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ျမန္မာျပည္မ ွလာျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ျမဳိ႕တြင ္ေနထုိင္ေနေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္လံုျခံဳေသာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္မႈ လြဲေျပာင္းျခင္းစနစ္ အား 
တည္ေထာင္ျခင္း။ 
 
စီမံခန္႕ခြဲေရး အက်ဥ္းခ်ဳပ ္
 
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္လ်ားေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းရွ ိပဋိပကၡမ်ား၊ ၄င္း၏ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ 
လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင္ ့ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားဟာ ၁.၅ သန္းထက္ပိုေသာ လူဦးေရမ်ားကိ ု
ထိုင္းႏိုင္င ံသို႕ ေရြ႕ေျပာင္းရန ္ဦးေဆာင္ျပီးျပ ီျဖစ္သည္။ ဒ ီလူဦးေရေတြဟာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္က 
တရားမ၀င ္ဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း ၉ ခ ုမွာ ရွိတဲ ့ခန္႕မွန္းေျခ ၁၅၀, ၀၀၀ ရွိေသာ လူဦးေရ နဲ႕ စာရြက္စာတန္း 
မရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား အပါအ၀င ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒ ီလူဦးေရေတြဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ ့
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြကိ ုရရွိဖို႕အတြက ္ခက္ခဲေသာ အတားအဆီးမ်ားကိ ုေတြ႕ၾကံဳေနရျပီး 
သူတို႕ေတြဟာ အဓမၼက်င့္ခံရျခင္း တိုးျမွင့္မႈ နဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ား ၾကံဳေနရတာကိ ု
က်က်နန မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ 
 
ျမန္မာျပည္မွာ ကိုယ၀္န္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္ ့ထိုအမ်ဳိးသမီး၏ အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္မႈ ရွိမွသာလွ်င ္
ကိုယ၀္န္ဖ်က္ခ်မႈကိ ုဥပေဒအရ လက္သင့္ခံႏိုင္ျပီး ထိ ုျခြင္းခ်က္မွာ ေစ့ေစ့စပ္စပ ္အဓိပၸါယ္ေကာက္ထားသည္။ 
ရလဒ္အေနနဲ႕ မလံုျခံဳတဲ ့ကိုယ၀္န္ဖ်က္ခ်မႈေတြဟာ ပိုမ်ားလာတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာက်ေတာ ့တကယ္လို႕ 
အမ်ဳိးသမီးရဲ႕ အသက္၊ က်န္းမာေရး၊ (သို႕) စိတ္က်န္းမာေရး ေတြဟာ ကိုယ၀္န္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္ ့
အသက္အႏၱရာယ ္ရွိခဲ့လွ်င ္ကိုယ၀္န္ဖ်က္ခ်မႈဟာ ဥပေဒနဲ႕ ညီတယ္။ 
 ျပီးေတာ ့အတင္းအဓမၼျပဳခံရလို႕ (သို႕) လက္မခံဘဲ စပ္ယွက္မႈ လုပ္လို႕ ရတာတဲ ့ကိုယ၀္န္၊ (သို႕) 
အမ်ဳိးသမီးဟာ အသက္ ၁၅ ႏွစ ္(သို႕) ၁၅ ႏွစ္ေအာက ္ျဖစ္ေနျပီး ကိုယ၀္န္ရွိေနရင ္ဥပေဒအရ ဖ်က္ခ်ခြင္ ့
ေပးပါတယ္။ သုိ႕ေပမယ္ ့ကိုယ၀္န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိ ုျမန္မာႏိုင္ငံမွာထက ္ထိုင္းႏိုင္ငံတြင ္က်ယ္ျပန္႕စြာ 
ဖြဲ႕စည္းထားျပီး ဥပေဒအရ လက္ခံေသာ္လဲ၊ ျမန္မာျပည္မ ွလာျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင ္ေနထိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားမွာ လံုျခံဳေသာ ကိုယ၀္န္ဖ်က္ခ်ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈကိ ုရရွိရန္သာမက ဥပေဒႏွင့္အည ီအရိပ္နိမိတ္မ်ား 
ရရွိရန္ပင ္အခက္ၾကံဳေနေသးသည္။ ကိုယ၀္န္ေဆာင္မိခင္မ်ား ေသဆံုးမႈစာရင္းတြင ္မလံုျခံဳေသာ 
ကိုယ၀္န္ဖ်က္မႈေၾကာင္ ့ဟူေသာ အခ်က္မွာ ထိပ္ဆံုးတြင ္က်န္ရွိေနေသးသည္။ ထို႕ေၾကာင္ ့လံုျခံဳေသာ 
ကိုယ၀္န္ဖ်က္ခ်ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈအား ရရွိရန ္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္မႈဟာ အရမ္းကိ ုအေရးတၾကီး 
လိုအပ္ပါတယ္။ 
 
၂၀၁၀တြင္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕တြင ္ရွိေသာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၊ ဥတၱ၀ တကၠသိုလ ္(ကေနဒါ) ရွ ိ
သုေတသန အဖြဲ႕ ႏွင္ ့အိုင္ဘီအိုင္အက္စ ္မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး (ကမ္းဘရစ္၊ အမ္ေအ၊ ယူအက္ေအ) တို႕ 
လက္တြဲျပီး ထိုင္ႏိုင္ငံတြင ္လံုျခံဳျပီး ဥပေဒနွင္ ့အညီ ကိုယ၀္န္ဖ်က္ခ်မႈအတြက ္သတ္မွတ္ထားေသာ 
စည္းကမ္းမ်ား ျပည့္မီေသာ ျမန္မာျပည္မ ွေရႊ႕ေျပာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင္ ့ခိုလႈံသ ူအမ်ဳိးသမီးမ်ား အား 
လြဲေျပာင္း ေပးရန္ ဆန္းသစ္ေသာ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း အား ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ ကနဦးအေျခအေန စီမံခန္႕ခြဲ 
သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အဆက္အသြယ္တည္ေဆာက္ရန ္၁၈ လ အသံုးျပဳျပီး၊ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္တြင ္
အစရုွယ္ယာပါဝင္သမူ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္ခဲ့ျပီးေနာက ္ဒ ီဆန္းသစ္ေသာ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းကိ ု၂၀၁၂၊ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ ပထမႏွစ္မွာ၊ မဲေဆာက္မွာ ရွိတဲ ့အမ်ဳိးသမီး ၂၄ ဦး 
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ဟာ လဲြေျပာင္းေရးစနစ္မ ွတဆင္ ့လံုျခံဳေသာ၊ ဥပေဒနွင္ ့ညီေသာ ကိုယ၀္န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိ ုေအာင္ျမင္စြာ 
လက္ခံရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
 
ဒီေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းကိ ုထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ျမဳိ႕သုိ႕ တိုးခ်ဲ႕ရျခင္းကေတာ ့ျမန္မာျပည္မ ွလာျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင ္
ေနထုိင္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးသမီး လူစ ုအမ်ားအျပားကိ ုမလံုျခံဳေသာ ကိုယ၀္န္ဖ်က္ခ်ျခင္း အႏၱရာယ္မ ွ
ထိခိုက္နစ္နာမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားဖို႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ခ်င္းမိုင္မွာရွိတဲ ့ၾကီးမားတဲ ့အစီအစဥ္ကေတာ ့
မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၊ ကမ္းဘရစ ္မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အတိုင္ပင္ခ ံပုဂၢဳိလ္မ်ား (ကမ္းဘရစ္၊ အမ္ေအ၊ 
ယူအက္ေအ) ႏွင္ ့ၾကီးေကာင၀္င ္ဆက္ပြားက်န္းမာေရး နယ္ပယ္ေဒသ (ခ်င္းမိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္င)ံ ႏွင္ ့ဥတၱ၀ 
တကၠသိုလ ္(ကေနဒါ) ရွ ိသုေတသန အဖြဲ႕ မ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက ္အစပ်ဳိးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
လံုျခံဳေသာ လြဲေျပာင္းေရး အစီစဥ္ကိ ုခ်င္းမုိင္ျမဳိ႕သုိ႕ တိုးခ်ဲ႕ရျခင္းအတြက ္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ကေတာ ့
ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ဟာ ခ်င္းမိုင ္နယ္ပယ္တြင ္လက္ရွ ိကိုယ၀္န္ဖ်က္ခ်မႈ အပိုင္းမ်ားကိ ုေကာင္းစြာ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ရန ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေဆာင္းဦးရာသီတြင ္တင္းက်ပ္ေသာ အေျခအေနကိ ုသုေတသနျပဳလုပ ္
ျပီးေနာက ္ျမန္မာလူထုမ်ားအတြက ္ထိုင္း အေထာက္အပံ ့ပစည္းပစၥယမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ျပီး 
ေလ့လာသင္ယူထားျပီး ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက ္ေဒသခံရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား 
ႏွင္ ့ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း (CBO) ကိုယ္စားလွယ ္မ်ားႏွင့္လဲ ေတြ႕ဆံုေၾကာင္းလမ္းခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ဒ ီ
သုေတသနကိ ုျပီးေျမာက ္ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕ဟာ လုထုအစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္၊ 
ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင္ ့နက္နက္နဲနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္၊ ထို႕ေနာက ္ခ်င္းမိုင ္
နယ္ပယ္တြင္းရွ ိေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားႏွင္ ့အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 
 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏သုေတသနေလ့လာရွာေဖြမႈအရ  ဤလႈံျခံဳေသာကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းစနစ္ကိ ုထိုင္ႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္တြင ္
ေနထိုင္ေသာလူထုမ်ားက ရရွိျခင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားအကန္႕အသတ္ရွိ၍  မလံုျခံဳေသာ 
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းစနစ္မ်ား လတ္တေလာတြင္ေပၚထြန္းေနသည္။  အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္လည္း  ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား  ထိုင္းအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလက္ခံရယူႏိုင္ခြင္ ့ရွိမရွ ိအခြင့္အေရးမ်ားကိ ုသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္။  
ထို႕ေၾကာင့္ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ သုေတသနရလဒ္အေပၚ အေျခခံ၍  လႈံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းစနစ ္
ကိုထိခိုက္ေစသည္ ့အဟန္႕အတားမ်ားကိ ုေလွ်ာ့ပါေစႏိုင္ေသာ ဤလြဲေျပာင္းေရးစနစ္ကိ ု
လူထုအဖြဲ႕အစည္းႏွင ္ ့ခ်င္းမိုင္အတြင္းရွ ိထိုင္းအေထာက္အကူျပဳဌာနမ်ားၾကားတြင ္
တည္ေဆာက္ရန္နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။  ကြ်ႏု္ပ္တို႕အၾကံျပဳလိုေသာအခ်က္သည ္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင္ ့
သက္ဆိုင္ေသာထိုင္းဥပေဒ၊ ခ်င္းမိုင္အတြင္းလုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းအခြင့္အေရးမ်ား၊ 
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျပီးေနာက္မိခင္မ်ားရယူႏိုင္မည ္ ့ေစာင့္ေရွာက္မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင္ ့
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အသိပညာမ်ားကိ ုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစမည္ ့လူမႈပညာေပးလပု္ေဆာင္မႈမ်ား   
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လိုသည္။ 


