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AMBASSADE DE FRANCE EN BIRMANIE 

    
    

ၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား    
    

ၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသတြင္ စာဖတ္တတ္မႈ႔ႏႈန္းႏွင္႔ 
ပညာေရးအဆင္႔ အတန္း တြင္အေတာ္ေလးၿမင္႔မားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔အထမဲွ အခ်ဳိ႔ေသာ    အမ်ဳိး သမီး 
မ်ားသည္ အဆင္႔ ၿမင္႔မားေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားကို လက္လွမ္းမီႀကေသာ္လည္း ၿခြင္းခ်က္္ 
အေနအ ထား ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အရည္ 
အခ်င္း တူညီ ႀကေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အမ်ဳိးသားမ်ားေလာက္ ေယဘူယ် 
အားၿဖင္႔ လုပ္ခ လစာမၿမင္႔မားပါေခ်။ အခ်ဳိ႔ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ႔၏ 
ဒဏ္ကို ပထမဆံုးခံရေသာ သားေကာင္မ်ားပင္ၿဖစ္ႀကပါသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အထူးသၿဖင္႔ 
လြန္ ခ႔ဲေသာႏွစ္ကာလမ်ား ၌ ၄င္းတုိ႔၏ အေၿခခံအခြင္႔အေရးမ်ားဆံုးရႈံးရာမွစတင္ၿဖစ္ပြားေသာ 
ပဋိပကၡမ်ား ၿဖစ္ပြားရာ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ား တြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
၂၀၁၁- ခုႏွစ္ကတည္းက အားတက္ဖြယ္ရာေကာင္းၿပီး တစ္စတစ္စတုိးတက္ေၿပာင္း လလဲာလ်က္  
ႏုိင္ငံေရး ႏွင္႔ စီးပြားေရး မ်ားၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေနေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏  
အခန္းက႑ကို ေထာက္ခံကူညီ ရန္သင္႔ေလွ်ာ္ ပါသည္။ 

 
 

ေကာင္းမြန္ၿပည္႔စံုႏိုင္ေသာ တရားဥပေဒေကာင္းမြန္ၿပည္႔စံုႏိုင္ေသာ တရားဥပေဒေကာင္းမြန္ၿပည္႔စံုႏိုင္ေသာ တရားဥပေဒေကာင္းမြန္ၿပည္႔စံုႏိုင္ေသာ တရားဥပေဒ    
    

----        တန္းတူညီမွ်တန္းတူညီမွ်တန္းတူညီမွ်တန္းတူညီမွ်မႈမႈမႈမႈ    အခြင္႔အေရးအခြင္႔အေရးအခြင္႔အေရးအခြင္႔အေရးကိုကိုကိုကို ေထာက္ခံေပးေသာ  ေထာက္ခံေပးေသာ  ေထာက္ခံေပးေသာ  ေထာက္ခံေပးေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေၿခခံအေၿခခံအေၿခခံအေၿခခံဥပေဒဥပေဒဥပေဒဥပေဒ    
    

ၿပည္ေထာင္စု သမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္  ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ (၃၄၈) 
တြင ္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဥပေဒအရာတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးကို လူမ်ဳိး ၊ ဇာတိ ၊ ကိုးကြယ္ ရာဘာသာ ၊ 
ရာထူးဌာနႏၱရ ၊ အဆင္႔အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ အမ်ဳိးသား ၊ အမ်ဳိးသမီး မခြဲၿခားဘဲ တန္းတူညီမွ်စြာ 
ရပိုင္ခြင္႔ေပးထားပါသည္။ ႏုိင္ငံသား အားလံုးသည္ တူူ ညီေသာအခြင္႔အလမ္းမ်ားကို ခံစားခြင္႔ရွိၿပီး 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လက္လုပ္လက္စား (သုိ႔မဟုတ္) အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာမ်ားၿဖင္႔ 
လုပ္ ကိုင္သူမ်ားသည္ ၄င္း တို႔ႏွင္႔ညီမွ်ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ဥပေဒ အရခံစားခြင္႔ ရိွပါသည္။ 

အပိုဒ္ ၃၂ (က) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မိခင္ ႏွင္႔ ခေလးသူငယ္မ်ားကို ႀကည္႔ရႈ ေစာင္႔ေရွာက္ ရ 
မည္ဟုလည္း ပါရွိပါသည္။ 
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ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒ အပိုဒ္ (၃၅၀) တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တူညီေသာ အလုပ္အ 
တြက္    အမ်ဳိးသားမ်ားခံံစားခြင္႔ရွိေသာ အခြင္႔အေရးႏွင္႔လစာတို႔ကုိ ခံစားခြင္႔ရွိသည္ဟု ပါ ရွိပါ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းအပိုဒ္ (၃၅၂) တြင္မူ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင္႔သာ ေလွ်ာ္ ကန္သင္႔ၿမတ္ သည္႔ 
ရာထူးတာဝန္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ားအား ေရႊး ခ်ယ္ခန္႔ထားၿခင္းကို ဤပုဒ္မအရ အဟန္႔ 
အတားမၿဖစ္ေစရ ဟု လည္းပါရွိ ၿပန္ပါသည္။ 
 

----        အမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏၏၏၏အခြင္႔အေရးအတြက္ အခြင္႔အေရးအတြက္ အခြင္႔အေရးအတြက္ အခြင္႔အေရးအတြက္ ခိုင္မာၿပီးစြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ ခိုင္မာၿပီးစြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ ခိုင္မာၿပီးစြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ ခိုင္မာၿပီးစြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ 
အေဆာက္အအံုမ်ားအေဆာက္အအံုမ်ားအေဆာက္အအံုမ်ားအေဆာက္အအံုမ်ား    
 

အမ်ဳိးသား ႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အခန္းက႑ကြာဟမူ ကိုတာဝန္ယူထားေသာ လူမႈ 
ဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး သည္ အမ်ဳိးသမးီမ်ား၏ အခြင္႔ အ 
ေရး မ်ားကို ၿမွင္႔တင္ေပးႏုိင္ေရးကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ၿမန္မာအမ်ဳိး သမီး မ်ားေရး ရာ 
ေကာ္မတီ  (Myanmar National Comittee for Women’s Affairs-MNCWA) ကို  (၁၉၉၆) 
ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔ စည္း တည္ ေထာင္ေပး ခ႔ဲပါသည္။   MNCWA သည္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေကာ္မတီ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား အ ခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္အတြက္ 
ၿမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိး သမီး မ်ားေရးရာ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ (MNWCWA) 
ကိုလည္းဖြဲ႔စည္း ခဲ႔ပါသည္။  ထိုအဖြဲ႔အစည္း အုပ္စု သည္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း (NGO) မ်ား  
၊ ကုလ သမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင္႔အတူပူးတြဲၿပီး အမ်ဳိး သမီးမ်ား၏အခြင္႔အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ 
ႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုး တက္မႈ႔က႑ အတြက္ လူမႈ ကူညီ ေရး ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တန္းတူ ညီမွ်မႈ႔ 
ရွိေသာအေၿဖမ်ားကို ရွာေဖြေပးႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။  
 
 

----            ႏိုင္ငံတကာ အတုိင္းအတာႏိုင္ငံတကာ အတုိင္းအတာႏိုင္ငံတကာ အတုိင္းအတာႏိုင္ငံတကာ အတုိင္းအတာတြင္တြင္တြင္တြင္ ေပး ေပး ေပး ေပးထားေသာထားေသာထားေသာထားေသာ    ကတိဝန္ခံမႈ႔ မကတိဝန္ခံမႈ႔ မကတိဝန္ခံမႈ႔ မကတိဝန္ခံမႈ႔ မၿပီးၿပီးၿပီးၿပီးၿပည္႔စံုေသးၿခင္းၿပည္႔စံုေသးၿခင္းၿပည္႔စံုေသးၿခင္းၿပည္႔စံုေသးၿခင္း 
 

ၿမန္မာႏိုင္ငံသည္ (၁၉၉၇) ခုႏွစ္ ကတည္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ၌ နည္းမ်ဳိးစုံၿဖင္႔ အခြင္႔ 
အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ၿခင္းကို တားဆီးကာကြယ္ၿခင္းသေဘာတူညီမႈစာတမ္း (CEDAW) ကို လက္ မွတ္ 
ေရး ထိုးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း (CEDAW) ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ ္  ကိုမူ လက္မွတ္ မ 
ေရး  ထိုးေသးေပ။ ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေၿခအေနမ်ားၿမင္႔မားလာေစရန္ အတြက္  
လည္း ႏုိင္ငံတကာ ၏ဦး ေဆာင္မႈၿဖင္႔က်င္းပေသာ  ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ႔ အတြက္ ေထာင္စုႏွစ္ 
ရည္မွန္းခ်က္ မ်ား ၏ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္ လူဦးေရ ႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ႔ ႏုိင္ငံတကာ ညီလာခံ ၌လည္း 
ပါဝင္ခ႔ဲပါသည္။ ထို႔ အ ၿပင္  (၁၉၉၅) ခုႏွစ္တြင္ ပီကင္းၿမိဳ႔၌က်င္းပခဲ႔ေသာ စတုထၳအႀကိမ္ေၿမာက္ 
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိး သမီးမ်ား ညီလာခံ ၏ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင္႔ ေႀကာ္ၿငာစာတမ္း တြင္လည္း 
ပါဝင္ခ႔ဲပါသည္။ ၿမန္မာ ၿပည္သည္  ၄င္းအဖြဲ႔ ဝင္ၿဖစ္ေသာ  အာဆီယံ (ASEAN) ၏ ၂၀၁၀- 
ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ေသာ အမ်ဳိးသမီး မ်ား ႏွင္႔ က ေလး သူငယ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ (ACWC) 
တြင္လည္း ပါဝင္ခဲ႔ၿပီး ၊ တက္ႀကြ ေသာ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံ သည္ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ ၏ 
ဥကၠ႒တာဝန္ရာထူးကို ရယူမည္ ၿဖစ္ပါသည္။     
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ေယဘူယ်အားၿဖင္႔ မတူေယဘူယ်အားၿဖင္႔ မတူေယဘူယ်အားၿဖင္႔ မတူေယဘူယ်အားၿဖင္႔ မတူညီဘဲညီဘဲညီဘဲညီဘဲ    ကြဲၿပားေသာအဆင္႔အတန္းကြဲၿပားေသာအဆင္႔အတန္းကြဲၿပားေသာအဆင္႔အတန္းကြဲၿပားေသာအဆင္႔အတန္း    
    
----        ႏိုင္ငံေရး ႏိုင္ငံေရး ႏိုင္ငံေရး ႏိုင္ငံေရး စင္ၿမင္႔တြင္ လိုအပ္ေစင္ၿမင္႔တြင္ လိုအပ္ေစင္ၿမင္႔တြင္ လိုအပ္ေစင္ၿမင္႔တြင္ လိုအပ္ေနေသးေနေသးေနေသးေနေသးေသာသာသာသာတိုးတက္မႈ႔တိုးတက္မႈ႔တိုးတက္မႈ႔တိုးတက္မႈ႔မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    
 

ၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔သည္၄င္းတို႔၏ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ႔ႀက 
ပါသည္။ ဥပမာအားၿဖင္႔ အဓိက အတိုက္ခံႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ကဲ႔သုိ႔ သိသိသာသာမ်ားၿပား 
ေသာ အမ်ဳိး သမီးမ်ားအေရအတြက္ တို႔သည္ ေက်ာင္းသားဆႏၵၿပပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ပူးေပါင္းခဲ႔ႀကၿပီး 
မ်ားစြာမွာ ေထာင္နန္းစံခဲ႔ႀကေပသည္။ Generation 88 သို႔မဟုတ္ Generation Wave ကဲ႔သုိ႔ေသာ 
အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾက ပါသည္။  
  

        ၄င္းတို႔၏ အိမ္နီးနားခ်င္း အာရွတိုင္းၿပည္မ်ားႏွင္႔ ႏွိင္းယွဥ္လွ်င္  ၿမန္မာၿပည္၌္ အမ်ဳိး သမီး 
မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ႏုိင္ခြင္႔ အခြင္႔ အလမ္းမွာ 
သိသိ  သာ သာေနာက္က်လွ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႔အခိ်န္တြင္ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း၌ 
တစ္ဦးတည္းေသာ ပထမဦးဆံုး အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီး ကို (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ တြင္ခန္႔အပ္ထားခဲ႔ပါသည္။ 
၄င္းမွာ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ၿပန္လည္ ေနရာ ခ် ထားေရးဝန္ႀကီး ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ 
အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးဒုဝန္ႀကီး ခုႏွစ္ေယာက္ရွိရာ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ 
ဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ႏွင္႔ စီးပြား 
ေရးဖံြြ႔ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင္႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္း 
သိမ္း  ေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔တြင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိး 
သမီး လႊတ္ေတာ္အမတ္  (၂၆)  ဦး သာရိွၿပီး အမတ္ေနရာ (၄၄၀) ၏ (၆.၀၃) ရာခုိင္ႏႈန္း မွ်သာ 
ရွိလွ်က္ အမတ္ေနရာ (၂၂၄) ေနရာရွိေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္(၄) ဦးသာပါဝင္ၿခင္းေႀကာင္႔ ရာခုိင္ႏႈန္းအားၿဖင္႔ (၁.၇၉) ရာခိုင္ႏႈန္း သာ  ၿဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ေႀကာင္႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၄၃) ႏုိင္ငံ တြင္ ပါလီမန္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ 
မႈႏူန္းတြင္ အဆင္႔ (၁၃၀) တြင္သာ  ရွိေနပါသည္။ တရားရုံးခ်ဳပ္၏ တရား သူႀကီး  ခုႏွစ္ဦး တြင္မႈ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား မပါဝင္ေပ။ 
 
----            လူမူ အဆင္႔အတန္း ၊ လူမူ အဆင္႔အတန္း ၊ လူမူ အဆင္႔အတန္း ၊ လူမူ အဆင္႔အတန္း ၊ တိုးပြားလာေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ႔တိုးပြားလာေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ႔တိုးပြားလာေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ႔တိုးပြားလာေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ႔    
    

လူမႈေရးရာနယ္ပယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မ်ားစြာ ေတြ႔ၿမင္ႏုိင္ပါသည္။ Women 
Organizations Network of Myanmar သို႔မဟုတ္ Kayin Women Action Group ကဲ႔သို႔ေသာ 
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္  ရွားသည္႔ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လူမႈ႔ေရးရာကိစၥမ်ားကူညီေသာ   အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း 
သံုးဆယ္ခန္႔ပါ ဝင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မီဒီယာေလာကတြင္လည္းပါဝင္ႀကပါသည္။ 
Women Writers Association တြင္ အမ်ဳိးသမီးစာေရးဆရာမ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး 
ဂ်ာနယ္လစ္တခ်ဳိ႔ကို သတင္း ႏွင္႔ ဇာနယ္ ဇင္းေကာင္စီတြင္ ခန္႔ထားၿခင္းခံရပါသည္။ 
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----     စီးပြားေစီးပြားေစီးပြားေစီးပြားေရး အဆင္႔အတန္း ၊ ဝင္ေငြလစာအေပၚ၌ ရး အဆင္႔အတန္း ၊ ဝင္ေငြလစာအေပၚ၌ ရး အဆင္႔အတန္း ၊ ဝင္ေငြလစာအေပၚ၌ ရး အဆင္႔အတန္း ၊ ဝင္ေငြလစာအေပၚ၌ ပညာေရးအဆင္ပညာေရးအဆင္ပညာေရးအဆင္ပညာေရးအဆင္႔အတန္း႔အတန္း႔အတန္း႔အတန္း    တူညီတူညီတူညီတူညီၿခင္းၿခင္းၿခင္းၿခင္း    ကိုကိုကိုကို    အသိအသိအသိအသိ    
အမွတ္ၿပဳအမွတ္ၿပဳအမွတ္ၿပဳအမွတ္ၿပဳမႈ႔မႈ႔မႈ႔မႈ႔    မခံရၿခင္းမခံရၿခင္းမခံရၿခင္းမခံရၿခင္း    
 

ၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စာဖတ္တတ္မႈ႔ႏႈန္းႏွင္႔ ပညာေရးအဆင္႔အတန္းတြင္ ၿမန္မာ 
အမ်ဳိးသားမ်ားထက္  ၿမင္႔မားႀကပါသည္။ ၁၈- ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
အလယ္တန္းပညာ (သုိ႔မဟုတ္) အထက္တန္းပညာကိုတတ္ႀကၿပီး ၿမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားမွာ 
၄င္းအေနအထားတြင္ (၁၇.၆) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိပါသည္။ ဤက႑တြင္ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၄င္း၏ 
အိမ္နီးခ်င္း အခ်ဳိ႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထက္သာလြန္ပါသည္။ ၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
အလြန္တက္ႀကြသူမ်ားၿဖစ္ပါသည္။ UNDP ၏ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရဆိုလွ်င္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ပါဝင္မႈ႔ ႏႈန္းထားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ (၀.၉၁၄) 
ရာခိုင္ႏႈန္းသာလြန္ၿပီး ၄င္းႏႈန္းထားသည္ ၿပင္သစ္ၿပည္၌ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ (၀.၈၂၆) 
ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ပုိမုိပါသည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုပၼဏီီမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားဦး ေဆာင္မႈ႔ အခန္း 
က႑တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကညႊန္ၿပေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ 

ဝင္ေငြလစာမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားေလာက္ မၿမင္႔မားေခ်။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း 
(Myanmar Women Entrepreneurs) သည္ အမ်ဳိးသမီးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္႔ 
ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္ပါသည္။ 
 
 
လက္ေတြ႔လက္ေတြ႔လက္ေတြ႔လက္ေတြ႔    အေၿခအေန၏ အေၿခအေန၏ အေၿခအေန၏ အေၿခအေန၏ မညီမညီမညီမညီမွ်မွ်မွ်မွ်    မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    
    
----        အမ်ဳိးသားႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ဳိးသားႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ဳိးသားႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ဳိးသားႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႀကားႀကားႀကားႀကားကြာဟမႈ႔ ကြာဟမႈ႔ ကြာဟမႈ႔ ကြာဟမႈ႔ တည္ၿမဲေနၿခင္းတည္ၿမဲေနၿခင္းတည္ၿမဲေနၿခင္းတည္ၿမဲေနၿခင္း    
    

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿမင္႔မားေသာ ပညာေရးအဆင္႔အတန္းရွိေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ 
လူမႈ႔အစည္းထတဲြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင္႔ တူညီေသာအခြင္႔အလန္းကိုမခံစားႀကရေပ။ လုပ္ငန္းခြင္ 
၌လစာဝင္ေငြမ်ား ကြာဟေနၿခင္းသာမက ၄င္းတို႔အတြက္ ေဆးဝါးကုသမႈ႔ခံယူရာ က်န္းမာေရး 
ေစာင္႔ ေရွာက္မႈ႔ အပိုင္းတြင္လည္း အခက္အခမဲ်ားစြာ ႏွင္႔ လံုၿခဳံေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး 
ေစာင္႔ ေရွာက္မႈ႔ ကိုမခံႀကရေပ။ ကေလးေမြးဖြားစဥ္ ကေလးအရွင္ (၁၀၀၀၀၀) ေမြးဖြားရာတြင္ 
ကေလးမိခင္ေပါင္း    (၂၀၀)  ေသဆံုးမႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရး က႑တြင္ ၿမန္မာ အမ်ဳိး သမီး 
မ်ားသည္ AIDS ေရာဂါပုိး၏ၿခိမ္းေၿခာက္မႈ႔ ဒဏ္ကိုလဲအထူးသၿဖင္႔ ခံေနရပါသည္။ ၿမန္မာၿပည္  
အတြက္ UNAIDS ၏ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္ အစီအရင္ခံစာတြင္ လူဦးေရ (၂၁၆ ၀၀၀) သည္ HIV  
ေရာဂါပိုးကူးစက္ ခံထားရသည္ဟုခန္႔မွန္းထားၿပီး ၄င္းတို႔အထတဲြင္ (၃၆) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အသက္ 
(၁၅) ႏွစ္အထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားၿဖစ္ပါသည္။  အမ်ဳိးသား  ႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အခန္းက႑ကြာ 
ဟခ်က္ အေပၚတိုင္းထြာမႈ႔ ညႊန္းကိန္းဂဏန္းအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳး တုိတက္မႈ႔ အ တြက္တိုင္းထြာရာ၌ 
အဟန္႔အတားၿဖစ္ေစေသာ အညႊန္းကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ က်န္းမာေရး ၊ လြတ္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္မႈ႔ ၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေစ်းကြက္အေနအထား တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ကိန္းဂဏန္း (၀) ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသား ႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီး 
တို႔တန္းတူညီတူမႈ႔ရိွၿပီး  (၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသား ႏွင္႔ အမ်ဳိး သမီး တုိ႔ႀကားကြာဟမႈ႔ မွာၿမင္႔မား 
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ပါသည္။ ၂၀၁၂- ခုႏွစ္တြင္ ၿမန္မာၿပည္၌ ထိုကိန္းဂဏန္းအရဆိုလွ်င္ (၀.၄၃၇) ရိွေသာေႀကာင္႔ ကမၻာ႔ 

(၁၈၆) ႏုိင္ငံတြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင္႔ (၁၄၉) တြင္ရွိပါသည္။ 
 
 
----        အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တိုင္ရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တိုင္ရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တိုင္ရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တိုင္ရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ပထမဆံုး    သားေကာင္သားေကာင္သားေကာင္သားေကာင္    
မ်ားမ်ားမ်ားမ်ားၿဖစ္ရၿခင္းၿဖစ္ရၿခင္းၿဖစ္ရၿခင္းၿဖစ္ရၿခင္း        
    

ပဋိပကၡၿဖစ္ပြား ေသာေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင္႔ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ဆင္း ရဲ 
ဒုကၡ၏ဒဏ္ ကို အခံရဆံုးသူမ်ားပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံ ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာတို႔၏  အစိုးရ မ ဟုတ္ ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း (NGO) မ်ား သည္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အေၿခခံအခြင္႔အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးမႈအေပၚ အထူးသ 
ၿဖင္႔  ၄င္းေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား အလီလီအဖန္ဖန္ ၿဖစ္ပြား ရၿခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈ႔ မ်ား ၿဖစ္ပြား 
ရၿခင္း ႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေန ၿခင္းေႀကာင္႔ ၿဖစ္ပြားရေသာ အတင္းအားဓမၼသားမယား ၿပဳက်င္႔ ခံရၿခင္း 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပုံမွန္စစ္ေဆးေဖၚထုတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

 


