
�သစေ�တးလျ�ိငုင် ံလူအ့ဖဲွ�အစညး်ကုိ လအူားလံးုအတက်ွ သာနာညီမ�မ�၊ 

အခွင့အ်လမ်း�ငှ ်ေရွးချယ�်ိငုမ်�တိုအ့ေပါ် အေြခခ၍ံ ဖဲွ�စည်းထားသည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် အမျိုးသားများ�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ အ�ကား  

တန်းတူညီတူ�ိှမ�ကုိ တန်ဖုိးထား�ပီး လူတုိင်းတွင် အ�ကမ်းဖက်မ�မှ 

ကင်း�ှင်း�ပီးေနထိင်ုရန် အခွင့အ်ေရး�ိှသည်။ 

လငိတ်န်းတညူီတ�ိှူမ� အေကာငအ်ထည်ေပါ် ြခငး်သည ်

အမျိုးသမီးများအေပါ် ကျူးလနွ်သည့် အ�ကမ်းဖက်မ�အား 

ဟန ့်တား�ိငုသ်ည်။ �သစေ�တးလျ�ိငုင်တံငွ ်မ�ကာေသးမီ ဆယစ်ု�စှ်များ၌ 

လငိတ်န်းတ�ိှူမ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးတငွ ်�ကီး�ကီးကျယက်ျယ ်

ေအာငြ်မငမ်� ရ�ိှခဲ့သည်။ 

�သစေ�တးလျ�ိငုင်�ိှံ လငိတ်နး်တ�ိှူမ� 

�သစေ�တးလျ�ိငုင်�ံငှ့ ်ေတာင�်သစေ�တးလျြပည်နယ် အစုိးရတိုသ့ည် 

တစ်ဉီးချငး်ပုဂ�ိုလ်များ၊ မိသားစုများ၊ လမူ�အသိုငး်အဝုိငး်များ၊ 

အလုပ်ခွငေ်နရာများ၊ စီးပွားလုပ်ငနး်များ၊ �ငှ့ ်ဘာသာေရးဆုိငရ်ာ 

အုပ်စုများတို�့ငှ့အ်တူ အိမ်တွငး်၊ မိသားစု�ငှ့ ်လငိဆုိ်ငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

(DFSV) ကို ဟန ့တ်ားရနအ်တကွ် ေလးစားသမုြပုသည့် ယဉ်ေကျးမ�များ�ငှ့ ်

တနး်တူညီတ�ူှိမ�တိုက့ို တည်ေဆာက်ရန ်ဖက်စပ်၍ အတူလကတ်ွဲ 

လုပ်ကိုင�်ကပါသည်။ 

ေတာင�်သစေ�တးလျြပည်နယ်သည် အမျိုးသမီးများအား မဲေပးပုိငခွ်င့ ်

အပ်�ငှး်ရာ၌ �သစေ�တးလျ�ိငုင်တံွင ်ပထမဉီးဆုံးြဖစ်ခ့ဲ�ပီး ကမ�ာေပါ်တွင ်

နပံါတ်ေလး ေနရာ၌ �ှိခ့ဲပါသည်။ ပါလီမနလ်�တ်ေတာ၌် အေရွးချယ်ခံရရန�်ငှ့ ်

က��်ပ်ုတို၏့ လူအ့ဖွဲ�အစည်းကို ပုံေဖာ်ရာ၌ ေခါငး်ေဆာငမ်ျား�ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက-်

ချမှတ်သူများအြဖစ် ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်အမျိုးသမီးများ အတကွ ်

အခွင့အ်လမ်းကို ေပးအပ်ရာ၌လည်း ေတာင�်သစေ�တးလျ ြပည်နယ်သည် 

ကမ�ာေပါ်တွင ်ပထမ ြဖစ်ခ့ဲပါသည်။ 

�သစေ�တးလျ�ိငုင်�ံငှ့ ် ေတာင�်သစေ�တးလျြပည်နယ် ဉပေဒများသည် 

အခွင့အ်လမ်း တနး်တ�ူှိမ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးသည်၊ ခဲွြခားဆက်ဆံြခငး်ကိ ု

ဟန ့တ်ားသည်၊ နစ်နာဆုံး�� ံးမ�လုပ်ရနက်ို �� ံ �ချသည့်အြပင ် က��်ပ်ုတို၏့ 

အများြပည်သူလူေနမ�ဘဝ၊ စီးပွားဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဘဝတိုတ့ွင ်လူများအား 

ပါဝငဆ်င�်ွ�ဲိငုေ်စပါသည်။ ၎ငး်ဉပေဒများသည် အမျိုးသမီးများအား 

လိငဆုိ်ငရ်ာ ခဲွြခားဆက်ဆံြခငး်�ငှ့ ်လိငဆုိ်ငရ်ာ အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးြခငး်တိုမှ့ 

ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ကိလုည်းေပးရန ်ြပဌာနး်ထားပါသည်။ 

ဤဥပေဒများက ဆုိလိုသည်မှာ အမျိုးသမီးများတွင ်ေအာက်ပါ 

အခွင့အ်ေရးများ�ှိသည်- 

• ၎ငး်တို၏့ ကိုယ်ပုိင ်ဝငေ်ငကွို �ှာေဖွြခငး်�ငှ့ ်ထနိး်ချုပ်ြခငး်အားြဖင့ ်

ေငေွ�ကးဆုိငရ်ာ လတွလ်ပ်ခွင့်

• မည်သည့်အလုပ်တွငမ်ဆုိ လုပ်ကိငုခွ်င့်

• လုပ်ခြဖင့ ်မီးဖွားခွင့က်ဲသ့ို ့ ခံစားပုိငခွ်င့မ်ျားမှတစ်ဆင့ ်အလုပ်�ငှ့်

ေစာင့ေ်�ှာက်ေပးရသည့်တာဝနမ်ျား အ�ကား မ�မ�တတလုပ်ပုိငခွ်င့ ်

• လိငဆုိ်ငရ်ာ ခဲွြခားဆက်ဆံြခငး်�ငှ့ ်အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးြခငး်တိုမှ့ 

ကငး်�ှငး်၍ ေနထိငုခွ်င့တ်ို ့ြဖစ်သည်။

�သစေ�တးလျ�ိငုင်၌ံ လတူိုငး်တွင ်ပ့ံပုိးေပးရန ်ပါဝငလ်ုပ်ကိုငေ်ပးရန ်

ညီတူညီမ� အခွင့အ်ေရး�ှိသည်။ အမျို းသမီးများသည် 

လုပ်သားအငအ်ားထု၏ က�နယ်ပယ် အားလုံးတွင ်အြခားေသာ 

အမျို းသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများ စီးပွားဆုိငရ်ာ လုပ်ပုိငခွ်င့ ်ရ�ိှေစရန ်

ြမူဆွယ်ြခငး်ြဖင့ ်ပါဝငလု်ပ်ကုိင�်ကသည်။ 

အမျိုးသမီးများအား ၎ငး်တို၏့ အနာဂတ်အလားအလာကိ ု

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား�ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်သူများအြဖစ် ြဖစ်လာေစရန ်

အားေပးြခငး်သည်လည်း လိငတ်နး်တ�ူှမိ� ေအာငြ်မငေ်ရးအတကွ ်

အခရာကျပါသည်။ ေတာင�်သစေ�တးလျြပည်နယ် အစုိးရသည် မိမိ၏ 

ဘုတ်အဖွဲ� �ငှ့ ်လူမ�အသိငုး်အဝုိငး်တငွ ်အမျိုးသမီးများ ပါဝငမ်�ကိ ု၅၀ 

ရာခုိင�်�နး် ထနိး်ထားြခငး်ြဖင့ ်စံနမူနာြပ၍ ဦးေဆာငပ်ါသည်။ 

အမျို းသမီးများ၏ အားကစား ေအာငြ်မငမ်�များမှာ �သစေ�တးလျ�ိငုင် ံ

တစ်ဝနး် ေအာငပဲွ်ခံ�က�ပီး အမျို းသမီး အားကစား ေကျာ်�ကားမ�မှာ 

ဆက်လက် တုိးတက်ေနသည်၊ အထူးသြဖင့ ်အမျို းသမီး 

ကစားသူများအတွက် �သစေ�တးလျနး် စည်းမျဉ်းအရ 

ေဘာလုံး�ပိုငပဲွ်ြဖစ်သည့် အထူးတနး် AFLW ေဘာလုံး�ပိုင်ပဲွကုိ 

သွတ်သွင်းကတည်းကစ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များသည် 

�သစေ�တးလျ�ိငုင်တံွင ်ေနထိုငသူ် လတူိငုး်�ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည်။

 အချက်အလက်စာေစာင ်၃ 

လငိတ်န်းတ�ိှူမ��ငှ့ ်ေလးစားမ� 

ရ�ိှေနေစရန် ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး် 

Fact Sheet 3 - Burmese 



လငိဆ်ိငုရ်ာ တန်းတမူ�ိှမ��ငှ့ ်အမ်ိတငွး်၊ မိသားစု�ငှ့ ်လငိဆ်ိငုရ်ာ 

အ�ကမ်းဖက်မ� (DFSV) 

အများအြပားေသာ ခွဲြခားဆက်ဆံမ��ငှ့ ်ထိခိုက်နစ်နာေစေသာ 

အယူအဆများသည ်DFSV ြဖစ်ေြမာက်ေစရန ်တွနး်ပုိသ့ည်ဟု 

သုေတသနက ြပဆုိပါသည်- 

• အမျိုးသားများ�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ အ�ကား မတူညီမ�

• အမျိုးသားများ�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ၏ အခနး်က��ငှ့ပ်တ်သက်၍

ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ�ငှ့ ်ပုံေသ အယူအဆများ၊ �ငှ့်

• အမျိုးသားများ၏ အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�ကို

အေ�ကာငး်ြပသည့ ်လူမ�ေရးဆုိငရ်ာ သေဘာထားများ။

ဤအယူအဆများသည် အမျိုးသမီးများအား ၎ငး်တို၏့ 

ဆက်ဆံေရးများ�ငှ့ ်လူမ�အဖဲွ�အစည်းတိုတ့ွင ်ေလးစားမ��ငှ့ဂ်ုဏသ်ကိ�ာ 

နည်းပါးမ�ြဖင့ ်ဆက်ဆံခံရရန ်ဉီးတည�်ိငုသ်ည်။ 

ဤအယူအဆများကို စိနေ်ခါ် ြခငး်�ငှ့ ်၎ငး်တို�ငှ့ဆ်က်စပ်သည့် 

အြပုအမူများကိ ုေြပာငး်လေဲပးြခငး်သည ်လိငတ်နး်တူ�ိှမ��ငှ့ ်DFSV 

ေလ�ာ့ပါးေရးကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အဓိကကျပါသည်။ 

က��်ပ်ု မည်သည့်အရာ လပ်ု�ိငုသ်နည်း။ 

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�အား ေထာကခ်ံသည့ ်

သေဘာထားများ၊ အယူအဆများ�ငှ့ ်အြပုအမူများကိ ု

စိနေ်ခါ်ရမည်ြဖစ်�ပီး ေြပာငး်လဲ�ိငုရ်မည်။  

လူပုဂ�ိုလတ်စဉ်ီးချငး်�ငှ့ ်လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်များသည် မသင့ေ်လျာ်�ပီး 

�ှပိ်စကေ်သာ အြပုအမူကိ ုဟန ့တ်ားရန ်ေအာကပ်ါတိုအ့ားြဖင့ ်

ထိခိိုက်နစန်ာေစေသာ အယူအဆများကို စိနေ်ခါ်ေန�က�ပီး 

အေရးယူေဆာငရွ်ကေ်န�ကသည်- 

• အမျိုးသားများ�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအ�ကား ေလးစားမ�ကိ ုြမ�င့တ်ငသ်ည့် 

ကနဉီးလုပ်ေဆာငမ်�များတငွ ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်

• တနး်တ�ူှိမ��ငှ့ ်ေလးစားမ�ကိ ုအားေပးရန ်အေရးယူေဆာငရွ်က်ေနြခငး်

• DFSV အသ�ိှိမ�ကို ဖနတ်ီးေနြခငး်

• DFSV �ငှ့ပ်တ်သက၍် ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငမ်�များကို ြပုလုပ်ြခငး် �ငှ့ ် 

• DFSV ကို ဟန ့တ်ားရန ်မိမိတို၏့ လုပ်ငနး်ကို ေတာင့တ်ငး်

ခုိငမ်ာေစရနအ်တကွ ်ဖက်စပ်လုပ်ကိုငြ်ခငး်များကို

တည်ေဆာက်ြခငး်�ငှ့ ်ေြပာငး်လဲမ�အတကွ ်တိုးြမ�င့ ်ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်

လူတိုငး်တွင ်ပါဝငလ်ုပ်ေဆာငရ်န ်က� �ိှပါသည်။ 

အတူတကအွားြဖင့ ်က��်ပု်တိုသ့ည ်DFSV ကို 

ဟန ့တ်ားေပးေစ�ိငုသ်ည်။ 

DFSV �ကံုေတွ�ေနရသည့် 

တစ်စုံတစ်ေယာက်ကို ကူညီရန ်သင ်လုပ်�ိငုသ်ည့် အရာ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် ေနာက်ထပ် သတငး်အချက်အလက်များကုိ အချက်အလက်စာေစာင ်၂ 
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