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Department of Social Welfare 

 

 

အမျိုးသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးဆိငု်ော အမျိုးသားအဆင် ့

မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)နှင် ့ဆက်စပ်မှုေှိသည့် 

အမျိုးသမီးစမွ်းပကားြမငှ့်တင်ရေး( သို့မဟုတ်) ကျား/မ 

တနး်တူညီမျှရေးအတွက် ကနဦးရဆာင်ေွကမ်ှုများနှင် ့

လုပင်န်းစီမခံျက်များ အရပါ် ရလလ့ာဆန်းစစ်ချက် 

၂၀၁၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 
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ဥရျျာဇဉ် 

 

 

 

 

အမျိုးသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ော အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမကံိနး် (၂၀၁၃-၂၀၂၂)၏ 

ေည်ေွျ်ချက်မာှ-  မြ န်မာနုိင်ငံေှိ အမျိုးသမီးအားလံုးသည် စွမ်းရဆာင်ေည်မြ င့်မားလာပြ ီး ၎င်းတို့၏ အခွင်အ့ရေး 

ေပိုင်ခငွ့်များကို အပြ ည့်အဝခံစားေေိှနိငု်ရစေန်ဖြ စ်ပါသည်။ ဤမဟာဗျူဟာ စီမံကိနး်ပါ ငုပမ် ်မဆ်ယမပယမြိနဆာုင 

ုူြှုဝ်မထြမဆ၊ာယမိယမောဆိှ် မ့ ပန ်မုညမေ်ာနခိထနဆောဆဝ်မာြ းဆဌန်ိှ်မ့ ိာမစပမဝ်မာြ းဆဌန်ြိနဆ၊ ဖွံ့ ဖြ ိုးြှုမိတ်ဖက် 

အဖွဲ့ အစည်းများ  ပူးရပါင်း၍ မောန မ်မထညမေဖနမေိန်မာွာမြှမနုိ မ် ထုောနာမ ေမန မ်ြန ်မြညမ မဖန စမပါ မညမ။ 

အမျိုးသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ော အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမကံိနး် (၂၀၁၃-၂၀၂၂)တွင် 

ပါဝင်ရသာအဓိကလုပင်န်းနျ်ပျ်(၁၂)ေပက်ိ ုမောန်မမထညမရဖာ်ရဆာင်ာာွမ ခြ င်းဖြ င့် အမျိုးသမီး ၊အမျိုးသား၊ 

ရျာကျ်ားရလး၊ မိနး်ကရလး်ယမြိနဆမနဆုငလဆမညမ တန်းတူညီမျှမှုေိှသည့် လူ့အသိကု်အမြ ုံတစ်ခအုဖြ စ်သုိ့ 

ရပြ ာင်းလဲရဖာ်ရဆာင်နိငု်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ဤလုပင်န်းနျ်ပျ်(၁၂)ေပာ်ုင အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံ ဖြ င့် 

ခွဲခြ ားမှုပရပျာက်ရေးဆိငု်ော ကုလသမဂ္ဂကွနဗ်င်းေငှ်ဆ (United Nations Convention on the Elimination  of 

All Forms of Discrimination against Women : UNCEDAW)နှင့် ကမ္ဘာ့အမျိုးသမီးညီလာခံ ရဘဂျင်း(၁၉၉၅) 

တို့မှ ချမှတ်ထားရသန ုငပမ် ်မဆစးြလခိာမီုင့ိှ်မမ့ညး ောဆိွထဲနဆပါသည်။ 

 အမျိုးသမီးများ ဖံွ့ဖြ ိုးတုိးတက်ရေးဆိုင်ော အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိနး် (၂၀၁၃-၂၀၂၂) 

ေု့ုနိ မ်ဆစစမခိာမအစီေင်ခံစာအား ုူြှုဝ်မထြမဆ၊ ာယမိယမောဆိှ်မ ့ မပန ်မုညမေ်ာနခိထနဆောဆဝ်မာြ းဆဌန်ာ 

ဦဆေိန်မ၍  ဗြ ိတိနန်ိငု်ငံ၊ နိုင်ငံတကာ ဖံွ့ဖြ ိုးတုိးတက်ရေးဌာန၏ နည်းပညာ အကူအညီဖြ င့်  ပြ ုစုထားခ့ဲပါသည်။ 

ိှးဆိွယမဝ မ်ာြ းဆဌန်ြိနဆ၊ ကုလသမဂ္ဂနငှ့် အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ြဟနဗိူဟနစီမကံိနး်များအရပါ် အရကာင်အထည်ရဖာ် 

ရဆာင်ာာွမေ်ြှု လမ်းပြ ရမြ ပုံဆိငု်ော အရကေ ာင်းအောမျာဆာုငု ညမဆ ဆန်းစစ်ရလ့လ့ာသံုးသပ်မှုများ  ပြ ုလုပ်ထား 

ပါသည်။ ဤသုးံသပ်ချက်များအေ အစိးုေဝန်ကြ ီးဌာနများ ၊ ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများမှ မဟာဗျူဟာ 

စီမံကိနး်၏ ဦးစားရပးကဏ္ဍမမးဆမးဆိှ်မ ့ ပ မီမာမေမနုငပမေိန မ်ခိာမြိနဆာုင အရကာင်အထညရ်ဖာ်် 

ရဆာင်ာာွမရနရကေ ာင်း ရတွ့ေှိေပါသည်။ 

အမျိုးသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမကံိနး်ကုိထိရောက်စာွ အရကာင် 

အထညရ်ဖာ်ခြ င်းဖြ င့် နိငု်ငံရတာ်၏ဦးစားရပးကဏ္ဍများဖြ စ်ေမန  ငြ ိမး်ချမ်းရေး၊ စီးပွားရေး ဖံွ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေး၊ 
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အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသမီးငျ်ေွျ်များအရပါ် အကေ မ်းဖက်မှု ေုိန့်ညမဆပေပိနာမရေးနှင် ့ သဘာဝရဘး 

အန္တောျ်ကုိ ခံနိငု်ေည်စမွ်းအားမြ င့်မားရစခြ င်း စမညမာ့ဏ္ဍြိနဆီွ်မုညမဆ မာိုးဆာှုုနြညမ မဖန စမပါမညမ။ 

ကျား၊မရေးောတန်းတူညီမျှမှုြေှိခြ င်းာုင ေုိန့ခိခန မ်ဆမနဆဖန မ့် ာင်မထငီမ ငုပမြှုစွြမဆမနဆိှ်မ ့စးဆပွနဆောဆဖွလ့ ဖြ ုးဆီုငဆီာမ 

ေစြညမမ့ပန ်မ မ်ြ ုြမဆခိြမဆောဆဖန စမစ်မီွ မ် မြိုးဆမြးဆြိနဆ ပူဆေပါ်မဆပါဝ်မခန မ်ဆမနဆဖန မ့် မ်ြ ုြမဆခိြမဆောဆမညမ ောာှညမ 

ီညမ လီခ့ုင် မ ြြ ဲြှုာာုှေစိုင် မြညမဖန စမပါမညမ။ ာိနဆ၊ြောဆာန ီ မ်ဆီူညးြျှြှုာှု ခန ်မဆမညမ သဘာဝရဘးအန္တောျ်များ 

မနဆ ခငခလိုင်မာ်မမီွာမ စွြမဆမနဆြိနဆ ပုငြုငမနဆောန မ်ဆေစိုင်မောေ န မ်ဆာုငု ညမဆ ာြ္ဘနီစမဝ်မဆုငလဆာှု မေထနာမ 

မထနဆြိနဆမာ ရတွ့ေှိေပါသည်။ 

ဤမစးာ်မခလစနမညမ အမျိုးသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ော အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ စီမကံိနး် 

မနဆ မောန မ်မထညမေဖနမေိန မ်ာွာမာနီွ်မ မာ်မဆမြန စမြိနဆာုင ုာမာုှီွ်မ ြညမမုင့မမငလဆခိေ်မညမ၊ 

ြဟနဗိူဟနစးြလာု်မဆ၏ ြညမမညမ့ာဏ္ဍီွ်မ မာှု်မမဟင်မ မြန ်မ့ြနဆစွနမဖန မ့် ုငပမ် ်မဆေိန်မာွာမြှု ာှုေ်မညမ၊ 

ြညမမညမ့ေ်ာနြိနဆီွ်မ ုစမဟနခိာမြိနဆ မဖန စမေပနေ်မညမီုင့ာုင ညွှ်မပန ထနဆမညမ့ စနီြမဆီစမေစန မ်ဖန စမပါမညမ။ 

မစးာ်မခလစနီွ်မ အမျိုးသမီးများဖံွ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ော အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိနး်မညမ စ မ်ိာမ 

ြပန မီဖလွ့ဖြ ုးဆောဆပ်မဆီုင် မြိနဆ(SDGs)၊ UNCEDAWောနမြ းီ၏ မာြ လပန းခိာမြိနဆိှ်မ့ ြညမမုင့ခိုီမိာမုိာမ 

ာှုောေ န မ်ဆေဖနမပန ထနဆပါမညမ။ ဤေု့ုနိ မ်ဆစစမခိာမမစးာ်မခလစနမညမ အမျိုးသမီးများဖံွ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ော 

အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ စီမံကိနး်၏ ဦဆစနဆေပဆ်ယမပယမြိနဆမနဆ ုူြှုဝ်မထြမဆ ၊ ာယမိယမောဆိှ မ့် ပန ်မုညမ 

ေ်ာနခိထနဆောဆဝ်မာြ းဆဌန်ိှ်မ့ ိာမစပမဝ မ်ာြ းဆဌန်ြိနဆာှု စးြလာု်မဆြိနဆ၊ ်ညမဆဗိူဟနြိနဆီွ်မ ထညမ့မွ်မဆ 

ေဖနမေိန်မာ မ်မီွာမ ြိနဆစွနမာိုးဆာုှိုင် မပါမညမ။ 

 မြန ်မြနိုင် မ်လ ငုလဆိုင် မာန မြိုးဆမြးဆောဆာနောနမြီး၏ ဦဆေိန မ်ြှုဖန မ့် အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေး 

ဆိငု်ော အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိနး်ကုိ  ပြ ာာန်းပြ ီး ရနာကပ်ိငု်းတွင် စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေး ပန်းတိုင်ြိနဆ 

ထဲြှ မထူဆပန းမညမ ့ ပန်းတုိင်အမှတ်(၅)၊ UNCEDAW ောနမြ းီ၏  မြ န်မာနုိင်ငံအရပါ်အကြ ံပြ ုမငလဆမပမချက်များ၊ 

ကုလသမဂ္ဂ လုံခြ ုံရေးရကာင်စ၏ီ ဆုးံဖြ တ်ချက်အမှတ် ၁၃၂၅၊ အာဆီျံအမျိုးသမီးရေးောရကာ်မတီ၊ အာဆီျံ 

အမျိုးသမီးိှ်မ ့ ကရလးသူငျ်များအခွင်အ့ရေးြိနဆ ကာကွျ်ရစာင့်ရောှာမောဆိှ် မ့ မြန င်မ့ီ မ်ောဆောနမြာှ်မိှ်မ ့

၂၀၁၅ခုနစှ်အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ော ပုမံှနသ်ုးံသပ်ရလ့လာမှုပါ အကြ ံပြ ုချက်များီုင့အရပါ် ထနဆာုှေမန 

ကတိကဝတ်များမညမ ာိနဆ၊ြောဆာန ငုပမ် ်မဆစ မ်ြိနဆမဖန စမ ေိန မ်ာွာမာ မ်ုုငမပမုနပါသည်။ အဆိပုါ 

ကတိကဝတ်များနှင် ့ ုငပမ် ်မဆစ်မများသည် အမျိုးသမီးများဖံွ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးိုင် မာန မြိုးဆမနဆမိ မ့်မဟာ 

ဗျူဟာစီမကိံနး်ပါ ငုပမ် ်မဆ်ယမပယမ(၁၂)ာပမိ ှ်မ ့ ိာမစပမုိာမာုှပြ းဆ ဖွလ့ ဖြ ုးဆြှုြုီမဖာမမဖွဲ့မစညမဆြိနဆိှ်မ့ု ညမဆ 

ပူဆေပါ်မဆ၍ မောန မ်မထညမေဖနမ ေိန မ်ာွာမုိာမာုှေ်မညမာုင ဤမစးာ်မခလစန၌ ေဖနမပန ထနဆပါမညမ။ 

 ဤေု့ုနိ မ်ဆစစမခိာမ မစးာ်မခလစနမညမ မစုငဆာမဖွဲ့မစညမဆြိနဆိှ်မ့ ဖွလ့ ဖြ ုးဆောဆ ြုီမဖာမမဖွဲ့မစညမဆ 

ြိနဆမာေ နဆ ောှ့ိာမေိန မ်ာွာမာြညမ့ ပူဆေပါ်မဆညငုိ ုှ်ု မဆေိန မ်ာွာမြှုာုင မေထနာမမာူပန းေစြညမဖန စမပြ းဆ 



  5 

 မြ န်မာနိငု်ငံ၏ ကျား၊မရေးော တန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးစွမး်ရဆာင်ေည်  မြ ငင့်တင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများာုငု ညမဆ 

အေှိနအ်ဟုန်် မြ ငင့် ရဆာင်ေွက်နိငု်ာ မ်မီွာမ မေထနာမမပလလောန မ်ဆီစမခငဖန စမပါမညမ။ မုင့ ဖန စမပါ၍ အမျိုးသမီးများ 

ဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ော အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိနး်ာုင မောန်မမထညမေဖနမ ေိန မ်ာွာမခန ်မဆ 

မနဆဖန ်မ့  မြ န်မာနုိင်ငံာှု မြိုးဆမြးဆြိနဆ၏ အနာဂတ်အတွက် ောန မ်ဆာိုးဆြိနဆ မဖန စမထွ်မဆေပနေပါာမုနေစြညမဟင 

ယငလာေ ညမြပုါမညမ။ 

 

 

 

 

ရဒါက်တာဝင်းမြ တ်ရအး 

 ပြ ည်ရထာင်စုဝန်ကြ ီး၊လူမှုဝန်ထမ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန 

ဥက္ကာ၊မြ န်မာနုိင်ငံလံုးဆုိင်ောအမျိုးသမီးရေးောရကာ်မတီ 

 ပြ ည်ရထာင်စုသမတတမြ န်မာနုိင်ငံရတာ် 
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မာတကိာ 

မာတိကာ 

အတုိရကာက်စာလံုးများ 

 ၂ 

၃ 

အခန်း ၁  နိဒါန်း ၅ 

၁.၁ ရလ့လာဆန်းစစ်ချက်အတွက် နည်းလမ်းများ ၅ 

၁.၂ ရလ့လာဆန်းစစ်ချက် လုပ်ရဆာင်ောတွင် ကန့်သတ်ချက်များ      

နှင်အ့ားနည်းချက်များ 

၅ 

အခန်း ၂  ရတွ့ေှခိျက်များ ၇ 

၂.၁ အမျို းသမီးများနှင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း ၇ 

၂.၂ အမျို းသမီးများနှင့် ပညာရေး၊ ရလ့ကျင့်သင်ကေ ားရေး ၉ 

၂.၃ အမျို းသမီးများနှင့် ကျန်းမာရေး ၁၁ 

၂.၄ အမျို းသမီးများအရပါ် အကေ မ်းဖက်မှု ၁၃ 

၂.၅ အမျို းသမီးများနှင့် အရေးရပါ်အ ရြခအရနများ ၁၆ 

၂.၆ အမျို းသမီးများနှင့် စီးပွားရေး ၁၈ 

၂.၇ အမျို းသမီးများနှင့် ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ရေး ၂၀ 

၂.၈ အမျို းသမီးများ ဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ော လုပ်ငန်းျန္တေားများ ၂၃ 
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၂.၉ အမျို းသမီးများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ၂၅ 

၂.၁၀ အမျို းသမီးများနှင့် မီဒျီာ ၂၇ 

၂.၁၁ အမျို းသမီးများနှင် ့ ဘဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ၂၈ 

၂.၁၂ အမျို းသမီးငျ်ေွျ်များ ၂၉ 

 

အခန်း၃  နိဂံုးချုပ်နှင့်ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ်များ     ၃၁ 

  

 

 

 

 

 

အတိုချုးံနှင့်အတိုရကာကစ်ာလုံးများ 

ACW အာဆီျံအမျို းသမီးရေးောရကာ်မတီ 

ADB အာေှဖွံ့ ဖြ ိုးရေးဘဏ် 

AGIPP  ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင့်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့  

CDD လူထုဗဟိုပြ ုစီမံကိန်း 

CEDAW အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစုံဖြ င့်ခွဲ ခြ ားမှုပရပျာက်ရေးဆိုင်ောကုလသမဂ္ဂသရ

ရာတူစာချုပ် 

CSO အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်း 

DFAT  သေ စရတေ းလျနိငု်ငံနိုင်ငံခြ ားရေးနှင်က့ူးသန်းရောင်းဝျ်ရေးဌာန 

DRR ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဦးစီးဌာန 

DSW လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန 

DFID  ဗြ ိတိသျှအစိးုေ၏အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဌာန 

DoP အကျဉ်းဦးစီးဌာန 

EAO တိငု်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ 

FAO စားနပ်ေိက္ခာနှင့်စိကု်ပျိုးရေးအဖွဲ့ 
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FESR စီးပွားရေးနှင်လ့ူမှုရေးပြ ုပြ င်ရပြ ာင်းလဲရေးမူရဘာင် 

GAD အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန 

GBV ကျား/မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှု 

GEN ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက် 

GEWE 

SWG 

ကျား/ မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးစွမ်းပကားမြ ငင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့  

GoM ြမန်မာနိုင်ငံအစိုးေ 

IFES  ရေးွရကာက်ပွစဲနစ်များအတွက်အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ောရဖာင်ရဒးေှင်း 

INGO အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ အစည်းများ 

ILO အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအလုပ်သမားအဖွဲ့ 

IOM ရေှ့ေ ရြပာင်းသွားလာရေးဆိုင်ောအပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ောအဖွဲ့အစည်း 

JICA ဂျပန်အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ောပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးရအဂျင်စီ 

LIFT အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့်စားနပ်ေိက္ခာဖူလုရံေးေန်ပုရံငွအဖွဲ့  

LNGO ရဒသခံအစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းများ 

MAPDD

R 
သဘာဝရဘးအန္တောျ်ရလျာ့ပါးရေးအမျိုးသားအဆင်လ့ုပ်ငန်းစီမံချက် 

MEC ြမန်မာ့ပညာရေးအဖွဲ့  

MEI ြမန်မာ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့ 

MHRC  မြ န်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင်အ့ရေးရကာ်မေှင် 

MMCW

A  
 မြ န်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကရလးရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း 

MNCH မိခင်၊ရမွးကင်းစနှင့်ကရလးသူငျ်ကျန်းမာရေး 

MNCW

A 
 မြ န်မာနိုင်ငံလုးံဆိငု်ောအမျို းသမီးရေးောရကာ်မတီ 

MRCB  မြ န်မာတာဝန်ျူမှုေှိသည့်စီးပွားရေးဌာန 
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MSWRR လူမှုဝနထ်မ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန 
MWAF  မြ န်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးောအဖွဲ့ ချုပ် 

MWEA  မြ န်မာအမျို းသမီးစီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေှင်များအသင်း 

NCPD အမျို းသားဘက်စုံဖွံ့ ဖြ ိုးရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၁-၂၀၃၀) 

NGO အစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ အစည်းများ 

NSPAW အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်း 

PGMF ပက်တ်အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ောအရသးစားရငွရချးေန်ပုံရငွအဖွဲ့ 

PoVAW အမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုမှတားဆးီကာကွျ်ရေး 

RRD ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဦးစီးဌာန 

SDG စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးမှုပန်းတိငု် 

SGBV လိင်ပိုင်းဆိုင်ောနှင်က့ျား/မရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှု 

UNDP ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြ ိုးရေးေန်ပုံရငွအဖွဲ့ 

UNFPA ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့  

UNICEF ကုလသမဂ္ဂကရလးများေန်ပုရံငွအဖွဲ့  

UN 

WOME

N 

ကုလသမဂ္ဂအမျို းသမီးများအဖွဲ့  

VAW အမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှု 

WCDI ရမ့စွမ်းေည် 

WDD အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဌာနခွဲ 

WLB ဗမာအ့မျို းသမီးသမဂ္ဂ 

WON အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက် 

WPA အမျို းသမီးများ၏နိုင်ငံရေးလှုပ်ေှားမှု 
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၁. နိဒါန်း 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်းတွင်အရကာင်

အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ရေးအတွက်အစိးုေဌာနဆိုင်ောများ၊ြပည်တွင်းြပည်ပအစိုးေမဟုတ်ရသ

ာအဖွဲ့အစည်းများ၊ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစည်းများ၊ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့များ၊အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစ

ည်းများနှင့်အလှူေှင်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ချင်းစီသည်ရငွရကေ း၊နည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းအကူအညီများပံ့ပိုးရ

ရးသည်န့ည်းလမ်းဖြ င့့်ပါဝင်ရဆာင်ေွက်ေန်တာဝန်ေှသိည်ဟုရဖာ်ြပပါေှပိါသည် (စာ-၃၅)။ 

ျခုအစီေင်ခံစာသည်လူမှုဝနထ်မ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ြပန်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊လ

ူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနနှင့်အခြ ားဆက်စပ်ဝန်ကြ ီးဌာနများ၊ဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးမိတ်ဘက်အဖွဲ့ အစ

ည်းများ၏အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို းသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း 

(၂၀၁၃-

၂၀၂၂)နှင့်ဆက်စပ်မှုေှသိည့်အမျိုးသမီးစွမ်းပကားြမှင့်တင်ရေး(သို့မဟုတ်)ကျား/မတန်းတူညီမ

ျှရေးစွန့်ဦးရဆာင်ေွက်မှုများနှင့်လုပင်န်းစီမံချက်များအရပါ်ရလ့လာမှုဆန်းစစ်ချက်များအားရဖ

ာ်ြပထားပါသည်။ဤအစီေင်ခံစာအတွက်ရတွ့ဆုရံမးြမန်းစဉ် 

ရြဖဆိသုူများကရဖြ ဆိုခဲ့သည်ရ့ဆာင်ေွက်ြပီးစီးခြ င်းမေှိရသးသည်က့နဦးရဆာင်ေွက်ချက်များကို

လည်းထည်သ့ွင်းရဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဤအစီေင်ခံစာသည်အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အရေး(သို့မဟုတ်)ကျား/မရေးောလုပ်ငန််းများ၊သို့

မဟုတ်ရဖာ်ြပပါလုပင်န်း၏အေည်အရသွးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်လမ်းြပရမြ ပုံတ

စ်ေပ်သို့မဟုတ်ြပည်စ့ုံသည့်စာတမ်းတစ်ရစာင်အဖြ စ်ေည်ေွျ်ပြ ုစုထားြခင်းမဟုတပ်ါ။အစီေင်ခံ

စာသည်အမျို းသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိငု်ောအမျို းသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏အ

ရကာင်အထည်ရဖာ်မှုလက်ေှိအ

ရြခအရနနှင်အ့နာဂတက်ာလပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုများအတွက်အလားအလာေှိသည့်အခွင့်အ

လမ်းများအရပါ် ကေ ားဝင်ရဆာင်ေွက်ေန်နမူနာနည်းလမ်းများေေှရိေးလျက်တပြ က်ရလ့လာမှုတ

စ်ေပ်ဖြ စ်ရစေန်သာေည်ေွျ်ခဲ့ပါသည်။ 
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၁.၁ရလ့လာဆန်းစစ်ချက် နည်းလမ်းများ 

အချက်အလက်များကို ေှိေင်းစွဲအချက်အလက်များအား ရလ့လာြခင်းနှင့် တျ်လီဖုန်းနှင် ့

လူရတွ့ ရမးမြ န်းမှုများြဖင့် စုရဆာင်းခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက်များ၏ ေင်းမြ စ်များတွင် 

ရအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည်- 

 အမျို းသားအဆင် ့မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် မဟာဗျူဟာများ  

 အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်း 

အရပါ် ြမနမ်ာနိုင်ငံအစိးုေ ဝန်ကြ ီးဌာနများ၏ လုပ်ငနး်ရဆာင်ေွက်မှုလမ်းရ ကေ ာင်းများ  

 လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနနှင့် ရေးထိးုထားသည့် နားလည်မှုစာချွန်လှော/ 

သရဘာတူစာချုပ်/ နားလည်မှုသရဘာတူစာချုပ် (၃၃) ခုနှင် ့ ကျ်ဆျ်ရေးနှင့် 

ြပန်လည်ရနောချ ထားရေးဦးစီးဌာနနှင် ့ရေးထိးုထားသည့် နားလည်မှုစာချွန်လှော (၁၇) 

ခု၊ 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်းအရပါ်

ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစည်းများ၏ပါဝင်ပံပ့ိးုရဆာင်ေွက်ရပးမှုများ1 

 အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်အစိုးေမဟုတရ်သာ 

 ပြ ည်တွင်းအေပ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများ၏ 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်း နှင့် 

ဆက်စပ်မှုေှသိည် ့လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှု လမ်းရ ကေ ာင်းများ2 

လူရတွ့ ရမးြမန်းမှုများကို လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန၊ အမျို းသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဌာနခွမဲှ 

ဝနထ်မ်းများ၊ အခြ ားဝန်ကြ ီးဌာနများေှ ိ ကျား/မရေးောလုပ်ငန်းများအတွက် အဓိကတာဝန် 

ရပးအပ်ထားသူများနှင့် ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင် ့ အမျိုးသမီးစွမ်းပကားြမှင့်တင်ရေး 

လုပ်ငနး်အဖွဲ့  အဖွဲ့ ဝင်များနှင့် ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ ေင်းြမစ်များအားလုံးမှ 

အချက်အလက်များကို ခွဲခြ ားစိတ်ဖြ ာသုးံသပ်ပြ ီး လုပ်ငနး်ဧေိျာ (၁၂)ေပ်အရပါ်အ ရြခခံ၍ 

                                                           
1ကုလသမဂ္ဂလုပ်ငန်းလမ်းပြ ရမြ ပုံ -  
အမျို းသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးဆုိင်ောအမျို းသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းပါလုပ်ငန်းနျ်ပျ်များနှင့်ချတိ်ဆက်ရဆာင်ေွက်မှု၊ကုလ
သမဂ္ဂကျား/မရေးောနည်းပညာအဖဲွ့ဇွန်လ၂၀၁၅ရနာက်ဆုံးြပငဆ်င်ြပီးအချက်အလက် 
2WON နှင့်GEN ၏အဖဲွ့ဝင်ြပရြမပုံ - 
အမျို းသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးဆုိင်ောအမျို းသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရကာင်အထညရ်ဖာမ်ှုတွင်ပါဝင်ရဆာင်ေွက်ခြ င်းဇန်နဝါ
ေီလ၂၀၁၅ခုနှစ် 
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လုပ်ငနး်ရဆာင်ေွက်မှုများအားရလ့လာထားပါသည်။ အစီေင်ခံစာမူကေ မ်းကို ကျား/မ တန်းတူ 

ညီမျှရေးနှင့် အမျို းသမီးစွမ်းပကားြမင့်မားရေး လုပ်ငနး်အဖွဲ့  အဖွဲ့ ဝင်များက သုံးသပ်ခဲ ့ပြ ီး 

အစိးုေဌာနဆိုင်ော (၁၈) ခုမှ ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးလုပ်ငန်းများ အဓိကရဆာင်ေွက်ေန် 

တာဝန်ရပးအပ်ထားသူများနှင့် အစည်းအရဝးတစ်ေပ်ရခါ်ျူ၍ ေှင်းလင်းတင်ပြ ထားြပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  

၁.၂ရလ့လာဆန်းစစ်ချက်လုပ်ရဆာင်ောတွင်ကန့်သတ်ချက်နှင့်အားနည်းချက်များ 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်း (NSPAW) 

လုပ်ငနး်အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ချက်များအရပါ်အချက်အလက်များရကာက်ျူေန်

အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြ င်းနှင့်လုပင်န်းများအရပါ်တိုင်းတာနိုင်သည့်ရ အေ ခခံအချက်အလက်များ

ပါေှိသည့်ရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာခြ င်းနှင့် အကဲဖြ တ်သုံးသပ်ြခင်း 

မူရဘာင်တစ်ေပ်ထားေှိခြ င်းမေှိပါ။ 

လက်ေိှရဆာင်ေွက်ခဲသ့ည့်ရလ့လာမှုနည်းလမ်းများသည်သတင်းအချက်အလက်များစုရဆာင်း

ေန်နည်းလမ်းအမျို းမျို းအသုံးပြ ုခဲ့ခြ င်း၊အရသးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဆင့်အမျို းမျို းခွဲ၍

စုရဆာင်းခဲ့ခြ င်းနှင့်ရတွ့ေှိချက်များအားနည်းလမ်းအမျိုးမျို းဖြ င့်ရဖာ်ြပထားခြ င်းတို့အားအသုံးပြ

ုရဆာင်ေွက်ခဲ့ ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ဤသည်မှာအချက်အလက်စုရပါင်းြခင်းနှင့်ဆန်းစစ်ရလ့လာြခင်

းအတွက်စိန်ရခါ်မှုတစ်ေပ်ဖြ စ်ခဲသ့ည်။ 

ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ျက် (GEN)၊ အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများ 

ကွန်ျက်(WON)တို့မှ ရဆာင်ေွက်ထားသည် ့

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်းအရပါ် 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငနး်ရဆာင်ေွက်ချက်များအရပါ် 

ဆန်းစစ်ရလ့လာထားသည် ့လုပ်ငန်းလမ်းရကေ ာင်းပြ  အစီေင်ခံစာတွင် အရသးစိတ်ရဖာ်ြပမှုများ 

စုံစုံလင်လင်ပါဝင်သည်။ ျခုအစီေင်ခံစာတွင် အဆိုပါအချက်အလက်များအား အပြ ည့်အစု ံ

ထည်သ့ွင်းရဖာ်ြပေန် မဖြ စ်နိငု်သည့်အတွက် လုပ်ငနး်ရဆာင်ေွက်ချက်အကျဉ်းချုပ်၏ရဘးတွင် 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ အစီေင်ခံစာပါ ဆက်စပ်မှုေှသိည့် အခန်းများအား 

ထည်သ့ွင်းရဖာ်ြပရပးထားပါသည်။ အချို ့ရသာ လုပ်ငနး်များသည် ဝန်ကြ ီးဌာနတစ်ခုက 

ဦးရဆာင်ြပီး အလှူေှင်တစဦ်း သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုရသာ အလှူေှင်များက 
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ရငွရကေ းရထာက်ပံ့ရပးပြ ီး အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ောအစိုးေမဟုတ်ရသာ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ 

အစိးုေမဟုတ်ရသာ  ပြ ည်တငွ်းအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများက 

တာဝန်ျူ အရကာင်အထည်ရဖာ်ကေ ခြ င်းဖြ စ်သည်။ ဥပမာ - အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင် ့

စားနပ်ေိက္ခာဖူလုံရေးေန်ပုံရငွအဖွဲ့ကို နစှ်နိငု်ငံပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်သည် ့ အလှူေှင်အဖွဲ့ (၁၂) 

ဖွဲ့၊ ဥရောပသမဂ္ဂ နငှ့် အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများမှ အလှူေှင်များ၊ 

မစ်ဆဘူီေှရီကာ်ပိရုေးေှင်းတို့က ရငွရကေ းရထာက်ပံ့ရပးရနခြ င်း ဖြ စ်သည်။ 

အဆိုပါအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့် စားနပ်ေိက္ခာဖူလုံရေးေန်ပုရံငွအဖွဲ့ သည် 

အစိးုေမဟုတ်ရသာ ပြ ည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ောအစိးုေမဟုတ်ရသာ 

အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် သုရတသနအဖွဲ့ အစည်းများ စုစုရပါင်း အဖွဲ့ (၅၀)ရကျာ်ဖြ င့် လုပ်ငနး်များ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရန ခြ င်းြဖစ်ပါသည်။ ထို့ရကေ ာင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများအား 

အရသးစိတ်သတ်မှတ်ေန် စိန်ရခါ်မှုတစ်ခု ဖြ စ် သည်။ 

မည်သည့်လုပ်ငန်းများသည်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို းသားအဆင့်မဟာဗျ

ူဟာစီမံကိန်းအေရဆာင်ေွက်ရနရကေ ာင်းသိေှေိန်မှာတစ်ခါတစ်ေံတွင်ခဲျဉ်းပြ ီးတစ်ခါတစ်ေံတွ

င်လုပ်ငနး်များကအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိ

န်းနှင့်ဆက်စပ်မှုေှိရသာ်လည်းစီမံကိန်းအေအရကာင်အထည်ရဖာရ်နခြ င်းမဟုတ်ရကေ ာင်းရတွ့ ေ

သည်။ဤအစီေင်ခံစာတွင်အဆိုပါကွာြခားချက်နှစ်ခုအားခွဲခြ ားရဖာ်ြပထားြခင်းမေှိပါ။ 

ြပည်တွင်းနှင့် ြပည်ပအကြ ံရပးနှစ်ဦးသည် ျခုရလ့လာဆန်းစစ်ချက်၏ ေလဒ်ေေှေိန် 

စုစုရပါင်းအချိန် (၁၅) ေက်သာ ေေှခိဲ့ရသာရကေ ာင် ့ အဆိုပါ အတိုင်းအတာအတွင်း 

ရဆာင်ေွက်ေန် ဖြ စ်နိုင်ရချေိှသည် ့အကြ ံပြ ုရဆွးရနွးမှုများကိုသာ ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။  

၁.၃အစီေင်ခံစာပံုစံ 

ဤစီေင်ခံစာကို အခန်း(၃) ခနး်  ဖြ င့် ရဖာ်ြပထားပါသည်။ ျခုနိဒါန်းအပြ ီးတငွ် လက်ေိှ 

လုပ်ငနး်ရဆာင်ေွက်မှု လမ်းြပအ ရြခအရနဆန်းစစ်ရလ့လာမှု၏ ရတွ့ ေှခိျက်များအား 

ရဖာ်ြပထားသည်အ့ခန်းြဖစ်သည်။ အဆိုပါအခန်းအား 

အမျို းသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်းပါဦးစားရပးဧေျိာ(၁၂)ေပ်အရပါ်အ

ရြခခံ၍ရဖာ်ြပထားပါသည်။ရနာက်ဆုံးအခန်းသည်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးအတွက်အဓိကထာ
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း၍ရတွ့ ေှခိျက်များအရပါ်ရကာက်ချက်ဆွဲခြ င်းနှင့်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုတိုးမြ ငင့်နိငု်မည့်ရေှ့လုပ်

ငနး်စဉ်အဆင်မ့ျားကိုအကြ ံပြ ုရဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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၂ရတွ့ေိှချက်များ 

ဤရလ့လာဆန်းစစ်ချက်မှရတွ့ ေှခိျက်များအားအမျို းသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမကံိန်းပါဦးစား

ရပးလုပ်ငနး်(၁၂)ေပ်ရပါ်အရခြ ခံ၍ကဏ္ဍ(၁၂)ေပ် ဖြ င့်ခွဲ ခြ ားရဖာ်ြပထားပါသည်။ကဏ္ဍတစ်ခုချ

င်းစီတွင်အမျို းသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက်များ၊စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပ

န်းတိုင်ပါဦးတည်ချက်များ၊အခြ ားကျား/မရေးောလုပ်ငနး်များနှင့်ဆက်နွျ်မှုများအားလည်းရဖာ်

ြပထားပါသည်။ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီတွင်ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမှတ်ြခင်း၊အရကာင်အထည်ရဖာ်ြခင်

း၊အသိပညာရပးြခင်း၊သုရတသနနှင်စ့စ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်းဆိုသည့်ရခါင်းစဉ်(၄)ခုပါလုပ်ငန်း

ရဆာင်ေွက်မှုများအားရဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

၂.၁အမျို းသမီးများနှင့်အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှု 
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ေည်ေွျ်ချက်များ၊ဦးတည်ချက်များနှင့်အစီအစဉ်များ 

အမျို းသားအဆင့်စီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက်-

အမျို းသမီးများ၏အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းဆိငု်ောလုပ်ငန်းများတိးုတက်ရစမည်စ့နစ်များ၊ဖွဲ့ စ

ည်းပုံများနှင့်လုပ်ထုးံလုပ်နည်းများပိုမိုအားရကာင်းလာြပးီဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကိုရလျာ့ကျရစေန်၊ 

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက်-

ြပည်သူ့ရေးောဝန်ရဆာင်မှုများ၊အရခြ ခံအရဆာက်အအုံများနှင့်လူမှုကာကွျ်ရစာင့်ရေှာက်ရေး

မူဝါဒများမှတဆင့်လစာမေသည့်ပြ ုစုရစာင်

့ရေှာက်ရေးအလုပ်များနှင့်အမိ်တွင်းမှုအလုပ်များအားအသိအမှတ်ပြ ု၍တန်ဖိးုထားြပးီနိုင်ငံတွင်

းအရလ့အထများနှင့်အညီအမိ်ရထာင်စုနှင်မ့ိသားစုများအတွင်းတာဝန်ခွရဲဝမှုများြမငှ့်တင်ရဆာ

င်ေွက်ေန်၊ 

ဆင်းေနဲွမ်းပါးမှုဆိုင်ောစဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်းတိုင်အမှတ်(၁)နှင့်စးီပွားရေးဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်

ရေးနှင်အ့လုပ်အကိငု်ဆိုင်ောစဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်းတိငု်အမှတ်(၈)တို့နှင့်လည်းဆက်စပ်

မှုေိှပါသည်။ 

ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒများ/ လုပ်ငန်းစဉ်များ - 

စိုက်ပျိုးရေးဆိငု်ောအမျို းသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်၊ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးမဟ

ာဗျူဟာမူရဘာင်၊လူမှုကာကွျ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးအမျို းသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာ၊အမျို းသားအ

ဆင်ဘ့က်စုံဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးစီမံကိန်း(၂၀၁၁-၂၀၃၀)၊စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးပြ ုပြ င်

ရြပာင်းလဲရေးမူရဘာင်(၂၀၁၂-

၁၅)မှတဆင့်အမျို းသားအဆင့်ဘက်စုဖံွံ့ ဖြ ိုးရေး၏ရေေှည်ပန်းတိငု်ဆိုင်ောမူဝါဒဦးစားရပးများ၊ြ

မနမ်ာ့စီးပွားရေးမူဝါဒ။ 

လက်ေိှကာလလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုနမူနာများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှြခင်း 

စားနပ်ေိက္ခာဖူလံုရေးလုပ်ငန်းအဖဲွ့-

နည်းပညာနှင်မ့ဟာဗျူဟာအဆင်မ့ျားတွင်ကျား/မရေးောနှင်စ့ားနပ်ေိက္ခာဖူလုံရေးကိုလုပ်ငန်း

အဖွဲ့ ကထည်သ့ွင်းရဆးွရနွးခဲပ့ါသည်။ 
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အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် 

အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့် ဆက်နွျ်သည် ့ မူဝါဒရေးောရဆးွရနွးပွဲများတွင် 

ပါဝင်ခဲ့ကေ သည်။ဥပမာ- ဆန်စပါးမူဝါဒရေးောအမျို းသားအဆင် ့ မူရဘာင်၊ မျို းရစ့ဥပရဒ၊ 

ေခိုင်ရဒသရေသန့်တွင် ငါးဖမ်းရေးဥပရဒ၊ ရေလုပ်ငန်းမူဝါဒ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင်း 

အလုပ်သမားအခွင့်အရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးေင်းနှီးမြ ငုပ်နှံမှု ဥပရဒ၊ လျ်သမားအခွင်အ့ရေးမူဝါဒ၊ 

လျ်သမားသက်သာရချာင်ချရိေး တိးုမြ ငင့်ကာကွျ်ရေးဥပရဒနှင့် နည်းဥပရဒ၊ 

 ရြမျာအသုးံချရေးမူဝါဒတုိ့ပါဝင်သည်။ (ကျား/မရေးောတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်၏ 

လုပ်ငနး်လမ်းြပ ရြမပု ံစာ - ၆၆)  

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်း 

လူထုအရြခပြ ုစီမံကိန်း (CDD)- 

စိုက်ပျိုးရေး၊ရမွးမြ ူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြ ီးဌာနေှရိကျးလက်ရဒသဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဦးစီးဌ

ာနနှင်က့မ္ဘာ့ဘဏ်တို့ပူးရပါင်း၍ရဆာင်ေွက်သည့် CDD 

လုပ်ငနး်သည်ကျား/မရေးောကဏ္ဍအားထည်သ့ွင်းရပါင်းစပ်ရဆာင်ေွက်ထားြပးီမြ ို့နျ်(၂၇) မြ ို့

နျ်ေှရိကျးလက်အမျို းသမီး(၅,၀၀၀)ဦးအတွက်အကျို းဖြ စ်ထွန်းေန်အလားအလာေှသိည်အ့ရ

ရြခံအရဆာက်အအုံလုပ်ငနး်များအားရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ 

ြမစိမ်းရောင်စီမံကိန်း - 

ရမွးမြ ူရေး၊ရေလုပ်ငန်းနှင့်ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဝန်ကြ ီးဌာနသည်မြ ို့နျ်(၂၈၀)၊

ခရိငု်(၆၉)ခုေှိရကျးေွာ(၁၄၅၀)တွင်ရငွကျပ်သန်းရပါင်း(၄၃.၅)သနး်အကုန်အကျခံ၍၂၀၁၄ခုနှ

စ်ကတည်းကလုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ဝန်ကြ ီးဌာနကရကျးေွာတစ်ေွာအတွက်ရ

ရွးမြ ူရေး၊ရေလုပ်ငန်း၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊လျှပ်စစ်၊ရကျးေွာတည်ရဆာက်ရေးနှင့်လျ်သ

မားများ၏အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းအတွက်ရငွကျပ်သနး်ရပါင်း(၃၀)ခွဲရဝချထားရပးသည်။အမျိ

ုးသမီးများသည်လည်းအကျိုးအမြ တ်များစွာေေှခိဲ့ပါသည်။၂၀၁၆ခုနှစ်နှစက်ုန်တွင်အဆိုပါစမီံချ

က်ကေ မနမ်ာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုးံေှရိကျးေွာရပါင်း(၆၅၅၇)ေွာကိလုှေမ်းခြ ုံပြ ီးြဖစ်သည်။ 

အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင်စ့ားနပ်ေိက္ခာဖူလံုရေးေန်ပုရံငွအဖဲွ့ -  

၂၀၀၉ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်အ့လှူေှင်အများအပြ ားပါဝင်သည့်ေန်ပုံရငွအဖွဲ့ သည်မြ န်မာနိုင်ငံ

ရကျးလက်ရဒသေှိအရသးစားလျ်ျာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်လျ်သမားများနှင့်
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ရြမျာမဲမ့ျား၏ဘဝေပ်တည်မှုနှင်အ့ကျို းစီးပွားအတွက်ြမှင့်တင်ရေးလုပ်ငနး်များရဆာင်ေွက်ခဲ့

ပါသည်။လုံခြ ုံစိတ်ချသည့်ရေှေ့

ရြပာင်းရနထိငု်အလုပ်လုပ်ေန်အစီအစဉ်ကလူငျ်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အဓိကရဆာင်ေွ

က်ခြ င်းြဖစ်သည်။အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့်စားနပ်ေိက္ခာဖူလုံရေးေန်ပုရံငွအဖွဲ့ ၏လုပ်ငန်းများ

အားလုံးတွင်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးထည်သ့ွင်းရဆာင်ေွက်သည်။ြမန်မာ့လူမှုကာကွျ်ရစာင့်ရ

ရှာက်ရေးမဟာဗျူဟာအေအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့်စားနပ်ေိက္ခာဖူလုရံေးေန်ပုရံငွအဖွဲ့ ကကို

ျ်ဝနရ်ဆာင်အမျို းသမီးများအတွက်ရငွရကေ းရထာက်ပံ့ရပးသည့်လုပ်ငန်းကိုတာဝန်ျူသည်။ 

လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးဖံွ့ဖြ ိုးရေးကွန်ေက်(SEDN)- 

အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့်စားနပ်ေိက္ခာဖူလုရံေးေန်ပုရံငွအဖွဲ့ မှေေှသိည့်ေန်ပုရံငွများကိုအက်

ေှင်ရအ့ဒ်အဖွဲ့ကလျစ်လျူရှု့ခံအမျို းသမီး(၃၀၀၀)ခန့်အတွက်အရသးစားစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိငု်

ေန်သင်တန်းရပးခြ င်းနှင့်၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေး၊ဥပမာ- 

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ြပားေေှိေန်မည်သို့ရလျှာက်ထားေရကေ ာင်းစသည့်လူမှုရေးဝန်ရဆာင်မှု

ဆိုင်ောအခွင့်အရေးများအားသိေှနိိုင်ရအာင်သင်ကေ ားရပးသည်။၂၀၁၄ခုနှစ်တွင်ညှေန်းပို့ ခြ င်းစန

စ်ဖြ င့်အမျို းသမီး(၃,၀၀၀)ခန့်အားအရထာက်အပံ့ရပးခဲ့သည်။ 

ရမတုိ့ကမ္ဘာ- 

ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ ဖြ ိုးရေးအစီအစဉ်ကအရထာက်အပံ့ရပးသည်တ့စ်နိုင်ငံလုးံအဆင်က့ွန်ေက်တစ်ခု

သည်ရကျးလက်ရနအမျို းသမီးများ၏ကိုျ်အ့ားကိုျ်ကိုးအဖွဲ့များနှင့်၄င်းတို့၏မြ ို့နျ်ဦးရဆာ

င်အဖွဲ့ များအားအရခြ ခံ၍ဖွဲ့စည်းထားသည့်ကွန်ေက်တစခ်ုြဖစ်သည်။ထိကုွန်ေက်တွင်အဖွဲ့ ဝင်ရ

ရါင်း(၂၂,၀၀၀)ပါေိှပြ ီးြမစ်ဝကျွန်းရပါ်ရဒသ၊အပူပိုင်းရဒသ၊ချင်း၊ကချင်၊ကျား၊မွန်၊ေခိုင်နှင့်ေှမ်း

ြပည်နျ်တို့မှမြ ို့နျ်(၃၁) မြ ို့နျ်ေှရိကျးေွာရပါင်း(၂၀၀၀)ရကျာ်ပါဝင်ပါသည်။ 

ကမ္ဘာ့စားနပ်ေိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖဲွ့(FAO): 

ကမ္ဘာ့စားနပ်ေိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့တွင်ဦးစားရပးကဏ္ဍခုနှစ်ခုေှိပြ ီးစားနပ်ေိက္ခာဖူလုရံေးတိုး

 မြ ငင့်ေန်အတွက်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များြမင့်မားရေး၊ရဘးကင်းြပီးအေည်အရသွးေှသိည်စ့ားန

ပ်ေိက္ခာများတိုးြမင့်ေန်၊သဘာဝေင်းြမစ်နှင်ပ့တ်ဝန်းကျင်ရေေှည်တည်တံခ့ိငု်ြမဲရေးစီမံခန့်ခွဲေန၊်ရ

ရြျာအသုးံချမှုနှင့် 

ရြမျာစီမံခန့်ခွမဲှုတိးုတက်ေန်၊လူ့စွမ်းအားအေင်းအမြ စ်ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေန်နှင့်အဖွဲ့အစည်း၏စွ

http://www.mm.undp.org/content/dam/myanmar/docs/Documents/UNDP_MM_May_Doe_Kabar_Eng.pdf
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မ်းရဆာင်ေည်ြမှင့်တင်ေန်၊ရကျးလက်အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းကဏ္ဍတိုးတက်ေန်၊သဘာဝရဘး

အန္တောျ်များနှင့်ောသီဥတု

ရြပာင်းလဲခြ င်းအတွက်ပြ င်ဆင်ြခင်းနှင့်ရလျာ့ချြခင်းရဆာင်ေွက်ေန်တို့ပါဝင်ပါသည်။ 

ပက်ထ်အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ောအရသးစားရငွရချးေန်ပုရံငွအဖဲွ့(PGMF): PGMF 

သည်အိမ်ရထာင်စုရပါင်း(၆၄၀,၀၀၀)အတွက်လုပ်ငနး်လုပ်ကိုင်ရနပြ ီး(၉၉)ောခိုင်နှုန်းမှာအမျို း

သမီးများြဖစ်၍ရကျးေွာရပါင်း(၉,၀၀၀)ရကျာ်တွင်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိသည်။၂၀၁၄ခုနှစ်တွင်PGM

Fသညရ်ချးရငွပြ န်ဆပ်မှုနှုန်း(၉၉.၃၁)ောခိငု်နှုန်းဖြ င့်အရမေကိန်ရဒါ်လာ(၂၅၅)သနး်ခန့်တန်ဖိုး

ေှရိချးရငွပြ ုလုပ်မှုရပါင်း(၁)သနး်ခန့်ထုတ်ရပးခဲ့ပြ ီးြဖစ်ပါသည်။PGMF၏ရချးရငွများ၏ထက်ဝ

က်ရကျာ်သည်အိမ်ရထာင်စု၏ဝင်ရငွတိုးရစရေးသည်မိသားစုလျ်ျာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမျာ

း၊အထွက်တိးုနှုန်းြမင့်မား၍ရစျးကွက်သို့ကုန်စည်များရောက်ေှရိေးအကူအညီရပးခြ င်းတို့ရဆာ

င်ေွက်ြခင်းဖြ စ်သည်။ဤအစီအစဉ်အတွက်အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့်စားနပ်ေိက္ခာဖူလုရံေးေ

န်ပုရံငွအဖွဲ့ ကရငွရကေ းရထာက်ပံ့သည်။ 

အသိပညာရပးြခင်း 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများ - 

ြမန်မာအမျို းသမီးစီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေှင်များအသင်း၊ြမနမ်ာနိုင်ငံအမျို းသမီးရေးောအဖွဲ့ ချုပ်၊

 မြ န်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကရလးဘဝမြ ငင်တ့င်ရေးအသင်းနှင့်ြမန်မာနိငု်ငံမိခင်နှင့်ကရလးရစာင်

့ရေှာက်ရေးအသင်းတို့အပါအဝင်အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများတွင်မတူညီသည့်အသိပ

ညာရပးလုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှိကေ သည်။ကျား/ 

မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်နှင့်အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်တို့တွင်ပါဝင်ရသာအဖွဲ့ များ

ကလည်းမတညူီသည့်ရခါင်းစဉ်အမျို းမျို းအတွက်အသိပညာရပးအစီအစဉ်များနှင့်သင်တန်းရ

ရးခြ င်းများကိုကျျ်ြပန့်စွာရဆာင်ေွက်ရနကေ သည်။ဥပမာအားဖြ င့် ရြမျာမူဝါဒ၊ 

ရြမျာဥပရဒအသိပညာရပးနှင့်အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းများ၊စိကု်ပျိုးရေး၊ရမွး

 မြ ူရေး၊အမိ်တွင်းတစ်ပိငု်တစ်နိငု်စိုက်ပျို းရေးတို့ပါဝင်သည်။ 

(ကျား/မတန်းတညူီမျှရေးကွန်ေက်-အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငနး်လမ်းြပ

ရြမပုံစာ - ၆၅တွင်အရသးစိတ်ကေ ည့်ပါ)။ 

သုရတသနပြ ုလုပ်ခြ င်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 
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FAO ၏၂၀၁၅ခုနှစ်ကျား/မရေးောနှင့်လူမှုရပါင်းစည်းရေးရလ့လာမှု -

ြမန်မာ့စိုက်ပျို းရေးအမျို းသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အေပြ ုလုပ်သည့်ဤရလ့လာမှုတွင်ရကျး

လက်ရနအမျို းသမီးများ၏စီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေည်ြမင့်မားရေးအတွက်တိကျြပည်

့စုသံည်ဗ့ျူဟာတစ်ေပ်ကိုအကြ ံပြ ုထားပါသည်။ 

ြမန်မာ့ရကျးလက်ရဒသတွင်အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့်လူမှုရေးအရြပာင်းအလဲQSEM 

ပဥ္စမအကြ ိမ်ရြမာက်အစီေင်ခံစာ - 

ဤအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့်စားနပ်ေိက္ခာဖူလုရံေးေန်ပုရံငွအဖွဲ့ ၏အစီေင်ခံစာတွင်လူငျ်မျ

ားနှင့်အမျို းသမီးများသည်ရေှ့ေ

ရြပာင်းသွားလာရနထိငု်မှုများကိုြမန်မာနိုင်ငံတွင်အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းဆိုင်ောအရလ့အထ

တစ်ခုအဖြ စ်ကျင်သ့ုံးကေ ရကေ ာင်းရဖာ်ြပထားသည်။ 

ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုမှလွတ်ရြမာက်ရေးရေှေ့ရြပာင်းရနထုိင်ြခင်းဆိုင်ောအဖဲွ့ - ၂၀၁၆ - 

၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်းအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့်စားနပ်ေိက္ခာဖူလုံရေးေန်ပုရံငွအဖွဲ့ ကအပြ ည်ပြ

ည်ဆိုင်ောရေှ့ေ ရြပာင်းသွားလာရနထိုင်ရေးအဖွဲ့ ကိရုငွရကေ းအရထာက်အပံရ့ပးမည်ဖြ စ်ပြ ီး 

Sussex တက္ကသိုလ်နှင့်ရမတ္တ ာရဖာင်ရဒးေှင်းတို့ပူးရပါင်း၍ရေှ့ေ

ရြပာင်းသွားလာရနထိငု်သည်ပ့ုံစမံျား၊လမ်းရကေ ာင်းများနှင့်ခန့်မှန်းမှုများအားသုရတသနပြ ုလုပ်

မည်ဖြ စ်ပါသည်။ရေှ့ေ

ရြပာင်းရနထိငု်ေန်ဆုံးြဖတ်ချက်၊အိမ်ရထာင်စုများအတွင်းဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ြခင်း၊ေင်းမြ စ်များခွဲ

ရဝခြ င်း 

(အခွန်အခအပါအဝင်)၊ကျား/မရေးောအလုပ်တာဝန်ခွရဲဝမှု၊ဝန်ထမ်းသစ်စုရဆာင်းြခင်းြဖစ်စဉ်

နှင့်ရေှေ့ရြပာင်းရနထိုင်ြခင်း၏လူမှုရေးအကျို းသက်ရောက်မှုများအားရလ့လာသည့်အေည်အရ

ရွးအရြခပြ ုသုရတသနစာတမ်းတစ်ရစာင််ပြ ုစုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ကျား/မရေးောနှင်စုိ့က်ပျိုးရေးတွင်အမျို းသမီးများနှင့်၄င်းတုိ့၏ဦးစားရပးများကုိထည့်

သွင်းစဉ်းစားခြ င်း - FAO 

နှင်က့ုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတညူီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မားရေးအဖွဲ့တို့ထုတ်ပြ န်
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ထားသည့်အစီေင်ခံစာသည်စိုက်ပျိုးရေး၏ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီတွင်အမျိုးသမီးများ၏ဦးစားရပး

များအားထည်သ့ွင်းစဉ်းစားရပးထားပြ ီးအကြ ံပြ ုချက်များရပးထားသည်။ 

၂၀၁၄ခုနှစ ်မြ န်မာ့လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကေ ာင်းအောသန်းရခါင်စာေင်းြပည်ရထာင်စုအဆင့်အစီေ

င်ခံစာ - အလုပ်အကုိင်နှင့်စက်မှုကဏ္ဍ - 

ဤအစီေင်ခံစာတွင်အလုပ်အကိငု်အဆင့်အတန်း၊လုပ်သားအင်အားပါဝင်မှုနှုန်း၊လူဦးရေနှင့်အ

လုပ်လုပ်ကိုင်မှုအချို း၊အလုပ်လက်မဲန့ှုန်း၊အလုပ်လုပ်ရနသူများ၏အလုပ်အကိုင်အ

ရြခအရန၊အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနသူများပါဝင်ရနသည့်စက်မှုကဏ္ဍများအရပါ်ခွဲခြ ားရဖာ်ြပထားသ

ည့်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ 

၂၀၁၄ခုနှစ်မြ န်မာ့လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကေ ာင်းအောသန်းရခါင်စာေင်း၊ကျား/မရေးောရနာက်ဆ

က်တဲွအစီေင်ခံစာ - 

လုပ်သားအင်အားစုများ၏ကျား/မကွဲပြ ားမှုများကိုအချက်အလက်များဖြ င့်ရဖာြ်ပထားသည်။ဤ

အစီေင်ခံစာကိအုလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြ ီးကေ ပ်ရေးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကြ ီးဌာန၊ြပည်သူ့အင်

အားဦးစီးဌာနကတာဝန်ျူရဆာင်ေွက်ြပီးကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့ကပံပ့ိုးကူညီသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံကျား/မရေးောအရြခအရနရလ့လာမှုစစ်တမ်း(GSA)- 

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအရခြ အရနရလ့လာဆန်း

စစ်မှုစစ်တမ်း(၂၀၁၆) 

တွင်ဆင်းေနဲွမ်းပါးမှုရလျာ့ချရေး၊အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း၊စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင်အပြ ည့်အဝနှင့်

ညီမျှစွာပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးအခွင့်အရေးအ

ရြခအရနများအတွက်အရခြ ခံအချက်အလက်များပါေှိသည်။ထိုအစီေင်ခံစာကိုလူမှုဝန်ထမ်း၊က

ျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊ကုလသမဂ္ဂနှင့်အာေှဖွံ့ဖြ ိုးရေးဘဏ်တို့ပူ

းရပါင်းပြ ုစုထုတ်ရဝသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ-

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွွဲ့အစည်းများကရဒသတွင်းအဆင်စ့စ်တမ်း/ရလ့လာမှု(၂၃)ခုရကာက်ျူ

ခဲ့သည်။ဥပမာ - 

အားလုံးပါဝင်သည်အ့သက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့်ရစျးကွက်စစ်တမ်း၊ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုနှင့်လူမှုရေး

အရပါ်အကျို းသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ရလ့လာချက်၊စားနပ်ေိက္ခာဖူလုရံေးရလ့လာမှုစသည်တုိ့ပါ
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ဝင်သည်။ (ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်၏လုပ်ငန်းလမ်းရကေ ာင်းြပအစီေင်ခံစာစာ - 

၆၅တွင်အရသးစိတ်ကေ ည့်ပါ). 

နုိင်ငံဖြ တ်ရကျာ်အဖဲွ့ (၂၀၁၅)-ြမနမ်ာနိငု်ငံအတွင်းအမျိုးသမီးနှင့် 

ရြမျာအားချိတ်ဆက်စဉ်းစားခြ င်း - အမျို းသားအဆင့် 

ရြမျာအသုးံပြ ုရေးမူဝါဒတွင်ကျား/မရေးောအခန်းကဏ္ဍအားထည့်သွင်းစဉ်းစားခြ င်း။ 

 

 

 

 

 

၂.၂အမျို းသမီး၊ပညာရေးနှင့်ရလ့ကျင့်သင်ကေ ားရေး 
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ေည်ေွျ်ချက်၊ဦးတည်ချက်များနှင့်အစီအစဉ်များ 

အမျို းသားအဆင့်စီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက် - 

အေည်အရသွးပြ ည့်မှရီသာရကျာင်းပညာရေးနှင့်ရကျာင်းြပင်ပပညာရေးတို့ကိအုမျို းသမီးများ

နှင့်အမျိုးသမီးငျ်ေွျ်များေေှနိိုင်ရစမည်စ့နစ်များ၊ဖွဲ့ စည်းပုံများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပိုမို

အားရကာင်းရစေန ်

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက်-

သီးခြ ားဦးတည်ချက်အရနဖြ င့်အပါေိှရသာ်လည်းပန်းတိုင်အမှတ်၄အေည်အရသွးြပည့်မှသီည့်ပ

ညာရေးကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်မှုေိှပါသည်။ 

အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမှုပရပျာက်ရေးဆုိင်ောကုလသမဂ္ဂသရဘာတူစာချုပ်ပ

ါအကြ ံပြ ုချက်များ 

၂၅. (ဂ) 

ခွဲခြ ားဆက်ဆံမှုဖြ စ်ရစသည်က့ျား၊မရေးောတေားရသျူဆချက်များကိုပျ်ဖျက်နိငု်ေန်အတွက်

ပညာရေးဆိငု်ောပြ ဌာန်းစာအုပ်များနှင်သ့င်ရထာက်ကူပစ္စည်းများကိုပြ န်လည်သုံးသပ်ေန်၊ 

၃၅(က) 

ထုံးတမး်စဉ်လာအေအမျိုးသားများသာကြ ီးစိုးသည့်အင်ဂျင်နီျာပညာေပ်ကဲ့သို့ရသာဘာသာ
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ေပ်များ၏ဝင်ခွင်ခ့ွဲ ခြ ားသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကိဖုျ်ေှားေန်နှင်ထ့ုံးတမ်းစဉ်လာမဟုတ်သ

ည့်နျ်ပျ်များ၌အမျိုးသမီးများသင်ကေ ားလာရအာင်စည်းရုးံနိုင်ေန်အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွ

င့်အလမ်းလမ်းညှေန်မှုဆိုင်ောရဆာင်ေွက်ချက်များတိးုမြ ငင်လ့ုပ်ရဆာင်ပြ ီးသင်ကေ ားရေးဆိငု်ောဝန်

ထမ်းများအားထိုအမျို းသမီးငျ်များတက္ကသိလု်အဆင့်ပြ ီးရမြ ာက်ရအာင်မြ င်နိုင်ေန်အရေးကြ ီးပုံ

ကိုအသိပညာရပးေန်၊ 

၃၅ (ခ) 

အမျို းသမီးငျ်များပညာရေးကိလုက်လှမ်းမီမှုတိးုတက်လာရစေန်ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်ေန်ပုံ

ရငွခွရဲဝချထားမှုတိုးမြ ငင့်ေန်၊ 

၃၅(ဂ) အပြ ီးသတ်ရေးဆွရဲနသည့်အမျိုးသားအဆင့်ပညာရေးဆိငု်ောမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း 

(၂၀၁၆ -၂၀၂၁) 

တွင်အေွျ်ရောက်သူများပညာသင်ကေ ားရေးဆိုင်ောပြ ဌာန်းချက်များအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ

၏ရဒသအနှံ့အပြ ား၌အမျို းသမီးများ၏ပညာေည်တတ်ရမြ ာက်မှုကိုမြ ငင့်တင်ေန်ေည်ေွျ်သည့်

လုပ်ငနး်အစီအစဉ်များအားထည်သ့ွင်းရဆာင်ေွက်ေန်၊ 

၃၅ (ဃ) 

ရနာင်အစီေင်ခံစာတွင်လူနည်းစုတိငု်းေင်းသားအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးငျ်များ၏ပညာ

ရေးအရခြ အရနနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များအားထည်သ့ွင်းရဖာ်ပြ ေန်နှင်က့ျား၊မရေး

ောတေားရသအျူအဆများအားဖျ်ေှားနိုင်ေန်အတွက်အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းသင်တန်းများ

၏သင်ရိုးညှေန်းတမ်းကိုပြ န်လည်သုံးသပ်ပြ ီးအမျို းသမီးများနှင့်အမျို းသမီးငျ်များကွဲ ပြ ားခြ ားနာ

းရသာဘာသာေပ်များအားသင်ျူနိငု်ရစရေးအတွက်ရဆာင်ေွက်သည့်အချက်အလက်များရဖာ်

 ပြ ေန်၊ 

၃၅(င)

 လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်အခွင့်အရေးဆိုင်ောအသက်အေွျ်အလိုက်ပညာရ

ရးမှုများအားတိးုမြ ငင်ရ့ဆာင်ေွက်ေန်နှင်၎့င်းတို့ကိုရကျာင်းသင်ရိုးညှေန်းတမ်းများတွင်စနစ်တကျ

ထည်သ့ွင်းပြ ဌာန်းေန်။ 

ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒများ/ လုပ်ငန်းစဉ်များ - 

အမျို းသားအဆင်ပ့ညာရေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းစဉ်(၂၀၁၆ - ၂၀၂၁) 
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၊အမျို းသားဘက်စုဖံွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးစီမံကိန်း(၂၀၁၁ - 

၂၀၃၁)၊စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးပြ ုပြ င်ရပြ ာင်းလဲရေးမူရဘာင်၊စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးပြ ုပြ င်

ရြပာင်းလဲရေးမူရဘာင်(၀၁၂-

၂၀၁၅)မှတဆင်အ့မျို းသားအဆင့်ဘက်စုံဖွံ့ ဖြ ိုးရေး၏ရေေှည်ပန်းတိငု်ဆိုင်ောမူဝါဒဦးစားရပးမျ

ား။ 

လက်ေိှရဆာင်ေွက်ဆဲလုပ်ငန်းနမူနာများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှခြ င်း 

ြမန်မာ့ပညာရေးအဖဲွ့-  

 ဗြ ိတိသျှအစိးုေ၏အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောဖွံ့  ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဌာနနှင့်သေ စရတေ းလျနိုင်ငံနိုင်ငံခြ ားရေး

နှင်က့ူးသနး်ရောင်းဝျ်ရေးဌာနတို့ပးူရပါင်း၍ရငွရကေ းပံ့ပိုးရပးြပးီဆောများ၏ပညာရေး၊လက်

လှမ်းမှမီှုနှင့်လူတိငု်းအကျုံးဝင်မှုနငှ့်သင်ရိးုညှေန်းတမ်းဆိငု်ောအရေးကိစ္စများအားရဆာင်ေွက်ပြ ီး

တိငု်းေင်းသားလူနည်းစုကရလးငျ်များ၊ဒုက္ခသည်ရကျာင်းသားများနှင့်ဆော/ဆောမများ၊ရေှေ့

ရြပာင်းရနထိငု်သည့်ကရလးများ၊မသန်စွမး်ကရလးများနှင့်ရကျာင်းမရနသည့်ကရလးများအား

လည်းကဏ္ဍအလိုက်အစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်ရသချာရစရေးရဆာင်ေွက်သည်။ြမန်

မာပ့ညာရေးအဖွဲ့၏ကျား/မရေးောလမ်းညှေန်ချက်များကိုလက်ေှိတွင်ပြ န်လည်ြပင်ဆင်ရနရကေ ာ

င်း၎င်းတို့၏အင်တာနက်စာမျက်နှာမှတဆင့်သိေှိေပါသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများကလည်းရကျာင်းသင်ရိုးညှေန်းတမ်းကိုကချင်ဘာသာစကား၊

ကချင်စာရပဖြ င့်ပြ ုစုခဲ့ခြ င်း၊အမျို းသားအဆင်က့ရလးသူငျ်ဖိေုမ်မှတဆင့်ပညာရေးကဏ္ဍတွင်

ကရလးသူငျ်များ၏အခွင့်အရေးများကိုရဆာင်ေွက်ြခင်း၊စာသင်ရကျာင်းများတွင်အကေ မ်းဖက်

မှုမှကာကွျ်ရပးခြ င်း၊ပညာရေးဥပရဒစသည်တို့ကိုရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည။် 

(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်၏လုပ်ငနး်လမ်းြပ

ရြမပုံစာ - ၆၆) 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ြခင်း 

ပညာရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနနှင့်အာေှဖွံ့ ဖြ ိုးရေးဘဏ် - 

အရခြ ခံပညာအလျ်တန်းရကျာင်းသားများအတွက်သင်ရိုးညှေန်းတမ်းတွင်ကျား/မတန်းတူညီမျှ
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ရေးကိထုည်သ့ွင်းနိုင်ရေးရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။တစ်နိုင်ငံလုံးေှိအလျ်တန်းအဆင်သ့င်

 ကေ ားရပးသည်ဆ့ောဆောမများအားလုံးကိကုျား/မရေးောသင်တန်းရပးမည်ြဖစ်သည်။ 

ပညာရေးဝန်ကြ ီးဌာနနှင့်ဂျပန်အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ောဖံွ့ဖြ ိုးတိးုတက်မှုပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးရအဂျ

င်စ ီ (JICA) -JICA 

ကပညာရေးဝန်ကြ ီးဌာနအားမူလတန်းအဆင့်တွင်ကျား/မရေးောကိုကဏ္ဍတစ်ေပ်အဖြ စ်ထည့်

သွင်းသင်ကေ ားရေးနှင့်မူလတန်းအဆင့်သင်ရိးုညှေန်းတမ်းတွင်ကျား/မရေးောအားထည်သ့ွင်းသ

င်ကေ ားမည်သ့င်ရိုးညှေန်းတမ်းပြ ုပြ င် ရြပာင်းလဲရေးအတွက်ရထာက်ပံ့ရပးခဲ့သည်။ 

ပညာရေးဝန်ကြ ီးဌာန - 

ပညာရေးဝန်ကြ ီးဌာနကဘဝတစ်သက်တာသင်ရိုးညှေန်းတမ်းကိုပြ ုစုခဲ့ပြ ီးအသက်အေွျ်နှင့်လို

က်ရလျာညီရထွမှုေှသိည့်မျို းဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်အခွင့်အရေးများကိုထည့်သွင်းသင်ကေ ားရ

ရးလည်းရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ 

နျ်စပ်ရေးောဝန်ကြ ီးဌာန၊ပညာရေးနှင်ရ့လ့ကျင်သ့င်ကေ ားရေးဦးစီးဌာန - 

အမိ်တွင်းမှုသက်ရမွးပညာသင်တန်းရကျာင်း(၄၃)ရကျာင်းကိုြမန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတငွ်ဖွင်လ့ှစ်

ထားပြ ီးအမျိုးသမီးများအတွက်မတူညီသည်သ့င်တန်းငါးမျိုးဖွင့်လှစ်ပို့ချရပးလျက်ေှိပါသည်။သ

င်တန်းများမှာဇာထိုးပန်းထိုး၊စက်ချုပ်၊သိုးရမှေးထိုး၊ေက်ကန်းနှင့်အထည်အလိပ်တို့ဖြ စ်သည်။ 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန - 

အမျို းသမီးသက်ရမွးအတတ်ပညာသင်ရကျာင်း(၄)ရကျာင်းကိုေန်ကုန်၊မန္တရလး၊ြမိတ်နှင်က့ျို င်း

တုံတို့တွင်ဖွင်လ့ှစ်ထားပါသည်။အမိ်တွင်းမှုသက်ရမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ရကျာင်း(၁၀)ရကျာင်းဖွ

င့်လှစ်ထားပြ ီးအမျိုးသမီးများအတွက်ကျွမး်ကျင်မှှုနှင့်သင်တန်းများသင်ကေ ားရပးပါသည်။အမျို း

သမီးဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဌာန(၂) 

ခုေိှပြ ီးအသက်(၁၆)နှစ်အထက်အမျို းသမီးများအားလက်ခံရစာင့်ရေှာက်ထားပြ ီးအမျိုးသမီးမျာ

းသည်သက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းပညာေပ်များကိုစနစ်တကျသင်ျူေေှရိကေ ာင်းရသချာရစေန်နှင်က့ု

န်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင်ပါဝင်နိငု်ရစေန်ေည်ေွျ်သည်။ 

ရကျာင်းမရနနုိင်သည့်ကရလးများအတွက်ကနဦးရဆာင်ေွက်ချက် - 

ပညာရေးဝန်ကြ ီးဌာနကကုလသမဂ္ဂကရလးများေန်ပုရံငွအဖွဲ့ နှင့်UNESCOေှစိာေင်းအင်းပညာ

ဌာနတို့နှင်ပ့ူးရပါင်း၍ကရလးများသည်အေည်အရသွးပြ ည့်မှသီည်ပ့ညာရေးကိုလက်လှမ်းမှီသ
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င်ကေ ားခွင့်ေေှရိေးနှင့်သင့်ရလျာ်သည့်အသက်အေွျ်တငွ်စာသင်ရကျာင်းသို့သွားေန်အဆင်သ

င့်ဖြ စ်ရနရစေန်နှင့်အရြခခံပညာမူလတန်းအဆင့်သင်ျူပြ ီး

ရြမာက်ရေးရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။ 

ရကျာင်းပြ င်ပမူလတန်းပညာရေးအစီအစဉ်(NFPE) - 

အစီအစဉ်ကိပုညာရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊ြမန်မာစာရပေင်းမြ စ်ဌာန(MLRC),ကုလသမဂ္ဂကရလးများ

ေန်ပုရံငွအဖွဲ့ နှင့်အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိးုေမဟုတ်ရသ

ာ ပြ ည်တွင်းအဖွဲ့ အစည်းများ၊အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ကေ ခြ င်းဖြ

စ်သည်။အစီအစဉ်ကရကျာင်းထွက်ထားသည်ရ့ကျာင်းသားများရကျာင်းြပန်လည်အပ်နှံခွင့်ေရေ

းနှင့်၄င်းတို့၏ပညာရေးကိုဆက်လက်သင်ကေ ားနိုင်ရေးေန်ကုန်၊ကချင်၊ကျား၊ေခိုင်နှင့်မွန်ပြ ည်

နျ်တွင်ဌာန(၁၁)ခုဖွင့်လှစ်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ 

အေန်ပညာရေးအစီအစဉ် - 

ပညာရေးဝန်ကြ ီးဌာနကပညာမသင်ကေ ားနိုင်သူကရလးငျ်များအတွက်ကျပ်ရငွ(၁)သနး်အကု

န်အကျခ၍ံအေန်ပညာရေးအစီအစဉ်တစ်ေပ်ကိုစတင်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။ 

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြ ီးဌာန၊အားကစားနှင့်ကာျပညာသိပ္ပံ - ရကျာင်း(၄)ခုေှိပြ ီး 

(ေန်ကုန်၊မန္တရလး၊ရမာ်လမြ ိုင်၊ရတာင်ကြ ီး) 

ရျာကျာ်းရလးနှင့်မိန်းကရလးများကိုရဘာလုးံ၊ရဘာ်လီရဘာ၊လက်ရဝှ့၊အရလးမ၊ဂျူဒို၊ရေကူး၊

 ကေ က်ရတာင်၊ဂျွမး်ဘားနှင့်သိငု်း(ြမနမ်ာ့ရိုးောပညာ)ေပ်များသင်ကေ ားရပးပြ ီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ရ

ရျာင်းပညာရေးလည်းသင်ကေ ားနိုင်ရေးခွင့်ပြ ုရပးသည်။သင်တန်းသားများက၄င်းတို့၏စာသင်

ရကျာင်းသင်ပညာရေးကိုငါးတန်းမှဆျ်တန်းအထိသင်ကေ ားခွင့်ေေှိပြ ီးအားကစားသင်တန်းများ

ကတစ်နှစမ်ှ ရြခာက်နှစ်အထိကေ ာြမင့်သည်။ 

အာေှဖံွ့ဖြ ိုးရေးဘဏ် - 

အာေှဖွံ့ ဖြ ိုးရေးဘဏက်ပညာရေး၊ရလ့ကျင်သ့င်ကေ ားရေးနှင်သ့င်ရိုးညှေန်းတမ်းနှင်အ့လုပ်အကို

င်များတွင်ကျား/မရေးောစံနှုန်းများနှင့်ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများလည်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသ

ည်။ 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကရလးများေန်ပံုရငွအဖဲွ့ (ျူနီဆက်ဖ)်- ြမန်မာ့အေည်အရသွးမှီအ

ရြခခံပညာရေးအစီအစဉ်သည်အလှူေှင်အဖွဲ့ အများအပြ ားကရထာက်ပံ့ရပးထားသည့်လုပ်ငန်း
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အစီအစဉ်ဖြ စ်သည်။အစီအစဉ်ကအေည်ရသွးပြ ည်

့မှသီည်ရ့ကျာင်းရနေန်အသင့်ဖြ စ်မှုအားလက်လှမ်းမှီမှုတိးုြမင့်ရေးနှင့်ြမန်မာနိုင်ငံေှိကရလးငျ်

များအားလုံးအတွက်အ

ရြခခံပညာမူလတန်းအဆင့်သင်ျူေေှိရေးကိုအမျို းသားအဆင့်ပညာရေးမူဝါဒများနှင့်လုပ်ငန်း

စဉ်များသည်လူတိုင်းအကျုံးဝင်မှုနငှ့်အသိပညာရပးထားမှုေှိေန်ရသချာရစခြ င်းနှင့်အဓိကမြ ို့န

ျ(်၃၄)  မြ ို့နျ်ေှကိရလးများအားလုံးအတွက်အေည်အရသွး ပြ ည့်

မှီသည့်ပညာရေးဝန်ရဆာင်မှုများဖြ န့်ရဝရပးနိုင်ရေးတို့မှတဆင့်ရဆာင်ေွက်ေန်ေည်ေွျ်သည်။

 မြ ို့နျ်များကိုရေွးချျ်ောတွင်ညီမျှမှုအ

ရြခခံ၍ဦးစားရပးသတ်မှတ်ခြ င်း၊မူလေည်ေွျ်ချက်ဖြ စ်သည့်ရစာင်

့ရေှာက်ေန်အလိုအပ်ဆုံးရသာကရလးသူငျ်များနှင့်ေပ်ေွာအဖွဲ့အစည်းများသို့ဝန်ရဆာင်မှုများ

ရောက်ေှိရေးတို့ကိုအဓိကအရခြ ခံ၍ရေွးချျ်ထားသည်။ 

UNESCO-

UNESCO၏ မြ န်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကရမ္ဘာဒီးျားနိုင်ငံ၊နီရပါနိငု်ငံ၊သီေိလ င်္ကာနိငု်ငံနှင်ဥ့ဇဘက်

ကစ်စတန်နိငု်ငံများ၌ရဒသတွင်းကျား/မတန်းတူညီမျှရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုရဆာင်ေွက်ရနပြ ီး

ဆော/ဆောမများအတွက်ပညာရေးမူဝါဒနှင့်ပညာရေးရကာလိပသ်င်ရိုးတွင်ကျား/မတန်းတူညီ

မျှရေးကိုြမှင့်တင်ေန်နှင့်ထည်သ့ွင်းရဆာင်ေွက်ေန်အတွက်သင်ရိးုညှေန်းတမ်းများ၊ဖတ်စာအပု်များ

နှင်ဆ့ော/ဆောမကိုင်သင်ရိးုများအားကျား/မရေးောရလ့လာမှုပြ ုလုပ်ြခင်း၊ပညာရေးမူဝါဒချမှ

တ်သူများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ရေးဆွသဲူများအတွက်ကျား/မရေးောတာဝန်ခံမှုေှိသည်ဆ့ောြဖစ်မူဝါဒ

များရေးဆွနဲိုင်ရေးစွမ်းေည်ြမှင်သ့င်တန်းရပးခြ င်း၊ဆောဖြ စ်သင်တန်းရပးသူများအတွက်ဆောအ

တတ်သင်ရကျာင်းများတွင်ကျား/မရေးောနှင်ပ့ညာရေးသင်ရိးုအား ပြ ုစုရေးဆွဲခြ င်း၊အမျို းသမီး

ဆောများအတွက်ရကျာင်းတွင်းရခါင်းရဆာင်မှုသင်တန်းရပးခြ င်းအစီအစဉ်များနှင့်စာသင်ရကျ

ာင်းအ

ရြခပြ ုလုပ်ငန်းသုရတသနမှတဆင်က့ျား/မရေးောသိမြ င်ခံစားလွျ်သည်သ့င်ကေ ားမှုနည်းစနစ်

များတီထွင်ခြ င်းတို့ဖြ င့်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ- 

အေပဖ်က်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများသညရ်ကျာင်းလခများထုတ်ရပးခြ င်း၊ရကျာင်းပြ င်ပပညာရ
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ရး၊အ

ရြခခံအရဆာက်အအုံများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေး၊ရကျာင်းသားများအတွက်ရထာက်ပံ့ရပးခြ င်း၊စာရ

ရပြ ိုင်ပွမဲျားစသည်တို့ကိုရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရြမပုံစာ - 

၆၆)။အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများြဖစ်သည့်မြ န်မာနိငု်ငံအမျို းသမီးရေးောအဖွဲ့ ချုပ်၊မြ န်မ

ာအမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေှင်များအသင်းနှင့်ြမန်မာနိငု်ငံအမျို းသမီးနှင့်ကရလးသူငျ်

ဘဝမြ ငင့်တင်ရေးအသင်းတို့တွင်လည်းပညာရေးနှင့်ရလ့ကျင့်သင်ကေ ားရေးဆိုင်ောလုပ်ငန်းအစီ

အစဉ်အမျိုးမျို းကိုရဆာင်ေွက်ရနကေ သည်။ 

အသိပညာရပးခြ င်း 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများသည်အသိပညာရပးလုပ်ငန်းများြဖစ်ရသာလူတိငု်းအကျုံး

ဝင်စာသင်ရကျာင်းတွင်းလှုပ်ေှားမှုများ၊အခွင်အ့ရေးအ

ရြခခံပညာရေး၊ရကျးလက်ပညာရေးဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးစသည့်အစီအစဉ်များကိုရဆာင်ေွက်လျ

က်ေှိကေ သည်။(ကျား/မတန်းတညူီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရမြ ပုံစာ၆၆) 

သုရတသနပြ ုလုပ်ြခင်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 

ကျား/မရေးောအရြခအရနရလ့လာမှုစစ်တမ်း (GSA)- 

ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊အရခြ အရနရလ့လာမှုစစ်တမး်(၂၀၁၆)သ

ည်ပညာရေးကဏ္ဍတွင်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးများ၏အခွင့်အရေးအတွက်အရ

ရြခံအချက်အ်လက်များရပးထားသည်။ထိုစစ်တမ်းကိုလူမှုဝန်ထမ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင်ြ့ပန်လည်

ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊ကုလသမဂ္ဂနှင့်အာေှဖွံ့ဖြ ိုးရေးဘဏ်တို့ပူးရပါင်းထုတ်ပြ န်ထားသ

ည်။ 

၂၀၁၄ခုနှစ်ြမန်မာနုိင်ငံလူဦးရေနှင့်အိမ်အရကေ ာင်းအောသန်းရခါင်စာေင်းရနာက်ဆက်တဲွကျား/

မရေးောရှုရထာင့်ဆုိင်ောအစီေင်ခံစာ - 

အစီေင်ခံစာတွင်ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်ကျား/မရေးောရှုရထာင့်များလည်းပါဝင်သည်။ဤအစီ
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ေင်ခံစာကိုပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြ ီးကေ ပ်ရေးနှင့် ပြ ည်သူ့အင်အားဝ

န်ကြ ီးဌာနကထုတ်ရဝပြ ီးကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့ကပံပ့ိးုကူညီသည်။ 

ြမန်မာ့ပညာရေးကဏ္ဍဘက်စုသံုံးသပ်ချက် (CESR)  

ကုလသမဂ္ဂကရလးများေန်ပံုရငွအဖဲွ့:“ပညာရေးနှင့်ကျား/မရေးောအခက်အခဲဆန်းစစ်ရလ့လာ

မှု”၊ကျားပြ ည်နျ်ေှအိရခြ ခံပညာအလျ်တန်းအဆင့်တွင်တက်ရောက်သင်ျူရေးကျား/မရ

ရးောအရခြ အရနများ 

အာေှရဖာင်ရဒးေှင်း -  

"ြမန်မာနိုင်ငံ၏ပဋိပက္ခဖြ စ်ပွားောရဒသများအတွင်းတိငု်းေင်းသားလူမျိုးစုပဋိပက္ခနှင့်လူမှုရေးဝ

န်ရဆာင်မှုများ"  

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကရဒသတွင်းအဆင့်/လုပ်ငနး်စီမံချက်အဆင်စ့စ်တမ်းရက

ာက်ျူမှု(၈)ခုရဆာင်ေွက်ခဲ့ပြ ီးဥပမာ - 

 မြ န်မာနိုင်ငံတွင်စာသင်ရကျာင်းများအတွက်ရဒသခွဲများသို့ခွဲရဝချထားရပးသည်ေ့န်ပုံရငွများအ

ရပါ်လူမှုရေးရလ့လာသုံးသပ်မှုစသည်တုိ့ပါဝင်ပါသည်။(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်၏လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရြမပုံစာ - ၆၆) 
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၂.၃အမျို းသမီးနှင့်ကျန်းမာရေး 
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ေည်ေွျ်ချက်၊ဦးတည်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတုိးတက်ရေးအမျို းသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက်:လိင်နှ

င့်မျို းဆက်ပွားကျန်းမာရေးအပါအဝင်အေည်အရသွးပြ ည်

့မှ၍ီစေိတ်စကနည်းပါးရသာကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုများေေှရိစေန်ရဆာင်ေွက်ရပးနိုင်သည့်

ဥပရဒများ၊မူဝါဒများ၊စနစ်များ၊ဖွဲ့ စည်းပုံများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပိုမိအုားရကာင်းလာရစခြ

င်းဖြ င့်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျို းသမီးငျ်ေွျ်များ၏အခွင့်အရေးနှင့်ေပိုင်ခွင့်များကိုကာကွျ်မြ င

င့်တင်နိုင်ေန်၊ 

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက် - 

လိင်ပိုင်းဆိုင်ောနှင်မ့ျို းဆက်ပွားသားဆက်ြခားကျန်းမာရေးနှင့်မျိုးဆက်ပွားမှုဆိုင်ောအခွင့်အရ

ရးများကိုလူတိငု်းလက်လှမ်းမှေီေှရိကေ ာင်းရသချာရစရေးရဆာင်ေွက်ေန၊် 

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပနး်တိုင်အမှတ်(၃)ပါရကာင်းမွန်ရသာကျန်းမာရေးနှင့်လူရနမှုဘဝတွ

င်လည်းထည့်သွင်းရဆာင်ေွက်ေန် ပြ ာာန်းထားပါသည်။ 

အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားဆက်ဆံမှုပရပျာက်ရေးဆုိင်ောကုလသမဂ္ဂသရဘာတူ

စာချုပ်ပါအကြ ံပြ ုချက်များ 

၃၉ (က) အပိ်ချ်အိငု်ဗွီ/ 

ရအအိငု်ဒီအက်စ်တိကု်ဖျက်ရေး၊အထူးသဖြ င့်ကြ ိုတင်ကာကွျ်မှုဆိုင်ောဗျူဟာများကိုကြ ိုးပမ်း

ရဆာင်ေွက်ေန်နှင့်အပိ်ချ်အိုင်ဗွီ/ 

ရအအိငု်ဒီအက်စ်ကူးစက်ခံစားရနေသည့်အမျို းသမီးများနှင့်အမျို းသားများအားလုံး၊အထူးသဖြ

င့်ကိျု်ဝန်ရဆာင်အမျို းသမီးများမိခင်မှကရလးသို့ရောဂါကူးစက်မှုမှကာကွျ်နိုင်ရေးအတွက်

ရအအာေ်တီရဆးဝါးကုသမှုများအားအခမဲ့ပံပ့ိုးနိုင်ရေးကိုတိးုမြ ငင်ရ့ဆာင်ေွက်ေန်၊ 

၃၉ (ခ) 

ကိုျ်ဝန်ရဆာင်အမျို းသမီး၏အသက်အန္တောျ်ကိုထိခိုက်နိငု်သည်က့ိစ္စ၌သာမကမုဒမိ်းမှု၊ရသွး

ေင်းရဆွမျိုးများမှကျူးလွန်သည့်မုဒမိ်းမှုနှင်သ့ရနဓေသားပြ င်းထနစ်ွာထိခိကု်ပျက်စီးမှုတို့၌လည်း
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ကိုျ်ဝန်ဖျက်ချမှုကိုတေားဝင်ခွင့်ပြ ုနိုင်ရေးနှင့်ကိုျ်ဝနဖ်ျက်ချမှုများအား ပြ စ်မှုအဖြ စ်သတ်မှတ်

ထားသည့်ဥပရဒကိုပြ န်လည်သုးံသပ်ရပးေန်၊ 

၃၉(ဂ)

 မိခင်၊ရမွးကင်းစကရလးနှင့်ကရလးသူငျ်ရသဆုံးမှုရလျာက့ျရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်မျ

ားအားတိးုမြ ငင်ရ့ဆာင်ေွက်ေန်နှင့်ပြ ည်စ့ုံလုရံလာက်ရသာေန်ပုံရငွနှင့်လူ့စမွ်းအားအေင်းအမြ စ်မျ

ားပံ့ပိုးရပးခြ င်းဖြ င့်အခမဲ့သားဖွားရစာင်ရ့ေှာက်မှုအစီအစဉ်များအားရဒသအနှံ့အပြ ား၌အပြ ည့်

အဝလှေမ်းခြ ုံအရကာင်အထည်ရဖာရ်ဆာင်ေွက်ေန်၊ 

၃၉(ဃ)အမျို းသမီးများနှင့်အမျို းသမီးငျ်များကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုများအားလက်လှမ်း

မီေေှမိှုပိမုိုတိုးမြ ငင်လ့ာနိုင်ေန်အတွက်သားဖွားဆောမများနှင့်သူနာပြ ုများအားသင်တန်းများပံ့ပိုး

ရဆာင်ေွက်ေန်၊ 

၃၉(င)

 အမျို းသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးငျ်များသတင်းအချက်အလက်များ၊လိင်ပိငု်းဆိုင်ောနှင့်

မျို းဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်အခွင့်အရေးများ၊အထူးသဖြ င့်သားဆက်ခြ ားပစ္စည်းများအပါအဝင်

၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်ဝန်ရဆာင်မှုများကိုေေှိခံစားနိုင်ရစရေးအတွက်ရဆာင်ေွက်ရပးေန်၊ 

၃၉(စ)တစ်နှစ်ရအာက်ကရလးရသဆုံးမှုကိုအမြ စ်ဖြ တ်ရချမှုန်းနိုင်ရေးအတွက်ေှင်းလင်းသည်ဦ့း

တည်ချက်နှင့်အညှေန်းကိန်းများပါဝင်သည်က့ျျ်ပြ န့်ရသာစီမံချက်တစ်ခုချမှတ်ေန်။ 

ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒများ/ လုပ်ငန်းစဉ်များ  - 

အမျို းသားအဆင်က့ျန်းမာရေးစီမံကိန်း(၂၀၁၇-

၂၀၂၁)၊မျို းဆက်ပွားသားဆက်ြခားကျန်းမာရေးဆိုင်ောငါးနှစ်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၄- 

၂၀၁၈)၊အမျို းသားအဆင့်ကျန်းမာရေးမူဝါဒ(၁၉၉၃)၊ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါဆိငု်ောမြ

န်မာအမျို းသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံချက်၊မိသားစုဘဝတည်ရဆာက်ခြ င်း(၂၀၂၀)ကတိကဝ

တ်များပြ ည့်မှရီေးကုန်ကျစေိတ်ပါေှသိည်အ့ရကာင်အထည်ရဖာ်ရေးစီမံချက်၊မြ န်မာ့မျိုးဆက်ပွား

သားဆက်ြခားကျန်းမာရေးမူဝါဒ၊အရေးရပါ်ရစာင့်ရောှက်မှုနငှ့်နှင်က့ုသမှုဥပရဒ။ 

 

ရဆာင်ေွက်ဆဲလုပ်ငန်းနမူနာများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှြခင်း 
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အမျို းသားအဆင်က့ျန်းမာရေးစီမံကိန်း(၂၀၁၇ - 

၂၀၂၁)။ဤစီမံကိန်းကကျန်းမာရေးဝန်ရဆာင်မှု၏အရေးပါရသာဝနရ်ဆာင်မှုများကိုဖြ န့်ရဝရပး

နိုင်ရေးအဓိကရေးဆွထဲားြခင်းဖြ စ်သည်။ဤစီမံကိန်းတငွ်ကျား/မရေးောတေားမျှတမှုအတွက်ရ

ရာင့်ကေ ည့်ရလ့လာေန်ကတိကဝတ်များလည်းပါဝင်သည်။ 

ြပည်ရထာင်စုသမတတမြ န်မာနုိင်ငံအစုိးေ၏ကျန်းမာရေးရကာ်မတီ -

ဤရကာမ်တီသည်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဝန်ကြ ီးဌာနအချင်းချင်းမူဝါဒချမှတ်ေန်ဖွဲ့ စ

ည်းထားသည့်အဆင့်မြ င့်အောေှိကြ ီးများအဆင်အ့ဖွဲ့အစည်းတစ်ေပ်ြဖစ်သည်။ဤမူဝါဒချမှတ်မ

ည့်အဖွဲ့သည်ကဏ္ဍအလိုက်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးနှင့်ညငနိိှုင်းရဆာင်ေွက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်း

ျန္တေားတစ်ေပ်လည်းဖြ စ်သည်။ 

UNFPA (ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပံုရငွအဖဲွ့)-

ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့ကအစိးုေ၏မူဝါဒရေးဆွရဲေးနှင့်သားဖွားဆောမအင်အားစုမျာ

းအားစီမံခန့်ခွဲောတွင်အရထာက်အကူဖြ စ်ရစေန်အမျို းသားအဆင့်သားဖွားဆောမစံနှုန်းများအ

ားအဆင့်မြ ငင့်တင်ရေးညငိနိှုင်းရဆွးရနွးလျက်ေှိပါသည်။အဆိုပါရဆာင်ေွက်ချက်ကိုမျို းဆက်ပွား

သားဆက်ြခားကျန်းမာရေးဆိုင်ောငါးနှစ်မဟာဗျူဟာစီမကံိန်း(၂၀၁၄-၂၀၁၈) 

နှင်မ့ိသားစုဘဝတည်ရဆာက်ခြ င်း(၂၀၂၀)ကတိကဝတမ်ျားပြ ည့်မှရီေးကုန်ကျစေိတ်ပါေှိသည့်

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရေးစီမံချက်တို့တွင်ထည့်သွင်းပါဝင်ရဆာင်ေွက်မည်ဖြ စ်သည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ -

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများသည်မျို းဆက်ပွားသားဆက်ြခားကျန်းမာရေးမူဝါဒ၊လူဦးရ

ရမူဝါဒ၊မျို းဆက်ပွားသားဆက်ြခားစီမံကိန်းအတွက်အမျို းသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာ၊ကျန်းမာရေး

မဟာဗျူဟာ၊ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါဥပရဒမူကေ မ်း၊သားအမိ်ရခါင်းကင်ဆာကာကွျ်ရ

ရးမူဝါဒတို့အရပါ်ညငိနိှုင်းရဆွးရနွးမှုများပြ ုလုပ်ထားပါသည်။ 

(ကျား/မတန်းတညူီမျှရေးကွန်ေက်-အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငနး်လမ်းပြ

ရြမပုံစာ၆၈). 

အရကာင်အထည်ရဖာ်မှု 

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြ ီးဌာန- 

ြပည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကရဆာင်ေွက်သည့်မိခင်ကျန်းမာရေးနှင်မ့ျို းဆက်ပွားသားဆက်ြ
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ခားကျနး်မာရေးရဆာင်ေွက်မှုများကိုမြ ို့ပြ နှင်ရ့ကျးလက်ရဒသများတွင်မျို းဆက်ပွားသားဆက်ြခ

ားကျန်းမာရေးအားလူတိုင်းလက်လှမ်းမှီေေှိရကေ ာင်းရသချာရစေန်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြ ီးဌာနကကရလးမရမွးဖွားမီရစာင်

့ရေှာက်မှုများ၊ကရလးရမွးဖွားရပး ခြ င်းနှင့်ကရလးရမွးဖွားအပြ ီးရစာင်

့ရေှာက်မှုများ၊ကိုျ်ဝန်ပျက်ကျအပြ ီးရနာက်ဆက်တွရဲစာင်

့ရေှာက်မှုနှင်ြ့ပည်သူ့ကျန်းမာရေးအရထာက်အပံမ့ျား၏အဆင့်တိုင်းတွင်မိသားစုစီမံကိန်းဝနရ်

ရာင်မှုများအားပံ့ပိုးရပးလျက်ေှိပါသည်။ရစတနာ့ဝနထ်မ်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ 

(အေန်သားဖွားဆောမများ)အား၀န်ထမ်းသစ်စုရဆာင်းပြ ီးရလ့ကျင့်သင်ကေ ားရပးလျက်ေှပိါသ

ည်။ 

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြ ီးဌာန၊ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖဲွ့နှင့်ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအ

ဖဲွ့- အရခြ ခံသားဖွားမီးျပ်နှင့်ရမွးကင်းစရစာင်

့ရေှာက်ရေးဆိုင်ောစံလမ်းညှေန်ချက်များ၊လက်စွဲများနှင့်အရခြ ခံကျန်းမာရေးဝနထ်မ်းများအတွက်

သင်တန်းများ၊ရေေှည်ကျင့်သုးံလာခဲ့သည့်မျို းဆက်ပွားသားဆက်ြခားနည်းလမ်းများသင်တန်းနှ

င့်ကိျု်ဝန်ပျက်ကျအပြ ီးရစာင့်ရေှာက်မှုများနှင့်မိခင်ရသနှုန်းကျဆင်းရစရေးရဆာင်ေွက်မှုများ။ 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊အကျဉ်းဦးစီးဌာနနှင့်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန - 

အမျို းသမီးပြ ုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးဌာန(၂)ခုေှိပြ ီးခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါခံစားရနေသူ

အမျို းသမီးအကျဉ်းသူများအားလက်ခံရစာင့်ရေှာက်ထားပါသည်။ 

ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပံုရငွအဖဲွ့-

အရေးရပါ်သားဖွားမီးျပ်နှင်ရ့မွးကင်းစရစာင့်ရေှာက်ရေးသင်တန်းရပးခြ င်း၊ကုလသမဂ္ဂလူဦး

ရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့၏ရထာက်ပံ့မှုအစီအစဉ်များမှတဆင့်ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖွဲ့ ကရဆး

ဝါးများေေှိေန်နှင့်ရဆးဝါးများအသုံးပြ ုေန်နှင့်အခြ ားမိခင်ကျနး်မာရေးရစာင်

့ရေှာက်မှုပစ္စည်းများရပးအပ်လျက်ေိှပါသည်။ 

ရထာင်စုနှစ်ေည်မှန်းချက်ပန်းတုိင်၃ခုေန်ပံုရငွအဖဲွ့ -

 အလှူေှင်အဖွဲ့အစည်းအများအပြ ားပါဝင်သည့်ေန်ပုရံငွအဖွဲ့ သည်မိခင်ကျန်းမာရေး၊ရမွးကင်း

စနှင့်ကရလးသူငျ်ကျန်းမာရေးတိးုတက်ေန၊်ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး၊

တီဘီနှင်င့ကှ်ဖျားရောဂါသည်များကျန်းမာရေးစနစ်အားရကာင်းရစရေးရဆာင်ေွက်ရနသည့်အ
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ဖွဲ့ဖြ စ်ပါသည်။လက်ေှိတွင်ေန်ပုရံငွစီမံကိန်းများြပးီစီးသည့်အချိန်ြဖစ်ပြ ီးေန်ပုံရငွအသစ်များထပ်

မံေေှိေန်စီစဉ်လျက်ေှိပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံမိခင်နှင့်ကရလးရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း - အ

ရြခခံအရေးရပါ်သားဖွားမီးျပ်နှင်ရ့မွးကင်းစရစာင့်ရေှာက်ရေး(၁၂)ပတ်ကေ ာသင်တန်းကိုရနပ

ြည်ရတာ်မိခင်နှင့်ကရလးရစာင်

့ရေှာက်ရေးရုးံချုပ်တွင်မိခင်ရသနှုန်းကျဆင်းရေးအတွက်ဖွင်လ့ှစ်ခဲ့ပါသည်။ြမနမ်ာနိုင်ငံမိခင်နှင့်

ကရလးရစာင်

့ရေှာက်ရေးအသင်းကေ မန်မာနိုင်ငံ၏ရဝးလံရခါင်ဖျားရဒသများတွင်သားဖွားခနး်(၁၃၀)ဖွင့်လှစ်

ထားေှိပါသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများသည်လုပ်ငန်းစီမံချက်များြဖစ်သည့်ရဆးခန်းများ၊လိင်ပိုင်း

ဆိုင်ောနှင်မ့ျိုးဆက်ပွားသားဆက်ြခားကျန်းမာရေးဝနရ်ဆာင်မှုများပံ့ပိးု

ရပးခြ င်း၊သားဆက်ြခားေန်အကူအညီရပးခြ င်း၊ကာကွျ်ရဆးထိုးရပးခြ င်း၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ကျ

န်းမာရေးရစာင်

့ရေှာက်မှုအတွက်သျ်ျူပို့ရဆာင်ရေးစေိတ်များပံ့ပိုးရပးခြ င်း၊ရကျးလက်ကျန်းမာရေးရကာ်မ

တီများ၏လှုပ်ေှားရဆာင်ေွက်မှုများအစေိှသည့်လုပ်ရဆာင်ချက်များအားအရကာင်အထည်ရဖာ်ရ

ရာင်ေွက်လျက်ေိှသည်။(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်၏လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရြမပုံစာ - ၆၈) 

အသိပညာရပးြခင်း 

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြ ီးဌာန - 

မျို းဆက်ပွားသားဆက်ြခားကျန်းမာရေးအရပါ်ြပည်သူလူထုအသိပညာြမင့်မားရေးအတွက်ြပ

ည်သူ့ကျန်းမာရေးလူထုလှုပ်ေှားမှုများရဆာင်ေွက်ခြ င်း၊မိခင်ကျန်းမာရေးနှင့်မိသားစုစီမံကိန်းန

ည်းလမ်းများအတွက်သင်ရထာက်ကူပစ္စည်းများြဖန့်ဖြ ူးရပးခြ င်း။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်း - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကမိသားစုစီမံကိန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ောနှင်မ့ျို းဆက်ပွားသာ

းဆက်ြခားကျန်းမာရေးရစာင်ရ့ေှာက်မှုဆိငု်ောရခါင်းစဉ်အမျို းမျို းအတွက်အသိပညာရပးအစီအ
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စဉ်များ၊သင်တန်း်များရဆာင်ေွက်ခြ င်း၊(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်၏လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရြမပုံစာ - ၆၈)  

သုရတသနပြ ုလုပ်ခြ င်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 

လူဦးရေနှင့် ကျန်းမာရေးစစ်တမ်း ၂၀၁၅ - ကနဦးရတွ့ ေှိချက်များအား ရလ့လာနိုင်ပါသည်။ 

အစီေင်ခံစာအပြ ည့်အစုံတွင် အမိ်တွင်းအကေ မ်းဖက်မှုများ၊ အမျို းသမီးများ၏ အ ရြခအရန၊ 

မိခင်ရသနှုန်း၊ အမျိုးသားများအား ရကာက်ျူထားသည့် စစ်တမ်းနှင့် ကျား/မခွဲခြ ားရဖာ်ြပ 

ထားသည့် ရသွးအားနည်းရောဂါ၊ ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ အရခြ အရန၊ ဌက်ဖျား၊ 

တီဘီနှင် ့ရေးှဦးကရလးသူငျ်ဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေး အချက်အလက်များလည်း ပါဝင်သည်။  

ြမန်မာနုိင်ငံကျား/မရေးောအ ရြခအရနရလ့လာမှုစစ်တမ်း -ကျား/ မ တန်းတညူီမျှရေးနှင့် 

အမျို းသမီးများ၏ အခွင့်အရေး အရခြ အရနရလ့လာမှုစစ်တမ်း (၂၀၁၆) သည် 

ကျန်းမာရေးအတွက် ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျို းသမီးများ၏ 

အခွင်အ့ရေးဆိုင်ောအ ရြခခံအချက်အလက်များ ရဖာ်ြပထားသည်။ အစီေင်ခံစာကို 

လမူှုဝနထ်မ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့် ပြ န်လည်ရနောချထားရေး ဝန်ကြ ီးဌာန၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် 

အာေှဖွံ့ ဖြ ိုးရေးဘဏ်တို့ ပူးရပါင်းပြ ုစုထားသည်။  

သန်းရခါင်စာေင်း ရနာက်ဆက်တဲွ အစီေင်ခံစာများ - ၄ (က) မျို းပွားခြ င်းနှင့် ရမွးဖွားခြ င်း၊ ၄(ခ) 

ရသဆုံးမှုနှုန်း၊ ၄ (ဂ) 

မိခင်ရသနှုန်း၂၀၁၄ခုနှစ်ြမန်မာနိငု်ငံလူဦးရေနှင့်အိမ်အရကေ ာင်းအောသန်းရခါင်စာေင်းရနာက်

ဆက်တွဲကျား/မရေးောရှုရထာင့်ဆိငု်ောအစီေင်ခံစာ - 

မသန်စွမး်မှုအားကျား/မရေးောရှုရထာင့်မှသုးံသပ်ထားသည်။အစီေင်ခံစာကိုအလုပ်သမား၊လူ

ဝင်မှုကြ ီးကေ ပ်ရေးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကြ ီးဌာန၊ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနတို့ကပူးရပါင်းပြ ု

စုထားပြ ီးကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖွဲ့ ကရငွရ ကေ းရထာက်ပံ့ရပးသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကမိခင်မှကရလးသို့ရောဂါကူးစက်ြခင်းအားတားဆးီကာ

ကွျ်နိုင်ရေးရဆာင်ေွက်ောတွင်ကြ ုံရတွ့ ေသည့်အခက်အခဲများ၊အမျို းသမီးလိင်လုပ်သားများ

၏ဝန်ရဆာင်မှုများနှင့်ဌက်ဖျားနှင့်ကိျု်ဝန်ရဆာင်များအားပူးတွဲကူးစက်မှုများအရပါ်ရဒသတွင်
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းရလ့လာမှု(၂၉)ခုပြ ုလုပ်ထားပြ ီးဖြ စ်ပါသည်။ (ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်၏ လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရမြ ပုံ စာ ၆၈) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂.၄အမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှု 

 



 

  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေည်ေွျ်ချက်၊ဦးတည်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ 
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အမျို းသားအဆင့်စီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက် - 

အမျို းသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးငျ်ေွျ်များအရပါ်နည်းမျို းစုံဖြ င့်အကေ မ်းဖက်မှုပရပျာက်ရေးကို

ရေးှရှုရသာဥပရဒများ၊လုပ်ထုးံလုပ်နည်းများနှင့်စနစ်များကိုတိုးမြ ငင့်အားရပးရဆာင်ေွက်သွားရေ

းနှင့်အကေ မ်းဖက်ခံေရသာအမျို းသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးငျ်ေွျ်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုတုန့်

 ပြ န်ြဖည့်ဆည်းရပးေန်၊ 

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက်များ_ 

လူကုန်ကူးမှုနှင့်လိင်ပိငု်းနှင့်အခြ ားပုံစံအမျိုးမျို းဖြ င့်အမြ တ်ထုတ်ခြ င်းများအပါအဝင်အမျို းသမီး

နှင့်မိန်းကရလးငျ်များအားလုံးကိုအများပြ ည်သူရေှ့ နှင့်ဆိတ်ကွျ်ောရနောများတွင်နည်းမျို းစုံ

 ဖြ င့်အကေ မ်းဖက်မှုများရလျာ့နည်းပရပျာက်ရေးနှင့်ကရလးသူငျ်နှင့်အေွျ်မရောက်မီလက်ထ

ပ်ထိမ်းမြ ားမှုများနှင့်အတင်းအဓမတလက်ထပ်ရစခြ င်း၊အမျို းသမီးများ၏လိင်အ င်္ဂါကိုဖြ တ်ရတာ

က်ခြ င်းကဲ့သို့ရသာထိခိုက်နစ်နာရစသည်ဓ့ရလ့ထုံးစံများအားလုံးရလျာ့နည်းပရပျာက်ရေး၊ 

အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမှုပရပျာက်ရေးဆုိင်ောကုလသမဂ္ဂသရဘာတူစာချုပ်ပ

ါအကြ ံပြ ုချက်များ 

၁၅ (က) နှင်၄့၇ (က) 

ကွန်ဗင်းေှင်းပါပြ ဌာန်းချက်များနှင့်အပြ ည်အ့ဝလိုက်ရလျာညီရထွေှိရစေန်အတွက်မြ န်မာဗုဒဓေဘ

ာသာဝင်မိန်းမများအထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြ ားခြ င်းဆိုင်ောဥပရဒ၊လူဦးရေတိုးပွားနှုန်းထိန်းညငိခြ င်း

ဆိုင်ောကျန်းမာရေးရစာင့်ရောှက်မှုဥပရဒ၊ကိးုကွျ်ောဘာသာကူးရပြ ာင်းခြ င်းဆိုင်ောဥပရဒနှင့်

တစ်လင်တစ်များစနစ်ကျင့်သုးံခြ င်းဆိုင်ောဥပရဒတုိ့ကိုပြ န်လည်ပြ င်ဆင်ေန် (သို့မဟုတ်) 

ဖျက်သိမ်းေန်၊ 

၁၅ (ဂ) 

အမျို းသမီးများအားအဓမတရေှ့ေ ရပြ ာင်းရစခြ င်းမှကာကွျ်သည့်အထူးသဖြ င့်“ရိဟုင်ဂျာ”ကဲ့သို့

ရသာလူနည်းစုတိငု်းေင်းသားအုပ်စုများထဲမှအမျိုးသမီးများအားအကာအကွျ်ရပးသည်ဆ့ရီ

ရျာ်ပြ ည်စ့ုံရသာဥပရဒချမှတ်ပြ ဌာန်းေန်၊ 

၂၅ (ဃ) 

ရနာင်အစီေင်ခံစာတင်မည့်ကာလတွင်ကရလးသူငျ်ထိမး်မြ ားလက်ထပ်မှုဖြ စ်ပွားမှုကိခုွဲ ခြ ားရ

ရာ်ပြ ထားသည်အ့ချက်အလက်များဖြ င့်တင်ပြ ေန်၊ 
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၂၇ 

(က)ဥပရဒပိငု်းဆိုင်ောနှင့်ပတသ်က်၍ကွန်ဗင်းေှင်းနှင့်ရကာမ်တီ၏အရထွရထွအကြ ံပြ ုချက်အ

မှတ်၁၉ 

(၁၉၉၂)အားအပြ ည်အ့ဝအသုံးချေန်နှင့်ောဇသတ်ကြ ီးအပါအဝင်ပြ ည်တွင်းဥပရဒများအားပြ န်

လည်ပြ င်ဆင်ော၌မုဒိမ်းမှုနှင့်အိမ်ရထာင်ဖက်တွင်းမုဒမိ်းမှုကျူးလွန်ခြ င်းအဓိပ္ပါျ်ဖွင့်ဆိုချက်မျာ

းအားကွန်ဗင်းေငှ်းနှင့်အညီအပြ ည့်အဝဆီရလျာ်မှုေှရိစရေးရဆာင်ေွက်ေန၊် 

၂၇ (ခ) 

ပဋိပက္ခတွင်းနှင့်ပဋိပက္ခပြ ီးဆုံးသည့်ကာလများ၌ကျူးလွန်ခဲ့ကေ သည်လ့ိင်ပိငု်းဆိုင်ောအကေ မ်းဖ

က်မှုများတွင်အရေးျူမှုကင်းလွတ်ရစသည့်ဥပရဒများကိုပျ်ဖျက်ေန်နှင့်တပ်မရတာ်နှင်လ့က်န

က်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ များမှကျူးလွန်သည့်လိင်ပိုင်းဆိငု်ောအကေ မ်းဖက်များကိုစုံစမ်းစစ်ရဆးမှုနှင့်တေား

စွဲဆိုမှုတို့အေှိန်မြ ငင့်တင်ေန်၊ 

၂၇(ဂ)

 တပ်မရတာ်နှင်လ့က်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များမှကျူးလွန်သည့်လိင်ပိုင်းဆိငု်ောအကေ မ်းဖ

က်မှုများအားတိငု်ကေ ားခဲ့ကေ သည်အ့မျို းသမီးများကိုခြ ိမ်းရခြ ာက်မှုနှင်ထ့ပ်မံအကေ မ်းဖက်မှုခံရန

ေသည့်အရပါ်စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုနှင့်အပြ စ်ရပးမှုများရဆာင်ေွက်ေန်နှင့်အကေ မ်းဖက်ခံေသူနှင်မ့ျက်

 မြ င်သက်ရသများအတွက်ပြ ည့်စုထံိရောက်သည့်အကာအကွျ်ရပးခြ င်းဆိုင်ောအစီအစဉ်များ

ထားေှိေန်၊ 

၂၇ (ဃ) 

ရနာင်အစီေင်ခံစာတွင်အကာအကွျ်ရပးရေးဆိငု်ောအမိန့်ထုတ်ပြ န်ခြ င်းအတွက်ဥပရဒလုပ်ထုံ

းလုပ်နည်းဆိငု်ောသတင်းအချက်အလက်များအားရဖာ်ပြ ေန်နှင့်အဆိုပါအကာအကွျ်ရပးရေး

ဆိုင်ောအမိန့်အသုးံပြ ုခဲ့သည့်အကေ မ်းဖက်ခံေသူနှင့်ကျူးလွန်သူတို့၏အသက်အေွျ်၊လူမျို းစုနှ

င့်၎င်းတို့၏ဆက်နွျ်မှုဆိုင်ောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းထည်သ့ွင်းရဖာ်ပြ ေန်၊ 

၂၇(င)

 အမျို းသမီးများနှင့်မိန်းကရလးငျ်များ၊အထူးသဖြ င့်လူနည်းစုတိုင်းေင်းသားအမျို းသမီး

များအရပါ်နည်းမျိုးစုံဖြ င့်ကျူးလွန်သည့်ကျား၊မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုများအားအကေ မ်းဖက်ခံ

ေသူကတိငု်ကေ ားမှုပြ ုနိုင်ေန်အတွက်
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 တိကု်တွန်းအားရပးပြ ီးအကေ မ်းဖက်ခံေသူအမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကရလးငျ်များအတွ

က်နားခိုေနရ်နောနှင့်လိုအပ်သည့်အရထာက်အပံ့များအားလုံရလာက်စွာပံ့ပိုးရပးေန်၊ 

၂၇(စ)သက်ဆုိင်ော ပြ စ်မှုဆိုင်ောဥပရဒပါပြ ဌာန်းချက်များအားတိကျစွာလိုက်နာအသုံးပြ ုနိုင်ရေ

းနှင့်အိမ်တွင်းအကေ မ်းဖက်မှုအပါအဝင်အမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုများအားကျား၊မရ

ရးောသရဘာထားအမြ င်ဖြ င့်ကိငု်တွျ်ရဖြ ေှင်းနိုင်ရေးအတွက်တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးရဆာင်ေွ

က်ရနသူများနှင့်ဆက်စပ်ဝနထ်မ်းများအားသင်တန်းများရပးေန်၊ 

၂၇(ဆ)အမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုတားဆးီကာကွျ်ရေးဥပရဒအားကွန်ဗင်းေှင်းနှင့်

အညီရေးဆွေဲန်နှင့်ရနှာင့်ရနှးကေ န့်ကေ ာခြ င်းမေှိရစဘဲ ပြ ဌာန်းေန်၊အကေ မ်းဖက်ခံေသည့်အမျိုးသ

မီးများနှင့်မိန်းကရလးငျ်များအတွက်ထိရောက်စွာရဆာင်ေွက်ရပးနိုင်ခြ င်းမေှိခဲသ့ည်ထ့ုံးတမ်း

စဉ်လာတေားစီေင်ရေးျန္တေားများအသုံးပြ ုခြ င်းအားထိန်းချုပ်ဟန့်တားေန်၊ 

၂၉(က) 

လူကုန်ကူးမှုတားဆးီကာကွျ်ရေးဥပရဒ(၂၀၀၅) ပြ န်လည်သုးံသပ်မှုကိအုေှိန်မြ ငင့်တင်ေန်၊ ပြ န်လ

ည်ပြ ာာန်းသည်ဥ့ပရဒသစ်သည်ကျျ်ပြ န့်ပြ ီးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ၊အဆင့်အတန်းများနှင့်ညီညွ

တ်ရစေန်၊  

၂၉(ခ)

 အမျို းသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးငျ်များလူကုန်ကူးခံေသည့်အဓိကအရကေ ာင်းအေင်းမျာ

းကိုရဖာထ်ုတ်နိငု်ရေးကြ ိုးပမ်းမှုများကိုအေှိန်မြ ငင်တ့င်ေန်နှင်လ့ူကုန်ကူးခံေသူများအတွက်နားခိုေ

န်ရနော၊ဥပရဒ၊ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောပံပ့ိးုမှုများေေှိခံစားနိုင်ရေးအပါအဝင်ပြ န်လည်

ထူရထာင်ရေးနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းပြ န်လည်ဝင်ဆံ့နိငု်ရေးအတွက်ရထာက်ပံ့ကူညီမှုမျ

ားရပးေန်၊ 

၂၉ (ဂ) 

နိုင်ငံရတာ်အဆင့်လှေရဲပြ ာင်းရေးျန္တေားတစ်ခုထူရထာင်ေန်နှင်လ့ူကုန်ကူးမှုဆိုင်ောပြ စ်မှုများအ

ားသတင်းရပးမှုတိးုမြ င့်လာရစေန်၊လူကုန်ကူးခံေသည့်

 အမျို းသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးငျ်များကိုရစာစီးစွာသိေှနိိုင်ရစေန်နှင့်

 သင်ရ့လျာ်ရသာဝန်ရဆာင်မှုများေေှိရစရေးလှေရဲပြ ာင်းရပးေန်၊ 
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၂၉(ဃ)လူကုန်ကူးမှုကြ ိုတင်ကာကွျ်ေန်အတွက်ရဒသတွင်းအခြ ားရသာနိုင်ငံများနှင့်သတင်း

အချက်အလက်များဖလှျ်ခြ င်း၊လူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်သူများအားတေားစွဲဆိုနိုင်မည့်ဥပရဒရေး

ောလုပ်ထုးံလုပ်နည်းများအားအထူးသဖြ င်အ့ိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊သက်ဆိုင်ောအာဆီျံနိုင်ငံများ

နှင့်တညီတညွတ်တည်းေှိရစေန်ရဆာင်ေွက်ခြ င်းစသည်တုိ့အပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံ၊ရဒသတွင်းနှင့်နို

င်ငံတကာပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုများအားအေှိန်အဟုန်ဖြ င့်ကြ ိုးပမ်းရဆာင်ေွက်ေန်၊ 

၂၉(င) 

ရနာင်အစီေင်ခံစာတွင် ပြ ည့်တန်ဆာအဖြ စ်ရခါင်းပုံ ဖြ တ်မှုများ၊ပြ ည့်တန်ဆာလုပ်ကိုင်ရနကေ သည့်

အမျို းသမီးများရုန်းထွက်နိုင်မည့်အစီအစဉ်များနှင့်၎င်းတို့အရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေနရ်

ရာင်ေွက်ချက်များကိုထည့်သွင်းရဖာ်ပြ ေန်၊ 

၄၅(ခ) 

“ရိဟုင်ဂျာ”နှင့်အခြ ားတိုင်းေင်းသားလူမျိုးစုအမျို းသမီးများအားဦးတည်ချက်ထားသည့်ကျား၊မ

အရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုများအားအမြ န်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ရဆးေန်နှင်က့ျူးလွန်သူများအားပြ စ်ဒဏန်ှင့်

ထိုက်သင့်သည်စ့ီေင်ချက်များချမှတ်ရဆာင်ေွက်ေန်၊ 

၄၅(စ) 

လိင်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့်ကျား၊မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုအပါအဝင်လူနည်းစုတိုင်းေင်းသားအမျိုးသ

မီးများနှင့်မိန်းကရလးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုများအားထိရောက်စွာစုစံမ်းစစ်ရဆးမှုများပြ ုလု

ပ်ေန်၊သံသျေှိသူအားတေားစွဲဆိုရဆာင်ေွက်ေနန်ှင့် ပြ စ်မှုကျူးလွန်ပါက၎င်းတို့အားထိရောက်ရ

ရာပြ စ်ဒဏခ်ျမှတ်နိငု်ေန်အတွက်လွတ်လပ်ရသာအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုကိအုမြ န်ဆုံးဖွဲ့စည်းထူရထာ

င်ေန်နှင့် 

၄၇(ခ) 

ကရလးသူငျ်ထိမး်မြ ားလက်ထပ်မှုပရပျာက်ရစရေးအတွက်မိဘအပု်ထိန်းသူ၏သရဘာတူညီ

ချက်ဖြ င့်လက်ထပ်ခွင့်ပြ ုသည်အ့နိမ့်ဆုံးအသက်အေွျ်ကိုတိုးမြ ငင့်ေနန်ှင့်ဓရလ့ထုံးတမး်နှင်ဘ့ာ

သာရေးဆိငု်ောဥပရဒများအေလက်ထပ်ထိမး်မြ ားသည့်အမျိုးသမီးများအားကာကွျ်ရစာင့်ရေှ

ာက်မှုရပးေန်။ 
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ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒများ/ အစီအစဉ်များ - 

လူကုန်ကူးမှုအတွက်အမျိုးသားအဆင့်စလံုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင်

့လမ်းညှေန်ချက်များ၊လူကုန်ကူးမှုတားဆးီကာကွျ်ရေးဥပရဒ(၂၀၀၅)အရေးရပါ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေးနှင်က့ုသရေးဥပရဒ၊လူကုန်ကူးမှုတားဆးီကာကွျ်ရေးဆိငု်ောမြ န်မာနိုင်ငံ၏ဒုတိျ

ငါးနှစ်စမီံကိန်း(၂၀၁၂-၂၀၁၆)။ 

ရဆာင်ေွက်ဆဲလုပ်ငန်းနမူနာများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှခြ င်း 

အမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုမှတားဆးီကာကွျ်ရေးဥပရဒ - 

ဥပရဒမူကေ မ်းအားပြ ည်ရထာင်စုအစိးုေအဖွရဲုံးသို့ ့တင်ပြ ထားပြ ီးဖြ စ်ပါသည်။အေပ်ဖက်လူမှုရေး

အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ကုလသမဂ္ဂကျား/မရေးောအဖွဲ့တို့သည်လည်းဤဥပရဒရေးဆွဲောတွင်ပါဝ

င်ခဲ့သည်။ 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန - 

လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနသည်အမျို းသားအဆင့်အမျိုးသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစုံ ဖြ င့်အကေ မ်းဖက်

မှုရလျာ့နည်းပရပျာက်ရေးလုပ်ငနး်စီမံချက်ကိဌုာနကပါဝင်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှရိသာအာဆီျံရ

ရသတွင်းဦးစားရပးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်သည့်လုပ်ငနး်တစ်ေပ်အရနဖြ င့်ရေးဆွသဲွားမည်ဖြ

စ်ပါသည်။ 

 မြ န်မာနုိင်ငံ၏လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွျ်ရေးတတိျငါးနှစ်စီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) - 

လူကုန်ကူးမှုအားတားဆးီကာကွျ်ေန်နှင့်နှမိ်နင်းောတွင်အမျိုးသမီး၊ကရလးသူငျ်နှင်လ့ူငျ်

များအတွက်အထူးဦးစားရပးရဆာင်ေွက်ပါမည်။ 

အမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုဆုိင်ောအမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် - 

အမျို းသမီးနှင့်မိန်းကရလးငျ်များအတွက်အဓိကဦးစားရပးရဆာင်ေွက်မည့်ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ

္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖွဲ့၏လုပ်ငနး်အေရေးဆွဲေန်အဆိုပြ ုထားြခင်းဖြ စ်ပါသည်။ 

လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွျ်ရေးဗဟုိအဖဲွ့ - 

လူကုန်ကူးမှုတားဆးီကာကွျ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ ကိုြပည်ထဲရေးဝန်ကြ ီးဌာနကဦးရဆာင်ပြ ီးလုပ်ငန်း

အဖွဲ့ သုးံဖွဲ့ဖွဲ့ စည်းထားပါသည်။ြပည်ထဲရေးဝန်ကြ ီးဌာနကဖွဲ့စည်းထားသည့်လူကုန်ကူးမှုတားဆီ

းကာကွျ်ရေးနှင့်လူကုန်ကူးခံေသူများကာကွျ်ရစာင်
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့ရေှာက်ရေးအဖွဲ့ ၊ရေှ့ရနချုပ်ရုံးကဖွဲ့စည်းထားသည့်ဥပရဒမူရဘာင်နှင့်တေားစွဲဆိုရေးကဏ္ဍအဖွဲ

့၊လူမှုဝန်ထမ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာနကဖွဲ့ စည်းထားသည့်ပြ န်

လည်လက်ခံရေး၊ြပန်လည်ဝင်ဆ့ံရပါင်းစည်းရေးနှင့်ြပန်လည်ထူရထာင်ရေးအဖွဲ့ တို့ ဖြ စ်ပြ ီးအမျိုး

သမီး၊ကရလးသူငျ်နှင့်လူငျ်များအတွက်အထူးစဉ်းစားရပးထားရသာလူကုန်ကူးမှုဆိုင်ောမူ

ဝါဒနှင်လ့မ်းညှေန်ချက်များချမှတ်ခြ င်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။ 

IOM: ြမန်မာနိုင်ငံနှင်ထ့ိငု်းနိုင်ငံနှစ်နိငု်ငံအကေ ားရဆာင်ေွက်မည်

‘့လူကုန်ကူးခံေသူများ၏ြဖစ်ေပမ်ျားစီမံခန့်ခွဲခြ င်းနှင့်ြပန်လည်လက်ခံရေးနှင့်ြပနလ်ည်ဝင်ဆံ့ရပါ

င်းစည်းရေးအတကွ်နှစန်ိုင်ငံအစိးုေပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မည့့်စံလုပ်ငန်းလမ်းညှေန်ချက်’ 

ရေးဆွဲောတွင်ပါဝင်ကူညီလျက်ေှိပြ ီး“လူကုန်ကူးခံေသူများကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေးအမျို းသားအဆင်စ့ံလုပ်ငန်းအစီအစဉ်”ရေးဆွေဲာတွင်လည်းလူကုန်ကူးမှုတားဆးီ

ကာကွျ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ 

ပဋိပက္ခအရခြ အရနများအတွင်းလိင်ပုိင်းဆုိင်ောအကေ မ်းဖက်မှုများအဆံုးသတ်ရေးရကေ ငြ ာစာတ

မ်းကတိကဝတ် - 

ဤရကေ ငြ ာစာတမ်းကိုြမန်မာနိုင်ငံကပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြ ီးဗြ ိတိသျှနိုင်ငံနိုင်ငံခြ ားနှင့်ဓ

နသဟာျရုံးကကနဦးစတင်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ခြ င်းြဖစ်သည်။ 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖဲွ့ - 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့ကအမျိုးသမီးများသည်အသက်ကျ်ကုထုးံများကိုေဲတ

ပ်ဖွဲ့ ထံသို့ဦးစွာသတင်းပို့ေန်မလိဘုဲလက်လှမ်းမှီကုသခံနိငု်ရေးအတွက်အရေးရပါ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေးနှင်က့ုသရေးဥပရဒအတွက်လမ်းညှေန်ချက်တစ်ေပ်ရေးဆွဲလျက်ေှပိါသည်။ခွင်

့ပြ ုချက်ေေှိေနြ်ပည်ထဲရေးဝန်ကြ ီးဌာနသို့ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့ ကတင်ြပပြ ီးဖြ စ

်ပါသည်။ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့ကတိငု်းရဒသကြ ီးနှင့် ပြ ည်နျ်များအတွင်းေှကိျ

န်းမာရေးနှင့်ေဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များအတွက်သင်တန်းရပးောတွင်အဆိုပါလမ်းညှေန်ချက်အား၂၀၁၅ခုနှ

စ်ကတည်းကစတင်အသုံးပြ ုလျက်ေှိပါသည်။ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်း 
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လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန - 

လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနကအကေ မ်းဖက်ခံေသူအမျို းသမီးများအတွက်တစ်ရနောတည်းတွင်ဝန်ရ

ရာင်မှုများေေှနိိငု်မည်

့ရဂဟာများကိုေန်ကုန် မြ ို့နှင့်မန္တရလး မြ ို့တို့တွင်ရဂဟာနှစခ်ုစတင်ဖွင်လ့ှစ်ရတာ့မည်ဖြ စ်ပါသည်

။လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနသည်တစ်ဦးချင်းဖြ စ်ေပ်စီမံခန့်ခွဲမှုများအားလည်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပြ ီး

အရေးရပါ်တိငု်ကေ ားနိုင်သည်န့ိုင်ငံရတာ်အဆင့်တျ်လီဖုန်းလိငု်းအားလည်းဖွင့်လှစထ်ားေှပိါ

သည်။ 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန - 

လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနကအာဆီျံရဒသတွင်းဦးစားရပးလုပ်ငနး်စဉ်များအနက်တစခ်ုဖြ စ်သည့်

အမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုရလျာ့နည်းပရပျာက်ရေးအမျို းသားအဆင်အ့ရကာင်အထ

ည်ရဖါ်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ေပ်ကိရုေးဆွဲလျက်ေှိပါသည်။ 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန - 

လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနကလူကုန်ကူးခံေသူအမျိုးသမီးများအတွက်ြပန်လည်ထူရထာင်ရေးဌာနနှ

စ်ခုဖွင်လ့ှစ်ထားေှိပြ ီးလူကုန်ကူးခံေသူအမျို းသမီးများအတွက် မြ န်မာနိုင်ငံသို့ပြ န်လည်ရောက်ေှိ

ချန်ိတွင်ျာျီနားခိုေနရ်နောများ၊အစားအစာ၊အဝတ်အထည်၊ရဆးကုသမှု၊ြပနလ်ည်ဝင်ဆံ့ရပါ

င်းစည်းရေးနှင့်(၂)ပတ်ကေ ာအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းသင်တန်းများပံ့ပိုးရပးလျက်ေှပိါသည်။ 

IOM: IOM 

ကလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့်ပးူရပါင်း၍“ြပန်လည်လက်ခံရေးနှင့်ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ရပါင်းစည်းရေ

းဆိုင်ောမြ န်မာ-

ထိုင်းြဖစ်ေပ်စီမံခန့်ခွမဲှုအစည်းအရဝးများ”ကျင်းပလျက်ေှိပြ ီးထိုင်းနိုင်ငံစခန်းများတွင်ရနထိုင်ရ

ရေသည့်မြ န်မာနိုင်ငံသားလူကုန်ကူးခံေသူများအတွက်ဝန်ရဆာင်မှုရပးေန်နှင့်ကူညီရပးေန်သုးံ

လတစ်ကြ ိမ်နျ်စပ်ြဖတ်ရကျာ်သွားရောက်ေသည့်ြမနမ်ာနိငု်ငံမှဖြ စ်ေပ်စီမံခန့်ခွဲသူများ၏ခေီးစ

ဉ်များကိုလည်းကူညီပံပ့ိးုရပးလျက်ေှပိါသည်။ 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့်ActionAid:“တေားရေးလက်လှမ်းမှမီှုမြ ငင့်တင်ေန်အမျို းသမီးနှင့်မိန်း

ကရလးငျ်များအတွက်အကေ မ်းဖက်မှုကင်းစင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်”လုပ်ငနး်စီမံချက်ကိုကျား၊
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ေခိုင်၊ဧောဝတီတိုင်းရဒသ ကြ ီးနှင့်မန္တရလးတိငု်းရဒသကြ ီးတို့တွင်အမျိုးသမီးများအတွက်ဥပရဒ

ရေးောသင်တန်းများ၊စံပြ အမျို းသားများနှင့်ေပ်ေွာညှေန်းပို့ျန္တေားတို့ထူရထာင်ခြ င်းနည်းလမ်းမျ

ားဖြ င့်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ဤလုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုအမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှု

အဆုံးသတ်ရေးကုလသမဂ္ဂေန်ပုရံငွအဖွဲ့ကပံ့ပိးုကူညီပါသည်။ 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖဲွ့- ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့က (DFID 

ကေေှိသည့်ေန်ပုရံငွဖြ င့်) ကချင်၊ေှမ်းြပည်နျ် 

ရြမာက်ပိုင်းနှင့်ေခိုင်ြပည်နျ်ေှအိဖွဲ့ အစည်းများကိုအမျို းသမီးနှင့်မိန်းကရလးငျ်များအတွက်

ရဂဟာများထူရထာင်ေန်ပံ့ပိုးရပးလျက်ေှပိါသည်။ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့၏အ

မျို းသမီးနှင့်မိန်းကရလးငျ်များအားဦးစားရပးရဆာင်ေွက်မည့်အစီအစဉ်အားမုဒမိ်းမှုကျူးလွန်

ခံေပြ ီးချိန်တွင်ကုသမှု၊နှစ်သိမ့်ရဆးွရနွးအကြ ံရပးမှုနှင်က့ျား/မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်

ခံေသူများအတွက်အကူအညီများအပါအဝင်ဘက်စုံပြ ည့်စုသံည်မ့ျို းဆက်ပွားကျန်းမာရေးရစာင့်

ရောှက်မှုနငှ့်အရေးရပါ်အကူအညီရပးရေးအတွက်ေည်ေွျ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။(ဖင်

လနန်ိုင်ငံသံရုံးနှင့်ဆွီဒင်သံရုးံတို့ကရငွရကေ းရထာက်ပံ့သည်) 

ကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မာရေးအဖဲွ့-အမျို းသမီးနှင်

့မိန်းကရလးငျ်များကိုအကေ မ်းဖက်ခြ င်းမှတားဆးီကာကွျ်ေနဝ်န်ရဆာင်မှုများအားစတင်စမ်း

သပ်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကရလးငျ်များအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုမှတာ

းဆးီကာကွျ်ေန်သရဘာထားနှင့်အျူအဆများ 

ရြပာင်းလဲရေးကိုအသိပညာရပးခြ င်းများဖြ င့်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။ 

အပြ ည် ပြ ည်ဆုိင်ောအစုိးေမဟုတ်ရသာအဖဲွ့အစည်းများနှင့်ရဒသခံအရကာင်အထည်ရဖာ်ရေးမိ

တ်ဘက်အဖဲွ့များ- 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ အစည်းများ၊တေားဥပရဒလက်လှမ်းမှရီေး(Action

Aid),ကျား/မအရြခပြ ုအကေ မ်းဖက်မှု(CARE, IRC, 

MSI),အရေးရပါ်အရခြ အရနမှအမျို းသမီးများ(Trocaire, 

IRC).၄င်းတို့၏ရဒသခံမိတ်ဘက်အဖွဲ့ များကအမျိုးသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုအရပါ်အသိ

ပညာရပးခြ င်း၊ျာျီနားခိုေန်ရနောများ၊စိတ်ပိငု်းဆိငု်ောနှစ်သိမ့်ရဆးွရနွးအကြ ံရပးခြ င်း၊ဝန်ရ
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ရာင်မှုရပးောတွင်ရထာက်ပံ့ရပးြခင်း၊ဥပရဒရေးောရုးံခနး်များသို့ညှေန်းပို့ရပးခြ င်းတို့ရဆာင်ေွက်

လျက်ေှိပါသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကလုပ်ငန်းစီမံချက်အမျို းမျို းကိုရဆာင်ေွက်ရနကေ သည်။ဥ

ပမာ - 

ကျား/မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုများအတွက်ြဖစ်ေပ်ညှေန်းပို့ ခြ င်း၊ကျား/မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှု

များအားကိုင်တွျ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်း၊ကျား/မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုအရပါ်အမျို းသမီးအဖွဲ့များ

နှင့်ရဆးွရနွးခြ င်း၊ကျား/မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုအမျို းအစားများအရကေ ာင်းသင်ရထာက်ကူပ

စ္စည်းများြဖန့်ရဝခြ င်းနှင့်ကျား/မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုများအားရဖာ်ထုတ်ပုံ၊ကျူးလွန်ခံေသူမျာ

းအတွက်ရငွရကေ းအရထာက်အပံ၊့ဥပရဒအကူအညီ၊ြပည်တွင်းအစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ အစည်း

များနှင့်ကွန်ေက်ချိတ်ဆက်ခြ င်း၊ကျား/မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုများတုန့် ပြ န်ရေးအဖွဲ့ များဖွဲ့စည်း

 ခြ င်း၊အိမ်တိုင်ောရောက်ရစာင့်ရေှာက်မှုအစီအစဉ်များ၊အမျို းသမီးရဂဟာများ 

(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငနး်လမ်းပြ

ရြမပုံစာ၇၀).  

ြမန်မာနုိင်ငံအမျို းသမီးရေးောအဖဲွ့ချုပ် - 

အဖွဲ့ ချုပ်သည်နှစ်သိမ့်ရဆးွရနွးအကြ ံရပးခြ င်း၊ညွန်းပို့ ခြ င်းနှင့်ညငိနိှုင်းရဆာင်ေွက်ြခင်း 

(တိုင်ကေ ားစာများအရပါ်)၊ပဋိပက္ခနှင့်သဘာဝရဘးအန္တောျ်ကြ ုံရတွ့ခံစားေသူအမျို းသမီးနှင့်

မိန်းကရလးငျ်များအတွက်ကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေး၊လူကုန်ကူးခံေသူအမျို းသမီးများအတွက် ပြ န်လည်ထူရထာင်ရေးနှင့်ြပန်လည်ဝင်ဆံ့

ရပါင်းစည်းရေးတို့ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံမိခင်နှင့်ကရလးရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း - 

အသင်းသည်လူကုန်ကူးမှုကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေးနှင့်တားဆီးကာကွျ်ရေးလုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။ 

အသိပညာရပးခြ င်း 

ြပည်ထဲရေးဝန်ကြ ီးဌာန- 

ြပည်ထဲရေးဝန်ကြ ီးဌာနသည်လူကုန်ကူးမှုဆိငု်ောအသိပညာရပးအစီအစဉ်များကိုဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတ
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က်ရေးမိတ်ဘက်အဖွဲ့ များနှင့်ပးူရပါင်း၍ြမန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရအာက်ရခြ အဆင့်အထိရဆာင်ေွက်လ

ျက်ေှိပါသည်။ 

၁၆ေက်တာလှုပ်ေှားမှု - 

လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနသည်ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်မှုပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးမိတ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းမျာ

း၏အကူအညီဖြ င့်တိုင်းရဒသကြ ီးနှင့် ပြ ည်နျ်အသီးသီးတွင်၁၆ေက်တာလှုပ်ေှားမှုအစီအစဉ်မျာ

းရဆာင််ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန -

လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနသည်အရထွရထွအပု်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင်အ့ခြ ားဆက်စပ်ဝန်ကြ ီးဌာနမျ

ား၊ဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုမိတ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ပူးရပါင်း၍ကျား/မအ

ရြခပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုနှင့်အမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုများကိုအသိပညာရပးအစီအစဉ်

များ၊စကားဝိုင်းများ၊လူထုလှုပ်ေှားမှုများနှင့်သင်တန်းများအားတိငု်းရဒသကြ ီးနှင့်ပြ ည်နျ်အသီး

သီးတွင်ဖွင့်လှစ်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။ 

လံုခြ ုံစိတ်ချေသည့်မြ ို့ရတာ်လူထုလှုပ်ေှားမှု - ActionAid 

က(ဆွီဒင်သံရုံးနှင့်DFID၏အကူအညီဖြ င့်)လုံခြ ုံစိတ်ချေသည့် မြ ို့ရတာ်လူထုလှုပ်ေှားမှုများကိုေန်

ကုန်မြ ို့တငွ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ ပြ ီးေန်ကုန်ရဒသအတွင်းလုံခြ ုံစိတ်ချေသည့်လမ်းရကေ ာင်းကိုလမ်းြပ

ရြမပုံရေးဆွနဲိုင်ခဲပ့ါသည်။ 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖဲွ့- 

သင်ကိျု်တိငု်နှင်သ့င်မ့ိသားစုကိုအကေ မ်းဖက်မှုမှကာကွျ်ပါလက်ကမ်းစာရစာင်ကိုထုတ်ရဝခဲ့

ပါသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများသည်အသိပညာရပးအစီအစဉ်နှင်သ့င်တန်းအမျိုးမျို းကိုရ

ရာင်ေွက်ရန ပြ ီးဥပမာအားဖြ င့်၁၆ေက်တာလှုပ်ေှားမှုအစီအစဉ်၊လိင်ပိငု်းဆိုင်ောနှင်က့ျား/မအရ

ရြပြ ုအကေ မ်းဖက်မှု၊မွန်ပြ ည်နျ်နှင်က့ေင်ြပည်နျ်များတွင်အမျိုးသမီးများရဘးကင်းရေး၊အမျို

းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစုံဖြ င့်ခွဲခြ ားဆက်ဆမံှုပရပျာက်ရေးကုလသမဂ္ဂသရဘာတူစာချုပ်နှင်ဥ့

ပရဒအသိပညာရပးအစီအစဉ်များ၊အမျိုးသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုအပါအဝင်အမျို းသမီး

များ၏အခွင့်အရေးဆိငု်ောသင်တန်းရပးခြ င်း၊စွမ်းေည်မြ ငင်သ့င်တန်းများ၊ကျား/မအ
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ရြခပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုနှင်ရ့ေှ့ရနများအတွက်ကျား/မရေးောသင်တန်းများရပးခြ င်းစသည်တို့ကိရု

ရာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ (ကျား/မတန်းတညူီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းြပရြမပုံစာ၇၀)  

သုရတသနပြ ုလုပ်ခြ င်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 

ကျား/မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုဝန်ရဆာင်မှုရပးသူများဆုိင်ောလမ်းြပရြမပံု - 

လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနနှင့်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်တို့ပူးရပါင်း၍ကျား/မအရခြ ပြ ုအ

 ကေ မ်းဖက်မှုဝန်ရဆာင်မှုရပးသူများဆိုင်ောလမ်းြပ

ရြမပုံရေးဆွလဲျက်ေှိပါသည်။ထို့အပြ င်လူမှုရေး၊စီးပွားရေးနှင်က့ျား/မရေးောသုရတသနအဖွဲ့ က

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကရပးသည့်ဝနရ်ဆာင်မှုများအတွက်လမ်းြပ

ရြမပုံရေးဆွရဲနပါသည်။ 

ဆံုမှတ်မှအသံများ၊ြမန်မာနုိင်ငံ၏ကဏ္ဍစုံတေားရေးသုိ့အမျို းသမီးများ၏လက်လှမ်းမှီမှု - 

ကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မာရေးအဖွဲ့ကပြ ုလုပ်သည့်

သုရတသနဖြ စ်ပါသည်။ 

၂၀၁၅ခုနှစ်ြမန်မာ့လူဦးရေနှင့်ကျန်းမာရေးစစ်တမ်း - 

ဤစစ်တမ်းတွင်အမိ်တွင်းအကေ မ်းဖက်မှုဆိုင်ောဆန်းစစ်မှုတစ်ေပ်ပါဝင်ပါသည်။ 

တိတ်ဆိတ်ခြ င်း၏ရနာက်ကွျ်၊အမျို းသမီးများ၏ခံနုိင်ေည်စွမ်းသုရတသန - 

ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်က ပြ ုစုထားသည့်အမျိုးသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုဆိုင်ော

သုရတသနဖြ စ်ပါသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများသည်ရဒသတွင်းနှင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အဆင်ရ့လ့လာမှုနှင်စ့

စ်တမ်း(၈)ခုရဆာင်ေွက်ထားပါသည်။ဥပမာ- 

အမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုဆိငု်ောအသိပညာဗဟုသုတစစ်တမ်း၊မသန်စွမး်အမျို းသမီ

းများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှု၊ပဋိပက္ခရဒသအတွင်းဖြ စ်ပွားသည့်အကေ မ်းဖက်မှု၊အမျို းသမီးများအ

ရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုစစ်တမ်း၊အကေ မ်းဖက်မှုဆိုင်ောဝနရ်ဆာင်မှုများလမ်းြပ

ရြမပုံ၊အမျို းသမီးများ၏လိုအပခ်ျက်များဆိုင်ောရလ့လာချက်များအားပြ ုလုပ်ခဲပ့ါသည်။ 
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(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက် - 

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းြပရမြ ပုံစာ၇၀) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂.၅အမျို းသမီးများနှင့်အရေးရပါ်အရခြ အရနများ 
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ေည်ေွျ်ချက်၊ဦးတည်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ 
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အမျို းသားအဆင့်စီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက် - 

အရေးရပါ်အရခြ အရနတိငု်းတွင်အမျို းသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးငျ်ေွျ်များ၏ေပိုင်ခငွ်

့ ဖြ စ်ရသာကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်မှုေေှရိစေန်နှင်သ့ဘာဝရဘးအန္တောျ်နှင့်ပဋိပက္ခအန္တောျ်ရလျာ့ချြခင်း၊ကြ ိုတင်ပြ င်ဆ

င်ခြ င်း၊တုန့် ပြ န်ခြ င်းတို့တွင်အမျို းသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးငျ်ေွျ်များပါပူးရပါင်းပါဝင်နိငု်ရစ

သည်စ့နစ်များ၊ဖွဲ့ စည်းပုံများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပိုမိုအားရကာင်းလာရစေန ်

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက် - 

သီးြခားဦးတည်ချက်အရနဖြ င့်ပါဝင်ခြ င်းမေှရိသာ်လည်းစဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ဖြ ိုးရေးပန်းတိုင်၁၆ ငြ ိ

မ်းချမး်ရေးနှင်လ့ူတိုင်အကျုံးဝင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကဏ္ဍတွင်သာထည်သ့ွင်းထားပါသည်။ 

အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားဆက်ဆံမှုပရပျာက်ရေးဆုိင်ောကုလသမဂ္ဂသရဘာတူ

စာချုပ်ပါအကြ ံပြ ုချက်များ 

- ၁၃ (က) 

ပဋိပက္ခမဖြ စ်ရအာင် ကြ ိုတင်ကာကွျ် ခြ င်း၊ပဋိပက္ခတငွ်းနှင့်ပဋိပက္ခလွန်အရခြ အရနများအ

တွင်းမှအမျို းသမီးများနှင့်ပတသ်က်သည်ရ့ကာ်မတီ၏အရထွရထွအကြ ံပြ ုချက်အမှတ်၃၀ 

(၂၀၁၃)အေအဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံအတွင်းရေေှည်ခိုင်မာမှုေှရိသာငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်ရပါ်ရစရေးအတွ

က်ဘက်ရပါင်းစုံမှရဖြ ေှင်းရဆာင်ေွက်နိငု်ေန်အမျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံ ခြ ုံရေးဆိငု်ော

ကုလသမဂ္ဂလုံခြ ုံရေးရကာင်စီ၏ဆုံးဖြ တ်ချက်၁၃၂၅ (၂၀၀၀) 

အားအရကာင်အထည်ရဖာန်ိုင်မည့်ကျိုးရကေ ာင်းညီညွတရ်သာနိုင်ငံအဆင့်လုပ်ငနး်စီမံချက်

တစ်ခုရေးဆွဲေန်၊ 

‐ ၁၃ (ဂ) 

ရနာင်တင်သွင်းမည်အ့စီေင်ခံစာတွင်ပဋိပက္ခမဖြ စ်ရအာင် ကြ ိုတင်ကာကွျ်ခြ င်း၊ပဋိပက္ခတွ

င်းနှင့်ပဋိပက္ခလွန်အရခြ အရနများမှအမျို းသမီးများ၏လူ့အခွင့်အရေးေေှိရစေန်ရဆာင်ေွက်

ထားသည့်ဥပရဒမူရဘာင်၊မူဝါဒများနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များဆိုင်ောသတင်းအချက်အလ

က်များကိုထည့်သွင်းရဖာ်ပြ ေန်နှင်ရ့ကာ်မတီ၏အရထွရထွအကြ ံပြ ုချက်အမှတ်၃၀ (၂၀၁၃) 

နှင့်အညီလုံခြ ုံရေးရကာင်စီ၏အမျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင်လ့ုံ ခြ ုံရေးဆိငု်ောလုပ်ငနး်အစီအ

စဉ်ကိအုရကာင်အထည်ရဖာ်မှုဆိုင်ောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းရဖာ်ပြ ေန်၊ 
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 ငြ ိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးမဟာမိတ်အဖဲွ့အကြ ံပြ ုချက်များ3: 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ ကအမျို းသမီးများကိုအပစ်အခတ်

ေပ်စဲရေးရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာသူများနှင့်အဖွဲ့ ဝင်များဖြ စ်ရစေန်စွမး်ေည်ြမှင်ရ့ပးလျက်ေှိပြ ီး ငြ ိမ်း

ချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်တွင်တစ်သမတ်တည်းပါဝင်ရနသည့်ကျား/ 

မရေးောအခွင့်အာဏာဆန်းစစ်ရလ့လာချက်ကို ပြ ုလုပ်ထားပါသည်။ 

(အခြ ားအကြ ံပြ ုချက်များအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ခြ င်းအခန်းအားကေ ည့်ပါ) 

ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒများ/ လုပ်ငန်းစဉ်များ - 

သဘာဝရဘးအန္တောျ်ရလျာ့ချရေးမဟာဗျူဟာမူရဘာင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၂၀၁၄--

၂၀၁၈၊၂၀၁၆ခုနှစ်လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုတုန့် ပြ န်မှုများဆိငု်ောလုပ်ငနး်အစီအစဉ် 

(ကုလသမဂ္ဂနှင့်မိတ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများ)၊သဘာဝရဘးအန္တောျ်ရလျာ့ချရေးမြ န်မာ့လုပ်ငန်း

စီမံချက်၊တစ်နိငု်ငံလုးံအပစ်အခတ်ေပ်စဲရေးသရဘာတူစာချုပ်နှင်န့ိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းများအတွ

က်မူရဘာင်။ 

 

ရဆာင်ေွက်ဆဲနမူနာလုပ်ငန်းများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှြခင်း 

သဘာဝရဘးအန္တောျ်ရလျာ့ချရေးလုပ်ငန်းအဖဲွ့- 

ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်၏ကနဦးြပန်လည်ထူရထာင်ရေးကာလဖြ စ်သည့်၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပြ ီး

အစိးုေနှင်ေ့ပ်ေွာလူထုအတွက်သဘာဝရဘးအန္တောျ်ဘျ်ခံနိငု်ေည်စွမ်းြမှင့်တင်ေန်ဖြ စ်သည်။

လက်ေိှတွင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစည်းများ၊အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ အစည်းမျ

ား၊ရဒသခံအစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သဘာဝရဘးအန္တောျ်ရလျာ့ပါးရေးရဆာင်

ေွက်ရနသည့်အဖွဲ့ များစုစုရပါင်း (၅၃) ဖွဲ့ဖြ င့်ဖွဲ့ စည်းထားပါသည်။ 

၂၀၁၆ခုနှစလူ်သားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုတုန့် ပြ န်ရဆာင်ေွက်ရေးအစီအစဉ် - 

လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုဆိငု်ောနိငု်ငံတွင်းအရခြ စိုက်အဖွဲ့ များကကျား/မရေးောအားအ

ရလးထားသည့်ြပည်သူဗဟိုပြ ုချဉ်းကပ်နည်းအားအသုံးပြ ုခဲ့သည်။ဤရဆာင်ေွက်ချက်တွင်ပဋိ

                                                           
3AGIPP (၂၀၁၅)  မြ န်မာနိုငင်ံတွင်အမျိုးသမးီ၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနငှ့်လံုခြ ုံရေးဆိငု်ောမူဝါဒချမှတ်ရေး၊အရခြ အရနရလ့လာဆန်းစစမ်ှုနှင့်အကြ ံပြ ုချက်များ 
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ပက္ခကြ ုံရတွ့ ခံစားေသူအမျို းသမီးများ၊မိန်းကရလးငျ်များ၊ရျာကျာ်းရလးများနှင့်အမျို းသား

များ၏မတူညီသည့်အရတွ့အကြ ုံအမျို းမျို း၊လိုအပ်ချက်များ၊စွမး်ရဆာင်ေည်များနှင့်ဦးစားရပးမ

ျားအားသတ်မှတ်ရေးနှင့်တုန့် ပြ န်ရဆာင်ေွက်ရေး၊ကျား/မရေးောတေားမျှတမှုြမှင့်တင်ေန်အတွ

က်ဦးတည်ချက်တစ်ေပ်ဖြ င့်ကေ ားဝင်

ရြဖေငှ်းရဆာင်ေွက်မှုများ၊အမျို းသမီးများပါဝင်မှုတိုးြမင့်ေနန်ှင့်ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမတှ်ေနအ်ရထာ

က်အကူဖြ စ်ရစရေးအတွက်အမျို းသားများနှင့်အတူရဆာင်ေွက်ခြ င်းနှင့်ကျား/မရေးောတန်းတူ

ညီမျှရေးကိုထည်သ့ွင်းရဆာင်ေွက်ခြ င်းတို့လည်းပါဝင်သ်ည်။ 

အမျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင်လံု့ခြ ုံရေးဖုိေမ်- “ ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်နှင့်ဒီမိကုရေစီ၊ 

ရြပာင်းလဲနိုင်စွမး်ေှရိသာအမျို းသမီးများ”ဖိုေမ်ကိုလူမှုဝနထ်မ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရန

ောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာနက၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်ရနပြ ည်ရတာ်၌ကျင်းပခဲသ့ည်။ထိုဖိုေမ်ကသက်ဆို

င်ောဝန်ကြ ီးဌာနများအတွက်ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်တွင်အမျို းသမီးများ၏ပါဝင်မှုစသည်က့ဏ္ဍစုံ

အတွက်မူဝါဒရေးောအကြ ံပြ ုချက်များချမှတ်ခဲသ့ည်။ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်မှု 

ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဦးစီးဌာန၊လူမှုဝန်ထမ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ြပန်လည်

ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန -လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနကအရေးရပါ်အ

ရြခအရနများတွင်အမျို းသမီးနှင့်ကရလးငျ်များအတွက်စိတ်ပိငု်းဆိငု်ောနှစ်သိမ်ရ့ဆွးရနွးအ

 ကြ ံရပးသည်ဝ့န်ရဆာင်မှုများပံ့ပိုးရပးပါသည်။ 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊လူမှုဝန်ထမ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင်ြ့ပန်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန- 

အရေးရပါ်အ

ရြခအရနများအတွင်းကျား/မရေးောလိုအပ်ချက်များအားရလ့လာမှုတစ်ေပ်ပြ ုလုပ်ထားပါသည်

။လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန၏တိငု်းရဒသကြ ီးနှင့် ပြ ည်နျ်ရုးံများတွင်ဖြ စ်ေပ်စီမံခန့်ခွဲသူများခန့်အပ်

ထားေှိပါသည်။ 

ြပည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန- ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြ ီးဌာန - 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့၊ မြ န်မာနိုင်ငံကေ က်

ရြခနီအသင်း၊မြ န်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကရလးရစာင့်

ရောှက်ရေးအသင်းတို့နှင့်ပူးရပါင်း၍တိုင်းရဒသကြ ီးနှင့်ပြ ည်နျ်များတွင်အရေးရပါ်တုန့် ပြ န်ရ



 

  56 

ရးအဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းထားေှိ ပြ ီးအရေးရပါ်အ

ရြခအရနများအတွင်းမျိုးဆက်ပွားသားဆက်ခြ ားကျန်းမာရေးနှင့်အမျို းသမီးများ၏ဘက်စုကံျန်း

မာရေးတို့အတွက်၎င်းတို့ကိုအနိမ့်ဆုံးကနဦးဝနရ်ဆာင်မှုများသင်ကေ ားရပးထားြပီးဖြ စ်သည်။ 

UNOCHA:  UNOCHA 

ကလူမှုဝန်ထမ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင်ြ့ပန်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာနနှင့်ရကာင်းစွာလက်တွဲ

ပူးရပါင်း၍သဘာဝရဘးအန္တောျ်ကြ ိုတင်ကာကွျ်ရေးနှင့်တုန့် ပြ န်ရေးလုပ်ငနး်များရဆာင်ေွ

က်ရနပြ ီးြမန်မာနိုင်ငံ၏လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုကဏ္ဍများတွင်ေှသိည့်စိန်ရခါ်မှုများအ

တွက်အစိးုေ၏ပို၍စနစ်ကျရသာ၊လူတိုင်းအကျုံးဝင်ရသာပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရသာချဉ်းကပ်န

ည်းြဖစ်ရစရေးရဆာင်ေွက်ချက်တွင်ကူညီပံပ့ိုးရပးလျက်ေှိပါသည်။ 

ခံနိင်ုစွမ်းေိှရေးနှင့်အလွန်အကျွေံာသီဥတုရဖာက်ြပန်ခြ င်းနှင့်သဘာဝရဘးအန္တောျ်များနှင့်အ

ညီရနထုိင်နုိင်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်-  DFIDကေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့ပါသည်။ActionAid, World 

Vision, UN Habitat, Plan International, Myanmar Environment Institute (MEI) နှင့် 

and BBC media Action တို့ကအမျိုးသမီးနှင့်သဘာဝေင်းမြ စ်များ၊ 

ရြမျာစီမံခန့်ခွမဲှု၊စီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေည်မြ င့်မားရေးနှင့်အလွန်အကျွံောသီဥတရုဖာက်ြပန်ခြ

င်းနှင့်အနာဂတ်ကာလသဘာဝရဘးအန္တောျ်များအရပါ်ခံနိငု်ေည်မြ င့်မားေန်အတွက်၎င်းတို့

၏လူရနမှုအရခြ အရနမြ င့်မားရေးကဏ္ဍများအားအရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်သည်။ 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖဲွ့- 

လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုအရခြ အရနများတွင်ကျား/မအ

ရြခပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုလုပ်ငနး်စဉ်များအားအရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်သည်။(အမျိုးသမီး

များအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွျ်ရေးအခနး်တွင်ကေ ည့်ပါ) 

 မြ န်မာနုိင်ငံမိခင်နှင့်ကရလးရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း - 

 မြ န်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကရလးရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်းသညတိ်ငု်းရဒသကြ ီးနှင့်ပြ ည်နျ်ေှိြမန်မာ

နိုင်ငံမခိင်နှင်က့ရလးရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်းရုးံများသို့အမျို းသမီးများနှင့်အထူးသဖြ င့်ကိုျ်

ဝနရ်ဆာင်အမျို းသမီးများအတွက်တစ်ကိျု်ေည်သန့်ေှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများအားြပင်ဆင်ခြ င်းနှ

င့်ဖြ န့်ရဝရပးခြ င်းကိုအရေးရပါ်အရခြ အရနတုန့် ပြ န်ရဆာင်ေွက်မှုတစ်ေပ်အဖြ စ်ရဆာင်ေွက်ရန

ပါသည်။ 
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အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကရဒသခံအဆင်လ့ုပ်ငန်းစီမံချက်များအားရဆာင်ေွက်ရနပ

ါသည်။ဥပမာ-

သဘာဝရဘးအန္တောျ်ကြ ိုတင်ြပင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်များကိုအမိ်ရထာင်စုဖွံ့ ဖြ ိုးရေးအစီအစဉ်

များတွင်ထည့်သွင်းရဆာင်ေွက်ခြ င်း၊ခံနိုင်ေည်ေှိသည့်နားခိုေန်ရနောများနှင့်တေားဝင်စာသင်ရ

ရျာင်းများြပန်လည်ရဆာက်လုပ်ြခင်း၊အရေးရပါ်ဖြ စ်ေပ်များအတွက်အကူအညီရပးခြ င်း၊စိတ်ဒ

ဏ်ောကုစားရေးဝန်ရဆာင်မှုများပံ့ပိးုရပးခြ င်းစသည့်တုိ့ကိုရဆာင်ေွက်ရနပါသည်။(ကျား/မတန်

းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းြပရြမပုံစာ၇၁) 

အသိပညာရပးခြ င်း 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကအသိပညာရပးအစီအစဉ်များ/ 

သင်တန်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ဥပမာ- 

သဘာဝရဘးအန္တောျ်ရလျာ့ပါးရေးစွမ်းေည်ြမှင့်သင်တန်းရပးခြ င်း၊ရဘးလွတ်ောကူး

ရြပာင်းရေးအတွက်ရစာစီးစွာသတိရပးရေးအစီအစဉ်၊မီးရဘးနှင့်ကျ်ဆျ်ရေးသင်တန်းများ၊

ရေးှဦးသူနာပြ ုစုနည်း၊ကျား/မရေးောနှင့်သဘာဝရဘးအန္တောျ်သင်တန်းများအားပံ့ပိးုရပးခြ င်း

စသည့်တုိက့ိုရဆာင်ေွက်ရနပါသည်။(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းြပရြမပုံစာ- ၇၀တွင်အရသးစိတ်ကေ ည်ပ့ါ) 

သုရတသနပြ ုလုပ်ခြ င်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန - 

လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနသည်အာဆျီံအစိးုေဌာနများအတွင်းပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်သည့်လူ့အခွ

င့်အရေးရကာ်မေှင်၏ကဏ္ဍအလိုက်ရလ့လာမှုဖြ စ်သည်သ့ဘာဝရဘးအန္တောျ်ထိခိုက်ခံစားေ

သူအမျို းသမီးများစစ်တမ်းတွင်လည်းပါဝင်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။ 

ကျား/မရေးောအရခြ အရနရလ့လာဆန်းစစ်မှုစစ်တမ်း- 

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး- အ

ရြခအရနရလ့လာမှုစစ်တမ်း (၂၀၁၆) 

သည်ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်တွင်ြမန်မာနိုင်ငံ၏ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးအခွင့်အရ
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ရးအတွက်အရခြ ခံအချက်အလက်များကိုရဖာ်ြပထားသည်။အစီေင်ခံစာကိုလူမှုဝန်ထမ်း၊ကျ်

ဆျ်ရေးနှင့်ြပန်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊ကုလသမဂ္ဂနှင့်အာေှဖွံ့ဖြ ိုးရေးဘဏတိ်ု့ပးူရ

ရါင်းထုတ်ရဝထားခြ င်းြဖစ်သည်။ 

ရေရဘးနှင့် ရြမလှောြပတ်ရေွ့ခြ င်းသဘာဝရဘးအန္တောျ်များဖြ စ်ပွား ပြ ီးလုိအပ်ချက်ရလ့လာမှု - 

ရလ့လာမှု၏ကျား/မရေးောအခန်းကိုကုလသမဂ္ဂအမျို းသမီးရေးောနှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏတ်ို့ကဦးရဆ

ာင်ပြ ုလုပ်ထားသည်။ရလ့လာမှုကို၂၀၁၅ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာတွင်မိတ်ဆက်ြဖန့်ချီခဲ့သည်။ 

လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုဆုိင်ောအချက်အလက်များအတွက်စံနှုန်းများ - 

သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရေးကွန်ေက်ကလူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုဆိုင်ောအချ

က်အလက်များအတွက်စံနှုန်းများကိုေခိုင်၊ကချင်နှင့်ေှမ်းတို့တွင်လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ရနသည်အ့

စုအဖွဲ့ များနှင့်ကဏ္ဍများခွဲ၍သတမ်ှတ်ထားပြ ီးလက်ရတွ့

ရြမပြ င်တွင်ကွင်းဆင်းရဆာင်ေွက်ရနေသည်သ့ူများကစုရဆာင်းထားသည့်သတင်းအချက်အလ

က်များအားထိရောက်အကျိုးေှစိွာအသုးံချနိိုင်ရေးတိးုမြ ငင်ရ့ဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။ 

ကျား/မရေးောလုိအပ်ချက်ရလ့လာမှု၊မြ န်မာ့ရေရဘး၂၀၁၅ - 

ရလ့လာမှုကိုကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်က ပြ ုလုပ်ထားပြ ီး၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်မိတ်ဆက်ြဖန့်

ချခီဲ့သည်။ 

ဒီမုိကရေစီနှင့်ရေးွရကာက်ပွဆုိဲင်ောအကူအညီရပးရေးအပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ောရအဂျင်စီ  -

ရအဂျင်စီကပဋိပက္ခနှင့်ငြ ိမ်းချမး်ရေးအတွင်းမှအမျိုးသမီးများ(၂၀၁၅)ရလ့လာမှုကိုရဆာင်ေွက်

ထားပြ ီးြမန်မာနိငု်ငံကအာဖဂနန်စ္စတန်၊ဖိလစ်ပိငု်၊ေဝမ်ဒါနိုင်ငံတို့နှင့်အတူပါဝင်ရနသည်ကိုရတွ့

ေသည်။ 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျား/မတန်းတူရေးမဟာမိတ်အဖဲွ့ - 

ထိုအဖွဲ့ကေ မန်မာ့ငြ ိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆီရလျာ်သည့်အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှုနှင်က့ျ

ား/မရေးောတေားမျှတမှုအေင်းအ မြ စ်များစာစစုာေင်းကိုထုတ်ရဝထားပြ ီး ငြ ိမ်းချမး်ရေးဖြ စ်စဉ်

တွင်ကျား/မရေးောပါဝင်ရေး၊ြမန်မာနိငု်ငံတွင်အမျို းသမီးများ၏အရနအထားနှင့်ဆက်စပ်အရ

ရြာင်းအောများကိုနားလည်ရစေန်အေင်းအ မြ စ်များအရပါ်ခြ ုံငုံသုးံသပ်မှုတစ်ေပ်ပံ့ပိးုရပးနိုင်ရေ

းကိုေည်ေွျ်သည်။ 
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 ငြ ိမ်းချမ်းရေးအရထာက်အကူပြ ုေန်ပံုရငွ - 

အမျို းသမီးများကအသင့်ဖြ စ်ရနပြ ီ၊ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ငြ ိမ်းချမ်းရေးကိုအသွင်

ရြပာင်းဖို့အခွင့်အလမ်း(၂၀၁၆) 

ကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မာရေးအဖဲွ့ - 

ပဋိပက္ခနှင့်ငြ ိမ်းချမ်းရေးမှာဘာရကေ ာင့်ကျား/မရေးောကအရေးပါေတာလဲ၊မွန်နှင့်ကေင်ပြ ည်န

ျ်တို့မှအရတွ့အကြ ုံများ (၂၀၁၆)  

နုိင်ငံဖြ တ်ရကျာ်အဖဲွ့: 

အမျို းသမီးများမပါဝင်၊ငြ ိမ်းချမး်ရေးမေ၊ြမန်မာနိုင်ငံ၏ကျား/မတန်းတူညီမျှရေး၊ပဋိပက္ခနှင့်ငြ ိမ်း

ချမ်းရေး (၂၀၁၆) 
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၂.၆အမျို းသမီးနှင့်စီးပွားရေး 
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ေည်ေွျ်ချက်၊ဦးတည်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ 

အမျို းသားအဆင့်စီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက် - 

အလုပ်အကိငု်၊ရချးရငွ၊အေင်းအမြ စ်များ၊ပိငု်ဆိုင်မှုများနှင့်စီးပွားရေးဆိငု်ောအကျို းအမြ တ်များ

ကိုအမျိုးသမီးများတေားမျှတစွာတန်းတူညီမျှေေှိခံစားနိုင်ရစေန်အာမခံချက်ရပးနိုင်သည့်စနစ်

များ၊ဖွဲ့ စည်းပုံများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပိုမိအုားရကာင်းလာရစေန် 

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက် - 

စီးပွားရေးအေင်းအ မြ စ်များအရပါ်တူညီသည့်အခွင့်အရေးေေှိေန်၊ထို့အပြ င်ပိုင်ဆိုင်ခွင်မ့ျားအား

လက်လှမ်းမှီရေးနှင့်ရမြ ျာနှင့်အခြ ားပုံစပံိုင်ဆိငု်မှုများဖြ စ်သည့်ဘဏ္ဍာရေးဝနရ်ဆာင်မှုများ၊အ

ရမွဆက်ခံခွင်န့ှင့်သဘာဝေင်းမြ စ်များအရပါ်ထိန်းချုပ်နိုင်ခငွ့်ကိနုိုင်ငံ၏ဥပရဒများနှင့်အညီေေှိ

ခံစားရေး။ 

စီးပွားရေးဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်မှုနှင်အ့လုပ်အကိငု်ကဏ္ဍဖြ စ်သည်ပ့န်းတိငု်အမှတ်၈တွင်လည်းကျား/

မရေးောကိထုည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။လူငျ်များ၊မသနစ်ွမ်းသူများအပါအဝင်အမျိုးသမီး

အားလုံးနှင့်အမျိုးသားအားလုံးအတွက်ြပည်ဝ့ပြ ီးေလဒ်ရကာင်းသည့်အလုပ်အကိုင်နငှ့်သမာအ

ာဇီဝအလုပ်ေေှိရေးနှင့်တန်ဖိးုတူညီသည်အ့လုပ်အကိုင်အတွက်တူညီသည့်လစာေေှရိေး။ 

အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားဆက်ဆံမှုပရပျာက်ရေးဆုိင်ောကုလသမဂ္ဂသရဘာတူ

စာချုပ်ပါအကြ ံပြ ုချက်များ 

- ၃၇ (က) 

တေားမဝင်အလုပ်ခွင်များကိုတဖြ ည်းဖြ ည်းအသွင်ရပြ ာင်းလဲေန်နှင်ရ့လျှာ့ချေန်၊ဖွဲ့ စည်းပုံဆို

င်ောမညီမျှမှုများနှင့်လုပ်ငနး်ပိုင်းဆိုင်ောခွဲခြ ားမှုများအားပျ်ဖျက်ေနန်ှင်က့ျား၊မလုပ်အားခ
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မညီမျှမှုကိုရလျှာ့ချနိငု်ရေးအတွက်တန်ဖိးုတူညီသည့်လုပ်ငန်းများတွင်လုပ်အားခတန်းတူရပ

းရေးဆိုင်ောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားအားဖြ ည့်ရဆာင်ေွက်ေန်၊ 

‐ ၃၇ 

(ခ)လုပ်ငနး်ခွင်အတွင်းလိင်ပိငု်းဆိုင်ောထိပါးရနှာင့်ျှက်မှုများကိုကာကွျ်နိုင်ေန်နှင်က့ိုျ်

ဝနရ်ဆာင်ခြ င်းရကေ ာင့်အပါအဝင်အလုပ်အကိငု်လုပ်ကိုင်ော၌ခွဲခြ ားဆက်ဆံမှုများကြ ုံရတွ့ေ

သည်အ့ခါအမျို းသမီးများတေားမျှတမှုကိုလက်လှမ်းမီရစရေးအတွက်သင့်ရလျာ်ရသာအရ

ရးျူများပြ ုလုပ်ေန်၊ 

‐ ၃၇ (ဂ) 

အလုပ်သမားဥပရဒများနှင့်အညီလိုက်နာကျင်သ့ုံးေန်အတွက်လုပ်ငန်းစစ်ရဆးမှုများအားပုံ

မှန်ရဆာင်ေွက်ေန်၊ 

‐ ၃၇(ဃ)

 ရနာင်အစီေင်ခံစာတွင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအတွင်းမှအမျိုးသမီးအိမ်အကူအလုပ်သမားများ၏

အရခြ အရနကိုထည်သ့ွင်းရဖာ် ပြ ေန် 

‐ ၃၇(င)

 အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံသည်အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ောအလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း၏လုပ်အားခတန်းတူ

ညီမျှမှုဆိငု်ောကွန်ဗင်းေငှ်းအမှတ်၁၀၀၊အလုပ်အကိုင်နှင်လ့ုပ်ငန်းအရပါ်ရလးစားမှုခွဲခြ ားဆ

က်ဆံခြ င်းဆိုင်ောကွန်ဗင်းေှင်းအမှတ်၁၁၁နှင်အ့ိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက်သင့်ရလျာ်

ရသာအလုပ်ဆိုင်ောကွန်ဗင်းေငှ်းအမှတ်၁၈၉ (၂၀၁၁) 

တို့အားအတည်ပြ ုပါဝင်ရေးစဉ်းစားရဆာင်ေွက်ေန်။ 

ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ - 

အမျို းသားဘက်စုံဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၁ - ၂၀၃၁)၊စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးပြ ုပြ င်

ရြပာင်းလဲရေးမူရဘာင်(၂၀၁၂-

၁၅)မှတဆင့်အမျို းသားအဆင့်ဘက်စုဖံွံ့ ဖြ ိုးရေး၏ရေေှည်ပန်းတိငု်ဆိုင်ောဦးစားရပးမူဝါဒများ။ 

ရဆာင်ေွက်ဆဲလုပ်ငန်းနမူနာများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှခြ င်း 
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ကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မားရေးအဖဲွ့: 

ကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မားရေးအဖွဲ့ ကေ ပည်ပအလုပ်

အကိုင်ဥပရဒတွင်ကျား/မရေးောထည့်သွင်းရေးနှင့်ရေှေ့

ရြပာင်းသွားလာရေးအမျို းသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်တွင်ကျား/မရေးောထည်သ့ွင်းရဆာင်ေွ

က်နိုင်ေန်အစိးုေအားပံ့ပိုးကူညီရပးလျက်ေှပိါသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အမျို းသားအဆင့်တွင်အလုပ်လုပ်ရနသည့်အေပဖ်က်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများသည်ြပည်ရထာ

င်စုသမတတမြ န်မာနိုင်ငံရတာ်ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပင်န်းေှင်များအသင်းချုပ်၏မူဝါဒ

ရေးောရဆးွရနွးမှုများတွင်ပါဝင်ရဆွးရနွးလျက်ေှိပြ ီးအရသးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများနှင့်

နိုင်ငံခြ ားတိုက်ရိုက်ေင်းနှီးမြ ငုပ်နှံမှုမူဝါဒနှင်စ့ားသုံးသူအခွင့်အရေးကဏ္ဍများတွင်လည်းပါဝင်ရ

ရာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်မှု 

ဟုိတျ်နှင်ခ့ေီးသွားလာရေးဝန်ကြ ီးဌာနနှင့်အာေှဖံွ့ဖြ ိုးရေးဘဏ် - 

ဆင်းေနဲွမ်းပါးသူများနှင့်အမျို းသမီးများအတွက်စီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေည်မြ င့်မားရေး၊အရေှ့အ

ရနာက်စီးပွားရေးလမ်းရ ကေ ာင်းလုပ်ငန်းစီမံချက်၊အရမေကိန်ရဒါ်လာ(၃)သနး်ကိုတစ်ပိုင်တစ်နို

င်နှင့်အရသးစားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးနှင့်အရေှ့အရနာက်စီးပွားရေးလမ်းရကေ ာင်းဖြ စ်

သည်မ့ွန်ပြ ည်နျ်တွင်ကမ္ဘာလှည့်ခေီးသွားများနှင့်ရဒသခံများအားလက်မှုပစ္စည်းများနှင့်ရဒသ

ထွက်ပစ္စည်းများရောင်းချရနသူဆင်းေဲနွမ်းပါးသူများနှင့်အမျို းသမီးများအတွက်အလုပ်အကိုင်

နှင့်စးီပွားရေးအခွင့်အလမ်းများေေှရိေးရထာက်ပံရ့ပးလျက်ေှပိါသည်။ 

သမဝါျမဦးစီးဌာန - အမျို းသမီးသမဝါျမလုပ်ငနး်များအတွက် စွမ်းေည်မြ ငင့်တင်ရပးခြ င်း  

အလုပ်သမားဥပရဒများ - ရနာက်ဆက်တွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပြ ဌာန်းေန်လိအုပ်ရနသည် ့

ြပည်ပအလုပ်အကိုင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည် ့ ဥပရဒအတွက် ILO က အလုပ်သမား၊ 

အလုပ်အကိငု်နှင့် လူမှုဖူလုရံေးဝန်ကြ ီးဌာန ရအာက်ေှိ 

ရေှ့ေ  ရြပာင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲနှင်ပ့ူးရပါင်း၍ ရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။ အလုပ်သမားများ 

ရေှ့ေ  ရြပာင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြ င်းဆိုင်ော အမျို းသားအဆင့် လုပ်ငနး်စီမံချက်နှင် ့
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ရေှ့ေ  ရြပာင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြ င်းဆိုင်ော လှေတရ်တာ်အဖွဲ့များအတွက် 

နည်းပညာဆိုင်ောပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပြ ုလုပ်ရပးသွားမည် ဖြ စ်ပါသည်။  

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ောအစုိးေမဟုတ်ရသာအဖဲွ့အစည်းများ - ActionAid, Pact, Diakonia, 

Oxfam, ACTEDကဲ့သို့ရသာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအစိုးေမဟုတ်ရသာ အဖွဲ့ အစည်းအများစု 

သည်အမျို းသမီးများ၏ စီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေည်မြ င့်မားရေး 

ကူညီရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ Oxfam က ေင်းနှီးမြ ငုပ်နှံမှုပြ ုလုပ်ေန်နည်းလမ်းများအတွက် 

ဥပရဒမူရဘာင်များ တိးုတက်ရေးအတွက် ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပြ ီး ထိုနည်းလမ်းများက 

လူနည်းစုအတွွက်သာ မဟုတ်ဘဲ အများစုအတွက် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ခြ င်းဖြ စ်ရကေ ာင်း 

ရသချာရစရေးလည်း ရဆာင်ေွက်သည်။  

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများက အမျို းသမီးများ 

စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နိငု်ရေးအတွက် လုပ်ငနး်အရတာ်များများ ရဆာင်ေွက်ရနသည်။ 

ဥပမာ - အ ရြခခံအရဆာက်အအုံများ ရဆာက်လုပ်ရေး၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်းအတွက် 

ေင်းနှီးမြ ငုပ်နှံ ခြ င်းနှင့် ရစျးကွက်ေှာရဖွခြ င်း၊ မုန်လာဥနီထုတ်လုပ်ရေး ေင်းနှီးမြ ငုပ်နှံ ခြ င်း၊ 

အရသးစားစီးပွားရေး လုပ်ငနး်များအတွက် ေင်းနှီးမြ ငုပ်နှံ ခြ င်း၊ အလုပ်အကိုင်ေှာရဖွရပးခြ င်း၊ 

ရစျးကွက်ချိတ်ဆက်ရပးခြ င်း၊ အရသးစားရငွရချးခြ င်း၊ ရစျးကွက်ေှာရဖွခြ င်း၊ 

အလုပ်အကိငု်ဆိုင်ောသတင်းအချက်အလက်များ ပံ့ပိုးရပးခြ င်း၊ ဆန်ဂိရုဒါင်များအတွက် 

ရငွရချးရပးခြ င်း၊ စုရငွနှင် ့ ရချးရငွ၊ ကိုျ်ထူကိုျ်ထအဖွဲ့ များ ထူရထာင်ြခင်း၊ 

အရသးစားစီးပွားရေးလုပ်ငနး်များအတွက် အထူးရချးရငွ၊ တန်ဖိးုထည့်ရပါင်းသည့် ဖြ စ်စဉ် 

တိ.ုအားရဆာင်ေွက်ရနသည်။(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက် -

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက် လုပ်ငန်းလမ်းပြ  ရြမပုံ စာ ၇၁)  

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - ြမန်မာအမျို းသမီးရေးောအဖွဲ့ ချုပ်၊ မြ န်မာနိုင်ငံမိခင်နှင် ့

ကရလးရစာင် ့ရေှာက်ရေးအသင်း၊ မြ န်မာအမျို းသမီးနှင့် 

ကရလးဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးရဖာင်ရဒးေှင်းနှင့် 

ြမန်မာအမျို းသမီးစီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေှင်များအသင်းတို့က အရသးစားရငွရချးရေး 

လုပ်ငနး်စီမံချက်များ၊ ဝင်ရငွေလုပ်ငန်းများ နှင် ့

အမျို းသမီးစီးပွားရေးစွမ်းပကားမြ င့်မားရေးလုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။ 
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 မြ န်မာအမျို းသမီးစီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေှင်များအသင်းက 

အမျို းသမီးစီးပွားရေးစွမ်း ရဆာင်ေှင်ဖွံ့ဖြ ိုးရေးစင်တာကို ဖွင့်လှစ်ထားေှိပြ ီး 

အမျို းသမီးစီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေှင်များ ရပါ်ထွက်လာရေး စွမ်းေည်မြ ငင်ရ့ပးခြ င်းနှင့် 

စွမ်းေည်မြ ငင်သ့င်တန်းရပးခြ င်းများ ရဆာင်ေွက်ရနပါသည်။ 

အသိပညာရပးခြ င်း 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ- အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကအသိပညာရပး/ 

သင်တန်းများကိုရခါင်းစဉ်အမျို းမျို းဖြ င့်ရဆာင်ေွက်ရနကေ သည်။ဥပမာ- အ

ရြခခံရစျးကွက်ေှာရဖွရေးသရဘာတေားများ၊စီးပွားရေးစွမ်းေည်၊စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသိပည

ာ၊စီးပွားရေးအစီအစဉ်အသိပညာ၊ဘဏ္ဍာရငွစီမခံန့်ခွဲခြ င်း၊အမျို းသမီးများအတွက်အရသးစားနှ

င့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငနး်များစသည်အားရဆာင်ေွက်ရနကေ သည်။ 

(ကျား/မတန်းတညူီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းြပရမြ ပုံစာ၇၁တွင်အရသးစိတ်ကေ ည့်ပါ)။ြမန်

မာအမျိုးသမီးရေးောအဖွဲ့ချုပ်၊မြ န်မာအမျို းသမီးနှင့်ကရလးသူငျ်ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးရဖာင်ရ

ရးေှင်းနှင့်ြမန်မာအမျို းသမီးစီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေှင်များအသင်းတို့ကလည်းအမျိုးသမီးများစီး

ပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေည်မြ င့်မားရေးအသိပညာရပးအစီအစဉ်များပြ ုလုပ်လျက်ေှပိါသည်။ 

သုရတသနပြ ုလုပ်ခြ င်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 

ြမန်မာ့စီးပွားရေးစစ်တမ်း၂၀၁၅ -

စစ်တမး်တွင်မြ န်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကဏ္ဍ၏ဘက်စုံစီးပွားရေးစာေင်းအင်းအချက်အလ

က်များအားရဖာ်ြပထားြပီးအစိုးေမဝူါဒချမတှ်သူများနှင့်အစိုးေမဟုတ်ရသာမိတ်ဘက်အဖွဲ့ များနှ

စ်ခုလုးံအတွက်အသိရပးေန်နှင့်အမျို းသားရငွစာေင်းများတွက်ချက်ောတွင်အဓိကကျသည့်အချ

က်အလက်ေင်းမြ စ်များပံ့ပိုးရပးနိုင်ေန်ဖြ စ်သည်။စစ်တမ်းကိစုီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြ ီးဌာန

ေှဗိဟိုစာေင်းအင်းအဖွဲ့ နှင့်စီမကံိန်းရေးဆွရဲေးဦးစီးဌာနတို့ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်

။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြ ိုးရေးေန်ပုံရငွအဖွဲ့နှင့်ISTAT 

ကနည်းပညာနှင်ဘ့ဏ္ဍာရေးအကူအညီများရပးပါသည်။ 
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အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြ ီးကေ ပ်ရေးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကြ ီးဌာနနှင့်ကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်း

တူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မားရေးအဖဲွ့- 

ထိုင်းနိုင်ငံနှင်စ့ င်္ကာပူနိုင်ငံတို့၏မြ န်မာအိမ်အကူလုပ်သားများ၏အရခြ အရနစာတမ်း 

ကျား/မရေးောအရခြ အရနရလ့လာဆန်းစစ်မှုစစ်တမ်း - 

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး- အ

ရြခအရနရလ့လာမှုစစ်တမ်း (၂၀၁၆) 

သည်ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုရလျှာ့ချရေး၊အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းပညာနှင်ြ့ပည်ဝ့ပြ ီးတန်းတညူီမျှစးီပွာ

းရေးကဏ္ဍတွင်ပါဝင်နိုင်မှုတို့အရပါ်ြမန်မာနိုင်ငံ၏ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးအခွ

င့်အရေးအတွက်အရခြ ခံအချက်အလက်များရဖာ်ြပထားသည်။အစီေင်ခံစာကိုလူမှုဝန်ထမ်း၊က

ျ်ဆျ်ရေးနှင့်ြပန်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊ကုလသမဂ္ဂနှင့်အာေှဖွံ့ဖြ ိုးရေးဘဏ်တို့ပူ

းရပါင်းထုတ်ရဝထားခြ င်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင်အမျို းသမီးနှင့်စီးပွားရေး၊DFAT၏ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖံွ့ဖြ ိုးတုိးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်

များဇန်နဝါေီ၂၀၁၆ - ကျား/မရေးောနှင်ေ့င်းနှီးမြ ငုပ်နှံမှုဝန်းကျင်ပြ ုပြ င်

ရြပာင်းလဲရေး၊ကျား/မရေးောနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝျ်ရေးရပါင်းစည်းမှုနှင့်အမျို းသမီးစီးပွားရေ

းစွမ်းရဆာင်ေည်ြမင့်မားရေးအရပါ်ရတွ့ ေှခိျက်များပါဝင်သည်။ 

တာဝန်ျူမှုေိှရသာစီးပွားရေးဆုိင်ောဌာန - 

တာဝန်ျူမှုေှိရသာစီးပွားရေးဆိငု်ောဌာနကရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ရငွ့၊ခေီးသွားလုပ်ငန်း၊သတင်

းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွျ်ရေးနည်းပညာနှင့်သတ္တ ုတွင်းကဏ္ဍများအရပါ်ကဏ္ဍအလိကု်အ

ကျိုးသက်ရောက်မှုရလ့လာချက်များကိုအစီအစဉ်အလိကု်ထုတ်ရဝထားပြ ီးဆန်းစစ်ရလ့လာမှုမျ

ားတွင်ကျား/မရေးောြပဿနာများလည်းကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီတွင်ထည့်သွင်းရလ့လာထားသည်။ 

ဂျပန်အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ောပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးရအဂျင်စီ -

ြမန်မာနိုင်ငံေှိအမျို းသမီးစီးပွားရေးလှုပ်ေှားရဆာင်ေွက်မှုများဆိငု်ောအချက်အလက်များစုရဆာ

င်းခြ င်းနှင့်ဆန်းစစ်ရလ့လာခြ င်း 

ကုလသမဂ္ဂစက်မှုဖံွ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးအဖဲွ့ -(UNIDO)- 

‘ြမန်မာနိငု်ငံေှလိူငျ်များနှင့်အမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေှင်များအတွက်ဘဏ္ဍာရေးလက်
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လှမ်းမှမီှု’- 

‘လူလတ်တန်းစားများပျိုးရထာင်ရေးနှင့်လူတိငု်းအကျုံးဝင်တစ်ပိုင်တစ်နိငု်၊အရသးစားနှင့်အလ

တ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများြမန်မာနိငု်ငံတွင်ရပါ်ထွန်းရေး’ဆိုင်ောလုပ်ငန်းစီမံချက်နငှ်ဆ့က်နွ

ျ်သည်သ့ုရတသနများ 

အာေှဖံွ့ဖြ ိုးရေးဘဏ် - 

ြမန်မာ၏အခွင့်အလမ်းများရဖာ်ထုတ်ခြ င်း၊နုိင်ငံအရပါ်ဆန်းစစ်ရလ့လာခြ င်းသုရတသန - 

အမျို းသမီးများ၏နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှု၊ရကျာင်းအပ်နှမံှု၊ကျန်းမာရေးရစာင်

့ရေှာက်မှု၊ဥပရဒအကာအကွျ်ရပးမှုနှင့်စးီပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်နိငု်ငံရေးဆုံးဖြ တ်ချက်များနှင့်လု

ပ်ငနး်များတွင်အမျို းသမီးများ၏ပါဝင်မှုနှင်ဆ့ိငု်သည့်ရတွ့ေှခိျက်များပါဝင်သည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကရဒသတွင်းအဆင်ရ့လ့လာမှုနှင်စ့စ်တမ်းများရဆာင်ေွက်

လျက်ေှသိည်။ဥပမာ- ောဘာရေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ရလ့လာမှုနှင်ပ့ူပြ င်း

ရြခာက်ရသွ့သည့်ရဒသတွင်အကျို းစီးပွားရဖာ်ထုတ်ခြ င်းစသည်တုိ့ပါဝင်သည်။(ကျား/မတန်းတူ

ညီမျှရေးကွန်ေက်-အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းြပရြမပုံစာ၇၁) 

 

 

 

 

 

၂.၇အမျို းသမီးနှင့်ဆုးံြဖတ်ချက်ချမှတ်ရေး 
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ေည်ေွျ်ချက်၊ဦးတည်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ 
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အမျို းသားအဆင့်စီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက် - 

လူမှုအဖွဲ့ အစည်းအလှောအသီးသီးတငွ်ရခါင်းရဆာင်မှုနှင့်တန်းတူပါဝင်ရဆာင်ေွက်နိငု်ေနအ်ပြ

ည်

့အဝအာမခံချက်ရပးနိုင်သည်စ့နစ်များ၊ဖွဲ့ စည်းပုံများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပိုမိုအားရကာင်း

လာရစေန်၊ 

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက်နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေးနှင့်ြပည်သူ့ဘဝန

ျ်ပျ်များတွင်အမျို းသမီးများအပြ ည်အ့ဝတန်းတညူီမျှပါဝင်နိုင်ရေးစသည့်အဆင်စ့ုံတွင်ရခါင်

းရဆာင်မှုအတွက်ညီမျှသည့်အခငွ့်အရေးေေှရိေး။စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်းတိုင်အမှတ်စဉ်၁

၆စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ငြ ိမ်းချမ်းမှုနှင်လ့ူတိငု်းအကျုံးဝင်သည့်လူမှုအဖွဲ့ အ

စည်းများတိုးမြ ငင်ရ့ေးအတွက်အားလုံးအတွက်တေားမျှတမှုလက်လှမ်းမီေေှရိေးနှင့်ထိရောက်ပြ ီး

တာဝန်ခံျူမှုနငှ့်လူတိငု်းအကျုံးဝင်သည်အ့ဖွဲ့ အစည်းများကဏ္ဍစုတံွင်ရပါ်ထွန်းရေးကဏ္ဍတွင်

လည်းထည်သ့ွင်းရဖာ်ြပထားပါသည်။ 

အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမှုပရပျာက်ရေးဆုိင်ောကုလသမဂ္ဂသရဘာတူစာချုပ်ပ

ါအကြ ံပြ ုချက်များ 

‐ ၁၃ 

(က)ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ခြ င်းအပါအဝင်ပဋိပက္ခလွန်ပြ န်လည်တည်ရဆာက်ရေးလုပ်ငန်းအ

ဆင်အ့ားလုံးတွင်လုံခြ ုံရေးရကာင်စီဆုံးဖြ တ်ချက်၁၃၂၅ 

(၂၀၀၀)နှင့်အညီအမျို းသမီးများအပြ ည်အ့ဝပါဝင်ခွင့်ေေှိရစေန်၊ျင်းသို့ရဆာင်ေွက်ောတွင်

ရကာ်မတီ၏အရထွရထွအကြ ံပြ ုချက်အမှတ်၃၀ (၂၀၁၃) 

၊လုံခြ ုံရေးရကာင်စီဆုံး ဖြ တ်ချက်၁၈၂၀ (၂၀၀၈)၊၁၈၈၈ (၂၀၀၉)၊၂၁၂၂ (၂၀၁၃) နှင်၂့၂၀၂ 

(၂၀၁၀)တို့တွင်ရဖာ်ပြ ထားသည့အ်မျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမး်ရေးနှင့လ်ုံ ခြ ုံရေးအစီအစဉ်အားလုံး

ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်၊ 

‐ ၃၁ (က) ျာျီအထူးလုပ်ရဆာင်ချက်နှင့်ပတ်သက်သည်က့ွန်ဗင်းေှင်းအပိုဒ် (၄)၊စာပိဒု်(၁) 

နှင့်ရကာမ်တီ၏အရထွရထွအကြ ံပြ ုချက်အမှတ်၂၅ (၂၀၁၄) 

၊အမျို းသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့်ပြ ည်သူ့ရေးောဘဝတွင်ပါဝင်ရဆာင်ေွက်မှုနှင်ပ့တ်သက်သည့်

အကြ ံပြ ုချက်အမှတ်၂၃ 
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(၁၉၉၇)တို့နှင်အ့ညီလှေတ်ရတာ်နှင်ရ့ဒသဆိုင်ောအစိုးေ(ရကျးေွာရကာ်မတီများ)၊ပြ ည်ရထာ

င်စုဝန်ကြ ီးအဆင်ေ့ာထူးများနှင့်တေားစီေင်ရေး၊တပ်မရတာ်၊သံတမန်ရေးောနှင့်ပညာေပ်ဆို

င်ောတို့အပါအဝင်အဆင့်အသီးသီး၌အမျိုးသမီးများအပြ ည့်အဝတန်းတညူီမျှပါဝင်နိငု်ရေး

ကိုအာမခံချက်ရပးကာအားရပးမြ ငင့်တင်နိုင်သည်ျ့ာျီအထူးလုပ်ရဆာင်ချက်များအပါအ

ဝင်လုပ်ရဆာင်ချက်များချမှတ်ရဆာင်ေွက်ေနန်ှင့် 

‐ ၃၁ (ခ) 

ရနာင်အစီေင်ခံစာတွင်ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်သည့်ောထူးရနောများ၌မသန်စွမ်းအမျို းသမီးမျာ

း၊“ရိဟုင်ဂျာ”၊ကမန၊်ကချင်နှင့်အခြ ားရသာလူနည်းစုတိုင်းေင်းသားအမျို းသမီးများ၏ကိုျ်

စားပြ ုမှုတိုးမြ င့်လာရစရေးအတွက်ရဆာင်ေွက်ရနသည်ျ့ာျီအထူးလုပ်ရဆာင်ချက်များအ

ပါအဝင်သီးခြ ားရဆာင်ေွက်ချက်များဆိုင်ောသတင်းအချက်အလက်များအားထည်သ့ွင်းရဖ

ာ်ပြ ေန်။ 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင့်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးမဟာမိတ်အဖဲွ့၏အကြ ံပြ ုချက်4: 

‐ နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးကိတုာ၃၀% 

ပါေှိရေးအရကာင်အထည်ရဖာ်ေန်၊ 

‐ တေားဝင်ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်များအတွင်းလူတိုင်းအကျုံးဝင်ရစရေးမူဝါဒများအားသရဘာ

တူညီမှုေျူခြ င်း၊ပါဝင်ေမည်ဟုဆိုရသာလ်ည်းကန့်သတ်ထားခြ င်းမဟုတ်သည့်အနည်းဆုံး

အမျို းသမီး၃၀% ကဆုးံဖြ တ်ချက်ချမှတ်ရေးအခန်းကဏ္ဍများတွင်ပါဝင်ရေး 

‐ ကျား/မရေးောထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်စာေင်းများကအသင်းအဖွဲ့ များတွင်ရဆာင်ေွက်ေန်နှ

င့်အမျိုးသမီးများမည်သည့်ပုစံံ၊မည်သည့်နည်းလမ်းနှင်မ့ည်သည့်အဆင့်တွင်ပါဝင်ရနရကေ ာ

င်းသိေှိေန်အတွက်ရဆာင်ေွက်ေန်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြ င်းနှင့်လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများ

တွင်ကျား/မရေးောကစဉ်းစားေမည်မ့ူဝါဒတစ်ေပ်အဖြ စ်မည်သို့ထည့်သွင်းထားရကေ ာင်းသိ

ေှိေန်၊ 

‐  ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်များတွင်အမျို းသမီးများပါဝင်ရေးအတွက်အတားအဆးီများကိုရလျှာ့ချ

ေန်လက်ရတွ့ကျသည့် ရြဖေငှ်းနည်းများအရကာင်အထည်ရဖာ်ေန်၊ 

                                                           
4ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနငှ့် ငြ ိမ်းချမ်းရေးမဟာမိတ်အဖဲွ့ (၂၀၁၅) 
အမျိုးသမးီ၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနငှ့်လံုခြ ုံရေးမဝူါဒချမှတ်ရေး၊အရခြ အရနရလ့လာမှုနှင့်အ ကြ ံပြ ုချက်များမှထုတ်နှုတ်ထားပါသည်။ 
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‐ အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်းအရကာင်

အထည်ရဖာ်ောတွင်ပံပ့ိးုကူညီေန်နှင့်ဤစီမံကိန်းကအနာဂတ်ကာလအမျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရ

ရးနှင့်လုံခြ ုံရေးနိုင်ငံရတာ်အဆင်လ့ုပ်ငန်းစီမံချက်အတွက်မူရဘာင်တစ်ေပ်ဖြ စ်ရကေ ာင်းရသ

ချာရစေန်၊ 

‐ အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများဖိုေမ်များနှင့်အပု်စုဖွဲ့ခြ င်းများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ပါ

ဝင်မှုနငှ့်ကျား/မရေးောအကျုံးဝင်မှုတို့ကိုအထူးအရလးရပးေန်၊ 

‐ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအမျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံ ခြ ုံရေးေန်ပုရံငွအဖွဲ့များကိုသတင်းအချ

က်အလက်ဖလှျ်ေနန်ှင့်အမျို းသမီးငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြ ုံရေးကိစ္စများနှင့်ရငွရကေ းရထာက်

ပံ့ခြ င်းများတွင်ညငနိိှုင်းရဆာင်ေွက်ရေးစည်းရုးံရဆွးရနွးေန်၊ 

‐ ကိုျ်စားပြ ုပါဝင်ခြ င်း၊အကျုံးဝင်ခြ င်းနှင့်ပးူရပါင်းပါဝင်ခြ င်းတို့ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ရသာ်

လည်းအတူတူဖြ စ်ရကေ ာင်းအသိအမှတ်ပြ ုေန်၊ 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ နှင့်ကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတူညီ

မျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မားရေးအဖွဲ့တို့ပူးရပါင်းကျင်းပသည့်အမျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရ

ရးနှင့်လုံခြ ုံရေးညီလာခံရကေ ငြ ာစာတမ်းတငွ်အဓိကကဏ္ဍ(၄) 

ေပ်အတွင်းလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများရဖာ်ြပထားသည်၊ြငိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်တွင်အမျို းသမီးများ

၏လှေမ်းမိးုနိုင်စွမး်ေှသိည့်ပါဝင်မှု၊အမျို းသမီးများနှင့်၎င်းတို့၏ဦးစားရပးများအားစီးပွားရေးတွင်

ထည်သ့ွင်းေန်။သဘာဝေင်းမြ စ်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊တေားဥပရဒစိးုမိုးရ

ရး၊ဒီမိကုရေစီအစိးုေနှင့်တေားရေးကဏ္ဍ၏လက်လှမ်းမှမီှုနှင့်ရဘးကင်းရေးနှင့်လုံခြ ုံရေးကိစ္စမျ

ား။ 

ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒများ/ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ - 

တစ်နိငု်ငံလုးံအပစ်အခတ်ေပ်စဲရေးသရဘာတူညီချက်၊နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းများမူရဘာင်၊ရေွးရ

ရာက်ပွမဲျားအတွက်ရဆာင်ေွက်မည်မ့ဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များ။ 

ရဆာင်ေွက်ဆဲလုပ်ငန်းနမူနာများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှခြ င်း 
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အမျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင်လံု့ခြ ုံရေးဖုိေမ်- “ ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်နှင့်ဒီမိကုရေစီ -

ရြပာင်းလဲနိုင်စွမး်ေှရိသာအမျို းသမီးများ”ဖိုေမ်ကိုလူမှုဝနထ်မ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရန

ောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာနကရနပြ ည်ရတာ်တွင်၂၀၁၆ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့သည်။ဖိုေမ်ကငြ ိမ်းချမ်းရ

ရးဖြ စ်စဉ်များတွင်အမျို းသမီးများပါဝင်ေန်အတွက်ကဏ္ဍအသီးသီးမှမူဝါဒရေးောအကြ ံပြ ုချက်

များကိုသက်ဆိုင်ောဝန်ကြ ီးဌာနများသို့ထုတ်ြပန်နိုင်ခဲ့သည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ -

ရဒသခံအဆင်အ့လုပ်လုပ်ရနသည့်အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများကအဖွဲ့ အစည်းများ၏

လုပ်ငနး်များတွင်ကျား/မကိတုာစနစ်ကျင်သ့ုးံရေး၊ကျား/မရေးောမူဝါဒများဖြ စ်ရပါ်ရေး၊လှေတ်ရ

ရာတ်ွင်းအမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှုတိုးမြ င့်ရေးနိုင်ငံရေးပါတီများ၏မူဝါဒများနှင့်အမျို းသမီးများ

၏ရခါင်းရဆာင်မှုတို့ကိုညငိနိှုင်းရဆွးရနွးအသိပညာရပးောတွင်ပါဝင်ရဆာင်ေွက်ရနကေ သည်။နို

င်ငံရတာ်အဆင့်တွင်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်နှင့်အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်

တို့ကရေွးရကာက်ပွဲဖြ စ်စဉ်များတွက်ကျား/မရေးောကိုထည့်သွင်းရဆာင်ေွက်ေန်ရဆးွရနွးအကြ ံ

ရပးကေ သည်။ (ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းြပရြမပုံစာ၇၂) Women’s Political 

Action, ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်, အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်နှင့်Women 

Can Do 

Itအဖွဲ့ များအားလုံးကအမျို းသမီးများ၏ရခါင်းရဆာင်မှုနှင့်ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်မှုများတိးုြမင့်ရေး

အတွက်တက်ကြွ လှုပ်ေှား ကေ သည်အ့ဖွဲ့ များြဖစ်သည်။ 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျား/မရေးောတန်းတူညီမျှရေးမဟာမိတ်အဖဲွ့ - 

ြမန်မာအေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများမဟာမိတ်ကိုအမျို းသမီးအခွင်အ့ရေးနှင်က့ျား/မရေး

ောထည်သ့ွင်းရပါင်းစပ်ရေးရဆာင်ေွက်ရနသည့်ရဒသခံအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ကွန်ေက်များအပြ င်

 မြ န်မာနိုင်ငံတွင်ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင်လ့ုံ ခြ ုံရေးကိစ္စများရဆာင်ေွက်ရနသည့်အဖွဲ့ များပူးရပါင်းဖွဲ့ စည်

းထားခြ င်းဖြ စ်သည်။ငြ ိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျား/မရေးောတန်းတူညီမျှရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ ကေ မန်

မာနိုင်ငံတွင်အမျိုးသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြ ုံရေးမူဝါဒချမှတ်ရေးအစီေင်ခံစာကိထုုတ်ပြ န်ထား

သည်။ 
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အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်း 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးပူးရပါင်းေန်ပံုရငွ - 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်အတွက်သေ စရတေ းလျ၊ဒိန်းမတ်၊ဥရောပသမဂ္ဂ၊ဖင်လန်၊အီတလီ၊ရနာ်ရဝ၊ဆွဇ်

ဇာလန်၊ဗြ ိတိသျှနငှ့်အရမေိကန်တို့ကအရမေိကန်ရဒါ်လာသနး်၁၀၀ရကျာ်ရထာက်ပံရ့ပးထားသ

ည့်ပူးရပါင်းအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောဘဏ္ဍာရေး၊နည်းပညာနှင့်အကြ ံရပးအကူအညီများရပးရေးလမ်

းရကေ ာင်းတစ်ခုဖြ စ်သည်။၄င်းကအစိုးေနှင့်တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအားကူညီရပး

မည်ဖြ စ်ပြ ီးငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်အတွက်ဦးတည်ရဆာင်ေွက်ရနရသာအစိးုေမဟုတသ်ည့်အဖွဲ့အ

စည်းများ၊အမျို းသမီးအဖွဲ့များ၊အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ေပ်ေွာအ

ရြခပြ ုအဖွဲ့ များလည်းပါဝင်သည်။ေန်ပုံရငွကအမျိုးသမီးများငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်များတွင်ပါဝင်

နိုင်ရေးကိုအထူးအရလးရပးသည်။ေန်ပုရံငွက“ ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်ကိအုားရကာင်းရစသည့် ငြ ိ

မ်းချမး်ရေးတည်ရဆာက်ေန်စွန့်ဦးရဆာင်ေွက်ချက်များ၊ထိုရဆာင်ေွက်ချက်များကေှိပြ ီးြဖစ်ရသာ

သရဘာတူညီချက်များအရကာင်အထည်ရဖာ်မှုကိုအားရပးပြ ီးပိုမိုကျျ်ပြ န့်သည်ပ့ါဝင်မှုအထူး

သဖြ င့်အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှုကိုအားရပးသည်။” 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးအရထာက်အကူပြ ုေန်ပံုရငွအဖဲွ့ - 

 ဗြ ိတိသျှ၊သေ စရတေ းလျသံရုးံနှင့်ဆွီဒင်တို့ကပံပ့ိုးသည့်ရဒါ်လာ၆သန်းတန်ေန်ပုံရငွများကငြ ိမ်းချမ်း

ရေးဖြ စ်စဉ်တွင်စိတ်ချေမှု၊မိမိကိျု်ကိျုုံကေ ည်မှု၊ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှု၊နှင့်ပူးရပါင်းပါဝင်မှုတို့

ကိုတိုးြမင့်ရစပြ ီးေပ်ေွာလူထုအဖွဲ့ အစည်းအချင်းချင်းအကေ ားတင်းအားများကိုရလျှာ့ချရပးမည်

့စွန့်ဦးရဆာင်ေွက်ချက်များကိုအကူအညီရပးမည်ဖြ စ်သည်။ငြ ိမ်းချမ်းရေးအရထာက်အကူပြ ုေန်

ပုံရငွကေ မန်မာ့ငြ ိမ်းချမ်းရေးတည်ရဆာက်မှုတွင်အမျို းသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအားရကာင်းရ

ရေန်နှင်အ့မျို းသမီးနှင့်မိန်းကရလးများ၏အသက်အန္တောျ်ကိုထိခိကု်ရစသည်အ့ကေ မ်းဖက်မှုနှ

င့်ပဋိပက္ခများ၏အကျို းသက်ရောက်မှုများရလျာ့ပါးရေးကိုလည်းပါဝင်ကူညီရဆာင်ေွက်သည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ -

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကလုပ်ငန်းစီမံချက်ရကာ်မတီများအတွက်အမျို းသမီး၅၀% 

ပါဝင်ရေးကဲသ့ို့ကိုတာစနစ်များသတ်မှတ်ခြ င်း၊လူငျ်နှင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်၊ြပင်ပပညာ

ရေးအစီအစဉ်တွင်အမျိုးသမီး၅၀% 

ပါဝင်ရေး၊အခြ ားအေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများတွင်အဖွဲ့တွင်းကျား/မရေးောမူဝါဒများချ
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မှတ်နိုင်ေန်ပံပ့ိုးရပးခြ င်း၊အမျို းသမီးနှင့်ဆုးံဖြ တ်ချက်ချမှတ်ရေးဆိုင်ောြပည်သူလူထုအားအသိပ

ညာရပးခြ င်းစသည့်လုပ်ငနး်များကိုရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။ 

(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငနး်လမ်းပြ

ရြမပုံစာ၇၂) 

She Leads- 

အမျို းသမီးများအတွက်ရခါင်းရဆာင်မှုသင်တန်းတစ်ခုဖြ စ်ပြ ီးရောင်ခြ ည်သစ်အဖွဲ့ ကအပြ ည်ပြ

ည်ဆိုင်ောရေးွရကာက်ပွဲစနစ်များအဖွဲ့ နှင်ပ့ူးရပါင်းဖွင့်လှစ်ခြ င်းဖြ စ်ပြ ီးဗြ ိတိသျှ၊သေ စရတေ းလျနှင့်

ဆဇွ်ဇာလန်တို့ကရငွရကေ းရထာက်ပံ့သည်။အမျို းသမီး၁၂၃၈ဦးအားသင်တန်းရပးနိုင်ခဲ့ပြ ီးရေွးရ

ရာက်ပွနဲှင်ဒ့ီမိကုရေစီဆိုင်ောဗဟုသုတများနှင့်ရခါင်းရဆာင်မှုသင်ခန်းစာများပို့ချရပးနိုင်ခဲ့သ

ည်။သင်တန်းကတက်ရောက်သူများကိုတက်ကြွ သည့်ရခါင်းရဆာင်မှုနျ်ပျ်များတွင်ပါဝင်ေန်

တွန်းအားရပးနိုင်ခဲသ့ည်။ 

အသိပညာရပးခြ င်း 

ကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မာရေးအဖဲွ့- 

ကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မာရေးအဖွဲ့ကတစ်နိငု်ငံလုံး

အပစ်အခတ်ေပ်စဲရေးသရဘာတူစာချုပ်နှင်န့ိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းများမူရဘာင်တို့တွင်ကျား/မရ

ရးောလုပ်ငန်းများထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်ညငိနိှုင်းရဆးွရနွးနိုင်ခဲ့သည်။ြပည်ရထာင်စုအဆင့်ေှိအစိုး

ေအဆင့်မြ င့်အောေှိကြ ီး(၃၀၀)ဦးနှင့်ပြ ည်နျ်နှင့်တိငု်းရဒသကြ ီးအဆင်မ့ျားတွင်အမျိုးသမီးဝန်

ထမ်း(၅၀၀)ဦးကိုအမျိုးသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံ ခြ ုံရေးသင်တန်းရပးနိုင်ခဲ့သည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ- အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကအသိပညာရပး/ 

သင်တန်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။ဥပမာ- အမျို းသမီး၃၀% 

ကိုတာစနစ်နှင့်အမျို းသမီးရခါင်းရဆာင်မှု၊အမျိုးသမီးများရခါင်းရဆာင်မှုတွင်ပါဝင်ရေးနှင့်အမျိ

ုးသမီးများရခါင်းရဆာင်ဖြ စ်သင်တန်းများတိးုြမငှ့်ရဆာင်ေွက်ခြ င်း၊ကျား/မရေးောသင်တန်းများ၊

ရကျးလက်ကျန်းမာရေးေန်ပုရံငွဖွံ့ ဖြ ိုးရေးရကာ်မတီများကိုရကာ်မတီတွင်အမျို းသမီးများပါဝင်

မှုတုိးမြ ငင့်ေန်သင်တန်းများရပးခြ င်းစသည်တို့ကိရုဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ 

(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရမြ ပုံစာ၇၁) 
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IDEA-လှေတ်ရတာ်အတွင်းကျား/မတန်းတူညီမျှရေးတိးုမြ ငင်ေ့န် - 

သတင်းအချက်အလက်အနှစ်ချုပ်စာတမ်း 

သုရတသနပြ ုလုပ်ခြ င်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 

ကျား/မရေးောအရခြ အရနရလ့လာဆန်းစစ်မှုစစ်တမ်း - 

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး- အ

ရြခအရနရလ့လာမှုစစ်တမ်း (၂၀၁၆) 

သည်နိငု်ငံရေးဖြ စ်စဉ်နှင့်အပု်ချုပ်မှုကဏ္ဍတို့တွင်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်

အရေးဆိုင်ောအရခြ ခံအချက်အလက်များရဖာ်ြပထားသည်။အစီေင်ခံစာကိုလူမှုဝန်ထမ်း၊ကျ်

ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊ကုလသမဂ္ဂနှင့်အာေှဖွံ့ဖြ ိုးရေးဘဏတိ်ု့ပးူရ

ရါင်းထုတ်ရဝထားခြ င်းြဖစ်သည်။ 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးမဟာမိတ်အဖဲွ့ - 

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်အမျိုးသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင်လ့ုံ ခြ ုံရေးမူဝါဒချမှတ်ခြ င်း 

(၂၀၁၅)၊ြမနမ်ာ့ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်များတွင်အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှုနှင့်ကျား/မရေးောတေား

မျှတမှုေင်းမြ စ်များ (၂၀၁၆) 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးမဟာမိတ်အဖဲွ့- 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ ကေ မန်မာ့ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်တွင်

အမျို းသမီးများ၏ပါဝင်မှုနှင့်ကျား/မရေးောတေားမျှတမှုဆိုင်ောေင်းမြ စ်စာစုစာေင်းကိထုုတ်ရဝ

ထားပြ ီးေင်းမြ စ်များအရပါ်ခြ ုံငုံသုးံသပ် ခြ င်းဖြ င့်ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်များတွင်ကျား/မရေးောက

ဏ္ဍများ၏ပါဝင်မှုကိပုိမုိုနားလည်ရစပြ ီးြမန်မာနိုင်ငံေှိအမျို းသမီးများ၏အရနအထားနှင့်ဆက်စ

ပ်ရနသည့်အရကေ ာင်းအောများအရပါ်ပိုမိုနားလည်နိုင်ရစေန်ေည်ေွျ်သည်။ 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးအရထာက်အကူပြ ုေန်ပံုရငွ - 

အမျို းသမီးများကအသင့်ဖြ စ်ရနပြ ီ၊ြမန်မာ့ငြ ိမ်းချမ်းရေးကိအုသွင်ကူးရြပာင်းဖို့အခွင်

့အရေးဖြ စ်သည်(၂၀၁၆) 

အာေှရဖာင်ရဒးေှင်း -ြမန်မာအပု်ချုပ်မှုကဏ္ဍတွင်ကျား/ မတန်းတူညီမျှရေး- ျခင်၊ျခုနှင့် 

ရြပာင်းလဲရေးအတွက်အလားအလာေှသိည်ဗ့ျူဟာများ (၂၀၁၆) 

နှင့်တိုင်းရဒသကြ ီးနှင့် ပြ ည်နျ်အပု်ချုပ်မှုကဏ္ဍတွင်အမျို းသမီးပါဝင်ရေး (၂၀၁၄) 
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ကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မားရေးအဖဲွ့-

အမျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြ ုံရေးဆိုင်ောအစီေင်ခံစာ(၁၂)ေပ်ကိုဘာသာပြ န်ထုတ်ရဝပြ ီးဖြ

စ်သည်။ထို့အပြ င်၂၀၁၁ ငြ ိမ်းချမ်းရေးဖြ စ်စဉ်အလွန်ြမနမ်ာ့သမိုင်းမှတ်တိုင်များ- 

ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးရှုရထာင်က့ိလုည်းအစီေင်ခံစာထုတ်ပြ န်ထ

ားသည်။ 

နုိင်ငံဖြ တ်ရကျာ်အဖဲွ့-အမျိုးသမီးများမပါလျှင်ငြ ိမ်းချမ်းရေးမေ၊မြ န်မာနိငု်ငံတွင်းပဋိပက္ခနှင့်  

(၂၀၁၆)  

ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက် - 

၂၀၁၅ခုနှစ်ရေွးရကာက်ပွဲတွင်ကျား/မရေးောအရပါ်အကျို းသက်ရောက်မှုရလ့လာချက်(ရဆာ

င်ေွက်ဆဲ) နှင့်ရခါင်းရဆာင်မှုသင်တန်းများ၏လိုအပ်ချက်စစ်တမ်း 

ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ ဖြ ိုးရေးေန်ပံုရငွအဖဲွ့-အမျို းသမီးနှင့်ရဒသတငွ်းရခါင်းရဆာင်မှု - 

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်းရကျးေွာ၊အပု်စု/ေပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမျို းသမီးများ၏ရခါင်းရဆာင်မှုခေီး

စဉ် (၂၀၁၅)  

ဖန်တီးအိမ ် -

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ဥပရဒပြ ုရေးနှင်အ့မှုရဆာင်ရနောများတွင်အမျို းသမီးများ၏ပါဝင်မှု၊ဥရောပသမ

ဂ္ဂနှင့် Trocaire တုိ့ကရငွရကေ းရထာက်ပံ့သည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ -

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကရလ့လာမှုစစ်တမး်များရဆာင်ေွက်ရနသည်။ဥပမာ- 

အမျို းသမီးများနှင့်ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ရေးဆိုင်ောအသိပညာ၊သရဘာထားနှင့်ကျင်

့သုးံမှုစစ်တမ်းနှင့်နိငု်ငံရေးပါတီများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှုနှင်ဆ့ုးံဖြ တ်ချက်ချမှတ်နိုင်မှု

အခန်းကဏ္ဍများသုရတသနနှင့်လှေတ်ရတာ်တွင်းပါဝင်ရနသည့်အမျိုးသမီးောခိုင်နှုန်းစစ်တမ်းစ

သည်တုိ့ပါဝင်သည်။(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရြမပုံစာ၇၁) 
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၂.၈အမျို းသမီးများဖံွ့ဖြ ိုးတုိးတက်ရေးဆုိင်ောအမျို းသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း 
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ေည်ေွျ်ချက်၊ဦးတည်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ 

အမျို းသားအဆင့်စီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက် - 

အမျို းသားအဆင်ဖ့ွံ့ဖြ ိုးရေးနည်းဗျူဟာများနှင့်ဆုးံ ဖြ တ်ချက်ချမှတ်ခြ င်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းစဉ်များ
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တွင်အမျို းသမီးများတန်းတပူါဝင်လာရစေန်နှင့်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိငု်ောလုပ်င

န်းျန္တေားများတည်ရထာင်ေန်ပိမုိုအားရကာင်းလာရစေ မ်၊ 

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက်- ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အဆင်

့စုတံွင်အမျို းသမီးများနှင့်မိန်းကရလးငျ်များစွမ်းပကားမြ င့်မားရေးအတွက်သင်ရ့လျာ်သည့်မူဝ

ါဒများနှင့်အတည်ပြ ုပြ ာာန်းမည်ဥ့ပရဒများထုတ်ပြ န်ခြ င်းနှင့်အားရကာင်းရအာင်ပြ ုလုပ်ခြ င်း 

အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမှုပရပျာက်ရေးဆုိင်ောကုလသမဂ္ဂသရဘာတူစာချုပ်ပ

ါအကြ ံပြ ုချက်များ 

‐ ၁၁. 

အမျို းသမီးများအား၎င်းတို့၏ဘဝတစ်ရလျှာက်လုံး၌တိကု်ရိုက်ဖြ စ်ရစ၊သွျ်ဝိုက်၍ဖြ စ်ရစခွဲ

 ခြ ားဆက်ဆမံှုမျို းမှအကာအကွျ်ရပးနိုင်ေန်အတွက်ခွဲခြ ားဆက်ဆမံှုဆန့်ကျင်ရေးဥပရဒကေ

မ်းကဲသ့ို့ရသာနိုင်ငံရတာ်အဆင်ဥ့ပရဒရေးဆွဲောတွင်အမျို းသမီးများအရပါ်ခွဲခြ ားဆက်ဆံမှု

၏အဓိပ္ပါျ်ဖငွ့်ဆိုချက်ကိုကွန်ဗင်းေှင်း၏အပိုဒ် (၁) 

နှင့်အညီပြ ည့်စုစံွာအမြ န်ဆုံးထည်သ့ွင်းရေးဆွဲေနရ်ကာမ်တီ၏ျခင်အကြ ံပြ ုသုံးသပ်ချက်(

CEDAW/ C/ MMR/ CO/3, para. 8) ကိုထပ်မံရဖာ်ပြ လိုပါသည်။ 

‐ ၁၅ 

(က)မိသားစုတွင်းနှင့်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတွင်းမှအမျို းသမီးများနှင့်အမျို းသားများ၏အခန်းက

ဏ္ဍအရပါ်ပုံရသကားကျေည်ညှေန်းချက်များနှင့်ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ခြ င်းအပါအဝင်အခြ ားရ

ရာခွဲခြ ားဆက်ဆမံှုဆိုင်ောရဖာ်ပြ ချက်များကိုလည်းဖျ်ေှားနိုင်ေန်အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအရခြ ခံ

ဥပရဒကိုပြ င်ဆင်ေန်၊ 

‐ ၁၅ 

(ဃ)ခွဲခြ ားဆက်ဆမံှုများဖြ စ်ရနသည့်ဥပရဒများနှင့် ပြ ာာန်းချက်များအားအမြ န်ဆုးံပြ န်လည်

သုံးသပ်ေန်နှင့်ကျား၊မတန်းတညူီမျှရေးကိုမြ ငင့်တင်သည်ဥ့ပရဒအသစ်များ ပြ ာာန်းေန်။ 

‐ ၂၁.အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးအတွက်မြ န်မာနိုင်ငံလုးံဆိုင်ောအမျို းသမီးရေးောရ

ရာမ်တီသည်အမျို းသားအဆင်ရ့ကာ်မတီအရနဖြ င့်လုပ်ငန်းများကိုရပါင်းစပ်ညငိနှုင်းရပးနိုင်

သည်အ့ဖွဲ့ အစည်းအခန်းကဏ္ဍေေှိေန်နှင့်လုရံလာက်သည်အ့ေင်းအမြ စ်ပံပ့ိုးရပးေန်ရကာ်မ
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တီကအကြ ံပြ ုပါသည်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသည်မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိငု်ောအမျို းသမီးရေးောရကာ်မ

တီကိပုိမုိုခိငု်မာရအာင်ရဆာင်ေွက်ေန်၊ျင်းသို့ရဆာင်ေွက်ောတွင်ကျား၊မရေးောထည်သ့ွင်း

စဉ်းစားရဆာင်ေွက် ခြ င်းနှင့်ကျား၊မရေးောေသုးံမှန်းရခြ ေန်ပုရံငွရေးဆွဲခြ င်းတို့အပါအဝင်လု

ပ်ငနး်များအားထိရောက်စွာရဖာ်ရဆာင်နိုင်ေနအ်တွက်မြ န်မာနိုင်ငံလုးံဆိုင်ောအမျို းသမီးရေ

းောရကာ်မတီနှင့်မြ န်မာနိုင်ငံအမျို းသမီးရေးောအဖွဲ့ချုပ်၊ဌာနဆိုင်ောများေှိကျား၊မရေးောဌ

ာနစုတို့ကေ ားပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုများကိုေှင်းလင်းပြ တ်သားရစခြ င်းဖြ င့်ပြ ုလုပ်ေန်လည်းရ

ရာမ်တီကအကြ ံပြ ုပါသည်။အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို းသားအဆင့်မဟ

ာဗျူဟာစီမံကိန်းအားမြ န်မာနိုင်ငံလုးံဆိုင်ောအမျို းသမီးရေးောရကာ်မတီကထိရောက်စွာစီမံ

ခန့်ခွဲအရကာင်အထည်ရဖာရ်ဆာင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက်ထိစုီမံကိန်း၏လက်ေှရိဆာင်ေွက်ရန

ဆအဲကဲဖြ တ်သုးံသပ်မှုေလဒ်များရပါ်မူတည်ကာလိုအပသ်ည်မ့ူဝါဒရေးောရပြ ာင်းလဲမှုများပြ

ုလုပ်သင်ရ့ကေ ာင်းရကာ်မတီမှအကြ ံပြ ုလိုပါသည်။ 

‐ ၅၁. 

ရကာ်မတီသည်လက်ေှိအနှစ်ချုပ်သုံးသပ်ချက်များအားအဆင်အ့သီးသီး(နိုင်ငံရတာ်အဆင်၊့

တိငု်းရဒသကြ ီး/ ပြ ည်နျ်အဆင့်၊ရဒသဆိငု်ောအဆင့်)ေှသိက်ဆိုင်ောနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းများ

အထူးသဖြ င့်အစိးုေဝန်ကြ ီးဌာနများ၊လှေတ်ရတာ်နှင့်တေားရေးများသို့၎င်းတို့အပြ ည့်အဝအရ

ရာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက်အဖွဲ့ဝင်နိငု်ငံ၏ဘာသာစကား(များ) ဖြ င့်အချိန်

နှင့်တရပြ းညီဖြ န့်ရဝေန်ရတာင်းဆိုလိုပါသည်။ 

‐ ၅၃. 

အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံသည်အထက်ရဖာ်ပြ ပါအကြ ံပြ ုသုံးသပ်ချက်များနှင့်ကွန်ဗင်းေှင်းတစ်ခုလုးံအာ

းအရကာင်အထည်ရဖာရ်ဆာင်ေွက်ေန်ေည်ေွျ်သည့်ကျို းရကေ ာင်းဆီရလျာ်ရသာလုပ်ငန်း

အစီအစဉ်များအရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်းနှင့်ဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ခြ င်းတို့အတွက်မိမိ

ကိုျ်တိုင်လည်းကြ ိုးပမ်းရဆာင်ေွက်ပြ ီးနိုင်ငံတကာမှအရထာက်အပံန့ှင်ပ့ူးရပါင်းရဆာင်ေွ

က်မှုများကိုလည်းေှာရဖွရဆာင်ေွက်ေန်ရကာ်မတီမှအကြ ံပြ ုတိကု်တွန်းပါသည်။ရကာ်မတီသ

ည်အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံအားကုလသမဂ္ဂ၏အထူးပြ ုအဖွဲ့ စည်းများ၊လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့်ဆက်

လက်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေန်လည်းတိကု်တွန်းပါသည်။ 
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ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ - 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်း 

ရဆာင်ေွက်ဆဲလုပ်ငန်းနမူနာများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှခြ င်း 

ြမန်မာနုိင်ငံလံုးဆုိင်ောအမျိုးသမီးရေးောရကာ်မတီ - 

ြမန်မာနိုင်ငံလုးံဆိငု်ောအမျို းသမီးရေးောရကာ်မတီကိုနိငု်ငံရတာ်၏အတိငု်ပင်ခံပုဂ္ဂို လ်ရုးံ၏ခွင့်

 ပြ ုချက်ဖြ င့်ပြ န်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြ ီးအမျိုးသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးအမျို းသားအဆင့်မဟာဗျူ

ဟာစီမကံိန်းအရကာင်အထည်ရဖာရ်ေးနှင့်CEDAWအစီေင်ခံစာရေးသားရေးအတွက်အဓိက

တာဝန်ေှသိည်။ထိုရကာ်မတီတွင်ျခုအခါအေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းနှစ်ခု ဖြ စ်သည့်ကျား/

မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်နှင့်အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်တို့ကိုအဖွဲ့ ဝင်အဖြ စ်ထည့်

သွင်းထားသည်။ မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိငု်ောအမျို းသမီးရေးောရကာ်မတီကို၂၀၁၆ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ 

(၇) ေက်ရန့တွင် ပြ န်လည်ဖွဲ့စည်းထားပြ ီးဖြ စ်ပါသည်။ 

ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မားရေးလုပ်ငန်းအဖဲွ့- 

လုပ်ငနး်အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များတွင်အစိးုေဝန်ကြ ီးဌာနများ၊အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ဖွံ့

 ဖြ ိုးတိးုတက်မှုပးူရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးမိတ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများပါဝင်ကေ သည်။အဖွဲ့ ကိုပြ ည်ရ

ရာင်စုဝန်ကြ ီးကဥက္ကဌအဖြ စ်ဦးရဆာင်၍ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့ နှင့်ဖင်လန်သံရ

ုံးတို့ကပူးတွဥဲက္ကဌများအဖြ စ်တာဝန်ျူကေ သည်။Careနှင့်Trocaire 

ကအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းများကိုကိုျ်စားပြ ုပါဝင်ကေ ပြ ီးအေပ်ဖ

က်လူမှုရေးအဖွွဲ့အစည်းများ၏ကိျု်စားလှျ်အဖြ စ်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်နှင့်အမျို း

သမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်တို့ပါဝင်သည်။ 

အမျို းသမီးနှင့်ကရလးသူငျ်အခွင့်အရေးကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေးလှေတ်ရတာ်တွင်းရကာ်မတီ- 

၎င်းရကာ်မတီသည်အသစ်ဖွဲ့ စည်းထားသည့်လှေတ်ရတာ်တွင်းရကာ်မတီဖြ စ်ပါသည်။အတွင်းရေ

းမှူးသည် မြ န်မာနိုင်ငံလုးံဆိုင်ောအမျို းသမီးရေးောရကာ်မတီ၏အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြ စ်ပါသည်။ 

ကျား/မရေးောဘတမဂိာမခဲွေဝမ မီြှ မီမ ခန မ်ဆ -

ဤအစီအစဉ်ကိုမြ န်မာနိုင်ငံကအာဆျီံအမျို းသမီးရေးောရကာ်မတီအရပါ်ထားေှိသည့်ကတိ
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ကဝတ်များရကေ ာင်ရ့ဆာင်ေွက်ေန်လိုအပ်သည်။ActionAid, Care, Oxfam 

နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်တို့ကကျား/မရေးောတာဝန်ခံျူမှုေှသိည့်အသုံးစေိတ်

တစ်ေပ်ေေှိရေးအနှစ်ချုပ်စာတမ်းအားပြ ုစုထားပါသည်။DFID နှင့် DFAT တို့ကကမ္ဘာ့ဘဏ်/ 

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြ ီးဌာနတို့ပးူရပါင်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့်ြပည်သူ့ေန်ပုရံငွပါဝင်

သည့်ပြ ည်သူ့ဘဏ္ဍာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အသစ်လုပ်ငနး်အားပံ့ပိုးကူညီလျက်ေှပိါသည်။ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်း 

ကျား/မရေးောအဓိကတာဝန်ျူရဆာင်ေွက်သူများ - 

ဆက်စပ်ဝန်ကြ ီးဌာနများေှဦိးစီးဌာန(၁၈)ခုတွင်ကျား/မရေးောအတွက်အဓိကဆက်သွျ်ရဆာင်

ေွက်ေန်ပုဂ္ဂိုလ်များခန့်ထားပြ ီးြဖစ်ပါသည်။၎င်းတို့သည်သက်ဆိုင်ောဝန်ကြ ီးဌာနများအတွင်းရ

ရာင်ေွက်သည်က့ျား/မရေးောအသိပညာရပးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ကေ ရသာ်လည်းကိျု်စားလှ

ျ်များကညှေန်ကေ ားရေးမှူးနှင့်ဒုတိျညှေန်ကေ ားရေးမှူးောထူးများဖြ စ်ကေ ပြ ီး၄င်းတို့၏ဝန်ကြ ီးဌာ

နများအတွင်းကျား/မရေးောလုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်ေန်တိကျစွာ ပြ ာာန်းသတ်မှတ်ထားသည့်တ

ာဝနဝ်တ္တ ေားများမေှရိကေ ာင်းရတွ့ ေသည်။ 

CEDAWအစီေင်ခံစာရေးသားရေးရကာ်မတီ -

ရကာ်မတီတွင်မြ န်မာနိုင်ငံအစိးုေ၏အစီေင်ခံစာရေးသားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဝ့န်ကြ ီးဌာနမျာ

းကညှေန်ကေ ားရေးမှူးချုပ်နှင့်ဒုတိျညှေန်ကေ ားရေးမှူးချုပ်အဆင်မ့ျားကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတူ

ညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မာရေးအဖွဲ့ကလူမှုဝန်ထမ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရ

ရောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာနကရေးသားေမည့်၂၀၁၅ခုနှစ်အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစုံဖြ င့်ခွဲ

 ခြ ားမှုပရပျာက်ရေးဆိုင်ောကုလသမဂ္ဂရကာ်မတီသို့ရေးသားမည့်အစီေင်ခံစာအတွက်နည်းပည

ာပံ့ပိုးကူညီမှုများရပးခဲ့သည်။ 

အသိပညာရပးခြ င်း 

ဝန်ကြ ီးဌာနများအတွင်းအသိပညာရပးခြ င်း- 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဌာနခွကဲအလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြ ီးကေ ပ်ရေးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်

အားဝန်ကြ ီးဌာန၊သျံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊စိကု်ပျို းရေး၊ရ

ရွးမြ ူရေးနှင်ရ့ေလုပ်ငန်းဝန်ကြ ီးဌာန၊သာသနာရေးနှင့်ျဉ်ရကျးမှုဝန်ကြ ီးဌာန၊ဟိုတျ်နှင်ခ့ေီး

သွားလာရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊ြပန် ကေ ားရေးဝန်ကြ ီးဌာနတို့တွင်အမျို းသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိငု်
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ောအမျို းသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်CEDAWအသိပညာရပးလုပ်ငနး်များရဆာင်ေွ

က်ခဲပ့ါသည်။ 

တုိင်းရဒသကြ ီးနှင့်ပြ ည်နျ်အဆင့်တွင်အသိပညာရပးခြ င်း -Trocaire 

ကေန်ကုန်တိငု်းရဒသကြ ီး၊ကချင်ပြ ည်နျ်၊ေှမ်း ပြ ည်နျ်

ရြမာက်ပိုင်းနှင့်တန င်္သာေီတိငု်းရဒသကြ ီးတို့ေှိလူမှုဝန်ထမ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့် ပြ န်လည်ရနောချ

ထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန၏ဝန်ထမ်းများနှင့်အခြ ားပြ ည်သူ့ဝနထ်မ်းမိတဘ်က်အဖွဲ့အစည်းများအား

ကျား/မရေးောသင်တန်းများရပးခဲ့သည်။၂၀၁၇ခုနှစ်နှစဦ်းပိုင်းတွင်စတင်ရဆာင်ေွက်ခြ င်းြဖစ်

သည်။ 

သုရတသနပြ ုလုပ်ခြ င်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 

ကျား/မရေးောအရခြ အရနရလ့လာဆန်းစစ်မှုစစ်တမ်း - 

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး- အ

ရြခအရနရလ့လာမှုစစ်တမ်း (၂၀၁၆) 

သည်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရကာ

င်အထည်ရဖာ်ရေးအတွက်အရခြ ခံအချက်အလက်များရဖာ်ြပထားသည်။အစီေင်ခံစာကိုလူမှုဝ

န်ထမ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့် ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊ကုလသမဂ္ဂနှင့်အာေှဖွံ့ ဖြ ိုးရေး

ဘဏ်တို့ပူးရပါင်းထုတ်ရဝထားခြ င်းြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၄ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကေ ာင်းအောသန်းရခါင်စာေင်းရနာက်ဆက်တဲွကျား/မရေးောရှု့ရ

ရာင့်ဆုိင်ောအစီေင်ခံစာ -

ြပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြ ီးကေ ပ်ရေးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကြ ီးဌာန

ကထုတ်ရဝထားပြ ီးကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့ကပံပ့ိးုကူညီသည်။ 

ရုန်းမထွက်သာအစဉ်အလာ၊ျဉ်ရကျးမှုစံနှုန်း၊လူမှုရေးအရလ့အထများနှင့်ကျား/မတန်းတူညီမျှ

ရေး - 

ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်က၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်ထုတ်ရဝထားသည့်လူမှုရေးစံနှုန်းသုရတ

သနကကဏ္ဍစုအံတွက်အေည်အရသွးအရြခပြ ုအချက်အလက်များပံ့ပိးုရပးထားသည်။ 
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၂.၉အမျို းသမီးနှင့်လူ့အခွင့်အရေး 
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အမျို းသားအဆင့်စီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက် - 

အမျို းသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးငျ်ေွျ်များ၏စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ျဉ်ရကျးမှု၊နိုင်ငံရေးနှင့်နိငု်ငံ

သားဆိငု်ောအခွင့်အရေးများကိုကာကွျ်ရစာင့်ရေှာက်ရေး၊မြ ငင့်တင်ရေးနှင့် ပြ ည်

့ဝစွာခံစားေေှရိစာ မ်၊ 

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက် - သီးခြ ား ပြ ာာန်းထားခြ င်းမေှိပါ။ 

အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမှုပရပျာက်ရေးဆုိင်ောကုလသမဂ္ဂသရဘာတူစာချုပ်ပ

ါအကြ ံပြ ုချက်များ 

‐ ၁၇.ရကာ်မတီ၏ျခင်အရထွရထွအကြ ံပြ ုချက် (CEDAW/C/MMR/CO/3, para. 15) 

အတိုင်းမြ န်မာနိငု်ငံအမျို းသားလူ့အခွင့်အရေးရကာ်မေှင်သည်ဘဏ္ဍာရငွချမှတ်ခြ င်းနှင့်အ

ဖွဲ့ဝင်များခန့်အပ်ခြ င်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းရသာစိုးေိမ်မှုများကိုရဖြ ေှင်းေန်နှင်ပ့ဲေစ်စည်းမျဉ်းများ 

(အရထွရထွညီလာခံရကေ ညာချက်၄၈/၁၃၄၊၁၉၉၃ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၂၀ေက်၊ရနာက်ဆက်တွဲ

)နှင့်အပြ ည့်အဝလိုက်ရလျာညီရထွေှိရစေန်ထပ်မံသတရိပးလိုပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏အ

ခွင့်အရေးချို းရဖာက်ခံေခြ င်းရကေ ာင့်တိုင်ကေ ားလာသည်တိ့ုင်ကေ ားချက်များအပါအဝင်တိုင်

 ကေ ားစာများအားကိုင်တွျ်ရဖြ ေှင်းောတငွ်လျှို ့ဝှက်ချက်များရပါက်ကေ ားခြ င်းနှင့်ပတ်သက်၍

စိုးေမိ်မှုများေှိခြ င်းကိုအဖွဲ့ ဝင်နိငု်ငံကရဖြ ေှင်းရစလိုပါသည်။ 

‐ ၁၉ 

(က)အခမဲ့ဥပရဒအရထာက်အပံ့ေေှရိစေန်လုရံလာက်ရသာေန်ပုရံငွေှရိစေန်၊ရကျးလက်ရဒ

သများအထူးသဖြ င်တ့ိငု်းေင်းသားလူနည်းစုအမျို းသမီးများအပါအဝင်တစ်နိုင်ငံလုးံတွင်အ

မျို းသမီးများတေားမျှတမှုကိုထိရောက်စွာလက်လှမ်းမီမှုမြ ငင့်တင်ခြ င်းဖြ င့်အမျို းသမီးများေင်

ဆိုင်ေရသာအခက်အခဲများကိုဖျ်ေှားေန်၊ 

‐ ၁၉ (ခ)အမျို းသမီးများ၏အသိပညာမြ ငင့်တင်

ရေးဥပရဒနှင့်၎င်းတို့၏အခွင်အ့ရေးကိုရတာင်းဆိသုည့်အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကရလးငျ်

များအရပါ်ရသးသိမ်ရစမှုကိုဖျ်ေှားေန်အတွက်အမျို းသမီးနှင့်အမျိုးသားများ၏အသိပည

ာဗဟုသုတကိုမြ ငင့်တင်ရပးေန်နှင့် 
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‐ ၁၉(ဂ)အမျို းသမီးများ၏အခွင်အ့ရေးကိုကာကွျ်ရစာင့်ရေှာက်သည့်အရနဖြ င့်လွတ်လပ်ရ

ရာ၊ဘက်လိုက်မှုကင်းရသာ၊ကျွမ်းကျင်မှုေှရိသာ၊ကျား၊မရေးောအသိအမြ င်ေှိရသာတေားစီေ

င်ရေးဖြ စ်ရပါ်လာရစေန်အတွက်လိုအပ်ရသာပြ ုပြ င်ရပြ ာင်းလဲမှုများကိုရဖာ်ရဆာင်ေန်။ 

‐ ၂၅ 

(က)မိသားစုနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှအမျို းသမီးများနှင့်အမျို းသားများ၏အခန်းက

ဏ္ဍ၊တာဝန်ဝတ္တေားများနှင့်ပတ်သက်သည့်ခွဲခြ ားဆက်ဆရံသာတေားရသအျူအဆများနှင့်

ကရလးသူငျ်ထိမး်မြ ားလက်ထပ်ခြ င်းကဲ့သို့ရသာထိခိကု်နစ်နာရစသည့်အရလ့အထများ

အားပရပျာက်ရစေန်ေည်ေွျ်၍ ပြ ည့်စုသံည့်နည်းဗျူဟာတစ်ေပ်ချမှတ်ေန်၊ 

‐ ၂၅ (ခ) 

အမျို းသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ထုံးတမ်းစဉ်လာအခန်းကဏ္ဍများအားပြ န်လည်အသ

က်သွင်းရနသည့်လူမှုရေးစံနှုန်းများကိုရပြ ာင်းလဲနိုင်ရေးကြ ိုးပမ်းရဆာင်ေွက်ေန်နှင့်အမျို းသ

မီးများနှင့်မိန်းကရလးငျ်များ၏အခွင့်အရေးတိးုမြ ငင့်ေေှိရစနိုင်သည်အ့ပြ ုသရဘာရဆာင်ရ

ရာျဉ်ရကျးမှုဓရလ့ထုးံတမ်းများအားမြ ငင့်တင်ရပးေန်၊ 

‐ ၂၅ (င) 

အမျို းသမီးများအထူးသဖြ င့်လူနည်းစုတိငု်းေင်းသားများနှင့်ေခိုင်ရဒသမှမွတ်စလင်အမျို း

သမီးများအရပါ်ခွဲခြ ားဆက်ဆမံှုဖြ စ်ရစသည့်တေားရသအျူအဆများနှင့်ထင်မြ င်ျူဆချ

က်များပရပျာက်ရစေန်ရဆာင်ေွက်သည့်

 လုပ်ရဆာင်ချက်များကိုလွတလ်ပ်ရသာကျွမ်းကျင်သည်အ့ဖွဲ့အစည်းဖြ င့်ပုံမှန်ရစာင့်ကေ

ည့်ရလ့လာေန်နှင့်အကျိုးဆက်ကိုအကဲဖြ တ်သုးံသပ်ေန်။ 

‐ ၃၃. ရကာ်မတီ၏ျခင်အနှစ်ချုပ်သုးံသပ်ချက်(CEDAW/C/MMR/CO/3, paras. 31 

and 

33)အေ၊နိုင်ငံတွင်းရနထိုင်ရနကေ သူများအထူးသဖြ င့်ေခိုင်ပြ ည်နျ်ရမြ ာက်ပိုင်းမှအမျို းသမီး

များနှင့်မိန်းကရလးများကိုနိငု်ငံသား ပြ ုလုပ်ရပးနိုင်ေန်နှင်၎့င်းတို့၏လူ့အခွင့်အရေးကိုလွတ်

လပ်စွာေေှိခံစားနိုင်ေန်အတွက်၁၉၈၂ခုနှစန်ိုင်ငံသားဥပရဒကိုပြ င်ဆင်ေန်ရကာမ်တီကအ

 ကြ ံပြ ုလိုပါသည်။နိုင်ငံမဲ့အရခြ အရနသို့ရောက်ေှိ ခြ င်းမှကာကွျ်နိငု်ေန်ရဒသတွင်းရပြ ာင်းရ
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ရှေ့ရနထိုင်ကေ သူများအတွက်ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်ရမွးဖွားခဲ့ ကေ သည်က့ရလးသူငျ်များ

အားရမွးစာေင်းမဖြ စ်မရနထုတ်ရပးေန်အကြ ံပြ ုလိုပါသည်။ 

‐ ၄၃. 

မူဝါဒရေးဆွဲော၌ရကျးလက်ရနအမျို းသမီးများပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်အကန့်အသတ်ဖြ စ်ရန

သည်အ့ဟန့်အတားများအားလုံးကိဖုျ်ေှားေန်နှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးဆိုင်ောစွမ်းပကားမျာ

းမြ ငင်တ့င်ရပးနိုင်ေန်အတွက်ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်နှင့်ကျန်းမာရေးအခွင့်အလမ်းများအား

လက်လှမ်းမီေေှိခံစားနိုင်ရေးတို့ကိပုံ့ပိးုရဆာင်ေွက်ရပးေန်ရကာ်မတီမှတိကု်တွန်းလိပုါသည်

။မိရိးုဖလာအမျို းသမီးများပိုင်ဆုိင်ရသာ (သို့မဟုတ်) 

အသုံးပြ ုရနရသာလျ်ရမြ များနှင့်နျ်ရမြ များကိုစီးပွားဖြ စ်အသုးံချေန်ကုမ္ပဏမီျား 

(သို့မဟုတ်) 

တတိျအဖွဲ့အစည်းများကိုခွင့်ပြ ုချက်ရပးခြ င်းမပြ ုမီအကျို းသက်ရောက်မှုေှမိည့်အသိုက်

အဝန်းများနှင့်ထိရောက်စွာတိငု်ပင်ရဆွးရနွးေန်နှင့်သက်ရောက်ခံေမည့်အမျိုးသမီးများထံမှ

လွတလ်ပ်ပြ ီး၊သိေှိနားလည်ရသာကြ ိုတင်သရဘာတူညီမှုေျူေန်လည်းရကာ်မတီကအကြ ံပြ

ုပါသည်။ 

‐ ၄၅ 

(က)ေခိုင်ပြ ည်နျ်ရမြ ာက်ပိုင်းေှိအမျိုးသမီးများ၏လွတ်လပ်စွာရေှေ့ရပြ ာင်းသွားလာခွင့်ကို

ကန့်သတ်ထားခြ င်းသည်၎င်းတို့၏ပညာရေး၊အလုပ်အကိငု်၊ကျန်းမာရေးနှင့်အရေးရပါ်ကျန်

းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုဆိုင်ောအခွင့်အရေးများအား 

(အထူးသဖြ င့်အရေးရပါ်အရခြ အရနနှင့်အသက်အန္တောျ်ကြ ုံရတွ့ေသည့်အချိန်များတွင်) 

အချိန်နှင့်တရပြ းညီအပြ ည့်အဝေေှိခံစားနိုင်မှုမှတားဆးီဟန့်တားထားသည့်ရဒသဆိုင်ောအ

မိန့်ရကေ ညာချက်များအားလုံးကိဖုျက်သိမ်းေန်နှင့်ကရလးရမွးဖွားမှုနှင်သ့ားဆက်ခြ ားမှုကိုက

န့်သတ်ထားသည်ရ့ဒသဆိုင်ောအမိန့်ရကေ ညာချက်များကိုဖျက်သိမ်းရပးေန်၊ 

‐ ၄၅ 

(ဂ)ရေှ့ေ ရပြ ာင်းရနထိုင်ကေ သည်အ့မျိုးသမီးများနှင့်အမျို းသမီးငျ်များသည်ပညာရေးနှင့်က

ျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုအပါအဝင်အရခြ ခံဝန်ရဆာင်မှုများအားလက်လှမ်းမီေေှရိစေန်နှင့်
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ေခိုင်ပြ ည်နျ်အစိုးေ၏ပြ န်လည်ရနောချထားရေးစီမံချက်မူရဘာင်တွင်၎င်းတို့အတွက်ကြ ိုး

ပမ်းရဆာင်ေွက်မှုများအားထည်သ့ွင်းရဆာင်ေွက်ေန်၊ 

‐ ၄၅(ဃ)

 “ရိဟုင်ဂျာ”နှင့်အခြ ားတိုင်းေင်းသားလူမျိုးစုများ၏ရမွးစာေင်းေေှရိစရေးရဆာင်ေွက်ရ

ရးေန်နှင့်“ရိဟုင်ဂျာ”အမျို းသမီးများနှင့်မိန်းကရလးများနိုင်ငံသားဖြ စ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍

 ကြ ုံရတွ့ ရနေသည့်အဟန့်အတားများအားလုံးကိုဖျ်ေှားရပးေန််၊ 

‐ ၄၅(င)“ရိဟုင်ဂျာ”အမျို းသမီးများနှင့်မိန်းကရလးများအားပညာရေး၊အလုပ်အကိငု်နှင်က့ျ

န်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုများပံ့ပိုးရပးခြ င်းဖြ င့်လူကုန်ကူးမှုဖြ စ်ရပါ်ေခြ င်း၏ပင်မအရကေ ာင်း

အေင်းများအားကြ ိုးပမ်းရဖြ ေှင်းရဆာင်ေွက်ေန်၊; 

‐ ၅၂. 

အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံသည်အမျို းသမီးများဘဝတစ်ရလျှာက်လုံး၌၎င်းတို့၏လူ့အခွင့်အရေးနှင့်အရ

ရြခံလွတ်လပ်မှုများကိုေေှိခံစားနိုင်ေန်မြ ငင့်တင်ရဆာင်ေွက်ရပးနိုင်သည့်အဓိကကျရသာနိငု်ငံ

တကာလူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်(၉) 

ခုကိုလိကု်နာကျင့်သုးံရနရကေ ာင်းရကာ်မတမီှသိေှိေပါသည်။ထို့ရကေ ာင့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားနို

င်ငံသားနှင်န့ိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများဆိုင်ောနိုင်ငံတကာသရဘာတူစာချုပ်၊စီးပွားရေး၊လူမှု

ရေးနှင်ျ့ဉ်ရကျးမှုအခွင့်အရေးများဆိုင်ောနိုင်ငံတကာသရဘာတူစာချုပ်၊လူမျို းရေးဆိငု်ေ

ာနည်းမျိုးစုံဖြ င့်ခွဲခြ ားဆက်ဆမံှုပရပျာက်ရေးဆိုင်ောနိုင်ငံတကာသရဘာတူစာချုပ်၊ညငဉ်းပနး်

နှိပစ်က်မှုနှင့်ေက်စက်ကေ မ်းကေ ုတ်မှု၊လူမဆန်ရသာ (သို့မဟုတ်) 

ဂုဏ်သိက္ခာညငိုးနွမ်းရစရသာဆက်ဆမံှု (သို့မဟုတ်) 

အပြ စ်ရပးမှုဆိငု်ောသရဘာတူစာချုပ်၊ရေှေ့ရပြ ာင်းအလုပ်သမားများအားလုံးနှင့်၎င်းတို့၏မိ

သားစုဝင်များ၏အခွင်အ့ရေးများအားကာကွျ်ရစာင့်ရေှာက်ခြ င်းဆိငု်ောသရဘာတူစာချုပ

်နှင်အ့ခြ ားသရဘာတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြ င်းမေှိသည့်အဓိကလူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်မျာ

းအားအတည်ပြ ုပါဝင်ရေးစဉ်းစားရဆာင်ေွက်ေန်တိကု်တွန်းအားရပးပါသည်။ 

ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ- 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်း၊အမျို းသမီးမျ
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ားအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုမှတားဆီးကာကွျ်ရေးဥပရဒ၊ေခိုင်ရဒသလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေး

အစီအစဉ်။ 

ရဆာင်ေွက်ဆဲလုပ်ငန်းနမူနာများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှခြ င်း 

ြမန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင်အ့ရေးရကာ်မေှင် - 

၂၀၁၄ခုနှစ်တွင်ပြ န်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြ ီးရကာ်မေှင်တွင်“ဖွဲ့စည်းပုံအ

ရြခခံဥပရဒပါြပည်သူများ၏အရခြ ခံအခွင့်အရေးများကိုမြ ငင်တ့င်ရပးရေးနှင့်ကာကွျ်ရစာင့်ရေှ

ာက်ရေးအတွက်ေည်ေွျ်သည်” ဆိုသည့်ေည်ေွျ်ချက်ပါေှပိါသည်။ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်း 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများတွင်ဥပမာအားဖြ င့်အမျို းသမီးနှင့်လူ့အခွင်အ့ရေးအတွက်

ေင်းမြ စ်ဌာနတစ်ခုတည်ရထာင်ခြ င်း၊အမျို းသမီးများဖိုေမ်ကျင်းပခြ င်း၊အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအမျို း

သမီးများရန့အခမ်းအနားများကျင်းပခြ င်း၊လူ့အခွင့်အရေးစာအပု်များဖြ န့်ရဝခြ င်း၊အမျို းသမီးမျ

ားအားကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေးလမ်းညှေန်ချက်များရေးဆွဲ ခြ င်းနှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုင်ောအလုပ်ရုံရဆးွရနွး

ပွဲများကျင်းပခြ င်းစသည်တို့ကိရုဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ (ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရမြ ပုံစာ၇၃) 

အသိပညာရပးခြ င်း 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကအမျို းသမီးအခွင်အ့ရေး၊လူ့အခွင့်အရေးရဆးွရနွးချက်မျ

ားနှင့်တိငု်းေင်းသားအမျိုးသမီးများအခွင့်အရေး၊တာဝန်ျူမှုေှရိသာဒီမိကုရေစီြပည်သူလူထု၊အ

ရခြ ခံလူ့အခွင်အ့ရေးများ၊CEDAW၊နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး၊မြ ို့ရတာ်ပညာရေး၊မသနစ်ွမ်းမှုနှင့်C

EDAW၊မသနစ်ွမ်းအခွင့်အရေးများ၊လူကုန်ကူးမှု၊လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဒမီိကုရေစီစနံှုန်းများစသ

ည်တိုိက့ိုရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။ (ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရမြ ပုံစာ၇၂-၇၃)  
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သုရတသနပြ ုလုပ်ခြ င်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 

၂၀၁၄ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အရကေ ာင်းအောသန်းရခါင်စာေင်းရနာက်ဆက်တဲွကျား/မရေးောရှု့ရ

ရာင့်ဆုိင်ောအစီေင်ခံစာ -

ြပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြ ီးကေ ပ်ရေးနှင့်ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကြ ီးဌာန

ကထုတ်ရဝထားပြ ီးကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့ကပံပ့ိးုကူညီသည်။ 

ရုန်းမထွက်သာအစဉ်အလာ၊ျဉ်ရကျးမှုစံနှုန်း၊လူမှုရေးအရလ့အထများနှင့်ကျား/မတန်းတူညီမျှ

ရေး - 

ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်က၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်ထုတ်ရဝထားသည့်လူမှုရေးစံနှုန်းသုရတ

သနကကဏ္ဍစုအံတွက်အေည်အရသွးအရြခပြ ုအချက်အလက်များပံ့ပိးုရပးထားသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ -

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကရလ့လာမှုစစ်တမး်များရဆာင်ေွက်ရနကေ မညမ။ဥပမာ- 

တေားမျှတမှု၊ 

ရြမျာလက်ဝျ်ပိငု်ဆိုင်ခွင့်၊နိုင်ငံရေးပါတီများ၏အချက်အလက်စာအပု်များ၊တေားဥပရဒစိးုမို

းရေးနှင်တ့ေားရေးကဏ္ဍအားလက်လှမ်းမှီရေးလုပ်ငနး်လမ်းြပ

ရြမပုံ၊ရကျးလက်ရခါင်းရဆာင်မှုနှင့်အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ောရလ့လာဆန်းစစ်မှုစမညမီုင့ပါဝ်မမညမ

။ (ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းပြ

ရြမပုံစာ၇၃) 
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၂.၁၀အမျို းသမီးနှင့်မီဒီျာ 
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ေည်ေွျ်ချက်၊ဦးတည်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ 

အမျို းသားအဆင့်စီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက် - 

အမျို းသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးငျ်ေွျ်များ၏အခွင့်အရေးများ၊ေပိုင်ခွင်မ့ျားနှင့်၎င်းတို့၏လူမှု

အဖွဲ့ အစည်းအတွက်အကျိုးပြ ုမှုများနှင့်ပါဝင်ရဆာင်ေွက်ရနမှုများကိုပြ ည်သူလူထုတစ်ေပ်လုံးမှ

ရကာင်းစွာသိေှိနားလည်သရဘာရပါက်၍အမျိုးသမီးများ၏ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်မှုကိုမြ ငင့်တင်ရပးနိုင်

ရသာလူထုဆက်သွျ်ရေးနည်းစနစ်များ၊ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပိုမိုတိးုတက်ရ

ရာင်းမွနလ်ာရစေ်မ၊ 

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက်- 

သီးသန့်ဦးတည်ချက်ပြ ဌာန်းထားခြ င်းမေှရိသာ်လည်းအမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မားခြ င်းကိုတိုးြမ

င့်ရစေန်မြ င့်မားလာသည့်နည်းပညာများအသုံးပြ ုမှုတိးုမြ ငင်ရ့ေးအထူးသဖြ င့်သတင်းအချက်အ

လက်နှင်ဆ့က်သွျ်ရေးနည်းပညာများသည်ဤရနောတွင်လိကု်ရလျာညီရထွမှုေှိသည်ဟုျူဆ

နိုင်သည်။ 

ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒများ/ လုပ်ငန်းစဉ်များ - မီဒျီာဥပရဒ 

ရဆာင်ေွက်ဆဲလုပ်ငန်းနမူနာများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှခြ င်းး 

ရဆာင်ေွက်ရနသည်လ့ုပ်ငနး်လမ်းပြ ရြမပုံတွင်မည်သည်လ့ှုပ်ေှားရဆာင်ေွက်မှုမှမရတွ့ ေပါ။ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ြခင်း 

 မြ န်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ြမင်သံကေ ား -CEDAWအပါအဝင် 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောသရဘာတူညီချက်များနှင့် စာချုပ်များအား ထုတ်လှေင့်ပြ သလျက်ေှပိါသည်။ 

၎င်းတို့က အမျို းသမီးအခွင့်အရေးများ၊ ကျား/မ ရေးော၊ အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်မှုနငှ့် 
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အမျို းသမီးများ၏ ပူးရပါင်းပါဝင်မှုတို့အရပါ် လူထုမီဒျီာ လှုပ်ေှားမှုများလည်း 

ရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။  

ြမန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြ င်သံကေ ား - အပတ်စဉ်ထုတ်လှေင်သ့ည့် 

“ရမတို့ရေးောသိမှတ်စော”ရေဒျီိုအစီအစဉ်က ဘဝလူရနမှုနျ်ပျ်အစုမံှ 

ထူးချွန်ထက်မြ က်သည့်အမျို းသမီးများအား ရတွ့ ဆုံရမးမြ န်း၍ ၎င်းတို့၏ ရအာင်မြ င်မှုများနှင် ့

လူမှုအဖွဲ့ အစည်းအရပါ် အကျို းပြ ုရဆာင်ေွက်မှုများကို ထုတ်လှေင့်ရပးရနခြ င်း ဖြ စ်သည်။  

ပျိုးပင် - တေားမျှတမှုနှင် ့ ဥပရဒစိးုမိုးရေး တီဗွဇီာတ်လမ်းတွဲအစီအစဉ်အား 

ပံ့ပိုးကူညီရပးရနသည့်“ရနေျ်၊ လေျ်၊ အမှန်တေားေျ်” တီဗွဇီာတ်လမ်းတွကဲ  

လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုအတွင်း ဖြ စ်ရပါ်ရနသည့် ကျား/မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှု အပါအဝင် 

တေားရေးောပြ ဿနာများအား ခုခံရဖာ်ပြ ထားပါသည်။  

အသိပညာရပးခြ င်း 

ြမန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြ င်သံကေ ား-ကျား/မရေးောထပ်တလဲလဲဖြ စ်ရပါ်ရနမှုများနှင့် 

အမျို းသမီးများ အရပါ်ခွဲ ခြ ားဆက်ဆံခြ င်းကိ ုဆန့်ကျင်ခြ င်းနှင့် အမျိုးသမီးများအား မီဒျီာတွင် 

အပြ ုသရဘာရဆာင်ရဖာ်ပြ မှုများကို အားရပးရေး အသိပညာရပးအစီအစဉ်များ 

ထုတ်လှေင်လ့ျက်ေှိပါသည်။  

သုရတသနပြ ုလုပ်ခြ င်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 

ကျား/မရေးောနှင် ့ မီဒျီာ - ဖိုျိမုီဒီျာအဖွဲ့ က မြ န်မာ့မီဒီျာရလာကတွင် ကျား/မရေးော 

အ ရြခအရန ရလ့လာမှု (၂၀၁၅) ကို  ပြ ုစုထုတ်ရဝထားသည်။ ထိုအစီေင်ခံစာကိ ုဆွီဒင်သံရုးံက 

ပံ့ပိုးရပးထားပြ ီး မီဒီျာကဏ္ဍတွင် အမျို းသမီးများ၏ အရနအထား၊ ၄င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ 

ကွန်ေက်များနှင့် အခြ ားအဖွဲ့ အစည်းများတွင် ကိုျ်စားပြ ုမှုကဲ့သို့  မီဒျီာကဏ္ဍတွင် 

အမျို းသမီးများ၏ ပုေံိပ်များကို ဆန်းစစ်ထားပြ ီး အမျို းသမီးများအတွက် အကျိုးေှရိစသည်။  
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၂.၁၁အမျို းသမီးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
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ေည်ေွျ်ချက်၊ဦးတည်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ 

အမျို းသားအဆင့်စီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက် - 

သဘာဝအေင်းအမြ စ်များအားစီမံခန့်ခွဲမှု၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်မှု၊ောသီဥတု

ရြပာင်းလဲလာမှုနှင့်လိကု်ရလျာညီရထွဖြ စ်ရအာင်တုန့် ပြ န်ရဆာင်ေွက်ခြ င်းတို့တွင်အမျို းသမီးမျာ

းထိရောက်စွာပါဝင်နိငု်သည့်စနစ်များ၊ဖွဲ့ စည်းပုံများနှင့်လုပထ်ုးံလုပ်နည်းများပိုမိုအားရကာင်းလ

ာရစေ မ်၊ 

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက်: 

သီးခြ ားဦးတည်ချက်ပြ ာာန်းထားခြ င်းမေှပိါ။ 

အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမှုပရပျာက်ရေးဆုိင်ောကုလသမဂ္ဂသရဘာတူစာချုပ်ပ

ါအကြ ံပြ ုချက်များသီးသန့်အကြ ံပြ ုချက်မေှပိါ။ 

ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ: 

 မြ န်မာအမျို းသားအဆင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မူဝါဒ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရဒ၊

အမျို းသားအဆင့် ရြမျာအသုံးချရေးမူဝါဒ။ 

ရဆာင်ေွက်ဆဲလုပ်ငန်းနမူနာများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှခြ င်း 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍလုပ်ငန်းအဖဲွ့-သစ်ရတာကဏ္ဍ၊ဇီဝမျိုးကွဲများ၊ကုန်း

ရြမနှင့်ရေထု၊ရေသျံဇာတများနှင့်ောသီဥတုရပြ ာင်းလဲမှုနှင်
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့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သျံဇာတများစီမံခန့်ခွဲရေးကိုအဓကိထားရဆာင်ေွက်ပြ ီးအသက်ရမွး

ဝမ်းရကျာင်းနှင့်စားနပ်ေိက္ခာဖူလုံရေး၊ရနထိုင်ေန်ရနော၊ရေ၊ပညာရေး၊သဘာဝရဘးအန္တောျ်

ရလျာ့ပါးရေးနှင့်ကာကွျ်ရစာင့်ရေှာက်ရေး(ရြမျာလက်ဝျ်ပိုင်ဆိငု်ခွင့်နှင့်ကျား/မရေးော) 

တို့အရပါ်အကျို းသက်ရောက်မှုေှိသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ကဏ္ဍဆက်စပ်သရဘာတေားမျ

ားကိုလည်းထည်သ့ွင်းရဆးွရနွးသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကေပ်ေွာသစ်ရတာဥပရဒ၊ 

ရြမျာအသုးံချရေးမူဝါဒနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောမူဝါဒတို့အရပါ်အသိပညာရပးရဆွးရ

ရွးလျက်ေှိပါသည်။ (ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရြမပုံစာ၇၄)  

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်း 

ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးအတွက်လုပ်ငန်းများသတ်မှတ်ခြ င်းနှင့်မျှရဝရဆာင်ေွက်ခြ င်း - 

ရတာင်ကိေုီးျားနိုင်ငံအစိုးေကလူမှှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင်ပ့ူးရပါင်း၍အမျို းသမီးများနှင့်သဘာ

ဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငနး်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင်လ့ိကု်ရလျာညီရထွမှုေှိသ

ည့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကျား/မတန်းတူညီမျှရေးအတွက်လုပ်ငန်းများသ

တ်မှတ်ခြ င်းနှင့်မျှရဝရဆာင်ေွက်ခြ င်းအစီအစဉ်မှတဆင်ပ့ံ့ပိးုကူညီေန်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသ

ည်။ 

စုိက်ပျိုးရေး၊ရမွးမြ ူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြ ီးဌာန၊ရမွးမြ ူရေးဦးစီးဌာန - 

ဦးစီးဌာန၏ငါးလုပ်ငန်းပူးရပါင်းစီမံခန့်ခွရဲေးနှင့်ငါးလုပ်ငနး်ပူးရပါင်းစီမံခန့်ခွဲရေးတွင်ရဂဟစန

စ်ချဉ်းကပ်နည်းအသုံးပြ ုရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွင်အမျို းသမီးများ၏အခနး်ကဏ္ဍမှာတိးုမြ ငင့်

ပါဝင်လာလျက်ေှိသည်။ 
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ရနရောင်ြခည်စွမ်းအင်သံုးစီမံချက် - 

 မြ န်မာအမျို းသမီးနှင့်ကရလးသူငျ်ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးရဖာင်ရဒးေှင်းကအနိိိျနိငု်ငံBarefoot 

Collegeနှင့်ပးူရပါင်း၍ရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြ ိမ်အမျို းသမီး(၈) 

ဦးစီရေးွချျ်ပြ ီးအနိိိျနိုင်ငBံarefoot 

Collegeသို့ရစလှေတ်၍ဆိုလာအင်ဂျင်နီျာပညာေပ်ကို(၆)လသင်ကေ ားရစပြ ီး၄င်းတို့၏ဇာတိ

ေပ်ေွာများသို့အမိ်ရထာင်စုသုံးဆိုလာစနစ်နည်းပညာများသင်ျူတတ်

ရြမာက်ြပီးြပန်လာကေ သည်။လက်ေှိတွင်အမျို းသမီး(၄၈)ဦးအားရလ့ကျင့်သင်ကေ ားရပးထားြပီး

၎င်းတို့သည်ရနထိုင်ောေွာများတွင်ရနအိမ်သုးံဆိုလာစနစ်များကိုတက်ကြွ စွာတပ်ဆင်ရပးလျက်

ေှိကေ သည်။ 

အသိပညာရပးခြ င်း 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကအသိပညာရပးသင်တန်းများရဆာင်ေွက်ရနကေ မညမ။ဥပ

မာ- 

ေပ်ေွာသစ်ရတာစီမံချက်၊ပတဝ်န်းကျင်ဆိငု်ောအသိပညာရပး၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ

ရး၊သစ်ရတာများပြ ုန်းတီးခြ င်းနှင့်သစ်ရတာများျိုျွင်းလာခြ င်းတို့မှတဆင့်ရလထုညစ်ညမ်းရ

ရမှုရလျာ့ချြခင်းရဆာင်ေွက်မှုများအစေှိသည့်လုပ်ရဆာင်ချက်များအားအရကာင်အထည်ရဖာရ်

ရာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။ (ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရြမပုံစာ၇၄) 

 မြ န်မာနုိင်ငံအမျို းသမီးရေးောအဖဲွ့ချုပ် - 

အမျို းသမီးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအသိပညာရပးသင်တန်းများရပးခြ င်း 

သုရတသနပြ ုလုပ်ခြ င်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကရဒသတွင်းရလ့လာမှုစစ်တမ်းများရဆာင်ေွက်ရနကေ မ

ညမ။ဥပမာ - 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လူမှုရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမရူဘာင်၊ရေေှည်တည်တံခ့ိုင်ြမဲသည့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွရဲေးတွင်အမျို းသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍစမညမီုင့ပါဝ်မမညမ။ 
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(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငနး်လမ်းပြ

ရြမပုံစာ၇၄တွင်အရသးစိတ်ကေ ည်ပ့ါ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂.၁၂အမျို းသမီးငျ်ေွျ်များ 
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ေည်ေွျ်ချက်၊ဦးတည်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ 
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အမျို းသားအဆင့်စီမံကိန်းပါေည်ေွျ်ချက် -  

အမျို းသမီးငျ်ေွျ်များ၏ေပိငု်ခွင့်များကိုတိးုမြ ငင့်ရပးေန်၊ကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရပးေန်နှင့်ပြ ည့်ဝစွာေေှိရစေန်အတွက်စနစ်များ၊ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်လုပ်ထုးံလုပ်နည်းများ

ကိုပိမုိုအားရကာင်းလာရစေ မ်၊ 

စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖံွ့ဖြ ိုးရေးပန်းတုိင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချက် - 

သီးသန့် ပြ ာာန်းထားခြ င်းမေှိရသာ်လည်းအမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှု၊အမျို းသမီးနှင့်က

ျန်းမာရေးနှင့်အမျို းသမီးနှင့်ပညာရေးကဏ္ဍများရအာက်တွင်ပါဝင်သည်ဦ့းတည်ချက်များနှင့်ကို

က်ညီမှုေှသိည်။( အထက်တွင်ရဖာ်ြပခဲ့သည့်အခန်းများကိုကေ ည့်ပါ) 

အမျို းသမီးများအရပါ်နည်းမျို းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမှုပရပျာက်ရေးဆုိင်ောကုလသမဂ္ဂသရဘာတူစာချုပ်ပ

ါအကြ ံပြ ုချက်များအထက်တငွ်ရဖာ်ြပခဲ့သည့်အကြ ံပြ ုချက်အများစုကအမျို းသမီးငျ်ေွျ်များနှ

င့်လည်းသက်ဆိုင်မှုေှပိါသည်။ 

ဆီရလျာ်သည့်အမျို းသားအဆင့်မူဝါဒ/လုပ်ငန်းစဉ်များ- 

ကရလးသူငျ်ဥပရဒ၊ရေှးဦးအေွျ်ကရလးသူငျ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးနှင့်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးမူဝါဒ၊လူမှုက

ာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေးမူဝါဒ၊လူငျ်များ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးအမျို းသားအဆင့်မဟာဗျူဟ

ာ (၂၀၁၅ - ၂၀၁၈)။ 

ရဆာင်ေွက်ဆဲလုပ်ငန်းနမူနာများ 

ဘတ်ဂျက်နှင့်မူဝါဒချမတ်ှခြ င်း 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန - 

လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန၊လူမှုဝနထ်မ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာနက

လူငျ်မူဝါဒကိကုမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွအဖွဲ့ ၏အကူအညီဖြ င့်ရေးဆွဲလျက်ေှသိည်။ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်း 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန -

လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနကအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ပးူရပါင်း

၍အမျို းသမီးငျ်ေွျ်များအတွက်လုပ်ငန်းစီမံချက်အရတာ်များများကိုရဆာင်ေွက်လျက်ေှိမ

ညမ။ဥပမာအားဖြ င့်- 
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‐  Terre des homes ရဖာင်ရဒးေငှ်းနှင့်ပူးရပါင်း၍ကရလးသူငျ်ကာကွျ်ရစာင့်

ရောှက်ရေး၊ရေှးဦးကရလးသူငျ်ပြ ုစုပျို းရထာင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြ ိုးရေး၊ကဏ္ဍစုံအရေးရပါ်တုန့် ပ

ြန်မှု၊ 

‐ Japan Heart 

နှင့်ပးူရပါင်း၍မသန်စွမ်းကရလးသူငျ်များြပန်လည်ထူရထာင်ရေး၊အသက်ရမွးဝမ်းရကျာ

င်းဆိုင်ောသင်တန်းများနှင့်မိသားစုဝင်ရငွေလုပ်ငန်းများ၊ 

‐ The Leprosy Mission Myanmar နှင့်ပးူရပါင်း၍ကရလးငျ်များအတွက်ေပ်ေွာ 

အ

ရြခပြ ုြပန်လည်ထူရထာင်ရေးနှင်လ့ူတိငု်းအကျုံးဝင်ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်မှုအထူးသဖြ င့်မသန်စွမး်

မိန်းကရလးငျ်များ၊ 

‐ Plan International 

နှင့်ပးူရပါင်း၍ရေှးဦးအေွျ်ကရလးသူငျ်ပြ ုစုပျို းရထာင်ရေးနှင့်ဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေး၊မိခင်၊

ကရလးနှင့်ရမွးကင်းစကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာေ၊ရေနှင့်တစ်ကိုျ်ေည်သန့်ေှင်းမှု၊ကရလးသူ

ငျ်ကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေး၊ကရလးဗဟိုပြ ုသဘာဝရဘးအန္တောျ်ရလျှာ့ချရေး၊ကရလးဗဟိုပြ ုကဏ္ဍစုံအရ

ရးရပါ်တုန့် ပြ န်ရေးအစီအစဉ်များ၊ 

‐ Save the Children နှင့်ပးူရပါင်း၍ကရလးသူငျ်ကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေး၊ကရလးသူငျ်အခွင့်အရေးဆိငု်ောအုပ်ချုပ်ရေး၊ပညာရေး၊အာဟာေနှင့်အသ

က်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့်ကဏ္ဍစုံအရေးရပါ်တုန် ့ပြ န်ရ်ေး၊ 

‐ Child Fund Myanmar နှင့်ပးူရပါင်း၍ေပ်ေွာအရြခပြ ုကရလးသူငျ်ကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေးနှင်က့ရလးဗဟိုပြ ုဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေး၊ 

‐ Latter-Day Saints Charity နှင့်Community Development Assistants 

တို့နှင်ပ့ူးရပါင်း၍မသန်စွမ်းသူများနှင့်မိဘမဲ့ကရလးများအတွက်လူသားချင်းစာနာရထာက်

ထားမှုအကူအညီများရပးရေးနှင်သ့န့်ေှင်းသည်ရ့သာက်သုးံရေးေေှိရေး၊ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk3tjImofRAhXIo48KHeq1BTIQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lrcmyanmar.org%2Fen%2Fngo-donor-profiles%2Ffoundation-terre-des-homes-lausanne-tdh-l&usg=AFQjCNHUXnmGpkpz7BEZfDzdgCoRGbk4ww&sig2=W911X6bTteB7u2WzRdWe0A
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‐ World Vision နှင့်ပးူရပါင်း၍ေပ်ေွာအ

ရြခပြ ုကရလးသူငျ်ကာကွျ်ရစာင့်ရေှာက်ရေး၊ေပ်ေွာအ

ရြခပြ ုရေးှဦးကရလးသူငျ်ပြ ုစုပျို းရထာင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေး၊မသန်စွမ်းသူများအ

တွက်ေပ်ေွာအ

ရြခပြ ုပြ န်လည်ထူရထာင်ရေး၊လူကုန်ကူးခံေသူများြပနလ်ည်လက်ခံရေးနှင့်ြပန်လည်ဝင်ဆံ့

ရပါင်းစည်းရေး၊ကရလးသူငျ်ကာကွျ်ရစာင့်

ရောှက်ရေးနှင့်သဘာဝရဘးအန္တောျ်တုန့် ပြ န့်် ပြ န်ရေး၊ 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန - 

အမျို းသမီးနှင့်မိန်းကရလးများအတွက်အသက်ရမွးအတတ်ပညာသင်ရကျာင်း၄ရကျာင်းကိုေန်

ကုန်၊မန္တရလး၊မြ ိတ်နှင့်ကျို င်းတုံတို့တွင်ဖွင်လ့ှစ်ထားပါသည်။ရကျာင်းများတွင်ကရလးသူငျ်တ

ေားရုးံများမှပို့လာသည့်အသက် (၁၂) 

နှစ်နှင့်အထက်မိန်းကရလးများ၊ြပည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေးဥပရဒအေပို့လာသည်အ့သက် 

(၁၆)နှစ်မှ 

(၁၈)နှစ်အကေ ားအမျို းသမီးငျ်များနှင့်လူကုန်ကူးခံေသူအမျို းသမီးများအတွက်စက်ချုပ်၊ဇာထို

းပနး်ထိုး၊သိးုရမှေးနှင့်အထည်အလိိပ်သင်တန်းများသင်ကေ ားပို့ချရပးလျက်ေှိပါသည်။ 

ရကျာင်းမရနနုိင်သည့်ကရလးများအတွက်ကနဦးရဆာင်ေွက်ချက် - 

ပညာရေးဝန်ကြ ီးဌာနကကုလသမဂ္ဂကရလးများေန်ပုရံငွအဖွဲ့ နှင့်UNESCOစာေင်းအင်းအချက်

အလက်ဌာနတို့နှင်ပ့ူးရပါင်း၍ရဆာင်ေွက်ပြ ီးGlobal Partnership for 

Educationအဖွဲ့ ကရငွရကေ းရထာက်ပံ့သည်။ 

ရကျာင်းြပင်ပမူလတန်းပညာရေးအစီအစဉ် - 

ပညာရေးဝန်ကြ ီးဌာန၊ြမန်မာစာရပေင်းမြ စ်ဌာနကတာဝန်ျူရဆာင်ေွက်ပြ ီးကုလသမဂ္ဂကရလး

များေန်ပုံရငွအဖွဲ့နှင့်အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ောအစိးုေမဟုတရ်သာအဖွဲ့အစည်းများအပြ င်ရဒသခံအစို

းေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြ င့်မိတ်ဘက်ရဆာင်ေွ

က်ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ဤအစီအစဉ်ကရကျာင်းထွက်ထားသည့်ကရလးငျ်များအားရကျာင်းြပန်

လည်အပ်နှရံေးအခွင်အ့လမ်းေေှိရစေန်နှင့်၎င်းတို့၏ပညာရေးဆက်လက်သင်ကေ ားနိုင်ေန်ေည်

ေွျ်ခြ င်းဖြ စ်ပြ ီးေန်ကုန်၊ကချင်၊ကျား၊ေခိုင်နှင်မ့ွန်တို့တွင်စင်တာ(၁၁)ခုဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ 
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ောိန မ်ဆပန ်မပ ပညာရေးအစီအစဉ် - 

ပညာရေးဝန်ကြ ီးဌာနကမြ န်မာကျပ်ရငွ(၁)ဘီလီျံကျသင်သ့ည့်ောိန်မဆပန ်မပ 

ပညာရေးအစီအစဉာ်ုငပညာမသင်ကေ ားနိုင်သည့်အခွင်အ့ရေးမေသည့့်ကရလးငျ်များအတွ

ကပ်ညာသင်ကေ ားေန်စီစဉ်ထားသည်။ကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ေန်လိအုပ်ရသာကရလးများောိန်မဆပန ်မပပညာရေးအခွင်အ့လမ်းများေေှိေနေ်ည်ေွျ်

သည်။ 

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြ ီးဌာန၊အားကစားနှင့်ကာျပညာသိပ္ပံ - 

သင်တန်းရကျာင်း(၄)ခုေိှပြ ီး (ေန်ကုန်၊မန္တရလး၊ရမာ်လမြ ိုင်၊ရတာင်ကြ ီး) 

ရျာက်ျားရလးနှင့်မိန်းကရလးများကိုအားကစားပညာေပ်များသင်ကေ ားရလ့ကျင်ရ့ပးပြ ီး၎င်းတို့

ရကျာင်းပညာရေးဆက်လက်သင်ကေ ားနိုင်ေန်လည်းအကူအညီရပးသည်။ 

ကုလသမဂ္ဂကရလးများေန်ပံုရငွအဖဲွ့နှင့်ActionAid-

ဆျ်ရကျာ်သက်များပါဝင်သည်အ့စီအစဉ်ကိုကချင်၊ကျား၊ကေင်၊ေခိုင်၊မန္တရလး၊မရကွးနှင့်ဧေ

ာဝတီတို့တွင်မိန်းကရလးငျ်များ၏စွမ်းပကားြမင့့်မားရေးနှင်မ့ိန်းကရလးငျ်များ၏ရခါင်းရဆ

ာင်မှုအတွက်အဓိကထားရဆာင်ေွက်သည်။ 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ောအလုပ်သမားအဖဲွ့-

ကရလးလုပ်သားရလျာ့နည်းပရပျာက်ရေးမြ န်မာ့လုပ်ငနး်အစီအစဉ်ကလက်ေှကိာလကရလးလု

ပ်သားရလျာ့နည်းပရပျာက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏လစ်ဟာချက်များကိုဗဟုသုတအ

ရြခပြ ုတိးုချဲ့ရဆာင်ေွက်မှု၊အသိပညာရပးခြ င်းနှင့်ရကာင်းမွန်သည်ဥ့ပရဒပြ ုခြ င်း၊ြပည်ရထာင်စု

နှင့်ရဒသခံအစိးုေများ၏စွမ်းရဆာင်ေည်မြ ငင့်တင်ခြ င်း၊အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်ေှင်အဖွဲ့ အစည်းမ

ျား၊အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကရလးလုပ်သားရလျာ့နည်းပရပျာက်ရေးညငိနိှုင်းရဆွ

းရနွးခြ င်း၊ကွန်ေက်ချိတ်ဆက်ခြ င်းနှင့်အသိပညာရပးခြ င်းတို့ရဆာင်ေွက်ရနသည့်အခြ ားအဓိကပ

ါဝင်ရဆာင်ေွက်ရနသူများမှတဆင့်ရဖာ်ထုတ်သိေှိေန်နှင့်ကနဦးရဆာင်ေွက်သည်လ့ူ့အဖွဲ့ အစည်း

များတွင်ကရလးလုပ်သားရလျာ့နည်းပရပျာက်ရေးကိုရဆာင်ေွက်မှုများပြ ုလုပ်လျက်ေှပိါသည်။ 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖဲွ့-

လူငျ်သတင်းအချက်အလက်ဌာနများကိုတိုင်းရဒသကြ ီးနှင့် ပြ ည်နျ်အသီးသီးတွင်ဖွင့်လှစ်အ

ရကာင်အထည်ရဖာ်လျက်ေှိပြ ီးမိန်းကရလးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိငု်ောနှင့်မျို းဆက်ပွားသားဆ
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က်ခြ ားကျန်းမာရေးဝနရ်ဆာင်မှုများပံ့ပိးုရပးပြ ီးကျား/မအရခြ ပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုများကိုလည်းကြ ို

တင်ကာကွျ်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကမိန်းကရလးငျ်များ၏ရခါင်းရဆာင်မှု၊ကရလးသူငျ်

ကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေးနှင်က့ရလးသူငျ်အခွင့်အရေးများအတွက်လုပ်ငန်းစီမံချက်များရဆာင်ေွက်လျက်ေှိ

ပါသည်။ (ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-

အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငန်းလမ်းပြ ရြမပုံစာ၇၄) 

 မြ န်မာနုိင်ငံမိခင်နှင့်ကရလးရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်းနှင့်မြ န်မာနိုင်ငံအမျို းသမီးရေးောအဖဲွ့ချုပ် 

- 

အမျို းသမီးများနှင့်မိန်းကရလးငျ်များအတွက်မျိုးဆက်ပွားသားဆက်ခြ ားကျန်းမာရေးဝန်ရဆ

ာင်မှုများပံ့ပိုးရပးသည်

့အပြ င်မိန်းကရလးများရကျာင်းထွက်နှုန်းရလျာ့နည်းရေးလည်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ 

အသိပညာရပးခြ င်း 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ောအလုပ်သမားအဖဲွ့- 

ကရလးလုပ်သားဆိငု်ောအသိပညာနှင်ဗ့ဟုသုတများတိးုမြ ငင်ရ့ပးခြ င်း 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖဲွ့-

မိန်းကရလးငျ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ောနှင်မ့ျိုးဆက်ပွားသားဆက်ခြ ားကျန်းမာရေးဝန်ရဆ

ာင်မှုများဆိုင်ောအသိပညာဗဟုသုတများတိုးမြ င့်ရပးခြ င်းနှင့်ကျား/မအ

ရြခပြ ုအကေ မ်းဖက်မှုကိုကြ ိုတင်ကာကွျ်ြခင်း 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖဲွ့အစည်းများ - 

အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကအသိပညာရပးလှုပ်ေှားမှုများ၊အသင်တန်းများရဆာင်ေွ

က်ရနကေ မညမ။ဥပမာ- 

ရခါင်းရဆာင်မှုနှင်မ့ိန်းကရလးငျ်အခွင့်အရေးများ၊မျိုးဆက်ပွားသားဆက်ခြ ားကျန်းမာရေးအ

သိပညာများ၊ဆျ်ရကျာ်သက်မိန်းကရလးများအတွက်အကူအညီများစမညမီုင့ပါဝ်မမညမ။  
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(ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်-အမျို းသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ေက်လုပ်ငနး်လမ်းပြ

ရြမပုံစာ၇၄) 

 မြ န်မာနုိင်ငံမိခင်နှင့်ကရလးရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်းနှင့်မြ န်မာနိုင်ငံအမျို းသမီးရေးောအဖဲွ့ချုပ် 

- 

 မြ န်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကရလးရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်းကလိင်ပိငု်းဆိုင်ောနှင့်မျို းဆက်ပွားသား

ဆက်ခြ ားကျန်းမာရေးအသိပညာရပးလုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှပိါသည်။မြ န်မာနိုင်ငံအမျို

းသမီးရေးောအဖွဲ့ ချုပ်ကမိန်းကရလးနှင့်အမျို းသမီးငျ်ေွျ်များအတွက်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ော

အသိပညာရပးလုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ 

သုရတသနပြ ုလုပ်ခြ င်းနှင့်စစ်တမ်းရကာက်ျူခြ င်း 

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြ ီးကေ ပ်ရေးနှင့် ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကြ ီးဌာန နှင့် ဗဟုိစာေင်းအင်းအဖွဲ့ - 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ော အလုပ်သမားအဖွဲ့ နှင် ့ ပူးရပါင်း၍ ၂၀၁၅ခနုှစ် မြ န်မာလ့ုပ်သားအင်အား၊ 

ကရလးလုပ်သားနှင့် စာသင်ရကျာင်းမှ လုပ်ငန်းခွင်သို့ကူး ရြပာင်းခြ င်းဆိုင်ောစစ်တမ်း 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကရလးများေန်ပံုရငွအဖဲွ့: ကဏ္ဍအလိကု် ညှေန်းကိန်းစုံ စစ်တမ်း 

 

  



 

  107 

၃နိဂံုးချုပ် 

ဤအစီေင်ခံစာတွင်လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန၊ကုလသမဂ္ဂနှင့်အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ

ကရဆာင်ေွက်ထားပြ ီးဖြ စ်သည်လ့ုပ်ငန်းလမ်းြပ

ရြမပုံရဆာင်ေွက်ချက်များမှေေှသိည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအနှစ်ချုပ်အားဖြ င့်တင်ပြ ထ

ားပါသည်။အဆိုပါရဆာင်ေွက်ချက်များသည်နည်းလမ်းအမျိုးမျို းကိုအသုံးပြ ုထားကာအချိန်အ

မျို းမျို းတွင်အဆင်စ့ုအံချက်အလက်များရကာက်ျူထားခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ထို့ရကေ ာင့်ဤအစီေင်

ခံစာကအမျို းသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိငု်ောအမျို းသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရအာ

က်တငွ်မည်သည့်အဖွဲ့ ကမည်သည်တို့ကိုရဆာင်ေွက်ရနရကေ ာင်းြပည်

့စုစံွာရဖာ်ြပထားသည်စ့ာတမ်းတစ်ခုမဟုတ်ရသာ်လည်းလက်ေှိတွင်အေင်းအ မြ စ်များကိုမည်သို့

အသုံးချရနသည်၊အမျို းသားစီမံကိန်း၏မည်သည့်ကဏ္ဍတွင်အေှနိ်အဟုန်ရကာင်းရကာင်း ဖြ င့်

လုပ်ငနး်ရဆာင်ေွက်မှုေှိရနသည်၊မည်သည်ရ့နောများတွင်လစ်ဟာချက်များဖြ စ်ရပါ်ရနသည်တို့

ကိုညှေန်ပြ ထားသည်စ့ာတမ်းတစ်ရစာင်သာဖြ စ်ပါသည်။အစီေင်ခံစာကအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးု

တက်ရေးဆိုင်ောအမျိုသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်းကိုစဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်းတိငု်များ

နှင့် CEDAW အကြ ံပြ ုချက်များနှင့်မည်သို့ချိတ််ဆက်ရဆာင်ေွက်နိငု်ရကေ ာင်းရဖာ်ြပပါေှသိည်။ 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုဆသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်းကိုအရကာင်

အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်မှုလုံးဝမေှိဟုအရတာ်များများကမှတ်ျူရနကေ ပါသည်။အဖွဲ့ အစည်းဆို

င်ောစီစဉ်မှုနှင်လ့ုပ်ငန်းလည်ပတ်ေန်အစီအစဉ်ချမှတ်ထားခြ င်းမေှရိသာ်လည်းအမျို းသမီးများဖွံ

့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို ဆသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ရအာက်တွင်အကျုံးဝင်သည့်

လုပ်ငနး်ရဆာင်ေွက်မှုအ

ရြမာက်အမြ ားေှရိနပါသည်။သို့ရသာ်အဆိုပါလုပ်ငနး်များသည်လက်ေှိတွင်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုး

တိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို ဆသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရကေ ာင့်ရဆာင်ေွက်ရနခြ င်းမျိုးမဟု

တ်ခြ င်းသို့မဟုတ်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုဆသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံ

ကိန်းစီစဉ်ရေးနှင့်ရစာင်

့ကေ ည့်ကြ ီးကေ ပ်ရေးမူရဘာင်ရအာက်တွင်ဝန်ကြ ီးဌာနနှင့်အခြ ားမိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကအ

စီေင်ခံခြ င်းမေှိခြ င်း(သို့မဟုတ်)၎င်းလုပ်ငနး်ရဆာင်ေွက်ချက်များသည်အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးု

တက်ရေးဆိုင်ောအမျိုဆသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှုမေှိဟုထင်မှတ်ရနခြ င်း
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တို့ ဖြ စ်ရပါ်ရနပါသည်။ဆက်စပ်ဝန်ကြ ီးဌာနများ၏မဟာဗျူဟာများနှင်လ့ုပ်ငနး်စဉ်များတွင်အမျိ

ုးသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိငု်ောအမျိုသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကိုလိုက်ရလျာညီရ

ရွစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားရဆာင်ေွက်ရနခြ င်းအနည်းငျ်သာရတွ့ေသည်။ 

အစုိးေ၏အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုများတွင်အမျို းသမီးများဖံွ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆုိင်ောအမျို ဆသား

အဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကုိရမာင်းနှင်အားတစ်ေပ်အဖြ စ်အသံုးပြ ုခြ င်း 

ဤအစီေင်ခံစာတွင်အရသးစိတ်ရဖာ်ြပထားသည့်လုပ်ငနး်များသည်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတ

က်ရေးဆိငု်ောအမျို ဆသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရကေ ာင်ရ့ဆာင်ေွက်ရနကေ ခြ င်းမဟုတ်ခြ င်း

သို့မဟုတ်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို ဆသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်းလုပ်

ငနး်ရဆာင်ေွက်ရေးအစီအစဉ်အေရစာင်

့ကေ ည့်ရလ့လာရေးနှင့်အကဲဖြ တ်သုးံသပ်ရေးမူရဘာင်အေရဆာင်ေွက်ရနကေ ခြ င်းမဟုတ်ရသာ်

လည်း၎င်းလုပ်ရဆာင်ချက်အားလုံးကိုမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းမှလှေမ်းမိုးမှုေှိရ ကေ ာင်းထင်ေှားသည်။

အေပ်ဘက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကရကာင်းစွာလှုပ်ေှားရဆာင်ေွက်မှုေှိကေ ပြ ီးအမျိုးသမီးမျာ

းဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိငု်ောအမျိုဆသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်သည်လ့ုပ်ငန်းမျာ

းကိုတွင်ကျျ်စွာရဆာင်ေွက်ရန ကေ သည်။ကျား/မရေးောကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ရသာတိကု်တွန်း

နိှုးရဆာ်စည်းရုးံခြ င်း၊အသိပညာရပးအစီအစဉ်များလည်းလှုပ်ေှားရနကေ သည်။ LIFT, 3MDG 

Fund နှင့် Joint Peace Fund 

ကဲ့သို့ရသာအလှူေှင်အများအပြ ားပါဝင်သည့်အလှူေငှ်အဖွဲ့ အစည်းကြ ီးများက၎င်းတို့၏လုပ်င

န်းများဒီဇိငု်းရေးဆွဲခြ င်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမူဝါဒများချမှတ်ောတွင်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိုး

တက်ရေးဆိုင်ောအမျိုဆသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်းကိုအကိုးအကားအဖြ စ်အသုံးပြ ုကေ သ

ည်။ဤရဆာင်ေွက်ချက်ကအမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို ဆသားအဆင်မ့ဟာဗျူ

ဟာစီမကံိန်းနှင့်လ့ွန်စွာဆက်နွွျ်မှုေှိပြ ီးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ(၁၂)ေပ်လုံးအတွင်းဖြ န့်ကျက်ရဆာင်ေွက်

နိုင်သည့်လုပ်ငန်းလည်းဖြ စ်သည်။ 

လူမှုဝနထ်မ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာနကအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြ ိုး

တိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို ဆသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်မှုေှိ ပြ ီးရဆာင်ေွက်ရန

သည်လ့ုပ်ငန်းအများအပြ ားေှိပြ ီးအများစုကစီမံကိန်းမူရဘာင်ရအာက်တွင်ီုငာမရုငာမေိန်မ ်ေွက်

ရနကေ ခြ င်းြဟင မီေပ။ဥပမာ- 



 

  109 

လူမှုဝနထ်မ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာနကအသက်ရမွးဝမ်းရကျာ

င်း၊လူမှုကာကွျ်ရစာင့်

့ရေှာက်ရေး၊လူငျ်၊လူကုန်ကူးမှု၊သဘာဝရဘးအန္တောျ်ရလျာ့ပါးရေး၊ရေှေ့

ရြပာင်းရနထိငု်သူများပြ န်လည်ရနောချထားရေးလုပ်ငနး်စီမံချက်အများအပြ ားကိုရဆာင်ေွက်ရ

ရရသာလ်ည်း၎င်းလုပ်ငန်းများကိုအမျို းသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိငု်ောအမျို သားအဆင်မ့

ဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ဦးစားရပးလုပ်ငနး်များအေတိကု်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရဆာင်ေွက်ရနခြ င်းမဟု

တ်ရကေ ာင်းရတွ့ေသည်။အစိးုေဝန်ကြ ီးဌာနများနှင့်ဦးစီးဌာနများအတွင်းအဓိကရဆာင်ေွက်ေန်မှ

ာအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်းကိုအခြ ားဆရီ

ရျာ်သည့်အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မဟာဗျူဟာများနှင်ခ့ျိတ်ဆက်ေန်ဖြ စ်သည်။ဥပမ

ာ- အမျို းသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း(၂၀၁၇- 

၂၀၂၁)၊မျိုးဆက်ပွားသားဆက်ခြ ားကျန်းမာရေးငါးနှစ်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၄-

၂၀၁၈)၊အမျို းသားပညာရေးကဏ္ဍအစီအစဉ်(၂၀၁၆-

၂၀၂၂)၊သဘာဝရဘးအန္တောျ်ရလျာ့ပါးရေးမဟာဗျူဟာမူရဘာင်နှင်လ့ုပ်ငနး်စဉ်(၂၀၁၄-

၂၀၁၈)၊တစ်နိငု်ငံလုံးအပစ်အခတ်ေပ်စဲရေးသရဘာတူစာချုပ်တို့ဖြ စ်သည်။အခြ ားဆက်စပ်ဝန်

 ကြ ီးဌာနများအား၄င်းတို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဗျူဟာများတွင် 

(CEDAW၊အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောပုမံှန်ရလ့လာမှုစာတမ်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်းတိုင်များ

နှင့်အာဆျီံရဒသတွင်းကတိကဝတ်များအပါအဝင်) 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်းနှင့်ချိတ်ဆက်

၍လုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးတွန်းအားရပးေန်မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ောအမျို းသမီးရေးောရ

ရာမ်တီကအဓိကကျသည့်အခန်းကဏ္ဍီွ်မပါဝင်သည်။စီမံကိန်းိှ်မဘ့ဏ္ဍာရေး 

၀််ကြ ီးဌာန၊ဗဟိစုာေင်းအင်းအဖွဲ့ြဦှးရဆာင်ကျင်းပမည်စ့ဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်းတိငု်များ

ဆိုင်ောအဆင့်မြ င့်အောေှိကြ ီးများအစည်းအရဝးကအမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအ

မျို သားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်မှုေှိသည်ဦ့းစားရပးလုပ်ငနး်များနှင့်ညှေန်းကိန်းမျ

ားကိုဦးစီးဌာနတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထည်

့သွင်းရဆာင်ေွက်ေန်အရထာက်အကူပြ ုမည့်အခွင့်အရေးတစ်ေပ်ဖြ စ်သည်။ 
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လူမှုဝနထ်မ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့် ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာနအတွက်အဓိကစိန်ရခါ်မှု

များအနက်တစ်ခုမှာရှုပ်ရထွးပြ ီးအခြ ားဝန်ကြ ီးဌာနများနှင့်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေမည်စ့ီမံကိန်းတ

စ်ေပ်ကိုအရကာင်အထည်ရဖာ်ေန်အတွကဘ်ဏ္ဍာရေးနှင့်နည်းပညာေင်းမြ စ်များမေှိခြ င်း ဖြ စ်သ

ည်။လူမှုဝန်ထမ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာနကအမျို းသမီးများဖွံ့

 ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိငု်ောအမျို သားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမကံိန်းအရကာင်အထည်ရဖာရ်ေးအတွ

က်အဓိကတာဝန်ျူရဆာင်ေွက်ေမည်ဝ့န်ကြ ီးဌာနဖြ စ်ရသာ်လည်း(၂၀၁၄-၂၀၁၅) 

ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်အစိးုေဘတ်ဂျက်၏(၀.၁)ောခိုင်နှုန်းသာေေှသိည်။လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီ

းဌာနတငွ်ဌာနခွဲ(၅) 

ခုေိှပြ ီးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ရေး၊အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောဆက်ဆရံေး၊ကရလးနှင့်လူငျ်၊ပြ န်လ

ည်ထူရထာင်ရေးနှင့်စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲတို့ ဖြ စ်သည်။အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဌာနခွသဲ

ညအ်မျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို သားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကိုြမန်မာနိုင်

ငံလုံးဆိငု်ောအမျိုးသမီးရေးောရကာ်မတီ၏လမ်းညှေန်ချက်များအေအရကာင်အထည်ရဖာ်ေန်တ

ာဝန်ေှိသည်။၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဌာနခွကဲဦးစီးဌာနဘတ်ဂျက်၏(

၁၀)ောခိုင်နှုန်းသာေေှသိည်။ဌာနခွသဲည်ြပဿနာများအားတုန့် ပြ န်

ရဆာင်ေွက်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးမိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကကမ်းလှမ်းလာသည့်အကူ

အညီများအာလုပ်ငန်းများကိုမနိငု်မနင်းထမ်းရဆာင်ရနေရကေ ာင်းရတွ့ေသည်။အမျို းသမီးများ

ဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဌာနခွဲတွင်ပြ ည်နျ်နှင့်တိငု်းရဒသကြ ီးအဆင့်သို့မဟုတ်မြ ို့နျ်အဆင်၌့ဝန်

ထမ်းများမေှိဘဲထိုအဆင့်များတွင်လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ေန်၎င်းတို့ကဲ့သို့တာဝန်များမနိုင်မနင်းထ

မ်းရဆာင်ရနေသည်အ့ခြ ားဌာနခွမဲျားကဝန်ထမ်းများကိုသာအားထားရနေသည်။ 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်းကိုရမာင်းနှင်

အားတစ်ေပ်အဖြ စ်အသုံးပြ ုနိုင်ေန်အစိးုေ၏အဆင့်မြ င့်မာနာှြုိနဆထလြှ 

အကူအညီများလိုအပ်သည်။ထို့အပြ င်ရှုပ်ရထွးပြ ီးအခြ ားဝန်ကြ ီးဌာနများကပါဝင်ရဆာင်ေွက်ေန်

လိုအပသ်ည်ဤ့စီမံကိန်း ကြ ီးကိဦုးရဆာင်ေန်၊ရစာင့်ကေ ည့်ရလ့လာေန်၊အစီေင်ခံနိုင်ေန်လူမှုဝန်

ထမ်းဦးစီးဌာနအားရေေှည်များပြ ားသည့်နည်းပညာအကူအညီများပံ့ပိုးရပးေန်လိုအပ်သည်။ 

ညငနိိှုင်းရဆာင်ေွက်ခြ င်းနှင့်အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်း 
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ဤအစီေင်ခံစာအေအမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံ

ကိန်းအရကာင်အထည်ရဖာေ်န်အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအစိးုေ

မဟုတ်ရသာအဖွဲ့များ၊ကုလသမဂ္ဂနှင့်အလှူေှင်အဖွဲ့အစည်းများတွင်သိသာသည်အ့ကူအညီနှင့်

ကူညီရဆာင်ေွက်လိစုိတ်ေှရိကေ ာင်းထင်ေှားသည်။အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများသည်စီမံ

ကိန်းအရပါ်စုစုစည်းစည်းနှင့်လှုပေ်ှားမှုများေှရိနပြ ီးစီမံကိန်း၏ညငိနိှုင်းရဆာင်ေွက်ရေး၊အသိပ

ညာရပးရေးနှင့်အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ရေးတို့တွင်မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအဖြ စ်

ပူးရပါင်းပါဝင်လိစုိတ်ရကာင်းစွာေှိရကေ ာင်းရတွ့ေသည်။အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများအ

တွင်းရတွ့ေသည့်သိသာရသာနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုများကအမျို းသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေး

ဆိုင်ောအမျို သားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း မြ ငင့်တင်ရေးနှင့်အရကာင်အထည်ရဖာရ်ေးအတွ

ကထ်ိရောက်မှုတစ်ခုဖြ စ်ရကေ ာင်းလည်းရတွ့ေသည်။အေပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်

တိငု်းရဒသကြ ီးနှင့် ပြ ည်နျ်များတွင်လည်းလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ေန်ရကာင်းစွာလက်လှမ်းမှီမှုေှရိ

ရြာင်းရတွ့ေသည်။မူဝါဒချမတှ်သည့်အဆင့်တွင်ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်နှင့်အမျိုးသမီ

းအဖွဲ့ အစည်းများကွန်ေက်တုိ့ကမြ န်မာနိငု်ငံလုံးဆိငု်ောအမျို းသမီးရေးောရကာ်မတီတွင်အဖွဲ့ ဝ

င်များအဖြ စ်ကိျု်စားပြ ုပါဝင်ရနကေ သည်။ 

အလှူေှင်အဖွဲ့အစည်းများကအမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို သားအဆင့်မဟာဗ

ျူဟာစမီံကိန်း၊CEDAWနှင့်အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောပုမံှန်ရလ့လာမှုစာတမ်းနှင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြ ုံရေး

ရကာင်စီ၏ဆုံးဖြ တ်ချက်အမှတ်၁၃၂၅တို့၏ရှုရထာင့်စုံတွင်လုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်ရနကေ ပြ ီးန

ည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ောအကူအညီများပံ့ပိုးရပးလျက်ေှပိါသည်။အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအ

စိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းများကလည်းအလားတူပင်အမျိုးသမီးများစီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေ

ည်ြမင့်မားရေး၊အမျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှု၊အမျိုးသမီးများတေားဥပရဒလက်လှမ်းမှမီှု၊

အမျို းသမီးများရခါင်းရဆာင်မှု၊ကျား/မရေးောကိုလည်းထည်သ့ွင်းစဉ်းစားထားသည့်ဘတ်ဂျက်၊

နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအတွင်းမှအမျို းသမီးများနှင့်အမျိုးသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံ ခြ ုံရေးအပါအဝင်အ

မျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိငု်ောအမျို သားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်မှုေှိသ

ည့်လ့ုပ်ငန်းအရတာ်များများကိုပံ့ပိးုကူညီရနကေ သည်။သို့ောတွင်လုပ်ငန်းများအရကာင်အထည်

ရဖာ်ရဆာင်ောတွင်ညငနိိှုင်းရဆာင်ေွက်ခြ င်းနှင့်ပငွ်လ့င်းမြ င်သာစွာလုပ်ရဆာင်ေန်အတွက်အထူး

လိုအပသ်ည်။သို့မှသာျခုဖြ စ်ပွားလျက်ေှရိသာလုပ်ရဆာင်ချက်များလုပ်ရဆာင်ောတွင်တူညီရ
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ရာလုပ်ရဆာင်ချက်များအားထပ်တလဲလဲလုပ်ရဆာင်ရနကေ ခြ င်း၊လုပ်ရဆာင်ချက်များတစ်စုတစ်

စည်းတည်းမေှိပဲတကွဲတပြ ားစီဖြ စ် ခြ င်းမေ ကေ န်မ့ဌာနေှိအေင်းအမြ စ်များြ ှ

မနိုင်ဝန်ထမ်းရနေသည့်အတွက်ဝန်ပိရစခြ င်းတို့ကိုဆက်လက်မဖြ စ်ရပါ်ရစေန်ရဆာင်ေွက်နိုင်မ

ည်ဖြ စ်သည်။ 

အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်း ပြ ာာန်းစဉ်က

တည်းကအခြ ားဆက်စပ်မှုေိှသည်က့ျား/မရေးောကတိကဝတ်များနှင့်လုပ်ငနး်အစီအစဉ်များက

လည်းအစိုးေ၊အေပ််ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်အလှူေငှ်များ၏အချိန်နှင့်အေင်းအ မြ စ်များကိုေေှိ

နိုင်ေန်အပြ ိုင်အဆိုင်ကြ ိုးစားလာကေ သည်။အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျိုသား

အဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကဤလုပ်ငန်းများအားလုံးကိညုငိနိှုင်းရေးအကူအညီရပးနိုင်သည့်မူ

ရဘာင်တစ်ေပ်ကိပုံ့ပိးုရပးနိုင်ေနအ်လားအလာေှိရသာလ်ည်းဤလုပင်န်းများအားလုံးသညအ်မျိ

ုးသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိငု်ောအမျိုသားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့်သရဘာတေား

အေဖြ စ်ရစ၊လက်ရတွ့အေဖြ စ်ရစချိတ်ဆက်ရဆာင်ေွက်ရနခြ င်းမေှရိသးပါ။ 

လုပ်ငနး်များတွင်ကုလသမဂ္ဂCEDAWရကာ်မတီအကြ ံပြ ုချက်များ၊စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်း

တိငု်အမှတ်၅၊အမျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြ ုံရေးလုပ်ငနး်များ၊အာဆျီံအမျို းသမီးရေးောရ

ရာမ်တီနှင့်အာဆီျံအမျိိုးသမီးနှင်

့ကရလးသူငျ်အခွင့်အရေးကာကွျ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးနှင်ြ့မငှ့်တင်ရေးရကာ်မေငှ်ဆိငု်ောကတိ

ကဝတ်များ၊ပဋိပက္ခများအတွင်းလိင်ပိငု်းဆိငု်ောအကေ မ်းဖက်မှုများအဆုံးသတ်ရေးကတိကဝတ်

များရကေ ငြ ာစာတမ်းနှင့်အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောပုံမှန်ရလ့လာမှုစစ်တမ်းပါအကြ ံပြ ုချက်များလည်းပါ

ဝင်သည်။အဖွဲ့ အစည်းအစုံကချမှတ်ထားသည်အ့ကြ ံပြ ုချက်များအားလုံးကိုသီးခြ ားစီအရကာင်

အထည်ရဖာ်ေမည်ဆိုပါကမတူညီသည်အ့မျို းသားအဆင်လ့ုပ်ငန်းစီမံချက်(၇) 

ခုရေးဆွဲခြ င်းြဖင့်သာအဆုံးသတ်ေမည်ြဖစ်ပါသည်။ေှင်းလင်းသည်လ့ုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ေပ်၊ရစာ

င်

့ကေ ည့်ရလ့လာခြ င်းနှင်အ့ကဲဖြ တ်သုးံသပ်ခြ င်းမူရဘာင်နှင့်အေင်းအ မြ စ်ကျခံသုံးစွဲရေးအစီအစဉ်

တစ်ေပ်ေှထိားမှသာြပည်ရထာင်စုအဆင့်၊တိငု်းရဒသကြ ီးနှင့် ပြ ည်နျ်အဆင့်တို့တွင်လုပ်ငန်းအ

ရကာင်အထည်ရဖာ်မှုကုိအရထာက်အကူပြ ုနိုင်မည်ဖြ စ်ပြ ီးအမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆို
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င်ောအမျို သားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရအာက်တငွ်လုပ်ငန်းများအားညငိနိှုင်းရဆာင်ေွက်နိုင်

မည်ဖြ စ်သည်။ 

ညငိနိှုင်းရဆွးရနွးမှုများပြ ုလုပ်စဉ်လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ေပ်ကိုရေးဆွဲပြ ီးအမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိုး

တက်ရေးဆိုင်ောအမျိုသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစမီံကိန်း၏နျ်ပျ်အချို့တွင်လုပ်ငနး်များစတင်

လည်ပတ်ရဆာင်ေွက်ထားနိုင်သည်။မြ န်မာနိငု်ငံလုးံဆိုင်ောအမျို းသမီးရေးောလုပ်ငနး်ရကာ်မ

တီကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းမည်ဖြ စ်သည်။နည်းပညာရကာ်မတသီည်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေး

ဆိုင်ောအမျို သားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းလုပ်ငနး်စီမံချက်ရေးဆွဲခြ င်း၊ရစာင်

့ကေ ည့်ရလ့လာခြ င်းနှင်အ့ကဲဖြ တ်သုးံသပ်ခြ င်းမူရဘာင်တစ်ေပ်ချမှတ်ခြ င်း၊မူဝါဒနငှ့်ဥပရဒများအ

ားြပန်လည်သုးံသပ်ခြ င်း၊အခြ ားအမျို းသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးမဟာဗျူဟာစီမကံိန်းနှင့်အညီ

အခြ ားအမျို းသားအဆင့်လုပ်ငနး်စဉ်များနှင့်မဟာဗျူဟာများအားရဆာင်ေွက်ေန်အဓိကမူဝါဒရ

ရးောအဆင်သ့တင်းရပးခြ င်း၊အသိပညာရပးောတွင်အသုံးပြ ုသည်သ့င်ခန်းစာများအားပြ န်လ

ည်ပြ င်ဆင်ရေးဆွဲခြ င်းနှင့်ကျား/မရေးောတာဝန်ခံျူမှုေှိသည့်

့ဘတဂ်ျက်လုပ်ငန်းများကိုရဆာင်ေွက်နိငု်မည်ဖြ စ်သည်။မြ န်မာနိုင်ငံလုးံဆိုင်ောအမျိုးသမီးရေးေ

ာရကာ်မတီသည်လက်ေှရိဆာင်ေွက်ဆလဲုပ်ငန်းများအားအေှိန်အဟုန်တိုးမြ ငင်

့နိငု်ပြ ီးစဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်းတိုင်အမှတ်၅နှင့်စီရဒါအကြ ံပြ ုချက်များနှင့်လိကု်ရလျာညီရ

ရွမှုေှိသည့်လက်ေှိတွင်သိသာသည့်အေှိန်ေပြ ီးြဖစ်ရသာလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်သိသိသာသာအာ

းနည်းရနသည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများအတွက်လုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းအစုတစ်စုအ

ရြခပြ ုနည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့များစတင်ဖွဲ့စည်းခြ င်းဖြ င့်လုပ်ငန်းများရေှ့ဆက်နိုင်သည်။ြမနမ်ာ

နိုင်ငံလုးံဆိငု်ောအမျို းသမီးရေးောရကာ်မတီနှင်က့ျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပ

ကားမြ င့်မားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်အဖွဲ့ အစည်းအချင်းချင်းနှင့်ဝန်ကြ ီးဌာနအချင်းချင်းလုပ်ငန်း

များအရပါ်ချိတ်ဆက်ရဆာင်ေွက်မှုတိးုမြ ငင့်ေန်အဓိကကျသည့်အခန်းကဏ္ဍြှပါဝင်သည်။ကနဦး

ရဆာင်ေွက်ေမည်လ့ုပ်ငန်းနျ်ပျ်များသတ်မှတ်ထားပြ ီးဖြ စ်ရသာ်လည်းအခွင်အ့လမ်းေသည်

နှင့်တစ်ပြ ိုင်နက်အခြ ားလုပ်ငနး်စုများအားရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်နိငု်သည့် 

ရြပာင်းလွျ်ြပင်လွျ်မှုလည်းေှိေန်လိသုည်။ 

ဤအစီေင်ခံစာပါရတွ့ေှိချက်များအားအရခြ ခံ၍အကြ ံပြ ုထားသည်က့နဦးဖွဲ့စည်းေန်လိုအပ်ရ

ရာနည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့များမှာ-  
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အမျို းသမီးနှင့်မိန်းကရလးငျ်များအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှု- 

ဤဦးစားရပးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍CEDAW 

အကြ ံပြ ုချက်များစွာေှိပြ ီးစဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပနး်တိုင်အမှတ်၅တွင်လည်းအမျို းသမီးများ

အရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုများရလျာ့နည်းပရပျာက်ရစေမည်ဟုပါေှပိါသည်။ဤနည်းပညာလုပ်ငန်း

အဖွဲ့ သည်ေှိေင်းစွဲရအာင်မြ င်ပြ ီးဖြ စ်သည်အ့မျို းသမီးများအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုပရပျာက်ရေးလု

ပ်ငနး်များအားညငိနိှုင်းရဆာင်ေွက်ရပးနိုင်ပြ ီး၎င်းတို့သည်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်

ောအမျို သားအဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရကာင်အထည်ရဖာ်မှု၊CEDAWအကြ ံပြ ုချက်များနှ

င့်စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်းတိုင်များအစီေင်ခံစာအတွက် 

အရထာက်အကူပြ ုရဆာင်ေွက်ရနရကေ ာင်းရသချာရစေမည်။ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွ

အဖွဲ့ ၏အမျို းသမီးနှင့်မိန်းကရလးငျ်များအတွက်ဦးစားရပးရဆာင်ေွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစ

ဉ်တွင်အမျို းသမီးနှင့်မိန်းကရလးငျ်များအရပါ်အကေ မ်းဖက်မှုဆိုင်ောအမျို းသားအဆင့်လုပ်င

န်းစီမံချက်တစ်ေပ်ရေးဆွဲေန် ပြ ာာန်းပါေှိပါသည်။ဤအချက်ကနည်းပညာလုပ်ငနး်အဖွဲ့ အတွက်

အစီအစဉ်တစ်ေပ်ရေးဆွဲေန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြ စ်ရနသည့်အတွက်ရနာက်ထပ်စင်ပြ ိုင်ဖြ စ်စ

ဉ်တစ်ခုနှင့်အစီအစဉ်တစ်ခုမေှိသင့်ရတာ့ရကေ ာင်းအကြ ံပြ ုပါသည်။ 

အမျို းသမီးနှင့်ကျန်းမာရေး/ အမျို းသမီးနှင့်ပညာရေး/ မိန်းကရလးငျ်များ - 

အလားတူပင်ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးအတွက်CEDAWအကြ ံပြ ုချက်အ

ရြမာက်အမြ ားေှပိါသည်။ကျန်းမာရေးနှင့်ကျား/မရေးောအတွက်စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်း

တိငု်များတွင် ပြ ာာန်းထားသည်စ့ဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးဦးတည်ချက်များလည်းေှပိါသည်။ဤန

ည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်အမျို းသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်းနှင့်အမျိုးသားအဆင့်ပညာရေးက

ဏ္ဍလုပင်န်းအစီအစဉ်ကဲ့သို့ရသာရဆာင်ေွက်ဆဲအစီအစဉ်များနှင့်ဗျူဟာများ၏ရအာင်မြ င်သ

ည့်ေလဒ်များကိုအမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို သားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်

းနှင့်ချိတ်ဆက်ရဆာင်ေွက်သင်သ့ည်။သီးသန့်အစီအစဉ်များထပ်မံရေးဆွဲခြ င်းထက်ဤနည်းပည

ာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကလက်ေှိကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်၄င်းတို့၏နည်းပ

ညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်ချတိ်ဆက်ရဆာင်ေွက်သင့်သည်။ 

အမျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင်လံု့ခြ ုံရေး- 

 ငြ ိမ်းချမ်းရေးကမြ န်မာနိုင်ငံအစိးုေ၏အမျို းသားဦးစားရပးလုပ်ငနး်ဖြ စ်ပြ ီးအမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုး
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တိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို သားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၊CEDAWနှင့်စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ဖြ ိုးရ

ရးပနး်တိငု်များတွင်အမျို းသမီးနှင့်ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရေးကဏ္ဍတစ်ခုအဖြ စ်ပါဝင်သည်။အမျို း

သားအဆင့်အမျိုးသမီး၊ငြ ိမ်းချမး်ရေးနှင်လ့ုံ ခြ ုံရေးလုပ်ငနး်စီမံချက်တစ်ေပ်ရေးဆွဲေန်အတွက်ညငိ

နိှုင်းရဆွးရနွးမှုများပြ ုလုပ်ရနသဖြ င့်အားလုံးပူးရပါင်းပါဝင်ရဆာင်ေွက်သည့်ရဆာင်ေွက်ချက်တ

စ်ေပ်ကိုဤဦးစားရပးလုပ်ငနး်အတွက်ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။ဤလုပ်ငနး်ကအမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုး

တိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို သားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းပါအမျို းသမီးနှင့်အရေးရပါ်အ

ရြခအရနများ၊အမျို းသမီးနှင့်ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ပိုင်ခွင်န့ှင့်အမျို းသမီးများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးအ

မျို းသားအဆင့်လုပ်ငန်းျန္တေားတို့နှင့်တိကု်ရိုက်သက်ဆုိင်မှုေှိသည်။လက်ေှိတွင်အမျို းသမီး၊ငြ ိ

မ်းချမး်ရေးနှင်လ့ုံ ခြ ုံရေးအဓိကအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ စည်းေန်အစီအစဉ်များစီစဉ်ထားြပးီဖြ စ်၍ထိုရဆာ

င်ေွက်ချက်များကနည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းေန်ဖြ စ်လာနိုင်သည်။ 

အမျို းသမီးနှင့်စီးပွားရေး/ အမျိုးသမီးနှင့်အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း - 

အစိးုေအသစ်၏ဦးစားရပးလုပ်ငနး်များမှာအလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေးနှင့်စိကု်ပျို းရေးနှင်ရ့ကျးလ

က်ရဒသဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးတို့ဖြ စ်သည်။စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်းတိုင်အမှတ်၅ပါဦးတည်ချ

ကမ်ျားတွင်လစာေသည့်အလုပ်နှင့်လစာမေသည့်အလုပ်များ၏တန်ဖိးုကိုပြ ည်သူ့့ရေးောဝန်ရဆ

ာင်မှုများမှတဆင့်အသိအမှတ်ပြ ုရပးေန်၊အရြခခံအရဆာက်အအုံနှင်လ့ူမှုကာကွျ်ရစာင်

့ရေှာက်ရေးမူဝါဒများနှင့်အမျို းသမီးများအားစီးပွားရေးေင်းမြ စ်များတွင်တန်းတူအခွင့်အရေးရပ

းေန်အတွက် ပြ ုပြ င်ရပြ ာင်းလဲရေးတို့ပါဝင်သည်။CEDAWကအလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်အကိုင်ဆို

င်ောအခွင့်အရေးများအတွက်အကြ ံပြ ုချက်ရပးထားသည်။လက်ေှိတွင်ဤလုပ်ငနး်ကဏ္ဍအတွ

က်ညငိနိှုင်းရဆာင်ေွက်မှုအနည်းငျ်သာေှရိကေ ာင်းရတွ့ေသည်။ထို့အပြ င်သီးသန့်စီမံချက်များရ

ရးဆွဲရနမည့်အစားဤနည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကလက်ေိှလုပ်ငန်းအဖွဲ့ခွဲမဲျားနှင့်၄င်းတို့၏နည်း

ပညာအဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်ရဆာင်ေွက်သင့်သည်။ 

အဆိုပြ ုရေှ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ 

၁. အဆင့်မြ င့်အဆင့်မူဝါဒရေးောဦးစားရပးများ၊ဦးတည်ချက်များနှင်ည့ှေန်းကိန်းများသတ်မှတ်ြခင်း 

စမီံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြ ီးဌာနရအာက်ေှိဗဟိုစာေင်းအင်းအဖွဲ့ကစဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေး

ပနး်တိုင်အမှတ်၅အတွက်အဆင့်မြ င့်အောေှိကြ ီးများအစည်းအရဝးတစ်ေပ်ကိုကျင်းပေန်စီစဉ်လ

ျက်ေှိပါသည်။ဤအလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲကစဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ ဖြ ိုးရေးပန်းတိငု်များကိုအစိုးေကရအာ
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င်မြ င်ရအာင်ရဆာင်ေွက်ောတွင်ဝန်ကြ ီးဌာနများအတွင်းအဆင့်မြ င်အ့ဆင်မ့ူဝါဒရေးောဦးစားရပ

းများနှင့်ညှေန်းကိန်းများရဖာ်ထုတ်နိုင်ေန်ေည်ေွျ်သည်။ဤအလုပ်ရုရံဆးွရနွးပွဲကစီရဒါအကြ ံပြ ု

ချက်များနှင့်အာဆီျံကတိကဝတ်များအတွက်အဆင့်မြ င့်အဆင်မ့ူဝါဒရေးောဦးစားရပးများနှင့်

ညှေန်းကိန်းများရဖာ်ထုတ်နိုင်ေနလ်ည်းအလားအလာေှိသည်။ 

၂. လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအစီအစဉ် 

ဤအဆင့်မြ င့်အဆင်မ့ူဝါဒရေးောဦးစားရပးများနှင့်ညှေန်းကိန်းများကိုသက်ဆိုင်ောဝန်ကြ ီးဌာနမျ

ားကတာဝနျ်ူေမည်ဖြ စ်ပြ ီးအမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဆိုင်ောအမျို သားအဆင့်မဟာဗျူ

ဟာစီမကံိန်းဆိငု်ောကုန်ကျစေိတ်ပါထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည့်ငါးနှစ်လုပ်ငနး်စီမံချက်တစ်ေပ်

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရေးအတွက်အရခြ ခံအဖြ စ်မှတ်ျူနိငု်သည်။မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ောအမျို း

သမီးရေးောရကာ်မတီ၏ဦးရဆာင်မှုဖြ င့်အမျို းသမီးများဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ောအမျို သားအ

ဆင်မ့ဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးစီမံချက်တွင်CEDAW၊အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောပုံ

မှန်ရလ့လာမှုစာတမ်း၊အာဆျီံကတိကဝတ်များ၊စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ဖြ ိုးရေးပန်းတိငု်အမှတ်၅နှင့်

အမျို းသမီး၊ငြ ိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြ ုံရေးဆိုင်ောကတိကဝတ်များကိုထည့်သွင်းရေးဆွနဲိုင်သည်။ရစ

ာင်

့့ ကေ ည့်ရလ့လာရေး၊အကဲဖြ တ်သုးံသပ်ရေးနှင့်သင်ျူရေးမူရဘာင်တစ်ေပ်ထားေှိခြ င်းဖြ င့်ဤလုပ်

ငနး်နှင့်ကတိကဝတ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်အစီေင်ခံောတွင်အရထာက်အကူဖြ စ်ရစမည်ဖြ စ်သည်

။ 

၃. ညငနိိှုင်းရဆာင်ေွက်ခြ င်းနှင်အ့ရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခြ င်း 

 မြ န်မာနိုင်ငံလုးံဆိငု်ောအမျို းသမီးရေးောရကာ်မတီရအာက်ေှိနည်းပညာအဖွဲ့ များသည်ပူးရပါင်း

ညငိနိှုင်းရဆာင်ေွက်ေမည်ဖြ စ်ပြ ီးဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးမိတ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများ၏အကူအညီနှင့်

ဦးစားရပးလုပ်ငနး်များအရပါ်အစီေင်ခံေမည်ဖြ စ်သည်။နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့များသည်ငါးနှ

စ်လုပ်ငန်းစီမံချက်အရကာင်အထည်ရဖာ်ရေးနှစ်အလိုက်အစီအစဉ်များရေးဆွဲေန်တာဝန်ေှိသ

ည်။ 
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ရနာက်ဆက်တွ၁ဲ - ရတွ့ ဆုံရမးမြ န်းခဲ့သူများ 

အမည် ောထူး ဌာန 

 မြ န်မာနိုင်ငံအစိုးေ 

ရဒါက်တာဝင်းမြ တ်ရအး ြပည်ရထာင်စုဝန်ကြ ီး လူမှုဝနထ်မ်း၊ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကြ ီးဌာန 
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ရဒါက်တာစန်းစန်းရအး ဒုတိျညှေန်ကေ ားရေးမှူးချုပ် လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန၊လူ/ကျ/်  ပြ န်ဝန်ကြ ီးဌာန 

ရဒါ်ရနာ်သဝါး ညှေန်ကေ ားရေးမှူး အမျို းသမီးဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးဌာနခွဲ၊လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

ရဒါ်သနး်သနး်ဝင်း ဒုတိျညှေန်ကေ ားရေးမှူး ။ 

ရဒါ်ျဉ်ျဉ်ပြ ုံး ဒုတိျညှေန်ကေ ားရေးမှူး ။ 

ရဒါ်ဖြ ိုးသုနနိာရအာင် လက်ရထာက်ညှေန်ကေ ားရေးမှူး ။ 

ရဒါ်ေီေီရေှေ လက်ရထာက်ညှေန်ကေ ားရေးမှူး လူမှုဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန 

ရဒါ်ရအးရအးသင်း ဦးစီးအောေှိ ။ 

ရဒါ်ခင်ရမဝင်းရကျာ် ဦးစီးအောေှိ ။ 

ဦးရတဇာဝင်း ဦးစီးအောေှိ ။ 

ရဒါ်ေီမွန် ဦးစီးအောေှိ ။ 

ရဒါက်တာမျိုးကိုကို လက်ရထာက်ဆောဝန် ြပည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန 

ရဒါ်ခင်မျိုးလွင် လက်ရထာက်ညှေန်ကေ ားရေးမှူး/ 

ကျား/မရေးောလုပ်ငန်းအဓိကရဆာင်ေွက်ရပးမည့်သူ 

ပညာရေးသုရတသနအဖွဲ့ဦးစီးဌာန 

ရဒါ်ရထွးကေ ည် ဒုတိျညှေန်ကေ ားရေးမှူး/ 

ကျား/မရေးောလုပ်ငန်းအဓိကရဆာင်ေွက်ရပးမည့်သူ 

ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဦးစီးဌာန 

ရဒါ်စိုးစုိးဦး လက်ရထာက်ညှေန်ကေ ားရေးမှူး/ 

ကျား/မရေးောလုပ်ငန်းအဓိကရဆာင်ေွက်ရပးမည့်သူ 

ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန 

ရဒါ်ရအးရအးရမာ် ဦးစီးအောေှိ/ကျား/မရေးောလုပ်ငန်းအဓိကရဆာင်ေွက်ရပးမည်သ့ူ အလုပ်သမားညှေန်ကေ ားမှုဦးစီးဌာန 

ရဒါ်မြ င့်မြ င့်ကေ ည် လက်ရထာက်ညှေန်ကေ ားရေးမှူး/ 

ကျား/မရေးောလုပ်ငန်းအဓိကရဆာင်ေွက်ရပးမည့်သူ 

သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပြ ည်သူ့ဆက်ဆရံေးဦးစီးဌာန 

ရဒါ်စိုးေင်ပြ ုံး ဦးစီးအောေှိ/ကျား/မရေးောလုပ်ငန်းအဓိကရဆာင်ေွက်ရပးမည်သ့ူ  မြ န်မာ့အသံနှင်ရ့ုပ်မြ င်သံ ကေ ား 

ရဒါက်တာခန့်ရဇာ် ညှေန်ကေ ားရေးမှူးချုပ် ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊စိုက်ပျို းရေး၊ရမွးမြ ူရေးနှင့်ရေလုပ်ငနး်ဝန်ကြ ီးဌာန 

ရဒါက်တာကိုကိနုိငု် ညှေန်ကေ ားရေးမှူးချုပ် ကျ်ဆျ်ရေးနှင့်ပြ န်လည်ရနောချထားရေးဦးစီးဌာန၊လူ/ကျ/်  ပြ န်ဝန်ကြ ီးဌာန 

ရဒါ်ညိုညိုရအး ဒုတိျညှေန်ကေ ားရေးမှူးချုပ် ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန 

ရဒါက်တာသီတာတင် ဒုတိျညှေန်ကေ ားရေးမှူးချုပ် သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပြ ည်သူ့ဆက်ဆရံေးဦးစီးဌာန 
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ဦးမိုင်မြ င့်ရအာင် ဒုတိျညှေန်ကေ ားရေးမှူးချုပ်  မြ န်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြ င်သံ ကေ ား 

ရဒါ်မိုးသူဇာရအာင် ညှေန်ကေ ားရေးမှူး (ရုပ်မြ င်သံကေ ား)  မြ န်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြ င်သံ ကေ ား 

ဦးသနး်လွင် ညှေန်ကေ ားရေးမှူး ( မြ န်မာ့အသံ)  မြ န်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြ င်သံ ကေ ား 

ရဒါ်စနး်စနး်ဦး ဒုတိျညှေန်ကေ ားရေးမှူး  မြ န်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြ င်သံ ကေ ား 

ရဒါက်တာဝါဝါရမာင် ညှေန်ကေ ားရေးမှူးချုပ် ဗဟိစုာေင်းအင်းအဖွဲ့၊စမီံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြ ီးဌာန 

ရဒါ်ခင်မာရအး ဒုတိျညှေန်ကေ ားရေးမှူးချုပ် ။ 

ရဒါက်တာရအးရအးမွန် ညှေန်ကေ ားရေးမှူး ။ 

လှေတရ်တာ်ကိျု်စားလှျ်များ 

ရဒါ်ရေှေရေှေစိန်လတ် လှေတရ်တာ်ကိျု်စားလှျ် အမျို းသားလှေတ်ရတာ် (အထက်လှေတ်ရတာ်) 

ရနာ်လှလှစိးု လှေတရ်တာ်ကိျု်စားလှျ် အမျို းသားလှေတ်ရတာ် 

အေပ်ဖက်နှင်ရ့ဒသခံအစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ အစည်းများ 

ရဒါ်ပနစ်ီထွန်းသိန်း ဒါရိကု်တာ ရဒသခံေင်းမြ စ်စင်တာ 

ရဒါ်ဂျူလီျာမာေစ် အရထွရထွအတွင်းရေးမှူး ဗမာအ့မျို းသမီးသမဂ္ဂ 

 

ရဒါ်စနိာသန့်  ဒါရိကု်တာ လူမှုရေး၊စီးပွားရေးနှင်က့ျား/မရေးောသုရတသနအဖွဲ့  (နှင့်အမျို းသမီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ေှားမှု) 

ရဒါ်ရမစံပျ်ဖြ ူ ဒါရိကု်တာ ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်် 

Cate Buchanan  ငြ ိမ်းချမ်းရေးရဖာ်ရဆာင်မှုအကြ ီးတန်းအကြ ံရပး  ငြ ိမ်း (Shalom) ရဖာင်ရဒးေှင်း 

Gerry Fox အဖွဲ့ ရခါင်းရဆာင် ပျို းပင် 

ရဒါ်စုစုငျ် ရစာင့်ကေ ည်ရ့လ့လာရေးမနရ်နဂျာ ပျို းပင် 

အလှူေှင်အဖွဲ့အစည်းများ 

Annabelle Regal အစီအစဉ်မန်ရနဂျာ - 

အေပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်း၊အစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ များ 

 မြ န်မာနိုင်ငံဆိုင်ောဥရောပသမဂ္ဂကိုျ်စားလှျ်အဖွဲ့ 

Ben Powis  လူမှုရေးဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်ရေးအကြ ံရပး DFID 

Melanie Littlejohn ပထမအတွင်းဝန်  သေ စရတေ းလျသံရုံး 

စိုင်းရအာင်ရကျာ်မြ င့် အကြ ီးတန်းစီမံချက်အောေှိ  သေ စရတေ းလျသံရုံး 
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Nora E. Pinzon ဒုတိျစီမံချက်အောေှိ USAID 

ရဒါ်ြမင့်မြ င့်ကေ ူ စီမံချက်ဖွံ့ဖြ ိုးရေးကျွမး်ကျင်ပညာေှင် USAID 

Silja Rajander ရကာင်စစ်ဝန် ဖင်လန်နိုင်ငံသံရုံး 

Tomas Lundström ရကာင်စစ်ဝန် ဆွီဒင်နိငု်ငံသံရုးံ 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ောအစိးုေမဟုတ်ရသာအဖွဲ့ အစည်းများ 

Elizabeth 

Armstrong 

ညှေန်ကေ ားရေးမှူး  ငြ ိမ်းချမ်းရေးအရထာက်အကူပြ ုေန်ပုံရငွအဖွဲ့ 

Birke Herzbruch ဌာရနကိုျ်စားလှျ် Trocaire 

Stav Zotalis ဌာရနကိုျ်စားလှျ် Care International Myanmar 

ရဒါ်နီလာထွန်း အမျို းသားအဆင်က့ျား/မရေးောအကြ ံရပး Care International Myanmar 

Kim Ninh ဌာရနကိုျ်စားလှျ် အာေှရဖာင်ရဒးေငှ်း 

Jasmine Burnley အသိပညာရပးနှင့်ဆက်သွျ်ရေးညှေန်ကေ ားရေးမှူး Oxfam 

ပိုးအိဖြ ူ ကျား/မရေးောမူဝါဒအကြ ံရပး Oxfam 

ကုလသမဂ္ဂ 

Janet Jackson ဌာရနကိုျ်စားလှျ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖဲွ့ 

Jean D’Cunha အဖွဲ့ ရခါင်းရဆာင် ကုလသမဂ္ဂကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျို းသမီးစွမ်းပကားမြ င့်မာရေးအဖွဲ့ 

Kaori Ishikawa ဒုတိျဌာရနကိုျ်စားလှျ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖဲွ့ 

ဆိုင်းရအာင်စိန်မြ င့် အမျို းသားအဆင်အ့ောေှိ (ကျား/မရေးော) ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုရံငွအဖဲွ့ 

Jane Davies ပညာရေးကျွမး်ကျင်ပညာေှင် (မူဝါဒ) ကုလသမဂ္ဂကရလးများေန်ပုရံငွအဖွဲ့  
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