုိပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိထည့္သြင္း
ရျခင္းဟာ ကြ်နမ္တို႕ရ့ဲ  အတြင္းေရးမူဝါဒ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ (ဖိလစ္ပုိင္ 
အမ် ိဳ းသားရဲ႒ာနေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး
ဝနေ္ဆာင္မႈ ကုိယ္စားလွယ္)

အခက္အခဲတစ္ခုမွာ လက္ရိွ 
ရာထူးျမင့္သူ မ်ား(အရာရိွမ်ား)သည္ 
က်ား/မအသိ အျမင္ရိွျခင္း  
ႏွင့္ လူ႔ အခြင့္ အေရး သင္တနး္မ်ား 
မတက္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
စုေပါင္းပါဝင္ေသာ စံေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားမႈကုိ ယခုအခ်နိတ္ြင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖၚေဆာင္လွ်က္ရိွသည္-
ဤေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ယမနႏွ္စ္မွသာ 
စတင္ပူးတြဲသင္ၾကားခ့ဲသည္။ အရာရိွမ်ား 
အားလံုးသည္ (၎င္းသင္တနး္ကုိ) မရရိွၾကပါ၊ 
လူငယ္ (အရာရိွမ်ား) သာ ရရိွခ့ဲၾကသည္။ 
(အမ် ိဳ းသမီး အရာရိွ၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ)

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ CEDAW (ႏိုင္ငံတကာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး
ေၾကျငာစာတမ္း) ၏ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာအရ 
က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၁၁၀ အမႈမ်ားတြင္ 
အေရးေပၚ ကူညီမႈေပးႏိုင္ရန္ ပုံမွန္ဆင့္ေခၚျခင္္းခံ 
ရေသာ ရဲအရာရွိမ်ားတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈပုံစံ 
မ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚ 
ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဆက္စပ္မႈရွိေန 
ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတပ္မ်ားကို အမ်ိဳး 
သားရဲ႒ာန၊ တရားေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတာ္ဝင္စစ္ 
တပ္ရဲ႒ာနတို႔၏ ေတာ္ဝင္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ 
ပူးတြဲထည့္သြင္းလာၾကသည္။ တရားစီေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ 
တရာဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြက္ စံထားေသာ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈပုံစံအေပၚ သင္တန္းရရွိထားၾက 
သည္။ ၁၁၁ 

P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G
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အမ်ိဳးသမီး ရဲအရာရိွမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရာႏွင့္  ေဒသ 
တစ္လႊားရွိ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးနယ္ပယ္တြင္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေလ့လာ 
မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ရာထူးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြ
င္လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္မ်ားကို စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းတို႔ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္  စိန္ေခၚမႈ အခ်ိဳ႕ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ႔ရ 
သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လက္ခံခဲ့ျခင္းမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါေသာ္လည္း၊ 
ဤလုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ကြၽမ္း 
က်င္အမ်ိဳးသမီးဦးေရ တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ေႏွးေန 
ေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား ကိုယ္တုိင္ စီစစ္ 
ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေရး 
အႀကီးဆုံးအခ်က္တစ္ခုမွာ ေဝစုစနစ္ကိုအသုံးျပဳ
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။ က်ား/မေဝစုခြဲျခမ္း 
ထားျခင္းတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယာယီေဖၚေဆာင္ခဲ့ 
ေသာ အထူးတိုင္းတာမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ၊ ဤအလုပ္အကိုင္မ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
၏ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ကန႔္သတ္ 
မႈတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။ 
အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အေထာက္အထားမ်ား 
ကဲ႔သို႔ပင္၊ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရဲ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈသည္ ေလ်ာ့နည္း 
သြားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွိေန 
ေသာ ေဝစုစနည္မ်ားေၾကာင့္ အနည္းေသာသူမ်ား
သည္သာလွ်င္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္ 
မ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္ရၾကသည္။ ေဝစုေနရာမ်ားအတြက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာ ျမင့္မားေနၿပီး အေတာ္ဆုံးေသာသူမ်ား 
သာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ၾကသည္။ ဥပမာ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ားသည္ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မွီမႈ ျမင့္မားၿပီး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ ၀င္ေရာက္ေသာ 
အခါတြင္လည္း အေကာင္းဆံုးပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
ထူးခြ်န္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရာထူးျမင့္အရာရွိတစ္
ဦး၏ေျပာျပခ်က္အရ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ (အမ်ိဳးသားမ်ား 
အတြက္ရွိေနေသာ လစ္လပ္ေနရာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ 
ျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္) အရာရွိေလာင္းရာထူး တစ္ 
ေနရာစီအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူအမ်ိဳးသမီး ၁၂၀ ဦး 
ရွိသည္ ဟုဆိုသည္။

ခြဲတမ္း သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း 
သည္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ကို တိုးျမႇင့္ရန္အ 
တြက္သာမဟုတ္ပါ။ ဤခ်ဥ္းကပ္ျခင္းကို အသုံးျပဳ 
ျခင္းမွာ မတူကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ား ပူး 
ေပါင္းလာျခင္းကို အားေပးႏိုင္ရန္၊ အမ်ိဳးသမီး၏ 
အခက္အခဲမ်ားကို အာ႐ုံစုိက္လာေစရန္ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း 
ပုံတြင္ က်ား/မနဲ႔ပတ္ေသာက္ေသာ သေဘာသဘာဝ 

ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ က်ား/မမူဝါဒဦးစားေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္ 
မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္လည္ပတ္ပုံစနစ္ကို ေျပာင္းလဲ 
ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး၏လြမ္းမိုးမႈကို ျမႇင့္ 
တင္ရန္အတြက္ က်ား/မအာဏာကြဲျပားမႈကုိ ေျပာင္း 
လဲျခင္းမ်ား စသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ မတူညီ 
ေသာအခန္းက႑ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ 
သည္။ ၁၁၂

ႏိုင္ငံတိုင္းႏွင့္  လုပ္ငန္းခြင္ က႑အသီးသီးမွ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဝန္ထမ္း 
စုေဆာင္းျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ျမဲေစျခင္း 
စသည္တို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကံဳေတြ႔လ်က္
ရွိသည္။ ၁၁၃ ၄င္းသည္ က်ား/မတန္းတူညီ 
မွ်မႈမူဝါဒမ်ား အေပၚ  ထိေရာက္သည့္  ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားကို လိုလားလက္ခံျခင္းမရွိသည့္  ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား 
အတြက္ လည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ မွန္ကန္မႈရွိသည္။ 
တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ လူထု၏ 
အေျခခံ က်ေသာအခန္းက႑ကို ျဖည့္စြက္ရျခင္း 
ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ အစိုးရ 
အားကိုယ္ စားျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ဤစိန္ေခၚမႈကို ေျဖရွင္းရန္မွာ  
အေရး ေပၚတာ၀န္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။  အခ်ိဳ႕ေသာ 
ရဲ႒ာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အုပ္စုမ်ား ကို ပစ္မွတ္ထားကာ စုေဆာင္းျခင္းမ်ား၊ 
အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း ၎တို႔၏ရာထူးတိုးျမင့္ျခင္းကို 
တားဆီးေနေသာ အရံအတားမ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္းစ
သည္တို႔ကို တက္ႂကြစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္  
မတူကြဲျပား ေသာလုပ္ငန္းခြင္ကို ဖန္တီးေနၾကသည္။ 
တစ္ကမာၻ လုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား၌ 
အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္ေသာ 
ရဲလုပ္ငန္းျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ အေရးပါေသာ 
အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ 
ဝန္ ထမ္းစုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိေသာ 
တပ္ သားစုေဆာင္းျခင္း၊ တာဝန္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေရ 
ရွည္ ထိန္းသိမ္းျခင္း မဟာဗ်ဴဟာအား အသုံးခ် 
ျခင္းအားျဖင့္၊ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ 
အတား အဆီးမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ၊ ၎တို႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပး 
ေနသည့္ မတူ ညီေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအသီးသီး 
အား ပိုမိုထိေရာက္စြာတုံ႔ျပန္ႏိုင္ေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
အျဖစ္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
၁၁၄

ဤေဒသရွိ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ရဲအရာရွိ အလုပ္အကိုင္သို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ေနာက္ထပ္ အထူးသတ္မတ္ွခ်က္မ်ားကိ ု
လည္း လိုက္နာရန္ေဆာင္႐ြက္ရေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိမ်ားသည္ တင္ျပထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အပ်ိဳရည္စီစစ္မႈ ခံယူရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာ 

တင္သြင္းခ်ိန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပညာသင္ၾကား 
ေနခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ဘြဲ႕ရၿပီးခ်ိန္တြင္အိမ္ေထာင္မ
က်ရေသးျခင္း စသည့္တို႔ပါဝင္သည္။ဤလုိအပ္
ခ်က္မ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းကုိယ္
က်င့္တရားအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ ထားရွိ 
ေသာ ရႈေထာင့္မ်ားအေပၚ အေျခတည္ေန 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဤကန႔္သတ္ စစ္ေဆး 
ခ်က္မ်ားသည္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းခြင္
မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းမ်ား 
အတြက္ စစ္ေဆးျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သင့္သည္။

ႏိုင္ငံအဆင့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ အလားအလာရွိ 
ေသာ ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာျဖင့္  ဝန္ထမ္း 
ခန႔္အပ္ျခင္း ကတိကဝတ္မ်ား ျပည့္မွီမႈ ရွိေရး 
အတြက္ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္လာျခင္းသည္ 
လည္း အေရးႀကီးသည္။ အထက္ မွေဖၚျပခဲ့သည့္ 
အတိုင္း ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ရာဇ ဝတ္မႈမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေနျခင္းရွိေသာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားတြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဥပေဒအရ ေတာင္းဆို
ျခင္းကိုျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေဒသမ်ားအားလံုးတြင္ 
အမ်ိဳး သမီးမ်ားကို ခန႔္ထားႏိုင္ရန္၊ ရဲစခန္းမ်ား 
အားလုံး ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အခန္းက႑မ်ား 
အားလုံးတြက္ခန႔္ ထားႏိုင္ရန္  အမ်ိဳးသား 
ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ လုံေလာက္သည့္  ဝန္ထမ္းအင္ 
အား ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳး 
သမီးအရာရွိမ်ား အလြန္နည္းပါးေနပါက လက္ 
ရွိ အခ်ိန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ 
အရာရွိမ်ားသည္  ဝန္ပိသြားႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ 
သို႔မ ဟုတ္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသည္ သံသယရိွသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ထိမ္း
သိမ္းျခင္းခံ ထားရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ေရာက္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ ၎တို႔တာဝန္ခံႏိုင္ေသာ
အတိုင္းအတာႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို ျပန္လည္သုံး
သပ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

ကုလသမၼဂလုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ 
ခ်က္တြင္ လံုျခံဳေရး က႑အတြင္း ပိုမိုေကာင္း 
မြန္ေသာ က်ား/မခ်ိန္ခြင္ ညီမွ်မႈရွိေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ 
မ်ား တိုးျမႇင့္ေရး စသည္တို႔ကို အေကာင္ထည္ 
ေဖၚေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားရွိသည္။ 



64

0 7 trsdK;orD;wpfOD;taejzih f Oya'pdk;rd k;&a;u@wGif toufarG; 

0rf;aMumif;tvkyf vkyfudkifjcif;/ tcGih ftvrf;rsm;ESih f pdefac:rIrsm;

အျပားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ မ်ားမွ ပံ့ပိုးေပး 
ေသာ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေရး အခြင့္ အလမ္းမ်ား 
အေပၚ အားကိုအားထားျပဳၾက ရသည္။ သို႔ေသာ္ 
ဤအခြင့္အေရးမ်ားသည္ အနည္းငယ္ေသာ အရာရွိ 
မ်ား အတြက္သာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ၿပီး 
ထိုအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ သာမွန္ အားျဖင့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ 
ရန္လိုအပ္ျခင္း ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာသင္တန္း မ်ားသည္ 
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ပို႔ခ်သင္ၾကားၾက သည္။

သင္တန္းစီစဥ္သူမ်ားမွ ေတာင္းဆိုလာေသာ အခ်ိဳ႕ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားပါဝင္တက္ေရာက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ 
ပါ။ ဥပမာ၊ ဘ႐ူႏိုင္းမွ အစိုးရ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ 
အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ တစ္ဦးတည္း ခရီးသြား ခြင့္မ 
ရွိပါ။ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈမရွိေသာ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္္လည္း အတူတကြခရီးသြားလာခြင့္ 
မျပဳပါ။ ၁၁၆ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း  အျခား 
လုပ္ ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရ 
ေၾကာင္း ဤေလ့လာခ်က္တြင္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ 
ဘ႐ူႏိုင္း ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ ႏွစ္ဦးမွ အစီရင္ 
ခံထားပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အရည္ 
အခ်င္း ျမႇင့္ တင္ေရးသင္တန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ား အေပၚတြင္ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈရွိသည္၊ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အျခားအမ်ိဳး
သမီးအေဖာ္လိုက္ပါမွသာလွ်င္ ခရီးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ 
လစ္လပ္ေနရာ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုမွ်သာရွိပါက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အျခား အမ်ိဳးသားလုပ္ေဖၚကိုင္
ဖက္တစ္ဦးႏွင့္ ခရီးသြား၍မရေသာေၾကာင့္ သင္တန္း 
မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခ်န္လွပ္ထားသကဲ့သို႔ 
ျဖစ္လာပါသည္။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကန႔္သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ သင္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္ႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်ား/မတန္းတူအခြင့္ 
အေရးရွိေစရန္ ကမာၻ႕ကုလသမၼဂမွ ခိုင္မာစြာ တြန္း
အားေပးျခင္းမ်ိဳးမ်ားရွိသည္။ လာအို ျပည္သူ႔ဒီမိုက 
ရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံမွအပ အာဆီယံေဒသမွ ႏိုင္ငံ 
မ်ားအားလုံးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚ ေဆာင္ေရးကိစၥ 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားရွိ ၾကပါသည္။ 
၁၁၅ အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ အား တာဝန္ခ် 
ထားႏိုင္ရန္မွာ၊ ေ႐ြးခ်ယ္မႈစံႏႈန္းျပည့္မွီ စြာ ေလ့က်င့္မႈ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ တပ္သားမ်ား 
ရွိေနရန္လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္တြင္အမ်ိဳး 
သမီးအရာရွိဦးေရ နည္းပါးေနျခင္း သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖၚေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ တိုးျမင့္ရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံတကာ ကတိကဝတ္အား အေကာင္အထည္ 
ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အဟန႔္အတားျဖစ္ 
သို႔ ေရာက္ေစႏိုင္သည္။

အရာရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလတြင္ စဥ္ 
ဆက္မျပတ္ေလ့က်င့္ သင္ယူမႈသည္  အရည္ အခ်င္း 
မ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ ရဲလုပ္ငန္းတြင္ျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးကြၽမ္း
ဝင္မႈ ရွိ ေစျခင္း၊ အေကာင္းဆုံး အေလ့ အထမ်ားႏွင့္ 
အထိအေတြ႕ရွိေနျခင္း ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မိေသာ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈကြန္ယက္ ရရွိႏိုင္ျခင္းမ်ား အတြက္အေရး 
ႀကီးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခ်ိန္တြင္သင္ယူ 
ရရွိလာေသာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အရည္အခ်င္း 
မ်ားကို အစားထိုး ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားမႈသည္ တစ္ကိုယ္ေရတိုးတက္မႈ ႏွင့္ 
အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတြင္ အတိုင္း အတာအေန 
အထား တစ္ခုအထိ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေစ ရန္အတြက္ 
ျဖည့္စြက္တန္ဖိုးျဖစ္သည္။  ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံ အမ်ား 
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တန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္အတြက္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံရ 
ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားမွ ေျပာျပခဲ႔ၾကသည္။  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ေရး ႏွင့္ သား 
သမီးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းစသည့္ အဓိက 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ရေသာ 
ေၾကာင့္၊ မိမိတို႔၏ေနအိမ္မ်ားမွေဝးသို႔သြားေရာက္ရန္ 
ခက္ခဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မိမိႏိုင္ငံမွ ျပင္ပသို႔သြားေရာက္ 
ကာ ကာလရွည္ၾကာ ခရီးထြက္ရန္အတြက္ ပိုမိုခက္ 
ခဲေစပါသည္။ အထူးျပဳသင္တန္းမ်ားမတက္ေရာက္ရ
ျခင္း ႏွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအခြင့္အလမ္း မရွိ
ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားအား 
အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္အရည္အခ်င္းကြာဟမႈ  စက္ကြင္း 
အား တြန္းအားေပးသကဲ႔သို႔ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ျဖဳးေရးမိတ္ဖြဲ႕ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ဤအေျခခံက်ေသာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ၿပီး၊ 
သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳး 
သမီး  မ်ားတန္းတူ ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ 
ေသာအေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးသင့္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူ 
ညီမွ်ရွိေရး သင္တန္းမ်ားကို စနစ္တက်စြာ ေဆာင္ 
႐ြက္ေနျခင္းမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ အင္ဒိုနီး 
ရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔မွ  အရာရွိမ်ားမွအပ၊ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အရာရွိမ်ားသည္ ဤသင္တန္းမ်ိဳး 
မ်ားကို မတက္ေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ခံထားပါ 
သည္။  ၁၁၇ သင္တန္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
နိယာမအား ထင္ဟပ္ေစေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ 
ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ အျခားသင္တန္းႏွင့္အျခား အရည္ 
အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္း၏ မူေဘာင္ အတြင္းမွ 
အစိတ္အပုိင္းငယ္ေလးတစ္ခုအျဖစ္သာျဖစ္ေၾကာင္း 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အရာရွိအမ်ား 
စုက ေဖၚျပခဲ႔ၾကသည္။ 

ဤကဲ့သို႔ေသာ အေလ့အထားမ်ားကို ရွိေသာ္ျငား 
လည္း အရာရွိအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အစႏွင့္ 

တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ တိက်ေသာရည္႐ြယ္ခ်က္ထား 
ရွိသည့္ သင္တန္းမ်ား ရရွိျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ 
သည္။ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအားလုံးကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အျမ
င့္လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈရွိၿပီး 
အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ဤစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာကာ 
ၾကပ္မတ္ေနရန္ လိုအပ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့မႈခံစား 
ေနရေသာ လူမ်ားအား တုံ႔ျပန္ကိုင္တြယ္ျခင္း က႑ 
တစ္ခု ပါ၀င္ေသာ္လည္း  လတ္တေလာအခ်ိန္အထိ 
ရဲအရာရွိမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ 
အာ႐ုံစိုက္မႈမွာ အနည္းငယ္သာရရွိေနေသးသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသား 
မ်ားႀကီးစိုးေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာ 
အမူအက်င့္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။Mindanao 
ရွိ Bansamoroမြတ္စလင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ေဒသတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္အ
မ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ရာ၊ စိတ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားသည္ 
အရာရွိမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရ သူမ်ားအတြက္ 
အမွန္တယ္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕လိုက္ 
ေဆြးေႏြးမႈတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိတစ္ဦးသည္ ၎၏လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား၏ 
ေထာက္ျပခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါကဲ့သို႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေျပာျပပါသည္။

အမ် ိဳ းသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
အမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေနရေသာ အမ် ိဳ း 
သမီးမ်ားအတြက္ စိတ္ပညာသင္တနး္ 
မ်ား ရိွေနသင့္ပါသည္။  victim မ်ား၏ 
စိတ္ခံစားခက္မ်ားအား ကုိယ္ခ်င္း

P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G

စာစိတ္ျဖင့္ လုိက္ခံစားေသာေၾကာင့္ 
မိမိတို႔ ၌လည္း အိမ္ျပနၾ္ကေသာအခါ၊ 
တခါတရံ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ခံစားရႏိုင္ 
ပါသည္။ အကယ္၍ ကြၽနမ္တို႔ လည္း 
ေကာင္းမြနစ္ြာ ေနထုိင္ေရးအေၾကာင္း 
ေလ့လာသင္ယူလုိက္ရပါက ကြၽနမ္တို႔  
အတြက္လည္း ေကာင္းမည္ျဖစ္သည့္ 
အျပင္၊ အျခားေသာ ထိခုိက္နစ္နာ 
သူမ်ားကုိလည္း ၎င္းအရာမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ေဝမွ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ 
မႈ တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးအရာ 
ရွိမ်ား သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးသူငယ္မ်ား ကာကြယ္ေရးေနရာမ်ားတြင္ 
တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ လူမႈစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ 
စိတ္က်န္း မာေရးဆိုင္ရာ ေလ႔က်င့္သင္ၾကား 
မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္  ေရွ႕တန္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ေနေသာ အမ်ိဳးသား မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွစ္ 
ရပ္လုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိ ႏိုင္သည္။
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ဤေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိ ၁၈၄ ဦးတို႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အထူးလုပ္ 
ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အနီးကပ္ လူပုဂၢိဳလ္ကာကြယ္ေရး 
ႏွင့္ သက္ေတာ္ေစာင့္အဖြဲ႕မ်ားမွစ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚက်ဴး လြန္ေသာ ျပစ္မႈ 
မ်ား သို႔မဟုတ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ 
မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအပါအဝင္၊ လူ႔အရင္း 
အျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဘဏၰာေရး႒ာနမ်ား သို႔မဟုတ္ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ရာထူးမ်ားကို စီမံခန႔္ ခြဲျခင္းမ်ား၊ 
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး၊ မူဒါဒႏွင့္ ဥပေဒ ေရးရာကိစၥ 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အထိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ 
ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။အရာ ရွိ အမ်ားစုသည္ ႐ုံး
လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စီမံခန႔္ခြဲေရး ရာထူးမ်ားတြင္ 
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး အနည္းစုေသာအရာရွိ 
မ်ားသာလွ်င္ စစ္ဆင္ေရး၌ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ရဲလုပ္ငန္း၏ အဓိကက်သည္ဟု ယူဆေသာ ေနရာ 
မ်ားျဖစ္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးမ်ား၌ ပါဝင္ 
ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ေျမျပင္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားရွိၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား က်ယ္ျပန႔္စြာ တာ၀န္ 
ေပးအပ္ထားပါက ရဲလုပ္ငန္း တာ၀န္ရပ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးရဲမ်ားမွ အေရးပါေသာပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးႏိုင္
သည့္ သာဓကမ်ားစြာရွိပါသည္။

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္ကို ရဲ႒ာနမွ မ်ားစြာေသာ 
အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား အရာရွိအမ်ားအျပားမွ  
လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား၊ ႏွစ္ ၂၀ ႏွင့္ ၃၀ ၾကား 
ကာလအတြင္း  သက္ေသခံမႈမ်ား ရွိခဲ႔သည္။ လြန္ခဲ့
ေသာ ႏွစ္သုံးဆယ္ကာလတြင္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိအား 
ေတြ႕ရျခင္းသည္ အလြန္ရွားပါးလွသည္၊ သို႔ေသာ္ 
ယခုကာလတြင္ ပိုမိုေတြ႔ရွိလာရသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အတြင္း အေရအတြက္ 
မ်ားျဖင့္ ရွိေနျခင္းသာမဟုတ္ဘဲ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
အခန္းက႑ မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားရွိေန 
ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါျပၤးအမ်ိဳးသား အစဥ္အလာအရ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ လ်ိဳ႕ဝွက္ 
အသြင္ယူ သို႔မဟုတ္ စုံစမ္းေရးအရာရွိမ်ားအျဖစ္ 
လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိ 
လာၾကသည္။

စစ္ဆင္ေရး ယူနစ္ထဲမွာ ကြၽနမ္ဟာ 
တစ္ဦးတည္းေသာအမ် ိဳ းသမီး ျဖစ္ပါတယ္။ 
၀နထု္ပ္ဝနပုိ္း တစ္ခုဆုိလည္းမွနပ္ါတယ္။ 
တခါတေလမွာ  အမ်းိသမီးေတြက 
ဒါလုပ္ရမယ္ ဟုိဟာမလုပ္ရဘူး စသျဖင့္ 
ေတြးေနတတ္တယ္။ တခါတေလ 
လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ေတြရ့ဲ လံုၿခဳံေရးကုိ 
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omr[kwfbJ? vkyfief;

vnfywfrI tcef;u@

rsm;wGifvnf; trsdK;orD;rsm;

&SdaeaMumif; od&SdEdkif

(အမ် ိဳ းသမီးမ်ား၏လံုၿခဳံေရးအား 
ဝနထု္ပ္ဝနပုိ္းအျဖစ္) စဥ္းစားတတ္ 
ၾကပါတယ္။ ကြ်နမ္ဟ  ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားထားတဲ ့ဓါးစာခံဖမ္းဆီးမႈ 
ညိွႏႈင္ိးသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ 
ကြၽနမ္အေနနဲ ့ ျပနေ္ပးဆြဲမႈေတြနဲ ့  အျခား 
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ကိစၥမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ 
(အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ)

အကယ္၍ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ - 
လိင္လုပ္သား - လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရေသာအခါ 
အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွမ်ားသည္ စံုစမ္းေမး 
ျမနး္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 
အခ် ိဳ ႕ေသာ အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွမ်ားသည္ 
ျပည့္တနဆ္ာအိမ္မ်ားတြင္ လိင္လုပ္ 
သားမ်ားအျဖစ္ ေျခာက္လခန ့အ္ထိ 
လွ် ိဳ ႕ဝွက္ အသြင္ယူျခင္းမ် ိဳ းလည္းရိွသည္။ 
(အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ)

ေအာင္ျမင္ေသာ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းေလ့က်င့္ 
ေရးအတိုင္း ရဲအရာရွိမ်ားသည္  ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံ 
အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ႒ာန မ်ား၌ 
တာ၀န္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံၾကရသည္။ အရာရွိ 
မ်ားအတြက္ ပထမဦးဆုံးေသာ ေပးအပ္ခံရေသာ 
တာဝန္သည္ လြန္စြာပင္ အေရးပါလွပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေအဂ်င္စီ 
မ်ားသည္ အရာရွိမ်ားအားလုံးအား အေတြ႕အႀကဳံ 

မ်ားရရွိေစရန္ ေရွ႕တန္း အေထြေထြအရာရွိအျဖစ္ 
ေရွ႕တန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ခန႔္ထားၾကၿပီးအခ်ိဳ႕ေသာ 
ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ တပ္သားစုေဆာင္ ေလ့က်င့္ 
ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခ်ျခင္းမ်ားတြင္ အထူးျပဳကြၽမ္းက်င္ 
မႈမ်ား အတြက္ အားေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ ၎
ေျခလွမ္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားတြက္ လြန္စြာအေရးပါပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႐ုံး
တြင္းစီမံခန႔္ခြဲေရးတြင္ တာဝန္ခ်ထားျခင္းခံရပါက 
အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္  
တိုးတက္ေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိသားစု တာဝန္ ဝတၱရား 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ခြင္ညီမွ် ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုတာဝန္မ်ားကို 
ပို၍ႏွစ္သက္ၾကေသာ္လည္း က်ား/မစံႏႈန္းမ်ားကို 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး စစ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လို 
ေသာ၊ ႀကိဳးစားၿပီႀကိဳးစား ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္မွာစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကဲ့သိုေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ 
ရာထူး အျမင့္ဆုံးေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈေနရာမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ား၏ တက္ႂကြစြာကူညီပံ့ပိုးမႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ အေရးႀကီးေသာ အေထာက္ 
အကူျပဳသည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခန္း ၄တြင္ 
ရႈရန္။ ဥပမာ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဒုရဲခ်ဳပ္ Debold 
Sinas တင္ျပ ေျပာဆုိခဲ႔သကဲ့သို႔

P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G

trsdK;orD;t&m&Sdrsm;onf 

&JwyfzGJYtwGif; ta&

twGufrsm;jzihf &Sdaejcif;

omr[kwfbJ? vkyfief;

vnfywfrI tcef;u@

rsm;wGifvnf; trsdK;orD;rsm;

&SdaeaMumif; od&SdEdkif

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အင္အား၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈနး္မွ ၂၀ 
ရာခုိင္ႏႈနး္သည္ အမ် ိဳ းသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ 
အမ် ိဳ းသမီးမ်ားအား 
စစ္ဆင္ေရးေရးအခနး္က႑မ်ားတြင္ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ အသံုးမျပဳၾကပါသနည္း။ 
၎လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ မ် ိဳ းသားမ်ားႏွင့္ 
တားဆီးႏွမ္ိႏွင္းေရးလုပ္င
နး္မ်ားတြင္ ရင္ေဘာင္တနး္ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ 
အမ် ိဳ းသမီးမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ရံုးတြင္း စီမံခန ့ခ္ြဲေရးလုပ္ငနး္မ်ား
တြင္သာ ခန ့ထ္ားျခင္းျပဳပါသနည္း။ 
အမ် ိဳ းသမီးမ်ား 
ဤအလုပ္မ် ိဳ းကုိလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ကြၽႏ္ုပ္သိပါသည္။ ၁၁၈
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0rf;aMumif;tvkyf vkyfudkifjcif;/ tcGih ftvrf;rsm;ESih f pdefac:rIrsm;

အခနး္  ၄ - ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မာရီယာ၊ 
ဆီကြီေဂ်ာ္ ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာပါ၀င ္
ဖြဲ႕စည္းသည့္ ပထမဆံုး ရဲစခန္း  ျဖစ္စဥ္  
ေလ႔လာမႈ  ၁၁၉

 
ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉  တြင္ ဆီကြီေဂ်ာ္ ကြ်န္းေဒသရွိ 
မာရီယာ ရဲစခန္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ အမ်ိဳးသား 
ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ပထမဆုံးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ 
ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ရဲစခန္းအျဖစ္ သတ္ 
မွတ္ျခင္း ခံခဲ႔ရသည္။ ဆီကြီ ေဂ်ာသည္ ဖိလစ္ 
ပိုင္ႏုိင္ငံ Visayas အလယ္ပိုင္း ေဒသရွိ အေတာ္ 
တန္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ကြ်န္းတစ္ ကြ်န္းျဖစ္သည္။ 
၄င္းသည္ ထင္ရွားသည့္ ကမာၻ လွည့္ခရီးသြား  
ေဒသတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ 
ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းသည့္ အစမ္း စီမံကိန္းအား အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးစြမ္းရည္ 
မ်ား တုိးျမင့္ေစရန္အတြက္ စတင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ ကန ဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
သည္ အမ်ိဳးသမီႏွင့္ ကေလးမ်ား ႏွင့္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား/မ အေျချပဳ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
အတြက္ ကုိင္တြယ္တုန္႔ျပန္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္  
ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား ခန္႔ အပ္ထားျခင္း 
ကိုအဓိကထားၿပီး “အမ်ိဳးသမီး ရဲစခန္းမ်ား” 
သို႔မဟုတ္ “အမ်ိဳးသမီး ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား” တိုိ႔ႏွင့္ 
ကြဲျပားသည္။  ၁၂၀

ဆီကြီေဂ်ာေဒသရွိ အရာရွိမ်ား၏ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္း 
သို႔မဟုတ္ ၂၆၆ ၁၂၁ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၈၂ ဦး 
ပါ၀င္သည္။ မာရီယာ ရဲစခန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးရာရွိ 
၂၈ ဦး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ၄င္းသည္ စုစု  
ေပါင္း လူဦးေရ ၉၅၀၀၀ ကို ၀န္ေဆာင္မႈ  
ေပးေနသည့္ ရဲစခန္း ၆ ခုအနက္ ၁ ခုျဖစ္သည္။ 
၁၂၂

 

အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ခန္႔အပ္ျခင္း အယူအဆကို 
အစပ်ိဳးခဲ႔ခ်ိန္မွစ၍ မာရီယာ ရဲစခန္းသည္ အခ်ိဳ႕  
ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားတြင္ ရဲစ 
ခန္း ၆ ခုအနက္ ပထမအဆင့္ကို ရရွိခဲ႔သည္။ ၁၂၃

 အထူးျဖင့္ ၄င္းသည္ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းမႈ၊ 
တရားမ၀င္ေလာင္းကစားမႈ ႏွင့္ တရားမ၀င္ 
သစ္ခုတ္မႈစသည့္ က႑မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးဖမ္း 
ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ၁၂၄ ေဒသဆိုင္ရာ 
ရဲအရာ ရွိခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသမီးရဲစခန္းအား  အမ်ိဳးသား 
အမ်ား စုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ က်ား/မ  
ေရာေႏွာထားသည့္ စခန္းမ်ားထက္ ယာဥ္ 
အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္း ေရး တားဆီးႏွိမ္နင္းမႈမ်ား၊ 
ဥပမာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းနင္သူမ်ားအား 

“Hybrid  ရဲအရာရွိ” တစ္ဦးျဖစ္ရ သည့္အတြက္ 
ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာခဲ႔ၾကသည္။ အရာရိွ ဆယ္ဦး 
အနက္ သံုးဦးသည္ စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ ရာ အလုပ္၏ 
စိန္ေခၚမႈအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားေန ခဲ႔ၾကၿပီး စခန္း  
ျပင္ပတြင္ “နယ္ထိန္းကင္းလွည့္” တာ၀န္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ ခြင္ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို လိုလား 
ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔ 
သည့္ ရဲအရာရွိဦးစီး၏ စိုရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအျပင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားက ေအာက္ပါကဲ႔သို႔ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
စရာမ်ားကို တင္ျပခဲ႔ၾကသည္။ 

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားက သူတို႔အား တစ္လအတြင္း  
ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အသိေပးစာရရွိၿပီး ေနာက္ 
ထိုစခန္း တြင္ မလုပ္မေနရ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ႔ျခင္း 
ျဖစ္ သည္ဟုဆိုသည္။ အမ်ားစုေသာ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္ ကြ်န္းေပၚရွိ စခန္းတစ္ခုခုတြင္ 
တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနခဲ႔ၾကၿပီး ျဖစ္ေသာ္ လည္း 
အခ်ိဳ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ 
မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအသြား အျပန္ အတြက္ 
ခရီးသြားၾကာခ်ိန္မ်ား သိသိသာသာတိုးျမင့္လာခဲ႔ 
သည္။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားက  အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ဖြဲ႔စည္း 
သည့္ စခန္းအား စတင္ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ 
ပတ္၀န္း က်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ 
မႈမ်ား မရွိခဲ႔မႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ က 
၄င္းတို႔၏ ရာထူးတာ၀န္ အေပၚအႏႈတ္သေဘာ 
ေဆာင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္၏ တုန္႔ျပန္မႈ 
မ်ား (ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားမွအမ်ား  
ျပည္သူ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဆဲေရး 
တိုင္းထြာျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာ္ကားျခင္း တို႔အ 
ပါအ၀င္) ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ၾကသည္ ဟုဆိုသည္။သူတုိ႔ 
က ထိုအယူအဆအတြက္ ေဒသခံ အသုိင္း၀ိုင္း  
ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္တရားဥပေဒ 
ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အ  
ေရးမ်ား ဆံုးရႈံးခဲ႔သည္ဟု ခံစားၾကရသည္။ ပတ္ 
၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အႏႈတ္သေဘာ  
ေဆာင္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သူတို႔၏ မိမိ 
ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအေပၚလည္း ထိခုိက္မႈရွိ 
သည္။ 

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မာရီယာစခန္းတြင္ တာ၀န္ 
မထမ္းေဆာင္မွီ ကိုယ္ခံပညာရပ္ဆို္င္ရာတိုက္ 
ခိုက္ေရးမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ားေလ့က်င့္သင္ 
ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကရ 
သည္၊ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ဆုိင္ရာ 
သင္တန္း၊ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္ခံပညာရပ္ဆိုင္ 
ရာ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား၊ စံုစဟမ္းစစ္ေဆးေရး 
ဆိုင္ရာ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား ႏွင့္ ယာဥ္  

ဦးထုပ္မေဆာင္းလ်င္ ဒါဏ္ေၾကးရိုက္ျခင္း တို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံ ျပဳခဲ႔သည္။  ၁၂၅

အမ်ိဳးသမီးရဲစခန္းအား ဦးေဆာင္ေနသည့္ အမ်ိဳး 
သမီးစခန္းမွဴးက ဤအယူအဆသည္ စစ္ဆင္ေရး 
တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ႔သို႔ တန္းတူ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ၄င္းသည္ “အမ်ိဳးသမီး 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈ အား ထိေရာက္စြာ 
တိုးတက္မႈ” ကို သက္ေသထူလ်က္ရွိေၾကာင္း  
ေျပာခဲ့သည္။ 

• အမ်ားစုေသာ အရာရွိမ်ားသည္ အိမ္  
ေထာင္ရွိ၊ သားသမီးမ်ား ရွိၾကၿပီးရံုးထိုင္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ အမ်ားစုလုပ္  
ေဆာင္ခဲ႔ ရသည့္ သူတုိ႔၏ ယခင္ ရာထူး 
မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ တာ၀န္က် စာရင္း 
သည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မႈ ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ားရွိလာသည့္အခါ သူတုိ႔၏ အိမ္မႈ 
ကိစၥႏွင့္ သားသမီး တာ၀န္မ်ား ျဖည့္ဆည္း 
ရန္ အခက္အခဲေတြ႔ၾကရ သည္။ 

• အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကားရွိ 
ခႏၶာကုိယ္ ၾကံခိုင္မႈ ကြာျခားမႈမ်ားအရ၊ 
အမ်ိဳး သား အရာရွိမ်ားပါ၀င္ပါက ၂ ဦးသာ 
ပါ၀င္ရသည့္ အခ်ိဳ႔ျဖစ္ႏိုင္ ေျခရွိေသာ  
ေနရာမ်ားတြင္  ကင္းလွည့္အရာရွိသုံးဦး 
သုိ႔မဟုတ္ ေလးဦးကုိ တာ၀န္ ေပးအပ္ၾက 
ရသည္။ 

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းသည့္စခန္း 
အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္မေဆာင္ 
ရြက္မီွတြင္ ပတ္၀န္းက်င္အားအသိပညာ  
ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ မႈမ်ား 
တြင္ လစ္ဟာခဲ့ သည္။ ရလဒ္ အေနျဖင့္ 
ပတ္၀န္း က်င္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားမွအ့ံအား 
သင့္ခဲ႔ ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ 
လုံျခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား မျဖည့္ ဆည္း  
ႏိုင္မည္ကုိ စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ႔ၾကသည္။

ဗဟို အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုတြင္၊ ေရွ႔တန္း 
အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးက ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ 
ပထမ ဆုံးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္း 
သည့္ ရဲစခန္းတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါ၀င္ရျခင္း 
အတြက္ သူမ၏ ဂုဏယူမႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ 
ခဲ႔သည္။ အမ်ား အျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
လည္း သူတို႔၏ “အရည္အခ်င္းအသစ္မ်ား”ႏွင့္ 
“ ကြ် န္ မ တို ႔ ဘာ မ ဆို လု ပ္ႏို င္ တ ယ္ ” ဆုိ သ ည့္  
အတြက္ “အလြန္ စြယ္စံု လုပ္ေဆာင္ႏို္င္”  ၿပီး 
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ေမာင္းနင္မႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား စသည့္ပိုမိုျပင္ 
ဆင္မႈ မ်ားသည္ အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ 
ၾကသည္။ 

• အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုသည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ 
ေမာင္းနင္မႈ လုိင္စင္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္၊မည္သို႔ 
ပင္ျဖစ္ေစ၊ ေမးျမန္းခဲ႔သူမ်ားအနက္ေလးဦးသာ 
ကားေမာင္းလိုင္စင္မ်ား ရွိၾကသည္။၄င္းသည္ 
ယာဥ္ေမာင္းနင္ခြင့္ရွိသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြက္ 
ရဲကားေမာင္းႏွင္ရန္ အလြန္အမင္း အားထားရမႈ  
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယာဥ္ေမာင္း သင္တန္း သို႔မ 
ဟုတ္ လိုင္စင္ခ်ထား ေပးမႈအတြက္ အဖြဲ႔စည္း 
ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမရွိေပ။  

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားက သူတို႔၏ ကာယ အင္အား မရွိ 
ၾကျခင္းသည္ တာ၀န္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထမ္း 
ေဆာငရ္ာတြင ္အတားအဆီးျဖစ္ေစသညဟု္ခစံား 
ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ႔ကို ေျပာျပၾက သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားက အမ်ိဳး 
သားမ်ားကို ထိန္းသိမ္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးရန္ 
ကာယအင္အား မလုံေလာက္ၾက သည့္အတြက္ 
အမိ်ဳးသား တရားခံမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္
သြားမႈမ်ားရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ယာဥ္မ ေတာ္တဆ 
မႈတစ္ခုတြင္ ေလးလံသည့္ ဒဏ္ရာရရိွ သူ 
အမ်ိဳးသား တစ္ဦးအား မခ်ီျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ 
သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအေၾကာင္း တင္ျပခဲ႔ 
သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ျဖစ္ေလ႔ျဖစ္ 
ထနည္းေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ား 
အတြက္ အေရးပါေသာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာတစ္ခု 
အျဖစ္ရွိေနသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းသည့္ စခန္း၏ မရည္ 
ရြယ္ထားေသာ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုကို ျပရမည္ဆို 
လ်ွင္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ အေျခေနမ်ားတြင္  
ေနထိုင္ေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားမ၀င္  
ေလာင္း ကစားမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရမႈအေရအတြက္သည္ 
စခန္းတြင္ အမ်ိဳးသားဦးေရ မ်ားျပားခဲ႔စဥ္ကထက္ 
ပိုမိုျမင့္တက္-လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအုပ္စုအတြင္းမွ 
အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးက ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတုိ႔သည္ ဆင္းရဲၾကၿပီး ကေလး 
မ်ားကို ေကြ်းေမြး ရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျပစ္မႈမ်ား 
က်ဴးလြန္ၾကျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းဆို 
သည္။ မာရီယာ ရဲစခန္းသည္ တရားမ၀င္ ေလာင္း 
ကစားမႈ ဖမ္းဆီးရာတြင္ အဆင့္ ၁ အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ခံရေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားမွ စံုစမ္းေဖာ္ 
ထုတ္ရန္ လြယ္ကူသည့္ ဆင္းရဲမႈအတြင္း ေနထိုင္ 
ၾကသည့္ အားနည္းခ်က္ ေပ်ာ့ကြက္ ရွိေသာ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ဤကိစၥ 

ရပ္တြင္ ရဲအရာရွိမ်ား၏ ကိုင္တြယ္မႈမ်ားကို မက္လံုး  
ျဖစ္ေစၿပီး ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အျမစ္တြယ္  ထေစမႈမ်ား 
မျဖစ္ပြားရန္ ရဲမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ သတ္မွတ္ပံု 
မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ရဲစခန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္အားလံုးေသာ စစ္ဆင္ေရး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း 
ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သက္ေသ ထူခဲ႔ျပီးျဖစ္သည္၊ သို႔ 
ေသာ္လည္း ေမးျမန္းခဲ႔သည့္ အုပ္စုအတြင္းမွ အမ်ိဳး 
သမီး အရာရွိမ်ားအားလံုးက က်ား/မ ေရာေႏွာ 
ထားသည့္ စခန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္း  
ေျပာၾကသည္။ သူတို႔ ပိုမိုႏွစ္သက္သည့္ က်ား/မ  
ေရာေႏွာမႈသည္ မည္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းသည့္ 
အခါတြင္ အခ်ိဳ႔က အမ်ိဳးသား ၆၀ % ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
၄၀% သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်ိဳးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု 
ဆိုသည္။ 

မာရီရာရဲစခန္းတြင္ က်ား/မ ေရာေႏွာထားသည့္ 
(အမ်ိဳးသားအမ်ားစု)စခန္းျဖစ္ခဲ႔စဥ္ကဲ႔သို႔ပင္ အရာရွိ 
ဦးေရ တူညီမႈရွိသည္။ သီးျခားအဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးမႈ  
ျပဳလုပ္စဥ္တြင္ အရာရွိမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း 
အတာျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လူဦးေရႏွင့္ 
ရဲအရာရွိ အခ်ိဳးအစား စံႏႈန္းအထက္ အရာရွိဦးေရ  
ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား သည္ အိမ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အ 
တြက္ ပိုမိုတာ၀န္မ်ားျပားတတ္ျခင္း အျပင္ လံုျခံဳေရး 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားအတြက္ အရာရိွ သံုးဦးမွ  
ေလးဦးထိ ပါ၀င္ကင္လွည့္ရန္ ဦးစားေပးရျခင္း 
စသည့္အခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အက်ိဳးမ 
ယုတ္ေစရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးအေၾကာင္း
မ်ားအတြက္  အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ စခန္းတစ္ခုအေန  
ျဖင့္ အရာရွိဦးေရ ပိုမိုလိုအပ္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိ 
ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား 
သို႔မဟုတ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ၾကံဳေတြရႏိုင္သည့္ အမႈကိစၥ 
မ်ား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အျခား စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ 
နည္းေစရန္အတြက္ ေရာေႏွာထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ား 
သည္ ပို၍ ထိေရာက္ျပည့္စံုမႈ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ 
မာရီယာ ရဲစခန္းမွ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ား ေျဖၾကား 
ခဲ႔သည့္ အသိအျမင္မ်ားသည္  အမ်ိဳးသမီး စြမ္း  
ေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး  
ေအဂ်င္စီမ်ားအတြင္း က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈ လုပ္  
ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ သင္ခန္းစာ 
မ်ားကို ရရွိေစသည္။

*UN အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ UNODC တို႔၏ ပိုမို 
အေသးစိတ္က်ေသာ စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား  
ေနာက္လာမည့္ အစီရင္ခံခ်က္တစ္ခုအတြင္း ျပင္ 
ဆင္ ထားပါသည္။ 
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tavhtx aumif; rsm;
ဥပဒေစိုးမိုးေရး၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းတာ ၀န္
မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တာ၀န္ခန္႔ အပ္ျခင္း 
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ မ်ားအေပၚ 
ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား ကိုင္တြယ္ 
ျခင္း၊  ပိုမို မတူကြဲျပားေသာ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ 
မႈရွိေသာ အားလံုးပါ၀င္ေသာ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး 
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပတ္၀န္း 
က်င္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လံုျခံဳေရး 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈအသစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အ တြက္ 
အတတ္ပညာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္
တင္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈ ကို 
ပိုမိုေကာငး္မြန္ေစျခင္း၊ ရဲအရာရွိမ်ား၏ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္း စသည့္ ပတ္၀န္း 
က်င့္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ား ရရွိေစသည္။ ဤက႑သည္ အရာရွိ၏ 
အျမင္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအာ မွတ္တမ္း 
တင္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ခန္႔ 
အပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ား/မမႈ 
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား တုန ့ျ္ပနေ္ဆာင္ရြက္မႈ 
အားေကာင္းတုိးတက္ေစျခင္း
 အာဆီယံတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္စိတ္တိမ္း 
ညြတ္မႈ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ 
မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းသည္ အခ်ိဳ႔ေသာ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ရာထူးေနရာမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ၄င္းတို႔အား စစ္ဆင္ 
ေရး ဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ 
အဓိက ေမာင္းနင္သည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ထိုအခ်က္အား ေအာက္ပါမွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ဥပမာေပး 
တင္ျပထားသည္။ 

အမ် ိဳ းသမီးရဲအရာရိွေတြ မရိွမီွက 
ကြ်နမ္တို႔ မွာ အမ် ိဳ းသားရဲအရာရိွေတြရ့ဲ 
ဇနးီမ်ားအသင္း အဖြဲ့တစ္ခုရိွခ့ဲပါတယ္။ 
Victim ေတြ အမ် ိဳ းသမီးျဖစ္ခ့ဲလ်င္ သူတို႔ ကုိ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔   
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ထားပါတယ္။ 
ဒါက အမ် ိဳ းသမီး ရဲအရာရိွေတြ ရိွေစလုိျခင္းရဲ
အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
ယေန ့ ကမာ႓တြင္ အမ် ိဳ းသမီးေတြက 
Victim မ်ားသာမဟုတ္ေတာပဲ့
က်ဴးလြနသူ္အျဖစ္ ပါ၀င္တဲ ့ရာဇ၀တ္မႈ
အမ် ိဳ းမ် ိဳ းရိွလာတဲအ့တြက္ အမ် ိဳ းသမီး 
ရဲအရာရိွမ်ားကုိ လုိအပ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  
(အင္ဒုိနးီရွားႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးရဲအရာရိွ)

ေဒသအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ ဥပေဒျပဌာန္း 
ခ်က္ျဖင့္ သာမက/သို႔မဟုတ္ စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္ 
မ်ား Victim ျဖစ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားရွိလာသည့္အခါ ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ 
အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္းကုိ အသိ 
အမွတ္ျပဳခဲ႔ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ရာဇ၀တ္မႈ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မအခ်ိဳ႕တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ထားျခင္းအတြက္ 
ျပဌာန္းဥပေဒအရ လိုအပ္မႈကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ ၎အား စာအကြက္  ၅ တြင္  အက်ဥ္းခ်ံဳး 
ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အား ျပည့္မွီမႈ အတိုင္းအတာကိုမူကား ရွင္းလင္းစြာ 
မသိရေပ။ 

အခနး္ ၅-
ရာဇ၀တ္မႈ က်င့္ထုံးဥပေဒေအာက္ရိွ 
ျပဌာနး္ဥပေဒအရ လုိက္နာရနလုိ္အပ္ 
ခ်က္မ်ား၊ ထုိင္းႏုင္ိင ံ ၁၂၆

ပုဒ္မ ၈၅
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနသည့္အခါတြင္၊ 
တူညီေသာ က်ား/မ လိင္ျဖစ္သူမွ ရွာေဖြမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ ျပဌာန္းဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္ကို 
သတ္မွတ္ထားသည္။

ပုဒ္မ ၁၃၂
ရာဇ၀တ္မႈ၏ Victimသို႔မဟုတ္ သံသယ တရား 
ခံသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနပါကအေထာက္အထား 
မ်ား ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ဆိုင္ရာ နမူနာမ်ား 
ရယူသိမ္း ဆည္းျခင္းကို ဥပေဒအရ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိမ်ားက လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ပုဒ္မ ၁၃၃
အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားတြင္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
စီစဥ္မႈမ်ားကို သေဘာတူလက္ခံျခင္းမရိွပါက၊ 
အမ်ိဳးသမီး  Victim ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို 
ရဲအရာရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားကသာ ရယူရမည္။ 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိႏွစ္ဦးလံုး၏ 
ေအာက္ပါ ေျပာဆိုခ်က္ကဲ႔သို႔ပင္ အာဆီယံေဒသ 
တစ္လႊားရွိ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ရဲအရာရွိမ်ားက 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ 
မႈခင္းမ်ား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ား 
သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေန 
ေၾကာင္း ထင္ျမင္ၾကသည္ဟူဆိုသည္။

tmqD,HwGif 

vdifydkif;qdkif&mESifh 

vdifpdwfwdrf;nGwfrI tajcjyK 

tMurf;zufrIrsm;ESifh 

&mZ0wfrI rsm;udk wdk;wuf 

aumif;rGefap jcif;onf 

tcsdKYaom &JwyfzGJY 

0efaqmifrI rsm;wGif 

trsdK;orD; rsm;twGuf 

&mxl;ae&mrsm; zGifhvSpfay;NyD; 

4if;wdkYtm; ppfqifa&;qdkif&m 

wm0efrsm; ay;tyfjcif; 

jyKvkyf&mwGif t"du 

armif;eifonfUtcsuf
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tmqD,H a'otwGif; trsdK;orD;rsm;ESih f  w&m;Oya' pdk;rd k;a&;

P H O T O :  I N T E R P O L

ကြ်နမ္တု႔ ိမွာ လူဦးေရ ၁၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀
 ရိွၿပီး ဖိလစ္ပုိင္လူမ် ိဳ းရ့ဲ ၅၀% ခန္မွ့ာ 
အမ် ိဳ းသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ထုိ သနး္ 
၆၀ ေသာ အမ် ိဳ းသမီးေတြကုိ ၀နေ္ဆာင္မႈ 
ေပးရနအ္တြက္ ရဲတပ္ဖြဲ့တြင္ အမ် ိဳ းသမီး 
မ်ား ပါ၀င္ရန ္မရိွမျဖစ္လုိအပ္ပါတယ္။ 
ဥပေဒအရ အမ် ိဳ းသမီး  Victim မ်ားကုိ 
အမ် ိဳ းသမီး ရဲအရာရိွမ်ားက ကုိင္တြယ္ရန ္
လုိအပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတလႊားက 
အမ် ိဳ းသမီးနဲ ့ ကေလးငယ္ေတြ နဲ ့ 
စပ္ႏြယ္သည့္ အမႈေတြကုိ ကုိင္တြယ္ဖို႔   
အမ် ိဳ းသမီးေကာင္တာမ်ား ရိွေနၿပီ။ 
ကြ်နမ္တို႔  ရဲေမမ်ားဟာ အမ် ိဳ းသမီးေပါင္း 
သနး္၆၀ကုိ ၀နေ္ဆာင္မႈ ေပးေနၾကပါတယ္။ 
(ရာထူးျမင့္ အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ ဖိလစ္ပုိင္)

…အမ်ားစုမွာ အမ် ိဳ းသားမ်ားဟာ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္ 
[မုဒိနး္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားအတြက္]- မည္သို႔  ပင္ျဖစ္ေစ၊ 
အမ် ိဳ းသားမ်ားမွာ လုံေလာက္ေသာ 
ေ၀မွ်ခံစားႏိုင္မႈ မရိွၾကပဲ သတင္း 

အခ်က္အလက္ ရရိွေရးသာ 
အလြနအ္ာရုံထားတတ္ၾကပါတယ္။ 
အမ် ိဳ းသမီးေတြ စုံစမ္းစစ္ေဆး 
မႈျပဳလုပ္ပါက Victim မ်ားအတြက္ 
ပုိမုိေကာင္းမြနပ္ါတယ္။ (ရာထူးျမင့္ 
အမ် ိဳ းသမီး အရာရိွ၊ ထုိင္းႏုိင္င ံ)

အမ် ိဳ းသမီး ရဲအရာရိွမ်ားဥပမာအားျဖင့္ 
အမ် ိဳ းသမီး တရားခံ သို႔  မဟုတ္ အမ် ိဳ းသမီး 
နဲ ့ ကေလးငယ္ Victim မ်ားကုိ ေတြ႔ ဆုံေမးျမ
နး္ျခင္းမ်ားစတာေတြမွာ သူတို႔ ရ့ဲ  တာ၀နကုိ္ 
ထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကတယ္။  
သူတ့ိုက အလြနသိ္မ္ေမြ႔ ညင္သာၿပီး 
ဘယ္အေျခအေနမ် ိဳ းကုိမဆုိ လုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ (ရာထူးျမင့္ 
အမ် ိဳ းသမီး အရာရိွ၊ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ)

Victim  ေတြက အမ် ိဳ းသမီးေတြကုိ 
ပုိမုိယုံၾကည္ၾကတ့ဲ ကေလးသူငယ္ 
ညွင္းပနး္ႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆ္ုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္ေတြ ရိွပါတယ္။  

သူတို႔ က ကြ်နမ္ကုိ စကားေျပာၾကၿပီး 
ကြ်နမ္တုိအတူ  အေျဖတစ္ခုကုိ ရွာေဖြ 
ႏ္ုိင္ခ့ဲၾကတယ္။ အသက္ ၅ ႏွစ္သာ ရိွေသးတ့ဲ 
မိနး္ကေလးတစ္ဦးရ့ဲ ကြ်နမ္ အမႈကုိ 
ၾကံဳခ့ဲရပါတယ္။မုဒိနး္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
သူမက လူနည္းစု လူမ် ိဳ းတစ္မ် ိဳ းျဖစ္ၿပီး 
ျမနမ္ာစကားကုိ  
ေကာင္းမြနစ္ြာ မေျပာတတ္ဘူး။ 
က်ဴးလြနသူ္ကုိ ရွာေဖြဖို႔   အလြနခ္က္ခဲခ့ဲတယ္။ 
သူမက သူစိမ္းေတြကုိ ေၾကာက္ရြံ ႕ခ့ဲၿပီး 
ဘယ္သူနဲမွ့ စကားမေျပာခ်င္ဘူး။  ကြ်နမ္က  
သူမနဲ ့ ႀကိမ္ဖနမ္်ားစြာ ေတြ႔ ဆုံ ခ့ဲၿပီး 



72

0 7 trsdK;orD;wpfOD;taejzih f Oya'pdk;rd k;&a;u@wGif toufarG; 

0rf;aMumif;tvkyf vkyfudkifjcif;/ tcGih ftvrf;rsm;ESih f pdefac:rIrsm;

U N  W O M E N - U N O D C / P L O Y  P H U T P H E N G

Oyrmtm;jzifh ,mOfpnf;urf; 

xdef;odrf;a&; udpörsdK;rSm 

trsdK;orD;awG csOf;uyfwJh 

tcg? wm;qD;cH&olrsm;onf 

Murf;wrf;rIydkrkdenf;yg;NyD;; 

trsdK;om;t&m&Sdrsm;onf ydkí 

Murf;wrf; oefrmMuonf[k 

,lqavU&SdMuonf/ 

(&mxl;BuD; trsdK;om; 

&Jt&m&Sd? uarÇm'D;,m;)
ရင္းႏီွးမႈတစ္ခုတည္ေဆာက္ၿပီးမွ သူမ၏ 
ယုံၾကည္မႈကုိ ရရိွခ့ဲတယ္။ 
ေနာက္ဆုံးမွာသူမက က်ဴးလြနသူ္အား 
ၫႊနျ္ပေပးႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။  
(အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ ျမနမ္ာ)

 ပုိမုိေကာင္းမြနလ္ာေသာ စစ္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ 
ထိေရာက္မႈ

စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈဆိုသည္မွာ အျခား 
အရာမ်ားထက္ လူထုႏွင့္ ဆက္ဆက္ေရး ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ လူထုအျမင္ ပိုမိုေကာင္း 
မြန္ျခင္း၊ အေရးပါသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ထိေရာက္ 
သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းသဲလြန္စစုေဆာင္း 
ျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ပန္းတိုင္းမ်ားကို 
ရရွိေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည့္ နည္းစနစ္မ်ား 
ႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို ရည္ညြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သူမတို႔သည္ 
အမ်ိဳးသား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထက္ ပို၍ ၾကမ္း 
တမ္းမႈ နည္းပါးသည္ သို႔မဟုတ္ လူထုက ထိုသို ့
ထင္ျမင္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ပတ္၀န္းက်င္က အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားသည္ ပို၍ 
ခ်ဥ္းကပ္ရ လြယ္ကူသည္ဟု ျမင္လာၾကသည္။ ထို 
အျမင္အား အမ်ိဳးသာ အရာရွိတစ္ဦးမွလည္း 
ေအာက္ပါအတိုင္း ထပ္ေဆာင္းေျပာဆိုခဲ႔သည္-

ဥပမာအားျဖင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း ထိနး္သိမ္း 
ေရး ကိစၥမ် ိဳ းမွာ အမ် ိဳ းသမီးေတြ ခ်ဥ္းကပ္ 
တ့ဲအခါ၊ တားဆီးခံရသူမ်ားသည္ 
ၾကမ္းတမ္းမႈပုိမိုနည္းပါးၿပီး အမ် ိဳ းသား 

အရာရိွမ်ားသည္ ပုိ၍ ၾကမ္းတမ္း 
သနမ္ာၾကသည္ဟု ယူဆေလ့ရိွၾကသည္။ 
(ရာထူးႀကီး အမ် ိဳ းသား ရဲအရာရိွ၊ 
ကေမာၻဒီးယား)

အရာရွိမ်ားက သူတို႔၏ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈသည္ 
စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေစရန္အတြက္ မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ 
ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ တင္ျပသည္။ 
ဤေနရာတြင္ မွတ္ခ်က္ ႏွစ္ခုကို တင္ျပထားပါ 
သည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ အမ် ိဳ း 
သမီး အရာရိွမ်ား လုိအပ္ပါတယ္။ 
အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွမ်ားက တရားခံ 
ထံသို႔  ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ရယူရာမွာ ပုိမုိလြယ္ကူ 
ပါတာ။ တရားခံမ်ားအတြက္ အမ် ိဳ းသမီး 
မ်ားကအမ် ိဳ းသားမ်ားထက္ ပုိ၍ ေ၀မွ်
ရ လြယ္ကူပါတယ္ ( အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ 
ဗီယက္နမ ္)

ကြ်နမ္၏ အေတြ႔ အၾကံဳက ႏုိင္ငံရ့ဲ 
ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲတာပါ။ 
အမႈက မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ကြ်နမ္ရ့ဲ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားက  
မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သူကုိ 
ရွာေဖြဖ့ို အခက္အခဲေတြ႔ ေနခ့ဲပါတယ္။ 
ကြ်နမ္တို႔ မွာ ထုိသူရ့ဲ  ဦးေလးက သူရိွ 
ႏုိင္မည့္ေနရာကုိ သိရိွတယ္ဆုိတာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွထားေပမယ့္ 
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ကြ်နမ္ကုိယ္ကြ်နမ္ အသိေပးထားတယ္၊ 
ဘာလို႔ လဲဆုိေတာ ့ကြ်နမ္က ဒီအလုပ္ကုိ  
ခ်စ္ျမတ္ႏုုိးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ 
သို႔ ေသာ္လည္း ကံၾကမၼာက ကြ်နမ္အား 
အျခားရာထူးသို႔  ပို႔ ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။  
ကြ်နမ္ တကယ္တမ္း ေသာင္းက်နး္သူမ်ားနဲ ့  
စပ္ႏြယ္တ့ဲ ကိစၥမ်ားသာမကပဲ အိမ္တြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထိ ပါ၀င္တ့ဲ 
အမ် ိဳ းမ် ိဳ းေသာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ 
က်ဴးလြနမ္ႈေတြကုိ ကုိင္တြယ္ရတဲ့ 
ညအမ် ိဳ းသမီးႏွင့္ ကေလး ကာကြယ္ေရး 
စင္တာမွာ တာ၀နခ္်ထားခံခ့ဲရတယ္။ 
အဲဒီေနရာမွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူအျဖစ္ 
သုံးႏွစ္တုိင္လုပ္ကုိင္ခ့ဲတယ္။ ၿပီးေတာ ့
ကြ်နမ္က အဲဒီအလုပ္ကုိယ္လည္း ခ်စ္ျမတ္ 
ႏုိးတယ္ဆုိတာ သိရိွလာခ့ဲတယ္၊ ကြ်နမ္ဟာ  
ေကာင္းေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ သိျမင္လာတယ္၊ 
ဒါကကြ်နမ္ အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ 
အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ 

အမ်ိဳးသမီး ရဲအရာရွိမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္း 
ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားအတြက္ ခက္ခဲသည့္ လုပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 
လံုျခံဳေရး စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳသမီးမ်ား 
အား ရွာေဖြျခင္း၊ အိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ 
လက္နက္မ်ားရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
စကားေျပာဆိုျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း  
ႏွင့္ အမႈစစ္ေမးျမန္းျခင္း သည့္ အေရးပါသည့္ 
တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္။ လာအို ျပည့္သူ 
ဒီမိုဂရက္တစ္ ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၂ ရာဇ၀တ္မႈက်င့္ထံုး 
ဥပေဒတြင္ ရွာေဖြမႈမ်ားကို လံုျခံဳေသာေနရာတြင္ 
တူညီေသာ လိင္ျဖစ္သူမွသာ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပဌာန္းထားသည္ (ပုဒ္မ ၂၄)။ လာအိုျပည္သူ႔ ဒီမို 
ဂရက္တစ္ နုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးက အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ရွာေဖြရမည္ဟူသည့္ 
ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္သည္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ 
အရာရွိအနည္းငယ္အတြက္ ဖိအားျဖစ္ေစၿပီး ၄င္း
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ပိုမိုစုရန္ လိုအပ္လာေစသည္ 
ဟုဆိုသည္။ 

အထူးသျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြမွာ ၊ 
ဒါဟာ အလြနထိ္လြယ္ရွလြယ္ၿပီး တရားခံ 
မ်ားေတြနဲထိ့ေတြ႔ရန ္အမ် ိဳ းသမီး မ်ားလုိ 
အပ္ပါတယ္။ စုံစမ္းစစ္ေဆး မႈေတြမွာပဲ  
အမ် ိဳ းသမီး တရားခံေတြကုိ ခႏၶာကုိယ္ 
ရွာေဖြမႈေတြ လုပ္ဖို႔   ရဲေမေတြ လုိအပ္ပါ 
တယ္။  အမ် ိဳ းသမီးမ်ား  အနည္း ငယ္သာ 
ရိွလို႔  ကြ်နမ္တို႔  အလုပ္၀နပိ္ၾကတယ္။ 
ကြ်နမ္တို႔ မွာ အမ် ိဳ းသမီး အရာရိွဦးေရ 
တုိးခ်႕ဲဖို႔ အစီအစဥ္ရိွပါတယ္။ 
(အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ လာအုိႏုိင္ငံ) 

ေနာက္ဆံုးတြင္၊ အားလံုးေသာႏုိင္ငံမ်ားတစ္လြားရွိ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား အရာရွိမ်ားအားလံုးမွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တိက်ေသာ၊ ေစ႔စပ္ေသာ၊ 
စိတ္ရွည့္ၿပီး သတိရွိေသာသူမ်ားအျဖစ္ လက္ခံျခင္း 
မွာ အမ်ားစုျဖစ္ၾကၿပီး ၎သည္ အာရံုစူးစိုက္ရန္၊   
ေဇာက္ခ်လုပ္ရန္ ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 
အား သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည့္ ရံုးထိုင္တာ၀န္မ်ား  
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ား 
ထက္ သင့္ေလ်ာ္သူမ်ားျဖစ္လာေစသည္။ ၎
အခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၀ိေသသလကၡ 
ဏာမ်ားအတြက္ ပံုေသကားခ်ပ္ကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနေသာ္ 
လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ထို၀ိေသသလကၡဏာရပ္ 
မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေသာဖမ္းဆီးမႈ 
သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းမႈအား ေသခ်ာေစျခင္း၊ ျပည္သူ 
မ်ား သို႔မဟုတ္ ေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ား ရွာေဖြ 
ရာတြင္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ဥေပဒ  
ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အမႈစစ္ေဆးမႈႏွင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ာ၊ 
ႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္အ 
ေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ စစ္ဆင္ေရး 
က႑မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္မႈကို 
ေထာက္ျပေနသည္။ ထို တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ား 
အေပး အထူးအာရံုစိုက္ရန္ လုိအပ္သည္မွာ ျငင္းဖြယ္ 
မရွိေပ။ စင္စစ္ပင္ ဖိလစ္ပိုင္မွ ရာထူျမင့္ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိတစ္ဦးမွ ေအာက္ပါကဲ႔သို႔ အခိုင္အမာေျပာဆို 
ခဲ႔သည္။ 

အမ် ိဳ းသမီးေတြဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ပုိင္းမ်ာ  ထူးျခားေကာင္းမြနတ္ယ္ဆုိတာ 
ကြ်နမ္ သက္ေသျပခ့ဲပါသည္။ အမ် ိဳ းသမီး 
ေတြဟာ သဲလြနစ္ေတြ စုေဆာင္းတ့ဲ ေနရာမွာ 
ေကာင္းမြနၾ္ကသည္။  ပတ္၀နး္က်င္တြင္ 
လည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားတြင္ ထူးျခား 
ေကာင္းမြနၾ္ကသည္။ အမ် ိဳ းသမီးမ်ားသည္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ 
ၾကၿပီး ကြ်နမ္တို႔သည္ စိတ္ရွည္စြာ လုပ္ 
ကုိင္ၾကသည္။ ၄င္းတ့ိုသည္ ေကာင္းမြနေ္သာ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦး၏ အရည္ 
အေသြးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

အမ် ိဳ းသားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြက  
ထုိသူထံက သတင္းအခ်က္အလက္ 
မရယူႏိုင္ၾကဘူး။ ကြ်နမ္က ထုိသူရ့ဲ 
ခ်စ္သူအေနျဖင့္ ဟနေ္ဆာင္၍ သူ႔ဦးေလးဆီ 
ဖုနး္ေခၚ ၿပီး သူ႔ကုိ   
ေပးစရာတစ္ခုရိွတယ္လို႔  ေျပာတ့ဲ အခါ  
သူ႔ဦးေလက လိပ္စာကုိ   
ေပးခဲ့ၿပီး  မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်သူကုိ  
ဖမ္းဆီးႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။ တရားခံကုိ   
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ခ့ဲတယ္။   
သူ႔ ဦးေလးကပ ကြ်နမ္ကုိ ယုံၾကည္ခ့ဲၿပီး 
လိပ္စာကုိေျပာျပခ့ဲတယ္၊ ကြ်နမ္ကရဲ 
အရာရိွတစ္ဦးဆုိတာ မသိဘူးလို႔  
ကြ်နမ္ထင္ပါတယ္။  (အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ 
 ျမနမ္ာ) 

ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္  
ေရး တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ရဲေမမ်ားအား တာ၀န္ 
ေပးအပ္ျခင္းသည္ သူတို႔၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ ေဒသခံ ပတ္ 
၀န္းက်င္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ စစ္ 
တပ္ျဖင့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားထက္ ပိုမို ထိေရာက္မႈရွိႏုိင္ 
သည္။ ရဲေမမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ 
ရဲသားမ်ားထက္ ပိုမိုအနီးကပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး 
၄င္းသည္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႔မ်ားအား တိုက္ဖ်က္ 
ရာတြင္ သူတို႔အား သတင္းသဲလြန္စမ်ား စုေဆာင္း  
ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္နုိင္ေစသည္။ ဤအခ်က္သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ 
မ်ားသည္ သူတုိ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ လူထု 
ႏွင့္ ထိေတြ႔ႏုိင္စြမ္းကုိ ပိုမိုေကာင္မြန္ရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည့္ အာဆီယံရွိ အခ်ိဳ႔ေဒသမ်ားတြင္ အေတာ္ပင္ 
ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ အရာရွိတစ္ဦးမွ ထိုအ 
ပို္င္းတြင္ သူမ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ 
ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သူမ၏ အေတြ႔အၾကံဳကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္-

၂၀၁၀ မွစ၍ ကြ်နမ္က ေသာင္းက်နး္သူ 
မ်ားကိစၥကုိ စိတ္၀င္စားခ့ဲပါတယ္။ 
ကြင္းဆင္း လုပ္ကုိင္ျခင္းအျပင္  
အမ် ိဳ းသမီးနဲ ့ ကေလးမ်ား၊ 
ညင္းပနး္ႏိွပ္စက္ခံရတ့ဲ အမ် ိဳ းသမီးနဲ ့ 
ကေလးမ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ကြနျ္မဴနစ္ 
အဖြဲ့မ်ားအၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား 
ခ်နိမွ္ာ အားနည္းခ်က္ေပ်ာက့ြက္ျဖစ္ေနတ့ဲ  
ပတ္၀နး္က်င္အေပၚ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြနမ္ႈ 
စတာေတြကုိ ကူညီရတာ ႏွစ္သက္ပါတယ္။ 
ဒီလုိနဲ ့ ေသာင္းက်နး္သူမ်ားကိစၥကုိ စိတ္၀င္
စားမႈစတင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္… ကြ်နမ္က 
အမ် ိဳ းသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အဖြဲ ႕ေတြ၊ 
[ကက္သလစ္ ႏွင့္ မြတ္ဆလင္] 
ဘာသာေရးအဖြဲ ႕ေတြ [အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ့အစည္းမ်ား] ကုိ စည္းရုံႏိုင္ခ့ဲတယ္။ 
ကြ်နမ္ ဒီရဲတပ္ဖြဲ့  ပတ္၀နး္က်င္ဆုိင္ရာ  
ဆက္ဆံေရးဌာနမွာပဲအၿငိမ္းစားယူမယ္လို႔   
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မ်ားအား ၎တို႔၏ တာ၀န္မ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္  
ေဘးကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ေစသည္။ ဤထင္  
ျမင္ယူဆခ်က္အား အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ  
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ေတြ႔ရသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ ရာထူးျမင့္ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိတစ္ဦးက “ကြ်န္မတို႔ဟာ ပတ္၀န္းက်င္က 
လူေတြနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္ဆံရမလဲဆိုတာ သိတယ္၊ 
ကြ်န္မတို႔မွာ အသံရိွတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔ဟာ 
ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ စကားေျပာတဲ႔ေနရာမွာ စိတ္ရွည္ၾက 
တယ္” ဟုေျပာသည္။ ဖိလစ္ ပိုင္မွ အျခား အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိတစ္ဦးက အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
တိုက္ဖ်က္ ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို  
ေအာက္ပါကဲ႔သို႔ကိုးကားခဲ႔သည္-

ရဲေမအရာရိွေတြဟာ ပုိၿပီးထိေရာက္ 
မႈရိွတယ္၊ အခုဆုိရင္ ေက်ာင္းေတြ မွာ 
အစြနး္ေရာက္မႈ၊ ေတာ္လွနေ္ရး  
ႏွင့္ ေသာင္းက်နး္သူ ျပႆနာေတြရိွ လာၿပီ။ 
ပတ္၀နး္က်င္ထိနး္ေက်ာင္း မႈမွာ၊ 
အမ် ိဳ းသမီးေတြဟာ ပုိၿပီး 
ေတာ ့ထိေရာက္မႈရိွပါတယ္၊ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ ့သူတို႔ ဟာ  
ေက်ာင္းသားေတြရ့ဲ ႏွလုံးသာကုိ 
သိမ္းပုိက္ႏိုင္လို႕ပါ။

လူထုမွ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႔အစည္မ်ား သည္ 
သူတုိ႔ကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း၊ နားလည္သေဘာ  
ေပါက္ေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔ကို အလိုက္သင့္တုန္႔  
ျပန္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လာ ၾကသည့္အခါ ႏွင့္ ပတ္၀န္း 
က်င့္အသိုင္း အ၀ိုင္းမွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မွ်တ  
ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ 
အားထားရေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆ လာသည့္အခါတြင္ 
၄င္းသည္ တားဆီးႏွိမ္ နင္းေရးအေပၚ ယံုၾကည္မႈကို  
ျမွင့္တင္ေပးၿပီး အစုိးရအေပၚ လူထု၏ ယံုၾကည္ 
စိတ္ခ်မႈ တေျဖးေျဖးတိုးပြား၍ ဒီမိုဂေရစီအား  
အေထာက္ အကူျပဳသည္။ ၁၂၇

ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
တင္းမာေသာအေျခအေနမ်ားကုိ  
ေလ်ာခ့်ျခင္း။ 

ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထက္ ကာယာခြန္အား နည္း 
ၾကသည္။ ထိုအခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ရဲအရာရိွျဖစ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ နည္းသည္ သို႔မဟုတ္ 
အနိမ္႔ဆံုးအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ရသည့္ 
စစ္ဆင္ေရးက႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ 
နည္းသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကာယၾကံ႕ခိုင္ 
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ပတ္၀နး္က်င္ႏွင့္ ယုံၾကညမ္ႈ 
တညေ္ဆာက္ျခင္း 

ရဲမ်ားသည္ လူထု ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး၊ လူထုအား 
ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး စသည္တို႔ကို 
ထိန္းသိမ္းရန္ တို႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားသည္ သူတို႔ ၀န္ေဆာင္မႈ  
ေပးေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ၾကံဳ  
ေတြ႔ေနရသည့္ လံုျခံဳေရး အႏၱရာယ္မ်ားကုိ နား 
လည္သေဘာေပါက္ရန္  ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ရန္ 
လိုအပ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္  အၾကမ္းဖက္မႈ 
ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ခံစားေနရေၾကာင္း 
သိရွိနားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကေမာၻဒီးယား မွ 
အမ်ိဳးသမီး အရာရွိတစ္ဦး ရွင္းျပခဲ႔သကဲ႔သို႔ 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးမ်ားသည္ သူတို႔၏ အေတြ႔ 
အၾကံဳႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္ စားျခင္း 
ရွိသည္ဟု မခံစားရပါက ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ 
ခံရသူမ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ားအပါအ၀င္ လူထု 
သည္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးမ်ားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ 
ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ- 

ပတ္၀နး္က်င္ရိွ အမ် ိဳ းသမီးမ်ား၏ 
အခနး္က႑သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
လုံျခံဳေရးတို႔ ကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန ္ 
ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ ႕တြင္ အမ် ိဳ းသမီးမ်ား 
ရိွရန ္အေရးႀကီးသည္။ ရဲေမမ်ားသည္ 
ပတ္၀နး္က်င္ႏွင့္ အနးီကပ္ေနထုိင္ၾကၿပီး 
သူတ့ိုအား လမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္အခါ 
အမ် ိဳ းသမီးမ်ားသည္ ရဲအရာရိွမ်ားႏွင့္ 
စကားေျပာဆုိရန ္ပုိမုိယုံၾကည္စ္ိတ္ခ်မႈရိွ
လာသည္။ 

တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအတြင္း မတူ 
ကြဲျပားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ပတ္၀န္း 
က်င္ အသိုင္းအ၀ို္င္းႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ 
ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ထိုယံုၾကည္မႈ 
သည္ တင္းမာမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈ 
မ်ားေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ လူထုမွ တားဆီးႏွိမ္နင္း  
ေရးအား တရားေသာ မွ်တေသာအဖြဲ႔အျဖစ္ ရွႈျမင္ 
မည့္ စနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မရွိမ ျဖစ္ 
လိုအပ္သည္။ ထိုယံုၾကည္မႈႏွင့္ ၄င္းမွျဖစ္ေပၚ 
လာမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔သည္ အရာရွိ 
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မႈအရ သူတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္သည္ဟူေသာ 
ထင္ျမင္ခ်က္ကို ျဖစ္ေစသည္။ ၁၂၈ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ႔လာမႈမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တန္ဖိုး 
တက္ေစသည့္ အရာမွာ ထို“အားနည္းခ်က္”ပင္ 
ျဖစ္သည္ဟု အၾကံျပဳထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိ 
မ်ားသည္ သူတို႔၏ ကာယာခြန္အားကို အားထားမႈ 
ပိုမိုနည္းပါးၿပီး အင္အားသံုး လုပ္ေဆာင္မႈ ပိုမိုနည္းပါး 
သည္ကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္  ေသေစႏုိင္ေလာက္ 
သည့္ အေျခအေနသုိ႔ မေရာက္မီွ တင္းမာမႈမ်ား 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိေသာ အၾကမ္းဖက္ 
တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၾကသည္။ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ေလ႔လာမႈတစ္ခု 
အရ အမ်ိဳးသားအရာရွိမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး လုပ္ 
ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထက္ ရွစ္ဆခြဲခန္႔ လြန္ကဲေသာ 
အင္အားအသံုးျပဳမႈကို အဆင္သင့္ထားရွိတတ္ၾက 
သည္ဟု ထင္ေၾကးေပးၾက သည္ကိုေတြ႔ရၿပီးအင္အား 
အလြန္ ကြ်ံအသံုးျပဳမႈအတြက္ ျပည္သူမ်ားမွတိုင္ၾကား 
မႈမ်ား ႏွစ္ဆ မွ သံုးဆခန္႔အထိ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ ၁၂၉ အာဆီယံေဒသအတြင္း ကြ်ႏ္ုပ္ 
တို႔၏ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳး 
သားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားမွ ေ၀မွ်ခဲ့သည့္ အယူ 
အဆမ်ား ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ ေအာက္ပါ 
ကဲ႔သို႔ပင္ ႏိုင္ငံတကာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၾက 
သည္ကို ေတြ႔ရသည္-

အမ် ိဳ းသမီး ရာရိွမ်ားသည္ ဆက္ဆံေရးတြင္ 
ပုိမုိေကာင္းမြနၾ္ကတယ္၊ သူတို႔ က အေျခအ 
ေနကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းတတ္ၾကတယ္။ 
အၾကမ္းဖက္မႈ မႈခင္းမ်ားရိွလာသည့္အခါ 
အမ်ဳိးသားအရာရိွေတြက အေျခအေနအား 
အင္အားသုံးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေလ့ 
ရိွတတ္ၾကၿပီး အမ် ိဳ းသမီးမ်ားကား ထုိသို႔   
မျပဳလုပ္ေပ။ (အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ 
ဖိလစ္ပုိင္)

ကြ်နမ္တို႔ မရိွလို႔ မျဖစ္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ ကြ်နမ္တို႔ က ပတ္၀နး္က်င္ႏွင့္ 
လုပ္ကုိင္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အမ် ိဳ းသမီးေတြဟာ အထူးသျဖင့္ 
ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ အမ် ိဳ းသား 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားထက္ ပုိ၍ 
ထိေရာက္မႈရိွတတ္ၾကပါတယ္။ အမ် ိဳ းသား 
ေတြက အားအင္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး အေျခအေန 
မ်ားကုိ အင္အားသုံး ေျဖရွင္းတတ္ၾက 
တယ္။ (ရာထူးျမင့္ အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ 
ကေမၻာဒီးယား) P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ 
မ်ားျပားလွသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ လူထုအတြက္၊ အထူး 
သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ 
ရသည့္ လံုျခံဳေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုကိုင္တြယ္ျခင္း 
စသည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေသာ လံုျခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
ပိုမိုျမင့္မားေသာ စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈ 
ပိုမိုနီးကပ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈႏွင့္ ပိုမို 
နည္းပါးေသာ အလြန္အကြ်ံ အင္အားအသံုးျပဳမႈ  
စသည္တို႔လည္းပါ၀င္သည္။ 

pdefac:rI rsm;
 
အမ်ိဳးသမီး တပ္သားမ်ား လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္  
ေလ႔က်င့္သင္ၾကားျခင္းတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမႈအျပင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္  သူတို႔၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ 
တာ၀န္ေပးအပ္မႈ သေဘာသဘာ၀တြင္ ေတြ႔ရသကဲ႔ 
သို႔ သူတို႔၏ ျပည့္၀ၿပီး ထိေရာက္ေသာ တားဆီးႏွိမ္ 
နင္းေရးတြင္ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္မႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အမ်ားစုေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
စစ္ဆင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း  
ေဆာင္ခ်ိန္မ်ားအပါအ၀င္၊ စီမံၾကီးၾကပ္ေရးအပိုင္း 
ရာထူးမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
(ဥပမာအားျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ 
ေရးဌာနရွိ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ လူအရင္းအျမစ္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံ 
ရျခင္း ရွိႏုိင္သည္)

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ရဲအရာရွိသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ 
ပ်မ္းမွ် ေလးႏွစ္စာအတြက္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကို ေလ႔ 
က်င့္ သင္ၾကားရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မည္မွ် ရွိ 
သည္ကို ျပသရန္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား 
မရွိေပ။ တိက်ေသာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈျပဳလုပ္ရန္လ
ည္း ခက္ခဲသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရဲတပ္သား ေလ႔ 
က်င့္သင္ၾကားမႈသည္ စရိတ္ႀကီးေၾကာင္း သိရွိထား 
ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုးရီးယားႏုိင္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ 
အကူအညီျဖင့္ တြက္ခ်က္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကိန္းဂ 
ဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သင္တန္း ေက်ာင္း 
တြင္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကုိ ေလးႏွစ္တာ ေလ႔က်င့္ 
သင္ၾကားရန္ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၈၃၀၀၀ ၀န္း
က်င္၊ တစ္ႏွစ္စာ ၂၀၅၀၀ ေဒၚလာႏွင့္ ရွစ္လစာ 
အတြက္ ေဒၚလာ ၁၃၆၀၀ ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ 
ခ်က္ထားသည္။ ၁၃၀ အစိုးရ၏ သံုးစြဲမႈသည္  
ေငြေၾကး တန္ဖိုးႏွင့္တြက္ခ်က္သည့္ လူထု၀န္  
ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးရသည့္ ဖိအားေအာက္သို႔  
ေရာက္ ေနသည့္အခါ တြင္ ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ 
သိသာလွသည္။ ရဲမ်ားကို ေလ႔က်င့္သင္ၾကားၿပီး 
သူတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္အ၀ကို အသံုး 

မခ်ႏုိင္ျခင္းသည္ အရင္း အျမစ္မ်ား ျဖဳန္းတီးရာ  
ေရာက္သည့္တိုင္ ရဲတပ္သား ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ 
တက္ေရာက္ခဲ႔သည့္ အနည္း ငယ္မွ်ေသာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ ဤရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေပၚ တြက္ခ်က္စရာ  
ျဖစ္ေစသည္။ သူတို႔အား စစ္ဆင္ေရး က႑မ်ားတြင္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ရမည့္ အစား သာမန္ အရပ္သား ၀န္
ထမ္းမ်ားပင္ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
အတြင္းေရးမႈး အလုပ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ၾကသည္။ 
ထို၀န္ထမ္းမ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚယူႏုိင္ 
ၿပီး  တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးဆိုင္ရာ ေလ႔က်င့္သင္ၾကား 
မႈ ၿပီးေျမာက္ထား သည့္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသားမ်ား 
အား က်မ္းက်ိန္ သစၥာ ဆိုထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာႏွင့္ ေလ႔က်င့္ သင္ၾကားမႈ လိုအပ္မည့္ 
တာ၀န္မ်ားတြင္ ခန္႔အပ္သင့္ သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား 
အတြက္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္သေဘာ 
သဘာ၀သည္ သူတုိ႔၏ ႀကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္ 
ဇယားတိက်ေသာ ရံုးအလုပ္အား ကိုယ္တိုင္ေရြးျခယ္
မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤေလ႔လာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ 
အမ်ားအျပားေသာ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားသည္ 
အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား ရွိ 
သည့္ အခါ၊ သူတို႔၏ မိသားစုမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
ပိုမို ဦးစားေပးၾကသည္။ သူတို႔အား ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ 
မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းက လိုလားၾက 
သည္။ ဇနီးသည္ႏွင့္ ခင္ပြန္း ႏွစ္ဦးလံုး တားဆီးႏွိမ္ 
နင္းေရးတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္အခါမ်ား တြင္လည္း 
၎သည္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
က ခင္ပြန္းသည္တို႔၏ အလုပ္အကိုင္ကို အေထာက္ 
အပံ့ျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္သည္ဟု ခံစားၾကရၿပီး မိသားစု 
ဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္ဆုတ္ 
ေပးတတ္ၾကသည္။ 

တခါတရံ ရဲေမေတြဟာ  ရဲတပ္ဖြဲ ႕ထဲက   
ရာထူးရိွတ့ဲ အမ် ိဳ းသားတစ္ဦးနဲ ့ 
လက္ထပ္ၾကသည့္အ ခါမ် ိဳ းမွာ သူတုိက  
“ဇနးီသည္” တစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္မ်ား 
မွာျဖစ္လို႔  အမ်ားစုက ႏႈတ္ထြက္ 
သြားေလ့ရိွၾကတယ္။ [ခရုိင္ရဲ တပ္ဖြဲ့ မွဴး၏ 
ဇနးီ] (အမ် ိဳ းသမီး အရာရိွ၊ အင္ဒုိနးီရွား) 

ထို႔ျပင္ စစ္ဆင္ေရးက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ စိတ္၀င္ 
စားျခင္း ရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ႔ရာတြင္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး 
ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုအတြင္းမွ ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳး 
သမီးအရာရွိမ်ား အားလံုးက လမ္းေပၚတြင္ ထြက္ 
လုပ္ရန္ မလိုအပ္ ေသာ သို႔မဟုတ္ ကြင္းဆင္းတာ၀န္ 
ေပး အပ္မႈမ်ား မလိုအပ္ေသာ  စီမံႀကီးၾကပ္ေရး 
အလုပ္ကို ပို၍ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျဖၾကား ခဲ႔ဲၾကသည္-

အမ် ိဳ းသမီးအမ်ားစုက သက္ေတာင့္ 
သက္သာမႈကုိ လုိလားၾကတယ္။ ကြ်နမ္တို႔ က 
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ေလေအးေပးစက္ရိွတ့ဲ အခနး္ထဲမွာ   
ေနပူဒဏ္မခံရပဲ အလုပ္လုပ္လုိၾကတယ္။ 
သို႔ ေသာ္ျငား ကြ်နမ္တို႔ က အမ် ိဳ းသား 
မ်ားထက္ လည္း ရာထူးတုိးျမင့္လုိၾကတယ္။ 
ကြ်နမ္က [အမ် ိဳ းသမီးမ်ား၏ တုိးတက္  
ေရးကုိ လုိလားႏွစ္သက္ သည္]၊ သို႔ ေသာ္ 
ကြ်နမ္တို႔ ရ့ဲ ခြ်တ္ယြင္းမႈေတြကုိ သိရိွနားလည္ 
ပါတယ္။ ကြ်နမ္တို႔ဟာ ကြ်နမ္တို႔ ရ့ဲ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အၿမဲတမ္းလုိလားၾက 
တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒါဟာ တာ၀နယူ္ 
တာ၀နခံ္မႈမ်ားလည္း ပူးတြဲပါ၀င္ပါတယ္။ 
ကြ်နမ္က ကုိယ့္ကိုယ္ ကုိႏွင့္ အျခားေသာ 
အမ် ိဳ းသမီးေတြ အတြက္ ျဖစ္ေစလုိစိတ္ 
အေတာ္ရိွ ပါတယ္။ ကြ်နမ္က သိပ္ေပၚ 
ျပဴလာ ျဖစ္သူမဟုတ္ပါဘူး။  
(အမ် ိဳ းသမီး အရာရိွ၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ) 

ထိုအျပဳအမူမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ယူဆ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၏ ကြင္းဆက္ကို  
ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
သူမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရး က႑ 
မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုျခင္းမရွိဟု ယူဆ ႏိုင္ 
ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း စစ္ဆင္ေရး က႑ 
မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လိုသည့္တိုင္ သူတို႔၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း 
သြား ႏိုင္သည္။ “အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးကတကယ္ 
တမ္း သြားခ်င္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
သူက အမ်ိဳးသမီးအရာရွိသည္ ရံုးတြင္သာ လုပ္ကိုင္ 
လိုသည္ဟု ယူဆာကာ  သူမကို ရံုးတြင္သာေနသင့္ျပီး 
စစ္ဆင္ေရးသို႔ မသြားသင့္ဟု ေျပာဆိုသည့္ အျဖစ္အ 
ပ်က္ေတြ ကြ်န္မၾကားဖူးပါတယ္” (အမ်ိဳးသမီး အရာ 
ရွိ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ)။

ဥပမာအားျဖင့္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက 
တာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀ေပးအပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေထာက္ 
အကူ ရာထူးမ်ားတြင္ အလြန္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ကို 
ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ က်ား/မ ခြဲျခားဘက္လိုက္မႈမ်ားလည္း 
ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ေတြ႔ဆုံေျဖၾကားခဲ႔သူမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ အေထာက္အကူ ရာထူးမ်ားတြင္ ခန္႔ထားျခင္း၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ သူတို႔၏ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကို ကန္႔သတ္ရာေရာက္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ 
ဥပမာျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ရွင္းျပခဲ႔သည္-

သူတို႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အလုပ္မ်ားႏွင့္ 
ကြင္းဆင္းလုပ္ငနး္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္လုိ 
ၾကတယ္္၊သို႔ ေသာ္ အခြင့္အေရးမရရိွၾကဘူး။ 
သူတို႔က ထုိအလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္လုိ  
ေသာ္လည္း အလြနမ္်ားမ်ားျပားတ့ဲ 

စီမံႀကီးၾကပ္ေရး အလုပ္ေတြက ရိွေနၿပီး 
ကြင္းဆင္းလုပ္ငနး္ေတြကုိ လုပ္ကုိင္ဖို႔  
အခြင့္အေရးမ်ားမရရိွခ့ဲၾကဘူး။ 
ကြင္းဆင္းလုပ္ငနး္ လုပ္ေဆာင္မႈက သင့္ရ့ဲ 
အထက္အရာရိွအေပၚသာ မူတည္ပါတယ္၊ 
အကယ္၍ သူက သင့္ကုိ ဥပမာအားျဖင့္ 
ယာဥ္စည္းကမ္း တာ၀နေ္ပးအပ္လာရင္ 
သင္က အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရရိွႏုိင္ၿပီး 
ရာထူးတုိးရနအ္တြက္ အခြင့္အလမ္းလည္း 
ရရိွႏုိင္တယ္။ (အမ် ိဳ းသမီး အရာရိွ၊ 
ကေမၻာဒီးယား)

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀နမ္်ား ထမ္းေဆာင္ 
စဥ္က ဘက္လုိက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
ကြ်နမ္၏ၾကံဳေတြ႔ခ့ဲရတ့ဲ အေတြ႔အၾကံဳက 
အမ်ားစုေသာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက 
အမ် ိဳ းသမီးေတြကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္မ်ား 
လုပ္ကုိင္ေစလုိၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အရာရိွ 
အသစ္တစ္ဦးအေနနဲ ့ ကြ်နမ္က ကြင္းဆင္း 
လုပ္ကုိင္လုိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကြ်နမ္ကုိ 
စီမံႀကီးၾကပ္(အရာရွ ိ) အေနနဲ ့ တာ၀နခ္် 
ခ့ဲတယ္၊ ၿပီးေတာ ့အမ် ိဳ းသားမ်ားကုိပဲ 
စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငနး္ေတြမွာ တာ၀နခ္်တယ္။ 
ရဲအရာရိွအသစ္တစ္ေယာက္အေနနဲ ့ ဒါကုိ 
စိနေ္ခၚလို႔ မရဘူး၊ ျငင္းလို႔ လည္းမရဘူး။ 
ကြ်နမ္ေရာက္ဖူးတ့ဲ တပ္ဖြဲ့  ေတာ္ေတာ္မ်ား 
မ်ားမွာ သူတို႔   [စီမံခန္ခ့ြဲသူမ်ား] က 
အမ် ိဳ းသမီးေတြကုိ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး 
အလုပ္ေတြပဲ လုပ္ေစလုိၾကတယ္လို႔  
ကြ်နမ္ထင္ပါတယ္။ (အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ 
ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ) 

မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပို္င္ဘက္လိုက္ 
မႈမ်ားကို ေသခ်ာဂရုျပဳရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ား 
လိုလားသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ယူဆျခင္းမ်ား 
မျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား 
သည္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား  
ေပးရန္ ႏွင့္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္ အဓိက အခန္း 
က႑တြင္ ရွိၿပီး သမားရိုးက်အားျဖင့္ အမ်ိဳး သားမ်ား 
အတြက္ဟု ယူဆၾကသည့္ ဧရိယာမ်ားသို႔ တာ၀န္  
ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမႈမ်ား၊ အိမ္ 
ႏွင့္ ခြဲခြာခ်ိန္ ၾကာျမင့္မႈမ်ား ရွိေစကာမႈ သင္တန္း 
မ်ားတက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပး  
ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အမ်ိဳးသား 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈသံသရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ယံုၾကည္ 
စိတ္ခ်မႈ မရွိျခင္း၊ က်ား/မ အေျချပဳ မူ၀ါးမ်ား ႏွင့္ 
က်ား/မဆိုင္ရာ ထိခိုက္လြယ္မႈတို႔ကို တုန္႔ျပန္ရန္ 

သို႔မဟုတ္ တားဆီးရန္ ထို မသိစိတ္၏ ဘက္လိုက္မႈ 
မ်ားကို ပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားႏွင့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား  ႏွစ္ဘက္လံုးအား ထိုအေျခ 
အေနမ်ားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ 
သည္။ 

အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ ေကာင္း 
ေသာ အေလ႔အထမ်ားႏွင့္ အားေကာင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
တို႔၏ အခန္းက႑သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္ခန္႔ 
အပ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ အလြန္အေရး 
ပါသည္။ အားလံုးေသာ အရာရွိမ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရး 
ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆး မႈဆိုင္ရာ တားဆီးႏွိမ္ 
နင္းေရး တာ၀န္မ်ားကို ၄င္းတို႔၏ အလုပ္ အကိုင္ 
တစ္ေလ်ာက္ (သို႔မဟုတ္ အလုပ္ အကိုင္၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္း) အတြက္ တာ၀န္ ေပးအပ္ ခံရျခင္း ရရွိေစရန္ 
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအား  
ျပန္လည္ စိစစ္မႈျပဳ လုပ္ႏုိင္သည္။ တပ္ဖြဲ႔အား စီမံခန္႔ 
ခြဲသူမ်ား၏ စစ္ဆင္ ေရးဆိုင္ရာ စံလုပ္ငန္း စဥ္သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ား အားလည္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ 
အလွည့္က် လည္ပတ္တာ၀န္ေပးအပ္မႈရိွေစရန္ စိစစ္ 
သင့္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေလ႔အထမ်ားသည္ အားလံုး 
ေသာ အရာရွိမ်ားအတြက္ တာ၀န္ေပးအပ္မႈကို ပံုမွန္ျဖစ္ 
ေစၿပီး အရာရွိမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈ ႏွင့္ တားဆီး 
ႏွိမ္နင္းေရး အလုပ္အကိုင္သို႔ ၀င္ေရာက္လာ သူမ်ား 
အတြက္ အတတ္ပညာ ရပ္အမ်ိဳးအစား သက္  
ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရာထူးသို႔ တက္လွမ္းႏုိင္ၿပီး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္အ 
တြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈသည္ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လံုျခံဳေရးက႑ 
တြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈသည္ ကုလသမၼဂၢ လံုျခံဳ  
ေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ၏ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဤေဒသ တစ္ လႊားရွိ ႏိုင္ငံမ်ား 
သေဘာတူညီထားသည့္ ေရရွည္စဥ္ ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္း တိုင္မ်ား (SDGs) ၏ 
ပန္းတိုင္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 
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7 .4 &mxl;wdk;jcif;ESifh 
acgif;aqmifrI tydkif;&Sd 
trsdK;orD;rsm; 
သုေတသနျပဳလုပ္စဥ္တြင္ ပ်မ္းမွ် အသက္အရြယ္ 
၄၁ ႏွစ္ႏွစ္ ၅၅ ႏွစ္အၾကားရွိၿပီး တားဆီးႏွိမ္နင္း 
ေရးတြင္ ၂၆ ႏွစ္အထက္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည့္ အမ်ဳိး 
သမီး စီမံခန္႔ခြဲသူ ၃၁ ဦးအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ႔သည္။ 
အိမ္ေထာင္ရွိသူ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္မရွိသူ အမ်ိဳးသမီး 
အေရအတြက္မွာ ညီမွ်ေနၿပီး အားလံုးနီးပါးသည္ 
တတိယအဆင့္ ပညာအရည္အခ်င္း (တကၠသိုလ္ 
ပထမ ဒီဂီႏွင့္ ထိုထက္ျမင့္ေသာပညာေရး) မ်ားရ 
ရွိထားၾကသည္။ အားလံုးေသာ အမ်ိဳးသမီး စီမံခန္႔ခြဲ 
သူမ်ားက သူတို႔ျပဳလုပ္ခဲ႔ရသည့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ေပး 
ဆပ္ခဲ႔မႈမ်ားႏွင့္ ထိုစီမံခန္႔ခြဲမႈ ရာထူးသို႔ေရာက္ရွိရန္ 
လိုအပ္ခဲ့သည့္ မိသားစုႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ားအေၾကာင္း အသားေပးေျပာ 
ၾကားခဲ႔သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အလုပ္အကိုင္ ဖြံၿဖိဳး 

တိုးတက္မႈႏွင့္ အဆင့္ျမင္တင္မႈတို႔အတြက္ အ 
ေထာက္ အကူေပးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအျပင္ ထိုရာထူးမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ 
ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး 
ခဲ့သည္။

အစဥ္အလာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႀကီးစိုးသည့္ 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အဆင္အျပင္မ်ားအတြင္း ရာထူး 
ျမင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားအျပားေသာ နည္း 
လမ္းမ်ားျဖင့္ တမူထူးျခား ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ 
သည္ သက္ ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္နယ္ပယ္တြင္ 
ပညာရည္ျခင္းအလြန္ျမင့္မားေသာအတတ္ပညာရွင္
မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ သူတို႔သည္ 
အခ်ိဳ႔ေသာ မိသားစု-အလုပ္ မွ်ေျခညီမႈကို ရရွိေစရန္ 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခဲ႔ၾကသည္၊ ထို႔ျပင္ ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ား 
မ်ားတြင္ သူတို႔၏ ရာထူးကို ေရာက္ရွိရန္အတြက္ 
အေရးပါေသာ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္မႈမ်ား ျပလုပ္ခဲ႔ 
ၾကရၿပီး အရာရွိ အမ်ားအျပားက ေအာက္ပါ ကဲ႔သို႔ 
ျပန္လည္ေျပာျပခဲ႔ၾကသည္။ 
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တြင္ အထက္တန္း ရဲမႈးအဆင့္ရွိၾကသည္ ဖိလစ္ 
ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ရာထူးအျမင့္ဆံုးအမ်ိဳးသမီးမွာ ဒုရဲခ်ဳပ္ 
အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သူမသည္ 
ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးအဆင့္၊ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ 
လက္ေထာက္ ေကာ္မရွင္နာအဆင့္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ 
တြင္ အမႈစစ္ ရဲခ်ဳပ္ႀကီး၊ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ 
အေထြေထြ လက္ေထာက္ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး ႏွင့္ 
စကၤာပူႏိုင္ငံတို႔တြင္ လက္ေထာက္ ေကာ္မရွင္နာ 
(စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္) စ 
သည္တို႔ရွိၾကသည္။

ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား 
တြင္ အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ  အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ အလယ္အလတ္အဆင့္-စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရာထူးမ်ား 
တို႔ တေျဖးေျဖး တက္လွမ္းလ်က္ရွိသည္ကုိ ျပသေန 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ အလယ္ 
အလတ္အဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
၁၂ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၃၁ ႏွင့္ ဘရူႏိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ ၁၂ 
ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၃၂ ပါ၀င္ေနသည္။ အခ်ိ ႕ဳေသာ အျပဳသ 
ေဘာ ေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္း 
ေဒသ တစ္လႊားရွိ ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးရွိ အမ်ိဳးသမီး 
အေရ အတြက္မွာ အလြန္နည္းပါးသည္ကုိ ေတြ႔ရ 
သည္။ ၄င္းမွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး 
ရာထူး ေပါင္းစံု အတြင္း အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈပွ်မ္းမွ်
နည္းပါး ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ 
ရွားၿပီး ရာထူးျမင့္ေလ အေရအတြက္ နည္းပါးေလ 
ျဖစ္ သည္။ 

အျခားအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးမ်ား ေရာက္ ရွိၾက 
ေသာ္ လည္း ၄င္းတို႔မွာတခါတရံ  “ဂုဏ္သတင္းႀကီးမႈ”  
နည္းသည္ဟု ယူဆရသည့္ ရာထူးမ်ား ႏွင့္/သို႔မ 
ဟုတ္ သမားရိုးက် ရဲဘက္ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အရ 
စစ္ဆင္ေရး ပိုမိုနည္းပါးသည့္ ရာထူးမ်ား ျဖစ္တတ္ 
သည္။ တခါတရံ သူတို႔အား လူ႔အရင္းအျမစ္၊ စီမံေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳ၊   တရားေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ တခါတရံ မိသားစု ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေရး ႏွင့္ ကေလးသူငယ္တပ္ဖြဲ႔ စသည္တို႔ႏွင့္ 
စပ္ႏြယ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈရာထူးမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထား 
ေလ႔ရွိသည္။ အနည္းငယ္သာလွ်င္ ရာဇ၀တ္မႈ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး သို႔မဟုတ္ စခန္းမႈအျဖစ္ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အထူး စစ္ဆင္ေရး 
အဖြဲ႔မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ စသည့္ “အခ်က္အခ်ာက် 
သည့္” ရဲလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ရန္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ က်ား/မ ဆုိင္ရာ 
ပံုေသအယူအဆမ်ားကို စိန္ေခၚမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး လူမႈ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္း 
ေပးႏိုင္သည့္ အခန္းက႑မ်ားကို ျပန္လည္ အဓိပၸါယ္ 

ကြ်နမ္မွာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္ေနတ့ဲ၊ 
မတူညီတ့ဲ ေဒသေတြမွာ စုံစမ္းစစ္ေဆး 
သူေတြ လုပ္ေနတ့ဲ၊ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးကုိ 
ေရာက္ရိွေနတ့ဲ [အမ် ိဳ းသမီး] သူငယ္ခ်င္း 
ေတြ ရိွပါတယ္၊ သူတို႔ ဟာ မိသားစုက့ဲသို႔  ေသာ  
အျခားအရာအမ်ားအျပားကုိ စြန္လ့ြတ္ေပး 
ဆပ္ခ့ဲရတယ္။ အခ် ိဳ ႕က လုပ္ေဖာ္ကုိင္ 
ဖက္ေတြနဲ ့ မိသားစု အေထာက္အပ့ံကုိ 
အားကုိးခ့ဲၾကရတယ္။ ဒါဟာ အမ် ိဳ းသမီး 
ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ နည္းပါးရတ့ဲ 
အေၾကာင္းရင္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါ 
တယ္။ (အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ)

ကြ်နမ္ရဲတပ္ဖြဲ့ထဲ ၀င္ခ့ဲစဥ္ကတည္းက 
ကြ်နမ္က စစ္ေဆးေရးဆုိင္ရာ တာ၀နေ္တြကုိ 
ေရြ းတယ္…. အလယ္အလတ္တနး္ အရာရိွ 
ရာထူး ေရာက္လာေတာ ့ခရုိင္ရဲရုံးရ့ဲ CID မွာ 
ဦးစီးမႈးျဖစ္ခ့ဲၿပီး အခ်နိေ္ရာ အင္အားေရာ 
လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်နိက္ပင္ ကြ်နမ္ဟာ 
မိသားစုနဲ ့ အလုပ္အကုိင္ကုိ မွ်တေအာင္ 
လုပ္ႏိုင္ခ့ဲတယ္။ အခ်နိေ္ကာ အင္အား 
ေကာလုိအပ္တ့ဲ အလုပ္ျဖစ္တ့ဲ အပနး္ 
ေျဖစခနး္မွာ ရဲအရာရိွခ်ဳပ္ တာ၀နေ္ပး 
အပ္လုိက္တ့ဲအခ်နိမွ္ာ ျပႆနာက စပါ 
တယ္။ ကြ်နမ္ဟာ မိသားစုနဲအ့ေ၀းကုိ 
ေရာက္ရိွသြားခ့ဲၿပီး ကြ်နမ္ရ့ဲ ကေလးေတြက 
ကြ်နမ္ကုိ အားလပ္ရက္တုိင္း ဒါမွမဟုတ္ 
ဒုတိယ အပတ္တုိင္း လာေရာက္လည္ 
ပတ္ၾကပါတယ္။ အခုလဲကြ်နမ္ အိမ္ကုိ 
ေနာက္က်မွ ျပနရ္တယ္။ တျခားမိဘေတြလုိ 
ညေန ၃ နာရီ အိမ္ျပနလိ္ု႔ မရပါဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္မလို႔  ကြ်နမ္က ကေလးေတြကုိ 
ဘာလို႔ ေစာေစာ ျပနမ္ေရာက္ႏုိင္ 
တ့ဲအေၾကာင္း စကားမ်ားမ်ားေျပာၿပီး 
ရွင္းျပရတယ္၊ အခုထိေတာ ့ဒါက 
အဆင္ေျပေနပါတယ္။ (ရာထူးျမင့္ 
အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ အင္ဒုိနးီရွားႏုိင္ငံ)

ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ အတိ 
အက် မရယူႏိုင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ရဲေအ 
ဂ်င္စီမ်ားအားလံုးရွိ ရာထူးအျမင့္ ဆံုးအမ်ိဳး သမီးမ်ား 
အေရအတြက္ႏွင့္ ရာထူးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ရရွိခဲ႔သည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ 
ရာထူးအျမင့္ဆံုး အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမွာ ဒုတိယ ရဲမႈး 
ႀကီး အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံ 
တို႔ တြင္ ကာနယ္ ရဲမႈးအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ဘရူးႏုိင္းႏိုင္င ံ
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ေျပာင္းလဲ ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ  
ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ သူတို႔သည္ ေနာက္ပိုင္း 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ားအတြက္ အားေကာင္းသည့္ အခ်က္ျပမႈကို  
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သူတို႔သည္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ 
မ်ားအား အလုပ္အကိုင္တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္  
ေၾကာင္း ျပသျခင္းအားျဖင့္ လံႈ႔ေဆာ္အားေပမႈ တစ္ 
ခုျဖစ္ႏိုင္ၿပီး  ငယ္ရြယ္ေသာအရာရွိမ်ားအား  အတြက္ 
ဦးေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အဖဲြ႔အ 
စည္းအား ဆက္လက္ေမာင္းနင္ႏိုိင္ေစရန္ အကူ 
အညီေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေမာၻဒီးယား  
ႏုိင္ငံမွ ငယ္ရြယ္ေသာ အရာရွိတစ္ဦးက “အမ်ိဳးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ စံျပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ႏိုင္ပါ 
တယ္၊ သူတို႔ဟာ အျခားမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ စိတ္ 
ဓါတ္လံႈ႔ေဆာ္မႈနဲ႔ စိတ္ခြန္အား ျဖစ္ႏုိင္ေစပါတယ္။ 
ကြ်န္မတို႔ရဲ လက္ေထာက္ ဒါရိုက္တာ ရဲခ်ဳပ္ႀကီးဟာ 
စံျပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။”ဟုဆိုသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ား 
အတြက္ အေထာက္အကူႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားျဖစ္  
ေစရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ၾကၿပီး အင္အိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ 
တစ္ဦးက “ကြ်န္မကိုယ္တိုင္ ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိတဲ႔ ကြ်န္မရဲ႕ ငယ္သားေတြကို  
ေထာက္ကူအားေပးပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
ကြ်န္မမွာ လမ္းျပသင္ၾကားသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ 
တာ၀န္ရွိလုိ႔ပါ။ ကြ်န္မဟာ စံျပတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကြ်န္မရဲ႕ 
ငယ္သားေတြကို ကူညီအားေပးရမယ္လုိ႔ ေတြးၿပီး 
လုပ္ကိုင္ပါတယ္” ဟုမွတ္ခ်က္ေပးသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ တပ္ဖြဲ႔အတြင္းရွိ သို႔မဟုတ္ 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အလုပ္အကိုင္ သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ 
စဥ္းစားေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္း၀ုိင္းရွိ 
ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္ဓါတ္ 
လံႈ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
စကၤာပူမွ ရာထူးႀကီး အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးက 
“အငယ္တန္း အရာရွိေတြအေနနဲ႔ မ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ 
လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကုိ ျမင္ႏိုင္  
ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာ လံႈ႔  
ေဆာ္မႈျဖစ္ပါတယ္…. ထ္ိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ရာထူးေတြ 
မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရွိျခင္းဟာ သင္လည္း တစ္ေန႔ 
ဒီေနရာကို တက္လွမ္းႏုိင္တယ္ဆိုတဲ႔ လံႈ႔ေဆာ္မႈနဲ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္ထားပါ”ဟုေ၀မွ်ခဲ႔သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သူတို႔၏ အဖြဲ႔၀င္ 
အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္းရွိ အျခား 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရန္ ႏွင့္ကိုယ္ 
စားျပဳရန္၊ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားႏွင့္ 
စိတ္၀င္စားမႈမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးေပးရန္၊ အဖြဲ႔ 
အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ထံုး 
တမ္းစဥ္လာမ်ားကို လြမ္းမိုးရန္ ႏွင့္ ေအာက္ပါကဲ႔ 

သို႔ေသာ လံုျခံဳေရး က႑ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး  
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ လိုလားၾက 
သည္-ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ရာထူးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အထူး ထည့္သြင္းစဥ္စားစရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆြး 
ေႏြးသည့္ကိစၥရပ္အလိုက္ စပ္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ ရႈေထာင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး 
ေပးရန္ လိုလားၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ား/မ ဆိုင္ရာ ပိုမိုသဟဇာ 
တျဖစ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္အား တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔၏  
ေတြ႔ဆံုေမး ျမန္းမႈ တစ္ေလ်ာက္တြင္ အမ်ားအျပား  
ေသာ အရာရွိမ်ားက ၄င္းအခ်က္အား ထုတ္ေဖာ္  
ေျပာဆို္ခဲ႔ၾကသည္-

အမ် ိဳ းသမီး ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ 
အမ် ိဳ းသမီး ရဲအရာရိွေတြရ့ဲ အေျခအေန  
ေတြနဲ ့ အမ် ိဳ းသမီးရဲအရာရိွေတြရဲ႕ 
အခက္အခဲကုိ ပုိမုိနားလည္ သေဘာ  
ေပါက္ၾကတယ္။ အမ် ိဳ းသမီးေခါင္း  
ေဆာင္ေတြဟာ အျခားအမ် ိဳ းသမီး 
လက္ေအာက္ငယ္သား အရာရိွေတြရ့ဲ 
ခံယူခ်က္ေတြကုိ ေ၀မွ်ေပးႏိုင္တယ္။ 
အမ် ိဳ းသမီး အရာရိွေတြဟာေတြရ့ဲ 
လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ပုိၿပီး နားလည္  
ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အမ် ိဳ းသမီးေတြမွာ ဗဟုသုတနည္းပါးရင္ 
သူတို႔ ကုိ သင္တနး္ေတြ ပို႔ လိမ့္မယ္။ သူတို႔ က 
အမ် ိဳ းသမီးေတြကုိ ကြင္းဆင္းလုပ္ကုိင္မႈ 
အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးၿပီး အမ် ိဳ းသားနဲ ့ 
အမ် ိဳ းသမီးရဲအရာရိွေတြၾကားက 
ကြာဟခ်က္ေတြကုိ ပုိၿပီး က်ဥ္းသြား  
ေစပါလိမ့္မယ္။ (အမ် ိဳ သမီး အရာရိွ၊ 
ကေမာၻဒီးယား) 

အမ် ိဳ းသမီးအထက္အရာရိွတစ္ေယာက္ရိွ 
မယ္ဆုိ အမ် ိဳ သမီးရဲအရာရိွေတြအတြက္ 
အက် ိဳ းပုိရိွလိမ့္မယ္လို႔  ကြ်နမ္ထင္ပါတယ္။ 
ကြ်နမ္ ကေလးေမြးတုနး္က ကြ်နမ္ရဲ႕  
အထက္ရာရိွအမ် ိဳ းသားက ကြ်နမ္ကုိ 
ဂရုမစုိက္ဘူး။ ရာထူးအျမင့္ပုိင္းထဲက 
အျခားအမ် ိဳ းသမီး တစ္ဦးက ကြ်နမ္အတြက္ 
ကေလးကုိေစာင့္ေရွာက္ဖို႔  ခြင့္ရက္ပုိေပး 
ဖို႔ သူတို႔ ကုိ ေျပာေပးခ့ဲတယ္။ (အမ် ိဳ းသမီး 
အရာရိွ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ) 

ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ရတ့ဲအခ်နိမွ္ာ ကြ်နမ္ရ့ဲ 
အမ် ိဳ းသမီး၀နထ္မ္းေတြ စီမံေရးအလုပ္ေတြ 
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မွာ သာမက စစ္ဆင္ေရး က႑ေတြမွာလည္း 
အေတြ႔ အၾကံဳရရိွေအာင္ ကြ်နမ္ႀကိဳးစား 
လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ (ရာထူးျမင့္ 
အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ အင္ဒုိနးီရွားႏိုင္ငံ)

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားက 
အနာဂတ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ရာထူးမ်ားကို ေရာက္ရွိႏိုင္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလိမ္မည္ဟု 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို 
ေျပာျပခဲ႔သည္။ ၄င္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ေယ်ဘုယ် ပညာအရည္အခ်င္း အဆင့္သည္ 
တိုးျမင့္လာသည့္အေလ်ာက္ ေနာက္တက္ မ်ိဳးဆက္ 
သစ္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားသည္ ရာထူးတိုးျမင့္ 
ျခင္းအတြက္ ပိုမိုအခြင့္္အလမ္းေကာင္းမြန္သည္ ဟူ 
သည့္ အျမင္အေပၚ  အေျခခံေလ႔ရွိသည္။ အျခား 
တစ္ဘက္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားက 
အလုပ္အကိုင္ အေထာက္အကူအတြက္ ကြန္ယက္ 
မ်ား ရရွိရန္ အေရးပါသည့္ ေတာ္၀င္ရဲတပ္ သား 
ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလး 
ႏွစ္ဆက္တိုက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ မရွိ 
ေတာ့ျခင္းအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ရာထူးတုိးျခင္း ႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးမ်ား ရရွိႏိုင္မႈအေပၚ အားမရျဖစ္ 
ေနခဲ႔သည္။
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လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ိ္ဳးသမီးမ်ား၏ တိုးတက္မႈကို 
အေထာက္အကူေပးရန္အတြက္ က်ား/မ ခြဲတမ္း 
ပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ ရည္မွန္းသတ္မွတ္ခ်က္က႔ဲသုိ႔ေသာ 
အထူး ယာယီစီမံခ်က္မ်ားသည္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ ရလဒ္မ်ားရရွိႏုိင္သည္။ ထိုနည္းလမ္း 
မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ “မျမင္ 
ႏိုင္သည့္ အတားဆီးမ်ားကိုခ်ိဳးဖ်က္ရန္”သို႔မဟုတ္ 
အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ကာလစပ္ 
ၾကားယာယီ စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ ႏိုင္သည္။ ဤေလ႔ 
လာခ်က္တြင္ ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီး အရာ 
ရွိမ်ားက အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္ 
ျခင္းအတြက္ အားေကာင္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
တြန္းအား လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဤနည္း 
လမ္းသည္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ရာထူးေနရာမ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ဌာနမ်ား၏ လက္ေထာက္ 
ဦးစီးမ်ားအျဖစ္သို႔ တုိးျမင့္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးအေရ 
အတြက္ ျမင့္မားလာမႈ ရလဒ္တစ္ခုကို မည္သို႔ရရွိေစ 
ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ႔သည္။ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔
တြင္လည္း အထူးသျဖင့္ “PNP မွ ဖြဲ႔စည္းထာသည့္ 
မည္သည့္ေကာ္မတီတြင္မဆို” အမ်ိဳသမီး ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား ပါရန္လိုအပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္တြင္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ဖယ္ရွား 
ေရး(ေခါင္းစဥ္ ၆) အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထား 
သည္။ ၁၃၃

အခနး္  ၆- ဖိလစ္ပုိင္ 
အမ် ိဳ းသားရဲတပ္ဖြဲ႕ လူ႔ အရင္းအျမစ္ 
အယူ၀ါဒႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး 
လက္စြဲစာေစာင္ ၂၀၁၄ ၁၃၄

4.16.c. PNP အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္း

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ေအဂ်င္စီဆိုင္ရာ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းအပါအ၀င္ PNP မွာ 
ဖြဲ႔စည္းသည့္ မည္သည့္ေကာ္မတီမဆိုအတြင္း  
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးထားသည္။ ေကာ္မတီ 
အဖြဲ႔၀င္ အေရအတြက္၊ အလုပ္၏ အဆင့္၊ 
ရာထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေကာ္မတီ တာ၀န္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀တို႔ အေပၚ 
မူတည္၍ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းမႈ၏ သံုးပံုတစ္ပုံ (၁
/၃ ) သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ရမည္။ သို႔တည္း 
မဟုတ္ပါကအားလံုးေသာ ေကာ္မတီကိုယ္စား 
ျပဳမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ သို႔ 
တည္းမဟုတ္ပါက PNP အတြင္း ဖြဲ႔စည္းသည့္ 
ေကာ္မတီတိုင္းတြင္ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ 
အနည္းဆံုးအမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးပါ၀င္ရမည္။

P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G
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က်ား/မ ခြဲေ၀မႈ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္မႈမ်ား စသည့္ 
အထူးယာယီ စီမံခ်က္မ်ားသည္ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္  
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနၾကသည္။ မည္သို႔ 
ပင္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔အား အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ 
အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္တြင္ အားေကာင္းေသာ  
ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည့္ အမ်ိဳး 
သမီး ပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပား ေမြးထုတ္ႏိုင္မည့္ ေရရွည္ 
နည္းဗ်ဴဟာ တို႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ အမ်ိဳးသားအရာရွိမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ ေလ႔ 
က်င့္ သင္ၾကားမႈႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား မရွိပဲ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအား အထက္တန္းရာထူးမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ 
လိုက္ျခင္းသည္  ဥပမာအားျဖင့္၊ အမ်ိဳးသား ထိပ္သီး 
အရာရွိတစ္ဦး၏ ရံုးအလုပ္ ကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္ 
က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ တာ၀န္မ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အကန္႔ အသတ္ျဖစ္ေနႏိုင္ ေသာ္ 
လည္း ရာထူးအျမင့္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ သည့္ အျမင္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ 
သည့္ ဂယက္ရိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ 
အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သူတို႔၏ တာန္၀န္မ်ား 
ကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္း 
မ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ အေထာက္အပံံ့မရွိပါက 
သူတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ေ၀ဖန္စရာအျဖစ္ 
အားနည္း ခ်က္မ်ား ရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။

အမ်ားအျပားေသာ အႀကီးတန္း အမ်ိဳးသမီး အရာရွိ 
မ်ားက သူတို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ တက္ၾကြေသာ 
အေထာက္အပံ့မ်ား မပါ၀င္ပါက ရာထူးတိုးခဲ႔မည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး 
အေထာက္အကူေပးေသာ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး  
ေခါင္ေးဆာင္မ်ားသည္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ 
အေရးပါေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္- 

အမ် ိဳ းသားရဲတပ္ဖြဲ့  အႀကီးအကဲဟာ 
အမ် ိဳ းသမီး ရဲအရာရိွေတြကုိ စီမံေရးနဲ ့ 
စစ္ဆင္ေရး က႑ေတြမွာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရဖို႔  
အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးေပးပါတယ္။ 
အခု ကြ်နမ္တို႔ မွာ အမ် ိဳ းသမီး ရဲခ်ဳပ္ 
သုံးဦးရိွပါတယ္။ ဒီရာထူးအတြက္  
ေရြ းျခယ္မႈဟာ အလြနခ္က္ခဲတ့ဲအတြက္ 
ဒါဟာ လြယ္တ့ဲကိစၥေတာမ့ဟုတ္ပါဘူး။ 
(အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ အင္ဒုိနးီရွား) 

ကြ်နမ္တို႔ဟာ မျမင္ရတ့ဲအတားအဆီးေတြကုိ 
ခ် ိဳ းဖ်က္ဖ့ိုလုိပါတယ္။ ဒါက အလုိက္သင့္ 
တုနျ္ပနမ္ႈဘက္ ပုိေရာက္တယ္လို႔ ထင္ 
ပါတယ္။ အႀကီးတနး္ အမ် ိဳ းသား 

အရာရိွတစ္ဦးအေနနဲ ့ အမ် ိဳ းသမီးေတြရ့ဲ 
အလုပ္အကုိင္မွာ ပါ၀င္ကူညီဖို႔ ၊ အမ် ိဳ းသမီး 
ေတြ ရာထူးတုိးဖ့ို ပါ၀င္ကူညီဖို႔ လုိပါတယ္။ 
သူတို႔ ရဲ႕ အကူအညီမပါရင္ ကြ်နမ္တို႔ ဟာ 
အလကားပါ။ ကြ်နမ္တို႔က အေယာက္ 
၂၀၀၀၀ ပဲရိွၿပီး သူတို႔က ၂၀၀၀၀၀ 
ရိွပါတယ္။ အႀကီးပုိင္း စီမံခန္ခ့ြဲမႈက 
ဘယ္သူ႔ကုိ ရာထူးတုိးေပးမယ္၊ 
ဘယ္မွာေနရာခ်ထားမယ္ စသည္ျဖင့္ 
ဆုံးျဖတ္ၾကရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ 
ထိပ္သီးရာထူးေတြအားလုံးဟာ 
အမ် ိဳ းသားေတြပါ။ အေထာက္အကူဟာ 
သူတို႔ ဆီကျဖစ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ 
(ရာထူးျမင့္အမ် ိဳ းသမီး အရာရိွ၊ ဖိလစ္ပုိင္)

လမ္းညႊန္သင္ၾကားျပသျခင္းသည္ တခါတရံ အလုပ္ 
အကိုင္ တိုးတက္မႈႏွင့္ စပ္ႏြယ္သည္။ လမ္းညႊန္ 
သင္ၾကားျပသေပးသူမ်ား၏ အေရးႀကီးမႈသည္ ပို 
သည္ ဟူ၍ မရွိေပ။ သင္၏ ကိုယ္စား အားေပး  
ေထာက္ခံရန္၊ ထိေရာက္ေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈ 
နည္းဗ်ဴ ဟာမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈအား ကူညီရန္၊ 
အလုပ္အကိုင္ အတားအဆီးမ်ားအား ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူေပး 
ရန္ တို႔မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အလုပ္အကိုင္ 
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အရာမ်ား  
ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၃၅ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အရင္း 
အျမစ္ ဌာနေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမင္႔ တင္ျခင္း အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စီမံ 
ခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားက ေျပာ  
ျပသည္။ အလားတူပင္ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္လည္း 
အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားအတြက္ ေခါင္း  
ေဆာင္မႈ လမ္းညြန္သင္ၾကားမႈ စီမံခ်က္တစ္ခုရွိ  
ေၾကာင္း ေျဖ ၾကားသူမ်ားက ေျပာသည္။ထိုအစီအစဥ္ 
သည္ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ 
အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား 
လက္ ဆင့္ကမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ 
ငယ္ရြယ္ေသာ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို  
ေမြးထုတ္ ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ၄င္းအား လူအင္ 
အား ဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ 

ကြ်နမ္တို႔ မွာ အားလုံးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
လမ္းၫြနသ္င္ၾကားေရး အစီအစဥ္ 
တစ္ခုရိွပါတယ္။ ဒါကအတင္းအက်ပ္ 
လမ္းၫြနသ္င္ၾကားမႈ လိုပါပဲ… ကြ်နမ္လုိပဲ 
ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ့ဟာ ငယ္ရြယ္တ့ဲ 
အရာရိွေတြကုိ လမ္းၫႊနသ္င္ၾကားေပး 
ရပါတယ္။ လူအင္အား[ဌာန]က 
ဒီစီမံခ်က္ကုိ ကုိင္တြယ္ပါတယ္။ 

trsdK;orD;rsm;tm;  

udk,fpm;jyK axmufcH 

tm;ay;NyD; taxmuf 

tulay;aom 

trsdK;om; trsdK;orD; 

acgifa;qmif rsm;onf 

tjyKoabmaqmifonfU 

ta&;ygaom tusdK; 

oufa&mufrIrsm; 

&SdEdkifonf- 
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အစီအစဥ္မွာ တစ္ဦးခ်င္း 
သင္ၾကားလမ္းၫႊနျ္ခင္း၊ ျ
ပနလ္ည္သုံးသပ္ျခင္း၊ နည္းျပျခင္း၊ 
အေတြ႔အၾကံဳ ေ၀မွ်ျခင္း တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ 
သင္တနး္သားေတြဟာ ပုံမွနတ္စ္လတစ္ႀကိမ္ 
ျပႆနာေတြကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း နဲ ့ 
အၾကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း ေ
တြကုိျပဳလုပ္လို႔ ရပါတယ္။ (ရာထူးျမင့္ 
အမ် ိဳ းသမီး အရာရိွ၊ စကၤာပူႏိုင္င ံ) 

ထိုသို႔ေသာ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးအ 
ရာရွိ မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အား ပိုိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျဖတ္သန္းျခင္း ၊ ဘ၀-အလုပ္ 
မွ်တျခင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ အၾကံအဥာဏ္မ်ား 
ရွာေဖြျခင္း တို႔အတြက္ အကူအညီေပးၿပီး  အမ်ိဳးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခအတြက္ စဥ္ဆက ္
မျပတ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း 
တို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

pdefac:rIrsm;
စီမံခန္႔ခြဲသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔၏ အလုပ္ 
အကိုင္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစ 
မည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သိရွိနားလည္ၾကသည္။ ေတြ႔ဆံု 
ေမးျမန္းခဲ႔သည့္ စီမံခန္႔ခြဲသူ အမ်ားစုက အမ်ိဳးသမီး 
စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲတြင္ စစ္ဆင္ေရး 
ဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမရွိျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နည္းေသာ 
ကြန္ယက္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဦးစားေပး ဘက္လိုက္ျခင္း၊ 
မိသားစုႏွင့္ အလုပ္ ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ႏွစ္ျမဳပ္ရန္ 
မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့မႈမရွိျခင္း 
ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားအတြက္ 
လူမႈပတ္၀န္းက်င္၏ လိုလားမႈ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ 
သည္ဟု ဆုိသည္။ ထို စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ အျခား  
ေဒသရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း ၾကံဳေတြ႔ရေလ႔ 
ရွိသည္။ 

အာဆီယံႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ရာထူးမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပိုမိုခန္႔ထားျခင္း အတြက္ 
အတားအဆီးတစ္ခုမွာ ရံုး၀န္ထမ္း/စီမံေရး ရာထူး 
မ်ားတြင္ အမ်ားစုလုပ္ကိုင္ခဲ႔ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးအရာ 
ရွိမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆရသည္။ စစ္ဆင္ေရးဆို္င္ရာ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္မႈအေတြ႔အၾကံဳမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္  စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ရာထူးမ်ားအတြက္ ကိုက္ညီႏိုင္ေျခရွိသည့္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းသည္ နည္းပါးရျခင္းျဖစ္ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ အထူးျပဳ နယ္ပယ္မ်ား၊ ဥပမာ မႈခင္းသိပၸံ 

သို႔မဟုတ္ အနီးကပ္ လူပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး/
ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား စသည့္ အလုပ္အကိုင္လမ္း 
ေၾကာင္းကို ေရြးျခယ္္ၾကသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို  
ေသာ္ ၄င္းသည္ သူတို႔အတြက္ အႀကီးတန္းရာထူး 
မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ က႑မ်ားသို႔ တက္လွမ္းရန္ 
အအတြက္ အလုပ္အကိုင္ကို ျမွင့္တင္ရန္ တစ္ခု 
တည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကေသာ  
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ တရား၀င္ အလုပ္အကိုင္ 
လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအထူးျပဳ 
လမ္းေၾကာင္းက ထိုအရာရွိမ်ားသည္ အရည္အခ်င္း 
မ်ား က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး အျခား အေထြေထြႏွင့္ စစ္ဆင္ 
ေရးဆိုင္ရာ ရဲလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေတြ႔ 
အ ၾကံဳမရွိ ဟု အဓိပၸါယ္ေရာက္ေစႏိုင္ၿပီး ၄င္းသည္ 
အျခား ဌာနမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးရာထူးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ 
ညီမႈသည္ဟု ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ျခင္းမရွိပဲ ပိုမို 
ကြဲျပားျခားနားၿပီး စစ္ဆင္ေရး အေတြ႔အၾကံဳရွိသည့္ 
အမ်ိဳးသား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက လြယ္ကူစြာ 
ရရွိသြားႏုိင္သည္။ 

ဤေလ႔လာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသမီးအရာ 
ရွိမ်ား၏ အဆိုအရ ရာထူးနိမ္႔အရာရွိမ်ားအၾကား 
ရာထူးတို႔ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ 
အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဘက္လံုးအတြက္ မွ်တ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ၁၃၆ 

အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ရာထူးမ်ားသို႔  
ေရာက္ရွိရန္မွာ တိုက္ရိုက္ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ 
ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အရ အဆိုျပဳျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္တာ၀န္  
ေပးျခင္းခံရျခင္း တို႔အားျဖင့္ လုပ္ဆာင္ၾကသည္။ 
သို႔ျဖစ္၍ ကြန္ ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ ရာထူးတိုး  
ျမွင့္ျခင္းမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ 
ေနသည္။ ထိုသို႔ေသာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားအား 
တခါတရံ ရဲသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ 
ဆည္းပူးစဥ္တြင္ ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ပညာရွင္ ပီသမႈထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ လူမႈဆက္ဆ ံ
ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကရသည္။ 
မေလးရွားမွ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိတစ္ဦးက “အမ်ိဳးသား 
ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူက သူရဲ႕ အမ်ိဳးသား လုပ္ေဖာ္ 
ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ‘အေပါင္း အသင္း’ လုပ္ရတာ 
ပိုလြယ္ေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ကေတာ့ ဒီ 
ဆက္ဆံေရးက မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး” ဟုေျပာသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ရဲသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားသို႔ 
၀င္ေရာက္ခြင့္ မရရွိေသာအခါ အျပစ္ေပးျခင္း 
ခံရသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကြန္ယက္မ်ားတြင္ ခ်ိန္လွပ္ထားျခင္း ခံရၿပီးသူတို႔၏ 
အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါသည္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆံုးရံႈးေစသည္။

ရာထူးတိုးမႈ အစီအစဥ္သည္ အာဆီယံတစ္လႊား 
ကြဲျပားျခားနားၾကသည္၊ အခ်ိဳ႕မွာ စီမံခန္႔ခြဲသူ၏ သံုး 
သပ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းအေပၚသာ မႈတည္ၿပီး အခ်ိဳ႕ မွာ 
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P H O T O :  I N T E R P O L

uRefrwdkh[m rjrif&wJYtwm;tqD;awGudk csdK;zsufzkdYvdkygw,f/  'gu tvdkufoifh wkefjyefrIbuf 

ydka&mufw,fvdkhxifygw,f/ tMuD;wef; trsdK;om; t&m&SdwpfOD;taeeJY trsdK;orD;awG&JY tvkyftudkifrSm 

yg0ifulnDzdkh? trsdK;orD;awG &mxl;wdk;zkdh yg0ifulnDzdkhvdkygw,f/ olwdkh&JY tultnDryg&if uRefrwdkY[m 

tvum;yg/ uRefrwdkhu ta,muf20000 yJ&SdNyD; olwdkYu 200000 &Sdygw,f/ tBuD;ydkif; pDrHcefYcGJrIu 

b,folYudk &mxl;wdk;ay;r,f? b,frSmae&mcsxm;r,f ponfjzifU qHk;jzwfMu&olawGjzpfygw,f/ 

xdyfoD;&mxl;awGtm;vHk;[m trsdK;om;awGyg/ taxmuftul[m olwdkhqDujzpfzdkhvdkygw,f/ 

(&mxl;jrifhtrsdK;orD; t&m&Sd? zdvpfydkif)
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အဖြဲ႔တစ္ခုျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ 
သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျဖစ္ေစကာမူ၊ တာ၀န္က် 
စီမံခန္႔ခြဲသူ႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ အလြန္အေရး 
ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ရာထူး မ်ားမွာ အမ်ိဳးသား 
မ်ား ႀကီးစိုးထားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ စနစ္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲသူ၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအတြင္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ရာထူး 
တိုးျမင့္မႈမ်ားတြင္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအေပၚ အႏႈတ္သေဘာ သက္ေရာက္ေစ 
ႏုိင္သည့္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း စနစ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေန 
ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားက သူတို႔အားအလုပ္ 
တြင္ တင္းက်ပ္စြာ ေစ့ေစ့ စပ္စပ္ စစ္ေဆးျခင္းခံရၿပီး 
အမွားတစံုတရာရွိပါက သူတို႔၏ ေယ်ဘုယ် လုပ္ငန္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္၏ သေဘာထားအေပၚ သက္ေရာက္ 
မႈရွိႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳး သားမ်ားကိုမူ တူညီေသာ ျမင့္မား 
သည့္ စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ ကိုင္တြယ္ျခင္း မရွိဟု ခံစား 
ရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားက အမ်ိဳးသား လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ တန္းတူ 
ရာထူးတိုးျခင္းအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းခံရ 
ေစရန္ အမ်ဳိးသား လုပ္ေဖာ္ကိုက္ဖက္မ်ားထက္ 
ပိုေကာင္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ခံစားရ သည္။ 
ထိုင္းႏုိင္ငံ ေတာ္၀င္ရဲ တကၠသိုလ္၏ ေလးႏွစ္ 
သင္တန္းကို တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ထား သည့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ တစ္ဦးက “ကြ်န္မက 
ရဲသင္တန္းေက်ာင္း တက္ ေရာက္ခဲ႔ တယ္၊ ၿပီးေတာ့ 
ကြ်န္မက စခန္းမွာ စခန္းမႈး ျဖစ္လာ ႏိုင္မလားဆိုတာ 
မေသခ်ာပါဘူး။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ 
ေတြဟာ ထုိအတားအဆီး ကို မေက်ာ္လႊားႏုိင္ၾကဘူး” 
ဟုဆုိသည္။ အျခား ထိုင္းအမ်ိဳးသမီး အရာရွိတစ္ဦး 
က ေခါင္းေဆာင္မႈ ရာထူးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
မျမင္ႏုိင္သည့္ အတားအဆီးဟု ယူဆရသည္မ်ား၏ 
ရလဒ္ကို ေထာက္ျပသည္။ သူမက “စခန္းမႈ ရာထူး 
မွာ အမ်ိဳး သမီး တစ္ခါမွ မရွိခဲ႔ဖူးဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ဒီမွာ 
စခန္း စုစုေပါင္း ၁၄၅၂ ခုရွိတယ္။  ဒါကို တားျမစ္ဖို႔ 
ဘာမူ ၀ါဒမွ ခ်မွတ္ထားတာမရွိပါဘူး၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ 
ျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဒီရာထူးကို မေရာက္ရွိ 
ႏိုင္ပါဘူး ”ဟုေျပာသည္။ 

၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ေခါင္း 
ေဆာင္ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ 
ထားသည့္ တပ္ဖြဲ႔သို႔မဟုတ္ ဌာနမ်ိဳးတြင္ ရာထူးတိုးမႈ
ဆိုင္ရာအေလ႔အထမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္သည့္ ဘက္ 

လိုက္မႈမ်ဳိးကို ပိုမိုေတြ႔ရတတ္သည္။ ဤ သုေတသန 
တြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ကြ်မ္းက်င္သည္ဟု ယူဆ 
ေလ႔ ရွိၾကသည့္ ဧရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္ႏြယ္သည့္ 
တပ္ဖြဲ႔သို႔မဟုတ္ ဌာနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ဦးေဆာင္ ေနသည့္ သာဓက အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ 
၄င္းအား အင္ဒိုနီးရွားမွ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးမွ သတိျပဳ 
မိခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး “အမ်ိဳးသမီးအေတာ္ မ်ားမ်ားက 
လိုအပ္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳသက္တမ္းနဲ႔ကြ်မ္းက်င္
မႈေတြ ရွိၾကေပမယ့္ လက္ေထာက္ ဒါရိုက္တာ 
သို႔မဟုတ္ ဒါရိုက္တာ အဆင့္ကို မေရာက္ 
[ရာထူးမတိုး] ၾကေသးဘူး” ဟုသူမကေျပာသည္။ 

ဤ ေလ႔လာခ်က္အတြင္းရွိ အလုပ္အကိုင္ ေလွကား 
တစ္ေလ်ာက္ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ႔သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
က သူတို႔၏ ေအာင္ျမင္အတြက္ လိုအပ္သည့္အရာ 
အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပခဲ႔ၾကသည္- (၁) ဇဲြရွိျခင္း 
ႏွင့္  “လုပ္ႏုိင္တယ္” စိတ္ဓါတ္၊ (၂) အဖြဲ႔အစည္း 
အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္း 
ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား ႏွင့္ 
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၏ အေရးႀကီးပံု၊ (၃) ႏိုင္ငံ 
တကာ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းအပါအ၀င္ 
အထူးျပဳ ကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ တည္ေဆာက္ 
ျခင္း၊ (၄) အဖြဲ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အင္ 
တာပို၊ UNODC စသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသင္း 
အဖြဲ႔မ်ား၏ အကူအညီ၊ (၅) လမ္းညႊန္ျပသ သင္ၾကား 
မႈ။ ၄င္းအခ်က္မ်ားသည္  ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအျပင္ အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္တူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
မိတ္ဖက္မ်ားအား တားဆီးႏွိမ္နင္းအေရးအတြင္းရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အရည္ခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကူညီေပးျခင္းမ်ား၊ ပိုမိုတင္း 
က်ပ္သည့္ က်ား/မ သဟဇတျဖစ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
အေလ႔အထမ်ား က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
အတြက္ ပိုမိုေထာက္ခံအားေပးျခင္း ကြန္ယက္ခ်ိတ္ 
ဆက္ ျခင္းႏွင့္ လမ္းညြန္ျပသ သင္ၾကားမႈတို႔အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပး 
ႏုိင္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလ်က္ရွိသည္။ 

P H O T O :  I N T E R P O L
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8 .1/ vlom;t&if;tjrpfrsm;
လူသားအရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ စီမံေရး ဌာနမ်ား 
သည္ လုပ္သားအင္အား စီစဥ္မႈ ႏွင့္ ခြင့္ရက္ခံစားခြင့္ 
မ်ား၊ လစာမ်ား၊ အၿငိမ္းစားယူျခင္း၊ တိုင္ၾကားျခင္း၊ 
အတြင္းေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ေလ႔က်င့္သင္ 
ၾကားမႈ (တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္စဥ္) စသည္တုိ႔ကို ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ဤက႑သည္ ေရြးျခယ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
အေလ႔အထမ်ားကိုသာ တင္ျပထားသည္။ သတိျပဳရ 
မည့္ မပါ၀င္မႈတစ္ခုမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးက်ဴး 
လြန္မႈ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ၄င္းအား အခ်ိန္အကန္႔ အသတ္ရွိ 
ေသာေၾကာင့္ ေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ရ 
ျခင္းမရွိပါ။

8 .1 .1/ rD;zGm;csdef zciftwGuf 
cGifh&uf cHpm;ydkifcGifhrsm;ESifh 
vdkufavsmnDaxG&Sdaom tvkyf 
tpDtpOfrsm;

အာဆီယံရွိ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ 
မတူညီေသာ ၾကာခ်ိန္မ်ားရွိၾကေသာ္လည္း မီးဖြားခြင့္ 
ယူျခင္း ခံစားပိုင္ခြင့္ မူ၀ါဒမ်ားရွိၾကသည္။ (ဇယား ၃). 

ဇယား ၃- အာဆီယံရိွ ရဲအရာရိွမ်ားအတြက္ မီးဖြားျခင္းႏွင့္ မီးဖြားခ်နိ ္ဖခင္အတြက္ ခြင့္ရက္ ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ား  ၁၃၇ 

ႏုင္ိငံ မီးဖြားခြင့္ရ့က္ မီးဖြားခ်နိ ္ဖခင္အတြက္ မီးဖြားခြင္ရ့က္

ဘရူႏိုင္း ၁၃၈ ၁၀၅ ရက္ တရား၀င္ ခံစားပုိင္ခြင့္မရွိ ( ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး) ၁၃၉

ကေမၻာဒီးယား ၁၄၀ ၉၀  ရက္ တရား၀င္ ခံစားပုိင္ခြင့္မရွိ ( ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး) ၁၄၁

အင္ဒိုနးီရွား ၁၄၂  ၃ လ  တရား၀င္ ခံစားပုိင္ခြင့္မရွိ ( ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး) ၁၄၃

လာအုိ ျပည့သူ္ 
ဒီမုိကရက္တစ္ႏိုင္ငံ ၁၄၄ ၁၀၅ ရက္ ၁၅ ရက္

မေလးရွား ၁၄၅ ၉၀ ရက္ ၇ ရက္

ျမနမ္ာ ၁၄၆ ၂၄ ပတ္ ၁၅ ရက္

ဖိလစ္ပုိင္ ၁၄၇ ၁၀၅ ရက္ ၇ ရက္

စကၤာပူ ၁၄၈ ၁၆ ပတ္ ၂ ပတ္

ထုိင္း ၁၄၉ 90 ရက္ ၁၅ ရက္ထိ

ဗီယက္နမ္ ၁၅၀ ၆ လ  ၃ ရက္မွ ၁၄ ရက္

t&if;tjrpfrsm;
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မီးဖြားခ်နိ ္ဖခင္အတြက္ မီးဖြားခြင့္ရက္
မိီးဖြားခြင့္ရက္အျပင္ မီးဖြားခ်ိန္ ဖခင္အတြက္ ခြင့္ 
ရက္ သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွစ္ 
ဘက္လံုး အတြက္ အက်ိဳးရွိသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။ 
၄င္းသည္ အလုပ္သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ခြင့္ရက္ပိုရသည္ 
ဟု ထင္ျမင္ၾကေသာ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 
ရွိေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ 
၄င္းတို႔၏ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ႏွင့္ အနီးကပ္ေနရန္ 
ထပ္ေဆာင္း အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ရရွိေစ
သည္။ ၁၅၂

စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ ၄င္းတို႔၏ ကေလး မီးဖြားၿပီးေနာက္ 
မီးဖြားခ်ိန္ ဖခင္အတြက္ ခြင့္ရက္ ႏွစ္ပတ္ႏွင့္ မိခင္၏ 
ခံစားပိုင္ခြင့္မွ လာသည့္ ခြင့္ ၄ ပတ္တို႔ျဖင့္ ၆ 
ပတ္အထိ ခြင့္ယူႏုိင္ၾကသည္။(ဇယား ၄ ကိုၾကည့္ပါ)

စကၤာပူႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားသည္ ေတြ႔ဆံု 
ေမးျမန္းခဲ႔စဥ္က အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဘက္ 
လံုး၊ အထူးသျဖင့္ မိဘႏွစ္ဦးလံုးက အရာရွိမ်ားျဖစ္ 
ၾကသည့္အခါ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈအား အတူတ 
ကြ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေစေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ မီးဖြားခ်ိန္ 
ဖခင္အတြက္ ခြင့္ရက္ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ 
ၾကေၾကာင္းတင္ျပခဲ႔သည္။ 

tavhtxaumif;rsm;
မီးဖြားခြင့္

ဗီယက္သည္ ၆ လထိ အရွည္ၾကာဆံုးေသာ လစျဖင့္ 
မီးဖြားခြင့္ရက္မ်ားကို ေပးထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
ခံစားပိုင္ခြင့္တြင္ တစ္၀က္အား မီးမဖြားမွီ အသံုးျပဳၿပီး 
က်န္တစ္၀က္အား မီးဖြားၿပီးေနာက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ 
သည္။ ကေမာၻဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား ႏွင့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ မီးဖြားခြင့္ ၃ လရွိသည့္ အခ်ိန္ 
အတိုေတာင္းဆံုး ခံစားခြင့္ကိုေပးထားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ Magna 
Carta ေၾကညာစာတမ္း ၂၀၀၉ တြင္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔တြင္ ပါ၀င္ထမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ ခြင့္ရက္ခံစား 
ပိုင္ခြင့္မ်ား တန္တူညီမွ် ရရွိခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပဌာန္း 
ထားသည္ (အခန္း 7)

အခနး္  ၇ - စစ္တပ္အတြင္းရိွ 
အမ် ိဳ းသမီးမ်ားဆုိင္ရာ ၂၀၀၉  Magna 
Carta ေၾကညာစာတမ္း  ၁၅၁

SEC. ၁၅။ စစ္တပ္အတြင္းရိွ 
အမ် ိဳ းသမီးမ်ား 

.…စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ အျခား အလားတူ ၀န္ေဆာင္ 
မႈမ်ားအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တူညီသည့္ 
အေျခအေနတစ္ခုျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္း 
တူ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရမည္။ ထို႔အတူ 
သူတို႔အား အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ႔သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ညီမွ်စြာ ေပးရန္ႏွင့္  လက္ထပ္ျခင္းအပါအ၀င္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးရမည္။ 
ထို႔အျပင္ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ အျခား အလားတူ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ မီးဖြားခြင့္ရက္ 
ကဲ႔သို႔ေသာ ခြင့္ရက္ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစရ 
မည္။

ဇယား ၄- ေကာင္းေသာ အေလ့အထ- စကၤာပူႏိုင္ငံရိွ မီးဖြားခ်နိ ္ဖခင္အတြက္ ခြင့္ရက္ကုိ ေ၀မွ်ျခင္း ၁၅၃

အစီအစဥ္ ၄ ပတ္အထိ

ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈ 
မပါေသာ မူလအေျခအေန

ကေလးငယ္မီးဖြားၿပီးေနာက္ ၁၂ လအတြင္း ဆက္တိုက္ တစ္ဆက္တည္း 
ယူရမည္။ 

ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈျဖင့္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြ 
ျပဳလုပ္ျခင္း

ကေလးမီးဖြားၿပီးေနာက္ ၁၂ လအတြင္း မည္သည့္ပံုစံျဖင့္မဆို 
ရက္သတၱပတ္ အလုိုက္ သို႔မဟတု္ အလုပ္ရက္အလိုက္ ယူႏိုင္သည္။ 

အလုပ္ရက္မ်ားကုိ 
တြက္ခ်က္ျခင္း 

တစ္ပတ္အတြင္း ပါ၀င္သည့္ အလုပ္ရက္မ်ားကို  ရက္သတၱပတ္ အေရ 
အတြက္ ႏွင့္ ေျမွာက္သည္။

တစ္ပတ္လွ်င္ အလုပ္ရက္ ၆ ရက္ႏႈန္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ 
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အားလံုးေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မီးဖြားခြင့္ရက္အတြက္ 
တရား၀င္ မူ၀ါဒမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း မီးဖြားခ်ိန္ 
ဖခင္အတြက္ အတြက္ မပါ၀င္ေပ။ လာအုိ ျပည့္သူ႔ 
ဒီမိုဂရက္တစ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ၁၅ ရက္ 
ခံစားခြင့္ျဖင့္ ကာလ အရွည္ၾကာဆံုး မီးဖြားခ်ိန္ 
ဖခင္အတြက္  ခြင့္ရက္အျဖစ္ရွိေနသည္။  စကၤာပူႏိုင္ 
ငံတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မီးဖြားခ်ိန္ ဖခင္အတြက္ 
ခြင့္ရက္ မွ်ေ၀ခံစားခြင့္ကို အသံုးျပဳပါက ထိုထက္ပို၍ 
ၾကာရွည္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မီးဖြားခ်ိန္ ဖခင္ 
အတြက္ ခြင့္ရက္ကို ေထာက္ပံ့ဖန္တီးေပးထား ေသာ္ 
လည္း အမ်ိဳးသားအမ်ားစုက အသံုးျပဳၾကျခင္းမရွိဟု 
အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားက ေျပာျပသည္။ ဘရူႏိုင္း 
ႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္မူ၀ါဒ မရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား 
မ်ားက သူတို႔၏ ကေလးမီးဖြားမႈအတြက္ ခြင့္ႏွစ္ရက္ 
ေဆြးေႏြးေတာင္းခံႏုိင္သည္။ ဘရူႏိုင္းႏုိင္ငံမွ 
အႀကီးတန္း အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးက “အမ်ိဳသား 
ေတြအတြက္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္အတြက္ 
ကူညီဖို႔ [ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈခြင့္ရက္]ရက္ပိုမ်ား 
ရင္ ေကာင္းမယ္” ဟုေျပာသည္။ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ 
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတို႔တြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား မီးဖြား 
ခ်ိန္ ဖခင္အတြက္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ ပက္သက္၍ အလား 
တူမေသခ်ာမႈမ်ား ရွိေနသည္။ 

မီးဖြားခ်ိန္ ဖခင္အတြက္  ခြင့္ရက္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္အစီအစဥ္ 
ခ်ျခင္း တို႔ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားကို ျပသေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပမာမ်ား 
ရွိသည္။ အခ်ိန္ပိုင္း ရဲအရာရွိမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ 
အလုပ္အကိုင္ေပၚ ႏွစ္ျမဳပ္မႈနည္းပါးသည္ဟု ထင္ျမင္ 
ခံရဖြယ္ရွိျပီး အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးအျဖစ္ 
အလိုအေလ်ာက္ အျမင္ခံရႏုိင္သည္။ ၁၅၄

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ 
၄င္းတို႔၏ မီးဖြားခြင့္ရက္ ခံစားခြင့္ကို အသံုးျပဳၾက 
ေသာအခါ ၄င္းတို႔၏ သင္တန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ 
တာ၀န္ခ်ထားျခင္၊ ေရြးျခယ္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္း 
တို႔အတြက္ အလားအလာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည္မွာ ရွင္းလင္းျမင္သာသည္။ ဖိလစ္ပုိင္မွ ရဲတပ္ 
ဖြဲ႔ အေထြေထြ ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္က မီးဖြားခြင့္ရက္ ခံစား 
ခြင့္ တိုးျမင့္ျခင္းအား  အမ်ိဳးသမီး တပ္သားမ်ား 
စုေဆာင္ျခင္း ကန္႔သတ္ခ်က္ အတြက္ ေၾကာင္းျပ 
ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ကိုးကားေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၁၅၅ ထို 
သေဘာထားအား ဖိလစ္ပိုင္မွ ရာထူးျမင့္ အမ်ိဳးသမီး 

အရာရွိတစ္ဦး၏ မွတ္ခ်က္တြင္ ထင္ဟပ္ေနသည္ကို 
ေတြ႔ႏုိင္သည္-

[အမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ် ိဳ းသားမ်ားနဲ႔] 
ရာထူးတုိးျခင္း၊ ေရြးျခယ္မႈ လုပ္ငနး္ 
စဥ္ေတြနဲ ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြ မွာ 
ညီမွ်ႏိင္ုပါတယ္… ရာထူး[ျမင့]္
ေရာက္ေကာင္းေရာက္ေနမယ္၊ ဒါက 
ကြ် နမ္တို႔ ဟာ အမ် ိဳ းသမီးျဖစ္ေနေပမယ့္  
ရာထူးတစ္ခုေပးဖို႕အတြက္ 
ကြ် နမ္တို႔ အေပၚ  အထက္အရာရိွရ့ဲ 
ယုံၾကည္မႈနဲစိ့တ္ခ်မႈအေပၚ မူတည္ 
ပါတယ္။ ဒီမွာ ေမးစရာရိွတာ၊ ဒါက 
ကြ် နမ္တို႔ အေပၚ မူတည္ပါတယ္။ 
ရာထူးအျမင့ေ္တြကုိ တုိးဖို႔ အတြက္ 
ကြ် နမ္တို႔ ဟာ တကယ္တမ္း မညီမွ် 
ပါဘူး။ ကြ် နမ္တို႔ ဟာ ရာထူးနဲ ့ ထုိက္တန ္
ပါတယ္ဆုိတာကုိ သက္ေသျပဖို႔  
လုိအပ္တယ္။ အမ် ိဳ းသမီးေတြက 
သက္ေတာင့သ္က္သာျဖစ္မႈကုိ 
ေတာင္းဆုိ ေနသေရြ႔  ကြ် နမ္တို႔  ဘယ္လုိ 
ညီမွ်ႏိင္ုမလဲ။ ေဆးခြင့အ္တြက္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးဖို႔  
ေတာင္းဆုိတာ၊ အစရိွသည္ျဖင့ ္။
 အမ် ိဳ းသမီးေတြဟာတခါတေလ  
အမ် ိဳ းသမီး တစ္ဦးျဖစ္ရျခင္းအတြက္ ၊ 
ညဆိုင္းေတြ မဆင္းရဖ့ို၊ ကေလးေတြရိွလို႔  
စေနတနဂၤေႏြ အလုပ္မလုပ္ႏိင္ုလို႔  
စသည္ျဖင့ ္အထူး အခြင့အ္ေရးေတြ 
ေတာင္းဆုိၾကတယ္…. ဒါက 
ကြ် နမ္တို႔ အေပၚမူတည္ပါတယ္။ 
အခုလတ္တေလာ အတည္ျပဳထားတဲ ့
အမ် ိဳ းသမီး ရဲေမေတြကုိ မီးဖြားခြင့ရ္က္ 
၁၂၀ ေပးဖို႔  ဥပေဒက ဘယ္လုိလဲ။ ႏွ
စ္တုိင္း ကုိယ္၀နရ္ေနမယ္ဆုိ သင္က 
ဘယ္လုိ ထိေရာက္မႈရိွေတာမ့လဲ။ 
ဒါေၾကာင့ ္ကြ် နမ္တို႔ အေပၚ ပဲ မူတည္ 
တယ္လို႔  ကြ် နမ္ေျပာတာပါ။ 

လက္ရွိတြင္ စကၤာပူရဲတပ္ဖြဲ႔ တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ 
အားလံုးေသာ အရာရိွမ်ားတြက္  အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္ 
ခန္႔အပ္မႈ အစီအစဥ္ရိွသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား မီးဖြားခြင့္ ခံစားခြင့္အသံုးျပဳမႈ အတြက္ 
နည္းစနစ္က်သည့္ အစားထိုးမႈအတြက္ မည္သည့္ 
ေအဂ်င္စီမွ် တင္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ဆိုလုိ သည္မွာ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟုတ္ မိခင္၏ 
အရာရွိမ်ား၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အထက္အရာရွိ 
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သို႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားသည္ အပို 
အလုပ္၀န္မ်ားကို တာ၀န္ယူၾကရၿပီး ၄င္းသည္ လုပ္ 
ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအၾကား မေက်ခ်မ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ 
သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက သူတို႔၏ အလုပ္မ်ားသည္ 
သူတို႔ျပန္လာ၍ ၿပီးစီးေဆာင္ရြက္သည္ထိ ေစာင့္ 
ဆိုင္းေနရေပမည္။  အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးဖြားခြင့္ ရက္ 
၉၀ ရရွိၾကသည့္ မေလးရွားႏုိင္ငံေတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ခံစားခြင့္ အသံုးျပဳမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုကို 
ရာထူးျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးက “ တခါတေလ ဒါက 
အလုပ္နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိ 
ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျဖရွင္းၾကရတယ္-
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါတယ္။ တခါတေလ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔အဆင္ေျပသလို လုပ္ၾကပါတယ္”ဟု  
ေျပာျပသည္။ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္သည့္ အလုပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစ 
မည့္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကို အၾကံျပဳထား 
သည့္တိုင္၊  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္  လုပ္ေဖာ္ကိုင္ 
ဖက္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ 
ရာထူးတိုးျခင္း ေရြးျခယ္စရာမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္ 
မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အလားတူစိန္ေခၚမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ 
ရျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္သည္။ 
၁၅၆ ဥပမာအားျဖင့္ မီးဖြားခြင္႔ရက္ ခံစားခြင့္ကို အသံုး  
ျပဳေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြက္ ယာယီ အစားထိုးမႈ 
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မိခင္သစ္မ်ားအား အျပစ္ျမင္ျခင္း  
ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔ေလ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ထိန္းသိမ္း 
ထားႏိုင္မႈႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစသည္။ ေစ႔စပ္ေသခ်ာ 
ေသာ ျပင္ဆင္မႈျဖင့္၊ မိခင္ ဖခင္ ႏွစ္ဘက္လံုးအတြက္ 
ျပဌားန္းခ်က္ျဖင့္ ညီမွ်ေသာ ခြင့္ရက္မ်ား ဖန္တီးေပး  
ျခင္းသည္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေပၚ ဘက္လိုက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္  ႏိုင္ငံသား 
မ်ားအတြက္ စံျပပုဂၢိဳလ္သစ္မ်ား ေပးျခင္းအာျဖင့္ 
လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လိုလားမႈမ်ားကိုလည္း  
ေျပာင္းလဲရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 
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အာဆီယံရွိ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ 
တရား၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ သမၼဂၢ/အသင္း 
အဖြဲ႔မ်ားမရွိေပ။ အမ်ိဳးသမီးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ရွိသည့္ 
ေနရာတြင္ ၄င္းတို႔သည္ မတူညီေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားျဖင့္ 
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြဲ႔စည္းၾကသည္။ အေရးၾကီးသည္မွာ 
တရား၀င္သို႔မဟုတ္ သာမန္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ 

အေထာက္အပံ့ ကြန္႔ယက္မ်ား သည္  အစဥ္အလာ 
အရ အမ်ိဳးသား ႀကီးစိုးသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အတြက္ အကူအညီ 
ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ Harvard  စီးပြားေရး သုံးသပ္မႈ က 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေအာက္ပါကဲ႔သို႔တင္ျပထား 
သည္။ 

အမ် ိဳ းသမီးမ်ား [တုန္ ့ျပနမ္ႈမ်ားကုိ]  
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိႏိုင္မည့္ လုံျခံဳသည့္ 
အခင္းအက်င္းတစ္ခု- လမ္းညြန ္
သင္ၾကားေပးမည့္ ဆက္ဆံေရးတစ္ခု၊ 
အမ် ိဳ းသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ 
မႈအစီအစဥ္၊ အေထာက္အကူေပးမည့္ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား- သည္ သူမတို႔၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ တစ္သားတည္းျဖစ္ေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီး 
သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
အမ် ိဳ းသမီးမ်ား ၄င္းတို႔၏ တုန္ ့ျပန ္
မႈမ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သေဘာ 
ထားမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ဦး  
ႏွင့္တစ္ဦး သင္ခနး္စာမ်ားကုိ အျပန ္
အလွန ္စိတ္ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာ  
ေထာက္ပ့ံျခင္း တို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ 
အသင္းအဖြဲ့မ်ား တည္ေဆာက္ၾကရန ္
တုိက္တြနး္အားေပးသင့္သည္။ 
ၾကံဳေတြရေလ့ရိွေသာ အေတြ႔အၾကံဳ 
မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ 
ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိျခင္း၊ စြန္စ့ားျခင္း  
ႏွင့္ အျခားသူမ်ား နားလည္မႈလြဲမည္ 
သို႔ မဟုတ္ ေ၀ဖနျ္ခင္းတို႔ ကုိ  
ေၾကာက္ရြ႔ံျခင္းမရိွပဲ အားႏြ႕ဲသူမ်ား 
အျဖစ္ရပ္တည္ရန ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လုိလားမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးသည္။ 
အမ် ိဳ းသမီးမ်ားအေနျဖင့္ က်ား/မ 
ဆိုင္ရာဘက္လုိက္မႈ သို႔ မဟုတ္ 
က္ုိပုိင္လကၡဏာကုိ လြယ္ကူစြာ  
ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး သူတို႔  ရရိွလာမည့္  
ေ၀ဖနတု္န္ ့ျပနမ္ႈမ်ားကုိ ခုခံရနအ္တြက္  
ေစ့ေဆာ္ေပးသည့္ သူတို႔၏ ကုိယ္ပုိင္  
ေခါင္းေဆာင္မႈဆ္ုိင္ရာ စိနေ္ခၚမႈမ်ား 
စသည့္ ထိခုိက္လြယ္သည့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္  
ထုိ အဆက္အသြယ္မ်ားသည္ 
အထူးသျဖင့္အေရးပါသည္။ ၁၅၇

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း တိုးတက္ေရးအတြက္ 
အမ်ိဳးသမီး အခ်င္းခ်င္း ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၏အက်ိဳး 
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သမီးမ်ား အားလံုး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
၀န္ေဆာင္မႈ ရရွိႏုိင္ရန္ တို႔ကို ပစ္မွတ္ထားသည္။ 
ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အလားတူပင္ လာအိုႏိုင္ငံ ရဲေမမ်ား 
သမၼဂၢသည္  လည္း ႏိုင္ငံေရး ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကား 
ေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပညာရွင္ပီသစြာ 
လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
တစ္ကိုယ္ေရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္မွန္း 
ခ်က္ထားရန္ အားေပးတိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၄ တြင္ စကၤာပူ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏  
ေကာ္မတီမ်ား ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးသည္ႏွင့္ ေအဂ်င္စီအား 
“အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္အဆင္ေျပသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္း”၁၆၀၊ ၁၆၁ ျဖစ္လာေစရန္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိမ်ား၏ အေျခအေနကို ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔တြင္  
အကူအညီေပးရန္ ေၾကညာခဲ႔သည္။ ဥပမာအားျဖင့္  
အထူးယူနီေဖာင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အ 
တြင္း ေႏွာင့္ယွက္ထိပါးမႈ စသည္တို႔အား အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ရန္ႏွင့္ စံုစမ္းေမးျမန္း 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔အစည္းတစ္လြား 
တြင္ ဆံုခ်က္အျဖစ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခန္႔အပ္ထား 
သည္။ အရာရွိတစ္ဦးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေကာ္မတီ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ရံုးမ်ား၏  
ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ 

၄င္းတို႔ဟာ ကေလးသန္ရွ့င္းေရးခနး္မ်ား 
နဲ ့ မိခင္ႏို့္ တုိက္ေကြ်းခနး္မ်ား စသည့္ 
အေထြ ေထြႏွင့္ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ကုိ ေျဖရွင္းေပးရန ္အဓိကထားပါတယ္။ 
ကြ်နမ္တို႔ မွာ [အမ် ိဳ းသမီးမ်ား] ကိစၥရပ္ 
မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရင္း အလုပ္လည္း 
လုပ္ႏုင္ိမည့္ အထူးေနရာမ်ားရိွပါတယ္။ 
တပ္ဖြဲ ့တုိင္းမွာ ကေလးသန္ရွ့င္းေရး 
ခနး္ေတြ၊ သီးသန္ဧ့ရိယာ ေတြ ရိွသင့္ပါ 
တယ္။ ဒါဟာ သတိျပဳသင့္တဲ ့ဆုံးျဖတ္ 
ခ ်က္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
ပတ္၀နး္က်င္က ရဲစင္တာေတြမွာ 
မီးဖြားၿပီးေနာက္ အလုပ္ျပနလ္ာလုပ္ရတဲ ့
အမ် ိဳ းသမီးေတြ ရိွေနတယ္။ တခါတရံ 
အျပင္ထြက္ၿပီး  [မိခင္ႏို့္ရည္] ထုတ္ယူ 
ျ ပင္ဆင္ေပးဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ 
အဖြဲ့အစည္းေတြက သူတို႔အတြက္ 
ရွပ္အကႌ် ေတြ၊ စတဲ ့ အထူးစီစဥ္မႈေတြ  
ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္၊ ဒါဟာ အသင္း 
အဖြဲ႕တစ္ခုက ခ်မ်တ္တဲ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ျ ဖစ္ပါတယ္။ ေျခက်င္း၀တ္ ေခါက္ 
တာလုိမ် ိဳ း ဒဏ္ရာရရိွထားတဲ ့အရာ 
ရိွေတြအတြက္လည္း အတူတူပါပဲ။

ေက်းဇူးမ်ားအား လက္ေတြ႔ ေလ႔လာမႈမ်ားျဖင့္ ေဖာ္
ျပခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ ကြန္ယက္ က်ယ္ျပန္႔ျခင္းသည္ 
အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ 
တိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေနသည္ 
ကိုေထာက္၍ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပိုမို 
ေသးငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္တစ္ခုႏွင့္အတူ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကြန္ယက္တစ္ခုရွိပါက ပိုမိုေအာင္ျမ
င္ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ ၁၅၈ အလားတူပင္ တားဆီး ႏွိ
မ္နင္း ေရးအတြင္း ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔၏ 
အလုပ္ အကိုင္ တိုးတက္မႈကို အေထာက္ အကူျဖစ္ 
ေစရန္ အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔ အကူအညီႏွင့္ ေထာက္ 
ခံ အားေပးမႈကြန္ယက္မ်ားမွ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား 
ရရွိႏိုင္ သည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္း အတိုင္းအတာျဖင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာ ရဲေမမ်ားအသင္းအဖြဲ႔သည္ “ႏိုင္ငံတကာတြင္  
ရဲလုပ္ ငန္းမ်ား အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ပိုမိုအား ေကာင္းေစျခင္း၊ စည္းလံုးျခင္းႏွင့္စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္း”  တုိ႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာက္ရြက္ 
လ်က္ရွိသည္။၁၅၉ ထိုအသင္းအဖဲြ႔သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ရဲေမအသင္းအဖဲြ႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး 
အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာက်လမ္းညြန္မႈမ်ားႏွင့္ သင္ၾကား 
ျပသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ၄င္းသည္ အသင္း၀င္ 
အဖြဲ႔သားအျဖစ္ ေလ်ာက္ထားခြင့္ရရွိေစသည္။ 

tavhtxaumif;rsm;
လာအိုျပည္သူ႔ ဒီမုိဂရက္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္ နမ္ႏုိင္ငံ 
တုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သမၼဂၢအား အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္း 
၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 
အားလုံးေသာ အမ်ိဳးသမီးအရာရိွမ်ားသည္သမၼဂၢမ်ား
၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မည္သည့္ လုပ္ငန္းေနရာ 
အားလုံးရိွ မည္သည့္ ေကာ္မတီအတြင္းမဆုိ ပါ၀င္ 
သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အျမဲတမ္း သမၼဂၢ၀င္မ်ား  
ျဖစ္ၾကသည္။ သမၼဂၢႏွစ္ခုလုံးသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရုံးခြမဲ်ား 
ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံခြႏွဲင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ရုံးခြမဲ်ား 
ရိွသည့္ အႏုိင္ငံအဆင့္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။  
ထုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ရာထူးမ်ားသုိ႔ တက္လွမ္းရန္ 
ႏွင့္ စီမံေရး သုိ႔မဟုတ္ မူ၀ါဒ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ စီမံ 
ခန္႔ခြေဲရးဆုိင္ရာ ကြ် မ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေစသည္။ သမၼဂၢ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ 
ရဲေမမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ၀န္ေဆာင္ရန္ ေရွးရႈ 
သည့္  နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ား ရိွၾက 
သည္။  

ရာထူးျမင့္အမ်ိဳးသမီး အရာရွိတစ္ဦးက ဗီယက္နမ္ 
အမ်ဳိးသမီး သမၼဂၢသည္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား 
အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျပီး 
အမ်ိဳးမ်ားအားလံုး၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အား အနည္း 
ဆံုး တကၠသိုလ္ ပထမဆင့္ ဘြဲ႔ရရွိရန္ ႏွင့္ အမ်ိဳး 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေကာ္မတီႏွင့္  ဆက္ဆံေရးရံုး 
အရာရွိမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင့္ ထိပါး 
ေႏွာင့္ယွက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္  အေထာက္ 
အကူ၊ သတင္းအခ်က္လက္ အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ 
အၾကံေပးအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 
တရားဥပေဒအရ တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
အလြန္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေသာ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အထက္အရာရိွမ်ား 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား ထံမ ဂယက္ 
ရိုက္ခတ္မႈအတြက္ စိုးရိမ္္မႈရွိႏိုင္သည့္ အတြက္ 
၄င္းသည္ေကာင္းေသာ အေလ႔အထ တစ္ခု  
ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳသမီးမ်ား ေကာ္မတီ၏ ပါ၀င္မႈ 
အေၾကာင္း ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၈ 
တြင္ အမ်ိဳးသားအရာရွိတစ္ဦးအား အမ်ိဳးသမီး 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး၏ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ 
ေၾကာင္း တိုင္းၾကားမႈျဖင့္  တရားရံုးက ထိပါး 
ေႏွာင့္ယွက္မႈကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ခ်ိဳး  
ေဖာက္မႈျဖင့္ စကၤာပူေဒၚလာ ၆၀၀၀ အားခ် 
မွတ္ခဲ႔ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း 
မွတ္သားဖြယ္ေတြ႔ႏုိင္သည္။၁၆၂
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အမ်ိဳးသမီးသမၼဂၢမ်ားသည္ အေျခအေနတစ္ခုႏွင့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရွိသည့္တိုင္ သူတို႔၏ လြမ္းမိုးႏုိင္ 
မႈသည္ ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို က်ဥ္း 
ေျမာင္း ေစနုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ 
သည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး ပတ္၀န္းက်င္၏ ပံုစံ 
ထုဆစ္မႈကို ခံရႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး 
သမၼဂၢမ်ားသည္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ကုိ ရရွိထား 
ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ 
အေျခအေနကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစရန္ 
လံု ေလာက္သည့္ အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ လြမ္းမိုးႏုိင္စြမ္း 
မရွိႏိုင္ေပ။ 

အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အာဆီယံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား အရာရွိ 
မ်ား၏ ဇနီးမယားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီၿပီး 
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား 
လိုအပ္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားရွိသည္။ ဘရူႏုိင္းႏိုင္ငံမွ 
အမ်ိဳသမီး အရာရွိတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
PEKERTI အသင္းအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ျပီး 
၄င္းသည္ သူတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ 
ရဲလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ မစပ္ႏြယ္ေသာ္လည္း အလုပ္ 
ခ်ိန္အၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈတာ၀န္ရပ္ 
မ်ား ပါ၀င္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအရာရွိ ဇနီးမယားမ်ား၏ 
လူမႈဖူလံုေရး မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပါ၀င္ရန္ 
လိုအပ္ၿပီး ရားထူးတိုးရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ 
တန္ဖိုးျမင့္ေစမည့္ အလုပ္အတြက္ အခ်ိန္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ပါ၀င္ၾကသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္အမ်ိဳးသမီးအရာ
ရွိ မ်ားအေပၚ တာ၀န္ျဖင့္ အေ၀းေရာက္ေနသည့္ 
အမ်ိဳးသားအရာရွိမ်ား၏ ဇနီးမယားမ်ားအား ရင္းႏွီး 
ဆက္ဆံရန္ႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ားေပးရန္ လိုလား 
ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ား၏ ခင္ပြန္းသည္ 
မ်ားအတြကလည္း အျပန္အလွန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးမႈမ်ား ရွိမရွိ မသိရေပ။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
လူမႈေရးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ား ရွိေသာ္ 
လည္း ၄င္းတို႔သည္ တပ္ဖြဲ႔အတြင္းရွိ အနည္း 
ငယ္မွ်ေသာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္ 
အားအင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္းသုိ႔ ေက်ာ္ 
လြန္လာတတ္ၿပီး ၄င္းတို႔အား အျခား အဓိက ရဲလုပ္ 
ငန္း တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားေပၚ ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
အား လူသားအရင္းအျမစ္ဌာနမွ  ဥပမာအားျဖင့္၊ 
လူမႈဖူလံုေရး ေကာ္မတီ၏ ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးနုိင္သည္။ 

ဗီယက္နမ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သမၼဂၢ ရံုးခြဲမ်ား၏ ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားတြင္ အလုပ္ဆိုင္ရာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G
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တြင္ ပါ၀င္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားရွိၿပီး ၄င္းတို႔၏ 
အလုပ္အစီအစဥ္မ်ား၏ ၿပီးေျမာက္မႈအေပၚ အစီရင္ခံ 
တင္ျပရသည္။ ထို တရား၀င္ လိုအပ္ခ်က္အျပင္၊ ၄င္း
သည္ ရာထူးတိုးျခင္းအေပၚ မ်ားစြာထည့္သြင္းစဥ္း 
စားမႈ မရွိဟု အႀကီးတန္း အမ်ိဳးသမီး အရာရွိတစ္ဦးက 
ဆိုသည္။ သူမက “…. ဒါက သိပ္ျပီး အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူး၊ 
ဒါက ကြ်န္မအတြက္ အပိုထပ္ေဆာင္း တာ၀န္  
ေတြသာျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုသည္။ 

အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ႔သည့္ အဖြဲ႔တင္ ပါ၀င္သည့္ 
အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦး၏ အဆိုအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သမၼဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ “မိသားစုေတြနဲ႔ 
ရဲအရာရွိေတြ နဲ႔ ဖ်ားနာတာ၊ လပ္ထပ္ထိမ္းျမွားတာ  
ေတြမွာ သြားေရာက္ပါတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ စ်ာပနေတြ 
တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။”  ရာထူးျမင့္ အမိ်ဳးသမီး 
အရာရွိတစ္ေယာက္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသမၼဂၢ၏  
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ “လည္ပတ္မႈမ်ား၊  
ေက်ာင္းတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိ 
သည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပြဲက်င္းပမႈမ်ား စီစဥ္  
ေပးျခင္း”၊ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတတ္  
ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အေၾကာင္း သတင္း 
အခ်က္အလကမ်ား ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း  
ေျပာသည္။ လာအို ရဲေမမ်ားသမၼဂၢအဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦး ၏
အဆိုအရ သမၼဂၢ၏ အခန္းက႑သည္ “ေကာင္း 
မြန္ေသာ ရိုးရာထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္” အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ပညာေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ ရဲလုပ္ငန္း  
ေဆာင္ရြက္မႈ က႑မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားအား 
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဟန္႔အတား  
ျဖစ္ေစသည့္ က်ား/မ ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 
အျမစ္တြယ္ေစႏိုင္သည္။ 

ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးအရာ 
ရွိမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ အက်ိဳး  
ေက်းဇူး မ်ားကို ဂဃနဏ မသိၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ 
ထိုင္းႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ အခ်ိဳ႕က သူတိုသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသင္းအဖြဲ႔ကို ေထာက္ခံအားမေပး 
ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းအား သေဘာ 
ထားကြဲလြဲေစၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ 
သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုခဲ႔သည္။ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုအား အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ား ဖလွယ္ရာ  စြမ္းေဆာင္ရည္ 
သင္တန္းမ်ား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ခ်င္း အေထာက္ 
အကူ မ်ားေပးႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပ 
သည့္အခါတြင္ ထိုင္းအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းအား 
ပိုမို အျပဳသေဘာျဖင့္ ရႈျမင္လာၾကသည္။   

အမ်ိဳးသမီးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ အေရးပါေသာ 
အေထာက္အကူအတြက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ကြန္ 
ယက္မ်ား၊ လမ္းညႊန္သင္ၾကားျပသျခင္း၊ သတင္း 
အခ်က္ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရး 
ေထာက္ခံအားေပးမႈ စသည္တုိ႔ကို ရရွိေစေသာ္လည္း 
အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြင္းရွိ 
အဆင့္ျမင့္ သို႔မဟုတ္ ရာထူးျမင့္မားေသာ  အမ်ိဳး 
သမီး ကိုယ္စားျပဳမႈ တို႔အၾကားတြင္ ရွင္းလင္းျမင္ 
သာသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခုကား မရွိေခ်။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး သမၼဂၢ၏ 
အမ်ဳိးသမီမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ကို ေထာက္ပံ့ကူညီ 
ရန္ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားအား  အမ်ားအျပားေသာ 
အငယ္တန္း အရာရွိမ်ားက ရဲလုပ္ငန္း အလုပ္အကိုင္ 
အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး 
အတားအဆီးမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သတ္ 
မွတ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားဆံုး ခြဲတမ္း ၁၀ ရာခိုင္  
ႏႈန္းအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းထိ တိုးခ်ဲ႔  
ျခင္းမရွိေပ။ 

အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ အမ်ိဳး 
သမီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေထာက္အကူ ကြန္ယက္ 
သို႔မဟုတ္ သမၼဂၢမ်ား၏ ျဖစ္တည္မႈသည္ အျခားသာ 
ဥပေဒပိုင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ ရိုးရာ ထံုးတမ္း 
ဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းမရွိပါက 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ 
ကိုယ္စားျပဳရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ေပးနုိင္မည္မဟုတ္ 
ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး သင္းဖြဲ႔ 
အခ်ဳိ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အႀကီးမားဆံုးေသာ  
ေအာင္ျမင္မႈမွာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံ 
အားေပးျခင္းထက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္  
အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။ 
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သမီးမ်ားအတြက္ ယူနီေဖာင္းမ်ား ရွိၾကသည္။ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အရာရွိမ်ား 
အတြက္ ယူနီေဖာင္း မ်ားမရွိေပ၊ ထို႔ေနာက္ အခ်ိဳ႕ 
အရာရွိမ်ားက ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရပ္၀တ္မ်ား 
၀တ္ဆင္ရသည္ကိုလည္း လက္ခံႏိုင္ၾကသည္ဟု ဆို 
သည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အရပ္၀တ္မ်ား 
၀တ္ဆင္ရသည္မွာ ပို၍ သက္ေတာင့္သက္သာ 
ရွိသည့္တိုင္ ယူနီေဖာင္း ၀တ္ဆင္ျခင္းသည္ အဖြဲ႔အ 
စည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည္ဟူေသာ အသိကုိ ျဖစ္ေပၚ 
ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စကတ္အစား 
ေဘာင္းဘီရွည္ ၀တ္ဆင္ခြင့္ကို ရရွိၾကသည္၊ အမ်ိဳး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပူအုိက္ေသာ ရာသီတြင္ စကတ္ 
သည္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္သည္ ဟုတ္ ေျပာခဲ႔ 
ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပိုမိုသက္ေတာင့္သက္သာစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္  
ႏိုင္ေရးအတြက္ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာ 
တြင္ ေထာက္ပံံပါ၀င္ၾကရန္ အႀကီးတန္း အမ်ိဳးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အျခားသူမ်ားကို အေရးပါေသာ 
ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကရသည္။ 

အခနး္ ၈- ဖိလစ္ပုိင္အမ် ိဳ းသားရဲတပ္ဖြဲ႕ 
က်ား/မဆုိင္ရာ သတိျပဳသင့္သည့္ 
တူညီ၀တ္စုံမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ား ၁၆၅

 
ပုဒ္မ ၄.၁၆၊ ပုိဒ္ခြဲ (j) 
 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တရား၀င္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ 
အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဘာင္းဘီမ်ား 
၀တ္ဆင္ခြင့္ျပဳရန္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိုယ္၀န္ 
ေဆာင္ ၀တ္စံုပံုစံျပဳလုပ္ထားသည့္ အျပာေရာင္ 
တူညီ၀တ္စံုအား PNP  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
တူညီ၀တ္စံု၀တ္ အရာရွိအျဖစ္ အမွတ္အသား 
အား ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ လက္ခံတည္ျပဳရ 
မည္။ ရႈးဖိနပ္အမ်ိဳးအစား၊ တာ၀န္ခ်ိန္သံုး  
ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္း တူညီ၀တ္စံုစသည့္ 
အျခား ပစၥည္းပစၥယမ်ားအားလည္းတူညီ၀တ္စံု
၀တ္ဆင္ သည့္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳး သားမ်ား 
အတြက္ တာ၀န္မ်ားအား  ပိုမို ျပည့္စံု စြာႏွင့္ 
ထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ 
အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ “က်ား/မ ခြဲျခား 
သတ္မွတ္ျခင္း” ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။  

ျပည္နယ္ ရံုးခ်ဳပ္မ်ား၊အနည္းဆံုး ရံုးခ်ဳပ္ တစ္ခုခ်င္းစီ 
တိုင္းတြင္ ေန႔ကေလးထိန္းစင္တာမ်ား တည္ေဆာက္ 
ေရးႏွင့္ အေဆာက္အံုတစ္ခုတည္းတြင္ မိခင္ႏို႔တိုက္ 
ခန္း မ်ား ပါရွိရန္” စသည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား အတြက္ 
အသံုးစရိတ္မ်ား ခြဲေ၀ေပးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ၁၆၃

လာအိုႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ မိခင္ႏို႔တုိက္ 
ေကြ်းရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အေထာက္အကူ  
ျဖစ္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ခန္းခြင္တြင္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြေနခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း အမ်ိဳး 
သမီးအရာရွိမ်ားက ဆုိသည္။ သူတို႔သည္ ပံုမွန္ထက္ 
တစ္နာရီေနာက္က်၍ အလုပ္စတင္ႏုိင္ၿပီး ႏို႔တိုက္  
ေကြ်းရန၁္၆၄ ေန႔ခင္းတြင္ တစ္နာရီအခ်ိန္ယူႏုိင္သည္။ 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အလုပ္ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ကေလး 
တစ္ဦးအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္တို႔မွာ မိခင္မ်ားအတြက္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေစသည္၊ ဥပမာအားျဖင့ ္

ကြ်နမ္ရဲ႕ အျမင္အရာ ဒါဟာ မလြယ္ကူ 
ပါဘူး။ အကယ္၍ ကေလးရိွၿပီး 
အလုပ္ကုိ ေခၚလာခ်င္တယ္ဆုိရင္  
ႏို႔ တုိက္ေကြ်း ဖို႔  ေနရာမရိွပါဘူး။ 
ကေလးေတြအတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ ့ 
ေနရာမရိွဘူး။ သင္က ရဲအရာရိွ 
တစ္ဦးျဖစ္တဲအ့တြက္ ပုံမွနမ္ဟုတ္တဲ ့
အလုပ္ခ်နိ ္အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ဖို႔  
လုိတတ္ပါတယ္။ 
သင္ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ 
ကြ်နမ္အျမင္အရ အလုပ္အကုိင္ 
သို႔ မဟုတ္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာဘ၀ကုိ  
ေရြးရပါမယ္။ ဘယ္လုိျဖစ္ျဖစ္ 
ရာရိွတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ႏို႔ တုိ
က္ေကြ်းဖို႔ ေနရာ ရရိွႏိုင္ဖို႔  
လမ္းညြနခ္်က္ေတြ ရိွလာပါၿပီ။  
ဒါဟာ မူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီျဖစ္လို႔  
မၾကာခင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္  
ေတာမွ့ာပါ။ (အမ် ိဳ းသမီးအရာရိွ၊ 
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္ အဖြဲ႕၊ 
ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ) .

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္  
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ ယခင္က ရံုးခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ 
အတြင္း ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
တိုးပြားလာသည့္အေလ်ာက္ ပိတ္သိမ္းခဲ႔သည္။  
မေလးရွားႏွင့္ ျမန္မာတို႔တြင္ ရဲဌာနခ်ဳပ္မ်ား၌ 
ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပံ့ပိုးမႈမ်ားရွိသည္
ဟုဆိုေသာ္လည္း နယ္ရံုးမ်ားတြင္ မရွိၾကေပ။ 

အမ်ားစုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳး
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ညံံျဖင္းျခင္း၊ 
မလံုေလာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မရွိျခင္းသည္ တားဆီး 
ႏွိမ္နင္းေရးအား ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေၾကာင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ လာေရာက္  
ေလ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားအား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ 
သည္။ ေလ႔လာခ်က္တြင္ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားရွိ ပံ႔ပိုးမႈမ်ားအၾကားရွိ အမ်ိဳးအစားကြာဟမႈကို 
ရွင္းလင္းစြာေတြ႔ႏုိင္ျပီး ၄င္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အ လု ပ္ အ ကို င္ ရ ရွိ မႈ အ ခြ င့္ အ လ မ္း မ်ား အေ ပ ၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ေက်းလက္ေဒသ၊  
ေ၀းလံေသာ သို႔မဟုတ္ ပိုိမိုက်ယ့္ျပန္ေသာ ေဒသ 
မ်ားတြင္  လုံေလာက္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားဖန္တီး 
ျခင္း ၊ ႏွင့္ အမ်ိဳးမီးအရာရွိမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔အတြင္း 
တပ္သားစုေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအဂ်င္စီမ်ား တိုးခ်ဲ႔ျခင္းသည္ ေရတိုကုန္ 
က်စရိတ္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ထိုရင္းႏွီး  
ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္းသည္ က်ား/မ တန္းတူညီ 
မွ်မရွိျခင္း၊ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ 
က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္  
ေစႏုိင္ ၿပီး ၄င္းသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ဆံုးရံႈးမႈတို႔အတြက္ ေရရွည္ကုန္က် 
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၄င္းတုိ႔၏ တာ၀န္မ်ားကို ထိေရာက္ 
စြာႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္  သက္ေတာင့္သက္သာ 
ျဖစ္မႈ ႏွင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈအတြက္အထူးပံုစံျပဳ
လုပ္ထား သည့္ တူညီ၀တ္စံုမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည္။.

tavhtxaumif;rsm;
ဤသုေတသနအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ႔ေသာအရာ 
ရွိ အမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသ ရဲစခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
သို႔မဟုတ္ ရံုးခ်ဳပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ၾကၿပီး ထိုေနရာ 
မ်ားတြင္ သီးသန္႔ အိမ္သာမ်ား၊ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားႏွင့္ 
အ၀တ္လည္းခန္းမ်ား ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးထား 
သည္ဟု ေျပာျပသည္။ သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း 
သီးသန္႔ အိပ္ေဆာင္မ်ား ရွိၾကသည္။

မိခင္ႏို႔တိုင္ျခင္း၊ မိခင္ႏို႔ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ကေလး  
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားမွာ 
ရံဖန္ရံခါသာ ရွိတတ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အနာဂတ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအား  
ျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိဳးသား က်ား/မဆိုင္ရာႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး စီမံခ်က္ေအာက္ရွိ မူ၀ါဒတစ္ခုတြင္ 
“PNP ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသဆိုင္ရာ၊ နယ္အလိုက္ႏွင့္  
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pdefac:rIrsm;
 အားလုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ 
နယ္ေဒသမ်ားတြင္ သီးသန္႔ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား၊ အ၀တ္ 
လဲခန္းမ်ားႏွင့္ အိပ္ေဆာင္မ်ား အျမဲတမ္း မရွိေၾကာင္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျပာသည္။  Mindanao ျပည္နယ္၊ 
Bangsamoro မြတ္စလင္မ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေ
ရေဒသတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားက က်ား/မ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ 
သီးသန္႔ အေဆာက္အံုမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထားရွိရာ ေနရာတြင္ 
တခါတရံ အိပ္စက္ၾကရပံုကို ေျပာျပသည္။ 
အေထာက္အပံ့မ်ား မရွိျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ ၿမိဳ႕ျပျပင္ပ ဧရိယာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္ 
သည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ သြား 
ေရာက္ လုပ္ကိုင္ပါက သူတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳေရးတို႔အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီ 
မ်ား အတြင္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ တန္းတူ 
ပါ ၀င္ႏိုင္ေစရန္ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း လိုအပ္သည့္ 
အေျခခံ အေဆာက္အံုမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့ 
အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ 
အစိုးရ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမွာ အကန္႔အသတ္ 
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အာဆီယံေဒသရွိ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ 
သံုးေငြစာရင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ ဖြံ႔တိုးၿဖိဳး 
တက္ေရး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
အသိုင္းအ၀ိုင္း အမ်ားစုသည္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္သကဲ႔သို႔ အေျခခံအေဆာက္ 
အအံု အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားအတြက္  ေငြေၾကး  
ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ အေထာက္ကူျပဳေကာင္း ျပဳႏုိင္ 
သည္။ ၁၆၆

Mindanao jynfe,f? 

Bangsamoro 
rGwfpvifrf udk,fydkif tkyfcsKyf 

cGifh&a'owGif wdkifyif

aqG;aEG;rIrsm; jyKvkyfcJY&mwGif 

trsdK;orD;t&m&Sdrsm;u 

usm;^r ESpfrsdK;vHk;twGuf 

oD;oefY taqmuftHkrsm;r&Sd 

aomaMumifh zrf;qD;xdef;odrf;cH 

trsdK;orD;rsm;xm;&Sd&m ae&mwGif 

wcgw&H tdyfpufMu&
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ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားယခင္တားဆီး 
ႏွိမ္နင္း အေရးအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ား၊ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ 
ႏုိင္ငံမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ သံဓိဌာန္ 
ခ်မွတ္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ ျပဌားန္ခ်က္ ႏွင့္ 
ဤေလ႔လာခ်က္တြက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳး သမီး 
အရာရွိမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႔လိုက္ေတြ႔ 
ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား အေပၚ စိစစ္စိတ္ျဖာမႈမ်ားကို 
အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထိုအၾကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားသည္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အရာရွိ 
မ်ားအတြက္ လူစုေဆာင္ျခင္း၊ ေလ႔က်င့္ 
သင္ၾကား ျခင္း၊ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ရာထူး 
တိုးျခင္း တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ 
သာမက တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြင္း က်ား/မ 
တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိရန္အတြက္ က်ား/မဆိုင္ရာ 
နည္းလမ္းတစ္ခု အေကာင့္ အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးအတြက္  ဖြဲ႔စည္းတည္ 
ေဆာက္ ပံုဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းစနစ္ တက် ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ား အတြက္လည္း ဦးတည္ထား သည္။ P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G

tBuHjyKcsufrsm;
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အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ 

> အာဆီယံတြင္ လမ္းညြန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ႏွင့္္ ေဒသဆို္င္ရာ၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ႏွင့္ နယ္ပယ္ အဆင့္မ်ားရွိ 
တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္ အတြက္ 
က်ား/မ တန္းတူပါ၀င္ႏုိင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ ေဒသဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း။

> ေဒသဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ထားသည့္ ျဖည့္ဆည္းပါ၀င္မႈမ်ား အား သတင္းေပးရန္အတြက္ 
က်ား/မ သီးျခား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ေဒတာမ်ားအား ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြက္ အမ်ား 
ျမင္ႏုိင္သည့္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

> က်ား/မ တန္းတူပါ၀င္နုိင္မည့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အေလ႔အ 
ထမ်ား မွ်ေ၀ရန္အျပင္ ေဒသအတြင္းရိွ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ 
ကြန္ယက္ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္အေတြ႔အၾကံမ်ား ဖလွယ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္   ေဒသဆိုင္ 
ရာ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား တိုးျမွင့္ျခင္း။

အမ် ိဳ းသား အဖြဲ ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဖြဲ ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ား၊ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

> အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

• ေခါင္းေဆာင္မႈ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ က်ား/မ တန္းတူပါ၀င္သည့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္တစ္ခုပါ၀င္သည့္  ရွင္းလင္းတိက်သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု 
တည္ေဆာက္ရန္။  တိုင္းတာႏုိင္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီွရန္ ႏွင့္ ညြန္းကိန္းမ်ားအေနျဖင့္  
ၿပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈတို႔အား ေျခရာခံႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။

> က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ သုေတသနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းတို႔အတြက္ က်ား/မ တန္း တူ 
ညီမွ်ေရး အဖြဲ႔တစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး ေအဂ်င္စီအလိုက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။

• က်ား/မ စနစ္လမ္းေၾကာင္း နည္းဗ်ဴဟာ၏ ၿပီးေျမာက္မႈမ်ားကို ကြပ္ကဲရန္၊  အခ်ိတ္ဆက္မိေသာ စနစ္ 
တစ္ခုလံုးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန္၊ ရည္ရြယ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ 
အစီအစဥ္၏ ၿပီးေျမာက္မႈကို အေထာက္အကူေပးရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ စသည္တုိ႔အတြက္ ရံုးတစ္ခု 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း။ အေကာင္းဆုံးအေနျဖင့္ ထိုရံုးသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရံုးႏွင့္ အနီးကပ္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တိုက္ရိုက္အစီရင္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

> က်ား/မ တူညီသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွ ခႏၶာကိုယ္ ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခား အရာမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးသံုးသပ္ၿပီး မရွိပါက အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားအတြက္ 
တပ္သားစုေဆာင္းေရးႏွင့္ တာ၀န္ေပးအပ္ေရးဆုိင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရမည္။

> ဆက္သြယ္ေရးဆို္င္ရာ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္း

• မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ား ႏွင့္ 
အေျခခံ လူထုအား  ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါ၀င္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားအေၾကာင္း သိရွိနားလည္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္း။ P H O T O :  U N  W O M E N / P L O Y  P H U T P H E N G
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• ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အႀကီးပိုင္း စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စပ္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳးသား သံဓိဌာန္မ်ားအတြက္၊ ထို႔အျပင္ ေရရွည္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမၼဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး (၁၃၂၅)၊ အာဆီယံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
စီမံကိန္းမ်ား စသည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ မူေဘာင္မ်ား အတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ ဥပေဒျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အၾကား သိရွိနားလည္မႈ ျမွင့္ 
တင္ျခင္း 

• တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာရွိ လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈအဆင့္ကို သိရွိရန္ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္း

• တားဆီးႏွိမ္နင္းအေရးအား အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေစရန္ ဆက္သြယ္  
ေရးဆိုင္ရာ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ႕ ျခင္း။ က်ား/မဆိုင္ရာ အယူအစြဲမ်ား တုိက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ တပ္သားသစ္ 
စုေဆာင္းရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေလ်ာက္ထားသူမ်ားအား စြဲေဆာင္ရန္၊ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္မႈ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ပံုစံျပဳလုပ္ျခင္း။ 

• အမ်ိဳးသား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ား ပါ၀င္ၿပီး က်ား/မ အယူအဆလြဲမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္လြား လူသစ္စုေဆာင္မႈ 
စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။ .

လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ စြမ္းရည္-တည္ေဆာက္ျခင္း 

 > တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ရာခိုင္ႏွဳန္းအား အကန္႔အသတ္ထားသည့္ အဆံုးသတ္ ပမာဏ။ အဖြဲ႕အစည္းသည္ အမ်ိဳးသမီး 
အရာရွိသစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းတြင္ ေရရွည္၊ ေရတို၊ၾကားကာလ တို႔တြင္ ျပ ည့္မွီရမည့္  ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားရန္။ 

 > က်ား/မဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈရွိသည့္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ အေလ့အထမ်ား  တည္ေဆာက္ေရး အျမင္တစ္ခု ပါ၀င္သည့္  က်ား/မဆိုင္ရာ 
ခြဲတမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ပမာဏကဲ႔သို႔ေသာ ယာယီ အထူး စီမံခ်က္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း။ 

 > ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အေလ့အထမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း။ ၄င္းတြင္ အပ်ိဳ၊ လူပ်ဳိျဖစ္ၾကာင္း စမ္းသပ္ျခင္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ရွိျခင္းမရွိျခင္းကို  
ခြဲျခားသတ္မွတ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားအား  ဖယ္ရွားျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။ 

 > လူသစ္စုေဆာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား  လည္းပါ၀င္ေစရမည္။

 > ႏိုင္ငံျခားဘာသားစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ သို႔မဟုတ္ ခရီးသြား လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္း 
မရွိေစရန္ ေဒသခံ ဘာသာစကား ျဖင့္ ႏိုင္ငံ တြင္း သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း အားျဖင့္ ဘာသာစကား (သို႔) ခရီးသြားလာေရး  
ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ အထူးျပဳ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္အတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုမျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 > အလယ္အလတ္-လုပ္သက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားအတြက္  အဓိကဦးတည္သည့္ သင္တန္း အခြင့္အေရးမ်ား စီစဥ္လုပ္  
ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း။

• တားဆီးနိမ္နင္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အား  စံႏႈန္းသတ္မွတ္ 
ထားသည့္ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေရး သင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း 

• အရာရွိမ်ားအတြက္ အသိအျမင္၊ ဗဟုသုတ ႏွင့္ အကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ တားဆီးနိမ္နင္းေရး  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ က်ား/မဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံေလ႔က်င့္သင္ၾကားေရး 
သင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္း။ 

• ေဒသတစ္လႊား အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေရး နည္းစနစ္မ်ားမ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္း။
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• ေ၀မွ်ေလ႔လာသင္ယူမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

• က်ား/မ ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ သမားရိုးက်အယူမ်ားကို စိန္ေခၚမႈျပဳလုပ္ရန္၊ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ က်ား/မ ဆိုင္ရာ အထူး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္သားအင္အား ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ငန္းခြင့္အတြင္း အဆက္မျပတ္  
ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္  တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ စပ္ႏြယ္သည့္  က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ပညာေပးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း 

 > က်ား/မ တန္းတူပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းအေလ႔အထတစ္ခုကို ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အေလ႔အထမ်ားကို ဖယ္ရွားေရးတို႔ 
အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးရန္ က်ား/မ အသိပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း 

• ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအတြက္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ က်ား/မ ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈအား ပိုမိုသိရွိ 
နားလည္ေစရန္ ႏွင့္ သူတို႔၏ တိုက္ရိုက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအာက္ရွိ မ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား သို႔မဟုန္ ၄င္းတို႔၏ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနာႏွင့္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးၾကရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအား အေထာက္အပံံ့ေပးျခင္း။ 

 > အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအကိ်ဳးအျမတ္တန္းတူ ရရွိရန္အတြက္  ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္း သင္တန္း အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိ  
ေစရန္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေစ 
လြတ္သည့္ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။

တာ၀နခ္န္အ့ပ္ျခင္း 

 > အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ခ် ယံုၾကည္မႈမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ  တာ၀န္ေပးအပ္ မႈမ်ားတင္  ပါ၀င္ ႏိုင္ေစရန္ ။  ၄င္းသည္ တာ၀န္ေပးအပ္မႈ အေလ႔အထမ်ားကို ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အားလုံးေသာ အရာရွိမ်ားအတြက္ စစ္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ က႑မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ေ နရာခ်ထားျခင္းကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။ 

 > အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မိသားစုႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥတာ၀န္မ်ားသည္ သူတို့၏ သင္တန္းပါ၀င္မႈမ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ား မျဖစ္ေစရန္ 
တိက်ေသာ-အေျခအေနအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ ၄င္းတို႔တြင္  ကေလး  
ေစာင့္ေလွ်ာက္မႈအပိုကုန္က် စရိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းမ်ားကို  ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္  အလုပ္တာ၀န္ခ်ိန္မ်ားတြင္ 
သူတို႔၏အလုပ္တာ၀န္ေနရာႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ေသာ သင္တန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ စစ္ဆင္ေရး 
က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တာ၀န္ခ်ထားျခင္း၏ အေရးပါပံုအား ရွင္းျပရန္ ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပက္သက္၍ 
စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ နားလည္မႈလြဲျခင္းတို႔ကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ မိသားစုမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း ႏွင့္ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 

 > အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားအားလံုး၊ အထူးသျဖင့္ စိတ္ဒဏ္ရာရရွိစရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရေသာ သို႔မဟုတ္ ဆိုးရြားသည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း/ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအတြက္ Victimသို႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ 
စကားေျပာဆိုျခင္း တုိ႔ျပဳလုပ္ရသည့္ အရာရိွမ်ားအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
ကုသရန္ ပညာရွင္ျဖင့္ ႏွစ္သိမ္႔ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံံမႈမ်ား ရရွိေစရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ 
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ရာထူး တုိးျမင့္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ
 > အလယ္အလတ္-လုပ္သက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားအတြက္  ဦးတည္ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

• ပိုမိုျမင့္မားေသာ ရာထူးမ်ားသို႔ တိုးျမင့္ရန္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေခါင္း  
ေဆာင္မႈ နိယာမမ်ားႏွင့္ အေလ႔အထမ်ားအား ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း 

• ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အမ်ိဳးသား-စိုးမိုးေသာ အလုပ္အကိုင္ မ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ အဆင့္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၏ မိမိကိုယ္ကိုိ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။

• အဖြဲ႕အစည္း၏ က်ယ္ျပန္႕ေသာ နည္ဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ႀကီးႀကပ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အသိအျမင္မ်ားကို လုပ္သက္ အလယ္အလတ္ 
ရွိေသာ-အမ်ဳိးသမီး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္  တည္ေဆာက္ေပးျခင္း။ 

• အလယ္အလတ္လုပ္သက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားအတြက္  အက်ပ္အတည္းျပသာနာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေဘးအႏၱရယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ျခင္း၊ ဆိုက္ဘာ နည္းပညာဆိုင္ရာျပစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စသည္႔ အထူးျပဳ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ စပ္ႏြယ္သည့္  
ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း 

 > အလယ္အလတ္လုပ္သက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားအတြက္  လမ္းညႊန္ျပသ သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း။ 

• ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ရာထူးအဆင့္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ  အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစဥ္အဆက္တစ္ခု တည္  
ေဆာက္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္  အစီအစဥ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း။ လမ္းညႊန္ျပသသူ ဆရာမ်ားထဲတြင္ 
အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး  ပါ၀င္ႏိုင္ျပီး  အစီအစဥ္မ်ားတြင္  ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ  အေလ့အထေကာင္းမ်ား 
ဖလွယ္ျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

• ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ ထို ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားအား အစမ္း စီမံခ်က္မ်ားအေနႏွင့္ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈ   
ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး  ၄င္းတုိ႔၏ ထိေရာက္မႈအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထိေရာက္မႈရွိပါက ထိုပဏာမေျခလွမ္း 
မ်ားအား အာဆီယံတစ္လႊား စီမံခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္။

• အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ရာထူးအဆင့္အတန္းမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 
ပါ၀င္ေစရမည္။ 

• က်ား/မဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈ ပိုရွိေသာ ေရြးျခယ္ေရး အဖြဲ႕သည္  ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ဘက္လိုက္မႈမ်ားအား တားဆီးရန္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ရာထူးတိုးျမင့္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ အတားအဆီးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္တို႔အတြက္ အေထာက္ကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

• က်ား/မ ဆုိင္ရာျပသာာနာမ်ား၏ နားလည္ျခင္းသည္  ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

 > ပိုမိုျမင့္မားေသာ ရာထူးမ်ားသို႔  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တိုးျမွင့္ရန္အတြက္္ အထူး ယာယီ နည္းလမ္းမ်ားကို  ကို က်င့္သံုးျခင္း 

• တာ၀န္ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ ရာထူးတိုးျမင့္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ က်ား/မ တန္းတူ ျဖစ္ျခင္းရွိေစရန္ 
ႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား မပါရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ က်ား/မဆိုင္ရာ ခြဲတမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကဲ႔သို႔ေသာ  တိုင္းတာ  
ျခင္းမ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

 > အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပိုမိုျမွင့္မားေသာ ရာထူးအဆင့္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပို၍ ျမင့္မားေသာ စီမံခြဲမႈ ရာထူးေနရာမ်ားသို႔  တိုးျမင့္ေပးရန္ 
အတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲျခင္း ။
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• ထိုအစီအစဥ္သည္ အၾကီးပိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈေနရာမ်ားတြင္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳရန္အတြက္ 
အမ်ိဳးသမီး ရဲအရာရွိမ်ားကို အဓိက ဦးတည္သင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ဖြဲ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ 
ပိုမိုျမင့္မားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရာထူးေနရာမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာေ၇ာက္ရွိေစရန္အတြက္ လမ္းညြန္ျပသျခင္း၊ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ 
ဦးတည္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မ်ားသည့္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရမည္။ 

လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား 

 > တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေလးနက္ေသာ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ ႏွင့္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈတို႔ကို  အဟန္႔အ 
တားျဖစ္ေစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း။ 

 > အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တရား၀င္ သို႔မဟုတ္ လြပ္လပ္ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ခ်င္း ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံေရး ကြန္ယက္ 
မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း 

• တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေထာက္ခံအားေပးရန္အတြက္ ေအဂ်င္စီ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အခ်ိတ္ 
အဆက္မိေသာ၊ နည္းဗ်ဴဟာက်ေသာ ကုိင္တြယ္ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ဖြဲ႔စည္း တည္  
ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ယက္မ်ားအား တိုးျမင့္ခုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

• ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီး ရဲအရာရွိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ခ်င္း ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးေရး ကြန္ရက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ျခင္း။

• လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏  အခ်ိန္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ သဟဇာတျဖစ္ေစေသာ အလုပ္ စီစဥ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားရရွိေစရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ မူ၀ါဒမ်ားအား ေရြးျခယ္သံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း ။ 

 > ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ခြင့္ရက္၊ အထူးသျဖင့္ မီးဖြားခ်ိန္ ဖခင္ခြင့္အတြက္ ခြင့္ရက္ ရရွိခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္  မူ၀ါဒ 
မ်ားကို ေရြးျခယ္သံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း။

အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပ့ံ မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ား 

 > အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကန႔္သတ္ခ်က္ကင္းစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု 
မ်ား ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့ မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း။ ေရတိုကုန္က်မႈစရိတ္မ်ားသည္ ေရရွည္ကုန္က်စရိတ္ကို ခုႏွိမ္ထားႏိုင္ 
သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ က်ား/မ ဆိုင္ရာခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးငယ္မ်ား 
အေပၚ  က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ဆံုးရံႈးျခင္းတို႔တြင္  
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရရွည္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

• အ၀တ္လဲျခင္း၊ အိပ္စက္အနားယူျခင္းႏွင့္ သန္႔စင္ခန္း တို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီး သီးသန္႔ အေဆာက္အအံုအေထာက္အပံ့မ်ား 
ႏိုင္ငံတစ္လႊားတြင္ ရရွိေစျခင္း ။ 

• မိခင္နို႔ရည္တိုက္ေကၽြးျခင္း၊ မိခင္နို႔ရည္ စုပ္ထုပ္ျခင္းႏွင့္ ကေလးေစာက္ေရွာက္ေရး စသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားအား လုပ္ငန္း 
ခြင္မ်ားတြင္ ရရွိေစျခင္း။

 > အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခ်ိန္တြင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိျခင္း၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုး၀င္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
သင္ေလ်ာ္သည့္ တူညီ၀တ္စံုမ်ား ရရွိေစရမည္။  အကယ္၍ လိုအပ္ပါက  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလအတြင္း ၀တ္
ဆင္ရန္ တူညီေသာ၀တ္စံုမ်ားကို ပံပိုးေပးရမည္။
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ဤသုေသသနသည္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ား အတြက္ 
လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ႔က်င့္ သင္ၾကားျခင္း၊ တာ 
၀န္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ ရာထူး တိုးျမင့္ေပးျခင္းတုိ႔ စပ္လ်ဥ္း 
၍ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့ထသစ္မ်ားကုိ ေဝမွ် 
ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး  ႏိုင္ငံအလိုက္ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕ 
စည္းမ်ား၊ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕စည္းမ်ား၊ 
စီမံခန႔္ခြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ  တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး 
အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈအခန္းက႑မ်ား ျမင့္ 
တင္ေပးေရးအတြက္ ပါဝင္ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ပံုမ်ားကို 
သံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသုေသတနသည္ အာဆီယံေဒသတြင္းရိွ တားဆီး 
ႏွိမ္ႏွင္းေရး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံ ေတြ႕ေနရ 
ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ေအာင္ျမင္ မႈမ်ားႏွင့္ရည္မွန္း 
ခ်က္ ဆႏၵမ်ား၊ အျပင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားကို လက္ေတြ႔ ျမင္ေတြ႕ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္ တစ္ထပ္တည္းတူညီေသာ သူမ်ား 
မဟုတ္ေပ-ထို႔ေၾကာင့္ ဤသုေတသနတြင္ ပါ၀င္ 
သည့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မတူညီကြဲျပားျခားနား 
သည့္ အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။ အထက္ 
တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ႔သုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူထု 
တစ္ရပ္ လုံးအတြက္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ 
႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ အမ်ိဳး 
သမီး ႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ 
အထူးလုံၿခဳံေရးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိက်ေသခ်ာ 
စြာကိုင္တြယ္ျခင္း အားျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ 
ထိေရာက္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္လူထုအ
သိုင္းဝိုင္းႏွင့္ ပို၍နီးကပ္စြာဆက္ဆံျခင္း အားျဖင့္ 
ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အလြန္ အကြၽံအင္ 
အားသုံးမႈ ပိုမိုနည္းပါးေစျခင္းစသည္ တုိ႔ အားျဖင့္ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာလည္ပတ္မႈမ်ားကို တို႔ကုိ ေလွ်ာ့ခ် 
ႏိုင္ျခင္းစသည္ တို႔အပါအဝင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ျဖည့္ဆည္း ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္သည့္ က်ား/မဆိုင္ရာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈ 
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈတြင္ေနရာ 
ရရွိေရး၊ နည္းဗ်ဴ ဟာက်ေသာ၊  အဆင့္ျမင့္ စစ္ဆင္ 
ေရးမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေရး အတြက္ 
မရွိ မျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

အေရးႀကီးသည္မွာ က်ား/မဆိုင္ရာ တန္းတူ ညီမွ်ရရွိ 
ေရးသည္ ရဲလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး ပိုမိုထည့္သြင္းျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း 
မဟုတ္ေပ။ ၎င္းသည္ က်ား/မ မညီမွ်ျခင္းကို 
ေရရွည္ ျဖစ္တည္ေစသည့္ အဖြြဲ႕စည္းဆိုင္ရာ တည္ 
ေဆာက္ပံုမ်ားအား ေျပာင္း လဲပစ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎
င္းသည္ လူသားအား လုံး၏ လူအခြင့္အေရးကို 
ေလးစားျခင္းႏွင့္  အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးလံုျခံဳ
ျခင္း ႏွင့္ တန္ဖိုးထားျခင္းကို ခံစားရၿပီး ၄င္းတို႔၏ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အျပည့္၀ 
ဆံုး အသံုးခ်နုိင္မည့္    ထိေရာက္ၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္း 
ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ခု ဖန္တီးရန္ 
ျဖစ္သည္။ က်ား/မတန္းတူအခြင့္ေရး ႏွင့္ က်ား/မ 
ဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ တားဆီႏွိမ္နင္းေရး 
တပ္ဖြဲ႔ တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
ရဲတပ္ဖြ႕ဲမ်ားအတြက ္ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာႏွင့္တရား၀င္ 
အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္၀တၱရားအတြက္ မရွိမျဖစ္ 
သည့္ အရာျဖစ္သည္။

ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦး၏က“ရဲတပ္ 
ဖြဲ႕က  တစ္မူထူးျခားပါတယ္၊ တိုင္းျပည္ လူမ်ိဳးအတြက္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မတူပါ။ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ုိင္းအတြက္ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးပါတယ္။   ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္း 
ကို အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ နည္းလမ္းက 
ေတာ့ ထိုပတ္ ၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ထပ္တူက် 
ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္း 
အ၀ုိင္းဟာ ၅၀-၅၀ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕တပ္ဖြဲ႕ ဟာ 
လည္း ၅၀-၅၀ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ စုံစမ္းစစ္ ေဆးေရး 
အရာရွိေတြအတြက္ အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ 
ေတြ  မရွိလွ်င္ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။  အကယ္၍ အမ်ိဳး 
သမီးအရာရွိေတြ မရွိ လ်င္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ပက္သက္ 
တဲ႔ ကိစၥေတြကို ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲ။  
အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးဆရာမေတြ မရွိရင္  သင္တန္း 
သား အသစ္ေတြကို ကို ဘယ္လို ေလ႔က်င့္သင္ၾကား 
ေပးမလဲ” ဟုေမးျမန္းထားပါသည္။”

P H O T O :  I N T E R P O L

&JwyfzGJY[m ywf0ef;usiftodkif;t0kdif;twGuf 0efaqmifrI 

ay;ygw,f/ ywf0ef;usiftodkif;t0dkif;udk taumif;qHk; 

0efaqmifrIay;zdkh enf;vrf;uawmh xdkywf0ef;usiftodkif; 

t0dkif;eJY xyfwlusjcif;jzpfygw,f/ 'ghaMumifh oifh 

ywf0ef;usiftodkif;t0kdif;[m 50-50 jzpfr,fqdk&if 

oihf&JYwyfzGJY[mvnf; 50-50 jzpfae&ygr,f/ 
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ဘရူႏုိင္းဒါရူစလင္- ေတာဝ္င္ဘရူႏုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕

လူသစ္စုေဆာင္းမႈ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္-ရဲအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္လာရန္အတြက္ေလွ်ာက္ထားသူသည္
 > နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕ (ဘြဲ႕ရရန္မလို၊ မေလးႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံး IGCSEတြင္” 

O”အဆင့္ ေအာင္ျမင္ထားရမည္)

 > အစမ္းခန႔္ရဲအုပ္(အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ ရွိရမည္)

 > အစမ္းခန႔္ လက္ေထာက္ရဲမႈး (အနည္းဆုံး တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ဘြဲ႕ရရွိထားရမည္)

 > အဂၤလိပ္ႏွင ့္မေလးစကားကို အနည္းဆုံးO-Levelအဆင့္ေျပာတတ္ရမည္

 > အရပ္အျမင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

• အမ်ိဳးသားမ်ားသည္အရပ္၁.၇မီတာ( ၅ေပ၆လက္မ) ေအာက္မေလွ်ာ့ရ၊  
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၆၀ကီလိုဂရမ္ထက္ မပိုရ

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အရပ္၁.၆၄မီတာ(၅ေပႏွင့္၄လက္မ)ေအာက္ မေလွ်ာ့ရ၊  
ကိုယ္အေလးခ်ိန္သည္ ၅၅ကီလိုဂရမ္ထက္မပိုရ

ပင္စင္သက္ - ၅၅ႏွစ္

ရာထူးအျမင့္ဆုံး အမ် ိဳ းသမီး - အႀကီးတန္းရဲမႈး

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ- ကေမၻာဒီးယား အမ် ိဳ းသားရဲတပ္ဖြဲ႕

လူသစ္စုေဆာင္းရာတြင္ပါဝင္ရမညစံ္ႏႈနး္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား- Parakas ပိုဒ္ခြဲ ၂ ပါ “၂၀၁၆ ခုႏွစ္အမ်ိဳး 
သားရဲတပ္ဖြဲ႕ မူေဘာင္ေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ တပ္သားေလာင္းမ်ား စုေဆာင္းေရးအတြက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား” အရ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ မူေဘာင္ အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ တပ္သားေလာင္း 
စုေဆာင္းေရးအတြက္ အေထြေထြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ- ၁၆၈

1. စစ္ေဆးသည့္ သည့္ေန႕ရက္တြင္ အသက္၃၀မေက်ာ္ေသာ၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္တစ္ခု ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၊ 

aemufqufwGJ-1 
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တကၠသိုလ္ အထမဘြဲ႕တစ္ခုသို႔မဟုတ္ ၄င္းထက္ျမင့္ေသာဘြဲ႕ရွိထားသူ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳသမီး တပ္သားေလာင္း 
မ်ားအတြက္ ရဲတပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္.။ 

2. စစ္ေဆးသည့္ ေန႔ရက္တြင္ အသက္၂၅မေက်ာ္ေသးေသာ၊ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဒီပလိုမာရရွိထားသူ 
သို႔မဟုတ္ ၎င္းဒီပလိုမာႏွင့္ညီမွ်ေသာ သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းေက်ာင္းဒီပလိုမာတစ္ထက္ ႏွိမ့္ေသာ 
တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိထားသူ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား တပ္သားေလာင္းမ်ားအတြက္ 
မ်ားအတြက္ အငယ္တန္းရဲအရာရွိ တပ္သားသစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ပက္သက္သည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳ 
လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ စာပိုဒ္ခြဲမ်ားသည္ မတူညီေသာရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိပ္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အရပ္အျမင့္ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားအတိုင္း ေဖာ္ျပ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ပိုဒ္ခြဲ  ၃ ၁၆၉ ပိုဒ္ခြဲ  ၄ ၁၇၀ ပိုဒ္ခြဲ  ၅ ၁၇၁ ပိုဒ္ခြဲ  ၆ ၁၇၂

က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ

အရပ္အျမင့္ ၁.၆၇ စင္တီမီ
တာ >

၁၅၇ စင္တီမီ
တာ >

၁၇၀ စင္တီမီ
တာ >

၁၆၀ စင္တီမီ
တာ >

၁.၆၃ စင္တီမီ
တာ > ခြ်င္းခ်က္ ၁.၆၇ စင္တီမီ

တာ >
၁၅၅ စင္တီမီ
တာ >

အေလးခ်နိ္ ၅၇ - ၆၇ 
ကီလုိဂရမ္

၄၇ - ၅၇ 
ကီလုိဂရမ္

၆၀ - ၇၀ 
ကီလုိဂရမ္

၅၀ - ၆၀ 
ကီလုိဂရမ္

၅၃ - ၆၃ 
ကီလုိဂရမ္ ခြ်င္းခ်က္ ၄၇ - ၆၇ 

ကီလုိဂရမ္
၄၅ - ၅၅ 
ကီလုိဂရမ္

ပင္စင္သက္ - ၆၀ ႏွစ္
ရာထူးအျမင့္ဆုံး အမ် ိဳ းသမီး - အေထြေတြ လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္နာ

အင္ဒိုနးီရွား- အင္ဒိုနးီရွား အမ် ိဳ းသားရဲတပ္ဖြဲ႕

အင္ဒိုနီးရွားအမ်ိဳးသား ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ဝင္လမ္းေၾကာင္း၄ခုရွိပါသည္ ၁၇၃

1. ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္ရန္အတြက္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၄ ႏွစ္ၾကာ ပညာသင္ၾကားျခင္း

2. နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ အရာရွိေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္းတြင္  
၆ လၾကာ သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း

3. ပန္တမ္းဝင္မဟုတ္ေသာ အရွိတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၇လၾကာ 
သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း (တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္)

4. ရာထူးအဆင့္နိမ့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္အတြက္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၅လၾကာ 
သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း(ရဲတပ္သား)။

လူသစ္စုေဆာင္းစဥ္ကာလအတြင္း ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ
သားျဖစ္ရမည္၊ အင္ဒိုးနီးရွား သမၼတႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းႏွင့္ ၎င္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အေပၚတြင္သစၥာ  
ေစာင့္သိသူျဖစ္ရမည္။

ပင္စင္သက္ - ၅၈ ႏွစ္
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ရာထူးအျမင့္ဆုံး အမ် ိဳ းသမီး - ဒုရဲခ်ဳပ္

လာအုိျပညသ္ူ႔သမၼတႏုိင္ငံ-လာအုိရဲတပ္ဖြဲ႕

စာပုိဒ္ ၂၃ (ျပင္ဆင္ခ်က္)၊ ရဲအရာရိွမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္သားမ်ားအတြက္ စံႏႈနး္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၁၇၄

ရဲအရွိမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္သားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရမည္ :

1. မူလ လာအိုႏိုင္ငံသား၊ လာအိုလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အသက္အနည္းဆုံး အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ ရမည္။ 

2. ခိုင္ၿမဲေသာ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ရွိရမည္၊ ပါတီအေပၚ၊ အစိုးရႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ သစၥာရွိရမည္၊ ဆိုရွယ္ 
လစ္သေဘာတရား အေတြးျမင္ရွိရမည္၊  မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္ရမည္၊ ျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ 
ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရမည္၊ ခိုင္ၿမဲေသာရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ မိတ္ေဆြႏွင့္ရန္သူကို ခြဲျခားတတ္ရမည္၊ ကိုယ္က်င့္တရား 
ေကာင္းမြန္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္ရွိရမည္၊ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ရန္ စိတ္အားထက္သန္သူ၊  
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အမိန႔္မ်ားအား သတိမူ ၍ႏိုးႏိုးၾကားၾကား လိုက္နာရမည္၊ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ဥပေဒကို 
ေလးစားလိုက္နာၿပီး တိတိ က်က်လက္ေတြ႕ အေကာင္ထည္ေဖာ္ က်င့္သုံးတတ္သူ ျဖစ္ရမည္။

3. ရာဇ၀တ္မႈကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။

4. အလယ္တန္းလြန္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားမွမဆို အသိမွတ္ျပဳ 
လက္မွတ္ ရရွိထားရမည္။ ေက်းလက္ေတာ႐ြာမ်ားႏွင့္ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေဒသမ်ား ရွိ အလယ္တန္း 
အဆင့္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ မရရွိထားသူမ်ားကို ထိုက္သင့္ေသာ အရည္အခ်င္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

5. ပါတီ၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ  အေျခခံဟုသုတရွိၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း 
တစံုတစ္ခု တက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ရမည္။  

6. ပါတီ၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ  အေျခခံဟုသုတရွိၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း 
တစံုတစ္ခု တက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ရမည္။  

ရဲအရာရွိမ်ားသည္ေအာက္ပါအတိုင္းထပ္တိုးစံႏႈန္းမ်ားရွိရမည္။ 

• ဒုရဲမႈးသည္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ၎င္းထက္ျမင့္ေသာ အသိမွတ္ျပဳ 
လက္မွတ္ရွိရမည္၊ သို႔မဟုတ္ စီမံၫႊန္ၾကားေရး၊ ေခါင္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အမိန႔္ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔တြင္ 
အေတြ႕ႀကဳံရွိၿပီး ခိုင္လုံေသာ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္း ရွိသူျဖစ္ရမည္။

• ရဲမႈးမ်ားသည္ စပ္ဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ကြၽမ္းက်င္မႈ ဒီပလိုမာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဴပ္ေရး သီအိုရီမ်ားကို ဒီပလိုမာအဆင့္ ေအာင္ျမင္မႈ လက္မွတ္ ရရွိထားသူ၊ ၎င္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ 
သို႔မဟုတ္၎င္းထက္ျမင့္ေသာ ေထာက္ခံလက္မွတ္ ရရွိထားသူ၊ ၫႊန္ၾကားေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ 
အမိန႔္ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔တြင္ အေတြ႕ႀကဳံရွိၿပီး ခိုင္လုံေသာ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္း ရွိသူျဖစ္ရမည္။

ဒုရဲမႉး သို႔မဟုတ္ ရဲမႉးမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ၫႊန္ၾကားေရး၊ ေခါင္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
အမိန႔္ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔တြင္ ကြၽမ္းက်င္ရမည္၊ ႏိုင္ငံေရးကို ေကာင္းစြာ နားလည္သိရွိရမည့္အျပင္ 
အရာရွိမ်ားႏွင့္ရဲတပ္သား မ်ားအေပၚတြင္ စံနမူျပ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာသူ၊ ဩဇာေညာင္းႏိုင္ေသာသူျဖစ္ရမည္။

ဤေလ့လာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့ ္ အမ် ိဳ းသမီးမ်ား၏ အဆုိအရ ရဲအရိွတစ္ဦးျဖစ္လာရန ္ ဝင္ခြင့္လမ္း  
ေၾကာင္းမ်ား - ၁၇၅

• အသက္၂၄ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္ 

• အလယ္တန္းေက်ာင္း ၿပီးေျမာက္ထားၿပီး ရဲသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၂ႏွစ္တာ ေလ႔က်င့္ 
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သင္ၾကားထားသူျဖစ္ရမည္။

• အသက္၂၅-၃၅ႏွစ္

• ျပင္ပတကၠသိုလ္တြင္ဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး ေနာက္၃လ သို႔မဟုတ္၆လ ေပါင္းကူးသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီး 
ေျမာက္ရမည္။

ပင္စင္သက္ - ၆၀ ႏွစ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္  အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ ပိုေစာ၍ ပင္စင္ယူႏိုင္သည္၊  သို႔ေသာ္ 
အသက္၅၅ႏွစ္ေအာက္မျဖစ္ရ။ ၁၇၆

ရာထူးအျမင့္ဆုံး အမ် ိဳ းသမီး -  ရဲမႈးႀကီး

မေလးရွား- မေလးရွားေတာဝ္င္ရဲတပ္ဖြဲ႕

၂၀၁၈မွစ၍ေတာ၀္င္မေလးရွားတပ္သို႔၀င္ေရာက္ရနလုိ္အပ္ခ်က္စံႏႈနး္မ်ား ၁၇၇

အသက္-  အသက္၁၈ႏွစ္ႏွင့္၂၈ၾကား
ပညာအရညအ္ခ်င္း - အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္လက္မွတ္ရွိရမည္။
အရာရိွမ်ားအတြက္ - တကၠသိုလ္ပထမဘြဲ႕ရရွိထားသူ သို႔မဟုတ္မဟာဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
ကုိယ္ပုိင္အရညအ္ခ်င္းမ်ား
ေကာင္းမြန္ေသာအက်င့္စရိုက္ရွိရမည္။
လူမႈဆက္ဆံေရး၌ကြၽမ္းက်င္မႈရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရမည္။
ဉာဏ္ရည္ ထက္ျမက္ျပီး ေဝဖန္ပိုင္ျခားႏိုင္စြမ္း၊ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာကို အသိရွိသူျဖစ္ရမည္။
ႏုိင္ငံသား- မေလးရွာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္
က်န္းမာေရးႀကံ့ခိုင္မႈ
က်န္းမာေရးသာမက ကိုယ္ကာယ ႀကံ့ခိုင္မႈရွိရမည္။
အျမင္အာ႐ုံေကာင္းသူျဖစ္ရမည္
ျပစ္မႈဆုိင္ရာမွတ္တမ္း
လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မရွိထားေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ပက္သက္၍ျပစ္ဒါဏ္က်ျခင္းမရွိရ။ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ပက္သက္၍ 
တရားရံုးတြင္ တရားရင္ဆိုင္ရဆဲသူမ်ား။

ပင္စင္သက္- ၆၀ ႏွစ္ 
ရာထူးအျမင့္ဆုံး အမ် ိဳ းသမီး- လက္ေထာက္ ေကာ္မရွင္နာရဲမင္းႀကီး

ျမနမ္ာႏိုင္ငံ - ျမနမ္ာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိသည္

• ဇီးပင္ႀကီးရွိရဲအရာရွိေလ႔က်င့္သင္ၾကားေရးေက်ာင္း(အရာရွိေလာင္းမ်ား အတြက္သာ)

• မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ရဲအရာရွိ နည္းဗ်ဴဟာေလ႔က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း။ 
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• ရမည္းသင္း၊ ဝက္ထီးကန္၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ ေတာင္ေလးလုံးေလးလုံး တို႔တြင္ရွိေသာ ရဲေလ့ 
က်င့္ေရးစခန္း ၄ခု (၎င္းတို႔အနက္ တစ္ခုအားအဆင့္ျမင့္တင္ရန္အတြက္ အစီစဥ္ 
ဆြဲထားသည္)

• ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိမ်ားအတြက္မဟုတ္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္္းအား  
ေလွာ္ကားတြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ 

လူသစ္စုေဆာင္းေရး စံႏႈနး္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ၁၇၈

(လူသစ္စုေဆာင္းရာတြင္ )နည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိပါသည္-ရဲအရာရွိေလာင္းမ်ား (ျပန္ထမ္းဝင္အရာရွိမ်ား ျဖစ္လာရန္ 
အတြက္သင္တန္းမ်ား)ႏွင့္ ျပန္ထမ္းဝင္အရာရွိမဟုတ္သည့္ရဲအရာရွိလူသစ္မ်ား

ျပနတ္မ္း၀င္ အရာရိွမ်ား

 > တကၠသိုလ္တြင္ဘြဲ႕ရရွိထားေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအေျခခံသင္တန္းမ်ားတြင္ ရဲတပ္သား သို႔မဟုတ္ 
စာေရးအျဖစ္ ၿပီးေျမာက္သည္ထိ သင္တန္းတက္ေရာက္ဖူး ေသာရဲအရာရွိေလာင္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

 > တကၠသိုလ္တြင္ဘြဲ႕တစ္ခုရရွိထားသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ဇီးပင္ႀကီးရွိ ရဲအရာရိွ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေရး 
ေက်ာင္းတြင္  ၅၂ပတ္ သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္  အသက္၂၀ႏွစ္ႏွင့္ ၂၇ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္။  

 > ေလွ်ာက္ထားသူ ဘြဲ႕ရအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္မရွိသူျဖစ္ရမည္၊ ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာထိ အိမ္  
ေထာင္မျပဳဘဲေနရမည္။ (အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္အက်ဳံးမဝင္ပါ)

အနညး္ဆံုးလုိအပ္ခ်က္မ်ား ၁၇၉

 > ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္

 > ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

• အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးအရပ္ ၅ေပ၃လက္မ (၁၆၀စင္တီမီတာ)၊ ရင္အုပ္အက်ယ္အနည္းဆုံး 
၃၂လက္မ (၈၁စင္တီမီတာ)၊ အနည္းဆုံး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁၁၀ေပါင္ (၅၀ကီလိုဂရမ္)။.

• အမ်ိဴးသမီးမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးအရပ္အျမင့္ ၅ေပ၃လက္မ (၁၆၀စင္တီမီတာ) ၁၈၀ ႏွင့္ အနည္းဆုံုး 
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၉၅ေပါင္(၄၃ကီလိုဂရမ္)။

 > ႏိုင္ငံေရးပါတီကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။

 > မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူမျဖစ္ရ။

 ျပနတ္မ္းဝင္မဟုတ္ေသာအရာရိွမ်ား

• ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္ ၃၀ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္၊ အလယ္တန္းပညာ  
၈တန္းေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္။ 

• ျပန္ထမ္းဝင္မဟုတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကာလႏွင့္ ေနာင္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ
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အထိအိမ္ေထာင္မျပဳဘဲေနထိုင္ရမည္။  ၁၈၁

ပင္စင္သက္- ၆၀ ႏွစ္ 
ရာထူးအျမင့္ဆုံး အမ် ိဳ းသမီး- ရဲမႈးႀကီး

ဖိလစ္ပိုင္ - ဖိလစ္ပုိင္ အမ် ိဳ းသားရဲတပ္ဖြဲ႕

လူသစ္စုေဆာင္းမႈ စံႏႈနး္သတ္မွတ္ခ်က္ 
ရဲအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္လာရန္အတြက္ ေလ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ -

• ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္၊

• အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္၊

• PNP မွ ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးမည့္ စိတ္က်န္းမာေရး/စိတ္အေျခအေန၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ကိုယ္ကာယ 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ရမည္၊ 

• အသိအမွတ္ျပဳ ေလ႔က်င္သင္ၾကားေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ တရား၀င္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း 
ေအာင္ျမင္မႈ ရွိရမည္၊ 

• ေအာက္ပါတို႔အနက္ အေျခခံသင့္ေလ်ာ္ေသာအရည္ခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုခု ရွိရမည္

• PNP ၀င္ခြင့္၊ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ ေကာ္မရွင္ 

• သမၼတစနစ္ အက္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၀၈၀ (တရားေရး၀န္ထမ္းႏွင့္ အေျခခံ ပညာရပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား) 

• PD အမွတ္ ၉၀၇ (ေကာလိပ္ ဂုဏ္ထူးတန္း ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ CS အရည္အခ်င္းသတ္မ်တ္ခ်က္)

• စစ္တပ္တာ၀န္မွ ဂုဏ္သေရညိဳးႏြမ္းမႈျဖင့္ ထုတ္ပယ္ခံခဲ႔ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးအရဘက္ဆိုင္ရာ 
အရပ္သားရာထူး တစံုတခုမွ အေၾကာင္းတစံုရာေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ခံခဲ႔ရျခင္း မရွိရ၊ 

• အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားျခင္း အပါအ၀င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈသို႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈေၾကာင့္ ျ
ပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း မရွိဖူးသူျဖစ္ရမည္၊ 

• အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္အရပ္အေမာင္း  ၁.၆၂ မီတာ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ာအတြက္ ၁.၅၇ အနည္းဆံုးရွိရမည္၊ 

• သူ/သူမ၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ လိင္ တို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရမည့္ သတ္မွတ္ 
ကို္ယ္အေလးခ်ိန္ထက္ ၅ ကီလိုဂရမ္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိရ (သို႔) ၅ ကီလိုဂရမ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္၊

• အသက္ ၂၁ ႏွစ္္ေအာက္ ငယ္သူမျဖစ္ရ သို႔မဟုတ္ အသက္ ၃၀ မေက်ာ္ရ။ 

ပင္စင္သက္- ၅၆ ႏွစ္ 
ရာထူးအျမင့္ဆုံး အမ် ိဳ းသမီး- ဒုရဲအုပ္
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စကၤာပူႏိုင္ငံ - စကၤာပူ ရဲတပ္ဖြဲ႕

လူသစ္စုေဆာင္းမႈ စံႏႈနး္သတ္မွတ္ခ်က္  
ရဲအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္လာရန္အတြက္ ေလ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ -

 အမ် ိဳ းသား အမ် ိဳ းသမီး

PES အဆင့္ PES သို႔မဟုတ ္or B1 လြတ္ကင္းခြင့္ရရွိ

ပညာေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား

တိုက္ရိုက္၀င္ေရာက္မည့္ တပ္ၾကပ္-
အနည္းဆံုး GCE ‘O’ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၅

တိုက္ရိုက္၀င္ေရာက္မည့္ အမႈစစ္အရာရွိ- 
မည္သည့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဒီဂရီမဆို ေအာင္ျမင္မႈ

အျမင္အာရုံ သာမန္ အေရာင္ခြဲျခားျမင္ႏုိင္စြမ္း 

*၄င္းတို႔တြင္ ေဒသခံ အဆင့္ျမင့္ ေကာလိပ္ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေနာက္ဆံုး 
အဆင့္၊ NUS အထက္တန္းေက်ာင္း၊ NAFA၊ LASELLE  ႏွင့္ ITE နည္းပညာ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း? GCE ‘A’ 
အဆင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား၊ ပိုမိုျမင့္မားေသာ NITEC သို႔မဟုတ္ NITEC ေအာင္လက္မွန္မ်ား ႏွင့္ GCE ‘O’ 
အဆင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား (အနည္းဆံုး အမွတ္ ၅ခု) စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ 

ပင္စင္သက္- ၅၅ ႏွစ္ (၂၀၂၁ တြင္ ပင္ဆင္သက္အား ၅၆ ႏွစ္သို႔ တိုးျမင့္မည္ျဖစ္သည္)
ရာထူးအျမင့္ဆုံး အမ် ိဳ းသမီး- ရဲတပ္ဖြဲ႔ လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္နာ

ထုိင္းႏိုင္ငံ - ထုိင္းေတာ၀္င္ရဲတပ္ဖြဲ႕

ထုိင္းေတာ၀္င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔  ၀င္ေရာက္ရနန္ညး္လမ္းမ်ား ၁၈၂

ျပနတ္မ္း၀င္ အရာရိွ  ၁၈၃

• ပထမနည္းလမ္း-  အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၈ ႏွစ္ အၾကားရွိၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ 
အလားတူ အသိအမွတ္ျပဳ အထက္တန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ၁၀ တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ အမ်ိဳးသား  
ေလ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္။ 

• ဒုတိယနည္းလမ္း- ျပန္တမ္း၀င္မဟုတ္ေသာ အမ်ိဳးသားအရာရွိ သင္တန္းသား သို႔မဟုတ္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္း ေအာင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အသက္၂၄ ႏွစ္ေအာက္ ျပန္တမ္း၀င္ မဟုတ္ေသာ 
ရာရွိမ်ားအတြက္။ 

နည္းလမ္းႏွစ္ခုလံုးျဖင့္ ေလ်ာက္ထားေအာင္ျမင္သူမ်ားအားလံုးသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ရင္းမ်ား ႀကိဳတင္ေလ႔ 
က်င့္ သင္ၾကားေရး သင္တန္းေၾကာင္းတြင္ ၂ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေတာ္၀င္ရဲအရာရွိေလာင္း သင္တန္း 
ေက်ာင္းတြင္ တကၠသိုလ္ ပထမဘြဲ႔ ရရွိရန္ ၄ ႏွစ္ (စုစုေပါင္း ၆ ႏွစ္) ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ 

ျပနတ္မ္း၀င္မဟုတ္ေသာ အရာရိွမ်ား
• အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေလ်ာ္ကထားသူမ်ားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္ ၂၇ ႏွစ္ၾကား ျဖစ္ရမည္။
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• ေဒသအဆင့္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၁ ႏွစ္ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ 

အေထြေထြ အရာရိွ သို႔မဟုတ္ အရပ္သား ၀နထ္မ္း ရာထူး (စီမံႀကီးၾကပ္ေရး အရာရိွ သို႔မဟုတ္ 
မႈခင္းသိပၸံ အရာရိွ)

• ေလ်ာက္ထားသူ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးသည္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရွိပဲ 
ျပင္ပ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ တကၠသိုလ္ပထမဘြဲ႔ ရရွိထားရမည္။ 

• ၀င္ခြင့္ရရွိပါက ထိုသူမ်ားသည္ ေတာ္၀င္ရဲအရာရွိေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၄ လ မြမ္းမံတင္သန္း 
တက္ေရာက္ရမည္။ 

သူနာျပဳ လမ္းေၾကာင္း (ရဲတပ္ဖြဲ႕အေထြေထြ ေဆးရုံႀကီးႏွင့္ ေဆး၀ါးေထာက္ကူ ပ့ံပုိးမႈ) 
• အမ်ိဳးသမီးေလ်ာက္ထားသူ အမ်ားစုျဖစ္သည္ (အမ်ိဳးသားေလ်ာက္ထားသူ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည္)

• ျပန္တမ္း၀င္ သို႔မဟုတ္ ျပန္တမ္း၀င္မဟုတ္သာ အရာရွိမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

ပင္စင္သက္- ၆၀ ႏွစ္

ရာထူးအျမင့္ဆုံး အမ် ိဳ းသမီး- ေကာ္မရွင္နာ

ဗီယက္နမ္- ျပညသ္ူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕

လူသစ္စုေဆာင္းမႈ စံႏႈနး္သတ္မွတ္ခ်က္- ျပည္သူရဲတပ္ဖြဲ႔ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားထား 
သည့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ရန္အတြက္ ေလ်ာက္ထားသူမ်ားသည္- 

 > ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္စာရိတၱ ကိုက္ညီသူျဖစ္ျဖစ္ရမည္

 > ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သို႔မဟုတ္ ဟိုခ်ီမင္း လူငယ္သမၼဂၢတြင္ လက္ရွိ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ရမည္။ 

 > အသက္-

• ေယ်ဘုယ် ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသက္ ၂၀ ေအာက္ ႏွင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ 
၂၂ ႏွစ္ေအာက္။ 

• ျပည္သူ႔ လံုျခံဳေရး ၀န္ႀကီးဌာန လခစားမ်ားျဖစ္ေသာ အရာရွိမ်ား၊ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားအတြက္ အသက္ ၃၀
 ႏွစ္ ေအာက္။

 > ေက်ာင္းသား ေလ်ာက္ထားသူမ်ား (အသက္ ၂၀ ေအာက္)သည္ အိမ္ေထာင္ မရွိရ၊ သားသမီးမရွိရ၊ 

 > အရပ္အျမင့္ႏွင့္  ကိုယ္အေလးခ်ိန္

• အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၁.၆၄ မီတာႏွင့္ ၄၈ ကီလိုဂရမ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ျဖစ္ရမည္။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၁.၅၈ မီတာ ႏွင့္ ၄၅ ကီလိုဂရမ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ျဖစ္ရမည္။ 
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လူထုရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔  ၀င္ေရာက္ခြင့္ စညး္မ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား ထုတ္ျပနခ္်က္ ၂၀၁၆၊ ပုိဒ္ခြဲ ၃  ၁၈၄

 

အတိအက်ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး တပ္သားစုေဆာင္းမႈအတြက္ သတ္မွတ္ခြဲတမ္းမ်ား

• ရဲဘက္ဆိုင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အမ်ားဆံုး အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့ ္

• ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရံုးခြဲမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ ေထာက္ပံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာ 
စကားတို႔အတြက္ အမ်ားဆံုး အမ်ိဳးသမီး ၁၅% 

ပင္စင္သက္မ်ား ၁၈၅

ဒုရဲမႈးႀကီး ရာထူးႏွင့္ ေအာက္-

အမ်ိဳးသမီး- ၅၃
အမ်ိဳးသား- ၅၅

အႀကီးတနး္ ရဲမႈးႀကီးႏွင့္ ရဲမႈးႀကီး- 
အမ်ိဳးသမီး- ၅၅
အမ်ိဳးသား -၅၈

ရဲခ်ဳပ္မ်ား - ၆၀ 
 

ရာထူးအျမင့္ဆုံး အမ် ိဳ းသမီး- ဒုရဲခ်ဳပ္။ 
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တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈကို လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏  အပိုင္းအျခားတစ္ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။  ကမာၻ႔ က်ား/မ ကြာဟာမႈ အစီရင္ခံခ်က္သည္ ၁၈၆  
ႏုိင္ငံမ်ားအား က႑ ေလးခုျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားၾကား အခ်ိဳ႕က႑မ်ား၏ ရမွတ္တြင္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ ကြာဟာခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ႏုင္ိငံ ေယဘုယ် ေနာက္ဆုံး
အစီရင္
ခ်က္

စီးပြားေရးပါ၀င္မႈႏွင့္
အခြင္အ့လမ္း

ပညာေရးဆိုင္
ရာေအာင္ျမင္
ရရိွမႈ

က်နး္မာေရး
ႏွင္ ့ဆက္လက္
က်နရိွ္မႈ

ႏုင္ိငံေရးဆုိင္ရာ
လုပ္ပိုင္ခြင္အ့ာ
ဏာ

ဘရူႏိုင္း ၉၅ ၉၀ ၂၈ ၇၂ ၁၁၅ ၁၄၈

ကေမၻာဒီးယား ၈၉ ၉၃ ၂၅ ၁၂၄ ၇၃ ၁၁၉

အင္ဒိုနးီရွား ၈၅ ၈၅ ၆၈ ၁၀၅ ၇၉ ၈၂ 

လာအုိ ျပည့သူ္ ဒီမုိကရက္တစ္ႏိုင္ငံ ၄၃ ၂၆ ၃ ၁၁၀ ၉၈ ၉၈

မေလးရွား ၁၀၄ ၁၀၁ ၉၇ ၈၆ ၈၄ ၁၁၇

ျမနမ္ာ ၁၁၄ ၈၈ ၁၀၂ ၉၉ ၅၇ ၁၃၃

ဖိလစ္ပုိင္ ၁၆ ၈ ၁၄ ၃၇ ၄၁ ၂၉

စကၤာပူ ၅၄ ၆၇ ၂၀ ၈၄ ၁၃၃ ၉၂

ထုိင္း ၇၅ ၇၃ ၂၂ ၈၀ ၅၂ ၁၂၉

ဗီယက္နမ္ ၈၇ ၇၇ ၃၁ ၉၃ ၁၅၁ ၁၁၀

aemufqufwGJ-2 
tmqD,HtzGJY0if EkdifiHrsm;\  urÇmwpf0Srf; 
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ENDNOTES

1  As per information provided by 
the national police agencies during 
country visits. Please see further 
detailed references below. 

2 “Outside” and “inside” police work 
do not strictly refer to working 
outdoors or indoors; the terms 
are used to conceptualize ways 
that policing functions can be 
gendered. For example, investigating 
cybercrime is generally indoor work, 
but to date remains a masculinized 
law enforcement function despite 
not requiring physical strength or 
endurance, the lack of which is 
often cited as a barrier for women 
to perform some operational or 
investigative functions. 

3 For the purposes of this research, 
law enforcement institutions 
refers to State agencies that have a 
mandate to enforce laws, generally 
of a criminal nature, or undertake 
policing functions for the protection 
of public safety, domestic/internal 
security and border security. These 
agencies include but are not limited 
to the police, immigration, maritime 
security and customs. Notably, 
various levels of government, for 
example, local administrators and 
departments (e.g., health) have law 
enforcement functions that can 
intersect with policing and security 
although they are not within the 
scope of this review. In addition, 
countries across Asia have differing 
levels of plural policing and security 
arrangements with various levels of 
private sector integration. Private 
sector law enforcement and security 
agencies are not considered here 
but for particular countries may 
warrant further review. Functions 
may include, for example: (1) 
frontline patrol, community 
engagement, emergency response 
and crime scene investigations; 

(2) analysts of crime trends, 
terror financing, corruption, 
money laundering, cybercrime, 
trafficking, anti-narcotics and 
other transnational crimes; (3) 
physical or digital/online screening, 
monitoring and surveillance; and (4) 
supervision, management, strategic 
planning, leadership and oversight 
of law enforcement functions or 
activities.

4 McLeod and Herrington 2017.

5 See, for example, Humiston and 
Rabe-Hemp 2020.

6 Lovenduski and Norris 2003, 
Lovenduski, ed. 2005. 

7 See, for example, Miller and Segal 
2018.

8 INTERPOL World 2019: A Snapshot, 
internal document

9 States are also obliged to “modify 
the social and cultural patterns of 
conduct of men and women, with 
a view to achieving the elimination 
of prejudices and customary and 
all other practices which are based 
on the idea of the inferiority or the 
superiority of either of the sexes or 
on stereotyped roles for men and 
women” (CEDAW, Article 5a).

10 Woolley et al. 2010. 

11 Miller, A. R. & Segal 2018. 

12 Ibid.

13 ASEAN Secretariat 2016, section 
3.5.1.

14 McCarthy 2013. 

15 Lonsway 2000,  Porter and Prenzler 
2017. 

16 Tankebe 2013. 

17 Australian Commission for Law 
Enforcement Integrity 2017. 
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