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အခ်ိန္မလုံေလာက္ပါ - ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အ ေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား နားလည္သ ေဘာေပါက္ျခင္း

ဥေယ်ာဇဥ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ စမ္းသပ္ေကာက္ယူမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ တြင္ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ လူထု၏ 
ေနေပ်ာ္သာယာမႈအေပၚ ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕မ်ားစြာ 
ပါဝင္သည့္ ႏွစ္စဥ္လူထုသေဘာထားအျမင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္မ်ား အလြန္ကြဲျပားေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ 
မည္သည့္ အရာတြင္ ေျပာင္းလဲေနသည္ႏွင့္ မည္သည့္အရာတြင္ ယခင္အတိုင္း ရွိသည္၊ မတူညီေသာ အုပ္စုမ်ားအလိုက္ အေျပာင္းအလဲ 
မည္မွ်ကြာျခားသည္၊ မည္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြက္ျဖစ္သည္ စသည္တို႔ကို ေျခရာခံႏိုင္ရန္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ စိန္ေခၚမႈ ရွိရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူမ်ား၏ 
အေတြ႕အႀကဳံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ႏႈိင္းယွဥ္ျပေဒတာႏွင့္ ေရရွည္တိုင္းတာမႈ ေဒတာမ်ား မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ၿမိဳ႕ျပ ေခါင္းေဆာင္တို႔ အခ်က္အလက္ ရယူရာ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုအျဖစ္ လူမႈမီဒီယာမ်ား၏ အေရးပါမႈ လွ်င္ျမန္စြာ 
ျမင့္တက္လာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူ႔ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ရယူျခင္း တိုးျမႇင့္ 
လာမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ ဤကဲ့သို႔ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စတင္နားလည္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းဆိုသည္မွာ သိပၸံနည္းက် သုေတသနမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ျမန္မာ့အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕မ်ားထဲမွ ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕ရွိ ေနထိုင္သူမ်ား၏ 
သာယာခ်မ္းေျမ့မႈအေပၚ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေနသည့္ က႑အသီးသီးကို တိုင္းတာရန္ ကိရိယာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သာယာခ်မ္းေျမ့မႈ 
ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ အဓိပၸာယ္က်ယ္ျပန႔္ၿပီး ရႈေထာင့္စုံ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႐ိုးရွင္းစြာ ဆိုရပါက 
သာယာခ်မ္းေျမ့မႈဆိုသည္မွာ ဘ၀တစ္ခုကို ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းသည္လည္း 
ၿမိဳ႕ျပဘ၀ သာယာခ်မ္းေျမ့မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ က႑မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ပုံေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ 
တြင္ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပထားၿပီး သာယာခ်မ္းေျမ့ျခင္း ဆိုင္ရာ အယူအဆမူေဘာင္ ႏွင့္ စစ္တမ္းျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္း 
အေသးစိတ္ တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးငါးၿမိဳ႕မွ လူ ၂၄၁၄ ဦးအား ေမးခြန္း ၁၃၅ ခု 
ေမးျမန္းထားေသာ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစစ္တမ္း ေဒတာစုထဲမွ အေၾကာင္းအရာ အနည္းငယ္ကိုသာ ေကာက္ႏုတ္စိစစ္၍ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ သုေတသနပညာရွင္ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းအေပၚ ထဲထဲဝင္ဝင္ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အေထာက္အထားမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ 
ေစပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေလ့လာမႈစာတမ္း သုံးေစာင္ ျပဳစုရာတြင္ သုေတသန ပညာရွင္တို႔၏ သီးျခား ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕ 
အႀကဳံမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး အေရးပါေသာ ၿမိဳ႕ျပျပႆနာရပ္ မ်ားကို စိစစ္ေလ့လာ ေစပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္း သုံးေစာင္လုံး၏ ပုံစံကို 
တူညီေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း စာေရးသူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ႏွင့္ ေရးဟန္အတိုင္းျဖစ္ရန္လည္း ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။  

ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းမ်ားသည္ ဂ်န္ဒါ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ စသည့္ အေၾကာင္းအရာသုံးခုကို အဓိက ေလ့လာထားပါသည္။ 
ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း -   ေ႐ြ႕လ်ားအေျခခ်မႈသ႑ာန္ႏွင့္ အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား၏ ဘဝသာယာခ်မ္းေျမ့မႈကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 
စာတမ္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သည့္ ပုံစံမ်ား၊ လက္တေလာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူ မ်ား၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႕အႀကဳံ တို႔ကို ေဆြးေႏြး ထားပါသည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းျဖင့္ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္း စာတမ္းသည္ ၿမိဳ႕ျပပိုမို ဆန္လာေသာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အတြင္းရွိ လူမႈေပါင္းစည္းမႈ ႏွင့္ အစိုးရ-ျပည္သူ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန 
မ်ားကို ေဒတာမ်ားႏွင့္ သီအိုရီ မ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပလွ်က္ ရွိသည္ကို ေလ့လာသုံးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါ - 
ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အ ေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား နားလည္သ ေဘာေပါက္ျခင္း စာတမ္းတြင္မူ ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအဝန္း အတြင္ 
ရွိေနသည့္ လူမႈစံႏႈန္း မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာထားသည္။ စာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ “သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး” (triple burden) 
ႀကဳံေတြ႕ရမႈ အေျခအေနႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခိုင္မာေသာ 
ေဒတာမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ 

အထက္ပါ စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ထပ္မံ၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ရွိရင္းစြဲ သေဘာထား အျမင္မ်ားကိုလည္း စိန္ေခၚႏိုင္ရန္ 
ရည္႐ြယ္ပါသည္။ စာတမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည့္စုံေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဟု မဆိုႏိုင္ေသးပါ။ စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္အတူ ပူေပါင္း၍ စစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး ျမန္မာၿမိဳ႕ျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ 
အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕မ်ားကို ပိုမို၍ ေနေပ်ာ္ဖြယ္ ျဖစ္ေစရန္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ 
မ်ားကဲ့သို႔ ခြဲျခားခံ အုပ္စုမ်ားအား အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ ယခုစာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။   
ယခုစာတမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျမင္မ်ားမွာ စာေရးသူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္သာ ျဖစ္ၿပီး အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ သေဘာထား 
အျမင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။ 

Matthew Arnold
ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေန ကိုယ္စားလွယ္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

ဥေယ်ာဇဥ္

https://asiafoundation.org/publication/city-life-survey-2018/




3

အခ်ိန္မလုံေလာက္ပါ - ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အ ေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား နားလည္သ ေဘာေပါက္ျခင္း

မာတိကာ

ဥေယ်ာဇဥ္ ၁
အဓိကေဝါဟာရမ်ား ၄
အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ား ၅

အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ ၆

ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ ၇

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤနယ္ပယ္သံုးခုကို ေလ့လာရသနည္း ၇

ဂ်န္ဒါသည္ ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါရသနည္း  ၉

ဂ်န္ဒါႏွင့္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း ၁၃

သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး (The Triple Burden) ၁၃
ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ (Agency and Influence) ၁၅
အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ ၁၈

နိဂုံး ၂၂

အခန္းဆုံး မွတ္စု ၂၄

မာတိကာ
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အဓိက ေဝါဟာရမ်ား
ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ 
(Agency and Influence) (Agency and Influence) 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပည္သူ႔ေရးရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္ 
အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္မႈ၊ ရပ္တည္မႈကို ေဖာ္ျပႏိုင္မႈ 
ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုး 
ႏိုင္မႈ (Agency and Influence) ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ကိန္းဂဏန္း အေရအတြက္မွ်သာ 
မဟုတ္ပဲ “အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ပါဝင္မႈ” ဟုလည္း ရည္ၫႊန္းၾကပါသည္။

စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(DAOs)(DAOs)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျမဴနီစီပယ္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(DAOs) သည္ အခြန္ႏွင့္ အခ မ်ားေကာက္ခံျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေပးျခင္းႏွင့္ လမ္း၊ ေရႏွင့္ အမႈိက္ 
သိမ္းျခင္းကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး 
သုံးၿမိဳ႕ (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္) တြင္ ၎တို႔ကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီမ်ား (YCDC, MCDC ႏွင့္ NCDC) ဟု ရည္ၫႊန္းေခၚဆိုပါသည္။

ဂ်န္ဒါဂ်န္ဒါ လူမႈအသိုင္းအဝန္းက အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ ေယာက္က်ၤားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔အတြက္ 
ဆီေလ်ာ္သည္၊ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ႏွင့္ တန္ဖိုးရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
အရ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အခန္းက႑၊ အမူအက်င့္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ 
ဂ်န္ဒါဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ ေယာက်္ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔၏ လူမႈဘ၀၊ 
အခြင့္အလမ္း၊ ရပိုင္ခြင့္၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈတို႔ကို ပုံသြင္းႏိုင္စြမ္း 
ရွိသည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။၁ ဖိုႏွင့္မ ျဖစ္မႈႏွင့္ ဂ်န္ဒါ မတူညီမႈ မ်ားအေပၚ 
နားလည္လက္ခံမႈမွာ တကမာၻလုံး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ တူညီမႈမရွိဘဲ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ဆန္ကာ 
တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ဘာသာတရား၊ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ အဆင့္အတန္း စသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 
မွလည္း မ်ားစြာလႊမ္းမိုးပုံေဖာ္ပါသည္။၂ 

ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ ေယာက္က်ၤားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔အား ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္အညီ တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ရပိုင္ခြင့္၊ အက်ိဳးအျမတ္၊ ၀တၱရားႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ မွ်တမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ဆက္ဆံမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ပါဝင္ပါသည္။၃    

သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးသုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ သုံးခုမွ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳး 
ခြဲထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ မ်ိဳးဆက္ပြားျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း (ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ 
ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုႏွင့္ နာမက်န္းသူမ်ားကို ျပဳစုျခင္းကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ 
ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ သန႔္ရွင္းျခင္း၊ ေစ်းဝယ္ျခင္း၊ ေရခပ္ျခင္းကဲ့သို႔ အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ား)၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း (အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္၊ အလြတ္တန္း က႑ 
အလုပ္ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း တို႔ အပါအဝင္ ဝင္ေငြရရွိရန္ ႏွင့္ ေန႔စဥ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
အတြက္ လုပ္ကိုင္သည္ အလုပ္မ်ား)၊ ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း (ရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝန္း 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရေသာ ပရိဟိတ ႏွင့္ ေစတနာ့ လုပ္ငန္းမ်ား) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သုံးထပ္ကြမ္း 
ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အစြမ္းအစ ရွိေရးအတြက္ အတားအဆီး 
တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူျခင္း ခံရပါသည္။ 

လူငယ္လူငယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူငယ္မူဝါဒ အရ အသက္ ၁၈ မွ ၃၅ အၾကား လူမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။

အဓိကေဝါဟာရမ်ား
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အတိုေကာက္ ေဝါဟာရမ်ား
ANOVA ANOVA Analysis of Variance

[ေကာက္ယူထားေသာေဒတာကိုဆန္းစစ္သည့္ စာရင္းအင္းပညာဆိုင္ရာသီအိုရီတစ္ခုျဖစ္သည္။] 

CEDAW CEDAW Convention on the Elimination of Discrimination Against Women
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္

CLSCLS City Life Survey
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း

CDCCDC City Development Committee
ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ

DAODAO Development Affairs Organization
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕

GBV GBV Gender-based violence
က်ား၊ မ ေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ

GENGEN Gender Equality Network
က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္

MCDCMCDC Mandalay City Development Committee
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ

MPMP Member of Parliament
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

SDG  SDG  Sustainable Development Goal
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ 

YCDC YCDC Yangon City Development Committee
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ

အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ား
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္း ေနရပါသည္။ 
မၾကာေသးခင္က စတင္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ၿမိဳ႕ျပ ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ထုံးတမ္းဓေလ့ႏွင့္ သေဘာထား အယူအဆမ်ားအေပၚ အသစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အယူအဆမ်ား 
ထြက္ေပၚလာေစပါသည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ား မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ဂ်န္ဒါ မညီမွ်မႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ 
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ လူမႈအသိုင္းအဝန္းက ထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားျခင္းမရွိဘဲ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မညီမွ်မႈျဖစ္ရပ္ 
မ်ားကို ပိုမိုဆိုး႐ြားသြားေစသည္။ လူမႈအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ ကိုယ္စားျပဳ 
ႏိုင္ခြင့္မွာလည္း အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနေသးသည္။ 

၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း

ရန္ကုန္ မႏၲေလး ေမာ္လၿမိဳင္ မံုရြာ ေတာင္ႀကီး

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘ႑ာေရး လြတ္လပ္မႈ ပိုမိုရရွိလာသလို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကိုလည္း လက္လွမ္းမီ လာၾကပါသည္။ ထို႔နည္းတူ မညီမွ်ေသာ စနစ္ေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားလည္း ႀကဳံေတြ႕လာပါေတာ့သည္။    

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဂ်န္ဒါအခန္းက႑ ခံယူခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အိမ္တြင္းမႈ နယ္ပယ္တြင္သာ 
ေနရာ ေပးထားပါသည္။ လူမႈအသိုင္းအဝန္းက ‘အေရးႀကီးသည္’ ဟု ခံယူထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသား 
မ်ားႏွင့္သာ သင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံ၏ လ်င္ျမန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပမွ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ရွိရင္းစြဲ ဂ်န္ဒါအျမင္မ်ားမွာ 
ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမ်ား ခံရလာပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘ႑ာေရး လြတ္လပ္မႈ ပိုမိုရရွိလာသလို အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း လက္လွမ္းမီလာၾကပါသည္။ ထိုနည္းတူ မညီမွ်ေသာ စနစ္ေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း 
ႀကဳံေတြ႕လာပါေတာ့သည္။     

ယခု ေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္းသည္ ဂ်န္ဒါရႈေထာင့္မွေန၍ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
ေလ့လာမည္ ျဖစ္ၿပီး သုံးထပ္ကြမ္းဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး (triple burden)၊ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ (agency သုံးထပ္ကြမ္းဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး (triple burden)၊ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ (agency 
and influence) ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ and influence) ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ စသည့္ ေခါင္းစဥ္သုံးခုကို အဓိကထားေလ့လာမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ 
ၿမိဳ႕ျပ လူေနမႈဘ၀စစ္တမ္း ေဒတာမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်န္ဒါျပႆနာဆိုင္ရာ အျခားသုေတသနမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ 
ျဖည့္စြက္ (သို႔မဟုတ္) စိန္ေခၚႏိုင္မည္ကို ယခုစာတမ္းမွ စိစစ္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ ‘Triple burden’ ေၾကာင့္ 
ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈ ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းတြင္ ပါဝင္ရန္ အကန႔္အသတ္ရွိရျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕အေျခခံ အေဆာက္အအုံ 
ဆိုင္ရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျခင္းျဖင့္ အတားအဆီးမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ဥပမာမ်ားအားလည္းေကာင္း အဓိကထား၍ 
တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ
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ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ
ျမန္မာ့လူဦးေရ ၅၁.၄၈ သန္းအနက္ ခန႔္မွန္းေျခ ၁၅ သန္း (သို႔မဟုတ္) လူ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၃ ဦး သည္ 
ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထိုင္ပါသည္။၄ လက္ရွိခန႔္မွန္းမႈ မ်ားအရ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ၅၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာပါမည္။၅  ျပည္သူမ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပဘ၀ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားမွာ 
တစ္ထပ္တည္းက် ေနသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဂ်န္ဒါ၊ အသက္၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး ကဲ့သို႔ 
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ လကၡဏာမ်ားက ေန႔စဥ္ အိမ္မႈအလုပ္၊ ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံမႈရွိမရွိ ခံစားရျခင္း 
စသည္တို႔မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ အစိုးရအရာရွိမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရျခင္းအထိ ပါဝင္ေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ 
တိုင္း၏ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို လႊမ္းမိုး ပုံေဖာ္ေနပါသည္။ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မတူညီသည့္ 
လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ား ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ ထိေတြ႕ေနထိုင္ရေသာေၾကာင့္ လႊမ္းမိုးေနေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အျမင္မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို စိန္ေခၚႏိုင္ လာၾကသည္။ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ 
ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈရွိျခင္းႏွင့္ ညီမွ်မႈမရွိျခင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) မေျပာင္းမလဲ 
ယခင္အတိုင္း ရွိျခင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မည့္ ျပတင္းေပါက္မ်ား ျဖစ္သည္။  

ယခု ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ မတူညီေသာ 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ‘ဂ်န္ဒါ ရႈေထာင့္’ ကို အသုံးျပဳ၍ ေဒတာမ်ားကို စိစစ္ေလ့လာ ထားပါသည္။ 
ဂ်န္ဒါရႈေထာင့္ကို အသုံးျပဳျခင္း ဆိုသည္မွာ ရပိုင္ခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
လက္လွမ္းမီျခင္း တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ 
အတားအဆီးမ်ား အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား ရႈပ္ေထြးေသာ ဆက္စပ္မႈကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။၆ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာကို ဂ်န္ဒါအရ ခြဲျခားျခင္း 
အားျဖင့္ ယခုစာတမ္းသည္ စစ္တမ္းေဒတာမ်ားမွ ေဖာ္ျပေနေသာ ျမန္မာၿမိဳ႕မ်ားရွိ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈ အေျခအေန 
ႏွင့္ အတားအဆီးရွိေနမႈတို႔ကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ 

ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ ဘာေၾကာင့္ ဂ်န္ဒါ အေၾကာင္းအရာ အေရးႀကီးသည္ကို တင္ျပျခင္း အားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈ 
စာတမ္းကို စတင္ထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ‘သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး’ (triple burden)၊ ကိုယ္စားျပဳ 
ပါဝင္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ (agency and influence) ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ စသည့္ ေခါင္းစဥ္သုံးခုျဖင့္ 
၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း ေဒတာ မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ ထားသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ၌ 
၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်န္ဒါ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ရွိၿပီးသား သုေတသနႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ တို႔အား ျဖည့္စြက္ႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚႏိုင္မႈ ရွိမရွိကို 
အဓိကထားပါသည္။ ယခု ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္း၏ အဆုံးတြင္ စစ္တမ္း အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကို ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ ထားပါသည္။  အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ ၿမိဳ႕ျပ 
အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ဂ်န္ဒါအရ ခြဲျခားထားသည့္ ေဒတာမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ 
အသုံးျပဳႏိုင္သည္ကို ယခုစာတမ္းမွ ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ ဤနယ္ပယ္ သုံးခုကို ေလ့လာရသနည္း
ယခု ေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္းသည္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းပါ ေဒတာအားလုံးကို ၿခဳံငုံႏိုင္သည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ဂ်န္ဒါစိစစ္ေလ့လာမႈအျဖစ္ ရည္႐ြယ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထို႔ထက္ ဂ်န္ဒါတန္းတူညီမွ်မႈ 
နယ္ပယ္သုံးခု ျဖစ္ေသာ သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး (triple burden)၊ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ (agency and influence)၊ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ၂၀၁၈ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာမွ မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပလွ်က္ ရွိသည္ကို အဓိကထား ေလ့လာမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး (triple burden) သည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း မရွိရေစရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာအရ 
ကန႔္သတ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္ 

ၿမိဳ႕ျပေန
လူဦးေရ ၁၅ သန္း 

၂၀၄၀ တြင္ 
ျမန္မာျပည္လူဦးေရ၏ ၅၀% 
မွာ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထိုင္ 
လာၾကမည္

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
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ရွင္းလင္းခ်က္ ၁ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းဆိုသည္မွာ

၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုံ႐ြာႏွင့္ ေတာင္ႀကီးတို႔မွ 
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူတို႔၏ ဘ၀သာယာခ်မ္းေျမ့မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ 
စစ္တမ္းတြင္ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ သုံးခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။   

၁။ အေထာက္အထား အေျချပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း
၂။ ရပ္႐ြာဦးစားေပးမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား ပံ့ပို႔ေပးျခင္း
၃။ ၿမိဳ႕မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ သင္ယူျခင္း အေလ့အထႏွင့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းမ်ား 

ေပၚထြက္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း

စစ္တမ္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ က႑စုံကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မည့္ ေမးခြန္း ၁၃၅ ခု ပါဝင္ပါသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေမးခြန္း မ်ားကို 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာဟူ၍ အမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ဘ၀သာယာခ်မ္းေျမ့မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ သို႔မဟုတ္ ျမဴနီစီပယ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ထည့္သြင္း 
ထားပါသည္။ စစ္တမ္းကို ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဘက္၍ ၂၀၁၈ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ပုံမွန္ ၂ ႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေကာက္ယူရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ား၊ 
သတင္းအခ်က္ အလက္ ေပၚတယ္လ္၊ အခ်က္အလက္ သုံးသပ္စိစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 
ယခုစာတမ္းကဲ့သို႔ မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္းမ်ား စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ “အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ လမ္းလႊဲမႈ” (positive deviance) ကို 
အသုံးျပဳျခင္းမွာ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း၏ သေဘာတရား ေရးရာ သီအိုရီအတြက္ အဓိက အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလည္း 
ျဖစ္သည္။ ‘Positive deviance’ ပုံစံ အားျဖင့္ ေနရာတစ္ခုသည္ အျခားေနရာတစ္ခုထက္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိသည္ကို 
ေဖာ္ထုတ္ကာ ယင္းဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား အျခားတစ္ေနရာ၌ ျပန္လည္ အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ ေလ့လာပါသည္။ 
ၿမိဳ႕မ်ားကို စိတ္ကူးဉာဏ္ အလုပ္႐ုံမ်ားဟု ယူဆၿပီး ၎တို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ အေလ့အထမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း၊ 

ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရႈံးမႈမ်ားထံမွ သင္ယူျခင္းတို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို 
ၿမိဳ႕အားလုံး၌ ဘ၀သာယာ ခ်မ္းေျမ့မႈ အေျခအေန ပိုမို 
တိုးတက္ေစရန္ အသုံးခ်ပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းတြင္ က်ပန္း နမူနာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ အဆင့္ 
(၃) ဆင့္ ကို အသုံးျပဳၿပီး ေလ့က်င့္ သင္ၾကားထားသည့္ 
ေမးခြန္းေမးျမန္းသူမ်ားက တက္ဘလက္ အသုံးျပဳ၍ အေျဖမ်ား 
စုေဆာင္းပါသည္။ စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕၊ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ 
ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၂၈ ခု တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၈ 
ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူေပါင္း ၂၄၁၄ ဦးမွ ပါဝင္ 
ခဲ့ပါသည္။ ဘာသာတရား ၄ မ်ိဳး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စု ၄၈ 
စု၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ ပါဝင္ပါသည္။ သုေတသန နည္းလမ္း အျပည့္ 
အစုံကို ေလ့လာလိုပါက ‘၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း’ တြင္ 
ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ၿမိဳ ႕ျပအပုခ္်ဳပ္စီမံေရး

ကုိယ္ပိုင္ဘဝ
သာယာခ်မ္းေျမ့မႈ

လူမႈဆက္ဆံေရး 
အဆင္ေျပမႈ

စီးပြားေရး 
ေျပလည္မႈ

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ေဘးကင္းက်န္းမာမႈ

လူဦးေရပါဝင္မႈ အခ်ိဳးအမွန္ကို ရရွိရန္ ယခုေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းတြင္ တင္ျပထားသည့္ ေဒတာပြိဳင့္မ်ားအား ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဂ်န္ဒါအလိုက္ ခ်ိန္ညႇိထား 
ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား အၾကားျခားနားေသာ ပြိဳင့္အခ်က္ အလက္မ်ားသည္ လူဦးေရကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ မွ်ေျခ 
အေရအတြက္၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (confidence interval of 95 percent) ကို ျပည့္မီၿပီး ျဖစ္သည္။၇ ပိုင္းေျခ၏ ျခားနားခ်က္အေပၚ ‘two-pro-
portion t-tests’ ေခၚ ထင္ျမင္ခ်က္၏ မွားယြင္းႏိုင္ေျခကို ဆန္းစစ္ႏိုင္သည့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ သီအိုရီကို အသုံးျပဳထားသည္။ ပွ်မ္းမွ်၏ 
ျခားနားခ်က္ ကိုလည္း ‘one-way ANOVA test’ ေခၚ ျခားနားခ်က္၏ သိသာထင္ရွားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ သီအိုရီကို 
အသုံးျပဳထားသည္။ ေဒတာဆန္းစစ္မႈ အားလုံးကို ‘R’ ေခၚ ေဒတာဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အသုံးျပဳထားသည္။
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အခ်ိန္မလုံေလာက္ပါ - ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အ ေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား နားလည္သ ေဘာေပါက္ျခင္း

ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးက ယူဆၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး (triple burden) ၏ အဓိက 
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ေန႔စဥ္လုပ္အား အသုံးျပဳရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရျခင္းကို 
တန္ဖိုးထားမႈ နည္းပါးေနၿပီး အိမ္အလုပ္ အား စီးပြားေရးအရ အေရးႀကီးသည္ဟု မျမင္ျခင္းက အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ တစ္ဆင့္နိမ့္ေစရန္ တြန္းအားေပး သကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ေနသည္။ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ (Agency and influence) ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔ 
ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈႏွင့္ 
ပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္မႈ၊ မိမိတို႔၏ တည္ရွိမႈကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္း မ်ားအား လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ စသည္တို႔ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ပါဝင္လႊမ္းမိုး 
ႏိုင္ခြင့္သည္ ဂ်န္ဒါ ညီမွ်မႈအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ပါဝင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္႐ုံမွ်သာ ခြင့္ျပဳျခင္း အေလ့အထ တို႔ကို ခိုင္မာစြာ စံႏႈန္းျပဳထားေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ျခင္း ခံေနရကာ အမ်ိဳးသား 
မ်ားသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးက႑တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ 
စြမ္းသည္ အိမ္အလုပ္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေၾကာင့္ အကန႔္အသတ္ ရွိေနကာ လုပ္သားအင္အားစုတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
အေရအတြက္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေလွ်ာ့နည္းလွ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဝင္ေငြရွာေဖြ 
ႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမွာပင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေခ်။  

လုံၿခဳံမႈရွိၿပီး အားလုံးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေန႔စဥ္ဘ၀ အမွန္တကယ္ ျဖတ္သန္းရမႈမ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့၍ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ 
ဂ်န္ဒါ ညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး/မိန္းကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက 
လြန္စြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အထားမ်ားက သက္ေသခံလ်က္ ရွိေနပါသည္။  
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အသြင္းကူးေျပာင္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈသည္ အေရးႀကီး ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ေရရွည္တည္ၿမဲျခင္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ျခင္းတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ 
ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားက ၫႊန္ျပလ်က္ ရွိသည္။၈ ယင္းအေထာက္အထား မ်ားက ျပည္သူ႔အေရး  
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈႏွင့္ ဂ်န္ဒါ အေလးထားမႈရွိေသာ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား 
ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္း တို႔အၾကား ဆက္စပ္မႈကို ၫႊန္းဆိုသည့္ အျခား အေထာက္အထားမ်ားကို ထပ္မံ၍ 
ျဖည့္စြက္ေပး ေနပါသည္။၉ ဆိုလိုရင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္း တြင္ ပိုမို ပါဝင္ႏိုင္ပါက ဂ်န္ဒါ အေလးထားမႈ ရွိေသာ မူဝါဒမ်ား ထြက္ရွိလာၿပီး ဥပေဒဆိုင္ရာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား ပိုမို၍ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။၁၀ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မႈ ရွိၿပီး တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္း 
ႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ျပ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး အေၾကာင္းအရာ အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမို၍ အေလးထားစဥ္းစားမႈ 
ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

လူထုေရးရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား အေပၚ 
အေျခခံ၍ သုံးသပ္ပါက အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ ႐ုံးမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ အေရအတြက္ကိုသာ 
ၾကည့္၍ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈ ရွိသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ားျပည္သူဘ၀ျဖင့္ 
ထိေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစရန္ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေဝစုခြဲေပးျခင္း 
စနစ္ (quotas) ကဲ့သို႔ အစီအမံ တစ္မ်ိဳးတည္း ကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းက အလုပ္ျဖစ္ရန္ လြယ္ကူမည္ 
မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳး ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားစြာ ခ်မွတ္ရန္ 

ဂ်န္ဒါသည္ ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အေရးပါရသနည္း

ဂ်န္ဒါသည္ ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါရသနည္း
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အေရးႀကီးေၾကာင္း သက္ေသသာဓက မ်ားက ၫႊန္းဆိုေနပါသည္။၁၁ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
အစီအမံမ်ားစြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးမႈ (လမ္းၫႊန္ 
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး ကြန္ရက္ဖြဲ႕ျခင္း စသည့္နည္းလမ္း တို႔ျဖင့္)၊ အိမ္အလုပ္ 
ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈ (ဥပမာ- အိမ္အလုပ္ တာဝန္မ်ား၊ ကေလးထိန္းျခင္း) ႏွင့္ ဂ်န္ဒါအေျချပဳ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္း ကို ေျဖရွင္းမႈ စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။၁၂ 

ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ဂ်န္ဒါ အခန္းက႑၏ အေရးႀကီးမႈ ကို ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ထုံး ႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ 
ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ (SDG) အမွတ္ ၁၁ တြင္ “အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေသာ၊ 
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ၊ တုံ႔ျပန္ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿမိဳ႕မ်ား ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ေနထိုင္ရာ 
ေနရာမ်ား ျဖစ္ရမည္” ဟု ဆိုပါသည္။၁၃ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာ CEDAW ႏွင့္ Beijing 
Platform for Action (1995) ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ထုံးႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားတြင္လည္း ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈ 
ရွိေရးကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ျပဌာန္းထားပါသည္။ 

လူထုေရးရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ 
အေထာက္အထားမ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ သုံးသပ္ပါက အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ႐ုံးမ်ား၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ အေရအတြက္ကိုသာၾကည့္၍ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈ ရွိသည္ဟု 
ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ကမာၻတစ္ဝွမ္း ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ၁၄ ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေန၁၅ 
ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသည္ ဂ်န္ဒါမညီမွ်မႈ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ား အျဖစ္ ေပၚထြက္ 
လာသည္။ အခ်ိဳ႕သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ ဂ်န္ဒါတန္းတူ ညီမွ်မႈ ရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕မ်ားက ပိုမိုပံ့ပိုးမႈ 
ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။၁၆ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ မတူညီေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံ 
မ်ားရွိသည့္ လူမ်ားစြာကို ေတြ႕ဆုံေပါင္းစည္းေစႏိုင္သည့္အတြက္ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
သမာ႐ိုးက် အေတြးအေခၚမ်ား အေပၚ စိန္ေခၚႏိုင္လာသည္။ ဂ်န္ဒါဆိုင္ရာ စံႏႈန္းႏွင့္ အေတြးအေခၚ 
မ်ားသည္ ပိုမို၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လြယ္လာသည္။၁၇ ေက်းလက္ေဒသ ႏွင့္ယွဥ္ပါက ၿမိဳ႕ျပ ျဖစ္ထြန္းလာမႈက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို သယ္ေဆာင္ လာပါသည္။၁၈ ဥပမာ ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံရွိ 
သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ၿမိဳ႕ျပလူမႈဘ၀ေၾကာင့္ ဂ်န္ဒါပိုမို ညီမွ်ေသာ 
လုပ္အားခြဲေဝမႈ ျဖစ္ေပၚေစကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ရွိ လူမႈအသိုက္အဝန္း အတြင္းသို႔ ပိုမိုထိေတြ႕ 
ေပါင္းစည္းလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ဂ်န္ဒါေရးရာအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမ်ား 
ထြက္ေပၚလာေစပါသည္။၁၉ 

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ သူမတူေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဖန္တီး 
ေပးေနပါသည္။ ၿမိဳ႕မ်ားေၾကာင့္ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈ အလိုအေလ်ာက္ ရရွိလာမည္ မဟုတ္သလို ၿမိဳ႕မ်ားသည္ 
လူမႈဆိုင္ရာ မတရားမႈ မ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္ ေမွာ္ႏွင္တံ တစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ဂ်န္ဒါ စိန္ေခၚမႈမ်ားက ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ရွိရင္းစြဲ ဂ်န္ဒါစံႏႈန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲ 
ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္လွ်က္ ရွိပါသည္။၂၀ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ တကိုယ္ေရ လုံၿခဳံမႈ 
သည္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူဦးေရ ထူထပ္ၿပီးလမ္းမီးႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ 
ပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ကဲ့သို႔ အေျခခံ အေဆာက္အဦ အားနည္းေသာ ဧရိယာမ်ားအတြက္ ျပႆနာ တစ္ခု 
လည္း ျဖစ္ပါသည္။ လုံၿခဳံမႈ မရွိျခင္းမွာ အမွန္တကယ္ ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ျဖစ္ေစကာမူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သြားလာလႈပ္ရွားရန္ မိမိကိုယ္ကို ကန႔္သတ္မႈမ်ား ရွိလာၿပီး မိသားစုဝင္ မ်ားကလည္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ (ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စသည္တို႔မွာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ 

ဂ်န္ဒါသည္ ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါရသနည္း
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အျမစ္စြဲလ်က္ ရွိသည္) အေၾကာင္းျပခ်က္ ရရွိေစသည္။ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲမႈ၊ ေနထိုင္မႈအေျခအေန ဆင္းရဲမႈႏွင့္ 
လူမႈဆက္ဆံေရး က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕မ်ား၌ ဂ်န္ဒါအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ပိုမိုဆိုး႐ြားသည္ဟု 
ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕က ဆိုပါသည္။၂၁ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလး ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ရသည့္ အခန္းက႑ကို ယူရေသာေၾကာင့္ 
ၿမိဳ႕မ်ား၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားနည္းျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားတြင္ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီး ေနေသာ လူမႈလုံၿခဳံေရး စနစ္မ်ားအတြင္း ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ အခ်ိန္ပိုမို ေပးဆပ္ေနရ 
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အားလုံးၿခဳံလႊမ္းႏိုင္ေသာ၊ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ က်န္းမာေရး 
စနစ္မ်ား မရွိပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယင္းစနစ္အားနည္းခ်က္၏ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကို ယူရပါသည္။ 

ျပည္သူ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္သည္လည္း အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္ 
(အသုံးျပဳသူ အေရအတြက္အရ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမို မ်ားျပားသည္)။ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ 
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျပႆနာရပ္ မ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားအား 
လုံၿခဳံစြာႏွင့္ ယုံၾကည္မႈရွိစြာ အသုံးျပဳျခင္းကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစလွ်က္ ရွိပါသည္။၂၂ လုံၿခဳံေရး စိုးရိမ္ရမႈ 
ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ မေကာင္းမြန္မႈ ႏွစ္ခုေပါင္းျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
တရားဝင္ လုပ္သားေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ေလွ်ာ့က်ေစပါသည္။ 
အေထာက္အထား ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား၌ လုပ္သားေစ်းကြက္ တြင္းသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အႀကီးမားဆုံး အတားအဆီးမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ လုံၿခဳံမႈ မရွိျခင္း ႏွင့္ 
လက္လွမ္းမီရန္ ခက္ခဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။၂၃  

ၿမိဳ႕မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သူမတူေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ၾကည့္၍ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ 
ေယာက္က်ၤားေလး၊ မိန္းကေလး အားလုံးတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ျပ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈ ရွိရန္ အေရးႀကီးပုံကို သိႏိုင္ပါသည္။၂၄ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးေက်ာင္းပို႔ျခင္း၊ 
ေစ်းဝယ္ျခင္း၊ မိသားစုဝင္ မ်ားကို ေဆးခန္းျပျခင္း စသည့္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕ျပ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦမ်ားကို မွီခိုေနရသည္။ ၿမိဳ႕၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံေၾကာင့္(ရည္႐ြယ္ခ်က္ ပါသည္ ျဖစ္ေစ 
မပါသည္ ျဖစ္ေစ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား အထက္ပါ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ထမ္း႐ြက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ပိုမို ေပးရႏိုင္ 
ပါသည္။၂၅ ဂ်န္ဒါအရ ခြဲျခားထားသည့္ ေဒတာမ်ား ရွိျခင္းျဖင့္ ဂ်န္ဒါဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း 
ႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ထားေသာ ျပည္သူ႔မူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပမူဝါဒမ်ား စတင္ေရးဆြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အားလုံးအတြက္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးရွိမည့္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္ရန္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားရွိ ဂ်န္ဒါဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ရႈေထာင့္ 
မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီး၊ 
အမ်ိဳးသား၊ ေယာက်ၤားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔အၾကား အေျခခံ ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္ ၿမိဳ႕မ်ားက 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေထာက္အထားမ်ားသည္ လတ္တေလာတြင္ ရွင္းလင္းမႈ 
မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းသည္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း 
ေဒတာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕မ်ား၏ ဂ်န္ဒါဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ထားပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလး ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ရသည့္ 
အခန္းက႑ကို ယူရေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕မ်ား၌ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားနည္းျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

ဂ်န္ဒါသည္ ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါရသနည္း



၂၄%

၅၂%

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသနည္း။

၁ ၂ ၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ဂ်န္ဒါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းက ညႊန္းဆိုသည့္အရာမ်ား

အခ်ိန္မလုံေလာက္ပါ - ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အ ေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား နားလည္သ ေဘာေပါက္ျခင္း
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ဂ်န္ဒါသည္ ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါရသနည္း

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္ရန္ 

အခ်ိန္လံုေလာက္မႈမရွိပါ၊ 
တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစေရးအတြက္ 

အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
က႑မ်ားတြင္ ပါဝင္လာျခင္း 

မရွိေသးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ 

ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
လုိအပ္လုိအပပ္ါသည္။ 

အမ်ားသံုး 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကဲ့သို႔ေသာ 

အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား 
ေကာင္းမြန္လာျခင္းေကာင္းမြန္လာျခင္းသည္ 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္လာမႈကို တိုးတက္ေစပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 

ကေလးထိန္းခ်ိန္ ႏွစ္ဆခန္႔ ကေလးထိန္းခ်ိန္ ႏွစ္ဆခန္႔ 
ပိုေပးရသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ 

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ 
ေျပာဆိုဆက္ဆံေျပာဆိုဆက္ဆေံလ့ရွိသည္။

အမ်ိဳးသား ၂၄% ႏွင့္
အမ်ိဳးသမီး ၅၂% မွာ 

အလုပ္မလုပ္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္သူမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္မရွာၾကသူမ်ားအလုပ္မရွာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္
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အခ်ိန္မလုံေလာက္ပါ - ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အ ေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား နားလည္သ ေဘာေပါက္ျခင္း

ယခုအပိုင္းတြင္ ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိျခင္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္သုံးခု ျဖစ္ေသာ သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး 
(the triple burden)၊ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ (agency and influence) ႏွင့္ အလုပ္ (the triple burden)၊ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ (agency and influence) ႏွင့္ အလုပ္ 
အကိုင္ ရရွိမႈအကိုင္ ရရွိမႈတို႔အား ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ပံ့ပိုးမႈ သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈ 
ရွိသည္ကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ နယ္ပယ္ တစ္ခုစီတိုင္း အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို 
သုံးသပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး နယ္ပယ္ တစ္ခုစီတိုင္း စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာ 
မ်ားက ေဖာ္ျပထားမႈအေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းတို႔လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။   

ဂ်န္ဒါႏွင့္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း

သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး (The Triple Burden)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက ကမာၻတစ္ဝွမ္း ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈ အတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနေသာ 
အရာမွာ သုံးမ်ိဳးစပ္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး (the triple burden) ျဖစ္ပါသည္။ သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး 
(တစ္ခါတစ္ရံ သုံးထပ္ကြမ္း တာဝန္ ဟုလည္း ေခၚသည္) ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ိဳးပြားျခင္း၊ 
အလုပ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ ဟု သတ္မွတ္ခံရျခင္း (ေမွ်ာ္မွန္း 
ခံရျခင္း) ျဖစ္သည္။ ယခုအပိုင္းတြင္ သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
မ်ိဳးပြားျခင္း ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အိမ္ေထာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရျခင္းကို အဓိကထား ေလ့လာ 
မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ကေလးထိန္းျခင္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုႏွင့္ နာမက်န္းသူ 
မ်ားကို ျပဳစုျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ သန႔္ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေစ်းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ေရခပ္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ 
အိမ္အလုပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ပါဝင္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ အတြင္း ဝင္ေငြရွာေဖြျခင္းမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာႏိုင္ 
ေသာ္လည္း လူမႈ-ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထမ္း႐ြက္ရသည့္ မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ထုတ္ 
ဝန္ပိုးမွာမူ ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း မရွိေသးေခ်။၂၆ အိမ္မႈကိစၥအတြက္ လုပ္အားမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္ရေသာ္လည္း 
ဝင္ေငြတန္ဖိုး အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း မရွိေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ ေန႔စဥ္ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ တာဝန္ကို ယူထားရသည့္ တိုင္ေအာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြ 
ရရွိမႈျဖင့္ တန္းတူတန္ဖိုးထားျခင္း မခံရပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ိဳးသား အိမ္ေထာင္စုဝင္ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခ်ိဳးမညီမွ်စြာပင္ အိမ္မႈကိစၥ တာဝန္မ်ားစြာကို ထမ္းေဆာင္ေနရ ပါသည္။၂၇ 

ရွင္းလင္းခ်က္ ၂ 

သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး (triple burden) ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ား 
ေမးခြန္းအမွတ္ (၁၃) ေမးခြန္းအမွတ္ (၁၃) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ နာရီမည္မွ် လုပ္ပါသလဲ။ 

   အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြတိုးပြားေစမည့္ အလုပ္ (ဥပမာ - ဝင္ေငြရရွိေသာ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္) 
   အိမ္မႈကိစၥမ်ား (အိမ္အတြက္ ေဈးဝယ္ထြက္ျခင္းအပါအဝင္) 
   ကေလးႏွင့္ အသက္ႀကီးသူ ၾကည့္ရႈ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
   အားလပ္ခ်ိန္ 
   အိပ္စက္ခ်ိန္ 
   လုပ္အားေပးျခင္း 
   တစ္ေနရာမွာ တစ္ေနရာသို႔ သြားလာျခင္း စုစုေပါင္း

ဂ်န္ဒါႏွင့္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ ရေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ အေရး 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား အားနည္းလ်က္ရွိကာ ျပည္သူ႔အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
နယ္ပယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အိမ္အလုပ္မ်ားက ၎တို႔ကို တားဆီးလွ်က္ ရွိေနပါသည္။၂၈ 

၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း ေဒတာမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ ၿမိဳ႕မ်ား၌ အိမ္မႈကိစၥဆိုင္ရာ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ကို 
ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ ေရတြက္ႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးအရ တိုင္းတာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အိမ္မႈကိစၥ တာဝန္မ်ားအား အရည္အေသြး ရႈေထာင့္ျဖင့္သာ တိုင္းတာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေရး အတြက္ ေန႔စဥ္ အဟန႔္အတား ပမာဏကို တိုင္းတာရန္ ၂၀၁၈ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာ မ်ားက အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။၂၉   

၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာမ်ားအရ အိမ္မႈကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ကေလး၊ အသက္ႀကီး အိမ္မႈကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ကေလး၊ အသက္ႀကီး 
သူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အခ်ိန္ႏွစ္ဆ သူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အခ်ိန္ႏွစ္ဆ 
ေပးရေၾကာင္းေပးရေၾကာင္း သိရပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္မႈအလုပ္ အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ အခ်ိန္ ငါးနာရီ အသုံးျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားက အခ်ိန္ ႏွစ္နာရီခြဲသာ အသုံးျပဳပါသည္။ ၂၀၁၈ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ နာရီပမာဏသည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ခန႔္မွန္းခ်က္ 
ျဖစ္သည့္ ဝင္ေငြမရရွိေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္ အခ်ိန္ေပးရာ၌ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အခ်ိန္ေလးပုံတစ္ပုံမွ အခ်ိန္တစ္ဝက္အထိ ေလ်ာ့နည္းသည္ ဟူေသာအခ်က္ျဖင့္ 
တိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။၃၀ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းေဒတာမ်ားအရ ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု 
တြင္ က်ား/မ အတူတကြဝင္ေငြရွာေဖြျခင္းတို႔က ကေလးထိန္းျခင္းႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားတို႔ အသုံးျပဳေသာ အခ်ိန္နာရီမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးေနျခင္းမရွိေပ။ ဤအခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ ဝင္ေငြအဆင့္အတန္း ျမင့္မားသည္ျဖစ္ ေစ နိမ့္က်သည္ျဖစ္ေစ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို မႏိုင္ဝန္ 
ထမ္းထားရသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ 

၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာအရ ေျဖဆိုသူ ကေလးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးမရွိသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုမို အသုံးျပဳပါသည္။ 
ကေလးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥ ျပဳလုပ္ျခင္း အတြက္ ကေလးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥ ျပဳလုပ္ျခင္း အတြက္ 
တစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိန္ ၅.၇ နာရီ အသုံးျပဳၿပီး ကေလး မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ် ၃.၉ နာရီ တစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိန္ ၅.၇ နာရီ အသုံးျပဳၿပီး ကေလး မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ် ၃.၉ နာရီ 
အသုံးျပဳပါသည္။ အသုံးျပဳပါသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ကေလးရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥ ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ 
တစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိန္ ၂.၇ နာရီ အသုံးျပဳကာ ကေလးမရွိသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကမူ တစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိန္ 
၂.၁ နာရီ အသုံးျပဳပါသည္။ အိမ္မႈကိစၥ အတြက္ ကေလးရွိ အမ်ိဳးသမီး၏ အခ်ိန္အသုံးျပဳမႈ (၅.၇ နာရီ) ႏွင့္ 
ကေလးရွိ အမ်ိဳးသား၏ အခ်ိန္အသုံးျပဳမႈ (၂.၇ နာရီ) ကြာျခားသည့္ အခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းတြင္ 
လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားအရ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တာဝန္အျဖစ္သာ 
ရွိေနေသးသည္ဆိုေသာ ေကာက္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းတြင္ 
ေက်းလက္ေဒသကို ထည့္သြင္းေကာက္ခံထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္-ၿမိဳ႕ျပ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ထားသည့္ ေဒတာ အရမူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
အၾကား အိမ္မႈကိစၥ တာဝန္ခြဲေဝမႈသည္ ညီမွ်မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ 
စစ္တမ္းေဒတာ အရ လုပ္အားဆိုင္ရာ ဂ်န္ဒါခြဲျခားျခင္း ၌ အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
တာဝန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ရွိေန ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပရွိ 
လူမႈေပါင္းစပ္မႈ မ်ားက ဂ်န္ဒါအေရးမ်ားကို ေျပာင္းလဲေနျခင္း မရွိေသးပါ။  

အသက္အ႐ြက္ ကြာျခားမႈအလိုက္ စိစစ္ေလ့လာၾကည့္ရာ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ 
ရာ၌ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားငယ္မ်ားထက္ အခ်ိန္ႏွစ္ဆ ပိုမို အသုံးျပဳပါသည္။ရာ၌ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားငယ္မ်ားထက္ အခ်ိန္ႏွစ္ဆ ပိုမို အသုံးျပဳပါသည္။၃၁ 
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္ ကတည္းကပင္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို တာဝန္ 
ယူရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းခံရၿပီး အိမ္ျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ပညာသင္ယူရန္အတြက္ ၎တို႔၏ 
အခ်ိန္ကို အသုံးခ်ရာတြင္ အကန႔္အသတ္ ရွိေနပါသည္။ ၿခဳံငုံ၍ ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုေတသန 
မ်ားအရ အိမ္မႈကိစၥ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အၾကား တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး 
အတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ အတားအဆီး တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေနၿပီး ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပ လူေနမႈဘ၀ 
စစ္တမ္းေဒတာျဖင့္ ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ စစ္တမ္းေဒတာအရ ဂ်န္ဒါတန္းတူညီမွ်မႈ 
မရွိျခင္းမွာ ငယ္႐ြယ္စဥ္ အခ်ိန္ကတည္းကပင္ စတင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးရရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ 
ပိုမိုသိသာလာပါသည္။ 

ဂ်န္ဒါႏွင့္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း
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အခ်ိန္မလုံေလာက္ပါ - ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အ ေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား နားလည္သ ေဘာေပါက္ျခင္း

ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ အၾကား အိမ္မႈကိစၥ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ကြာျခားမႈ ရွိမရွိကို ထပ္မံ၍ 
သုေတသနျပဳ ေလ့လာရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးငါးၿမိဳ႕တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္ ၂၀၁၈ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း ေဒတာအရမူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား အိမ္မႈကိစၥတာဝန္ 
ခြဲေဝရာတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သက္ေသသာဓကမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝန္းတြင္ အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ အတြက္ အိမ္မႈကိစၥ 
ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္မွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။၃၂ ဆက္ႏြယ္ပါဝင္သူ အသီးသီး (အစိုးရ၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသျဖင့္) အေနျဖင့္လည္း တန္းတူညီမွ်မႈ 
ရရွိေစေရး အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေန႔စဥ္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႕က်သည့္ 
ယႏၲရားမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပ အေျခခံ အေဆာက္အဦ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္မႈကိစၥ 
ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကို ထပ္မံ၍ မတိုးေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေန႔စဥ္ အိမ္မႈကိစၥ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခ်ိန္မည္မွ် 
အသုံးျပဳရသည္ကို နားလည္ပါက အကူအညီ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
စနစ္ အားနည္းပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလး ေက်ာင္းပို႔/ႀကိဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္းကဲ့သို႔ 
အိမ္မႈကိစၥ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ အခ်ိန္ပိုမို ကုန္ဆုံးရႏိုင္သည္။ ထိုနည္းတူ ၿမိဳ႕ရွိ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
မထိေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားပါက မိသားစုတြင္းမွ ဖ်ားနားသူကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိန္ပိုမို ကုန္ဆုံးရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ မတူညီေသာ 
လိုအပ္မႈအသီးသီး ေပၚတြင္ အေလးထားျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ရွိရင္းစြဲ မညီမွ်မႈမ်ားကို ထပ္မံ၍ 
မတိုးမ်ားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ 
(Agency and Influence)
အခ်က္အလက္မ်ား အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဆင့္ အားလုံးအတြင္း အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈ 
အေရအတြက္သည္ အမ်ိဳးသား အေရအတြက္ထက္ လြန္စြာနည္းပါးပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္း 
အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈမွာလည္း နည္းပါးလွ်က္ ရွိၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၁၃.၇ 
ရာခိုင္ႏႈန္း (တပ္မေတာ္မွ ခန႔္အပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက ၁၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) 
သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။၃၃ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး လုံး၀ မရွိပဲ 
ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ၁၅၉၇၂ ဦးအနက္ ၁၇ ဦး (၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) သာ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ပါသည္။၃၄ 

ျပည္သူ႔ေရးရာ နယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀ ပါဝင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းမွာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 
တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး အုပ္စုအားလုံး ကိုင္စြဲထားသည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ လူမႈ-ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားတြင္ အေျခခံပါသည္။ အာရွတိုက္ တစ္ဝွမ္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူထုဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္းသို႔ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးေသာ စနစ္မ်ားက တားဆီးပိတ္ပင္ 
ေနလွ်က္ရွိသည္။၃၅ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေခတ္အဆက္ဆက္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
အေရးတြင္ ပါဝင္ လႊမ္းမိုးပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕ အျဖစ္ ပုံေဖာ္ေလ့ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ ‘ျမႇင့္မားသည့္ အဆင့္အတန္း’ ကို ရရွိထားျခင္းမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္။၃၆ သို႔ေသာ္လည္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ပုံေဖာ္ျခင္း ခံရမႈမွ အက်ိဳးေက်းဇူး အနည္းငယ္သာ ရရွိထားကာ 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား အရ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဂ်န္ဒါတန္းတူညီမွ် လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ 
ရွိေနပါသည္။၃၇ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ‘ျမင့္မားသည့္ အဆင့္အတန္း’ ရရွိထားသည္ဟု ပုံေဖာ္ခ်က္မွာ 
အထက္တန္းလႊာမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုသာ အဓိကထား ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား ေန႔စဥ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အမွန္တကယ္ အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ 
အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေလ့အထမွာ ဆက္လက္၍ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သုေတသန 
တစ္ခုတြင္ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ထားမႈ အရ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က 
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟု 
ယုံၾကည္ၾကသည္။၃၈ 

ေရြးေကာက္ခံ 
လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏
၁၃.၇ % မွာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္

ဂ်န္ဒါႏွင့္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း

ၿမိဳ႕ျပအေျခခံ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံ 
အေဆာက္အဦ၊ အေဆာက္အဦ၊ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ား ေပးရာ၌ အမ်ိဳး မ်ား ေပးရာ၌ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၏ အိမ္မႈကိစၥ သမီးမ်ား၏ အိမ္မႈကိစၥ 
ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကို ထပ္မံ၍ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကို ထပ္မံ၍ 
မတိုးေစရန္ အမ်ိဳး မတိုးေစရန္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား ေန႔စဥ္ အိမ္မႈ သမီးမ်ား ေန႔စဥ္ အိမ္မႈ 
ကိစၥ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကိစၥ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
အခ်ိန္မည္မွ် အသုံးျပဳ အခ်ိန္မည္မွ် အသုံးျပဳ 
ရသည္ကို နားလည္ပါက ရသည္ကို နားလည္ပါက 
အကူအညီ ျဖစ္ႏိုင္ အကူအညီ ျဖစ္ႏိုင္ 
ပါသည္ပါသည္
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၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းတြင္ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး အတြင္း 
အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈႏႈန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဒတာမ်ားအား ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူမ်ား ၎တို႔ၿမိဳ႕ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ထိေတြ႕ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လႊမ္းမိုးၾကသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ထား ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
အေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မႈသည္ ဂ်န္ဒါထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည္ဟုေဖာ္ၫႊန္းသည့္ သက္ေသသာဓကမ်ားရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
လႊမ္းမိုးရန္၊ ထိေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္ရန္၊ ဆုံးျဖတ္သူမ်ား ျဖစ္လာရန္ အားထုတ္သည္ေလာႏွင့္ မည္သို႔မည္ပုံ 
အားထုတ္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ ျမန္မာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါတန္းတူညီမွ်မႈကို 
သိရွိနားလည္ရန္ အခရာက်သည္။ 

ရွင္းလင္းခ်က္ ၃
ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈျဖင့္စပ္ဆိုင္သည့္ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ား 

• ေမးခြန္းအမွတ္ (၆၆-ခ)တိုင္း/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္မိသားစု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳေပးသည္ ဟု 
ခံစားရသည္။

• ေမးခြန္းအမွတ္ (၆၈)သင့္လို ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ မည္သည့္နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသနည္း။ 

• ေမးခြန္းအမွတ္ (၆၉) ေအာက္ပါတို႔မွ မည္သည့္နည္းလမ္း မ်ားကို အသုံးျပဳဖူးသနည္း။ 
   တစ္ခုမွ မသုံးဖူးပါ
   စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေျပာၾကားျခင္း
   စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံ စာတင္မည္
   စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သို႔ လႉဒါန္းျခင္း
   စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ေဖ့စ္ဘြက္ ေပ့ခ်္တြင္ ေကာ္မန႔္ေပးမည္
   ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈႏွင့္ ေျပာမည္
   ရပ္႐ြာလူႀကီးႏွင့္ ေျပာမည္
   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေျပာမည္
   ၾကားလူႏွင့္ ေျပာမည္

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖဆိုရာတြင္ စစ္တမ္းေဒတာ အရ 
အမ်ိဳးသမီး အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားအၾကား သေဘာထားအျမင္ မ်ားစြာ 
ကြာဟမႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိသားစု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို 
ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ခံစားရသည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို သေဘာတူရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး အိမ္ေထာင္ဦးစီး 
မ်ားက အမ်ိဳးသား အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားထက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ နည္းပါးပါသည္။ ဤကြာဟခ်က္ 
နည္းပါးသည့္အခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္ႏွင့္ ထိေတြ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္ႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္ေျခ နည္းသည္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္ေျခ နည္းသည္ ဆိုေသာအခ်က္ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိနယ္ေျမ၏ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကို မသိဟု ေျဖဆိုရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ပိုမ်ားၿပီး ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ မိမိ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ဆက္သြယ္ရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးပါသည္။ 

ရပ္႐ြာအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည္ ဆိုပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ႏွင့္သာ 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ေျခ မ်ားေသာ္လည္း ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖင့္ ဆက္သြယ္ရာ၌ အမ်ိဳးသားမ်ားက ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖင့္ ဆက္သြယ္ရာ၌ အမ်ိဳးသားမ်ားက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အႀကိမ္ေရ ပိုမိုမ်ားသည္ကို စစ္တမ္းေဒတာမ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အႀကိမ္ေရ ပိုမိုမ်ားသည္ကို စစ္တမ္းေဒတာမ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အတြက္ အထိေရာက္ဆုံးနည္းလမ္းမွာ 
စည္ပင္အဖြဲ႕ထံသို႔ စာေရးတင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 

ဂ်န္ဒါႏွင့္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း
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အခ်ိန္မလုံေလာက္ပါ - ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အ ေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား နားလည္သ ေဘာေပါက္ျခင္း

အိမ္မႈကိစၥ တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပည္သူ႔အေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ 
အခ်ိန္အကန႔္အသတ္ ရွိေနသည့္ အခ်က္အား ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲမႈတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ေျဖဆိုႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ရပ္႐ြာလူႀကီးႏွင့္ ေျပာဆိုရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ရပ္႐ြာလူႀကီးႏွင့္ ေျပာဆိုရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားပါသည္။ ရပ္႐ြာလူႀကီး အမ်ားစုမွာ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္ကို စဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရပ္႐ြာလူႀကီးမ်ားကို ဆက္သြယ္ရေသာအခါ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ အခင္းအက်င္းႏွင့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားကို မသိမသာ တြန္းအားေပးသလို 
ျဖစ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေမးခြန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း (အထက္ပါ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ၾကည့္ရႈရန္) အားလုံးကို 
အသုံးျပဳရာ၌ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားပါသည္။ ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးရာတြင္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းအရ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ 
အဓိကေနရာယူထားသည္ကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေဒတာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ဆက္သြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသားမ်ားက ေျဖဆိုႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားပါသည္။ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အတြက္ အထိေရာက္ဆုံးနည္းလမ္းမွာ စည္ပင္အဖြဲ႕ထံသို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အတြက္ အထိေရာက္ဆုံးနည္းလမ္းမွာ စည္ပင္အဖြဲ႕ထံသို႔ 
စာေရးတင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျဖဆိုႏိုင္ေျခ စာေရးတင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျဖဆိုႏိုင္ေျခ 
ပိုမ်ားပါသည္။ပိုမ်ားပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အသုံးျပဳသည့္ 
နည္းလမ္းမတူညီမႈအေပၚ ပိုမို၍ ေလ့လာရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရပ္႐ြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ရပ္႐ြာတြင္း ကိုယ္တိုင္ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္ခြင့္ကို အသုံးခ်ျခင္းမရွိပဲ အစဥ္အလာနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ စာေရးသားတင္ျပျခင္းႏွင့္ 
ရပ္႐ြာလူႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း) ကိုသာ 
အသုံးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ၾကည့္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်န္ဒါအရခြဲျခားေသာ 
ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အာဏာရွိမႈ အယူအဆမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္ကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကို အခ်ိဳးမညီမွ်စြာ 
ထမ္းေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္မႈကိစၥ အလုပ္မ်ားကို ထားခဲ့၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္ 
ႏွင့္ ရပ္႐ြာအေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ အကန႔္အသတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ တဖက္တြင္လည္း ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ လူမႈေရးရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
မရွိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မိသားစု/
တကိုယ္ရည္ နယ္ပယ္အတြင္းသာ ေနရာခ်ထားေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားအား လႊမ္းမိုးရန္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ 
အားနည္းေနႏိုင္ပါသည္။    

ၿမိဳ႕ျပေရးရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို နားလည္ထားလွ်င္ ဂ်င္ဒါအေလးထားသည့္ 
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ 
ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ထားျခင္း မရွိေသာ ဂ်န္ဒါ 
အေလးမထားသည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားသာ အသုံးျပဳပါက အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မႈ ဦးစားေပးေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ပဲ ပိုမို၍ပင္ ထိုစံႏႈန္းမ်ားကို အားေကာင္းေစမည္သာ ျဖစ္သည္။ အိမ္မႈကိစၥ 
တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပည္သူ႔အေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္ ရွိေနသည့္ 
အခ်က္အား ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲမႈတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဂ်န္ဒါႏွင့္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း
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အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ
ဂ်န္ဒါတန္းတူညီမွ်ျခင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မည့္ အဓိကရႈေထာင့္မွာ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈကို 
သုံးသပ္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စီးပြားေရးစနစ္ အတြင္းသို႔ တန္းတူညီမွ်စြာ 
ႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ားအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိမႈမ်ား 
မ်ားစြာရွိပါသည္။၃၉ အမ်ိဳးသား အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈႏႈန္းမွာ ျမင့္မားၿပီး အမ်ိဳးသမီး အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈႏႈန္းမွာ 
နည္းပါးလ်က္ ရွိသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဝင္ေငြမရရွိေသာ မ်ိဳးပြားျခင္းႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ တာဝန္ယူရၿပီး လုပ္အားဆိုင္ရာ ဂ်န္ဒါခြဲျခားမႈ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။၄၀ 
အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
စြမ္းရည္ အကန႔္အသတ္ ရွိေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားတြင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ျပဳရသည့္ အႀကီးတန္း အရာရွိ အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈ 
ရွားပါးသြားၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ရာထူးမ်ားမွာ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ 
ျဖစ္သြားေလ့ရွိသည္။      

လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ား အရ သူနာျပဳ ႏွင့္ စာသင္ၾကားျခင္း ကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း အျဖစ္ ပုံေဖာ္ျခင္းမ်ားလည္း 
ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡကဲ့သို႔ ပညာေရးက႑ ရာထူးမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးက ႀကီးစိုးထားေသာ္လည္း ပညာေရးဆိုင္ရာ ဌာန အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား၌ အႀကီးတန္း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာထူးမ်ားကို ‘ေမြးရာပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ား’ ဟု သက္မွတ္ျခင္း ခံရေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ကသာ ရယူထားပါသည္။၄၁ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အလြတ္တန္းက႑ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပား ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ေျပာင္းလဲရလြယ္ကူၿပီး ကိုယ္တိုင္ႀကီးစိုးခြင့္ရွိကာ အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ေဆာင္ရင္း ဝင္ေငြရွာေဖြႏိုင္မည့္ 
အေျခအေနကို ေပးႏိုင္သည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္စရာ 
နည္းလမ္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လုံၿခဳံမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ အားနည္းျခင္း ႏွင့္ ဝင္ေငြခန႔္မွန္းရခက္ျခင္း 
တို႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ပါ စိန္ေခၚမႈမ်ား အျပင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အပါအဝင္ 
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔ ေတြ႕ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။၄၂ 

ရွင္းလင္းခ်က္ ၄ 
စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္းအမွတ္ (၈) ေမးခြန္းအမွတ္ (၈) သင္လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမွာ အဘယ္နည္း။ 
  ေနစား
  အခ်ိန္ပိုင္း*
  အခ်ိန္ျပည့္
  အလုပ္မလုပ္ပါ
  လက္ရွိအလုပ္မလုပ္ပါ၊ အလုပ္ရွာေနသည္
  မေျဖဆိုလိုပါ

* အခ်ိန္ပိုင္းဆိုသည္မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးရက္ေအာက္ေလ်ာ့၍ လုပ္ရေသာ အလုပ္ကို ဆိုလိုသည္။

၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းတြင္ “သင္လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား မွာ အဘယ္နည္း” 
ဟု ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရာတြင္ အမ်ိဳးသား၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ိဳးသား၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း 
တို႔က လက္ရွိတြင္ အလုပ္မလုပ္ပါ၊ အလုပ္လည္း မရွာပါ ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။တို႔က လက္ရွိတြင္ အလုပ္မလုပ္ပါ၊ အလုပ္လည္း မရွာပါ ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ စစ္တမ္းအရ အလုပ္မလုပ္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီး ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္မလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသား ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ပိုမ်ားေနကာ 

ဂ်န္ဒါႏွင့္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို တာဝန္ယူေနရသည္ ဆိုေသာ သုေတသန 
ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ပံ့ပိုးလ်က္ရွိသည္။ 

၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အသက္အ႐ြယ္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
ရွိေနပါသည္။ အလုပ္မလုပ္ပါဟု ေျဖဆိုသည့္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္သည္ ယင္းသို႔ အလုပ္မလုပ္ပါဟု ေျဖဆိုသည့္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္သည္ ယင္းသို႔ 
ေျဖဆိုသည့္ လူငယ္အမ်ိဳးသား အေရအတြက္ထက္ သုံးဆမ်ားပါသည္။ေျဖဆိုသည့္ လူငယ္အမ်ိဳးသား အေရအတြက္ထက္ သုံးဆမ်ားပါသည္။၄၃ ၃၅-၅၀ ၾကား အသက္ 
အပိုင္းအျခားတြင္ ကြာဟခ်က္ အႀကီးမားဆုံး ေတြ႕ရၿပီး အမ်ိဳးသား ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အလုပ္မရွိဟု ေျဖဆိုခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ ေျဖဆိုသူ အသက္ ၃၅-၅၀ အပိုင္းအျခား 
၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔တြင္ အခ်ိန္ကုန္ဆုံးရသည့္ 
အသက္ အပိုင္းအျခားႏွင့္ ကိုက္ညီေနသည္။ အသက္အ႐ြယ္ကို ထည့္သြင္း စိစစ္ေလ့လာပါက 
အလုပ္အကိုင္ တန္းတူညီမွ်စြာ မရရွိႏိုင္မႈသည္ အသက္ငယ္စဥ္ကတည္းက စတင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ကေလး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ရသည့္တာဝန္မ်ားစြာကို ယူရသည့္ အသက္ အပိုင္းအျခားသို႔ ေရာက္ေသာအခါ 
ပိုမို၍ ျမင့္တက္လာပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အိမ္မႈတာဝန္မ်ားကို 
ယူရမည္ဟု မွတ္ယူျခင္း ခံရေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈဆိုင္ရာ ဂ်န္ဒါမညီမွ်မႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အသက္အ႐ြယ္ႀကီးလာသည္ ႏွင့္အမွ် ျမႇင့္တက္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိျခင္း မညီမွ်မႈ 
ျဖစ္ေစသည့္ စနစ္ႏွင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
    
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သားအင္အားစု မညီမွ်ျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ 
စစ္တမ္းေဒတာ အားျဖင့္လည္း  သိႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၄ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ 
အသက္ ၁၅ ႏွစ္ မွ ၆၄ ႏွစ္ အတြင္း အမ်ိဳးသမီး ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး 
ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယင္း အသက္ အပိုင္းအျခား အမ်ိဳးသား ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေရာက္ရွိ 
ေနၿပီး ျဖစ္သည္။၄၄ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈက အလုပ္အကိုင္ ရရိွမႈ မရွိမွ်ျခင္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ား ယူေဆာင္လာပါသည္ သို႔ေသာ္လည္း ဂ်န္ဒါကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ရွိရင္းစြဲ 
မညီမွ်ျခင္းပင္ ျမင့္တက္လာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ကာ လုံၿခဳံအားနည္းသည့္ ပို႔ေဆာင္ ေရး 
စနစ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ရန္အတြက္ အဟန႔္အတားတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။၄၅ 
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈႏႈန္း ကြာျခားေနမႈ ျပႆနာမွာ 
အေရးႀကီးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်န္ဒါကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ဒီဇိုင္းအားနည္းေသာ 
ၿမိဳ႕ျပ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ေရာက္ရွိရန္ ပိုမို၍ အတားအဆီးပင္ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ပိုမို၍ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 

အလုပ္ မလုပ္ + အလုပ္ မရွာ

မ က်ား

အားလံုး

အသက္ ၃၅ မွ ၅၀ ႏွစ္

၅၂%

၄၀%

၂၄%

၈.၅%

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္မႈ

၇၇% 

၆၃% 

ဂ်န္ဒါႏွင့္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း
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လိုအပ္မႈကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္သားအင္အားစု မညီမွ်ျခင္း ျဖစ္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ အားနည္းမႈ ပါဝင္ျခင္း ရွိမရွိ ထဲထဲဝင္ဝင္ သုေတသနျပဳရန္ 
လိုအပ္ေနပါသည္။  
 
၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာမ်ားအရ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီး ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း 
လုပ္သည္ဟု ေျဖဆိုၿပီး ထိုသို႔ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသားမွာ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အခ်ိန္ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး (ေရွ႕တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္) 
ရွိေနေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းမွာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈေကာင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ပုံမွန္ အလုပ္အကိုင္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ္လည္း 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အားနည္းျခင္းႏွင့္ မွန္းဆရန္ ခက္ေသာ ဝင္ေငြ စီးဆင္းမႈေၾကာင့္ စီးပြားလန႔္ျခင္း 
ျဖစ္ပြားႏိုင္မႈ ပိုမို၍ရွိေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း မ်ားသည္ အျပည့္အ၀ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မရရွိျခင္း ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ဂ်န္ဒါအလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုမို၍ ျမင့္တက္လာျခင္း) ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အတြက္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာက ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ လားရာမ်ားကို နားလည္ထားရန္ အေရးႀကီး 
ပါသည္။ ၿမိဳ႕မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအားလုံး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို 
တုံ႔ျပန္ႏိုင္မည့္ အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ 

ၿမိဳ႕မ်ား၌ ေနထိုင္မႈစရိတ္ ျမင့္မားျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ တြန္းအား ေပးလ်က္ 
ရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ စီးပြားေရး အတြင္း ဝင္ေရာက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား အေရအတြက္ တူညီေစရန္ အားေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု အခ်ိဳ႕သုေတသနမ်ားက ဆိုပါသည္။၄၆ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္း ရွိမရွိ မေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ား 
လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး-အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးစလုံး ဝင္ေငြရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ မည္သူက 
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေငြေၾကးတို႔အား ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို နားလည္ရန္လည္း သုေတသနျပဳ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တရားဝင္ လုပ္သားေစ်းကြက္ အတြင္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဝင္ေရာက္မႈ 
မ်ားျပားလာေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုတြင္း ဝင္ေငြဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လႊမ္းမိုး ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈ မရွိပါက 
အေပၚယံအရ ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈ တိုးတက္ျခင္းသာ ျဖစ္ကာ လူမႈဖြဲ႕စည္းပုံ အဆင့္တြင္ တိုးတက္မႈ ရွိမည္ 
မဟုတ္ေပ။ တန္းတူမညီမွ်မႈ ျဖစ္ေပၚေစေသာ လူမႈဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ 
အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ယင္းအေထာက္အထားမ်ားက သက္ေသျပေနပါသည္။ 

ရွင္းလင္းခ်က္ ၅
ၿမိဳ႕မ်ားရွိ တစ္ကိုယ္ေရ လုံၿခဳံမႈဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေဒတာ

စစ္တမ္းေမးခြန္း အမွတ္ (၃၃) စစ္တမ္းေမးခြန္း အမွတ္ (၃၃) - ညေမွာင္ၿပီးေနာက္ အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္၊ ရပ္ကြက္ပတ္ဝန္းက်င္ အနီးတစ္ဝိုက္၌ တစ္ေယာက္တည္း 
လမ္းေလွ်ာက္ေသာအခါ ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္ခံစားရပါသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈအား အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ ေယာက်ၤားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ 
ေတြ႕ႀကဳံသေဘာထားျခင္းအေပၚ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ လုံၿခဳံမႈ အမွန္တကယ္ အားနည္းသည္ 
ျဖစ္ေစ ထိုကဲ့သို႔ ထင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ ယင္းကိုအေျခခံ၍ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ပါသည္။ ထိုစံႏႈန္းမ်ားအရ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အားနည္းသူမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး ၎တို႔ကို (အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးတည္း) ညဘက္အျပင္ 
မထြက္ရန္ ေဖ်ာင္းဖ်တားျမစ္မႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ ထိုမွ်သာမက လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားအရ ‘အမ်ိဳးသမီးေကာင္း’ တစ္ဦး၏ 
အဓိပၸာယ္ကို သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး စံႏႈန္းကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ညဘက္ အျပင္ထြက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဆင့္အတန္းအား 
ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ ပါသည္။၄၇ ဥပမာအားျဖင့္ Gender Equality Network မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနတစ္ခုတြင္ ေျဖဆိုသူ 
တစ္ဦးက ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညအျပင္ထြက္လွ်င္ မေကာင္းမႈ တစ္ဆုံတစ္ရာ ႀကဳံေတြ႕မည္ကို စိုးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ားစြာရွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။၄၈ ေယာက်ၤားဆန္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စံႏႈန္းမ်ားအရလည္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 

ဂ်န္ဒါႏွင့္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း
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မိန္းကေလးမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ညဘက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အျပင္မထြက္ရန္ 
ေျဖာင္းဖ်ျခင္း၊ တခါတရံ တားျမစ္ျခင္းမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ညေရးညတာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထက္ပါ စံႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ 
အကန႔္အသတ္ ရွိလာကာ အထူးသျဖင့္ ညဘက္ ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ တျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ခရီးသြားျခင္း လိုအပ္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ 
အခက္အခဲမ်ား ရွိလာပါသည္။၄၉ 

၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း ေဒတာမ်ား အရ အမ်ိဳးသား ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း က ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း ေဒတာမ်ား အရ အမ်ိဳးသား ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း က 
ညေမွာင္ၿပီးေနာက္ အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ အနီးတစ္ဝိုက္၌ တစ္ေယာက္တည္း လမ္းေလွ်ာက္ ေသာအခါ ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည္ ဟု ညေမွာင္ၿပီးေနာက္ အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ အနီးတစ္ဝိုက္၌ တစ္ေယာက္တည္း လမ္းေလွ်ာက္ ေသာအခါ ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည္ ဟု 
ခံစားရပါသည္။ခံစားရပါသည္။ အသက္ ၁၈-၃၅ ၾကား ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ညေမွာင္ၿပီးေနာက္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည္ဟု ခံစားရသည္ 
ဆိုေသာအခ်က္ကို သေဘာမတူညီႏိုင္ေျခ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညဘက္တစ္ဦးတည္း သြားလာျခင္းဆိုင္ရာ 
လူမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွိရင္းစြဲ သုေတသန မ်ားအား ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက 
စိန္ေခၚလ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းေဒတာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညဘက္ အျပင္ 
ထြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာ ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ညဘက္ 
တစ္ဦးတည္း မထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္သို႔ ေစာေစာျပန္ျခင္း ျဖင့္ စိတ္ခ်ေသခ်ာသည့္ ဗ်ဴဟာမ်ား အသုံးျပဳေနျခင္းေလာ 
စသည္တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္စိစစ္ ေလ့လာရန္ သုေတသနမ်ား ထပ္မံ၍ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။

“ “

ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညအျပင္ထြက္လွ်င္ မေကာင္းမႈ တစ္ဆုံတစ္ရာ 
ႀကဳံေတြ႕မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားစြာရွိသည္

ဂ်န္ဒါႏွင့္ ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း
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နိဂံုး
ယခု ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းသည္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ေဒတာအစု မ်ားကို ဂ်င္ဒါအလိုက္ ခြဲျခားပိုင္းျဖတ္သည့္ 
နည္းလမ္းျဖင့္ က႑မ်ားစြာရွိ ဂ်န္ဒါပုံစံႏွင့္ လားရာမ်ားကို စိစစ္ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတြင္ 
ၿမိဳ႕ျပေနအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခရာက်ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ႐ႈေထာင့္သုံးခုမွ သုံးသပ္ထားပါသည္။ 
ေသခ်ာစြာေကာက္ယူထားေသာ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္း၏ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခ်ိန္အလုံအေလာက္မရွိေသာေၾကာင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံးရႈံးေနၾကရသည္ဟူေသာ အဆိုကို ပံ့ပိုးေပးေနသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအား 
လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားမွာ လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိေပ။

၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းတြင္ ဂ်န္ဒါအရ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ေသာ  ေဒတာ 
အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ အသုံးျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထက္ပင္ 
ပိုမို အတြင္းက်ၿပီး က်ယ္ျပန႔္ေသာ ဂ်န္ဒါဆိုင္ရာ  ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ၎အခ်က္ 
အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ ေရရွည္ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားကို တစ္ဖက္ 
တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္သည္။ 

နိဂံုး
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• ကေလးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ကေလးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ 
ရာ၌ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အခ်ိန္ႏွစ္ဆ ပိုမိုအသုံးျပဳသည္။ ရာ၌ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အခ်ိန္ႏွစ္ဆ ပိုမိုအသုံးျပဳသည္။ 
အသက္အ႐ြယ္ ကြဲျပားမႈကို ထည့္သြင္းစိစစ္ပါက ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥ ႏွစ္ခုေပါင္းကို 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားငယ္မ်ားထက္ အခ်ိန္ႏွစ္ဆ ပိုမို 
အသုံးျပဳပါသည္။ 

• ၿမိဳ႕အားလုံးရွိ (တိုင္းရင္းသား အုပ္စု၊ ဘာသာတရား၊ အသက္၊ ပညာေရး ေနာက္ခံ အေျခအေန ႏွင့္ 
ဝင္ေငြ အေနအထား စသည့္ နယ္ပယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အပါအဝင္) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပည္သူ႔အေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပည္သူ႔အေရးတြင္ 
ပါဝင္ႏိုင္ရန္ သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး(triple burden) က အဟန႔္အတား ျဖစ္ေနပါသည္။ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး(triple burden) က အဟန႔္အတား ျဖစ္ေနပါသည္။ 

၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀ စစ္တမ္းကို ဂ်န္ဒါဆိုင္ရာ စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳျခင္းမွ 
အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ - 

သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး 
(The Triple Burden)

ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ 
(Agency and Influence)

အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္သည္။ 
• ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စာေရးသား တင္ျပျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ရပ္႐ြာလူႀကီး (အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသား ျဖစ္သည္) ျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းကဲ့သို႔ သမ႐ိုးက် သမ႐ိုးက် 
နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုအသုံးျပဳသည္။ နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုအသုံးျပဳသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ နယ္ပယ္အတြင္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ၿပီး ဂ်န္ဒါခြဲျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေလ့အထကို 
အားေပးသည္။

• အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ တုံ႔ျပန္ဆက္သြယ္ပုံ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ/ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပုံ 
ကို နားလည္သေဘာေပါက္ ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္မည့္ လူထုဆက္ဆံေရး 
နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

• စစ္တမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း က အမ်ိဳးသား ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း က 
အလုပ္မလုပ္ေနေသာ္လည္း အလုပ္မရွာပါ ဟု ေျဖဆိုသည္။အလုပ္မလုပ္ေနေသာ္လည္း အလုပ္မရွာပါ ဟု ေျဖဆိုသည္။

• အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈႏႈန္း ကြာဟခ်က္ အႀကီးမားဆုံး ရွိေသာ အသက္အပိုင္းအျခား မွာ ၃၅ ႏွစ္ ႏွင့္ 
၅၀ ႏွစ္ အၾကား အုပ္စုျဖစ္သည္ (အမ်ိဳးသား ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က 
၎တို႔သည္ အလုပ္မလုပ္ပါ ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္) ။ 

• လုပ္သားအင္အားဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈ မရွိျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါတန္းတူညီမွ်မႈ လုပ္သားအင္အားဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈ မရွိျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါတန္းတူညီမွ်မႈ 
ရွိေရးအတြက္ အဓိက အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ရွိေရးအတြက္ အဓိက အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးကို 
က်ားကန္ပံ့ပိုးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္အားမ်ားစြာမွာ တန္ဖိုးထားခံရျခင္း မရွိေခ်။ 

• လုပ္သားအင္အားစု အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ၿမိဳ႕အေျခခံ အေဆာက္ လုပ္သားအင္အားစု အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ၿမိဳ႕အေျခခံ အေဆာက္ 
အဦ အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မွာ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွာ အဦ အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မွာ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွာ 
ပါဝင္ပါသည္။ပါဝင္ပါသည္။ စစ္တမ္းအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ နည္းပါးျခင္းကို ၾကည့္ပါက 
ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ 
လိုအပ္သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

နိဂံုး
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ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း’ တို႔မွာ အိမ္အလုပ္ ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ 
ပါသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကုန္ဆုံး 
သည့္ အခ်ိန္ကို ေပါင္းစပ္၍ အသက္အ႐ြယ္၊ ဂ်န္ဒါ၊ ဝင္ေငြႏွင့္ 
အျခားေသာ အုပ္စုမ်ားခြဲကာ စိစစ္ပါက သုံးခုထပ္ ဝန္ထုတ္ 
ဝန္ပိုး (triple burden) ကို တြက္ခ်က္ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

၃၀၃၀ Klugman, Jeni, and Tatiana Melnikova. 2016. Unpaid 
Work and Care: A Policy Brief. New York: Secretary 
General’s High Level Panel on Women’s Economic 
Empowerment 

၃၁၃၁ လူငယ္ အသက္အ႐ြယ္ အျဖစ္ ၁၈ႏွစ္ မွ ၃၅ႏွစ္ အထိ 
သတ္မွတ္ထားသည္(ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္ မူဝါဒအရ)။  

၃၂၃၂ Domingo, Pilar, and Et al. 2015. Women’s voice and 
leadership in decision-making. London: ODI, Cornwall, 
Andrea. 2014. Women’s empowerment: what works 
and why? Helsinki: World Institute for Development 
Economics Research 

၃၃၃၃ ေ႐ႊေ႐ႊစိန္လတ္၊ Kim N. B. Ninh၊ မီကီေက်ာ္ျမင့္၊ Susan Lee၊ 
၂၀၁၇။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ - 
အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား 
၂၀၁၁-၂၀၁၆။ ရန္ကုန္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း။ 

၃၄၃၄ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ ႏွင့္ Matthew Arnold၊ ၂၀၁၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာန ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေလ့လာတင္ျပခ်က္။ ရန္ကုန္၊ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း။ 

၃၅၃၅ International IDEA. 2003. The Implementation of 
Quotas: Asian Experiences. Stockholm: International 
IDEA; True, Jacqui, Sara Niner, Swati Parashar, and 
Nicole George. 2012. Women’s Political Participation in 
Asia and the Pacific. Social Science Research Council 
Conflict Prevention and Peace Forum ကို ဥပမာ ၾကည့္ပါ။  

၃၆၃၆ ထပ္မံ၍ ေလ့လာဖတ္ရႈ လိုပါက - Ikeya, Chie. 2013. The 
life and writing of a patriotic feminist: Independent 

Daw San of Burma. In, Blackburn, Susan and Helen 
Ting (Editors). Women in Southeast Asian Nationalist 
Movements: A biographical approach. Singapore: NUS 
Press, 23-47; Harriden, Jessica. 2012. The Authority of 
Influence: Women and Power in Burmese History. 
Copenhagen: NIAS Press; Ikeya, Chie. 2005/2006. The 
‘traditional’ high status of women in Burma: A histori-
cal reconsideration. Journal of Burma Studies, 10, 
50-81; Ikeya, Chie. 2011. Refiguring Women, Colonial-
ism, and Modernity in Burma. Honolulu: University of 
Hawai’i Press. Historian Chie Ikeya’s study (2015, 
2001) on gender and colonialism demonstrates how 
the notion of Burmese women’s ‘high-status’ has been 
manipulated by political elites to masquerade the 
continued exclusion of women from leadership roles 
(2005, 51). 

၃၇၃၇ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုေလ့လာလိုပါက 
- Ikeya, 2011; Harriden, 2012; Ikeya, 2005/2006 

၃၈၃၈ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၄။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ - 
ေျပာင္းလဲေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
အသိပညာႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား။ ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း။ 

၃၉၃၉ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၊ ၂၀၁၅။ 
႐ုန္းမထြက္သာ အစဥ္အလာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ 
စံႏႈန္းမ်ား၊ လူမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး 
စာတမ္း။ ရန္ကုန္၊ GEN။  ADB၊ ၂၀၁၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ား၊မ 
ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခအေန ဆန္းစစ္မႈ။ မနီလာ၊ ADB။  
Minoletti, Paul၊ ၂၀၁၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသဆိုင္ရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ ရန္ကုန္၊ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း။  

၄၀၄၀ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၊ ၂၀၁၅။ 
႐ုန္းမထြက္သာ အစဥ္အလာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ 
စံႏႈန္းမ်ား၊ လူမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး 
စာတမ္း။ ရန္ကုန္၊ GEN။ 

၄၁၄၁ ADB၊ ၂၀၁၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ျခင္း 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေန 
ဆန္းစစ္မႈ။ မနီလာ၊ ADB။ 

၄၂၄၂ IFC ႏွင့္ Dana Facility၊ ၂၀၁၉။ ေလးစားမႈရွိသည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈ 
မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း။ ရန္ကုန္၊ IFC ႏွင့္ Dana  
Facility။  

၄၃၄၃ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မူဝါဒႏွင့္အညီ လူငယ္ အသက္အ႐ြယ္ 
အျဖစ္ ၁၈ႏွစ္ မွ ၃၅ႏွစ္ အထိ သတ္မွတ္အသုံးျပဳထားသည္။ 

၄၄၄၄  အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး 
ဌာန၊ ၂၀၁၄။ Census Atlas Myanmar ။ ေနျပည္ေတာ္၊ 
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား 
ဝန္ႀကီးဌာန။ 

အခန္းဆံုးမွတ္စု
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၄၅၄၅ International Labour Organization. 2017. World 
Employment and Social Outlook: Trends for women 
2017. Geneva: International Labour Officer 

၄၆၄၆ Evans, Alice. 2019. How Cities Erode Gender Inequali-
ty: A New Theory and Evidence from Cambodia. 
London: King’s College London 

၄၇၄၇ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၊ ၂၀၁၅။ 
႐ုန္းမထြက္သာ အစဥ္အလာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ 
စံႏႈန္းမ်ား၊ လူမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး 
စာတမ္း။ ရန္ကုန္၊ GEN။ UNFPA၊ ၂၀၁၇။ Powerful Myths 
Hidden Secrets။ ရန္ကုန္၊ UNFPA။ 

၄၈၄၈ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၊ ၂၀၁၅။ 
႐ုန္းမထြက္သာ အစဥ္အလာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ 
စံႏႈန္းမ်ား၊ လူမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး 
စာတမ္း။ ရန္ကုန္၊ GEN။ 

၄၉၄၉ Paung Sie Facility၊ ၂၀၁၆။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ 
- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသြင္ကူးေျပာင္းရာ၌ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ခု။ ရန္ကုန္၊ PSF။  
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