
 

နိုင်ငံတကာ အမျ ိုးသမီးများနေ့ 

ေိဒါေ်း 

ကမ္ဘာေပါ်ရိှအမျ ိုဵသမီဵတုိင်ဵသည် အကကမ်ဵဖက်ခရဳြခင်ဵမျာဵ၊ ပဳုစေဳသ ချမှတ်ခထဳာဵရသညဴ် ခွြဲခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵမှ  

လွတ်ကင်ဵေသာ တန်ဵတူညီမျှရိှသညဴ် အနာဂတ်နှငဴ် ထုိကတ်န်မှုရှိပပီဵ ထုိကဲဴသ့ုိ အခွင်ဴအေရဵမျာဵကုိ ရရိှ 

ခဳစာဵနိုင်ရန်အတွက် ဆဳုဵြဖတ်ချက်ချမှတ်ရမည်ဴေနရာတုိင်ဵတွင်အမျ ိုဵသမီဵပါဝင်နိုင်မှုကို ဖန်တီဵရမည် ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ယေန့ကျေရာက်ေသာ နိုင်ငဳတကာအမျ ိုဵသမီဵမျာဵေန့အတွက် ေဆာင်ပုဒ်မှာ “Women in 

Leadership: Achieving an Equal Future in a COVID-19 World” ဟူ၍ ြဖစသ်ည်။ ကမ္ဘာနိုင်ငဳ အသီဵသီဵက 

ကပ်ေရာဂါအတွက ် ဦဵစာဵေပဵတုိက်ပဲွဝင်ေနကကပပီဵ အနာဂတ်ကာလတွင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ေခါင်ဵေဆာင်မှု 

အခန်ဵကဏ္ဍကိ ု တုိဵြမှင်ဴလာေအာင် ကကိုဵစာဵေဆာင်ရွက်ေနကကသည်ဴ အချန်ိ၌ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရှိ အမျ ိုဵသမီဵထု 

တစ်ရပလဳု်ဵမှာမူ ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါေဘဵကို တိုကထု်တ်ေနရသည်သာမက မင်ဵဆုိဵမင်ဵညစ်ေဘဵကုိပါ တွန်ဵလှန် 

တုိကပဲွ်ဝင်ေနကကရသည်။  

 

နုိင်ငံနေးတွင်ပါဝင်မှု 

ယေန့အချနိ်တွင် ကမ္ဘာဴနိငု်ငဳ ၂၂ နိုင်ငဳ၏ 

နိုင်ငဴဳအကကီဵအကဲရာထူဵကိ ု အမျ ိုဵသမီဵမျာဵက 

ေနရာယူထာဵပပီဵ နိုင်ငဳအသီဵသီဵ၏ 

လွှတ်ေတာ်မျာဵ၌ အမျ ိုဵသမီဵပါဝင်မှုမှာ ၂၄.၉ 

ရာခုိင်နှုန်ဵ ရှိေနသည်ဟု UN Women Website 

၏ ေဖာ်ြပချက်တွင် ေတွ့ရသည်။ 

ြမနမ်ာနိုင်ငဳတွင်လည်ဵ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ 

နိုင်ငဴဳဦဵေဆာင်မှုကဏ္ဍနှငဴ် လွှတ်ေတာ်တွင်ဵ 

ပါဝင်မှုမှာ စစ်အုပ်စုမှ အေယာင်ြပ 



 

ကျင်ဵပေပဵခဴဲသညဴ ် ၂၀၁၀ ေရွဵေကာက်ပဲွတွင် ၃.၅ ရာခုိင်နှုန်ဵ သာ ရှိခဲပဴပီဵ  ဒုတိယအကကိမ် 

လွှတ်ေတာ်သက်တမ်ဵြဖစသ်ညဴ် ၂၀၁၅ ခုနစ်ှတွင် ၁၁.၃၂ ရာခိငု်နှုန်ဵအထိ တုိဵတက်လာခဲေဴကကာင်ဵ ၂၀၁၉ ခုနစှ်တွင် 

ြပုလုပ်ခဲဴသည်ဴ စစ်တမ်ဵအရ သိရှိရသည်။ 

ြမနမ်ာအမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ နိုင်ငဳေရဵတွင် စိတ်ပါဝင်စာဵမှုနှငဴ် တက်ကကစွာပါဝင်မှုတို့မှာ လွတ်လပ်ေရဵ 

ကကိုဵပမ်ဵမှုေခတ်ကတည်ဵက အထင်အရှာဵရိှခဴဲဖူဵသလုိ စစ်အာဏာသိမ်ဵမှုကိ ု ဆန့်ကျင်ေသာ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ 

တွင်လည်ဵ ေတွ့ြမင်နိငု်သည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန့ 

စစ်အာဏာသိမ်ဵမှုကို တတိယ 

အကကိမ်ေြမာက ် ခဳခဴဲရေသာ 

ြမနမ်ာြပည်သူလူထု၏ တခဲနက ်

အုကဳက ေတာ်လှန်မှုတွင်လည်ဵ 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊ အထူဵသြဖငဴ ်

ပထမဆဳုဵအကကိမ် ဆန္ဒမဲေပဵခွငဴ် 

ရခဲဴေသာ မိန်ဵမငယ်ေလဵမျာဵမှာ 

တက်တက်ကကကကြဖင်ဴ အင်တိုက ်

အာဵတုိက ် စစ်အာဏာသိမ်ဵမှုကို 

တွန်ဵလှန်လျက်ရှိေနကကသည်။ 

အနယ်နယ်အရပ်ရပရ်ှိ ဆန္ဒြပအမျ ိုဵသမီဵထုတွင် အသက်အရွယ်ကကီဵရင်ဴေနသည်ဴ သက်ကကီဵရွယ်အိုအမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊ 

အလွှာစု ဳ ေနရာစဳုမှ ကျရာကဏ္ဍ တွင် ပါဝင်ေတာ်လှန်ေနကကသည်ဴ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊ မိန်ဵမသာဵဟူ၍ ဆန္ဒြပပဲွ၏ 

ေနာက်တန်ဵမာှမေန၊ စစ်အုပ်စု၏ အသဳဗဳုဵ၊ မျက်ရည်ယုိဗဳုဵ၊ ကျည်စစ်ကျည်မှန်မျာဵကို မမှုဘဲ ေရှ့ဆဳုဵတန်ဵမ ှ

ဦဵေဆာင်တိုက်ပဲွဝင်ေနသည်ဴ မိန်ဵကေလဵငယ်မျာဵကိုလည်ဵ ယေန့စစ်အာဏာရှင်ေတာ်လှန်ေရဵတွင် 

ေတွ့ြမင်နိင်ုသည်။ 

ဆန္ဒြပပဲွဖြိုခွင်းမှု 

ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒြပေနကကသညဴ် 

ြမနမ်ာြပည်တဝှမ်ဵရိှ ဒီမိကုေရစီ 

တုိကပဲွ်ဝင်သမူျာဵအာဵ စစ်တပ် 

လက်ေအာက်ခ ဳ လက်နကကုိ်င် 

လဳုခခုဳေရဵ တပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵက 

အဓိကရုဏ်ဵနှိမ်နင်ဵသည်ဴ ကိရိယာ 

မျာဵြဖစ်ေသာ ေရကာဵ၊ မျက်ရည်ယုိဗဳုဵ၊ 

မီဵခိုဵဗဳုဵ၊ အသဳဗဳုဵ၊ ရာဘာကျည်တို့ကုိ 

အသဳုဵြပု၍ ပဖို ခွင်ဵခဲဴရုသဳာမက 

https://www.statista.com/statistics/730677/myanmar-proportion-of-seats-held-by-women-in-national-parliament/
https://www.statista.com/statistics/730677/myanmar-proportion-of-seats-held-by-women-in-national-parliament/


 

သဳမူလီမျာဵ၊ ဖန်ေဂါ်လီမျာဵသုဳဵ၍ ေလဵခွြဖငဴ်ပစ်ခတ်ြခင်ဵ၊ နဳပါတ်တုတ်ြဖငဴ် အြပင်ဵအထန်ရုိကန်ှက်ြခင်ဵတ့ုိအြပင် 

လူ့အသက်ကိေုသေစသည်အထိ စနုိကပ်ါမျာဵ၊ ကျည်စစ်ကျည်မှန်မျာဵကိုပါ အသဳုဵြပု၍ ကကမ်ဵတမ်ဵစွာ 

ပဖို ခွင်ဵခဲဴသည်။ ဆန္ဒြပပဲွမျာဵ စတင်ပပီဵ မကကာမီမှာပင် ရဲတပ်ဖဲွက ကျည်အစစ်မျာဵကုိ အသဳုဵြပု၍ ကကမ်ဵတမ်ဵစွာ 

ပဖို ခွင်ဵမှုမျာဵေကကာင်ဴ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်ေန့ ေန့လည်တွင် ေနြပည်ေတာ်၌ ဆန္ဒြပေကျာင်ဵသူ အသက် ၁၉ 

နှစ်အရွယ် မြမသဲွ့သဲွ့ခိုင်မှာ ဦဵေခါင်ဵကုိ ကျည်ထိမှန်၍ ၁၉ ရက်ေန့တွင် ေသဆဳုဵခဲရဴသည်။ 

လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵမှာ အဓိကရုဏ်ဵပဖို ခွင်ဵရာတွင် လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ရမညဴ် မူမျာဵကို အတိအလင်ဵ 

ချ ိုဵေဖာက်၍ ခါဵအေပါ်ပုိင်ဵ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်ေစနုိင်ေလာက်သညဴ် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵကို 

ချနိ်ရွယ်ပစ်ခတ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသည်ကို ြမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ တုိင်ဵနှင်ဴြပည်နယ် ၁၃ ခုနင်ဴှ ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမတို့၌ အကကမ်ဵ ဖကန်ှိမ်နင်ဵခဲဴေသာ ဆန္ဒြပပဲွ ပဖို ခွင်ဵမှုမျာဵတွင် ထင်ရှာဵစွာ ေတွ့ြမင်ရသည်။ 

ထ့ုိအြပင် လက်နက်မပါသညဴ် အဖမ်ဵဆီဵခဳအမျ ိုဵသမီဵမျာဵအာဵ ရိုက်နှကန်ှိပ် စက်ြခင်ဵ၊ လိင်ပိုင်ဵဆိင်ုရာ 

ေစာ်ကာဵေသာ စကာဵမျာဵြဖငဴ် ကကမ်ဵတမ်ဵစွာ ေြပာဆုိြခင်ဵမျာဵကုိလည်ဵ လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵက ြပုလုပ် 

လျက်ရှိသည်။ 

ြမ်းဆီးြခင်း 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် နိုင်ငဳေရဵ ြဖစ်ေပါ် 

ေြပာင်ဵလဲမှု နှငဴ် နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵမှု 

မျာဵတွင် တက်တက်ကကကကပါဝင်ြခင်ဵကုိ 

အာဏာသိမ်ဵစစ်အုပ်စုမှ အြပင်ဵအထန် 

ဖိနှပ်ိလျက်ရိှသည်ကိ ု ေတွ့ရှိရသည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန့တွင် စစ်အုပ်စုမှ 

၎င်ဵတ့ုိေရဵဆဲွထာဵသညဴ် ၂၀၀၈ 

ဖဲွ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒကုိ ချ ိုဵေဖာက်ကာ 

နိုင်ငဳေတာ်အာဏာကို သိမ်ဵယူခဲဴသည်။ 

အဆိုပါ အာဏာသိမ်ဵမှုြဖစစ်ဉအ်တွင်ဵ 

နိုင်ငဳေတာ်အတုိင်ပင်ခပုဳဂ္ဂိုလ် ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစုကကည်အပါအဝင် အစိုဵရထိပ်တန်ဵအဖွဲ့ဝင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊ 

လွှတ်ေတာ်ကိယ်ုစာဵလှယ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဴဲရသည်။ ထ့ုိေနာက် အာဏာရှင်စနစ်ကုိ 

တွန်ဵလှန်သညဴ ် ေနွဦဵေတာ်လှန်ေရဵေပါ်ေပါက်လာခဲသဴည်။ ေနွဦဵေတာ်လှန်ေရဵ၌ နယ်ပယ်အသီဵသီဵမှ 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် တက်ကကစွာြဖင်ဴ ပါဝင်လျက်ရိှပပီဵ  ရ ဲ နှင်ဴ စစ်တပ်တ့ုိမှ ဆက်တိုကဆုိ်သလုိ ရက်စက်စွာြဖင်ဴ 

အကကမ်ဵဖက် ပဖို ခွင်ဵခဲဴကကသည်။  



 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန့မှ ယေန့ထိတုိင် 

နိုင်ငဳေတာ်အတုိင်ပင်ခပုဳဂ္ဂိုလ် 

ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစုကကည်၊ သတင်ဵေထာက် 

အမျ ိုဵသမီဵ (၆) ဦဵ အပါအဝင် အမျ ိုဵသမီဵ 

စုစုေပါင်ဵ (၅၁၈) ဦဵအထိ ရိှခဴဲပပီြဖစ်သည်။ 

၎င်ဵတ့ုိအနက်မှ (၉) ဦဵမှာ 

ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ြခင်ဵခဳထာဵရ ေသာေကကာင်ဴ 

တိမ်ဵေရှာင်ေနကကရပပီဵ (၇၉) ဦဵမှာ 

လွတ်ေြမာက်လာခဲသဴည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ 

ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ြခင်ဵ ခဳထာဵရသည်ဴ 

အမျ ိုဵသမီဵ (၉) ဦဵအပါအဝင် အမျ ိုဵသမီဵ 

(၄၃၉) ဦဵမှာ ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရသည်။  

အထက်ပါ အချက်အလက်မျာဵမှာ ေအေအပီပီမှ ရရိှထာဵေသာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵအေပါ်အေြခခဳ၍ ေကာက်ယူ 

စုေဆာင်ဵထာဵ ြခင်ဵြဖစပ်ပီဵ  ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵတရာဵစွဲဆုိမှုမျာဵမှာ ယခုထက်ပုိမုိ မျာဵြပာဵပါသည်။ 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵကုိ ဖမ်ဵဆီဵသညဴ်အခါ 

ရ ဲ နှငဴ် စစ်တပ်တို့မှ အင်အာဵသုဳဵ၍ 

လူမဆန်စွာ ဖမ်ဵဆီဵသည်ကုိ 

ေတွ့ရိှရသည်။ ထုိကဲဴသ့ုိ ဖမ်ဵဆီဵရာ 

တွင် ရဲတပ်သာဵမျာဵကသာ 

အမျာဵဆဳုဵဖမ်ဵဆီဵပပီဵ  ကာယအိေ န္ဒ 

ပျက်ြပာဵေစသည်အထိ ရိုက်နက်ှ 

ကန်ေကကာက်၍ အချုပ်ကာဵေပါ်သ့ုိ 

ပစ်တင် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ၊ တုတ်မျာဵြဖင်ဴ 

ရိုက်နက်ှြခင်ဵ ၊ ညအချနိ်တွင် 

အိမ်မျာဵကုိ စီဵနင်ဵဝင်ေရာက်၍ 

အဓမ္မဆဲွေခါ်သွာဵြခင်ဵ စသည်ဴ ရက်စက်သညဴ်နည်ဵမျာဵြဖင်ဴသာ ဖမ်ဵဆီဵလျက်ရိှသည်။ ၂၀၀၈ ဖဲွ့စည်ဵပဳု 

အေြခခဳဥပေဒအရ အပိုဒ် ၂၁(ခ) တွင် “တရာဵရဳုဵ၏ ခွင်ဴြပုချက်မရရှိက နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵကုိ ၂၄ နာရီထက် 

ေကျာ်လွန်၍ ချုပ်ေနှာင်ထာဵခွငဴ် မရှိေစရ” ဟုေဖာ်ြပထာဵေသာ်လည်ဵ အမျ ိုဵသမီဵရာေပါင်ဵမျာဵစွာသည် 

ဥပေဒသတ်မှတ်ချက်ကင်ဵမဲ၍ဴ တရာဵမဴဲစာွြဖင်ဴ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်ြခင်ဵခဳထာဵကကရဆဲြဖစ်သညဴ်အြပင် 

၎င်ဵတ့ုိကုိ ကိုယ်စာဵြပုမညဴ်ေရှ့ေနြဖင်ဴလည်ဵ ေတွ့ခွငဴ်ရရိှြခင်ဵမရှပိါ။ ထ့ုိြပင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵကို 

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵစဉ်အခါ၌လည်ဵ နှုတ်အာဵြဖင်ဴ လိင်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ အြမတ်ထုတ်၍ ေစာ်ကာဵလျက်ရှိသည်ကို 

ေတွ့ရိှရပပီဵ  ရဲစခန်ဵ အချုပ်၊ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် အထိန်ဵသိမ်ဵခဳရစဉ ် ကာလ၌ လည်ဵ 



 

လူဦဵေရထူထပ်ကျပ်တည်ဵစွာေနရြခင်ဵ၊ အစာဵအေသာက် အေနအထုိင် ဆင်ဵရဲြခင်ဵ စသည်ဴအေြခအေနမျာဵကုိ 

ရင်ဆုိင်ကကရလျက်ရှိသည်။ 

 

ကျဆံုးသွားသည့်အမျ ိုးသမီးများ 

ဒီမိကုေရစီအေရဵ၊ လူ့အခွငဴ်အေရဵ၊ အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ပငိမ်ဵေရဵတ့ုိအတွက် စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင် 

တွန်ဵလှန်လျက်ရှိ ရင်ဵ ကျဆဳုဵသွာဵခဲဴေသာ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵစွာရိှခဴဲပါသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန့မှ 

ယေန့အချနိ်ထိ ဒီမိကုေရစီ တိုကပဲွ်အတွင်ဵ ကျဆဳုဵသွာဵကျသည်ဴ ေနြပည်ေတာ်မှ မြမသဲွ့သဲွ့ခိုင်၊ ရန်ကုန် 

လှိုင်သာယာမှ ဆရာမ ေဒါ်တင်နွဲ့ ရီ မန္တေလဵမှ မေဒစီ (ခ) အပနုှင်ဴ မကကယ်စင်၊ မဳုရွာမှ မြမငဴ်ြမင်ဴဇင် (ခ) 

ကကည်လင်ေအဵနှငဴ် မေကျာဴနန္ဒာေအာင်စသည်ဴ အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၅၉ နှစ်ကကာဵ အမျ ိုဵသမီဵ (၆) ဦဵ 

အထိရိှခဴဲပပီြဖစ်သည်။ 

ထုိကဲဴသ့ုိ ကျဆဳုဵသွာဵသည်ဴအမျ ိုဵသမီဵမျာဵအနက် 

မန္တေလဵပမို့မှ အသက် (၁၉) နှစ်အရွယ်ရှိ 

မကကယ်စင်သည ် ၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပဲွတွင် 

ပထမအကကိမ် မဲေပဵခွငဴ်ရခဴဲသည်။ အာဏာရှင်တို ့

မှ နိုင်ငဳေတာ် အာဏာကိ ု သိမ်ဵယူသွာဵခဲဴသညဴ် 

အတွက ် သူမဆဳုဵရှုဳဵသွာဵခဲဴရေသာ အခွင်ဴအေရဵ 

မျာဵရရိှရန် စစ်အာဏာရှင်ကိ ု စွမ်ဵစွမ်ဵတမဳ 

တုိကထု်တ်ခဲဴသည်။ အာဏာသိမ်ဵမှု ကာလ 

အတွင်ဵတွင် သူမသည် ေန့စဉ်ရက်ဆက် 

ေရှ့တန်ဵမေှန၍ စစ်အာဏာရှင်ကုိ 

တွန်ဵလှန်ခဴဲသူြဖစ်သည်။ မတ်လ ၃ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵပမို့၌ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်လျက်ရိှေသာ လူထုကိ ုရဲ 

နှင်ဴ စစ်တပ်မှ အကကမ်ဵဖက်ပဖိုခွင်ဵ ေနစဉ်အတွင်ဵ သူမသည် ဦဵေခါင်ဵကို ကျည်ထိမှန်၍ ေနရာတွင်ပင် 

ကျဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ 



 

ရန်ကုနပ်မို ့၊ လှိုင်သာယာပမို ့နယ်တွင် ေနထုိင်ေသာ အသက ် ၅၉ 

နှစ်အရွယ် အလယ်တန်ဵြပဆရာမတစ်ဦဵြဖစ်သူ ေဒါ်တင်နွဲ့ ရီသည် 

အာဏာသိမ်ဵကာလအတွင်ဵ အာဏာဖီဆန်ေသာ လှုပ်ရှာဵမှု (CDM) 

၌ပါဝင်ခဲသူဴြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပဲွတွင် ဆရာ/ဆရာမမျာဵ 

တာဝန်ယူထာဵရသည်ဴ မဲစာရင်ဵမျာဵ မှာဵယွင်ဵမှုမျာဵရှိသည်ဟူသညဴ် 

စွပ်စွဲချက်မျာဵရှိ လာပပီဵ ေနာက် အာဏာသိမ်ဵမှုမျာဵေပါ်ေပါက်ခဲဴပပီဵ 

ဆရာမ ေဒါ်တင်နွဲ့ ရီသည်လည်ဵ အြခာဵပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴအတူ 

စစ်အာဏာရှင်ကိ ု ဆန့်ကျင်ခဲဴသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ေန့ 

နဳနက်ပုိင်ဵတွင် ရန်ကုနပ်မို ့၊ ေအာက်ကကည်ဴပမိုင်တိုင်လမ်ဵရှိ ဆရာ၊ 

ဆရာမမျာဵသပိတ်စစ်ေကကာင်ဵကို ရ ဲ နှငဴ် စစ်တပ်တ့ုိမှ အသဳဗဳုဵမျာဵ၊ 

မျက်ရည်ယုိဗဳုဵမျာဵ နှင်ဴ ေသနတ်မျာဵြဖင်ဴပစ်ခတ်ကာ စုရပ၌်ပင် 

အကကမ်ဵဖက် ပဖို ခွင်ဵခဲဴသည်။ ထုိကဲဴသ့ုိပဖိုခွင်ဵရာတွင် 

ဆရာမေဒါ်တင်နွဲ့ ရီသည် ၎င်ဵ၏ ခန္ဓာကိုယ်ြဖငဴ် အြခာဵသူမျာဵကို ကာကွယ်ေပဵရင်ဵ လက်ေမာင်ဵကုိ 

ကျည်ထိမှန်ခဴဲသညဴ်အြပင် မျက်ရည်ယုိဗဳုဵဒဏလ်ည်ဵ ခဳစာဵခဲဴရသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ ရင်ကကပ်ေရာဂါအခဳရှိေသာ 

ဆရာမေဒါ်တင်နွဲ့ ရီသည် နာကျင်မှုဒဏ် နှငဴ် မျက်ရည်ယုိဗဳုဵဒဏတ့ုိ်ေကကာင်ဴ လူနာတင်ယာဉ်ေပါ်၌ပင် 

ကျဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ 

အလွှာေပါင်ဵစုဳမှ အမျ ိုဵသမီဵအသီဵသီဵတို့သည် လူထုေတာ်လှန်ေရဵ ဒီမုိကေရစီတိုကပဲွ်အတွင်ဵ အသက်ကုိ 

ပဓာနမထာဵပ ဲ ရွပ်ရွပ်ချွခဳျွတုိဳကပဲွ်ဝင်လျက်ရှိရာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(ေအေအပီပီ) မှ အေလဵအနက် မှတ်တမ်ဵတင် ဂုဏ်ြပုအပ်ပါသည်။  

ေိဂုံးချုပ်  

ရဲတပ်ဖဲွ့သည် ြပည်သူမျာဵ အထူဵသြဖငဴ ်

ထိခိုက်လွယ်သူမျာဵကို အလဳုဵစု ဳ

ကာကွယ်မှုေပဵရန် တာဝနရိှ်သည်။  

သ့ုိေသာ်လည်ဵ အာဏာသိမ်ဵ စစ်အုပ်စုသည် 

ေန့စဉ်နှငဴ်အမျှ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊ အသက်အရွယ် 

ကကီဵရင်ဴေသာ အဘာွဵအုိမျာဵ နှင်ဴ မိန်ဵခေလဵငယ် 

မျာဵပါမချန် ေန့စဉ်နှင်ဴအမျှ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ကျူဵလွန် လျက်ရိှသည်။ 

၁၉၉၇ ခုနစ်ှတွင် ြမနမ်ာနိုင်ငဳသည် 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအာဵ နည်ဵမျ ိုဵစဳုြဖင်ဴ ခွြဲခာဵ 

ဆက်ဆဳမှု ပေပျာက်ေရဵဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် (CEDAW) ကို လက်မှတ်ေရဵထုိဵခဴဲသည်။ ထုိကဲဴသ့ုိ 

လက်မှတ်ေရဵထုိဵြခင်ဵအာဵြဖငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳသည် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပါ် ခွြဲခာဵ ဆက်ဆဳမှုမျာဵကုိ အဆုဳဵသတ်ရန် 

ကတိြပုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ အဆိုပါသေဘာတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ေရဵထုိဵ သ့ုိမဟုတ် သေဘာတူလုိကန်ာေသာ 



 

နိုင်ငဳမျာဵသည် အဆိုပါြပဌာန်ဵချက်မျာဵအတိုင်ဵ တရာဵဝင်ကျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွက် ရမည်ြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ 

တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵြဖငဴ် အာဏာကိုသိမ်ဵယူခဲဴေသာ စစ်အုပ်စု၏ အဆိုပါ သေဘာတူစာချုပ်ကို ေန့စဉ်နှင်ဴ 

အမျှေဖာက်ဖျက်လျက်ရိှြခင်ဵသည် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵကုိ မထီမဴဲြမင်ြပုြခင်ဵ နှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵကို 

ခွြဲခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ  ၎င်ဵတ့ုိ၏တရာဵမဝင်မှုကို ထပ်မဳ အတည်ြပုြခင်ဵြဖစ်သည်။  

တုိကတွ်ေ်းချက်များ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ (ေအေအပီပီ) မှ ယေန့ကျေရာက်ေသာ နိုင်ငဳတကာ 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵေန့၌ ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို အြမန်ဆဳုဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် တိုကတွ်န်ဵအပ်ပါသည်။  

● ဖမ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵကို ချက်ချင်ဵလွှတ်ေပဵရန် နှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိကုိ 

စွဲဆုိထာဵေသာ စွဲချက်မျာဵကို ရုတ်သိမ်ဵရန် 

● အမျ ိုဵသမီဵမျာဵကုိ ပစ်မှတ်ထာဵ၍ ရက်စက်ကကမ်ဵကကုတ်ေသာ ပဖို ခွင်ဵမှုမျာဵ၊ လိင်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ ေစာ်ကာဵ 

အြမတ်ထုတ်မှုမျာဵ နှငဴ် ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ ထိခိုက်အနာတရြဖစ်ေစမှုမျာဵကို အဆုဳဵသတ်ရန် 

● အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအာဵ နည်ဵမျ ိုဵစုဳြဖင်ဴ ခွြဲခာဵဆက်ဆဳမှု ပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် (CEDAW) ၏ 

ကျင်ဴဝတ်မျာဵကို အြမန်ဆဳုဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် ရန် 

● တရာဵမဝင် အာဏာသိမ်ဵမှုကို ပယ်ဖျက်ရန် 

                                                                           Credit            

 

 

 

 

 

 

 

 


