
 
 

ဧျပီလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ 
 

ျမန္္မာႏုိင္ငံတြင္္ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ က်ားမျဖစ္တည္မႈႈ ရွဳေထာင့္:  

ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား၏ ေလ့လာမွဳမွရရိွလာသည့္ ေတြ႔ရိွခ်က္ 
 
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၆ 
တြင္ထြက္ရွိထားေသာအမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမႈဝါဒအသစ္လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္Namatiအဖြဲ႔မွယခုမူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ကုိယ္ေတြ႔ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားအားအေျခခံ၍ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ Namati အဖြဲ႔ ႏွင့္ တြဖဲက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ 
ေျမအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းနည္းလမ္း 
ျဖင္ကူ့ညပံ့ီပိုးေပးပါသည္။ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအားေျမအခြင့္အေရး 
မ်ားႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္းသည့္ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္အတူတကြလက္တြကဲာေျဖရွင္းႏိုင္ 
ရန္အလုိ႔ငွာသက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ရပ္ရြာေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးႏွင့္ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရးဆုိင္ရာ 
စြမ္းရည္ မ်ားကုိ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားပါသည္။ အဆုိပါ ျပႆနာရပ္တစ္ခုစ ီေျဖရွင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏  
တစိတ္တ ပိုင္းအျဖစ္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္း လက္ေတြ႔တြင္ 
မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤမူဝါဒေဖာ္ျပခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေလ့လာမႈ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားထည့္သြင္းေရးသားထားပါသည္။အေလးထားေရြးခ်ယ္အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္းႏွင့္ဥပေဒ 
အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားႏွင့္အမႈသည္မ်ားအားေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းသည္အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ႏွင္ ့အေသးစိတ္ေလ့လာမႈကုိ ပ့ံပိုးမႈျဖစ္ေစပါသည္။ 
 
Namatiအဖြဲ႔မွျမန္မာအစုိးရ၏အသစ္ထြက္ရိွထားေသာအမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မႈဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေရးလမ္းစဥ္မ်ားတြင္ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈပုိမုိေပၚေပါက္လာေစရန္အၾကံဳျပဳေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳဥပေဒ 
ေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားထားရိွျခင္းပံုစံအားစိတ္ဝင္စားေသာအရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား တုိင္းျပည္တြင္ ပုိမိုေပၚေပါက္ကာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြမ္းေဆာင္မႈျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ဤမူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္အား အၾကံျပဳေရးသားျပဳစုျခင္းျဖစ္သည္။ 
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၁. ဥပေဒသည္ဘက္လုိက္မႈမရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒအားလုိက္နာ 
က်င့္သုံးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အမႈထမ္းမ်ား အမ်ားစုသည္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ 
 

ဥပေဒအရ… 
 

လယ္ယာေျမဥပေဒသည္ ေျမယာႏွင့္ပစၥည္းပုိင္ဆိုင္မႈတို႔ႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ က်ား၊မ 

ခြဲျခားမႈ မရွိပါ။ 
  

၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ အခန္း ၂၊ အပုိဒ္ ၆တြင္  

“ျမိ ႔ဳနယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည ္ ဤဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ တည္ရွိေနေသာ 
လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါလူပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းအား သက္ဆုိင္ရာ ခရုိင ္
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျမိဳ႔နယ္ဦးစီးဌာနရုံးတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
မွတ္ပံုတင္ေၾကးေပးေဆာင္ေစ၍ မွတ္ပုံတင္ျပီး လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရမည္- 
(က)လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါက-(၁)လယ္ယာေျမကုိအသုံးျပဳခြင့္ရရွိထားေသာထုိအိမ္ေထာင္စုသည္ေတာင္သူ 
လယ္သမားအိမ္ေထာင္သားစု သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္သားစုဝင္ ျဖစ္ရမည္။” ဟုေဖာ္ျပပါရိွပါသည္။ 

အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအား အိမ္ေထာင္စုဝင္ထက္ ပုိမိုဦးစားေပးျခင္းရွိသည္ကုိမေတြ႔ရ 

သကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ က်ား၊ မ ကိုမွ ေပးရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပ ထားျခင္းမရိွပါ။ ထုံးတမ္း စဥ္လာအရ 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သူ အမ်ိဳးသားကုိသာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ရန္ ညႊန္ၾကားသည့္အခါ အဆုိပါအခ်က္သည္ 

ဥပေဒ၏ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင္ ့ ကုိက္ညီမႈမရွိသည္ကုိေတြ႔ရသည။္ မၾကာခဏ ၾကားေနရသည့္ ကိစၥရပ္တစ္္ခုမွာ 

အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ ျဖည့္စြက္ရေသာပုံစံမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးကသာလွ်င္ 

ျဖည့္စြက္ရမည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္ဟုဆိုပါသည္။၎အခ်က္သည္မမွန္ကန္ပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္လ

က္မွတ္ထိုးရန္ေနရာလြတ္ေအာက္တြင္“ေလွ်ာက္ထားသူ၏အမည္”ဟုသာေဖာ္ျပထားရွိသည္ကုိေတြ႔ရိွရပါ 

သည္။ 

 
၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပနထ္ားေသာ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ၏ အပုိင္း ၉ 
တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူညမွီ် အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၇၅ တြင္ 
“အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းရာတြင္ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ွႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမ္ီးမ်ားသည္ေအာက္ပါအခြင့္ေရးမ်ားကုိ တန္းတူရရွိေစရန္ ျပ႒ာန္းရမည္ - (က) ေျမကုိတစ္ဦးတည္း 
အမည္ေပါက္ထားရိွခြင့္၊ ပူးတြအဲမည္ေပါက္ထားရိွခြင့္နွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊;…(ဂ) ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ (ဃ)ခင္ပြန္း သုိ႔မဟုတ္ ဇနီးကြယ္လြန္သည့္အခါ တြင္ျဖစ္ေစ၊ 
ပစၥည္းခြေဲဝရာတြင္ျဖစ္ေစ၊လင္မယားကြာရွင္းရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိဆက္ခံခြင့္၊ 
(င)တုိင္ရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာက်င့္သုံးမႈႏွင့္စနစ္မ်ားအပါအဝင္ႏိုင္ငံသား 
အားလုံး၏ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ေျမလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ဆက္ခံမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိဆုံးျဖတ္ရာ
တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ လူအဖြဲ႔အစည္းကုိ ကုိယ္စားျပဳပုိင္ခြင့္၊” အားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
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ပုဒ္မ ၇၆တြင္ “အထက္အပုိဒ္၇၅ပါ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ ရရွိခံစားႏိုင္ရန ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကအကူအညီေပးႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရမည္။” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီသည္ေျမယာအသုံးခ်မႈေကာ္မတီမ်ားကုိျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ 
ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ရာ၎တြင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ရမည္ဟုအမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒက 
အတည္အလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖင့္အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မေသခ်ာေသးေသာ္လည္း အဆုိပါအခ်က္သည္ လုိအပ္ေသာထားရိွရမည့္ 
အေၾကာင္းအရာျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ယူဆပါသည္။  
 
အမိ်ဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒ ပုဒ္မ ၆၂ တြင္ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ- “ထိုက္သင့္ေသာ 
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေကာက္ခံျခင္းျပဳႏုိင္ ေရးအတြက္ - 
(ဃ)ေျမအသုံးခ်သူ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ မွတ္ပံုတင္မွတ္တမ္းတြင္ စာရင္းျဖည့္သြင္းျခင္း၊ အေမြဆက္ခံျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိမွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေျမအသုံးျပဳသူ၏ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦး သုိ႔ ေပးကမ္းျခင္းျပဳ၍ 
ေျမအသုံးခ်မႈအခြင့္အေရး လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ထိုက္သင့္ေသာတံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္သက္ဆုိင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္၊” 
 
ေဖာ္ျပပါ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိပေပ်ာက္ေစေရးဆုိင္ရာကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္(CEDAW)ကုိလက္မွတ္ 

ေရးထုိးထားသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ထုိေၾကာင့္ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္၎၏တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းစင္ပေပ်ာက္ေစရနတ္က္ၾကြစြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ CEDAW ပါပုဒ္မ ၁၆ တြင္ အေမြဆက္ခံပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိသားစုႏွင့္ ေနအိမ္တြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ပေပ်ာက္ေစရန္ အစုိးရ၏တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အ္ိမ္ေထာင္ဦးစီး အဓိကအုုပ္ခ်ဳပ္ေသာဝါဒ ဆက္လက္အားေကာင္းေနျခင္း … 
 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ 

အမ်ိဳးသားအမ်ားစု ၾကီးစိုးေနေသာစနစ္ ေအာက္တြင္ ေျမအခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆုိေနရပါသည္။ မတ္လ 

၂၀၁၆တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အစုိးရဌာနမ်ားအတြင္းေနရာရယူထားမႈ အေနအထားကုိ ျခံဳငံုသုံးသပ္ပါက 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ကုိယ္စားျပဳမႈသည္ နိမ့္က်ေနေၾကာင္း 

ေတြ႔ရိွရပါသည္။   
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အစိုးရအဆင္႔ ရာထူး အမ်ိဳးသမီးစုစုေပါင္း 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဝန္ၾကီးမ်ား1 ၅.၀၀% 

လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ၉.၇၀% 

ျပည္နယ္ႏွင္႔ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား ၂.၃၇% 

လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ၁၂.၈၀% 

ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ၀.၀၀% 

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား2 ၀.၂၅% 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျပန္တမ္းဝင္အရာရိွ ၁၁.၀၀% 

ျပန္တမ္းဝင္မဟုတ္ ေသာအရာရွိ ၃၅.၀၀% 

  

ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ အစုိးရရာထူးမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈမရိွျခင္းသည္ အေလးအနက္ထားသင့္သည့္ 
အခ်က္ျဖစပ္ါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ ျမိဳ႕နယ္ ေပါင္း ၃၃၀ တြင္ ျမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးမွ်ပင္ 
မရိွပါ။ ေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး3 စုစုေပါင္း ၁၆၇၈၅ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရသည္ ၄၂ 
ဦးသာရွိပါသည္။ 
   

လုပ္ငန္းအရဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ရာထူးေနရာမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမပါဝင္ျခင္းသည္ေျမာက္ျမားစြာ 
ေသာျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္(UNDP)ကမၾကာေသးမွီကေရးသာ
းထားေသာ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္းေခါင္းေဆာင္မႈ”4 တြင္ ေဒသခံအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္၎တုိ႔၏အလုပ္အေပၚအဓိကထားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကြျဲပားျခင္းအား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း 
တာဝန္ဝတၳရားႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ အာရုံစိုက္ခ်ိန္တြင္္ အမိ်ဳးသား ေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအပုိင္းတြင္ တာဝန္ယူ၍ အဓိက အာရုံစုိက္ၾကပါသည္။ 
အဆုိပါရာထူးအမ်ားစုတြင္အမ်ိဳးသားမ်ားကေနရာယူထားျခင္းအားျခံဳငံုသုံးသပ္ရေသာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ 
                                                 
1ေဒၚခင္စန္းရီသည္ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန ႏွင့္ လူမႈဖူလံုုေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန 

၏ ဝန္ၾကီးတာဝန္ယူထားသည္။ 
2ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တြင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေရအတြက္ျဖစ္သည္။ ဒုုတိယအၾကိမ္ 
ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုုပ္စုု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ျခင္းအား ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆ တြင္ ေရြးခ်ယ္ရန္ယာထားသည္။ သိုု႔ေသာ ္
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မတ္လ ၂၀၁၆ လကုုန္ပုုိင္းအထိ အခ်ိန္တိုုးျမွင့္ ေရႊ႔ဆိုုင္းေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ 
3ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပါသည္။ (မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္သည္။) ၎တုိ႔သည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈကိ ု ရရိွျပီး ျမိ ႔ဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ 
ထုတ္ပယ္မႈ ခံရႏုိင္သည္။  
4 Emilie Röelle, UNDP Myanmar 2015, Women and Local Leadership. 
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ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းအပၚ အာရုံထားမႈေလွ်ာ့က်ျပီး  ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္  လုံျခံဳေရးအပုိင္းတြင္သာ အဓိကထား 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကုိေတြ႔ႏုိင္သည္။ အဆုိပါမညီမွ်မႈအခ်က္သည္ ေျမယာအခြင့္အေရး အပါအဝင္ 
အျခားကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္အစုိးရႏွင့္ရပ္ရြာျပည္သူလူထုၾကားတြင္ အဓိကဝင္ေရာက္ 
ေႏွာက္ယွက္မႈ ႏွင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားသည္ 
ေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာေျမယာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းကိစၥမ်ားတြင္ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္ 
မ်ားအားကူညီပံ့ပိုးေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအတြင္းလုုပ္ေဆာင္ေနေသာ
က႑ၾကီး ရွစ္ခုုအနက္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္မွ သည္ ေဒသႏၱရအဆင့္တိုင္္ေအာင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ အေလးထားခန္႔အပ္လွ်က္ ရိွသည္။  

 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိင္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအပိုင္းတြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ ရရိွျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား၊ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရသည့္ 

မႈဝါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑ တြင္ပါဝင္သည္။ အစုိးရအဖြ႔ဲအစညး္မ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဟန္ျပ ပါဝင္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ အမွန္အကန္ ကုိယ္စားျပဳသည္ 

ဟုမဆုိႏိုင္ပါ။ ဥပမာ-အိႏၵိယမွ သုေတသနစာတမ္းတစ္ခုအရ အစုိးရရာထူးမ်ားတြင္ အစုိးရအရာရွိမ်ား၏ 

က်ားမျဖစ္တည္မႈသည္ထုိဝန္ထမ္းမ်ား၏ျပည္သူအေပၚဝန္ေဆာင္မႈေပးမႈအပုိင္းတြင္သက္ေရာက္မႈ 

ရိွပါသည္။ ဥပမာ ဆုိရလွ်င္ ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ က်ားမျဖစ္တည္မႈ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

တုိက္ရိုက္သက္ဆုိင္ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ပုိမုိအေလးထားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 5  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ၏ ၇၀%သည္ မိမိအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဘဝအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚတြင္ 

မီွခုိေနရေသာေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ေျမပုိင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူ 

မ်ား အျဖစ္ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်ရရိွသင့္ပါသည္။  

၂. လက္ရွိေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဥပေဒပါ 
ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရး မမွ်တမႈအား ျဖစ္ေစျခင္း  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Namati အဖြဲ႔၏ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အခြင့္အေရးအျပည့္အဝ ရရိွေစေရး စီမံကိန္းတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
အမ်ိဳးသမီးအမႈသညမ္်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား အမႈသည္မ်ား ၎တုိ႔၏ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
အား ေတာင္းဆုိရာတြင္ တူညီေသာ အခ်က္အလက္ ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ေတြ႔ရွိရသည္။ 
 

 အမႈမ်ား၏ ၇%တြင္အမ်ိဳးသမီးအမႈသည္မ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသားအမႈသည္မ်ားသည္ တရားမဝင္ေငြေၾကးမ်ား 

ေပးေနရပါသည္။ 

                                                 
5 Raghabendra Chattopadhyay and Esther Duflo, Econometrica 2004, Women as Policy Makers: Evidence from a 
Randomized Policy Experiment in India. 
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 အမ်ိဳးသမီးအမႈသညမ္်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားအမႈသည္မ်ားသည္တူညီေသာအမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအား 

မ်ားေသာအားျဖင့္ တူညီေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကပါသည္။ လယ္ယာေျမ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 

(အမ်ိဳးသမီးမ်ား၇၉%၊အမ်ိဳးသားမ်ား၈၂%)၊ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရုိင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း  (အမ်ိဳးသမီး၊ 

အမ်ိဳးသား၊ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ၉%)၊ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈကုိ ျပန္လည္ေျဖရွင္းျခင္း (အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

၇%၊အမ်ိဳးသားမ်ား ၄%) 

 အမ်ိဳးသမီးအမႈသညမ္်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားအမႈသည္မ်ားသည္အမႈမ်ားအားဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္လုိ 

ေသာႏႈန္းထား  အတူတူရွိေၾကာင္းေတြ႔ရိွရသည္ (၅.၇%)။ ဆုိလုိခ်က္ - အမႈမ်ား၏ ၅.၇% တြင္ 

အမႈသည္မ်ားသည္(အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသားႏွစ္မ်ိဳးစလုံး) အမႈမျပီးခင္ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူ 

၏ ဖုန္းေခၚဆုိမႈကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိေတာ့ပါ။  

 အမ်ိဳးသမီးအမႈသညမ္်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားအမႈသည္မ်ားသည္အစုိးရရုံးမ်ားသုိ႔ေနာက္ဆက္တြဲ 

သြားေရာက္မႈ ပ်မ္းမွ် အၾကိမ္ေရအားျဖင့္ သုံးၾကိမ္ရွိပါသည္။  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သုိ႔ရာတြင္ အျခားထူးျခားေသာ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ အထင္ရွားဆုံးအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ရန ္အကူအညီေတာင္းခံသည့္ ႏႈန္းသည္ ကြာျခားပါသည္။ 

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူထံတြင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ရန ္ အကူအညီေတာင္းခံရာတြင္ ၈၀% သည္ 

အမ်ိဳးသားအမႈသည္မ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိပါအရည္အေသြးပုိင္းဆုိင္ရာသက္ေသခံခ်က္မ်ားအရျမန္မာႏိုင္င ံ

တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္သာ ေျမအခြင့္အေရးကုိ အမ်ားဆုံးဆုပ္ကုိင္ထားသူမ်ားအျဖစ္ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

အမ်ိဳးသား အမႈသည္မ်ား၏ ၈၇% သည ္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားျဖစ္ျပီး အဆုိပါ အမ်ိဳးသားမ်ားကပင္ 

လက္ရွိအိမ္ေထာင္စုအတြင္းတရားဝင္ပိုင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားလက္ဝယ္ကုိင္ေဆာင္ရရွိသူမ်ား 

ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔၏ရည္မွန္းခ်က္ထားလုပ္ေဆာင္ေနေသာေဒသမ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အမႈအမ်ိဳးအစား 

အားလုံးတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပုိမုိေသာ ေျမဧကအား ေတာင္းဆုိၾကသည္ 

အမ်ိဳးသား 
 

အမ်ိဳးသမီး 
 

ပူးတြဲ 

လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္း 

၄% 

၁၆% 

၈၀% 
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(ပ်မ္းမွ်အားျဖင္ တစ္ဧကပုိမိုသည္)။6 အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ 

ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်ား၊မ မညီမွ်စြာပါဝင္မႈ 

အေျမာက္အမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။အဆုိပါအခ်က္သည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ဦးတည္ေန 

ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာအခြင့္အေရး ရရိွမႈ ႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားတြင္ 

ျပင္းထန္ဆိုးဝါးေသာ ေရရွည္ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိငသ္ည္။  

 

၃. ပူးတြ ဲေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းအား တရားဝင္ေလွ်ာက္ထား 

ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ လုိက္နာက်င့္သုံး လုပ္ေဆာင္မႈ  

နည္းပါးျခင္း 
 

လယ္ယာေျမဥပေဒ၂၀၁၂တြင္လယ္ယာေျမပူးတြအဲမည္ေပါက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားမတားျမစ္ထားေသာ္ 
လည္း ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးသာလွ်င္ (မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား) ေျမယာ 
မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ေနၾကပါသည္။ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒတြင္သာပူးတြေဲျမယာမွတ္ပံတုင္ျခင္းအားခြင့္ျပဳသည့္အေၾကာင္းကုိရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ယေန႔အထိNamatiမွလုပ္ေဆာင္ေနေသာလယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းအမႈစုစုေပါင္း၏ အနည္းငယ္ 
ေသာ၄%တြင္သာပူးတြေဲျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းအားေတြ႔ရိွရပါသည္။ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းပူးတြေဲျမယာမွတ္ပံု
တင္ျခင္း အမႈမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွ စ၍ လက္ရွိအထိ ရက္ေပါင္း ၃၃၀ ခန္႔အထိတုိင္ 
ၾကာျမွင့္ေနျပီးတစ္ဦးခ်င္းေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းအမႈမ်ားအားလက္ရွိအထိရက္ေပါင္း ၂၃၅ ခန္႔ၾကာျမွင့္ေန 
ေသာေၾကာင့္လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာသက္ဆုိင္ရာအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ပူးတြေဲျမယာမွတ္ပံု 
တင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား ေသခ်ာစြာနားမလည္ဘဲ ရႈပ္ေထြးေတြေဝေနသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ပူးတြေဲျမယာမွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား အနက္မွ အမႈ ၂ မႈသာလွ်င္ ပုံစံ-၇ (လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ 
လက္မွတ္)ကုိေအာင္ျမင္စြာရရိွခဲ့ျပီးက်န္ရွိေသာပူးတြအဲမည္ေပါက္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားမွာတစ္ဦးတည္း 
ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းရာေပါင္းမ်ားစြာေအာင္ျမင္သက့ဲသုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈပုိင္းတြင္ျမန္ဆန္မႈမရိွဘဲေစာင့္စား 
ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။  
 

                                                 
6 Namati အဖြဲ႔သည္ ပဲခူးတိုင္း၊ဧရာဝတီတိုင္း၊ကယားျပည္နယ၊္မေကြးတိုင္း၊မြန္ျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အမႈတစ္ခုုခ်င္းစီတြင္ ေျမဧက ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပမာဏသည္ ျမွင့္မားသည္။ သိုု႔ေသာ ္ေလွ်ာက္ထားေသာ 
အေရအတြက္နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အဆိုုပါ အေရအတြကအ္ား ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ 
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အဆုိပါေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွစ္မ်ိဳးအားႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရာပူးတြေဲျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား 

အတြက္ ပ်မ္းမွ်၁၄.၆ ဧကျဖစ္ျပီး တစ္ဦးခ်င္းေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ပ်မ္းမွ် ၇.၃ 

ဧကျဖစ္ပါသည္။7ေယဘူယ်အားျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏မွ်တေသာတရားဝင္ေျမယာ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရး 

ရရွိမႈသည္ပ်န္းမွ်အားျဖင့္၎တုိ႔၏အိမ္ေထာင္ဦးစီးလင္ေယာက ၤ်ားမ်ားႏွင့္တန္းတူေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ ရရိွျခင္း 

ႏွင့္ တိုင္းတာႏုိင္သည္။8 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 အဆိုုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ နည္းပါးလြန္းသည့္ တိုုင္းတာမႈ ပမာဏကြာဟခ်က္ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
ေဖာ္ျပေသာ ဧကပမာဏသည္ Namati အဖြဲ႔ထံသုိ႔ အမႈတြဲပိတ္သိမ္းမွ ရရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ပူးတြဲ မွတ္ပံုုတင္ျခင္းအမ်ားစုုသည္ 
ေဆာင္ရြက္ဆျဲဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္စီစစ္ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ ကန္႔သတ္ေသာသတ္မွတ္ခ်က္ ရွိသည္။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း တစ္ဦးခ်င္းအမႈ၊ ပူးတြဲ မွတ္ပံုုတင္ျခင္း အမႈအမ်ုိဳးအစားသည္ ဆင္တူျပီး ၁၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းေသာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမႈ 
အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည္။ 
8 ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မႈ ပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည့္အတြက္ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးအမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္မႈ၏ တစ္ခုေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ မိသားစုအေနျဖင့္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရရွိမႈ အေရအတြက္ ပိုမုိရရွိေစရန္ အတြက္ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ရွိရသည္။ 
မိသားစုဝင္မ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းစီ သီးျခားအမည္မ်ားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ပါက ၎ေခ်းေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။  

မွ်တစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
 

ေဒၚတင္ၾကည္ႏွင့္ ဦးေပါတို႔၏ လက္ထပ္မႈသည္ ထူးျခားလွသည္။ ၎တုိ႔၏ ပထမ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားသည္ 
ဆံုးပါးသြားၾကျပီး ထိုအိမ္ေထာင္ဖက္ကုိယ္စီႏွင့္ ရရိွလာေသာသားသမီးမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ ကာ 
အင္းေလးကန္အနီး ေညာင္ေရႊျမိဳ႕ျပင္တြင္ေနထိုင္ပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ လက္ထပ္ စာခ်ဳပ္မရိွပါ။ လက္ထပ္ျပီးေသာ္လည္း 
သူတုိ႔အသက္အရြယ္အရ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ မလိုအပ္ဟု ယူဆထားပါသည္။ လင္မယားႏွစ္ဦးစလံုး ပင္ပင္ပန္းပန္း 
အလုပ္လုပ္ျပီး ေျမ ၃ ဧကကုိ ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ေျမကိုမွတ္ပံုတင္ရမည္ဟု ၾကားသိေသာအခါ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
သားသမီးမ်ားအတြက္ မွ်တေစရန္ မည္သုိ႔ မွတ္ပံုတင္ရမည္ဟူသည့္ ရႈပ္ေထြးသည့္ ေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ 
 
လက္ထပ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတုိ႔၏သားသမီးမ်ားသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ေနၾကသျဖင့္ 
ေဒၚတင္ၾကည္ႏွင့္ ဦးေပါတို႔သည္ အိမ္ခြေဲနရန္ဆံုးျဖတ္ခ့ဲ ျပီး ဆက္လက္ေပါင္းသင္းျမဲ ေပါင္းသင္းကာ 
အတူတကြလယ္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးေသဆုံးသြားသည့္အခါ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွသားသမီးမ်ား 
ထိုေျမကုိ ရရိွ ခံစားႏုိင္ရန္ လိုလားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပ ႈဳလက္မွတ္ေပၚတြင္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး စလံုး၏ 
အမည္ကုိ ထည့္ေပးရန္ အစိုးရအားေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပထမ ဆံုး ပူးတြဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ 
ရရွိေရးတြင္Namati မွ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ကုိ မည္သည့္အိမ္တြင္ထားသနည္းဟု 
ေမးျမန္းသည့္အခါ ႏွစ္ဦးသား ရယ္ေမာကာ “လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ကို ႏွစ္အိမ္အလွည့္က်ထားပါတယ္။ ဒါမွလည္း 
ပိုျပီးမွ်တမွာေပါ့။ 
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၄.ေျမသိမ္းမႈမ်ားသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားတစ္မႈထူးျခားစြာ 

ထိခုိက္နစ္နာေစျပီးသိမ္းယူထားေသာေျမအတြက္ေလ်ာ္ေၾကး 

(သုိ႔)ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းသည္အမ်ဳိးသားမ်ားအား အခြင့့္သာ 

ေစသည္။ 

 

အမ်ဳိးသမီးအမႈသည္မ်ား၏ ၁၅%ေက်ာ္သည္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား မရွိၾကပါ။ အမ်ဳိးသား 

အမႈသည္မ်ားတြင္ ၅%9 သာပုိင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားမ်ားမရိွသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ အဆုိပါ 

အမ်ိဳးသမီးအမႈသည္မ်ား၏ပုိင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားမရွိမႈေၾကာင့္ေျမသိမ္းမႈမ်ားသုိ႔ ေျမယာအျငင္းပြား 

မႈဆုိင္ရာ (မိမိအိမ္နီးခ်င္း၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စသည္ျဖင့္) ကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ 

မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပိုင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားမ်ား လက္ဝယ္ပိုင္ဆုိင္ 

ရရွိထားမႈက အဆုိပါျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္။  

 

ျမန္မာႏိုင္ငသံည္ တပ္မေတာ္္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္တြင္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္အၾကာ က်ေရာက္ 

ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုမ်ားမွ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈကိစၥရပ္မ်ား 

ေျမာက္ျမားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၂ ႏွစ္ၾကာျပီးေနာက္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား 
ျပန္လည္စြန္႔လည္ေပးျခင္း တုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္ ၊ Namati, ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ကုိ ရႈပါ)။  ေျမယာမ်ားအားရယူ၊ 

သိမ္းဆည္းရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္သက္သက္မွတ္မွတ္ သုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြစနစ္တက် ေပးျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ 

စီးပြားေရး ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရိွသည္။ 

အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္မိမမိိသားစု၏ေျမတရားဝင္ပိုင္ဆုိင္မႈအေထာက္ 

အထား ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ တစ္မႈထူးျခားေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  
 

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး လယ္ယာ 

အလုပ္သမားမ်ား၏ေန႕စဥ္လုပ္အားခသည္၃၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ေသာ္လည္းအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္မူ ၄၀၀၀က်ပ္ 

ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ေျမဆုံးရံွဳးသြားေသာမိသားစုဝင္မ်ားသည္ ေန႔စားအလုပ္သမား မ်ားအျဖစ္ 

လုပ္ကုိင္ရန္သာေရြးခ်ယ္စရာရွိျပီးအမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝင္မ်ားသည္မိမိတုိ၏အျခားေသာအိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ္ 

လုပ္ေဆာင္ေပးေနမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ထုိက့ဲသို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ မိသားစုအတြင္း 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ အပုိင္းတြင္ တနည္းအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဧရာဝတီတုိင္း 

ေဒသၾကီးတြင္ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုမွ သိမ္းယူသြားသျဖင့္ ေျမဆုံးရွံဳးသြားသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ 

                                                 
9 တစ္ခါတစ္ရံ ေျမခြန္ ေျပစာမ်ားသည္ ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားကျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ အစိုုးရမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးအား အသိအမွတ္ျပဳျပီး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ သီးသန္႔ ေျမယာကြက္မ်ားလုုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုုင္သည္။ 
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ေျပာျပခ်က္အရမိသားစုဝင္ေလးဦးအားဆန္္္ၾကမ္းျဖင့္တစ္ရက္လွ်င္ထမင္း၂နပ္စားေသာက္ေကြ်းေမြးရန္ေငြ

က်ပ္၃၀၀၀ကုန္က်ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ေန႔စားလုပ္အားခမရိွလွ်င္ မိသားစု 

အာဟာရျပည့္ဝစြာစားေသာက္ရန္ပင္မလုံေလာက္ဘဲ မိမိတုိ႔ သားသမီးမ်ားအား ေက်ာင္းသုိ႔ပုိ႔ႏိုင္ရန္ 

ပို၍ပင္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ၎တုိ႕၏ ေျမေပၚမွ ဖယ္ရွားျခင္း ခံရသည့္အခ်ိန္ကစျပီး မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ျမိဳ႕ႏွင့္ 

အလြန္ေဝးကြာေသာအရပ္သုိ႕ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရျပီးအကယ္၍သူ႔တြင္ခင္ပြန္းမရွိပါကသားသမီးမ်ားအားမႈလ 

တန္းေက်ာင္းသုိ႔သြားႏုိင္ရနခ္ရီးစရိတ္အပိုဝင္ေငြမ်ားအားျဖစ္ႏုိင္သည့္နည္းျဖင့္ရွာေဖြျပီးေက်ာ္လႊား၍မရႏုိင ္

ေသာအခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားၾကားတြင္ ေရာက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္ ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

 

မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ၎၏ ေျမယာဆုံးရံႈးမႈျဖစ္ေပၚေသာအခါ အမ်ဳိးသမီး ေန႔စား 

လယ္ယာလုပ္သားမ်ားျဖစ္ႏိုင္ျပီးထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လုံျခံဳေရးအပုိင္းတြင္စိန္ေခၚမႈအသစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ 

ႏိုင္သည္။ ရွမ္း ျပည္နယ္ရွိ အင္းေလးကန္အနီးတြင္ တည္ရိွသည့္ ရြာသာႏွင့္ နန္းသဲ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ 

အိမ္ေျခ ၁၅၈အိမ္ေထာင္စု၏ ေျမဧကစုစုေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔အား အစုိးရမွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူခဲ့ျပီး 

ကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔ ျပန္လည္ခ်ေပးခ့ဲသည္။ ၂၀၀၃ခုနွစ္မွစျပီး အဆုိပါကုမၸဏီမွ အျခားေျမဧကမ်ားစြန္႔လႊတ္ျပီး 

ေျမဧက၃၀၀ခန္႔အားအသုံးျပဳျခင္းတစ္စံုတစ္ရာမရိွဘဲဆက္လက္သိမ္းပုိက္ထားခ့ဲပါသည္။  ၎ကုမၸဏီသည္ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ အစားထုိးလယ္ယာေျမအခ်ဳိ႕ကုိ ေပးအပ္ရန္ အစုိးရႏွင့္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း 

အဆုိပါအစားထုိးေပးအပ္ေသာေျမမ်ားသည္အရည္အေသြးအလြန္နိမ့္က်ျပီးစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္ 

မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္မိမိိတုိ႔အားေပးအပ္ေသာ အစားထုိးေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္၍မရဘဲ  

ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္အနီးအနားရိွေက်းရြာမ်ားသုိ႔သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနရပါသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

သည္မိမိတုိ႔အိမ္ႏွင့္သြားလာရလြယ္ကူေသာကုိယ္ပိုင္လယ္ေျမေပၚတြင္လုပ္ကုိင္ရမည့္အစား အနီးအနားရိွ 

ေက်းရြာမ်ားသုိ႔အဖြဲ႔လိုက္စုေပါင္းသြားေရာက္၍ ေန႔စားအလုပ္အား လုပ္ကုိင္ေနရပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

ေျမသိမ္းမႈအမ်ားစုတြင္ေတာင္သူလယ္သမားအေျမာက္အျမားပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသည္။အစုိးရမွေျမ 

ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း(သုိ႔မဟုတ္)ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ေတာင္းဆုိသူမ်ားထံသုိ႔ 

ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္သည္အသိမ္းခံရေသာေတာင္သူမ်ားၾကားတြင္ညွိႏိႈင္းမႈ 

မ်ား လုိအပ္သည္။ အကယ္၍ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မရိွ၍ မျပႏုိင္ပါက 

ေျမာက္ျမားစြာေသာ နစ္နာဆုံးရွံဳးမႈမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္သည္။ 
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၅. ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိက္နာက်င့္သုံးေနမႈသည္ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးအလုိက္ကြျဲပားသည္။အခ်ိ ႔ဳလုိက္နာက်င့္သုံးမႈသည္ 

မၾကာခင္ကထြက္ရိွထားေသာအမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမႈဝါဒ 

ပါအခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေတြ႔ရိွရသည္။  
 

Namatiအဖြဲ႔မွေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရခင္ပြန္းကြယ္လြန္ျပီးေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္ကြဲ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အျခားေသာ အ္ိမ္ေထာင္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ 

ပိုမိုပုိင္ဆိုင္ၾကသည္။သုိ႔ေသာ္လည္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအလုိက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ကြျဲပားျခားနားသည္ကုိ 

ေတြ႔ရသည္။10 အဖြဲ႔၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ဦးစားေပး အုပ္စုအဖြဲ႔လုိက္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ မတူညီေသာ 

လူမ်ိဳးစုအလုိက္ ပိုင္ဆုိင္မႈ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားအား ေတြ႔ရိွႏိုင္သည္။  
  

ဗမာ : ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈတြင္ မိဘပုိင္ဆုိင္မႈအား သားသမီးမ်ားအားလုံးကုိ ညီတူညီမွ်ခြေဲဝေပးသည္။ မိမိ၏ 

အိမ္ေထာင္ဖက္ေသဆုံးသြားေသာ္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာအိမ္ေထာင္ဖက္မွပိုင္ဆိုင္မႈအား ရပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ထုိကဲ့သူ 

ညီတူညီမွ်ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ရွိမႈသည္ဗမာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ႏွစ္ဦးအမည္ေပါက္ပူးတြေဲျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း 

အားအျခားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားထက္စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့က်သည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရေတြ႔ရိွရသည္။အဆုိပါအိမ္ေထာင္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားထင္ရွားရွင္းလင္းစြာအေလးထား 

စိ္တ္ဝင္စားသည္မွာေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္မိမိတုိ႔၏သားသမီးမ်ားေနာင္ေရးအတြက္ျဖစ္ျပီး မိမိေသဆုံး 

သြားခ့ဲျပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ေသာ္ မိမိသားသမီးမ်ားေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ အေမြဆက္ခံခြင့္ 

ရွိရန္ ေသခ်ာေစလုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
  

ခ်င္း :ခ်င္းယဥ္ေက်းမႈသည္အမ်ိဳးသားၾကီးစိုးမႈဝါဒကုိလုိက္နာက်င့္သုံးျပီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ 

မရွိပါ။အဆုိပါအခ်က္သည္ေျမအသုံးခ်မႈမႈဝါဒအားအလြန္အမင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ျပီး၎သည္ အမ်ဳိးသားေျမ 

အသုံးခ်မႈမႈဝါဒအသစ္ႏွင္အ့မ်ိဳးသမီးမ်ားအားပုံစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိပေပ်ာက္ေစေရးဆုိင္ရာ 

ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္(CEDAW)ေအာက္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကတိကဝတ္ျပဳထားျခင္းမ်ားကုိ 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအသီးသီးရိွ Namti၏ ရည္မွန္းခ်က္ေဒသ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားအားေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အျခားအမ်ိဳးသမီးအုပ္စု 

မ်ားႏွင့္မတူညီဘဲကြျဲပားျခားနားသည္ကုိေတြ႔ရသည္။အထူးသျဖင့္ခင္ပြန္းေသဆုံးျပီးေသာအိမ္ေထာင္မဲ့ 

                                                 

10 For further discussions, see: Transnational Institute, Linking Women and Land in Myanmar, 2016; 
USAID Country Profile, Burma: Property Rights and Resource Governance; UNICEF, Child Focused Local 
Social Plan, Chin State 2014; Gender Equality Network, Towards Gender Equality in the National Land 
Use Policy, 2014.   
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္၎ခင္ပြန္း၏ပုိင္ဆုိင္မႈေျမယာအားလုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ဘဲ၎ခင္ပြန္း၏အမ်ိးေတာ္ 

စပ္သူအမ်ိဳးသားမ်ားသာပုိင္ဆုိင္အေမြဆက္ခံခြင့္ရိွသည္။အ္ိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနမည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမႈ 

ေမးျမန္းမႈမ်ားအရအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အဆုိပါလုိက္နာက်င့္သုံးမႈအားေျပာင္းလဲလုိမႈဆႏၵျပင္းျပလ်က္ရွိ 

သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၎တုိ႔၏ခင္ပြန္းမ်ားသည္အိႏိၵယႏုိင္ငံနယ္စပ္သို႔ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 

အျဖစ္သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အဓိကလယ္သမားမ်ားအျဖစ္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကုိ 

လုပ္ေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။11  
 

ကယား:ကယားယဥ္ေက်းမႈတြင္သားသမီးမ်ားအ္ိမ္ေထာင္ၾကျပီးေသာအခါတန္းတူညီမွ် အေမြေပးၾကသည္။ 

ပူးတြႏဲွစ္ဦး အမည္ေပါက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ စဥ္းစားသင့္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ 

Namati၏ရည္မွန္းခ်က္ေဒသဟုိပါရြာတြင္ ပူးတြႏဲွစ္ဦးအမည္ေပါက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအမႈစုစုေပါင္း ၈မႈရွိသည္။ 

အဆုိပါေျမယာေလ်ာက္ထားမႈမ်ားသည္အမိ်ဳးသမီးမ်ားမိမိတုိ႔၏မိဘမ်ားထံမွအေမြဆက္ခံရရွိေသာ ေျမမ်ား 

ျဖစ္ၾကျပီး၎တုိ႔၏ခင္ပြန္းအမည္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေလွ်ာက္ထားလုိေသာေၾကာင့္ဟု သိရိွရသည္။ အဆုိပါ 

ပူးတြႏဲွစ္ဦးအမည္ေပါက္ေလွ်ာက္ထားမႈသည္မိသားစုတြင္းဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာင္းလဲမႈ 

တစ္စံုတစ္ရာမေတြ႔ရွိရဘဲအေထာက္အထားပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆုိင္ရာႏွင္ပ့ိုမုိဆက္ႏြယ္ေနသည္ကုိ 

ေတြ႔ရသည္။ဟုိပါရြာမမွဂ်ဳမာက“အစကေတာ့တစ္ဦးတည္းေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိကၽြန္မနာမည္ႏွင့္ 

အမည္ေပါက္ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔စဥ္းစားခ့ဲတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီေျမက ကၽြန္မမိဘေတြအေမြေပးခ့ဲတ့ဲ 

ေျမျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ဒါေပမယ့္လည္းကၽြန္မခင္ပြန္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္မွာစုိးတယ္။ဒါေၾကာင့္သူ႔နာမည္ပါပူးတြ ဲ

ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါတယ္။သူ႔တစ္ေယာက္တည္းနာမည္နဲ႔ေတာ့မေလွ်ာက္ေစခ်င္ပါဘူး။ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ 

ေယာက ၤ်ားေတြက အရမ္းထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တယ္။အလုပ္အမ်ားစုကိုကၽြန္မႏွင့္သူအတူတူလုပ္ကုိင္ရေပမဲ့ သူကပဲ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တယ္။” ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
 

 

 

 

 

                                                 
11 ခ်င္းလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းမဟုုတ္ဘဲ အျခားတိုုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား သည္ အမ်ိဳးသားဦးစားေပးအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အေမြပုုိင္ဆိုုင္ခြင့္အား က်င့္သံုုးသည္။ Hilary Faxon, The Praxis of Axis: Gender in Myanmar’s National Land 
Use Policy 2015 ကိုရႈဳပါ။ USAID၏ “Many upland ethnic minorities practice strict patrilineal inheritance,” 
စာမ်က္ႏွာ ၁၁ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အခ်ိ ႔ဳေက်းရြာမ်ားတြင္ ဗုုဒၶဘာသာကိုုးကြယ္ေသာ ပေလာင္လူမ်ိဳး အိမ္ေထာင္ကြဲ 
အမ်ိဳးသမီးသည္ပိုုင္ဆိုုင္မႈအားလံုုးစြန္႔လႊတ္ရသည္။ထိုု႔အျပင္အမ်ိဴးသာမ်ားသည္မိဘထံမွတစ္ဦးတည္းအေမြဆက္ခံခြင့္ 
ႏွင့္အဆိုုပါပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားအားလုုပ္ကိုုင္ဆံုုးျဖတ္ခြင့္၊အေမြေပးခြင့္အားလံုုးရရွိသည္။ပိုုင္ဆိုုင္မႈသည္လင္ေယာက်ၤား 
ေသဆံုုးပါက သားျဖစ္သူရရွိျပီး သမီးျဖစ္ပါက အဆုုိပါ လင္ေယာက်ၤား၏ အကိုုေတာ္စပ္သူအား ေပးအပ္သည္။ (WLB 
2008),” စာမ်က္ႏွာ ၁၇. 
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၆.အမိ်ဳးသမီးမ်ား ေျမအခြင့္အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ 

ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာအခါ ပုိမုိထိေရာက္စြာ လုပ္ကုိင္ 

ေျပာဆုိႏုိင္ၾကျခင္း 
 

ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားေတာင္းဆုိသည့္အခါရပ္ရြာအတြင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑ 

သည္ ရွဳပ္ေထြးမႈရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း Namati၏ရပ္ရြာေဆြးေႏြးပြ ဲ

အခ်က္အလက္စစ္တမ္းမ်ားအရရပ္ရြာအေျချပဳဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားမွက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ 

ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားသုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားစုစုေပါင္း ၁၀၃၃၃ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 

တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း၏ သုံးပံုတစ္ပံုခန္႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တက္ေရာက္သူ 

အမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ေဟာေျပာပို႔ခ်သည့္ရပ္ရြာအေျချပဳဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူသည္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ 

အမိ်ဳးသမီးျဖစ္ေစတက္ေရာက္ေလ့ရွိျပီးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္မ်ားသည္လည္းမတူညီေသာအခ်ိန္မ်ား

တြင္ျပဳလုုပ္ေလ့ရွိသည္။မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမႈရပ္ရြာအေျချပဳဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား၊အမ်ိဳးသမီး 

အမႈသည္မ်ား၊အိမ္ေထာင္စုတြင္းအမႈအတြက္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝင္ထံမွအကူအညီရယူေနရေသာ 

အမ်ိဳးသားအမႈသည္မ်ားအားေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ အားလုံး တစ္ခနဲက္ခံယူထားသည္မွာ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ားသည္အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ေျပာဆုိဆက္ဆံရာတြင္ျဖစ္ေစ၊အမႈအတြက္ေျပာဆုိရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ 

ေနာက္ဆက္တြအဲမႈအေျခအေနမ်ားအားလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျဖစ္ေစအမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပိုမုိေျပာဆုိ 

လုပ္ကုိင္ႏိုင္ၾကသည္ ကုိေတြ႔ရွိရသည္။ 
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ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအားေျဖၾကားသူမ်ားသည္အဘယ္ေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားေျပာဆုိဆက္ဆံေရးတြင္ 

(မ်ားေသာအားျဖင့္ဗမာဘာသာစကား - အခ်ိဳ႔အတြက္ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္) ပုိမုိေကာင္းမြန္ရသည္မွာ 

အစုိးရအရာရိွမ်ား၏အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚသနားညွာတာမႈ၊ကူညီလုိမႈမ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚထား 

ရိွမႈႏွင့္ကြျဲပားျခားနားေသာေၾကာင့္ဟုေတြ႔ရွိရသည္။အဆုိပါအခ်က္သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ရပ္ရြာအေျချပဳ 

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား၏ေကာက္ယူထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိသည္ကုိ 

ေတြ႔ရသည္။အမ်ိဳးသမီးအမႈသည္မ်ားတြင္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာအမႈမ်ားအား 

ေျဖရွင္းႏိုင္မႈတြင္ရက္ေပါင္း၁၁၀သာၾကာျမွင့္ျပီးအမ်ိဳးသားအမႈသည္မ်ားတြင္၁၄၅ရက္ၾကာျမွင့္သည္ကုိေတြ႔ရ

“သူမက ကြ်န္ေတာ့္ထက္ ပိုမိုေျပာဆိုႏိုင္တယ္” 
  
ဦးျမင့္ေဆြသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေအးသာယာျမိဳ႔သစ္တြင္ ေျမစုစုေပါင္း ၆ ဧကကို ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးေနသူ ျဖစ္ျပီး ၎ေျမကို 
ကုမၸဏီမွ ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေျမအား ကုမၸဏီမွ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ဦးျမင့္ေဆြ ထံသို႔မေရာက္ရွိခဲ့ပဲ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးမွ မတရားသိမ္းယူျပီး  အျခားလယ္သမားတစ္ဦးအား ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ 
  
ဦးျမင့္ေဆြ၏သမီး မရီရီမိုးသည္ အစိုးရမွ ေျမမ်ားျပန္ေပးေနေၾကာင္း [ေျမယာစံုစမ္းေရးေကာ္မတီ]အား ဂ်ာနယ္တြင္ 
ဖတ္ရႈျပီးေနာက္ သူမမိသားစု၏ လယ္ယာေျမကို ဥပေဒအတြင္း ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကည့္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ 
ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္အတြင္း မရီရီမုိးသည္ ၎အမႈအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး အစိုးရရံုးဌာနမ်ားသုိ႔ 
၁၂ၾကိမ္ထက္မနည္း သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ေနျပည္ေတာ္သို႔အထိပင္ တိုင္ၾကားလႊာမ်ားေပးပို႔ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္မွ စတင္၍ 
အၾကမ္းအားျဖင့္ သူမ၏ ဖခင္အမႈအတြက္ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ရက္ အခ်ိန္ေပးခဲ့ရသည္။  သူမ၏ 
အျခားေသာေမာင္ႏွစ္မမ်ားသည္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖခင္၏အမႈကို လုိက္ပါကူညီေပးႏိုင္ျခင္းမရွိၾကေပ။ 
မရီရီမိုးသာလွ်င္ ဖခင္ကို တစ္ဦးတည္း ကူညီေပးႏိုင္သူျဖစ္သည္။ 
  
အစပိုင္းတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးမွ မရီရီမုိးအား လက္ရွိအမႈကိစၥကို ေမ့ေဖ်ာက္ေစလိုျပီး ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ထိုသုိ႔ ေမ့ေဖ်ာက္ေပးရန္ ေငြသိန္းငါးဆယ္ျဖင့္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္ (ထိုေဒသတြင္ ေျမတစ္ဧကကို သိိန္း၅၀ျဖင့္ ေရာင္းခ်ပါသည္)။ 
လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလယ္သမားမွလည္း ထိုအမႈကို ေမ့ေဖ်ာက္ေစလိုျပီး “ဒီအမႈကိုဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္သင့္” 
ဟုသူမကိုေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ၎က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ ႔ျဖိဳးေရးပါတီ မွ တာဝန္ရွိသူထံသုိ႔ 
မိမိဘက္တြင္ရပ္တည္ေပးရန္ လာဘ္ေငြေပးအပ္ျပီးျဖစ္သည္”ဟုလည္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  
 
မၾကာေသးမီကပင္ အမႈအတြက္လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အစိုးရရံုးမွ သူမႏွင့္ သူမဖခင္အတူအကြအမႈလိုက္ပါ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား တားျမစ္လိုက္သည္။ “သူက ကြ်န္ေတာ့္ထက္ ပိုမုိေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ သမီးက အမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုသင့္တာေတြကိုလည္း ေျပာျပေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မွားေျပာမိတာ၊ေမ့ေနတာေတြလဲ အမွန္ျပန္ျပင္ 
သတိေပးေျပာေပးတယ္။ သမီးက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ကူညီတာကို သူတုိ႔က မလိုလားပါဘူး”ဟု ဖခင္ျဖစ္သူက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
မရီရီမိုး၊ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ အတူတကြကူညီေပးေနေသာ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ သူတုိ႔က 
အဆိုပါအခ်က္ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခုတြင္ မရီရီမိုးသည္ ရံုးသို႔သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုမႈတိုင္းအား ဖခင္ ႏွင့္အတူ 
ဆက္လက္လိုက္ပါေပးေသာ္လည္းရံုးခန္းအတြင္းသို႔အသက္၆၆ႏွစ္အရြယ္လယ္သမားဖခင္ၾကီးႏွင့္အတူသြားေရာက္ခြင့္    
မရွိေတာ့ပဲ  ခန္းမတစ္ေနရာတြင္ ေစာင့္ေရွာက္လိုက္ပါေပးေနရ ဆဲျဖစ္သည္။ 
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သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူႏွင့္ အစုိးရရုံးမ်ားသုိ႔ ထပ္မံသြားေရာက္ရေသာ 

အၾကိမ္အေရအတြက္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ နည္းသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ 

၇.အမ်ိဳးသမီးရပ္ရြာအေျချပဳဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား 
သည္အင္အားၾကီးေသာအေထာက္ကူေပးႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္၎တုိ္္႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ကြျဲပားျခားနား 
ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
 

Namatiသည္ရပ္ရြာအေျချပဳဥပေဒအေထာက္အကူျပဳပံုစံကုိလုိက္နာက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႔ျဖစ္

သည္။ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူ တစ္ဦးစီသည ္၎တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ရည္မွန္းခ်က္ထားရာ 

ေဒသတြင္ ေနထုိင္ေနသူမ်ားျဖစ္ျပီးမိမိ၏ေနအိမ္မွ ခရီးအားျဖင့္၂-၃ နာရီအတြင္း သြားလာလုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာ 

ေဒသမ်ားအားကူညီေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားသည္မိမိတာဝန္ယူလုပ္ကုိင္

ေနေသာရည္မွန္းခ်က္ေဒသမ်ားသုိ႔ တစ္လလွ်င္ ၂ ၾကိမ္ (သုိ႔) ၃ ၾကိမ္ (သြားေရာက္ႏိုင္မႈေပၚမႈတည္၍) 

ရပ္ရြာေဆြးေႏြးပြမဲ်ားပို႔ခ်ႏုိင္ျပီးမိမိအမႈသည္မ်ားအားေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာအမႈမ်ားအားေတြ႔ဆုံေမးျမန္း 

ျခင္းႏွင့္ေနာက္ဆက္တြလုဲပ္ေဆာင္ရမည့္အမႈမ်ားအားအမႈသည္ႏွင့္အတူတကြသက္ဆုိင္ရာအစုိးရရုံးမ်ားသုိ႔

လုိက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။                      
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အဆိုပါဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈတာဝန္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးဥပေဒ 

ေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအတြက္ ေပၚေပါက္လာေသာ စိန္ေခၚမႈႏွစ္ရပ္ 
  

ပထမစိန္ေခၚမႈတစ္္ရပ္မွာျမန္မာႏိုင္ငံရွိအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏တာဝန္ယူရသည့္အခန္း 

က႑ျဖစ္သည္။ စစ္ကုိင္တုိင္းရွိ (၁၈-၂၆ ႏွစ္အတြင္းရွိ) အမိ်ဳးသမီး ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား 

ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ “ကြ်န္မတုိ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳလုိက္ရင္ အမ်ိဳးသမီး ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူ 

လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အိမ္ေထာင္မႈအတြက္ တာဝန္ေတြပုိမ်ားလာေတာ့မွာ” ဟုဆုိသည္။ အဖြဲ႔တြင္ 

အမ်ိဳးသမီးဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား(၂၀ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း-၄၀ႏွစ္အေစာပုိင္းအတြင္းရွိ) တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ေနၾကျပီးအဆုိပါအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ငယ္ရြယ္ၾကျပီးအိမ္ေထာင္မရိွသူ၊ သားသမီးမရိွသူမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေတြ႔ရွိရခ်က္မွာNamatiအဖြဲ႔မွျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ 

သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ိးသားဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား အလုပ္မွထြက္ႏႈန္းသည္ ၂၀% 

ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားမွာမႈ ၄% သာလွ်င္ရွွွိ ေၾကာင္းေတြ႔ရွွွိရသည္။  
>၆၀ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဒုတိယေတြ႔ရွိရသည့္စိန္ေခၚမႈမွာလုံျခံဳေရးပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။အမ်ိဳးသမီးဥပေဒ

ေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူအမ်ားစုသည္အမႈသည္မ်ားရိွရာေဝးလံေသာအမႈျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား သုိ႔သြား 

ေရာက္ရာတြင္လုံျခံဳေရးပုိင္းဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ားစြာေတြ႔ရွိရသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္သြားလာရမည့္ 

ေနရာေပၚမႈတည္၍ေျခလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ေလွျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ျဖစ္ေစ 

စသည္ျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအမ်ိဳးအစားမ်ားအသုံးျပဳရပါသည္။အေရးေပၚအမႈကိစၥ 

အတြက္ခရီးသြားေရာက္ရန္လုိအပ္ပါကတစ္ဦးတည္းပင္သြားေရာက္ရမႈမ်ားရိွပါသည္။သုိ႔ေသာ္လည္း 

၂၀% 
 

၀% 
 ၁၉-၂၅ 

 

ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား၏ က်ား၊မ အသက္အရြယ္ 

၁၀၀% 
 

၆၀% 
 

၄၀% 
 

က်ား 
 

 

မ 
 

၈၀% 
 

၂၆-၃၀ 
 

၃၁-၃၉ 
 

၄၀-၄၉ 
 

၅၀-၅၉ 
 

>၆၀ 
 

၁၉-၂၅ 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အျခားတြဖဲက္လုပ္ကုိင္ေသာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအေထာက္အကူျပဳငယ္မ်ား(သုိ႔) 

အမ်ိဳးသားေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္လိုၾကပါသည္။ Namatiအဖြဲ႔၏ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈတြင္ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအားေထာက္ပံ့ေပးသူအျခားလက္ေထာက္

မ်ားထားရိွေလ့မရွိၾကပါ။ထုိ႔ေၾကာင့္တစ္ခါတစ္ရံတြင္မိမိ၏ေမာင္၊အစ္ကုိ(သုိ႔မဟုတ္)ခင္ပြန္းတုိ႔မွ၎တုိ႔ 

အလုပ္အားခ်ိန္မ်ားတြင္ခရီးသြားလာရာတြင္အေဖၚအျဖစ္လိုက္လံပို႔ေဆာင္အေဖာ္ျပဳေပးၾကပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္းအဆုိပါကူညီမႈသည္ေရရွည္တြငမ္ျဖစ္ႏိုင္ဘဲထုိက့ဲသုိ႔အခ်ိန္အားျဖင့္၊လူအားျဖင့္လိုက္ပါ 

ကူညီမႈအားအသိအမွတ္ျပဳရန္ Namati အဖြဲ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့့ံရန္ 

မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ကူညီလုိက္ပါေပးသူေဆြမ်ိဳးမေတာ္စပ္သူတစ္စိမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ဥပေဒေရးရာအေထာက္ 

အကူျပဳသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတူခရီးသြားျခင္းသည္လည္းယဥ္ေက်းမႈအရအမ်ားအျမင္တြင္အတူတြသဲြား 

ရန္မသင့္ေတာ္ဟုယူဆထားသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူအမ်ားစုသည္ သူတုိ႔၏ 

လစာအျပည့္ခံစားခြင့္တစ္ဦးတည္းလုပ္ကုိင္ျခင္းအစားအျခားအမ်ိဳးသမီးကူညီေထာက္ပံ့သူႏွင့္မိမိလစာ 

ဝင္ေငြအား မွ်ေဝခံစား၍ အတူတူလုပ္ကုိင္လုိစိတ္ ပုိမိုမ်ားျပားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  

အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေသာ္လည္းအမ်ိဳးသမီးဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားသည္အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမွင့္တင္မႈႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသမားရုိးက်ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားပုိမုိရရွိႏုိင္ခြင့္အတြက္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ 
အားေကာင္းေသာ ပါဝင္အားျဖည့္ေပးသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
 

ပူးတြႏဲွစ္ဦးအမည္ေပါက္လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းေလွ်ာက္ထားမႈေအာင္ျမင္ျပီးခဲ့ေသာအမႈ၂မႈတြင္ညီ 
အစ္ကုိႏွစ္ေယာက္၏ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ယခင္အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားေသဆုံးျပီးဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ 
လက္ထပ္ထားေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးတုိ႔၏ အမႈမ်ားကုိ ျခံဳငုံသံုးသပ္ပါက ထုိေလွ်ာက္ထားစဥ္တြင္ အဖြဲ႔၏ 
ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳသူသည္ ျမိဳ႔နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ၏ အဖြ႔ဲဝင္ျဖစ္သည္။ 
ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦး၏အမႈသည္၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ႏွစ္ဦးပူးတြေဲလွ်ာက္ထားရန္အၾကံရျပီးတင္ျပေလွ်ာက္ထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္လည္းပဲခူးတုိင္း၊စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္ရွွွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္က်န္ရိွေနေသာပူူးတြဲ 
ေလွ်ာက္ထားမႈစုစုေပါင္း ၉၃ မႈသည္ အမ်ိဳးသမီးဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားမွအမ်ားဆုံး 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။အမ်ိဳးသမီးဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူအမ်ားစုယုံၾကည္ယူဆ
ထားသည္မွာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္ အေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ပင္အားနည္းေနျပီး 
ပူးတြေဲျမယာမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တနည္းအားျဖင့္ 
ရပုိင္ခြင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ရည္ရြယ္ျပီးအဆုိပါအခ်က္အားအမ်ိဳးသမီးဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူ 
ျပဳသူမ်ားကအားသြန္ခြန္စိုက္အေကာင္ထည္ေဖာ္၍အမ်ိဳးသမီးအမႈသည္မ်ားအားပူးတြဲေျမယာမွတ္ပံုတင္ 
ေလွ်ာက္ထားရန္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 
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အမ်ိဳးသမီးအမႈသည္အမ်ားစုသည္အမ်ိဳးသမီးဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

သည္ပိုမိုပြင့္လင္းမႈရွိၾကျပီးအဆုိပါဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ျမင္ေနက် 

မဟုတ္သည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးထုမွလည္းမိမိအခြင့္အေရး 

ေတာင္းဆုိရာတြင္ ပုိမုိေျပာဆုိမႈ အားပုိေကာင္းလာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  

 

အစုအဖြဲ႔သစ္ေတာ 
 

သီးႏွံ၊ေျမႏွင့္ 

အေဆာက္အအုံပ်က္စီးမႈ 

တစ္ဦးျခင္းေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း 

ပူးတြေဲျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း 

 

သစ္ေတာအမႈ 
 

ေျမသိမ္းမႈ 
 

ေျမယာအျငင္းပြားမႈ 
 

အျခား 
 

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရုိင္း 
 

ေက်းရြာဘုံေျမ 

၁% 
 

အမ်ိးသမီးဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ သူမ်ား၏ 
အမႈအေျခအေန  

၂၂% 
 

၈% 
 

၁% 
 

၀% 
 ၂% 

 ၁% 
 ၆၅% 

 

 

“အမႈမတုိင္ခင္ကဆုိရင္ အျပင္ထြက္ဖို႕ေၾကာက္တယ္။ အခုေတာ့ ကၽြန္မက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနျပီ” 

 

ေဒၚျမသန္းသည္ အသက္၆၀ အရြယ္မုဆိုးမျဖစ္ျပီး မိခင္အုိၾကီးႏွင့္ သားသမီးေလးဦး ႏွင့္အတူ စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးျမိဳ႕ အနီးတြင္ ေနထုိင္ပါသည္။ သူမပုိင္ဆိုင္ေသာ 

ေျမသည္ အျခားေသာ အိမ္ေထာင္စု ၂၉ စု၏ ေျမမ်ားႏွင့္အတူ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူျခင္းခံလိုက္ရပါသည္။ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူ 

မျမင့္ျမင့္စိန္၏ အကူအညီျဖင့္ (၂၀၁၄   ခုႏွစ္တြင္) ေဒၚျမသန္း ႏွင့္ အျခားအမႈသည္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကုိ ေလ့လာခ့ဲၾကျပီး ပိုင္ဆုိင္မႈ ေျမယာမ်ား 

ျပန္လည္ရရွိလာေစရန္ စတင္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။  ဦးေရႊမန္း ကေလးသုိ႔ လာေရာက္စဥ္အတြင္း ေဒၚျမသန္းသည္ အမ်ားကုိယ္စား အမႈျဖစ္စဥ္ကို 

ရပ္ရြာခန္းမတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဦးေရြႊမန္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ဦးတင္လိႈင္တို႔မွ တက္ေရာက္ခ့ဲျပီး အဆုိပါ ေျမမ်ားကုိျပန္ေပးမည္ဟု 

ကတိျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါအမႈသည္ ထူးျခားမႈတစ္စုံတစ္ရာမရိွပါ။ ေနာက္ဆုံး ဇြန္လ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အမႈသည္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ဖိတ္ၾကားခဲံပါသည္။ 

အဆုိပါေျမမ်ားအား ျပန္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကေလးျမိဳ႕ႏွင့္နီးျပီး တန္ဖုိးျမင့္တက္ေနသည့္ ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚျမသန္းကုိ 

အသိေပးေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

အဆုိပါ အမႈသည္မျပီးျပတ္ေသးေသာ္လညး္ ေဒၚျမသန္းအေနျဖင့္ သူမလုပ္ခ့ဲသည့္အလုပ္ကုိ မ်ားစြာဂုဏ္ယူေၾကာငး္၊ အဆုိပါအမႈေၾကာင့္ ရပ္ရြာအတြင္း 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  “အမႈမတုိင္ခင္က ကၽြန္မက ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ပါဘူး။ အျပင္သြားရမွာလည္းေၾကာက္တယ္။ 

အခုေျမယာအမႈတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္လုိက္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမွ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္  အစိုးရ 

အရာရိွမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈမ်ား ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔လုိမိန္းမသားေတြလည္း ဒီလုိမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ ေတြ႔လုိက္ရတယ္” 
 

၁% 
 

၈၀% 

 

၀% 
 

၁၁% 
 ၂% 

 

၀% 
 

 အမ်ိးသားဥပေဒအေထာက္အကူျပဴ သူမ်ား၏ 
အမႈအေျခအေန 

၂% 
 ၀% 
 

၄% 
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၈. အစိုးရထံသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
၁။အစုိးရမွ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အမ်ားဆုံး ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပးေနေသာ အစုိးရရုံးမ်ားအတြင္း 

မိမိဝန္ထမ္းမ်ားအားသင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ျခင္းနွင့္အမ်ိဳးသမီးအခြင့္ေရးမ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္း အသိပညာသင္တန္း 

ေပးပုိ႔ျခင္း အထူးသျဖင့္ ျမိ ႔ဳနယ္၊ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ (အမ်ိဴးသားႏွင့္ အမ်ိဴသမီး မ်ား ပူးတြေဲျမယာ 

မွတ္ပုံတင္ျခင္းရပုိင္ခြင့္မ်ား၊ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္မ်ားေျပာၾကားျခင္း)မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒသည္ပူးတြေဲျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္၎၏အခြင့္အေရးကုိအသိအမွတ္ျပဳ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။လယ္ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းအက္ဥပေဒသည္အဆုိပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းျပီးေသခ်ာရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမေတြ႔ရပါ။အခ်ိဳ႕ေသာျမိဳ႕နယ္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားသည္အခ်ိဴ႔ေသာပူးတြေဲျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းအားေအာင္ျမင္စြာေလွ်ာက္ထားလက္ခံရရွိျပီး ၉၈% 

ႏႈန္းေသာက်န္ရွိေနေသာပူးတြမဲွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲပင္ရွိေသးသည္။ ပုိ႔ခ်သင့္သည့္ 

သင္တန္းတြင္ပူးတြေဲျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အားဌာနတုိင္းရွိေျမယာစီမံခန္႔ခြဲသူအရာရိွမ်ားအားလုံး

ထံသုိ႔ ေျပာၾကားပုိ႔ခ်ေပးရန္လုိအပ္သည္။ 

 

၂။အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္CEDAWႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍သႏိၷ႒န္မ်ားခ်မွတ္ထိန္းသိမ္းမႈနည္းလမ္းတစ္ခုအ  

ျဖစ္ဥပေဒေရးရာအသိပညာေပးေရးလံႈေဆာ္မႈမ်ားကုိအစုိးရအေနျဖင့္ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။ 

ျမန္မာအစုိးရသည္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးရွိသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳ ထားျပီး လူမ်ိိဳးတစ္မ်ိဳးစီ၏ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိလည္းအသိအမွတ္ျပဳသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 

တူညီေသာေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရရိွရမည္ ဟူသည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒ  အခန္း ၉ 

ပါအခ်က္ကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ခုိင္ခိုင္မာမာ အသိအ မွတ္ျပဳ ေလးစားရပါမည္။  CEDAW အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ 

ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္မိသားစုႏွင့္ အိမ္တြင္းေနထုိင္မႈဘဝအပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားအားလုံးတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားခြျဲခားဆက္ဆံမႈကုိပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္တက္ၾကြ 

ေသာအဆင့္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္တာဝန္ရိွပါသည္။Namati၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ား၏ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒ ျပဌာန္းမႈမ်ား ႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားၾကားတြင္ ၾကီးမားေသာကြာဟမႈရိွေနပါသည္။ ဥပမာ - အပုိဒ္ ၇၅ (က) တြင္ ေျမကုိ 
တစ္ဦးတည္း အမည္ေပါက္ထားရိွခြင့္၊ ပူးတြအဲမည္ေပါက္ထားရိွခြင့္ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၇၅ 

(င) တြင္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အေမြဆက္ခံခြင့္ စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပပါရိွပါသည္။ 

စာဖတ္ျခင္းစြမ္းရည္ႏွင့္အျခားဥပေဒအသိပညာမရွိဘဲထိခိုက္နစ္နာေသာအုပ္စုအဖြဲ႔မ်ားမွဥပေဒ 

အေထာက္အပ့ံကုိးကား၍ေျပာဆုိရမႈမ်ားတြင္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေစသည္။Namatiအဖြဲ႔၏အေတြ႕အၾကံဳ 

အရအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ပူးတြေဲျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္းသိရိွလာသည့္အခါစိတ္ဝင္စား

စြာေလွ်ာက္ထားလုိၾကသည္။အမ်ိဳးသမီးဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားထံမွပိုမိုျမင့္မားေသာ ပူးတြ ဲ

ေလွ်ာက္ထားမႈႏႈန္းမ်ားအရထုိသုိ႔ေလွ်ာက္ထားမႈႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈသည္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား

က ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရပ္ရြာပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ထင္ျမင္ယူဆႏုိင္သည္။  
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၃။အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီ၏နည္းပညာဆုိင္ရာအၾကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ 

ေျမယာ အသုံးခ်မႈေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ခြင့္အား သက္မွတ္ေနရာ ေပးသင့္ပါမည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးသေဘာတူညီထားသည့္ ၁၉၉၅ Beijing Framework for Action အရ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည္ ့ ရာထူးမ်ား၏ ၃၀%သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ရပါမည္။ လက္ရိွတြင္ 

ေက်းရြာအုပစု္/ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၁၆၇၅၈ဦးအနက္၄၂ဦးသာလွ်င္(၁%ေအာက္)အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾက

ပါသည္။ေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ေျမယာမွတ္ပံုတင္ရန္ေလွ်ာက္ထား

သူထံမွပံုစ-ံ၁ကုိလက္ခံေပးမည့္ပထမဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ကာထုိ႕ေနာက္အဆုိပါေလွ်ာက္ထားမႈကုိျမိဳ႕နယ္ 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီထံသို႔ေပးပုိ႔တင္ျပပါမည္။ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပုိမိုပါဝင္လာပါကအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားပုိမိုရရွိေစရန္ကူညီ 

ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၄။သိိမ္းဆည္းေျမမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္သည့္အခါအမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ေျမယာအခြင့္အေရးကုိအစုိးရက 

အသိအမွတ္ျပဳေလးစားေပးရမည္။ ဥပမာ- မိမိတုိ႔၏အမည္ျဖင့္ ပုံစံ ၇(လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္) 

လက္ဝယ္ရွိသူမ်ားအားေျမျပန္ေပးရာတြင္အစုိးရ ရံုးအေနျဖင့္ ေျမလက္ခံသူအား မိမိ၏ အမည္တင္မဟုတ္ပဲ 

(အိမ္ေထာင္ဖက္အမည္(သို႔)အျခားသူ)၏အမည္ကုိလည္းေျမႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္လက္မွတ္တြင္ ထည့္သြင္း 

ႏ္ုိင္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားရပါမည္။ ပုံစံ ၇ မရိွေသာ ေျမေတာင္းဆုိသူမ်ားအတြက္မူ  ပုံစံ ၁ 

(လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ) ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း (သုိ႔ အျခားသူ) 

အမည္ကုိ ပူးတြထဲည့္သြင္းထားႏုိင္ေၾကာင္း အစိုးရအရာရိွမ်ားက အသိေပးရပါမည္။ 

၅။ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအား ထိေရာက္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ရပ္ရြာ 

လူထုမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအား ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သည့္သူမ်ားျဖစ္သည္ကုိ အစုိးရမွ အသိအမွတ္ျပဳ 

သင့္ပါသည္။၂၀၁၆ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ အပုိင္း ၆၊ အပုိဒ္ ၄၁(ဃ) တြင္ “ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးခြင့္ 
ျပဳျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူသုံးစြခဲြင့္ျပဳျခင္း” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ Namati 

၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရဥပေဒအေထာက္အကူေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ေျမယာအမႈမ်ားတြင္ဥပေဒ 

အေထာက္အပ့ံမ်ားထိေရာက္စြာရရွိေစေရးႏွင့္အမ်ိဳးသမီးဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား 

ခန္႔အပ္ျခင္း မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီးအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးမႈကုိ တုိက္ရုိက္ (သုိ႔) 

သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။  

 

၆။အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒသစ္မွအဆုိျပဳသည့္ျပည္တြင္းေျမယာအသုံးျပဳမႈအစီအစဥ္ေရးဆြေဲရး 
အတြက္အားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္သည္က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသ 
မ်ားကုိ ေဒသစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒသယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ေနာက္ခံအေျခအေနအရက်ားမတန္းတူညီမွ်မႈကုိအေကာင္းဆုံးထည့္သြင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္ 
ခရိုင္ေျမအသုံးခ်မႈေကာ္မတီမ်ားကုိ စြမ္းရည္ျမွင္တ့င္ေပးရပါမည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပညတ္ြင္းေျမအသုံးခ်မႈ 
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အစီအစဥ္မ်ားကုိခ်မွတ္က်င့္သုံးျခင္းမျပဳခင္အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမဝူါဒသစ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
က်ားမျပ႒န္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကုိက္ညီမႈရိွေစရန္ ၾကိဳတင္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

၉. အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အစပ်ိဳးေနသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္္အမ်ိဳးသမီးဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအား တက္ၾကြစြာ ခန္႔အပ္ထားရိွ 
ရန္ ႏွင့္ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ဖန္တီးေပးျခင္း။ Namati၏ အေတြ႔အၾကံဳအရ 
ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီး ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳသူအခ်င္းခ်င္း အတူလက္တြေဲဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာမ ွ
အမ်ိဳးသမီး ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လုံျခံဳေရးျပႆနာႏွင္ ့ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
ထင္ျမင္ယူဆမႈမ်ားကုိေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။မိသားစုႏွင့္အတူေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားပုိမိုပါဝင္ 
လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ားကုိလည္းဖန္တီးထားရွိသင့္ပါသည္။  
 

၂။လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္ေသာ၊လက္ေတြ႕အလုပ္မျဖစ္ေသးေသာတီထြင္ဖန္တီးမႈအားေကာင္းေသာ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားမွ်ေဝရန္။ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား၏အခန္းက႑သည္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ 

မႈမရိွေသးပါ။ဥပေဒေရးရာစြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္တရားမွ်တမႈရရိွေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း မ်ားျပားလာလ်က္ရိွပါသည္။ ျပည္္တြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့တရားမွ်တ မႈ ရရိွေရးက႑တုိ႔တြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေခါငး္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္  

မည္သည္တို႔ကလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သင့္ေတာ္ျပီးမည္သည္တုိ႔ကသင့္ေတာ္မႈမရိွဟူသည့္အခ်က္ကုိအေတြ႕အၾကံဳ

က ိုအေျချပဳျပီး မွ်ေဝေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြဲ႔မွ တိုက္တြန္းလုိပါသည္။  

 

၃။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒေရးရာ အေျခအေနမ်ားကုိ 

အေလးေပးျပီး အမ်ိဳးသမီးအမႈသည္မ်ားကုိဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိ ွ

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ေျမယာအခြင့္အေရးအပါအဝင္ ဥပေဒေရးရာ အသိပညာမ်ား မသိရိွၾကပါ။ 

ဥပေဒအသိပညာမရိွဘဲထိခုိက္နစ္နာေသာအုပ္စုအဖြဲ႔မ်ားမွဥပေဒအေထာက္အပံ့ကုိးကား၍ ေျပာဆုိရမႈမ်ား 

တြင္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေစသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ခြင့္ျပဳႏိုင္မႈႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကုိ သိရိွလာသည့္အခါ 

ေျမယာပူးတြမဲွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိခင္ပြန္္းသည္ႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ၾကိဳးစားလာၾကျပီးသူတုိ႔ကိုယ္္္တုိင္     

အတြက္ ေရာ၊ ၎တုိ႔၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ပါ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းတတ္ လာပါသည္။ 
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၁၀. နည္းလမ္း  

 

ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပဳစုမႈအတြက္ေကာက္ယူထားေသာအေရအတြက္အေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ားသည္ 

Namatiဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားကြန္ယက္မွဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား၏ 

ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္အမႈမ်ားအားကူညီလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား၂၀၁၃ခုႏွစ္ၾသဂုတ္ႏွင္၂့၀၁၆ 

ဇန္နဝါရီလၾကားတြင္ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Namatiမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသၾကီးတစ္ခုစီရိွသတ္မွတ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားကုိထားရွိျပီးအမႈသည္မ်ာ

းကေတာင္းဆိုလာပါကအျခားေဒသရိွအမႈမ်ားလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ယခုအခ်က္အလ

က္မ်ားသည္တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာကုိလႊမ္းျခံဳႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာအမ်ိဳးသမီး

မ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ (သုိ႔) 

အားလုံးပါဝင္သည္ဟုမဆုိႏုိင္ပါ။သို႔ရာတြင္ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ားကုိလုိက္နာက်င့္သုံးေနသူမ်ားအတြက္ျမင္သာမႈ

တစ္ခုရွိေစရန္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ျပီးေျမယာအမႈေပါင္း၃၀၀၀ေက်ာ္မွရရွိလာေသာအရည္အေသြးႏွင့္အေရအတြ

က္ကုိအေျချပဳထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပဳစုမႈအတြက္အခ်က္အလက္မ်ား 

ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါဝင္ ႏိုင္ရန ္ကနဦးကတည္းက အမႈေပါင္း ၂၃၁၅ ကုိ ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ အမႈတစ္မႈစီအတြက္ 

ဥပေဒအေထာက္ အကူျပဳသူမ်ားက အခ်က္အလက္ ေျခာက္ဒါဇင္ေက်ာ္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ရပ္ရြာအေျချပဳ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအျဖစ္ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ 

အမႈတစ္မႈခ်င္းစီတုိင္းအားအရည္အေသြးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံျခင္း၊ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ

ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ဗ်ဴရ္ုိကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ ကုိလည္းသတိျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲပ့ါသည္။   

 

အမ်ိဳးသမီးဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားကုိေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျပီးခ်င္းျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္စစ္ကိုင္း 

တုိင္းတုိ႕တြင္အမိ်ဳးသမီးအမႈသည္မ်ားႏွင့္ဦးစားေပးအဖြဲ႔မ်ားအားေမးျမန္းျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ 

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားအား အမ်ိဳးသားမ်ားမပါဝင္ေစဘဲ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲပ့ါသည္။ အခ်ိဳ႔ေမးျမန္းမႈ 

ထက္ဝက္ခန္႔တြင္Namatiမွဘာသာျပန္သူဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးသာလွ်င္ပါဝင္ပါသည္။အခ်ိဳ႔ေမးျမန္းမႈ 

မ်ားတြင္ အနည္းဆုံး အမ်ိဳးသားတစ္ဦးပါဝင္ျပီး ထိုသူအား ေမးျမန္းမႈအားဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ ျခင္းမျပဳ 

ရန္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္ေျပာဆုိမႈအခ်ိဳ႔ျပဳလုပ္သည္ကုိ ေတြ႔ရိွရျပီး အခ်ိဳ႔အခ်က္ 

မ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေလယူေလသိမ္းေျပာဆုိမႈမ်ားအားနားမလည္မည္စိုး၍ဝင္ေရာက္ေျပာၾကားျခင္း 

ျဖစ္သည္။  
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၁၁. Namati  
 

Namati သည္ ဥပေဒေရးရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းကုိ အေလးထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ NGO 

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာလူဦးေရအနက္ ၄ ဘီလီယံသည္ ဥပေဒ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပင္ပတြင္ 

ေနထုိင္ရသည္ျဖစ္ရာNamatiအေနျဖင့္ဥပေဒကုိျပည္သူမ်ား၏လက္အတြင္းထည့္ေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

Namatiသည္ရပ္ရြာအေျချပဳေရွ႔ေနမဟုတ္ေသာဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားဟုေခၚသည့္ေအာက္ေျခ 

ဥပေဒအၾကံေပးမႈဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ကုိတည္ေဆာက္လွ်က္ရိွျပီးအဆုိပါရပ္ရြာအေျချပဳ 

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဴသူမ်ားကဥပေဒႏွင့္လက္ေတြ႔ဘဝကုိတံတားသဖြယ္ေပါင္းကူးေပးကာရပ္ရြာ 

ျပည္သူမ်ားႏွင့္လက္တြပဲူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ေျမယာႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ 

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကုိ ရရွိလုုံျခံဳေစရန္ စသည့္ 

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွႏုိင္ရန္္ Namati သည္ ႏုိင္ငံ ရွစ္ႏုိင္ငံတြင္ အမႈသည္ ၄၀,၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္အတူ 

ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ Namati အေနျဖင့္ အဆုိပါ ေအာက္ေျခအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွတဆင့္ 

ဥပေဒႏွင့္ဥပေဒကုိအသုံးျပဳမည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အၾကီးစားဖြဲ႔စည္းပုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ရွာေဖြသြားပါမည္။ 

 

Namatiသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစီအစဥ္တစ္ခု ခ်မွတ္ျပီး ေျမယာအခြင့္အေရး 

(မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားျပန္လည္ခြဲျခားျခင္းႏွင္ ့ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား) ကုိ သီးျခားအေလးအနက္ထား 

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 

အဖြဲ႔  ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ခုနစ္ခု ျဖစ္သည့္ ပခဲူး၊ ဧရာဝတီ၊ ကယား၊ မေကြး၊ မြန္၊ 

စစ္ကုိင္းႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ရိွေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိအကူအညီေပးေနသည့္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူ 

၃၀ဦးပါဝင္သည့္ကြန္ယက္ကို သင္တန္းပို႔ခ် ပံ့ပိုးေပးခ့ဲပါသည္။ ထုိမွအစျပဳကာ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူ 

၉၁ဦးပါဝင္သည္ ့ကြန္ယက္ျဖစ္လာျပီး အထက္ခ်င္းတြင္းလူငယ္ကြန္ရက္, သံလြင္သစၥာ, ေတာင္သူဖြံ႔ျဖိဳးေရး 

သင္တန္းေက်ာင္း,မွ်ေဝကရုဏာ,လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ စသည္ ့ေဒသခံအဖြ႔ဲအစည္း 

၅ခုႏွင့္ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ထားကာေျမယာမ႑ုိဳင္အဖြဲ႔ႏွင္ ့လည္း အစုိးရထံသုိ႔ အသိေပးေတာင္းဆုိမႈမ်ားအား 

လက္တြ ဲလုပ္ကုိင္လ်က္ရိွပါသည္။ 
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၁၂. ေက်းဇူးတင္လႊာ 
 

Namati၏ ျမန္မာႏုိင္ငဆုိံင္ရာ Program Officer ျဖစ္သူ Caitlin J. Pierce ႏွင့္ Namati၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 

Program Associate ျဖစ္သူ နန္႔သီသီဦး တုိ႕က ဤအက်ဥ္းခ်ဴပ္တင္ျပခ်က္ကုိ သုေတသနျပဳျပီး 

ေရးသားခ့ဲပါသည္။ စာေရးသူမ်ားကုိ caitlinpierce@namati.org ႏွင့္ nantthithioo@namati.org တုိ႕တြင္ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါ သည္။ ဦးေဆာင္အယ္ဒီတာအျဖစ္ Mr. Vivek Meru က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး အျခား 

Namatiအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သူ ညီညီေထြး၊ Mr.Tim Millar၊ ႏွင့္ Ms. Laura Goodwin တုိ႕သည္လည္း 

အခ်က္အလက္မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တည္းျဖတ္ျခင္းတုိ႕တြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားေပးကာ ၎တုိ႕၏ မဆုတ္မနစ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ေတာင္းဆုိရာတြင္ ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေအာက္ပါ ဥပေဒေရးရာ 
အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္ - ဝင္းစႏၵာေထြး၊ မုိင္ခင္မာရီ၊ ေမာ္ေမာ္စန္း၊ မဦး၊ 
ရီရီဝင္း၊ မုိင္နီလာေအး၊ ေမသဇင္ဖူး၊ ဇင္ထားႏိွမ္၊ ခင္ျမင့္ေအး၊ ခ်မ္းျငိမ္းေအး၊ ေမရႈိင္းဟန္၊ ျမင့္ျမင့္စိန္၊ 
ေမာ္အုန္းေမ၊ နန္းမာလာသိန္း၊ ေအာင္ျမတ္စိုး၊ ထြန္းထြန္းျမင့္ ႏွင္ ့ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေခါဒါ ခ်င္းရြာတြင္ 
ေနထုိင္ေသာ ဆမ ၏ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာေသာ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမႈႏွင့္ သူမ၏ ရပ္ရြာတြင္ 
ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ အတုယူစံထားထုိက္ေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ 

 
  


