
၁။ နိဒါန္း

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခလ်ာထားေငြ)သည္ 
လူမႈေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မ်ားအတြက္ အင္အားႀကီးမား 
ေသာ ေမာင္းႏွင္အား တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ ဆိုသည္မွာ 
ႏိုင္ငံတြင္းရွ ိ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္မွေီစရန္အလို႔ငွာ ခြေဲဝ သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ 
မိမိႏိုင္ငံကိုလည္း ေရရွည္တည္တံ့၍ သာတူညီမွ်ရွေိသာ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး 
လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွေိအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ လက္ဝယ္တြင္ရွေိသာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။
ဘတ္ဂ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အၿမဲတေစ ဘက္လိုက္မႈမရွဘိဲ 
မွ်တေနသည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္း 
ေရးဆြမဲည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဘ႑ာေငြ ခြေဲဝခ်မွတ္သူမ်ား၊ 
ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အစဥ္အဆက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္လာခဲ့ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းတုိ႔မွ မ်ားစြာ ပံုေဖာ္လႊမ္းမိုး 
ေနသည္။ အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီးတို႔တြင္ ရွေိသာ လိုအပ္ခ်က္ 
မတူညီမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားျခင္း မရွေိသာ 

အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ာ း

က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
(ရသုံ းမ ွ န္ းေ ျခ)  ေရးဆြ  ဲ ျခ င္ းသည္ လူမ ႈေရးအရ 
ျပ ဳ ျပ င္ေ ျပာင္ းလဲ ျခ င္ းႏ ွ င့္  မညီမ ွ ်မ ႈ 
မ ်ာ း ကုိေ ျဖရ ွ င္ းရာတြ င္  အင္အား ႀကီ းမားေသာ 
လက္နက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

က်ာ း/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
(ရသုံ းမ ွ န္ းေ ျခ)  ေရးဆြ ဲျခ င္ း ျဖ င့္   မူဝ ါဒ 
ေဆြ းေႏ ြ းပ ြ မဲ ် ာ းတ ြ င္  က်ာ း/မေရးရာ တန္းတူ 
ညီမ ွ ်မ ႈမ ်ာ းႏ ွ င့္  အမ် ိဳ းသမီး  အခ ြ င့္အေရး 
ဦးစားေပးမ ႈမ ်ာ း  ထင္ဟပ္ေနၿ ပီ း  အမ် ိဳ းသမီးမ ်ာ း၏ 
လုိအပ္ခ ်က္မ ်ာ း ကုိ  ေ ျဖရ ွ င္ းေပးမည့္ လုပ္ငန္ းမ ်ာ း 
ေပ ၚထ ြက္လာမည္ဟူေသာ အာမခံခ ်က္ ရ ွသိည္။  

က်ာ း/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
(ရသုံ းမ ွ န္ းေ ျခ)  ေရးဆြ ဲျခ င္ းဟုဆုိရာတြ င္ 
စု စုေပ ါ င္ း  ဘတ္ဂ်က္ပမာဏ တုိးလာမည္ဟု 
ဆုိလုိ ျခင္ းမဟုတ္ဘဲ ၊  အမ် ိဳ းသမီးမ ်ာ း၏ 
လုိအပ္ခ ်က္မ ်ာ း ကုိ  ထည့္သြ င္ းစဥ္ းစားေပးမည့္ ၊ 
က်ာ း/မ ေရးရာမညီမ ွ ်မ ႈမ ်ာ း ကုိ  ေလွ ် ာ့ခ ်ေပး 
မည့္  အခ် ိဳ ႕ ေသာက႑မ်ားရ ွ  ိအသုံး  စရိတ္မ ်ာ း 
တုိ းလာ ျခင္ း ျဖ စ္သည္။ 

ေကာင္းမ ြ န္ေသာ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ 
ဘတ္ဂ်က္တစ္ခု ေရးဆြ ရဲာတြ င္  ပ ြ င့္လင္း ျမင္သာမ ႈႏ ွ င့္ 
တာဝန္ယူမ ႈ ကုိ  လက္ကုိင္ ျပ ဳထား ၿ ပီ း  ႏို င္ ငံသားမ ်ာ း 
က်ယ္က်ယ္ ျပန္ ႔ ျပ န္ ႔  ပ ါဝင္ခ ြ င့္ ကုိ  အားေပးထားသည့္ 
အခ ြ င့္အေရးအေျခ ျပ ဳ  မူေဘာင္သည္ 
ပင္မေသာ့ခ ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုငိ္ငံ၏ 
က်ား၊ မေရးရာ 
အေလးေပးေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ 
(ရသံုးမွန္းေျခ) 
ေလ့လာျခင္း



ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ကို “က်ား/မေရးရာ အျမင္မရွေိသာ” 
ဘတ္ဂ်က္ဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး ယင္းက ဘ႑ာေငြအား ဘက္လိုက္စြာ 
ခြေဲဝျခင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ အဖြ ဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ၊ စနစ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာတို႔တြင္ အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ 
အဖြ ဲ႕မ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း စသည္တုိ႔ အားျဖင့္ မညီမွ်မႈ မ်ားကို 
အဓြန္႔ရွည္ေစသည္။
ႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ားအားျဖင့္ 
အပစ္ပယ္ ခံထားရေသာ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားကိုပါ 
ထင္ဟပ္ေနေသာ အမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေရးဆြထဲားသည့္ 
ဘတ္ဂ်က္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ က်ား/မေရးရာ မညီမွ်မႈမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သံုးစြမဲႈမ်ား ရွေိနေစႏုငိ္သည္။  
ရသံုးမွန္းေျခ ေရးဆြ ဲျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို 
ဗဟုိျပဳကာ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုး 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
အမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္၍ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ 
ရသံုးမွန္းေျခေရးဆြရဲာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာ၌ အဆုိပါ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ဗဟုိခ်က္ထား က်င့္သံုးကာ 
အခ် ိဳ႕ေသာသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား 
ပစ္ပယ္ထားသည့္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု 
ဆိုင္ရာ အင္အားမ်ားကို စိန္ေခၚတြန္းလွန္ ရပါမည္။ 
ေပက်င္းလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ (Beijing Platform for Action) 
ႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ် ိဳးစံုျဖင့္ ခြ ဲျခား ဖိႏွပိ္မႈမ်ား 
အားလံုး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) 
တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားသည္ က်ား/
မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား1 
- ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ သီးျခားလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပံုေဖာ္ေပးေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ ရသံုးမွန္းေျခ ဘ႑ာေငြ ေရးဆြ ဲျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ အမ် ိဳးသားမ်ားကသာ 
အမ်ားဆံုး ဦးေဆာင္ေနၿပီး အမ် ိဳးသမီး အနည္းငယ္သာ 
ပါဝင္မႈရွသိည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ လတ္တေလာႏွင့္ ေရရွည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ဦးတည္၍ ဘ႑ာေငြ ခြေဲဝျခင္းမွာ နည္းပါးေနေသးသည္။2

ဤသုေတသနကို ActionAid, CARE, အမ် ိဳးသမီးအဖြ ဲ႕မ်ား 
ကြန္ရက္ (WON) ႏွင့္ Oxfam တို႔မွပူးေပါင္းျပဳစု ထားပါသည္။ 
ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာသည္ သုေတသနအဖြ ဲ႕၏ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၆) ခု (ဧရာဝတီ၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ 
မေကြး၊ မြန္ႏွင့္ ရန္ကုန္) တြင္ တစ္ဦးခ်င္းေမးျမန္းျခင္း (၅၃) 
ခု၊ ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြ ဲ (၁၃) ခုတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
အႀကီးစားေလ့လာဆန္းစစ္မႈ တစ္ခုအေပၚတြင္ အေျခခံထား 
ပါသည္။
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ အေျဖမ်ားအရ မညီမွ်မႈမ်ားကို 

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး ပန္းတိုင္မ်ားအေပၚ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရရွေိရးအတြက္ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) ေရးဆြ ဲျခင္းကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္မွ် အေရးႀကီးေနသည္ ဆိုသည္ကို 
ေဖာ္ညႊန္းေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ား/မေရးရာ 
အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) ေရးဆြသဲည့္ 
လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္မွာ (ဘ႑ာအခြန္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ 
သံုးစြ ဲျခင္းအပါအဝင္) ရသံုးမွန္းေျခ ေရးဆြ ဲျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီးတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ထင္ဟပ္ေနသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ၊ 
တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွေိသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို 
အားေပးသည့္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ မူဝါဒတြင္ က်ား/မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈကို အေျခခံထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ယင္းအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားေရးအရ သာယာဝေျပာမႈဆီသို႔ 
အရွနိ္အဟုန္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ 
ကတိကဝတ္မ်ား ခိုင္မာေစရန္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

၂။ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
(ရသံုးမွန္းေျခ) ေရးဆြ ဲျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) 
ေရးဆြ ဲျခင္း (GRB) ဆိုသည္မွာ ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္းရွ ိ 
အဆင့္အားလံုးတြင္ က်ား/မေရးရာ ရႈေထာင့္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ ပံုေဖာ္ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ရွမိရွ ိ ေသခ်ာေစႏိုင္ေသာ 
အင္အားႀကီးမားသည့္ လက္နက္ကိရိယာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) 
ေရးဆြ ဲျခင္းသည္လည္း မူဝါဒဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားကို  
သိမွတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ မူဝါဒဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြေၾကးမွ စကားေျပာႏိုင္သည္ဟု ဆိုစမွတ္ရွ ိ 
ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ - ေငြေၾကး သံုးစြမဲႈအား တိတိက်က်ခြေဲဝ 
သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွပိါက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲထားေသာ 
မူဝါဒမ်ားသည္လည္း လက္ေတြ႕  အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ 
မဟုတ္ေပ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း GRB သည္ 
•  ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈေရး၊ 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု မ်ားစြာမွ 
ဖန္တီးထားသည့္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အဆိုပါ 

မညီမွ်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ 
ဘ႑ာေငြ လ်ာထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ က်ား/
မေရးရာ အျမင္ရွေိသာ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္။

• မညီမွ်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ လက္ရွ ိ ရသံုးမွန္းေျခဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာအခြန္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ သံုးစြသဲည့္ နည္းလမ္းတို႔၏ 
“အျပဳသေဘာ” ႏွင့္ “အႏုတ္သေဘာ” ေဆာင္ေသာ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ 
ႀကီးေလး၍ မမွ်တစြာ ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ ဝင္ေငြမရရွသိည့္ 
အမ် ိဳးသမီးတို႔၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားအေပၚ ယင္းတို႔၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ရန္။

• လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ ကတိကဝတ္ အခိုင္အမာထားႏိုင္ရန္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ 
ဘတ္ဂ်က္  (ရသုံးမွန္းေျခ) ေရးဆြထဲားပါက 
မည္သည့္အရာမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးႏိုင္မည္နည္း။ 

က်ား/မေရးရာ မညီမွ်မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရး - အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
သူတုိ႕၏မိသားစုမ်ားအတြက္ အက် ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစေသာ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရး အကာအကြယ္ 
တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြ 
ဦးစားေပးသုံးစြရဲန္ ပ့ံပုိးကူညီေပးျခင္းႏွင့္၊ က်ား/မေရးရာ 
မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ဦးတည္ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ရန္အထူး 
ရည္ရြယ္ထားသည့္ NSPAW ႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ ႏုင္ိမည့္ ဥပေဒတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ 
ျမွဳပ္ႏွသုံံးစြေဲစျခင္းျဖင့္ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာဘတ္ဂ်က္ 
(ရသုံးမွန္းေျခ) ေရးဆြ ဲျခင္းသည္ မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ဒကုၡမ်ားကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ကူညီ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူတုိ႕၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအလုိက္ အေလးေပးမည့္ဘတ္ဂ်က္ 
- ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ အမ် ိဳးသမီးပါဝင္မႈ 
မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ဦးစားေပး လုိအပ္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
ပုိမုိအေလးေပး လုပ္ကုိင္လာႏိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား 
ေတြ႕ရွထိားပါသည္။7 ဘတ္ဂ်က္ကုိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ ေရးဆြထဲားေသာအခါမ် ိဳးတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အရင္းအျမစ္မ်ား ခြေဲဝသုံးစြမဲႈ မွာလည္း 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ရုံမွ်မကဘ ဲပိ၍ုထိေရာက္အက် ိဳးရွလိာႏိုင္ပါသည္။

ဝင္ေငြမရေသာ အလုပ္မ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း - က်ား/
မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသုံးမွန္းေျခ) 
ေရးဆြ ဲျခင္းျဖင့္ အိမ္ႏွင့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္း အတြင္းရွ ိ  
ဝင္ေငြမရေသာ အလုပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ 
ကူညီေပးႏိုင္သည္။ အဆုိပါ အလုပ္အမ်ားစုကုိ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားသာ လုပ္ေလ့ရွသိည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမရွဘိ ဲတန္ဖုိးထားမႈလည္း နည္းပါးသည္။ 
ထုိအခ်က္မ်ားက အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ဝင္ေငြမရေသာ 
အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ တာဝန္ယူရျခင္းကုိ ျဖည့္ဆည္းမႈ နည္းေစျခင္း 

(သုိ႕မဟုတ္) အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္စုအတြင္းႏွင့္ 
အိမ္ျပင္ပ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပုိ၍ တုိးလာေစေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဥပမာဆုိရေသာ္ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ ပုံစံဒီဇုိင္း 
ေရးဆြထဲားျခင္း။ ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္  အမ် ိဳးသမီးမ်ားတြင္ 
အခ်န္ိရွားပါးေစၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတုိ႔တြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့နည္း သြားေစသည္။ အကယ္၍ 
ဝင္ေငြမရေသာ အလုပ္မ်ားကုိသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ 
ဆိုပါက အစုိးရအေနျဖင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားထံမွ လူမႈေရး 
တာဝန္လႊေဲျပာင္းျခင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ပံ့ပုိးမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ႏုင္ိသည္။ 
ထုိကဲ့သို႔ေသာ လႊေဲျပာင္းမႈမ် ိဳးသည္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား သာမက 
၎တုိ႔မိသားစု အတြက္ပါ အက် ိဳးရွေိစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား ဝင္ေငြတုိးလာေသာအခါ အိမ္ေထာင္ဖက္ 
အမ် ိဳးသားမ်ား ထက္စာလွ်င္ ဝင္ေငြ၏ အစိတ္အပိင္ုး 
အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သားသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ (ဥပမာ အစားအစာႏွင့္ က်န္းမာေရး) 
ပုိမုိအသုံးခ်တတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ပိုင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုရွေိစျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွေိစျခင္း - 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈတို႔မွာ အလြန္အားနည္းလ်က္ ရွပိါသည္။ အစိုးရအသစ္ 
အေနျဖင့္ က႑အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို 
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးမႈရွေိသာ ရသံုးမွန္းေျခ 
ေရးဆြ ဲျခင္းအားျဖင့္ အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီး တို႔အား မိမိႏိုင္ငံ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
လက္လွမ္းမီွကာ ထိေရာက္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုငိ္ရန္ႏွင့္ 
၄င္းတုိ႕၏ ေယဘုယ် ၾကြယ္ဝမႈအတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုငိ္ျခင္းမ်ားကို 
ကူညီေပးသည္။8 

This briefing paper has been written by Jasmine Burnley (Oxfam), Melanie Hilton (ActionAid)  Poe Ei Phyu (Oxfam) and Nilar Tun 
(CARE) and is based on research in six States/Regions across Myanmar led by Paul Minoletti

ရသံုးမွန္းေျခေရးဆြသဲည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တေလွ်ာက္ရွ ိ 
အဆင့္အားလံုးတြင္ က်ား/မေရးရာ အသိအျမင္မ်ား ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ က်ား/
မေရးရာ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိအျမင္ တိုးေစရန္။

• မိမိတို႔ဘဝအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွႏိိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ႏိုင္သည့္ အေလ့အထမ်ားကို 
ျပဳစုပ် ိဳးေထာင္ေပးမည့္ တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွေိသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အားေပးျမွင့္တင္ သြားရန္ ႏွင့္

• က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွေိစေရးအတြက္ 
ဘ႑ာေငြ သံုးစြ ဲျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြ စုေဆာင္းျခင္းတို႔ကို 
ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ထိေရာက္အက် ိဳးရွမိႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္/ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။



၃။ က်ား/မေရးရာအေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
(ရသံုးမွန္းေျခ) ေရးဆြ ဲျခင္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးရပါသနည္း။ 

လက္ရွ ိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ယခင္က ႀကိဳတင္ 
မေတြးမျမင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လာၿပီျဖစ္သည္။ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ 
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု 
ျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျဖစ္ 
အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ် ိဳးသမီး ၆၄ 
ေယာက္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ယင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
စုစုေပါင္း၏ ၁၀% နီးပါး ရွပိါသည္။ အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
(အထက္လႊတ္ေတာ္) အမတ္ (၂၂၄) ေနရာအနက္ (၂၃) ေနရာမွာ 
အမ် ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
(ေအာက္လႊတ္ေတာ္) အမတ္ (၄၃၃) ေနရာအနက္ (၄၁) 
ေနရာမွာ အမ် ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုတက္လာမည့္ 
အစိုးရတြင္ ယခင္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အမ် ိဳးသမီးအမတ္ 
အေရအတြက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ေက်ာ္တိုး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 
ခံလာရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။3

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း က်ား/မေရးရာ 
မညီမွ်မႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ကတိကဝတ္ 
ထားရွ ိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
အစုိးရသည္ ေပက်င္းလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ရွ ိ ဦးစားေပးက႑ 
(၁၂) ခုႏွင့္ CEDAW စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအေပၚ 
အေျခခံထားေသာ အမ် ိဳးသမီးမ်ား ဖြ ံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆိုင္ရာ 
အမ် ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (NSPAW) 
ကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြ ဲ႕မ်ား၊ အစိုးမဟုတ္ေသာ 
အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ မ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ား 
ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။  
သို႔မွသာ “အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝ တိုးတက္ေရး၊ က်ား/
မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို 
အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေရး တို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းသာေသာ 
စနစ္မ်ား၊ ဖြ ဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား 
ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။” 4 
ယဥ္ေက်းမႈ အဟန္႔အတားမ်ားကလည္း အမ် ိဳးသမီးမ်ား 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီ အသံုးမျပဳႏိုင္ေအာင္ 
ဟန္႔တားေနတတ္ ပါသည္။ တစ္ခ်နိ္တည္းမွာပင္ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားအရ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
အမွန္တကယ္ အက် ိဳးရွေိစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေသာ - 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရး အကာအကြယ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ 
က႑မ်ားအတြက္ လ်ာထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏမွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလြန္နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။5 က်ား/မ 
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ဘ႑ာေငြ ရင္းႏွ ီးမႈမ်ား လုိအပ္သည္။ 
အဆိုပါ အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အမ် ိဳးသမီးမ်ား အားလံုး 
ရရွေိနေစရန္မွာ အမ် ိဳးသမီး အခြင့္အေရး တစ္ခုတည္းႏွင့္သာ 
သက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကၽြမ္းက်င္မႈ ျပည့္ဝၿပီး 
စီးပြားေရးအရ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ 

တည္ေဆာက္ရန္မွာ အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီး အားလံုးအတြက္ 
ေဖာ္ျပပါ အဓိကဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တိုး၍ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွ ံ 
ႏိုင္ျခင္းအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ဤသုေတသနအတြက္ 
ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ် ိဳးသမီးမ်ားတြင္လည္း 
အလားတူအျမင္မ် ိဳး ရွေိနၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ အမ် ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ျမွင့္တင္ရန္ အလို႔ငွာ NSPAW အတြက္ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားပံ့ပိုးကူညီၾကရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ ရွေိနေသာ္လည္း6 
စီမံကိန္းအား ေရွ႕ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခြေဲဝ 
လ်ာထားေသာ ဘ႑ာေငြပမာဏမွာမူ အနည္းငယ္သာရွေိနသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားစိတ္ဓါတ္ တက္ၾကြလာ ေအာင္ 
ဆြေဲဆာင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ဒီဇိုင္းေရးဆြ ဲျခင္း၊ အစိုးရ၏ ပင္မဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို 
အမ် ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား လက္လွမ္းမီ ရရွေိစျခင္း၊ 
အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား 
ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ အသိအျမင္ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ ပြမဲ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 
စသည္တို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားလည္း ရွမိေနပါက ဤမူဝါဒဆိုင္ရာ 
ကတိကဝတ္ ထားရွမိႈမွာ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) မခ်ထားလွ်င္ လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေပၚလာရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွေိပ။ ေအာက္တြင္ 
က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) 
က အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားကို 
ေဖၚျပထားသည္။

၄။ ျမန္မာႏိင္ုငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ မည္ကဲ့သို႔ 
ေရးဆြလုဲပ္ေဆာင္ေနပါသနည္း။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ မတ္လ (၃၁) 
ရက္ေန႔ အထိျဖစ္ပါသည္။ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလမ်ားတြင္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ရွ ိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား/ 
ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး၏ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဦးစီးဌာနထံသို႔ 
ဘတ္ဂ်က္ အဆုိျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းရသည္။ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို 
စိစစ္ျပဳျပင္ၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး ရသံုးမွန္းေျခ 
ေငြစာရင္း ဦးစီးဌာနသည္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ဆက္လက္တင္ပို႔ၿပီး ၎မွတဆင့္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ထံသုိ႔ အတည္ျပဳ ေထာက္ခံေပးရန္ 
ဆက္လက္ တင္သြင္းရသည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန 
အသီးသီးတို႔မွ ၎တို႔၏ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို 
ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ထံသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ရယူရန္အတြက္ ဆက္လက္ တင္သြင္းၾကသည္။ ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ လိုအပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ဇန္နဝါရီလ - မတ္လ အခ်နိ္အတြင္းတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေဆြးေႏြးညွႏိိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ အတည္ျပဳၿပီးေသာ 
ဘတ္ဂ်က္သည္ ဧၿပီလ အစတြင္ စတင္ အက် ံဳးဝင္သည္။ 
ပံု ၁ တြင္ ျမန္မာႏုငိ္ငံမွ မည္သုိ႕ ဘ႑ာေငြ ရရွပိံုမ်ားကို 
ေဖၚျပထားသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဆင့္ 
တြင္ ဘ႑ာေငြရရွႏိိုင္ေသာ 
အဓိက ရင္းျမစ္(၆)ခု ရွသိည္
• အခြန္
• ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္း မ်ားမွ 
အသားတင္ အျမတ္ ႏွင့္ 
သဘာဝ သယံဇာတ 
မ်ားမွ ရေသာ ဝင္ေငြ 
ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ ေသာ 
ဝင္ေငြ (ႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ 
ဒဏ္ေၾကး)

• ႏိုင္ငံတြင္းမွေ ခ်းယူျခင္း 
(ျမန္မာ လူမ် ိဳးမ်ားႏွင့္/ 
သို႔မဟုတ္ အဖြ ဲ႕ အစည္း 
မ်ားမွ ေခ်းယူျခင္း)

• ျပင္ပမွ ေခ်းယူျခင္း 
(ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားႏွင့္/ 
သုိ႔မဟုတ္အဖြ ဲ႔ 
အစည္းမ်ားမွ 
ေခ်းယူျခင္း)ေ

• ငြစကၠဴ ရိုက္ႏွပိ္ျခင္း
• အျခား ႏိုင္ငံမ်ားမွ 

ပံ့ပိုးေသာ ရန္ပံုေငြမ်ား

ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး
ဘ႑ာေငြ 
ရရွႏိိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား တြင္  
• ျပည္နယ္/ 

တုိင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရတို႔မွ 
ေကာက္ခံေသာ 
အခြန္မ်ား

• ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရမွ 
လႊေဲျပာင္း 
ေငြမ်ားေ

• ဒသႏၱရ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြ (LDFs) 
ႏွင့္ 

• အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး 
မိတ္ဖက္မ်ား 
ထံမွ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ပါဝင္သည္။

ခရိငု္
ခရုိင္အဆင့္ 
အစိုးရတြင္ 
ဘ႑ာေငြ 
ခြေဲဝလ်ာထားရန္ 
အခြင့္အာဏာ 
မရွေိပ။

၎တို႔သည္ 
ဘ႑ာေငြ 
သံုးစြမဲႈအား 
ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈျခင္း၊ 
စီမံခန္႔ခြ ဲျခင္း ႏွင့္ 
အထက္အစိုးရ 
ထံသုိ႔ အစီရင္ခံ 
တင္ျပျခင္း 
တို႔အတြက္ 
တာဝန္ရွသိည္။ 

ၿမိ ႕ဳနယ္
ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္မ်ား 
အေနျဖင့္ အခြန္အမ်ားစု 
ကို ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္တို႔မွ ခ်မွတ္ 
ေပးေသာ အသံုးစရိတ္ 
ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ 
တာဝန္ရွသိည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္တြင္ 
ေကာက္ခံရရွေိသာ အခြန္ 
အမ်ားစုကုိ အထက္အစိုးရ 
မ်ားထံသို႔ လက္ဆင့္ကမ္း 
ေပးပို႔ရၿပီး အမ်ားစုမွာ 
ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္သို႔ 
ေရာက္ရွကိာ က်န္ပမာဏ 
မွာမူ ျပည္နယ္/ တိုင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ဘတ္ဂ်က္သို႔ ေရာက္သည္။

ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္
ေက်းရြာအုပ္စု/ ရပ္ကြက္ 
အာဏာပိုင္မ်ား 
အေနျဖင့္ အခြန္အခအခ် ိဳ႕ 
ေကာက္ခံရန္ 
တာဝန္ရွ ိၿပီး ယင္းတို႔ကို 
အထက္အစိုးရမ်ား ထံသို႔  
ဆက္လက္ ေပးပုိ႔ရသည္။ 
ဥပမာ ေျမယာအခြန္။

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
အေနျဖင့္ ေရေျမာင္း 
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေက်းရြာ 
အတြင္း ပြလဲမ္း သဘင္ 
သို႔မဟုတ္ အားကစားပြ ဲ မ်ား 
က်င္းပျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အေထြေထြ အေရးကိစၥမ်ား 
အလို႔ငွာ အမည္နာမ 
မတပ္ထား ေသာ 
အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံခြင့္ 
ရွသိည္။

ပံု ၁။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းအတြက္ အစိုးရ၏ ဝင္ေငြရရွပိံု

စည္ပင္သာယာေရးအဖြ ဲ႕မ်ား (DAOs) သည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ 
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ ျမဴနီစီပယ္အစိုးရ၏ အျခားေသာ 
ပံုစံတစ္မ် ိဳးျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွသိည္။ 
၄င္းအဖြ ဲ႔မ်ားသည္ ျပည္နယ္/ တိုင္း ေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ 
အျခားအဆင့္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ 
ကြ ဲျပားမႈရွသိည္ - ၁) ၎တို႔သည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရလက္ေအာက္တြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားရွေိနသည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြ ဲ႕ျဖစ္သည္၊ ၂) 
၎တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြရေသာ အဖြ ဲ႕ျဖစ္သည္ 
(ဆိုလိုသည္မွာ ၎တို႔သည္ ၎တို႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွ ိ  
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ စည္းၾကပ္ရရွေိသာ 

အခြန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ အခေၾကးေငြ အဖိုးအခမ်ား 
အစရွေိသာ ကိုယ္တိုင္ေကာက္ခံရရွသိည့္ အခြန္မ်ားေပၚတြင္ 
မွခီို အားထားရသည္) - ၎တို႔အေနျဖင့္ အထက္အစိုးရ 
အဆင့္ဆင့္မွ သတ္မွတ္လႊေဲျပာင္းေပးေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား မရ 
ရွေိနေပ၊ ၃) ၎တို႔သည္ အဖြ ဲ႕မွရရွထိားေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သုိ႔ သံုးစြမဲည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အသင့္အတင့္ ရရွထိားသည္။9 
ဤအခ်က္ေၾကာင့္လည္း ၎တို႔သည္ က်ား/မေရးရာ 
အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္ေျခ) ေရးဆြရဲာတြင္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေရးႀကီးေသာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဆင့္တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေနသည္။ 



အစိုးရမဟုတ္ေသာအာဏာပိုင္မ်ား (NSAs) သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ား (EAGs) 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွေိသာ ေဒသမ်ားတြင္ အခြန္အခ
မ်ားႏွင့္အခေၾကးေငြမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံမွေကာက္ခံကာ 
ျပည္သူမ်ားထံသို႔ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
တိုက္ရိုက္ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
နယ္ေျမအတြင္းတြင္ အျခားေသာ ေဒသခံ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအား 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးအပ္ခြင့္ျပဳထားသည္။10

ေဒသဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ
(စည္ပင္သာယာေရး အဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ေဒသဖြ ံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္လာၿပီး 
ယင္းတို႔သည္ ေဒသႏၱရအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား 
ေဒသဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ဘ႑ာေငြ 
သံုးစြမဲည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွေိစသည္။ 
အဆိုပါ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားစြာ ရွေိနပါသည္ 
- ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားမွ ပံ့ပိုးေသာေငြမ်ားႏွင့္ အစိုးရမွ 
ပံ့ပိုးေသာ ဘ႑ာေငြ ဟူ၍ ႏွစ္မ် ိဳးစလံုးရွေိနၿပီး ဘ႑ာေငြ 
ခြေဲဝလ်ာထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ပင္ညွႏိိႈင္းျခင္း (သို႔) 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျခင္းတို႔တြင္ ျပည္သူမ်ားအား ပါဝင္ေစသည့္ 
အတိုင္းအတာမ်ား မွာလည္း အမ် ိဳးမ် ိဳး ကြ ဲျပားလ်က္ရွပိါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ရန္ပံုေငြ (CDF) - တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္သန္း 
(၁၀၀) ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးသို႔ 
သတ္မွတ္ လႊေဲျပာင္း ေပးအပ္ထားၿပီး ယင္းကို သံုးစြရဲန္အတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၂) ဦးႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၂) ဦးတို႔အား အခြင့္ အပ္ႏွင္းထားသည္။ 
CDF ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရသံုးမွန္းေျခ ေရးဆြ ဲျခင္းဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
တိက်ေရရာေသာ အခန္းက႑ ရွမိေနေပ။

အမ် ိဳးသားအဆင့္ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း (NCDDP) - ယင္းကို 
ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ေခ်းေငြပံုစံမ် ိဳးျဖင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ စီမံခန္႔ခြ ဲၿပီး 
ေက်းလက္ေဒသ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန (DRD) 
မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သည္။ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈမွာ 
ေက်းရြာအုပ္စုရွ ိ လူဦးေရ အေပၚတြင္ မူတည္ေနျပီး 
ေလးႏွစ္အတြင္းတြင္ ေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား 
အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ စီမံကိန္း စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြ ဲ႔စည္းခဲ့သည္။11 

ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (VDP) – (၂၀၁၅) 
အေစာပိုင္းကာလတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး DRD မွအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္သည္။ ယင္းကို အထက္ပိုင္းအဆင့္မ်ား၌ 
စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြ ဲျပင္ဆင္ရာတြင္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားရရွေိနေစရန္ အလို႔ငွာ ေက်းရြာမ်ား အေနျဖင့္ 
နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ က႑စံုဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား 
ေရးဆြရဲာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးရန္ အတြက္ ပံုေဖာ္ေရးဆြ ဲ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 
ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား
ကို ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ရြာလွ်င္ ေငြက်ပ္ 
(၁၀) သန္းစီ ရရွ ိၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ က႑ေပါင္းစံု 
ပါဝင္ေသာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ေရးဆြသဲည့္ အဖြ ဲ႕မွ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ ခြေဲဝမႈကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး12 
အစီအစဥ္ ေရးဆြ ဲျခင္း ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း တို႔တြင္ လူထုအား 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ႏုငိ္ ေစရန္အတြက္ ေက်းရြာဖြ ံ႕ျဖိဳးေရး 
ေကာ္မတီမ်ားဖြ ဲ႔ျခင္းႏွင့္ PRA စနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးေနသည္။ 

ျမစိမ္းေရာင္ရန္ပံုေငြ (GEF) – (၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး 
DRD မွစီမံခန္႔ခြကဲာ ေရြးခ်ယ္ခံထားရ ေသာ ေက်းရြာမ်ား 
အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္သန္း (၃၀) (ရန္ပံုေငြပမာဏမွာ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား ကြ ဲျပားမႈရွေိသာ္ လည္း ေက်းရြာ တစ္ရြာခ်င္းစီ 
ရရွေိသာ ပမာဏမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။) စီရရွ ိၾကသည္။ 
ရန္ပုံေငြမ်ားကို လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရးႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ေခ်းေငြအျဖစ္ 
ထုတ္ေခ်းသည္။ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္းမွာ(တစ္လလွ်င္ 
၀.၅-၁.၅%) နည္းပါးသည္။13 ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရန္အတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ 
ေက်းရြာႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ (အမ် ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ 
အလြန္နည္းပါးသည္)မွ ခ်မွတ္ၿပီး တင္သြင္းထားေသာ 
အဆိုျပဳလႊာမ်ား အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆင့္တို႔ အေပၚမူတည္၍ ေရြးခ်ယ္သည္။

အမ် ိဳးသမီး လစဥ္သံုးပစၥည္း အခြန္အခ

ကမၻာေပၚရွ ိ အမ် ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ 
အစိုးရမ်ားကို အမ် ိဳးသမီးမ်ား တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္မ်ားကို 
ပလပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း 
အင္တာဗ်ဴးတြင္ သမၼတ အုိဗားမာက “ဤကုန္ပစၥည္းမ်ားကို 
ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး အခြန္ေကာက္ခံေနျခင္းမွာ 
ဥပေဒကို ေရးဆြထဲားသူမ်ားမွာ အမ် ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္ဟု” ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

၅။ အဓိကေတြ႕ရွခိ်က္မ်ား

လက္ရွ ိ ဘတ္ဂ်က္ ခြေဲဝလ်ာထားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွပိါသလား။ 

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး က႑မ်ားရွ ိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသံုးစရိတ္သည္ အလြန္နည္းပါး ေနပါသည္။  
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၁/၁၂ 
ဘ႑ာႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၄/၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသိသာသာ 
ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုက႑မ်ားအေပၚတြင္ 
ခ်မွတ္ထားေသာ အသံုးစရိတ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ 
အလြန္နည္းပါး ေနေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ 
မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။တစ္ခ်နိ္တည္းမွာပင္ 
လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္မွာ ပမာဏအားျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္စုစုေပါင္း၏ ခြတဲမ္း အေနႏွင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၄/၁၅ 
ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ပမာဏမွာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္မ်ား၏ ၀.၁% သာရွသိည္။14 
အျခားတစ္ဖက္တြင္  ျမန္မာ့စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မွာ 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး က႑ သံုးခုေပါင္းထက္ 
ျမင့္မားျပီး ၂၀၁၄/၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး 
အတြက္ ရင္းႏွ ီးေငြမွာ ကမာၻ ေပၚတြင္ (၁၉) ႏိုင္ငံေျမာက္ 
အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ 
ေတာင္အာရွတို႔တြင္ အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္သည္။15  ထို႔အျပင္ 
၂၀၁၅/၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္မွာ 
ပိုမိုျမင့္မားခဲ့ျပီး စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္၏ ၁၃% ေက်ာ္သည္။ 
လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ ခြေဲဝမႈနည္းပါးျခင္းသည္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ 
ရွေိနသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါအုပ္စုမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈ၊ 
မညီမွ်မႈမ်ား ျမင့္မားလ်က္ ရွႏိွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
NSPAW ရွ ိ ရႈေထာင့္မ်ား အပါအဝင္ ဤဌာနထံမွ ရန္ပံုေငြကို 
မွခီိုအားထားေနရေသာ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရသံုးမွန္းေျခဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားမွ မ်ားစြာဖယ္ခ်န္ထားျခင္း ခံေနရသည္။ 
ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ အသံုးစရိတ္ 
ထက္ဝက္ ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔ကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဌာနမွ အသံုးျပဳသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဌာနသည္ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦမ်ား၊ အထူးသျဖင့္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံပိုင္ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အဦးမ်ား 
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တာဝန္ရွသိည္။ 
အေျခခံ အေဆာက္အဦးဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ လိုအပ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း 
လက္ရွဦိးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ် ိဳးသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚတြင္သာ အေလးေပး စဥ္းစားထားသည္။ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ် ိဳးသား ႏွင့္အမ် ိဳးသမီးတို႔၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ကြ ဲျပားမႈရွႏိိုင္သည္ဟု သုေတသနအရ 
သိရွရိပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား 
ဒီဇိုင္းေရးဆြရဲာတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 
မျပဳဘဲ ၎တို႔၏ သီးျခား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ 
လ်ာထားမႈ နည္းပါးျခင္းသည္ ႏုငိ္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္ (FESR 
၂၀၁၂-၂၀၁၅) တြင္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး တို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား ျပည့္မွေီအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္လည္း အခက္အခဲ ျဖစ္ေစႏုငိ္ ပါသည္။ 
ဤမူေဘာင္သည္ မူလတန္း ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအၾကား 
ေယာက္်ားကေလး/ မိန္းကေလး စာတတ္ေျမာက္မႈ ကြာဟခ်က္ကို 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
လူကုန္ကူးမႈကို ကာကြယ္ တားဆီးရန္ထားရွေိသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ကတိကဝတ္ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳပါသည္။16 ၄င္းတြင္ 
မိခင္က်န္းမာေရး ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ အာရံုစိုက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သြားမည္ဟူသည့္ အခ်က္ကိုလည္း  ကတိကဝတ္ျပဳ 
ထားပါသည္။17 ထုိအခ်က္မ်ား အားလံုးသည္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ 
နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ 
ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ဝက္ ေက်ာ္လာေသာအခါတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရသည္ ေနာက္ထပ္ ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ 
တင္သြင္းကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူသည္။ ယင္းက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အားလံုးတို႔တြင္ အသံုးစရိတ္ 
လ်ာထားခ်က္မ်ားကို တိုးသြားေစသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ တိုးျမင့္မႈမွာ က႑အားလံုးတြင္ တေျပးညီ 
မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွပိါသလား၊ 
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွႏိိုင္ပါသလား။

ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမွာ က်ား/မေရးရာ 
အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) ေရးဆြ ဲျခင္းသို႔ 
တက္လွမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ က်ား/မႏွင့္ 
က႑အလုိက္ ခြ ဲျခားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွႏိိုင္ျခင္းက 
အစိုးရ၏ ဘ႑ာ ေငြပမာဏ၊ ယင္းတို႔ ရရွသိည့္ ရင္းျမစ္မ်ား၊ 
ယင္းတို႔အား ခြေဲဝသံုးစြပဲံုႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ သံုးသပ္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အေရးကို ရရွေိစသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွသိည့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို 
ျပဳစုပ် ိဳးေထာင္ရန္ႏွင့္ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
(ရသံုးမွန္းေျခ) ေရးဆြသဲည့္ အေလ့အထကို ျမွင့္တင္သြားရန္မွာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ ရသံုးမွန္းေျခ စနစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားရန္ 
အေရးႀကီး လွပါသည္ 
• မည္သူတို႔က အခြန္ေပးေဆာင္ေနပါသနည္း။
• အစိုးရမွေပးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

မည္သူတုိ႔က ရရွေိနပါသနည္း။ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္ အစိုးရမွ ဘ႑ာေငြမည္မွ် ကုန္က်ပါသနည္း။

• အစိုးရမွေပးေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏ ဘဝဖူလံုေရးအေပၚ မည္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွေိနပါသနည္း။

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို 
ျပည္သူလူထုအား ခ်ျပသည့္ အေလ့အထႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္
ရွအိေျခအေနတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလြန္အားနည္းေသာ 



‘ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္’ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ မွလာမည့္ 
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သံုးစြရဲန္လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ 

‘ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္’ ဆိုသည္မွာ 
ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္မွေျပာင္း လဲ လိုအပ္လာသည့္ 
အသံုးစရိတ္မ်ားအား ထည့္ သြင္းစဥ္းစားကာ ျပန္လည္ 
မြမ္းမံျပင္ဆင္ထား သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ 

‘အသံုးျပဳၿပီး ဘတ္ဂ်က္’ ဆိုသည္မွာ ၿပီးခဲ့ေသာ ဘ႑ာႏွစ္ 
အတြင္း အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳလိုက္ေသာ ပမာဏကို 
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္အသံုးျပဳလုိ
က္ေသာပမာဏသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆြထဲားေသာပမာ
ဏႏွင့္ သိသိသာသာကြာဟႏိုင္သည္။

ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား…
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး 
ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အရာရွမိ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းခဲ့ရာ အဆိုပါ 
က႑မ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ ခြေဲဝလ်ာထားမႈ နည္းပါး ျခင္းေၾကာင့္ 
အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္စြမ္းအေပၚ 
အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွေိနေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေတြ႕ရွခိဲ့ပါသည္။  

ပံု ၂။ 
ျမန္မာႏုငိ္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ခြေဲဝလ်ာထားမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ရင္းျမစ္ - ဦး၊ Bonnerjee ႏွင့္အျခားသူမ်ား။

ေတြ႕ရွခိ်က္မ်ား …
• သုေတသန အေမးအေျဖမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 

အမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ သေဘာထားမ်ားအရ 
သေဘာမတူလင့္ကစား အစိုးရ၏ ဥပေဒမူၾကမ္းကို 
ကန္႔ကြက္ရန္ (သို႔) ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ေျပာဆိုရန္ 
တြန္႔ဆုတ္ ေနၾကျခင္းက ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

• ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေရးဆြရဲာတြင္ 
မည္သည့္ အဆင့္တြင္မွ် ျပည္သူလူထု ပါဝင္ျခင္းမရွေိပ။

• အမ် ိဳးးသားစီမံကိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
အခြန္ဆိုင္ရာဥပေဒ ေကာ္မတီတြင္ (စုစုေပါင္းအဖြ ဲ႕ဝင္ ၁၅-
၂၀ ရွသိည့္အနက္) အမ် ိဳးသမီး (၂) ဦး သာပါဝင္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
ေနာက္ထပ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ပံုႏွပိ္ထုတ္ေဝေလ့ရွေိသာ္လည္း 
အသံုးျပဳၿပီးဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာ၊ 
ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားျဖင့္ စိစစ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀၀,၀၀၀)  အထက္ရွေိသာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ 
လုပ္ကိုင္ေသာလုပ္ငန္းအားလံုး၊ စသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း 
မရွေိနေပ။18 လတ္တေလာကာလအတြင္းတြင္ 
အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွပိါသည္။ (၂၀၁၅) 
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ကိုပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
ပံုႏွပိ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်နိ္အထိ 
အဆိုပါစာေစာင္မွာ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ရရွႏိိုင္ျခင္း မရွေိသးဘဲ ယင္းစာေစာင္ထုတ္ေဝၿပီးျဖစ္သည္ကို 
သိရွသိူလည္း နည္းပါးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားရရွႏိိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ 
အတြက္သာခြင့္ျပဳထားၿပီး (ရရွႏိိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
ေနာက္ထပ္္ဘတ္ဂ်က္အားျဖင့္ ခြေဲဝထားေသာ 
အပိုေဆာင္းလ်ာထားခ်က္မ်ား မပါဝင္ဘဲ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္ေနာက္ထပ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ျခင္းမွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးတတ္သည္။) 
ရင္းႏွ ီးေငြမ်ားႏွင့္ လက္ရွအိသံုးစရိတ္မ်ားကို 
သံုးသပ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားသည္။  အထူးသျဖင့္ 
က႑အလုိက္အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 
အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႕ကို 
အတိအက်တြက္ခ်က္ တုိင္းတာရန္ ခက္ခဲသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရ၏ စုစုေပါင္းပညာေရး အသံုးစရိတ္တြင္ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အသံုးစရိတ္သာမက ပညာေရးအတြက္ 
အသံုးျပဳေသာစရိတ္အားလံုး ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
တကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာန (၁၇) ခုမွ်ရွေိနၿပီး 
ယင္းတို႔မွ သီးသန္႔နည္းပညာဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား 
သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွသိည္။ သို႔ေသာ္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို 
သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ သီးျခား 
မွတ္တမ္းတင္ေလ့ရွ ိၿပီး အမ်ားျပည္သူရရွႏိိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားတြင္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္အျဖစ္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း 
မရွေိပ။19 အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္လည္း လစ္ဟာမႈမ်ား ရွေိနၿပီး 
စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္ ခြေဲဝမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးျပည့္စံုေသာ 
ပံုေပၚလာေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
မည္သည့္ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
(ရသံုးမွန္းေျခ) ေရးဆြ ဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္မဆို အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ 
လက္လွမ္းမွ ီ ရရွႏိိုင္ၿပီး က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္ စသည္ျဖင့္ 
အမ် ိဳးအစားခြ ဲျခား ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီးတို႔အေပၚ 
သက္ေရာက္ေနေသာ အက် ိဳးဆက္မ်ားကို ခြ ဲျခမ္း စိတ္ျဖာ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ 
ေဖာ္ျပေလ့ရွေိသာေၾကာင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ေလ့လာႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ 

ဘတ္ဂ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 
ပါဝင္သူမ်ားသည္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစား 
ေပးပါသလား။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို 
အမ် ိဳးသားမ်ား ကသာ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ယခင္ အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန (၃၃) ခုအနက္ အမ် ိဳးသမီးဝန္ႀကီး 
ဦးေဆာင္ေသာဌာနမွာ (၂) ခုသာရွသိည္။20 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း က႑တြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳ 
ပါဝင္မႈမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမင့္မား (၅၂%) ေသာ္လည္း 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း အႀကီးတန္းရာထူး အမ်ားစု 
(ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴး)21 - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အင္အားအမ်ားဆံုး ရွသိည့္ရာထူးမ်ား - 
တြင္ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္မႈမွာမူ သိသာထင္ရွားစြာ နည္းပါး 
ေနေသးသည္။ 
ယေန႔အခ်နိ္အထိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြရဲာတြင္ 
မည္သည့္ အဆင့္တြင္မွ် လူထု ပါဝင္ေနျခင္း မရွေိပ။ 
ဆိုလိုသည္မွာ အမ် ိဳးသမီးအဖြ ဲ႕မ်ား (သို႔မဟုတ္) အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ား ကို ပ့ံပိုး အားေပးေနသူမ်ား အပါအဝင္ အရပ္ဖက္ 
လူ႕အဖြ ဲ႕အစည္း တစ္ခုလံုး ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း ခံေနရသည္။ 
ထို႔ျပင္ အမ် ိဳးသမီးအဖြ ဲ႕မ်ား အပါအဝင္ သီးျခား အဖြ ဲ႕မ်ားအတြက္ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားျခင္း မ် ိဳးလည္း ေတြ႕မေနရေပ။

ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္

ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ  ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး 
(၁၄) ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၏ ၅% ေအာက္ ႏွင့္ ဝန္ႀကီး 
(၁၆၉) ဦးအနက္ (၄) ဦးသာ အမ် ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။22

ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည့္ အေလ့အထ နည္းပါးေသာ္လည္း 
လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ အမ် ိဳးသမီး ကုိယ္စားျပဳပါဝင္မႈ 
အလြန္အမင္း နည္းပါးျခင္းက ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္၌ 
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ၎တို႔အသံမ်ား ပါဝင္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ အကန္႔အသတ္ 
ပို၍ ျဖစ္ေစသည္။ အမ်ားျပည္သူ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ 
အမ် ိဳးသမီး အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ေလ့ ရွသိည့္ အခ်က္ကလည္း 
အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ အားျဖည့္ ေပးေနသည္။23

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွေိသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္မ်ား 
ခြေဲဝလ်ာထားျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ မရွသိေလာက္ 
နည္းပါးသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ ေဒသဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံ ႏိုင္သည္။ 
ယင္းမွာလည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္မႈမ်ား အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ဖြ ဲ႔စည္းပံုအားလံုးတြင္ 

အေတြ႕ရမ်ားသည့္ ပံုစံကဲ့သုိ႔ပင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားရွ ိ  ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ 
အမတ္ ေနရာမ်ားအပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွ ိ အဓိကစီမံခန္႔ခြေဲရး 
ရာထူးမ်ားမွ ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း ခံထားရ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆုိ အမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးတြင္ ရွမိေနေပ။24 ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ား 
တြင္လည္း အမ်ားစုမွာ အမ် ိဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ ဲ႔မ်ား၏ 
ေယဘုယ်အျမင္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသတြင္း ရသံုးမွန္းေျခ 
ေရးဆြရဲာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမွာ အေကာင္းဆံုး 
ျဖစ္ေနႏုငိ္သကဲ့သို႕  အဆံုးဆံုး (သို႕) လံုးဝမရွသိည္လည္း 
ျဖစ္ႏုငိ္သည္။ ထို႕အျပင္ အထူးသျဖင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာမူ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွေိန 
ေသးသည္။

လက္ရွ ိ ရသံုးမွန္းေျခ ေရးဆြသဲည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေစ 
မည္ဟူေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ ကိုက္ညီ 
ေနပါသနည္း။

ႏုငိ္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
အတြက္ အေျခခံမူေဘာင2္5  ႏွင့္ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ ေနျပည္ေတာ္ သေဘာတူညီခ်က2္6 
တြင္ မူဝါဒ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈအား အားေကာင္းေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈ ျမွင့္တင္ျခင္း အဆင့္မ်ားတြင္ အားလံုးပူးေပါင္း 
ပါဝင္ေစျခင္း အားျဖင့2္7 ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို ျမွင့္တင္မည္ဟု 
ကတိ ထားရွပိါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ 
မူဝါဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာင္းစြာ ရရွေိနေစရန္ ျဖစ္သည္။
အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည့္အတိုင္း 
လူထုပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ အေလ့ အထကို 
ျပဳစုပ် ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွေိသာ္လည္း 
ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးေျပာျပခ်က္မ်ားအရ လူထုႏွင့္ ညွႏိိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရး အနည္းငယ္သာရွသိည္ (သုိ႔မဟုတ္) 
မရွဟို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ 



“ ေက်းရြာအဆင့္ 
အစည္းအေဝးေတြမွာ အမ် ိဳးသမီးေတြ 
ပါတာ အရမ္းနည္းတယ္။ ၁၀% 
ေအာက္ပဲရွမိယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 
သူတို႔မွာ အိမ္အလုပ္တာဝန္ေတြ 
ရွတိယ္၊ ကေလးေတြကို 
ၾကည့္ရတယ္။ ဘယ္သူမွ သူတို႔ကို 
မကူၾကဘူး။ အဲ့ဒါဟာ သူတို႔အတြက္ 
အႀကီးမားဆံုး အဟန္႔အတားပဲ ...
(ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အစိုးရအရာရွတိစ္ဦး)

ေတြ႕ရွခိ်က္မ်ား …
• ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း အရာရွမိ်ား/ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြ ဲျခင္း၊ ရသံုးမွန္းေျခ ေရးဆြ ဲျခင္း 
အစရွေိသာ မည္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္မဆို လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ 
မရွသိေလာက္ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
အေမးအေျဖမ်ားအရ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား 
ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း 
ေရးဆြေဲရးဌာန အေနျဖင့္ သေဘာတူခဲ့သည့္ 
လ်ာထားခ်က္မ်ားကိုပင္ အၿမဲအသိေပးျခင္းမခံရဟု 
စီမံကိန္း အရာရွတိစ္ဦးမွ ဆုိသည္။ 

• ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွ ိ လူမႈဖူလံုေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္က်န္းမာေရး 
ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ အေမးအေျဖ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ 
ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ 
ကေလးမိဘမ်ားမွ လြ၍ဲ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 
ဌာနမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ ရန္အခြင့္အလမ္း မရွသိေလာက္ 
ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ 

ေတြ႕ရွခိ်က္မ်ား …
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူခဲ့ ေသာၿမိဳ႕နယ္ (၄) ၿမိဳ႕နယ္စလံုး 
ရွ ိၿမိဳ႕နယ္ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ မ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား(အရပ္ဖက္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ရန္ ဖြ ဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမ်ား) 
တြင္ အမ် ိဳးသမီး တစ္ဦးမွ်မရွေိပ။

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔ ကြင္းဆင္းသည့္ အခါတြင္ 
လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာေလ့ ရွေိသာ္လည္း 
အမ်ားစုမွာ အမ် ိဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ သုေတသနအရ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရာတြင္ မတူညီကြလဲြမဲႈမ်ားကုိ 
ေတြ႕ရွခိဲ့ရပါသည္။ ယင္းတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား ရပ္ရြာအတြင္း 
အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အားနည္းေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ လူထုပါဝင္လာရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား မွာလည္း ကြ ဲျပားလ်က္ 
ရွပိါသည္။ ဤသည္မွာလည္း အႀကိမ္အေရအတြက္ 
မည္မွ်ျပဳလုပ္ရမည္၊ မည္သည့္ အေျခအေန မ် ိဳးတြင္ လူထုႏွင့္ 
တိုင္ပင္ညွႏိိႈင္းရမည္ ဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ္) 
မူဝါဒမ်ား လံုးလံုးလ်ားလ်ား ရွမိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ် ိဳးတြင္ လူထုပါဝင္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေနရာေဒသ တစ္ခုခ်င္းစီရွ ိ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေပၚတြင္သာ အဓိက 
မူတည္ေနပါသည္။28 အမ် ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွရိန္ 
ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွေိသာ ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု 
ဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ႀကိဳတင္ မျမင္ႏိုင္ေသာ က်ား/မ ေရးရာ 
ဘက္လိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား 
ရွႏိွင့္ၿပီးေသာ အေျခအေနတြင္ အဖြ ဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရွမိေနျခင္းကလည္း စီမံကိန္း 
ေရးဆြ ဲျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ဘ႑ာေငြ ေရးဆြ ဲျခင္း 
လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝျဖင့္ 
ပါဝင္ႏိုင္ေရးကို အာမခံ ကူညီေပးမည့္ အခြင့္အလမ္းသာေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 
အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေစသည္။

ရသံုးမွန္းေျခ ဘ႑ာေငြေရးဆြသဲည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ 
ပါဝင္ လုိပါသနည္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ အဟန္႔အတားမ်ား 
ရင္ဆိုင္ ေနရပါသနည္း။

ဧရာဝတီ၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ မေကြး၊ မြန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ တို႔၏ေက်းရြာ/ 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားအရ လူထုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ 
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရလိုေၾကာင္း သိရပါသည္။
ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြရဲာတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္သင့္သည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ျပည္နယ္/ တုိင္း ေဒသႀကီး အဆင့္မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
အစိုးရဝန္ထမ္း အမ်ားစုက ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ 
ထိုသို႔ ပါဝင္ရန္ စိတ္ဝင္စား လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ၎တို႔က 
ယံုၾကည္ထား ၾကသည္။ အခ် ိဳ႕ကမူ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ 
မည္ကဲ့သုိ႔ ခံစားရမည္ ဆိုသည္ကို မသိရွ ိၾကေပ။ “အမ်ား 
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း” ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ 
အသံုးျပဳလာၿပီး လူထုႏွင့္ “တိုင္ပင္ညွႏိိႈင္း” သည့္ 
အစည္းအေဝးမ်ား အမ်ား အျပား ျပဳလုပ္ လာၾကေသာ္လည္း 

အစိုးရဝန္ထမ္း အမ်ားအျပားမွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အဓိပၸါယ္ 
ျပည့္ဝစြာ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ရွမိေနေသးေပ။
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား အၾကား ျပဳလုပ္ေလ့ရွေိသာ အစည္းအေဝး 
မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အထက္ေအာက္ အာဏာရွင္ ပံုစံမ် ိဳး 
ျဖစ္သည္။ CSO မွေျဖၾကားသူ ႏွစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ 
စီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ညွႏိိႈင္း အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ 
တက္ေရာက္ဖူးေသာ္လည္း အဆိုပါ အစည္းအေဝး မ်ားသည္ 
ျပယုဂ္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အတြက္ အဓိပၸါယ္ရွရိွ ိ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အေရးမ် ိဳး ဖန္တီးေပးထားႏိုင္ျခင္း မရွဟို သိရပါသည္။
ထို႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရာတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ 
ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားကလည္း အခက္အခဲ ျဖစ္ေစ 
လ်က္ ရွသိည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔မွာ 
အမ် ိဳးသားတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အပ္စပ္ေလ့ရွေိသာ က႑မ်ားအျဖစ္ ျမင္ေလ့မရွေိၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုငိ္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။29 ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ 
အမ် ိဳးသမီး အနည္းငယ္သာ တက္ေရာက္ေလ့ရွ ိၿပီး ထိုကဲ့သုိ႔ 
တက္ေရာက္သူမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း အလြန္ 
နည္းပါးသည္။
ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြ ဲ အမ်ားစုက  ဘတ္ဂ်က္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ပါဝင္ရမည္ ဆိုသည္ကုိ 
သိရွမိေနျခင္းက ႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႔၊ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယင္းမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဘ႑ာေငြ သံုးစြ ဲျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေန ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွခိဲ့ရသည္။ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရသည္မွာ လူထုဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရိွမေနၾကေပ - ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ 

ပါဝင္ခဲ့သူ အမ်ားစုမွာ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြမ်ား မည္သည့္အတြက္ 
အသံုးျပဳသည္၊ မည္သုိ႔ အသံုးျပဳမည္ကို မည္သူက ဆံုးျဖတ္သည္ 
စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွ ိ မေနၾကေပ။ ထိုကဲ့သို႔ 
သိရွမိေနျခင္းက ဒီမိုကေရစီ နည္းက်က် စီမံခန္႔ခြမဲႈ၏ အဓိက 
ေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ား၌ 
ရွသိင့္ရွထိိုက္ေသာ တာဝန္ခံမႈ စြမ္းရည္မ် ိဳး ရွေိနေစရန္ 
ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုငိ္မည့္ ႏုငိ္ငံသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
ရွမိေနေသးေၾကာင္း - မီးေမာင္းထိုးျပ ေနေသာေၾကာင့္ 
စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူမ်ား (အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီး) အေနျဖင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ပါဝင္ရမည္ 
ဆိုသည္ကို သိရွရိန္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ သံုးစြေဲနသည္ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ ပြင့္ေစရန္အလို႔ငွာ ဘတ္ဂ်က္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သင္တန္းမ်ား ရရွႏိိုင္ပါလွ်င္ အက် ိဳးျဖစ္ထြန္း မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
က်ား/မေရးရာ မညီမွ်မႈမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးျခင္း မွတဆင့္ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ 
ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း ျဖင့္လည္း အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
ရရွမိည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) ေရးဆြရဲာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ သီးျခား အားထုတ္မႈမ်ား လိုအပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။
အားနည္းလ်က္ရွေိသာ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈကို 
ပိုမိုဆိုးရြား ေစသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ားအၾကား ကာလၾကာရွည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အားနည္းသည့္ ဆက္ဆံေရးပင္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ပိုမုိဆိုးရြားသည္။30  
အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ အဖြ ဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  ျပည္သူမ်ား၏ “ယံုၾကည္မႈ” အားနည္း 
လာသည္။

ရသံုးမွန္းေျခ ခြေဲဝလ်ာထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမ် ိဳးသမီး၊ 
အမ် ိဳးသားတို႔၏ အျမင္မ်ား

မူဝါဒႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ် ိဳးသားမ်ား၊ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြကုိ မည္သည့္ေနရာ 
တြင္ အသံုးျပဳသင့္သည္၊ မည္သုိ႔ အသံုးျပဳသင့္သည္ ဆုိသည့္ 
ဦးစားေပးမႈမ်ား မတူညီၾကေၾကာင္း ေဒသ အသီးသီးတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနတစ္ခုမွ မီးေမာင္း ထုိးျပထားသည္။31 
သုေတသနအရ အမ် ိဳးသမီး မ်ားက က်န္းမာေရ ၊ ပညာေရးႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္မီး ရရွေိရးတို႕ကို ဦးစားေပး ၾကသည္။ အမ် ိဳးသမီးမ်ား 
အေနျဖင့္ အဆိုပါက႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ ပိုသံုးရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကေသာ္လည္း အမ် ိဳးသားမ်ားကမူ၊ လမ္းမ်ား/သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ားကို ဦးစားေပး ေျပာဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။
ေရရရွေိရးမွာ ဘ႑ာေငြ တုိး၍သံုးစြရဲန္ လိုအပ္ေသာ 
က႑မ်ားအနက္ အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီး တို႔အတြက္ 
အေရးအႀကီးဆံုး က႑တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္း မခံရေသာ္လည္း 

အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေန အမ် ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ အေရးပါေသာ ဦးစားေပး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိမိတို႔ေနအိမ္ ပရဝုဏ္အတြင္း ေသာက္သံုးေရ 
အလြယ္တကူ မရရွႏိိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၀% 
ရွသိည့္အနက3္2 (အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အထက္) အမ် ိဳးသမီးမ်ားမွာ 
အမ်ားအားျဖင့္ ေရခပ္ရေသာ သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။33

ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ား၏ 
ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ ဘတ္ဂ်က္ ခြေဲဝလ်ာထားျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဦးစားေပးလိုအပ္မႈမ်ား မတူညီရျခင္းမွာ 
အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား အခ်နိ္ အသံုးျပဳသည့္ပံုစံ 
မတူညီသည့္ အခ်က္ႏွင့္လည္း ခ်တိ္ဆက္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ သားသမီးမ်ား 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ေနမေကာင္းေသာ 
ေဆြမ် ိဳးမ်ားအား ၾကည့္ရႈျပဳစုျခင္း တို႔တြင္ အခ်နိ္ပိုကုန္ေလ့ 
ရွသိည္။34 သို႔ျဖစ္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑တြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ပို၍ ရင္းႏွ ီး ျမွဳပ္ႏွ ံျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
လူနာမ်ားအတြက္ အက် ိဳးရွသိည္ သာမက ယင္းက႑ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ က႑သို႔ ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးရာ ေရာက္ၿပီး 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေန ျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်နိ္မ်ားကို 
မည္ကဲ့သုိ႔ အသံုးခ်မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 
ပိုမိုရရွလိာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပံု (၃) ကိုၾကည့္ပါ။ 



“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက 
ေန႔တိုင္းသြားလာေနရေတာ့ 
လမ္းေတြပိုလိုတယ္။ 
အမ် ိဳးသမီးေတြက်ေတာ့ နိစၥဓူဝ 
ျပႆနာေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရတာ၊ 
သူတို႔က မိသားစုကို ျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္ တဲ့သူေတြဆိုေတာ့ 
သူတုိ႔ကို သြားေမးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ 
ပိုေကာင္းတဲ့ ပညာေရးတို႔၊ 
က်န္းမာေရးတို႔  ပိုလိုခ်င္လိမ့္မယ္ 
ထင္တယ္။ ကေလးေတြ 
ဘာလိုလဲဆိုတာကို သူတို႔က 
ပိုသိတယ္ေလ … 
(အမ် ိဳးသား FGD၊ အသက္၂၅-၅၀ 
ၾကား၊ ဧရာဝတီ) 

>၅၀%
ေျဖဆုိသူ အစုိးရ အရာရွမိ်ားထမွဲ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္က အမ် ိဳးသားႏွင့္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား အျမင္တူသည္ဟု 
ယူဆၾကသည္။ 

>၇၅%

၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ 
အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီး ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားက အမ် ိဳးသားႏွင့္ 
အမ် ိဳးသမီးတို႕၏ အျမင္မ်ား 
မတူညီၾကပါဟု ေျဖဆုိၾကသည္။ 

ပုံ ၃။ ဘတ္ဂ်က္ မည္ကဲ့သုိ ႕  
ခ ြ ေဲဝလ်ာထား သင့္သည့္အေပၚ 
ေျဖဆုိထားသူမ်ား၏ အျမင္မ်ား

ေျဖဆုိသူ အမ် ိဳးသား ၆၀% က 
အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးၾကား 
အျမင္တူသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

=၆၀%

၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ေျဖဆုိသူ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားက အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အျမင္မ်ား 
မတူၾကပါဟု ယူဆၾကသည္။ 

>၆၇%
ရသံုးမွန္းေျခ ေရးဆြ ဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထဲထဲဝင္ဝင္သိၿပီး 
လူထုပါဝင္မႈကို အထူး စိတ္ဝင္စားသူ မြန္ျပည္နယ္မွ 
လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးက ျပည္သူ လူထုအေနျဖင့္ 
မည္ကဲ့သုိ႔ ပါဝင္ရမည္ကို မသိရွေိနျခင္း တစ္ခုတည္းသာမက၊ 
ထိုသို႔ပါဝင္ရန္မွာ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္ဆိုသည္ ႏွင့္ 
‘ဘတ္ဂ်က္ ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္’ ဆိုသည္ကို 
သိရွမိေန ျခင္းကလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္ ဟု 
ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

“ ကၽြန္မတို႔လည္း အစည္းအေဝးေတြ 
တက္ ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္တစ္ခါမွ 
အဖိတ္မခံ ရဘူး။ အမ် ိဳးသားေတြပဲ 
အဖိတ္ခံရတယ္။ (မြန္ျပည္နယ္မွ 
အမ် ိဳးသမီးတစ္ဦး)

၆။ ျမန္မာႏုင္ိငံ အတြက္ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ (ရသုံးမွန္းေျခ) မွာ မည္သည့္ ပုံစံမ် ိဳး 
ျဖစ္မည္နည္း။

က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) 
စနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ပထမဦးဆံုး 
ေျခလွမ္းမွာ (အစိုးရ အဆင့္အားလံုးရွ)ိ အသံုးစရိတ္မ်ားကို 
မည္ကဲ့သုိ႔ ခြေဲဝလ်ာထားသင့္သည္ ဆိုသည္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုလားမႈမ်ားကို အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူရန္ ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ ခြေဲဝလ်ာထားမႈ မ်ားသည္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ လတ္တေလာ၊ ေရရွည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ဦးတည္ ေျဖရွင္း ႏိုင္ရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား/မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈ ဟူသည့္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွႏိိုင္ေရးအတြက္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ လတ္တေလာႏွင့္ ေရရွည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျပည့္မွရီန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြ 
ခြေဲဝလ်ာထားျခင္းကို က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး 

က႑မ်ားတြင္ တိုးျမွင့္သြားရန္ လိုအပ္ၿပီး (အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ 
လတ္တေလာႏွင့္ ေရရွည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည္မီႏုငိ္ေစရန္) 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္အားလံုးတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား 
“အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝစြာ” ပိုမုိပါဝင္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  အမ် ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ေရရွည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္မွာ အဆိုပါ က႑မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ေရရွည္ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
သြားရန္လည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
က႑မွ စီမံခန္႔ခြေဲသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး 
သည့္အခါ ေထာက္ပံ့ေရးစီမံခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံရွ ိ 
စနစ္မ်ားကို ပထမဦးစားေပး နည္းလမ္းအေနႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ 
အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား၏ ထိေရာက္မႈဆိုင္ရာ 
ပဲရစ္(စ္) ေၾကညာစာတမ္း (Paris Declaration on Aid 
Effectiveness) ႏွင့္ အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 

အကၠရာ အစီအစဥ္ (Accra Agenda for Action - AAA) 
တို႔တြင္ ကတိျပဳ ဆံုးျဖတ္ထား ပါသည္။ AAA အရ ဘ႑ာေရး 
စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေရးဆြေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို က်ား/
မေရးရာ အေလးေပးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
(ရသံုးမွန္းေျခ) ေရးဆြသဲည့္စနစ္ကို မူဝါဒအတြင္းသို႔ ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္ ပထမဦးဆံုး အစျပဳလုပ္ငန္းမွာ အစိုးရ၏ 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲထားေသာ စီမံခ်က္ အသစ္ေအာက္တြင္ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြသဲည့္စနစ္ (PFM) ကိုထည့္သြင္းသြားရန္ 
ျဖစ္သည္ ပံု ၄ ကိုၾကည့္ပါ။ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား ကမၻာ့ဘဏ္၊ 
UK’s Department for International Develpoment ႏွင့္ 
Australia’s Department for Foreign Affairs and Trade 
တို႕၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ PFM စနစ္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္အတြက္ 
အလားအလာေကာင္းေသာ တြန္းအားတစ္ရပ္ ပါဝင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 
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1 April to 31 March

စက္တင္ဘာ-
ႏိုဝင္ဘာ -- ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန 
သို႔မဟုတ္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ 

အဆိုျပဳလႊာမ်ား  ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ထင္ဟပ္ေနျခင္း ရွမိရွ ိ အစိုးရမွ စိစစ္သည္။ 
၎အျပင္ အဆိုပါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ 

က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမွင့္တင္ 
အားေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား/ လုပ္ငန္းမ်ား 

ပါဝင္ေနျခင္း ရွေိစရန္လည္း 
ေဆာင္ရြက္သည္။

မတ္ 
-- လာမည့္ 

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ 
ေဆြးေႏြးထားသည္မ်ား 

ပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာကို 
အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာသည္။

ဇန္နဝါရီ-
မတ္ - ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး 
ညွႏိိႈင္းသည္။

ႏိုဝင္ဘာ - 
ဘ႑ာႏွစ္လယ္တြင္ 
ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္ 
ကိုအတည္ျပဳသည္။

ဒီဇင္ဘာ-
ဇန္နဝါရီ 

-- တင္သြင္းလာေသာ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ က်ား/မေရးရာ 

အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) 
မူဝါဒမ်ား၊ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး 

ဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္ မ်ားကို 
လိုက္နာျခင္းရွမိရွ ိ ဘ႑ာေရး 

ေကာ္မရွင္ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) မွ 
စစ္ေဆးသည္။

ဇန္နဝါရီ 
- မတ္ -- 

ဘတ္ဂ်က္အသစ္၏ က်ား/
မေရးရာဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးသည္။ အဓိက လႊတ္ေတာ္ 

ေကာ္မတီတြင္ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္းအင္း 
ေကာ္မတီႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးႏွင့္ 

ကေလးသူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီတို႔ 
ပါဝင္သည္။ ေမ 

– ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွေိၾကာင္းႏွင့္ အမ်ား 

လက္လွမ္းမွႏီိုင္ေၾကာင္း   ျပသရန္ 
အစိုးရမွ က႑အလိုက္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ 
ဘတ္ဂ်က္အသစ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလံုးကို 

ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။

ဧၿပီ - အစိုးရအေနျဖင့္ 
က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ 

ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) မူဝါဒမ်ား၊ 
မူဝါဒဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ က်ား/မ 
ခြ ဲျခားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

အေျခခံကာ လာမည့္ႏွစ္ 
ဘတ္ဂ်က္အတြက္ သီးသန္႔ရလဒ္မ်ားႏွင့္ 

အညႊန္းကိန္းမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္သည္။

ဧၿပီ - 
အတည္ျပဳ 

ဘတ္ဂ်က္စတင္ 
အက် ံဳးဝင္သည္။

စက္တင္ဘာ-
ႏိုဝင္ဘာ - ျပည္နယ္/

တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 
ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေ
ရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္
အဆိုျပဳလႊာမ်ားျပင္ဆင္ၾကသည္။ 

ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေ

တာ္မွအတည္ျပဳေပးသည္။

ပံု ၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ က်ား/
မေရးရာအေလးေပးေသာ ရသံုးမွန္းေျခ 
ေရးဆြသဲည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု မည္ကဲ့
သုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္
သက္ေသာ ဥပမာ

အၾကံျပဳထားေသာ က်ား/မ ေရးရာ 
အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္

လက္ရွ ိ ဘတ္ဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္

ဧၿပီ-
ေမ -- အစိုးရမွ 

စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ 
အသံုးျပဳၿပီး ဘတ္ဂ်က္ 

အစီရင္ခံစာမ်ားကို အသံုးျပဳထားေသာ 
ဘတ္ဂ်က္၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
(က်ား/မ၊ က႑ခြ ဲျခားထား၍) ႏွင့္တကြ 

ထုတ္ျပန္သည္။ ယင္းတို႔ကို (ႏွစ္ႏွစ္စာ ဘတ္ဂ်က္ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း စက္ဝန္း၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္) လာမည့္ႏွစ္ 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္လည္း တပါတည္း ပူးေပါင္း 

ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

ဇြန္ - ဇူလိုင္ 
-- အမ် ိဳးသမီးမ်ား 

ဘတ္ဂ်က္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၌ 
ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြ ဲျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ (CSO 

မ်ား၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္) အစိုးရမွ 
သင္တန္းေပးသည္။

ဇန္နဝါရီ 
- ျပည္ေထာင္စု 

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္မွ 
ဘတ္ဂ်က္၌ လိုအပ္သည့္  
ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ 
ယင္းေနာက္အတည္ျပဳကာ 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ 

တင္သြင္းသည္။

ႏိုဝင္ဘာ - 
ဒီဇင္ဘာ - ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို႔မွာ ႏွစ္စဥ္ 

ဘတ္ဂ်က္ကို (ဒုသမၼတ ဥကၠဌအျဖစ္ 
တာဝန္ယူထားေသာ) ဘ႑ာေရး 
ေကာ္မရွင္သို႔ တင္သြင္းသည္။

ႏိုဝင္ဘာ-
ဒီဇင္ဘာ -- ေနာက္ထပ္ 
ဘတ္ဂ်က္ကို အတည္ျပဳ 

လက္ခံၿပီးေသာအခါ အစိုးရမွေန၍ 
ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
အမ်ားလက္လွမ္းမွႏီိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွရိွ ိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို က႑အလိုက္ ထုတ္ျပန္ၿပီး 

ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္မွ က်ား/ မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမွင့္တင္ေပးမည့္ရလဒ္မ်ားကို 

မည္ကဲ့သုိ႔ ပံ့ပိုးေနေၾကာင္း 
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားလည္း 

ပါဝင္သည္။



၇။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) 
ေရးဆြ ဲျခင္း ဆိုသည္မွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ားစြာ 
ပါဝင္ေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ က်ား/မ 
တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွ ိျပီး အားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ရသံုးမွန္းေျခ ေရးဆြ ဲျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေျခခံေသာ ပုိမိုအားေကာင္းေသာ မူဝါဒမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာလည္း 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရးအရ 
စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား ရွရိန္ လိုအပ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 
ActionAid, Oxfam, CARE ႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးအဖြ ဲ႔မ်ား 
ကြန္ယက္ (ျမန္မာ)တို႕မွ သုေတသန ေတြ႕ရွခိ်က္မ်ားအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) ဆီသို႔ ေရွ႕ဆက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လတ္တေလာ (လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္)၊ 
အလယ္အလတ္ ကာလ ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ပန္းတိုင္မ်ား 
ဟူ၍ အမ် ိဳးအစားခြႏဲိုင္သည္။

(၁) ကာလတိုအခ်နိ္ (လာမည့္ႏွစ္မ်ား) အတြင္းဦးစားေပးရမည့္ 
အားထုတ္မႈမ်ား

• ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေပါင္းစပ္ 
ဘတ္ဂ်က္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ - အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 
ကမာၻ႕ဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား 
အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈမ်ား ဆက္လက္ 
ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ 
ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွရိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ လံုေလာက္ေသာ စိတ္အား ထက္သန္မႈရွမိရွ ိ 
ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ေနသည္။ 

• မူဝါဒဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ 
ရွင္းလင္းစြာ ခ်တိ္ဆက္ၿပီး မူဝါဒ အဆိုျပဳလႊာမ်ား 
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အျပည့္အဝတြက္ခ်က္ၿပီး 
ျဖစ္ေနေစရန္ - ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လိုအပ္ေသာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ 
က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) 
ေရးဆြ ဲျခင္းဆိုင္ရာ စည္းရံုး တုိက္တြန္းသူမ်ားမွလည္း 
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
က်ား/မေရးရာ အေတြးအေခၚမ်ား အျပည့္အဝ ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းႏိုင္ေရးကို စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ ပံ့ပိုး ကူညီသင့္သည္။ 
အဆိုပါ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား 

ဖြ ံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အမ် ိဳးသားအဆင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း NSPAW ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ အေျခခံမူေဘာင္ FESR တို႔ကို 
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

• NSPAW ႏွင့္ CEDAW တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း က်ား/မ 
တန္းတူညီမွ်မႈ ရွေိစရန္ႏွင့္ က်ား/မ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား 
ပေပ်ာက္ေစရန္ ကတိကဝတ္ရွေိစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အားလံုးတြင္ အသိအျမင္မ်ား 
တိုးျမွင့္ေပးသြားရန္ - ဤအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အရက္ဘက္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္ေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း ထိုရည္မွန္းခ်က္သို႕ 
ေရာက္ရွရိန္မွာ အစိုးရအတြင္းရွ ိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွ ိ အႀကီးတန္း အရာရွမိ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ 
စိတ္အားထက္သန္မႈ ေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ 

• အစိုးရအဆင့္ အားလံုးတြင္ ဘ႑ာေငြ ခြေဲဝလ်ာထားျခင္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုရွေိစရန္ - ဤသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ 
အစုိးရမွ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မည္မွ်ျဖန္႔ေဝသည္ 
ဆိုသည္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို လက္လွမ္းမွႏီိုင္ျခင္း ေပၚတြင္ အဓိက 
မူတည္ ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ NGO မ်ား၊ CSO မ်ားအေနျဖင့္ 
အမ်ားျပည္သူမ်ားထံ ေရာက္ရွမိည့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြ ဲ႕အစည္းႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူတို႔ ပိုမို နားလည္လြယ္ေစရန္၊ လြယ္လင့္တကူ 
လက္လွမ္းမွ ီ  သိရွႏိိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္အတူ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ 
သီးသန္႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ ပါသည္။ 

• လူမႈေရးက႑ (က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး) 
အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ႏုငိ္ငံတစ္ကာရွ ိ အေလ့အထ 
ေကာင္းမ်ားႏွင့္အညီ တိုး၍ ခြေဲဝေပးရန္ - အာဖရိက 
ျပည္ေထာင္စု ႏုငိ္ငံမ်ားမွ က်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်က္ကို 
၁၅% သံုးစြရဲန္ ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုငိ္ငံ 
အေနျဖင့္လည္း ထိုကဲ့သို႕ေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ျပဳလုပ္၍ 
လူမႈေရးက႑ကို တုိးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
လူမႈ ဖူလံုေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား တိုးျမွင့္လ်ာထားရန္ 
အထူး လိုအပ္ ေနပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚတြင္ 
အလွဴရွင္မ်ားမွ ဘ႑ာေငြမ်ား ထည့္ဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အမ် ိဳးသမီးမ်ား 
အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရး အတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား (ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရ စိတ္အားထက္သန္မႈ) 
အပါအဝင္ က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား တုိး၍ ခြေဲဝ 
ေပးသင့္ပါသည္။

• အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဖယ္ခ်န္ထားခံရေသာ အျခားအဖြ ဲ႕မ်ား 
ပါဝင္ႏိုင္ေရးကို အထူး အေလးေပးကာ ျပည္သူ လူထုမွ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ 
ထပ္ေဆာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေကာင္း 
စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ 

• ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္/
ရာအိမ္မွဴး ရာထူးကို ျပန္လည္ထားရွ ိျခင္း - အဆိုပါရာထူး 
ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ မ်ားမွာ အေရးႀကီးေသာ 
အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ ပါဝင္လ်က္ရွ ိၿပီး ထိုသို႔ 
ရွေိနျခင္းမွာလည္း အက် ိဳးေက်းဇူး ရွပိါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက 
လစာ အနည္းငယ္ျဖင့္ အဆိုပါေနရာကို တရားဝင္ 
ျပန္လည္ အသိအမွတ္ျပ ဳေပးႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

• ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးကို ခန္႔အပ္ျခင္းအစား 
ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ရေသာ ရာထူးအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ျခင္း - ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားသည္ ေဒသႏၱရ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားအေပၚ အသင့္အတင့္ လႊမ္းမိုးမႈရွ ိၿပီး ေဒသ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာ လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ထား 
ၾကသည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ လာသည္ႏွင့္အမွ် 
၎တို႔၏ အာဏာစက္မွာလည္း တိုးျမင့္လာဖြယ္ရွသိည္။ 
အဆိုပါ ေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္သည့္နည္းကို 
အသံုးျပဳမည္ဆုိပါက တာဝန္ခံမႈ ပိုမိုရွလိာႏိုင္သည့္အျပင္ 
ေဒသစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္မႈကို 
အားေပးရာလည္း ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
တိုးျမွင့္ေပးရန္ - ဤပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွေိရး အတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးသည္ အေရးႀကီးေသာ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ ေနပါသည္။

• ဘတ္ဂ်က္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ရာတြင္ 
ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမွင့္ေပးသြားရန္ - ဦးတည္ ေျဖရွင္းရန္ 
လိုအပ္ေနသည့္ က်ား/မေရးရာ မညီမွ်မႈ ကြာဟခ်က္ 
မ်ားေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ရန္မွာ 
အဟန္႔အတားမ်ား အေနျဖင့္ ထပ္ျပီး ရွေိနႏိုင္ေၾကာင္း 
သတိျပဳ မိေစရန္။ ဥပမာ - အမ် ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္မႈကို 
ဟန္႔တားေနေသာ အႏုတ္သေဘာ ေဆာင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
စံႏႈန္းမ်ားကို စိန္ေခၚျခင္း။ 

• အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ 
ဘတ္ဂ်က္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ရာ၌ 
ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တိုးျမွင့္ေပးသြားရန္ - (ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားသာ 
လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ လုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ္လည္း) လက္ရွ ိ 
အေျခအေနတြင္ ဤလုပ္ငန္းကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး 
မိတ္ဖက္မ်ား၌သာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝလ်က္ ရွပိါသည္။ 
သို႕ေသာ္ ဘတ္ဂ်က္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမင့္တက္လာေသာအခါတြင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ တာဝန္မ်ားတုိး၍ 
ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးညွႏိိႈင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လာရန္မွာ အလိုအေလ်ာက္ 
ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအတြက္ 
သီးျခားႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

• ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
အမ် ိဳးသမီး အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ သီးျခားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ 
- နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအျပင္ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုသည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ အေပၚတြင္ 
အေလးေပးသင့္သည္။ လက္ရွတိြင္ ယင္းတို႔ကို 
ဟန္႔တားေနသည့္ က်ား/မေရးရာ မညီမွ်မႈမ်ားမွာ 
ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ပို၍ကြာဟခ်က္ရွေိနႏိုင္ၿပီး ယင္းကို 
ဦးတည္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။

• ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တို႔တြင္ 
ဘတ္ဂ်က္ ခြေဲဝလ်ာထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသူ/ သားမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို က်ား/မ အုပ္စုခြ၍ဲ 
ေကာက္ယူရန္ - လာမည့္ႏွစ္မ်ား၌ ဤက႑တြင္ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး 
မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ 
ပဏာမ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လက္ဆင့္ကမ္း ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
သုေတသန ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရမွ တိုး၍ 
လက္ခံ အသံုးျပဳေစရန္ အလို႔ငွာ ဤသုေတသနကို 
အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ 
စဥ္းစားသင့္သည္။

• က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
(ရသံုးမွန္းေျခ) ေရးဆြ ဲျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမ်ားအား ပို၍ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္၊ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ေဝရန္ - ဤတြင္ 
အထူးသင့္ေလ်ာ္မႈ ရွသိည္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္ေစရန္ ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ 
စီမံကိန္းမ်ား၊ အမ် ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္း၊ 
အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ေပးေသာ က်ား/မေရးရာ 
အျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ား၊ က်ား/မေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ားျပည္သူတို႔ထံ ေပးအပ္ေသာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား/ အျမင္ဖြင့္ လံႈ႕ေဆာ္ပြမဲ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။



• အမ် ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႏုတ္သေဘာ 
ေဆာင္ေသာ လူမႈေရး စံႏႈန္းမ်ားကို စိန္ေခၚေမးခြန္း 
ထုတ္ႏိုင္မည့္ က်ား/မေရးရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
အသိအျမင္ဖြင့္ လႈ ံ႕ေဆာ္ပြမဲ်ားအား အားေပး ျမွင့္တင္သြားရန္ 
- ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး 
မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ 
သည္။

(၂) အလယ္အလတ္ကာလ ဦးစားေပးမ်ား
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ လက္ငင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ ကာလ 

• ရွည္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ား/မ ခြကဲာ 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္းတို႔ စတင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔သည္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
မူဝါဒပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆက္စပ္မႈရွေိနသည္ 
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END NOTES
၈။ နိဂုံး

ရသံုးမွန္းေျခ ဘ႑ာေငြ ေရးဆြ ဲျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္ ေရးဆြ ဲျခင္းတုိ႔တြင္ က်ား/မေရးရာ ေတြးဆမႈမ်ား 
ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရရွည္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
စီးပြားေရး ဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ လူတို႔၏ ဘဝဖူလံုေရးႏွင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ား တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈ ပိုမိုရွေိစျခင္း စသည္တုိ႔ အပါအဝင္ မ်ားျပားလွေသာ 
အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွႏိိုင္ပါသည္။ ဤစာတမ္းပါ 
အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ႏုတ္ထားေသာ သုေတသနအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ေရးဆြ ဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
အမ် ိဳးသားထုေရာ၊ အမ် ိဳးသမီးထုပါ ပါဝင္ရန္ စိတ္အား 
ထက္သန္ၾကၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႔အားလံုး ခ်န္လွပ္ထားျခင္း 
ခံရေသာ္လည္း အမ် ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးပြ ဲ အမ် ိဳးမ် ိဳးမွ 
စနစ္တက်ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ ပို၍ ခ်န္လွပ္ခံထားရသည္ဟု 
ေဖာ္ျပေနသည္။ အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ လက္ရွ ိ ခြေဲဝလ်ာထားေသာ 
ဘတ္ဂ်က္မွာ “က်ား/မေရးရာ အျမင္မရွဘိဲ”  အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ညီညီမွ်မွ် ပါဝင္ေနျခင္း မရွဘိဲ 
ထိုသုိ႔ေသာ ဥႆုံ ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းမွာ က်ား/မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈကို ရရွရိန္ဟူေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထားရွသိည့္ 
ကတိကဝတ္မ်ား ျပည့္မွရီန္ အားေလ်ာ့ေစမည္သာ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ပထမဦးဆံုး 
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ ကိုထုတ္ျပန္ၿပီး35 
အမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြ ဲျခင္းႏွင့္ 
ရသံုးမွန္းေျခ ျပင္ဆင္ျခင္းကို စတင္ႀကိဳဆိုမည့္ စနစ္တစ္ခု 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ား 
စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင့္ 
အစိုးရ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္စနစ္မ်ား အပါအဝင္ အက် ိဳးတူလုပ္ေဆာင္သူ 
အမ်ားအျပား ပါဝင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနမႈကို 
မျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ေသးေပ။ ယင္းက အဖြ ဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
စနစ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ယံုၾကည္ လက္ခံမႈတိုးေစမည့္ 
ႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို ဆက္လက္ စိန္ေခၚေနမည့္ 
အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာ ဒီမုိကေရစီ 
အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အနီးကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ခံေနရသည္။ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ 
ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြအဲရ အမ် ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ ဲ႕ခ်ဳပ္မွ 
ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရမႈကို ႏိုင္ငံတကာမွ ႀကိဳဆိုေနသည့္ 
အေျခအေနတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မေရးရာ 
တန္းတူ ညီမွ်မႈက႑တြင္ သီးသီးသန္႔သန္႔ျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္မည့္ 
တိုးတက္မႈမ်ား ရွမိည္ဆိုပါက ေျပာင္းလဲမႈကို အမွန္တကယ္ 
တိုင္းတာႏိုင္မည့္ အညႊန္းကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။ 
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ က်ား/မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
(ရသံုးမွန္းေျခ) မ်ားရရွရိန္ ႀကိဳးပမ္းေအာင္ျမင္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏ ခိုင္ၿမဲမႈကို မွတ္ေက်ာက္တင္ စစ္ေဆးေပးမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။




