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ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (Myanmar Centre for Responsible Business MCRB) ကုိ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Institute 
for Human Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Danish Institute for Human Right (DIHR) တုိ႔က အျခားႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား၏ 
အကူအညီျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ MCRB အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အေျခစုိက္ၿပီး စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ အစုိးရ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ပညာ၊ ဗဟုသုတရရွိေစရန္လည္းေကာင္း၊ အရည္အေသြး ျမင္႔မားေစရန္ လည္း 
ေကာင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေရး 
အတြက္ အမ်ား၏ယုံၾကည္မႈကုိရရွိေသာ သမာသမတ္က်ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ တာဝန္ 
ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္ေသာ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ႏုိ္င္ငံတကာ အဆင့္အတန္း 
မ်ားႏွင့္အညီ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုိင္ရာ  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန 
အမွတ္ ၆ (က)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ 
ကရင္ျခံ ရပ္ကြက္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အီးေမးလ္ - info@myanmar-responsiblebusiness.org
ဝဘ္ဆိုက္ - www.myanmar-responsiblebusiness.org and www.mcrb.org.mm

ယခုစာတမ္းကို MCRB မွ ထုတ္ေဝသည္။ ဤစာတမ္းပါ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကုိ MCRB မွ အမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ယင္းသို႔ ကူးယူေဖာ္ျပေသာ စာေစာင္မ်ားအေနျဖင့္ မူရင္းစာေစာင္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ၿပီး အဆုိပါ ပုံႏွိပ္စာေစာင္၊ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ 
အထက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို႔ ေပးပုိ႔ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းအား ထပ္ဆင့္မိတၱဴကူးယူျခင္း၊ ဘာသာျပန္ဆုိျခင္းရိွပါက MCRB သို႔ ဆက္သြယ္၍ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ရယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။

Designed by Ethical Sector

ဓာတ္ပံု 
မ်က္ႏွာဖံုးပံု - ကိုဆန္းထူး၊ ေမြးရာပါလက္အဂၤါ ခ်ဳိ႕ယြင္းသူ၊ ေစ်းတြင္ေရာင္းရန္ အထည္ခ်ဳပ္ေနစဥ္။ (Frontier Myanmar)
စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ - မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လူစည္ကားရာေနရာတြင္ ေငြေတာင္းရမ္းေနစဥ္။ (Frontier Myanmar)
စာမ်က္ႏွာ ၄၇ - ပူတာအိုရွိ လမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ အလုပ္သမမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္။(Frontier Myanmar)

ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤစာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)အား ပ့ံပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေပး 
ေနေသာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ အစုိးရ၊ အုိင္ယာလန္ ႏုိင္ငံအစုိးရ၊ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ အစုိးရ၊  ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ အစုိးရ၊ ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္ႏုိင္ငံ 
အစုိးရတို႔အား မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ  ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။ ဤစာတမ္းအား Donna Guest မွ ေရးသားျပဳစုထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။  MCRB မွ Vicky Bowman၊ ႏွင္းဝတ္ရည္၊ စုျမတ္ႏြယ္၊ IHRB မွ Margaret Wachenfeld ႏွင့္ DIHR မွ Tulika Bansal တို႔မွ ပံ႔ပိုးေပးထားသည္။ 
MCRB မွ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ဇြန္လ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္  ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စာေရးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေဆြေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးခဲ့သည့္သူမ်ားအား ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္း 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ အခ်ပ္ပို (၁) တြင္ ပါရိွပါသည္။
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၁။ မိတ္ဆက ္ ၄
 ၁.၁။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကင္းရွင္းေရး၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖစ္ေသာ 
  ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမူေဘာင္မ်ား။ ၇

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ၁၁
 ၂.၁။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ၁၀
 ၂.၂။ အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသား/သမီး ၁၈ 
  ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲခံယူ
  ေနထိုင္သူမ်ား (LGBT)မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း 
 ၂.၃။ HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အေလ့အထမ်ား ၁၉
 ၂.၄။ မသန္စြမ္းမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ၂၁
 ၂.၅။ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ၂၄
 ၂.၆။ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကြဲ လူနည္းစုမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ၃၀

၃။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရးႏွင့္ သာတူညီမ်ွဆက္ဆံေရးကုိ  
 ေလးစားလုိက္နာျခင္းအတြက္္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
 ၃.၁။ မူဝါဒဆုိင္ရာကတိကဝတ္ ၃၆
 ၃.၂။ မူ၀ါဒ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၃၇
 ၃.၃။ နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ယႏၱရားစနစ္မ်ား ၃၇

၄။ အုပ္စုလုိက္ အေသးစိတ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
 ၄.၁။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၄၀
 ၄.၂။ အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသား/သမီး  ၄၁
  ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ ကဲ့သို႔ 
  ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူမ်ား (LGBT)မ်ား 
 ၄.၃။ HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ား ၄၂
 ၄.၄။ မသန္စြမ္းသူမ်ား ၄၂
 ၄.၅။ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ၄၃
 ၄.၆။ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကြဲလူနည္းစုမ်ား ၄၄

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)  အသံုုးဝင္ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ား ၄၆

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ လမ္းညႊန္မ်ား ၅၇

မာတိကာ ၄

၁၁

၃၆

၄၀

၄၃

၅၂
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ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားတိုက္ဖ်က္ျခင္းစာတမ္းသည္ ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာစဥ္မ်ားအနက္မွ စာစဥ္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအား အႏွစ္ 
ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္း အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ လုပ္ငန္းက႑အားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု 
ျဖစ္လာသည္။ အမ်ိဳးသမီး၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကြဲ လူနည္းစု၊ အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသား/သမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲ ခံယူ 
ေနထိုင္သူမ်ား (LGBT)မ်ား၊ HIV ေရာဂါပိုး ရိွသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ား အစရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမွႈ 
ခံရႏိုင္ေသာသူမ်ားဟု MCRB မွ သတ္မွတ္ထားသည္။ MCRB သည္ ယခုစာတမ္း မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ ထိုအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္သည့္  ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ဇြန္လ ၉ ရက္၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိ ႔ဳ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ယခု အႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာသည္ ထုိပါဝင္တက္ေရာက္  ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ ႏႈတ္ျဖင့္ 
ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စာျဖင့္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း၍  ေရးသားထား 
ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားအရျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ဦးတည္ေနသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို အာဏာပိုင္မ်ားသာ ျပဳလုပ္ေလ႔ရွိသည္ မဟုတ္ေပ။ 
မိသားစုတြင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၏ မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား (ဥပမာ အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား) 
သည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ထပ္ဆင့္ခံစားၾကရသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရး ေၾကညာခ်က္ 
(UDHR) မွ "လူသားတိုင္းသည္ တူညီေသာဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေမြးဖြားလာၿပီး မည္သည့္ 
ပံုစံမွ်ျဖင့္ ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရ။"1 ဟူေသာ ကတိကဝတ္ကို လက္ကိုင္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻ 
တစ္ဝန္းတြင္ရွိေနေသာ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ား၏ အမွန္တကယ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ လက္ေတြ႔ဘဝမ်ား 
အတြက္ ကြာျခားေနခဲ့သည္။ UDHR ေၾကညာခ်က္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ ကာကြယ္ေပး 
ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး 
(သို႔မဟုတ္) အျခားေသာအယူအဆ၊ ႏို္င္ငံသား၊ (သို႔မဟုတ္) လူမႈဘဝ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေမြးဖြားမႈႏွင့္ အျခားေသာ 
အေနအထား အဆင့္အတန္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ "အျခားေသာ အေနအထား အဆင့္အတန္း” တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
အေပၚ အာ႐ံုစိုက္မႈ ပိုမိုလာသည္ႏွင့္အမွ် ကာကြယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား စာရင္းမွာ တိုးပြားလာသည္။ 
ယင္းတို႔တြင္ အသက္၊ ႏိုင္ငံသား၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုအေနအထား အေျခအေန၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
တိမ္းညြတ္မႈႏွင့္ လိင္အမ်ိဳးအစား၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျခ 
အေနႏွင့္ အျခားအေၾကာင္း အရာမ်ား ပါဝင္လာသည္။2 

ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းသည္  ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ကြျဲပားမႈ၊ ခ်န္လွပ္ထားမႈ၊ ကန္႔သတ္မႈ၊ 
(သို႔မဟုတ္) ဦးစားေပးမႈ တစ္ခုခုျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားၿပီး လူအခြင့္အေရး တန္းတူခံစားႏိုင္မႈကို ကန္႔သတ္ 
ထားသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ယင္းတို႔၏ျဖစ္တည္မႈ၊ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္မႈ 
တစ္ခုခုအတြက္ ကြျဲပားစြာဆက္ဆံျခင္းဟု ႐ုိးရွင္းစြာသတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းသည္ တန္းတူ 
ဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း သက္သက္မဟုတ္ဘဲ လူတစ္စံုတစ္ဦး၊ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုတစ္ခုအား ယင္းတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား 
ျငင္းပယ္ၿပီး ထိခိုက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္၊ အုပ္စုတစ္စု၏ ျဖစ္တည္မႈ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ အစရွိသည္တို႔အေပၚ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈမရွိဘဲ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ 
ျဖစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

1 Universal Declaration of Human Rights, United Nations, ၁၉၄၈ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ
2 OHCHR, “SDGs Indicator Framework: A Human Rights Approach to Data Disaggregation to Leave No One Behind,”   စာ-၃
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ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လည္ပတ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါေနသနည္း။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ယင္းတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး၊ (သို႔မဟုတ္) လူသားရင္းျမစ္ မူဝါဒမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို 
ဆန္႔က်င္သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကတိကဝတ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ သေဘာသဘာဝကို 
နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတြင္း အ႐ိုုးစြဲေနသည့္ သေဘာထားမ်ားျဖင့္ 
ဥပေဒႏွင့္ လူမႈဘဝအတြင္း အုပ္စုတစ္စုစုအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို သိရွိရန္လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္း 
သား၊ (သုိ႔မဟုတ္) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲေနေသာ အရပ္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယင္းသို႔ မသိရိွျခင္းသည္ မေသခ်ာမႈ စြန္႔စားရမႈတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္သည္။

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ လုပ္ငန္းတြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းျပင္ပ ပါဝင္ပတ္သတ္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ 
ေနျခင္း ရိွ၊ မရိွကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အားလံုးအေနျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔လာရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ယင္းကိုတိုက္ထုတ္ရန္၊ (သို႔မဟုတ္) အားေပးကူညီမႈျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရလာမည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ 
မ်ားကို သတိျပဳမိျခင္းသည္ ၎ကိုေျဖရွင္းရန္ အဆင့္မ်ားမွ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကိုု သတိမမူ 
မိခဲ့လွ်င္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ရွိရင္းစြဲ၊ ဥပါဒါန္စြဲမ်ားကို အားေပးျခင္းအျဖစ္သိုု႔ လည္းေကာင္း၊ ကြဲျပားျခားနားျခင္း 
မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးယုတ္ေစမႈမ်ားကို ပိုမိုအ႐ိုးစြဲေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အားေပးသကဲ့သိုု႔လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္မိႏိုင္သည္။ သိုု႔ျဖစ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားသူမ်ား 
အတြက္ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ကို စံနမူနာျပ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္းအဆင့္မွာပင္ စတင္၍ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းခန္႔ 
အပ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ  ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ အသက္အ႐ြယ္ အေထာက္အထားျပရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိကို သိရွိႏိုင္ရန္  ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္မ်ား ျပသရန္ 
ေတာင္းခံၾကသည္။ သိုု႔ေသာ္ ယင္းကတ္မ်ားတြင္  ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ လူမ်ိဳးအစရိွသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနသျဖင့္ ယင္းတို႔ကို အေျခခံ၍ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။ အလုပ္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
၎တို႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈအေျခအေန၊ အရပ္ႏွင့္ 
ခႏၶကိုယ္အေလးခ်ိန္ အစရိွသည့္ ကိုယ္ခႏၶာသြင္ျပင္၊ ဘာသာေရး၊ တိုင္းရင္းသား၊ (သို႔မဟုတ္) အသက္၊ (သို႔မ 
ဟုတ္) အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မေမးမိရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။3

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားထုအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းအုပ္စုမွ လူမ်ားအား ဖယ္က်ဥ္ 
ထားျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ေစာ္ကားေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း သတိ 
ထားသင့္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔ 
၏လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားရန္ တာဝန္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သိရိွရန္လုိအပ္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေျမယာမ်ားရယူျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ငွားရမ္းေရးအတြက္  ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေျမယာရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္ 
လိုအပ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားအား အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ (သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားထံသို႔ ညီမွ်စြာ ေပးေလ်ာ္ျခင္း မရွိပါက၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ရရွိၾကမည္ 
မဟုတ္ဘဲ ခင္ပြန္း၊ (သို႔မဟုတ္) ဖခင္ကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားမွ အကုန္ရရွိသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

3    MCRB Consultation on draft Discrimination briefing paper, 9 June 2017, Yangon.
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ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာအသံုးခ်မႈမ်ားသာ ရွိၾကၿပီး၊ 
၎တို႔၏ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာ တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား မရိွၾကပါ၊ ထိုေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ 
မ်ားမွ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားရယူမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရး ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည္။

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ျမန္မာစကားအား ကြ်မ္း 
က်င္မႈမရိွေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား နားလည္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္ကို သတိျပဳ 
သင္႔သည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွ ယင္းအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎တို႔နားလည္ရန္ အျခား 
ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ကိုးကြယ္ရာဘာသာကြဲ လူနည္းစုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ခိုင္မာသည့္ စာ႐ြက္ 
စာတမ္း အေထာက္အထားမရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္မရဘဲ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ခံေနရသည္။ ႏိုင္ငံသား 
ျဖစ္မႈဥပေဒမ်ားသည္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ နီေပါ/ေဂၚရခါးႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ4 ကဲ့သိုု႔ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ အုပ္စုမ်ားအား 
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳသည့္အတြက္ ယင္းတို႔အား တရားဝင္အလုပ္အကိုင္ ရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ 
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ရရွိေစရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ (မူၾကမ္း)တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္း 
မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအုပ္စုမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ 
ေရာက္မႈကိုခံစားရမည့္ ရပ္ရြာဝန္းက်င္မွ ထိရွလြယ္ၿပီး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရႏုိင္သည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီကိုေဖာ္ထုတ္၍ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု  ေဖာ္ 
ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မူၾကမ္း၏ အခ်က္ ၂.၈ တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ယင္းလူပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုပ္စုမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ႐ုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားေပးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ 
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာတြင္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔ႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွသည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္ကို ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။ ယင္းတို႔အား 
“အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခြဲေဝရာတြင္ ခြဲေဝမႈ မမွ်မတမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မရိွေစရန္ 
(အလုပ္အကိုင္) ………. ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ အဆိုျပဳရန္” အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။ ဤ 
လမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ေဘးဖယ္ခံထားရၿပီး ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားရႏုိင္သည့္ ကြဲျပားျခားနားမႈရိွသည့္ အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ၿပီးျပည့္စံုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုုင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ၎တိုု႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိို အထူး 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။5 ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ မူၾကမ္း၌  ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားရိွ 
စီမံကိန္းမ်ား အေနျဖင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈ အလားအလာ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေခ်တို႔ကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္ 
ညႊန္ၾကားထားသည္။

4 ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ မြတ္စ္လင္မ္လူစု ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ "႐ိုဟင္ဂ်ာ" 
ဟူေသာအသံုးကို လက္မခံဘဲ ယင္းလူစုအား ဘဂၤလီဟုသာ ေခၚဆိုသည္။

5  Draft Guideline on Public Participation in Myanmar’s EIA Processes, Vermont Law School, for consideration by the Gov-
ernment of the Union of Myanmar, 31 May 2017.တ
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ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈရွိေရးတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား၏ 
အဓိက စည္းမ်ဥ္းတခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ မရွိျခင္း ရပိုင္ခြင့္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ 
အားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းအယူအဆ၏ အေရးႀကီးမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးကို အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေန႔စဥ္စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ 

၎တုိ႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR) ႏွင့္ အျခားေသာ အဓိက သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ ၂ ခု (ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ6္ ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္)7 တို႔ပါဝင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အားလံုးေသာ "ပင္မ" လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 8 အျခား 
ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ နည္းနာနိသယမ်ား အားလံုးတြင္ ပါဝင္သည္။9 

ခြဲျခားဆက္ဆံ မခံရျခင္း ရပိုင္ခြင့္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္ 
အတြက္ ယင္းကို မတူညီေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား10 တြင္ ရွင္းလင္းျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈ 
ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ 
ကုလသမဂၢစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးေကာ္မတီမွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ အဓိပၸာယ္ကို ေအာက္ပါ 
အတုိင္း ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ “တားျမစ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
တုိက္႐ိုက္ (သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝို္က္၍ ကြဲျပားေစျခင္း၊ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပးျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) 
အျခားေသာ ကြဲျပားစြာဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး” ျဖစ္သည္။ ၎မွာ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား 
အသိမွတ္ျပဳမႈ၊ ခံစားရရွိမႈကို ထိပါး၊ ပ်က္ျပယ္ေစျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ထိပါးပ်က္ျပယ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျဖစ္ေပၚရန္ လံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။”11 
ယင္းေဖာ္ျပမႈျဖင့္  လုပ္ရပ္တစ္ခုသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အသံုးဝင္သည္။ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 

(i) ကြျဲပားေစျခင္း၊ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပးျခင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္) အျခားေသာ ကြျဲပားစြာ ဆက္ဆံျခင္း။ 
(ii) လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းအျဖစ္ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ၊ 
(iii) တားျမစ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္း။

တားျမစ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္တြင္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားလွ်င္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ 
တရားဝင္ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ဥပမာ  က်ား၊ မ အစရွိသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္တည္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ပင္စင္လစာ 
တူညီစြာမေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ (သို႔မဟုတ္) က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားေၾကာင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ ပိုမိုညင္သာၿပီး ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေသာ သိသာသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ 

6 The International Covenant on Civil and Political Rights
7 The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
8 The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies
9 Universal Human Rights Instruments
10 ဥပမာ ၾကည့္ရန္ : A special focus on discrimination
11 General Comment 20, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, ပုဒ္မ ၇၊  ၂ဝဝ၉ ေမလ ၂ဝဝ၉၊ ဂ်ီနီဗာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိဉာဥ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ လက္ခံက်င့္သံုးျခင္း မ႐ွိ။

၁.၁။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ကင္းရွင္းေရး၏
ေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံျဖစ္ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရး မူေဘာင္မ်ား

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination.aspx
http://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
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ေကာ္မတီမွ တိုက္႐ိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ သြယ္ဝုိက္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ခြဲျခားျပထားသည္။ 

• “တိုက္႐ိုက္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း”သည္ တူညီေသာ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား အျခား 
တစ္ဦးထက္နိမ့္က်စြာ ဆက္ဆံျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရး၊ (သို႔မဟုတ္) ယဥ္ေက်းမႈဌာနမ်ား 
တြင္ ဝန္ထမ္း ခန္႔အပ္ျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားတြင္္ ေလွ်ာက္ထား 
သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္႐ိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတြင္ 
အလားတူ ႏႈိင္းယွဥ္စရာ အေျခအေနမ်ိဳး မရွိေသာ၊ တားျမစ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚအေျခခံ၍ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ (သို႔မဟုတ္) ဖယ္ၾကဥ္ထားမႈတို႔ပါဝင္သည္။ (ဥပမာ - ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေန 
ေသာ မိန္းမတစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္)

• “သြယ္ဝိုက္၍ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းသည္” သာမန္အားျဖင့္ ပံုမွန္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ 
ဆိုုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးရာတြင္ အခ်ိဳးအစား မမွ်တသည့္ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားရွိႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားကိုရည္ညႊန္းသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္း 
အပ္ႏွံရာတြင္ ေမြးစာရင္းေတာင္းခံျခင္းသည္ ေမြးစားရင္းမ႐ွိသည့္၊ (သို႔မဟုတ္) ေမြးစာရင္းရရိွရန္ ျငင္းပယ္ 
ျခင္းခံေနရသည့္ တိုင္းရင္းသား  လူနည္းစုႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း  ျဖစ္သည္။12

အလုပ္ခြင္တြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ရွိႏိုင္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း 
(ILO)သည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာကို ခ်မွတ္ထားသည္။ ILO၏  လုပ္ခလစာ 
တန္းတူရရိွေရး သေဘာတူညီခ်က္ (သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္(၁ဝဝ)၊ ၁၉၅၁ခုႏွစ္) တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအား တူညီေသာတန္ဖုိးရိွသည့္ အလုပ္အတြက္ တူညီေသာလုပ္ခရရန္ႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ (အလုပ္ 
အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္) သေဘာတူညီခ်က္ (သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္(၁၁၁)၊ ၁၉၅၈ခုႏွစ္)တြင္ အလုပ္ခန္႔ 
အပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ILO ၏ အဓိက အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ား၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည့္ ၎သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုအျပင္ ေအာက္တြင္ အသားေပးေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္ 
အကိုင္ႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ အျခားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။13 ၎တုိ႔တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား 
အား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွစ၍ မသန္စြမ္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္  ျပဳျပင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 14

12 General Comment 20, Committee on Economic, Social and Cultural Rights,  ပုဒ္မ ၁ဝ၊ ၂ဝဝ၉ ေမလ ၄-၂၂ရက္၊ ဂ်ီနီဗာ  
13 Equality and Discrimination, ILO.
14 Promoting diversity and inclusion through workplace adjustments: A practical guide, ILO.အ
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ (သို႔မဟုတ္) အမုန္းပြားေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္မႈတုိ႔ကို တားျမစ္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ 
(သို႔မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တားျမစ္ထားေသာ သီးသန္႔ဥပေဒမ်ား မရွိေသးေပ။ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားမွလည္း အဆိုပါဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲရန္ စတင္စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒတို႔တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အမုန္းစကားတိုု႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေဖာ္ျပခ်က္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ 
သည္။ သိုု႔ေသာ္ ယင္းတို႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိေပ (ေအာက္တြင္ 
႐ႈ)။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ "ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ 
ႏိုင္ငံသားကိုမွ်  လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူး၊ ဌာန၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတုိ႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈ မရွိေစရ" (ပုဒ္မ၃၄၈) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ျဖစ္သည့္ အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ အယူအဆ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္၊ 
လိင္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ လိင္သတ္မွတ္ခ်က္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသႏွင့္ လူမူဘဝရင္းျမစ္ 
အေျခအေနကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၄၉ တြင္ “ႏုိင္ငံသား 
မ်ားသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တူညီေသာ အခြင့္အလမ္းရရွိ ေစရမည္ - (က)  
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ၊ (ခ) အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ၊ (ဂ) ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ၊ (ဃ) 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈ၊ (င) အတတ္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ (စ) ဝိဇၨာပညာ၊ သိပၸံပညာႏွင့္ 
နည္းပညာရပ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈ" ဟု ပါရွိသည္။ သိုု႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၃၄၈ႏွင့္ ၃၄၉ တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား 
အတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး လူဦးေရ၏ သိသာထင္႐ွားေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသားအေထာက္အထား 
မရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား မပါဝင္ေပ။ (ေအာက္တြင္႐ႈ)

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လႊတ္တာ္မွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအားျပဌာန္းခဲ့သည္။15 သက္ႀကီး 
ရြယ္အိုဆိုသည္မွာ အသက္ ၆ဝ ႏွစ္ အထက္ရိိွသူမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွလည္း ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္၊ နည္းဥပေဒအား ေရးဆြဲေန 
သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ  ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို ၄.၇၅ သန္း၊ (သို႔မဟုတ္) လူဦးေရ၏ ၉.ဝ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း  ေနထိုင္သည္။16 သို႔ရာတြင္ 
ဥပေဒမ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္သာ အသက္ဝင္သည္။ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃ဝ အရ   ျမန္မာႏိုင္ငံသက္ႀကီး
ရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္ အျခားတာဝန္မ်ားအပါအဝင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရိွ 
ေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။ ပုဒ္မ ၅၈ တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) 
မတရားျပဳက်င့္ေၾကာင္း ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ထင္ရွားလွ်င္ ၂ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ  ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြမ်ား ခ်မွတ္ 
ႏိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ စစ္တမ္း 
မ်ားရယူရန္ အခက္အခဲရွိခဲ့သည္။ အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စာရင္းအင္းမ်ားႏွင့္ အျခား 
ေသာ လူဦးေရျပဇယားမ်ားအား စနည္တက် ေကာက္ခံစုစည္းျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိသည့္အခါ 
တြင္လည္း လိင္ႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ ေသခ်ာစြာ စီစစ္ထားေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား မရွိသည့္အခါ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားမွာ ယင္းအုပ္စုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို တုိင္းတာႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ 
သိုု႔ေသာ္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမွ အစျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
အစိုးရသည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လူဦးေရ အခ်က္ 
အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ၁၉၈၃ခုႏွစ္တြင္ ျပည္လံုးကြ်တ္ 

15  In Burmese: http://pyidaungsu.hluttaw.mm/uploads/pdf/5T5cq2_44._aged_old_law_prepair_sec2058_.pdf
16  Bye-laws in the works to protect elders, Myanmar Times, 10 February 2017.

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 
ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ား

http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/24906-by-laws-in-the-works-to-protect-elders.html
http://pyidaungsu.hluttaw.mm/uploads/pdf/5T5cq2_44._aged_old_law_prepair_sec2058_.pdf
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သန္းေခါင္းစာရင္းကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွသာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္  
ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အျပစ္ဆိုစရာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အစိုးမွလည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမား 
စစ္တမ္းကို ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပး 
ခဲ့သည္။
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ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံေနရသည့္ အုပ္စုတစ္ခုစီတိုုင္းအတြက္ ယင္းတိုု႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔တြင္ မည္သုိ႔ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ခံေနရသည္တုိ႔ ေဖာ္ျပထားၿပီ။ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ျပည္ 
ေထာင္စုအစိုးရထံမွ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ 
ေတြ႔  ရိွခ်က္မ်ားကိုု အေျခခံ၍ ေရးသားထားသည္။  ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ MCRB ၏ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SWIA) မွ သုတေသနျပဳလုပ္ထားေသာ က႑ေလးခုကို အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသမီး၊ 
တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာကြဲလူနည္းစုမ်ား၊ LGBTမ်ား၊ HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အတြက္ တက္ၾကြစြာေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ထားသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳး 
သားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂ဝ၁၃ - ၂ဝ၂၂) ကို Beijing Platform for Action ၏ အေရးႀကီးသည့္ 
လုပ္ငန္း ၁၂ ရပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ စည္း 
မ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည္။ ထိုစီမံကိန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ 
ေစရန္အတြက္ စနစ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။17 ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ (GEN) 
တို႔မွ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပးခဲ့သည1္8

၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ပေပ်ာက္ေရး (CEDAW) ၏ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။  CEDAW ၏ ပုဒ္မ ၁၁ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လုပ္ေဆာင္ရန္တာဝန္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ညီမွ်မႈအတြက္ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးေသာ 
ထိေရာက္သည့္ အေျခခံအာမခံခ်က္ မရွိသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ 
မ်ား ပါရွိေနသည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၅ဝ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ "အလားတူ အလုပ္အကုိင္အတြက္" 
အမ်ိဳးသားမ်ားရ႐ွိေသာ "တူညီသည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္လစာမ်ား" ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အာမခံထားသည္။ "အလား 
တူအလုပ္"ဟု သံုးစြဲျခင္းသည္ "တူညီေသာတန္ဖိုးရွိသည့္ တူညီေသာအလုပ္အတြက္ တူညီေသာအခေငြ" 
ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ညီမွ်သည့္ ရလဒ္ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ထပ္မံ၍ ပုဒ္မ ၃၅၂ တြင္ လိင္ျဖစ္တည္မႈ အေပၚ 
အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိဟုဆိုေသာ္လည္း "အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ရာထူး 
တာဝန္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား  ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ဤပုဒ္မအရ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရ" ဟု 
ပါဝင္ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိ ု ကာကြယ္ေပးေသာ၊ သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ၊ (သို႔မဟုတ္) အားလံုး 
လႊမ္းၿခံဳမႈရွိေသာ ဥပေဒမရွိေပ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒအခ်ိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အားႏြဲ႔သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ၊ 
ကာကြယ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္မ်ားမွအပ  ေျမေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းမွ တား 
ျမစ္ထားသည္။19

17 National Strategic Plan for the Advancement of Women (2013 – 2022), Ministry of Social Welfare, Relief and Resettle-
ment, Department of Social Welfare, 

18 2013 Annual Report, Gender Equality Network
19 Mining Sector Wide Impact Assessment Draft, MCRB, DIHR, IHRB, ၂ဝ၁၆ စက္တင္ဘာ ၂၉။

၂။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

၂.၁။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
       ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

http://myanmar.unfpa.org/publications/national-strategic-plan-advancement-women-2013-2022
http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_GEN_Annual-Report-2013.pdf
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/mining-swia-draft-for-comments.html
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အလုပ္ခြင္၌ သာတူညီမွ်ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ လစာ သတ္ 
မွတ္ေရးဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၆(စ) တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာကို ခြဲျခား 
ဆက္ဆံျခင္း မရွိေစဘဲ ရရွိေစရမည္ဟုဆိုထားသည္။ သိုု႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တူညီေသာ 
တန္ဖိုးရွိသည့္ အလုပ္အတြက္ တူညီေသာလုပ္ခ မရရွိေပ။ ဥပေဒမွ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္းတူ 
အခြင့္အေရးေပးထားေသာ္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းၿပီး အမ်ိဳးသားႀကီးစုိးမႈမ်ားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေရအတြက္နည္းပါးလွသည္။20 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
ဥပေဒသည္ အလုပ္ခြင္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေရးႏွင့္ အလုပ္သမားကြ်မ္းက်င္မႈ တိုးျမႇင့္လုပ္ 
ေဆာင္ေရးတို႔ အတြက္ လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။21    

မီးဖြားခြင္ႏ့ွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ခြင့္ႏွင့္ အားလပ္ရက္ ဥပေဒအရ၊ 
မီးမဖြားမီ ၆ ပတ္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီး ၈ ပတ္ ခြင့္ခံစားခြင့္႐ွိသည္။22 အစိုုးရဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ မီးဖြားခြင့္ကို ၆ လ 
ခံစားခြင့္ရွိသည္။23 ဖခင္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးေမြးၿပီး ၁၅ ရက္အထိ ခြင့္ခံစားခြင့္ ႐ွိသည္။ ထပ္မံ၍ မၾကာေသးမီက 
လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊ မီးဖြားခ်ိန္ႏွင့္ မီးဖြားခြင့္ယူခ်ိန္မ်ားတြင္ အခမဲ့ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရပိုင္ခြင့္ရိွသည္။24 ထပ္မံ၍ မီးမဖြားမီ တစ္ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ၿပီး၍ ၆ လၾကာ စုေဆာင္းေငြ 
ထည့္ဝင္ထားပါက မီးဖြားရန္ ေငြေၾကးခံစားခြင့္လည္း ရွိသည္။25 သိုု႔ေသာ္ လူမႈဖူလံုေရးသည္ လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အနည္းငယ္ကိုသာ  ၿခံဳငံုမိေသးသည္။ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္သည္ လူဦးေရ၏ ၁.၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။26 အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ မိ႐ိုးဖလာမဟုတ္ေသာ က႑မ်ားတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ အားလပ္ရက္ဥပေဒမ်ားမွ သတ္မွတ္ေပးေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
မရရွိၾကေသးေပ။ ယင္းသည္ မ်ားစြာေသာ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မီးဖြားျခင္း၊ မီးဖြားခြင့္ 
ရရွိျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) မီးဖြားခြင့္ရယူၿပီးခ်ိန္တြင္ ရာထူးေဟာင္းအား ျပန္လည္ရယူခြင့္ အစရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
ကန္႔သတ္ႏိုင္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားထံမွ အကာအကြယ္မရဟု ဆိုလိုေနသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္၌ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိုု႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ ဥပေဒအားျပဌာန္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း 
အတန္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ တားဆီးေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဥပေဒကို 
မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဓိက အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ ငါးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပါဝင္ၿပီး၊ အိမ္တြင္းႏွင့္ 
ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈပါတနာမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္ထပ္ၿပီး အလိုမတူဘဲ ကာမဆက္ဆံမႈ၊  ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္မႈ၊ 
အြန္လိုင္းတြင္ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈႏွင့္  ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေပး 
ႏိုင္ေသာ တရားဝင္မူေဘာင္တစ္ခု ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။27 သိုု႔ေသာ္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး 
အထူးကိုယ္စားလွယ္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ မုဒိမ္းမႈ၏ အနက္္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ အပါအဝင္ အေရးပါေသာေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ဥပေဒမူၾကမ္းမွ ဖယ္ရွားခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
စိုးရိမ္စရာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။28 မတ္လတြင္းပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ပထမဦးဆံုး 

20  Oil and Gas Sector Wide Impact Assessment, စာ ၁၄၂-၁၄၃, MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၄ စက္တင္ဘာ 
21  Concluding Observations, UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, ၂ဝ၁၆ ဇူလိုင္ ၂၅
22  The 1951 Leave and Holiday Act (amended July 2014) in ‘Labour laws and regulations’, Myanmar Garment Manufacturers 

Association. 
23 Civil servants unaware of new maternity leave rights, says MP, ၂ဝ၁၆ ဇြန္ ၂၅, Mizzima. 
24 (ပုဒ္မ ၂၅က ႏွင့္ ဂ) 
25  Social Security Law, 2012, (ပုဒ္မ ၂၆).
26  ‘Social security sign-up slow in coming’, Mizzima,၂ဝ၁၅ ဇန္နဝါရီ ၅ 
27  Women’s Rights Bill to go to Parliament in 2017,  The Irrawaddy, ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၈
28  Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, အပိုဒ္ ၇၊ ၂ဝ၁၇ မတ္ ၁၄အ
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http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/oil-and-gas.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MMR/CO/4-5&Lang=En
http://www.myanmargarments.org/factory-information/laws-regulations/
http://archive-3.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/11564-civil-servants-unaware-of-new-maternity-leave-rights-says-mp/11564-civil-servants-unaware-of-new-maternity-leave-rights-says-mp
http://www.icnl.org/research/library/files/Myanmar/socsec.pdf
http://www.burmanet.org/news/2015/01/05/mizzima-news-social-security-sign-up-slow-in-coming-myo-thant/
http://www.irrawaddy.com/news/burma/womens-rights-bill-to-go-to-parliament-in-2017.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/057/07/PDF/G1705707.pdf?OpenElement
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သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္အရ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ငါးေယာက္လွ်င္ တစ္ 
ေယာက္မွာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။29

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရမႈႏွင့္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားအတြက္ Hotlines ၂ ခုကို ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ထားရိွခဲ့ၿပီး၊ 
ယေန႔ထိ တိုင္ၾကားမႈေပါင္း ၈ဝေက်ာ္ကုိလည္း လက္ခံရရိွခဲ့သည္။ ယင္းဌာနရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား 
ေဆးဝါးကုသမႈခံယူေစရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အကူအညီမ်ားေပးလ်က္ရိွသည္။ 
သို႔ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးအေပၚ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို လံုုေလာက္ 
စြာ မပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဝဖန္ၾကသည္။ 30

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလမွစ၍ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
သိိသိသာသာ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ ယခင္အစိုးရ၏ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကၿပီး တည္ဆဲေျမယာဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစား ေနေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
အျခားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။ 
ယခင္အစိုးရသည္ ဇန္န ဝါရီ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အမ်ိဳးသား ေျမယာအသံုးခ်မႈမူဝါဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 
၎တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ား၏ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္းတစ္ခန္းပါဝင္သည္္။ 
ေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ ပုဒ္မ ၇၅ တြင္ခင္ပြန္း၊ (သို႔မဟုတ္) ဇနီးသည္ ကြယ္လြန္သည့္အခါ က်န္ရစ္သူ၊ (သို႔မဟုတ္) 
အိမ္ေထာင္ကြဲသည့္အခါ ေျမယာအေမြဆက္ခံခြင့္ႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား အပါအဝင္  ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္  အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတန္းတူ အခြင့္အေရးေပးထားသည္။31 ဤမူဝါဒသည္ ျမန္မာ 
ႏို္င္ငံ၏ ေျမယာက႑ကို လႊမ္းၿခံဳႏုိင္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာေရး လမ္းညႊန္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး၊ ယင္းသည္ 
စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပီးဆံုးရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည ္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ 
ရရိွမႈ၊ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ အစရိွသည့္တို႔တြင္ ပိုမို၍ အတား 
အဆီးမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု 
မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား 
အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္  အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည္။ 32

ပုဂၢိဳလ္ေရးနယ္ပယ္တြင ္အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲအစည္းမ်ား၏ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ဖိအားေပးမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္အၾကား ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ား အရွိန္ျမင့္ေနခ်ိန္၌ပင္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ၄ ခုကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ ၄ ခုတြင္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ 
မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပါဝင္ၿပီး၊ ၎သည္ လိင္ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးႏွစ္ခုစလံုးကို 
အေျခခံ၍ ခဲြျခားကန္႔သတ္ထားသည္။ ဤဥပေဒသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္သာ အထူးေစာင့္ၾကပ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ထို 
ကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မပါဝင္ေခ်။  ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္  “အားနည္းထိခိုက္လြယ္” 
ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ 'ဇနီးသည္မ်ား'၏ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ 
မ်ားကို မေလးစားဘဲ အျခားဘာသာသို႔ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟူေသာ ပံုေသကားခ် သတ္မွတ္မႈမ်ား 

29  Demographic and Health Survey, Ministry of Health and Sports, ၂ဝ၁၇ မတ္
30  Ministry Expands Efforts to Combat Domestic, Sexual Violence, the Irrawaddy, 21 June 2017.
31  National Land Use Policy, ၂ဝ၁၆ ဇန္န ဝါရီ
32  See for example Linking Women and Land in Myanmar, Transnational Institute, ၂ဝ၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ

https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR324/FR324.pdf
https://www.irrawaddy.com/news/burma/ministry-expands-efforts-to-combat-domestic-sexual-violence.html
http://www.fdmoecaf.gov.mm/sites/default/files/Documents/National%20Land%20Use%20Policy%20(English).pdf
https://www.tni.org/en/briefing/linking-women-and-land-myanmar
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အေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။33 ယင္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးလႈပ္ရွား
သူမ်ားႏွင့္  ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အေလ့အထမ်ား

ကုလသမဂၢ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ (အစိုးရ၏ CEDAW  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ CEDAW စာခ်ဳပ္အရ ဖဲြ႔စည္း 
ထားသည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္း) သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေျခအေနကို သံုးသပ္ရာတြင္ 
'မိသားစုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 
ဖိုဝါဒႀကီးစိုးမႈ အျမင္မ်ားႏွင့္ ပံုေသကားခ် ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား' အ႐ိုးစြဲေနျခင္းအတြက္ ပူပန္ရေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ခဲ့ 
သည္။ အထူးသျဖင့္  ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ စာအုပ္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ပံုုေသကားခ် သတ္မွတ္သည့္ ပံုစံမ်ားပါရိွေန 
ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအၾကား ပညာေရးဆိုင္ရာ  ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ အိမ္တြင္းတာဝန္ 
မ်ား ခြဲေဝမႈမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။ 34  

ႏိုင္ငံေရး က႑တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ႏိုင္ငံေရးအရအာဏာလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ ရာထူး 
မ်ားမွ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရၿပီး ဆုံးျဖတ္ခြင့္အာဏာလည္း မရွိေပ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္သည္ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့သည့္  
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏  ၁၃.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ေနရာတြင္ ၂ ဦးသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အာဏာႀကီး 
ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေသာ ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအနည္းငယ္သာ 
ရိွသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးအာဏာကင္းမဲ့ေနမႈသည္ ေက်း႐ြာအဆင့္အထိပါ ဆင္းသက္၍ 
ထင္လွပ္ေနၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးအနည္းငယ္သာ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။35 

စီးပြားေရးက႑တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

အစိုးရ၏ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ပံုရိပ္ကို မီးေမွာင္းထုိး၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ စာတတ္ေျမာက္ႏႈန္း နိမ့္ပါးၿပီး 
အလုပ္ခြင္တြင္း ပါဝင္မႈမွာလည္း နိမ့္ပါးသည္။ အစိုးရ၏ အလုပ္သမားအင္းအား စစ္တမ္းအရ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန 
ေသာ အသက္အရြယ္တြင္ရိွသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္ႏႈန္းမွာ ၈၇.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမွာ 
၉၂.၃ ရာခုိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ေန႔စားႏွင့္ လခစားအလုပ္မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ လုပ္ခလစာပိုမို ရ႐ွိၾကသည္။36 လုပ္သားအင္အားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ အားနည္းေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ တိုးျမႇင္႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ တိုက္ 
တြန္းထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုုင္ရန္ ပညာေရး၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ေျမယာ၊ ဘဏ္စာရင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ရိွသည့္ 

33  Myanmar: Parliament must reject discriminatory ‘race and religion laws’, Amnesty International and the International 
Commission of Jurists, ၂ဝ၁၅ မတ္ ၃

34  Concluding Observations, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, အပိုဒ္ ၂၄၊ ၂ဝ၁၆ ဇူလိုင္ ၂၅ 
35  Report on the Obstacles to Gender Equality in Myanmar, page 22, Gender Equality Network and Global Justice Center, 

၂ဝ၁၆ ဇူလိုင္
36  Myanmar Labour Force, Child Labour, and School to Work Transition Study, စာ ၈၊ ၁၁၊ ၁၄, Ministry of Labour, Immigration 

and Population, with technical assistance from the ILO,  ၂ဝ၁၆ ၾသဂုတ္ ၂၉

https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/1107/2015/en/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MMR/CO/4-5&Lang=En
http://www.genmyanmar.org/publications/CEDAW%20full%20report%20for%20Color%20print-1%20July%202016%20latest.pdf
http://www.ilo.org/yangon/info/press/WCMS_516118/lang--en/index.htm
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အေနအထားမ်ားအထိ ျမႇင့္တင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢမွ မွတ္ခ်က္ ျပဳထားသည္။37

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုုပ္အကိုုင္ရရိွမႈမ်ားတြင္ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ား ခံၾကရသည္။  လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင့္မ်ား မရရွိသည့္အျပင္ အစိုးရထံမွ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား မရိွ 
သည့္ တရားမဝင္ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ လုုပ္ကုုိင္ေနၾကသည္။ ယင္းတိုု႔မွာ အိမ္ေဖာ္ 
အလုပ္၊ ေစ်းမ်ားတြင္ အစားအစားမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ မိသားစုစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုုပ္ကိုုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ 
သည္။  ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရရိွရန္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနသည္။38 ထိုေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ထက္ တရားမဝင္ ျပင္ပက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ေနရၿပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား (ဥပမာ-အစာေျပမုန္႔မ်ား) 
ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာအလုပ္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ကိုယ္ပိုင္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ၊ (သို႔မဟုတ္) မိသားစုပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီလုုပ္ကိုုင္ေပးေနေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ “ထိခိုက္လြယ္သည့္ အလုပ္အကိုင္” လကၡဏာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဝင္ေငြ အလံုအေလာက္ 
မရရိွျခင္း၊ လူမႈေရး အကာအကြယ္မ႐ွိျခင္း၊  ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပါးျခင္း အစရိွသည့္ ခက္ခဲေသာလုပ္ငန္းခြင္   
အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။39  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တရားဝင္အလုပ္သမားထုအတြင္း ရွိၾကေသာ္လည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအလိုက္ သတ္မွတ္ထား 
ေလ့ရွိေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အေတြ႔မ်ားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ 
လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈေနရာမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာ 
မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအနည္းငယ္သာရိွေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ သတိျပဳမိသည္။40  တိုးတက္ေန 
သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ျဖစ္ၾက 
သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ Oxfam ၏  ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ထိုုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္း၊ အလုပ္ 
ခ်ိန္ ရွည္ၾကာျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ စက္႐ံုမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပို အလုုပ္လုပ္လွ်င္ပင္ 
အမ်ားစုမွာ ေနရာထိုင္ခင္း အစားအစာႏွင့္ ေဆးဖိုးဝါးခပင္ မတတ္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း  သိရွိခဲ့ရသည္။41 ယင္းျပႆနာ 
မ်ားကို အထည္ခ်ဳပ္က႑မွ ၾကားသိထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက  ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခု၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္အရ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုအမ်ားစုုသည့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လုုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စံႏႈန္းမ်ား 
အပါအဝင္ ေသာက္ေရမ်ား၊ အိမ္သာ အသံုးအေဆာင္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ပေပ်ာက္ 
ေရးယႏၲရားမ်ား မရိွေခ်။42

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားအေပၚ မၾကာေသးမီက ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ 
စစ္တမ္းတစ္ခုုတြင္ လိင္ကဲြၿပားမႈအေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လုပ္ခလစာ နည္းပါးသည္။ ထိုသို႔ 
နည္းပါးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ၎တို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နိမ့္ပါး 
သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေက်ာက္တံုးမ်ားခြဲျခင္း၊ ေျမေရႊ႔ျခင္း၊ 
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားသယ္ယူသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ 
အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ဥပမာ အုတ္စီသည့္ အလုပ္မ်ိဳး 
ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုက္ဒ္မ်ား သန္႔ရွင္းေရးကဲ႔သို႔ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္လည္း  ေတြ႔ရသည္။43 

37 UN:  Myanmar Must Enable Women’s Entry into the Workforce, the Irrawaddy, 22 June 2017.
38 Concluding Observations, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, paragraph 42, 25 July 2016.
39 Gender Equality and Women’s Rights in Myanmar, စာ ၄၄, Asian Development Bank and United Nations Development 

Programme, UN Population Fund, and UN Entity for Gender Equality and Empowerment of Women, ၂ဝ၁၆. 
40 MCRB Consultation on Discrimination, 9 June 2017, Yangon.
41 They think that we are like animals: the garment industry in Myanmar, Oxfam, ၂ဝ၁၅.
42 Safety audit report highlights discrimination faced by female workers in the garment industry, Mizzima, 15 June 2017.
43  An Overview of Labor Conditions in Myanmar’s Construction Industry, page 24, forthcoming report from Solidarity Center, 

March 2017.

https://www.irrawaddy.com/news/burma/un-myanmar-must-enable-womens-entry-into-the-workforce.html
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/209596/gender-equality-womens-rights-myanmar.pdf
https://www.oxfam.org/en/myanmar-burma-even-it/they-think-we-are-animals-garment-industry-myanmar
http://www.mizzima.com/news-domestic/safety-audit-report-highlights-discrimination-faced-female-workers-garment-industry


16

သန္းခ်ီေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ရွာရန္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အျခားေဒသမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ (သို႔မ 
ဟုတ္) အျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔လည္းေကာင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ရိွျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုု႔ျပင္ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္လည္း  ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၾကရသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသိုု႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈမလိုေသာ၊ အကာအကြယ္ေပးမႈ အျပည့္အဝ 
မရရိွေသာ တရားမဝင္က႑မ်ားျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္းက႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္  အမ်ားဆံုုး လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။44 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားစုသည္ ထိုင္း၊ (သို႔မဟုတ္) မေလးရွားႏိုုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ အိမ္ေဖာ္မ်ား 
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း လုပ္ခလစာ နည္းပါးစြာျဖင့္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းမငယ္မ်ားသည္ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ 
(သို႔မဟုတ္) အျခားႏိုင္ငံမ်ားရိွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းျခင္း ခံေနရသည္။ ယင္းတို႔တြင္ 
အခ်ိဳ႕မွာ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခံၾကရၿပီး တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အဓမၼလက္ထပ္ေစခိုုင္းျခင္း ခံရၿပီး လိင္ကြ်န္ 
ကဲ့သိုု႔လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေဖာ္ကဲ့သိုု႔လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။45  

ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ ျပဳလုုပ္ထားေသာ ေလ့လာမႈမ်ားမွာ ျပည္ပသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအေပၚ 
ေလ့လာထားမႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နည္းပါးေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္အတြက္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းမႈ 
မ်ားလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရိွသည္။ ILO ၏ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေလ့လာ 
ခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လုပ္အားခနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားမ်ားတြင္ အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ၎တိုု႔မွာ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းျခင္း ခံေနရ 
ၿပီး၊ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း လူကုန္ကူးမႈကဲ့သိုု႔ အေျခအေနတြင္  ရွိသည္။46 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း

ကုလသမဂၢ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လုုပ္ငန္းခြင္တြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ ယင္း 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။47 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ယက္ (Gender Equality) မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအေပၚ ပဋိပကၡမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈပါတနာမွ အလိုမတူဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ အိမ္ျပင္ပတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ 
က်ဴးလြန္ခံရျခင္းႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို တင္ျပထားသည္။48 အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား 
၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္မွ႐ံုးသို႔ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကိုု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။49 

44 Gender Equality and Women’s Rights in Myanmar, စာ ၇၂, ADB,၂ဝ၁၆.
45 Trafficking in Persons Report 2016, စာ ၁၁၂, US State Department.
46 Internal Labour Migration in Myanmar, စာ ၄၄၊ ၇ဝ, ILO,၂ဝ၁၅.
47 Concluding Observations, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, အပိုဒ္ ၃၆၊ ၂ဝ၁၆ ဇူလိုင္ ၂၅
48 Myanmar ICT Sector Wide Impact Assessment, p 226 - 227, MCRB, IHRB, DIHR, September 2015.
49 MCRB consultation on Discrimination, 9 June 2017, Yangon.

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/209596/gender-equality-womens-rights-myanmar.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/258878.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-yangon/documents/publication/wcms_440076.pdf
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/ict.html
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ေလးေထာင့္ကြက္ - ၁ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ MCRB ၏ က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ 

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

MCRB ၏ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (SIWAs) ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ က႑ေလးခုလံုးတြင္ အလုပ္ 
ခန္႔ထားရာတြင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။

• ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ဆိုင္ရာ SWIA တြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ရာတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္တည္မႈအေပၚမူတည္၍ သိသိသာသာ ခြဲျခားမႈ 
ရွိေနသည္။ 'အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာအလုပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မလုပ္ကိုင္ရေခ်။' လုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးဦးေရ 
အနည္းငယ္ကိုသာ အလုပ္ခန္႔ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဝင္ခြင့္သက္မွတ္ခ်က္အမွတ္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားသည္။ ရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ 
အမ်ိဳးသားလုပ္သားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လာမႈေၾကာင့္ ယင္းရပ္ရြာအသိုု္င္းအဝိုုင္းရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 50

• ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ (SWIA) တြင္ ဟိုတယ္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ား၊ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ကဲ့သိုု႔ 
ေသာ မိသားစုတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခေၾကးေငြမရဘဲ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမွာ  ညဥ့္နက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ခရီးသြားလာရသည့္အခါ ၎တို႔၏လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပူပန္မႈမ်ားရွိသည္ဟုု 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားမွ  အကာကြယ္ 
ေပးရန္ တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ ယႏၲရားစနစ္ မရွိေပ။  51

• သတင္းအခ်က္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာလုုပ္ငန္းက႑ (SWIA) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ တာဝါတိုင္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ၊ ယင္းတို႔သည္ ညအခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ရသည့္အတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ 
ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ မဟာတန္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ေက်ာင္းသူမ်ား၏တက္ေရာက္ႏႈန္းမွာ ပိုမ်ားၿပီး၊ ပ႐ိုဂရမ္မ်ား  ေရးဆြဲရာတြင္ 
လည္း အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ပိုမိုထူးခြ်န္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား အပါအဝင္ ယင္းလုုပ္ငန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္ 
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ႏႈန္းမွာ  စစ္တမ္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသားမ်ားဦးေရထက္  ေလ်ာ့နည္းေနဆဲ  ျဖစ္သည္။  52

• သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း (မူၾကမ္း)  SWIA ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တရားဝင္ျဖစ္သည့္ အႀကီးစားႏွင့္ အေသးစား တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရိွ ေျမ 
ေအာက္တူးေဖာ္ေရးအလုပ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မေတြ႔ရိွခဲ့ပါ။ ယင္းလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔ လုပ္ကိုင္ရေသာ 
အလုပ္အမ်ိဳးအစားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လုပ္ခလစာ နည္းပါးစြာရရိွသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ၎တို႔ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အလုပ္မ်ားရိွပါက ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားသာ ခန္႔ထားမည္ဟုဆိုေသာ အလုပ္အကိုင္ရာထူးမ်ားသာမက ယင္းသိုု႔ ဝင္ေရာက္လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ရန္ 
လိုအပ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈနည္းပညာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း မရရိွေသာေၾကာင့္ ထုိေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ 
ဝင္ေရာက္ လုုပ္ကိုုင္ေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လက္ေတြ႔တြင္ အလုပ္ေခၚဆိုသည့္ အခါတြင္လည္း လိင္ျဖစ္တည္မႈ အသက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သီးျခားေဖာ္ျပထားမႈမ်ား ရိွေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား နစ္နာေနၾကရသည့္ အေနအထားမ်ားလည္း ရွိသည္။ 53

50  51  52  53

50 Myanmar Oil and Gas Sector Wide Impact Assessment, စာ ၁၂၁၊ ၁၄၇, MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၄ စက္တင္ဘာ
51 Myanmar Tourism Sector Wide Impact Assessment, စာ ၁၆၁, MCRB, DIHR, IHRB, ၂ဝ၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ
52 Myanmar ICT Sector Wide Impact Assessment, စာ ၂၂၇၊ ၂၃၃, MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၅ စက္တင္ဘာ
53 စာၾကမ္း Myanmar Mining Sector Wide Impact Assessment, စာ ၁၂၄၊ ၁၃ဝ၊ ၂ဝ၁၆ ေအာက္တိုဘာ၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ စာၾကမ္း၊  MCRB, DIHR, IHRB. 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ LGBTမ်ား၏ အေရးတက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ 
၎တိုု႔၏မိသားစုမ်ားမွ ပ့ံပိုးမႈမရွိသည့္တြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ စိမ့္ဝင္ပ်ံႏွံ႔ေနသည္ဟု သိရိွရသည္။ ၎တို႔ 
၏ လိင္တိမ္းညြတ္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တြင္ လိင္သတ္မွတ္မႈတိုု႔ေၾကာင့္ ရာထူးတိုးရန္ျငင္းပယ္ခံရျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) 
အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းစေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ LGBT မ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ပါ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ခံေနရသျဖင့္ အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္ အခ်ိန္မွာပင္  ေက်ာင္းမ်ားမွ 
ထြက္ၾကျခင္းကို LGBT အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားမွ သတိျပဳမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း 
အေပၚတြင္ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေနသည္။54 LGBTမ်ားသည္ ရဲမ်ား၏ စိတ္ထင္ 
တိုင္း မတရားအဖမ္းခံရျခင္းႏွင့္ ရဲစခန္းတြင္ ထိမ္းထားခံရျခင္း (လမ္းသလားသည္ဟု စြပ္စြဲ၍) ကဲ့သို႔ အႏိုင္က်င့္ျခင္း 
မ်ားကိုလည္း ခံၾကရသည္။55

LGBT မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဥပေဒမ်ား

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ကာကြယ္ေပးေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၄၈ သည္ လိင္တိမ္းညြတ္မႈ၊ (သို႔မဟုတ္) 
လိင္သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေပ။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ဥပေဒေပၚ အေျခခံထားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၇၇ အရ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဆံုးျဖတ္၍ ျပစ္မႈေျမာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ေသာ “ဓမၼတာႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္သည့္ ကာမစပ္ယွက္မႈ”ကို  ျပဳလုပ္ပါက ျပည္ႏွင္ဒဏ္၊ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝႏွစ္ အထိ 
ခ်မွတ္ခံရႏိုင္သည္။ LGBT အေရးလႈပ္ရွားသည့္ ကြန္ယက္မွ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ 
ယင္းပုဒ္မကို ဖ်က္သိမ္းရန္  ေတာင္းဆုိေနသည္။56  “ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား” ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ 
ပုဒ္မ ၃၇၇ သည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ တန္းတူသက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ယင္းကို အသံုးခ်မႈ 
မရွိေသာ္လည္း LGBTမ်ား အား ရဲမ်ားမွဆက္ေၾကးေကာက္သည့္ အေနျဖင့္ အသံုးခ်ေနသည္ဟု သိရသည္။ 
ရဲမ်ားသည္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ရဲဥပေဒ၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ရဲအက္ဥပေဒႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမွ အျခားေသာ 
ပုဒ္မမ်ားစြာကို ခြဲျခားဆက္ဆံေသာပံုစံ အသံုးျပဳ၍ LGBT မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေနသည္ဟု သိရွိရသည္။ ျပစ္မႈ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉ဝ တြင္ 'အမ်ားျပည္သူအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈ' ဟူသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အနက္ 
ေဆာင္သည့္ စကားစုေၾကာင့္ ရဲမွ အမ်ားျပည္သူအား အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္ဟုယူဆေသာ မည္သူကိုု 
မဆိုု အလြဲသံုးစားျပဳ၍ (ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူၾကားထဲသို႔ လိင္ေျပာင္းလဲခြဲစိတ္ထား သူတစ္ဦး ေရာက္ 
ရွိေနလွ်င္ပင္) ဖမ္းဆီးႏုိင္သည္။ 

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ရဲအက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၃၅ ခုုနစ္ ဘားမားရဲအက္ဥပေဒ (ရန္ကုန္မွအပ တိုင္းျပည္၏ အျခားေဒသ 
မ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္) မ်ားသည္ 'အရိပ္ဥပေဒ'၊ (သို႔မဟုတ္) 'ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈ'ဟု လူသိမ်ားၿပီး ရဲမ်ားမွ  
LGBT တစ္ဦးခ်င္းစီကို  ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ဆက္ေၾကးေတာင္းရာတြင္ 
အသံုးခ်ၾကသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ား၏ ပုဒ္မ ၃ဝ (ဂ ႏွင့္ ဃ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၅ တုိ႔တြင္ ေထာင္သံုးလ ခ်မွတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး 
မိန္းမစိတ္ဝင္ေနေသာ ေယာက္်ားႏွင့္ လိင္ေျပာင္းလဲသူမ်ားအား ရဲမ်ားမွဖမ္းဆီးရာတြင္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳ 
ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရာတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ ရဲအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃ဝ(ဃ)အရ “မည္သည့္ 
ေနအိမ္၊ အေဆာင္အဦအတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားမည္သည့္ အေဆာက္အဦ မ်ားတြင္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ မည္သည့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ေရယာဥ္ေပၚတြင္ လည္းေကာင္း 
ေတြ႔ရိွရၿပီး ထိုသို႔ေရာက္ရိွေနေသာအေၾကာင္းကို ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေၾကာင္းျပႏိုင္ျခင္း မရိွသူ” 
မည္သူကိုမဆို အာမခံမရွိဘဲ ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ရဲအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၅(ဂ)တြင္ လိင္ေျပာင္းလဲ 
သူမ်ားအေပၚ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ “မ်က္ႏွာဖံုးအုပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ဖ်က္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနဝင္ 
ေနထြက္စပ္ၾကား၊ သြားလာေနသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ၎က ထိုသို႔ျပဳမႈျခင္းကို ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မေပး၊ မေျပာႏိုင္သူ” မည္သူကို မဆို အာမခံမရွိဘဲ ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ပုဒ္မ ၃၅(ဃ) သည္ 

54  9 June 2017 MCRB Consultation meeting and email from LGBT activist, 28 June 2017.
55  Burma, US Department of State 2015 Annual Human Rights Report.
56  Myanmar ICT Sector-Wide Impact Assessment,  စာ ၂၃၂, MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၅ စက္တင္ဘာ

၂.၂။
အမ်ိဳးသမီးခ်င္း ခ်စ္သူမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသားခ်င္း ခ်စ္သူမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသား/သမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို 
ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
လိင္ကဲ့သို႔ 
ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူမ်ား 
(LGBT)မ်ားအား 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/SWIA/ICT/Chapter-04.08-Groups-at-Risk.pdf
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အေဆာက္အဦ တစ္ခုအတြင္း ရွိေနျခင္းအား လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မေပးႏိုင္ေသာ 
မည္သူကိုမဆို အာမခံမေပးဘဲ ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ရဲမ်ားသည္ ညအခ်ိန္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားတြင္ 
LGBT မ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးမ်ား ေကာက္ေနသည္ဟူေသာ သတင္းပို႔မႈမ်ားလည္း ႐ွိေနသည္။57 ယင္းဥပေဒမ်ားမွ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔သျဖင့္ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး၊ ရဲမ်ားသည္ ယင္းတို႔ကို အသံုးခ် 
ကာ LGBT မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အသြင္ေဆာင္သည့္  ေစာ္ကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အသံုးခ်လ်က္ 
&ွိသည္။ 

LGBT မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အေလ့အထ

LGBT မ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုး အလုပ္အကိုင္ရရိွႏိုင္ေသာ လုုပ္ငန္းက႑မ်ားမွာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑၊ အလွျပင္ဆိုင္ 
မ်ား၊ လိင္လုပ္သားမ်ား၊ (သို႔မဟုတ္) နတ္ကေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ လိင္ေျပာင္းလဲထားေသာ 
လူငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လိင္ႏွင့္ က်ား၊ မ ေဖာ္ျပခ်က္တိုိ႔အၾကား ကိုက္ညီမႈမရိွျခင္း၊ ၎တို႔၏ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္ ဓာတ္ပံုသက္ေသမ်ား မရိွျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွင္မွ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည။္58 အမ်ိဳးသားလိင္ေျပာင္းလဲထားသူမ်ားသည္ 
အလုပ္ၾကမ္းမ်ားလုပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရထားေသာ္လည္း 'အမ်ိဳးသမီးလုပ္အားခ' သာ 
ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားထက္  ေလ်ာ့နည္းစြာရ႐ွိၾကသည္။  ေယာက္်ားစိတ္ဝင္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း အလုပ္ 
ၾကမ္းလုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအလုပ္လုပ္ရေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ႔သို႔ လုပ္အားခ အနည္း 
ငယ္သာ ရရိွၾကၿပီး၊ အလုပ္အကိုင္ရရိွရန္ႏွင့္ အလုပ္ၿမဲရန္အတြက္ ႐ုုန္းကန္ေနၾကရသည္။ LGBT အေရး လႈပ္ရွား 
သူမ်ား၏  ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အသိုက္အဝန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
နိမ့္က်သည္ဟု မွတ္ယူၾကသျဖင့္ မိန္းမစိတ္ဝင္ေနေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအား လူအမ်ားမွ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံၾကသည္ဟု 
သိရသည္။ လူမႈကြန္ယက္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ LGBT လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ေစာ္ကားေျပာ 
ၾကားသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆဲေရး၊ တုိင္းထြာေျပာျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။59   

၂ဝ၁၅ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္းရွိ လူဦးေရ ၂၂ဝဝဝဝ ခန္႔သည္ HIV/AIDS ေရာဂါျဖင့္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။60 ထုိေရာဂါပိုုးကို အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံၾကသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေဆးထုိးသံုးစြဲၾက 
သူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး လိင္လုပ္သားမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။ HIV ပိုး ကူးစက္ႏႈန္းမွာ က်ဆင္း 
လ်က္ရွိေနေသာ္လည္း ထုိလူအုပ္စုတြင္ HIV ေရာဂါျဖစ္ပြားမူမွာ ျမင့္မားဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေဆးထုိးအပ္မ်ားကို 
အတူမွ်ေဝသံုးဆြဲျခင္း (မ်ားေသာအားျဖင့္  ေယာက္်ားေလး အခ်င္းအခ်င္း) သည္ ေနာက္ထပ္ HIV ေရာဂါပိုး 
ကူးစက္ေစနုိင္ျခင္း၏ ပင္မနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္လည္း ေရာဂါပိုးကူးစက္ေစ 
ႏုိင္သည့္ အဓိက နည္းလမ္းတစ္ခုုအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္။61 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ ေန႔တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏ HIV မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ထုိအစီအစဥ္တြင္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္အေနျဖင့္ HIV ေရာဂါပိုးကို အျမန္ဆံုးတံု႔ျပန္ရန္ နည္းလမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ၿခိမ္း 
ေျခာက္ေနသည့့္ HIV ေရာဂါပိုးအား ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ပေပ်ာက္ေစရန္လည္း ပါဝင္ေပသည္။62

57 Facing 377: Discrimination and Human Rights Abuses Against Transgender, Gay and Bisexual Men in Myanmar, စာ ၁၄-၁၆, 
Colors Rainbow.

58 Email from LGBT activist, 4 July 2017.
59 LGBT activist, ၂ဝ၁၆  ဒီဇင္ဘာ, Yangon and From Victims to Agents of Change: Lives and Voices of LGBT Individuals, စာ 

၁၁-၁၄, Colors Rainbow,၂ဝ၁၆ ၾသဂုတ္  
60 HIV and AIDS estimates (2015), UNAIDS Myanmar.
61 Global AIDS Response Progress Report, Myanmar, National AIDS Programme, 15 June 2015.
62 Myanmar launches new HIV Strategic Plan, UNAIDS, 19 May 2017.

၂.၃။
HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း 
အေလ့အထမ်ား

http://equalitymyanmar.org/book/wp-content/uploads/2015/02/AnnualReport-rainbow.pdf
http://www.colorsrainbow.com/category/publication/
http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/myanmar
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/MMR_narrative_report_2015.pdf
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2017/may/20170519_myanmar
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HIV ေရာဂါပိုးရိွသည္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စနစ္မွ တားဆီးေပးထား 
သည္။63 သိုု႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ က်န္းမားေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ယေန႔တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနၾက 
ရသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ယခုလို ခြဲျခား 
ဆက္ဆံခံရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ေရာဂါပိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားမ်ား 
ရရိွျခင္းႏွင့္ ေရာဂါပုိးမည္သို႔ ကူးစက္ႏိုင္သည္ကို မသိရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ လူအမ်ားစု ယံု 
ၾကည္ၾကသည္မွာ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ ထိေတြ႕လုိက္ပါက ေရာဂါပိုးသည္ မိမိထံသုိ႔ ကူးစက္ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေန 
က်ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ HIV ေရာဂါပိုးရိွသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို 
ေတြ႔ရိွပါက အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ၾကသည္။ ထိုသူတုိ႔သည္  ေနာက္ထပ္ အလုပ္တစ္ခု ရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ႀကံဳၾကရသည။္64 HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ UNAIDS မွ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း လံုးဝဥႆံုမရိွေတာ့မွသာလွ်င္ HIV  ေရာဂါပိုး ကူးစက္ျခင္း 
ႏွင့္ AIDS ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း လံုးဝဥႆံု မရွိျခင္းပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိမည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။65 
UNAIDS သည္  HIV ေရာဂါပိုး ရိွသူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳလုပ္ေနသည္ဟု 
ၾကား သိရေသာ္လည္း ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔  ခ်ျပျခင္း ရိွ၊ မရိွကို မသိရေသးပါ။

HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဥပေဒမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ ဤကူးစက္ရန္အႏၲရာယ္မ်ားလွသည့္ အုပ္စုအေပၚတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား 
ရိွေနသည္။ လိင္တူဆက္ဆံမႈသည္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇ အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သတ္မွတ္ထား 
ခံရၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြ်န္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟုု 
ျပဌာန္းထားသည္။66 လိင္လုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမွာလည္း တရားမဝင္ေပ။  HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားအတြက္ 
ပိုမုိခုိင္မာသည့္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးျခင္းကို ရရွိေစရန္ အတြက္ UNAIDS မွ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္  ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆုိမႈမ်ားအစရိွသည့္ 
ဘက္ေပါင္းစံုမွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကိုု ရင္ဆုိင္ေနရသျဖင့္ ေစာစီးစြာ ေရာဂါပိုးရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္၍ ေရာဂါကုသမႈ 
ခံယူမႈကိုု ပာန္႔တားလုိက္သလုိ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ UNAIDS အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနကို ရပ္ရြာ
လူထုတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ လက္ရွိဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္းျခင္းတုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ ရွိပါသည္။67 က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္  
AIDS စီမံကိန္းသည္ HIV  ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲေနၿပီး၊ UNAIDS မွ 
HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ား၊ အဓိက ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ UNAIDS၊ UNDP ႏွင့္အျခားေသာ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ပ်ိဳးပင္တို႔မွ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ HIV ဥပေဒေရးရာသုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္၊ ၎တြင္ HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ား 
အေပၚ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို  ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ား 
အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးရန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ 
သည္။68

63 International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights, OHCHR and UNAIDS, 2006
64 Suffering in Silence, Myanmar Times, 2 March 2015.
65 UNAIDS fights HIV-AIDS discrimination in Myanmar, Mizzima, 27 February 2016.
66 Country Fact Sheet, HIV/AIDS in Myanmar, World Health Organization, 1 December 2015.
67 HIV legal review pushes case for legal reform, new laws, Myanmar Times, 13 October 2014.
68 Summary, National HIV Legal Review Report, UNDP, 24 September 2014.HI
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http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HIVAIDSGuidelinesen.pdf
http://www.mmtimes.com/index.php/lifestyle/13298-suffering-in-silence.html
http://www.searo.who.int/entity/hiv/data/mmr-fs-2015.pdf?ua=1
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မသန္စြမ္းဆိုသည္ကို လူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ကာယ၊ စိတ္ပိုင္း၊ အာ႐ုုံခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာတစ္ခုကို ေရရွည္ အကန္႔ 
အသတ္ျဖစ္ေစေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ မသန္စြမ္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ဘဝမ်ားကို ကန္႔ 
သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ေရြးခ်ယ္မႈတို႔ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ရင္ 
ဆိုင္ရေလ႔ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကန္႔သတ္တားျမစ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ရသည္။69

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ ၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မသန္စြမ္း 
မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လူဦးေရ၏ ၅၁ သန္းတြင္၊ ၂.၃ သန္းမွာ မသန္စြမ္းျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းမသန္စြမ္း 
မ်ား၏ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်ာင္းပညာေရးကို ရယူႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အဓိကရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ ပညာေရးရရွိမႈႏွင့္ ပညာေရးအရည္အေသြး နိမ့္က်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ 
အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
မရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လက္လွမ္းမမီ 
ျခင္း၊ အလုပ္ရွင္၊ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္မရွိျခင္း၊ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္စြမ္းရည္ တိုးျမႇင့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
သင္တန္းမ်ားမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား ကန္႔သတ္ျခင္းခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။70 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈထက္ အလွဴဒါနအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနသည္။  မသန္ 
စြမ္းမ်ားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအား မသန္စြမ္းမ်ားကို ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲမႈကိုလက္ခံသူ
မ်ားဟုသာ မွတ္ယူျခင္းထက္ ၎တို႔ကုိ လူမႈအသိုက္အဝန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အလုပ္အကိုင္မ်ားသာ ပံ့ပိုးေပးရန္ 
တိုက္တြန္း လွ်က္ရိွသည္။71

မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ား

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၄၈ သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိ 
ေပ။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အစိုးရသည္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းအတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခန္း 
က႑ႏွင့္ ပါဝင္မႈတုိးျမႇင့္ေရး ဘာလီေၾကညာခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ မူၾကမ္း 
ေရးဆြဲထားေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရး ဥပေဒ ၃ဝ/၂ဝ၁၅ ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ UNICEF ၏ ေျပာၾကား 
ခ်က္အရ ယင္းဥပေဒသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈမ်ားကို ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း မေဖာ္ျပထားျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ၊ (သို႔မဟုတ္) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရိွသည့္အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မွ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအတိုင္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရိွမည္မဟုတ္ေပ။72  ဤဥပေဒသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ အမ်ိိဳးသား 
ေကာ္မတီကို အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမပါ) ပူးေပါင္းပါဝင္ေစျခင္း 
ျဖင့္ ထူေထာင္ခြင့္ေပးသည္။ ယင္းေကာ္မတီသည္ ေဝပံုက်ႏႈန္းထား သတ္မွတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား အပါအဝင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ 'သတ္ 
မွတ္ထားေသာ မသန္စြမ္းလုပ္သားဦးေရထက္ ပိုမိုခန္႔အပ္ထားေသာ' အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ားအား အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွ မူၾကမ္းေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေသာ ေဝပံုက် 

69 MCRB consultation on discrimination, 9 June 2017, Yangon and Scope: About Disability
70 Draft Strategy on Disability Rights and Business, ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၈, MCRB.
71 Email correspondence with activist, 6 June 2017.
72 Situation Analysis of Children with Disabilities in Myanmar, စာ ၁၁, UNICEF Myanmar, ၂ဝ၁၆.

၂.၄။
မသန္စြမ္းမ်ားအား
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

https://www.scope.org.uk/about-us/our-brand/social-model-of-disability
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2016-10-31-Draft-Disability-Strategy_en.pdf
https://www.unicef.org/myanmar/Full_report_in_English.pdf
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ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသးေပ။73 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိတြင္မူ အမ်ိဳးသား 
ေကာ္မတီကို မဖြဲ႔စည္းရေသးဘဲ ယင္းကုိဖြဲ႔စည္းရန္ အဆိုတင္သြင္းမႈကိုသာ ျပဳလုပ္ထားၿပီး၊ နည္းဥပေဒ ျပဌာန္းမည့္ 
အခ်ိန7္4 ကို ေစာင့္ေနသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို 
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။75

ယင္းဥပေဒ၌ အလုပ္ရွင္မ်ားလိုက္နာရမည့္ တာဝန္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား 
ေကာ္မတီ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ 
ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္ခြင္တြင္ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ အေရအတြက္အတိုင္း အလုပ္ခန္႔ေပးရန္ (ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမား႐ံုးမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ား အပါ 
အဝင္) တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား 
အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း မရိွပါက မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ရန္ပံုေငြ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္း 
ရမည္ျဖစ္သည္။76 

မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အေလ့အေထမ်ား

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ၎တိုု႔၏အသိုက္အဝန္းမ်ား၊ 
မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္မ်ားမွ ပစ္ပယ္ခံထားရမႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားကိုု ခံစားေနရသည္။ မသန္စြမ္း 
ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထိခိုက္မႈကို ထပ္ဆင့္ခံစားေနရသည္။ ထို႔ျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ 
ပညာေရးအခြင့္အလမ္း လြန္စြာနည္းပါးၿပီး၊ အလုပ္အကိုင္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား အလြန္ရွားပါးသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြျဖင့္လည္ပတ္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမို 
လိုအပ္ေနသည္။77 မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၏  ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ  ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 
မသန္စြမ္းမ်ား အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကၿပီး၊ ၎တို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္သည့္ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပညာေရး၊ သင္တန္းမ်ား သင္ယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွွင့္ အလုပ္အကုိင္တို႔ကို လက္လွမ္းမီမႈ 
မရိွေပ။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အနည္းငယ္သာရိွၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရိွေသာေၾကာင့္ အလုပ္သြားရန္ႏွင့္ မမီခိုဘဲ ေနထိုင္ 
ႏုိင္ရန္တို႔အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွေနသည္။ ၎တို႔သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီႏုိင္ရန္ 
အတြက္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ သတင္းစာ 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာစာေပမ်ားသည္ မ်က္မျမင္စာ (Braiille) ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထားျခင္း မဟုတ္လွ်င္ ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖန္သားျပင္တြင္ ျမန္မာဘာသာအား ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ (screen reader) 
နည္းပညာမ်ား မရိွေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။78 မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးမ်ား လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ 
အရ နားမၾကား အပါအဝင္ မသန္စြမ္းမ်ားသည္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရိွေနသျဖင့္ 
ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္းစာရင္းစစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလး ၁၇.၂ သန္းတြင္ ၁.၃၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (သို႔မဟုတ္) ၂၃၂,ဝ၂၁ ဦးမွာ မသန္စြမ္းဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ေနရသည္။ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ ၆၇ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္အတြင္း ရွိမေနဘဲ ေက်ာင္းလည္း မတက္ေရာက္ႏိုင္ေပ။ UNICEF စစ္တမ္း 
အရ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အထူးဖြင့္ေပးထားေသာ 

73  Myanmar ICT Sector Wide Impact Assessment, စာ ၂၃၁, MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၅ စက္တင္ဘာ.
74  Govt to push for quotas for disabled, Frontier Magazine, 9 February 2017.
75  Govt to push for quotas for disabled, Frontier Magazine, ၂ဝ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၇
76  Myanmar ICT Sector Wide Impact Assessment, စာ ၂၃၁, MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၅ စက္တင္ဘာ.
77  Myanmar ICT Sector Wide Impact Assessment, စာ ၂၃၁, MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၅ စက္တင္ဘာ
78  9 June 2017 MCRB Discrimination Consultation meeting.မသ
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ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း မသန္စြမ္းကေလးမ်ား တက္ေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္။79 အထူးသျဖင့္ 
မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား ေက်ာင္းပညာေရး လက္လွမ္းမမီျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ အလုပ္ 
အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြျခင္း အပါအဝင္ အျခားေသာ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မွႈမ်ား ျဖစ္လာ 
ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား 
မရွိသည္သာမက သူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ပညာေရးပါ မရရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးရရွိေရးတြင္ 
ခံစားေနရေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈသည္ အလုပ္ခြင္တြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသို႔ ဦးတည္ေစသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပညာေရးေကာလိပ္တစ္ခု၏  လုပ္းငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာ 
အတတ္သင္ဒီပလိုမာ သင္တန္းတစ္ခုအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား 
သင္တန္းေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ကန္႔သတ္ထားသည္။ (LGBTမ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားသည္)။ အစိုးရထုတ္ျပန္ 
ခ်က္အရ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးသူမ်ားအျဖစ္  
ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။80 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းအသင္းခ်ဳပ္မွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား 
မ်ားအား ဆရာအတတ္သင္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ပိတ္ပင္သည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ 
ဆိုင္သည္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို တံု႔ျပန္ခ်က္သည္ အေနျဖင့္ သတင္းတစ္ခုု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။81 ၎ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 
အစုိးရသည္ ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCRPD)၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မသန္ 
စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု  ေထာက္ျပထားသည္။82 ၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းအသင္းခ်ဳပ္တို႔သည္ မသန္စြမ္းမ်ားအား ပညာေရးေကာလိပ္သို႔ 
ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့သည္ဟု မီဒီယာမ်ား၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုမွ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုလတြင္ပင္ ပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးမွလည္း မသန္စြမ္းမ်ားအား ပညာေရးေကာလိပ္သို႔ 
တက္ေရာက္ရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းမွလည္း ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ မသန္စြမ္းမ်ားသည္  
ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သာတူညီမွ်မႈရမည္ဟု ဆိုသည္။83

79  Situation Analysis of Children with Disabilities in Myanmar, စာ (ဆ)၊ ၂, UNICEF,၂ဝ၁၆.
80  Govt to push for quotas for disabled, Frontier Magazine, ၂ဝ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉
81  Disability Federation Criticizes Education Ministry for Discrimination, The Irrawaddy, 3 February 2017
82  https://www.facebook.com/profile.php?id=100012437017079
83  Disability no longer handicap for college entrance: ministry, Myanmar Times, 30 June 2017

https://www.unicef.org/myanmar/Full_report_in_English.pdf
http://frontiermyanmar.net/en/govt-to-push-quota-on-jobs-for-disabled
http://www.irrawaddy.com/news/burma/disability-federation-criticizes-education-ministry-for-discrimination.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012437017079
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ေလးေထာင့္ကြက္ - ၂ 

မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  MCRB  ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

MCRB သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ မီးေမာင္းထိုုး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
MCRB သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နားမၾကားသူမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ၎တို႔၏စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စားသံုးသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္လာရန္ မည္သို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
လက္စြဲလမ္းညႊန္စာအုပ္ျဖစ္ေသာ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈတာဝန္ယူမႈႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ” CSR-D ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားအတိုင္း  ေျပာင္းလဲ 
ျပင္ဆင္ကာ ျမန္မာဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္၍ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။84 ယင္းလမ္းညႊန္ကို ယခုအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြမႈရွိရန္ ျပင္ဆင္ မြန္းမံမႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။ MCRB သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တင္ျပမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္း၏စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလမ္းညႊန္စာအုပ္ႏွင့္ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို  ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာအပိုင္းမ်ားအား ထည့္သြင္း၍ေဖာ္ျပသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ကမာၻတစ္ဝန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား မိမိ 
ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈပိုရွိလာႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ Business Disability International  (BDI) ႏွင့္ MCRB တို႔သည္ 'မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
မဟာမိတ္'အျဖစ္ လက္တြဲခဲ့ၾကသည္။85

84  85

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဟု သိရွိၾကၿပီး လူဦးေရ၏ ၃ဝ-၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အထိရိွသည္။86 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္တမ္းမွာ ယေန႔ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္း 
သားအသီးသီး၏ လူဦးေရစာရင္းကိုု တိတိက်က် တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။87 တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု 
မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္မ်ားႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္နယ္ ၇ 
ခုတြင္ ျဖန္႔က်က္ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား 
မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗမာမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းတြင္သာမက ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
လည္း ေနထိုင္လ်က္႐ွိၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားမွ လူဦးေရအမ်ားစုုသည္ အစိုးရ၊ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကက႑မွ ဝန္ေဆာင္မႈ အနည္း 
အက်ဥ္းသာ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည့့္ ေဝးလံေခါင္းပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ ၎တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား၊ ဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာတရားတို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို 
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ကုလသမဂၢ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ား အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP) ႏွင့္ ILO ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၆၉ အရ  ဌာနတိုင္းရင္းသားမ်ားဟု 
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ယင္းမွာ ပင္မလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ကြဲျပားသည့္ လူမႈေရး၊ (သို႔မဟုတ္) ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
ထူးျခားသည့္လကၡဏာရွိေသာသူမ်ားဟု နားလည္ႏုိင္ၿပီး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ပို၍ 
သက္ေရာက္မႈ ခံစားရႏုိင္ေသာသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရလည္း ထိရွလြယ္သည္။  ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ 
မွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဗမာအမ်ားစုလႊမ္းမိုးေနေသာ အစုိးရသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အမ်ိဳး 

84 Corporate Social Responsibility and Disability (CSR-D), A Guide for Companies in Myanmar.  This guide is a translation of 
‘CSR-D Guide Corporate Social Responsibility and Disability’ originally produced by Fundación ONCE’. It has been adapted 
to the Myanmar context with reference to the legal framework and data on the population of people with disability, inter 
alia.

85 Draft Strategy on Disability Rights and Business,  ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၈, MCRB. 
86 အစိုးရသည္ 'တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား'ဟူေသာ အသံုးကိုလည္း အသံုးျပဳၿပီး ယင္းတြင္ ဗမာလူမ်ားစု ပါဝင္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား/လူနည္းစုႏွင့္ အျခားေသာလူမ်ိဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဝါရမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာေဆြးေႏြးမႈကို သိရွိလိုလွ်င္  
Indigenous Peoples’ Rights and Business in Myanmar ၏ ေနာက္ဆက္တြဲကို ၾကည့္႐ႈပါ။ MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ

87 For a discussion of flaws regarding the documentation of ethnicity in the census process, see Distorted, Dangerous Data? 
Lumyo in the 2014 Myanmar Population and Housing Census, Mary Callahan.

၂.၅။
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/publications/indigenous-peoples-rights-and-business-in-myanmar.html
http://muse.jhu.edu/article/665626/pdf
http://muse.jhu.edu/article/665626/pdf
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အစားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္ လိုသလိုေျပာင္းလဲေနသည္ဟု တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားမွ ယံုၾကည္ၾကသည္။ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု  ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗမာမ်ားလႊမ္းမိုးေနေသာ ဗဟုိအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု၏ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္၍ ယင္းတို႔အား 'ဒုတိယတန္းစား 
ႏိုင္ငံသား' အျဖစ္ ဆက္ဆံ၍ 'ဗမာမႈျပဳေရး' မူဝါဒကို ခ်မွတ္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ေနခဲ႔ၾကသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲအမ်ားစုသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အုပ္စုမ်ားမွ ျမန္မာစစ္တပ္အား သာတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရိွေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ တိုင္း 
ရင္းသားအေရးမ်ား ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဗမာ ဗဟိုအစိုးရ 
အၾကားရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး  ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခါးသီးၿပီး ရွည္ၾကာေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ထိုစဥ္တည္းက စတင္ခဲ့ျခင္းၿပီး အရပ္သား 
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။  ႏိုင္ငံေရး 
အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ယခင္အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား  ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအစိုးရလက္ထပ္တြင္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ 
အစိုးရႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ သိုု႔ေသာ္ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အင္အားအရွိဆံုး 
အဖြဲ႔အပါအဝင္ အျခားေသာ အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ 
ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွာ ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား 
အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈလကၡဏာရပ္မ်ား 
ေတြ႔ရိွရၿပီး ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ အရပ္သား တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေနရသည္။88 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ NLD အစိုးရဦးေဆာင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုနစ္၊ 
ေမလတြင္ ထပ္မံ က်င္းပခဲ့သည္။ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္သူ 
မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို သေဘာတူညီခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ လူမႈေရး 
က႑၏ မူဝါဒအမွတ္ ၃ မွာ “သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
အေျခခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားမႈမရိွဘဲ၊ 
ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္  လူမႈဘဝျမႇင့္တင္မႈကိုေဆာင္ရြက္ရန္” ျဖစ္သည္။89 သို႔ရာတြင္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခက္ရပ္စဲေရး သဘာတူညီခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္ထိ 
ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္၏ ဥပေဒအဆင္႔အတန္းမွာ  ျပင္းျပသည့္ ဆႏၵျပဳခ်က္ တစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရ 
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အုပ္စုမ်ားအၾကား  ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းမ်ား ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါရိွသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ 
ရွင္းလင္းသည္။ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားေနထိုင္သည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး 
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကို အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းမွာလည္း ျမင့္မားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ 
လူဦးေရ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုင္းတာသည့္ မ်ဥ္းေအာက္တြင္ရိွေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲ 
မြဲေတမႈႏႈန္းမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား မရိွသေလာက္နည္းပါးၿပီး  ေဝးလံေခါင္းပါးသည့္  တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု 
မ်ားေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ျမင့္မားသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ လူဦးေရ ၇၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔၊ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္ရိွ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုင္းတာသည့္ မ်ဥ္းေအာက္တြင္ရိွသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏႈန္းမွာ ၃၇.၅ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။90

88 Myanmar:  Ethnic minorities face range of violations including war crimes in northern conflict, Amnesty International, 
June 2017.

89  Pyidaungsu Accord, Ministry of Information, 30 May 2017.
90  Myanmar:  Ending poverty and boosting shared prosperity in a time of transition, စာ ၂၂-၂၃, World Bank Group, ၂ဝ၁၄ 
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တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရပ္သားမ်ားအား 
ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
မွ်ေဝခံစားမႈမရွိျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္  ေဘးဖယ္ထားျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ 
(အမ်ားစုမွ ကိုလိုနီေခတ္သာသနာျပဳမႈေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္) အေပၚ ကန္႔သတ္ခံျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္း 
သားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။91

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ား

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအေၾကာင္း ကိုးကားထားျခင္း မရွိဘဲ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ားဟု အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ထားသည့္ 'national races' ဟုသာ အသံုးျပဳထားသည္။ 'တိုင္းရင္း 
သားလူမ်ိဳးမ်ား'ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ အနက္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ 
အစိုးရသည္ ၁၉၆၂-၁၉၈၈ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး စစ္အစုိးရလက္ထက္ (၁၉၈၈-၂ဝ၁၁) တြင္ 
ျပန္လည္ အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရွိေနေသာ 'တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား' ၁၃၅ မ်ိဳးဟူေသာ စာရင္းကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး၊ ယင္းတို႔သည္ အမွားမ်ားရွိေနသည့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီအစိုးရလက္ထက္ 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၁၉၃၁ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ျပန္လည္ထုတ္ႏႈတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစာရင္းတြင္ ဗမာ 
လူမ်ားစုႏွင့္ အျခားထင္ရွားေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အုပ္စု ၇ မ်ိဳး ပါဝင္သည္္။ ၎အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္းသည္ 
မႏုႆေဗဒဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရိွွၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ ပထဝီတည္ေနရာအေပၚတြင္ 
လည္း အေျခခံထားသည္။ သိုု႔ေသာ္ အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ (သို႔မဟုတ္) တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ 
ျမန္မာမ်ားသည္ 'တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား' ၁၃၅ မ်ိဳးထဲတြင္ မပါဝင္သကဲ့သို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု မိမိတို႔ဘာသာ 
သတ္မွတ္ထားသူမ်ားသည္လည္း သိသာစြာ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း ခံရသည္။92 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ေပးထားသည္။ ပုဒ္မ ၃၆၅ သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား “မိမိတုိ႔ အျမတ္တႏိုးထားရွိေသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းတုိ႔ကို 
လြတ္လပ္စြာ  ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပိုင္ခြင့္”ကို ေပးအပ္ထားသည္။ ပုဒ္မ ၃၆၅ တြင္ “ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ထိပါးမႈမရွိေစရန္  ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
အျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးမ်ားကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာေစႏုိင္လွ်င္ သက္ဆုိင္သူမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္း၍ ေျပလည္မႈရရွိၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္” ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ပါရွိသည္။ သိုု႔ေသာ္ 
ယင္းကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား က်င့္သံုးရာတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ  အနက္ျပန္ႏိုင္ေသာ စကားစုျဖစ္ 
သည့္   'တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ' ကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ 
ပုဒ္မ ၃၆၅ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားေပၚသာ သက္ေရာက္ၿပီး  ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားမွာ 
ႏိုင္ငံသားသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား မရွိေပ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ 
၂၂ (က) တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ (ခ) 
တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ႐ိုင္းပင္းကူညီေရးတုိ႔ တုိးတက္ 
ျဖစ္ထြန္းေစရန္၊ (ဂ) တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးေနသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္တုိ႔ပါဝင္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ 
စသျဖင့္ ပါဝင္သည္။ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒသည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခုိင္မာေစၿပီး အစိုးရအား တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးရာထူး 
(၂ဝ၁၆ ခႏွစ္တြင္ ယင္းဝန္ႀကီးရာထူးကို ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။) ကို 
သတ္မွတ္ေပးရန္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၏တာဝန္မွာ အခန္း (၅) အရ '(င) ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ တုိးတက္မႈ 

91  Indigenous Peoples’ Rights and Business in Myanmar,  စာ ၁၈, MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ
92  Indigenous Peoples’ Rights and Business in Myanmar,  စာ ၁၄, MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ  ျမ
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နည္းပါးေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမႈဘဝျမင့္မားေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္  ေဆာင္ရြက္ျခင္း' ႏွင့္ ပုဒ္မ (ည) 
အရ “လူနည္းစုျဖစ္ေသာ၊ ကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ 
အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႐ိုုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းတုိ႔ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေစရန္  ေဆာင္ရြက္ျခင္း”တို႔ ပါဝင္သည္။ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃ တြင္ ဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ 
မ်ားျဖစ္ေသာ (င) 'တုိးတက္ဖြံၿဖိဳးမႈ နည္းပါးေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္တုိ႔ပါဝင္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္' ဟု ပါဝင္သည္။ ယင္းပုဒ္မသည္ 
'တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုး ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးရရွိေရး'အတြက္ႏွင့္ 'ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ 
ေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား တူညီစြာရရွိရန္'ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ယင္းသည္ 
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွ သီးသန္႔ကာကြယ္ေပးထားျခင္း မဟုတ္ေပ။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒအရ “တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား 
မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္ဝမ္းကြဲျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ၊ (သို႔မဟုတ္) ေပၚေပါက္လာရန္ 
အေၾကာင္းရိွေသာ အျပဳအမူမ်ားကို မျပဳလုပ္ရဟု” ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ တိုင္းရင္းသား 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရွိေပ။ 

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္း 
သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၅)တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား 
အခြင့္အေရးမ်ားရရိွရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ႏွစ္သက္သေဘာက်သည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ“
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁)၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 
တြင္ ယင္းအသံုးမွာ မပါဝင္ခဲ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္မွ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ(၅)တြင္ “ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားမ်ား” အေနျဖင့္ “ယင္းတို႔၏ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက 
စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအား ျပည္စံုတိက်စြာ ႀကိဳတင္ခ်ျပ အသိေပး 
၍ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုဒ္မ (၅)သည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား/တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ား/ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ (UNDRIP) က ျပဌာန္းေပးထားေသာ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးတိုင္ပင္၍ 
ရယူသည့္ သေဘာတူညီမႈ (FPIC) ကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။93 
ဤစာတမ္းျပဳစုေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး 
မ်ားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ နည္းဥပေဒအား 
ဥပေဒေရးရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား  ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ မူၾကမ္းေရးဆြဲ 
ေနသည္။94 

ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အစိုးရသည္ ေျမႏွင့္ေျမေပၚ  
ေျမေအာက္ရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အေျခအေနတစ္ခု သတ္မွတ္၍ ေျမယာအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အေၾကာင္းကို 
မေဖာ္ျပထားေခ်။ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ယင္းတို႔၏ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈ၊ (သို႔မဟုတ္)  ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ 
ေျမယာအသံုးျပဳမႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္ေတြ႔တြင္ ႐ိုးရာေ႐ြ႕ေျပာင္း 
ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေနေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားမွာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ယင္း 
တို႔၏ တရားဝင္ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ေျမသိမ္းခံရႏိုင္သည့္  ျပႆနာႏွင့္  

93 Indigenous Peoples’ Rights and Business in Myanmar, စာ ၁၆, MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ.  See also Access 
Denied, Transnational Institute, ၂ဝ၁၃ ေမ.

94  ဥပမာ ၾကည့္ရန္ The Global New Light of Myanmar, စာ ၁, ၂ဝ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/publications/indigenous-peoples-rights-and-business-in-myanmar.html
https://www.tni.org/files/download/accesdenied-briefing11.pdf
https://www.tni.org/files/download/accesdenied-briefing11.pdf
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ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ ညႇိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္၍ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒအား ေရးဆြဲခဲ့သည္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တိုးတက္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ 
သည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ 
ခြင့္ႏွင့္  စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရန္” ျဖစ္ၿပီး ၎ကို ပုဒ္မ ၇ (ဃ)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာစုေပါင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ပုဒ္မ ၆၈ သည္ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ႐ိုုးရာထံုးတမ္းစဥ္လာအရ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ေျမမ်ားသည္………. 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာသတ္မွတ္၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ႐ိုုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ေျမမ်ား 
အျဖစ္ အကာအကြယ္ေပးရမည္” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ပုဒ္မ ၇ဝ မွာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ 
အသံုးျပဳေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အလည့္က်အနားေပးစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႐ိုုးရာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ လုပ္ကိုင္ေနေသာေျမမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ အတန္းအစားမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ 
တရားဝင္အသိ အမွတ္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒကို တရားဝင္အတည္ျပဳျခင္းသည္ ေျမယာဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း၏ ပထမေျခလွမ္း ျဖစ္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္၍ 
ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒႏွင့္ ညီညြတ္မွႈရွိေနေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤမူဝါဒသည္ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ လုပ္ကို္င္လ်က္ရိွေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ ယင္းတို႔၏  ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုလည္း အသိအမွတ္ 
ျပဳေပးသည္။95  ယင္းမူဝါဒမ်ားသည္ လက္ေတြ႔သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရာတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ လုပ္ 
ကိုင္ေနေသာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားလံုေလာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို ေစာင့္ၾကည္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ မၾကားေသးမီမွထုတ္ေဝခဲ့သည္ အစီအရင္ခံစာမ်ားအရ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူ ေျမယာမ်ား ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပုဒ္မမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရန္ 
တိုက္တြန္းေနသည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရိွတြင္ ေျမယာမူဝါဒ ၏အေျခအေနမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
မသိရပါ။96

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အေလ့အထမ်ား

ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား

လုံၿခံဳေသာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား မရိွျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူဦးေရအမ်ားအျပားအတြက္   ျပႆနာ 
ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳး အမ်ားစု 
ပိုင္ဆိုင္၍ အစဥ္အဆက္ ႐ိုးရာအတိုင္း အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားအား သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွစ၍ အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို ပိုမိုသည္းခံလာၿပီး၊ 
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထပ္တြင္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ကန္႔ကြက္လာၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈရိွေနေသာ  ရာႏွင့္ 
ခ်ီသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသး၍ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ပြင့္လင္းလာျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
အပစ္အခတ္မ်ား ရပ္စဲသြားျခင္းႏွင့္အတူ အစိုးရမွ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာ 
သျဖင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရိွသည္။

95  Indigenous Peoples’ Rights and Business in Myanmar, စာ ၂ဝ-၂၁, MCRB, IHRB, DIHR, ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ
96  see Land in Myanmar: The Year in Review, Tea Circle Oxford, 20 June 2017

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/publications/indigenous-peoples-rights-and-business-in-myanmar.html
https://teacircleoxford.com/2017/06/20/land-in-myanmar-the-year-in-review/
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ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၏ ပင္မရင္းျမစ္္အျဖစ္ ေျမ 
ေပၚတြင္ မီွခိုၾကသည္။ ေျမယာသည္ ၎တို႔အတြက္ အေရးပါေသာ အဖိုးတန္ပစၥည္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ 
ေျမယာမ်ားကို ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားအတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု 
မ်ား၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အစီအစဥ္မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမူေဘာင္အရ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းမခံရေသာ 
ေၾကာင့္ ယင္းတို႔သည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒအား 
ဥပေဒျပဳ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လွ်င္  ယင္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အစီအမံမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ႏို္င္မည္ 
ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသအမ်ားစုတြင္ ကြ်န္း၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ 
သယံဇာတမ်ား အထူးေပါၾကြယ္ဝသည္။ သိုု႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သယံဇာတမ်ား၊ (သို႔မဟုတ္) ဝင္ေငြ 
ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခင္းအက်င္းမ်ား မရိွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးသည္သာမက တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ယင္းသဘာဝရင္းျမစ္မ်ားမွ  
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရျခင္းလည္း မရိွေပ။ 

လုပ္ငန္းခြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔ထံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ 
စာရင္းမ်ားရွိသည့္တိုင္ေအာင္ အမ်ားျပည္သူအား ခ်ျပေလ့ မရွိေပ။ လုပ္ငန္းခြင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဆိုင္သည့္ 
အခ်က္အလက္ စာရင္းမ်ား မရိွပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဖြဲ႔အစည္းအနည္းငယ္သာလွ်င္ ဤေခါင္းစဥ္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားျဖစ္သလား၊ (သို႔မ 
ဟုတ္) အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္သလားဆိုသည္ကို သုေတသနျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  သိုု႔ေသာ္ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး 
သဟဇာတျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္  ေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  လူမ်ား 
စုျဖစ္ေသာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ား  (ဥပမာ 
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ၁၃၅)ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အလုပ္ရရိွရန္မွာ ပိုမိုလြယ္ကူသည္။ တ႐ုတ္၊ (သို႔မဟုတ္) အိႏၵိယ 
အႏြယ္ဝင္မ်ားမွ ဆင္းသက္ေသာသူမ်ား (အသိအမွတ္ျပဳခံေသာ အုပ္စုမ်ား မဟုတ္ပါ) သည္ အလုပ္ရရွိမႈ အနည္း 
ဆံုးျဖစ္သည္။97 အထက္တြင္  ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း တရားဝင္အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး 
ကတ္ျပားမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကုိးကြယ္မႈႏွင့္ လူမ်ိဳးကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ 
အလုပ္သမားအား ငွားရမ္းရာတြင္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာႏွင့္/သို႔ လူမ်ိဳးအစရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေပၚအေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ တစ္ဦးခ်င္း အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရပါက လုပ္ငန္ခြင္၌လည္း 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေ႐ႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ရိွ   အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ ဥပမာအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ စက္႐ံုစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အေရအတြက္မ်ားမ်ား မခန္႔ခ်င္ေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားကို Supervisors မ်ားအျဖစ္ ရာထူးတိုးေပးျခင္းလည္း မရိွေခ်။ 
စက္႐ံုတစ္႐ံုတြင္ ရခိုင္မ်ားသည္ အလုပ္ခြင္တြင္ ၎တို႔ ရခိုင္ဘာသာစကားအား ေျပာဆိုခြင့္မျပဳေပ။ လုပ္ေဖာ္ 
ကိုင္ဖက္မ်ားမွာလည္း ရခိုင္အလုပ္သမားမ်ားကို အေပါင္းအသင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ေရွာင္ရွားၾကၿပီး ၎တို႔ကို ေနာက္ 
ေျပာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္မ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အလုပ္သမား အၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။98

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ႀကံဳရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အားလံုး 
သည္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ခံရႏိုင္သည္။ ဥပမာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း က႑တြင္ျဖစ္သည္။ 

97 Thu Thay Thi, ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီ, Centre for Diversity and Social Harmony.
98 လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူတစ္ဦးႏွင့္ စကားစျမည္း၊ ရန္ကုန္၊ ၂ဝ၁၇ မတ္ ၂၁.
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ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ကြ်မ္းက်င္မႈလိုအပ္ေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္ 
သည့္ မွန္ျဖတ္ျခင္း၊ တံခါးတပ္ဆင္ျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာက္ျပားစီျခင္းတို႔တြင္ ခန္႔အပ္ၾကသည္။ ျမန္မာ 
ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားမ်ား၏ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားသည္ အခြင့္အေရး 
မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ားကို ၎တို႔ထက္ ပိုမိုရရိွသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား 
ျဖစ္လာေစရန္ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမရရိွပါ။99

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘာသာကြဲလူနည္းစုမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရ 
သည္။ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကြဲ လူနည္းစုမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးကိုးကြယ္သည့္ဘာသာမွာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဘာသာေရးအုပ္စုႏွစ္ခုလံုးမွာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထံမွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ကို ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ၏ ၈၇.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ၆.၂ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ခရစ္ယာန္၊ ၄.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဝ.၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္သူ 
ဝ.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး႐ွိၾကသည္။100

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္  မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအၾကား လူမ်ိဳးေရး 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးတင္းမာမႈ အရိွန္ျမႇင့္တက္လာသည္။ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ 
မြတ္စ္လင္မ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္၍ျဖစ္ပြားၿပီး မြတ္စ္လင္မ္မ်ား အသတ္ခံခဲ့ရကာ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားလည္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး  မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအေပၚ မုန္းတီးေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လႈံေဆာ္ခဲ့ၾက 
သည္။  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၌ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏တမန္ေတာ္မိုဟာမက္၏ 
ေမြးေန႔ပြဲေတာ္က်င္းပရာတြင္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး၊ ပြဲစတင္ရန္ မိနစ္ပိုင္း 
အလိုတြင္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။101

မြတ္စ္လင္မ္ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ Harakah al-Yaqin (ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔- 
HaY) ဟု ယခင္ကေခၚေဝၚၿပီး ယခု ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ျခင္းတပ္ဟုေခၚဆိုေသာ အဖဲြ႔သည္ ၿပီးခဲ႔ေသာႏွစ္မွစ၍ 
ေပၚေပါက္ခဲ႔ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ၾသဂုတ္လတို႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ လံုၿခံဳ 
ေရးတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ 
မဟုတ္ေသာ အရပ္သားမ်ားကိုပါ သတ္ျဖတ္လာခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ထပ္မံတင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ေဆာက္ျခင္း၊ႏွင့္ 
လက္ဝါးကပ္တုိင္မ်ား စိုက္ထူခြင့္မျပဳျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ 
ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ မြတ္စ္လင္မ္၊ ဟႏၵဴဘာသာမ်ားမွ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ 
အတူတကြ လုပ္ကုိင္ ေနၿပီး၊ ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ နားလည္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္ႏွင့္ ဘာသာေရးမ်ားအၾကားတင္းမာ 
မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္ အတြက္  ဘာသာေပါင္းစံုမွ လူမ်ားပါဝင္သည့္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
က်င္းပသြားရန္ တိုက္တြန္းေနသည္။102

99  MCRB discussion with researcher working on report on the construction industry for Solidarity Center, 2017
100  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္ဟုယူဆရေသာ လူေပါင္း ၁,ဝ၉ဝ,ဝဝဝ အား ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ယင္းအေရအတြက္သည္ 

စာရင္းဇယားအရ မ်ားျပားလွသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေရတြက္ထားျခင္း 
မရွိေသာလူဦးေရကို ထင္ဟပ္ျပရန္ အစိုးရမွ ညႇိႏႈိင္းထားခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ အစိုးရသည္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိမြတ္စ္လင္မ္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ ယင္းတိုု႔ႏွစ္သက္ေသာ အသံုးျဖစ္သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာအမည္ကို အသံုး 
ျပဳခြင့္မေပးဘဲ လူမ်ိဳးေနရာတြင္ ဘဂၤလီဟုသာထည့္သြင္းေစခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ေစာ္ကားေသာ အသံုးဟုဆိုႏိုင္သည္။ သိုု႔ျဖစ္၍ လူဦးေရ 
အမ်ားစုသည္ စာရင္းေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းထဲတြင္ မပါခဲ့ၾကေပ။

101  Action to be Taken Against Dozens Who Disrupted a Muslim Ceremony in Pyay The Irrawaddy, ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီ ၁၈
102  See for example Amid Religious Tensions, Interfaith Advocates Work for Harmony, The Irrawaddy, 17 January

၂.၆။
ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကြဲ 
လူနည္းစုမ်ားအား 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

http://www.irrawaddy.com/news/burma/action-to-be-taken-against-dozens-who-disrupted-muslim-ceremony-in-pyay.html
http://www.irrawaddy.com/news/burma/amid-religious-tensions-interfaith-advocates-work-for-harmony.html
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ဘာသာေရးကို လႊမ္းမိုးထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ မွတ္ခ်က္ 
ျပဳစရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကို ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ ပုဒ္မ 
၃၄ တြင္ “ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အျခားျပဌာန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ ဘာသာသာသနာေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာယူဆႏုိ္င္ေသာ အခြင့္အေရး၊ လြတ္ 
လပ္စြာ ကိုးကြယ္ေဆာက္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးတုိ႔ကို အညီအမွ်ရရွိေစရမည္” ဟု ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
အလားတူစြာ ပုဒ္မ ၃၅၄ တြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးသည္ 'ယင္းတို႔ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ' လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။  သိုု႔ေသာ္ 
ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 'ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ သို႔မဟုတ္ 
ျပည္သူတို႔၏ကိုယ္က်င့္တရား အလုိ႔ငွာျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း' မရွိေစရဟု သတ္မွတ္ထား 
သည္။ ထုိိသို႔ ပုဒ္မ ၃၅၄ ကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ 
ထိုသိုု႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား က်င့္သုံးျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ မရိွသူမ်ားအတြက္ အက်ံဳးမဝင္ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၆၁ သည္ ဗုဒၶ 
သာသနာေတာ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသားအမ်ားဆံုး ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဂုဏ္ထူးဝိေသသႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ 
ဘာသာသာသနာ ျဖစ္သည္ပာု အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ပုဒ္မ ၃၆၂ သည္လည္း ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ပာိႏၵဴႏွင့္ နတ္ 
ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတုိ႔ကို ဤဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအာဏာ တည္ေသာေန႔၌ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိ ေနၾကေသာ 
ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားဟူ၍   အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

ပုဒ္မ ၃၆၄ သည္ 'ႏိုင္ငံေရးကိစၥအလုိ႔ငွာ ဘာသာသာသနာကို အလြဲသံုးစားမျပဳရ။ ထုိ႔ျပင္ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္တစ္ဂိုဏ္း 
မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္ဝမ္းကြဲျခင္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ၊ (သို႔မဟုတ္) ေပၚေပါက္ 
လာေစရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထုိအျပဳအမူအတြက္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းႏုိင္သည္’ ဟု ဆိုထားသည္။103 ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၉၅ (က) သည္ 
'ဘာသာေရး၊ (သုိ႔မဟုတ္) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ေစာ္ကားျခင္းျဖင့္ လူတန္းစားတစ္စု၏ 
ဘာသာေရးခံစားခ်က္မ်ားကို ထိပါးေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ တမင္လုပ္ေဆာင္မႈကို' ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ 
ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘာသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကို 
ကာကြယ္သင့္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၆၄ ႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၏ ပုဒ္မ 
၂၉၅(က)တို႔မွ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တိက်မႈမရွိေသာစကားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အတြက္ မွားယြင္းစြာ ျပန္ 
ဆိုျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။104

ဘာသာေရးေသြးထိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာအုပ္စုမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈႏွင့္ စည္း႐ံုးတိုက္ 
တြန္းမႈေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ၄ ခုကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္
ရာဥပေဒသည္ ကုိးကြယ္ရာဘာသာေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားအား အစိုးရထံသို႔ ဘာသာေျပာင္းလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ 
ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး  ေလွ်ာက္ထားမႈကိုစစ္ေဆးၿပီးမွ ဘာသာေျပာင္းလဲခြင့္လက္မွတ္ကို ဆံုးျဖတ္၍ ထုတ္ေပးမည္ 
ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူမ်ားသာ ဘာသာေျပာင္းရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အစိုးရအာဏပိုင္မ်ားႏွင့္ 
ရပ္ကြက္ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ မွတ္ပံုတင္ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ဘာသာေျပာင္းလဲမႈသည္ 
အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။105 ဤဥပေဒ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ ရွိ၊ မရွိကိုမူ မသိရေသးေပ။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၃၄၈ ႏွင့္ ၃၆၄)ႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၅၃၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ ၁၅၃ 
(က)၊ ရန္လိုမႈ၊ (သုိ႔မဟုတ္) အမုန္းတရား ပြားမ်ားေအာင္ျပဳျခင္း၊ ၂၉၅(က) အထက္တြင္႐ႈ၊ ၂၉၈၊ ဘာသာေရး 

103 The Republic of the Union of Myanmar, 2008 Constitution
104 Blasphemy prosecutions invoke dignity of religion to deny human rights and undermine the rule of law International 

Commission of Jurists,၂ဝ၁၅ ဇူလိုင္ ၂၁
105 Myanmar:  Parliament must reject discriminatory ‘race and religion’ laws, Amnesty International and the International 

Commission of Jurists, ၂ဝ၁၅ မတ္ ၃။ခရ
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http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf
https://www.icj.org/blasphemy-prosecutions-invoke-dignity-of-religion-to-deny-human-rights-and-undermine-the-rule-of-law/
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ခံစားခ်က္အား ထိခိုက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၅ဝ၄ အမ်ားျပည္သူ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ပ်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ ၅ဝ၅(ခ)ႏွင့္ (ဂ)၊ 
ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႐ြံ႕ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း) ႏွစ္ခုစလံုး၌ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 'အမုန္းစကား' မ်ားအား တားျမစ္ 
ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရိွေခ်။ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၄၈ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားေပၚတြင္သာ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိၿပီး ပုဒ္မ ၃၆၄ သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စကားလံုးမ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႔ဆိုထားသည္။ ထပ္မံ၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမွ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တိက်မႈမရွိေသာစကားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အတြက္ မွားယြင္းစြာ ျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္ အလြဲ 
သံုးျခင္းတို႔ကိုု ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 'အမုန္းစကား' (သို႔မဟုတ္) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး အေပၚတိက်သည့္ ဥပေဒမ်ား မရွိေပ။ 
အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယင္းထုတ္ေဖာ္ခြင့္ 
တြင္ တရားေဘာင္ဝင္ေသာ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး 
ဥပေဒအရ တိုက္ခုိက္ခံရေသာသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္ အမုန္းတရား 
ပါဝင္ေသာ စကားမ်ားသည္ ယင္း၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး မ်ားမွ ႐ုတ္သိမ္းခံရႏိုင္သည္။106 
'အမုန္းစကား' ဥပေဒမူၾကမ္း အေပၚေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ျပဳလုပ္ေန 
သည္မွာ လေပါင္းမ်ားစြာ ရိွၿပီျဖစ္သည္။ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ယင္းဥပေဒအား ၂ဝ၁၇ 
ခုုႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္ဟုဆိုသည္။  

မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အေလ့အထမ်ား

အမုန္းစကားလြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္မွစ၍  အင္တာနက္ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳမႈ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာျခင္း၊ 
အစိုးရမွ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုမႈအေပၚ ပိုမိုသည္းခံလာျခင္း၊ ျမန္မာႏို္္င္ငံအတြင္း ဘာသာကြဲမ်ားၾကား တင္းမာမႈ 
ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ 'အမုန္းစကား' ျပန္႔ပြားမႈကို အားေပးသကဲ့သို႔ 
ျဖစ္လာသည္။ အင္တာနက္ေပၚတြင္  ေျပာၾကားခဲ့ေသာကိစၥရပ္သည္ ျပင္ပေလာကတြင္ပါ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား  
ျဖစ္ေစလာႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ အတင္းအဓမၼ 
ျပဳက်င့္ခဲ႔သည္ဟူေသာ အတည္မျပဳႏို္င္ေသာသတင္းမ်ား အြန္လိုင္းတြင္ျဖန္႔ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုနစ္၊ 
ဇူလိုင္လတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  ေနာက္ပိုင္းမွသာ ယင္းသည္ သတင္းမွားတစ္ခု 
ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။107 အၾကမ္းဖက္မႈအတြင္း မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးတို႔ 
ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။ သိုု႔ေသာ္ 'အမုန္းစကား'အားလံုးကို အင္တာနက္ေပၚတြင္သာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္ဟု မွတ္ 
မထားရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ ယင္းတုုိ႔ကိုု မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ား၊ ဒီဗီဒီမ်ား၊ ကပ္ခြာမ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္မ်ားတြင္ 
လည္း ေတြ႔ျမင္ရႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသမီမ်ားႏွင့္ LGBT မ်ားသည္လည္း မြတ္စ္လင္မ္မ်ားနည္းတူ ယင္းမီဒီယာမ်ား 
အားလံုးမွတစ္ဆင့္ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခံၾကရသည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမုန္းတရားျဖစ္ပြားရန္ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမ်ား) မြတ္စ္ 
လင္မ္မ်ားအပါအဝင္ လူနည္းစုမ်ားအား တိုင္းျပည္အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား အစရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍  ပူပန္မႈမ်ားရိွေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။108 အမုန္းစကားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္္ အသံုးမ်ားေသာ စကားလံုး 
ျဖစ္လာသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ျမန္မာ ICT အဖြဲ႔ (MIDO)မွ အမုန္းစကားမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္ 
ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့သည္။109 

106  အကယ္၍ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အမုန္းတရားအတြက္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံေရး၊ ရန္လိုမႈ 
သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို အားေပးလာလွ်င္ ယင္းကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ တားဆီးရမည္။ အရပ္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရပိုင္ခြင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ပဋိဉာဥ္၏ ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ၂ဝ တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၂ဝ တြင္ 'စစ္မက္ျဖစ္ပြားရန္  ဝါဒျဖန္႔ျခင္း' 
သို႔ 'ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အမုန္းတရားအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို အားေပးသည့္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ' 
ပါဝင္ေသာ ထုတ္ေဖာ္မႈကို တားျမစ္သည္။

107  See for example Mandalay’s Chinese Muslims Chilled by Riots, New York Times, ၂ဝ၁၄ ဇူလိုင္ ၁၂
108  Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, ၂ဝ၁၆ မတ္ ၁၈
109  Hate Speech Pours Poison Into the Heart, the Irrawaddy, ၂ဝ၁၄ ဧျပီ ၉

https://www.nytimes.com/2014/07/13/world/asia/mandalays-chinese-muslims-chilled-by-riots.html?_r=0
file:///C:\Users\Margaret\AppData\Local\Temp\v
https://www.irrawaddy.com/in-person/interview/hate-speech-pours-poison-heart.html
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ေလးေထာင့္ကြက္ - ၃။ အင္တာနက္ေပၚမွ 'အမုန္းစကား'/ 'ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား' အားေပးျခင္းအေပၚ MCRB ၏ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္မတ္လတြင္ MCRB သည္ ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ (ICT) ၏ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအား  ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း  တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၊ လူမႈကြြန္ယက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ယင္းသည္  ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “အမုန္းစကား”ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေပၚရွိ ကာလတို 
တစ္ခုအတြင္း အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ျပေပးရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး စာတမ္းျပဳစုသူတစ္ေယာက္သည္ အင္တာနက္ေပၚရွိ အမုန္းစကားႏွင့္ 
ပတ္သတ္ၿပီး ျဖစ္စဥ္နမူနာ ၄၂ ခုအား အခ်ိန္ကာလ ၂ လ အတြင္း စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။  အမုန္းစကားျဖစ္စဥ္ နမူနာမ်ားမွ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အစၥလာမ္ 
လူမႈအသိုက္အဝန္းကို တိုက္႐ိုုက္ဦးတည္ၿပီး၊ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ နမူနာမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ (မြတ္စ္လင္မ္လူမ်ိဳးမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ဆုိင္မ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေရွာင္ရွားရန္)၊ (သို႔မဟုတ္) ရန္လိုျခင္းမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မျပဳျခင္းႏွင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား 
မ်ားအား တုိင္းျပည္မွ ေမာင္းထုတ္ရန္)တို႔ကို လႈံေဆာ္ျခင္းႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအားသတ္ျဖတ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းတိုု႔ျဖစ္သည္။ ၎ေရးသားခ်က္မ်ားအား 
ျမန္မာနုိင္ငံမွ လူသိမ်ား၊ ထင္ရွားသူမ်ားမွလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  မွ်ေဝေနေၾကာင္း  ေတြ႔ရိွရသည္။ ဤေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အေရးႀကီးဆံုး စိုးရိမ္ 
ပူပန္မႈမွာ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးမႈ ရိွသူမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ေၾကညာ 
ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ (သို႔မဟုတ္) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။110

110

အျခားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ဥပမာမ်ား

တရားဝင္ထုတ္ေဝထားျခင္းမရိွေသာ စာတမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ျမန္္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ မြတ္စ္ 
လင္မ္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ခရီးသြားျခင္း၊ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရး 
ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ျပဳလုပ္ရတြင္ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္ဆိုင္လာၾကရသည္။  ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား မရိွသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
လည္း ၎တို႔၏ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းတို႔တြင္ အခက္အခဲမ်ား 
ႀကံဳေတြ႔ရျခင္း စသည့္အႏၲရာယ္မ်ား ရိွႏိုင္သည္။ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားထက္ ပိုမိုခက္ခဲၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ မၾကာခဏ 
ဆိုသလို လာဘ္ထုိးရျခင္း၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးစဲြမ်ား၊ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား 
ရရိွရန္ မတရားျငင္းပယ္ခံရျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္ဟုဆိုၾကသည္။111 မြတ္စ္လင္မ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာေရး 
ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုတစ္ခ်ိဳ႕သည္လည္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ ဗလီမ်ား အသစ္တည္ 
ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လက္ရိွအေဆာက္အဆံုမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြန္းမံျခင္းမွလည္း ပိတ္ပင္ခံၾကရသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လပိုင္းတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သရဲသမိန္ရြာ၌ အမည္မသိေသာလူအုပ္စုမ်ားမွ ဗလီမ်ားႏွင့္ ဗလီဝင္းအတြင္းရွိ 
အေဆာက္အအံုမ်ားအား ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးခဲ႔ၾကသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့ၿပီး အျခား 
ေသာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား အျခားၿမိဳ႕သို႔  ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ေျပးေစရန္ ဖိအားေပးျခင္းခံခဲ႔ရသည္။ ထိုအၾကမ္းဖက္မႈ 
သည္ ဗလီဝင္းအတြင္းမွ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအံုတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းသို႔ ႐ုုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္သည္။112  ယင္းတစ္လတည္းမွာပင္ အမည္မသိ လူအုပ္စု 
တစ္အုပ္စုမွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗလီတစ္ခုအား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ႔သည္။ ထိုသို႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ 
မ်ား မတုိင္မီတြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအား ေစာဒကမ်ား တက္ခဲ့ၿပီး 
ထိုဗလီအား ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခ်ေပးရန္  အတြက္  ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကသည္။113  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္လည္း အစြန္းေရာက္ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားမွ ေဒသဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ရွိသူမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အစၥလာမ္မစ္ဘာသာေရးေက်ာင္း 
ႏွစ္ေက်ာင္းအား ပိတ္ပင္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။  ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းမွာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ 
ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္  ေက်ာင္းပိတ္လိုက္ရသည္။114

110 Myanmar ICT Sector-Wide Impact Assessment, စာ ၁၄၄-၁၄၇, MCRB/IHRB/DIHR, ၂ဝ၁၅ စက္တင္ဘာ
111 လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူ တစ္ဦးႏွင့္ စကားစျမည္း၊ ရန္ကုန္၊ ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာ
112  Myanmar:  Investigate violent destruction of mosque buildings, Amnesty International,  ၂ဝ၁၁၆ ဇြန္ ၂၄
113  Myanmar mob burns down mosque, BBC, 2 July 2016 and Five arrested after mob attack on Muslim prayer hall in Kachin 

State, Myanmar Times, ၂ဝ၁၆ ဇူလိုင္ ၆
114  Burma: Two Islamic Schools Shuttered in Rangoon, Human Rights Watch, ၂ဝ၁၇ ေမ ၈

https://www.nytimes.com/2014/07/13/world/asia/mandalays-chinese-muslims-chilled-by-riots.html?_r=0
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လုပ္ငန္းခြင္တြင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား 

လုပ္ငန္းခြင္တြင္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ားကို MCRB ၏ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား (SWIAs) မွ သတိမူမိသည္။ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား အလုပ္ခန္႔ထားပါက အလုပ္သမား အခ်င္း 
ခ်င္းတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားရိွ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑  SWIA မွ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။ ICT SWIA တြင္လည္း 
ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ားရိွေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္  ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။  အထူးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ 
မြတ္စ္လင္မ္ကုမၸဏီ၊ (သို႔မဟုတ္) ၎တုိ႔၏အလုပ္သမားမ်ားမွာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ 
ျဖစ္သည္။ 115  

မြတ္စ္လင္မ္ ႐ိုုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုအား  ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အေလ့အထ - ႐ိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း 
ရိွ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးေနထုိင္ၾကေသာ မြတ္စ္လင္မ္အုပ္စုတစ္စု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ 
စီးပြားေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ လူတန္းစားအလႊာလိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ 
သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႐ိုုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရိွစြာ ျပဌာန္းထားေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသားဥပေဒ၊ (သုိ႔မဟုတ္) ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈကို သက္ေသျပရန္ လံုေလာက္ေသာ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ား ကင္းမဲ့ေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံၾကရသည္။  ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ယခုဥပေဒမွာလည္း လူမ်ိဳးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္တည္မႈအေပၚတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ 
မ်ားျဖစ္ရန္ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစသည္။ ဥပေဒ၏ အခန္း (၃) အရ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ၁၃၅ မ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ေသာသူမ်ား 
သည္ ဥပေဒအရ  ေမြးစမွစ၍  ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ထိုစာရင္းထဲတြင္ မပါဝင္ေပ။ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ား (အမ်ားစုမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ) သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာေရးႏွစ္ခုၾကား အၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္တြင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားအျဖစ္ က်န္ရိွေနသည္။  ထို IDP စခန္းမ်ားတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ 
လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္အေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား တားျမစ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ေစသည္။116

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ယာယီနိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအား 
နုိ္င္ငံေရးပါတီသို႔  ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ဖြဲ႔စည္းျခင္းအားတားျမစ္ထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎ကတ္မ်ားသည္ 
တရားဝင္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုယာယီနုိင္ငံသားကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္သူအမ်ာစုမွာ နုိင္ငံမဲ႔ 
႐ိုုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္သည္။117 နုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မရိွေသာ ႐ိုုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္မဲထည့္ခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကေခ်။ ၎မွာ ယခင္အစိုးရမွ က်င့္သံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။118 ႐ိုုဟင္ဂ်ာ 
လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ရြာျပင္ပသို႔ ခရီးသြားရပါက တရားဝင္ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရန္ လိုအပ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုလိုသည္မွာ ၎တို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းအား အျပင္းအထန္ကန္႔သတ္ခံရျခင္း 
ပင္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ 
ဆရာ၊ ဆရာမ စသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းမွလည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္ 
ျခင္းခံရသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားမွထံမွ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္အတြက္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္သည္။  ႐ိုုဟင္ဂ်ာ 
လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိမ္ေဆာက္ျခင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္) ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္လည္း  
ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳရသည္။119 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ႐ုုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခ 
အေနမွာ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္၍ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားပါဝင္သည့္ ႐ိုုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္း 
ဖက္အဖြဲ႔120 သည္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲသုံးဦးအား တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ရဲကုိးဦးအား သတ္ပစ္ခဲ့သည့္အတြက္ သိသိသာသာ 
ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ႔သည္။ စစ္တပ္မွလည္း ႐ိုုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား တုိက္ခိုက္ျခင္းကုိ အားေပးစည္း႐ုုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ

115 Myanmar ICT Sector-Wide Impact Assessment, စာ ၁၉၆; Myanmar Oil and Gas Sector-Wide Impact Assessment, စာ ၁၂၅; 
Myanmar Tourism Sector-Wide Impact Assessment, စာ ၁၄၈

116 Annual Report Myanmar 2016/17, Amnesty International.
117 Burma, Country Reports on Human Rights Practices for 2015, US State Department.
118 Myanmar:  A New Muslim Insurgency in Rakhine State, စာ ၅, International Crisis Group, ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာ
119 Burma, Country Reports on Human Rights Practices for 2015, US State Department.
120 ၿပီးခဲ့ေသာအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေျချပဳ ေသာင္းက်န္းမႈမ႐ွိသေလာက္ နည္းပါးသည္။ ၂ဝ၁၆ ေအာက္တိုဘာ တိုက္ခိုက္မႈ 

သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဦးဆံုး ျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည္။

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/ict.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/oil-and-gas.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/tourism.html
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/283-myanmar-new-muslim-insurgency-rakhine-state
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မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္၍ တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။121 
၎အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ႐ိုုဟင္ဂ်ာ ၉၂ဝဝဝ ေက်ာ္သည္ အိမ္ယာမ်ားပစ္၍  ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ႔ရၿပီး၊  
ခန္႔မွန္းေျခ ႐ိုုဟင္ဂ်ာ ၇၄ဝဝဝ သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။122 

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အေလ့အထမ်ား - ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ နာဂတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား) မွာ ၎တို႔၏ ခရစ္ယာန္ ဘုရား 
ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လက္ဝါးကပ္တိုင္စုိက္ထူျခင္းမ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တားျမစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ 
သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဘားအံံႏွင့္ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးမႈရိွသည့္ 
ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးမွလည္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းဝင္းမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ေစတီပုထိုးမ်ားစြာကို တည္ 
ေဆာက္ခဲ့သည္။123 ဘာသာေရးအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ 
မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အသြင္ေဆာင္သည့္ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားသည္ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းမွ 
စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္၍ က်င္႔သံုးေနၾကဆဲျဖစ္သည္ဟု သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။      
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လက္ဝါးကပ္ တုိင္စိုက္ရန္ အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွာ 
လည္း ရႈပ္ေထြးၿပီး၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည့္ ဗ်ဴရိုကေရစီဆန္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ေလွ်ာက္လြာမ်ားတင္ၿပီးေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္မွာ မက်ိန္းေသေပ။   
ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ နာဂ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ား၊  အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ ဘာသာေရးပြဲမ်ားအား အႀကီးအက်ယ္က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံ အာဏာရွိသူမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ေတာင္းရသည္ဟု သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ရပ္ 
တြင္မူ စစ္တပ္မွဘုရားေက်ာင္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအား 
မထီမဲ့ျမင္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားေပးပို႔ၾကသည္။ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ အခမဲ့ပံ့ပိုးေပးသည့္ 
နတလေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာမွ ဗုဒၶဘာသာသို႔ အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းခိုင္းျခင္းမ်ားလည္း 
ရိွသည္ဟု သိရိွခဲ့သည္။124  

121 ဥပမာ ၾကည့္ရန္ e Myanmar: ‘We are at a breaking point’, Amnesty International, ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆ႏွင့္  Interviews with 
Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 2016, Report of OHCHR Mission to Bangladesh, UN Office of the High 
Commissioner for Human Rights,၂ဝ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

122 Myanmar:  Displaced Rohingya at risk of ‘re-victimization’, warns UN refugee agency, UN News Centre, ၂ဝ၁၇ ေမ ၄
123 Christians in Burma Patiently Endure Building of Pagodas on Church Lands, Morning Star News, 3 May 2016.
124 Hidden Plight:  Christian minorities in Burma, pp 11-17, p 19, United States Commission on International Religious Free-

dom, ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာ

https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/5362/2016/en/
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf
http://morningstarnews.org/2016/05/christians-in-burma-patiently-endure-building-of-pagodas-on-church-lands/
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Hidden%20Plight.%20Christian%20Minorities%20in%20Burma.pdf
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ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းတြင္း အလုပ္သမား ငွားရမ္းရာတြင္၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္  ေစ်း 
ကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို မည္ကဲ႔သို႔ ကာကြယ္၊ အေရးယူရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အႀကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္  ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား 
အဖြဲ႔အစည္း (ILO)၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ (OHCHR)၊ ကုလသမဂၢ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ (UN Global Compact) ႏွင့္ အျခားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား စသည့္ ေပါင္းစံုေသာ ခိုင္မာယံုၾကည္ 
ရသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ILO ၏  
ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ သာတူညီမ်ွမႈအနွစ္ခ်ဳပ္၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို 
တုိက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းျခင္း လမ္းညႊန္တို႔ျဖစ္သည္။ 125 ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းျခင္းအား အျပည့္အစံု 
စာရင္းမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ(၂)တြင္ ၾကည့္႐ႈနုိင္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး၊ သာတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ရမ္းကားမႈ 
မ်ားကို တားျမစ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို အတည္ျပဳၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ၎တို႔ကိုလည္း 
ကုမၸဏီ၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ၊ အလုပ္သမားနွင့္ 
အျခားေသာဥပေဒမ်ားကဲ႔သို႔ ျမန္မာနုိ္င္ငံဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကိုု ကုိးကား၍ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမား 
အားလံုးကို ျမန္မာနိုင္ငံဥပေဒတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရးသည္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ 
ေစၿပီး၊ ၎မူဝါဒကို အထက္ပိုင္း စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားမွလည္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးရမည္။ 

• အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတုိးျမႇင္႔သည့္အခါမ်ိဳး၌ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
အေပၚတြင္သာ အေျခခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မစဥ္စားသင့္ပါ။ 

• လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မတူကဲြျပားမႈကို တန္းဖိုးထားျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ မတူကဲြျပားမႈကို အားေပးမႈႏွင့္ ထုိ 
ကဲ့သို႔အားေပးမႈသည္ လုပ္ငန္းရလာဒ္ထြက္ကုန္၊ စြမ္းအားတိုးတက္ေစေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အသိ 
အမွတ္ျပဳေပးျခင္းလည္း  ပါဝင္သည္။126

• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ (လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားေသာ အေနွာင့္အယွက္၊ ဟန္႔တားမႈမ်ား 
အပါအဝင္) သာတူညီမွ်ရိွေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ 
(လုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပတြင္ပါလည္းေကာင္း ဆိုလိုေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရမည္။)

• မူဝါဒသည္ အလုပ္သမားခန္႔အပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ ရာထူးတုိုးျခင္းႏွင့္သင္တန္း 
တို႔အပါအဝင္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ၏ ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ ၿခံဳငံုေျပာဆိုထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။

• အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည္လည္း ပညာေရးႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳအစရိွသည့္ အရည္အခ်င္းအေပၚတြင္သာ 
အေလးေပးေဖာ္ျပ၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားျဖစ္သည့္ အသက္၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ကုိယ္ဝန္ရိွျခင္းႏွင့္ HIV အေျခအေန 
စသည့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား မပါဝင္ရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

• အလုပ္ရွင္၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ စားသံုးသူ၊ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ား ထည့္ 
သြင္းပါ။

• သက္ေရာက္သည့္ နယ္ပယ္အား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း - ဘယ္အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာ၌မည္သူအေပၚမူဝါဒ 
သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ - 

 ◦ အလုပ္သမား စုေဆာင္းသည့္အဆင့္မွ ေရြးခ်ယ္သည့္အဆင့္သို႔။
 ◦ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပ (ဥပမာ ျပင္ပ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ပြဲမ်ားႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရီးသြားရသည့္ 

အခါမ်ား ျဖစ္သည္။)
 ◦

125  Q&A’s on business, discrimination and equality, ILO.
126  Ibid, see also Total’s policy on Diversity.

၃။
လုပ္ငန္းခြငတ္ြင္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေရးႏွင့္ 
သာတူညီမ်ွဆက္ဆံေရးကုိ  
ေလးစားလုိက္နာျခင္းအတြက္္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃.၁။
မူဝါဒဆုိင္ရာကတိကဝတ္

http://www.total.com/en/jobseekers/sharing-our-commitment/totals-commitment-diversity-and-equal-opportunity
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 ◦ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ လုပ္ေဆာင္လိုက္နာရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၊ (သို႔ 
မဟုတ္) အျခားေသာ လုပ္ငန္းဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္အခါ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ 
လိုအပ္ပါက မူဝါဒကုိလိုက္နာေစရန္အတြက္ အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ 
ေပးျခင္း။ 

• စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေစ၊ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာျဖစ္ေစ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း။
• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားအား တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အေသးစိတ္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို  ေဖာ္ျပပါ။ ( အပိုဒ္ ၃.၁.၃ တြင္႐ႈ)
• အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခာဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက အလုပ္ရွင္မ်ားမွ မည္ကဲ႔သို႔အေရးယူမည္ကို အေသး 

စိတ္ေဖာ္ျပျခင္း။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ မူဝါဒအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ။

• မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းအဆက္အစပ္မ်ားသို႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ သာတူ 
ညီမွ် အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားရန္။

• အလားအလာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚနုိင္သည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား ရွာေဖြသိရွိနုိင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အျမင္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း  
ျပဳလုပ္ရန္။

• အလုပ္သမားငွားရမ္းျခင္း အေလ့အထမ်ား၊ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္းတုိ႔ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
သံုးသပ္ျခင္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ အမ်ိဳးသမီး၊ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကြဲ 
လူနည္းစုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားႏွင့္ LGBT မ်ားအား မခြဲျခားဘဲ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ျဖင့္ 
ကိုက္ညီသူ မည္သူကိုမဆို အလုပ္ေလွ်ာက္ရန္ အားေပးျခင္းမ်ား။ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆသည့္ေနရာတြင္ 
ထိုရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ အတိတလင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးျခင္း။ 

• ေရွး႐ိုုးစြဲမ်ားအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈခံရသည့္လူအုပ္စုမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ 
သည့္ အျခားေသာ ထပ္ေဆာင္း အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း။

• အလုပ္သမားမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအၾကားတြင္ျဖစ္ေစ  ျဖစ္ 
ေပၚလာနုိင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ အေနွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ အနုိ္င္က်င့္မႈမ်ားကို သတိရွိရန္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံ 
ခံရသူမ်ားအား အေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ က်ဴးလြန္သူအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း။

• အလုပ္သမားမ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာတိုင္ၾကားႏုိင္မည့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္း၍၊ သမာသမတ္က်စြာျဖင့္ တိုင္ 
ၾကားမႈကို လက္ခံ၊ စစ္ေဆး အစီရင္ခံမည့္ အလုပ္သမားအရာရွိတစ္ဦး ခန္႔ထားေရး ထည့္သြင္းသံုးသပ္ရန္။ 

လုပ္ငန္းခြင္အပါအဝင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားကို သတင္းပို႔ရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ ေျဖရွင္းရန္၊ တရားဝင္ 
လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ယႏၲရားစနစ္ကို တည္ေဆာက္ထားသင့္ 
သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းျပင္ပရွိ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလံုးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ိဳးစံုႏွင့္ အျခားေသာစိုးရိမ္ပူပင္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ ေယဘုယ်နစ္နာမႈမ်ားကိုု တုိင္ၾကား 
သည့္ စနစ္မ်ား ထားရွိရန္သင့္ပါသည္။127

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အႏုိင္က်င့္မႈႏွင့္ အျခားေသာႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္တန္းမႈမ်ားကို ဤနစ္နာမႈ 
တုိင္ၾကားသည့္ ယႏၲရားစနစ္ကို အသုံးျပဳ၍ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္ 

127  See MCRB holds Workshop for Business on Operational Grievance Mechanisms, 16 June 2015.

၃.၂။
မူဝါဒ အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၃.၃။
နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားႏုိင္သည့္
ယႏၲရားစနစ္မ်ား

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/workshop-developing-effective-grievance-mechanism.html
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ဇယား - ၁ ။    ။ လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္၌နစ္နာမႈတုိင္ၾကားသည့္ စနစ္မ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ 

တုိင္ၾကားႏုိင္ေသာ တရားခြင္ ျပင္ပတုိင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ားဆုိင္ရာ ထိေရာက္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား။

ထိေရာက္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား စံႏႈန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း

တရားဝင္မႈ/လက္ခံမႈ/ယုံၾကည္မႈ ရရွိျခင္း
• ယံုၾကည္ရန္ ထုိက္တန္မႈ။
• တာဝန္ခံမႈ။

လက္လွမ္းမီမႈ
• သိရွိေစျခင္း။
• လက္လွမ္းမွီေစရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး စီမံထားရွိျခင္း။
• အတားအဆီးမ်ား ေက်ာ္လႊာနုိင္ရန္ အေထာက္ပံ့ ေပးထားျခင္း။

ခန္႔မွန္းရလြယ္ကူမႈ
• ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။
• ရွင္းလင္းေသာ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္။ 

သာတူညီမ်ွမႈ
• သတင္းအခ်က္အလက္၊အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈတုိ႔ကို သင့္တင့္ 

ေလ်ာက္ပတ္စြာ လက္လွမ္းမီရရွိမႈ။
• မွ်တေသာ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈ။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

• ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္သူ 
တုိ႔အား အခ်ိန္ႏွင့္အညီ အသိေပးေျပာၾကားျခင္း။

• ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား 
အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈ
• ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ကုစားမႈမ်ားသည္ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရမည္။
• တရားဥပေဒေၾကာင္း အရ တရားစြဲဆိုႏုိင္မႈကို သက္ေရာက္မႈ မရွိေစရ။

စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ခန္းစာယူရန္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္မႈ
• (၁) နည္းစနစ္ကို မြမ္းမံရန္ ႏွင့္ (၂) အနာဂတ္၌ ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိသည္ 

ကို ဟန္႔တားႏုိင္ရန္ ေလ့လာရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈအေပၚတြင္ အေျချပဳမႈ (ကုမၸဏီအတြင္း 
လက္ေတြ႔က်င့္ သုံးႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။)

• ဒီဇိုင္း၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “တုိင္ၾကားမႈစနစ္ကို 
အသံုးျပဳသူမ်ား” ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း။

နည္းလမ္းစဥ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ရွိရမည္။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ယာယီႏွင့္စာခ်ဳပ္ အလုပ္ 
သမားမ်ားအတြက္ သီးျခားနစ္နာမႈတုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ စနစ္တစ္ခုထားရွိရန္၊ ရပ္ရြာလူထု၊ (သို႔မဟုတ္) ေဖာက္သည္ 
မ်ားအတြက္ သီးျခားတုိင္ၾကားသည့္ စနစ္တစ္ခု ထားရွိျခင္းသည္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ႏုိင္ပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္း 
အေနျဖင့္ နစ္နာမႈမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အေကာင္းဆံုးစီစဥ္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ 
ရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား (UNGP) က ခ်မွတ္ထားေသာ 
အစိုးရ၏ တရားခြင္ျပင္ပရွိ နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားသည့္ စနစ္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။128

တိုင္ၾကားမႈစနစ္ကို အမ်ားသိရွိၿပီး လက္လွမ္းမီႏိုင္ရမည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈစနစ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲစဥ္တြင္ 
အသံုးျပဳမည့္သူမ်ား (အလုပ္သမားႏွင့္ရပ္ရြာလူထု)မ်ားကို ပါဝင္၍ ေရးဆြဲေစမည္ဆိုပါက ယႏၲရားတစ္ခု၏ လက္္ 
လွမ္းမီမႈႏွင့္ တရားဝင္မႈမ်ားမွာ ပို၍အားေကာင္း လာမည္ျဖစ္သည္။ လက္္လွမ္းမီွမႈ ဟု ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ ကိုယ္တုိင္တုိင္ၾကားမႈစနစ္ကို အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားဘက္မွ စဥ္းစား၍ စီမံလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
ကုမၸဏီအနားဝန္းက်င္ရွိ တုိင္ရင္းသားအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ သူမကို ကုမၸဏီက ကားေမာင္းသူတစ္ေယာက္ 
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ေယာက္က လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳပါက ၎ကိစၥကို ကုမၸဏီ၏တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္စနစ္မွ တစ္ဆင့္ 
တုိင္ၾကားႏုိင္သည္ကို သိရွိပါသလား။ ယင္းစနစ္ကို ယံုၾကည္မႈေရာရွိပါသလား ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည္။

၎ကိစၥရပ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္တတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ 
နစ္နာမႈ တုိင္ၾကားသည့္စနစ္သည္ အမည္မေဖာ္ထုတ္လုိေသာ၊ မေပါက္ၾကားေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားရမည့္ နစ္နာမႈ 
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳေပးရမည္။ မသန္စြမ္းသူ တစ္ေယာက္ေယာက္ကဲ့သို႔ 
ဖယ္ၾကဥ္ထားခံရေသာ အုပ္စုတစ္စုစုမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ထိလြယ္ရွလြယ္ ကိစၥရပ္မ်ား တုိင္ၾကားရန္ရွိႏုိင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ၎တုိင္ၾကားသူအေနျဖင့္ ၎ကိုယ္စားေျပာၾကားေပးမည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို အေဖာ္အျဖစ္ ေခၚေဆာင္ 
လာခြင့္ ရွိရမည္။

လူတုိင္းအတြက္ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ သူတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ကိုျဖစ္ေစ  တုိင္ၾကားမႈအတြက္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္း၊ 
ျပန္လည္ စြပ္စြဲေျပာဆုိျခင္း ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္လန္႔စရာ မလုိဘဲ၊ မေပါက္ၾကားအပ္သည္မ်ားကို မေပါက္ၾကား 
ေစရန္ အထူးအာမခံေပး၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ အကယ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ 
အခါတြင္ မွားယြင္းစြပ္စြဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိိရိွပါက သတင္းေပးပို႔သူအား ကာကြယ္ေပးမည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အေလ့အထမ်ား (whistleblower protection practice) ျဖင္ ့“မွားယြင္းတုိငၾ္ကားျခင္းမွာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာသ္ည ္
ဟု ယံုၾကည္ရပါက” သတင္းေပးပို႔သူအား အကာအကြယ္ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သတင္းေပးပို႔သည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ယင္းသတင္းအခ်က္မ်ားမွာ မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို ဘက္လုိက္မႈမရွိေစဘဲ စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ မွတ္တမ္းတင္ျပဳစု၍ ခ်က္ခ်င္း၊ 
(သို႔မဟုတ္) သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ကာလ အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြင္း ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္။ တုိင္ 
ၾကားမႈအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ေျဖရွင္းမႈေပးႏုိင္ရမည္။ လြန္စြာျပင္းထန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကဲ႔သိုု႔ေသာ (ဥပမာ 
အလုပ္ရရွိရန္ ေပးဆပ္မႈအေနျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာဆႏၵကို လုိက္ေလ်ာျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳး၊ (သို႔မ 
ဟုတ္) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုမွန္ျဖစ္ပြားေနျခင္းမ်ား) ကိစၥရပ္မ်ားကို တရာ႐ံုး၊ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္သမားခံု႐ံုးမ်ား၌ 
ေျဖရွင္းသင္႔သည္။

သို႔ရာတြင္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွတရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအရ ကုစားမႈတစ္ခုခုေပးရန္ ၾကန္႔ 
ၾကာျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) အေကာင္အထည္ေပၚလာမျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ၾကန္႔ 
ၾကာေနသည့္ကာလအတြင္း အဆုိပါအေျခအေနမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ေစရန္ ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ 
ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။

ကိစၥရပ္မ်ား အားလုုံး၌ မည္သည့္ကုစားမႈမ်ိဳးကိုမဆို နစ္နာသူႏွင့္ေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီမႈ ရယူရမည္။ ကုမၸဏီ 
အေနျဖင့္ က်ဴးလြန္သူအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ပံုစံျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း အေရးယူရန္၊ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္သမား 
စာခ်ဳပ္ကို သက္တမ္းရပ္နားလုိက္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈ 
မ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈအားလံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းထားရွိၿပီး၊ မေပါက္ၾကားသင့္သည့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို မေပါက္ၾကားေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။ ၎တုိ႔ိကုိ လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္း၍ စီမံေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

တုိင္ၾကားမႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပံုစံမ်ားကို စနစ္တက်ႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တို႔သည္ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္ကိစၥရပ္မ်ားကို စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
သင္တန္းမ်ားထပ္မံပို႔ခ်ျခင္း၊ စည္းကမ္းအသစ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္ခန္႔ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတုိးရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အႏုိင္က်င့္ 
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအစရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ျပတ္သားစြာ ထည့္သြင္းသံုးသပ္ 
ဆံုးျဖတ္ရမည္။
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• အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈသည္ ကုမၸဏီသာမက ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အက်ိဳးရွိေၾကာင္း 
သိရိွေစျခင္း။129

• စက္႐ုုံမ်ားတြင္ ေရွး႐ိုုးစြဲ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေရွး႐ိုုးစြဲလိင္ျဖစ္တည္မႈဆိုင္ရာ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈကုိ သတိရွိျခင္း။ အထူးသျဖင့္ ေယာက်္ားမ်ားသာ ခန္႔အပ္ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အၾကမ္း 
ဖက္ျခင္း၊ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ခ်န္လွပ္ခံထားျခင္း စသည့္ပံုစံမ်ား ျဖစ္နုိင္ေၾကာင္းသတိျပဳျခင္း။

• တူညီေသာအလုပ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ခလစာ တူညီစြာရရွိျခင္း 
(သာတူညီမွ် တန္ဖိုးရွိသည့္အလုပ္အတြက္ သာတူညီမ်ွေပးျခင္း)

• လုပ္ငန္းခြင္ထဲရွိ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားသည္ တူညီသည့္သင္တန္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အမ်ိဳးသားမ်ား 
ကဲ႔သုိ႔ ရရွိေစျခင္း။

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ေရွး႐ိုုးစြဲအစဥ္အလာမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳခြင့္ မရ 
သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား 
တြင္  ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျဖစ္ ပါဝင္ေစျခင္း။130  

• အမ်ိဳးသမီးမန္္ေနဂ်ာ အသစ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

• UN Global Compact ႏွင့္ UN Women တို႔၏ စဥ္းမ်ည္း ၇ ခုကို ခ်မွတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။131 ၎တို႔၏  
Women’s Empowerment Principles Gap Analysis Tool ကိုအသံုးျပဳျခင္း132

• က်ား၊ မ ျဖစ္တည္မႈအရ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳျခင္းႏွင့္ အစီရင္ 
ခံျခင္း။

• အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခႏၶာကိုယ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးလံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္း ထားရွိျခင္း၊ 
(သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမွ ခႏၶာကိုယ္စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ျခင္း 
အစရိွသည့္ က်ား၊ မ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ကိိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ လံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား 
ထားရွိျခင္း။

• အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားအား ကုိယ္လံုပညာသင္တန္းေပးျခင္း။

မီးဖြားခြင့္ ႏွင့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ 

• ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားတြင္ ကုိယ္ဝန္သည္ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိခင္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။

• လက္ရွိ ျမန္မာနုိင္ငံဥပေဒႏွင့္အညီ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းသည္ မီးမဖြားခင္ ခြင့္ ၆ပတ္ ႏွင့္ 
မီးဖြားၿပီး ၈ ပတ္ခြင့္ ယူခြင့္ရွိရမည္။

• အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားစြာ ခန္႔အပ္ၿပီးေသာအခါ ကေလးေစာက္ေရွာက္ရန္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား တည္ 
ေဆာက္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း။

• အမ်ိဳသမီးဝန္းထမ္း မ်ားစြာခန္႔အပ္ထားပါက ကေလးႏုိ႔တိုက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
အလုပ္ဆက္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္၊ ကေလးနုိ္ု႔တုိက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားပံ့ပိုးေပးရန္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း။

129  ၾကည့္႐ွဳရန္ The Power of parity: How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth, McKinsey Global 
Institute, ၂ဝ၁၅ စက္တင္ဘာ

130  ၾကည့္႐ွဳရန္ Women, Business and Human Rights, OHCHR, March 2014, for a full discussion of women as business leaders.
131  Principle 7, Women’s Empowerment Principles, UN Global Compact and UN Women.  
132  Women’s Empowerment Principles Gap Analysis Tool, UN Global Compact.

၄။
အုပ္စုလုိက္ အေသးစိတ္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄.၁။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား

http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/ESL/BackgroundPaper4.pdf
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/womens-principles
https://weps-gapanalysis.org/about-the-tool/
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အျခားေသာအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

• ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ေရွး႐ိုုးစြဲ က်ား၊ မဆိုင္ရာ ပံုေသအစဲြမ်ား မတိုးပြားေစရန္ လုပ္ 
ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားရမည္။ 

• လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္ နစ္နာမႈတုိင္ၾကားသည့္စနစ္မ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ လိင္ျဖစ္တည္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမား၊ (သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီး ရပ္ကြက္ 
လူထုက တုိင္ၾကားမႈကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ထားရွိျခင္း။

• ကုမၸဏီလုပ္ငန္း လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိသည့္ ေဒသရွိ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေစရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရပ္ရြာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ေလ့မရွိသည္ကို သတိျပဳ၍ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအေပၚ ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ 
လာႏုိင္ရန္ ဂ႐ုုျပဳ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏အျမင္မ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ 
ေျပာဆုိတင္ျပႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာပါဝင္သည့္ သီးသန္႔အုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ (သို႔မဟုတ္) ေမးခြန္းေမး 
ျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ေျမယာရယူျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ငွားရမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တရားဝင္ေျမယာ 
ပိုင္ဆုိင္မႈစနစ္ကို နားလည္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ေျမယာရယူမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိႏုိင္မည့္အရာမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရမည္။ အမ်ိဳးသမီး လက္ခံသေဘာတူညီႏုိင္မည့္ ေလ်ာ္ 
ေၾကးအစီစဥ္မ်ား ျဖစ္ရမည္။

• LGBT ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ရပ္တည္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ (သို႔မဟုတ္) ဖံုးကြယ္ရန္ ဖိအားေပး ခံရ 
ျခင္းမ်ိဳးမရွိရန္ ဂ႐ုုျပဳပါ။ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ၎၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားအပါအဝင္ မည္သူကိုမွ် ထုတ္ျပျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ဘဲ လံုၿခံဳစြာသိမ္းဆည္းထားရမည္။ 
၎တို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၌ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားရမည္။

• ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို ၎တို႔၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာတိမ္းညႊတ္မႈ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ (သို႔မဟုတ္) လိင္ 
ျဖစ္တည္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳဘဲ LGBT ဝန္ထမ္းမ်ားပါ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ အားလံုး 
ပါဝင္မႈရိွသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ဖန္တီးပါ။ ကြ်မ္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားကို 
LGBT အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

• LGBT ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား 
အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားအား သတိရွိျခင္းႏွင့္ ယင္းကဲ႔သို႔ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ဖန္တီးသူမ်ားအား ထိထိေရာက္ အေရးယူရန္ 
ႏွင့္ ေစာ္ကားခံရသူအား ကာကြယ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။ 

• ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ အစရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားတြင္ 
LGBT အခြင့္အေရးကို  ေလးစားျခင္းႏွင့္ ပံုေသကားခ် ေရွး႐ိုုးစြဲခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ေရွာင္ရွား 
သင့္သည္။

• တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ LGBT မ်ား၏အျမင္ကို ရယူရန္ သီးသန္႔အုပ္စုမ်ားဖြဲ႔  
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းေမးျမန္းျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) LGBT အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ပါ။133

• LGBT မ်ား ကုမၸဏီ၏ နစ္နာမႈတုိင္ၾကားသည့္ စနစ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီမႈ ရွိရမည္။ မေပါက္ၾကားေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရမည္။

133  For a discussion of LGBT people and business, see Business Commitment to LGBT Human Rights, 10 Business Commit-
ments to Promoting LGBT Rights, page 48, and also company best practice, Instituto Ethos, Dec 2014.

၄.၂။ အမ်ိဳးသမီးခ်င္း ခ်စ္သူမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္သူမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသား/သမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို 
ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
လိင္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲခံယူ
ေနထိုင္သူမ်ား (LGBT) မ်ား

http://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2014/12/Manual-LGBT_em-Ingl%C3%AAs_Vers%C3%A3o-Final.pdf
http://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2014/12/Manual-LGBT_em-Ingl%C3%AAs_Vers%C3%A3o-Final.pdf
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• အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔၏ က်န္းမာ 
ေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳလုပ္ျခင္း။

• HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္၌ ရာထူးတိုးေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးရာတြင္ အခြင့္အေရးမ်ား 
သာတူညီမွ်စြာေပးျခင္း။

• စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးထားျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အလုပ္ 
သမားမ်ားအားလံုး၏  က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳဘဲ လ်ိဳ႕ဝွက္စြာ 
သိမ္းဆည္းျခင္း။

• HIV ေရာဂါပိုး ရိွ၊ မရိွ ေဆးစစ္ျခင္းကို ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈရယူထားၿပီး ၎တို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
သာ လ်ိဳဝွက္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သင့္သည္။134

• HIV ေရာဂါပိုး ရိွ၊ မရိွ ေဆးမစစ္ခင္၊ ေဆးစစ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးမႈမ်ား လုပ္သင့္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းမ်ားပါဝင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္အေသးစိတ္ကို MCRB ၏ “CSR-D” လမ္းညႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။135 

• လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းကို ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား၌ အေျခခံ 
ထည့္သြင္း၍ က်င့္သုံးပါ။ ၎သည္ မသန္စြမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အလွဴဒါနစြန္႔ႀကဲမႈကုိ လက္ခံရယူသည့္ အေနအထား 
ထက္ ကိုယ္တုိင္လူ႔အခြင့္အေရး ရထုိက္သူ၊ ရပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

• လုပ္ငန္းခြင္၌ မသန္စြမ္းမ်ားပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရာထူးတုိးတက္ေစရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ႏွင့္ လက္လွမ္းမီမႈရွိေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သံုးသပ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

• ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို မသန္စြမ္းမ်ား လက္လွမ္းမီေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတြင္ 
ရာထူးတုိးရန္ စံႏႈန္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားရမည္။

• နစ္နာမႈတုိင္ၾကားသည့္ စနစ္မ်ားကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲရာတြင္ PWD မ်ား လက္လွမ္းမီမႈရိွရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ 
ရမည္။ 

• PWD မ်ားအား လုပ္သားအင္အားထု၌ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ 
ရွာေဖြသူမ်ား အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဖာက္သည္မ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူတစ္ဦး အျဖစ္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သို႔ ပါဝင္ႏုိင္မည္ကို PWD မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ ၎တို႔ထံမွ တုိက္႐ိုက္ေလ့လာပါ။

• ပတ္ဝန္းက်င္၊ ကုန္ပစၥည္း၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို PWD မ်ား လက္လွမ္းမီေစရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲပါ။ 
လက္ရွိ ရွိေနေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားပါ။

• ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ထုတ္လုပ္မည္ဆုိပါက ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ 
“အားလံုးအတြက္ ဒီဇိုင္း”ဟူေသာ အယူအဆကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲစဥ္အဆင့္၌ပင္ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
ေစ်းကြက္သို႔ မတင္ပို႔မီ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္၊ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈကို မတူကြဲျပားေသာ PWD 
မ်ား စမ္းသပ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အားလံုးလက္လွမ္းမွီေစရန္ ဂ႐ုုျပဳေဆာင္ရြက္ပါ။

134  Statement on HIV testing and counseling:  WHO, UNAIDS reaffirm opposition to mandatory 
HIV testing, 28 November 2012.
135  ၾကည့္႐ွဳရန္ Corporate Social Responsibility and Disability, MCRB and Myanmar Deaf Community 
Development Association, ၂ဝ၁၄.

၄.၃။
HIV ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ား

၄.၄။
မသန္စြမ္းသူမ်ား

http://www.who.int/hiv/events/2012/world_aids_day/hiv_testing_counselling/en/
http://www.who.int/hiv/events/2012/world_aids_day/hiv_testing_counselling/en/
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/guide-on-csr-and-disability.html
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• အထူးသျဖင့္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား မည္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္ဆိုသည္ကို ခြဲျခားသိရိွႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရိွသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားရာ၌ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို သတိျပဳပါ။ 

• လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၌ တိုင္းရင္းသားအသီးသီး ေရာေႏွာရိွေနၾကသည့္ပံုစံကို နားလည္ရန္မွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေရာေႏွာေနထိုင္သည့္ပံုစံကို စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းသည္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း 
သည္ထက္ ပိုမို၍တင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာအမ်ားအျပားသည္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
တိုင္းရင္းသား ေသြးေႏွာမႈမ်ား ရိွၾကသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားမွာ -

 ◦ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဌာနမွ သတိျပဳကိုုင္တြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 ◦ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို တားျမစ္သည့္ ကုမၸဏီ၏ ရွင္းလင္းေသာ မူဝါဒမ်ား၊ 

 ◦ ၎ယႏၱရားစနစ္မ်ားကို အားေကာင္းလာရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊  

 ◦ ၎ရလဒ္မ်ားရရိွေစရန္ တက္ၾကြေသာ တိုင္းတာဆန္းစစ္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရး 
မ်ားရရိွရန္ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ပံုစံမ်ား 

• ကုမၸဏီ၏ေၾကာ္ျငာမ်ားေၾကာင့္  တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ေရး႐ိုးဆြဲအေတြး 
အေခၚ၊ အယူအဆအေဟာင္းမ်ားကို ထပ္မံ၍ ျပန္႔ပြားေစမႈမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳရမည္။ မတူကြဲျပားျခားနားမႈ 
ကို ပံ႔ပိုးသည္ဟူေသာ သတင္းစကားကို ၾကားသိေစရမည္။

• ကုမၸဏီလုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ား၌ အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား 
ေနထိုင္သည္ကို သတိျပဳမိရန္။ ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာေႏွာ ေနထိုင္ႏိုင္ 
သည္။

• ကုမၸဏီလုပ္ငန္း လည္ပတ္သည့္ ေနရာေဒသတြင္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း 
တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

 ◦ အလုပ္သမား ငွားရမ္းျခင္း၊ အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္း၊ 

 ◦ စီးပြားေရးအတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မလုပ္ေဆာင္ျခင္း 

• ထိုေဒသမ်ားသို႔ အရင္းအျမစ္မ်ား (ဥပမာ - ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး) ပံ့ပိုးေပးပါက အခ်ိဳ႕ကရရိွျခင္း၊ အခ်ိဳ႕က မရရိွျခင္း 
ဟူေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳမိရန္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေန 
သည့္ေနရာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာေဒသတစ္ခုထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု 
မ်ဳိးစံုေနထိုင္ေလ့ရိွသည္။ ထိုေနရာမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုုင္ပါက ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ပညာရွင္မ်ားထံမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ေဒသအေျခအေနမ်ားကို နားလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

• ကုမၸဏီလုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ေနရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ 
ပါက ၎တို႔အား ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွႏိုင္ပါက စီမံကိန္းမ်ားမစတင္ခင္ 
၎တို႔ကို ၿပီးျပည့္စုံသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပံ့ပိုးေပး၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး သီးသန္႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳုလုပ္ရမည္။ ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အထူးသတိျပဳရမည္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသေဘာမ်ိဳး မေရာက္ရိွေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားဘာသာ 
စကားကိုသာ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္သည္။

• ဌာေနတိုင္းရင္းသားေနထိုင္ရာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ပါက ဌာေနတိုင္းရင္း 
သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကမၻာ႔ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႔ (IFC) ၏ လုုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၇ ကို 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္။ ကုလသမဂၢ၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း 
(UNDRIP) အရ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား သဘာတူမွသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ 
ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၄.၅။
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား
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• ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာမ်ားကို မျဖစ္မေန အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါက ၎တို႔၏ သေဘာတူ 
ညီခ်က္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳပါ။ ေျမအသုံးျပဳမႈကို နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေအာင္ေလွ်ာ႔ခ်ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ရပ္ရြာ 
လူထုထံျပန္၍ ေပးအပ္ပါ။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား  မရွိေသးသည့္ 
အခ်ိန္၌ IFC ၏ ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမပါဘဲ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသက္မွတ္ခ်က္ 
(၅) ကို လိုက္နာပါ။

• လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွလူနည္းစုမ်ားပါ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳမိရန္ 
ႏွင့္  ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာရပ္အခ်င္းခ်င္းၾကား တင္းမာမႈမ်ားကိုလည္း သတိျပဳမိရန္။

• အႀကီးပိုင္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာေရးအခ်င္းခ်င္း တင္းမာမႈ 
မ်ားကို သတိျပဳမိရန္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါကသင့္ေလ်ာ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း။

• လိုအပ္ပါက ကုမၸဏီအထဲမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို ကိုးကြယ္ရာဘာသာေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ဆိုင္ 
သည့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်သင့္သည္။ ကိုးကြယ္ရာဘာသာေပါင္းစုံ ဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္မႈအတြက္ လုပ္ကိုင္ေန 
ေသာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုပါ ဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚႏုိင္သည္။

• ကုမၸဏီလုပ္ငန္း လည္ပတ္ရာေနရာေဒသတြင္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာလူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္ႏိုင္သည္ကို သတိ 
ျပဳမိရန္ႏွင့္ ထိုသူမ်ားကို ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကို  ေဆြးေႏြးသည့္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ရာ 
ဘာသာမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္းျပသသင့္သည္ (ဥပမာ-မြတ္စ္လင္မ္လူနည္းစုမ်ား ပါဝင္ 
ေဆြးေႏြးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပရာတြင္  ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ မက်င္းပသင့္ပါ)။

• ကိုးကြယ္ရာဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ စားသံုးသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားကို အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွဘဲ သင့္တင့္မွ်တစြာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသင့္သည္။

• ကုမၸဏီ၏ေၾကာ္ျငာမ်ားေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ေရး႐ိုးဆြဲ 
အေတြးအေခၚ အယူအဆအေဟာင္းမ်ား ထပ္မံ၍ ျပန္႔ပြားေစမႈမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳရမည္။ မတူကြဲျပား 
ျခားနားမႈကို ပံ႔ပိုးသည္ဟူေသာ သတင္းစကားကို ၾကားသိေစရမည္။

၄.၆။
ကိုးကြယ္ရာ 
ဘာသာကြဲလူနည္းစုမ်ား
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ေနာက္ဆက္တြဲ - ၁

အသံုုး၀င္ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ား။

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ LGBT အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စာရင္းမ်ား။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

OxFAM MYANMAR Oxfam’s women in political leadership programme also aims for more women to 
gain control over their lives, and to do this, they are working with communities to 
raise awareness on women’s rights and tackle issues around gender discrimina-
tion.  In 2016 Oxfam in Myanmar launched a new programme to support local 
women's organisations and other CSOs with strong records on supporting women 
rights. This programme aims to ensure that local women's organisations that 
specifically support poor women in communities to understand and articulate 
their needs and rights are getting the support they need to operate.

Website: https://www.oxfam.org/en/countries/myanmar-burma

United Nations Population 
Fund (UNFPA) Myanmar

UNFPA works together with the government, other UN agencies and local organi-
zations such as the Myanmar Women Affairs Federation. UNFPA supported the 
development of the National Strategic Plan on Advancement of Women, especial-
ly in the areas of women and health, women and emergencies, women and 
human rights, violence against women, and the girl child. By supporting the 
operationalization of National Strategic Plan on Advancement of Women, UNFPA 
supports the right of women and couples to freely and responsibly decide the 
number and spacing of their children.

Website: http://myanmar.unfpa.org/en/unfpa-myanmar

Equality Myanmar Equality Myanmar (formerly HREIB) has been playing as a central role in coordi-
nating a wide range of advocacy campaigns over the years to raise awareness 
about the human rights situation in Myanmar at local, national, regional, and 
international levels. Additionally, the organization produces a range of human 
rights educational materials, audio/visual tools, and other multimedia resources in 
order to address the lack of human rights information available in Burmese and 
ethnic languages.

Website: http://equalitymyanmar.org/

https://www.oxfam.org/en/countries/myanmar-burma
http://myanmar.unfpa.org/en/unfpa-myanmar
http://equalitymyanmar.org/
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GEN 
(Gender Equality Network)

The Gender Equality Network is a diverse and inclusive network of more than 100 
civil society organisations, national and international Non-Government Organisa-
tions and Technical Resource Persons working to bring about gender equality and 
the fulfilment of women's rights in Myanmar through building the evidence-base 
in the new emerging context in Myanmar, advocacy in national, regional and 
international forums and innovations in communications, and through capacity 
building initiatives. 

Website: http://www.genmyanmar.org/

Akhaya Women Akhaya Women is a local initiative, led by and for women. Akhaya Women pro-
vides the tools and support mechanisms necessary for women in Myanmar to 
challenge gender stereotypes, to bring gender equality into their family homes 
and communities, and to campaign for a safer and more equal environment for 
women to live in.

Website: http://www.akhaya.org/en

Phan Tee Eain Phan Tee Eain (PTE) will support and facilitate to empower women by enhancing 
knowledge and capacities, providing consultancy and social business services, 
conducting research, strengthening the networks, and advocating to decision 
making.

Website: https://www.facebook.com/PTE.PhanTeeEain/

Women’s League of Burma The Women’s League of Burma, was established with the aim of increasing the 
participation of women in the struggle for democracy and human rights, promot-
ing women’s participation in the national peace and reconciliation process, and 
enhancing the role of the women of Burma at the national and international level. 

Website: http://womenofburma.org/

Palaung Women’s 
Organization

The Palaung Women’s Organization (PWO) was formed with the intention of 
educating and empowering women so that they could develop and strengthen 
their own self-determination and achieve equality of participation. PWO provides 
gender and human rights training to Palaung women and their communities; 
increases international and community knowledge of the Palaung people, their 
history and cultures; and raises awareness of the human rights abuses suffered 
by the Palaung people.

Website: http://en.palaungwomen.com/

http://www.genmyanmar.org/
http://www.akhaya.org/en
https://www.facebook.com/PTE.PhanTeeEain/
http://womenofburma.org/
http://en.palaungwomen.com/
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Karen Women’s Organization The Karen Women’s Organisation is a community-based organisation of Karen 
women working in development and relief in the refugee camps on the Thai 
border and with IDPs (Internally Displaced Persons) and women inside Burma. 
KWO aims to empower women through offering various capacity building train-
ings to teach skills, build confidence and create new opportunities so that women 
will be better able to solve problems. KWO has a membership of over 49,000 
women. 

Website: https://karenwomen.org/

Mon Women’s Organization The Mon Women’s Organization (MWO) was formed to work with young women 
on the Thai-Burma border. Their aim was to provide for the needs of women in 
refugee camps. Now their focus areas are Mon villages from Tavoy District, 
Mawlamyine District, and Thaton District with the aim of strengthening women’s 
participation in community development by building self-confidence and networks 
among women. 

Website: http://monwomenorganization.blogspot.com/

Kachin Women’s Association 
Thailand (KWAT)

Their organisation’s aim is to improve the lives of women and children in Kachin 
society by Capacity Building Program, Documentation and Research Program, 
Anti-Trafficking Program, Health Program, Migrant workers Program, Income 
Generation Program, Political Empowerment Program, Peace and Reconciliation 
Program and Internally Displaced People Program. They also empowered women 
to participate in decision making at a local, national and international level.

Website:https://www.facebook.com/Kachin-Womens-Association-Thai-
land-KWAT-402160469898131/

Shan Women’s Action Net-
work (SWAN)

SWAN is a network of Shan women active in Shan State and Thailand. Their 
mission is to work on gender equality and justice for Shan women in the struggle 
for social and political change in Burma through community based actions, 
research and advocacy. Their programs are called education program, income 
generation program, women’ empowerment program, and women’ wellbeing 
program.

Website: http://www.shanwomen.org/

Rainfall Gender Study Organ-
isation

Rainfall was formed into an official organization with an office in downtown area 
by one of the four founding women and ever since it focused on elimination of all 
forms of discrimination, especially on gender equality and women’s issues.

Website: https://www.facebook.com/RAINFALLGenderOrg/

https://karenwomen.org/
http://monwomenorganization.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Kachin-Womens-Association-Thai-land-KWAT-402160469898131/
https://www.facebook.com/Kachin-Womens-Association-Thai-land-KWAT-402160469898131/
https://www.facebook.com/Kachin-Womens-Association-Thai-land-KWAT-402160469898131/
http://www.shanwomen.org/
https://www.facebook.com/RAINFALLGenderOrg/
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Action Aid - empowering 
women and youth led CSOs 
in Myanmar

ActionAid has initiated a new four-year project called “Strengthening a respon-
sive, diverse and democratic civil society in Myanmar”. The project will strengthen 
organisational and technical capacity of civil society organisations in rural and 
ethnic areas through trainings on human rights based approach, gender sensitivi-
ty, conflict sensitivity and all aspects of organisational management, governance 
and communications.

Website:http://www.actionaid.org/2016/01/new-ec-funded-project-empowering-
women-and-youth-led-csos-myanmar

Myanmar Women’s Self 
Defense

Myanmar Women’s Self Defense is a group created to support and encourage 
women to learn to protect and defend themselves. They teach six sessions of 
self-defense moves and practice, one session of law, and one session of sexuality.

Website: https://mwsdc.wordpress.com/

Asia Foundation – Women 
Empowerment

Their work in Myanmar includes building the country’s capacity for regional and 
global integration; strengthening institutions and processes of democratic gover-
nance; contributing to informed dialogues on key issues related to the peace 
process; supporting initiatives for inclusive economic development; promoting 
women’s empowerment and political participation; and increasing public access to 
information. Recently they published a series of reports on “women’s political 
participation in Myanmar”.

Website: http://asiafoundation.org/where-we-work/myanmar/

Karenni National Women’s 
Organization (KNWO)

Karenni National Women’s Organization (KNWO) was established to fight for 
gender equality and women’s rights, and the current socio-political situation in 
Karenni state.

Website: https://karenni-women.org/

Burmese Women Union BWU exists to promote the role of women in Burma and to efficiently increase 
women's contributions to the political and social leadership functions in the 
struggle for democracy and human rights and the establishment of a genuine 
democratic federal union. The BWU also reached out to women living in the 
refugee camp on the Thai-Myanmar border, female student activists resettled in 
western countries, and women living in the border regions of India and China.

Website: http://burmesewomensunion.org/who-we-are

Women's Initiative Network 
for Peace (WIN-Peace)

Women's Initiative Network for Peace (WIN-Peace) believes that much greater 
women's participation in necessary towards a genuine peace building process for 
sustainable and lasting peace.

Website: https://www.facebook.com/WIN-Peace-941265409324932/

http://www.actionaid.org/2016/01/new-ec-funded-project-empowering-women-and-youth-led-csos-myanmar
http://www.actionaid.org/2016/01/new-ec-funded-project-empowering-women-and-youth-led-csos-myanmar
http://www.actionaid.org/2016/01/new-ec-funded-project-empowering-women-and-youth-led-csos-myanmar
https://mwsdc.wordpress.com/
http://asiafoundation.org/where-we-work/myanmar/
https://karenni-women.org/
http://burmesewomensunion.org/who-we-are
https://www.facebook.com/WIN-Peace-941265409324932/
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AMA Aye Myanmar Associa-
tion

AMA is formed to mobilise the sex worker community, build the capacity of sex 
workers, to reduce stigma and discrimination against sex workers, and support 
the sex worker community in Myanmar. AMA is working in the following areas: 
Building leadership skills among the sex worker community; Increasing human 
rights of sex workers and knowledge on advocacy including advocacy on access 
to health services; Improving the advocacy skills of AMA members and sex 
workers; Providing Legal Counselling and services; HIV prevention and referral 
services for HIV, STI testing and treatment and SRH services for sex workers.

Website: https://www.facebook.com/AMA-Aye-Myanmar-Associa-
tion-518831108165572/

LGBT မ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

Colors Rainbow Colors Rainbow (CR) addresses LGBT rights from a multifaceted program per-
spective which consists of trainings, discussions, networking meetings, communi-
ty events, lobbying, advocacy and research projects, and the production of 
multimedia resources. CR also produces a Myanmar-language website, TV pro-
gram, and magazine covering LGBT rights issues in Myanmar and abroad. 

Website: https://www.facebook.com/colorsrainbowmyanmar

National Transgender People 
Alliance of Myanmar – NT-
PAM

National Transgender People Alliance of Myanmar (NTPAM) work with transgen-
der people, local self-help groups, CBOs, NGOs, INGOs, UN agencies and commu-
nity networks to engage together to improve the life of transgender people in 
Myanmar and originated from Myanmar.

Website: http://www.ntpam.org/

Seagull (Human Rights, 
Peace & Development)

The Seagull is an advocacy organization based in Mandalay, Burma(Myanmar) 
working on Human Rights, Peace and Development.

Website: https://www.facebook.com/theseagullmandalay/

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

Promotion of Indigenous and 
Nature Together (POINT)

POINT is an organisation that works for Indigenous Peoples’ issues in Myanmar 
by promoting the rights of indigenous peoples, engaging sustainable develop-
ment initiatives in promoting natural environment of indigenous territories, 
advocating the right based approach to Development specifically for IPs in 
Myanmar, establishing national network of IPs in Myanmar

Website: http://www.pointmyanmar.org/

https://www.facebook.com/AMA-Aye-Myanmar-Associa-tion-518831108165572/
https://www.facebook.com/AMA-Aye-Myanmar-Associa-tion-518831108165572/
https://www.facebook.com/AMA-Aye-Myanmar-Associa-tion-518831108165572/
https://www.facebook.com/colorsrainbowmyanmar
http://www.ntpam.org/
https://www.facebook.com/theseagullmandalay/
http://www.pointmyanmar.org/
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Human Rights Foundation of 
Monland

They are established to monitor the human rights situation in Mon State and 
other areas of southern Burma and to protect and promote the human rights of 
all people in Burma. HURFOM produces periodic reports, published in print and 
online and which contain news and analysis of ongoing human rights violations in 
southern Burma.

Website: http://rehmonnya.org/

Chin Human Rights Organi-
zation

HRO is the primary rights-based advocacy organization for the Chin people and 
has worked with Chin communities throughout the world. Their main activities 
are internationally-focused advocacy campaigns, capacity-building trainings, 
promotion of independent media, and support for grassroots community initia-
tives.

Website: http://www.chro.ca/

Shan Human Rights Founda-
tion(SHRF)

SHRF monitors the human rights situation in Shan State, focusing on remote 
conflict-affected areas.  SHRF documents human rights violations, producing 
updates and reports which are sent to relevant organizations and the media, 
inside Burma and internationally. They also carry out research and periodically 
publishes detailed reports on specific issues related to human rights in Shan 
State.

Website: http://www.shanhumanrights.org/

The Arakan Human Rights 
and Development Organisa-
tion (AHRDO)

AHRDO researches and documents human rights violations and environmental 
and cultural abuses throughout Arakan State. AHRDO uses this research and 
documentation to inform both the people and the Government of Myanmar as 
well as the international community about these issues, with the core aim of 
developing a just society that is guided by the principles of human rights and 
equality, and promoting the development of the entire Arakan State.

Website: http://arakanhrdo.org/

Pa-Oh Youth Organisation Pa-Oh Youth Organization is a non-violent youth organization striving for peace, 
justice and democracy in Burma, empower the Pa-O youth, promote the life of 
Pa-O people, build greater unity among the Pa-O people and promote human 
rights & environment

Website: https://www.facebook.com/Pa-O-Youth-Organiza-
tion-PYO-157871087563233/

http://rehmonnya.org/
http://www.chro.ca/
http://www.shanhumanrights.org/
http://arakanhrdo.org/
https://www.facebook.com/Pa-O-Youth-Organiza-tion-PYO-157871087563233/
https://www.facebook.com/Pa-O-Youth-Organiza-tion-PYO-157871087563233/
https://www.facebook.com/Pa-O-Youth-Organiza-tion-PYO-157871087563233/
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ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

SMILE Education and Devel-
opment Foundation

Smile Education and Development Foundation (SEDF) is a Burmese organisation 
dedicated to eliminating poverty and unjust living conditions, and to developing 
responsible and productive citizens. SEDF uses education as a catalyst for lasting 
change, serving young people, women, and community leaders by promoting 
critical thinking, dialogue, and skill building. 

Website:https://www.facebook.com/SmileEducationAndDevelopmentFoundation-
Yangon/

Judson Research Center The Judson Research Center of the Myanmar Institute of Theology is dedicated 
as a center for the promotion of interfaith studies, dialogue and current issues in 
Myanmar. Working together with religious leaders, scholars, students and young 
people of other faiths, the JRC convened series of interfaith forums, seminars, 
workshops and trainings on various themes such as Religious Freedom, Peace 
and Reconciliation, Ethnic Issues, Gender Equality, 

Website: https://www.facebook.com/judsonresearchcenter/

Centre for Diversity and 
Social Harmony

The Center for Diversity and National Harmony (CDNH) is established with an 
overall objective to enhance social harmonization, peaceful coexistence and 
mitigation of violence in Myanmar. CDNH builds on the research capacity and the 
community networks of many of the researchers and field staff who were in-
volved in the investigation, data collection and preparation of reports on commu-
nal violence that occurred in Rakhine state.

Website: http://www.cdnh.org/

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

EDEN – access to education 
for people with disabilities

Eden Centre for Disabled Children provides children with disabilities to get equal 
access and opportunities so that the children can grow and lead an independent 
life with dignity. At the end of 2014 their Board approved the strategic plan for 
2015-2020 and they will work on the following three areas; Child Development 
and Family Support: Inclusive Community Development: and Disability Sector 
Development.

Website: http://www.edencentre.org/

Myanmar Deaf Community 
Development Association 
(MDCDA)

Myanmar Deaf Community Development Association (MDCDA) is independent 
Non-Government Organization, Non-profits organization, Non-religious and racial 
based organization formed by 9 Persons with Hearing Loss and 3 social develop-
ment expert joined later. The aim and objective of MDCDA is to promote legal 
protection for rights and capacity of all Persons with Disabilities including Persons 
with Hearing Loss to live with their own decision.

Website: https://www.facebook.com/mdcda.org.mm/

https://www.facebook.com/SmileEducationAndDevelopmentFoundation-Yangon/
https://www.facebook.com/SmileEducationAndDevelopmentFoundation-Yangon/
https://www.facebook.com/judsonresearchcenter/
http://www.cdnh.org/
http://www.edencentre.org/
https://www.facebook.com/mdcda.org.mm/
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Association for Aids and 
Relief (AAR)– Japan

AAR- Japan has been running a vocational training center (VTC) for persons with 
disabilities and has also been implementing community-based rehabilitation (CBR) 
projects, as well as supporting children with disabilities through a foster parent 
system.

Website: http://www.aarjapan.gr.jp/english/about/

Myanmar Federation of 
Person with Disability (MFPD)

The Myanmar Federation of Persons with Disabilities (MFPD) is a national associa-
tion of Persons with Disabilities. Their aim is to promote the rights and full 
participation of persons with disabilities through advocacy, education, and aware-
ness-raising in Myanmar.

Website:https://www.facebook.com/Myanmar-Council-of-Persons-with-Disabili-
ties-1418386865125480/

Handicap International 
Myanmar

The goal of Handicap International in Myanmar is to promote the equal rights of 
mine and other explosive remnant of war (ERW) victims and of people with 
disabilities. The organization works to foster an inclusive society and enable the 
full social participation of people with disabilities, while striving to reduce the 
human and socio-economic impact of mines/ERW. 

Website: http://www.handicap-international.us/myanmar

UNICEF Myanmar UNICEF published a situation analysis report in order to provide a systematic 
understanding of the experiences of children with disabilities and their families, 
informed by robust, qualitative evidence in 2016. This Situation Analysis of 
Children with Disabilities in Myanmar also to bridge this information gap. This 
study is the result of a close collaboration between the Department of Social 
Welfare, Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement and UNICEF.

Website: https://www.unicef.org/myanmar/

Myanmar Independent Living 
Initiative (MILI)

MILI has been working in Myanmar to empower and support persons with disabil-
ities for their independent living and to advocate and promote the inclusion and 
rights of persons with disabilities.

Website: http://www.mili.org.mm/

Shwe Min Thar Foundation 
(SMTF)

SMTF is a public a non-profit making, non-religious, non-politics and non-govern-
mental organization (NGO). It is established to help PWDs themselves, through a 
value system based on the SMTF promise and regulation to build a better world 
where PWDs are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society. 
They are working on education, livelihood & income generation, health, environ-
ment and social for PWDs.

Website: https://www.facebook.com/ShweMinnThaFoundationMyanmar/

http://www.aarjapan.gr.jp/english/about/
https://www.facebook.com/Myanmar-Council-of-Persons-with-Disabili-ties-1418386865125480/
https://www.facebook.com/Myanmar-Council-of-Persons-with-Disabili-ties-1418386865125480/
https://www.facebook.com/Myanmar-Council-of-Persons-with-Disabili-ties-1418386865125480/
http://www.handicap-international.us/myanmar
https://www.unicef.org/myanmar/
http://www.mili.org.mm/
https://www.facebook.com/ShweMinnThaFoundationMyanmar/
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Myanmar National Associa-
tion of the Blind (MNAB)

MNAP is established to promote the quality of life and advocating the equality 
right of Persons with Visual Impairment in society. The association also aims to 
recommend a multi-dimension approach for Persons with Visual Impairment in 
holistic development and encourage disabled inclusiveness in policy design. 

Website: http://www.mnab-myanmar.org/

Myanmar Christian Blind 
Fellowship

Their objectives are to raise and develop the education level of visually impaired 
persons, to make them able to earn a living on their own and to be independent, 
and capable persons who can participate fully on equal basis with others in the 
society.

Address: 165, Baho Rd., Ward (2), Mayangone Township, Yangon, Myanmar
Phone: 09-32237791, 01-662034, 01-9661689
Email:: mcfb.admin@gmail.com 

Myanmar Autism Association 
(MAA)

MAA was formed to raise the awareness on autism and to understand the difficul-
ties of autism family members; to plan and implement the activities and interven-
tions for early detection; to improve the quality of life of autism through early 
and systematically training; and to support for development of independent life 
for autism as much as possible.

Website: http://autismmyanmar.org/

Myanmar Physically Handi-
capped Association

Their aim is to promote the rights of victims of landmines and/or explosive 
remnants of war (ERW) and other persons with disabilities to access health and 
social services and take part in decision-making processes relating to social 
protection programs.

Website: http://www.myanmarmpha.org/

Association of Myanmar 
Disabled Women Affairs

AMDWA is implementing activities for the improvement of disabled peoples’ life to 
enhance their confidence by encouraging and creating job opportunities.

Website: https://www.facebook.com/DPO.AMDWA/

The Leprosy Mission Interna-
tional (Myanmar)

The Leprosy Mission’s activities in Myanmar are enhancing the quality of life, 
community participation and the socio-economic status of persons affected by 
leprosy and disability; providing physiotherapy to people, including children, with 
disabilities, as well as providing counselling and emotional support; encouraging 
persons with disabilities in order to participate in the social and economic life of 
their communities; and providing the accessible, affordable and effective treat-
ment to prevent worsening disability. 

Website:https://www.leprosymission.org.uk/about-us-and-leprosy/where-we-
work/myanmar.aspx

http://www.mnab-myanmar.org/
mailto:mcfb.admin@gmail.com
http://autismmyanmar.org/
http://www.myanmarmpha.org/
https://www.facebook.com/DPO.AMDWA/
https://www.leprosymission.org.uk/about-us-and-leprosy/where-we-work/myanmar.aspx
https://www.leprosymission.org.uk/about-us-and-leprosy/where-we-work/myanmar.aspx
https://www.leprosymission.org.uk/about-us-and-leprosy/where-we-work/myanmar.aspx
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HIV ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

United Nations Programme 
on HIV/AIDS (UNAIDS) - 
Myanmar

UNAIDS is providing technical support to the Ministry of Health and Sports and 
community and key population groups to develop a law to protect people living 
with HIV and key populations groups from discrimination in health, employment 
and education settings. The Ministry of Health and Sports, community groups and 
UNAIDS are working with the parliament for the law to be passed in 2017.

Website: http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/myanmar

Ministry of Health and Sports The Ministry of Health and Sports of Myanmar launched the country’s latest 
five-year HIV plan on 17 May,2017. The plan provides a road map on how to 
Fast-Track the national HIV response and end the AIDS epidemic as a public 
health threat by 2030. The framework describes the current dynamics of the HIV 
epidemic and articulates a strategy to optimize investment through a fast track 
approach with the vision of ending HIV as a public health threat by 2013.

Website: https://www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar/

Save the Children Myanmar Save the Children's integrated care and treatment program is providing treatment 
and care to children and families living with HIV in Myanmar. Save the Children is 
working with the government and other stakeholders to support the country's 
commitment to reach universal access to HIV services by 2015. Through an 
integrated approach, they are also providing treatment to patients identified with 
tuberculosis co-infection, and HIV testing and treatment to pregnant women.

Website:http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIxMGIpI4E/b.6150543/k.
D615/Myanmar.htm

Myanmar Business Coalition 
Aid (MBCA)

MBCA’s strategy is to mobilize the private sector into becoming involved in the 
HIV business response, fighting stigma and discrimination, protecting its own 
workforce from HIV and its impact; contributing, supporting and leading the 
community, at national and regional levels in the fight against the spread of HIV 
infection.

Website: http://www.mbconaid.org/index.php/en/

Myanmar Positive Group Myanmar Positive Group-MPG is contributing in Health Sector, especially in fight 
for HIV epidemic and Development by the involvement of infected Civil Society 
Community itself. The main objectives of MPG are building up skills and capacity 
for PLHIV, networking between PLHIV individuals and Self Help Groups, reducing 
stigma and discrimination among PLHIV and community, representation for PLHIV 
in Myanmar, advocated for PLHIV rights of access to treatment and quality 
services and developing more PLHIV Self Help groups.

Website: https://www.facebook.com/MyanmarPositiveGroup/

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/myanmar
https://www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar/
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6150543/k
http://www.mbconaid.org/index.php/en/
https://www.facebook.com/MyanmarPositiveGroup/
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Pyi Gyi Khin PYI GYI KHIN works for rights of every citizen especially women and children and 
provide necessary services through capacity building of the people and necessary 
advocacy work. PGK has also focused on not only services delivery but also 
advocacy for health policy to create role of civil society and law reform in free-
dom of association and HIV related Human Right.

Website: https://www.facebook.com/PyiGyiKhinMyanmar/

https://www.facebook.com/PyiGyiKhinMyanmar/
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ေနာက္ဆက္တြဲ - ၂

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ လမ္းညႊန္မ်ား။

အေထြေထြ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights – Principle 31 on non-judicial grievance mechanisms.
• Office of the High Commissioner on Human Rights, “SDGs Indicator Framework: A Human Rights Approach 

to Data Disaggregation to Leave No One Behind”.
• General Comment 20, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on non-discrimination, Article 7, 4 

– 22 May 2009, Geneva.
• Equality and Discrimination, International Labour Organization (ILO).
• Promoting diversity and inclusion through workplace adjustments: A practical guide, ILO.
• Q&A’s on business, discrimination and equality, ILO.
• IFC Performance Standard 7, International Finance Corporation, 2012.
• IFC Good Practice Note, Non-Discrimination and Equal Opportunity.

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

• The Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, UN Office of the High Commissioner for 
Human Rights.

• Country Reports on Human Rights Practices for 2016, Burma, US Department of State.
• National Land Use Policy, on ethnic minority and women’s land rights, Myanmar, January 2016
• The Republic of the Union of Myanmar, 2008 Constitution
• The 2014 Myanmar Population and Housing Census
• MCRB holds Workshop for Business on Operational Grievance Mechanisms, 16 June 2015.
• Sector Wide Impact Assessments (SWIAs), MCRB.
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အမ်ိဳးသမီး

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

• Concluding Observations, UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 25 July 2016.
• Women, Business and Human Rights, OHCHR, March 2014, for a full discussion of women as business 

leaders.
• Women’s Empowerment Principles,  UN Global Compact and UN Women.
• Women’s Empowerment Principles Gap Analysis Tool, UN Global Compact.
• The Power of parity: How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth, McKinsey Global 

Institute, September 2015.

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

• ‘Labour laws and regulations’, Myanmar Garment Manufacturers Association. 
• Demographic and Health Survey, inter alia, on violence against women, Ministry of Health and Sports, March 

2017.
• Linking Women and Land in Myanmar, Transnational Institute, February 2015.
• Myanmar: Parliament must reject discriminatory ‘race and religion laws’, Amnesty International and the Inter-

national Commission of Jurists, 3 March 2015.
• Report on the Obstacles to Gender Equality in Myanmar, Gender Equality Network and Global Justice Center, 

July 2016.
• Myanmar Labour Force, Child Labour, and School to Work Transition Study, Ministry of Labour, Immigration 

and Population, with technical assistance from the ILO, 29 August 2016, inter alia on lack of parity between 
women and men.

• Gender Equality and Women’s Rights in Myanmar, Asian Development Bank and United Nations Development 
Programme, UN Population Fund, and UN Entity for Gender Equality and Empowerment of Women, 2016.

• Internal Labour Migration in Myanmar, inter alia on informal labour and trafficking of women, ILO, 2015.
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LGBT မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

• Business Commitment to LGBT Human Rights, 10 Business Commitments to Promoting LGBT Rights,  Institu-
to Ethos, Dec 2014.

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

• Facing 377: Discrimination and Human Rights Abuses Against Transgender, Gay and Bisexual Men in Myan-
mar, Colors Rainbow.

• From Victims to Agents of Change: Lives and Voices of LGBT Individuals, Colors Rainbow, August 2016.

HIV ပိုးရိွသူမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

• Country Fact Sheet, HIV/AIDS in Myanmar, World Health Organization, 1 December 2015
• HIV and AIDS estimates (2015), UNAIDS Myanmar.
• Global AIDS Response Progress Report, Myanmar, National AIDS Programme, 15 June 2015.
• Myanmar launches new HIV Strategic Plan, UNAIDS, 19 May 2017.
• Summary, National HIV Legal Review Report, UNDP, 24 September 2014.
• International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights, OHCHR and UNAIDS, 2006.

မသန္စြမ္းမ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

• Disability in the Workplace – Company Practices, ILO, January 2011.

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

• Situation Analysis of Children with Disabilities in Myanmar, UNICEF Myanmar, 2016.
• Corporate Social Responsibility (CSR) and Disabilities, MCRB and Myanmar Deaf Community Development 

Association, 2014.
• Draft Strategy on Disability, 2016 – 2018, MCRB.
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တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

• Indigenous Peoples’ Rights and Business in Myanmar, MCRB, IHRB, DIHR, February 2016.
• Indigenous Peoples Work to Raise Their Status in a Reforming Myanmar, ISEAS, 22 May 2017.
• Indigenous Peoples Safeguards:  A Planning and Implementation Good Practice Sourcebook, Asian Develop-

ment Bank.
• Myanmar:  Ending poverty and boosting shared prosperity in a time of transition, World Bank Group, Novem-

ber 2014.
• Ethnic Conflict in Myanmar, Transnational Institute.
• Myanmar:  Ethnic minorities face range of violations including war crimes in northern conflict, Amnesty 

International, June 2017.
• Briefing paper on Land, MCRB/IHRB/DIHR, March 2015.

ကိုးကြယ္ရာဘာသာကြဲလူနည္းစုမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

• Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 2016, Report of OHCHR Mission to Bangla-
desh, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 3 February 2017.

• Hidden Plight:  Christian Minorities in Burma, United States Commission on Religious Freedom, December 
2016.

• Blasphemy prosecutions invoke dignity of religion to deny human rights and undermine the rule of law,  
International Commission of Jurists, 21 July 2015.

• Myanmar:  A New Muslim Insurgency in Rakhine State, International Crisis Group, December 2016.
• Myanmar: ‘We are at a breaking point’, Amnesty International, 19 December 2016
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