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IMS International Media Support ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြ႕ဲ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ 
ဤစာအုပ္ကို ထုတ္ေဝသည္။
မန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းတြင္ ေထာက္ပံ့ရန္၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ အျပင္ ျပည္သူလူထုက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္တိ႕ုအတြက္ 
ျမန္မာ့မီဒီယာစြမ္းေဆာင္ရည္ကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ IMS International Media Support ႏိုင္ငံတကာ 
မီဒီယာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြ႕ဲ ကလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဤအဖြဲ႕ကို ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္ ႏွင့္ ေနာ္ေဝ 
ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက ေထာက္ပ့ံသည္။

www.mediasupport.org

မာတိကာ ဇယား
၅ စကားဦး

၆ ေက်းဇူးတင္လႊာ

၆ သုေတသနအဖြ႕ဲ

၇ သုေတသနအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၉ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း အက်ဥ္း

၉ ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ အက်ဥ္း

၁၁ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

၁၃ သုေတသန နည္းလမ္း

၁၄ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

၁၄   ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာအခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳမႈ

၁၄   အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားတြင္ က်ားမေရးရာ တရားမွ်တမႈ

၁၆   မူဝါဒမ်ားနွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၂၀  သက္ေမြးမႈျမွင့္တင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး

၂၃  မီဒီယာကြန္ယက္နွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ

၂၃   အမိ်ဳးသမီးမ်ားကိုေဖာ္ျပပံု ႏွင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ေရးသားေဖာ္ျပေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

၂၅   က်ားမေရးရာအျမင္မွ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား

၂၇ ဆန္းစစ္ခ်က္

၃၁ အၾကံေပးခ်က္မ်ား

၃၂ ကိုးကားခ်က္မ်ား
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စာဖတ္သူမိတ္ေဆြ

မီဒီယာပါအေၾကာငး္အရာမ်ားတြင္ က်ားမေရးရာဘက္လိုက္မႈသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႔ေဘာင္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးကုိ 
ထိခုိက္ေစပါသည္။ယင္းကိစၥကို လတ္တေလာနွစ္မ်ားအတြင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ကာ မီးေမာင္းလည္းထိုး ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္သည့္ 
အရွိတရားတစ္ခုပင္ျဖစ္္ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုနွစ္ ဂလိုဘယ္မီဒီယာေစာင့္္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအရ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌ သတင္းက႑တြင္အ
မ်ိဳးသမီးကုိယ္စားျပဳပါဝင္မႈမွာ ေလးဦးတြင္တစ္ဦးနႈန္းထက္နည္းေနျပီး ထုိအခ်ိဳးအစားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅နွစ္အတြင္းအေျပာင္းအ
လဲမရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ထုိေလ့လာခ်က္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံမပါဝင္ေသာလည္း ရရိွနုိင္ေသာေလ့လာခ်က္မ်ားအရ 
ကမာၻ႔အေျခအေနနွင့္ တတန္းတည္းျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားတြင္ အဓိကသတင္းအရင္းအျမစ္အမ်ားစုမွာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ နုိင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရးနွင့္စီးပြားေရးစသည့္ ခက္ခက္ခဲခဲ သတင္း ေခါင္းစဥ္မ်ား နွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအၾကား သူတို႔၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို သိသိသာသာျမင္ၾကားရသည္။ 

မေရးရာတဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအမ်ားစုရွိေသာ မီဒီယာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ပင္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ားမေရးရာ 
တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္မႈနွင့္ သူတုိ႔ ထုတ္လုပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ က်ားမေရးရာ တရားေသအျမင္ မ်ား ပါဝင္မႈမွာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပံုရသည္။ အမ်ိဳးသားေရာအမ်ိဳးသမီးပါၾကားနုိင္ေသာအသံ ထြက္ေပးေစနုိင္ရန္ရည္ရြယ္ျပိး မီဒီယာ
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္တုိင္းအတြက္ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား အေဆာတလ်င္လိုအပ္ေနပါသည္။ 
ဂ်ာနယ္လစ္သင္တန္းသားမ်ားနွင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ မ်ားအတြက္သာမကေခါင္းေဆာင္မႈနွင့့္မီဒီယာပုိင္ရွင္္မ်ားအတြ
က္္ပါ က်ားမေရးရာ အကဲဆတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား သည္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

က်ားမေရးရာသေဘာတရားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လူသိနည္းေနေသးျပီး အမ်ိဳးသမီးအေရးဟု မၾကာခဏ 
အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူၾကသည္။ လူသားတစ္ေယာက္အေနနွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မျမင္သာလွ်င္ တစံုတခုတြင္ပါဝင္ရန္ခက္္ခဲသည္။ 
က်ားမေရးရာ သာတူညီမွ်မႈဆုိသည္မွာအမ်ိိဳးသမီးနွင့္အမ်ိဳးသား၊ မိန္းကေလးမ်ားနွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်ေသာ
အခြင့္အေရးနွင့္တာဝန္ဝတၱရားဟု နားလည္သည့္ တုိင္ေအာင္ မွန္ကန္စြာေျပာင္းလဲလာေရးအတြက္ ျပစရာမက္လံုးမရွိေသာေၾကာင့ ္
ျဖစ္သည္။ က်ားမေရးရာသာတူညီမွ်မႈသည္ ဒီမုိကေရစီ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ေပါင္္းစပ္ပါဝင္ေသာ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကုိ ရွင္းျပနုိင္ရန္ ယုတၱိရွိျပီး ဖန္တီးနုိင္စြမ္းျဖင့္ေျပာဆိုရွင္းျပျခင္းမ်ား လုိအပ္သည္။ 
က်ားမေရးရာတရားမွ်တမႈသည္ အထူးအက်ိဳးစီးပြားတစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ ဒီမုိကေရစီနွင့္ ၾကီးပြားတုိးတက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ 
အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္သည္ အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္သည္။ 

မီဒီယာမ်ားသည္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အတြင္း တရားမွ်တမႈနွင့္သာတူညီမွ်မႈတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ေပးသည့္ အေရးပါ 
ေသာအခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနသည္။ ဤေလ့လာခ်က္သည္ မီဒီယာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ယူနက္စကုိ ၏ 
က်ားမေရးရာအညႊန္းမ်ားတြင္ အေျခခံထားျပီး ျမန္မာမီဒီယာလုပ္ငန္းအတြင္းက်ားမေရးရာသာတူညီမွ်မႈ ကုိ ျမွင့္တင္ရန္၊ 
ကာကြယ္ရန္ အနိမ့္ဆံုးစံနႈန္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္နွင့္ မီဒီယာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအၾကား က်ားမေရးရာနားလည္မႈကုိျမွင့္တင္နုိင္္မ
ည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိပံ့ပုိးရန္ ရည္ရြယ္ ထားသည္။

ဤေလ့လာမႈတြင္ စုစည္းေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္္အလက္မ်ားနွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကုိ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလုိက္္ ေသာ 
ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ(MJI) ၏ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာတြင္ အသံုး ျပဳနုိင္သကဲ့သုိ႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာမီဒီယာ
လုပ္ငန္းမ်ားကုိသတင္းေပးပုိ႔ရန္အတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 

ရန္ကုန္ကုိ အဓိကထား အာရံုစုိက္ထားေသာ ပထမအစီရင္ခံစာမွာ ၂၀၁၅ခုနွစ္မတ္လတြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
ပုိမိုျပည့္ဝေသာ (သုိ႔မဟုတ္)ျမန္မာမီဒီယာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရႈပ္ေထြးေနေသာ အရွိတရားမ်ားနွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
ရုပ္ပံုကားကုိျခယ္မႈန္းနုိင္ရန္ ကရင္၊ စစ္ကုိင္း၊နွင့္္ ရွမး္ေဒသမ်ားမွ ရရွိေသာေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ထားပါသည္။ 

Johan Romare,
International Director, Fojo Media Institute

ေယာဟန္ ရိုမာရဲ
နုိင္ငံတကာညႊန္ၾကားေရးမႈး၊ ဖုိယိုမီဒီယာအင္စတီက်ဳ ့
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ပ်ိဳးလက္ဟန္သည္ ဝတၱဳေရးသူ နွင့္ 
အၾကံေပး တစ္ဦးျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးအေရး 
ေရွ႕တန္းမွအေရးဆုိတင္ျပရန္ မိမိကုိ္ယ္
ကုိယ္္အပ္နွင္းထားသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္
သည္။ လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင္ ့
အေရးအဖြဲ႔အစည္း RAIN FALL တြင္ 
ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၄ခုနွစ္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ယက္က 
“အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္မီဒီယာ” ဆုနွင့္အတူ 
သူမကုိအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ 
ဝတၱဳသံုးအုပ္နွင့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္
မ်ားအေၾကာင္းစာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္ေဝ 
ခဲ့သည္။ ယခု ရွာလြန္-ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္္း 
မွထုတ္ေဝမည့္ “ျငိမ္းခ်မ္း 
ေရးမွအမ်ိဳးသမီးမ်ား” အတြက္ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 
ပ်ိဳးလက္ဟန္သည္ ဒဂံုတကၠသိုလ္မွ 
အဂၤလိပ္ဘာသာဘဲြ႕ရခဲ့သည္။ သူနွင့္ 
လုပ္္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားက အမ်ိဳးသမီး 
အခြင့္အေရးနွင့္ ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 
အေပၚသက္ေရာက္သည့္ ဘာသာေရး၊ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာနွင့္ 
လူမူေရးဆုိင္ရာအေလ့အထမ်ားစသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး 
RAIN FALL ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမဂၢဇင္းကုိ 
ထုတ္ေဝလ်က္ရွိသည္။ 

နန္းျဖဴျဖဴလင္းသည္ က်ား၊မ ေရးရာ 
ႏွင့္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 
လြတ္လပ္ေသာ အၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္ကာ 
ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွား
တက္ၾကြသူတစ္ဦးအျဖစ္ 
ထင္ရွားသည္။ AGIPP ၏ 
ၾကားျဖတ္ဥကၠဌ တာဝန္ႏွင့္ (GEN) 
က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး 
ကြန္ယက္ တြဲဖက္ဥကၠဌ တာဝန္ကို 
ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။
နန္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ CARE 
Interna tional တြင္ (ဂ်င္ဒါ) က်ား၊မ 
ေရးရာ အၾကံေပးသူ အျဖစ္ ဆယ္ႏွစ္ 
လုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွန္း 
နည္းပညာပိုင္း 
အကူအညီမ်ားေပးေနသည့္ 
အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျပင္ 
(ဂ်င္ဒါ) က်ား၊မ ေရးရာ NGO အဖြဲ႕ 
မ်ားအတြက္ ဂ်င္ဒါ ဆိုင္ရာ 
သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခု 
ျဖစ္သူလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ မွ MBA ဘြဲ႕ 
အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Asian Institute of 
Technology မွ (ဂ်င္ဒါ) က်ားမေရးရာ 
ႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ျဖင့္ 
မာစတာဘြဲ႕ ကိုလည္းရရိွထားသည္။ 

ဒီလ္ရုရီွ ဟန္ဒြန္နက္တီသည္ 
ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္အလုပ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ 
ႏွစ္ခု လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး သတင္းႏွင့္ 
စာနယ္ဇင္း ဆုမ်ားလည္းအၾကိမ္မ်ားစ
ြာခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။
ဥပေဒပညာျဖင့္ေက်ာင္းျပီး၍ 
အထူးစံုစမ္းေလ့လာေရးသားရသည့္ 
သတင္းမ်ား အဓိကေရးသားကာ 
သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အဂၤလိပ္ဘာသာ 
သတင္းစာမ်ား၊ အယ္ဂ်ာဇီးယား Al 
Jazeera၊ ရိုက္တာ Reuter၊ 
အိုင္အာအိုင္အန္ IRIN၊ စီဒက္ဗ္နက္ 
SciDevNet ႏွင့္ ေဒသတြင္း 
ထုတ္ေဝမႈမ်ားတြင္ ၎၏ 
လက္ရာမ်ားကို ေဖာ္ျပခံရသည္။
အာရွပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ သတင္းသမားမ်ား 
ႏိုင္ငံတကာဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ 
က်ားမေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ 
တစ္ဦးအျဖစ္ႏွင့္ သီရိလကၤာ ဆိုင္ရာ 
မီဒီယာ တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦး အျဖစ္ 
ယခုအခါ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွျပီး 
သတင္းသမားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ 
သတင္းတည္းျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ သတင္း 
ေရးသားျခင္းတုိ႕ကုိလည္းတစ္ဖက္ 
တစ္လမ္းမွလုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွသည္။

ဒီလ္ရုရီွ ဟန္ဒြန္နက္တီ နန္းျဖဴျဖဴလင္း ပ်ိဳးလက္ဟန္

ဤ ျမန္မာမီဒီယာ ႏွင့္ (ဂ်င္ဒါ) က်ုား၊မ ေရးရာ ေလ့လာမႈ 
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ 
International Media Support (IMS) ႏွင့္ Sweden 
(the Swedish International Development Cooperation 
Agency) တို႔အားေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ဤသုေတသန စာတမ္းကိုျပည့္စံုရန္၊ နားလည္လြယ္ရန္၊ 
အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္ သူတို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ အခ်ိန္တို႕ကို 
ရက္ေရာစြာ ေဝမွ်ခဲ့ေသာ ေမးျမန္းမႈမ်ားကိုေျဖၾကားေပးခဲ့သူမ်ား၊ 
ဦးတည္အုပ္စုမ်ားကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 

ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤသုေတသနလုပ္ငန္းကုိ ဆြဒီင္ႏုိင္ငံ၊ ဖုိယုိမီဒီယာ အင္စတီက်ဴ႕ 
(FOJO Media Institute, Sweden) မွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ 
အညက္တာ ဆိုဒါဘတ္ ဂ်က္ေကာ့ဆန္ က ဦးေဆာင္၍ 
ဖိုယိုမီဒီယာအင္စတီက်ဴ႕ (FOJO Media Institute) မွ 
ဘယြန္ ဝိဒ္မတ္ ႏွင့္ ဂလိုဘယ္ရီပို႕တင္း (Global Reporting) 
မွ အန္နက္ အီမန္နယူရယ္ဆန္ တို႕က တည္းျဖတ္ပါသည္။

သုေတသနအဖြဲ႕
ကြင္းဆင္းေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားမွာ
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သုေတသနအက်ဥ္းခ်ဳပ္
(ဂ်င္ဒါ) က်ား၊မ ေရးရာ ႏွင့္ ျမန္မာ့ မီဒီယာအခင္းအက်င္း 
အစီရင္ခံစာ ကုိ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကႏွင့္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ 
(Myanmar Journalism Institute) တုိ႕အားသတင္းအခ်က္အလက္ 
ေပးရန္ ေရးသားျပဳစုသည္။ အဓိကမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ (ဂ်င္ဒါ) 
က်ား၊မ ေရးရာ တန္ဖုိး၏ လက္ရွိ အေျခအေန ႏွင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ ႏိႈင္းယွဥ္အေနအထား 
အျပင္ အျခားသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ား ရိွ 
အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑တို႕ကို 
အလင္းျပထားသည္။

ဤ သုေတသန တြင္ ေျဖၾကားသူ ၂၈၉ ဦးပါဝင္ျပီး ၂၂၃ ဦးကို 
စစ္တမ္းေကာက္ယူ၍ ေျဖၾကားေစခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ 
သုေတသနေကာက္ယူမႈတြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ကာ 
ပထမပိုင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ 
အဓိကထားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဒုတိယပိုင္းကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္ ဦးတည္ေသာ 
သုေတသနေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းပါသည္။

၁။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေသာ အဆင့္တြင္ပါဝင္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ မီဒီယာတိုက္မ်ားရိွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ကိုယ္စားျပဳမႈ
၂။ အလုပ္လုပ္ရသည့္အေနအထားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းရိွ 
(ဂ်င္ဒါ) က်ား၊မ ေရးရာတန္ဖိုး
၃။ မူဝါဒေပၚလစီမ်ား ၊ အလုပ္ခန္႕ထားျခင္းဆိုင္ရာအေျခအေန
မ်ားႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
၄။ သက္ေမြးမႈျမွင့္တင္ရန္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး

၅။ မီဒီယာကြန္ယက္မ်ား၊အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ
၆။ အမိ်ဳးသမီးမ်ားကိုေဖာ္ျပပံုႏွင့္အမိ်ဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ေရးသားေဖာ္ျပေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား
၇။ (ဂ်င္ဒါ) က်ား၊မ ေရးရာရႈေထာင့္မွတိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားအ
တြက္စိန္ေခၚမႈမ်ား

■ ျမန္မာ့မီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာ့မီဒီယာအလားအလာမ်ား 
နည္းတူ သတင္းခန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အေရအတြက္အားျဖင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ခိုင္ခို္င္မာမာကိုယ္
စားျပဳႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မီဒီယာအင္စတီက်ဴရွင္းမ်ားတြင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဆင့္ေနရာမ်ားတြင္မူ အမ်ိဳးသားမ်ားက 
သိသာစြာ ဆက္လက္ လႊမ္းမုိးလွ်က္ရိွသည္။

■ အမိ်ဳးသမီးသတင္းသမား အမ်ားစု၏ သက္ေမြးမႈအလုပ္သည္ 
အိမ္ေထာင္က်ျပီးေနာက္ သုိ႔မဟုတ္ သားသမီးေမြးဖြားျပီးေနာက္ 
တြင္ျပီးဆံုးသြားပံုရသည္။ ဤသုေတသန တြင္ေျဖၾကားေပးသ ူ
အမ်ားစု ကလည္း အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားအတြက္ 
သားဖြားျပီးသည့္ အခါ အလုပ္ျပန္ဝင္ရန္အခက္ခဲရိွသည္ 
ဆိုသည္ကို သေဘာတူၾကသည္။

■ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၌ ညီညြတ္မွ်တမႈ အေနအထားပိုမိုရရိွေစရန္ 
မီဒီယာအင္စတီက်ဴ႕ရွင္းမ်ားတြင္ (ဂ်င္ဒါ) က်ား၊မ ေရးရာေပၚလစီ 
မူဝါဒ မ်ားမိတ္ဆက္ေပးရန္ ဤသုေတသနတြင္ ေျဖၾကားသူ 
တစ္ဝက္ခန္႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

■ မီဒီယာတိုက္ အမ်ားစုတြင္ (ဂ်င္ဒါ) က်ား၊မ ေရးရာ 
ေပၚလစီခ်မွတ္ထားျခင္း၊ က်ား၊မ ေရးရာကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း 
သူထားျခင္း၊ က်ား၊မ ေရးရာသတင္းအယ္ဒီတာ ႏွင့္ 
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံေက်ာင္းသူ မေရႊေပၚျမတင္ ဓါတ္ပံု- ပက္ထရာ ကြီဒင္/ ဖိုယိုမီဒီယာအင္စတီက်ဴ႕

၇



တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
မရိွေပ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕မီဒီယာ တိုက္မ်ားတြင္ သတင္းခန္း၌ 
အမိ်ဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္တန္းတူ ရိွေစရန္ 
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ ထားျပီး လစာျပည့္ မီးဖြားခြင့္ကိုလည္း 
ေပးထားၾကသည္။

■ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ မတည္ျငိမ္ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ မိဘမ်ားကသူတို႕၏သမီးမိန္းကေလးမ်ား 
မီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းအား အျပင္းအထန္ 
ကန္႕ကြက္ၾကေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားအေရအတြက္သည္ အျခားေနရာမ်ား
ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္နည္းပါးရသည့္ အခ်က္ကို ကရင္ျပည္နယ္ မွ 
ဦးတည္အုပ္စု ၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားက ညႊန္ျပသည္။ 

■ ရန္ကုန္မီဒီယာမ်ား တြင္ မူဝါဒေပၚလစီခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား 
(ဂ်င္ဒါ) က်ား၊မေရးရာ ဂရုျပဳမႈသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ 
ရိွေသာ္လည္း ၎ ဂ်င္ဒါ ဂရုျပဳမႈကို မီဒီယာမ်ား၏ 
ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားတြင္ အစဥ္မေတြ႕ရိွရေပ။ က်ား၊မေရးရာ 
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ပုံေသကားက် ေဖာ္ျပမႈမ်ားသာ လႊမ္းမုိးေနသည္။

■ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားတြင္ (ဂ်င္ဒါ) က်ားမေရးရာဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားကို ဦးစားမေပးခဲ့သည့္ အျပင္ ပံုေသကားက် က်ား၊မ 
ေရးရာပုံစံမ်ားကုိသာ ျမွင့္တင္ေဖာ္ျပၾကသည္။ ယင္းမွာ 
တုိင္းရင္းသားအမိ်ဳးသမီးမ်ားကုိ ဗမာၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိဟန္႕တား
ရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ခံကတုတ္ အျဖစ္ 
အလုပ္လုပ္ေစလိုသည့္အျပင္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈစံမ်ားကိုလည္း 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေစလို၍လည္းျဖစ္သည္။

■ သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သတင္းသမားမ်ားအတိုက္
အခိုက္ခံရျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း 
စသည့္ျပႆနာမ်ားကိုသာ အဓိကအာရံုစိုက္ၾကျပီး (ဂ်င္ဒါ) 
က်ုား၊မ ေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမူဝါဒ ေရးရာမ်ားကိုမူ 
အာရံုမစိုက္ၾကဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားကခံစားရသည္။

■ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ရံုသာမဟုတ္ဘဲ မေျဖရွင္းႏိႈင္ေသးသည့္ 
ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားအတြက္ 
သီးျခားသမဂၢမ်ိဳးလိုအပ္သည္ ဟုဤ သုေတသနကိုေျဖၾကားသူ 
၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကစဥ္းစားသံုးသပ္သည္။

■ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴ
ဟာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ရန္ေတာင္းဆိုမႈကို ေထာက္ခံအားေ
ပးသူအမ်ားအျပားရိွသည္။

■ မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ က်ားမေရးရာ ပါဝင္ကိုယ္စားျပဳမႈ ႏွင့္ 
မီဒီယာအေပၚ စနစ္တက်ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း တို႔သည္ 
ျမန္မာမီဒီယာအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးသည္ဟု အမ်ိဳးသား 
အမိ်ဳးသမီးမ်ားက ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကသည္။ 
(ဂ်င္ဒါ) က်ားမေရးရာ ဆိုင္ရာဂရုျပဳသည့္ သတင္းခန္းမ်ားျပဳစုပ်ိ
ဳးေထာင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး 
တက္ေရာက္ေသာ (ဂ်င္ဒါ) က်ားမေရးရာ သင္တန္းမ်ား 
ရိွသင့္သည္ဟုလည္း သူတို႕ကခံစားရသည္။သို႕ေသာ္ 

အျခားေဒသမ်ားတြင္ (ဂ်င္ဒါ) က်ားမေရးရာ သင္တန္းမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္သာဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ျမင္ၾကသည္။

■ မီဒီယာတိုက္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳႏႈန္း 
သင့္တင့္စြာရိွသည္ဟု သုေတသန ေျဖၾကားသူ ၅၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကေျဖၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ မီဒီယာတြင္ အဆင့္ျမင့္ 
အမိ်ဳးသမီးအမႈေဆာင္အရာရိွမွာ အနည္းငယ္သာရိွျပီး 
အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ အဆင့္နိမ့္ အေနအထားမ်ားတြင္သာ 
လုပ္ကိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ ေရးသားေဖာ္ျပ 
ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈကိုကန္႔သ
တ္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ 

■ သတင္းအေၾကာင္းအရာေရးသားမႈ တြင္ က်ားမေရးရာ ညီမွ်မႈ 
ျမင့္မားစြာ ေတြ႕ရသည္။ ေျဖၾကားသူ သံုးပံု ႏွစ္ပံု က 
သူတို႕သည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ပဋိပကၡ စသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ အလွည့္က်တာဝန္ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ 
ရိွေၾကာင္းကို သေဘာတူၾကသည္။

■ ရန္ကုန္တြင္ ေျဖၾကားသူအမ်ားစုက သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ 
တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ်ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရျခင္းမရိွေၾကာင္းေျဖဆိုခဲ့ၾကေသာ္
လည္း အခ်ိဳ႕ကမူ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာမဟုတ္ေသာ အေႏွာင့္အယွက္ 
မ်ိဳးေတြ႕ၾကံဳခဲ့ဘူးေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္ 
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ေသာ ဝါရင့္ 
အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားက ၎အျမင္ကို 
သေဘာမတူခဲ့ေပ။

■ စစ္ကုိင္းတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႕တြင္ 
သုေတသနေမးခြန္းကိုေျဖၾကားသူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက 
လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ အပါအဝင္ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရဖူးသည္။

■ အမ်ိဴ းသမီးမ်ားအတြက္ေရးသားထုတ္ေဝေသာအေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတာဝန္ယူကုိင္တြယ္ေနရသည့္တုိင္ေအာင္ 
မီဒီယာမ်ားတြင္အမိ်ဳးသမီးမ်ားကိုေဖာ္ျပမႈမွာ ပံုေသကားက်အ
တိုင္းအားေပးလွ်က္ရိွပံုရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
သားေကာင္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းသူ/
မိသားစုစံျပပုဂၢိဳလ္ မ်ားအျဖစ္ ျပသည့္ အယူအဆကို ေရးသား
ထုတ္ေဝသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားက ျမွင့္တင္ပံုရကာ 
ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ ၏ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံ၊ ပံုေသကား
က်အေနအထားကုိသာေထာက္ပ့ံလွ်က္ရွိသည္။ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ 
တိုးတက္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ 
အျခားကြဲျပားသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို ေဖာ္မျပႏိုင္ၾကေပ။

■ ဦးတည္အုပ္စုတြင္ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားအပါအဝင္ 
သူတို႔၏သက္ေမြးမႈအေျခအေနတို႔အား တိုးျမွင့္လိုေၾကာင္း 
စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ 
ေလွ်ာ့တိေလွ်ာ့ရဲ ကြန္ယက္မ်ားအျဖစ္မွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ ခိုင္မာသည့္ အဖြဲ႕စည္းမ်ား 
တည္ေထာင္ႏိုင္သည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုၾကသည္။

၈



၁။  ဆင္ဆာသင့္ဂ်င္ဒါ၊ ၂၀၁၅။ အာတီကယ္ ၁၉ www.article19.org/data/files/ 
medialibrary/38032/gender-report-v1-3-full.pdf

ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း အက်ဥ္း
ဘားမားလုိ႔သိၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ 
ရင္ခြင္ပုိက္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံမွ ၁၉၃၇ တြင္ သီးျခားကုိလုိနီ 
ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အျပည့္အ၀လြတ္လပ္ေရးရရိွခ့ဲသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဖိႏွိပ္ေသာ အာဏာသိမ္းစစ္အစုိးရက ၁၉၆၂ 
ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဆန္႔က်င္ႏိုင္ငံေရး 
လႈပ္ရွားမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အတိတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
သမုိင္းမွတ္တိုင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၈တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
၂၀၁၀ တြင္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစုိးရဖြဲ႔စည္းျခင္း တုိ႔မွစ၍ 
တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈ တုိးတက္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ စိးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္း၊  
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း မ်ားကုိ အံ့မခန္း 
မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္စြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ 
အေပၚအေရးေပးမႈတုိးျမင့္လာေသာ္လည္း 
ဥပေဒအမ်ားစုျဖင့္ကန္႔သတ္ထား ဆဲျဖစ္သည္။ အစုိးရက ရုပ္သံ
မီဒီယာအားလုံးႏွင့့္္ပုံႏွိပ္မီဒီယာ၏ အခန္းက႑အမ်ားစုကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။၁

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း အစုိးရသစ္သည္ 
အမည္ခံအရပ္သားအစုိးရသာျဖစ္ၿပီး အာဏာရရန္အတြက္ 
တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္၍အရပ္ဘက္သုိ႔ေျပာင္းလာေသာ 
တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား မ်ားစြာပါ၀င္ၾကသည္။ 
အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အ့ံၾသဖြယ္အေျခအေနျဖင့္ 
လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္၊ စုရုံးခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္တုိ႔ကုိ 
ပိတ္ပင္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ စတင္၍ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးနီးပါးကုိ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး 
ျပည္ပသုိ႔ထြက္ခြာသြားသူမ်ားကုိ ျပန္၀င္လာေစသည္။ 
ျမန္မာ့မီဒီယာေလာက ဖြံၿဖိဳးမႈတြင္ အေရးႀကီးေသာ 
အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ 
အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ 
တုိင္းျပည္၏ အဓိကက်ေသာအျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္အေစာပုိင္းကာလ အစုိးရအေျပာင္းအလဲ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
တုိးလာေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ 
တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားက ခ်ဳပ္ကုိင္ ထားဆဲျဖစ္သည္။

အင္အားအႀကီးဆုံး ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားက မ်ားစြာေသာတိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံအႏံွ႔ လႊမ္းမိုးမႈသည္ကာလရွည္ 
ေတာ္လွန္ေရးကို အားေပးသက့ဲသုိ႕ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 
တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
မူၾကမ္း ေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးအနည္းငယ္သာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ေသာ 
အဖြ႕ဲမ်ားတြင္ပါ၀င္ႏုိင္ၾကသည္။ ကာလရွည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေသာ 
တုိင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္မ်ား 
အတြက္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားက ဆက္လက္ရိွေနသည္။

ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ အက်ဥ္း
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းအစပုိင္း 
ကာလအတြင္း လြတ္ေျမာတ္လာေသာ ကမာၻအေက်ာ္ႏုိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
ေမြးရပ္ေျမျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ သူမ၏ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္မႈႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အေနအထားသည္ 
ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း ထင္ရွားေပၚလြင္မႈ 
နည္းပါးခဲ့သည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေရွးရုိးဆန္လြန္းၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ အဆင့္အတန္းကုိ 
အိမ္ေထာင္ေရး၊ ဘာသာေရး၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ႏွင့္ 
တစ္ခါတရံေနထုိင္ရာအရပ္ အေပၚမူတည္၍သာ 
ခြဲျခားထားသည္။

လုပ္သားေစ်းကြက္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏လုပ္သားအင္အားစုမွာ 
၈၂.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လုပ္သားအင္အား
စုသည္ ၈၅.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈမွာ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံ ၁၅၅ ႏုိင္ငံကုိ ေလ့လာမႈမ်ားအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ားမခြဲျခားမႈအညႊန္းကိန္း အဆင့္ ၈၅ 
ေနရာတြင္ရပ္တည္ေနသည္။ က်ားမခြဲျခားမႈအညႊန္းကိန္းတြင္ 
အရြယ္ေရာက္အမ်ိဳးသမီး ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
အနည္းဆုံးအလယ္တန္းအဆင့္ ပညာကုိသင္ၾကားဖူးၾကၿပီး 
အမ်ိဳးသား ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ယင္းအဆင့္ကုိ 
သင္ၾကားဖူးသည္ကုိလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားရွိသည္။

ဓါတ္ပံု- ဒါဗစ္ အီဆကၠဆြန္/ ဂလိုဘယ္ရီပိ႕ုတင္း

၉



အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာပါဝင္ေသာ ဦးတည္အုပ္စု ဓါတ္ပံု- ေတာင္ၾကီး

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္း 
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေနရာသတ္မွတ္ေပးျခင္း 
မရွိသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ 
ၾကိဳတင္ျပီးသတ္မွတ္ထားသည္မွာ ႏုိင္ငံေရး တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါ၀င္မႈကို ကန႕္သတ္ထားေၾကာင္း သိသာလွသည္။ ၂၀၁၆ 
ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ အသစ္ေရြးေကာက္ခံ 
လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔၀င္္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ယခင္ ၄.၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွတုိး လာခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအထဲတြင္ 
တပ္မေတာ္မွ ႀကိဳတင္ယူထားေသာ ေနရာမ်ားပါ၀င္သျဖင့္ 
စုစုေပါင္းအေရအတြက္၏ ၉.၇% ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရရွိထားသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။၃

ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ရႈေထာင့္ကို အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက 
မွတ္တမ္းတင္ထားၾကရာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္၍ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကုိ စနစ္တက် 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ၾကားသိရသည္။၄

ျပည္တြင္းေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
တစ္ႏွစ္တြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ၾကိမ္ႏွင့္ 
တစ္ႀကိမ္အထက္ခံစားရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ားအရ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကသာ မိမိတုိ႔အခြင့္အေရးကုိ သိရွိၾကၿပီး 
၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကုိ အိမ္တြင္းမွာသာ 
ရွင္းသင့္ေသာ သာမန္ အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ ယံုၾကည္ၾကသည္။၅ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အိမ္တြင္းတြင္သာ က်ဴးလြန္ျခင္း 
မဟုတ္ပဲ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းႏွင့္ ေဒသအတြင္း၌ပါ 
က်ဴးလြန္ၾကၿပီး လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းမႈမ်ားက 
အေျခအေနကိုပိုမိုဆိုးရြားေစသည္။ျမန္မာအစိုးရက ကုလသမဂၢ၏ 
ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ေရး 
အစီစဥ္အေပၚ ေထာက္ခံေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ဖယ္ရွားေရးေကာ္မတီ၏ အဆုိအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္တြင္းႏွင့္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
တို႔သည္ အရွက္ကိုငဲ႔ၿပီး လူမသိေအာင္ ဖံုးထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
က်ဴးလြန္သူကို ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ေပးေနၿခင္းနွင့္ 
ယွဥ္တြဲလ်က္ရွိေနသည္။၆

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ားမခြဲျခားမႈကို လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ 
ဥစၥာဓန ပုိင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ၇ 
တဘက္သတ္ဥပေဒမ်ားက ပုိမုိဆုိးရြားေစသည္။ 
ထုိဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ကေလးေမြးဖြားေပးသူ 
အေနျဖင့္သာ ပုံေသသတ္မွတ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ 
အိမ္တြင္းတြင္သာမက အိမ္ျပင္ပတြင္ပါ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္သူ 
ၾသဇာရွိသူ အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပံုစံအားလံုးကို ဖယ္ရွားျခင္းသေဘာ တူညီခ်က္ကို 
အတည္ျပဳခ့ဲၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြင္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားမဟာ ဗ်ဴဟာ 
စီမံကိန္းခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 
အစိုးရ၏မူ၀ါဒႏွင့္ က်ားမအခြင့္အေရးတူညီရန္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာေ၀ဖန္ရမည္ဆိုလွ်င္ 
အမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ 
ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ 
သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ဆန္႕က်င္ရာတြင္ 
ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္၍ႀကိဳးစား 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။

မ်က္ေမွာက္တြင္ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
၀န္ႀကီးဌာနက က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ 
အခြင့္အေရးတုိးျမွင့္ေရးအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 
ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလွ်က္ရွိသည္။

၃။   www.mmtimes.com/index.php/national-news/17910-woman-mps-up-but- 
hluttaw-still-90-male.html

၄။  www.burmalibrary.org/show.php?cat=329ref
၅။  ဆင္ဆာသင့္ဂ်င္ဒါ၊ ၂၀၁၅။ အာတီကယ္ ၁၉ www.article19.org/data/files/ 

medialibrary/38032/gender-report-v1-3-full.pdf
၆။  စီေဒါ။ ၂၀၀၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး အတြက္  

ေကာ္မတီ၏ အျပီးသတ္နိဂံုးေလ့လာခ်က္မ်ား
၇။  https://www.hrw.org/news/2014/03/24/burma-scrap-proposed-discriminatory- 

marriage-law

၁၀



သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း
ျမန္မာ့မီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ ယခု နိုင္ငံအတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ပိုပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ထင္ဟပ္လာရာ 
ထုိအထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ေျပာင္းလဲျခင္းလည္း 
ပါဝင္သည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွ စ၍ 
ျမန္မာ့ပံုနွိပ္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းနွင့္ အြန္လိုင္း 
သတင္းမီဒီယာတိ႕ုသည္ အၾကီးအက်ယ္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ 
ခံခဲ့ရျပီး လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္နွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္တုိ႕မွာ 
ဖိနိွပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈကုိ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခ့ဲရသည္။ 

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္စခဲ႕ေသာ နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ
်ားေၾကာင့္ အစိုးရသစ္သည္ မထုတ္ေဝခင္ ဆင္ဆာစိစစ္ျခင္းကို 
ရုတ္သိမ္းလိုက္ျပီး ျပည္တြင္းပံုနွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းကိ၈ု 
လိုင္စင္သစ္မ်ား၉ ျဖန့္ခ်ီေပးလိုက္သည္။ နိုင္ငံတကာ 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကိုလည္း၁၀ သံုးလအထိေနခြင့္ဗီဇာေပးလိုက္ျပီး 
၂၀၁၄ ခုနွစ္အေစာပိုင္းတြင္ မီဒီယာဥပေဒသစ၁္၁ 
ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

ျပည္နွင္ခံရသည့္ စာနယ္ဇင္းသမားအေျမာက္အမ်ားရွိေသာ 
နိုင္ငံျဖစ္၍ ျပည္ပျပန္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား 
ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းသည္ နိုင္ငံ၏မီဒီယာနယ္ပယ္တြင၁္၂ 
ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို 
ညြွန္ျပေနေလသည္၊၊ မဇၩိမ၊ ဧရာဝတီနွင့္ဒီဗြီဘီ (DVB) တို႔သည္ 
နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္ပမွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာ ယခုအခါ 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သတင္းဌာနမ်ားတည္ေထာင္ျပီး ျပည္တြင္းတြင္ 
အေျခတည္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကပံုေပၚသည္။

၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ ပါရီအေျခစိုက္ နယ္ျခားစည္းမထား 
သတင္းေထာက္မ်ား၏ ကမၻာ့ပံုနွိပ္မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ 
အညႊန္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ၁၇၈ နိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၁၇၅ 
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္မူ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ 
နိုင္ငံတြင္းနိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာျပီး 
ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္ ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ 
စင္ကာပူအစရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းအာဆီယံနိုင္ငံမ်ားကို 
ေက်ာ္တက္ကာ အဆင့္ ၁၄၄ သိ႕ုေရာက္ရွိလာသည္။

သို႔ရာတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဖိနွိပ္မႈေအာက္တြင္ 
နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခ့ဲရေသာ မီဒီယာသည္ ျပန္လည္ေပၚထြက္ရန္ 
ရုန္းကန္ေနရရာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ မီဒီယာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္မ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 
မီဒီယာဆန႕္က်င္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား 
ဖမ္းဆီးရာတြင္ အသံုုးျပဳေနဆဲျဖစ္ျပီး စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပင္းထန္တင္းၾကပ္ေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈက တစ္ကမၻာလံုးကို စိုးရိမ္ေစဆဲျဖစ္သည္။၁၃

ယခင္စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ 
နည္းဗ်ဴဟာတြင္ အလြန္တင္းၾကပ္ေသာ ဆင္ဆာစိစစ္ျခင္းပါဝင္ရာ 
ယခုအခ်ိန္ထိ ၄င္း၏အမွတ္အသား က်န္ရိွေနေသးသည္။ 
ဖိႏုိပ္ခံရေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္းသည္လည္း ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ကာ ဆိုးရြားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ လည္း ပိုမို ၍ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ 

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း အစိုးရက ညံံ့ဖ်င္းေသာ 
စာနယ္ဇင္းပညာဟု သတ္မွတ္ေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ားအေပၚ 
တုန္႕ျပန္ရာတြင္ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ ဥပေဒမ်ား၁၄ 
အသုံးျပဳျခင္းအေပၚ စုိးရိမ္မႈမ်ားရိွသည္။ Unity ဂ်ာနယ္၁၅ အမႈဟု 
ေခၚဆိုေသာ စာနယ္ဇင္းသမား ၅ ဦးကို ေထာင္ခ်မႈသည္ 
ျမန္မာျပည္ရွိ ခိုင္မာျမဲျမံျပီး အမွီအခိုကင္းေသာ 
မီဒီယာျဖစ္ေပၚလာေရးတြင္ အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈကို 
မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ 

အစိုးရစာရင္းမ်ားအရ ယခု ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
တရားဝင္စာနယ္ဇင္းသမား ၂၀၀၀ ရွိသည္။ ၆၀% မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဆင့္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ ရွိေသာ္လည္း သတင္းခန္းထဲတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမွန္တကယ္(အမွန္တကယ္ကိုအမ်ိဴးသမီးွမ
်ားေနာက္မွာထားလိုက္သည္) အေရးၾကီးသည့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေသာ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝမႈမွာ 
အနည္းငယ္သာရွိသည္။

ဓါတ္ပံု- ဒါဗစ္ အီဆကၠဆြန္/ဂလိုဘယ္ရီပိ႕ုတင္း

၈။  http://news.xinhuanet.com/english/world/2013-04/01/c_132276352.htm

၉။  http://www.cpj.org/2012/08/-bangkok-august-20-2012--burma.php

၁၀။  http://blogs.wsj.com/searealtime/2013/02/13/myanmar-offers-3-month- 
visasto-journalists/

၁၁။  http://www.rfa.org/english/news/myanmar/visas-0142014153716.html

၁၂။  http://www.cpj.org/reports/2013/06/an-uneasy-homecoming-for-burmas- 
exile-media.php

၁၃။  https://www.hrw.org/news/2014/05/03/Burma-repression-marks-press- 
freedom-day

၁၄။  https://ifex.rg/burma/2014/07/15/unity_journal_protest/

၁၅။  https://www.lowyinterpreter.org/post/2014/07/30/Myanmar-chiemical- 
weapons-Unity-Journal-case.aspx?COLLCC=966024244&

၁၁



၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခိုက္ခ်ိန္
မအိမ့္ခိုင္ဦးသည္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား 

ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားမွ မုန္တုိင္းေၾကာင့္လူေနမႈ 
ဘဝပ်က္သြားေသာသူမ်ား၏ သတင္းမ်ားေရး 
ခ့ဲသည္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရာခ်ထားရမႈမ်ား မရိွပါ ဟု 
ထုတ္ျပန္သည့္ စစ္အမိန္႕ကို လ်စ္လ်ဴရႈႈကာ 
ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြံျဖိဳးေရးအစီစဥ္ ႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီအဖြ႕ဲ ရုံးမ်ားသုိ႕ 
ဒုကၡသည္မ်ားကို ပိ႕ုေဆာင္ရန္ၾကိဳးစားမႈျဖင့္ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုကိစၥျဖင့္ 
ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ႏွစ္က်ခံခဲ့ျပီး ယခုအခါ 
သတင္းလုပ္ငန္းကုိ ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ေနကာ 
Yangon Press International အြန္လိုင္း 
မီဒီယာ အတြက္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွသည္။ 

“က်ေနာ္တုိ႔အတူအလုပ္လုပ္ေနတ့ဲ အမ်ိဳးသမီး 
ေတြအမ်ားၾကီးပါ။ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႕ ယွဥ္ရင္ 
စိတ္ဝင္စားတဲ့ သတင္း (beat) ေတြကိုေရြး
ခ်ယ္ပိုင္ခြင့္နည္းတယ္လို႔ခံစားရတယ္။ အမ်ိ
ဳးသမီးေတြဟာေပးတဲ့တာဝန္ကိုလုပ္ရံုပဲ။ 
တစ္ခါတစ္ေလမွာ က်ေနာ္တိ႕ုက 
ကုိယ့္စိတ္ဝင္စားမႈကုိမသိၾကဘူး။ အ့ဲဒီေတာ့ 
အယ္ဒီတာေတြက ဆံုးျဖတ္ေပးရတယ္” ဟု 
မအိမ့္ခိုင္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေပၚကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားရိွသည္ကို 
သူမအေနျဖင့္ေတြ႕ရိွသည္။ လက္ေတြ႕တြင္
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို နိမ့္က်ေသာ ေနရာတြင္ 
ထားသည္။ ယခုဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ 
အဆိုျပဳရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားရိွသည္။

“ဥပေဒတစ္ရပ္ အရဆုိရင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရရင္ 
ျပဳက်င့္ခံရသူအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ မိသားစုကုိ 
ႏြားတစ္ေကာင္ ေလွ်ာ္ေပးရင္ ရတယ္။ 
ႏြားတန္ဖိုးကၾကီးတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဒါကုိ လံုေ
လာက္တဲ့ေလွ်ာ္ေၾကးအျဖစ္သတ္မွတ္တယ္
။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ ႏြား 
တစ္ေကာင္ေလွ်ာ္ရင္ အဓမၼျပဳက်င့္လုိ႔ရတယ္။
ဥပေဒေတြကုိအမ်ိဳးသားမ်ားကေရးဆြပဲါတယ္။ 
အ့ဲဒီဥပေဒေတြထဲမွာမႏွစ္သက္စရာ သတ္မွတ္ 
ျပဌာန္းခ်က္ေတြကုိ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတြ႕ရွိ 

ၾကပါတယ္။ ႏြားဥပေဒလိ႕ုေခၚတယ္။ 
တရားမွ်တမႈကုိ ျငင္းပယ္ထားတ့ဲ ဒီေရွးဥပေဒနဲ႔ 
ပါတ္သက္ျပီး အဖြ႕ဲတစ္ခုက စုေပါင္းလက္မွတ္ 
ထိုးျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ထားတယ္။
တရားဥပေဒကုိက အမ်ိဳးသမီးေတြ ကုိႏွိမ္တ့ဲ 
သဘာဝ ရိွတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြက 
အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ အေလးမထားတ့ဲ နက္နက္ 
ရွိင္းရိွင္းအျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ဘက္လိုက္မႈ 
ကိုလည္းခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း သတင္းခန္းမွာ 
ထင္ဟပ္တာပဲ”။

“အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လစာရ သားဖြားခြင့္ကို 
တစ္လ ပဲရရိွပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရင္ 
အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အလုပ္ကနားရပါတယ္။ 
ကေလးၾကီးလာရင္ တစ္ခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီး ေတြက 
အလုပ္ျပန္ဝင္ၾကတယ္။ ဒါေပမ့ဲ တခါတေလ 
အလုပ္ျပန္ရဖို႕အခက္အခဲရိွတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံပထမဦးဆံုး သတင္းသမား 
အမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္ကို လူမႈစာမ်က္ႏွာ 
ကြန္ယက္ပံုစံျဖင့္ စတင္ပံုေဖာ္ေနျပီး 
အေတြးအေခၚ အိုင္ဒီယာမ်ား ေဝမွ်ရန္ 
ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ၏ အစျဖစ္သည္။ 
အလားအလာေကာင္းရိွေသာ္လည္း 
အခ်ိန္ယူရမည့္ အေၾကာင္း မအိမ့္ခိုင္ဦးက 
ေျပာသည္။

“သတင္းလုပ္ငန္းထဲ ကိုဝင္ခါစကဆိုရင္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အတြက္ 
အခြင့္အေရးမရိွခဲ့ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ကလည္း 
တံခါးပိတ္ထားတယ္။ အခြင့္အေရးေတြ 
ကန႕္သတ္ထားပါတယ္။ 
အႏၵရာယ္ကင္းေအာင္ ကုတ္ ေနရတဲ့ 
အေနအထားပါ။ အခုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ 
ပဋိပကၡဂရုျပဳသတင္းေရးနည္း၊ က်င့္ဝတ္န႕ဲ 
အညီသတင္းေရးနည္း ေတြကုိစတင္က်င့္သုံး 
ေနပါျပီ။ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေရး အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်လု 
နီးပါး အခုရိွပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဆရာတစ္ဦး 
ပို႔ခ်တဲ့ Safety Training တစ္ခုကို 
ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ က်ေနာ္တက္ခဲ့ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားအား သူ၏ 
ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမွာ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ 
အစဥ္အလာဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ ပံုစံခြက္ 
ကို ေထာက္ပံ့ အားေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
“လူခ်မ္းသာနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်မွ 
ဒါမွမဟုတ္ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမွ 
ေအာင္ျမင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္လို႕ 
သတ္မွတ္ၾကတာ။ တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီ့အျပင္ 
ေအာင္ျမင္မႈကို တစ္ျခားနည္းလမ္းေတြ 
နဲ႕လည္း သတ္မွတ္ၾကပါတယ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုရင္ 
မ်က္ႏွာဖံုးသတင္း မွာအျမဲပါပါတယ္။ အိမ္မႈ
ကိစၥေတြထိန္းသိမ္းႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ 
အရည္အခ်င္းန႕ဲလည္း ေအာင္ျမင္မႈကို တို
င္းတာၾကတယ္။သူတိ႕ုထင္ျမင္ခ်က္ေတြဟာ 
တန္ဖိုးထားျခင္းမခံရဘူး။”

 “ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူအဆင့္မွာ က်ား၊မ ေရးရာ 
မွ်တမႈရိွမယ္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း အမ်ိ
ဳးသမီးအခြင့္အေရးေလးစားမယ္ဆိုရင္ 
သတင္းခန္းေတြဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ 
လုပ္ငန္းခြင္ ျဖစ္လာမွာပါ။”

အိမ့္ခိုင္ဦး
ပထမအမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္မ်ားကြန္ယက္ကိုပံုေဖာ္ျခင္း
ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ သင္တန္းဆရာမ အျပင္ ဗြီအုိေအ သတင္းဌာနအတြက္ 
အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ မအိမ့္ခုိင္ဦးသည္ လြန္ခ့ဲေသာ 
ရွစ္ႏွစ္က သတင္းလုိက္ရင္း တာဝန္သိ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ၏ အလုပ္ကုိ 
လုပ္ေဆာင္မိ ၍ ဖမ္ဆီးထိမ္းသိန္းခံခ့ဲရသည္။

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအား အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာ 
မီဒီယာပိုင္ရွင္မ်ားက ခန္႕အပ္လိုၾကသည္။ 
“အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း မီဒီယာပုိင္ရွင္မ်ားက အားေပး 
အားေျမွာက္ မလုပ္ၾကပါ။ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ 
ရိွေသာ္လည္း ရာထူးေနရာတိုးမေပးပါ၊ 
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည့္ ေနရာတြင္ ခန္႕အပ္ 
တာဝန္ေပးခံရသည့္တိုင္ အမွန္တစ္ကယ္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ 
အမ်ိုးသားမ်ားကသာ ခ်မွတ္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ထိုအေျခအေနကို 
စိတ္မေကာင္းစြာႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္လက္ခံ 
လိုက္ၾကရသည္။”

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အဖို ၾကီးစိုးမႈသည္ 
နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းအျမစ္တြယ္ေနေသာ ေၾကာင့္ 
စြမ္ေဆာင္ရည္ရိွေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ရိွေသာ္လည္း အမ်ိုဳးသားမ်ားသာ အလုပ္အ
ကိုင္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသည္။

အမိ်ဳးသမီးသတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ 
ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ အာမခံမႈမ်ား မရွိျခင္းသည္ 
စနစ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ျပႆနာမ်ား 
ဟု မအိမ့္ခိုင္ဦး ကေျပာဆိုသည္။ 

အိမ့္ခိုင္ဦး 
ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္ (MJN)
အေမရိကန္အသံ (VOA)

၁၂



သုေတသန နည္းလမ္း
ဤသုေတသနကို ပံုစံတူနည္းလမ္းျဖင့္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပထမအဆင့္ကို ရန္ကုန္တြင္အဓိကထားျပီး 
၂၀၁၄ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ-နိုဝင္ဘာလ၌ ျပဳလုပ္၍ 
ဒုတိယအဆင္႕ ကုိ ဘားအံ (ကရင္ျပည္နယ္)၊ ကေလး 
(စစ္ကိုင္းတိုင္း) ႏွင့္ ေတာင္ၾကီး (ရွမ္းျပည္နယ္) တိ႕ုကို 
အဓိကထားျပီး တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားမွ ေျဖဆိုသူမ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။ ယင္းကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ-ဒီဇင္ဘာ 
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

သုေတသနတြင္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၂၂၃ ဦးအပါအဝင္ ေျဖဆိုသူ 
၂၉၈ ဦးပါဝင္ကာ ထက္ဝက္ခန႕္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ အၾကီးတန္းတည္းျဖတ္သူမ်ား၊ 
မီဒီယာမန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ မီဒီယာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား ေမးျမန္းထားေသာ အင္တာဗ်ဴး ၂၂ 
ခုကို ရန္ကုန္၊ ဘားအံ၊ ကေလးနွင့္ ေတာင္ၾကီးတုိ႕၌ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကုိ ေမးသူေျဖသူမ်က္္နွာခ်င္းဆုိင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး စစ္တမ္းေမးခြန္းပံုစံအေၾကာင္းအရာရွုေထာင့္ေပါင္း
စံု ပါဝင္ခဲ့ကာ ၾကာခ်ိန္မွာ ၁ နာရီခြဲေက်ာ္ ျဖစ္သည္။

ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးျခင္း (FDGs) ဆယ္အုပ္စုရွိရာ ရန္ကုန္၊ 
ဘားအံ၊ ကေလးႏွင့္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ့တိ႕ုရွိ ပံုႏွိပ္၊ အသံလြႊင့္ႏွင္ 
အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အၾကီးတန္းႏွင့္ 
အငယ္တန္း အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား 
တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ အဓိကေျခာက္ေနရာအား 
ပစ္မွတ္ထားျပီး စံခ်ိန္မီစနစ္တက် စီစဥ္ထားေသာ 
ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သုေတသနစစ္တမ္းသည္ 
ျမန္မာ့မီဒီယာလက္ရွိအေျခအေနကို အကဲျဖတ္သည့္အျပင္ 
အမ်ိဳသားအမ်ိဳးသမီးတန္းတူ အခြင့္အေရးရွိေသာ မီဒီယာအျဖစ္ 
ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ား ေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ပံုစံဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွ ထုတ္ေဝေသာ မီဒီယာသုေတသန 
နယ္ပယ္တစ္ခု တပ္တိုးလာသည္။ 

မူရင္းေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို အဂၤလိပ္လိုေရးျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
အသံုးမ်ားေသာ ျမန္မာဘာသာသိ႕ု ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ 
ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို အသက္၊ ဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသားေနာက္ခံ 
ကြျဲပားေသာ အမ်ိဳ းသမီးနွင့္ အမ်ိဳ းသားမ်ားထံ ျဖန္႕ေဝေပးခ့ဲသည္။ 
သူတုိ႕ကုိယ္စားျပဳေသာ မီဒီယာတုိက္မ်ားမွာလည္း 
အရြယ္အစားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ကြဲျပားၾကသည္။

စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားအား မီဒီယာအဖြဲ အ့စည္းမ်ားႏွင့္ 
မီဒီယာအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေယာက္်ားမိန္းမတန္းတူ 
အခြင့္အေရးတိုးျမွင့္ေပးသည့္ UNESCO ဂ်င္ဒါက်ား၊မ ေရးရာ 
သိျမင္နားလည္ခံစားနိူင္စြမ္း၊ ဂရုျပဳနိုင္စြမ္းအညြႊန္းမ်ား၁၆နွင့္ 
အညီေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤစစ္တမ္းကုိ ေအာက္ပါအဓိက သုေတသနေမးခြန္းမ်ားအတြက္ 
အေျဖရရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁။ ျမန္မာ့မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ က်ား၊မ ကိုယ္စားျပဳျခင္း 
ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည္မ်ားနွင့္ 
လတ္တေလာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေျပာပါ။
၂။ မီဒီယာလုပ္ငန္းရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အခန္းက႑တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ မည္သည့္အတိုင္းတာအထိ ရွိသနည္း။
၃။ မီဒီယာတိုက္မ်ား၏ လမ္းညြွန္မႈမ်ားႏွင့္ ေခါင္းၾကီးပိုင္းဆိုင္ရာ
မူမ်ားထဲတြင္ က်ား၊မ ေရးရာမည္သိ႕ုထင္ဟပ္သနည္း။ 
၄င္းတိ႕ုသည္ တစ္နည္းနည္းႏွင့္ အမ်ိဳးသာေရးမူဝါဒ သိ႕ုမဟုတ္ 
ဦးစားေပးတို႕နွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသလား။
၄။ မီဒီယာတိုက္မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ေခါင္းၾကီးပိုင္းဆိုင္ရာ
မူမ်ားထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကြဲျပားမႈသည္ 
မည္သို႕ထင္ဟပ္ေနသနည္း။ ၄င္းတိ႕ုသည္ တစ္နည္းနည္းႏွင့္ 
အမ်ိဳးသာေရးမူဝါဒ သိ႕ုမဟုတ္ ဦးစားေပးတိ႕ုနွင့္ 
ဆက္စပ္ေနပါသလား။
၅။ မီဒီယာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 
သူတိ႕ု ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို မည္သိ႕ုေက်ာ္ျဖတ္ၾကသနည္း။

စစ္တမ္းက ျခံဳငံုမိေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွာ-
၁။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အခန္းကဏၭတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္း အပါအဝင္ မီဒီယာတိုက္မ်ားတြင္္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ကိုယ္စားျပဳမႈ
၂။ အလုပ္နွင္႔ အလုပ္ခြင္အေျခအေနတြင္ 
ေယာက္်ားမိန္းမတန္းတူ အခြင့္အေရးရမႈ
၃။ အလုပ္ခန ့္ျခင္းနွင့္ မူဝါဒမ်ား၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
၄။ အမ်ိဳးသမီးစာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၏ေလ့က်င့္ေရးနွင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
၅။ မီဒီယာဆက္ႏြယ္လုပ္ငန္းမ်ား နွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မႈမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ
၆။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
သရုပ္ေဖာ္မႈနွင့္ အေၾကာင္းအရာ
၇။ က်ား၊မေရးရာ ရႈေထာင့္မွ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာ စိန္ေခၚမႈမ်ား
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၁၆။  http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/crosscutting- 
priorities/gender-and-media/gender-sensitive-indicators-in-media/
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အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
■ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာအခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳမႈ
သုေတသနသည္ ျမန္မာ့ မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ အေရအတြက္အရ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားျပားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးျခင္းကေဖာ္ျပသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ 
၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးစာနယ္ဇင္းသမားမ်ား 
ပုိမ်ားလာသည္ဟူ၍ပင္။ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကစာနယ္ဇင္းသမား 
မ်ား ကိုဖမ္းဆီးျခင္းအျဖစ္မ်ားျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အကာအကြယ္ယူျပီး အိမ္မွာေနရမည္ဟူေသာ အေတြးမွာ 
ပိုတြင္က်ယ္ခဲ႕သည္။

ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ အမ်ိဳးသမီးစီမံခန္႕ခြဲသူ 
အနည္းစုရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
သတင္းေထာက္မ်ား၊ သတ္မွတ္ထားေသာ သတင္းေဆာင္းပါး
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကို ေရးသူမ်ား၊ 
ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းေၾကညာသူမ်ား၊ 
အစီအစဥ္ေၾကညာသူမ်ားႏွင့္ စားပြဲထိုင္တည္းျဖတ္မ်ား ဟူေသာ 
ရာထူးနိမ့္ျပီး အလယ္အလတ္အဆင့္ ေနရာမ်ားမ်ားတြင္သာ 
ရွိၾကသည္။ ရာထူးျမင္႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမီဒီယာမ်ားတြင္ 
သို႕မဟုတ္ မိသားစုအဆက္အသြယ္ရွိ၍ လုပ္ကိုင္သူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပညာတတ္မ်ား၊ 
အလုပ္အကိုင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ျပီး 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကံ႕ခိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ရန္ကုန္၌ဆိုလ်ွင္ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၂၅-၅၀% ေသာ 
အၾကီးတန္းတည္းျဖတ္ရာထူးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္ဟု 
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ တစ္ဝက္ကဆိုသည္။ 
ရန္ကုန္ျပင္ပေနရာမ်ားမွာမူ ၁၀% ေအာက္နည္းေသာ 
အၾကီးတန္းတည္းျဖတ္ရာထူးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္ဟု 
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ တစ္ဝက္ကဆိုသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားထဲက 
၈% ကသာ အၾကီးတန္းတည္းျဖတ္ရာထူး၏ ၂၅-၅၀% မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

တုိင္းနွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ လုိအပ္ေသာ အခြင့္ 
အာဏာေပးလ်ွင္ အၾကီးတန္းရာထူးမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္နုိင္သည္ 
ဟု ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက ဆုိၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
စြမ္းေဆာင္နိုင္ရည္ကို ျပရန္ ေယာက္်ားမ်ားထက္ နွစ္ဆပို၍ 
အလုပ္လုပ္ရမည္ဟု ေျဖဆိုသူ တစ္ခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကမူ 
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိျခင္းနွင့္ လူ ့
အဖြ႕ဲအစည္း၏ေလးစားမႈေပးၿခင္းနည္းပါးေသာေၾကာင့္အမ်ိဳးသား 
မ်ားေလာက္ အရည္အေသြးမျပည့္မီဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ့မီဒီယာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုုင္းအမ်ိဳး
သမီးမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚႏွိမ္သည့္ 
အေတြးအျမင္မ်ားသည္ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေလသည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္အဖြ႕ဲရလဒ္မ်ားကျပသည္မွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ နုိင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သမီးမ်ားမီဒီယာ 
ေလာကထဲဝင္မည္ကုိ မိဘမ်ားက အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ 
အျခားအခက္အခဲတစ္ခုမွာ မလံုျခံဳေသာ လမ္းမ်ားပင္။ 
ထိုအခက္အခဲေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးစာနယ္ဇင္းသမားမ်ား 

အလုပ္တာဝန္ေၾကာင့္ ခရီးထြက္ရာတြင္ မလြယ္ကူေပ။ 

■ အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားတြင္ က်ားမေရးရာ တရားမွ်တမႈ 
တရားမွ်တမႈအျမင့္ဆံုးအဆင့္မွာ သတင္းယူသည့္နယ္ပယ္ျဖန႕္ 
ေဝမႈတြင္ေတြ႕ရွိရသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဘိ ဟုေခၚသည္။ 
ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ပါဝင္ေျဖၾကားသူ အမ်ိဳးသမီး 
ဆယ္ဦးအနက္မွ ခုနွစ္ဦးက ပဋိပကၡ၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးနွင့္နုိင္ငံေရးစသည့္ 
မ်က္နွာဖံုးသတင္းမ်ားအတြက္ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
အပါအဝင္ သူတု႔ိ၏ (ဘိ)ေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္ဟုသေဘာ
တူညီၾကသည္။ ပါဝင္ေျဖၾကားသူအမ်ိဳးသားအမ်ားစုကလည္း 
သူတုိ႔ (ဘိ) ေနရာကုိေရြးခ်ယ္နုိင္သည္ဟုခံစားၾကသည္။ 

ရန္ကုန္ျပင္ပတြင္ေလ့လာခ်က္တြင္ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ားကမူ 
အနည္္းငယ္ကြဲျပားေသာရုပ္ပံုကုိျခယ္သသည္။ ပါဝင္ေျဖၾကားသူ 
ဆယ္ဦးတြင္ သံုးဦးကသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ သူတုိ႔ (ဘိ) 
ေနရာေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို ပုိမုိရရွိသည္ဟု ေျပာဆုိသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားရရိွေသာ ထိပ္တန္းေနရာမ်ားမွာ ဘဝေနထိုင္္မႈပုံစံ 
နွင့္ က်ားမေရးရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးန
ယ္ပယ္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ သိပၸံနွင့္နည္းပညာက႑မ်ားတြင္ 
အမ်ိုဳးသမီးမ်ားမေတြ႔ရသကဲ့သုိ႔ အားကစားတြင္လည္း 
မေတြ႔ရေပ။ ယင္းတို႕ကိုအမ်ိဳးသားမ်ား၏ စားက်က္တစ္ခုအျဖ 
စ္ထင္ျမင္ယူဆျပီး၊ ေလ့လာခ်က္တြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ် 
ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ (သုိ႔မဟုတ္) ဆန္းစစ္သူမဟုတ္ၾကေပ။ 

ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္ 
မ်ားကုိ လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ မီဒီယာတုိက္မ်ားက 
ပဋိပကၡ၊ စစ္ပြဲတုိ႔နွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကုိရယူရန္ 
ခြင့္မျပဳေပ။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳူသမီးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကမူ 
သတင္းရရွိရန္အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိရင္ဆုိင္ေနၾကဆဲျဖစ္သ
ည္ဟု ေျပာဆုိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ သတင္းအခ်က္အလက္ 
လက္လွမ္းမီမႈ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည့္ က်ားမေရးရာ 
တရားေသအျမင္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္္ အက်င့္
စာရိတၱကုိထိခုိက္နုိင္သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ညအခါတြင္ 
အျပင္မထြက္သင့္၊ သူစိမ္းအမ်ိဳးသား တစ္ဦးျဖင့္ 
စကားထုိင္ေျပာျခင္းမျပဳသင့္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

ေဒသတြင္းတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆုိးရြားျခငး္က 
ဂ်ာနယ္လစ္အားလံုးအတြက္ အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီး 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ လူသံုးမ်ားေသာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္မွာ 
ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖစ္သည္။ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းျ
ပီးေ၀းလံေသာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရေသာအခါ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မလံုမျခံဳခံစားရေစသည္။ 

သတင္းမီဒီယာက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အေရအတြက္အားျဖင့္ အားေကာင္းစြာ ကုိယ္စားျပဳ 
ပါဝင္ေနၾကသည္ဟု ေလ့လာခ်က္ကဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
သိသာထင္ရွားစြာ လႊမ္းမုိးသည့္ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်
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က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါအ၀င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားေျပာေရးဆုိ
ခြင့္အားေကာင္းေသာေနရာသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ေပ်ာ့ေျပာ
င္းေသာ၊(သုိ႔မဟုတ္)အမ်ိဳးသမီးစာဖတ္သူပရိႆတ္မ်ားကုိရည္
ညႊန္းေသာအပုိင္းက႑မ်ားသာျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။

ေယဘုယ်သေဘာတူညီၾကသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပား 
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ 
အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေနသည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ 
မီဒီယာတြင္ေရြးျခယ္ေဖာ္ျပသည့္ အရာမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား
လႊမ္းမိုးနိုင့္္မွဳမွာ အနည္္းဆံုးသာျဖစ္သည္ဟူ၏။ တနည္းအားျဖင့္ 
ခ်ဥ္းကပ္ပုံကြျဲပားကာ က်ားမေရးရာနွင့္ကြျဲပားမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ 
မႈတုိင္းတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းကို ဦးတည္အကူအညီ 
ေပးေနေသာ ရန္ကုန္အုပ္စု၊ မဇိၩမမီဒီယာအုပ္စုစသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္းရွိသည္။

က်ားမေရးရာ (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီးနွင့္ဆုိင္ေသာေခါင္းစဥ္
မ်ားအတြက္္ ရည္ညႊန္းေသာစာမ်က္နွာမ်ားမွာ အမ်ိိဳးသမီးမ်ား၏ 
ေနရာ(စားက်က္)ျဖစ္သည္ဟု အုပ္စုေဆြးေနြးျခင္းတြင္ 
ပါဝင္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး ဂ်ာနယ္လစ္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။ 
သူတုိ႔ထဲမွ အမ်ားအျပားကသည္ေနရာကို အမ်ိဴးသားမ်ားကိုေ၀
မွ်ဖို႕ေနာက္တြန္႕သည္ဟုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆိုၾကျပီး၊သူတို့ဆံုးျဖ
တ္ခ်က္ခ်သည့္ပါ၀ါရသည့္ေနရာသည္ထိုေနရာသာရွိသည့္အတြ
က္ ထုိေနရာမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ဝင္ေရာက္က်ဴးေ
က်ာ္ျခင္းကုိခြင့္မျပဳနုိင္ပါဟုေၾကညာၾကသည္။ ပါဝင္သူတစ္ဦးက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတုိ႔ပုိင္ဆုိင္လႊမ္းမိုးနုိင္သည့္ 
ေသးငယ္ေသာေနရာကုိ ကာကြယ္ျခင္းသည္ 

တရားမွ်တေၾကာင္းကုိ “ကၽြန္မတုိ႔ရနုိင္တဲ့ေနရာအားလံုးက  
ဒါပဲမို႔ ဒီစာမ်က္နွာေတြကုိကာကြယ္ထားရမယ္” ဟု ေျပာသည္။

တရားမွ်တမႈကုိတိုင္္းတာနိုင္သည့္ အျခားအညႊန္းေကာင္းတစ္ခုမွာ 
အခေၾကးေငြနွင့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖစ္သည္။ တူညီေသာ 
အလုပ္အတြက္ တူညီေသာ လုပ္ခမရရွိၾကပါ ဟုအမ်ိဳးသမီးသံုးပံု
နွစ္ပံုကေျပာသည္။ ဂ်ာနယ္လစ္အမ်ားစုမွာ တစ္လလွ်င္ ေဒၚ
လာ၁၀၀ထက္နည္းေသာဝင္ေငြကုိသာရရွိၾကသည္ကုိ 
စဥ္းစားလွ်င္၊ အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ခေပးမႈ 
စနစ္မွာအထူးနည္းပါးလွေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ 

အုပ္စုတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးက အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားထက္ ပုိေကာင္းေသာ (သာလြန္ေသာ) 
ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္ ဟုယံုၾကည္ၾကျပီး တူညီေသာ 
အလုပ္ပမာဏအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားက လုပ္ခပုိမိုရရွိျခင္းကုိ 
လူမႈေရးအားျဖင့္လက္ခံထားၾကသည္ဟုေျပာဆုိသည္။ 

ပါဝင္သူမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
တရားမွ်တမႈကိုျမွင့္တင္ရန္အတြက္ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
က်ားမေရးရာေပၚလစီ ကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္နွင့္ 
ရွိျပီးေနရာမ်ားတြင္လည္း ထုိေပၚလစီမ်ားကုိ 
ပုိမုိအားျဖည့္ေစလုိေၾကာင္း ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ပါဝင္သူအမ်ိဳးသားထက္ဝက္ခန္႔က 
သတင္းမီဒီယာေလာကတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ားမေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈကုိ ရရွိျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နုိင္ငံအဆင့္ 
(သုိ႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ ေပၚလစီမ်ားမိတ္ဆက္ရန္နွင့္ 
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရန္ မလုိအပ္ဟုခံစားမိခဲ့ၾကသည္။ 
မီဒီယာတုိက္အမ်ားစုမွာ လိင္မႈဆုိင္ရာအလြဲသံုးစားျပဳမႈအတြက္ 
ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒမ်ားမရွိေသာ္လည္း 
ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ကာကြယ္ျပီးျဖစ္သည့္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္
ရာမူဝါဒမ်ားရွိသည္။ 

သတင္းစာဂ်ာနယ္တုိက္မ်ားတြင္ က်ားမကြဲျပားမႈနွင့္က်ားမေရး
ရာတ၇ားမွ်တမႈအတြက္အကူအညီရမႈအတြက္မူ အမ်ဳိးသား 
၁၀ဦးအနက္ ၅ဦးက အမ်ဳိးသမီးမ်ားပုိမုိ 
အဆင္ေျပကၽြမး္ဝင္သည့္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးမူဝါဒမ်ားနွင့္ 
လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးမႈမ်ားပုိမုိရွိရန္ အေရးၾကီးသည္ဟုထင္ျမင္ယူ
ဆခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ဦးတြင္ ၄ဦးက မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္း၌ 
အဆင့္တုိင္းတြင္ က်ားမေရးရာနားလည္ခံစားႏိုင္ေသာအမ်ိဳး
သားမ်ား ပုိမုိရွိလာသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ 
ပါဝင္ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔က 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပုိမုိပါဝင္လာရန္ 
အေရးၾကီးေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။ 

■ မူဝါဒမ်ားနွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားရာတြင္ က်ားမခြဲျခားမႈ 
အနည္းငယ္ရွိေနျပီး အမ်ိဳးသားနွင့္ အမ်ိဳးသမီးနွစ္ဦးလံုးအတြက္
တူညီေသာအခြင့္အေရးရွိေနသည္ဟုထင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ေတြ႕ၾကံဳရေသာ ဥပမာမ်ားမွာ 
အခ်ိဳ႕မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
အသက္၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနနွင့္ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၁၇ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကားအသြားအလာမ်ားအေၾကာင္းကို အင္တာဗ်ဴးေနေသာ ျမန္မာ့ 
သတင္းပညာသိပၸံမွ ဆရာမ ေအးေအးဇင္

ဓါတ္ပံု- ပက္ထရာ ကြီဒင္/ ဖိုယိုမီဒီယာအင္စတီက်ဴ႕
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၁၇။  ၎ တို႕၏ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး 
အိမ္ေထာင္ရိွကာ ဗုဒၶဘာသာဝင္လည္းျဖစ္ရမည္ဟု ျမဝတီရုပ္သံမွ သတ္မွတ္ထားသည္။
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ဂ်ာနယ္လစ္အလုပ္ စတင္လုပ္စဥ္ 
လူအမ်ားကသူမအလုပ္အကုိင္ကုိ 

ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ 
“အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က စိတ္ဝင္စားစရာ 
ေဆာင္းပါးေတြ ဘယ္လုိေရးနုိင္မွာလဲ။ 
ဒါကပဲ လုပ္နုိင္တယ္ဆုိတာျပသဖုိ႔ ၾကိဳးစား 
ေအာင္တြန္းအားေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး 
ကၽြန္မရဲ႕စြမ္းေဆာင္နုိင္မႈကုိအသိအမွတ္ျပဳ
ခဲ့ၾကရတယ္။”

၂၀၀၇ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားနွင့္ 
နုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 
ဦးေဆာင္ေသာ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး 
ဓါတ္ပုံမ်ားကို ရိုက္ကူးခ့ဲ၍ ၅ နာရ ီၾကာဖမ္းဆီး 
ခံခ့ဲရသည္။သတင္းလုပ္ငန္းသုံးကရိယာမ်ား
ကို ကာကြယ္ရန္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားခဲ့ 
ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက ဆႏၵျပမႈ 
ကုိရုိက္ကူးထားေသာ ဖလင္မ်ားကုိသိမ္းယူ 
ခဲ့သည္။ အလုပ္ရွင္ ျမန္မာ့ဓနစီးပြားေရး 
မဂၢဇင္းမွ သူမကုိအလုပ္ျဖဳတ္ရန္ 
ဖိအားေပးခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ဧရာဝတီနွင့္ 
ဗြအိုီေအ တို႔ဆီသို႔ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳ းနွင့္သတင္း 
မ်ားဆက္လက္ေပးပို႔ခ့ဲသည္။ သူ၏အားထုတ္မႈ 
ကုိ နုိင္ငံတကာတြင္အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရျပီး 
ဝါရွင္တန္အင္တာေနရွင္နယ္စင္တာေအာ့ဖ္ 
ဂ်ာနယ္လစ္မွ ၂၀၀၇ ခုနွစ္ သူရဲေကာင္းဆု 
ကုိခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

ေနွာက္ယွက္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား 
ရွိေနသည့္ၾကားမွပင္ ေမသၾကၤန္ဟိန္သည္ 
သတိၱရိွစြာ၊ ဇြေဲကာင္းစြာျဖင့္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ဂ်ာနယ္လစ္အျဖစ္ 
၁၉၉၃ခုနွစ္တြင္စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ 
ထိုစဥ္က ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္သင္တန္း 
မ်ားမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ လူထုဦးစိန္ဝင္း၊ 
ဆရာနတ္ႏြယ္ အစရွိေသာ 
သတင္းေထာက္ၾကီး မ်ားထံမွ ေလ့လာသင္ယူ 
ခ့ဲသည္။ ဘီဘီစီသတင္းမ်ားနားေထာင္ျခင္း၊ 
အေရးအသားကၽြမ္းက်င္ေအာင္ေလ့က်င့္္ျခင္း 
တို႔ျဖင့္ ကိုယ္္တိုင္ေလ့လာမႈမ်ားလုပ္ခ့ဲသည္။ 

၁၉၉၈ခုနွစ္တြင္ ေမြးျမဴေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္း
ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေရႊပုဇြန္မဂၢဇင္းတြင္ 
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 
လူအခြင့္အေရးနွင့္ တရားမွ်တမႈ 

ကုိေတာင္းဆုိေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ 
ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ 
ငွက္တုပ္ေကြးရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈကုိ 
ေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက 
ေသေစနုိင္ေသာဗုိင္းရပ္စ္သည္ 
ဤနုိင္ငံတြင္မရွိေၾကာင္း ေခ်ပခဲ့ၾကသည္။ 
ေမ၏ၾကိဳးစားအားထုတ္နွင့္ (WHO) 
အပါအဝင္ နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔႕မ်ားမွ ဖိအား 
ေၾကာင့္ အစုိးရကုိ ဗုိင္းရပ္ပုိးေတြ႕ရွိေၾကာင္း 
ဝန္ခံရန္ဖိအားေပးနိုင္ခ့ဲသည္။ ရလာဒ္အျဖစ္ 
ေမ၏အမည္ကုိ အစုိးရ၏ ဘလက္လစ္ 
စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းခံခဲ့ရသည္။

၂၀၀၇ခုနွစ္တြင္ ဝါရွင္တန္အေျခစုိက္ 
နုိင္ငံတကာဂ်ာနယ္လစ္မ်ားဗဟုိမွ  
နုိင္ငံတကာဂ်ာနယ္လစ္သူရဲေကာင္းဆုကုိ
ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဆုမွရရွိေသာ 
ေငြေၾကးမ်ားကုိ ျမစ္မခ မီဒီယာအုပ္စုတြင္ 
၂၀၀၈ခုနွစ္တြင္ရင္းနွီးျမႈပ္နွံခဲ့သည္။ 
အစပုိင္းတြင္ အရင္းအနွီးမရွိေသာ္လည္း 
၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ သတင္းေအဂ်င္စီတစ္ခု
အေနျဖင့္မွတ္ပံုတင္နုိင္ခဲ့သည္။ 
အင္တာနယူးစ္ ေက်းဇူးျဖင့္ ျမစ္မခသည္ 
ေျမာက္ပုိင္းတြြင္ကခ်င္၊ အေရွ႕ပုိင္းတြင္ရွမ္း၊ 
မြန္နွင့္ကရင္ျပည္နယ္၊ အေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔၌ ေဒသခံသတင္း 
ေထာက္မ်ားခန္႔ထားနုိင္ခဲ့သည္။

ထုိျပည္နယ္္မ်ားမွသတင္းမ်ားကုိ 
ေအဂ်င္စီ၏ ၾကိဳတင္မွာယူသူမ်ားထံသုိ႔ေပး
ပုိ႔ရသည္။ စုစုေပါင္း ေန႔စဥ္သတင္းစာနွင့္
အပတ္စဥ္္ဂ်ာနယ္ (၃၆) ခုရွိသည္။ 
အမ်ိဳးသမီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း 
ခန္႔ထားသည္။ သူမက “အမ်ဳိးသမီးဂ်ာနယ္
လစ္ေတြကေဆာင္းပါးေရးရင္ဦးေနွာက္ေကာ 
နွလံုးသားကုိပါသံုးျပီး ေရးတယ္။ 
အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားဂ်ာနယ္လစ္ 
ေတြထက္ပုိျပီး အေသးစိတ္သတင္းေတြ 
ရတယ္။ ျပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ 
သတင္းေတြလည္းရတတ္တယ္။” 
ဟုေျပာသည္။

ျမစ္မခမီဒီယာအုပ္စုအေနျဖင့္ ရန္ကုန္နွင့္ 
အျခားေဒသမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ 
အေျခခံဂ်ာနယ္လစ္သင္တန္းကုိ 
အခမ့ဲျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ 
မွ်တ၍ အရည္အခ်င္းရွိေသာ 
သတင္းေထာက္မ်ား ေပၚထြက္လာ 
ေစေရးနွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တုိင္းရင္းသား 
မ်ားမွ လူအမ်ားကုိ ထုိေဒသမ်ားရွိလူ႔အခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိစံုစမ္း သတင္း 
ေပးရန္ အားေပးျခင္္းျဖစ္သည္။

ေမ၏အဆုိအရ၊ ျမန္မာနုိင္ငံမီဒီယာ 
ေလာကမွာ လံုးဝမွ်တလြတ္လပ္ျခင္း 
မရွိေသးေပ။ “မီဒီယာေတြလြတ္လပ္မႈ 
မရွိျခင္း ရဲ႕အေၾကာင္းရင္းကအစုိးရရဲ႕ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္ခုထဲေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ 
အလႈဴရွင္ေတြရဲ ႔ လႊမ္းမိုးမႈ၊ 
စီးပြားေရးသမားေတြနဲ႔ အစုိးရမဟုတ္တဲ ့
အဖြဲ႕အစည္းေတြကပါဝင္ေနမႈကလည္း 
မီဒီယာကုိမလြတ္မလပ္ျဖစ္ေစတယ္။”

ေမသၾကၤန္ဟိန္
တရားမွ်တမႈနွင့္အမွန္တရားအတြက္ နွစ္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ တိုက္ခ့ဲရသည္။  
အျမဲမျပတ္ေနွာက္ယွက္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားဖမ္းဆီးမႈမ်ားအားရင္ဆိုင္ခ့ဲရသည္။

၂၀၀၄ခုနွစ္ကတည္းက အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
အသံုးျပဳ၍ အလြတ္တန္းဂ်ာနယ္လစ္ 
အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခ့ဲသည့္ သူမကုိ အစိုးရသည္ 
ျခိမ္းေျခာက္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့သည္သာမက 
ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ေနွာက္ယွက္မႈမ်ားရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ 
အခ်ိဳ႕မွာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွျဖစ္သည္။ 
တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ အင္တာဗ်ဴး 
တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ခ်ိန္းဆုိမႈတစ္ခုတြင္ 
သူမ၏အသံသည္ ခ်စ္စရာေကာင္းေၾကာင္း၊ 
သူမလည္းခ်စ္စရာေကာင္းမည္ထင္ေၾကာင္း 
ဟုအေျပာခံခဲ့ရသည္။ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး 
နဲ႔ပတ္သက္ျပီး တခ်ိဳ႕ေသာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ 
ဓေလ့ထုံုးစံေတြ၊ ရုိးရာေတြကုိ ေျပာင္းလဲရ 
လိမ့္မယ္။ ဥပေဒေတြ၊ မူဝါဒေတြလည္း 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
လူေတြရဲ႕ စိတ္သေဘာထားကုိ 
မေျပာင္းနုိင္ရင္ ဥပေဒေတြေပၚလစီေတြ 
ေျပာင္းရံုနဲ႕အလုပ္မျဖစ္ဘူး”

ေမသၾကၤန္ဟိန္
Myitmakha News Agency

တရားမွ်တမႈအတြက္ရုန္းကန္ျခင္းႏွင့္ 
အမွန္တရားကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္း

၁၇



လူၾကိဳက္အမ်ားဆုံးျပည္ပေရာက္ 
မီဒီယာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ 

ဧရာတီမဂၢဇင္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ေန၍ 
ႏွစ္အတန္ၾကာထုတ္ေဝခ့ဲကာ ယခု ရန္ကုန္
တြင္ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ေနျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
လူမသိေသးေသာ သတင္းအေၾကာင္း အရာ 
တို႔ကို အဓိကထားေဖာ္ျပရန္ အဂၤလိပ္ပိုင္း 
အယ္ဒီတာ ဦးေက်ာ္စြာမိုးက 
ဆက္လက္ပဲ့ကိုင္လွ်က္ရိွသည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီကို စတင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဦးေက်ာ္စြာမိုးသည္ 
၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဧရာဝတီ၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာကာ ယခုအခါ 
လုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည္။ ထုိ ၁၅ ႏွစ္ 
တာကာလ၏ ၁၃ ႏွစ္မွာ ျပည္ေျပးတစ္ဦး
အျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ရျပီး စစ္အစိုးရ၏ 
နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခံခဲ့ရသည္။

“၂၀၁၂ ခုႏွစ္က်မွ ကိုယ့္ ႏိုင္ငံကို 
ပထမဆံုးျပန္လာႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ 
လူဆယ္ေရာက္နဲ႕ ရုံးခန္းငယ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ 
ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွာျပန္လာျပီး 
အခုအခါ ရန္ကုန္အေျခစိုက္အေနနဲ႔ျဖစ္
သြားပါျပီ” ဟု ဦးေက်ာ္စြာမိုး ကေျပာသည္။ 

ဦးေက်ာ္စြာမိုး ေျပာစကားအရ 
သတင္းသမားမ်ားတြင္ အေၾကာက္တရား 
မ်ားရိွေနေသးကာ အစိုးရသစ္သည္လည္း 
ေဝဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သက္ေသာင့္သက္သာမရိွေသးေၾကာင္းဆို
သည္။

“အေျခအေနေတြအမ်ားၾကီးေကာင္းလာပါ
တယ္။ က်ေနာ္တို႔ကိုအိမ္ျပန္ခြင့္ေပးတဲ့ 
အတြက္လည္းဝမ္းသာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့  
လူမ်ိုးေရးအဓိကရုဏ္းေတြအေၾကာင္းေရး 
တဲ့အခါ ဘဂၤါလီျပႆနာကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
ျပတဲ့အခါ အစိုးရကမၾကိဳက္ဘူး။ 

ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြ အေပၚလည္း  
ျပည္ဝင္ခြင့္ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြရိွတုန္းပဲ” 
ဟု၎ကေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ခံအေနအထားမတူတဲ့သူေတြပါတဲ့ 
အခါ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါ
တယ္” ဟု ဦးေက်ာ္စြာမိုးက ေျပာဆိုသည္။

ဧရာဝတီအဂၤလိပ္ပိုင္းတြင္ သတင္းသမား 
(၁၅) ဦးရိွသည့္အနက္ (၈) ဦးမွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကကာ ဧရာဝတီ 
ျမန္မာပိုင္းတြင္ သတင္းသမား 
တစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ အမိ်ဳးသမီးမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ဧရာဝတီသတင္းဌာနတြင္ 
အမိ်ဳးသမီး က႑ရိွကာ ထိုက႑ကို 
အထူးစိတ္ဝင္စားၾကသည္ဟု 
ဦးေက်ာ္စြာမိုးထံမွသိရသည္။

မႏၱေလးတြင္ ဘာသာေရး 
အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားစဥ္ ၎ကိစၥမ်ားအေပၚ 
ဧရာဝတီသတင္းဌာန မွသတင္းမ်ားသည္ 
ရႈေထာင့္စံုကာ လႈပ္ရွားမႈ 
ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ “အဲဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႕ 
သတင္းေထာက္က အမ်ိဳးသမီးပါ။ 
တင္းမာမႈေတြေလွ်ာ့နည္းသြားတဲ့အခ်ိန္ 
လူေတြကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
အင္တာဗ်ဴးေတြလုပ္ေဆာင္ေတာ့ 
အေႏွာက္အယွက္ေပးခံရတယ္။ 
က်ေနာ္တိ႕ုကသူမ ကိုအလုပ္ေန႕စဥ္မွတ္တ
မ္းေရးထားဖိ႕ုေျပာတယ္၊ 
ဒီေန႔စဥ္မွတ္တမ္းအေပၚ 
စာဖတ္ပရိတ္သတ္ဆီက 
အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ 
တံု႔ျပန္မႈေတြရခဲ့တယ္” 
ဟုဦးေက်ာ္စြာမိုးကေျပာသည္။

ဧရာဝတီမဂၢဇင္းတြင္လည္း ေခတ္ေရစီး 
ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ ႏွင့္ လိင္တူလိင္ေျပာင္း 
ဟု အၾကမ္းဖ်င္းေခၚဆိုႏိုင္သည့္ LGBT 
ေရးရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္လည္း 
အထူးစာမ်က္ႏွာေနရာေပးထားသည္။ 
ေရွးရိုးဆန္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
၎အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အျငင္းပြားစရာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈအရ မသင့္ေတာ္စရာကိစၥမ်ား
အျဖစ္ယူဆသတ္မွတ္ၾကေသာ္လည္း 
စာဖတ္ပရိတ္သတ္ကမႈ 
နားလည္သေဘာေပါက္သည္ကို 
ဦးေက်ာ္စြာမိုးကေတြ႕ရိွသည္။ 

ဧရာဝတီ – က်ား၊မ ေရးရာ 
ႏွင့္ အေသြးအေရာင္စံုလင္မႈ

ေက်ာ္စြာမိုး

စစ္အစိုးရ၏ စစ္ဘိနပ္ေအာက္၌ ျမန္မာ့ သတင္းမီဒီယာေရာက္ရိွေနခ်ိန္ 
တြင္ ဝရုန္းသုန္းကားျဖစ္ေနသည့္ တိုင္းျပည္တြင္းမွ သတင္းမ်ားကို 
ကမၻာကသိေအာင္ ျပည္ပေရာက္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အမ်ားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုန္းျခင္း၊ ခိုင္မာေသာ 
ျပည္သူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမရိွျခင္း၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ 
အျပင္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္မွ် လူမႈစီးပြား 
နစ္နာမႈမ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံကို 
ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ထုေထာင္းခံခဲ့ရေသာ 
တိုင္းျပည္ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ဦးေက်ာ္စြာမိုး 
ကမွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ 
၎ျပန္လာရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ထိုကဲ့သို႔ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လြတ္လပ္ေသာ၊ 
ပညာရွင္ပီသေသာ သတင္းစာပညာသည္ 
အေရးၾကီးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္၍ ကၽြမ္းက်င္သည့္သတင္းစာ 
ပညာထြန္းကားရန္ သတင္းခန္းထဲတြင္ 
ရႈေထာင့္မ်ားျပားမႈသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း 
ကို ၎က ေထာက္ျပသည္။ 
“သတင္းခန္းထဲမွာ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားျပားရင္ 
ရႈေထာင့္အျမင္ေတြလည္းမ်ားျပားလာ 
ပါတယ္။ ဂ်င္ဒါ က်ား၊မေရးရာကြဲျပားမႈ 
အသက္အရြယ္ျခားနားမႈေတြနဲ႕ 
အယ္ဒီတာ အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းထားမယ္။ 

ေက်ာ္စြာမိုး 
ဧရာဝတီအဂၤလိပ္ပိုင္းအယ္ဒီတာ
ဓါတ္ပံု ဒီလ္ရုရီွ ဟန္ဒြန္နက္တီ

၁၈



တို႔ကိုအေျခခံ၍ ခြျဲခားမႈမ်ားကို ဦးတည္သည့္ 
ဘက္လုိက္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈေပတံမ်ား 
အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ျပေနသည္။

ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၇၅%က သူတို႔သည္ 
နွစ္ျပည္႕ခြင့္၊ေဆးခြင့္၊မီးဖြားခြင့္၊ 
ဇနီးသည္မီးဖြားခြင့္ တုိ႔အပါအဝင္ အက်ိဳး
အျမတ္ခံစားပိုင္ခြင့္ရိွသည္ဟုေျပာဆိုသည္။ 
၁၃%ကသာ နွစ္အလုိက္ လုပ္ခတုိးျမွင့္ 
ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု ဆုိခ်ိန္တြင္္ ၄%က 
ခရီးသြားစရိတ္ခံစားခြင့္ရိွသည္ဟုဆိုသည္။ 

ပါဝင္သူေျဖဆိုသူမ်ားက မိခင္မီးဖြားခြင့္ နွင့္ 
ဖခင္မီးဖြားခြင့္တို႔ ရနိုင္ေၾကာင္းေျပာသည္။ 
ဖခင္မီးဖြားခြင့္မွာ လတ္တေလာေပၚထြက္ 
လာေသာ အတုိးတက္ဆံုးအလုပ္သမား
အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစုိးရပုိင္မီဒီယာမ်ား
သည္လစာျပည့္ (မိခင္) မီးဖြားခြင့္ ၆လ 
ခံစားခြင့္ရွိသည္။၁၈ 

တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားမွအမ်ိုဳးသမီးအ
မ်ားစုမွာ လူမႈေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစံနႈန္းမ်ား၊ 
မိသားစုဖိအားမ်ားေၾကာင့္ မီးဖြားျပီးလွ်င္
အလုပ္ကိုစြန္႔လႊတ္ရေလ့ရိွသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ 
လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ကေလးမ်ားေခၚလာၾကျပီး
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားက ၾကည့္ရႈ 
ေပးၾကသည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက 
အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ ္တစ္ေယာက္ 
အေနနွင့္ ေမြးဖြားျပီး လုပ္ငန္းခြင္ 
ျပန္ဝင္ရသည္မွာ ခက္ခဲေၾကာင္း 
သေဘာတူညီၾကသည္။ “ဒါပံုမွန္ပါပဲ” ဟု 
အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္္းတြင္ ပါဝင္ေသာ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦး က ေျပာသည္။ 
ဗမာမိသားစုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ကေလးေမြးဖြားျပီးေနာက္ အိမ္မွာေနျပီး 
ကေလးကုိျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိသည္
ဟု အခုိင္္အမာေျပာသည္။ 

က်န္းမာေရးအာမခံ၊ အသက္အာမခံ၊ 
ခရီးသြားအာမခံတုိ႔နွင့္ ပတ္သက္၍ 
ပါဝင္သူအမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
အေျဖမွာအနုတ္လကၡဏာေဆာင္သည္။ 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ခရီးသြားစရိတ္နွင့္္ 
ေန႕စဥ္ခံစားခြင့္မ်ား ရပုိင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း 
ေဆးကုသစရိတ္ပံ့ပုိးေသာ ဂ်ာနယ္တုိက္ 
အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ 
အခ်ိဳ႕ဂ်ာနယ္တုိက္မ်ားက ဝန္ထမ္းမ်ား 
ေနထုိင္ရန္ တည္းခုိခန္းစရိတ္ အျဖစ္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ စရိတ္ေပးသည္။ 

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား 
ရရိွနိုင္မႈနွင့္ပတ္သက္၍အမ်ိဳးသမီးအတြက္ 
သီးျခားေရအိမ္မ်ားရိွသည္ဟုဆိုသည္။၁၉ 
တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားကမူ ရံပံုေငြ 
အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ေရအိမ္သီးသန္႔၂၀ 
မပ့ံပိုးနိုင္ၾကေပ။ ထက္ဝက္ခန္႔က သူတို႔၏ 
အလုပ္ရွင္္မ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္ 
ေနာက္က်လွ်င္ 
သြားလာေရးစီစဥ္ေပးသည္ဟုဆုိသည္။ 

ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နယ္ပယ္သည္ အျခား 
နုိင္ငံမ်ား ကဲ့သုိ႔ အလုပ္သမားေရးရာမ်ား 
ပါဝင္ရန္ ေနာက္ထပ္တုိးတက္ရမည္ဟု 
ခံစားၾကသည္။ ရန္ကုန္ရွိပါဝင္သူမ်ားက 
ျမန္မာနုိင္္ငံတြင္အေရးတၾကီးျဖစ္ေနေသာ
ကိစၥျဖစ္ေသာ္ျငား ဖမ္းဆီးခံရျခင္းအပါအဝင္ 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၏လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ား နွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနနွင့္ 
အလုပ္ခြင္တြင္းတရားမွ်တမႈတုိ႔ကုိ 
ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားက ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆုိရန္ထက္ပုိ 
လုိအပ္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာဆုိသည္။ 

လိင္မႈဆုိင္ရာေနွာင္ယွက္မႈနွင့့္ပတ္သက္ 
ေသာေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ရရွိလာေသာ
အေျဖမ်ားမွာရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္။ 
ရန္ကုန္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ အမ်ားစု 
၉၄%က လုပ္ငန္းခြင္တြင္လိင္မႈဆုိင္ရာေ
နွာင့္ယွက္မႈ မၾကံဳေတြ႔ဖူးပဲ 
အခ်ိဳ႕ၾကံဳေတြ႕ရသည္ဆုိေသာ 
ေနွာင့္ယွက္မႈမ်ားမွာ လိင္မႈဆုိင္ရာ 
အမ်ိဳးအစား မဟုတ္ဟုဆုိၾကသည္။ 
အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ပါဝင္ေသာ 
အၾကီးတန္း အမ်ိဳးသမီး ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက 
ထုိအျမင္ ကုိျငင္းဆုိသည္။ သူတုိ႔က 
ငယ္ရြယ္ေသာအမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ 
လိင္မႈဆုိင္ရာ အေနွာင့္အယွက္ေပးမႈဆုိ
သည့္သေဘာတရားကုိ နားမလည္ 
ၾကေၾကာင္း၊ လိင္မႈဆုိင္ရာ 
ေနွာင့္ယွက္မႈသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိသာ 
ဆုိလုိျခင္္း မဟုတ္သည္ကုိ သိရွိရန္ 
လုိေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။

ေဒသတြင္းတြင္ ပါဝင္ေျဖဆုိသူအမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏၅၀%က နႈတ္အားျဖင့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေနွာင့္ယွက္မႈကုိသူတုိ႔၏ သတင္းအရင္း
အျမစ္မ်ားထံမွေတြ႕ၾကံဳရသည္ဟုဆုိသ
ည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သူ႔ထံသတင္းပုိ႔ရမည္

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားလိင္တူ 
ခ်စ္သူေတြဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုျပႆနာေတြကို 
က်ေနာ္တို႔က အာရံုစိုက္ ပါတယ္။ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသေတြက 
သတင္းေတြေရးဖို႔ သတင္းအမာေတြေရးဖို႔ 
အမ်ိုးသမီးေတြကို က်ေနာ္တို႔တိုက္တြန္း
အားေပးပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း 
သူ႔သေဘာနဲ႕သူသြားၾကတယ္။ 
တစ္ခ်ိဳ႕လည္း မသြားခ်င္ၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
အမ်ိဳးသားေတြေရာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ပါ 
က်ေနာ္တို႔က တူညီတဲ့ အခြင့္အေရး 
ေပးပါတယ္။”

ေယာက်ာ္းၾကီးစိုးေရး ကိုေထာက္ပံ့သည့္ 
သဘာဝရိွျပီး ရိုးရာအရ အမ်ိဳးသားမ်ားက
သာဦးေဆာင္ကာစစ္တပ္က 
ေမာင္းႏွင္ျခင္းခံရသည့္ တုိင္းျပည္တစ္ခုတြင္ 
တန္းတူညီမွ်မႈကို္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
မည္မွ်အခက္အခဲရိွေၾကာင္းကို 
ဦးေက်ာ္စြာမိုးက ေထာက္ျပခဲ့သည္။မီဒီ
ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ သက္ေမြးမႈတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရေသာ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားကို 
အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေသာစနစ္ ယႏၱယား 
မရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသည့ ္
ေကာင္းမြန္စြာဖြဲ႕စည္းပံုမရိွေသာမီဒီယာ 
လုပ္ငန္း မရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ဟု 
၎ကဆိုသည္။ 

“၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က 
ဆႏၵမဲေပးတဲ့လူ ၂ရ သန္းရိွတဲ့အနက္ ၈၇ 
ရာခို္င္ႏႈန္းနဲ႕ အႏိုင္ရရိွခဲ့တယ္။ သမိုင္းမွာ 
တစ္ခုတည္းေသာ 
အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္တဲ့ပါတီပါ။ 
ဒါဘာသေဘာကိုေျပာသလဲဆိုရင္ 
အမိ်ဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ
သားေတြကလက္ခံတဲ့သေဘာပါပဲ။ 
ဒါဆိုရင္ ဒီလိုေထာက္ခံတာမ်ိဳး 
လက္ခံတာမ်ိဳးကို တစ္ျခားေနရာေတြမွာ 
ဘာေၾကာင့္ မက်င့္သံုးႏိုင္တာလဲ။”

၁၉

၁၈။  ဥပေဒက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သားဖြားခြင့္ ၆ လ သတ္မွတ္ထားသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ဇနီးသည္ေမြးဖြားသည့္ အခါ 
ခံစားခြင့္ရိွေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မႈဝါဒ အေပၚမႈတည္၍ ၅ ရက္ မွ ၇ ရက္ထိရရိွသည္။

၁၉။  ေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနအရ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး သီးျခားအိမ္သာမ်ားသည္ အေရးၾကီးသည္။
၂၀။  ဤအေျခအေနတြင္ အေရးတၾကီးလိုအပ္သည့္ အေဆာက္အဦျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆ မွ ဆက္သည္



ကုိမသိၾကေပ။ သူတုိ႔၏မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတြင္ မ်ား
အၾကားတြင္တုိင္ၾကားမႈေျဖရွင္းေသာ က်ားမေရးရာေကာ္မီတီ 
မရိိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈရလာဒ္မ်ားမွညႊန္ျပေနသည္ 
မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနနွင့္ လိင္မႈ ဆုိင္ရာေနွာင့္ယွက္မႈ (သို႔) 
အၾကမ္းဖက္မႈတစုံတရာနွင့္ၾကံဳေတြ႕ရပါက သတင္းမပို႔လိုၾကေပ။ 
ရွက္စရာဟုယူဆၾကျပီး သူတုိ႔ကုိလူအမ်ားမွ အျပစ္တင္မည္ကုိ
စုိးရိမ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသား 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား
အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေနေၾကာင္း သတိမျပဳမိပဲ နႈတ္အားျဖင့္ 
အေနွာင့္အယွက္ ေပးၾကသည္ကို ေလ့လာခ်က္တြင္ေတြ႔ရိွရသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လိင္မႈဆုိင္ရာေနွာက္ယွက္မႈ
နွင့္ပတ္သက္ျပီး နားလည္မႈနည္းပါးကာ ပုံမွန္အားျဖင့္ မုဒိမ္းမႈကုိသာ 
လိင္မႈဆုိင္ရာ ေနွာက္ယွက္မႈအျဖစ္နားလည္ၾကသည္။၂၁

မီဒီယာတိုက္အမ်ားစုတြင္ က်ားမေရးရာေကာ္မီတီနွင့္ တိုင္ၾကားရန္ 
ဌာနတုိ႔ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာ္လည္း  
အၾကီးတန္းအမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားမွာ က်ားမေရးရာ၊ 
အမ်ိဳးသမီးေရးရာမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေရးသားရန္၊ အသံလႊင့္ရန္
တာဝန္ေပးအပ္ထားမႈမ်ားရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
မီဒီယာပိုင္ရွင္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအေမးအေျဖ ျပဳလုပ္ ရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပုိေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင ္
ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးနိုင္သည့္ ဌာနတြင္း ယႏၱရားမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
စိတ္အားထက္သန္မႈရိွသည္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့မီဒီယာ 
ေလာကအတြက္ ေကာင္းသည္ဟု နိမိတ္ဖတ္နုိင္သည္။ 

■ သက္ေမြးမႈျမွင့္တင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး
ျခံဳငုံေျပာရလွ်င္ သတင္းစာပညာျမွင့္တင္ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ား 
အတိတ္ကာလက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မရွိခ့ဲေပ။နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ယခင္နွစ္မ်ားတြင္ သင္တန္း 
အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ အလြန္႔အလြန္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ 
ေလ့လာခ်က္မွ ပစ္မွတ္ထား ခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္အမ်ားစုသည္ 
သတင္းေရးသားျခင္း၊ ပဋိပကၡ အကဲဆတ္ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္း၊ 
စီးပြားေရးသတင္း၊ ျမိဳ႕ျပနွင့္သက္ဆုိင္ေသာမွတ္တမ္းမ်ား၊ 
မီဒီယာက်င့္ဝတ္နွင့္ ဓါတ္ပံု စသည္တုိ႔နွင့္ပတ္သက္၍ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သင္တန္းမ်ားရရိွခ့ဲၾကသည္။ 

နုိင္ငံတကာမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သတင္းပညာ 
သင္တန္းမ်ား ေပးရန္အတြက္ အၾကီးမားဆံုး ထည့္ဝင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟူ၍ ေလ့လာခ်က္ရလာဒ္မ်ားက ညႊန္ျပေနသည္။ 
သူတို႔ေနာက္မွ အလုပ္ရွင္ မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာမီဒီယာေလာကတြင္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာမႈတစ္ခုမွာ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္း မ်ားအၾကား 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ 
ရင္းနွီးျမႈပ္နွံရန္ စိတ္ဝင္စားမႈအဆင့္ျဖစ္သည္။ တခါတရံ 
နုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္္ မီဒီယာသင္တန္းအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အမ်ားအျပား က သူတုိ႔သည္ 
နုိင္ငံျခားသားမ်ားအပါအဝင္ သင္တန္းဆရာ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ထားရွိရန္ရည္ရြယ္၍ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္္သူမ်ားကုိအားကုိးေနၾက 
သည္ဟုေျပာခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္အုပ္စုကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိဳ ႔ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သူတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္သင္တန္းဆရာမ်ားထားရွိ
လာရန္ ေျပာဆုိသည္။ 

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
သူတုိ႔မွာ သင္တန္းတက္ရန္အခ်ိန္မရွိေၾကာင္း၊ ၾကပ္တည္းေသာ 
အလုပ္ခ်ိန္အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အခြြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
လက္လႊတ္ လုိက္ရေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။ 
ရန္ကုန္ျပင္ပတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္  
ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေသာဂ်ာနယ္လစ္မ်ားနွင့္  
နႈိင္းယွဥ္ပါက တူညီေသာအခြင့္္အလမ္းမရရွိၾကေၾကာင္း၊ 
ျပည္နယ္တုိင္းအသီးသီးတြင္လည္း စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးေစလုိေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ဂ်ာနယ္လစ္အသင္းအဖြဲ႔လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္ျခင္းမွာ စဥ္းစားဖြယ္ရာ 
ပံ့ပုိးမႈျဖစ္သည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ 
အနည္းဆံုးရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
သင္တန္းရရွွိမႈ အခြင့္အလမ္းတူညီစြာရရွိၾကသည္။ ကေလး၊ 
စစ္ကုိင္း စသည့္နယ္ျမိဳ႔မ်ားတြင္မူ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး 
သင္တန္းရရွိမႈ အခြင့္အလမ္းမွာမတူညီၾကေပ။ 

ျမန္မာမီဒီယာမ်ားသည္ က်ားမေရးရာတြင္စတင္အာရံုစုိက္လာ 
ေသာ္လည္း အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက 
အေရးၾကီးသည္ဟုထင္ျမင္ၾကျပီး ပံုမွန္အေျခခံအားျဖင့္္ရရွိနုိင ္
သည္ဟုဆိုသည့္ပဋိပကၡအကဲဆတ္ သတင္းေရးသားမႈသင္တန္း 
မ်ားနွင့္ဆန္႔က်င္စြာျဖင့္ က်ားမေရးရာသင္တန္းမွာဦးစားေပး 
ျဖစ္လာျခင္းမရွိေသးေပ။ ပါဝင္ေျဖဆုိသူ၅ဦးတြင္ ၄ဦးက 
က်ားမေရးရာသင္တန္းမရရွိဖူးေပ။ 

ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားက 
က်ားမေရးရာသင္တန္းသည္ အမ်ဳိးသားနွင့္အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း
မ်ားအၾကား လုပ္ငန္းအားျဖင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးသမီး ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား 
ရင္ဆုိင္ေနရသည္ အဟန္႔အတားမ်ားကုိလည္း ပုိမုိနားလည္ 
နုိင္မည္ဟူသည့္ တုိက္ရုိက္ေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုရရွိလိမ့္မည္ဟု 
ထင္ျမင္ၾကသည္။ 

ပါဝင္ေျဖဆုိသူအမ်ိဳးသားထက္ဝက္ေက်ာ္က က်ားမေရးရာ 
သင္တန္းမ်ားသည္ အမ်ဴိးသားအမ်ိဴးသမီးနွစ္ဦးလံုးအတြက္ 
အလုပ္ခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည္ဟု 
သေဘာတူၾကသည္။ အမ်ိဳးသားအမ်ားအျပားေျပာၾကားသက့ဲသို႔ 
ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လိုျပိးျပႆနာမ်ားကိုေလ့လာလိုသည္ 
ဟုဆုိသည္။ အျခားအမ်ိဳးသားထက္ဝက္ခန္႔ကမူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိေနေသာေၾကာင့္ 
ထုိသင္တန္းမ်ိဳးမလုိအပ္ဟုဆုိသည္။ ရန္ကုန္ျပင္ပမွ 
ပါဝင္ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ က်ားမေရးရာသင္တန္းမ်ားကုိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာျဖစ္ေသာ သင္တန္းဟုမွတ္ယူၾကသည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ပဋိပကၡအကဲဆတ္သတင္းပညာရရွိသလုိ လံုျခံဳ 
ေရးသင္တန္းမေရာက္ရွိေသးပါ။ ဂ်ာနယ္လစ္အမ်ားအျပားသည္ 
ပဋိပကၡသတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္လုံျခံဳေရး 
သင္တန္းမွာ အေရးၾကီးသည္။ လံုျခံဳေရးသင္တန္းမ်ားမွာ 

၂၁။  ေဒသခံ အေရးပါသူမ်ား ႏွင့္အတူ ပထမကနဦးေလ့လာခ်က္မ်ားကို တင္ျပရန္ တရားဝင္
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ၂၀၁၅ မတ္လ အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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ျမဝန္းရံသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိ
အမ်ိဳိ းသမီးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားၾကားတြင္ 

ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပျဖစ္သည္။ မိသားစုသည္ 
ရန္ကုန္တြင္ပံုနွိပ္စက္ရွိေသာေၾကာင့္ 
ငယ္စဥ္ကပင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းနွင့္ 
ဆက္စပ္မိ ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က 
သူမ၏အလုပ္မွာ ၾကီးၾကပ္စီမံရန္နွင့္ 
ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ 
သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျပီးေနာက္ ၂၀၀၉ခုနွစ္တြင္ 
ဂ်ာနယ္္လစ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ 
ခဲ့သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံရွိအမ်ဳိးသမီးဂ်ာနယ္
လစ္မ်ားရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္္အခဲမ်ား 
ထဲမွတစ္ခုမွာ သူတို႔၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကို 
အကဲျဖတ္ရာ၌ အမ်ားက ကုိယ္က်င့္တရား 
အေပၚတြင္ အာရံုစုိက္လာေသာေၾကာင့္ 
ယိမ္းယုိင္ရျခင္းျဖစ္သည္ကုိ သတိထား 
မိခဲ့သည္။ “အဲဒါမမွ်တဘူး။ဒါေပမဲ့ကၽြန္မရဲ႕
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လုပ္ငန္းကုိေရာ၊ ကၽြန္မ
ရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရးဘဝကုိပါေလးစားမႈအတြက္ 
ကၽြန္မကာကြယ္ရလိမ့္မယ္။” 

သူမ၏ သတင္းမ်ားနွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ 
သတင္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလုပ္ေဖာ္ 
ကုိင္ဖက္မ်ားနွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိအျခား 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားထံမွ ေလးစားမႈကိုရရိွခ့ဲသည္။ 
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ရိွ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ 
မ်ားက သူမ၏အလုပ္သည္ အျခားအမ်ိဳးသမီး 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ ေလးစားမႈ ျမင့္္တက္ 
ေစခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။ 

ကေလးသံုးေယာက္အေမအျဖစ္ သူမသည္ 
အခက္အခဲမ်ားကိုမွ်ေဝကိုင္တြယ္ခ့ဲရသည္။ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ သားအၾကီးဆံုး က 
သူမ၏အလုပ္ကုိေထာက္ခံသည္။ 
“ကၽြန္မသားကေျပာတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ 
ေဆာင္းပါးေတြ၊ သတင္းဇာတ္လမ္းေတြကုိ
သူဖတ္ခ်င္တယ္တဲ့၊ ဆက္လုပ္ပါတဲ့၊ 
အဲဒီလုိေျပာလုိ႔ ကၽြန္မအလြန္ေပ်ာ္ရတယ္။ 
ကၽြန္မအလုပ္ေတြကုိဆက္လုပ္သြားဖုိ႔ 
သတၱိေတြရွိလာတယ္။” မိသားစု၏ 
အေထာက္အပံ့သည္ 

အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ 
အထူးသျဖင့္ အေရးၾကီးေၾကာင္းနွင့္ 
သူမ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ေနာင္အနာဂတ္
တြင္မိသားစုဝင္မ်ား၏နားလည္မႈ ပိုမိုတိုးပြား 
လာေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမက 
အထူးျပဳေျပာဆုိသည္။ 

ကူညီေထာက္ခံေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ရဲ႔႕
အေျခအေနေတြကုိမီးေမာင္းထုိးျပေပးမယ့္
လမး္ေၾကာင္းတစ္ခုပဲ”

ျမသည္ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ 
အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမွာ အခ်ိဳ႕မီဒီယာတုိက္ 
မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား မရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ရွိ ေဒသခံ 
မီဒီယာတုိက္တစ္ခုတြင္အလုပ္လုပ္စဥ္ 
သူမ၏သတင္းမ်ားသည္ တခါတရံ 
အျခားတစ္ေယာက္၏ 
အမည္နွင့္ေဖာ္ျပျခင္းခံရသည္။ 
“ကၽြန္မေျပာပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ဘာမွမလုပ္ၾကဘူး” 
(ဘာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွ မရွိဘူး)
 
မီဒီယာကြန္ရက္သည္ မီဒီယာ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ 
ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္နုိင္သကဲ့သုိ႔ ေဒသခံမီဒီယာမ်ား
အရည္အေသြးကုိျမ်င့္တင္ေပးနုိင္သည္၊ဟု 
သူမက ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ယခုအခါ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ 
အားေကာင္းေသာ မီဒီယာကြန္ယက္ 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

UNDP ၏အေထာက္အပံ့ျဖင့္ သူမသည္ 
ရွမး္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ 
မီဒီယာကြန္ယက္အသစ္တခု 
ဖန္တီးရာတြင္ပါဝင္သည္။ 
ထုိကြန္ယက္တြင္ သူမသည္ 
အတြင္းေရးမႈးတာဝန္ကုိယူထားသည္။ 

ကြန္ယက္လႈပ္ရွားမႈၾကာရွည္္လာသည္နွင့္
အမွ် ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ မီဒီယာ 
လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသူ
တုိးပြားလာလိမ့္မည္ဟု 
သူမေမွ်ာ္လင့္သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ 
လူသားအရင္းအျမစ္ အထူးသျဖင့္ 
ေဒသခံဂ်ာနယ္လစ္ ျပတ္လပ္မႈ 
ကုိေတြ႔ရတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ အစီအစဥ္က 
ေဒသခံဂ်ာနယ္လစ္ေတြရဲ႕အရည္အေသြး
ကုိျမွင့္တင္ေပးဖုိ႔နဲ႔ အြန္လုိ္င္းမီဒီယာတစ္ခ ု
ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ဖုိ႔ပဲ”

ေဒသတြင္းသတင္းမ်ားကို တပ္မက္သူ 
ေရွ႕ဦးသတင္းသမားျမဝန္းရံ

အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ျမဝန္းရံသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေရွ႕ေဆာင္ 
အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္ကာ နုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ 
နယ္သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈ တုိးျမင့္လာေစရန္  
ရုန္းကန္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္သူမ၏သတင္းမ်ားသည္လည္း 
လုပ္ကုိင္ဖက္မ်ား အၾကားေလးစားမႈကုိရရွိခဲ့သည္။

ျမဝန္းရံ၏ အဓိက စူးစုိက္မႈမွာ 
ေဒသတြင္းသတင္းမ်ားကုိ 
ေခတ္စားေနေသာမီဒီယာမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပနိုင္ေရးနွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ 
မီဒီယာကြန္ရက္ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး 
ျဖစ္သည္။ သူမက တုိင္းျပည္၏ 
နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ 
ဘာေတြျဖစ္ေနေၾကာင္း လူအမ်ား 
မသိၾကျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ 
ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသအသီးသီးမွ သတင္း 
မ်ားကို ေခတ္ေပၚမီဒီယာမ်ားတြင္ျမွင့္တင္ရန္ 
လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ 
ေနာက္က်သည့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုမွာ 
ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပုိင္းရွိေျမယာအဓမၼသိမ္း
ယူမႈမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ 

“ျမိဳ႕နဲ႔ နီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေဝးသည္ျဖစ္ေစ၊ 
လူတုိင္းလူတုိင္းတရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္း
မီေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လက္ေတြ႕
မွာေဝးလံတဲ့ေက်းရြာေတြကလူေတြဟာ 
မတရားမႈေတြနဲ႔ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ ဘယ္
ကုိေျပာင္းလဲရမယ္ဆုိတာမသိၾကဘူး။ 
မီဒီယာက သူတုိ႔ေတြကုိ 

ျမဝန္းရံ
အလြတ္တန္းသတင္းေထာက

၂၂



အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိပုိမုိပစ္မွတ္ထားသည္။ 
ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားမွ အနည္းငယ္သာလုံျခံဳေရးသင္တန္းရရိွဖူးသည္။ 

အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကသင္တန္း
နွင့္ပတ္သက္၍ လိုေနေသာေနရာတစ္ခုမွာ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ 
ေသာသင္ရုိးမ်ားမရွိျခင္းဟုဆုိသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
မီဒီယာသင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တက္ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အၾကီးတန္းေတြက တက္ထားတာ ၁၀နွစ္ေလာက္ရွိသြားျပီ 
ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ ဗဟုသုတကုိျဖည့္ေပးဖုိ႔လုိေနတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္တဲ့ (အားသစ္ေလာင္း) 
သင္တန္းတက္ဖုိ႔အခြင့္အလမ္းကုိ ခက္ခက္ခဲခဲရွာရတယ္။” 
ဟုပါဝင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။ 

■ မီဒီယာကြန္ယက္နွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ
၁၉၄၄ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာစာေရးဆရာမ်ားသည္ ျဗိတိသွ်ကုိလိုနီ 
ဥပေဒအရ အသင္းတစ္သင္း ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။  
၁၉၉၃ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာစာေရးဆရာအသင္းကို ျမန္မာစာေရးဆရာ 
နွင့္ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအသင္း (MWJA) အျဖစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
ဖြ ဲ႔စည္းခဲ့သည္။ MWJA သည္ ဦးေဆာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
အဖြ႕ဲဝင္(၂၅) ဦးျဖင့္ စတင္ခ့ဲျပီး အမ်ိဳးသားမ်ားကဦးေဆာင္သည္။ 
အမ်ိဳးသမီးစာေရးဆရာ၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ 
ပါဝင္ၾကသည္။ ၂၀၁၂ခုနွစ္တြင္ MWJA မွခြဲထြက္ျပီး MJA 
ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအသင္းကုိ လြတ္လပ္စြာဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။

MJA သည္ ျပည္နယ္နွင့္တုိင္းေဒသၾကီးအားလံုးတြင္ ေဒသဆုိင္
ရာကြန္ယက္ခြဲမ်ားထားရွိျပီး နုိင္ငံတစ္ဝွန္းကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္
ထားသည္။ မီဒီယာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္လည္း 
အလြတ္သေဘာကြန္ရက္မ်ား ဖြဲ႔စည္း ထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
လုံးဝအသစ္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာကြန္ယက္ မ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ ႔ပါဝင္ခဲ့ျပီး က်ားမေရးရာနွင့္ မတူ
ကြဲျပားမႈအစီအစဥ္အားျဖင့္ပါဝင္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ 
ျမိဳ႕ေတာ္ျပင္ပရွိနယ္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကြန္ယက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ အမ်ိဳးသမီး
လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူအနည္းငယ္သာရွိသည္ကုိ 
ပါဝင္ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက သေဘာတူညီၾကသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပားမွာ အိမ္အလုပ္မ်ားျဖင့္ခ်ည္ေနွာင္ခံထား
ရျပီး ကြန္ယက္အတြက္အခ်ိန္ေပးနုိင္မႈနည္းပါး သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အလြန္တက္ၾကြေသာ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ရွိသည္။

ပါဝင္ေျဖဆုိသူအားလံုးနီးပါးက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဖြဲ ႔အစည္း 
ဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္နွင့္ 
ပါဝင္ေစရန္ ေထာက္ခံသည္။ 

ပါဝင္ေျဖဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုၾကီးက ထုတ္ေဖာ္နုိင္ျခင္းမရွိ 
ေသးေသာကိစၥရပ္မ်ားအားေဖာ္ထုတ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမီဒီယာလုပ္
သားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အလုပ္သမားသမဂၢတစ္ခု 
ဖြ႕ဲစည္းသင့္သည္ဆိုသည့္ အျမင္ကုိေထာက္ခံၾကသည္။ 
သမဂၢမ်ားအေနနွင့္ က်ားမေရးရာနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာျပႆနာမ်ား၊ 
မူဝါဒမ်ားအေပၚအာရံုမစုိက္္ပ၂ဲ၂ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေပၚ 
ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ဖမ္ဆီးမႈမ်ား၊ တုိက္ခိုက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား စသည့္ 
ျပႆနာမ်ားအေပၚတြင္ အာရံုစုိက္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
ခံစားၾကရသည္။ 

အမ်ိဳးသားထက္ဝက္ခန္႔ပါဝင္ေသာ ပါဝင္ေျဖဆုိသူမ်ား၏၈၀%
ကေျပာဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မီဒီယာ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ အဖြဲ ႔ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ရံုမျဖစ္သင့္ပဲ 
အေျပာင္းအလဲတြင္ပါဝင္ကူညီသူမ်ား ျဖစ္သင့္သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 

အတြင္းက်က် အင္တာဗ်ဴးမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်သည္မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနွင့္ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေနျခင္းမွာ အျပသေဘာမွ်သာျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ 
အေရအတြက္အားျဖင့္မရွိျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားထည့္
သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမရွိဟု အဓိပၸါယ္ရသကဲ့သုိ႔ 
သူတုိ႔ကုိ္ယ္စားျပဳမည့္ ျပႆနာမ်ားကိုလည္းသိျမင္နုိင္ျခင္းမရွိ 
ဟုလည္းအဓိပၸါယ္ရသည္ဟုအုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္္းတြင္ပါဝင္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီး ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။ 

■ အမိ်ဳးသမီးမ်ားကိုေဖာ္ျပပံု ႏွင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ေရးသားေဖာ္ျပေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား
ျမန္မာမီဒီယာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေဖာ္ျပပုံႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
ပရိသတ္အတြက၂္၃ ေဖာ္ျပေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
တရားေသအျမင္မ်ားတည္တံ့ေနေအာင္ျပဳလုပ္ေနျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္သည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ 
အေရးအၾကီးဆံုး နယ္ပယ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ားမေရးရာနွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိအျပည့္အဝနီးပါး ထိန္းခ်ဳပ္ေနရျခင္းနွင့္ 
ပံုနွိပ္မီဒီယာမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏စာမ်က္နွာမ်ား ေၾကာင့္ 
တရားေသအျမင္ ကိုမတိမ္ေကာမေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ ပုံေဖာ္ျခင္းတြင္ 
အမ်ိဴးသမီးမ်ား ပါဝင္ေနပံုရသည္။ အမ်ိဴးသမီးမ်ား 
အားက်ား၊မေရးရာ နွင့္ ပက္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
လုံး၀ နီးပါး ကိုင္တြယ္ေရးသားေစၿခင္းနွင့္ပံုနွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ 
အမ်ိဴးသမီးနွင့္ပက္သက္ေသာ စာမ်က္နွာမ်ားကို အမ်ိဴးသမီး 
မ်ားကိုသာေပးအပ္ထားျခင္းသည္ က်ား၊မေရးရာ(ဂ်န္ဒါ)သည္ 
အမ်ိဴးသမီးမ်ားနွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟူေသာ ပံုေသကားခ်ပ္ 
ပံုေဖာ္ေနမႈကို္ ကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစသည္။

တိုးတက္ေသာ စာနယ္ဇင္းအနည္းငယ္မွလြ၍ဲ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
မိသားစုပံုစံ၊ အိမ္ကုိထိန္းသိမ္းသူ (သုိ႔မဟုတ္) သားေကာင္မ်ား၊ 
လူမႈဝန္းက်င္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းက႑မ်ားကုိ 
အားျဖည့္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အယူအဆမ်ားကုိတုိးျမွင့္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသာေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။

အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ပါဝင္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အဆုိအရ 
ထုိတရားေသအျမင္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာ ပုိင္းတြင္သာ 
လႊမ္းမုိးေနသည္မဟုတ္ပဲ သတင္းစာတုိက္မ်ား၏ 
ယဥ္ေက်းမႈတြင္ပါ လႊမး္မုိးေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ကုိယ္ခႏၶာ
နွင့္္သြင္ျပင္သည္ ေစ်းနႈန္းျပကဒ္ျပားကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနျပီး၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပဲအသံုးျပဳျခင္း၊ 
လိင္မႈပစၥည္းအျဖစ္မၾကာခဏ ပံုေဖာ္မႈမ်ားသည္ 
မေလ်ာ္ကန္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား အယ္ဒီတာမ်ားယံုၾကည္လက္ခံ
လာေစရန္အတြက္ မျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း အၾကီးတန္းအမ်ိဳးသမီး 
ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးက ေျပာခဲ့သည္။  

၂၂။  အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္
မာအမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားအသင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၂၃။  ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းမ်ားကို စနစ္တက်ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားမႈမပါဝင္ေပ။ ျမန္
မာမီဒီယာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပေရးသားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚေျဖၾကားသူမ်ား၏ 
အျမင္သာပါဝင္သည္။

၂၃

စာ
မ်

က
္ႏွာ

 ၂
၅ 

သ
ိ႕ုဆ

က
္ရန

္

စာမ်က္ႏွာ ၂၀ မွ ဆက္သည္



မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လူသား ရပိုင္ခြင့္ 

အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံၾကိဳးစားေနေသာ 
ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားရိွခဲ့ကာ၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီ ရုန္းကန္မႈတြင္ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အတြက္ 
အတိုက္အခိုက္ခံရမႈမ်ား၊ ဖမ္ဆီးထိန္းသိမ္း 
ခံရမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
လြတ္လပ္ေသာ သတင္းပညာတစ္ရပ္ 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ကူည္ီပါဝင္စုိက္ထုတ္ရန္ 
စိတ္အားထက္သန္လွ်က္ရိွသည္။

ျမန္မာ့မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား 
ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္စိုက္ထုတ္ကူညီႏိုင္ရန္၎
တိ႕ုအား ကူညီအားေပးလိုသည္မွာ 
မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ တန္ဖိုးထားရည္
ရြယ္ထားေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ထိုကိစၥ မွာလည္း အခ်ိန္ယူကာ ၾကိဳးပမ္း
အားထုတ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္ဟု သူမ 
ခံစားရသည္။ “အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေျဖးေျဖး 
သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ေနရာေတြရလာျပီးေတာ့ 
ၾသဇာတည္ေဆာက္လာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ဒီလိုျဖစ္ဖိ႕ုဆိုရင္ သူတို႔ အေနနဲ႔ 
အရင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရိွရပါမယ္။” 

“ဒီႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အျပဳခံ 
အေနအထားမွာေနလာရတာၾကာပါျပီ။ 
အာဏာရွင္စနစ္န႕ဲ စစ္ပြဲေတြဟာ 
အမိ်ဳးသားေတြရဲ႕ဖန္တီးမႈေတြပါ။ 
သတင္းေလာက အပါအဝင္ 
နယ္ပယ္တိုင္းက အက်ိုးဆက္ေတြကို 
ခံစားၾကရပါတယ္။ မီဒီယာလုပ္ငန္းမွာ 
အမိ်ဳးသမီးေတြက အေရအတြက္အားျဖင့္
လႊမ္းမိုးထားေပမဲ့ 
အေၾကာင္းအရာနဲ႔ပါတ္သက္ျပီးေတာ့ သိပ္ျပီး 
မဆံုးျဖတ္ႏို္င္ၾကလို႔ လုပ္ငန္းအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈနည္းပါတယ္။ တစ္ျခားပံုစံ 
မီဒီယာေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ အေနအထားေတြ 
ရိွေပမဲ့ ပင္မမီဒီယာေရစီးေၾကာင္းမွာေတာ့ 

သူတိ႕ုရဲ႕ေျခရာလက္ရာေတြနည္းပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္း 
ပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈရွား 
ပါးျခင္းသည္ အလြန္စိုးရိမ္စရာေကာင္း 
သည့္အျပင္ ယင္းေၾကာင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 
မီဒီယာသတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားနိမ့္ပါးရျခင္းျဖစ္ 
သည္။ “က်မတုိ႕ဆီမွာ ဝါဒျဖန္႕လုပ္ငန္းကုိပဲ 
သတင္းနဲ႔စာနယ္ဇင္းလိ႕ုေခၚေနခဲ့ရေတာ့ 
သတင္းခန္းအစစ္တစ္ခု အေတြ႕အၾကံဳမ်ိဳးကုိ 
သတင္းသမားေတြမထိေတြ႕ခဲ့ရဘူး၊ 
ေဆာ္ၾသလႈ႕ံေဆာ္မႈေတြ အမ်ားၾကီးပါတဲ့ 
ထုတ္လုပ္မႈေတြပဲရိွခဲ့ပါတယ္” ဟု 
သူမကေျပာသည္။

သင္ၾကားမႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္
လစ္ဇင္ပညာေရးသည္သင့္တင့္ေလွ်ာက္
ပါတ္မႈ ႏွင္႔ လံုေလာက္မႈ မရိွေၾကာင္းကို 
မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း) ကေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူမ်ားက မိမိတိ႕ု၏ခံစားခ်က္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ မဝံ့မရဲ ျဖစ္ခဲ့ 
ၾကေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
အရည္အေသြးနိမ့္ စာေပႏွင့္ သတင္းစာပညာ 
တိ႕ုသာ အဖတ္တင္ခဲ့သည္။

ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ပညာ အားနည္းမႈ အျပင္ 
မီဒီယာတိုက္ပိုင္ရွင္မ်ားထံတြင္ လြတ္လပ္မႈ 
မရိွျခင္းကလည္း သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္း 
ကို ခ်ိနဲ႔ေစေၾကာင္း သူမက ဆိုသည္။ 
တည္းျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ မရိွသည့္ 
အျပင္ မီဒီယာလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္သည္ 
ပိုင္ရွင္၏ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္တြင္ 
ၾကီးမားစြာ မူတည္ေနေသာေၾကာင့္လည္း 
ထုတ္ေဝေရးသားမႈမ်ားအေပၚတြင္ 
ပိုင္ရွင္တိ႕ု၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္ 
သိသာစြာတည္ရိွသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

တပ္ဖက္က မီဒီယာဆိုင္ရာ ဖြ႕ဲစည္း 
တည္ေဆာက္ထားမႈသည္ ျမန္မာမီဒီယာ 
အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ 
ၾကီးမားသည့္အခန္းက႑မွ ယေန႕ထိတိုင္
ဆက္လက္တည္ရိွျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ 
၎အေျခအေနမ်ားက မီဒီယာမ်ားကို 
တပ္ဖက္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ဘက္လိုက္ 
ေစျခင္းႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း 
မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတိ႕ုကို လည္းေကာင္း၊ 
၎က အခိုင္အမာေျပာၾကားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္း ခြ ယူပိုင္ဆိုင္ျခင္း 
ကိုတားျမစ္ထားေသာ္လည္း 
လူတိုင္းသိေသာ ပိုင္ဆို္င္မႈပံုစံတစ္ခုမွာ 
တပ္ဖက္က ေရဒီယို၊ ပံုႏိုပ္ႏွင့္ရုပ္ျမင္သ ံ
ၾကားလုပ္ငန္းမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားမႈပင္ျဖစ္
သည္ဟုလည္း သူမထံမွသိရသည္။

မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ အဆိုအရ 
ဂ်င္ဒါက်ားမေရးရာအျမင္ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျခင္းသည္ မီဒီယာထုတ္လုပ္မႈ 
အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ 
“တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ဒါကို ဣိတၱိယဝါဒီ 
လႈပ္ရွားမႈ အေနနဲ႕ျမင္ၾကတယ္။ 
က်မကေတာ့ မွ်တမႈဆိုင္ရာျပႆနာ 
အေနနဲ႕ျမင္တယ္။အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႕ 
အမ်ိဳးသားေတြတန္းတူ ေနရာရဖုိ႕မလြယ္ဘူး 
ဆိုတာ ဝန္ခံပါတယ္။ ထိပ္ပိုင္းေနရာေတြ 
အမ်ိဳးသမီးေတြေရာက္ဖို႕ဆိုတာတကယ္ခ
က္ခဲပါတယ္။ သူတိ႕ုရဲ႕ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ န႕ဲ 
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ မိသားစုေနာက္ခံ 
ေတြေၾကာင့္သာ တစ္ခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ 
ထိပ္ပိုင္းကိုေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္”

“ကိုယ္ပိုင္ေနရာရဖို႔ အတြက္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမယ္”

မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)

မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)အတြက္ ဘဝ သည္ လြယ္ကူေသာ ခရီးတစ္ခု 
မဟုတ္ခ့ဲေပ။ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္သူ မသီတာသည္ သူမႏုိင္ငံ 
ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ ၾသဇာတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ 
ဂ်ာနယ္လစ္သတင္းသမားဘဝကုိေရြးခ်ယ္ခ့ဲသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

သတင္းသမားအျဖစ္မလုပ္ခင္က 
မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)သည္ဝထၳဳေရးစာေရး 
ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲကာ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ 
ျဖစ္ခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို 
ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။ “လက္ဝဲစာေပ 
ကိုပဲေရးခြင့္ေပးတယ္။ စာေပပံုစံမွန္ 
ကိုအာဏာပိုင္ေတြက တန္ဖုိးမထားဘူး။ 
ဝါဒျဖန္႔တာေတြကိုဖတ္ခဲ့ၾကရတယ္။” 

ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ဓါတ္ကို 
အာဏာရွင္စနစ္က ဖ်က္ဆီးခဲ့ကာ 

မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)
အင္ဖို ဒိုင္ဂ်က္ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ႏွင့္ 
ပင္န္ျမန္မာဥကၠဌ 

၂၄



“ဒီအေလ့အက်င့္က သတင္းေလာကမွာေတာ့ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ 
မျဖစ္နုိင္ဘူး” ဟု ရန္ကုန္အေျခစုိက္အၾကီးတန္းဂ်ာနယ္လစ္တစ္
ဦးက ေျပာသည္။ 

အင္တာဗ်ဴးမ်ားနွင့္ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ၊ 
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အစီအစဥ္ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
မ်ားတြင္ပုိမုိပါဝင္ေနျပီီီီီီီီီီီီီး က်ားမေရးရာ(သုိ႔မဟုတ္) ဘဝေနထုိင္ပံု 
စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ တီဗြီေရဒီယုိအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမွာ 
အလြန္႔အလြန္အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည္။ 

ပါဝင္ေျဖဆုိသူမ်ားအေနနွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အားေဖာ္ျပမႈကုိ ဆန္းစစ္ရသည့္ အရည္အေသြးဆုိင္ရာေမးခြန္း
တစ္ခုကုိေလ့လာမႈတြင္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ပါဝင္သူမ်ား၏ 
အဆုိအရ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိသားစုပံုစံ၊ 
လိင္မႈဆုိင္ရာအရာဝတၱဳ၊ အားနည္းမႈ ေၾကာက္ရြ ႔မံႈနွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏သားေကာင္မ်ား အျဖစ္နွင့္သာက်ယ္ျပန္႔စြာ 
ပံုေဖာ္ခံၾကရသည္ဟုဆုိသည္။ ပါဝင္သူမ်ား၏၄%ကသာ အမ်ိိဳး
သမီးမ်ားကုိကၽြမ္းက်င္္သူမ်ား၊ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ 
ပံုေဖာ္သည္ဟုဆုိသည္။ 

တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားက အနည္္းနွင့္အမ်ား အမ်ိဳးသားမ်ား
ကုိေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ျခယ္မႈန္းၾကရမည္ဟု သိမွတ္ထားသည္။ 
တုိင္္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုနွင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားက လြန္စြာလြႊမ္းမိုးေနျခင္းကုိ ထင္္ဟပ္ေသာ 
အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသီးသန္႔အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာရုပ္သံလိုင္္းတြင္၊ 
အလွအပ၊ က်န္းမာေရးနွင့္ ဖက္ရွင္မ်ားတြင္ အာရုံျပဳထားသည္။ 
နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈကုိေဖာ္ျပေသာ 
မီဒီယာအနည္းငယ္သာရွိသည္။၂၄ 

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုနွင့္အမ်ိဳးသားအမ်ားပါဝင္ေသာ ပါဝင္ေျဖဆုိ 
သူမ်ားက က်ားမေရးရာ လမ္းညႊန္မ်ားအပါအဝင္ က်ားမေရးရာ 
တရားမွ်တမႈအတြက္ မူဝါဒေရးရာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
ေတာင္းဆုိသည္။ ပါဝင္သူမ်ား၏ ထက္ဝက္နီးပါးက က်ားမေရး
ရာတရားမွ်တမႈအတြက္လမ္းညႊန္ကို အင္အားသုံးေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေတာင္းဆုိသည္။ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔က က်ားမေရးရာအျမင္ရွိေသာ 
အမ်ိဳးသား ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားနွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားကိုေတာင္းဆိုသည္။ 

ပါဝင္သူ ၅ဦးအနက္မွ၂ဦးက အယ္ဒီတာမ်ား/အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ 
မ်ားအျဖစ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိပုိမိုခန္႔ထားသင့္ေၾကာင္း 
အျမင္ကုိေထာက္ခံသည္။ 

■ က်ားမေရးရာအျမင္မွ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ကတည္းက ျပည္တြင္းစစ္ 
ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားေနေသာ နုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ အစိုးရတို႔ အၾကား ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ စစ္မက္ 
ျဖစ္ပြားေနျခင္း၏အက်ိဳးမွာ မ်ားစြာေသာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား 
နွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအလြဲသံုးစားမႈအေျမာက္အျမားျဖစ္သည္။ 
သတင္းရရွိနုိင္မႈ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနျခင္းနွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ
တုိ႔ေပါင္းစပ္ျခင္းေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡ
မ်ားကိုသတင္းေပးပို႔နုိင္မႈ အားနည္းေစခ့ဲသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ 
မီဒီယာမ်ားသည္အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ 

ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းကုိအားမေပးေသာ္လည္း 
အမ်ိဳးသားဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိမူ ထုိတာဝန္မ်ားေပးအပ္သည္။ 
အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရမလာပဲ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း ခံေနရသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာနယ္ပယ္မ်ားရိွ တုိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ 
ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးျခင္းကုိ ေရွာင္လႊလိုဲေသာ ေၾကာင့္ 
ဗမာစကားသုံးစြရဲန္ တြန္႔ဆုတ္ၾကသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ 
မႈျဖစ္စဥ္ကို ေဖာ္ျပရန္နွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳ းေသာ တုိုင္းရင္းသားမ်ား၏အသံ
ကိုျမွင့္တင္ေပးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွသည့္အေလ်ာက္ ေဒသခံမ်ား 
ထိခ္ိုက္ခံစားရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားနွင့္မတရားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ 
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား တည္ေထာင္ၾကသည္။ နွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာျဖစ္ပြားေနခ့ဲေသာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ပညာ 
မသင္ၾကားခ့ဲရသည့္ အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုအသိပညာေပး
သည့္ က႑တြင္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားကအေရးပါသည့္ 
ေနရာမွာရိွေနသည္။ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာအမ်ားစုမွာ 
ဘာသာစကားနွစ္မ်ိဴ းအသုံးျပဳသည္၊ ဗမာနွင့္သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္း
သားဘာသာစကားျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ဖားအံျမိဳ႕ရိွ အစိုးရပိုင္ MRTV တိုင္းရင္းသား 
ရုပ္သံလိုင္းမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ပညာေရးနိမ့္ပါးမႈေၾကာင့္ 
ပရိတ္သတ္မ်ားသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးကိုပိုမိုလိုလားၾကသည္ဟုဆိုသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရိုးရာသီခ်င္းမ်ား၊ အကမ်ားနွင့္ 
အခ်က္အျပဳတ္တို႔ ပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ၾကည့္္ေလ့ရိွသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈကိုျမွင့္တင္ေသာအစီအစဥ္ဟူ၍ 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရိွေပ။ တရားေသစံနႈန္းမ်ားကိုအားျဖည့္ေသာ 
အခ်က္အျပဳတ္၊ အလွအပေရးရာ အစီအစဥ္မ်ားကိုသာ 
ပိုမိုဦးတည္ၾကသည္။ 

တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ား
အျဖစ္ပုံေဖာ္ျခယ္မႈန္းျပီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဓေလ့ရုိးရာစံနႈန္းမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းေသာ အလုပ္မ်ားျဖင့္ ဗမာလႊမး္မိုးမႈကိုဆန္႔က်င္သည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ အတားအဆီးအျဖစ္ ပုံေဖာ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏သားေကာင္အျဖစ္လည္း 
မၾကာခဏပုံေဖာ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳ းေသာ မီဒီယာမ်ားက 
အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ပါ 
အလုပ္ခန္႔ထားေသာ္လည္း က်ားမေရးရာမူဝါဒမရိွပဲ၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ က်ားမေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုမသိရိွနိုင္ၾကေပ။ 
“ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယုံၾကည္မႈ 
အားနည္းၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က သူတို႔အိမ္ေထာင္ျပဳတ့ဲအခါနဲ႔ 
ကေလးရတ့ဲအခါ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကေလးေတြနဲ႔နီးနီးကပ္ကပ္ 
ေနသင့္တယ္လို႔ ထင္ၾကတာေၾကာင့္ အိမ္မွာပဲေနျပီး အလုပ္ခြင္ကို 
ျပန္မလာၾကေတာ့ဘူး” ဟုရွမး္ျပည္နယ္ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕မွ 
အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ပါ ဝင္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။  
စံျပတုိင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးဆိုသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ 
လူအမ်ားအၾကားနွင့္ မီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္
မႈကိုကန္႔သတ္လိုက္သည္။ 

မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈတိုးတက္မ်ားျပားလာေစေရး
အတြက္မွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကအဓိကစိန္ေခၚ 
မႈျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကားနွင့္္ 
မီဒီယာတုိက္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။

၂၅
၂၄။  ဥပမာအားျဖင့္ မဇၩိမ မီဒီယာ။

စာမ်က္ႏွာ ၂၃ မွ ဆက္သည္



ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ကရင္သမီးပ်ိဳမ်ား
ဓါတ္ပံု/ အီဗန္ေဂ်လို ပက္ထရာတိုစ္ EU/ECHO on flickr

“အမ်ိဳးသမီးေတြက မ်ိဳးဆက္ပြား 
က်န္းမာေရးျပႆနာေတြရယ္၊ 

အၾကမ္းဖက္မႈ 
အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ 
အမ်ိဳးသားဂ်ာနယ္လစ္ေတြနဲ႔ 
ေဆြးေႏြးလိုစိတ္မရိွၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသမီးျပႆနာေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ဆို
ရင္ အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္ေတြ မ်ားမ်ား 
လိုအပ္တယ္။”

ေစာညြန္႔ေသာင္းသည္ ကရင္ျပည္နယ္ 
ဘားအံျမိဳ႕ရိွလြတ္လပ္ေသာ 
မီဒီယာေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ကရင္သတင္းအခ်က္အလက္ဗဟို (KIC) 
တြင္ တာဝန္ခံအရာရိွျဖစ္သည္။ 
ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား
ကိုသူတို႔မီဒီယာသတင္းမ်ားမွတဆင့္ ပုိ႔ျပီး 
ပုံနိွပ္ဂ်ာနယ္မ်ားနွင့္အြန္လိုင္းဂ်ာနယ္မ်ား
တြင္ ထည့္သြင္းရေသာေၾကာင့္ 
KICတြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္းကုိသူက 
ဂုဏ္ယူသည္။

ေစာညြန္႔ေသာင္း
လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာေအဂ်င္စီျဖစ္သည့္ကရင္သတင္းအခ်က္္လက္ 
ဗဟိုမွတာဝန္ခံအရာရိွ ေစာညြန္႔ေသာင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ 
လူနည္းစုအခ်ိဳ႕အတြက္ အသံထြက္ေပးရ ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ 
စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သည္။

“တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားတည္ရိွမႈဟာ  
တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးမ်ိဳ းရဲ႕ဘဝေတြကို 
ထင္ဟပ္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အသံျဖစ္ဖို႔ 
အေရးၾကီးတယ္လို႔ 
ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္တယ္။”

တစ္ေန႔တြင္ KICသည္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ 
ေပၚကိုယ္ရပ္နိုင္လာေစခ်င္သည္မွာ 
သူ၏ဆႏၵျဖစ္သည္။ “တိုင္းရင္းသာမီဒီယာ 
ေတြဟာလြတ္လြတ္လပ္လပ္ရပ္တည္သင့္
တယ္။ လက္ရိွမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕က 
အလွဴရွင္ ေတြအေပၚ မီွခိုေနရတယ္။ 
ခင္ဗ်ားၾကိဳက္ၾကိဳက္၊ မၾကိဳက္ၾကိဳက္ အလွဴ
ရွင္လိုလားတာနဲ႔ေတာင္းဆိုတာကို  
မီဒီယာေတြကညိွနႈင္ိးလုပ္ကိုင္ေနရတယ္။”

KIC က ကယန္းဘာသာစကားနွင့္ဗမာ 
ဘာသာစကားနွစ္မ်ိဳ းလုံးျဖင့္ လစဥ္ထုတ္ 
ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝသည္။ 
အျမတ္အစြန္းမရရိွေပ။ 
ကယန္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ 

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ 
ဖတ္ရန္စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးၾကသည္။ 
ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡသတင္းမ်ားရရွိရန္ 
ေရဒီယိုကိုပိုမိုနားေထာင္ၾကသည္။ 

“ကရင္ျပည္နယ္က 
ပဋိပကၡနယ္ေျမျဖစ္တယ္။ 
သတင္းအမ်ားစုက 
ပဋိပကၡအေၾကာင္းေတြျဖစ္တယ္။ 
ဂ်ာနယ္လစ္ေတြက ပဋိပကၡနယ္ေျမေတြကို 
သတင္းရဖို႔သြားရတယ္။ 
အႏၱရာယ္အရမ္းမ်ားတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္လည္း ကရင္ျပည္နယ္မွာအမ်ိဳး
သမီးဂ်ာနယ္လစ္ေတြနည္းတာပဲ”

ေစာညြန္႔ေသာင္းက အမ်ိဳးသမီး 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားလိုအပ္မႈကိုအထူးျပဳေျပာ
ဆိုသည္။ “အမ်ိဳးသမီးေတြဆီက 
သတင္းေတြပိုရဖိုလိုသလို 
အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အျမင္ကေန 
သတင္းေတြပိုရဖို႔လိုတယ္။ 
အမ်ိဳးသမီးေတြက 
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးျပႆနာေတြ၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္ေတြကို 
အမ်ဳးိသားဂ်ာနယ္လစ္ေတြနဲ႔ အေသးစိတ္ 
ေဆြးေႏြးလိုစိတ္မရိွၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ 
အမ်ိဳးသမီးကိစၥရပ္ေတြ၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို 
ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္ေတြ 
မ်ားမ်ားလိုတယ္။”

ကရင္အမိ်ဳးသားမ်ားကို  
ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္အသံေပးျခင္း

၂၆



ဆန္းစစ္ခ်က္
မီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ၅၀%ေက်ာ္ပါဝင္ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳး
သမီးဂ်ာနယ္္လစ္မ်ားသည္ မီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ စိန္ေခၚမႈ 
နွစ္ခုကုိအဓိကရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
အဆင့္ျမွင့္နိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမရိွျခင္း နွင့္ အမ်ိဳးသမီးမီဒီယာ
လုပ္သားမ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္း
စဥ္မရွိျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သတင္းစာတုိက္မ်ားတြင္ 
အေရအတြက္အားျဖင့္ အားေကာင္းစြာကုိယ္စားျပဳလ်က္ရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ ျမန္မာ့မီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ လက္ရွိကမာၻလံုးဆုိင္ရာ 
တိမ္းညႊတ္မႈမ်ားကုိအထုိက္အေလ်ာက္ထင္ဟပ္လ်က္ရွိ 
ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
သိသာစြာလႊမ္းမိုးေသာ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက်န္ရွိေနသည္။

အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခနွင့္အလယ္အလတ္ 
ရာထူးမ်ားတြင္ ေနရာယူထားၾကသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕က ေန႔စဥ္သတင္းစာတို္က္စီမံခန္႔ခြဲမႈနွင့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတုိ႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
တာဝန္ရယူေနၾကရာတြင္ ထုိတာဝန္မ်ားမွာ အပန္းေျဖျခင္း၊ 
ဘဝေနထုိင္ပံု၊ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑မ်ားပါဝင္သည္။

တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအမ်ားအျပားတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡ
မ်ားက အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳေရးျပႆနာကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ မိဘမ်ားသည္ 
သမီးမ်ားကုိ မီဒီယာေလာကသုိ႔ဝင္ေရာက္ျခင္းကုိ 
ဆန္႔က်င္ၾကသျဖင့္ ၄င္းသည္ ျပည္နယ္နွင့္တု္ိင္းေဒသမ်ားတြင္္ 
အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားနည္းပါးရျခင္း အတြက္ 
ေနာက္ကြယ္တြင္အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
နုိင္ငံတဝွမ္းျဖစ္ေပၚ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိေသာ 
ပဋိပကၡနွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိရရွိေစရန္ 
အမ်ိဳးသား သတင္းေထာက္မ်ားကုိသာ တာဝန္ေပးလုိၾကသည္။

မီဒီယာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သည္ဟုခိုင္မာစြာေျပာ 
ဆုိၾကသည္။ ထုိေနရာမ်ားမွာ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည္ဟုယူဆရေသာ 
ေနရာ (ဘိ) မ်ား၊(သုိ႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီးစာဖတ္သူ၊ ပရိတ္သတ္
မ်ားအတြက္ရည္စူးေသာအခန္းက႑/အစိတ္အပုိင္း 
မ်ားအတြက္ ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 
အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
မီဒီယာအဖြဲ ႔အစည္း၂ခုမွအပ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားနွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ 
လႊမး္မုိးသည့္ အယ္ဒီတာအာေဘာ္အားျဖင့္သိသာထင္ရွားေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတာဝန္မ်ားမယူၾကေပ။ 

ျမန္မာ့ သတင္းေလာကတြင္ အေရးပါေသာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳ 
မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ ေနရာတြင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏အခြင့္ထူးအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကလႊမ္းမုိးေန
ဆဲျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာ တင္ဆက္မႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ၊ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆ္ိုင္ရာအဆင့္ျမွင့္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာခြျဲခားခံေနရဆဲျဖစ္သက့ဲသို႔ 
မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းတြင္လည္း ခြျဲခားခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ရႈေထာင့္မ်ား ထည့္သြင္းရန္ မၾကာခဏ ပ်က္ကြက္ 
ေနျခင္းကထင္ဟပ္ျပေနေပသည္။ 

အမိ်ဳးသမီးပါဝင္သူအမ်ားစုသည္ ပဋိပကၡ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
ဘ႑ာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးနွင့္ နုိင္ငံေရးစသည့္ေနရာ (ဘိ) 
မ်ားအတြက္ တူညီေသာ အခြင့္အလမး္အပါအဝင္ 
သူတို႔ေနရာ(ဘိ) ကို ေရြးခ်ယ္နိုင္စြမ္းရိွသည္ဟု သေဘာတူညီရင္း 
တရားမွ်တမႈအျမင့္ဆံုးအဆင့္မွာ ေနရာ(ဘိ) 
ခြဲေဝမႈပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ 
သိပၸံနွင့္နည္းပညာသတင္းမ်ားႏွင့္ အားကစားသတင္းမ်ားတြင္မူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေနရာမွာ ေပ်ာက္ဆံုးလုနီးပါး ျဖစ္သည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္/ သရုပ္ခြဲ 
ေလ့လာသူေနရာတြင္လည္းမရွိေပ။

ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္မ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ျပႆနာမ်ားၾကားတြင္ 
လစာနည္းပါးျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ 
အာရွတြင္အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ား 
ထက္လစာပုိမုိနည္းပါးသည္။ အဖြဲ ႔အစည္းအေနျဖင့္ 
အလုပ္ခန္႔ထားေရးစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္း 
ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ေပၚလစီမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ 
စဥ္းစားဘြယ္ရာမ်ားရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ 
အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ားတြင္ သိသာေသာ နုိင္လုိမင္းထက္ျပဳမႈမ်ား
ကုိရင္ဆုိင္ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္ အမ်ားစုသည္ 
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ကေလးမီးဖြားျခင္းနွင့္ မိသားစု၏ 
ဖိအား/ေထာက္ခံမႈမရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
အလုပ္တြင္ နိမ့္က်ေသာရာထူးေနရာမ်ား တြင္ပါဝင္ေနရသည္။ 

မီဒီယာတုိက္မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေလးေမြးဖြားျပီး 
ေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္နုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္စိီမံထားေသာအဖြဲ ႔
အစည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမရွိေပ။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အသက္ေမြးဝမး္ေက်ာင္းမႈ 
သင္တန္းမ်ားရရွိျခင္း အပါအဝင္ အဆင့္ျမွင့္ရန္စိတ္အားထက္
သန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထုိ႔ ျပင္ေလ်ာ့ရဲေသာ ကြန္ယက္ 
အျဖစ္မွ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္ ခုိင္မာေသာအဖြဲ ႔အစည္း 
ျဖစ္လာရန္ ျပင္းျပေသာဆႏၵရွိၾကသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
လိင္မႈအေနွာက္အယွက္ေပးမႈ မရွိပါဟုညႊန္ျပၾကျခင္းသည၂္၅ 
က်ားမေရးရာသာတူညီမွ်မႈရရွိနုိင္သည့္အေရးပါေသာအေျခအေ
နတစ္ရပ္ သတင္းစာတိုက္မ်ားတြင္ ရိွျပီးျဖစ္နိုင္္သလို လိင္မႈဆိုင္ရာ 
အေနွာက္အယွက္ေပးမႈသေဘာတရားကုိနားလည္နုိင္မႈ 
အလြန္နိမ့္ပါး ေနျခင္းလည္း ျဖစ္နုိင္သည္။ 

တရားဝင္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာေတြ ႔ရသကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးသမီးနွင့္
အမ်ိဳးသားနွစ္ဦးလံုးသည္ လိင္မႈ အေနွာက္အယွက္ေပးမႈကုိ မုဒိ
မ္းမႈနွင့္တူညီသည္ဟုထင္မွတ္ေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ားမ 
အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈနွင့္ လိင္မႈဆုိင္ရာအေနွာက္အယွက္ေပးမႈ
ကုိ ဦးစြာအျမင္ဖြင့္ေပးရန္ အားထုတ္ဖုိ႔လုိအပ္ေနသည္။ ထုိ႔ ျပင္၊ 

၂၅။  ရန္ကုန္အေၿချပဳသုေတသန မ်ား၏ ၉၄ ရာခိုင္ႏူန္းက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေ
ပးမႈမ်ိဳးသူတို႕မေတြ႕ၾကံဳဘူးၾကေၾကာင္းေျပာဆိုၾကသည္။ 

၂၇



ပါဝင္သူမ်ားသည္ လိင္မႈဆိုင္ရာအေနွာက္အယွက္ေပးခံရပါက 
မည္သို႔တိုင္ၾကားျပဳလုပ္နိုင္ သည္ကုိမသိရွိၾကျခင္း(သို႔မဟုတ္)  
ရွက္ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရပ္ကို မေဖာ္ထုတ္နိုင္ျခင္းတို႔သည္ 
မီဒီယာတိုက္မ်ားအတြင္းတိုင္ ၾကားရန္ေနရာမ်ား တရားဝင္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အေရးအၾကီးလိုအပ္ေနသည္ကိုျပသေနသည္။

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားဆုိင္ရာသင္တန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားတုိးပြားလာ
သည္နွင့္ ျမန္မာဂ်ာနယ္္လစ္မ်ားသည္ သတင္းေရးသား 
ေပးပုိ႔ ျခင္းနွင့္ အထူးျပဳေရးသားျခင္းတုိ႔နွင့္ သက္ဆုိင္သည့္္္ 
သင္တန္းမ်ားကုိ လြန္ခဲ့သည့္သံုးနွစ္ကပင္ လက္လွမ္းမီခဲ့သည္။ 
၄င္းတုိ႔အနက္မွအမ်ားစုသည္နုိင္ငံတကာ NGOမ်ားနွင့္ 
သက္ဆုိင္ရာ မီဒီယာတုိက္မ်ားထံမွ ဂ်ာနယ္္လစ္ဆုိင္ရာ 
သင္တန္းမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားေရာအမ်ိဳးသမီးပါ တူညီေသာအခြင့္
အလမ္းမ်ားျဖင့္ရရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

မရွိေသးေသာသင္တန္းမ်ားမွာ လံုျခံဳေရးနွင့္ 
က်ားမေရးရာျဖစ္သည္။ နွစ္ခုလံုးသည္ ျမန္မာနုိင္ငံကဲ့သုိ႔အသြင္
ကူးေျပာင္းစ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းအတြက္အေရးပါသည္။ 

ရန္ကုန္ျပင္ပရွိပါဝင္သူမ်ားသည္ ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ေနထုိင္ေသာ  
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားနွင့္္နိႈင္းယွဥ္ပါက  
သင္တန္း အခြင့္အလမ္းတန္းတူမရရွိဟုခံစားၾကရသည္။ 
ထုိအခ်က္က သင္တန္းအစီအစဥ္ မ်ားကုိတုိင္းနွင့္ျပည္နယ္တုိ
င္း၌ ဂ်ာနယ္လစ္အသစ္မ်ားကုိ ဦးတည္ေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားေ
ရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုၾကီးက ဂ်ာနယ္လစ္ အလုပ္သမား 
အစည္းအရံုးတြင္ ပါဝင္ဖြဲ ႔စည္းနုိင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ 
မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ကုိေတာင္းဆုိလုိက္သည့္အခါ 
အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈနွင့္ က်ားမေရးရာတရားမွ်တမႈအတြက္ 
အားအေကာင္းဆံုးအျမင္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။၂၆ 
လတ္တေလာတြင္မူ လက္ရွိအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္ ရာထူးရယူ
ထားေသာအမ်ိဳးသမီးအနည္းပါးေနစဥ္တြင္ 
ထုိအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအနည္းငယ္သာ 
ပါဝင္ေနသည္။ လက္ရွိမီဒီယာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ 
သူတုိ႔၏ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ခံထားရျပီး 
က်ားမေရးရာမပါဝင္ပါ။ အဖြဲ ႔အစည္းအားလံုးသည္ 
အမ်ိဳိ းသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ မွ်တစြာပါဝင္ေသာလည္း ထိပ္ပိုင္းေခါင္း 
ေဆာင္ရာထူးမ်ားတြင္မရွိေခ်။က်ားမေရးရာ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ထားေသာ အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုမွ်မရွိေခ်။ 

ယဥ္ေက်းမႈတုိင္းမွာကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာသည္လည္း အမ်ိဳးသားနွင့္
အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အတြက္ က်ားမေရးရာတရားေသအျမင္မ်ားကုိ
အားေပးသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာကုိယ္ပုိင္ပံုရိပ္ေသမ်ားရွိၾက
သည္။ မီဒီယာမ်ားသည္ တူညီေသာ အားေကာင္းသည့္ 
ဘက္လုိက္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ၾကျပီး၊ တရားေသက်ားမေရးရာ 
ျခယ္မႈန္းပံုေဖာ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္တည္ျမဲေစၾကသည္။ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ထပ္ေပါင္းထည့္ရမည္မွာ အားလုံးပါဝင္ျပီး 
ဗဟုဆန္ေသာမီဒီယာမ်ားဖန္တီးေရးအတြက္အေရးၾကီးေသာ 
သေဘာတရားနားလည္မႈနွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ မွာ ဂ်ာနယ္လ
စ္မ်ားကုိယ္တုိင္၌ပင္လွ်င္ မရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

အျမစ္တြယ္ေနေသာ အစြအဲလမ္းမ်ားမွ ဆြထုဲတ္ထားေသာ ပုံေသ 
က်ားမေရးရာပံုရိပ္မ်ား ေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား 
နွင့္မီဒီယာမ်ားသုိ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အားနည္းသည္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နုိင္စြမ္းမရွိ၊ 
ထိရွလြယ္ေသာအလုပ္မ်ားမလုပ္နုိင္ဟုသတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား 
ကုိ သူတုိ႔က ပံ့ပုိးေပးၾကသည္ျဖစ္ရာ တူညီေသာ 
အလုပ္အတြက္ တူညီေသာလုပ္ခရရွိေရးနွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္
ခန္႔ထားေရးအခြင့္အေရးမ်ားခံစားပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိျမွင့္တင္ျခင္းမွာ 
မထုိက္တန္ဟုယူဆၾကသည္။ 

ျမန္မာမီဒီယာမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ မိသားစုျပယုဂ္၊ 
လိင္မႈဆုိင္ရာပစၥည္း၊ အားနည္းေသာ/ ေၾကာက္ရြ႔ံေသာသူမ်ား
အျဖစ္ပံုေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွတဆင့္ 
က်ားမေရးရာ တရားေသ အျမင္မ်ားကုိ အားျဖည့္ေလာင္း 
ၾကေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ နာမည္ၾကီးမ်ား၊ 
ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ ဇနီးမ်ားအျဖစ္ သတင္းျပဳလုပ္ေဖာ္ျပၾကျပီး၊ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အေတြးအျမင္ေဖာ္ထုတ္သူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံ 
ရျခင္းနည္းပါးလွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ေျပာရလွ်င္ အမ်ဳိးသမီး 
ပရိႆတ္မ်ားအတြက္ ထုိသုိ႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္ဖန္တီးသူမ်ားမွာ အမ်ိုဳးသမီးမ်ားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ တရားေသအျမင္နွင့္ ပံုေဖာ္ျခယ္မႈန္းျခင္းကုိ 
ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းအတြက္ မီဒီယာမ်ားရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ နိမ့္က်ေသာေနရာတြင္
ထားရွိေသာဖခင္ၾကီးစုိးေသာယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ကိစၥရပ္မ်ား 
ေရာစပ္လုိက္ျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ေနာက္ထပ္အ
ဟန္႔အတား မ်ားကုိဖန္တီးလုိက္သည္။ 

တရားမွ်တမႈနွင့္သာတူညီမွ်မႈတို႔သည္ အမ်ိဳးသားေရာ၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ပါ အေရးပါျပီး လူအဖြဲ႔အစည္းအားလုံးပိုမို 
ေကာင္းမြန္လာရန္လိုအပ္သည္။ ခြျဲခားနိွမ္ခ်ေသာအေလ့အက်င့္
မ်ားနွင့္ အစြအဲလမ္းမ်ား ကို တရားမွ်တမႈကိုျမွင့္တင္သည့္ လုပ္င
န္းစဥ္ယႏၱရားမွတဆင့္ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္သည္။ ေကာင္းမြန္ 
သည့္အလုပ္ခြင္ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သတင္းပညာ 
ကိုမိတ္ဆက္ျခင္း တို႔ကို ခိုင္မာေသာက်င့္ဝတ္မ်ားေပၚတြင္ 
အုတ္ျမစ္ခ်ထားသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ 
လူမႈဝန္းက်င္တြင္ အားေကာင္းစြာေရာင္ျပန္ဟပ္ေစနိုင္သည္၊ 
လူ႔မႈဝန္းက်င္၏တန္ဖုိးမ်ားကုိထင္ဟပ္ေစနုိင္သည္။ 
တနည္းအားျဖင့္ မီဒီယာတြင္ေပ်ာက္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ 
အျမင္ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းနုိင္သည္။ 

က်ားမေရးရာကုိေလးစားျခင္းနွင့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေသာ 
ျခယ္မႈန္းပံုေဖာ္ျခင္းမ်ားသည္ သတင္းေရးရာတြင္ 
တိက်ျခင္းနွင့္မွ်တျခင္းကဲ့သုိ႔ တန္ဖုိးရွိသည့္ အေလ်ာက္ 
မီဒီယာက်င့္ဝတ္တြင္ ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္။ ထုိတန္ဖုိးမ်ားသည္ 
မီဒီယာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တုိးတက္လာေစရန္နွင့္ နုိင္ငံ၏ 
က်ားမေရးရာတရားမွ်တမႈတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းတြင္လည္း 
ပါဝင္သည္။ 

၂၆။  အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ
အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားအသင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၂၈



ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ ႏွင့္ 
အသြင္ကြျဲပားစုံလင္မႈ သည္ သူမ၏ 

မဆုတ္မနစ္ ေသာ ဣိတၱိယဝါဒီ ရႈေထာင့္မွ 
အဓိက အာရုံစုိက္ရာ နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ျခင္း အပါအဝင္ 
ေအာက္က်ေနာက္က် အေနအထား 
ကုိေရာက္ေစသည့္ ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ 
ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္တြင္ 
ရွိေၾကာင္းကုိလည္း ေဒၚသင္းသင္းေအာင္က 
ေျပာဆုိသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ 
သတင္းမ်ား ေရးသားျခင္းႏွင့္ စပ္္လွ်င္း၍ ဂ်င္ဒါ 
က်ား၊မေရးရာ ပုံေသခြက္အတုိင္း အားေပး 
ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည့္ မီဒီယာ အခ်ိဳ႕ 
ကိုလည္း သူမက ျပစ္တင္ေျပာၾကားသည္။

“အမ်ုဳိးသမီးေတြရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈနဲ႔ 
ညဘက္အျပင္ထြက္တာတုိ႔နဲ႕ပါတ္သက္ျပီး 
မီဒီယာက အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ အျပစ္တင္မယ့္ 
အစား အမ်ိဳးသားေတြကုိ အမိ်ဳးသမီး 
ေတြအေပၚ ေလးစားမႈထားေအာင္ 
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ အားေပး 
ေျပာဆုိသင့္တယ္။ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္ေတြကလည္း 
တခါတခါ ဘယ္လို အဝတ္အစားပံုစံမ်ိဳးကို 
အမ်ိဳးသမီးေတြ ဝတ္ဆင္သင့္ ေၾကာင္း 
အၾကံေပးတဲ့ အထိေတာင္ ေရာက္တယ္။ 
အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အျပ ဳအမူကုိ အျပစ္ တင္မယ့္ 
အစား အမိ်ဳးသမီးေတြရဲ႕ အဝတ္အစား 
ေရြးခ်ယ္မႈက အျပစ္တင္ခံရတယ္” 
ဟုသူမက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

မီဒီယာ၏ ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲေစရန္ 
က်ား၊မ ေရးရာ ႏွင့္ အသြင္ကြဲျပားစံုလင္မႈ 
အျပင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာဆက္စပ္ေသာကိစၥမ်ား 
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ တို႔အတြက္ မဇၩိမ 
မီဒီယာက ရုပ္သံလႊင့္ခ်ိန္ႏွင့္ သတင္းစာမ်က္ႏွာ 

တိုးျမွင့္ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့သည္ဟုသိရသည္။

“အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ထိုက္တန္မႈကိုျပသဖို႔ 
သံုးဆေလာက္ၾကိဳးစားရတယ္။အိမ္ေထာင္
က်တဲ့ အခါ သားသမီးေတြရတဲ့အခါ 
အိမ္အလုပ္ေတြ နဲ႔ အလြန္ခက္ခဲပါတယ္။ 
အိမ္ေထာင္က်ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း 
အလုပ္မလုပ္ေတာ့တဲ့ အရည္အခ်င္းရိွ 
အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားေတြ 
ေတြ႕ဖူးတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပညာသည္ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြကို 
တန္ဖိုးမထားႏိုင္တာဟာ 
ရွက္စရာေကာင္းတယ္။”

ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ သတင္းမ်ားအေပၚ
လူၾကိဳက္မ်ားလာမႈတိုးတက္လာျခင္း 
ကိုသူမ ေတြ႕ရိွခဲ့ကာ မဇၩိမ က်ား၊မေရးရာ 
စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္လည္းလူၾကိဳက္မ်ား
လာသည္။ စာဖတ္ပရိတ္သတ္က ေစာင့္စား 
ဖတ္ရႈသကဲ့သိ႕ု ျပင္ပစာေရးဆရာမ်ားက 
လည္း ယေန႕အခ်ိန္တြင္ဝင္ေရာက္ 
ေရးသားမႈတိုးတက္လာသည္။

“အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဦးတည္ျပီး ၾသဇာရွိတဲ့ 
စာမ်က္ႏွာေတြပထမဆံုး 
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရတာကိုက်မတို႔ 
ဝမ္းသာပါတယ္။”

“က်မတို႔ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ မွာ လိုက္ခ္ 
အမ်ားဆံုးရတာ ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ 
အစီအစဥ္ေတြပဲ။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ 
ေဈးကြက္ျဖစ္တယ္။ ပစ္မွတ္ပရိတ္သတ္ 
ျဖစ္တယ္။ ဒီ အင္အားကို မီဒီယာ 
လုပ္ငန္းေတြကနားလည္မွျဖစ္မယ္။”

“အယူအဆမွားေနတာ တစ္ခုက ဂ်င္ဒါ 
ဆိုတာ အမ်ိဳးသမီးေတြန႕ဲပဲဆိုင္တယ္ 
ဆိုတာေပါ့။ မဇၩိမ သတင္းဌာန မွာေတာ့ 
အမိ်ဳးသားေတြအတြက္လည္း အေရးၾကီးကိစၥ 
ျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားတယ္။ 
အမိ်ဳးသားေတြလည္း ဂ်င္ဒါ ကို 
နားလည္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္ဟာ 
လူတိုင္းအတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ဝန္းက်င္တ
စ္ခုအျဖစ္ဖန္တီးႏိုင္သလို အဓိပၸါယ္ရိွတဲ့ 
ဂ်င္ဒါ က်ား၊မေရးရာ ဂရုျပဳ သတင္းေတြလ
ည္းေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္။”

“ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ အေၾကာင္းေတြနဲ႔  
အသြင္ကြျဲပားစုံလင္မႈသတင္းေတြေရးသား  
ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြလည္းရိွပါတယ္။ 
စိတ္ဝင္စားတဲ့လူနည္းေပမဲ့ က်မတိ႕ုကို 

“အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပစ္မွတ္ပရိတ္သတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။”

ေဒၚသင္းသင္းေအာင္

ေဒၚသင္းသင္းေအာင္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၊ ဣိတိၱယ 
ဝါဒီ တစ္ဦးအျပင္ ဣိတိၱယစြမ္းအားႏွင့္ ကမၻာၾကီးအေပၚလႊမ္းမုိးႏုိင္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ အျပဳသေဘာျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္းကုိ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 
ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ ႏွင့္ အသြင္ ကြျဲပားစုံလင္မႈတြင္အၾကံေပးအယ္ဒီတာအျဖစ္ 
လည္းေကာင္း၊ မဇၩိမအမ်ိဳးသမီးက႑ ရုပ္သံ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မဇိၩမ 
မီဒီယာအုပ္စု၏ အမႈ ေဆာင္ဒါရုိက္တာ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိသည္။

ေဒၚသင္းသင္းေအာင္္
ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ ႏွင့္ အသြင္ကြျဲပားစုံလင္မႈ 
Gender and Diversity အၾကံေပးအယ္ဒီတာ၊
မဇၩိမ အမ်ိဳးသမီးက႑ ရုပ္သံဒါရုိက္တာ
မဇိၩမ မီဒီယာ အုပ္စုအမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ

တိ႕ုကုိအထူး သီးသန႕္ေပးထားေၾကာင္း 
ေဒၚသင္းသင္းေအာင္ကေျပာသည္။

“ေလစဘီယမ္ အမ်ိဳးသမီးခ်င္းစုံမက္ႏွစ္ၿခိဳက္ 
သူမ်ားန႕ဲ ေဂးလ္ အမိ်ဳးသားခ်င္းခ်စ္ၾကိဳက္
သူတို႕ရဲ႕လ႕ူအဖြဲ ႔စည္းေတြလည္း 
ရွိၾကပါတယ္။ လိင္တူ အမ်ိဳးသားခ်စ္သူမ်ားနဲ႔ 
သက္ဆုိင္ တ့ဲသတင္းေတြေတာ့ေဖာ္ျပၾကျပီး 
ေလစဘီယမ္မ်ားရဲ႕ သတင္းေတြကိုေတာ့ 
မေဖာ္ျပသေလာက္ပဲ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးျပီးရင္ လူမႈေရးရာ 
အမာရြတ္ေတြ ျဖစ္တတ္လို႔ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန္းတာကုိ လက္မခံလုိၾကဘူး။”

မဇၩိမ ဝန္းထမ္းမ်ားအတြက္ 
လိုက္ေလွ်ာညီေထြအလုပ္ခ်ိန္ရိွကာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္လည္း 
သားသမီးေမြးခ်ိန္ ဖခင္ခံစားခြင့္ေပးသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အထူး 
ေထာက္ပ့ံသည္။ မီးဖြားျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ႏိုင္ေအာင္ 
ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွင့္ ရာထူးဌာန 

၂၉



ဂေရစီ စိုုင္လီဒင္မ္ 
Chinland Post TV channel

“မီဒီယာေလာကမွာ  
ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးေတြပုိမုိပါဝင္လာ

ဖုိ႔ကၽြန္မအားေပးခ်င္ပါတယ္။ 
သူတုိ႔ကုိေျပာျပခ်င္တာက 
ကၽြန္မတုိ႔လူေတြအတြက္ 
အလုပ္လုပ္ေနတာဆုိတာပါ။ 
ခ်င္းမီဒီယာမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ 
ပိုမုိလုိအပ္ပါတယ္။”

အထက္ပါ စကားမ်ားသည္ 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပညာ ေနာက္ခံ ရွိ
ထားေသာခ်င္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ 
ဂေရစီ ၏စကားမ်ားျဖစ္ကာ 
သူမသည္ခ်င္းျပည္နယ္ရုပ္သံတြင္ 
လြန္ခဲ့သည့္ ၂နွစ္က 
ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ 

“ကၽြန္မ ပထမဆုံးမီဒီယာမွာ ဝင္လုပ္ေတာ့ 
ကၽြန္မမိဘေတြက မေထာက္ခံဘူး။ 
ကၽြန္မေရြးခ်ယ္မႈကုိ မကန္႔ကြက္ေပမဲ့ 
ကၽြန္မလုံျခံဳေရးအတြက္ စိတ္ပူၾကတယ္။”

ခ်င္္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ရုိးရွင္းေသာဘဝကုိ
လုိလားၾကသည္ဟု ဂေရစီကေျပာသည္။ 
သူတုိ႔၏သားသမီးမ်ားကုိ 
မီဒီယာလုပ္ငန္းမွာထက္ အစုိးရအလုပ္
ကုိလုပ္ရန္အားေပးၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္ 
သတင္းေထာက္ျဖစ္လုိေသာ္လည္း သူ
တုိ႔မိသားစုနွင့္ရပ္ရြာအသုိင္းအဝန္းက 

ဂေရစီ စိုုင္လီဒင္မ္

ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းေထာက္ ဂေရစီသည္ ကေလးျမိဳ႕  
နွင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္အလုပ္လုပ္သည္။ ထုိေဒသတြင္  
အမ်ဳိးသမီးဂ်ာနယ္လစ္အနည္းငယ္သာရိွျပီး သြားေရးလာေရးခက္ခဲမႈမွာ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ သူမ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ 
မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားပိုမိုပါဝင္လာေစေရးျဖစ္သည္။ 

ထုိအလုပ္သည္ အမ်ိဳးသမီးနွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 
အလုပ္ဟု မထင္ၾကေပ။ အားနည္းေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုနွင့္  
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆုိးရြားမႈေၾကာင့္ 
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ 
လုပ္ငန္းဟုျမင္ၾကသည္။ 

“ကေလးမွာက လမး္ေတြဆုိးတယ္။ 
ရြာေတြနဲ႔ျမိဳ႕ကေဝးျပီး 
ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္နဲ႔သြားရတယ္။ 
တခါတေလ ရြာမွာညအိပ္ရတယ္။ 
ကၽြန္မ မွာအမ်ိဳးသမီးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္
လည္းမပါ၊ 
နားလည္မယ့္သူလည္းမပါေတာ့ 
မလံုျခံဳဘူးလုိ႔ခံစားရတယ္။ 
ကၽြန္မအနားမွာ 
အမ်ိဳးသမီးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြ 
ရွိရင္ေတာ့ ေယာက္်ားေလး 
အုပ္စုၾကားမွာ အလုပ္လုပ္ရတာ ပုိျပီး 
သက္ေသာင့္သက္သာရွိမယ္ထင္တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ကေလး ျမိဳ႕မွာအမ်ိဳးသမီး 
မီဒီယာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြ 
တကယ္ကုိပုိရွိလာေစခ်င္ပါတယ္။”

ဂေရစီကလူေတြကုိအလားတူေျပာၾကား
တယ္။ “ကၽြန္မတုိ႔မီဒီယာ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြက 
ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ေနတာပါ။ 
သတင္းေတြမွ်ေဝတယ္။ 
တရားမွ်တမႈအတြက္ရပ္တည္တယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔အလုပ္ကေန ကၽြန္မတုိ႔လူေတြ
အက်ိဳးအျမတ္ရမွာေသခ်ာပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ပါဝင္လုပ္္ကုိင္ၾကပါ”

“မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္လာေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း”

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမ်ားၾကီးေပးပါတယ္” ဟု 
၎ကေျပာဆိုသည္။

သူမတြင္ မဇၩိမသတင္းဌာန အတြက္ 
အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ရိွျပီး ထိပ္တန္းဦးစားေပး 
တစ္ခုမွာ မီဒီယာအုပ္စုတစ္ခုလံုးအတြက္ 
ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ မူဝါဒ တစ္ရပ္ 
မိတ္ဆက္ေပးေရးျဖစ္သည္။“က်မတိ႕ုဟာ 
ဂ်င္ဒါ က်ား၊မ ေရးရာ သိျမင္တဲ့ အဖြ႕ဲ 
အစည္းျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသားေရာ 
အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ပါ သက္ေသာင့္ 
သက္သာရိွတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခု 
ေဖာ္ေဆာင္ျပီးရင္ မူဝါဒကို 
ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုး ျပီး တစ္ျခားသူေတြကိုပါ 

ဒီလိုစိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြရိွလာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တယ္” 
ဟုသူမကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ အမ်ားကိုယ္စား 
ျပႆနာေတြကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ 
အင္အားရိွေသာ 
အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားသမဂၢ 
သိ႕ုမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းကို သူမက 
ျငင္းခံုေဆြးေႏြးသည္။ “ဖိႏိုပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ 
အဆင့္ေတြဟာ ျမင့္မားေနေတာ့ သူတိ႕ု 
အခြင့္ အေရးအတြက္ 

ဘယ္လိုတိုက္ပြဲဝင္မလဲ၊ ဒါက္ို အံတု ဖိ႕ု 
စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တဲ့နည္းလမ္းမရိွဘူး” 
ဟုသူမက ေစာဒကတက္သည္။

“ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္မွာ 
အမ်ိဳးသားေတြေရာ 
အမ်ိဳးသမီးေတြေရာပါျပီး 
အလြန္တက္ၾကြပါတယ္။ဒါေပမဲ့ 
အဆံုးအစြန္မွာေတာ့ အမိ်ဳးသမီးေတြ 
အတြက္ သီးျခားမီဒီယာအဖြ႕ဲအစည္းရိွတာ 
အေကာင္းဆံုးပါပဲ။”၂၇

၃၀

၂၇။  အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ပထမဆံုးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးသတင္းသ
မားမ်ားအသင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
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အၾကံေပးခ်က္မ်ား
(၁) အစိုးရပိုင္း
•  ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေပက်င္း ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးညီလာခံ ပလက္ေဖာင္းမွခ်မွတ္ခဲ့ေသာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်ားမ 
ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ ေဖာ္ေဆာင္ျမွင့္တင္ႏို္င္ရန္ ႏွင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေစရန္ 
တို႕အျပင္ က်ားမ ေရးရာ ပံုေသကားက်ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ေခ်ဖ်က္ရန္။

•  မီဒီယာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အၾကံေပးခ်က္မ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ (၂၀၁၃-၂၀၂၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အတြက္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္။

•  အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈမီဒီယာ ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အျပင္ 
အသံလိႈင္း ရုပ္သံလိႈင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ ကြဲျပားစံုလင္မႈ ႏွင့္ 
ဗဟုဝါဒဆိုင္ရာ မူဝါဒ မ်ားအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုဥပေဒ 
တြင္ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ 

•  တကၠသုိလ္ အဆင့္သတင္းစာနယ္ဇင္းဘာသာရပ္ သင္ရိုးညႊန္းတန္း ႏွင့္ 
မီဒီယာဆက္ႏြယ္ ပညာရပ္သင္ရိုးမ်ားတြင္ က်ားမ ေရးရာ ႏွင့္ ကြဲျပားစံုလင္မႈ 
အေၾကာင္းပါဝင္မႈ

(၂)  မီဒီယာ ကြန္ယက္မ်ား ႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

•  မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သမဂၢမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား တူညီမွ်တေသာ
ကိုယ္စားျပဳမူကိုျမွင့္တင္ရန္

•  အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမား မီဒီယာကြန္ယက္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းတို႕
ကိုစဥ္းစားရန္

•  မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ ထိပ္တန္းေနရာမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္စီမံခန္႕ခြဲေရးရာထူး
မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ 
ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္

•  အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္းအသိပညာေပးရန

•  မီဒီယာတြင္ က်ားမေရးရာကိုယ္စားျပဳမႈတို႕ကုိ ပံုမွန္ စနစ္တက် 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

•  အမ်ိဳးသားမ်ား အျပင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားအတြက္ပါ သင့္ေတာ္သည့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္
လံုးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာသက္ေမြးမႈပညာရပ္တစ္ခု အျဖစ္ ေခတ္သစ္သတင္းသမား 
ဘဝပံုရိပ္ကိုျမွင့္တင္ရန္

•  အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ား သားသမီးေမြးဖြားျပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ေရာ
က္ႏိုင္ေရးအတြက္ မီဒီယာပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ 
ေဆာ္ၾသလံႈေဆာ္မႈမ်ားျပလုပ္ရန္

•  လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအား အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာက မည္
မွ်ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ဆိုသည့္ နည္းလမ္းအတြက္ 
လက္ေတြ႕အစီအစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္

•  ဘက္စံုမီဒီယာသင္တန္းမ်ားအျပင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ မီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားရိွ 
နည္းပညာ ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သတင္းသမားမ်ား
အားပစ္မွတ္ထား၍ေပးရန္

•  စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အႏၵရာယ္မ်ားေသာ သတင္းက႑မ်ားအတြက္ အတားအဆီး 
အကန္႕အသတ္ကင္းမဲ့စြာ အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားမ်ားလိုက္ႏိုင္ေစေအာင္ 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္

•  ျမန္မာမီဒီယာႏွင့္က်ားမေရးရာ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ပိုမိုနက္ရိႈင္းေသာ 
သုေတသန ျပဳလုပ္ရန္

(၃) မီဒီယာတိုက္မ်ားႏွင့္မီဒီယာလုပ္ငန္း
•  က်ားမ ေရးရာအေျခခံ အၾကမ္းဖက္မႈ ကင္းစင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားဖန္တီးေပးရန္ 

ႏွင့္ အကယ္၍ ျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို 
ၾကိမ္းေသျပဳလုပ္ရန္

•  က်ားမ ေရးရာဆိုင္ရာ သတိတရားႏွင့္ အကဲဆတ္မႈတို႕ကို အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္

•  လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ားမေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ ဆိုင္ရာ 
မူဝါဒမ်ားကို ခိုင္မာစြာခ်မွတ္ထားရန

•  မီဒီယာလုပ္ငန္းရိွ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရန္ က်ားမေရးရာ 
တန္းတူ လစာႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျမွင့္တင္ရန္

•  က်ားမ ေရးရာဂရုထားသည့္ သတင္းခန္းမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာေရးအတြက္ 
အမ်ိဳးသားဦးေရအမ်ားအျပားအပါအဝင္ အမိ်ဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
က်ားမေရးရာ ကိစၥဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္

•  သတင္းသမားအားလုံးအတြက္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ သတင္းစာပညာ ႏွင့္ 
ေဘးအႏၵရာယ္ လံုျခံဳေရးသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

•  မီဒီယာလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ 
ရာထူးဌာန မ်ားရယူႏိုင္ရန္ ပညာရွင္အမ်ိဳးသမီး သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို 
ကူညီေထာက္ပံရန္

•  နစ္နာမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥမ်ား၊ ေလွ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးကိစၥမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ က်ားမေရးရာေကာ္မတီအပါအဝင္ ခံုသမာဓိ စနစ္ကို 
မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မိတ္ဆက္ေပးရန္

•  အမ်ိဳးသမီး မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ အလုပ္တာဝန္မ်ားခြဲေဝျခင္းႏွင့္ 
သတင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို တရားေသပံုေသကားက် ျဖစ္ေနမႈမ်ားအားေရွာင္ရွားႏိုင္
ရန္ မီဒီယာတိုက္မ်ားတြင္ က်ားမေရးရာ သတိတရားထားမႈတို႕ကိုျမွင့္တင္ရန္

(၄)  အလႈရွင္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

•  မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်ျခင္းကြာဟမႈ ကိုခ်ံဳ႕ရန္ 
ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနအျပင္ တစ္သီးပုဂၢလသတင္းသမားမ်ား၊မီဒီယာအဖြဲ႕အစ
ည္းမ်ား ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဒသတြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆက္လက္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

•  အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းေပးျခင္းအျပင္ မီဒီယာတိုက္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ 
အထက္အရာရိွမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတိုက္ပိုင္ရွင္မ်ားက 
အေလးထားလာေစေအာင္လံႈေဆာ္ရန္

•  အထူးသျဖင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာပါဝင္ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား
ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးကိုဦးတည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ကြန္ယက္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းကို
အားထုတ္ၾကိဳးစားမႈမ်ားအားကူညီရန္

•  ေဒသခံမီဒီယာသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ က်ားမေရးရာ ဂရုျပဳမီဒီယာသင္ရိုးညႊန္း
တန္းမ်ားဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေထာက္ပ့ံကူညီရန္

•  သတင္းေဆာင္းပါးေရးသားရန္ထိုက္တန္သည့္ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ က်ားမ 
ေရးရာတန္းတူညီမွ်ျခင္းအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈအားျမွင့္တင္ရန္

၁) ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၆ ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ပါဝင္ေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

၂)  ဆင္ဆာသင့္ ဂ်င္ဒါႏွင့္ အာတီကယ္ ၁၉ တို႕ကိုရည္ညႊန္းကိုးကားမႈမ်ားအရ "အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
အစိုးရကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကကိစၥမ်ားႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ေသာအဆင့္အဖြဲ႕တြင္လည္းေကာ
င္း၊ အစီအစဥ္ ပရိုဂရမ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း က်ားမေရးရာႏွင့္ လူနည္းစုေရးရာ ကိုယ္စားျပဳမူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားရိွသင့္သည္ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ ကဲ့သို႕ေသာ မတူကြဲျပားျခားနားမူ မူဝါဒကို ဥပေဒ တြင္ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသင့္သည္။"
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