
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္မႈ နည္းပါးပါသည္။1 
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ရသံုးမွန္းေျခဆုိင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးက႑ 
မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေနျခင္းမရွိပါ။ ဤသုေတသနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ရသံုးမွန္းေျခလ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
မည္ကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ ယူဆထားသည္၊ မည္သည္တို႔ကို  နားလည္ 
သေဘာေပါက္ထားသည္တုိ႕ကုိ သိရွိႏိုင္ရန္ တိတိက်က် ေလ့လာ 
ထားပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပထမဦးစားေပး က႑မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ခဲ့ 
ရၿပီး အဆိုပါက႑မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမွာ ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနပါေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ဦးစားေပးက႑အေနျဖင့္ 
မျမင္ေၾကာင္းကိုလည္း သုေတသနက ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

ရသံုးမွန္းေျခေရးဆြသဲည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မည္ကဲ့ 
သုိ႔ ပါဝင္ေနသည္ဆိုသည္ကိုလည္း သုေတသနတြင္ ေလ့လာခဲ့ပါ 
သည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္း 

                                                        
1 Burnley, Ei Phyu, Hilton. (2016). A Case for Gender-Responsive Budgeting in Myanmar. Oxfam. https://policy-
practice.oxfam.org.uk/publications/a-case-for-gender-responsive-budgeting-in-myanmar-603484 မွ (၂၀၁၈)၊ ဇူလုိင္ 
(၂၅) တြင ္ထုတ္ႏုတ္ထားသည္။ 

စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ျခင္းကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစ 
ေသာ ပဏာမ အတားအဆီး ႏွစ္ရပ္မွာ ရသံုးမွန္းေျခ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာနည္းပါးျခင္းႏွင့္ အမ်ား အသိအမွတ္ 
ျပဳခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ျခင္းကို ဟန္႔တားေနေသာ အရာမ်ားရိွေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လိုေသာ 
ဆႏၵရွိေသာ္လည္းရသံုးမွန္းေျခေရးဆြသဲည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
က်ား/မေရးရာ အေလးေပးမႈရွိၿပီး အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 
အတားအဆီးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မွသာ အနာဂတ္တြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔မွသာအခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ျပည္သူအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ဘ႑ာ 
စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးစားေပးက႑မ်ား ထင္ဟပ္ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး 
အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ျမွင့္တင္လိုက္သည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ရသံုးမွန္းေျခမ်ားကိုမည္ကဲ့သုိ႔အသံုးျပဳ လုိက္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ခံမႈရွိလာေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိုလားေသာ ရသုံးမွန္းေျခဆုိင္ရာ 
ဦးစားေပးက႑မ်ား 
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နိဒါန္း 
ရသုံးမွန္းေျခဘ႑ာေငြအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံ သည္ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးရသနည္း။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသံုးမွန္းေျခ 
ဘ႑ာေငြသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ရသံုးမွန္းေျခတြက္ခ်က္ 
လ်ာထားရာတြင္ က်ား/မေရးရာ အခန္းက႑မ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝတိုးတက္ေရးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားျမွင့္တင္ေရးအတြက္ 
အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္ေနပါသည္။ က်ား/မ ေရးရာ 
အေလးေပးေသာ ရသံုးမွန္းေျခတြင္အစိုးရ၏ ရသံုးမွန္းေျခသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ ျခားနားစြာ 
သက္ေရာက္ေနသည္ဆိုသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ 
ရသံုးမွန္းေျခစက္ဝန္းရွိ အဆင့္အားလံုးတြင္ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ 
ေရးဆြထဲားေသာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ခြေဲဝထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား 
သည္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အားေပးေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။2 ထုိသုိ႕ဆုိျခင္းသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရး 
ကိစၥမ်ား အတြက္သာ သီးသန္႔ ရည္ရြယ္ထားေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား 
ရွိရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ က႑အားလံုးတြင္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား 
တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြအသံုးျပဳျခင္းတို႔သည္ နုိင္ငံသူ 
နုိင္ငံသား အားလံုးအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ သာတူညီမွ် အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္း 
ေစမည္ ဆိုသည္ကို နည္းစနစ္က်က်ရႈျမင္သံုးသပ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ 
သက္ေရာက္ပါသည္။3 ရသံုးမွန္းေျခလ်ာထား တြက္ခ်က္ရာတြင္ 
က်ား/မ ေရးရာ အေလးေပးမႈ ေလ်ာ့နည္းပါက အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ လက္လွမ္းမွီ 
ရယူႏိုင္စြမ္း အေပၚ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ကို အခက္ေတြ႕ေစေသာ က်ား/မေရးရာ ျပႆနာမ်ားကို အားျဖည့္ 
ရာ ေရာက္ေကာင္းေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 

အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားအား 
အဓိပၸါယ္ရွိရွိပါဝင္ေစျခင္းသည္ ခိုင္မာေသာ တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ားကုိ 
အားေပးရာေရာက္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ၊ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
တိတိက်က်တံု႔ျပန္မႈမျပဳဘဲ က်ား/မ ေရးရာတရားမွ်တမႈရွိေသာ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ဆီသို႔ ေျခလွမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ယင္းကုိ 
အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာတြင္သာမက ဘ႑ာေငြဆုိင္ရာ 
တြင္ပါ တရားမွ်တမႈရွိေစမည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရာ 
တြင္ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
ေရးဆြျဲပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ တြက္ခ်က္ လ်ာထားျခင္း 

                                                        
2 ဤေနရာတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားကုိသာရည္ညႊန္းထားေသာ္လည္း က်ား/မေရးရာဟုဆုိရာ၌ က်ား/မေရးရာဆုိင္ရာ လူနည္းစုမ်ား ႏွင့္ပါ ဆက္စပ္ေနၿပီး 
အသက္အရြယ္၊ အဆင့္အတန္း၊ ဘာသာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈစေသာရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။  အေရးႀကီးသည္မွာ အဆုိပါရႈေထာင့္မ်ားေပါင္းစပ္၍ 
လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းရွိ သက္ဆုိင္ရာပါဝါ၊ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္အခန္းက႑မ်ားအေပၚမည္က့ဲသုိ႔ သက္ေရာက္မႈရိွေနသည္ဆုိသည္ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ 
3 Stephenson. (2018). A Guide to Gender-Responsive Budgeting. Oxfam. https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/10546/620429/13/gt-guide-
gender-responsive-budgeting-280218-en.pdf   မွ (၂၀၁၈)၊ ဇူလုိင္ (၂၉) တြင္ထုတ္ႏုတ္ထားသည္။ 
4 Burnley, Ei Phyu, Hilton. (2016). A Case for Gender-Responsive Budgeting in Myanmar, op. cit. 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ အေရးႀကီး 
ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ျခားနားမႈ 
မ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပဲ လ်စ္လ်ဴရႈထားမည္ဆုိပါက 
ႏိုင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈ 
ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အႏုတ္သေဘာ သက္ 
ေရာက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း 
ဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေနျဖင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ျပည့္ဝဝပါဝင္ႏုိင္မႈ အလြန္နည္းပါးေန 
ေသးသည္။ 

ဤသုေတသနသည္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အသံုး 
စရိတ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးစားေပးလိုမႈ 
မ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သည္၊ လက္ရွိတြင္ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ေနသည္ဆိုသည္ကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

သုေတသနျပဳလုပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ 
(၁)တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 
က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးတုိ႔တြင္ ဘ႑ာေငြ တုိးျမွင့္သုံးစြဲရန္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဦးစားေပး ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ျပည္သူ႕အသံုးစရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
က်န္းမာေရး (၂၇%) ႏွင့္ပညာေရး (၂၄%) တို႔ကုိ 
ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကၿပီး၊ ယင္းတုိ႕ေနာက္တြင္ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား (၂၀%) ကိုေဖာ္ျပသည္။ 

• ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားျခင္းကို 
အေရးပါမႈအနိမ့္ဆံုး(၃၃%)အျဖစ္ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

 

လက္ရွိတြင္အသံုးစရိတ္လ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဦးစားေပးက႑မ်ားသည္ အစိုးရမွ သတ္မွတ္ 
ထားေသာရသံုးမွန္းေျခတြင္ ထင္ဟပ္ေနျခင္းမရွိပါ။ ပညာေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ 
ေရြးေကာက္ပြထဲုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္4 အဓိက က႑တစ္ခု 
အေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ 
ဘ႑ာေငြ၏ ၈.၅၃%ကိုသာ ပညာေရးအတြက္လ်ာထားခဲ့ၿပီး 
က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ဘ႑ာေငြ၏ ၅.၂၂% ကိုသာ 
လ်ာထားခဲ့သည္။ Oxfam၏ ေလ့လာတြက္ခ်က္မႈအရ ဤသည္မွာ 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/10546/620429/13/gt-guide-gender-responsive-budgeting-280218-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/10546/620429/13/gt-guide-gender-responsive-budgeting-280218-en.pdf
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အေရွ႕အာရွ ေဒသအတြင္းတြင္ အနည္းဆံုး လ်ာထားခ်က္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။5 ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ စုစုေပါင္း 
ဘ႑ာေငြ၏ ၁၄.၁၆% ကိုကာကြယ္ေရးက႑ တစ္ခုတည္း 
အတြက္ လ်ာထားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။6 

က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္သည့္ 
က႑မ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြအလံုအေလာက္မသံုးစြျဲခင္းေၾကာင့္ 
အဆိုပါက႑မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရာ၌ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လစ္ဟာမႈမ်ားကို ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ျဖည့္စြက္ေနၾကရပါသည္။ ပုဂၢလိက 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပို၍ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္တတ္ 
ေလရာ၊ ၎တုိ႔ ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္အပစ္ပယ္ခံအုပ္စုမ်ားမွ လက္လွမ္းမွီ အသံုးျပဳႏိုင္ 
ရန္ခဲယဥ္းလွၿပီး ျပည္သူမ်ားၾကား မညီမွ်မႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါ 
သည္။7 ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္မ်ား၏ ၈၀% ခန္႔ကို ျပည္သူမ်ားမွ 
ကိုယ္တိုင္ ေပးေဆာင္ က်ခံေနၾကရပါသည္။8 ယင္းကလည္း 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအေပၚ အႏုတ္သေဘာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ထပ္မံ က်ေရာက္ေစပါသည္။ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အေျခခံ 
အေဆာက္အဦးမ်ားအား လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမွီ အသံုးျပဳႏိုင္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ဝင္ေငြမရေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
အိမ္မႈကိစၥမ်ားအတြက္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ အခ်ိန္မ်ားစြာ အသံုးျပဳ 
ေနရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူ 
အသုံးျပဳရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ရင္ဆုိင္ၾကရသည္ဟု 
အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုကဆုိပါသည္။ 

• သုေတသနစာတမ္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
၄၇% က အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အနက္ မိမိတို႔လိုအပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္း 
မွီႏုိင္ရန္ ‘ခက္ခဲသည္’ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး ၁၁% က 
‘အလြန္ခက္ခဲသည္’ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ 

                                                        
5 Lawson & Martin. (2017). The Commitment To Reducing Inequality Index. Oxfam. 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620316/rr-commitment-reduce-inequality-index-170717-en.pdf?sequence=31 မွ 
(၂၀၁၈)၊ ၾသဂုတ္ (၁၀) တြင္ထုတ္ႏုတ္ထားသည္။ 
6 Spectrum. (2017). Budget Information for 2017–2018 Fiscal Year. 
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Core_Doc_Citizens_Budget_Information_for_2017-2018_31May2017.pdf မွ (၂၀၁၈)၊ ဇူလုိင္ (၃၀) 
တြင္ထုတ္ႏုတ္ထားသည္။ 
7 Women Organisations in Myanmar. (2013). Women and Leadership in Myanmar. Oxfam. 
https://d1holjzgk5247a.cloudfront.net/myanmar.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Women%20&%20Leadership%20(Full%20Report_English).pdf မွ 
(၂၀၁၈)၊ ဇြန္လ (၂၅)  တြင္ထုတ္ႏုတ္ ထားသည္။ 
8 World Health Organization. (2014). The Republic of the Union of Myanmar Health System Review. 
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/11354/9789290616665_eng.pdf မွ (၂၀၁၈)၊ ဇူလုိင္ (၃၀)  တြင္ထုတ္ႏုတ္ ထားသည္။ 
9 Asian Development Bank, UNDP, UNFPA and UN Women (2016). Gender Equality and Women’s Rights in Myanmar: A Situation Analysis. Retrieved on 
30 July 2018, from http://mm.one.un.org/ 
10 Women Organisations in Myanmar. (2013). Women and Leadership in Myanmar, op. cit. 

ႏိုင္ငံေတာ္မွေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ လက္ရွိ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မွီႏုိင္ 
ေလာက္ေအာင္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
ခံစားေနၾကရေၾကာင္းကို အဆိုပါ သုေတသန ရလဒ္မ်ားက 
ေဖာ္ညႊန္းေနပါသည္။ အစုိးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူအသံုးျပဳ 
ရာတြင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးတို႔သည္ 
အဓိကအတားအဆီးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားက ဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို 
ေယဘုယ်ၿခံဳငံုၾကည့္ရံုမွ်သာမက၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းတြင္ 
အသံုးစရိတ္မ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ ခြေဲဝထားသည္ဆိုသည္ကိုပါ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ 
ေက်းလက္ေဒသ/ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားရွားပါးေသာေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမွီ 
အသံုးျပဳရာတြင္ ေက်းလက္ေဒသေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခက္ 
အခဲမ်ား ပုိ၍ရင္ဆိုင္ရႏုိင္ေခ်ရိွပါသည္။ စီးပြားေရးက႑တြင္လည္း 
ၿမိဳ႕ျပဗဟုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသာ ပိုေတြ႕ရၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရယူအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေဝးလံ ေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ား 
သည္ အခက္အခဲမ်ား ပုိရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေနထိုင္ 
ၾကရေသာ လူစုမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုအုပ္စုဝင္မ်ားသည္ သြားလာ 
လႈပ္ရွားခြင့္ပိတ္ပင္ခံထားရျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် ခြျဲခား ဆက္ဆံခံ 
ေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပို၍ထိခိုက္လြယ္ၾကပါသည္။9 10 

ရသုံးမွန္းေျခတြက္ခ်က္လ်ာထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
(ရသုံးမွန္းေျခ၊ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ဘ႑ာခြန္) တြင္ အျခား 
သူမ်ားထက္စာလွ်င္ မိမိတုိ႔သည္ ဗဟုသုတနည္းသည္ဟု 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ 

• ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိအျခားသူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ 
မည္ဆိုပါက ရသံုးမွန္းေျခေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
မိမိ၏ဗဟုသုတမွာ ‘နည္းပါးသည္’ ဟုအမ်ိဳးသမီး ၄၀% 
နီးပါးကသတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ‘အလြန္ နည္းပါးသည္’ ဟု 
၁၇% က သတ္မွတ္ခဲၾ့ကသည္။ 

 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620316/rr-commitment-reduce-inequality-index-170717-en.pdf?sequence=31
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Core_Doc_Citizens_Budget_Information_for_2017-2018_31May2017.pdf
https://d1holjzgk5247a.cloudfront.net/myanmar.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Women%20&%20Leadership%20(Full%20Report_English).pdf
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/11354/9789290616665_eng.pdf
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• ႏိုင္ငံေတာ္မွမည္ကဲ့သုိ႔အခြန္ ေကာက္ခံေနသည္ဆိုသည္ 
ကိုလည္း ‘အနည္းငယ္သာ’ နားလည္သည္ သို႔မဟုတ္ 
‘အားရေလာက္ေအာင္နားလည္မႈမရိွ’ ဟု ပါဝင္ေျဖဆုိ 
ခဲ့ၾကေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၅၀% ေက်ာ္က ဆိုသည္။ 

• အမ်ိဳးသမီးထက္ဝက္ေက်ာ္ (၅၄%) ၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ 
အခြန္ေကာက္ခံေသာစနစ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိ ု
၎တုိ႔ သိရွိေနျခင္းမရွိေပ။ 

အဆုိပါရလဒ္မ်ားအရ ဗဟုသုတမရွိျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ 
နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အသိအျမင္မရွိျခင္းတို႔သည္ ရသံုးမွန္းေျခ ေရးဆြဲ 
ျပင္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္းကို 
ဟန္႔တားေနေသာ အဓိက အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ 
က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံကို ပိုမိုၾကားနုိင္ရန ္ရသံုး 
မွန္းေျခဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ 
မ်ား၊ နားလည္မႈမ်ားကုိျမွင့္တင္ေပးရန္ အခိုင္အမာ လိုအပ္ေန 
ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ ဤသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တာဝန္ 
ခံမႈရွိေစေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တစ္ခု 
ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လကၡဏာ တစ္ရပ္ 
လည္းျဖစ္ပါသည္။11 

ေဒသတြင္းရိွရသုံးမွန္းေျခေရးဆြသဲည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္မိမိ
တုိ႔ပါဝင္ျခင္းမရိွ ဟုအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ဆုိပါသည္။ 

• ေဒသအဆင့္ ရသံုးမွန္းေျခေရးဆြသဲည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

တိုက္ရိုက္ပါဝင္ဖူးျခင္းလံုးဝမရွိဟု အမ်ိဳးသမီး ၃၇% 

ကဆိုခဲ့ၿပီး ပါဝင္မႈအလြန္နည္းပါးသည္ဟု အမ်ိဳးသမီး 

၅၄% ကဆိုပါသည္။ 

အဆုိပါရလဒ္အရအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရသံုးမွန္းေျခ ေရးဆြသဲည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ ၾကိဳးပမ္း 

ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပသေနသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ ဦးစား 

ေပးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ရသံုးမွန္းေျခဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

တြင္ ပါဝင္ထင္ဟပ္ေနျခင္းမရွိႏုိင္ေပ။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

အဟန္႔အတားတစ္ခုမွာ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားကို အိမ္ေထာင္ 

ဦးစီးမ်ားသာ တက္ေရာက္ရန္လိုအပ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 

ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ ပုိမိုပါဝင္ေစရန္ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ပါဝင္ျခင္းကုိဟန္႔တားေနသည့္ ဖြ႕ဲစည္း တည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ 

အတားအဆီးမ်ားကို ဦးတည္ ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား 

မ်ားကလႊမ္းမိုးေနရျခင္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား 

အရ ၎တုိ႔သည္ အဆိုပါ ရာထူးမ်ားကိုတာဝန္ယူရန္ သဘာဝ 

အေလ်ာက္ ပါရမီရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ 

                                                        
11 Burnley, Ei Phyu, Hilton. (2016). A Case for Gender-Responsive Budgeting in Myanmar, op. cit. 
12 Ibid.   

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ႏိုင္ငံေရးတို႔မွာ ေယာက္်ား 

ျဖစ္ျခင္း၊ ပါဝါရိွျခင္းတို႔ျဖင့္ ခုိင္မာစြာဆက္စပ္လ်က္ရိွေနၿပီး 

အမ်ိဳးသားမ်ားသာလက္ဆင့္ကမ္းအေမြခံခြင့္ရွိသည္ဟု ယူဆ 

ထားၾကသည္။12 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏုိ္င္ငံေတာ္ ရသုံးမွန္းေျခႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျခားရင္းျမစ္မ်ားမွ 
ရရိွၾကေသာ္လည္း  ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားထံမွမူ အခ်က္ 
အလက္မ်ားရခဲလွသည္။ 

• အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ရုပ္ျမင္သံၾကား (၃၆%)မွရရိွၾကၿပီး အျခားအေျပာမ်ား                

ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ေရဒီယုိ (၁၈%)၊ သတင္းစာ 

(၁၆%) ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္လူမႈကြန္ယက္ (၁၄%) တုိ႔ ျဖစ္ပါ 

သည္။ 

• ေဒသတြင္းအသံုးစရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔မ ွပံုမွန္ျပန္လည္ 

ေျပာျပေလ့ရိွမရွိဟူေသာ အေလ့အထကိုေမးျမန္းၾကည့္ 

ရာ ‘အၿမဲေျပာျပသည္ (၂%)’ သို႔မဟုတ္ ‘မၾကာခဏ 

ေျပာျပသည္ (၇%)’ ဟုေျဖဆုိသူ အမ်ိဳးသမီး ၁၀% 

ေအာက္သာ ရွိၿပီး ၃၆% ကမူ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေဒသတြင္းအသံုးစရိတ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုးဝ 

ျပန္လည္ေျပာျပျခင္းမရွိဟုဆိုပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ပုိမုိသိရိွလုိၾကသည္။ 

• ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ေမးျမန္းခဲ့ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

၉၂% မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ရသံုးမွန္းေျခဆုိင္ရာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာင္တြင္ ရရွိလုိၾကသည္။ 

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရာတြင္ ပို၍ အဆင္ 

ေျပမည့္နည္းလမ္းမ်ားမွာ ရုပ္ျမင္သံၾကား (၃၀%)၊ 

သတင္းစာ (၁၇%)ႏွင့္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေၾကာ္ျငာ 

သင္ပုန္း (၁၇%) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ လူထုအစည္းအေဝး 

မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈ 

အနည္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။  

လက္ရွိတြင္သုေတသနျပဳေမးျမန္းခဲ့ေသာအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ 

ရသံုးမွန္းေျခဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနျခင္း မရွိဘဲ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ၎တို႔သည္ ရပ္ရြာရွိ 
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အျခားသူမ်ားေလာက္မသိဟု မိမိကိုယ္ကိုယူဆ ထားၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္၎တို႔အနက္မွ အမ်ားစုသည္ ရသံုးမွန္းေျခႏွင့္ ပတ္သက္ 

ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ 

ေရဒီယိုသို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အတြင္းရွိ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတို႔မ ွရရွိ 

လိုေၾကာင္း ၎တို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈကိုေဖာ္ျပၾကသည္။ ဤသည္ကို 

ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရသံုးမွန္းေျခလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္အဆင္အေျပဆုံး 

ျဖစ္မည့္နည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ ဤအခ်က္ကိုပံ့ပိုးေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးႏိုင္ 

ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာေနရာေဒသ၊ အသက္အပိုင္းအျခားတို႔ 

အေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း လူထုအစည္းအေဝး 

မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာမူအမ်ိဳးသမီးမ်ားလိုလား 

ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ 

 

နိဂုံး 

 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရသံုးမွန္းေျခေရးဆြျဲပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ရသံုး 

မွန္းေျခဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အျခားသူမ်ား 

ႏွင့္ယွဥ္ပါက မိမိတို႔တြင္ ဗဟုသုတႏွင့္ နားလည္မႈ နည္းပါးသည္ဟု 

ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ဤသုေတသနအားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ သိရပါ 

သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ 

တိုးလာေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္း 

မ်ား (CSO မ်ား) ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအေထာက္အပ့ံႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳး 

ေရးအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ အဖြ႕ဲအစည္းအားလံုးမွ ယခုထက္ပို၍ 

လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာရသံုးမွန္းေျခဆိုင္ရာ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြသဲည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝပါဝင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ပါဝင္မႈအလြန္နည္းပါးလ်က္ရွိၿပီး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ား 

အားလံုးအေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားသည္ ‘အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အလုပ္’ သာျဖစ္သည္ ဟူေသာ 

လႊမ္းမိုးေနေသးသည့္အေတြးအေခၚမ်ားကိုစိန္ေခၚကာ အမ်ား 

ျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 

 

ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြခြေဲဝအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ဦးစားေပးမႈမ်ားမွာ 

အမ်ားအားျဖင့္ မတူညီပဲရွိတတ္ပါသည္။ ဤစာေစာင္ပါ 

သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ 

အသံုးစရိတ္တြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ပညာေရးကိုဦးစားေပးၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားခြေဲဝလ်ာထားျခင္းႏွင့္ 

ျပည္သူ႕အသံုးစရိတ္ခြေဲဝျခင္းတို႔ေရးဆြျဲပင္ဆင္ရာတြင္ 

ထုိအခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူထုအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လုိေသာဆႏၵရွိၾကေသာ္လည္း ၎တို႔ကို 

အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ မၾကာခဏခ်န္လွပ္ခံထားရသည္ကိုလည္း 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြ႕ရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံမ်ားကို 

အေလးေပးနားေထာင္ျခင္းမျပဳဘဲ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး 

ႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာ တရားမွ်တမႈတုိ႔ဆီသို႔ ေမွ်ာ္မွန္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

ဤကဲ့သုိ႔သိသာထင္ရွားလွေသာခ်န္လွပ္ထားမႈမ်ားကို အျမန္ 

ကုစားရန္၊ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ဦးစားေပးလုိေသာ က႑မ်ားသည္ အမ်ား 

ျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 

ထင္ဟပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ 
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အဓိက အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသို႕ 
 

• ရသုံးမွန္းေျခဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္းရိွအဆင့္အားလုံးတြင္ က်ား/မ ေရးရာအေလးေပးေသာ ရသုံးမွန္းေျခ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းသြားရန္။ သို႔မွသာေရးဆြထဲားေသာရသုံးမွန္းေျခသည္အမ်ိဳးသားမ်ားသာမက 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိပါထည့္သြင္းစဥ္းစားရာေရာက္ၿပီး က်ား/မ ေရးရာမညီမွ်မႈမ်ားကုိ 

ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစ မည္။ 

• အမ်ိဳးသားအဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပန္းတုိင္မ်ား (SDGs) ႏွင့္အညီ၊ 

အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ ရွင္းလင္းေသာဆႏၵမ်ားႏွင့္အညီ (က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးအပါအဝင္) 

လူမႈေရးက႑မ်ားအတြက္ ရသုံးမွန္းေျခ တုိးျမွင့္သတ္မွတ္သြားရန္။ 

• မူဝါဒမ်ားႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာမက အျခားေသာသူမ်ားအားလုံး၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ထင္ဟပ္ ေနေစရန္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္းနွင့္ ရသုံးမွန္းေျခအတြက္ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔တြင္ 

ျပည္သူမ်ား အဓိပၸါယ္ ရိွရွ ိပါဝင္ႏုိင္ေစရန ္တရားဝင္အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ဖန္တီးေပးရန္။ 

• ရသုံးမွန္းေျခဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ 

ဆီေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအသိပညာတုိးေစေသာလႈံ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားႏွင့္ 

အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၊ အထူး သျဖင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ တက္ၾကြစြာပံ့ပိုးေပးရန္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးအဖြ႕ဲမ်ားကုိ ရန္ပုံေငြပံ့ပိုးေပးျခင္းအပါအဝင္ 

အလားတူစြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 

• ရသုံးမွန္းေျခဆုိင္ရာဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 

အဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသားမ်ား၏ဦးစားေပးက႑မ်ားဟူ၍ 

သီးသန္႔ခြဲျခား ေကာက္ခံႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးရန္။ 

• က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိလာေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွထားရိွေသာကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးဌာန 

အားလုံး သိရွိလာေအာင္တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ အဆုိပါကတိကဝတ္မ်ားသည္ 

က႑အလုိက္အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ တိက်ေသာမူဝါဒမ်ား၊ 

အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ပါဝင္လာ ေအာင္ ပ့ံပိုးေပးရန္။ 

• အမ်ိဳးသမီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတက္ၾကြစြာပါဝင္ျခင္းကုိ 

ဟန္႔တားေနေသာ အေရးႀကီးသည့္ အတားအဆီးမ်ားကုိ ဦးတည္ေျဖရွင္းျခင္းအပါအဝင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အားလုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားျပဳမႈရွိလာေအာင္ပ့ံပိုးေပးရန္။ 
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အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသို႕ 

 

• ရသုံးမွန္းေျခဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

သည္ ထပ္ေဆာင္းအဟန္႔အတားမ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည္ဆုိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ အဆုိပါ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ တုိက္ရိုက္ပံ့ပိုးေပးရန္။ 

• ရသုံးမွန္းေျခဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

သီးသန္႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအလိုက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပင္ဆင္ထားေသာသင္တန္းမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ 

ျပည္သူမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း/ အသိအျမင္ဖြင့္လံႈ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း 

စသည္တုိ႔အားျဖင့္ ျပည္သူလူထု  အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိျမွင့္တင္ေပးရန္။ 

• ကာလတုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိဦးတည္ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာအခန္းက႑မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ 

ျပန္႔ျပန္႔ ေမးခြန္းထုတ္စိန္ေခၚျခင္းကုိ ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြသုံးစြေဲရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ 

မ်ားသည္ က်ား/မ ေရးရာအေလးေပးမႈပိုမိုရိွလာေစရန္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား စည္းရံုး 

လံႈ႕ေဆာ္တုိက္တြန္းသြားရန္။ 

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အလွဴရွင္မ်ားသို႕  

 

• မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ပုိမိုအားေကာင္းေစသက့ဲသုိ႔ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေစနုိင္ေသာ 

ရသုံးမွန္းေျခ၏အခန္းက႑မ်ားႏွင္ ့က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရဝန္ႀကီး 

ဌာနမ်ား၏ အသိအျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ သင္တန္းမ်ား၊ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအားျဖင့္ 

ပံ့ပိုးေပးရန္။ 

• က်ား/မ ေရးရာအေလးေပးေသာ ရသုံးမွန္းေျခဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ 

အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးျခင္း၊ 

ျပည္သူမ်ားအၾကားသတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း/ အသိအျမင္ဖြင့္လံႈ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း 

စသည္တုိ႔အားျဖင့္ ပ့ံပိုးေပးရန္။ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါဝအင္ အဆုိပါက႑မ်ားရိွ CSO မ်ား 

အတြက္ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးရန္။ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၁) 

သုေတသန နည္းစနစ္ 
 
ဤသုေတသနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရသံုးမွန္းေျခေရးဆြျဲပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာစနစ္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

သိျမင္နားလည္မႈကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

သုေတသနေမးခြန္း ၂၅ ခုပါေသာေမးခြန္းလႊာကိုျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ရသံုးမွန္းေျခဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ား၏နားလည္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရသံုးမွန္းေျခဆိုင္ရာဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္ အေထြေထြသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာစစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာမ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားမွအေျဖႏွင့္အတူ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိပါ 

ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

သုေတသနတြင္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္မွ (၇၀) ႏွစ္အရြယ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးစုစုေပါင္း (၄၃၀) ကုိေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္ 

ခဲ့ၾကေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ မတူညီေသာလူမႈစီးပြားေရးအုပ္စု၊ ေနရာေဒသႏွင့္လူမ်ိဳးစုအသီးသီးမွျဖစ္ၾကပါသည္။ ေလ့လာ 

ဆန္းစစ္မႈကို ကယားျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား စေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး (၆) ခုတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤပထဝီအေနအထားအရ 

နမူနာအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ား၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ 

ေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာေဒသမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ 

ယူခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၅၅% မွာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမွျဖစ္ၿပီး ၄၅% မွာေက်းလက္ေဒသမွျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ယူရန္ တိတိက်က်ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာၿမိဳ႕ရြာမ်ားမွာ Oxfam ႏွင့္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ 

ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

သုေတသနအဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ Oxfam အဖြ႕ဲမ ွက်ား/မေရးရာ မူဝါဒအႀကံေပးႏွင့္အတူ သင္တန္းဆင္း စစ္တမ္း ေကာက္ 

ယူသူမ်ားပါဝင္ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ပါဝင္သူမ်ား၏အေျဖမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ စစ္တမ္းမ်ားပါ 

ေမးခြန္းမ်ားအျပင္ ေနာက္ဆက္တြေဲမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို 

ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ 

 
သုေတသနရလဒ္မ်ား 
 
A  ရသုံးမွန္းေျခလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏နားလည္မႈ 
 
A1  အစုိးရ၏ရသံုးမွန္းေျခလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတကိုေမးျမန္းခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ 

ပတ္ဝန္းက်င္ရွိအျခားသူမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက မိမိတို႔တြင္ဗဟုသုတအနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ထားၾကသည္။ ရသံုးမွန္းေျခ 

ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၎တို႔၏ဗဟုသုတမွာ ၎တို႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အရ အျခားသူမ်ားထက္ ‘နည္းသည္’ ဟု ေမးျမန္းခဲ့ေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၄၁% နီးပါးမွေျဖဆုိခဲ့ၾကၿပီး ၁၈% နီးပါးမွာ ‘အလြန္နည္းသည္’ ဟုေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၃၆% နီးပါးကမူ 

၎တို႔တြင္ဗဟုသုတ ‘အသင့္အတင့္’ ရိွသည္ဟုေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
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A2  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အစိုးရ၏ရသံုးမွန္းေျခဘ႑ာေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိရန္ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳတတ္ၾကသည္။ ပါဝင္ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုမွာ သတင္း အခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ရုပ္ျမင္သံၾကား (၃၆%) မွရရွိၾကၿပီး ေရဒီယို (၁၈%)၊ သတင္းစာ (၁၆%)၊ ေဖ့ဘုတ္လူမႈကြန္ရက္ (၁၄%) 

တို႔မွာလည္း အသံုးမ်ားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

 

ရသုံးမွန္းေျခဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမည္က့ဲသို႔ရရိွေနသနည္း 
 

 

ရသုံးမွန္းေျခေရးဆြျဲပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတ 
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A3 ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား (VT/WA) သည္ ရသံုးမွန္းေျခႏွင့္အထူးသျဖင့္ 

အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိေသာ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ VT/WA မ်ားသည္ 

အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူထုအတြင္း မည္မွ်ပုံမွန္ျပန္လည္ေဝမွ်ေၾကာင္းေမးျမန္းေသာအခါ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၁၀% ေအာက္ကသာ ‘အၿမဲတမ္း’ (၂%) သို႔မဟုတ္ ‘မၾကာခဏ’ ဟုေျဖဆုိခဲ့ၾကၿပီး VT/WA မ်ားသည္ 

အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရပ္ရြာလူထုသုိ႔ လံုးဝျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္းမရွိဟု ၃၆% ကဆိုပါသည္။ 

A4       ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ (၃၇%) သည္ ေဒသအဆင့္ ရသံုးမွန္းေျခလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 

တိုက္ရိုက္ပါဝင္ဖူးျခင္းလံုးဝမရွိပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေျပာျပခ့ဲေသာ အဓိကအၾကာင္းရင္းမွာ ေက်းရြာအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားကိုသာ ဖိတ္ၾကားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတက္ 

ေရာက္သည့္တိုင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၌ ပါဝင္ခြင့္မရိွေပ သို႔မဟုတ္ မပါဝင္ရဲၾကေပ။ ေက်းရြာ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ‘အမ်ိဳးသားမ်ား၏အလုပ္’ သာျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ထားၾကသည္။ 

 
ေဒသအဆင့္ ရသုံးမွန္းေျခဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A5  စင္စစ္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရသံုးမွန္းေျခဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပါဝင္ေနၾက ပါသည္ - ေနာက္ 

ကြယ္မွ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္း (၁၈%)၊ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အႀကံ 

ဉာဏ္ေပးျခင္း (၂၅%)၊ သို႔မဟုတ္ ေစ်း သို႔မဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ 

မ်ား တြင္စကားေျပာသည့္အခ်ိန္ကဲ့သို႔ စကားဝုိင္းမ်ားတြင ္အႀကံဉာဏ္ 

ေပးျခင္း(၂၇%)။ ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာမူ ရပ္ရြာလူထု 

အတြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေမးျမန္းခံရတတ္သည္ဟု 

ဆိုပါသည္။ 

 ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္း 
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A6  အစုိးရမွ အခြန္မည္ကဲ့သုိ႔ေကာက္ခံေနသည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘အနည္းငယ္’ သာနားလည္သည္ သို႔မဟုတ္ 

‘အားရေလာက္ေအာင္နားလည္မႈမရိွ’ ဟုေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ကဆိုပါသည္။ စနစ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ပိုမိုနားလည္သည္ဟုမိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ား၏ေျပာဆုိခ်က္အရ အစုိးရသည္ 

အခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကို ျမွင့္တင္သြားမည္ဆိုသည္ကို ၎တို႔အေနျဖင့္သိေသာ္လည္း စနစ္သစ္တြင္ မည္သည့္ ကုန္ 

ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံ၍ရေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္ဆိုသည္ကုိမူ အနည္းငယ္သာ 

နားလည္ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။ 

 
 
 

 
A7  အခြန္စနစ္၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား  

အခြန္စနစ္၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုမသိဟု အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု (၅၄%) ကဆိုသည္။ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုသိသည္ဟု 

ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ ေျဖဆိုမႈအမ်ားဆံုးအက်ိဳးေက်းဇူးမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (၂၁%) ကဲ့သုိ႔ေသာ 

‘လူထုဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ျပန္သံုးသည္’ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၈% ကမူ အခြန္မ်ားကို သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ 

ပံ့ပုိးျခင္းႏွင့္ပင္စင္ရန္ပုံေငြေပးအပ္ျခင္းအပါအဝင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းယံုၾကည္ထားၾကသည္။ 

 
 

 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား 
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B  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးစားေပးက႑မ်ား  
B1  ႏုိင္ငံေတာ္၏အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးသည္ ဦးစားေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သင့္သည္ဟု 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကယူဆထားပါသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရး (၂၇%)၊ ပညာေရး (၂၄%) ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ (၂၀%) တို႔မွာ 

လူထုအတြက္လိုအပ္ေသာ ဦးစားေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး 

သုိ႔မဟုတ္ ေရတုိ႔ကုိ ရပ္ရြာလူထုအတြက္အလိုအပ္ဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုသူမွာ ၅% ေအာက္သာရွိသည္။ 

 
 

 
 
 
 

B2–4  ရသံုးမွန္းေျခႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပထမဆံုးဦးစားေပး (၃) ခုကိုေမးျမန္းခဲ့ရာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ 

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားတို႔မွာ ေထာက္ခံမႈအမ်ားဆံုးရေသာဘတ္ဂ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။  

 
 

 
 

 

 

 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာအသုံးစရိတ္အတြက္ လူထု၏ဦးစားေပးလိုမႈမ်ား 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာအသုံးစရိတ္အတြက္ ဦးစားေပးလိုမႈမ်ား 
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B5–7  အေရးႀကီးမႈအနည္းဆံုးဟုထင္ေသာ ရသံုးမွန္းေျခအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုလည္း ေျဖဆုိသူအားလံုးကိုေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ 

ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ ရသံုးမွန္းေျခခြေဲဝလ်ာထားျခင္းမွာ သိသိသာသာေျဖဆိုမႈအမ်ားဆံုးအုပ္စု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး 

ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ ၃၃% မွ အေရးႀကီးမႈအနည္းဆံုးအျဖစ္ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ေရ၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးတို႔ကုိလည္း အေရးႀကီးမႈအနည္းဆံုးအသံုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

 

  
 
 

 

 

B8–9  မိမိတို႔အလိုအပ္ဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရင္ဆိုင္ရေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီး 

အမ်ားစုကဆိုပါသည္။ ေျဖဆိုသူ ၄၇% ၏ေျပာျပခ်က္အရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမွီအသံုးျပဳရန္ ‘ခက္ခဲ’ ၿပီး ေနာက္ထပ္ 

၁၁% ၏အေတြ႕အႀကံဳအရ ‘လြန္စြာခက္ခဲ’ သည္ဟုဆိုပါသည္။ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာအသုံးစရိတ္အတြက္ အနိမ့္ဆုံးဦးစားေပးလိုမႈမ်ား 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူအသုံးျပဳရာတြင္ေတြ႕ရေသာအခက္အခဲအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 
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C  အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္  
 
C6  ႏုိင္ငံေတာ္၏ရသံုးမွန္းေျခႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိလိုျခင္းရွိမရိွေမးျမန္းခဲ့ရာ ေျဖဆိုသူ 

အမ်ားစုမွာ (၉၂%) ရယူလိုေၾကာင္း အျပဳသေဘာေျဖဆုိၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။  

C7  ရသံုးမွန္းေျခဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္အတြက္ ၎တုိ႔ပို၍ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို 

ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက ရုပ္ျမင္သံၾကား (၃၀%)၊ သတင္းစာ (၁၇%)ႏွင့္ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း (၁၇%) 

မ်ားမွတဆင့္ ရရွိလိုသည္ဟုေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်းရြာအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတို ႔မွာ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈ 

အနည္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရာတြင္ပုိ၍ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာနည္းလမ္းမ်
ား 
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