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စုံစမ်းေမးြမန်းမများကုိ ရှင်းလငး်ေြဖကားေပးမည်ြဖစ်သည်။  

ဤအစီရင်ခံစာကို ကလုသမဂအဖွဲ၏ ြပငပ်မှ တညး်ြဖတ်ေပးခ့ဲြခင်းြဖစ်သည။်  
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ေကျးဇူးမတ်ှတမ်းလာ  

ဤအစီရင်ခံစာကို Bengi Yanık İlhan ှင့် Simonetta Zarrilli အပါအဝင ် UNCTAD အဖွဲမ ှ

ြပစုခဲ့ပါသည်။ အစီရင်ခံစာအတွက ် အချက်အလက်များှင့် အ ကံြပချက်များကို Carla Vaca 

Eyzaguirre ှင့် ေဒသိန်းသနိ်းေအာင်တိုမှ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာကို ပညာရှင်များမှ 

ကျယ်ကျယ်ြပန ်ြပန ် သုံးသပ်ေပးခဲ့ကပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံမှ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ စိုကပ်ျ ိးေရး၊ ေမွးြမ ေရးှင့် 

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနေအာကရ်ှိ စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာန၊ ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသာွးလာေရး 

ဝန်ကးီဌာနေအာက်ရှိ ခရီးသွားြမင့်တငမ်ဌာနခွဲတိုအပါအဝင ် အစိုးရဌာနအဖွဲအစည်းများက လည်း 

အ ကံြပချက်များ၊ မှတ်ချကမ်ျား ပံ့ပုိးေပးခ့ဲကပါသည်။ စီးပွားေရးှင့် ကးူသန်းေရာငး် ဝယ်ေရး 

ဝန်ကးီဌာန၊ ြမန်မာကုန်သွယ်မ ြမင့်တငေ်ရးအဖွဲ၏ န်ကားေရးမှးချပ် 

ေဒေနာ်မူတာကေပါကိုလည်း ဝန်ကးီဌာနများမှ ပါဝင်သုံးသပ်ေလ့လာေပးသည့ ် လုပ်ငန်းစဉ် တွင် 

ကူညပ့ံီပိုးေပးခ့ဲမများအတွက ် ေကျးဇူးတငရ်ှိပါသည်။ ေအာကပ်ါပုဂိလ်များကလည်း အ ကံ 

ြပချကမ်ျားှင့် မှတ်ချက်များ ေပး၍ ပံ့ပုိးကူညီေပးခ့ဲကပါသည် - ြမန်မာိုင်င၊ံ ဆွစ်ဇာလန်သံုံး မှ 

ေဒခိုငဇ်ာလွင်၊ ေတာင်ကီးမှ ြမန်မာ - SECO- ကလုသမဂ ကနု်သွယ်ေရးအစုအဖွဲ စီမံကနိ်း 

ညိငး်ေရးမှးများြဖစ်ကေသာ Salesio Zvawada ှင့် ဦးဘုန်းေနထွန်း၊ UNCTAD မ ှ Mariangela 

Linoci၊ Katerina Joklova ှင့် Lorenzo Tosini၊ အြပညြ်ပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မဗဟိုဌာနမှ Emilie 

Dairon ှင့် Nicole Haeusler၊ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ အလုပ်သမား ေရးရာအဖွဲ မှ Joni Simpson ှင့် 

Isaac Cowan-Gore၊ ကုလသမဂစီမံကနိ်းဝန်ေဆာင်မုံးမှ Kara De Kretser ှင့် ေဒြဖကည်ခိုင၊် 

အာရှဖွံဖိးေရးဘဏ်မှ Keiko Nawacka ှင့် Partnership for Change မှ Oscar Haugejorden တို 

ြဖစ်ကပါသည်။ ထိုြပင် Nursel Aydiner-Avsar၊ Caroline Dommen ှင့် Manuela Tortora 

တိုကလည်း မှတ်ချက်များ ေပးခဲ့ကပါသည်။ ထိုမှတ်ချကမ်ျားှင့် အ ကံြပ ချက်များအားလုံးသည် 

အစီရငခ်ံစာ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက ် များစွာ အေထာကအ်ကူြပ ခဲ့ြခငး်ေကာင့် အထူးပင် 

ေကျးဇူးတငရ်ှိေကာငး် မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။  

ဤေလ့လာမကုိ UNCTAD မှ ကုန်သွယ်မ၊ ကျားမေရးရာှင့် ဖွံဖိးမအစီအစဉ ် အကီးအကဲ ြဖစ်သ ူ

Simonetta Zarrilli က ေပါင်းစပ်ညိင်း၍ ကးီကပ်ေပးခဲပ့ါသည်။  

David Einhorn က အဂလိပ်စာ တည်းြဖတ်မကို တာဝန်ယူလုပ်ေဆာငေ်ပးခဲ့ပါသည်။  
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မာတိကာ  
ေကျးဇူးမှတ်တမး်လာ 

မာတိကာ  

အစီရငခ်ံစာ၏ အှစ်ချပ်  

ေနာကခ်ံအေကာငး်အချက်များ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကမာ့ကပေ်ရာဂါ 

ကျားမတန်းတူညီမေရးအတွက် ဥပေဒှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ မေူဘာငမ်ျား 

စီးပွားေရးဘဝ ကနယ်ပယ်အသီးသီးရှိ ကျားမတန်းတူညီမ မရှိမများ 

ြမန်မာိုင်ငရံှိ စိုကပ်ျ ိးေရးှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကများ 

စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကများကား ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ြခင်း 

တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများ 

သွငး်အားစုများ၊ နည်းပညာများှင့် သတင်းအချက်အလက်များ 

အေြခခံအေဆာကအ်အံုများ - သယ်ယူပိုေဆာငေ်ရး၊ လမ်းများ၊ ေရှင့ ်လပ်စစ် ဓာတ်အား 

ေငေွရးေကးေရး 

နိဒါန်း 

၁။ ေနာက်ခံအေကာင်းအချကမ်ျား  

၁.၁။ ေယဘယုျအေြခအေနများ 

၁.၂။ ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ တုိင်းရင်းသားလူမျ ိးစုများ 

၁.၃။ ရှမ်းြပည်နယ်တွငး်ရှိ ပဋိပကများ 

၂။ ြမန်မာိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ကျားမေရးရာ အကျ ိးသက်ေရာက်မ 

၃။ ကျားမတန်းတူညီမေရးှင့် အမျ ိးသမီးများ စွမ်းပကား ြမင့်တငေ်ရး အားေပးသည့် ဥပေဒှင့် 

အဖွဲအစည်းဆုိငရ်ာ မူေဘာင်များ  

၃.၁။ ြမန်မာိုင်ငရံှိ ကျားမတန်းတူညီမမဆိုင်ရာ အပိုငး်ကများ - အကျဉ်းချပ ် ခံငုံတင်ြပချက် 

၃.၂။ ိုင်ငတွံင် ြပာန်းထားေသာ ဥပေဒများ 

၃.၂.၁။ ၂၀၁၃-၂၀၂၂ အမျ ိးသမီးများ ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ အမျ ိးသားအဆင့ ်မဟာဗျဟာ 

စီမံကနိ်း 

၃.၂.၂။ အမျ ိးသမီးစီးပွားေရးစွမ်းေဆာငရ်ည် ြမင့်တငေ်ရး လုပ်ငန်းစီမံချက် 

၃.၂.၃။ ၂၀၁၈-၂၀၃၀ ြမန်မာိုငင်ံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ 

ဖွံဖိးတိုးတကမ်စီမံကိန်း 

၃.၂.၄။ ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် 

၃.၂.၅။ အလုပသ်မားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

၃.၂.၆။ ေချးေငွလက်လှမ်းမီ ရရှိမ 

၃.၂.၇။ ပညာေရး လက်လှမ်းမမီ 

၃.၂.၈။ အမျ ိးသမီးများအေပ အကမး်ဖက်မမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း 
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၄။ ကျားမတန်းတူညီမမရှိမများ၏ အပိုငး်ကအမျ ိးမျ ိးကို ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်း 

၄.၁။ ကျားမေရးရာစံများှင့် ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ 

၄.၂။ အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းထူေထာင်ိုငေ်ရးဆိုငရ်ာ ကန်သတ်ချကမ်ျား 

၄.၃။ အရင်းအြမစ်များှင့် အခွင့်အလမ်းမျာကို လက်လှမး်မီရရှိြခင်း  

၄.၃.၁။ လုပ်သားေဈးကက်ွဆိုငရ်ာ ရလဒ်များ 

၄.၃.၂။ အချနိ်အသုံးြပမပုံစံများ 

၄.၃.၃။ အမျ ိးသမီးများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ပိုငခ်ွင့်အား လက်လှမ်းမီမ 

၄.၃.၄။ အမျ ိးသမီးအဖွဲအစည်းများ 

၄.၄။ စွမ်းေဆာင်ရည်နယ်ပယ်များ  

၄.၄.၁။ စာတတ်ေြမာကမ်ှင့ ်အတွက်အချက်စွမ်းရည ်

၄.၄.၂။ သကေ်မွးမပညာသငတ်န်းများ 

၄.၅။ လုံ ခံေရးဆိုင်ရာ ကိစ 

၅။ ကအလိုက် ဆန်းစစ်ေလ့လာြခငး် - စုိက်ပျ ိးေရးှင့် ခရးီသွားလုပ်ငန်းကများ   

၅.၁။ ြမန်မာိုင်ငံ စိုက်ပျ ိးေရး ဖံွဖိးတိုးတက်မ မဟာဗျဟာ 

၅.၂။ အင်းေလးကန်ေဒသရှ ိစိုကပ်ျ ိးေရးက - ေရးချယ်ထားေသာ တန်ဖိုးကင်ွးဆက်များကုိ 

ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း  

၅.၂.၁။ လက်ဖက် 

၅.၂.၂။ ချငး် 

၅.၂.၃။ ေထာပတ်သးီ 

၅.၂.၄။ ေအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျ ိးထုတ်လုပ်မှင့် စုိက်ပျ ိးေရးအေလ့အကျင့်ေကာငး်များ 

၅.၃။ ခရီးသာွးလုပ်ငန်း 

၅.၃.၁။ ဥပေဒှင့် အဖဲွအစည်းဆိုင်ရာ မူေဘာင် 

၅.၃.၂။ အင်းေလးကန်ေဒသရှိ ခရီးသာွးလုပ်ငန်း 

၅.၄။ စိုကပ်ျ ိေရးှင့် ခရီးသွားလုပင်န်းကများအတွငး်ရှိ လုပ်သားေဈးကက်ွ၏ လကဏာရပ်များ 

၅.၅။ စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကများကား ချတ်ိဆက်မများ 

၅.၆။ စိုကပ်ျ ိးေရးကှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကများတင်ွ အမျ ိးသမီးများ ရင်ဆိုင်ကရသည့် 

ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ အကန်အသတ်များ 

၅.၆.၁။ တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာငမ်များ 

၅.၆.၂။ သင်ွးအားစုများ၊ နည်းပညာများှင့် သတင်းအချက်အလက်များအား လက်လှမ်းမီမ 

၅.၆.၃။ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ - သယ်ယူပိုေဆာငေ်ရး၊ လမ်းများ၊ ေရှင့် လပ်စစ်ဓာတအ်ား 

၅.၆.၄။ ေချးေငွလက်လှမ်းမရီရှိမ 

၆။ သုံးသပ်ချက်များှင့် မူဝါဒဆုိင်ရာ အ ကံြပချက်များ 

ေနာက်ဆက်တွဲစာတမ်း - UNCTAD စစ်တမ်းများ၏ ေနာကခ်ံသတငး်အချကအ်လက်များ  

ရည်န်းကိုးကားချက်များ 
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ေလးေထာင့်ကွက်များစာရင်း 

ေလးေထာင့်ကွက် (၁) - ြမန်မာိုငငံ်၏ အုပ်ချပ်ေရးဖွဲစည်းပုံ 

ေလးေထာင့်ကွက် (၂) အမျ ိးသမီးဦးစီးေသာ အိမ်ေထာငစ်ုများ 

ေလးေထာင့်ကွက် (၃) ြမန်မာုိင်ငံရှိ အမျ ိးသမီးအဖွဲအစည်းများ 

ေလးေထာင့်ကွက် (၄) - အင်းေလးကန်ေဒသရှိ အမျ ိးသမီးများှင့် လူငယ်များအတွက် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ 

ေလးေထာင့်ကွက် (၅) အရည်အေသးွစံချနိ်စံန်းများ ြပည့်မေီရးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ 

ေလးေထာင့်ကွက် (၆) - ေအာင်ြမင်မဇာတ်လမ်းများ 

ေလးေထာင့်ကွက် (၇) ြမန်မာိုငငံ်ရှိ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

 

ပုံများစာရငး် 

ပု ံ(၁) - အငး်ေလးကန်ေဒသှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းြပ ေြမပုံ 

ပု ံ(၂) ကျားမတန်းတူညီမမ၏ အပုိင်းကအမျ ိးမျ ိးတွင် ြမန်မာိုငငံ်မှ ရရှိေသာ ရမှတ်များ  

ပု ံ(၃) - ေယဘုယျကများအလိုက် အလုပ်အကိုင်များ ပါဝငဖဲွ်စည်းေနပုံ 

ပု ံ(၄) - အလုပ်အကိုငအ်ုပ်စုများအလိုက် အလုပ်အကိုငမ်ျား၏ ဖွဲစည်းပံု 

ပု ံ(၅) - အလုပအ်ကိုငအ်ဆင့်အတန်းအလိုက ်အလုပ်အကိုငမ်ျား၏ ဖွဲစည်းပံု 

ပု ံ(၆) - ေကျာင်း/ေကာလိပ် မေနဖူး/မတကဖူ်းေသာ လူဦးေရ (အသက ်၅ှစ-်၂၉ှစ)် အချ ိးအစား 

ပု ံ(၇) - ိုင်ငတွံင်း ေတာင်သမူျားှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များကား ေဈးကွက်ချတ်ိဆက ်

ေဆာင်ရက်မများ 

 

ဇယားများ စာရင်း 

ဇယား (၁) - ကျား-မအလုိက်၊ မိနယ်အလိုက် လုပ်သားအင်အားပါဝင်န်းှင့် အလုပလ်က်မဲ့န်း  

ဇယား (၂) - ကျား-မအလိုက ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် ဝန်ေဆာင်မကခွဲများအတွငး်ရှိ အလုပ်အကိုင် 

အချ ိးအစားများ 

ဇယား (၃) - အဓိကစီးပွားေရးကများအတွင်းရှိ အလုပ်အကိုင်စုစုေပါင်းထဲမှ အမျ ိးသမီးများ 

လုပ်ကိုငေ်သာ အလုပ်အကိုငအ်ချ ိးအစား 

ဇယား (၄) - မိြပ/ေကျးလကေ်နထိုငမ်ှင့် ကျား-မ အလိုက ်အရယ်ေရာက်သူ စာတတ်ေြမာကမ် 

န်း 
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အစီရင်ခံစာ အှစ်ချပ် 
ဤအစီရင်ခံစာတင်ွ ြမန်မာိုငငံ် ရှမ်းြပညန်ယ် အင်းေလးကန်ေဒသရိှ စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းကများအား ကျားမေရးရာေထာင့်မှ ဆန်းစစ်ေလ့လာတင်ြပထားပါသည။် အမျ ိး 

သမးီများသည် ေရးချယေ်လ့လာထားေသာ စိုက်ပျ ိးေရးတန်ဖိုးကွငး်ဆက်သုံးခု (လကဖ်က်၊ 

ေထာပတ်ှင့် ချင်း) ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတိုတွင ် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ၎ငး်တို၏ 

လူမဘဝ သာယာအဆင်ေြပမ တိုးတကြ်မင့်မားေရး မည်သို အေထာကအ်ကူြဖစ်ိုင် မည်ဆိသုညက်ို 

ေလ့လာစိစစ်ထားပါသည။် အစီရင်ခံစာတွင် ကျားမတန်းတူညီမေရးှင့် အမျ ိး သမီးများ 

စီးပွားေရးစွမ်းေဆာငရ်ည် ြမင့်မားေစေရးတိုအား ြမင့်တင်အားေပးိုင်ရန်အတွက် 

စိုက်ပျ ိးေရးတန်ဖိုးကွင်းဆကသံု်းခုှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတိုကား ချတ်ိဆက်မများ ြပလုပ် 

ိုင်မည့် မူဝါဒဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များကိလုည်း တငြ်ပေပးထားပါသည။်   

ဤေလ့လာမကုိ ဆွစ်ဇာလန်ိုင်င ံ စီးပွားေရးရာအတွငး်ဝန်ုံး  (SECO) ှင့ ် ကုလသမဂ 

ကုန်သယွ်ေရးှင့် ကနု်ထုတလ်ုပ်မစွမ်းရည်အစုအဖွဲ၏ ြမန်မာိုင်ငတွံင် အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေနေသာ စီမံချက်တစ်ခုြဖစ်သည့် “သစ်သီးဝလံထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်း ြမင့်တင်ေရးှင့် တာဝန်ယူမ ရှိေသာ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းတို အကားချတ်ိဆက်လုပ်ကိုင်မဖွံဖိးေစေရးစီမံကနိ်း” ဟု အမည်ရ သည့် 

စီမံကနိ်းေအာက်တွင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည။် သုေတသနစာတမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာ များ၊ 

စာရက်စာတမ်းများအား ေလ့လာြခင်း၊ ကလုသမဂကုန်သွယ်ေရးှင့်ဖံွဖိးမညီလာခံအဖွဲ  (UNCTAD) 

မ ှ ၂၀၁၉ ခုှစ ် ေနာက်ဆုံးသံုးလပတ်ကာလအတွင်း ရှမ်းြပည်နယ် ဟိုပုံး၊ ကေလာ၊ ေညာင်ေရ၊ 

ဖယ်ခုံ၊ပင်းတယ၊ပငေ်လာင်းှင့် ရာငံမိနယ်များအတွငး် ကွင်းဆင်းေလ့လာမများ ှင့် ကွငး်ဆင်း 

စစ်တမ်းေကာက်ယူမများေပတွင် အေြခခံ၍ ေလ့လာမကို ြပလုပခ်ဲ့ပါသည်။ ေလ့လာမတင်ွ (၁) 

ေရးချယ်ထားေသာ စိုက်ပျ ိးေရးတန်ဖိုး ကင်ွးဆက်များအတွငး်ရှိ အမျ ိးသမီး ေတာင်သူများ၊ (၂) 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကရှိ ဝယ်သူများှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ (၃) စိုက်ပျ ိးေရး ှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်း 

ကများအတွငး်ရှိ အမျ ိးသမးီများ၊ ေတာငသူ်အသငး်အဖွဲများှင့် ပးူေပါင်းလုပ်ေဆာငေ်နေသာ 

ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငတံကာ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများ (NGOs) ှင့် ဖွံဖိးမအဖွဲအစည်း 

များအား စစ်တမ်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။  

ေနာကခ်ံအေကာင်းအချကမ်ျား  
ြမန်မာိုင်ငတံွင် ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင်န်းသည ် ေကျးလက်ေဒသများတွင် ေနထိုင်ကပီး 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမှင့် ဝငေ်ငွအတွက် ေကာက်ပဲသီးှံစိုကပ်ျ ိးြခင်းှင့် တိရစာန်ေမွးြမ 

ြခငး်တိုကို မှီခိုအားထားကပါသည်။ စိုကပ်ျ ိးေရးသည ် GDP ၏ ၃၀ ရာခိုင်န်း၊ ြပည်ပပိုကနု်များ ၏ 

၂၅ ရာခိုင်န်းှင့် အလုပ်အကိုငမ်ျား၏ ၅၆ ရာခိုင်န်းကို အေထာကအ်ပံ့ြပပါသည်။ ကလု 

သမဂအဖွဲ၏ ဖွံဖိးမအနည်းဆုံး ိုငငံ်များစာရင်းတင်ွ ြမန်မာိုင်ငံ ပါဝင်ေနပါသည်။ အလုပ ်

အကိုငမ်ျား၏ ၈၀ ရာခိုင်န်းသည် ကျပန်းစီးပွားေရးကမှ ြဖစ်ပါသည်။  

၂၀၀၀ ြပည့်လွန်ှစ်များ၏ ပထမဆယ်စုစှ်အကုန်မှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံသည် ဒီမိုကေရစ ီ နည်းလမ်း 

ပိုကျေသာ အုပ်ချပ်ေရးစနစ်ဆီသို အသွင်ကူးေြပာင်းလာခဲ့သည်ြဖစ်ရာ အစိုးရသည ် ြမန်မာိုင်ငံ 
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ေခတ်မီဖွံဖိးေရးှင့် ကမာကီးှင့် ြပန်လညခ်ျတ်ိဆက်ေရးအတွက် စီးပာွးေရး 

ြပြပင်ေြပာငး်လဲမများကို တစ်ခုပီးတစ်ခု စတင်ြပလုပလ်ာပါသည်။ သိုေသာ် အဆိုပါ ေခတ်မီ 

ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရး ေဆာင်ရက်မများ၏ အကျ ိးေကျးဇူးများကို အမျ ိးသမီးများ ရရိှခံစားိုငခ်ဲ့ ြခငး် 

မရှိသေလာက်ပင် ြဖစ်ပါသည။် အဓိကအေကာင်းရင်းမှာ မူဝါဒချမှတ်မှင့် ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်မ 

လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အများအားြဖင့် အမျ ိးသမးီများ ပါဝင်မ မရှိြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါ သည်။ သိုေသာ် 

ဤအေြခအေနသည် တြဖည်းြဖည်း တိုးတက်ေြပာင်းလလဲာခဲ့ရာ ယခုအခါ အမျ ိးသမီးများ 

ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရး ဆိုင်ရာ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာစီမံကိန်း1 ကိ ု ေရးဆွဲ ထားပီးြဖစ်ကာ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက် ရှိပါသည်။   

ရှမ်းြပည်နယ်တင်ွ တရားဝငအ်သိအမှတ်ြပထားသည့် တိုင်းရင်းသားမျ ိးွယ်စုှင့် ဘာသာ 

စကားေပါင်း ၃၃ မျ ိး ရိှပီး ိုငငံ်တွင်းတွင် မတူကွဲြပားမ အများဆံုးေသာ ေဒသတစ်ခု ြဖစ်ပါ သည်။ 

ထိုကဲ့သို တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများ ကွဲြပားြခားနားေသာ်လည်း ဤအစီရင်ခံစာတွင ်

ေရးချယ်ေလ့လာထားသည့ ် မိနယ်များှင့် တန်ဖိုးကွငး်ဆက်များတွင် ဆင်တူသည့် အချက် 

ေပါငး်များစွာ ရှိပါသည။် ေရးချယ်ေလ့လာေသာ မိနယ်များအားလုံးတွင် စိုက်ပျ ိးေရးကို အဓိက 

လုပ်ကိငု်ကပီး မိသားစုသည် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်မများကို အေြခခံသည့် ယူနစ်တစ်ခုြဖစ်ကာ 

အဆုိပါ မိသားစု ဖွဲစည်းပုံအတွင်းတွင် ကျားမေရးရာ အခန်းကသတ်မှတ်ချက်များမှာ အြမစ် 

တွယ ်ခိုင်မာလျကရ်ှိပါသည်။   

ြမန်မာိုင်ငတွံင် ြပည်တွင်းပဋိပကများ ကာလရှည်ကာ ြဖစ်ပွားလာခဲ့သည့ ် သမိုင်းေကာငး်ရှိပီး 

ရှမ်းြပည်နယ်သည်လည်း အဆိုပါ ြပည်တွင်းပဋိပကများဒဏ်ကို များစွာ ထိခိကု်ခံစားခ့ဲရ ပါသည်။ 

၂၀၁၅ တစ်ိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုကခ်တ်မရပ်စဲေရး သေဘာတူစာချပ်ေကာင့် လုံ ခံေရး 

အေြခအေနသည ်တိုးတကေ်ကာငး်မွန်လာခဲ့ေသာ်လည်း အေြခအေနသည် ထိရှကျ ိးပျက်လွယ် သည့် 

အေနအထားတွင ် ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါသည။် လက်နကကုိ်င်အုပ်စုများှင့် မူးယစ်ေဆးဝါး 

ေရာင်းဝယ်မများကား ဆက်စပေ်နမေကာင့် လံု ခမံမရှိသည့်အေြခအေနကို ပို၍ ဆုိးရားေစပီး 

တစ်ေနရာမ ှ တစ်ေနရာသို သာွးလာမများကုိ အကန်အသတ ် ြဖစ်ေစပါသည်။ အမျ ိးသမီးများ အဖုိ 

လက်နကကုိ်င်စစ်သားများ ရှိေနြခငး်သည် ကျားမအေြခြပအကမး်ဖက်မှင့် လိငပုိ်င်း 

ဆိုင်ရာအကမ်းဖကမ်များအပါအဝင ် လုံ ခံေရးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်စရာကိစများကုိ ထပ်ေဆာင်း 

ေပေပါက်ေစပါသည်။  

ကိုဗစ-်၁၉ ကမာက့ပေ်ရာဂါ 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၏ အေစာပိုငး်လများအတွင်းတွင် ကမာကးီသည် ကိုိုနာဗိုငး်ရပ်စ်ေရာဂါ (ကိုဗစ-်၁၉) 

ကူးစက်ြပန ်ပွားမကို ကံေတွခံစားခဲ့ရပီး ကမာတစ်ဝှမ်းလံုးတွင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 

ခပ်ခွာခွာေနြခင်းှင့် နယ်စပ်များပိတ်ထားြခငး်တိုကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ကြခင်းေကာင့် စီးပွားေရး 

                                                           
1 အမျ ိးသမီးများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆုိငရ်ာ အမျ ိးသားအဆင့်မဟာဗျဟာစီမံကိန်းကို ေအာက်ပါလင့်ခ်တွင် ရရိှိုင် 
ပါသည် - https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/NSPAW2013-2022_0.pdf 
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လုပ်ေဆာင်မများသည် ယခငက် တစ်ခါမ မ ကံဖူးသည့် အတိုင်းအတာြဖင့ ် ြပတ်ေတာက် ပျက ်

ယွင်းမများ ြဖစ်ပွားေပေပါက်ခဲ့ရပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတငွ် ထိေုရာဂါကူးစက်ြပန ်ပွားမသည် 

အတန်အသင့်နည်းပါးသညဟု် ဆုိရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ိုငငံ်သည် ကပ်ေရာဂါေကာင့် လူမေရး ှင့ ်

စီးပွားေရးကများတွင် များစွာ အထိနာိုင်သည်ဟု ခန ်မှန်းထားပါသည။်    

ယခင်က ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ေဘးအရာယ်များနည်းတ ူ ကိုဗစ်-၁၉ ကမာ့ကပ်ေရာဂါသညလ်ည်း 

အမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိးသားများအေပ သက်ေရာကမ်များ မတူညီကပါ။ ကမာ့ကပ်ေရာဂါ ေကာင့် 

အြပငး်ထန်ဆုံး ထိခိုက်ခဲ့ရသည့် ကများတင်ွ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မ၊ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် စိုက်ပျ ိးေရးတို ပါဝင်ပါသည်။ သတိြပရမည့်အချက်မာှ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းက၊ စိုကပ်ျ ိးေရးကှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မကအတွငး်ရှိ အထည်ချပလ်ုပ်ငန်းတုိ သည် 

အမျ ိးသမီးများ အများဆုံး ဝင်ေရာကလ်ုပ်ကိုငေ်နေသာ ကများ ြဖစ်ပါသည။် ထိုြပင် ြမန်မာိုင်ငရိှံ 

အမျ ိးသမီးများ၏ ၈၆ ရာခုိင်န်းသည် ကျပန်းစီးပွားေရးကတွင် လုပ်ကိုင်ေန ကြခင်းြဖစ်ရာ 

ြမန်မာိုင်ငအံစိုးရ၏ ကညီူေထာကပ့ံ်ေရး အစီအစဉ်များတွင် လုပ်သားအားလုံး ကို လမ်း ခရံန် 

တိုးချဲေဆာင်ရက်ိုငြ်ခင်း မရှိပါက ကျပန်းစီးပာွးေရးကတွင် လုပ်ကိုင်ေန ေသာ 

ထိုအမျ ိးသမီးများသည် အဆိုပါအစီအစဉ်များ ပါဝင်ိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုြပင် အမျ ိး သမီးများသည် 

၎ငး်တို၏ အိမ်ေထာင်စုများအတွင်း မိသားစုကို ြပစုေစာင့်ေရှာကရ်န် အဓိက တာဝန်ရှိသူများ 

ြဖစ်ကရာ ေလာ့ေဒါင်းကာလအတွင်း လုပခ်လစာမရသည့် အလုပ်များကို လုပ် ကိုငရ်သည့်အချန်ိ 

ပို၍များလာပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကဲ့သိုေသာ ကျန်းမာေရးဆိုငရ်ာ အေရးေပ အေြခအေနများသည် 

အိမ်တွငး်အကမ်းဖက်မများကိုလည်း တိုးပာွးေစိုင်သြဖင့် ဤအချက်ကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငအံစိုးရသည် ကျန်းမာေရးအကျပ်အတည်း၏ စီးပွားေရးအေပ 

သကေ်ရာကမ်များကို ေလာ့ချရန်ှင့် ြပန်လည်ထူေထာငေ်ရး လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ 

အေထာက်အပံ့ြပရန်အတွက ်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီလေှာင်းပုိင်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားေရး ြပန်လည ်

ကုစားမအစီအစဉ် (CERP) ကုိ ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။  

ကျားမတန်းတူညီမေရးအတွက ်ဥပေဒှင့ ်အဖွဲအစည်းဆုိင်ရာ မူေဘာင်များ  
ြမန်မာိုင်င၏ံ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (ပုဒ်မ ၃၄၈) တွင ် လူမျ ိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကယွ်ရာဘာသာ၊ 

ရာထူးဌာနရ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ေကျးမ၊ အမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာတိုကို 

အေကာင်းြပ၍ ခွဲြခားမ မရှိေစရဟ ု ြပာန်းထားပါသည်။ သိုေသာ် ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒတွင် 

အမျ ိးသမီးများအား အဓိကအားြဖင့် မိခင်များအြဖစ် ရည်န်းေဖာြ်ပထားသြဖင့ ်လူမအဖွဲ အစည်း၏ 

ကျား-မပုံေသကားကျသတ်မှတခ်ျက်များကို အားြဖည့်ပံ့ပိုးထားရာေရာက်သည့်အြပင် အချ ိေသာ  

အလုပအ်ကိုင်ှင့် ရာထူးတာဝန်များတွင် အမျ ိးသားများအား ေရးချယ်ခန ်ထားြခင်း ကိ ု

ခွင့်ြပထားပါသည် (ပဒ်ုမ ၃၅၂)။ ၂၀၁၃-၂၀၂၂ အမျ ိးသမီးများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ 

အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာစီမံကနိ်း၊ အမျ ိးသမီးစီးပွားေရးစွမ်းေဆာငရ်ည်ြမင့်တင်ေရး 

လုပ်ငန်းစီမံချက်ှင့် မျ ိးဆက်ပာွးကျန်းမာေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်းတိုသည် ြမန်မာိုင်ငရံှိ 

အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပွားေရးှင့် လူမေရးဘဝ စွမ်းပကားြမင့်မားေရးအတွက် ရည်ရယ်ေသာ 
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ဥပေဒှင့်အဖွဲအစည်းဆုိင်ရာမူေဘာင်၏ အစိတ်အပိုငး်များ ြဖစ်ကပါသည်။ ထိုအြပင် 

လုပ်သားေဈးကွက်အတွငး် ကျားမတန်းတူညမီေရး အားေပးြမင့်တင်ရန် အေထာကအ်ကူြပ သည့ ်

ဥပေဒများလည်း ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာဥပေဒတွင် တရားဝင် သတ် မှတ်ထားေသာ 

အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာကုိ  အမျ ိးသမီးများေရာ၊ အမျ ိးသားများပါ ခံစားခွင့်ရှိ ေကာငး် 

ြပာန်းေပးထားပီး ၂၀၁၃ အလုပ်အကိုင်ှင့် ကမ်းကျငမ် ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရး ဥပေဒ တွင်လည်း 

အမျ ိးသား-အမျ ိးသမးီ ခွဲြခားြခင်းမရှိဘဲ အလုပ်အကိုငအ်ခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပး ြခငး် ှင့ ်

လုပ်သားများ၏ ကမ်းကျင်မ ြမင့်တငေ်ပးြခင်းတုိကို ေဆာင်ရက်ေပးရန် ြပာန်းထား ပါသည်။ 

၂၀၁၈-၂၀၃၀ ြမန်မာိုင်င၏ံ ေရရှညတ်ည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညေီသာ ဖွံဖိးတိုး 

တကမ်စီမံကိန်းတွင် ကျားမတန်းတူညီမေရးအား စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်သည့ ်

တစ်ေလာကလ်ုံး ထည့်သွငး်ေဆာင်ရက်သာွးရမည့် ကစုံှင့် သက်ဆိငု်ေသာ ကိစရပ်တစ်ခု အြဖစ ်

ယူဆထားပါသည။် ထိုမသာမက အဆိုပါစီမကိံန်းတွင် ေြမယာလုပ်ကိုငခ်ွင့်များ အားေကာင်းေစြခငး်၊ 

အမျ ိးသမီးများအတွက် ပညာေရးှင့် ေလ့ကျင့်သင်တန်းများ ပံ့ပိုးေပး ြခငး်၊ အမျ ိးသမီးများ၏ 

ထုတ်လုပ်မများကုိ ေဈးကွကမ်ျားှင့် ချတ်ိဆက်ေပးြခငး်၊ ေဈးကွက် သတင်းအချက်အလက်များ 

ပံ့ပိုးေပးြခင်း ှင့် အမျ ိးသမီးဦးစီးေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အတွက ် ေငေွကးပံ့ပုိးမများ 

ရရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့် အမျ ိးသမီးများ၊ အထူးသြဖင့် အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များကို 

အကျ ိးြပိုင်မည့် အလားအလာရိှေသာ လုပင်န်းစီမံချက်အများ အြပား ပါဝငေ်နပါသည်။  

သိုေသာ် အြခားုိင်ငအံများအြပားမှာကဲ့သိုပင် ြမန်မာိုင်ငတွံင်လည်း ကျား-မတန်းတူညမီမ 

ပန်းတိုငမ်ျားှင့် အဆိုပါပန်းတိုငမ်ျား အမှန်တကယ်ြပည့်ေြမာက်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ ်သည့် 

ိုင်ငေံရးအရ လိုလားေထာကခ်ံအားေပးမ၊ အရင်းအြမစ်များှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကား ချတ်ိဆကမ်တို 

ရှိဟန်မတူပါ။ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် အမျ ိးသမီးများအေပ နည်းမျ ိးစုံြဖင့် ခွဲြခား ဆက်ဆံမ 

ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ ကုလသမဂေကာ်မတီက ြမန်မာိုငငံ်တွင် အမျ ိးသမီးများ အေပ နည်းမျ ိးစုံြဖင့် 

ခွဲြခားဆက်ဆံမ ပေပျာကေ်ရးဆိုင်ရာ ကလုသမဂ သေဘာတူစာချပ် (CEDAW) ကုိ 

လက်မှတေ်ရးထိုးအတည်ြပပီးေနာက် ှစ်ေပါင်း ၂၀ အထ ိ ထိုသေဘာတူစာချပ ် ကို အြပည့်အဝ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ိုငြ်ခင်း မရိှေသးေကာင်း ေလ့လာေတွရိှခဲ့ပါသည။် ြမန်မာုိင်ငံတင်ွ 

အသစ်ြပာန်းထားေသာ ဥပေဒအချ ိလည်း ရှိေနပးီ ထိုဥပေဒများကုိ အေကာင် အထည်ေဖာရ်ာတွင် 

အဖွဲအစည်းအများအြပား ပါဝင်ပတ်သက်ေနြခင်းေကာင့် လုပ်ပိုငခ်ွင့်များ ှင့် တာဝန်များမှာ 

ရှင်းလငး်မမရှိ ြဖစ်ေနပါသည်။ အမျ ိးသမီးများအေပ အကမး်ဖက်မ တားဆီးကာကွယ်ေရး 

ဥပေဒကမ်းကဲ့သုိ အေရးကီးေသာ ဥပေဒအချ ိမှာမူ ှစ်ှင့်ချ၍ီ ေဆွးေွး ေနဆဲြဖစ်ပီး 

အတည်ြပြပာန်းိုင်ြခင်း မရိှေသးပါ။ ိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာ စည်းမျဉ်းများှင့် စံ 

သတ်မတ်ှချက်များတွင် ြပာန်းဥပေဒများတွင် ပါရှိသည့် ကျားမတန်းတူညီမေရး အေြခခံမ ူ များှင့် 

ဆန ်ကျငေ်နသည်များ ရှိိုင်ပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငကံဲ့သို လူဦးေရ၏ ထက်ဝက်ေကျာသ်ည် စိုကပ်ျ ိးေရးလုပ်ကိုင်ေနေသာ ိုငငံ် တစ်ိုင်ငတွံင် 

ေြမယာလက်လှမ်းမီမသည် အေရးကီးသည့် ကိစရပ်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် ေြမယာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် 
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စပ်လျဉ်းသည့် အဓိကစိန်ေခမများမာှ တိုင်းရင်းသားိုးရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ေြမယာ လုပ်ပိုငခ်ွင့်များ၊ 

ပုံစံတကျမရှိသည့် အေြခချေနထိုငမ်များ၊ ေြမယာမဲ့မ၊ ေြမသိမ်း ဆည်းြခင်း၊ ြပည်သူပိုငေ်ြမများကို 

အသုံးြပြခင်း၊ ေရလက်လှမ်းမီရရှမိှင့် သစ်ေတာအသုံးြပ ခွင့်များ ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ 

လယ်ယာေြမဥပေဒတွင် လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်ြပလက်မတ်ှ ကိုင် ေဆာငထ်ားသူသည် 

ထိုလက်မှတ်ကို အသုံးြပ၍ ေြမယာအသုံးြပခွင့်ှင့် ေနထိုင်ခွင့်တုိအား အေမွဆက်ခံြခင်းှင့် 

လဲေြပာင်းြခင်းများ ြပလုပ်ခွင့် ရိှေကာငး် ြပာန်းထားပါသည်။ ေြမယာ ဥပေဒှင့ ်မူဝါဒအမျ ိးမျ ိးတွင် 

သုံးန်းထားသည့် အသုံးအန်းများသည် ကျား-မခွဲြခားထားမ မရိှပါ။ သိုေသာ် အမျ ိးသမီးများ၏ 

ေြမယာအခွင့်အေရးများ ကျင့်သုံးုိင်ေရးအတွက် ၎ငး်တို ရင်ဆိုင်ေနရေသာ အတားအဆီးများကို 

ေြဖရှငး်ေပးထားြခင်းလည်း မရိှပါ။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေြမအသုံးချမှင်စပလ်ျဉ်းသည့် ကျားမေရးရာ 

ဘကလ်ိုက်မများှင့် ပုံေသကားကျယူဆချကမ်ျား၊ ခကခ်ဲပေ်ထွး၍ ေငွကုန်ေကးကျများေသာ 

ေြမယာမှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် လဲေြပာင်းြခင်း လုပ်ငန်း စဉ်တိုေကာင့် အမျ ိးသမီးများကုိ 

ေြမပိုင်ရှင်များအြဖစ် အသိအမှတ်ြပမများ ရှားပါးသည်ကို ေတွရပါသည်။ ထိုြပင် 

အမျ ိးသမီးများသည်  ေကျးရာအဆင့်ရှိ ေြမယာှင့်စပ်လျဉ်းေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်မများတွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငမ်လည်း အကန်အသတ ် ရိှပါသည်။ အင်းေလးကန်ေဒသတွင် 

ိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာ ေြမအသုံးချမှင့် ေြမယာအုပ်ချပေ်ရးများသည် စနစ်တကျ ဖွဲစည်းမရှိသြဖင့် 

ေြမယာအသုံးချမကစိများ၊ ပဋိပကများှင့် အြငင်းပွားမများ ြဖစ်ပွားေပေပါက်မ နည်းပါးပါသည်။   

လုပ်သားေဈးကွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တိုးတက်ေကာငး်မွန်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ရန် လုိအပ် 

သည့် ေနာက်ထပ်နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငသံည် ကျား-မတန်းတူညီမေသာ 

လုပ်ခ/လစာ၊ အလုပ်အကိုင ် ခွဲြခားဆက်ဆံမှင့် အိမ်တွငး်လုပသ်ားဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက် များ 

အပါအဝင ် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ (ILO) ၏ အဓိကကွန်ဗငး်ရှငး် အချ ိကို 

လက်မှတေ်ရးထိုးရြခင်း မရိှေသးပါ။ ြပြပင်ေြပာင်းလဲရမည့် ေခတ်ေနာက်ကျ၍ ခွဲြခား 

ဆက်ဆံမရှိေသာ အလုပ်သမား ဥပေဒ ၁၇ ခုကို အလုပသ်မား၊ အလုပ်အကိုင်ှင့် လူမဖူလုံေရး 

ဝန်ကးီဌာနမှ ေဖာ်ထုတေ်ပးထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်သမားဥပေဒများှင့် လူမဖူလုံေရး 

ဥပေဒများထဲတွင် ကျားမတန်းတညီူမမှင့် အမျ ိးသမီးအခွင့်အေရးများကို ထည့်သွငး်ေရးမှာ 

မေြဖရှငး်ရေသးေသာ ကိစရပ်တစ်ခ ုြဖစ်ပါသည်။   

စီးပွားေရးဘဝ ကနယ်ပယ်အသီးသးီရှိ ကျားမတန်းတူညီမ မရိှမများ  
ကျားမေရးရာစံများ၊ ပုံေသကားကျယူဆချက်များှင့် ိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာများသည် ြမန်မာ ိုင်ငရံှိ 

လူမအဖွဲအစည်း၏ ဖွဲစည်းပုံှင့် အလုပ်တာဝန်များ ခွဲေဝပုံတိုကို အဆုံးအြဖတ်ေပးပါ သည။် ဥပမာ 

စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်းတွင် အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝင်ကူညီမ အတိုင်းအတာသည် ကးီမားလှသည့်တိုင် 

“ေတာငသူ်လယ်သမား” ဟူသည် အမျ ိးသားများအတွက်သာ သီးသန ်သတ ် မှတေ်ပးထားသည့် 

အခန်းကတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ကျား-မသးီသန ်ခွဲြခားထားမသည် လုပ်သား ေဈးကွက်တွငလ်ည်း 

အများအြပား ေတွရှိရပါသည်။ အမျ ိးသားများသည် မသိားစုကို အဓိက 

လုပ်ကိုငေ်ကးေမွးသေူနရာတွငရ်ှိပီး ကမ်းကျင်မ လိုအပ်ေသာ အလုပအ်ကိုငမ်ျားှင့် စီးပွားေရး 
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ကများတွင် အမျ ိးသားများ ကီးစိုးေနပါသည။် ကမ်းကျင်မနညး်ပါးေသာ သမားိုးကျ 

အလုပအ်ကိုငမ်ျားကိုမူ အမျ ိးသမီးများအတွက် ခွဲြခားသတ်မှတ်ေပးထားပီး အမျ ိးသားများှင့် 

လစာကွာဟမလည်း ရှိပါသည်။ အမျ ိးသမီးများသည ် လုပ်ခ/လစာ မရသည့ ် အိမ်မကစိများငှ့် 

ြပစုေစာင့်ေရှာက်ရသည့်အလုပ်များကို အဓိကတာဝန်ယူလုပ်ကိုငရ်သူများ ြဖစ်ကပါသည်။ ကျား-

မသးီသန ်ခွဲြခားထားမများသည် ေခါင်းေဆာငမ်အခန်းကများတွင်လည်း အထင်အရှား 

ေတွရှိရပါသည်။  

စီးပွားေရးကရှ ိ ကျားမတန်းတူညီမမရိှမများက အမျ ိးသမီးများအတွက် စီးပွားေရး လုပ်ငန်း များ 

ထူေထာင်ိုငမ်ည့် အလားအလာကို ထိခိုက်ေစပါသည်။ ဥပမာ ြမန်မာိုငငံ်တွင် ေြမယာ 

လုပ်ပိုငခ်ွင့်ကစိများ၊ ေြမယာပုိင်ဆိုင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေသချာမေရာရာမများက စိုကပ်ျ ိးေရး က 

ရင်းှီးြမပ်ှံမများကုိ နည်းပါးေစပီး အထူးသြဖင့် ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်များ ှင့် 

ကန်ထိုကစ်ာချပ်များတွင် အမညပ်ါရှိြခင်း မရှိေသာ အမျ ိးသမီးေတာင်သူများအတွက် ရင်းီှး 

ြမပ်ှံမများ ပို၍ပင် နည်းပါးပါသည်။ ထိုြပင် ပစည်းေပးသွင်းသမူျား သိုမဟုတ် ေဖာကသ်ည် များှင့် 

ညိငး်ေဆွးေွးရာတင်ွလည်း ကျားမေရးရာ ဘက်လိုကမ်များ ရှိပါသည်။ အမျ ိးသမီး များသည် 

သွငး်အားစုများ၏ အေရအတွက်ှင့် ေဈးန်းကို ညိင်းရာတွင် ေြပာေရးဆိုခွင့ ် ပိုရှိ ေသာ်လည်း 

စက်ပစည်းများှင့် ပို၍ အဆင့်ြမင့်ေသာ စိုကပ်ျ ိးေရး ကရိိယာများ ဝယ်ယူမတွင ် အမျ ိးသားများက 

အဓိက ညိငး်ေဆွးေွးသူများ ြဖစ်ပါသည်။  

အင်းေလးကန်ေဒသရှိ အလုပ်အကိုငမ်ျားတွင် ကျားမေရးရာ အေြခြပေသာ ပုံစံကို အထင်အရှား 

ေတွရပါသည်။ ဟိုပံုး၊ ဖယ်ခုံ၊ ပငး်တယ၊ ပင်ေလာငး်ှင့် ရာငတုိံတွင် အမျ ိိးသားများေရာ၊ အမျ ိး 

သမးီများအတွက်ပါ အလုပ်အကိုငမ်ျား၏ ၈၀ ရာခိုင်န်းေကျာ်သည် စိုကပ်ျ ိးေရးကမှ ြဖစ်ရာ 

တစ်ိုင်ငလံုံးပျမး်မန်းထက ် များစွာ ပိုမို ြမင့်မားပါသည်။ အမျ ိးသားများေရာ၊ အမျ ိးသမီးများ 

အတွက်ပါ အလုပ်အကိုင်အများစုကို ဝန်ေဆာငမ်ကမှ ဖန်တီးေပးထားသည့် တစ်ခုတည်း ေသာ 

မိနယ်မှာ ေတာင်ကီး ြဖစ်ပါသည။် ဝန်ေဆာငမ်ကအတွင်းတွင် လက်လီှင့် လက် 

ကားေရာင်းဝယ်ေရးသည် အေရးအပါဆံုးေသာ အလုပ်အကိုငက် ြဖစ်ပါသည်။ ေတာင်ကးီ တွင် 

တည်းခုိေနထိုငေ်ရးှင့် အစားအေသာက် ဝန်ေဆာငမ်လုပ်ငန်းများသည် အမျ ိးသမီးများ ၏ 

အလုပအ်ကိုင ် ၉ ရာခုိင်န်းကို ဖန်တီးေပးပီး ကေလာှင့် ေညာင်ေရတွင ် ၆ ရာခုိင်န်း 

ဖန်တီးေပးပါသည်။ အြခားမိနယ်များတွင် ထိုရာခိုင်န်းသည် အမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီး ှစ်ဦး 

စလုံးအတွက ် ထိုထက်များစွာ ပိုမိနုည်းပါးပါသည်။ ေတာင်ကးီ၊ ကေလာှင့် ေညာင်ေရတိုမှ လဲွ၍ 

ကျန်မိနယ်အများစု၌ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးေပးမတွင် စကမ်က၏ အေရးပါမသည ်

အလွန်ေသးငယ်ပါသည်။   

အမျ ိးသမီးများသည် တည်းခိုေနထိုငေ်ရးှင့် အစားအေသာက် ဝန်ေဆာငမ်လုပ်ငန်းများှင့် လကလ်ီ၊ 

လက်ကား ေရာငး်ဝယ်ေရးကဲ့သုိ အစဉ်အလာအားြဖင့် အမျ ိးသမးီအများစု လုပ်ကိုင် ေလ့ရိှေသာ 

ကခွဲများတွင် အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကပီး အစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်ှင့် လူမဝန်ထမ်း ဝန်ေဆာငမ် 

လုပ်ငန်းများတွင်လည်း အတိုငး်အတာတစ်ခုအထိ လုပ်ကိုငပ်ါသည်။ အမျ ိးသား များသည် 
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စက်မလုပ်ငန်းက၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး၊ သိုေလှာငေ်ရးှင့် ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းကခွဲများတွင် အများဆံုးလုပ်ကိုငပ်ါသည်။ အလုပ်အကိုငက်တွင် 

စိုက်ပျ ိးေရးအလုပ်အကိုငမ်ျားသာ အများဆံုးလုပ်ကိငု်ကြခငး်ြဖစ်သည်ှင့်အညီ မိနယ်များ 

အားလုံးတွင် အမျ ိးသမီးများသည် လုပ်ခ/လစာမရေသာ မိသားစုလုပ်သားအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ 

ကိုယ်ပိုငအ်လုပက်ို တစ်ဦးတည်းလုပ်ကိုင်ြခင်းကိုလည်းေကာင်း ေတွရပးီ ILO ၏ အဆုိအရ 

ထိုအလုပ်အကိုင်ှစ်မျ ိးစလုံးသည် ထိခိုက်လွယ်ေသာ အလုပ်အကိုငမ်ျား ြဖစ်ပါသည်။ ခံကည့် 

မည်ဆိုလင ် အင်းေလးကန်ေဒသရိှ အလုပလ်ုပ်ကိုင်သူအမျ ိးသမီးများကားတွင ် ထိခိုက်လွယ် ေသာ 

အလုပအ်ကိုငမ်ျားကို လုပ်ကိုင်ြခင်းအား အလွန်အေတွရများပါသည်။ စိုက်ပျ ိးေရး တန်ဖိုး 

ကွငး်ဆက်များအား ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဲ့သို အြခားေသာ စီးပွားေရးကများငှ့် ချတ်ိဆက်ေပး 

ြခငး်ြဖင့် ဖွံဖိးတုိးတက်ေအာင ် လုပ်ေဆာငေ်ပးမည်ဆိုလင ် အမျ ိးသမီးများသည် လယ်ယာ 

လုပ်ငန်းကုိ မိသားစုစားသုံးရန် တစ်ိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ကိုင်ေနရမမှ စီးပွားြဖစ်ထုတလ်ုပ်မသို 

ကူးေြပာင်းလုပ်ကိုင်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး ၎င်းတုိ လုပ်ကိုင်ေနေသာ အလုပ်အကိုင်များ၏ ထိခိုက်လွယ် မကုိ 

ေလာ့ချရာတွငလ်ည်း အေထာကအ်ကူြပမည်ြဖစ်ပါသည။်  

အမျ ိးသမီးများသည် ၎ငး်တို၏ ဘဝေပျာ်ရင်ကျန်းမာေရးှင့် စပ်လျဉ်းေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များ တင်ွ 

တက်ကစွာ ပါဝင်ိုငေ်ရးှင့် ၎ငး်တို၏ အကျ ိးေဆာင်ိုငမ်ကို ထုတ်ေဖာြ်ပသုိင်ေရး အတက်ွ 

ိုင်ငေံရး၊ စီးပွားေရးှင့် အိမ်ေထာငစ်ုများအတွင်းရိှ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်မ လုပ်ငန်းစဉ် များအတွင်း 

အမျ ိးသမီးများ ပါဝင်ေဆာငရ်က်ိုငရ်န် အလွန်ပင် အေရးကးီပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ ၁ 

ရက်ေနအထိ လတ်ေတာ်တွငး် အမျ ိးသမးီများ၏ ကိုယ်စားြပပါဝင်မ အဆင့် သည် ၁၉၃ ိုငငံ်အနက် 

အဆင့ ် ၁၆၂ ရရိှထားပီး အေရှေတာင်အာရှေဒသတွင် သရီိလကာ ိုငငံ်ပီးလင ် ြမန်မာိုင်ငသံည် 

အမျ ိးသမီးများ၏ ကိုယ်စားြပမအဆင့် ဒုတယိအနိမ့်ဆုံးေသာ ိုင်ငံ ြဖစ်ပါသည်။ ဝန်ကီးဌာနများရှိ 

အုပ်ချပ်ေရးရာထူးေနရာများှင့် စီမံခန ်ခွဲေရး ရာထူး ေနရာများတွငမ်ူ အမျ ိးသမီးများ၏ 

ပါဝင်မအေြခအေနသည် ပိုေကာငး်ပါသည။် ထိုြပင ် အမျ ိး သမီးများသည ် ိုင်ငေံရးမာှထက် 

အိမ်ေထာင်စုအဆင့်တွင် ၎ငး်တို၏ ဆံုးြဖတခ်ျက်ချမှတ်ခွင့်ကို ပို၍ ကျင့်သံုးိုင်ကပါသည်။ 

အမျ ိးသမီးအဖွဲအစည်းများှင့် ကိုယ့်အားကုိယ်ကိုးအဖွဲများသည် သင်တန်းများေပးြခင်း၊ 

အ ကံြပတိုကတွ်န်းေဆွးေွးမများ ြပလုပေ်ပးြခင်းြဖင့ ်အမျ ိးသမီးများ ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ပိုငခ်ွင့် 

အားေကာင်းေစေရးတွင် အေရးကးီေသာ အခန်းကမှ ပါဝင် ကူညီေနပါသည်။  

ရှမ်းြပည်နယ်တင်ွ ပညာေရးှင့် ေလ့ကျင့်သငတ်န်းေပးြခင်းဆုိင်ရာ ကီးမားသည့် စိန်ေခမများ 

ရှိေနပါသည်။ အမှန်စင်စစ် ၂၀၁၇ ခုှစ်အထိ ြမန်မာုိင်ငရံှိ ြပည်နယ်များအားလံုးထဲတွင် ရှမ်း 

ြပည်နယ်သည် အရယ်ေရာက်သမူျား၏ စာတတ်ေြမာက်မန်းှင့် အတွက်အချကစ်ွမ်းရည် 

အနည်းဆုံး ြပညန်ယ် ြဖစ်ပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ အမျ ိးသမီးများတင်ွ ၅၇ ရာခုိင်န်းကသာ 

စာတတေ်ြမာက်ပီး ၆၈ ရာခိုင်န်းကသာ အတွက်အချကစ်ွမ်းရည ် ရိှပါသည်။ သက်ေမွးမပညာ ှင့် 

နည်းပညာသင်တန်းများကို တက်ေရာက်လိုမသည ် ြမင့်မားေသာလ်ည်း အနညး်ငယ်မသာ ကို 

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ပီး တက်ေရာက်ိုင်ေသာ အစီအစဉ်များ၊ သင်တန်းများမှာလည်း အချနိ ် ကာလ 
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တိုေတာင်းြခင်း၊ တစ်ကိမ်တစ်ခါသာ ဖွင့်လှစ်ေပးပီး ေနာက်ဆက်တွဲ အစီအစဉ်များ၊ ပံ့ပိုးမများ 

မရှိြခင်းှင့် သင်ကားေပးသည့် အေကာင်းအရာများမှာလည်း ဦးတည်အုပ်စု၏ လိုအပ်ချက်များှင့် 

ကိုကညီ်ေအာင် လုပ်ေဆာငေ်ပးထားြခငး် မရှိသြဖင့် စိတ်တိုငး်မကျမများ ရှိပါသည်။ 

အင်းေလးကန်ေဒသမှ ေတာငသူ်များကလည်း ၎င်းတိုအတွက် ကိုယ်ပိုင်စီးပာွးေရး လုပ်ငန်းများကို 

စတင်ရန် သိုမဟုတ် တိုးချဲရန် လိုအပ်ေသာ အရငး်အြမစ်များကို လကလ်ှမ်းမီ ရရိှေအာင် 

ကူညပ့ံီပိုးေပးသည့် အေထာကအ်ကူြပလုပ်ငန်းစဉ်များ မရိှေကာင်း ေထာကြ်ပေြပာ ဆိုကပါသည်။ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတွငလ်ည်း အလားတူေတွရှိရပါသည။် အထူးသြဖင့် သငတ်န်းများသည် 

လုပ်သားေဈးကွက်အတွက ်လိုအပ်သည့် ကမ်းကျင်မများှင့် ကိုက်ညီြခငး် မရိှပါ။  

ြမန်မာုိင်ငံရိှ စိုကပ်ျ ိးေရးှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကများ  
ြမန်မာိုင်ငရံှိ စိုက်ပျ ိးေရးက၏ အဓိကကျေသာ သင်ွြပင်လကဏာရပ်များမှာ ကုနထ်ုတ် စွမ်းအား 

နိမ့်ပါးြခင်း၊ တန်းတူညီမမရှိြခငး်ှင့် ေဈးန်းအေြပာင်းအလဲြမန်ြခငး်တို ြဖစ်ပါသည။် ၂၀၁၈/၂၀၁၉-

၂၀၂၂/၂၀၂၃ ြမန်မာ့စိုကပ်ျ ိးေရးဖွံဖိးတိုးတကမ် မဟာဗျဟာှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ အစီအစဉ်2 သည် 

စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ေမွးြမေရး ထုတ်လုပ်မများ တိုးချဲရန်၊ ေတာင်သမူျား ဝင်ေငွ တိုးေစရန်ှင့ ်

ေတာငသူ်များ ိုငငံ်တကာေဈးကက်ွများအား လက်လှမ်းမမီ ြမင့်မားလာေစရန် ရည်ရယ်ပါသည်။ 

ထိုမဟာဗျဟာတွင် ကျားမတန်းတူညီမ မရှိမှင့် စိုကပ်ျ ိးေရးတွင် အမျ ိး သမီးများ အခွင့်အေရး 

လုံေလာက်စွာ မရရှိမတိုကို  စိုကပ်ျ ိးေရးစနစ်၏ အားနည်းချက်အြဖစ် သတ်မှတ်ထားပီး ယင်းကုိ 

ေကျာ်လားရန် ပန်းတိုင်အချ ိကို ချမှတထ်ားပါသည်။ မဟာဗျဟာ စီမံကိန်းမှ ေမာ်မှန်းေသာ 

ရလဒ်များ ေပထွက်လာေစေရးအတွက ် အားလုံးပါဝင်ိုင်မှင့် အမျ ိး သမီးများ၏ 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်မတိုအား မရှိမြဖစ် လိုအပ်သည့်အရာများအြဖစ ် လက်ခံအသ ိ

အမှတ်ြပထားပါသည်။  

ဤေလ့လာမတွင် ပါဝင်သည့် စိုက်ပျ ိးေရးတန်ဖိုးကင်ွးဆက်သုံးခုြဖစ်ေသာ လက်ဖက၊် ချငး်ှင့် 

ေထာပတ်သးီ တန်ဖိုးကွင်းဆက်များတွင် ကျား-မအေြခြပ၍ အလုပ်တာဝန်ခွဲြခားသတ်မှတ်မကို 

မိနယ်များအားလုံးတွင် ေတွရပါသည်။ အမျ ိးသားများသည် ေြမဆီလာ ြပြပင်ြခင်း သိုမဟုတ် 

ထွန်ယက်ြခင်းှင့် ဆက်စပ်ေသာ အလုပ်များကို ပို၍ လုပ်ကိုင်ပီး အမျ ိးသမီးများကမူ များေသာ 

အားြဖင့် အပငစ်ိုက်ြခင်း၊ ေပါင်းတ်ြခင်း၊  ေကာက်စိုက်ြခင်း၊ ရိတ်သမ်ိးြခင်း၊ ေခေလှြခငး်၊ ရိတ် 

သိမး်ပီးေနာကပုိ်င်း အလုပမ်ျားှင့် ေဈးတငွ် ေရာင်းချသည့် အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကပါသည။်  

ေတာငသူ်များသည် စိုက်ပျ ိးေရးအား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုထက် ိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာလုပ် 

ေဆာင်မတစ်ခုအြဖစ်သာ ြမင်သည်ြဖစ်ရာ ယင်းသည် စိုက်ပျ ိးေရးက ေခတ်မီဖွံဖိးတိုး 

တကေ်ရးတွင် ကးီမားေသာ အတားအဆီးတစ်ခ ု ြဖစ်ေနပါသည။် ေတာင်သမူျား ရင်ဆုိငရ်သည့် 

ထုတ်လုပ်မပိုငး်ဆိုငရ်ာ (supply-side) အခကအ်ခဲများအြပင် စိုကပ်ျ ိးေရးအား ဤသို ထုံးတမ်း 

စဉ်လာလုပ်ေဆာင်မတစ်ခုသာအြဖစ် ြမငမ်ေကာင့် ေတာင်သမူျားသည် ကုန်သညမ်ျား၊ ြပြပင် 
                                                           
2 ၂၀၁၈/၂၀၁၉-၂၀၂၂/၂၀၂၃ ြမန်မာ့စိုက်ပျ ိးေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ မဟာဗျဟာှင့် ရငး်ှီးြမပ်ှံမအစီအစဉ်ကို 
ေအာက်ပါလင့်ခ်တွင် ရရိှိုငပ်ါသည် - at: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mya180003.pdf 
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စီမံထုတ်လုပ်သူများှင့် ေနာကဆ်ုံးစားသုံးသူများ လိုအပ်သည့ ် အေရအတွက်ှင့ ် အရည်အေသးွ ကို 

ြပည့်မီေအာင် လုပ်ေဆာငေ်ပးုိင်ြခငး် မရှိကပါသည်။  

အင်းေလးကန်ေဒသမှ အမျ ိးသမီးေတာင်သူအများစုသည ်၎ငး်တို၏ ထုတ်ကနု်များကို ကနု်သည် များ 

သိုမဟုတ် ြပြပင်စီမံထုတ်လုပ်သမူျားထံသို ေရာင်းချပါသည်။ ရှားရှားပါးပါး ဟိုတယ်၊ 

စားေသာကဆ်ိုင်၊ စသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့်ဆကစ်ပ်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသို တိုက် 

ိုက်ေရာင်းချသည်များလည်းရိှပီး ဤသည်မှာ များေသာအားြဖင့် NGO သိုမဟုတ် အြခားအဖွဲ 

အစည်းတစ်ခုခု၏ အကူအညီြဖင့် ချပ်ဆိုေသာ ကန်ထိုက်စာချပ်များြဖင့် ေရာငး်ချြခင်း ြဖစ်ပါ 

သည။် UNCTAD မ ှေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည့် အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များထဲတွင် အားလုံးသည် ၎ငး်တို၏ 

ထုတ်ကုန်များကို အင်းေလးကန်ေဒသအတွငး်ရှိ ၎င်းတို ေနထိုင်ရာ မိနယ်များတွင် ေရာင်းချပးီ ၆၀ 

ရာခိုင်န်းက ရှမ်းြပည်နယ်ရှ ိအြခားေဈးများတွင် ေရာင်းချကာ ရှမး်ြပည်နယ ်ြပင်ပသို ေရာငး်ချသမူှာ 

အနည်းငယမ်သာ ရှိပါသည်။ ိုင်ငြံခားေဈးကက်ွများသို တင်ပိုေရာငး် ချသမူှာမ ူ တစ်ဦးမ မရှိပါ။ 

ေတာငသူ်သုံးပုံှစ်ပုံေကျာ်က ၎ငး်တို၏ ထုတ်ကုန်များကို ိုင်ငြံခား သို တငပုိ်ေရာင်းချိုင်ြခင်း 

မရှိေအာင ် တားဆီးထားသည့် အဓိက အဟန်အတားမှာ ကနု်ထုတ ် လုပ်မစွမ်းအား 

အကန်အသတ်ရှိြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည။် ထိုအြပင် အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်များ မရှိြခင်း၊ 

ေချးေငွ ြဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးမ လုပင်န်းစဉ်များ လုံေလာက်မမရှိြခငး်ှင့ ် ပိုကနု်ြမင့်တင်ေရး 

အဖွဲအစည်းများ မ ှ လုံေလာက်စွာ ပံ့ပိုးကူညီမ မရိှြခင်းဟူသည့် အခကအ်ခဲ များလည်း ရိှပါသည်။ 

UNCTAD ၏ အသငး်အဖွဲများအား စစ်တမ်းေကာက်ယူမတွင် အမျ ိးသမီး များ၏ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲလုပ်ကိုင်ိုင်ေရး အကီးမားဆုံး အတားအဆီးများအြဖစ ်

အမျ ိးသမီးများ၏ စွန ်ဦးတထီွင်ိုငမ်စွမ်းရည်များ အကန်အသတ်ရှိြခင်း၊ အချနိ်ဆင်းရဲြခငး်ှင့် 

မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကည်မ မရှိြခင်းတုိကို ေတွရပါသည။် အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

အားေကာင်းလာေစရန်ှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကှင့ ် ချတ်ိဆက်ိုင်ရန် ဝငေ်ရာက်ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ရမည့် အဓိကနယ်ပယ်များမှာ တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များ ေြပာင်းလဲထုတလ်ုပ်ိုင် ေအာင ်

ကူညြီခငး်ှင့် ေဈးကက်ွသတငး်အချကအ်လက်များ ပိုမိုလက်လှမ်းမရီရှိေအာင ် လုပ်ေဆာင်ေပးြခငး် 

တို ြဖစ်သည်ဟု အသငး်အဖွဲများက ဆုိပါသည။်  

အင်းေလးကန်ေဒသတွင် ချင်းှင့် ေထာပတ်သီးတိုကို စီးပွားြဖစ်စိုက်ပျ ိးသည်မှာ မကာေသးပါ။ 

သိုေသာ် လက်ဖကကုိ် စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ် ေရာင်းချခဲ့သညမှ်ာ ကာြမင့်လှပြီဖစ်သည်။ ဤေဒသရိှ 

အမျ ိးသမီးများသည် ေရးချယ်ေလ့လာခဲ့ေသာ ထုတ်ကုန် တစ်ခု သိုမဟုတ် ထိုထက်မကကုိ 

စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်ကပီး မကာခဏဆိုသလုိ အြခားသီးှံများ၊ ဟငး်သးီဟင်းရက်များှင့်အတူ 

တွဲဖကစ်ိုက်ပျ ိးေလ့ရှိကပါသည်။   

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတွင ် ၂၀၁၂ ြမန်မာိုငငံ် တာဝန်သိခရီးသွားလုပ်ငန်းမူဝါဒသည် ိုငင်ံ 

အဆင့်ှင့် တိုငး်ေဒသကးီ/ြပညန်ယ်အဆင့်များရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမဟာဗျဟာများ ေရးဆွဲရန် 

မူေဘာငတ်စ်ခုကို ရရှိေစပါသည်။ ြမန်မာိုင်င၏ံ ၂၀၁၃-၂၀၂၀ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပငမ်စီမကိံန်း တွင် 
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ကျားမေရးရာအပါအဝင် ကစုံှင့် သက်ဆိုငေ်သာ အေြခခံမူကီး (၇) ချက ် ပါရိှပါသည်။3 

ထိုစီမံကိန်းတွင် ေဒသခံြပည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုငအ်ခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးိုင် မည့်၊ 

ေဒသ၏ ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်များ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး အေထာက်အကူြပမည့်၊ 

အထူးသြဖင့် အမျ ိးသမီးများအတွက် အကျ ိးရှိမည့ ် လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် 

ကရန် အားေပးထားပါသည်။ သိုေသာ် ကျား-မ အားလံုးပါဝင်ိုင်မ ပန်းတိုငမ်ျားအပါအဝင ်

ထိုစီမံကိန်းကို မည်သို လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်ဆိုသည်ကိမုူ ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပ 

ထားြခင်း မရှိပါ။  

အင်းေလးကန်ေဒသသည် ရှမး်ြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းတင်ွ ခရီးသွားများကို အဆွဲေဆာင်ိုင်ဆုံး ေဒသ 

ြဖစ်ပီး ထိုေဒသတွင် ခရီးသွားလုပင်န်းသည် လငြ်မန်စွာ ကးီထွားလာပါသည်။ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းကတွငလ်ည်း ကျား-မ အလုပ်တာဝန်ခွဲြခားသတ်မှတ်မများကို ေတွရှိရပါသည်။ UNCTAD 

၏ ဝယ်သူများကို ေကာက်ယူေသာ စစ်တမ်းအရ အမျ ိးသမးီများသည် သန ်ရှင်းေရး ှင့် 

မီးဖိုေချာငအ်လုပ်ကဲ့သို ကမ်းကျင်မနည်းေသာ အလုပ်အကိုငမ်ျားတွင် အများဆံုး လုပ်ကိုင် 

ေနကသလို စာရင်းကုိင်၊ စာေရးကဲ့သို ကမ်းကျင်မပိုမိလုိုအပ်ေသာ အလုပ်များကိုလည်း 

လုပ်ကိုင်ကေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ထိုြပင် အင်းေလးကန်ေဒသရှိ ဧည့်ဝန်ေဆာငမ်ကတွင် 

အမျ ိးသမီးများသည် စွန ်စားတီထွင် စီးပွားေရးစွမ်းေဆာငရ်ှင်များအြဖစ်လည်း တက်ကစွာ 

လုပ်ကိုငေ်နကပါသည်။  

UNCTAD ၏ ဝယ်သူစစ်တမ်းတင်ွ ပါဝငေ်ြဖဆိုေပးခ့ဲကေသာ စားေသာက်ဆိုင်ှင့် ဟိုတယ် 

ပိုငရ်ှင်များက ၎င်းတိုထံ ပစည်းေပးသွင်းသူများ ြပည့်မီေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးရမည့် ဝယ်ယူ 

ေရးလိုအပ်ချကမ်ျားကို ေြပာြပကပါသည်။ သိုေသာ် ထိုလိုအပ်ချက်များ ြပည့်မီရန်အတွက ်

ပစည်းေပးသွင်းသူများကုိ စနစ်တကျ သငတ်န်းေပးြခငး်များ မရိှပါ။ ဝယ်သူ၏ လိုအပ်ချက ်များတွင် 

ထုတ်ကုန်များ၏ လတ်ဆတ်မ၊ တစ်ကိုယ်ေရသန ်ရှင်းေရးစံန်းများကုိ လိုကန်ာေဆာင် ရက်မ၊ 

ပိုးသတ်ေဆးှင့် အြခားဓာတုပစည်းများ သုံးစွဲမ ေလာ့ချြခင်းှင့် စနစ်တကျ ထုပ်ပိုး ြခင်းတုိ 

ပါဝင်ပါသည်။  အေသးစား ဟိုတယ်ှင့် စားေသာကဆ်ိုင်အများစုသည် ၎င်းတို လိုအပ ် ေသာ 

ထုတ်ကုန်များကို ေဈးများမှ ဝယ်ယူကပီး ေတာငသူ်များထံမှ တိုက်ိုကဝ်ယ်ယူြခင်းသည် 

ဒုတယိအသုံးအများဆံုးနည်းလမ်း ြဖစ်ပါသည်။ ဟိုတယ်များ သိုမဟတ်ု စားေသာက်ဆိုငမ်ျား သည် 

စူပါမတ်ကက်များမှ ဝယ်ယူေလ့မရှိကပါသည်။ ဟိုတယ်ကီးများှင့် စားေသာကဆ်ိုင်ကးီ များကမူ 

လိုအပ်ေသာ အရည်အေသွးှင့် ေဘးအရာယ်ကငး်ရှင်းေရး စံန်းများ ြပည့်မီေအာင် 

ထုတ်လုပ်ေပးိုင်သည့် ယံုကညစ်ိတ်ချရေသာ ထုတ်လုပ်သူများထံမှ ဝယ်ယူကပါသည်။ 

                                                           
3  ၂၀၁၂ ြမန်မာိုင်ငံ တာဝန်သခိရီးသွားလုပ်ငန်းမူဝါဒကိ ု ေအာက်ပါလင့်ခ်တွင် ရရှိိုငပ်ါသည် - 
https://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/121015_Myanmar_Tourism_English.pdf ။ ၂၀၁၃-
၂၀၂၀ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပငမ်စီမံကိန်းကိ ု ေအာက်ပါလင့်ခ်တွင် ရရိှိုငပ်ါသည်- https://tourism.gov.mm/wp-
content/uploads/2019/05/myanmar-tourism-master-plan-english-version-min.pdf. 
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စိုကပ်ျ ိးေရးှင့ ်ခရီးသွားလုပင်န်းကများကား ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ြခင်း  
 

ြပည်တွင်းှင့် ြပညပ် စီးပွားေရးကများသည် ခရီးသွားများတစ်ဆင့် ချတ်ိဆကမ်များ ရိှေနပါ သည်။ 

ခရီးသွားများသည် ိုင်ငရံပ်ြခားတွင် ေရာက်ရှိေနစဉ ် စိုက်ပျ ိးေရး ထုတ်ကနု်များှင့် 

ဝန်ေဆာင်မများကို ဥပမာအားြဖင့် လယ်ေတာများသို သွားေရာက်လည်ပတ်ကာ တိုက်ိုက် 

စားသုံးကပါသည်။ သိုမဟုတ် ဟိုတယ်များ၊ စားေသာက်ဆိုင်များ သိုမဟုတ် အြခားေသာ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့်ဆက်စပေ်သာ ေနရာများမှတစ်ဆင့လ်ည်း သယွ်ဝိုက်စားသုံးကပါသည။် 

ြပည်တွင်းရှိ ေတာငသ်ူများှင့် ကမာလှည့်ခရီးသည်များသည်လည်း စိုက်ပျ ိးေရးပိုကနု်များမှ တစ်ဆင့် 

ချတ်ိဆကမ်ရှိပါသည်။ ထိုစိုကပ်ျ ိးေရးပိုကနု်များသည် ခရီးသွားများ လာေရာကလ်ည် ပတ်မမြပမီ 

သိုမဟုတ် လာေရာက်လည်ပတ်ပီး ေနာကပုိ်င်းကာလများအတွငး် ြပညတွ်င်း ထုတ်ကုန်များကို 

စားသုံးိုငသ်ည့် အချနိက်ာလအား ဆွဲဆန ်ေပးပါသည ်(Fisher, 2019)။ ရှမ်း ြပည်နယ်ေတာင်ပိုငး်သို 

လာေရာက်လည်ပတ်သည့် ြမန်မာိုင်ငရံှိ အြခားြပည်နယ်များမှ ခရီး သွားများအတွက်လည်း 

ထိုသေဘာတရားသည် အတူတူပင် ြဖစ်ပါသည်။  

ေတာငသူ်များသည် ၎င်းတို၏ ထုတ်ကနု်များကို ၎ငး်တိုေဒသရိှ ဆိုင်များ/ေဈးဆုိင်များ သိုမဟုတ် 

အြခားေသာ ကားခံများ၊ ပွဲစားများသို ေရာငး်ချပးီ ခရီးသာွးလုပ်ငန်းများက ထိုကားခံများထံမှ 

ဝယ်ယူကပါသည်။ ဟိုတယ်များ၊ စားေသာက်ဆိုငမ်ျားှင့် စူပါမတ်ကကမ်ျားကဲ့သို အကးီစား 

ဝယ်သူများထံ တိုက်ိုကေ်ရာင်းချရန ် ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ်လည်း အကမ်ိေရအားြဖင့် နည်းပါး ပါသည။် 

ထိုေကာင့် ဝယ်သူများှင့် ေရာင်းသူများ၏ ေမာလ်င့်ချက်များကို ကိုက်ညီေအာင ် ညိငး်ေပးရန် 

လိုအပ်ေနပီး ထိုသိုလုပ်ေဆာငရ်န် ကူညပ့ံီပိုးေပးမည့် အေြခခံအေဆာကအ်အု ံ များကို 

တည်ေဆာကေ်ပးဖို လိုပါသည်။ အမှန်စင်စစ် UNCTAD ၏ ဝယ်သစူစ်တမ်းတွင် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက ဗဟိုအစိုးရှင့ ် ေဒသရအစိုးရများအား လိုအပ်ေသာ 

အေြခခံအေဆာကအ်အံုများ (ဥပမာ သယ်ယူပိုေဆာငေ်ရးှင့် လမ်းများ၊ သိုေလှာင်မ၊ ြပြပငစ်ီမံ 

ထုပ်ပိုးသည့်စက်ုံများ၊ လပစ်စ်ှင့် ေရ၊ ပစည်းကိရိယာများှင့် နည်းပညာများ၊ စသည)် အတွက် 

ရင်းှီးြမပ်ှံများ ြပလုပေ်ပးရန် ေမာလ်င့်ကေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ထိုြပင် 

ေတာငသူ်များအတွကလ်ည်း ၎င်းတို၏ ထုတ်လုပ်မ၊ ြပြပင်စီမံ ထုပ်ပိုးမှင့် စွန ်စားတီထွငမ် 

စွမ်းရည်များ ဖွံဖိးလာေအာင ် အစိုးရများမှ ကူညီေပးရန ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုငသူ်များက 

တိုကတွ်န်းထားပါသည်။ သိုမှသာ ေတာငသူ်များသည ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကအတွက ် ယုံကည် 

အားထားိုငေ်သာ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များ ြဖစ်လာိုင်မည ်ြဖစ်သည်။   

ထိုြပင် ေတာငသူ်များကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းကှင့် ဆကသွ်ယ်လုပကုိ်င်ချင်လာေအာင် 

ဆွဲေဆာငအ်ားေပးမများ ြပလုပ်ေပးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဤအတွက ် ထုတ်လုပ်သ ူ

အသင်းအဖွဲများ၏ အခန်းကသည် အေရးကးီလာပါသည်။ လူထုအေြခြပခရီးသာွးလုပ်ငန်း 

ကလည်း ခရီးသာွးများကို ဆွဲေဆာင်သည့် ေနရာများသို သွားေရာကလ်ည်ပတသ်ည့် ခရီးစဉ် 

များအတွင်း လယ်ေတာတစ်ခုတွင် ေနထိုင်ိုင်ေအာင်ပါ ထည့်သွငး်စီစဉ်ေပးြခငး်၊ လက်မပစည်း များ၊ 
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ယဉ်ေကျးမခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုန်ပစညး်များှင့် ဝန်ေဆာင်မများ၊ စိုက်ပျ ိးထုတ် 

ကုန်များအတွက် ေဈးကက်ွဝယ်လိုအား ြမင့်မားလာေအာင် ကညီူေပးြခင်းများမှတစ်ဆင့် 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများအပါအဝင ် ေကျးလက်ေနြပည်သူများအတွကပ်ါ အကျ ိးြဖစ်ထွန်း ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ပီး စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကများကို ချတ်ိဆက်ိုင် ေအာင် 

ကူညေီပးိုငပ်ါသည်။  

အစိုးရအေနြဖင့ ်ဟိုတယ်များ၊ အပမ်းေြဖစခန်းများှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သမူျား အပါ အဝင ်

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမဏီများအား ၎ငး်တို၏ အပိုေဆာင်းဝန်ေဆာင်မအြဖစ ် ဥယျာဉ် ခံ စိုက်ပျ ိးေရး 

တန်ဖိုးကွင်းဆက်သုံးခုအတွင်းရှိ အမျ ိးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ေသာ သိုမဟတ်ု ဦးစီး ေသာ အနီးအနားမှ 

လယ်ေတာများသို ယဉ်ေကျးမ ေလ့လာေရး ခရီးစဉ်များအြဖစ ် ထည့်သငွ်း ေဆာင်ရက်ေပးရန် 

တိုကတွ်န်းအားေပးိုငပ်ါသည။် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်ခုချငး်စီတွင် ကန်ထိုကလ်ယ်ယာစနစ်ကို 

စမ်းသပ်ကျင့်သံုးသည့် ေရှေြပးစီမံချကမ်ျားကိုလည်း ေဆာင်ရက ် ိုင်ပါသည်။ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမဏီများသည် အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များကို ကညီူပံ့ပိုးရန် အတွက ် ၎ငး်တို၏ 

ဝန်ေဆာင်မများထဲတွင် ေဒသထွက်ကနု်ှင့် ဝန်ေဆာငမ်အသစမ်ျားကို ထည့်သွငး်ေပးိုင်ပါသည်။ 

ဥပမာ ေဒသရိှ အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျားထံမှ လက်ဖက၊် ေထာပတ ် သီး ှင့် ချင်းအပါအဝင် 

ေဒသထွက်ကုန်များကို ဝယ်ယူပီး ဟိုတယ်မီူးများထဲတွင် ေဒသထွက် အစားအေသာက်များကို 

မိတ်ဆက်ထည့်သငွ်းေပးြခငး် ှင့်/သိုမဟုတ် ေဒသထွကစ်ားစရာများ ေရာင်းချေသာ ညေဈးများ 

စီစဉ်ကျငး်ပေပးြခင်းတုိ ြပလုပ်ိုငပ်ါသည။် အြခားြဖစ်ိုင်ေြခရှိ ေသာ အစီအစဉ်များမှာ ဟိုတယ်တွင် 

လာေရာက်တညး်ခိုေသာ ဧည့်သည်များအတွက် ေပး ေသာ လကေ်ဆာငပ်စည်းများတွင် ေဒသရိှ 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ စိုကပ်ျ ိးသည့် လက်ဖက်၊ ေထာပတ်သီးှင့် ချင်းတုိြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ 

ပစည်းများ အပါအဝင ် ေဒသထွကက်ုနမ်ျားကို ထည့်သွငး်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် ဟိုတယ်ှင့် 

အပမ်းေြဖစခန်းများတွင် အမျ ိးသမးီေတာင်သူများ ထုတ်လုပ်ထားေသာ ထုတကု်န်များကုိ 

ခင်ကျင်းြပသေရာင်းချိုငမ်ည့ ် စတိုးဆိုင်ေလးများ သိုမဟုတ် ဆိုငခ်န်းေလးများ စီစဉ်ေပးြခငး်တုိ 

ြဖစ်ပါသည်။  

အစိုးရအေနြဖင့ ် ေဒသခံအမျ ိးသမီးေတာင်သမူျား ထုတ်လုပ်ေသာ ထုတကု်န်များြဖစ်ေကာင်း 

သိရှိေစရန် “အင်းေလးကန်ေဒသမှ အမျ ိိးသမီးများ ထုတ်လုပ်သည်” ဟူေသာ တံဆိပတ်ပ်ြခင်း 

အစီအစဉ်များ၊ ေဒသခံအမျ ိးသမီးေတာင်သူများထံမ ှ အဓိကဝယ်ယူသည့ ် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ကုမဏီများ ြဖစ်ေကာင်းကို ခွဲြခားသရိှိပီး နာမည်ေကာင်းရေစရန ် “ေဒသခံအမျ ိးသမီး 

ေတာငသူ်များထံမှ ဝယ်ယူသည်” ဟူေသာ တံဆိပ်တပ်ြခင်း အစီအစဉ်များကို မတ်ိဆက်ေပး 

ိုင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ြဖစ်လာိုငသ်ည့် တဆံိပ်တပ်ြခငး်အြပင် 

အစိုးရသည ် ိုင်ငံတကာအလှရှင်အစီအစဉ်များ၏ အကူအညီြဖင့် ေဒသခံပစည်းေပးသွင်းသူ များ၊ 

အဓိကအားြဖင့် အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျားထံမှ ကူးေြပာင်းဝယ်ယူသည့် ခရီးသွားကုမဏီ များကုိ 

ေငေွရးေကးေရးဆိုင်ရာ မက်လုံးများေပး၍ ဆွဲေဆာငအ်ားေပးုိင်ပါသည။် အမျ ိးသမီး 

ေတာငသူ်များကို ခရီးသွားဧည့်သည်များ လယ်ေတာသို လာေရာက်လည်ပတစ်ဉ်၊ လယ်ေတာ တွင် 
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ေနထိုင်စဉ်ှင့် ယဉ်ေကျးမပွဲေတာမ်ျားအတွင်း ေရာင်းချိုင်ေသာ တန်ဖိုးြမင့် ထုတ်ကုန် များ ှင့် 

အပမ်းေြဖြခငး်၊ ပညာေပးြခင်းှင့် ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများ ဖန်တီးထုတ ် လုပ်ိုင်ေအာင် 

ကူညပ့ံီပိုးေပးုိင်ပါသည်။   

ေတာငသူ်ှင့်ခရီးသွားကား တိုက်ိုက်ှင့် သွယ်ဝိုက ် ထိေတွဆက်ဆံမများကို ကူညီပံ့ပိုးေပးမ 

များအြပင် ေတာင်သူများ ရင်ဆိုင်ေနရသည့်၊ အမျ ိးသမးီများအတွက် ပို၍ ကးီမားသည့် ထုတ ်

လုပ်မဆိုင်ရာ (supply-side) အခက်အခဲများကို ကိငု်တွယ်ေြဖရှင်းေပးရန်မာှလည်း တန်းတူ 

ညီမအေရးကးီပါသည။် ထိုအခက်အခဲများကို ေြဖရှင်းေပးမှသာ အင်းေလးကန်ေဒသရှိ အမျ ိး 

သမးီေတာင်သူများသည် စိုကပ်ျ ိးေရးတန်ဖိုးကွငး်ဆက်များှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကကား 

ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်မများမှ အကျ ိးေကျးဇူးများကို ပိုမို ရရိှခံစားိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။   

တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများ 
ရှမ်းြပည်နယ်တင်ွ ေတာင်သမူျား ရင်ဆုိငေ်နရသည့်၊ အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျားအတွက် ပို၍ 

ကးီမားသည့် အဓိကကျေသာ ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ (supply-side) အကန်အသတ်တစ်ခုမှာ တိုးချဲ 

ပညာေပးဝန်ေဆာင်မများ၊ အထူးသြဖင့် ေခတ်မီစိုက်ပျ ိးေရးနည်းစနစ်များ ှင့်/ သိုမဟုတ် သီးံှ 

မျ ိးေကာင်းမျ ိးသန ် ရရှိေရးတိုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ေဆာင်မများကို လက်လှမ်းမီ အသုံးြပိုင်မ 

ြဖစ်ပါသည။် အစိုးရမှ ေဆာင်ရက်ေပးေသာ တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မ အများစုသည် ေြမယာ 

လုပ်ပိုငခ်ွင့်လကမှ်တ် ရိှသူများအတွက်သာ ြဖစ်သြဖင့ ် စိုက်ပျ ိးေမွးြမ ထုတ်လုပ်သူအများ အြပားမှ 

ထိုဝန်ေဆာင်မများကို မရရှိကဘဲ ထိုသူများထဲမှ အများစုမာှ အမျ ိးသမးီများ ြဖစ်က ပါသည။် 

ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ် မရှိသူများသည် ေလာက်လာတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှ ိ

တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများတွင် အမျ ိးသမီးများ၏ အချနိအ်ခက်အခဲှင့ ် တစ်ေနရာ မ ှ

တစ်ေနရာသို သာွးလာိုင်မတုိကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားေပးြခင်း မရှိသြဖင့် အမျ ိးသားများထံ သိုသာ 

အဓိကအားြဖင့် ေရာက်ရှိဝန်ေဆာငေ်ပးိုင်ပါသည်။ ထိုြပင် အစုိးရမ ှ ေဆာင်ရကေ်ပး ေသာ 

တိုးချဲပညာေပး ဝန်ေဆာင်မများသည် လိုအပ်သေလာက် ြပည့်မီေအာင ် ေဆာင်ရက်ေပး 

ိုင်ြခင်းလည်း မရှိပါ။ ထိုသို ြဖစ်ရြခင်း၏ အေကာင်းရင်းမှာ ေြမာက်ြမားစွာ ရှိပါသည်။ ထို အထဲတွင် 

အေရးအကးီဆုံးမှာ ကွင်းဆင်းအရာရှိများ ရာများသို သွားေရာက်၍ သင်တန်း အစီအစဉ်များ 

ကျငး်ပြပလုပ်ိုင်ေအာင် ပံ့ပိုးေပးရန် အရင်းအြမစ်များ မရှိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ေတာငသူ်အသင်းအဖွဲများသည် တိုးချဲ ပညာေပးဝန်ေဆာင်မများကို ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ပါသည်။ 

သိုေသာ် ၎င်းတိုသည် ဤနယ်ပယ်တွင် အတန်အသင့် စိမ်းေနေသးပီး အေတွအ ကလံည်း နည်း 

ပါေသးသည်။  

ေနာကဆ်ုံးအေနြဖင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် စီးပွားေရးလပု်ငန်းစီမံခန ်ခွဲမတိုကို သင်ကားေပးေသာ 

နည်းပညာဆိုငရ်ာ သင်တန်းများတွင် အမျ ိးသမီးများ စွမ်းပကားြမင့်တင်ေပးေရးှင့် ကျားမ 

တန်းတူညမီေရးဆိုင်ရာ သငတ်န်းများကိုပါ ေပါင်းစပ်ထည့်သင်ွးေပးရန် လိုအပ်ေကာင်း တင်ြပ 

လိုပါသည်။ နည်းပညာများကုိ သင်ကားေပးေသာ သင်တန်းနည်းြပများကိုယ်တိုငက် ကျားမ 
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ေရးရာကိစများကုိ နားလည်သိကမ်းမ နည်းပါးေနသြဖင့် ၎ငး်တိုကို ကျားမေရးရာ အသိအြမင် 

ိုးကားေစမည့် သင်တန်းများ ေပးရန ်လိုအပ်ပါသည်။  

သွင်းအားစုများ၊ နည်းပညာများှင့် သတင်းအချက်အလကမ်ျား  
တန်ဖိုးကွင်းဆက် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် တန်ဖိုးကွင်းဆက်များအတွငး်ရှိ အမျ ိးသမီးများ၏ 

စွမ်းပကားြမင့်တင်ေရးအတွက် သွင်းအားစုများ၊ နည်းပညာများှင့် သတငး်အချက်အလက်များ ကုိ 

လုံေလာက်စွာ လကလ်ှမ်းမီရရှိရန်လည်း အေရးကီးပါသည်။ ထိုေကာင့် ရှမ်းြပည်နယ်ရိှ 

ေတာငသူ်များအတွက် အရည်အေသးွေကာင်းမွန်ပီး သင့်ေလျာ်သည့် သွငး်အားစုများကို 

ပိုမိလုက်လှမ်းမီမ ရရှိရန်ှင့် ထုတ်လုပမ်ကွန်ရက်များ တညေ်ဆာက်ိုင်ရန် ကူညပ့ံီပိုးေပးဖို 

လိုအပ်ပါသည်။  

စိုက်ပျ ိးေရးကနု်ထုတ်စွမ်းအား ြမင့်မားေရးတွင် အဓကိကျသည့် ေနာက်ထပ်အတားအဆီး တစ်ခုမှာ 

နည်းပညာ (ဥပမာ စကပ်စညး်များ၊ ကရိိယာများ၊ တန်ဆာပလာများ) လက်လှမ်း မရီရိှိုငမ် 

ြဖစ်ပါသည။် အင်းေလးကန်ေဒသတွင် ကနု်ထုတ်လုပ်မများ၌ လုပ်သားအင်အား အများအြပားကို 

သုံးစဲွပီး နည်းပညာ လက်လှမ်းမီမကို အားေပးြမင့်တင်သည့် ကန်ထိုက ် လယ်ယာစနစ် သိုမဟတ်ု 

အြခားစနစ်များကုိ ကျင့်သုံးေနသည့် အေထာက်အထားများ မရှိ သေလာက ် ြဖစ်ပါသည။် 

နည်းပညာအသစ်တစ်ခု ရရိှလာချနိ်တွင် အဓိကအားြဖင့် အမျ ိးသား များကသာ 

ထိုနည်းပညာအသစ်ကို မည်သို အသုံးြပရမည်ဆိုသည်ကို ဦးစွာ သင်ယူခွင့်ရက သြဖင့် 

နည်းပညာလက်လှမ်းမီရရှိမတွင် ကျားမတန်းတူညီမ မရှိြခင်းကုိ ထင်ရှားစွာ ေတွရှိရ ပါသည။် 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ ရင်ဆုိငရ်သည့် ြပဿနာတစ်ခုမှာ အြခားေတာင်သူများှင့် 

ယှဉ်ပိင်ိုင်ရန်အတွက် စက်ပစည်းအသစ်များကို ဝယ်ယူရန ် သိုမဟုတ် ငှားရမ်းရန် ေချးေငွ 

ရရိှိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရရိှအသုံးြပိုင်ရန် ခကခ်ဲမပင် ြဖစ်ပါသည်။  

ေဈးကက်ွေပါက်ေဈးများ၊ သီးှံမျ ိးများှင့် ထုတ်ကနု်အရည်အေသးွများဆိုင်ရာ သတင်းအချက ်

အလက်များကို အများအားြဖင့် ကနု်သည်များ၊ ပွဲစားများ၊ လကလ်ီေရာငး်ချသူများှင့် ထရပ ်

ကားေမာငး်သူများထံမှ တစ်ဆင့်သာ အလျဉ်းသင့်သလုိ ရရှိြခင်း ြဖစ်ပါသည။် ိုင်ငံတကာ 

ေဈးကက်ွများအပါအဝင် ေဈးကက်ွသစ်များအေကာင်း သတင်းအချက်အလကမ်ျားကို တရား 

ဝငလ်မ်းေကာင်းများမှ စနစ်တကျ ေပးအပ်ြခငး်များ မရိှပါ။ UNCTAD စစ်တမ်းအရ ေဈးကွက် 

သတငး်အချကအ်လက်များ လက်လှမ်းမီ ရရှိေရးသည် အမျ ိးသမီးေတာင်သူများအတွက် ကးီ 

မားေသာ စိန်ေခမအြဖစ ် ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ေယာက်စကား တစ်ေယာက်နားြဖင့် 

သတငး်ရရှိသည့် သမားိုးကျနည်းလမ်းများအစား အွန်လိုငး်မှ၊ မိုဘိုင်းအပလီေကးရှင်းများှင့် 

သတငး်စာများမတှစ်ဆင့် အပါအဝင ် စနစ်တကျ သတင်းအချကအ်လက် ပံ့ပိုးေပးသည့် စနစ် ြဖင့် 

အစားထုိးေပးရန် လိုအပေ်နပါသည။် အငး်ေလးကန်ေဒသရှိ အမျ ိးသမီးများ၏ သတင်း 

အချက်အလက်များ လက်လှမ်းမီရရှိေရး ကညီူေပးရာတွင်  ထုတလ်ုပ်သူအသငး်အဖွဲများှင့် 

အမျ ိးသမီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲများမှ တစ်ခန်းတစ်က ပါဝင်ေဆာငရ်က်ေပးိုင်သြဖင့် 

၎ငး်တိုကို ထိုသို ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်ေအာင် ဦးစွာကူညီပံ့ပုိးေပးဖို လိုအပ်ပါသည်။  
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အေြခခံအေဆာကအ်အုံများ - သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး၊ လမ်းများ၊ ေရှင့ ် လပ်စစ ်
ဓာတ်အား  
သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး၊ လမ်းများ၊ ေရှင့ ် လပ်စစ်ဓာတ်အား ကဲ့သုိ အေြခခံအေဆာကအ်အုံများ ကိ ု

လက်လှမ်းမေီရးသည် ေတာင်သူများအားလုံးအတွက် အလွန်အေရးကးီပါသည်။ အေြခခံ 

အေဆာကအ်အံုများ အားနည်းမသည် အမျ ိးသမးီများ၏ လုံ ခံေရးှင့် လုပ်ခ/လစာရေသာ 

အလုပမ်ျားတွင် လုပ်ကိုင်ိုငေ်ရးအေပ ထိခိုက်ိုငသ်ြဖင့် ဤသညမှ်ာ အမျ ိးသားများထက် 

အမျ ိးသမီးများအတွက် ပို၍ပင ် အေရးကီးပါသည။် ေဈးကွကမ်ျားကို လကလ်ှမ်းမီေအာင် ကူညီ 

ပံ့ပိုးေသာ စီမံချက်များသည ် ေရးချယ်ေလ့လာထားေသာ တန်ဖိုးကင်ွးဆက်များအတွက် အေရး 

ကးီပါသည။် ဥပမာ ချင်းတန်ဖိုးကွငး်ဆက်အတွငး်တွင် Myanmar Institute for Integrated 

Development (MIID) မှ ေဆာင်ရက်ေသာ စီမံချက်တစ်ခုသည် မျ ိးေစ့ဘဏ်တစ်ခု တည်ေထာင် 

ေပးပီး ေတာင်သူများကို ေဈးကွကမ်ျားှင့် ချတ်ိဆက်ိုငေ်အာင် ကညီူေပးပါသည်။  

အင်းေလးကန်ေဒသတွင် တိုးတက်ေကာင်းမနွ်ေအာင ် လုပ်ေဆာငရ်န် များစွာ ကျန်ရှိေနေသး သည့် 

ေနာကထ်ပ်နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးများှင့် လမ်းများ ြဖစ်ပါသည်။ UNCTAD ၏ 

ေတာငသူ်စစ်တမ်းအရ အမျ ိးသမီးများသည် ေဈးများသို ေရာက်ရှိရန ် ပုဂလိက 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးနည်းလမ်းများအေပ များစွာ မှီခိုအားထားရေကာငး် ေတွရပါသည။် သိုေသာ် 

အမျ ိးသမီးများက ထိုနည်းလမ်းများကို ယုံကည်အားထား၍ ရေသာ နည်းလမ်းများ အြဖစ် 

မယူဆကဘဲ ထိုယာဉ်များကို လိုကပ်ါစီးနင်းရမည့် ေနရာများှင့် ဆင်းရမည့ ် ေနရာများ သို 

ေရာက်ရှိရန်အတွက ် အချနိ်အားြဖင့်လည်းေကာငး်၊ လုံ ခံေရးအရလညး်ေကာင်း အခက်အခဲ များ 

ရှိေနပါသည်။ ထိုေကာင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုသစ်များ ေဆာက်လုပ်ရန် အစီအစဉသ်စ ် များ 

ေရးဆွဲေသာအခါ အမျ ိးသမီးများ၏ သာွးေရးလာေရး အခက်အခဲများှင့် လိုအပ်ချက ် များကုိ 

ထည့်သွငး်စဉ်းစား၍ ကျားမေရးရာ အသိအြမင်ိုးကားစွာ ေဆာင်ရက်ရန် အလွန်ပင် 

အေရးကီးပါသည။်   

စွမ်းအင်လကလ်ှမ်းမီ ရရိှေရးတငွ်လည်း ကျားမေရးရာ ေထာင့်တစ်ခု ပါဝင်လျက် ရှိပါသည်။ 

အေကာင်းမာှ အမျ ိးသမီးများ လုပ်ကိုင်သည့် အေသးစားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် မကာ 

ခဏဆုိသလို အပူစွမ်းအင်များစွာ အသုံးြပရြခင်း (ဥပမာ စားေသာက်ကနု် ြပြပင်စီမထံုတ် လုပ်ြခင်း) 

သိုမဟုတ် မီးအလင်းေရာင ် များစွာ လိအုပ်ြခင်း (ဥပမာ ညေနဘက်တွင ် လုပ်ကိုင် သည့် 

အိမ်တွင်းမလုပ်ငန်းများ) တိုကို ေတွရေလ့ရှိေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ ခရီးသာွးလုပ်ငန်း 

ဖွံဖိးတိုးတကေ်အာင် ေဆာင်ရက်ရမည့ ် ေဒသများတွင်လည်း လပ်စစ်ဓာတ်အား ဝန်ေဆာငမ် များ 

တိုးတကေ်ကာင်းမွန်ေအာင ် လုပ်ေဆာင်ေပးရန် လိုအပပ်ါသည်။ အငး်ေလးကန်ေဒသတွင် 

ေရလက်လှမ်းမီရရှိေရးသည်လည်း စိန်ေခမတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ေတာငသူ်အများစုသည် ဆည် 

ေရသွငး်နည်းပညာများကုိ လက်လှမ်းမီြခင်း မရှိဘဲ မိုးေရ၊ ေရတွငး်/စမ်းေရှင့ ်ြမစ်/ကန်ေရတို ကိသုာ 

အားထားကရပါသည။် UNCTAD ၏ ဝယ်သူစစ်တမ်းအရ အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပွားေရး လုပင်န်းများ 
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ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးအတွက် အဓိကကျေသာအချကမ်ျားထဲတွင် သန ်ရှင်း၍ ယုံကည် 

အားထားိုငေ်သာ ေရအရငး်အြမစ်များကို လက်လှမ်းမ ီအသုံးြပိုင်မလည်း ပါဝင်ပါသည။်   

ေငွေရးေကးေရး 
ေချးေငလွက်လှမ်းမီမသည် ေယဘုယျအားြဖင့် စိုက်ပျ ိးေမွးြမထုတလ်ုပ်သူများ ရင်ဆိုငရ်သည့ ်

အေရးအကးီဆုံးေသာ ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချကမ်ျားထဲမှ တစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် အတိုး 

န်းနည်းနည်းြဖင့် ေချးေငွများ ရရှိေရးသည် ရငး်ှီးြမပ်ှံမှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ဖွံဖိးတိုး 

တကေ်ရးအတွက် အလွန်ပင် အေရးကးီပါသည်။ ထိုအြပင် စီးပွားေရးကျဆင်းချနိ်တွင် ကုမဏီ 

များ/စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများ ရှငသ်န်ရပ်တည်ေရးအတွက်လည်း ယင်းက အေရးကးီပါသည်။ 

ရှမ်းြပည်နယ်တင်ွ မိတ်ေဆွများ၊ မိသားစုေဆွမျ ိးများ သိုမဟတ်ု အြခားေသာ ေငွတိုးေချးသူများ ကဲ့သုိ 

အလွတ်သေဘာဆန်ေသာ ေချးေငွထုတ်ေပးသူများထံမှ ေငေွချးြခင်းကုိ အဓိက အသုံးြပ ကပါသည။် 

အမျ ိးသမီးများသည် အမျ ိးသားများထက်ပို၍ အစိုးရအဖွဲအစညး်များ သိုမဟုတ် 

ေကျးရာရန်ပုံေငွများအစား မိသားစုှင့် မိတ်ေဆွများ၊ အမျ ိးသမီး ကိုယ့်အားကုိယ်ကိုးအဖွဲများ ှင့ ်

NGO များထံမှ ေငေွချးိုငေ်ြခ ပိုများပါသည်။ ထိုေဒသတွင် ေချးေငွရရှိိုငမ်အတွက ် အေသး စား 

ေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစညး်များှင့် ိုင်ငံတကာအလှရှင်အစီအစဉ်များကလည်း အခန်း 

ကတစ်ခုမှ ပါဝငေ်နပါသည။် သိုေသာ် အေသးစားေချးေငွများ၏ အြမင့်ဆုံး ထုတေ်ချးေပးိုင် 

ေသာ ပမာဏသည် တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ိုငရ်န် လုိအပ်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 

အတွက ် အေထာက်အကူြဖစ်ေလာက်ေအာင် မများပါ။ ိုင်ငတံကာအလှရှင်များသည် များေသာ 

အားြဖင့် ေချးေငေွလာက်ထားြခငး်အတွက် တင်းကျပ်သည့် လုပထ်ုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ေဆာင ်

ရက်ေလ့ရှိသြဖင့် ထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများက အချ ိေသာ ဦးတည်အုပ်စုများကုိ ေဘးဖယ်ထား 

သကဲ့သို ြဖစ်ေနိငု်ပါသည်။   

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဲ့သို အြခားေသာ စီးပွားေရးကများြဖင့် ချတ်ိဆက်ေပးြခင်းြဖင့် စိုက်ပျ ိး 

ေရးတန်ဖိုးကွင်းဆက်များ ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းသည် အမျ ိးသမီးများ အား 

မိသားစုစားသုံးရန် တစ်ိုငတ်စ်ပိုင် စိုကပ်ျ ိးေမွးြမြခငး်မှ စီးပွားြဖစ် ထုတ်လုပ်သည့် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသို ကူးေြပာင်းလုပ်ကိုင်ိုင်ေအာင ် ကူညေီပးိုငသ်ည့် အလားအလာ ရိှပီး 

ယင်းသည် အမျ ိးသမီးများ၊ ၎င်းတို၏ ရပ်ရာများ၊ အင်းေလးကန်ေဒသှင့် ေနာကဆ်ုံး တစ်ိုင်ငံ 

လုံးအတွက ် ေကာင်းမွန်ေသာ ရလဒမ်ျား ထွက်ေပလာေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိသုို ြဖစ်လာ 

ေစရန်အတွက် ဗဟိုအစိုးရှင့် ေဒသရအစိုးရများအေနြဖင့် ဤေလ့လာမတွင် ေဖာ်ထုတ်ေတွရိှ 

ခဲ့သည့် အမျ ိးသမီးများ၏ ပုဂလိကဘဝှင့် ြပည်သူေရးရာ ကများတွင် အလားအလာ 

ရှိသေလာက် စွမး်ေဆာင်ိုင်ေရး ကိးပမ်းရာ၌ ကံေတွရသည့် အခက်အခဲအများအြပားကုိ 

ကိုငတွ်ယ်ေြဖရှင်းေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုပန်းတုိင်များ ြပည့်မီေရးတွင် ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များ၊ 

ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငတံကာ NGO များ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲများှင့် ထုတ်လုပ်သူ အသငး် 

အဖွဲများသည် များစွာ အေထာကအ်ကူရသည့် မိတ်ဖကမ်ျား ြဖစ်လာိုင်ပါသည်။  
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နိဒါန်း 
ဤအစီရငခ်ံစာတွင် ြမန်မာိုငငံ်ရှိ ေဒသတစ်ခုြဖစ်ေသာ ရှမ်းြပည်နယ် အင်းေလးကန်ေဒသ၏ 

ကျားမေရးရာ ဆန်းစစ်ချက်ကို တင်ြပေပးထားပီး စိုကပ်ျ ိးေရးက၊ အထူးသြဖင့် လကဖ်က်၊ 

ေထာပတ်သးီှင့် ချငး် တန်ဖိုးကွင်းဆက်များ4ှင့ ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတိုကို အဓိက ေလ့လာ 

ဆန်းစစ်ထားပါသည။် ေလ့လာမတွင် အမျ ိးသမးီများသည် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာငမ်များ၊ အထူး 

သြဖင့် စိုကပ်ျ ိးေရးှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကများမ ှ လုပ်ေဆာင်မများတွင် ပါဝငလ်ုပ်ကိုင်ရင်း 

၎ငး်တို၏ ဘဝဖူလုံြပည့်စုံမ ြမင့်မားလာေရး မည်သိုလုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ဆိုသည်ကို ဆန်းစစ် 

ထားပါသည်။ အတိအကျဆိုရလင ် အစီရင်ခံစာတွင ် အဆုိပါစီးပွားေရးကများအတွင်း အမျ ိး 

သမးီများ အကျ ိးရှိစွာ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငေ်ရးတွင် ေတွ ကရံသည့် အဟန်အတားများ၊ စိုက်ပျ ိး 

ေရးတန်ဖိုးကွင်းဆက် တစ်ခုချငး်စီှင့် ခရီးသွားလုပင်န်းကကား ချတ်ိဆက်ိုငြ်ခင်းမရှိ ေအာင ်

ဟန်တားထားေသာ အဟန်အတားများကို ဆန်းစစ်ေလ့လာထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါချတ်ိဆကမ်များကို ြပလုပ်ပီး အားေကာင်းခိုင်မာေအာင် လုပေ်ဆာငေ်ပးြခငး်သည် 

အမျ ိးသမီးများ၏ စွမ်းပကားြမင့်တင်ေရးှင့် ကျားမတန်းတူညီမေရးကိုသာမက ေဒသရိှ 

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတကမ်အတွက်ပါ အေထာက်အကြူပိုငပ်ါသည်။  

ဤေလ့လာမကုိ ဆွစ်ဇာလန်ိုငငံ် စီးပွားေရးရာအတွင်းဝန်ုံး  (SECO) - ကလုသမဂကနု်သွယ် 

ေရးှင့ ် ကုန်ထုတ်လုပ်မစွမး်ရည်အစုအဖွဲ၏ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနေသာ 

စီမံချက်တစ်ခ ု ြဖစ်သည့် “သစ်သီးဝလံထုတ်လုပ်ိုငစ်ွမ်း ြမင့်တင်ေရးှင့် တာဝန်ယူမရှိေသာ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းတို အကားချတ်ိဆက်လုပ်ကိုင်မဖွံဖိးေစေရးစီမံကနိ်း” ဟ ု အမည်ရသည့ ် စီမံ 

ကိန်းေအာကတွ်င် ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။5 ဤအစီရင်ခံစာသည် စီမံကိန်း၏ ရလဒ်ှစ်ခ ု

ြပည့်မီေရးအတွက် အေထာကအ်ကူြပပါသည။်6 အစီရင်ခံစာသည ် ြပည်ေထာငစ်ုှင့် ြပည်နယ် 

                                                           
4 လက်ဖက်၊ ေထာပတ်သီးှင့် ချင်း တန်ဖိုးကွငး်ဆက်သုံးခုကိ ု ကုလသမဂကုန်သယွ်ေရးအစုအဖွဲ၏ စီမံကိန်း 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးေသာ အဖွဲအစည်းများက အကျ ိးဆက်စပ်သက်ဆုိင်သမူျားှင့် အေသးစိတ်တိုင်ပင်ေဆွး 
ေွးပီးေနာက်တွင် ေရးချယ်ခဲ့ြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ လက်ဖက်၊ ေထာပတ်သီးှင့် ချငး်တိုသည ် အားလုံးပါဝင်ိုင်ေသာ 
ဖွံဖိးတိုးတက်မ အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးေပးိငု်ပီး ေဈးကွက်စနစ်အတွင်း ေရရှည်တည်တံ့ေသာ အေြပာင်း 
အလဲများကို တွန်းအားေပးိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆေရးချယ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  
5 စီမံကိန်း၏ အလုံးစုံရည်မှန်းချက်မှာ - "ဆင်းရဲွမ်းပါးမ ေလာ့ချေရး ပါဝင်ကူညီမတစ်ခုအြဖစ် ဝင်ေငဖွန်တီးမ 
(အမျ ိးသားှင့် အမျ ိးသမီး ေတာငသူ်များ၊ လုပ်သားများ၊ အေသးစားှင့် အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အတွက်) 
အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမ (အလုပ်အကိုင်ဖန်တးီေရး/ တည်မဲေရး) တိုကို ရရှိေစမည့ ် တန်ဖိုးကွငး်ဆက်များ 
တည်ေဆာက်ရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် သစ်သီးဝလံပန်းမံဥယျာဉ် ခံထွက်ပစည်း ေပးသွင်းိုငမ်စွမ်းရည်ှင့် ေရရှည် 
တည်တံ့ေသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတုိကို ြမင့်တငအ်ားေပးြခင်းြဖင့် အင်းေလးကန်ေဒသ (ရှမ်းြပည်နယ်) ရိှ စီးပွားေရး 
အေြခအေန တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးရန်” ြဖစ်ပါသည်။  
6 ရလဒ် ၁.၃ - "ြမန်မာိုင်ငမံှ မိတ်ဖက်များ၏ ေရရှည်တည်တံ့ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ေဆာင်ရက် 
ိုငေ်အာင် ပံ့ပိုးေပးိုင်မ စွမ်းရည်ြမင့်မားလာြခင်း။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် မူဝါဒ ဆိုင်ရာ 
ြပြပင်ေြပာငး်လဲမများှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ချတိ်ဆက်မဆုိင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်များ ြမင့်တငေ်ပးြခင်း။ ရှမ်းြပည်နယ်၏ 
ဥယျာဉ် ခံစိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကများရိှ ကျားမေရးရာှင့် စပ်လျဉ်းေသာ အခက် အခဲများှင့် 
အခွင့်အလမ်းများအေကာင်း သိရှိနားလည်မ ြမင့်မားလာေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း”။ ရလဒ် (၂.၅) - 
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အဆင့ ် မဝူါဒချမှတ်သမူျား၊ ပုဂလိကက၊ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများ၊ အမျ ိးသမီး 

အဖွဲအစည်းများ၊ ဖွံဖိးမအဖွဲအစည်းများမှ အကျ ိးဆက်စပ်သက်ဆိုငသူ်များှင့် ဤအေကာင်း 

အရာကို စိတ်ဝငစ်ားေသာ ပညာရှငမ်ျားအတွက် ရည်ရယ်ပါသည်။ ထိုမသာမက ဤအစီရင်ခ ံစာတွင် 

ပါဝင်သည့် ကျားမေရးရာ ဆန်းစစ်ချက်သည် စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအတွက် ကစုံှင့် 

ဆက်စပသ်ကဆ်ိုင်ေသာ ကိစရပ်တစ်ခုအြဖစ် ကျားမတန်းတူညီမေရးကစိကို ကိုင်တွယ်ေဆာင် 

ရက်ရာတွင် အေထာကအ်ကူြဖစ်ေစရနလ်ည်း ရည်ရယ်ပါသည်။  

အစီရငခ်ံစာကို ေရးသားြပစုရာတွင် ထုတ်ေဝထားေသာ သေုတသနှင့် စာရကစ်ာတမ်းများ အား 

သုံးသပ်ေလ့လာြခငး်၊ ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်းှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ ် ေနာကဆ်ုံးသုံးလပတ ် ကာလအတွငး် 

UNCTAD မှ ဟိုပုံး၊ ကေလာ၊ ေညာင်ေရ၊ ဖယ်ခုံ၊ ပင်းတယ၊ ပင်ေလာင်းှင့် ရာငံ မိနယ်များတွင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ စစ်တမ်းသုံးခုမှ ေတွရှိချက်များေပတွင် အေြခခံပါသည်။7 စစ်တမ်းများကို (၁) 

ေရးချယ်ထားေသာ စိုက်ပျ ိးေရးတန်ဖိုးကွင်းဆက်များအတွင်းရိှ အမျ ိးသမီး ေတာငသူ်များ၊ (၂) 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကရှိ ဝယ်သူများှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ (၃) စိုကပ်ျ ိးေရး ှင့် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကအတွငး်ရှိ အမျ ိးသမီးများ၊ ေတာင်သူအသငး်အဖွဲများှင့် ပူးေပါင်း 

လုပ်ကိုငေ်နေသာ ြပည်တွငး်ြပည်ပ NGOများ၊ ဖွံဖိးမအဖွဲအစည်းများှင့် ေတွဆံု၍ ေကာက်ယူ 

ခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းများှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အေသးစိတ်အချကအ်လက်များကို ေနာက်ဆက်တဲွ 

စာတမ်းတွင် တငြ်ပေပးထားပါသည်။  

အစီရငခ်ံစာ၏ အစပိုင်းတင်ွ ြမန်မာိုငငံ်အေကာင်း၊ ရှမး်ြပညန်ယ်ှင့် အင်းေလးကန်ေဒသ 

အေကာင်း ေနာကခ်ံအချကအ်လက်များကုိ အကျဉ်းချပတ်င်ြပေပးပီးေနာက် အပိုင်း (၂) တွင ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကမာ့ကပ်ေရာဂါ၏ ကျားမေရးရာ သကေ်ရာကမ်ကို ေဆွးေွးထားပါသည။် စီးပွား 

ေရးကှင့် လူမအဖွဲအစည်းအတွင်း ကျားမေရးရာတန်းတူညီမေရးှင့် အမျ ိးသမီးများ၏ 

အေနအထားကိ ု ြမင့်တင်ေပးေရးအတွက် ချမှတ်ထားေသာ ဥပေဒဆိုငရ်ာှင့် အဖွဲအစည်း ဆိုင်ရာ 

မူေဘာငမ်ျားကို အပိုင်း (၃) တင်ွ ေဆွးေွးတင်ြပထားပါသည။် အပိုငး် (၄) တွင ် ြမန်မာ ိုင်ငံှင့် 

အင်းေလးကန်ေဒသအတွင်းရှိ ကျားမတန်းတူညီမ မရှိမများကုိ ဆန်းစစ်အကြဲဖတ် ထားပါသည။် 

အမျ ိးသမီးများ၏ အခန်းကများကို အဓိကဦးတည်၍ စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသာွး 

                                                                                                                                                                                     
"အငး်ေလးကန်ေဒသရှိ အကျ ိးဆက်စပ်သက်ဆုိင်သူများှင့် မူဝါဒချမှတ်သမူျားသည် စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းကများကား ကျားမအားလံုးပါဝင်ိုငမ်ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းချတ်ိဆက် ေဆာင် 
ရက်မများအတွက် ပံ့ပိုးြခင်းြဖင့် ကျားမတန်းတူညီမေရးှင့် အမျ ိးသမီးများ စွမ်းပကားြမင့်တငေ်ရး အားေပးသည့် 
မူဝါဒများကို ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ိုငသ်ည့် စွမ်းရည်များ တိုးတက်ြမင့်မားလာြခငး်။" 
7 မိနယ်တစ်မိနယ်စီအတွင်း ေကျးရာများ ေရးချယ်ြခင်းကိ ု UNCTAD ှင့ ် ေဒသခံမိတ်ဖက်များက ပူးေပါင်း 
လုပ်ေဆာငပ်ါသည်။ အချနိ်ှင့် ေငွေကးဆိုင်ရာ ကန ်သတ်ချက်များေပတွင် မူတည်၍ စစ်တမ်းတစ်ခခုျငး်စီ၏ 
လမ်း ခံိုငမ်ှင့် အတိုင်းအတာကို သတ်မှတ်ရပါသည်။ ဤေလ့လာမမှ လမ်း ခံေသာ ေဒသများတွင် ေနထိုင်ေသာ 
တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုများတွင် ေတာင်ကီးှင့် ဖယ်ခုံရှိ ရှမ်းလူမျ ိးများ၊ ေညာင်ေရရိှ အငး်သားများ၊ ရာငံရှိ ဓုများ၊ 
ပင်းတယ (ှင့် ကေလာ၊ ပငေ်လာငး်၊ ေတာင်ကီးှင့် ေညာင်ေရ) ရိှ ေတာင်ိုးလူမျ ိးများ (ဗမာတိုင်းရင်းသား လူမျ ိး 
စုတစ်စု)ှင့ ်ဖယ်ခုံရှိ ကယန်းလူမျ ိးများ ပါဝငပ်ါသည်။ 
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လုပ်ငန်းကများကုိ ေလ့လာဆန်းစစ်ထားချက်အား အပိုငး် (၅) တင်ွ ဖတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

အစီရငခ်ံစာကို မူဝါဒ ဆုိင်ရာ အ ကံြပချက်များ ပါဝင်သည့် အပိုငး် (၆) ြဖင့် နိဂုံးချပထ်ား ပါသည။်           

၁။ ေနာက်ခအံေကာငး်အချက်များ  
၁.၁။ ေယဘယုျအေြခအေနများ 
ြမန်မာိုင်ငသံည် ေကျးလကေ်ဒသေန လူဦးေရ များြပားေသာ ိုငငံ်တစ်ိုင်ငံ ြဖစ်ပါသည်။ 

စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့ ် ဆည်ေြမာငး်ဝန်ကးီဌာန (၂၀၁၈) ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ စိုကပ်ျ ိး 

ေရးသည် GDP ၏ ၃၀ ရာခိုင်န်းကို အေထာကအ်ကူြပပီး ြပည်ပပိုကနု်များ၏ ၂၅ ရာခုိင်န်း ကို 

ကိုယ်စားြပကာ အလုပ်အကိုငမ်ျား၏ ၅၆ ရာခိုင်န်းကုိ ဖန်တီးေပးပါသည်။ လူဦးေရ၏ ၇၀ 

ရာခိုင်န်းခန ်သည် ေကျးလက်ေဒသများတွင် ေနထိုင်ကပီး အသကေ်မွးဝမး်ေကျာငး်မများှင့် 

ဝငေ်ငွများအတွက် ေကာက်ပသီဲးှံ စိုက်ပျ ိးြခင်းှင့် တိရစာန်ေမွးြမေရးတိုကို လုပ်ကိုင်ကပါ သည်။ 

ေကျးလက်ေဒသေနထိုငသူ်များ၏ ၈၅ ရာခိုင်န်းသည် ဆငး်ရဲွမ်းပါးသမူျား ြဖစ်ပီး 

ေကျးလက်အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၂၄ ရာခိုင်န်းကို ထိခိုကလ်ွယ်သူများအြဖစ ် သတ်မှတ်ပါသည်။ 

ြမန်မာ့စီးပွားေရးသည် အေရှေတာငအ်ာရှေဒသတွင် ဖွံဖိးတိုးတကမ်အနည်းဆုံး ြဖစ်ပီး ိုင်ငံ သည ်

ကုလသမဂအဖွဲကးီ၏ ဖွံဖိမအနညး်ဆုံး ိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပါဝငပ်ါသည။် ြမန်မာ ိုင်ငသံည် 

စိုက်ပျ ိးေရးအေပ မှီခိုအားထားေနရမကို ေလာ့ချပီး ကနု်ထုတလ်ုပ်မှင့် ဝန်ေဆာင် မ 

လုပ်ငန်းများကို တိုးြမင့်လုပ်ကိုင်ရန် ရည်မှန်းထားေသာ်လည်း ကုန်ထုတ်လုပ်မကသည် 

ေဒသတွင်းရှိ အြခားိုင်ငံများမှ ကုန်ထုတ်လုပ်မကများှင့် တူညီေသာ အရိှန်အဟုန်ြဖင့် 

တိုးတကလ်ာြခငး် မရှိပါ။ ိုငငံ်တွင်းရိှ အလုပ်အကိုငစ်ုစုေပါင်း၏ ၈၅.၇ ရာခိုင်န်းသည် ကျပန်း 

အလုပအ်ကိုငမ်ျားြဖစ်ပးီ အဓိကအားြဖင့် စိုက်ပျ ိးေရးကမှ ြဖစ်ပါသည် (ILO, 2018a)။ ဘနိ်း ှင့ ်

အြခားမးူယစ်ေဆးဝါးများ ထုတ်လုပ်တင်ပိုမသည် စီးပာွးေရးတွင် အေရးကးီေသာ အခန်း ကမှ 

ပါဝင်ပီး တိုင်းရင်းသားပဋိပကများှင့် ဆက်ယ်ေနပါသည်။ အမှန်စင်စစ ် ြမန်မာ ိုင်ငတွံင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် ပဋိပကတိုကား ဆက်ယ်မရှိပီး မူးယစ်ေဆးဝါး ေရာင်းဝယ်မက ပဋိပကကုိ 

အေထာက်အပံ့ြပကာ ပဋိပကက မးူယစ်ေဆးဝါးေရာငး်ဝယ်မကို အကူအညီြဖစ်ေစ ပါသည် 

(UNODC, 2019)။ 

ြမန်မာိုင်ငတွံင် ဒမုိီကေရစီစနစ်သို ကူးေြပာင်းမ စတင်ခဲ့သည့် ၂၀၀၀ ြပည့်လွန်ှစ်များ၏ 

ပထမဆယ်စုှစ်အဆံုးမစှ၍ ြမန်မာိုင်ငအံစိုးရသည် ိုင်ငေံခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် ကမာ 

ကးီှင့် ဆက်သယွ်ရန ်တံခါးဖွင့်ိုင်ေရးအတွက် စီးပွားေရးြပြပငေ်ြပာငး်လဲမများကုိ တစ်ခုပီး တစ်ခု 

ေဆာင်ရက်ရန် လျာထားခဲ့ပါသည။် ြပြပင်ေြပာငး်လဲမများတွင် အဂတိလိုက်စားမ၊ အခွန်၊ 

ေြမယာပိုင်ဆိုင်မှင့် ိုင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ှံမတိုအပါအဝင ် ကိစအများအြပား ပါဝငပ်ါ သည်။ ထိုြပင် 

အစိုးရသည ် စိုက်ပျ ိးေရးကနု်ထုတ်စွမ်းအား ြမင့်တင်ေရး၊ ေငေွရးေကးေရးက 

ေခတ်မီတိုးတက်ေရးှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံများ၊ အထူးသြဖင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့ ်

လပ်စစ်ဓာတ်အား ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးတိုအတွကလ်ည်း ကိးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ပါသည။် သိုေသာ် 
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လည်း ဆယ်စုှစ်ေပါင်းများစွာ တစ်သီးတစ်ြခား ေနခဲ့ပးီ စီးပွားေရး ပိတ်ဆိုမများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ 

ရြခင်းများက ုိင်င၏ံ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို များစွာ ထိခိုကေ်စလျက် ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။   

အမျ ိးသမီးများသည် အေကာင်းရင်းအချ ိေကာင့ ် အဆုိပါ ိုငငံ်ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ေဆာင်ရက်မများမှ အကျ ိးေကျးဇူး ခံစားရရှမိ အလွန်နည်းပါးခဲ့ပါသည်။ ပထမအေကာင်းရင်း မာှ 

မူဝါဒှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်မ လုပင်န်းစဉ်များတွင် အများအားြဖင့် အမျ ိးသမီးများ ပါဝငမ် 

မရှိြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။8 ကျားမတန်းတူညီမေရးှင့် အမျ ိးသမီးများ၏ အခွင့်အေရးများ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးေရးသည် အစိုးရ၏ ဦးစားေပးကိစတစ်ခုမဟုတ်ြခင်း9သည ် ဒုတယိ 

အေကာင်းရင်း ြဖစ်ပီး တတိယအေကာင်းရင်းမှာ လူမေရးစံများှင့် စိတ်သေဘာထား ခံယူ 

ချက်များသည် အမျ ိးသမီးများ ေဆာင်ရက်ိုငသ်ည့ ် လုပ်ငန်းေဆာငတ်ာများှင့် တာဝန်များကို 

အကန်အသတ်ြဖစ်ေစြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည။် သိုေသာ် ထုိအေြခအေနသည် တြဖည်းြဖညး် ချင်း 

တိုးတကေ်ြပာင်းလလဲာလျက ် ရိှပါသည်။ အမျ ိးသမီးများ ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးဆိုင်ရာ အမျ ိး 

သားအဆင့် မဟာဗျဟာစီမံကနိ်းကို ေရးဆွဲခဲ့ပီး ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစံု ပူးေပါငး်၍ ကလုသမဂ 

အဖွဲအစည်းများ၊ အရပဘ်က်လူမအဖွဲအစည်းများှင့် ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များ၏ ကူညီပံ့ပိုးမြဖင့် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လျက ် ရှိပါသည ် (အပိုင်း ၃.၂.၁ ကို ကည့်ပါ)။ ြမန်မာုိင်ငံသည် အာဆီယံ 

(ASEAN) အမျ ိးသမီးေကာ်မတီ (ACW) တွင် လည်း ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနပါသည။်10 

ြမန်မာိုင်င၏ံအုပခ်ျပေ်ရးဖွဲစည်းပုံသည် ပ်ေထွးပါသည ် (ေလးေထာင့်ကွက-်၁)။ ရှမး်ြပည်နယ် 

သည် ြမန်မာိုင်ငပံိုငန်က်နယ်ေြမ၏ ၂၅ ရာခုိင်န်းကို လမ်း ခံပီး (ပု.ံ၁) ၂၀၁၄ ခုှစ် လူဦးေရ 

                                                           
8 ြမန်မာိုင်ငံတွင် ြပည်သူေရးရာ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်မများတွင် အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝင်ေဆာင်ရက်မ နည်းပါး ခဲ့ေသာ 
သမိုင်းေကာငး် ရိှပါသည်။ ၁၉၆၂ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၁ ခုှစ်ကား စစ်အုပ်ချပ်ေရးစနစ်အတွငး် အမျ ိးသမီး များသည် 
လုပ်ပိုငခ်ွင့်အာဏာရိှေသာ ရာထူးေနရာများမှ ေပျာက်ကွယ်သာွးခဲ့ပါသည်။ အမျ ိးသမီးများ၏ ဆံုးြဖတ် 
ချက်ချမှတ်မလုပ်ငန်းစဉ်အား လက်လှမ်းမီမဆိုင်ရာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို အပိုငး် ၃.၃.၃ တွင် ဖတ် 
ိုငပ်ါသည်။  
9 အမျ ိးသမီးများ ဖွံဖိးတုိးတက်ေရးအတကွ် ိုငငံ်အဆင့် ယရားတစ်ခုကို ၁၉၉၆ ခုှစ်တွင် စတငဖ်ွဲစည်းခဲ့ ပါသည်။ 
သိုေသာ် ယငး်၏ လုပ်ငန်းအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မများမှာ ယခုထက်တိုင် ပီးစီးြခင်း မရိှေသးပါ။ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် 
အမျ ိးသမီးများအေပ နည်းမျ ိးစုံြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမများ ပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂေကာ်မတီက ြမန်မာိုင်ငတွံင် 
အမျ ိးသားကီးစိုးမကို လက်ခံအားေပးသည့် သေဘာထားခံယူချက်များှင့် အမျ ိးသမီးများအား ခွဲြခားဆက်ဆံသည့် 
ပုံေသကားကျယူဆချက်များ ပေပျာက်ေရး ဘက်စုံေထာင့်စုံမှေဆာင်ရက်ေပးသည့် နည်းဗျဟာ တစ်ခု 
မရိှေသးေကာင်းှင့် အမျ ိးသမးီများကို ခွဲြခားဆက်ဆံေသာ ဥပေဒများ ရိှေနေကာငး် ေထာက်ြပခဲ့ပါသည် (CEDAW, 
2016a)။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကျားမတန်းတူညီမေရးှင့် အမျ ိးသမီများ စွမ်းပကားြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒ မူေဘာင် 
အေကာငး် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို အပိုင်း ၃.၂ တွင် ဖတ်ိုင်ပါသည်။  
10 ACW သည် အာဆီယံအမျ ိးသမီးေရးရာ ဝန်ကီးများအဆင့်အစည်းအေဝး (AMMW) ေအာက်ရိှ အဖွဲအစည်းတစ်ခု 
ြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာ်မတီတွင် အမျ ိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးများ၏ အေရးကိစများအတွက် တာဝန်ရှိေသာ 
ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ အကီးတန်းအရာရိှများ ပါဝငပ်ါသည်။ ACW သည ် ေဒသတွင်းမူဝါဒများကို အ ကံြပြခင်း၊ 
ေဒသတွငး် ငါးှစ်စာ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ ေရးဆဲွအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် မိတ်ဖက်ြပပူးေပါင်းမများကို 
စီမံခန ်ခွဲြခင်းြဖင့် AMMW ကို အေထာက်အပံ့ြပပါသည်။  
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သန်းေခါငစ်ာရင်းအရ11 လူဦးေရ ၅,၈၂၄,၄၃၂ ရိှပါသည်။12 ယင်း၏ တည်ေနရာ၊ ေြမဆီဩဇာ 

ကယ်ဝမှင့် ေပါများလှသည့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များေကာင့် ရှမ်းြပည်နယ်သည် စည်ပင ်

ဝေြပာပီး ကုန်သယွ်မအချက်အချာ ေနရာတစ်ခု ြဖစ်လာိုငသ်ည့် အလားအလာ ကးီမားပါ သည်။ 

သိုေသာ် ပဋိပကများ၊ လုံ ခေံရးအေြခအေန၊ စီးပွားေရး၊ ပဋိပကတိုှင့် ဆက်ယ်ေသာ 

ေနရပ်စွန ်ခွာေရေြပာင်းသွားလာမများ၊ အေြခခံအေဆာကအ်အံုအားနည်းမ (အထူးသြဖင့် 

လမ်းများှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အား)၊ စွန ်ဦးတထီွငမ်စွမ်းရည် မရှိြခင်း (အထူးသြဖင့် စိုက်ပျ ိးေရး တွင်)၊ 

နည်းပညာရရှိိုငမ် အကန်အသတ်ရှိြခငး်ှင့် စွမ်းေဆာငရ်ည်ရှိေသာ လူ စွမ်းအားအရင်း အြမစက်ို 

ထိခိုက်ေစေသာ မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစဲွမှင့် ေရာင်းဝယ်မများ ကျယ်ကျယ်ြပန ်ြပန ် 

ြဖစ်ပွားေနမတုိအပါအဝင် ရှမ်းြပည်နယ်၏ ဖွံဖိးတိုးတကမ်အလားအလာကို ဟန်တားထား ေသာ 

အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းအချ ိ ရှိေနပါသည။် ရှမ်းြပည်နယ်တွင် စိုက်ပျ ိးေရးသည် 

အမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိးသားများအတွက် အဓိကကျသည့် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်မတစ်ခု 

ြဖစ်ပါသည။်   

ပု ံ(၁) - အင်းေလးကန်ေဒသှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုငး်ြပ ေြမပုံ  

 

                                                           
11 ၂၀၁၄ ြမန်မာိုင်ငံ လူဦးေရှင့် အိမ်အေကာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းကို ဤလင့်ခ်တွင် ရရိှိုငပ်ါသည် - 
http://themimu.info/census-data. 
12 ိုငငံ်တွင် အမျ ိးသမီးအေရအတွက ် (၂,၉၁၃,၇၂၂) ှင့် အမျ ိးသားအေရအတွက် (၂,၉၁၀,၇၁၀) သည် အကမ်း 
ဖျငး်အားြဖင့် တူညီပါသည်။  
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ေလးေထာင့်ကွက ်(၁) - ြမန်မာုိင်ငံ၏ အုပ်ချပ်ေရးဖဲွစည်းပံု 

ြမန်မာိုင်ငံသည် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ တန်းတူညီသည်ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ ြပည်နယ ် ၇ ခုှင့် 

တုိင်းေဒသကီး ၇ခု၊ ကိုယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ (SAZs) ၆ ခု၊ ိုင်ငံ၏ မိေတာ် ေနြပည်ေတာ် တည်ရှိရာ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမတစ်ခုတုိြဖင့ ် ဖဲွစည်းထားပါသည်။ ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီးများကုိ ခိုင်များြဖင့် 

ဖဲွစည်းထားပီး ခိုင်များကုိ မိနယ်များြဖင့် ဖဲွစည်းထားပါသည်။ မိနယ်များတွင် မိများ၊ မိေပ 

ရပ်ကွက်များ၊ ေကျးရာအုပ်စုများှင့် ေကျးရာများ ပါဝင်ပါသည်။ ေကျးရာများသည် ြမန်မာိုင်ငံရိှ 

တရားဝင်သတ်မှတ်ထားေသာ အေသးငယ်ဆံုး အုပ်ချပ်ေရးယူနစ် ြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံအဆင့် (ြပည်ေထာင်စုအဆင့်) တွင် မူဝါဒများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် အစိုးရဝန်ကီး 

ဌာနများသည် အဓိကကျပါသည်။ ြပည်နယ်များှင့် တိုင်းေဒသကီးများကုိ ဝန်ကီးချပ်တစ်ဦး၊ ြပည်နယ/် 

တုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးများ ပါဝင်ေသာ ကက်ဘိနက်အဖဲွှင့ ် ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီး တရားေရး 

အဖဲွအစည်းများက ဦးေဆာင်ပါသည်။ ခိုင်များကိ ု ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ အေထွ ေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန (GAD) မှ အကီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက ဦးေဆာင်ပါသည်။ မိနယ်အုပ်ချပ် 

ေရးအဖဲွများကုိလည်း GAD မှ အကီးတန်းအရာရိှတစ်ဦးက ဦးေဆာင်ပီး ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံ 

ကုိယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ မရိှပါ။ ေကျးရာများကိ ု ေကျးရာတွင် ေနထုိင်သူများမှ 

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ထားသည့် ေကျးရာလူကီးများက ဦးေဆာင်ပါသည် (Nixon et al., 2013)။   

ရှမ်းြပည်နယ်တွင် SAZ ငါးခု တည်ရိှေနသြဖင့် အုပ်ချပ်ေရးဖဲွစည်းပံုသည် ပုိ၍ ပ်ေထွးပါသည်။ SAZ ငါးခုမှာ 

ဓု၊ ကုိးကန်၊ ပအိုဝ်း၊ ပေလာင် ှင့် ‘ဝ’ တုိြဖစ်ပါသည်။ ဤစီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းများမှ လမ်း ခံ သည့ ်

ေဒသအတွင်းတွင် SAZ ှစ်ခ ု (ဓုှင့် ပအုိဝ်း) ပါဝင်ပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရသည် SAZ များတွင် 

မပါဝင်ေသာ ေဒသများကုိ ခုိင ် GAD ေကာ်မရှင်နာများှင့် မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးများမှ တစ်ဆင့် 

အုပ်ချပ်ပါသည်။ SAZ များကုိ အဖဲွဝင် ၁၀ ဦး ပါဝင်သည့် SAZ “ဦးစီးအဖဲွ” က တုိက်ိုက် အုပ်ချပ်ပါသည်။ 

 
 

ရည်န်းချက ်- ြမန်မာသတငး်အချက်အလက်စီမံခန ်ခွဲမယူနစ်  

  

 

၁.၂။ ရှမ်းြပည်နယ်ရိှ တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုများ  
ြမန်မာိုင်ငတွံင် တရားဝင်အသိအမှတ်ြပထားေသာ တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစု ၁၃၅ စ ု ရှိပါသည် 

(စိုကပ်ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ၂၀၁၈)။ ရှမ်းြပည်နယ်သည် ိုငငံ်တွင်း တင်ွ 

မတူကွဲြပားမအများဆံုး ေဒသတစ်ခုြဖစ်ပီး တရားဝငအ်သိအမှတ်ြပထားေသာ တိုငး်ရင်း 

သားလူမျ ိးစုှင့် ဘာသာစကား ၃၃ ခ ု ရှိပါသည။် ြမန်မာုိင်ငံ၏ ုံးသံုးဘာသာစကားသည် 

ြမန်မာဘာသာ ြဖစ်ေသာ်လည်း ေကျးလက်ေဒသများတွင် ြမန်မာဘာသာစကားကို ကမ်းကျငစ်ွာ 

ေြပာဆိုိုင်ြခငး် မရှိကဘဲ ေဒသခံဘာသာစကားများကိုသာ ေြပာဆိုကပါသည်။  
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မည်သည့်မိနယ်တွင် ေနထိုင်သည်ဆိုသည်ထက် မညသ်ည့်တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးစုမှ ြဖစ်သည် 

ဟူေသာအချက်က လူမအဖွဲအစည်းှင့် စီးပွားေရးကအတွငး်ရှိ အမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိး 

သားများ၏ အခန်းကကို သတ်မတ်ှေပးဟန်တူပါသည်။ အမှန်စင်စစ် တိုငး်ရင်းသား လူမျ ိးစု 

တစ်စုသည် မိနယ်တစ်ခုထက်မက ပါဝင်ေသာ ေနရာေဒသတစ်ခုတွင် ြဖန ်ကျကေ်နထိုင်ိုင် 

ပါသည်။ သိုေသာ် လူမျ ိးစုဝငမ်ျားသည် မည်သည့်ေနရာေဒသတွင် ေနထိုငသ်ည်ြဖစ်ေစ လူမျ ိးစု ၏ 

ထုံးတမ်းစဉ်လာများှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုကန်ာကရပါသည။်  

အင်းေလးကန်ေဒသှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပ်ိုငး်တိုကို ေလ့လာထားေသာ ေလ့လာမများအရ 

ဤေဒသတွင် မှီတင်းေနထိုငသူ်များသည် လူမျ ိးမတူုံမသာမက မိနယ်များ၏ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

အဆင့်ှင့် ကျား-မကွဲြပားြခားနားမများသည်လည်း မတူကပါ။ ဥပမာ တိုငး်ရင်းသားလူနည်းစု ဝင် 

အမျ ိးသမီးများသည် ေြမယာပုိင်ဆိုင်ခွင့်တွင် ေဘးဖယ်ခံထားရေလ့ရိှပီး ိုးရာထုံးတမ်း 

စဉ်လာကျင့်သံုးမများအရ စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များသည် တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုအလိုက ် ကွာြခား 

သညြ်ဖစ်ရာ အချ ိလူမျ ိးစုများတွင် အမျ ိးသားများှင့် အမျ ိးသမီးများကား တန်းတူညီမ အေမ ွ

ဆက်ခံခွင့်များ ရိှကေသာ်လည်း အချ ိလူမျ ိးစုများတင်ွ ထိုသို မဟုတ်ပါ (USAID, 2018; MEDA, 

2015)။ 

ထိုသို တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးများ အမျ ိးမျ ိးကွဲြပားေနသည့်တုိင် ဤအစီရင်ခံစာတွင် ေရးချယ် 

ေလ့လာခဲ့ေသာ မိနယ်များှင့် တန်ဖိုးကွင်းဆက်များကား မိိုးဖလာဥပေဒ၊ လုပ်သားဖွဲစည်းပုံ ှင့ ်

စီးပွားေရးဝန်းကျငအ်ရ ဆင်တူသည့်အချကမ်ျား အများအြပား ရှိေနသည်ကို ေအာကပ်ါ 

အပိုင်းများတွင် ဆက်လကေ်ဆွးေွးတင်ြပသွားပါမည။် ပို၍တိကျစွာဆိုရလင ် ေရးချယ်ေလ့လာ 

ခဲ့ေသာ မိနယ်များအားလုံးတင်ွ စိုကပ်ျ ိးေရးသည် အဓိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်း ြဖစ်ပီး မိသားစု သည် 

စီးပွားေရးလုပ်ေဆာငမ်များကို အေြခခံသည့် ယူနစ်တစ်ခုြဖစ်ကာ အဆုိပါမိသားစု ဖွဲစည်း 

ပုံအတွင်းတွင် ကျားမေရးရာ အခန်းက သတ်မှတ်ချက်များမှာ အြမစ်တွယ်ခိုင်မာလျက်ရှိ ပါသည်။  

၁.၃။ ရှမ်းြပည်နယ်တွင်းရိှ ပဋိပကများ 
ြမန်မာိုင်ငတွံင် ိုငငံ်အဆင့်ှင့် ြပည်နယ်/တိုငး်ေဒသကးီအဆင့် ှစ်ဆင့်စလုံး၌ ပဋပိက 

သမိုင်းေကာင်း ရိှပီး ယငး်သည် ရှမ်းြပည်နယ်အေပတွငလ်ည်း များစွာ သက်ေရာကမ် ရိှပါ သည်။ 

တိုငး်ရင်းသားလက်နကက်ိုငအ်ဖွဲအစည်းများှင့် လက်မတ်ှေရးထိုးခဲ့ေသာ ၂၁၀၅ ခုှစ် 

တစ်ိုင်ငလံုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရး သေဘာတူစာချပေ်ကာင့် ြပည်နယ်တင်ွးရှိ လုံ ခေံရး 

အေြခအေနသည ် တိုးတကလ်ာခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် အေြခအေနသည် အချနိ်မေရး ထိခိုက်ပျက် 

ြပားသွားိုင်ပီး ရှမး်ြပည်နယ်ေတာင်ပိုငး်ရှိ ဩဇာအာဏာအရိှဆုံး တိုင်းရငး်သားလက်နက်ကိုင် 

အဖွဲအစည်းြဖစ်သည့် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာငေ်ရးေကာင်စီ၊ ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ ် (ေတာငပုိ်င်း) 

(RCSS/SSA-S) သည် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်ှင့် တုိက်ခိုက်ေနဆဲ ြဖစ်သည် (SDC, 2018)။  

လက်နကကုိ်င်အဖွဲများှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးေရာင်းဝယ်မကား ဆက်ယ်ချတ်ိဆက်ေနမသည် 
လုံ ခံမမရှိသည့် အေြခအေနကို ပို၍ဆိုးရားေစပီး တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို သာွးလာိုင်မကို 
အကန်အသတ ် ြဖစ်ေစပါသည်။ ယခုအခါ မးူယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ်မှင့် အကျ ိးအြမတ်ရရှိမ 
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အတိုင်းအတာသည် အလွန်ကီးမားလာသြဖင့် တရားဝငစ်ီးပွားေရးကကိုပင် အရိပ်မိုးလျက် 
ရှိပါသည်။ တရားမဝင်မူးယစ်ေဆးဝါးေရာင်းဝယ်မသည် ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လုံ ခံေရးအတွက် 
အဟန်အတားတစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းသည် လက်နကကုိ်င်အုပ်စု အမျ ိးအစားများ 
အားလုံးအတွက် ဝငေ်ငွဖန်တီးေပးသြဖင့် ထိုအုပ်စုများအားလုံး ဆက်လက်လပ်ရှားိုငေ်အာင် 
အသက်ေသွးေကာသဖွယ် အေထာကအ်ကူြပပါသည်။ မူးယစ်ေဆးဝါးေရာင်းဝယ်မသည် ိုငငံ် 
ြဖတ်ေကျာ် ရာဇဝတြ်ပစ်မကျးလွန်ေသာ အုပ်စုများကုိ ဆဲွေဆာင်ပးီ လာဘ်ေပးလာဘယ်ူမှင့် 
အဂတိလုိကစ်ားမ အေလ့အထများကို ပျ ံှံြဖစ်ေပေစရာ တိုငး်ရင်းသားလူနည်းစုများ၏ ထိခိုက် 
နစ်နာရမများ တိုးပွားလာပီး ြပည်တွင်းစစ်ကို မီးထိုးေပးသကဲ့သို ြဖစ်ေနပါသည ် (International 
Crisis Group, 2019)။ 

အမျ ိးသမီးများအဖို ၎င်းတို ေနထိုင်ရာအရပ်ေဒသတွင် လက်နကက်ိုင်စစ်သားများ ရိှေနြခင်း သည် 
၎ငး်တိုအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်စရာ လုံ ခံေရးြပဿနာတစ်ခု ထပ်ေဆာင်း တိုးပွားေစပါသည။် Amnesty 
International ၏ ေတွဆုံေမးြမန်းမများအရှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ အမျ ိးသမီးအဖွဲ အစညး်များ၏ 
ထုတ်ြပန်ေကညာချကတ်စ်ခုအရ စစ်သားများသည် ေနရာအံှတွင ် ြဖစ်ပွားသည့် 
တိုငး်ရင်းသားလူနည်းစုဝင် အမျ ိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးများအေပ ကျားမအေြခြပှင့် လိင ်
ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အကမ်းဖက်မများအတွက် တာဝန်ရှိပီး ကျးလွန်သည့် ြပစ်မများအတွက် ြပစ်ဒဏ် 
မခံရဘ ဲ ကင်းလွတ်ခွင့်ရေနကပါသည။် ကုလသမဂလူအခွင့်အေရးေကာင်စီ (၂၀၁၉) က 
အကမး်ဖက်ပဋိပကများှင့် ယင်း၏ ေနာကဆ်က်တွဲ ကျားမအေြခြပ အကမ်းဖကမ်သည် 
လူတိုင်းကို ထိခိုကေ်စပီး အထူးသြဖင့် အမျ ိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးများအတွက် ပို၍ကးီမား ေသာ 
နစ်နာဆုံးံးမများကို ြဖစ်ေပေစသည်ဟု ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ပဋိပကများတွင် အမျ ိး 
သမးီများအေပ လိင်အကမ်းဖက်မသာမက လူအခွင့်အေရးချ ိးေဖာက်မအမျ ိးမျ ိးကိုလည်း 
ကျးလွန်ကပီး ဆမပါဘဲ ေနရပ်စွန ်ခွာေရေြပာငး်ရမ၊ အဓမဖမ်းဆီးခံ ေပျာကဆ်ုံးရမှင့် 
အရပ်သားများ အသုံးြပေသာ အေြခခံအေဆာက်အအုံများ ဖျက်ဆီးခံရမတိုတွင ်ကျား-မ အေြခ ြပ၍ 
ကွဲြပားေသာ အကျ ိးသက်ေရာက်မများ ြဖစ်ေစမတို ပါဝင်ပါသည။် ထိုမသာမက 
ြပည်တွင်းေနရပ်စွန ်ခွာသူများ ခိုလံရာ စခန်းများတွင ် မလွဲမေရှာင်သာ ေနထိုင်ကရေသာ အရပ ်
သားများထဲတွင်လည်း အမျ ိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးများသည် စခန်းတွင်း ေနထိုငရ်သည့် 
အေြခအေန၏ ဆိုးကျ ိးများကို မတန်တဆ ပို၍ ခံစားကရပါသည်။  

၂။ ြမန်မာုိင်ငရံှိ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ကျားမေရးရာ အကျ ိးသက်ေရာက်မ  
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၏ ပထမလများအတွင်း တစ်ကမာလုံးသည် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ (COVID-19) 

ကူးစက်ြပန ်ပွားမကို ရင်ဆိုင်ေတွ ကံကရပီးေနာက ် မကာမီမှာပင် ထိုေရာဂါကိ ု ကမာ့ကပ် 

ေရာဂါအြဖစ် ေကညာခဲ့ပါသည။် တစ်ကမာလုံးတွင် ချမှတ်ခဲ့ရသည့ ် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာ 

ေနရန် စည်းကမ်းချက်များေကာင့် စီးပွားလုပ်ေဆာငမ်များသည် ယခင်က တစ်ခါမ မ ကဖူံး 

သည့်အတိုင်းအတာြဖင့် ြပတ်ေတာက်မများ ြဖစ်ေပလာခဲ့ပီး ြပည်တငွ်းရိှ ိုက်ခတ်မှင့် ကမာ 

တစ်ဝှမ်းလံုး ကေံတွကရသည့ ် ြပင်ပိုက်ခတ်မဒဏ်တို ေပါငး်စပ်၍ မဟာစီးပာွးေရးပျက်ကပ် 

(Great Depression) ေနာကပုိ်င်း အဆုိးရားဆုံးေသာ စီးပွားေရးှင့် လူမေရးအကျပ်အတည်းကုိ 

ြဖစ်ေပလာေစပါသည်။ ိုငငံ်တကာေငေွကးရန်ပုံေငွအဖွဲ (IMF) ၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ 
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ခန ်မှန်းတွက်ချကမ်များအရ ကမာ့စီးပွားေရးသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ၄.၉ ရာခိုင်န်း ကျဆင်း 

သွားပီးေနာကတွ်င်မှ ြပန်လည်ထူေထာငေ်ရးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု တြဖည်းြဖည်းချင်း စတငလ်ာ 

မည်ဟမှုန်းဆပါသည။် ထိုကပ်ေရာဂါ၏ ဝငေ်ငွနည်းအိမ်ေထာငစ်ုများအေပ သက်ေရာက်မ သည် 

အထူးတလည ် ကီးမားြပငး်ထန်သည်ြဖစ်ရာ ၁၉၉၀ ြပည့်လွန်ှစ်များေနာက်ပိုငး် ရရှိထား ေသာ 

ဆင်းရဲွမ်းပါးမ ေလာ့ချေရးဆိုင်ရာ တိုးတကေ်အာငြ်မင်မများကို ထိခိုကပ်ျက်ြပားေစခဲ့ ပါသည် 

(IMF, 2020)။  

ြမန်မာိုင်ငတွံင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနအထိ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ ၁၃,၀၀၀ 
ေကျာ်ှင့် ေသဆံုးသူ ၃၀၀ ဦးသာ ရိှရာ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာသည် အြခားုိင်ငမံျားှင့် ငး် ယှဉ်လင် 
နည်းသည်ဟု ဆိုရပါမည်။13 သိုေသာ် ြမန်မာုိင်ငသံည် ေအာကပ်ါအေကာင်းများ ေကာင့် 
ကမာ့ကပ်ေရာဂါ၏ အမှန်တကယ်ကးူစက်ြပန ်ပွားမထက် များစွာ ပိုကသဲာလွန်သည့် 
လူမစီးပွားဆိုငရ်ာ သက်ေရာကမ်များကို ခံစားရိုင်သည်ဟု ခန ်မှန်းထားပါသည ် (United Nations 
Myanmar, 2020) – (၁) ကျန်းမာေရးှင့် ပညာေရး ဝန်ေဆာငမ်များ ေဆာင်ရက်ေပးရာ တွင ်
စိန်ေခမ အများြပားရှိေနြခင်း၊ (၂) ကနု်သွယ်ေရးှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ကျဆင်းြခင်း၊ (၃) 
ထုတ်လုပ်မကင်ွးဆက်များ ြပတ်ေတာက်ြခင်းှင့် ရလဒအ်ေနြဖင့် စားသုံးမ ကျဆင်းြခင်း၊ (၄) 
ေငေွကးေဈးကွက် မတည်ငမ်ိြခငး်ှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများ၊ လဲပိုေငွများ ကျဆင်း ြခင်း၊ (၅) 
ပဋိပကများ အရှိန်အဟုန်ြမင့်လာြခင်းေကာင့် ိုငငံ်ေရးတင်းမာမှင့် လုံ ခံမမရှိြခငး် များ 
တိုးြမင့်လာြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်တွင် GDP တိုးတက်န်းသည် ၁-၃ 
ရာခိုင်န်း ကျဆင်းသွားပီး ၂၀၂၀-၂၁ တင်ွ ၆ ရာခိုင်န်း ြပန်လည်တိုးတက်လာမညဟု် ခန ်မှန်း 
ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငတွံင ် အလွန်အမငး်ဆင်းရဲွမး်ပါးမန်းသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ၂၃.၅ 
ရာခိုင်န်းသို ုတ်ြခည်းြမင့်တက်သွားမည်ဟု ခန ်မှန်းပါသည် (United Nations Myanmar, 2020). 

ယခင်က ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ေဘးအရာယ်များက့ဲသိုပင် ကိုဗစ-်၁၉ ကပေ်ရာဂါသည်လည်း အမျ ိး 
သားများှင့် အမျ ိးသမီးများအေပ သက်ေရာက်မများမှာ မတူညီပါ။ အေကာငး်မှာ အမျ ိးသမီး 
အများစုှင့် အမျ ိးသားအများစု ဝငေ်ရာကလ်ုပ်ကိုငေ်နသည့် စီးပာွးေရးကများှင့် အလုပ် 
အကိုငမ်ျားသည် ကွဲြပားြခားနားပီး စီးပွားေရးအရင်းအြမစ်များှင့် အခွင့်အလမ်းများကုိ 
တန်းတူညမီ လက်လှမ်းမီမ မရှိေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည ် (UNCTAD, 2020)။ ကမာက့ပ်ေရာဂါ 
ေကာင့် အထိအနာဆုံးကများထဲတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ကနု်ထုတ်လုပမ်၊ သယ်ယူပိုေဆာင် 
ေရးှင့် စိုကပ်ျ ိးေရးတို ပါဝင်ပါသည် (United Nations Myanmar, 2020)။ အထူးသြဖင့် ခရီး 
သွားလုပ်ငန်းက၊ စိုက်ပျ ိးေရးကှင့် ကနု်ထုတလ်ုပ်မကအတွင်းရိှ အထည်ချပလ်ုပ်ငန်း 
ကတိုသည် အမျ ိးသမီးများ အများဆုံးလုပ်ကိုင်ေနေသာ ကများ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုက များကုိ 
ထိခိုက်မ၏ အကျ ိးဆကအ်ြဖစ် အြခားစီးပာွးေရးကများရှိ တရားဝင်ှင့် ကျပန်းက 
ှစ်မျ ိးစလုံးအေပတွင်လညး် ဆက်လက်ိုက်ခတ်ိုင်သည်ဟု ခန ်မှန်းထားပါသည်။     

                                                           
13 Worldometer, Myanmar: Coronavirus cases ကို ကည့်ပါ -
(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/myanmar/).   
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ြမန်မာိုင်ငတွံင် အထည်ချပ်လုပ်ငန်းက၌ လုပ်ကိုင်ေနေသာ လုပ်သား ၄၀,၀၀၀ ေကျာ် ရှိပီး 
ထိုအထဲမှ ၉၀ ရာခိုင်န်းသည် အမျ ိးသမီးများ ြဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းေကာင့် 
ကမာ့ဝယ်လိုအား သသိိသာသာ ကျဆင်းသွားသြဖင့် ထိုကသည် ကီးမားေသာ အခက်အခဲ များကုိ 
ရင်ဆိုင်ေနရပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်ကှင့် ငး်ယှဉ်လင ် ိုင်ငတွံင်းရိှ အထည်ချပစ်က်ုံ များသုိ 
ပစည်းမှာယူမများ ၇၅ ရာခုိင်န်း ကျဆင်းသာွးခဲ့ပါသည်။ ထိုေကာင့် စက်ုံများသည် 
လုပ်သားအင်အား ေလာ့ချြခငး် သိုမဟုတ် စက်ုံများကို ယာယ ီ သိုမဟုတ် အပီး ပိတ်သိမး်ရန် 
စီစဉ်ြခင်းများ ြပလုပ်ေနပါသည။်14 ထိုမသာမက ကုန်ပစည်း ထုတ်လုပ်သမူျားသည် နယ်စပ ် များ 
ပိတ်ြခင်းှင့် ထုတ်လုပမ်များ ရပ်ဆိုင်းြခင်း (အထူးသြဖင့် တုတ်ိုင်ငတွံင်) ေကာင့် ိုငငံ် တွငး်သို 
ကုန်ကမ်းပစည်းများ ပုံမှန်စီးဝင်ြခင်း မရိှေတာ့သြဖင့် ကနု်ကမ်းပစည်း မရရိှေသာ 
ြပဿနာတစ်ခုကိုလည်း ထပ်မံ ကေံတွေနရပါသည်။ လုပသ်ားအများအြပား ကျပ်ကျပ်တည်း တည်း 
အလုပလ်ုပ်ေနေသာ စက်ုံများထတဲွင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနရန ် စည်းကမ်း ချက်ကို 
လိုက်နာရန်မှာလည်း ခက်ခဲေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ အမျ ိးသမီးများသည်လည်း အလားတူအေြခအေနကို ေတွ ကံေနရပါသည။် 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ အဓိကကခွဲတစ်ခုြဖစ်ေသာ တည်းခုိေနထိုင်ေရးှင့် အစားအေသာက် 
ဝန်ေဆာင်မကသည် မိနယ်များအားလုံးတွင် အမျ ိးသမီးအများစု လုပ်ကိုငေ်နေသာ က 
ြဖစ်ပါသည် (အပိုင်း ၅.၃.၁ ကို ကည့်ပါ)။ ဤကသည် တစ်ကမာလုံး ကျင့်သုံးေနသည့် 
တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနရန် စည်းကမ်းချက်များှင့် ခရီးသာွးလာမကန်သတ်ချက်များ ေကာင့် 
အလွန်ပင် အထိနာခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုငငံ်တွင် ိုင်ငံြခားခရီးသွားများသည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလမှ 
ဧပီလအတွငး် ၄၄ ရာခိုင်န်း ကျဆင်းသာွးရာ15 အလုပ်အကိငု်အများအြပား အေပ တိုက်ိုက်ှင့် 
သွယ်ဝိုက် သကေ်ရာက်မများ ြဖစ်ေပေစခဲ့ပါသည်။ ဆုံးံးသွားေသာ အလုပအ်ကိုင်များထဲမှ 
အများအြပားသည် အမျ ိးသမီးများ လုပ်ကိုင်ေနေသာ အလုပ်အကိုင်များ ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ 
ေလာ့ေဒါင်းကာလတွင် စားေသာကကု်န် ေရာင်းချေသာ ေဈးများ ပိတ်ထားရ သြဖင့် 
အေသးစားေရာင်းဝယ်ကနု်သွယ်မကဲ့သို အြခားေသာ ဝန်ေဆာင်မကခွဲများတွင ်လုပ် ကိုင်ေနေသာ 
အမျ ိးသမီးများမှာလည်း ဤကျန်းမာေရးအကျပ်အတည်းေကာင့် ြပငး်ထန်စွာ ထိခိုက်ခဲ့ရပါသည်။  

အြခားိုငငံ်အများအြပားမှာကဲ့သို ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း ဤကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့် စိုကပ်ျ ိး 
ေရးကှင့် စိုက်ပျ ိးေရးအေြခခ ံ အစားအစာတန်ဖိုးကွင်းဆက်များသည် ဝင်ေငဆွုံးံးမ၊ ထုတ် 
လုပ်မများ၊ လုပ်သားများှင့် ဝန်ေဆာငမ်ေပးသမူျား၏ သွားလာပိုေဆာင်မ ကန ်သတ်ချက်များ၊ 
ေဈးကက်ွများ ပိတ်သာွးမတိုေကာင့် ေပေပါက်လာေသာ လုပ်ေဆာင်မ ပျက်ယွငး်ြပတေ်တာက် 
ြခငး်များကို များစွာထိခိုက်လွယ်ေကာငး် ထင်ရှားေပလွငလ်ာခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ် ေမလ 
ကုန်တင်ွ ြမန်မာိုင်ငံရှိ ိုင်ငတံကာ အစားအစာမူဝါဒသေုတသနသပိံ (IFPRI) မ ှေဆာင်ရက် ခဲ့ေသာ 

                                                           
14 Hannah Abdulla (2020). Myanmar garment factory orders fall by 75% (ြမန်မာအထည်ချပ်စက်ုံများ 
ပစည်းမှာယူမ ၇၅% ကျဆင်း). Just-style, 3 September. (https://www.just-style.com/news/myanmar-
garment-factory-orders-fall-by-75_id139507.aspx). 
15 Zeyar Hein (2020). Myanmar tourism businesses prepare to reopen (ြမန်မာ့ခရီးသာွးလုပ်ငန်းများ 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ြပငဆ်င်ေန). Myanmar Times, 26 May, (https://www.mmtimes.com/news/myanmar-
tourism-businesses-prepare-reopen.html 
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စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် ပါဝင်ေြဖဆိုခဲ့သည့် ေတာင်သမူျား၏ ၉၅ ရာခိုင်န်းက ၎င်းတိုသည် 
ကျန်းမာေရးအကျပ်အတည်းကုိ တုံြပန်သည့် ေဆာင်ရက်မများေကာင့် အတိုင်းအတာတစ်ခ ု
ထိခိုက်ဆုံးံးခဲရ့ေကာငး် ဆုိပါသည။်16 ဧပီလတွင် ခရီးသာွးလာမကန်သတ်ချက်များှင့် ြပည် 
တွငး်ြပည်ပေဈးကက်ွများ ပိတ်ထားမေကာင့် ေကာက်ပဲသးီှံေဈးန်းများ စတင်ကျဆင်းလာခဲ့ 
ပါသည်။ ေတာင်သမူျား၏ ေငွေကးအရင်းအြမစ်များလည်း ကျဆင်းလာခဲ့ပီး ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ 
ေသာ ေတာငသူ်များ၏ ၃၀ ရာခုိင်န်းက ၎ငး်တိုတွင် သင်ွးအားစုများကိုဝယ်ယူရန် လုံေလာက ်
ေသာေငွသားမရိှေတာေ့ကာငး် ေြဖကားပါသည်။ ထိုအြပင် သွငး်အားစုများသည်လည်း ဝယ်ယ ူ
ရရိှရန ် ခက်ခဲမေကာင့် ေဈးန်းများ ြမင့်တကလ်ာခဲ့ပါသည။် ရလဒအ်ေနြဖင့် ေတာငသူ်များ သည် 
ေချးေငမွျား ြပန်လည်ေပးဆပ်ိုငရ်န်ှင့ ် ေချးေငအွသစ်များ ထပ်မထံုတ်ယူိုင်ရန် အခက် အခဲများ 
ရင်ဆိုင်ရပါသည ် (IFPRI, 2020)။ ေတာငသူ်များသည် လုပ်သားငာှးရမ်းြခင်း၊ သင်ွးအား စုများ 
ဝယ်ယူြခငး်တိုကို ြပလုပ်ိုင်စွမ်းရိှမည်မဟတ်ုေသာေကာင့် အနာဂတ်သီးှံအထွက်န်း ှင့် 
ဝငေ်ငွများကုိ ထိခိုကေ်စပီး စားနပ်ရိကာဖူလုံေရးအတွက် အရာယ်ရိှကာ ိုငငံ်၏ ဆင်းရဲ ွမ်းပါးမ 
အေြခအေနအေပ ကီးမားေသာ ဆိုးကျ ိးသက်ေရာကမ် ြဖစ်ေပိုငေ်ြခ ရှိေနပါသည်။ 
စီးပွားေရးကပ်သည် ဆင်းရဲွမ်းပါးေသာ ေကျးလက်ေန အိမေ်ထာငစ်ုများကို ပို၍ ထိခိုကေ်စပးီ 
ထိုအိမေ်ထာငစ်ုများထဲမှ အများအြပားမှာ အမျ ိးသမီးဦးစီးေသာ အိမ်ေထာင်စုများ ြဖစ်ပါသည်။  

ေယဘယုျအားြဖင့် အမျ ိးသမီးပိုငဆ်ိုင်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် အမျ ိးသားပိုငဆ်ိုင် ေသာ 
လုပ်ငန်းများထက် အရယ်အစား ပို၍ ေသးငယ်ပီး ကျပန်းစီးပာွးေရးလုပ်ငန်း ြဖစ်ိုင်ေြခ လည်း 
ပိုများပါသည။် အမျ ိးသမီးစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ ရင်ဆိုင်ရေလ့ရှိသည့် အခက်အခဲ 
များထဲမှတစ်ခုမှာ ေချးေငလွက်လှမ်းမရီရှိေရးတွင် ခွဲြခားဆကဆ်ံခံရမြဖစ်ပီး အကျပအ်တည်း 
ကာလများတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ရပ်တည်ိုင်မအတွက် ေချးေငွရရှိိုင်ေရးသည် အလွန်ပင ်
အေရးကီးပါသည။် အင်းေလးကန်ေဒသရှိ အမျ ိးသမီးေတာင်သူများသည် ၎ငး်တို၏ လုပ်ငန်းများကို 
တိုးချဲရန် ေတွ ကရံသည့် အခက်အခဲအများအြပားအနက ် ေချးေငရွရှိိုငမ် အကန်အသတ်ရှိြခင်းကုိ 
ရင်ဆိုင်ကရပါသည် (အပိုငး် ၄.၂ ကို ကည့်ပါ)။ ဤသည်ကို ကည့်လင် 
အကျပ်အတည်းကာလအတွငး်ှင့် အကျပ်အတည်းလွန်ကာလတိုအတွက် သီးြခားေဆာင်ရက် 
ေပးေသာ မူဝါဒများ မရှိြခင်းေကာင့် အမျ ိးသမီးစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များသည် အမျ ိးသားများ ထက ်
၎ငး်တို၏ လုပ်ငန်းများကို ပိတ်သိမ်းရိုင်ေြခှင့် လူမွဲခံယူရိုင်ေြခ ပိုများသည်ဟု 
ေကာက်ချက်ချိုငပ်ါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငရံှိ အလုပ်လုပ်ေသာ အမျ ိးသမီးများ၏ ၈၈ ရာခိုင်န်းသည ် ကျပန်းကတွင် 
လုပ်ကိုင်ြခငး် ြဖစ်ပီး (ILO, 2018a) ိုငငံ်တွင်းတွင ် ထိုအမျ ိးသမီးလုပ်သားများထံသို ေရာကရ်ှိ 
ိုင်သည့် လူမကာကယွ်ေစာင့ေ်ရှာက်မစနစ် မရိှပါ။ ဆိုလိုသည်မာှ အေရးေပကူညီေထာက်ပံ့ ေရး 
ေဆာင်ရက်ချကမ်ျားသည် လုပ်သားများအားလုံးကို လမ်း ခံိုငသ်ည့်အထိ တိုးချဲေဆာင် 
ရက်ေပးိုင်ြခင်း မရှိလင ် ကျပန်းကများတင်ွ လုပကုိ်င်ေနေသာ အမျ ိးသမီးအများအြပား သည် 

                                                           
16 စစ်တမ်းအား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ် ေမလမှ ဇွန်လအတွင်း ဖုန်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခငး် ြဖစ်ပီး ေတာငသူ်များ၊ သွင်းအားစု 
လက်လီေရာင်းချသမူျား၊ ထုတ်ကုန်ေရာင်းဝယ်သူများ၊ ကိတ်စက်ပိုငရှ်င်များှင့် စက်မလယ်ယာ ဝန်ေဆာငမ်ေပးသမူျား 
ပါဝင်ပါသည်။  
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ထိုကူညီေထာက်ပံ့မများကို မရရှိိုင်ဘဲ ေဘးဖယ်ခံထားရမည ် ြဖစ်ပါသည။် ဥပမာ အလုပ် သမား၊ 
လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပညသူ်အင်အား ဝန်ကီးဌာနသည် ယာယီဆိုငး်ငံ့ထားရေသာ စက်ုံများှင့် 
အလုပ်ုံများမှ လူမဖလူုံေရးအာမခ ံလုပ်သားေပါင်း ၁.၃ သန်းခန ်အတွက် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမများ 
ခံယူရန ် လူမဖူလုံေရး ေထာက်ပံ့ေကးများ၏ ၄၀ ရာခိုင်န်းကုိ ေပးအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။17 သိုေသာ် 
ကျပန်းလုပ်သားများတွင် လူမဖူလုံေရးအာမခံ မရှိသြဖင့် အဆုိပါ ေထာကပ့ံ်ေကးများကို ခံစားခွင့် 
မရှိပါ။  

ြမန်မာိုင်ငတွံင် အမျ ိိးသမီးများသည် အိမေ်ထာငစ်ုများအတွင်း မိသားစုကို ြပစုေစာင့်ေရှာက် ေပးရန ်
အဓိကတာဝန်ရှိသမူျား ြဖစ်ပါသည်။ စာသင်ေကျာင်းများ၊ မူကိများ၊ ေနကေလးထိန်း ေကျာင်းများ 
ပိတ်ထားရြခင်းေကာင့် အမျ ိိးသမးီများ၏ မသိားစုကို ြပစုေစာင့်ေရှာက်ရေသာ 
အလုပတ်ာဝန်များအတွက် ေပးရသည့် အချနိ်သည ် ဆပွားတိုးလာပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငတွံင် 
ယခုအစီရင်ခံစာေရးသားသည့်အချနိ်အထိ ေလာ့ေဒါင်းကာလသည် ေကျာင်းပိတ်ရက်ှင့် တိုက် 
ဆိုင်ေနပါသည်။ သိုေသာ် ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည့ ် စည်းကမ်း 
များေကာင့် မိဘများ အလုပသွ်ားေနချနိ်တွင် ကေလးများကို အဘိုးအဘွားများ သိုမဟုတ် 
မိသားစုဝင်များှင့် ထားခဲ့ိုငသ်ည့် အေြခအေန မရှိေတာ့ပါ။ ဤသည်မှာ အမျ ိးသမီးများ၏ 
အိမ်ေထာင်စုြပင်ပတွင် အလုပ်ဆက်လုပ်ိုင်စွမ်းအေပ လက်ငင်းသက်ေရာက်မ ရိှိုငပ်ါသည်။  

ကိုဗစ်-၁၉ ကဲ့သိုေသာ ကျန်းမာေရးဆိုငရ်ာ အေရးေပအေြခအေနများသည ် အိမ်တွင်းအကမ်း 
ဖကမ်ျားကိုလည်း တိုးပွားလာေစေလ့ရှိပါသည်။ မူလကတည်းက အိမ်တင်ွးအကမ်းဖက်မှင့် 
ကျားမအေြခြပအကမ်းဖက်မန်း ြမင့်မားေနေသာ ိုင်ငံများတွင် ဤအေြခအေနသည ် အထူး ပင် 
အေရးကီးပါသည။် ြမန်မာိုင်ငတံွငလ်ည်း အလားတူပင် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုမသာမက အေရး 
ေပအေြခအေနများတွင် အမျ ိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးများအေပ အြခားေသာ အကမ်းဖက်မ 
ပုံစံများလည်း များြပားလာိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ေနရပ်စွန ်ခွာေရေြပာင်းရေသာ အမျ ိးသမီးများ 
သိုမဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဝင် အမျ ိးသမးီများကုိ အကမ်းဖကြ်ခင်း ြဖစ်ပါသည။်   

ြမန်မာိုင်ငအံစိုးရသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီလေှာင်းပိုင်းတွင် ကျန်းမာေရးအကျပ်အတည်း၏ 
ိုငင်ံစ့ီးပွားေရးအေပ ဆိုးကျ ိးသက်ေရာက်မကို ေလာ့ချရန်ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း 
စဉ်ကို ပံ့ပိုးရန ်ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားေရးကုစားမ အစီအစဉ် (CERP) ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည။် CERP တွင် 
ခန ်မှန်းေြခ US$ ၂ ဘီလမှံ ၃ ဘလီအံထိ သုံးစွဲပီး စီးပွားေရးြပန်လည်းဆွရန်၊ ပုဂလိက ှင့ ်
ေငေွရးေကးေရးကများကို ကူညီရန်၊ ကနု်သွယ်ေရးှင့် ရင်းီှးြမပ်ှံမတိုကို အားေပးရန်၊ 
ထိခိုက်လွယ်ေသာ အိမ်ေထာင်စုများကို စားနပ်ရိကာအကူအညီှင့် ေငွသားေထာက်ပံ့ေကးများ 
ပံ့ပိုး၍ ကူညီရန်၊ အလုပ်အကိုငမ်ျား ဖန်တီးေပးရန် (ေရေြပာင်းလုပ်သားများအတွက် အပါအ ဝင်) ှင့် 
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မစနစ ် အားေကာင်းေစရန ် လက်ငင်း လုပ်ေဆာင်ရမည့ ် မူဝါဒှင့် 
အစီအစဉ်များ ပါဝငပ်ါသည် (United Nations Myanmar, 2020)။  

                                                           
17 IMF ၏ ကိုဗစ်-၁၉ မူဝါဒဆိုင်ရာ တုံြပန်ေဆာင်ရက်မများ၏ လမ်း ခံမကို ေအာက်ပါလင့်ခ်ကို ကည့်ပါ - 
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#M. 



36 

CERP ေအာက်တွင် ေရတိုစီးပွားေရးကစုားမ လမ်းြပေြမပုံတစ်ရပ်ကို မိတ်ဆက်ထားပီး ထိုလမ်း 
ြပေြမပုံကို ိုင်ငံ၏ ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး မဟာဗျဟာြဖစ်သည့် ြမန်မာိုင်င၏ံ ေရရှည ်
တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညေီသာ ဖွံဖိးတုိးတက်မစီမံကိန်း (အပိုငး် ၃.၂.၃ ကို ကည့်ပါ) ှင့် 
ချတ်ိဆက်ထားပါသည်။ CERP တွင ် သာမန်ထက် ထူးြခားသည် ဘာေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက် 
ချက်များ၊ လူတစ်ဦးချငး်ှင့် ရပ်ရာလူထုကို ဦးတည်ေသာ မူဝါဒတုံြပန်ေဆာင်ရက်ချကမ်ျား 
ပါဝင်သည့် ပန်းတိုင် ၇ ခု၊ မဟာဗျဟာ ၁၀ ခု၊ လုပင်န်းစီမံချက် ၃၆ ခုှင့် လုပ်ငန်းေပါင်း ၇၆ ခု ကိ ု
ေရးဆွဲထားပါသည။် ကုလသမဂအဖွဲကလည်း CERP ှင့် ကိုက်ညိထားသည့် ကုလသမဂ၏ 
ြမန်မာိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ လူမစီးပာွး တုံြပန်မမေူဘာင်ကို ေရးဆွဲထားပါသည်။18 

CERP တွင ်စိုက်ပျ ိးေရးကှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝင်ေငဆွုံးံးေသာ လုပ်ကွကင်ယ်ေတာင်သမူျား အတွက် 
စိုက်ပျ ိးချနိ်အမီ သင်ွးအားစုများ ဝယ်ယူိုင်ရန် ေငသွားေထာက်ပံ့မှင့် ေချးေငွပံ့ပိုးမ များ၊ 
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားြမင့်တင်ေရးှင့် ေဈးကက်ွချတ်ိဆက်ေရး အ ကံေပးဝန်ေဆာင်မများ ပါဝင်ပါသည်။ 
ထိုမသာမက CERP က ဘဏ်များအား တစ်ိုငတ်စ်ပိုင်၊ အေသးစားှင့် အလတ ် စား 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (MSMEs) သို ေပးအပ်ထားေသာ ေချးေငမွျားကို ြပန်လည်စီစဉ်၍ 
ေချးေငအွချနိ်ဇယားများ ြပန်လည်ေရးဆွဲိုင်ေအာင် ကူညီေပးပါသည။်     

CERP သည် အလုပအ်ကိုငဆ်ုံးံးသွားေသာ လုပ်သားများအတွက် ကျန်းမာေရးအကျ ိးခံစားခွင့် 
ကာလကိုလည်း ေြခာက်လမ ှ တစ်ှစ်အထ ိ တိုးြမင့်ေပးပီး ထိခိုကလ်ွယ်ေသာ အိမ်ေထာင်စုများ 
အတွက ် ေငေွကးေထာက်ပံ့မှင့် စားနပ်ရိကာ ေထာက်ပံ့မများလည်း ထည့်သွငး်ထားပါသည်။ 
အစိုးရသည ် အလုပ်ရပ်နားခံရသူများှင့် ေနရပ်ြပန် ေရေြပာင်းလုပ်သားများအတွက ် ရည်ရယ် ၍ 
လုပ်သားအများအြပား လိုအပ်သည့် ရပ်ရာအေြခခံအေဆာက်အအံုစီမံကိန်းများကုိ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ရန်လည်း စီစဉ်ထားပါသည်။   

အထည်ချပလ်ုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတိုအပါအဝင ် ကျန်းမာေရးအကျပ် 
အတည်းေကာင့် အထိအနာဆံုး ကများရှ ိ MSME များအတွက် အတိုးန်းနည်းနည်းြဖင့် 
ကာလရှည်ေချးေငွများ ထုတ်ေပးုိင်ရန် ကိုဗစ-်၁၉ ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်ကို တညေ်ထာငထ်ားပါ သည်။ 
စီးပွားေရးြပန်လည်းဆွမအစီအစဉ်တွင်လည်း အခွန်ေပးေဆာင်ရမည့ ် ကာလများ 
ဆိုင်းငံ့ေပးြခင်းှင့် သတ်မှတ်ချကမ်ျားှင့်ကိုက်ညီေသာ ြပညတွ်င်းစီးပွားေရးလုပင်န်းများ အတွက ်
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့အ်ပါအဝင် ေငွေကးမူဝါဒ တုံြပန်ေဆာငရ်က်မများလည်း ပါဝင် ပါသည်။ CERP 
တွင် e-commerce အတက်ွ ကူညီပံ့ပိုးြခငး်အပါအဝင ် မိုဘိုင်းေငေွပးေချမများ ကို အသုံးြပရန် 
အားေပးထားပါသည။်   
                                                           
18 ကုလသမဂလူမစီးပွားတုံြပန်မမူေဘာင်သည် မိင်ငါးခုေပတွင် အေြခခံထားပါသည် (United Nations Myanmar, 
2020) – (၁) ကျန်းမာေရးစနစ်ကိ ုကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ိုင်ေအာင် ကူညီြခင်း၊ (၂) လူမေရး ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်မှင့် 
အေြခခံဝန်ေဆာငမ်များမှတစ်ဆင့် ြပည်သူများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ (၃) စီးပွားေရး 
ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းြဖင့် အလုပ်အကိုင်များ၊ အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ကျပန်း ကမ ှ
ထိခိုက်လွယ်ေသာ လုပ်သားများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ (၄) ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲ ေသာ 
ဖွံဖိးတိုးတက်မြဖစ်ေစေရးအတွက် ေမခိုစီးပွားေရးမူေဘာင် အလုပ်ြဖစ်ေစရန် ေငေွရးေကးေရးှင့် ဘာေရး းဆွမ 
လုပ်ငန်းများကို အားေပးြမင့်တငြ်ခင်း၊ (၅) လူမေရးေဆွးေွးဖလှယ်မှင့် ုိင်ငံေရး ပူးေပါင်းပါဝင် 
ေဆာင်ရက်မများမှတစ်ဆင့် လူမသဟဇာတြဖစ်မှင့် ယံုကည်မကို တည်ေဆာက်ြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။  
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ေနာကဆ်ုံးတွင် ိုင်င၏ံ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတကမ်အလားအလာများအတွက ် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၏ 
အေရးပါမကို ထည့်သင်ွးစဉ်းစားလျက် CERP ေပတွင ် အေြခခံေရးဆွဲထားသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုစားမအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလတွင ် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည။်  
ထိုအစီအစဉ်တွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီလ ၁ ရက်ေနမ ှ ၂၀၂၁ ခုှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်ေနအထိ 
ဟိုတယ်များှင့် အြခား ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက် အခွန်ေြဖေလာေ့ပးြခငး်၊ လိုင်စင်ေကး များှင့် 
ငှားရမ်းခများ ကငး်လွတ်ခွင့်ေပးြခင်းတို ပါဝင်ပါသည်။ ထုိြပင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း စီမံ ကိန်းှင့် 
မဟာဗျဟာအသစ်များ ေရးဆွဲရန်၊ ခရီးသွားများ လည်ပတ်ိုင်မည့် ေနရာအသစ်များ ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ 
ြပည်တွင်းခရီးသာွးလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ရန်ှင့် ဆက်သွယ်ေရး၊ ေဈးကက်ွေဖာ် ေဆာငေ်ရး လပ်ရှားမများ 
ေဆာင်ရက်ရန်တိုကိုလည်း ေမာမှ်န်းထားပါသည။် ကျန်းမာေရး အကျပ်အတည်း၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ကမ်းကျင်ပညာရှင်များှင့် ဝန်ထမ်းများအေပ သက ် ေရာက်မ ေလျာ့ပါးေစရန်အလုိငာှ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းြဖင့် ေဈးကက်ွေဖာ်ေဆာငြ်ခင်းှင့် ေခါငး်ေဆာငမ်ဆိုငရ်ာ 
အွန်လိုငး်မွမ်းမံသင်တန်းများ အခမဲ ့ ပိုချေပးသည့်အြပင် ေနစားလုပ်ခ များ ေပးြခင်းှင့် 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း သငတ်န်းေကျာင်းများအား ပံ့ပိုးြခင်းများလည်း ြပလုပေ်ပး ပါသည်။ ထိုအြပင် 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမများအတွက ် ဆဲွေဆာင်မကလ်ုံး ေပးမများှင့် 
အခွန်ေလျာ့ေပါ့ေပးြခင်း (tax holidays) များကိုလည်း ြပလပု်ပါသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ ၁၇ 
ရက်ေနတွင် ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရး ဝန်ကးီဌာနက ခရီးသွား လုပ်ငန်းကမ ှဝန်ထမ်းများှင့် 
ခရီးသွားဧည့်သည်များ၏ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး အတွက် ရည်ရယ်သည့် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေဘးကင်းလုံ ခံစိတ်ချရသည့ ် ဝန်ေဆာင်မများအတွက် အမျ ိး သားအဆင့် 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းလမ်းန်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။  

CERP တွင ် အမျ ိးသမီးများအတွက် တိုက်ိုက်ဦးတည်သည့် ေဆာင်ရက်ချကမ်ျား မပါဝငေ်သာ် 
လည်း ေကျးလက်ေနအိမ်ေထာင်စုများှင့် ခရီးသာွးလုပင်န်း၊ အထည်ချပလ်ုပ်ငန်းကများ ကဲ့သို 
အမျ ိးသမီးအများအြပား လုပ်ကိုင်ေနေသာ ကများအတွက် ကူညီေထာကပ့ံ်မများသည် 
အမျ ိးသမီးကိုလည်း အကျ ိးြပိုငလ်ိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်မပိါသည်။   

၃။ ကျားမတန်းတူညမီေရးှင့် အမျ ိးသမီးများ စွမ်းပကား ြမင့်တငေ်ရး 
အားေပးသည့် ဥပေဒှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ မူေဘာင်များ  
၃.၁။ ြမန်မာုိင်ငံရိှ ကျားမတန်းတူညီမမဆုိင်ရာ အပိုငး်ကများ - အကျဉ်းချပ် 
ခံငုံတငြ်ပချက ် 
ဤအပိုငး်တွင် အမျ ိးသမီးများ စွမ်းပကားြမင့်တင်မှင့ ် စီးပွားေရးတွင် ပါဝင်ေဆာငရ်က်မတုိ အေပ 

သကေ်ရာကမ်ရှိသည့် အဓိကကျေသာ နယ်ပယ်အချ ိမှ ဥပေဒမူေဘာငမ်ျားကို အကျဉ်း ချပ် 

တငြ်ပေပးထားပါသည်။ သီးြခားနယ်ပယ်များကို အေသးစိတ်ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း မြပမီ ပု-ံ၂ တွင် 

ကမာ့ဘဏ်၏ အမျ ိးသမီးများ၊ စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းှင့ ် ဥပေဒ အန်းကိန်း (WBL) (၂၀၂၀) ေပတွင် 

အေြခခံသည့် ၂၀၀၉ ခုှစ်ှင့် ၂၀၂၀ ခုှစ်အတွငး်ရှ ိ ကျားမတန်းတူညီမမ ဆိုငရ်ာ 

အပိုင်းကအမျ ိိးမျ ိးတွင် ြမန်မာိုင်ငံမှ ရရိှထားေသာ ရမှတ်များကို အှစ်ချပ ် တငြ်ပ 

ေပးထားပါသည။် ြမန်မာိုငငံ်သည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်WBL အှစ်ချပအ်န်းကိန်းတွင် ရမှတ် ၁၀၀ 
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အနက ်၅၈.၈ မတ်ှ ရရှိပါသည်။ ထိုေကာင့် ၂၀၀၉ ခုှစ်ေနာကပုိ်င်းတွင် တိုးတကမ် အနည်းငယ်သာ 

ရှိခဲ့ပီး အမျ ိးသမီးများ ကေလးမီးဖွားပီးေနာက ် အလုပ်ြပန်လုပ်ြခင်းှင့် စပလ်ျဉ်းသည့် 

ဥပေဒြပာန်းမအပိုင်းတွင် တိုးတကမ်အချ ိ ရှိခဲ့သြဖင့် ရမှတ်အနည်းငယ် တိုးတကလ်ာြခင်း 

ြဖစ်ပါသည။်   

ပစည်းဥစာပုိင်ဆိုင်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့ ် ကျားမတန်းတူညီမေရးတွင် ဥပေဒအရ အိမ်ေထာင်ရှင် 

အမျ ိးသားများှင့် အမျ ိးသမးီများကား တန်းတူညီမ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ ရှိေသာ်လည်း အမျ ိး 

သမးီများသည် ကာွရှင်းပီးေနာက် သိုမဟုတ် ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ေသဆုံးပီးေနာက ် ၎ငး်တို၏ အခွင့် 

အေရးများကို မည်သို ကာကွယ်ိုင်မည်ဆိုသည်ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြပာန်းချကမ်ျား သိုမဟုတ် 

သားများှင့် သမီးများ၏ တန်းတူညီမ အေမွဆက်ခံခွင့် သိုမဟတ်ု အိမ်ေထာင်တစ်ခုတွင် 

ပိုငဆ်ိုင်ပစည်းများကို တန်းတူညီမ စီမံခွင့်တိုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြပာန်းချက်များ မရိှေသးပါ။ 

စွန ်ဦးတထီွငမ်ှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း အမျ ိးသမးီများသည် ကန်ထိုက်စာချပ်ကို တရားဝင် 

လက်မှတေ်ရးထိုးြခင်း၊ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းတစ်ခု မတ်ှပုံတင်ြခင်းှင့် ဘဏ်ေငွစာရင်းဖွင့်ြခင်း တိုကို 

အမျ ိးသားတစ်ဦးနည်းတူ လုပ်ေဆာင်ိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် ေချးေငထွုတ်ေပးသူများ၏ ကျား-မ 

သိုမဟုတ် ဂျန်ဒါကို အေကာင်းြပ၍ ခွဲြခားဆက်ဆံမများကုိ ယခုအချန်ိအထိ တားြမစ် 

ပိတ်ပငေ်ပးြခင်း မရိှေသးပါ။ တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို သွားလာမှင့် ပတ်သက်လငလ်ည်း 

အမျ ိးသမီးများသည် အမျ ိးသားများနည်းတူ ၎င်းတို၏ ိုငငံ်ှင့် ေနအိမ်ြပင်ပသို တရားဝင် ခရီး 

သွားလာိုင်ပီး မညသ်ည့်ေနရာတွင ် ေနထိုင်မညဆ်ိုသညက်ို ေရးချယ်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ေထာင် 

ေရးနယ်ပယ်တွငလ်ည်း အမျ ိးသမီးတစ်ဦးသည် ဥပေဒအရ သမူ၏ ခင်ပွန်းကုိ နာခံရမည်ဟု 

ြပာန်းထားြခင်း မရှိဘဲ အမျ ိးသားတစ်ဦး နည်းတူ အိမ်ေထာင် ဦးစီး သိုမဟတ်ု မိသားစု၏ 

အကီးအကဲ ြဖစ်ိုငပ်ါသည်။ ထိုအြပင ် အမျ ိးသားတစ်ဦးက့ဲသိုပင် အမျ ိးသမီးသည်လည်း 

အိမ်ေထာင်ဖက်ှင့် ကွာရှင်းိငု်သလုိ ေနာကအ်ိမ်ေထာင်ြပိုင်သည့် အခွင့်အေရးလည်း တူညီ စွာ 

ရှိပါသည ် (World Bank, 2020)။ သိုေသာ် ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒတွင် ရာထူးေနရာ ဆက်ခ ံ ြခငး်၊ 

အေမွဆက်ခံြခငး်ှင့် အိမ်ေထာငေ်ရးဆိုင်ရာ ြပာန်းချကမ်ျားမှာ ကွဲြပားပီး တန်းတူညီမ မမှာ 

များစွာ ပို၍ နည်းပါးပါသည်။ များေသာအားြဖင့် ဓေလ့ထုံးတမ်း ဥပေဒအရ အမျ ိးသမးီ များသည် 

ေြမယာ လက်လှမ်းမီမ သိုမဟုတ် စီမထံိန်းချပ်ိုင်မတိုကို တန်းတူညီမ ရရှိြခငး်မရှိဘဲ 

အမျ ိးသားများသည်သာ အိမ်ေထာငစ်ုအတွင်း စီးပာွးေရးဆိုငရ်ာ အခွင့်အာဏာှင့ ် ဆုံးြဖတ် 

ချက်ချပိုငခ်ွင့်အာဏာများ ပိုမုိကီးမားစွာ ရရှိကသလုိ သားများသည် သမီးများထက် အေမွ 

ဆက်ခံိုင်သည့် အခွင့်အေရးများ ပိုမို ရရိှပါသည် (ADB, 2018)။  
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ပု ံ (၂) ကျားမတန်းတူညီမမ၏ အပိုင်းကအမျ ိးမျ ိးတွင် ြမန်မာိုင်ငမှံ ရရှိေသာ ရမှတမ်ျား 
(အြမင့်ဆုံးအမှတ ်= ၁၀၀) 

 

ရည်န်းချက် - အမျ ိးသမီးများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းှင့် ဥပေဒအန်းကိန်းမှ Panel data (World Bank, 2020).  

၃.၂။ ိုင်ငတံွင ်ြပာန်းထားေသာ ဥပေဒများ 
ြမန်မာိုင်ငရံှိ ဥပေဒမူေဘာငသ်ည် အမျ ိးသမီးများ စွမ်းပကားြမင့်တင်ေရးအတွက ်အခွင့်အ လမ်းများ 

ေပးထားပီး စီးပွားေရးကတွင် ၎ငး်တို၏ ပါဝင်ေဆာင်ရက်မကိလုည်း အားေပးပါ သည။် 

ဥပေဒမူေဘာင်ှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုးတကေ်ြပာင်းလဲမများအြဖစ် အမျ ိးသမီးများ ဖွံဖိး 

တိုးတကေ်ရးဆိုငရ်ာ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာစီမံကိန်း၊ အမျ ိးသမီးစီးပွားေရး စွမ်းေဆာင် 

ရည်ြမင့်တင်ေရး လုပ်ငန်းစီမံချက်ှင့် မျ ိးဆက်ပွားကျန်းမာေရးမဟာဗျဟာစီမကိံန်းတိုကို ေတွ 

ရပါသည။် ထိုအြပင် လုပ်သားေဈးကွက်အတွငး် ကျားမတန်းတူညီမေရးအတွက် ဦးတည်ေသာ 

ဥပေဒများကိုလည်း ြပာန်းထားပါသည်။ ၂၀၁၃ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာဥပေဒတွင် တရားဝင် 

သတ်မတ်ှထားေသာ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာကုိ  အမျ ိးသမီးများေရာ၊ အမျ ိးသားများပါ ခွဲြခားမမရှ ိ

ခံစားခွင့် ရှိေကာင်း ြပာန်းထားပီး ၂၀၁၃ အလုပ်အကိုင်ှင့် ကမ်းကျင်မ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ဥပေဒတွင်လည်း အမျ ိးသား-အမျ ိးသမီး ခွဲြခားြခင်းမရှိဘ ဲြပည်တွင်းအလုပ်အကိုငအ်ခွင့် အလမ်းများ 

ဖန်တီးေပးြခင်းှင့် လုပ်သားများ၏ ကမ်းကျင်မ ြမင့်တင်ေပးြခင်းတုိကို ေဆာင် ရက်ေပးရန ်

ြပာန်းထားပါသည်။ သိုေသာ် အြခားိုငငံ်အများအြပားမာှကဲ့သိုပင် ြမန်မာိုင်င ံ တွငလ်ည်း ကျား-
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မတန်းတူညီမမ ပန်းတိုင်များှင့် အဆုိပါပန်းတိုငမ်ျား အမှန်တကယ်ြပည့ ် ေြမာက်ေအာင် 

လုပ်ေဆာင်ိုငရ်န် လိုအပ်သည့် ိုင်ငေံရးအရ လိုလားေထာက်ခံအားေပးမ၊ အရငး်အြမစ်များှင့် 

လုပ်ငန်းစဉ်များကား ချတ်ိဆက်မ ရိှဟန်မတပူါ။   

ြမန်မာိုင်ငံ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (ပဒ်ုမ ၃၄၈) တွင် လူမျ ိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ 

ရာထူးဌာနရ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ေကျးမ၊ အမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာတိုကို 

အေကာင်းြပ၍ ခွဲြခားမ မရှိေစရဟ ု ြပာန်းထားပါသည်။ သိုေသာ် ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒတွင် 

အမျ ိးသမီးများအား အဓိကအားြဖင့် မိခင်များအြဖစ် ရည်န်းေဖာြ်ပထားသြဖင့် အမျ ိးသမီး များ 

ေဆာင်ရက်ေနသည့် အြခားလုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို ေမးှမှိန်သွားေစပီး မိသားစုှင့် လူမ 

အဖွဲအစည်းအတွင်းရိှ အမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိးသားများ၏ အခန်းကများှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျား-

မပုံေသကားကျသတမှ်တ်ချက်များကုိ အားြဖည့်ပံ့ပိုးထားပါသည် (CEDAW, 2016a)။   

အမျ ိးသမီးများအေပ နည်းမျ ိးစုံြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ ပေပျာက်ေရး (CEDAW) ဆိုငရ်ာ ကလု 

သမဂေကာ်မတီက ြမန်မာိုငငံ်၏ စတုတှင့် ပမေြမာက် အစီရင်ခံစာအေပ သုံးသပ်ေတွရိှ 

ချက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံသည ် အမျ ိးသမီးများအေပ နည်းမျ ိးစုံြဖင့် ခွဲြခားဆကဆ်ံမ ပေပျာက်ေရး 

ဆိုင်ရာ ကုလသမဂသေဘာတူစာချပ်ကို အြပည့်အဝ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ိုင်ြခင်း မရှိေသး သလုိ 

ိုင်ငတွံင်း သေဘာတစူာချပ်ပါ ြပာန်းချက်များကို လုံေလာက်စွာ နည်းလည်သိရှိြခငး် သိုမဟတ်ု 

ိုင်င၏ံ ဥပေဒများအတွင်း လုံေလာက်စွာ ထည့်သင်ွးြပာန်းထားြခငး်မရှိဟု ေလ့လာ 

ေတွရှိပါသည်။19 CEDAW ေကာ်မတီက ြမန်မာုိင်ငံအား အမျ ိးသမးီများကို ဘဝ၏ က 

နယ်ပယ်များအားလုံးတွင် တိုက်ိုက်ှင့် သယွ်ဝိုက်ခွဲြခားဆက်ဆံမ ှစ်မျ ိးစလုံးမှ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေပးိုင်ေရးအတွက် ဥပေဒများထဲတွင် အမျ ိးသမီးများအေပ ခွဲြခားဆက်ဆံမ၏ 

အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချကက်ို ြပည့်စုံေသာ ဖွင့်ဆိုြပာန်းေပးရန် တိုက်တွန်းထားပါသည် (CEDAW, 2016a)။ 

အသစ်ြပာန်းထားေသာ ဥပေဒအချ ိကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အဖွဲအစည်းအများ အြပား 

ပါဝင်ပတ်သက်ေနြခင်းေကာင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များှင့် တာဝန်များမှာ ရှငး်လင်းမမရှိ ြဖစ် ေနပါသည။် 

အမျ ိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မ တားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒကမ်း ကဲ့သို အေရးကးီေသာ 

ဥပေဒအချ ိမှာ ှစ်ှင့်ချ၍ီ ေဆွးေွးေနဆဲြဖစ်ပီး အတည်ြပြပာန်းိုငြ်ခင်း မရှိေသးပါ။ ေရှပိုင်းတွင် 

တငြ်ပခဲ့သကဲ့သို ိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာ စည်းမျဉ်းများှင့် စံသတ်မှတ ် ချက်များသည် 

ြပာန်းဥပေဒများတွင် ပါရိှသည့် ကျားမတန်းတူညီမေရး အေြခခံမူများှင့် ဆန ်ကျငေ်နိုင်ပါသည်။ 

၃.၂.၁။ ၂၀၁၃-၂၀၂၂ အမျ ိးသမီးများ ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးဆုိင်ရာ အမျ ိးသားအဆင့် 
မဟာဗျဟာ စီမံကိန်း   
၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် ြမန်မာုိင်ငလံုံးဆိုငရ်ာ အမျ ိးသမီးေကာ်မတီ (MNCW) ၏ လမ်းန်မေအာက် တွင် 

၂၀၁၃-၂၀၂၂ အမျ ိးသမီးများ ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးဆိုင်ရာ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ စီမံကနိ်း 

                                                           
19 ြမန်မာိုင်ငံသည် အမျ ိးသမီးများအေပ နည်းမျ ိးစုံြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ ပေပျာက်ေရးဆုိငရ်ာ ကုလသမဂ 
သေဘာတူစာချပ်ကို ၁၉၉၇ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်ေနတွင် လက်မှတ်ေရးထုိးခဲ့သည်။ 
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(NSPAW) ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ထုိစီမံကနိ်းသည် ကုလသမဂ၏ စတုတအကိမ် ေြမာက် 

ကမာ့အမျ ိးသမီးများညီလာခံတွင် လက်ခံအတည်ြပခဲ့သည့် ၁၉၉၅ ေဘဂျင်းလုပ်ငန်း စီမံချက်ပါ 

အဓိကလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ၁၂ ခုေပတွင် အေြခခံ၍ ေရးဆဲွထားြခင်းြဖစ်သည်။14 NSPAW ၏ 

အလုံးစံုရည်မှန်းချက်မှာ - “ြမန်မာိုင်ငံရှိ အမျ ိးသမီးအားလုံးသည် ြပည်ေထာင်စု 

သမတြမန်မာိုင်ငံေတာအ်စိုးရ၏ ပံ့ပိုးမြဖင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားလာပီး၊ ၎င်းတို၏ အခွင့် 

အေရးရပိုငခ်ွင့်များကို အြပည့်အ၀ခံစားရရှိိုင်ေစရန်ှင့် အမျ ိးသမီးတုိ၏ ဘဝဖွံဖိးတိုးတက် ေရး၊ 

ကျား-မ ေရးရာ တန်းတူညီမေရးှင့် အမျ ိးသမီးများ၏ အခွင့်အေရးများကို အသိအမှတ်ြပ 

နားလည်လကခ်ံိုင်ေစမည့် စနစ်များ၊ ဖွဲစည်းပုံများှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား အေကာင် 

အထည ်ေဖာေ်ဆာငရ်က်ိုငေ်စရန”် ြဖစ်ပါသည။်20  

MNCW ၏ ေမာ်လင့်ချက်မှာ မဟာဗျဟာစီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတကွ ် ြပည်တွင်း 

ြပည်ပ NGO များ၊ ကုလသမဂအဖွဲအစည်းများ၊ အရပ်ဘကလ်ူမအဖွဲအစည်းများှင့် ပုဂလိက 

အဖွဲအစည်းများှင့်အတူ အစိုးရတစ်ရပ်လုံး ပူးေပါင်းေဆာငရ်က်ကရန် ြဖစ်ပါသည။် မဟာ 

ဗျဟာစီမကိံန်းတင်ွ အဓိကလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းအတွက ် သုေတသနှင့် စစ်တမ်းလုိအပ်ချက် 

များကုိ ေဖာ်ထုတ်ထားပီး အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အစီအစဉ်များ၊ 

ဘတဂ်ျက်လိုအပ်ချက်များှင့် မူဝါဒချမှတ်ေဆာင်ရက်မများကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။   

မဟာဗျဟာပါ ‘အမျ ိးသမီးများှင့် စီးပွားေရး’ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သည် အလုပအ်ကိုင၊် ေချးေငွ၊ 

အရင်းအြမစ်များ၊ ပိုင်ဆုိင်မများှင့် စီးပာွးေရးဆိုငရ်ာ အကျိးအြမတ်များကို အမျ ိးသမီးများ 

တရားမတစွာ တန်းတူညီမရရိှခံစားိုင်ေစရန် အဓိကဦးတည်ပါသည။် မဟာဗျဟာစီမံကနိ်း တွင် 

စီးပွားေရးကများရှိ အမျ ိးသမီးများ ပါဝင်မအေြခအေန၊ လုပ်ခလစာကွဲြပားမ၊ လုပ်ငန်း ခွငတ်ွငး် 

ကျား-မ အေြခြပခဲွြခားဆက်ဆံမများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်ဆုိငရ်ေသာ အခက်အခဲများ အေကာင်း 

သုေတသနများ ြပလုပ်ြခင်း၊ စစ်တမ်းေကာကြ်ခင်းများ ြပလုပ၍် ေဖာ်ထုတရ်န် ပါရိှပါသည်။ ထိုြပင် 

အလုပသ်မားအခွင့်အေရးများှင့် ကျားမတန်းတူညီမေရး ကတိကဝတ် များအေကာင်းှင့် 

စီးပွားေရးကတွင် အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝင်ေဆာင်ရက်မကုိ ဟန ်တားထား ေသာ ကျားမအေြခြပ 

ဘကလ်ိုက်မများှင့် ပုံေသကားကျယူဆချကမ်ျားကို တိုက်ဖျကရ်န် ဦးတည်၍ အသိပညာေပးြခင်း၊ 

အမျ ိးသမီးများ အလုပအ်ကိုငတ်န်းတူညီမ ရရိှေရး၊ ဆုံးြဖတ် ချက်ချမှတ်မများတွင် 

အမျ ိးသမီးများကို ထည့်သွင်းေရး၊ စီးပွားေရးအရင်းအြမစ်များ လက်လှမ်း မီရရိှေအာင ်ကူညေီပးေရး၊  

လုပ်ငန်းခွင် အခွင့်အေရးများှင့် လုံ ခံေရးတိုအတွက် ေဘဂျင်း လုပ်ငန်းစီမံချက်ှင့်အညီ မူဝါဒများ 

                                                           
14 အဓိကလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ၁၂ ခုမှာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ အမျ ိးသမီးများအေပ 
အကမ်းဖက်မ၊ စီးပွားေရး၊ အမျ ိးသမီးများ ဖွံဖိးတုိးတက်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းယရားများ၊ လူအခွင့်အေရး၊ မဒီယီာ၊ 
သဘာဝပတဝ်န်းကျင၊် အမျ ိးသမီးငယ်ရယ်များ၊ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး၊ အမျ ိးသမီးများှင့် အေရးေပ အေြခအေနများ 
ြဖစ်ပါသည်။  
20 စာမျက်ှာ (၅)၊ ၂၀၁၃-၂၀၂၂ အမျ ိးသမီးများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာစီမံကိန်းကုိ 
ေအာက်ပါလင့်ခ်တွင် ရရိှိုင်ပါသည် - https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/NSPAW2013-
2022_0.pdf 
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ေရးဆွဲချမှတြ်ခင်း၊ လကရ်ှိမူဝါဒများအား ကျားမေရးရာ ေထာင့်မှ သုံးသပြ်ခင်းှင့် 

ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊ အထကေ်ဖာ်ြပပါ ေဆာင်ရက်ချကမ်ျားကို အေကာင် အထည်ေဖာ်ရန ်

လိုအပ်သည့် ဝန်ထမ်းအငအ်ားှင့် ေငွေကးအရင်းအြမစ်များကို သုံးစွဲြခင်းတို ြပလုပရ်န်လည်း 

ပါရှိပါသည်။  

သိုေသာ် ယခုအချနိ်အထိ ထိုမဟာဗျဟာစီမံကိန်း၏ ရည်မှန်းချက်ကီးမားလှေသာ ပန်းတိုငမ်ျား ကို 

လက်ေတွ ေဖာ်ေဆာငမ် နည်းပါးေနပါသည် (Minoletti, 2016)။ အဓိကလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ၁၂ ခကုို 

သတ်မတ်ှခဲ့ေသာ်လည်း မဟာဗျဟာစီမံကနိ်းတွင် အေသး စိတ်အချကအ်လက်များ မပါဘ ဲ

ေယဘယုျဆန်ပီး ယင်း၏ ပန်းတုိင်များ ြပည့်ေြမာကေ်စေရးအတွက် လက်ေတွေဆာငရ်က်ရ မည့် 

လုပ်ငန်းအဆင့်များ၊ တိုးတက်မမှတ်ေကျာက်များ၊ ေနာကဆ်ုံးပီးေြမာက်ရမည့်ရက ် သတ ်

မှတ်ချကမ်ျား မပါရှိပါ။ ထိုမသာမက မဟာဗျဟာစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် 

လုံေလာက်ေသာ ဝန်ထမ်းအင်အားှင့်ေငွေကးအရင်းအြမစ်များလည်း မရှိသည့်အြပင် စီမကိံန်း 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မကို ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးရန ် လုပ်ငန်းစဉ်များလည်း မပါရှိပါ။ 

အမျ ိးသမီးများအေပ နည်းမျ ိးစုံြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ ပေပျာက်ေရး (CEDAW) ဆိုငရ်ာ 

ကုလသမဂေကာ်မတီက MNCW သည် ကျားမေရးရာ သေဘာတရားအား လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် 

ထည့်သွငး်ေဆာင်ရက်ြခင်း (gender mainstreaming)၊ ကျားမတန်းတူညမီေရး အေလးေပး ေသာ 

ဘတဂ်ျက်ေရးဆွဲြခင်း (gender-responsive budgeting) ဆိုငရ်ာလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် 

၎ငး်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာ လုပ်ေဆာင်ိုငစ်ွမ်းအေပ သသံယရှိေကာင်း ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည် (CEDAW, 2016a)။ ြပည်ေထာငစ်ု၊ ြပည်နယ်၊ တိုငး်ေဒသကီးှင့် မိနယ်အဆင့်များ တွင် 

မဟာဗျဟာစီမံကိန်းကို MNCW ၏ လမ်းန်မြဖင့် တာဝန်ယအူေကာင်အထည်ေဖာ်ရ သည့် 

အဖွဲအစည်းမှာ NSPAW စီမံခန ်ခွဲေရးေကာ်မတီ ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် MNCW တင်ွ အဖွဲအ စည်း၏ 

အေနအထားအရ ညိင်းိုငမ်စွမ်းအား နည်းပါးပီး NSPAW ကိ ု အေကာငအ်ထည် ေဖာရ်န် 

လိုအပ်သည့် ဘတဂ်ျက်ှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားသည် အကန်အသတ ် ရိှပါသည ် (Gender Equality 

Network and Global Justice Center, 2016)။  

သိုေသာ်လည်း တိုးတကေ်ြပာင်းလဲမအချ ိ ရိှခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုှစ် ှစ်ကုန်ပိုငး်တွင် MNCW ကို 

ြပန်လည်ဖွဲစည်းခ့ဲပီး ဝန်ထမ်းဌာနေပါင်းစုံ ပါဝင်ေသာ ေကာ်မတီတစ်ခုကို အ ကံြပချက်များ 

ေပးရန်ှင့် NSPAW အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး ကူညီပံ့ပိုးရန ် တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ မဟာ 

ဗျဟာစီမကိံန်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်ေရး လုပ်ေဆာင်ိုငရ်န် နည်းပညာလုပင်န်းအဖွဲ ေလးဖွဲကို 

ဖွဲစည်းခ့ဲပါသည် - (၁) အမျ ိးသမီး၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လုံ ခံေရး၊ (၂) အမျ ိးသမးီများအေပ 

အကမး်ဖက်မတားဆီးကာကယွ်ေရး၊ (၃) ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် (၄) ဂျန်ဒါသေဘာတရား များ 

ထည့်သွငး်ေဆာင်ရက်ြခင်းတို ြဖစ်ပါသည။် NSPAW အေကာင်အထည်ေဖာ်မကို ပံ့ပိုးကညီူ 

ရန်အတွက် ထိုနညး်ပညာလုပ်ငန်းအဖွဲေလးဖွဲတွင် ကုလသမဂအဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်တွင်း ှင့် 

ိုင်ငတံကာ NGO များှင့် အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနကပါသည်။  
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၃.၂.၂။ အမျ ိးသမီးစီးပွားေရးစွမ်းေဆာင်ရည ်ြမင့်တင်ေရး လုပ်ငန်းစီမံချက ်
ဤစီမံကနိ်းတွင် ိုင်င၏ံ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတကမ်အတွက် အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပာွးေရးစွမ်း 

ေဆာင်ရည်သည် အေရးကးီေကာင်းှင့် အမျ ိးသမီးစွမ်းေဆာငရ်ှင်များကို အထူးပ့ံပိုးကူညီမများ 

ေပးရန် လိုအပ်ေကာငး် အသိအမှတ်ြပထားပါသည်။ ဤစီမံကိန်းတွင် စက်မ၊ စီးပွားေရးှင့် 

ကူးသန်းေရာငး်ဝယ်ေရး၊ စိုက်ပျ ိးေရးတိုှင့် သကဆ်ိုင်ေသာ ဝန်ကီးဌာနများမှ ပါဝငေ်ဆာင် 

ရက်ကပီး စကမ်ဝန်ကီးဌာနမှ ဦးေဆာငပ်ါသည်။ လကရ်ှိတွင ် အစိုးရများကား ေပါင်းစပ် 

ညိငး်မှင့် ေခါင်းေဆာင်မတို မရှိသြဖင့် စီမံကနိ်းကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင် 

ေရးအတွက ် အြခားဝန်ကးီဌာနများ၏ ပါဝင်ေဆာင်ရက်မလည်း လိုအပဟ်န်တူပါသည်။ ထိုမ 

သာမက အမျ ိးသမီးစွန ်ဦးတီထွငသူ်များ ရင်ဆိုင် ကံေတွရသည့် သီးြခားြပဿနာများကို ေအာင ်

ြမင်စွာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေပးရန်ှင့ ် လုံေလာက်စွာ တုံြပန်ေဆာငရ်က်ေပးရန်အတွက ် စီမံကနိ်း ကုိ 

ကျားမေရးရာ ဆန်းစစ်ချက်တစ်ရပ်ေပတွင် အေြခခံသင့်ပါသည်။ ထိုသိုေသာ ဆန်းစစ်ချက ် သည် 

ခိုင်မာအားေကာင်းသည့် စီမံချက်များှင့် မဟာဗျဟာများအတွက် အေြခခံအချက ် အလက်များကုိ 

ပံ့ပိုးေပးိုငပ်ါသည် (ILO and Sasakawa Peace Foundation, 2020)။       

၃.၂.၃။ ၂၀၁၈-၂၀၃၀ ြမန်မာုိင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ 
ဖွံဖိးတိုးတကမ်စီမံကိန်း  
ဤစီမံကနိ်းတွင် ငမ်ိးချမ်း၍ သာယာဝေြပာေသာ ဒီမိုကေရစီ ြမန်မာိုင်ငံ ြဖစ်ေစေရး ေမာ်မှန်း 

ချက်ကို ချမှတ်ထားပးီ ဖွံဖိးေရးစိန်ေခမများကို ကိုငတွ်ယ်ေြဖရှင်းရန်ှင့် ြပည်သူတစ်ရပ ်

လုံးအတွက ်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ေဖာြ်ပထားပါသည။် စီမကိံန်းကုိ 

မိင် ၃ ရပ် (ငမ်ိးချမ်းေရးှင့် တည်ငိမ်မ၊ သာယာဝေြပာမှင့် ပူးေပါင်းေဆာင် ရက်မ၊ 

ြပည်သူများှင့် ကမာေြမ)၊ ပန်းတုိင် ၅ ခု၊ မဟာဗျဟာ ၂၈ ခုှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် မအစီအစဉ် 

၂၅၁ ခုတိုြဖင့် ဖွဲစည်းထားြခင်းြဖစ်ပီး ကလုသမဂ၏ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုး တကေ်ရး 

ပန်းတိုငမ်ျားှင့် ကိုက်ညေီအာင် ေရးဆွဲထားပါသည်။ ိုင်င၏ံ ကယ်ဝချမ်းသာမကုိ 

ေဆာင်ကဉ်းေပးုိင်သည့် အမျ ိးသမီးများှင့် လူငယ်များအတွက် အေထာက်အကြူဖစ်ေစမည့် 

ဝန်းကျငေ်ကာင်းတစ်ခု ဖန်တီးေပးရန် လိုအပ်ေကာင်း ထိုစီမံကိန်းက အသိအမှတ်ြပ ထားပါ သည်။ 

လူငယ်ှင့် ကျားမတန်းတူညီမေရး၊ မတြခင်းှင့် အားလံုးပါဝငေ်ဆာင်ရက်ြခင်းတိုကို အားလုံးှင့် 

ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သည့် ကစိရပမ်ျားအြဖစ် သတ်မတ်ှထားပီး စီမံကိန်း၏ အပိုငး် 

ကများအားလုံးတွင် ထည့်သွငး်ေဆာငရ်က်သွားရန် ေမာ်မှန်းထားပါသည်။  

ပန်းတိုင် (၁) (ငိမ်းချမ်းေရး၊ အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရး၊ လုံ ခေံရးှင့ ် ေကာင်းမွန်ေသာ 

အုပ်ချပ်မ) တွင် ပဋိပကအလွန်ှင့် ပဋိပကအကျ ိးဆက် ခံစားရသည့် ေဒသများ၌ အားလံုး 

ပါဝင်ေသာ ဖွံဖိးမှင့် အလုပ်အကိုငဖ်န်တီးြခင်းတိုကို တိုးြမင့်ေရးှင့် ဦးစားေပးသတ်မှတ်ေရး၊ 

တိုငး်ေဒသကးီှင့် ြပည်နယ်အားလံုးတွင် ဟန်ချက်ညီမတေသာ စီးပွားေရးဖွံဖိးတုိးတက်မ ရရိှေရး 

ကတကိဝတ်များ ပါရိှပါသည်။ အဆင့်များအားလုံးှင့် ကများအားလုံးရှိ ဖွံဖိးေရး 

မဟာဗျဟာများှင့် မူဝါဒများအားလံုးတွင် မတြခင်း၊ အားလုံးပါဝငေ်ဆာငရ်က်ြခင်းှင့် ကျားမ 



44 

တန်းတူညမီေရးတိုကို အဓိကဦးတည်ေဆာင်ရက်ရန် တိုကတ်ွန်းထားပါသည်။ ပန်းတိုင် (၃) 

(အလုပ်အကိုငဖ်န်တီးေရးှင့် ပုဂလိကဦးေဆာင်သည့ ် ဖွံဖိးေရး) တွင် ရည်ရယ်ချက်အမျ ိးမျ ိး 

ပါရှိသည့်အနက ် အမျ ိးသမီးများှင့် တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးများ ရင်ဆိုင် ကံေတွရသည့် အဟန်အ 

တားများကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားလျက် မိြပှင့် ေကျးလက်ေဒသများရှိ MSME များကို ဝန်ေဆာင ်

ေပးမည့် အားေကာငး်ေသာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းကကို ထူေထာင်ရန်၊ 

ေကျးလက်ေနြပည်သူများအား စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေပးရန်၊ စိုက်ပျ ိးေရးဖွံဖိးတုိးတက်မ အစီအစဉ ်များ 

ေရးဆွဲေဆာငရ်က်ရန်၊ စိုက်ပျ ိးေရးဆိုင်ရာ သင်တန်းများှင့် အသိပညာေပးမများ ြမင့်တင် 

အားေပးရန်၊ ေကျးလကအ်ိမ်ေထာင်စုများ၏ ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် ေြမယာပိုငဆ်ိုင်ခွင့်များ 

ခိုင်မာအားေကာင်းေစရန်၊ ေဈးကွက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချကအ်လက်များ ရရှိေရး၊ ေဈးကက်ွ 

ချတ်ိဆက်မများှင့် ယှဉ်ပိင်ိုငစ်ွမ်းြမင့်တင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ ေဒသတွငး်ှင့် ိုင်ငံ တကာ 

ကတကိဝတ်များှင့်အညီ ကုန်သယွ်ေရးမဝူါဒများကို ြပင်ဆင်ေရးဆွဲရန်ှင့် ကုန်သယွ်မ ဆိုငရ်ာ 

စည်းမျဉ်းှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ရှင်းလင်းသည့ ် လမ်းန်ချက်များ ထုတ်ြပန်ရန်ှင့် tariff 

rationalization ြပလုပ်ရန်တိုကုိ ရည်ရယ်ပါသည်။ ပန်းတိုင် (၄) (၂၁ ရာစ ုလူမအဖွဲ အစည်းအတွက ်

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များှင့် လူမဘဝဖွံဖိးတိုးတကေ်ရး) ေအာက်တွင် 

ကိုယ်ဝန်ေဆာငမိ်ခင်များှင့် ကေလးငယ်များအားလုံးအတွက ် ေငေွကးေထာကပ့ံ်မများ၊ သက် 

ကးီရယ်အိုများအတွက် ေငေွကးအေထာကအ်ပံ့များှင့် အစိုးရေကျာင်းများတင်ွ အာဟာရတိုက် 

ေကးမ အစီအစဉ်များ တိုးြမင့်ရန်၊ ြပည်သူများအလုပ်အကိုင်ရရှိေရး အစီအစဉ်များ ေဆာင်ရက် 

ေပးရန်၊ ဆင်းရဲွမ်းပါးေသာ ြပညသူ်များအတွက် အသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းသငတ်န်းများ ဖွင့် 

လှစ်ေပးရန်ှင့ ် အသုံးချမှင့် အကျ ိးသကေ်ရာကမ်ှစ်မျ ိးလုံးကို စစ်ေဆးိငု်သည့် ေစာင့်ကည့် 

ေရးယရားများှင့်အတူ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ သတ်မတ်ှကျင့်သုံးရန်တို ပါဝင်ပါသည။်21  

ဤစီမံကနိ်းသည် ရည်မှန်းချက်ကီးမားပီး အလွန်ြပည့်စုံသြဖင့် လက်ေတွအေကာင်အထည် ေဖာ်ရန ်

ှစ်အနညး်ငယ ် အချနိ်ယူဖို လိုအပ်ိုင်ပါသည်။ စီမံကနိ်း၏ အလုံးစံုလမး် ခံေသာ ပန်းတိုင်သည် 

ငမ်ိးချမ်းေရးြဖစ်ေသာ်လည်း ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာကမ်ကို စီးပာွးေရးဖွံဖိး တိုးတက်မ၊ 

ိုင်ငေံရးပါဝင်ေဆာငရ်က်မ၊ ြပည်သူေရးရာက ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် အတိအလငး် 

ချတ်ိဆက်ထားပါသည်။ စီမကိံန်းအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မအားလံုးတွင် ကျားမ တန်းတူညီမေရးကုိ 

အားလုံးှင့် ဆက်စပ်သက်ဆိုငေ်သာ ကစိတစ်ခုအြဖစ ် ထည့်သွင်းထား သညမှ်ာလည်း 

ချးီကျးဖယွ်ေကာင်းပါသည်။ ကျားမေရးရာ သေဘာတရားကို လုပ်ငန်းတိုင်း တွင် 

ထည့်သွငး်ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် ိုင်ငံကယ်ဝချမ်းသာေရး အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝငကူ်ညီိုင် မကို 

အသိအမှတ်ြပထားြခငး်အြပင် စီမံကိန်းတွင် ပါဝငသ်ည့် လုပ်ငန်းစဉ်အများအြပားသည် 

ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် အားေကာင်းေစြခင်း၊ သင်တန်းှင့် အသိပညာေပးမများ တိုးြမင့်ေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်း၊ အမျ ိးသမီးများ၏ ထုတ်ကနု်များကို ေဈးကွကမ်ျားှင့် ချတ်ိဆက်ေပးြခငး်၊ ေဈးကွက် 

                                                           
21 ပန်းတိုင် (၂) သည ်“စီးပွားေရးတည်ငိမ်မှင့် ခိုငမ်ာအားေကာင်းသည့် ေမခိုစီးပွားေရးစီမံခန ်ခွဲမ” ြဖစ်ပးီ ပန်းတိုင် (၅) 
သည် “ိုငငံ်၏ အနာဂတ်မျ ိးဆက်များအတွက် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတဝ်န်းကျင်” ြဖစ်ပါသည်။ 
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သတငး်အချကအ်လက်များ ပံ့ပိုးေပးြခငး်၊ အမျ ိးသမီးဦးေဆာငေ်သာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အတွက ်

များစွာ လိုအပ်ေနသည့် ေငွေကးပ့ံပိုးမများ ရရှိေအာင ် ေဆာင်ရက်ေပးြခငး်ြဖင့် အမျ ိး သမီးများကုိ 

အကျ ိးြပိုင်သည့် အလားအလာများ ရှိပါသည်။ ိုင်ငတွံင် မကာေသးမီက ြပာန်း ခဲ့ေသာ အြခား 

တိုးတကေ်ြပာင်းလဲေရး ဦးတည်သည့် ဥပေဒများှင့် မူဝါဒများကဲ့သုိပင် ဤစီမံ ကိန်းအတွက် 

အဓိကေြဖရှငး်ရမည့် ကစိများသည်လည်း စီမကိံန်းကို စီမံချက်များှင့် အစီအစဉ် များမှတစ်ဆင့် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအတွက ် ိုင်ငေံရးစိတ်ဆြပင်းြပမ၊ လကေ်တွ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန်လိုအပ်ေသာ ဝန်ထမ်းအင်အားှင့် ေငွေကးအရငး်အြမစ်များ ရရှိိုင်မ ှင့် 

ရရိှလာသည့် တိုးတက်မများကို ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးိုင်စွမ်းတုိပင် ြဖစ်ပါသည်။  

၃.၂.၄။ ေြမယာလုပ်ပိုငခ်ွင့ ် 
လူဦးေရ၏ ထက်ဝကေ်ကျာ်သည် စိုက်ပျ ိးေရးကတွင ် လုပ်ကိုင်ေနေသာ ိုင်ငတံစ်ိုင်ငံ အဖုိ 

ေြမယာလက်လှမ်းမီေရးသည ် အဓိက အေလးထားရမည့ ် ကိစတစ်ခ ု ြဖစ်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲစညး် 

ပုံအေြခခံဥပေဒတွင် ေြမကို ိုင်ငေံတာ်မှ ပိုငဆ်ိုငေ်သာ်လည်း ိုငငံ်သားများသည် ေြမအသုံး 

ချပိုငခ်ွင့ရ်ှိသည်ဟု ြပာန်းထားပါသည။် စိုကပ်ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆညေ်ြမာင်း ဝန်ကီးဌာန 

(၂၀၁၈) က စိကု်ပျ ိးေရးစနစ်၏ အဓိကကျေသာ အားနညး်ချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ “အမျ ိးသမီး ှင့် 

အမျ ိးသား လုပ်ကက်ွငယ်ေတာင်သူများသည် ေြမယာအခွင့်အေရးများ ရရိှမ အကန်အသတ် ရှိပီး 

ရန်ပုံေငွလုံေလာကမ် မရှိေသာ၊ ထိေရာက်ြမန်ဆန်မ မရှိေသာ ေြမယာမှတ်ပုံတငြ်ခင်း၊ ေြမ 

အမျ ိးအစားသတ်မှတ်ြခင်းှင့် ေြမယာလက်မှတ်ထုတ်ေပးြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များက အေြခအေန ကုိ 

ပို၍ ဆုိးရားေစသည်” ဟု ဆိုထားပါသည်။ ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိက စိန်ေခ မများမှာ 

တိုငး်ရင်းသားိုးရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ကျးေကျာ်အေြခချ ေနထိုငမ် များ၊ 

ေြမယာမဲ့ြခငး်၊ ေြမသမ်ိးဆည်းြခင်း၊ ြပည်သူပိုငေ်ြမများကို အသုံးြပြခငး်၊ ေရလက်လှမ်းမီ ရရှိမ ှင့် 

သစ်ေတာအသုံးြပခွင့်များ ြဖစ်ပါသည်။  

ေြမယာအုပခ်ျပေ်ရးှင့် သက်ဆိုငသ်ည့် အစိုးရဌာနမှာ ၁၀ ခု ရှိသညြ်ဖစ်ရာ ေြမယာ လုပ်ပိုငခ်ွင့် ှင့် 

ေြမယာအခွင့်အေရးများအတွက် ဥပေဒှင့် အဖွဲအစည်းဆုိင်ရာ မူေဘာင်သည် အစိတ်စိတ်၊ 

အပိုင်းပုိင်း ြဖစ်ေနပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ် လယ်ယာေြမဥပေဒတွင် လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်ြပ 

လက်မှတ် (ပုံစံ ၇ ဟ ုလူသိများ) ကိုငေ်ဆာငထ်ားသူသည် ထိုလက်မှတြ်ဖင့် ေြမယာအသုံးြပခွင့် ှင့ ်

ေနထိုင်ခွင့်တုိကို အေမွဆက်ခံြခင်းှင့် လဲေြပာင်းေပးြခငး်တို ြပလုပ်ပိုငခ်ွင့်ရှိေကာင်း 

ြပာန်းထားပါသည်။ ထိုလက်မတ်ှများကို အိမ်ေထာငဦ်းစီးအမည်ြဖင့် ထုတ်ေပးပီး အိမ်ေထာင် 

ဦးစီးသည် များေသာအားြဖင့် အမျ ိးသားတစ်ဦး ြဖစ်ပါသည။် ၂၀၁၂ ခုှစ ် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် 

ေြမိုင်းများ စီမံခန ်ခွဲေရးဥပေဒအရ “အသုံးမြပေသာ” ေြမများကို လုပ်ပိုငခ်ွင့်၊ အသုံးြပခွင့် တရားဝင် 

ခွင့်ြပေပးိုင်ပီး မကာခဏဆိုသလုိ အကီးစားကုမဏီများ သိုမဟုတ် ရင်းှီးြမပ် ှံသမူျားကို 

ခွင့်ြပေပးေလ့ရှပိါသည်။ အမှန်စငစ်စ် သမားိုးကျ လယ်ယာစိုကပ်ျ ိးြခင်း မဟုတ်ဘဲ အြခားေသာ 

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့် အသုံးြပရန်အတက်ွ အကးီစားေြမသိမ်းဆည်းမများသည် 

ေဒသခံြပည်သမူျားှင့် ပဋိပကများကို ြဖစ်ေပေစပါသည်။  
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၂၀၁၆ ခုှစ ် အမျ ိးသားေြမအသုံးချမမူဝါဒတွင ် အမျ ိးသားများှင့် အမျ ိးသမီးများသည် 

အိမ်ေထာင်စ၏ု ေြမယာလုပပုိ်င်ခွင့်၊ စီမံခန ်ခွဲခွင့်တိုှင့် စပ်လျဉ်း၍ တညူီေသာ အခွင့်အေရးများ 

ရှိေကာင်း အသိအမှတ်ြပထားပါသည်။ မဝူါဒတွင် ေရရှည်တည်တံ့ေစမည့် ေြမအသုံးချမ စီမ ံ

ခန ်ခွဲေရး၊ ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသများ ထိန်းသိမ်းကာကယွ်ေရး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများ ၏ 

ဓေလ့ထုံးတမ်းဆုိင်ရာ ေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အသအိမှတ်ြပေရး၊ ေြမယာအြငင်းပွားမများ ကို 

ေငကုွန်ေကးကျသက်သာ၍ ထိေရာကစ်ွာ ေြဖရှင်းေပးိုင်ေသာ စနစ်တည်ေထာငေ်ရးတိုှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် အေရးကးီေသာ ရည်ရယ်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ သိုေသာ် ထိမုူဝါဒကို လက ်

ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ိုငဖ်ိုဆိုလင် ဥပေဒှင့် အုပ်ချပ်ေရးအက်ဥပေဒအချ ိကိုပါ ြပာန်း ေပးရန ်

လိုအပ်မည်ြဖစ်သည။်  

ေြမယာဥပေဒှင့် မူဝါဒအမျ ိးမျ ိးတွင် “ကျား-မ ခွဲြခားမမရှိေသာ” စကားလုံးအသုံးအန်းများ 

ပါဝင်ပါသြဖင့် ေယဘယုျအားြဖင့် ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ေြမအသုံးချမှင့် စီမံခန ်ခွဲမ၊ ဆုံးြဖတ် 

ချက်ချမှတ်မများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်မတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျ ိးသမီးြဖစ်ေစ၊ အမျ ိးသားြဖစ်ေစ 

တန်းတူညမီ အခွင့်အေရးရှိေကာငး် အသိအမှတ်ြပထားြခင်းပင် ြဖစပ်ါသည်။ သိုေသာ် အခွင့် 

အေရးများ ကျင့်သုံးုိင်ေရး အမျ ိးသမီးများ ရင်ဆိုင် ကေံတွေနရေသာ အခက်အခဲအများအြပား ကိမူု 

ကိုငတွ်ယ်ေြဖရှင်းေပးထားြခင်း မရှိပါ။ ကျား-မအေြခြပ ဘကလ်ိုက်မများှင့် ေြမအသုံးချ မှင့ ်

စပ်လျဉ်းေသာ ပုံေသကားကျယူဆချက်များ၊ ေြမယာလက်မတ်ှများ မှတ်ပုံတငြ်ခင်း၊ လ ဲ

ေြပာင်းြခင်းှင့်ပတ်သက်သည့် ခကခ်ဲပေ်ထွးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ကုန်ကျစရိတ်များေကာင့် 

အမျ ိးသမီးများကို အိမ်ေထာင်ဦးစီးများ သိုမဟုတ် ေြမပိုင်ရှင်များအြဖစ် အသအိမှတ်ြပမ နည်း 

ပါးပါသည။် ရလဒအ်ေနြဖင့် အမျ ိးသမီးများကို လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် ဒတိုယတန်းစား 

အခန်းကမှသာ ပါဝင်သည်ဟု ြမင်ကသြဖင့် ေကျးရာအဆင့်ရှိ ေြမယာှင့်စပ်လျဉ်းေသာ 

ဆုံးြဖတခ်ျက်ချမှတမ်လုပ်ငန်စဉ်များတွင် ပါဝင်ေဆာငရ်က်ိုင်မလည်း နည်းပါးကာ ထိုအချက် 

ေကာင့် အမျ ိးသမီးများသည် ၎င်းတို၏ အခွင့်အေရးများကို လကေ်တွအသုံးချိုငေ်ရးတွင် 

အခက်အခဲများ ထပ်မံ ကံေတွရပါသည် (Louis et al., 2018). 

ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ ေြမယာှင့်စပ်လျဉ်းေသာ ပဋိပကများ ြဖစ်ရြခငး်၏ အေကာင်းရင်းခံများတွင် 

ေြမပိုင်ဆိုင်မ မတ်ှပုံတင်ြခငး် လုပ်ငန်းစဉ်၊ ေခတ်ေနာကက်ျေနေသာ ကွငး်ေြမပုံများ၊ တိုငး်ရင်း 

သားိုးရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာေြမပိုင်ဆိုင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုမှစုစည်းထားေသာ အချကအ်လက ်စနစ် 

(database) မရှိြခငး်ှင့် ေြမအသုံးချမစနစ်တိုပါဝငပ်ါသည်။ ေဒသခံြပည်သူများ၊ အထူး သြဖင့် 

တိုငး်ရင်းသားလူနည်းစုများသည် တရားဝင် ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့် စာရက်စာတမ်းများ မရှိက ဘဲ 

မျ ိးိုးစဉ်ဆက် ေြမေပတွင် ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကပီး ေရေြပာင်းေတာင်ယာစိုကပ်ျ ိး ြခငး်ကို 

လုပ်ကိုင်ကသူ အများအြပားရှိပါသည။်22 ထိုေြမများအတွက ် အသစ်ြပာန်းလိုက်ေသာ ဥပေဒ အရ 

                                                           
22 စားနပ်ရိကာှင့် စိုက်ပျ ိးေရးအဖွဲ၏ အဆိုအရ ေရေြပာင်းေတာငယ်ာစိုက်ပျ ိးေရး၏ လကဏာရပ်များမှာ (၁) 
သဘာဝေပါက်ပငမ်ျား ဖယ်ရှားြခင်း (များေသာအားြဖင့် သစ်ေတာများ သိုမဟုတ် ချံွယ်ပိတ်ေပါင်းများ)၊ များေသာ 
အားြဖင့် ခုတ်ထွင်ရှင်းလငး်ပီးေနာက် မီး၍) (၂) တိုေတာငး်သည့ ်အချနိ်ကာလတစ်ခုအတွင်း ထွန်ယက်စိုက်ပျ ိး ြခငး်ှင့် 
 



47 

တရားဝငစ်ာရက်စာတမ်းများ ုတ်တရက်လိုအပ်လာပီး ထိုစာရက်စာတမး်များ ရရှိရန် 

ေလာကထ်ားရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း ခက်ခဲပ်ေထွးသြဖင့် လူအများအြပားမှာ အငိုကမိ် ကာ 

တပ်မေတာ်၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ ပုဂလိကကမုဏီများ၊ အစိုးရှင့်ဆက်စပ်ေသာ အဖွဲအ 

စည်းများအပါအဝင် လုပေ်ဆာငသူ်အချ ိ၏ ေြမသိမး်ဆည်းမများေပေပါက်လာပီး ထိုအတွက် 

တိုင်ကားမအများအြပား ထွကေ်ပလာပါသည် (Human Rights Watch, 2018)။ စိုက်ပျ ိးေရး 

ဖွံဖိးတိုးတကမ် မဟာဗျဟာတွင် ေြမသိမ်းဆည်းမသည် တန်းတူညီမမရိှမများကို ပို၍ ဆိုးရား 

ြပင်းထန်ေစပီး လူမေရးှင့် စီးပွားေရး မငမ်ိသက်မများ ြဖစ်ေပလာေအာင် းဆွေပးသည့် 

ကးီမားေသာ ြပဿနာရပ်တစ်ခ ု ြဖစ်ပီး စိုက်ပျ ိးေရးက၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ထိခိုက်ကျ 

ဆင်းေစသည်ဟု အသိအမှတြ်ပ ေဖာ်ြပထားပါသည ် (Ministry of Agriculture, Livestock and 

Irrigation, 2018)။  

UNCTAD ၏ ၂၀၁၉ ေတာငသူ်စစ်တမ်းအရ တရားဝင်ေြမအသုံးြပခွင့်လကမှ်တ်အြဖစ် ပုံစ ံ (၇) 

ကိုငေ်ဆာင်မသည် ရှမ်းြပညန်ယ်ရှ ိ လက်ဖက၊် ေကာ်ဖ၊ီ လိေမာ၊် ေရှာက်ှင့ ် ချင်း စိုကပ်ျ ိးရာ 

ေတာငေ်ပေဒသများတွင် အလွန်တရာ ရှားပါးေကာင်း သရိပါသည်။ ၂၀၁၂ လယ်ယာေြမ ဥပေဒတွင် 

တိုငး်ရင်းသားိုးရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ေြမယာလုပ်ပိုငခ်ွင့်ကို အသိအမှတ်ြပထား ေသာ်လည်း 

တိုငး်ရင်းသားိုးရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာေြမယာနယ်နိမိတ်များကို သတမှ်တ်ေပးထား ြခငး် မရှိပါ။ 

ထိုအြပင် အသက်ေမွးဝမး်ေကျာင်းမအတွက် ေရေြပာင်းေတာင်ယာစိုကပ်ျ ိးြခငး်ကို 

အဓိကမှိခိုအားထားကသည့် တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုများ၏ အခွင့်အေရးများကိုလည်း အသိ 

အမှတ်ြပထားဟန်မတူပါ။ တိုင်းရင်းသားိုးရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာေြမယာများကို တိုင်းတာသတ် 

မှတ်၍ မှတ်တမ်းတင်ေပးထားြခင်း မရှိသြဖင့် ထိုေြမများကို အစိုးရမ ှ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ် သိုမဟုတ် 

ေြမိုင်းများအြဖစ် သတ်မှတ်ကာ ထုိေြမများကုိ အသုံးြပခွင့် ေလာက်ထားလာသမူျား ထ ံ

အသုံးြပခွင့ခ်ျထားေပးုိင်ပါသည။် ထိုေကာင့် အစိုးရသည် ေဒသခံြပည်သအူစုအဖွဲများ၏ ေြမများကို 

‘အသုံးမြပေသာ’ ေြမများအြဖစ် တစ်ဖကသ်တ် သတ်မတ်ှပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသမူျား ှင့် 

ကုမဏီကီးများသို တရားမတမ မရှိသည့် နည်းလမ်းြဖင့် ခွဲေဝေပးေနသည်ဟု ေဒသခံ 

ေတာငသူ်အများအြပားက ယံုကညယ်ူဆကပါသည။်   

ေြမယာအြငငး်ပွားမများှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလွန်တရာ ကးီမားသည့် ြပဿနာများှင့် တင်းမာမ များ 

ရှိေနသည်ကို အသိအမှတ်ြပသည့်အေနြဖင့် ေရးေကာက်တငေ်ြမာကခ်ံရေသာ အစုိးရသစ ် သည် 

၂၀၁၆ ခုှစ ် ဇွန်လတွင် လယ်ယာေြမှင့် အြခားေြမများ သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမများ 

ြပန်လည်စိစစ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် တိုင်ကားမများမှ အလွန်ပ် ေထွးပီး 

အေရအတွကမှ်ာ အလွန်များြပားသြဖင့် အမကစိအများအြပားကုိ ေြဖရှင်းေပးိုင်ြခင်း မရှိေသးပါ 

(Human Rights Watch, 2018)။ 

                                                                                                                                                                                     
ချံ သိုမဟုတ် ေတာကို ပိုမိုရှည်ကာေသာ ကာလတစ်ခုအထိ ပလပ်ထားြခင်းတိုအား တစ်လှည့်စ ီ ြပလုပ် ြခင်းှင့် (၃) 
ေြပာငး်လဲမမရိှသည့် ပုံေသေြမဧရိယာတစ်ခုအတွင်း ပုံမှန်၊ များေသာအားြဖင့် အလှည့်ကျစက်ဝန်း အတိုင်း 
ေြပာငး်ေရစိုက်ပျ ိးြခင်းတို ြဖစ်ပါသည် (Erni, 2015)။ 



48 

အင်းေလးကန်ေဒသတွင် မိိုးဖလာ ထုံးတမး်စဉ်လာ ေြမယာအသုံးချမများှင့ ် ေြမယာအုပခ်ျပ် 

ေရးများသည် များစွာ စနစ်ကျပါသည။် ေယဘုယျအားြဖင့် ေတာင်သူများသည် မိိုးဖလာ 

ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များကို ေကာင်းစွာနားလည်သိကမ်းပးီ ပုဂလိက 

ပိုငဆ်ိုင်ေသာ ေြမများ၊ ေဒသခံြပည်သအူစုအဖွဲပိုငေ်ြမများှင့် ေကျးရာေြမများ၏ နယ်နိမိတ် 

သတ်မတ်ှချက်များသည် အလွန်ရှင်းလငး်တိကျပါသည။် ထုိေကာင့် ေြမအသုံးချမြပဿနာများ၊ 

ပဋိပကများှင့် အြငင်းပွားမများ ြဖစ်ပွားမန်း အလွန်နည်းပါသည်။  

၃.၂.၅။ အလုပ်သမားစညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများ 
ြမန်မာိုင်ငသံည် တန်းတူညီမရှိေသာ လစာရရိှမဆိုင်ရာ ILO ကွန်ဗငး်ရှင်း (ကွန်ဗငး်ရှငး် အမှတ် 

၁၀၀၊ ၁၉၅၁) ကို လက်မှတေ်ရးထိုးထားြခင်း မရှိေသးပါ။ ထိုကနွ်ဗင်းရှင်းသည် အမျ ိး သားှင့် 

အမျ ိးသမီး ှစ်ဦးစလုံးအတွက ် အလုပတ်န်ဖိုးတူညီလင် တူညီေသာ လုပ်ခလစာရရှ ိ ေရး 

ြပာန်းထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိုအြပင် အလုပခ်န ်ထားြခင်းဆိုင်ရာ ခွဲြခားဆက်ဆံမများ 

ပေပျာက်ေရးအတွက် အလုပ်အကိုငခ်ွဲြခားဆကဆ်ံြခင်းဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (ကွန်ဗင်းရှင်း အမှတ ်

၁၁၁၊ ၁၉၅၈) ှင့် အိမ်တွင်းလုပ်သားများအတွက ် အေြခခံအလုပသ်မားအခွင့်အေရးများ 

တိုးြမင့်ေပးေရးအတွက် အိမ်တွင်းလုပ်သားများဆိုင်ရာ ကနွ်ဗင်းရှင်း (ကွန်ဗငး်ရှင်းအမှတ် ၁၈၉၊ 

၂၀၁၁) တိုကိုလည်း လက်မှတ်မထိုးရေသးပါ (MCRB, 2017)။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇွန်လတွင ် ILO သည် 

အလုပအ်ကိုငန်ယ်ပယ်အတွငး် ကျားမအေြခြပအကမး်ဖက်မှင့် ထိပါးေှာင့်ယှက်မများ အပါ အဝင် 

အကမး်ဖက်မှင့် ထိပါးေှာင့်ယှက်မများ တားဆီးကာကွယ်ေရး၊ ြပန်လည်ကစုားေပး ေရးှင့် 

ပေပျာက်ေစေရးအတွက် အကမ်းဖကမ်ှင့် ထိပါးေှာင့်ယှကမ်ဆိုင်ရာ ကနွ်ဗင်းရှင်း 

(ကနွ်ဗင်းရှင်းအမှတ် ၁၉၀၊ ၂၀၁၉) ကို လက်ခံအတည်ြပခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငအံေနြဖင့် ထိ ု

ကွန်ဗင်းရှငး်ကိလုည်း လက်မတ်ှေရးထိုးရန် စဉ်းစားိုငပ်ါသည။် ILO သည ် ြမန်မာိုင်ငအံား 

အလုပသ်မားဥပေဒကို ြပင်ဆင်ေရးဆွဲရန ် ပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိပီး ယငး်သည် အလုပအ်ကိုင ်

နယ်ပယ်အတွင်း ကျားမတန်းတညီူမမ ရရှိေရးအတွက ်များစွာ အေထာက်အကူြပိုင်ပါသည်။    

ြမန်မာိုင်ငံ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒမ် ၃၄၉ တွင် ိုငငံ်သားများအားလုံးသည် ြပည်သူဝန ်

ထမ်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်မ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်မ၊ ကနု်သွယ်ေရာင်းဝယ်ေဖာကက်ားမ၊ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုငမ်၊ အတတ်ပညာှင့် အသကေ်မွးဝမ်းေကျာငး်မ၊ ဝိဇာပညာ၊ သပိံပညာှင့် 

နည်းပညာရပ်များ ရှာေဖွေဖာ်ထုတမ်တိုတွင် “တူညီေသာ အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေစရမည်” ဟု 

ြပာန်းထားပါသည်။ သိုေသာ် ပုဒ်မ ၃၅၂ တွင် “အမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီးကို အေကာင်းြပ၍ 

ရာထူးေရးချယ်ခန ်ထားြခင်းကို ခွဲြခားမမြပရ၊ သိုရာတွင် အမျ ိးသားများှင့်သာ ေလျာ်ကန်သင့် 

ြမတ်သည့် ရာထူးတာဝန်များအတွက် အမျ ိးသားများအား ေရးချယ်ခန ်ထားြခင်းကို ဤပဒ်ုမအရ 

အဟန်အတားမြဖစ်ေစရ” ဟု ြပာန်းထားပါသည် (MCRB, 2017)။ ဤြပာန်းချကသ်ည် လက်ရှိ 

ြဖစ်ေပေနသည့် ေခါင်းေဆာငမ် သိုမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချကခ်ျမှတ်မ ရာထူးေနရာများ ရရှိေရးတွင် 

ခွဲြခားဆက်ဆံမှင့် ကျားမတန်းတညီူမ မရှိမများကို ဆကလ်က်တည်မဲေနေစရန် အခွင့်အလမ်း 

ရရိှေစပါသည်။   
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ြပြပင်ေြပာငး်လဲရမည့် ေခတ်ေနာက်ကျ၍ ခွဲြခားဆကဆ်ံမရှိေသာ အလုပ်သမား ဥပေဒ ၁၇ ခ ု ကိ ု

အလုပသ်မား၊ အလုပ်အကိုင်ှင့် လူမဖူလုံေရး ဝန်ကီးဌာနမှ ေဖာထ်ုတ်ေပးထားပီး ြဖစ်ပါ သည်။ 

လူမဖူလုံေရးဥပေဒှင့်အလုပသ်မားဥပေဒများထဲတွင ် ကျားမတန်းတူညီမေရးှင့် အမျ ိး 

သမးီအခွင့်အေရးများကို ထည့်သင်ွးေပးေရးလည်း ပါဝင်ပီး အထူးသြဖင့် လကရိှ်တွင် အမျ ိး 

သမးီများကို ပတ်ိပင်ထားေသာ သိုမဟုတ် တင်းတငး်ကျပ်ကျပ် ကန ်သတ်ထားေသာ အလုပ ်

အကိုငန်ယ်ပယ်များတွင် ထည့်သင်ွးေပးရန ် ြဖစ်ပါသည် (CEDAW, 2016b)။ သိုေသာ် ၂၀၁၆ ခုှစ် 

CEDAW အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြပန်ပီးေနာကပိ်ုင်းတွင ် မည်သည့်ြပြပငေ်ြပာင်းလဲေရးကိမု ေဆာင် 

ရက်ိုငြ်ခငး် ရိှဟန်မတူပါ။   

ေရှပိုငး်တွင် တငြ်ပခဲ့သည့်အတိုငး် လုပ်ခလစာများအတွက ် အစိုးရမှ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ ဆိုငရ်ာ 

ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုှစ်က ြပာန်းခဲ့ပါသည။် သိုေသာ် ထိုဥပေဒပါ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ 

ြပာန်းချက်သည် လုပ်သား ၁၅ ဦးေအာက် အေသးစားှင့် မိသားစုပိုင် စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများ တွင် 

လုပ်ကိုငေ်နသူများအတွက် အကျံးမဝင်ပါ (CEDAW, 2016b)။ ထိုေကာင့် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ 

လစာဆိုငရ်ာ ဥပေဒသည် ဤေလ့လာမတွင် ေရးချယ်ေလ့လာထားေသာ တန်ဖိုးကွင်းဆက်များ 

အတွက ် အေရးပါသည့ ် ေတာင်သူအများစုှင့် အေသးစား ခရီးသွားလုပ်ငန်းအများစုအတွက် 

အကျံးမဝင်ပါ။ အလားတူပင် ြမန်မာိုင်ငံ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ၃၅၀ တွင် အမျ ိးသမးီများ သည ်

“တူညီေသာအလုပ်” အတွက် အမျ ိးသားများ ခံစားခွင့်ရှိေသာ “အခွင့်အေရးှင့လ်စာ” တို ကို 

ခံစားခွင့်ရှိသည်ဟု ြပာန်းထားပါသည။် သိုေသာ် “တူညီေသာအလုပ်” ဟူေသာ စကားရပ် သည် 

“တန်ဖိုးတူညီသည့် တန်းတူညီမေသာ အလုပအ်တွက ် တန်းတူညမီေသာ လုပ်ခလစာ” ဟသူည့် 

တန်းတူညမီမစည်းမျဉ်းအရ ေမာမှ်န်းထားေသာ ရလဒမ်ျားကို ရရှိေစလိမ့်မညမ်ဟုတ် ဟု 

ေစာဒကတက်မများ ရှိပါသည် (MCRB, 2017)။ အပိုငး် ၃.၃.၁ တွင ် ဆက်လက်ေဆွးေွး 

ထားသည့်အတိုင်း အထကေ်ဖာ်ြပပါ ကတိကဝတ်များ ရှိေနေသာ်ြငားလည်း ြမန်မာိုင်ငံတွင် 

တူညီေသာ အလုပေ်နရာများ၌ လုပကုိ်င်ေနသည့် အမျ ိးသားများှင့် အမျ ိးသမီးများကား လုပ်ခ 

လစာ ကာွြခားမများ ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။  

၃.၂.၆။ ေချးေငွလက်လှမ်းမီ ရရိှမ  
ေငေွရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများ လက်လှမ်းမီရရှိေရးတွင် အမျ ိးသမီးများအား တိုက်ိုကခ်ွဲြခား 

ဆက်ဆံထားေသာ ဥပေဒများ ရိှသည့် အေထာကအ်ထားများကို မေတွရိှရပါ။ သိုေသာ် 

အိမ်ေထာင်ရှသိမူျားအေနြဖင့် ဘဏ်ေချးေငမွျား ရယူိုငရ်န် အိမ်ေထာငဖ်က်၏ သေဘာတူညီ ချက ်

လိုအပ်ပါသည်။ ဤသတမှ်တ်ချက်သည် အမျ ိးသားများထက် အမျ ိးသမီးများအေပ သက် 

ေရာက်ိုငေ်ြခ ပိုများပါသည။် အေကာင်းမာှ ယဉ်ေကျးမစံများှင့် အစဉ်အလာများသည် အမျ ိး 

သားများကို အိမ်ေထာငစ်ု၏ အဓိကဆံုးြဖတ်ချကခ်ျမှတ်သအူြဖစ် သတမှ်တ်ေပးထားေသာ ေကာင့် 

ြဖစ်သည်။ ထိုမသာမက ေချးေငထွုတ်ယူိုင်ေရးတွင် အာမခံအြဖစ ် အသုံးြပရန် လိုအပ ် သည့် 

ေြမယာပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းများေပတွင် အမည်တစ်ခုသာ ပါရှိပီး မကာခဏဆို သလို 

ထိုအမညသ်ည် အမျ ိးသားအမည်သာ ြဖစ်ေလ့ရှိပါသည ်(Dalberg Global Development Advisors, 
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2018)။ ေရှပိုင်းတွင် ေဖာ်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည့်အတိုင်း World Bank (2020) ၏ အဆုိအရ 

ေချးေငထွုတ်ေပးသမူျား (မီရှင်များ) မှ ကျား-မ သိုမဟုတ် ဂျန်ဒါကို အေကာင်းြပ၍ ခွဲြခားဆက် 

ဆံြခင်းများကို တားြမစ်ပိတ်ပင်ထားေသာ ဥပေဒ မရှိပါ။  

၃.၂.၇။ ပညာေရး လက်လှမ်းမီမ  
၂၀၁၄ အမျ ိးသားပညာေရးဥပေဒ (NEL) ှင့် ၂၀၁၅ NEL ကို ြပငဆ်င်သည့် ဥပေဒတိုတွင် ပညာ 

ေရးကတစ်ခုလုံးအတွက ် ဥပေဒမူေဘာငတ်စ်ရပ်ကို ချမှတ်ေပးထားပီး အြခားအခွင့်အေရး 

များှင့်အတူ ိုင်ငသံားအားလုံး မလူတန်းပညာေရးကို အခမဲ ့ မြဖစ်မေနသင်ကားခွင့်ကို အသိ 

အမှတ်ြပထားပါသည် (CEDAW, 2016b)။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနသည် အမျ ိးသမီးများှင့် 

မိန်းကေလးများအေနြဖင့် အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ေကျာငး်သင်ပညာေရးှင့် ေကျာင်းြပင်ပ 

ပညာေရးတိုအား လက်လှမ်းမီရရှိေစေရးအတွက ်ပညာေရးစနစ် အားေကာင်းေအာင ်လုပ် ေဆာင်ရန် 

ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် ၂၀၁၆-၂၀၂၁ အမျ ိးသားပညာေရးမဟာဗျဟာစီမံကနိ်းကို ေရးဆွဲ ခဲ့ပီး 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်က်လျက် ရှိပါသည်။   

သိုေသာ် ထိုစီမကိံန်းကို မည်သို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရက်လျကရ်ှိေကာင်း ေဖာြ်ပသည့် သတင်း 

အချက်အလက်များကို ရရိှိုင်ြခင်း မရှိပါ။ သိုေသာ် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းတွင ်ေဆာင်ရက ်ခဲ့သည့ ်

စစ်တမ်းေတွရှိချကမ်ျားအရ အထက်ေဖာြ်ပပါ နယ်ပယ်များတွင် အေရးယူေဆာငရ်က်မ များ 

မရှိသေလာက် ြဖစေ်ကာင်း သရိှိရပါသည် (CSO et al., 2018; MIID, 2018; World Bank, 2019)။ 

ထိုမသာမက အပိုငး် ၃.၄.၁ တွင် ေတွရှိရမည်ြဖစ်သည့်အတိုငး် ရှမ်းြပည်နယ်ှင့ ် ဤ အစီရင်ခံစာမ ှ

လမ်း ခံေသာ မိနယ်များအတွင်း ပညာေရးတွင် ကျားမကွာဟချကမ်ျား ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။  

၃.၂.၈။ အမျ ိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မမ ှကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း 
အကမး်ဖက်မသည် အမျ ိးသမီးများအား လူမအဖွဲအစည်းှင့် စီးပွားေရးကတွင ် ဂုဏ်သိကာ 

ရှိေသာ အခန်းကမှ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငြ်ခင်း မရှိေအာင ်တားဆီးထားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ သည ်

ိုင်ငတံကာကတိကဝတ်များကို လိုက်နာရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် အမျ ိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မ 

တားဆီးကာကယွ်ေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒကမ်းကုိ MNCW ၏ လမ်းန်မြဖင့် ေရးဆွ ဲ ခဲ့ပါသည်။ 

ထိုဥပေဒကမ်းကို ၂၀၁၃ ခုှစ်မှ စတင်ေရးဆွဲခဲ့ပီး ၂၀၂၀ ခုှစ် ေဖေဖဝါရီလအထိ လတ်ေတာတ်ွင် 

ေဆွးေွးေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုဥပေဒကမ်းသည် အမျ ိးသမီးများအား အရင်း ှီးဆုံးအေဖာ်မ ှ

အကမး်ဖက်ြခင်း၊ အိမေ်ထာငဖ်က်မှ မဒိုမ်းကျင့်ြခင်း၊ လိငပုိ်င်းဆုိင်ရာ အကမ်း ဖက်မ၊ 

ေနာကေ်ယာင်ခံလိုက်၍ ေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ ထုံးတမ်းဓေလ့များှင့် ိုးရာအစဉ်အလာအရ 

အကမး်ဖက်ြခင်းအပါအဝင ်နည်းမျ ိးစုံြဖင့် အကမ်းဖကမ်များမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးိုင် သည့် 

ဥပေဒမူေဘာငတ်စ်ရပ ်ြဖစ်ပါသည် (CEDAW, 2016b, MCRB, 2017)။ သိုေသာ် ထိုဥပေဒ ကမ်းသည် 

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖကမ် (Human Rights Council, 2019) ှင့် လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 

ကာယိေပျကြ်ပားေစမတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍အပါအဝင ် ြမန်မာိုင်ငရံှိ ြပညတွ်င်းဥပေဒများတွင် 

ရှိေနသည့ ် ေပျာ့ကက်ွဟာကွက်များကို မညမ်အတိုငး်အတာအထိ ေြဖရှင်းေပးိုငမ်ည်ဆိုမှာ 

ရှင်းလငး်မ မရှိပါ။ ထိုြပင် လိငပုိ်င်းဆုိင်ရာ အကမ်းဖက်မ သိုမဟုတ် ကျားမအေြခြပအကမ်း ဖက်မ 
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ခံရသ ူ အြဖစ ် သတင်းပိုတိုင်ကားမများတွင် အကမး်ဖက်ခံရသူအေပ အများ၏ ြပစ်တင် 

ကဲ့ရဲတ်ချမများ ရှိပါသည်။ ဘာသာစကားအခက်အခဲ၊ ခရီးေဝးကွာမှင့် လက်တုံြပန်ရန်ြပ မည်ကို 

ေကာကရ်ံမတိုက အမျ ိးသမီးများ (အထူးသြဖင့် တုိင်းရင်းသားလူနည်းစုများမှ) အား ထိေရာကသ်ည့် 

တရားမတမ လက်လှမ်းမီေရး ကိးပမ်းိုင်ြခင်းမရှိေအာင ်ဟန်တားထား ပါသည်။    

၄။ ကျားမတန်းတူညမီမရှိမများ၏ အပိုင်းကအမျ ိးမျ ိးကို 

ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်း  
မကာမီှစ်များအတွင်း ြမန်မာိုငငံ်အစိုးရသည် ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများအားလုံး တွင် 

ကျားမတန်းတူညီမေရး ထည့်သွငး်ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒများ ြပာန်းခဲ့ပီး အစီအစဉ ်

အများအြပားကုိလည်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာအမျ ိးသမီးများအတွက် စီးပာွး 

ေရးှင့် လူမေရးအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာ န်ကနိ်းများတွင် တိုးတကေ်ြပာင်းလဲမအချ ိ ရှိခဲ့ပါ သည်။ 

အမျ ိးသမီးများ၏ လုပ်သားအင်အားပါဝင်န်း၊ စိုက်ပျ ိးေရးှင့်မသကဆ်ိုင်ေသာ အလုပ် များမှ 

လုပ်ခလစာများ၊ ေချးေငလွက်လှမ်းမီမ၊ စာတတ်ေြမာကမ်န်း၊ မူလတန်းှင့် အလယ် 

တန်းပညာေရးတွင် ကျားမကာွဟချက်များှင့် မိခငေ်သဆုံးန်း န်ကိန်းများသည် တိုးတက် 

လာပါသည ် (World Bank, 2018a)။ သိုေသာ် ိုင်ငအံေနြဖင့် ကျားမတန်းတူညီမေရးပန်းတုိင်သုိ 

ေရာက်ရှိရန် သွားရမည့် ခရီးလမ်းမာှ ေဝးကွာေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ ကလုသမဂဖွံဖိးမအစီ အစဉ် ၏ 

၂၀၁၉ ကျားမတန်းတူညီမမရှိမအန်းကိန်းအရ ြမန်မာိုင်ငံသည် ိုငငံ်ေပါင်း ၁၈၉ ိုငငံ် အနက ်

အဆင့ ် ၁၄၅ သာ ရရိှပါသည်။ အြခားအာဆီယံိုင်ငမံျားသည် ြမန်မာုိင်ငံထက ် သိသိသာသာ 

အဆင့်ပိုေကာင်းကပါသည်။ ဥပမာ စကာပူိုင်ငသံည ်အဆင့် ၉၊ ဘူင်းိုင်င ံသည် အဆင့် ၄၃ ှင့် 

မေလးရှားိုင်ငံသည် အဆင့် ၆၁ ရရိှပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငထံက် အဆင့ ် နိမ့်သည်မှာ 

ကေမာဒီးယားိုင်ငံ တစ်ိုင်ငတံည်းသာရှိပါသည်။ စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာငရ်က် မှင့် 

ဖွံဖိးတိုးတကမ် အဖွဲအစည်း (OECD) ၏ ၂၀၁၉ လူမအဖွဲအစည်းှင့် ကျားမေရးရာ 

အန်းကိန်းတွင် ြမန်မာိုင်ငသံည် ိုငငံ်ေပါငး် ၁၂၀ အနက ် အဆင့ ် ၉၄ ှင့် အေရှေတာင် 

အာရှေဒသ ိုငငံ် ၈ ိုင်ငတွံင် အဆင့ ် ၇ သတ်မှတ်ခံရပါသည်။ ကမာ့စီးပွားေရး ဖိုရမ်၏ ၂၀၂၀ 

ကမာလုံးဆုိင်ရာ ကျားမေရးရာကာွဟချက်အစီရင်ခံစာတွင် ြမန်မာိုငငံ်သည ် ၁၅၃ ိုင်ငအံနက် 

အဆင့ ် ၁၁၄ ရရိှပးီ အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများထဲတွင် အဆင့်အနိမ့်ဆုံး ြဖစ်ပါသည။် ြမန်မာ 

ိုင်ငသံည် ကမာ့ဘဏ်၏ လူသားအရင်းအှီးအန်းကိန်းတွင် ရမှတ် ၀.၄၇ ရရှိပါသည်။ ထိုရမှတ၏် 

အဓိပါယ်မှာ ယေနေမွးဖွားေသာ မိန်းကေလးတစ်ဦးသည် ပညာေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ေဆာင်မများကို အြပည့်အဝ ရရှိခံစားခဲ့ရလင ် ထိုမိန်းကေလးသည် သူမ အမှန် တကယ် 

ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်း၏ ထကဝ်က်မကိုသာ ထုတ်လုပ်ိုငလ်ိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုြခငး်ြဖစ်သည် (World Bank, 

2019)။ ကျန်းမာေရးှင့် ပညာေရးအတွက် အစိုးရအသုံးစရိတ်များ နည်းပါးြခင်း က 

အဆုိပါနယ်ပယ်များရှိ ကျားမေရးရာ န်ကနိ်းများ တိုးတက်သင့်သေလာက် မတိုးတက်ရ ြခငး်၏ 

အေကာင်းရင်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည ်(World Bank, 2019)။ 
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၄.၁။ ကျားမေရးရာစံများှင့် ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ  
အင်းေလးကန်ေဒသှင့် ြမန်မာုိင်ငံတင်ွ ကျားမေရးရာစံများှင့် ဓေလ့ထုံးတမ်းများက လူမ 

အဖွဲအစည်း၏ ဖွဲစည်းတညေ်ဆာကပံု်ှင့် အလုပ်တာဝန်များ ခွဲေဝသတ်မှတ်ပုံကို အဆုံးအြဖတ် 

ေပးပါသည။် ိုငငံ်လွတ်လပ်ေရး ရရှိခဲ့ချနိ်မစှ၍ လူမေရးစံများအရ အမျ ိးသမီးများှင့် 

မိန်းကေလးများသည် ြမန်မာ့ိုးရာယဉ်ေကျးမကို ထိန်းသိမ်းရန်ှင့် ကျားမေရးရာအခန်း ကများကုိ 

လိုက်နာထမ်းေဆာငရ်န် တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆခဲပ့ါသည်။ ဆိုလိုသည်မာှ အမျ ိးသမီးများှင့် 

မိန်းကေလးများသည် မည်သို ြပမူေနထိုငေ်ကာင်း အနီးကပ်ေစာင့်ကည့် ခံကရပီး ထုံးတမ်းစဉ်လာ 

စံသတ်မတ်ှချကမ်ျားှင့်အည ီ ြပမူေနထိုင်ြခငး်မရှိလင ် ကဲ့ရဲတ်ချ ြခငး် ခံရပါသည်။ 

ကျကသ်ေရရှိြခင်း၊ ဣေသကိာရှိြခင်းှင့် အပျ ိစင်ြဖစ်ြခင်းများကုိ အမျ ိး သမီးများ၏ 

အဓိကကျေသာ တန်ဖိုးများအြဖစ ် သတ်မှတ်ပီး မကာခဏဆိုသလုိ အမျ ိးသမီးများ သည် 

၎ငး်တိုကိုယ်တိုင် လက်သင့်မခံသည့် စံေပတံများြဖင့် ၎ငး်တို၏ တန်ဖိုးကို အကဲြဖတ် 

သတ်မတ်ှခံကရပါသည်။ အမျ ိးသားများသည် အမျ ိးသမးီများထက် ပို၍ြမင့်ြမတ်သည်ဟူေသာ 

အဆင့်အတန်းကို သတ်မှတ်ေပးအပ်ရာတွင် ဘာသာေရးကလည်း တစ်ခန်းတစ်ကမှ ပါဝင ်

ေနပါသည။်    အမျ ိးသားကးီစိုးမကို လက်ခံအားေပးေသာ လူမေရးစံများက မိန်းကေလးများ ှင့် 

ေယာကျ်ားေလးများအတွက ် မည်သည်က သင့်ေတာ်/မသင့်ေတာ်ဟသူည်ကို ဆုံးြဖတ်သတ် 

မှတ်ေပးပီး ယင်းသည် မိန်းကေလးများ၏ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကည်မ၊ ခိုင်ခိုင်မာမာ ေြပာဆိုိုငမ် ှင့ ်

မိမိကိုယ်မိမိ တန်ဖိုးရိှသည်ဟု ခံစားရမတိုအေပ ထိခိုက်ိုင်ပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် 

လူမေရးစံများကို ချ ိးေဖာကသူ်များသည် လူမအဖွဲအစညး်၏ ြပစ်ဒဏ်ခတ်ြခငး်ကို ခံရိုငသ်ည့် 

အရာယ်ရှိပါသည် (Tun Thein, 2015)။  

သိုေသာ် ဤအေြခအေနသည် တြဖည်းြဖည်းချငး် တိုးတကေ်ြပာင်းလဲလာေနပီး အမျ ိးသမီးများ 

သည် အိမ်ေထာင်စုြပငပ်ရှိ ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်းရိှေသာ အလုပ်များတွင် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်မ များ 

ြပားလာသည်ှင့်အမ ၎င်းတို၏ ေနရာအဝန်းအဝိုင်းှင့် သွားလာလပရ်ှားိုင်စွမး်များ တိုးတက် 

လာလျက ်ရိှပါသည်။ ထုိတိုးတကေ်ြပာင်းလဲမများသည ်မိများတွင် ပို၍ ြမင်သာထင်ရှားေသာ် လည်း 

ေကျးလက်ေဒသများတွင်မူ ေနာက်ကျကျန်ေနဆဲပါသည ်(Tun Thein, 2015)။ 

အမျ ိးသားကီးစိုးမကို လက်ခံေသာ စိတ်သေဘာထားများှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံေသာ ပုံေသကားကျ 

ယူဆချက်များ ရှိေနေသးသညကုိ် သတိြပမိသည်ှင့်အညီ အမျ ိးသမီးများအေပ နည်းမျ ိးစုံြဖင့် 

ခွဲြခားဆက်ဆံမ ပေပျာကေ်ရးဆိုငရ်ာ ကုလသမဂေကာ်မတီက ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် မိသားစု 

အတွင်းှင့် လူမအဖွဲအစည်းအတွင်း အမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိးသားများအတွက် ထံုးတမ်းစဉ်လာ 

ခွဲြခားသတ်မှတ်ေပးထားေသာ အခန်းကများကို အားြဖည့်ေပးေနသည့် ခွဲြခားဆက်ဆံေသာ 

ပုံေသကားကျယူဆချကမ်ျား ပေပျာက်ေစေရးှင့် လူမေရးစံများ ေြပာငး်လဲေရး ရည်ရယ်၍ 

ဘကစ်ုံမဟာဗျဟာတစ်ခု ချမှတ်ေဆာငရ်က်သင့်ေကာငး် အ ကံြပထားပါသည်။ (CEDAW, 2016a)။ 

စိုက်ပျ ိးေရးကတွင် အမျ ိးသမီးများကို ၎င်းတုိ၏ မိသားစုများကေသာ်လည်းေကာငး်၊ အစိုးရ 

ကေသာ်လည်းေကာင်း ေတာင်သမူျားအြဖစ် သတ်မှတ်ယူဆြခင်း မရိှကပါ။ စိုကပ်ျ ိးေရးက တွင် 
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အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝင်ကူညီမသည် ကးီမား၍ အေရးပါေသာြ်ငားလည်း “ေတာငသူ်” ဟေူသာ 

အခန်းကကို အမျ ိးသားများအတွက်သာ သီးသန်သတ်မတ်ှေပးထားြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည်။ 

ဤသည်ကို သာဓကြပရလင ် စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာငး် ဝန်ကီး ဌာနေအာက်ရှိ 

စက်မလယ်ယာဦးစီးဌာနက “အမျ ိးသားများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းအများစုကုိ 

လုပ်ကိုင်ကရသူများြဖစ်ေသာေကာင့်” ှစ်စဉ် စက်မလယ်ယာအကွက်များကို ခွဲေဝချထားေပး 

ရာတွင ် အမျ ိးသားများအတွကသ်ာ သီးသန ်ေဆာင်ရက်ေပးပါသည် (MEDA, 2015)။ စိုကပ်ျ ိးေရး 

လုပ်ငန်းများအတွင်းရှိ အမျ ိးသမီးများ၏ အခန်းကအေပ ထိသုိုေသာ သေဘာထားအြမင် များ 

ရှိေနြခင်းသည် ဥစာပစညး်ှင့် ေြမယာပိုင်ဆိုင်မများတွင် ကျားမတန်းတူညီမ မရှိြခငး်ကုိ 

ြပသေနပါသည်။ ထိုြပင် အမျ ိးသမီးများကုိယ်တိုင်ကလည်း ၎ငး်တိုကိုယ် ၎ငး်တို ေတာင်သူများ 

အြဖစ ် ြမင်ြခင်း မရိှကပါ (SDC, 2018)။ အမျ ိးသမီးဦးစီးေသာ အိမ်ေထာငစ်ုများသည် ကျားမ 

တန်းတူညမီမရှိမ ပုံစံအမျ ိးမျ ိးကို ရင်ဆုိင်ကရပီး ထိုတန်းတူညီမမရှိမများက ၎င်းတို၏ 

ကုန်ထုတ်စွမ်းအားှင့် ဘဝသာယာအဆင်ေြပမကို ထိခိုက်ေစပါသည် (ေလးေထာင့်ကွက်-၂ ကိ ု

ကည့်ပါ)။  

ြမနမာိုင်ငရံှိ လုပ်သားေဈးကွကအ်တွင်း အမျ ိးသားများှင့် အမျ ိးသမီးများအတွက် အလုပ ်

တာဝန်များ ခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်းှင့် သးီြခားစီ ခွြဲခားထားြခင်းကို အများအြပားေတွရှိရပါသည်။ 

အမျ ိးသားများကို မိသားစုအား အဓိကရှာေဖွေကးေမွးေနသူများအြဖစ် သတ်မှတ်ပးီ စီးပွားေရး 

ကအတွင်းတွင် ကမ်းကျငမ် လိုအပ်ေသာ အလုပအ်ကိုငမ်ျားှင့် ကများတွင် အမျ ိးသား 

များသာ ကီးစိုးေနပါသည်။ ကမ်းကျငမ် များစွာ မလုိအပ်ေသာ၊ အမျ ိးသမီးများ အစဉ်အလာ 

လုပ်ကိုငလ်ာေသာ အလုပ်အကိုငမ်ျားကိမုူ အမျ ိးသမီးများအတွက်သာ ခွဲြခားသတ်မတ်ှေပးထား ပီး 

လုပ်ခလစာကွာဟချက်များလည်း ရှပိါသည်။ အဆိုပါအခန်းကများမှ ေသွဖည်၍ 

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရိှ ကျား-မ ခွဲြခားသတ်မှတ်မေဘာင်များကို ေကျာ်လားရန် ကိးပမ်းေသာ 

အမျ ိးသမီးများသည် ကသကိေအာက်ြဖစ်ရသည့် အေနအထားသို ေရာက်ရှိိုင်ေြခများပီး 

မေကာင်းြမင် အြပစ်ေြပာမများကုိလည်း ခံယရူိုင်ပါသည ်  (Tun Thein, 2015)။ အမှန်စင်စစ် 

ေလးေထာင့်ကွက ်(၂) အမျ ိးသမီးဦးစီးေသာ အိမ်ေထာင်စုများ 

ပညာေရးှင့် လုပ်သားအင်အားစုအတွင်းရိှ အမျ ိးသမီးများ၏ အခန်းကအေပ ခွဲြခားဆက်ဆံေသာ 

ယဉ်ေကျးမစံများသည် အမျ ိးသမီးအိမ်ေထာင်ဦးစီးများအေပ များစွာ ထိခိုက်ေစပါသည်။ ိုင်ငံအဆင့်တွင် 

အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၈၂ ရာခိုင်န်းသည် အမျ ိးသားဦးစီးေသာ အိမ်ေထာင်စုများြဖစ်ပီး အမျ ိးသမီးဦးစီး ေသာ 

အိမ်ေထာင်စုများမှာ ၁၈.၅ ရာခုိင်န်းသာ ရိှပါသည်။ အမျ ိးသားအိမ်ေထာင်ဦးစီး အားလံုးနီးပါး (၉၃ ရာခိုင်န်း) 

သည် အိမ်ေထာင်ရှိသူများြဖစ်ကေသာ်လည်း အမျ ိးသမီးအိမ်ေထာင်ဦးစီးများတွင် ၇ ရာခုိင် န်းကသာ 

အိမ်ေထာင်ရှိပါသည်။ ထုိေကာင့် အမျ ိးသမီးဦးစီးေသာ အိမ်ေထာင်စုအများစုကုိ မုဆုိးမများ သုိမဟုတ ်

ခင်ပွန်းှင့် တရားဝင်ကွာရှင်းထားေသာ သုိမဟုတ် သီးြခားခွဲေနေသာ အမျ ိးသမီးများက ဦးစီး ေနြခင်းြဖစ်ပီး 

ထုိအိမ်ေထာင်စုများကား ဆင်းရဲွမ်းပါးမန်းမှာလည်း ြမင့်မားပါသည်။  

ရည်န်းချက် - FINMARK Trust et al. (2019) 
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သမားိုးကျမဟုတ်သည့် အလုပ်အကိုင်များ (ဥပမာ သတငး်အချကအ်လက်ှင့် ဆက်သယွ်ေရး 

နည်းပညာ (ICT) ကရှိ အလုပ်များ) ကို ဝငေ်ရာကလ်ုပ်ကိုင်ိုင်ေသာ အမျ ိးသမီးများကုိ ပုံမှန် 

မဟတ်ုသည့် ထူးဆန်းသူများအြဖစ် ယူဆေလ့ရိှပးီ ထိုအမျ ိးသမီးများသည် အဆိုးြမင်ြခငး် သိုမဟုတ် 

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းများ ခံရိုငပ်ါသည် (Gender Equality Network, 2015)။ 

လက်ရှိလက်ခံကျင့်သုံးေနေသာ လူမေရး၊ ယဉ်ေကျးမှင့် ဘာသာေရးစံများက အမျ ိးသမးီများ အား 

လုပ်ခလစာမရသည့ ် အလုပမ်ျား (ဥပမာ ကေလးြပစုေစာင့်ေရှာကြ်ခင်း၊ သက်ကီးရယ်အို ှင့် 

နာမကျန်းြဖစ်ေနေသာ အိမ်ေထာငစ်ုဝင်များကုိ ြပစုေစာင့်ေရှာကြ်ခင်း၊ သန ်ရှင်းေရးလုပ် ြခငး်၊ 

အစားအစာ ြပငဆ်င်ချကြ်ပတ်ြခငး်၊ ထင်းေကာကြ်ခင်း၊ ေရခပ်ြခငး်၊ စသည)် အတွက် 

အဓိကတာဝန်ရှိသမူျားအြဖစ် သတ်မတ်ှထားပါသည်။23 ဤသို ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ကျား-မ ခွဲြခား၍ 

အလုပတ်ာဝန်များ သတ်မှတ်ထားြခင်းသည် အမျ ိးသမီးများအား ဝင်ေငရွေသာ အလုပ ် များကုိ 

လုပ်ကိုင်ိုင်စွမ်း၊ အလုပ်အကိုငရ်ှာေဖွရန် သိုမဟုတ် သငတ်န်းတကရ်န် သွားလာိုငစ်ွမ်း များအား 

အကန်အသတ ် ြဖစ်ေစပါသည်။ ထိုြပင် ေဒသအလိုက ် ကျင့်သုံးေသာ ဓေလ့ထုံးစ ံ များကလည်း 

အမျ ိးသမီးများ၏ ညအိပ်ညေနသာွးလာိုင်မကို ကန ်သတ်ထားပါသည်။ ဘာသာ 

ေရးအခမ်းအနားများအတွက ် ြပင်ဆင်ချက်ြပတ်ြခငး်ကဲ့သို အမျ ိးသမီးများ၏ အလုပ်ဟ ု သတ ်

မှတ်ထားေသာ အလုပ်များအတွက် မဟုတ်လင် အမျ ိးသမီးများသည် ညအိပည်ေနသွားလာခွင့် 

အကန်အသတ်ရှိပါသည ် (UNDP, 2012)။ အဆိုပါကန်သတ်ချကမ်ျားသည် ထုတ်လုပမ်လုပင်န်း 

များအေပတွင်လည်း ိုကခ်တ်မများ ရှိိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ဆညေ်ရသွငး်ြခငး်ကဲ့သို ညဘက် တွင် 

လုပ်ကိုငမ်ှ ပိုမိုအဆင်ေြပသည့် စိုကပ်ျ ိးေရးလုပ်ငန်းများကို အမျ ိးသမီးများ လုပ်ေဆာင်ိုင် ြခင်း 

မရှိကပါ။  

ေခါင်းေဆာငမ်အခန်းကများတွငလ်ည်း ကျား-မ သီးြခားစီ ခွဲြခားထားမကို အထငအ်ရှား 

ေတွြမင်ရပါသည်။ အမျ ိးသမီးများ၏ပုံစံဟု ေယဘုယျသတမှ်တ်ယူဆေလ့ရှိေသာ ေခါင်းေဆာင် မ 

စွမ်းရည်များ (ဥပမာ ေထာက်ထားစာနာမ၊ စိတ်ရှည်မ၊ တိုင်ပငေ်ဆွးေွးတတ်မှင့် အားလံုး 

ပါဝင်ေစမ) သည် ထိေရာက်မမရိှေသာ၊ အချနိ်ကုနလ်ူပန်းေစေသာ စွမ်းရည်များအြဖစ် ယူဆ ြခငး် 

ခံရေလ့ရှိပါသည် (Oxfam et al., 2013)။ ရှမ်းြပည်နယ်တွင် ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလမ ှေမလ အထိ Centre 

for Diversity and National Harmony မ ှ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ စစ်တမ်းတစ်ခုတွင်24 

                                                           
23 ILO ၏ အချက်အလက်များအရ ကမာ့အြခားေနရာေဒသများမှာကဲ့သိုပင် အမျ ိးသမီးများသည် လုပ်ခလစာ မရေသာ 
ြပစုေစာင့်ေရှာက်ရသည့် အလုပ်အများစု (၇၆.၂ ရာခိုင်န်း) ကိ ု လုပ်ကိုင်ေနရပါသည်။ အာရှှင့် ပစိဖိတ် ေဒသတွင် 
အမျ ိးသမီးများသည် အမျ ိးသားများထက် လုပ်ခလစာမရေသာ ြပစုေစာင့်ေရှာက်ရသည့် အလုပ်များ တွင် ၄.၁ ဆ 
အချနိ်ပိုေပးကရပါသည် (ILO, 2018b)။ 
24 ဤစစ်တမ်းကို ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဆွစ်ဇာလန်သံုံးမှ ေဆာင်ရက်ေစခဲ့ြခငး်ြဖစ်ပီး ရှမ်းြပည်နယ်ရိှ မိနယ် ၂၄ မိနယ်ကို 
လမ်း ခံပါသည်။ ေြဖဆုိသူေပါင်း ၂၈၂ ဦးှင့် ေတွဆုံေမးြမန်းြခငး်၊ ဦးတည်အုပ်စုေဆွးေွးပွဲများ ကျင်းပ ြခင်း၊ 
အကျ ိးသက်ဆိုင်သမူျားှင့် အစည်းအေဝးများ ကျငး်ပြခင်းြဖင့် အရည်အေသွးစံြပသုေတသနကို ေဆာင်ရက် ခဲ့ပါသည်။ 
အေရအတွက်စံြပစစ်တမ်းကိုမူ လူထုသေဘာထားအြမင် ေမးခွန်းလာတစ်ခု အသုံးြပ၍ ေြဖဆိုသူေပါင်း ၃,၀၁၀ ကိ ု
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ေြဖဆိုသမူျားထဲမှ ၂၀ ရာခိုင်န်းကသာ အမျ ိးသားရပ်ရာေခါင်းေဆာင်များသည် အမျ ိးသမီးများ အား 

ရပ်ရာေခါင်းေဆာငမ်ျားအြဖစ် လက်ခံလိမ့်မည်ဟု ယူဆကပါသည်။ ၅၄ ရာခိုင်န်းက 

အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ ထိုသို လက်ခံယူဆလိမ့်မည်ဟု ဆိုပီး ၉ ရာခိုင်န်းကမူ ထိုသို လုံးဝ 

လက်ခယံူဆလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ဆိုပါသည ် (SDC, 2018)။ အမျ ိးသမီးများအား စွမ်း 

ေဆာင်ရည်မြပည့်ဝသူများ၊ အမျ ိးသားများ၏ လက်ေအာက်ခံများအြဖစ် ပုံေဖာ်ထားသည့် မိိုး ဖလာ 

စကားပုံများှင့် ဆုိိုးများတွင် အဆိုပါသေဘာထားအြမငမ်ျား ထင်ဟပေ်ပလွင်ေနပါ သည်။ 

ထိုသေဘာထား ခံယူချကသ်ည် ိုးရာယဉ်ေကျးမတွင် နက်င်းစွာ အြမစ်တွယ်ေနသြဖင့် 

အမျ ိးသမီးအများစုက ၎င်းတိုသည် ခွဲြခားဆက်ဆံြခငး်ခံေနရသညဟု်ပင် ယူဆြခငး် မရှိကပါ။ 

အမှန်စင်စစ် စစ်တမ်းေတွရှိချကအ်ရ အမျ ိးသမီးများ၏ ၆၂ ရာခုိင်န်းက အမျ ိးသားများှင့် 

အမျ ိသမီးများသည် တန်းတူညီမ ဆက်ဆံခံရသည်ဟ ုယုံကည်ေနကပါသည် (SDC, 2018)။  

၄.၂။ အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းထူေထာင်ိုင်ေရးဆုိင်ရာ ကန်သတခ်ျက်များ  
စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်မ နယ်ပယ်အမျ ိးမျ ိးရှိ ကျားမတန်းတညီူမမရှိမများက အမျ ိးသမးီများ၏ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ထူေထာင်ိုင်မ အလားအလာများကို ထိခိုကေ်စပါသည်။ ဥပမာ အမျ ိးသမီး 

များ၏ ပညာေရးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျမှင့် ေချးေငွလကလ်ှမ်းမီမ အကန်အသတ်ရှိြခင်းများက 

၎ငး်တို၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို တရားဝင်ြဖစ်ေအာင်၊ ဖွံဖိးတိုးတကေ်အာင ် လုပ်ေဆာင်ိုင် 

စွမ်းအား ကျဆင်းေစပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငရံှိ ပေ်ထွးေသာ ဗျိုကေရစီယရားကို ကျင့်သုံးေန သည့် 

အေြခအေနတွင ် တန်းတူညမီမရှိမများသည် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေပးရန် ပို၍ပင် အေရးကီး ေသာ 

ကိစရပ်များ ြဖစ်လာပါသည် (Totten et al., 2019)။ 

အင်းေလးကန်ေဒသရှိ စီးပာွးေရးလုပ်ကိုငမ် ဝန်းကျင်အေနအထားသည် အမျ ိးသမးီများအား 

အမျ ိးသားများှင့်တန်းတူ တန်ဖိုးကွင်းဆက်၏ အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးတငွ် စွန ်ဦးတထီွင်သူ များ 

သိုမဟုတ် ဝန်ထမ်းများအြဖစ် လုပ်ကိုင်ိုငေ်အာင် အားေပးေသာ ဝန်းကျင် မဟုတ်ပါ။ အပိုငး် ၃.၂.၄ 

တွင် အေသးစိတေ်ဆွးေွးထားသည့်အတိုငး် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေြမယာအေထာက် 

အထားလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးြခင်းကစိသည် ခကခ်ဲပ်ေထွးေသာ ြပဿနာတစ်ခုအြဖစ် ရိှေန ဆဲ 

ြဖစ်ပီး အင်းေလးကန်ေဒသရိှ ကီးမားသည့် လူဦးေရအချ ိးအစားသည် ေြမယာ အေထာက် အထား 

စာရက်စာတမ်းများ ပိုင်ဆိုငြ်ခင်း မရှိပါ။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ေြမယာပိုင်ဆိုငမ်ှင့်စပ် လျဉ်း၍ 

မေသချာမေရရာမများေကာင့် စိုက်ပျ ိးေရးအတွက် ရင်းီှးြမပ်ှံမများမှာ နည်းပါးေန ပါသည် (SDC, 

2018)။ အမျ ိးသမီးအတွက ် ပို၍ပင် အေြခအေနဆိုးပါသည။် အမျ ိးသမီးများသည် ချင်းှင့် 

ေထာပတ်သးီကခွဲများအတွငး်ရှိ စိုက်ပျ ိးေရးတန်ဖိုးကွင်းဆကမ်ျား၏ အစိတ်အပိုငး် တိုငး်တွင် 

တက်ကစွာ ပါဝင်ကညီူလုပ်ကိုငေ်နပီး တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကနု်များ ထုတ်လုပ်မတွင် အဓိက 

လုပ်ေဆာင်သမူျား ြဖစ်ေနသည့်တိုင် ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်များှင့် အသုံးြပခွင့် 

စာချပ်များတွင် အမျ ိးသမီးများ၏ အမည ် ပါရိှသည်မာှ ရှားပါးလှပါသည်။ ေြမယာလက်လှမ်း မီမ 
                                                                                                                                                                                     
ေမးြမန်းေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ေြဖဆုိသူများအား ေရးချယ်ရာတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိး၊ ေနထိုင်ရာ ေဒသ၊ အသက်အရယ်၊ 
ကျား-မ၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဝငေ်ငွအဆင့်များ စုံလင်စွာ ပါရိှေစရန် အေလးထား၍ ေရးချယ်ခဲ့ပါသည်။  
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မရှိြခင်းသည် အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ၏ ေချးေငွများ၊ သွငး်အားစုများှင့် ပစည်းကရိိယာ များ၊ 

ပညာေပးြခင်းှင့် သင်တန်းများ၊ တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာငမ်များ လက်လှမ်းမရီရှိမကို လည်း 

ထိခိုက်ေစပါသည်။ အေကာင်းမှာ အဆုိပါဝန်ေဆာင်မများကို ေြမယာပိုင်ဆိုင်မှင့် ဆက်ယ်၍သာ 

ရရိှြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည။် ေြမယာှင့်စပ်လျဉ်းေသာ တိုင်ပင်ေဆွးေွးမများ ှင့် 

ဆုံးြဖတခ်ျက်ချမှတမ်များ သိုမဟတ်ု အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျ ိး သမီးများ 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငြ်ခင်း မရှိကပါ (MCRB, 2017)။ အလားတူပင် သင်ွးအားစုများ ဝယ်ယြူခင်း၊ 

စီမံြပြပင်ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် လက်လီေရာင်းဝယ်ြခငး်များအပါအဝင် ပစည်းဥစာ ှင့် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းပုိင်ဆိုင်မတွငလ်ည်း အမျ ိးသားများသာ ကီးစိုးလျက် ရိှပါသည်။    

ပစည်းေပးသွင်းသူများ သိုမဟုတ် ေဖာက်သည်များှင့် ကန်ထိုက်စာချပ်များ ချပဆ်ိုရန ်

ေဆွးေွးညိင်းရာတွငလ်ည်း ကျား-မ အေြခြပဘကလ်ိုက်မများ ရိှပါသည်။ သိုေသာ် UNCTAD ၏ 

ေတာငသူ်စစ်တမ်းတွင် ရရှိေသာ ရလဒ်များမှာ အေကာင်းအဆိုး ေရာေှာေနပါသည။် 

အိမ်ေထာင်ရှိေသာ အမျ ိးသမီးများ၏ ထကဝ်က်ေကျာက် သွငး်အားစုများ၏ အေရအတွက်ှင့် 

ေဈးန်းများကို ၎င်းတိုဖာသာ ေဆွးေွးညိငး်ိုငသ်ည်ဟု ဆိုပီး ၂၀ ရာခိုင်န်းခန ်ကမူ ၎ငး်တို ၏ 

ခင်ပနွ်းများှင့်အတူ ေဆွးေွးညိင်းသည်ဟု ဆိုကာ ၃၀ ရာခိုင်န်းခန ်ကမူ ထိုကိစကို ၎ငး်တို၏ 

ခင်ပနွ်းများကသာ ေဆာင်ရကသ်ညဟ်ု ဆိုပါသည။် အကးီစားစက်ပစည်းများှင့် 

အဆင့်ြမင့န်ည်းပညာသုံး ပစည်းကရိိယာများအတွက ် ေဆွးေွးညိင်းေသာအခါတွငမူ် ရလဒ ် များ 

လုံးဝေြပာင်းလဲသွားပါသည်။ အမျ ိးသားများကသာ ထိုစက်ပစည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူေရး အတွက် 

ညိငး်ေဆွးေွးသည်ဟု စစ်တမ်းတင်ွ ေတွရှိရပါသည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အပိုင်း ၄.၃၊ ၄.၄ ှင့် ၄.၅ တိုတွင် အင်းေလးကန်ေဒသရိှ ကျားမေရးရာ 

တန်းတူညမီေရးဆိုင်ရာ အဓိကနယ်ပယ်သုံးခုအတွငး်ရှိ ကျားမေရးရာ အချက်အလက်များကို 

အကျဉ်းချပ်တငြ်ပေပးထားပါသည။် ထိုနယ်ပယ်သုံးခုမှာ အရင်းအြမစ်များှင့် အခွင့်အလမ်း များ 

လက်လှမ်းမရီရှြိခငး် (လုပ်သားေဈးကွက်တွင် ပါဝငလ်ုပ်ကိုင်ြခငး်၊ အချနိ်အသုံးချမ၊ 

ဆုံးြဖတခ်ျက်ချမှတပိ်ုင် ခွင့်အာဏာတိုကို ဆိုလိ)ု၊ လူသားအရင်းအှီး (ပညာေပးြခင်းှင့် 

ေလ့ကျင့်သငတ်န်းေပးြခင်း) ှင့် လံု ခံေရးတို ြဖစ်ပါသည။်  

၄.၃။ အရငး်အြမစ်များှင့် အခွင့်အလမ်းမျာကို လက်လှမ်းမရီရိှြခင်း  
 

၄.၃.၁။ လုပ်သားေဈးကကွဆုိ်င်ရာ ရလဒမ်ျား 
 
လုပ်သားအင်အား ပါဝင်န်းှင့် အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်မန်း  

၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ် ရှမ်းြပည်နယ်သည် ြမန်မာိုငငံ်ရှိ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကးီများကား 

လုပ်သားအင်အား ပါဝင်န်း အြမင့်မားဆုံးြပညန်ယ် ြဖစ်ပါသည် (CSO et al., 2020)။ ဖွံဖိး 

ဆဲိုင်ငံအများစုမှာကဲ့သိုပင ် အမျ ိးသားများသည် အမျ ိးသမီးများထက် လုပသ်ားအင်အားပါဝင် န်း 
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ပိုမိုြမင့်မားပါသည။် ြပည်ေထာငစ်ုအဆင့်တွင် အမျ ိးသားများ၏ လုပ်သားအင်အား ပါဝင် န်းသည် 

၇၄ ရာခိုင်န်းြဖစ်ပီး အမျ ိးသမီးများမှာ ၅၂ ရာခိုင်န်း ြဖစ်ပါသည။် ရှမး်ြပည်နယ ် တွငမူ် ၈၀ 

ရာခိုင်န်းှင့် ၆၃ ရာခိုင်န်း အသီးသီး ရိှပါသည် (CSO et al., 2018)။ ဤအစီ ရင်ခံစာတွင် 

လမ်း ခံေသာ မိနယ်များအားလုံးတွင် အမျ ိးသားများှင့် အမျ ိးသမးီများကား 

လုပ်သားအင်အားပါဝင်န်းသည် သသိိသာသာကွာြခားပါသည် (ဇယား-၁)။ အမျ ိးသမီးများ၏ 

လုပ်သားအင်အားပါဝင်န်းသည် စီးပွားေရးကတစ်ခုလုံး၏ ပျမ်းမန်းထက ် ပိုြမင့်ပီး ၂၀၁၄ 

ခုှစ်တွင် အမျ ိးသားများ၏ လုပ်သားပါဝင်န်းသည ် ေတာင်ကးီမိနယ်မှလွဲ၍ ြပည်ေထာင်စု 

အဆင့်ရိှ ပျမ်းမန်းထက် ပိုနည်းပါသည။်  

၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ြပည်ေထာငစ်ုအဆင့်ရှိ အလုပလ်က်မဲ့န်းသည် အမျ ိးသမီးများအတွက် ၂.၂ 

ရာခိုင်န်းြဖစ်ပီး အမျ ိးသားများအတွက် ၂.၁ ရာခုိင်န်း ြဖစ်ပါသည။် ထိုသို အလုပ်လက်မဲ့န်း 

နည်းပါးရြခငး်အေကာငး်ရင်းတစ်ခုမှာ အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိးခံစားခွင့်များ မရိှြခင်းှင့် ထိုသို 

မရှိသြဖင့် အေြခခံစားဝတ်ေနေရး လိုအပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းရန် မြဖစ်မေန အလုပ်လုပ်ဖုိ 

လိုအပ်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည် (CSO et al., 2020)။ ိုငင်ံအဆင့်မှ ကိန်းဂဏန်းများနည်းတူ 

ေလ့လာခဲ့သည် မိနယ်များအားလုံးတွငလ်ည်း အလုပ်လကမ့ဲ်န်းသည် အလွန်နည်းပါသည်။ 

သုေတသနြပလုပ်ခဲ့သည့် မိနယ်အများစုတွင် လုပ်ခလစာမရဘ ဲ မိသားစုလုပ်ငန်းအား ဝိုငး်ကူ 

သည့်အလုပသ်ည် အေရးပါသည့ ် အလုပအ်ကိုငတ်စ်မျ ိးြဖစ်ေနြခင်း (အထူးသြဖင့် အမျ ိးသမီး 

များအတွက်) ကိုလည်း ထိုေတွရိှချကက် န်ြပေနပါသည်။  

ဇယား (၁) - ကျား-မအလိုက၊် မိနယ်အလိုက် လုပ်သားအင်အားပါဝင်န်းှင့် အလုပလ်က်မဲ့န်း 
(ရာခိုင်န်းြဖင့်)  

  ေတာင်ကီး ဟိုပုံး ကေလာ ေညာင်ေရ ဖယ်ခုံ ပငး်တယ 
ပင် 
ေလာင်း ရာငံ 

လုပ်သားအင်အား 
ပါဝင်န်း 

ကျား ၇၀.၉ ၇၉.၈ ၇၉.၁ ၇၈.၁ ၇၅.၉ ၇၆.၁ ၇၈.၅ ၇၆.၄ 
မ ၄၉.၄ ၆၇.၁ ၆၂.၁ ၆၁.၄ ၆၅.၉ ၆၈.၄ ၇၀.၆ ၆၀.၅ 
GPI ၀.၇၀ ၀.၈၄ ၀.၇၉ ၀.၇၉ ၀.၈၇ ၀.၉၀ ၀.၉၀ ၀.၇၉ 

အလုပ်လက်မဲ့ 
န်း 

ကျား ၂.၁၆ ၀.၅၉ ၁.၂၇ ၀.၉၀ ၀.၉၉ ၀.၇၇ ၀.၈၄ ၀.၈၉ 
မ ၁.၂၁ ၀.၄၀ ၁.၀၅ ၀.၇၈ ၁.၀၁ ၀.၈၄ ၀.၉၅ ၁.၀၅ 
GPI ၀.၅၆ ၀.၆၉ ၀.၈၃ ၀.၈၇ ၁.၀၂ ၁.၀၉ ၁.၁၃ ၁.၁၈ 

ရည်န်းချက် - ၂၀၁၄ ြမန်မာိုင်ငလံူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းကို အေြခခံ၍ UNCTAD မ ှတွက်ချကထ်ားမများ  

မှတ်ချက် - GPI ဆိုသည်မှာ ကျားမညီမမအန်းကိန်း (gender parity index) ြဖစ်သည်။ ဤဇယားတွင် GPI သည် 

အမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိးသားများ၏ လုပ်သားအငအ်ားပါဝင်န်းှင့ ် အလုပ်လက်မဲ့န်း တန်ဖိုးများအချ ိးကို ေဖာ်ြပ 

ပါသည်။ GPI တန်ဖိုးသည် ‘၁’ ြဖစ်လင် အမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိးသားများကား ညီမမရိှြခင်းကို ြပပါသည်။  

 

စီးပွားေရးကအသီးသီးရှိ အလုပ်အကိုငရ်ှိမအေြခအေန  
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ဤအပိုငး်တွင် အင်းေလးကန်ေဒသရှိ မိနယ်အဆင့် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်မအလိုက်ှင့် အလုပ် 

အကိုငအ်လိုက် အလုပအ်ကိုငရ်ှိမအေြခအေနကို ဆန်းစစ်ထားပါသည။် ဟိုပုံး၊ ဖယ်ခုံ၊ ပငး်တယ၊ 

ပငေ်လာင်းှင့် ရာငတံိုတွင ် အမျ ိးသားှင့် အမျ ိိးသမီး ှစ်ဦးစလုံးအတွက် အလုပအ်ကိုငမ်ျား၏ ၈၀ 

ရာခိုင်န်းေကျာ်သည် စိုက်ပျ ိးေရးကမှ ြဖစ်ပါသည် (ပု.ံ၃)။ ယင်းသည ်  တစ်ိုင်ငလံုံး 

ပျမ်းမန်းထက် များစွာ ပို၍ ြမင့်မားပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ် အချက်အလက်များအရ ိုင်ငံ လူဦး ေရ၏ 

၅၆ ရာခိုင်န်းသည် စိုက်ပျ ိးေရးကတွင် လုပ်ကိုငေ်နပါသည။် အမှန်စင်စစ ် ြမန်မာ ိုင်ငရံှိ 

တိုငး်ေဒသကးီှင့် ြပည်နယ်များကားတွင် ရှမ်းြပညန်ယ်တွင် စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့် 

အိမ်ေထာင်စုရာခိုင်န်း ဒုတယိအများဆုံး (၈၁ ရာခိုင်န်း) ြဖစ်ပါသည။် (CSO et al., 2020).  

ေတာင်ကးီသည် အမျ ိးသားှင့် အမျ ိးသမီးှစ်ဦးစလုံးအတွက် ဝန်ေဆာင်မကမှ အလုပ် 

အကိုငအ်များဆုံးကို ဖန်တီးေပးေနသည့် တစ်ခုတည်းေသာ မိနယ် ြဖစ်ပါသည် (၄၁ ရာခုိင်န်း ှင့ ်

၄၄ ရာခိုင်န်း အသီးသီးရှိ)။ ိုင်ငအံဆင့်တွင် ဝန်ေဆာင်မက၌ လုပ်ကိုငေ်နေသာ အမျ ိး 

သမးီများသည် ၃၇ ရာခိုင်န်းရှိပးီ အမျ ိးသားများသည ်၂၈ ရာခုိင်န်း ရိှပါသည် (CSO et al., 2020).  

ပု ံ (၃) - ေယဘယုျကများအလိုက် အလုပ်အကိုငမ်ျား ပါဝငဖဲွ်စည်းေနပု ံ (ရာခုိင်န်းအချ ိး 
အစားြဖင့်)  

 

ရည်န်းချက် - ၂၀၁၄ ြမန်မာိုင်ငံလူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းကို အေြခခံ၍ UNCTAD မှ တွက်ချက်ထားမများ 

ဤအစီရင်ခံစာမ ှ လမ်း ခံေသာ မိနယ်အများစုရှိ အလုပအ်ကိုငဖ်န်တးီေပးမတွင် စက်မက ၏ 

အေရးပါမသည ် အလွန်ပင်ေသးငယ်ပီး တစ်ိုင်ငလံုံးပျမ်းမန်းထက် များစွာ ပို၍ နည်းပါး ပါသည ်

(အမျ ိးသမီးများ၏ ၁၃ ရာခိုင်န်းှင့် အမျ ိးသားများ၏ ၁၉.၇ ရာခိုင်န်း၊ CSO et al., 2020)။ 
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ခငး်ချက်အားြဖင့် ေတာင်ကးီ၊ ကေလာှင့် ေညာင်ေရမိနယ်များတွင် စက်မကရှ ိ

အလုပအ်ကိုငအ်ချ ိးအစားသည် ၁၀ ရာခိုင်န်းအထက်တင်ွ ရှိပါသည် (ဇယား-၂)။ ထိုမိနယ် 

များတွင် ကးီမားသည့် အလုပအ်ကိုင်အချ ိးအစားကို ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများမှ ဖန်တီး 

ေပးပါသည။် အထူးသြဖင့ ် အမျ ိးသားများအတွက် ြဖစ်သည်။ ေညာင်ေရှင့ ် ေတာင်ကးီသည် 

ကုန်ထုတ်လုပ်မကတွင် လုပ်ကိုင်သည့် အမျ ိးသမီးအချ ိးအစား အြမင့်မားဆုံးေသာ မိနယ် ှစ်ခ ု

ြဖစ်ပီး ၁၆.၆ ရာခိုင်န်းှင့် ၈.၄ ရာခုိင်န်း အသီးသီး ရှိပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့ ် တွင် 

အလုပလ်ုပ်သူအမျ ိးသမီးစုစုေပါင်း၏ ၁၁.၃ ရာခိုင်န်းသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မကတွင် 

လုပ်ကိုငပ်ါသည်။ ြမန်မာိုငငံ်တွင် ေယဘယုျအားြဖင့် ေတွရသည်မှာ အမျ ိးသားများသည် 

စက်မကတွင် လုပ်ကိုင်ိုင်ေြခပိုများပးီ အမျ ိးသမီးများသည် ဝန်ေဆာင်မကတွင် လုပ်ကိုင် 

ိုင်ေြခပိုများသြဖင့် အလုပအ်ကိုငမ်ျားတွင် ကျား-မ ခွဲြခားထားမကို ြမင်ေတွိုင်ပါသည် (CSO, et al. 

2020).  

ဝန်ေဆာင်မကသည် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမအတွက် အေရးပါသည်ှင့်အည ီ (အထူးသြဖင့် 

ေတာင်ကးီ၊ ကေလာှင့် ေညာင်ေရတိုတွင်) ေနာက်အပိုငး်တွင် ဝန်ေဆာငမ်ကခွဲများကား 

အလုပအ်ကိုငမ်ျား ခွဲြဖန ်ရှိေနပုံကို ဆန်းစစ်ထားပါသည်။ မိနယ်များအားလုံးရှိ အမျ ိးသားှင့် 

အမျ ိးသမီးှစ်ဦးစလုံး၏ အလုပ်အကိုငမ်ျားအတွက် လက်ကားှင့် လက်လီေရာငး်ဝယ်ေရး သည် 

အေရးအကးီဆုံးက ြဖစ်ပါသည။် ေတာင်ကီးတင်ွ အမျ ိးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင် ၉ 

ရာခိုင်န်းကို တည်းခိုေနထိုင်ေရးှင့် အစားအေသာက်ဝန်ေဆာငမ်ကမှ ဖန်တီးေပးထားပီး 

ကေလာှင့် ေညာင်ေရတွင် ၅-၆ ရာခိုင်န်း ရိှပါသည်။ အြခားမိနယ်များတွင် ထိုအချ ိးအစား သည် 

အမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီး ှစ်ဦးစလုံးအတွက် များစွာ ပို၍ နညး်ပါးပါသည်။ သယ်ယူပို ေဆာင်ေရး၊ 

သိုေလှာင်မှင့် ဆက်သယွ်ေရးသည် အမျ ိးသားများ၏ အလုပအ်ကိုငအ်တွက် အတန်အသင့ ်

အေရးပါေသာက ြဖစသ်ြဖင့် ဝန်ေဆာငမ်ကအတွင်း အမျ ိးသားှင့် အမျ ိး သမီးများအတွက် 

အလုပတ်ာဝန်များ ခွဲြခားထားမကို ေပလွငေ်စပါသည်။ တစ်ကမာလုံးတွင် ေယဘုယျအားြဖင့် 

ေတွရေလ့ရှိသည့်အတိုင်း ပညာေရးကသည် အမျ ိးသမီးများ လုပ်ကိုင်မ ြမင့်မားေသာ 

ဝန်ေဆာင်မကခွဲတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။  
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ဇယား (၂) - ကျား-မအလိုက ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် ဝန်ေဆာငမ်ကခွဲများအတွငး်ရှိ အလုပ်အကိုင် 
အချ ိးအစားများ (ရာခုိင်န်းြဖင့်)  

  
ေတာင်ကီး ဟိုပံုး ကေလာ ေညာင်ေရ ဖယ်ခုံ ပင်းတယ ပင်ေလာင်း ရာငံ 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ ၅.၄ ၈.၄ ၁.၂ ၀.၈ ၂.၁ ၂.၂ ၄.၁ ၁၆.၆ ၁.၅ ၁.၃ ၁.၉ ၃.၁ ၁.၃ ၁.၁ ၁.၁ ၁.၂ 

ေဆာက်လုပ်ေရး ၁၄.၂ ၁.၉ ၆.၁ ၀.၇ ၇.၉ ၀.၈ ၆.၄ ၀.၅ ၄.၆ ၀.၆ ၆.၄ ၀.၁ ၃.၉ ၀.၃ ၃.၈ ၀.၁ 

လကလ်/ီလက်ကား 
ေရာင်းဝယ်ေရး၊ 
ြပြပင်ေရး 

၁၃.၀ ၁၆.၃ ၂.၃ ၃.၁ ၆.၈ ၁၀.၆ ၅.၀ ၇.၃ ၂.၄ ၄.၈ ၂.၆ ၄.၃ ၂.၂ ၃.၇ ၂.၁ ၄.၇ 

ပိုေဆာင်ေရး၊ သို  
ေလှာင်မ၊ 
ဆက်သွယ်ေရး 

၉.၅ ၀.၆ ၂.၁ ၀.၁ ၅.၆ ၀.၆ ၅.၅ ၀.၃ ၂.၀ ၀.၁ ၂.၁ ၀.၀ ၁.၈ ၀.၁ ၂.၆ ၀.၁ 

တည်းခုိေနထုိင် ေရး 
ှင့် အစားအေသာက် 
ဝန်ေဆာင်မ 

၄.၈ ၉.၀ ၁.၂ ၂.၉ ၃.၀ ၅.၉ ၃.၀ ၅.၀ ၀.၇ ၁.၆ ၁.၃ ၂.၅ ၀.၇ ၁.၄ ၀.၇ ၁.၇ 

ေငွေရးေကးေရး၊ 
အိမ် ခံေြမှင့် စီးပွား 
ေရး လုပ် ငန်းများ 

၂.၂ ၂.၄ ၀.၂ ၀.၁ ၁.၃ ၁.၀ ၀.၄ ၀.၄ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၂ 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ 
အပါအဝင် ြပည်သူ  
အုပ်ချပ်ေရး 

၅.၂ ၃.၂ ၂.၁ ၀.၆ ၄.၇ ၁.၄ ၀.၉ ၀.၉ ၃.၁ ၀.၈ ၁.၃ ၀.၉ ၁.၆ ၀.၆ ၁.၁ ၀.၈ 

ပညာေရး ၀.၅ ၅.၃ ၀.၂ ၁.၆ ၀.၂ ၂.၈ ၀.၄ ၃.၆ ၀.၅ ၂.၉ ၀.၇ ၂.၇ ၀.၃ ၁.၈ ၀.၅ ၂.၇ 

ကျန်းမာေရးှင့် 
လူမဝန်ထမ်း 

၀.၅ ၁.၄ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၄ ၀.၂ ၀.၄ ၀.၂ ၀.၆ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၁ ၀.၄ 

အြခား ရပ်ရာ၊ လူမ 
ေရးှင့် တစ်ကုိယ်ေရ 
ဝန်ေဆာင်မများ 

၄.၆ ၄.၅ ၁.၂ ၁.၂ ၂.၅ ၂.၁ ၂.၀ ၁.၆ ၀.၈ ၀.၈ ၀.၈ ၀.၇ ၀.၈ ၀.၈ ၁.၁ ၀.၇ 

အိမ်ေထာင်စုလုပ်ငန်း 
တွင် အလုပ်ရှင်၊ 
စသည် အြဖစ် 
လုပ်ကုိင်မ 

၀.၅ ၁.၅ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၅ ၀.၂ ၀.၄ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၃ ၀.၁ 

ရည်န်းချက် - ၂၀၁၄ ြမန်မာိုင်ငလံူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းကို အေြခခံ၍ UNCTAD မှ တွက်ချက်ထားမများ 

မှတ်ချက် - M = ကျား၊ F = မ 

အမျ ိးသမီးများ၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်မန်း  

စီးပွားေရးကအသီးသီးရှိ အမျ ိးသားများှင့် အမျ ိးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင်များ ခွဲြဖန ်ရှိေန ပုံကို 

ေလ့လာပီးေနာက် ဤအပိုင်းတင်ွ အဓိကစီးပွားေရးကများရိှ အမျ ိးသမီးများ၏ အလုပ ်

လုပ်ကိုငမ်န်း (ဆိုလိုသည်မှာ စုစုေပါင်းအလုပအ်ကိုင်များထဲမှ အမျ ိးသမီးများ၏ အလုပ် 

အကိုငအ်ချ ိးအစား) ကို ဆန်းစစ်ထားပါသည်။  
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ေညာင်ေရမှလွဲ၍ မိနယ်များအားလုံးတွင် စိုက်ပျ ိးေရးအလုပအ်ကိုငစ်ုစုေပါင်း၏ ၄၅ ရာခိုင်န်း 

ေကျာ်ကို အမျ ိးသမးီများက လုပ်ကိုင်ေနြခငး် ြဖစ်ပါသည် (ဇယား-၃)။ မိနယ်များအားလုံးတွင် 

အမျ ိးသမီးအများစု လုပ်ကိုင်သည့် အဓိကခရီးသွားလုပ်ငန်းကခွဲသည် တည်းခုိေနထိုင်ေရး ှင့ ်

အစားအေသာက်ဝန်ေဆာငမ်က ြဖစ်ပါသည။် အင်းေလးကန်ေဒသရှိ မိနယ်အများစ ု တွင ်

အမျ ိးသမီးများ ဝင်ေရာကလ်ုပ်ကိုငမ် ြမင့်မားေသာ ေနာကထ်ပ်အေရးကးီသည့် ကများ မှာ 

လက်လီလက်ကား ေရာင်းဝယ်ေရး၊ ြပည်သူအုပ်ချပ်ေရးှင့် လူမေရးဝန်ေဆာငမ်ကများ 

ြဖစ်ပါသည။် ကုန်ထုတ်လုပ်မကမှ အလုပ်အကိုင်စုစုေပါင်း၏ အြမင့်မားဆုံး အချ ိးအစား (၇၇ 

ရာခိုင်န်း) ကို ဖန်တီးေပးထားေသာ ေညာင်ေရမိနယ်တွင် အမျ ိးသမီးများ၏ ကုန်ထုတ် လုပ်မ 

ကအတွင်း လုပ်ကိုင်မန်းသည်လည်း အလွန်ြမင့်မားပါသည်။   

ဇယား (၃) - အဓိကစီးပွားေရးကများအတွငး်ရှိ အလုပ်အကိုငစ်ုစုေပါငး်ထဲမှ အမျ ိးသမီးများ 
လုပ်ကိုင်ေသာ အလုပ်အကိုင်အချ ိးအစား (ရာခိုင်န်းြဖင့်)  

 
ေတာင်ကီး ဟိုပုံး ကေလာ ေညာင်ေရ ဖယ်ခုံ ပင်းတယ ပင်ေလာင်း ရာင ံ

စိုက်ပျ ိးေရး ၄၇.၄ ၄၉.၇ ၄၇.၈ ၄၁.၃ ၄၇.၃ ၅၀.၆ ၄၉.၁ ၄၅.၆ 

စက်မ ၂၈.၃ ၁၆.၅ ၁၈.၈ ၅၆.၅ ၂၀.၉ ၂၇.၇ ၂၀.၁ ၁၈.၃ 

ဝန်ေဆာငမ် ၄၅.၇ ၄၉.၈ ၄၅.၈ ၄၇.၉ ၅၁.၁ ၅၅.၇ ၅၁.၃ ၅၂.၁ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ ၅၅.၀ ၃၈.၅ ၄၅.၆ ၇၆.၈ ၄၂.၁ ၆၂.၂ ၄၂.၉ ၄၇.၁ 

လက်လီလက်ကား 
ေရာင်းဝယ်ေရး၊ 
ြပြပငေ်ရး 

၄၉.၃ ၅၆.၄ ၅၆.၂ ၅၄.၃ ၆၃.၄ ၆၂.၃ ၆၁.၀ ၆၄.၇ 

ပိုေဆာင်ေရး၊ 
သိုေလှာင်ေရး၊ 
ဆက်သယွ်ေရး 

၄.၉ ၃.၉ ၈.၅ ၄.၅ ၄.၄ ၂.၀ ၃.၀ ၁.၇ 

တည်းခိုေရးှင့် 
အစားအေသာက် 
ဝန်ေဆာငမ် 

၅၉.၁ ၆၉.၄ ၆၁.၈ ၅၇.၄ ၆၅.၀ ၆၅.၀ ၆၇.၂ ၆၆.၉ 

စီးပွားေရးှင့် 
အုပ်ချပ်ေရး 
ဝန်ေဆာငမ် 

၄၅.၅ ၄၀.၀ ၃၈.၅ ၄၀.၉ ၄၇.၉ ၄၄.၅ ၄၀.၅ ၄၇.၇ 

ြပည်သူအုပ်ချပ်ေရး၊ 
ရပ်ရာ၊ လူမေရးှင့် 
အြခား ဝန်ေဆာင်မ 
များှင့် လုပ်ေဆာင် 
မများ  

၅၂.၁ ၄၈.၄ ၄၂.၈ ၆၀.၄ ၄၉.၇ ၆၀.၇ ၅၂.၆ ၅၅.၆ 

ရည်န်းချက် - ၂၀၁၄ ြမန်မာိုင်ငလံူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းကို အေြခခံ၍ UNCTAD မှ တွက်ချကထ်ားမများ 

ခံကည့်လင် အင်းေလးကန်ေဒသတွင် ကအလိုက ် ကျား-မ အလုပအ်ကိုငခ်ွဲြခားမကို သိသာ 

ထင်ရှားစွာ ေတွြမင်ရသြဖင့် ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ အခန်းကများှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား 

ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ခွဲြခားထားမများ ကျယ်ကျယ်ြပန ်ြပန ် ြဖစ်ေပေနမကို ြပသေနပါသည။် 
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အမျ ိးသမီးများသည် တည်းခိုေနထိုငေ်ရးှင့် အစားအေသာကဝ်န်ေဆာင်မများ၊ လက်လီလက် 

ကားေရာင်းဝယ်ေရးကဲ့သို အစဉ်အလာအားြဖင့် အမျ ိးသမီးများ အများဆုံး လုပ်ကိုင်လာသည့် 

ဝန်ေဆာင်မကခွဲများတွင ် လုပ်ကိုငမ်ြမင့်မားပီး ြပည်သူဝန်ေဆာင်မှင့် လူမေရးဝန်ေဆာင်မ 

များတွင်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လုပ်ကိုင်ကပါသည။် စက်မကှင့် ပိုေဆာင်ေရး၊ 

သိုေလှာင်မှင့် ဆက်သယွ်ေရး ဝန်ေဆာငမ်ကခွဲများတွင်မူ အမျ ိးသားများ ကးီစိုးေနပါသည်။  

အလုပအ်ကိုငအ်ုပ်စုအလိုက်ှင့် အလုပအ်ဆင့်အတန်းအလိုက ်အလုပ်အကိုငမ်ျား ခွဲြဖန ်တည်ရှိပုံ  

အလုပအ်ကိုငအ်ုပ်စုများအလိုက ် အမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိးသားများ၏ အလုပ်အကိုငမ်ျား ခွဲြဖန ် 

လုပ်ကိုငပ်ုံကို ဤအပိုင်းတင်ွ ဆန်းစစ်ေလ့လာထားပါသည်။ အလုပ်အကိုငစ်ုစုေပါင်းတွင် 

စိုက်ပျ ိးေရးကမှ အလုပ်အကိုင်သည် အများစု ြဖစ်သည်ှင့်အညီ အမျ ိးသားအများစုှင့် 

အမျ ိးသမီးအများစုသည် စိုက်ပျ ိးေရးကမ်းကျင်လုပ်သားများအြဖစ် လုပ်ကိုငေ်နကပါသည် (ပု-ံ၄)။ 

ေညာင်ေရမှလွဲ၍ မိနယ်များအားလုံးတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မ၏ ေကာ်လာြပာအလုပအ်ကိုင် 

အုပ်စုအတွင်းရှ ိ လက်မပညာရှငမ်ျား၊ စက်ေမာင်းှင်သမူျားှင့် ပစည်းအစိတ်အပိုငး် တပ်ဆင် 

သူများအြဖစ် လုပ်ကိုငသ်ူများထဲတွင် အမျ ိးသားရာခိုင်န်းသည် ပို၍ ြမင့်မားပါသည။် ဤသည် မှာ 

ကျား-မအလုပ်အကိုငခ်ွဲြခားမကုိ ထင်ဟပ်ေပလွင်ေစသည့် ေတွရှိချက် ြဖစ်ပါသည်။ ေညာင်ေရတွင်မူ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မအလုပ်အကိုငမ်ျားတွင် လုပ်ကိုင်သူအများစုသည် အမျ ိးသမီး များ ြဖစ်ပါသည်။ 

အလားတူပင် အစဉ်အလာအားြဖင့် အမျ ိးသမီးများ အများဆုံးလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ုံးစာေရး၊ 

အေရာငး်စာေရးှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများတွင် အမျ ိးသမီးရာခိုင်န်း ပို၍ ြမင့်မား ပါသည။် 

စိတ်ဝငစ်ားဖွယ်ေကာင်းသည့်အချက်မှာ ဟိုပံုးှင့် ကေလာမှလွဲ၍ မိနယ်များအားလုံး တွင် 

စီမံခန ်ခွဲမှင့် အတတ်ပညာဆိုငရ်ာ အလုပ်အကိုင် လုပကုိ်င်သူများထတဲွင် အမျ ိးသမီး 

ရာခိုင်န်းသည် ပို၍ ြမင့်မားပါသည်။  သိုေသာ် အလုပ်အကိုင်စုစုေပါင်းထဲတွင် ထိုကဲ့သုိ ကမ်းကျင်မ 

ြမင့်မားေသာ အလုပအ်ကိုငမ်ျား၏ ရာခိုင်န်းသည် အမျ ိးသားှင့် အမျ ိးသမီး ှစ်ဦးစလုံးအတွက် 

နည်းပါးေနဆဲြဖစ်ပါသည်။   
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ပု ံ(၄) - အလုပအ်ကိုငအ်ုပ်စုများအလိုက ်အလုပ်အကိုငမ်ျား၏ ဖွဲစည်းပု ံ(ရာခုိင်န်းအချ ိး အစားြဖင့်)  

 

ရည်န်းချက် - ၂၀၁၄ ြမန်မာိုင်ငံလူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းကို အေြခခံ၍ UNCTAD မှ တွက်ချက်ထားမများ၊ 

ထိုေနာက် ေရးချယ်ထားေသာ မိနယ်တစ်ခုချငး်စီရှိ အလုပအ်ကိုငအ်ဆင့်အတန်းှင့ ် ကျား-မ 

အလိုက ် အလုပ်အကိုငမ်ျား ခွဲြဖန ်တည်ရှိေနပုံကို ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ ILO မ ှ ထိခိုက်လွယ်ေသာ 

အလုပအ်ကိုငအ်ြဖစ် သတ်မတ်ှထားေသာ အလုပ်အကိုငပံု်စံှစ်မျ ိးထဲမှ တစ်မျ ိးြဖစ်သည့် မိသား 

စုအလုပ်တင်ွ လုပ်ခလစာမရဘဲ ဝိုငး်ကူလုပ်ကိုင်ေပးမသည် ေတာင်ကးီှင့ ် ေညာင်ေရမှလွဲ၍ 

မိနယ်များအားလုံးတွင် အမျ ိးသမီးများအတွက် အများဆုံးေတွရသည့် အလုပအ်ကိုငအ်ဆင့်အ 

တန်း ြဖစ်ပါသည် (ပုံ.၅)။25 ဤအချက်ကို ကည့်လင ် အဆုိပါမိနယ်များရှ ိ အလုပအ်ကိုငဖဲွ်စည်း 

ပုအံတွင်း စိုက်ပျ ိးေရးကမ ှ အလုပ်အကိငု်များ အများဆုံး ပါဝင်ေနမှင့ ် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငမံျားရှိ 

ေကျးလက်လူမအသိုငး်အဝိုင်းများရှ ိ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ကျား-မ အလုပ်အကိုင်ခွဲြခားထားမတို သည် 

ထင်ရှားေပလွငေ်နပါသည်။26 အမှန်စင်စစ် ထိုမိနယ်များတွင် လုပ်ခလစာမရသည့် 

                                                           
25 ILO ၏ အဆိုအရ မိသားစုလုပ်ငန်းတွင် ဝိုင်းကူသည့် လုပ်သား သိုမဟုတ် လုပ်ခလစာမရသည့် မိသားစု 
လုပ်သားဟူသည် အိမ်ေထာင်စုတစ်ခုတည်းတွင် ေနထိုင်သည့ ် ေဆွမျ ိးေတာ်စပ်သူတစ်ဦးမ ှ လုပ်ကိုင်ေနသည့် 
ေဈးကွက်ဦးတည်ေသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အြဖစ် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနြခင်း ြဖစ်ေသာ်လည်း 
စီးပွားဖက်များအြဖစ် သတ်မှတ်၍ မရေသာ လုပ်သားများ ြဖစ်ပါသည်။ များေသာအားြဖင့် ထိုကဲ့သိုေသာ 
အလုပ်အကိုင်မျ ိးသည် “ြမင်သာထင်ရှားြခငး်မရိှ” သလုိ အသိအမှတ်ြပခံရြခင်းလည်း နည်းပါးပါသည်။  
26 လယ်ယာလုပ်ငန်း/ မိသားစုစီးပွားေရးှင့် ဆက်စပ်ေသာ အလုပ်များှင့် အိမ်မကိစများကား ရှင်းလင်းတိကျ သည့် 
ခွဲြခားသတ်မှတ်ချက် မရိှသြဖင့် လုပ်ခလစာမရေသာ မိသားစုလုပ်သားအြဖစ် လုပ်ကိုငေ်နသည့် အမျ ိးသမီး 
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မိသားစုလုပ်သားအြဖစ် လုပ်ကိုင်သည့် အမျ ိးသားများ ရာခိုင်န်းသည် သိသိသာသာ ပို၍ နည်း 

ပါသည်။ UNCTAD ၏ ေတာင်သစူစ်တမး်အရ အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များသည ် မိသားစုလယ်ယာ 

လုပ်ငန်းတွင် ကညီူလုပကုိ်ငေ်ပးြခင်းှင့်အတူ အြခား လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ခလစာရ ေသာ 

အလုပမ်ျားကုိလည်း တွဲဖကလ်ုပ်ကိုငေ်လ့ရှိေကာငး်လည်း ေတွရပါသည်။      

ILO မ ှ ထိခိုက်လွယ်ေသာ အလုပ်အကိုငအ်ြဖစ် သတမှ်တ်ထားေသာ ေနာကထ်ပ ် အလုပ်အကိုင် 

တစ်ခုြဖစ်သည့် ကိုယ်ပိုင်အလုပကုိ် တစ်ဦးတည်းလုပ်ကိုင်ြခငး်သည် ေညာင်ေရ (၄၀ ရာခိုင်န်း) ှင့် 

ေတာင်ကးီ (၃၈ ရာခိုင်န်း) ရှိ အမျ ိးသမီးများကားတွင် အေတွရအများဆုံး ြဖစ်ပီး အြခား 

မိနယ်များရှိ အမျ ိးသမီးများအတွက် ဒတိုယအေတွရအများဆုံး ြဖစ်ပါသည်။27 ခံငုံသုံးသပ်လင် 

အင်းေလးကန်ေဒသရှိ အလုပ်လုပ်ေသာ အမျ ိးသမီးများကား ထိခိုက်လွယ်ေသာ အလုပ်အကိုင် 

များကုိ အေတွရများပါသည်။ အဆုိပါထိခိုက်လွယ်ေသာ အလုပ်အကိုငမ်ျားတွင ် လုပ်ကိုငေ်န ေသာ 

အမျ ိးသမီးအများစအုတွက ် စီးပွားေရးစွမ်းေဆာငရ်ည် ြမင့်မားလာေရး အကန်အသတ ် များ 

ရှိေနသြဖင့် ထိုေဒသရှိ ဆင်းရဲွမ်းပါးမ ေလာ့ချေရးှင့် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတကမ်အတွက် 

ဆိုးကျ ိးိုကခ်တ်မများ ရိှိုငပ်ါသည။် ထိခိုကလ်ွယ်ေသာ အလုပ်အကိုငမ်ျားတွင် ကျား-မ ကွာဟ 

ချက်သည် အေတာအ်တန်နည်းပါးေသာ်လည်း အလုပ်အကိုငစ်ုစုေပါငး်ထဲတွင် ထိခိုက်လွယ် ေသာ 

အလုပအ်ကိုငကုိ် လုပ်ကိုင်ေသာ အမျ ိးသားရာခိုင်န်းသည် အမျ ိးသမီးများှင့် င်းယှဉ် လင ် ပိ၍ု 

နည်းပါသည်။   

ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများတွင် လခစားအလုပကုိ် တည်ငမ်ိမပိုရှိေသာ အလုပ်အကိုင်အြဖစ် ယူဆေလ့ရိှ 

ပါသည်။ သိုေသာ် အင်းေလးကန်ေဒသရိှ အမျ ိးသမီးများအတွက် ထိုသိုေသာ အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးပါသည်။ ေတာင်ကီး၊ ေညာင်ေရှင့် ကေလာမှလွဲ၍ မိနယ်များ 

အားလုံးတွင် လုပခ်/ လခစား လုပ်သားအြဖစ် လုပ်ကိုင်ေသာ အမျ ိးသမးီရာခိုင်န်းမှာ ၁၂ 

ရာခိုင်န်းေအာကသ်ာ ရိှပီး တစ်ိုငငံ်လုံးပျမ်းမန်းြဖစ်သည့် ၃၆.၇ ရာခိုင်န်းထက် များစွာ 

ပိုနည်းေနပါသည် (CSO et al., 2020)။ 

အမျ ိးသားှင့် အမျ ိးသမီး ှစ်ဦးစလုံးအတွက် အလုပ်အကိုငစ်ုစုေပါင်းထဲတွင ် လုပ်ငန်းရှင် အြဖစ ်

လုပ်ကိုင်သူရာခိုင်န်းသည် အနညး်ဆုံး ြဖစ်ပီး ကိတငခ်န ်မှန်း သိရှိိုင်သည့်အတိုငး် 

                                                                                                                                                                                     
ရာခိုင်န်းသည် လက်ေတွတွင် ပို၍ ြမင့်မားေနိုင်ပါသည်။ မိသားစုလယ်ယာ/စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအများစုသည် 
အိမ်ေထာင်စုများအတွင်းတငွ် လုပ်ကိုင်ကပီး အမျ ိးသမီးများသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် စပ်လျဉ်းေသာ အလုပ်များ ကို 
အိမ်မကိစများကဲ့သို လုပ်ကိုင်ရေလ့ရိှပါသည်။ အိမ်မကိစလုပ်ကိုင်သမူျားကို စီးပွားေရးအရ တက်ကလပ်ရှား ေသာ 
လုပ်သားအြဖစ် ယူဆြခင်း မရိှဘ ဲ လုပ်သားအငအ်ားစုအတင်ွး ထည့်သွင်းြခငး် မရိှပါ။ ထိုေကာင့် လုပ်ခလစာ မရေသာ 
မိသားစုလုပ်သားအြဖစ် လုပ်ကိုင်ေသာ အမျ ိးသမီးအေရအတွက်သည် စစ်တမ်းများမှ မှတ်တမ်းတင်ိုင် ခဲ့သည်ထက် 
လက်ေတွတွင် ပိုများေနိုင်ပါသည်။  
27 ILO ၏ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို တစ်ဦးတည်းလုပ်ကိုင်ေသာ လုပ်သားများ (own-account 
workers) ဟူသည် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိ ု လုပ်ကိုင်ပီး ၎င်းတုိအား ကူညလီုပ်ကိုင်ေပးသည့် ဝန်ထမ်းမရိှဘဲ လုပ်ငန်းကို 
စဉ်ဆက်မြပတ် လုပ်ကိုင်ိုငြ်ခင်း မရိှေသာ လုပ်သားများ ြဖစ်ပါသည်။  
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အမျ ိးသားများ၏ စုစုေပါင်းအလုပအ်ကိုငထ်ဲမှ လုပ်ငန်းရှင်အြဖစ် လုပ်ကိုင်သ ူ ရာခုိင်န်းသည် 

သိသသိာသာ ပို၍ ြမင့်မားပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငတွံင် အထည်ချပလ်ုပ်ငန်းကခွဲတွင် လုပ်ကိုင်ေနသူေပါင်း ၄၀၀,၀၀၀ ေကျာ် ရိှပးီ ၉၀ 

ရာခိုင်န်းသည် အမျ ိးသမီးများ ြဖစ်ပါသည။် ြမန်မာိုင်ငရံှိ အထည်ချပစ်က်ုံများ၏ 

လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများသည် အမျ ိးမျ ိး ကွဲြပားြခားနားပါသည်။ ိုင်ငြံခားသားပိုင် စက်ု ံ

ကးီများတွင် လုပ်ကိုင်သူများသည် ကန်ထိုကစ်ာချပ်ြဖင့် လုပ်ကိုင်ိုင်ကပီး ပုမံှန်လစာ ရရိှ 

ကပါသည်။ သိုေသာ် ြပညတွ်င်း ဆပ်ကန်ထိုက်လုပ်ငန်းငယ်များတွင် လုပ်ကိုင်ေသာ လုပ်သား 

များသည် မဖွယ်မရာြပမမူပုံစံမျ ိးစုံကို ေတွ ကံကရပါသည ်(ASEAN et al. 2016)။   

ပု ံ (၅) - အလုပအ်ကိုငအ်ဆင့်အတန်းအလုိက် အလုပ်အကိုငမ်ျား၏ ဖွဲစည်းပုံ (ရာခုိင်န်း 
အချ ိးအစားြဖင့် )  

 

ရည်န်းချက် - ၂၀၁၄ ြမန်မာိုင်ငံလူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းကို အေြခခံ၍ UNCTAD မှ တွက်ချက်ထားမများ၊ 

မိနယ်များအားလုံးရှိ ကျား-မ အလုပ်အကိုငဖဲွ်စည်းပုံဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများအရ ေတာင်ကးီ 

တွငလ်ည်းေကာင်း၊ ေတာင်ကးီကို မမှီေသာ်လည်း ကေလာှင့် ေညာင်ေရတွငလ်ည်းေကာင်း 

စီးပွားေရးလုပ်ေဆာငမ်ှင့် အလုပအ်ကိုငအ်လိုက် ကျား-မခွဲြခားသတ်မှတ်မအတိုင်းအတာသည် 

အြခားမိနယ်များေလာက် ကးီမားြခင်း မရှိပါ (ဆုိလိုသည်မာှ အဆုိပါမိနယ်များရှိ အမျ ိးသမီး 
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များသည် အြခားမိနယ်များမှ အမျ ိးသမီးများထကစ်ာလင ်ပိမုိုကျယ်ြပန ်စုံလင်ေသာ ကများ ှင့ ်

အလုပအ်ကိုငမ်ျားတွင် လုပ်ကိုင်ေနကပါသည်)။ စိုကပ်ျ ိးေရးတန်ဖိုးကွငး်ဆက်များကို ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းကဲ့သို အြခားစီးပွားေရးကများြဖင့် ချတ်ိဆက်၍ ဖွံဖိးတိုးတကေ်အာင် လုပ ်

ေဆာင်ေပးမည်ဆိုလင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို တစ်ိုငတ်စ်ပိုင် လုပကုိ်င်ရာမှ စီးပွားြဖစ် 

ထုတ်လုပ်မသို ကးူေြပာငး်ိုင်ရန်ှင့် မိနယ်များရှိ ကျား-မအလုပအ်ကိုင် ဖွဲစည်းပုံအတွင်းရိှ 

ကွာဟချက်များကို ေလာ့ချရန် အေထာက်အကူြပုိင်ပါသည်။ ထိုအတွက ် အမျ ိးသမီးများ၏ 

အရင်းအြမစ်များ၊ ေဈးကက်ွသတငး်အချက်အလက်များ၊ တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများ၊ 

စသည်တိုအား လက်လှမ်းမီမ အကန်အသတ်ရှိြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ အမျ ိးသားှင့် 

အမျ ိးသမီးများကား စိုကပ်ျ ိးေရးကုန်ထုတ်စွမ်းအားကွာဟချကမ်ျားကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေပး 

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုဆိုလင ် အမျ ိးသမီးများသည ် စိုက်ပျ ိးေရးတန်ဖိုးကွငး်ဆက်များ၏ အစိတ် 

အပိုင်းများ အားလံုးတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်ပီး ထိုအစိတ်အပိုင်းအသီးသးီရှိ ၎င်းတို၏ အေန 

အထားကုိ ြမင့်တင်ိုင်ေအာင် ကညီူေပးိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။      

ကျား-မ လုပ်ခလစာ ကာွဟချက်  

ြမန်မာိုင်ငတွံင် အစုိးရမှ တန်ဖိုးတညီူေသာ အလုပမ်ျားအတွက် တန်းတူညီမေသာ လုပ်ခလစာ 

ရရိှေရး ကတိကဝတ်ြပထားမများ ရှိသည့်တိုင် ကျား-မ လုပ်ခလစာကွာဟချက်သည် ကီးမား ပီး 

ေကျးလက်ေဒသများတွင် ထိုကာွဟချက်သည် ပို၍ ကီးမားသြဖင့် အမျ ိးသမီးများ၏ အလုပ ်များကို 

တန်ဖိုးထားမနည်းပါးသည့်အချကအ်ား အတည်ြပေပးပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ ် ကိန်း ဂဏန်းများအရ 

အမျ ိးသားများ၏ ပျမ်းမတစ်နာရီလုပ်ခသည ် အမျ ိးသမီးများထက် ၂၄ ရာခိုင ် န်း ပိုများပါသည်။ 

ကအလိုက်ှင့် အလုပ်အကိုငအ်လိုက ် ကွဲြပားချကမ်ျားကို ထည့်သင်ွး 

စဉ်းစားတက်ွချက်ပီးသည့်ေနာကတွ်င်ပငလ်င် ကျား-မ လုပ်ခလစာ ကာွဟချက်သည် ၂၀ ရာခိုင ်န်း 

ရှိေနပါေသးသည်။ လက်ေတွမျက်ြမင် အေထာက်အထားများအရလည်း ကျား-မ လုပ်ခ 

လစာကွာဟချက်သည် ပညာေရး၊ အလုပ်အေတွအ ကံ သိုမဟတ်ု အြခားေသာ လူပုဂိလ် ဆုိင်ရာှင့် 

ေနရာေဒသဆုိင်ရာ လကဏာရပ်များေကာင့် မဟုတ်ေကာငး် ေတွရှိရသြဖင့ ် အဓိက အားြဖင့် 

ခွဲြခားဆက်ဆံမများေကာင့် ထိုသို ကာွဟရသည်ဟု ယူဆိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။ ကျား-မ 

ဝငေ်ငွကာွဟချက်သည် လုပခ်အဆင့်များတွင်လည်း ေတွရပါသည်။ အမျ ိးသမးီလုပခ်စား 

လုပ်သားများ၏ ၄၅ ရာခိုင်န်းသည် အနိမ့်ဆုံး တစ်နာရီလုပ်ခ (တစ်နာရီလင ်၄၅၀ ကျပ် သိုမဟုတ် 

US$ ၀.၃၂ ေဒလာ) ထက်ပို၍ နည်းပါးေသာ လုပခ်ကိ ု ရရိှကပးီ အမျ ိးသားများ တွငမူ် 

ထိုကိန်းဂဏန်းသည် ၂၁ ရာခိုင်န်းသာ ရှိပါသည ် (CSO et al., 2020)။ အလုပ်အကိုင်ှင့် 

ေနရာေဒသကုိလိုက်၍ ကွာြခားမများ ရှိေသာ်လည်း စိုကပ်ျ ိးေရးကတွင် အမျ ိးသား၊ အမျ ိး သမီး 

ြဖစ်မေပ အေြခခံ၍ လုပခ်ကွာဟချက်များ ရှိပါသည်။ ၂၀၁၂ ကနဦးစစ်တမ်းရလဒမ်ျား အရ 

အမျ ိးသားများသည် များေသာအားြဖင့် တစ်ရက်လင် ြမန်မာကျပ် ၁,၅၀၀ (US$ ၁.၀၇ ေဒလာခန ်) 

ှင့် ြမန်မာကျပ် ၃,၀၀၀ (US$ ၂.၁၅ ေဒလာခန ်) ကား ရရှိကေသာ်လည်း အမျ ိး သမီးများသည် 

ြမန်မာကျပ် ၁,၀၀၀ (US$ ၀.၇၀ ေဒလာခန ်) ှင့် ြမန်မာကျပ် ၂,၅၀၀ (US$ ၁.၈ ေဒလာခန ်) ကား 

ရရိှကပါသည်။ တည်းခိုေနထိုငေ်ရးှင့် အစားအေသာက်ကများတွငမ်ူ အမျ ိးသမီးများသည် 
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အမျ ိးသားများ ရရှိသည့် ဝငေ်ငွ၏ ၉၃ ရာခိုင်န်းကို ရရိှကသြဖင့် အြခား ေသာ 

စီးပွားေရးကများရှိ ကာွဟချကမ်ျားေလာက် ကီးမားြခင်း မရှပိါ (UNWTO, 2019)။  

၄.၃.၂။ အချန်ိအသုံးြပမပုံစံများ  
ေရးချယ်ေလ့လာခဲ့ေသာ စိုက်ပျ ိးေရးတန်ဖိုးကွင်းဆကသံု်းခုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာများ အရ 

အမျ ိးသမီးများသည် လုပခ်လစာမရေသာ မိသားစုအား ြပစုေစာင့်ေရှာကရ်သည့် အလုပ ် များ၊ 

အိမ်မကိစများကို လုံးဝနီးပါး တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ကရေကာင်း ေတွရှိရပါသည် (ILO, 2019b, 2019c; 

MIID, 2018)။ ဤသို အလုပ်ဝန်ကိ ု ှစ်ဆ ထမ်းရက်ရြခငး်ေကာင့် အမျ ိးသမီးများ တွင ်

များေသာအားြဖင့် ဝငေ်ငွရေသာ အလုပ်များကို လုပ်ကိုငရ်န်၊ ကမ်းကျင်မအသစ်များကို 

ေလ့လာသငယ်ူရန်ှင့် ရပ်ေရးရာေရး ကစိများတွင် ပါဝငေ်ဆာငရ်က်ရန် အချနိ်မရှိကပါ။  

UNCTAD ၏ ေတာင်သူစစ်တမ်းအရ အမျ ိးသမီးများသည် မိသားစုလယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် 

တစ်ရက်လင ် ပျမ်းမ ၆-၇ နာရီ အလုပ်လုပ်ကပီး အိမ်မကစိများကို ၃-၄ နာရီ လုပ်ကိုငပ်ါ သည်။ 

မိသားစုဝင်များကို ြပစုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းှင့် ထင်းေကာက်ြခင်းအလုပ်များအတွက် 

အချန်ိထပ်ေဆာငး်ေပးရသည်များလည်း ရှိပါသည်။ ထိုအြပင် အြခားလယ်ေတာများတွင် လုပ်ခ 

လစာရသည့် အလုပ ် သိုမဟုတ် အြပန်အလှန်ကူညလီုပ်ကိုငေ်ပးသည့် အလုပမ်ျားအတွက်လည်း 

အချန်ိထပ်ေပးရိုင်ပါသည်။ အမျ ိးသမီးများ၏ အိမ်မကစိများှင့် ြပစုေစာင့်ေရှာက်ရသည့် 

အလုပမ်ျားအတွက် ေပးရသည့် အချန်ိနာရီအေရအတက်ွသည် တန်ဖိုးကွင်းဆက်များှင့် 

တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုများ အားလုံးကားတွင် တူညမီရှိပါသည်။ အလုပ်များသည့ ် စိုက်ပျ ိးရာသီ ှင့် 

ရိတ်သိမ်းရာသီများအတွငး်တွင် အမျ ိးသမီးများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းများအတွက် အချနိ ် ပိုေပး၍ 

လုပ်ကိုငရ်ေသာ်လည်း မိသားစုအား ြပစုေစာင့်ေရှာက်ရသည့် အလုပ်ှင့် အိမ်မကိစ များကို ပုံမှန် 

ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကရသည်ြဖစ်ရာ ထုိကာလများတွင် ၎ငး်တို၏ အလုပဝ်န် ထုပ်ဝန်ပိုးသည် 

အလွန်တရာ ကီးမားိုငပ်ါသည်။   

လုပ်သားအင်အားစစုုေပါငး်တွင် လုပသ်ားေဈးကွက်အတွင်း ပါဝင်လုပ်ကိုင်ြခင်း မရှိေသာ မှီခိုသမူျား 

အချ ိးအစား (၅၀ ရာခိုင်န်းခန ်) သည်လည်း ေရးချယ်ေလ့လာခဲ့ေသာ မိနယ်များ အားလုံးတွင ်

ြမင့်မားပါသည်။ ဤသည်မှာ ကေလးေမွးဖာွးန်းြမင့်မားပးီ မှီခိုသူကေလးအချ ိး 

ြမင့်မားေသာေကာင့် ြဖစ်ိုငပ်ါသည်။ လုပ်ခလစာမရေသာ အိမ်အလုပ်၊ ြပစုေစာင့်ေရှာကရ် သည့် 

အလုပမ်ျားှင့အ်တူ လုပ်ခလစာရေသာ အလုပမ်ျားကုိပါေပါင်း၍ အလုပ်ဝနက်ို ှစ်ဆ ထမ်းေနရသည့် 

အမျ ိးသမီးများအဖို ထုိသိုမှီခိုသမူျားြပားြခငး်ေကာင့် ထုိအလုပဝ်န်သည် ပို၍ပင ်

ေလးလံလာိုငပ်ါသည်။   

၄.၃.၃။ အမျ ိးသမီးများ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ပိုင်ခွင့်အား လက်လှမ်းမီမ  
အမျ ိးသမီးများသည် ၎ငး်တို၏ လူမဘဝြပည့စ်ုံဖူလုံမ၊ ၎ငး်တို၏ အကျ ိးေဆာင်ိုင်မ တိုှင့်စပ် 

လျဉ်းေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင ် တက်ကစွာ ပါဝင်ိုငဖုိ်ဆိုလင ် ိုင်ငေံရး၊ စီးပွား 

ေရးလုပ်ငန်းများှင့် အိမ်ေထာငစ်ုများအတွငး်ရှိ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်မ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် 

အမျ ိးသမီးများ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငေ်ရးသည် အလွန်ပင် အေရးကးီပါသည။် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ ၁ 
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ရက်ေနအထိ ြမန်မာိုင်ငံသည် လတ်ေတာ်တွင်း အမျ ိးသမီးများ ကိုယ်စားြပပါဝငမ် န်းတွင် 

ိုင်ငေံပါငး် ၁၉၃ ိုင်ငံအနက ် ၁၆၂ ိုင်ငံေြမာက်ိုင်ငံ ြဖစ်ပီး အေရှေတာင်အာရှ ေဒသတွင် 

သီရိလကာိုင်ငံပီးလင် ဒတိုယအဆင့်အနိမ့်ဆုံးုိင်င ံ ြဖစ်ပါသည။်  အတိအကျဆို ရလင် 

ေအာက်လတ်ေတာ် (ြပည်သူလတ်ေတာ်) တွင် ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ ၄၃၂ ေနရာအနက ်

အမျ ိးသမီးကိုယ်စားလှယ် ၄၈ ဦးသာ (၁၁.၁ ရာခိုင်န်း) ရိှပီး အထက်လတ်ေတာ် (အမျ ိးသား 

လတ်ေတာ)် တွင ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ ၂၂၃ ေနရာအနက ်၂၇ ဦးသာ (၁၂.၁ ရာခိုင်န်း) ရှိပါ သည်။28 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ ြမန်မာိုင်ငတွံင် ဝန်ကီးေနရာ ၂၅ ေနရာ ရှိသည့် အနက် 

အမျ ိးသမီးဝန်ကီးတစ်ဦးသာရှိရာ ကမာလံုးဆိုငရ်ာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တင်ွ ေအာက ် ဆုံးသို 

ေရာက်လုနီးပါး (ိုင်ငံေပါင်း ၁၈၂ ိုင်ငံအနက ် အဆင့ ် ၁၇၈) ြဖစ်ေနပါသည။် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်များှင့် ဝန်ကီးရာထူးများတွင် အမျ ိးသမီးများ ပါဝငမ် အချ ိးအစား 

ှစ်ခုစလုံးသည် အေရှအာရှပစိဖိတ်ေဒသ၏ ပျမ်းမန်းထက ်ပို၍ နည်းေနပါသည်။   

ေရှယခင်က မူဝါဒချမှတ်မများတွင် အမျ ိးသမးီများကို လုံးဝနီးပါးေဘးဖယ်ထားခဲ့သည့် အေြခ 

အေနထက်စာလင ် လက်ရှိအေြခအေနတွင် တိုးတကေ်ြပာငး်လဲမများ ရှိလာပါသည်။ သိုေသာ် 

အမျ ိးသမီးများသည် ိုင်ငေံရးတွင် တက်ကစွာ ပါဝင်ိုငြ်ခင်း မရှိေအာင် ဟန ်တားထားသည့် 

ယဉ်ေကျးမှင့် ပညာေရးဆိုင်ရာ အတားအဆီးအမျ ိးမျ ိးကို ရင်ဆုိငေ်နရဆ ဲ ြဖစ်ပါသည။် 

ေဒသရအဆင့ ် ိုင်ငေံရးတွင် အမျ ိးသားကီးစိုးမ ပို၍ပင် များြပားပါသည်။ ၂၀၁၅ 

ေရးေကာက်ပွဲများတင်ွ ပါဝင်ယှဉ်ပိင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၆,၀၃၈ ဦးအနက် ၈၀၀ ဦး 

သာလင် အမျ ိးသမီးများ ြဖစ်ပါသည်။ ေရှယခင်ကှင့် ငး်စာလင်မူ များစွာ တိုးတက်လာြခင်း 

ြဖစ်ပါသည။် သိုေသာ် ြပည်နယ်ှင့် တိုငး်ေဒသကီးအဆင့ ်ဝန်ကးီ ၁၃၃ ဦးတွင် အမျ ိးသမီး ၁၀ ဦးသာ 

ပါရှိပါသည်။ မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ၃၃၀ ဦးတွင ် အမျ ိးသမီးအုပ်ချပ်ေရးမှးတစ်ဦးသာ ရိှပီး 

ရပ်ကွက်/ေကျးရာအုပ်စု အုပ်ချပ်ေရးမှး ၁၆,၈၂၉ ဦးတွင် အမျ ိးသမီး ၁၀၁ ဦးသာလင် ရိှပါသည် 

(IFES, 2019)။  

အမျ ိးသမီးများအေပ နည်းမျ ိးစုံှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမများ ပေပျာက်ေရးဆိုငရ်ာ ကလုသမဂ 

ေကာ်မတီမှ ြမန်မာိုင်ငံအား ဤအေြခအေနကို ေကျာ်လားရန်အတွက ် အထူးလုပ်ေဆာင်ချက် 

များကုိ ယာယီချမှတ်ကျင့်သုံးေဆာငရ်က်ရန် အ ကံြပထားပါသည်။ အစုိးရကှင့် ပုဂလိက 

ကများတွင်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငေံရးတွငလ်ည်းေကာင်း ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် ရာထူး 

ေနရာများတင်ွ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးစုများှင့် အြခားလူနည်းစုအုပ်စုများမှ အမျ ိးသမီးများ အပါ အဝင် 

အမျ ိးသမီးများ၏ ကိုယ်စားြပပါဝငမ်နည်းပါးေနြခင်းကုိ ေြဖရှငး်ရန်အတွက် အမျ ိးသမီး များ 

အနိမ့်ဆုံးအေနြဖင့် ပါဝင်ရမည့ ် ရာခုိင်န်းကို ဥပေဒများြပာန်း၍ သတ်မှတ်ေပးြခင်း အပါအဝင ်

                                                           
28 IPU Parline: Global data on national parliaments (ိုင်ငံအဆင့်လတ်ေတာမ်ျားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ) ကို 
ေအာက်ပါလင့်ခ်တွင် ကည့်ပါ - https://data.ipu.org/women-ranking?month=6&year=2020 (၂၀၂၀ ဇွန်လ တွင် 
ဝင်ေရာက်ကည့်ခဲ့ပါသည်)။  
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အထူးလုပ်ေဆာင်ချကမ်ျားကို ယာယခီျမှတေ်ဆာင်ရကရ်န် အ ကံြပထားြခင်း ြဖစ်ပါ သည် (CEDAW 

2016a)။ 

ြမန်မာိုင်ငတွံင် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲများကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ိုဝင်ဘာလ ၈ ရကတွ်င် ကျငး်ပရန် 

ရှိပီး ြပည်ေထာင်စု၊ ြပည်ှင့် တိုငး်ေဒသကးီ လတ်ေတာမ်ျားအတွက် ကိုယ်စားလှယ် ေပါင်း 

တစ်ေထာငေ်ကျာ် ဝငေ်ရာကအ်ေရးခံမညြ်ဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်င၏ံ ေရရှညတ်ည်တံ့ ခိုင်မဲပီး 

ဟန်ချကညီ်ေသာ ဖွံဖိးတိုးတကမ်စီမံကိန်း၏ ငိမ်းချမ်းေရး၊ အမျ ိးသားြပန်လည်သင့် ြမတ်ေရး၊ 

လုံ ခံေရးှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချပ်မပန်းတိုငေ်အာကတွ်င် ိုငငံ်ေရးေဆွးေွးပဲွ များ၌ 

အမျ ိးသမီးဦးေရ အနညး်ဆုံး ၃၀ ရာခိုင်န်း ပါဝငလ်ာေစေရး ကိးပမ်းေဆာငရ်က်ရန် (ပန်းတိုင် 

၁.၁.၅) ပါရိှပါသည။် သိုေသာ် ၂၀၂၀ ခုှစ် ဇူလုိင်လအထိ ေရးေကာက်ပွဲများတင်ွ ပါဝင်ယှဉ်ပိင်ရန် 

အမျ ိးသမီးများကို အားေပးသည့် သိုမဟုတ် အမျ ိးသမီးများအတွက် ကိုယ်စား လှယ်ေနရာ 

သီးသန ်ခွဲတမ်းချထားေပးသည့် တရားဝင်လုပ်ေဆာင်ချကမ်ျားကို မေတွရှိရပါ။ သိုေသာ် 

ရှမ်းြပည်နယ်မှ ပါတီတစ်ခုသည် ၎င်းတိုပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်ေလာငး်များ၏ ၃၀ ရာခုိင်န်းကို 

အမျ ိးသမီးများှင့် လူငယ်များ ြဖစ်ရနေ်မာမှ်န်းထားပါသည။်29 လက်ရှိအိုငရ် ပါတီကလည်း 

၎ငး်တိုပါတီမှ ဝငေ်ရာက်ယှဉ်ပိင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများထဲတွင် အမျ ိး သမးီ ၂၀ ရာခိုင်န်း 

ပါဝင်သည်ဟု ေကညာခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုှစ်က အမျ ိးသမီးပါဝင်န်း ၁၃ ရာခိုင်န်းထက် ပို၍ 

တိုးတက်ြမင့်မားလာြခငး် ြဖစ်ပါသည်။30 သိုတိုင်ေအာင် ြမန်မာုိင်ငတွံင် နက်ငး်စွာ 

အြမစ်တွယ်ေနသည့် ကျားမေရးရာ ပုံေသကားကျယူဆချကမ်ျားေကာင့် အမျ ိးသမီး များသည် 

ဦးေဆာင်မအခန်းကများှင့် သင့်ေတာ်သည်ဟု ယူဆြခငး် မရှိကေသးပါ (United States 

Institute of Peace, 2019)။    

အုပ်ချပ်ေရးရာထူးေနရာများကို ေလ့လာကည့်လင် အေြခအေနပိုေကာငး်သည်ကို ေတွရပါ သည်။ 

၂၀၀၉-၂၀၁၀ အချက်အလက်များအရ ဝန်ကီးဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများ၏ ပျမ်းမ ၅၂.၄ 

ရာခိုင်န်းသည် အမျ ိးသမီးများ ြဖစ်ပါသည်။ ဒုတယိန်ကားေရးမှးှင့် အလားတူရာထူး 

အဆင့်တွင ်အမျ ိးသမီး ၃၇ ရာခိုင်န်း ရှိပါသည် (ADB, et al., 2016)။ အလုပ်အကိုင်အုပ်စု များကုိ 

ကည့်လင် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ဝန်ထမ်းအမျ ိးသမီးများ၏ ၃၆ ရာခိုင်န်းသည် စီမံခန ်ခွ ဲ

မရာထူးများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာငေ်နကြခင်းြဖစ်ပီး ၃၄ ရာခိုင်န်းသည် အဆင့်ြမင့်ှင့် 

အလယ်အလတ် စီမံခန ်ခွဲေရး ရာထူးေနရာများတွင် ထမ်းေဆာင်ေနပါသည် (ILO, 2020).  

                                                           
29 Hein Myat Soe (2020). Shan party emphasises women, youth candidates (အမျ ိးသမီးှင့် လူငယ် ကိုယ်စား 
လှယ်ေလာငး်များ ပါဝငေ်ရး ရှမ်းပါတီ အေလးထား). Myanmar Times, 2 July. 
(https://www.mmtimes.com/news/shan-party-emphasises-women-youth-candidates.html). 
30  The Irrawaddy (2020). Myanmar’s NLD election candidate lineup with more women, Muslims 

(ြမန်မာိုင်င၏ံ NLD ေရးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ေလာငမ်ျားတင်ွ အမျ ိးသမီးအေရအတွက်ှင့် အစလာမ် ဘာသာဝင် 

အေရအတွက် ပိုမိုများြပားစွာ ပါဝငလ်ာ). 23 July (https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-nld-

unveils-election-candidate-lineup-women-muslims.html/amp)/. 
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အမျ ိးသမီးများ စွမ်းပကားြမင့်မားေရးတွင် အိမေ်ထာငစ်ုအတွငး်ရှိ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်မ 

လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငေ်ရးသည်လည်း အလွန်အေရးကးီပါသည်။ အဘယ ်

ေကာင့်ဆိုေသာ် ယငး်သည ် အမျ ိးသမီးများ၏ အိမ်ေထာင်စုပိုင် အရငး်အြမစ်များအား စီမံထိန်း 

ချပ်ခွင့်ှင့် အိမ်ေထာင်စုြပင်ပတွင် အလုပ်လုပ်ိုင်မတိုအေပ တိုက်ိုကသ်ကေ်ရာကမ် ရှိေသာ 

ေကာင့် ြဖစ်သည်။ ထိုအြပင ်ယင်းသည် ိုငငံ်ေရးတင်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းထက ်တိုးတက်မ ရရှိရန် 

ပို၍ အလားအလာေကာင်းေသာ နယ်ပယ်တစ်ခုလည်း ြဖစ်ေနပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ

အသက ်၁၅ ှစ်ှင့ ်၆၅ ှစ်ကား အမျ ိးသမီးများထဲမှ ၆၅ ရာခုိင်န်းက ၎င်းတို သည် အိမ်ေထာင်စု၏ 

ဆုံးြဖတခ်ျက်သုံးမျ ိးတွင် ပါဝင်ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်ဟ ု ဆိုပါသည်။31 မိမိ ကိုယ်တိုင်၏ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ခံယူရန်ကစိ၊ အိမေ်ထာငစ်ု၏ အေရးကီးေသာ ဝယ်ယ ူ မများှင့် 

မိသားစုေဆွမျ ိးများထံ သွားေရာကလ်ည်ပတ်မတို ြဖစ်ပါသည်။ UNCTAD ၏ ေတာငသူ်စစ်တမ်းတွင် 

အိမ်ေထာင်ရှင်အမျ ိးသမီးအများစုသည် အိမ်ေထာင်စု၏ ဝင်ေငကုိွ မည်သို သုံးစွဲမည်ဟူသည့် 

ဆုံးြဖတခ်ျက်များအား တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေစ၊ ခင်ပနွ်းှင့်အတူတကွ ြဖစ်ေစ ချမှတ်ိုင်ကပါသည။် 

အသက ် ၁၈ ှစ်မှ ၃၅ ှစ်ကား အသကအ်ုပ်စုအတွင်းရှိ အိမ်ေထာင်မရိှေသာ 

အမျ ိးသမီးများအတွက်မူ မသိားစု၏ ဝငေ်ငွကို မိသားစုအတွင်းရှ ိ အသက ် အရယ်ပိုကီးေသာ 

အမျ ိးသမီးများက စီမံခန ်ခွဲေလ့ရိှပါသည်။ အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ၏ အိမ်ေထာငစ်ုအဆင့်ရှိ 

ဆုံးြဖတခ်ျက်ချမှတပိ်ုင်ခွင့်သည် ြမင့်မားသြဖင့် စိုက်ပျ ိးေရးကှင့် အြခားစီးပွားေရးကများကို 

ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ေသာအခါတွင ် ထိုဆံုးြဖတ်ပိုင်ခွင့်ကို အကျ ိးရှိရှိ အသုံးချိုင်ပါသည်။ ဥပမာ 

စိုက်ပျ ိးေရးကှင့် ခရီးသွားလုပင်န်းကများကို တြဖည်းြဖညး်ချငး် 

ချတ်ိဆက်ေပါငး်စပ်ေဆာင်ရကေ်သာအခါတွင် အမျ ိးသမီးများသည် ခရီး သွားလုပ်ငန်းများမှ 

အလိုရိှသည့် အရညအ်ေသွးှင့် ကိုကညီ်ေစရန် လုပ်ေဆာင်ရာတွင် လိုအပ ် မည့် 

စိုက်ပျ ိးေရးသင်ွးအားစုအမျ ိးအစားများကို ဝယ်ယူရန် ဝငေ်ရာကေ်ြပာဆုိ ေဆွးေွးေပးိုင် မည ်

ြဖစ်ပါသည်။  

၄.၃.၄။ အမျ ိးသမီးအဖွဲအစညး်များ 
ဆုံးြဖတခ်ျက်ချမှတမ်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း အမျ ိးသမးီများ ေြပာေရးဆိုခွင့ ် ပိုမို ရရှိေရးှင့် 

စီးပွားေရးကတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငေ်ရး ကူညပ့ံီပိုးသည့်ေနရာတွင် ြမနမ်ာိုင်ငံရှိ အမျ ိး 

သမးီအဖွဲအစည်းများသည် အေရးကီးေသာ အခန်းကမှ ပါဝင်ေနပါသည်။ ထိုအဖွဲအစည်း 

များသည် သငတ်န်းအစီအစဉ်များ ကျင်းပေပးြခင်း၊ ိုင်ငအံဆင့်မဟာဗျဟာများတွင် ကျားမ 

ေရးရာှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချကမ်ျားကုိ ထည့်သင်ွးေပးရန်ှင့် ကျားမတန်းတူညီမေရးဆိုင်ရာ 

တည်ဆဲဥပေဒများှင့် မူဝါဒများ အြပည့်အဝအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အ ကံြပတိုကတွ်န်းေဆွး 

ေွးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ကပါသည်။ ြပည်ေထာငစ်ုအဆင့်ရှိ အမျ ိးသမီးအဖွဲအစည်းအချ ိ 

                                                           
31 ဤကိန်းဂဏန်းသည် ကမာ့ဘဏ်၏ ကမာ့ဖွံဖိးတိုးတက်မအန်းကိန်းများ အချက်အလက်စနစ် (World Bank’s 
World Development Indicators database) ေပတွင် အေြခခံပါသည် (၂၀၁၈ ေအာက်တိုဘာလတွင် ဝင်ေရာက် 
ကည့်ခဲ့ပါသည)်။  
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အေကာင်းကို ေလးေထာင့်ကွက် (၃) တွင ် ေဆွးေွးတင်ြပထားပါသည်။ ြပည်နယ်ှင့် မိနယ် 

အဆင့်များတွင်လည်း အမျ ိးသမီးအဖွဲအစည်းများ ရှိပါသည်။ UNCTAD စစ်တမ်းတွင် ပါဝင ်

ေြဖဆိုေပးခဲ့ေသာ အမျ ိးသမီးေတာင်သအူများစုက ၎ငး်တိုသည် တရားဝင် သိုမဟုတ် အလွတ ်

သေဘာ အမျ ိးသမီးအဖွဲအစညး်များှင့် ထုတ်လုပ်သအူသငး်အဖွဲများတွင် အဖွဲဝငမ်ျား ြဖစ်က ပးီ 

ထိုသိုအဖွဲဝင်ြဖစ်ြခငး်၏ အကျ ိးေကျးဇူးအြဖစ် ထုတ်လုပ်မနည်းလမ်းများဆိုင်ရာ သင်တန်း များှင့် 

သတငး်အချကအ်လက်များကုိ ရရှိကသည်ဟု ဆုိပါသည။်     

ေလးေထာင့်ကွက် (၃) ြမန်မာုိင်ငရံှိ အမျ ိးသမီးအဖွဲအစည်းများ 

၂၀၀၃ ခုှစ် ဒီဇင်လတွင် ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲ့သည် ြမန်မာိုငငံ် အမျ ိးသမးီေရးရာ အဖွဲချပ် (MWAF) သည် ြမန်မာ 
ိုငငံ်တွင် အမျ ိးသမးီေရးရာကိစများကို လုပ်ေဆာငေ်နသည့် အကီးမားဆုံးေသာ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲအ စည်း 
(NGO) ြဖစ်ပါသည်။ MWAF သည ် အမျ ိးသမးီများအတွက ် အေရးကီးေသာ ကိစရပ်များကို ေဆာင်ရက် 
ေပးိုင်ရန်အတွက် ေအာက်ေြခအဆင့်၊ ရပ်ရာအဆင့်များအထ ိ ဆင်း၍ လုပ်ေဆာင်ကပါသည်။ ထိုအဖွဲချပ်သည် 
ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆုိင်ရာ အမျ ိးသမီးေကာ်မတီ (MNCW) အဖွဲဝင်ြဖစ်ပီး အမျ ိးသားစီမံကိန်းများ၊ မူဝါဒများှင့် အစ ီ
အစဉ်များကို ေဒသရအဆင့်တွင် ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည် (CEDAW, 2016b)။ 
MWAF ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များသည် ကျယ်ြပန ်များြပားေသာ်လည်း ရပ်ရာတွင်းရိှ မိသားစုများအတွက ် ကျန်းမာေရးှင့် 
ပညာေရး ြမင့်တင်မလုပ်ငန်းများအတွက် လူသပိိုများပါသည် (MEDA, 2015)။ 
 
ြမန်မာအမျ ိးသမီးစွမ်းေဆာင်ရှင်များအသငး် (MWEA) သည ် ိုငငံ်တွင်းရိှ အကီးမားဆုံးေသာ အမျ ိးသမီး စွန ်ဦး 
တီထွင်သမူျား အဖွဲအစည်း ြဖစ်ပီး အဖွဲဝင်ေပါင်း ၂,၃၀၀ ေကျာ ် ရိှပါသည်။ သိုေသာ် ိုင်ငံတွင်း ရိှသည့် အမျ ိးသမီး 
စွန ်ဦးတီထွွင်သူအေရအတွက်သည ် ထိုထက်ပိုများပါသည်။ ကမာ့ဘဏ်၏ ၂၀၁၆ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းအရ 
ြမန်မာိုင်ငံရိှ အေသးစားှင့် အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအားလံုးတွင် အမျ ိးသမီးပိုင် ကုမဏီသည် ၃၅ ရာခိုင်န်း 
ရိှပါသည်။ MWEA ုံးချပ်သည် ရန်ကုန်တွင် ရှိပါသည်။ သိုေသာ် မေလးတွငလ်ည်း ုံးခွဲတစ်ခု ရိှပီး ေဒသတိုင်းတွင် 
အဖွဲခွဲများ ရိှပါသည်။ MWEA သည် အမျ ိးသမီးများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆုိင်ရာ အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာစီမံကိန်း 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေဆွးေွးမများှင့် အမျ ိးသမီးစွန ်ဦးတီထွင်သူများ၊ အမျ ိးသမီးပိုင် တစ်ိုင်တစ်ပိုင၊် 
အေသးစားှင့် အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ သက်ေရာက်မရိှေသာ ကိစများတွင် ပါဝင်ကူညီေပးပါသည် 
(ILO, 2020)။ 
 
ြမန်မာိုငငံ်လံုးဆိုင်ရာ ေကျးလက်အမျ ိးသမးီများကွန်ရက် (ေမတိုကမာ - MDK) ကိ ု၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် တည်ေထာင် ခဲ့ပးီ 
ရှမ်းြပည်နယ်အပါအဝင် ြပည်နယ်ှင့်တိုငး်ေဒသကီး ရှစ်ခုရိှ ေကျးလက်အမျ ိးသမးီများှင့် ၎ငး်တို၏ မိသားစု များကို 
ချတ်ိဆက်ထားေသာ ကွန်ရက ် ြဖစ်သည်။ ထိုကွနရ်က်သည် ေကျးလက်အမျ ိးသမီးများ၏ အခွင့်အေရးများ ှင့် 
ရပ်ရာလူထုအား ဝန်ေဆာင်မများှင့် အကူအညီများ တိုးြမင့်ေပးအပ်ရန် အ ကံြပတိုက်တွန်းေဆွးေွးမများ 
ြပလုပ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲအစည်းသည် ေကျးလက်အမျ ိးသမီး ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲများကိ ု အေြခခံသည့် အလာ 
သုံးလာ ပါဝင်ေသာ စနစ်ြဖင့် ဖွဲစည်းထားပါသည်။ ထိုအဖွဲများတွင် ပုံမှန်အားြဖင့် တစ်ရာတည်းေန အမျ ိးသမီး ၁၀ ဦးမှ 
၁၅ ဦး ပါဝငဖ်ွဲစည်းထားပါသည်။ MDK ၏ လုပ်ေဆာင်မများမှာ ငမိ်းချမ်းေရးှင့် လုံ ခံေရးအတွက် အမျ ိး သမီးများ၏ 
အခန်းကဆုိင်ရာ ိုင်ငံအဆင့် ဦးစားေပးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ြပည်သူ  ေရးရာကများတွင် 
အမျ ိးသမီးများ ထိေရာက်စွာ ပါဝင်ေဆာငရ်က်ိုငေ်ရး အ ကံြပတိုက်တွန်းေဆွးေွးြခငး် ှင့် အမျ ိးသမီးများ၏ 
ေချးေငွတန်းတူညီမ မရရိှသည့် အေြခအေနကိ ု အများသိရိှလာေစေရး ေဆာင်ရက်ြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင် 
ေကျးလက်အမျ ိးသမီးများအား ေခါင်းေဆာငမ်စွမ်းရည်ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်မလုပ်ငန်း များ 
(ေချးေငွများမှတစ်ဆင့်) ြမင့်တင်ိုင်ရန် သငတ်န်းအစီအစဉ်များြဖင့် ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည်။ ဤကွန်ရက်သည် UNDP ၏ 
ပံ့ပိုးကူညီမြဖင့် ေကျးလက်အမျ ိးသမီးများ၏ ပညာေရး၊ သတငး်အချကအ်လက်ှင့် ကွန်ရက်ချတ်ိဆက်မ ဆိုင်ရာ 
လိုအပ်ချက်များကို တုံြပန်ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ရန်အတွက် သီးသန ်ရည်ရယ်သည့် iWomen အက်ပ်ကိ ု ေရးဆွဲ ခဲ့ပါသည်။ 
၂၀၁၇ ခုှစ်တငွ် ထိုအက်ပ်ကို အသုံးြပသူသည် ိုင်ငတံစ်ဝှမ်းတွင် ၁၀,၀၀၀ ေကျာ် ရိှပါသည်။  
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NGO အဖွဲအစည်း ၃၀ ပါဝငသ်ည့ ်အမျ ိးသမီးအဖွဲအစည်းများ ကွန်ရက် (WON) ကို ၂၀၀၈ ခုှစ်တင်ွ တည်ေထာင် ခဲ့ြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲ၏ အဓိကပန်းတိုင်များမှာ အမျ ိးသမီးများ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး၊ အမျ ိးသမီး များှင့် 
မိန်းကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများ၊ နည်းမျ ိးစုံြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမများ ပေပျာက်ေရး၊ ဆုံးြဖတ်ချမှတ်မ အဆင့်တိုင်းှင့် 
ငမိ်းချမ်းေရး၊ ဒမီိုကေရစီှင့် အမျ ိးသားြပည်လည်သင့်ြမတ်ေရးတိုတွင် အမျ ိးသမီးများ ပါဝင ်ေဆာင်ရက်မ ြမင့်မားေရးတို 
ြဖစ်ပါသည်။  ရှမ်းြပည်နယ်အပါအဝင် အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပွားေရးစွမ်းေဆာငရ်ည် ြမင့်တငေ်ရး လုပ်ငန်းများတွင် 
အနည်းဆုံး WON ကွန်ရက်ဝင် အဖွဲအစည်း ၁၂ ခုမှ ပါဝင်ေဆာငရ်က်ေနပါသည်။  
 
ကျားမေရးရာ တန်းတူညီမေရးကွန်ရက ် (GEN) ကိ ု ၂၀၀၇ ခုှစ်တွင် တည်ေထာငခ်ဲ့ပီး အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ အစည်း၊ 
ြပည်တွင်းှင့် ိုငငံ်တကာ NGO များ ၁၃၀ ေကျာ်ှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရှငမ်ျား ပါဝငပ်ါသည်။ GEN သည ်
ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကျားမတန်းတူညီမေရးှင့် အမျ ိးသမီးများ၏ အခွင့်အေရးများ ရရိှရန်အတွက် 
ဦးတည်ေဆာင်ရက်ပါသည်။ GEN သည် သက်ေသအေထာက်အထား အေြခခံေသာ အ ကံြပတိုက်တွန်းေဆွးေွးမ 
အတွက် အဓိကကျေသာ အေကာငး်ကိစရပ်များကို သုေတသနြပ ေလ့လာပါသည်။ GEN သည် MNCW အဖွဲဝင် 
လည်းြဖစ်ပီး ဂျန်ဒါသေဘာတရား ထည့်သွင်းေဆာင်ရက်ြခငး် နညး်ပညာလုပ်ငန်းအဖွဲတွင် အရန်တွဲဖက်ဥက 
အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မတားဆီးကာကွယ်ေရး နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲတွင် 
တွဲဖက်ဥကအြဖစ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ေပးပါသည်။ 
 

 

မကာမီှစ်များအတွင်းက အင်းေလကန်ေဒသတွင ် အမျ ိးသမီးများအချင်းချငး် ေတွဆံုစုစည်း 

ိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးသည့် အမျ ိးသမီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲများ ေပေပါက် 

လာပါသည်။ ထိုအဖွဲများသည် အေသးစားေချးေငွများ ပံ့ပိုးြခင်း၊ အေကာင်းအရာအမျ ိးမျ ိးှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် သင်တန်းများ ကျငး်ပေပးြခင်း၊ အမျ ိးသမးီများ ရရိှိုင်သည့ ် သငတ်န်းများှင့် 

အြခားအခွင့်အလမ်းများအေကာင်း သတင်းအချက်အလက်မေဝေပးြခင်းအပါအဝင ် နည်းလမ်း 

အမျ ိးမျ ိးြဖင့် အမျ ိးသမီးများကုိ ကူညီပံ့ပုိးပါသည။် သိုေသာ် ထိုအဖွဲများသည် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် 

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်များရိှ မူဝါဒအေြပာင်းအလဲများအတွက ် အ ကံြပတိုကတွ်န်း ေဆွးေွးမများကို 

လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခငး် မရှိပါ။ UNCTAD ေတာင်သူစစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ေြဖဆို ခဲ့ကေသာ 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများအားလုံးသည် ထိုကိုယ့်အားကုိယ်ကိုးအဖွဲများှင့်ပတသ်က် ၍ 

အြပသေဘာေဆာင်ေသာ အြမငမ်ျား ရိှကပးီ ၎င်းတုိထဲမှ ၉၀ ရာခိုင်န်းက အစကနဦးတွင် 

အနည်းငယ ် ချတံုီချတုံြဖစ်ပးီသည့်ေနာက် အမျ ိးသားများကလည်း ထိုအဖွဲများှင့်ပတ်သက၍် 

အေကာငး်ြမင်ကသည်ဟု ထင်ြမင်ေကာငး် ခန ်မှန်းေြပာဆိုပါသည်။ ေကျးလက်ေဒသများတွင် 

ကျားမေရးရာ ပုံေသကားကျယူဆချကမ်ျား ြပင်းထန်သည်ြဖစ်ရာ ဤသည်မှာ အေရးကးီသည့် 

တိုးတကေ်ြပာင်းလဲမတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။  

၄.၄။ စွမ်းေဆာင်ရည်နယ်ပယ်များ  

၄.၄.၁။ စာတတ်ေြမာကမ်ှင့ ်အတွက်အချက်စွမ်းရည ်  
ကမ်းကျင်မြမင့်မားေသာ အလုပ်အကိုင်များတွင် လုပသ်ားအြဖစ် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ိုင်ေရး၊ 

လိုအပ်သည့် ေဈးကက်ွအချကအ်လက်များ လက်လှမ်းမီရရှိေရးှင့် အသုံးြပိုငေ်ရး၊ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မများ ပျ ိးေထာင်ေရးှင့် ထုတ်လုပ်သမူျားှင့် စွန ်ဦးတထီွင်သူများအြဖစ် 
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ေချးေငေွလာက်ထားိုငေ်ရးတိုတွင် ပညာေရးှင့် သင်တန်းများသည် အဓိကကျေသာ အခန်း 

ကမှ ပါဝင်ပါသည။် ထိုေကာင့် လူမအဖွဲအစည်းအတွင်းရှ ိပညာသင်ယူတတေ်ြမာကမ် အဆင့်ှင့် 

ပညာေရးှင့်ပတ်သက်သည့ ် ကျား-မကာွဟချကမ်ျားသည် ကနု်သွယ်ေရးှင့် ကျားမ ေရးရာအကား 

ဆက်ယ်ချတ်ိဆကေ်နမများအေပ တိုက်ိုက်သကေ်ရာက်မများ ရှိပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငတွံင် အရယ်ေရာက်သမူျား၏ စာတတ်ေြမာက်မန်းှင့် အတွက်အချက်စွမ်းရည် 

များသည် သိသိသာသာ တိုးတက်လာပါသည်။ ထုိရလဒ်များအတွက် ကျား-မ ကွာဟချက်သည် 

ကျဉ်းေြမာငး်လာပါသည်။ အဆိုပါကွာဟချက်သည ် လူငယ်မျ ိးဆကသ်စ်များတွင် သိသိသာသာ 

ကျဆင်းလာသြဖင့် ပညာေရးကို လကလ်ှမ်းမီမ တိုးတက်ြမင့်မားလာြခင်းကို န်ြပေနပါသည်။ 

၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် အရယ်ေရာက်သအူမျ ိးသမးီများ၏ စာတတ်ေြမာကမ်န်းသည် မိြပတွင် ၉၃ 

ရာခိုင်န်းြဖစ်ပီး ေကျးလက်ေဒသများတွင် ၈၃ ရာခုိင်န်းြဖစ်ပါသည်။ အမျ ိးသားများအတွက် မ ူ၉၇ 

ရာခိုင်န်းှင့် ၉၁ ရာခိုင်န်း အသီးသးီ ရှိပါသည်။ ေကျးလက်ေဒသများတွင် အမျ ိးသား များ၏ ၉၃ 

ရာခိုင်န်းှင့် အမျ ိးသမီးများ၏ ၈၆ ရာခိုင်န်းက အတွက်အချက်စွမ်းရည် ရိှသည် ဟု ဆိုပီး 

မိြပေဒသများတွငမူ် ထိုကနိ်းဂဏန်းသည် အမျ ိးသားများအတွက် ၉၈ ရာခုိင်န်းှင့် 

အမျ ိးသမီးများအတွက် ၉၄ ရာခိုင်န်း ြဖစ်ပါသည် (CSO et al., 2018)။  

သိုေသာ် ိုင်င၏ံ ပျမ်းမ အတွက်အချက်စွမ်းရည်ှင့် စာတတေ်ြမာကမ်န်းများသည် ြမင့်မား 

ေနသြဖင့် ိုင်ငတွံင်းရိှ ေဒသများကား ကွာဟချက ် ကးီမားမသည် ေပလွငြ်ခင်းမရှိဘဲ ြဖစ်ေန 

ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်သည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် အရယ်ေရာက်သူ စာတတ ်

ေြမာက်မန်း (၆၅ ရာခုိင်န်း) ှင့် အတွကအ်ချက်စွမ်းရည ်(၇၄ ရာခုိင်န်း) အနိမ့်ဆုံး ြဖစ်ပါ သည်။ 

ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ အမျ ိးသမီးများထဲတွင် ၅၇ ရာခိုင်န်းကသာ စာေရးစာဖတ်တတ်ပီး 

အတွက်အချက်တတ်သမှူာ ၆၈ ရာခိုင်န်းသာ ရှိပါသည်။ သိုေသာ် ရှမ်းြပည်နယ်သည် အချန်ိ 

ကာလတစ်ခုအတွငး် တိုးတကမ်န်း အြမင့်မားဆုံး ြဖစ်ပါသည် (CSO et al., 2018)။ ထုိြပင် 

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကးီတစ်ခုအတွင်းရိှ မိနယ်များကားတွင်လည်း သိသာထင်ရှားသည့် 

ကွာဟချက်များ ရှိပါသည်။ ဇယား-၄ တွင် မိနယ်အဆင့်ရိှ အမျ ိးသားများှင့ ် အမျ ိးသမီးများ၏ 

အရယ်ေရာကသ်ူစာတတေ်ြမာကမ်န်းများှင့် ေကျးလက်ှင့် မိြပေဒသများရှ ိ စာတတ်ေြမာက် 

မဆိုင်ရာ ကျားမေရးရာညီမမအွန်းကနိ်း (GPI) ရမှတ်များကို ေဖာ်ြပထားပါသည။်32  

ဇယား (၄) - မိြပ/ေကျးလကေ်နထိုင်မှင့် ကျား-မ အလိုက ်အရယ်ေရာက်သူ စာတတ်ေြမာကမ် 
န်း (အသက် ၁၅ ှစ်အထက ်လူဦးေရ၏ ရာခုိင်န်းြဖင့်)  

  ရှမ်း 
ေတာင ်
ကီး ဟိုပုံး 

က 
ေလာ ေညာင်ေရ ဖယ်ခုံ 

ပငး် 
တယ 

ပင ်
ေလာင်း ရာင ံ

မိြပ ကျား ၈၉.၄ ၉၇.၂ ၉၅.၅ ၉၇.၈ ၉၈.၇ ၉၄.၃ ၉၉.၅ ၉၈.၅ ၉၇.၉ 

                                                           
32 စာတတ်ေြမာက်မဆုိင်ရာ GPI အန်းကိန်းသည် အရယ်ေရာက်သူအမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိးသားများ၏ 
စာတတ်ေြမာက် မန်း အချ ိး ြဖစ်ပါသည်။ GPI ရမှတ် (၁) ရလင် ကျားမေရးရာညီမမ အြပည့်အဝရိှပီး GPI ပိုနည်းေလ 
အရယ်ေရာက်သူ စာတတ်ေြမာက်မန်းတငွ် ကျား-မကွာဟချက် ပိုများေလ ြဖစ်ပါသည်။  
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မ ၈၁.၆ ၉၁.၀ ၈၀.၇ ၉၁.၂ ၉၅.၅ ၈၆.၈ ၉၇.၅ ၉၀.၅ ၉၄.၂ 
ကျားမေရးရာ 
ညမီမ 
အန်းကိန်း ၀.၉၁ ၀.၉၄ ၀.၈၄ ၀.၉၃ ၀.၉၇ ၀.၉၂ ၀.၉၈ ၀.၉၂ ၀.၉၆ 

ေကျး 
လက ်

ကျား ၆၄.၄ ၈၉.၇ ၈၁.၅ ၉၁.၈ ၉၄.၀ ၈၅.၉ ၉၆.၁ ၉၀.၃ ၉၅.၆ 

မ ၅၁.၈ ၇၄.၄ ၆၁.၆ ၇၅.၁ ၈၃.၈ ၇၁.၈ ၈၉.၅ ၇၂.၁ ၉၀.၆ 
ကျားမေရးရာ 
ညမီမ 
အန်းကိန်း ၀.၈၀ ၀.၈၃ ၀.၇၆ ၀.၈၂ ၀.၈၉ ၀.၈၄ ၀.၉၃ ၀.၈၀ ၀.၉၅ 

ရည်န်းချက် - ၂၀၁၄ ြမန်မာိုင်ငလံူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းကို အေြခခံ၍ UNCTAD မ ှတွက်ချက်ထားမများ၊ 

 

ဟိုပုံးမှလွဲ၍ မိနယ်များအားလုံးရိှ ကေလးများှင့် လူငယ်များ (အသက် ၅-၂၉ ှစ်) ကား ေကျာငး် 

သိုမဟုတ် ေကာလိပ် မတကခ်ဲ့ဖူးေသာ လူဦးေရအချ ိးအစားသည် များစွာ မကာွြခား လှပါ (figure 5)။ 

စိတ်ဝငစ်ားဖွယေ်ကာငး်သည်မှာ ပင်းတယှင့် ရာငတွံင် ေကျာင်းမေနဖူးေသာ 

ေယာကျ်ားေလးရာခိုင်န်းသည် မိန်းကေလးရာခိုင်န်းထက် ပိုများပါသည်။ ထုိမိနယ်ှစ ်

မိနယ်တွင် မိြပှင့် ေကျးလက်ေဒသှစ်ခုစလုံးရိှ အရယ်ေရာက်သမူျား၏ စာတတ်ေြမာက်မ 

န်းမှာ အြမင့်မားဆုံး ြဖစ်ပါသည။် ခငံုံသုံးသပ်မည်ဆိုလင ် ေကျာင်းေနသည့်အသက်အရယ် တွင ်

ပညာေရးစနစ်၏ ြပငပ်သို လံုးလုံးလျားလျား ေရာက်ရှိေနေသာ လူငယ်မျ ိးဆက်သစ်များ၏ ကိစသည် 

စိုးရိမ်ပူပန်ဖွယ်ေကာင်းပီး အနာဂတ်လုပသ်ားအငအ်ားစု၏ ပညာတတ်ေြမာကမ်ကို 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်ဤကစိကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေပးဖို လိုအပ်ပါသည။်  
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ပု ံ (၆) - ေကျာင်း/ေကာလိပ ် မေနဖူး/မတကဖူ်းေသာ လူဦးေရ (အသက ် ၅ှစ်-၂၉ှစ်) အချ ိးအစား 
(ရာခုိင်န်း)  

 

ရည်န်းချက် - ၂၀၁၄ ြမန်မာိုင်ငံလူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းကို အေြခခံ၍ UNCTAD မှ တွက်ချက်ထားမများ၊ 

ပညာေရးတွင် ကျား-မကာွဟချက်ရှိရြခငး်၏ အေကာင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ အရယ်မေရာက် မ ီ

အိမ်ေထာင်ကျြခငး် ြဖစ်ပါသည။် အေကာင်းမာှ အိမ်ေထာင်ကျြခင်း၊ ကေလးမီးဖွားြခင်းှင့် 

မိဘြဖစ်ြခင်းများသည် အမျ ိးသမီးများ၏ ပညာေရးှင့် သကေ်မွးမအလုပအ်ကိုင် ေရးချယ်မ တိုတွင် 

အကန်အသတ ် ြဖစ်ေစေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ အမှန်စငစ်စ် ၂၀၁၄ လူဦးေရသန်းေခါင် စာရင်းအရ 

ဆယ်ေကျာ်သက် မီးဖာွးမအေရအတွကသ်ည် ရှမ်းြပည်နယ်တွင် အြမင့်မားဆုံး (အမျ ိးသမီး ၁,၀၀ 

လင ် ၅၉ ဦး) ြဖစ်ပါသည်။ ထိုမသာမက ြမန်မာိုင်ငတံစ်ဝှမ်းရှိ ဆယ်ေကျာ် သကအ်ရယ်တွင် 

ပထမဆုံးကေလးကို ေမွးဖွားခဲ့သည့် မိခငမ်ျား၏ သုံးဆယ်ရာခုိင်န်းသည် ပညာမတတ်ကပါ (CSO, 

2017)။ 

ကုလသမဂလူဦးေရရန်ပုံေငအွဖွဲ၏ ြမန်မာိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် (UNFPA Myanmar, 2017) ှင့ ်

အြခားအသငး်အဖွဲများက မိန်းကေလးများအား ၎ငး်တို၏ အတတ်ပညာပိုငး်ဆိုငရ်ာ အလုပ် 

အကိုငမ်ျား လုပ်ကိုငလ်ိုသည့် စိတ်ဆများကို အားေပးပ့ံပိုးိုငရ်န်အတွက် ေကျာင်းများှင့် 
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ရပ်ရာလူထုပညာေပးအစီအစဉ်များတွင် ကျားမေရးရာှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (gender and sex) 

ပညာေပးမများကို တိုးြမင့်ြပလုပ်ေပးရန် အာဏာပိုင်များကို တိုက်တွန်းထားပါသည်။  

အမျ ိးသမီးများေရာ၊ အမျ ိးသားများကိုပါ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးကို သငယ်ူတတ်ေြမာက်ြခင်း မရှ ိ

ေအာင်ဟန်တားထားေသာ အေကာင်းအချက်များ ရှိေနပါသည။် အဆငး်ရဲဆုံးအိမ်ေထာငစ်ုများ မ ှ

ကေလးများသည် စီးပွားေရးအရ တစ်ပန်းသာသည့် အိမ်ေထာငစ်ုများမှ ကေလးများှင့်ယှဉ် လင ်

မူလတန်းေကျာင်းှင့် အလယ်တန်းေကျာင်းများသို အချနိ်ေနာကက်ျမှ တကေ်ရာက်ကပါ သည်။ 

ေကျးလက်ေဒသများတွင် မကာခဏဆိုသလို အနီးဆုံးေကျာင်းများသည်ပင် အနည်းဆုံး ၈ 

ကီလိုမီတာခန ် ေဝးကွာပီး ပညာေရးအဆင့ ် ြမင့်မားလာသည်ှင့်အမ ေကျာင်းများသို သွား 

ေရာက်ရသည့် ခရီးမှာလည်း ပို၍ ေဝးကာွလာပါသည်။ လုံ ခံေရးသည်လည်း ေနာကထ်ပ် 

ြပဿနာတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ဆရာ/ဆရာမ ရှားပါးြခင်း ြပဿနာ 

လည်းရှိသြဖင့် ဆရာ/ဆရာမများအတွက် စွမ်းရည်ြမင့်တင်မများ အလွန်ပင် လိုအပ်ေနပါ သည်။ 

ဆရာ/ဆရာမများ၏ လစာသည် ေနထိုငမ်စရိတ်များကို ကာမိေလာက်ေအာင ် လုံေလာက်မ 

မရှိြခင်းကလည်း ထိုြပဿနာကို ပို၍ ဆိုးေစပါသည။် ထုိအြပင် ေကျာင်းသား/သူ အများအြပားသည် 

ရှမ်း၊ ဓုှင့် ပအိုဝ်းအပါအဝင ် ေဒသခံဘာသာစကားများသာ ေြပာတတ်ပီး ြမန်မာစကား 

မတတ်ကေသာလ်ည်း ေကျာင်းများတွင် ြမန်မာဘာသာစကားြဖင့်သာ အများဆံုး 

သင်ကားေပးေနြခင်း ြဖစ်ပါသည ်(SDC, 2018)။ 

တကသုိလ်ပညာေရးှင့် ပတ်သက်၍လည်း ြပဿနာအချ ိရှိပါသည။် ဥပမာ သင်ိုးန်းတမ်း 

များှင့် သင်ကားမများသည ်လုပ်သားေဈးကွက်၏ လိုအပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မ မရိှြခင်း 

ြဖစ်ပါသည် (World Bank, 2019)။ ထိုမသာမက ပညာပိုတတ်ေသာ ဝန်ထမ်းများသည် 

အြခားဝန်ထမ်းများထက် သသိိသာသာ ပိုမုိချမ်းသာကယ်ဝြခင်း မရှိသည့်အတွက် ပညာ 

ဆက်လက်သင်ယူလိစုိတ် သိုမဟုတ် ကမ်းကျင်မများ ရရှိေအာင ် သငယ်ူဆည်းပူးရာတွင် ရင်းီှး 

ြမပ်ှံလိုစိတ် ြဖစ်ေပလာေအာင ်ဆဲွေဆာင်အားေပးိုငြ်ခင်း မရှိပါ။    

၄.၄.၂။ သက်ေမွးမပညာသင်တန်းများ 
လူမေရးှင့် စီးပွားေရး နယ်ပယ်တွင် အသုံးဝင်မည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ ရရှိေရး အတွက် 

ေကျာင်းသင်ပညာေရးသည ် အေရးကီးသလို သကေ်မွးမပညာသငတ်န်းအစီအစဉ်များ သည ်

လုပ်သားများ၊ ထုတ်လုပ်သမူျားှင့် စွန ်ဦးတထီွင်သူများ၏ လိုအပခ်ျက်များှင့် ကိုက်ညီ ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်လင် ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် တိုက်ိုက်ပံ့ပိုးေပးိုငပ်ါ သည်။ ၂၀၁၈ 

ေမလအထိ ရှမ်းြပည်နယ်တင်ွ အစိုးရ သကေ်မွးမပညာှင့် နည်းပညာသငတ်န်း ေကျာင်း ၁၇ ခု 

ရှိပါသည။် သကေ်မွးမှင့် နည်းပညာသင်တန်းများသည် တန်ဖိုးရှိသည်ဟု ြမင် ကသြဖင့် 

ကုန်ကျစရိတ်ှင့် ဝင်ခွင့်ရရန် ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ြမင့်မား ေသာ်လည်း 

ထိုသငတ်န်းေကျာင်းများကို တက်ေရာက်လိုမ ြမင့်မားပါသည်။ သိုေသာ် လက်ရိှ 

သငတ်န်းေကျာင်းများသည ် လိုလားေတာင်းဆိုမများ၏ ၂၀ ရာခိုင်န်းကုိသာ ြဖည့်ဆည်းေပးုိင် 

ပါသည ်(SDC, 2018)။  
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သငတ်န်းတကေ်ရာက်သူများ၏ ေမာ်လင့်ချကမ်ျားှင့် သင်တန်းအစီအစဉ်များကား ကိုကညီ်မ 

မရှိြခင်းများလည်း မကာခဏ ြဖစ်ေပေလ့ရှိပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းတွင် ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ေသာ ေတာင်သစူစ်တမ်းတစ်ခုအရ (SDC, 2018) ေြဖဆိုသူများ၏ ၈၂ ရာခိုင်န်းသည် စိုက်ပျ ိး 

ေရးသငတ်န်းအစီအစဉ်များကိုသာ အသုံးဝင်သည်ဟ ု ယူဆပီး ၈၄ ရာခိုင်န်းက အြခားေသာ 

သကေ်မွးမပညာသငတ်န်းများအားလုံးသည် ၎ငး်တို၏ သကေ်မွးမလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက် ရန် 

အေထာက်အကူြပိုင်မည်မဟုတ်ဟု ယူဆကပါသည။် သငတ်န်းများကို စိတ်ေကျနပမ် မရှ ိ

သူများထဲတွင် အမျ ိးသမးီများအချ ိးအစား (၈၉ ရာခိုင်န်း) သည် အနည်းငယ်ပို၍ ြမင့်မား ပါသည်။  

အဆုိပါအစီအစဉ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိကြပဿနာများအြဖစ် သင်တန်းအစီအစဉ်များ၏ 

အချန်ိကာလတိုေတာငး်မ၊ ေနာကဆ်က်တွဲ ဆက်လကပ့ံ်ပိုးမမရိှဘဲ တစ်ကိမ်တစ်ခါသာ ဖွင့်လှစ် 

ေပးမတိုကို ေဖာ်ြပေြပာဆိုကပါသည်။ သင်တန်းတွင် သင်ကားသည့် အေကာင်းအရာများကို 

ဦးတည်အုပ်စ၏ု စိတ်ဝင်စားမများ သိုမဟုတ် လိုအပ်ချကမ်ျားှင့် ကက်ွတိကိုကညီ်ေအာင် လုပ် 

ေဆာင်ထားမ အားနည်းြခင်းကလည်း ကီးမားသည့ ် ေနာကထ်ပ်ြပဿနာတစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် 

အမှန်စင်စစ် ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည့်သူများ၏ ၉၆ ရာခိုင်န်းက ပို၍ စနစ်ကျပီး ဖွံဖိးတိုးတက် 

ေရးကို ေဇာင်းေပးေသာ သင်တန်းများ လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားပါသည။် သငတ်န်းအများစု တွင် 

ြမန်မာဘာသာစကားှင့် ရံဖန်ရံခါ အဂလိပ်ဘာသာစကားကို အသုံးြပကပီး ထိုေဒသ တွင် 

ြမန်မာဘာသာစကား ှင့်/သိုမဟုတ် အဂလိပ်ဘာသာစကားတိုကို ကမ်းကျင်စွာ တတ ် ေြမာက်မ 

နည်းပါးသြဖင့် သငတ်န်းများတွင် အသုံးြပသည့် ဘာသာစကားကိုလည်း အခက ် အခဲတစ်ခုအြဖစ ်

ေဖာြ်ပကပါသည်။ သင်တန်းများသည် လူငယ်များ (၂၈ ှစ်ှင့ ် ေအာက)် အတွက်ကိုသာ 

အဓိကဦးတည်ြခငး်ေကာင့် အသက်အရယ်ပိုကီးေသာသမူျားကို ေဘးဖယ်ထား သကဲ့သုိ 

ြဖစ်ေနသည့်ကစိကိုလည်း ထုတ်ေဖာေ်ြပာဆိမုများ ရိှပါသည်။  

သငတ်န်းအစီအစဉ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေထာက်ြပေြပာဆိုမများအြပင် ေြဖဆိုသမူျားက ၎ငး်တို၏ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ သိုမဟုတ် လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို စတငရ်န် သိုမဟုတ် တိုးချဲရန် 

လိုအပ်ေသာ အရငး်အြမစ်များ လက်လှမ်းမရီရှိေအာင ် ကူညပ့ံီပိုးေပးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ မရိှ 

သည့်ကိစကိုလည်း ေြပာဆုိကပါသည်။ ေြမပိုင်ဆိုင်သူများအပါအဝင် ေတာင်သူများသည် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန ်ခွဲမှင့် အရင်းအြမစ်များအား ထိေရာကအ်ကျ ိးရှိစွာ အသုံးချမ 

သငတ်န်းများ မရရိှကပါ။ ရာင၊ံ ပငး်တယှင့် ကေလာတင်ွ အေရအတွက ် များြပားလာသည့် 

ေအာ်ဂဲနစ်လယ်ယာစုိက်ပျ ိးြခင်းကို အားေပးေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် လူမအကျ ိးြပ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွကပ်င်လင် ထုိကဲ့သိုေသာ သငတ်န်းများ မရရိှကပါ (SDC, 2018)။  

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတွငလ်ည်း (အထူးသြဖင့် လုပ်သားအင်အားှင့်စပ်လျဉ်း၍) အလားတူ 

ေတွရှိချက်များ ထွက်ေပလာပါသည်။ ိုင်ငတံကာကနု်သွယ်မဗဟိုဌာန (ITC) မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

အေစာပိုငး်တွင် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းက စစ်တမး်တွင် ပါဝငေ်ြဖဆိုခဲ့က သည့ ်

ကုမဏီများ၏ ၆၀ ရာခိုင်န်းခန ်က  ၎ငး်တိုသည် ကမ်းကျင်လုပ်သားများ ရရိှိုင်မ 

အကန်အသတ်ရှိပီး ရရိှိုင်သည့် ကမ်းကျင်မများှင့ ် ၎င်းတို လိုအပ်သည့် ကမ်းကျင်မများသည် 



78 

ကိုကညီ်မမရှိဟု ဆိုပါသည ် (ITC, 2020)။33 ဤေဒသတွင် သင်တန်းအစီအစဉ်အသစ်များကို 

ေရးဆွဲေသာအခါ အဆိုပါကစိရပ်များကုိ ထည့်သွငး်စဉ်းစားရမည်ြဖစ်သည် (ေလးေထာင့် ကွက်-၄ ကုိ 

ကည့်ပါရန)်။  

ေလးေထာင့်ကွက ်(၄) - အငး်ေလးကန်ေဒသရိှ အမျ ိးသမီးများှင့် လူငယ်များအတွက် ခရးီသာွးလုပ်ငန်း 
ဆုိင်ရာ သငတ်န်းများ  

အင်းေလးကန်ေဒသတွင်းတွင် အားနည်းချ ိတဲ့ေသာ အမျ ိးသမီးများှင့်လူငယ်များ တက ်
ေရာက်ိုငသ်ည့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မများ ပျ ိးေထာင်ေပးေသာ 
သငတ်န်းအစီအစဉ်အချ ိ ရိှပါသည်။ အမျ ိးသမီးများှင့် လူငယ်များ စီးပွားေရးအရ အမှ ီ
အခိုကင်းစွာ ရပ်တည်ိုင်ေရး လုပ်ေဆာင်ေပးေသာ အစိုးရမဟုတ်ေသာ ေနာ်ေဝအဖွဲအစည်း တစ်ခ ု
ြဖစ်သည့် Partnership for Change သည ် ေညာင်ေရရိှ သကေ်မွးမပညာသင်တန်း ေကျာင်းတွင် 
ဧည့်ဝန်ေဆာင်မှင့် ဝန်ေဆာငမ်ဆိုင်ရာ ကအတွက် ကိုးလကာ သင်တန်း အစီအစဉ်များကုိ 
ကျငး်ပေပးခဲ့ဖူးပါသည်။ ပျ ိးေထာင်ေပးသည့် ကမ်းကျင်မများသည် ခရီး သွားလုပ်ငန်း၏ 
လိုအပ်ချကမ်ျားှင့် ကိုက်ညီပီး အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအသင်း၏ စံန်း များှင့်အညီ 
ြဖစ်ေစရန ် အဆုိပါသင်တန်းအစီအစဉ်များတွင် ပိုချေပးသည့် အေကာင်းအရာ များကို 
ဒီဇိုငး်ဆွဲရာတွင် ခရီးသွားလုပင်န်းကှင့် ပူးေပါင်း၍ ေရးဆွဲခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ သင်တန်းများကို 
ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရး ဝန်ကီးဌာနှင့် ပူးေပါငး်၍ ကျငး်ပခဲ့ပီး  Luxembourg 
cooperation agency (LuxDev) က ပူးတွဲ၍ ရန်ပုံေငပ့ံွပိုးပါသည်။ ထိုသင်တန်း အစီအစဉ်များကို 
၂၀၂၀ ေမလမှစ၍ ဆက်လကက်ျင်းပြခင်း မရှိေတာပ့ါ။  
ရည်န်းချက် - Partnership for Change (https://pfchange.org/myanmar/?lang=en) 
 

၄.၅။ လံု ခံေရးဆုိင်ရာ ကိစ 
ကျားမအေြခြပအကမ်းဖက်မ၊ အိမ်တွင်းအကမ်းဖက်မှင့် ထိပါးေှာင့်ယှကမ်တိုသည် အမျ ိး 

သမးီများ၏ လူမေရးှင့ ် စီးပွားေရးကများတွင ် တန်းတူညမီ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငမ်ကို 

ဟန ်တားထားေသာ အေကာင်းတရားများ ြဖစ်ပါသည။် ထိုအေကာင်းတရားများသည် အမျ ိး 

သမးီများ၏ ခရီးသွားလာခွင့်၊ လုပ်ခလစာရေသာ အလုပ်များတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ ပညာေရး ှင့ ်

သငတ်န်းများ လက်လှမ်းမီသင်ယူိုငခ်ွင့်ှင့် အိမ်ေထာငစ်ုများအတွင်း ဝင်ေငမွေဝသုံးစွဲိုင် 

မတိုအေပ ထိခိုက်ေစပါသည်။ ြမန်မာိုငငံ်ရှိ အမျ ိးသမီးများသည် ၎ငး်တို၏ ဘဝတစ်ေလာက် တွင် 

ေနအိမ်ှင့် အများြပည်သူဆိုင်ရာ အဝန်းအဝိုင်းတွင် စိတခ်ံစားချကပ်ိုင်းဆိုင်ရာ၊ စီးပာွးေရး ဆိုင်ရာ၊ 

ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ၊ လိင်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အကမ်းဖက်မများှင့် အရငး်ှီးဆုံးအေဖာ်၏ အကမ်း ဖက်မများကုိ 

ေတွ ကံခံစားကရပါသည။် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးစု အမျ ိးသမီးများှင့် မိန်းကေလး များသည် 

                                                           
33 စစ်တမ်းသည် ကက၊ ကေလာ၊ ေညာင်ေရှင့် ရာငံတိုတွင် အေြခစိုက်ေသာ ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မကုမဏီ ၄၀ အတွက် 
အလုပ်အကိုင်၊ ေရာင်းအား၊ ေဈးကွက်ပါဝင်ေဆာင်ရက်မ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဝန်းကျင်ှင့် ယှဉ်ပိင်ိုငမ် စွမ်းအားဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်များကို စုေဆာငး်ခဲ့ပါသည်။ ထိုေဒသတစ်ခုစီမှ နမူနာအုပ်စု၏ ၂၅ ရာခိုင်န်းစီကိ ု ေကာက်ယူခဲ့ြခငး် 
ြဖစ်သည်။  
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လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် ကျားမအေြခြပအကမ်းဖက်မတိုှင့် စပ်လျဉ်းေသာ စိန်ေခမများ ကို 

အမျ ိးသမီများှင့် မိန်းကေလးများအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအြဖစ် 

လည်းေကာငး် အလာှစ်လာတွင် ရငဆ်ိုင်ကရပါသည်။  

ေလ့လာမတစ်ခုတွင် ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ေသာ အမျ ိးသမးီများအားလုံးသည် အနည်းဆံုး အကမး် 

ဖကမ်ပုံစံတစ်မျ ိးကို ေတွ ကခံံစားဖူးကပီး အားလုံးနီးပါးသည် အရင်းှီးဆံုးအေဖာ်၏ ုပပုိ်င်း 

ဆိုင်ရာ အကမ်းဖကမ်ပုံစံ အနည်းဆုံးတစ်မျ ိးကို ေတွ ကံဖူးကပါသည် (Gender Equality 

Network, 2014)။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုှစ်အတွက ် စစ်တမ်းအချက်အလက်များအရ ရှမ်းြပည်နယ ် တွင် 

အမျ ိးသမီးများ၏ ၂၀ ရာခိုင်န်းေကျာသ်ည် အသက ် ၁၅ ှစ်ေနာကပုိ်င်းတွင် ုပ်ပိုင်း ဆိုငရ်ာ 

အကမး်ဖက်မကို ေတွ ကံဖူးပးီ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖကမ်ကို ဘဝတွင် အနည်းဆုံး တစ်ကမ်ိ 

ေတွ ကံဖူးသူ ၃.၅ ရာခိုင်န်းှင့် လွန်ခဲ့ေသာ ၁၂ လတွင် ေတွ ကခံဲ့သူ ၂.၃ ရာခိုင်န်း ရှိပါသည် (Non 

et al., 2018)။ စစ်တမ်းတွင် မတ်ှတမ်းတင်ိုင်ခဲ့သည့် စာရင်းအင်းများထက ် လက်ေတွတွင် 

အမှန်တကယ်ေတွ ကရံမများသည် ပိုများုိင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငတွံင် အမျ ိး သမီးများအေပ 

အကမး်ဖက်မများ ြဖစ်ပွားမန်းြမင့်မားပီး ထိုြပဿနာ၏ ြပငး်ထန်မှင့် လက ်

သင့်ခံိုင်ဖွယ်မရိှမတိုကို လစ်လထားေသာ လူမေရးစံများေကာင့် ကိတ်မှိတ်သည်းခံကရပုံ 

ေပေကာင်း ဤအချက်က   န်ြပေနပါသည။်  

လူများ၏ သာွးလာမကို ကန ်သတ်သည့် ေလာ့ေဒါင်းချထားမများေကာင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ကာလအတွငး် အမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးများအား အိမ်တွငး်အကမ်းဖက်မများ တိုးပွားလာပါ 

သည။် ဝင်ေငေွလျာ့နညး်လာြခငး်ှင့် စားနပရ်ိကာဖူလုံမ နည်းပါးလာြခင်းတိုက အိမ်ေထာင်စု 

များအတွင်း တငး်မာမများ တိုးပွားလာပးီ အကမ်းဖကမ်များကို ြဖစ်ေပေစပါသည်။ ဤအချက် ကုိ 

ိုင်ငတွံင်းရိှ ကျားမအေြခြပအကမ်းဖက်မ (GBV) အေရးေပဖနု်းလိုင်း (hotline) သို ဆက ်

သွယ်တိုင်ကားလာေသာ အိမ်တွင်းအကမ်းဖက်မအေရအတွက် တိုးလာြခငး်က ေပလွငထ်င် 

ရှားေစပါသည် (Aung, 2020)။   

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိုမဟုတ် ကျားမအေြခြပအကမ်းဖက်မတိုကို ကံေတွခဲ့ရေသာ အမျ ိးသမီး 

များသည် တရားမတမ ရရှိေရးတွင ် အဓိကြပဿနာှစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ကရပါသည်။ ပထမတစ်ခ ု မှာ 

ြမန်မာိုင်ငမှံ ဥပေဒများတွင် လိငပုိ်င်းဆုိင်ရာှင့်ကျားမအေြခြပအကမ်းဖက်မကုိ အဓိပါယ ်

ဖွင့်ဆိုထားြခင်း မရှိပါ။ အမျ ိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မ တားဆီးကာကွယ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ 

ဥပေဒကိုလည်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖဝါရီလအထိ အတည်ြပြပာန်းိုငြ်ခင်း မရှိေသးပါ။ 

ဒုတယိအေနြဖင့် အကမ်းဖကခ်ံရသူအမျ ိးသမးီအများအြပားတွင် တရားမတမကို လကလ်ှမ်း 

မီရရှိိုငရ်န် လုိအပ်သည့် ပညာေရး ှင့်/သိုမဟတ်ု ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ မရိှကပါ။ 

ထိုမသာမက ၎င်းတုိသည် အများအားြဖင့် ဥပေဒအရ လိုက်ပါေဆာငရ်က်ေပးမများ မရရိှိုင်သည့် 

ေဝးလံေခါင်ဖျားေဒသများတွင် ေနထိုင်ကသူများ ြဖစ်ပါသည ်(Human Rights Council, 2019)။ 
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၅။ ကအလိုက ် ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်း - စုိက်ပျ ိးေရးှင့ ်

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကများ   

၅.၁။ ြမန်မာိုင်င ံစိုကပ်ျ ိးေရး ဖွံဖိးတုိးတက်မ မဟာဗျဟာ  
စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့ ် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး (၂၀၁၈) အဆိုအရ ြမန်မာိုင်ငရံှိ စိုကပ်ျ ိးေရး 

က၏ လကဏာရပ်များမှာ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား နိမ့ပ်ါးြခင်း၊ တန်းတူညီမမရှိြခင်း၊ ဆက ်

သွယ်ချတ်ိဆက်မအားနည်းမှင့် ိုင်ငြံခားဝယ်လိုအား မတည်ငိမမ်တိုေကာင့် ေဈးန်းအတက် 

အကျေြပာင်းလဲမ ြမန်ဆန်ြခင်းတို ြဖစပ်ါသည်။ ဆယ်စုှစ်ှင့်ချ၍ီ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ 

အတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ နည်းပါးခဲ့ြခင်း၊ သုေတသနြပ ေလ့လာမများ အားနည်းြခင်း၊ တိုးချဲ 

ပညာေပးဝန်ေဆာငမ်ှင့် ေငွေကးပံ့ပုိးမဝန်ေဆာင်မများ အားနည်းြခငး်တိုေကာင့် စိုက်ပျ ိးေရး 

ကသည် တိုးတက်မေှးေကွးလျက်ရှိပါသည်။    

ြမန်မာိုင်င၏ံ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ - ၂၀၂၂/၂၀၂၃ စိုက်ပျ ိးေရး ဖွံဖိးတိုးတကမ်မဟာဗျဟာှင့် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမအစီအစဉ်သည် ိုငငံ်၏ စားနပ်ရိကာဖူလုံမှင့် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတကမ်ကို အေထာက ်

အကူြပရနအ်တွက် စိုကပ်ျ ိးေမွးြမထုတ်လုပ်မ တိုးချဲေရး၊ ေတာင်သူများ ဝငေ်ငွတိုးပွားေရးှင့်   

ေတာငသူ်များ ိုငငံ်တကာေဈးကက်ွများကို ပိုမိုလက်လှမး်မီေရးတိုကို ရည်ရယ်ပါသည်။ (Ministry 

of Agriculture, Livestock and Irrigation, 2018)။ ထုိမဟာဗျဟာတွင် “စိုက်ပျ ိးေရး ကရှ ိ

ကျားမတန်းတူညီမ မရိှမှင့် အမျ ိသမီးများ၏ အခွင့်အေရးများ မလုံေလာကမ်” အား 

စိုက်ပျ ိးေရးစနစ်၏ အားနည်းချကတ်စ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ထားပီး အမျ ိးသမီးများ၏ ဘဝ 

တိုးတကေ်ရးှင့် ၎င်းတို၏ စိုကပ်ျ ိးေရးအေြခခံ စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်မများကို ပံ့ပိုးကူညီေပး ေရး 

ပန်းတိုငအ်ချ ိ ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အဆိုပါပန်းတိုငမ်ျားတွင် အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျား ၏ 

သီးြခားလိုအပ်ချကမ်ျားကို ကိုငတွ်ယ်ေြဖရှင်းေပးရန်၊ ၎ငး်တိုအား အေသးစားေချးေငွများ 

လက်လှမ်းမရီရှိေရးှင့် သမဝါယမအသငး်အဖွဲများှင့် ရပ်ရာဖွံဖိးေရး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင ်

ေဆာင်ရက်ိုငေ်ရး ကူညီပံ့ပိုးရန်၊ အမျ ိးသမီးများအတွက ် ဝန်ေဆာင်မများ ေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များှင့် ကိုက်ညေီသာ တိုးချဲပညာေပး ဝန်ေဆာငမ်များ ှင့် 

စွန ်ဦးတထီွင်အစီအစဉ်များ ေဆာင်ရက်ေပးရန်တို ပါဝင်ပါသည်။ ထိုမဟာဗျဟာစီမံကိန်း ၏ 

ရလဒ်များ ေပထွကလ်ာဖိုဆိုလင် အားလံုးပါဝင်ိုငမ်ှင့် အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝငေ်ဆာင် ရက်မ 

ြမင့်မားေရးသည် မရှိမြဖစ် ကိတငရ်ှိထားရမည့် အေြခအေနတစ်ခုအြဖစ ် သတ်မတ်ှ ထားပါသည။် 

ထိုအြပင် စိုကပ်ျ ိးေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ၏ အကျ ိးေကျးဇူးများကုိ အမျ ိးသမးီများ အပါအဝင် 

လူအုပစ်ုအမျ ိိးမျ ိးမှ မေဝခံစားခွင့်ရရှသိင့်ပီး အားလုံးပါဝင်ိုင်ေသာ လုပ်ငန်းစဉ် သည် 

ပစ်ပယ်ခံေတာင်သူများှင့် ေြမယာမဲ့များကို ဆငး်ရဲတွငး်မှ ဆွဲတင်ေပးိုငမ်ည်ြဖစ် ေကာင်း 

အေလးေပးေဖာ်ြပထားပါသည်။  



81 

၅.၂။ အင်းေလးကန်ေဒသရိှ စိုကပ်ျ ိးေရးက - ေရးချယ်ထားေသာ 
တန်ဖုိးကွင်းဆက်များကို ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း  
အင်းေလးကန်ေဒသသည် ေြမဆီဩဇာေကာငး်မွန်ပးီ သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ေပါကယ်ဝ 

ြခငး်ေကာင့် စိုကပ်ျ ိးေရးထုတ်ကနု်များ ေရာင်းဝယ်ရာ အချက်အချာေဒသှင့် ခရီးသွားများကို 

ဆွဲေဆာင်ိုင်သည့် ေဒသတစ်ခ ု ြဖစ်လာပါသည်။ ထိုေဒသတွင် စိုကပ်ျ ိးထုတ်လုပ်ေသာ 

ေကာက်ပဲသးီှံများထဲတွင် လက်ဖက်၊ ချငး်ှင့် ေထာပတသီ်းတိုလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ထိုတန်ဖိုး 

ကွငး်ဆက်များကားှင့် မိနယ်များကား ကနု်ထုတ်စွမ်းအားှင့် အရင်းအြမစ်များ၊ ေဈးကွက် များကို 

လက်လှမ်းမမီတိုတွင် ကာွြခားချကမ်ျား ရှိေသာ်လည်း ကျား-မ အေြခြပ အလုပ်တာဝန် 

ခွဲေဝသတ်မှတ်ပုံမှာမူ အားလုံးအတူတူပင် ြဖစ်ပါသည်။ အမျ ိးသားများသည ် ေြမြပြပင်ြခင်း 

သိုမဟုတ် ထွန်ယကြ်ခင်းတိုှင့်စပ်လျဉ်းေသာ အလုပမ်ျားကုိ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကပီး အမျ ိးသမီးများ မာှမူ 

စိုက်ပျ ိးြခင်း၊ ေပါင်းတ်ြခငး်၊ ေကာကစ်ိုက်ြခငး်၊ ရိတသိ်မ်းြခငး်၊ ေခလှည့်ြခင်း၊ ရိတ်သိမး် 

ပးီေနာက်ပိုငး် လုပ်ငန်းများှင့် ေဈးတွင ်ေရာင်းချြခင်းများကို လုပ်ကိုင်ေလ့ရှိပါသည် (SDC, 2018)။ 

သိုေသာ် UNCTAD ၏ ေတာင်သူစစ်တမ်းအရ တန်ဖိုးကွငး်ဆက်များ၏ အချ ိအစိတ ်အပိုင်းများတွင် 

အမျ ိးသမီးှင့်အမျ ိးသားှစ်ဦးစလုံး ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပီး အမျ ိးသားသးီသန် သိုမဟုတ် 

အမျ ိးသမီးသးီသန ် ေဆာင်ရက်ေသာ လုပ်ငန်းဟူ၍ မရှိပါ။ အပိုငး် ၃.၃.၂ တွင် တင်ြပ ခဲ့သည့်အတိုငး် 

အမျ ိးသမီးများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပကုိ်င်ရေသာ အလုပ်များ အြပင ်

အိမ်မကိစတာဝန်များှင့် ြပစုေစာင့်ေရှာကရ်သည့် အလုပ်များကို အားလုံးမဟုတ်လင် ပင် 

အများစုကို တာဝန်ယူကရသြဖင့် အလုပ်ဝန်ကို ှစ်ဆတိုး၍ ထမ်းရက်ရပါသည်။   

စိုက်ပျ ိေရးက ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးအတွက ် အဓိကအတားအဆီးများထဲမှ တစ်ခုသည် 

အင်းေလးကန်ေဒသရှိ ေတာင်သူအများအြပားမှ ၎ငး်တို၏ လုပင်န်းအေပ ြမငပံု်ှင့် ဆက်စပ ်

ေနဟန်တပူါသည်။ ေရးချယ်ထားေသာ မိနယ်များတွင် UNCTAD ၏ ကွငး်ဆင်းေလ့လာမ များအရ 

အမျ ိးသားှင့် အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ၏ ၉၅ ရာခိုင်န်းသည် ၎င်းတို၏ လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအြဖစ် ြမင်ြခငး် မရှိကဘဲ ၎ငး်တို၏ မိသားစုလိုအပ်ချက်များ ကုိ 

ြဖည့်ဆည်းရန်အတွက် ရာစုှစ်ေပါင်းများစွာ လုပ်ကိုငလ်ာခဲ့သည့် ထုံးတမ်းစဉ်လာ လုပ် 

ေဆာင်မတစ်ခုအြဖစ်သာ ြမင်ကပါသည။် ထုိကဲ့သိုေသာ စိတ်သေဘာထားခံယူချကေ်ကာင့် 

ေတာငသူ်အများစုတွင် ကနု်ထုတ်စွမ်းအား ြမင့်တင်ေရးအတွက် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ြပိုင်သည့် 

အစီအစဉ်များ မရိှကသလိ ု ၎ငး်တို၏ ထုတ်လုပ်မအရည်အေသးွကို မည်သုိ တိုးတက်ေကာင်း 

မွန်ေအာင် လုပေ်ဆာင်ရမည်ဆိုသညကုိ်လည်း ရှင်းရှင်းလငး်လင်းမသိကပါ။ ေတာင်သူများ 

ရင်ဆိုင် ကံေတွရသည် ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ အခက်အခဲအများအြပားှင့်အတ ူ ထိုသေဘာထား 

ခံယူချက်ေကာင့် ကုန်သည်များ၊ ြပြပင်စီမံထုတ်လုပ်သူများှင့် ေနာက်ဆုံးစားသုံးသူများ အလိုရှိ 

ေသာ အရည်အေသးွဆိုင်ရာှင့် အေရအတွကဆ်ိုင်ရာ စံန်းများကုိ ြပည့်မီေအာင ် ေဆာင်ရက် 

ေပးုိင်ြခငး် မရိှကပါ။ အပိုငး် ၄.၄.၂ တင်ွ ေဆွးေွးခဲ့သည့်အတိုငး် ေတာငသူ်များ၏ သီးြခား 

လိုအပ်ချကမ်ျားကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် ဦးတည်သည့် သင်တန်းအစီအစဉ်များအား တကေ်ရာက် ိုငမ် 

အကန်အသတ်ရှိြခင်းကလည်း ထိုက၏ ဖွံဖိးတိုးတကမ်ကို အဟန်အတားြဖစ်ေစပါ သည။် 
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စိုက်ပျ ိးေရးကရိိယာတန်ဆာပလာများ လက်လှမ်းမီမ နည်းပါးြခင်း၊ ထွန်စကက့ဲ်သို အေြခခံ 

စက်ပစည်းများကိုပင် အသုံးြပိုင်မမရိှြခင်းကလည်း ထိုအေြခအေနကိ ုပို၍ဆုိးရားေစ ပါသည်။  

UNCTAD ၏ ေတာင်သူစစ်တမ်းအရ အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များသည် အိမ်ေထာငစ်ုအများစုတွင် 

ဒုတယိတန်းေနရာကိုသာ ရရှိထားေသာလ်ည်း အေြခခံစိုကပ်ျ ိးေရးသွင်းအားစုများ ဝယ်ယူြခငး်၊ 

၎ငး်တို၏ ထုတ်ကနု်များအတွက ် ေဈးန်းညိင်းြခငး်၊ စီးပွားေရးဘဏ်များက မဟုတ်သည့် 

အြခားေနရာများမှ ေချးေငွများကို ရယူြခင်းတိုတွင် ကိုယ်ပိုငဆ်ုံးြဖတ်ပိုင်ခွင့် ရှိကပါသည်။34 သိုေသာ် 

ပို၍ အဆင့်ြမင့်ေသာ၊ ေဈးကီးေသာ သင်ွးအားစုများအတွက်ကမူ ၎င်းတို၏ ခငပွ်န်းများ သိုမဟတ်ု 

အြခား အမျ ိးသားမိသားစုဝင်များက ဆုံးြဖတ်ကပါသည်။ အငး်ေလးကန်ေဒသတွင် 

ကန်ထိုကလ်ယ်ယာစနစ်35 ကို ကျယ်ကျယ်ြပန ်ြပန ် ကျင့်သုံးြခင်း မရိှပါ။ UNCTAD ၏ ဝယ်သူ 

စစ်တမ်းတွင် အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျားှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာတွင် ကန်ထိုကလ်ယ်ယာ စနစ်ကို 

ကျင့်သံုးခဲသ့ည်ဟု ေြဖဆုိသူမှာ တစ်ဦးသာ ရိှပါသည်။ ေယဘယုျအားြဖင့် ေတာင်သူများ သည ်

ကန်ထိုကစ်ာချပ်များတွင် လက်မှတ်ထိုးရန် တွန ်ဆုတ်တတ်ကပီး ဝယ်သူများှင့် တ ် ြဖင့်သာ 

ေြပာဆိညုိငး်လိုကပါသည်။ အေကာင်းတစ်ခုမာှ စာတတ်ေြမာက်မအဆင့ ် နိမ့ပ်ါးမ ေကာင့် 

ြဖစ်ပါသည။် အပိငု်း ၃.၄.၁ တွင် တင်ြပခ့ဲပီးြဖစ်သည့်အတိုငး် ရှမ်းြပည်နယ်သည် ိုငငံ် တွင်းတွင် 

စာတတ်ေြမာက်မန်း အနည်းဆုံး ြပည်နယ် ြဖစ်ပါသည။် ထိုအြပင် အေပးအယူ၊ 

အေရာငး်အဝယ်များတွင် စာြဖင့် ေရးသားြခငး်၊ လက်မတ်ှထိုးြခင်းတို ြပလုပ်ရန် မလိုေသာ 

ထုံးတမ်းစဉ်လာ ရိှေသာေကာင့်လည်း ြဖစ်ပါသည။် ဝယ်သူများကလည်း စာချပ်များ လကမှ်တ် 

ထိုးရန် ထက်သန်မ မရှိလှပါ။ အေကာင်းမာှ ၎င်းတိုထံ ပစည်းေပးသင်ွးေနကျလူများကို 

ယုံကည်ေသာေကာင့်သာမက သေဘာတူထားသူက ပစညး်ေပးသွင်းိုင်ြခင်း မရိှလင် အြခား 

သူများထံမှ အလွယ်တက ူပစည်းေြပာငး်လဲဝယ်ယူိုငရ်န်အတွက်လည်း ြဖစ်ပါသည်။ ဝယ်သ ူများှင့် 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများကား သေဘာတညီူမစာချပမ်ျား ချပ်ဆိုေသာအခါ ထိုစာချပ ် များကုိ 

လက်မှတေ်ရးထိုးသူများမှာ အမျ ိးသမီးများ ြဖစ်ကပီး အများအားြဖင့် ေငွလက်ခံရရိှသူ များမှာလည်း 

ထိုအမျ ိးသမီးများ ြဖစ်ပါသည်။  

                                                           
34 UNCTAD ၏ ေတာငသ်ူစစ်တမ်းတွင် ပါဝငေ်ြဖဆိုခဲ့ေသာ အမျ ိးသမီး ၆၀ အနက် ၄၂ ဦးက ၎ငး်တိုသည် ေချးေငွ 
များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုိယ်တိုင် ေဆွးေွးညိင်းသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အမျ ိးသမီးများအားလုံးက ၎ငး်တုိဖာသာ သိုမဟုတ် 
ခင်ပွန်းြဖစ်သူှင့်အတူ ေဆွးေွးညိငး်ခွင့် ရိှသည်ဟုဆုိပါသည်။ နမူနာအုပ်စုအရယ်အစားမှာ ေသးငယ် ြခင်းေကာင့် 
ဤသည်မှာ ဆက်လက်ေလ့လာဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်သည့် ေတွရိှချက်တစ်ခုသာ ြဖစ်ပါသည်။ 
35 FAO (2017) အရ ကန်ထိုက်လယ်ယာစနစ်သည် ဝယ်သူတစ်ဦးှင့် ေတာင်သတူစ်ဦးကား သေဘာတူညီထား 
သည့်အတိုင်း ေဆာင်ရက်သည့် စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မဟု အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုပီး လယ်ယာထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မ ှင့် 
ေဈးကွက်ေဖာ်ေဆာင်မဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ကပါသည်။ ပုံမှန်အားြဖင့် ေတာင်သူ ဘက်မှ 
ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏအတိုင်း ေပးသွငး်ရန် သေဘာတပူါသည်။ ထုတ်ကုန်များ သည် 
ဝယ်သူဘက်မှ သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အေသးွစံန်းများှင့ ် ကိုက်ညီရမည်ြဖစ်ပီး ဝယ်သူ သတမ်ှတ် သည့် 
အချနိ်တွင် ေပးသွငး်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဝယ်သူဘက်မှလည်း ထုတ်ကုန် ဝယ်ယူရန် ကတကိိ ု တည်ရမည်ြဖစ် ပီး 
တစ်ခါတစ်ရံ စိကု်ပျ ိးထုတ်လုပ်မအတွက် အေထာက်အကူြဖစ်မည့ ် အကူအညီများ ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ ဥပမာ 
သွင်းအားစုများ ပံ့ပိုးြခငး်၊ ေြမြပြပငေ်ပးြခင်းှင့် နည်းပညာအ ကံာဏ်များေပးြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ 
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အင်းေလးကန်ေဒသမှ အမျ ိးသမီးေတာင်သူအများစုသည ်၎ငး်တို၏ ထုတ်ကနု်များကို ကနု်သည် များ 

သိုမဟုတ် စိုက်ပျ ိးေရးထုတ်ကနု် ြပြပင်စီမံထုတ်လုပ်သမူျားထံသို ေရာင်းချကပါသည်။ ရှားရှားပါးပါး 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကမှ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသို တိုက်ိုက်ေရာငး်ချြခင်းများ လည်း ရှိပီး 

အများစုသည် NGO သိုမဟုတ် အြခားအဖွဲအစည်း တစ်ခုခုမ ှ ချပ်ဆုိေပးေသာ 

ကန်ထိုကစ်ာချပ်များမှတစ်ဆင့ ်ေရာင်းချြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ပင်းတယရှိ Golden Ground Organic 

Farmers Group သည ် ထိုသို လုပ်ေဆာငေ်ပးေနြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲသည် ဟိုတယ်များ၊ 

စားေသာက်ဆိုင်များှင့် ပွဲလမ်းများတွင် အေကးအေမွးတာဝန်ယူသမူျားကို အထူး 

ြပဝန်ေဆာငေ်ပးေနေသာ ိုင်ငတံကာ လက်ကားကုမဏီတစ်ခုှင့် ၎ငး်၏ အဖွဲဝင်များကုိ 

ချတ်ိဆက်ေပးထားပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက်ိုငရ်န် ကညီူေပးပါသည်။   

UNCTAD မှ ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ေသာ အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များအားလုံးသည် ၎င်းတို၏ ထုတ်ကန်ု 

များကုိ အင်းေလးကန်ေဒသအတွင်းရိှ ၎င်းတုိ၏ မိနယ်များတွငပ်င် ေရာင်းချကပီး ၎င်းတိုထဲမှ ၆၀ 

ရာခိုင်န်းကမူ ရှမး်ြပည်နယ်တွငး်ရှိ အြခားေဈးကက်ွများတွင် သွားေရာကေ်ရာငး်ချပါ သည်။ 

တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုများအားလုံးထဲတွင် ရှမး်ြပည်နယ်ြပင်ပရှိ ေဈးကွကမ်ျားသို တငပုိ် 

ေရာင်းချသူမှာ အနည်းငယ်မသာရှိပါသည်။ ေတွဆုံေမးြမန်းခ့ဲေသာ ေတာငသူ်များထဲတွင် ိုငငံ် 

ြခားေဈးကွက်များသုိ ေရာငး်ချေသာ ေတာင်သူတစ်ဦးမ မရိှပါ။  ေတာင်သမူျား၏ သုံးပုံှစ်ပုံ ေကျာ်က 

ိုင်ငြံခားသို ၎ငး်တို၏ ထုတကု်န်များကို တင်ပိုေရာငး်ချိုင်ြခငး် မရိှေအာင် ဟန ်တား ထားေသာ 

အဓိကအတားအဆီးမှာ ကုန်ထုတ်စွမ်းရည်အကန်အသတ်ရှိြခင်းပင် ြဖစ်ေကာင်း ေြပာပါသည်။ 

အြခားအတားအဆီးများထဲတွင် အသိအမှတ်ြပလက်မတ်ှ မရှိြခင်း၊ ေချးေငွြဖည့် ဆည်းမ 

လုပ်ငန်းစဉ်များ လုံေလာက်မ မရိှြခင်းှင့် ပိုကနု်ြမင့်တင်ေရးအဖွဲအစည်းများမှ လုံေလာကစ်ွာ ပံ့ပိုးမ 

မရှိြခင်းတုိ ပါဝင်ပါသည်။ UNCTAD ၏ အသင်းအဖွဲများ စစ်တမ်းတွင် အမျ ိးသမီး၏ 

စွန ်ဦးတထီွင်ိုင်မစွမ်းရည် နည်းပါးြခင်း၊ အချနိ်နည်းပါးြခင်း၊ မမိိကိုယ်မိမိ ယုံကည်မ မရှိြခငး်ှင့် 

ကျားမေရးရာ ပုံေသကားကျ ယူဆချကမ်ျားသည် အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

ချဲထွင်မအတွက် အကးီမားဆုံးအတားအဆီးများအြဖစ် ေဖာထ်ုတ်ေတွရှိခဲ့ ပါသည်။ 

အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတကလ်ာေစရန်ှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းကှင့် 

ချတ်ိဆက်ိုင်ရန်အတွက် ဝငေ်ရာက်ကူညီေဆာငရ်က်ေပးရမည့် အဓိက နယ်ပယ်များမှာ 

တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကနု်များ ကူးေြပာင်းထုတ်လုပ်ိုင်ရန် ပံ့ပိုးေပးြခငး်ှင့် 

ေဈးကက်ွသတင်းအချကအ်လက်များ ပိုမိုလက်လှမ်းမီရရှရိန် ပံ့ပိုးေပးြခငး်တိုပင် ြဖစ်သည်ဟု 

အသင်းအဖွဲများက ဆုိပါသည်။  

အဆုိပါေတွရှိချကမ်ျားသည ် ILO ှင့ ် Sasakawa Peace Foundation (2020) 36 တိုမ ှ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ေသာ ဆန်းစစ်ေလ့လာမ ေတွရှိချက်များကို ထပ်ေလာင်းအတည်ြပေပးပါသည်။ အမျ ိးသမီး 

                                                           
36 ထုိဆန်းစစ်ေလ့လာမကို ၂၀၁၈ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ မတ်လအတွငး်တွင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ ဆန်းစစ် မတွင် 
စာရက်စာတမ်းများ ေလ့လာြခင်း၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့် ရန်ကုန်ရိှ ဆက်စပ်သက်ဆိုင်ေသာ အဖွဲအစည်း ၂၃ ခုှင့် 
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စွန ်ဦးတထီွင်သူများက ိုင်ငြံခားေဈးကွကမ်ျားအေကာငး်ှင့် ထိုေဈးကက်ွများှင့် မည်သိုချတ်ိ 

ဆက်ရမည်ဟူသည့် သတင်းအချက်အလက်များ လက်လှမ်းမရီရှရိန် ခက်ခဲြခင်းကို အဓိက 

ကန်သတ်ချကတ်စ်ခုအြဖစ ် သတ်မတ်ှကပါသည။် ိုငငံ်ြခားေဈးကွက်တွင် ထုတ်ကုန်များ အတွက ်

မည်သည့်သတ်မှတခ်ျက်များ ရှိေကာင်း မသြိခင်းှင့် ကုန်စည်ြပပွဲများှင့် ပိုကနု် အတွက ်

ကျငး်ပေသာ ှီးေှာဖလှယ်ပွဲများ တကေ်ရာက်သည့ ် အေတွအ ကံ နည်းပါးြခငး် တိုေကာင့် 

အမျ ိးသမီးစွန ်ဦးတီထွငသူ်များက ၎ငး်တို၏ ထုတ်ကနု်များကို ြပည်ပသို တင်ပိုရန် 

အဆင်သင့်မြဖစ်ေသးဟု ခံစားကရပါသည်။ ကနု်ထုတစ်ွမ်းရည် အကန်အသတ်ရှိြခင်းှင့် 

ဘာသာစကား အခကအ်ခဲများကလည်း ထပ်ေဆာင်း ကေံတွရေသာ အဟန်အတားများ 

ြဖစ်ပါသည။်      

စိုက်ပျ ိးေရးကရှ ိ လုပ်ငန်းရှင်အသင်းအဖွဲများထဲတွင် ြမန်မာိုင်ငံ သစ်သးီဝလံ၊ ပန်းမန် ှင့် 

ဟငး်သးီဟင်းရက် စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်တင်ပိုေရာငး်ချသူများအသင်း (MFFVPEA) သည် အတက ်

ကဆံုးြဖစ်ပီး အဖွဲဝင်များအား ေခါင်းေဆာငမ်ှင့် လမ်းန်မများ ေပးပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ် 

ေတာငပုိ်င်းတွင် ထိုအသင်းသည် ေတာင်ကီး၌ သရက်သးီ၊ ဟိုပုံး၌ ေထာပတ်သီး ှင့် ပငး်တယ ၌ 

လက်ဖကတ်န်ဖိုးကွင်းဆက်များကို ပံ့ပိုးကညီူပါသည်။ MFFVPEA ၏ အခန်းကှင့် 

လုပ်ေဆာင်ချကမ်ျားကို အင်းေလးကန်ေဒသသို ချဲထွင်ပီး တန်ဖိုးကွင်းဆကသံု်းခုစလုံးရှိ အမျ ိိး 

သမးီေတာင်သူများကို ုိင်ငြံခားေဈးကွကမ်ျားသို လက်လှမ်းမေီစရန် ကူညီပံ့ပိုးေပးိုင်ပါသည်။  

အင်းေလးကန်ေဒသသည် ေအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျ ိးေရးထုတ်ကနု်များ ထုတ်လုပ်ြခငး်အပါအဝင် 

စိုက်ပျ ိးေရးတွင် အြခားေဒသများှင့်မတူ တမူထူးြခားေသာ အားသာချက်များ ရှိေသာ်ြငား လည်း 

ထိုေဒသတွင် ချငး်ှင့် ေထာပတ်သးီကို စီးပွားြဖစ်ထုတ်လုပ်ြခင်းသည ် အတန်အသင့် 

စိမ်းေနေသးေသာ လုပ်ငန်းတစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည။် ချငး်သည် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းတွင် ှစ်စဉ် 

စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်ေသာ သီးံှတစ်ခု ြဖစ်ေသာ်လည်း ေတာငသူ်များသည် ြပည်တွင်းှင့် ိုငငံ်ြခား 

ေဈးကက်ွမရှိြခင်းေကာင့် ေထာပတ်သးီကို စိုကပ်ျ ိးရန ်တွန ်ဆုတ်ကပါသည် (SDC, 2018)။ သိုေသာ် 

အင်းေလးကန်ေဒသတွင် လက်ဖက်ကို စီးပွားြဖစ်စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်ခဲ့သညမှ်ာ ကာြမင့် 

လှပီြဖစ်သည်။ အမျ ိးသမီးများသည် ေရးချယ်ေလ့လာထားေသာ ထုတ်ကုန်သုံးခုတွင် တစ်ခု 

သိုမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ထုတ်ကုန်များကို စိုက်ပျ ိးထုတလ်ုပ်ေနကပီး မကာခဏဆိုသလို 

ထိုထုတ်ကုန်များကို သစ်သီးဝလံှင့် ဟငး်သီးဟင်းရက်ကဲ့သုိေသာ အြခားထုတ်ကနု်များှင့် အတ ူ

တွဲဖကစ်ိုက်ပျ ိးေလ့ရှိပါသည်။  

ေရးချယ်ေလ့လာထားေသာ တန်ဖိုးကင်ွးဆက်သုံးခု၏ အဓိကလကဏာရပ်များကုိ ေအာကပ်ါ 

အတိုင်း အကျဉ်းချပ်တငြ်ပအပ်ပါသည်။  

                                                                                                                                                                                     
ေတွဆံုေမးြမန်းြခင်း၊ အဓိကအားြဖင့် ရန်ကုန်ှင့် အနီးတစ်ဝိုက်မိနယ်များမှ အမျ ိးသမီးစွန ်ဦးတီထွင်သမူျား ပါဝင်ေသာ 
ဦးတည်အုပ်စုေဆွးေွးပွဲသုံးခုှင့် အမျ ိးသမီး စွန ်ဦးတီထွင်သူ ၂၀၈ ဦးအား စစ်တမ်းေကာက်ယူမတို ပါဝငပ်ါသည်။ 
ဆန်းစစ်ေလ့လာမ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခ ု တည်ေထာင်ပီး တိုးတက်ေအာင် ြမင်ေအာင် 
ေဆာင်ရက်ရာတွင် အမျ ိးသမီးများ သီးြခားရင်ဆိုင်ရေသာ အဟန်အတားများကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။  
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၅.၂.၁။ လက်ဖက ်
ြမန်မာိုင်ငသံည် ကမာေပတွင် အမေြမာက် လက်ဖက်အများဆံုး ထုတ်လုပ်ေသာ ိုင်ငံ ြဖစ် ပးီ 

ြမန်မာိုင်ငမှံ တင်ပိုေသာ လက်ဖက်များ၏ ၂၅ ရာခိုင်န်းကုိ ရှမ်းြပည်နယ ် ေတာငပုိ်င်းတွင် 

ထုတ်လုပ်ြခငး် ြဖစ်ပါသည် (ILO, 2019b)။ ရှမး်ြပည်နယ်ေတာငပ်ိုင်းတငွ် လကဖ်က်စိမ်းမှ  ထုတ ်

လုပ်ေသာ အဓိကထုတ်ကုန်ှစ်မျ ိးမှာ လက်ဖက်ေြခာက် (ြပည်တွငး်ှင့် ိုငငံ်တကာေဈးကွက် 

များအတွက်) ှင့် လက်ဖကစ်ို (ြပညတွ်င်းေဈးကွက်အတွက)် ြဖစ်ပါသည။် အင်းေလးကန်ေဒသ တွင ်

လက်ဖကေ်ြခာက်ှင့် လကဖ်က်စိုကို များေသာအားြဖင့် အိမေ်ထာငစ်ုအဆင့်တွင ် ိုးရာ 

နည်းစနစ်များြဖင့်သာ ထုတလ်ုပ်ကဟန်တူပါသည် (ILO, 2019b)။ ဥပမာ ေတာင်သူအချ ိ သည ်

လက်ဖကေ်ြခာက် ြပလုပ်ရာတင်ွ ေနလှန်းြခင်းှင့် ထင်းတုိကို အသုံးြပပါသည်။ လက်ဖကစုိ် 

ြပလုပေ်သာအခါ အချဉ်ေဖာက်သည့် လုပင်န်းစဉ်တွင် အေြခာက်လှန်းထားေသာ လက်ဖကရ်က် 

များကုိ ေြမေအာကတွ်င် ြမပ်ှံြခင်း သိုမဟုတ် ေအး၍ေမှာင်ေသာ ေနရာတွင ် ထားရှိြခငး်တို 

ြပလုပပ်ါသည်။ ရှမး်ြပည်နယ်တွင် ပိုမိုေခတ်မတုိီးတက်ေသာ လက်ဖကလ်ုပ်ငန်းများလည်း ရှိပီး 

ထုတ်လုပ်သည့် စက်ုံများသည် လက်ဖကစ်ိုက်ပျ ိးရာေနရာတွင် တည်ရှိကာ အပူေပး၍ 

ပိုးသန ်စင်ေသာ စက်များ (pasteurization machines) ကို အသုံးြပပါသည်။ စီမြံပြပင် ထုပ်ပိုးေသာ 

စက်ုံများကမူ ြမန်မာုိင်င၏ံ လကဖ်က်ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားရာ အချကအ်ချာ ြဖစ်ေသာ 

မေလးတွင် စုေဝးတည်ရှိေနပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းှင့် အင်းေလးကန ် ေဒသတွင် 

အဓိကလက်ဖက်စိုကပ်ျ ိးထုတ်လုပ်ေသာ ေဒသများမှာ ပင်းတယ၊ ရာငံှင့် ပငေ်လာငး်တိုြဖစ်ပီး 

အဓိကေဈးကွက်သည် ပင်ေလာင်းြဖစ်ပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း တွင် 

လက်ဖကထ်ုတ်လုပ်ြခငး် (ခန ်မှန်းေြခ လက်ဖကမ်က်ထရစ်တန် ၂၅,၀၀၀ ခန ်) ကုိ 

လုပ်ကွက်ငယ်ေတာင်သူများက အဓိကလုပ်ကိုင်ကပါသည။်  

လက်ဖကထ်ုတ်လုပ်သူများသည် ထုတလ်ုပ်မဆိုင်ရာ အခက်အခဲအမျ ိးမျ ိးကို ရင်ဆိုင်ေနကရပီး 

စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ြပြပင်စီမံထုတ်လုပ်မ အေလ့အကျင့်များ လံုေလာက်ေကာင်းမနွ်မ မရှိြခင်း (ဥပမာ 

ကိုငး်ချ ိင်ြခငး်၊ ေြမဆီလာအတွက ် သွင်းအားစုများ အသုံးြပြခငး်ှင့ ် တစ်ကိုယ်ေရ 

သန်ရှင်းေရးစံန်းများ)၊ လုပ်သားရှားပါးြခင်း၊ ေချးေငရွရှိမအကန်အသတ်ရှိြခင်း၊ သိုေလှာင် ြခငး်၊ 

ြပြပင်စီမံြခင်းှင့် ထုပ်ပိုးြခငး်အတွက် အေြခခံအေဆာကအ်အုံများ လုံေလာက်စွာ လက် လှမ်းမီမ 

မရှိြခင်း၊  အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့် စနစ်များ လုံေလာက်မ မရိှြခင်းတုိ ပါဝင်ပါသည။် 

ထိုသိုေသာ အားနည်းချကမ်ျားက တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကနု်များ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ိုင် မည့် 

အလားအလာကို ေလျာ့နည်းေစပါသည် (ILO, 2019b)။ UNCTAD ၏ ေတာငသူ်စစ်တမ်း တွင် 

ပါဝင်ေြဖဆိုခဲ့ေသာ အမျ ိးသမီး ထုတ်လုပ်သမူျား၏ ၆၀ ရာခိုင်န်းေကျာ်က ၎ငး်တိုသည် 

သငတ်န်းများ ယခုထက်ပို၍ ရရိှမည်ဆိုလင် ၎ငး်တို၏ ကနု်ထုတ်လုပ်မ အရည်အေသွး၊ အေရ 

အတွက်ှင့် မျ ိးေကာင်းမျ ိးသန ်များ စိုကပ်ျ ိးိုင်မတို တုိးတက်လာိုငသ်ည်ဟု ယံုကည်က ပါသည်။   

ဂျာမန်နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးအဖွဲ (GIZ) သည် ထုတ်လုပ်မနည်းစနစ်များ တိုးတက် 

ေကာင်းမနွ်ေအာင် ကူညီေပးြခင်း၊ ေတာငသူ်အဖွဲများ ှင့/်သိုမဟုတ် ေကျးရာများကုိ လက်ဖက် 
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ြပြပင်စီမံထုတ်လုပ်မအတွက ် စက်ုံများ စနစ်တကျ ေဆာက်လုပ်ိုငရ်န် အားေပးြခငး်များ လုပ ်

ေဆာင်ေနပါသည်။ သိုေသာ် တိုးတက်မမာှ အကန်အသတ်ရှိပါသည်။ အေကာင်းမာှ ြပညတွ်င်း 

စားသုံးသူများသည် လကဖ်က်ကို သမားိုးကျနည်းလမ်းြဖင့် စီမံထုတ်လုပ်သည်ကို ှစ်သက် 

လက်ခံကပီး တုတ်ိုင်ငမှံ ဝင်လာေသာ လက်ဖကမ်ျား၏ ယှဉ်ပိင်မေကာင့် ေဈးတင၍်လည်း 

မရသြဖင့် စက်ုံအလုပ်ုံများအတွက် ရင်းီှးြမပ်ှမံများ ြပလုပ်ရန် အခက်အခဲရိှပါသည်။ 

ေနာကထ်ပ်ြပဿနာတစ်ခုမှာ လက်ဖက်ထုတ်လုပ်သူများတွင် တူညီေသာ နည်းဗျဟာ မရှိြခင်း ှင့် 

ထုတ်လုပ်သူများကား၊ မိနယ်များကား (ဥပမာ ပင်ေလာင်းှင့် ပငး်တယ) အမှတ်တံဆိပ ် အတွက ်

ပိင်ဆိုင်မများ မရှှိြခင်း ြဖစ်ပါသည။် ထိုအြပင် လုပ်ကွကင်ယ်ေတာင်သူအများအြပား သည် 

လက်ဖက် စိုက်ပျ ိးြခင်းှင့ ် စီမံြပြပငထ်ုတ်လုပ်ြခင်းကို စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအြဖစ ် ြမငြ်ခင်း 

မရှိကေသာေကာင့် အရည်အေသွးှင့် အေရအတွက ် တိုးတကေ်အာင် လုပ်ေဆာင်လို မလည်း 

နည်းပါးပါသည်။   

အမျ ိးသမီးများသည် လက်ဖက်ခူးဆွတ်ြခငး်၊ ြပြပင်စီမံြခင်းှင့် ထုပ်ပိုးြခင်းမ ှ လကဖ်ကေ်ြခာက် 

ေရာင်းချြခင်းအထိ တန်ဖိုးကင်ွးဆက်၏ အစိတ်အပိငု်းအမျ ိးမျ ိးတွင် ပါဝ်လုပကုိ်င်ေနပါသည် (ILO, 

2019b)။ အကးီစားလကဖ်က်စိုက်ခငး်များှင့် ြပြပငစ်ီမံထုတ်လုပ်သည့် ကမုဏီကီးများ ရှိ 

လုပ်သားအင်အားစုတွင် အများစုသည် အမျ ိးသမီးများြဖစ်ကပီး ရိတ်သိမ်းရာသတီွင် ၎ငး်တို ၏ 

လုပ်သားအင်အားအတွင်း ပါဝင်လုပ်ကိုင်မအချ ိးအစားသည် ပို၍ ြမင့်မားပါသည။် အမျ ိး 

သားများတွင် အရက်ေသာကြ်ခင်းှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲြခငး် ြပဿနာများ ရိှသြဖင့် အမျ ိး 

သမးီလုပသ်ားများကို ပို၍ ှစ်သက်ကပါသည် (ILO, 2019b)။ အင်းေလးကန်ေဒသရှိ အေသးစား 

ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို လိုအပ်သည့် လုပ်သားကို ရရိှေစရန ် ရပ်ရာအတွငး် အြပန်အလှန် 

အကူအညီေပးသည့်စနစ်ကို အသုံးြပကပးီ အကးီစားထုတ်လုပ်သမူျားသည် အမျ ိးသားများ ေရာ 

အမျ ိးသမီးများကိုပါ ၎င်းတို၏ လယ်ေတာတွင် အလုပ်မရှိေသာ အချနိ်များ၌ ငှားရမ်း 

လုပ်ကိုငေ်စပါသည။် UNCTAD ၏ ေတာင်သူစစ်တမ်းအရ ပငေ်လာင်းှင့် ဖယ်ခုံရှိ အမျ ိးသား များှင့် 

အမျ ိးသမီးများသည် လက်ဖက်ရိတ်သမ်ိးရာတွင် တူညီေသာ ေနစားလုပ်ခကို ရရှိက ပါသည်။  

လက်ဖက၏် ြပည်တွင်းဝယ်လိုအားမှာ အေတာ်အတန်ြမင့်မားေသာ်လည်း လကဖ်က်ထုတ်လုပ် 

သူအများစုသည် လက်ဖကမ်ျားကို တစ်ချနိ်တညး်တွင် တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ေနကသြဖင့် လက်ဖက် 

ေဈးန်းသည် အတကအ်ကျ ရိှပါသည်။ ILO (2019b) အရ ဝယ်သူများသည ် သတငး်အချက် 

အလက်များ ပိုမိုလကလ်ှမ်းမရီရှမိကို အခွင့်ေကာင်းယူ၍ အေသးစားထုတ်လုပ်သူများထံမှ ေဈးှိမ်၍ 

ဝယ်ယူေလ့ရှိပီး အေသးစားထုတ်လုပ်သူများမာှ ရသည့်ေဈးြဖင့် ေရာငး်ချရေလ့ရှိ ေကာင်း 

သိရပါသည်။ လုပ်ကက်ွငယ်ေတာင်သူများ၏ ေအာ်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မ သည် 

ကနဦးအဆင့်တွင်သာ ရှိပါေသးသည်။ အမျ ိိးသမီးလက်ဖကထ်ုတ်လုပ်သူများအတွက် ၎င်းတုိ 

အရပ်ေဒသရှိ ေဈးများသည ် ၎ငး်တို၏ ထုတ်ကုန်များကို အများဆုံးေရာငး်ချရာ ေနရာ များြဖစ်ပီး 

အဓိကအားြဖင့် ေဒသခံစားသုံသူများထ ံေရာင်းချကပါသည်။  
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၅.၂.၂။ ချင်း  
ချင်းသည် အင်းေလးကန်ေဒသတွင် အေရးပါသည့ ် ေနာကထ်ပ်သီးံှတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ချငး်ကုိ 

ပငး်တယ၊ ရာငရံှိ ေြမနိမ့်လွင်ြပင်များ၊ ေအာင်ပန်း၊ ပငေ်လာင်း၊ ကေလာ၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင်၊ 

ေတာင်ကးီှင့် ေညာငေ်ရတိုတွင် စိုက်ပျ ိးပီး အများစုကို ေတာငေ်စာင်းနိမ့်များငှ့် ေြမြပန ်များ 

ေပတွင် စိုက်ပျ ိးပါသည်။ MIID (2018) သုေတသနအရ ကေလာှင့် ေညာင်ေရရှိ ေတာငသူ် 

ေလးဦးတွင် တစ်ဦးသည် ချင်းကို စိုကပ်ျ ိးပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် စိုက်ပျ ိးထုတလ်ုပ်ေသာ 

ချင်းများ၏ ၆၀ ရာခိုင်န်းခန ်ကို ြပည်ပသို တငပုိ်ပီး ဥေရာပှင့် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုမှ 

အရည်အေသးွြမင့် ေအာ်ဂဲနစ်ချငး် ဝယ်လိုအားသည် ြမင့်မားလာပါသည်။ ချင်းထုတ်လုပ်မ 

ကွငး်ဆက်သည် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းရိှ လူေပါင်း ၂၀,၀၀၀ နီးပါးအတွက် ရာသီေပ အလုပ ်များ 

ရရိှိုင်သည့်ေနရာ ြဖစ်ပီး (ILO, 2019c) ထုတ်လုပ်မအများစုကို လုပ်ကက်ွငယ်ေတာင်သူ များက 

လုပ်ေဆာင်ကပါသည်။   

အဆင့်ြမင့် စက်ပစည်းများ သုံးစွဲိုင်မမရိှြခင်းှင့် ထိုေဒသ၏ ေြမမျက်ှာသွငြ်ပင်အေန အထား 

ေကာင့် ချင်းစုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မသည် လုပ်သားအင်အားအများအြပား သုံးစွရဲေသာ လုပ်ငန်းစဉ် 

ြဖစ်ပါသည။် ချငး်ထုတ်လုပ်မ လုပ်သားအင်အားစုတွင ်အများစ ု(၅၀ ှင့် ၇၀ ရာခိုင်န်းကား) သည် 

အမျ ိးသမီးများြဖစ်ကပးီ အဓိကအားြဖင့် စိုက်ပျ ိးြခင်း၊ ေပါင်းတြ်ခင်း၊ မီးြခငး်၊ ရိတ ် သိမး်ြခငး်၊ 

သန ်စင်ြခင်းှင့် အမျ ိးအစားခွဲြခင်းတုိကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကပါသည်။ အမျ ိးသား များကမူ 

ထွန်ယက်ြခင်း၊ ထယ်ထိုးြခငး်ှင့် ေြမြပင်ြခင်းတုိကို လုပ်ေဆာငပ်ါသည်။ အမျ ိးသမီး 

များလုပ်ကိုငသ်ည့် အလုပမ်ျားသည် အမျ ိးသားများ လုပ်ကိုငသ်ည့်အလုပ်များေလာက် စက် 

ပစည်းသံုးစွဲမ မရှိသြဖင့် အမျ ိးသမီးများသည် အမျ ိးသားများထက် ပို၍ ကီးေလးေသာ အလုပ ်ဝန်ကိ ု

ထမ်းကရပါသည်။ အမျ ိးသမီးများသည် ဓာတုပစည်းများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သုံးစွဲေရး 

သငတ်န်းများှင့် သတငး်အချက်အလက်များကို အမျ ိးသားများေလာက် လကလ်ှမ်းမီ ြခင်း မရှိသြဖင့် 

ဓာတုပစည်းများအသုံးြပြခငး်ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကျန်းမာေရးြပဿနာများကို နားလည်သရိှိမ 

နည်းပါးပါသည်။ အများအားြဖင့် အိမေ်ထာငစ်ုများသည ် လုပ်အားအတွက ် မိသားစု အကူအညီှင့် 

ရပ်ရာအတွင်း အြပန်အလှန်ကညီူလုပ်ကိုငေ်ပးသည့ ် အေလ့အထများ ေပတွင် အားထားကပီး 

တစ်ခါတစ်ရံ လုပ်သားများ ငာှးရမ်းလုပ်ကိုငြ်ခင်းလည်း ရှိပါသည ် (ILO, 2019c). 

ချင်းကုိ စိုကပ်ျ ိးပီး ၈ လမ ှ ၁၀ လ အတွငး် ရိတ်သိမ်းပီး ဟငး်ခတ်အေမးွအကိင်အြဖစ် 

လည်းေကာငး်၊ ေဆးအြဖစ်လည်းေကာင်း စီးပွားြဖစ် ေရာင်းချပါသည။် ချင်းကုိ အစိ ု သိုမဟတ်ု 

အေြခာက၊် ချင်းမန ်၊ ချင်းဆီ၊ ချငး်လိမး်ေဆးဆီ၊ ချင်းဘီယာှင့် အလားတူထုတ်ကနု်များအြဖစ် 

ေဈးကက်ွတင်ေရာင်းချိုင်ပါသည ်(Burgess, 2017)။ 

ချင်းမျ ိးများအေကာင်းှင့် မညသုိ်အေကာင်းဆုံး အသုံးချရမည်ဆိုသည့် ဗဟသုုတ နည်းပါး 

ြခငး်ေကာင့် ေတာင်သူများတွင် ေဈးေကာင်းရေအာင ် လုပ်ေဆာင်ိုငစ်ွမ်း ှင့/်သိုမဟတ်ု စားသုံး 

သူများကား ပိုမိုေရာက်ရှိေအာင ် ထိုးေဖာက်ိုင်စွမ်း အကန်အသတ်ရှိပါသည်။ အချ ိချင်းမျ ိး သည် 

အစိမး်စားလင် ပိုေကာငး်ပီး အချ ိမျ ိးများမှာမူ ချင်းဆီထုတ်ရန် သိုမဟုတ် ချင်းမန ် လုပ် ရန် ပို၍ 
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သင့်ေတာ်ပါသည။် ဤကဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးကို အကန်အသတ်ြဖစ်ေစေသာ 

အေကာင်းအချက်များထဲတွင် ေချးေငြွဖည့်ဆည်းေပးိုငမ် မရိှြခင်း၊ ေဈးကွကခ်ျတ်ိဆက်မများ ှင့ ်

ေဈးကက်ွေဖာ်ေဆာင်မနည်းဗျဟာများ (အထူးသြဖင့် ေအာ်ဂဲနစ်ချင်းအတွက)် မရိှြခင်း အြပင် 

ေြမဆီလာတိုကစ်ားြခင်းကဲ့သို စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မဆိုငရ်ာ အေြခအေနများ ပါဝငပ်ါသည် (Burgess, 

2017)။ 

UNCTAD ၏ ေတာင်သူစစ်တမး်အရ အမျ ိးသမးီချင်းထုတ်လုပ်သမူျားသည် ြပြပင်စီမထံားြခငး် 

မရှိသည့် ချငး်အစိမ်းကိုသာ အများဆံုး ေရာင်းချကပါသည်။ သိုေသာ် ေဈးန်းအတက်အကျ 

ြပဿနာကို ေြဖရှငး်ရန်အတွက် အချ ိေတာင်သူများသည် ချငး်အေြခာက်ကို ေြပာင်းလဲထုတ်လုပ် 

ကပီး ထိုအတွက ် သိုေလှာင်သည့်ေနရာ လိုအပ်လာပါသည်။ အမှန်စင်စစ် ချင်းစိုက်ပျ ိးသူများမှ 

တငြ်ပေတာငး်ဆိုမ အများဆံုး အကူအညီသုံးခုထဲတွင် အရည်အေသွးမီ သိုေလှာငရ်ာဌာနများကုိ 

လက်လှမ်းမီ ရရှိေရးသည် တစ်ခုအပါအဝင ်ြဖစ်ပါသည်။   

ြပည်ပဝယ်ယူသူများမှ မကာခဏ ကမ်းလှမ်းေလ့ရိှသည့် ေအာ်ဂဲနစ်ထုတ်ကနု်ပစည်းများကုိ 

အမျ ိးသမီးများေတာငသူ်များမှ ထုတ်လုပမ် အလွန်နည်းပါသည်။ UNCTAD စစ်တမ်းနမူနာထဲမှ 

မည်သည့်ေတာငသူ်ကမ ချင်းကုိ ေအာ်ဂဲနစ်စံချနိ်စံန်းများှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ေနြခငး် မရှိက ပါ။ 

ပငး်တယရှိ Golden Ground အဖွဲဝင် ေတာင်သူတစ်ဦးကသာ သူမ၏ ထုတ်ကနု်များသည် 

ဓာတုပစည်းကငး်စင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ေြဖဆိုသမူျားထဲတွင် ချငး်မှ ထုတ်လုပေ်သာ အြခား 

ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ေနသူတစ်ဦးမ မရှိပါ။  

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ ထုတ်လုပ်ေသာ ချင်းအရည်အေသးွသည် ိုင်ငတံကာေဈးကွက်များမှ 

ေတာငး်ဆိုေသာ စံန်းများှင့် ကိုက်ညီြခငး် မရိှပါ။ ၎င်းတိုသည် ထုတ်ကနု်များကို ြပည်ပသုိ 

တိုက်ိုက်တငပုိ်ဖူးြခငး် မရိှကေသာ်လည်း UNCTAD စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ေြဖဆိုေသာ ချင်းစုိက် ပျ ိးသူ 

အမျ ိးသမီးများသည် အရည်အေသွးှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြပဿနာကို သိရှိကပီး ၎င်းတိုထဲမှ ၅၀ 

ရာခိုင်န်းနီးပါးက ၎င်းတိုသည် ထုတကု်န်များ၏ အရည်အေသးွ၊ အေရအတွက်ှင့် စိုကပ်ျ ိးသည် 

မျ ိးများကို မည်သို တိုးတကေ်ကာင်းမွန်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဟသူည့် သင်တန်းများ မရရိှကဟု 

ဆိုပါသည်။ ချင်းအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာမည်ဆိုပါက ိုင်ငြံခားေဈးကွကမ်ျားသုိ 

ချဲထွင်ိုငသ်ည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိိုင်ပီး ရှမ်းြပညန်ယ်မှ ချင်းများ သည် ိုင်ငြံခားေဈးကွက်များ 

(အထူးသြဖင့် ဥေရာပှင့် ေြမာက်အေမရိက) တွင် အရည်အေသးွ ြပဿနာေကာင့် မကာခဏ 

အပယ်ခံရေလ့ရှိေသာ တုတ်ထုတကု်န်များေနရာတွင် တစ်စိတ ် တစ်ပိုင်း 

အစားထုိးဝငေ်ရာကလ်ာိုင်မည် ြဖစ်ပါသည် (ILO 2019c). 

ထုတ်ကုန်အရည်အေသးွ တိုးတကေ်ရးကို ထိခိုက်ေစေသာ စိုက်ပျ ိးေရးအေလ့အကျင့်များှင့် 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ ရရှိိုင်မ အကန်အသတ်ရှိြခင်းကလည်း ချင်းထုတ်လုပသူ်များ 

ထပ်ေဆာင်းရင်ဆိုင်ရသည့် စိန်ေခမများ ြဖစ်ပါသည်။ ေလးေထာင့်ကက်ွ (၅) တွင ်တငြ်ပထား ေသာ 

ဥပမာတွင် ဝယ်သမူျား၏ သတ်မှတ်ချကမ်ျားကို ေတာငသူ်များဘက်မှ ြဖည့်ဆည်းေပးိုင် စွမ်း 

အကန်အသတ်ရှိပုံကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုအြပင် ဓာတုသွငး်အားစုများ၏ အရာယ ် ှင့် 
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ေဂဟလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အကျ ိးေကျးဇူးများအေကာင်း နားလည်သိရှိမ မရှိြခင်းက 

ေအာ်ဂဲနစ်ထုတ်လုပ်မ စနစ်များသို ကူးေြပာင်းေရးှင့် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ ရရှိေရးကို 

ဟန ်တားပိတ်ပင်ထားပါသည် (ILO, 2019c; Burgess, 2017)။ ထိုြပင် ဤကတွင် အေြခခံ 

အေဆာကအ်အံုများ (အထူးသြဖင့် ဆည်ေရသွငး်ြခင်း) ှင့ ် တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ ် ရန် 

စက်ပစည်းများ အသုံးြပိုငြ်ခင်းလည်း မရှိပါ။   

ေလးေထာင့်ကွက် (၅) အရည်အေသးွစံချနိ်စံန်းများ ြပည့်မီေရးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ  

ြမန်မာိုင်ငရံှိ Mennonite Economic Development Associates (MEDA) ၏ ပုဂလိကက 
မိတ်ဖကတ်စ်ဦးြဖစ်ေသာ GEA သည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တွင် ပငး်တယ၊ ကေလာှင့် ေအာငပ်န်းရှိ 
ေတာငသူ်များထံမှ ချငး်များကို ကန်ထိုက်လယ်ယာစနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် ချင်း 
အများစုသည် GEA ၏ အရည်အေသွးစံချနိ်စံန်းများှင့် မကိုက်ညီသြဖင့် အသုံးြပ၍ မရခဲ့ပါ။ 
အဓိကြပဿနာတစ်ခုမှာ ေြမဆီလာရိှ ေရာဂါတစ်မျ ိးေကာင့် ချငး်ကို ေရေဆးလိုကေ်သာအခါ 
အြဖအစက်များေပလာြခင်းြဖစ်ပီး အရယ်အစားှင့်ချငး်ြမစ်ပုံစံသည် ြပညပ်တင်ပိုိုငေ်လာက် 
ေအာင ်အဆင့်မမပီါ။  
သိုေသာ်လည်း အိိယငှ့် ဘဂလားေဒရ့ှ်မှ ဝယ်လိုအား ြမင့်မားေသာေကာင့် ေတာငသူ်များ သည် 
ြပည်တွင်းေဈးကွက်ထက် ေဈးေကာငး်ပိုရသည့် ိုင်ငံြခားေဈးကွကမ်ျားသို တငပုိ် ေရာင်း 
ချိုင်ကပါသည်။ ထိုိုငငံ်ြခားေဈးကွက်များတွင် အရည်အေသွးစံချနိ်စံန်း သတ်မှတ်ချက်များ သည် 
ြမင့်မားြခင်း မရှပိါ။ ထိုေကာင့် ေတာင်သူများက GEA ၏ အရည်အေသွး သတ်မှတ်ချက် များသည် 
မလိုအပ်ဘဲ ြမင့်မားေနသည်ဟု ယူဆလာကပီး GEA ကို အေကာင်းမြမင်မများလည်း 
စတင်ြဖစ်ေပလာပါသည်။  
ရည်န်းချက် - UNCTAD ကွငး်ဆင်းေလ့လာမများ 

 

MFFVPEA သည် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းတွင် ချင်းထုတ်လုပသ်ူများအသင်းကို ဖွဲစည်းုိင်ရန် 

ကိးပမ်းေနပါသည်။ သိုေသာ် UNCTAD ၏ အသငး်အဖွဲများစစ်တမ်းအရ ေဈးန်းအတက်အကျ 

ေကာင့် ချင်းထုတ်လုပသူ်များမှ စိတ်ဝငစ်ားမများ နည်းပါးေနသြဖင့် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်သည် 

ေှးေကွးလျက်ရှိေကာငး် သိရှိရပါသည။်   

၅.၂.၃။ ေထာပတ်သီး 
ြမန်မာိုင်ငတွံင် မကာမီကာလအတွင်း ေထာပတ်သီးထုတ်လုပ်မမှာ များစွာ တိုးတကလ်ာပီး 
တစ်ှစ်လင် မကထ်ရစ်တန်ချနိ် ၁၂၀,၀၀၀ ဝန်းကျငရ်ှိမည်ဟု ခန ်မှန်းပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ် 
ေတာငပုိ်င်းတွင် ေထာပတ်သးီ စီးပွားြဖစ်ထုတ်လုပ်မကို ဟိုပုံး၊ ေတာင်ကးီှင့် အင်းေလးကန်၏ 
အေရှဖက်ြခမ်းတိုတင်ွ ေတွရပါသည်။ တစ်ိုငတ်စ်ပိုင် ထုတ်လုပ်မအချ ိကို ေညာငေ်ရ၊ ရာငံှင့် 
ပငး်တယတိုတွင် ေတွရပါသည် (ILO 2019c)။ 
  
စိုက်ပျ ိးေရးအေလ့အကျင့်ေကာင်းများကို ကျငး်သုံးမအားနည်းြခင်းှင့် တစ်ေနရာတည်းတွင် 

ေဒသမျ ိးများကို ေရာေှာစိုကပ်ျ ိးြခင်းတုိက အရည်အေသးွှင့် အထွက်န်းကို ကျဆင်းေစပါ သည်။ 
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ေထာပတ်သးီေဒသမျ ိးေပါင်းမှာ ၇၀ ေကျာ ် ရှိပီး ိုငငံ်ြခားမှ တငသွ်င်းေသာ မျ ိးများ လည်း 

အများအြပားရိှပါသည်။ UNCTAD ၏ ေတာငသူ်ှင့် ေတာင်သူအသင်းအဖွဲများ စစ်တမ်း အရ 

အင်းေလးကန်ေဒသမှ ေတာငသူ်များသည် မျ ိးေကာင်းမျ ိးသန ်များ ေရးချယ်စိုက်ပျ ိးြခင်း၊ 

အပင်ြပစုြခငး်ှင့် ရိတ်သိမး်နည်းစနစ်များအေကာင်း ဗဟုသတုှင့် အချကအ်လက်များ 

လုံေလာက်စွာ မရိှကဟု ဆိုပါသည်။ ထုိအရာများက အဓိကအဟန်အတားများ ြဖစ်ေနပီး 

အသီးအရယ်အစားှင့ ်အရည်အေသွးကုိ ထိခိုကေ်စပါသည်။ ရရှိိုငေ်သာ အေထာက်အထား များအရ 

စိုကပ်ျ ိးထုတ်လုပ်ေသာ ေထာပတ်သီးများထဲတွင် ိုငငံ်တကာစံချနိ်စံန်းများှင့ ် ကိုက် ညီသည့် 

ေထာပတ်သးီအချ ိးအစားမှာ အနည်းငယ်မသာ ရှိပါသည ်(ILO, 2019c)။  

UNCTAD ေတာင်သူစစ်တမ်းမှ ေတွရှိချကမ်ျားအရ အမျ ိးသမီးေတာင်သူများကားတွင ်ေထာပတ်သီး 

စိုက်ပျ ိးရန် စိတ်ပါဝင်စားမများ တိုးပွားလာေကာငး် သိရှိရပါသည။် စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ေသာ 

ေထာပတ်သးီ စိုက်ပျ ိးသမူျား၏ ၃၀ ရာခိုင်န်းနီးပါးက ၎င်းတိုသည် မကာမီကမှ ေထာပတ်သီးကို 

စတင်စိုကပ်ျ ိးကြခင်း ြဖစ်ပီး ၎င်းတို၏ ေထာပတပ်င်များသည် ေရှလာမည့်ှစ် များတွင်မှ 

အသီးစသးီမည်ဟု ဆိုပါသည။် စစ်တမ်းတွင် စိုက်ပျ ိးသည့် ေထာပတ်သီးမျ ိးများ အေကာင်း 

ေမးြမန်းခဲ့ြခငး် မရှိပါ။ သိုေသာ ် အချကအ်လက်များအရ ကမာှင့်အဝှမ်းတွင ် စီးပွား 

ြဖစ်စိုကပ်ျ ိးမအများဆုံး ေထာပတမ်ျ ိးြဖစ်ေသာ Hass မျ ိးှင့် ငး်ယှဉ်လင ် ေဒသမျ ိးအများ 

အြပားသည် အရညအ်ေသွးတည်ငိမ်မ မရိှေကာင်း အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များက သိရှိကပါ သည။် 

ေထာပတသ်ီး စိုကပ်ျ ိးသူ အမျ ိးသမးီေတာင်သမူျား၏ ၄၅ ရာခိုင်န်းက ၎င်းတိုထုတ်ကုန် များ၏ 

အရည်အေသးွ၊ အေရအတွက်ှင့် မျ ိးများ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် သင်တန်းများ ပို၍ 

လိုအပ်လိမ့်မည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုြပင် ၎င်းတိုအတွက် ေချးေငွအေထာက်အပံ့ှင့် တစ်ှစ်တာ 

အတွင်း ေဈးန်းအတက်အကျများကို စီမံခန ်ခွဲေကျာ်လားိုင်ရန် သိုေလှာင်မှင့် ေဈးကွက် 

အေြခခံအေဆာကအ်အံုများကို ပိုမုိ လက်လှမ်းမီေအာင ်ေဆာင်ရက်ေပးဖို လုိအပ်မည်ြဖစ်သည်။   

UNCTAD ၏ ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကမှ ဝယ်သမူျားစစ်တမ်းတွင် ဟိုတယ်ှင့် စားေသာကဆ်ိုင် 

အများစုသည် ေထာပတ်သီးကုိ ထိုေဒသရှိ ေဈးများမ ှ ဝယ်ယူကြခင်းြဖစ်ေကာငး် ေတွရိှရပါ သည်။ 

ILO (2019a) ၏ ေတွရှိချက်များအရ အဆင့်ြမင့်ဟိုတယ်ကီးများမှလွဲ၍ အြခားဟိုတယ် ှင့် 

တည်းခုိခန်းများ၊ စားေသာက်ဆိုင်များအားလုံးသည ် ေဒသထွက် သစ်သဝီလံ၊ ဟငး်သီး 

ဟငး်ရက်များကိုသာ ဝယ်ယူေလ့ရှိကေကာင်း သိရပါသည။် ဟိုတယ်ကးီများကမူ ၎င်းတုိ၏ 

ဧည့်သည်များှင့်ကိုကညီ်သည့် အရညအ်ေသွးြမင့် ထုတ်ကနု်များကို ေပးသွငး်ိုင်ေသာ ယုံကည် 

စိတ်ချရသည့် ထုတ်လုပ်သူများထံမှသာ ဝယ်ယူကပါသည်။ ထိုေကာင့် ေဈးများသည် လတ ်

ဆတ်ေသာ ေထာပတ်သီးများကို ဝယ်ယူရန်အတွက ် (ြပည်တွင်း) ခရီးသာွးဧည့်သည်များှင့် 

သာမန်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အဓိကမှီခိုအားထားေနဆြဲဖစ်ေသာ ေနရာများ ြဖစ်ပါသည။် သိုေသာ် 

UNCTAD ၏ ေတာင်သစူစ်တမ်းတွင် ေထာပတ်သီး တစ်ိုငတ်စ်ပိုင ် ထုတ်လုပ်ေသာ 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများသည် ေဈးများတွင် ေရာငး်ချြခင်းထက် ဝယ်သမူျား၊ ကားပွဲစားများထံ 
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ေရာင်းချကေကာင်း ေတွရပါသည်။ ထိုေကာင့် ဟိုတယ်များ၊ စားေသာကဆ်ိုင်များှင့် တိုက်ိုက် 

ဆက်သွယ်ေရာင်းချြခငး် ဟတ်ုဟန်မတူပါ။  

၅.၂.၄။ ေအာ်ဂဲနစ်စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပမ်ှင့ ်စိုကပ်ျ ိးေရးအေလ့အကျင့်ေကာင်းများ  
အချ ိေတာင်သူများသည် ေအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျ ိးေရးစနစ်သို ကးူေြပာငး်ြခငး် သိုမဟုတ် ေအာ်ဂဲနစ် 

စိုက်ပျ ိးေရး ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတမ်ျား ေလာက်ထားရယူြခင်းတိုကို စိတ်ဝင်စားဟန်တူ 

ေသာ်လည်း အချ ိေတာင်သူများကမူ ေဈးန်းပို၍ချ ိသာသည့် ဓာတ်ေြမဩဇာ၊ ပိုးသတ်ေဆးှင့် 

ေပါငး်သတ်ေဆး အသုံးြပြခင်းကုိ ပို၍ ှစ်သက်ကပါသည်။ ေအာ်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်ပစည်း ြဖစ် ေကာင်း 

ေထာကခ်ံအသိအမှတ်ြပသည့်လကမှ်တ် ရရှိရန ် သတမှ်တ်ချက်များအား ြပည့်မီေအာင် 

လုပ်ေဆာင်ရန် ခက်ခဲြခင်းှင့် ထိုလက်မှတေ်လာက်ထား ရရှိေရး ုံးလုပ်ငန်းကစိများမှာ 

ပ်ေထွးြခင်းေကာင့် ေတာင်သမူျားသည် ေအာ်ဂဲနစ်စိုက်ပျ ိးေရးကို လုပက်ိုငလ်ိုြခငး် မရှိကပါ။ 

သိုေသာ် UNCTAD ၏ ကွငး်ဆင်းေလ့လာမများအရ အင်းေလးကန်ေဒသရှိ ေတာင်သူများသည် 

ဓာတုသင်ွးအားစုများ အလွန်အက ံ အသုံးြပြခင်းေကာင့် လူသားများ၏ ကျန်းမာေရးှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်အေပ ထိခိုကမ်များကို စတင် နားလည်သတိြပမလိာကပီ ြဖစ်သည်။  

တိုးတကမ်တစ်ခုမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ ် ဇန်နဝါရီလတွင ် စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကးီဌာနသည် ြမန်မာ့ေအာ်ဂဲနစ်စိုက်ပျ ိးေရးစံချနိ်စံန်းစာအုပ်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါ သည်။ 

ထိုစံချနိ်စံန်းများသည် အာဆီယံ၏ ေအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျ ိးေရးစံချနိ်စံန်းများှင့် အြပည့် 

အဝကိုကညီ်ေအာင် ြပစုထားြခင်း ြဖစ်သည်။ စိုကပ်ျ ိးေရးဦးစီးဌာနသည် ေအာ်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန် 

များအတွက် ေထာကခ်ံချက်လက်မတ်ှ ထုတ်ေပးေရးအဖွဲတစ်ဖွဲကို ဖွဲစည်းပီး ကင်ွးဆင်းစစ်ေဆး 

သည့် အဖွဲများမှတစ်ဆင့် ေကာက်ပဲသီးှံအားလုံးအတွက ် ေအာ်ဂဲနစ်ေထာက်ခံချက် လကမှ်တ် 

များကုိ စစ်ေဆးထုတ်ေပးသာွးရန် စီစဉ်ေနပါသည်။ ၂၀၂၀ ဩဂုတ်လအထ ိ အဖွဲအစည်းများ 

ဖွဲစည်းမလုပ်ငန်းစဉ်ကို ေဆာင်ရက်ေနဆဲြဖစ်သြဖင့ ် မည်သည့်သီးှံကိုမ ေအာ်ဂဲနစ်လကမှ်တ် 

ထုတ်ေပးြခင်း မရိှေသးပါ။  

ြမန်မာေအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျ ိးထုတ်လုပ်တင်ပိုေရာင်းချသမူျားအသင်း (MOGEA) ၏ ဦးေဆာင်မ 

ေအာက်တင်ွ ပင်းတယရှိ Golden Ground ေအာ်ဂဲနစ်ေတာငသူ်များအဖွဲသည် ကွန်ရက်အဖွဲဝင် 

များအတွက် ေအာ်ဂဲနစ်စိုက်ပျ ိးေရးသငတ်န်းများှင့် ေအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျ ိးေရးသွငး်အားစုများကုိ 

ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ MOGEA သည် ေဒသအတွင်းရှိ ေတာငသူ်များကို စည်းုံးရန် ကိးပမ်းေနပါ သည်။ 

အထူးသြဖင့် ချင်းစုိက်ေတာင်သူများကို စည်းုံး၍ ရန်ကနု်ရှ ိ ေအာ်ဂဲနစ်ေဈးကွကက်ို 

ထိုးေဖာက်ရန်ှင့် မကာမီကမှ တည်ေထာငထ်ားပီး ဟိုတယ်များ၊ စားေသာကဆ်ိုင်များှင့် 

ပွဲလမ်းသဘင် အေကးအေမွးတာဝန်ခံများထံ ေရာင်းချေသာ ိုင်ငတံကာလက်ကားကုမဏီ တစ်ခုသို 

ပစည်းေပးသွင်းိုင်ရန် ကိးပမ်းေနြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိုြပင် Golden Ground သည် 

ေကျးရာများကိုလည်း Participatory Guarantee System (PGS) (စိုက်ပျ ိးသူ၊ စားသုံးသူ၊ ေရာငး် 
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ချသူများ ပါဝင်အကဲြဖတ်ပီး ဝိုင်းကီးချပ်စနစ်ြဖင့်အသိအမှတ်ြပ လကမှ်တ်ထုတ်ေပးြခင်း) စနစ်ြဖင့် 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ရရှိရန်လည်း ကညီူေနပါသည်။37  

ထိုေဒသတွင် လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းများှင့် ေအာ်ဂဲနစ်စိုက်ပျ ိးေရးတို ချတ်ိဆက ်

ေဆာင်ရက်ေနေသာ သာဓကများလည်း ရိှပါသည်။ ဥပမာ ရာငရံှိ တိုငး်ရင်းသားများသည် 

ေအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျ ိးေရး အေလ့အကျင့်များကုိ တက်ကစွာကျင့်သုံးကပီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမး်ေစာင့်ေရှာက်မဆိုငရ်ာ အသိပညာများလည်း ရိှကပါသည။် ၎င်းတိုက ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းဝန်ေဆာငမ်များ (ဥပမာ ေြခလျငေ်တာင်တက်ြခင်း) ှင့် ၎ငး်တို၏ ေအာ်ဂဲနစ် လိေမာ်၊ 

ေကာ်ဖီှင့် လက်ဖက်ခင်းများ၊ ဌာေနတိုင်းရင်းသား သစ်ခွ ခံများှင့်ချတ်ိဆက်၍ လူထုအေြခြပ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုငေ်နပီြဖစ်သည။် အလားတူပင် ေတာင်ေပေဒသတွင် ေအာ်ဂဲ နစ် 

စိုက်ပျ ိးေရး လုပ်ကိုင်ေသာ ဖယ်ခုံ PGS အဖွဲသည်လည်း ဖယ်ခုံရိှ ‘လယွ်ပန်းစု’ံ လူထု 

အေြခြပခရီးသာွးလုပ်ငန်းှင့် ချတ်ိဆက်ထားပါသည်။ ထိုကဲ့သုိေသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အမျ ိး 

အစားသည် ဤေဒသတွင ် အသစ်ေပေပါက်လာြခငး် ြဖစ်ပီး ထုိအဖွဲတွင ် ေရရှည်အတွက ်

ချမှတ်ထားေသာ ေမာ်မှန်းချကလ်ည်း ရှိပါသည။် သိုေသာ် ေဝးလံေခါင်ဖျားေဒသတွင် တညရ်ှိေန 

မေကာင့် ထိုေဒသရှိ ခရီးသာွးလုပ်ငန်းဖံွဖိးမအတွက ်စိန်ေခမများ ရှိေနပါသည်။   

ေအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျ ိးေရး၏ ရှင်သန်ရပ်တည်ိုငမ်ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ိုငမ်၊ ယင်းကုိ လူထုအေြခ 

ြပခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့် ချတ်ိဆက်ေပးမတိုအတွက် သီးသန်ဦးတည်ေသာ မူဝါဒများ ချမတ်ှ 

ေဆာင်ရကေ်ပးရန် လိုအပ်ပါသည။် ထိုမူဝါဒများထဲတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက ် အ ကံေပးဝန်ေဆာငမ်များှင့် သငတ်န်းများ၊ အဆိုပါနယ်ပယ်များတွင် ရင်းီှးြမပ်ှံမ များ 

ြပလုပ်ိုင်ေရးအတွက် အမေတာ်ေကးှင့် ေချးေငွအစီအစဉ်များ၊ ေဈးကက်ွချတ်ိဆက်ေပး မများ 

ပါဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သုိေသာ အစီအစဉ်များတွင် အမျ ိးသမီးများလည်း အကျ ိး ခံစားခွင့ ်

ရရိှေစရန်အတွက ် အစီအစဉ်ဒဇီိုင်းေရးဆွဲရာတွင် အမျ ိးသမီးေတာင်သူများှင့ ် အမျ ိး သမီးပုိင် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သင်ွးစဉ်းစားသင့်ပါသည။် အမှန ် စင်စစ ်

စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၄ ခုှစ်မှ စတင်၍ စိုကပ်ျ ိးေရးဆိုင်ရာ အေလ့အကျင့် ေကာင်းများ 

(GAP) သငတ်န်းကို ပိုချေပးေနပီး ေတာင်သူများအတွက ် GAP လက်မတ်ှများကို ၂၀၁၆ ခုှစ်မ ှ

စတင်၍ ထုတ်ေပးေနပါသည။်38 ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းရှိ အသိအမှတ်ြပ လကမှ်တ်ရရှိခဲ့ေသာ 

ေတာငသူ်များအားလံုးကို METRO Wholesale Myanmar မ ှ သီးံှထုတ်လုပ် 

                                                           
37 PGS ေဒသရအဆင့်ကို အဓိကဦးတည်ေသာ အရည်အေသွးအာမခံသည့် စနစ်တစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ အကျ ိး 
သက်ဆုိင်သူများ၏ တက်ကစွာ ပါဝင်ေဆာင်ရက်မေပတွင် အေြခခံ၍ ယံုကည်မ၊ လူမေရးကွန်ရက်များှင့် အသိ 
ပညာမေဝဖလှယ်မများေပတွင် အားြပကာ တစ်ိုငတ်စ်ပိုင် ေအာ်ဂဲနစ်စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်သူများကို ေထာက်ခံချက် 
လက်မှတ်များ ထုတ်ေပးပါသည်။ PGS တွင် ေတာငသူ်များအချင်းချငး်၊ အထူးသြဖင့် ေဒသအတွင်းရိှ အြခား 
ေတာငသ်ူများက အရည်အေသွးစစ်ေဆးေပးြခင်း ြဖစ်သြဖင့် ယငး်သည် တတိယအဖွဲအစည်း (third part) မှ 
ေထာက်ခံချက် လက်မှတ်ထုတ်ေပးမ အစီအစဉ်တစ်မျ ိးပင် ြဖစ်ပါသည်။  
38 ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းတွင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာှစ်အတွင်း GAP လက်မှတ် ၁၉ ေစာင် ထုတေ်ပးခဲ့ပီး ေနာက်ပိုငး် 
ဘာှစ်များအတွင်း ၂၁၇ ေစာင၊် ၁၅၇ ေစာင်ှင့် ၁၈၄ ေစာင် အသီးသီး ထုတ်ေပးခဲ့ပါသည်။   
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ကိုငတွ်ယ်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေလ့ကျင့်သငတ်န်းေပးထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ဇွန်လတွင် 

အမျ ိးသားစံချနိ်စံန်းေကာငစ်ီက “သီးှံများအတွက် ြမန်မာ GAP စံချန်ိစံန်းများ” ကို ရာဘာ ှင့် 

ဝါ မှလွဲ၍ သးီှံများအားလုံးအတွက် အမျ ိးသားအဆင့ ် စံချနိ်စံန်းတစ်ရပ်အြဖစ် လက်ခ ံ

အတည်ြပေပးခဲ့ပါသည်။      

၅.၃။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

၅.၃.၁။ ဥပေဒှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ မူေဘာင်  
၂၀၁၂ ြမန်မာိုငငံ် တာဝန်သိ ခရီးသာွးလုပ်ငန်း မူဝါဒသည် ိုငငံ်အဆင့်ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်အဆင့်များတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမဟာဗျဟာများ ေရးဆွဲရန်အတွက် မူေဘာင်တစ်ခု 

ြဖစ်ပါသည။် ထိုမူဝါဒတွင် ရည်ရယ်ချက် ကိုးရပ် ပါရှိပီး ထုိအထဲမ ှတစ်ခုမှာ “ြပည်တင်ွးလူမ စီးပွား 

ဖွံဖိးမအေပ ကျယ်ြပန ်စွာ အေြခခံရန်” ြဖစ်ပါသည်။ ရည်ရယ်ချက်တစ်ခုချင်းစီအတွက် 

အေရးယူေဆာင်ရက်ရမည့ ် အချက်များှင့် ချတ်ိဆက်ထားပီး တာဝန်ယူ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရမည့် အဖွဲအစည်းများကိုလည်း သတ်မှတ်ေပးထားပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွင်း အမျ ိး 

သမးီများ အကျ ိးရှိစွာ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငေ်ရးှင့် အထူးသကဆ်ိုင်ေသာ အေရးယူေဆာငရ်က် ရမည့် 

အချက်သည် ေဒသခံြပည်သူများအတွက် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းအမျ ိးအစားအမျ ိးမျ ိးတွင် 

အလုပအ်ကိုငရ်ရှိေစမည့် အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးြမင့်တင်ေပးိုင်ပါသည။် ဤအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်ရမည့်အချက်ကို ရှမ်းြပည်နယ်အတွက် တာဝန်ယူအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရမည့ ် အဖွဲ 

အစည်းမှာ ြပည်နယဟ်ိုတယ်ှင့် ခရီးသွားန်ကားမဦးစီးဌာနုံး ြဖစ်ပါသည်။ ထိုမူဝါဒသည် 

အမျ ိးသမီးများ၏ အိမ်ေထာငစ်ုှင့် ရပ်ရာကို အကျ ိးြပေနမအား အသိအမှတ်ြပထားပီး ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းမှ အမျ ိးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိမည်ဆိုလင ် ဖွံဖိး 

တိုးတကမ်ှင့် လူမဘဝဖူလုံြပည့်စုံမတိုအတွက် အေထာက်အပံ့ြပမည်ဆိုသည်ကိုလည်း အသ ိ

အမှတ်ြပထားပါသည်။ ထုိမသာမက မဝူါဒ၏ စာမျက်ှာ ၂၃ တွင ်“လက်မပညာ သငတ်န်း များှင့် 

အြခား ခရီးသွားလုပ်ငန်းဗဟိုြပသင်တန်းများ ဖန်တးီေပးြခင်းြဖင့် အမျ ိးသမီးများ၏ ကမ်းကျင်မ၊ 

မိသားစုများ၏ လူမစီးပွားအေြခအေနကို အေတာ်အသင့် ြမင့်တင်ိုငသ်ည့်အြပင် မိသားစုှင့် 

လူမအဖွဲအစည်း၏ ဘဝကိုလည်း တိုးတကြ်မင့်မားေစပါသည။် တာဝန်သေိသာ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် အလုပ်လုပ်ေသာ အမျ ိးသမီးများ၏ ရပိုငခ်ွင့်ကို ညီမစွာ ခံစား ရရိှေရး 

ေသချာေစပါသည်” ဟ ု ေဖာြ်ပပါရှိသည်။ ိုင်ငံတွင်းတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကမ ှ လုပ်သား များ၏ 

အနည်းဆုံး ထက်ဝကခ်န ်သည့် အမျ ိးသမီးများ ြဖစ်သြဖင့် ဤသည်မှာ အေရးပါေသာ 

ကတကိဝတ်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ထိုကတိကဝတ် ြပည့်မီေရးအတွက် မည်သည့် နည်းလမ်းများ၊ 

အေထာက်အကူများကို အသုံးြပမည်ဆိုသည်ကိုမူ ဆကလ်က်ေစာင့်ကည့်ရဦးမညြ်ဖစ်ပါသည်။  

ိုင်ငတွံင် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပထမဆုံးအကမ်ိ ေရးဆွဲခဲ့ေသာ စီမံကိန်းြဖစ်ေသာ ၂၀၁၃-

၂၀၂၀ ြမန်မာိုငငံ်ခရီးသာွးလုပ်ငန်းပင်မစီမံကိန်းသည် ြမန်မာုိင်ငံ တာဝန်သိခရီးသွား 

လုပ်ငန်းမူဝါဒေပတွင် အေြခခံပီး ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ ဝင်ေငွှင့် အလုပ်အကိုင် 

ဖန်တီးမတိုအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအား အဓိကကရိိယာတန်ဆာပလာတစ်ခုအြဖစ် အသုံးြပ ရန ်
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ရည်ရယ်ပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ရရှိေသာ စီးပွားေရးအကျ ိးအြမတ်များကို အမျ ိးသား ှင့် 

အမျ ိးသမီးများအပါအဝင ် ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး တန်းတူညီမ မေဝခံစားုိင်ေရး ေမာ်မှန်း ပါသည်။ 

ပငမ်စီမံကိန်းတွင် အေြခခံမူကီး (၇) ချက ် ပါရိှပါသည်။ ကျားမေရးရာကိစများကို ရည်န်းထားပးီ 

ဤအစီရင်ခံစာှင့် အထူးသကဆ်ိုင်သည့် အေြခခံမူှစ်ချက်မှာ ေအာကပ်ါ အတိုငး် ြဖစ်ပါသည် -39  

 “ခရီးသာွးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဖွံဖိးေရးအစီအစဉ်များ ေရးဆွဲရာတွင် ကျား-မ 

ကွဲြပားြခားနားမ စိစစ်ချက်များကို ထည့်သင်ွးစဉ်းစားပါမည်။ စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်း 

ရရိှေစမ၊ အတတ်ပညာဆိုငရ်ာ သငတ်န်းများ တကေ်ရာကခ်ွင့်၊ အလုပ်အကိုင၊် အြခား 

အရင်းအှီးများှင့် ဆံုးြဖတပုိ်င်ခွင့်၊ စသညတုိ်တွင ် အမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီး တန်းတူ 

အခွင့်အေရး ရိှေရးကို ေထာက်ခံအားေပးပါသည်။” 

 “အကျ ိးစီးပာွးအားြဖင့် ပါဝငပ်တ်သက်ေနသမူျားအားလုံး ပါဝငေ်သာ၊ အကျ ိးရှိေသာ 

အချင်းချင်းအြပန်အလှန်ေဆွးေွးမများ ြပလုပ်သည့်အြပင် သိသင့်သိထိုက်ေသာ 

သတငး်အချကအ်လက်များကုိလည်း အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ ထုတ်ေဖာ်အသိေပးသွားပါ မည်။ 

ကျား-မကွဲြပားမ၊ လူမျ ိးစုအမျ ိးအွယ်အားလုံး ပါဝင်ေဆာင်ရက်မ၊ စသည်တိုကုိ လည်း 

ဂုြပကာ ဆုံးြဖတ်ချကခ်ျမှတ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အကျ ိးစီးပာွးပါဝင်ပတ် 

သကေ်နသူများ၏ အြမင်များကိုပါ ထင်ဟပ်ိုငေ်အာင ် ေဆာင်ရက်ြခင်းများ ြပလုပသွ်ား 

ပါမည်။”  

ကျား-မ တန်းတူညီမစွာ အားလံုးပါဝင်ိုငမ် ပန်းတိုငမ်ျားအပါအဝင ် ပငမ်စီမံကိန်း အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မအား မည်သုိ ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးမညဆ်ိုသည်မှာမူ ရှငး်လင်းမ မရှိပါ။  

ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးချဲေဆာငရ်က်မ၏ အကျ ိးေကျးဇူးများကို ိုငငံ်ြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ကသာ 

အဓိက ရရှိခံစားကရပီး ိုငငံ်စီးပာွးေရးအတွက် အေထာက်အကူြပမ နည်းပါးေနြခင်း ေကာင့် 

ေဒသခံြပညသ်ူများအတွက် အလုပ်အကိုငအ်ခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးုိင်ေသာ၊ ိုငငံ် ၏ 

ေဒသအသီးသးီရှိ ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်များ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး အေထာက်အက ူ

ြပိုင်ေသာ၊ အမျ ိးသမီးများကို အကျ ိးြပိုငေ်သာ လူထုအေြခြပခရီးသွား လုပ်ငန်းများကို လုပ် 

ကိုင်ကရန် ဤပင်မစီမံကိန်းက အားေပးတိုက်တွန်းထားပါသည။် ြမန်မာိုငငံ်တွင် လူထုအေြခ 

ြပခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ိုင်ငတံကာှင့် ြပညတွ်င်း NGO အချ ိက အားေပးြမင့်တင်ေပးလျက် ရှိပီး 

ယခုမ ှ စတင်ဖွံဖိးခါစအဆင့်သာ ရှိပါေသးသည်။ ၂၀၂၀ ဇူလိုငလ်အထ ိ ရာေပါင်း ၄၁ ရာ တွင် 

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပင်န်းစီမံကိန်း ၁၇ ခု ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင် ရာ ၁၀ ရာတွင် စီမ ံ ကိန်း ၇ ခ ု

ထပ်မ ံေဆာင်ရက်ရန် ရှိပးီ မကာမီ စတင်ိုင်မည်ဟု ေမာ်မှန်းထားပါသည်။   

                                                           
39 ေအာက်ပါလင့်ခ်တွင် ရရိှိုင်သည့် ၂၀၁၃-၂၀၂၀ ြမန်မာိုင်ငခံရီးသာွးလုပ်ငန်းပင်မစီမံကိန်း စာမျက်ှာ (ii) ှင့ ်(iii) တွင် 
ကည့်ပါ - https://tourism.gov.mm/wp-content/uploads/2019/05/myanmar-tourism-master-plan-english-
version-min.pdf. 
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ခရီးသွားလုပ်ငန်းကအတွက် အဖွဲအစည်းဆုိင်ရာ အေနအထားမှာ ပ်ေထွးပးီ အဖွဲအစညး် 

ေပါငး်များစွာ ပါဝင်ပတ်သကေ်နပါသည်။ ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရး ဝန်ကးီဌာနသည် ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းကကို တာဝန်ယူအုပ်ချပ်ရေသာ အဖွဲအစည်း ြဖစ်ပါသည။် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ဥပေဒအရ တိုငး်ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာ်မတီများ ဖွဲစည်းထားပါ 

သည။် ရှမ်းြပည်နယ်ခရီးသာွးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ဖွဲစည်းခဲ့ပီး အချကအ် 

လက်စုေဆာငး်ြခင်း၊ ခရီးစဉ်ေဒသများ ဖွံဖိးေရး ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလိုင်စင် 

ထုတ်ေပးြခင်းှင့် သင်တန်းများ စီမံြခငး်၊ စသည်တိုအတွက် တာဝန်ရှိပါသည။်  အင်းေလးကန် 

ေဒသကို ထိန်းသိမ်းကာကယွ်ရန ် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ် ၂၀၁၅ ခုှစ်က ဖွဲစည်းခ့ဲေသာ အင်းေလး 

ကန်ေဒသအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲသည် အနာဂတ်တွင ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အဓိကအခန်းကမှ 

ပါဝင်လာလိမ့်မည်ဟု ေမာမှ်န်းပါသည။် အထူးသြဖင့ ် ၂၀၁၄  အငး်ေလးကန်ခရီးစဉ်ေဒသ စီမ ံ

ခန ်ခွဲမစီမံချက်ှင့်အညီ ခရီးစဉ်ေဒသ စီမံခန ်ခွဲမနယ်ပယ်တွင် ပါဝင်ကညီူိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။   

၅.၃.၂။ အင်းေလးကန်ေဒသရိှ ခရီးသွားလုပ်ငန်း  
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုငး်တွင် အင်းေလးကန်ေဒသသည် ခရီးသာွးများကို အဆွဲေဆာင်ိုငဆ်ုံး ေဒသ 

ြဖစ်ပါသည။် လွန်ခဲ့ေသာ ဆယ်စုှစ်အတွင်းတွင် ထိုေဒသရိှ ခရီးသွားလုပင်န်းသည် လျငြ်မန်စွာ 

တိုးတကလ်ာပီး လာေရာကလ်ည်ပတ်ေသာ ခရီးသွားဧည့်သည်အေရအတွကသ်ည် ၂၀၁၀ 

ြပည့်လွန်ှစ ် အေစာပိုငး်တွင် ၂၂,၀၀၀ ဝန်းကျင်သာ ရှခိဲ့ရာမှ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ၁၇၉,၀၀၀ အထိ 

တိုးလာပါသည် (ITC, 2019)။ သိုေသာ် ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ကနိ်း 

ဂဏန်းများအရ ရခုိငြ်ပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားေနေသာ ပဋိပကများေကာင့် ရှမ်းြပည်နယ် ေတာင် 

ပိုငး်သို လာေရာကလ်ည်ပတ်ေသာ ိုင်ငံြခားခရီးသွားဧည့်သည်အေရအတွကသ်ည ် ၂၀၁၇ ခုှစ် မှ 

၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်း ၂၈ ရာခိုင်န်း ကျဆင်းသာွးသည်ဟု ဆုိပါသည်။ သိုေသာ် ြပည်တွငး်ခရီး 

သွားဧည့်သညမ်ျား တိုးလာမက ိုငငံ်ြခားဧည့်သည်များ ကျဆင်းသွားမကို ကာမိေစပါသည်။ ထို 

ကာလအတွငး် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းတွင် ြပည်တွင်းခရီးသာွး ၂၅ ရာခိုင်န်း တိုးလာပီး ယခုအခါ 

ိုင်ငြံခားခရီးသွားအေရအတွကထ်က် ၂.၅ ဆ ပိုများေနပီြဖစ်သည် (ILO, 2019a)။ 

အင်းေလးကန်ေဒသတွင် အေသးစားဟိုတယ်ေလးများ၊ တည်းခိုခန်းများ၊ အမှတ်တရလက် 

ေဆာင်ပစည်းအေရာငး်ဆိုင်များ၊ စားေသာကဆ်ိုင်များှင့် အပမ်းေြဖလုပင်န်းများကဲ့သို ‘မိသားစု 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း” အများအြပားသည် ိုငငံ်ြခားခရီးသွားဧည့်သည်များကို အဓိကဝန်ေဆာင်ေပး 

သည့် ိုင်ငံတကာဟိုတယ်ကီးများ၊ ခရီးသွားလုပင်န်းကီးများက့ဲသိုေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

ကးီများှင့် အတူယှဉ်တွဲတည်ရှိေနပါသည်။ ထိုေဒသရှ ိ မိနယ်များကားတွင ် ခရီးသာွးလုပ်ငန်း 

ဖွံဖိးတိုးတကမ်အေြခအေနသည် ကွာြခားပးီ ခရီးသွားများကား ေရပန်းအစားဆံုး ေနရာများ မာှ 

ေတာင်ကးီ၊ ေညာင်ေရှင့် ကေလာတို ြဖစ်ပါသည် (ITC, 2019)။   

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရး ဝန်ကီးဌာနမှ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းတွင ် ၂၀၁၈ ခုှစက် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ိုငငံ်ြခားခရီးသာွးဧည့်သည်များ၏ ထက်ဝက်သည် ဥေရာပ 

(အဓိကအားြဖင့် ဂျာမနီ၊ ြပင်သစ်၊ စပိန်ှင့် ယူိုက်တက်ကင်းဒမ်း) ှင့် အေမရိကန် 
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ြပည်ေထာင်စုတိုမှ လာေရာက်ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိုဧည့သ်ညမ်ျားသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ကိ ု

မှီခိုအားထားြခင်းထက် ၎င်းတိုကိုယ်တိုင် ခရီးစဉ်များကို စီစဉ၍် သွားလာမများ တိုးပွားလာ ပါသည် 

(ILO, 2019a)။ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းသို လာေရာကေ်သာ ိုငငံ်ြခားဧည့်သည်များ သည ်

အဓိကအားြဖင့် ယဉ်ေကျးမဓေလ့ထုံးစံများကို ေတွ ကခံံစားရန် (၃၅ ရာခိုင်န်း)၊ အပမး် ေြဖရန် (၂၅ 

ရာခိုင ်န်း) သိုမဟုတ် စစ်မနှ်သည့် သဘာဝတရားကို ခံစားရန ် (၂၄ ရာခိုင်န်း) လာေရာက်ကြခင်း 

ြဖစ်ပါသည။် ြပည်တွငး်ခရီးသာွးများ၏ ၆၄ ရာခိုင်န်းကမူ ရှမး်ြပည်နယ် ေတာင်ပိုင်းသို ဘုရားဖူးရန် 

လာေရာက်ြခင်းြဖစ်သည်ဟ ု၂၀၁၄ ခုှစ ်အချက်အလက်များအရ သရိှိရပါသည ်(Michalon, 2018)။ 

ြပည်တွင်းခရီးသာွးများအတွက် ထိုေဒသသို ဘာသာေရး ဆိုငရ်ာ ရည်ရယ်ချက်များြဖင့် 

လာေရာက်လည်ပတ်ရာတွင ် ပွဲေတာမ်ျားသည် အေရးပါပါသည။် ဥပမာ ေအာက်တိုဘာလတွင် 

ကျငး်ပေသာ ေဖာင်ေတာ်ဦးဘုရားပွဲှင့် ိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပ ေသာ ေတာင်ကးီ မီးပုံးပျပဲွံများသည် 

ဘုရားဖူးဧည့်သည် ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာကုိ် အသီးသးီ ဆွဲေဆာင်ိုင်ကပါသည်။ ထိုပွဲေတာမ်ျားတွင် 

ယာယီေဈးများ ခင်း၍ ေရာင်းကပီး ဆိုင်ခန်းရှင် များအတွက် အေရးကးီေသာ ဝငေ်ငွဖန်တီးမ 

အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် ဘုရားေစတီ များတစ်ဝိုကတ်ွငလ်ည်း ဆိုင်ခန်းများှင့် 

အဝတ်အထည်ဆိုင်များကို ေတွရပါသည။် ခရီးသာွး ြခင်း၏ အဓိက ရည်ရယ်ချက်မှာ 

ဘာသာေရးအတွက် ြဖစ်ေသာ်လည်း ဘရုားဖူးရင်း အပမ်းေြဖ ကြခင်းလည်း ြဖစ်ပါသည။် ထိုေကာင့် 

ခရီးသွားများသည် ပစည်းအမျ ိးမျ ိးကို ဝယ်ယူကပီး သုံးစဲွမများလည်း တိုးလာပါသည်။ 

ထိုေနရာေဒသများသို ဘုရားဖူးများ လာေရာက်ြခင်းေကာင့် အထူးသြဖင့် အမျ ိးသားများအတွက် 

ကားေမာငး်ြခငး်ှင့် ဧည့်လမ်းန်ဝန်ေဆာငမ်များ ေပးြခငး်ြဖင့် ဝင်ေငအွခွင့် အလမ်းများ 

ရရိှေစပါသည် (Michalon, 2018). 

ြပည်တွင်းဧည့်သည်ှင့် ိုငငံ်ြခားဧည့်သညတုိ် သုံးစွဲေသာ ေငေွကးပမာဏများမာှ ကွာြခားပါ သည်။ 

မကာမီက ြပလုပ်ခဲ့ေသာ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ိုင်ငံြခားဧည့်သည်များ၏ ထုတ်ကုန် 

ပစည်းတစ်ခုအတွက် ပျမ်းမသုံးစွဲမ (ြမန်မာကျပ် ၂၆,၅၀၀ သိုမဟုတ် US$၁၉ ေဒလာခန ်) သည် 

ြပည်တွင်းခရီးသာွးများ သုံးစွဲမ (ြမန်မာကျပ် ၁၉,၀၀၀ သိုမဟုတ် US$၁၃ ေဒလာခန ်) ထက ်

သိသသိာသာ ပိုများပါသည ် (ITC, 2020)။40 ထိုအြပင် ြပည်တွငး်ှင့် ိုငငံ်ြခားခရီးသွားများ၏ 

ေမာလ်င့်ချက်များှင့် ှစ်သကမ်များကလည်း ကွာြခားကပါသည်။ ဥပမာ ိုင်ငြံခား ခရီးသွား များက 

ဟိုတယ်ကးီများတွင် သက်ေတာင့်သက်သာ ေနထိုငတ်ည်းခိုရသည်ကို ပို၍ ှစ်သက် ေသာ်လည်း 

ြပည်တွင်းခရီးသာွးများက တညး်ခိုခန်းများှင့် ဘနု်းကီးေကျာင်းများကို ေရးချယ ် ကပါသည်။ 

ြပည်တွင်းဧည့်သည်များသည ် ဘာသာေရးပွဲေတာ်များှင့် ေဈးများက့ဲသို လူထူထပ ် သည့် 

ေနရာများသို သွားေရာကလ်ည်ပတ်ကပီး ထိုေနရာများတွင် အင်းေလးကန်ေဒသမ ှ

                                                           
40 ထိုကနဦးစစ်တမ်းတင်ွ ရှမ်းြပည်နယ်တွင် အေြခစိုက်ေသာ ခရီးသွားဝန်ေဆာငမ်ကုမဏီ ၄၀ အတွက် အလုပ် အကိုင်၊ 
ေရာငး်အား၊ ေဈးကွက်ပါဝင်ေဆာငရ်က်မ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဝန်းကျင်ှင့် ယှဉ်ပိင်ိုငမ်ဆိုင်ရာ သတငး် 
အချက်အလက်များကို စုေဆာငး်ပါသည်။ စစ်တမ်းကို ကက၊ ကေလာ၊ ေညာင်ေရှင့် ရာငံ ေနရာေလးေနရာတွင် 
ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ နမူနာအုပ်စု၏ ၂၅ ရာခိုင်န်းစီကို ေနရာတစ်ခုစီမ ှေကာက်ယူြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  



97 

ေဈးန်းချ ိသာေသာ လုံချည်များ၊ ိုးရာအဝတ်အထညမ်ျား၊ အိတမ်ျားှင့ ် အမှတ်တရလက ်

ေဆာင်ပစည်းများ၊ အာရှ၏ လကဏာှင့် ေခတ်မီမတိုကို ထင်ဟပ်ေသာ တုတ်ှင့် ထိုင်းိုင်ငံ တိုမ ှ

တငသွ်င်းသည့် ပစည်းများကုိ ဝယ်ယူိုင်ကပါသည်။ သိုေသာ် ိုင်ငံြခားဧည့်သည်များကမူ 

လူထူထပ်ြခင်းမရိှေသာ ေနရာများကို ပို၍ှစ်သက်ပီး လကဝ်တ်ရတနာှင့် ေရှးေဟာင်း ပစည်းကဲ့သုိ 

ပို၍ အဆင့်ြမင့်ေသာ၊ ေဈးကးီေသာ ပစညး်များကို ရှာေလ့ရှိပါသည်။ သိုေသာ် လည်း ြပည်တွင်းှင့် 

ိုင်ငြံခားဧည့်သည်များကား ှစ်သက်မများ၊ ေမာ်လင့်ချက်များှင့် အမ ူအကျင့်များ ကွာြခားမသည် 

ေလျာန့ည်းလာသည်ကို ေတွရပါသည်။ အထူးသြဖင့် ရန်ကနု်ှင့် မေလးမ ှ

ချမ်းသာကယ်ဝေသာခရီးသာွးဧည့်သည်များသည် ိုင်ငြံခားဧည့်သည်များှင့် များစွာ ကာွြခားမ 

မရှိေတာ့ပါ (Michalon, 2018)။ ထိုြပင် ရှမ်းြပညန်ယ်ေတာငပ်ိုင်းသည် တည်းခို ခန်းများ၊ 

သဘာဝအေြခခံ တည်းခိုအိမ်ငယ်ေလးများ (eco-lodges) ှင့် အြခားဘတ်ဂျက ် ေခတာေသာ 

တည်းခုိေနထိုငမ်များကို ေရးချယတ်တသ်ည့် ငယ်ရယ်ေသာ ိုင်ငံြခားခရီးသာွး များကို ပို၍ 

ဆွဲေဆာင်ိုင်ေသာ ေနရာတစ်ခ ုြဖစ်လာပါသည်။  

သဘာဝအလှအပများ ေပါကယ်ဝေသာ အင်းေလးကန်ေဒသတွင် ယခုအခါ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်ပျကစ်ီးမများ ဆိုးရားစွာ ကေံတွလာရပီး ကန်ေရြပင်ဧရိယာ လငြ်မန်စွာ ကျံလာြခငး်၊ 

ေရအရည်အေသးွ ကျဆင်းြခင်းများ ြဖစ်ပာွးေနပါသည်။ အင်းေလးကန်၏ ဇီဝမျ ိးစုံမျ ိးကွဲများ ှင့် 

ေဂဟစနစ်များသည် မျ ိးသုဉ်းေပျာက်ကယွ်မည့်အရာယ်ကိ ု ရင်ဆိုင်ေနရပီြဖစ်သည်။ ထုိ 

အေြခအေနကိ ု ြဖစ်ေပေစခဲ့သည့် အေကာင်းတရားေပါငး်ေြမာကမ်ျားစွာအနက ် အင်းေလးကန် ကုိ 

ဝန်းရံထားေသာ ေတာငမ်ျားေပရှ ိ သစ်ေတာပျက်စီးြပန်းတီးမများ၊  ကဲွားစားကျက်ေြမ များ 

တိုးလာြခင်း၊ ကန်းေမျာစိုက်ပျ ိးေရး ခံများတွင် (တရားဝငအ်သိအမှတ်ြပမထားေသာ) ပိုး 

သတ်ေဆးများှင့် ေြမဩဇာများ အလွန်အကသံုံးစွဲြခငး်၊ အညစ်အေကးများ တိုက်ိုက်စွန ်ပစ် 

ြခငး်ှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမတို ပါဝငပ်ါသည်။ ဆပွားတုိးတက်လာသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုိ 

ေကာင်းစွာစီမခံန ်ခွဲိုင်ြခင်း မရှိပါက ယင်းသည် အင်းေလးကန်ကို ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ 

အရာယ်တစ်ခ ု ြဖစ်လာပါလိမ့်မည်။ တိုးတကေ်ြပာင်းလဲမတစ်ခုအေနြဖင့် ၂၀၁၅ ခုှစ ် ဇွန်လ တွင်  

UNESCO က အင်းေလးကန်အား UNESCO ၏ လူသားှင့် ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမ အစီအစဉ ်ေအာက်တင်ွ 

ြမန်မာိုင်င၏ံ ပထမဆုံးေသာ ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမအြဖစ ် သတ်မတ်ှခဲ့ပါသည်။ ဇီဝ အဝန်းနယ်ေြမ၏ 

အဓိကရည်ရယ်ချက်မှာ ဇီဝမျ ိးစုံမျ ိးကွဲများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း၊ စီးပွား ေရးဖွံဖိးမ 

ြမင့်တင်ြခင်းှင့် ယဉ်ေကျးမတန်ဖိုးများ ထိန်းသမ်ိးေစာင့်ေရှာက်ြခင်း ပန်းတုိင်များ ကား 

ေရရှည်တည်တံ့စွာ ဟန်ချကညီ်ညီ ေဆာင်ရက်ိုငေ်ရး ြဖစ်ပါသည။် ထိုေကာင့် ဤသုိ ဇီဝ 

အဝန်းနယ်ေြမအြဖစ် သတ်မတှ်ခံရြခင်းြဖင့် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုး 

တကမ်အတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ပွင့်လင်းလာပီး အလှရှင်ရန်ပုံေငွများကို ဆွဲေဆာင်ိုင် 

မည်ဟု ေမာလ်င့်ရပါသည် (UNDP, 2015)။  

ဤအပိုငး်တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းက၏ လုပ်သားေဈးကွက်အတွငး်ရှိ ကျား-မ သီးြခားခွဲထား 

မများှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ဝယ်သူများှင့် စိုက်ပျ ိးေရးထုတ်ကနု်ေရာငး်ချသူများကား 
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ဆက်ဆံေရးများကို ဆက်လက်ေလ့လာဆန်းစစ်သွားပါမည်။ UNCTAD ၏ ဝယ်သစူစ်တမ်းအရ 

အမျ ိးသမီးများသည် ကမ်းကျင်မနည်းပါးေသာ အလုပအ်ကိုငမ်ျား (ဥပမာ သန်ရှင်းေရး၊ မီးဖုိ 

ေချာငအ်လုပမ်ျား၊ စသည)် တွင် အများအြပားလုပ်ကုိင်ေနကုံမက ကမ်းကျင်မ ပိုမုိလိုအပ ် ေသာ 

အလုပအ်ကိုငမ်ျားြဖစ်သည့် စာရင်းကုိင်ှင့် စာေရးအလုပ်များတွင်လည်း လုပ်ကိုင်ေနက သလုိ 

စီမံခန ်ခွဲမတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ိုင်ေသာ အမျ ိးသမီးများလည်း တိုးပွားလာေန ေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ စစ်တမ်းနမူနာသည် ေသးငယ်ြခင်းေကာင်း နမူနာထဲတွင် အမျ ိးသမီး 

ဧည့်လမ်းန်များ သိုမဟတ်ု ေဈးကွကေ်ဖာ်ေဆာင်ေရးပညာရှင်များ မပါဝင်ပါ။ အမှန်စင်စစ ်

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွား န်ကားမဦးစီးဌာန ေတာင်ကးီုံးမှ ၂၀၂၀ ြပည်ှစ် ဇူလိုင်လက ရရိှ ေသာ 

အချက်အလက်များအရ ရှမ်းြပည်နယ်တွင် စုစုေပါင် ဧည့်လမ်းန် ၅၀၀ ဦး ရှိသည့် အနက ်၂၇၄ ဦးမ ှ

အမျ ိးသမီးများ ြဖစ်ပါသည်။ အင်းေလးကန်ေဒသတွင် အမျ ိးသမီးများသည် ဧည့်ဝန်ေဆာငမ်ကရှိ 

စွန ်ဦးတထီွင်သူများအြဖစ်လည်း တက်ကစွာ လုပ်ကိုငေ်နကပါသည်။ ဤသည်မှာ 

အမျ ိးသမီးများအတွက် ခရီးသွားလုပင်န်းကသို ဝငေ်ရာကရ်န် အတားအဆီးများ 

နည်းပါးြခင်းေကာင့် ြဖစ်ိုငပ်ါသည်။  

သိုေသာ် အင်းေလးကန်ေဒသရိှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများှင့် အဖွဲအစည်းများသည် ထိေရာက်မ 

နည်းပါးေကာင်း ေတွရှိရပါသည။် ITC (2020) စစ်တမ်းအရ ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကမုဏီအများစု သည် 

ေဒသရှိ ခရီးသာွးလုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မမရှိကေကာငး် ေတွ 

ရှိရပါသည်။41 ထိုအဖွဲအစည်းများှင့် ဆက်သွယ်ေဆာငရ်က်ကသည့် လုပ်ငန်းများကလည်း ထုိ 

အဖွဲအစည်းများမှ ရရိှေသာ ဝန်ေဆာငမ်များ၏ အရညအ်ေသွး ညံ့ဖျင်းမကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာကား 

ခဲ့ကပါသည။် ခရီးသွားလုပင်န်း ကမုဏီများ၏ ထကဝ်က်ေကျာ်သည် လွန်ခဲ့ေသာ ၁၂ လ အတွင်း 

မည်သည့် ကုန်စည်ြပပွဲတွင်မ ပါဝငတ်က်ေရာက်ခဲ့ြခင်း မရှိဟု ဆိုပါသည်။ ထိုအြပင် 

ပါဝင်တက်ေရာကခ်ဲ့သည့် ကမုဏီများထဲတွင်လည်း ိုငငံ်အဆင့်၊ ေဒသအဆင့်ှင့ ်ိုင်ငတံကာ အဆင့် 

စံန်းများှင့်အညီ အရည်အေသွး အသအိမှတ်ြပလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထားေသာ ကုမဏီမှာ 

ေလးပုံတစ်ပုံခန ်သာ ရိှပါသည်။ ထိုသို အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ရရှိမန်း နည်းပါးရ ြခငး်သည် 

အရည်အေသးွစံန်းများှင့ ် သကဆ်ိုင်ရာ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ေလာကထ်ားရရှိ ိုင်သည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်များအေကာင်း သတင်းအချကအ်လက်များ ရရိှမ အကန်အသတ်ရှိြခင်း ေကာင့်ဟု 

ကုမဏီများကဆိုပါသည်။    

ITC စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ေြဖဆုိခဲ့ကသည့် ကုမဏီများထဲတွင် ၅၆ ရာခိုင်န်းသည ် အမျ ိးသမီး များ 

ဦးေဆာင်ေသာ ကုမဏီများ ြဖစ်ကပါသည်။42 အမျ ိးသမီး ကမုဏီပိုင်ရှင်များှင့ ် မန်ေနဂျာ များ၏ 

                                                           
41 ြမန်မာိုင်ငံ ခရီးသာွးလုပ်ငန်းရှင်များအသငး်၏ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းဇုန်၊ ြမန်မာိုင်ငံ ဟိုတယ်ဆုိငရ်ာ 
လုပ်ငန်းရှငမ်ျားအသင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ စားေသာက်ဆိုငလ်ုပ်ငန်းရှင်များအသငး်၊ ြမန်မာိုင်ငံ ဧည့်လမ်းန်အသင်း တုိ 
ပါဝင်ပါသည်။  
42 အမျ ိးသမီးဦးေဆာင်ေသာ ကုမဏီများ ဆုိသည်မှာ ပိုင်ဆုိင်မ ရှယ်ယာ အနည်းဆုံး ၃၀ ရာခိုင်န်း ရိှေသာ အမျ ိးသမီးမှ 
စီမအုံပ်ချပ်သည့် ကုမဏီများ ြဖစ်ပါသည်။  



99 

၆၀ ရာခိုင်န်းသည် အြခား ဝင်ေငရွသည့် အလုပ်များ တွဲဖက်လုပကိ်ုင်ြခငး်မရှိကေသာ် လည်း 

အမျ ိးသားအများစုမှာမူ ၎ငး်တို၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကမုဏီများကို အြခား အလုပ်အကိုင် များှင့် 

တွဲဖက၍် စီမံခန ်ခွဲလုပ်ကိုင်ိုင်ကေကာင်း ေတွရိှရပါသည။်  

စားေသာက်ဆိုင်ှင့် ဟိုတယ်ပိုငရ်ှင်များက ၎င်းတိုဝယ်ယူမည့် ပစည်းများအတွက် လိုအပ်ချက် 

များကုိ ပစည်းေပးသွင်းသမူျားထံ အသိေပးပါသည်။ ေတာင်းဆိုမအများဆုံးမာှ ထုတ်ကနု်များ၏ 

လတ်ဆတ်မ၊ တစ်ကိုယ်ေရသန်ရှင်းေရးစံန်းများှင့ ် ကိုကညီ်မ၊ ပိုးသတ်ေဆးှင့် အြခား 

ဓာတုပစည်းများ သုံးစဲွမ ေလာ့ချြခငး်ှင့် စနစ်တကျ ထုပ်ပိုးမတို ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် ဝယ်သ ူ

များသည် ပစည်းေပးသွင်းသူများကို ၎ငး်တို သတ်မှတ်ေသာ စံန်းများှင့် ကိုကညီ်ေအာင် မည်သုိ 

လုပ်ေဆာင်ရမည်ဆိုသည်ကို စနစ်တကျ သင်တန်းေပးြခင်းများ မရှိပါ။ အေသးစား ဟိုတယ်ှင့် 

စားေသာက်ဆိုင်အများစုသည် ၎င်းတုိ၏ လုိအပ်သည့် ထုတ်ကုန်ပစညး်များကို ၎င်းတို အရပ်ေဒသရိှ 

ေဈးများတွင် ဝယ်ယူကပီး ဒုတိယအသုံးအများဆံုး နည်းလမ်းမှာ ေတာင်သူများထံမှ 

တိုက်ိုက်ဝယ်ယူြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဟိုတယ်များ သုိမဟုတ် စားေသာကဆ်ိုင် များ 

ပစည်းဝယ်ယူမအများဆုံး ေနရာများတွင် စူပါမတ်ကကမ်ျား မပါဝင်ေကာင်း UNCTAD ၏ 

ဝယ်သူစစ်တမး်အရ သရိှိရပါသည်။ ဟိုတယ်ကီးများှင့် စားေသာက်ဆိုင်ကီးများကမူ ၎င်းတုိ 

လိုအပ်ေသာ အရည်အေသးွှင့် ေဘးအရာယ်ကငး်ရှင်းေရး စံချနိ်စံန်းများ ကိုက်ညီသည့် 

ထုတ်ကုန်ပစညး်များကို ေပးသွငး်ိုင်ေသာ ယုံကည်စိတ်ချရသည့ ် ထုတ်လုပ်သူများထံမှ ဝယ်ယ ူ

ကပါသည် (ILO, 2019a).  

ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့်ဆက်စပေ်သာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် စိုက်ပျ ိးေရးထုတ်ကနု်ေပး 

သွငး်သမူျားကို ေလ့ကျင့်သငတ်န်းေပးြခငး်များ မရှိကေသာ်လည်း ၎င်းတို၏ ဝန်ထမ်းများကိုမူ 

ကုမဏီ၏ အဓိကဝန်ေဆာငမ်၊ ေဈးကွကေ်ဖာ်ေဆာင်မှင့် စီမံခန ်ခွဲမ ရည်မှန်းချက်များအတွက် 

သငတ်န်းများ ေပးထားပါသည်။ ITC (2020) စစ်တမ်းအရ အင်းေလးကန်ေဒသရှိ စစ်တမ်း 

ေကာက်ယူခဲ့ေသာ ကုမဏီများ၏ ထက်ဝကသ်ည ် ၎င်းတို၏ ဝန်ထမ်းများကုိ ထိုသိုေသာ 

သငတ်န်းများ ေပးထားပါသည်။    

၅.၄။ စုိက်ပျ ိေရးှင့် ခရီးသွားလုပင်န်းကများအတွင်းရိှ လုပ်သားေဈးကွက၏် 
လကဏာရပ်များ  
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဩဂုတ်လအထ ိမိနယ်အဆင့်ရှိ တန်ဖိုးကွင်းဆကမ်ျားအတွင်းမ ှအလုပ်အကိုင် များ၊ 

လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများှင့် ကျား-မ လုပ်ခလစာ ကာွဟချက်တိုှင့်စပ်လျဉ်းေသာ 

တရားဝငစ်ာရင်းအင်းများ မရိှပါ။ ထိုအချကအ်လက်များကို ရရှိိုငရ်န် အဓိကအားကိုးအားထား 

ြပိုင်သညမှ်ာ ကွင်းဆင်းေလ့လာမများသာ ြဖစ်ပါသည်။ ILO (2019a) မှ ေဆာင်ရက်ေသာ 

ေလ့လာမတစ်ခုအရ လက်ဖက်တန်ဖိုးကွင်းဆက်အတွငး်ရှ ိ ထုတ်လုပ်သူများက အမျ ိိးသားများ 

လုပ်ကိုငရ်သည့် အလုပ်များသည် အရာယ်များသည ် သိုမဟုတ် ကိုယ်ကာယအားကုိ များစွာ 

စိုက်ထုတ်ရသည်ဟု ယူဆြခငး်ေကာင့် အမျ ိးသားလုပ်သားများအား အမျ ိးသမီးလုပ်သားများ ထက် 

ှစ်ဆအထိ ပိုများသည့် လုပ်ခလစာများကို ေပးပါသည်။ ေထာပတ်သီးတန်ဖိုးကင်ွးဆက် အတွငး်ရှိ 
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ထုတ်လုပ်သူများကလည်း အလားတူအေကာင်းြပချကြ်ဖင့်ပင် အမျ ိးသားလုပသ်ား များကို 

တစ်ရက်လင ်ပျမ်းမ ကျပ ်၅၀၀၀  (US$ ၃.၆၀ ေဒလာခန ်) ှင့် အမျ ိးသမီးလုပသ်ားများ ကို ကျပ် 

၃,၅၀၀ (US$  ၁.၄၀ ေဒလာခန ်) ေပးပါသည် (ILO, 2019c).  

USAID (2018) မှ ေဆာင်ရက်ေသာ ေလ့လာမတစ်ခုတွင် အင်းေလးကန်ေဒသရိှ တူညီေသာ 

အလုပအ်တွက ် ကျား-မလုပ်ခလစာ ကွာဟချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ကျား-မ လုပ်ခ 

လစာ ကွာဟချက်သည် လုပ်ကိုင်ရသည့်အလုပ်ှင့် ေနရာေဒသကုိလိုက်၍ အမျ ိးမျ ိး ကွာြခား 

ေသာ်လည်း များေသာအားြဖင့် အမျ ိးသားများသည ် တစ်ရက်လင ် ကျပ ် ၁,၅၀၀ (US$ ၁.၇၀ 

ေဒလာခန ်) မ ှကျပ ်၃,၀၀၀ (US$ ၂.၁၀ ေဒလာခန ်) အထိ ရရှိေလ့ရိှပီး အမျ ိးသမီးများကမူ ကျပ် 

၁,၀၀၀ (US$ ၀.၇၀ ေဒလာခန ်) မ ှ ကျပ် ၂,၅၀၀ (US$ ၁.၈၀ ေဒလာခန ်) ကား ရရှိက ပါသည်။ 

ထိုေဒသတွင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ အြခားေလ့လာမများအရ ကျား-မလုပ်ခလစာ ကွာဟ ချကသ်ည် 

တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်ခုှင့်တစ်ခုကား ကွာြခားမရှိေကာငး် ေတွရိှရပါသည။် ထုိ 

ကွာဟချက်များသည် အထကပ်ါေလ့လာမများတွင် ေတွရိှခဲ့သည်ထက် ပိုများြခင်း သိုမဟုတ် 

ပိုနည်းြခင်း သိုမဟုတ် လုပ်သားရှားပါးသည့်ေနရာတွင ်ကွာဟချက် မရှိေတာ့ြခင်းများ ရှိိုင ်ပါသည် 

(MIID, 2018; MEDA, 2015)။ ဥပမာ ပငေ်လာငး်ှင့် ဖယ်ခုံရှိ လယ်ေတာများတွင် ကျပန်း 

လုပ်သားများအြဖစ် လုပ်ကိငု်ေသာ အမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိးသားများသည် တညီူေသာ လုပ်ခ 

လစာကို ရရိှသည်ဟု ဆုိပါသည်။  

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတွငလ်ည်း ကျား-မလုပ်ခလစာကွာဟချက် ရိှပါသည်။ သိုေသာ် ထို 

ကွာဟချက်သည် စီးပွားေရးကတစ်ခုလုံးှင့် ငး်စာလင ် ပို၍ နည်းပါသည။် ြမန်မာိုင်ငံ တွင် 

စီးပွားေရးကတစ်ခုလုံးအေနြဖင့် တူညီေသာအလုပအ်တွက ်အမျ ိးသမီးများ ရရှိေသာ ဝင်ေငွသည် 

အမျ ိးသားများ ရရှိေသာ ဝငေ်ငွ၏ ၈၃.၇ ရာခိုင်န်းသာ ရိှေသာ်လည်း တညး်ခို ေနထိုငေ်ရးှင့် 

အစားအေသာက်ဝန်ေဆာငမ်ကတွငမူ် ၉၃.၁ ရာခိုင်န်းကုိ ရရှိကပါသည် (UNWTO, 2019)။  

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကရှိ လုပ်ငန်းခွငအ်ေြခအေနများကုိ ေလ့လာကည့်ရာတင်ွ ထိုအေြခအေန 

များသည် ခရီးစဉ်ေဒသများကားှင့် အကးီစားှင့် အေသးစား ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကမုဏီများ ကား 

သိသသိာသာ ကွာြခားမရှိေကာငး် ေတွရပါသည်။ ဥပမာ ိုင်ငံတကာဟိုတယ်များ ကဲ့သို အကးီစား 

ခရီးသွားလုပင်န်းများသည် အများအားြဖင့် ြမန်မာအလုပ်သမားဥပေဒများကို လိုကန်ာကေကာငး် 

ေတွရှိရပါသည် (ILO, 2019a; ITC, 2019)။ သိုေသာ် အေသးစားလုပ်ငန်း များတွင် လုပ်ကိုင်ကေသာ 

လုပ်သားများမှာမူ အများအားြဖင့် အလုပ်ခန ်ထားမဆိုငရ်ာ တရား ဝငစ်ာချပ်များ မရိှကဘဲ 

ရာသီအလိုက်သာ အလုပ်အကိုင် ရှိကသြဖင့် ပုံမှန်ဝငေ်ငွ ရေနြခငး် လည်း မရှိကပါ။ 

ယာယီအလုပ်များှင့် ရာသေီပအလုပမ်ျားတွင်လည်း လုပသ်ားများသည် နာမကျန်းခွင့်၊ မီးဖွားခွင့်၊ 

အလုပလ်က်မဲ့အာမခံ၊ စသည့် လုပ်ခလစာှင့် မသက်ဆိုင်ေသာ အြခားအကျ ိးေကျးဇူးများကုိ 

ခံစားခွင့် မရှိကပါ။  

အလုပသ်မားဥပေဒများကို လက်ေတွကျင့်သုံးေဖာ်ေဆာင်ရာတွငလ်ည်း ြပဿနာများ ရှိပါသည်။ 

လုပ်သားများသည် ၎င်းတို၏ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးများှင့် ကျားမတန်းတူညီမေရး ကတိ 
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ကဝတ်များအေကာငး် အသိပညာဗဟုသတုများ နည်းပါးကပါသည။် ထိုအေကာငး်များကို သရိှိ 

သညဆ်ိုလငပ်င် ၎င်းတိုတွင ် နစ်နာမများကို တိုင်ကားုိင်သည့် ယရားများ မရိှပါ။ MCRB (2017) 

က ေနရာေဒသများအားလံုးရှ ိ ဟိုတယ်များှင့ ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် အမျ ိးသမီး 

လုပ်သားများအတွက် ကာယိေပျက်ြပားေစမများကို တိုင်ကားရန ် လုပ်ငန်းစဉ်များ မရှိ ေကာင်း 

အစီရငခ်ံထားပါသည။် ကျားမအေြခြပ ထိပါးေှာင့်ယှက်မှင့် မဖွယ်မရာြပမများ ကိ ု

ေလာ့ချရန်အတွက် ကအလိုက်ှင့် ိုငငံ်အဆင့်တွင် မဝူါဒများ၊ အစီအစဉ်များှင့် ဥပေဒ များ 

လိုအပ်ေနပါသည။်  

ထိုကဲ့သို ချ ိယွင်းအားနညး်ချကမ်ျား ရိှေသာ်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတွင် တိုးတက် 

ေြပာင်းလဲမများလည်း ရှိခဲ့ပါသည။် ဥပမာ အချ ိေသာ အကးီစားဟိုတယ်ကီးများသည် ဝန်ထမ်း များ 

ေခယူခန ်ထားြခင်းှင့် ေလ့ကျင့်သငတ်န်းေပးြခင်းတိုတွင် ကျားမတန်းတညီူမေရးကို 

စတင်အေလးေပးေဆာငရ်က်လာကပီး ၎ငး်တို၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် လူမေရးအကျ ိးခံစား 

ခွင့်များတွင် မီးဖွားခွင့် သုံးလေပးြခငး်များ ြပလုပ်လာပါသည် (MCRB, 2017)။ UNCTAD ၏ 

ဝယ်သူစစ်တမး်တွင် ပါဝငခ်ဲ့ေသာ ဟိုတယ်များှင့် စားေသာကဆ်ိုင်များက ၎င်းတို၏ ဝန်ထမ်း 

များအား ေဖာကသ်ည်ဝန်ေဆာင်မ၊ လူမဆက်ဆံေရးပညာ၊ လုပ်ငန်းခွင်လုံ ခံေရး၊ တစ်ကိုယ်ေရ 

သန်ရှင်းေရးှင့် အစားအစာေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး သငတ်န်းများေပးသည်ဟု ဆုိပါသည။် 

အထူးသြဖင့် ဟိုတယ်များှင့် တည်းခိုေနထိုငေ်ရးကသည် အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပွားေရး 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်မတွင် အေရးကးီေသာ အခန်းကမှ ပါဝင်ကူညီေပးုိငသ်ည့် အလား 

အလာရိှပါသည်။ ိုငငံ်တကာဟုိတယ်များှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကုမဏီကီးများသည် အလုပ် 

သမားဥပေဒများှင့် ကျားမတန်းတူညီမေရးဥပေဒများကို လိုကန်ာေလ့ရှိကပီး မသန်စွမ်းသူ 

များအတွက် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးေပးြခင်းကိုလည်း အေသးစားခရီးသွားလုပ်ငန်းများထက် 

ပို၍ထိေရာကေ်သာ နည်းလမ်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ကပါသည်။ အေသးစားခရီးသာွးလုပ်ငန်း 

များတွင် အလုပ်အကိုင်ခန ်ထားမဆိုငရ်ာ သတ်မှတ်ချက်များသည် ရှင်းလငး်မ မရှိတတ်ဘဲ 

အထူးသြဖင့် အမျ ိးသမီးများအတွက် ြဖစ်ပါသည် (ITC, 2019). 

၅.၅။ စုိက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကများကား ချတ်ိဆက်မများ  
ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့် စိုကပ်ျ ိးေရးကကား ထိေတွဆကစ်ပ်မကို သေဘာတရားေမာ်ဒယ် ပုံစံြဖင့် 

ေဖာြ်ပထားပါသည် (ေအာကပ်ါပုံ-၇ ကို ကည့်ပါ)။ ြပည်တွငး်ှင့်ြပည်ပ စီးပွားေရး က များသည် 

ခရီးသွားဧည့်သည်များမတှစ်ဆင့ ် ဆက်ယ်ချတ်ိဆက်ေနပါသည။် ခရီးသာွးဧည့်သည် များသည် 

ိုင်ငရံပ်ြခားသုိ ေရာကရ်ှိေနချနိ်တွင် စိုကပ်ျ ိးေရး ထုတ်ကနု်များှင့် ဝန်ေဆာင်မများ ကို 

လယ်ေတာများသို သွားေရာက်လည်ပတ်ြခင်းြဖင့် တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ဟိုတယ ် များ၊ 

စားေသာက်ဆိုင်များှင့် အြခားခရီးသာွးလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် သယွ်ဝိုက်ေသာ်လည်း ေကာင်း 

ဝယ်ယူသုံးစဲွကပါသည။် ထိုေမာ်ဒယ်ပုံစံတွင် ြပည်တင်ွးေတာငသ်ူများှင့် ိုင်ငံြခား ခရီးသွားများအား 

စိုက်ပျ ိးေရးပိုကနု်များမတှစ်ဆင့်လည်း ချတ်ိဆက်ထားပါသည။် စိုကပ်ျ ိးေရး ပိုကုန်များသည် 

ခရီးသွားဧည့်သည်များ ခရီးမသာွးမီ သိုမဟုတ် ခရီးသွားပီးေနာက်ပိုင်း ကာလ များအတွင်း 
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ြပည်တွင်းထုတ်ကနု်များကို သုံးစွဲိုင်သည့် အချနိ်ကာလအား တိုးြမင့်ေပးပါသည် (Fisher, 2019)။ 

ထိုေမာ်ဒယ်ပုံစံသည် ြမန်မာိုင်ငရံှိ အြခားေဒသများမှ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်း သုိ 

လာေရာက်လည်ပတ်ကေသာ ြပည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သညမ်ျားအတွက်လည်း အကျံးဝင် ပါသည်။  

ေတာငသူ်များသည် ၎င်းတို၏ ထုတ်ကနု်များကို ၎ငး်တိုအရပ်ေဒသရှိ ေဈးဆိုင်များ သိုမဟုတ် 

အြခားေသာ ကားခံများ၊ ပွဲစားများထံသို ေရာငး်ချိုင်ပီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းများက ထိုေနရာများ မှ 

စိုက်ပျ ိးေရးထုတ်ကနု်များကို ဝယ်ယူိုငပ်ါသည်။ ဟိုတယ်များှင့် စားေသာက်ဆိုင်များ သိုမဟုတ် 

စူပါမတ်ကက်များကဲ့သို အများအြပား ဝယ်ယူသူများထံသိုလည်း တိုက်ိုက်ေရာင်း ချိုငပ်ါသည။် 

သိုေသာ် ထိုသို ေရာင်းချမများမှာ နည်းပါးပါသည်။  

ယခုေလ့လာမတွင် ပါဝင်သည့် ဥယျာဉ် ခံစိုက်ပျ ိးေရး တန်ဖိုးကွင်းဆက်သုံးခုှင့် ခရီးသာွး 

လုပ်ငန်းကကား ချတ်ိဆက်ဖိုဆိုလင် ဝယ်သူများှင့် ေရာင်းသူများ၏ ေမာ်လင့်ချက်များကို 

ကိုကညီ်ေအာင် ညိင်းေပးရန်လိုအပမ်ည်ြဖစ်ပးီ ထိုသိုညိငး်မများကို အဆငေ်ြပေချာေမွ ေအာင် 

ကူညေီပးမည့် အေြခခံအေဆာက်အအုံများလည်း လိုအပ်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ ် UNCTAD ၏ 

ဝယ်သူစစ်တမး်တွင် ပါဝငေ်ြဖဆိုခဲ့ကသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ေဆာငသူ်များ က ဗဟိုအစိုးရှင့် 

ြပည်နယ်အစိုးရတိုအား အေြခခံအေဆာက်အအံုများ (ဥပမာ သယ်ယူပို ေဆာင်ေရးှင့် လမ်းများ၊ 

သိုေလှာင်ုံများ၊ ြပြပင်စီမထံုတ်ပိုးသည့် စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများ၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားှင့် ေရ၊ 

စက်ကရိိယာများှင့် နည်းပညာ၊ စသည်) အတွက ် လိုအပ်ေသာ ရင်းှီြမပ်ှံမများ ြပလုပ်ေပးရန် 

ေမာလ်င့်ကပါသည်။ ထိုအြပင် ေတာငသူ်များအား ၎ငး်တို၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မ၊ 

စီမံြပြပင်ထုတ်လုပ်မှင့် စွန ်ဦးတထီွင်မ စွမ်းရည်များ ြမင့်မားလာေအာင် ပျ ိးေထာင်ိုင်ရန်လည်း 

ကူညေီပးသင့်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သိုမှသာ ေတာငသူ်များသည် ခရီး သာွးလုပ်ငန်းကမှ 

ယုံကည်အားထားိုငသ်ည့် မိတ်ဖကမ်ျား ြဖစ်လာမည်ြဖစ်သည။် တန်ဖိုး ြမင့် ထုတ်ကုန်များ 

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးတွင် သိုေလှာင်ုံများှင့် ြပြပင်စီမံထုတ်လုပ်မ၊ ထုပ်ပိုးမ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများသည် 

အေရးကီးပီး ေတာင်သမူျားအား ေဈးန်းအတက်အကျ အေြပာင်း အလဲများကုိ 

ကိုငတွ်ယ်ေြဖရှင်းရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ကနု်သည်များ၊ ြပြပငစ်ီမံထုတ်လုပ်သ ူ များှင့် ေနာကဆ်ုံး 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပ စားသုံးသမူျားမှ လိုလားေသာ စံန်းများ ြပည့်မီေအာင် 

လုပ်ေဆာင်ရာတွငလ်ည်းေကာင်း ကညီူေပးိုငပ်ါသည။်  
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ပု ံ(၇) - ုိင်ငတံွင်း ေတာင်သမူျားှင့် ခရီးသွားဧည့်သညမ်ျားကား ေဈးကွကခ်ျတ်ိဆက ်
ေဆာင်ရကမ်များ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရည်န်းချက် - Fischer (2019) 

ေတာငသူ်များအား ခရီးသွားလုပ်ငန်းကှင့် ချတ်ိဆက်ေဆာငရ်က်ချငလ်ာေအာင် ဆဲွေဆာင် 

အားေပးေသာ မက်လုံးများ ဖန်တီးေပးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ UNCTAD ၏ ေတာငသ်ူ 

စစ်တမ်းအရ ေတာင်သူအများစုအတွက၊် အထူးသြဖင့် အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျားအတွက် ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းများသို ၎င်းတို၏ ထုတကု်န်များကို ေပးသွင်းေရးသည် ၎ငး်တိုအတွက ် အလွန်ေဝး 

ကွာေသာ အရာတစ်ခု ြဖစ်ေနပီး ထိုသို လုပ်ေဆာင်ိုငရ်ာတွင် မည်သည့်အဟန်အတားများ 

ရှိသည်ဆိုသည်ကိုပင် ေြပာြပိငု်စွမ်း မရှိကပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်မူ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပိုငရ်ှင် များက 

ေဈးန်းပို၍ သင့်တင့်ပီး ထုတ်ကုန်များ ပိုေဆာင်ေပးမသည် ယုံကညစ်ိတ်ချရမည ် ဆုိလင် 

ေဒသခံအမျ ိးသမီးေတာင်သူများထံမှ လက်ဖက၊် ချငး်ှင့် ေထာပတ်သီးတုိကို ဝယ်ယူိုင် သည်ဟု 

ဆိုပါသည်။   

အမျ ိးသမီးများေတာငသူ်များ၏ ထုတ်ကနု်များ (အထူးသြဖင့် တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကနု်များြဖစ်လင် 

ပိုေကာင်းပါသည်) ကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းများသုိ ေရာငး်ချရာတွင် ထုတ်လုပ်သူအသငး်အဖွဲများ က 

အဓိကအခန်းကမှ ပါဝင်ကညီူေပးိုငပ်ါသည။် ထိုအသငး်အဖွဲများသည် အမျ ိးသမးီ 

ေတာင်သူှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်ကား 

လုပ်ငန်းကိစေဆာင်ရက်မများ 

သွယ်ဝိုက် 
(လူချင်းထိေတွမ မရိှ) 

 

အစားအစာ၊ စသည် ပုိေဆာင်မများ 

 ခရီးသွားလုပ်ငန်းများသုိ 

တုိက်ိုက် (ဥပမာ လက်ဖက်၊ 

ချင်း၊ ေထာပတ်သီး၊ သစ်သီး 

ှင့် ဟင်းသီးဟင်းရက်များ)  

 ြပြပင်စီမံထုတ်လုပ်ေသာ 

လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် (ဥပမာ 

ေထာပတ်ခရင်မ်၊ ချင်းဆီ၊ 

ိုထွက် ပစည်းများ)  

ပဲွေတာ်များ/ေဈးများ 

 ထုတ်ကုန်ေရာင်း 

ချြခင်း၊ 

 ဝန်ေဆာင်မ 

ေရာင်းချြခင်း 

(ဥပမာ  

ဟင်းချက်ပိင်ပဲွ၊ 

ဂီတ၊ အက)  

လယ်ေတာသုိ သွားေရာက် 

လည်ပတ်ြခင်း 

 ထုတ်ကုန်ေရာင်း 

ချြခင်း၊ 

 ဝန်ေဆာင်မ 

ေရာင်းချြခင်း 

o ဧည့်ခံေကးေမွးြခင်း၊ 

o ေမာ်ခင်းကည့်ြခင်း 

o ပညာေရးှင့ ်

သင်တန်း 

o အပမ်းေြဖြခင်း  

လယ်ေတာ်တွင် ေနထုိင်ြခင်း 

 ဝန်ေဆာင်မ ေရာင်းချြခင်း 

o တည်းခုိြခင်း 

o ဧည့်ခံေကးေမွးြခင်း၊ 

o ေမာ်ခင်းကည့်ြခင်း 

o ပညာေရးှင့ ်သင်တန်း 

o အပမ်းေြဖြခင်း 

 ထုတ်ကုန်ေရာင်း ချြခင်း၊ 

တုိက်ိုက် 
(ေတာင်သူှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်ကား လူချင်းထိေတွမရှိ) 



104 

ေတာငသူ်များကို အေသးစားဟုိတယ်များ၊ ိုငငံ်တကာခရီးသာွးများှင့် ြပည်တွငး်မှ ချမ်းသာ 

ကယ်ဝေသာ ခရီးသွားဧည့်သညမ်ျားကို ဝန်ေဆာငေ်ပးသည့် ဟိုတယ်ကီးများ၊ စားေသာကဆ်ိုင် များ၊ 

စီးပွားလုပ်ငန်းများှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိုငေ်အာင် ချတ်ိဆက်ရာတွင် ကူညီေပးုိင် ပါသည။် 

ေနာကဆ်ုံးတွင် အမျ ိးသမီးေတာင်သူများသည် ဝယ်သူများ/ကားခံကညီူသူများ၏ 

ဝန်ေဆာင်မများကို အသုံးြပ၍ ပိုမိုကီးမားခိုင်မာေသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများှင့် ချတ်ိဆကလ်ုပ် 

ကိုင်ိုငလ်ာမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အဆိုပါလုပင်န်းများမှ ေတာင်းဆိုသည့ ် အချက်များ 

ြပည့်မီေစေရးအတွက် ေတာငသူ်များအား အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ ရရှိေရး သိုမဟုတ် အြခား 

ကန်ထိုကစ်ာချပ် စံန်းများှင့် ကိုကညီ်ေရး ေဆာင်ရက်ိုငရ်န် လိုအပေ်သာ ကူညီပံ့ပုိး မများကုိ 

စတင်ြပလုပ်ေပးဖုိ လိုအပ်လာမညြ်ဖစ်ပါသည်။  

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပင်န်းသည်လည်း စိုက်ပျ ိးေရးကှင့် ခရီးသာွးလုပင်န်းကကား 

ချတ်ိဆက်မများ ြပလုပ်ိုင်ေအာင် ကညီူေပးိုင်ပါသည်။ ခရီးသာွးများကို ဆွဲေဆာင်ိုင်သည့် 

ေနရာများသို သွားေရာက်လည်ပတ်သည့် ခရီးစဉ်များအတွင်း လယ်ေတာတစ်ခုတွင် ဝငေ်ရာက် 

ေနထိုင်သည့် အစီအစဉ်ကို ထည့်သင်ွးေပးြခင်းြဖင့် ခရီးသွားများအတွက် ပို၍ ှစ်သကေ်ပျာ် 

ရင်ဖယွ်အေတွအ ကမံျားကို ရရိှေစမည်ြဖစ်ပါသည။် သိုေသာ် ထုိသိုလုပ်ေဆာင်ိုငရ်န်အတွက် 

ဥပေဒဆိုငရ်ာ အတားအဆီးအချ ိ ရှိေနပါသည်။ လကမ်ပစည်းများှင့် ယဉ်ေကျးမဆိုငရ်ာ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ထုတကု်န်များအတွက် ေဈးကွက်ဝယ်လိုအားသည် လက်ရှိထက်ပို၍ တိုးလာ ဖယ်ွ 

မရှိေတာသ့ြဖင့် စိုကပ်ျ ိးေရး ထုတ်ကုန်များသည် ခရီးသွားဧည့်သည်များကို ဆဲွေဆာငမ် တစ်ခုအြဖစ် 

ေဈးကက်ွတွင် အခွင့်အလမ်းသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပင်န်းသည် စိုကပ်ျ ိးေရးကှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကများကား 

ေရရှည်ချတ်ိဆက်ေပးိုင်မည့ ် လမ်းေကာင်းတစ်ခု ြဖစ်ိုငေ်ကာင်း ကွငး်ဆင်းေလ့လာမများ တွင် 

ေတွရှိရပါသည်။ ILO (2019a) စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းသို လာေရာက ်ကေသာ 

ြပည်တွင်းခရီးသာွးဧည့်သညမ်ျားသည် အရသာြမည်းစမ်းသည့် သငတ်န်းများှင့် 

ဟငး်ချက်သင်တန်းများကို ှစ်သက်ကေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ထိုြပင် ေြခလျင်ေတာင်တက် 

စဉ်အတွငး် လက်ဖကခ်င်းသို သွားေရာက်လည်ပတ်ရသည်ကိုလည်း သေဘာကျကပါသည်။ ထုိ 

ခရီးသွားများအား ချင်းှင့ ် ေထာကပ်တ်သီးအပါအဝင ် အြခား ထုတ်ကနု်များကိုပါ စိတ်ဝင်စား 

လာေအာင ် ဆဲွေဆာင်ြခင်း၊ အရသာြမည်းစမ်းြခင်း၊ စိုကပ်ျ ိးထုတ်ကုန်များ ခူးဆွတ်ြခငး်၊ သီးံှ 

မျ ိးများ၏ အမည်ကို မှန်ကန်စွာ ေြပာဆိုိုင်မအား စစ်ေဆးသည့် ပိငပဲွ်များကျင်းပေပးြခင်း၊ 

စိုက်ပျ ိးထုတ်ကနု်များ၏ အာဟာရတန်ဖိုးှင့် ေဆးဖကဝ်င်မများ၊ ဥပမာ ချင်းမန ်၊ ချင်းဆီ၊ 

စသညတ်ို၏ အသုံးြပပုံအမျ ိးမျ ိးအေကာင်း ပညာေပးအစီအစဉ်များ၊ စသညတုိ်ကို အပမ်းေြဖ 

အစီအစဉ်များအြဖစ် စီစဉ်ေပးကာ ဆဲွေဆာင်ြခင်းတို ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။ ကုလသမဂအဖွဲ 

အစည်းများ၊ အထူးသြဖင့် ITC ှင့် UNIDO တို ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနကေသာ စီမံချက်များတွင် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ထိုကဲ့သိုေသာ ဆန်းသစ်တီထွငသ်ည့် နည်းလမ်းများကို ေဖာထ်ုတ် ရန ်

လုပ်ေဆာင်ေနကပီ ြဖစ်ပါသည်။ အင်းေလးကန်ေဒသတွင် ဥယျာဉ် ခံစိုက်ပျ ိးေရး တန်ဖိုး 
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ကွငး်ဆက်သုံးခုှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကကား ချတ်ိဆက်မများ ြပလုပ်ိုင်ရန ် အလားအလာ 

ရှိသည့ ် နည်းလမ်းများကို မူဝါဒဆုိင်ရာ အ ကံြပချက်များအပိုင်းတွင် အေသးစိတ ် ေဆွးေွးေပး 

ထားပါသည်။  

၅.၆။ စုိက်ပျ ိးေရးကှင့ ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကများတွင ်အမျ ိးသမီးများ 
ရင်ဆုိင်ကရသည့ ်ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ အကန်အသတ်များ   
စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကှစ်ခုစလုံးတွင ် အင်းေလးကန်ေဒသသည် အြခား ေဒသ 

များှင့် င်းယှဉ်လင် အားသာချက် များစွာ ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့ေသာ ဆယ်စုှစ်အတွငး်တွင် ထိုေဒသ၌ 

အေရးကီးေသာ နယ်ပယ်များြဖစ်သည့် အေြခခံအေဆာက်အအု ံ တည်ေဆာကြ်ခင်း ှင့် တိုးချဲြခင်း 

(ဥပမာ ပိုေဆာငေ်ရးှင့် ဆကသွ်ယ်ေရး၊ လပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သန ်ရှင်းေသာ ေရ ြဖန ်ြဖးမ)၊ 

အမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီးှစ်ဦးစလုံးအတွက် အေသးစားေချးေငွများ ရရှိိုင်မ တိုး တက်လာြခင်း၊ 

လုံ ခံေရးအေြခအေန တိုးတကေ်ကာင်းမွန်လာြခင်း၊ ပညာေရးဝန်ေဆာငမ်များ တိုးပွားလာြခငး် 

(ဥပမာ စာသငေ်ကျာငး်များ အသစ်ဖွင့်လှစ်ြခင်း)၊ စသည်တိုတွင် တိုးတက ် ေြပာင်းလဲမများ 

ရှိလာပါသည ် (UNDP, 2012)။ ထိုသို တိုးတက်ေြပာငး်လဲမများ ရှိေနသည့်တုိင် ထိုေဒသသည် 

ြမန်မာိုင်ငတွံင် အဆင်းရဲအွမး်ပါးဆုံးေဒသများထဲမ ှတစ်ခုအြဖစ် ရှိေနဆဲ ြဖစ်သည်။ ဤအပိုင်းတွင် 

ေဆွးေွးတင်ြပထားသကဲ့သို ေတာင်သူများှင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် ေြမာက်ြမားလှစွာေသာ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မဆိုငရ်ာ အကန်အသတ်များ၊ အခကအ်ခဲများကို ရင်ဆိုင ် ေနကရပီး 

အမျ ိးသမီးများအတွက် ပုိ၍ ကီးမားေသာ ကန်သတ်ချကမ်ျား ြဖစ်ပါသည်။  

၂၀၁၈ ခုှစ်က ကွဲြပားြခားနားမှင့် အမျ ိးသားေရးသဟဇာတြဖစ်မဆိုင်ရာ ေလ့လာေရးအဖွဲမ ှ

မိနယ်အချ ိ၌ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည့် အမျ ိးသားှင့် 

အမျ ိးသမီး ေတာင်သမူျား၏ ၈၀ ရာခိုင်န်းက ၎င်းတိုေနထိုင်ရာ အရပ်ေဒသြပင်ပရှိ ေဈးများကုိ 

လက်လှမ်းမရီန် ခက်ခဲပီး ိုင်ငတံကာေဈးကက်ွများသို လက်လှမ်းမီရန်မှာ ပို၍ပင ် ခက်ခဲသည် ဟ ု

ဆိုပါသည်။ အမျ ိးသမီးများက ၎င်းတိုသည် အမျ ိးသားများထက် အခက်အခဲများ ပိုမုိ ကံ 

ေတွရသညဟု် ေြပာပါသည ် (SDC, 2018)။ ေြဖဆိုသမူျား၏ ၆၄ ရာခိုင်န်းက ကုန်ထုတ်လုပ်မ 

ြမင့်တင်ရန် လိုအပ်ေသာ စက်ပစည်းကိရိယာများ မရိှဟု ဆုိပီး ၅၇ ရာခိုင်န်းက ၎င်းတို၏ 

ထုတ်ကုန်များသည် ေဈးေကာင်းမရဟု ဆုိကာ ေြမယာပုိင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့် လကမှ်တ်များ ရရိှ ရန ်

ခက်ခဲသည်ဟု ဆိုသူမှာ ၄၃ ရာခိုင်န်း ရိှပါသည်။ အြခား ထုတ်လုပမ်ဆိုငရ်ာ အခကအ်ခဲ များတွင် 

ေချးေငရွရှိိုငမ် အကန်အသတ်ရိှြခင်း၊ ေချးေငမွျားအတွက ် ေပးရသည့် အတိုးန်း ြမင့် မားြခင်း၊ 

ေဈးကက်ွများှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက်များ မရရိှြခငး်ှင့် သတင်းမာှး များ ရရှိြခငး်၊ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငမ် စွမ်းရည်များ မရှိြခငး်၊ လမ်းများ မေကာင်းြခင်း (အထူးသြဖင့် 

ေကျးလက်ေဒသများတွင်)၊ စိတခ်ျရသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိြခင်း၊ ဆည်ေရ သွင်းြခင်းှင့် 

သန ်ရှင်းေသာ ေရ ရရိှမ အကန်အသတ်ရှိြခင်းက့ဲသိုေသာ အေြခခံအေဆာကအ်အံု ဆုိင်ရာကစိများ၊ 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ထုတ်ေပးေသာ ဌာနအဖွဲအစည်းများကိုလကလ်ှမ်းမီမ နည်းပါးြခင်းတုိ 

ပါဝင်ပါသည် (SDC, 2018)။  
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UNCTAD ၏ အသငး်အဖွဲများစစ်တမ်းအရ အမျ ိးသမီးများအေနြဖင့် ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းများ၊ 

အလုပအ်ကိုငမ်ျားကို ေရရှညလ်ုပ်ကိုင်ိုင်ေအာင် ကိးပမ်းရာတွင် ရင်ဆုိငရ်သည့် အကးီမားဆုံး 

ြပဿနာများထဲတွင် စွန ်ဦးတထီွင်ိုင်မစွမ်းရည်များအပါအဝင် ကမ်းကျင်မများ မလုံေလာက် ြခင်း၊ 

အချန်ိမလုံေလာက်ြခင်း၊ စာတတ်ေြမာကမ်န်း နည်းပါးြခငး်၊ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကည်မ မရှိြခင်းှင့် 

ကျား-မ ပုံေသကားကျ ယူဆချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ အသငး်အဖွဲများ၏ ၃၀ ရာခိုင် န်းနီးပါးက 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ချဲထွငရ်ာတွင် တိုင်းရင်းသားြဖစ်ေနြခင်းှင့် ဘာသာစကား 

အခက်အခဲများကိုလည်း အဟန်အတားများအြဖစ် ယူဆကပါသည်။  

ကွဲြပားြခားနားမှင့် အမျ ိးသားေရးသဟဇာတြဖစ်မဆိုငရ်ာ ေလ့လာေရးအဖွဲှင့် UNCTAD မ ှ

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ စစ်တမ်းေတွရှိချကမ်ျားကို  ILO ှင့် Sasakawa Peace Foundation တိုမှ 

ြပလုပ်ခဲ့သည့် အမျ ိးသမီးစွန ်ဦးတထီွင်သူများအား ဆန်းစစ်ေလ့လာချကက် အတည်ြပေပးခ့ဲပါ 

သည။် ထိုဆန်းစစ်ေလ့လာချက်အရ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတငထ်ူေထာင်လိုေသာ 

အမျ ိးသမီးများ ရင်ဆိုင်ရသည့် အကးီမားဆုံး အဟန်အတားသည် ေချးေငွ လက်လှမ်းမရီရှိိုငမ် 

ြဖစ်ပီး ေဖာက်သည်ရှာြခငး်၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုထူေထာင်မ လုပင်န်းစဉ်ှင့်စပ်လျဉ်း သည့် 

သတငး်အချကအ်လက်များ ရယူြခငး်၊ သင့်ေတာ်ေသာေနရာ ရှာေဖွြခင်းတိုတွင်လည်း အခကအ်ခဲများ 

ေတွရေကာင်း သိရှိရပါသည။် ထိုအြပင် အမျ ိးသမီးစွန ်ဦးတထီွင်သူများသည် ၎ငး်တို၏ လုပ်ငန်းများ 

ချဲထွင်ရာတွင် ရင်ဆိုင်ရသည့် အဓိကကန်သတ်ချကတ်စ်ခုမှာ ေချးေငွ လက်လှမ်းမရီရှိိုင်မ 

ြဖစ်ေကာငး် ေြပာြပကပါသည်။ ICT ှင့် ရင်းှီးကမ်းဝင်မ လံုေလာကစ်ွာ မရှိြခင်း၊ 

အရည်အချင်းြပည့်ဝသည့် ဝန်ထမ်းများ ရှားပါးမှင့် မိသားစု၏ ပံ့ပိုးအားေပးမ နည်း 

ပါးြခင်းတိုကိုလည်း ၎င်းတို ရင်ဆုိငရ်သည့် အတားအဆီးများအြဖစ ် ေြပာြပကပါသည် (ILO and 

Sasakawa Foundation 2020).       

ေအာက်ပါအပိုငး်များတွင် လက်ဖက်၊ ချင်းှင့် ေထာပတ်သီး တန်ဖိုးကငွ်းဆက်များအတွင်း 

အမျ ိးသမီးများ ရင်ဆုိင်ကရသည့် ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချကမ်ျား၊ အခက်အခဲများကို 

အဓိကတငြ်ပထားပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကကိုမူ ထုိစိုက်ပျ ိးေရးတန်ဖိုးကွင်းဆကမ်ျား ှင့် 

အမှန်တကယ်ဆက်ယ်ချတ်ိဆက်ေနမ၊ ဆက်ယ်ချတ်ိဆက်ိုင်ရန် အလားအလာရိှမများ ေပ 

မူတည်၍ ထည့်သွငး်ဆန်းစစ်ေလ့လာထားပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငတွံင် အမျ ိးသမီးထုတ်လုပသူ်များ/စွန ်ဦးတီထွငသူ်များကို ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံတကာ 

ထုတ်လုပ်မကင်ွးဆက်များှင့် ချတ်ိဆက်ေပးသည့် မဟာဗျဟာ မရှိေသးသည်ကိုလည်း သတ ိြပရန ်

လိုပါသည်။ ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကတွင် တန်ဖိုးကွင်းဆက်အစီအစဉ်များကုိ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်လျက ် ရှိေသာ်လည်း အမျ ိးသမီးများ သီးြခားရင်ဆိုင်ေနရသည့် အခကအ်ခဲများ၊ 

ဆုံးြဖတခ်ျက်ချမှတမ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျ ိးသမီးများ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငမ် အကန်အ 

သတ်ရှိြခငး်များ ရှိေနြခငး်ေကာင့် ထိုအစီအစဉ်များတွင် အမျ ိးသမီးများကို ေဘးဖယ်ထားသက့ဲ သို 

ြဖစ်ေနပါသည် (ILO and the Sasakawa Peace Foundation, 2020)။   
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၅.၆.၁။ တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများ  
တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများအား လက်လှမ်းမီရရှိမသည် ေတာင်သူများ အဓိကရင်ဆိုင်ရ သည့် 

ကုန်ထုတ်လုပ်မဆိုငရ်ာကန ်သတ်ချကမ်ျားထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ြဖစ်ပါသည။် ဆွစ ်

ဖွံဖိးမပူးေပါင်းေဆာငရ်က်ေရးအဖွဲမ ှ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းတွင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာစစ်တမ်း 

တစ်ခုတွင် (SDC 2018) အမျ ိးသမီးများ၏ ၈၇ ရာခိုင်န်းှင့် အမျ ိးသားများ၏ ၆၇ ရာခိုင်န်း တိုက 

ေခတ်မီထွန်ယကစ်ိုက်ပျ ိးနည်းများအေကာင်း သတငး်အချကအ်လက်များကို လက်လှမ်း မီမ 

မရှိေကာင်း ေြပာြပကပီး အထူးသြဖင့် ေခတ်မီထွန်ယက်စိုကပ်ျ ိးမ နည်းစနစ်များကို 

ေလ့လာသငယ်ူြခငး် ှင့်/သိုမဟုတ် သီးံှမျ ိးေကာငး်မျ ိးသန ်များ၊မျ ိးေစ့များသုံးစဲွြခငး် သိုမဟုတ် 

ထုတ်လုပ်မ ြမင့်တင်ြခင်းတိုငှ့်စပလ်ျဉ်း၍ အခကအ်ခဲများ ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ ၏ 

စိုက်ပျ ိးေရးဖွံဖိးတိုးတက်မမဟာဗျဟာတွင် ိုငငံ်အေနြဖင့် သုေတသန၊ ပညာေရးှင့် 

တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများကား ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ြခင်းများ ြပလုပသ်င့်ေကာင်း 

ေဖာြ်ပထားပါသည် (Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, 2018).   

အင်းေလးကန်ေဒသတွင် တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများကုိ အစိုးရှင့ ် အမျ ိးမျ ိးေသာ အစိုးရ 

မဟတ်ုသည့် လုပ်ေဆာင်သူများက ေဆာင်ရက်ေပးေနပါသည်။ အစိုးရမဟုတ်သည့် လုပ်ေဆာင် 

သမူျားဟုဆိုရာတွင် ပစည်းေပးသွငး်သည့် ဆုိင်များ၊ NGO များ၊ ဘာသာေရး အသငး်အဖွဲများှင့် 

ကိုယ်အားကုိယ်ကိုးအဖွဲများ ပါဝငပ်ါသည်။  

 

အစိုးရမှ ေဆာင်ရက်ေပးေသာ တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာငမ်များ  

တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မအများစု (အထူးသြဖင့် သင်ွးအားစုများ ပံ့ပိုးသည့် ဝန်ေဆာငမ်များ) သည် 

ေြမယာလက်မှတ် (လယ်ယာေြမလုပ်ပိုငခ်ွင့်ြပလက်မှတ)် ရှိသူများအတွက်သာ ြဖစ်ေသာ ေကာင့် 

ထုတ်လုပ်သူအများစုှင့် အထူးသြဖင့် အမျ ိးသမီးများသည် ထိုဝန်ေဆာငမ်များကို မရရှ ိ ကပါ။ 

ေြမယာလက်မှတ်မရှိသူများသည် အစုိးရ၏ တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာငမ်များကို ရယူလိ ု လင် 

ေြမယာလက်မှတ်ရရှိရန် ေလာကထ်ားရပီး ၎င်းတို၏ ရပ်ရာမှ ေထာကခ်ံစာှစ်ေစာင် 

ေတာငး်ခံရပါသည် (MEDA, 2015)။ 

အစိုးရမှ ေဆာင်ရက်ေပးေသာ တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများသည် ရယူလိုသူများအားလုံး အတွက ်

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ြခင်း မရှိပါ။ ဤသညမှ်ာ အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးေကာင့ ် ြဖစ်ပီး အေရး 

အကီးဆံုးအေကာငး်မှာ ကင်ွးဆင်းေဆာင်ရက်ေပးသည့် အရာရိှများ ေကျးရာများသုိ သွား ေရာက်၍ 

သငတ်န်းများ ကျင်းပေပးိုင်ရန် လိုအပ်ေသာ ခရီးစရိတ်များ၊ အရငး်အြမစ်များ ပံ့ပိုး ေပးြခင်း 

မရှိေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ ကွင်းဆင်းအရာရှိများမှ ဘတ်ဂျက်များ ေတာင်းခံရာတင်ွ ေတာင်းခံသည့် 

ပမာဏ၏ ၅၀ ရာခိုင်န်းမှ ၇၀ ရာခိုင်န်းကိုသာ ရရှိေလ့ရိှပါသည်။ ထိုြပင် ကွငး်ဆင်းအရာရှိများ၏ 

လစာများမာှ အလွန်နည်းပါးသြဖင့် အများစုသည် ထိုအလုပ်ကိ ုအလုပ ်အာမခံချက်ရှိြခငး်ေကာင့်သာ 

လုပ်ကိုငေ်နြခငး်ြဖစ်ပီး အြခား ေဘးပန်းဝင်ေငွများကို ရှာေဖွက ရပါသည ် (UNOPS, 2015)။ 
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အစိုးရ၏ တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများကို လိုအပ်သေလာက် ြပည့်မီေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ြခင်း မရှိသည့ ် အြခားအေကာင်းများတွင် ေအာက်ပါတို ပါဝင် ပါသည ် - (၁) 

အဆင့်များအားလုံးတွင် ရန်ပုံေငွများ ခွဲေဝချထားေပးမသည် ဟန်ချက်ညီမ မရှိ ြခငး်ှင့် 

ဘတဂ်ျက်ခွဲေဝရာတွင် ပွင့်လငး်ြမင်သာမ မရှိြခငး်၊ (၂) တိုငး်ေဒသကးီ/ြပည်နယ်ှင့် ေအာကအ်ဆင့် 

အစိုးရများ၏ စွမ်းေဆာငရ်ည်များ နည်းပါးြခငး်ှင့် ေတာင်သူများအတွက ် ဝန်ေဆာင်မများ 

ေဆာင်ရက်ေပးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် သင့်ေလျာ်မမရှိြခင်း/ ခွဲြခားဆက ် ဆံမရှိြခင်း၊ (၃) 

ဆန်စပါးအေပ အာုံစိုက်မများသြဖင့် အြခား တန်ဖိုးြမင့် ဝင်ေငရွ သီးှံများကုိ 

လစ်လထားြခင်းှင့် (၄) အစိုးရှင့် တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုများကား ယုံကည်မ မရှိြခင်း တုိ 

ြဖစ်ပါသည် (Burgess, 2017)။ တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာငမ်များအား လကလ်ှမ်းမီမ နည်းပါး 

ြခငး်သည် အစိုးရ၏ စုိက်ပျ ိးေရးက ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ စိုက်ပျ ိးေရးတွင် ိုင်ငံတကာ ှင့် 

ြပည်တွင်းရင်းီှးြမပ်ှံမများှင့် ကုန်သယွ်ေရးတိုကို အားေပးြမင့်တငေ်ရး၊ ေကျးလက် 

ေဒသဖွံဖိးတုိးတက်မ မဟာဗျဟာများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုငေ်ရးတိုကို ထိခိုကေ်စပါသည် 

(UNOPS, 2015)။  

အစိုးရမဟုတ်ေသာ လုပ်ေဆာငသူ်များ  

အင်းေလးကန်ေဒသှင့် ြမန်မာုိင်ငံတင်ွ ေတာင်သူအသင်းအဖွဲများသည် အေတွအ ကံုနယ် 

ေသးပီး ြဖန ်ကျကတ်ည်ရှိိုင်မလည်း နည်းပါးပါေသးသည်။ ထိုေကာင့် စိုကပ်ျ ိးေရးက 

ြပြပင်ေြပာငး်လဲေရးများအတွက် ကအေကာင်း ေကာင်းစွာ နားလည်သိကမ်း၍ ကိုယ်စားြပ 

ေဆွးေွးေပးိုင်စွမ်းရိှေသာ အဖွဲအစည်းများ မရှိေသးပါ။ အငး်ေလးကန်ေဒသတွင် ရိှေသာ 

လက်ဖက်ှင့် ေထာပတ်သီး ထုတ်လုပ်သမူျားှင့် တင်ပိုသူများ အသငး်များသည် လုပကွ်က်ငယ် 

ေတာငသူ်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာငရ်က်မများ မရိှကဘဲ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ရှိလငလ်ည်း 

အတိုင်းအတာအားြဖင့် ေသးငယ်ပးီ ေတာင်သူများအတွက ် သငတ်န်းများ စီစဉ်ကျင်းပေပးြခင်း 

မျ ိးလည်း မရှိပါ။  ချင်းအတွက ် အသင်းအဖွဲမရှိေသးသလို ေတာင်သူလယ်သမားှင့် စိုကပ်ျ ိးေရး 

အလုပသ်မားသမဂများ အဖွဲချပ်သည်လည်း အင်းေလးကန်ေဒသတင်ွ လုပ်ငန်းေဆာငရ်က်ေန ြခငး် 

မရှိပါ။   

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများထ ံေရာက်ရှိဝန်ေဆာင်ေပးြခင်း  

တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများသည် အဓိကအားြဖင့ ် အမျ ိးသားများထံသိုသာ ေရာက်ရှိပီး (Akter 

et al, 2017) ထိုဝန်ေဆာငမ်များသည် ေယဘုယျအားြဖင့် အမျ ိးသမီးများ တက်ေရာက် ိုငရ်န် 

ကူညသီည့် နည်းလမ်းများြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပးေလ့မရှိပါ။ သင်တန်းများတွင် အမျ ိးသမီး များကုိ 

ေပါငး်စပ်ထည့်သွင်းေပးရန် ရည်ရယ်လင်ပင် ဥပမာအားြဖင့် အမျ ိးသမီးများ ေပးိုင် သည့ ်အချနိ်ှင့် 

သွားေရးလာေရးကစိများကို ထည့်သင်ွးစဉ်းစား၍ ကျငး်ပေပးြခငး်မျ ိး မရှိပါ။ 

အမျ ိးသမီးအများစုသည် သငတ်န်းကျင်းပရာေနရာသို ကားေမာင်း၍ လာေရာက်ိုငသူ်များ 

မဟတ်ုကပါ။ သငတ်န်းအများစုသည် အမျ ိးသမီးများအတွက် အဆင်မေြပသည့် အချနိ်များှင့် 

လက်လှမ်းမမီသည့် ေနရာများတွင် ကျငး်ပြခငး် ြဖစ်ပါသည။် ရလဒ်အေနြဖင့် MIID ၏ စီမကိံန်း 
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အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေပးေသာ မတ်ိဖက်များ ကျင်းပခဲ့သည့် သငတ်န်းများတွင် အမျ ိးသမီးများ 

ပါဝင်တက်ေရာက်မန်းသည ် ပျမ်းမအားြဖင့် ၂၂ ရာခိုင်န်းသာ ရှိပါသည်။ ထိုြပင် သငတ်န်း 

ကျငး်ပမည့် အစီအစဉ်များကို အမျ ိးသမီးများ အသုံးအများဆုံး ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်း 

များမှတစ်ဆင့် အမဲတမး် အသိေပးေကညာေပးေနြခင်းလည်း မရှိပါ။ ဥပမာ MFVPEA ၏ 

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် တန်ဖိုးကွငး်ဆက်များ အဖွဲသည် အမျ ိးသမီး 

ေခါင်းေဆာငမ်အေကာင်း မတ်ှတမ်းဗီဒယီိုတစ်ခု ိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့ေသာ်လညး် ထိုအစီအစဉ ် တွင ်

ပါဝင်ခဲ့သည့် သငတ်န်းသားများထဲတွင် ၁၀ ရာခိုင်န်းကသာ အမျ ိးသမီးများ ြဖစ်ပါသည် (USAID, 

2018)။ ကွင်းဆင်းအရာရှိများ ခန ်ထားရာတွင ် ကျား-မဘက်လိုက်မများ ရှိြခငး်ေကာင့် လည်း 

(တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များတွင် အမျ ိးသမီးများကို ခန ်ထား ြခငး် 

မရှိသေလာကပ်င် ြဖစ်ပါသည်) အမျ ိးသမီးေတာင်သူများအဖို သင်တန်းများ လက်လှမ်းမီ ေရးသည် 

ပိုမိုကးီမားေသာ စိန်ေခမတစ်ခ ုြဖစ်ေနပါသည်။  

UNCTAD ၏ ေတာင်သစူစ်တမ်းအရ အမျ ိးသမီးများသည် ၎င်းတို လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက် 

အလက်များကို လူမမဒီီယာများ၊ ကနု်သွယ်မဝက်ဆိုကစ်ာမျက်ှာများ၊ အြခား ဝက်ဆိုက်များမှ 

ရယူြခင်းထက် တစ်ေယာကစ်ကား တစ်ေယာကန်ားြဖင့် သတငး်ပါးမများ၊ အသငး်အဖွဲများကုိ ပို၍ 

အားထားကေကာင်း ေတွရပါသည်။ ထိုေကာင့် အသငး်အဖွဲများအေနြဖင့ ် အမျ ိးသမီးများ ကိ ု

ကူညေီပးိုငမ်ည့် ေနာက်ထပ်နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ အွန်လိုင်းှင့် ဝကဆ်ိုက်များက့ဲသို ပို၍ 

ယုံကည်စိတ်ချရေသာ အြခားသတင်းရင်းြမစ်များကို လက်လှမ်းမီအသုံးြပိုင်ေအာင ်ကညူီေပး ြခင်း 

ြဖစ်ပါသည။်   

အမျ ိးသမီးကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲများသည် အမျ ိးသမီးများအား ထုတ်ကုန်များ၏ ေပါက်ေဈး 

များှင့် စိုက်ပျ ိးေရးနည်းစနစ်သစ်များအေကာင်း သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမို ရရှိိုင ် ေအာင် 

သငတ်န်းများ ကျင်းပေပးပါသည။် ထိုြပင် အမျ ိးသမးီများကို ၎င်းတို၏ ထုတ်ကုန်များ အတွက် 

ေဈးေကာငး် ရေစမည့် နည်းလမ်းများအား အ ကံြပြခငး်ြဖင့်လည်း ကူညေီပးပါသည။် ဥပမာ 

၎ငး်တို၏ ထုတ်ကုန်များကို အတူတက ွ စုေပါင်း၍ ပိုေဆာင်ြခင်း သိုမဟုတ် ေရာငး် ဝယ်ြခငး်ှင့် 

တာဝန်များ မေဝယူြခင်း နည်းလမ်းများြဖင့်  ေဆာင်ရက်ရန် အ ကံာဏ်များ ပံ့ပိုး ေပးပါသည။် 

တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများတွင် ကျားမေရးရာ အသိပညာေပးြခင်းှင့် အမျ ိးသမးီများ စွမ်း 

ပကားြမင့်မားေရးဆိုင်ရာ သငတ်န်းများ မပါရှိပါ။ အေကာင်းမှာ သက်ဆိုငရ်ာေဒသများရှိ 

တန်ဖိုးကွင်းဆက် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ပံ့ပိုးေပးေနေသာ သငတ်န်းဆရာများ ကိုယ်တိုင်တွင် 

ကျားမေရးရာ အသိပညာေပးသငတ်န်းများှင့် ထိေတွမ နည်းပါးေသာေကာင့ ် ြဖစ်သည် (USAID, 

2018)။ ထိုအြပင် အမျ ိးသမီးများ စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမင့်တင်ေရးှင့် ကျားမတန်းတူညီမ ေရး 

သငတ်န်းများ (ဥပမာ လူေရှတွင် စကားေြပာသည့် အတတ်ပညာ၊ အမျ ိးသမီးများ 

စွမ်းပကားြမင့်မားေရး ညိင်းေဆွးေွးိုင်မ စွမ်းရည်၊ ကျားမတန်းတူညီမေရးှင့် အမျ ိးသမီး 

အခွင့်အေရးများ) ှင့် ေတာငသူ်လုပင်န်းများအတွက် ပိုချေပးေသာ သငတ်န်းများ (ဥပမာ 

ထုတ်လုပ်မနည်းစနစ်များ၊ ေငွေရးေကးေရး စီမံခန ်ခွဲမ အတတ်ပညာှင့် စီးပွားေရးစီမံခန ်ခွဲမ 
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စွမ်းရည်များ) ကား ချတ်ိဆကေ်ဆာင်ရကမ်လည်း မရိှပါ။ ထိုမသာမက အဆုိပါသင်တန်းအစ ီ

အစဉ်များသည် များေသာအားြဖင့် အြခား NGO များမှ ေဆာင်ရက်ေပးသည့် ေငစွုေငွေချး 

လုပ်ငန်းများ သိုမဟတ်ု ေကျးရာအဆင့်မှ ေငစွုေငွေချးအဖွဲများှင့် ေပါငး်စပ်ညိင်းေဆာင်ရက် 

ေလ့လည်း မရှိကပါ။ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းတွင ် ြပလုပခ်ဲ့ေသာ SDC (2018) စစ်တမ်းတွင် 

ေြဖဆိုသမူျား၏ ၇၆ ရာခိုင်န်းက စိုကပ်ျ ိးေရးနည်းစနစ်များ၊ အေလ့အကျင့်များကိုသာ 

သင်ကားေပးုံမက ကျား-မခွဲြခားဆက်ဆံမ၊ ကျားမတန်းတူညီမမရိှမ၊ ကျားမအေြခြပအကမ်း 

ဖကမ်များအေကာင်းကိုပါ ထည့်သွင်းေဆွးေွးေပးသည့် သင်တန်းများ လိုအပ်သည်ဟု ြမင် 

ကပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ေအာင်ြမင်မရခဲ့သည့် အစီအစဉ်အချ ိကိုလည်း ေတွရှိရပါသည်။ 

ထိုအစီအစဉ် များကို ေလးေထာင့်ကွက် (၆) တွင် တင်ြပေပးထားပါသည။်  

ေလးေထာင့်ကွက ်(၆) - ေအာငြ်မင်မဇာတ်လမ်းများ 

တိုးချဲပညာေပးဝနေ်ဆာင်မများ ေအာင်ြမင်ရရှိေရးတွင် ရရိှိုင်သည့် ဝန်ေဆာငမ်ပမာဏ သာမက 
ထိုဝန်ေဆာင်မများကို ေဆာင်ရက်ေပးသည့ ် နည်းလမ်းကလည်း အေရးကးီပါသည်။ 
တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများကို ေအာင်ြမင်ေစသည့် အေကာင်းများတွင် ေအာက်ပါတို 
ပါဝင်ပါသည် -  

 နည်းပညာသင်တန်းများတင်ွ ကျားမေရးရာ အသိပညာေပးမများကို မြဖစ်မေန ပါဝင်ရ မည့ ်
အစိတအ်ပိုင်းအြဖစ် ထည့ ်သင်ွးေပးထားြခင်း၊  

 တန်ဖိုးကွင်းဆက်တိုငး်တွင ် ကျားမေရးရာချန်ပီယန်များ ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်၍ ခန ်အပ် 
ထားြခင်း၊  

 ဆန်းသစ်တီထွင်မရှိသည့် ရန်ပုံေငြွဖည့်ဆည်းမများ ြပလုပ်ေပးြခငး်၊  
 အမျ ိးသမီးများှင့် လက်တွဲအလုပ်လုပ်သည့် သင်တန်းဆရာများအားလုံးကို သငတ်န်း များ 

ေပးထားြခငး်၊  
 လက်ခံယူိုငမ်အရှိဆုံး အဖွဲများကို သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊  
 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းချတ်ိဆက်မများ ြပလုပ်ေပးြခင်း၊   

အင်းေလးကန်ေဒသမှ ေလ့လာမများအရ အမျ ိးသမီးများှင့် ကျားမေရးရာ အသပိညာေပးမ များကို 
ထည့်သွငး်လုပ်ေဆာင်ေသာ တန်ဖိုးကွငး်ဆက်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး စီမခံျက်များသည် 
အမျ ိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားေရးအေပ ေကာင်းကျ ိးသက်ေရာက်မများ ရိှသည် သာမက 
အမျ ိးသမီးများ၏ အခန်းကှင့် စွမး်ပကားြမင့်မားေရးအေပ သေဘာထားအြမင် များ 
ေြပာင်းလဲလာသည့် အမျ ိးသားအေရအတွကကုိ်လည်း တိုးပွားလာေစေကာင်း ေတွရပါ သည။် 
ဥပမာ ပအိုဝ်းေကျးရာများတွင် အမျ ိးသမီးအားလုံး၏ ပါဝင်ေဆာင်ရက်မြဖင့် အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ခဲ့ေသာ Myanmar Institute for Integrated Development (MIID) စီမံကနိ်း များသည် 
စိုက်ပျ ိးေရးအတွက် အေသးစားစက်ပစည်းများ တပဆ်င်လုပ်ကိုငမ်ကို တိုးပွားေစပီး 
စပါးအထွကတုိ်းေစသည့်အြပင် မိသားစုများအတွင်းရှိ အမျ ိးသမီးများ၏ အေနအထားအဆင့ ်
အတန်းကို ြမင့်မားလာေစကာ ၎င်းတိုအတွက် အလုပ်အကိုငမ်ျားှင့် ေခါင်းေဆာငမ်အခွင့် 
အလမ်းများကို ဖန်တီးေပးိုငခ်ဲ့ပါသည်။မိသားစုများအတွင်းတွင် အမျ ိးသမီးများသည် ၎င်းတို၏ 
အြမငမ်ျားကို ပို၍ ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ေဖာေ်ြပာဆိုိုင်လာကပီး အမျ ိးသားအများစုကလည်း ၎င်းတို၏ 
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ဇနီးများထံမှ အေထာက်အကူများ ပိုမိ ု ရရိှလာြခငး်ကို  ဝမ်းေြမာက်ကပါသည်။ MIID ၏ 
စီမံကနိ်းအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေပးေသာ မိတ်ဖကအ်ဖွဲအစည်းများအားလုံးှင့် အချ ိအစိုးရ 
ဌာနများ၏ ပညာရှင်ဝန်ထမ်းများတွင် အမျ ိးသမီးများ ပါဝင်ကသြဖင့် ေကျးရာအများအြပား တငွ ်
အမျ ိးသမီးများသည် အစည်းအေဝးများှင့် သင်တန်းများကုိ ပို၍ တက်ကစွာ ပါဝင်တက် 
ေရာက်လာကပါသည်။ ထိုကဲ့သုိေသာ နည်းလမ်းြဖင့် စီမကိံန်းကို ေဆာင်ရက်ြခင်းသည် ကေလး 
များအတွက် ပညာေရးအခွင့်အလမ်းေကာင်းများ ပိုမို ရရိှလာေစသလုိ စားနပ်ရိကာဖလူုံမကို လည်း 
တိုးတကလ်ာေစပါသည်။ သိုတိုငေ်အာင် ထိုရာများအားလုံးတွင် အမျ ိးသမီးလုပ်သား များ၏ 
လုပ်ခလစာများသည် အမျ ိးသားများထက် နည်းပါးေနဆ ဲြဖစ်ပါသည် (MIID, 2018)။ 
 
ေနာကထ်ပ်ေအာင်ြမင်မဇာတ်လမ်းတစ်ပဒ်ုမှာ Mennonite Economic Development Associates 
(MEDA) ြဖစ်ပါသည။် ဤအဖွဲအစည်းသည် အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များှင့်သာ သီးသန ် လက်တွဲ၍ 
၎ငး်တို၏ တန်ဖိုးကွင်းဆကမ်ျား ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် လုပ်ေဆာင်ပါသည်။ MEDA သည် 
အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပွားေရးစွမ်းေဆာငရ်ည် ြမင့်တငမ်ကို လက်ခံေသာ ေကျးရာ များကုိ 
ေဖာထ်ုတ်ပီး ေဒသခံ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများ သိုမဟတ်ု အဓိက ကျသည့် မိတ်ဖကမ်ျား၊ 
ပုဂလိကအဖွဲအစည်းများှင့ ် လက်တွဲလုပ်ေဆာင်ပါသည်။ မတ်ိဖက်များက တစ်ဖန ်
ေကျးရာဖွံဖိးေကာ်မတီများှင့်လက်တွဲ၍ အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ၊ ရပ်ရာလူထုများ ှင့် 
ေဆွးေွးြခင်း၊ ေပါင်းစပည်ိင်းြခငး်၊ ဆက်သယွ်ြခငး်များ ြပလုပ်ပါသည်။ ရာတိုငး်တွင် 
အမျ ိးသမီးေတာင်သူများကို စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး၊ ေဒသခံေဈးကွက်လုပ်ေဆာင်သူများှင့် 
စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ရန် ချတ်ိဆက်ေပးေရးတိုတွင် ကူညပ့ံီပိုးေပးုိင်သည့် တာဝန်ခံတစ်ဦးစီကို 
ေရးချယ်၍ ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးထားပါသည်။ MEDA သည် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုး ေပးပီး 
တစ်ပိင်နက်တည်းတွင် အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များ၏ ေဈးကွက်များ၊ ကုန်ပစည်းများှင့် 
ဝန်ေဆာင်မများအား လက်လှမ်းမမီ တိုးတက်ေစရန် ရည်ရယ်၍ ပုဂလိကက (ဥပမာ ေငွေရး 
ေကးေရးဝန်ေဆာင်မ ေပးသူများ) ှင့ ်မိတ်ဖကမ်ျားအြဖစ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ပါသည်။  
 
ေနာကထ်ပ်ေအာင်ြမင်မတစ်ခုအြဖစ ် တငြ်ပလိုသည်မှာ အေမရိကန်ြပညေ်ထာင်စ ု ိုင်ငတံကာ 
ဖွံဖိးေရးအစီအစဉ်ှင့်လက်တွဲ၍ ေဒသခံမတ်ိဖက်များမှ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် အစီအစဉ် များ 
ြဖစ်ပါသည။် ထိုအစီအစဉ်များတွင် ကေလာ၊ ပငး်တယ၊ ရာင၊ံ ေတာင်ကီးှင့် ပငေ်လာင်းရိှ 
ချင်းအပါအဝင် တန်ဖိုးကွင်းဆက်များ ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရး ေဆာင်ရက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည။် ထိုအစီ 
အစဉ်များတွင် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်ခုစီအတွင်းရှိ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပုဂလိကက မိတဖ်က် များ 
သိုမဟုတ် ေထာက်ပံ့ေကးေပးအပ်ထားသူများထဲမ ှ ကျားမေရးရာချန်ပီယန်များကုိ ေရး 
ချယ်ေဆာင်ရက်ေသာအခါ အကျ ိးသကေ်ရာကမ် အကးီမားဆုံး ြဖစ်ေကာင်း ေတွရိှခဲ့ပါသည။် 
အမျ ိးသမီးအဖွဲများကွန်ရက်၊ ြမန်မာိုင်ငံ အမျ ိးသမးီစွမ်းေဆာင်ရှင်များအသင်းှင့် ကျားမ ေရးရာ 
တန်းတူညမီေရးကနွ်ရက်ကဲ့သုိေသာ အမျ ိးသမးီအဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါငး်ေဆာင ် ရက်ြခင်းသည် 
တန်ဖိုးကွင်းဆက်များအားလုံးတင်ွ ကျားမေရးရာကစိများကို ေပါင်းစပထ်ည့် သွငး်ရာ၌ 
အလွန်ထိေရာကမ်ရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ေအာင်ြမင်မရေစရန ် အေထာက်အပံ ့ ြပသည့် 
အြခားအေကာငး်အချကမ်ျားမှာ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ြပြပင်စီမံသမူျား၊ ထုတ်လုပ်သ ူ အသင်းများအား 
ေထာကပ့ံ်ေကးများှင့် သင်တန်းများ ေပးြခင်း၊ အမျ ိးသားများှင့် အမျ ိးသမီး များအား 
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အရင်းအြမစ်များ၊ ဝငေ်ငွများှင့် ပိုငဆ်ိုင်ပစည်းများကို မေဝသုံးစွဲြခင်း၏ အကျ ိး ေကျးဇူးများကို 
နားလည်သရိှိလာေစရန ် သငတ်န်းေပးြခင်းအပါအဝင ် အဓိကအေကာင်းအရာ များအတွက် 
တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများ ေပးြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ ထုိမသာမက အမျ ိးသမးီ များအား 
ကူညပ့ံီပိုးရန်ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေပးရန် ရည်ရယ်ေသာ အသွင်ကူးေြပာင်းမ 
လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျ ိးသားများကိုပါ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစခဲ့ပါသည် (USAID, 2018)။ 
 
 

၅.၆.၂။ သင်ွးအားစုများ၊ နည်းပညာများှင့် သတင်းအချကအ်လကမ်ျားအား 
လကလ်ှမ်းမီမ  
သွငး်အားစုများ၊ နည်းပညာများှင့် သတင်းအချကအ်လက်များကုိ လုံေလာက်စွာ လက်လှမ်းမီမ 

မရှိလင ် တနဖ်ိုးကင်ွးဆက်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် အမျ ိးသမီးများ စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမင့်တင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ချကမ်ျားသည် ေရရှည်ေအာင်ြမင်မ ရရှိိုင်မညမ်ဟုတ်ပါ။  

သွငး်အားစုများ  

အင်းေလးကန်ေဒသတွင် လယ်ယာထွန်ယက်စိုကပ်ျ ိးေရးနည်းစနစ်များ တိုးတက်ေကာငး်မွန် 

ေရးအတွက ် အဓိကအဟန်အတားများမှာ မျ ိးေစ့များှင့် အြခားသငွ်းအားစုများ၏ ကနု်ကျ 

စရိတမ်ျား၊ အရည်အေသွးများှင့် စပ်လျဉ်းေသာ ကိစများ၊ တုတ်ိုင်ငံှင့် ထိုင်းုိင်ငံမှ တင ်

သွငး်ေသာ ပစညး်များအေပ မှီခိုအားထားမြမင့်မားြခင်းတို ြဖစ်ပါသည် (SDC, 2018; Burgess, 

2017; ILO, 2019c)။ ရှမ်းြပည်နယ်အတွက် အဓိကဦးစားေပးရမည့် ကိစများထဲတွင် အရည်အ 

ေသးွေကာင်းမွန်ပီး သင့်ေလျာသ်ည့် သွငး်အားစုများကို လက်လှမ်းမီမပိုမိုရရိှေရး ေဆာင်ရက ်

ေပးရန်ှင့် ေတာင်သူများအတွက် ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ ကွန်ရက်များ တည်ေဆာကေ်ပးရန်တို 

ပါဝင်သင့်သည်ဟု တင်ြပမများ ရိှခဲ့ပါသည ်(SDC, 2018)။ 

နည်းပညာ 

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုငး်ရှိ ေတာင်သူများမှ အဓိကကျေသာ အခက်အခတဲစ်ခုအြဖစ် သတ်မတ်ှ သည့် 

အရာမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မ တိုးတက်ေရးှင့် ကနု်ကမ်းပစည်းများအား ြပြပင်စီမံထုတ် 

လုပ်ေရးအတွက ် စက်ပစည်းများှင့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ မရှိြခငး် ြဖစ်ပါသည ် (SDC, 2018; 

ILO, 2019a, 2019c; Burgess, 2017)။ အင်းေလးကန်ေဒသတင်ွ စိုကပ်ျ ိးထုတ်လုပ်မ များသည် 

လုပ်သားအင်အား များစွာလိုအပ်ပီး ကန်ထိုက်လယ်ယာစနစ် သိုမဟုတ် နည်းပညာ ကိ ု

လက်လှမ်းမမီ တိုးတကေ်စမည့ ် အြခားစနစ်များ ကျင့်သုံးေနသည့် အေထာကအ်ထားများ မှာ 

မရှိသေလာက် ြဖစ်ပါသည်။ UNCTAD ၏ ေတာင်သစူစ်တမ်းအရ စက်တပ်ြမက်ခုတ်စက်ှင့် 

ေကျာလွယ်ေဆးြဖန်းပုံးများသည်သာ ထိုေဒသတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန ်ြပန ် ရရှိိုငေ်သာ ကိရိယာ 

များြဖစ်ပီး ထွန်စက်ငယ်များကိုပင် ရရှိရန် ခက်ခဲသည်ဟု သိရပါသည်။ သိုေသာ် အတိုငး်အတာ 

အားြဖင့် ေသးငယ်ေသာ်လည်း တိုးတကေ်ြပာငး်လဲမ အနည်းငယ ် ရှိလာပါသည်။ တိုးတက်မ 

တစ်ခုမှာ ေတာင်သူများသည် ၎ငး်တို၏ လယ်ေြမတွင် လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများ ပီးစီးေသာအခါ 
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စက်ပစည်းများကို အြခားေတာငသူ်များထံ မေဝသံုးစွဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေနာကထ်ပ ် တိုးတကမ် မှာ 

MIID မ ှ ေကျးရာအချ ိအတွက ် ှစ်ဘီးထွန်စက်များ ဝယ်ယူခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည။် ထွန်စကမ်ျားကို 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရး တာဝန်ယေူပးေသာ ေတာင်သူများထံ ေပးအပ်ပးီ ထိုေတာငသူ်များသည် 

အြခားေတာင်သမူျားကိုလည်း ဝန်ေဆာငမ်ေပးရန် တာဝန်ရှိပါသည ်(MIID, 2018).  

ေလ့လာဆန်းစစ်ထားသည့် တန်ဖိုးကွင်းဆက်များတွင် ကုန်ကမ်းပစည်းများကုိ ြပြပင်စီမံြခင်း သည် 

အဓိကကျေသာ အပိုငး်ကတစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် ကုန်ကမ်းပစည်းများမှ တန်ဖိုးြမင့်ထုတ် ကုန်များ 

ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် လိုအပ်သည့် စက်ပစည်းများှင့် ေထာကပ့ံ်ပစည်းများကို လကလ်ှမ်း မီမ 

တိုးတကေ်စြခငး်သည် ေတာင်သမူျား၏ ဝငေ်ငွများကို တိုးပွားေစုံသာမက ေတာင်သူများ ၏ 

ေဈးန်းကျဆင်းြခင်းှင့် ေဈးန်းမတည်ငိမ်ြခင်းများကို ထိခိုကလ်ွယ်မအား ေလာ့ချေပး 

ိုင်ပါသည်။ ကနု်ကမ်းပစည်းများ ြပြပင်စီမံထုတ်လုပ်မကို တိုးချဲြခငး်ှင့် တိုးတက်ေကာင်းမွန် 

ေစြခငး်သည် ပိုမိ ု တည်ငမ်ိမရှိေသာ အလုပ်အကိုငမ်ျားကို ဖန်တီးေပးရန်ှင့် ေတာင်သူများကုိ 

ထုတ်ကုန်သစ်များ ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် ကူညေီပးိုငပ်ါသည်။ 

နည်းပညာလက်လှမ်းမီရရှိမတွင်လည်း ကျားမတန်းတူညီမမ မရှိြခငး်ကို အထင်အရှား ေတွြမင် 

ရပါသည။် အမျ ိးသမီးများကို ေကာကယ်ူခဲ့ေသာ စစ်တမ်းှင့် ေတွဆုံေမးြမန်းမများအရ 

အိမ်ေထာင်စုတွင်ြဖစ်ေစ၊ ရပ်ရာတွငြ်ဖစ်ေစ နည်းပညာအသစ်တစ်ခု ရလာပီဆိုလင် ထိုနည်း 

ပညာကုိ မည်သို အသုံးြပရမည်ဆိုသည်ကို ေလ့လာသငယ်ူခွင့်ရသူများမှာ အမတဲမ်း အမျ ိးသား 

များသာ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည။် အေကာင်းမှာ ပစည်းေရာင်းချသည့် ဆိုင်များတွင် တိုက်ိုက် 

သငတ်န်းရခဲ့သူများမှာ အမျ ိးသားများသာ ြဖစ်ပီး ထိုအသိပညာကို ၎ငး်တိုအချငး်ချင်းကား 

ြဖန ်ေဝေပးကေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ များေသာအားြဖင့် အမျ ိးသားများသည် ၎ငး်တို သရိှိလာ သည့် 

နည်းပညာအသစ်ကို ၎ငး်တိုဖာသာ အသုံးြပေလ့ရှိကပးီ အမျ ိးသမီးများကို သငေ်ပးေလ့ မရိှဟု 

သိရပါသည် (USAID, 2018)။ ရလဒ်အေနြဖင့် အမျ ိးသမီးများတွင် နည်းပညာအေကာင်း 

နားလည်တတက်မ်းမှင့် နည်းပညာအသစ်များကုိ အသုံးြပရန ် ယုံကည်ချက်များ နညး်ပါးေန 

ပါသည်။ နည်းပညာှင့်စပ်လျဉ်းေသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ လက်လှမ်းမီေရး၊ နည်း 

ပညာကုိ သင်ကားေပးသမူျားကို သရိှိ၍ ဆကသွ်ယ်ိုင်ေရးတိုသည် အမျ ိးသမီးများအတွက် 

စိန်ေခမအြဖစ ် ရှိေနဆဲြဖစ်ေကာင်း UNCTAD ၏ ေတာင်သူစစ်တမ်းမှ ရလဒ်များက ထပ် 

ေလာငး်အတည်ြပေပးပါသည်။  

သိုေသာ် အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များအဖို နည်းပညာအသစ်များကို လက်လှမ်းမရီရှိရန်ှင့ ် နား 

လည်တတ်ကမ်းေအာင် လုပေ်ဆာငရ်န်သာမက အြခားေတာင်သမူျားှင့် ယှဉ်ပိငလ်ုပ်ကိုင်ိုင် 

ေရးအတွက ် စက်ပစည်းအသစ်များကုိ ဝယ်ယူရန ် သိုမဟုတ် ငှားရမ်းရန် ေချးေငွ ကဲ့သိုေသာ 

ေငေွရးေကးေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ ရရိှေရးသည်လည်း ခက်ခဲေနပါသည် (UNOPS, 2015).  

 

သတငး်အချကအ်လက်များ  
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ေရးချယ်ေလ့လာခဲ့ေသာ တန်ဖိုးကွင်းဆက်များအားလုံးတင်ွ အေရးကးီသည့် ထုတ်လုပ်မ ဆိုင်ရာ 

ကန်သတ်ချကတ်စ်ခုမှာ သတငး်အချကအ်လက်များ လက်လှမ်းမီမ ြဖစ်ပါသည်။ သီးှံ မျ ိးများ၊ 

အရည်အေသးွှင့် ေဈးန်းများက့ဲသိုေသာ ေဈးကွကဆ်ိုင်ရာ ကိစများအေကာင်း 

သတငး်အချကအ်လက်များကုိ ကုန်သညမ်ျား၊ ပွဲစားများ၊ လကလ်ီေရာငး်ချသူများှင့် ထရပ ်

ကားေမာငး်သူများက ပံ့ပုိးေပးေလ့ရှိပါသည်။ သိုေသာ် အများအားြဖင့် ဤသည်မာှ အလျဉ်းသင့် 

သလိ ု ပံ့ပိုးေပးြခငး်ြဖစ်ပီး စနစ်လည်း မကျပါ။ ထိုြပင် ေဈးကွက်အင်အား (market power) ကို 

အလွဲသုံးစားြပသည့် ြဖစ်ရပ်များလည်း ရှိေကာငး် သိရပါသည ် (UNOPS, 2015; ILO, 2019a, 

2019c)။ ေဈးကက်ွအသစ်များ သိုမဟတ်ု ိုင်ငံတကာေဈးကက်ွများအေကာင်း သတင်းအချက် 

အလက်များကို တရားဝင် ပံ့ပိုးေပးမများလည်း မရှိပါ။  

UNCTAD ၏ ေတာင်သူစစ်တမ်းအရ ကနု်ထုတ်လုပ်မနည်းလမ်းများှင့် ေဈးကက်ွများ ဆိုင်ရာ 

သတငး်အချကအ်လက်များကုိ လက်လှမ်းမီရရှိေရးှင့် ယုံကညစ်ိတ်ချရေသာ သတင်းအချက် 

အလက်များကို မည်သူမည်ဝါထံမ ှ ရရှိိုငမ်ည်ဆိုသည်ကို ေဖာ်ထုတ်သရိှိိုင်ေရးသည် အမျ ိး 

သမးီများအတွက် စိန်ေခမြဖစ်ေနဆဲဟသူည်ကို ေတွရှိရပါသည။် ကုန်ပစည်းများှင့် ေဈးကကွ် 

များအေကာင်း သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိရန်အတွက် အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များသည် 

သမားိုးကျနည်းလမ်းများ၊ အဓိကအားြဖင့် တစ်ေယာက်စကား တစ်ေယာကန်ားြဖင့် ရရှိေသာ 

သတငး်စကားများကို အားကုိးကပါသည်။ စစ်တမ်းတွင် ပါဝငခ်ဲ့သည့် အမျ ိးသမီးေတာငသူ် များ၏ 

၉၀ ရာခိုင်န်းနီးပါးက ၎င်းတိုသည် စမတ်ဖုန်းများကို လက်လှမ်းမီ အသုံးြပိုင်ပးီ ၅၅ ရာခိုင်န်းက 

စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ပိုငဆ်ိုင်သည် ဆိုပါသည်။ သိုေသာ် ေဈးကွက်သတင်းအချက ် အလက်များ 

ရှာေဖွရန်အတွက ်အင်တာနကကုိ် အသုံးြပြခင်းကိုမူ များစွာ မေတွရပါ။43  

ဤေဒသတွင် စိုကပ်ျ ိးေရးအတွက ် မိုဘိုင်းဖုန်းအပလီေကးရှင်များ အသုံးြပမတွင ် တိုးတကမ် အချ ိ 

ရှိလာပါသည်။ ဥပမာ အစိမး်ေရာငလ်မ်း (Greenway) စိုကပ်ျ ိးေမွးြမေရး မိုဘိုင်းအက်ပ် သည် 

စိုက်ပျ ိးေရးနည်းပညာဆိုင်ရာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို မေဝေပးေနပါသည်။ သုိေသာ် 

UNCTAD ၏ ေတာင်သစူစ်တမ်းအရ ယေနထက်တိုင ် အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျားကား ထိုကဲ့သိုေသာ 

အပလီေကးရှငး်များကို ကျယ်ကျယ်ြပန ်ြပန ် အသုံးြပမ အေထာက်အထားများကုိ မေတွရိှရပါ။   

သတငး်အချကအ်လက်များ လက်လှမ်းမီရရှိရန် ေနာကထ်ပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ သီးြခားလွတ် 

လပ်သည့် ပုံှိပ်ထုတ်ေဝမများ ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် ဘာသာစကားအခကအ်ခဲ၊ စာတတ ်

ေြမာက်မှင့် ေကျးလက်ေဒသများရှိ လက်လှမ်းမမီအခကအ်ခဲများေကာင့် အင်းေလးကန်ေဒသ တွင် 

ထိုနည်းလမ်းကို အသုံးြပမသည် အကန်အသတ ် ရှိပါသည။် အထူးသြဖင့် စာတတ်ေြမာက် မတွင် 

                                                           
43 ၂၀၁၇ ြမန်မာေနထိုငမ်အေြခအေနစစ်တမ်းအရ ရှမ်းြပည်နယ်တွင် အမျ ိးသမီးများ၏ ၄၆ ရာခိုင်န်း ှင့် 

အမျ ိးသားများ၏ ၅၇ ရာခိုင်န်းသည် မိုဘိုင်းဖုန်းများကို အသုံးြပကပီး အမျ ိးသမီးများ၏ ၁၇ ရာခိုင်န်းှင့် 

အမျ ိးသားများ၏ ၂၃ ရာခိုင်န်းက အငတ်ာနက်ကို အသုံးြပကပါသည ်(CSO et al., 2018). 
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ကျား-မ ကွာဟချက်ရှိေနြခင်းကို စဉ်းစားလင ် အမျ ိးသမီးများအတွက် ပို၍ပင် အကန်အ 

သတ်ရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၅.၆.၃။ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ - သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး၊ လမး်များ၊ ေရှင့် 
လပစ်စ်ဓာတ်အား  
ေတာငသူ်များအားလံုးအတွက် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး၊ လမ်းများ၊ ေရှင့ ် လပ်စစ်ဓာတ်အားကဲ့သုိ 

အေြခခံအေဆာကအ်အံုများကို လက်လှမ်းမီေရးသည် အလွန်ပင် အေရးကီးပါသည်။ ထိုကဲ့သုိ ေသာ 

အေြခခံအေဆာကအ်အံုအမျ ိးမျ ိးကို လက်လှမ်းမီမ အကန်အသတ်ရှိြခင်းသည် အမျ ိသမီး များ၏ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မစွမး်အားှင့် ေဈးကွက်များအား လက်လှမ်းမမီအြပင် ၎ငး်တို၏ လုံ ခ ံ ေရးှင့် 

အချန်ိမလုံေလာကမ်တိုအေပတွငပ်င် သက်ေရာက်မရှြိဖင့် အမျ ိးသမီးများအတွက် 

အထူးအေရးပါသည့ ် ကိစ ြဖစ်ပါသည။် ထိုေကာင့် ဤနယ်ပယ်များတွင် တိုးတကေ်အာင် 

ေဆာင်ရကြ်ခင်းှင့် အေြခခံအေဆာကအ်အံုများ လက်လှမ်းမမီတွင် ကျားမတန်းတူညမီ မရှ ိ

ြခငး်များကို ေလာ့ချေပးြခင်းသည် အမျ ိးသမီများကို တိုက်ိုက်အကျ ိးြပုိငမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။   

မကာမီှစ်များအတွင်းက ြပည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာန၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ နယ်စပ် 

ေရးရာဝန်ကးီဌာန၊ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ေကျးလက် 

ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးဦးစီးဌာနတိုသည် လမ်းများ၊ ဆည်များ၊ ေရေလှာငက်န်များှင့် တူးေြမာင်း 

များက့ဲသိုေသာ ေကျးလက်အေြခခံအေဆာကအ်အု ံ စီမံချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါသည်။ ထိုကဲ့သိုေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုတိုးတကမ်များသည် ကုန်သွယ် 

ေရာင်းဝယ်မဝန်းကျင် ေကာင်းမွန်လာြခငး်၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးစရိတ်များ သက်သာြခင်း၊ 

ေတာငသူ်များအတွက် ေကာက်ပဲသီးှံ ထုတ်လုပ်မှင့် အရည်အေသးွများ တိုးတက်ြမင့်မားလာ ြခင်း၊ 

မိုးေခါင်ေရရှားမ၏ ထိခိုကဆ်ုံးံးမများကို ေလျာ့နည်းေစြခင်း၊ သးီထပ်စိုက်ပျ ိးိုငြ်ခင်းှင့် 

ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုေြပြခင်းဟေူသာ အကျ ိးေကျးဇူးများကို ရရိှေစပါသည် (MIID, 2018)။ အမျ ိး 

သမးီများကို အကျ ိးခံစားခွင့်ရှိသူများအြဖစ် အဓိကဦးတည်၍ ေဆာင်ရက်သည့် စီမံချက်များ လည်း 

ရှိပါသည။် ဥပမာ ေဝးလံေခါင်ဖျားေဒသများှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး အခကအ်ခဲရှ ိ ေသာ 

ဖွံဖိးမအနည်းဆုံးေကျးရာများမှ  အမျ ိးသမီးများအတွက် ဆုိလာတပ်ဆင်ရန် သငတ်န်း ေပးြခင်း 

ြဖစ်ပါသည။်44 သိုဆိုေသာ်လည်း အင်းေလးကန်ေဒသအတွင်းရိှ ေဝးလံေခါင်ဖျားေဒသ များှင့် 

ထိုေဒသများမှ အမျ ိးသမီးထုသည် ၎င်းတုိ၏ တည်ေနရာ၊ ဝန်ေဆာငမ်များကို လက ်

လှမ်းမီမအားနည်းြခင်း၊ ယခင ် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ပဋိပကများ၊ ဘိန်းစုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မမှ အြခား 

ဝငေ်ငွဖန်တီးမနည်းလမ်းများသုိ ကူးေြပာင်းမများေကာင့် အဆိုပါစီမံချက်များမှ အကျ ိးေကျးဇူး 

များကုိ အနည်းငယ်မသာ ရရိှခံစားကရပါသည် (ADB et al., 2016)။ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာ သာွးလာိုငမ်  

                                                           
44 သာဓကတစ်ခုမှာ ြမန်မာိုငငံ် အမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ်များ ဘဝြမင့်တင်ေရးအသငး်မှ Barefoot Collage 
(အိိယ) ှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေသာ စီမံချက ်ြဖစ်ပါသည်။  
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ေဈးကက်ွများကို လက်လှမ်းမေီအာင် ကူညီေသာ စီမံချကမ်ျားသည် ေရးချယ်ေလ့လာခဲ့ေသာ 

တန်ဖိုးကွင်းဆက်များအတွက ် အေရးကီးပါသည။် ဥပမာ ချင်းတန်ဖိုးကွင်းဆက်အတွင်းတွင် MIID 

စီမံချက်သည် ေတာငသူ်များအား ေဈးကွက်များှင့် ချတ်ိဆက်ိုင်ေအာင် ကညီူသည့် မျ ိးေစ့ဘဏ်ကို 

တည်ေထာငေ်ပးခဲ့ပါသည။် ထုိစီမခံျက်ေကာင့် ေတာင်သူများသည် ေဈးများသုိ သွားေရာကရ်န် 

မလိုဘဲ ၎င်းတိုရိတ်သိမ်းထားေသာ သီးံှများကို မျ ိးေစ့ဘဏ်သို ပိုေဆာင်ိုင် သြဖင့် 

ေတာငသူ်များအတွက် အချနိ်ှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို များစွာ သက်သာေစပါသည် (Burgess, 

2017)။ 

ေရးချယ်ေလ့လာခဲ့ေသာ မိနယ်များတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ဆိုငမ်န်းသည် အလွန်နည်းပါ သည်။ 

ပျမ်းမအားြဖင့် ေတာင်ကးီမှလွဲ၍ မိနယ်အားလုံးတွင ်လူဦးေရ၏ ၁ ရာခိုင်န်းမ ှ၃ ရာခုိင်န်းကသာ 

ကား၊ ထရပက်ား သိုမဟတု် ဗန်ကားတစ်စီး ပိုင်ဆိုင်ကပါသည်။ ေတာင်ကီး တွငမူ် 

ေမာေ်တာ်ယာဉ်ပိုငဆ်ိုင်မန်း ၉ ရာခိုင်န်း ရှိပါသည။်45 အမျ ိးသမီးများအတွက် ဤ ရာခိုင်န်းသည် 

ပိုနည်းုိင်ပါသည။် လူမေရးစံများေကာင့် ေကျးလကအ်မျ ိးသမီးများသည် မည်သည့်ယာဉ်ကိုမ 

ေမာင်းှင်ေလ့မရှိကပါ။ သိုေသာ် အချ ိအမျ ိးသမီးများသည် ေမာ်ေတာ် ဆိုငက်ယ်စီးပါသည် (USAID, 

2018)။ UNCTAD ၏ ေတာင်သူစစ်တမ်းအရ အမျ ိးသမီးများသည် ေဈးများသို ေရာက်ရှိရန ်ပုဂလိက 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးနည်းလမ်းကုိ အဓိက မှီခိုအားထားက ပါသည်။ သိုေသာ် ထိုနည်းလမ်းသည် 

ယုံကည်စိတ်ချရသည်ဟု ၎င်းတိုက မယူဆကပါ။ ထိုမ သာမက ေလ့လာခဲ့သည့် 

မိနယ်များအားလုံးနီးပါးတွင် အနီးဆံုးလမ်းများ/ အတကအ်ဆငး် လုပ်ရေသာ ေနရာများသည် 

အိမ်ှင့ ် အေတာ်အတန် ေဝးကွာေနသြဖင့် ေတာငသူ်များသည် အတကအ်ဆင်းြပလုပ်ရေသာ 

ေနရာသို မိနစ ် ၃၀ ေကျာ်ကာ လမ်းေလာကသွ်ားကရပါသည်။ အမျ ိးသမီးများ 

ညဘက်သွားလာြခငး်ကို လူမအဖွဲအစည်းက မသင့်ေတာ်ဟု ယူဆကပီး အရာယ်လည်း 

များပါသည်။ လုံ ခံစိတ်ချရသည့် သယ်ယူပိုေဆာငေ်ရးကို လမ်းလှမ်းမမီသည့် ကိစသည် 

ထုတ်လုပ်သူအမျ ိးသမီးများအေပ သကေ်ရာက်မရှိုံမမက အြခားေနရာများတွင် 

အလုပအ်ကိုငရ်ှာေဖွသည့် အမျ ိးသမီးများကိုလည်း ထိခိုက်ေစပါသည။် ထိုေကာင့် အေြခခ ံ

အေဆာကအ်အံုအသစ်များကို စီမံကနိ်းေရးဆွဲေသာအခါတွင် ကျားမေရးရာ အသိအြမင်ိုးကား 

စွာြဖင့် အမျ ိးသမီးများ၏ သွားေရးလာေရး အခက်အခဲများှင့် လုိအပ်ချက်များကို ထည့်သင်ွး 

စဉ်းစားေဆာင်ရက်ရန် အလွန်ပင ်အေရးကီးပါသည်။  

လမ်းများ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးတွင် လမ်းများ၏ အေြခအေနသည် အခရာကျပါသည။် ြမန်မာုိင်ငံရှိ 

ေနရာေဒသအများစုမှာက့ဲသိုပင် အင်းေလးကန်ေဒသတွင် လမ်းများသည ် အရည်အေသးွ 

မေကာင်းပါ။ ဤသည်မှာ ေတာင်သူများအဖို ေဈးများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများှင့် ချတ်ိဆက ် ရန်ှင့ ်

                                                           
45 CSO et al. (2018) မ ှ၂၀၁၄ ြမန်မာိုင်ငလံူဦးေရှင့် အိမ်အေကာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းမှ အချက်အလက် များကို 
အေြခခံပါသည်. 
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ခရီးသွားလုပ်ငန်းက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ပံ့ပိုးရန် ကီးမားေသာ အဟန်အတားတစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည။် 

အရည်အေသးွမီေသာ လမ်းများ မရှိြခင်းသည် ခရီးသာွးရသည့် အချနိ်ှင့် ကနု်ကျ စရိတ်များကို 

ြမင့်တက်ေစပါသည။် ထိုြပင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင ် ခရီးသွားဧည့်သည်များ၏ သွားလာိုင်မကုိ 

အကန်အသတ်ြဖစ်ေစသြဖင့် ေဒသတစ်ခုလုံးရိှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိး တိုးတကမ်ကိုလည်း 

အကန်အသတ ်ြဖစ်ေစပါသည်။  

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုငး်ရှိ လမ်းများ၏ အေြခအေနသည် အမျ ိးမျ ိး ရိှပီး လက်ရှိတွင် လမ်းများ ကုိ 

အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ ကတရာ/ကနွ်ကရစ်ခင်းြခင်းတိုကို လုပ်ေဆာင်ေနပါသည်။ သိုေသာ် 

လမ်းအများစုသည် ေြမသား/ေကျာကလ်မ်းများ ြဖစ်ေနပီး အထူးသြဖင့် ေကျးရာအဆင့်တင်ွ ထိုသို 

ေတွရပါသည်။ ထိုအြပင် ကတရာ/ကွန်ကရစ ် လမ်းအများအြပားတွင် စနစ်ကျသည့် 

ေရုတ်ေြမာင်းစနစ်များ မရှိသြဖင့် မိုးရာသီတွင် အသုံးြပိုင်ြခငး် မရိှပါ (MIID, 2014)။ သိုေသာ် 

လည်း မိနယ်အချ ိတွင် ေတာငသူ်များသည် တစ်ှစ်တာ၏ အချန်ိအများစုတွင် လမ်းများကုိ 

အသုံးြပိုင်ပီး ၎င်းတို၏ ထရပ်ကားများြဖင့် ထုတ်ကနု်ပစည်းများကို ေဈးများသို ပိုေဆာင်ိုင် ြခင်း၊ 

ေဈးကက်ွေပါက်ေဈးဆိုင်ရာ အချကအ်လက်များကို လကလ်ှမ်းမီရရှိြခင်းေကာင့် အကျ ိး ေကျးဇူးများ 

ရရိှခံစားကရပါသည်။  သိုေသာ် ပင်ေလာင်း၊ ေညာင်ေရှင့် ကေလာကဲ့သို ေလ့လာ ခဲ့ေသာ 

မိနယ်များရှိ အချ ိေကျးရာများတွင် လမ်းများ မေကာင်းသြဖင့် သာွးေရးလာေရး အလွန် 

ခက်ခဲေနဆ ဲြဖစ်ပါသည။်  

တိုးတကေ်ြပာင်းလဲမတစ်ခုမှာ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းေဒသ၏ ေြမာက်ပိုင်းရှိ မိနယ်များှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာကပိ်ုင်းရိှ မူဆယ်တိုကုိ ချတ်ိဆကေ်ပးေသာ လမ်းများ တိုးတကေ်ကာင်းမွန် 

လာြခငး် ြဖစ်ပါသည။် ေတာင်ကီး-ကျ ိင်းတုံလမ်း ေခတ်မီဖွံဖိးလာြခင်းသည် ရှမ်းြပည်နယ် 

ေတာငပုိ်င်းရိှ ေတာင်သူများကို တုတ်ှင့် ထိုငး်ိုင်ငံရှ ိေဈးကွက်များအား လက်လှမ်းမီေစခဲ့ပါ သည ်

(SDC, 2018)။ သိုေသာ် အင်းေလးကန်ေဒသသည ် ြမန်မာိုင်ငရံှိ အြခားေဒသများ၊ အြခား 

ိုင်ငတံကာေဈးကက်ွများကိုလည်း လကလ်ှမ်းမီမတိုးတက်လာမည်ဆိုလင် ၎င်းတို၏ထုတ်ကုန် 

များအတွက် အြမတ်အစွန်းပိုမို ရရိှိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့် များစွာအကျ ိးရှိမည်ြဖစ်ပါသည။်   

လပ်စစ်ဓာတ်အား  

ထိခိုက်လွယ်ေသာ အိမ်ေထာင်စုများှင့် စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြဖန ်ြဖးေပးြခင်းသည် ဘဝအရည်အေသးွ တိုးတကြ်မင့်မားေစရန်အတွက်သာမက အိမ်ေထာင်စု 

များ၏ အိမ်မကိစတာဝန်များ သကသ်ာလွယ်ကူေစမည့်အြပင် အသကေ်မွးဝမး်ေကျာငး်မများ ကုိ 

တိုးတကေ်စကာ ေနာက်ဆုံးတွင် GDP တိုးတက်ေစရန်လည်း ကညီူေပးိုငပ်ါသည် (MIID, 2018)။  

ယုံကည်စိတ်ချရေသာ လပ်စစ်ဓာတ်အားကုိ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာ လက်လှမ်းမီအသုံးြပ 

ိုင်မှင့် အမျ ိးသမီးများ၏ ဘဝအဆင်ေြပသာယာမကား သိသာထင်ရှားစွာ ဆက်ယ်ချတ်ိ 

ဆက်ေနပါသည။် စွမ်းအင်အရင်းအြမစ်များကို ေကာင်းစွာစီမခံန ်ခွဲမ မရှိေသာအခါ သိုမဟုတ် 

ရှားပါးေသာအခါတွင် အမျ ိးသမီးများသည် ေနစဉ် အချနိ်များစွာေပး၍ အိမ်ေထာင်စု၏ စွမ်အင ်
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လိုအပ်ချကကုိ် ြဖည့်ဆည်းေပးကရပါသည်။ ထိုအြပင ် ချက်ြပတ်ရန်ှင့် အေွးဓာတ်ရရန ် အတွက် 

ထင်းက့ဲသို အစိငု်အခဲေလာငစ်ာများ အသုံးြပြခငး်သည် အိမ်တွငး် ေလထုညစ်ညမ်းမ ကို 

ြမင့်မားေစသြဖင့် အမျ ိးသမီးများ၏ ကျန်းမာေရးကို များစွာ ထိခိုက်ေစိုငပ်ါသည်။  

စွမ်းအင်လကလ်ှမ်းမီမှင့်စပ်လျဉ်းေသာ ေနာက်ထပ်အေရးကိစတစ်ခုမှာ အမျ ိးသမီးများ၏ 

ဝငေ်ငွဖန်တီးေသာ အေသးစားလုပ်ငန်းများအတွငး်ရှိ စွမး်အင်၏ အခန်းကှင့် သက်ဆိုင်ပါ သည်။ 

အမျ ိးသမီးများ၏ တစ်ိုငတ်စ်ပိုင် လုပင်န်းများတွင် အပူစွမ်းအငမ်ျားစွာ အသုံးြပရြခငး် (အစားအစာ 

ြပြပင်စီမံြခင်း) ှင့်/သိုမဟတ်ု အလငး်စွမ်းအင်များစွာ အသုံးြပရြခင်း (ညေနပိုင်း တွင် 

အလုပလ်ုပ်ေသာ အိမ်တွင်းမလုပ်ငန်းများ) တိုကို ေတွရေလ့ရှိပါသည်။ ထိုေကာင့် ထိ ု

လုပ်ငန်းများအတွက် စွမ်းအင်ြဖန ်ြဖးမ လုံေလာက်ြခငး် မရှိလင ် သိုမဟုတ် စွမ်းအင်ေဈးန်း များ 

ြမင့်မားေနလင် အမျ ိးသမီးများအေနြဖင့် ထိုတစ်ိုင်တစ်ပိုငလ်ုပ်ငန်းများကို ေဘးအရာယ ်

ကငး်ရှင်းစွာှင့် အြမတ်အစွန်းရရိှေအာင် လုပ်ကိုင်ိုင်စွမ်း နည်းပါးသာွးမည်ြဖစ်ပါသည။် 

လပ်စစ်ဓာတ်အား ဝန်ေဆာငမ်များ အားနည်းြခင်း (ေလးေထာင့်ကက်ွ-၇) က ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ကဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးကိုလည်း ထိခိုက်ေစိုင်ပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းက ဖွံဖိးတိုး 

တကမ်သည် ထိုကအတွကသ်ာ အေရးကီးသည်မဟတ်ုဘဲ စိုကပ်ျ ိးေရးထုတ်ကနု်များကို 

ဝယ်ယူအားေပးုိငသ်ည့် ကတစ်ခအုေနြဖင့်လည်း အေရးကးီပါသည်။   

ေလးေထာင့်ကွက ်(၇) ြမန်မာုိင်ငံရိှ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

လပ်စစ်ှင့ ် စွမ်းအင် ဝန်ကီးဌာနမှ အချက်အလက်များအရ ၂၀၁၈ ခုှစ ် ေအာက်တိုဘာလအထိ 
ြမန်မာိုင်ငရံှိ အိမေ်ထာငစ်ုများ၏ ၄၃ ရာခိုင်န်းသည် အစိုးရဓာတ်အားလိုင်းကွန်ရက်ှင့် 
ချတ်ိဆက်ထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ေဖေဖဝါရီလတွင် ရှမ်းြပည်နယ်အပါအဝင် ြပည်နယ်သုံးခု ကို 
လမ်း ခံသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကနိ်းအသစ်တစ်ခုကို ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပါသည်။   
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုငး်ရှိ လပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန ်ြဖးမသည် လိုအပ်ချကအ်ားလုံးကို ြဖည့် 
ဆည်းေပးုိင်ရန် များစွာ လိုအပ်ေနပါေသးသည်။ ေနစဉ်လပ်စစ်မီးြပတေ်တာကမ်များ ရှိပီး 
ဗိုအားကျြခငး်ှင့် အချနိ်ကာဗိုအားကျြခင်း (brownouts) ြပဿနာများလည်း အေတွရများ ပါသည်။ 
အင်းေလးကန်သည် ေလာပိတေရအားလပ်စစ်ဆည်ှင့် ကေလာရှ ိ အပူစွမ်းအင်သုံး 
ဓာတ်အားေပးစက်ုံအတွက ် အဓိကေရေပးေဝေနသည့် ရင်းြမစ်တစ်ခုြဖစေ်နြခင်းေကာင့် 
အင်းေလးကန်ေဒသ၏ လပစ်စ်ဓာတ်အားလုိင်း ကနွ်ရက်ချတ်ိဆက်မသည် အတန်အသင့် 
ေကာင်းမနွ်ပါသည။် သိုေသာလ်ည်း ခရီးသာွးလုပ်ငန်း၏ ခရီးစဉ်ေဒသများတင်ွ လပစ်စ်မီးြပတ် 
ေတာကြ်ခင်း ြပဿနာသည ် ကီးမားပီး ဟိုတယ်များ၊ တည်းခိုခန်းများသည် မးီစက်ကို အားကုိး 
ေနရပါသည်။  
ဟိုတယ်များှင့် အြခားခရီးသာွးလုပ်ငန်းများ အေရအတွက် တိုးလာြခင်းက လပ်စစ်ဓာတ်အား 
လိုအပ်ချကကုိ် ပို၍ ြမင့်မားလာေစမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် လက်ရှိ လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန ်ြဖးေရး 
ဝန်ေဆာင်မများအေပ ဖိအားများ ထပ်တိုး ကျေရာကလ်ာမည်ြဖစ်ပါသည်။ လပစ်စ်ဓာတ်အား 
ထုတ်လင့်မှင့် ြဖန ်ေဝမများကို အဆင့်ြမင့်တငရ်န်လည်း အေရးတကီး လိုအပ်ေနပါသည ် (MIID 
2014)။ 
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UNCTAD စစ်တမ်းအရ ပငး်တယှင့် ပင်ေလာင်းတွင ် ေနထိုင်ေသာ အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျား သည် 

ေကျးရာဓာတအ်ားလိုင်းကွန်ရက်များမှ လပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရရှိကပီး ရာငမှံ အမျ ိး 

သမးီေတာင်သူများသည် ေရအားလပ်စစ်ကို အများဆုံး မှီခိုအားထားကာ ကေလာ၊ ေညာင်ေရ ှင့် 

ဟိုပုံးတွင်မူ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်များကုိ အဓိကအသုံးြပပါသည။် ဖယ်ခုံတွင် အသုံး ြပသည့် 

စွမ်းအင်ရင်းြမစ်များမာှမူ အမျ ိးမျ ိး ေရာေှာေနပါသည်။ စစ်တမ်းေြဖဆုိသူများထဲတွင် ဒီဇယ်မီးစက၊် 

ဘကထ်ရီ သိုမဟုတ် ေရနံဆီတိုကုိ အသုံးြပသည်ဟ ု ေြဖဆိုသူ မရှိသြဖင့် ထို နည်းလမ်းများသည် 

အသုံးများေသာ နည်းလမ်းများ မဟုတ်ေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ ေြဖဆိုသူ ၁၀ ဦးတွင် ၆ ဦးေကျာ်က 

စွမ်းအင်သည် ေဈးန်းကးီြမင့်သည်ဟု ဆိုပါသည။် စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ေကာင်းသည်မှာ 

စွမ်းအင်ရင်းြမစ်များ၏ ယုံကည်စိတ်ချရမ မရိှြခင်းကို ေတာင်သူများ ရင်ဆိုင်ရသည့် ကးီမားေသာ 

အခက်အခဲတစ်ခုအြဖစ် ေဖာ်ြပေြပာဆိုြခင်းကို မေတွခဲ့ရပါ။   

ေရ 

အင်းေလးကန်ေဒသသည် ေရလက်လှမ်းမီရရှိေရးဆိုင်ရာ စိန်ေခမများကို ရင်ဆိုငေ်နရပါသည်။ 

လက်ရှိတွင် ေတာင်သအူများစုသည် ဆည်ေရသွင်းနည်းပညာများကို လကလ်ှမ်းမီြခင်း မရှိဘဲ မိုးေရ၊ 

ေရတွင်း/ေရထွကစ်မ်းှင့် ြမစ်/ကန်ေရတိုကို မှီခိုအားထားရပါသည။် ဆည်ေရသွငး်ြခငး် ကိ ု

လက်လှမ်းမေီစရန် ပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ေသာ စီမံချက်အများအြပားသည် အမျ ိးသမီးေတာင်သူ 

များအတွက် ဦးတည်ေဆာငရ်က်ကပါသည်။ သိုေသာ် ထိုစီမခံျက်များသည် အေရအတက်ွ အားြဖင့် 

နည်းပါးပီး စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ြခင်းလည်း မရှိပါ (ADB et al., 2016)။  

သန ်ရှင်းေသာေရကို အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီမသည် တနဖ်ိုးြမင့်ထုတ်ကနု်များ တိုးြမင့်ထုတ် 

လုပ်ိုင်ေရး၊ အမျ ိးသမီးများ၏ အချနိ်ဝန်ထုပဝ်န်ပိုးကို ေလာ့ချေပးေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

ကိစများအတွက် အလွန်ပင ်အေရးကီးပါသည်။ UNCTAD ၏ ဝယ်သူစစ်တမ်းအရ အမျ ိးသမီး များ၏ 

စီးပွားေရးလုပ်ေဆာငမ်များ တိုးတကလ်ာေစရန် အဓိကလုိအပ်ေသာ အချက်များထဲတွင် 

ယုံကည်စိတ်ချရေသာ သန်ရှင်းသည့် ေရရင်းြမစ်များ လက်လှမ်းမေီရးသည်လည်း တစ်ခုအပါ အဝင် 

ြဖစ်ပါသည။် အပိုငး် ၃.၃.၂ တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း အမျ ိးသမးီများသည် ေရခပ်သည့ ် တာဝန်ကို 

အဓိက ထမ်းေဆာင်ရသူများ ြဖစ်ပါသည်။ ေရလက်လှမ်းမီ ရရှိေအာင် ေဆာင်ရက ် ေပးြခင်းအြပင် 

ေရစီမံခန ်ခွဲမစနစ်များတွင် အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝင်ေဆာင်ရက်မသည်လည်း အေရးကီးပါသည။် 

ယခုအခါ ြမန်မာိုင်ငတံွင ် မိြပအင်ဂျင်နီယာပညာှင့် ဗိသုကာပညာများ ကိ ု သငယ်ူသည့် 

အမျ ိးသမီးအေရအတွက် များြပားလာြခင်းသည် တိုးတက်ေြပာငး်လဲမတစ်ခု ပင ် ြဖစ်ပါသည ် (ADB 

et al., 2016)။ 

ေရလက်လှမ်းမီမအေပ ဖိအားများ တုိး၍ ကျေရာက်လာေစသည့် အေကာင်းများထဲတွင် ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းက ဖွံဖိးတိုးတကလ်ာြခငး်လည်း ပါဝင်ပါသည။် ပုံမှန်အားြဖင့် ခရီးသွားများ သည် 

ေဒသခံများထက် ေရသုံးစဲွမ ပိုများပါသည် (ဥပမာ ေရချ ိးြခင်း၊ ေရေသာကြ်ခင်း၊ ေရဆုိး စနစ်များ)။ 
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လက်ရှိတွင် တည်းခိုေနထိုင်ေရးကမှ အသုံးြပေနေသာ ေရအများစုသည် 

အေဆာကအ်ဦပရဝုဏ်အတွင်းရိှ ေရတွငး်များမှ ေရများ ြဖစ်ပါသည်။ ေရသုံးစဲွမ တိုးလာမည် ဆုိလင် 

ေြမေအာကေ်ရေကာ (water table) အေပ မလွဲမေသွသက်ေရာက်မရှိမည်ြဖစ်ပီး ယခ ု

လကရ်ှိမှာပင် ေတာငေ်ပေဒသများတွင် ေွရာသ၌ီ ေရြပတ်လပ်မများ ကံေတွေနရပီြဖစ်သည် 

(MIID, 2014)။ ထိုေကာင့် ေရသုံးစွဲလိုအား တိုးလာမအတွက် ပိုမိုေကာငး်မွန်ထိေရာက်သည့် 

ေရစီမံခန ်ခွဲမ နည်းလမ်းများ လိုအပ်လာမည်ြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် ေရဆိုးစီမံခန ်ခွဲမများ ထိ 

ေရာက်ေကာင်းမနွ်ရန် လိုေပလိမ့်မည။် လကရ်ှိတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကမှ ေရဆိုးအများစ ု ကိ ု

ဟိုတယ်များတွင် ရှိေသာ မိလာစနစ်များြဖင့် သန ်စင်ကပါသည်။ အချ ိဟိုတယ်ကီးများတွင် 

အဆင့်ြမင့်နည်းပညာများ အသုံးြပကေသာလ်ည်း အချ ိတွငမူ် အေြခခံ မိလာေရစိမ့်စနစ်များ ကိုသာ 

အသုံးြပေနကပါသည် (ILO, 2019a; ITC, 2019; MIID, 2014)။  

၅.၆.၄။ ေချးေငွလကလှ်မ်းမရီရိှမ  
ေချးေငလွက်လှမ်းမီမသည် ထုတ်လုပ်သမူျား ရင်ဆိုင်ရသည့် အေရးအကးီဆုံး ကုန်ထုတ်လုပ်မ 

ဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချကမ်ျားထဲမှ တစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ဖွံဖိး 

တိုးတကမ်အတွက်လည်းေကာင်း၊ ေတာင်သူများ ေနထိုင်ရာ မိနယ်များ ြပငပ်ရှိ ေဈးကက်ွများ ကို 

လက်လှမ်းမရီန်အတွကလ်ည်းေကာငး် အတိုးန်းနည်းသည့် ေချးေငမွျား လက်လှမ်းမီ ရရှိ ေရးသည ်

အလွန်အေရးကးီပါသည။် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းရှိ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ လူများ ေငွေချးရြခင်း၏ 

အဓိကအေကာင်းရင်းများမှာ ယခင်က ယူထားေသာ အေကးကို ြပန်ဆပ်ရန် 

(ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သမူျား၏ ၄၂ ရာခိုင်န်း) ှင့် လက်ငင်းလိုအပ်ချကမ်ျားကို ြဖည့်ဆည်းရန် (၄၁ 

ရာခိုင်န်း) အတွက် ြဖစ်ပီး အမျ ိးသားများှင့် အမျ ိးသမီးများကား ကိန်းဂဏန်းများမှာ 

မကာွြခားလှပါ။ ေချးေငယွူရြခငး်၏ အြခားအေကာင်းရင်းများထဲတွင် ပစညး်ကိရိယာများ 

(ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သမူျား၏ ၂၀ ရာခုိင်န်း)၊ ကနု်ကမ်းများ (၁၈ ရာခိုင်န်း)ှင့် အေြခခံ 

အေဆာကအ်အံုများ (၁၃ ရာခုိင်န်း) အတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံရန် ြဖစ်ပါသည ် (SDC, 2018)။ 

ြမန်မာိုင်ငတွံင် တစ်ိုင်တစ်ပိုငထ်ုတ်လုပသူ်များအတွက် အာမခံ သိုမဟုတ် လူမကာကယ်ွ 

ေစာင့်ေရှာက်မ အစီအစဉ်များ မရှိသြဖင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့် အခကအ်ခဲများ ေကျာ်လားရန် 

ေချးေငမွျားကိုသာ အားထားကရပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငတွံင် ေချးေငွများ ရယူမ အများဆုံးေနရာမှာ အလွတ်သေဘာေချးေငွထုတ်ေပးသူ 

များထံမှ ြဖစ်ပီး လူဦးေရ၏ ၃၁ ရာခိုင်န်းသည် ထိုနည်းလမ်းကို အသုံးြပကပါသည် (Dalberg 

Global Development Advisors, 2018)။ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းတွင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ SDC 

(2018) စစ်တမ်းအရ ေချးေငွများ၏ ထက်ဝက်သည် မိတ်ေဆွများ သိုမဟုတ ် မိသားစုများထံမှ 

(အမျ ိးသမီးများ ရာခိုင်န်းသည် ပိုမိုြမင့်မား) ရယူထားြခငး်ြဖစ်ပီး ကျန်ေချးေငွများကို ရပ်ကွက် 

သိုမဟုတ် ေကျးရာရှိ လူကးီများထံမှ ြဖစ်ပါသည် (အလွတသ်ေဘာ ေချးယူမများ)။  

အလွတ်သေဘာ ေချးေငွထုတေ်ပးမများတင်ွ အေပါငပ်စညး် လိုအပ်ိုငေ်သာ်လည်း များေသာ 

အားြဖင့် ေချးယူသူ၏ နာမညဂ်ုဏ်သတင်းကုိ ထည့်သင်ွးစဉ်းစားကပါသည။် အများစုမှာ 
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ယုံကည်မကို အေြခခံ၍ ထုတ်ေချးြခင်းြဖစ်ပီး ေချးေငွြပန်လည်ေပးဆပ်ရန ် ကန်ထိုကစ်ာချပ် ြဖင့် 

ေချးေပးြခင်း မဟုတ်ပါ။ ရှမ်းြပည်နယ်တွင် အေတွရများေသာ ေနာကထ်ပ် အေလ့အထ တစ်ခုမှာ 

ကုန်သည်များှင့် ပွဲစားများက သင်ွးအားစုများ (အဓိကအားြဖင့် ေြမဩဇာှင့် ပိုးသတ် ေဆး) 

အတွက ် ေငေွချးေပးကပါသည်။ ဤနည်းလမ်းတွင် ယုံကည်မ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ 

လိုအပ်သြဖင့် လူမျ ိးစုတူသမူျားကိုသာ ထုတ်ေချးေလ့ရိှပါသည်။ ဥပမာ စိုက်ပျ ိးေရးသင်ွးအားစု များ 

ေရာင်းချေသာ ဆိုင်များသည် ၎ငး်တိုှင့် လူမျ ိးစုတူသည့် သိုမဟုတ် တစ်ရာတည်းေနထိုင် သည့် 

ထုတ်လုပ်သူများထံ ေရာငး်ချြခင်းှင့် ေချးေငထွုတ်ေပးြခင်းတိုကို ပို၍ ြပလုပ်လိုက ပါသည် (MEDA, 

2015; MCRB, 2017)။  

အမျ ိးသမီးများသည် အမျ ိးသားများထက်စာလင် အစိုးရဌာနများ သိုမဟုတ် ေကျးရာရန်ပုံေငွ 

များထက် မိတ်ေဆွှင့် မိသားစုေဆွမျ ိးများ၊ အမျ ိးသမးီကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲများှင့် NGO 

များထံမှ ေငွေချးယူိုငေ်ြခ ပိုများပါသည် (SDC, 2018)။ ဤေတွရှိချကကုိ် UNCTAD ၏ ေတာင်သူ 

စစ်တမ်းရလဒ်များက ထပ်ေလာငး်အတည်ြပပါသည်။ NGO များှင့် ပုဂလိကကမှ ထုတ်ေပး 

ေသာ အေသးစားေချးေငွများသည် အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များ အသုံးအများဆုံး ဘာေငွ ြဖည့် 

ဆည်းမပုံစံ ြဖစ်ပါသည။် အထူးသြဖင့် ေလ့လာခဲ့သည့် မိနယ်များမှ အမျ ိးသမးီများ သည် Pact 

Global Microfinance Fund မ ှ ေချးေငွများကို ရယူကသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အချ ိ အမျ ိးသမီး 

ေတာငသူ်များသည် သွင်းအားစုေရာင်းချသူများထံမှ ေချးေငမွျား ရရှိပါသည်။ အထူးသြဖင့် 

ေြမဩဇာဝယ်ယူရန်အတွက ် ြဖစ်သည်။ အမျ ိးသမီး ချင်းှင့် လက်ဖက်စိုက ် ေတာင်သူများက 

အေသးစားေချးေငွအဖွဲအစည်းများသည် သင့်တင့်ေသာ အတိုးန်းြဖင့် ေချးေငမွျား ထုတ်ေပးက 

ေသာ်လည်း ေချးေငွြပန်လည်ေပးဆပ်ရသည့် ကာလမှာ တိုေတာငး်သည်ဟု ေထာက်ြပပါသည်။ 

ထိုေကာင့် ၎င်းတိုသည် အတိုးန်းပုိများေသာ်လည်း ြပန်ဆပ်ရသည့ ်အချနိ်ကာလ ပိုမိုရှည်ကာေသာ 

အလွတ်သေဘာရင်းြမစ်များမှ ေချးေငွများကို မလွဲမေရှာင်သာ ရယူရုိင်ပါသည။် UNCTAD ၏ 

ေတာငသူ်စစ်တမ်းအရ လုပ်ကိုင်ငယ်အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျားသည် စီးပွားေရး ဘဏ်ေချးေငွများမှ 

အကျ ိးခံစားရိုင်ေြခ အလွန်နည်းသည်ကို ေတွရပါသည်။ စီးပာွးေရးဘဏ် တစ်ခုမှ 

ေချးေငရွယူထားသည်ဟု ေြဖဆိုသူမှာ တစ်ဦးသာ ရှိပါသည။် အေကာင်းမှာ အမျ ိးသမီး များတင်ွ 

ေြမယာလက်မှတ် သိုမဟုတ် စီးပာွးေရးလုပ်ငန်း ပိုင်ဆိုင်မအေထာကအ်ထား ကဲသ့ို ေသာ 

အာမခံပစည်းများ မရှိြခင်းှင့် ရပ်ကွက် သိုမဟတ်ု ေကျးရာတွင ် လူမေရးအဆက ်

အသွယ်အသိုင်းအဝိုင်း နည်းပါးြခင်းတုိေကာင့် ြဖစ်ိုငပ်ါသည။် ေမးြမန်းခ့ဲသူများ၏ ထက်ဝက ် က 

၎ငး်တိုသည် ေငွေချးရမည်ကို ေကာက်ရံပီး ၎ငး်တို၏ လုပ်ငန်းကို ေချးေငွရယူြခင်း မရှဘဲိ 

လုပ်ကိုငလ်ိုေကာင်းလည်း ေြပာကပါသည။်   

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့်ပတ်သကသ်ည့် ေနာကထ်ပ်ြပဿနာတစ်ခုမှာ 

အများဆုံးထုတ်ေချးေပးသည့် ေချးေငပွမာဏ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုပမာဏသည် ေသးငယ်လွန်း သြဖင့် 

အေရးကီးသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ြပလုပ်ရန ် မလုံေလာကဟု် ယူဆပါသည်။ ဥပမာ 

အရည်အေသးွြမင့်မျ ိးေစ့များ၊ ေြမဩဇာှင့် ပိုးသတ်ေဆးများ ဝယ်ယူရန်အတွက ် ြဖစ်သည်။ 
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ထိုေကာင့် အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများ (SMEs) သည ် ၎င်းတို၏ သးီှံ 

စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မ သိုမဟုတ် အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ြမင့်တင် 

ိုင်ေရးတွင် အဟန်အတား ြဖစ်ေနပါသည်။ ေနာကဆ်ုံးအေနြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းတွင် 

ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သူများက ိုင်ငံတကာအလှရှငမ်ျား အသုံးြပသည့် နည်းလမ်းများသည် 

လက်ေတွတွင် ၎င်းတို ကူညပ့ံီပိုးရန် ဦးတည်ေသာ အုပ်စုကို ေဘးဖယ်ထားရာေရာကသ်ည်ဟု 

ညည်းညေြပာဆိုကပါသည်။ ဥပမာ ေတာင်ကးီမိနယ်တွင် ကမာ့ဘဏ်မှ ေတာင်သူများှင့် SME 

များကုိ ထုတ်ေပးေသာ ေချးေငွကို ရရိှရန ် SME လက်မှတ်များှင့် လုပ်ငန်း၏ ှစ်ှစ်တာ 

ကာလအတွက် ဘာေရးစာရင်းရှင်းတမ်းများ တငြ်ပရန် လိုအပ်ပါသည်။ သိုေသာ် SME အများစု၊ 

အထူးသြဖင့် အမျ ိးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ေသာ SME လုပင်န်းများတွင် ထိုကဲ့သုိေသာ စာရက်စာတမ်းများ 

မရှိကပါ။ သုိမဟုတ် တငြ်ပိုငြ်ခင်း မရှိကပါ (SDC, 2018)။ 

စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနေအာကရ်ှိ သမဝါယမဦးစီးဌာနသည် 

ေတာငသူ်များှင့် SME များကို ေငွစုေငေွချးသမဝါယမအသငး်များှင့် ေကျးလက်သမဝါယမ 

အသင်းများမှတစ်ဆင့် မတညရ်င်းှီးေငွများကို အတိုးန်းနည်းနည်းြဖင့် ထုတ်ေပးပီး ေချးေငွ 

ထုတ်ေပးသည် အြခားေသာ အစိုးရအဖွဲအစည်းများှင့် စိုကပ်ျ ိးေရးဖွံဖိးတိုးတကမ်အတွက် 

အထူးြပေဆာငရ်က်ေသာ ကုမဏီများလည်း ရှိပါသည် (Chipchase et al. 2014)။ ထိုေချးေငွ 

များအတွက် ေြမယာအေထာကအ်ထား စာရက်စာတမး်တစ်ခု လိုအပ်သြဖင့် လယ်ယာလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ြခငး် မရှိေသာ ေကျးလက်ေနအိမ်ေထာင်စုများှင့် အမျ ိးသမီးဦးစီးေသာ အိမ်ေထာင်စု 

များသည် ထိုေချးေငွများကို လကလ်ှမ်းမီြခင်း မရှိပါ။ ထိုအြပင် ေကျးလကသ်မဝါယမအသငး် 

များတွင် အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝင်ေဆာင်ရက်မသည် အလွန်နညး်ပါသည် (Ministry of Agriculture, 

Livestock and Irrigation, 2018)။ 

၆။ သုံးသပ်ချက်များှင့် မူဝါဒဆုိင်ရာ အ ကံြပချက်များ  
ဤအစီရင်ခံစာတင်ွ ြမန်မာိုငငံ် အင်းေလးကန်ေဒသရှိ ဥယျာဉ် ခံစိုက်ပျ ိးေရး တန်ဖိုးကွင်းဆက် သုံးခု 

(လကဖ်က်၊ ေထာပတ်သီးှင့် ချင်း) ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတိုကို ကျားမေရးရာှင့် 

ကုန်သယွ်ေရးဆိုငရ်ာ ဆက်ယ်မအေြခအေနကို ေနာက်ခံြပ၍ ေလ့လာဆန်းစစ်ထားပါသည။် 

ဤအပိုငး်တွင် အစီရင်ခံစာ၏ ေတွရိှချက်များေပ အေြခခံ၍ မူဝါဒဆိုငရ်ာ အ ကံြပချက်များကုိ 

တငြ်ပထားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငရံှိ အမျ ိးသားကီးစိုးေသာ လူမအဖွဲအစည်းသည် ြပည်သူေရးရာ 

ှင့်ပဂုလိကဘဝ၏ အပိုင်းကများအားလုံးတွင် အမျ ိးသမီးများကို အမျ ိးသားများှင့် ငး်ယှဉ် 

လင ် ဒုတယိတန်းစားေနရာတွင်သာ ထားရှိေလ့ရှိပါသည်။ အမျ ိးသမီးများသည် စီးပာွးေရးတင်ွ 

အေရးပါေသာ အခန်းကမှ ပါဝင်ေနသည့်တိုင် အချန်ိှင့် သွားေရးလာေရး ကန်သတ်ချက် များ၊ 

ပညာအရည်အချင်း နိမ့်ကျမ၊ ဘာသာစကားအခက်အခဲ၊ တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုများှင့် 

ဆက်ယ်ေသာ တင်းမားမများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မအရင်းအြမစ်များ (ေြမ၊ သွင်းအားစုများ၊ နည်း ပညာ) 

အား လက်လမှ်းမမီ အကန်အသတ်ရိှြခင်းှင့် သတင်းအချကအ်လက်ှင့် အဆက် 

အသွယ်ကွန်ရက်များအား လက်လှမ်းမမီ နည်းပါးြခင်းတုိေကာင့် အမျ ိးသမးီများသည် ၎င်းတုိ ၏ 
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အလုပမ်ျားမှ အကျ ိးေကျးဇူးများကို အြပည့်အဝရရှိခံစားိုငရ်န် ခက်ခဲပါသည်။ ထိုမသာမက 

အမျ ိးသမီးများ၏ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကည်မ မရှိြခင်း၊ ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်မှင့် ြပည်သူေရးရာ 

ကိစများတွင် အေတွအ ကမံရှိြခင်း၊ ၎ငး်တို၏ အခွင့်အေရးများကို နားလည်သရိှိမမရှိြခင်းတုိှင့် 

အတူ ကျယ်ကျယ်ြပန ်ြပန ် ြဖစ်ပွားေနသည့် အိမ်တွငး်အကမ်းဖက်မှင့် ကျားမအေြခြပ အကမ်း 

ဖကမ်တိုကလည်း အမျ ိးသမးီများ၏ စီးပွားေရးှင့် လူမေရး စွမ်းေဆာင်ရည ် ြမင့်တင်မအတွက် 

အဟန်အတားများ ြဖစ်ေနပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် ကျားမတန်းတူညီမမှင့် အမျ ိးသမီးများ 

စွမ်းပကားြမင့်မားမဆိုင်ရာ ိုင်ငတံကာ အဆင့်သတမှ်တ်ချက်များတွင် ေအာကဘ်ကသုိ် ေရာက် 

ရှိေနသည့်အချက်က ဤအေြခအေန အတည်ြပေပးေနပါသည။်  

အစီရငခ်ံမှ ထွက်ေပလာသည့် အဓိကမူဝါဒဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များကို ေအာက်ပါအတိုငး် 

ေဖာြ်ပအပ်ပါသည်။   

(၁) ဥပေဒမူေဘာင်ှင့် လက်ေတွကျင့်သုံးေဖာေ်ဆာငမ် အားေကာင်းေစြခင်း  
 
ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မအား အမျ ိးသမီးများ၏ ပါဝင်ေဆာငရ်က်မ မရှိဘဲ 

မရရိှိုင်ဟသူည့်အချက်ကို လက်ခံအသိအမှတ်ြပလျက ် ြမန်မာိုင်ငတွံင် အမျ ိးသမီးများ၏ လူမ 

ေရးှင့် စီးပွားေရး စွမ်းေဆာင်ရည ် ြမင့်တငေ်ပးေရး ဥပေဒများ၊ အစီအစဉ်များှင့် မဟာဗျဟာ 

များကုိ ေရးဆွဲချမှတ်ထားပါသည။် ဤသည်မှာ ချးီကျးဖယွ်ရာ ြဖစ်ေသာ်လည်း အြခားုိင်ငံ 

အများအြပားမှာကဲ့သိုပင် ြမန်မာိုင်ငတွံင်လည်း အမျ ိးသမးီများ စွမ်းပကားြမင့်မားေရးဆိုင်ရာ 

ကတကိဝတ်များှင့် ၎င်းတို၏ ေနစဉ်ဘဝတင်ွ အမျ ိးသမီးများ အမှန်တကယ်ရင်ဆိုင် ကေံတွ 

ေနရေသာ အေြခအေနများကား ကွာဟချကမ်ျား ရှိေနပါသည်။ အမျ ိးသမီးများ စွမ်းေဆာငရ်ည် 

ြမင့်တင်ေပးေရးှင့် စီးပာွးေရးတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငေ်ရး ရည်ရယ်ေသာ ဥပေဒများကို အစဉ်အမဲ 

အြပည့်အဝအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ိုင်ြခငး် မရှိဘဲ တစ်ခါတစ်ရံ ထုိဥပေဒများကို 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန် တာဝန်ရှိသည့ ် အဖွဲအစည်းများကို ဖွဲစည်းထားမ မရိှြခင်း သိုမဟုတ် 

ဖွဲစည်းထားလင်လည်း ဝန်ထမ်းအင်အားှင့် ဘာေငအွရင်းအြမစ်များ သိုမဟတ်ု ညိင်းေဆွး 

ေွးိုငစ်ွမ်းများ လုံေလာက်စွာ မရိှြခင်းတိုကို ေတွရှိရတတ်ပါသည်။ များေသာအားြဖင့် ေစာင့် 

ကပ်ကည့်စစ်ေဆးမ လုပ်ငန်းစဉ်များလည်း မရိှတတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ လက်ေတွအေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေရးှင့် သက်ဆိုငေ်သာ အဖွဲအစည်းများမှာ များြပားလွန်းပီး လုပ်ငန်းတာဝန်များ မှာ 

ထပ်ေနြခငး်များလည်း ရှိတတ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ မူေဘာငတ်ွင် 

ထိုကဲ့သိုေသာ အေြခအေန ြဖစ်ေပေနပါသည်။  ၂၀၁၃-၂၀၂၂ အမျ ိးသမီးများ 

ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးဆိုင်ရာ အမျ ိးသားအဆင့ ် မဟာဗျဟာစီမံကိန်းသည် ေယဘုယျဆန်ပီး စီမ ံ

ကိန်းပါ ပန်းတိုငမ်ျား ြပည့်မေီရးအတွက် ရှင်းလင်းတကိျေသာ လုပ်ငန်းအဆင့်များှင့် တိုးတက် 

မမှတ်ေကျာက်များကို တိကျစွာ ချမှတ်ထားြခင်း မရိှပါ။ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတွင် ခွဲြခား 

ဆက်ဆံမကငး်ေရးမူကို ြပာန်းထားေသာလ်ည်း အမျ ိးသမီးများကုိ မိခင်များအြဖစ ် ရည်န်း 

ထားချကမ်ျား ပါဝင်ပီး လူမအဖွဲအစညး်ှင့် စီးပွားေရးကအတွင်းရှိ အမျ ိးသမီးများှင့် 

အမျ ိးသားများ၏ အခန်းကများှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပုံေသကားကျ ယူဆချက်များကို  အားြဖည့် 
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ပံ့ပိုးထားပါသည်။ ထိုအြပင် အမျ ိးသားများှင့်သာ သင့်ေတာ်သည့် လုပင်န်းတာဝန်များကို 

အမျ ိးသားများကို ေရးချယေ်ပးအပ်ခွင့်လည်း ြပထားပါသည်။ ဥပေဒအချ ိတွင်လည်း ကျား-မ 

ခွဲြခားထားေသာ စကားရပမ်ျား ပါရှိေနပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် လုပင်န်းခွင်ရှိ မဖွယ်မရာြပမ ှင့် 

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးေှာင့်ယှက်မများအတွက် ဥပေဒြပာန်းထားြခင်း မရှိေသးပါ။ အမျ ိး 

သမးီများှင့် အမျ ိးသားများအတွက် ထုံးတမ်းစဉ်လာ စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များှင့် လူမေရးစံ များကုိ 

လိုက်နာကျင့်သုံးေရးသည် အလွန်အေရးကးီေသာ ကိစအြဖစ ် ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါသည။် 

တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုအသီးသီးတွင် ိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာများ ကာွြခားေကာင်း ကာွြခားမည် 

ြဖစ်ေသာ်လည်း အမျ ိးသမီးများကို အမျ ိးသားများှင့် င်းစာလင် ဒုတိယတန်းစားေနရာတွင် သာ 

ထားရှိြခငး်မှာမူ အနည်းှင့်အများ တူညီေနပါသည်။ ရှမး်ြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းတွင်လည်း 

အလားတူအေြခအေနကို ေတွရှိရပီး ထုိေဒသတွင် တိုငး်ရင်းသားပဋိပကများေကာင့် အမျ ိး 

သမးီများအဖို ဆမပါဘဲ ေနရပ်စွန ်ခွာေရေြပာငး်ရြခင်းှင့် လိင်ပိုငး်ဆိုင်ရာ အကမး်ဖက်မ 

အပါအဝင ်အခက်အခဲများကို ထပ်ေဆာငး်ရင်ဆိုင်ကရပါသည်။  

အင်းေလးကန်ေဒသအပါအဝင ်ြမန်မာိုင်ငတွံင် ေြမယာအေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းများ သည် 

ပ်ေထွးနကန်ဲေသာ ကိစရပ်တစ်ခုအြဖစ ် ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါသည။် အင်းေလးကန်ေဒသတွင် 

ေနထိုင်သဦူးေရ၏ ကးီမားေသာ အချ ိးအစားသည် ေြမယာအေထာကအ်ထား လက်မတ်ှများကို 

ပိုငဆ်ိုင်ြခငး် မရှိကပါ။ ဥပေဒတွင် အမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိးသားများအား တူညီေသာ ေြမယာ 

အခွင့်အေရးများကို ေပးအပ်ထားေသာ်လည်း ေြမယာစာချပ်စာတမ်းများှင့် အစိုးရမှ ထုတ်ေပး 

သည့် ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ြပလကမှ်တ်များေပတင်ွ အမျ ိးသမီးများ၏ အမည်ကို ေတွရခဲပါသည်။  

ဥပေဒမူေဘာငတွ်င် အေြပာင်းအလဲများ ြပလုပ်ေပးမည်ဆိုပါက အမျ ိးသမီးများအတွက် 

ပုဂလိကဘဝှင့် ြပည်သူေရးရာ အဝန်းအဝိုင်းများတွင် လုပ်ပိုငခ်ွင့်များ ပိုမုိရရှိေစမည့် မူေဘာင် 

တစ်ရပ်ကိ ု ေပးအပ်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အေြပာင်းအလဲြပလုပ်ရန ် လုိအပ်သည့်အရာများထဲ တွင ်

ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒှင့် အြခားဥပေဒများတွင ် ပါဝင်သည့် ကျား-မခွဲြခားထားေသာ 

စကားရပမ်ျားကို ဖယ်ရှားြခင်း၊ မကာမီက ြပြပင်ေြပာင်းလဲထားသည့် ကျားမတန်းတူညီမေရး 

အားေပးြမင့်တင်ေသာ ဥပေဒများကို အြပည့်အဝအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခငး်ှင့် ေစာင့်ကပ် 

ကည့်စစ်ေဆးြခငး်၊ ၂၀၁၃ ခုှစ်ကတည်းက အတည်ြပြပာန်းိုငြ်ခင်း မရှိေသးေသာ အမျ ိး 

သမးီများအေပ အကမ်းဖကမ်များ တားဆီးကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒကမ်းကို အတည်ြပ 

ြပာန်းြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရှ ိ လိင်ပိုငး်ဆိုင်ရာ ထိပါးေှာင့်ယှက်မှင့် မဖွယ်မရာြပမဆိုငရ်ာ 

ဥပေဒမူေဘာငတ်စ်ရပ ် ေရးဆွဲအတည်ြပြခငး်၊ အကမ်းဖကမ်၊ မဖွယ်မရာြပမှင့ ် လိင်ပိုငး် ဆိုင်ရာ 

ထိပါးေှာင့်ယှက်မြဖစ်ရပ်များကုိ သိရှိပီး တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရန် စွမ်းရည်ြမင့် တင်ေပးြခင်းှင့် 

ြပာန်းဥပေဒများတွင် ပါရိှသည့် ကျားမတန်းတူညီမေရး အေြခခံမူများသည ်

ထုံးတမ်းစဉ်လာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထက် ပို၍ အဓိကကျမ၊ အေရးပါမကို အသိအမှတ်ြပ ြခင်းတုိ 

ပါဝင်ပါသည်။  
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ြမန်မာိုင်ငသံည် အမျ ိးသမီးများှင့် အမျ ိးသားများ၏ တန်းတူညီေသာ အလုပ်အတွက ်တူညီ ေသာ 

လုပ်ခလစာရရှိေရး၊ အလုပခ်န ်ထားြခင်းှင့် အလုပအ်ကိုငမ်ျားတွင် ခွဲြခားဆက်ဆံမကင်း ြခင်းအြပင် 

အိမ်တွင်းလုပ်သားများှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ILO ၏ ိုငငံ်တကာကွန်ဗင်းရှင်းများကို 

လက်မှတေ်ရးထိုးရြခင်း မရိှေသးပါ။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇွန်လတွင် ILO အေထွေထွညီလာခံကးီက 

အလုပအ်ကိုငက်ရှိ အကမ်းဖကမ်ှင့် ထိပါးေှာင့်ယှက်မ ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း 

အမှတ် ၁၉၀ ကို လက်ခံအတည်ြပခဲ့ပါသည။် အဆိုပါကွန်ဗငး်ရှင်းှင့် အြခားကွန်ဗင်းရှင်းများ ကုိ 

လက်မှတေ်ရးထိုး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခင်းြဖင့ ် ြမန်မာိုင်ငသံည် အမျ ိးသမီးများ၏ 

အလုပလ်ုပ်ကိုငမ် အေြခအေနများ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်ှင့် အဆိုပါကစိများှင့် စပ်လျဉ်း သည့် 

ကမာလုံးဆုိင်ရာ ကိးပမ်းအားထုတ်မများ၊ ေဆွးေွးဖလှယ်မများတွင် ပါဝင်ိုင်ရန် ေြခ 

လှမ်းသစ်တစ်ရပ်ကို ေလာကလ်ှမ်းိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

(၂) ပညာေရးရလဒ်များ ြမင့်တင်ြခငး်၊ သက်ေမွးမပညာသငတ်န်းများ၏ အရည်အေသွး 
တိုးတက်ြမင့်မားေစြခင်းှင့ ်အမျ ိးသမီးများ လက်လှမ်းမမီ တိုးပာွးေစြခငး်  

၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ် ရှမ်းြပညန်ယ်သည် ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ အရယ်ေရာက်သူ စာတတ်ေြမာက်မန်းှင့် 

အတွက်အချက်စွမ်းရည ် အနိမ့်ဆုံးြပည်နယ် ြဖစ်ပီး အထူးသြဖင့် အမျ ိးသမီးများ၏ အေြခ 

အေနသည ်နိမ့်ပါးေနပါသည်။ အမျ ိးသားှင့် အမျ ိးသမီး ှစ်ဦးစလုံးအတွက ်အင်းေလးကန် ေဒသ၏ 

စာတတ်ေြမာက်မန်းသည ် ရှမ်းြပည်နယ်တစ်ခုလုံး၏ ပျမ်းမန်းထက ် ပိုမိုြမင့်မား 

သညဆ်ိုေသာ်လည်း ေကျးလက်ေဒသများရှိ စာတတ်ေြမာက်မန်းသည် မိြပေဒသများထက် များစွာ 

ပိုမို နည်းပါးပီး မိြပှင့် ေကျးလကေ်ဒသများအားလုံးတွင် အမျ ိးသမီးများ၏ ပညာ 

တတ်ေြမာက်မအဆင့်သည ် အမျ ိးသားများထက် ပိုနိမ့်ပါသည်။ အမျ ိးသမီးများအဖို အိမ်ေထာင် 

ြပြခင်း၊ ကေလးမးီဖွားြခင်းှင့် မိခငြ်ဖစ်ရြခငး်သည် ၎င်းတို၏ ပညာေရးှင့် သကေ်မွးမ အလုပ ်

အကိုငတုိ်အတွက် ကန်သတ်ချကမ်ျား ြဖစ်ေစသြဖင့် ပညာေရးတွင် ကျား-မ ကာွဟရြခငး်၏ 

အေကာင်းများထဲမှ တစ်ခုသည် မနိ်းကေလးငယ်များကုိ အရယ်မတိုငမီ် အိမ်ေထာင်ချေပးြခင်း 

ြဖစ်ပါသည။် ေတာင်ကီးခိုင်ရှိ ဆယ်ေကျာ်သကမိ်န်းကေလးများ ကေလးမီးဖွားမန်းသည် 

ြမန်မာိုင်ငရံှိ အြမင့်မားဆုံးန်းများထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အာဏာပိုငမ်ျားအေနြဖင့် 

မိန်းကေလးများအား အတတ်ပညာရှငမ်ျားြဖစ်ေအာင် ကိးစားလိုစိတ်ကို အားေပးရန်အတွက် 

စာသငေ်ကျာင်းများှင့် ရပ်ရာလူထုထဲတွင ်ကျားမေရးရာှင့် လိငမ်ဆိုင်ရာ ပညာေပးအစီအစဉ ်များ 

တိုးြမင့်ေဆာငရ်က်ေပးသင့်ပါသည်။  

ထိုြပင် အင်းေလးကန်ေဒသတွင် မိန်းကေလးများှင့် ေယာကျ်ားေလးများအား အဆင့်ြမင့်ပညာ များ 

သငယ်ူိုင်ြခင်းမရိှေအာင် တားဆီးပိတပ်င်ထားေသာ အရာများ ရှိေနသညရ်ာ ထိုအရာများ ထဲတွင် 

ေကျာင်းများှင့် ေဝးကွာြခင်းှင့် ေကျာင်းများသုိ ေရာကရ်ှိိုင်ရန် အများြပည်သူ အသုံး ြပေသာ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာငမ်များ အားနည်းြခင်း၊ အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ဆရာ/ဆရာမများ 

ရှားပါးြခင်း၊ ဘာသာစကားအခက်အခဲများ၊ သင်ိုးန်းတမ်းှင့် လုပ်သား ေဈးကက်ွ 

လိုအပ်ချကမ်ျားကား ကိုကညီ်မ မရှိြခင်းတုိ ပါဝင်ပါသည်။ ေကျာငး်အေဆာကအ်ဦ များှင့် 
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သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကဲ့သို ပညာေရးှင့် သက်ဆိုငေ်သာ အများြပည်သူဆိုင်ရာ အေြခခံ 

အေဆာကအ်အံုများှင့် လူသားအရင်းအှီးများ (ဥပမာ ဆရာများအား ေလ့ကျင့်သင်ကား ေပးြခင်း၊ 

ဘာသာစကား အခကအ်ခဲများကို ေြဖရှင်းေပးြခင်း) အတွက် ရင်းီှးြမပ်ှံြခင်းြဖင့် 

အင်းေလးကန်ေဒသရှိ စာတတ်ေြမာက်မှင့် အတွက်အချက်စွမ်းရည် ကွာဟချက်များကို ြဖည့် 

ဆည်းေပးုိင်မညြ်ဖစ်သည်။ မိန်ကေလးငယ်များ၏ ပညာေရးကို ပတ်ိပင်တားဆီးထားေသာ 

ကျားမေရးရာစံများှင့် ပုံေသကားကျယူဆချကမ်ျားအတွက ် ဦးတည်၍ အသိပညာေပး လပ်ရှား 

မများ ြပလုပ်ြခငး်ှင့် မိသားစုများသည် မိန်းကေလးများကို ေကျာငး်ထားချင်ေအာင် ေငွေကး 

ဆိုင်ရာ ဆွဲေဆာင်အားေပးမ မကလ်ုံးများ ဖန်တီးေပးြခငး်တိုကို ေဆာင်ရက်သင့်ပါသည်။   

အင်းေလးကန်ေဒသတွင် အိမ်ေထာငစ်ုများ၏ ၈၀ ရာခိုင်န်းခန ်သည် စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်းများ ကုိ 

လုပ်ကိုငေ်နကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကးီဌာန (၂၀၁၈) ၏ 

အချက်အလက်များအရ စိုကပ်ျ ိးေရးက၏ စွမ်းေဆာင်ရညသ်ည် အားနညး်ေနပါ သည်။ 

ေတာငသူ်များသည် ၎င်းတို ရင်ဆိုင်ေနရသည့် ကနု်ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်ှင့် 

အခက်အခဲေပါင်းများစွာေကာင့် ကုန်သည်များ၊ ြပြပငစ်ီမံထုတ်လုပ်သူများှင့် ေနာက်ဆုံး 

စားသုံးသူများ လိုလားေတာင်းဆုိေသာ အရညအ်ေသွးှင့် အေရအတွက် စံန်းများကုိ ြပည့်မီ ေအာင် 

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်စွမ်း မရှိကပါ။ စိုကပ်ျ ိးေရးအေလ့အကျင့်ေကာငး်များ၊ စီးပွားေရး လုပ်ငန်း 

ဖွံဖိးတိုးတကမ်ှင့် စွန ်ဦးတထီွင်မစွမ်းရည် ပျ ိးေထာငမ်ဆိုငရ်ာ သငတ်န်းများ ရရိှိုင် မ 

အကန်အသတ်ရှိြခင်းေကာင့်လည်း ဤကသည ် ဖွံဖိးတိုးတကမ် နည်းပါးေနပါသည်။ 

အင်းေလးကန်ေဒသတွင် နည်းပညာလက်လှမ်းမီမနည်းပါးေနပးီ ထွန်စက်ကဲ့သို မရှိမြဖစ ်

လိုအပ်သည့် အေြခခံသွင်းအားစုများကုိပင် လကလ်ှမ်းမီြခင်း မရှိသြဖင့် အေြခအေနကိ ု ပို၍ 

ဆိုးရားေစပါသည်။ ထိုမသာမက UNCTAD ၏ ကွငး်ဆင်းေလ့လာမများအရ အင်းေလးကန် ေဒသရှ ိ

ေတာငသူ်အများအြပားသည ် စိုက်ပျ ိးေရးအား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအြဖစ်ထက ်  မိသားစု၏ 

လိုအပ်ချကမ်ျားကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန ် ရာစုှစ်ှင့်ချ၍ီ အစဉ်အဆက ် လုပ်ကိုငလ်ာ ခဲ့ေသာ 

ိုးရာလုပ်ငန်းတစ်ခုအြဖစ်သာ ယူဆကပါသည်။ ထုိယူဆချက်ေကာင့် ၎ငး်တိုသည် 

ကုန်ထုတ်လုပ်မကို တိုးတက်ေအာင် ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ရန် လုိအပ်သည်ဟု ြမင်ြခငး်မရှိက 

သည့်အချကက်လည်း စိုက်ပျ ိးေရးက ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ေနာက်ထပ် အဟန် 

အတားတစ်ခ ုြဖစ်ပါသည။်  

ရရိှိုင်သည့် သင်တန်းအခွင့်အလမ်းများမှာလည်း လမ်း ခံိုင်သည့် ေဒသ၊ သင်ကားေပးသည့် 

အေကာင်းအရာများ၏ ြပည့်စုံမ၊ အသုံးဝင်မ၊ ကျင်းပေပးသည့် ကိမ်န်းှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ 

ဆက်လက်ပံ့ပုိးမတိုအရ ြပည့်စုံလုံေလာက်မ မရိှပါ။ ထိုအြပင် ကျားမေရးရာ အခန်းက 

သတ်မတ်ှချက်များေကာင့် အမျ ိးသမီးများသည် ထိုသင်တန်းအစီအစဉ်များကိုပင် လက်လှမ်းမီ 

ိုင်ေရး အမျ ိးသားများထက ် ပိုမိုများြပားေသာ အတားအဆီးများကို ရင်ဆိုင်ကရပါသည။် 

ေတာငသူ်များ၏ အသိပညာှင့် ကမ်းကျင်မများကို ြမင့်တင်ေပးိုငြ်ခင်း မရှိလင ်စိုက်ပျ ိးေရး က 

ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် စိုက်ပျ ိးေရးကှင့ ် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကအပါအဝင် 
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အြခားစီးပွားေရးကများကား ချတ်ိဆက်ေပးေရးတိုကုိ ေဆာင်ရက်ိုငမ်ည်မဟုတပ်ါ။ UNCTAD ၏ 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူစစ်တမ်းှင့် အသငး်အဖွဲစစ်တမး်များတွင် ေတာင်သမူျား၏ 

အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များှင့် ပိုမိုကုိက်ညီ၍ အရညအ်ေသွးပိုမိုြမင့်မားပီး စနစ်တကျ စီစဉ် 

ကျငး်ပေပးသည့် သငတ်န်းအခွင့်အလမ်းများကုိ ဖန်တီးေပးရန် ေတာငး်ဆိုမ အများအြပား ရိှခဲ့ 

ပါသည်။ ထိုသင်တန်းများကို ေနက်ဆက်တွဲပံ့ပုိးကူညီမများှင့်အတူ အမျ ိးသမီးများ၏ သွားေရး 

လာေရးှင့် အချနိ်အခက်အခဲများက့ဲသို ကျားမေရးရာ အတားအဆီးများကို ထည့်သွငး်စဉ်းစား ကာ 

ပုံမှန်ကျင်းပေပးရန်လည်း ေတာင်းဆုိကပါသည်။ ဦးတည်သည့်ကများတင်ွ အကျ ိး 

ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သူများှင့ ် တိုငပ်င်ေဆွးေွး၍ သင်တန်းအခွင့်အလမ်းများအား လိုအပ်ချက ် များ 

ဆန်းစစ်ချက်အေပတွင် အေြခခံကာ ေဆာင်ရက်ေပးသင့်ပါသည။် ထိုအြပင် အဆိုပါ 

သငတ်န်းအစီအစဉ်များတွင ် လယ်ယာလုပ်ငန်းသည ် ဓေလ့ထုံးတမ်းတစ်ခုမသာ မဟတ်ုဘဲ  

စီးပွားေရး လုပ်ငန်းတစ်ခုအြဖစ် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုငရ်ာ ကမ်းကျင်မြဖင့် လုပ်ကိုင်ရန် လုိအပ ်

ေကာင်းကို သတင်းစကားပါးဖိုလည်း လိုအပ်ပါသည်။ အမျ ိးသမီးများ၏ ကနု်ထုတ်လုပ်မ စွမ်းရည် 

တိုးတကေ်ရးတွင် သင်တန်းအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့ ် ကမ်းကျငမ်များ ပျ ိးေထာငေ်ပး ရန ်

အလွန်အေရးကးီပါသည။် ထိုအတွက ် ဗဟိုအစိုးရှင့ ် ေဒသရအစိုးရတိုမှ ပုဂလိကက၊ 

အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းတိုှင့် ပူးေပါင်း၍ ပံ့ပိုးေဆာငရ်က်ေပးမများ လိုအပ်ပါသည်။  

ထိုအြပင် ကုန်ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်းများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ဖွံဖိးတိုးတကမ် 

ဆိုင်ရာ သငတ်န်းများသည ် အမျ ိးသမီးများ၏ အခွင့်အေရးများှင့် အမျ ိးသမီးများ၏ ကိုယ်ပိုင် 

ဆုံးြဖတလ်ုပ်ကိုင်ိုင်စွမ်း ြမင့်တငသ်ည့် သင်တန်းများှင့် ချတ်ိဆက်မ မရိှြဖစ်ေနြခငး်ကိုလည်း 

ဤအစီရင်ခံစာတင်ွ တင်ြပထားပါသည်။ အမျ ိးသမီးများ၏ အတတပ်ညာပိုင်းဆိုငရ်ာ စွမ်း 

ေဆာင်ိုငမ်များ ြမင့်တင်ေပးရန်ှင့် ၎ငး်တိုအား ခရီးသွားလုပ်ငန်းကအပါအဝင ် လုပ်ငန်း 

အသစ်များကို စွန ်စားလုပ်ကိုင်ချင်လာေအာင် အားေပးရန်အတွက် သင်တန်းအစီအစဉ်များတွင် 

အဆုိပါအစိတ်အပိုင်းှစ်ခုကို ေပါငး်စပ်ထည့်သင်ွးေပးရန ် လိုအပ်ပါသည်။ အမျ ိးသမီးများ၏ 

မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကည်မ ြမင့်မားလာေရး ေဆာင်ရက်ေပးေနသည့် အနည်းငယ်မေသာ 

လုပ်ေဆာင်သမူျားထဲတွင် အမျ ိးသမီးကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲများ ပါဝင်သြဖင့် ထိုအဖွဲများကို 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေပးြခငး်၊ ပံ့ပိုးေပးြခင်းသည် ပထမအဆင့်အေနြဖင့် ေဆာင်ရက်သင့် သည့် 

လုပ်ငန်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။  

UNCTAD ၏ စစ်တမ်းများအရ အင်းေလးကန်ေဒသတင်ွ ကန်ထိုက်လယ်ယာစနစ်ကိ ု ကျငး်သုံး မ 

အလွန်နညး်ပါးေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ကန်ထိုကလ်ယ်ယာစနစ်၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မ 

အေလ့အထများ၊ ထုတ်ကုန်ှင့ ် စပ်လျဉ်းသည့် သတ်မတ်ှချက်များှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မမှ အြမတ ်

အစွန်းများ တိုးပာွးရရှိိုငမ်ည့ ်အလားအလာများအေကာင်းကို အမျ ိးသမီးများ နားလည်သရိှိ ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ေပးဖို လိုအပ်ပါသည်။ ကန်ထိုကလ်ယ်ယာစနစ်တွင် ေတာင်သမူျားသည် ကားခံများ၊ 

ပွဲစားများကို ေပးရန် သိုမဟုတ် (အမျ ိးသမးီအများစု လုပ်ေဆာင်ိုငြ်ခင်းမရိှသည့)်  ေဈးတွင် 

ဆိုင်ခန်းဖွင့်လှစ်ေရာင်းချရန် မလိုအပ်ေသာေကာင့် အြမတ်အစွန်းရရှိမ ပိုများုိင် ပါသည်။ 
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ထိုမသာမက ကန်ထိုက်လယ်ယာစနစ်တွင် (အထူးသြဖင့်) ထုတ်လုပ်သူအဖွဲအစည်း များ 

သိုမဟုတ် သမဝါယမများမှတစ်ဆင့် ထုတ်ကနု်ပမဏ အများအြပားကို ေရာငး်ချိုင်ပီး 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများအတွက ် ေဈးန်းသတ်မှတသ်ည့်ေနရာတွငလ်ည်း ပို၍ တစ်ပန်းသာေစ 

ပါသည်။ ဗဟုိအစိုးရှင့် ေဒသရအစိုးရများသည ် ေဒသအတွငး်ရှိ အလှရှင်အဖွဲအစည်းများ၏ 

ပံ့ပိုးကူညီမြဖင့် ကန်ထိုက်လယ်ယာစနစ် ကျင့်သုံးလာေအာင် ဆဲွေဆာင်အားေပးေသာ မက်လုံး 

များကုိ ဖန်တီးေပးသင့်ပါသည်။  

ေတာငသူ်များ၏ ေဈးကွက်သတင်းအချကအ်လက်များ လကလ်ှမ်းမီေရး အေထာကအ်ကူြဖစ် 

ေစေရးှင့် စီးပွားေရးကများကား ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ိုငေ်ရးအတွက် အွန်လိငု်းှင့် လူမ 

မီဒယီာတိုကိုလည်း အသုံးြပိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူအသငး်အဖွဲများသည် အွန်လိုင်းမှ ဆက ်

သွယ်ချတ်ိဆက်ိုငမ်ည့် နည်းလမ်းများ (online platforms) တည်ေထာင်ိုငေ်အာင် ကူညီြခင်း၊ 

ထိုနည်းလမ်းများကို အမျ ိးသမီးများ အသုံးြပိုငေ်အာင် ေလ့ကျင့်ေပးြခငး်၊ အငတ်ာနက်ှင့် 

ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတုိးတကေ်အာင် လုပေ်ဆာင်ိုင်မည့် 

အလားအလာများကို ြမငလ်ာေအာင် ြပသြခငး်တိုအား လုပ်ေဆာငေ်ပးိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် 

ပထမဦးစွာ ထိအုွန်လိုငး်နည်းလမ်းများကို လက်လှမ်းမီအသုံးြပိုင်သည့် လူဦးေရအချ ိးအစား 

ြမင့်မားလာေစရန်အတွက် ဗဟိုအစိုးရှင့် ေဒသရအစိုးရများမှ အင်တာနက်ချတ်ိဆကမ် ဆိုင်ရာ 

အေြခခံအေဆာကအ်အံုများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံေပးဖို လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

UNCTAD ၏ ေတာင်သူစစ်တမ်းမှ ေတွရှိချကတ်စ်ခုမာှ ေလ့လာဆန်းစစ်ခဲ့သည့် တန်ဖိုးကွင်း 

ဆက်သုံးခုစလုံး (ချငး်၊ လကဖ်က်ှင့် ေထာပတ်သီး) တွင် အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များသည် ပုံမှန ်

အားြဖင့် ၎င်းတို၏ ထုတ်ကုန်ပစည်းများကို ြပြပင်စီမမံ မရှိြခင်း သိုမဟုတ် ြပြပင်စီမံလင် လည်း 

အလွန်အေြခခံကျေသာ နည်းလမ်းများြဖင့်သာ ေဆာင်ရက်ိုငြ်ခင်းေကာင့် ၎ငး်တို၏ 

ထုတ်ကုန်များကို တနဖ်ိုးြမင့်တင်ိုငမ် လုံးဝမရှ ိ သိုမဟုတ် အနည်းငယ်မသာ ြမင့်တင်ိုင်သည် 

ဟူေသာ အချက ် ြဖစ်ပါသည။်  ထိုမသာမက အေြခခံကျသည့် ြပြပငစ်ီမံမများကို လုပ်ေဆာင် 

ိုင်ရန်ပင် လိုအပ်သည့် စွမ်းရည်ှင့် ကရိိယာတန်ဆာပလာများ မရှိြခငး်ေကာင့် ရိတ်သမ်ိး ရာသတီွင် 

ေဈးကက်ွတွင်း စိုကပ်ျ ိးထုတ်ကုန်ပစည်းများ စုပုံေနေစပါသည်။ လက်ဖက်ကခွဲ တွင် 

ဖွံဖိးမအဖွဲအစည်းများက ြပြပင်စီမမံလုပ်ငန်းစဉ်များကို ေခတ်မီတိုးတကေ်စရန်ှင့် 

တစ်ကိုယ်ေရသန်ရှင်းေရး စံန်းများ၊ အြခားစံန်းများှင့် ကိုက်ညီေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးသည့် 

အစီအစဉ်အချ ိ ရိှေသာ်လည်း ချင်းှင့် ေထာပတ်သးီအတွက် အလားတူ ေဆာင်ရက်မများ မရှိ 

ေသးပါ။ အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ှင့ ် ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းကှင့် ချတ်ိဆက်ိုငရ်န်အတွက် အဓိကဝငေ်ရာကေ်ဆာငရ်က်ေပးရမည့ ်နယ်ပယ ်များမှာ 

တန်ဖိုးြမင့ထ်ုတ်ကုန်များ ေြပာင်းလဲထုတ်လုပ်ိုင်ေအာင် ကညီူြခငး်ှင့် ေဈးကက်ွ 

သတငး်အချကအ်လက်များ ပိုမို လက်လှမ်းမရီရှိေအာင ် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းတိုပင် ြဖစ်ေကာငး် 

ထုတ်လုပ်သူအသငး်အဖွဲများက ဆိုပါသည်။ ဗဟိုအစိုးရှင့ ် ေဒသရအစိုးရများသည် ဖွံဖိးမ 

မိတ်ဖက် အဖွဲအစည်းများ၊ NGO များ၊ ပုဂလိကကတိုှင့် ပူးေပါင်းလကတဲွ်၍ ထိုအတွက် 
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မူဝါဒများ ချမှတ်ေဖာ်ေဆာငသ်င့်ပါသည်။ ဥပမာ အစိုးရများသည် ေခတ်မီစိုက်ပျ ိးေရးစက် 

ပစည်းများ၊ ကရိိယာများ ဝယ်ယူိုငရ်န် အမေတာ်ေကးများှင့် အတိုးန်း သကသ်ာေသာ 

ေချးေငမွျား ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊ မေဝသုံးစွဲိုင်သည့် ြပြပငစ်ီမံထုတ်လုပေ်သာ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများ 

သိုေလှာင်ုံများ ေဆာက်လုပ်ေပးြခင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မ နည်းပညာအသစ်များကို သင်ကားေပး သည့် 

သငတ်န်းအစီအစဉ်များ ကျင်းပေပးြခငး်၊ ထုတ်လုပ်သူအဖွဲအစည်းများအား ခရီးသွား လုပ်ငန်းများ၊ 

ိုင်ငြံခားဝယ်လကမ်ျားှင့် ချတိ်ဆက်ိုငေ်အာင် ကူညီပံ့ပုိးြခငး်တို ေဆာင်ရက ်ေပးုိင်ပါသည်။  

(၃) ေဈးကက်ွလက်လှမ်းမီမ တိုးချဲြခင်း  

UNCTAD ေတာင်သူစစ်တမ်းအတွက် ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ေသာ အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျားထဲတွင် 

၎ငး်တို၏ ထုတ်ကုန်များကို ိုငငံ်ြခားေဈးကွက်များသို ေရာငး်ချေနသူ တစ်ဦးမ မရှိပါ။ ၎င်းတို သည် 

လုပ်ကွက်ငယ်ေတာင်သူများသာ ြဖစ်ကသြဖင့် ဤေတွရှိချကမ်ှာ အ့ံဩဖွယ်ရာ မဟတ်ုပါ။ ထုိသို 

၎ငး်တိုအား ိုင်ငြံခားေဈးကက်ွများသို ေရာင်းချိုင်ြခင်း မရှိေအာင ် ဟန်တားထားေသာ 

အရာများတွင် အဓိကအဟန်အတားမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မစွမး်ရည် အကန်အသတ်ရှိြခင်း ြဖစ်ပီး 

အြခားအဟန်အတားများထဲတွင် ေချးေငြွဖည့်ဆည်းေပးမများ လုံေလာကမ်မရှိြခင်း၊ ပိုကုန်ြမင့် 

တငေ်ရး အဖွဲအစည်းများမ ှ ကူညပ့ံီပိုးမများ လုံေလာကမ်မရှိြခင်းှင့် ိုင်ငတံကာ အသိအမှတ ် ြပ 

ေထာကခ်ံချက်လကမှ်တ်များ မရိှြခင်းတုိ ပါဝင်ပါသည်။ UNCTAD မ ှ စစ်တမ်းေကာက်ယူ ခဲ့ေသာ 

အသင်းအဖွဲများက အမျ ိးသမီးများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတုိးတက်ပီး ေနာက်ဆုံးတွင် 

ိုင်ငြံခားေဈးကွက်များအထိ ေရာင်းချိုင်ေရးတွင် အကးီမားဆုံး အဟန်အတား များအြဖစ် 

အမျ ိးသမီးများ၏ စွန ်ဦးတထီွင်ိုင်မစွမ်းရည် နည်းပါးြခင်း၊ အချနိ်ဆင်းရဲြခင်း၊ မိမိ ကိုယ်မိမိ 

ယုံကည်မ မရှိြခင်းှင့င် ကျားမေရးရာ ပုံေသကားကျယူဆချက်များကို ေထာကြ်ပက ပါသည်။ 

အဆုိပါအဟန်အတားများကို ေကျာ်လာိုင်ေရးတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ဖွံဖိးတိုး တက်ေရးအတွက် 

ဦးတည်ေသာ ေချးေငွြဖည့်ဆည်းမ အစီအစဉ်များ၊ ပိုကုန်-သင်ွးကုန်ဘဏ်များ မှတစ်ဆင့် 

ေချးေငထွုတ်ေပးြခင်း၊ စီးပွားေရးစီမံခန ်ခွဲမှင့် ထုတ်ကုန်ဖန်တးီထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ 

စွမ်းရည်ြမင့်တင်မအစီအစဉ်များှင့် အြမစ်တွယ်ေနသည့် ကျားမေရးရာ ပုံေသကားကျ ယူဆ 

ချက်များကို အသွင်ေြပာင်းလဲရန ် လူမအဖွဲအစည်းတစ်ခုလံုးကို လမ်း ခံေဆာင်ရကေ်သာ အစီအ 

စဉ်များသည် ထိေရာကမ် ရှိိုင်ပါသည်။ ထုိအတွက ် ဖွံဖိးမအဖွဲအစည်းများှင့် ိုင်ငြံခားအကူ 

အညီများ၊ ရန်ပုံေငွများကို ရယူေဆာငရ်က်ိုငပ်ါသည်။ 

ေတာငသူ်များအား တိုက်ိုက်ပံ့ပိုးကူညမီများအြပင် ြပည်ပတင်ပိုိုင်မစွမ်းရည ် ြမင့်တင်ေပး ြခင်း၊ 

ေအာ်ဂဲနစ်ေထာက်ခံချက် လက်မတ်ှများ ထုတ်ေပးြခင်း၊ စိုက်ပျ ိးေရးအေလ့အကျင့်ေကာင်း 

များအတွက် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးြခင်းတိုကို ကူညီပံ့ပိုးေပးြခင်းသညလ်ည်း 

ေဈးကက်ွသစ်များကို လက်လှမ်းမီိုငေ်ရးအတွက ် အေရးကီးပါလိမ့်မည်။ ေကာင်းမွန်ေသာ 

တိုးတကေ်ြပာင်းလဲမတစ်ခုမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင ်စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာငး် 

ဝန်ကးီဌာနသည် အာဆီယံေအာ်ဂဲနစ်စိုက်ပျ ိးေရးစံချနိ်စံန်းများှင့် အြပည့်အဝ ကိုကည်ီမ ရှိသည့် 

ြမန်မာ့ေအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျ ိးေရးစံချနိ်စံန်းများကို ထုတ်ြပန်ြခင်း ြဖစ်ပါသည။် ဝန်ကီးဌာနသည် 
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သီးံှများအားလုံးအတွက် ေအာ်ဂဲနစ်ေထာကခ်ံချက်လက်မှတ်များ ထုတ်ေပး ရန် စီစဉ်ထားပါသည။် 

ဗဟိုှင့် ေဒသရအစိုးရများသည် ေတာငသူ်များအား ေအာ်ဂဲနစ် ထုတ်လုပ်မအတွက ် လိုအပ်ေသာ 

အရင်းအြမစ်များ လက်လှမ်းမေီစရန ် ကူညေီပးြခင်း၊ အသ ိ အမှတ်ြပလကမှ်တ် ရရှိေရး 

သတ်မတ်ှချက်များှင့် ကိုက်ညီေအာင် သင်တန်းေပးြခင်း၊ ေဒသ အတွငး်ရှိ ေတာင်သူများှင့် 

ေအာ်ဂဲနစ်ထုတ်ကနု်များအတွက် အလားအလာရှိေသာ ေဈးကက်ွ များကား 

ချတ်ိဆက်ေပးြခင်းတိုအတွက ်နည်းလမ်းများ ချမှတ်ေဆာင်ရက်ေပးသင့်ပါသည်။  

တန်ဖိုးကွင်းဆက်သုံးခုအတွင်းရှိ ေတာင်သူများအတက်ွ ေဈးကွက်များ ချဲထွင်ိုင်ရန် ြဖစ်ိုငေ်ြခ 

ရှိေသာ ေနာကထ်ပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ေအာ်ဂဲနစ်စိုက်ပျ ိးေရးအား လူထုအေြခြပခရီးသွား 

လုပ်ငန်းှင့်လည်းေကာင်း၊ အြခား အားလုံးပါဝငေ်ဆာငရ်က်ိုငေ်သာ ခရီးသာွးလုပ်ငန်းပံုစံများ 

ှင့်လည်းေကာင်း ချတ်ိဆက်ေပးြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ ဤရည်မနှ်းချက် ြပည့်မီေရးအတွက် ၂၀၁၂ ခုှစ ်

ြမန်မာိုင်ငတံာဝန်သိခရီးသွားလုပ်ငန်းမူဝါဒှင့် ယင်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ြမန်မာိုငငံ် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းပငမ်စီမံကိန်းတိုကို မူေဘာင်အြဖစ ် အသုံးြပိုင်ပါသည်။ လက်ရှိ ေဆာင်ရက် 

ေနကသည့် လူထုအေြခြပခရီးသာွးလုပ်ငန်းစီမံချက်များကုိ အ ကံေပးဝန်ေဆာင်မများှင့် အတိုးန်း 

ေလာ့ချေပးထားသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေချးေငွများမှတစ်ဆင့် ြပင်ဆင်မွမး်မံမများ ြပလုပ်ေပးပီး 

တန်ဖိုးကွင်းဆက်သုံးခုအတွင်းရှိ စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မများှင့် တိုက်ိုကခ်ျတ်ိ ဆက်မများ 

ြပလုပ်ိုင်ရန် ကညီူေပးိုငပ်ါသည်။ အဆိုပါစီမခံျက်များကို ခရီးသာွးလုပ်ငန်းဖွံဖိး တိုးတက်ရန် 

အလားအလာရိှသည့် ေကျးရာများတွင်လည်း မတ်ိဆက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင ်ပါသည်။  

(၄) ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကတွင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးြခငး်  

ေတာင်ကးီှင့် ဟိုပံုးမှလွဲ၍ ေလ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ေသာ မိနယ်များတွင် ဝန်ေဆာင်မကသည် 

မိနယ်ရှိ လူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင်န်းခန ်အတွက် အလုပအ်ကိုငဖ်န်တးီေပးပါသည်။ ေတာင်ကးီ ှင့် 

ဟိုပုံးတွင်မူ ၄၀ ရာခုိင်န်း ရှိပါသည်။ ဝန်ေဆာင်မကတွင် လက်လီလက်ကား ေရာင်း 

ဝယ်ေရးကသည် မိနယ်များအားလုံးရှိ အမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီး ှစ်ဦးစလုံး၏ အလုပ ် အကိုင် 

အတွက ် အေရးအကးီဆုံးက ြဖစ်ပါသည။် တည်းခိုေနထိုင်ေရးှင့် အစားအေသာက် 

ဝန်ေဆာင်မကမှာမူ အမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီးှစ်ဦးစလုံး၏ အလုပ်အကိုင်အတွက် များစွာ 

အေရးမပါလှပါ။  

ဧည့်ဝန်ေဆာင်မတွင် အမျ ိးသမီးများအပါအဝင ် အားနည်းချ ိတဲ့ေသာ လူအုပ်စုများအတွက် 

သငတ်န်းများကျင်းပေပးသည့် Partnership for Change ကဲ့သို အငး်ေလးကန်ေဒသရှိ အစီအစဉ် 

ေဆာင်ရက်ချကမ်ျားသည် ထိေရာက်မရှိေကာငး် သကေ်သအေထာက်အထားများ ရရိှပီး ြဖစ်ရာ 

ယင်းတုိကို တိုးချဲေဆာင်ရက်ေပးိုင်ပါသည်။ သင်တန်းမှ ရရိှေသာ ကမ်းကျင်မများှင့် ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကား ကိုက်ညီမရှိေကာငး် ေသချာေစရန်အတွက် ထိုသင် 

တန်းများတွင် ပိုချေပးသည့် သင်ိုးန်းတမ်းများကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းကှင့် ပူးေပါင်း၍ 

ေရးဆွဲခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည။် UNESCO မ ှ အင်းေလးကန်အား ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမအြဖစ ် သတ်မတ်ှ 

ြခငး်သည် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မကို ြမင့်တင်ိုင်ပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျ ိးမျ ိး တိုးချဲလုပ် 
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ကိုင်ိုင်ေအာင် အားေပးကာ အလှရှငရ်န်ပုံေငမွျားကို ဆွဲေဆာင်ိုငမ်ည့် အလားအလာရိှသြဖင့် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များကို ဖန်တီးေပးိုင် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။  

(၅) စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကများကား ချတ်ိဆက်မများ အားေကာငး်လာ ြခင်းေကာင့် 
ရရိှလာသည့် အကျ ိးေကျးဇူးများကို အမျ ိးသမးီများ ခံစားိုငေ်အာင် ကူညေီပးြခင်း  

UNCTAD ၏ စစ်တမ်းများအရ စိုက်ပျ ိးထုတ်ကနု်များကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းများသို ေရာငး်ချြခင်း သည် 

အင်းေလးကန်ေဒသရှိ ေတာင်သူများအဖို၊ အထူးသြဖင့် အမျ ိးသမီးေတာင်သူများအဖုိ 

အလှမး်ေဝးကာွသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်ေနေကာငး် ေတွရိှရပါသည်။ ခရီးသာွးလုပ်ငန်းများ ကမူ 

ပို၍ အြပသေဘာေဆာင်ေသာ အြမင် ရှိပးီ ေတာငသူ်များဘကမှ် ေဈးန်းသင့်တင့်ပီး 

ပစည်းေပးသွင်းမများသည် ယုံကညစ်ိတ်ချိုငမ်ည်ဆိုလင ် ေဒသခံအမျ ိးသမီးေတာင်သူများ ထံမှ 

ဝယ်ယူရန် စဉ်းစားမည်ဟ ု ဆိုပါသည်။ NGO များ၊ သမဝါယမအသင်းများှင့် ထုတ်လုပသူ် 

အသင်းအဖွဲများသည် အမျ ိးသမီးေတာင်သူများှင့ ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကား ကားခံဆက် 

သွယ်သမူျားအြဖစ် ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ပါသည်။ ၎င်းတိုသည် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းများ၏ ေတာင်း 

ဆိုချက်များှင့်ကိုက်ညီေစရန် ေတာငသူ်များ၏ ကနု်ထုတ်လုပမ်စွမ်းရည်ကို ြမင့်တငပ့ံ်ပိုးေပး ိုင်ပီး 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအား စိုကပ်ျ ိးေရးထုတ်ကနု်များ ဝယ်ယူရန် အမျ ိးသမီး ေတာင်သူ များှင့် 

တိုက်ိုက် ချတ်ိဆကေ်ပးုိင်ပါသည်။ ထိုအြပင် အမျ ိးသမီးေတာင်သူများကုိ ၎င်းတုိ၏ 

အရင်းအြမစ်များအားလုံးအား အတူတကွစုစည်း၍ မေဝအသုံးြပပီး ခရီးသာွးလုပ်ငန်းများသို 

ထုတ်ကုန်ပမာဏအများအြပားကို အတူတက ွ ေရာင်းချိုင်ေအာင် ကညီူေပးရာတွင ် သမဝါယမ 

အသင်းအဖွဲများသည် အေရးကီးေသာအခန်းကမ ှ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ပါသည်။ အမျ ိး 

သမးီေတာင်သူများသည် အစပထမတွင ်အသင်းအဖွဲများ၏ အကူအညီြဖင့် ၎င်းတို၏ ထုတကု်န် များ 

(တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များ ြဖစ်လင် ပိုေကာင်းပါသည်) ကို အေသးစားဟိုတယ်များှင့် 

စားေသာက်ဆိုင်များသို ေရာင်းချိုငပ်ါသည်။ ထိုေနာကတွ်င် အသအိမှတ်ြပေထာကခ်ံချက် 

လက်မှတမ်ျား ရရိှေရး ကညီူပံ့ပိုးမများ သိုမဟုတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများမှ သတ်မှတ်ေသာ စံချနိ ်

စံန်းများြပည့်မီေစေရး ကူညီပံ့ပုိးမများ ရယူ၍ အကးီစားခရီးသွားလုပ်ငန်းများှင့် ချတ်ိဆက် 

ေဆာင်ရက်ိုငလ်ာမည်ြဖစ်သည်။  

ေရှပိုငး်တွင် ေဆွးေွးတငြ်ပခဲ့သည့်အတိုင်း လူထုအေြခြပခရီးသာွးလုပ်ငန်းက့ဲသိုေသာ ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းပုံစံအချ ိသည ် စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကများကား စုေပါင်းလုပ် 

ေဆာင်ြခင်းြဖင့် ပိုမိုကးီမားေသာ အကျ ိးေကျးဇူးများ ရရှိိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီး 

ေပးုိင်ပးီ အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များ၏ စီးပာွးေရးစွမ်းေဆာငရ်ည် ြမင့်တင်မကုိ အေထာကအ်ပံ့ 

ြပိုင်ပါသည်။ လူထုအေြခြပခရီးသာွးလုပ်ငန်းသည် ခရီးသွားများအား ဆွဲေဆာငသ်ည့် ေနရာ များသို 

သွားေရာကလ်ည်ပတ်သည့ ် ခရီးစဉ်များတွင် လယ်ေတာတစ်ခုတွင် သွားေရာကေ်နထိုင် သည့် 

အစီအစဉ်တစ်ခုကိပုါ စစီဉ်ထည့်သွငး်ေပးြခင်းြဖင့် ခရီးသွားများ၏ အေတွအ ကံကို ပို၍ 

ြပည့်စုံေအာင် လုပ်ေဆာငေ်ပးိုငပ်ါသည်။ ယငး်သည် လက်မပစည်းများ၊ ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ 
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ခရီးသွားလုပ်ငန်း ထုတကု်န်များှင့် ဝန်ေဆာငမ်များ၊ စိုကပ်ျ ိးေရးထုတ်ကနု်များအတွက် 

ေဈးကက်ွဝယ်လိုအားကို ြမင့်တင်ေပးြခငး်ြဖင့် အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျားအပါအဝင် ေကျးလက် 

ေနြပည်သူများအတွက်လည်း အကျ ိးရှိေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငတွံင် ဤခရီးသွား 

လုပ်ငန်းပံုစံအတွက် ရှိေနေသာ ဥပေဒဆိုငရ်ာ အဟန်အတားများကုိ ဖယ်ရှားေပးေရးသည် 

မူဝါဒချမှတ်သမူျားအတွက် ဦးစားေပးေဆာင်ရက်သင့်သည့် ကစိတစ်ခု ြဖစ်ပါသည။်  

ILO (2019a) စစ်တမး်တစ်ခုတင်ွ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာငပုိ်င်းသို လာေရာက်လည်ပတေ်သာ 

ြပည်တွင်းခရီးသာွးများသည ် အစားအေသာက် အရသာြမညး်ြခင်းှင့် အချက်အြပတ်သငတ်န်း 

များကုိ ှစ်သက်ကပးီ ေြခလျငေ်တာင်တကခ်ရီးတင်ွ လက်ဖက်စိုကခ်င်းတစ်ခုသို ဝင်ေရာက် 

လည်ပတ်ရသည်ကိုလည်း သေဘာကျကေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ အဆိုပါေတွရှိချက်များေပ တင်ွ 

အေြခခံ၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အစီအစဉ်အချ ိကို ေရးဆွဲေဆာငရ်က်ိုငပ်ါသည်။ ဥပမာ 

လက်ဖကစ်ိုက်ခငး်သို သွားေရာက်လည်ပတ်သကဲ့သုိ ချင်းစိုကခ်င်းှင့် ေထာပတ်သးီစိုက်ခင်း 

များသုိလည်း သာွးေရာက်လည်ပတ်ိငု်ေအာင် ဝန်ေဆာင်ေပးိုငပ်ါသည်။ အရသာြမည်းစမ်း ြခင်းှင့် 

သီးံှများ ခူးဆွတ်ြခငး်၊ သီးှံမျ ိးများ၏ အမည်ကို မနှ်ကန်စွာ ေြပာဆိုိုငမ် စစ်ေဆး ြခငး်ကဲ့သို 

လယ်ယာလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပိင်ပွဲများ၊ စိုကပ်ျ ိးထုတ်ကုန်အမျ ိးမျ ိး (ဥပမာ ချင်းအမန ်၊ 

ချင်းဆီ၊ စသည်) ၏ အာဟာရတန်ဖိုး၊ ေဆးဘကဝ်င်မှင့် အသုံးြပပုံအမျ ိးမျ ိး အေကာင်း 

ပညာေပးအစီအစဉ်များကုိ အပမ်းေြဖအစီအစဉ်များအြဖစ် တီထွင် ကံဆ၍ စီစဉ်ေပး ြခင်းတိုကို 

အင်းေလးကန်ေဒသရှိ လူထုအေြခြပခရီးသာွးလုပ်ငန်း ဖွံဖိးတိုးတက်ေစမည့် နည်း လမ်းများအြဖစ ်

ေဆာင်ရက်ရန် စဉ်းစားိုင်ပါသည်။ ထိုေဆာင်ရက်ချကမ်ျားသည် လုပ်သား အင်အား အများအြပား 

လိုအပ်သည်ြဖစ်ရာ ၎င်းတုိကို ေဆာင်ရက်မညဆ်ိုလင ် အမျ ိးသမီး ေတာင်သမူျားကို 

အကျ ိးြပိုင်မည့် အတိုငး်အတာသည် ကီးမားပါသည်။   

ေရှပိုငး်တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့် ပု ံ (၇) တွင ် ေတွြမင်ခဲ့ရသည့်အတိုငး် ဥယျာဉ် ခံစိုက်ပျ ိးေရး တန်ဖိုး 

ကွငး်ဆက်သုံးခုအတွငး်ရှိ အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များှင့် အင်းေလးကန်ေဒသသို လာေရာက ်

လည်ပတ်ေသာ ခရီးသွားများကား တိုက်ိုက်ှင့် သယွ်ဝိုက် ထိေတွဆက်ဆံမများကို ပံ့ပိုးေပး 

ိုင်သည့် နည်းလမ်းအချ ိ ရှိပါသည။် ေတာငသူ်-ခရီးသာွး တိုက်ိကု်ထိေတွဆက်ဆံမများှင့် 

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပင်န်းတိုကို အားေပးြမင့်တင်ရန် အလိုငာှ အစိုးရသည ် ဟိုတယ်များ၊ 

အပမ်းေြဖစခန်းများှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်သမူျားကဲ့သို ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမဏီ များအား 

၎ငး်တို၏ အပိုေဆာင်းဝန်ေဆာငမ်အြဖစ် ဥယျာဉ် ခံစိုကပ်ျ ိးေရး တန်ဖိုးကင်ွးဆက ် သုံးခုတွင်းရိှ 

အမျ ိးသမီးများ ပိုင်ဆိုငေ်သာ သိုမဟုတ် လုပ်ကိုငေ်သာ အနီးအနားရှိ လယ်ေတာ များသို 

ယဉ်ေကျးမေလ့လာေရးခရီးစဉ်များကို ထည့်သင်ွးေပးရန် တိုကတွ်န်းအားေပးိုငပ်ါ သည်။ 

အစိုးရသည ် ိုင်ငတံကာအလှရှင်အစီအစဉ်ှင့ ် ိုင်ငတံကာအဖွဲအစည်းများ၏ အက ူ အညီြဖင့် 

ေတာငသူ်အမျ ိးသမီးများအတွက ် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ် လယ်ေတာများတွင် ဧည့်ရိပ်သာများ၊ 

အဆင့်ြမင့်ဟိုတယ်များ ေဆာက်လုပ်၍ ရင်းီှးြမပ်ှံရန်အတွက် အတိုးန်း ေလာ့ချေပးထားေသာ 

ေချးေငမွျားကို ေရှေြပးစမ်းသပ်စီမခံျက်များအြဖစ် ထုတ်ေပးိုင်ပါသည်။ 
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အမျ ိးသမီးေတာင်သူများကိုလည်း လယ်ေတာသို လာေရာက်လည်ပတ်မ၊ လယ်ေတာတွင် 

ေနထိုင်မှင့် ယဉ်ေကျးမပွဲေတာ်များအတွင်း ခရီးသွားများထံ ေရာင်းချိုငမ်ည့် တန်ဖိုးြမင့် 

ထုတ်ကုန်များှင့် အပမ်းေြဖြခငး်၊ ပညာေပးြခင်းှင့် ယဉ်ေကျးမဆိုငရ်ာ ဝန်ေဆာင်မများကုိ 

ဖန်တီးထုတ်လုပ်ိုင်ရန် ကူညပ့ံီပိုးေပးိုင်ပါသည်။ ထိုဝန်ေဆာငမ်များကို ဥပမာအြဖစ် တငြ်ပ ရလင ်

ဧည့်ခံေကးေမွးေရး ဝန်ေဆာငမ်များ၊ ေမာခ်င်းေလာက်ကည့်ရန် စီစဉ်ေပးြခင်း၊ ေဖျာ ်

ေြဖေရးဝန်ေဆာငမ်များ (ဥပမာ ိုးရာအကှင့် ဂီတပွဲများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းှင့် ဆက်ယ် ေသာ 

ပိင်ပွဲများ)၊ ပညာေပးဝန်ေဆာငမ်များ (ဥပမာ လယ်ေတာေပမှ အချက်အြပတ်သင်တန်း ှင့် 

အာဟာရသငတ်န်းများ၊ တိုငး်ရင်းသားိုးရာ အခမး်အနားများ)ှင့ ် အပမ်းေြဖအစီအစဉ်များ (ဥပမာ 

လယ်ေတာတွင် သီးှံများ ခူးဆွတ်ြခင်းှင့် အရသာြမည်းစမ်းြခင်း အစီအစဉ်များ) ပါဝင ်

မည်ြဖစ်ပါသည။်  

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများှင့ ် ခရီးသွားများကား သွယ်ဝိုကထ်ိေတွဆက်ဆံမများ တိုးပွားေစမည့် 

နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် ဟိုတယ်ကးီများ၊ အပမ်းေြဖစခန်းများှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ 

များက့ဲသိုေသာ ခရီးသာွးကုမဏီများသည် ဥယျာဉ် ခံစိုက်ပျ ိးေရး တန်ဖိုးကွင်းဆက်သုံးခု အတွငး်ရှိ 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများကို ကူညီပံ့ပုိးရန်အတွက ် ၎ငး်တို၏ ခရီးသာွးဝန်ေဆာင်မ များထဲတွင် 

ေဒသထွက်ကနု်ှင့် ဝန်ေဆာင်မအသစ်များကို ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းေပးုိင်ပါသည်။ 

ေပါငး်စပ်ထည့်သွင်းေပးိုင်မည့် ေဒသထွက်ကုန်ှင့် ဝန်ေဆာငမ်များကို နမူနာြပရလင် ေဒသခံ 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများထံမ ှ လက်ဖက၊် ေထာပတ်သီးှင့် ချင်းအပါအဝင ် ေဒသထွက် စိုက်ပျ ိး 

ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယ၍ူ ဟိုတယ်မီူးထဲတွင် ေဒသအစားအစာများကို ထည့်သင်ွးေပးြခင်း 

ှင့်/သိုမဟုတ် ေဒသအစားအစာများ ေရာင်းချေပးေသာ ညေဈးများ ခင်းကျင်းုိင်ေအာင် စီစဉ ်

ေပးြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ ခရီးသွားကုမဏီများသည ် ြပည်တွင်းြပည်ပ ခရီးသာွးဧည့်သည်များကို 

ဆွဲေဆာငရ်န်အတွက ်တစ်ပတ်ကာ ကျင်းပသည့် “အင်းေလးေဒသ ဟင်းလျာများှင့် ယဉ်ေကျး မကိ ု

ဆင်ဲြခငး်” အစီအစဉ်အား စီစဉ်ေပးိုင်ပီး အမျ ိးသမီးေတာင်သူများကို ပါဝင်ေဆာင်ရက် 

ေစိုင်ပါသည်။ ထိုြပင် ဟိုတယ်မ ှတည်းခုိသည့် ဧည့်သည်များကို ေပးေသာ လက်ေဆာငမ်ျား ထဲတင်ွ 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ ထုတ်လုပ်သည့် လက်ဖက၊် ေထာပတ်သီးှင့ ် ချင်းမှ ရရှိေသာ 

ထုတ်ကုန်များ (ဥပမာ ေထာပတ်သီးခရင်မ်၊ ချငး်ဆီ၊ လက်ဖက်ေြခာက် အမျ ိးမျ ိး) အပါအဝင ်

ေဒသထွက် ပစည်းများကို ထည့်သင်ွးေပးိုငပ်ါသည်။ ေဒသရှိ ဥယျာဉ် ခံစိုက်ပျ ိးေရး တန်ဖိုး 

ကွငး်ဆက်သုံးခုအတွငး်မှ အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ ထုတ်လုပ်သည့် ကနု်ပစည်းများကုိ 

ခင်းကျင်းြပသေရာင်းချရန်အတွက ် ထုတ်လုပ်သူအဖွဲအစည်းများ ှင့်/သိုမဟုတ် NGO များှင့် 

ပူးေပါင်း၍ ဟိုတယ်များှင့် အပမ်းေြဖစခန်းများတွင ် စတိုးဆိုင်ေလးများ သိုမဟုတ် ဆုိင်ခန်း 

ငယ်ေလးများ စီစဉ်ေပးြခင်းသည်လည်း စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကများကို ချတ်ိ 

ဆက်ိုင်ရန ် အလားအလာေကာင်းသည့် နည်းလမ်းတစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည။် အမျ ိးသမီးေတာင်သူ 

များသည် ခရီးသာွးကုမဏီများသို ၎င်းတို၏ ထုတ်ကုန်များကို ေရာငး်ချိုင်ရန် ေဈးများအား 

လက်လှမ်းမေီစေရးအတွက်လည်း အခမ့ဲ သိုမဟတ်ု ငှားရမ်းခ ေလာ့ချေပးထားေသာ ဆိုင်ခန်း များ၊ 

ေနကေလးထိန်းဝန်ေဆာင်မများှင့် သယ်ယူပိုေဆာငေ်ရးအေထာကအ်ပံ့များြဖင့် ကညီူ 
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ပံ့ပိုးေပးိုငပ်ါသည်။ တန်ဖိုးကွငး်ဆက်တစ်ခုချင်းစီရှ ိ အမျ ိးသမီးေတာင်သူများှင့် ေဒသရိှ 

ဟိုတယ်များှင့် စားေသာက်ဆိုင်များကား ကန်ထိုက်လယ်ယာစနစ်ကို ကျင့်သုံးရန ် ေရှေြပး 

စမ်းသပ်စီမံချက်များ ေဆာင်ရက်ိုင်ပီး အရည်အေသွး စိတ်ချရေစေရးအတွက ် လိုအပ်ေသာ 

သွငး်အားစုများှင့် သငတ်န်းများကို ပံ့ပိုးေပးိုင်ပါသည်။  

ခရီးသွားများ၏ ေဒသထွက်ကနု် ဝယ်လိုအားများ ြမင့်မားလာေစရန်အတွက ် အစုိးရအေနြဖင့် 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ ထုတ်လုပ်သည့် ေဒသထွက်ကနု်များ ြဖစ်ေကာငး် ေပလွငေ်စမည့် 

“အင်းေလးကန်ေဒသမှ အမျ ိးသမီးများ ထုတ်လုပ်သည”် ဟူေသာ တံဆိပ်တပ်သည့် အစီအစဉ် များ၊ 

ေဒသထွက်ကုန်များ ဝယ်ယူအားေပးေသာ၊ အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များထံမှ အဓိက ဝယ်ယူ 

အားေပးေသာ ခရီးသာွးကုမဏီများြဖစ်ေကာငး် သရိှိေစရန ် “ေဒသခံ အမျ ိးသမီးေတာင်သူ များထံမှ 

ဝယ်ယူသည်” ဟေူသာ တံဆိပတ်ပ်သည့် အစီအစဉ်များကို မိတ်ဆက်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေပးိုင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ြဖစ်လာိုငသ်ည့် တံဆိပ် 

တပ်ြခင်းအစီအစဉအ်ြပင် အစိုးရသည ် ိုင်ငံတကာအလှရှင်များ၏ အကူအညီြဖင့် ခရီးသွား 

ကုမဏီများအတွက် ေဒသထွက်ကနု်များကို ဝယ်ယူြခင်းှင့် အမျ ိးသမီးေတာင်သူများထံမှ 

အဓိကဝယ်ယူြခင်း အေလ့အထများကုိ ေြပာင်းလဲကျင့်သံုးချင်လာေအာင် ေငေွကးအားြဖင့် 

ဆွဲေဆာငအ်ားေပးသည့် မက်လုံးများ ဖန်တီးေပးိုင်ပါသည။်    

ေဈးကက်ွေဖာ်ေဆာင်ေရးလမ်းေကာငး်များအေနြဖင့် အစုိးရအာဏာပိုငမ်ျားသည် အင်းေလး 

ကန်ေဒသအတွင်းရှိ ဟိုတယ်ကီးများ၊ အပမ်းေြဖစခန်းများှင့် ဆက်သွယ်၍ ေတာငသူ်အစီ အစဉ်များ 

ေဆာင်ရက်ိုငပ်ါသည်။ ထိုအစီအစဉ်များတွင ် ဟိုတယ်မန်ေနဂျာများှင့် ဟိုတယ်မှ 

ငှားရမ်းေပးထားသည့် တိုးချဲပညာေပး အရာရိှတစ်ဦးသည် ဥယျာဉ် ခံစိုက်ပျ ိးေရးတန်ဖိုးကွင်း 

ဆက်သုံးခုအတွငး်ရှိ အမျ ိးသမီးေတာင်သူများှင့် တိုက်ိုက်လက်တွဲ၍ ၎င်းတို၏ ထုတလ်ုပ်မ၊ 

၎ငး်တို၏ ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အေသွးှင့် ေဈးကက်ွေဖာ်ေဆာင်ေရးတို တိုးတကေ်ကာင်း 

မွန်လာေစရန် ကူညေီပးိုင်ပီး အြပန်အလှန်အားြဖင့် ေတာင်သမူျားထံမှ လတ်ဆတ်ေသာ 

ထုတ်ကုန်များကို ေဈးကွက်တွင် ယှဉ်ပိင်ိုင်ေသာ ေဈးန်းြဖင့် ေပးသင်ွးရန ် အာမခံချက်ကို 

ရယူိုငပ်ါသည်။ ထိုသိုေသာ ေဈးန်းြဖင့် ေပးသွင်းရသြဖင့်လည်း အမျ ိးသမးီေတာင်သူများအဖုိ 

ဝငေ်ငွေလျာ့သွားမည်ကို ပူပန်စရာမလိုပါ။ အေကာင်းမာှ လက်ရှိတွင် အမျ ိးသမီးေတာင်သူ 

အများစုသည် ကားပွဲစားများ သိုမဟုတ် ြပြပငစ်ီမံထုတ်လုပ်သူများကိုလည်း အလားတူေဈးန်း ြဖင့် 

ေရာင်းချေပးေနရေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရအေနြဖင့် ြဖည့်စွက်ပံ့ပိုးမတစ်ခုအြဖစ် 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများကို ခရီးသာွးကုမဏီများှင့ ်ချတ်ိဆက်ေပးသည့် ေဈးကက်ွေဖာ် ေဆာငေ်ရး 

ေအဂျင်စီတစ်ခ ု သိုမဟုတ် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ထူေထာငေ်ဆာင်ရက်ေပးိုင် ပါသည်။ ထိုေအဂျင်စီမ ှ

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများအတွက ် လိုအပ်ေသာ သွင်းအားစုများှင့် ပစည်းကရိိယာများကို 

ေချးေငအွစီအစဉ်တစ်ခုြဖင့် ပံ့ပိုးေပးပီး အရည်အေသးွစိတ်ချရေစရန ် အတွက ်

အစိုးရအဖွဲအစည်းများှင့် NGO များ၏ အကူအညီြဖင့် တိုးချဲပညာေပးဝန်ေဆာင်မများ 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပေ်ရာဂါြဖစ်ပွားေသာအခါ ခရီးသွားလာမ ကန ်သတ် 
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ချက်များ၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနေစသည့ ် စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များြဖင့် ိုင်ငံတကာ 

သွားလာမများကို ကန ်သတ်လိုကြ်ခင်းေကာင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကကို ြပငး်ထန်စွာ ထိခိုက် 

ေစခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် ိုင်ငတံကာခရီးသာွးလုပ်ငန်းမှ ဆုံးံးမများကို ကာမေိစရန ် ြပည်တွင်း 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းက ကူညီိုင်ပါသည။် ဤသည်ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေရှပိုင်းတွင် ေဖာြ်ပခဲ့ေသာ 

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပင်န်းကဲ့သိုေသာ အစီအစဉ်များသည် အေဆာက်အဦြပင်ပ ဟငး်လင်း 

ြပင်တွင် သာွးလာလည်ပတ်ရန ်စီစဉ်ေပးိုငသ်ြဖင့် ြပည်တွင်းခရီးသာွးလုပ်ငန်းကို တစ်ဦးှင့် တစ်ဦး 

ခပ်ခွာခွာေနရန် စည်းကမ်းများှင့်အညီ ြပန်လည်းဆွေပးုိင်ပါသည်။ ထိုေကာင့် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကသည ် အေြခအေနသစ်များှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေစေရးအတွက ်

ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ရှိမှင့ ်ဆန်းသစ်တီထွငမ်တိုကို ြပသေပးရန် လုိအပ်ပါသည်။  

 

 

(၆) အမျ ိးသမီးများ၏ ေချးေငွလက်လှမ်းမမီ တိုးတက်ေစြခငး်  

အင်းေလးကန်ေဒသရှိ အမျ ိးသမီးများသည် ေြမယာစာရက်စာတမ်းများ သိုမဟုတ် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းပုိင်ဆိုင်မ အေထာကအ်ထားများကဲ့သို အာမခံပစည်းများ မရှိကသြဖင့် တရားဝင် 

ေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစညး်များကို လက်လှမ်းမီမ နည်းပါးပါသည်။ UNCTAD မ ှ ေတွဆုံေမး 

ြမန်းခဲ့ေသာ အမျ ိးသမီးများ၏ ထက်ဝကက် ၎င်းတိုသည် ေငွေချးရန ် ေကာက်ရံပီး ၎ငး်တို၏ 

လုပ်ငန်းများကို ေငမွေချးဘဲ လုပ်ကိုင်လိုသည်ဟု ဆုိပါသည်။ ေငေွချးကသူများကလည်း မသိားစုှင့် 

မိတ်ေဆွများထံမှသာ အဓိကေချးယူကပါသည်။ သိုေသာ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ရန် 

ှင့်/သိုမဟုတ် တိုးချဲရန်ှင့ ်မိသားစုစားသုံးရန် တစ်ိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ကိုင်မမှ စီးပာွး ြဖစ်လုပ်ကိုင်မသို 

ကူးေြပာင်းရန်တိုအတွက် ေချးေငွလက်လှမ်းမီရရှိမသည် အလွန်အေရးကးီပီး 

ေချးေငလွက်လှမ်းမီေရးတွင ် ကျား-မကွာဟချက်များ ရှိေနပါသည။် ထိုေကာင့် အမျ ိးသမီး 

ေတာငသူ်များ၏ ေချးေငွလက်လှမ်းမီေရးကို ဦးတည်၍ ဝငေ်ရာက်ကညူီေဆာငရ်က်ေပးမများ 

လိုအပ်လာပါသည်။ ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ နည်းလမ်းများမှာ ေချးေငွေလာကထ်ားသည့် လုပ်ငန်း စဉ်ကို 

ိုးရှင်းလွယ်ကေူစြခင်း၊ ဖွံဖိးေရးဘဏ်များမှ အမျ ိးသမီးေတာင်သူများအတွက် အတိုး 

န်းေလာ့ချထားေသာ၊ အတိုးန်းနည်းေသာ ေချးေငွများ ထုတ်ေပးြခင်း၊ အများဆုံး ထုတ်ေချး 

ေပးုိင်ေသာ ေချးေငွပမာဏသတ်မှတ်ချက်ကို တိုးြမင့်ြခင်း၊ ေတာင်သအူုပ်စုအမျ ိးမျ ိး၏ 

သီးြခားလိုအပ်ချကမ်ျားကို ြဖည့်ဆည်းေပးုိင်ရန် ေချးေငွဝန်ေဆာငမ် အမျ ိးအစား အမျ ိးမျ ိးကုိ 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းှင့် ဖွံဖိးမအဖွဲအစည်းများမှ ဦးတညအ်ုပ်စုများအတွက် ေချးေငအွစီအစဉ် များ 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။  

(၇) ကျားမတန်းတူညီမေရး အေလးထားေသာ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအစီအစဉ်ကို အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ြခငး်   
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ကိုဗစ်-၁၉ ကမာ့ကပ်ေရာဂါသည ် ကမာတစ်ဝှမ်းတွင် ဆယ်စုှစ်ေပါင်းများစွာ ကိးပမ်းပီးမှ 

ရရိှလာေသာ ကျားမတန်းတူညီမေရးဆိုငရ်ာ တိုးတကေ်အာငြ်မင်မများကို ေြပာင်းြပန်လှန်ပစ် 

ိုင်သည့် အရာယ်ရှိေနပါသည်။ ထိုေကာင့် ကမာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ြဖစ်ေပလာသည့် 

စီးပွားေရးအကျပ်အတည်းအတွက ် မူဝါဒဆိုင်ရာ တုံြပန်မမှန်သမတွင် ကျားမေရးရာ ေထာင့် 

တစ်ခုကို ထည့်သင်ွးေပးသင့်ပါသည။် ထိုအတွက ် လုပ်သားများအား ေထာကပ့ံ်ကူညီေရး အစီအ 

စဉ်များတွင် တရားဝင်စီးပွားေရးကမှ လုပ်သားများသာမက ကျပန်းစီးပွားေရးကမှ 

လုပ်သားများ၊ အချနိ်ပိုငး်လုပ်သားများှင့် ရာသေီပအလုပ်များကို လုပကုိ်င်ကသည့် လုပ်သား 

များကုိပါ ထည့်သွငး်ေပးသင့်ပါသည။် ြမန်မာိုင်ငံရှိ အမျ ိးသမီးအများအြပားသည် ထိုလုပသ်ား 

အမျ ိးအစားအုပ်စုများတွင် ပါဝငလ်ုပ်ကိုင်ေနကပါသည။် အထည်ချပ်၊ ဧည့်ဝန်ေဆာင်မ၊ အစား 

အေသာက်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကများက့ဲသိုေသာ အမျ ိးသမီးအများစု လုပ်ကိုငေ်နကသည့် 

ကများတွင် ထိုသို လုပ်ေဆာငေ်ပးရန် အထူးပင ် လိုအပပ်ါသည်။ ြမန်မာိုင်င၏ံ ကိုဗစ-်၁၉ 

စီးပွားေရးြပန်လည်ကစုားမအစီအစဉ်သည် အလုပအ်ကိုင်ဆုံးံးသွားေသာ လုပ်သားများ အတွက ်

ကျန်းမာေရးအာမခံဆိုငရ်ာ အကျ ိးခံစားခွင့်များ ေပးထားေသာ်လည်း ကျပန်းကမှ 

လုပ်သားများမှာမူ ထိုအကျ ိးခံစားခွင့်မျ ိး မရရှိကပါ။ အကျ ိးခံစားခွင့်များသည် ကျန်းမာေရး 

အာမခံသာမက လစာအြပည့ ် နာမကျန်းခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့်များ၊ ပငစ်င်လစာများှင့် အလုပ် လက်မဲ ့

ခံစားခွင့်များလည်း ပါဝင်သင့်ပါသည်။   

ကမာ့ကပ်ေရာဂါသည် ကမုဏီများ၏ ရှငသ်န်ရပ်တည်ေရးကို အဆုံးအြဖတ်ေပးသည့် သက် 

ေရာက်မမျ ိးကို ြဖစ်ေပေစပါလိမ့်မည။် CERP ၏ ကူညီပံ့ပုိးမများတွင် MSME များအတွက် 

ကာလရှည်အတိုးနညး်ေချးေငွများ ပါဝင်ပါသည်။ သိုေသာ် ထိုအစီအစဉ်မ ှ အမျ ိးသမီးများ 

အကျ ိးခံစားခွင့် ရရှိေစဖိုဆိုလင ် ပို၍ ပွင့်လင်းြမငသ်ာရှိရန် လိုပီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို 

ိုးရှင်းလွယ်ကေူအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးဖို လိုအပ်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းအေြခခံေသာ နည်းလမ်း 

များက့ဲသို ဆန်းသစ်တီထွင်သည့် နည်းပညာများသည ်အေြခခံေငေွရးေကးေရး ဝန်ေဆာငမ် များကုိ 

လက်လှမ်းမမီ တိုးပွားေအာင် လုပေ်ဆာငေ်ပးိုငပ်ါသည်။ မိုဘိုင်းေငွေကးစနစ်သည် 

အမျ ိးသမီးများ၏ ပုဂိလေ်ရးလွတ်လပ်လုံ ခံမ (privacy) ကို ြမင့်မားေစပီး ေငွသားကို စီမ ံခန ်ခွဲြခငး်၊ 

သယ်ယူြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ လံု ခံေရးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ရသည့် ကစိများကို ပေပျာကေ်စြခင်းြဖင့် 

၎ငး်တို၏ ေငေွရးေကးေရးအေြခအေနကို စီမထံိန်းချပ်ခွင့် ပိုမုိ ရရှိေစ ပါသည်။ 

အမျ ိးသမီးကနု်သည်များ ရင်ဆိုင်ေနရသည့် ထိုစိန်ေခမှစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ 

ေငေွကးလဲလှယ်ိုင်သည့် နည်းလမ်းများ အကန်အသတ ် ရှိြခင်းှင့် တရားဝငေ်ချးေငွများကို 

လက်လှမ်းမရီရှိမ လုံေလာကစ်ွာ မရှိြခင်းတုိ ြဖစ်ပါသည။် မိုဘိုငး်ေငွေကးသည် ထိစုိန်ေခမ ှစ်ခုကို 

ေြဖရှငး်ေပးိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် အမျ ိးသမီးများသည် အဆိုပါ အခွင့်အလမ်းများကုိ 

ရယူအသုံးြပိုင်ေစရန်အတွက် မိုဘုိင်းဖုန်းလက်လှမ်းမီအသုံးြပိုငမ်ကို ပိုမိုကျယ်ြပန ်လာ ေအာင် 

လုပ်ေဆာင်ေပးဖို လိုအပ်ပါသည်။   
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ကမာ့ကပ်ေရာဂါသည် လုပ်ခလစာရေသာ အလုပ်များအေပ သကေ်ရာက်မရှိသည့်အြပင် 

အသွားအလာကန်သတ်မများှင့် အလုပ်အကိုင်ဆုံးံးမများေကာင့် အိမ်ေထာင်စုများအတွင်းရိှ 

အမျ ိးသမီးများ၏ လုပ်ခလစာမရေသာ အလုပဝ်န်ထုပ်ဝန်ပိုးကိပုါ တိုးပွားလာေစပါသည်။ 

အမျ ိးသမီးများ၏ လုပ်ခလစာမရေသာ အလုပ်ဝန်များအား ေလာ့ချေပးိုင်ေရးအတွက ် ြပည်သူ  

ဘာေငွများကို ခွဲေဝသုံးစဲွေပးသင့်ပါသည်။ အစိုရေနကေလးထိန်းေကျာငး်များှင့် ကေလး 

များအတွက် အစီအစဉ်များကုိ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက်များ၊ စည်းကမ်းချက်များ ှင့်အညီ 

စတင်မတ်ိဆက်၍ လက်လှမ်းမရီရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ပါသည်။  

ြပန်လည်ထူေထာငေ်ရးမဝူါဒများ ေရးဆွဲအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတွင် အဆင့်များအားလုံးရှ ိ

ဆုံးြဖတခ်ျက်ချမှတမ် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျ ိးသမီးများ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုငေ်အာင် ထည့် 

သွငး်ေပးသင့်ပါသည်။ အမျ ိးသမီးများ၏ ကိုယ်စားြပပါဝငမ် ြမင့်မားေစြခငး်ြဖင့် ၎ငး်တို၏ 

လိုအပ်ချကမ်ျားကို ထိေရာကစ်ွာ တိုက်ိုက် ထည့်သွင်းေဆာငရ်က်ေပးိငု်မညြ်ဖစ်ပါသည။်  

ကမာ့ကပ်ေရာဂါှင့် ယင်း၏ ေနာကဆ်က်တွဲ စီးပွားေရးက အေြပာင်းအလဲများအား ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းကကဲ့သိုေသာ အချ ိစီးပွားေရးကများတွင် အေြပာင်းအလဲများ ြပလုပ်ိုင် မည့ ်

အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်အြဖစ ် မှတ်ယူသင့်ပါသည။် ဥပမာ လူထုအေြခြပ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပုံစံသည် 

အမျ ိးသမီးအများအြပား ပါဝငလ်ုပ်ကိုင်ေလ့ရှိသည့် သဘာဝေကာင့် ထိုခရီးသွား လုပ်ငန်းပုံစံ 

ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရး ပံ့ပိုးေဆာငရ်က်မများသည် အမျ ိးသမီးများကုိ အကျ ိးြပိုင်မည ်ြဖစ်ပါသည။်    

ဤေလ့လာမတွင် ဆန်းစစ်ေလ့လာခဲ့ေသာ စိုက်ပျ ိးေရးတန်ဖိုးကွင်းဆက်သုံးခုအား ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းက့ဲသို အြခားစီးပွားေရးကများှင့် ချတ်ိဆကေ်ပးြခင်းြဖင့် ေခတ်မီဖွံဖိး တိုးတက် ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေရးဟူသည့် ေရရှည်ပန်းတိုငသ်ည် အမျ ိးသမီးများ၏ လယ်ယာလုပ်ငန်း များအား 

မိသားစုစားသုံးရန် တစ်ိုငတ်စ်ပိုင် လုပ်ကိုင်မမှ စီးပွားြဖစ်ထုတလ်ုပ်မသို ကူးေြပာင်း ိုငရ်န် 

ကူညေီပးိုင်သည့် အလားအလာရှိပးီ အမျ ိးသမီးများအတွကသ်ာမက ၎ငး်တို၏ ရပ်ရာ များ၊ 

အင်းေလးကန်ေဒသှင့် ေနာကဆ်ုံး တစ်ိုင်ငလံုံးအတွက ် ရလဒမ်ျားေကာငး်များ ေပထွက် 

လာေစိုင်ေကာင်း နိဂံုးချပ ် တငြ်ပအပ်ပါသည်။ ထိုအတွက ် ဗဟိုအစိုးရှင့ ် ေဒသရအစိုးရ 

များသည် အမျ ိးသမီးများ၏ အလားအလာများကို အြပည့်အဝဖွင့်ထုတ်ေပးုိင်ရန်အတွက် 

ဤေလ့လာမတွင် ေဖာထ်ုတ်ေတွရှိခဲ့သည့် အမျ ိးသမးီများ၏ ပုဂိလ်ေရးဘဝှင့် အများြပည်သူ 

ဆိုင်ရာ ကများတွင် ရင်ဆိုင် ကံေတွရသည့် အခက်အခဲများ၊ အားနည်းချက်များကို ေြဖရှငး် 

ေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖွံဖိးမအဖွဲအစည်းများ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး အုပ်စုများအပါအဝင ်

ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငတံကာ NGO များ၊ ထုတ်လုပသူ်အသငး်အဖွဲများသည် အဆုိပါပန်းတိုင်များ 

ြပည့်မီေစေရး ကိးပမ်းမများတွင် ခိုငမ်ာအားေကာင်းေသာ မိတဖ်က်များအြဖစ ် လက်တွဲပါဝင် 

ကူညေီပးိုငပ်ါသည်။  
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ေနာက်ဆက်တွဲစာတမ်း - UNCTAD စစ်တမ်းများ၏ ေနာက်ခံ 

သတငး်အချက်အလက်များ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၏ ေနာကဆ်ုံးသုံးလပတ်ကာလအတွငး်တွင် UNCTAD သည် ြမန်မာိုငငံ်၊ ရှမ်းြပည် 

နယ်ရှ ိ အင်းေလးကန်ေဒသတွင် စစ်တမ်းသံုးခုကို ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ထိုစစ်တမ်း များမှာ (၁) 

လက်ဖက၊် ချင်းှင့် ေထာပတ်သီး တန်ဖိုးကင်ွးဆက်များ (ထုတ်လုပ်မအပိုင်း) တွင် ပါဝငလ်ုပ် 

ကိုငေ်နသည့် အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များ၊ (၂) ခရီးသွားလုပ်ငန်းကမှ ဝယ်သူများှင့် လုပ်ငန်း ရှငမ်ျား 

(ဝယ်ယူမအပိုင်း)ှင့ ် (၃) စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ခရီးသာွးလုပ်ငန်းကများမ ှ အမျ ိးသမီးများ၊ 

ေတာငသူ်အသင်းအဖွဲများှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ေနေသာ ြပည်တင်ွးှင့် ိုငငံ် အစိုးရမဟုတ်ေသာ 

အဖွဲအစည်းများ (NGOs) ှင့် ဖံွဖိးမအဖွဲအစည်းများကို ေကာကယ်ူခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

စစ်တမ်းတစ်ခုချငး်စီ၏ ရည်ရယ်ချက်များသည် ကွဲြပားေသာ်လည်း ထိစုစ်တမ်းသုံးခုမှ ရလဒ် 

များသည် တစ်ခုကိ ု တစ်ခု အေထာက်အပံ့ြပပါသည်။ ေတာင်သူစစ်တမ်းေကာက်ယူရြခင်း၏ 

ရည်ရယ်ချက်မှာ အမျ ိးသမီးေတာင်သမူျား၏ သွငး်အားစုများ ရယူမ၊ ၎ငး်တို၏ ကုန်ထုတ် စွမ်းအား 

ြမင့်မားေရးှင့် ေဈးကွကမ်ျား လက်လှမ်းမေီရး ကိးပမ်းရာတွင် ရင်ဆိုင် ကံေတွရ ေသာ 

အဓိကအခက်အခဲများကို ေဖာ်ထုတ်သရိှိိုငရ်န် ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် အငး်ေလးကန် ေဒသတွင် 

စိုက်ပျ ိးေရးသည် မိသားစုစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခု ြဖစ်ေသာေကာင့် စစ်တမ်းမှ ရလဒ်အများစုသည် 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများသာမက အမျ ိးသားေတာငသူ်များှင့်လည်း သက် ဆုိင်မ ရှိပါသည်။ 

စစ်တမ်းနမူနာတွင် အမျ ိးသမီးေတာင်သူ ၇၆ ဦး ပါဝင်ပီး မိနယ် ၇ မိနယ်ရှ ိ ေကျးရာေပါင်း ၃၇ 

ရာှင့် တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစု ၅ စုကို လမ်း ခံပါသည။်   

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကရှိ ဝယ်သူများှင့် လုပ်ငန်းရှင်များကုိ ေကာကယ်ူေသာ ဒတိုယ စစ်တမ်းသည် 

ဝယ်ယူသည့်ဘကမှ် အချက်အလက်များ ရရိှရန်ှင့် အမျ ိးသမီးေတာင်သူများကုိ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကှင့် ချတ်ိဆက်ေပးိုငမ်ည့် အလားအလာရှိေသာ လမ်းေကာင်းများ 

ေဖာထ်ုတ်ရန ် ရည်ရယ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုေသာ ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကသည ် အမျ ိးသမီး 

ေတာငသူ်များ ထုတတ်လုပ်သည့် ေဒသထွက် စိုက်ပျ ိးထုတ်ကနု်များအတက်ွ ေရာငး်ချိုင်မည့် 

ေနရာတစ်ခု မည်သို ြဖစ်လာိုငေ်ကာင်းကို ဆန်းစစ်ေလ့လာခဲ့ြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် 

ဤစစ်တမ်းတွင် အင်းေလးကန်ေဒသရှ ိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကမှ အလုပအ်ကိုငမ်ျား၏ 

လကဏာရပ်များှင့် ဖွဲစည်းပံုများအေကာငး် အချက်အလက်များကုိ ရရှိခဲ့ပါသည။် မိနယ် ၅ 

မိနယ်မှ စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းရှင ်စုစုေပါင်း ၂၀ ဦး ဤစစ်တမ်းတွင် ပါဝငေ်ြဖဆိုခဲ့ပါသည်။  

ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငတံကာ NGO၊ ဖွံဖိးမအဖွဲအစည်းများှင့် စိုကပ်ျ ိးေရးှင့ ် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ကမှ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအသငး်အဖွဲ ၂၄ ခုကို ေကာက်ယူခဲ့ေသာ တတိယစစ်တမ်းသည် 

ေဒသခံေတာင်သူများငှ့် ေဒသခံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (အထူးသြဖင့် အမျ ိးသမးီများ ပါဝင် 

လုပ်ကိုငေ်နေသာ) ရရှိိုင်သည့် ကူညီပံ့ပုိးမများှင့် အစီအစဉ်များကို ေဖာထ်ုတ်သိရှိရန ်
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ရည်ရယ်ပါသည်။ ဤတတိယစစ်တမး်သည် အြခားစစ်တမ်းှစ်ခု ေကာကယ်ူြခငး်ကိုလည်း 

အေထာက်အပံ့ြပခဲ့ပါသည်။46  

စစ်တမ်းများကို ြမန်မာပညာရှင်တစ်ဦးက ပင်းတယ၊ ရာင၊ံ ပငေ်လာငး်၊ ကေလာ၊ ဖယ်ခုံ၊ 

ေညာင်ေရှင့် ဟိုပုံးမိနယ်များတွင် ေကာကယ်ူခဲ့ပီး ေြဖဆုိသူများထဲတွင် ထိုေဒသရှိ အဓိက 

တိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုများြဖစ်ကေသာ ရှမး်၊ ပအိုဝ်း၊ အင်းသား၊ ဓုှင့် ေတာင်ိုးလူမျ ိးများ 

ပါဝင်ပါသည်။ အေြဖများအားလံုးကို အချက်အလက်စနစ် (data base) အတွငး်သို ထည့်သင်ွး ပီး 

UNCTAD မ ှဆန်းစစ်ေလ့လာမ ြပလုပခ်ဲ့ပါသည။် 

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများ စစ်တမ်း  

UNCTAD သည ်ဇယား က-၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် ေရးချယ်ေလ့လာခဲ့သည့် သီးံှ တစ်မျ ိး 

သိုမဟုတ် တစ်မျ ိးထက်မကကုိ စိကု်ပျ ိး ထုတလ်ုပ်ေနေသာ အမျ ိးသမီးေတာငသူ် ၇၆ ဦးထံမ ှ

အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။  

ဇယား (က.၁) - စစ်တမ်းေြဖဆုိသ ူအမျ ိးသမီးေတာငသူ်များ၏ ထုတ်ကုန်ဆုိငရ်ာ အချက်အလကမ်ျား  
ထုတ်ကုန ် လက်ဖက ် ချငး် ေထာပတ်သးီ 
ေြဖဆုိသအူေရအတွက ် ၄၁ ၄၇ ၅၁ 

 

စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ေြဖဆိုခဲေ့သာ ေတာငသူ်များ ေနထိုင်ရာ ေဒသများကို ဇယား က-၂ တွင် 

ေတွရှိိုင်ပါသည်။  

 
ဇယား (က.၂) - စစ်တမ်းေြဖကားသူ အမျ ိးသမီးေတာငသူ်များ ေနထိုင်ရာ ေဒသများ  
ပင်းတယ ၁၂ ဖယ်ခု ံ ၆ 
ရာငံ ၁၁ ေညာင်ေရ ၇ 
ပင်ေလာင်း ၂၆ ဟိုပုံး ၁၀ 
ကေလာ ၄   

 

ေြဖဆိုသအူများစုသည် မိသားစုလယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုငေ်နသည့် အိမ်ေထာင်ရှိေသာ 

အသက ် ၃၅ ှစ်အထက်၊ မူလတန်းပညာေရးကို သငယ်ူတတ်ေြမာကထ်ားသမူျား ြဖစ်ပါသည။် 

ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ေသာ အမျ ိးသမီးေတာင်သူအများစုသည် လက်ဖက၊် ချင်း သိုမဟုတ် 

ေထာပတ်သးီကိုသာ စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ ေရာငး်ချရန ် သိုမဟုတ ် ၎ငး်တို စားသုံး 

ရန်အတွက် သစ်သးီဝလံ၊ ဟငး်သဟီင်းရက် သိုမဟုတ ်ေကာ်ဖီတိုကိုပါ စိုကပ်ျ ိးကပါသည်။   

                                                           
46 အသင်းအဖွဲများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမသည် စစ်တမ်းအတွက် အလွန်အေရးပါခဲ့ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ေတာင်သူများကုိ 
ေတွဆံုေမးြမန်းိုင်ဖိုအတွက် ထိုအသင်းအဖွဲများ၏ အကူအညီ လုိအပ်ခဲ့ပါသည်။ အေကာင်းမှာ ေတာင်သူများ သည် 
ေယဘုယျအားြဖင့် ၎င်းတုိယံုကည်သူတစ်ဦးမှ ေတာင်းဆုိမှသာလင် စစ်တမ်းများတွင် ပါဝင်ေြဖဆုိေပးရန် 
လက်ခံကေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။  
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စစ်တမ်းတွင် အင်းသားမှလွဲ၍ အဓိကတိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုများအားလုံး ပါဝင်ခဲ့ပီး ပအိုဝ်းှင့် 

ဓုအမျ ိးသမီးများ အများဆုံး ပါဝင်ေြဖဆိုေပးခဲ့ပါသည်။ လူမျ ိးစုအလိကု် ပါဝင်သည့် အချ ိး 

အစားများကို ပု ံက-၁ တွင် တငြ်ပေပးထားပါသည်။  

ပု ံ (က.၁) - အမျ ိးသမီးေတာင်သစူစ်တမး်တွင် ပါဝင်ေြဖဆိုေပးသူများ၏ တိုငး်ရင်းသား လူမျ ိးစု 

အလိုက ်အချ ိးအစားများ  

 

 

 

ေြဖဆိုသမူျား၏ ေလးပုံသုံးပုံသည် ြမန်မာစကား ေြပာတတ်ကပီး အများစုသည် အနည်းဆုံး 

ေဒသခံဘာသာစကားတစ်ခုှင့် တွဲဖကေ်ြပာဆုိကပါသည်။ အဂလိပစ်ကား ေြပာတတ်ေသာ 

ေတာငသူ် တစ်ဦးမ မပါရှိပါ။   

အမျ ိးသမီးများှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ေနေသာ အသငး်အဖွဲများ စစ်တမ်း  

ဤစစ်တမ်းတွင် “အသင်းအဖွဲများ” ကိ ု ကိုယ်စားြပသူများက ေြဖဆိုေပးခဲ့ကပီး ထိုအသငး်အဖွဲ 

များတွင် အမျ ိးသမီးကိုယ့်အားကုိယ်ကိုးအဖွဲများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အသင်းအဖွဲများ၊ လက်ဖက၊် 

ချင်းှင့် ေထာပတ်သးီ စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်သူ အသင်းအဖွဲများ၊ သုေတသနအဖွဲအစညး်များ၊ 

အင်းေလးကန်ေဒသတွင် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနေသာ ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံတကာ NGO များှင့် 

ဖွံဖိးမအဖွဲအစည်းများ အမျ ိးမျ ိး ေရာေှာပါဝငေ်နပါသည်။   
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UNCTAD သည် မိနယ် ၈ မိနယ်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ေနသူ ၃၁ ဦးထံမ ှအချက်အလက ်များကုိ 

ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ထိုေြဖဆိုသမူျား တည်ရှိရာ ေနရာေဒသများကို ဇယား က-၃ တွင ်

ေတွရမည်ြဖစ်ပါသည်။    

ဇယား (က.၃) - မိနယအ်လုိက ် စီမံချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနေသာ အသင်းအဖွဲများ 
အေရအတွက်  
မိနယ ် အသင်းအဖွဲ 
ေတာင်ကီး ၁၅ 
ေညာင်ေရ ၁၈ 
ရာငံ ၆ 
ပင်းတယ ၈ 
ပင်ေလာင်း ၈ 
ဖယ်ခု ံ ၆ 
ကေလာ ၅ 
ဟိုပုံး ၈ 

ေြဖဆိုသမူျားသည် ထိုေဒသရှိ အဓိကတိုငး်ရင်းသားလူမျ ိးစုများအားလုံး (ရှမ်း၊ ပအုိဝ်း၊ အင်းသား၊ 

ဓုှင့် ေတာင်ိုး) ှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ေနကပါသည်။ ေြဖဆိုသ ူ ၂၂ ဦးသည် 

ေရးချယ်ေလ့လာခဲ့ေသာ တန်ဖိုးကွင်းဆက် အနည်းဆုံးတစ်ခတုွင် လုပကုိ်င်ေနပီး ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်သူ ၁၄ ဦး၊ လက်ဖက်တွင် ၈ ဦး၊ ချင်းတွင် ၆ ဦးှင့် ေထာပတသီ်းတွင် ၄ ဦး 

ြဖစ်ပါသည။်47 ကျန်ရှိေသာ ေြဖဆိုသမူျားသည် ဥယျာဉ် ခံစိုက်ပျ ိးေရး၊ ဟင်းသီးဟင်းရက်များ 

သိုမဟုတ် ဟငး်ခတ်အေမွးအကိင်များကို အဓိကထား လုပကုိ်င်သူများ သိုမဟုတ် အမျ ိးသမီး များ 

စွမ်းပကားြမင့်မားေရးှင့် ရပ်ရာဖွံဖိးေရးကဲ့သို ကစုံှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကိစများ ကုိ 

ေဆာငရ်က်ေနသူများ ြဖစ်ပါသည်။  

အမျ ိးသမီးေတာင်သူများှင့ ် တိုက်ိုက်လုပ်ကိုငေ်နေသာ အသငး်အဖွဲများထဲတွင် ၎င်းတို 

လက်တွဲလုပ်ကိုင်ေနသည့် ေတာငသူ်အေရအတွက်သည် တစ်ဒါဇင်မှစ၍ တစ်ေထာငခ်န ်အထိ 

အမျ ိးမျ ိး ရှိပါသည။် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်ခုထကမ်ကကို စဉ်းစားမည်ဆိုလင ် ထိုအေရ 

အတွက်သည် သိသိသာသာ ပိုများသွားပါသည။် စစ်တမ်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့ ် အဖွဲအစည်းများ၏ 

အရယ်အစားကုိ ဇယား က-၄ တွင ်တငြ်ပေပးထားပါသည။် 

  

 

 

 

                                                           
47 အေြဖတစ်ခုထက်မကကို ေရးချယ်ေြဖဆုိခွင့် ေပးခဲ့ပါသည်။  
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ဇယား (က.၄) - ဝန်ထမ်းအေရအတွကအ်လုိက ် ေဖာ်ြပထားသည့် အသင်းအဖဲွစစ်တမ်းတွင ်
ပါဝငေ်ြဖဆိုသူများ  
ဝန်ထမ်းအေရအတွက ် အသင်းအဖွဲများ 
၁-၁၀ ၁၁ 
၁၁-၂၀ ၇ 
၂၁-၅၀ ၁၀ 
၅၀ အထက ် ၃ 

 

ခရးီသွားကမ ှဝယ်ယူသမူျား-လုပ်ငန်းရငှ်များ စစ်တမ်း  

နမူနာအုပ်စုတွင် အကျ ိးဆက်စပ်သက်ဆိုငသူ် ၂၅ ဦး ပါဝင်ပါသည။် ဟိုတယ် ၉ ခု၊ စားေသာက် ဆိုင ်

၆ ခု၊ ဧည့်လမ်းန် ၁ ဦး၊ ဝယ်သူ ၅ ဦး (ကနု်သည်များ သိုမဟုတ် ြပြပငစ်ီမံထုတ်လုပ ်သူများ) ှင့် 

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပင်န်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦး ြဖစ်ပါသည်။ ေြဖဆိုသူ များသည် 

အများအားြဖင့် ကနု်ပစည်းများ ဝယ်ယူရန ်တာဝန်ရှိသမူျား ြဖစ်ပါသည်။    

ဇယား က-၅ တွင ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများက အမျ ိးသမီးထံမှ တိုက်ိုကဝ်ယ်ယူေသာ အဓိက 

ထုတ်ကုန်များကို တင်ြပထားပါသည်။48 

ဇယား (က.၅) - အမျ ိးသမီးထုတ်လုပ်သူများှင့ ် ေရာင်းချသူများထံမ ှ ထုတ်ကုန်ပစညး်များ ဝယ်ယူသည့် 
စစ်တမ်းေြဖဆုိသ ူအေရအတွက ် 
ထုတ်ကုန ် ေြဖဆုိသမူျား 
လက်ဖက ် ၇ 
လက်ဖကထ်ုတ်ကုန်များ ၂၁ 
ချငး် ၁၄ 
ချငး်ထုတ်ကုန်များ ၁၀ 
ေထာက်ပတ်သီး ၁၆ 
ေထာပတ်သးီထုတ်ကုန်များ ၁ 
ဘာမမဝယ ် ၀ 
အြခား ၁၀ 
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