
  

အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာအမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးအပြေါ်အကြမ်ျိုးဖြမ်ှုြပြ ာြပ်ရျိုးပ ေ့ 

 

၂၀၂ဝ ခနုစှ်၊ န ဝုငဘ်ာလ ၂၅ ရကန် ေ့ 

ကရငလ် ေ့အခငွေ့အ်နရေးအဖွ ွဲ့ (KHRG) နငှေ့ ်ကရငအ်မ   ေးသမ ေးအစညေ်းအရ ုေး (KWO) တ ု ေ့သညအ်ပြညပ်ြညဆ် ငုရ်ာအမ   ေး 

သမ ေးမ ာေးအနြေါ်အကကမ်ေးဖကမ်ှုြနြ ာကန်ရေးန ေ့အာေး န ာကခ် နသာအာေးပဖငေ့ ်ဤအစ ရငခ် စာက  ုတုပ်ြ လ် ကုြ်ါ 

သည။် န ဝုငဘ်ာလ ၂၅ ရကန် ေ့သညအ်မ   ေးသမ ေးငယမ် ာေးနငှေ့ ်အမ   ေးသမ ေးမ ာေးအနြေါ် လ ငြ် ုငေ်းဆ ငုရ်ာ၊ ရုြ်ြ ငုေ်းဆ ငု ်

ရာ၊ သ ု ေ့မဟတု ်စ တြ် ုငေ်းဆ ငုရ်ာ  ခ ကုမ်ှုပဖစ်နစသညေ့က်  ေးလ ွမ်ှုလြ်ုရြ်မ ာေးက သုတ မ မ နစရ န်ငှေ့ ်အမ   ေးသမ ေးမ ာေး 

အနြေါ် အကကမ်ေးဖကမ်ှုမ ာေးရြ်တ ေ့န်စရ  ်၁၉၈ဝ ခနုစှ်ကတညေ်းက စတငန်တာငေ်းဆ သုညေ့်န ေ့တစ်န ေ့ ပဖစ်ြါသည။် 

သ ု ေ့နသာ်လညေ်း လ ွခ် ေ့နသာနစ်ှ ၄ဝ နက ာအ်တငွေ်းအကကမ်ေးဖကမ်ှုြနြ ာကန်စရ အ်တကွ ် လ နုလာကသ်ညေ့လ်ြ်ု 

နဆာငမ်ှုမ ာေးမရှ ခ ေ့ြါ။ အကကမ်ေးဖကမ်ှုသညက်မဘာတစ်ဝမှ်ေးလ ေုးတငွရ်ှ နသာ အမ   ေးသမ ေးမ ာေး၏ဘဝတငွက်က  နတွွဲ့ရ 

သညေ့သ်ငွပ်ြငလ်ကခဏာတစ်ရြ်အန ပဖငေ့ ်ဆကလ်ကတ်ညရ်ှ န ြါသည။် ဤန ေ့တငွသ်ာမက န စဉ်နငှေ့အ်မျှအမ   ေး 

သမ ေးမ ာေးအနြေါ်က  ေးလ ွန်သာ လ ငြ် ုငေ်းဆ ငုရ်ာအကကမေ်းဖကက်  ေးလ ွမ်ှုမ ာေးအနြေါ်တာဝ ယ် မှုရှ နစရ  ်ကျွန်ြ်ုတ ု ေ့မှ 

တ ကုတ် ွေ်းလ ကုြ်ါသည။်  

၂၀၁၉ ခနုစ်ှ၊ ကသဂုတလ်တငွ ်ပမ မ်ာန ငုင် အနြေါ်ကမဘာေ့ကလုသမဂဂ၏ လတွလ်ြ်နသာစ ုစမ်ေးစစ်နဆေးနရေးမစရ်ှင ်(IIFF 

MM) မှပမ မ်ာန ငုင် အတငွေ်း လ ငြ် ုငေ်းဆ ငုရ်ာက ာေး၊မအနပခပြ အကကမ်ေးဖကမ်ှုနငှေ့ြ်တသ်ကသ်ညေ့ ် အစ ရငခ် စာအာေး 

 တုန်ဝခ ေ့ြါသည။်   အုစ ရငခ် စာ  ၌ “နပခာကလ် ှ ေ့ပ်ခငေ်း၊ အကကမေ်းဖကပ်ခငေ်း၊ အရြ်သာေးမ ာေးအာေးအပြစ်နြေးပခငေ်း 

နငှေ့ ် စစ် ညေ်းြရ ယာယသ်ဖွယရ်ညရွ်ယခ် ကရ်ှ စွာလြ်ုနဆာငပ်ခငေ်း” နငှေ့အ်တ ရခ ငုပ်ြည ်ယန်ငှေ့ ် ပမ မ်ာန ငုင် နပမာက ်

ြ ုငေ်းတ ု ေ့တငွ ် တြ်မနတာ်မှက  ေးလ ွန်သာ လ ငြ် ုငေ်းဆ ငုရ်ာအကကမေ်းဖကမ်ှု အနကကာငေ်းအရာအနသေးစ တအ်ခ ကအ် 

လကမ် ာေးက နုဖာပ်ြ ာေးြါသည။်   ု ေ့က ေ့သ ု ေ့နသာအလာေးတ  စစ် ညေ်းြရ ယာယမ် ာေးက  ုတြ်မနတာ်မှကရငလ်  အု 

နြေါ်နစှ်နြါငေ်းမ ာေးစွာ က  ေးလ ွခ် ေ့ကကြါသည။် လတွလ်ြ်နသာစ ုစမ်ေးစစ်နဆေးနရေးမစ်ရှငမှ် ဤက ေ့သ ု ေ့နသာအကကမ်ေး 

ဖကမ်ှုမ ာေးသည ်စစ်ရာဇဝတမ်ှု၊ လ သာေးမ   ေးနယွအ်နြေါ်က  ေးလ ွန်သာ ရာဇဝတမ်ှုနငှေ့လ် မ   ေးတ ေုးသတပ်ဖတမ်ှုနပမာက ်

နကကာငေ်းမှတယ် ခ ေ့ြါသည။် သ ု ေ့ပဖစ်နသာနကကာငေ့ ်န ငုင် တစ်ကာရာဇဝတခ် ရု ု ေး (ICC) သ ု ေ့ အနရေးတကက ေးလ  နပြာငေ်းနြေး 

ရ  ် အ  ေးတလယှလ် အုြ်လ ကရ်ှ နကကာငေ်း တငပ်ြခ ေ့သည။် ကျွန်ြ်ုတ ု ေ့အန ပဖငေ့လ်ကရ်ှ တငွပ်မ မ်ာန ငုင် ၏တရာေးစ  

ရငန်ရေးစ စသ်ည ် စစ်ဖကဆ် ငုရ်ာက စစရြ်မ ာေးအာေးတာဝ ယ် နဆာငရွ်ကန်ြေးရ  ် စွမေ်းနဆာငန် ငုပ်ခငေ်းမရှ သညေ့အ် 

နြေါ် ဤက ေ့သ ု ေ့လြ်ုနဆာငရ် တ် ကုတ် ွေ်းပခငေ်းအာေး လှု ကလ်ှ စွာကက  ဆ နု ာကခ် လ ကုြ်ါသည။် 

က ာေး၊မအနပခပြ လ ငြ် ုငေ်းဆ ငုရ်ာအကကမ်ေးဖကမ်ှုမ ာေးအာေး ြဋ ြကခပဖစ်ြွာေးခ   အ်တငွေ်း၌သာက  ေးလ ွပ်ခငေ်းမဟတုြ်  

အ မ်န ာကဖ်ကအ်ဓမမပြ က ငေ့ပ်ခငေ်း၊အနနာှငေ့အ်ယကှန်ြေးပခငေ်း၊တစစ် ုတစ်ဦေးအာေးလ ကုလ် နခ ာငေ်းနပမာငေ်းပခငေ်း၊ယဉ် 

နက ေးမှု  ေုးတမ်ေးစဉ်လာက ငေ့ ် ေုးမ ာေး က ငေ့သ် ေုးပခငေ်း၊ သ ု ေ့မဟတု ်မ   ေးဆကြ်ွာေးအခငွေ့အ်နရေးက ခု   ေးနဖာကပ်ခငေ်း စသည ်

တ ု ေ့လညေ်းြါဝငန် ြါသည။် လ ငြ် ုငေ်းဆ ငုရ်ာအကကမ်ေးဖကမ်ှုမှလ တန်ပမာကလ်ာသ မ ာေးသည ် ၎ငေ်းတ ု ေ့အနြေါ်က  ေးလ ွ ်

ခ ေ့နသာပြစ်မှုနငှေ့ ် စြ်လ ဉ်ေး၍မကကာခဏအပြစ်တငန်ဝဖ ခ် ရနလေ့ရှ သည။် ၎ငေ်းတ ု ေ့၏ဝတစ်ာေးဆငယ်ငြ် ု သ ု ေ့မဟတု ်

ပြ မှုန   ငုြ် ုမ ာေးနကကာငေ့က်  ေးလ ွခ် ရပခငေ်းပဖစ်သညဟ် ုအ မ်  ေး ာေးပခငေ်းနငှေ့ ် မ သာေးစုဝငမ် ာေးကြါအပြစ်တငအ်ရှက ်

ခွ တတက်ကသည။် အဓမမပြ ခ ရပခငေ်း သ ု ေ့မဟတုအ်ကကမေ်းဖကခ် ရပခငေ်းတ ု ေ့သညမ်ညသ်ညေ့အ်ခါမျှက  ေးလ ွခ် ရသ အမ   ေး 

သမ ေးမ ာေး၏အပြစ်မဟတုန်ခ ။ 

အမ   ေးသမ ေးမ ာေးသည ်တရာေးမျှတမှုရှာနဖွသညေ့အ်ခ   တ်ငွ ်တရာေးစ ရငန်ရေးစ စမ် ာေးသည ်လြ်ွလြ်မှုမရှ ပခငေ်း၊  ညေ်း 

လမ်ေးမှ က် မ်ှုမရှ ပခငေ်း၊ တာ၀ ယ် မှုတာဝ ခ် မှုမရှ ပခငေ်း၊ဖယက် ဉ်ခ ရပခငေ်းအပြငအ်မ   ေးသာေးမ ာေးမှကက ေးစ ေုးန ပခငေ်းမ ာေး 



နငှေ့က်က  နတွွဲ့န ရြါသည။် အမ   ေးသာေးမ ာေးကက ေးစ ေုးနသာတရာေးစ ရငန်ရေးစ စသ်ညအ်နတရာယရ်ှ နသာ တရာေးစ ရငန်ရေး 

ဆ ငုရ်ာဓနလေ့   ေုးတမ်ေးတစ်ခအုပဖစ်ဆကလ်ကတ်ညရ်ှ န ြါသည။် သ ု ေ့ပဖစ်ြါ၍ ပမ မ်ာအစ ုေးရအန ပဖငေ့ ်အမ   ေးသမ ေး 

မ ာေးအနြေါ် ြ ု စ အမ   ေးမ   ေးပဖငေ့က်  ေးလ ွန်သာအကကမ်ေးဖကမ်ှုမ ာေးနဘေးမှ ကာကယွန်ြေးရ လ် အုြ်ြါသည။် အမ   ေးသ 

မ ေးငယမ် ာေးနငှေ့ ်အမ   ေးသမ ေးအာေးလ ေုး၏ အခငွေ့အ်နရေးအာေး နလေးစာေးပခငေ်း၊ အကာအကယွန်ြေးပခငေ်းနငှေ့ ်ပဖညေ့ဆ်ညေ်းနြေး 

ပခငေ်းမ ာေးရှ လာနစရ အ်တကွအ်စ ုေးရမှဦေးစာေးနြေးလြ်ုနဆာငရ်မညပ်ဖစ်ြါသည။် 

 ြ်မ တလ လ ပဖစ်နြေါ်လျှကရ်ှ န နသာ က ာေး၊မအနပခပြ လ ငြ် ုငေ်းဆ ငုရ်ာအကကမ်ေးဖကမ်ှုမ ာေးတငွ ် ရာဇဝတမ်ှုက  ေး 

လ ွသ် မ ာေးအာေးလ ေုးက တုာဝ ယ် မှု၊ တာဝ ခ် မှုရှ နစရ အ်တကွ ် ဥြနေနရေးရာယနတရာေးမ ာေးက  ု ပြ လ်ညပ်ြငဆ်ငဖွ် ွဲ့ 

စညေ်းရ န်ငှေ့ ် ြ ုမ ုအာေးနကာငေ်းခ ငုမ်ာလာနစရ အ်တကွ ်အနရေးတကက ေးလြ်ုနဆာငရ် လ် အုြ်န ြါသည။် ပြစ်ေဏမ် ှ

ကငေ်းလ တခ်ငွေ့အ်နလေ့အ မ ာေးနကကာငေ့ ် အမ   ေးသမ ေးမ ာေးအနြေါ်အကကမေ်းဖကမ်ှုလြ်ုရြ်မ ာေး ြ ုမ ပုဖစ်နြေါ်နစြါသည။် 

KHRG နငှေ့ ် KWO တ ု ေ့အန ပဖငေ့ ် တာဝ ယ် မှုတာဝ ခ် မှုအတကွ ် နသခ ာနစရ  ်ြ်မ နတာငေ်းဆ လု ြုါသည။် န ငုင်  

နတာ်သည ်တြ်မနတာ်မှက  ေးလ ွန်သာရာဇဝတမ်ှုမ ာေးအနြေါ် ပြစ်ေဏက်ငေ်းလ တခ်ငွေ့န်ြေးပခငေ်းအာေး အဆ ေုးသတရ် 

မည။် က ာေး၊မအနပခပြ  လ ငြ် ုငေ်းဆ ငုရ်ာအကကမေ်းဖကမ်ှုက  ေးလ ွသ် မ ာေးအာေး အရြ်ဘကတ်ရာေးရ ုေးမ ာေးတငွအ်နရေး 

ယ နဆာငရွ်ကန်ြေးရမညပ်ဖစြ်ါသည။်   

အကကမေ်းဖကခ် ရသညေ့ ် အမ   ေးသမ ေးမ ာေး၏လ အုြ်ခ ကမ် ာေးက  ု ပဖညေ့ဆ်ညေ်းနြေးရ န်ငှေ့အ်မ   ေးသမ ေးမ ာေးအာေး အကကမ်ေး 

ဖကပ်ခငေ်းမှကာကယွတ်ာေးဆ ေးရ အ်တကွ် အစ ုေးရမှလ အုြ်သညေ့ဥ်ြနေနရေးရာယနတရာေးမ ာေးက  ု  ာေးရှ နြေးရမညပ်ဖစ ်

သည။် လ တ ငုေ်းသည ်ဥြနေ၏အကာအကယွက် တု ေ်းတ ည မျှစွာရရှ ြါကအစ ေုးရသည ်၎ငေ်းတ ု ေ့၏ဥြနေြ ုငေ်းဆ ငုရ်ာ 

က ငေ့ဝ်တန်ငှေ့ ်တာဝ ဝ်တတ ရာေးမ ာေးက  ုဘကလ် ကုမ်ှုမရှ ြ  လ ကု ်ာနဆာငရွ်ကရ်မညပ်ဖစသ်ည။် အမ   ေးသမ ေးမ ာေးသာမ 

က အမ   ေးသာေးမ ာေးနငှေ့လ် မှုအသ ကုအ်ဝ ေ်းတစရ်ြ်လ ေုးမှ အမ   ေးသမ ေးမ ာေးအနြေါ်အကကမေ်းဖကပ်ခငေ်းအာေးကာကယွတ်ာေး 

ဆ ေးရာတငွတ်ာဝ ရ်ှ ြါသည။် အမ   ေးသမ ေးမ ာေးအနြေါ် စ တြ် ငုေ်း၊ရုြ်ြ ုငဆ် ငုရ်ာ အကကမ်ေးဖကသ်ညေ့လ်ြ်ုရြ်မ ာေးက နုတွွဲ့ 

ပမငက်ကာေးသ ခ ေ့ြါက တရာေးမျှတမှုရရှ ရ အ်တကွ် လြ်ုနဆာငန်ြေးရ  ်ကျွန်ြ်ုတ ု ေ့အာေးလ ေုး၏ တာဝ ြ်ငပ်ဖစ်ြါသည။် 

  သု ု ေ့တရာေးမျှတမှုရရှ ရ က်က  ေးြမ်ေးသ မ ာေးက လုညေ်း ဥြနေအရအကာအကယွန်ြေးရမညပ်ဖစ်ြါသည။် 

ပခ  င သု ေုးသြ်ကကညေ့မ်ညဆ် ြုါက ကမဘာေ့ကလုသမဂဂက ာေး၊မမည မျှမှုည  ေ်းက  ေ်း (United Nations Gender 

Inequality Index) တငွ ်န ငုင် နြါငေ်း (၁၈၉) န ငုင် အ က ်ပမ မ်ာန ငုင် သည ်စ တြ် ကဖွ်ယအ်ဆငေ့ ်(၁၄၈) တငွရ်ှ န  

ြါသည။် အမ   ေးသမ ေးမ ာေးသညဆ် ေုးပဖတခ် ကခ် ရသညေ့အ်ခ ေ်းကဏ္ဍမ ာေးတငွြ် ုမ ုြါဝငလ်ြ်ုနဆာငလ်ာန ငုရ် အ်တကွ ်

ဥြနေနငှေ့ ် မ ဝါေမ ာေးအာေးနရေးဆွ ပြဌာ ေ်းရ လ် အုြ်ြါသည။် လ ွခ် ေ့သညေ့ ် (၇) နစှ်နက ာက်လ တန်တာ်တငွအ်ဆ တုင ်

သငွေ်းခ ေ့သညေ့အ်မ   ေးသမ ေးမ ာေးအာေး အကကမ်ေးဖကပ်ခငေ်းမကှာကယွတ်ာေးဆ ေးသညေ့ဥ်ြနေ (PoVAW) က  ု ပမ မ်ာအစ ေုးရမ ှ

အပမ ဆ် ေုးအတညပ်ြ ပြဌာ ေ်းနြေးရ လ် အုြ်ြါသည။် အမ   ေးသမ ေးမ ာေးအာေး  ညေ်းမ   ေးစ ုပဖငေ်းခွ ပခာေးမှုြနြ ာကန်ရေးဆ ငု ်

ရာသနဘာတ စာခ  ြ် (CEDAW) က လုကမှ်တန်ရေး  ေုးခ ေ့သညေ့ပ်မ မ်ာအစ ေုးရသည ်န ငုင် အတငွေ်းရှ အမ   ေးသမ ေးမ ာေး၏ 

အခငွေ့အ်နရေးမ ာေးက ကုာကယွန်စာငေ့န်ရှာကရ် အ်တကွန် ငုင် တကာလ ေ့အခငွေ့အ်နရေးစ ခ   စ် နှု ေ်းမ ာေးက နုလေးစာေးလ ကု ်

 ာရ အ်  ေးလ အုြ်ြါသည။် 

ကျွန်ြ်ုတ ု ေ့မှအမ   ေးသမ မ ာေးအာေးအကကမ်ေးဖကသ်ညေ့ပ်ဖစ်ရြ်မ ာေးတ ေုးမ ာေးလာသညက် ပုမငန်တွွဲ့ ခ ေ့ကကရသည။်  ု ေ့နကကာငေ့၊် 

အမ   ေးသမ ေးမ ာေးအနြေါ်အကကမ်ေးဖကမ်ှုမ ာေးနလ ာေ့ ညေ်းသာွေးရ  ်ကျွန်ြ်ုတ ု ေ့မှ စွမေ်းစွမေ်းတမ ကာကယွရ်မညပ်ဖစ်ြါသည။် 

အမ   ေးသမ ေးမ ာေးအနြေါ်အကကမ်ေးဖကပ်ခငေ်းအာေး ခ ကခ် ငေ်းရြ်တ ေ့ရ်  ် အနရေးကက ေးြါသည။် က ာေး၊မအနပခပြ လ ငြ် ုငေ်း 

ဆ ငုရ်ာအကကမေ်းဖကမ် ာေး ြနြ ာကန်အာငလ်ြ်ုနဆာငရ်  ် လ တ ငုေ်းတငွတ်ာဝ ရ်ှ ြါသည။် န ာငလ်ာမညေ့မ်   ေးဆက ်

သစ်အမ   ေးသမ ေးငယမ် ာေးအာေးလ ေုးအတကွ၎်ငေ်းတ ု ေ့၏ဘဝနငှေ့ ်လြ်ုနဆာငန် ငုစ်ွမ်ေးမ ာေးက ဆု ေုးက   ေးသကန်ရာကန်စမညေ့ ်

အကကမေ်းဖကမ်ှုမ ာေးမရှ နသာကမဘာသစ်တစ်ခအုာေး တညန်ဆာကက်ကြါစ ု ေ့။ 
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