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များတငွ ်ကျား၊မေရးရာကိ# အြပည့အ်ဝထည့သ်ငွး် စဥ်းစား 2ိ#ငြ်ခငး် မY3ိေသးေkကာငး် ေတွa Y3ိ2ိ#ငပ်ါသည။်2  

ကျား၊မ တနး်တ)ညမီvမ8မY3ိြခငး်23င့ ် အဂတလိိ#ကစ်ားြခငး်တိ# ့ 
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ေရးရာ23င့ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8တိ#၏့ အ2#တလ်က�ဏာေဆာငသ်ည့ ် <ိ#ကခ်တမ်8များကိ# ေြဖY3ငး်ရန၊် မ)ဝါဒများ23င့ ်

အစအီစ�များတငွ ်ကျား၊မ ေရးရာကိ# ထည့သ်ငွး်စ�းစား၍ ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်ကျား၊မ ေရးရာ23င့ ်အဂတလိိ#က ်စားမ8 

ဆက2်ယွြ်ခငး်ကိ# ပိ#မိ#နားလညသ်ေဘာေပါကလ်ာြခငး်ြဖင့ ် ေရY3ညတ်ညတ်ံb့ပီး၊ အဓိပ�ါယY်3ိေသာ တိ#းတကမ်8ပံ#စ ံ

ြဖင့ ်စးီပာွးေရး23င့ ်လ)မ8ေရးဆိ#ငရ်ာဖံွa bဖိcးမ8ဆသီိ# ့၊ ကျယြ်ပန ့စ်ာွေြပာရလvင ်စဥ်ဆကမ်ြပတ ်ဖံွa bဖိcးတိ#းတကမ်8 ပနး် 

တိ#ငမ်ျား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မ8 ေအာငြ်မငေ်စေရးတိ#အ့တကွ ်ရညရွ်ယပ်ါသည။်  

ကျား၊မ ေရးရာ23င့ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8တိ#အ့kကား ဆကသ်ယွမ်8အား ေလလ့ာေဖာ်ထ#တရ်န ် က#လသမဂ( မ)းယစ ်

ေဆးဝါး23င့ ် ြပစမ်8ဆိ#ငရ်ာ<ံ#းသည ် ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွြခငး်များ (FGDs - Focus Group Discussions) ကိ# 

ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံစဝ်3မ်းမ3 ပါဝငသ်)များြဖင့ ်ြပcလ#ပ်ခဲပ့ါသည။် ဦးတညအ်#ပ်စ# ေဆးွေ2းွြခငး်များတငွ ်ကျား၊မ ေရးရာ23င့ ်

 
2 UNDP. (2019). UNDP ၏ လkမFဖွံ O PဖိLးတိEးတကေ်ရးအစရီငခ်စံာ - ြမနမ်ာ ၂၀၁၉ (Human Development Report 2019 – Myanmar). Retrieved from: 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/countrynotes/MMR.pdf မ/ ရယkပါသည။် 

၂၀၁၈ ခ,8@စ ်က,လသမဂOဖံွQ RဖိSးမ9 အစအီစU 

ကျား၊မ တန်းတ.မညမီWမ9 အXYန်းကန်ိး 

(UNDP Gender Inequality Index) 

အရ 8ိ,ငင်ေံပါငး် (၁၆၂) 8ိ,ငင်တံငွ ် ြမန်မာ 

8ိ,ငင်ကံ (၁၀၆) ေနရာတငွm်@ိေနသည။် 
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အဂတလိိ#ကစ်ားမ8တိ#အ့kကား ဆက2်ယွမ်8များအေပu ထငြ်မငခ်ျကမ်ျား23င့ ် ၎ငး်တိ#၏့ေနစ့ဥ်ဘဝတငွ ် kကcံေတွaေန 

ရသည့ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ေkကာင့ ် သကေ်ရာကမ်8များ စသည့ ် အချကအ်လကမ်ျား စ#စညး်ရY3ိပါသည။် အဆိ#ပါ 

ဦးတည ် အ#ပ်စ#ေဆးွေ2းွြခငး်များမ3 ပံပိ့#းက)ညသီ)များ ေမvာ်လင့ထ်ားသည့အ်တိ#ငး် အဓိပ�ါယY်3ိေသာ ေတွa Y3ိချက ်

များကိ# ေကာက2်#တ2်ိ#ငခ်ဲေ့သာ်လညး် အချိcaအချကမ်ျားကိ# ပိ#၍Y3ငး်Y3ငး်လငး်လငး်သြိမင2်ိ#ငရ်န2်3င့ ်မ3နက်နေ်kကာငး် 

သက ်ေသြပရန ်လိ#အပ်ပါသည။် 

ြမနမ်ာ2ိ#ငင်၏ံ ကျား၊မ ေရးရာ23င့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8အေပu စစိစသ်ံ#းသပ်ရနအ်တကွ ်က#လသမဂ( မ)းယစေ်ဆးဝါး 

23င့ ် ြပစမ်8ဆိ#ငရ်ာ<ံ#းက ြပcလ#ပ်ေသာ ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွ 

ပွဲများ၏ ေတွa Y3ိချကမ်ျားအေပu ပိ#မိ#နကန်စဲာွ မေလလ့ာမီ  

ကျား၊မ ေရးရာ23င့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8အkကား ဆက2်ယွပ်တ ်

သကမ်823င့ ်စပ်လျဥ်းသည့ ်ယခငက်သ#ေတသနများအေပu သံ#း 

သပ်မ8များ ြပည့စ်ံ#စာွြပcလ#ပ်၍ မ)ဝါဒလမ်း��နြ်ဖင့ ် စတငb်ပီး 

ေနာကဆ်ံ#းတငွ ် အဆိ#ပါေတွa Y3ိချကမ်ျားအေပu ဆကလ်က ်

လ#ပ် ေဆာငသ်င့သ်ညတ်ိ#အ့ား အkကြံပcသာွးမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွပွဲများအတငွး် အများသေဘာအရ 

ဝငေ်င ွ အနမိ့်-အြမင့၊် အသက ် အwကးီ-အငယ ် မတ)ညေီသာ 

လ)အ#ပ်စ#များ အေပu မတ)ညေီသာ အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏ <ိ#ကခ်တမ်8များ Y3ိပါသည။်  ထိ#ေ့kကာင့ ် အထ)းသြဖင့ ်

ကျား၊မ အလိ#က ်ဗီဇြဖစေ်ပuမ8အေပu မ)တည၍် အဂတလိိ#ကစ်ားြခငး်အား တကိျေသာ သေဘာတ)ညခီျကတ်စခ်# 

ေပu ထကွလ်ာခဲပ့ါသည။် ပါဝငေ်ဆးွေ2းွသ)များက ယငး်အေပu နညး်လမ်းအမျိcးမျိcးြဖင့ ် ပံ#ေဖာ်ေနစဥ်အတငွး် 

အမျိcး သားများ23င့ ် အမျိcးသမီးများအေပu အဂတလိိ#ကစ်ားမ8က မညသ်ိ#က့ွြဲပားစာွ <ိ#ကခ်တမ်8ြဖစေ်စသညက်ိ# 

အဖဲွaတိ#ငး် က ေဖာ်ထ#တ2်ိ#ငခ်ဲပ့ါသည။် ထိ#အ့ြပင ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ်အမျိcးသမီးများအေပu အမျိcးသားများ23င့ ်

မညသ်ိ# ့ ကွြဲပားစာွ<ိ#ကခ်တမ်8Y3ိသည2်3င့ပ်တသ်က၍် အချက ်၃ ချက ်ေပuထကွလ်ာခဲပ့ါသည။် လာဘေ်ပးခဲရ့သည် ့

အwကမ်ိ၊ လာဘေ်ပးခဲရ့သည့ပ်မာဏ၊ လာဘေ်ပးရသည ်အမျိcးအစားတိ#အ့ရ အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ်အမျိcးသမီး 

ဝငေ်ငြွမင့မ်ားသ.များ8@င့ ် ဝငေ်ငနွညး်ပါးသ. 

များအIကား nိ,ကခ်တမ်9သည ်မတ.ည ီသကဲ ့

သိ, ့ အသကo်ကးီရင့သ်.များ8@င့ ် ငယရွ်ယသ်. 

များအIကား nိ,ကခ်တမ်9သညလ်ညး် မတ. 

ညပီါ။ ဒါေIကာင်အ့ထ.းသြဖင့ ် ကျား၊မ 

ြဖစတ်ညမ်9 ဗီဇအေပtမ.တည၍် အဂတ ိ

လိ,ကစ်ားြခငး်သည ် ပိ,၍ထငm်@ား လာခဲပ့ါ 

သည။် 
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များအေပu ပိ#၍ထခိိ#ကေ်စ2ိ#ငေ်kကာငး် တစခ်ျကခ်ျငး်စကီ မီးေမာငး်ထိ#းြပခဲပ့ါသည။် အဆိ#ပါ အချကမ်ျားမ3ာ 

အေသးစတိအ်ားြဖင့ ်- 

၁)  အမျိ(းသမီးများသည ် လာဘေ်င ွ မ4ကာခဏေပးရသည့ ် ဝန်ေဆာငမ်>များကိ? ပိ?မိ?အသံ?းြပ(ရန် လိ?အပ် 

သBများ ြဖစ4်ကသည။်  

 အများဆံ#းေဖာ်ြပခဲk့ကသည့ ်အဖဲွaအစညး်များမ3ာ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရးတိ#2့ 3င့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်အေြခအ 

ေနများ ြဖစသ်ည၊် ဥပမာ - အမျိcးသမီးများသည ်ေကျာငး်သ)ေကျာငး်သားများအတကွ ်ေကျာငး်လခေပး 

ရန ် ေကျာငး်သိ# ့ မkကာခဏ သာွးkကရေသာေkကာင့ ် လာဘေ်ပးရန ် ေတာငး်ခမံ8များကိ# အမျိcးသားများ 

ထကပိ်#၍ kကcံေတွa kကရbပီး လာဘေ်ပးမ823င့စ်ပ်လျ�း၍ သကေ်တာင့သ်ကသ်ာ မြဖစသ်ည့ ်အေြခအေန 

များကိ# ပံ#မ3နလိ်#လိ# ရငဆ်ိ#ငk်ကရပါသည။် 

၂)  ြမန်မာလ့Bအ့ဖဲွHအစညး်၏ ကျား၊မ ပံ?စသံတွသ်ငွး်ြခငး်များ၊ ကျား၊မ အခန်းကLများMNင့ ် ကျား၊မ 

အလ?ပ်ြဖစသ်ညဟ်? တာဝန်ခဲွေဝမ>တိ?၏့ ရလဒအ်ေနြဖင့ ် မ4ကာခဏဆိ?သလိ? အမျိ(းသမီးများက ပိ?၍ 

လာဘေ်ပး4ကရသည။်  

 အမျိcးသမီးများသည ်များေသာအားြဖင် ့ ြပcလ#ပ်ခရံသ)များအြဖစ၊် လာဘေ်တာငး်လvင ်မြငငး်ဆိ#ဘ ဲေပး 

လိ#စတိY်3ိသ)များအြဖစ ် ပိ#၍ြမငk်ကသြဖင့ ်အာဏာY3ိသ)များက အမျိcးသမီးများထမံ3 ပိ#၍လာဘေ်တာငး်ခ ံ

kကေkကာငး် စစတ်မ်းတငွ ်ပါဝငသ်)များက ေြဖဆိ#kကပါသည။် 

၃)  လငိပိ်?ငး်ဆိ?ငရ်ာ အြမတထ်?တမ်>သည ် အမျိ(းသားများထက ် အမျိ(းသမီးများအေပT ပိ?၍ပစမ်Nတထ်ား 

4ကသည။် 

 အမျိcးသားများ23င့ ် 28ငိး်ယ3ဥ်လvင ် အမျိcးသမီးများသည ် လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ ထခိိ#ကန်စန်ာမ8ပံ#စအံမျိcးမျိcး23င့ ်

အ2�ရာယက်ျေရာက2်ိ#ငမ်8တငွ ်ပိ#၍ ြဖစ2်ိ#ငေ်ချများပါသည။် 

အဆိ#ပါ ေတွa Y3ိချကမ်ျားသည ်မတ)ညေီသာ ဦးတညအ်#ပ်စ#များအkကားတငွ ်မညသ်ည့အ်တိ#ငး်အတာြဖင့ ်တညY်3ိ 

ေနသညက်ိ#သYိ3ိ2ိ#ငရ်န2်3င့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8အေပuတငွ ်ကျား၊မ ေရးရာ <ိ#ကခ်တမ်8များ မညသ်ိ#Y့3ိသညက်ိ# ပိ#မိ#ထင ်
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Y3ားစာွ ေဖာ်ထ#တ2်ိ#ငb်ပီး ေြဖY3ငး်2ိ#ငရ်နအ်တကွ ် သ#ေတသနများ ထပ်မံြပcလ#ပ်ရန ် လိ#အပ်ပါသည။် ချကခ်ျငး် 

ေဆာငရွ်က2်ိ#ငသ်ည့ ်လ#ပ်ငနး်အချိcaအား (အkကြံပcချကမ်ျား အခနး်တငွ)် ေဖာ်ြပထားသည၊် ဥပမာ - အဂတလိိ#က ်

စားမ8တငွ ်ကျား၊မေရးရာ သကေ်ရာကမ်8များအေပu ြပညသ်)လ)ထ#၏ အသအိြမငတ်ိ#းြမ¡င့ေ်ရး၊ အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 

23င့ ်ကျား၊မ ေရးရာတိ#အ့kကား ဆက2်ယွမ်8များကိ# အချကအ်လကမ်ျား ပိ#မိ#ေကာကယ်)ေရး23င့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 

တိ#ကဖ်ျက ်ေရးေကာ်မY3င၏် လ#ပ်ငနး်များတငွ ်ကျား၊မ ေရးရာ ကိ# ပိ#မိ#ထည့သ်ငွး် ေဆာငရွ်ကေ်ရးတိ# ့ ြဖစပ်ါသည။် 

ကျား၊မ ေရးရာ - အဂတလိိ8ကစ်ားမ: ဆက<်ယွခ်ျက ်

2ိ#ငင်တံကာ ဖံွa bဖိcးတိ#းတကမ်8 အဖဲွaများ၊ ဥပမာ - က#လသမဂ( 

မ)းယစေ်ဆးဝါး23င့ ် ြပစမ်8ဆိ#ငရ်ာ<ံ#းသည ် လွနခ်ဲေ့သာ ဆယစ်# 

23စက်စတင၍် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ဆိ#ငရ်ာ ေြဖY3ငး်ေဆာငရွ်က ်

မ823င့ ် စဥ်ဆကမ်ြပတဖံွ်a bဖိcးတိ#းတကမ်8 ပနး်တိ#င ် (၅) - ကျား၊မ 

တနး်တ)ညမီvေရး23င့ ် ပနး်တိ#င ် (၁၆) - bငမ်ိးချမ်းေရး၊ တရားမvတမ823င့ ် ေကာငး်မနွေ်သာ အငစ်တကီျpးY3ငး်များ 

ေပuေပါကေ်ရးအတကွ ် ၎ငး်၏ wကcိးပမ်းမ8များတငွ ် ကျား၊မ ေရးရာ ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားမ8 (စမံီချကေ်ရးဆွbဲပီး 

ေဆာငရွ်ကမ်8တိ#ငး်တငွ ်အမျိcးသားများ23င့ ်အမျိcးသမီးများအေပu သကေ်ရာကမ်8များကိ# ေဖာ်ထ#တသ်ည့ ်လ#ပ်ငနး် 

စ�) ကိ# စတငလ်#ပ်ေဆာငလ်ျကY်3ိပါသည။် ဤဆက2်ယွခ်ျကအ်ား ပိ#မိ#ေလလ့ာရန ် စတငေ်ဆာငရွ်ကေ်နbပီး၊ 

အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ် ကျား၊မ ေရးရာတိ#အ့kကားတငွ ် ထငY်3ားေသာ ဆက2်ယွမ်8များY3ိသည် ့ အေထာကအ်ထား 

များစာွ ေတွaလာရေkကာငး် သ#ေတသမီျားစာွက မီးေမာငး်ထိ#းြပkကပါသည။် 

 

 

 

 

 

ကျား၊မ တန်းတBညမီUမ> မVNိြခငး်ေ4ကာင့ ်

အမျိ(း သမီးများသည ် အဂတလိိ?ကစ်ားမ>၏ 

ဆိ?းကျိ(း များကိ? မမUတစွာ 

4က(ံေတွHေနပါသည။် 

 



ြမနမ်ာ&ိ(ငင်အံတွငး် ကျား၊မ ေရးရာ &4င့ ်အဂတိလိ(က်စားမ9ဆိ(ငရ်ာ အကျ;းချ=ပ်?4ငး်လငး်ချက် 10 

ပံ, - ၁။ ကျား၊မ ေရးရာ - အဂတလိိ,ကစ်ားမ9 ဆက8်ယွခ်ျက ် 

 

 ကျား၊မ ေရးရာ23င့ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8တိ# ့kကားတငွ ် ထငY်3ားbပီး အေရးwကးီေသာ ဆကစ်ပ်မ8များY3ိေနေkကာငး် 

သကေ်သများ ပိ#မိ#ေတွa Y3ိလာသညဟ်# သ#ေတသမီျားက မီးေမာငး်ထိ#းြပေနkကပါသည။်3 အကျယြ်ပန ့ဆ်ံ#း အဆင့၌် 

ကျား၊မ တနး်တ)ညမီvမ8 မY3ိြခငး်ေkကာင့ ် အမျိcးသမီးများသည ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏ ဆိ#းကျိcးများကိ# မမvတစာွ 

kကcံေတွaေနရေkကာငး်၊ အထ)းသြဖင့ ်မြဖစမ်ေနလိ#အပ်ေသာ အများြပညသ်)ဆိ#ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်8များ သံ#းစွ2ဲိ#ငမ်823င့ ်

အများြပညသ်)ဆိ#ငရ်ာ ဆံ#းြဖတခ်ျကမ်ျား ချမ3တရ်ာတငွ ်ပါဝင2်ိ#ငမ်8တိ#တ့ငွြ်ဖစေ်kကာငး် သ#ေသသမီျားက ေတွa Y3ိခဲ ့

kကပါသည။် ယငး်သိ# ့ြဖစရ်သည့ ် အေkကာငး်ရငး်များစာွ (ပညာေရး23င့ ် ဝငေ်ငအွဆင့အ်တနး်တိ#2့ 3င့ ် ဆကစ်ပ်ေန 

သည)် ကိ# သ#ေတသမီျားက ေဖာ်ထ#တေ်တွa Y3ိခဲပ့ါသည။် ဥပမာ - တစက်မ£ာလံ#းအတိ#ငး်အတာြဖင့ ်အမျိcးသမီးများ 

၏ စာတတေ်ြမာကမ်828နး်23င့ ်ပညာေရးနမိ့်ကျသြဖင့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ်သကဆ်ိ#ငသ်ည့ဥ်ပေဒများ23င့ ်ထိ#ဥပေဒ 

 
3UNDP "/င့ ်UNIFEM. (၂၀၁၅). အဂတလိိEကစ်ားမF၊ တာဝနယ်kမFတာဝနခ်မံF"/င့ ်ကျား၊မ ေရးရာ- ချိတဆ်ကမ်FကိE သေဘာေပါကန်ားလညြ်ခငး် (Corruption, 

Accountability and Gender: Understanding the Connection) https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-

empowerment/corruption-accountability-and-gender-understanding-the-connection.html မ/ ရ.ယkပါသည။် SIDA. (၂၀၁၅)၊ ကျား၊မ 

ေရးရာ"/င့ ်အဂတလိိEကစ်ားမF (Gender and Corruption). https://www.sida.se/contentassets/165672c0e28845f79c8a803382e32270/gender-

and-corruption.pdf မ/ ရယkပါသည။် 
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ကိ# မညသ်ိ# ့ အသံ#းြပc2ိ#ငေ်kကာငး်အေပu သြိမငမ်8နညး်ပါးbပီး၊ လာဘေ်ပးရမ8များ ပိ#မိ#kကcံေတွaရပါသည။်  ကျား၊မ 

တနး်တ)ညမီvမ8မY3ိြခငး်ဆိ#သညမ်3ာ ကစိhရပ်များ၌ အာဏာအလဲွသံ#းစားြပcမ8များကိ# သတငး်ပိ#တ့ိ#ငk်ကားရန2်3င့ ်တိ#င ်

kကားမ8များအား စ#စညး်တငြ်ပ2ိ#ငရ်နအ်တကွ ် အမျိcးသမီးများတငွ ် 2ိ#ငင်ေံရး23င့စ်းီပာွးေရးအရ အရငး်အြမစမ်ျား 

မY3ိြခငး်ကိ# ရည�်�နး်ပါသည။်4 

ြမနမ်ာယ့ဥ်ေကျးမ8အရ အမ်ိေထာငစ်#များအတငွး် ကျား၊မ တာဝနြ်ဖစသ်ညဟ်# အလ#ပ်တာဝနခ်ွေဲဝြခငး်သည ်

ကျား၊မ တနး်တ)ညမီvမ8မY3ိြခငး်၏ အြခားေသာ<8ေထာင့တ်စရ်ပ်ြဖစb်ပီး၊ ကေလးများ၊ သကw်ကးီရွယအ်ိ#များ23င့ ်

မသနစ်မ်ွးေသာမိသားစ#ဝငမ်ျားကိ# ေစာင့ေ်Y3ာကသ်)များြဖစေ်သာ အမျိcးသမီးများအတကွ ် ထခိိ#ကန်စန်ာလွယ ်

သည့ ် အလ�ာတစခ်#ကိ# ထပ်ပိ#းေပးြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည။် ထိ#သိ# ့ ကျား၊မ အလ#ပ်တာဝနခ်ွြဲခားမ8၏ ရလဒအ်ေနြဖင့ ်

အမျိcးသမီးများသည ်ကျနး်မာေရး23င့ ်ပညာေရးကဲသ့ိ# ့ အများြပညသ်)ဆိ#ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်8များ23င့ ် မkကာခဏပိ#မိ#၍ 

ပတသ်ကk်ကရသည။် ထိ#ဝနေ်ဆာငမ်8များကိ# မkကာခဏသံ#းစွြဲခငး်ြဖင့ ် ဝနေ်ဆာငမ်8ေပးသည့ ် ေနရာများတငွ ်

အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ေkကာင့ ်ထခိိ#ကန်စန်ာမ8ကိ# ပိ#မိ#kကcံေတွaရသည။်5 ထိ# ့ြပင ်လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တမ်8 - ဝန ်

ေဆာငမ်8များရယ)ရန ် အလိ#င့3ာ အလဲအလ3ယအ်ေနြဖင့ ် နစန်ာသ)များအား လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာအခငွ့ေ်ကာငး်ယ)မ8ကိ# 

အဓမ¤လကခ်ေံစြခငး်သည ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏ သးီြခားပံ#စတံစမ်ျိcးြဖစb်ပီး အမျိcးသမီးများအေပu မမvတစာွ 

သကေ်ရာကမ်8Y3ိေစသည။်6 လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တမ်8သည ်နစန်ာသ)များအား သသိာစာွ ထခိိ#ကန်စန်ာေစbပီး 

သတငး်မပိ#2့ိ#ငေ်ြခ များလွနး်သည့အ်တကွ ်အထ)းသတြိပcရမည့ ်ကစိhရပ်ြဖစသ်ည။်  

 

 
4Branisa, B., Ziegler, M. (၂၀၁၁). ကျား၊မ ေရးရာ"/င့ ်အဂတလိိEကစ်ားမFအ�ကား ဆက"်ယွမ်FကိE ြပနလ်ညစ်စေ်ဆးြခငး် - လkမFေရးအသငး်အဖွဲOများ၏ အခနး် 

က� (Reexamining the link between gender and corruption: The role of social institutions). https:// 

www.econstor.eu/bitstream/10419/48324/1/15_branisa.pdf မ/ ရယkပါသည။် 
5SIDA. (၂၀၁၅). ကျား၊မ ေရးရာ"/င့ ် အဂတလိိEကစ်ားမF (Gender and Corruption). https://www.sida.se/contentassets/165672c0e2884 

5f79c8a803382e32270/ gender-and-corruption.pdf မ/ ရယkပါသည။် Rheinbay, J. "/င့ ် Chêne, M. (၂၀၁၆). အမျိLးသမီးများအား အေြဖ၏ 

အစတိအ်ပိEငး်အြဖစ ်-အဂတလိိEကစ်ားမFကိE ကျား၊မ ေရးရာမ/ ချညး်ကပ်နညး် (Women as Part of the Solution: A Gendered Approach to Anti-

corruption). https://knowledgehub.transparency.org/guide/guide-3/4438 မ/ ရယkပါသည။် 
6Rheinbay, J. "/င့ ် Chêne, M. (၂၀၁၆). အမျိLးသမီးများအား အေြဖ၏ အစတိအ်ပိEငး်အြဖစ ် -အဂတလိိEကစ်ားမFကိE ကျား၊မ ေရးရာမ/ ချညး်ကပ်နညး် 

(Women as Part of the Solution: A Gendered Approach to Anti-corruption). https://knowledgehub.transparency.org/guide/guide-

3/4438 မ/ ရယkပါသည။် 
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နညး်နာနိသယျ 

ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်ကျား၊မ ေရးရာ - အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 ဆက ်

2ယွမ်8ကိ# ေဖာ်ထ#တရ်န ် က#လသမဂ( မ)းယစေ်ဆးဝါး23င့ ်

ြပစမ်8ဆိ#ငရ်ာ<ံ#းသည ်ဦးတညအ်#ပ်စ# ေဆးွေ2းွပွဲ ၁၅ ခ# အား 

2ိ#ငင်၏ံေဒသ၊ လ)မျိcး23င့ ်လ)မ8စးီပာွးေရးဆိ#ငရ်ာ အေြခအေန 

များ အနးီစပ်ဆံ#း ထငဟ်ပ်ေစရနအ်တကွ ်မ2�ေလးတငွ ်(၃) 

ခ#၊ ေညာငေ်ရ�တငွ ် (၂) ခ#၊ ေတာငw်ကးီ တငွ ် (၄) ခ#23င့ ်

ရနက်#နတ်ငွ ်(၆) ခ# ြပcလ#ပ်ခဲသ့ည။် တစ2်ိ#ငင်လံံ#း အေန ြဖင့ ်

စစတ်မ်းတငွ ်စ#စ#ေပါငး်ပါဝငသ်) (၁၆၆) ဦး (ကျား ၉၂ 23င့ ်မ 

၇၄) ပါဝငခ်ဲb့ပီး   အဖဲွaတစဖဲွ်aစတီိ#ငး်တငွ ်လ) ၆ ေယာက ်မ3 ၁၉ 

ေယာက ် အထ ိ ကျပနး်ေရွးချယထ်ားသ)များ ပါဝငပ်ါသည။် 

ဤအစရီငခ်စံာတငွ ် အဓိကသံ#းသပ်ေလလ့ာမ8သည ် ဦး 

တညအ်#ပ်စ# ေဆးွေ2းွပွဲများတငွ ် ပါဝငသ်)များ၏ တ)ညေီသာအြမငမ်ျား23င့ ် ထပ်တလလဲေဲြပာkကားချကတ်ိ#က့ိ# 

အေြခခထံားသည့အ်တကွ ် အထငY်3ားဆံ#းြဖစသ်ည့ ် သေဘာတ)ညခီျကမ်ျား (သိ# ့) အြမငမ်ျားအြဖစ ် <8ြမင2်ိ#ငပ်ါ 

သည။် ထိ#အ့ြပင ် က)ညေီဆာငရွ်ကသ်)များ23င့ ် က#လသမဂ( မ)းယစေ်ဆးဝါး23င့ ် ြပစမ်8ဆိ#ငရ်ာ<ံ#း ေလလ့ာ ဆနး်စစ ်

ေရးမ§းများ၏ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးမ8တိ#မ့3 ရလဒလ်ညး် ြဖစပ်ါသည။် 

ေဆးွေ2းွမည့ ် ေခါငး်စဥ်များ၏ ထYိ3လွယမ်8ကိ# စဥ်းစားbပီး ပါဝငသ်)များ လွတလွ်တလ်ပ်လပ် စကားေြပာဆိ#2ိ#င ်

မည့ ်လံ#ြခcံေသာေနရာြဖစေ်စရန ်ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွပွဲများကိ# အမျိcးသမီးများ23င့ ်အမျိcးသားများ သးီြခားစ ီခွ ဲ

ထားbပီး၊ တစဖဲွ်aစတီိ#ငး်တငွလ်ညး် ယံ#kကညက်ိ#းကယွသ်ည့ဘ်ာသာ၊ လ)မ8စးီပာွးေရးေနာကခ် ံ (သိ# ့) လ)မျိcးတ)ညသီ) 

များသာ ထည့ထ်ားပါသည။် ထိ#သိ# ့ ြပcလ#ပ်ြခငး်မ3ာ အဆိ#ပါေဆးွေ2းွမ8များ ြပcလ#ပ်ေနစဥ် kသဇာလ�မ်းမိ#းခရံ၍ လ)မ8 

ေရးဆိ#ငရ်ာ ဖိအားများေkကာင် ့ပါဝငသ်)များ၏ ခစံားမ8များ (သိ# ့) အေတးွများအားလံ#းကိ# ထ#တေ်ဖာ်ေြပာkကားြခငး် 

မြပc2ိ#ငမ်ညက်ိ# သတြိပcရန ်အေရးwကးီေသာေkကာင့ ်ြဖစပ်ါသည။် 
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ေြမပံ? - ၁။ FDGs ြပ(လ?ပ်ခ့ဲေသာ ေနရာများ 

 

မတ)ကွြဲပား၍ ကိ#ယစ်ားြပcေသာ ထငြ်မငခ်ျကမ်ျားစာွရY3ိရန ်wကcိးပမ်းမ8ေနာကတ်စခ်#မ3ာ က#လသမဂ( မ)းယစေ်ဆး 

ဝါး23င့ ် ြပစမ်8ဆိ#ငရ်ာ<ံ#းသည ် ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွပွဲများတငွ ် ပါဝငသ်)များကိ# အသကပိ်#ငး်ြခားအလိ#က ် (ပံ# - ၃ 

တငွ ်kကည့ပ်ါ) 23င့ ်အမ်ိေထာငေ်ရး အေြခအေနအလိ#က ်(ပံ# - ၄ တငွ ်kကညပ်ါ) ေရွးချယ ်သတမ်3တခ်ဲပ့ါသည။် 
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ပံ? - ၃ ပါဝငသ်Bများ၏ အသက ်                                   ပံ? - ၄ ပါဝငသ်Bများ၏ အမ်ိေထာငေ်ရးအေြခအေန 

 

ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွမ8များကိ# ြမနမ်ာဘာသာြဖင့ြ်ပcလ#ပ်bပီး ြမနမ်ာဘာသာမ3 အဂ̈လိပ်ဘာသာသိ# ့ ဘာသာ ြပန ်

ဆိ#မ8လညး် စစီဥ်ထားY3ိခဲပ့ါသည။် ြမနမ်ာဘာသာစကားကိ# နားမလညပ်ါက Y3မ်း23င့ ် ပအိ#ဘ့ာသာစကားများသိ# ့ 

ဘာသာြပနဆ်ိ#ေပးမ8လညး် စစီဥ်ထားခဲသ့ြဖင့ ် ရလဒအ်ေနြဖင့ ် ဘာသာြပနဆ်ိ#မ8ေပးရန ် ေတာငး်ခမံ823စw်ကမ်ိအား 

စစီဥ်ေပး2ိ#ငခ်ဲပ့ါသည။်  

ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွမ8များအပါအဝင ် မညသ်ည့ ် လ)ထ#အြမငသ်#ေတသနမဆိ# ေဆးွေ2းွလ#ပ်ေဆာငေ်နသည့ ်

အချိနတ်ငွY်3ိေနေသာ လvပ်တြပကထ်ငြ်မငခ်ျကသ်ာြဖစေ်kကာငး် မ3တသ်ားထားသင့ပ်ါသည။် အများြပညသ်)၏ 

ထငြ်မငခ်ျကမ်ျားသည ် ေြပာငး်လဲ2ိ#ငb်ပီး အbမဲေြပာငး်လဲေနသြဖင့ ် ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွမ8များ၏ ရလဒြ်ဖစ ်

ေသာ ဤသ#ေတသနအား ၂၀၁၉ ခ#23စ ် ဇ)လိ#ငလ် ၃၀ ရကေ်နမ့3 စကတ်ငဘ်ာလ ၅ ရကအ်ထ ိ ကာလအတကွ ်

တကိျေသာထငြ်မငခ်ျကမ်ျားအား ေြပာkကားမ8ဟ# မ3တယ်)ပါသည။် ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွမ8များ ြပcလ#ပ်ြခငး်သည ်

အေkကာငး်အရာအလိ#က ် လ)ထ#၏ ေယဘ)ယျလကခ်ထံားေသာ အြမငမ်ျား23င့ ် ခယံ)ချကမ်ျားကိ# ပိ#၍နားလည ်

သေဘာေပါက2်ိ#ငရ်နအ်တကွ ် အဖိ#းတနေ်သာ သ#ေတသနနညး်လမ်းတစခ်# ြဖစေ်သာ်လညး် ဦးတညအ်#ပ်စ# ေဆးွ 

ေ2းွမ8များတငွ ်ပါဝငသ်)ဦးေရ  အလွနန်ညး်ပါးbပီး၊ စာရငး်အငး်အရ လ)ဦးေရများစာွကိ# ကိ#ယစ်ားြပcမ8 မY3ိ2ိ#ငေ်ပ။ 

ထိ#ေ့kကာင့ ် ဤသ#ေတသန၏ ဦးတညခ်ျကမ်3ာ ပါဝငသ်)များ၏ ထငြ်မငခ်ျကမ်ျားတငွ ် မသသိာေသာ ကွြဲပားချက ်

များကိ# wကcိးပမ်းေဖာ်ထ#တြ်ခငး်ြဖင့ ် ပါဝငသ်)များ၏ အြမငမ်ျား23င့ ် ခယံ)ချကမ်ျားကိ# နားလညသ်ေဘာေပါကရ်န ်

သာြဖစb်ပီး အတအိကျတိ#ငး်တာြခငး်မျိcး မဟ#တေ်ပ။ 
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ြမန်မာ<ိ8ငင်တံငွ ်ကျား၊မ ေရးရာ <Dင့ ်အဂတလိိ8ကစ်ားမ: 

ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွမ8 ၁၅ ခ#မ3 ေကာကယ်)ရY3ိေသာ 

အချကအ်လကမ်ျားအရ အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ် ြမနမ်ာ 

2ိ#ငင်တံငွ ် ကျား၊မ ေပuလိ#က၍် သကေ်ရာကမ်8Y3ိေkကာငး်၊ 

သိ#ေ့သာ် ၎ငး်တိ#အ့kကား ဆကစ်ပ်မ823င့ ် ထငြ်မငခ်ျကမ်ျား 

အား တငြ်ပချကမ်ျားအရ ေဆးွေ2းွသည့အ်ဖဲွaများအkကား 

တငွ ်ကွြဲပားချကမ်ျားY3ိသညက်ိ# ေတွa Y3ိခဲရ့ပါသည။် ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ်ကျား၊မ တနး်တ)မည ီ

မvမ8ကိ# တညတ်ံေ့စbပီး၊ ယငး်မ3ာ တိ#ငး်ရငး်သားေဒသများ23င့ ် မျိcး2ယွစ်#များတငွလ်ညး် အလားတ)ပငြ်ဖစေ်kကာငး် 

ေဆးွေ2းွသည့အ်ဖဲွaအများစ#က တငြ်ပခဲပ့ါသည။် အထ)းသြဖင့ ် အများြပညသ်)ဆိ#ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်8များကိ# အမျိcး 

သမီးများ သံ#းစွ2ဲိ#ငမ်8ကိ# တားဆးီြခငး်မ3လဲွbပီး၊ ေဆးွေ2းွမ8များတငွပ်ါဝငသ်ည့ ်အမျိcးသမီးအများစ#က ေထာကြ်ပခဲ ့

သညမ်3ာ အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ် ေငေွkကးေပး<ံ#သာမက အချိcaကစိhရပ်များတငွ ် လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာအြမတထ်#တမ်8 

ပံ#စြံဖင့Y်3ိေနေkကာငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်8များကိ# အချိနမီ်ရY3ိရန ် ေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ ် အတံ#အ့လ3ည့အ်ေနြဖင့ ် အဂတ ိ

လိ#ကစ်ားသည့ ် အရာY3ိများ (သိ# ့) ဝနေ်ဆာငမ်8ေပးသ)များက လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ ေတာငး်ခမံ8များY3ိေkကာငး် တငြ်ပခဲ ့

kကပါသည။် အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ်ကျား၊မ အေြခြပc အkကမ်းဖကမ်8တိ#အ့kကား တိ#က<ိ်#ကဆ်ကစ်ပ်မ8သည ်အလနွ ်

ပငစ်ိ#းရိမ်ဖွယရ်ာY3ိbပီး၊ သ#ေတသန23င့ ် ေဆးွေ2းွမ8များ ထပ်မံြပcလ#ပ်ရနလိ်#အပ်bပီး၊ ထိ#သိ# ့ြပcလ#ပ်ြခငး်ြဖင့ ် မkကာမီ 

ကာလတငွ ်အဓိပ�ါယြ်ပည့ဝ်စာွ ေြဖY3ငး်2ိ#ငပ်ါလိမ့်မည။် 

ထိ#အ့ြပင ်ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်ယဥ်ေကျးမ8ဆိ#ငရ်ာစ2ံ8နး်များသည ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ်ကျား၊မ တနး်တ)မညမီvမ8 23စခ်# 

လံ#းအေပu နက<်8 ိငး်စာွ လ�မ်းမိ#းလျကY်3ိေkကာငး်23င့ ် ေခါငး်စဥ်23စခ်#kကားတငွ ် အြပနအ်လ3န ် ဆကစ်ပ်မ8Y3ိေkကာငး် 

ကိ#လညး် ေြဖဆိ#မ8အားလံ#းက မီးေမာငး်ထိ#းြပခဲသ့ည။် ပါဝငသ်ည့ ်အမျိcးသမီး23င့ ်အမျိcးသားများက အေလးထား 

တငြ်ပခဲသ့ညမ်3ာ အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ် အြဖစမ်ျားbပီး၊ မkကာခဏဆိ#သလိ# လာဘေ်ပးရမ8သည ် အေလအ့ထ 

ြဖစလ်ာကာ၊ ပညာေရး23င့ ် ကျနး်မာေရးကဲသ့ိ# ့ ဝနေ်ဆာငမ်8များ သံ#းစွရဲန ် သတမ်3တခ်ျကတ်စခ်#အြဖစ ် အ<ိ#းစွလဲာ 

ေkကာငး် ပါဝငသ်ည့ ်အမျိcးသမီးများ23င့ ်အမျိcးသားများက အေလးထား ေြပာခဲk့ကပါသည။်  

 

ြမန်မာMိ?ငင်၏ံ ယဥေ်ကျးမ>ဆိ?ငရ်ာ စMံ>န်းများ 

သည ်အဂတလိိ?ကစ်ားမ>MNင့ ်ကျား၊မ တန်းတB 

မညမီUမ> MNစခ်?လံ?းအေပT နကV်Nိငး်စွာ 

လaမ်းမိ?းလျက ်VNိသည။် 
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ကျား၊မ ေရးရာသည ် လ)အ့ဖဲွaအစညး်၏ ေမvာ်လင့ခ်ျက ်

များ23င့ ်လ)မ8ေရးဆိ#ငရ်ာ အခနး်က©များအေပu လ�မ်းမိ#းမ8Y3ိေkကာငး် ပါဝငသ်)များက ေဆးွေ2းွkကသည။် ကျား၊မ 

ေရးရာ23င့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8တိ#အ့kကား ဆက2်ယွမ်8အချိcaအား ေဆးွေ2းွမ8တငွ ်ပါဝငသ်)များက လွတလ်ပ်စာွ ေဆးွ 

ေ2းွခဲk့ကbပီး၊ အဆိ#ပါချိတဆ်ကမ်8များကိ# က)ညေီဆာငရွ်ကသ်)များက ဆကလ်ကေ်ဖာ်ထ#တခ်ဲk့ကသည။် ကစိhရပ် 

23စခ်#အkကား ဆက2်ယွမ်8သည ်ပါဝငေ်ဆးွေ2းွသ)အများစ#အတကွ ်ယခငက် သသိာထငY်3ားမ8မY3ိခဲေ့သာ်လညး် က) 

ညေီဆာငရွ်ကသ်)များ၏ က)ညလီမ်း��နမ်8ြဖင့ ် ကျား၊မ ေရးရာ23င့ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8တိ#အ့kကား ဆကစ်ပ်မ8များ 

အား ေY3 aတနး်တငေ်ဆးွေ2းွခဲb့ပီး၊ ထိ#ြပဿနာများY3ိေနkကာငး်23င့ ်ကျား၊မ ြဖစတ်ညမ်8ေပu မ)တည၍် အဂတလိိ#က ်

စားြခငး်သည ်အမျိcးသားများထကပိ်#၍ အမျိcးသမီးများအေပu မkကာခဏ<ိ#ကခ်တမ်8Y3ိbပီး၊ ထခိိ#ကခ်စံားရေစသည ်

ဟ# ပါဝငသ်)အားလံ#းက ေဆးွေ2းွသေဘာတ)ခဲk့ကသည။် 

 

အဂတလိိ?ကစ်ားမ>သည ်အမျိ(းသမီးများအတကွ ်ဝန်ေဆာငမ်>ရယBရန် အတားအဆးီတစခ်?ြဖစသ်ည ်

ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်ေကျာငး်များ23င့ ်ေဆး<ံ#များ သံ#းစွြဲခငး်၊ ေဆာကလ်#ပ်ေရး ပါမစရ်ယ)ြခငး် (သိ# ့) ID ကဒတ်စခ်# ရယ) 

ြခငး်စသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်8အားလံ#းတငွ ်စနစတ်ကျ လာဘေ်ပးမ8 ြပcလ#ပ်ေနေkကာငး် ေြပာဆိ#ခဲk့ကသည။် အဆိ#ပါ ဝန ်

ေဆာငမ်8များအား ေဆးွေ2းွပွဲများတငွ ် ပါဝငသ်)များက ပိ#မိ#ကျယြ်ပန်သ့ည့ ် အေြခအေနအေkကာငး်အရာအြဖစ ်

တငြ်ပခဲk့ကေသာ်လညး် ြပညသ်)ဝ့နထ်မ်းများ23င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်8ေပးသ)များကမ) အပိ#ေပးေငမွျားကိ# ေမvာ်လင့သ်ညမ်3ာ 

အကျင့က်ဲသ့ိ# ့ြဖစလ်ာbပီး ယငး်အား မvတမ8Y3ိသည ်(သိ# ့) ဝနေ်ဆာငမ်8၏ တနဖိ်#းအမ3နြ်ဖစသ်ညဟ်# ထငြ်မငလ်ာkက 

သည။် 

“ဒေီခတမ်Nာ အစိ?းရဝန်ထမ်းေတကွ လာဘ ်

တိ?ကcိ်?ကမ်ေတာငး်4ကဘBး၊ သBတိ?က့ိ? လBေတကွ 

ပိ?ကဆ်ေံပး4ကတာ -ေငပွမာဏကေတာ့ သBတိ?ရဲ့ ့ ရာထBး 

အေပTမNာ မBတညတ်ယ ်- ဘာေ4ကာင့လ်ဆဲိ?ရင ်သBတိ?က့ိ? 

ပိ?ကဆ်မံေပးလUင ်အလ?ပ်လ?ပ်တာေMNးတယ”် 

ပါဝငသ်Bအမျိ(းသား - ဩဂ?တလ် ၉ ရက ်
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“အဂတလိိ?ကစ်ားမ>MNင့ပ်တသ်ကg်ပီး အhကးီမားဆံ?း ြပဿနာေတကွ ဆရာဝန်ေတMွNင့ ်လဝကcံ?း ြဖစတ်ယ။်”  

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - စကတ်ငဘ်ာ ၂ 

ကျား၊မ အေြခြပc လ#ပ်ငနး်တာဝနခ်ွေဲဝမ8သည ်2ိ#ငင်၊ံ ေဒသအလိ#က2်3င့ ်ေဒသ2�ရ ဓေလထ့ံ#းတမ်းများတငွ ်အြမစ ်

တယွေ်နbပီး ြမနမ်ာ2ိ#ငင်Yံ3ိ အမ်ိေထာငစ်#အများစ#တငွ ်တညY်3ိေနသည။် ရလဒအ်ားြဖင့ ်အမျိcးသမီးများသည ်အမ်ိမ8 

ကစိhများ၊ လာဘေ်ပးလာဘယ်)မ8 အများဆံ#းြဖစ2်ိ#ငေ်ြခY3ိသည့ ်အချိcaအလ#ပ်များ၊ ဥပမာ- ကေလးများ ေကျာငး်အပ် 

ြခငး်23င့ ်မိသားစ#ဝငမ်ျားကိ# ေဆး<ံ#တငွေ်စာင့ေ်Y3ာကရ်ြခငး် အပါအဝင ်ေစာင့ေ်Y3ာကမ်8ဆိ#ငရ်ာ အလ#ပ်များအတကွ ်

တာဝနယ်)kကရသည။်  

“အမ်ိမ>ကစိjဟာ အမျိ(းသမီးေတ ွအတကွပဲ် ြဖစတ်ယ။် ဒါေပမယ့ ်သBတိ?ဟ့ာ လယလ်?ပ်ငန်းလိ?မျိ(း အြခားအလ?ပ် 

ေတမွNာလညး် ပါဝငM်ိ?ငတ်ယ။် အချိ(Hနယပ်ယေ်တ ွဥပမာ- ကျန်းမာေရးကLMNင့ ်ပညာေရးကLမNာဆိ?ရငလ်ညး် 

ဆရာမေတအွြဖစ ်အမျိ(းသမီးဝန်ထမ်းရဲ ့ ပါဝငမ်> ပိ?များတယ။်” 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - စကတ်ငဘ်ာ ၉ 

“ကျား၊မ တန်းတBမညမီUမ>ဟာ အမျိ(းသမီးေတကွ အမျိ(းသားေတရဲွေ့နာကမ်Nာပဲေနရတဲ ့ဓေလထ့ံ?းတမ်းရဲ ့ 

တစစ်တိတ်စပိ်?ငး်ြဖစတ်ယ။် သBတိ?ဟ့ာ ဘာဆံ?းြဖတခ်ျကမ်N မချMိ?ငဘ် ဲအမျိ(းသားေတကွသာ ဆံ?းြဖတေ်တ ွ

ချ4ကတယ။်” 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - စကတ်ငဘ်ာလ ၂ ရက ်

ထိ#သိ# ့ ကျား၊မ က©များ၏ ရလဒအ်ေနြဖင့ ်အမျိcးသမီးများသည ်အချိcaေသာက©များတငွ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ကိ# 

မkကာခဏ ပိ#၍ထေိတွa 2ိ#ငေ်ြခY3ိသည။် အမျိcးသမီးများသည ်ပညာေရး23င့ ်ကျနး်မာေရးက©များတငွ ်လာဘေ်ပး 

ရန ်ဖိအားေပးမ8များ မkကာခဏရငဆ်ိ#ငရ်ေkကာငး် ပါဝငသ်)များက ေြပာkကားခဲပ့ါသည။် 
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ပညာေရး 

ပညာေရးဆိ#ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်8များတငွ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8Y3ိေနြခငး်သည ် တစက်မ£ာလံ#းတငွ ် လ)တိ#ငး် ပညာသင ်

ယ)ခငွ့Y်3ိေရး၏ အထငY်3ားဆံ#း အတားအဆးီများမ3 တစခ်#ြဖစသ်ကဲသ့ိ# ့7 ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွမ8များအတငွး် 

ကျား၊မ အေပuမ)တည၍် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏ အများဆံ#းေဆးွေ2းွkကသည့ ် ဥပမာများထမဲ3 တစခ်#လညး် ြဖစပ်ါ 

သည။် ဆရာ၊ ဆရာမများက ကေလးေကျာငး်လခ အပိ#ေတာငး်kက မညဟ်# လ)တိ#ငး်က ေမvာ်လင့ထ်ားbပီး ြဖစ ်

ေkကာငး် ပါဝငေ်ဆးွေ2းွသ)များသည ်လွတလ်ပ်စာွ23င့ ်ထပ်တလလဲေဲြပာဆိ#kကသည။် မ)ဝါဒအရ ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်

မ)လတနး်ပညာေရးသည ်အခမဲြ့ဖစသ်ည။် သိ#ေ့သာ် လာဘေ်တာငး်၍ ေပးရမ8၊ ေကျာငး်လခများ23င့ ်ေကျာငး်ဝတစ်ံ# 

များအတကွ ်က#နက်ျစရိတမ်ျားေkကာင့ ်ေငကွ#နက်ျမ8Y3ိလာသည။် လာဘေ်တာငး်မ8များသည ်တရားမဝငေ်kကာငး် 

သေိသာ်လညး် ေငေွပးမ8များကိ# ေယဘ#ယျအားြဖင့ ် ေမvာ်လင့b်ပီးသား ြဖစသ်ညဟ်# ကေလးများအား ေကျာငး် 

များစာွ (ေကျာငး်အများဆံ#း မဟ#တေ်သာ်လညး်) သိ# ့ ေစလ�တ ်ေနkကသ)များက ေြပာြပkကသည။် 

 “အဂတလိိ?ကစ်ားမ>ဟာ ေကျာငး်ေတမွNာ 

ပံ?မNန်လိ?ပဲြဖစတ်ယ။် မိဘေတကွ ေကျာငး်လခ 

မြဖစမ်ေန အhကမ်ိhကမ်ိ ေပးရတယ ်- တကယလ်ိ? ့ 

ေကျာငး်လခအတကွ ်

ေတာငး်တဲပိ့?ကဆ်ကံိ?မေပးလUင ်

ကေလးအမNတေ်တ ွနညး်လမ့်ိမယ”် 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - ဇBလိ?င ်၃၁ ရက ်

“ေကျာငး်မNာ မိဘဆရာအသငး်အစညး်အေဝးေတကွိ? တကတ်ဲသ့Bေတဆွိ?ရင ်ခဏခဏပဲြဖစတ်ယ၊် 

အစညး်အေဝးကိ? အမျိ(းသမီးေတ ွတကတ်ာဆိ?ရင ်ဆရာေတကွ လတွလ်တွလ်ပ်လပ် ေဆးွေMးွgပီး၊ 

ပိ?gပီးအလယွတ်ကB လာဘေ်တာငး်4ကတယ။် တကယလ်ိ? ့ အမျိ(းသားေတ ွသာွးတာဆိ?ရင ်ဆရာေတ ွ

လာဘေ်တာငး်တာ ပိ?gပီးနညး်တယ”် 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - စကတ်ငဘ်ာလ ၅ ရက ်

 
7အြပညြ်ပညဆ်ိEငရ်ာ ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမFအဖွဲO (၂၀၁၃) ကမ�ာအ့ဂတလိိEကစ်ားမFအစရီငခ်စံာ - ပညာေရး (Transparency International. (2013). Global 

Corruption Report: Education). https://web.edu.hku.hk/f/acadstaff/376/Global%20Corruption%20Report%3A%20Education.pdf မ/ ရယk 

ပါသည။် 



ြမနမ်ာ&ိ(ငင်အံတွငး် ကျား၊မ ေရးရာ &4င့ ်အဂတိလိ(က်စားမ9ဆိ(ငရ်ာ အကျ;းချ=ပ်?4ငး်လငး်ချက် 19 

အထ)းသြဖင့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ်ေကျာငး်23င့ ် ပညာေရးဆိ#ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်8များ ရယ)သည့အ်ခါတငွ ်အမျိcး 

သမီးများအေပu ပိ#မိ#သကေ်ရာကမ်8များ Y3ိပံ#ေပuသည။် ကျား၊မ အလ#ပ်တာဝနခ်ွေဲဝမ8များေkကာင့ ် ကေလးများ 

ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့အ်တကွ ်အမျိcးသမီးများက ပိ#၍တာဝနယ်)kကရသည။် ထိ#ေ့kကာင့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ23င့ ်ေကျာငး် 

အာဏာပိ#ငမ်ျား23င့ ်ထေိတွaဆကဆ်ရံသည့အ်ခါတငွ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ကိ# ရငဆ်ိ#င2်ိ#ငရ်ေြခ ပိ#များပါသည။် 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်VNာကမ်> 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Y3ာကမ်8တငွ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ် ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်8များအား သံ#းစွ2ဲိ#ငမ်823င့ ် ၎ငး်တိ# ့ 

၏ အရညအ်ေသးွတိ#အ့ေပu လ�မ်းမိ#းမ8Y3ိbပီး ထိ#ဝနေ်ဆာငမ်8များကိ# သံ#းစွမဲည့ ် ဝငေ်ငနွညး်သ)များအတကွ ် ဆိ#းရွား 

ေသာ အတားအဆးီြဖစေ်နလvင ်လ)အ့သကမ်ျား23င့ ်ေသဆံ#းမ8အေပu တိ#က<ိ်#ကလ်�မ်းမိ#း2ိ#ငသ်ည။်8 ဦးတညအ်#ပ်စ# 

ေဆးွေ2းွမ8များတငွ ် ပါဝငသ်)အများစ#က ၎ငး်တိ#သ့ည ် သင့ေ်တာ်သည့ ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Y3ာကမ်8ရY3ိရန ် လာဘ ်

ေပးခဲသ့ည့ ်အေတွaအkကcံများY3ိေkကာငး် ေဖာ်ြပခဲk့ကသည။်  

“ကျန်းမာေရးကLမNာ ပိ?ကဆ်ကံိ? hက(ိေပးဖိ?လ့ိ?တယ၊် အလဲိ?hက(ိမေပးရင ်ေဆးcံ?ထဝဲငလ်ိ?မ့ရဘBး၊ 

အေစာင့ေ်တနဲွ ့သန ့်VNငး်ေရးအမျိ(းသမီးေတ၊ွ သBနာြပ(ေတကွိ?လညး် ေပးရတယ၊် ဒါမN အစားအစာရMိ?ငတ်ယ။် 

ေဆးcံ?မNာ များများေပးေလ ဝန်ေဆာငမ်>ပိ?ေကာငး်ေလပဲ။ တကယလ်ိ? ့ ပိ?ကဆ်မံေပးရင ်ဝန်ေဆာငမ်>ေတ ွ

ညံ့တယ၊် ဆရာဝန်ေတနဲွ ့သBနာြပ(ေတကွလညး် ဂc?မစိ?က4်ကဘBး၊ ကnန်မတိ?က့ေလးေတကွိ?လညး် 

ဆိ?းဆိ?းရွားရွား ဆကဆ်4ံကတယ”် 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - စကတ်ငဘ်ာလ ၅ ရက ်

ကျား၊မ အ ေပuလိ#က၍် ြပcမ)ဆကဆ်ပံံ#သည ်ကျနး်မာေရးက©23င့ ်ထေိတွaဆကဆ်ရံသ)တိ#ငး်တငွ ်<ိ#ကခ်တမ်8 Y3ိပါ 

သည။် အမျိcးသမီးများသည ် ေယဘ#ယျအားြဖင့ ် ကေလးများ23င့ ် သကw်ကးီရွယအ်ိ# မိသားစ#ဝငမ်ျားကိ# အဓိက 

ေစာင့ေ်Y3ာကသ်)များြဖစသ်ြဖင့ ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Y3ာကမ်8ေပးသ)များထမံ3 လာဘေ်တာငး်မ8ကိ# အများဆံ#းkကcံ 

ေတွa kကရမညဟ်# ယ)ဆkကသည။် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Y3ာကမ်8များ ရယ)ရန ် wကcိးပမ်းချိနတ်ငွ ် လာဘေ်တာငး်ခမံ8 

Y3ိလိမ့်မညဟ်# ေမvာ်လင့ထ်ားြခငး် သည ် စတိဖိ်စးီမ8ြဖစေ်စသည့ ် အရာတစခ်#အြဖစ ် <8ြမငk်ကသည။် ထိ#ေ့kကာင့ ်

 
8Hussmann, K. (၂၀၁၁). ကျနး်မာေရးက�တငွ ် အဂတလိိEကစ်ားမFကိE ကိEငတ်ယွေ်ြဖ�/ငး်ြခငး် (Addressing Corruption in the Health Sector). 

https://www.cmi.no/publications/file/3934-addressing-corruption-in-the-health-sector.pdf မ/ ရယkပါသည။်  
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အမျိcးသမီးများ၏ စတိပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ ကျနး်မာေရးအေပu မမvတသည့ ်ဝနထ်#တဝ်နပိ်#းြဖစေ်စသကဲသ့ိ# ့၊ ဆရာဝန ်(သိ# ့) 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Y3ာကမ်8ေပးသ)ထသံိ# ့ ၎ငး်တိ#၏့ မိသားစ#ဝငမ်ျားကိ# ေခuေဆာငသ်ာွးရန ် အတားအဆးီ ြဖစေ်စ 

သည။် စတိဖိ်စးီမ)သည ် ဘ©ာေရးဆိ#ငရ်ာ အကန ့အ်သတမ်ျား၏ ရလဒတ်စခ်#အြဖစ၊် အထ)းသြဖင့ ် လာဘေ်င ွ

ပမာဏကိ# ေသချာမသYိ3ိမ8မ3စ၍ လာဘေ်ပးရနေ်တာငး်ခရံချိန ် စတိသ်ကေ်တာင့သ်ကသ်ာမY3ိသည့ ် အေြခအေန 

များအြဖစ ်<8ြမင2်ိ#ငပ်ါသည။် 

မြဖစမ်ေနလိ#အပ်ေသာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်8များ (ဥပမာ - ေဆးစစမ်8များ23င့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ#းမ8များ) တငွ ်

အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ်အဟန ့အ်တားတစခ်#ြဖစ2်ိ#ငb်ပီး၊ ြပညသ်)က့ျနး်မာေရးအား ထငY်3ားေသာ သက ်ေရာကမ်8 

ြဖစေ်စ2ိ#ငပ်ါသည။် ဆရာဝနမ်ျား23င့ ် ကျနး်မာေရးလ#ပ်သားများအေပu သသံယY3ိမ8များအား ဦးတညအ်#ပ် 

စ#ေဆးွေ2းွချကမ်ျား၌ kကားရြခငး်သည ် ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်8ေပးသ)များ၏ ေြဖာင့မ်တတ်ညk်ကညမ်8အေပu 

ယံ#kကညမ်8ကျဆငး်ေစသြဖင့ ် အထ)းသတြိပcရမည့ ် ကစိhရပ်တစခ်#လညး်ြဖစသ်ည။် ထိ# ့ြပင ် ၎ငး်တိ# ့ ရယ)သံ#းစွေဲန 

ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်8များ၏ အရညအ်ေသးွ၊  ေရာဂါစစေ်ဆးမ8အချိca၏ တကိျမ8တိ#2့ 3င့ပ်တသ်က၍် လ)နာများ၏ ထင ်

ြမငခ်ျကအ်ေပu  <ိ#ကခ်တမ်8Y3ိေစ2ိ#ငသ်ည။်  

ကေလးမီးဖွားေနစဥ်အတငွး် မိခင2်3င့ေ်မးွကငး်စကေလးငယ2်3စဦ်းစလံ#းအေပu ေဆးက#သသည့ ် ဝနေ်ဆာငမ်8များ 

ေပးရာတငွ ် အဂတလိိ#ကစ်ားရန ် ည¡2ိ8ငိး်မ8များY3ိခဲသ့ညဟ်# ပါဝငေ်ဆးွေ2းွသ) အမျိcးသမီးများက ေြပာkကားခဲk့က 

သည။် ဥပမာ - သန ့Y်3ငး်၍ သင့ေ်တာ်သည့ ်အေြခအေနတငွ ်ကေလးေမးွဖွားရန ်တစခ်ါတစရံ်တငွ ်လာဘေ်ပးရန ်

(ထိ#သိ#မ့ြပcလ#ပ်ရန ်  များစာွတားဆးီထားေသာ်လညး်) လိ#အပ်သည။် လာဘေ်ပးမ8များ23င့ ် ကေလးေမးွဖွားသည့ ်

“က?န်ေဈးM>န်းေတ ွမတBတာနဲပ့တသ်ကg်ပီး 

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ> မVNိပါ။ 

ကေလးေတအွတကွ ်ေဆးသာွးစစတ်ဲအ့ခါ 

ေဆးဝါးေဈးM>န်းေတ ွအရမ်းြမင့ေ်နတာ 

ေတွHရတယ ်- ဒါေ4ကာင့ ်ေဆးcံ?ေတကွိ? 

ယံ?4ကညမ်> မVNိဘBး” 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - စကတ်ငဘ်ာလ ၅ 

ရက ်
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အေတွaအkကcံအေသးစတိမ်ျားကိ# ဆကစ်ပ်kကည့2်ိ#ငသ်ကဲသ့ိ# ့ မီးဖွားခနး်အတငွး် မိသားစ#၀ငေ်ရာကခ်ငွ့ေ်ပးြခငး် 

ကဲသ့ိ# ့ “မြဖစမ်ေန မဟ#တေ်သာ” ဝနေ်ဆာငမ်8များအတကွ ်လာဘေ်ပးရြခငး်သည ်အေတာ်အတနြ်ဖစေ်လြ့ဖစထ် 

Y3ိသညဟ်# သတငး်ပိ#မ့8များY3ိသည။်  

“ဝန်ထမ်းက ကnန်မတိ?ဆ့ကီ ကေလးမီးဖွားဖိ? ့ပိ?ကဆ် ံ၁ ေသာငး်ေတာငး်တယ။် ပိ?ကဆ်မံေပးလညး်ရတယလ်ိ? ့ 

သBတိ?က့ ေြပာတယ၊် ဒါေပမယ့ ်ေမွးခန်းထကဲိ? ဝန်ထမ်းကလွgဲပီး ဘယသ်Bက့ိ?မN ဝငခွ်င့မ်ေပးဘBးတဲ၊့ တကယလ်ိ? ့ 

အမဲNာ ဘယသ်BမN မVNိရင ်မိခငနဲ်က့ေလးကိ? ဘယသ်Bေစာင့ေ်VNာကမ်Nာလ”ဲ 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - စကတ်ငဘ်ာလ ၈ ရက ်

ထိ# ့ြပင ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်8များ သံ#းစွ2ဲိ#ငမ်8တငွ ်ဘံ# ပါဝငမ်8 

(Intersectionality) အား စဥ်းစားရန ် အလွနအ်ေရးwကးီပါ 

သည။် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ်အမျိcးသမီးများအေပu ြပငး်ထန ်

စာွ <ိ#တခ်တမ်8Y3ိbပီး အထ)းသြဖင့ ် ဝငေ်ငနွညး်ပါးေသာ အမျိcး 

သမီးများ၊ လ)နညး်စ# တိ#ငး်ရငး်သားမျိcး2ယွစ်#များအေပu ထခိိ#က ်

နစန်ာ2ိ#ငေ်ြခ ပိ#များပါသည။် အမျိcးသမီးများသည ်လာဘမ်ေပး 

2ိ#ငပ်ါက ကျနး်မာေရးက#သမ8ေပးရန ် ြငငး်ဆိ#ြခငး်ခkံကရသည ်

(သိ# ့)  အမျိcးသမီးများသည ်မ)လ၀နေ်ဆာငခ်ကျသင့ေ်င ွ(လာဘ ်

မေပးခင ် ကျသင့ေ်င)ွ ကိ# အက#နအ်ကျခ2ံိ#ငသ်ညဆ်ိ#လvငပ်င ်

စခံျိနမ်မီသည့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Y3ာကမ်8ကိ#သာ ရY3ိkကပါသည။် 

ထိ#အ့ြပင ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Y3ာကမ်8စနစတ်ငွ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8အား သတငး်ေပးတိ#ငk်ကား2ိ#ငသ်ည့စ်နစ ် အ 

နညး်ငယသ်ာေတွa Y3ိေkကာငး်၊ ထိ#ေ့kကာင့ ် မြဖစမ်ေနလာဘေ်ပးရသည ် (သိ# ့) ဝနေ်ဆာငမ်8ေပးရန ် ြငငး်ဆနမ်8အား 

လကခ်ရံသညဟ်# ခစံားမိေkကာငး် ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွပွဲများတငွ ်ပါဝငသ်)များက ေဆးွေ2းွခဲk့ကသည။် မေကျ 

နပ်မ8များကိ#  မညသ်ိ#တ့ိ#ငk်ကားရမည ်မသေိသာေkကာင့ ် (သိ# ့) တိ#ငk်ကားသည့ ်စနစ၏် အကျိcးY3ိမ8အေပu သသံယ 

ဝငေ်kကာငး် ပါဝငေ်ဆးွေ2းွသ) အနညး်ငယက် ေြပာkကားခဲသ့ည။် 
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ကျား၊မ ပံ?စသံတွသ်ငွး်မ>များ အဆကမ်ြပတြ်ပ(လ?ပ်ေနမ>MNင့ ်အဂတလိိ?ကစ်ားမ> 

မ)လကပင ် တညY်3ိေနေသာ ကျား၊မ ပံ#စ ံ သတွသ်ငွး်မ8၏ 

ရလဒအ်ေနြဖင့ ် အမျိcးသမီးများအား မkကာခဏ လာဘ ်

ေပးရန ်ေတာငး်ခမံ8 ပိ#၍ေတွa kကcံရေစသညဟ်# ဦးတညအ်#ပ် 

စ# ေဆးွေ2းွပွဲများက ေထာကြ်ပခဲk့ကသည။် ေယဘ#ယျအား 

ြဖင့ ် အမျိcးသားများအား လာဘေ်တာငး်ခရံလvင ် ြငငး်ဆိ# 

(သိ# ့) စနိေ်ခuလိ#စတိ2်3င့ ် အမျိcးသားများ၏ မိမိကိ#ယက်ိ# ယံ# 

kကညမ်8Y3ိြခငး်တိ#2့ 3င့ ် 28ငိး်ယ3ဥ်ပါက အမျိcးသမီးများတငွ ်

လာဘေ်တာငး်မ8များကိ# လကခ်လိံ#စတိ2်3င့ ် နာခစံတိပိ်#များ 

သညဟ်# ထငြ်မငရ်ေkကာငး် ေဆးွေ2းွမ8သညလ်ညး် ပဓာန 

ကျပါသည။် ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွပွဲများတငွ ် ကျား၊မ 

အ#ပ်စ#အလိ#က ် အwကမ်ိမညမ်v လာဘေ်ပးခဲရ့သညက်ိ# တငး်တငး်kကပ်kကပ် မေဖာ်ထ#တခ်ဲသ့ြဖင့ ် ကျား၊မ ပံ#စ ံ

သတွသ်ငွး်မ8၏ တကိျခိ#ငလံ်#မ8ကိ# အတညမ်ြပc2ိ#ငေ်သာ်လညး် ကျား၊မ ပံ#စသံတွသ်ငွး်မ8 Y3ိေနြခငး်သည ်အမျိcးသား 

များထက ်အမျိcးသမီးများအား မkကာခဏ လာဘေ်တာငး်ခရံမ8 ပိ#၍ြဖစေ်ပuေစသည။်  

“အမျိ(းသမီးေတကွ ေ4ကာကတ်တလ်ိ? ့ ေပး4ကတယ၊် အမျိ(းသားေတကွေတာ့ လာဘမ်ေပးခင ်ေမးခွန်းေတ ွ

ပိ?gပီးေမး4ကတယ။်” 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသား - စကတ်ငဘ်ာလ ၅ ရက ်

ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်ကျား၊မ ပံ#စသံတွသ်ငွး်မ823င့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8တိ# ့ နးီကပ်စာွအြပနအ်လ3န ်ဆကစ်ပ်ေနမ8ကိ# ပါဝင ်

သ)များက အထကပ်ါအတိ#ငး် ထပ်တလလဲ ဲအတညြ်ပcေြပာခဲk့ကပါသည။် အမျိcးသမီးများအား အားနညး်သ)များ 

အြဖစ ်ယံ#kကညလ်ကခ်မံ8ေkကာင့ ်လာဘေ်ပးသည့အ်wကမ်ိေရသာမက ပိ#များသည့ ်လာဘပ်မာဏအား ေတာငး်ခရံ 

ေkကာငး် သတငး်ပိ#ခ့ဲk့ကသြဖင့ ် ကျား၊မ ပံ#စသံတွသ်ငွး်မ8များေkကာင့ ် ြဖစ2်ိ#ငသ်ည့ ် <ိ#ကခ်တမ်8အတမ်ိအနကက်ိ# 

မီးေမာငး်ထိ#းြပြခငး်လညး်ြဖစပ်ါသည။် 

အမျိ%းသားများအား လာဘေ်တာငး်ခံရ 

လ3င ် ြငငး်ဆိ6 (သိ6)့ စန်ိေခ<လိ6စတိ=်>င့ ်

အမျိ%းသားများ၏ မိမိကိ6ယက်ိ6 ယံ6Bကည ်

မDE>ိြခငး်တိ6=့ >င့ ်=Dငိး်ယ>ဥပ်ါက အမျိ%းသမီး 

များတငွ ်လာဘေ်တာငး်မDများကိ6 လကခံ် 

လိ6စတိ=်>င့ ် နာခံစတိ ် ပိ6များသညဟ်6 ထင ်

ြမငရ်ေBကာငး် ေဆးွေ=းွမDသညလ်ညး် 

ပဓာန ကျပါသည။် 
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“တကယလ်ိ? ့ လာဘေ်ပးဖိ? ့ေတာငး်ခံရလUင ်အမျိ(းသားေရာ အမျိ(းသမီးေရာ ေပးဖိ?စ့ဥး်စား4ကမNာပဲ၊ ဒါေပမယ့ ်

အမျိ(းသမီးေတကွ ေ4ကာကတ်တေ်တာ့ ေသချာေပါကေ်ပးမNာပဲ။ အမျိ(းသမီးေတကွိ? အားနညး်တဲသ့Bေတလွိ? ့ 

ထင4်ကလိ? ့ လာဘေ်ပးဖိ? ့ပိ?ေတာငး်4ကမNာပဲ။” 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - စကတ်ငဘ်ာလ ၄ ရက ်

ထိ# ့ြပင ်လာဘေ်ပးသ)များသည ်အများအားြဖင့ ်အမျိcးသမီး 

များ ြဖစk်ကေသာ်လညး်  လာဘေ်တာငး်သ)အများစ#မ3ာ အ 

မျိcးသားများ ြဖစk်ကေkကာငး်၊ ပါဝငေ်ဆးွ ေ2းွသ)များက 

ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ် ေဆးွေ2းွသေဘာတ)ခဲk့ကပါသည။် ဤ 

ဆကစ်ပ်မ8သည ် ြမနမ်ာ2ိ#ငင်၏ံ လ)မ8ဘဝများစာွတငွ ်စးီပာွး 

ေရး23င့ ်လ)မ8ေရးဆိ#ငရ်ာ တနး်တ)ညမီvမY3ိမ8အား ဆကလ်က ်

ြဖစေ်ပuေစရန ် ချညေ်23ာငထ်ားbပီး၊ ၎ငး်ချညေ်23ာငမ်8က 

အမျိcးသားများ အမ်ိြပငပ်တငွ ် ပိ#၍အလ#ပ်လ#ပ်ေစရန၊် kသ 

ဇာအာဏာပိ#Y3ိေစရန2်3င့ ် အများြပညသ်)ဆိ#ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်8 များ သံ#းစွမဲ8တငွ ် ထနိး်ချcပ်သ)များ ြဖစလ်ာေစရန ်

ဦးတည ်ေပးပါသည။် 

“အမျိ(းသားအများစ?ဟာ အလ?ပ်လ?ပ်4ကတယ၊် သBတိ?က့ ‘အယBသမား’ ေတ ွပိ?များတယ၊် 

အမျိ(းသမီးေတကွေတာ့ ေငကွိ?ငလ်ိ?မျိ(း၊ ေငVွNငး်တဲေ့ကာငတ်ာလိ?မျိ(းမNာ အများအားြဖင့ ်အလ?ပ်လ?ပ်4ကgပီး၊ 

လာဘေ်ပးဖိ?လ့ိ?4ကတယ။် ကစိjအေတာ်များများမNာ ကnန်မတိ?က့ အမျိ(းသားေတကွိ? လာဘေ်ပးရတယ။်” 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - စကတ်ငဘ်ာလ ၂ ရက ်

အမျိcးသမီးများထက ်အမျိcးသားများကိ# လာဘေ်တာငး်ခသံ)များဟ# ြမငk်ကစဥ်တငွ ်အမျိcးသမီးများလညး် (အချိca 

ေသာက©များ - ေကျာငး်ဆရာမများ) အဂတလိိ#ကစ်ားမ8တငွ ်ပါဝငk်ကေkကာငး်  ဦးတညအ်#ပ်စ# ေဆးွေ2းွမ8များက 

ေတွa Y3ိခဲk့ကသည။် ထိ#ေ့kကာင့ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ် ကျား၊မ သးီြခားအ#ပ်စ#23င့ ် ဆကစ်ပ်မ8မY3ိေသာ အြပcအမ) 

တစခ်#ြဖစေ်kကာငး် ထငY်3ားပါသည။် 

လာဘေ်ပးသOများသည ် အများအား 

ြဖင့ ် အမျိ%းသမီးများ ြဖစB်ကေသာ ်

လညး်  လာဘေ်တာငး်သOအများစ6မ>ာ 

အမျိ%းသားများြဖစB်ကေBကာငး်၊ ပါဝင ်

ေဆးွ ေ=းွသOများက ကျယက်ျယြ်ပန ့် 

ြပန ့် ေဆးွေ=းွသေဘာတOခဲB့ကပါသည။် 
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ထိ# ့ြပင ် လာဘေ်တာငး်သ)/လာဘေ်ပးသ)အkကား ကွြဲပားမ8သည ် အbမဲတမ်း ြပတသ်ားမ8မY3ိေပ။ အမျိcးသမီးများ 

သည ်တစခ်ါတစရံ်တငွ ်လာဘ ်(သိ# ့) လကေ်ဆာငမ်ျား ြဖန ့ေ်ဝ (သိ# ့) ေပးသည့လ်မ်းေkကာငး်တငွ ်“kကားခလံ)” များ 

အြဖစ ်လ#ပ်ေဆာငk်ကေkကာငး် ေဆးွေ2းွခဲk့ကပါသည။်  

“အချိ(H ကစိjေတမွNာ အရာVNိဆကီိ? တိ?ကcိ်?ကသ်ာွးစရာ မလိ?ဘBး၊ သBမိ့န်းမဆကီိ?သာွးgပီး၊ 

ကိ?ယဘ်ာလိ?ချငတ်ာေြပာြပgပီး သBမိ့န်းမကိ? လာဘတ်ိ?ကcိ်?ကေ်ပးခ့ဲcံ? ပဲ။” 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - စကတ်ငဘ်ာလ ၂ ရက ်

ဤြဖစစ်ဥ်တငွ ်၎ငး်တိ#သ့ည ်လာဘရ်သည့အ်တကွ ်အကျိcးY3ိသ)မဟ#တေ်သာ်လညး် လာဘေ်ပးလာဘယ်)မ8တငွ ်ပါ 

ဝငသ်ညမ်3ာ ထငY်3ားေပသည။် kကားခလံ)အြဖစ ်တာဝနယ်)သည့ ်အမျိcးသမီးများသည ်ဝနေ်ဆာငခ် ရY3ိသည ်(သိ# ့) 

လာဘေ်ပးသည့ည်¡2ိ 8ငိး်မ8တငွ ်မညသ်ည့အ်ခနး်က©မ3 ပါဝငk်ကသည ်ဆိ#သညမ်3ာ မေသချာပါ။ သိ#ေ့သာ် ယငး်အား 

ပိ#၍နကန်စဲာွ ေလလ့ာေဖာ်ထ#တရ်နမ်3ာ ေနာငတ်ငွ ်သ#ေတသနြပcလ#ပ်ရမည့ ်ကကွလ်ပ်တစခ်# ြဖစb်ပီး အဂတလိိ#က ်

စားမ8တိ#ကဖ်ျကေ်ရး လ#ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား ြပငဆ်ငေ်ရးတငွ ်စတိဝ်ငစ်ားစရာ ြဖစလ်ာ2ိ#ငေ်ပသည။် 

အဂတလိိ?ကစ်ားမ>MNင့ ်အမျိ(းသမီးများအေပT c?ပ်ပိ?ငး်ဆိ?ငရ်ာအMsရာယ ် 

လာဘေ်တာငး်ခမံ8သည ် ေငေွပးရသည့ ် ပံ#စသံာမက 

လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တသ်ည့ပံ်#စ ံ - ဝနေ်ဆာငမ်8 

များအတကွ၊် ဝနေ်ဆာငမ်8ေပးရာတငွ ်ပိ#မိ#ြမနဆ်နေ်စရန ်

အတကွ ် (သိ# ့) အလ#ပ်တငွ ်ရာထ)းတိ#းေပးရနအ်တကွ ်-  

အတံ#အ့လ3ည့အ်ားြဖင့ ် လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အခငွ့အ်ေရး 

ေတာငး်ခမံ8 ြဖစ2်ိ#ငေ်kကာငး် ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွမ8များတငွ ်ပါဝငသ်)များက မ3တခ်ျကခ်ျခဲk့ကပါသည။် ယငး်မ3ာ 

အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ် ကျား၊မ အေြခြပc အkကမ်းဖကမ်8တိ#အ့kကား ဆက2်ယွမ်8အား အချကေ်ပးေခါငး်ေလာငး် 

ထိ#းြပေနပါသည။် ဤသိ# ့ လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တသ်ည့ပံ်#စ2ံ3င့ ်ထိ#သ့ိ# ့bခမ်ိး ေြခာက2်ိ#ငမ်8တိ#တ့ငွ ်ထခိိ#ကန်စန်ာ 

2ိ#ငေ်ြခY3ိသ)များ23င့ ် ထခိိ#ကန်စန်ာသ)များ၏ <#ပ်ပိ#ငး်ဆိ#ငရ်ာ23င့ ် စတိပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာကျနး်မာေရးအေပu bခမ်ိးေြခာကမ်8 

လာဘေ်တာငး်ခံမ:သည ် ေငေွပးရသည့ ်

ပံ8စသံာမက လငိပိ်8ငး်ဆိ8ငရ်ာ အြမတ ်

ထ8တသ်ည့ ်ပံ8စလံညး် ြဖစ<်ိ8ငသ်ည။် 
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များအပါအဝင ် မေကာငး်သည့ ် ဂယက<ိ်#ကခ်တမ်8များစာွ Y3ိ2ိ#ငသ်ည။် အဘယေ်kကာင့ဆ်ိ#ေသာ် ၎ငး်သည ် ဝန ်

ေဆာငမ်8များ ရယ)ရာတငွ ်ပထမဆံ#းအတားအဆးီတစခ်#အြဖစ ်ြပcမ)ေသာေkကာင့ြ်ဖစသ်ည။်   

“အမျိ(းသမီးေတဟွာ အဂတလိိ?ကစ်ားမ>ေ4ကာင့ ်ပိ?gပီး ထခိိ?ကခံ်စား4ကရတယ၊် ဥပမာဆိ?ရင ်

ဝန်ထမ်းတစေ်ယာက ်ရာထBးတိ?းရဖိ?ဆ့ိ?ငရ်င ်အမျိ(းသမီးေတမွNာ လငိပိ်?ငး်ဆိ?ငရ်ာ အခွင့အ်ေရးေတာငး်ခံတာမျိ(း 

ြဖစM်ိ?ငတ်ယ”် 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - စကတ်ငဘ်ာလ ၅ ရက ်

ထိ#သိ# ့ အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ပံ#စသံည ် ြမနမ်ာ2ိ#ငင်၌ံ အမျိcးသမီးများတငွသ်ာ kကcံေတွaရေkကာငး် ဦးတညအ်#ပ်စ# ေဆးွ 

ေ2းွမ8များအတငွး် အမျိcးသမီးအ#ပ်စ#များထမံ3 ေပuထကွလ်ာခဲသ့ည။် လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တမ်8သည ်အဂတ ိ

လိ#ကစ်ားမ8ပံ#စမံျားအနက ် ထ#တေ်ဖာ်ေြပာkကားမ8 မY3ိဆံ#းြဖစေ်kကာငး် ပါဝငသ်)များက ေဆးွေ2းွခဲk့ကသည။် သိ# ့  

ေသာ် ၎ငး်၏ ထခိိ#ကန်စန်ာမ8အေြခအေန23င့ ် သတငး်ေပးတိ#ငk်ကားမ8မY3ိဆံ#း အေြခအေနတိ#ေ့kကာင့ ် ယငး်၏ အ 

တမ်ိအနကက်ိ# တတိကိျကျ ဆံ#းြဖတ2်ိ#ငရ်န ် - အနညး်ဆံ#းအေနြဖင့ ် -  ေY3 aဆက၍် bပီးြပည့စ်ံ#သည့ ် သ#ေတသန 

ြပcလ#ပ်သင့ပ်ါသည။် 

ထိ#အ့ြပင ် ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ် LGBTIQ   ကစိhရပ်များသည ်Y3ကဖွ်ယက်စိhရပ်ကဲသ့ိ#Y့3ိေနသြဖင့ ်လိငတ်)ချငး် လိငပိ်#ငး် 

ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တမ်8အား သတငး်ေပးမ8 ေလျာန့ညး်2ိ#ငသ်လိ#၊ ေY3း<ိ# းစွ ဲ ကျား၊မ တာဝနမ်ျားေkကာင့ ်  လာဘ ်

ေတာငး်ခသံည့အ်ြပcအမ)အား အမျိcးသမီးများ၏ သတငး်ေပးမ8 ေလျာန့ညး်2ိ#ငပ်ါသည။် ထိ#ပံ#စမံျားြဖင့ ် အဂတ ိ

လိ#ကစ်ားသည့ ် အwကမ်ိအေရအတကွက်ိ# ထငY်3ားစာွ မသရိေသာ်လညး် ထိ#ပံ#စမံျားြဖင့ ် လိငအ်ြမတထ်#တမ်8မျိcး 

တညY်3ိေန2ိ#ငပ်ါသည။် ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွမ8ပံ#စသံည ်ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာအြမတထ်#တမ်8 ြဖစပ်ာွး 

ေနသညက်ိ# အတညြ်ပcလျက ်ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်လမ်းေkကာငး်များကိ# ေဖာ်ထ#တရ်န ်ေဆးွေ2းွ2ိ#ငေ်စခဲပ့ါသည။် သိ# ့ 

ေသာ် လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တမ်8 အတိ#ငး်အတာ၊ အထ)းသြဖင့ ်ကဲရဲ့ ့ြပစတ်ငမ်8 အြပငး်အထန ် ြဖစေ်စသည့ ်

ပံ#စမံျားကိ# Y3ငး်Y3ငး်လငး်လငး် နားလည2်ိ#ငရ်န ်အများ23င့မ်ဟ#တသ်ည့ ်သ#ေတသနပံ#စ ံ(ဥပမာ- အဖဲွa 23င့ ်ေဆးွေ2းွ 

ပံ#မဟ#တသ်ည်ပံ့#စ)ံ လိ#အပ်ပါသည။်  
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ေငေွkကးမေပး2ိ#ငေ်သာ အေြခအေနများတငွ ်လိငပိ်#ငး် 

ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တခ်ရံမ8 အများဆံ#း ြဖစ2်ိ#ငသ်ြဖင့ ်

လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တမ်8သည ် ဝငေ်ငနွမိ့်ပါး 

ေသာ သ)များအတကွ ် ထငY်3ားေသာ bခမ်ိးေြခာကမ်8 

တစခ်# ြဖစပ်ါသည။်  ေငေွတာငး်၍ မရ2ိ#ငေ်kကာငး် 

ေသချာbပီးေနာကတ်ငွ ် လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တ ်

ရန ် ေတာငး်ခ2ံိ#ငသ်ြဖင့ ် ၎ငး်သည ် မkကာခဏပင ် 

အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏ ဒ#တယိပံ#စ ံ ြဖစလ်ာ2ိ#ငသ်ည။် 

လာဘေ်ပးလာဘယ်)မ8သည ် လ)တိ#ငး်အတကွ ် ြဖစ2်ိ#င ်

ေြခအများဆံ#းပံ#စအံြဖစ ် Y3ိေနေသာ်လညး် လိငပိ်#ငး် 

ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တမ်)သည ် ထခိိ#ကန်စန်ာ2ိ#ငေ်ြခ အများဆံ#း အမျိcးသမီးများအား ဦးတညေ်နေkကာငး် ေတွa Y3ိ 

ရပါသည။် ထိ#ေ့kကာင့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 ေလvာခ့ျရန ် wကcိးပမ်းရာတငွ ်ထိ#ထခိိ#ကန်စန်ာ2ိ#ငေ်ြခ အများဆံ#းအ#ပ်စ#ကိ# 

လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တရ်န ် bခမ်ိးေြခာကေ်နမ8အား မညသ်ိ#ဖ့ယY်3ားမညက်ိ# အေရးတwကးီ  စဥ်းစားသင့ပ်ါ 

သည။် 

တbပိcငန်ကတ်ညး်မ3ာပင ် တရားစရီငေ်ရးစနစတ်ငွ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ြဖစ2်ိ#ငေ်ြခ Y3ိြခငး်ေkကာင့ ် ထခိိ#ကန်စန်ာသ) 

များသည ် ြပစမ်8ကျcးလွနသ်)များကိ# တရားစွဆဲိ#ရန ် မwကcိးပမ်းဘေဲနkကသြဖင့ ် အဆိ#ပါအြပcအမ)များကိ# သညး်ခ ံ

ရန2်3င့ ်အမျိcးသမီးများအေပu ကျား၊မ အေြခြပc အkကမ်းဖကမ်8အ2�ရာယ ်ပိ#မိ#wကးီမားလာရန ်သယွဝိ်#ကေ်သာနညး် 

ြဖင့ ်ဖနတ်းီေနပါသည။် လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တမ်8အား ေအာငြ်မငစ်ာွေြဖY3ငး်ေဆာငရွ်ကလိ်#ပါက ကျား၊မ အ 

ေြခြပcအkကမ်းဖကမ်8အေပu တရားစရီငေ်ရးဆိ#ငရ်ာတံ# ့ြပနမ်8များ တိ#းတကလ်ာရန2်3င့ ် တရားစရီငေ်ရးစနစတ်ငွ ်

အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ကိ# ေလvာခ့ျရန ်အားသနွခ်နွစ်ိ#က ်wကcိးပမ်းရေပမည။် 

“ြမန်မာMိ?ငင်မံNာ တရားဥပေဒစိ?းမိ?းမ>  အရမ်းအားနညး်တယ၊်  ရန်က?န်မNာ လမ်းလယမ်Nာေတာင ်

အဓမtြပ(ကျင့တ်ာေတ ွVNိတယ။် တကယလ်ိ? ့ အြပစက်ျuးလန်ွသBေတကွ ရဲကိ? ပိ?ကဆ်ေံပးလUင ်သBတိ?က့ိ? 
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မစစေ်ဆးေတာ့ဘBး၊ gပီးေတာ့ အမ>ကိ?လညး် ပလပ်လိ?ကတ်ယ။် ထခိိ?ကန်စန်ာတဲသ့Bက ဆငး်ရဲသားြဖစေ်နလUင ်

ကျuးလန်ွတဲသ့Bကိ? တရားမစွဘဲ ဲအမ>ကိ? ပိ?gပီးြမန်ြမန်ပိတပ်စလ်ိ?ကတ်ယ”် 

ပါဝငသ်B အမျိ(းသမီး - ဇBလိ?ငလ် ၃၀ ရက ်

လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တမ်8ေkကာင့ ် <#ပ်ပိ#ငး်ဆိ#ငရ်ာ ထခိိ#ကန်စန်ာမ8အြပင ် လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တရ်န ်

bခမ်ိးေြခာကမ်8သညလ်ညး် ဝနေ်ဆာငမ်8များအား သံ#းစွ2ဲိ#ငမ်8ကိ# အတားအဆးီြဖစေ်စပါသည။် အဘယေ်kကာင့ဆ်ိ# 

ေသာ် ဝနေ်ဆာငမ်8များသံ#းစွလဲvင ်လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ ေတာငး်ခမံ8kကcံရမညဟ်# ယံ#kကညသ်)များသည ်ဝနေ်ဆာငမ်8များ 

ကိ#သံ#းစွရဲန ် wကcိးပမ်း2ိ#ငေ်ြခ နညး်ပါးပါသည။် လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တမ်8အား ေအာကေ်ြခအဆင့တ်ငွ ်

ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ပuေနရန ် ခငွ့ြ်ပcထားလvငပ်င ် အစိ#းရဝနေ်ဆာငမ်8များကိ# သံ#းစွရဲန ် အတားအဆးီြဖစေ်စလျက ်

ဝနေ်ဆာငမ်8များကိ# ရယ)ရန ် wကcိးပမ်းသ)များအဖိ# ့ စတိပ်)ပနမ်823င့ ် စတိဖိ်စးီမ8ကိ# ြဖစေ်စ2ိ#ငေ်ပသည။် ၎ငး်သည ်

အစိ#းရ၏ ဘ©ာေငသွံ#းစွမဲ823င့ ်စမံီကနိး်များေဆာငရွ်ကမ်8၏ အကျိcးထေိရာကမ်8ကိ# ေလျာန့ညး်ေစbပီး ဝနေ်ဆာငမ်8 

များကိ# လိ#အပ်သည့ ်ထခိိ#ကန်စန်ာ2ိ#ငေ်ြခ အများဆံ#းသ)များအား ဦးတညေ်စပါသည။်  ထိ#ေ့kကာင့ ်လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ 

အြမတထ်#တမ်8သည ်စးီပာွး ေရး23င့ ်လ)မ8ေရးဆိ#ငရ်ာ တနး်တ)ညမီv မY3ိမ8ကိ# ပိ#မိ#wကးီထာွးလာေစbပီး ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်

စးီပာွးေရး23င့လ်)မ8ေရးဆိ#ငရ်ာ တိ#းတကမ်8များအား အတားအဆးီ ြဖစေ်စပါသည။် 
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အKကြံပLချကမ်ျား 

က#လသမဂ( မ)းယစေ်ဆးဝါး23င့ ် ြပစမ်8ဆိ#ငရ်ာ<ံ#းက 

စစီဥ်ေဆာငရွ်ကသ်ည့ ်ဦးတညအ်#ပ်စ# ေဆးွေ2းွမ8များ 

မ3 ေတွa Y3ိချကမ်ျားအေပu အေြခခ၍ံ အဂတလိိ#က ်

စားမ8၏ ကျား၊မ ဆိ#ငရ်ာ အကျိcးသကေ်ရာကမ်8များ 

အေပu ေြဖY3ငး်ရမည့ ် အရာများ Y3ငး်လငး်ထငY်3ား 

လာသညသ်ာမက အဆိ#ပါေြဖY3ငး်wကcိးပမ်းမ8များ 

သည ် ပိ#မိ#ကျယြ်ပန ့b်ပီး၊ နယပ်ယမ်ျား စာွပါဝငသ်ည့ ်

နညး်လမ်းြဖင့ ်ေဆာငရွ်ကရ်န ်လိ#အပ်ပါမည။် အမျိcး 

သမီးများအား စမ်ွးရညြ်မ¡င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ ကျား၊မ 

တနး်တ)ညမီvမ8အတကွ ် wကcိးပမ်းြခငး်23င့ ် အများ 

ြပညသ်)ဆိ#ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်8များ ရယ)ရာတငွ ် လာဘ ်

ေပးလာ်ယ) အေလအ့ထြဖစေ်နမ8ကိ# ေြပာငး်လဲြခငး် 

တိ# ့ အပါအဝင ် ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ် လ)မ8ေရးဆိ#ငရ်ာ 

ေြပာငး်လဲမ8များမလ#ပ်ဘ ဲ ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ် ကျား၊မ ေရးရာအkကား ဆက2်ယွမ်8ကိ# ထထိ ိ

ေရာကေ်ရာက ် ေြပာငး်လဲ2ိ#င ် မညမ်ဟ#တပ်ါ။ ဤအစရီငခ်စံာ၏ ေတွa Y3ိချကမ်ျားသည ် မ)ဝါဒများ23င့ ် အစအီစဥ် 

များစာွ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတငွ ်ကျား၊မ ေရးရာ - အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 ဆက2်ယွခ်ျကက်ိ# ပိ#မိ#ထည့သ်ငွး် စဥ်း 

စားေစြခငး်ြဖင့ ် ထိ#မ)ဝါဒများ23င့ ် အစအီစဥ်များ၏ အကျိcးြဖစထ်နွး်မ8သညလ်ညး် ပိ#မိ#များြပားလာပါလိမ့်မည။် 

ထိ#အ့ြပင ်ယခ#အစရီငခ်စံာမ3ေတွa Y3ိချကမ်ျားသည ် ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ်ကျား၊မ တနး်တ)ညမီvမ8 

23စခ်#လံ#းကိ# အေရးတwကးီ ေြဖY3ငး်ရန ် ေဖာ်ြပထားပါသည။် အေkကာငး်မ3ာ အဓိပ�ါယြ်ပည့ဝ်bပီး၊ ေရY3ညတ်ညတ်ံ ့

ေသာ တိ#းတကမ်8ကိ# ြမငေ်တွaလိ#ပါက ြပဿနာ23စခ်#အား သးီြခားမ)ဝါဒများြဖင့ ်ေြဖY3ငး်ြခငး်ထက ်တစb်ပိcငတ်ညး် 

ေြဖY3ငး်ရန ်လိ#အပ်ေသာေkကာင့ြ်ဖစသ်ည။် 

အမျိLးသမီးများအား စမ်ွးရညြ်မNင့တ်င ်

ေပးြခငး်၊ ကျား၊မ တန်းတ'ညမီOမ:အတကွ ်

PကLိးပမ်းြခငး်<Dင့ ်အများြပညသ်'ဆိ8ငရ်ာ 

ဝန်ေဆာငမ်:များ ရယ'ရာတငွ ်လာဘေ်ပး 

လာ်ယ'အေလအ့ထြဖစေ်နမ:ကိ8 ေြပာငး်လ ဲ

ြခငး်တိ8 ့ အပါအဝင ်ကျယြ်ပန ့်သည့ ်လ'မ: 

ေရးဆိ8ငရ်ာ ေြပာငး်လမဲ:များမလ8ပ်ဘ ဲ

ြမန်မာ<ိ8ငင်တံငွ ်အဂတလိိ8ကစ်ားမ:<Dင့ ်

ကျား၊မ ေရးရာ အKကား ဆက<်ယွမ်:ကိ8 

ထထိေိရာကေ်ရာက ်ေြပာငး်လ<ဲိ8ငမ်ည ်

မဟ8တပ်ါ။ 
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အေသးစတိအ်ေနြဖင့ ် - ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ်ကျား၊မ ေရးရာတိ#အ့kကား ဆကစ်ပ်မ8များကိ# ပိ#မိ# 

ြပည့စ်ံ#စာွသြိမင2်ိ#ငရ်န ် သ#ေတသန ထပ်မံြပcလ#ပ်ရနလိ်#အပ်ပါသည။် bပီးစးီခဲေ့သာ ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွမ8များ 

ကိ#အေြခခ၍ံ  ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏ ကျား၊မ ဆိ#ငရ်ာ အကျိcးသကေ်ရာကမ်8များကိ# တိ#က<ိ်#က ်ေြဖ 

Y3ငး်ေဆာငရွ်က2်ိ#ငမ်ည့ ်လ#ပ်ငနး်စဥ်အချိca Y3ိပါသည။်  

ကာလတိ# လ#ပ်ငနး်စဥ်များမ3ာ - 

• ြပညသ်)ဝ့နထ်မ်းများ23င့ ် ၎ငး်တိ#၏့ မိသားစ#ဝငမ်ျား (ဥပမာ -ဆရာဝနမ်ျား၊ ရဲများ၊ ေကျာငး်ဆရာများ၊ 2ိ#ငင်ံ ့

ဝနထ်မ်းများ စသြဖင့)် အတကွ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏ ကျား၊မ ေရးရာ အကျိcးသကေ်ရာကမ်8များ အေkကာငး် 

အသအိြမငြ်မ¡င့တ်ငရ်န ်သငတ်နး်များစစီဥ်ဖွင့လ်3စေ်ပးြခငး်23င့ ်အ ေထာကအ်က)ြပc ပစhညး်များ ြဖန ့ေ်ဝြခငး်၊ 

• ထခိိ#ကန်စန်ာ2ိ#ငေ်ြခအများဆံ#း လ)ထ#အား ဦးတညထ်ားbပီး၊ အများြပညသ်)ဆိ#ငရ်ာ23င့ ် လ)မ8ေရးဆိ#ငရ်ာ ဝန ်

ေဆာငမ်8များသံ#းစွရဲာတငွ ်၎ငး်တိ#၏့ရပိ#ငခ်ငွ့မ်ျားကိ# သြိမငလ်ာေစရန ်ကျား၊မ တနး်တ)ညမီvမ823င့ ်အဂတလိိ#က ်

စားမ8ဆန ့က်ျငေ်ရးအတကွ ်အထ)းြပငဆ်ငထ်ား ေသာ ကမ်ပိနး်များ ဆကလ်က ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 23င် ့

• အမျိcးသမီးများသာ သးီြခားခစံားရသည့ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ပံ#စမံျားကိ# ေဖာ်ထ#တရ်န2်3င့ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 

တိ#ကဖ်ျကေ်ရး အစအီစဥ်ေဆာငရွ်ကရ်န ် ကျား၊မ ေရးရာ ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားသည့ ်မ)ဝါဒများ ေဖာ်ထ#တေ်ရး 

တက°်ကစာွ wကcိးပမ်းေဆာငရွ်ကြ်ခငး် တိ# ့ြဖစk်ကပါသည။် 

 

ကာလလတ ်လ#ပ်ငနး်စဥ်များမ3ာ - 

• အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 စစတ်မ်းများ23င် ့ သ#ေတသနအားလံ#းတငွ ် ကျား၊မ အမျိcးအစားအလိ#က ် သးီြခားေဖာ်ြပ 

သည့ ်စာရငး်ဇယားများ ေကာကယ်)2ိ#ငရ်န ်နညး်ပညာေထာကပံ်က့)ညြီခငး်23င့ ်အသပိညာေပးြခငး်၊ 

• အဂတလိိ#ကစ်ား2ိ#ငေ်ြခစစတ်မ်းများ အထ)းသြဖင့ ် ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး23င့ ် တရားဥပေဒစိ#းမိ#းေရးက© 

များတငွ ်ကျား၊မ ေရးရာ<8ေထာင့ြ်ဖင့ ်ထည့သ်ငွး်ေဆာငရွ်က2်ိ#ငရ်န ်နညး်ပညာ ေထာကပံ်က့)ညြီခငး်၊ 

• ကျား၊မ ေရးရာ - အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 ဆကစ်ပ်မ8အား လ#ပ်ေဆာငေ်နkကသည့ ် ြမနမ်ာ2ိ#ငင်Yံ3ိ အရပ်ဘကအ်ဖဲွa 

အစညး်များကိ# ေဖာ်ထ#တb်ပီး ၎ငး်တိ#၏့အလ#ပ်များ တိ#းြမ¡င့လ်#ပ်ေဆာင2်ိ#ငရ်န2်3င့ ်က)ညပံီပိ့#း2ိ#ငရ်န ်နညး်ဗျpဟာ 

များ ေဖာ်ထ#တြ်ခငး်၊ 
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• ထ#တေ်ဖာ်ေြပာkကားသ)များအတကွ ်<#ပ်ပိ#ငး်23င့စ်တိပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ ေဘးကငး်လံ#ြခcံမ8Y3ိေစbပီး ကျား၊မ ေရးရာကိ# 

ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားထားည့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8အား တိ#ငk်ကားသည့ ်နညး်လမ်းများ ထ)ေထာငေ်ရးအတကွ ်ပံပိ့#း 

က)ညြီခငး် 23င်အ့ဂတလိိ#ကစ်ားမ8ေkကာင့ ်LGBTIQ  အသိ#ငး်အဝိ#ငး်အေပu <ိ#ကခ်တမ်8များ၊ အာဏာY3ိသ)များ၏ 

အမျိcးသမီး များ အေပu လာဘေ်တာငး်ခသံည့ ် အြပcအမ)၊ သးီြခားအေနြဖင့ ် လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတ ်

ထ#တမ်823င့ ်ဆကစ်ပ်၍ သ#ေတသနများ ထပ်မံြပcလ#ပ်ြခငး်  တိ# ့ြဖစk်ကပါသည။် 

 

ကာလY3ည ်လ#ပ်ငနး်စဥ်များမ3ာ - 

• အဂတလိိ#ကစ်ားမ8တိ#ကဖ်ျကေ်ရးေကာ်မY3င2်3င့ ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8တိ#ကဖ်ျကေ်ရး wကcိးပမ်းေနေသာ အြခား 

အဖဲွaအစညး်များ၏ နညး်ဗျpဟာမ)ေဘာငတ်ငွ ်ကျား၊မ ေရးရာကိ# ထည့သ်ငွး် ြပငဆ်ငြ်ခငး်23င် ့

• အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏  ကျား၊မ အလိ#က ် <ိ#ကခ်တမ်8များကိ# ပိ#မိ#ကာကယွေ်ရး23င့ ် တံ# ့ြပန ်ေရးအတကွ ် ဥပေဒ 

မ)ေဘာငမ်ျားကိ# ြပငဆ်ငြ်ခငး် တိ# ့ြဖစk်ကပါသည။် 

အချcပ်အားြဖင့ ်ဤအkကြံပcချကမ်ျားသည ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏ ကျား၊မ ြဖစတ်ညမ်8အလိ#က ်သကေ်ရာကမ်8ကိ# 

ေလျာပ့ါးသကသ်ာေစမည့ ် နညး်ဗျpဟာေရးဆွေဲရးအတကွ ် ပထမဆံ#းwကcိးပမ်းမ8တစရ်ပ်ြဖစပ်ါသည။် လ#ပ်ငနး် 

ေဆာငရွ်ကရ်န ်ပိ#မိ#ကျယြ်ပန ့ေ်သာ မ)ေဘာငေ်ရးဆွရဲာတငွ ်ထပ်မံေတွa Y3ိသည့ ်ဆကစ်ပ်မ8အား ေပါငး်စပ်ြခငး်သည ်

မ)လဦးတညခ်ျက ် ြဖစသ်င့ပ်ါသည။် အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ လ#ပ်ငနး်များအြပင ်ကျား၊မ ေရးရာ - အဂတ ိ

လိ#ကစ်ားမ8 ဆကစ်ပ်မ8အား သ#ေတသန ဆကလ်ကြ်ပcလ#ပ်ြခငး်ကိ# အဓိကဦးစားေပးအြဖစ ်ခယံ)သင့ပ်ါသည။် ပိ#၍ 

အေသးစတိက်ျbပီး လ#ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က2်ိ#ငေ်သာ အkကြံပcချကမ်ျား ြပcစ#ြခငး်ြဖင့ ်အရငး်အြမစ ်ေ<�aေြပာငး်သံ#းစွမဲ8 

သည ်ပိ#၍လကေ်တွaကျလာပါလိမ့်မည။် အဓိကတာဝနY်3ိသ)များ23င့ ်ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ#ြခငး်ြဖင့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 

23င့ ်ကျား၊မ ေရးရာတိ#အ့kကား အြပနအ်လ3နဆ်က2်ယွမ်8သည ်ပိ#၍ထငY်3ားလာပါလိမ့်မည။် ေY3 aလ#ပ်ငနး်စဥ် အေန 

ြဖင့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8အေkကာငး် ေဆးွေ2းွမ8များတငွ ်ကျား၊မ ေရးရာသည ်အဓိကအစတိအ်ပိ#ငး်ြဖစရ်ပါမည။် အ 

ချိနက်ာလတစခ်# kကာြမင့မ်ညြ်ဖစေ်သာ်လညး် ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကေ်နေသာ အဂတ ိ

လိ#ကစ်ားမ8တိ#ကဖ်ျကေ်ရး လ#ပ်ေဆာငမ်8များ23င့ ်မ)ဝါဒများတငွ ်ကျား၊မ ေရးရာကိ# ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားသင့ပ်ါသည။် 
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နိဂံ8း 

ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွမ8များ၏ ေတွa Y3ိချကမ်ျား၌ အမျိcးသမီး23င့ ် အမျိcးသားအ#ပ်စ#များတငွ ် ေယဘ#ယျအားြဖင့ ်

အမျိcးသမီးများသည ် အမျိcးသားများထက ် အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ေkကာင့ ် ပိ#မိ#ဆိ#းရွားစာွ <ိ#ကခ်တခ်ရံေkကာငး် ေဆးွ 

ေ2းွခဲk့ကသည့အ်တိ#ငး် အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ်ကျား၊မ ေရးရာတိ#အ့kကား ခိ#ငမ်ာေသာ အြပနအ်လ3နဆ်ကစ်ပ်မ8အား 

ြပသခဲb့ပီးြဖစပ်ါသည။် အေသးစတိအ်ားြဖင့ ် ဤကနဦးဆနး်စစခ်ျကမ်3 အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ် ကျား၊မ ေရးရာတိ# ့ 

အkကား ထငY်3ားေသာ ဆကစ်ပ်မ8 (၃) ခ# ထကွေ်ပu လာခဲပ့ါသည ်- 

• ြမနမ်ာယ့ဥ်ေကျးမ8တငွ ်‘ကျား’ တာဝန၊် ‘မ’ တာဝန ်ဟ)၍ အလ#ပ်တာဝနခ်ွေဲဝြခငး်ေkကာင့ ်အမျိcးသမီးများ 

သည ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ကိ# ပိ#၍ မkကာခဏkကcံေတွaရ2ိ#ငသ်ည။် အမျိcးသမီးများအား ေစာင့ေ်Y3ာကမ်8ေပး 

သ)များအြဖစ ်တာဝနသ်တမ်3တမ်8များေkကာင့ ်ရလဒအ်ေနြဖင့ ်၎ငး်တိ#မ့kကာခဏ ဆကစ်ပ်ပတသ်ကေ်နရ 

သည့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 ြဖစေ်လY့3ိေသာ ပညာေရး23င့ ်ကျနး်မာေရး က©23စခ်#တငွ ်လာဘေ်ပးရန ်မkကာ 

ခဏ ဖိအားေပးခရံေစbပီး အကျိcးဆကက်ိ#လညး် ပိ#၍ခစံားရေစပါသည။်  

• အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ်ကျား၊မ ပံ#စသံတွသ်ငွး်မ8များသည ်အြပနအ်လ3နအ်ားြပc၍ ဆကလ်က ်တညတ်ံေ့န 

ေစသည။် အမျိcးသမီးများအား “အားနညး်သ)များ” 23င့ ် “ခရံသ)များ” ဟ# ေတးွထငြ်ခငး်ြဖင့ ် အမျိcးသမီး 

များအား ပိ#၍လာဘေ်တာငး်ခရံြခငး် (သိ# ့) အမျိcးသားများ23င့ ် 28ငိး်ယ3ဥ်ပါက ပိ#များေသာ ပမာဏေပးရန ်

ေတာငး်ခရံြခငး် ြဖစေ်စ2ိ#ငပ်ါသည။် 

• အဂတလိိ#ကစ်ားမ8သည ်လိငပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အြမတထ်#တမ်8ပံ#စြံဖင့ ် (အထ)းသြဖင့ ် ေငေွkကးြဖင့ ်လာဘေ်ပး 

ရန ်မတတ2်ိ#ငသ်)များအတကွ)် တညY်3ိေန2ိ#ငသ်ည။် ထိ#အဂတလိိ#ကစ်ားမ8ပံ#စသံည ်ြမနမ်ာ2ိ#ငင်Yံ3ိ လ)တိ#ငး် 

အေပu <ိ#ကခ်တေ်စ2ိ#ငေ်သာ်လညး် အမျိcးသမီးများအေပu အများဆံ#း ဦးတညေ်နပါသည။် 

ေနာကထ်ကသ်တြိပcရမည့အ်ချကမ်3ာ ဦးတညအ်#ပ်စ# ေဆးွေ2းွမ8များအတငွး် ထပ်ိသးီအဆင့ ် 2ိ#ငင်ေံရးဆိ#ငရ်ာ 

အြဖစအ်ပျက ်များ23င့ ် kသဇာအာဏာအkကား ဆက2်ယွမ်8များကိ# ပါဝငသ်)များက အေလးထားေဆးွေ2းွမ8 မြပcခဲ ့
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kကေပ။ ထိ# ့ ေkကာင့ ် ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွမ8၏ 

လ)ဦးေရ ဆိ#ငရ်ာ23င့ ် အြခားအချကမ်ျားေkကာင့ ်

ေဆးွေ2းွမ8တငွ ် မပါY3ိသညတ်ိ#က့ိ# ေဖာ်ထ#တရ်န ် 

သ#ေတသန ထပ်မံေဆာငရွ်ကလ်vင ် အကျိcးY3ိ ပါ 

လိမ့်မည။်  

ထိ#အ့ြပင ် အြပနအ်လ3နဆ်က2်ယွေ်နသည့ ် သ 

ေဘာသဘာဝ၏ ရလဒအ်ြဖစ ် ဝငေ်ငနွညး်ပါးေသာ အမျိcးသမီးများ၊ LGBTIQ အသိ#ငး်အဝိ#ငး်များ၊ လ)နညး်စ# 

တိ#ငး်ရငး် သားများ23င့ ် မသနစ်မ်ွးအမျိcးသမီးများ စသညတ်ိ#ပ့ါဝငသ်ည့ ် ထခိိ#ကခ်စံားလွယသ်ည့ ် အ#ပ်စ#မျာအေပu 

အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏ သကေ်ရာကမ်8များ ပိ#မိ#Y3ိေkကာငး် သိ#မ့ဟ#တ ် ပိ#မိ#Y3ိ2ိ#ငေ်kကာငး်  ဦးတညအ်#ပ်စ# ေဆးွေ2းွမ8 

များက ထငY်3ားေစခဲသ့ည။်  ထိ#ေ့kကာင့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 တိ#ကဖ်ျကရ်န2်3င့ ်  ကျား၊မ တနး်တ)ညမီvမ8မY3ိြခငး်ကိ# 

ေကျာ်လ�ားရန ် ထိ#အ#ပ်စ#များအေပu သကေ်ရာကမ်8များကိ# ေြဖY3ငး်ရန ် wကcိးပမ်းသင့ပ်ါသည။် အထကေ်ဖာ်ြပပါ 

ရညမ်3နး်ချကမ်ျား ေအာငြ်မင2်ိ#ငရ်နအ်တကွ ် ဦးတညအ်#ပ်စ#ေဆးွေ2းွသည့ ် လ#ပ်ငနး်စဥ်၏ ရလဒအ်ေနြဖင့ ် ြပည့ ်

စံ#ေသာ အkကြံပcချကမ်ျား23င့ ် တိ#းတကရ်န ် ေဆာငရွ်ကရ်မည့န်ယပ်ယမ်ျားကိ# ေဖာ်ထ#တ2်ိ#ငခ်ဲပ့ါသည။် ကာလတိ# 

အkကြံပcချကမ်ျားသည ် ေနာကထ်ပ်သ#ေတသနြပcလ#ပ်ေနပါက ဖိအားအများဆံ#းြဖစေ်စသည့ ် ကစိhရပ်များ23င့ ်

အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏ အဆိ#း ရွားဆံ#း<ိ#ကခ်တမ်8များကိ#  ေြဖY3ငး်ရန ်ရညရွ်ယပ်ါသည။် 

အထကတ်ငွ ် ေဖာ်ြပခဲသ့ည့အ်တိ#ငး် ဤအစရီငခ်စံာသည ် 

ကျား၊မ ေရးရာ - အဂတလိိ#ကစ်ားမ8 ဆက2်ယွမ်8ကိ# ဆက ်

လကေ်ဖာ်ထ#တရ်န ် ဆင့ေ်ခuမ8တစခ်# ြဖစပ်ါသည။် က#လ 

သမဂ( မ)းယစေ်ဆးဝါး23င့ ်ြပစမ်8ဆိ#ငရ်ာ<ံ#းမ3 ၂၀၁၉ ခ#23စ ်တငွ ်

စစီဥ်ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည့ ် ဦးတညအ်#ပ်စ# ေဆးွေ2းွမ8 (၁၅) 

ခ#အား အေြခခbံပီး အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ် ကျား၊မ 

ေရးရာတိ#အ့kကား ဆကစ်ပ်မ8များ၏ ကနဦး ေတွa Y3ိချက ်

များကိ# ဆနး်စစြ်ခငး်ြဖင့ ်ကျား၊မ ေရးရာ23င့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8တိ#အ့kကား ဆကစ်ပ်မ8များသည ်ပိ#၍ထငY်3ား လာခဲ ့

အထကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပခဲသ့ည့အ်တိ6ငး် ဤ 

အစရီငခံ်စာသည ် ကျား၊မ ေရးရာ - 

အဂတလိိ6ကစ်ားမD ဆက=်ယွမ်Dကိ6 ဆက ်

လကေ်ဖာ်ထ6တရ်န် ဆင့ေ်ခ<မDတစခ်6 

ြဖစပ်ါသည။် 
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ပါသည။် ြမနမ်ာ2ိ#ငင်တံငွ ်၎ငး်တိ#ေ့kကာင့ ်အ2#တလ်က�ဏာေဆာငသ်ည့ ်သကေ်ရာကမ်8 များစာွY3ိbပီး၊ စးီပာွးေရး23င့ ်

လ)မ8ေရးဆိ#ငရ်ာ ဖံွa bဖိcးတိ#းတကမ်8အား ေ23ာင့ေ်23းေစပါသည။် ထပ်ေလာငး်၍  ယငး်ဦးတညအ်#ပ်စ# ေဆးွေ2းွမ8များ 

23င့ ်ဤ အစရီငခ်စံာသည ်စဥ်ဆကမ်ြပတဖံွ်a bဖိcးတိ#းတကမ်8ပနး်တိ#င ် (၅) - ကျား၊မ တနး်တ)ညမီvေရး23င့ ်ပနး်တိ#င ်

(၁၆) - bငမ်ိးချမ်းေရး၊ တရားမvတမ823င့ ်ခိ#ငမ်ာအားေကာငး်ေသာ အငစ်တကီျpးY3ငး်များ တညေ်ဆာကေ်ရးတိ#အ့ား 

ေအာင ်ြမငရ်နw်ကcိးပမ်းမ8များတငွ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ823င့ ်ကျား၊မ တနး်တ)မညမီvမ8ကိ# ေလvာခ့ျေရး ေဆာငရွ်ကမ်8၏ 

အေရးwကးီမ8ကိ# မီးေမာငး်ထိ#းြပေနပါသည။် ဤအစရီငခ်စံာသည ်ကိ#းကားရန ်အေထာကအ်ထားထကပိ်#၍ ေနာင ်

အနာဂတတ်ငွ ်ကျား၊မ ေရးရာ23င့ ်အဂတလိိ#ကစ်ားမ8၏ ဆကစ်ပ်မ8အား သ#ေတသန ဆကလ်ကြ်ပcလ#ပ်ရနအ်တကွ ်

ကနဦးအစြဖစပ်ါသည။်   ယခ#အေkကာငး်အရာကိ# သ#ေတသန23င့ ်ေဖာ်ထ#တမ်8များ ဆကလ်ကြ်ပcလ#ပ်ြခငး်ြဖင့ ်ပိ#၍ 

အကျိcးY3ိေသာ မ)ဝါဒများ23င့ ် ေဆာငရွ်ကရ်မည့အ်ရာများကိ# ေဖာ်ထ#တ2်ိ#င<ံ်#သာမက၊ ပိ#မိ#ေကာငး်မနွ၍် ထငY်3ား 

သည့ ် နညး်လမ်းများ ေပuထကွလ်ာbပီးလvင ် ြမနမ်ာ2ိ#ငင်အံစိ#းရ၊ အရပ်ဘကအ်ဖဲွaအစညး်များ23င့ ် က#လသမဂ(အဖဲွa 

များအား အနာဂတတ်ငွ ်ရလဒေ်ကာငး်များ ပိ#မိ#ရY3ိရန၊် အကျိcးေကျးဇ)းပိ#မိ#ြဖစထ်နွး်ရန2်3င့ ်နယပ်ယမ်ျားစာွကိ#  ြဖန ့ ်

ကျကလ်#ပ်ေဆာငရ်န ်အေထာကအ်က)ြပc2ိ#ငပ်ါလိမ့်မည။်
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