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အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ)  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ)  ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသက့ဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားျခားနားဆုံးႏုိင္ငံ 
တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႀကီးစုိးေသာ ဗဟုိအစုိးရမွ "ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး" (Burmanisation) မူဝါဒစြဲကုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ကာ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားအေပၚ ဖိႏိွပ္ထားၿပီး တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား 
"ဒုတိယတန္းစား ႏုိင္ငံသားမ်ား"အျဖစ္ ဆက္ဆံေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ယုံၾကည္လ်က္ရိွသည္။ 
ဤသုိ႔လူနည္းစုလူမ်ဳိးစု ပုံစံမ်ားအၾကား ႐ႈပ္ေထြးမႈရိွေနခ်ိန္တြင္ ခြဲျခားခံရမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ အျခားေသာ 
လူအုပ္စုမ်ားလည္း ေျမာက္မ်ားစြာရိွေနပါသည္။ ၎အုပ္စုမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ပုံေဖာ္သည့္ျဖစ္စဥ္ 
အတြင္း ၎တုိ႔ထံမွ အသံမ်ားအား ၾကားသိႏုိင္ေစမည့္ ျပယုဂ္မရိွျခင္းႏွင့္ ပုိမုိၾသဇာသက္ေရာက္သည့္ အင္အားမ်ားကုိ ခံႏုိင္ရည္ 
အား မရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း မ်ားျပားလာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈအက်ဳိးဆက္မ်ား၏ဒဏ္ကုိ ခံၾကရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏     
ေျပာင္းလဲေရး အရိွန္အဟုန္ေနာက္တြင္ ထုိသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္က်ရာက္လြယ္အုပ္စုမ်ား က်န္ရစ္ေနခ့ဲပါသည္။ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ထုိသုိ႔ေသာအုပ္စုမ်ားအေပၚ ျပႆနာမ်ား ပုိမုိဆုိးရြားလာေစျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရိွႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ မည္သည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစ ဘက္လုိက္မႈကုိအေျခမခံသည့္ အက်ဳိးဆက္သာျဖစ္ေစျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ၎အေမ့ေလ်ာ့ခံ အုပ္စုမ်ားအတြက္ တူညီေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွေစမည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားျဖစ္ေစျခင္း၊ လုိအပ္ေသာ  
အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြရ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပ့ံပုိးေပးမည့္ လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳ ပ္ႏံွျခင္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ တူညီေသာ အခြင့္အလမ္းရရိွေစျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

လူနည္းစုဘာသာဝင္မ်ား

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္မ်ား (အစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ား)

 ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ (၃၄) ႏွင့္ (၃၅၄) တုိ႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚ ယူဆခြင့္၊ ဘာသာအယူ 
ကုိးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာခြင့္မ်ားအား ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္အခ်ဳိ႕ ရိွေနပါေသးသည္။ 
လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားေရးတုိ႔အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအား 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အပုိဒ္ (၃၅၄)ေအာက္တြင္မူ "အမ်ားျပည္သူ၏ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ"အတြက္ဟူသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းပါရိွျခင္းသည္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ကာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏုိင္ၿပီး အကာ 
အကြယ္ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပန္လည္ ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ လြယ္ကူေစပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေနရာေဒသမ်ားစြာတြင္ေနထုိင္ၾကသည့္ မူဆလင္မ်ားသည္ လူဦးေရ၏ လူနည္းစုတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ မတ္လ-ဧၿပီလ သန္းေခါင္စာရင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားမရိွသည့္အတြက္ ပုိမုိတိက်မႈရိွသည့္ ခန္႔မွန္းေျခရရိွရန္ ခက္ခဲ 
ပါသည္။ ၎ကိစၥရပ္သည္ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလြန္အထိမခံသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး 
ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္သူမ်ားအေနႏွင့္ မူဆလင္လူထု တုိးပြားမ်ားျပားလာမည္ကုိ ေၾကာက္႐ြ႕ံလ်က္ရိွပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ 
ေရးသည္ အရွင္းလင္းဆုံးအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာသာမက မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား 
ျပန္႔ပြားလ်က္ရိွရာ ႏုိင္ငံ၏အျခားေနရာေဒသမ်ားရိွ မူဆလင္မ်ားအားလည္း ဆန္႔က်င္လ်က္ရိွပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ 
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အတုိင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္မ်ားအၾကား လူထုတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ဇြန္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ 
အတြင္း၌ ျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ပြားခ့ဲမႈေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူေပါင္း ၁၄၃,ဝဝဝ-ခန္႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခ့ဲရၿပီး 
ယာယီစခန္း (Camps) မ်ားတြင္ အလြန္ဆုိးရြားေသာ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရၿပီး အမ်ားစုမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ျပန္႔ႏံွ႔သြားခ့ဲၿပီး အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏အလည္၌တည္ရိွသည့္ မိတီၳလာတြင္ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ 
မတ္လအတြင္း လူေပါင္း (၄ဝ) ေက်ာ္ ေသဆုံးခ့ဲရပါသည္။ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ 
ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံ၍ လူထုတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲရာ လူေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာ 
ဒဏ္ရာရရိွခ့ဲၾကပါသည္။ ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း အနည္းဆုံးလူ (၂)ဦး ေသဆုံးမႈရိွခ့ဲၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း တင္းၾကပ္သည့္ 
ညမထြက္ရအမိန္႔  ထုတ္ျပန္ခ့ဲရပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အခ်ဳိ႕ေသာဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ားမွ (ဘုန္းႀကီးမ်ားမွ) "၉၆၉" လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခ့ဲၾကၿပီး 
မူဆလင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ေနေၾကာင္း အစရိွသျဖင့္ ေဟာေျပာလ်က္ရိွပါသည္။ "၉၆၉" လႈပ္ရွားမႈမ်ားအရ  
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား မူဆလင္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ေရွာင္ရွားရန္ တြန္းအားေပးၿပီးလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ 
ေထာက္ခံမႈအခ်ဳိ႕လည္း ရရိွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဖာ္ျပပါအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာကုိ "ကာကြယ္ရန္" အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး အစုိးရအားေတာင္းဆုိခ့ဲၾကၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္ထိ အဆုိျပဳလႊာေလးခုအား 
တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎အဆုိျပဳလႊာေလးခုမွာ - ဗုဒၶဘာသာမွ အျခားဘာသာသုိ႔ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ဘာသာျခားႏွင့္ လက္ထပ္ 
ထိမ္းျမားျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ အိမ္ေထာင္စု၏ မိသားစုဝင္ဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားစြာထားရိွျခင္းတုိ႔ကုိ ကန္႔သတ္ 
ထားပါသည္။ ၎တုိ႔ထဲမွ အနည္းဆုံးတစ္ခု ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒမွာ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္၍ လက္ရိွတြင္ 
လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအရ ဘာသာတစ္ခုမွ အျခားဘာသာသုိ႔ 
ကူးေျပာင္းလုိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ရယူရန္လုိအပ္ပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္ႏွင့္ "ဘာသာကူးေျပာင္းမႈလက္မွတ္" ထုတ္ 
ေပးရန္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အျခားေသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား

 အျခားေသာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားရိွသည့္ သူမ်ားသည္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ေဘးဖယ္ခ်န္ရစ္ခံရျခင္းမ်ား ႀကံဳ 
ေတြ႔ရပါသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား နည္းပါးေသာ္လည္း ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးစုအမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီလူမ်ဳိးစု အနည္းငယ္သည္လည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အျခား 
ေသာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ အနည္းစုႏွင့္အတူ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားသည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစုိးရဝန္ထမ္းအဆင့္ႏွင့္ 
စစ္တပ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား တုိးျမႇင့္ခံထားရျခင္းမရိွပါ။ လူမ်ဳိးစုလူနည္းစု ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ဝတ္ျပဳရန္ 
ေနရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းအပါအဝင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးပြဲမ်ား 
က်င္းပရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
လြဲမွားစြာ ျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 
ေဒသမ်ား၌ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားမွ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားက့ဲသုိ႔ မျပင္းထန္ေသာ္လည္း ဗမာ/
ကျပား ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အခမ္းအနားမ်ားျပဳ
လုပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ခံရမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။

ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနေသာလူမ်ား

 ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလာခ့ဲေသာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္းသိန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾက 
ရၿပီး အျခားသူမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ေဘးဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ 
ကုိယ္စားလွယ္႐ုံး (UNHCR) မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူေပါင္း ၄၉ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေနၾကေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔မွ 
အမ်ားစုမွာ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ၂၃ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ေတာင္ဘက္ပုိင္း၌ ဆက္လက္ေနထုိင္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ေဘးဒုကၡသည္ ၁၂၈,ဝဝဝ ခန္႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏နယ္စပ္အနီး ထုိင္းႏုိင္ငံ 
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အတြင္းရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထုုိင္လ်က္ရိွပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း လူထုအတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူေပါင္း ၁၄၃,ဝဝဝ ခန္႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခ့ဲရၿပီး အမ်ားစုျဖစ္သည့္ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
မ်ားမွာ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ စခန္းမ်ား၌ (IDP Camps) ေနထုိင္လ်က္ရိွပါသည္။

 ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ အတင္းအဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အဓမၼေစခုိင္းျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ဳိဳးေဖာက္ခံရရန္ အႏၲရာယ္ရိွေသာအေျခအေနတြင္ ရိွေနၾကပါသည္။ စားနပ္ရိကၡာမဖူလုံမႈႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပင္ မရရိွၾကပါ။ ရခုိင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားရိွ ဒုကၡသည္စခန္း 
မ်ား၏ အေျခအေနမွ အလြန္ပင္ႏြမ္းပါးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ မူလပုိင္ဆုိင္ခ့ဲသည့္ ေျမေနရာ 
မ်ား လက္လြတ္ဆုံး႐ံႈးရန္အႏၲရာယ္လည္း ရိွေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔၏ ေနရာမ်ား၌ အျခားသူမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ 
ေနထုိင္ေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရႏွင့္ လက္ႏုိင္ကုိင္လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔မ်ားမွ အမ်ဳိးသားအဆင့္ (တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္း 
အတာအရ) အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွႏုိင္မည္ဆုိပါက၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ ေနရပ္ေဒသမ်ား၌ ျပန္လည္ေနထုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အေျခအေနထိ ေရာက္ရိွသည့္တုိင္ 
၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမေနရာမ်ားကုိ အျခားသူမ်ားမွ ပုိင္ဆုိင္သည္ဟုဆုိကာ ေတာင္းယူျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ျမႇဳ ပ္ႏံွ 
က်န္ရိွေနျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွေနပါေသးသည္ (ေျမယာအေၾကာင္း အခန္း-၄.၃ တြင္ၾကည့္ပါ)။

ေျမယာမဲ့မ်ား

ေျမယာမ့ဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အတုိခ်ဳံးသိရိွႏုိင္ရန္ ေျမယာအပုိင္း (အခန္း ၄.၃-က) ကုိၾကည့္ပါ။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ပုိမုိခံစားရဖြယ္ရိွၿပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာလွ်င္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရန္အခြင့္အလမ္း ပုိမုိနည္းပါးၿပီး လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ 
လည္း တန္းတူေနရာမရရိွျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေပးထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား နည္းပါးျခင္းႏွင့္ 
စာတတ္ေျမာက္မႈ နည္းပါးေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈမရိွစြာပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အေပၚ ပုိမုိအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ မၾကာခဏပင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး 
ထုတစ္ခုလုံးအေနႏွင့္ ပညာတတ္ေျမာက္သူနည္းပါးၿပီး စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းလည္း က်ဆင္းေစပါသည္။ အလြန္ေဝးလံသည့္ 
ေတာင္ေပၚနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြင္း စာမတတ္ေျမာက္သူဦးေရမွာ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ယူႏုိင္
မည့္အခြင့္အလမ္းမရိွပါက အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္အတြင္း အလုပ္အကုိင္မရရိွႏုိင္ဘဲ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ 
အလုပ္အကုိင္မ်ားသာ ရရိွျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရႏုိင္ေျခ ပုိမုိျမင့္မားျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအား ဆန္႔က်င္သည့္ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္း႐ွင္း (the UN 
Convention against All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) အား ၁၉၉၇-ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ သေဘာတူ 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားပါသည္။ ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မွ်တမႈရိွေရးအတြက္ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ 
ထိေရာက္မႈရိွေသာ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ (၃၅ဝ) တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ "တူညီသည့္ အလုပ္အေပၚ" အမ်ဳိးသားမ်ား ရရိွသက့ဲသုိ႔ "တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လစာႏႈန္းထားမ်ား" ရရိွႏုိင္မည့္အခြင့္အေရးကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "တူညီသည့္ အလုပ္အေပၚ" ဟု သုံးႏႈန္းျခင္းသည္ CEDAW 
တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ တူညီသည့္အလုပ္တန္ဖုိးအတြက္ တူညီစြာေပးရမည္ဟူေသာ အႏွစ္သာရကုိ ရမည္မဟုတ္ေပ။ လက္ေတြ႔ 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ တူညီေသာ အလုပ္တန္ဖုိးအတြက္ တူညီသည့္အဖုိးအခ မရရိွၾကေခ်။ ဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးအၾကား တန္းတူျဖစ္ေစေရး ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း က်င့္သုံးမႈအားနည္းပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အတြင္း အမ်ဳိး 
သမီးကုိယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးၿပီး ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ အမ်ဳိးသားမ်ားမွသာ အမ်ားစု ေနရာရရိွၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၁ဝ 
ႏွစ္တာ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ အစုိးရမွ ခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ အစုိးရအား က်ား/မက႑ အေျခအေန 
သုံးသပ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပ့ံပုိးေပးထားၿပီး ထုိသုံးသပ္မႈမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနအေပၚ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူႏုိင္ရန္ ထပ္မံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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 အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မီးဖြားခြင့္ကုိ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရးအက္ဥပေဒအရ မီးမဖြားမီ ေျခာက္ပတ္ႏွင့္ ခန္႔မွန္း 
ကေလးေမြးဖြားရက္ေနာက္ ရွစ္ပတ္ေပးထားၿပီး ထုိခြင့္ရက္ကုိရရိွရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ မီးဖြားမည့္ေန႔မတုိင္မီ ၅၂-ပတ္ 
အတြင္းတြင္ လူမႈေရးအာမခံစနစ္ (social insurance system) သုိ႔ ၂၆-ပတ္ကုိ ထည့္ဝင္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအရ တားျမစ္ထားၿပီး ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ၎ကိစၥရပ္သည္ လူသိရွင္ၾကားမျဖစ္လုိေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ျပစ္မႈမ်ားစြာမွာ တုိင္ၾကားမႈအဆင့္ထိ မေရာက္ရိွၾကပါ။

 ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဘာသာျခားႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအေပၚ 
ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပုံစံ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ "ဘာသာေရး 
အေျချပဳ အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီသည္ တုိင္းျပည္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္" ဟု 
ေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဥပေဒမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ခ့ဲၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ လူတစ္ဦး 
ခ်င္းသည္ ၎တုိ႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ (facebook) ႏွင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ အမည္မသိသူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
ခံၾကရပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း ဤဥပေဒကုိ ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကၿပီး ၎ဥပေဒအရ ဗုဒၶဘာသာဝင္ 
တစ္ေယာက္ႏွင့္လက္ထပ္မည့္ အျခားဘာသာဝင္သည္ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ ကူးေျပာင္းရန္လုိအပ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
သည္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သူမ၏ မိဘမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ 
သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားအေနႏွင့္မူ ထုိသုိ႔ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား မလုိအပ္ပါ။

ကေလးသူငယ္မ်ား

 ျမန္မာအစုိးရမွ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (the Convention on the Rights of the Child – 
CRC) ကုိ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ၎ကြန္ဗင္း႐ွင္း၏ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေရာင္းဝယ္မႈျပဳျခင္း၊ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအား လိင္ကၽြန္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လိင္အသားေပးပုံမ်ား ဖန္တီးျခင္းဆုိင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ 
ပ႐ုိတုိေကာ (optional protocol) အား ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ 
(ILO) ၏ အဆုိးဆုံးေသာ ကေလးလုပ္သားပုံစံမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္း (၁၈၂) အား ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း 
အသီးသီး သေဘာတူညီမႈ ျပဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္မူ ျမန္မာ့ဥပေဒသည္ ကေလး 
သူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္း (CRC) ႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရိွေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ 
တြင္ ျပဌာန္းထားသည္မွာ အသက္ ၁၆-ႏွစ္မွ ၁၈-ႏွစ္အတြင္း ကေလးသူငယ္အား လူငယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ရာဇဝတ္မႈ 
ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္မည့္ အငယ္ဆုံးအသက္အ႐ြယ္အား ၇-ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အစုိးရအေနႏွင့္ ထုိအခ်က္မ်ားအား 
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္း (CRC) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္ 
လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳလုပ္ရေသးေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံတင္ျပထားပါသည္။

 ကေလးလုပ္သားျပႆနာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရိွ က႑ေပါင္းစုံ၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရိွေနၿပီး ထင္သာျမင္သာလည္း 
ရိွေနပါသည္ (အလုပ္သမားက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း-၄.၄ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လမ္းေပၚတြင္၊ ဘတ္စ္ 
ကားေပၚႏွင့္ ဘူတာ႐ုံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား အေျမာက္အမ်ား လည္ပတ္လ်က္ရိွသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေတာင္းရမ္းစား 
ေသာက္သူမ်ားအျဖစ္လည္း လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွေနပါသည္။ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္အရ (survey) ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ သုံးပုံ 
တစ္ပုံသည္ လမ္းေပၚေစ်းသည္မ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ အစုိးရအေနႏွင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး 
ႏွင့္ အဆုိးဆုံးေသာ ကေလးလုပ္သားပုံစံမ်ား အဆုံးသတ္ေရးတုိ႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO)ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္ရံပုံေငြ (UNICEFF) တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည့္ အငယ္ဆုံး 
အသက္အ႐ြယ္ကုိ ၁၃-ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၎သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းအရ ေပါ့ပါးေသာအလုပ္မ်ားကုိ 
လုပ္ကုိင္ရန္သာ အက်ဳံးဝင္ေသာ္လည္း အသက္ ၁၅-ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးသည္ လူႀကီးတစ္ဦးက့ဲသုိ႔ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟူေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွပါ။ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ အသက္ ၁၄-ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇-
ႏွစ္ၾကားကုိ လူငယ္ဟုသတ္မွတ္ထားၿပီး "ေပါ့ပါးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား" ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
"ေပါ့ပါးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား"ကုိမူ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ စီးပြားေရး 
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အရ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံၾကသူမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ၎တုိ႔ လုပ္အားမည္မွ်ပင္ စုိက္ထုတ္သည္ျဖစ္ေစ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ လုပ္ခအနည္းငယ္သာ 
ေပးေလ့ ရိွပါသည္။

 အသက္ ၁၈-ႏွစ္ေအာက္ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္အျပင္ အစုိးရက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္ 
သမားအဖြဲ႔ (ILO) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ထုိသုိ႔ေသာတပ္သားစုေဆာင္းျခင္း ပေပ်ာက္ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့စစ္တပ္ 
ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ကေလးတပ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနဆဲပင္ 
ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားသည္လူမ်ဳိးစု
ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ဆုိးရြားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္လ်က္ရိွပါသည္။ လူဦးေရ ေသာင္းဂဏန္းခန္႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေနၾက 
ရၿပီး အမ်ားစုမွာ ဆုိးရြားေသာအေျခအေနတြင္ ေနထုိင္ၾကရပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပညာေရးႏွင့္ ေဝးကြာလာ 
ၿပီး မိသားစုဘဝမ်ား ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ကာ လူကုန္ကူးခံရမႈအပါအဝင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ရိွေန 
ပါသည္။

 ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အခမ့ဲအေျခခံပညာေရးႏွင့္ အခမ့ဲက်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈပ့ံပုိးရန္ ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိထားပါသည္။ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုသည္ မူလတန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္ၾကေသာ္လည္း 
အေျခခံပညာ မူလတန္းၿပီးေျမာက္မႈမွာ ၅၄-ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရိွပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၅၈-ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အလယ္တန္း 
ေက်ာင္း တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈမရိွေသာ စီးပြားေရးအေျခအေန 
မ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းထြက္ၾကရၿပီး ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္ေငြအတြက္ ကူညီႏုိင္ရန္ အခေၾကးေငြနည္းပါး 
ေသာအလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား

 ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ၏ မသန္စြမ္းဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (UN Convention on Disabil-
ities) အား သေဘာတူလုိက္နာခ့ဲပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အဓိကတာဝန္ရိွသည့္ အစုိးရဌာနမွာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန 
(လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန) ျဖစ္ပါသည္။  မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပး 
ေရးႏွင့္ ၎တုိ႔အေရးအတြက္ အဆုိျပဳေျပာဆုိေပးရန္ ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါအဝင္ ေျမာက္ 
မ်ားစြာေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ျမန္မာ့အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရိွပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ 
ခ့ဲေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္အရ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနၾကရၿပီး ၎တုိ႔ေနထုိင္ရာ လူထုအတြင္း၊ မိသားစု 
အတြင္းႏွင့္ လူမႈနယ္ပယ္တစ္ခုလုံးတြင္ ဖယ္ၾကဥ္ခံၾကရေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ 
ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားကုိ ပုိမုိခံစားေနၾကရပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးမရိွဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ေလ့လာမႈ 
တစ္ခု၌ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ၅ဝ-ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မည္သည့္ပညာေရးမွ ရရိွျခင္းမရိွေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ အဆုိပါ ေလ့လာ 
ခ်က္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ၈၅-ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိလည္း ဆက္လက္တင္ျပထားပါသည္။ မသန္စြမ္း 
သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား အလြန္နည္းပါးစြာသာရိွေနၿပီး ရံပုံေငြပံံ့ပုိးမႈျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းလုိအပ္ခ်က္မွာ မ်ားစြာလုိအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ မသန္စြမ္းဆုိင္ရာ 
ဥပေဒတစ္ရပ္အား မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အဆုိျပဳေျပာဆုိေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတုိ႔မွ အၾကမ္းေရး 
ဆြဲၿပီး ယခုအခါ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသုိ႔ ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ ၎ဥပေဒအား ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳ 
လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ (အလုပ္သမားက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း-၄.၄ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)။

လိင္တူစိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ လိင္မႈဘဝကူးေျပာင္းထားသူမ်ား

(Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered (LGBT) People)

 ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္မွ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇-အရ "ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ကာမစပ္ယွက္မႈ 
မွန္သမွ်" မည္သည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ဳိးမဆုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ အဆုိပါပုဒ္မအား လိင္တူခ်င္း 
ခ်စ္ခင္စုံမက္ျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ LGBT Rights Network မွ ၎ပုဒ္မအား 
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ဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲၾကပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဌာန၏ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးအစီရင္ခံစာတြင္ LGBT မ်ားသည္ ရာထူးတုိးျမႇင့္ခံရမႈ မရိွျခင္းႏွင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းအပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခား 
ဆက္ဆံခံေနၾကရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာေနထုိင္ေသာ Gay မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း 
မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရိွေနေၾကာင္းႏွင့္ လူထု၏ကူညီပ့ံပုိးမႈမရိွေၾကင္း လူ႔အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ အစီရင္ခံ 
တင္ျပထားပါသည္။ (အလုပ္သမား က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း-၄.၄ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)။

(ခ) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

စီးပြားေရးအရဦးေဆာင္မႈ

 � ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား။     ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လူမႈေရးရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားသည္ 
တူညီသည့္ ပုံစံတစ္ခုအတြင္း ရိွမေနေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားမွာ (အထူးသျဖင့္ မူဆလင္ 
ဘာသာဝင္္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍) ပုိမုိ၍ အျမစ္တြယ္ခုိင္မာလာၿပီး သိသာထင္ရွားလာပါသည္။ မၾကာေသးမီက ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေနာက္တြင္ ပုိမုိသိသာထင္ရွားလာၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာသုိ႔ ဦးတည္လ်က္ရိွေနပါသည္။ လတ္ 
တေလာျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ လူထုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ အစုိးရ၏ထိေရာက္မႈမရိွသည့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ 
မ်ားအတြက္ ယာယီစခန္းမ်ား၏ အလြန္ဆုိးရြားေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားရိွခ့ဲၿပီး ၎အေျခအေန 
မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ တာဝန္ယူေျဖ႐ွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ လူထုအတြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားမွ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္မႈမ်ား 
အေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ခုခ်င္းျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ 
ေထာက္ျပေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။

 � တူညီေသာအခြင့္အလမ္းျဖစ္ေစမည့္ ပုံစံသတ္မွတ္ျခင္း။ ။ ရွည္ၾကာအျမစ္တြယ္ေနေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရိွေနေသာ သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ က်ယ္ 
ျပန္႔စြာလက္ခံႏုိင္မည့္ မွ်ေျခတစ္ခုအတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ အလ်င္အျမန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ 
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ မိန္႔ခြန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး - "ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရိွေသာ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္" ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး 
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သမၼတ႐ုံးမွ မၾကာခဏေဆာ္ၾသျခင္းက့ဲသုိ႔ ဥပေဒေရးရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အသြင္သ႑န္ 
တူသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ တူညီေသာအခြင့္အလမ္း 
ႏွင့္ တူညီေသာရပုိင္ခြင့္မ်ား ပ့ံပုိးေပးျခင္းပုံစံျဖင့္လည္း စတင္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၏ ေျပာင္းလဲမႈတန္ဖုိး ကြင္းဆက္အတြင္း မည္သည့္အရြယ္အစားလုပ္ငန္းတြင္မဆုိ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ 
အေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဦးေဆာင္သူမ်ား၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ထင္သာျမင္သာ 
ရိွသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဖန္တီးေပး႐ုံမက အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ ခြဲျခားဖယ္က်ဥ္ခံရဖြယ္ 
ရိွသည့္ လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ တူညီေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေစျခင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါသည္္။

စီမံကိန္းမ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 � ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။    ။ ခြဲျခားဖယ္ၾကဥ္ခံရဖြယ္ရိွသည့္ လူအုပ္စုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ
ရိွႏုိင္မည့္ စီမံကိန္း၏အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ ပထမဆုံးအဆင့္မွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္လူထု 
အတြင္းတြင္ မည္သည့္လူအုပ္စုမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူမႈ 
ေရးသိပၸပံညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳ လ္မ်ားပါဝင္ရန္ လုိအပ္ႏုိင္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏုိင္ 
မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ရွာေဖြႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိရွလြယ္လူပုဂၢိဳ လ္၊ သုိ႔မဟုတ္ လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးႏုိင္
မည့္နည္းလမ္းမ်ား လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးရာ၌ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သီးျခားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းရာ၌ ယခင္ 
ကတည္းက သီးသန္႔ေဆာင္႐ြက္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားရိွေနၿပီး အျခားေသာလူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးရာ၌လည္း 
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ထုိသုိ႔ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာေနပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသက့ဲသုိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
လူအုပ္စုတစ္ခုမွ အျခားလူအုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းျခင္းအေပၚ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ႏုိင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိ 
ေသာ္ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ထုိလူအုပ္စု၏ တရားဝင္တည္ရိွျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားအား 
လက္ခံမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွာလည္း ဘက္လုိက္မႈမကင္းပါ။ ထုိသုိ႔ 
ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သိမ္ေမြ႔စြာကုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္လုိအပ္ၿပီး ေဒသ၏ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အေသးစိတ္ နားလည္မႈ 
လည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

 � ကြဲျပားျခားနားသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား။ ။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ 
သက္ေရာက္မႈအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအေပၚ မည္၍မည္မွ် အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္ 
ကို ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အဆိုျပဳစီမံကိန္း၏ ဆိုးဝါးသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ 
မည္သူက ပိုမိုထိခိုက္ခံစားရဖြယ္ရွိသည္ကို နားလည္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ က႑ 
အလိုက္ သတ္မွတ္ေကာက္ယူထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား 
အား ေဖာ္ထုတ္၊ ရွာေဖြ၊ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား၊ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား 
အား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္၊ ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အတြက္ ျပန္လည္ကုစားေပးႏိုင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ရပ္႐ြာလူထု 
ႏွင့္အတူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရာ၌ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား ေဖာ္ 
ထုတ္ႏိုင္မည့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္ 
ပါသည္။ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ လူအုပ္စုမ်ားအေနႏွင့္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ စီမံကိန္း၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားခြင့္ရသင့္ၿပီး ထိုသို႔ရရွိႏိုင္ရန္လည္း ကြဲျပားျခားနားေသာ အက်ဳိးအျမတ္မွ်ေဝခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းေပးသည့္အခါ အႏၲရာယ္က် 
ေရာက္လြယ္လူအုပ္စုမ်ားအေနႏွင့္ စီမံကိန္းမွအလုပ္တစ္ခုအတြက္ လိုအပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိမေနႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားလႊမ္း 
မိုးသူ အုပ္စုမ်ားမွ ခြဲျခားဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားအား ခံရႏုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုအလိုက္ အထူးျပဳအ 
စီအစဥ္မ်ား၊ သိုု႔မဟုတ္ သီးျခားသင္တန္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္
သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ၊ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုအလိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
အေပၚ၌လည္း က႑အလိုက္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

အလုပ္သမား

 အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအတြက္ 
အခန္း (၄.၄) တြင္ၾကည့္ပါ။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား

 � ကေလးသူငယ္မ်ား။ ။ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြး
ေျပာဆုိရာ၌ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာခဏႏွင့္ အၿမဲလုိလုိပင္ တစ္သီးတစ္သန္႔ ပါဝင္ေလ့ရိွပါသည္။ သယံဇာတ 
တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအေနႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကေလးမ်ား၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏုိင္မႈတြင္ ရင့္က်က္မႈ မရိွေသးေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အ႐ြယ္အစား၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ လုိအပ္ေနေသာ 
ခႏၶာကုိယ္၊ ဇီဝေလာင္ကၽြမ္းမႈႏႈန္း၊ သဘာဝအေလ်ာက္ သိစိတ္ျပင္းျပမႈႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွ 
ေနသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားထက္ပုိမုိ၍ ပတ္ဝန္းက်င္၏အႏၲရာယ္ကုိ 
ပုိမုိခံရႏုိင္ဖြယ္ရိွေနပါသည္။ ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွာ မၾကာခဏ ခ်န္ရစ္ခံရၿပီး 
၎တုိ႔၏ အနာဂတ္ကာလတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွလာမည့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚ ၎တုိ႔၏ 
အျမင္မ်ားေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ရေလ့မရိွၾကပါ။ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအတြင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္႐ြာလူထုအတြင္းမွ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ေဆြးေႏြး 
ညႇႏိိႈင္းမႈမ်ားအတြင္းႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရယူႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးဦးေဆာင္အိမ္ေထာင္စုမ်ား 
အေပၚ လႊမ္းမုိးေျပာဆုိေဆာင္႐ြက္ေလ့ ရိွပါသည္။ အခေၾကးေငြျဖင့္မဟုတ္ေသာ ပုဂၢလိကဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကေလး 
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သူငယ္အားေစခုိင္းျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားအား႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ာအား ဟန္႔တားမႈမ်ားက့ဲသုိ႔ ကေလး 
အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အထူးၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ  လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းအား ခ်မွတ္ေပးရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခရိွေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ နားလည္မႈရယူျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ကေလးမ်ားပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာလည္း ရိွေနပါသည္။

 � အမ်ဳိးသမီးမ်ား။  ။ အမ်ဳိးသားအလုပ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ (အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသား အမ်ဳိးသား 
လုပ္သားမ်ား) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္မႈဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈအေပၚ ရပ္႐ြာထူထုမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိရာ၌ စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားအတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္တစ္ေလွ်ာက္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေျပာဆုိျခင္း 
မရိွခ့ဲပါ။ ၎သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ၍မရေသာ အရာကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရိွေနပါသည္။ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအေပၚအပါအဝင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈမ်ားသည္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေနၿပီး အမ်ဳိးသားအေျမာက္အမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွကာ ရွာေဖြေရးႏွင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
အဆင့္မ်ားအတြင္း အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ပြားသည့္ ကာလမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအတြင္း က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈမ်ား 
အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လိင္မႈဆုိင္ရာထိေတြ႔မႈ မျပဳလုပ္ရန္တားျမစ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ လုပ္သားမ်ားအတြင္း အသိ 
ပညာျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ 
မည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းယႏၲရားမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားသည္ အသုံး 
ဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ အလုပ္အကိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ မွ်တမႈ႐ွိၿပီး 
သင့္တင့္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရရွိခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � က်ား/မအလိုက္ က႑မ်ားခြဲျခားထားသည္မွာ ရွင္းလင္းပါသည္ (ဥပမာ - "ဒီအလုပ္ေတြက အမ်ဳိးသားေတြလုပ္ရမယ့္ 
အလုပ္ျဖစ္လို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြမလုပ္ဘူး"ဟူေသာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ အေတြးအျမင္မ်ား)။ ၎ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေဒသအလုပ္ 
သမားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလြန္ရွားပါးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သယံဇာတ ထူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ 
မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္အကိုင္ေနရာ ရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္နည္းပါးေလ့ရွိၿပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ 
တစ္ဆင့္လည္း သက္ေသျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 � ယဥ္ေက်းမႈအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ လူတစ္ 
ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ား (personal privacy) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္း 
ဖက္ေႏွာင့္ယွက္သည့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ SWIA အဖြဲ႔မွ သတိျပဳမိေစေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ကိစၥရပ္အမ်ားစုမွာ    
ေဒသခံမ်ားထက္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပတ္သက္ၿပီးပါဝင္လာၿပီး ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ ရလဒ္အေနျဖင့္ကုမၸဏီ၏ ႏိုင္ငံ 
ျခားသား ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးအား၎၏ မူလႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ႔ရပါသည္။

 � ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြမေပးႏိုင္ရန္ 
တရားဥပေဒအရ ပိတ္ပင္တားဆီးခ်က္မ်ား မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအေနႏွင့္ 
အမ်ဳိးသား(ခင္ပြန္း)၏အမည္ျဖင့္သာ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရာ၌လည္း မိသားစုအတြင္း အိမ္ေထာင္ 
ဦးစီး(ခင္ပြန္း)ကိုသာ လႊဲေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ မုဆိုးမမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ (တစ္ဦးတည္းျဖစ္သည့္) မိခင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း 
အမ်ဳိးသားအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
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 � အမ်ဳိးသားလုပ္သားမ်ား မ်ားစြာ႐ွိေသာ (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ဳိးသား လုပ္သားမ်ား) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားမရွိပါက စိတ္မလံုၿခံဳမႈ ပိုမိုခံစားရေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ 
ၫႊန္းဆိုခဲ့ပါသည္။

 � ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အရက္ဆိုင္မ်ား သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာမႈကို  
စိုးရိမ္မႈရွိေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာ ရပ္႐ြာလူထုမွ မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ဆိုင္မ်ားတြင္ တစ္ေန႔လံုး အရက္ေသာက္ 
သံုးေနၾကေၾကာင္း သတိျပဳမိၿပီး အထူးသျဖင့္ဆိုင္မ်ား၌ လူငယ္အ႐ြယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အရက္ေသာက္သံုးလာ 
သည္ကို ပိုမိုစိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ ရပ္႐ြာအတြင္းတြင္ လြယ္လင့္တကူရရွိႏိုင္သည့္ အရက္ေသစာမ်ား ေရာက္ရွိလာသည့္ 
အတြက္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈအေသးစားမ်ား မ်ားျပားလာၿပီး လံုၿခံဳေရး အေျခအေန ေလ်ာ့နည္းလာမည္ကို 
စိုးရိမ္လ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- ကေလးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ လံုေလာက္ေသာ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္း 
ရရွိခြင့္၊ ပညာသင္ယူခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ား၌ ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္မ်ား မေတြ႔ရွိခဲ့ပါ။ လုပ္ငန္းေရးရာ 
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး/လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းေရးအေပၚ ေဆာင္႐ြက္ထားမႈမ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ 
မေတြ႔ရွိရပါ။ ကေလးလုပ္သားျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသိ 
အမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာ ေနရာအနီး 
တစ္ဝိုက္ရွိ အရက္ဘားမ်ား၌ ပိုမိုေတြ႔ရေလ့ရွိပါသည္။

 � ေလ့လာခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၌ လုပ္သားမ်ား၏ အသက္ျပည့္/မျပည့္ စစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။

ပညာေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္-  ပညာသင္ယူခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဒသခံရပ္႐ြာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးေနသည္ 
ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေရးျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ေက်ာင္းမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား အၿမဲျပဳလုပ္ေလ့မရွိပါ။

 � အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ဆရာ/
မမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း႐ွိ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ မူလတန္းျပ ဆရာ/မမ်ား ရွားပါးေနၿပီး ေဝးလံေခါင္သီ 
သည့္ အရပ္ေဒသမ်ား၌ အလုပ္မၿမဲသည့္ ျပႆနာမ်ားရွိေနပါသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ ၎အေဆာက္အဦးမ်ားကို အသံုး 
မျပဳဘဲထား႐ွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

 � ႁခြင္းခ်က္တစ္ခုမွအပ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား မေတြ႔ရွိခဲ့ရပါ။

 � မ်ားစြာေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ အလယ္တန္း၊ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး 
ေနခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ကနဦးကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ သင္တန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ေပးပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ

 � ရပ္႐ြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေရးရည္႐ြယ္လ်က္ 
ေဒသရပ္႐ြာမ်ား၌ ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။

 � မ်ားစြာေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အလယ္တန္း၊ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေထာက္ပံ့ 
ေပးေနခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ကနဦးကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ သင္တန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။




