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ဘာသာရ ေး သ ု ို့မဟတု ်ယ ကုြညမ်ှုလတွလ်ပ်ခွင်ို့ 

နငှ်ို့ြ ာေးမအခွင်ို့အရ ေး၊ ရတာငအ်ာရှနငှ်ို့ 

အရရှှေ့ရတာငအ်ာရှဆ ငု ်ာ  စ န်ရခေါ်မှုမ ာေး 
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ဤမူဝါဒအကျဉ်းချျုပ်သည ်ဥရ ောပသမဂ္ဂမှ ရငွေရ က်းပ ံ့ပုိ ိ ်းသည်ံ့ အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှ အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရ၊ှ 

ဘောသောခခော်းအချင််းချင််း ရ ွေ်းရနွေ်း  ုငပ်ငခ်ခင််း နငှ်ံ့ ဘောသောရ ်း  သ ု ံ့မဟု ် ယ ု ကညမ်ှု လွေ ်လပ်ခွေင်ံ့ (SEA-

AIR) စီမ က န််း၏ အစ  အ်ပ ုင််း စ်ခုအခြစ် မူဝါဒအကျဉ်းချျုပ်စောရစောင ်၅ ရစောငမ်ှ  စ်ရစောင ်ခြစ်ပါသည။် 

SEA-AIR စီမ က န််းအော်း  ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ ဓရလံ့ထ ်ုး မ််းယဉရကျ်းမှု ငင မ််းချမ််းရ ်း ရြော်ရ ောငသ်မူျော်း 

ကွေန ်က၊် ြငန် ်ချက်ရကျောင််းအကူအည၊ီ  ောသ ီောက ု ံ့စ် နောဂ္ောပ ောဒပီါ ရြောငရ်ဒ်းရှင််း၊ ကမဘော စ်ဝှမ််း 

အစစလမ်မစ် ကယ် ယ်ရ ်း၊ ငင မ််းချမ််းရ ်းအ ွေက် ဘောသောရ ်းမျော်း   ုင ်ော ကမဘောံ့ညလီောခ  နငှ်ံ့ 

မူဝါဒအကျဉ်းချျုပ်စောရ ောငမ်ျော်း ခပျုစု ော ွေင ်SEA-AIR အကျ ျု်းသက်  ုငသ်မူျော်း၏ ပါဝငက်ူညမီှုမျော်းခြင်ံ့ 

အထ်ူးသခြင်ံ့ ဘောသောခခော်း အချင််းချင််း ချ  ် က်မ  ်ြက်မျော်းခြင်ံ့ ဦ်းရ ောငသ်ည်ံ့အြွေ ှေ့အစည််းခြစ်ရသော 

ကမဘောံ့ဘောသောရ ်း သက်ဝငယ် ု ကညမ်ှုမျော်း ြွေ ှေ့ ငြ ျု်းရ ်းစကော်းဝုိ င််း စသညအ်ြွေ ှေ့အစည််းမျော်းနငှ်ံ့ 

 ွေ ြက်လုပ်က ငု ်အရကောငအ်ထညရ်ြော် ရ ောင ်ွေကလ်ျက်ရှ ပါသည။် 

 

ဤပ ုန ပ်ုထ ု်ရဝမှုက ု ဥရ ောပကုလသမဂ္ဂ၏ ရငွေရ က်းအကူအညခီြင်ံ့ ထ ု်လုပ်ခ ံ့ပါသည။် ပါဝငသ်ည်ံ့ 

အရကခိိောင််းအ ောမျော်းသည ်ကမဘောံ့ဘောသောရ ်းသကဝ်ငယ် ု ကညမ်ှုမျော်း ြွေ ှေ့ ငြ ျု်းရ ်းစကော်းဝုိ င််း နငှ်ံ့ 

ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ ဓရလံ့ထ ်ုး မ််းယဉရကျ်းမှု ငင မ််းချမ််းရ ်း ရြော်ရ ောငသ်မူျော်းကွေန ်က်စသည်ံ့ 

အြွေ ှေ့အစည််း  ု ံ့၏  ောဝန ်အလ ု်းစ ုခြစ်ငပီ်း ဥရ ောပသမဂ္ဂ၏  အမငမ်ျော်းက ု က ုယ်စော်းခပျုခခင််းမရှ ပါ။ 
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ဘာသာရ ေးလတွလ်ပ်ခွင်ို့ သ ု ို့မဟတု ်ယ ကုြညမ်ှုနငှ်ို့ြ ာေးမအခွင်ို့အရ ေး၊ ရတာငအ်ာရှနငှ်ို့ 

အရရှှေ့ရတာငအ်ာရှဆ ငု ်ာ  စ န်ရခေါ်မှုမ ာေး1 

 

ကျော်းမ န််း ူညရီ ်းသည ် ြွေ ှေ့ ငြ ျု်းရ ်း၊ လူသော်းချင််းစောနောရထောက်ထော်းရ ်း နငှ်ံ့ 

ငင မ််းချမ််းရ ်း ညရ် ောက်ရ ်း စသည်ံ့နယ်ပယ်မျော်း ွေင ် ကဏ္ဌရပါင််းစ ုခြန် ံ့ ကပ်ယှက်နွေယ်သည်ံ့ 

အဓ ကအရ ်းပါသည်ံ့ ရ ်း ောကဏ္ဌ စ်ခုခြစ်ငပီ်း အမျ ျု်းသမီ်း၏ လှုပ်ရှော်းမှု မျော်းနငှ်ံ့ အစဉခွေ ခခော်း 

ထော်းသည်ံ့ ကွေောဟချက်မျော်းက ု ချ  ် က်ရပါင််းကူ်းရပ်းငပီ်း ထ ကု စစ ပ်က ု ရထောက်ပ ံ့ လှုပ်ရှော်း 

သမူျော်းသည ် အခခော်း အထ်ူးအရ ်းပါပါသည။် အဓ ပပါယ်ခပည်ံ့ဝရသော ရပါင််းကူ်း ချ  ် က်မှုမျော်းသည ်

သမောရ ု်းကျငင မ််းချမ််းရ ်း လုပ်ငန််းစဉမျော်း နငှ်ံ့ လထူ ုက်ကက လှုပ်ရှော်းမှု မျော်း ကော်း ွေင ် သ သောစွေော 

လ ုအပ်လျက်ရှ ငပီ်း အထ်ူးသခြင်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း လူထအုစုအြွေ ှေ့ နငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းရ ်း ော ရထောကပ် ံ့ 

လှုပ်ရှော်းသမူျော်း အပါအဝင ် ဘောသောရ ်း ခွေ ခခော်းသ ်မှ ်ချက်မျော်းအရနခြင်ံ့ ပူပနသ်ည်ံ့ 

သ သောထငရ်ှော်းသည်ံ့ ကွေောဟချက်မျော်းရှ ပါသည။် အမျ ျု်းသမီ်းဘောသောရ ်းယ ု ကညသ်က်ဝငသ်မူျော်း 

အရနခြင်ံ့ကျော်းမရ ်း ော လှုပ်ရှော်းသမူျော်းလည််း ခြစ်ရသောသမူျော်းသည ် အဓ ကလွှမ််းမ ု်းသည်ံ့ အမျ ျု်း 

သမီ်းရ ်း ောလှုပ်ရှော်းမှုမျော်းမှ အစဉမခပ ်ြယ်ကျဉခ ထော်း ပါသည။်ကျော်းမရ ်း ော  ု ံ့ခပန ် ရြခိရှင််း 

လုပ်ရ ောငခ်ျက်မျော်းထည်ံ့သွေင််းစဉ်းစော်းသည်ံ့ gender-responsive ငင မ််းချမ််းရ ်း  ညရ် ောက်မှု နငှ်ံ့ 

ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ ယ ု ကညမ်ှုလွေ ်လပ်ခွေင်ံ့ FORB   ု်းခမင်ံ့မှုအစီအစဉမျော်း မရှ ခခင််းရ ကောင်ံ့ 

အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့အခခော်းလ ငသ် ်မှ ်ချကလ်ူနည််းစုအုပ်စုမျော်းအရပေါ် အနတ ယ်ရှ သည်ံ့ြွေ ှေ့စည််းပ  ု

မျော်းနငှ်ံ့ သရဘောထော်းပ စု မျော်းက ု ခြစ်ရပေါ်ရစငပီ်း ထပ်မ ၍ ပဋ ပကခက ု အရှ နခ်မြှငံ့ရ်စပါသည။် 

အရခခအရနမျော်းသည်ံ့ န ငုင် နငှ်ံ့ ရဒသအလ ုက် ကွေောခခော်းသည်ံ့ အ ွေက် ရဒသအလ ုက် က ုက်ည ီ

 ရီလျော်မှုက ု အထ်ူးအရလ်းထော်း နမှ်ော မရှ မခြစ်အရ ်းကကီ်းပါသည။် လူမှုသရဘောထော်းမျော်းနငှ်ံ့ 

ဥပရဒမူရဘောငမ်ျော်း ွေင ် (မ သော်းစု ဥရပဒ ွေင ် သ သောထငရ်ှော်းစွေောခြင်ံ့) ဘောသောရ ်း  ုင ်ော ထ ်ုး မ််း 

စဉလောမျော်းနငှ်ံ့ ၄င််း  ု ံ့၏ ရြော်ခပချက်မျော်းအော်း ရခြရှင််း သ ်ုးသပ်ခခင််း အော်းလူမှု င််းမောမှုမျော်းက  ု

နော်းလည ်နန်ငှ်ံ့ ရခြရှင််း န ် ကက ျု်းပမ််းမှုမျော်း လပ်ုရ ောင ်ော  ွေင ် နကန် စွေော စူ်းစမ််းသ ်ုးသပ်မှု 

 
1 ဤအကျဉ်းချျုပ်အ ွေက် အသ ု်းခပျုထော်းသည်ံ့ ဥပမောမျော်းနငှ်ံ့ အချက်အလက်မျော်းသည် ရဒသအ ွေင််း SEA-AIR စီမ က န််းဦ်း ည်ရ ောင ်ွေက်သည်ံ့ 

န ငုင် မျော်းနငှ်ံ့  ီရလျော်ရအောင ်ရ ွေ ်းချယ်ထော်းငပီ်း ၄င််း  ု ံ့ ွေင ်ရ ောငအ်ောရှမှ ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှ်၊ သ ီ လကဂောန ငုင်  နငှ်ံ့ အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှမှထ ုင််းန ငုင်  နငှ်ံ့ 

အငဒ် နု်ီးရှော်း   ု ံ့က ုရ ွေ ်းချယ်ထော်းပါသည်။ 
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အလွေနန်ည််းပါ်းငပီ်း ၄င််း  ု ံ့သည ် ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ ယ ု ကညသ်က်ဝငမ်ှု လွေ ်လပ်ခွေင်ံ့ အ ွေက ်

သ သောထငရ်ှော်းသည်ံ့ အဟန် ံ့အ ော်းမျော်းခြစ်ကော အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းအရပေါ် 

  ုက်ရ ုက်သ သောသည်ံ့ သက်ရ ောက်မှုမျော်း ခြစ်ရပေါ်ရစပါသည။် ဤက ံ့သ ု ံ့မ ူည ီ သည်ံ့ရဒသ 

ပ ုစ မျော်းအ ကော်း ွေင ် မညက် ံ့သုိ  ိ ံ့ပါဝင ် လုပ်ရ ောငန် ငုရ်ကခိိောင််း ခွေ ခခမ််းစ  ်ခြော ရလံ့လောချက်သည ်

အလွေနအ်ရ ်းပါသည်ံ့ က စစ ပ် စ်ခု ခြစ်ပါသည။် ကျော်းမ န််း ူညရီ ်း နငှ်ံ့ ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ ယ ု ကညမ်ှု 

လွေ ်လပ်ခွေင်ံ့ FORB နစှ်မျ ျု်းစလ ု်းသည ် လူမှုသဟဇော  ဝန််းကျင ်စ်ခအု ွေက် မျော်းစွေောရသော 

နည််းလမ််းမျော်းခြငံ့ ်  ကန်ွေယ်လျက်ရှ ငပီ်း ပ ုမ ု ကျယ်ခပန် ံ့ရသော အ  ုင််းအ ော အြစ် ငင မ််းချမ််းရသော 

လူ ံ့အြွေ ှေ့အစည််းမျော်း ခြစ်ရပေါ်လော န ်  က်နွေယ်လျကရ်ှ ပါသည။်ဘောသောရ ်း အရလံ့အထမျော်း 

 န် ံ့ကျငသ်ည်ံ့အခါ ွေင ် င််းမောမှုမျော်း ခြစ်ရပေါ်လောငပီ်း သ ု ံ့မဟု ် ငင မ််းချမ််းရ ်းနငှ်ံ့ ပဋ ပကခရြခိရှင််းရ ်း 

ကက ျု်းပမ််းမှုမျော်း ွေင ် အမျ ျု်းသမီ်းပါဝငမ်ှုက ု ကန် ံ့သ ်ခခင််း၊ကျော်းမ  န််း ူညမီှု နငှ်ံ့FORB ကော်း 

ရပါင််းစည််း က်နွေယ်မှုက  ု သ သောစွေောအသ အမှ ်ခပျု၍ အမျ ျု်း သမီ်းမျော်းအရပေါ် အ ကမ််းြက်မှုက ု 

ပယ်ြျက်သင်ံ့သလ ု ပယ်ြျက်န ငုပ်ါသည။် အမျ ျု်းသမီ်း မျော်းအရပေါ် သက်ရ ောက်မှု ရှ သည်ံ့  အ ကမ််းြကမ်ှု 

အရလံ့အထမျော်းသည ် လူမှုငင မ််းချမ််းရ ်းက ု ထ ခ ုက်ရစငပီ်း အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း၏ 

 န််း ူညမှီိျမှု ရှ ခွေင်ံ့နငှ်ံ့အ ူ  ရှ န ငုမ်ည်ံ့ ရကောင််းမွေနစ်ွေော ထရူထောငထ်ော်းသည်ံ့အကျ ျု်း အခမ ်မျော်း 

က ုချ ျု်းန မု်ရစပါသည။် 

 
 

ဘာသာရ ေးသ ု ို့မဟတု ်ယ ကုြညမ်ှု လတွလ်ပ်ခွင်ို့နငှ်ို့ ြ ာေးမတန်ေးတညူမီှု စ သတမှ်တခ် ြမ် ာေး သည ်

အပပန်အလန်ှ ဆန် ို့ြ ငြ်ွွဲလွွဲလ ြရှ် ပါသလာေး။  

 

အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ် ပ ုစ မျ ျု်းစ ု ခွေ ခခော်း က်  မှု ပရပခိိောက်ရ ်း  ုင ်ော ကုလသမဂ္ဂသရဘော ူစောချျုပ် 

(CEDAW) စ ငအ်သက်ဝငအ်ရကောငအ်ထညရ်ြော်စဉမှစ၍ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း  ုင ်ော အခွေင်ံ့အရ ်း 

မျော်းနငှ်ံ့ FORB အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်း ကော်း ွေင ်  င််းမောမှုမျော်းသည ် အချ ျုှေ့ရသောကုလသမဂ္ဂအြွေ ှေ့ အစည််း 

မျော်းအ ကော်းနငှ်ံ့ န ငုင် ရ ော်အ င်ံ့  ု ံ့ ွေငသ် သောသည်ံ့ ပ ုစ ရ ောငလ်ောသညက် ု ရ ွေှေ့ ရှ လော ပါသည်။ 

ကျယ်ခပန် ံ့စွေော  က ျုရ ွေှေ့လော ရသောပူပနမ်ှု စ်ခုမှော အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှံ့ ် အခခော်းလူနည််းစုအုပ်စုမျော်း သည ်

ဘောသောရ ်းအမညခ် ခြင်ံ့ အစဉခွေ ခခော်း က်  ခခင််းကုိ  ခ  ပါသည။် FoRB အော်းအသ  အမှ ်ခပျုခခင််းနငှ်ံ့ 
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အ ညခ်ပျု ရထောက်ခ ခခင််းသည ် CEDAWမ ှ အဓ က ဦ်း ည ် ယ ု ကညခ်ျက်ခြစ်သည်ံ့ 

ကျော်းမ န််း ူညရီ ်းခြင်ံ့ကွေ ခပော်း န် ံ့ကျငသ်ညဟ်ု ရှုခမင ်ကပါသည။် မျော်းစွေောရသောသရု သနမျော်း နငှ်ံ့ 

ရထောက်ခ လှုပ်ရှော်းရ ွေ်းရနွေ်းချက် advocacy  စော မ််းမျော်းသည ် ကွေ လွေ  န် ံ့ကျငမ်ှုမျော်းနငှ်ံ့ 

 င််းမောမှုခြစ်ပွေော်းန ငုရ်ခိျမျော်းက ု မီ်းရမောင််းထ ်ုးခပထော်းငပီ်း က ုယ်ခနဓော သဏ္ဌန ်ူန ငုင် ရ ်း body politics 

သည ် အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့ အခခော်းလ ငသ် ်မှ ်ချက် လူနည််းစု မျော်း၏ အ မ်ယောပ ုင ် ုငခ်ွေင်ံ့၊ 

ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်း ယူခွေင်ံ့နငှ်ံ့လ ုခခ ျုရ ်းစသည ် ု ံ့က ုအရခခခ  ရှ ခ စော်းန ငုခ်ွေင်ံ့က  ု ရသွေြယ်ထော်းပါသည။် 

ပ ုမ ုမျော်းခပော်းလောသည်ံ့ သရု သနလုပ်ငန််း ပ်မျော်းသည ် ထ လ ုက်လွေယ်သည်ံ့ ရအခခအရနမျော်း ွေင ်

အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း၏ ငင မ််းချမ််းရ ်းနငှ်ံ့ လ ုခခ ျုရ ်း ခပသနော  ပ်မျော်း ွေင ် ပါဝငန် ငုခ်ခင််း၏ အရ ်း 

ပါမှုမျော်းအသ မှ ်ခပျုလော ကပါသည။် ကုလ သမဂ္ဂလ ုခခ ျုရ ်း ရကောငစ်ီ  ု်းခြ ်ချက် ၁၃၂၅  ွေငခ်ျ 

မှ ်ထော်းသည်ံ့အမျ ျု်းသမီ်း ငင မ််းချမ််းရ ်း လ ုခခ ျုရ ်း  ုင ်ောက စစ ပ်မျော်းသည် “ပဋ ပကခကောကွေယ်ရ ်း နငှ်ံ့ 

ရခြရှင််းရ ်း၊ ငင မ််းချမ််းရ ်း ညရ် ောက်မှု၊ ငင မ််းချမ််းရ ်းထ န််းသ မ််းမှု၊လူသော်းချင််းစောနော 

ရထောက်ထော်းမှု  ုင ်ော  ု ံ့ခပနခ်ျက်မျော်းနငှ်ံ့ပဋ ပကခလွေန ် ခပနလ်ည ်ညရ် ောက်ရ ်းလုပ်ငန််းမျော်း  ွေင ်

အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းကဏ္ဌ၏ အရ ်းပါမှုက ု ခပနလ်ည ်အ ညခ်ပျုလက်ခ ထော်းကော လ ုခခ ျုရ ်းနငှ်ံ့ ငင မ််း ချမ််းရ ်း 

ထ န််းသ မ််း ရ ်းနငှ်ံ့   ု်းခမြှင်ံ့ရ ်း ကက ျု်းပမ််းမှု မျော်းအော်းလ ု်းအ ွေက် ခပည်ံ့ဝစွေောပါဝငန် ငုခ်ခင််းနငှ်ံ့ ၄င််း  ု ံ့၏ 

 န််း ူညစီွေောပါဝငန် ငုမ်ှု၏ အရ ်းကကီ်းပ ုက ု အရလ်းထော်း ရြော်ခပထော်းပါသည။်”2 ထ  ုရခြရှင််းချက် ွေင ်ပဋ  

ပကခနငှ်ံ့ က်နွေယ်သည်ံ့ လ ငပ် ုင််း  ုင ်ော အ ကမ််းြကမ်ှုမျော်းမှ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း နငှ်ံ့အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းက  ု

အကောအကွေယ ် ရပ်း န ် အသ ပညောမျော်းနငှ်ံ့ ရ ောင််း  ုမှုမျော်းက  ု

ကျော်းမလ ငရ် ်း ောလ ုက်ရလျောညရီထွေမှုရှ သည်ံ့ အစီအစဉြွေ ှေ့ ငြ ျု်းမှုမျော်းနငှ်ံ့အရကောငအ်ထည ် ရြောမ်ှု 

မျော်းမှ စ် င်ံ့လုပ်ရ ောငသ်ွေော်း နအ်ရလ်းထော်း ရ ွေ်းရနွေ်းထော်းပါသည။်ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ ယ ု ကညမ်ှု 

လွေ ်လပ်မှု (FoRB)  ုင ်ောအခွေင်ံ့အရ ်းအော်း သင်ံ့ရလျော်သည်ံ့နော်းလညမ်ှုမျော်းရှ ခခင််းခြင်ံ့ ဘောသောရ ်း 

အမညခ် ၍လူအခွေင်ံ့အရ ်းချ ျု်းရြောက်မှုမျော်းမှော ဘောသောရ ်းသောလျငမ်ဟတုရ်ြပာာာငေ်း ထငရ်ှော်းရစ 

ပါသည။် ရအောက်ရြော်ခပပါအချက်အလက်မျော်းသည် ကျော်းမ န််း ူညမီှုအခွေင်ံ့အရ ်းမျော်းနငှံ့ဘ်ော 

သောရ ်းယ ု ကညမ်ှုလွေ လ်ပ်ခခင််း ုိ င ်ော အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်း (FORB)အ ကော်းအချင််းချင််း အခပနအ်လနှ ်

မှီခ ုမှုအော်း နော်းလညရ်စ န ်အရထောက်အကူခြစ်ရစန ငုပ်ါသည။်  

 
2 အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း၊ ငင မ််းချမ််းရ ်းနငှ်ံ့ လ ုခိခ ုရ ်း  ုင ်ော မှ  ် ုင ် ု်းခြ ်ချက်မျော်း (လ ုခခ ျုရ ်းရကောငစီ်  ု်းခြ ်ချက် ၁၃၂၅). ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ 

မ လ်် ွေင ်ယူထော်းသည်။ https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/. 
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• ဘောသောရ ်းယ ု ကညမ်ှုလွေ ်လပ်ခခင််း (FORB)သည် ဘောသောရ ်းအမညခ် ခြင်ံ့ လူ ံ့အခွေင်ံ့အရ ်း 

ချျုိ ိ ်းရြောက်ခခင််းနငှ်ံ့ခွေ ခခော်း က်  ခခင််းမျော်းက ု အရထောက်အကူမခပျုပါ။ဘောသောရ ်းယ ု ကည ်

မှုလွေ ်လပ်ခခင််း (FORB) သည် ပုဂ္ဂ ျုလ် စ်ဦ်း ရစ်ယောက် နငှ်ံ့ လူ ံ့အစုအြွေ ှေ့ စ်ခ၏ု 

အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်း(လ င၊်ကျော်းမလ ငသ် ်မှ ်ချက၊်လူမျ ျု်း၊မျျုိ ိ ်းနွေယ်စုနငှ်ံ့ အခခော်းလူမှု အ င်ံ့အ 

 န််းမျော်းက ုမခွေ ခခော်းဘ ) အခပျုသရဘောနငှံ့ ် ရဝြနအ် က ခပျုသရဘောခြင်ံ့ပါ ဘောသောရ ်းမျော်းနငှ်ံ့ 

ယ ု ကညမ်ှုမျော်း အလော်း စူွေော ၄င််း  ု ံ့၏ အရလံ့အထမျော်းက ု လက်ခ ကျင်ံ့သ ်ုး န၊် ခပျုခပင ်န ် နငှ်ံ့ 

အသ ်ုးချ န ်အကောအကွေယရ်ပ်းပါသည။်  

• ဘောသောရ ်းယ ု ကညမ်ှု လွေ ်လပ်ခခင််း (FORB)သညအ်မျ ျု်းသမီ်းမျော်း၊လ ငပ် ငု််း  ုင ်ော 

  မ််းညွေ ်မှုနငှ်ံ့ ကျော်းမလ ငဝ် ရသသ(SOGI) လူနည််းစုမျော်း၏ ၄င််း  ု ံ့၏ ဘောသောရ ်းက  ု

အသ ်ုးချခ ယူကျင်ံ့သ ်ုးခွေင်ံ့ အခွေင်ံ့အရ ်း က ု “ဘောသောရ ်း လူထ၏ု စည််းမျဉ်း ငက်ျပ်မှုခြင်ံ့ 

 န် ံ့ကျငရ်နသည်ံ့  ုင)်” အသ မှ ်ခပျု၊ အကောအကွေယ်ရပ်း၍ ရထောက်ပ ံ့အော်းရပ်းပါသည။်3  

• ဘောသောရ ်းယ ု ကညမ်ှု လွေ ်လပ်ခခင််း(FORB)သညဘ်ောသောရ ်းအမညခ်ြင်ံ့ ခွေ ခခော်း  က်   

ခခင််းနငှ်ံ့အနတ ောယရ်ှ သည်ံ့ အရလံ့အထမျော်းက ု အထ်ူးသခြင်ံ့ ကျော်းမလ င ် သ ်မှ ်ချက ်

အုပ်စုမျော်းက ုခပျုလုပ်ခခင််း ဥပမော အမျ ျု်းသမီ်းလ ငအ်ဂ္ဂ ါခြ ်ရ ောက်ခခင််း၊ ကရလ်းသငူယ် 

လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း၊ ဂ္ုဏသ်ရ ည ျု်းနွေမ််းရစခခင််းရ ကောင်ံ့ သ ်ခြ ်ခခင််း၊သ ု ံ့မဟု  ်

ကျော်းမအရခခခပျုအ ကမ််းြက်ခခင််းက ံ့သ ု ံ့ရသော က စစ ပ်မျော်းက ု ရထောက်ပ ံ့ခခင််း၊ လက်ခ ကျင်ံ့ 

သ ်ုးခခင််းနငှ်ံ့ကောကွေယ်ခခင််းမျ ျု်း မခပျုလုပ်ပါ။4 

• ဘောသောရ ်းယ ု ကညမ်ှုလွေ ်လပ်ခခင််း (FORB) သည ် ဘောသောရ ်းလူနည််းစုမျော်းအရပေါ် 

အ ကမ််းြက်ခခင််းနငှ်ံ့ ခွေ ခခော်း က်  ခခင််း ပ ုစ မျ ျု်းစ ုက ု အစ ု်း နငှ်ံ့ အစ ု်း မဟု ်သည်ံ့ 

ပါဝငသ်က်  ုငသ်မူျော်းမှ ခပျုလုပ်ခခင််းက ု ရထောက်ခ ခခင််းမရှ ပါ။ ဤက စစ ပ်အော်း ဘောသောရ ်း 

လူနည််းစုမျော်းအရပေါ် အ ကမ််းြက်ခခင််းအခြစ် သ ်မှ ် န ် လ ုအပ်ငပီ်း အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်း၊

အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း၊ လ ငရ်ပခိိောင််းလ ထော်းသမူျော်း နငှ်ံ့ အခခော်းလ ငပ် ုင််း  ုင ်ော  မ််းညွေ ်သမူျော်းနငှ်ံ့ 

ကျော်းမလ ငဝ် ရသသကွေ ခပော်းသ ူ (SOGI) မျော်းအော်းသ သောထငရ်ှော်းသည်ံ့ အ ကမ််းြက်  က်စကမ်ှု 

မျော်း၊မုဒ မ််းကျင်ံ့ခခင််း၊ အဓမမသင််းကွေပ်ခခင််း၊ အဓမမ လက်ထပ်ခခင််း၊ ခပနရ်ပ်း ွေ ခခင််း၊ ရခမယော 

သ မ််း ည််းခခင််းမျော်း စသည်ံ့ပ ုစ မျော်း ပါဝငန် ငုပ်ါသည။် 

 
3 ပီ ော န ်အမ်ရဂ္ျ ( က်စွေ မပါ)၊ ရ ရည်ှစဉ က်မခပ ြ်ွေှေ့ိ ခြျုိ ိ ်း ုိ ိ ်း က်ရ ်းဦ်း ည်ချက်မျော်းအ ွေက် ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ ယ ု ကည်မှုလွေ လ်ပ်ခွေင်ံ့နငှ်ံ့ 

ကျော်းမ န််း ူညီမှု  ု်းခမြှင်ံ့ရစရ ်း၊   ော်းမှိျ ရ ်း၊ပညောရ ်းနငှ်ံ့ ကျန််းမောရ ်း  ု ံ့က ု  ရှ န ငုရ် ်းဦ်း ည်ချက.် ၁၀၈။ 

4 “”နုိ  ငင် ရ ောအ်စ ု်း မျော်းသည် အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့ လ ငစ်  ်ခ ယူမှုကွေ ခပော်းသူမျော်း၏ အခွေင်ံ့အရ ်းချျုိ ိ ံ့ရြောက ်န ်ဘောသောရ ်းယ ု ကည်မှုမျော်းက ု 

အသ ု်းခပျုခခင််းမခပျုသင်ံ့- ကလုသမမဂ္ပညောရှင၊်” လူ ံ့အခွေင်ံ့အရ ်း  ုင ်ောမဟောမင််းကကီ်းရ ု်း၊ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ မ ်လ ၂  က။် 



7 
 

• ဘောသောရ ်းယ ု ကညမ်ှုလွေ ်လပ်ခခင််း (FORB)သည ် ဘောသောရ ်းခြင်ံ့  က်နွေယ်၍ ကျော်းမ 

လ ငအ်ရခခခပျုခွေ ခခော်း က်  ခခင််းအရလံ့အထမျော်း ဥပမောအမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအော်းပ ုင ် ုငမ်ှု မျော်းမ ှ

ကန် ံ့သ ်ခခင််း၊ ဘောသောရ ်းအြွေ ှေ့အစည််းမျော်း ွေင ် အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း၏  န််း ူညမီှုမရှ သည်ံ့ 

အရခခအရနမျော်းနငှ်ံ့ မခြစ်မရနဝ ် င ်သည်ံ့ အဝ ်အစော်း သ ်မှ ်ချက်မျော်းစသည်ံ့ 

ခွေ ခခော်း က်  သည်ံ့ မူဝါဒမျော်းက ု အကောအကွေယ်ရပ်းခခင််းမခပျုပါ။ 

• ရလံ့လောမှုမျော်းအ ဘောသောရ ်းလွေ ်လပ်ခွေင်ံ့ နည််းပါ်းသည်ံ့န ငုင် မျော်းသညက်ျော်းမ န််း  ူ

ညမီှုရှ ရ ်း  ုင ်ော အညွှန််းက န််းမျော်း ွေင ် ညံိ့  ြျင််းန မ်ံ့ပါ်းရ ကောင််း ရ ွေှေ့ ပါသည။် ထုိ  ိ ံ့ရ ကောင်ံ့ 

ဘောသောရ ်း အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်း နငှ်ံ့ ကျော်းမ န််း ူညမီှု  ုင ်ော အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်းသည ်

ကွေ လွေ  န် ံ့ကျငရ်နခခင််း မဟု ်ဘ  အချင််းချင််း အော်းခြည်ံ့လျက် ရှ သညက် ု ရ ွေှေ့ နုိ  ငပ်ါသည။်  

 

ကျော်းမ န််း ူညရီ ်းသညအ်ရခခခ လူ ံ့အခွေင်ံ့အရ ်းခြစ်ငပီ်း ရ ရှည ် စဉ က်မခပ ်ြွေ ှေ့ ငြ ျု်း  ု်း က် 

ရ ်းပန််း  ုငမ်ျော်း(SDGs) ွေငထ်ည်ံ့သွေင််းမီ်းရမောင််းထ ်ုး ခပထော်းပါသည။် ရ ရှညစ်ဉ က်မခပ ်ြွေှေ့ိ ငြ ျု်း 

ရ ်းပန််း  ုင ် ၅ (SDG5) ွေင ် ကျော်းမ န််း ညူမီှုနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်း 

အော်းလ ု်းက ုအော်းခြည်ံ့ပ ံ့ပ ု်းခခင််းက ုလုပ်ရ ောငန် ငုမ်ည်ံ့ ပန််း  ုငက် ု ရြော်ညွှန််းသည်ံ့ဦ်း ညခ်ျက် 

အမှ ်(၉)ခ ု ပါရှ ပါသည။်ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ယ ု ကညမ်ှုလွေ ်လပ်ခွေင်ံ့(FoRB)သည ် ထ ဥုီ်း ညခ်ျက်မျော်းမ ှ

အနည််း  ု်း ၅ ခုနငှ်ံ့  ုိ က်ရ ုက် ရီလျော်က ကု်ညပီါသည။် 

• ၅.၁ ရန ောရပါင််းစ ုမှ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းအော်း အ ကမ််းြက်မှုပ ုစ မျ ျု်းစ ုက  ု

 ပ်  ုင််းရ ်း၊ 

• ၅.၂ လူထနုငှ်ံ့ စ်က ုယ်ရ  ပ်ဝန််းမျော်း၊လူကနုက်ူ်းခခင််း၊လ ငပ် ုင််း  ုင ်ောနငှ်ံ့အခမ ်ထ ု ်

အသ ်ုးချမှုအမျ ျု်းအစော်းအမျ ျု်းမျ ျု်းအပါအဝငအ်မျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းအော်း 

အ ကမ််းြက်မှုပ ုစ မျ ျု်းစ ုက ု  ပ်  ုင််းရ ်း၊ 

• ၅.၃  ရဘ်းဥပါ ်သင်ံ့သည်ံ့အရလံ့အထမျော်းအော်းလ ်ုး ဥပမော ကရလ်းသငူယ၊်အ ွေယ် ရစောလွေန ်

စွေောလက်ထပ်ခခင််းနငှ်ံ့အဓမမလက်ထပ်ခခင််း၊အမျ ျု်းသမီ်းလ ငအ်ဂ္ဂ ါ ခြ ်ရ ောက်ခခင််းစသည်ံ့ 

အရလံ့အထမျော်းက ု ြယ်ရေှာ်းခခင််း၊ 

• ၅.၅ န ငုင် ရ ်း၊စီ်းပွေော်းရ ်းနငှ်ံ့ လူထဘုဝမျော်း၏   ု်းခြ ်ချက်ချမှ ်ခခင််း အ င်ံ့မျ ျု်းစ ု၏ 

ရခါင််းရ ောငမ်ှုကဏ္ဌမျော်း ွေင ် အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း၏ ခပညံ့ဝ်၍ ထ ရ ောက်ရသော ပါဝငမ်ှုမျော်း နငှ်ံ့ 

 န််း ူညရီသော အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်းက ု  ရှ ရစရ ်း၊ 
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• ၅ (ဂ္)ကျော်းမ န််း ညူရီ ်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းအော်းအ င်ံ့ 

အသ်ီးသ်ီး ွေငအ်ော်းခြည်ံ့ပ ံ့ပ ်ုးခခင််း  ု ံ့အော်း  ု်းခမြှင်ံ့လုပ်ရ ောငန် ငုရ် ်းအ ွေက်ရကောင််းမွေန ်

ရလျော်ညသီည်ံ့မူဝါဒမျော်းနငှ်ံ့အရကောငအ်ထညရ်ြော်ရ ောင ်ွေကန် ငုမ်ည်ံ့ ဥရပဒမျော်းက ုကျင်ံ့သ ်ုး 

ရ ်းအော်းရကောင််းရစရ ်း၊ 

 

ဤရ ွေ်းရနိွိေ ်းမှုသည ် ဘောသောရ ်းအရလံ့အထမျော်းနငှ်ံ့FORB ရ ်းလှုပ်ရှော်းသမူျော်း ကော်း ကွေ ခပော်းချက် 

အရခခအရနမျော်းက ု ထ အုခွေင်ံ့အရ ်းအစုစပ်နစ်ှစ ုအ ကော်း ယှဉ ွေ လုပ်ရ ောငန် ငုမ်ှုက ု ရ ောက် ည၍် 

အနတ မ ည ်ွေယ်ချက်အော်းခြင်ံ့ အရခခခ လူ ံ့အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်းက ု  ရှ  ထ န််းသ မ််းန ငု ်နလ်ုပ်ရ ောင ်

သင်ံ့ရ ကောင််းသ သောထငရ်ေှာ်းရိစပါသည။် ဤရနောက်ခ အရ ကောင််းအ ောခြင်ံ့ လက်ရှ  ညရ်ှ ရသောယ  ု

 ကညသ်က်ဝငဘ်ောသောမျော်းအော်းခပျုသည်ံ့ ခွေ ခခော်း က်  မှုမျော်းနငှ်ံ့FoRB နငှ်ံ့ကျော်းမ န််း ညူရီ ်း 

  ုင ်ောအခွေင်ံ့အရ ်းမျော်းက  ု ြ န ပ်ုသည်ံ့ ချ ျု်းရြောကမ်ှုမျော်းက ု အစ ု်း နငှ်ံ့အစ ု်း မဟု ်ရသောပါဝငပ်က ်

သက်သမူျော်းမှလုပ်ရ ောငခ်ခင််းမျော်းက ု ခွေ ခခော်းသ ်မှ ် နန်ငှ်ံ့ စ ုစမ််းအက ခြ ်ရလံ့လော နလ်ည််း 

အရ ်းကကီ်းပါသည။်  

 

ြ ာေးမခွွဲပခာေးဆြဆ် ပခငေ်း၏ ြ ယပ်ပန်ရသာ နယပ်ယက်ြေီး ၁၀ ခု 

 

ကမဘော စ်ဝှမ််းလ ု်း ွေင ် နုိ  ငင် မျော်းသညအ်မျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းအော်းစောသငရ်ကျောင််းမျော်းထ   က်ရ ောက ်

ရစခခင််း၊ ကရလ်းသငူယလ်က်ထပ်နှုန််း ရလျောံ့ချခခင််း၊လွှ ်ရ ော်မျော်းနငှ်ံ့  ရိခါင််းရ ောငပ် ုင််းရန ော 

မျော်း ွေငအ်မျ ျု်းသမီ်းမျော်း၏က ုယ်စော်းခပျုပါဝငမ်ှုမျော်း  ု်း က်လောခခင််းနငှ်ံ့အခပညခ်ပည ် ုင ်ောဥပရဒ 

မျော်းနငှ်ံ့မူဝါဒမျော်းလက်မှ ရ် ်းထ ်ုးခခင််းခြင်ံ့ကျော်းမ န််း ူညမီှုမျော်းအရ ကောင််းအသ ပညောမျော်းြွေ ှေ့ ငြ ျု်း 

  ု်း က်လောခခင််းစသည်ံ့  ု်း က်ရခပောင််းလ မှုမျော်းက ုလွေနခ် ံ့ရသော ယ်စုနစ်ှကောလမျော်း စ် 

ရလျောက်လုပ်ရ ောငခ် ံ့ ကပါသည။် ရ ောငအ်ောရ ှွေင ် ကရလ်းသငူယ်မျော်းလက်ထပ်ထ န််းခမော်းနှုန််း သည ်

၂၀၀၀ ခုနစှ်မှ စ င၍် ၄၀ % အထ  ကျ င််းသွေော်းခ ံ့ပါသည။်5 သ ု ံ့ရသော်လည််း စ ရနခ်ေါ်မှု 

ရပါင််းမျော်းစွေောက ုအချ နမ်  ုင််း ွေသင်ံ့ဘ ၊ ပူ်းရပါင််းလက် ွေ ရ ောင ်ွေက၍် န််းသစ်ရသောလုပ်ငန််း မျော်းခြင်ံ့ 

 
5 UNICEF၊ ကရလ်းသူငယ်လကထ်ပ်ထ န််းခမော်းခခင််းက ု  ပ်  ုင််းရ ်း၊   ု်း က်မှုနငှ်ံ့  အမငမ်ျော်း၊ ၂၀၁၃။ 
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ရြခိရှင််းရကျော်လွှော်းန ငု ်န ် လ ုအပ်လျက်ရှ ပါသည။် ခွေ ခခော်း က်  သည်ံ့လူမှုစ နှုန််း သ ်မှ ်ချက်မျော်း 

နငှ်ံ့ ဥပရဒမျော်း ဥပမော ဘောသောရ ်း  ုင ်ော စည််းမျဉ်းမျော်းလွှမ််းမ ု်းသည်ံ့မ သော်းစု ဥပရဒမျော်းသည ်

အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှံ့ ် အခခော်းကျော်းမလ င ် သ ်မှ ်ချက်လူနည််းစု အုပ်စုမျော်းက ု   ော်း စီ ငခ်ွေင်ံ့၊ 

လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခွေင်ံ့၊ကွေောရှင််းခပ ်  ခွေင်ံ့၊ အရမွေ က်ခ ခွေင်ံ့ နငှ်ံ့ အ မ်ယောပ ုင ် ုငခ်ွေင်ံ့  ု ံ့က  ု

 န််း ူညစီွေော ရှ န ငုခ်ွေင်ံ့မှ အဟန် ံ့အ ော်းမျော်းခပျုထော်းပါသည။် ၃၉ န ငုင် အ ွေင််း ွေင ် သော်းရိယောကျ်ော်း 

ရလ်းမျော်းနငှ်ံ့ သမီ်းမ န််းကရလ်းမျော်းသည ်ညူသီည်ံ့ အရမွေ က်  န ငုသ်ည်ံ့ အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်းမရှ   ကပါ။ 

ကမဘော စ်ဝှမ််း ွေင ် ၁၃ % ရသော အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းသောလျင ်  စ ုက်ပျ ျု်းရခမမျော်းက ု ပ ုင ် ုင ်  ကပါသည။်6 

ခန် ံ့မှန််းချက်မျော်းအ  ၂.၅ ဘလီီယ ရှ ရသော အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းသည ်

ကျော်းမခွေ ခခော်း က်  သည်ံ့ ဥပရဒမျော်း ခပဌောန််းထော်းသည်ံ့ န ငုင် မျော်း ွေင ် ရနထ ငုလ်ျက်ရှ ပါသည။်7 

အမျော်းရသောအော်းခြင်ံ့ ထ  ု ဥပရဒမျော်းနငှ်ံ့ လူမှုစ နှုန််းမျော်းသည ် ဘောသောရ ်းအရပေါ် ွေင ် အရခခခ ၍ 

ဘောသောရ ်း  ော်းရ ု်းမျော်း နငှ်ံ့/သ ု ံ့မဟု ် ဘောသောရ ်း ရခါင််းရ ောငမ်ျော်းမ ှ ကကီ်း ကပ်ကွေပ်က လျက် 

ရှ ပါသည။်ကျော်းမလ ငအ်ရခခခပျု အ ကမ််းြက်မှုမျော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းလ ငအ်ဂ္ဂ ါခြ ရ် ောက် ခခင််းမျော်းသည ်

အမျော်းအော်းခြင်ံ့ ြ ုဝါဒကကီ်း  ု်းရသော ဘောသောရ ်း  ုင ်ော စ နှုန််းသ ်မှ ်ချက်မျော်းနငှ်ံ့ 

နှ်ီးရနေှာချ  ် က်လျကရ်ှ ပါသည။် ကုလသမဂ္ဂ၏ ခန် ံ့မှန််းချက်မျော်းအ  အသက ် ၁၅ နစ်ှ မှ ၄၉ နစ်ှရှ  

အမျျုိ ိ ်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းငယ် (၅) ဦ်းလျင ် (၁) ဦ်းသည် အန်ီးကပ် င််းနှ်ီးသလူက ်ွေ ရြောမ် ှ

ရုပ်ပ ုင််း  ုင ်ော သ ု ံ့မဟ ု် လ ငပ် ုင််း  ုင ်ော အ ကမ််းြက်မှုမျော်းက ု (၁၂) လ ောကောလအ ွေင််း 

ရ ွေှေ့  က ျုခ စော်း လျက်ရှ သညဟ်ု  ုပါသည။်8 (၄၉) ခုရသော န ငုင် မျော်း ွေင ် အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းက  ု

ထ အု ကမ််းြက်မှုမျော်းမှ သ်ီးခခော်းအကောအကွေယ်ရပ်းသည်ံ့ ဥပရဒမျော်းမရှ ပါ။ က ုဗစ် COVID-19 

ကပ်ရ ောဂ္ါသည ် မခြစ်မရနပ  ်  ု ံ့မှုမျော်းနငှ်ံ့ အခခော်းကန် ံ့သ ်ချက်ချသည်ံ့ လူထကုျန််းမောရ ်း 

ကောကွေယ်ရ ်းနည််းလမ််းမျော်းရ ကောင်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း၏ ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်းက ု ရှောရြိွေန ငုစ်ွေမ််းက  ု

ရလျောံ့ကျရစငပီ်း အရခခအရနမျော်းက ု ပ ုမ ု  ု်း ွေော်းရစပါသည။်  စ်ကမဘောလ ု်း အ  ုင််းအ ောအော်းခြင်ံ့ 

ကျ င််းလျက်ရှ ရသော်လည််း ကရလ်းသငူယလ်က်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းနငှ်ံ့အမျ ျု်းသမီ်းလ ငအ်ဂ္ဂ ါခြ  ်

 
6 ကလုသမမဂ္အရထွေရထွေအ ွေင််းရ ်းမှု်း၏ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းစီ်းပွေော်းရ ်းအော်းခြည်ံ့ကူညီမှု၊ မည်သူ စ်ဦ်းမျှချနမ်ထော်းရ ်း၊ ကျော်းမ န််း ူညီရ ်းနငှ်ံ့ 

အမျ ျု်းသမီ်းစီ်းပွေော်းရ ်းအော်းခြည်ံ့ကူညီမှုမျော်းအော်း ရ ောင််း  ုချက် ုိ င ်ော အ င်ံ့ခမင်ံ့ပနန်ယ်၊ ၂၀၁၆။ 

7 UN Women၊ ၂၀၃၀ခုနစ်ှ ွေငအ်မျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းအ ွေက် ဥရပဒ  ုင ်ော န််း ူညီမှု ရှ ရ ်း၊အရှ နအ်ဟုနခ်မြှင်ံ့လုပ်ရ ောင ်

ချက်မျော်းအ ွေကအ်ြကြ်က်မှအကျ ျု်းသက်  ုငသ်ူမျော်းအ ွေက် နည််းဗျျူဟောမျော်း၊ ၂၀၁၉။ 

8 ကလုသမမဂ္ရ ရှည်စဉ က်မခပ ြ်ွေ ှေ့ ငြ ျု်း  ု်း က်ရ ်း၊ “ကျော်းမ န််း ူညီရ ်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းအော်းခြည်ံ့ရထောက်ပ ံ့မှု”၊ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇွေနလ် ၁၈  က်ရန ံ့ 

 ွေင ်ယူသည်၊  https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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ရ ောက်ခခင််းနှုန််းမှ  က်လက်ရ ွေှေ့ ရှ  လျကရ်ှ ပါသည။် သန််း ၇၅၀ ခန် ံ့ရှ ရသော အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း နငှ်ံ့ 

အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းသည ် အသက်(၁၈)နစှ်မ  ုငခ်င ် လက်ထပ်ထ န််းခမော်း ကငပီ်း လက် ရလော 

အချက်အလက်မျော်းအ  နုိ  ငင် ရပါင််း ၃၀  ွေင ်  အမျ ျု်းသမီ်း မျော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းငယ်ရပါင််း 

အနည််း  ု်းသန််း ၂၀၀ သည ် အမျ ျု်းသမီ်း လ ငအ်ဂ္ဂ ါခြ ်ရ ောက်ခ  ခခင််းက ု ခ စော်း လျကရ်ှ ပါသည။်9 

ရအောက်ပါပ ု ွေင ်စ်ကမဘောလ ု်းမှ FoRB နငှ်ံ့  ုိ  က်ရ ုက်ရသော်၄င််းသွေယ်ဝ ကု်၍ရသော်၄င််း က်နွေယ ်

လျက်ရှ သည်ံ့ နယ်ပယ် ၁၀ ခုကုိ  ခမငသ်ောရစ န ်အရထောက်အကူခြစ်ရစပါသည။်  

 

 

 

ပ ု ၁၊ FoRB နငှ်ံ့  က်နွေယရ်သော ကျော်းမလ ငခ်ွေ ခခော်း က်  ခခင််း  ုင ်ော နယ်ပယမ်ျော်း 

ြ ာေးမလ ငအ်ရပခပပြုခွွဲပခာေးဆြဆ် ပခငေ်းဆ ငု ်ာ ရတာင/်အရ ာာှ ို့ရတာငအ်ာရှ အရတွှေ့အကြ ြုမ ာေး 

 

ရ ောငအ်ောရှနငှ်ံ့ အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှန ငုင် မျော်းသည ် ရယဘယုျအော်းခြင်ံ့ကျော်းမ န််း ညူမီှုနငှ်ံ့ပက ်

သက်၍ပ ုမှနန်ငှ်ံ့သ သောသည်ံ့  ု်း က်ရခပောင််းလ မှုမျော်းက ု လုပ်ရ ောငန်ုိ  ငင်ပီ်းလွေနခ် ံ့ရိသော်  ယ်စုနစ်ှ 

မျော်း စ်ရလျှောက် ွေင ် ကုလသမဂ္ဂကျော်းမ န််း ညူမီှုမရှ ခိခင််း အညွှန််းက န််းအ  န ငုင်   ငု််းန်ီး 

 
9 အထက်ပါအ ုိ  င််း၊ 

ကျော်းမခွေ ခခော်း က ် 

ခခင််း  ငု ်ော

နယ်ပယ်မျော်း

ရရွှှေ့လျော်းသွေော်း

လောခွေင်ံ့

မရှ ခခင််း လက်ထပ်ထ 

န််းခမော်းခခင််း

လွေ ်လပ်ခွေင်ံ့

ကွေောရှင််းခပ ်

  ခွေင်ံ့

န ငုင် သော်းခြစ်

ခွေင်ံ့န ှိ ှင်ံ့

အ ပ်ြက်ပါ

ဝငခ်ခင််း

အုပ်ထ န််းခွေင်ံ့

အ ကမ််းြက်

မှု

ကန် ံ့သ ်

ရခမယောပ ုင်

  ငုခ်ွေင်ံ့

မှိျ သည်ံ့

ကျန််းမောရ ်း

နငှ်ံ့ ပညောရ ်း

 ရှ ခွေင်ံ့

မရှ ခခင််း

health

ဝ ်ခပျုခခင််း

ရန ောမျော်း

နငှ်ံ့

ဝ ်စ ုမျော်းက

န် ံ့သ ်ချက်

မျော်း

ရရှှေ့ န််း  ု

က်ခုိ က်ရ ်း
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ပါသည ် ု်း က်ရပခိိောင််းလ မှုမျော်းက ု ရ ွေှေ့ ရှ နုိ  ငပ်ါသည။်10 သ ု ံ့ရသော်လည််း ကျော်းမ န််း ူညမီှု 

မရှ ခခင််းသညအ်သက်အ ွေယ်အုပ်စုမျော်းအော်းလ ု်း ွေင ်က်လက် ရ ွေှေ့ ရှ  ပါသည။် လူမှုဓရလံ့ထ ်ုး 

 မ််းမျော်းနငှ်ံ့ ဘောသောရ ်း  ုင ်ောစ နှုန််းသ ်မှ ်ချက်မျော်း၊ နြ် ု်းမျော်းနငှ်ံ့ထ ရ ောက်မှုရှ သည်ံ့ 

မူဝါဒမျော်းမရှ ခခင််းရကခိိောင်ံ့ ုိ ိ ်း က်မှုမျော်းက ု ရနေှာင်ံ့ရန်ှးရစပါသည။်လက်ရှ က ုဗစ် COVID-19 ကပ် 

ရ ောဂ္ါသညလ်ည််း အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း နငှ်ံ့ အမျျုိ ိ ်းသမီ်းငယ်မျော်းအော်း ခွေ ခခော်း က်  ခခင််း ပ ုစ အော်းလ ု်းက  ု

ပ ုမ ု  ု်း ွေော်းစွေောခြစ်ရပေါ်ရစပါသည။်အရခခခ လူမှုအညွေန််းမျော်း  ုင ်ောအချက်အလက်မျော်း ဥပမောကျန််း 

မောရ ်း၊ပညောရ ်းနငှ်ံ့ ် လ ုခခ ျုရ ်း စသည်ံ့ အချကအ်လက်မျော်းသည ် ရဒသမျော်းအ ွေင််းကျော်းမ န််း  ူ

ညမီှုက ု ခ စော်း လျကရ်ှ ရကခိိောင််းက ု ခပသလျက် ရှ ပါသည။် ရဒသမျော်းအ ွေင််းရှ  န ငုင် မျော်း အော်းလ ု်း ွေင ်

အမျ ျု်းသော်းငယ်မျော်းထက ် အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်း အရ အ ွေက်မှော နည််းပါ်းပါသည။် အငဒ် နု်ီးရှော်းနငှ်ံ့ 

ြ လစ်ပ ုငန် ငုင် မျော်း ွေင ် အမျ ျု်းသော်းငယ်ဦ်းရ ထက် အမျ ျု်းသမီ်းငယ်ဦ်းရ  စ်သန််းခန် ံ့နည််းပါ်း ပါသည။် 

အသက်အပ ုင််းအခခော်း က  ဂ္  ွေငအ်ခပညခ်ပည်  ုင ်ောစ နှုန််း သ ်မှ ်ချက်မျော်းမှသ သော 

စွေောကွေ ခပော်းလျက်ရှ ရကခိိောင််း ရ ွေှေ့ ငပီ်း န ငုင် အလ ုက ် မ ူညရီသောပ ုစ နငှ်ံ့ အရလံ့အထမျော်းက ု ရ ွေှေ့ န ငု ်

ပါသည။် ရမွေ်းြွေော်းခခင််းမ  ုငခ်င ်လ ငရ် ွေ ်းချယ်ခခင််း၊ အသက် (၅) နစှ်ရအောက်အမျ ျု်းသမီ်းကရလ်း ငယ်မျော်း 

ရသ  ု်းမှုနှုန််းခမင်ံ့ က်ခခင််း၊ ရပခိိောင််းရရွှှေ့ရနထုိ  ငမ်ှု  ုင ်ော အရလံ့အထမျော်း ွေငက်ျော်းမ လ င ် ုင ်ော 

ကွေ ခပော်းချက်ရှ ခိခင််းစသည ် ု ံ့သည ်  ုက်ရ ုက်ခြစ်ရပေါ်ရစသည်ံ့အချက်မျော်းခြစ် ပါသည။်11 

ကျန််းမောရ ်းနငှ်ံ့ ရပျော် ွှငခ်ျမ််းရခမံ့ြူလ ုမှု ပ ုစ မျော်း သ သောထငရ်ှော်းငပီ်း ကွေ ခပော်းသည်ံ့သက်ရ ောက်မှုမျော်း က  ု

ကျော်းမလ ငအ်လ ုက် ရ ွေှေ့ ရှ  န ငုပ်ါသည။်12 အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းသည ်  င််း   

မွေ ရ မှုနငှ်ံ့အစော်းအစော ြလူ ုမှုမရှ ခခင််း၏ မမှိျ သည်ံ့ ဝနမ်ျော်းက ု ရယဘယုျအော်းခြင်ံ့ခ စော်း  ပါသည။် 

အ ွေယ်ရ ောက်စအမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းသည ် ၄င််း  ု ံ့၏အ ွေယ် အမျ ျု်းသော်းမျော်းထက်ရသွေ်း 

အော်းနည််းရ ောဂ္ါက ုပ ုမ ုခ စော်း န ငုပ်ါသည။် န မ်ံ့ကျသည်ံ့မျ ျု်းပွေော်းမှု  ုင ်ောကျန််းမောရ ်းရစောင်ံ့ရရှောက်မှု 

မျော်း၊လ ငပ်ညောရပ်းမျော်းနငှ်ံ့ ပက်သက်၍ လူမှုမှော်းယွေင််း ချ ျု်းနှ မ်ချက် taboosမျော်း၊ သော်း က် 

ခခော်းရ ်းမျော်းက ု မ ရှ န ငုခ်ခင််းသည ် အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းက ု ငယ ်ွေယ်သည်ံ့ အ ွေယ် ွေငရ်စောလျငစ်ွေော 

 
10 “ကျော်းမ န််း ူညီရ ်းအညွှန််းက န််း”၊ ကလုသမမဂ္ ြွေှေ့ိ ငြ ျု်းရ ်းအစီအစဉ ( ကစ်ွေ မပါ) ၊ http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-

index-gii 

11 “ကျော်းမရ  ွေက်ချက်၊ အရရှှေ့အောရှနငှ်ံ့အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှ”၊ ကလုသမမဂ္အခပည်ခပည်  ုင ်ောကရလ်းသူငယ်မျော်း၏အရ ်းရပေါ်   ပ ုရငွေ၊ ဩဂု္ လ် 

၂၀၂၀ခုနစ်ှ၊ https://www.unicef.org/eap/reports/gender-counts-east-and-southeast-asia 

12 ဘ ုဒက် ရအအမ်အမ်၊ဘူ  ောဂ္ ု ပီ၊ ဒလီောဘ ီ နငှ်ံ့အရပါင််းအပါမျော်း၊ ဘဝစက်ဝန််း လှိျရိိောက် င််း  မွေ ရ မှုနငှ်ံ့ အ မ်ရထောငစု်ြွေ ှေ့စည််းမှု ုိ င ်ော 

ကျော်းမကွေ ခပော်းချက်၊ ၂၀၁၈။  
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က ုယ်ဝနရ် ောင ်ခခင််းမျ ျု်းက ု ခြရစ်ပေါ်ရစနုိ  ငပ်ါသည။် အငဒ် နု်ီးရှော်း၊ မရလ်းရှော်းနငှ်ံ့ြ လစ်ပ ငုန် ငုင်  

မျော်း ွေငက် ုယ်ဝနြ်ျက်ချခခင််းအ ွေက် ပျင််းထနသ်ည်ံ့ဥပရဒကန် ံ့သ ခ်ျက်မျော်းရှ ပါသည။်အထ်ူး 

သခြင်ံ့မရလ်းရှော်းနငှ်ံ့ ခမနမ်ောန ငုင် မျော်း ွေင ် အ မ်ရထောငစု် ွေင ် မုဒ မ််းခပျုကျင်ံ့ခ  ခခင််းဒဏမှ်အကော 

အကွေယ်မျော်းက ု မျော်းစွေောရသောအမျ ျု်းသမီ်းမျော်းသညအ်ကောအကွေယ်မ ရှ  ကပါ။အခခော်း စ်ြက် ွေင ်

လည််းအမျ ျု်းသော်းငယ်မျော်းသည ် ကရလ်းသငူယ်လုပ်သော်း၊ ထ ခ ုက်ခခင််းအနတ ောယ် နငှ်ံ့ မ မ ကုိ ယ်က ု 

သ ်ရသခခင််းစသည်ံ့ ခပသနော ပ်မျော်း  က ျုရ ွေှေ့ န ် ပ ုမ ုအကောအကွေယ်မ ံ့  င ် ုင ်က ပါသည။်ဤ 

အရခခအရနမျော်းသည ် ရ ောငအ်ောရှနငှ်ံ့ အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှ နုိ  ငင် အမျော်းစု ွေင ် အစ ု်း ၏ ကျန််းမောရ ်း 

နငှ်ံ့ ပညောရ ်းနည််းပါ်းသည်ံ့အသ ်ုးစ   ်မျော်းနငှ်ံ့ သက်  ုငပ်ါသည။် ဥပမောအော်းခြင်ံ့ အငဒ် နု်ီးရှော်း၊ 

ခမနမ်ောနငှ်ံ့ြ လစ်ပ ငုန် ငုင် မျော်း ွေငက်ျန််းမောရ ်းအသ ်ုးစ   ်သည ် စုစုရပါင််းခပည ်ွေင််းအသော်း င ်

ထွေက်ကုနပ်မောဏ (GDP)၏ ၁ % ခန် ံ့သောလျငရ်ှ ငပီ်းပညောရ ်းအသ ်ုးစ   ်မေှာ ၂-၄ % ခန် ံ့သော ( 

ရဒသ ွေငက်ွေ ခပော်းချက် ၂-၇ % ) ရှ ပါသည။်13  

ရဒသအ ွေင််း ွေငအ်မျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ် အ ကမ််းြကမ်ှုသညရ် ွေှေ့ ရလံ့ရှ ငပီ်း အချ ျုှေ့သ သောထငရ်ှော်း သည်ံ့ 

ဝ ရသသမျော်းရှ ငပီ်းအချ ျုှေ့ မှော  ုက်ရ ုက်ရသော်၄င််း သွေယ်ဝ ုက်၍ရသော၄်င််း ဘောသောရ ်းဓရလံ့ 

ထ ်ုး န််းမျော်းနငှ်ံ့ဘောသောရ ်းအြွေ ှေ့အစည််းအရလံ့အထမျော်းနငှ်ံ့  က်နွေယ်လျကရ်ှ ပါသည။်ထ ငု််းန ငုင်  ရှ  

အသက်(၂၀) မှ (၂၄) နစှ် အထ ရှ ရသော အမျ ျု်းသမီ်းငယ် ၅ ဦ်းလျင ်စ်ဦ်းထက်ပ ုသည်ံ့ အမျ ျု်း 

သမီ်းငယ်မျော်းသည ်  အသက် (၁၈) နစှ် မ  ုငမ်ှ ီ လက်ထပ်ထ န််းခမော်း ကပါသည။် ထုိ  နည််း ူစွေော 

ခမနမ်ောနုိ  ငင်  ွေင ် ၂၀ % ရသော အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းသည ် အန်ီးကပ် င််းနှ်ီးသည်ံ့လက် ွေ ရိြော်၏ ရုပ်ပ ုင််း 

  ုင ်ောနငှ်ံ့ လ ငပ် ုင််း  ုင ်ော အ ကမ််းြက်မှုမျော်းက ု ခ စော်းရန ပါသည။်14 ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှ်န ငုင်  ွေင ်

လက်ထပ်ငပီ်းအမျ ျု်းသမီ်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်း၏ ၇၀ % ရကျော်သညအ်န်ီးကပ် င််းနှိ ှိ သီည်ံ့ လက် ွေ  

ရြော်အ ကမ််းြက်ပ ုစ အချ ျုှေ့က ု ခ စော်းရန ပါသည။်15 အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းသညဤ်ရဒသအ ွေင််း ွေင ်

လူကုနက်ူ်းမှုနငှ်ံ့လ ငက်ုနက််ူးမှု ုိ ငက်ော ကကီ်းမော်းသည်ံ့အနတ ောယ်မျော်းက ုခ စော်းရန ပါသည။် ကရလ်း 

သငူယ်မျော်းအရနခြင်ံ့ ရကျောင််းနငှ်ံ့ အ မ် ွေင ် ရယဘယုျ ွေင ် သ သောထငရ်ှော်းသည်ံ့စည််းမျဉ်း င််းကျပ် 

 
13 “ကျော်းမရ  ွေက်ချက်” 

14 အထက်ပါအ  ငု််း 

15 “ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှန် ငုင်  အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းအရပေါ်အ ကမ််းြကမ်ှု၊ ဥပရဒအ င််းအခမစ်မျော်းနငှ်ံ့ 

အရထောက်အပ ံ့မျော်း  ုင ်ောအဟန် ံ့အ ော်းမျော်း”၊ လူအခွေင်ံ့အရ ်းရစောင်ံ့ ကည်ံ့အြွေ ှေ့၊ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ ရအောက ် ုဘောလ ၂၉  က။် 

https://www.hrw.org/report/2020/10/29/i-sleep-my-own-deathbed/violence-against-women-and-girls-bangladesh-barriers 
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မှု  ုင ်ောအရလံ့အထမျော်းက ု  က ျုရ ွေှေ့ရန ပါသည။်ကမဘောံ့လူဦ်းရ အမျော်း  ု်းရသော မွေ ် လငလ်ူထ ု

ခြစ်သည်ံ့ အငဒ် နု်ီးရှော်းနုိ  ငင်  အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း၏ ခန် ံ့မှနှ််းရခိျ ထက်ဝက်ခန် ံ့ (သန််း ၆၀) 

သညအ်မျ ျု်းသမီ်းမျော်း၏ လ ငအ်ဂ္ဂ ါထ ပ် ခြ ်ရ ောက်ခခင််း သ ု ံ့မဟု ် ခြ ်ရ ောက်ခခင််း (FGM/C) က  ု

 က ျုရ ွေှေ့ခ စော်းရန ပါသည။်16  

ဤ ရဒသ ွေင််းကျော်းမလ ငအ်ရခခခပျုခွေ ခခော်း က်  ခခင််းပ ုစ အရလံ့အထမျော်းသညလ်ူမှုရ ်း၊ ယဉရကျ်း 

မှု၊ဥပရဒရ ်း ောနငှ်ံ့န ငုင် ရ ်းြွေ ှေ့စည််းပ ုမျော်း၏အရုိ ိ ်းစွေ သက်ရ ောက်မှုမျော်းက  ု ခပသလျက်ရှ ငပီ်းန ငုင် အ 

လ ုက်အရခခအရနမျော်းကွေ ခပော်းသွေော်းန ငုပ်ါသည။်  

 

န ငုင် အလ ြု ်ရလို့လာရတွှေ့ ရှ ခ ြမ် ာေး 

 

ရအောက်ပါကဏ္ဌ ွေငဥ်ပရဒရကခိိောင်ံ့လက်ရှ ဥပရဒမူရဘောငမ်ျော်းမှ  င်ံ့မ သော်းစုအ ွေင််းနငှ်ံ့ အခပင ်

ြက် ွေင ် ကျော်းမလ င ် အရခခခပျုခွေ ခခော်း က်  ခ  ခခင််း သ်ီးသန် ံ့ပ ုစ မျော်း နငှ်ံ့ ကျော်းမလ ငအ်ရခခခပျု 

အ ကမ််းြက်မှုမျော်းမှ  င်ံ့ရုပ်ပ ုင််း  ုင ်ောညညီွေ ်မှုမျော်းက ု ကန် ံ့သ ်ပ ုက  ု ခပသန ငု ်နန် ငုင် မျော်း 

အလ ုက်ရ ွေ ်းချယ် ငခ်ပထော်းပါသည။် ဤ ွေငအ်ချကအ်လက်မျော်း ရှ န ငုသ်ည်ံ့ဘောသော  ုင ်ော 

ရှုရထောင်ံ့မျော်းက ုမီ်းရမောင််းထ ်ုးခပသထော်းပါသည။်န ငုင် အမျော်းစုသည ် ု်း က်ရခပောင််းလ လောငပီ်း မှိျ  

မှုရ ိှိ ်းရှုသည်ံ့ အ ပ်သော်းဥပရဒမျော်း ရှ လောရသော်လည််း လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း၊ ကွေောရှင််းခခင််း၊ 

အရမွေ က်ခ ခခင််း နငှ်ံ့ မ သော်းစု ွေင််း  ငမ်ော်းမှုမျော်းခြစ်ရစသည်ံ့ ကဏ္ဌမျော်း နငှ်ံ့ပက်သက၍် 

ဘောသောရ ်း/ဓရလံ့ထ ်ုး မ််းစဉလော်း  ုင ်ော ဥပရဒမျော်းက ု  က်လက်အမှီခပျုလျက်ရှ ပါသည။် 

လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း၊ အရမွေ က်ခ ခခင််း နငှ်ံ့ လ ုခခ ျုရ ်းသည ် ကျော်းမအရခခခပျုခွေ ခခော်း က်   

ခခင််းမျော်းပ ုမ ုကက မ်ြနမ်ျော်းစွေောရ ွေှေ့ သည်ံ့ အဓ ကကဏ္ဌကကီ်း သ ်ုး ပ်ခြစ်ငပီ်းယ ု ကညမ်ှု  ုင ်ော 

 
16 “ရလံ့လောချက်၊ အငဒ် နု်ီးရှော်းသည် FGM အော်း ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ ယဉရကျ်းမှုအရလံ့အကျင်ံ့မျော်းအခြစ် နြ် ု်းထော်းသည်၊ အရမ  ကနအ်သ -အဂ္ဂလ ပ်” ၂၀၂၁ 

ခုနစ်ှ မ လ်၂၉  ွေင ် ယူထော်းသည်။ . https://www.voanews.com/east-asia-pacific/study-indonesians-embrace-fgm-

religious-traditional-practice  
 

https://www.voanews.com/east-asia-pacific/study-indonesians-embrace-fgm-religious-traditional-practice
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/study-indonesians-embrace-fgm-religious-traditional-practice
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 က်နွေယ်ချက်မျော်းရှ ငပီ်း ထ ကု စစ ပ်မျော်းက နု ငုင် အလ ုက်ရလံ့လောရ ွေှေ့ ရှ ချက်မျော်း ွေငအ်သော်းရပ်း 

ရြော်ခပထော်းပါသည။် 

 

 

ဘင်္ဂလာေးရ ို့ရ်ှန ငုင်  

 

ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှ်န ငုင် သည ် CEDAW  ွေင ် ပါဝငလ်က်မှ ်ရ ်းထ ်ုးထော်းငပီ်း အပ ုဒ ် ၂   ုင ်ော 

ကက ျု ငသ် ်မှ ်ချက်မျော်း (အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ် ခွေ ခခော်း က်  ခခင််းမျော်းက ု ြယ်ရှော်း နမ်ူဝါဒ 

နည််းလမ််းမျော်း)နငှ်ံ့ အပုိ ဒ ် ၁၆/၁ (လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း)  ု ံ့သည ် ဘောသောရ ်းဥပရဒမျော်း အရန 

ခြင်ံ့ထ အုရကခိိောင််းချင််း ောနစ်ှချက်ရပေါ် ွေင ်  က်နွေယ်ရကခိိောင််းက ု  ငခ်ပထော်းပါသည။်17 

မွေ ် လင ် လက်ထပ်ထ န််းခမော်းရ ်း ွေင ် နစ်ှြက်စလ ု်းမှသရဘော ူညခီျကန်ငှ်ံ့ 

မှ ်ပ ု ငခ်ခင််းလုိ အပ်ရသော် လည််းအဓမမလုပ်ရ ောငမ်ှုမျော်းသညစ်ီစဉသည်ံ့ 

လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းမျော်း ွေင ် အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း အ ွေက် ခြစ်ပွေော်းရလံ့ရှ သည်ံ့ က စစ ပ်ခြစ်သည။် 

အ မ်ရထောင ်စ်ခုထက်ပ ၍ု ခပျုခခင််းက ု အမျ ျု်းသော်း မျော်းအ ွေက် အရခခအရနအလ ုက်ခွေင်ံ့ခပျုထော်းငပီ်း ( 

ဇန်ီးမယော်း ၄ ရယောက်အထ  ခွေင်ံ့ခပျုငပီ်းဇန်ီးမျော်းက ု မှိျ စွေော က်  ခွေင်ံ့နငှ်ံ့ ရဒသခ အစ ု်း မှ 

  ော်းဝငခ်ွေင်ံ့ခပျုချက်မျော်းခြင်ံ့ခွေင်ံ့ခပျုထော်းငပီ်း)အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း အ ွေက်လ ု်းဝခွေင်ံ့ခပျုထော်းခခင််းမရှ ပါ။ 

ဟ နဒျူလက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းအ ွေက် အမျော်းအော်းခြင်ံ့ မှ ်ပ ု ငခ်ခင််းမခပျုဘ  ဘောသောရ ်းအ  

အထွေ ် အမ ်အခြစ်ယူ  ကပါသည။်18 အစ ု်း မှ ဟ နဒျူလက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း  ုင ်ောမှ ်ပ ု 

 ငခ်ခင််းအက်ဒဥ်ပရဒက ု ၂၀၁၂ နစ်ှ ွေင ် ခပဌောန််းခ ံ့ငပီ်း ၂၀၁၃ ခုနစ်ှ ခပင ်ငခ်ျက်သညမှ် ်ပ ု င ်

ခခင််းလုပ်ငန််းစဉက ု ရ ွေ ်းချယ်ခွေင်ံ့ခပျုထော်းပါသည။် မှ ်ပ ု ငခ်ခင််း လုပ်ငန််းစဉမရှ ဘ  ကရလ်းသငူယ် 

မျော်းလက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းက ုကောကွေယ်န ငုမ်ည်ံ့ မူဝါဒယနတ ော်းမရှ န ငုပ်ါသည။်ဟ နဒျူအမျ ျု်းသမီ်း 

 
17 ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှန် ငုင် ကျော်းမအညွှန််းက န််း”၊ စီ်းပွေော်းရ ်းပူ်းရပါင််းရ ောင ်ွေက်ရ ်းနငှ်ံ့ ြွေ ှေ့ ခြျုိ ိ ်း အြွေ ှေ့အစည််း ( က်စွေ မပါ) 

https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/BD.pdf 

18 ဟ နဒျူလက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းဥပရဒ၊ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအ ွေက်အကောအကွေယ်” ဒါကောထ ဗီျျူ်း၊ ၂၀၂၀ ရြရြော်ဝါ ီလ၊ 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/02/01/hindu-marriage-registration-act-a-protective-shield-for-women 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/02/01/hindu-marriage-registration-act-a-protective-shield-for-women
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မျော်းသည ် ၄င််း  ု ံ့၏လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းမှ လက်ရ ွေှေ့ကျသည်ံ့ အကျ ျု်းရကျ်းဇူ်းမျော်း ရှ ခခင််း 

မရှ  ကပါ။ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအ မ်ရထောင ်စ်ခုထက်ပ ထုော်းခခင််းအော်း ကန် ံ့သ ထ်ော်းရသော်လည််း အမျ ျု်း 

သော်း စ်ဦ်းအရနခြင်ံ့ဇန်ီးမညမှ်ိျယူန ငုသ်ည ် ုသည်ံ့အရပေါ် ွေငက်န် ံ့သ ်ချကမ်ျော်းမရှ ပါ။ 

ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှ်န ငုင်  ွေင ် ရယဘယုျအော်းခြင်ံ့ဟ နဒျူဓရလံ့ထ ်ုး မ််းအစဉအလောဥပရဒအ  အသ အမှ ် 

ခပျုထော်းခခင််းမရှ ပါ။ သ ု ံ့ရိသော် ၁၉၄၆ခုနစ်ှ ဟ နဒျူ အ မ်ရထောငရ်ှ  အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း၏ ခွေ ထွေက်ရနထ ငုခ်ွေင်ံ့ 

အက်ဒဥ်ပရဒ ရအောက် ွေင ် ဟ နဒျူ အ မ်ရထောငရ်ှ  အမျျုိ ိ ်းသမီ်းမျော်းသည ်   ော်းရ ု်းအမ န် ံ့ခြင်ံ့  သမူ၏ 

လငရ်ယောကျ်ော်းထ မှ ခွေ ခွေောရနထ ငုခ်ွေင်ံ့က ု ရ ွေ ်းချယ်ပ ုငခ်ွေင်ံ့ရှ ပါသည။် စ်ခုလပ်အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းက  ု

လက်ထပ်ခွေင်ံ့ခွေင်ံ့ခပျုထော်းရိသော်လည််း သမူ ၏ရသ  ု်းသွေော်းရသော လငရ်ယောကျ်ော်းထ မှအရမွေခ  စော်းခွေင်ံ့က  ု

သမူထပ်မ အ မ်ရထောငခ်ပျုသည်ံ့အခါ ွေင ်   ု်းရှု  ်းပါသည။် ခ စ်ယောန ် လက်ထပ်ထ န််းခမော်း 

ခခင််းအက်ဒဥ်ပရဒ၁၉၈၇သည ် မှ ်ပ ု င ်နလ်ုိ အပ်ငပီ်း အ မ်ရထောင ်စ်ခုထက် ပ ုခပျုခခင််းက ုခွေင်ံ့မခပျု 

ထော်းပါ။ သ ု ံ့ရသော်လည််း ၁၈၆၉ ကွေောရငှ််းခပ ်  ခခင််း ုိ င ်ော အက်ဒဥ်ပရဒသည ် အမျ ျု်းသော်းမျော်းက  ု

အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းထက်ပ ၍ု အခွေင်ံ့ထ်ူးရပ်းထော်းပါသည။်19 ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှ်န ငုင် အ ွေင််း ဗုဒဓဘောသော 

လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း စည််းမျဉ်းမျော်းနငှ်ံ့ ပက်သက်၍ အချက်အလက် အနည််းငယ်သောရှ ငပီ်း 

မှ ်ပ ု င ်န ်လ ုအပ်မှုမရှ ပါ။20  

ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှ်န ငုင် သည ်  စ်ကမဘောလ ု်း၏ ကရလ်းသငူယ် လက်ထပ်ထ န််းခမော်းမှုနှုန််းအခမင်ံ့  ု်း မျော်း ွေင ်

 စ်ခုအပါအဝင ် ခြစ်ပါသည။် အစ ု်း သည ် ကရလ်းသငူယ်လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း 

ကန် ံ့သ ်ချက်အက်ဒဥ်ပရဒက ု ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ ွေငခ်ပဌောန််းခ ံ့ငပီ်း အသက်(၁၈)နစှ်ရအောက ်

အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းက ု လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခွေင်ံ့က  ု “အထ်ူးက စစ ပ်မျော်း” သ ု ံ့မဟု ် “အ ွေယ်ရ ောက် 

ဘဝရကောင််းစော်းရ ်း” အ ွေက် ဟူ၍ သ ်မှ ်ချက်မျော်းခြင်ံ့ ခွေင်ံ့ခပျုထော်းပါသည။်21 မွေ ် လငန်ငှ်ံ့ 

ဟ နဒျူပုဂ္ဂ ျုလ်  ုင ်ောဥပရဒမျော်းသည ် အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းက ု အပျ ျုရြော်ဝငင်ပီ်းရနောက် ွေငလ်က်ထပ် 

 
19 ခ စ်ယနဥ်ပရဒရအောက ်ွေင ် အမျျုိ ိ ်းသော်းနငှ်ံ့အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းသည်ကွေောရှင််းခပ ်  ခွေင်ံ့ န််း ူညီမှုမရှ ပါ၊ ၁၈၆၉ ကွေောရှင််းခပ ်  ရ ်းဥပရဒအ  

“အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းရြောက်ခပနသ်ည်ဟုစွေပ်စွေ ချက် င၍် အမျ ျု်းသော်းမျော်းသည် ကွေောရှင််းမှုစ ငန် ငုသ်ည်၊  နည််းအော်းခြင်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းသည် 

၄င််း  ု ံ့အမျ ျု်းသော်းရြောက်ခပနမ်ှုက ု သက်ရသ ငသ်ွေင််း ငပီ်းဥရပဒ ွေင ် ထပ်မ ထည်ံ့သွေင််းထော်းသည်မှော ရြောက်ခပနခ်ခင််း၊ ဇန်ီး စ်ဦ်းထက်ပ ထုော်းခခင််း၊ 

စအ ုရမထုနခ်ပျုခခင််း၊    စောိ  နရ်မထုနခ်ပျုခခင််း  ု ံ့ပါဝငသ်ည်၊(ဥပရဒအပ ုဒ ် ၁၀၊ ကွေောရှင််းခပ ်  ရ ်းအက်ဒဥ်ပရဒ)အ င််းအခမစ် “ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှ ်

ကျော်းမအညွှန််းက န််း”၊ 

20 “ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှန် ုိ  ငင် လကထ်ပ်ထ န််းခမော်းမှုမှ ်ပ  ုငခ်ခင််းဥပရဒရခော ်မီှရစခခင််း”၊ အခပည်ခပည်  ုင ်ော ရုပ်ပ ုင််း  ုင ်ောနငှ်ံ့ လူမှုသ ပပ ဂ္ျောနယ် ၃၊ အရစောင ်

(၇) (၂၀၁၃)၊ https://www.researchgate.net/publication/272409369_MODERNIZING_MARRIAGE_REGISTRATION_LAW_IN_BANGLADESH 

21 “ကရလ်းသူငယ်မျော်းကန် ံ့သ ်ချက်အက်ဒဥ်ပရဒအ ွေက် ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှမ် မျော်း၊ အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းသ ု ံိ့  သမီ်းမခပျုရ ်း ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှန် ုိ  ငင်   ု ံ့ခပန”်၊ 

အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်း သ  ု ံ့သမီ်းမခပျုရ ်း၊ ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ မ လ်် ၁  က်။  
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ခွေင်ံ့ခပျုထော်းပါသည။် ခ စ်ယောနလ်ကထ်ပ်ထ န််းခမော်းခခင််း အက်ဒဥ်ပရဒသညအ်မျ ျု်းသမီ်းငယ် မျော်းအ ွေက ်

  ော်းဝငလ်က်ထပ်ခွေင်ံ့ အသက်က ု ၁၈ နစ်ှအခြစ်သ ်မှ ်ငပီ်း အမျ ျု်းသော်းငယမ်ျော်းက ု (၂၁)နစှ်အခြစ ်

သ ်မှ ်ကော   ော်းဝငခ်ွေင်ံ့ခပျု အသရက်အောက်ငယ်ပါက မ ဘသရဘော ူ 

ညခီျက် ယူ၍လုပ်ရ ောငခ်ွေင်ံ့ရှ ပါသည။်22 မဂ္ဂလောခန််းဝငပ်စစည််းနငှ်ံ့ခန််းဝငပ်စစည််းမျော်းနငှ်ံ့ပက်သက ်

၍အလွေ သ ်ုးစော်းခပျုခ  ခခင််း နငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအော်းန ပ်ုစက်ခခင််း က ု ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှ် န ငုင်  ွေင ်

အမျော်းအော်းခြငံ့ရ် ွေှေ့ ရလံ့ရှ ငပီ်း ရဒသအော်းလ ု်း ွေငလ်ည််း ခြစ်ပွေော်းရလံ့ရှ ပါသည။် ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှ်န ငုင်  ွေင ်

အရမွေ က်ခ ခွေင်ံ့ ဥပရဒမျော်းသည ် ပုဂ္ဂ ျုလ်ရ ်းဥပရဒမျော်းက ု ဘောသောရ ်း စည််းမျဉ်းနှ်ီးရနေှာအသ ်ုးခပျုငပီ်း 

အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ် ွေင ်ခွေ ခခော်း က်  ထော်းသည်က ု ရ ိွိေ ံ့ ပါသည။်  

အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ် ွေငအ် ကမ််းြက်ခခင််းပ ုစ အော်းလ ု်းသည် ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှ်န ငုင်  ွေငရ် ိွိေ ံ့ ရလံ့ရှ  

ငပီ်း ၄င််း  ု ံ့ ွေငသ် ်ခြ ်ခ  ခခင််း၊ ခပင််းထနစ်ွေောရ ုက်နပ်ှခခင််း၊ အက်စ်စစ ် အသ ်ုးခပျုနှ ပ်စက်အ ကမ််း 

ြက်ခခင််း၊ ရသန ်က ငုမု်ဒ မ််းကျင်ံ့ခခင််း နငှ်ံ့အခခော်း ရုပ်ပ ုင််း  ုင ်ောနငှ်ံ့ စ  ပ် ုင််း  ုင ်ောနုိ  ပ်စက်ခ   

ခခင််းမျော်းပါဝငပ်ါသည။်စော မ််း စ်ခုအ (၂၃၅) ရယောက်ရသော အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းသည ် ၄င််း  ု ံ့၏ 

လငရ်ယောကျ်ော်းနငှ်ံ့လင ် ရယောကျေ်ာ်း၏ မ သော်းစုမျော်းမှ ၂၀၂၀ ခုနစှ် ပထမက ု်းလ ောကောလ 

အ ွေင််း ွေငသ် ်ခြ ်ခခင််း ခ  ရကခိိောင််းက ု ရ ွေှေ့ ပါသည။်23 ထ ကု န််းဂ္ဏန််းသည ်၂၀၀၁ခုနစှ်မှ ၂၀၁၉ 

ခုနစ်ှအ ွေင််း ွေင ်၃၃၀၀ အထ  ရ ောက်ရှ ခ ံ့ပါသည။် ခြစ်နုိ  ငသ်ညဟ်ု ယူ ထော်းသညမှ်ော “ထ ကု ံ့သ ု ံ့ရသော 

အ ကမ််းြက်မှုမျော်း၏ မှနက်နရ်သောခြစ်ပွေော်းနှုန််း၏အစ  ်အပ ုင််းအချ ျုှေ့က ုသောလျင ်

  ော်းဝငသ် င််းရပ်းစော င််း24 ခပထော်းသည”်ဟု  ုန ငုပ်ါသည။်ဘောသောရ ်းနယပ်ယ်နငှ်ံ့ မျ ျု်းနွေယ်ဝင ်

လူနည််းစုမှအမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ်အ ကမ််းြက်မှုမျော်းသညလ်ည််း၄င််း  ု ံ့၏“နစ်ှြက်ယ ု ကညမ်ှု 

ကင််းမ ံ့ခခင််း”အရခခအရနရကခိိောင်ံ့ခမင်ံ့ မော်းလျက်ရှ ပါသည။်25  

 

 
22 “ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှန် ုိ  ငင် ကျော်းမအညွှန််းက န််း” 

23 “အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ်အ ကမ််းြက်ခခင််း” 

24 အထက်ပါအ  ငု််း 

25 အထူ်းစ ုစမ််းရ ်းအစီ ငခ် စော ငသ်ွေင််းသူ၏ ဘဂ္ဂလော်းရဒံ့ရှ်န ုိ  ငင် ခ ီ်းစဉအ ွေင််း အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ်အ ကမ််းြက်ခခင််း၊ ၄င််း ု ံိ့  ၏ခြစ်ရပေါ်ရစမှုမျော်းနငှ်ံ့ 

အကျ ျု်း က်မျော်းရ ွေှေ့ ရှ ချက်မျော်း၊ လူအခွေင်ံ့အရ ်းမဟောမင််းကကီ်းရ ု်း (၂၀၁၃ခုနစ်ှ၊ ရမလ၂၀-၂၉  က်)၊ A/HCR/26/38/Add 

2.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF8JTMptTuAhVZFFkFH

W2EA8sQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession26%2F

Documents%2FA-HRC-26-38-Add2_ar.doc&usg=AOvVaw3ZKLZEm0WuRMQcTDlnXa8c 
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သ ီ  လြဂာန ငုင်  

 

သရီိလကဂောနုိ  ငင် ၏ လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း  ုင ်ော ဥပရဒမူရိဘောငမ်ျော်း ွေငလ်က်ထပ်ထ န််းခမော်း 

ခခင််း  ုင ်ောမှ ်ပ ု ငခ်ခင််း ထ ်ုးစ  ၁၉၀၈၊ အရထွေရထွေဥပရဒ နငှ်ံ့ သ ်ုးဦ်းသ ်ုးြလှယ်ဥပရဒမျော်း၊ 

မွေ ် လငလ်က်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း နငှ်ံ့ ကွေောရှင််းခပ ်  ခခင််းအကဒ်ဥ်ပရဒ (သ ီ လကဂော 

မွေ ် လငမ်ျော်းအ ွေက်)၊ ကနဒ်န််းလက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းနငှ်ံ့ ကွေောရှင််းခပ ်  ခခင််း အက်ဒဥ်ပရဒ 

(ကနဒ်န််း ငဟ်ောလီလူမျ ျု်းမျော်းအ ွေက်)၊ သစီဝလောမီဥပရဒ ( မီ်းလ်လူမျ ျု်းမျော်းအ ွေက်) စသည ် ု ံ့ 

ပါဝငပ်ါသည။်26 ကနဒ်န််းဓရလံ့ထ ်ုး မ််းမျော်း ွေင ် လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း  ုင ်ောမှ ်ပ ု ငခ်ခင််း သည ်

မခြစ်မရန လုပ်ရ ောင ်ငပီ်း အရထွေရထွေဥပရဒနငှ်ံ့မွေ ် လငဥ်ပရဒမျော်း ွေင ် ရ ွေ ်းချယလ်ုပ် 

ရ ောငခ်ွေင်ံ့ခပျုထော်းသည။်27  

သ ီ လကဂော၏ ခန် ံ့မှန််းရခိျ မွေ ် လငလ်ူမျော်းရပါင််း ၂ သန််းခန် ံ့ ( လူဦ်းရ ၏ ၁၀ % ခန် ံ့)သည ်၁၉၅၁ 

ခုနစ်ှမှ မွေ ် လငလ်ကထ်ပ်ထ န််းခမော်းခခင််းနငှ်ံ့ ကွေောရှင််းခပ ်  ခခင််း အကဒ်ဥ်ပရဒ(MMDA) ဟ ု

ပ ုမှနသ် ရှ ထော်းသည်ံ့ မွေ ် လငမ် သော်းစုဥပရဒက ု လ ုက်နော ပါသည။် MMDA ွေင ်  “အမျ ျု်း 

သမီ်းမျော်းအရပေါ်သက်ရ ောက်မှုကကီ်းမော်းသည်ံ့” မျော်းစွေောရသော ခွေ ခခော်း က်  သည်ံ့ ခပဌောန််းချက်မျော်း 

ပါဝငပ်ါသည။်28 မွေ ် လငအ်မျ ျု်းသမီ်းလူ ံ့အခွေင်ံ့အရ ်း လှုပ်ရှော်းပ ံ့ပ ု်းရထောက်ပ ံ့သ၊ူ ရရှှေ့ရနမျော်း၊ သရု  

သနပညောရှငမ်ျော်း နငှ်ံ့ စောရ ်း  ောမျော်းပါဝငသ်ည်ံ့ အြွေ ှေ့ စ်ခုခြစ်ရသော  မွေ ် လင ် ပုဂ္ဂ ျုလ်ရ ်း ော 

ဥပရဒခပနလ်ညခ်ပင ်ငရ် ်း လုပ်ငန််းအြွေ ှေ့ (MPLRAG) မှ MMDA ၏ ခွေ ခခော်း က်  ခခင််း  ုင ်ော 

ခပဌောန််းချက်မျော်းက ု ရအောက်ပါအ  ုင််းခပျုစုရြော်ခပထော်းပါသည။်29 

• မွေ ် လငမ်ျော်းအ ွေက်လက်ထပ်ထ န််းခမော်း န ် အငယ်  ု်းအသက်ကန် ံ့သ ်ချကက်  ု

ခပဌောန််းသ ်မှ ်ခခင််းမရှ ဘ  ကရလ်းသငူယ်မျော်းလက်ထပ်ခခင််းက ု   ော်းဝငခ်ွေင်ံ့ခပျု ထော်းခခင််း၊ ( 

 
26 “သ ီ လကဂော၏ကျော်းမအညွှန််းက န််း”၊ စီ်းပွေော်းရ ်းရပါင််းစည််းလုပ်ရ ောငမ်ှုနငှ်ံ့ ြွေ ှေ့ ငြ ျု်းရ ်းအြွေ ှေ့အစည််း ( က်စွေ မပါ) https://www.genderindex.org/wp-

content/uploads/files/datasheets/2019/LK.pdf 

27 အထက်ပါအ  ငု််း 

28 “CEDAW အခပျုသရဘောရ ောငသ်ည်ံ့စကော်းဝုိ င််းမှ သ ီ လကဂောအစ ု်း အ ွေက် အရ ်းကက်ီးသည်ံ့ရ ်း ောမျော်းနငှ်ံ့ ရမ်းခွေန််းမျော်း”၊ အမျ ျု်းသမီ်းလှုပ်ရှော်းမှု 

ကွေနယ်က်၊ ၂၀၁၆ ဇူလ ုင။် https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/LKA/INT_CEDAW_NGO_LKA_24266_E.pdf 

29  ငဟ်ောလော-အပ ုဒ ်၁၆(၁)အရပေါ်အရမ်းမျော်းသည်ံ့ ရမ်းခွေန််းမျော်း၊ “မွေ ် လငပု်ဂ္ဂ ျုလ်ရ ်း ဥပရဒခပင ်ငရ် ်းလှုပ်ရေှာ်းမှုအြွေ ှေ့( က်စွေ မပါ)) 

https://mplreforms.com/article-16/ 
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ကွေောဇီ Quazi သည ်ကရလ်းသငူယ်လက်ထပ်ခခင််းက ု အသက် ၁၂ နစှ်နစှ် ရအောက် ငယ် ွေယ်သည်ံ့ 

အသက်အ ွေယ်မျော်း အထ ပငလ်ျင ်ခွေင်ံ့ခပျုန ငုသ်ည။်) 

• မခြစ်မရန (နငှ်ံ့စောခြင်ံ့ရ ်းသော်းရြော်ခပထော်းသည်ံ့) ရသဘော ူညခီျက်က သု  ု ံ့သမီ်းြက်မှ 

လ ုအပ်ချက်အခြစ် ရ ောင််း  ုမှုမရှ ခခင််း၊ 

• အမျ ျု်းသော်းမျော်းနငှ်ံ့အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအ ွေကက်ွေောရငှ််းခပ ်   ော ွေင ်မ ူညသီည်ံ့အရခခအရန မျော်း 

ပါရှ ခခင််း၊ 

• လငရ်ယောကျ်ော်းအမျ ျု်းသော်းမျော်းက ုသောလျင ် အရ ကောင််းခပချက်မပါဝငဘ်   စ်ြက်သက် 

ကွေောရှင််းခပ ်  န ငုသ်ည်ံ့ အခွေင်ံ့အရ ်းရပ်းထော်းခခင််း၊ 

• အမျ ျု်းသမီ်းဇန်ီးမယော်းမျော်းအ ွေက်ကွေောရငှ််းခပ ်  မှုလုပ်ငန််းစဉသညရ်ညှ ်ကောခခင််း၊ 

အရကခိိောင််းခပချက်မျော်းနငှ်ံ့ သက်ရသမျော်း လ အုပ်ခခင််း၊ အသ သက်ရသနငှ်ံ့   ော်းရ ု်း 

 ကော်းနောမှုမျော်း လုပ်ရ ောင ်ခခင််း၊ 

• ကွေောဇီအရပေါ် ွေင ် မူ ည၍် ဇန်ီးမယော်းမျော်းနငှ်ံ့ ကရလ်းမျော်း ထ န််းသ မ််းရစောင်ံ့ရရှောက ်န ်

မျှ ခခင််းမရှ သည်ံ့ခပဌောန််းချက်မျော်း ပါဝငခ်ခင််း၊  

• အ မ်ရထောင ်စ်ခုထက်ပ ၍ုထော်းခခင််းအရလံ့အထ  က ု ဇန်ီး/မျော်း သ ု ံ့မဟု ် ဇန်ီးခြစ်မည်ံ့သ ူ( နငှ်ံ့ 

၄င််း  ု ံ့ သ ရှ ထော်းခခင််းမရှ ဘ ) ၏ ဘရဘော ူညခီျက ်ရ ောင််းခ  န ်မလ ုအပ်ခခင််း၊ 

• အ ညအ်ချင််းခပည်ံ့မှီသည်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းက  ု လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းမှ ်ပ ု င ်

အ ောရှ မျော်း၊ကွေောဇီမျော်း၊   ော်းရ ု်းအြွေ ှေ့ဝငမ်ျော်း၊ ကွေောဇီဘ ု်အြွေ ှေ့ဝငမ်ျော်းအခြစ် လုပ်က ုငခ်ွေင်ံ့ 

မခပျုထော်းပါ။ ကွေောဇီ၏အရနအထော်းသည ် နုိ  ငင် ရ ော်အစ ု်း မှ ဝငရ်ငွေပ ံ့ပ ု်းရပ်းထော်း၍ အခွေန ်

ရငွေမျော်းခြင်ံ့ပ ံ့ပ ု်းထော်းသည်ံ့အ င်ံ့ခြစ်ကောအမျ ျု်းသမီ်းမျော်းက ုလ ငအ်ရခခခပျုချက် စ်ခု  ည််းခြင်ံ့ 

ခွေ ခခော်း က်  ခွေင်ံ့ရပ်းထော်းငပီ်း၊ အပ ုဒ ် ၁၆ (၁)  ွေင ် ထပ်မ ၍ ဤန ငုင် ရ ော် အစ ု်း မ ှ

ခွေ ခခော်း က်  ချက်မျော်းက ု “  ော်းဝငခ်ွေင်ံ့ခပျု” ထော်းပါသည။် 

• ကွေောဇီမျော်းသည ် အ ညခ်ပည်ံ့မှီချက်မျော်းအ ွေက် မခြစ်မရန ခပည်ံ့မှီ မည်ံ့ လ ုအပ်ချက်မျော်း 

သ ်မှ ်ထော်းခခင််း မရှ သက ံ့သုိ  ိ ံ့ မခြစ်မရန ရလံ့ကျင်ံ့သင ်န််းရပ်းခခင််းမျော်းလည််းမလုိ   

အပ်ပါ။ 

 

MMDAက ု ခပင ်င ်န ်လပ်ုငန််းစဉ စ်ခုအခြစ်သ ီ လကဂောန ငုင် သည ်လက်ထပ် ထ န််းခမော်းခခင််း အ ွေက ်

အငယ်  ု်းအသက် ကန် ံ့သ ်ချက်က ု အသက် ၁၈ နစ်ှ အခြစ်သ ်မှ ် နန်ငှ်ံ့ ထ န််းခမော်း 

လက်ထပ် နသ်  ု ံ့သမီ်းမျော်းအော်း ၄င််း  ု ံ့က ုယ်  ငု ် သရဘော ူညခီျက်လက်မှ ်ရ ်းထ ်ုး န ် နငှ်ံ့ 
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အမျ ျု်းသမီ်းကွေောဇီမျော်းက ုခွေင်ံ့ခပျုရပ်း နစ်သည ် ု ံ့ပါဝငသ်ည်ံ့ ခပင ်ငခ်ျက်မျော်းက ုလက်ရှ  ွေငလ်ပ်ု 

ရ ောင ်န ်ကက ျု်းပမ််းလျကရ်ှ ပါသည။်30  

MMDA သည ် ရဝြနမ်ှုမျော်းစွေောခ  လျက်ရှ ငပီ်း လက်ရှ  ွေငခ်ပနလ်ညခ်ပင ်ငရ်ပခိိောင််းလ ရ ်းအ ွေက ်

လုပ်ရ ောငလ်ျကရ်ှ ငပီ်း ကနဒ်န််းဥပရဒသည ် အထ်ူးအရခခအရနမျော်း ွေင ် အသက်မခပည်ံ့သည်ံ့ 

လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းက လုည််း ခွေင်ံ့ခပျုထော်းရကခိိောင််း သ ရှ  န ် အရ ်းကကီ်းပါသည။် “အကယ၍် 

နစှ်ြက်စလ ု်းသည ်အသက် (၁၈) နစှ်ခပည်ံ့ငပီ်းရသောအခါ စ်နစှ် ောကောလအထ  အ ူ ကွေ ရနထ ငုင်ပီ်း 

သ ု ံ့မဟု ် အ ူ ကွေရနထုိ  ငငခ်င််းမှ ကရလ်းရမွေ်းြွေော်းခခင််းရှ ပါက” အသက်မခပည်ံ့ဘ  

အ ူရနထ ငုခ်ခင််းက ု   ော်းဝငအ်ခြစ်သ ်မှ ်ထော်းပါသည။် အရထွေရထွေလက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း 

  ုင ်ော မှ ်ပ ု ငခ်ခင််းထ ်ုးစ  သညလ်ည််း ကရလ်းသငူယ် လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းနငှ်ံ့ ပက်သက၍် 

“ န် ံ့ကျငက်ွေ လွေ သည်ံ့ ခပဌောန််းချက်မျော်း”31 ပါဝငလ်ျကရ်ှ ပါသည။် ပုဒမ် ၁၅ မှ အသက် ၁၈ နစှ်ရအောက ်

လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းက  ု ခွေင်ံ့မခပျုရသော်လည််း ပုဒမ် ၂၂  ွေင ် မ ဘသရဘော ူညခီျက် 

အ သောခြစ်သညဟ်ု   ုထော်းပါသည။်32 

သ ီ လကဂောသည ် ရ ောငအ်ောရှရဒသ ွေင ် ကရလ်းသငူယ် လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း အန မ်ံ့  ု်းန ငုင်  

မျော်းထ မှ  စ်ခုခြစ်သည။် ခန် ံ့မှန််းချက်မျော်းအ  အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်း၏ ၁၀% ခန် ံ့သည ် အသက် ၁၈ 

နစှ်မ  ုငခ်င ် လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းရသော်၄င််း၊အ ရူနထ ငုခ်ခင််းရသော်၄င််းခပျုလပ်ု ကငပီ်း၊ ၁ % သည ်

အသက် ၁၅ နစှ်မ  ုငခ်င ် ထ သုုိ  ိ ံ့ခပျုလုပ် ကသည်ဟု   ုပါသည။်33 သ ု ံ့ရသော်လည််း ကရလ်းသငူယ ်

လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းနှုန််းသည ် ရဒသမျော်းစွေော ွေင ်   ု်းပွေော်းလောလျက်ရှ ငပီ်း အထ်ူးသခြင်ံ့ြွေ ှေ့ ငြ ျု်းမှု 

နည််းသည်ံ့ရဒသမျော်းနငှ်ံ့ ပထဝီရခမခပငအ်ော်းခြင်ံ့ ရခခောက်ရသွေှေ့ မ ု်းနည််းရသော ရဒသမျော်း ွေငမ်ျော်းစွေော 

  ု်းပွေော်းလောသညက် ု ရ ွေှေ့ ပါသည။်34  

 
30 သ ီ လကဂော-မွေ ် လငလ်က်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း နငှ်ံ့ ကွေောရှင််းခပ ်  ရ ်း ခပင ်င ်နအ်က်ဒဥ်ပရဒ” အရရှှေ့အလယ်ပ ုင််းအောြ  ကရခမောက်ပ ုင််း 

ရငွေ်းရ က်းကွေန ်က်၊ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇနန်ဝါ လီ ၆ က်၊ , https://menafn.com/1101395507/Sri-Lanka-Muslim-Marriage-and-Divorce-Act-to-be-

amended  

 

31 “သ ီ လကဂောကျော်းမအညွှန််းက န််း” 

32 အထက်ပါအ  ငု််း 

33 “သ ီ လကဂော” အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းက ု သ  ု ံ့သမီ်းခြစ်ခခင််းကန် ံ့ကွေက်ခခင််း၊ ( ကစ်ွေ မပါ) https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/sri-lanka/ 

34 “သ ီ လကဂောကျော်းမအညွှန််းက န််း” 

https://menafn.com/1101395507/Sri-Lanka-Muslim-Marriage-and-Divorce-Act-to-be-amended
https://menafn.com/1101395507/Sri-Lanka-Muslim-Marriage-and-Divorce-Act-to-be-amended
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ခွေ ခခော်း က်  သည်ံ့ ကွေောရှင််းခပ ်  ရ ်း ဥပရဒမျော်းသည ် အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအော်း အ ကမ််းြက်သည်ံ့ 

အ မ်ရထောငမ်ျော်းမှ စွေန် ံ့ခွေော န ် ခက်ခ ရစပါသည။် MMDA သည ် အမျ ျု်းသော်းမျော်းအော်း  ောလောံ့ Talaq 

လုပ်ငန််းစဉမှ  င်ံ့ ၄င််း  ု ံ့၏ နဒမျော်းအ  ငု််း ကွေောရှင််းခပ ်  ခွေင်ံ့ရပ်းထော်းငပီ်း အမျ ျု်းသမီ်း အရန ခြင်ံ့ 

ထ သု ု ံ့ခပျုလုပ်လုိ ပါက ကွေောဇီ   ော်းရ ု်းမျော်း ွေင ် ၄င််း  ု ံ့၏ လငရ်ယောကျ်ော်း အမျ ျု်းသော်းမျော်း၏ “အခပစ်” 

ရှ ရ ကောင််းက ု ခပသခခင််းခြင်ံ့ ခပျုလုပ် ပါသည။် ထ “ုအခပစ်” က ုလည််း အမျ ျု်းသော်း ကွေောဇီမျော်းမှ 

စစ်ရ ်းအက ခြ ်ပါသည။် ကနဒ်န််းဥပရဒသည် အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းက ုကွေောရှင််း ခပ ်   နအ် ွေက ်

သ သောထငရ်ှော်းငပီ်း လ ုရလောက်သည်ံ့အရ ကောင််းခပချက်မျော်း ခပသ နလ် ုအပ်ပါသည(်ဥပမော 

ရြောက်ခပနခ်ခင််း နငှ်ံ့ လွေနက်ျျူ်းစွေော ခငင််းပန််းန ပ်ုစက်ခခင််း)။ သ ီ လကဂောန ငုင် ရှ  အရမွေ က်ခ ရ ်း ဥပရဒ 

မျော်းသညလ်ည််း ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ လူမျ ျု်းရ ်း  ု ံ့အရပေါ် အရခခခ ၍ ပုဂ္ဂ ျုလ်ရ ်း  ုင ်ော/မ သော်းစုရ ်း 

ဥပရဒမျော်း အလ ုက်ကွေ ခပော်းပါသည။် ၁၉၃၈ ခုနစ်ှ ကနဒ်န််းဥပရဒရ ကညောချက်နငှ်ံ့ ခပင ်ငခ်ျက်သည ်

ရ ွေိှိ ံ့ရခပောင််းန ငုသ်ည်ံ့ပ ုင ် ုငမ်ှုမျော်းအ ွေက် အမျ ျု်းသော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းက ု  န််း ညူသီည်ံ့အခွေင်ံ့ 

အရ ်းမျော်း ရပ်းထော်းရသော်လည််းအမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရနခြင်ံ့ ရခမယောအရမွေ က်ခ ခွေင်ံ့က ု  န််း ူညစီွေော 

မ ရှ ပါ။ ၁၉၃၁ခုနစှ် မွေ ် လင ် ရသ မ််းစောမပါသည်ံ့ အရမွေ က်ခ ခွေင်ံ့ အက်ဒဥ်ပရဒအ  

အမျ ျု်းသမီ်းအရမွေခ မျော်းသည ် ရသ  ု်းသွေော်းသနူငှ်ံ့  ူညသီည်ံ့ က်နွေယ်မှု အ  ုင််းအ ောရှ သည်ံ့ ုိ င ်

အမျ ျု်းသော်းအရမွေခ မျော်းထက်မှိျရဝမှုမျော်းရလျောံ့နည််းစွေော  ရှ  ကသည။်  စ်ခုလပ်အမျျုိ ိ ်းသမီ်း 

 စ်ဦ်းသည ် စ်ခုလပ်အမျ ျု်းသော်း စ်ဦ်း အရမွေခ  ရှ သညထ်က် ထက်ဝက်သောလျင ်ရှ   ကပါသည။်35  

အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ်အ ကမ််းြကက်ခင််းသည ် သ ီ လကဂောန ငုင် အချ ျုှေ့ရဒသမျော်း ွေင ် ကျယ်ခပန် ံ့စွေော 

ရ ွေှေ့ ရှ  ငပီ်း အမျော်းအော်းခြင်ံ့သ င််းရပ်းမှ ် မ််း ငခ်ခင််းမရှ ပါ။36 ၂၀၀၉ ခုနစှ်  ခပည ်ွေင််းစစ် အ  ု်း 

သ ်ငပီ်းစဉက ည််းက နုိ  ငင် ၏ ရခမောက်ပ ုင််းနငှ်ံ့ အရရှှေ့ ပ ုင််းရဒသမျော်း ွေင ် စစ် ပ်အရခခစုိ က် 

 ညရ်ှ ခခင််း၏အကျ ျု်း က်အော်းခြင်ံ့  မီ်းလ်အမျ ျု်းသမီ်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်း ကော်းသ သော ထငရ်ှော်းစွေော 

အရနေှာက်အယကှ်ခပျုခခင််းအရ အ ွေက်မှ   ု်းပွေော်းလောလျကရ်ှ ပါသည။်37 သ ီ လကဂော န ငုင်  ွေင ်

 
35 “ကျော်းမနငှ်ံ့ရမခိယောပ ုင ု်ိ ငခ်ွေင်ံ့အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်းရဒ ောရဘံ့၊ သ ီ လကဂော”၊ ကလုသမမဂ္အစော်းအစောနငှ်ံ့စ ကု်ပျ ျု်းရ ်းအြွေ ှေ့ ( က်စွေ မပါ) 

http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/national-legal-framework/inheritance-legal-

mechanisms/en/?country_iso3=LKA 

 

36 “သ ီ လကဂောရနောက်ခ စော မ််း”၊ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့ မီဒယီောအစုအစည််း၊ ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ ဇနန်ဝါ လီ၊ 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/LKA/INT_CEDAW_NGO_LKA_26306_E.pdf 

37 “သ ီ လကဂောလ ငပ် ုင််း  ုင ်ော အ ကမ််းြက်မှု”၊ ြွေ ှေ့စည််းပ ုအရခခခ ဥပရဒနငှ်ံ့ လူ ံ့အခွေင်ံ့အရ ်း  ငု ်ော ဥရ ောပသမမဂ္ ( က်စွေ မပါ) 

https://www.ecchr.eu/en/case/sexual-violence-in-sri-lanka/ 
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အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ်အ ကမ််းြက်မှု GBV စော မ််းမျော်းအ  “အမျ ျု်း(သမီ်း) အ မ်ရထောငဥ်ီ်းစီ်းမျော်း၊ 

စစ်ပွေ  စ်ခုလပ်အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း၊ ယခင ် ုက်ပွေ ပါဝငသ်မူျော်း၊ လူ ံ့အခွေင်ံ့အရ ်း ကောကွေယ်သမူျော်း၊ 

ခပည ်ွေင််းစစ်ငပီ်းရနောက ် အမှန ် ော်းနငှ်ံ့  ောဝနယ်ူမှု ောဝနခ် မှုရှောရြွေသ ူ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းသည် 

အထ်ူးသခြင်ံ့  အကမ််းြက်မှု ခြစ် ပ်မျော်းက ုအကွေောအကွေယ်မ ံ့စွေော ခ စော်း ငပီ်း (ဥပမောမုဒ မ််းမှု၊ ခပနရ်ပ်း ွေ ခ   

ခခင််း၊ နုိ  ပ်စက်ညင််းပန််းခ  ခခင််း၊ လ ငပ် ငု််း  ုင ်ောလောဘစ်ော်းခခင််း၊ လ ငပ် ငု််း  ုင ်ော ကျွနခ်ပျုခ  ခခင််း) 

စစ် ပ်နငှ်ံ့   မျော်းမှ အ မ် ွေင််း ကျျု်းရကိျိောိဝ်ငရ် ောက်ခခင််းက ု ခ  ပါသည”် ဟု   ုထော်းပါသည။်38 

အ ကမ််းြက်မှု ကောကွေယ်ရ ်းအက်ဒဥ်ပရဒသည ်   မျော်းနငှ်ံ့ စစ် ပ်  ပ်သော်းအြွေ ှေ့ဝငမ်ျော်းက ု 

က ုယ်ခနဓောရှောရြွေခခင််းနငှ်ံ့ သင်ံ့ရ ော်သည်ံ့ အရကခိိောင််းခပချက် သ ု ံ့မဟု ် ကက ျု ငခ်ွေင်ံ့ခပျုချက ်

မလ ုအပ်ဘ  “ရှောရြွေခွေငံ့”် ရပ်းထော်းပါသည။်အခခော်းရ ောငအ်ောရ ှ န ငုင် မျော်းက ံ့သုိ  ိ ံ့ပင ်

သ ီ လကဂော၏လ ငအ်ရခခခပျုအ ကမ််းြက်မှု GBV ခ စော်း သမူျော်းသည ်   ော်းမှိျ မှု က ု ရှ  န ်

အကန် ံ့အသ ်မျော်းစွေော  က ျုရ ွေှေ့ ငပီ်း စ ုစမ််းစစ်ရ ်းရ ်းက စစ ပ်မျော်း ွေငလ်ွေနစ်ွေော 

ရနေှာင်ံ့ရန်ှးမှုမျော်း က ျုရ ွေှေ့ ကော ခပစ်ဒဏ ် ရပ်းမှုနှုန််း အလွေနန်ည််းပါ်းခခင််း နငှ်ံ့ မျှ မှုမရှ သည်ံ့ 

 လောဒမ်ျော်းက ုသော ရှ ပါသည။် အမျ ျု်းသမီ်းလိငအ်ဂ္ဂ ါခြ ်ရ ောက်ခ  ခခင််းသည ် ရဒဝူ်းဒဘီ ုဒ ော 

လူအြွေ ှေ့အစည််းအ ကော်းအရလံ့အထ စ်ခု ခြစ်ငပီ်းကျင်ံ့သ ်ုးပါသည။် ထ အုရလံ့အကျင်ံ့မျော်းက ု ခပျုလုပ် 

ခခင််းမှကောကွေယ် န ်ဥပရဒမျော်း မရှ ပါ။39  

 

 

 

ပမန်မာ 

 

ခမနမ်ောန ငုင် သည“်ဗုဒဓဘောသောဝငအ်မျ ျု်းသမီ်းမျော်း၏အထ်ူးထ န််းခမော်းလက်ထပ်ခခင််းနငှ်ံ့အရမွေ က်ခ  

ခခင််းအက်ဥပရဒ၁၉၅၄၊အစစလမ်ဘောသောရ ်းအက်ဒဥ်ပရဒ၊ခ စ်ယန ် ထ န််းခမော်းလက်ထပ်ရ ်းအကဒ် ်

 
38 “သ ီ လကဂောရနောက်ခ စော မ််း” 

39 “သ ီ လကဂောန ငုင် ”၊ ရအောခ ်စီမ က န််း ( က်စွေ မပါ) https://www.orchidproject.org/about-fgc/where-does-fgc-happen/sri-lanka/ 
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ဥပရဒ နငှ်ံ့ ဟနဒျူဓရလံ့ထ ်ုး မ််းစဉလော  ုင ်ော ဥပရဒမျော်း က ံ့သ ု ံ့ရသော ဓရလံ့ထ ်ုး မ််းစဉလောအ ၊ 

ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ အ ပ်ြက်  ုင ်ော ဥပရဒမျော်း” ပါဝငသ်ည်ံ့ ထ န််းခမော်းလက်ထပ်ခခင််း  ုင ်ောဥပရဒ 

ရပါင််းစ ုကျင်ံ့သ ်ုးသည်ံ့ ဥပရဒမူရဘောင ်စ် ပ်က ု ကျင်ံ့သ ်ုးပါသည။်40 ခပညန်ယ် စ်ခုနငှ်ံ့ စ်ခ ု

ထ ထု န််းခမော်းလက်ထပ်ခခင််း  ုင ်ောဥပရဒမျော်းသည ် သ သောစွေောကွေ ခပော်းမှု ရှ ရသောရ ကောင်ံ့ 

ထ ဥုပရဒမျော်းသည ် ကျော်းမ န််း ူညမီှုကုိ  မညက် ံ့သုိ  ိ ံ့ထ ခ ုက် သက်ရ ောက်ရစရ ကောင််း 

အချက်အလက် နငှ်ံ့ သ င််းမျော်းသည ် လ ုအပ်ချက် ကွေောဟမှုမျော်းရှ ရနပါသည။် သုိ  ိ ံ့ရသော်လည််း 

အချ ျုှေ့ရသော ခပဌောန််းချက်မျော်းသည ် အ င််းအဓမမခပျု လက်ထပ်ခခင််း နငှ်ံ့ အ မ်ရထောင ်စ်ခုထက်ပ ၍ု 

ထော်းခခင််းက ု ကန် ံ့သ ်ထော်းပါသည။် ခမနမ်ောံ့ဓရလံ့ ထ ်ုး မ််းစဉလော ဥပရဒမျော်းသည ် အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း 

  ော်းဝင ်လက်ထပ်ထ န််းခမော်းန ငုသ်ည်ံ့ အသက်က ု အသက် ၂၀ အခြစ် သ ်မှ ်ထော်းငပီ်း  ဤသညမ်ှော 

ဘောသောရ ်းဓရလံ့ထ ်ုး မ််းမျော်းအ  ကွေ ခပော်းပါသည။် ဗုဒဓဘောသောဝငအ်မျ ျု်းသော်း ငယ်မျော်းနငှ်ံ့ 

အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းသည ် အသက် ၁၄ နစှ်အ ွေယ် ွေင ် မ ဘမျော်းသရဘော ူညခီျက်ခြင်ံ့ 

လက်ထပ်ထ န််းခမော်းန ငုပ်ါသည။်41 ခမနမ်ောခပည ်ွေင ် အမျ ျု်းသော်းမျော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းသည ်

ကွေောရှင််းခပ ်  ခခင််းနငှ်ံ့ အရမွေ က်ခ ခခင််း  ု ံ့ ွေင ်  န််း ူညသီည်ံ့ ဥပရဒ  ုင ်ော အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်း 

ရှ ရသော်လည််း ဘောသောရ ်း  ုင ်ော မ သော်းစုဥပရဒမျော်းအ  အရလံ့အထမျော်းကွေ ခပော်းပါသည။် 

ဥပရဒရ ကောင််းလန််းမှအ မဟု ်သည်ံ့ အမှန ်ကယ်အ ပ်ြက်အ ွေင််း  ကျင်ံ့သ ်ုးသည်ံ့ de facto 

အရလံ့အထမျော်း၏ ခွေ ခခော်း က်  မှုက ုမူ  ွေငက်ျယစ်ွေောမသ  ရသ်းပါ။  

ခမနမ်ောန ငုင် က ံ့သုိ  ိ ံ့ ပဋ ပကခသက်ရ ောက်မှုမျော်း ခ စော်း သည်ံ့အရခခအရနမျော်း ွေင ်လ ငပု်ိ င််း  ုင ်ော နငှ်ံ့ 

ကျော်းမအရခခခပျု အ ကမ််းြက်မှု (SGBV) သည ်မျော်းစွေော “အသ    ် ခမျုပ်ကွေယ်” ခခင််းခ ထော်း ပါသည။်42 

အကျ ျု်း က်အော်းခြင်ံ့ လ ငပ် ုင််း  ုင ်ော နငှ်ံ့ ကျော်းမအရခခခပျုအ ကမ််းြက်မှု(SGBV) က စစ ပ် 

အမျော်းစုသည ် အထ်ူးသခြင်ံ့ ခမနမ်ောနုိ  ငင်  စစ် ပ်အောဏောသ  မ််း ဥပရဒရအောက် ကျရ ောက်ခ ံ့သည်ံ့အခါ 

 
40 “ခမနမ်ောံ့ကျော်းမအညွှန််းက န််း” စီ်းပွေော်းရ ်းပူ်းရိပါင််းရ ောင ်ွေက်ခခင််းနငှ်ံ့ ြွေ ှေ့ ငြ ျု်းရ ်းအြွေ ှေ့အစည််း ( က်စွေ မပါ)https://www.genderindex.org/wp-

content/uploads/files/datasheets/2019/MM.pdf 

41 “ခမနမ်ောံ့ကျော်းမအညွှန််းက န််း” စီ်းပွေော်းရ ်းပူ်းရိပါင််းရ ောင ်ွေက်ခခင််းနငှ်ံ့ ြွေ ှေ့ ငြ ျု်းရ ်းအြွေ ှေ့အစည််း ( က်စွေ မပါ)https://www.genderindex.org/wp-

content/uploads/files/datasheets/2019/MM.pdf 

42 ရဒဗီစ်နငှ်ံ့ ထရူ်း(၂၀၁၈)၊ ပဋ ပကခ ကန်ွေယ်သည်ံ့ လ ငပ် ုင််း  ုင ်ောနငှ်ံ့ ကျော်းမအရခခခပျု အကမ််းြက်မှုမျော်းရ  ွေက်ခခင််းနငှ်ံ့ သ င််းရပ်းခခင််း ခမနမ်ောန ငုင် ၊ 

 ယူရိသောလင်ံ့ခ် 

https://www.researchgate.net/profile/Jacqui_True/publication/333954913_The_politics_of_counting_and_reporting_conflict-

related_sexual_and_gender-based_violence_the_case_of_Myanmar/links/5e5d92bba6fdccbeba1458c0/The-politics-of-counting-and-

reporting-conflict-related-sexual-and-gender-based-violence-the-case-of-Myanmar.pdf    

https://www.researchgate.net/profile/Jacqui_True/publication/333954913_The_politics_of_counting_and_reporting_conflict-related_sexual_and_gender-based_violence_the_case_of_Myanmar/links/5e5d92bba6fdccbeba1458c0/The-politics-of-counting-and-reporting-conflict-related-sexual-and-gender-based-violence-the-case-of-Myanmar.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jacqui_True/publication/333954913_The_politics_of_counting_and_reporting_conflict-related_sexual_and_gender-based_violence_the_case_of_Myanmar/links/5e5d92bba6fdccbeba1458c0/The-politics-of-counting-and-reporting-conflict-related-sexual-and-gender-based-violence-the-case-of-Myanmar.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jacqui_True/publication/333954913_The_politics_of_counting_and_reporting_conflict-related_sexual_and_gender-based_violence_the_case_of_Myanmar/links/5e5d92bba6fdccbeba1458c0/The-politics-of-counting-and-reporting-conflict-related-sexual-and-gender-based-violence-the-case-of-Myanmar.pdf
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ပ ုမ ု၍ သ င််းရပ်းမှုမျော်းမှော  ပ်  ုင််းသွေော်းလျက်ရှ ပါသည။် ခမနမ်ောန ငုင် ၏ ရ ုဟငဂ်္ျောလူထအုရပေါ် 

အစ ု်း ရထောက်ပ ံ့မှုခြင်ံ့ အ ကမ််းြက်မှုသည ် အထ်ူးသခြင်ံ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ကောလမျော်း ွေင ်

ကမဘောံ့သ င််းမီဒယီောမျော်း၏စ  ်ဝငစ်ော်းမှု ခမင်ံ့မော်းလျက်ရှ ပါသည။်လူ ံ့အခွေင်ံ့အရ ်း ရစောင်ံ့ ကည်ံ့အြွေ ှေ့ မှ 

ခမနမ်ောံ့လ ုခခ ျုရ ်း ပ်ြွေ ှေ့မျော်း၏အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းနငှ်ံ့အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းအရပေါ်အ ကမ််းြက်မှု၊ မုဒ မ််း ကျင်ံ့မှု 

နငှ်ံ့ လ ငပ် ငု််း  ုင ်ောရစောက်ော်းမှုမျော်းက ု ရကျ်း ွေောမျော်း ွေင ် အဓ က   ကု်ခ ုက်စဉကောလမျော်းနငှ်ံ့ 

ထ အုဓ က  ုက်ခ ုက်မှုမျော်းမခပျုလုပ်ခင ်က်သ တ ပ ရ်ပါင််း အနည််းငယ်အလ  ု ကောလမျော်း ွေငလ်ည််း 

ကျျူ်းလွေနခ် ံ့ ကငပီ်း  စ်ခါ စ်   ွေင ် ကက မ်ြက်ထပ်ခါ ရစော်ကော်းမှုမျော်း ခပျုလုပ်ခ ံ့ ကသညဟ်ု   ုထော်း 

ပါသည။်43  

 

ထ ငုေ်းန ငုင်  

 

၁၉၂၅ခုနစ်ှအ ပ်သော်းနငှ်ံ့ စီ်းပွေော်းရ ်းလုပ်ငန််းကုဒဥ်ပရဒသည ် ထ ငု််းန ငုင် ရှ  ထ န််းခမော်းလက်ထပ်ခခင််း၊ 

မ သော်းစုရ ်း ောက စစ ပ်မျော်း၊ နငှ်ံ့ အရမွေစော်းအရမွေခ ခွေင်ံ့ဥပရဒ  ု ံ့နငှ်ံ့ ပက်သက်၍ စည််းမျဉ်းမျော်း 

ချမှ ်ထော်းပါသည။်  အမျ ျု်းသော်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းသည ် လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခွေင်ံ့  န််း ညူမီှုသည်ံ့ 

အခွေင်ံ့အရ ်းရှ ရသောလ်ည််း  စ်ခုလပ်အမျ ျု်းသမီ်း စ်ဦ်းသညထ်ပ်မ အ မ်ရထောငခ်ပျု လ ုသည်ံ့အခါ ွေင ်

 က်ရပါင််း(၃၁၀) က် ရစောင်ံ့  ုင််း ငပီ်း စ်ခုလပ်အမျ ျု်းသော်းမျော်းမှောထ သု ု ံ့ ရစောင်ံ့  ုင််း နမ်လ ုအပ် 

ပါ။ထ န််းခမော်းလက်ထပ်န ငုသ်ည်ံ့   ော်းဝငအ်သက်မှော အမျ ျု်းသော်းနငှ်ံ့အမျ ျု်းသမီ်းနစ်ှြက်စလ ်ုး 

အ ွေက်(၁၇)နစှ ် နစှ်ခြစ်ငပီ်း အသက်မခပည်ံ့လက်ထပ်ထ မ််းခမော်းမှုမျော်းက ု အဓ ပပါယ်သ ်မှ ်ထော်း 

ခခင််းမရှ သည်ံ့ “အထ်ူး”က စစ ပ်မျော်း အခြစ် မ ဘသရဘော ူညခီျက်ခြင်ံ့ ခွေင်ံ့ခပျုထော်းပါသည။်44 

ကရလ်းသငူယ် လက်ထပ်ထ မ််းခမော်းခခင််းသညအ်စစလမ်ဥပရဒမျော်း ကျင်ံ့သ ်ုးလျက်ရှ သည်ံ့ အမျော်းစု ရသော 

ရ ောငပ် ုင််းခပညန်ယ်မျော်း ွေင ် ယရန ံ့  ငု ် ရ ွေှေ့ ရှ န ငုပ်ါသည။် သ ု ံ့ရသော်လည််း ၂၀၁၈ ခုနစ်ှမှ စ င၍် 

ထ ငု််းန ငုင် ရှ  အစစလမ်လမ််းညွှန ် ရိကောငစ်ီသည ် အသက် ၁၇ နစှ်ရအောက် ကရလ်းမျော်း 

 
43 “  ုင််း င််းသော်းလူနည််းစုလူမျ ျု်းမျော်းအရပေါ် ခမနမ်ောံ့စစ် ပ်မှ လ ငပ် ငု််း  ုင ်ောအ ကမ််းြက်မှုမျော်း” လူ ံ့အခွေင်ံ့အရ ်းရစောင်ံ့ ကည်ံ့အြွေ ှေ့၊ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ ဇူလ ငုလ် 

၂၅  က။် https://www.hrw.org/news/2018/07/25/sexual-violence-burmese-military-against-ethnic-minorities 
44 “ထ ုင််းနုိ  ငင်  ကျော်းမအညွှန််းက န််း”၊ စီ်းပွေော်းရ ်းပူ်းရပါင််းရ ောင ်ွေက်ခခင််းနငှ်ံ့ ြွေ ှေ့ ငြ ျု်း ်းအြွေ ှေ့အစည််း ( က်စွေ မပါ) https://www.genderindex.org/wp-

content/uploads/files/datasheets/2019/TH.pdf 
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အ မ်ရထောငခ်ပျုခခင််းက ု ဘောသောရ ်းရကော်မ ီမှ ခွေင်ံ့ခပျုချက် ယ ူမညဟ်ုချမှ ်ထော်းပါသည။်45 

လ င ်ူခခင််းလက်ထပ်ထ မ််းခမော်းခခင််းက ု ထ ငု််းန ငုင် ၏ ထ ငု််းန ငုင် ၏ ြွေ ှေ့စည််းပ ုဥပရဒ၏  န််း ူညမီှု 

  ုင ်ော က  ခပျုချက် ွေင ် “ ဥပရဒရအောက် ွေင ် လူသော်းအော်းလ ု်းသည်  န််း ူညငီပီ်း ဥပရဒမှ 

ရပ်းအပ်သည်ံ့ အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်းနငှ်ံ့ လွေ ်လပ်ခွေင်ံ့မျော်း၊  န််း ညူသီည်ံ့ အကောအကွေယ်ရပ်းမှုမျော်း 

 ရှ  မည”် ဟု ရြော်ခပထော်းရသော်လည််း အ ပ်သော်းနငှ်ံ့ စီ်းပွေော်းရ ်း လုပ်ငန််းမျော်း  ငု ်ော ကုဒဥ်ပရဒ၁၉၂၅မှ 

ခွေင်ံ့ခပျုထော်းခခင််းမရှ ပါ။46 သ ု ံ့ရသော်လည််းလက် ရလော ွေင ်   ု်း က်ရပခိိောင််းလ မှု  စ်ခုအခြစ် 

ရ ွေှေ့ န ငုသ်ညမှ်ော က  ု ထ ငု််းအစ ု်း မှ လ င ်ူထ ငု််း စ ု ွေ မျော်းအော်း မှ ်ပ ု ငခ်ခင််း နငှ်ံ့ 

 န််း ူညအီခွေင်ံ့အရ ်းမျော်း ပ ုငခ်ွေင်ံ့က ု လ ငက်ွေ စ ု ွေ မျော်းက ံ့သ ု ံ့  ပ ုငခ်ွေင်ံ့က ု ခွေင်ံ့ခပျုသည်ံ့ 

“အ ပ်သော်းမျော်းမ  ်ြက ်က်နွေယ်မှု ုိ င ်ော ဥပရဒ ကမ််း” ဟုရိခေါ်သည်ံ့ ဥပရဒ ကမ််း စ်ခုက ု 

လက်ခ ခ ံ့ပါသည။်  

ထ ငု််းလူ ံ့အြွေ ှေ့အစည််း ွေင ် အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ်အ ကမ််းြက်ခခင််းသည ် ကကီ်းမော်းသည်ံ့ ခပသနော 

 စ် ပ်ခြစ်ပါသည။် လ ငပ် ုင််း  ုင ်ောနငှ်ံ့ လ ငအ်ရခခခပျုအ ကမ််းြက်မှု (SGBV) ခြစ်ပွေော်းခခင််းနငှ်ံ့ 

သက်  ုငသ်ည်ံ့ က န််းဂ္ဏန််း အချက်အလက်မျော်းက ု န ငုင် ရ ောအ် င်ံ့ ွေင ် ရ ွေှေ့ ရှ  ခခင််းမရှ ပါ။ 

အန်ီးကပ် င််းနှ်ီးသမူှ အ ကမ််းြက်ခခင််းအော်း ပုဂ္ဂ ျုလ်ရ ်း ောက စစ ပ် စ်ခုအခြစ် ရှုခမငလ်ျကရ်ှ ငပီ်း 

က စစ ပ်မျော်းစွေောက ုမှ ် မ််း ငထ်ော်းခခင််းမရှ ပါ။47 က န််းဂ္ဏန််းမျော်းအ  အ မ် ွေင််းအ ကမ််းြက်မှု 

က စစ ပ်မျော်းသည ်၂၀၁၀ ခနုစှ် မှ ၂၀၁၃ ခုနစှ်အ ွေင််း ၂၅ ၇၆၇ က စစ ပ်မှ ၃၁ ၈၆၆ က စစ ပ်အထ  အသ်ီးသ်ီး 

သ သောစွေောခမင်ံ့ က်ခ ံ့ပါသည။်48 ရ ော်ဝငထ် ငု််း မူဝါဒ စော မ််းအချက်အလက်အ  ၂၀၁၉ ခုနစှ ်

ဇနန်ဝါ ီလ ၁  က်ရန ံ့မှ ဒဇီငဘ်ောလ ၃၁  က်ရန ံ့အထ  မုဒ မ််းမှု  ုင ်ကော်းချက်ရပါင််း ၁၉၆၅ ခု 

ရှ ခ ံ့ပါသည။်49 အမျ ျု်းသမီ်းလ င ် အဂ္ဂ ါခြ ်ရ ောက်ခခင််း ( FGM)   ုင ်ော က စစ ပ်အချ ျုှေ့က ု ရ ောငပ် ုင််း 

 
45 “ထ ုင််းန ငုင်  အစစလမ်မစ်ရခါင််းရ ောငမ်ျော်းသည် ကရလ်းသူငယ်လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းက ု စည််းမျဉ်း င််း ကပ်ထော်းသည်”  ွေ ြက်သ င််း၊ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ 

ဒဇီငဘ်ောလ ၁၄  က်၊ https://apnews.com/article/f6d46cd35d2c460b8e789c835bb96bc3 

46 ချနဒ် ော  နီော၊ “ထ ုင််းန ငုင်  လ ငဝ် ရသသခ ယူမှုကွေ ခပော်းသူမျော်းအရ ်းလှုပ်ရှော်းသူမျော်းသည် လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း  ုင ်ော န််း ူညီမှုက ု 

ဥပရဒအ ရ ောင််း  ု ကသည်” ရုိ  က ်ောသ င််း၊ ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ န ဝုငဘ်ောလ ၂၂  က်၊ https://www.reuters.com/article/us-thailand-lgbt-

lawmaking-trfn/thai-lgbt-activists-in-legal-bid-to-force-marriage-equality-idUSKBN1XW0J0 
47 မွေန ်ောကန ်ချျူမ်ချစ် အရပါင််းအပါမျော်း၊ “အန်ီးကပ် င််းနှ်ီးသအူ မ်ရထောငြ်က်အ ကမ််းြက်မှု ထ ငု််းနုိ  ငင်  ွေင ်ခြစ်ပွေော်းနှုန််း” စပ ငဂ်္ျော ဂ္ျောနယ်မ သော်းစု ွေင််း 

အ ကမ််းြက်မှု၊ ခြပီလ ၂၀၁၈၊ doi:10.1007/s10896-018-9960-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986850/   

48 အထက်ပါအ  ုင််း 

49  ယ်ဗော အနန်ော၊ “ထ ုင််းနုိ  ငင်  ွေင ်ကျော်းမအ ကမ််းြက်မှုခပသနော ပ်မျော်းရှ သည်”၊ The Diplomat၊ ၂၀၂၀ခုနစ်ှ ရအောက ် ဘုောလ။ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986850/
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ခပညန်ယ်မျော်း ွေငရ် ွေှေ့ ရှ  ရသော်လည််း ဤအရလံ့အကျင်ံ့နငှ်ံ့အကက မ်အရ အ ွေက်နငှ်ံ့အ  ုင််းအ ော 

အော်း ရယဘယုျအော်းခြင်ံ့မသ ရှ  ရသ်းပါ။  

 

အင ် နီုေးရှာေး 

 

အငဒ် နု်ီးရှော်းန ငုင် ရှ  လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း/ကွေောရှင််းခခင််း၊ မ သော်းစု က်နွေယ်မှုမျော်း၊ ပ ုင ် ုငမ်ှု 

အရမွေခ ခခင််း၊ ရုပ်ပ ုင််း  ုင ်ောရိပါင််းစည််းမှုနငှ်ံ့ စီ်းပွေော်းလုပ်ငန််း  ုင ်ော ပါဝငလ်ုပ်က ုငမ်ှုမျော်းက ု အ ပ်သော်း၊ 

ဓရလံ့ထ ်ုး မ််း(adat)နငှ်ံ့ ရှ ီလောဥပရဒ  ု ံ့မှ ရပါင််းစည််း၍ ရယဘယုျ အော်းခြင်ံ့ 

ရိဘောငသ်ွေင််းစီမ ပါသည။်50 လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း ဥပရဒ ၁/၁၉၇၄အ  လက်ထပ် ထ န််းခမော်းခခင််း 

က စစ ပ်အော်းလ ု်းသည ် ဘောသောရ ်းပွေ ရ ော်နငှ်ံ့ န ငုင် ရ ော်ထ မှ ်ပ ု ငခ်ခင််း ခပျုလုပ် မညဟ် ု

စည််းမျဉ်းချမှ ်ထော်းပါသည။် ထ ဥုပရဒ ွေင ် အမျ ျု်းသမီ်းနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသော်းမျော်းအော်း 

ကွေောရှင််းခပ ်   နခ်ပျုလုပ်ခွေင်ံ့  န််း ူညသီည်ံ့အခွေင်ံ့အရ ်းရပ်းထော်းငပီ်း မှိျ သည်ံ့လူထအုရခခ 

အရန စ် ပ်က ုထ န််းသ မ််းထော်းပါသည။် သ ု ံ့ရသော်လည််း ထ ဥုပရဒသညအ်မျ ျု်းသော်းမျော်းအော်း 

“မ သော်းစု၏အ မ်ရထောငဥ်ီ်းစီ်း” ခြစ်ငပီ်းအမျ ျု်းသမီ်းမျော်းသည ် “အ မ်ရထောငစ်ုမျော်း၏မ ခငမ်ျော်း” ခြစ်သည် 

ဟုအဓ ပပါယ်ြွေင်ံ့  ုပါသည။်51ဤဥပရဒသည ် ဘောသောရ ောရနေှာလက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းနငှ်ံ့ ပက်သက် ၍ 

ရှင််းလင််းမှုမရှ ဘ ယဉရကျ်းမှုနငှ်ံ့အုပ်ချျုပ်ရ ်း  ုင ်ောအဟန် ံ့အ ော်းမျော်းမှ ထ ကု စစ ပ်မျော်းက  ု

ပ ုမ ုရှုပ်ရထွေ်းရစပါသည။်အငဒ် နု်ီးရှော်းအူလောမောရကောငစ်ီသည ် ဘောသောရ ောရနေှာလက်ထပ် ထ န််းခမော်း 

ခခင််းက ု“haram”အခြစ်သ ်မှ ်ရ ကခငော ထော်းပါသည။် အစ ု်း ဝနထ်မ််းမျော်းသည ် ထ ကု ံ့သုိ  ိ ံ့ရသော 

လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််းက  ု ဘောသောရ ောရနေှာလက်ထပ် ထ န််းခမော်းခခင််းအခြစ ်

မှ ်ပ ု ငခ်ခင််းကုိ အော်းရပ်းခခင််းမရှ ပါ။52 လ င ်လူက်ထပ်ခခင််းက ု အငဒ် နု်ီးရှော်း န ငုင်  ွေင ်

 
50 “လူမှုအြွေ ှေ့အစည််းမျော်းနငှ်ံ့ ကျော်းမအညွှန််းက န််း”၊ OECD ြွေ ှေ့ ငြ ျု်းရ ်းစင ်ော ၂၀၁၉၊ https://www.genderindex.org/wp-

content/uploads/files/datasheets/2019/ID.pdf 

 

51 အ ုရရှောငန်က်စီ က  ်၊ ရခော ်သစ်အငဒ် နု်ီးရှော်း ကျော်းမရ ်း ော၊ နုိ  ငင် ရ ောန်ငှ်ံ့ လမူှုစွေမ််းအော်းမျော်း၊ ပထမ အက မ်ပ နု ပ်ုခခင််း၊ လနဒ်န၊် ရိ ောကလ်က်ဂ္ျ်၊ 

၂၀၀၉။ 

52 “အငဒ် နု်ီးရှော်း ွေင ်ဘောသောခခော်းမျော်းလကထ်ငပ်ခင််းသည်  ော်းဝငငြ်စ်သည်-သ ု ံ့ရသော်အဟန် ံ့အ ော်းမျော်းမျော်းစွေောရှ သည်၊ အရမ  ကနအ်သ -English” ၂၀၂၁ 

ခုနစ်ှ မ လ် ၂၈  က်ရန ံ့ ွေင ် ယူသည်၊ https://www.voanews.com/east-asia-pacific/indonesia-interfaith-marriage-legal-many-obstacles. 
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အသ အမှ ်ခပျုခခင််း မရှ ဘ အောရချ်းနငှ်ံ့ ရ ောင ူ်မော်း  ော်းခပညန်ယ်မျော်း ွေင ် ခပစ်ဒဏရ်ပ်း ခခင််းက ု 

ခပျုလုပ်ပါသည။် န ငုင် အ ွေင််း ွေငက်ရလ်းသငူယ်လက်ထပ်ခခင််းက ု  ွေငက်ျယစ်ွေောခပျုလုပ် ရလံ့ရှ ပါသည။် 

၂၀၁၈ ခုနစှ် ွေင ်အမျ ျု်းသမ်ီး ၉ ဦ်း ွေင ်၁ ဦ်းသည ်အသက် ၁၈ နစှ် မ  ုငခ်င ်ွေင ်လက်ထပ် ကပါသည။်53 

သ ု ံ့ရသော်လည််း အငဒ် နု်ီးရှော်းသည ် ၂၀၁၉ ခုနစှ် ွေင ် အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်း လက်ထပ်ထ န််းခမော်းန ငုသ်ည်ံ့ 

  ော်းဝငအ်ငယ်  ု်းအသက်အော်း (၁၉) နစ်ှအခြစ်   ု်း၍သ ်မှ ်ခ ံ့ငပီ်း အခခော်း  ုင််းခပညမ်ျော်း 

အ ွေက်အ ုယြူွေယ် ဥပမောခြစ်ပါသည။် မ ဘမျော်းအရနခြင်ံ့ ၄င််း  ု ံ့၏ သမီ်းမ န််းကရလ်းမျော်းက  ု

အငယ်  ု်းအသက်သ ်မှ ်ချက်မရှ ဘ  ရစောလျငစ်ွေော လက်ထပ်ထ န််းခမော်း န ငု ်န ် အသနော်းခ ခွေင်ံ့ခပျုချက ်

ချွင််းချက် အြစ်လုပ်ရ ောငန် ငု ်ပါသည။်  

အမျ ျု်းသမီ်းရအပေါ်အ ကမ််းြက်မှုနှုန််းသည ် အငဒ် နု်ီးရေှာ်းန ငုင်  ွေင ် ခမင်ံ့မော်းလျကရ်ှ ပါသည။် ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ 

အ မ်ရထောငစ်ု ၉၀၀၀အော်း န ငုင်  စ်ဝှမ််းစစ် မ််းရကောက်ယူ ော ွေင ် အသက် (၁၅) နစှ်မှ (၆၄) 

နစ်ှအ ွေယ်ရှ  အမျ ျု်းသမီ်း ၃၃ % သည ် ရုပ်ပ ုင််း  ုင ်ော နငှ်ံ့/သ ု ံ့မဟု ် လ ငပ် ငု််း  ုင ်ော  အကမ််းြက်မှု 

မျော်းက ု ခ စော်းရ ိွိေ ံ့ က ျုခ ံ့ ရ ကောင််း ရ ွေှေ့ ရှ  ပါသည။် ၄၂ % ရသော အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းသည ် လွေ ်လပ် 

ခွေင်ံ့က ုချျုပ်ချယ်ကန် ံ့သ ်မှုမျော်း  က ျုရ ွေှေ့ ရ ကောင််း ရြော်ခပထော်းငပီ်း ၄င််း  ု ံ့ ွေင ်လူမှု က်  ရ ်း မျော်းက  ု

ထ န််းချျုပ်ခ  ခခင််း၊ ဘောသောရ ်းလွေ ်လပ်ခွေင်ံ့က ု ကန် ံ့သ ်ခ  ခခင််း၊ ကျန််းမောရ ်း ရစောင်ံ့ရရေှာကမ်ှု 

ဝနရ် ောငမ်ှုမျော်းက  ု ကန် ံ့သ ်ခ  ခခင််း ုိ ိ ံ့ ပါဝငပ်ါသည။်54 မုဒ မ််းမှုမျော်းနငှ်ံ့ 

အ မ်ရထောငအ် ွေင််းမုဒ မ််းကျင်ံ့ခ  ခခင််းမျော်းသည ် အခပစ်ရပ်းဒဏခ် ်န ငုသ်ည်ံ့ ကျျူ်းလွေနမ်ှုမျော်း 

ခြစ်ရသော်လည််းမုဒ မ််းမှုနငှ်ံ့လ ငပ် ုင််း  ုင ်ော ရစော်ကော်းခ  မှုက စစ ပ်မျော်းက ု   ော်းရ ု်း ွေင ် ငု ်ကော်း ခခင််း 

ခြစ် ပ်မှော အလွေနန်ည််းပါ်းပါသည။် လ ငပ် ုင််း  ုင ်ောရိစော်ကော်းမှုက ု ောဇသ ်ကကီ်း ွေင ်   ကျ 

ရှင််းလင််းစွေော အဓ ပပါယ်ြွေင်ံ့  ုထော်းခခင််းမရှ ပါ။ 

အမျ ျု်းသမီ်းလ ငအ်ဂ္ဂ ါခြ ရ် ောက်ခ  ခခင််းသည ် န ငုင်  ွေင််းကကီ်းမော်းရသော ခပသနော ပ် စ်ခုခြစ်ငပီ်း 

ထုိ  အရလံ့အထက ုရ ွေှေ့  က ျုခ စော်း သည်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်း  ောခ ုငန်ှုန််း (၄၉%) ရှ ငပီ်း ကမဘော ွေင ်  ယ အ င်ံ့ 

ခြစ်ရ ကောင််းရ ွေှေ့ ပါသည။် ၂၀၁၃ခုနစှ် အငဒ် နု်ီးရှော်းအရခခခ  ကျန််းမောရ ်း သရု သန ရလံ့လောမှုမှ ၅၁% 

ရသော အမျ ျု်းသမီ်းငယ်မျော်းသည ် အသက် (၁၁) နစှ်အထ  လ ငအ်ဂ္ဂ ါခြ ် ရ ောက်ခခင််းက ုခ  ပါသည။် 

 
53 “ကရလ်းသူငယ်လက်ထပ်ထ န််းခမော်းခခင််း” ၂၀၂၁ခုနစ်ှ မ လ် ၂၉ က်၊ https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-marriage-in-indonesia. 

 

54 “အငဒ် နု်ီးရှော်းန ငုင် ပျှေ့ိ နှ ံ့ခြစ်ပွေော်းလျက်ရှ သည်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်းအရပေါ်အ ကမ််းြက်မှုစစ် မ််းအသစ်”၊ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ မ လ် ၂၉  က်ရန ံ့ ွေင ်ယူသည်၊ 

/fr/node/16015 
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အမျ ျု်းသမီ်းလ ငအ်ဂ္ဂ ါခြ ရ် ောက်ခခင််း ( FGM)  က ု အမျော်းရသောအော်းခြင်ံ့ အသက် (၁) လ မှ (၅) လ 

 ကော်း ( ၂၀၁၃ ခုနစှ် အချက်အလက်မျော်းအ  ၇၂ %)  ခပျုလုပ်ငပီ်း အသက် (၁) နစှ်မ ှ(၄)နစှ် ကော်း ၁၃.၉ % 

နငှ်ံ့ အသက် (၅) နစှ်မ(ှ၁၁)နစှ် ကော်း ွေင ် ၃.၃ % အထ  ခြစ်ပွေော်းလျက်ရှ ပါသည။်55 အငဒ် နု်ီးရှော်းန ငုင်  ွေင ်

အမျ ျု်းသမီ်းလ င ် အဂ္ဂ ါခြ ်ရ ောက်ခခင််း ( FGM)  က ု အမျော်းရသောအော်းခြင်ံ့ ဘောသောရ ်းအ  

 က်ကကလုပ်ရ ောငပ်ါသည။် ခပညန်ယ် (၁၀)ခုမှ အ မ်ရထောင ် စုရိပါင််း ၄၂၅၀ ခု က ု ၂၀၁၇ ခုနစှ် 

စစ် မ််းရကောက်ယူ ော ွေင ် ၉၂ % ရသော ရခြ  ုသူ မျော်းသည ် အမျ ျု်းသမီ်း အမျ ျု်းသမီ်းလ င ်

အဂ္ဂ ါခြ ်ရ ောက်ခခင််း ဘောသောရ ်းအရလံ့အထခြစ်သညဟ်ု ယ ု ကည ်ကပါသည။် ၉၇% ရသော 

ရြခိ  ုသမူျော်းသည ် ထ ုအရလံ့အထက ု ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ဓရလံ့ ထ ်ုး မ််းအ  အရလံ့အထ စ်ခုအခြစ ်

သရဘော ူလက်ခ  ကပါသည။် အမျ ျု်းသမီ်းလ င ်အဂ္ဂ ါခြ ်ရ ောက်ခခင််း (FGM)  သည ်အငဒ် နု်ီးရှော်း ွေင ်

န ငုင် ရ ်း က စစ ပ် စ်ခုလည််း ခြစ်ပါသည။် ကျန််းမောရ ်းဝနက်ကီ်းဌောနသည ် အမျ ျု်းသမီ်းလ င ်

အဂ္ဂ ါခြ ်ရ ောက်ခခင််း (FGM)  အော်း၂၀၀၆ ခုနစှ် ွေင ်  ော်းခိမစ်ထော်းငပီ်း ရ ်းပညော 

ကျွမ််းကျငသ်မူျော်းက ုလည််း အမျ ျု်းသမီ်းလ င ် အဂ္ဂ ါခြ ်ရ ောက်ခခင််း ( FGM)ပ ုစ အမျ ျု်းမျ ျု်းက  ု

ခပျုလုပ်ခခင််းက ုလည််း ော်းခမစ်ထော်းပါသည။်ဤစည််းမျဉ်းဥပရဒအော်း အငဒ်  ု န်ီးရှော်းအူလီမောရကောငစ်ီမ ှ

ကန် ံ့ကွေက်ခ ံ့ငပီ်း ၂၀၀၉ခုနစ်ှ ွေင ် ထ စုည််းမျဉ်းဥပရဒအော်းအစစလမ်  န် ံ့ကျငရ် ်းအခြစ် 

အစစလမ်ဘောသောရ ်း ကန် ံ့ကွေက်ဥပရဒ စ် ပ် ရကခိညောခ ံ့ပါသည။် ၂၀၁၀ ခုနစ်ှ ွေင ်

အမျ ျု်းသမီ်းလ ငအ်ဂ္ဂ ါခြ ရ် ောက်ခခင််း ( FGM)  က  ုရိ ်းဝါ်း နည််းပညောမျော်းအ သော လုပ်ရ ောင ်န ်

ခွေင်ံ့ခပျုခ ံ့ပါသည။်သ ု ံ့ရသော်လည််းစော မ််းမျော်းအ  အမျ ျု်းသမီ်းလ ငအ်ဂ္ဂ ါ ခြ ်ရ ောက် ခခင််း(FGM)က ု 

ရ ်းဝါ်းသင ်န််း က်ရ ောက်ထော်းခခင််းမရှ သည်ံ့ အ ပ်ြက်မီ်းြွေော်းအကူနငှ်ံ့ သော်းြွေော်း   ောမမျော်းမှ 

ပ ုမှနလ်ုပ်ရ ောငရ်လံ့ရှ သညက် ု ရ ွေှေ့ ပါသည။်56  

 

 

 
55 “ရလံ့လောချက်၊ “ရလံ့လောချက်၊ အငဒ် နု်ီးရှော်းသည် FGM အော်း ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ ယဉရကျ်းမှုအရလံ့အကျင်ံ့မျော်းအခြစ် နြ် ်ုးထော်းသည်၊ အရမ  ကနအ်သ -

အဂ္ဂလ ပ်” ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ မ ်လ၂၉  ွေင ် ယူထော်းသည်။ https://www.voanews.com/east-asia-pacific/study-indonesians-embrace-fgm-

religious-traditional-practice. 

56 “လူမှုအြွေ ှေ့အစည််းမျော်းနငှ်ံ့ ကျော်းမအညွှန််းက န််း”၊ OECD ြွေ ှေ့ ငြ ျု်းရ ်းစင ်ော ၂၀၁၉၊ https://www.genderindex.org/wp-

content/uploads/files/datasheets/2019/ID.pdf 
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သေီးပခာေးင်္ရုပပြုအာရ ုစ ုြမ်ှုနငှ်ို့ ပ ို့ပ ုေးမှုမ ာေးအတြွ ်လပ်ုရဆာငသ်င်ို့သည်ို့ ြဏ္ဌမ ာေး  

 

• နုိ  ငင် အ င်ံ့နငှ်ံ့ ရဒသ ွေင််းအ င်ံ့ မူဝါဒချမှ သ်မူျော်းအော်း ဘောသောရ ်းသ ု ံ့မဟု ် အယ ူ

အ လွေ ်လပ်ခွေင်ံ့(FORB)နငှ်ံ့ကျော်းမ န််း ူညရီ ်း  ုင ်ော စ သ ်မှ ်ချက်မျော်းအခွေင်ံ့ 

အရ ်းမျော်း ကော်း ခြည်ံ့စွေက်ချက်နငှ်ံ့  ငပ ျုငန်ကလ်ုပ်ရ ောငခ်ျက်  ုင ်ော က်နွေယ်မှု မျော်းက  ု

ရှင််းလင််းစွေောသ ရှ သရဘောရပါက် နော်းလညရ်စ န ် လုပ်ရ ောငသ်င်ံ့ပါသည။် (FORB)57 

နငှ်ံ့ပက်သက်၍ကုလသမဂ္ဂအထ်ူးသ င််းရထောက် ဝက်ဘ ် ုက် ွေငသ်င်ံ့ရ ော်ရကောင််းမွေန ်သည်ံ့ 

အ င််းအခမစ်မျော်းကုိ  ထ လုင်ံ့ခ်မျော်း ွေင ် ရှ နုိ  ငပ်ါသည။် 

• အွေနလ် ုင််းနငှ်ံ့အွေနလ် ုင််းခပငပ်ပ ုမ ုကျယ်ခပန် ံ့သည်ံ့နယ်ပယ်နစ်ှ ပ်စလ ု်းက ြုန ်ီ်း န ် လုိ အပ်ငပီ်း 

ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့ဘောသောရ ်းနငှ်ံ့မသက်  ုငရ်သောဘောသောရ ်း သ ု ံ့မဟု ် အယူအ လွေ ် 

လပ်ခွေင်ံ့(FORB)အ ကော်း၊န ငုင် အ င်ံ့နငှ်ံ့ ရဒသ ွေင််းအ င်ံ့မျော်း ွေင ် ကျော်းမ န််း ူညမီှု  ုင ်   

ရထောက်ပ ံ့အော်းရပ်းသမူျော်း ကော်း ပူ်းရပါင််းရ ောင ်ွေက်မှုနငှ်ံ့ ရ ွေ်းရနွေ်းစကော်းဝ ုင််းမျော်း 

အ ွေက်အော်းရပ်းမှုမျော်း လ ုအပ်ပါသည။် အောစီယ  လူအခွေင်ံ့အရ ်း  ုင ်ော လွှ ်ရ ော်မျော်း ( 

APHR) နငှ်ံ့ SAARC58 ပလက်ရြောင််းမျော်းသည ် ရ ောငအ်ောရှနငှ်ံ့ အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရ ှ

ရဒသ ွေင််းအ င်ံ့မျော်း ွေငပူ််းရပါင််းချ  ် က်ရ ောင ်ွေက်န ငုမ်ည်ံ့ အခွေင်ံ့အရ ်းမျော်းက  ု

ြန ်ီ်းပ ံ့ပ ု်း ရပ်းန ငုပ်ါသည။် 

• မူဝါဒချမှ ်သမူျော်းအရနခြင်ံ့ဘောသောရ ်း၊ဝငရ်ငွေ ရှ မှု၊ကျော်းမ၊အသက်အ ွေယ်၊လမူျ ျု်း၊ 

ရခပောင််းရရွှှေ့ရနထ ငုခ်ခင််းအရခခအရနမျော်း၊က ယု်ခနဓောချ ျု ှေ့ယွေင််းမှုနငှ်ံ့ ပထဝီဝငအ်ရနအထော်းမျော်း 

အရပေါ်အရခခခ သည်ံ့ ခွေ ခခော်း က်  ခခင််းအော်းလ ု်းက ု အ  ု်းသ ်  ုက်ခြ ် န ်  ည ်ွေယ်သည်ံ့ 

 စ်ကမဘောလ ု်း  ုင ်ော ရ ရှညစ်ဉ ပ်မခပ ်ြွေ ှေ့ ငြ ျု်းရ ်းပန််း  ုငမ်ျော်း၏အစ  ်အပ ုင််း 

 စ်ခုအခြစ်  FORB နငှ်ံ့ ကျော်းမ န််း ူညမီှုမရှ ခခင််း  ုင ်ော ရ ွေ်းရနွေ်းမှုမျော်းအော်း ထည်ံ့သွေင််း 

စဉ်းစော်း န ်အော်းရပ်းသင်ံ့ပါသည။်  

• နုိ  ငင် ရ ော်အ င်ံ့ခွေ ခခော်း က်  ခခင််းခြစ်ရစသည်ံ့ ဥပရဒမျော်း၊  ော်းစီ ငခ်ခင််း  ုင ်ော 

လုပ်ထ ်ုးလုပ်နည််းမျော်း၊ မူဝါဒမျော်းနငှံ့အ်ရလံ့အထမျော်း၊ ၄င််း  ု ံ့၏ ကျော်းမ  ုင ်ောလူနည််းစု 

မျော်းအရပေါ်သက်ရ ောက်မှုမျော်းခွေ ခခမ််းစ  ်ခြောခခင််းက ု လွေ ်လပ်စွေောရ ွေ်းရနွေ်းန ငု ်န ် န ငုင် ရ ော ်

 
57 “ဘောသောရ ်းသ ု ံ့မဟ ု် ယ ု ကည်မှုလွေ လ်ပ်ခွေင်ံ့  ုင ်ောအထူ်းသ င််းရပ်း”၊ လူ ံ့အခွေင်ံ့အရ ်း  ငု ်ော မဟောမင််းကကီ်းရ ု်း၊ 

https://www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/freedomreligionindex.aspx 

58 ရဒသ ွေင််းပူရပါင််းရ ောင ်ွေက်ရ ်း ရ ောငအ်ောရှအြွေ ှေ့အစည််း 
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စည််းမျဉ်းဥပရဒချမှ ်သည်ံ့အြွေ ှေ့မျော်းက ုလည််း ရဒသ ွေင််းပလက်ရြောင််းမျော်းသ ု ံ့အ ူချ   ်

 က်ပါဝင ်န ် ရိခေါ်ရ ောငသ်င်ံ့ပါသည။်အစ ု်း ကဏ္ဌမှ ောဝနရ်ှ သမူျော်းနငှ်ံ့အစုိ ိ ်း မဟု ် 

သည်ံ့အြွေ ှေ့အစည််းပုဂ္ဂ ျုလ်မျော်းအ ကော်းဦ်း ညခ်ျက်ထော်းသည်ံ့၊ သမ ် ည််းရသောကက ျု်းပမ််း

အော်းထ ု်လုပ်ရ ောငမ်ှုမျော်းခြင်ံ့ဥပရဒခပင ်ငရ် ်းလုပ်ငန််းမျော်းက ုလုပ်ရ ောင ်နလ် ုအပ် 

ပါသည။် ရဒသ ွေင််းနငှ်ံ့န ငုင် ရ ော်အ င်ံ့မ  ်ြက်ချ  ် က် ည ် ရ ောက်ခခင််းသည ်

ပထမဦ်း  ု်းရခခလှမ််းမျော်းမှ  စ်ခုခြစ်န ငုပ်ါသည။်  

• ကျယ်ခပန် ံ့သည်ံ့ အမျ ျု်းမျ ျု်းရသောဘောသောရ ်းဓရလံ့ထ ်ုး မ််းမျော်းမှန ငုင်  ွေင််းနငှ်ံ့ ရဒသ ွေင််း 

ဘောသောရ ်းရခါင််းရ ောငမ်ျော်းနငှ်ံ့ ကျော်းမအခွေင်ံ့အရ ်းပံ့ိ ံိ့  ပ ု်းရထောက်ပ ံ့ လုပ်ရ ောငသ်မူျော်း ကော်း 

ချ  ် က်လုပ်က ုငရ် ောင ်ွေက်ခခင််းသည ် အဓ က ကပါသည။် ထ အုြွေ ှေ့မျော်းသည ် လက်ရှ  ွေင ်

 ွေ ြက်လုပ်က ငုခ်ခင််းမရှ ခခင််းရသော်၄င််းအကန် ံ့အသ ရ်ှ  အသ ်ုးဝငမ်ှုချဉ်းကပ် နည််းလမ််းမျော်း 

က ုသော ကျင်ံ့သ ်ုးလျက်ရှ ရသ်းသညက် ု ရ ွေှေ့ ပါသည။် 

• လ ငပ် ုင််း  ုင ်ောနငှ်ံ့ကျော်းမအရခခခပျုအ ကမ််းြက်မှု(SGBV)က ု  ပ် န် ံ့န ငု ်န ် နယ်ပယ်အ င်ံ့ 

အော်းလ ု်း ွေင ် ရခြရှင််းလုပ်ရ ောင ်နလ်ုိ အပ်ပါသည။်အကက ျုရလံ့လောချက်၊စ  ်ချယ ု ကည် 

 ငပီ်း သမ ် ည််းခြစ်ရသောအချက်အလက် ရကောက်ယူမှုမျော်းနငှ်ံ့ ခြန် ံ့ရဝမှုမျော်းက ုရြော ်

ထ ု်လုပ်ရ ောင ်နလ် ုအပ်ပါသည။် အချက်အလက်မျော်း ရကောက်ယ ူော ွေင ် ယဉရကျ်းမှုနငှ်ံ့ 

ရဒသသရဘော  ော်းကုိ က်ညသီည်ံ့အညွှန််းက န််းမျော်းက ု ရြော်ထ ု်ရ ်း ွေ  န ် လ ုအပ်ပါသည ်

  ပ ုရငွေပံ့ိ ပ ု်းမှုအ င််းအခမစ်မျော်း သမ ် ည််းရှ ခခင််း၊ အချက်အလက်ရကောက်ယူသမူျော်းအော်း 

ရလံ့ကျင်ံ့သင ်န််းရပ်းခခင််း၊ အချက်အလက်မျော်း ွေင ် လ ုအပ်ချက်ကွေောဟမှုမျော်းက ု စဉ က် 

မခပ ် ခွေ ခခော်းသ ်မှ ်ခခင််း  ု ံ့သည ်အဓ က နည််းလမ််းမျော်းထ မှ အချ ျုှေ့ ခြစ်ပါသည။်  

• ဘောသောရ ်းရခါင််းရ ောငမ်ျော်းနငှ်ံ့အ ပ်ြက်ရဒသ ွေင််းကျော်းမရ ်း ောရထောက်ခ လှုပ်ရှော်း ပ ံ့ပ ု်း 

သမူျော်းအော်းကျော်းမ န််း ညူမီှု၏ဘောသောခခော်းယှဉ ွေ မှုအယူအ မျော်းနငှ်ံ့ သက်  ုငသ်ည်ံ့ 

အ င််း အမစ်မျော်းခြင်ံ့ပ ံ့ပ ု်းရပ်းသင်ံ့ပါသည။်လူငယ်မျော်းနငှ်ံ့ အခခော်းလူထလုွှမ််းမ ု်းမှုရှ သမူျော်းက  ု

လည််းဘောသောရ ်း ရ ်းသော်းရြော်ခပချက်မျော်းက ုစ လုငစ်ွေောအဓ ပပါယြ်ွေင်ံ့  ုန ငုခ်ခင််းက ု ယ ု ကည ်

လောရစ နခ်ခင််း သညလ်ည််း အရ ်းကကီ်းပါသည။်  

• ကျော်းမ  ုင ်ောမူဝါဒမျော်းနငှ်ံ့ အရလံ့အထမျော်းက ု အမျ ျု်းသော်း-အမျ ျု်းသမီ်းနစှ်ဘက် သ ်မှ ် 

ချက်ထက် ရကျောလ်ွေန၍် အခခော်းလ ငသ် ်မှ ်ချကလ်ူနည််းစုမျော်းက ုလည််းအရလ်းထော်း အသ  

မှ ်ခပျုသင်ံ့ပါသည။်ဘောသောရ ်းအြွေ ှေ့မျော်းပါဝငသ်ည်ံ့ ကျော်းမ န််း ူညမီှု  ုင ်ော စကော်းဝ ုင််း 

မျော်း ွေငအ်မျ ျု်းသော်းနငှ်ံ့အမျ ျု်းသော်းငယ်မျော်းက ုအစဉလျစ်လျျူရှုချနလ်ှပ်ထော်းရလံ့ရှ ငပီ်းဤက ံ့ သ ု 

ိ ံ့ခပျုလုပ်ခခင််းက ု ရရှောငရ်ှော်းသင်ံ့ပါသည။် 
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• ြ ုဝါဒကကီ်း  ု်းခခင််း န် ံ့ကျငမ်ှု  ုင ်ော လှုပ်ရှော်းမှုမျော်း ွေင ် အမျ ျု်းသော်းမျော်း၏ ပါဝငခ်ခင််းနငှ်ံ့ 

ကျော်းမ န််း ူညမီှုနငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းစွေမ််းအော်းခမြှင်ံ့ ငမ်ှု အစီအစဉမျော်း ွေင ် ၄င််း  ု ံ့၏ 

ပါဝငမ်ှုသည ် အထ်ူးအ ်းပါငပီ်း ထ သုုိ  ိ ံ့လုပ်ရ ောငန် ငု ်န ် ပ ုမ ု န််းသစ် ီထွေငသ်ည်ံ့ 

နည််းဗျျူဟောမျော်းနငှ်ံ့ ချဉ်းကပ်မှုနည််းလမ််းမျော်း လ ုအပ်ပါသည။် အငပ ျုငအ်  ုငအ်သ ်ုးခပျု 

ရပခိိော  ု င ်က်မှု (အမျ ျု်းသော်းမျော်း နငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း) က ု  န် ံ့ကျငဘ်က်ပ ုစ ခြင်ံ့ 

(အမျ ျု်းသော်းမျော်း နငှ်ံ့ အမျ ျု်းသမီ်းမျော်း) ဟုရပခိိောင််းလ ခခင််းသည ်ပ ံ့ပ ု်းမှု စ် ပ်ခြစ်န ငုပ်ါသည။် 

• ကျော်းမရ ်း ောရထောက်ခ လှုပ်ရှော်းပ ံ့ပ ု်းသမူျော်း နငှ်ံ့ အ ပ်ြက်လူ ံ့အြွေ ှေ့အစည််းမျော်း (CSO) သည် 

ဘောသောရ ်းအစွေန််းရ ောကမ်ျော်း၏ မ ကောခဏဦ်း ည ်ုိ က်ခ ုက်ခ  က ပါသည။် ထ ု ံ့ရကခိိောင်ံ့ 

အ ပ်ြက်လူ ံ့အြွေ ှေ့အစည််းမျော်း (CSO) သည် ၄င််း  ု ံ့န ငုင် အ ွေင််းနငှ်ံ့ ခပငပ်န ငုင် မျော်း ွေင ်

လွေ ်လပ်စွေော ရရွှှေ့ရပခိိောင််းအသ ်ုးချလုပ်က ငုရ် ောင ်ွေက် ရငွေရ က်း၊ အခွေင်ံ့အရ ်း နငှ်ံ့ 

ပ ံ့ပ ု်းရ ်းအကူအညမီျော်းက ု ပ ုမ ုလ ုအပ်ပါသည။် 
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The European Union-funded project “Southeast Asia: Advancing Inter-Religious 

Dialogue and Freedom of Religion or Belief,” is implemented in consortium with the 

Network for Religious and Traditional Peacemakers, Finn Church Aid, World 

Conference of Religions for Peace, World Faiths Development Dialogue, Islamic 

Relief Worldwide, and Sathirakoses Nagapradipa Foundation. 

ဥရ ာပသမင်္ဂမှ   ပ ုရငပွ ို့ပ ုေးထာေးသည်ို့ “အရရှှေ့ရတာငအ်ာရှ၊ ဘာသာပခာေးအခ ငေ်းခ ငေ်း ရဆေွးရနေွးတ ငုပ်ငပ်ခငေ်း နငှ်ို့ 

ဘာသာရ ေး  သ ု ို့မဟတု ်ယ ကုြညမ်ှု လတွလ်ပ်ခွင်ို့ (SEA-AIR)” စမီ ြ န်ေးအာေး  ဘာသာရ ေးနငှ်ို့ ဓရလို့ထ ေုးတမ်ေး 

ယဉ်ရြ ေးမှု ငင မ်ေးခ မ်ေးရ ေးရဖာ်ရဆာငသ်မူ ာေးြန်ွ ြ၊် ဖငန််ခ ြရ်ြ ာငေ်းအြအူည၊ီ ငင မ်ေးခ မ်ေးရ ေးအတြွ ်

ဘာသာရ ေးမ ာေးဆ ငု ်ာြမ္ာို့ညလီာခ ၊ ြမ္ာို့ဘာသာရ ေးသြဝ်ငယ် ကုြညမ်ှုမ ာေး ဖွ ှေ့ ငဖ ြုေးရ ေးစြာေးဝုာ ငေ်း၊ 

ြမ္ာတစဝှ်မ်ေးအစစလမ်မစ်ြယဆ်ယရ် ေး နငှ်ို့ဆာသ ီာြ ု ို့စ ်နာင်္ာပ ာ ပီါ ရဖာငရ် ေးရှငေ်းတ ု ို့နငှ်ို့ 

တွွဲဖြအ်ရြာငအ်ထညရ်ဖာ်ရဆာင ွ်ြလ် ြရှ် ပါသည။် 

 

___________________________________________________________________________ 

အချက်အလက်မျော်း ပ ုမ ု ယူန ငု ်န ် the SEA-AIR စီမ က န််းမနရ်နဂ္ျောထ     philip.gassert@kua.fi သ ု ံ့ 

 က်သွေယ်န ငုပ်ါသည။်  
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