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၁။ နာဒုါါနာ�်
Gender Action for Peace and Security (GAPS) ၏ ကူ်ညီးပ်�်ပု်��မုျနှာင့်််အတူ် ပ်ညီ�အလင့်�်ပွ်င့်််ခြုံမျန်ာမျ�
သု�မှောတ်သုနာမှောာ�င့််မှောဒါ�ရှိာင့်�် Enlightened Myanmar Research Foundation (EMReF) နှာင့်် ်Action Aid 
Myanmar တု်��သုည်ီ ခြုံမျနာမ်ျ�နုှ�င့်င့််�အမှောပ်�                 ကု်�ဗစ်-်၁၉က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါ၏ သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျမျျ��ကု်� က်ျ��/
မျရုှုမှော��င့််၊် ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�နှာင့်််လ��ခြုံချံ�မှောရှိ�ရုှုမှော��င့််တု််��မျာ သု�မှောသုတ်နာ ခြုံပ်ံခ့်ျငြိပ်း�မှောတွ်�ရှိာခုျျက်မ်ျျ��ကု်�ဗစ်-်၁၉က်ပ််
မှောရှိ�ဂါက်�ကွ်ယ်မ်ှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်ရှိပ်မ်ျျ��တွ်င့်် �ည််ီသွုင့်�် အမှောက်�င့််အ�ည်ီ မှောာ�နုှ�င့််ရှိနာ ် ရှိည်ီရွှိယ်ခ့််ျ 
ပ်ါသုည်ီ။ အဆုို�ပ်ါသု�မှောတ်သုနာလ�ပ်င့််နာ�်ကု်� ယ်ချင့််ခြုံပ်ံစ်����ငြိပ်း�မှောသု�စ်�တ်မျ�်မျျ��ကု်� ခြုံပ်န်ာလည်ီမှောလလ်�ခြုံ�
ချင့်�်၊ အရှိပ်ာ်က်လူ်�အာ့ွ�အစ်ညီ�်အသုး�သုး�တု်��မျာ က်ွမျ�်က်ျင့််သူုမျျ��အ��မှောတွ်�ဆို��မှောမျ�ခြုံမျနာ�်ခြုံချင့်�်စ်သုည််ီ နာညီ�်
လမျ�်မျျ��နှာင့်််ခြုံပ်ံစ်�ခ့်ျပ်ါသုညီ။်

အခြုံမျစ်တွ််ယ်မ်ှောနာငြိပ်းခြုံာစ်မ်ှောသု� အမျျုံ �သု��ကြီးက်း�စု်��သုည််ီ နုှနာ�်စ်�မျျ��နှာင့််် အမှောလအ်က်ျင့်််မျျ��၊ မှောဒါသုတွ်င့်�် 
က်ျ��/မျ အမှောခြုံချခြုံပ်ံ အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ (GBV) အခြုံမျင့််ဆ်ို���နုှနာ�်အချျုံ � ရှိာမုှောနာခြုံချင့်�်၊ ရုှုပ်မ်ှော�ွ�မှောသု� ခြုံပ်ဿနာ�ပ်ဋုိပ်က်ခ
မျျ��၊ မှောရှိရှိာည်ီ ဆိုင့်�်ရ့ှိမ့ွျမှောတ်မုျနှာင့်် ်သုဘာ�ဝဘေးမှောဘာ�အနှတရှိ�ယ်မ်ျျ��ကု်� ချ�ချ�တ်��ဆိုး�နုှ�င့်စွ််မျ�် မျရှိာခုြုံချင့်�် စ်သုည််ီ 
အမှောခြုံချအမှောနာမျျ��မှောကြက်�င့််် ကု်�ဗစ်-်၁၉ ၏ သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျသုည်ီ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အနှာ��ရှိာ ုလူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်မျျ��
အတွ်က် ် အကြီးက်း�အက်ျယ် ် �ုခုျ�က်န်ာစ်န်ာ�မှောစ်ပ်ါသုည်ီ။ စ်တ်င့််ကူ်�စ်က်မု်ျနုှနာ�်သုည်ီ သုင့်််တ်င့်််ရှု��မျ�သု� ခြုံာစ််
မှောသု�လ်ညီ�် ၂၀၂၀ ချ�နှာစ်၊် ဩဂ�တ်လ်လယ်မ်ျာစ်၍ ခြုံပ်ည်ီတွ်င့်�်ကူ်�စ်က်မု်ျအမှောရှိအတွ်က်သ်ုည်ီ နုှ�င့်င့််�တ်ဝဘေးာမျ�် 
လ�င့််ခြုံမျန်ာစွ်� တု်��လ�သုညီ။် မှောရှိ�ဂါကူ်�စ်က်မု်ျအမျျ��စ်�သုည်ီ ရှိနာက််�နာတွ််င့််ခြုံာစ်င်ြိပ်း� ဒါ�တု်ယ်အမျျ��ဆို���မျာ� 
ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ည်ီနာယ် ်ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။1  

ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိအမှောနာခြုံာင့်် ် က်မျာ�က််ပ်မ်ှောရှိ�ဂါကု်� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��နှာင့်််နုှ�င့်ရ်ှိနာ ် အာက်ာ်က််
မျာနာညီ�်လမျ�်မျျုံ �စ်��နှာင့််် မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်လ်ျက်ရ်ှိာသုုည်ီ။ ကူ်�စ်က်မု်ျနုှနာ�်ခြုံမျင့်််မျ��မှောသု�မှောနာရှိ�မျျ��တွ်င့်် အုမျ်
တွ်င့်�်၌သု�မှောနာ�ု�င့််ရှိနာအ်မုျနာ�်��တ်ခ်ြုံချင့်�် အပ်ါအ၀င့်် နာညီ�်လမျ�်အမျျုံ �မျျုံ � မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ့််ျငြိပ်း�မှောနာ�က် ် ကု်�
ဗစ်-်၁၉ စ်း�ပွ်��မှောရှိ�က်�စ်��မုျ အစ်းအစ်ဥ်� ် (CERP) မှောရှိ�ဆ့ွိုခြုံချင့်�်နှာင့်််အတူ် တ်���ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��ကု်� 
ချျုတ်ဆ်ိုက်လ်�ပ်မ်ှောဆို�င့်နု်ှ�င့်ရ်ှိနာအ်တွ်က် ် အဆိုင့်််ခြုံမျင့်််မှောက်�မ်ျတ်းမျျ��ကု်� ာ့ွ�စ်ညီ�်ခ့်ျသုည်ီ။ သုု��ရှိ�တွ်င့်် ဤ
မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��တွ်င့်် အရှိပ်ဘ်ာက်လူ်မုျအာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��၊ အစု်��ရှိမျဟု�တ်မ်ှောသု�အာ့ွ�မျျ��အ�� ညုိီနုှင့်�်
ပ်ါဝဘေးင့််မှောစ်ခြုံချင့်�်၊ ၎င့်�်တု်��နှာင့်််ချျုတ်ဆ်ိုက်မ်ှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ြုံချင့်�် မျျ�� မျရှိာခ့်ုျပ်ါ။ �ု��အခြုံပ်င့်် �ု�ာ့ွ�စ်ညီ�်မုျပ်��စ်�မျျ��တွ်င့်် 
အမျျုံ �သုမျး�၏ ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံမုျအပု်�င့်�်မျာ� အက်နာ�်အသုတ်ခ်ြုံာင့်််သု� ရှိာငုြိပ်း� အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ�လုပ်ရ်ှိာ��
မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောနာမှောသု� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) နှာင့််် အဓုိပ်ါါယ်ခ်ြုံပ်ည််ီဝဘေးမှောသု� ညုိီနုှင့်�်မှောဆို�င့််ရွှိက် ်ခြုံချင့်�်မျျ�� 
မျရှိာပု်ါ။ ရှိလဒ်ါအမှောနာခြုံာင့််် အစု်��ရှိ၏ တ်���ခြုံပ်နာမ်ှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��သုည်ီ မျျ��မှောသု�အ��ခြုံာင့််် သုး�သုး�သုနာ�်သုနာ�်

1 ဤအစ်းရှိင့််ချ�စ်�ကု်� ရှိမှော�သု��နာမှောစ်ဥ််အတွ်င့််� တ်စ််နုာ�င့််င့်�လ��� ကု်�ဗစ််ရှိမှော�ဂါပု်�� တွ်မ်ှောရှိာမုျာ�စ်�စ်�ပ်မှောါင့််� ၄၁၀၀၈ ချ�ကု်� အတ်ည်ီပ်ခြုံ�ပ်ခြုံး� ာခြုံစ််သုည်ီ။ 
အမှော�က််တု်�ဘာ�လ ၁၀ ရှိက််နာမ်ှောက် အတ်ည်ီပ်ခြုံ�လူနာ� ၂၁၅၈ ဦ� ရှိာခ့်ုျရှိ� ယ်နာမ်ှောအချျုန်ာ�ု တ်စ််နာမ်ှောတ်ည်ီ� ပု်��တွ်မ်ှောလူနာ� တွ်မ်ှောရှိာမုျာ� အမျျ��
ဆို��� ာခြုံစ််သုည်ီ။ OCHA, October 2020: https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-covid-19-situation-report-no-11-23-
october-2020
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ခြုံာစ်မ်ှောနာငြိပ်း�၊ က်ျ��/မျ မှောရှိ�ရှိ�ရုှုမှော��င့််ဘ်ာက်မ်ျာ �ည််ီသွုင့်�်စ်ညီ�်စ်��မုျမျျ�� မျရှိာပု်ါ။ �ု��အခြုံပ်င့်် က်ယ်ဆ်ိုယ််
မှောရှိ� လ�ပ်င့််နာ�်မျျ��ကု်� ဦ�မှောဆို�င့််လ�ပ်မ်ှောနာသူုမျျ��၏ မှောဒါသုနှာင့်််ကု်�က်ည်ီးမှောသု� အခြုံမျင့််မျျ��ကု်��ည််ီသွုင့်�်စ်ဥ်�်�
စ်��၍မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�် �ု�အခြုံမျင့််မျျ��ကု်� လမျ�်ညှွှနာသ်ုာွယ်သ်ုမှောဘာ����၍မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�် 
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ်ြုံချင့််မျရှိာမုှောကြက်�င့်�်လညီ�် မှောတွ်�ရှိပ်ါသုည်ီ။2 

နုှ�င့်င့််�တ်ဝဘေးာမျ�်ရှိာ ု အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��သုည်ီ က်မျာ�က််ပ်မ်ှောရှိ�ဂါ၏ သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျမျျ��
ကု်� အချျုံ �အစ်��မျမျ�တ်စွ်� ချ�စ်��မှောနာရှိသုညီ။် ကု်�ဗစ်က််�လအတွ်င့်�် အုမျခ်ြုံပ်င့််မျ�ွက်ရ်ှိ စ်းမျ�ချျက်မ်ျျ��
နှာင့််် စ်း�ပွ်��မှောရှိ�ဆုို�င့်ရ်ှိ� သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျမျျ��မှောကြက်�င့်် ် အုမျမ်ှော��င့််ာက်မ်ျျ��က်ျ��လွနာမ်ှောသု� အကြက်မျ�်ာက််
မုျ (IPV)၊ က်မှောလ�သူုင့်ယ်မ်ျျ��အ�� အရွှိယ်မ်ျတု်�င့််မျး (သုု��) အတ်င့်�်အဓိမျမ �ုမျ�်ခြုံမိျ��မှောပ်�ခြုံချင့်�်၊ လူက်�န်ာကူ်�
ခြုံချင့်�်၊ လုင့််ပု်�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျနှာင့််် �ုပ်ါ�မှောနှာ�င့်််ယ်ာက်ခ်ြုံချင့်�်တု်��ကု်� အခြုံပ်စ်မ်ှောပ်�အမှောရှိ�ယူ်ခြုံချင့်�် မျချ�
ရှိဘ့ာ က်ျ��လွနာခ်ြုံချင့်�် စ်သုည်ီတု်�� တ်ဟု�နာ�ု်�� ခြုံမျင့်််တ်က်လ်�ပ်ါသုည်ီ။ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�
မျျ��သုည်ီ လုင့််နှာင့််် မျျုံ �ဆိုက်ပွ််��က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�၊ စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�တု်��ပ်ါဝဘေးင့််မှောသု� ကူ်ညီးမှော��က်ပ််�်မုျမျျ��
နှာင့််် အ�ူ�ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့််မုျမျျ��ကု်� လက်လ်ာမျ�်မျး ရှိရှိာရုှိနာ ်ရှု�နာ�်က်နာမ်ှောနာရှိပ်ါသုည်ီ။ �ု��ခြုံပ်င့်် လ��ခြုံချံ�စု်တ်ခ်ျျရှိမှောသု�
အလ�ပ်အ်ကု်�င့်မ်ျျ��ကု်�လညီ�် လက်လ်ာမျ�်မျးမျရှိရှိာနုုှ�င့်ခ်ြုံချင့်�်နှာင့််် ကု်�ဗစ်-်၁၉ နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်မ်ှောသု� ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက််
ချျသုည််ီ အချင့်�်က်ျင့်�်မျျ��တွ်င့််လညီ�် မျဟု�ဗျ�ဟု�မှောခြုံမျ�က် ်ကွ်�ဟုချျက်တ််စ်ခ်ျ� ခြုံာစ်မ်ှောနာပ်ါသုည်ီ။ 

�ု�ခြုံပ်ဿနာ�မျျ��သုည်ီ ရှိခုျ�င့််၊ က်ရှိင့်၊် ချျင့်�်၊ က်ချျင့််နှာင့််် ရှိာမျ�်(မှောခြုံမျ�က်)် ခြုံပ်ည်ီနာယ်မ်ျျ��ရှိာ ု စ်စ်မ်ှောဘာ�မှောရှိာ�င့််
စ်ချနာ�်မျျ��နှာင့််် ယ်�ယ်းစ်ချနာ�်မျျ��ရှိာ ု စ်စ်မ်ှောဘာ�မှောရှိာ�င့််အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��တွ်င့်် ပု်�မုျ� အခြုံာစ််
မျျ��မှောနာပ်ါသုည်ီ။ အစု်��ရှိအမှောနာခြုံာင့်် ်�ု�အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အတွ်က် ်ကူ်ညီးမှော��က်ပ််�်မုျမျရှိာသုုမှောလ�က် ်နာညီ�်ပ်ါ�
မုျမှောကြက်�င့်် ် �ု�သုု��မှောသု� လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်မျျ��ကု်� လက်လ်ာမျ�်မျးမှောရှိ�က်ရ်ှိာနုုှ�င့််ရှိနာအ်တွ်က် ် လူသု��ချျင့်�်
စ်�နာ�မုျဆုို�င့််ရှိ�အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��က် �ပ်မ်ှောလ�င့်�်၍ တု်�က်တွ််နာ�်���ပ်ါသုည်ီ။ အစု်��ရှိနှာင့််် တု်�င့်�်ရှိင့်�်သု��
လက်န်ာက်ကု််�င့် ် အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (EAOs) အကြက်�� တ်စ်နု်ှ�င့်င့််�လ��� ပ်စ်ခ်ျတ်တု််�က်ခု်ျ�က်မု်ျ ရှိပ်စ့််မှောရှိ� 
သုမှောဘာ�တူ်စ်�ချျံပ် ် (NCA) ကု်� ချျံပ်ဆု်ို����မှောသု�လ်ညီ�် အသုစ်ာ့ွ်�စ်ညီ�်���မှောသု� ညုိီနုှင့်�်မှောဆို�င့််ရွှိက််
မှောရှိ� မှောက်�မ်ျတ်းမျာတ်ဆိုင့်် ် က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါကု်� အခွျင့်််အလမျ�်တ်စ်ခ်ျ�အခြုံာစ် ် အသု���ချျ၍ �ု�အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��
နှာင့််် ယ်��ကြက်ညီမု်ျတ်ည်ီမှောဆို�က်ရ်ှိနာအ်တွ်က် ်မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုည်ီမျျ��ကု်� မျမှောတွ်�ရှိဟု� အမှော��က်အ်���မျျ��
အရှိ သုုရှိပ်ါသုည်ီ။ �ု�အခုျ�က်အ်တ်နာ�်သုည်ီ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�တွ်င့် ် စ်တ်�တ်ထအကြီးကု်မ်ျမှောခြုံမျ�က် ် ၂၁ ရှိ�စ်� ပ်င့််လ��
ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�ညီးလ�ချ�ကု်� က်ျင့်�်ပ်ချျုနာန်ှာင့်််လညီ�် တု်�က်ဆု်ို�င့်ခ့််ျသုည်ီ။ လူအမျျ��က်မူျ ၎င့်�်ကု်� ယ်��ကြက်ညီမု်ျ 
တ်ည်ီမှောဆို�က်ရ်ှိနာ ်လက်လှ်တ်ဆ်ို���ရုှု��လု�က်ရ်ှိမှောသု� အခွျင့််အ်လမျ�်အခြုံာစ် ်ရုှုခြုံမျင့််ကြက်သုည်ီ။ 

ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�သုညီ ် ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်က််�လအတွ်င့်�် အတ်နာအ်သုင့််် မှောအ�ချျမျ�်သု�ယ်�မှောသု� အမှော�ွမှော�ွ 
မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််ကု်� ၂၀၂၀၊ နုှ�ဝဘေးင့်ဘ်ာ� ၈ ရှိက်မ်ှောနာ�တွ်င့်် က်ျင့်�်ပ်နုှ�င့််ခ့်ျပ်ါသုည်ီ။ အမျျုံ �သု��ဒါးမုျ�က်မှောရှိစ်း
အာ့ွ�ချျံပ် ် (NLD) အမှောနာခြုံာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်ဝဘေးာမျ�် မှောသု�င့််ငြိပု်ံက်မျ�်ငြိပု်ံ အနုှ�င့်ရ်ှိရှိာခ့်ုျမှောသု�လ်ညီ�် မှောနာ�က်ပု််�င့်�်တွ်င့်် 
ခြုံပ်ည်ီမှော��င့််စ်�ကြက်�်ခုျ�င့််မှောရှိ�နှာင့််် ာွ��ငြိာုံ�မှောရှိ�ပ်ါတ်း (USDP) က် မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််ရှိလဒ်ါမျျ��သုည်ီ “တ်ရှိ��မျ�တ်
မုျမျရှိာ”ုမှောကြက်�င့်�် အခုျ�င့်အ်မျ�မှောခြုံပ်�ဆုို�၍ တ်ရှိ��ဝဘေးင့်် တု်�င့််ကြက်��ချျက် ်တ်င့််သွုင့်�်ခ့်ျပ်ါသုည်ီ။3 သုု��မှောသု�လ်ညီ�် 
ရှိာမျ�်ခြုံပ်ည်ီ ခြုံပ်န်ာလညီ�ူ်မှော��င့််မှောရှိ�မှောက်�င့််စ်း (RCSS) နှာင့်် ် ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ည်ီ လွတ်မ်ှောခြုံမျ�က်မ်ှောရှိ�ပ်ါတ်း (ALP) တု်�� 
အပ်ါအဝဘေးင့်် တု်�င့်�်ရှိင့်�်သု�� လက်န်ာက်ကု််�င့်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (EAOs) သုည်ီ မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ်် ရှိလဒ်ါမျျ��ကု်� 

2 As discussed in ActionAid Myanmar’s recent media monitoring report on COVID-19 and its impact on civic and political 
space, ActionAid Myanmar (2020) Reporting on Myanmar’s COVID-19 First Wave and Its impact and Civic and Political 
Space, ActionAid,  https://myanmar.actionaid.org/sites/myanmar/files/publications/Reporting on Myanmar%27s 
Covid-19 First Wave and its Impact on Civic and Political Space_0.pdf

3 Irrawaddy (2020) ‘In Myanmar, the NLD’s Main Rival Finds it Hard to Accept Electoral Defeat’,
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လက်ခ်ျ�ရှိနာ ် ခြုံပ်ည်ီမှော��င့်စ််�ကြက်�်ခုျ�င့််မှောရှိ�နှာင့််် ာွ��ငြိာုံ�မှောရှိ�ပ်ါတ်း (USDP) ကု်� တု်�က်တွ််နာ�်ခ့်ျကြက်ပ်ါသုည်ီ။ ငြိမုျံ�နာယ််
မှောပ်ါင့်�် ၉ ငြိမုျံ�နာယ်မ်ျာ ၇ ငြိမုျံ�နာယ်တွ််င့်် မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ်် ာျက်သု်ုမျ�်ခ့်ျမုျ မှောကြက်�င့်် ်ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ည်ီနာယ်အ်တွ်င့်�် မ့ျမှောပ်�
နုှ�င့်မ်ှောသု� မ့ျဆိုနှဒရှိာင့်မ်ှောပ်ါင့်�် ၁.၆ သုနာ�်၊ ချနာ�်မျာနာ�်မှောခြုံချ ၇၅% သုည်ီ မ့ျမှောပ်�ခွျင့်် ် မျရှိခ့်ျမှောပ်။4 ရှိခုျ�င့်််တ်ပ်မ်ှောတ်� ်
(AA) က်မူျ ၂၀၂၀၊ ဒါးဇင့်ဘ်ာ�လက်�နာမ်ျတု်�င့််မျး မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််ခြုံပ်န်ာလည်ီက်ျင့်�်ပ်မှောပ်�ရှိနာ ် နုှ�ဝဘေးင့််ဘာ�လ၊ ၁၂ 
ရှိက်မ်ှောနာ�တွ်င့်် သုမှောဘာ������တ်ခ်ြုံပ်နာခ်ျျက်တ််စ်ခ်ျ� ��တ်ခ်ြုံပ်န်ာခ့်ျသုည်ီ။5 �ု��အခြုံပ်င့်် မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််အလွန်ာ
က်�လတွ်င့်် တ်စ်နု်ှ�င့်င့််�လ��� အပ်စ်အ်ချတ် ် ရှိပ်စ့််မှောရှိ�သုမှောဘာ�တူ်စ်�ချျံပ် ် (NCA)တွ်င့်် လက်မ်ျာတ်မ်ှောရှိ��ု��
���ခြုံချင့်�်မျရှိာမုှောသု� တု်�င့်�်ရှိင့်�်သု�� လက်န်ာက်ကု််�င့်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (EAOs) ခြုံာစ်သ်ုည််ီ ရှိခုျ�င့်််တ်ပ်မ်ှောတ်� ်
(AA)၊ တ်မှောအ�င့်�်အမျျုံ �သု�� လွတ်မ်ှောခြုံမျ�က်မ်ှောရှိ�တ်ပ်မ်ျမှောတ်� ် (TNLA) နှာင့်် ် ခြုံမျန်ာမျ�အမျျုံ �သု�� ဒါးမုျ�က်ရှိက််
တ်စ်မ်ျဟု�မုျတ်တ််ပ်မ်ျမှောတ်� ်(MNDAA) တု်�� က် ရှိခုျ�င့်််တ်ပ်မ်ှောတ်� ်(AA) ကု်� အကြက်မျ�်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်စ်�ရှိင့်�်
မျာ ပ်ယ်ာ်ျက်မ်ှောပ်�ရှိနာန်ှာင့််် ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�မှောဆွို�မှောနွှ�ပ့ွ် ခြုံပ်ံလ�ပ်ရ်ှိနာအ်တွ်က်လ်ညီ�် မှောတ်�င့်�်ဆုို����ပ်ါသုည်ီ။6 

မျျ��မှောသု�အ��ခြုံာင့််် ကု်�ဗစ်-်၁၉ နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�၏ တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်ပ််��မျျ��သုည်ီ တ်ညီဆ့်ို
ဥ်ပ်မှောဒါကု်� ညီးတူ်ညီးမျ� က်ျင့်််သု���မုျမျရှိာခုြုံချင့်�်၊ လွတ်လ်ပ်စွ််�မှောခြုံပ်�ဆုို�ခွျင့််န်ှာင့််် နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�သုမှောဘာ����က့ွ်လ့ွမုျမျျ��
အမှောပ်� က်နာ�်သုတ်ခ်ျျက်မ်ျျ��နှာင့််် တု်�င့်�်ရှိင့်�်သု�� လက်န်ာက်ကု််�င့််အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (EAOs) နှာင့်် ်အမျျုံ �သုမျး�
အခွျင့်််အမှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောနာမှောသု� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) အပ်ါအဝဘေးင့်် အရှိပ်ဘ်ာက််
အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (CSOs) အ�� ဟုနာခ်ြုံပ်သုမှောဘာ� အမှောပ်�ယ်�မျ�သု� ညုိီနုှင့်�်မှောဆို�င့််ရွှိက်ပ််ါသုည်ီ။7  �ု��အခြုံပ်င့်် 
ကု်�ဗစ်-်၁၉က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါသုည်ီ က်ျ��/မျ မျညီးမျ�မုျနှာင့််တ််ကွ် နုှ�င့်င့််�အတွ်င့်�် လူမုျသုဟုဇ�တ်ခြုံာစ်မု်ျ ခြုံပ်ဿနာ�
မျျ��ကု်� ပု်�မုျ� ဆုို�ရွှိ�� မှောစ်ပ်ါသုည်ီ။

4 Soe (2020) ‘Arakan Army seeks December polls in Rakhine’ Myanmar Times, https://www.mmtimes.com/
news/arakan-army-seeks-december-polls-rakhine.html

5 Ibid.
6 Wunna (2020) ‘Ethnic armed groups urge USDP to accept elections result’, https://www.mmtimes.com/

news/ethnic-armed-groups-urge-usdp-accept-elections-result.html
7 ActionAid Myanmar (2020) ‘Reporting on Myanmar’s COVID-19 First Wave and Its impact and Civic and 

Political Space’, ActionAid, https://myanmar.actionaid.org/sites/myanmar/files/publications/Reporting%20
on%20Myanmar%27s%20Covid-19%20First%20Wave%20and%20its%20Impact%20on%20Civic%20and%20
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၂။ အကြက်�ခြုံပ်ံချျက်မ်ျျ��
အကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၁ - အမျိုးျ းု �သမျိုးး�မျိုးျး�၏ ဦး�ဆော�းင််မုျိုး (အ�း�င််�၁)။  ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�
အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်သုည်ီ ခြုံပ်ညီမ်ှော��င့်စ််�အဆိုင့်််နှာင့််် မှောဒါသုနှတရှိအဆိုင့််် နှာစ်ဆ်ိုင့်််လ���တွ်င့်် ကု်�ဗစ်-်၁၉နှာင့်််
ပ်တ်သ်ုက်၍် အမှောရှိ�မှောပ်� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ျျက်မ်ျျ��၊ ခြုံပ်န်ာလည်ီက်�သုမှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�မ်ျျ��ကု်� 
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ရ်ှိ�တွ်င့် ်အမျျုံ �သုမျး� အခွျင့််အ်မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��သူုမျျ��နှာင့်် ်မျတူ်က့ွ်ခြုံပ်��မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�
အ�ပ်စ််�တု်��၏ ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက်ခ်ျျခွျင့််၊် ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံပ်ါဝဘေးင့််ခွျင့်််တု်��ကု်� တု်��ခြုံမိျင့်််လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််မှောပ်�သုင့််ပ််ါသုည်ီ။ 
ကု်�ဗစ်က််�လ အတွ်င့်�်နှာင့််် ကု်�ဗစ်လွ်နာက််�လအတွ်င့်�် မှောရှိရှိာည်ီတ်ည်ီတ်�်ခုျ�င့်င်ြိမ့ျမှောသု�၊ က်ျ��/မျ တ်နာ�်တူ်
ညီး�မျ�မုျရှိာမုှောသု�၊ မှောအ�ချျမျ�်သု�ယ်�မှောသု� လူ�မှောဘာ�င့််အာ့ွ�အစ်ညီ�်တ်စ်ရ်ှိပ် ် ခြုံာစ်လ်�မှောအ�င့််ပ်�်ပု်��နုှ�င့်ရ်ှိနာ ်
ဤရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�မုျမျျ��ကု်� လက်ရ်ှိာငုြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�မ်ျျ��နှာင့််် နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�ညုိီံနုှင့်�်မုျမျျ��တွ်င့်် 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ ဦ�မှောဆို�င့််မုျအချနာ�်က်ဏ္ဍကု်� ခြုံမိျင့်််တ်င့််မှောပ်�ခြုံချင့်�်နှာင့်််တ်ကွ် တ့ွ်၍ မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့််် 
ပ်ါသုည်ီ။

အကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၂ - အမျိုးျ းု �သမျိုးး�မျိုးျး�၏ဦး�ဆော�းင််မုျိုး (အ�း�င််� ၂)။  ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�
အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်သုည်ီ ခြုံပ်ညီတွ််င့်�်မျာ မျတူ်က့ွ်ခြုံပ်��မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�အ�ပ်စ််�နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ� 
လုပ်ရ်ှိာ��မုျအာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) ကု်� အခွျင့်််အ�ဏာ�နှာင့််် အရှိင့်�်အခြုံမျစ်မ်ျျ��ကု်� အဓုိပ်ါါယ်ခ်ြုံပ်ည််ီဝဘေးစွ်� 
လ့ှမှောခြုံပ်�င့်�်မှောပ်�ခြုံချင့်�်ခြုံာင့််် မှောဒါသုတွ်င့်�် ပူ်�မှောပ်ါင့်�်မှောဆို�င့််ရွှိက်နု်ှ�င့်မု်ျ နာညီ�်လမျ�်မျျ��ကု်� ခြုံပ်န်ာလည်ီ ခြုံပ်ံခြုံပ်င့််မှောာ�်
မှောဆို�င့်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။ �ု�သုု�� အမှောက်�င့််အ�ည်ီမှောာ�ရ်ှိ�တွ်င့််လညီ�် မျတူ်က့ွ်ခြုံပ်��မှောသု�အမျျုံ �သုမျး�မျျ��
နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ�� ၏ လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� ဦ�စ်��မှောပ်�ရှိန်ာဟူုသုည််ီ တု်က်ျမှောသုချျ�မှောသု� က်တု်က်ဝဘေးတ််
ခြုံပ်ံမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျနှာင့်််အတူ် သုး�သုနာ�်လျ����မှောသု� ရှိ�ပ်��မှောငွ့်���ရှိာမုှောပ်�ခြုံချင့်�်၊ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အခွျင့်််အမှောရှိ�
မျျ��ကု်� တ်စ်စ််�တ်စ်စ််ညီ�်တ်ညီ�် စ်ညီ�်ရှု���မှောဆို�င့််ရွှိက်နု်ှ�င့်မ်ှောစ်ရှိန်ာအတွ်က် ် အချင့်�်အက်ျင့်�်ကု်� ာွင့်််မှောပ်�ခြုံချင့်�်
အ��ခြုံာင့််် �ု�လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� ခြုံာညီ််ဆိုညီ�်နုှ�င့်မ်ှောအ�င့်် မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။

အကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၃ - အမျိုးျ းု �သမျိုးး�မျိုးျး�အဆော�် အကြ�မ်ျိုး�ဖ�်မုျိုး။ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်� အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်
အမှောနာခြုံာင့််် (အုမျမ်ှော��င့််ာက်န်ှာင့််် အုမျမ်ှော��င့််ာက်မ်ျဟု�တ်သူ်ုမျာ က်ျ��လွနာမ်ှောသု� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ၊ မုျဘာ၏ 
အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ၊ လူက်�နာကူ််�မုျ၊ က်မှောလ�င့်ယ်မ်ျျ��ကု်� အရွှိယ်မ်ျတု်�င့််မျး (သုု��) အတ်င့်�်အဓိမျမ �ုမျ�်ခြုံမိျ��
မှောပ်�မုျတု်�� ပ်ါဝဘေးင့််မှောသု�) ကု်�ဗစ်-်၁၉ မှောကြက်�င့်် ် ပု်�မုျ� ဆုို��ရွှိ��မှောစ်သုည််ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက််
မုျအနှတရှိ�ယ်ကု််� က်�ကွ်ယ်ရ်ှိနာန်ှာင့််် အမှောရှိ�မှောပ်� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိနာ ် အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ဦ�မှောဆို�င့််
ပ်ါဝဘေးင့််သုည််ီ ဘာက်မ်ှောပ်ါင့်�်စ်��လှမျ�်ခြုံချံ�ပ်ါဝဘေးင့်မ်ှောသု� ရှိပ်ရွ်ှိ�အမှောခြုံချခြုံပ်ံ အစ်းအစ်ဥ်� ် ချျဥ်�်�က်ပ်န်ာညီ�်မျျ��တွ်င့်် 
ဦ�စ်��မှောပ်�၍ ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�သုင့်််သုည်ီ။ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�တွ်င့် ် အခြုံမျစ်တွ််ယ်မ်ှောနာမှောသု� ဆုိုတ်ဆု်ိုတ်မ်ှောနာခြုံချင့်�်နှာင့််် 
ခြုံပ်စ်ဒ်ါဏာမ်ျျ��မျာက်င့်�်လွတ်ခွ်ျင့််် ယ်ဥ်�မ်ှောက်ျ�မုျ ကု်� တွ်နာ�်လာနာနု်ှ�င့်ရ်ှိနာ ်အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ
အတွ်က် ်ဥ်ပ်မှောဒါမှောရှိ�ရှိ�နှာင့်် ်တ်ရှိ��စ်းရှိင့််မှောရှိ�စ်နာစ်တွ််င့်် အ��သွုနာခွ်ျနာစု််�က် ်ခြုံမိျံပ်န်ှာ�မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။
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အကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၄ - စိးတ််�ျန််း�မျိုးးဆော��နှငှ်် ်လူမူျိုးစုိးတ််�ညား�း�င််�အ� ဆော�း�်�်ံမျိုး ု(MHPSS)။ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိ
နှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်� အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်အမှောနာခြုံာင့််် ကု်�ဗစ်-်၁၉ နှာင့််ပ််တ်သ်ုက်၍် ခြုံပ်ည််ီစ်��မှောက်�င့်�်မွျနာမ်ှောသု� ခြုံပ်ည်ီ
သူု�က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မု်ျ၏ တ်စ်စု််တ်တ််စ်မ်ှောဒါသု ခြုံာစ်သ်ုည််ီ စု်တ်ဒ်ါဏာရ်ှိ� အ�ူ�က်�သုမှောရှိ�
ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့််မုျပ်ါဝဘေးင့််မှောသု� စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�နှာင့်် ်လူမုျစု်တ်ပ််ညီ�ပု်�င့်�်အရှိ မှော��က်ပ််�်မုျ (MHPSS) ကု်� မှောပ်�
နုှ�င့်ရ်ှိနာ ် ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ� မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။ �ု�သုု��မှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိ�တွ်င့်လ်ညီ�် မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီ
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊  ကု်�ယ်ဝ်ဘေးနာမ်ှောဆို�င့်န်ှာင့််် နုှ��တု်�က်မု်ျချင့််မျျ��၊ အုမျမ်ှော��င့််မျက်ျမှောသု�မုျနာ�်မျပ်ျုံ မျျ��၊  ကွ်�ရှိာင့်�်
���မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ လူနာညီ�်စ်�အ�ပ်စ််�တွ်င့်�်မျာ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ အမျျုံ �သုမျး�အုမျမ်ှော��င့််ဦ�စ်း�
ရှိာမုှောသု� အုမျမ်ှော��င့်စ််�မျျ��၊ တ်စ်ခ်ျ�လပ်အ်မျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ အသုက်အ်ရွှိယ်က်ြီးက်း�ရှိင့်််မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��
နှာင့််် နာဂု�က်တ်ညီ�်က် စု်တ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့််် ရှု�ပ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� အ��နာညီ�်ချျက်ရ်ှိာသူုုမျျ�� အပ်ါအဝဘေးင့်် ပ်ဋုိပ်က်ခ
ခြုံာစ်ရ်ှိ� နာယ်မ်ှောခြုံမျမှောဒါသုနှာင့်် ် တ်ည်ီငြိငု့်မျမ်ှောအ�ချျမျ�်မှောသု� နာယ်မ်ှောခြုံမျမှောဒါသု နှာစ်မ်ျျုံ �စ်လ���မျာ �ုခုျ�က်လွ်ယ်မ်ှောသု� 
အမျျုံ �သုမျး�နှာင့်််မုျနာ�်က်မှောလ�အ�ပ်စ််�မျျ��အတွ်က် ်အ�ူ�အမှောလ�မှောပ်�စ်ဥ်�်�စ်�� မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။

အကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၅ - အမျိုးျ းု �သမျိုးး�မျိုးျး�၏ အသ�်ဆောမျိုးး�ဝမ်ျိုး�ဆော�ျးင််�နှငှ်် ်စိး��းး�ဆော���း�င််�း ��း�င််ချးင််မ်ျိုးျး�။ ကု်�ဗစ်-်
၁၉ ၏ က်ျ��/မျ သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျသုညီ ်ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်ကု်� ကု်�ဗစ်-်၁၉ 
တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောရှိ�နှာင့််် ခြုံပ်နာလ်ညီ�ူ်မှော��င့််မှောရှိ� ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျမျျ��တွ်င့်် လူမုျက်�ကွ်ယ်မ်ှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�မ်ျျ��နှာင့််် 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� အခွျင့််အ်လမျ�်မျျ��တွ်င့်် ဦ�စ်��မှောပ်� ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�ရှိနာ ်
မျး�မှောမျ�င့်�်�ု��ခြုံပ်မှောနာပ်ါသုည်ီ။

အကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၆ - �ဋိး��ခနှငှ်် ် ဆောန်း��်စိးန်််းချးး�း�်ဆောပြု���မုျိုး။ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�
အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်သုည်ီ ခြုံမျနာမ်ျ�နုှ�င့်င့််�ရှိာ ု ပ်ဋုိပ်က်ခဒါဏာခ်ျ�စ်��မှောနာရှိမှောသု� ခြုံပ်ည်ီနာယ်မ်ျျ��ရှိာ ု အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် 
မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၏ အမှောတွ်�အကြက်ံ�မျျ��နှာင့််် လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� အသုုအမျာတ်ခ်ြုံပ်ံရှိမျည်ီခြုံာစ်င်ြိပ်း� ၎င့်�်တု်��ကု်� 
ကူ်ညီးမှော��က်ပ််�်ရှိနာ ် လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��နှာင့််် အ�ကု်�က်ခ်ြုံာစ်မ်ှောအ�င့််လ�ပ်�်��မှောသု�၊ အမှောခြုံချအမှောနာအရှိ လု�အပ််
သုလု� ညုိီယူ်မှောဆို�င့််ရွှိက်�်��မှောသု� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ�� လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််မှောပ်�သုင့််ပ််ါသုည်ီ။ ဤ
ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျမျျ��တွ်င့်် အပ်စ်အ်ချတ်ရ်ှိပ်စ့််မှောရှိ�အတွ်က် ် တု်�က်တွ််နာ�်အမှောရှိ�ဆုို�ခြုံချင့်�်၊ ဘာဏ္ဍ�မှောငွ့်မှော��က်ပ််�်
ခြုံချင့်�်၊ အရှိပ်ဘ်ာက် ်အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး� အခွျင့််အ်မှောရှိ�နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် လုပ်ရ်ှိာ��မှောနာမှောသု�အာ့ွ�
အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) နှာင့််အ်တူ် အမှောရှိ�ကြီးက်း�မှောသု� လ�ပ်င့််နာ�်မျျ��ကု်� ဆိုက်လ်က် ်မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။
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၃။ အကြက်�ခြုံပ်ံချျက်မ်ျျ��နှာင့််် 
အမှော��က်အ်���မျျ��
၃.၁။ အကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၁ - အမျိုးျ းု �သမျိုးး�မျိုးျး�၏ ဦး�ဆော�းင််မုျိုး (အ�း�င််�၁)။ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�
အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်သုည်ီ ခြုံပ်ညီမ်ှော��င့်စ််�အဆိုင့်််နှာင့််် မှောဒါသုနှတရှိအဆိုင့််် နှာစ်ဆ်ိုင့်််လ���တွ်င့်် ကု်�ဗစ်-်၁၉နှာင့်််
ပ်တ်သ်ုက်၍် အမှောရှိ�မှောပ်� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ျျက်မ်ျျ��၊ ခြုံပ်န်ာလည်ီက်�သုမှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�မ်ျျ��ကု်� 
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ရ်ှိ�တွ်င့် ်အမျျုံ �သုမျး� အခွျင့််အ်မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��သူုမျျ��နှာင့်် ်မျတူ်က့ွ်ခြုံပ်��မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�
အ�ပ်စ််�တု်��၏ ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက်ခ်ျျခွျင့််၊် ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံပ်ါဝဘေးင့််ခွျင့်််တု်��ကု်� တု်��ခြုံမိျင့်််လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််မှောပ်�သုင့််ပ််ါသုည်ီ။ 
ကု်�ဗစ်က််�လ အတွ်င့်�်နှာင့််် ကု်�ဗစ်လွ်နာက််�လအတွ်င့်�် မှောရှိရှိာည်ီတ်ည်ီတ်�်ခုျ�င့်င်ြိမ့ျမှောသု�၊ က်ျ��/မျ တ်နာ�်တူ်
ညီး�မျ�မုျရှိာမုှောသု�၊ မှောအ�ချျမျ�်သု�ယ်�မှောသု� လူ�မှောဘာ�င့််အာ့ွ�အစ်ညီ�်တ်စ်ရ်ှိပ် ် ခြုံာစ်လ်�မှောအ�င့််ပ်�်ပု်��နုှ�င့်ရ်ှိနာ ်
ဤရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�မုျမျျ��ကု်� လက်ရ်ှိာငုြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�မ်ျျ��နှာင့််် နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�ညုိီံနုှင့်�်မုျမျျ��တွ်င့်် 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ ဦ�မှောဆို�င့််မုျအချနာ�်က်ဏ္ဍကု်� ခြုံမိျင့်််တ်င့််မှောပ်�ခြုံချင့်�်နှာင့်််တ်ကွ် တ့ွ်၍ မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့််် 
ပ်ါသုည်ီ။

အ�ူ�သုခြုံာင့််် အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်သုည်ီ မှောအ�က်ပ််ါတု်��ကု်� လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််သုင့်််ပ်ါသုည်ီ။

•• နုှ�င့်င့််�အဆိုင့််် ကု်�ဗစ်-်၁၉ စ်း�ပွ်��မှောရှိ�က်�စ်��မုျ အစ်းအစ်ဥ်� ်(CERP) တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ ကု်�ယ်စ််��
ခြုံပ်ံပ်ါဝဘေးင့််မုျကု်� ခြုံမိျင့်််တ်င့်မ်ှောပ်�ခြုံချင့်�်၊ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��နှာင့််် ဦ�စ်��မှောပ်�မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��
ကု်�ပ်ါ ခြုံမိျင့်််တ်င့်မ်ှောပ်�ခြုံချင့်�်နှာင့််် �ု�သုု�� အမှောက်�င့််အ�ည်ီမှောာ�မ်ှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိနာ ်အစု်��ရှိအမှောနာခြုံာင့်် ်အမှောခြုံချချ�
လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� ခြုံာညီ််ဆိုညီ�်မှောဆို�င့််ရွှိက် ် မှောပ်�သုင့််သ်ုည်ီ။ �ု�အလ�ပ်ကု််� ကြီးက်း�ကြက်ပ်လ်�ပ်မ်ှောဆို�င့်ရ်ှိနာ ်
တ်�ဝဘေးန်ာရှိာမုှောသု� ာ့ွ�စ်ညီ�်���ငြိပ်း�ခြုံာစ်သ်ုည််ီ (အမျျ��အ��ခြုံာင့််် အမျျုံ �သု��ကြီးက်း�စု်��မှောသု�) အ�ပ်ခ်ျျံပ်မ်ှောရှိ�အာ့ွ�
မျျ��အ�� က်ျ��/မျမှောရှိ�ရှိ�၊ အ��လ���ပ်ါဝဘေးင့််မုျနှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် စွ်မျ�်ရှိည်ီာွ��ငြိာုံ�မှောရှိ� သုင့််တ်နာ�်မှောပ်�ခြုံချင့်�်နှာင့်််
အတူ်တ့ွ်၍ မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုညီ။်

•• ကု်�ဗစ်-်၁၉ စ်း�ပွ်��မှောရှိ�က်�စ်��မုျ အစ်းအစ်ဥ်� ် (CERP) မှောက်�မ်ျတ်း (မှောက်ျ�ရွှိ�အဆိုင့်် ် အပ်ါအဝဘေးင့််) 
အတွ်င့်�် အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံမုျကု်� တု်��ခြုံမိျင့်််မှောပ်�ခြုံချင့်�်နှာင့််် လ�ပ်ပု််�င့််ခွျင့်််မှောပ်�ခြုံချင့်�်ကု်� အ��မှောပ်�
မှော��က်ခ်ျ�ရှိနာ ်အမျျုံ �သုမျး� အခွျင့််အ်မှောရှိ�နှာင့််် ပ်တ်သ်ုက်၍် လုပ်ရ်ှိာ��မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောနာမှောသု� အာ့ွ�အစ်ညီ�် 
(WROs) အပ်ါအဝဘေးင့်် အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��နှာင့်််အတူ် လက်ရ်ှိာလု�ပ်မ်ှောဆို�င့််မှောနာမှောသု� လ�ပ်င့််နာ�်
မျျ��တွ်င့်် ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�သုင့်််သုည်ီ။

•• ကု်�ဗစ်-်၁၉ စ်း�ပွ်��မှောရှိ�က်�စ်��မုျ အစ်းအစ်ဥ်� ် (CERP) တွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််မှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိ�၌ ချရှိး�စ်ရုှိတ်၊် ာ�နာ�်
မှောဘာလ်ချ နှာင့်််/သုု��မျဟု�တ် ်နာညီ�်ပ်ညီ�အတွ်က် ်က်�နာက််ျစ်ရုှိတ်မ်ျျ��၊ မှောနာ�က်�်ပ် ်က်မှောလ�မှောစ်�င့််မ်ှောရှိာ�က််
မုျနှာင့််် အချမှောကြက်�မှောငွ့်ရှိမှောသု� အလ�ပ်အ်ကု်�င့် ် အခွျင့်််အလမျ�်မျာ အချျုန်ာယူ်ရှိခြုံချင့်�်၏ သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျမျျ��
ကု်� က်�မုျမှောစ်ရှိန်ာအတွ်က် ်အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး� အခွျင့််အ်မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ�လုပ်ရ်ှိာ��မှောနာမှောသု�အာ့ွ�
အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) ကု်� မှော��က်ပ််�်မုျမျျ��မှောပ်�ငြိပ်း�၊ မှောချါင့်�်မှောဆို�င့််မုျ သုင့််တ်နာ�်မျျ�� ခြုံပ်ံလ�ပ်မ်ှောပ်�သုင့်််
သုညီ။်
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•• နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�မှောဆွို�မှောနွှ�ပ့ွ်မျျ��နှာင့််် ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ� ညုိီနုှင့်�်မှောဆွို�မှောနွှ�ပ့ွ်မျျ��တွ်င့်် ကု်�တ်�အခြုံာစ် ် အမျျုံ �သုမျး� 
၃၀% ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံ ပ်ါဝဘေးင့်နု်ှ�င့်မ်ှောစ်ရှိန်ာ အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��၏ တု်�က်တွ််နာ�်အမှောရှိ�ဆုို�မုျကု်� ပ်�်ပု်��
မှောပ်�သုင့််သ်ုည်ီ။ �ု��အခြုံပ်င့်် အမျျုံ �သုမျး� ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�ညီးလ�ချ�တ်စ်ခ်ျ�တွ်င့်် ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�ခြုံချင့်�်အ��ခြုံာင့််် 
၂၀၂၁ ချ�နှာစ်တွ််င့်် က်ျင့်�်ပ်မျညီ်် ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�ညီးလ�ချ�တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ�
လုပ်ရ်ှိာ��သူုမျျ�� ပ်ါဝဘေးင့်ခွ်ျင့်််ရှိမှောစ်ရှိန်ာ အခွျင့်််အလမျ�်မျျ��ကု်� အ��မှောက်�င့်�်လ� မှောအ�င့်် မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောပ်�
သုင့်််သုညီ။်

•• ပ်ါလးမျန်ာမှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််မျျ��၊ အနာ�ဂတ်က်ြက်��ခြုံာတ်မ်ှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််မျျ��နှာင့််် ခြုံပ်ည်ီမှော��င့်စ််� 
မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််မျျ��တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး� ကု်�ယ်စ််��လာယ်မ်ှောလ�င့်�်မျျ��အတွ်က် ် ၃၀% ကု်�တ်� ရှိရှိာု
ရှိနာ ် လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်မ်ှောနာမုျမျျ��ကု်� ပ်�်ပု်��မှောပ်�သုင့််သ်ုည်ီ။ နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�ပ်ါတ်း မျျ��သုည်ီ ၎င့်�်တု်��၏ ဗဟုု�
အလ�ပ်အ်မုျမှောဆို�င့််မှောက်�မ်ျတ်းမျျ�� (CECs)၊ ဗဟုု�မှောက်�မ်ျတ်းမျျ�� (CCs) နှာင့်် ်ငြိမုျံ�နာယ် ်အလ�ပ်အ်မုျမှောဆို�င့််
မှောက်�မ်ျတ်းမျျ�� (TECs) တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံမုျကု်� တု်��ခြုံမိျင့်််နုှ�င့်မ်ှောရှိ�အတွ်က် ်ရှိညီမ်ျာနာ�်ချျက် ်
မျျ�� ချျမျာတ်သ်ုင့်််သုည်ီ။

ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�၏ အမျျ��ခြုံပ်ည်ီသူုဆုို�င့််ရှိ�က်ဏ္ဍမျျ��တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံမုျမျာ� 
အ�ု�က်အ်မှောလျ�က် ် အ��မှောက်�င့်�် မှောသု�လ်ညီ�် (သုတု်ခြုံပ်ံရှိမျည်ီမျာ� ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�ရှိာ ု အစု်��ရှိ၀နာ�်မျ�်
အ��လ���၏ ၆၃% သုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ခြုံာစ်သ်ုည်ီ8) အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� သုည်ီ အစု်��ရှိအတွ်င့်�်ရှိာ ု�ုပ်တ််နာ�်
မှောချါင့်�်မှောဆို�င့််ပု်�င့်�်မျျ��သုု�� ကူ်�မှောခြုံပ်�င့်�်နုှ�င့်ခ်ြုံချင့်�် မျရှိာမုှောသု�မှောပ်။ မျကြက်�မှောသု�မျးက် အမှော��က်အ်���
မျျ��အရှိ ၀နာက်ြီးက်း�ဌာ�နာ ၃ ချ�မျာလ့ွ၍ က်ျနာဝ်ဘေးနာက်ြီးက်း�ဌာ�နာမျျ��တွ်င့်် ညှွှနာက်ြက်��မှောရှိ�မျာ��ချျံပ်ရ်ှိ��ူ�အတွ်က် ်
အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ၃၀% မှောအ�က်သ်ု� ရှိာငုြိပ်း�9 အမျျုံ �သု��လှတ်မ်ှောတ်�တွ််င့် ် မှောနာရှိ� ၁၀.၅% သု� ပု်�င့််ဆုို�င့််
���ပ်ါသုည်ီ။10 လ�မျည််ီ ၂၀၂၀ မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််အတွ်က် ်ကု်�ယ်စ််��လာယ်မ်ှောလ�င့်�်မျျ��တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��ပ်ါ၀င့််မုျမျာ� နာညီ�်ပ်ါ�မှောနာမှောသု�ပ်ါသုည်ီ။ ချနာ�်မျာနာ�်မှောခြုံချအ��ခြုံာင့််် ကု်�ယ်စ််��လာယ်မ်ှောလ�င့်�် ၇၀၀၀ အနာက် ်
၁၅.၆% သု� အမျျုံ �သုမျး�ကု်�ယ်စ််��လာယ်မ်ျျ�� ခြုံာစ်ပ််ါသုည်ီ။11 �ု�က့််သုု��မှောသု� ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံမုျ က်င့်�်မ့်ျခြုံချင့်�်
သုည်ီ မှောဒါသုနှတရှိအဆိုင့်််တွ်င့် ်ပု်�အခြုံာစ်မ်ျျ��ပ်ါသုည်ီ။ ဥ်ပ်မျ�အ��ခြုံာင့််် မှောက်ျ�ရွှိ�အဆိုင့်််တွ်င့်် ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက်ခ်ျျ
ရှိ�၌ အမှောရှိ�ပ်ါမှောသု� အချနာ�်က်ဏ္ဍအခြုံာစ် ်သုတ်မ်ျာတ်�်��သုည််ီ မှောက်ျ�ရွှိ�အ�ပ်စ််�အ�ပ်ခ်ျျံပ်မ်ှောရှိ�အာ့ွ�အတွ်င့်�်
တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး� ၀.၂၅% သု� ရှိာပု်ါသုည်ီ။12 ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�၏ ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�တွ််င့်် အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��၏ လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��နှာင့််် ဦ�စ်��မှောပ်�ချ�ရှိမုျမျျ�� ပ်ါဝဘေးင့််မုျ လွနာစွ််� နာညီ�်ပ်ါ�မှောနာပ်ါသုည်ီ။ ၂၀၁၆ ချ�နှာစ်၊် 
ဇနာန်ာဝဘေးါရှိးလတွ်င့်် ခြုံပ်ညီမ်ှော��င့်စ််� ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�မှောဆွို�မှောနွှ�မုျ ပူ်�တ့ွ်မှောက်�မ်ျတ်း (UPDJC) ၏ အ�ပ်ခ်ျျံပ်မ်ှောရှိ�ပု်�င့်�်
တွ်င့်် အာ့ွ�၀င့်် ၄၈ ဦ� ရှိာသုုညီ််အနာက် ်အမျျုံ �သုမျး� ၄% သု� ပ်ါဝဘေးင့််၍ စ်တ်�တ်ထအကြီးကု်မ်ျမှောခြုံမျ�က် ်ခြုံပ်ည်ီမှော��င့်စ််� 
ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�ညီးလ�ချ� (UPC) ခြုံာစ်သ်ုည််ီ ၂၁ ရှိ�စ်�ပ်င့််လ��ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�ညီးလ�ချ�တွ်င့်် ပ်ါ၀င့််သူု ၇% သု� 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။13 အ�ူ�သုခြုံာင့််် ၂၀၁၆ချ�နှာစ်၊် ဩဂ�တ်လ်တွ်င့်် ၁၃%၊ ၂၀၁၇ ချ�နှာစ်၊် မှောမျလ
တွ်င့်် ၁၇% နှာင့််် ၂၀၁၈ ချ�နှာစ်၊် ဇူလု�င့်လ်တွ်င့်် ၂၂% စ်သုည်ီခြုံာင့််် ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံမုျအပု်�င့်�်တွ်င့်် အနာညီ�်င့်ယ််

8 UNDP Myanmar (2020) ‘On International Women’s Day, more women still needed at top decision maker 
level in Myanmar’, https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/presscenter/articles/2020/
international-womens-day.html

9 Ibid.
10 Minoletti, P. (2017) ‘Gender Inequalities in a Decentralized Myanmar’, https://www.idrc.ca/sites/default/files/

sp/Documents EN/background-paper-minoletti-june-2017.pdf
11 EMReF (2020) ‘Gender and Political Participation in Myanmar’, https://www.emref.org/sites/emref.org/files/

publication-docs/gender_and_political_in_myanmarenglish_online.pdf
12 Minoletti, P. (2017) ‘Gender Inequalities in a Decentralized Myanmar’, p.4, https://www.idrc.ca/sites/default/

files/sp/Documents%EN/background-paper-minoletti-june-2017.pdf, accessed 20 May 2020
13 EMReF (2020) ‘Gender and Political Participation in Myanmar’, https://www.emref.org/sites/emref.org/files/

publication-docs/gender_and_political_in_myanmarenglish_online.pdf
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တု်��တ်က်လ်�ခ့်ျမှောသု�လ်ညီ�် ခြုံချံ�င့်��သု���သုပ်ရ်ှိလ�င့်် အဘာက်ဘ်ာက်တွ််င့်် နုာမျ််က်ျမှောနာဆ့ို ခြုံာစ်ပ််ါသုည်ီ။ �ု��အခြုံပ်င့်် 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��သုည်ီ ပ်စ်ခ်ျတ်တု််�က်ခု်ျ�က်မု်ျ ရှိပ်စ့််မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� ပူ်�တ့ွ်မှောစ်�င့််က်ြက်ညီ််မုျမှောက်�မ်ျတ်း (JCM) တွ်င့်် 
၉% သု� ပ်ါဝဘေးင့််သုည်ီ။14

တ်စ်က််မျာ�လ���အဆိုင့်််တွ်င့် ် အမှောလ�မှောပ်�တ်င့််ခြုံပ်���သုည််ီအတု်�င့်�် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��သုည်ီ “လ�ပ်ပု််�င့််ခွျင့်််
အ�ဏာ�အတွ်က် ် အတ်��အဆိုး� နှာစ်ဆ်ိုင့်််” ကု်� ရှိင့််ဆုို�င့််ကြက်ံ�မှောတွ်�မှောနာရှိပ်ါသုည်ီ။ က်နာဦ�၌ ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက််
ချျရှိသုည််ီ ရှိ��ူ�မှောနာရှိ�နှာင့််် လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�မ်ျျ��တွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််ခွျင့်််ရှိရှိနာ ် ကြီးကု်ံ�စ်��ရှိ�တွ်င့်် ကြီးက်း�မျ��မှောသု� 
အတ်��အဆိုး�ကု်� ကြက်ံ�မှောတွ်�ရှိသုည်ီ။ �ု�သုု�� ဝဘေးင့််မှောရှိ�က်ခွ်ျင့်််ရှိငြိပ်း�ချျုန်ာ �ု�အာ့ွ�အစ်ညီ�်အတွ်င့်�် ဩဇ�လှမျ�်
မုျ��နုှ�င့်မ်ှောအ�င့်် မှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိ�တွ်င့်လ်ညီ�် သုုသု��င့််ရှိာ��မှောသု� အတ်��အဆိုး�ကု်� ကြက်ံ�မှောတွ်�ရှိခြုံပ်န်ာပ်ါသုည်ီ။
15 အမှောကြက်�င့်�်ခြုံချင့်�်ရှိ�မျျ�� မှောပ်ါင့်�်စ်ပ်မု်ျခြုံချင့်�်သုည်ီ တ်ရှိ��ဝဘေးင့််မှောချါင့်�်မှောဆို�င့််မုျရှိ��ူ�မျျ��တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��အ�� ာယ်�်�တ်�်��ခြုံချင့်�်ကု်� ပု်�မုျ� ခြုံာစ်မ်ှောစ်ပ်ါသုည်ီ။ ဤအမှောကြက်�င့်�်ခြုံချင့်�်ရှိ�မျျ��တွ်င့် ်နာက်န်ာက်ရု်ှုင့်�်ရုှု
င့်�် အခြုံမျစ်တွ််ယ်မ်ှောနာမှောသု� နုှနာ�်စ်�မျျ��၊ အမျျုံ �သု��မျျ��သုည်ီ ပု်�မုျ��ုမှောရှိ�က်မ်ှောသု� နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�ကု်�ယ်စ််��လာယ််
မျျ��နှာင့််် မှောချါင့်�်မှောဆို�င့်မ်ျျ��ခြုံာစ်သ်ုည်ီဟူုမှောသု� က်ျယ်က််ျယ်ခ်ြုံပ်နာ�်ခြုံပ်နာ�် လက်ခ်ျ����သုည််ီ ယ်��ကြက်ညီမု်ျမျျ��၊ 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ အဓုိက်အချနာ�်က်ဏ္ဍသုည်ီ အုမျမု်ျကု်စ်စမျျ��မှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိနာသ်ု� ခြုံာစ်သ်ုည်ီဟူုမှောသု� 
အခြုံမျင့််မျျ�� ပ်ါဝဘေးင့််ပ်ါသုညီ။်16 သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အနှာစ်ခ်ျျံပ် ်တ်င့််ခြုံပ်
���သုည်ီ။

“အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း� သတူ်း��်း�ယ််သတူ်း� ် ဗဟု�သ�တ်၊ �ွမ်ျိုး��ျင််မုျိုးန့််း လူ��်ဆော�းင််နှး�င််စိးမ်ျိုး�တ်း� ်မျိုး�းှကြ�ဘူး�ူလူး� ်�င််
တ်တ််ကြ�တ်ယ််။ အ့ဒီးလူး� ���းသဝါဒီလူမ်ှျိုး�မျိုးး��ဆောန်းမျိုးဟုုး သတူ်း� ်အပြု�ညာ်အ်ဝ မျိုး�ါဝင််နှး�င််ဆောအးင်် တ်း�ပြုမျိုးစ်ိဆောန်းတ်း�ါ
�့”

တ်က်က်ြွက်မှောသု� အရှိပ်ဘ်ာက်လူ်မုျအာ့ွ�အစ်ညီ�်နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ လုပ်ရ်ှိာ��မုျမျျ��သုညီ ် နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�နှာင့်် ်
လူ��ဘာ၀တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး� မျျ�� ပ်ါ၀င့်မု်ျနှာင့််် ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံမုျကု်� အ��ခြုံာည််ီရှိ�တွ်င့် ် အဓုိက်အချနာ�်က်ဏ္ဍ
မျာ ပ်ါ၀င့််နုှ�င့်မ်ှောကြက်�င့်�် က်မျာ�အ်မှော��က်အ်���မျျ��နှာင့််် နုှ�င့်င့််�တွ်င့်�် အမှော��က်အ်���မျျ��က် ခြုံပ်သုမှောနာ
ပ်ါသုည်ီ။ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့်င့််�တွ်င့် ်အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��သူုမျျ��နှာင့်် ်အရှိပ်ဘ်ာက်လူ်မုျအာ့ွ�အစ်ညီ�်မျာ 
လုပ်ရ်ှိာ��သူုမျျ��သုည်ီ နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�မှောဆွို�မှောနွှ�ပ့ွ်မျျ��နှာင့််် ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�ညုိီနုှင့်�်မုျမျျ��အတွ်င့်�် နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�မှောနာရှိ�
တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��မျာ ကု်�တ်�စ်နာစ်အ်ရှိ ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံခွျင့််ရ်ှိရှိနာ ် နှာစ်မ်ှောပ်ါင့်�်မျျ��စွ်�ကြက်�မှောအ�င့်် လူ�� 
စ်ညီ�်ရှု���လု��မှောဆို�မ်ှောရှိ�ကု်� စ်တ်င့််မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ့််ျပ်ါသုည်ီ။17 ဤစ်ညီ�်ရှု���လု��မှောဆို�မ်ှောရှိ�တွ်င့်် ပ်ါ၀င့််သူုတ်စ််
ဦ�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အသု��မှောပ်� မှောာ�ခ်ြုံပ်���ပ်ါသုည်ီ။

“ငြိင်းမ်ျိုး�ချျမ်ျိုး�ဆော��လူ��်င်န််း�စိဥ််မျိုးးှ အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း �ါ၀င််မျိုးနုှန်ု်း� တ်း��ပြုမှျိုးင််ဆ်ော��နှး�င််ဖး� ်မျိုးဝူါဒီချျမျိုးတ်ှ်သမူျိုးျး�န့််း �ံ��ပြုဖတ််ချျ�်
ချျသဆူောတ်း�း� �ွန််းဆောတ်း်တ်း� ်တ်စ်ိသမျိုးတ််တ်ည်ာ� တ်း��်တ်းန််း�အး�ဆော��ခ့်ျကြ��ါတ်ယ််” 

14 Khullar (2020) news/press release, https://reliefweb.int/report/myanmar/womens-participation-myanmars-
peace-process 

15 O’Neil and Domingo (2016) https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10443.pdf 
16 EMREF (2020) https://www.emref.org/sites/emref.org/files/publication-docs/gender_and_political_in_

myanmarenglish_online.pdf
17 Khullar (2020) https://reliefweb.int/report/myanmar/womens-participation-myanmars-peace-process
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သုု��မှောသု� ် လှမျ�်မုျ��မုျနှာင့််် ရှိပု်�င့်ခွ်ျင့််် အနာညီ�်အက်ျဥ်��်ရှိာမုှောသု� မှောနာရှိ�၌ပ်င့်် ဘာဏ္ဍ�မှောရှိ�အရှိင့်�်အခြုံမျစ် ်
အမှော��က်အ်ပ်�်မျျ��နှာင့််် ပ်ညီ�မှောရှိ�အဆိုင့်််အတ်နာ�် ခြုံမျင့်််မျ��သုည််ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့်််တ်ကွ် အုမျမု်ျကု်စ်စ
မျျ��၊ က်မှောလ��ုနာ�်တ်�ဝဘေးန်ာမျျ��နှာင့််် အလ�ပ်မ်ျရုှုပ်မ်ှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အခြုံပ်င့်် နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�အဆိုက်အ်သွုယ််
ရှိာမုှောသု� (မျျ��မှောသု�အ��ခြုံာင့််် ၎င့်�်တု်��၏ မုျသု��စ်�မျျ��မျာတ်စ်ဆ်ိုင့်််) အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� သုည်ီ �ု�သုု��မှောသု� 
နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�အခွျင့််အ်လမျ�်မျျ��ကု်� မှောက်�င့်�်စွ်� အသု���ချျတ်တ်က်ြက်ပ်ါသုည်ီ။18 ဤသုု��မှောသု� ရှိ��ူ�ချနာ�်အပ််
ခြုံချင့်�်မျျ�� သုည်ီ ပ်ဋုိပ်က်ခခြုံာစ်ပွ််��မှောနာမှောသု� မှောနာရှိ�မျျ��နှာင့််် တ်ည်ီငြိငု့်မျမ်ှောအ�ချျမျ�်မှောသု� မှောနာရှိ�အသုး�သုး�
တွ်င့်် မှောနာ�ု�င့််မှောသု� မျတူ်က့ွ်ခြုံပ်��မှောသု� ကု်�ယ်ပု််�င့််အရှိည်ီအမှောသွု�မျျ��၊ လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��နှာင့််် အမှောတွ်�အကြက်ံ�
မျျ��ရှိာသုုည််ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ အခြုံမျင့််သုမှောဘာ����မျျုံ �စ်��ကု်� ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံနုှ�င့််ခြုံချင့်�် ရှိာပု်ါ၏မှောလ�ဟူုသုည််ီ 
သု�သုယ်ဝဘေးင့််စ်ရှိ�နှာင့််် မျမှောရှိမျရှိ�မျမှောသုချျ�မုျတု်��ကု်� ခြုံာစ်မ်ှောစ်ပ်ါသုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် 
မျး�မှောမျ�င့်�်�ု��ခြုံပ်���ပ်ါသုညီ။်

“နှး�င််ငံ်ဆောတ်း်�့� အ�င််ပ်ြုမျိုးင်််�ံ���း��ူပြုဖစ်ိတ့်် နှး�င််ငံ်ဆောတ်း်အတ်း�င််�င််ခံျ��ဂု္ဂိုးု လ်ူ� အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ပြုဖစ်ိဆောန်းဆော�မျိုးယ််် 
သ�ူ ပြု�ည်ာန်းယ််န့််း တ်း�င််�ဆောဒီသကြီး�း�အသး�သး�မျိုးးှ �းှတ့်် တ်း�င််��င််�သး�နှးယ််ဖးး� အမျိုးျ းု �သမျိုးး�အး�လံူ���း� �း�ယ််စိး�
မျိုးပြု�ုနှး�င််�ါဘူး�ူ” 

ဆိုက်လ်က်၍် အခြုံချ��ပ်ါဝဘေးင့်သူ်ုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် မှောခြုံပ်�ကြက်�����ပ်ါသုည်ီ။

“အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းဟုး အ��ူသပြုဖင််် �ဋိး��ခပြုဖစ်ိ�းး�ဆောန်းတ့်် ဆောဒီသဆောတ်းမျိုးးှ မျိုးဝူါဒီဆော���း�့းမျိုးးှ �ါဝင််ချးင်််�ဖး� ်လူး�
တ့််အပြု�င်် ဆော�ှ���်ငြိ�း� တ်�း�မျိုးှတ်မျိုး�ု�းှဆောစိဖး� ်�ည်ာ�ယ်ွ်ငြိ�း� အမျိုးျ းု �သမျိုးး�အချးင််အ်ဆော��လုူ�်�းှ�မျိုးလုူ��်င်န််း�စိဥ််�း� 
အဆော�းင််အ�ည်ာဆောဖး်ဖး� ်အစိး���ဖး�့စိည်ာ��ံ�စိန်းစ်ိမျိုးးှလူည်ာ� �း�ယ််စိး�ပြု�ု �ါဝင််နှး�င််ဆောစိဖး� ်လူး��ါတ်ယ််” 

အမျျုံ �သုမျး�မျျ��သုည်ီ ခြုံမျနာမ်ျ�နုှ�င့်င့််�တွ်င့် ်ကု်�ဗစ်-်၁၉ ကူ်�စ်က်ပ််ျ��နှာ��မုျက်�လအတွ်င့်�် အမှောရှိ�မှောပ်�အမှောခြုံချအမှောနာ
မျျ��၌ မှောရှိာ�တ်နာ�်မျာ စွ်မျ�်စွ်မျ�်တ်မျ� ပ်ါဝဘေးင့်မ်ှောဆို�င့််ရွှိက်ခ့််ျကြက်မှောသု�လ်ညီ�် တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမုျနှာင့််် ခြုံပ်န်ာလည်ီ�ူမှော��င့််
မှောရှိ�အစ်းအစ်ဥ်�မ်ျျ��ကု်� စ်းမျ�ချနာ�်ခ့ွျရှိနာ ် တ်ည်ီမှော��င့််���မှောသု� တ်ရှိ��ဝဘေးင့််အ�ပ်ခ်ျျံပ်မ်ှောရှိ�ယ်နှတရှိ��မျျ��နှာင့််် 
ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက်ခ်ျျမုျပ်��စ်�မျျ��တွ်င့်် မျျ��မှောသု�အ��ခြုံာင့််် က်ျ��/မျ တ်နာ�်တူ်အခွျင့်််အမှောရှိ� မျရှိာဘ့ုာ အမျျုံ �သုမျး�
ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံနုှ�င့််မုျအဆိုင့််် နာညီ�်ပ်ါ�မှောနာပ်ါသုည်ီ။ သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��သုည်ီ 
အမျျုံ �သု��အဆိုင့််န်ှာင့််် မှောဒါသုအဆိုင့်််တွ်င့်် ကု်�ဗစ်-်၁၉ နှာင့််ပ််တ်သ်ုက်၍် ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက်ခ်ျျသုည််ီ မှောနာရှိ�
မျျ��တွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််ခွျင့်််ရှိမှောရှိ�ကု်� တ်စ်သ်ုမျတ်တ််ညီ�်၊ စ်နာစ်တ််က်ျ ခြုံင့်င့်�်ပ်ယ်ခ်ျ�ခ့်ျရှိသုညီဟ်ု� မျး�မှောမျ�င့်�်�ု��ခြုံပ်
ခ့်ျကြက်ပ်ါသုည်ီ။ ဤကု်စ်စနှာင့််ပ််တ်သ်ုက်၍် အဓုိက်ဥ်ပ်မျ�တ်စ်ခ်ျ�ကု်� မှောာ�ခ်ြုံပ်ရှိမျည်ီဆုို�လ�င့်် လူမုျက်�ကွ်ယ််
မှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က်မ်ှောရှိ� အစ်းအမျ�မျျ��ကု်� အမျျုံ �သု��မျျ��သု� အဓုိက်လှမျ�်မုျ�����သုည််ီ လက်ရ်ှိာငုြိမုျံ�နာယ််
အ�ပ်ခ်ျျံပ်မ်ှောရှိ�မျာ��မျျ��နှာင့််် ရှိပ်ကွ််က်အ်�ပ်ခ်ျျံပ်မ်ှောရှိ�မျာ�မျျ��ကု်� နုှ�င့်င့််�မှောတ်�အ်စု်��ရှိသုည်ီ မျျ��စွ်� များခုျ�အ�����
မှောနာခြုံချင့်�်ပ်င့်် ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ ဝဘေးင့်မ်ှောရှိ�က်ခွ်ျင့်််ရှိသုည််ီ မှောနာရှိ�မျျ��တွ်င့််လညီ�် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ အချနာ�်က်ဏ္ဍ
သုည်ီ ရှု���ကူ်အလ�ပ်မ်ျျ��နှာင့််် အုမျတွ််င့်�်တ်�ဝဘေးန်ာမျျ��တွ်င့််သု� က်နာ�်သုတ်�်��သုည်ီခြုံာစ်ရ်ှိ� ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက််
မျျ��အမှောပ်� အမျာန်ာတ်က်ယ် ် ဩဇ�လှမျ�်မုျ��နုှ�င့်ခ်ြုံချင့်�် မျရှိာဟုု� ၎င့်�်တု်�� ချ�စ်��ရှိမှောလရ်ှိာပု်ါသုည်ီ။ အစ်းအစ်ဥ်� ်
မှောာ�မ်ှောဆို�င့််သုညီ််အဆိုင့်််၌ ကု်�ဗစ်-်၁၉ နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် လ�ပ်င့််နာ�်လညီပ််တ်မု်ျဆုို�င့််ာ့ွ�စ်ညီ�်မုျမျျ��အတွ်င့်�်
နှာင့်််  မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီစ်ချနာ�်မျျ��၏ ကြီးက်း�ကြက်ပ်မ်ှောရှိ�မှောက်�မ်ျတ်းတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််သုည််ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ 
ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံမုျကု်� ကြက်ညီ််လ�င့်လ်ညီ�် ဤသုု��မှောတွ်�ရှိပ်ါသုည်ီ။ မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီစ်ချနာ�်မျျ��ရှိာ ုအမျျုံ �သုမျး� 

18 EMREF (2020) https://www.emref.org/sites/emref.org/files/publication-docs/gender_and_political_in_
myanmarenglish_online.pdf; Paul Minoletti (2017) ‘Gender inequalities in a Decentralized Myanmar’, 

 https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/background-paper-minoletti-june-2017.pdf, 
accessed 20 May 2020.  
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မှောချါင့်�်မှောဆို�င့််မျျ��၏အချနာ�်က်ဏ္ဍကု်� မျး�မှောမျ�င့်�်�ု�မှောခြုံပ်�ဆုို�ခ့်ျသုည််ီ သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်ပ််ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် 
မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် မှောခြုံပ်�ကြက်�����ပ်ါသုည်ီ။

“အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း�့�တ်းဝန််းဟုး လူ�်ဖ�်�ည်ာဆောဖျး်ဖး�န့်််း �န််း��န််းဆော��ဖး��့် ပြုဖစ်ိတ်ယ််။ �ံ��ပြုဖတ််ချျ�်ချျဖး�် 
မျိုးဟု�တ််ဘူး�ူ။ အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းဟုး �ံ��ပြုဖတ််ချျ�်ချျ�တ့်် ဆောယ်း�်ျး�သး�ဆောတ်း�့� ဆောဝယ်ျးဝစိစဆောတ်း�း� ပြု�ုလူ��်ဆော��
�တ့်် ဆော�ျ��ွန််းဆောတ်းသး ပြုဖစ်ိတ်ယ််”

အစု်��ရှိ၏ ကု်�ဗစ်-်၁၉ စ်း�ပွ်��မှောရှိ�က်�စ်��မုျ အစ်းအစ်ဥ်� ် (CERP) သုည်ီ အ��နာညီ�်ချျက်မ်ျျ�� ရှိာမုှောနာ
မှောသု�လ်ညီ�် �ု�အစ်းအစ်ဥ်�ကု််� မှောဝဘေးာနာသူ်ုမျျ��က်ပ်င့်် ၎င့်�်သုည်ီ ခြုံပ်ည််ီစ်��မှောသု�ာူလ��မှောရှိ�အစ်းအစ်ဥ်� ်အခြုံာစ် ်
အသုုအမျာတ်ခ်ြုံပ်ံကြက်ငြိပ်း� ခြုံမျနာမ်ျ�နုှ�င့်င့််�၏ ပ်�မျဦ�ဆို��� အစ်��အစ်�နှာင့််် မှောငွ့်သု��မှော��က်ပ််�်သုညီ်် အမျျုံ �သု��
အဆိုင့််် လူမုျာူလ��မှောရှိ� အစ်းအစ်ဥ်�အ်ခြုံာစ် ် အသုုအမျာတ်ခ်ြုံပ်ံကြက်ပ်ါသုည်ီ။ ကု်�ဗစ်-်၁၉ စ်း�ပွ်��မှောရှိ�က်�စ်��မုျ 
အစ်းအစ်ဥ်� ် (CERP) တွ်င့်် နုှ�င့်င့််�မှောတ်�အ်ဆိုင့်််စ်း�ပွ်��မှောရှိ�မူျဝဘေးါဒါနာညီ�်လမျ�်မျျ��ပ်ါဝဘေးင့််ငြိပ်း� �ု�မူျဝဘေးါဒါနာညီ�်
လမျ�်မျျ��အရှိ အမှောသု�စ်��နှာင့််် အလတ်စ််�� စ်း�ပွ်��မှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်မျျ��ကု်� မှောချျ�မှောငွ့်��တ်မ်ှောပ်�ရှိနာ ်ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ 
�ု��အခြုံပ်င့်် ခြုံပ်ည််ီဝဘေးမှောသု� လူမုျက်�ကွ်ယ်မ်ှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က်မ်ှောရှိ�အပု်�င့်�် ပ်ါဝဘေးင့််သုည််ီ လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်ာူလ��
မှောရှိ�အစ်းအစ်ဥ်�တ််စ်ခ်ျ� ခြုံာစ်ပ််ါသုညီ။် ခြုံမျန်ာမျ�န်ှာစ်သ်ုစ်ကူ််� သုကြကႅ်နာပ့ွ််မှောတ်�က််�လခြုံာစ်မ်ှောသု� ဧငြိပ်းလမျာစ်၍ 
ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�တ်ဝဘေးာမျ�်ရှိာ ု မှောငွ့်မှောကြက်�ချျုံ �တ့််မှောသု� အုမျမ်ှော��င့််စ်�မျျ��ကု်� စ်��နာပ်ရု်ှိက်ခ�မျျ�� မှောဝဘေးင့်ာမှောပ်�ခ့်ျပ်ါသုည်ီ။ 
လအနာညီ�်င့်ယ်အ်ကြက်�တွ်င့်် �ု�အုမျမ်ှော��င့််စ်�မျျ��ကု်�ပ်င့်် မှောငွ့်မှောကြက်� မှော��က်ပ််�်မှောပ်�ခ့်ျသုည်ီ။19 အစု်��ရှိ
အမှောနာခြုံာင့််် �ု�သုု��မှော��က်ပ််�်မှောပ်�နုှ�င့််ခြုံချင့်�်မျာ� ကု်�ဗစ်-်၁၉ စ်း�ပွ်��မှောရှိ�က်�စ်��မုျ အစ်းအစ်ဥ်� ် (CERP) ကု်� 
အမှောက်�င့််အ�ညီမ်ှောာ�ရ်ှိနာ ် ကူ်ညီးမှော��က်ပ််�်မှောငွ့် အမှောမျရုှိက်နာမ်ှောဒါ�လ� သုနာ�်နှာစ်မ်ှော��င့်် ရှိရှိာ�ု��ခြုံချင့်�်
မှောကြက်�င့်် ်ခြုံာစ်သ်ုညီဟ်ု� �င့်ရ်ှိသုည်ီ။20 

စ်းမျ�ကု်နာ�်ကု်� အမှောတ်�အ်တ်နာ ်မှောအ�င့်မ်ှောအ�င့််ခြုံမျင့််ခြုံမျင့်် အမှောက်�င့််အ�ည်ီမှောာ�နု်ှ�င့်ခ့််ျမှောသု�လ်ညီ�် မှောငွ့်မှောကြက်�
ချျုံ �တ့််မှောသု� အုမျမ်ှော��င့််စ်� စ်�ရှိင့်�် မှောက်�က်ရ်ှိ�တွ်င့် ်အမျာ��အယွ်င့်�် ရှိာခုြုံချင့်�်မှောကြက်�င့်် ်အချျုံ �အုမျမ်ှော��င့််စ်�မျျ�� 
မှော��က်ပ််�်မှောကြက်�မှောငွ့်မျရှိခြုံချင့်�်၊ မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီ မျျ��၏ လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� ခြုံာည််ီဆိုညီ�်ရှိ�တွ်င့် ်အစ်
ပု်�င့်�်တွ်င့်် ကွ်�ဟုမုျရှိာခုြုံချင့်�်နှာင့််် ပ်ဋုိပ်က်ခခြုံာစ်မ်ှောနာမှောသု� ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ည်ီနာယ်က့်််သုု��မှောသု� မှောဒါသုမျျ��ရှိာ ုအုမျမ်ှော��င့််စ်�
မျျ��သုည်ီ မှောငွ့်မှောကြက်�မှော��က်ပ််�်မုျ၊ စ်��နာပ်ရု်ှိက်ခ�မှော��က်ပ််�်မုျအစ်းအစ်ဥ်�မ်ျျ��တွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််ရှိနာ ်က်နာ�်သုတ်ခ်ျျက် ်
တ်စ်ခ်ျျုံ � ရှိာမုှောနာပ်ါသုညီ။် ကု်�ဗစ်-်၁၉ စ်း�ပွ်��မှောရှိ�က်�စ်��မုျ အစ်းအစ်ဥ်� ်(CERP) ကု်� အမှောက်�င့််အ�ည်ီမှောာ�်
မှောဆို�င့်မ်ှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�သ်ုည်ီ ခြုံပ်ညီသူ်ုအ��လ���အတွ်က် ် ရှိည်ီရွှိယ်မ်ှောသု�၊ မှောဆွို�မှောနွှ�တု်�င့််ပ်င့််���မှောသု� 
စ်းမျ�ကု်နာ�် မျဟု�တ်မ်ှောကြက်�င့်�်ကု်�လညီ�် သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််သူုအမှောခြုံမျ�က်အ်ခြုံမျ��က် ��တ်မ်ှောာ�မ်ှောခြုံပ်�
ကြက်�����ပ်ါသုည်ီ။  အမှောက်�င့်အ်�ည်ီမှောာ�မ်ှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိနာ ် လက်မ်ှောတွ်�က်ျမှောသု� အမှောသု�စု်တ်အ်စ်းအ
စ်ဥ်� ် မျရှိာခုြုံချင့်�်၊ အမျာနာတ််က်ယ် ် အကူ်အညီး လု�အပ်မ်ှောနာသူုမျျ��အ�� ချျန်ာလာပ်�်��ခ့်ျခြုံချင့်�်၊ ခြုံပ်ည်ီနာယ်န်ှာင့််် 
တု်�င့်�်မှောဒါသုကြီးက်း�မျျ��တွ်င့်် ဘာဏ္ဍ�မှောငွ့်ခ့ွျမှောဝဘေးရှိ�၌ အမှောသု�စု်တ်အ်စ်းအစ်ဥ်�မ်ျရှိာခုြုံချင့်�်၊ ပ်�ဂဂလုက်က်ဏ္ဍ မှောချျ�မှောငွ့်
မျျ�� ခ့ွျမှောဝဘေးမှောပ်�ရှိ�တွ်င့်် ရှိာင့်�်လင့်�်ခြုံပ်တ်သ်ု��မှောသု� တ်�ဝဘေးနာခ်ျ�မုျစ်နာစ် ်မျရှိာခုြုံချင့်�်တု်��မှောကြက်�င့်် ်ဤစ်းမျ�ကု်နာ�်သုည်ီ 

19 Information gathered from ActionAid Myanmar case-study: ‘Social protection: A vital response to Covid-19 in 
Myanmar Case study_13.11.20

20 Thiha (2020) in ActionAid Myanmar (2020) Reporting on Myanmar’s COVID-19 First Wave and Its impact 
and Civic and Political Space’, ActionAid, https://myanmar.actionaid.org/sites/myanmar/files/publications/
Reporting%20on%20Myanmar%27s%20Covid-19%20First%20Wave%20and%20its%20Impact%20on%20
Civic%20and%20Political%20Space_0.pdf
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မှောဝဘေးာနာခ်ျ�မှောနာရှိပ်ါသုညီ။်21 အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��သု� သုး�သုနာ�်ကြက်ံ�မှောတွ်�ရှိမှောသု� ကု်�ယ်မ်ှောတွ်�
အမှောတွ်�အကြက်ံ�မျျ��အ�� အစ်းအစ်ဥ်�အ်မှောက်�င့််အ�ည်ီမှောာ�ရ်ှိ�တွ်င့်် �ည််ီသွုင့်�်မုျ အကြီးက်း�အက်ျယ်လ်စ််
ဟု�မှောနာမှောကြက်�င့်�်နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��သူုမျျ��သုည်ီ စ်းမျ�ကု်နာ�်၏ 
ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက်ခ်ျျသုည််ီ ခြုံာစ်စ််ဥ်�န်ှာင့််် ာ့ွ�စ်ညီ�်တ်ည်ီမှောဆို�က်ပ််��မျျ��တွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််ခြုံချင့်�် မျရှိာမုှောကြက်�င့်�် သု�မှောတ်သုနာ
တွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် အသု��မှောပ်� မှောာ�ခ်ြုံပ်���ပ်ါသုည်ီ။ �ု��မှောကြက်�င့်် ် အရှိပ်ဘ်ာက်လူ်မုျအာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� 
(CSOs) သုည်ီ ၎င့်�်တု်��၏ စု်��ရုှိမ်ျမုျမျျ��နှာင့််် မှောတ်�င့်�်ဆုို�မုျမျျ��ကု်� အသု��မှောပ်�မှောာ�ခ်ြုံပ်���သုည််ီ အုတ်ာွ်င့်််
မှောပ်�စ်�တ်စ်မ်ှောစ်�င့်ကု််� အစု်��ရှိ�� မှောပ်�ပု်��ခ့်ျသုည်ီ။ သုု��မှောသု� ်ယ်ချ�အချျုန်ာအ�ု ခြုံပ်န်ာလည်ီအမှောကြက်�င့်�်ကြက်��စ်� 
မျရှိရှိာမုှောသု�ပ်ါ။ သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့်သူ်ုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အနှာစ်ခ်ျျံပ် ်တ်င့်ခ်ြုံပ်���ပ်ါသုည်ီ။

“�း�ဗစ်ိ-၁၉ စိး��းး�ဆော����စိး�မျိုး ုအစိးအစိဥ်် (CERP) ဆော�း်မျိုးတ်းဟုး အဓိး�အး�ပြုဖင််် အမျိုးျ းု �သး�ဆောတ်းန့််း ဖး�့စိည်ာ�
�း�တ့်် အဆော�းဆော�းအ��်ချျု�်ဆော��ဦး�စိး�ဌားန်းန့််း �ျန််း�မျိုးးဆော��နှငှ််အ်း��စိး�ဝန််းကြီး�း�ဌားန်းတ်း��့်� ဦး�ဆော�းင််မျိုးု
န့််း ဖး�့စိည်ာ��း�တ်း ပြုဖစ်ိ�ါတ်ယ််။ ဒီါဆောကြ�းင််် ဦး�ဆော�းင််ဦး��ွ�်ပြု�ုငြိ�း� �ံ��ပြုဖတ််ချျ�်ချျ�သဆူောတ်းဟုးလူည်ာ� 
မျိုးျး�ဆောသးအး�ပြုဖင််် အမျိုးျ းု �သး�ဆောတ်းသး ပြုဖစ်ိခ့်ျကြ�တ်ယ််” 

အချျုံ �အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��သုည်ီ ငြိမုျံ�နာယ်န်ှာင့်််မှောက်ျ�ရွှိ�မှောက်�မ်ျတ်းမျျ��တွ်င့်် ကု်�ဗစ်-်၁၉ တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောရှိ�မှောက်�မ်ျတ်း၏ 
ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက်ခ်ျျခြုံချင့်�် အချနာ�်က်ဏ္ဍတွ်င့် ် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��ပ်ါ၀င့််မှောစ်မှောရှိ�ကု်� မှော��က်ခ်ျ�အ��မှောပ်�လျက်ရ်ှိာု
မှောသု�လ်ညီ�် ယ်မှောနာ�အချျုနာ�ု် မှောအ�င့််ခြုံမျင့်မု်ျ အနာညီ�်င့်ယ်သ်ု� ရှိာပု်ါသုည်ီ။ 

အမျျုံ �သုမျး�နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��သူုမျျ��၏ ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံပ်ါဝဘေးင့််နုှ�င့်မု်ျနှာင့််် ဩဇ�လှမျ�်မုျ��နုှ�င့််
မုျ မျရှိာခုြုံချင့်�်တု်��မှောကြက်�င့်် ်အမျျုံ �သုမျး�မျျ��သုည်ီ အက်ျပ်အ်တ်ညီ�်က်�လ၏ ရုှု�က်ခ်ျတ်မု်ျဒါဏ်ာကု်� အချျုံ �အစ်��
မျညီးမျ�စွ်� ချ�စ်��နုှ�င့်မ်ှောနာရှိသုည််ီတု်�င့် ် သူုတု်��၏ရှိပ်ရွ်ှိ�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်နှာင့််် နုှ�င့်င့််�မှောတ်�က်် က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါအမှောပ်� 
တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမုျပ်��စ်�မျျ��နှာင့််် ပ်တ်သ်ုက်၍် ��တ်မ်ှောာ�မ်ှောခြုံပ်�ဆုို�ခွျင့်် ် နာညီ�်ပ်ါ�ခြုံချင့်�်တု်��မှောကြက်�င့်် ် �ုခုျ�က်လွ်ယ်မ်ှောသု� 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၏ လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��နှာင့််် ဦ�စ်��မှောပ်�မျျ��ကု်� လ��လ��မှောလ�က်မ်ှောလ�က် ်
ခြုံာည််ီဆိုညီ�်မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မ်ှောပ်�နုှ�င့်ခ်ြုံချင့်�်မျရှိာမုှောသု� ကု်�ဗစ်-်၁၉ တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ျျက်တ််စ်ခ်ျ� ခြုံာစ်မ်ှောစ်နုှ�င့််
ပ်ါသုည်ီ။22 က်မျာ�လ���ဆုို�င့်ရ်ှိ� သုက်မ်ှောသုသု�ဓိက်မျျ��အရှိ ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�နှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်ညီမ်ှောဆို�က်မ်ှောရှိ� 
လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�မ်ျျ��တွ်င့်် မျတူ်က့ွ်ခြုံပ်��မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��သူုမျျ��၏ 
ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံမုျနှာင့်် ် ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက်ခ်ျျနုှ�င့််စွ်မျ�်ကု်� တု်��ခြုံမိျင့်််ခြုံချင့်�်သုည်ီ လူ�အခွျင့်််အမှောရှိ�ရုှုမှော��င့််မ်ျာကြက်ည််ီလ�င့်် 
မျာနာက််နာမ်ှောသု�လ�ပ်ရ်ှိပ် ် ခြုံာစ်သ်ုည််ီအခြုံပ်င့် ် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ အခြုံမျင့််၊ လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��နှာင့််် ဦ�စ်��မှောပ်�
လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်�လညီ�် အသုုအမျာတ်ခ်ြုံပ်ံ ကု်�င့်တွ််ယ်မ်ှောခြုံာရှိာင့်�် မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။ အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��၏ပ်ါ၀င့််မုျသုည်ီ ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ� သုမှောဘာ�တူ်ညီးချျက်မ်ျျ�� မှောရှိရှိာည်ီတ်ည်ီတ်�်မုျ23 နှာင့််် ာ့ွ�စ်ညီ�်ပ်��အမှောခြုံချချ�
ဥ်ပ်မှောဒါဆုို�င့််ရှိ� က်တု်က်၀တ်မ်ျျ��ကု်� အမှောက်�င့််အ�ည်ီမှောာ�မု်ျ24၊ လူသု��ချျင့်�် စ်�နာ�မှော��က်�်��

21 Chan and Mon (2020) in ActionAid Myanmar (2020) Reporting on Myanmar’s COVID-19 First Wave and 
Its impact and Civic and Political Space’, ActionAid, https://myanmar.actionaid.org/sites/myanmar/files/
publications/Reporting%20on%20Myanmar%27s%20Covid-19%20First%20Wave%20and%20its%20
Impact%20on%20Civic%20and%20Political%20Space_0.pdf

22 CARE (2020) ‘CARE Rapid Gender Analysis of COVID-19 in Myanmar’, https://reliefweb.int/report/myanmar/
care-rapid-gender-analysis-covid-19-myanmar-7-june-2020-version-1 

23 O’ReilIy et al (2015) ‘Reimagining Peace-making: Women’s Role’s in Peace Processes’, IPI, 
 https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2015/06/IPI-E-pub-Reimagining-Peacemaking.pdf 
24 O’ReilIy and Tamaru (2018) ‘How Women Influence Constitution Making after Conflict and Unrest’, 

Inclusive Security, https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2018/02/How-Women-Influence-
Constitution-Making.pdf
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မုျဆုို�င့််ရှိ� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မု်ျမျျ��၏ အက်ျုံ �သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျနှာင့််် က်ျ��/မျ တ်နာ�်တူ်ညီးမျ�မုျရှိာမုှောသု� 
လူ�မှောဘာ�င့််အာ့ွ�အစ်ညီ�်ကု်� တ်ည်ီမှောဆို�က်နု်ှ�င့်မ်ှောစ်ရှိန်ာ မျျ��စွ်� အမှော��က်အ်ကူ်ခြုံပ်ံပ်ါသုည်ီ။25 ပ်ါဝဘေးင့််သူု
တ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် မှောက်�က်ခ်ျျက်ခ်ျျ���ပ်ါသုည်ီ။

“ပြုမျိုးန််းမျိုးးနှး�င််ငံ်မျိုးးှ မျိုးဝူါဒီန့််း ဖး�့စိည်ာ��ံ�အဆောပြုချခံျဥ်�ဆောဒီ ဆော���း�့းမျိုးးှ အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း �ါဝင််ချးင်််�မျိုး�့ှ �ျး�/မျိုး 
တ်န််း�တ်အူချးင််အ်ဆော�� မျိုး�တ့်် ပြု�ဿန်းာ�း� ဆောပြုဖ�င်ှ်�နှး�င််မျိုးးှ ပြုဖစ်ိ�ါတ်ယ််”

25 See: Parke et al (2019) ‘Leading the Way: Women-Led Localisation in Central Sulawesi: Towards Gender 
Transformative Action’, ActionAid; Fletcher- Wood and Mutandwa, (2019) ‘Funding a localised, women-
led approach to protection from Gender Based Violence: What is the data telling us?’; ActionAid and 
CARE International; Barclay et al (2017) ‘On the frontline: catalysing women’s leadership in humanitarian 
action’, ActionAid; Lindley-Jones, H. (2018) ‘Women responders: Placing local action at the centre of 
humanitarian protection programming’, Care International UK; Lambert, Rhodes and Zaaroura (2018) ‘A 
Feminist Approach to Localization: How Canada Can Support the Leadership of Women’s Rights Actors in 
Humanitarian Action’. Oxfam Canada
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၃.၂။ အကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၂ - အမျိုးျ းု �သမျိုးး�မျိုးျး�၏ ဦး�ဆော�းင််မုျိုး (အ�း�င််� ၂)။  ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�
အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်သုည်ီ ခြုံပ်ညီတွ််င့်�်မျာ မျတူ်က့ွ်ခြုံပ်��မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�အ�ပ်စ််�နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ� 
လုပ်ရ်ှိာ��မုျအာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) ကု်� အခွျင့်််အ�ဏာ�နှာင့််် အရှိင့်�်အခြုံမျစ်မ်ျျ��ကု်� အဓုိပ်ါါယ်ခ်ြုံပ်ည််ီဝဘေးစွ်� 
လ့ှမှောခြုံပ်�င့်�်မှောပ်�ခြုံချင့်�်ခြုံာင့််် မှောဒါသုတွ်င့်�် ပူ်�မှောပ်ါင့်�်မှောဆို�င့််ရွှိက်နု်ှ�င့်မု်ျ နာညီ�်လမျ�်မျျ��ကု်� ခြုံပ်န်ာလည်ီ ခြုံပ်ံခြုံပ်င့််မှောာ�်
မှောဆို�င့်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။ �ု�သုု�� အမှောက်�င့်အ်�ည်ီမှောာ�ရ်ှိ�တွ်င့််လညီ�် မျတူ်က့ွ်ခြုံပ်��မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် 
မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ�� ၏ လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� ဦ�စ်��မှောပ်�ရှိန်ာဟူုသုည််ီ တု်က်ျမှောသုချျ�မှောသု� က်တု်က်ဝဘေးတ်ခ်ြုံပ်ံ 
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မု်ျနှာင့်််အတူ် သုး�သုနာ�်ယ်����မှောသု� ရှိ�ပ်��မှောငွ့်���ရှိာမုှောပ်�ခြုံချင့်�်၊ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အခွျင့်််အမှောရှိ�မျျ��
ကု်� တ်စ်စ််�တ်စ်စ််ညီ�်တ်ညီ�် စ်ညီ�်ရှု���မှောဆို�င့််ရွှိက်နု်ှ�င့်မ်ှောစ်ရှိန်ာအတွ်က် ်  အချင့်�်အက်ျင့်�်ကု်� ာွင့်််မှောပ်�ခြုံချင့်�်
အ��ခြုံာင့််် �ု�လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� ခြုံာညီ််ဆိုညီ�်နုှ�င့်မ်ှောအ�င့်် မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။

အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်သုည်ီ အဓုိက်အ��ခြုံာင့်် ် မှောအ�က်ပ််ါအချျက်မ်ျျ��ကု်� မှောသုချျ�မှောအ�င့်် 
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မ်ှောပ်�သုင့််သ်ုည်ီ။ 

•• က်ျ��/မျ မှောရှိ�ရှိ�သုည်ီ ကု်�ဗစ်-်၁၉ တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျ လ�ပ်�်စ်ဥ်�မ်ျျ��တ်မှောလ��က်တွ််င့်် 
�ညီ််သွုင့်�်ရှိသုင့်််သုည်ီ။ �ု��အတူ် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အမှောပ်�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျကု်� တ်��ဆိုး�က်�ကွ်ယ်ရ်ှိနာ်
နှာင့််် တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ်ြုံချင့်�်၊ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၏ ကြက်�်ခုျ�င့်မု်ျကု်� ခြုံမိျင့်််တ်င့််မှောပ်�
ရှိနာ ် မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ျျက်မ်ျျ�� အပ်ါအဝဘေးင့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၏ လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� 
ခြုံာည််ီဆိုညီ�်မှောပ်�ရှိနာအ်တွ်က် ် သုး�သုနာ�်ယ်����မှောသု�မှော��က်ပ််�်ရှိ�ပ်��မှောငွ့်မျျ�� ���ရှိာသုုင့််သ်ုည်ီ။ ဤသုု�� 
မှော��က်ပ််�်ရှိနာပ််��မှောငွ့်အစ်းစ်ဥ်�မ်ျျ��တွ်င့်် အမှောက်�င့််အ�ည်ီမှောာ�မ်ှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောနာမှောသု� မုျတ်ာ်က်အ်ာ့ွ�
အစ်ညီ�်မျျ�� အမှောနာခြုံာင့််် အမျျုံ �သုမျး�ဦ�မှောဆို�င့််မှောသု� ချျဥ်�်�က်ပ်န်ာညီ�်မျျ��ခြုံာင့်် ် က်ျ��/မျမှောရှိ�ရှိ� တ်�နာ�်
ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မု်ျမျျ��ကု်� မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ်ြုံချင့်�် ရှိာ/ုမျရှိာ ု သုုရှိာနုုှ�င့်မ်ှောရှိ�အတွ်က် ် မှောဒါသုချ�ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��နှာင့််် 
တု်�က်ရု်ှု�က်ဆ်ိုက်သွ်ုယ်ရ်ှိနာအ်တွ်က် ်သု���စ့ွ်ရှိမျည််ီ (Grand Bargain သုမှောဘာ�တူ်ညီးချျက်တွ််င့်် မှောာ�ခ်ြုံပ်���
သုည််ီအတု်�င့်�် အနာညီ�်ဆို��� ၂၅%) မျခြုံာစ်မ်ျမှောနာပ်ါရှိမျည််ီ မျာနာ�်ချျက်မ်ျျ��ကု်� �ည််ီသွုင့်�်သုင့်််သုညီ။်  �ု�
ဘာဏ္ဍ�မှောငွ့်သုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ�နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် လုပ်ရ်ှိာ��မှောနာမှောသု�အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) 
မျာ ကု်�ဗစ်-်၁၉ မျတု်�င့်မ်ျးက် လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�မ်ျျ��အတွ်က် ်လက်ရ်ှိာသုု���စ့ွ်မှောနာမှောသု�၊ ယ်ချင့််ရှိာနုှာင့်််ငြိပ်း� မှော��က်ပ််�်
ရှိ�ပ်��မှောငွ့်ကု်� အစ်���ု��သု���စ့ွ်မှောစ်ခြုံချင့်�်မျဟု�တ်ဘ့်ာ �ပ်မ်ျ�မှောပ်�မှောသု� မှော��က်ပ််�်ရှိနာပ််��မှောငွ့် ခြုံာစ်သ်ုင့်််သုည်ီ။ 
လက်ရ်ှိာသုု���စ့ွ်မှောနာမှောသု� မှော��က်ပ််�်ငွ့်မျျ��ကု်�  ကု်�ဗစ်-်၁၉ ၏ ဒါ�တု်ယ်အကြီးကု်မ်ျမှောခြုံမျ�က် ်သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျကု်� 
မှောလျ�ပ််ါ�မှောအ�င့် ်မှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိနာအ်တွ်က် ်သု���စ့ွ်ရှိနာ ်လု�မျည်ီ။ 

•• အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ�နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် လုပ်ရ်ှိာ��မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောနာမှောသု�အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) 
က် အသုုမှောပ်�ခြုံချင့်�်၊ ဦ�မှောဆို�င့််ခြုံချင့်�်ခြုံာင့််် ရှိာမုှောနာငြိပ်း�မှောသု�၊ မှောခြုံပ်�င့်�်လွယ်ခ်ြုံပ်င့််လွယ်ခ်ြုံာစ်မ်ှောသု� ရှိ�ပ်��မှောငွ့်
မှော��က်ပ််�်မှောရှိ�ပ်��စ်�မျျ��ကု်� အသုစ်ခ်ြုံပ်နာလ်ည်ီ�ူမှော��င့််၍ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ ဦ�မှောဆို�င့််မုျကု်� ခြုံမိျင့်််တ်င့််မှောပ်�
ရှိပ်ါမျည်ီ။26 �ု��ခြုံပ်င့် ် မှောဒါသုအဆိုင့်််တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��မျာ ဦ�မှောဆို�င့််မှောနာမှောသု�အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��အ�� 
သူုတု်��၏ ကု်�ယ်ပု််�င့်ဦ်�စ်��မှောပ်�မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််နုှ�င့်မ်ှောစ်ရှိန်ာ မှောရှိရှိာည်ီအတွ်က်ခ်ြုံာစ််
ငြိပ်း� မျာနာ�်ဆိုနုှ�င့်မ်ှောသု� ရှိ�ပ်��မှောငွ့်မျျ��နှာင့််် သုး�သုနာ�်ာယ်�်��မှောသု� ရှိ�ပ်��မှောငွ့်မျျ�� မှော��က်ပ််�်ခြုံချင့်�်ကု်�လညီ�် 
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုညီ။်

26 Positive examples of this include the EU and LIFT funds in Myanmar, that have allocated smaller grants to 
CSOs which are less bureaucratic; as well as innovation from Paungsifacility, a peace fund organisation in 
Myanmar that has provided long-term core support to women-led civil society organisations responding to 
COVID-19 in Myanmar.
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•• အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အခွျင့်််အမှောရှိ�မျျ��ကု်� တ်စ်စ််�တ်စ်စ််ညီ�်တ်ညီ�် စ်ညီ�်ရှု���မှောဆို�င့််ရွှိက်နု်ှ�င့်မ်ှောစ်ရှိန်ာ
အတွ်က် ်အချင့်�်အက်ျင့်�်နှာင့််် ာ့ွ�စ်ညီ�်ပ်��မျျ�� ာနာတ််း�မှောပ်�ခြုံချင့်�်နှာင့်််တ်ကွ် လူသု��ချျင့်�် စ်�နာ�မှော��က်�်��
မုျအတွ်က် ် မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်သူ်ုမျျ��နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��မုျအာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) 
အကြက်�� သုင့််ယူ်မုျနှာင့််် ဗဟု�သု�တ် ာလာယ်မု်ျ အခွျင့််အ်လမျ�်မျျ��ကု်� လမျ�်ာွင့်််မှောပ်�ခြုံချင့်�်အ��ခြုံာင့််် မုျတ််
ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��အကြက်�� တ်�၀နာခ်ျ�မုျနှာင့််် ပွ်င့်််လင့်�်ခြုံမျင့််သု�မုျကု်� ခုျ�င့််မျ�အ��မှောက်�င့်�်မှောအ�င့််လ�ပ််
သုင့်််သုညီ။်

က်မျာ�လူ်သု��ချျင့်�်စ်�နာ�မှော��က်�်��မုျ �ုပ်သ်ုး�အစ်ညီ�်အမှောဝဘေး�ကု်� က်ျင့်�်ပ်ငြိပ်း�၍ မှောလ�နှာစ်န်ား�ပ်ါ�အကြက်�
တွ်င့်် အစု်��ရှိမျျ��၊ အလာ�ရှိာင့််မျျ��၊ နုှ�င့်င့််�တ်က်�နှာင့််် ခြုံပ်ည်ီတွ်င့်�်ရှိာ ုအစု်��ရှိမျဟု�တ်မ်ှောသု� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��နှာင့််် 
က်�လသုမျဂဂမှောအဂျင့််စ်းမျျ�� ပ်ါဝဘေးင့်သ်ုည််ီ Grand Bargain သုမှောဘာ�တူ်ညီးချျက်ကု််� သုမှောဘာ�တူ် လက်မ်ျာတ်�ု်��
���မှောသု� နုှ�င့်င့််�မျျ��27 သုည်ီ ကြီးကု်ံတ်င့်ခ်ြုံပ်င့််ဆိုင့်မ်ှောရှိ�၊ တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောရှိ�၊ ခြုံပ်န်ာလည်ီ�ူမှော��င့််မှောရှိ�
နှာင့််် မှောရှိရှိာည်ီ ကြက်�ခုျ�င့်မု်ျရှိာမုှောသု� ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျမျျ��အတွ်င့်�် မှောဒါသုအဆိုင့််် မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောနာမှောသု�အာ့ွ�အစ်ညီ�်
မျျ���� လ�ပ်ပု််�င့််ခွျင့်််နှာင့််် ဘာဏ္ဍ�မှောငွ့် အရှိင့်�်အခြုံမျစ်မ်ျျ��ကု်� လ့ှမှောခြုံပ်�င့်�်မှောပ်�ရှိနာ ်ပ်ျက်ကွ််က်မ်ှောနာဆ့ို ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ 
ကု်�ဗစ်-်၁၉ အက်ျပ်အ်တ်ညီ�် က်�လအတွ်င့်�် အဓုိက်အ��ခြုံာင့််် အမျျုံ �သုမျး� အခွျင့််အ်မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��
မှောနာမှောသု� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) က့််သုု��မှောသု� ခြုံပ်ည်ီမှော��င့််စ်�အဆိုင့်််နှာင့််် မှောဒါသုနှတရှိအဆိုင့််် အာ့ွ�အစ်ညီ�်
မျျ��သုည်ီ လူသု��ချျင့်�် စ်�နာ�မှော��က်�်��မုျ အစ်းအစ်ဥ်�မ်ျျ��တွ်င့်် အဓုိက် အချနာ�်က်ဏ္ဍမျာ ပ်ါဝဘေးင့််
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မ်ှောနာမှောသု�လ်ညီ�် �ု�လုပ်ရ်ှိာ��သူုမျျ��ကု်� တ်ရှိ��ဝဘေးင့်် အသုုအမျာတ်ခ်ြုံပ်ံခြုံချင့်�်နှာင့််် အရှိင့်�်အခြုံမျစ် ်
မှော��က်ပ််�်မှောပ်�ခြုံချင့်�်တု်�� မျရှိာမုှောသု�မှောကြက်�င့်�် မှောတွ်�ရှိပ်ါသုည်ီ။ အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်� အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်၏ 
လ�ပ်င့််နာ�်ခွျင့််အမှောလအ်�နှာင့််် နာညီ�်လမျ�်မျျ��ကု်� မှောခြုံပ်�င့်�်လ့လု�က်ခ်ြုံချင့်�်ခြုံာင့််် ညုိီနုှင့်�်မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျ ရှိာလု�
မျည်ီခြုံာစ်င်ြိပ်း� ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက်ခ်ျျခြုံချင့်�်တွ်င့် ်အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ပ်ါဝဘေးင့််ခွျင့်််ရှိာလု�မျည်ီဟု� ယူ်ဆိုနုှ�င့််ာွယ်ရ်ှိ� ရှိာသုုည်ီ။ 
�ု��အခြုံပ်င့်် ရှိနာပ််��မှောငွ့်မျျ��ကု်�လညီ�် မှောဒါသုဆုို�င့််ရှိ� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��သုု�� တု်�က်ရု်ှု�က်မ်ှောရှိ�က်ရ်ှိာမုှောစ်ငြိပ်း� အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��၏ မှောချါင့်�်မှောဆို�င့််မုျ စွ်မျ�်ရှိည်ီကု်� ဦ�စ်��မှောပ်�မှောသု�၊ ခြုံမိျင့်််တ်င့််မှောပ်�မှောသု� ပူ်�မှောပ်ါင့်�်မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျနှာင့််် မုျတ််
ာက်ခ်ြုံပ်ံမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျကု်�လညီ�် အမှောလ���� မှောဆို�င့််ရွှိက်နု်ှ�င့်မ်ှောစ်လုမ််ျမျည်ီဟု� �င့််ရှိနုှ�င့်သ်ုည်ီ။

ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�တွ်င့် ်အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (CSOs) ၏ ပ်ါဝဘေးင့််နုှ�င့်မု်ျအချနာ�်က်ဏ္ဍ မှောလျ�်နာညီ�်လ�ခြုံချင့်�်
နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် ပ်ါဝဘေးင့်သူ်ုမျျ��၏ စု်��ရုှိမ်ျမှောကြက်�င့််က်ြက်မုျမျျ�� ရှိာမုှောနာမှောကြက်�င့်�် တ်င့််ခြုံပ်ခ့်ျကြက်သုည်ီ။28 သုု��မှောသု� ်
ကု်�ဗစ်-်၁၉ နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��နှာင့််် ညုိီနုှင့်�်မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��တွ်င့်် အရှိပ်ဘ်ာက််
လူမုျအာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိဆုို�င့််ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��မှောနာမှောသု�အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) 
သုည်ီ အဓုိက်အချနာ�်က်ဏ္ဍမျာ ပ်ါဝဘေးင့်မ်ှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောပ်�မှောနာငြိပ်း� အစု်��ရှိအမှောနာခြုံာင့်် ်အက်နာ�်အသုတ်ခ်ြုံာင့််် မှောပ်�နုှ�င့််
မှောသု� ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့်မု်ျမျျ��ကု်� ကူ်ညီးမှော��က်ပ််�်မှောပ်�မှောနာပ်ါသုည်ီ။ ဤအချျက်န်ှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် 
ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အမှောလ�မှောပ်� တ်င့််ခြုံပ်���ပ်ါသုည်ီ။ 

“နှး�င််ငံ်တ်�း စိန်းစ်ိအ� ဆောဖး်��တ််�း�တ့်် လူး�အ�်ချျ�်ဆောတ်းဟုး အဆော�်ဆောအး�်�ံ�စံိ ပြုဖစ်ိတ်ယ််။ ဆောဒီသပြု�ုမုျိုး�း� 
ဆောဖး်ပြု��း�ဆော�မျိုးယ််် လူ�်ဆောတ်း�မျိုးးှ ပြုမျိုးန််းမျိုးးနှး�င််ငံ်� အ��်ဘူး�်အဖး�့အစိည်ာ�ဆောတ်း (CSOs) မျိုး�ါဝင််�ါဘူူး�” 

27 As of 30.10.2020, Myanmar is not a Grand Bargain Signatory. 
28 Parmar (2019) ‘Institutionalization of Civil Society in Myanmar, ActionAid Myanmar’, https://myanmar.

actionaid.org/sites/myanmar/files/publications/Discussion%20paper%20%28English%29.pdf
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၂၀၀၈ ချ�နှာစ်တွ််င့် ်လူမှောပ်ါင့်�် ၂.၄ သုနာ�်ကု်� �ုခုျ�က်ခ့််ျ၍ ချနာ�်မျာနာ�်မှောခြုံချအ��ခြုံာင့််် လူမှောပ်ါင့်�် ၁၄၀၀၀၀ မှောသုဆို���
ခ့်ျရှိမှောသု� ခြုံမျန်ာမျ�သ်ုမုျ�င့်�်တွ်င့် ်အဆုို��ရွှိ��ဆို���မှောသု� မှောဘာ�အနှတရှိ�ယ်မ်ျျ��မျာ တ်စ်ခ်ျ�ခြုံာစ်သ်ုည််ီ နာ�ဂစ်မ်ျ�နာတု််�င့်�်
အမှောပ်� အလ��တူ် တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ့််ျမုျမျျ��နှာင့််် ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် နုှင့်�်ယ်ာဥ်�မ်ှောခြုံပ်�ခ့်ျပ်ါသုည်ီ။29 အမှောရှိ�
မှောပ်�အမှောခြုံချအမှောနာကု်� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောသု�အ��ခြုံာင့််် အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�် (CSOs)၊ အ�ူ�သုခြုံာင့််် အမျျုံ �သုမျး� 
အခွျင့်််အမှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��မှောနာမှောသု�အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) သုည်ီ ယ်�ယ်းစ်ချနာ�်မျျ�� �ု��မှောပ်�ခြုံချင့်�်၊ 
အစ်��မှောသု�က်ခ်ျျက်ခ်ြုံပ်ံတ်ရ်ှိနာ ်တ့်မျျ�� �ု��မှောပ်�ခြုံချင့်�်၊ စ်��နာပ်ရု်ှိက်ခ�မျျ�� ခြုံာနာ�်မှောဝဘေးမှောပ်�ခြုံချင့်�်နှာင့််် က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ� 
မှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က်မု်ျမျျ�� မှောပ်�ခြုံချင့်�်စ်သုည််ီ တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��တွ်င့်် အဓုိက်အချနာ�်က်ဏ္ဍမျာ ပ်ါဝဘေးင့််
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ့််ျ၍ �ု�ုမှောရှိ�က်မ်ှောရှိ�က် ်စ်းစ်ဥ်� ်မှောဆို�င့််ရွှိက်နု်ှ�င့်ခ့််ျပ်ါသုည်ီ။30 ဤသုု�� မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ျျက်သ်ုည်ီ 
အမှောရှိ�ပ်ါမှောသု� မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ်ျျက် ်ခြုံာစ်ပ််ါသုည်ီ။ အမှောကြက်�င့်�်မျာ� တ်စ်ဘ်ာက်တွ််င့်် တ်ပ်မ်ျမှောတ်�အ်မှောနာခြုံာင့်် ်တ်�နာ�်
ခြုံပ်န်ာမုျမှောဆို�င့််ရွှိက်စ််ဥ်� ်ပ်�မျရှိက် ်သုတ်တပ်တ်မ်ျျ��အတွ်င့်�်တွ်င့်် နုှ�င့်င့််�တ်က်�မျာ အမှော��က်အ်ပ်�်မှောပ်�ခြုံချင့်�်
ကု်� တ်��ခြုံမျစ်�်��မှောသု�လ်ညီ�်31 အခြုံချ��တ်စ်ဘ်ာက်တွ််င့်် ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အတွ်င့်�်ရှိာ ုပ်�ဂဂလုက် က်�မျါဏားမျျ��နှာင့််် 
အလာ�ရှိာင့််တ်စ်ဉ်ီးး�ချျင့်�်စ်းက် ခြုံပ်နာလ်ညီ�ူ်မှော��င့််မှောရှိ�ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျမျျ��အတွ်က် ် မှောငွ့်မှောကြက်�မှော��က်ပ််�်မုျမျျ�� 
ရှိာမုှောနာခြုံချင့်�်မှောကြက်�င့််3်2 ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။  �ု�လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ချျက်သ်ုည်ီ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိအမှောနာခြုံာင့်် ်မျည််ီသုညီ််အချါ
တွ်င့််မျာ တ်ရှိ��ဝဘေးင့်် အသုုအမျာတ်ခ်ြုံပ်ံလုမ််ျမျည်ီ မျဟု�တ်မ်ှောသု� ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�ရှိာ ု အရှိပ်ဘ်ာက်လူ်မုျအာ့ွ�အစ်ညီ�်
မျျ��၏ အမှောရှိ�ပ်ါအရှိ�မှောရှိ�က်မု်ျကု်� ညှွှနာခ်ြုံပ်မှောနာပ်ါသုည်ီ။33 ဤအချျက်န်ှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် 
ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် မှောခြုံပ်�ကြက်�����ပ်ါသုည်ီ။

“အ��်ဘူး�်အဖး�့အစိည်ာ�ဆောတ်းအတ်း�် အချင််�အ�ျင််�� သး�်မျိုး�းှဘူး�ူ။ အ��်ဘူး�်အဖး�့အစိည်ာ�ဆောတ်း (CSOs) 
အဆောန်းန့််း တ်�န်််းပြု�န််းဆော�းင််��်ွမျိုးအုမျိုးျး�စိ�မျိုးးှ ဦး�ဆော�းင််ဦး��ွ�်ပြု�ုဆောန်းဆော�မျိုးယ််် တ်�န်််းပြု�န််းဆော�းင််��်ွဆော��၊ ငြိင်းမ်ျိုး�ချျမ်ျိုး�
ဆော��န့််း လံူ�ခြုံခံျုဆော��တ်း�မ်ျိုးးှ သတူ်း��့်� အချန််း��ဏ္ဍ�း� တ်�း�ဝင်် အသးအမျိုးတ်ှ်ပြု�ု မျိုးခံျ��ါဘူူး�” 

ကု်�ဗစ်-်၁၉ နှာင့််ပ််တ်သ်ုက်၍် သုတ်င့်�်မျာ��မျျ�� ခြုံာနာ�်မှောဝဘေးခြုံချင့်�်ကု်� ရှိပ်တ််နာ�်ရှိနာအ်တွ်က် ် အွနာလု်�င့်�် ညုိီနုှင့်�်
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မု်ျနှာင့််် သုတ်င့်�်အချျက်အ်လက် ် ာလာယ်ခ်ြုံချင့်�်အပ်ါအ၀င့်် မှောဒါသုချ�အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��က် ၎င့်�်
တု်��၏ လ�ပ်င့််နာ�်မျျ��ကု်� လွယ်ကူ််မှောချျ�မှောမွျ�မှောစ်ရှိန်ာ တ်း�ွင့််ဆိုနာ�်သုစ်သ်ုည််ီ မှောခြုံာရှိာင့်�်ချျက်မ်ျျ��အ�� အရှိပ််
ဘာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�် (CSOs) အမှောနာခြုံာင့််် ခြုံပ်ည်ီမှော��င့််စ်�အဆိုင့်််နှာင့််် မှောဒါသုနှတရှိအဆိုင့်််အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��အကြက်�� 
ခုျ�င့််မျ�မှောသု� ပူ်�မှောပ်ါင့်�်မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မု်ျမျျ��နှာင့်််တ်ကွ်  “အတူ်တ်ကွ်ချျးတ်က်နု်ှ�င့်ခ့််ျ” သုည််ီ နာညီ�်လမျ�်မျျ��ကု်� 
သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့်သူ်ုမျျ��က် မှောာ�ခ်ြုံပ်���ပ်ါသုည်ီ။ �ု��ခြုံပ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် အရှိပ်ဘ်ာက်လူ်မုျအာ့ွ�
အစ်ညီ�်နှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�မျာ အစု်��ရှိမျဟု�တ်မ်ှောသု� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��အကြက်�� ပု်�မုျ�မှောက်�င့်�်မွျနာမ်ှောသု� ညုိီနုှင့်�်
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ်ြုံချင့်�်နှာင့််် အခြုံပ်နာအ်လာနာဆ်ိုက်ဆ်ို�မှောရှိ� လု�အပ်မ်ှောကြက်�င့်�် အမှောလ����မှောခြုံပ်�ကြက်��ခ့်ျပ်ါသုည်ီ။ 
သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့်သူ်ုတ်စ်ဦ်�က်မူျ မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အနှာစ်ခ်ျျံပ် ်တ်င့်ခ်ြုံပ်���သုည်ီ။

29 IFRC (2011) ‘Myanmar: Cyclone Nargis 2008 Facts and Figures’, https://www.ifrc.org/en/news-and-media/
news-stories/asia-pacific/myanmar/myanmar-cyclone-nargis-2008-facts-and-figures/

30 Human Rights Watch (2010) ‘I want to help my own People: State Control and Civil Society in Burma After 
Cyclone Nargis’, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3F9FAFE521D0166D4925771400
1F9929-Full_Report.pdf

31 Saha (2011) ‘Working through Ambiguity: International NGOs in Myanmar’; Harvard University, 
 http://cpl.hks.harvard.edu/files/cpl/files/myanmar_report_final_version_2011_09_08.pdf?m=1440180626
32 Parmar (n.d) ‘Institutionalization of Civil Society in Myanmar, ActionAid Myanmar’, https://myanmar.

actionaid.org/sites/myanmar/files/publications/Discussion%20paper%20%28English%29.pdf
33 Human Rights Watch (2010) ‘I want to help my own People: State Control and Civil Society in Burma After 

Cyclone Nargis’, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3F9FAFE521D0166D4925771400
1F9929-Full_Report.pdf
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“အလူ�ှ�င်ှ်ဆောတ်းန့််း နှး�င််ငံ်တ်�းအသး�င််�အဝး�င််�တ်း�ဟ်ုး သတူ်း�အ်လူ��်�း� သတူ်း�ဘ်ူးးသး လူ��်�း�င််ကြ��ါတ်ယ််။ သူ
တ်း��် အ��်ဘူး�်အဖး�့အစိည်ာ�ဆောတ်း (CSOs) � �း�ယ််စိး�လှူယ််ဆောတ်းန့််း ဆော�း�ဆောနှး�တ်း�င််�င််တ်တ််ကြ�ဆော�မျိုးယ််် 
သတူ်း��့်� လူ��်င်န််း�ဆောတ်းမျိုးးှ �ါဝင််ချးင််် မျိုး�လူး� ်အဓိး�ါါယ်် မျိုး�းှ�ါဘူး�ူ။ နှး�င််ငံ်တ်�းအသး�င််�အဝး�င််�� ��တ််ပြု�န််းတ့်် 
သတ်င််�အချျ�်အလူ�်စိန်းစ်ိဆောတ်းန့််း ညှားနှးုင််�ဆော�းင််�ွ�်မျိုးတု်း�မ်ျိုးးှ �းင််လ်ူင််�ပြုမျိုးင််သးမုျိုး မျိုး�းှတ့််အတ်း�် အ��်
ဘူး�်အဖး�့အစိည်ာ�ဆောတ်း (CSOs) �ျန််း�စ်ိခ့်ျ�တ်း�ါ�့”

အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်အကြက်�� မုျတ်ာ်က်မ်ှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျသုည်ီ ယ်��ကြက်ညီမု်ျနှာင့််် မှောလ�စ်��မုျ 
က်င့်�်မ့်ျခြုံချင့်�်၊ တ်စ်ာ်က်န်ှာင့်််တ်စ်ာ်က် ်အမှောလ��မ်ျမှောပ်�ခြုံချင့်�် စ်သုည််ီ ဆိုက်ဆ်ို�မှောရှိ�မျျုံ �အမှောပ်� အမှောခြုံချချ�မှောကြက်�င့်�် 
ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် အမှောလ�မှောပ်� မှောခြုံပ်�ကြက်�����သုည်ီ။ ဥ်ပ်မျ�အမှောနာခြုံာင့်် ် ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါ
အတု်�င့်�် ဆုို����ပ်ါသုညီ။်

“နှး�င််ငံ်တ်�းအသး�င််�အဝး�င််�ဆောတ်းန့််း ဆောဒီသခံျအဖး�့အစိည်ာ�ဆောတ်းအကြ�း� �တ််သ�်��်နှယ်ှ်မျိုးဟုုး 
‘ဆောင်းဆော��ဆောကြ��ဆော�� ဆော�း�်�်ံသူ’ အပြုဖစ်ိန့််းသးမျိုး� တ်�ယ််မ်ျိုးးတ််ဖ�်အဖး�့အစိည်ာ� ပြုဖစ်ိသင််�်ါတ်ယ််။ အ�ျ းု �
စိ�်�း�င််သအူး�လံူ��ဟုး အပြု�န််းအလူန်ှ်း ဆောလူ�စိး�မုျိုး �းှသင််င်ြိ�း� အလူ��်အဆော�်မျိုးးှလူည်ာ� ပြု�န််းလူည်ာသံ��သ�်ငြိ�း� 
အကြံ�ံဉားဏ််ဆောတ်း ဆော��သင်််�ါတ်ယ််”

ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��ဆိုက်လ်က်၍်မှောာ�ခ်ြုံပ်���သုည်ီမျာ� ဦ�စ်��မှောပ်�မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ြုံချင့်�်မျျ��ကု်�လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ခြုံချင့်�်၊ ကု်�
ဗစ်-်၁၉ တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောရှိ�နှာင့််် ခြုံပ်နာလ်ညီ�ူ်မှော��င့််မှောရှိ�အစ်းအစ်ဥ်�မ်ျျ��ကု်�ပ်��မှောာ�ခ်ြုံချင့်�်၊ အစ်းအစ်ဥ်�မ်ှောရှိ�ဆ့ွို
ခြုံချင့်�်နှာင့််် အမှောက်�င့်အ်�ညီမ်ှောာ�ခ်ြုံချင့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� ဆို���ခြုံာတ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ချျရှိ�တွ်င့် ် အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ� 
လုပ်ရ်ှိာ��မုျအာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) သုည်ီ အဓုိပွ်ါယ်ခ်ြုံပ်ည််ီဝဘေးစွ်� ပ်ါဝဘေးင့််ခွျင့််် မျရှိာမုှောကြက်�င့်�် မှောာ�ခ်ြုံပ်ခ့်ျပ်ါသုည်ီ။ 
ဤလ�ပ်မ်ှောဆို�င့်ခ်ျျက်သ်ုည်ီ က်ျ��/မျ မှောရှိ�ရှိ�အခြုံမျင့််မျရှိာမုှောသု� လ�ပ်င့််နာ�်မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��နှာင့််် လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�်
မျျ��ကု်� ဦ�တ်ညီမ်ှောစ်ငြိပ်း� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၏ လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက််
မှောပ်�နုှ�င့်ခ်ြုံချင့်�် မျရှိာပု်ါ။ နာ�ဂစ်မ်ျ�နာတု််�င့်�် ခြုံာစ်စ််ဥ်�မ်ျာ မှောလလ်�မျာတ်သ်ု�� သုင့််ယူ်စ်ရှိ�မျျ��ရှိာမုှောသု�လ်ညီ�် အာ့ွ�
အစ်ညီ�်မျျ��သုည်ီ မှောခြုံပ်�င့်�်လ့ခြုံချင့်�် မျရှိာမုှောသု�မှောကြက်�င့်�် မှောတွ်�ရှိသုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က်မူျ မှောအ�က်ပ််ါ
အတု်�င့်�် မှောဆွို�မှောနွှ�တ်င့််ခြုံပ်���သုည်ီ။

“လူအူမျိုးျး��့� အဆောတ်း�� ဆောယ်ဘူး�ယ်ျလူဦူး�ဆော�အတ်း�် ဘူးယ််လူး� တ်�န်််းပြု�န််းဆော�းင််��်ွ�မျိုးယ််�း�တ်း�း��့ စိဥ််�
စိး�ကြ�ငြိ�း� အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းအတ်း�် သး�သန်််း �ညာ်သ်းင််�စိဥ််�စိး�တ်းမျိုးျ းု � မျိုး�းှ�ါဘူး�ူ”

�ု��မှောကြက်�င့်် ်ကု်�ဗစ်-်၁၉ သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျကု်� က်ျ��/မျမှောရှိ�ရှိ� ရုှုမှော��င့််ခ်ြုံာင့်််ကြက်ညီ််၍ သုင့်််တ်င့်််မှောလ��က်ပ််တ််
စွ်� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ်ြုံချင့်�် မျရှိာမုှောကြက်�င့်�် သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််သူုအ��လ���က်  သုဘာ�တူ်ကြက်သုည်ီ။ 
�ု�ကွ်�ဟုချျက်မ်ျျ��ကု်� ခြုံာညီ််ဆိုညီ�်နုှ�င့်ရ်ှိနာအ်တွ်က် ်တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��နှာင့််် ဦ�စ်��မှောပ်�အစ်းအစ်ဥ်�်
မျျ��ကု်� မှောရှိ�ဆ့ွိုရှိ�တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး� အခွျင့််အ်မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��မှောနာမှောသု� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� အပ်ါအဝဘေးင့်် 
အမျျုံ �သုမျး� အခွျင့််အ်မှောရှိ�လုပ်ရ်ှိာ��သူုမျျ��ကု်� မှောဆွို�မှောနွှ�မုျစ်က်��ဝုဘေး�င့်�်၏အဓုိက်မှောနာရှိ�တွ်င့်် ���သုင့်််
မှောကြက်�င့်�် တ်ညီးတ်ညွွှတ်တ််ညီ�် သုမှောဘာ�တူ်���ကြက်ပ်ါသုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် 
မှောက်�က်ခ်ျျက်ခ်ျျ���ပ်ါသုညီ။်
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“(အစိးအစိဥ််�ံ�စံိအတ်း�်) ဆောမျိုးှး်မျိုးန်ှ်း��လူဒ်ီဆောတ်း�း� သတ််မျိုးတ်ှ်�းမျိုးးှ အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း�့�အသံ မျိုး�ါဘူး�ူ။ ဒီးစိန်းစ်ိ
� အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း�း� ဆောန်းာ�်�ျ�ျန််းခ့်ျဆောစိတ်ယ််။ အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း� အစိးအစိဥ််ဆောတ်း ဆော���း�့းမျိုးးှ �ါဝင််
ချးင််�်သင််�်ါတ်ယ််။ စိးမံျိုး�းန််း�တ်း�င််�မျိုးးှ အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းန့််း ဆော�း�ဆောနှး�တ်း�င််�င််မုျိုးဆောတ်း �ါသင််သ်လူး� �ျး�/မျိုး ဆော���း 
ပြု�ဿန်းာဆောတ်းအတ်း�် သး�သန်််းယ်း�း�တ့််ဘူးဏ္ဍးဆောင်းဆောတ်း လူည်ာ� �းှသင််�်ါတ်ယ််” 

အမှောရှိ�အကြီးက်း�သုညီမ်ျာ� ဤသုု��ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျမျျ��ကု်�လညီ�် ခ့ွျခြုံချ��ဆိုက်ဆ်ို�မုျမျျ��အချျင့်�်ချျင့်�်ယ်ာက်နွ်ှယ်မု်ျ
ရုှုမှော��င့််ခ်ြုံာင့််် ခုျ�င့်မ်ျ�စွ်� ပ်��သွုင့်�်���ရှိပ်ါမျည်ီ။ တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျ အစ်းအစ်ဥ်�မ်ျျ��ကု်� ကြက်ညီ််ရှိ�တွ်င့်် 
က်ျ��/မျ တ်နာ�်တူ်ညီးမျ�မုျ မျရှိာခုြုံချင့်�်သုည်ီ အခြုံချ��မှောသု� ခ့ွျခြုံချ��ဆိုက်ဆ်ို�မုျ ပ်��စ်�မျျ��နှာင့််် မျည်ီက့််သုု�� ဆိုက်နှ်ှယ််
မှောနာမှောကြက်�င့်�် ခ့ွျခြုံချမျ�်စု်တ်ခ်ြုံာ�မှောလလ်�ရှိန်ာလု�ပ်ါသုည်ီ။ (ပ်ဋုိပ်က်ခ ခြုံာစ်ပွ််��မှောနာမှောသု� မှောဒါသုမျျ�� အပ်ါအဝဘေးင့််) 
မှောနာ�ု�င့််ရှိ�မှောဒါသု၊ လုင့်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� တု်မျ�်ညှွှတ်မု်ျ၊ က်ျ��/မျ ဝုဘေးမှောသုသုလက်ခဏာ�၊ မျသုနာစွ််မျ�်မုျ ပ်��စ်�အမျျုံ �
မျျုံ �၊ အသုက်အ်ရွှိယ်န်ှာင့်် ် မျျုံ �နွှယ်မ်ျျ��မှောကြက်�င့်် ်အမျျုံ �သုမျး�မျျ��သုည်ီ ဂရှု�စု်�က်မု်ျ၊ က်�ကွ်ယ်မ်ှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က််
မုျနှာင့််် သုတ်င့်�်အချျက်အ်လက်မ်ျျ�� ရှိယူ်ခြုံချင့်�်စ်သုည််ီ �ပ်မ်ှောဆို�င့်�် အချက်အ်ခ့ျမျျ��ကု်�လညီ�် ရှိင့််ဆုို�င့််
မှောနာရှိမှောကြက်�င့်�် သု�မှောတ်သုနာတွ်င့််ပ်ါဝဘေးင့်သူ်ုအမျျ��စ်�က် အသု��မှောပ်� မှောာ�ခ်ြုံပ်���ပ်ါသုည်ီ။ ာယ်က််ျဥ်��်��
ခြုံချင့်�်နှာင့််် ခ့ွျခြုံချ��ဆိုက်ဆ်ို�ခြုံချင့်�် အမျျုံ �မျျုံ �သုည်ီ အချျုံ �အ�ပ်စ််�မျျ��အတွ်က် ်မျည်ီမျ�ပု်�မုျ�ဆုို��ဝဘေးါ� နုှ�င့်မ်ှောစ်မှောကြက်�င့်�်
ကု်� နာ��လည်ီနုှ�င့်မ်ှောစ်ရှိန်ာ ခ့ွျခြုံချ��ဆိုက်ဆ်ို�မုျမျျ��အချျင့်�်ချျင့်�်ယ်ာက်နွ်ှယ်မု်ျရုှုမှော��င့််ခ်ြုံာင့််် အတွ်င့်�်က်ျက်ျ ခ့ွျခြုံချမျ�် 
မှောလလ်�ခြုံချင့်�်သုညီ ် ကု်�ဗစ်-်၁၉ နှာင့််ပ််တ်သ်ုက်၍် �ုမှောရှိ�က်မ်ှောသု� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်က်ြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျမျျ��
အတွ်က် ် အမှောရှိ�ပ်ါလုမျ််မျညီ။် �ု�ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ျျက်မ်ျျ��သုည်ီ မျတူ်ညီးမှောသု�လူနာညီ�်စ်�မျျ��ကု်� 
ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံ���မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��မှောနာမှောသု� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) 
တ်စ်ခ်ျ�နှာင့်််အတူ်တ်ကွ် အလ�ပ်လ်�ပ်မ်ှောနာမှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� အပ်ါအဝဘေးင့်် အ��လ���မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��
ကု်� မှောရှိ�က်ရ်ှိာနုုှ�င့််သုည်ီ။ ဤကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျမျျ��ကု်� အမှော��က်အ်ကူ်ခြုံပ်ံရှိနာအ်တွ်က် ် သုး�သုနာ�်ယ်����မှောသု�၊ 
ပု်�၍ မှောခြုံပ်�င့်�်လွယ်ခ်ြုံပ်င့်လွ်ယ်ရ်ှိာမုှောသု� ရှိနာပ််��မှောငွ့်မှော��က်ပ််�်ရှိနာ ် ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မှောနာမှောသု� အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ�
ဆုို�င့််ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��မှောနာမှောသု� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs)၊ အမျျုံ �သုမျး�အပ်ါဝဘေးင့််အ��လ���တ်နာ�်တူ်ညီးမျ�မုျရှိာသုုည်ီ
ဟူုမှောသု�ဝဘေးါဒါကု်� လက်ကု််�င့်�်��သုည််ီ အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��နှာင့် ်က် ပု်�မုျ��ုမှောရှိ�က်သ်ုည််ီ မုျတ်ာ်က်ာ့ွ်�ာ့ွ�မုျမျျ��ကု်� 
ရှိာ�မှောာွသုင့််ပ််ါသုည်ီ။

“အလူ�ှ�င်ှ်ဆောတ်းဟုး အမျိုးျ းု �သမျိုးး�အဖး�့အစိည်ာ�ဆောတ်း၊ �ျး�/မျိုး တ်န််း�တ်အူချးင််အ်ဆော���ဖး� ်ဆော�းင််�ွ�်ဆောန်းတ့်် အဖး�့
အစိည်ာ�ဆောတ်းန့််း �း�ငြိ�း� အတူ်တ်�း လူ�်တ်းဆ့ော�းင််�ွ�်သင်််�ါတ်ယ််။ အလူ�ှ�င်ှ်ဆောတ်းဟုး �း�ငြိ�း�ဆောတ်းလ်ူည်ာ� ပြု�ည်ာ
သ�ူအသံ�း� န်းာ�ဆော�းင််သင််�်ါတ်ယ််”
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၃.၃။ အကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၃ - အမျိုးျ းု �သမျိုးး�မျိုးျး�အဆော�် အကြ�မ်ျိုး�ဖ�်မုျိုး။ ခြုံမျန်ာမျ�အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်� အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်
အမှောနာခြုံာင့််် (အုမျမ်ှော��င့်ာ်က်န်ှာင့််် အုမျမ်ှော��င့််ာက်မ်ျဟု�တ်သူ်ုမျျ��က် က်ျ��လွနာမ်ှောသု� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ၊ မုျဘာ
မျျ��က် အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ၊ လူက်�နာကူ််�မုျ၊ က်မှောလ�င့်ယ်မ်ျျ��ကု်� မှောစ်�စ်း�စွ်� (သုု��) အတ်င့်�်အဓိမျမ လက်�်ပ််
ခုျ�င့်�်မုျတု်�� အပ်ါအဝဘေးင့််) ကု်�ဗစ်-်၁၉ မှောကြက်�င့်် ်ပု်�မုျ�ဆုို��ရွှိ��မှောစ်သုည််ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့်််မုျနာ�်က်မှောလ�င့်ယ်မ်ျျ��
အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျအနှတရှိ�ယ်ကု််� က်�ကွ်ယ်ရ်ှိနာန်ှာင့််် တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိနာ ်အမျျုံ �သုမျး�မျျ��ဦ�မှောဆို�င့််
ငြိပ်း� အ��လ���ပ်ါဝဘေးင့်သ်ုည််ီ ရှိပ်ရွ်ှိ�အမှောခြုံချခြုံပ်ံအစ်းအစ်ဉ်ီးမျျ��အမှောက်�င့််အ�ည်ီမှောာ�သ်ုည််ီ နာညီ�်လမျ�်မျျ��
ကု်�34 ဦ�စ်��မှောပ်� ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််သုင့်််သုည်ီ။ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�တွ်င့် ် အခြုံမျစ်တွ််ယ်မ်ှောနာမှောသု� ဆုိုတ််
ဆုိုတ်မ်ှောနာခြုံချင့်�်နှာင့််် အခြုံပ်စ်မ်ှောပ်�ချ�ရှိခြုံချင့်�်မျာက်င့်�်လွတ်ခွ်ျင့်််ရှိာတ့်ု်ယ်ဉ်ီးမှောက်ျ�မုျကု်� စု်နာမ်ှောချ�နုှ�င့််ရှိနာ ်အမျျုံ �သုမျး�မျျ��
နှာင့််် မုျနာက််မှောလ�င့်ယ်မ်ျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျနှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်င်ြိပ်း� ဥ်ပ်မှောဒါမှောရှိ�ရှိ�နှာင့်် ်တ်ရှိ��စ်းရှိင့််မှောရှိ�စ်နာစ််
တွ်င့်် အ��သွုနာခွ်ျနာစု််�က် ်ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ� မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််သုည်ီ။

အဓုိက်အ��ခြုံာင့််် အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်သုည်ီ မှောအ�က်မ်ှောာ�ခ်ြုံပ်ပ်ါ အမှောကြက်�င့်�်ခြုံချင့်�်ရှိ�တု်��
ကု်� မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််သုည်ီ။

•• အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ အခွျင့်််အမှောရှိ�မျျ��၊ က်ျ��၊မျမှောရှိ�ရှိ� အချနာ�်က်ဏ္ဍမျျ��နှာင့််် နုှနာ�်စ်�မျျ��၊ အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၏ မှောချါင့်�်မှောဆို�င့််မုျနှာင့််် ခ့ွျခြုံချ��ဆိုက်ဆ်ို�မုျဆုို�င့််ရှိ�လူမုျမှောရှိ�စ်�နုှနာ�်မျျ��ကု်� 
စု်နာမ်ှောချ�ခြုံချင့်�်တု်��ကု်� အမှောလ�မှောပ်�မှောသု� အသုုပ်ညီ�ခြုံမိျင့််တ််င့််မှောရှိ� လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ချျက်မ်ျျ��တွ်င့်် ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�
သုင့်််ပ်ါသုည်ီ။ ဤလုပ်မ်ှောဆို�င့်မု်ျမျျ��ကု်� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အတွ်က် ် လ��ခြုံချံ�စု်တ်ခ်ျျရှိ
မှောသု� မှောနာရှိ�မျျ��တွ်င့်် လ�ပ်ဆု်ို�င့်နု်ှ�င့်င်ြိပ်း� အမျျုံ သု��မျျ��၊ မှောယ်�က်ျ်��မှောလ�မျျ��နှာင့််် လ�ပ်ကု််�င့််မှောဆို�င့်ရွ်ှိ
က်မ်ှော�နာမှောသု� ပု်�မျ��ုက်ျယ်ခ်ြုံပ်နာ�်သုည််ီ လူ��အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ချျက်မ်ျျ��၏ အစု်တ်အ်ပု်�င့်�်တ်စ််
ချ�အခြုံာစ်လ်ညီ�် လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်နု်ှ�င့်သ်ုည်ီ။ 

•• မှောဆို�ဝဘေးါ�၊ လုင့်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့််် မျျုံ �ဆိုက်ပွ််��မုျက်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� မှောစ်�င့်််ရှိာ�က်မု်ျ၊ စု်တ်ဒ်ါဏာရ်ှိ�
နှာင့်််လူမုျမှောရှိ� အမှော��က်အ်ပ်�် (MHPSS)၊ ဥ်ပ်မှောဒါအမှော��က်အ်ပ်�်မျျ�� အပ်ါအဝဘေးင့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��
နှာင့်််မုျနာ�်က်မှောလ�င့်ယ်မ်ျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျဆုို�င့််ရှိ� အမှော��က်အ်ပ်�်ဝဘေးန်ာမှောဆို�င့််မုျမျျ��မှောပ်�သုည််ီ 
က်ွမျ�်က်ျင့််ပ်ညီ�ရှိာင့််မျျ����သုု��  လ့ှမှောခြုံပ်�င့်�်မှောပ်�သုည််ီ နာညီ�်လမျ�်မျျ��(သုု��မျဟု�တ်)် �ု�က်ွမျ�်က်ျင့််
ပ်ညီ�ရှိာင့််မျျ�� ချနာ�်အပ်�်��ရှိာမုှောပ်�ခြုံချင့်�်တု်��တွ်င့််  ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�သုင့်််သုည်ီ။

•• အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောနာခြုံာင့်် ် မုျမုျကု်�ယ်ကု််� က်�ကွ်ယ်နု်ှ�င့်စွ််မျ�်နှာင့််် မှောရှိရှိာည်ီ
ချ�နုှ�င့်ရ်ှိညီရ်ှိာမုုျတု်��ကု်� အမှော��က်အ်ပ်�်ခြုံာစ်မ်ှောစ်ရှိန်ာအတွ်က် ်မှောငွ့်မှောကြက်�အရှိင့်�်အခြုံမျစ်မ်ျျ��နှာင့််် က်ွမျ�်က်ျင့််မုျကု်�
အမှောခြုံချချ�သုည််ီ အရှိင့်�်အခြုံမျစ်မ်ျျ��လက်လ်ာမျ�်မျးမှောစ်ရှိန်ာ ပု်�မုျ� မှော��က်ပ််�်မှောပ်�သုင့်််သုည်ီ။ �ု�သုု�� မှော��က်ပ််�်
ရှိ�တွ်င့််လညီ�် မှောငွ့်မှောကြက်�မှော��က်ပ််�်မှောပ်�ရှု��သု�မျက် အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� အခွျင့်််အလမျ�်
မျျ��တွ်င့််လညီ�် ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�သုင့်််ပ်ါသုည်ီ။

•• ကု်�ဗစ်-်၁၉ မှောစ်�င့်််ကြက်ညီ််မှောရှိ�စ်င့််တ်�မျျ��တွ်င့်် လ��ခြုံချံ�မုျနှာင့််် မှောဘာ�က်င့်�်မုျရှိာမုှောစ်ရှိနာလ်ညီ�် အလ���စ်�� 
�ညီ််သွုင့်�်စ်းမျ�မှောဆို�င့််ရွှိက်�်��သုင့်််သုည်ီ။ �ု�အစ်းအစ်ဥ်�တွ််င့်် မျသုနာစွ််မျ�်မျျ��အပ်ါအဝဘေးင့်် အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အတွ်က် ်အသု���အမှောဆို�င့််ပ်စ်စညီ�်မျျ��၊ မှောရှိ၊ သုနာ�်ရှိာင့်�်မှောရှိ�နှာင့််် တ်စ်ကု််�ယ်ရ်ှိည်ီ
သု��� ပ်စ်စညီ�်မျျ��နှာင့််် က်ျ��၊မျ သုး�သုနာ�်မှောနာရှိ�မျျ�� မှော��က်ပ််�်မှောပ်�ရှိနာလ်ညီ�် ပ်ါဝဘေးင့််သုင့်််ပ်ါသုည်ီ။

34 ActionAid (2019), ‘Safety with Dignity – Women-Led Community-Based Approach Protection Manual’, 
 https://actionaid.org/Safety_With_Dignity_2019
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•• နုှ�င့်င့််�အတွ်င့်�်ရှိာ ု ပ်ဋုိပ်က်ခခြုံာစ်ပွ််��မှောနာမှောသု� မှောဒါသုမျျ��အပ်ါအဝဘေးင့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�
င့်ယ်မ်ျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျဆုို�င့််ရှိ� ခြုံပ်စ်မု်ျမျျ��အတွ်က် ် ဥ်ပ်မှောဒါဝဘေးန်ာမှောဆို�င့််မုျအမှော��က်အ်ပ်�်
မျျ�� အ��မှောက်�င့်�်လ�မှောစ်ရှိနာ ် ဆိုက်လ်က်မ်ှော��က်ပ််�် မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။ ဤမှောဆို�င့််ရွှိက််
မုျ၏ တ်စ်စု််တ်တ််စ်မ်ှောဒါသုအခြုံာစ် ် တု်�က်ပ့ွ််မျျ��ခြုံာစ်ပွ််��မှောနာသုည််ီ မှောနာရှိ�မျျ��တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် 
မုျနာ�်က်မှောလ�င့်ယ်မ်ျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ က်ျ��လွနာမု်ျမျျ��အတွ်က် ် ဥ်ပ်မှောဒါမှောရှိ�ဆ့ွိုခြုံချင့်�်၊ ဥ်ပ်မှောဒါ
အတ်ည်ီခြုံပ်ံခြုံချင့်�်၊ ဦ�စ်��မှောပ်�အမှောက်�င့််အ�ည်ီမှောာ�ခ်ြုံချင့်�်၊ အရှိင့်�်အခြုံမျစ်မ်ျျ��မှော��က်ပ််�်မှောပ်�ခြုံချင့်�်တု်��
အပ်ါအဝဘေးင့်် အရှိပ်ဘ်ာက်လူ်မုျအာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��မျာ က်ွမျ�်က်ျင့််ပ်ညီ�ရှိာင့််မျျ��၏ မှောတ်�င့်�်ဆုို�မုျမျျ��ကု်� 
�ပ်မ်ှောပ်ါင့်�်�ည််ီရှိနာအ်တွ်က် ်အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အမှောပ်�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ တ်��ဆိုးက်�ကွ်ယ်�်မှောရှိ� ဥ်ပ်မှောဒါမူျ
ကြက်မျ�်/ဥ်ပ်မှောဒါကု်� လု�အပ်သ်ုလု� မှောခြုံပ်�င့်�်လ့သုင့်််သုည််ီ။ 

•• အ�ူ�သုခြုံာင့််် က်မှောလ�င့်ယ်မ်ျျ��ကု်� မှောစ်�စ်း�စွ်� သုု��မျဟု�တ် ် အတ်င့်�်အဓိမျမ အုမျမ်ှော��င့််ချျမှောပ်�ခြုံချင့်�်
တု်��ကု်� အဓုိက်���မှောခြုံာရှိာင့်�်ရှိနာ ် (၂၀၁၉ ချ�နှာစ်တွ််င့်် ခြုံပ်ဌာ�နာ�်ခ့်ျသုည််ီ) က်မှောလ�အခွျင့််အ်မှောရှိ�ဉီးပ်မှောဒါကု်� 
အမှောက်�င့််အ�ညီမ်ှောာ� ် မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ရ်ှိ�တွ်င့် ် ကူ်ညီးမှော��က်ပ််�်မှောပ်�နုှ�င့််ရှိနာ ် ငြိပ်း�ခြုံပ်ည််ီစ်��မှောသု� အစ်းအစ်ဉ်ီး
တ်စ်ခ်ျ�ကု်� မှောာ�မ်ှောဆို�င့််���သုင့်််ပ်ါသုည်ီ။

အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျသုည်ီ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�တွ်င့် ် “တု်တ်တ််ဆုိုတ် ်
အမှောရှိ�မှောပ်�အမှောခြုံချအမှောနာ” ခြုံာစ်မ်ှောကြက်�င့်�် က်�လသုမျဂဂမျာ ��တ်ခ်ြုံပ်န်ာ���သုည်ီ။35 မျကြက်�မှောသု�မျးက် ခြုံပ်ံလ�ပ််
ခ့်ျမှောသု� လူဦ�မှောရှိ�ခြုံပ်က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�စ်စ်တ််မျ�် (DHS) အချျက်အ်လက်မ်ျျ��အရှိ အုမျမ်ှော��င့််ာက်မ်ျျ��က်
က်ျ��လွနာမ်ှောသု�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ (IPV) ခြုံပ်ဿနာ�မျျ��ကု်� ပ်��မျာနာခ်ြုံာစ်မ်ှောလခ်ြုံာစ်�်ရှိာသုုည််ီကု်စ်စရှိပ်သ်ုာွယ် ်
သုမှောဘာ����မုျသုည်ီ အခြုံမျစ်တွ််ယ်ခု်ျ�င့်မ်ျ�မှောနာငြိပ်း� က်ျယ်က််ျယ်ခ်ြုံပ်နာ�်ခြုံပ်နာ�်ခြုံာစ်ာွ်��မှောနာသုည်ီဟု� မှောာ�ခ်ြုံပ်���
ငြိပ်း�၊ အမျျုံ �သုမျး� ၅၁% နှာင့်် ် အမျျုံ �သု�� ၄၉% တု်��က် တ်ချျုံ �မှောသု�အမှောခြုံချအမှောနာမျျ��တွ်င့်် အုမျမ်ှော��င့််ရှိာင့််
အမျျုံ �သု��က် ဇနား�သုည်ီကု်� ရုှု�က်န်ှာက်သ်ုည်ီမျာ� တ်ရှိ��မျ�တ်သုည်ီဟု� ယ်��ကြက်ညီမ်ှောနာမှောကြက်�င့်�် မှောာ�ခ်ြုံပ်���
ပ်ါသုည်ီ။ အုမျမ်ှော��င့်ာ်က်န်ှာင့််် အုမျမ်ှော��င့််ာက်မ်ျဟု�တ်သူ်ုမျျ��က် က်ျ��လွနာမ်ှောသု� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျမျျ��
နှာင့််် �ုပ်ါ�မှောနှာ�င့်််ယ်ာက်မု်ျမျျ��၊ က်မှောလ�င့်ယ်မ်ျျ��အ�� မှောစ်�စ်း�စွ်� အတ်င့်�်အဓိမျမ လက်�်ပ်မ်ှောပ်�ခြုံချင့်�်နှာင့််် 
လူက်�နာကူ််�ခြုံချင့်�်တု်��အပ်ါအဝဘေးင့်် အမျျုံ �မျျုံ �မှောသု� က်ျ��၊မျအမှောခြုံချခြုံပ်ံ အကြက်မျ�်ာက်မု်ျမျျ��သုည်ီ သုုသုုသု�သု�
ခြုံာစ်ပွ််��မှောနာသုည်ီ�င့်ရ်ှိာ��ပ်ါသုည်ီ။ မူျဝဘေးါဒါအရှိခ့ွျခြုံချ��မုျမှောကြက်�င့်် ် အကြက်မျ�်ာက်မု်ျမျျ�� ပု်�မုျ�ဆုို��ရွှိ��လ�သုည််ီ 
နုှ�င့်င့််�အတွ်င့်�်ရှိာပု်ဋုိပ်က်ခဒါါဏာခ်ျ�စ်��မှောနာရှိမှောသု� မှောဒါသုမျျ��အပ်ါအဝဘေးင့်် မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီစ်ချနာ�်မျျ��
တွ်င့်် လူဦ�မှောရှိ�ူ�ပ်ခ်ြုံချင့်�်၊ ကု်�ယ်ပု််�င့်လွ်တ်လ်ပ်ခွ်ျင့်််နာညီ�်ပ်ါ�ခြုံချင့်�်၊ စု်��ရုှိမျမ်ှောကြက်�င့််က်ြက်မုျကု်� ခြုံာစ်မ်ှောစ်မှောသု� 
အာက်ာ်က်မ်ျာ လ��ခြုံချံ�မှောရှိ�အ��နာညီ�်မုျသုည်ီလညီ�် သုုသု��င့််ရှိာ��စွ်� ရှိာမုှောနာသုည်ီ။36 အမျျုံ �သုမျး�မျျ��
နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ (VAWG) ကု်� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိနာ ် တ်ရှိ��ဝဘေးင့်် ခြုံပ်ဌာ�နာ�်
���မှောသု� ငြိပ်း�ခြုံပ်ညီ််စ်��သုည််ီ ဉီးပ်မှောဒါမူျမှောဘာ�င့်် မျရှိာ�ု��ပ်ါက် အမျာနာတ််က်ယ် ် ခြုံာစ်ခ့််ျသုည််ီ အခြုံာစ်အ်ပ်ျက််
မျျ��ကု်� အမှောရှိအတွ်က်မ်ှောလ��်ချျ၍ တု်�င့်တ််နာ�်ခြုံချင့်�်၊ အခြုံပ်စ်မ်ှောပ်�မျချ�ရှိခြုံချင့်�်တု်�� ဆိုက်လ်က် ် တ်ည်ီရှိာမုှောနာနုှ�င့််
မှောကြက်�င့်�် က်ျ��၊မျတ်နာ�်တူ်ညီးမုျကွ်နာရ်ှိက်က်် ခြုံပ်ံလ�ပ်�်��မှောသု� သု�မှောတ်သုနာစ်�တ်မျ�်တွ်င့်် အမှောလ�မှောပ်�
တ်င့််ခြုံပ်���သုညီ။်37 �ု�သု�မှောတ်သုနာအရှိ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� စု်တ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�၊ 
ရှု�ပ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့််် လုင့်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျပ်��စ်�အမျျုံ �မျျုံ �သုည်ီ က်ျယ်က််ျယ်ခ်ြုံပ်နာ�်ခြုံပ်နာ�် ခြုံာစ်ပွ််��မှောနာ

35 UN Women (2016) ‘Voices from the Intersection: Women’s Access to Justice in the Plural Legal System of 
Myanmar, https://www.burmalibrary.org/docs22/Justice_Base-2016-04-22-Women_in Myanmar-Plural_legal_
systems.pdf

36 CARE (2020) ‘CARE Rapid Gender Analysis of COVID-19 in Myanmar’, https://reliefweb.int/report/myanmar/
care-rapid-gender-analysis-covid-19-myanmar-7-june-2020-version-1 

37 See Miedema et al (2016) ‘Social Inequalities, Empowerment, and Women’s Transitions into Abusive 
Marriages: A Case Study rom Myanmar’, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0891243216642394
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မှောသု�လ်ညီ�် လူတ်စ်ဦ်�ချျင့်�်စ်းက် �ု�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျမျျ��ကု်� တု်�င့််ကြက်��ရှိနာ ်ချျးတ်��ချျတ်�� ခြုံာစ်မ်ှောလရ်ှိာမုှောကြက်�င့်�် 
သုုရှိပ်ါသုည်ီ။ အဘာယ်််မှောကြက်�င့််ဆု်ို�မှောသု� ်အုမျမ်ှော��င့််ာက်မ်ျျ��က်က်ျ��လွနာမ်ှောသု� �ု�အလ့ွသု���စ်��ခြုံပ်ံက်ျင့်််
မုျတု်��ကု်� ‘ပ်��မျာနာဓ်ိမှောလတ််စ်ခ်ျ�’ အခြုံာစ် ်ရုှုခြုံမျင့််မှောသု�မှောကြက်�င့််ပ််င့််ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။38

ဓိအမှောရှိ�မှောပ်�အမှောခြုံချအမှောနာမျျ��တွ်င့်် က်ျ��၊မျအမှောခြုံချခြုံပ်ံ အကြက်မျ�်ာက်မု်ျမျျ�� (GBV) နှာင့််ပ််တ်သ်ုက်၍် 
က်�လသုမျဂဂ လူဦ�မှောရှိရှိနာပ််��မှောငွ့်အာ့ွ� (UNFPA) ၏ အနုာမ််ျဆို���စ်�သုတ်မ်ျာတ်ခ်ျျက်မ်ျျ��အရှိ အက်ျပ်အ်တ်ညီ�်
က်�လအတွ်င့်�် အကြက်မျ�်ာက်မု်ျမျျ�� ခြုံမျင့်််တ်က်လ်�သုည်ီကု်� လူသု��ချျင့်�်စ်�နာ�မှော��က်�်��မုျ
ဆုို�င့််ရှိ�လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်မ်ှောနာသူုမျျ��က် သုတု်ခြုံပ်ံရှိနာ ် လု�အပ်သ်ုည်ီ။ မျကြက်�မှောသု�မျးက် �ွက်မ်ှောပ်�လ�မှောသု� 
အမှော��က်အ်���မျျ��အရှိ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��သုည်ီ ကု်�ဗစ်-်၁၉ ၏ ဆိုင့်််ပွ်���ုခုျ�က််
မုျမျျ��ကု်� ပု်�မုျ�ချ�စ်��ရှိနုှ�င့််မှောခြုံချရှိာသုုည်ီ။ �ု��ုခုျ�က်မု်ျမျျ��တွ်င့်် စု်တ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�၊ လူမုျမှောရှိ�ပု်�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� 
အက်ျုံ �ဆိုက်မ်ျျ��နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ (VAWG) နုှနာ�် ခြုံမျင့်််
တ်က်လ်�ခြုံချင့်�်တု်�� ပ်ါဝဘေးင့််သုည်ီ။39 အုမ်ျတွ်င့်�်အကြက်မျ�်ာက်မု်ျသုည်ီ ‘တ်စ်က််မျာ�လ���တွ်င့်် မှောကြက်�က်မ်ျက်ာွ်ယ််
မှောက်�င့်�်မှောလ�က်မ်ှောအ�င့် ်ခြုံမျင့်််တ်က်မ်ှောနာသုည်ီ’ ဟူုမှောသု� က်�လသုမျဂဂ အမှော�ွမှော�ွ အတွ်င့်�်မှောရှိ�မျာ��၏ အဆုို�
ကု်� ဤအချျက်က်် မှော��က်ခ်ျ�မှောနာပ်ါသုညီ။်40 အမှောရှိ�မှောပ်�ပု်တ်ဆု်ို�����ရှိမှောသု� က်�လအတွ်င့်�် ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�
တ်ဝဘေးာမျ�် က်ျ��၊မျ အမှောခြုံချခြုံပ်ံ အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ (GBV) မျျ��သုည်ီ ၇.၅ ဆိုချနာ�် ခြုံမျင့်််တ်က်လ်�မှောကြက်�င့်�် ‘အချရှိ�
အမျျုံ �သုမျး�အာ့ွ�အစ်ညီ�်’ က် တု်တု်က်ျက်ျ ��တ်ခ်ြုံပ်န်ာ���ငြိပ်း�ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။41 ဤသုု��ခြုံာစ်ရ်ှိခြုံချင့်�်မျာ� က်ျ��၊
မျ အမှောခြုံချခြုံပ်ံ အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ တ်��ဆိုး�က်�ကွ်ယ်မ်ှောရှိ�က်ဏ္ဍသုည်ီ အလွနာအ်��နာညီ�်မှောနာငြိပ်း� အခြုံချ��မှောသု� 
‘အသုက်က််ယ်ဆ်ိုယ်မ်ှောရှိ�’ လ�ပ်င့််နာ�်မျျ��အတွ်က် ် ချျ���မှောပ်�မှောသု� ဘာဏ္ဍ�မှောငွ့်နှာင့်် ် နုှင့်�်ယ်ာဉ်ီးကြက်ညီ််လ�င့်် 
က်ျ��/မျအမှောခြုံချခြုံပ်ံအကြက်မျ�်ာက်မု်ျ တ်��ဆိုး�က်�ကွ်ယ်မ်ှောရှိ�က်ဏ္ဍအတွ်က် ်ခ့ွျမှောဝဘေးမှောပ်�သုည််ီ ဘာဏ္ဍမှောငွ့်သုည်ီ  မျ
မှောခြုံပ်�ပ်မှောလ�က်မ်ှောသု� ပ်မျ�ဏာခြုံာစ်မ်ှောနာခြုံချင့်�်တု်��မှောကြက်�င့်် ်ခြုံာစ်ပ််ါသုည်ီ။42 

ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�တွ်င့် ် အခြုံမျစ်တွ််ယ်မ်ှောနာငြိပ်းခြုံာစ်မ်ှောသု� အမျျုံ �သု��ကြီးက်း�စု်��သုည််ီ စ်�သုတ်မ်ျာတ်ခ်ျျက်မ်ျျ��၊ 
အသွု��အလ� က်နာ�်သုတ်ခ်ြုံချင့်�်၊ အမျျုံ �သု��မျျ�� မူျ�ယ်စ်မ်ှောဆို�ဝဘေးါ�နှာင့််် အရှိက်မ်ှောသုစ်�မှောသု�က်စ််��မုျ ခြုံမျင့်််
တ်က်လ်�ခြုံချင့်�်၊ စ်��နာပ်ရု်ှိက်ခ�မျာူလ��ခြုံချင့်�်၊ မှောငွ့်မှောရှိ�မှောကြက်�မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� ာုအ��မျျ��နှာင့််် အလ�ပ်အ်ကု်�င့်် 
အ�မျချ�ချျက် ်မျရှိာခုြုံချင့်�်တု်��နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်င်ြိပ်း� အုမျမ်ှော��င့််ာက်မ်ျျ��က်က်ျ��လွနာမ်ှောသု�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျနုှနာ�် ခြုံမျင့်််
တ်က်လ်�သုညီဆု်ို�သုည််ီ ဤမှောတွ်�ရှိာခုျျက်မ်ျျ��ကု်�  သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် အတ်ညီခ်ြုံပ်ံမှော��က်ခ်ျ�
ကြက်ပ်ါသုည်ီ။ ဤခြုံာစ်ရ်ှိပ်မ်ျျ��သုည်ီ ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ည်ီနာယ်ရ်ှိာ ု မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီစ်ချနာ�်၊ ရှိနာက််�နာမ်ျာ ငြိမုျံ�တွ်င့်�်
မှောနာရှိ�မျျ��၊ အမျျုံ �သု��မျျ�� အလ�ပ်မ်ျရှိရှိာဘ့ုာ တ်ရှု�တ်န်ာယ်စ််ပ်မ်ျာ ခြုံပ်န်ာလ�ကြက်မှောသု� က်ချျင့််မှောဒါသုအပ်ါအဝဘေးင့်် 

38 Kyaw (2019) ‘Violence Against Women: A blow to gender equality myth in Myanmar’ LSE Blogs, https://blogs.
lse.ac.uk/socialpolicy/2019/12/19/violence-against-women-a-blow-to-gender-equality-myth-in-myanmar

39 Wenham et al. (2020) COVID-19: the gendered impacts of the outbreak, The Lancet, Volume 395, ISSUE 
10227, P846-848; UN Women (2020); Covid-19 and Ending Violence Against Women and Girls, UN Women, 
https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-
brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006; Fraser (2020) ‘Why we 
Need to talk more about the potential for Covid-19 to increase the risk of violence against women and girls’ 
Social Development

40 Farran (2020) ’UN chief calls for domestic violence ’ceasefire’ amid ’horrifying global surge’’ UN News, 
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41 Mra (2020) ‘Stay at Home: Covid-19 and Rising Domestic Violence in Myanmar’s Informal Urban Settlements, 
Khin Khin Mra, New Mandala, 22nd June 2020, https://www.newmandala.org/stay-at-home-covid-19-and-
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42 IRC (2020) ’Where’s the Money? How the Humanitarian System is Failing to Fund an End of Violence Against 
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ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အနှာ��အခြုံပ်��တွ်င့် ် ခြုံာစ်ပွ််��မှောနာသုည်ီ။ ဤအမှောခြုံချအမှောနာအ��လ���တွ်င့်် အုမျမ်ှော��င့််ာက်မ်ျျ��က် 
က်ျ��လွနာမ်ှောသု�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ (IPV) အဆိုင့််မ်ျျ��ကု်� အ�ူ�စု်��ရုှိမျာွ်ယ်ရ်ှိ� အမှောခြုံချအမှောနာအခြုံာစ် ်မှောာ�ခ်ြုံပ်���
ပ်ါသုည်ီ။ သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့်သူ်ုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် မှောခြုံပ်�ကြက်��ခ့်ျသုည်ီ။

“အမျိုးျ းု �သး�မျိုးျး�ဆောတ်း �း�င််တ်းယ််ဆောပြုဖ�ှင််�တ့်် တ်စ်ိချ�တ်ည်ာ�ဆောသး န်းည်ာ�လူမ်ျိုး�� အကြ�မ်ျိုး�ဖ�်တ်း�့။”

အုမျတွ််င့်�်၌ အုမျမ်ှော��င့််ာက်မ်ျျ��က်က်ျ��လွနာမ်ှောသု�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျအခြုံပ်င့်် က်မှောလ�င့်ယ်မ်ျျ��၊ အ�ူ�သုခြုံာင့််် 
မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျသုည်ီ ပု်�မုျ�တု်��ပွ်��လ�မှောကြက်�င့်�် သု�မှောတ်သုနာတွ်င့််ပ်ါဝဘေးင့််မှောာခြုံဆုို�
သူုမျျ��က် မျး�မှောမျ�င့်�်�ု��ခြုံပ်���ပ်ါသုည်ီ။ အခြုံချ��ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အခုျ�င့််အမျ� 
မှောခြုံပ်�ကြက်��ခ့်ျပ်ါသုည်ီ။

“အဓိး�ပြု�ဿန်းာ� အးမ်ျိုးတ်းင််�အကြ�မ်ျိုး�ဖ�်မုျိုးပြု�ဿန်းာ�့။ အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းသးမျိုး� �ဆောလူ�င်ယ််ဆောတ်း�ါ အးမ်ျိုး
တ်းင််�အကြ�မ်ျိုး�မုျိုးခံျဆောန်းကြ��တ်း။” 

�ု��အခြုံပ်င့်် မှောက်ျ�င့်�်မျျ��ပု်တ်�်��ခြုံချင့်�်မှောကြက်�င့်် ်အ�ူ�သုခြုံာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��သုည်ီ �ုခုျ�က်ရ်ှိာလွယ်ရ်ှိာခုြုံပ်း� 
ပ်��စ်�အမျျုံ �မျျုံ �ခြုံာင့််် လုင့်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�အခြုံမျတ်�်�တ်ခ်ျ�ရှိခြုံချင့်�်နှာင့််် အလ့ွသု���စ်��ခြုံပ်ံလ�ပ်ခ်ျ�ရှိသုညီ်် အနှတရှိ�ယ်ကု််� 
ရှိင့််ဆုို�င့််မှောနာကြက်ရှိသုည်ီဟု�  သု�မှောတ်သုနာတွ်င့် ်ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် မှောခြုံပ်�ကြက်��ခ့်ျသုည်ီ။ မုျသု��စ်�အတွ်င့်�် ာုအ��
မျျ��ခြုံမျင့််မ်ျ��လ�မုျမှောကြက်�င့်် ်က်မှောလ�င့်ယ်မ်ျျ��ကု်� မှောစ်�စ်း�စွ်� (သုု��) အတ်င့်�်အဓိမျမ လက်�်ပ်မ်ှောပ်�မုျနုှနာ�် ခြုံမျင့်််
တ်က်လ်�မုျအမှောပ်� စု်��ရုှိမ်ျပူ်ပ်နာမ်ှောနာရှိမှောကြက်�င့်�် သု�မှောတ်သုနာတွ်င့််ပ်ါဝဘေးင့််သူုအမျျ��စ်�က် ��တ်မ်ှောာ�မ်ှောခြုံပ်�ကြက်��
���ခ့်ျသုည်ီ။ ခြုံမျနာမ်ျ�နုှ�င့်င့််�အတွ်င့်�် အသုုအမျာတ်ခ်ြုံပ်ံ���မှောသု� လူမျျုံ �စ်� ၁၃၅ မျျုံ �တု်��၏ ရုှုပ်မ်ှော�ွ�မှောသု� 
ဓိမှောလ�်���တ်မျ�်မျျ��မှောကြက်�င့်် ် ဤခြုံပ်ဿနာ�နှာင့််ပ််တ်သ်ုက်မ်ှောသု� အချျက်အ်လက်မ်ျျ��ကု်� ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�တွ်င့် ်
တု်က်ျစွ်� မှောက်�က်ယူ််မှောာ�ခ်ြုံပ်ရှိန်ာ ချက်ခ့်ျမှောသု�လ်ညီ�်43 ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�ရှိာ ုမုျနာ�်က်မှောလ� ၁၆% သုည်ီ အသုက် ်
၁၈ နှာစ်မ်ျတု်�င့််မျး လက်�်ပ်က်ြက်၍ ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ည်ီနာယ်န်ှာင့်််ရှိာမျ�်ခြုံပ်ည်ီနာယ်တု််��တွ်င့်် လက်�်ပ်�ု်မျ�်ခြုံမျ��သုည််ီ 
ပ်ျမျ�်မျ�အသုက်မ်ျာ� အင့်ယ်ဆ်ို��� ခြုံာစ်သ်ုည်ီ ဟု� အမှော��က်အ်���မျျ��က် မှောာ�ခ်ြုံပ်���သုည်ီ။44 

အမျျုံ �သု��မျျ��၏အဆိုင့်််အတ်နာ�်၊ လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��နှာင့််် မှောချါင့်�်မှောဆို�င့််မုျအပု်�င့်�်တု်��ကု်� ဦ�စ်��မှောပ်�မှောသု� 
ခ့ွျခြုံချ��ဆိုက်ဆ်ို�သုညီ််လူမုျစ်�သုတ်မ်ျာတ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� က်ျယ်က််ျယ်ခ်ြုံပ်နာ�်ခြုံပ်နာ�် လက်ခ်ျ�လ�နုှ�င့်ခ်ြုံချင့်�်နှာင့်််အတူ် 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောနာခြုံာင့်် ် ၎င့်�်တု်��၏ ရှိပု်�င့််ခွျင့်််မျျ��နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် အသုုပ်ညီ�၊
နာ��လည်ီမုျက်င့်�်မ့်ျခြုံချင့်�်ကု်� တ်စ်က််မျာ�လ���အတု်�င့်�်အတ်�ခြုံာင့်် ် ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က် ပု်�မုျ�အ�ရှု��စု်�က်မ်ှောစ်
ခ့်ျသုည်ီ။ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အတွ်က် ် ရှိာမုှောနာမှောသု� အမှော��က်အ်ပ်�်မျျ��၊ ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့််မုျမျျ��နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် မျ
သုုရှိာမုုျမျျ��လညီ�်ရှိာသုုညီ။် ကု်�ဗစ်-်၁၉ ၏ သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျမျျ�� (သုု��မျဟု�တ်)် အခြုံပ်င့််�ွက်ခွ်ျင့်််က်နာ�်သုတ််
���သုည််ီက်�လအတွ်င့်�် အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� အုမျတွ််င့််ပု်တ်မု်ျမှောနာကြက်သု�မှော�ကြက်�င့်် ် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အတွ်က် ်
လက်ရ်ှိရှိာနုှ��ုင့််သုညီ်် အမှော��က်အ်ပ်�်မျျ��၊ က်ွမျ�်က်ျင့််ပ်ညီ�ရှိာင့််မျျ��က် မှောပ်�မှောနာမှောသု� ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့််မုျမျျ��
ကု်� လက်လ်ာမျ�်များနုှ�င့်ရ်ှိနာ ်အချက်အ်ခ့ျရှိာကုြက်သုညီဟ်ု� ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အမှောလ�မှောပ်�မှောခြုံပ်�
ကြက်��ခ့်ျကြက်သုည်ီ။

43 Girls not Brides (2020) ‘What’s the Child Marriage Rate? How big of an issue is child marriage?, 
 https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/myanmar/
44 Ibid.
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“အမျိုးျ းု �သမျိုးး�အမျိုးျး�စိ�ဟုး �ျး�/မျိုးအဆောပြုချပြု�ုအကြ�မ်ျိုး�ဖ�်မုျိုး�း� မျိုးသး�းှကြ��ါဘူး�ူ။ သတူ်း��့်� အချးင််အ်ဆော��ဆောတ်း�း�
သးလူးဖး�အ်တ်း�် သတူ်း��်း� ဆောပြု�းပြု�ဖး�လ်ူး��ါတ်ယ််” 

မျျ��မှောသု�အ��ခြုံာင့််် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��ကု်� ဦ�တ်ညီသ်ုည််ီ ခုျ��မုျ၊ လ�ယ်က်မု်ျမျျ�� ခြုံမျင့်််တ်က်လ်�မှောကြက်�င့်�် 
သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့်မ်ှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က် အမှောလ�မှောပ်�မှောခြုံပ်�ကြက်��ခ့်ျကြက်သုည်ီ။ ကု်�ဗစ်-်၁၉ ဆုို�င့််ရှိ� 
အသွု��အလ�က်နာ�်သုတ် ် မှောစ်�င့်််ကြက်ညီ််မှောရှိ�စ်င့််တ်�မျျ��တွ်င့်် လုင့််ပု်�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� မှောစ်�က််��မုျမျျ��နှာင့််် 
လုင့််ပု်�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျနုှနာ�် ခြုံမျင့်််တ်က်လ်�မုျလညီ�် သုုရှိပ်ါသုညီ။် မျကြက်�မှောသု�မျးက် ��တ််
ခြုံပ်န်ာခ့်ျသုည််ီ က်ျ��၊မျမှောရှိ�ရှိ�မှောလလ်�ဆိုနာ�်စ်စ်မု်ျတ်စ်ခ်ျ�၏ မှောာ�ခ်ြုံပ်မုျအရှိ45 မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီမျျ��
စ်ချနာ�်၊ အသွု��အလ�က်နာ�်သုတ်မ်ှောစ်�င့်််ကြက်ညီ််မှောရှိ� စ်င့််တ်�မျျ��နှာင့််် ငြိမုျံ�ခြုံပ်ရှိာဆုိုင့််မှောခြုံချာ���ရှိပ်ကွ််က်မ်ျျ��တွ်င့်် 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ အမျျုံ �သု��မျျ��၊ မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၊ မှောယ်�က်ျ်��မှောလ�မျျ��နှာင့််် မျသုနာစွ််မျ�်မျျ��အတွ်က် ်မှောရှိ
သုနာ�်ရှိရှိာမုုျ၊ မှောရှိမှောခြုံမျ�င့်�်မုျလာ�စ်နာစ်သ်ုနာ�်ရှိာင့်�်မုျနှာင့််် တ်စ်ကု််�ယ်မ်ှောရှိသုနာ�်ရှိာင့်�်မှောရှိ� ၀နာမ်ှောဆို�င့််မုျမျျ�� ရှိရှိာမုုျနှာင့်််
ပ်တ်သ်ုက်င်ြိပ်း� စု်နာမ်ှောချ�မုျမျျ�� ရှိင့််ဆုို�င့်မ်ှောနာရှိမှောကြက်�င့်�် သုုရှိာရုှိသုညီ။်46 အသွု��အလ�က်နာ�်သုတ်မ်ှောစ်�င့်််ကြက်ညီ််
မှောရှိ�စ်င့််တ်�အခြုံာစ် ် ���ရှိာမုှောသု� အမှောဆို�က်အ်ဦ�ပ်ရှိဝဘေးဏ်ာမျျ��တွ်င့်် (တ်စ်ကု််�ယ်ရ်ှိည်ီသု��� က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�
အသု���အမှောဆို�င့်မ်ျျ�� အပ်ါအဝဘေးင့််) က်ျ��/မျမှောရှိ�ရှိ�နှာင့််ပ််တ်သ်ုက်၍် �ည််ီသွုင့်�်စ်ဉီး�်စ်��မှောပ်�မုျ မျရှိာခုြုံချင့်�်
မှောကြက်�င့်် ် �ု�စ်င့််တ်�မျျ��ရှိာ ု အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��က် ၄င့်�်တု်��အမှောနာခြုံာင့််် အမျျုံ �သု��မျျ��
နှာင့်််အတူ် မှောနာရှိ�မျျ��ကု်� မျ�မှောဝဘေးမှောနာ�ု�င့််ရှိနာ ် အဆိုင့်မ်ျမှောခြုံပ်မှောကြက်�င့်�်၊ လ��ခြုံချံ�မုျမျရှိာဟုု�ချ�စ်��ကြက်ရှိမှောကြက်�င့်�် 
သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့်မ်ှောခြုံာတု်�သူုမျျ��က် မှောခြုံပ်�ကြက်��ခ့်ျသုည်ီ။

ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�ရှိာ ုမှောက်ျ�ရွှိ�မျျ��မျာ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��သုည်ီ အငြိမ့ျတ်မျ�်ဆုို�သုလု� လူက်�နာကူ််�
ခြုံချင့်�် ချ�မှောနာရှိပ်ါသုညီ။် ၂၀၁၉ ချ�နှာစ်တွ််င့်် ချနာ�်မျာနာ�်မှောခြုံချအ��ခြုံာင့််် လူက်�န်ာကူ်�ချ�ရှိသူု ၈၂% သုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�
မျျ�� ခြုံာစ်က်ြက်ပ်ါသုည်ီ။47   အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��ကု်� လုင့််ပု်�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�အခြုံမျတ်�်�တ်ရ်ှိနာ်
အတွ်က် ်မှောက်ျ�လက်မ်ှောဒါသုမျျ��နှာင့််် တ်�င့်ါရွှိ�မျျ��၊ နာယ်စ််ပ်မ်ှောဒါသုမျျ��၊ သုဘာ�ဝဘေးသုယ်�ဇ�တ်တူ်�မှောာ�သ်ုည််ီ
မှောနာရှိ�မျျ��နှာင့််် စ်စ်စ််ချနာ�်မျျ�� စ်သုည််ီ အခြုံချ��မှောနာရှိ�မျျ��သုု�� ပု်��မှောဆို�င့််ကြက်သုည်ီ။  ကု်�ဗစ်က််�လအတွ်င့်�် 
ဝဘေးင့််မှောငွ့်မျရှိာခုြုံချင့်�်၊ အလ�ပ်အ်ကု်�င့်အ်ခွျင့်််အလမျ�် မျရှိာခုြုံချင့်�်တု်��မှောကြက်�င့်် ် အမျျုံ �သုမျး�င့်ယ်မ်ျျ�� လူက်�နာကူ််�ခြုံချင့်�်
ချ�မှောနာကြက်ရှိသုည်ီ။48 ကု်�ဗစ်က််�လအတွ်င့်�် ဝဘေးင့််မှောငွ့်နာညီ�်ပ်ါ�ခြုံချင့်�်၊ အလ�ပ်အ်ကု်�င့််အခွျင့်််အလမျ�် မျရှိာခုြုံချင့်�်
တု်��မှောကြက်�င့်် ် အမျျုံ �သုမျး�င့်ယ်မ်ျျ��သုည်ီ လူက်�နာကူ််�ခြုံချင့်�် ချ�မှောနာရှိပ်ါသုညီ။် သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ််
ဦ�၏ မှောဆွိုမျျုံ �တ်စ်ဦ်�သုည်ီ ကု်�ဗစ်-်၁၉ ပ်�မျလုင့်�်အတွ်င့်�် လူက်�နာကူ််�ချ�ခ့်ျရှိမှောကြက်�င့်�် မှောခြုံပ်�ကြက်��ခ့်ျသုည်ီ။ 
အခြုံချ��ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အမှောလ�မှောပ်�တ်င့််ခြုံပ်���ခ့်ျသုည်ီ။

“�း�ဗစ်ိ-၁၉ �းလူအတ်းင််� အလူ��်အ�း�င််အချးင််အ်လူမ်ျိုး� မျိုး�းှပြုချင််�န့််း ဝင််ဆောင်းမျိုး�းှပြုချင််�တ်း�ဆ်ောကြ�းင်် ် �းစ့ိး�တ်စ်ိချျ းု � 
(လူ�ူ�န််း��ူသဆူောတ်း) � အမျိုးျ းု �သမျိုးး�င်ယ််ဆောတ်း�း� ဆောမျိုးးှင််ချး�လူမ်ျိုး��တ်�င်် ် တ်ရု�တ််ပြု�ည်ာသး� ် �း�ဆ်ော�းင််ဆော��ငြိ�း� 
အလူ��်�ဆောအးင်် �ညူား�းှဆောဖးဆော��မျိုးယ််လူး� ် ပြုဖး�ဆောယ်းင််�ဆောသး�ဆော�းင်် လူးမ်ျိုးလူည်ာကြ��ါတ်ယ််။ အမျိုးန်ှ်းတ်�ယ််
ဆောတ်း ်�းစ့ိး�ဆောတ်းဟုး ဒီးအမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း�း� �့ဆောတ်းမျိုးဆောတ်း�ဆောအးင်် တ်စ်ိဆောန်း�း�ဆောန်းတ်စ်ိဆောန်း�းသး� ်ဆော��့ဆောပြု�းင််�ဖး
�်�း�ငြိ�း� ဆောန်းာ�်�ံ��မျိုးးှ သတူ်း�ဟ်ုး ဒီးအမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း�း� ဆော�းင််�စိး�လူး��်ကြ�တ်ယ််။” 

45 CARE (2020) ‘CARE Rapid Gender Analysis of COVID-19 in Myanmar – 7 June’, Care, 
 https://reliefweb.int/report/myanmar/care-rapid-gender-analysis-covid-19-myanmar-7-june-2020-version-1
46 Ibid.
47 Myanmar’s Anti-Human Trafficking Police Force’s data released on their Facebook page.
48 World Vision ‘Traffic Report: Myanmar’, World Vision, https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/

publications/human-rights-and-trafficking/trafficking-report-myanmar.pdf
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နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�စ်ပ်ကူ််�မျပ်ကူ််�က်�လ ခြုံာစ်မ်ှောသု�လ်ညီ�် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၊ အ�ူ�သုခြုံာင့််် 
ပ်ဋုိပ်က်ခခြုံာစ်ပွ််��မှောနာမှောသု� မှောဒါသုမျျ��ရှိာ ု မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီမျျ��သုည်ီ စ်စ်သ်ု��မျျ��၏ လုင့််ပု်�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� 
အကြက်မျ�်ာက်မု်ျအနှတရှိ�ယ်ကု််� ဆိုက်လ်က် ်ရှိင့််ဆုို�င့််မှောနာရှိပ်ါမှောသု�သုည်ီ။ 

ဤသု�မှောတ်သုနာအတွ်က် ်ပ်ါ၀င့်မ်ှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က် ရှိခုျ�င့််နှာင့််် ချျင့်�်ခြုံပ်ည်ီနာယ်ရ်ှိာ ု ခြုံပ်ည်ီသူုမျျ��ကု်� �ုနာ�်ချျံပ်ရ်ှိနာ ်
အ�ဏာ�ရှိာင့််ဆိုနာဆ်ိုနာ ် လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်မု်ျမျျ��ကု်� ပု်�မုျ�အသု���ခြုံပ်ံလ�ကြက်မှောကြက်�င့်�် မျး�မှောမျ�င့်�်�ု��ခြုံပ်ခ့်ျကြက်သုည်ီ။ 
�ု�ုမှောရှိ�က်မ်ှောရှိ�က် ်အခြုံပ်စ်မ်ှောပ်�အမှောရှိ�ယူ်မုျ မျရှိာခုြုံချင့်�်မှောကြက်�င့်် ်စ်ချနာ�်မှောနာရှိ�မျျ��တွ်င့်် လ��ခြုံချံ�မှောရှိ�တ်ပ်ာ့ွ်�မျျ��
က်က်ျ��လွနာသ်ုည််ီ (မျ�ဒုါနာ�်မုျမျျ�� အပ်ါအဝဘေးင့််) လုင့််ပု်�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျနှာင့််် �ုပ်ါ�မှောနှာ�င့်််ယ်ာက်မု်ျ 
ခြုံာစ်ရ်ှိပ်မ်ျျ��နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် တု်�င့်တ််နာ�်���မှောသု�ခြုံပ်စ်မု်ျမျျ��ရှိာပု်ါသုည်ီ။ (လက်န်ာက်ကု််�င့် ်အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��
မျာ) အမျျုံ �သု�� တု်�က်ပ့ွ််ဝဘေးင့်စ််စ်သ်ုည်ီမျျ��သုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အ�� �ုပ်ါ�မှောနှာ�င့်််ယ်ာက််
သုည််ီ မျာတ်တ််မျ�်မျျ��လညီ�် ရှိာပု်ါသုည်ီ။ ဤကု်စ်စမျျ��နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် စ်��စ်မျ�်စ်စ်မ်ှောဆို�ခြုံချင့်�်၊ မျာတ်တ််မျ�်တ်င့််
���ခြုံချင့်�်မျျ�� ရှိာလုုမ််ျမျညီမ်ျဟု�တ်ဟ်ု� ယ်��ကြက်ညီ�်��ကြက်သုခြုံာင့်် ်က်ျ��လွနာသူ်ုမျျ��ကု်� �ု�ုမှောရှိ�က်မ်ှောရှိ�က် ်
အခြုံပ်စ်မ်ှောပ်�အမှောရှိ�ယူ် မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ်ြုံချင့်�်မျရှိာမုှောကြက်�င့်�် သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က် အမှောလ�မှောပ်�
မှောခြုံပ်��ကြက်��ခ့်ျသုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အခုျ�င့်အ်မျ� မှောခြုံပ်�ကြက်�����ပ်ါသုည်ီ။

“မျိုး�ဒီးန််း�မျိုးဆုောတ်း�း� �း�င််တ်းယ််ဆောပြုဖ�ှင််�ဖး� ် ကြီး�းု �စိး��းမျိုးးှ အ�ူသပြုဖင််် ပြု�စ်ိမျိုး�ုျ��လူးန််းသဆူောတ်းဟုး တ်�်မျိုးဆောတ်း်
ဘူး�်� ပြုဖစ်ိ�င်် �ွန််း�်တ်း�အ်ဆောန်းန့််း အချ�်အခ့ျအမျိုးျး�ကြီး�း� �င််�း�င််ကြံ�ံုဆောတ်း���ါတ်ယ််။ [...] �ွန််းဆောတ်း်တ်း�်
�့� လူ��်ဆောဖး်�း�င််ဖ�်ဆောတ်းဆောတ်းင်် အမုျိုး�း� ပြု�န််းလူည်ာရု�တ််သးမ်ျိုး�ဖး� ် ငြိချးမ်ျိုး�ဆောပြုချး�်ခံျ�တ်းဆောတ်း၊ ဖးအး�ဆော��ခံျ�တ်း
ဆောတ်း�းှ�ါတ်ယ််။ �ချး�င််အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းအဆော�် တ်�်မျိုးဆောတ်း်� �ျ��လူးန််း�း�တ့်် အလူး�တ်ပူြုဖစ်ိ��်အမျိုးျး�ကြီး�း� 
�းှတ်ယ််�း�ဆော�မျိုးယ််် လူးန််းခ့်ျတ့်် ၅/၆ လူ� ပြုဖစ်ိ�းး�ခ့်ျတ့်် အမျိုးတု်စ်ိချ�တ်ည်ာ��း��့ တ်�း�စိး�့း�နှး�င််ခ့်ျ�ါတ်ယ််။ အချ�
အချါမျိုးးှ  �ွန််းဆောတ်း်တ်း��် ဒီးအမျိုး�ုး� စိစ်ိဘူး�်တ်�း�ရံု��မျိုးးှမျိုးဟု�တ််ဘ့ူး တ်�း�ဝင််တ်�း�ရံု��မျိုးးှ တ်�း�စိးဆ့ော��ဖး�် 
အးဏ်း�း�င််ဆောတ်း�း� ဆောတ်းင််��း�ဆောန်း�ါတ်ယ််” 

အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ာွ��ငြိာုံ�တု်��တ်က်မ်ှောရှိ�ဆုို�င့်ရ်ှိ� အမျျုံ �သု��အဆိုင့်် ် မျဟု�ဗျ�ဟု�စ်းမျ�ကု်နာ�် (၂၀၁၃-၂၀၂၂) 
(NSPAW) နှာင့်် ် အမျျုံ �သုမျး�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ က်�ကွ်ယ်တ််��ဆိုး�မှောရှိ�ဥ်ပ်မှောဒါမူျကြက်မျ�် (PoVAW) က့််သုု��
မှောသု� အဓုိက်က်ျသုည််ီ က်ျ��၊မျမှောရှိ�ရှိ� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမူျမှောဘာ�င့််မျျ�� မှောရှိ�ဆ့ွိုရှိ�တွ်င့်် အစု်��ရှိ
သုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��မှောနာသုည််ီအာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) ကု်� ပ်ါဝဘေးင့််ညုိီနုှင့်�်
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်နု်ှ�င့်မ်ှောစ်ရှိန်ာ ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျမျျ��ရှိာခ့်ုျသုည်ီ။ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အ�� နာညီ�်မျျုံ �စ်��ခြုံာင့််် ခ့ွျခြုံချ��ဆိုက်ဆ်ို�ခြုံချင့်�် 
ပ်မှောပ်ျ�က်မ်ှောရှိ� သုမှောဘာ�တူ်စ်�ချျံပ် ်(CEDAW) ကု်� အမှောက်�င့််အ�ည်ီမှောာ�ခ်ြုံချင့်�်နှာင့််် ပ်တ်သ်ုက်သ်ုည််ီ အခြုံပ်ည်ီ
ခြုံပ်ည်ီဆုို�င့််ရှိ� အကြက်�ခြုံပ်ံချျက်မ်ျျ��အမှောပ်�လညီ�် စ်တ်င့််လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ခ့်ျပ်ါသုည်ီ။ သုု��မှောသု� ် အရှိပ်ဘ်ာက် ်
အာ့ွ�အစ်ညီ�်တွ်င့် ်ပ်ါဝဘေးင့်လ်�ပ်မ်ှောဆို�င့်သူ်ုမျျ��က် အစု်��ရှိသုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� 
အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ (VAWG) ကု်� က်ျ��လွနာသူ်ုမျျ��အ�� တ်ရှိ��စ့ွ်ဆုို�ရှိန်ာ မှောနှာ�င့်််မှောနှာ�ကြက်နာ�်ကြက်�မှောနာမှောကြက်�င့်�် 
မှောာ�ခ်ြုံပ်���ကြက်သုည်ီ။49 လက်ရ်ှိာဉုီးပ်မှောဒါမျျ��သုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� အကြက်မျ�်ာက်ခ်ျ�ရှိမုျကု်� တ်��ဆိုး�နုှ�င့််
စွ်မျ�် မျရှိာရုှု��သု�မျက် အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ�ကု်�လညီ�် က်�ကွ်ယ်မ်ှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က်နု်ှ�င့်စွ််မျ�် မျရှိာမုှောကြက်�င့်�် 
ခြုံပ်ည်ီသူုလူ��အမျျ��အခြုံပ်��က် မှောဝဘေးာန်ာ���ကြက်ပ်ါသုည်ီ။50

49 Devanna de la Puente Forte (2013). Rapid Assessment Protection situation of Women and Girls-Rakhine 
Humanitarian Response. IASC, https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Ref_Doc_GBV_
AOR_RRT_Report_on_Women_Protection_Rakhine_Feb2013.pdf  

50 Sadeque (2020) ‘Myanmar’s Protection Bill falls Short of Addressing Violence Against Women, IPS, 
 http://www.ipsnews.net/2020/07/myanmars-protection-bill-falls-short-of-addressing-violence-against-women/
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၂၀၁၃ ချ�နှာစ်တွ််င့် ် ပ်�မျဆို��� အဆုို�ခြုံပ်ံတ်င့််သွုင့်�်ခ့်ျသုည််ီ အမျျုံ �သုမျး�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ က်�ကွ်ယ်တ််��ဆိုး�
မှောရှိ� ဥ်ပ်မှောဒါကု်� ခြုံပ်ဌာ�နာ�်ရှိနာအ်တွ်က် ် ဥ်ပ်မှောဒါမူျကြက်မျ�်အဆိုင့်််တွ်င့်် မှောနှာ�င့်််မှောနှာ�ကြက်နာ�်ကြက်�မုျမျျ�� ရှိာခ့်ုျမှောကြက်�င့်�် 
သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့်သူ်ုမျျ��က် မျး�မှောမျ�င့်�်�ု��ခြုံပ်���ပ်ါသုည်ီ။ ဤဥ်ပ်မှောဒါသုည်ီ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အမှောနာခြုံာင့်် ်
‘မှောရှိရှိာည်ီတွ်င့်် လုင့်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့််် က်ျ��၊မျအမှောခြုံချခြုံပ်ံ အကြက်မျ�်ာက်မု်ျမျျ��ကု်� မှောခြုံာရှိာင့်�်နုှ�င့်ရ်ှိနာအ်တွ်က် ်
ခြုံပ်ည််ီစ်��မှောသု�မူျမှောဘာ�င့််တ်စ်ခ်ျ�ကု်� မှောရှိရှိာည်ီမှောသုချျ�မှောစ်ရှိန်ာ၊ ၎င့်�်၏ ခြုံပ်ည်ီတွ်င့်�်ဥ်ပ်မှောဒါမျျ��ကု်� နုှ�င့်င့််�တ်က်� 
တ်�ဝဘေးန်ာဝဘေးတ်တရှိ��မျျ��နှာင့်််အညီး ကု်�က်ည်ီးမှောစ်ရှိန်ာနှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� အကြက်မျ�်ာက်ခ်ျ�ရှိမုျအတွ်က် ်လ��မှောလ�က််
မှောသု� မှောလျ�်မှောကြက်�မှောပ်�ရှိန်ာ’ အတွ်က် ် သုုသု��င့််ရှိာ��သုည််ီအခွျင့်််အလမျ�်မျျ�� မှောာ�မ်ှောဆို�င့််မှောပ်�သုည်ီ။51 
သုု��ရှိ�တွ်င့်် ဤဥ်ပ်မှောဒါသုည်ီ ရှိ�ဇဝဘေးတ်မု်ျမျျ��နှာင့််် မျကု်�က်ည်ီးမှောသု� အဓုိပ်ါါယ်ာွ်င့်််ဆုို�ချျက်မ်ျျ��၊ အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��၊ မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��နှာင့််် ၎င့်�်တု်��၏ မျတူ်က့ွ်ခြုံပ်��မှောသု� အမှောတွ်�အကြက်ံ�မျျ��အ�� မျာတ်တ််မျ�်တ်င့််���
ခြုံချင့်�်၊ �ု�ုမှောရှိ�က်မ်ှောရှိ�က် ်က်�ကွ်ယ်မ်ှောပ်�နုှ�င့်ခ်ြုံချင့်�်မျျုံ � မျရှိာခုြုံချင့်�်၊ ပ်ဋုိပ်က်ခခြုံာစ်မ်ှောနာစ်ဉ်ီးက်�လနှာင့််် ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်
မှောရှိ�က်�လအတွ်င့်�် လုင့်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့််် က်ျ��၊မျ အမှောခြုံချခြုံပ်ံ အကြက်မျ�်ာက်မု်ျမျျ�� အတွ်က် ်ကု်�င့်တွ််ယ်မ်ှောခြုံာ
ရှိာင့်�်မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောပ်�ရှိနာ ်ပ်ျက်ကွ််က်ခ်ြုံချင့်�်တု်��မှောကြက်�င့်် ်မျျ��စွ်� မှောဝဘေးာန်ာချ�မှောနာရှိသုညီ။် အ�ူ�သုခြုံာင့််် ပ်ဋုိပ်က်ခ
ခြုံာစ်ပွ််��မှောနာမှောသု� မှောဒါသုမျျ��ရှိာ ုတ်ပ်မ်ျမှောတ်�သ်ု��မျျ��၊ ရ့ှိမျျ��နှာင့််် အခြုံချ��လ��ခြုံချံ�မှောရှိ�တ်ပ်သ်ု��မျျ�� က်ျ��လွနာ်
���မှောသု� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျမျျ��ကု်� အရှိပ်ဘ်ာက်တ််ရှိ��ရှု���တွ်င့်် မှောခြုံာရှိာင့်�်ရှိပ်ါမျည်ီ။52 ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် ဤ
က့််သုု�� ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံအမှောရှိ�ဆုို�မုျကု်� ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်�လအတွ်င့်�်မျာ�ပ်င့်် ဆိုက်လ်က်မ်ှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််မှောကြက်�င့်�် 
မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အမှောလ�မှောပ်�မှောခြုံပ်�ကြက်��ခ့်ျသုည်ီ။

“�း�ဗစ်ိ-၁၉ �းလူအတ်းင််� အမျိုးျ းု �သမျိုးး�အကြ�မ်ျိုး�ဖ�်မုျိုး �း�းယ််တ်း��း�ဆော��ဥ်�ဆောဒီမူျိုးကြ�မ်ျိုး��း� ပြု�န််းလူည်ာ 
သံ��သ�်ဖး�အ်တ်း�် အစိည်ာ�အဆောဝ� နှစ်ှိကြီး�းမ်ျိုး ပြု�ုလူ��်ခ့်ျ�ါတ်ယ််။ ဥ်�ဆောဒီမူျိုးကြ�မ်ျိုး� ဆော���း�့းမျိုးးှ တ်း�င််��င််�သး�
အမျိုးျ းု �သမျိုးး�အဖး�့အစိည်ာ�ဆောတ်း�့� အသံ�း� �ညာ်သ်းင််�စိဉ််း�စိး�ပြုချင််� (သး�)် အဆောကြ�းင််�ကြ�း�ပြုချင််� မျိုး�းှခ့်ျ�ါဘူး�ူ။ 
ဥ်�ဆောဒီမူျိုးကြ�မ်ျိုး�မျိုးးှ မျိုး�ါဝင််တ့်် အဆောကြ�းင််�ပြုချင််��းဆောတ်း အမျိုးျး�ကြီး�း� �းှဆောန်း�ါဆောသ�တ်ယ််။ �ဋိး��ခပြုဖစ်ိ�းး�ဆောန်းတ့်် 
ဆောဒီသဆောတ်းမျိုးးှ လူ�်န်း�်�း�င််အဖး�့အစိည်ာ�ဆောတ်း�့� အကြ�မ်ျိုး�ဖ�်မုျိုးဆောတ်းန့််း �တ််သ�်ငြိ�း� ဆော�း�ဆောနှး�တ်း�င််�င််ဖး�်
လူည်ာ� �ျ�်�း�်ခ့်ျကြ�တ်ယ််။ ဒီါအ်ပြု�င်် �ျ��လူးန််းသဆူောတ်း�း� ဘူးယ််လူး� အပြု�စ်ိဆော��တ်�း�စိး�့း�မျိုးယ်် �း�တ်း�း�
လူည်ာ� ဆော�း�ဆောနှး�တ်း�င််�င််မျိုး ုလံူ��ဝ မျိုး�းှခ့်ျ�ါဘူး�ူ။ �ွန််းဆောတ်း်တ်း��် ဥ်�ဆောဒီမူျိုးကြ�မ်ျိုး�မျိုးးှ အ့လူး�မျိုးျ းု � အဆောကြ�းင််�အ�း
ဆောတ်း�း� �ညာ်သ်းင််�ဆော��ဖး�အ်တ်း�် အကြံ�ံပြု�ုတ်း��်တ်းန််း�ချျင််�ါတ်ယ််။”

အမျျုံ �သုမျး�အကြက်မျ�်ာက် ် မုျက်�ကွ်ယ်တ််��ဆိုး�မှောရှိ� ဥ်ပ်မှောဒါမူျကြက်မျ�်/ဥ်ပ်မှောဒါနှာင့််ပ််တ်သ်ုက်၍် မှောဆွို�မှောနွှ�
တု်�င့််ပ်င့််ခ့်ျကြက်သုည််ီအခြုံပ်င့် ်အမျျုံ �သုမျး�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျနှာင့််် ဆိုက်နှ်ှယ်သ်ုည််ီ တ်ရှိ��ဝဘေးင့််အမုျမျျ��ကု်� ရှု���တ်င့််
ခြုံချင့်�် သုု��မျဟု�တ် ် ဦ�စ်��မှောပ်�မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ြုံချင့်�် မျရှိာမုှောသု�မှောကြက်�င့်�်နှာင့််် �ု�ခြုံာစ်ရ်ှိပ်သ်ုည်ီ ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ််
က်�လအတွ်င့်�် ပု်�မုျ�ဆုို��ဝဘေးါ�လ�မှောကြက်�င့်�် သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််သူု အမှောခြုံမျ�က်အ်မျျ��က် မှောခြုံပ်�ကြက်�����
ပ်ါသုည်ီ။ ရ့ှိစ်ချနာ�်သုု�� တု်�င့်က်ြက်��မှောသု�လ်ညီ�် အမှောရှိ�ယူ်မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောပ်�ခြုံချင့်�် မျရှိာမုှောပ်။ အနှာစ်ခ်ျျံပ်အ်��ခြုံာင့််် 
မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် မှောခြုံပ်�ကြက်��ခ့်ျသုည်ီ။

51 Global Justice Centre (2020) Myanmar’s Proposed Prevention of Violence against Women Law: A failure 
to Meet International Human Rights standards, https://www.globaljusticecenter.net/files/20200710_
MyanmarPOVAWlawAnalysis.pdf

52 Ibid.
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“�ံ�မျိုးန်ှ်းအး�ပြုဖင််် �ွန််းဆောတ်း်တ်း�ဟ်ုး ��်သတ်တ�တ််တ်း�င််� ရံု��ဆောတ်း်သး� ် လူးဖး� ် �င််ဆ်ောချ်ခံျ��ါတ်ယ််။ ဒီါဆော�မျိုးယ််် 
အချ�ဆောတ်း ် နှစ်ှိ�တ်် သံ���တ််သး� ် ဆောပြု�းင််�သးး�တ်ယ််။ တ်�း�ရံု��� �ျး�၊မျိုးအဆောပြုချပြု�ု အကြ�မ်ျိုး�ဖ�်မုျိုး (GBV) 
�း� အဓိး��ျတ့်် �းစိစအပြုဖစ်ိ မျိုးသတ််မျိုးတ်ှ်တ်းဆောကြ�းင််် လူသူတ််မျိုးလုူး�မျိုးျ းု � တ်ပြုချး�အဓိး�ပြု�ဿန်းာဆောတ်း�း��့ 
ဦး�စိး�ဆော��ဆော�းင််�ွ�်ဆောန်း�ါတ်ယ််။ �့စိချန််း�အဆောန်းန့််းလူည်ာ� ဒီးပြု�ဿန်းာဆောတ်ွးန့််း�တ််သ�်ငြိ�း� တ်း�င််ကြ�း�လူး�င််
လူည်ာ� လူ�်ခံျဆော�းင််�ွ�်ဆော��ဖး� ်လူး�လူး�လူး�လူး� မျိုး�းှကြ�ဘူူး�”

ယ်ချင့်် က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�အက်ျပ်အ်တ်ညီ�်မျျ��မျာ အမှော��က်အ်���မျျ��အရှိ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အမှောပ်� 
အကြက်မျ�်ာက်မု်ျသုည်ီ ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါ၏ ‘ကြက်�ရှိာည်ီသုည််ီ အမှောမွျအနှာစ်’် ခြုံာစ်လု်မ််ျမျည်ီဟု� ညှွှနာခ်ြုံပ်
���သုည်ီ။53 ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်�လအတွ်င့်�် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်ခ်ျ�ရှိမုျနှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် 
ငြိပ်း�ခြုံပ်ည််ီစ်��မှောသု� မှောခြုံာရှိာင့်�်ချျက်မ်ျျ�� မျရှိာပု်ါက် အသုက်ရ်ှိာင့််လွတ်မ်ှောခြုံမျက်လ်�သူုမျျ��၊ ၄င့်�်တု်��၏မုျသု��စ်�မျျ��
နှာင့််် ရှိပ်ရွ်ှိ�လူ��မျျ��အမှောပ်� မှောရှိရှိာည်ီတွ်င့်် �ုခုျ�က်မု်ျမျျ�� ရှိာလုုမျ််မျည်ီ။ လူမုျမှောရှိ�နှာင့်် ် စ်း�ပွ်��မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� 
သုုသု��င့််ရှိာ��သုည််ီ �ုခုျ�က်မု်ျမျျ��လညီ�် ရှိာလု�နုှ�င့်သ်ုည်ီ။ က်�လသုမျဂဂအမျျုံ �သုမျး�မျျ�� (UN Women) 
အာ့ွ�က် အမှောလ����မှောာ�ခ်ြုံပ်သုည်ီမျာ� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျအတွ်က် ် အမျျ��ခြုံပ်ည်ီသူု၊ ပ်�ဂဂလုက်နှာင့််် လူမုျမှောရှိ�
က်�နာက််ျစ်ရုှိတ်မ်ျျ��ကု်� တွ်က်ခ်ျျက်က်ြက်ညီ််လာျင့်် အ�်ဩစ်ရှိ�မှောက်�င့်�်မှောလ�က်မ်ှောအ�င့််ပ်င့်် က်မျာ�ခ်ြုံပ်ည်ီတွ်င့်�်
��တ်က််�နာစ််�စ်�မှောပ်ါင့်�် (GDP) ၏ ၂% ချနာ�် ရှိာမုှောကြက်�င့်�် မှောတွ်�ရှိသုည်ီ။54 သုု��မှောသု� ် ကု်�ဗစ်-်၁၉ ကု်� တ်���ခြုံပ်န်ာ
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ရ်ှိနာန်ှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျကု်� အတု်�င့်�်အတ်�တ်စ်ခ်ျ�အ�ု အရှိာနုာခ်ြုံမိျင့်််
တ်င့်် မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ရ်ှိနာမ်ျာ� တ်စ်က််မျာ�လ��� အတူ်တ်ကွ် လက်တ့ွ််မှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိနာ ်နှာင့််် နုှ�င့်င့််�မှောတ်�အ်မှောနာခြုံာင့်် ်
အကြက်မျ�်ာက်မု်ျကု်� ကု်�င့်တွ််ယ်မ်ှောခြုံာရှိာင့်�်ရှိနာ ် လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််မှောနာမှောသု� အမျျုံ �သုမျး� အခွျင့််အ်မှောရှိ�အာ့ွ�အစ်ညီ�်
မျျ��၏ က်ွမျ�်က်ျင့််မုျကု်� တ်နာာု်�����ရှိနာ ် လု�အပ်ပ််ါသုည်ီ။ ဤလု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��သုည်ီ လူမုျမှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ�
တ်ရှိ��မျ�တ်မုျ၊ အခြုံပ်ည်ီခြုံပ်ညီဆု်ို�င့်ရ်ှိ� စ်ညီ�်လ���ညီးညွွှတ်မု်ျနှာင့််် လူ�အခွျင့်််အမှောရှိ�ဥ်ပ်မှောဒါမှောအ�က်ရ်ှိာ ု တ်�ဝဘေးန်ာ
ဝဘေးတ်တရှိ��မျျ��မှောပ်�တွ်င့်် ဗဟုု�ခြုံပ်ံရှိန်ာ လု�အပ်ပ််ါသုည်ီ။55 

�ု��အခြုံပ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��သုည်ီ အကြက်မျ�်ာက်မု်ျကု်� တ်��ဆိုး�က်�ကွ်ယ်ရ်ှိနာအ်တွ်က် ်
သုတ်င့်�်အချျက်အ်လက်၏် အရှိင့်�်အခြုံမျစ်ခ်ြုံာစ်သ်ုည််ီ နာညီ�်ပ်ညီ�ကု်� လက်လ်ာမျ�်မျးရှိနာ ်အက်နာ�်အသုတ် ်ရှိာု
မှောနာသုညီမ်ျာ��င့််ရှိာ��ပ်ါသုည်ီ။

“ဒီးဆောန််းဆောချတ််မျိုးးှ ဆောဖစ််ိဘူး�တ််ခ်ျ [Facebook] ဟုး အမျိုးျး�ပြု�ည်ာသူ/ အမျိုးျ းု �သး�ဆောတ်း�း�ငြိ�း� အသံ��မျိုးျး�တ့်် ဆောန်း�းတ်စ်ိ
ချ� ပြုဖစ်ိလူးတ်ယ််။ ဒီါဆောကြ�းင််် FB ဆော�်မျိုးးှ အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း�း� �း�ငြိ�း� ဆောနှာှင််ယ််�်ှလူးတ်းဆောတ်း၊ မျိုးလူး�လူး�အ�်
တ့်် ဓိးတ််�ံ�ဆောတ်း�း�လ်ူးတ်းဆောတ်း �းှတ့််အတ်း�် အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းအတ်း�် �း�ငြိ�း� အနှတ�းယ််�းှလူးနှး�င််တ်ယ််�း�တ့်် 
ဆောယ်ဘူး�ယ်ျ ယ်�ူချျ�်ဆောတ်း �း�ငြိ�း� မျိုးျး�ပြု�း�လူး�ါတ်ယ််။” 

က်ျ��၊မျအကြက်�� နာညီ�်ပ်ညီ�ကွ်�ဟုမုျကု်� ကု်�င့်တွ််ယ်မ်ှောခြုံာရှိာင့်�်မှောပ်�ခြုံချင့်�်သုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် 
မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျကု်� အသုုမှောပ်�ခြုံချင့်�်၊ က်�ကွ်ယ်ခ်ြုံချင့်�်နှာင့််် တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာခြုံချင့်�်အခြုံပ်င့်် 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ စွ်မျ�်ရှိည်ီခြုံမိျင့်််တ်င့်မု်ျအတွ်က် ်အမှောရှိ�ကြီးက်း�မှောသု� နာညီ�်လမျ�်တ်စ်ခ်ျ� ခြုံာစ်နု်ှ�င့်ပ််ါသုည်ီ။ 

53 GUN Women (2020) ‘COVID-19 and Violence Against Women and Girls: Addressing the Shadow Pandemic, 
Policy Brief 17, https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2020/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=640 

54 Ibid.
55 Webster (2020) ‘Double Danger: Covid-19 and the surge in domestic violence, ActionAid UK, https://www.

actionaid.org.uk/blog/news/2020/04/21/double-danger-covid-19-and-the-surge-in-domestic-violence
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၃.၄။ ဆော�း�်ခံျအကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၄ - စိးတ််�ျန််း�မျိုးးဆော��၊ စိးတ််�း�င််��း�င််�းနှငှ််လ်ူမူျိုးဆုော���း�င််�း အဆော�း�်
အ�်ံ (MHPSS)။ ခြုံမျနာမ်ျ�အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်က် ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါကု်� ခြုံပ်ည်ီ
သူု�က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�အတွ်က် ် ဘာက်စ််��လှမျ�်ခြုံချံ�သုည််ီပ်��စ်�ခြုံာင့််် တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမုျ၏ တ်စ်စု််တ်တ််စ်မ်ှောဒါသုအမှောနာခြုံာင့်် ်
စု်တ်ဒ်ါါဏာရ်ှိ�အ�ူ�က်�သုမှောရှိ�ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့်မု်ျမျျ��အပ်ါအဝဘေးင့်် စု်တ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့််် လူမုျမှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� 
မှော�မှော��က်အ်ပ်�်တု်��ကု်� မှောပ်ါင့်�်စ်ပ်�်ည််ီသွုင့်�်၍ စ်းမျ�လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််နုှ�င့်မ်ှောအ�င့်် မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််သုည်ီ။ 
ဤသုု�� မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ရ်ှိ�၌ နုှ�င့်င့််�တွ်င့်�် မှောရွှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ ကု်�ယ်ဝ်ဘေးနာမ်ှောဆို�င့််နှာင့််် နုှ��တု်�က််
မုျချင့််မျျ��၊ အုမျမ်ှော��င့််မျရှိာမုှောသု� (သုက်င့််ယ်ပု််�င့်�်) အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၊ အုမျမ်ှော��င့်က့ွ်် 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ လူနာညီ�်စ်�အ�ပ်စ််�မျျ��မျာ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ အမျျုံ �သုမျး�ဦ�မှောဆို�င့််မှောသု� အုမျမ်ှော��င့််စ်�မျျ��၊ 
တ်စ်ခ်ျ�လပ်အ်မျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ သုက်က်ြီးက်း�ရွှိယ်အု်�အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ စု်တ်ပု််�င့်�်နှာင့််် ရှု�ပ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� မျသုနာစွ််မျ�်
သူုမျျ��အပ်ါအဝဘေးင့်် ပ်ဋုိပ်က်ခခြုံာစ်ပွ််��ရှိ� မှောဒါသုမျျ��နှာင့််် ပ်ဋုိပ်က်ခခြုံာစ်ပွ််��မုျမျရှိာမုှောသု� မှောဒါသုမျျ��မျာ �ုခုျ�က််
လွယ်မ်ှောသု� အမျျုံ �သုမျး�နှာင့််် က်မှောလ�အ�ပ်စ််�မျျ��ကု်� အမှောသု�စု်ပ် ်�ညီ််သွုင့်�်စ်ဉီး�်စ်��သုင့််သ်ုည်ီ။

အဓုိက်အ��ခြုံာင့််် အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်က် မှောအ�က်ပ််ါအချျက်မ်ျျ��ကု်� လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်သ်ုင့်််
သုညီ။်

•• စု်တ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့််် လူမုျမှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� အမှော��က်အ်ပ်�် (MHPSS) ကု်� အမှော�ွမှော�ွက်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�
ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့််မုျ လ�ပ်င့််နာ�်မျျ��၊ အသွု��အလ�က်နာ�်သုတ်မ်ှောစ်�င့်််ကြက်ညီ််သူုမျျ��အတွ်က် ် အသု���အမှောဆို�င့််
ပ်စ်စညီ�်မျျ��၊ လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်အတွ်င့်�် လက်ရ်ှိာအုမှောဆို�က်အ်အ��မျျ�� ခြုံာစ်မ်ှောသု� မှောက်ျ�င့်�်မျျ��နှာင့််် 
လူ��စ်�မှောဝဘေး�ရှိန်ာ မှောနာရှိ�မျျ��နှာင့််် မှောပ်ါင့်�်စ်ညီ�်မှောပ်�နုှ�င့်မ်ှောအ�င့်် မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ြုံချင့်�်။

•• အသွု��အလ�က်နာ�်သုတ်မ်ှောစ်�င့်််ကြက်ညီ််ရှိနာ�်��ရှိာသုုည််ီ စ်င့််တ်�မျျ��ရှိာ ု မှောစ်တ်နာ�ဝ်ဘေးနာ�်မျ�်မျျ��
အပ်ါအဝဘေးင့်် ကု်�ဗစ်-်၁၉ ကု်� မှောရှိာ�တ်နာ�်မျာ ရွှိပ်ရွ်ှိပ်ခ်ျွနာခ်ျွနာ ်တု်�က်ပ့ွ််ဝဘေးင့််မှောနာသူုမျျ��အတွ်က် ်ဘာက်စ််��လှမျ�်ခြုံချံ�
မှောသု� စု်တ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့််် လူမုျမှောရှိ�ဆို��ုင့််ရှိ� အမှော��က်အ်ပ်�် (MHPSS) သုင့််တ်နာ�်နှာင့််် ကု်ရုှိယ်�
အမှော��က်အ်ပ်�်မျျ��ကု်� စ်တ်င့်အ်သု���ခြုံပ်ံခြုံချင့်�်။

•• လူမုျကွ်နာရ်ှိက်မ်ျျ��၊ အခြုံပ်ံသုမှောဘာ�မှောဆို�င့််သုည််ီ လ�ပ်ရု်ှု��လ�ပ်စ််ဉ်ီးမျျ��နှာင့််် မုျမုျကု်�ယ်ကု််�ယ် ် ဂရှု�စု်�က််
မုျတု်��ကု်� အ��မှောက်�င့်�်လ�မှော�စ်မှောရှိ�အတွ်က် ် အမှောလ����၍ စု်တ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့်််လူမုျမှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� 
မှော��က်ပ််�်မုျ၊ အနာ��ယူ်အပ်မျ�်မှောခြုံာမုျမျျ��ဆုို�င့််ရှိ� လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ချျက်မ်ျျ��နှာင့််် အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�်
ဆုို�င့််ရှိ� မျဟု�ဗျ�ဟု�မျျ��တွ်င့်် ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျပ်န်ှာ�ခြုံချင့်�်။

က်မျာ�တ်ဝဘေးာမျ�်လ���တွ်င့် ် စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�သုည်ီ ‘မှောရှိ�ဂါဝဘေးန်ာ��ပ်ဝ်ဘေးနာပု််��’ တ်စ်ခ်ျ�လ���၏ အဓုိက်
အမှောကြက်�င့်�်ရှိင့်�်မျျ��အနာက် ် တ်စ်ခ်ျ� ခြုံာစ်မ်ှောနာမှောသု�လ်ညီ�် အသုုအမျာတ်ခ်ြုံပ်ံမျချ�ရှိဘ့ာ မှော��က်ပ််�်မုျနာညီ�်ပ်ါ�
သုည််ီ က်ဏ္ဍတ်စ်ရ်ှိပ်အ်ခြုံာစ် ် က်ျနာရ်ှိာမုှောနာပ်ါမှောသု�သုည်ီ။56 ယ်ချ�နှာစ်အ်မှောစ်�ပု်�င့်�်တွ်င့်် က်မျာ�က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�
အာ့ွ� (WHO) က် ခြုံပ်ံလ�ပ်မ်ှောသု� စ်စ်တ််မျ�်တ်စ်ခ်ျ�အရှိ စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�အတွ်က် ် မှောတ်�င့်�်ဆုို�မုျ မျျ��
လ��မှောသု�လ်ညီ�် က်မျာ�တ်ဝဘေးာမျ�်ရှိာ ု နုှ�င့်င့််�မျျ��၏ ၉၃% တွ်င့်် အလွနာအ်မှောရှိ�ကြီးက်း�မှောသု� စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�
ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့််မုျမျျ��သုည်ီ ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါမှောကြက်�င့်် ် အမှောနှာ�င့်််အယ်ာက်ခ်ြုံာစ်မ်ှောစ်သုည််ီ အမှောခြုံချအမှောနာ 
မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�်၊ ရှိပ်တ််နာ�်သွု��သုည််ီ အမှောခြုံချအမှောနာမှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�် ခြုံာစ်သွ်ု��နုှ�င့်မ်ှောစ်မှောကြက်�င့်�် ဆုို�

56 1Vos, T. et al. (2013) Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 
301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study. The Lancet. 386 (9995). pp. 743-800
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���သုည်ီ။57 �ု��ခြုံပ်င့် ်လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်အမှောခြုံချခြုံပ်ံ စု်တ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့်််လူမုျမှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� မှော��က်ပ််�်မှောရှိ�
လ�ပ်င့််နာ�်မျျ��မျာ� လွနာစွ််� �ုခုျ�က်သွ်ု��ခ့်ျငြိပ်း� နုှ�င့်င့််�အမျျ��အခြုံပ်��တွ်င့်် လူအ�ပ်စ််�မျျ��၊ အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��နှာင့််် 
လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်အမှောခြုံချခြုံပ်ံ လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ချျက်မ်ျျ��အမှောနာခြုံာင့်် ် စ်�မှောဝဘေး�မုျ မျခြုံပ်ံနုှ�င့််ဘ့ာ၊ ပ်��မျာနာ ် မှော��က်ပ််�်မှောရှိ�
ကု်စ်စမျျ��ကု်�လညီ�် မျမှောပ်�နုှ�င့် ်ခြုံာစ်လ်�ခ့်ျသုည်ီ။58

အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��အကြက်�� ရှိပ်တ််ည်ီမှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောရှိ�မှောက်�မ်ျတ်း (Inter-Agency Standing Committee 
- IASC) က် အမှောလ�မှောပ်�တ်င့််ခြုံပ်ချျက်အ်ရှိ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါက်�လအတွ်င့်�် ‘လူအမျျ�� စု်တ်ာု်စ်း�မုျမျျ��၊ စု်��ရုှိမ်ျ
ပူ်ပ်မ်ျမုျမျျ�� ချ�စ်��ရှိသုညီမ်ျာ� အမှောတွ်�ရှိမျျ��သုည််ီ အမှောခြုံချအမှောနာ’ ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။59 သုု��ရှိ�တွ်င့် ် ကု်�ဗစ်-်၁၉ နှာင့်််
ပ်တ်သ်ုက်၍် စု်��ရုှိမ်ျပူ်ပ်နာမု်ျ မျျ��စွ်� ခြုံာစ်မ်ှောစ်နုှ�င့််သုည််ီ စု်တ်ာု်စ်း�မုျကု်�ခြုံာစ်မ်ှောစ်မှောသု� အရှိ�အချျုံ � ရှိာပု်ါသုညီ။် 
၎င့်�်တု်��တွ်င့်် အ�ပ်�ု်နာ�်သူုမျျ��ကု်� အသွု��အလ�က်နာ�်သုတ် ် မှောစ်�င့်််ကြက်ညီ််သုည််ီ မှောနာရှိ�မျျ��တွ်င့်် သုး�သုနာ�်
ခ့ွျ���ငြိပ်း� အခြုံချ��မှောသု� မှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က်ကူ််ညီးမုျ မျရှိာပု်ါက် သုက်က်ြီးက်း�ရွှိယ်အု်�မျျ��နှာင့််် မျသုနာစွ််မျ�်သူုတု်��က့််သုု��
မှောသု� �ုခုျ�က်လွ်ယ်သ်ုည််ီ လူပ်�ဂဂုံ လမ်ျျ��၏ ရှု�ပ်ပု််�င့်�်နှာင့််် စု်တ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ� ချွတ်ယွ််င့်�်မုျနှာင့်််
ပ်တ်သ်ုက်၍် စု်��ရုှိမ်ျပူ်ပ်မ်ျမုျ၊ မှောရှိ�ဂါပု်�� ကူ်�စ်က်ခ်ျ�ရှိနုှ�င့်သ်ုည််ီ မှောဘာ�အနှတရှိ�ယ်၊် မုျမုျ��မျာ အခြုံချ��သူုမျျ��
သုု�� မှောရှိ�ဂါပု်�� ကူ်�စ်က်သွ်ု��မှောစ်မျညီ်် အနှတရှိ�ယ်တု််�� ပ်ါဝဘေးင့််သုည်ီ။60 စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�သုည်ီ က်မျာ�တ်
လှ�� က်ျ��၊မျ မျမှောရွှိ� မှောတွ်�ကြက်ံ�ရှိမှောသု� ခြုံပ်ဿနာ�တ်စ်ခ်ျ� ခြုံာစ်မ်ှောသု�လ်ညီ�် အမှော��က်အ်���မျျ��အရှိ 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��ကု်� အချျုံ �အစ်�� မျမျ�မှောအ�င့်် သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျရှိာမုှောကြက်�င့်�် မှောတွ်�ရှိာရုှိ
သုညီ။်61 အမှော��က်အ်���အသုစ်မ်ျျ��အရှိ ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါသုည်ီ ‘က်မျာ�တ်လှ��ရှိာ ုအမျျုံ �သုမျး�
မျျ��အတွ်က် ် စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�အက်ျပ်အ်တ်ညီ�်’ ကု်� ခြုံာစ်လ်�မှောစ်မှောကြက်�င့်�် မျး�မှောမျ�င့်�်�ု��ခြုံပ်မှောနာသုည်ီ။ 
အ�ူ�သုခြုံာင့််် ခြုံပ်ညီသူ်ု�က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�အက်ျပ်အ်တ်ညီ�် ဂယ်က်ရု်ှု�က်မု်ျမျျ��နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် နုှ�င့်င့််�မှောပ်ါင့်�် 
(၄၀) ရှိာ ုလူအမှောယ်�က် ်(၁၀,၀၀၀) ကု်� စ်စ်တ််မျ�်မှောက်�က်ယူ််မှောလလ်�ရှိ�၌ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ ၂၇% သုည်ီ 
စု်တ်မ်ျက်ျနာ�်မျ�မုျဆုို�င့််ရှိ� ခြုံပ်ဿနာ�မျျ�� တု်��လ�မှောနာငြိပ်း� အမျျုံ �သု��မျျ��၏ ၁၀% က်သု� စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�
ခြုံပ်ဿနာ� တု်��လ�မှောနာမှောကြက်�င့်�် မှောတွ်�ရှိာရုှိငြိပ်း�မှောနာ�က်တွ််င့်် �ု�အချျက်ကု််� အမှောလ�မှောပ်�တ်င့််ခြုံပ်လ�ကြက်သုည်ီ။
62 အမျျုံ �သုမျး�မျျ��သုည်ီ အသုက်ရ်ှိာင့််ရှိပ်တ််ည်ီမှောရှိ�၊ အစ်��အစ်�နှာင့််် က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ� မှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က်မု်ျတု်��
နှာင့််် ပ်တ်သ်ုက်၍် စု်��ရုှိမ်ျပူ်ပ်နာရ်ှိသုည််ီအခြုံပ်င့်် အချမှောကြက်�မှောငွ့်မျရှိမှောသု� မှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က်မ်ှောရှိ�တ်�ဝဘေးန်ာမျျ��ကု်� 
စု်တ်ာု်စ်း�မုျချ�၍ အ�ရှု��စု်�က်လ်�ပ်မ်ှောဆို�င့်ခ့််ျရှိမှောကြက်�င့်�် ဤအစ်းရှိင့််ချ�စ်�တွ်င့် ်အမှောလ�မှောပ်�တ်င့််ခြုံပ်���သုည်ီ။ 

57 WHO (2020) ‘COVID-19 disrupting mental health services in most countries’, https://www.who.int/news/
item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey

58 United for Global Mental Health (2020), ‘The impact of COVID-19 on Global Mental Health: A Brief’, 
 https://unitedgmh.org/sites/default/files/2020-09/The%2BImpact%2BOf%2BCovid-19%2BOn%2BGlobal%2B

Mental%2BHealth%2BReport.pdf 
59 IASC (202) Briefing Note: COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations, 
 https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20

on%20COVID-19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS_0.pdf
60 Ibid.
61 ဤမှောနာရှိ�တွ်င့်် အမှောရှိ�တ်ကြီးက်း� မျာတ်သ်ု��စ်ရှိ� အချျက်မ်ျာ� အမျျုံ �သု��မျျ��အတွ်က် ်စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�ခြုံပ်ဿနာ� ခြုံာစ်ပွ််��မုျ

နုှနာ�် ပု်�မုျ�နာညီ�်ပ်ါ�နုှ�င့်သ်ုည်ီဟူုမှောသု� အချျက် ်ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ မျကြက်�မှောသု�မျးက် CARE အာ့ွ�၏ မှောလလ်�ချျက်အ်ရှိ အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��၏ ၂၇% သုည်ီ စု်တ်မ်ျက်ျနာ�်မျ�မုျနှာင့််် ဆိုက်နှ်ှယ်မ်ှောသု� အချက်အ်ခ့ျမျျ�� တု်��လ�မှောနာမှောကြက်�င့်�် မှောတွ်�ရှိာရုှိငြိပ်း� အမျျုံ �သု��
မျျ��၏ ၁၀% က်သု� �ု�သုု��မှောသု� ခြုံပ်ဿနာ�မျျုံ � ရှိာမုှောကြက်�င့်�် မှောတွ်�ရှိာရုှိသုည်ီ။ ဆိုက်လ်က် ်မှောလလ်�ရှိန်ာ - CARE (2020) 
Financial Insecurity, Hunger, Mental Health are Top Concerns for Women Worldwide’, https://care.org/
news-and-stories/press-releases/financial-insecurity-hunger-mental-health-are-top-concerns-for-women-
worldwide/; See also, Ahmed A (2020) ‘Why has Covid-19 impacted the mental health and wellbeing of 
women the most?’ Kings College London, https://www.kcl.ac.uk/news/why-has-covid-19-impacted-the-
mental-health-and-wellbeing-of-women-the-most

62 Janoch et al. (2020) Rapid Gender Analysis: Filling the Data Gap to Build Back Equal, CARE, 
 https://care.org/news-and-stories/news/she-told-us-so/
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မှောနာ�က်�်ပ် ်သု�မှောတ်သုနာတ်စ်ခ်ျ�တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��သုည်ီ ‘ဤအက်ျပ်အ်တ်ညီ�်၏ 
စု်တ်ခ်ျ�စ်��မုျပု်�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� ချ�စ်��ရှိမုျကု်�’63 ဆိုက်လ်က်ရ်ှိရှိာမုျည်ီခြုံာစ်မ်ှောကြက်�င့်�် အမှောလ�မှောပ်�တ်င့််ခြုံပ်���သုည်ီ။ 
အ�ူ�သုခြုံာင့််် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��သုည်ီ ‘စု်တ်တ််င့်�်ကြက်ပ်မု်ျ’ နှာင့််် မှောတ်�င့်�်ဆုို�မုျအသုး�သုး� 
ရှိာမုှောနာမှောသု� မှောရှိာ�တ်နာ�်မျာ က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�ဝဘေးန်ာ�မျ�်အမျျ��စ်�ကု်� ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံမှောသု�မှောကြက်�င့်် ် ခြုံာစ်သ်ုညီ။်64 သုု��
ခြုံာစ်ရ်ှိ� ၎င့်�်တု်��က် အချျုနာပု််�၍ အလ�ပ်လ်�ပ်ရ်ှိနုှ�င့်မ်ှောခြုံချရှိာမုှောနာသုည်ီသု�မျက် မှောနာ�က်�်ပ် ် မှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က်မ်ှောရှိ� 
တ်�ဝဘေးန်ာဝဘေးတ်တရှိ��မျျ��ကု်�လညီ�် နာ�ရှိးမှောပ်ါင့်�်မျျ��စွ်�ပု်�၍ လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ရှိနုှ�င့်မ်ှောခြုံချ ပု်�မျျ��ပ်ါသုည်ီ။65 

ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�တွ်င့်မူ်ျ မျကူ်�စ်က်နု်ှ�င့်မ်ှောသု� မှောရှိ�ဂါမျျ��ဆုို�င့််ရှိ� အမျျုံ �သု��အဆိုင့်် ် မျဟု�ဗျ�ဟု�စ်းမျ�ကု်နာ�် 
(၂၀၁၇-၂၁) တွ်င့် ်စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�ကု်� ဦ�စ်��မှောပ်�နာယ်ပ််ယ်တ််စ်ခ်ျ�အခြုံာစ် ်အမှောလ�မှောပ်�တ်င့််ခြုံပ်���သုည်ီ
ဆုို�မှောသု�လ်ညီ�် စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� ပ်�်ပု်��မုျမျျ��နှာင့််် ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့််မုျမျျ��မျာ� ရှိ�ပ်��မှောငွ့်နာညီ�်ပ်ါ�ခြုံချင့်�်နှာင့််် ရှိ�ပ်��
မှောငွ့်မျလ��မှောလ�က်ခ်ြုံချင့်�်တု်�� ရှိာမုှောနာဆ့ိုခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ ၂၀၁၉ ချ�နှာစ်တွ််င့်် နုှ�င့်င့််�တွ်င့်�် မုျမုျကု်�ယ်ကု််�ယ် ် သုတ်မ်ှောသုမုျ
နုှနာ�်သုည်ီ ၂.၆၃% တု်��ပွ်��လ�ငြိပ်း� စ်�စ်�မှောပ်ါင့်�် ၄,၁၈၉ မုျ ရှိာသုုည်ီခြုံာစ် ်ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�သုညီ ်ရှိ� က်မျာ�အ်ဆိုင့််် 
၉၄ အခြုံာစ် ်သုတ်မ်ျာတ်ခ်ျ�ခ့်ျရှိသုည်ီဟူုမှောသု� အချျက်ကု််� စ်ဉီး�်စ်��ကြက်ညီ််လ�င့်် အဆုို�ပ်ါအချျက်က်် အ�ူ� စု်��ရုှိမ်ျ
ာွယ်ရ်ှိ� ခြုံာစ်မ်ှောနာသုည်ီ။66 ခြုံမျနာမ်ျ�နုှ�င့်င့််�ရ့ှိတ်ပ်ာ့ွ်�၏ အစ်းရှိင့််ချ�စ်�အရှိ ၂၀၂၀ ချ�နှာစ် ် ဇနာန်ာဝဘေးါရှိးလမျာ ဇွနာလ်
အ�ု မုျမုျကု်�ယ်ကု််�ယ် ်သုတ်မ်ှောသုမုျမှောပ်ါင့်�် ၈၈၄ မုျ ရှိာခ့်ုျငြိပ်း� �ု�အမုျမျျ��မျာ�လညီ�် ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါ၏ 
လူမုျမှောရှိ�၊ စ်း�ပွ်��မှောရှိ�ဆုို�င့်ရ်ှိ� သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျမျျ��နှာင့််် ဆိုက်စ််ပ်မု်ျ ရှိာခ့်ုျပ်ါသုည်ီ။67 စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�
အက်ျပ်အ်တ်ညီ�်အမှောပ်� လက်ရ်ှိာအုချျုန်ာ�ု အစု်��ရှိ၏ တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမုျ လ���ဝဘေး မျရှိာမုှောကြက်�င့်�် မှောတွ်�ရှိာရုှိသုညီ။် သုု��
ခြုံာစ်ရ်ှိ� ဤခြုံပ်ဿနာ�အမှောပ်� အစု်��ရှိ၏ တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမုျသုည်ီ ကု်�ဗစ်-်၁၉ စ်း�ပွ်��မှောရှိ�က်�စ်��မုျ အစ်းအစ်ဉ်ီး 
(CERP) ��တ်ခ်ြုံပ်နာခ်ျျက်တွ််င့်် မျပ်ါဝဘေးင့်မ်ှောပ်။ အသွု��အလ�က်နာ�်သုတ်မ်ှောစ်�င့်််ကြက်ညီ််ရှိနာ ် ���ရှိာ�ု��သုည််ီ
စ်င့်တ််�မျျ��ရှိာ ု လူပ်�ဂဂုံ လမ်ျျ��အတွ်က် ် စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�၊ စု်တ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့်််လူမုျမှောရှိ�အမှော��က်အ်ပ်�် 
(MHPSS) ဆုို�င့််ရှိ� အမှောရှိ�မှောပ်�ာ�နာ�်လု�င့်�်မျျ��က့််သုု��မှောသု� လူမုျာူလ��မှောရှိ�ဦ�စ်း�ဌာ�နာက် အမှော��က်အ်ကူ်ခြုံပ်ံ 
တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��တွ်င့်် ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�မုျအချျုံ � ရှိာလု�ခ့်ျမှောသု�လ်ညီ�် အဆုို�ပ်ါရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�မုျမျျ��မျာ� 
အနာညီ�်င့်ယ်သ်ု� ရှိာငုြိပ်း� စု်တ်ဒ်ါဏာရ်ှိ�က်�သုမှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� အ�ူ�ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့််မုျမျျ�� ပူ်�တ့ွ်မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ�� မျ
ရှိာခ့်ုျမှောကြက်�င့်�် မှောတွ်�ရှိာရုှိသုညီ။် ဤအချျက်မ်ျျ��ကု်� ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် အနှာစ်ခ်ျျံပ်တ််င့််ခြုံပ်���သုည်ီ။

“အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း�့� စိးတ််�ျန််း�မျိုးးဆော��အတ်း�် စိးတ််ဆော�းဂ္ဂိုါ��ဝန််းဆော�းင််မျိုးဆုောတ်း၊ ဆော�း�်�်ံမျိုးဆုောတ်းမျိုး�းှ�ါဘူး�ူ။ ဒီါ
ဆောတ်း�း� တ်�ယ််�့ လူး�အ�်�ါတ်ယ််”
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မှောာ�ခ်ြုံပ်���သုည််ီအတု်�င့်�် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ (VAWG) နုှနာ�်��� 
ခြုံမျင့်််မျ��မှောနာမုျသုည်ီ စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ� နုာမျ််ပ်ါ�မှောနာမုျနှာင့််် ခြုံပ်စ်မု်ျက်ျ��လွနာသူ်ုအမျျုံ �သု��မျျ��အမှောပ်� မျ
ယ်��ကြက်ညီမု်ျတု်��နှာင့််် ဆိုက်စ််ပ်မ်ှောနာသုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အမှောလ�မှောပ်� တ်င့််ခြုံပ်
���သုည်ီ။  

“အလူ��်လူ�်မ့်ျိုး အဆောပြုချအဆောန်း� အမျိုးျ းု �သး�ဆောတ်း�း� စိးတ််ဓိးတ််�ျဆောစိငြိ�း� အးမ်ျိုး�့မျိုးးှ ဆောလူးှင််�းတ််မျိုးးဆောန်းတ့််
အတ်း�်ဆောကြ�းင်််လူည်ာ� သတူ်း��့်� ��်တ်ည်ာချျ�်န့််း�တ််သ�်ငြိ�း� သးမ်ျိုးင်ယ််စိးတ်် ပြုဖစ်ိကြ�လူးကြ�တ်ယ််။ ဒီါဆောကြ�းင််် 
အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းအဆော�် သူတ်း��့်� အးဏ်း�း� အလူးသံ့��စိး� လူ��်ကြ�တ်း�ါ�့”

သုု��ရှိ�တွ်င့်် လှမျ�်မုျ��မှောနာသုည််ီ အမှောခြုံချအမှောနာမျာ� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက််
မုျ (VAWG) (ယ်ချ� မှောဆွို�မှောနွှ�ချျက်မ်ျျ��တွ်င့်် အုမျမ်ှော��င့််ာက်မ်ျျ��က်က်ျ��လွနာမ်ှောသု�အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ (IPV) 
ဟု� မှောချ�သုညီ)် ကု်� ကြက်ံ�မှောတွ်�မှောနာရှိငြိပ်း� ရှိာင့််သုနာလွ်တ်မ်ှောခြုံမျ�က်လ်�သုည််ီအမျျုံ �သုမျး�မျျ��ကု်� မှောကြက်�က်စု််တ်၊် 
အ�း�က်ျနာစု််တ်တု််��ခြုံာင့််် ဆိုက်လ်က်မ်ှောနာ�ု�င့််ရှိနာ ်တွ်နာ�်အ��မှောပ်� ချ�ရှိမှောကြက်�င့်�်နှာင့််် (မှောတွ်�မှောလမ်ှောတွ်��မျရှိာ ုဟု�
နာ��လည်ီကြက်သုည််ီ) အဆုို�ပ်ါဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့်မု်ျမျျ��ကု်� ၎င့်�်တု်�� သုတု်ခြုံပ်ံမုျသုည်ီ ဆုို�လ�င့််ပ်င့်် မှော��က်ပ််�်မုျနှာင့််် 
ခုျ�လု�မုျတု်��ကု်� မျရှိာ�မှောာွနုှ�င့််ကြက်မှောကြက်�င့်�်ကု်� ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က် အမှောလ�မှောပ်� တ်င့််ခြုံပ်ခ့်ျကြက်သုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််
မှောခြုံာဆုို�သူု တ်စ်ဦ်�၏ တ်င့်ခ်ြုံပ်ချျက်မ်ျာ� မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။

“ဆောလူးဆ်ောဒီါင််��းလူ (အးမ်ျိုးပြု�င််မျိုး�း�်�တ့်် �းလူ) အတ်းင််� အကြ�မ်ျိုး�ဖ�်မုျိုးခံျ�တ့်် အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းမျိုးးှ သးး�
စိ�း ဆောန်း�းမျိုး�းှ၊ �း�်ဆောပြု��စိ�း ဆောန်း�းမျိုး�းှ ပြုဖစ်ိဆောန်းခ့်ျတ်ယ််”

သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့်သူ်ုမျျ��က် အခုျ�င့်အ်မျ� မှောခြုံပ်�မှောသု� မှောနာ�က်တ််စ်ခ်ျျက်မ်ျာ� ပ်ဋုိပ်က်ခအမှောခြုံချအမှောနာမျျ��
တွ်င့်် မှောနာ�ု�င့််ကြက်ရှိမှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��သုည်ီ စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� �ုခုျ�က်မု်ျ
ကု်� ကြက်ံ�မှောတွ်�နုှ�င့်မ်ှောခြုံချ ပု်�မျျ��တ်တ်သ်ုည်ီဟူုမှောသု� အချျက် ်ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��၏ မှောခြုံပ်�ကြက်��ချျက််
အရှိ အဆုို�ပ်ါအမှောခြုံချအမှောနာမျျ��ကု်� ကြက်ံ�မှောတွ်�ချ�စ်��မှောနာရှိမှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��တွ်င့်် 
ညိီဉီး�်ပ်နာ�်နှာပု်စ််က်မု်ျနှာင့််် အကြက်မျ�်ာက်မု်ျတု်��ကု်� မုျမုျတု်�� ကု်�ယ်တု််�င့်် မျျက်ခ်ြုံမျင့််ဒုါဋ္ဌ ကြက်ံ�မှောတွ်�ရှိခြုံချင့်�်၊ ကြက်ံ�မှောတွ်�
ချ�စ်��ရှိခြုံချင့်�်တု်��မှောကြက်�င့်် ် စု်တ်ဒ်ါဏာရ်ှိ�မျျ�� ရှိာမုှောနာတ်တ်သ်ုည်ီခြုံာစ်ရ်ှိ� မုျမုျတု်�� မုျသု��စ်�အတွ်က် ် မှောဘာ�က်င့်�်
လ��ခြုံချံ�မှောသု� အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�မှောရွှိ�ချျယ်နု်ှ�င့်မု်ျ၊ အစ်��အစ်�နှာင့််် မှောရှိတု်��ကု်� ရှိရှိာနုုှ�င့််မှောခြုံချ
နာညီ�်ပ်ါ�တ်တ်သ်ုလု� မှောဘာ�က်င့်�်လ��ခြုံချံ�မှောသု� အု��အုမျကု််�လညီ�် ရှိရှိာနုုှ�င့်မ်ှောခြုံချလညီ�် နာညီ�်ပ်ါ�သုည်ီ။ �ု��ခြုံပ်င့်် 
၎င့်�်တု်��သုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ (VAWG) ပ်��သုဏ္ဍ�န်ာအမျျုံ �
မျျုံ �၏ အနှတရှိ�ယ်ကု််�လညီ�် ချ�စ်��ရှိတ်တ်ပ််ါသုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုတ်စ်ဦ်�က်မူျ မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် ရှိာင့်�်
ခြုံပ်���သုည်ီ။ 

“�ဋိး��ခပြုဖစ်ိ�းး�တ့်် ဆောန်း�းဆောတ်းမျိုးးှ�းှတ့်် ပြု�ည်ာတ်းင််�ဆော�ွ�ဆောပြု�းင််�ဒီ��ခသည်ာဆောတ်းမျိုးးှ အစိး�အစိးဆောတ်း လူး�အ�်
သလူး� စိးတ််�း�င််��း�င််�းန့််း လူမူျိုးဆုော���း�င််�း အဆော�း�်အ�်ံဆောတ်းလူည်ာ� လူး�အ�်�ါတ်ယ််။ ဘူးးဆောကြ�းင််လ့်ူ�း�
ဆောတ်း ်န်းဂ္ဂိုး��တ်ည်ာ�� �းှဆောန်းတ့်် �ဋိး��ခဆောကြ�းင််် ပြုဖစ်ိ�ါတ်ယ််” 



31

ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုအချျုံ �က်လညီ�် ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ည်ီနာယ်န်ှာင့််် ချျင့်�်ခြုံပ်ည်ီနာယ်တု််��တွ်င့်် နှာစ်ခ်ျျးကြက်� အင့််တ်�နာက််
ပု်တ်�်��မုျမှောကြက်�င့်် ် ကု်�ဗစ်-်၁၉ နှာင့််ပ််တ်သ်ုက်၍် တ်ရှိ��ဝဘေးင့််��တ်ခ်ြုံပ်န်ာ���မှောသု� တု်က်ျသုညီ်် သုတ်င့်�်
အချျက်အ်လက်မ်ျျ��ကု်� ခြုံပ်ညီသူ်ုအမျျ��စ်�က် မျရှိရှိာနုုှ�င့််ဘ့ာ ခြုံာစ်လ်�ခ့်ျမှောကြက်�င့်�် အမှောလ�မှောပ်�တ်င့််ခြုံပ်ကြက်
သုည်ီ။ �ု��ခြုံပ်င့်် အင့်တ််�နာက်မ်ှောပ်�မျာ/အမှောဝဘေး�မျာ မှော��က်ပ််�်မုျ မှောပ်�နုှ�င့်ခ့််ျမှောသု� မှော��က်ပ််�်မှောရှိ� ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့်မု်ျ
အချျုံ �က်လညီ�် �ု�သုု�� မျလ�ပ်နု်ှ�င့်မ်ှောကြက်�င့်�်ကု်� ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အနှာစ်ခ်ျျံပ််
တ်င့််ခြုံပ်���သုညီ။် 

“အချ�လူး� �းလူမျိုးျ းု �မျိုးးှ အ��်ဘူး�်အဖး�့အစိည်ာ�ဆောတ်းအဆောန်းန့််း �ဋိး��ခဒီဏ်် ခံျစိး�ဆောန်းကြ��တ့်် အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း
�း� စိးတ််�း�င််��း�င််�းန့််း လူမူျိုးဆုော���း�င််�း အဆော�း�်�်ံအဆောတ်း မျိုးဆော��နှး�င််ဆောတ်း�်ါဘူူး�။ ဒီးလူး� ဆော�း�်�်ံမျိုးမုျိုးျ းု ��း� 
အင််တ်းန်း�်ဆော�်�ဆောတ်း ်(ဒီါမျိုးမှျိုးဟု�တ်် ဆောလူးဆ်ောဒီါင််� မျိုးချျချင်် လူ�ူး�ယ််တ်း�င််) ဆော��နှး�င််ခ့်ျမျိုးးှဆော�ါ”်

လူသု��ချျင့်�်စ်�နာ�မှော��က်�်��မုျအက်ျပ်အ်တ်ညီ�်မျျ��နှာင့််် �ုခုျ�က်ပ််ျက်ခ်ြုံပ်��မုျတု်��မှောကြက်�င့်် ် အလှ�
အသုး�သုး�၌ ဆိုင့်�်ရ့ှိဒါ�က်ခမျျ�� သုုသုုသု�သု� ခြုံာစ်မ်ှောစ်ငြိပ်း� ခြုံပ်ည်ီသူုမျျ��အမှောနာခြုံာင့်် ် အဆိုင့်မ်ှောခြုံပ်မှောအ�င့်် ညုိီ
ယူ်လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်ရ်ှိနာ ် စု်နာမ်ှောချ�မုျမျျ��နှာင့််် ရှိင့််ဆုို�င့််မှောနာရှိသုည်ီ။ စု်တ်က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�၊ စု်တ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�နှာင့်််
လူမုျမှောရှိ�အမှော��က်အ်ပ်�် (MHPSS) ကု်� ဦ�စ်��မှောပ်�မှောသု� ချျဉီး�်က်ပ်န်ာညီ�်တ်စ်ခ်ျ�ခြုံာစ်သ်ုည််ီ အမျျုံ �သုမျး�
နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အတွ်က် ်မုျသု��စ်�၊ ရှိပ်ရွ်ှိ�လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်နှာင့််် လူ�အာ့ွ�အစ်ညီ�်ကြီးက်း�တွ်င့် ်ရှိာင့််သုနာ်
နုှ�င့်၊် နာ�လနာ�ူ်နုှ�င့်ရ်ှိနာ ် မှောဘာ�က်င့်�်လ��ခြုံချံ�မှောသု� ပ်တ်ဝ်ဘေးနာ�်က်ျင့််တ်စ်ခ်ျ�ကု်� မှောပ်�စွ်မျ�်ရှိ�၌ အလွနာအ်မှောရှိ�ပ်ါ
မှောသု� က်�ကွ်ယ်မ်ှောရှိ�စ်းမျ�ချျက်မ်ျျ��၊ ကွ်နာရ်ှိက်မ်ျျ��နှာင့််် အဆိုက်အ်သွုယ်မ်ျျ��ကု်� ခုျ�င့််မျ�အ��မှောက်�င့်�်မှောအ�င့်် 
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မ်ှောရှိ�ဟူုမှောသု� ချျဉီး�်က်ပ်န်ာညီ�်သုည်ီ ‘ပု်�မှောက်�င့်�်မှောသု� အမှောခြုံချအမှောနာကု်� ခြုံပ်န်ာလည်ီ တ်ည်ီမှောဆို�က််
နုှ�င့်မ်ှောရှိ�’ အတွ်က် ်ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါမျာ နာ�လန်ာ�လ�မှောစ်မှောရှိ� အစ်းအစ်ဉီးမ်ျျ��၏ တ်စ်စု််တ်တ််စ်မ်ှောဒါသု
အမှောနာခြုံာင့််် လွနာစွ််� အမှောရှိ�ပ်ါလ�မျည်ီ ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ 

၃.၅။ အကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၅ - အမျိုးျ းု �သမျိုးး�မျိုးျး�၏ အသ�်ဆောမျိုးး�ဝမ်ျိုး�ဆော�ျးင််�နှငှ်် ် စိး��းး�ဆော��အချးင််အ်ဆော��မျိုးျး�။ 
ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်သုည်ီ ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါဆုို�င့််ရှိ� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာ
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မု်ျနှာင့််် ခြုံပ်နာလ်ညီန်ာ�လနာ�်မုျအတွ်က် ် ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�် မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ျျက်မ်ျျ��တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��၏ အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ�အခွျင့်််အလမျ�်မျျ��နှာင့််် လူမုျာူလ��မှောရှိ�တု်��အတွ်က် ် ဦ�စ်��မှောပ်�
ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�မုျမျျ��အတွ်က် ် ကု်�ဗစ်-်၁၉ ၏ သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျကု်� က်ျ��/မျမှောရှိ�ရှိ�ရုှုမှော��င့််အ်ရှိ 
အချျက်အ်လက်မ်ျျ�� မှောပ်�နုှ�င့်မ်ှောအ�င့် ်မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််သုည်ီ။

အ�ူ�သုခြုံာင့််် အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်က် မှောအ�က်ပ််ါတု်��ကု်� မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််သုညီ။်

•• အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ အမျျုံ �သုမျး�အုမ်ျမှော��င့််ဦ�စ်း�ရှိာမုှောသု� အုမျမ်ှော��င့််စ်�မျျ��နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� 
ဦ�မှောဆို�င့််မှောသု� လ�ပ်င့််နာ�်မျျ��အတွ်က် ်အခြုံချ��၊ အက်�အကွ်ယ်ခ်ြုံာစ်မ်ှောစ်မှောသု� အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�်
ဆုို�င့််ရှိ� မှောရွှိ�ချျယ်စ််ရှိ�မျျ��တွ်င့်် ရှိင့်�်နှား�ခြုံမိျံပ်န်ှာ�ပ်ါ။ အဆုို�ပ်ါနာညီ�်လမျ�်မျျ��တွ်င့်် အမှောရှိ�မှောပ်�မှောငွ့်မှောကြက်�
မှော��က်ပ််�်မုျမျျ��၊ အုမျမ်ျာ ဆိုက်လ်က် ်အလ�ပ်လ်�ပ်နု်ှ�င့်ရ်ှိနာန်ှာင့််် ဝဘေးင့််မှောငွ့်အမျျုံ �မျျုံ � ရှိမှောစ်ရှိန်ာ သုင့််တ်နာ�်နှာင့််် 
နာညီ�်ပ်ညီ�တု်��ကု်� တု်��ခြုံမိျင့်််ရှိရှိာမုှောအ�င့်် မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ြုံချင့်�်တု်�� ပ်ါဝဘေးင့််သုည်ီ။ အဆုို�ပ်ါစ်းမျ�ချျက်မ်ျျ��သုည်ီ 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ဒါစ်ဂ်ျစ်တ််ယ်န်ာညီ�်ပ်ညီ� တ်တ်က််ွမျ�်၍ အင့်တ််�နာက်မ်ှော��ကွ်က်ဆု်ို�င့်ရ်ှိ� သုတ်င့်�်
အချျက်အ်လက်မ်ျျ��ကု်� တု်��ခြုံမိျင့်််ရှိရှိာနုုှ�င့််မှောအ�င့်် မှော��က်ပ််�်မှောပ်�ပ်ါလုမ််ျသုည်ီ။ 
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•• သုမျ��ရုှု��က်ျနှာင့််် သုမျ��ရုှု��က်ျမျဟု�တ်မ်ှောသု� က်ဏ္ဍမျျ��တွ်င့်် လ�ပ်ကု််�င့်မ်ှောနာမှောသု� အမျျုံ �သုမျး�
အလ�ပ်သ်ုမျ��မျျ��၊ မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�် အလ�ပ်သ်ုမျ��မျျ��၏ အခွျင့်််အမှောရှိ�မျျ��ကု်� မှောလ�မှောလ�စ်��စ်�� ဆိုက်ဆ်ို�
ရှိနာန်ှာင့််် ခုျ�င့််မျ�အ��မှောက်�င့်�်မှောစ်ရှိန်ာ သုမျဂဂမျျ��နှာင့််် ပူ်�မှောပ်ါင့်�်လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််သုည််ီနာညီ�်ကု်� �ည််ီသွုင့်�်
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ပ််ါ။ သုု��မျာသု� အလ�ပ်လ်�ပ်သ်ုည််ီ အမှောခြုံချအမှောနာမျျ�� မှောဘာ�က်င့်�်လ��ခြုံချံ�ငြိပ်း� လ�ပ်ခ်ျလစ်�ရှိရှိာမုုျ
မျျ�� မျ�တ်က်� သု�တူ်ညီးမျ� ခြုံာစ်ပ််ါလုမ််ျမျည်ီ။ ဤသုု��လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ရှိ�၌ အလ�ပ်သ်ုမျ��မျျ��အတွ်က် ်PPE 
ဝဘေးတ်စ််�� မှောပ်�ရှိနာန်ှာင့််် ချပ်ခွ်ျ�ခွျ� မှောနာ�ု�င့်မ်ှောရှိ�နှာင့််် ကု်�ဗစ်-်၁၉ စ်ညီ�်မျျဥ်�်�စ်ညီ�်က်မျ�်မျျ��ကု်� လု�က်န်ာ�ရှိနာ ်
သုတ်မ်ျာတ်ခ်ြုံပ်ဋ္ဌ�နာ�်ချျက်မ်ျျ�� ပ်ါဝဘေးင့်သ်ုင့်််သုည်ီ။ 

 
ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အတွ်င့်�် သုမျရုှု��က်ျလ�ပ်င့််နာ�်ခွျင့််လ�ပ်သ်ု��အင့််အ��စ်�၌ ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံပ်ါဝဘေးင့််မှောနာမှောသု� 
အမျျုံ �သုမျး�အမှောရှိအတွ်က် ်တု်��လ�မှောနာသုည်ီ68 ဆုို�မှောသု�လ်ညီ�် အုမျမ်ှော��င့််စ်�အမျျ��စ်�မျာ� မုျသု��စ်�ဝဘေးင့််မှောငွ့်
အမျျ��စ်�အတွ်က် ် အမျျုံ �သု��မျျ��ကု်� အ��ကု်��များခုျ�မှောနာရှိဆ့ို ခြုံာစ်င်ြိပ်း� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��က် (အချမှောကြက်�မှောငွ့် မျ
ရှိရှိာမုှောသု�) အုမျမု်ျကု်စ်စနှာင့််် မှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က်မ်ှောရှိ�အလ�ပ်မ်ျျ��ကု်� တ်�ဝဘေးနာယူ််လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ကြက်ဆ့ို ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။69 
သုု��မှောသု�လ်ညီ�် ငြိမုျံ�ခြုံပ်မှောဒါသုမျျ��တွ်င့််မူျ အမှောခြုံချအမှောနာမျျ�� မှောခြုံပ်�င့်�်လ့မှောနာသုည်ီ။ ငြိမုျံ�ကြီးက်း�ခြုံပ်ကြီးက်း�မျျ��တွ်င့််မူျ 
လ�ပ်သ်ု��အင့််အ��စ်�တွ်င့် ်အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ပ်ါဝဘေးင့််မုျနုှနာ�်သုည်ီ ၂၀၁၈ ချ�နှာစ်တွ််င့်် ၄၈.၅% အ�ု  တု်��တ်က််
လ�ခ့်ျသုည်ီ။ ဤသုု�� အမျျုံ �သုမျး�ပ်ါဝဘေးင့််နုှနာ�် တု်��တ်က်လ်�ခြုံချင့်�်သုည်ီ အ�ညီခ်ျျံပ်လ်�ပ်င့််နာ�်က်ဏ္ဍ ပု်�၍ 
အမှောရှိ�ပ်ါလ�ငြိပ်း� ခြုံမျနာမ်ျ�နုှ�င့်င့််�ရှိာ ု အ�ညီခ်ျျံပ်အ်လ�ပ်သ်ုမျ��မျျ��၏ ၉၀% ချနာ�်က် အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ခြုံာစ််
မှောနာသုညီ်် အမှောခြုံချအမှောနာနှာင့််် မျျ��စွ်� ဆိုက်စ််ပ်လ်�ခ့်ျသုည်ီ။70 သုု��ရှိ�တွ်င့် ် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��သုည်ီ သူုတု်�� 
လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်ရ်ှိမှောသု� အချမှောကြက်�မှောငွ့် မျရှိရှိာသုုညီ်် မှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က်မ်ှောရှိ�အလ�ပ်တ််�ဝဘေးနာကု််�လညီ�် မျစွ်နာ�်လှတ််
နုှ�င့်က်ြက်သုခြုံာင့်် ်အချမှောကြက်�မှောငွ့်ရှိမှောသု� အလ�ပ်တ််�ဝဘေးနာန်ှာင့််် အချမှောကြက်�မှောငွ့် မျရှိမှောသု� အလ�ပ်တ််�ဝဘေးန်ာတု်�� ‘နှာစ််
ဆိုတု်�� ဝဘေးနာပု််မှောနာမုျ’ အခြုံာစ် ်မျကြက်�ချဏာ မှောခြုံပ်�ကြက်မှောသု� အမှောခြုံချအမှောနာကု်� ခြုံာစ်မ်ှောစ်သုည်ီ။71 
 
ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါသုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��အတွ်က် ်အချမှောကြက်�မှောငွ့်မျရှိမှောသု� မှောစ်�င့်််မှောရှိာ�က်မ်ှောရှိ�အလ�ပ််
ကု်� လ�ပ်ရ်ှိနာ ်မှောတ်�င့်�်ဆုို�မုျအမှောပ်� မှောနာ�က်�်ပ်အ်လှ�တ်စ်ခ်ျ�ကု်� �ပ်မ်ှောပ်ါင့်�်�ည််ီလု�က်သ်ုည်ီ။ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါ 
မျခြုံပ်နာ�်ပွ်��မှောအ�င့်် �ုနာ�်ချျံပ်နု်ှ�င့်ရ်ှိနာ ်မှောက်ျ�င့်�်မျျ��ကု်� ပု်တ်�်��ခြုံချင့်�်၊ အုမျအ်ခြုံပ်င့််မျ�ွက်ရ်ှိစ်းမျ�ချျက်မ်ျျ��က့််သုု��
မှောသု� က်နာ�်သုတ်ခ်ျျက်မ်ျျ�� ချျမျာတ်�်��ခြုံချင့်�်သုည်ီ မှောနာ�က်�်ပ် ်က်မှောလ�မှောစ်�င့််မ်ှောရှိာ�က်သ်ုည််ီ အချျုနာန်ာ�ရှိး
မျျ��ကု်� တု်��မှောစ်သုည်ီ။ သုမျ��ရုှု��က်ျမျဟု�တ်မ်ှောသု� အလ�ပ်မ်ျျ��တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�အမျျ��အခြုံပ်�� ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံ 
ပ်ါဝဘေးင့််မှောနာခြုံချင့်�်နှာင့််် �ပ်မ်ှောပ်ါင့်�်�ညီ််လု�က်လ်�င့်် ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါသုည်ီ အမျျုံ �သုမျး� အမျျ��အခြုံပ်��
အတွ်က် ် ဝဘေးင့််မှောငွ့်ရှိရှိာနုုှ�င့်ခွ်ျင့်််နှာင့််် အလ�ပ်အ်ကု်�င့်ရ်ှိရှိာနုုှ�င့်ခွ်ျင့်််တု်��ကု်� ဆို���ရုှု��သွု��မှောစ်ပ်ါသုည်ီ။72 အ�ူ�သုခြုံာင့်် ်
က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါက်�လက်နာဦ�ပု်�င့်�်က်တ်ညီ�်က် ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�တွ်င့် ် အ�ည်ီချျံပ်စ််က်ရ်ှု��မျျ�� ပု်တ်လု်�က်သ်ုည်ီ
သု�မျက် လူစ်�လ�မှောဝဘေး�မျလ�ပ်ရ်ှိနာ ် နှာင့််် အုမျခ်ြုံပ်င့််မျ�ွက်ရ်ှိနာ ် က်နာ�်သုတ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� ကြက်ံ�မှောတွ်�လ�ခ့်ျရှိသုည်ီ။ 
ဤအချျက်က်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� အချျုံ �အစ်�� မျညီးမျ�စွ်� သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျ ရှိာု
မှောစ်သုညီ။် အမှောကြက်�င့်�်မျာ� အ�ည်ီချျံပ်စ််က်ရ်ှု��ရှိာ ုလ�ပ်သ်ု��အင့််အ��စ်�အမျျ��စ်�သုည်ီ (ချနာ�်မျာနာ�်မှောခြုံချ ၉၀%) ချနာ�် 

68 International Labour Organization (2018), ‘Labor force participation rate, female - Myanmar’, 
 https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.NE.ZS?locations=MM
69 Giselle (2020) CARE Rapid Gender Analysis of COVID-19 in Myanmar, CARE/UN Women
70 International Labour Organization (ILO) (2019), ‘Weaving gender: challenges and opportunities for the Myanmar 

garment industry’; available on: https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_672751/lang--en/index.htm  
71 Ibid.
72 ActionAid (2020) Reporting on Myanmar’s Covid-19 First Wave and Its Impact on Civil and Political Space 

[Online Resource] Available at: https://myanmar.actionaid.org/publications/2020/reporting-myanmars-covid-
19-first-wave-and-its-impact-civic-and-political-space
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ရှိာမုှောနာငြိပ်း� အသုက် ်၁၆ နှာစ်န်ှာင့်် ်၂၃ နှာစ်အ်ကြက်�� အသုက်အ်ရွှိယ်ရ်ှိာသူုု အမျျ��စ်�ရှိာမုှောနာမှောသု� အမျျုံ �သုမျး�င့်ယ််
မျျ�� ခြုံာစ်မ်ှောနာခြုံချင့်�်မှောကြက်�င့်် ်ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။73 ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က် ခြုံမျန်ာမျ�စ််း�ပွ်��မှောရှိ�အတွ်က် ်အမှောရှိ�ပ်ါမှောသု� 
အက်ျုံ �ခြုံပ်ံမုျကု်� ခြုံာစ်မ်ှောစ်သုညီ်် အမျျုံ �သုမျး� မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်အလ�ပ်သ်ုမျ��မျျ��၏ အမှောရှိ�ပ်ါမုျကု်� အမှောလ�မှောပ်�
တ်င့််ခြုံပ်ကြက်သုည်ီ။ အ�ညီခ်ျျံပ်အ်လ�ပ်သ်ုမျ��အမျျ��စ်�က် ရှိနာက််�နာင်ြိမုျံ�သုု�� မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်လ�ကြက်ငြိပ်း� အကြီးက်း�မျ��
ဆို���မှောသု� လူနာညီ�်စ်�တု်�င့်�်ရှိင့်�်သု�� အလ�ပ်သ်ုမျ��အ�ပ်စ််�သုည်ီ ရှိခုျ�င့််မျာ ခြုံာစ်၍် ၁၉% ရှိာမုှောကြက်�င့်�် မှောတွ်�ရှိာရုှိ
သုညီ။်74 ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါနှာင့််် စ်က်ရ်ှု��အလ�ပ်ရ်ှု��မျျ�� ပု်တ်လု်�က်မု်ျမှောကြက်�င့်် ် ရှိခုျ�င့််သုု�� ခြုံပ်န်ာသွု��မှောသု� 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီစ်ချနာ�်မျျ��သုု�� ခြုံပ်န်ာသွု��ရှိသူု အမျျုံ �သုမျး�မျျ��သုည်ီ အ�ူ�သုခြုံာင့််် 
�ုခုျ�က်လွ်ယ်မ်ှောသု� အမှောနာအ���တွ်င့််ရှိာမုှောနာငြိပ်း� မျကြက်�ချဏာ ဝုဘေး�င့်�်ပ်ယ်ခ်ျ�ရှိတ်တ်က််� အလ�ပ်အ်ကု်�င့်မ်ျရှိရှိာု
နုှ�င့်ခ်ြုံချင့်�်၊ အမှောခြုံချချ�လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� မျရှိရှိာခုြုံချင့်�် မှောကြက်�င့်�် မှောတွ်�ရှိသုည်ီ။

စု်တ်ဝ်ဘေးင့််စ်��စ်ရှိ�မှောက်�င့်�်သုည်ီမျာ� အုမျအ်ခြုံပ်င့််မျ�ွက်ရ်ှိသုည််ီ က်�လမျျ��အတွ်င့်�် 
အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�်မှောရွှိ�ချျယ်မု်ျအမျျုံ �မျျုံ �ခြုံာင့််် မှောဆို�င့််ရွှိက်နု်ှ�င့်ရ်ှိနာ ် နာညီ�်ပ်ညီ�ကု်� ဆိုနာ�်သုစ်တ််း�ွင့််
မှောသု� နာညီ�်လမျ�်အခြုံာစ် ် အသု���ခြုံပ်ံမှောနာကြက်မှောကြက်�င့်�်  ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် ဆုို�ကြက်သုညီ။် �ု�သုု��မှောသု� နာညီ�်
လမျ�်မျျ��တွ်င့်် အွနာလု်�င့်�်မျာ မှော��ဝဘေးယ်ခ်ြုံချင့်�်၊ အင့်တ််�နာက်မ်ှောပ်�မျာ ပ်စ်စညီ�်မျျ�� မှောရှိ�င့်�်ချျခြုံချင့်�်၊ မုျမုျတု်��
��မျာ ဝဘေးယ်ယူ််အ��မှောပ်�မှောနာက်ျ မှောာ�က်သ်ုည်ီအမှောရှိအတွ်က်ကု််� တု်��ချျ့�ခြုံချင့်�်၊ အခြုံချ��မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��နှာင့််် ဆိုက်သွ်ုယ်၍် မှော��ကွ်က်ဆု်ို�င့်ရ်ှိ� အချျက်အ်လက်မ်ျျ��ကု်� မျ�မှောဝဘေးခြုံချင့်�်တု်�� ပ်ါဝဘေးင့််သုညီ။် က်�မျ
မှောက်�င့်�်အမှောကြက်�င့်�်မျလာစွ်�ပ်င့်် ဤသုု��မှောသု� အမှောခြုံချအမှောနာမျျုံ �သုည်ီ အင့်တ််�နာက် ် အပု်တ်ခ်ျ����ရှိမှောသု� 
မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီစ်ချနာ�်မျျ��ရှိာ ုအမျျုံ �သုမျး�မျျ��အတွ်က် ်မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�်၊ အင့််တ်�နာက်န်ှာင့််် လ�ပ််
စ်ပ်တု််��အတွ်က် ်ဆိုက်စ််ပ်က််�နာက််ျစ်ရုှိတ်မ်ျျ��ကု်� မျတ်တ်နု်ှ�င့်မ်ှောသု� စ်း�ပွ်��မှောရှိ�အရှိ ပု်�၍ �ုခုျ�က်လွ်ယ်မ်ှောသု� 
မုျသု��စ်�မျျ��အတွ်က်မ်ှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�် လမျ�်ပွ်င့်််မျမှောနာမှောပ်။ 

ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် လယ်ယ််�စု်�က်ပ််ျုံ �မှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်က့််သုု��မှောသု� အခြုံချ��မှောသု� အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�် 
နာညီ�်လမျ�်မျျ��ကု်�လညီ�် အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� စူ်�စ်မျ�်လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််မှောနာကြက်မှောကြက်�င့်�် မှောခြုံပ်�ကြက်သုည်ီ။ သုု��ရှိ�တွ်င့်် 
ဤသုု��လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်ရ်ှိ�၌ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��သုည်ီ စွ်မျ�်ရှိည်ီအသုစ်မ်ျျ�� သုင့််ယူ်ခြုံချင့်�်ကု်�မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�်၊ 
စ်းမျ�ချနာ�်ခ့ွျမှောရှိ�တ်�ဝဘေးန်ာမျျ�� မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ်ြုံချင့်�်ကု်�မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�် ၎င့်�်တု်�� လ�ပ်မ်ှောနာက်ျပ်��စ်� မျဟု�တ််
မှောသု�မှောကြက်�င့်် ်အမျျုံ �သု��မျျ���က် ်မျျ��စွ်� ပု်�၍ အချက်မ်ှောတွ်�တ်တ်က်ြက်မှောကြက်�င့်�် အမှောလ�မှောပ်� တ်င့််ခြုံပ်ကြက်
သုည်ီ။ ဤအချျက်န်ှာင့််ပ််တ်သ်ုက်၍် ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် ဆုို����သုည်ီ။ 

“ဒီးလူ�ူအဖး�့အစိည်ာ�မျိုးးှ အ�င််�တ်ည်ာ�� ချးပ့ြုချး���်�ံမုျိုးဆောတ်း၊ �ျး�/မျိုး မျိုးညားမျိုးှမျိုးဆုောတ်း �းှလူးခ့်ျတ့််အတ်း�် 
အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းအဆောန်းန့််း အလူ��်�းှဖး� ်အချးင််အ်လူမ်ျိုး�ဆောတ်း �း�န်းည်ာ�ဆောန်းတ်း ပြုဖစ်ိ�ါတ်ယ််” 
 
အလ��တူ်ပ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�တ်စ်ဦ်� အလ�ပ်ရ်ှိသုည်ီဆုို�လ�င့််ပ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ လ�ပ်ခ်ျလစ်�မျျ��သုည်ီ 
အမျျုံ �သု��မျျ���က် ်ပု်�နုာမျ််မှောနာတ်တ်သ်ုည်ီကု်� မှောတွ်�ရှိမှောကြက်�င့်�် ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် တ်င့််ခြုံပ်
���သုည်ီ။ 

“အလူ��်တ်စ်ိမျိုးျ းု �တ်ည်ာ�အတ်း�်�း� အမျိုးျ းု �သး�ဆောတ်း� တ်စ်ိဆောန််း ၈၀၀၀ �ျ�် �ငြိ�း� အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်း� တ်စ်ိဆောန််း 
၆၀၀၀ �ျ�်�့ ��ါတ်ယ််”

73 EMREF (2017) The Young Women from Rural Villages Powering an Urban Industry: A Baseline Survey 
of Yangon’s Garment Sector Workforce, https://www.emref.org/sites/emref.org/files/publication-docs/
ygfdigital_version_eng-ca_report.pdf

74 Ibid.
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စ်း�ပွ်��မှောရှိ�အရှိ အ�မျချ�ချျက်မ်ျရှိာခုြုံချင့်�်အခြုံပ်င့်် က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါသုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��ကု်� 
မှောဘာ�အနှတရှိ�ယ်အ်မျျုံ �မျျုံ �ကု်� ပ်��စ်�မျျုံ �စ်��နှာင့််် ရှိင့််ဆုို�င့််ရှိမှောစ်ပ်ါသုည်ီ။ ဥ်ပ်မျ�အ��ခြုံာင့််် အပု်�င့်�် (၃.၃) တွ်င့်် 
မှောဆွို�မှောနွှ�ခ့်ျသုည််ီအတု်�င့်�် မှောငွ့်မှောရှိ�မှောကြက်�မှောရှိ� ာုအ��မျျ��၊ စ်း�ပွ်��မှောရှိက်ျဆိုင့်�်မုျနှာင့််် အလ�ပ်အ်ကု်�င့်အ်�မျချ�
ချျက် ် မျရှိာခုြုံချင့်�်တု်��မှောကြက်�င့်် ် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��ကု်� အုမျမ်ှော��င့််ာက်မ်ျာ အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ 
(IPV)၊ က်မှောလ�အရွှိယ် ်လက်�်ပ်မ်ှောပ်�မုျ၊ အရွှိယ်မ်ျတု်�င့််မျး လက်�်ပ်မ်ှောပ်�မုျ၊ အတ်င့်�်အဓိမျမ လက်�်ပ်မ်ှောပ်�
မုျ၊ လူက်�နာကူ််�မုျတု်��အပ်ါအဝဘေးင့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ (VAWG) ပ်��စ်�
မျျုံ �စ်��ကု်� ကြက်ံ�မှောတွ်�ချ�စ်��ရှိမှောစ်သုည်ီ။ အချျုံ �မှောသု� အမှောခြုံချအမှောနာမျျ��တွ်င့််မူျ ဝဘေးင့််မှောငွ့်ကူ်ရှိာ�၍ ရှိာင့််သုနာရ်ှိပ်တ််ညီ်
နုှ�င့်ရ်ှိနာ ်အမျျုံ �သုမျး�မျျ��က် ‘အမှောရှိ�င့််အဝဘေးယ်သ်ုမှောဘာ� လုင့််ဆိုက်ဆ်ို�မုျ’ ကု်� လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ရှိနာ ်အတ်င့်�်အဓိမျမ 
တွ်နာ�်ပု်��ချ�ရှိမှောကြက်�င့်�် ပ်ါဝဘေးင့်မ်ှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က် တ်င့််ခြုံပ်���သုည်ီ။75 ဤသုု��မှောသု� အမှောခြုံချအမှောနာသုည်ီ ကု်�ဗစ်-်
၁၉ က်ပ်က််�လအတွ်င့်�် အကြက်မျ�်ာက်မု်ျကု်� ပု်�၍ ချ�လ�ရှိမှောသု�76 သုမျ��ရုှု��က်ျမျဟု�တ်မ်ှောသု� လ�ပ်င့််နာ�်ခွျင့််
မျျ��တွ်င့်် အလ�ပ်လ်�ပ်မ်ှောနာမှောသု�  အမျျုံ �သုမျး�အလ�ပ်သ်ုမျ��မျျ��နှာင့််် လုင့််အလ�ပ်သ်ုမျမျျ�� က့််သုု��မှောသု� မှောဘာ�
ာယ်ခ်ျ�ရှိသုညီ်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ အချက်အ်ခ့ျကု်� အ�ူ�သုခြုံာင့််် တု်��ပွ်��မျျ��ခြုံပ်��လ�မှောစ်ပ်ါသုည်ီ။ 

“�း�ဗစ်ိ-၁၉ ��်�းလူအတ်းင််� စိး��းး�ဆော��အချ�်အခ့ျဆောကြ�းင််် ငြိမျိုးးု �ဆော�် �င််��့သး���်�း�်� အမျိုးျ းု �သမျိုးး�
တ်စ်ိချျ းု �� ဝင််ဆောင်း �ဆောအးင်် လူးင််အလူ��်�း� ဝင််လူ��်ပြုဖစ်ိသးး�ကြ�တ်ယ််” 

အမျျုံ �သုမျး�မျျ��သုည်ီ ခြုံမျနာမ်ျ�က််ျနာ�်မျ�မှောရှိ�လ�ပ်သ်ု��အင့််အ��စ်�၏ ၇၅% အ�ုကု်� ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံသုခြုံာင့်် ်
၎င့်�်တု်�� ဗု�င့််ရှိပ်ပု််�� ကူ်�စ်က်ခ်ျ�ရှိသုညီ်် အနှတရှိ�ယ် ်ပု်�မျျ��နုှ�င့််သုည်ီ။77 အုမျခ်ြုံပ်င့််မျ�ွက်ရ်ှိ အမုျနာ�်ကု်� မှောလ��မ်ှောပ်ါ်
လု�က်မု်ျမှောကြက်�င့်် ် အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� စ်က်ရ်ှု��တွ်င့်် အလ�ပ်ခ်ြုံပ်န်ာလ�ပ်ရ်ှိမှောတ်�မ်ျည်ီဆုို�မှောသု�လ်ညီ�် ညီ�်ာျင့်�်မှောသု� 
လ�ပ်င့််နာ�်ခွျင့််အမှောခြုံချအမှောနာနှာင့််် မျသုနာ�်ရှိာင့်�်မှောသု� အမှောခြုံချအမှောနာမျျ�� ရှိာမုှောနာငြိပ်း� ာျ��နာ�နုှ�င့်မ်ှောခြုံချ ရှိာမုှောနာမှောကြက်�င့်�်
ကု်�လညီ�် ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က် အမှောလ�မှောပ်�တ်င့််ခြုံပ်���သုည်ီ။ အချျုံ �မှောသု� စ်က်ရ်ှု��မျျ��တွ်င့်် PPE 
ပ်စ်စညီ�်ကု်ရုှိယ်�မျျ��ခြုံာစ်မ်ှောသု� နှာ�မှောချါင့်�်စ်ညီ�်နှာင့်််� ် လက်သ်ုနာ�်မှောဆို�တု်��ကု်� မျမှောပ်�သုခြုံာင့််် လ��မှောလ�က််
မှောသု� အက်�အကွ်ယ်မ်ျျ�� မျရှိာဘ့ုာ အတ်င့်�်အဓိမျမ အလ�ပ်ခ်ြုံပ်န်ာဆိုင့်�်ခုျ�င့််သုည်ီခြုံာစ်ရ်ှိ� စ်က်ရ်ှု��တွ်င့်�် စ်က်ရ်ှု��
အလ�ပ်သ်ုမျ��မျျ��အကြက်��နှာင့််် အနား�ပ်တ်ဝ်ဘေးနာ�်က်ျင့််တွ်င့်် မှောနာ�ု�င့််မှောသု� သုက်ဆု်ို�င့်ရ်ှိ� မုျသု��စ်�ဝဘေးင့််မျျ��
အကြက်�� မှောရှိ�ဂါခြုံာစ်ပွ််��မှောစ်နုှ�င့််မှောသု� အမှောခြုံချအမှောနာသုစ်မ်ျျ��ကု်� ပု်�မျျ��မှောစ်ပ်ါသုည်ီ။ ဤအမှောခြုံချအမှောနာနှာင့်််
ပ်တ်သ်ုက်၍် ပ်ါဝဘေးင့််သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အမှောလ�မှောပ်�တ်င့််ခြုံပ်���သုည်ီ။ 
 
“လူဆူောတ်း� �း�ဗစ်ိ-၁၉ ��ူစိ�်ခံျ�မျိုးးှ��် သတူ်း��့်� ဆောန််းစိဥ််�င်ှ်သန််းဆော��န့််း အလူ��်ဆောတ်းအတ်း�် �း�ငြိ�း� စိး���းမ်ျိုး�ူ
�မ်ျိုးဆောန်းကြ�တ်ယ််။ သတူ်း��့်�အသ�်�င်ှ်��်တ်ည်ာမျိုးဆုောတ်းအး�လံူ�� မျိုး�းှဆောတ်းဘ်ူး�ူ�း��င်် [အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းအတ်း�်] 
ဘူးယ််လူး�န်းည်ာ�လူမ်ျိုး�ဆောတ်း�း� ဆော�ွ�ချျယ််�မျိုးးှလ့ူ” 

အစု်��ရှိက် အမျျုံ �သုမျး�လ�ပ်သ်ု��အင့််အ��စ်�ကု်� လ��မှောလ�က်စွ််� မှော��က်ပ််�်နုှ�င့်ခ်ြုံချင့်�် မျရှိာမုှောကြက်�င့်�် စု်��ရုှိမ်ျ
ပူ်ပ်န်ာမုျကု်� ပ်ါဝဘေးင့်မ်ှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က်  အမှောခြုံချအမှောနာအမျျုံ �မျျုံ �တွ်င့်် အလ��တူ် မှောခြုံာဆုို�ခ့်ျကြက်သုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာ
ဆုို�သူုတ်စ်ဦ်�က်မူျ ၎င့်�်တု်��အာ့ွ�အစ်ညီ�် မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ့််ျမှောသု� မှောလလ်�မုျတ်စ်ခ်ျ�ကု်� ရှိည်ီညှွှနာ�်ကု်��က်��၍ 
အမျျုံ �သုမျး� ၂၅၀ တွ်င့်် ၁၆၄ ဦ�က် အစု်��ရှိနှာင့််် အလာ�ရှိာင့်မ်ျျ����မျာ အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� 

75 See also: Lovett L and Nway N (2020) ‘I have to do this: Myanmar Garment workers forced into sex work 
by Covid’ The Guardian, https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/22/i-have-to-do-this-
myanmar-garment-workers-forced-into-sex-work-by-covid

76 Hall (2020) CARE Rapid Gender Analysis of COVID-19 in Myanmar, UN Women and CARE, 
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar%20RGA_Covid-19_Report_FINAL.pdf
77 Ibid.
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အမှော��က်အ်ပ်�်တ်စ်စ််��တ်စ်ရ်ှိ� မျရှိရှိာခ့်ုျာူ�မှောကြက်�င့်�် မှောခြုံပ်�ခ့်ျကြက်သုည်ီ။ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်� ကု်�ရုှု�နာ�ဗု�င့်�်ရှိပ်မ်ှောရှိ�ဂါ 
ကြီးကု်ံတ်င့်က််�ကွ်ယ်မု်ျ၊ �ုနာ�်ချျံပ်မု်ျနှာင့််် က်�သုမုျဆုို�င့််ရှိ� ဗဟုု�မှောက်�မ်ျတ်းက် ပ်��မျာနာဝ်ဘေးင့််မှောငွ့် မျရှိာသူုုမျျ�� အစု်��ရှိ
��မျာ မှော��က်ပ််�်မှောငွ့် ရှိရှိာမုျညီဟူ်ု၍ မှောကြက်ခြုံင့်����မှောသု�လ်ညီ�် အလ�ပ်ခ်ြုံပ်ံတ်သွ်ု��မှောသု� စ်က်ရ်ှု��အလ�ပ်သ်ုမျ��
မျျ�� အစ်��အစ်� မှော��က်ပ််�်မုျ မျရှိရှိာခ့်ုျကြက်မှောပ်။  အလ��တူ်ပ်င့်် အစု်��ရှိက် က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါက်�လ အမှောစ်�ပု်�င့်�်
လမျျ��အတွ်င့်�် (ဧငြိပ်းလနှာင့်် ် မှောမျလအတွ်င့်�်) အစ်��အစ်�ခြုံာနာ�်မှောဝဘေးမှောပ်�ခ့်ျသုည်ီဟူု၍ ချျး�မှျမျ�်မှော��မျနာ� ခြုံပ်ံ
ခ့်ျကြက်မှောသု�လ်ညီ�် ရှိာင့်�်လင့်�်ခြုံပ်တ်သ်ု��မှောသု� စ်�မျျ��မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�်၊ အမှောက်�င့််အ�ည်ီမှောာ�မ်ှောရှိ�
မျဟု�ဗျ�ဟု�မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�် မျရှိာခုြုံချင့်�်မှောကြက်�င့်် ်မှောဒါသုချ�အ�ပ်ခ်ျျံပ်မ်ှောရှိ�မျာ��မျျ�� (ရှိပ်ကွ််က် ်အ�ပ်ခ်ျျံပ်မ်ှောရှိ�
မျာ��မျျ��) က် လမျ�်ညှွှနာခ်ျျက်မ်ျပ်ါဘ့ာ အက်ျုံ �ချ�စ်��ခွျင့််ရ်ှိသူုမျျ��ကု်� မှောာ��်�တ်သ်ုတ်မ်ျာတ်သ်ုည််ီ နာညီ�်ကု်�သု� 
များခုျ�အ�����သုခြုံာင့််် အ��နာညီ�်ချျက်အ်မျျ��ဆို���ရှိာမုှောနာသုည််ီ အုမျမ်ှော��င့််စ်�မျျ��၊ တ်ရှိ��ဝဘေးင့်် စ်�ရှိင့်�်သွုင့်�်���
ခြုံချင့်�်မျရှိာမုှောသု� အုမျမ်ှော��င့်စ််�မျျ�� မျပ်ါဝဘေးင့်မု်ျမှောကြက်�င့်် ်အဆုို�ပ်ါအ����တ်က်ြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျအမှောပ်� မှောဝဘေးာန်ာမှောခြုံပ်�ဆုို�မုျ
မျျ��လညီ�် ရှိာခ့်ုျပ်ါသုညီ။်  အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ဦ�မှောဆို�င့််သုည််ီ လ�ပ်င့််နာ�်မျျ��ကု်�လညီ�် �ည််ီသွုင့်�်စ်ဥ်�်�စ်��
ရှိနာ ် လု�အပ်သ်ုည်ီ။78 ကု်�ဗစ်-်၁၉ စ်း�ပွ်��မှောရှိ�က်�စ်��မုျ အစ်းအစ်ဥ်� ် (CERP) သုည်ီ ပ်�ဂဂလုက်က်ဏ္ဍကု်� 
အမှောလ�မှောပ်�မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောနာသုညီဆု်ို�မှောသု�လ်ညီ�် ၎င့်�်တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�် 
ဆုို�င့််ရှိ� ရုှုမှော��င့််မ်ျာ ရုှုခြုံမျင့််မုျမျျ�� က်င့်�်မ့်ျမှောနာမှောကြက်�င့်�်ကု်� ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် 
အမှောလ�မှောပ်� တ်င့်ခ်ြုံပ်���သုည်ီ။

“�မ့ျိုးးဘ်ူးဏ််၊ အး�ဖှး�ံငြိဖးု �ဆော��ဘူးဏ််န့််း IMF တ်း�လ်ူး� ်အဖး�့အစိည်ာ�တ်စ်ိချျ းု �� အစိး���အဆောန်းန့််း စိး��းး�ဆော�� ပြု�န််းလူည်ာ 
တ်ည်ာဆော�း�်နှး�င််ဆောအးင်် ဆောင်းဆောကြ��အဆော�း�်အ�်ံဆောတ်း ဆော���း��ါတ်ယ်် … ဒီါဆော�မျိုးယ်် ်အ့ဒီးစိးမံျိုး�းန််း�ဆောတ်းမျိုးးှ 
�ျး�/မျိုးဆော���း�းစိစ�း� �ညာ်သ်းင််� စိဥ််�စိး��း�တ်းမျိုးျ းု � မျိုး�းှ�ါဘူး�ူ” 

က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�မှောစ်�င့််မ်ှောရှိာ�က်မု်ျက့််သုု��ပ်င့် ် အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်တု်��က် အက်ျပ်အ်တ်ညီ�်
က်�လ၏ လူမုျမှောရှိ�နှာင့််် စ်း�ပွ်��မှောရှိ�ဆုို�င့်ရ်ှိ� သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျမျျ��ကု်� မှောလျ�်မှောပ်ါသွ်ု��မှောစ်ရှိန်ာ အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��၏ အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�်ကု်စ်စအတွ်က် ် မှောပ်ါင့်�်စ်ပ်ညုိ်ီနုှင့်�် တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောရှိ�နာညီ�်လမျ�်
တ်စ်ခ်ျ�ကု်� စ်ဥ်�်�စ်��လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်ရ်ှိနာ ်လု�အပ်မ်ှောနာပ်ါသုည်ီ။

၃.၆ အကြံ�ံပြု�ုချျ�် ၆ - �ဋိး��ခနှငှ်် ် ဆောန်း��်စိးန်််းချးး�း�်ဆောပြု���မုျိုး။ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�
အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်သုည်ီ ခြုံမျနာမ်ျ�နုှ�င့်င့််�ရှိာ ု ပ်ဋုိပ်က်ခဒါဏာခ်ျ�စ်��မှောနာရှိမှောသု� ခြုံပ်ည်ီနာယ်မ်ျျ��ရှိာ ု အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် 
မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၏ အမှောတွ်�အကြက်ံ�မျျ��နှာင့််် လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� အသုုအမျာတ်ခ်ြုံပ်ံရှိမျည်ီခြုံာစ်င်ြိပ်း� ၎င့်�်တု်��ကု်� 
ကူ်ညီးမှော��က်ပ််�်ရှိနာ ် လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��နှာင့််် အ�ကု်�က်ခ်ြုံာစ်မ်ှောအ�င့််လ�ပ်�်��မှောသု�၊ အမှောခြုံချအမှောနာအရှိ လု�အပ််
သုလု� ညုိီယူ်မှောဆို�င့််ရွှိက်�်��မှောသု� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ�� လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််မှောပ်�သုင့််ပ််ါသုည်ီ။ ဤ
ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျမျျ��တွ်င့်် အပ်စ်အ်ချတ်ရ်ှိပ်စ့််မှောရှိ�အတွ်က် ် တု်�က်တွ််နာ�်အမှောရှိ�ဆုို�ခြုံချင့်�်၊ ဘာဏ္ဍ�မှောငွ့်မှော��က်ပ််�်
ခြုံချင့်�်၊ အရှိပ်ဘ်ာက် ်အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��နှာင့််် အမျျုံ �သုမျး� အခွျင့််အ်မှောရှိ�နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် လုပ်ရ်ှိာ��မှောနာမှောသု�အာ့ွ�
အစ်ညီ�်မျျ�� (WROs) နှာင့််အ်တူ် အမှောရှိ�ကြီးက်း�မှောသု� လ�ပ်င့််နာ�်မျျ��ကု်� ဆိုက်လ်က် ်မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။

78 See: Kemp S (2020) ‘Digital 2020: Myanmar’ DataReportal, https://datareportal.com/reports/digital-2020-myanmar
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အ�ူ�သုခြုံာင့််် အစု်��ရှိနှာင့််် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်က် မှောအ�က်ပ််ါတု်��ကု်� မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််ပ်ါသုည်ီ။ 

•• မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီစ်ချနာ�်မျျ��ရှိာ ု လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်မျျ��တွ်င့်် အ�ူ�မှော��က်ပ််�်မှောရှိ�ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့်မု်ျ
မျျ��ခြုံာစ်မ်ှောသု� လုင့်န်ှာင့််် မျျုံ �ဆိုက်ပွ််�� က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�၊ စု်တ်ဒ်ါဏာရ်ှိ�က်�သုမုျတု်��ကု်� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် 
မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ�� လက်လ်ာမျ�်မျးရှိရှိာနုုှ�င့်မ်ှောရှိ�ကု်� ဦ�စ်��မှောပ်� မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုင့်််သုည်ီ။

•• ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ည်ီနာယ်န်ှာင့််် ချျင့်�်ခြုံပ်ညီန်ာယ်တု််��တွ်င့်် အင့််တ်�နာက်ပု််တ်ဆု်ို��မုျကု်� ရှိပ်တ််နာ�်သုင့်််သုည်ီ။
•• ဤသုု�� မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ရ်ှိ�တွ်င့် ်အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်၊ အမျျုံ �သုမျး�အခွျင့််အ်မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ�အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� 

(WROs) ၏ အမှောရှိ�ကြီးက်း�မှောသု� လ�ပ်င့််နာ�်မျျ��ခြုံာစ်မ်ှောသု� အပ်စ်အ်ချတ်ရ်ှိပ်စ့််မှောရှိ�ကု်� မှောလလ်�မှောစ်�င့််က်ြက်ညီ််
ခြုံချင့်�်၊ အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�် ဆုို�င့်ရ်ှိ� ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�ာု�ရှိမ်ျမျျ��ကု်� ပ်�်ပု်��မှောပ်�ခြုံချင့်�်၊ ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�နှာင့််် 
ပ်ဋုိပ်က်ခ အသွုင့်မ်ှောခြုံပ်�င့်�်လ့မှောရှိ�တု်��၏ အမှောရှိ�ကြီးက်း�ပ်��ကု်� ရှိပ်ရွ်ှိ�လူမုျ အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်အဆိုင့်််တွ်င့်် ပ်ညီ�
မှောပ်�ခြုံချင့်�်၊ လူမုျသုဟုဇ�တ်ခြုံာစ်မု်ျကု်� အမှော��က်အ်ကူ် ခြုံာစ်မ်ှောစ်ခြုံချင့်�်တု်��ကု်� ဆိုက်လ်က်မ်ှောဆို�င့််ရွှိက်နု်ှ�င့််
ရှိနာ ် အဆုို�ပ်ါအာ့ွ�မျျ��နှာင့််် လက်တ့ွ််မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ်ြုံချင့်�်၊ ၎င့်�်တု်��ကု်� ရှိ�ပ်��မှောငွ့်မှော��က်ပ််�်ခြုံချင့်�်တု်�� အပ်ါအဝဘေးင့််  
အပ်စ်အ်ချတ်ရ်ှိပ်စ့ွ််မှောရှိ�ကု်� ညုိီနုှင့်�်မှောပ်�နုှ�င့်ရ်ှိနာန်ှာင့််် ပ်�်ပု်��မှောပ်�ရှိန်ာ အခွျင့်််အလမျ�်မျျ�� ရှိာ�သုင့်််သုည်ီ။79

ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�သုညီ ် လွတ်လ်ပ်မ်ှောရှိ� ရှိငြိပ်း�သုည််ီ ၁၉၄၈ ချ�နှာစ်မ်ျာစ်၍ ခြုံပ်ည်ီတွ်င့်�်ပ်ဋုိပ်က်ခဒါဏာကု််� ချါ�စ်ညီ�်
ချ�ခ့်ျရှိသုညီ။်80 အဆုို�ပ်ါ ပ်ဋုိပ်က်ခတွ်င့် ် တု်�င့်�်ရှိင့်�်သု��လက်န်ာက်ကု််�င့်အ်ာ့ွ�မျျ��နှာင့််် ဘာ�သု�မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� 
လက်န်ာက်ကု််�င့်အ်ာ့ွ�မျျ��က် ‘ကု်�ယ်််က်�ကြက်မျမ� ကု်�ယ်ာ်နာတ််း�ခွျင့်််’ အတွ်က် ်ခြုံမျန်ာမျ�တ််ပ်မ်ျမှောတ်�ကု််� တု်�က်ခု်ျ�က််
ခ့်ျကြက်သုည်ီ။81 �ု�ပ်ဋုိပ်က်ခကု်�ပ်င့် ် က်မျာ�အ်ရှိာည်ီကြက်�ဆို���မှောသု� ခြုံပ်ည်ီတွ်င့်�်စ်စ်အ်ခြုံာစ် ် ရှိည်ီညှွှနာ�်မှောခြုံပ်�ဆုို�
မှောနာကြက်သုည်ီ။82 ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ� ရှိရှိာမုှောအ�င့်် ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောနာသုည််ီကြက်��မျာပ်င့််83 ၂၀၁၀ အလွနာ ်
အမှောစ်�ပု်�င့်�်နှာစ်မ်ျျ��သုည်ီ ခြုံမျနာမ်ျ�နုှ�င့်င့််�၏ နှာစ် ် (၆၀) ကြက်� လက်န်ာက်ကု််�င့်ပ််ဋုိပ်က်ခအတွ်င့်�် အဆုို��ဆို���
မှောသု� လက်န်ာက်ကု််�င့် ်တု်�က်ပ့ွ််အချျုံ � ခြုံာစ်မ်ှောပ်�ခ့်ျမှောသု� က်�လတ်စ်ခ်ျ� ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။84 အပ်စ်အ်ချတ်ရ်ှိပ်စ့််မှောရှိ� 

79 As discussed in:  EMREF (2019) ‘The Role of CSOs in the Myanmar Peace Process,’ https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/2nd-edit-the_role_of_csos_in_the_myanmar_peace_process-english_0.pdf

80 International Crisis Group (2020) ‘Identity Crisis: Ethnic and Conflict in Myanmar, https://www.crisisgroup.org/
asia/south-east-asia/myanmar/312-identity-crisis-ethnicity-and-conflict-myanmar

81 ခြုံမျန်ာမျ�တု်�င့်�်ရှိင့်�်သု��မျျ��အတွ်က် ်ကု်�ယ်််က်�ကြက်မျမ� ကု်�ယ်ာ်နာတ််း�ခွျင့်််ဟူုမှောသု� သုမှောဘာ�တ်ရှိ��ကု်� မှောခြုံပ်�ဆုို�၊ နာ��လည်ီ
ရှိ�၌ တု်�င့်�်ရှိင့်�်သု��မျျုံ�စ်��ရှိာမုှောသု� နုှ�င့််င့်�တ်စ်နု်ှ�င့်င့််� ဟူုမှောသု� အမှောခြုံချအမှောနာခြုံာင့်် ်မှောခြုံပ်�ဆုို�ခြုံချင့်�်၊ နာ��လည်ီခြုံချင့်�် ရှိာရုှိပ်ါမျည်ီ။ 
အဆုို�ပ်ါလု�အပ်ခ်ျျက်အ်ရှိ လူမျျ��စ်�ခြုံာစ်မ်ှောသု� ဗမျ�လူမျျုံ�မျျ��အပ်ါအဝဘေးင့်် တု်�င့်�်ရှိင့်�်သု��အ��လ���ကု်� ခြုံပ်ည်ီမှော��င့််စ်�အတွ်င့်�် 
တ်နာ�်တူ်ရှိည်ီတူ် မုျတ်ာ်က်မ်ျျ��အခြုံာစ် ်မှောပ်ါင့်�်စ်ညီ�်မှောပ်�နုှ�င့်သ်ုည််ီ တ်နာ�်တူ်အခွျင့်််အမှောရှိ�နှာင့််် ကု်�ယ်််က်�ကြက်မျမ� ကု်�ယ်ာ်နာတ််း�
ခွျင့်််တ်ညီ�်ဟူုမှောသု� အမှောခြုံချချ�မူျမျျ��ကု်� ဆိုင့််တူ်ယု်��မျာ��ခြုံာစ်မ်ှောသု�လ်ညီ�် သုး�ခြုံချ��စ်းခြုံာစ်မ်ှောနာမှောသု�ပ်��စ်�ခြုံာင့််် မှောခြုံပ်�ဆုို�တ်တ်ရ်ှိနာ ်လု�
ပ်ါသုည်ီ။ Kapi (2020) ‘Self-Determination and Constitutional Reform in Burma’ The Salween Institute for Public 
Policy, https://www.salweeninstitute.org/home---self-determination-and-constitutional-reform-in-burma.html

82 See: Jittapon, K (2019) ‘Marking 70 Years of War in Myanmar’, The Diplomat, 
 https://thediplomat.com/2019/02/marking-70-years-of-war-in-myanmar/
83 အဆိုင့်််ခြုံမျင့််် ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�မှောဆွို�မှောနွှ�မုျမျျ��နှာင့််် ဆိုက်စ််ပ်မ်ှောနာမှောသု� တု်�င့််ပ်င့််မှောဆွို�မှောနွှ�မုျမျျ��၊ အခြုံချ��မှောသု� အမှော��က်အ်ကူ်

ခြုံပ်ံ အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��ကု်� ရှိည်ီညှွှနာ�်မှောသု� အသု���အနုှနာ�်အမှောနာခြုံာင့််် ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�ဟူ်ုမှောသု� အသု���အနုှနာ�်ကု်� 
ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�၌ မှောယ်ဘာ�ယ်ျအမှောနာခြုံာင့်် ်အသု���ခြုံပ် ကံြက်သုည်ီ။ ဤလ�ပ်င့််နာ�်စ်ဥ်�သ်ုည်ီ ၂၀၁၁ ချ�နှာစ် ်ဦ�သုုနာ�်စု်နာအ်စု်��ရှိလက်�်က််
တွ်င့် ်စ်တ်င့်ခ့််ျငြိပ်း� ၂၀၁၅ ချ�နှာစ်တွ််င့်် တ်စ်နု်ှ�င့်င့််�လ��� ပ်စ်ခ်ျတ်တု််�က်ခု်ျ�က်မု်ျရှိပ်စ့််မှောရှိ� သုမှောဘာ�တူ်စ်�ချျံပ် ်(NCA) ကု်� ဦ�တ်ည်ီသွု�� 
မှောစ်ခ့်ျသုညီ။် အဆုို�ပ်ါမှောဆွို�မှောနွှ�ညုိီနုှင့်�်မုျမျျ��သုည်ီ အစု်��ရှိမျဟု�တ်မ်ှောသု� လက်န်ာက်ကု််�င့်အ်ာ့ွ�မျျ�� ��ဝဘေးရှိ အပ်စ်အ်ချတ် ်ရှိပ်စ့််
မှောရှိ�၊ လက်န်ာက်စွ််နာ�်မှောရှိ�နှာင့််် လက်န်ာက် ်ာျက်သု်ုမျ�်မှောရှိ�၊ အစု်��ရှိနှာင့်် ်ာ့ွ�စ်ညီ�်ပ်��ဆုို�င့််ရှိ� ခြုံပ် ခံြုံပ်င့််မှောခြုံပ်�င့်�်လ့မှောရှိ�တု်��ကု်� ခြုံာစ်မ်ှောစ်ရှိန်ာ 
ရှိညီရွ်ှိယ်သ်ုည်ီ။ ဆိုက်လ်က် ်မှောလလ်�ရှိန်ာ - EMREF (2019) ‘The Role of CSOs in the Myanmar Peace Process,’ 

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2nd-edit-the_role_of_csos_in_the_myanmar_peace_
process-english_0.pdf

84 An increase of violent were witnessed in early 2010s: Four in 2011, nine 2012, and one in 2013 in Karen, Shan and 
Kachin States: See: EMREF (2019) ‘The Role of CSOs in the Myanmar Peace Process,’ https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/2nd-edit-the_role_of_csos_in_the_myanmar_peace_process-english_0.pdf
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ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျမျျ��စွ်� မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ့််ျငြိပ်း�85 ၂၀၁၅ ချ�နှာစ်တွ််င့်် တ်စ်နု်ှ�င့်င့််�လ��� အပ်စ်အ်ချတ်ရ်ှိပ်စ့််မှောရှိ� သုမှောဘာ�တူ်
စ်�ချျံပ်မူ်ျကြက်မျ�်ကု်� မှောရှိ�ဆ့ွိုနုှ�င့်သ်ုည်ီ။ စ်ဥ်�ဆ်ိုက်မ်ျခြုံပ်တ် ် ခြုံာစ်မ်ှောနာခ့်ျမှောသု� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျကု်� ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်စွ်� 
အဆို���သုတ်မ်ှောရှိ�အတွ်က် ် နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်က် တု်�က်တွ််နာ�်ခ့ျသုည်ီ။86 သုု��လင့်််က်စ်�� အဆုို�ပ်ါ 
ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မုျမျျ��မျာ� မျျ��မှောသု�အ��ခြုံာင့််် သ့ု�့မှောရှိသွုနာသ်ု� ခြုံာစ်ခ့််ျသုည်ီ။87 

မုျမုျနုှ�င့််င့်�သုု�� ခြုံပ်နာလ်ညီဝ်ဘေးင့်မ်ှောရှိ�က်လ်�မှောသု� မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်အလ�ပ်သ်ုမျ��မျျ��၊ ခြုံပ်ည်ီတွ်င့်�်မှောနာရှိပ််
စွ်နာ�်ခွျ��ွက်မ်ှောခြုံပ်�ရှိသူုအမျျ��အခြုံပ်�� လညီ�် ရှိာလု�သုခြုံာင့်် ် ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါအမှောခြုံချအမှောနာတွ်င့်် 
ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�၏ လူသု��ချျင့်�်စ်�နာ�မှော��က်�်��မုျနှာင့််် ပ်ဋုိပ်က်ခအမှောခြုံချအမှောနာမျျ��ကု်� မျျ��စွ်�အချက် ် မှောတွ်�
မှောစ်ပ်ါသုည်ီ။88 ခြုံမျနာမ်ျ�နုှ�င့်င့််�ရှိာ ုလူသု��ချျင့်�်စ်�နာ�မှော��က်�်��မှောရှိ� လု�အပ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်� အဓုိက် ခြုံာစ်မ်ှောပ်�
မှောစ်မှောသု� အမှောခြုံချချ�အမှောကြက်�င့်�်တ်ရှိ�� မျျ��စွ်� ရှိာပု်ါသုည်ီ။ �ု�အမှောကြက်�င့်�်တ်ရှိ��မျျ��တွ်င့်် လက်န်ာက်ကု််�င့််
ပ်ဋုိပ်က်ခနှာင့််် လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်အချျင့်�်ချျင့်�် အကြက်မျ�်ာက်မု်ျတု်�� ပ်ါဝဘေးင့််သုည်ီ။ နုှ�င့်င့််�တွ်င့်�်ရှိာ ု မှောနာရှိ�မှောဒါသု
အမျျ��အခြုံပ်��တွ်င့်် မှောရှိရှိာညီဆ်ိုင့်�်ရ့ှိမ့ွျမှောတ်မုျနှာင့်် ် ကြက်�ရှိာည်ီမှောလ�ခြုံမျင့်် ် မှောနာရှိပ်စွ််နာ�်ခွျ��ွက်မ်ှောခြုံပ်�ရှိမုျတု်��က် 
အဆုို�ပ်ါ အမှောခြုံချအမှောနာကု်� ပု်�မုျ�ဆုို��ရွှိ��မှောစ်ပ်ါသုည်ီ။89 ၂၀၁၈ ချ�နှာစ်တွ််င့်် ရှိခုျ�င့်််တ်ပ်မ်ှောတ်� ် (AA) နှာင့််် ခြုံမျန်ာမျ�်
တ်ပ်မ်ျမှောတ်�တု််��အကြက်�� လက်န်ာက်ကု််�င့် ်ပ်ဋုိပ်က်ခ ခြုံာစ်ပွ််��ငြိပ်း�မှောနာ�က် ်ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ည်ီနာယ်တွ််င့်် အကြက်မျ�်ာက်မု်ျ
မျျ�� သုုသုုသု�သု� တု်��တ်က်လ်�ခ့်ျသုည်ီ။ ၂၀၁၉ ချ�နှာစ် ်အမှောစ်�ပု်�င့်�်တွ်င့်် အဆုို�ပ်ါလက်န်ာက်ကု််�င့်ပ််ဋုိပ်က်ခ
မျာ� ပု်�၍ အရှိာနုာအ်ဟု�နာခ်ြုံမျင့်််လ�ခ့်ျသုည်ီ။90 �ု�ပ်ဋုိပ်က်ခမှောကြက်�င့်် ်အကြက်မျ�်ာက်မု်ျမျာ လွတ်က််င့်�်မှောအ�င့်် မှောနာရှိပ််
စွ်နာ�်ခွျ� �ွက်မ်ှောခြုံပ်�မှောသု� ခြုံပ်ည်ီသူုမျျ�� သုုသုုသု�သု� တု်��တ်က်လ်�ခ့်ျသုည်ီ။
 
နုှ�င့်င့််�တ်ဝဘေးာမျ�်ရှိာ ု မှောနာရှိပ်စွ််နာ�်ခွျ��ွက်မ်ှောခြုံပ်�ရှိသူု (၃၅၀၀၀၀) ချနာ�်သုည်ီ ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်က််�လအတွ်င့်�် 
မှောဘာ�အနှတရှိ�ယ်အ်မျျ��ဆို��� က်ျမှောရှိ�က်လ်ျက်ရ်ှိာသုုည်ီဟု� ယူ်ဆိုရှိပ်ါသုည်ီ။ မှောနာရှိပ်စွ််နာ�်ခွျ��ွက်မ်ှောခြုံပ်�ရှိ
သူုမျျ��သုည်ီ ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ညီန်ာယ်၊် ချျင့်�်ခြုံပ်ညီန်ာယ်၊် ရှိာမျ�်ခြုံပ်ည်ီနာယ်၊် က်ချျင့််ခြုံပ်ည်ီနာယ်န်ှာင့််် က်ရှိင့်ခ်ြုံပ်ည်ီနာယ်တု််��
ခြုံာစ်ပွ််��မှောနာမှောသု� ပ်ဋုိပ်က်ခကြက်���့တွ်င့် ် မှောနာ�ု�င့််ကြက်ရှိငြိပ်း� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျကု်�လညီ�် ကြက်ံ�မှောတွ်� ချ�စ်��ကြက်ရှိ
သုည်ီ။ ၎င့်�်တု်��ကု်�ယ်၎်င့်�်တု်�� ပ်ဋုိပ်က်ခဒါဏာမ်ျာ က်�ကွ်ယ်က်ြက်ရှိသုက့််သုု�� တ်စ်ာ်က်တွ််င့််လညီ�် ကု်�ဗစ်-်၁၉ 
က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါ ကူ်�စ်က်မ်ျချ�ရှိမှောအ�င့်် က်�ကွ်ယ်က်ြက်ရှိသုည်ီခြုံာစ်ရ်ှိ� ဝဘေးနာ�်�ပ်ဝ်ဘေးနာပု််��နှာစ်ခ်ျ�ကု်� တ်ငြိပု်ံင့်တ််ညီ�် 
�မျ�်မှောနာရှိသုလု� ခြုံာစ်မ်ှောနာသုညီ။်91 ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါကု်� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုည််ီအမှောနာခြုံာင့််် အစု်��ရှိ
နှာင့််် ခြုံမျန်ာမျ�တ််ပ်မ်ျမှောတ်�သ်ုည်ီ အပ်စ်အ်ချတ်ရ်ှိပ်စ့််မှောရှိ�ကု်� မူျလက် ခြုံင့်င့်�်ဆိုနာခ့််ျမှောသု�လ်ညီ�် အရှိပ်ဘ်ာက််
အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��၊ နုှ�င့်င့််�တ်က်�အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်နှာင့််် တု်�င့်�်ရှိင့်�်သု�� လက်န်ာက်ကု််�င့်အ်ာ့ွ�မျျ�� (EAOs) တု်��၏ 

85 David, M (2016) ‘How to Bring Peace to the World’s Longest Civil War’ Time, 
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86 OHCHR (2018) ‘Myanmar: UN Fact-Finding mission releases its full account of massive violations by 

military in Rakhine, Kachin and Shan States, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.
aspx?NewsID=23575&LangID=E
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 https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/rohingya-crisis-myanmar
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မှောတ်�င့်�်ဆုို�ချျက်မ်ျျ�� �ွက်မ်ှောပ်�လ�ငြိပ်း�မှောနာ�က်တွ််င့််မျာ အပ်စ်အ်ချပ်ရ်ှိပ်စ့််၍ ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါ တု်�က််
ာျက်မ်ှောရှိ�ကု်� မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ရ်ှိနာ ်သုမှောဘာ�တူ်ခ့်ျကြက်သုည်ီ။ ဤရှိလဒါကု််� ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�၏ ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်
စ်ဥ်�မ်ျျ��အတွ်င့်�် ‘ယ်��ကြက်ညီမု်ျ တ်ည်ီမှောဆို�က်မ်ှောရှိ�’ ကု်� ဦ�တ်ညီမ်ှောသု� လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ချျက်တ််စ်ခ်ျ�အခြုံာစ် ်
မှော��က်ခ်ျ�အ��မှောပ်�ကြက်သုည်ီ။ သုု��ရှိ�တွ်င့်် အဆုို�ပ်ါ အပ်စ်အ်ချတ်ရ်ှိပ်စ့််မှောရှိ�တွ်င့်် လက်ရ်ှိာပု်ဋုိပ်က်ခ အဆုို��
ရွှိ��ဆို��� ခြုံာစ်မ်ှောပ်�မှောနာမှောသု� ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ညီန်ာယ်န်ှာင့််် ချျင့်�်ခြုံပ်ည်ီနာယ်မ်ှောတ်�င့််ပု်�င့်�်တု်��ကု်� �ည််ီသွုင့်�်���ခြုံချင့်�် မျရှိာု
ပ်ါ။92 ဤသုု��မှောသု� အမှောခြုံချအမှောနာမှောကြက်�င့််ပ််င့်် ရွှိ�လ���က်ွတ် ်တု်�က်ခု်ျ�က်ခ်ျ�ရှိသုညီ်် ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ည်ီနာယ်က့်််သုု��မှောသု� 
ပ်ဋုိပ်က်ခခြုံာစ်ရ်ှိ� မှောဒါသုမျျ��တွ်င့်် မှောဘာ�အနှတရှိ�ယ် ်ပု်�မုျ�ဆုို��ရွှိ��မျျ��ခြုံပ်��လ�မှောစ်ငြိပ်း� အစု်��ရှိက် မျည်ီသုု�� တ်�နာ�်
ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မ်ျညီဟူ်ုမှောသု� အချျက်န်ှာင့််ပ်တ်သ်ုက်၍် လက်ဆ်ို�ပ်လ်က်ကု််�င့်ခ်ြုံပ်နုှ�င့််မှောသု� အစ်းအစ်ဥ်�မ်ျျ��၊ 
သုနုိှဋ္ဌ�နာခ်ျျ၍ မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မု်ျမျျ�� လ���ဝဘေး က်င့်�်မ့်ျမှောနာမှောကြက်�င့်�်  သု�မှောတ်သုနာတွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့််သူုမျျ��က် အခုျ�င့်အ်မျ� 
ဆုို����သုည်ီ။  ပ်ါဝဘေးင့်သူ်ုအချျုံ �က်မူျ အချျုံ �မှောသု� ခြုံာစ်ရ်ှိပ်မ်ျျ��တွ်င့်် အစု်��ရှိက် အမှောက်�င့််အ�ညီမ်ှောာ� ်
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မ်ှောနာမှောသု� ‘ကြီးကု်ံတ်င့်က််�ကွ်ယ်မ်ှောရှိ�’ စ်းမျ�ချျက်မ်ျျ��သုည်ီ ပ်ဋုိပ်က်ခဒါဏာခ်ျ�စ်��မှောနာရှိမှောသု� မှောဒါသု
အချျုံ �ကု်� ပု်တ်ဆု်ို�����ရှိနာ ် နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�အကွ်က်မ်ှောရှှိ�မုျအမှောနာခြုံာင့်် ် မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�်၊ လက်န်ာက်ကု််�င့််
အ�ပ်စ််�မျျ��နှာင့််် ဆိုက်သွ်ုယ်နု်ှ�င့်မ်ျည််ီ မှောနာရှိ�မှောဒါသုမျျ��ကု်� ခြုံာတ်မ်ှောတ်�က်ရ်ှိနာ ် နာညီ�်လမျ�်အမှောနာခြုံာင့်််
မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�် ရုှုခြုံမျင့်နု်ှ�င့်မ်ှောကြက်�င့်�် တ်င့််ခြုံပ်ကြက်သုည်ီ။ ဤသုု��မှောသု� ရှိပ်တ််ည်ီချျက်သ်ုည်ီ အပ်စ််
အချတ်ရ်ှိပ်စ့််မှောရှိ�အပ်ါအဝဘေးင့် ်ပ်ဋုိပ်က်ခနှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် ပု်�မုျ�နာက်န့်ာမှောသု� စ်နာစ်ပု််�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� ခြုံပ်ဿနာ�မျျ��ကု်� 
တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောခြုံာရှိာင့်�်၍ အဆုို�ပ်ါလူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်မျျ��တွ်င့်် မှောနာ�ု�င့််မှောသု� ခြုံပ်ည်ီသူုမျျ��၏ ချျမျ�်သု�သု�ချနှာင့််် 
မှော��က်ပ််�်မုျတု်��ကု်� ဦ�စ်��မှောပ်�မှောဆို�င့််ရွှိက်ရ်ှိနာ ်ရှိည်ီမျာနာ�်သုည််ီ ချျဥ်�်�က်ပ်န်ာညီ�်ပ်��စ်�နှာင့််် ဆိုနာ�်က်ျင့််ဘာက် ်ခြုံာစ််
မှောနာပ်ါသုညီ။် ပ်ါဝဘေးင့်မ်ှောခြုံာဆုို�သူုတ်စ်ဦ်�က်မူျ မှောဒါသုအလု�က် ်ပု်တ်ဆု်ို��သုည််ီ ချျဥ်��်က်ပ်န်ာညီ�်သုည်ီ တ်င့်�်မျ�မုျ
မျျ��ကု်� ပု်�၍သု� ဆုို��ရွှိ��မှောစ်မျည်ီခြုံာစ်မ်ှောကြက်�င့်�် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် အမှောလ�မှောပ်�တ်င့််ခြုံပ်���သုည်ီ။
 
“�ဋိး��ခအတ်းင််�မျိုးးှ လူဆူောတ်း� ငြိင်းမ်ျိုး�ချျမ်ျိုး�ဆော��အဆောကြ�းင််� စိဥ််�စိး�ချျင််စိးတ်် မျိုး�းှကြ�ဘူူး�။ သတူ်း��့်� အသ�်�င်ှ်
��်တ်ည်ာဆော���း��့ ဂ္ဂိုရု�စိး��်ကြ�တ်းဆောလူ။ �ဋိး��ခဒီဏ််ခံျဆောန်း�တ့်် ဆောဒီသတ်စ်ိချ�ချ��း� �းတ််�း�လ်ူး��်ငြိ�း�း��င်် ဒီး
ဆောဒီသတ်းင််� ဆောန်း�း�င််သဆူောတ်းအတ်း�် လူးတ််လူမ်ျိုး� မျိုး�းှဘ့ူး အကြ�မ်ျိုး�ဖ�်မုျိုးဆောတ်း တ်း��လူးဖး��့် �းှတ်ယ််” 

သုု��ခြုံာစ်ရ်ှိ� စု်တ်ဓ်ိ�တ်ရ်ှိ�ရှိမှောနာငြိပ်း�သု��၊ ခြုံပ်နာ�်က်ျ့မှောနာမှောသု� လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်မျျ��တွ်င့်် ာုအ��မျျ�� တု်��ခြုံမိျင့်််
မှောပ်�မုျမျျ�� ခြုံာစ်လ်�မှောနာငြိပ်း� အ�ူ�သုခြုံာင့််် မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီစ်ချနာ�်မျျ��တွ်င့်် မှောနာ�ု�င့််မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�
မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� ာုအ��မှောပ်�မုျ မျျ��ခြုံပ်��လ�ခ့်ျသုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က် အဆုို�ပ်ါ
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ�� ကြက်ံ�မှောတွ်�မှောနာရှိမှောသု� ချက်ခ့်ျသုည််ီ အမှောခြုံချအမှောနာကု်� မှောာ�ခ်ြုံပ်ရှိ�၌ အုမျ်
ခြုံပ်င့််မျ�ွက်ရ်ှိ အမုျနာ�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� စ်ညီ�်မျျဥ်�်�စ်ညီ�်က်မျ�်မျျ��ကု်� လု�က်န်ာ�၍ ပ်ဋုိပ်က်ခအတွ်င့်�်ပု်တ်မု်ျချ�ငြိပ်း� 
အမှောသုချ�ရှိမျည်ီလ��၊ ကု်�ဗစ်-်၁၉ မှောရှိ�ဂါကူ်�စ်က်ခ်ျ�၍ အုမျခ်ြုံပ်င့််မျ�ွက်ရ်ှိ ဟူုမှောသု� က်နာ�်သုတ်ခ်ျျက်မ်ျျ��
ကု်� ချျုံ �မှောာ�က်က််� �ွက်မ်ှောခြုံပ်�ရှိမျည်ီလ�� ဟူုမှောသု� ကု်စ်စအမှောပ်� မှောဝဘေးခ့ွျမျရှိ ခြုံာစ်ခ့််ျကြက်မှောကြက်�င့်�်၊ သုု��ရှိ�တွ်င့်် 
မှောနာ�က်ဆ်ို���၌ ပ်ဋုိပ်က်ခမျာ �ွက်မ်ှောခြုံပ်�လွတ်မ်ှောခြုံမျ�က်နု်ှ�င့်မ်ှောအ�င့််သု� မှောဆို�င့််ရွှိက်က်ြက်မှောကြက်�င့်�် တ်င့််ခြုံပ်ကြက်
သုည်ီ။ အစု်��ရှိမျာ က်�ကွ်ယ်မ်ှောရှိ� နာညီ�်လမျ�်တ်စ်ရ်ှိပ်အ်ခြုံာစ် ် လ��ခြုံချံ�မှောရှိ�တ်ပ်ာ့ွ်�မျျ�� �ပ်တု််��ရှိာလု�မှောနာခြုံချင့်�်
အမှောပ်�တွ်င့်် သုတု်��� မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ရ်ှိသုက့််သုု�� အတု်�က်အ်ချ�လညီ�် ကြက်ံ�မှောနာရှိသုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��
က်မူျ အဆုို�ပ်ါအ�ပ်စ််�မျျ��သုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� ငြိခုျမျ�်မှောခြုံချ�က်မု်ျမျျ�� ခြုံာစ်မ်ှောနာ
မှောကြက်�င့်�်၊ လုင့််ပု်�င့်�်ဆုို�င့်ရ်ှိ� အကြက်မျ�်ာက်မု်ျနှာင့််် �ုပ်ါ�မှောနှာ�င့်််ယ်ာက်မု်ျ အနှတရှိ�ယ်မ်ျျ�� ခြုံပ်ံလ�ပ်တ််တ်က်ြက်

92 ActionAid Myanmar (2020) Reporting on Myanmar’s Covid-19 First Wave and Its Impact on Civic and 
Political Space, https://myanmar.actionaid.org/sites/myanmar/files/publications/Reporting%20on%20
Myanmar%27s%20Covid-19%20First%20Wave%20and%20its%20Impact%20on%20Civic%20and%20
Political%20Space_0.pdf
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မှောကြက်�င့်�် မျး�မှောမျ�င့်�်�ု��ခြုံပ်ကြက်သုည်ီ (အပု်�င့်�် ၃.၃ ကု်� ရုှုပ်ါရှိနာ)်။ ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုအမျျ��အခြုံပ်��က် မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်
ဒါ�က်ခသုည်ီစ်ချနာ�်မျျ��ရှိာ ုလူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်မျျ��အမှောနာခြုံာင့်် ်မှော��က်ပ််�်မှောရှိ�ဝဘေးနာမ်ှောဆို�င့််မုျမျျ�� မျရှိရှိာနုုှ�င့််ခြုံချင့်�်၊ 
ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါဆုို�င့််ရှိ� တု်က်ျမှောသု� သုတ်င့်�်အချျက်အ်လက်မ်ျျ��ကု်� (အင့််တ်�နာက် ် ပု်တ်�်��
မုျမှောကြက်�င့််)် မျရှိရှိာနုုှ�င့်ခ်ြုံချင့်�်၊ မှောရှိ�ဂါရှိာ�မှောာွစ်စ်မ်ှောဆို�မှောရှိ� ပ်စ်စညီ�်ကု်ရုှိယ်�မျျ�� မျရှိရှိာနုုှ�င့််ခြုံချင့်�် ဟူုမှောသု� အချျက််
မျျ��ကု်�လညီ�် အမှောလ�မှောပ်� တ်င့််ခြုံပ်ကြက်သုည်ီ။ ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က် မျး�မှောမျ�င့်�်�ု��ခြုံပ်မှောသု� အခြုံချ��အချျက််
တ်စ်ခ်ျျက်မ်ျာ� ပ်ဋုိပ်က်ခခြုံာစ်ရ်ှိ� မှောဒါသုမျျ��မျာ လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်အမှောနာခြုံာင့််် လူအမျျ�� စ်�မှောဝဘေး�မှောနာ�ု�င့််ရှိ
သုည််ီ အမှောခြုံချအမှောနာမျျ��မှောကြက်�င့််် မှောရှိ�ဂါကူ်�စ်က်မု်ျနုှနာ�် ခြုံမျင့်််မျ��မှောနာသုခြုံာင့်် ်၎င့်�်တု်�� အပူ်တ်ခြုံပ်င့်�် လု�အပ်မ်ှောနာ
မှောသု� သု�တူ်ညီးမျ� က်ျနာ�်မျ�မှောရှိ�မှောစ်�င့််မ်ှောရှိာ�က်မု်ျကု်� ရှိရှိာနုုှ�င့်မ်ှောရှိ�အတွ်က် ်အ�ူ�သုခြုံာင့််် အုမျခ်ြုံပ်င့််မျ�ွက်ရ်ှိ
ဟူုမှောသု� က်နာ�်သုတ်ခ်ျျက်မ်ျျ��၊ တု်�က်ပ့ွ််မျျ��က် အချက်မ်ှောတွ်�မှောစ်သုည်ီခြုံာစ်ရ်ှိ� အဆုို�ပ်ါ ပ်ဋုိပ်က်ခခြုံာစ်ရ်ှိ� မှောဒါသု
မျျ��ရှိာ ုအမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ�� ရှိင့််ဆုို�င့််ကြက်ံ�မှောတွ်�မှောနာရှိမှောသု� ဝဘေးနာ�်�ပ်ဝ်ဘေးနာပု််��မျျ��ကု်� အစု်��ရှိ၏ 
တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျစ်းမျ�ချျက်မ်ျျ��တွ်င့်် ပု်�၍ အမှောသု�စု်တ် ်�ည််ီသွုင့်�်စ်ဥ်�စ််��မှောပ်�ရှိန်ာ လု�အပ်မ်ှောနာသုည်ီ
ဟူုမှောသု� အချျက်ပ််င့် ်ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။

“လူ�်�းှ �ဋိး��ခပြုဖစ်ိဆောန်းတ့်် အဆောန်းအ�း�အဆော�် တ်�န်််းပြု�န််းဆော�းင််��်ွမျိုးမုျိုးးှ �ျး�/မျိုးဆော���း �ညာ်သ်းင််�စိဥ််�
စိး�မုျိုးမျိုးျ းု � လူ��်ဆောလူမ်ျိုး�းှ�ါဘူူး�။ အမျိုးျ းု �သမျိုးး�ဆောတ်းန့််း မျိုးးန််း��ဆောလူ�ဆောတ်း�့� လူး�အ�်ချျ�် အမျိုးျ းု �မျိုးျ းု ��း� ဦး�စိး�ဆော��
စိး�င််��့ မျိုးသးင််�တ်တ််ကြ�ဘူူး�”

ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုမျျ��က် မျး�မှောမျ�င့်�်�ု��ခြုံပ်မှောသု� အခြုံချ��အချျက်တ််စ်ခ်ျျက်မ်ျာ� ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါသုည်ီ 
ပ်ဋုိပ်က်ခဒါဏာ ်ချ�မှောနာရှိမှောသု� မှောဒါသုမျျ��ရှိာ ုတု်�င့်�်ရှိင့်�်သု��လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်မျျ��၊ မှောဘာ�ာယ်ခ်ျ�ရှိမှောသု� လူမုျ
အသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်မျျ��၊ အ�ူ�သုခြုံာင့််် မှောနာရှိပ်စွ််နာ�်ခွျ� �ွက်မ်ှောခြုံပ်�ရှိမှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�
မျျ��အမှောပ်� တ်င့်�်မျ�မုျမျျ��၊ အမျ�နာ�်ပွ်��မုျမျျ��ကု်� ပု်�မုျ� ခြုံပ်င့်�်�နာဆု်ို��ရွှိ��လ�မှောစ် ခ့်ျသုည်ီဟူုမှောသု� အချျက် ်
ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ ပ်ဋုိပ်က်ခဒါဏာခ်ျ�ရှိမှောသု� မှောဒါသုမျျ��၌ အုမျခ်ြုံပ်င့််မျ�ွက်ရ်ှိဟူုမှောသု� က်နာ�်သုတ်ခ်ျျက်မ်ျျ��ကု်�လညီ�် 
နုှ�ဝဘေးင့််ဘာ�လတွ်င့်် က်ျင့်�်ပ်မျညီ်် မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််မျျ��တွ်င့်် မ့ျဆွိုယ်ယ််ာဥ်�င်ြိပု်ံင့််ကြက်မှောသု� နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�သုမျ��မျျ��
အတွ်က် ် နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�အရှိ အက်ျုံ �အခြုံမျတ် ် ာနာတ််း�မှောပ်�ငြိပ်း� နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�အရှိ စု်တ်ဝ်ဘေးင့််စ်��မုျ ခြုံမျင့်််မျ��မှောစ်သုည််ီ 
က်�လတ်စ်ခ်ျ� ခြုံာစ်မ်ှောစ်ခ့်ျသုည်ီဟု�လညီ�် ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုအချျုံ �က် ရုှုခြုံမျင့််���ကြက်သုည်ီ။ မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််
တွ်င့်် ဝဘေးင့််မှောရှိ�က်ယ််ာဥ်�င်ြိပု်ံင့်မ်ှောသု� နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�သုမျ��မျျ��အတွ်က် ် ဤကု်စ်စသုည်ီ နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�အရှိ အခြုံမျတ််
�ွက်နု်ှ�င့်သ်ုည်ီဟု� ရုှုခြုံမျင့််ကြက်သုခြုံာင့်် ် ရှိခုျ�င့််လူ��ကု်� ရှိည်ီရွှိယ်ခ်ျျက်ရ်ှိာရုှိာ ု လျစ်လ်ျ�ရုှုရှိနာ ် ပူ်�မှောပ်ါင့်�်ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်
ဟုနာ ် ရှိာပု်ါသုညီ။် မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််မှောအ�င့််နုှ�င့်မ်ှောရှိ�သုည်ီ လူမုျသုဟုဇ�တ်အမှောပ်� အပ်ျက်သ်ုမှောဘာ�မှောဆို�င့််
မှောသု� သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျမျျ��ကု်� ရှိာမုှောစ်ငြိပ်း� လူမုျကွ်နာရ်ှိက်မ်ှောပ်�တွ်င့်် အ�ပ်စ််�တ်စ်ခ်ျ�ချ�အမှောပ်� ဦ�တ်ညီတု််�က်ခု်ျ�က််
မှောသု� အမျ�နာ�်စ်က်��ပု်��စ်မ်ျျ�� တု်��ပွ်��လ�မှောစ်ပ်ါသုည်ီ။ ရှိခုျ�င့််ခြုံပ်ည်ီနာယ်မ်ျာ ခြုံပ်န်ာလ�သူုမျျ��နှာင့််် မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�် 
အလ�ပ်သ်ုမျ��မျျ��ကု်�လညီ�် ကု်�ဗစ်-်၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါရှိနာကု််� မှောကြက်�က်ရွ်ှိ��မုျမှောကြက်�င့်် ်ဝုဘေး�င့်�်ပ်ယ်က်ြက်သုည်ီ။ �ု�သုု�� 
ဝုဘေး�င့်�်ပ်ယ်ခ်ြုံချင့်�်သုည်ီ ရှိခုျ�င့််လူမျျုံ �မျျ��က် ကု်�ဗစ်-်၁၉ ဗု�င့်�်ရှိပ်ပု််�� ခြုံာနာ�်ခြုံာ��မှောနာသုည်ီ ဟူုမှောသု� �င့််ခြုံမျင့််ချျက််
မျျုံ �ခြုံာစ်မ်ှောအ�င့်် သုတ်င့်�်မျာ��ကု်� ��တ်လှ်င့်််ခြုံချင့်�်မှောကြက်�င့််လ်ညီ�် ခြုံာစ်ပ််ါသုည်ီ။ ဤအချျက်န်ှာင့််ပ််တ်သ်ုက်၍် 
ပ်ါဝဘေးင့််မှောခြုံာဆုို�သူုတ်စ်ဦ်�က် မှောအ�က်ပ််ါအတု်�င့်�် တ်င့်ခ်ြုံပ်���သုည်ီ။ 

“သတူ်း��် �း�ယ််�်�်�း�်၊ �း�ယ််င်ြိမျိုးးု �န်းယ််၊ �း�ယ််�်တ််ဝန််း��ျင််သး� ်သစူိးမ်ျိုး�ဆောတ်း၊ အသစ်ိဆော�း�်လူးသဆူောတ်း�း� မျိုး
လူးဆော�း�်ဆောစိချျင််ကြ�ဘူူး�။ �ချး�င််ပြု�ည်ာန်းယ််� ပြု�န််းလူးသူဆောတ်း ပြုဖစ်ိဆောန်းမျိုးးှ ဆောကြ�း�်ကြ�တ်ယ််ဆောလူ” 
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အ�ူ�သုခြုံာင့််် ကု်�ဗစ်-်၁၉ ၏ သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျမှောကြက်�င့်် ် ပ်ဋုိပ်က်ခဒါဏာခ်ျ�ရှိမှောသု� လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်မျျ��ရှိာု 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အ�� �ုခုျ�က်လွ်ယ်မု်ျကု်� ပု်�မုျ� ခြုံမျင့်််မျ��လ�မှောစ်သုည်ီ။ အင့််တ်�နာက် ်
က်နာ�်သုတ်ပု််တ်ဆု်ို��မုျမျျ��၊ ရှိခုျ�င့်််တ်ပ်မ်ှောတ်�န်ှာင့််် ဆိုက်သွ်ုယ်သ်ုည်ီဟု� ယူ်ဆိုက်� ရှိမျ�်သုမျ�်ာမျ�်ဆိုး�ချ�ရှိနုှ�င့််
မှောသု� ငြိခုျမျ�်မှောခြုံချ�က်မု်ျတု်�� ရှိာမုှောနာသုညီ််အမှောခြုံချအမှောနာတွ်င့်် အစု်��ရှိ၏ တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျက်လညီ�် ကု်�ဗစ်-်
၁၉ က်ပ်မ်ှောရှိ�ဂါ၏ �ပ်တု််��ငြိခုျမျ�်မှောခြုံချ�က်မု်ျမျျ��ကု်� အသုုအမျာတ်ခ်ြုံပ်ံရှိနာ ်မျျ��စွ်� ပ်ျက်ကွ််က်ခ့််ျသုညီ။် ဤသုု��
မှောသု� အမှောခြုံချအမှောနာသုည်ီ ခြုံမျနာမ်ျ�နုှ�င့်င့််�အတွ်င့်�်ရှိာ ု ပ်ဋုိပ်က်ခဒါဏာခ်ျ�စ်��မှောနာရှိမှောသု� လူမုျအသုု�င့်�်အဝုဘေး�င့်�်မျျ�� 
အတွ်က် ်လွတ်လ်ပ်စွ််� သွု��လ�နုှ�င့်မု်ျနှာင့််် လူသု��ချျင့်�်စ်�နာ�မှော��က်�်��မှောရှိ� အမှော��က်အ်ပ်�်တု်��အမှောပ်� 
မှောနာ�က်�်ပ် ် သုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျ ရှိာလု�မှောစ်သုည်ီ။ အဆုို�ပ်ါသုက်မ်ှောရှိ�က်မု်ျသုည်ီ မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီစ်ချနာ�်
မျျ��နှာင့််် မှောရှှိ�မှောခြုံပ်�င့်�်ဒါ�က်ခသုည်ီမျျ��အတွ်က် ် တ်ရှိ��မျဝဘေးင့်် အမှောခြုံချစု်�က်မ်ှောနာရှိ�မျျ��တွ်င့်် မှောနာ�ု�င့််ကြက်သူုမျျ��
အတွ်က် ် အ�ူ�သုခြုံာင့််် ချက်ခ့်ျကြက်မျ�်တ်မျ�်လာပ်ါသုည်ီ။ အမှောကြက်�င့်�်မျာ� လက်န်ာက်ကု််�င့်ပ််ဋုိပ်က်ခမျျ��နှာင့််် 
အခြုံပ်င့််မျ�ွက်ရ်ှိဟူုမှောသု� က်နာ�်သုတ်ပု််တ်ဆု်ို��မုျမျျ��သုည်ီ �ုမှောရှိ�က်မ်ှောသု� လူသု��ချျင့်�် စ်�နာ�မှော��က်�်��
မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� အကူ်အညီးမျျ�� ရှိရှိာနုုှ�င့်မု်ျကု်� မှောလျ�်နာညီ�်မှောအ�င့််လ�ပ်လု်�က်ခ်ြုံချင့်�်မှောကြက်�င့်် ်ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ 
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၄။ မျတု်ာ်က်အ်ာွ့�မျျ��
EMReF သု�မှောတ်သုနာအာ့ွ�သုည်ီ အသုက်မ်ှောမွျ�ဝဘေးမျ�်မှောက်ျ�င့်�်၊ အ�ပ်ခ်ျျံပ်မ်ှောရှိ�၊ နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�မှောဘာ�ဂမှောဗတ်၊ 
လူမုျဆိုက်ဆ်ို�မှောရှိ�၊ က်ျ��/မျမှောရှိ�ရှိ�၊ နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�၊ တ်ရှိ��ဥ်ပ်မှောဒါစု်��မုျ��မှောရှိ�နှာင့််် တ်ရှိ��မျ�တ်မှောရှိ�ဟူုမှောသု� 
နာယ်ပ််ယ်မ်ျျ��၌ မှောလလ်�မုျမျျ�� မှောဆို�င့််ရွှိက်နု်ှ�င့်မ်ှောရှိ�ကု်� တ်စု်�က်မ်ျတ်မ်ျတ် ် လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််လ�ခ့်ျမှောသု� 
တ်ရှိ��ဝဘေးင့်် အသုုအမျာတ်ခ်ြုံပ်ံချ����ရှိသုည််ီ အက်ျုံ �မျခြုံမျတ်မ်ျမှောမျ��်ကု်��မှောသု� သု�မှောတ်သုနာအာ့ွ�အစ်ညီ�်
တ်စ်ခ်ျ� ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ အာ့ွ�၏ ရှိည်ီရွှိယ်ခ်ျျက်မ်ျာ� သု�တူ်ညီးမျ�ရှိာငုြိပ်း� လူတု်�င့်�်အက်ျံ��ဝဘေးင့််မှောသု� လူမုျစ်း�ပွ်��
ာွ��ငြိာုံ�မုျအတွ်က် ် လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်က််� ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့််င့်�ရှိာ ု ဒါးမုျ�က်မှောရှိစ်းအ�ပ်ခ်ျျံပ်မ်ှောရှိ�ကု်� အ��မှောပ်�မှော��က်ခ်ျ�
မှောနာသုညီ်် နုှ�င့်င့််�တ်က်� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��၊ အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��၊ နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�ပ်ါတ်းမျျ��၊ မျးဒါးယ်�
မျျ��၊ ပ်�ဂဂလုက်က်ဏ္ဍ၊ ပ်ါလးမျနာန်ှာင့််် အစု်��ရှိမှောအဂျင့််စ်းမျျ��က့််သုု��မှောသု� အက်ျုံ �စ်ပ်ဆု်ို�င့််သူုအသုး�သုး�
အတွ်က် ် သုတ်င့်�်အချျက်အ်လက်န်ှာင့်် ် အမှော��က်အ်���အမှောခြုံချခြုံပ်ံ မူျဝဘေးါဒါအကြက်�ခြုံပ်ံချျက်မ်ျျ��ကု်� မှောပ်�နုှ�င့််
ရှိနာ ် ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။  EMReF သု�မှောတ်သုနာအာ့ွ�သုည်ီ နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�ပ်ါတ်းမျျ��နှာင့််် မှောရွှိ�မှောက်�က်ပ့ွ််မျျ��၊ ပ်ါလးမျန်ာ၏ 
လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်ခ်ျျက်န်ှာင့််် ာွ��ငြိာုံ�မှောရှိ�မူျဝဘေးါဒါဆုို�င့််ရှိ� ကု်စ်စရှိပ်မ်ျျ��နှာင့်််ပ်တ်သ်ုက်၍် ယ်��ကြက်ညီအ်�����နုှ�င့်မ်ှောသု� 
သုတ်င့်�်အချျက်အ်လက်မ်ျျ��ကု်� မှောပ်�မှောဆို�င့််ခြုံချင့်�်မျာတ်စ်ဆ်ိုင့််် နုှ�င့်င့််�သု��မျျ��နှာင့််် အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်
မျျ�� မူျဝဘေးါဒါမှောရှိ�ဆ့ွိုမှောရှိ�တွ်င့်် ပ်ါဝဘေးင့်မု်ျနှာင့််် ၎င့်�်တု်��၏နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�အသုုကု်� တု်��ခြုံမိျင့်််မှောပ်�ရှိ�၌ ၎င့်�်၏ အချနာ�်
က်ဏ္ဍကု်� တု်��ချျ့�မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်လ်�ခ့်ျသုည်ီ။ လက်ရ်ှိာ ုအမှောခြုံချချ�အ�တ်ခ်ြုံမျစ်ခ်ျျမုျအဆိုင့််အ်မှောနာခြုံာင့််် EMReF သုည်ီ 
အဓုိက် လ�ပ်မ်ှောဆို�င့်ခ်ျျက်သ်ု���ချ� ပ်ါဝဘေးင့်မ်ှောသု� သုတ်င့်�်အချျက်အ်လက်ဆု်ို�င့််ရှိ� စ်းမျ�ချျက်တ််စ်ခ်ျ�ကု်� မှောရှိ�ဆ့ွို
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်လ်�ခ့်ျသုည်ီ။ အဆုို�ပ်ါ လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ချျက်သ်ု���ချ�မျာ� သုတ်င့်�်အချျက်လ်က် ် စ်�မှောဆို�င့်�်ခြုံချင့်�်၊ �ု�
သုတ်င့်�်အချျက်အ်လက်ကု််� စု်စ်စ်မ်ှောလလ်�ခြုံချင့်�်၊ �ု�သုတ်င့်�်အချျက်အ်လက်ကု််� အင့်တ််�နာက်မ်ျာတ်စ်ဆ်ိုင့်််
မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�်၊ လူမုျကွ်နာရ်ှိက်မ်ျျ��မျာမှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�်၊ ာ�နာ�်ခြုံာင့််် စ်�တု်�ပု်��ခြုံချင့်�်၊ app မျျ�� အသု���ခြုံပ်ံ
ခြုံချင့်�်တု်��က့််သုု��မှောသု� အခြုံချ��မှောသု� ချျက်ခ်ျျင့်�်လက်င့််င့်�် အးလက်�်ရွှိနာ�်နာစ် ်ဆိုက်သွ်ုယ်မ်ှောရှိ� နာညီ�်လမျ�်မျျ��
မျာတ်စ်ဆ်ိုင့်််မှောသု�လ်ညီ�်မှောက်�င့်�် ခြုံပ်ညီသူ်ုလူ���� ခြုံာနာ�်မှောဝဘေးခြုံချင့်�်တု်�� ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ �ု�သုု�� စ်းမျ�ချျက် ်မှောရှိ�ဆ့ွိုမှောနာ
စ်ဥ်�က််�လအတွ်င့်�် EMReF သုည်ီ လူင့်ယ်မ်ျျ��၊ မှောဒါသုတွ်င့်�် အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��၊ နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�
ပ်ါတ်းမျျ��နှာင့််် မှောရွှိ�မှောက်�က်ခ်ျ� လှတ်မ်ှောတ်�အ်မျတ်မ်ျျ��က် ယ်��ကြက်ညီကု််��စ်��နုှ�င့််မှောသု� အမှော��က်အ်���
မျျ�� စ်�မှောဆို�င့်�်ငြိပ်း� အဆုို�ပ်ါအမှော��က်အ်���ကု်� အသု���ခြုံပ်ံ၍ မူျဝဘေးါဒါမျျ�� မှောရှိ�ဆ့ွိုအက့်ခြုံာတ်တ််တ်သ်ုည််ီ 
အမှောလအ်က်ျင့််် တု်��ခြုံမိျင့်််မှောပ်�ရှိနာအ်တွ်က် ် လူမုျမှောရှိ�သု�မှောတ်သုနာသုင့််တ်နာ�် စ်းစ်ဥ်�ပု််��ချျမှောပ်�ခြုံချင့်�်က့််သုု��မှောသု�  
အခြုံချ��မှောသု� သုမျ��ရုှု��က်ျနာညီ�်လမျ�်မျျ��ကု်� အသု���ခြုံပ်ံလ�ခ့်ျသုည်ီ။ 

ActionAid အာ့ွ�သုည်ီ ခြုံမျန်ာမျ�နုှ�င့်င့််�၌ ၂၀၀၆ ချ�နှာစ်တွ််င့်် စ်တ်င့််၍ အလ�ပ်လ်�ပ်ကု််�င့်ခ့််ျငြိပ်း� အ�ူ�သုခြုံာင့်် ်နုှ�င့်င့််�ရှိာု 
ခြုံပ်ည်ီနာယ်န်ှာင့်် ်တု်�င့်�်မှောဒါသုကြီးက်း� ၁၂ ချ�တု်��တွ်င့်် အဓုိက်���၍ အလ�ပ်လ်�ပ်ခ့််ျသုည်ီ။ ActionAid Myanmar93 
အာ့ွ�သုညီ ်အဓုိက် အလ�ပ်န်ာယ်ပ််ယ်မ်ှောလ�ချ�ကု်� အမှောလ����မှောဆို�င့််ရွှိက်ပ််ါသုည်ီ။ �ု�နာယ်ပ််ယ်မ်ှောလ�ချ�မျာ� 
- ၁) အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ စ်း�ပွ်��မှောရှိ� စွ်မျ�်မှောဆို�င့််ရှိည်ီကု်� ခြုံမိျင့်််တ်င့််ခြုံချင့်�်နှာင့််် လူမုျစ်း�ပွ်��မှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်တု်��ကု်� 
အမှောလ�မှောပ်�မှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� အခွျင့်််အမှောရှိ�၊ ၂) လူသု��ချျင့်�်စ်�နာ�မှော��က်�်��မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာ
မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��တွ်င့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ မှောချါင့်�်မှောဆို�င့််မုျနှာင့််် ကု်�ယ်စ််��ခြုံပ်ံနုှ�င့််မုျတု်��ကု်� ပ်ျုံ �မှော��င့််မှောပ်�ရှိနာ ်
အဓုိက် ရှိည်ီရွှိယ်မ်ှောသု� အမှောရှိ�မှောပ်�တ်�နာ�်ခြုံပ်န်ာမှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��၊ ၃) မှောရှိရှိာည်ီတ်ည်ီတ်�်ငြိပ်း� ချ�နုှ�င့်ရ်ှိည်ီရှိာမုှောသု� 
စု်�က်ပ််ျုံ �မှောရှိ�နှာင့််် မှောဘာ�အနှတရှိ�ယ်န်ှာင့််် ပ်ဋုိပ်က်ခဆုို�င့််ရှိ� အ��နာညီ�်ချျက်မ်ျျ�� မှောလ��်ချျမှောရှိ�နှာင့််် ချ�နုှ�င့်ရ်ှိည်ီရှိာမုုျ
တု်��ကု်� အမှောလ����မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောသု� ချ�နုှ�င့်ရ်ှိည်ီရှိာမုုျ၊ ၄) အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�် ပ်ါဝဘေးင့််လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််မုျကု်� 

93 https://myanmar.actionaid.org/
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ခုျ�င့််မျ�အ��မှောက်�င့်�်မှောစ်မှောရှိ� အတွ်က် ်ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောသု� အ�ပ်ခ်ျျံပ်မ်ှောရှိ�စ်နာစ်န်ှာင့််် လူင့်ယ်မ်ျျ�� ခြုံာစ်က်ြက်
သုည်ီ။ ActionAid Myanmar သုည်ီ �ုခုျ�က်လွ်ယ်မု်ျ အရှိာဆုို��� လူပ်�ဂဂုံ လမ်ျျ��၊ အ�ူ�သုခြုံာင့််် ပ်ဋုိပ်က်ခဒါဏ်ာချ�
မှောနာရှိမှောသု� မှောဒါသုမျျ��ရှိာ ုအမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် လူင့်ယ်မ်ျျ��၏ အသု�မျျ��ကု်� ကြက်��နုှ�င့်မ်ှောစ်ရှိန်ာ အာ့ွ�၏ အစ်းအ
စ်ဥ်�အ်��လ���တွ်င့် ် လူ�အခွျင့်််အမှောရှိ�အမှောခြုံချခြုံပ်ံ ချျဥ်�်�က်ပ်န်ာညီ�်ကု်� အသု���ခြုံပ်ံသုည်ီ။ ActionAid Myanmar 
သုည်ီ အမျျုံ �သုမျး�မျျ�� ဦ�မှောဆို�င့််မှောသု� အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��၊ ကွ်နာရ်ှိက်မ်ျျ��နှာင့််် အတူ် လက်တ့ွ််၍ 
နုှ�င့်င့််�သု��နှာင့််် နုှ�င့်င့််�မှောရှိ�ဆုို�င့်ရ်ှိ� အခွျင့်််အမှောရှိ�မျျ��ကု်� က်�ကွ်ယ်ခ်ြုံချင့်�်၊ နုှ�င့်င့််�၏ ဒါးမုျ�က်မှောရှိစ်းချရှိး�လမျ�်တွ်င့်် 
အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၏ အခြုံမျင့််သုမှောဘာ����မျျ�� ပ်ါဝဘေးင့််လ�မှောအ�င့်် မှောဆို�င့််ရွှိက်သ်ုည်ီ။ 

ActionAid UK94 သုည်ီ ဆိုင့်�်ရ့ှိမ့ွျမှောတ်စွ်� မှောနာ�ု�င့််ကြက်ရှိမှောသု� အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��နှာင့်််
အတူ် လက်တ့ွ်် မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်မ်ှောနာမှောသု� နုှ�င့်င့််�တ်က်� အလာ�ရှိာင့််အာ့ွ�အစ်ညီ�်တ်စ်ခ်ျ� ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ ဤအာ့ွ�၏ 
ရှိည်ီရွှိယ်ခ်ျျက်မ်ျာ� ဆိုင့်�်ရ့ှိမ့ွျမှောတ်မုျနှာင့်် ် ာယ်က်ြက်ဥ်�ခ်ျ�ရှိမုျတု်��ကု်� ကြက်ံ�မှောတွ်�ချ�စ်��မှောနာရှိမှောသု� လူပ်�ဂဂုံ လ်မျျ��
နှာင့််် လက်တ့ွ်် အလ�ပ်လ်�ပ်ကု််�င့်ခ်ြုံချင့်�်အ��ခြုံာင့််် လူမုျမှောရှိ�တ်ရှိ��မျ�တ်မုျ၊ က်ျ��/မျမှောရှိ�ရှိ� တ်နာ�်တူ်ညီးမျ�မုျနှာင့်် ်
ဆိုင့်�်ရ့ှိမ့ွျမှောတ်ခြုံချင့်�် ပ်မှောပ်ျ�က်မ်ှောရှိ�တု်��ကု်� ရှိရှိာမုှောစ်ရှိန်ာ ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ နုှ�င့်င့််�တ်က်� ActionAid အာ့ွ�ချျံပ်၏် ဂ�ဏ်ာယူ်
စ်ရှိ� အာ့ွ�ဝဘေးင့််တ်စ်ခ်ျ�အမှောနာခြုံာင့်် ်ActionAid UK သုည်ီ ရှိင့်�်ခြုံမျစ်ပ််စ်စညီ�်မျျ�� စ်�ရှု���ခြုံချင့်�်၊ မှောခြုံပ်�င့်�်လ့မုျအတွ်က် ်
လှမျ�်မုျ��နုှ�င့်မ်ှောအ�င့်် မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ခ်ြုံချင့်�်၊ လူသု��ချျင့်�်စ်�နာ�မှော��က်�်��မှောရှိ�လ�ပ်င့််နာ�်ကု်� မှော��က်ပ််�်ကူ်ညီး
မှောပ်�ခြုံချင့်�်တု်��အတွ်က် ် အာ့ွ�ချျံပ်ကု််� ကူ်ညီးမှောပ်�ပ်ါသုည်ီ။ ၂၀၁၇ ချ�နှာစ်တွ််င့်် ActionAid UK က် င့်ါ�နှာစ်တ််� 
မျဟု�ဗျ�ဟု�တ်စ်ခ်ျ� စ်တ်င့်၍် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��နှာင့််် အတူ် (Together, with women and 
girls)95 ဟူုမှောသု� မှောကြွက်�မှောကြက်�သ်ု�အတု်�င့်�် မှောအ�င့််ခြုံမျင့််မုျ ရှိမှောစ်ရှိနာ ် ကြီးကု်ံ�ပ်မျ�်မှောဆို�င့််ရွှိက်ခ့််ျသုညီ။် �ု�သုု�� 
မှောဆို�င့်ရွ်ှိက်ရ်ှိ�၌ အမှောလ����သုည််ီ အချျက်မ်ျျ��မျာ� - ၁) အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အမှောပ်� 
အကြက်မျ�်ာက်မု်ျအနှတရှိ�ယ်ကု််� သုုသုုသု�သု� မှောလ��်ချျခြုံချင့်�်၊ ၂) အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၏ စ်း�ပွ်��မှောရှိ� အခွျင့်််အလမျ�်
မျျ��ဆုို�င့််ရှိ� တ်နာ�်တူ်အခွျင့်််အမှောရှိ�မျျ��အတွ်က် ်တု်�က်ပ့ွ််ဝဘေးင့််ခြုံချင့်�်၊ ၃) လူသု��ချျင့်�်စ်�နာ�မှော��က်�်��မှောရှိ� 
အက်ျပ်အ်တ်ညီ�်မျျ��အတွ်င့်�် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��၏ အခွျင့်််အမှောရှိ�နှာင့််် မှောချါင့်�်မှောဆို�င့်မု်ျ
ကု်� ဦ�စ်��မှောပ်�ခြုံချင့်�်တု်�� ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ ActionAid UK ၏ ရှိည်ီမျာနာ�်ချျက်မ်ျာ� လူသု��တု်�င့်�် ဂ�ဏ်ာသုုက်ခ�ရှိာု
မှောသု� ဘာဝဘေးကု်� ပု်�င့်ဆု်ို�င့်ခွ်ျင့်််၊ ဆိုင့်�်ရ့ှိမ့ွျမှောတ်မုျနှာင့်် ်ပ်��သုဏ္ဍ�နာအ်မျျုံ �မျျုံ �ခြုံာင့််် ာုနှာပု်ခ်ျျံပ်ခ်ျျယ်မု်ျတု်��မျာ က်င့်�်လွတ််
မှောရှိ�တု်��ကု်� ချ�စ်��နုှ�င့်မ်ှောသု� တ်ရှိ��မျ�တ်၍ သု�တူ်ညီးမျ�မုျရှိာမုှောသု� မှောရှိရှိာည်ီတ်ည်ီတ်�်သုညီ်် က်မျာ�မှောလ�က်
ကြီးက်း�ကု်� တ်ည်ီမှောဆို�က်ရ်ှိနာ ်ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။

ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�နှာင့််် လ��ခြုံချံ�မှောရှိ�အတွ်က် ် က်ျ��/မျမှောရှိ�ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျ (GAPS): ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�နှာင့််် 
လ��ခြုံချံ�မှောရှိ�အတွ်က် ်က်ျ��/မျမှောရှိ�ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျ (GAPS) သုည်ီ ယူ်မှောက်နုှ�င့်င့််�ရှိာ ုအမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ 
ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�နှာင့််် လ��ခြုံချံ�မှောရှိ� (WPS) ဆုို�င့််ရှိ� အရှိပ်ဘ်ာက်အ်ာ့ွ�အစ်ညီ�်ကွ်နာရ်ှိက် ် ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ မုျမုျတု်��အာ့ွ�
သုည်ီ ာွ��ငြိာုံ�မှောရှိ�၊ လူ�အခွျင့်််အမှောရှိ�၊ လူသု��ချျင့်�် စ်�နာ�မှော��က်�်��မှောရှိ�ဆုို�င့််ရှိ� ကူ်ညီးမှော��က်ပ််�်မှောရှိ�နှာင့််် 
ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�တ်ည်ီမှောဆို�က်မု်ျ က်ဏ္ဍမျျ��တွ်င့်် မှောဆို�င့််ရွှိက်မ်ှောနာမှောသု� အစု်��ရှိမျဟု�တ်မ်ှောသု� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ�� 
(NGOs) ၏ အာ့ွ�ဝဘေးင့် ်အာ့ွ�အစ်ညီ�်တ်စ်ခ်ျ� ခြုံာစ်သ်ုည်ီ။ မုျမုျတု်�� အာ့ွ�အစ်ညီ�်ကု်� တ်ည်ီမှော��င့််ရှိ�၌ က်�လသုမျဂဂ
လ��ခြုံချံ�မှောရှိ�မှောက်�င့််စ်း၏ အဓုိဋ္ဌ�နာ ်(UNSCR) ၁၃၂၅ အပ်ါအဝဘေးင့်် အမျျုံ �သုမျး�မျျ��၊ ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�နှာင့််် လ��ခြုံချံ�မှောရှိ� 
(WPS) တု်��ကု်� တု်��ခြုံမိျင့်််နုှ�င့်ရ်ှိနာ ်ရှိည်ီရွှိယ်၍် တ်ည်ီမှော��င့််ခ့်ျသုည်ီ။ ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�်မှောရှိ�နှာင့််် လ��ခြုံချံ�မှောရှိ�အတွ်က် ်က်ျ��/မျ
မှောရှိ�ရှိ� လုပ်ရ်ှိာ��မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျအာ့ွ� (GAPS) သုည်ီ က်မျာ�တ်ဝဘေးာမျ�်ရှိာ ု ပ်ဋုိပ်က်ခမှောဒါသုမျျ��ရှိာ ု အမျျုံ �သုမျး�မျျ��
နှာင့််် မုျနာ�်က်မှောလ�မျျ��အတွ်က် ်၎င့်�်၏ က်မျာ�နှာင့်််အဝဘေးာမျ�် သုနုိှဋ္ဌ�နာခ်ျျ မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��ကု်� ခြုံမိျင့်််တ်င့််ခြုံချင့်�်နှာင့််် 
�ု�သုု��မှောဆို�င့််ရွှိက်မု်ျမျျ��တွ်င့်် ယူ်မှောက်အစု်��ရှိကု်� တ်�ဝဘေးန်ာချ�မှောစ်ခြုံချင့်�်တု်��ကု်� လ�ပ်မ်ှောဆို�င့််ပ်ါသုည်ီ။

94 https://www.actionaid.org.uk/
95 https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/actionaid_uk_strategy_2017.pdf
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Funded by:

ဆော�ျ�ဇူး�ူစိ�း��း�ပြုချင််� - 

သု�မှောတ်သုနာအချျက်အ်လက်မ်ျျ��ကု်� မှောအ�လ့်�ွနာ�် (EMREF) နှာင့်် ်Mariana Cifuentes (AA Myanmar) တု်��
က် မှောက်�က်ယူ််���ပ်ါသုည်ီ။ ဤအစ်းရှိင့််ချ�စ်�ကု်� Aye Lei Tun (EMREF) နှာင့်် ်Mariana Cifuentes (AA 
Myanmar) တု်��နှာင့််် ပူ်�မှောပ်ါင့်�်၍ Anna Parke (AAUK) နှာင့်် ်Niki Ignatiou (AAUK) တု်��က် မှောရှိ�သု��ခ့်ျပ်ါသုည်ီ။ 
အင့််တ်�ဗျ��အတွ်က် ်အချျုန်ာမှောပ်�ငြိပ်း� မုျမုျတု်��အသုုအခြုံမျင့််မျျ��ကု်� မျ�မှောဝဘေးမှောပ်�ပ်ါမှောသု� အာ့ွ�အစ်ညီ�်မျျ��နှာင့််် လူ
ပ်�ဂဂုံ လ်တ်စ်ဦ်�ချျင့်�်စ်းတု်�င့်�်ကု်� မှောက်ျ�ဇူ�တ်င့််ရှိာပု်ါမှောကြက်�င့်�် မှောခြုံပ်�လု�ပ်ါသုည်ီ။ �ု��ခြုံပ်င့်် ဤအစ်းရှိင့်ခ်ျ�စ်�နှာင့်််
ပ်တ်သ်ုက်၍် ခြုံပ်နာလ်ည်ီသု���သုပ်ခ်ျျက်န်ှာင့််် �ည််ီဝဘေးင့််အကြက်�ခြုံပ်ံချျက်မ်ျျ�� မှောပ်�ခ့်ျပ်ါမှောသု� လ�ပ်မ်ှောာ�ကု််�င့်ာ်က််
မျျ�� ခြုံာစ်က်ြက်သုည််ီ Abhijit Patnaik (AA Myanmar)၊ မှောမျ�င့််မှောမျ�င့််ငြိငု့်မျ�်ချျမျ�် (AA Myanmar)၊ Dirgha Raj 
Sigdel (AA Myanmar)၊ Etienne Berges (AA Myanmar)၊ Zeinab Mummin (AAUK) နှာင့်် ်Anna Goslawska 
(AAUK) တု်��ကု်�လညီ�် မှောက်ျ�ဇူ�တ်င့််ရှိာပု်ါမှောကြက်�င့်�် မှောခြုံပ်�ကြက်��လု�ပ်ါသုည်ီ။ 


