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အနှစ်ချုပ်

အမျ ိုးသမီးများသည် တီထွင်ဆန်းသစ်
သသာသြခလှမ်းများြြင့် ၎င်းတို့၏ အသံ၊ 
သသောထားအြမင်များ၊ လွှမ်းမိုးနိုင်မှု 
နှင့် ဦးသဆာင်မှုစွမ်းရည်များအတွက် 
အားထုတ်သနကကပါသည်။ ဤခိုင်မာသသာ 
အသထာက် အထားများသည် အမျ ိုးသမီးများ 
အင်အားရှိသကကာင်းကို သက်သသြပသနပပီး 
၎င်းတို့သည် သေသတွင်း ပိုမိုသကာင်းမွန်သသာ
ြမစ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုသြာ်သဆာင်နိုင်ရန် 
အတူတကွ ပူးသပါင်းတွဲြက်လုပ်သဆာင်
နိုင်သည်။

မိတ်ဆက်

သိရှိနားလည်ထားမှု အခြေအခန-“မဲခေါင်ခေသရှိ 
အမျ ိုးသမီးများ နှင့် ြမစ်များ” အစီရင်ေံစာ သည် 
မဲခေါင်ခေသရှိ ြမစ်များတွင် အမှန်တကယ် 
ြြစ်ခေါ်ခနခသာ လူမှုေတ်၀န်းကျင် နှင့် 
သဘာ၀ေတ်၀န်းကျင် အကျ ိုးရလေ်များ နှင့် 
ြြစ်လာနိုင်ခေျရှိခသာ ဆက်စေ်အခြကာင်းအရာများ 
ကို အမျ ိုးသမီးများ မျှခေ ထားခသာ 
အခတွ့အကကုံများကို မီးခမာင်းထိုး ခြာ်ြေပေီး 
ေိုမိုခကာင်းမွန်ခသာ စီမံအုေ်ေျုေ်မှု ရရှိခြာ်ခဆာင်နိုင်ရန် 
ရည်ရွယ်ေါသည်။ဤအစီရင်ေံစာသည် 
အမျ ိုးသမီးများ၏ ခရအရင်းအြမစ်နှင့် 
ြမစ်ခြကာင်းစီမံ အုေ်ေျုေ်မှုတို့တွင် ခအာင်ြမင်စွာ 
ေါ၀င်ဆုံးြြတ်နိုင်ေဲ့ြေင်းများအြေင် ၎င်းတို့၏ 
ခေါင်းခဆာင်မှုစွမ်းရည်နှင့် ထင်သာြမင်သာရှိရှိ 
ေါ၀င်နိုင်စွမ်းများကို အတားအဆီးြြစ်ခစခသာ 

သိရိှနားလည်ထားမှု အသြခအသန
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ဌာနေတုိင်းရင်းသူ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးအား 
ကနမောဒီးယား ေုိင်ငံ ရာတာောခီရိခရုိင်ရိှ ဆီဆေ်မမစ်နေါ်တွင် 
နတွရ့စဥ်။ ဓာတ်ေံု − Oxfam
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အဓိကအခြကာင်းရင်းများကိုလည်း 
ခြာ်ြေထားေါသည်။ဤအစီရင်ေံစာတွင် မဲခေါင် 
ခြောက်နိုင်ငံမှ အမျ ိုးသမီးများ၏ ြမစ်များနှင့် 
ခရအရင်းအြမစ်များ စီမံအုေ်ေျုေ်ြေင်းဆိုင်ရာ 
ကဏ္ဍများတွင် မညီမျှြေင်းများကိုြြစ်ခေါ်ခစခသာ 
အဓိကအခြကာင်းရင်းများနှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်
ကျင့်သုံးေဲ့ခသာ အခလ့အထခကာင်းများနှင့် 
သာဓကများခြာ်ြေေါရှိသည်။ မဲခေါင်ြမစ်ေှမ်းရှိ 
ြမစ်ခြကာင်းထိန်းသိမ်းခရးတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ဦးခဆာင်လွှမ်းမိုးနိုင်မှုသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် 
ြမစ်များကို မှီတင်းခနထိုင်ြကရခသာ လူထုအတွက် 
အကျ ိုးများခစသည်ဟု ယူဆေါသည်။ 

နယ်ပယ် 

ဤအစီရင်ေံစာကို သုခသတနခလ့လာခတွ့ရှိမှု 
စာတမ်းများအခေါ်ခလ့လာသုံးသေ်ေျက်နှင့် 
ခေသတွင်းအဓိကေါ၀င်ေတ်သက်ခသာ 
အစုအြွဲ့များနှင့် အမျ ိုးသမီးများ၏ြြစ်တည်ခနခသာ 
အဆင့်အတန်းနှင့်ေတ်သတ်ပေီး အင်တာဗျူး 
၂၅ ေုြေုလုေ်ပေီး ရရှိလာခသာအခြြများကို 
သုံးသေ်ခေါင်းစေ်ပေီး မှတ်တမ်းတင်ြေုစုထား
သည်။ဤအစီရင်ေံစာတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ခေသတွင်း အသင်းအြွဲ့များနှင့် စီမံအုေ်ေျုေ်မှု 
ကဏ္ဍ တို့တွင် အခြေေံအဆင့် ၊ နိုင်ငံခတာ်အဆင့်နှင့် 
နိုင်ငံြြတ်ခကျာ်အဆင့်များ၌ ေူးခေါင်းေါ၀င်နိုင်မှုအတွက် 
အကျ ိုးြြစ်ထွန်းခစခသာ အလားအလာများ ၊ 
ကကုံခတွ့ရခသာ အေက်အေဲများ နှင့် 
စိန်ခေါ်များကို ခလ့လာခြာ်ထုတ်ထားသည်။ 
ခေသတွင်း ြမစ်ခြကာင်းစီမံအုေ်ေျုေ်မှုတွင် 
တက်ကကစွာ ေါ၀င်လှုေ်ရှားခနပေီး ကိုယ်တိုင်လည်း 
ဘ၀အခတွ့အကကုံများစွာရှိခသာ အမျ ိူ းသမီးများကို 
အဓိကခရွးေျယ်ခမးြမန်းပေီး မှတ်တမ်းတင်ထားေါသည်။

ဤအစီရင်ေံစာြေုစုရန်အတွက်ခတွ့ဆုံခမး
ြမန်းမှုများမှရရှိလာခသာအေျက်အလက်များသည်် 
ြမစ်ခြကာင်းများတွင် မှီတင်းခနထိုင်ြကခသာ 
အမျ ိုးသမီးထုသည် လူမှုဘ၀နှင့် သဘာ၀ေတ်၀န်းကျင် 
ခြောင်းလဲမှုများတွင် အေျ ိုးမညီစွာ 
သက်ခရာက်မှုရှိြေင်းသည် မှန်ကန်ခသေျာခနခြကာင်းကို 
အတည်ြေု ခတွ့ရှိရေါသည်။ ဤအတည်ြေုေျက်ကို 

သိရှိလိုက်ခသာ်လည်း မဲခေါင်ခေသတွင်း 
ကျားမခရးရာနှင့် ခရအရင်းအြမစ် 
စီမံအုေ်ေျုေ်မှုတို့တွင် သုခသတန စာတမ်းြေုစု 
ခလ့လာရန်လိုအေ်ခနခသးခသာ ကဏ္ဍ ငါးေု 
ကျန်ရှိခနေါခသးသည်။ ထိုကဏ္ဍ ၅ ေုမှာ − ၁) 
ဂျဲန်ေါ / ကျားမခရးရာ ခြောင်းလဲမှုနှင့် လူမှုဓခလ့ 
ထုံးတမ်းများခြောင်းလဲမှု ၂) နိုင်ငံခရး ခဂဟခဗေနှင့် 
နိုင်ငံခရးခဘာဂခဗေတို့၏ ေျတိ်ဆက်မှုများကို 
ထည့်သွင်းစဥ်းစားြေင်း ၃) ခေသတွင်း 
ရှုခထာင့်အြမင်များကို ခေါင်းစေ်ထည့်သွင်းလုေ်
ခဆာင်ြေင်း ၄) ရေ်ရွာလူထုအတွက် ေညာရေ်ဆိုင်
ရာစွမ်းရည်ြမှင့်တင်ခရးများ လုေ်ခဆာင်ြေင်းြြင့် 
ခေသေံများ၏ ေိုင်ဆိုင်မှု ကဏ္ဍနှင့် ထိုေိုင်ဆိုင်မှုများကို 
တရား၀င် ြြစ်ခအာင် အခထာက်အကူြေုခေးြေင်းများ 
၅) ြမစ်စီမံအုေ်ေျုေ်မှု ၊ ခရအရင်းအြမစ်များနှင့် 
ေတ်သက်ခသာ ဆုံးြြတ်ေျက်များြေုလုေ်ရာတွင် 
အသွင်မတူခသာခေါင်းခဆာင်မှု စွမ်းရည်အမျ ိုးမျ ိုးကို 
အဓိေ္ပါယ်ြွင့်ဆိုြေင်း တို့ြြစ်သည်။

ဤအစီရင်ေံစာတွင် အသွင်မတူခသာအေွင့်အာဏာနှင့် 
ခေါင်းခဆာင်မှုများသည် 
စီမံအုေ်ေျုေ်မှုအဆင့် အမျ ိုးမျ ိုးတွင် မည်သို့ 
အြေန်အလှန်သက်ခရာက်မှုရှိသည်ကို 
ေိုမိုခကာင်းမွန်စွာ နားလည်သခဘာခေါက်နိုင်ရန် 
ခလ့လာခြာ်ထုတ်ထားသည်။ မဲခေါင်ခေသနှင့် 
အထူးသြြင့် ရေ်ရွာအဆင့်တွင် ြမစ်ခြကာင်းခန 
အမျ ိူ းသမီးများသည် ြမစ်များနှင့် တည်တံ့ေိုင်ပမဲခသာ 
အသက်ခမွး၀မ်းမှုနှင့် ထဲထဲ၀င်၀င် ေတ်သက် 
ဆက်နွယ်ခနမှု ၊ ၎င်းတို့၏ တမူထူးြေားခသာ စွမ်းရည်နှင့် 
အသင်းအြွဲ့စိတ်ဓာတ်ြြင့် တာ၀န်သိတတ်မှု တို့သည် 
အဓိေ္ပါယ်ရှိပေီး အကျ ိုးများခသာ ခြောင်းလဲမှုများကိုခြာ်
ခဆာင်နိုင်စွမ်းရှိခြကာင်း ခြာ်ထုတ် သိရှိရေါသည်။
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သလ့လာသတွ့ရှိချက်များ 

တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ ကျားမခရးရာတန်း 
တူညီမျှခရး အစီအမံများတွင် တိုးတက်မှုများ 
ရှိခသာ်လည်း လက်ခတွ့တွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ခရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစ်ခြကာင်းစီမံအုေ်ေျုေ်မှုခရးရာ
များ၌ ေံ့ေိုးကူညီြေင်းများအခေါ် လူထုနှင့် နိုင်ငံခရးအရ 
အသိအမှတ်ြေုခေးြေင်းများသည် မူေါေခရးရာနှင့် 
အမျ ိုးသမီးစွမ်းခဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ခရးကိစ္စရေ်များ 
လုေ်ခဆာင်ခေးမည်ဟု ကတိက၀တ်ြေုေျက်များနှင့် 
နှိုင်းယှဥ်လျှင် ကွာဟေျက်များစွာရှိခနသည်။ 
သို့ခသာ်လည်း အသက်ခမွး၀မ်းမှုလုေ်ငန်းများကို 
ပေိမ်းခြောက် လာခသာ ြွံ့ပြိုးခရးစီမံကိန်းများနှင့် 
ရင်ဆိုင်လာခသာအေါ အမျ ိုးသမီးများသည် 
အိမ်ခထာင်စီမံေန့်ေွဲမှု တာ၀န်အြေင် ခရအရင်းအြမစ် 
စီမံအုေ်ေျုေ်မှု အစီအမံများတွင် လုေ်ခဆာင်နိုင်စွမ်းရှိခန
ြကေါသည်။ သို့ခသာ် ထိုခကာင်းမွန်ခသာ ဦးခဆာင်နိုင်
မှုစွမ်းရည်များရှိခနြေင်းသည် ေုန်းလျှ ိုဆဲသာ ရှိခနြကပေီး 
လူအများ သိရှိခအာင် ထုတ်ခြာ်ြေေေွင့်မရရှိြကသလို 
အသိအမှတ်ြေုခေးြေင်းများလည်းမရှိေါ။ 
ဤအစီရင်ေံစာသည် ခေသတွင်းရှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
အသံနှင့် ေါ၀င်ခဆာင်ရွက်ခနမှုများသည် 
မည်ကဲ့သို့ခသာ နည်းလမ်းများြြင့် မထင်ရှား 
မျက်ကွယ်ြေုေံရြေင်းများကို ခြာ်ထုတ်ထားေါသည်။

အမျ ိုးသမီးများသည် အစီအမံများနှင့် 
ရလေ်များအခေါ်တွင် နည်းလမ်း 
အမျ ိုးမျ ိုးြြင့်လွှမ်းမိုးမှု ြေုလုေ်နိုင်စွမ်း ရှိြကပေီး 
တေါတရံ အလွတ်သခဘာလမ်းခြကာင်းများ
ြြင့်လည်း ချဥ်းကေ်ခဆာင်ရွက်နိုင်ြကေါသည်။ 
ဥေမာအားြြင့် အမျ ိုးသမီးများသည် ၄င်းတို့၏ 
ရေ်ရွာလူထုအား အားလုံးရင်ဆိုင်ကကုံခတွ့ခနရခသာ 
စိန်ခေါ်မှုများအခြကာင်း ေညာခေးများြေုလုေ်ပေီး 
လက်ခတွ့ြြစ်ခေါ်ခနခသာ လူမှုခရးရာနှင့် 
ဓခလ့ထုံးတမ်း အစဥအ်လာများအခေါ် 
ခြောင်းလဲမှုများလုေ်နိုင်ေါသည်။ ရေ်ရွာလူထု၏ လက်ေံ 
ဆုေ်ကိုင်ထားခသာ ဓခလ့ထုံးတမ်းအစဥအ်လာများနှင့် 
ထင်ြမင်ယူဆေျက်များကို ြကားသိခအာင်ြေုလုေ်ြေင်း 
အားြြင့် လူအများလက်ေံထားခသာ 
ဓခလ့ထုံးတမ်းများကိုဆန့်ကျင်ရန်မလိုေဲ 
တြေားခသာ ဆက်စေ်လုေ်ကိုင်သူများ နှင့်အတူ 

အမျ ိူ းသမီးများ ရရှိလိုခသာ လူမှု၀န်းကျင်တွင်
ခြောင်းလဲမှုတစ်ရေ်ကို ေူးခေါင်းခဆာင်ရွက်ြေင်းြြင့် 
အခကာင်အထည်ခြာ်နိုင်ေါသည်။

အမျ ိုးသမီးများသည် ခရမူေါေေျမှတ်ခရးနှင့် 
ဆုံးြြတ်ေျက်ေျမှတ်ခသာကဏ္ဍတွင် 
ထင်ရှားခသာ ေါ၀င်ခဆာင်ရွက်သူများအြြစ် 
အပမဲခတွ့ရခလ့မရှိခသာ်လည်း ၎င်းတို့သည် 
လွှမ်းမိုးနိုင်မှုစွမ်းရည်များကို ထုတ်သုံးြေင်း ၊ ရှိရင်းစွဲ 
အင်အားကို ထုတ်သုံးပေီး ထိခရာက်မှုရှိခသာ 
ဦးခဆာင်မှုအသွင်ြြင့် ေုံခြာ်လျက်ရှိြကသည်။ ထိုင်း 
၊ ြမန်မာနှင့် ကခမ္ဘာေီးယားတို့တွင် အမျ ိုးသမီးများ 
ခရှ့တန်းမှခန၍ ခရကာတာ နှင့် အခြေေံအခဆာက်အအုံ 
စီမံေျက်များအခေါ် ဆန္ဒထုတ်ခြာြေင်းနှင့် ထိေ်
တိုက်ရင်ဆိုင်မှုြေုလုေ်ြေင်း စသည့် ထင်ရှားခသာ 
သာဓကများရှိခနေါသည်။ ဥေမာအားြြင့် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ 
ြမစ်ဆုံခရကာတာ ဆန့်ကျင်ခရးလှုေ်ရှားမှုများတွင် 
ကေျင်အမျ ိုးသမီးများသည် အများအားြြင့် 
တက်ကကလှုေ်ရှားမှုများကို ခရှ့တန်းကခန၍ 
ဦးခဆာင်ေဲ့ြကေါသည်။ ၎င်းတို့သည် အမျ ိုးသား
တက်ကကလှုေ်ရှားသူများကို သက်ဆိုင်ရာ 
အာဏာေိုင်များမှ အခရးယူမှုများမှ ကင်းခေးခစရန် 
‘ေိုင်း’ သြွယ် ၀န်းရံကာကွယ်ခေးမှုများရှိေဲ့ေါသည်။

အလားတူစွာ အစိုးရဌာနနှင့် 
လူထုအခြေြေုအြွဲ့များတွင်လည်း 
ထင်ရှားခသာ အမျ ိုးသမီးစွမ်းခဆာင်ရှင်များ ၏ 
အားတက်ြွယ်ခကာင်းခသာ သာဓကများရှိေါသည်။ 
ထိုအမျ ိုးသမီးစွမ်းခဆာင်ရှင်များသည် 
၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း အရည်အေျင်းများ 
ေိုမိုခကာင်းမွန်ခအာင် ကကိုးေမ်းြကသည့်အြေင် 
အြေားအမျ ိုးသမီးများ ကိုလည်း ြမှင့်တင် 
ေံ့ေိုးခေးြကသည်။ ဤအစီရင်ေံစာတွင် 
ြမစ်စီမံအုေ်ေျုေ်မှုတွင် အမျ ိုးသမီးများေါ၀င်ြေင်း အားြြင့် 
ခရမူေါေခရးဆွဲြေင်းတွင် များစွာအခရးေါလှခသာ 
ကျား−မသဘာ၀ အကဲဆတ်မှုဆိုင်ရာ ြေန်လည်စိစစ်မှု 
အသိေညာများြြန့်ခေနိုင်ြေင်း၊ ြွံ့ပြိုးမှုအေန်း
ကဏ္ဍများအတွက်လည်း အကျ ိုးများစွာရှိြေင်း 
အခြကာင်းကို အပမဲတခစ အများသတိထားမိခအာင် 
သတိခေးလှုံ့ခဆာ်ခလ့ရှိခသာ အမျ ိုးသမီးများ 
အေွင့်အခရးအတွက် ဦးစားခေးခဆာင်ရွက်လုေ်
ကိုင်ခနြကခသာ အမျ ိုးသမီးများ ဦးခဆာင်သည့် 
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အြွဲ့အစည်း များနှင့် ကွန်ယက်များြြစ်သည့် 
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအခြေစိုက် Center for Social 
Research and Development, ြမန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် 
Weaving Bonds across Borders နှင့် Focus on 
the Global South တို့၏ ခကာက်နှုတ်ေျက်များကို 
ကိုယ်စားြေုခြာ်ြေထားသည်။

အစီရင်ေံစာ၏ခတွ့ရှိေျက်များကို ဂျဲန်ေါ 
ခလ့လာသုံးသေ် သူများြြစ်ြကခသာ Aruna Rao 
နှင့် David Kelleher တို့၏ သုံးသေ်ခလ့လာမှု 
မူခဘာင်ကိုအခြေေံ၍ ခကာက်ေျက်ေျထားေါသည်။ 
ထိုမူခဘာင်သည် ၁) တစ်သီးေုဂ္ဂလဆိုင်ရာ နှင့် 
အသင်းအြွဲ့ဆိုင်ရာ / ြွဲ့စည်းေုံတစ်ေု အသွင် ၊ ၂) 
တရား၀င်နှင့် အလွတ်သခဘာ ချဥ်းကေ်မှုအားြြင့် 
အခြကာင်းအရာ ကဏ္ဍခလးေုခေါ် အခြေေံထားပေီး 
ခလ့လာြေင်းြြစ်သည်။ ထိုခလးေျက်မှာ 
၁) ခအဂျင်စီ နှင့် အသံ (၀န်ခဆာင်မှုခေးသူများ) 
၂) အရင်းအြမစ်များကို လက်လှမ်းမှီရရှိနိုင်မှုနှင့် 
အရင်းအြမစ်များအခေါ် ထိန်းေျုေ်နိုင်စွမ်းရှိြေင်း 
(လက်လှမ်းမှီရရှိ/ရယူနိုင်မှု) ၃) ဓခလ့ထုံးတမ်း 
နှင့် လူမှုဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ေျက်များ ၊ 
ကိုးကွယ်ယုံြကည်မှုများနှင့် အစဥအ်လာများ 
(စံသတ်မှတ်ေျက်များ) နှင့် ၄) အားလုံးလွှမ်းခေုံခသာ 
ဥေခေခရးရာ ၊ စီးေွားခရး နှင့် အသင်းအြွဲ့များဆိုင်ရာ 
အေင်းအကျင်း (ြွဲ့စည်းတည်ခဆာက်ေုံ) တို့ြြစ်သည်။ 
ကဏ္ဍတစ်ေိုင်းြေင်းစီမှ ရရှိလာခသာ သုံးသေ်ေျက် 
အခြြများအရ ဤအစီရင်ေံစာတွင် အဓိက 
ြေစားရမည့်အေျက်များနှင့် ြမစ်စီမံအုေ်ေျုေ်မှုနှင့် 
ဆုံးြြတ်ေျက်ေျသည့် အေိုင်းတွင် အမျ ိုးသမီးများ
ဦးခဆာင်နိုင်မှုနှင့် ေါ၀င်မှုတို့အတွက် 
ေံ့ေိုးလုေ်ခဆာင်ခေးရန် အေျက်များကို တိုက်ရိုက် 
ခကာက်နှုတ်ေျက်များနှင့် အခသးစိတ်ခလ့လာမှုတို့မှ 
ရရှိခသာအေျက်အလက် များြြင့် ခြာ်ြေထားေါသည်။

အဓိက အသကကာင်းအရင်းများ နှင့် 
အသလးသပးသဆာင်ရွက်သပးရမည့် 
ကိစ္စရပ်များ

ခလ့လာသုံးသေ်ေျက်များအရ အခလးခေးခဆာင်ရွက်
ခေးရန်လိုအေ်သည့် ကိစ္စရေ်များကို ခအာက်တွင် ခြာ်ြေ 
ထားေါသည်။

သအဂျင်စီ

ေွင့်ေွင့်လင်းလင်းထုတ်ခြာ်ခြောဆိုရန်နှင့်  �
သူတို့၏အခတွးအြမင်များကို မျှခေရန် 
အခြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးခြကာင့် အပမဲတခစ 
စိတ်လုံခေုံမှုမရှိနိုင်ြေင်း သို့မဟုတ် စိတ်သက်သာမှု 
မရှိြေင်းများ ြြစ်ခနတတ်ေါသည်။ ၄င်းတို့သည် 
မိမိကိုယ်ကို ယုံြကည်မှုကင်းမဲ့ခနြေင်း − 
ခလးစားသမှုအခေးမေံရြေင်း သို့မဟုတ် 
ခြောဆိုသည်များကို နားခထာင်ခေးြေင်းမရှိြေင်း၊ 
နည်းေညာဆိုင်ရာများကို 
နားလည်ရန် အေက်အေဲခတွ့ြေင်း 
သို့မဟုတ် သူတို့နားမလည်ခသာ 
ဘာသာစကားနှင့်ကကုံခတွ့ခနရြေင်း၊ သို့မဟုတ် 
အမျ ိုးသမီးြြစ်ြေင်း အမျ ိုးသားြြစ်ြေင်းတို့အခေါ် 
လူမှုခရးရာ နှင့် ယဥ်ခကျးမှုထုံးတမ်းစံသတ်မှတ်
ေျက်များခြကာင့် ကန့်သတ်ေံခနရြေင်း သို့မဟုတ် 
အင်အားအေျ ိုးမညီခသာ ေတ်၀န်းကျင်တွင် 
ခရာက်ရှိခနြေင်းတို့ ြြစ်ခနနိုင်ေါသည်။ 
အမျ ိုးသမီးများ သည် ၄င်းတို့၏ အသံများကို 
လူအများသိရှိခစရန် ေိုမိုကျယ်ခလာင်စွာ
ထုတ်ခြာ်ေျင်ြကေါသည်။ ခေါင်းခဆာင်မှုအဆင့် 
သို့မဟုတ် ြသဇာအာဏာလက်၀ယ်ရှိထားခသာ 
အမျ ိုးသမီးများေင်လျင် ၎င်းတို့၏ မိသားစု၊ 
ရေ်ရွာအသိုင်းအေိုင်းနှင့် အသက်ခမွးမှု 
အလုေ်ရေ်၀န်းတို့မှ ေံ့ေိုးခေးမှုနှင့် အားခေးမှု 
လိုအေ်ေါသည်။



5သိရှိနားလည်ထားမှု အခြေအခန “မဲခေါင်ခေသရှိ အမျ ိုးသမီးများ နှင့် ြမစ်များ”

အမျ ိုးသမီးများအား ခေါင်းခဆာင်မှုခနရာနှင့်  �
ဆုံးြြတ်ေျက်ေျေိုင်ေွင့်ရာထူးခနရာများ
သို့ တွန်းေို့ခေးနိုင်ရန် လိုအေ်ေျက်များကို 
သိရှိမှတ်ယူနိုင်ရန်အတွက် 
အစိုးရမဟုတ်ခသာ အြွဲ့အစည်း များနှင့် 
အရေ်ြက်လူမှုကွန်ႏယက်များမှ အမျ ိုးသမီးများ 
အသိေညာြမှင့်တင်ရန်နှင့် ကိုယ်တိုင် 
ယုံြကည်မှုရှိလာခစရန် သင်တန်းများေို့ေျခေးြေင်း၊ 
အြေန်အလှန် ခလ့လာသင်ယူနိုင်ခသာ 
ကွင်းဆင်းခလ့လာခရးများ စီစဥ်ခေးြေင်း၊ 
ေတ်သက်ဆက်နွယ်သူအားလုံးေါ၀င်ခသာ အခတွ့
အကကုံအခြေြေုသုခသတနစမ်းစစ်မှုလုေ်ငန်းများ 
(ဥေမာ-ThaiBann) ကိုခြာ်ခဆာင်ခေးြေင်းြြင့် 
ေံ့ေိုးခေးနိုင်ေါသည်။ ရေ်ရွာလူထု ဦးခဆာင်ခသာ 
သုခသတန၊ ဗဟုသုတမျှခေခြာ်ထုတ်မှုနှင့် 
အမျ ိုးသမီးအေွင့်အခရး ဦးစားခေး လုေ်ခဆာင်ပေီး 
ေတ်သတ်ဆက်နွယ်သူအားလုံးေါ၀င်ခသာ 
စနစ်ကျခသာသုခသတနေျဥ်းကေ်နည်းများ
သည် အမျ ိုးသမီးများ၏ ေညာရေ်ေိုင်းဆိုင်ရာ 
နှင့် ဦးခဆာင်မှုစွမ်းရည် ြမှင့်တင်ြေင်းများ 
လုေ်ခဆာင်ရာတွင် အကျ ိုးြြစ်ထွန်းခစေါသည်။

လက်လှမ်းမှီရရှိ/ရယူနိုင်မှု

 အမျ ိုးသမီးများနှင့်  �
ဌာခနတိုင်းရင်းသားဗဟုသုတများ သည် 
သိေ္ပံနည်းကျကျခလ့လာထားခသာ သုခတသနနှင့် 
လက်ခတွ့မျက်ြမင်ကိုအခြေေံခသာ 
ဗဟုသုတများ နှင့် တိုက်ရိုက်ခေါင်းစေ်၍ 
အံ၀င်ဂွင်ကျမြြစ်နိုင်ေါ။ ဌာခနတိုင်းရင်းသား 
ဗဟုသုတများသည် တန်ြိုးခလျာ့ေျေံရြေင်း 
သို့မဟုတ် ဥေခေနှင့် မူေါေရှုခထာင့်မှြကည့်လျှင် 
တရားမ၀င်ခသာ ဓခလ့ထုံးတမ်းများအရသာ 
သိရှိမှုြြစ်ခန ြေင်းနှင့် လက်ခတွ့ကျင့်သုံးခနခသာ 
လုေ်ရေ်သာြြစ်သည်ဟု 
သတ်မှတ်သည်။ ထို့ခြကာင့် အြေန် 
အလှန် ခဆွးခနွးမှုြေုလုေ်ြေင်းနှင့် 
သုခတသနများြေုစုြေင်းများကို မူေါေခရးရာနှင့် 
ေညာခရး ရေ်၀န်း နှစ်ရေ်စလုံးမှ 
အလုံးစုံေါ၀င်ခသာ ဗဟုသုတများရှာခြွခြာ်ထုတ်
ရန်လိုအေ်ေါသည်။

အမျ ိုးသမီးများ၏ လိုအေ်ေျက်များကို  �
သိရှိမှသာ လိုအေ်သည်များကို 
ြြည့်ဆည်းခေးနိုင်မည် ြြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏အသံ၊ 
သခဘာထားများကိုနားခထာင်ရန်နှင့် 
ြကားသိရန်ရန်မှာ အခရးကကီး သည်။ 
စီမံကိန်းများသည် အမျ ိုးသမီးများ 
မည်သို့ခသာအခထာက်အေံ့မျ ိုး 
လိုအေ်မှုရှိခနသည်၊ မည်သို့ခသာ 
အရည်အေျင်းများကို တိုးတက်ခအာင်လုေ်ြို့ 
ဆန္ဒရှိခနသည်၊ အစိုးရဆီမှ 
မည်သို့ခသာ ေံ့ေိုးမှုများ လိုအေ်ခနသည်၊ 
ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များနှင့် အကူညီခေးမှုများကို 
မည်သို့ရရှိေျင်သည် များကို တိုက်ရိုက် 
ခမးြမန်းရေါမည်။

သတ်မှတ်ချက် စံနှုန်းများ

ခရနှင့်ေတ်သတ်ခသာ အသိေညာ၊  �
တစ်သီးေုဂ္ဂလအေွင့်အခရးများနှင့် 
သဘာ၀အရင်းအြမစ်များနှင့် ေတ်သတ် 
ဆက်နွယ်ခနခသာ ကျားမတန်းတူခရးဆိုင်ရာ 
ဗဟုသုတများကို အခစာအလျင် 
(အခြေေံ) ေညာခရးအဆင့်မှစပေီး 
လူလားခြမာက်တဲ့အထိဆက်တိုက် 
လုေ်ခဆာင်ရမည်ြြစ်သည်။ ကျား-မ 
ေိခသသကင်းခသာ တန်းတူညီမျှကို 
အမျ ိုးသားကကီးစိုးခသာလူမှုစနစ် 
အကန့်အသတ်များြကားတွင် 
အခကာင်အထည်ခေါ်ခေါက်လာရန်အတွက် 
ကာလရှည်ြကာ ကကိုးေမ်းအားထုတ်ရန် 
လိုအေ်မည် ြြစ်သည်။ ထိခရာက်မှုရှိခသာ 
အားထုတ်ကကိုးေမ်းမှုများြြစ်လာခစရန် 
အေျနိ်နှင့် အရင်းအြမစ်များ လိုအေ်ေါသည်။ 
တစ်ေျနိ်တည်းမှာေင် မျ ိုးဆက်သစ်များသည် 
လူမှုခရးရာ နှင့် ယဥ်ခကျးမှု စံနှုန်းများကို 
ခနာင်တေျနိ်တွင်အခြောင်းအလဲ 
လုေ်နိုင်ခေျရှိခသာခြကာင့် သူတို့သည်လည်း 
တန်းတူ ညီမျှမှုရှိခသာ ြမစ်နှင့်ခရအရင်းအြမစ် 
စီမံခရးရာများတွင် အသိေညာရှိပေီး 
ေတ်သက်ခဆာင်ရွက်မှု ရှိခနရန် လိုအေ်သည်။
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အမျ ိုးသမီးများဦးခဆာင်ပေီး ၎င်းတို့၏  �
သခဘာထားများကို ြကားသိနိုင်ခစရန် 
ယန္တရားများနှင့် ေလက်ခြာင်းစသည်တို့ကို 
ရှာခြွခြာ်ထုတ်ပေီး ဆန်းသစ်မှုများြေုလုေ်ခေးရန် 
အခရးကကီးသည်။ ဤနည်းြြင့် လုေ်ခဆာင် 
ရာတွင်လည်း အမျ ိုးသမီးများအခနအား 
၀န်ထုေ်၀န်ေိုးမရှိခစရန် ြိအားကင်းရှင်း
ခစခသာနည်းလမ်းများသာြြစ်ရေါမည်။ 
အမျ ိုးသမီးများသည် တာ၀န်များစွာကို 
ထမ်းခဆာင်ခနြကရသည်။ ဥေမာ 
− မိသားစု၏ကျန်းမာသုေရရှိခရး၊ 
ခနထိုင်ရာေတ်၀န်းကျင်တွင် အေျင်းေျင်း
သင့်ြမတ်စွာခနထိုင်ြကခစရန်အတွက် 
ထိန်းသိမ်းြကြေင်းနှင့် အိမ်ခထာင်စု၀င်ခငွကို 
တစ်ြက်တစ်လမ်းမှ ရှာခြွြေင်းတို့ 
ြြစ်သည်။ ဦးခဆာင်မှုနှင့်ေတ်သတ်ခသာ 
တာ၀န်၀တ္တရားများ − အစည်းအခေးများတွင် 
တက်ခရာက်ေါ၀င်ြေင်းသည် သူတို့၏ 
တြေားလုေ်ခဆာင်ရန်ရိှခသာ တာ၀န်များနှင့်အေျန်ိ
တိုက်ဆိုင်လာခသာအေါ အမျ ိုးသမီးများအတွက် 
၀န်ထုေ်၀န်ေိုးြြစ်ခစ ေါသည်။ ထို့အြေင် 
အမျ ိုးသမီးများ အြငင်းေွားြွယ်ြြစ်ခသာ 
အခြကာင်းအရာများကို ထုတ်ခြာ်ခြောဆိုြေင်းမှ 
ြြစ်ခေါ်လာခသာစိတ်ေိုင်းဆိုင်ရာ 
ြိစီးမှုများသည်လည်း ၎င်းတို့ကို ၀န်ေိခစေါသည်။

ြွဲ့စည်းတည်သဆာက်ပုံ

 ကျား မ တန်းတူခရး ရရှိရန် ခရှးရှု၍  �
ြွဲ့စည်း တည်ခဆာက်မှုေုံစံြြင့် 
မူေါေခရးရာများ ၊ အစီအစစဥ်များ၊ 
အသင်းအြွဲ့များြြင့် လုေ်ခဆာင်ြေင်းများကို 
ဆက်လက်လုေ်ခဆာင်သင့်ေါသည်။ 
သို့ခသာ်လည်း ဤ ေျဥ်းကေ်နည်းများ (ဥေမာ 
− ကျား-မခရးရာ သုံးသေ်စမ်းစစ်မှုများ ၊ ကျား-
မခရးရာရှုခထာင့်ကို လုေ်ခဆာင်မှုတိုင်းတွင် 
ထည့်သွင်းစဥ်းစားြေင်း)ကို ကျင့်သုံးရုံမျှြြင့် 
ဆုံးြြတ်ေျက်ြေုလုေ်ြေင်း ကိစ္စများတွင် 
တန်းတူညီမျှခသာေါ၀င်မှုရှိလာမည်ဟု 
တစ်ထစ်ေျမခြောနိုင်ေါ။ ကျား-မသဘာ၀ 
အကဲဆတ်မှုဆိုင်ရာများကို လုေ်ခဆာင်ရာတွင် 
အမှန်ြေစ် အမှတ်အသားြေု ခလ့ကျင့်ေန်းများသာ 

အလုေ်သခဘာအရြေုလုေ်ပေီး သုံးသေ်ြေင်းများမှ 
ခရှာင်ြကဥ်နိုင်ရန် ကျားမ သဘာ၀အကဲဆတ်မှု 
ဆိုင်ရာများကို စီမံကိန်းအစီအစဥ်၏ 
ေီဇိုင်းခရးဆွဲြေုစုသည့်အဆင့်၊ 
အခကာင်အထည်ခြာ်သည့် အဆင့် 
စသည်ြြင့် အဆင့်တစ်ေုတိုင်းတွင် 
ခသေျာထည့်သွင်းထားရမည်။ ထိုသို့ 
ခသေျာစွာ လုေ်ခဆာင်ြေင်းြြင့် 
လိုအေ်ခသာ အရင်းအြမစ်များအား 
သက်ဆိုင်ရာေါ၀င်ေတ်သက်သူများကို 
စနစ်တကျ ေွဲခေလုေ်ခဆာင်နိုင်ြေင်း နှင့် 
အားလုံးေါ၀င်မှုကိုေို၍ အားခကာင်းခစေါသည်။

ရည်ရွယ်လုေ်ခဆာင်ေျက်များတွင် အလွှာစုံမှ  �
နိုင်ငံခရးခေါင်းခဆာင်များကိုလည်း ကျား-
မခရးရာ နှင့် အမျ ိုးသမီးအေွင့်အခရးများ 
အေျင်းေျင်းခေါင်းစည်းပေီး ခြာ်ခဆာင်ြေင်း၏ 
အကျ ိုးရလေ်ခကာင်းများ ကို သိရှိခစရန် ေညာ
ခေးများလုေ်ခဆာင်ရန်လိုအေ်ေါသည်။

ရှမ်းအမျ ိုးသမီး တစ်ဦးအား ရှမ်းမေည်ေယ် ေေ့်ေေ်မမစ်နေါ်ရိှ 
ကျွေ်းတစ်နောင် တွင်နတွရ့စဥ်။ ေေ ့ေ်ေ်မမစ်သည် သံလွင်မမစ်၏ 

မမစ်လက်တက်တစ်ခုမြစ်ေါသည်။ ဓာတ်ေံု − International Rivers
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အမျ ိုးသမီး 
သခါင်းသဆာင်မှုသြာ်သဆာင်ရန်အတွက် 
အဓိကသသာ့ချက်များ

ဤအစီရင်ေံစာတွင် အမျ ိုးသမီးတစ်ခယာက် ခေါင်း 
ခဆာင်မှုခနရာရရှိခစရန် အခထာက်အေံ့ြြစ်ခစခသာ 
အဓိကကျခသာယူဆေျက်များကို မီးခမာင်းထိုး 
ခြာ်ြေထားသည်။

၁) ကိုယ်ေိုင်ဗီဇ - ြေတ်သားရဲရင့်ခသာ
သခဘာသဘာ၀ရှိြေင်း၊ ြမစ်နှင့် 
၎င်းနှင့်ေတ်သတ်ဆက်နွယ်ခသာ 
အရင်းအြမစ်များအခေါ် ေျစ်ြမတ်နိုးတန်ြိုးထား
မှုရှိြေင်း။

၂) မရှိမြြစ်လိုအေ်ေျက ်− ကကီးမား ခသာ 
ပေိမ်းခြောက်မှု သို့မဟုတ် အန္တရာယ် 
ကျခရာက်နိုင်မှုအခေါ် သခဘာထား အြမင်များ 
(ဥေမာ− အကကီးစားဆည်ခြမာင်းသွယ်စနစ် နှင့် 
ခရကာတာ တည်ခဆာက်မှု)

၃) အသိေညာဗဟုသုတ − အမျ ိုးသမီးများ 
လက်လှမ်းမှီခသာ အသိေညာဗဟုသုတများကို 
ြန်တီးြေင်း နှင့် မျှခေြေင်း နှင့်/
သို့မဟုတ် အမျ ိုးသမီးများနှင့် ၎င်းတို့ 
ရေ်ရွာလူထု၏ စွမ်းရည်များ ြမှင့်တင်ပေီး 
သခဘာထားများကို လှုံခဆာ်ခြောြကားနိုင်ခသာ 
စနစ်တစ်ေုကိုြန်တီးခေးြေင်း။

၄) ကွန်ယက် နည်းလမ်းြြင့် ေံ့ေိုးြေင်း 
− ရှိခနပေီးခသာ တရား၀င် နှင့် 
အလွတ်သခဘာကွန်ယက်များမှ အမျ ိုးသမီး 
ခေါင်းခဆာင်မှုကဏ္ဍများတွက် ကူညီြေင်း။

၅) ခအဂျင်စီ − အမျ ိုးသမီးများ စိတ်မလုံခေုံမှုနှင့် 
မိမိ၏လုေ်ကိုင်နိုင်စွမ်းများအခေါ် သံသယြြစ်ြေင်း 
များကို ခကျာ်လွှားနိုင်ရန်နှင့် စိတ်ေိုင်းဆိုင်ရာ
ခကာင်းမွန်စွာရှိခရးများအတွက် အိမ်ခထာင်စု၊ 
လူ့အြွဲ့ အစည်းနှင့် အြွဲ့အစည်းများမှ 
ကူညီေံ့ေိုးမှုများ ြေုလုေ်ခေးနိုင်သည်။

ဤအစီရင်ေံစာသည် စီမံအုေ်ေျုေ်မှုနှင့်
ေတ်သတ်ပေီးအဓိက ကကုံခတွ့ခနရခသာ 
စိန်ခေါ်မှုများ ြြစ်ခသာ ‘နှုတ်ဆိတ်ခနြေင်းကို 
တိုက်ြျက်ြေင်း’ဆိုင်ရာ ြေဿနာများကိုလည်း 
ခြာ်ထုတ်ထားသည်။ ဥေမာ အမျ ိုးသမီးများသည် 
အေျ ို့ခသာအစိုးရရာထူးတာ၀န်တစ်ေု 
သို့မဟုတ် စီးေွားခရးလုေ်ငန်း တစ်ေုတွင် 
ရာထူးခနရာတစ်ေုကို လက်ေံလုေ်ကိုင်ခသာအေါ 
၎င်းတို့၏ အထက်လူကကီး၊ အလုေ်ရှင်များမှ 
ေူးတွဲလုေ်ခဆာင်ရန် အေွင့်အခရးရှိလင့်ကစား 
အသက်အေိုင်းအြေားတစ်ေု ကန့်သတ်၍ 
ခနရာခေးြေင်းများခြကာင့် အမျ ိုးသမီးများ 
အေွင့်အခရးများ လက်လွတ်ဆုံးရှုံး ခနရသည်။ 
အကျ ိုးဆက်အားြြင့် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ကိုယ်ေိုင်အစွမ်းအစများ ထုတ်ခြာ် 
လုေ်ခဆာင်ေွင့်နှင့် ဦးခဆာင်နိုင်မှုများကို 
ရဲရဲ၀င့်၀င့်လှုံခဆာ်ခြောဆိုခရးများကို 
ကန့်သတ်ထားခသာ အခနအထားများကို 
ြြစ်ခစသည်။

ထိုနည်းတူစွာ ခြာ်ြေေါ အေျက်ငါးေျက်ကို 
အမျ ိုးသမီးများ ဦးခဆာင်နိုင်မှုရရှိနိုင်ရန် 
အမျ ိုးသားကကီးစိုးခသာ စံသတ်မှတ်ေျက်များကို 
ြီဆန်၍ထည့်သွင်းရန်မှာ 
စိန်ခေါ်မှုတရေ် ြြစ်ခသာ်လည်း ထို 
အေျက် ငါးေျက်သည် အမျ ိုးသမီးများ 
အသံကို လှုံခဆာ်ြကားသိရန်အတွက် 
ခဆာင်ရွက်ရန်လိုအေ်ခသာ 
အခြကာင်းအရာများြြစ်သည်။ 
ထိုအခြကာင်းအရာများကို အမှန်တကယ် 
ခြာ်ခဆာင်ေါက အမျ ိုးသမီးခေါင်းခဆာင်မှုများ 
ခအာင်ြမင်ြြစ်ထွန်းရန်လည်း ခမျှာ်လင့်နိုင်သည်။
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နိဂုံးချုပ်သကာက်နှုတ်ချက်များ 

အမျ ိုးသမီးများသည် တီထွင်ဆန်းသစ်ခသာ
ခြေလှမ်းများြြင့် ၎င်းတို့၏ အသံ၊ 
သခဘာထားအြမင်များ၊ လွှမ်းမိုးနိုင်မှု 
နှင့် ဦးခဆာင်မှုစွမ်းရည်များအတွက် 
အားထုတ်ခနြကေါသည်။ ဤေိုင်မာခသာ အခထာက် 
အထားများသည် အမျ ိုးသမီးများ အင်အားရှိခြကာင်းကို 
သက်ခသြေခနပေီး ၎င်းတို့သည် ခေသတွင်း ေိုမိုခကာင်း
မွန်ခသာြမစ်စီမံအုေ်ေျုေ်မှုခြာ်ခဆာင်နိုင်ရန် အတူတကွ 
ေူးခေါင်းတွဲြက်လုေ်ခဆာင်နိုင်သည်။

အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး ခေါင်းခဆာင်မှုခနရာတစ်ေုကို 
ခရာက်ခသာအေါ သူ၏ခနာက်ကွယ်တွင် တူညီခသာ 
ရည်ရွယ်ေျက်ြြင့် အကျ ိုးြေုခဆာင်ရွက်ခနသည့် 
စည်းလုံးညီညွှတ်ခသာ အမျ ိုးသမီးကွန်ရက်တစ်ေုရှိပေီး 
ထိုတွန်းအားခေးခမာင်းနှင်အားြြင့် 
ဦးခဆာင်ဦးရွက်ြေုခသာ အမျ ိုးသမီး၏ 
လုေ်ခဆာင်မှုများအား အသိအမှတ်ြေုရာခရာက်ပေီး 
ဦးခဆာင်မှုြေုရာတွင် ရဲရဲ၀င့်၀င့်ြြင့် လုေ်ကိုင်ရန် 
တွန်းအားများြြစ်ခစေါသည်။ ထိုအကျ ိုးများခြကာင့် 
ခေါင်းခဆာင်ခနရာတွင်ခရာက်ရှိခနခသာ အမျ ိုးသမီး၏ 
ကိုယ်ေိုင်အရည်အေျင်းများ ကို ေိုမိုထုတ်ခြာ်နိုင်ပေီး 
လုေ်ငန်းတာ၀န်များကို စဥ်ဆက်မြေတ် ခဆာင်ရွက်မှု 
ြေုနိုင်ေါသည်။

စာတမ်းြပုစုသရးသားသူများ − Karen Delfau and Pichamon Yeophantong
ကူညီပ့ံပုိးသူများ − Oxfam, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation and the Australian Government
မသက်ဆုိင်သကကာင်းရှင်းလင်းချက် − ဤအစီအရင်ခံစာတွင် နြာ်မေေါရိှနသာ အနတွးအမမင်များသည် အစီအရင်ခံစာမြစ်နမမာက်နရးအတွက် 
နငွနြကးမြင့် ေ့ံေုိးကူညီခဲ့ ြကနသာ Oxfam, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation နှင့် ြသစနတျးလျအစုိးရ၏ 
အနတွးအမမင်တစ်စံုတစ်ရာကုိ ေင်ဟေ်မခင်းမရိှေါ။

ကရင်အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးအား သံလွင်မမစ်နေါ်တွင် အမေည်မေည်ဆုိင်ရာ မမစ်နချာင်းများေိေ်းသိမ်း 
ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်နရးခန့၌ နတွရ့စဥ်။ ဓာတ်ေံု − International Rivers


