
 Gender      သင္ခန္းစာ     

သင္ခန္းစာ (1)

ေခါင္းစဥ္။ ။ Sex and Gender

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ လိင္ႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမွဳအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားစြာျမင္ေသာ အျမင္မ်ားကုိ

နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္။

 လိင္ ႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမွဳအေပၚ ခြဲျခားစြာျမင္ေသာ အျမင္မ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ အမူ အ

က်င့္ေျပာင္း လဲလာေစရန္။

Activity (လွဳပ္ရွားမွဳ) – 

ပံုျပင္ေျပာျခင္း၊

(ကေလးေမြးစ မွ အသက္ (၃၀) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္စဥ္ကို ပံုျပင္သဖြယ္ ေျပာခိုင္းျခင္း)။

 - ပထမဦးစြာ သင္တန္းသားမ်ားအားလုံးကုိ အဖြ႔ဲႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲပါ။

 - တဖြဲ႕မွ ေယာက်္ားေလး(ကေလး)အေၾကာင္း ေျပာရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တဖြဲ႕မွာ

မိန္းကေလး (ကေလး) အေၾကာင္းကို ပံုျပင္သဖြယ္ ေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။

 တဖြဲ႕မွ ကေလးေမြးစမွ အသက္ (၃၀) နွစ္အတြင္း ျဖစ္စဥ္ကို ပံုျပင္သဖြယ္

သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ အတြင္း ေျပာရမည္။ (ကိုယ္အဂႍါ၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အျပဳအမူ)။

 - ပထမအဖြဲ႔မွ မိန္းကေလးတဦးတြင္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေျပာေသာအခါ

ဒုတိယအဖြဲ႔က ေရာင္စံုစကၠဴ အပုိင္းအစမ်ားတြင္ လိုက္လံမွတ္သားထားပါ။

 - ထိုနည္းလည္းေကာင္း ဒုတိယအဖြဲ႔မွေျပာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပထမ အဖြ႔ဲမွ

မွတ္သားပါ။

 - ထို႔ေနာက္ ရရိွလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပရမည္ ။

– လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေဆြးေႏြး ျဖည့္စြက္မည္။

–



Discussion

- ေမးခြန္းမ်ား

 ဘာေတြေတြ႕ရလဲ။

 အမ်ဳိးသားနွင့္အမ်ဳိးသမီး မတူညီတဲ့အခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။

 ဘယ္အခ်က္ေတြက အၿမဲတမ္း မမွန္ႏိုင္ဘူးလဲ။

 ဘယ္အခ်က္ေတြက ေျပာင္းလဲနိုင္လဲ။

 ဒီေယာက်္ားေလးရဲ႕ အရည္းအခ်င္းေတြ မိန္းကေလးဆီမွာေကာ ရိွနိုင္လား။

ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အရာမ်ား မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အရာမ်ား

Input (အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားေပးျခင္း)။

၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

Sex Gender

Sex

�

Gender

   

   



-  ခႏၶာေဗဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားမွဳ ကြဲျပားျခင္း ရိွသည္။                -  ယဥ္ေက်းမွဳတခု

အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊

-  တကမၻာလံုးႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သည္။                                    -  တခုႏွင့္တခု

အၾကားတြင္ျဖစ္ေစ 

-  အၿမဲတေစ မွန္ကန္မွဳ ရိွသည္။                                             ကြဲျပားမွဳရွိသည္။

(ဥပမာ)အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊              -   တခ်ိန္ႏွင့္ တခ်ိန္မတူညီဘဲ

ေျပာင္းလဲ

ကေလးေမြးႏိုင္ျခင္း၊ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းႏိုင္ျခင္း။                           ႏိုင္သည္။

(ဥပမာ)အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ကုိယ္၀န္မေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊              -  လူမွဳေရး၊

စီးပြားေရးတြင္လည္း 

                                                                                 သိသာစြာ တည္မီွလ်က္

ရိွသည္။

 

(ဥပမာ) အမ်ိဳးသားမ်ားသည္

အိမ္တြင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။        

 Deepening (လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ဆက္စပ္ေပးျခင္း)

မိမိတို႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယခင္အေၿခႏွင့္မတူေသာ ေၿပာင္းလဲလာေသာ အၿပဳအမူ၊

အေနအထုိင္၊ ေျပာင္း လဲလာေသာ ေရစီးေၾကာင္း၊  ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေနထိုင္သြားလာမႈမ်ားကုိ

သံုးသပ္ေျပာဆုိေစျခင္း။

Sythesis

- မိမိကုိယ္တိုင္ေကာ ဒီ Gender အျမင္ကို ဘယ္လိုနားလည္လိုက္သလဲ။

- ဒီအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ဘယ္လိုစဥ္းစားစရာေတြ ျဖစ္လာမလဲ။

သင္ခန္းစာ (2)



ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ဘယ္လိုစတင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ကို သိလာရန္။

လႈပ္ရွားမႈ ။ 

အဖြဲ႔ေတြ ခြဲၿပီး မိသားစုပုံစံ Role Play လုပ္ခုိင္း။ 

(မိသားစုအတြင္း အမ်ိဳးသမီးအလုပ္၊ အမ်ိဳးသားအလုပ္ ခြဲျခားျပပုံ)။

                    (သို႔မဟုတ္)

လွဳပ္ရွားမႈ ။  

 (မိသားစုတစုတြင္ အမ်ဳိးသားနွင့္အမ်ဳိးသမီး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အခန္းက႑ကို

အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း)။

- မိမိေဒသတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေသာ အလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ခိုင္းမည္။

- အဓိကလုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ (၃) မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မည္။

- အဖြဲ႕(၃)ဖြဲ႕ခြဲၿပီး တစ္ဖြဲ႕လ်ွင္ အလုပ္အကိုင္တမ်ဳိးစီ ခြဲေ၀ေပး။

- အဖြဲ႕တဖြဲ႕စီသည္ မိသားစုတစုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တေန႔တာ က်ား၊ မ

လုပ္ငန္းေဆာင္္တာ အခန္း က႑ကို ေဆြးေႏြးေစျခင္း (၂၄ နာရီ)။

(မွတ္ခ်က္)    မိသားစုတစုတုိင္းတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ (၁) ဦးအထက္ ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး

ႏို႔စို႔ကေလး အရြယ္တစ္ဦး ပါရမည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္။

အမ်ိဳးသမီး တေန႔တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ိဳးသား တေန႔တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

၁

၂

၃

၄



၂၄

အလုပ္အကုိင္ ၀န္ထမ္း ေရြ ့ေျပာင္းအလုပ္သမား စုိက္ပ်ိဳးေရး

အခ်ိန္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား

၀င္ေငြရအလုပ္

အိမ္မႈ႕ကိစၥ

လူမႈ႕ေရး

ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္

အိပ္ခ်ိန္

Discussion   

- ဒီဇယားကြက္ကုိ ၾကည္႔ၿပီး ဘာေတြေတြ ့ရလဲ။ ဘာေတြျမင္လဲ။

- ဘာထူးျခားခ်က္ေတြ ရိွလဲ။

- ဘယ္သူေတြမွာ အလုပ္အခ်ိန္ ပုိမ်ားေနတာ ေတြ ့ရလဲ။

- ဘယ္သူေတြမွာ အလုပ္အခ်ိန္ နည္းေနလဲ။

- ဘယ္အလုပ္မ်ိဳးေတြကုိ ပတ္၀န္းက်င္က အလုပ္ဟု သတ္မွတ္ထားလဲ။

- ဘယ္အလုပ္ကုိ အလုပ္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း မခံရတာလဲ။

ဒီဇယားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳးိသားနွင့္အမ်ဳိးသမိီးမ်ား ၏ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမွာ

မတူညီကြာဟ မႈမ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္မျခား (သာလြန္စြာ) လုပ္ေဆာင္ေနရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႕ေပမယ့္လည္း

အက်ဳိးခံစားရမႈမွာေတာ့ ကြာျခားမႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

Input 



ကမာၻ ့အမိ်ဴးသမီးမ်ား အေျခအေန

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကမာၻလုပ္အား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုကုိ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ္လည္း

ကမာၻ၀င္ေငြ၏ ဆယ္ပံု တပုံသာကုိသာ ရရိွေနသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ စာမတတ္သူေပါင္း (၈၇၆) မီလီယံရွိသည့္အနက္ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ

္အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးစာရင္းအရ ၁၀ဦးလ်ွင္ ၆ဦးမွာ အမ်ဳးိသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား

ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းမတက္နိုင္ေသာ ကေလးမ်ား၏ ၃ ပုံ ၂ ပံု သည္ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္သည္။

ပုိင္ဆိုင္မႈတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈအားလံုး၏ တစ္ရာခိုင္ႏွဳန္းကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပုိင္ဆုိင္သည္။

ကမာၻေပၚရိွ ပါလီမန္အမတ္ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၁၆ ရာခိုင္ႏွဳန္း

ေအာက္သာရိွသည္။

ကမာၻေပၚရိွ ဆင္းရဲသူေပါင္း ၁.၃မီလီယံတြင္ ၇၀ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

တကမာၻလံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီး (၆၀) မီလီယံသည္ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊

အာဟာရမျပည့္၀ျခင္း၊ က်န္းမာ ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရိွျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးေနရသည္။

ကမာၻ ့ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မူ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ အမ် ိဳ းသမီးမ်ားမွာ

၁ ရာခိုင္ႏႈန္း သာ ရိွသည္။

ႏွစ္စဥ္ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း (၅၈၅၀၀၀) သည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ႏွင္ ့မီးဖြားစဥ္တြင္

ေသဆံုးလ်က္ ရိွ သည္။

ကမာ႕ၻဒုကၡသည္ သန္းေပါင္း (၃၀) တြင္ အမ်ိုးသမီးမ်ား အေရအတြက္မွာ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္း

ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား စိုက္ပ်ဳးိမႈတြင္ ပါ၀င္မႈမွာ ၆၀ - ၈၀ ရာခုိင္နႈန္းရိွေသာ္လည္း  ေျမယာ

ပုိင္ဆိုင္မႈမွာ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားနွင့္ တူညီေသာအလုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္အားခကုိ

(၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ၿပီး ရၾကသည္။

ကမၻာ့ေငြေၾကး၏ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္

လ်ာထားျခင္း ခံရသည္။



တကမၻာလံုးရွိႏိုင္ငံမ်ားမွ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ နိုင္ငံသာ မူလတန္းပညာေက်ာင္းတြင္

Gender ညီမ်ွမႈ ရိွၿပီး (၃၇) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာနိုင္ငံသာ အလယ္တန္းပညာသင္ယူမႈတြင္ Gender

ညီမ်ွမႈရိွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ဳးိသမီးမ်ား၏ အေျခအေန

Indicators Value

Seats in Parliament held by women N/A

Legislators, senior officials and managers

(% female)

Senior officials: 30.29%  in 2004–05 

Managers: 17.4%             

in 2003-2004 (CEDAW 2007)

Professional and technical workers (%

female)

N/A

Ratio of estimated female to male income 0.61

Year women receive the right to vote 1935

Year women receive the right to stand for

election

1946

Women in ministerial positions  0

Deepening

- အမ်ဳးိသမီး တစ္ဦး၏ ခံယူခ်က္။

- ၄င္းအမ်ဳိးသမီး၏ မိသားစု၊ ကေလး၊ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအ၀ိုင္း ၊ ပတ္၀န္းက်င္၊

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အေပၚ ဘယ္လို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွမလဲ။

Synthesis



   - အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိ၏ မိသားစု၊ ပတ္၀န္းက်င္တြင္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏က႑ တိုးတက္ ျမင့္မားလာေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႕ စတင္လုပ္ေဆာင္မလဲ။

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၃)

ေခါင္းစဥ္။ ။ ေရွးရုိးစြဲ ပုံစံခြက္ သတ္မွတ္မႈမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ 

- ေမြးလာကတည္းက လူသားမ်ားအေပၚ ၀ုိင္း၀န္းသတ္မွတ္ေပးေလ့ရိွေသာ က်ား၊ မ

ပုံစံခြက္သတ္မွတ္ မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္တတ္ေစရန္၊

- ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြဲျပားစြာ

ခံစားရမႈမ်ား အား သတိျပဳမိတတ္လာေစရန္၊

- ထိုပုံစံသြင္းခံရမႈမ်ားကုိ မိမိတဦးခ်င္းအေနျဖင့္ စတင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားအား

ရွာေဖြေျပာင္း လဲ လာတတ္လာေစရန္၊

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

- (ပုံျပင္)

(တခါတုန္း အင္မတန္မွ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာၾကတဲ့ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ရိွၾကတယ္။ အဲ့ဒီ

လင္မယားႏွစ္ ေယာက္ဟာ ကေလး အင္မတန္လိုခ်င္ေပမယ့္ ကေလးမရရိွႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္၊

အဲ့ဒီလုိနဲ႔ တခ်ိန္မွာ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ဟာ သူေတာ္စင္တပါးနဲ႔ ေတြ႔သတဲ့ကြယ္။ အဲ့ဒီအခါမွာ

လင္မယားႏွစ္ေယာက္ဟာ ကေလးလုိခ်င္ ေၾကာင္းကုိ သူေတာ္စင္အား ေျပာျပတဲ့အခါမွာ

သူေတာ္စင္က ကေလးရႏိုင္ေၾကာင္း ၊ သုိ႔ေသာ္ ကေလးလုိခ်င္ လွ် င္ တေယာက္သာ

ရရိွႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေယာက္်ားကေလး (သို႔) မိန္းကေလးတဦးဦးကိုသာ သားဆုပန္ရန္

ေျပာျပခဲ့ၿပီး၊ တိတိက်က် စဥ္းစားဆုံးျဖတ္၍ ေနာက္တပတ္တြင္ ျပန္လည္ သားဆုပန္ရန္

ေျပာဆုိလုိက္သည္။) 

- သင္တန္းသားမ်ားကို လင္မယားႏွစ္ေယာက္ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ခံစားေစပါ။

- အကယ္၍ မိမိတို႔သာ ၎လင္မယားႏွစ္ေယာက္၏ ေနရာတြင္ျဖစ္ပါက မည္သည့္ သား၊

သမီးကုိ ယူရန္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ေစပါ။



- သင္တန္းသားတစ္ဦးစီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္ေျပာေစပါ။ ဘာေၾကာင့္ ယူရသည္ကိုလဲ

ေျပာခိုင္းပါ။

- ေျပာလာေသာ အခ်က္မ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ ေရးခ်ထားပါ

လႈပ္ရွားမႈ -  

သင္တန္းသားမ်ားအား အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ ခြဲခိုင္းပါ။

- ေယာက္်ားဆုိတာ ဘာလဲ ၊ မိန္းမ ဆုိတာဘာလဲ။ 

- (ေခါင္းစဥ္တပ္)ရန္ စာရြက္ေပၚတြင္ေရးထားပါ။

- ဘယ္လုိအမူအက်င့္ ၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး

ေယာကၤ် ား၊မိန္းမဟု ဆုံးျဖတ္သလဲ။ (ေရာင္စံုစကၠဴတြင္ေရးခိုင္းမည္)။

- အထက္အပါ အခ်က္လက္မ်ားကုိ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔မွ ေရးသားထားသည္မ်ားကုိ စာရြက္ေပၚတြင္

ေရးသား ထားၿပီး သင္ပုန္းေပၚတြင္ ကပ္ခုိင္းပါ။

ေဆြးေႏြးျခင္း - 

- သင္တန္းမ်ားအား စာရြက္အပုိင္း ေသးေသးေလးမ်ားကုိ ေပးထားပါ။

- ေယာက္က်ားေလး ၊ မိန္းကေလးမ်ားအား တလွည့္စီ မတ္တပ္ရပ္ခုိင္းပါ။

- ၎တို႔ ေရးသားထားေသာ အခ်က္မ်ားကို တခ်က္ခ်င္းစီ ဖတ္ျပ၍

ကုိယ္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါက အမွတ္တခ်က္ ျခစ္ေစပါ။

- အားလံုးၿပီးဆံုးပါက ၎အခ်က္အားလုံးႏွင့္ ကုိက္ညီေသာသူရွိပါက

ထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာပါ။

ေမးခြန္း - 

-  ဘာေတြေတြ႕ရလဲ။

- ဒီ သတ္မွတ္မ်ားနွင့္ မိမိနွင့္ကိုက္ညီမႈရိွလား။ 

- ဘာေၾကာင့္ မကိုက္ညီတာလဲ။

- မိမိကိုယ္တိုင္ ေရးသား သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္ႏွင့္ မိမိကုိယ္တုိင္

မကုိက္ညီျခင္းအားျဖင့္ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလား။



- ၎တုိ႔ ေဆြးေႏြးထားေသာ အခ်က္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ

သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ဗဟုသုတေပးျခင္း

- Stereotype ဆုိတာ အဂၤလိပ္စလုံး Stereo နဲ႔ Type ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဓိပၸါယ္မွာ မေျပာင္း မလဲဘဲ အရင္အတုိင္း ထပ္ခါတလဲလဲ  (သုိ့)  သတ္မွတ္ခံ    ္ေနရျခင္းကုိ

ဆုိလုိသည္။ (ဥပမာ) ျမန္မာစကားပုံတခုျဖစ္သည့္ “ တခါ လာလည္း မဲျပာပုဆုိး” ဆုိတာမ်ိဳးကို

ဆုိလိုသည္။ အကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေမြးဖြားလာကတည္းက ေယာကၤ်ားကေလး၊ မိန္း ကေလးဆိုတဲ့

ျဖစ္တည္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီးမွ ကၽြႏ္ုပ္္တို႔က လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ အကၽြႏ္ုပ္တို႔

ရဲ႕ ရိုးရာဓေလ့၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ပံုသြင္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေယာက္က်ားဆိုရင္ ဒီလုိေနရမယ္၊

မိန္းမဆိုရင္ ဒီလုိေနရမယ္ဆိုတဲ့ ေရွးရုိးစြဲ အယူအဆေတြနဲ႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက ပုံသြင္းခံခဲ့ရသည္။

တကယ္ေတာ့ Stereotype ဆိုတာက အုပ္စုတစုကေန အျခားအုပ္စုအေပၚမွာထားရိွတဲ့

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ သေဘာထားသာ ျဖစ္သည္။

Stereotype ရဲ႕ အဓိပၸာယ္(ပုံစံခြက္)ဆုိတာ ဘာကိုဆုိလုိလဲ။ 

 ျပင္ရန္အခ်က္ ထပ္ခါတလဲလဲ မဟုတ္။ ရွိရိွ ၊မရိွရိွ သတ္မွတ္ခံရတာ။ 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနရလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

(ဥပမာ)   

ဖုိ ဆန္ျခင္း မ ဆန္ျခင္း

ရဲရင့္ျပတ္သားျခင္း ယဥ္ေက်းျခင္း

သတိၱရိွျခင္း သိမ္ေမြ႔ျခင္း

ဦးေဆာင္ျခင္း နာခံမႈရိွျခင္း

ဒီအခ်က္ေတြကုုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေယာက္်ားဆိုတာ ဒီလုိျဖစ္ရမယ္၊ မိန္းမဆုိတာ

ဒီလိုျဖစ္ရမယ္ ဆုိၿပီး သတ္မွတ္ထားၾကေပမယ့္လည္း လက္ေတြ႔မွာ ဒီလုိပံုစံႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ

ေယာက္်ား ၊ မိန္းမမ်ားကုိ ေတြ႔ရိွေနရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္လုိ႔လည္း ေယာက္က်ား



မဟုတ္ႏုိင္ ၊ မိန္းမ မဟုတ္ႏုိင္ဟု မဆိုႏုိင္ပါ။ ဒီအခ်က္ ေတြကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ Stereotype

ဆုိတာက Fact ဆုိတ့ဲ တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္တြင္အေပၚ မူတည္တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔

ေယဘူယ်သေဘာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တြင္သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလုိ ထင္ျမင္ယူဆ

ခ်က္ေတြဟာ အေကာင္းဘက္က ရွိႏိုင္သလို ၊ တခ်ိဳ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြဟာ တဖက္ကုိ

အရမ္းထိခုိက္နစ္နာ ေစႏိုင္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

(ဥပမာ) 

ေယာက္်ားနဲ႔ သတင္း ၊ စူးစမ္းေလ့လာ။

           မိန္မနဲ႔ အတင္း ၊ စပ္စုျခင္း။

(ဉာဏ္စမ္းပံုျပင္)

                သားအဖႏွစ္ေယာက္ဟာ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကုိ အတူစီးလာရင္း ကားတစီးနဲ႔

ရုတ္တရက္ ၀င္တိုက္ မိတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူက ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးသြားတယ္၊ သားျဖစ္သူမွာေတာ့

ဒဏ္ရာအႀကီးအက်ယ္ ရခဲ့တယ္။ ေဆးရုံကို အေရးေပၚ လူနာအျဖစ္ တင္လုိက္ရတယ္၊ ေဆးရုံတြင္

လူငယ္အား ၾကည့္ရႈရန္ ဆရာ၀န္ႀကီး ေရာက္ လာၿပီး ၎လူငယ္အား ေတြ႔ေသာအခါ (ဟာ

ငါ့သားပါလား) ဆုိၿပီးေျပာလုိက္တယ္။

၎ညဏ္စမ္းပုံျပင္ ေျပာၿပီးသည္ႏွင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္လူငယ္ ဘယ္လိုေတာ္စပ္ေၾကာင္း

စာရြက္ငယ္ေပၚ 

တြင္ အျမန္ဆံုး ေရးသားခုိင္းပါ၊ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္မတိုင္ပင္ရ၊ 

(အေျဖ) 

သားအဖ ေတာ္စပ္ေနသည္။

၎တို႔ ေရးသားထားေသာ အေျဖမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈဖတ္ျပ၍ ၎တုိ႔တြင္ ရွိေနႏိုင္ေသာ

ပုံေသကားခ်ပ္ ယူဆခ်က္အစြဲမ်ားကုိ ေထာက္ျပႏိုင္မည္။

Deepening

- ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းမွာ ေယာက်္ားေလးမုိ႕ လုပ္ခြင့္မရတာ ဘာရိွလဲ၊ မလုပ္ခ်င္ဘဲနဲ႔

လုပ္ရတာဘာလဲ။



- အမ်ဳးိသမီးမို႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘာေတြ လုပ္ခြင့္ရလဲ ၊ လုပ္ခြင့္မရတာ ဘာရွိလဲ။

Input (၂)

- Gender Tree (ပင္စည္ - ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ၊ ) (အရြက္၊ အခက္- ပုံစံခြက္) (ေဘးက ေလ၊ ေန-

ေက်ာင္း၊ ပညာေရး၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ဥပေဒ၊ မီဒီယာ၊ အဆုိအမိန္႔ )။

Sythesis

-  ဒီလုိမျဖစ္ေအာင္ အမ်ိဳးသားေတြက ဘာလုပ္ႏိုင္လဲ၊

-  ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဘာလုပ္ႏိုင္လဲ၊

-  ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေကာ ဘာလုပ္ႏိုင္လဲ၊

ဗီဒီိယို ျပသျခင္း ( ညအစီအစဥ္ )

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၄)

ေခါင္းစဥ္။  ။  Gender based Discrimination

ရည္ရြယ္ခ်က္။    

  - လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ သိျမင္လာေစရန္။

          - မိမိကိုယ္တိုင္ နားလည္လက္ခံတတ္လာၿပီး ခြဲျခားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္

လုပ္ေဆာင္ တတ္လာေစရန္။

လွဳပ္ရွားမႈ။       

သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး ၀ုိင္း၍မတ္တပ္ရပ္ေစၿပီး ေဘာလံုးတလံုးျဖင္

့အားလံုးအတူတကြ ကစားျခင္း။ ထုိသ႔ို ကစားေနခ်ိန္တြင္ ဒုိင္လူႀကီးမွ မိန္းကေလးမုိ႔

ခြဲျခားသည္ဆုိတာကုိ ေပၚလြင္ေစရန္ သုံးႏႈန္းတဲ့ စကားမ်ားကုိ ေျပာရမည္။

- အားႏြ႔ဲလုိက္တာ။



- သြက္သြက္လက္လက္မရွိဘူး ၊ လႈပ္စိလႈပ္စိနဲ႔။

- ပဲမ်ားေနတယ္။

- ဦးေႏွာက္မရိွလုိက္တာ။

- ၿမံဳစိစိ။

- အပ်င္းထူလုိက္တာ။

- တဖက္ကုိလည္း ခ်ီးမြမ္းစကားေျပာခုိင္းရင္ ပုိေကာင္းတယ္။

အထိ ဆက္လက္ ကစားသြားၿပီးေနာက္ လွဳပ္ရွားမႈကုိ ရပ္လုိက္ေစၿပီး

ေနရာျပန္ယူခုိင္းမည္။

ေမးခြန္းမ်ား

ဘယ္လုိခံစားရလဲ။

လွဳပ္ရွားမႈအေပၚဘယ္လုိျမင္လဲ။ 

အထုတ္ခံရတဲ့သူေတြ ဘယ္လုိခံစားရလဲ။

ဘယ္လုိေျပာၿပီး ကစားကြင္းထဲက ထုတ္ပစ္တာလဲ။

ဒုိင္လူႀကီးအေပၚဘယ္လုိျမင္လဲ။

(သို႕မဟုတ္ )

ပထမဦးစြာ သင္တန္းနည္းျပသည္ မကစားခင္ လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ

ေျပာျပထားရမည္၊ (စကားလုံး၀မေျပာရ၊ တျခားလူ၏ နဖူးတြင္ရိွေသာ အေရာင္ကုိလည္း

မေျပာျပရ။ အမူအယာႏွင့္လည္း အသိမ ေပးရ။) ကစားေနခ်ိန္အတြင္း စကားလုံး၀မေျပာရန္ႏွင့္

အေရာင္အလိုက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရန္ ႀကိဳတင္ေျပာျပထားရမည္။ 

(၁) အ၀ါေရာင္- ၿပံဳးရံုၿပံဳးျပပါ။

(၂) အစိမ္းေရာင္- အင္မတန္မွ လိုလိုလားလား ဖက္လည္တကင္း ႏႈတ္ဆက္ဟန္ျပရမည္။

(၃) အနီေရာင္- လုံး၀ မလုိလားဟန္၊ မ်က္ႏွာကိုေတာင္ မၾကည့္ခ်င္ေသာ အမူယာမ်ိဳးကို

ျပရမည္။



(၄) အျပာေရာင္- မရီမၿပံဳး လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ရုံတင္ လုပ္ရမည္။

သင္တန္းနည္းျပမွ နဖူးျပင္ကပ္ စေတကာ အ၀ုိင္းအေသး (၀ါ၊ စိမ္း၊ နီ၊ ျပာ)မ်ားကုိ

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအား မ်က္စိမိွတ္ခုိင္းထားၿပီး နဖူးမ်ားေပၚတြင္

အေရာင္မတူေအာင္ ကြက္ေက်ာ္ လုိက္ကပ္ေပး ပါ။ (အစိမ္းေရာင္ကို အမ်ားစုကပ္ၿပီး၊

အနီေရာင္ကို လူနည္းစု ကပ္ပါ။) ကပ္ၿပီးပါက သင္တန္းသားမ်ားအား မ်က္ စိ ျပန္လည္ဖြင့္ခိုင္းၿပီး

စကားမေျပာရန္၊ အမူအယာျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ထပ္မံညႊန္ၾကားပါ၊ ၿပီးေနာက္ အေရာင္

အလိုက္ အမူအယာလုပ္ၿပီး စတင္ကစားခုိင္းပါ၊ ေနာက္ဆုံးကစားပြဲ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

စကားေျပာခိုင္းၿပီး ကိုယ့္နဖူး တြင္ ကပ္ထားေသာ အေရာင္ကုိ သိပါေစ၊ ၿပီးေနာက္

အေရာင္အလိုက္ ခြဲၿပီးထိုင္ခိုင္းပါ။

Discussion

ေမးခြန္းမ်ား။  

- ဘယ္လုိခံစားရလဲ။   ( အေရာင္လိုက္ ခံစားခ်က္ မ်ားကို ေမးခြန္းေမးပါ )

- လႈပ္ရွားမႈမွာ ဘယ္လုိျမင္လဲ။

 -  ဘယ္လိုခံစားရလဲ။

 - ကုိယ့္ကုိ သူတပါး ဘယ္လုိ ဆက္ဆံလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

 - ကုိယ္ကေကာ သူတပါးကို ဘယ္လုိဆက္ဆံလဲ ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။

(အနီေရာင္အဖြဲ႕၏ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ဦးစားေပး ေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး ျပန္လည္ေဆြးေႏြးပါ။)

ဘာေၾကာင့္ခြဲျခားရတာလဲ

ေနာက္ဆက္တြေဲမးခြန္း --- 

-  ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္နဲ႕ အဆင္တူတာေတြရိွလား။

- လက္ေတြဘ၀မွာ အနီေရာင္ကပ္ထားတ့ဲသူေတြကဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနလဲ။



- အစိမ္းေရာင္ကပ္ထားတဲ့သူေတြက ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏိုင္လဲ။

သင္တန္းသားမွ ေျပာလာေသာစကားမ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ခ်ေရးထားၿပီး အမ်ဳးိသမီးကို

သီးသန္႕ဆြဲ ထုတ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါ။

Input                                                

လူသားတုိင္းသည္ ေမြးဖြားကတည္းက တူညီေသာဂုဏ္သိကၡာႏွင့္

လူ႕အခြင့္အေရးရိွသည္ဟု ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ လူ ့အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း၏ အပု္ဒ္(၁)ႏွင္

့၂တုိ ့တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရး အေျခခံအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသားေရာင္၊

ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိင္ကြဲျပားမႈ အရေသာလ္ည္းေကာင္း၊

အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ဘ၀၏ က႑အသီးသီးတုိ ့တြင္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို တန္းတူ့ူခံစားခြင့္ မရိွဘဲ

ခြဲျခားခံရလ်က္ ရိွသည္။

 လူသားတုိင္းသည္ ေမြးဖြားလာကတည္းက တူညီေသာဂုဏ္သိကၡာႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးရိွသည္ ဆိုေသာအခ်က္ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ က႑အသီးသီးတြင္

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါ၀င္မႈမ်ားတြင္  ခြဲ ျခားသတ္မွတ္ခံရမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ လူ

႔အခြင္ ့အေရး သမုိင္းအေႀကာင္းအရကုိ ျပန္ၾကည့္မည္ဆုိပါက စကားလံုးအရ

ခြဲျခားသတ္မွတ္ခံရမႈမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ 

လူ ့အခြင့္အေရးသမုိင္းေႀကာင္းကုိ ျပန္ႀကည္႔ရမည္ဆုိပါက စကားလံုးအရ

ခြဲျခားသတ္မွတ္ခံရမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္ဟု ေတြ ့ႏိုင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး၏ မူလအစဟု

ေျပာေလ႔ရိွေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ ပုိင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ

ျပင္သစ္အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းတြင္ (Declaration theRights of Menand Citizen)

ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရိွေပ။

ထိ႔ုအတြက္ေၾကာင့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ

ျပင္သစ္အမ်ိဳးသမီးတဦးျဖစ္သူ အုိလမ္ပီဒီေဂါသည္ ထုိစာ တမ္းကို အတုယူ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္

့အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံသားမ်ား အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကုိ ေၾကညာခ့ဲ သည္။ သုိ ့ေသာ္

အမ်ိဳးသားမ်ားက လွစ္လ်ဴရွဳခဲ့ၾကသည္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ျပဌာန္းခဲ့ေသာဥပေဒတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမဲေပးခြင့္ကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳခဲ့ႀကသည္။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ က႑အသီးသီတြင္ အထူးသျဖင့္

ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္မႈ၌ ခြဲျခား သတ္မွတ္ခံရမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး

သမုိင္းအေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက စကားလုံး အရ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခံရမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္ကို

ေတြ႔ႏိုင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး၏ မူလအစဟု ေျပာေလ့ရိွေသာ ျပင္ သစ္ေတာ္လွန္ေရး



ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ျပင္သစ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းတြင္

(Declaration ot Rights of Men and Citizen) ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

အခြင့္အေရးကုိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တက္ၾကြပါ၀င္ခဲ့ေသာ

ျပင္သစ္အမ်ိဳးသမီးတဦးျဖစ္သူ အုိလန္ပီဒီေဂါ့သည္ ထိုစာတမ္းကုိ အတုယူ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံသားမ်ားအခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကုိ ေၾကညာခ့ဲသည္။

သုိ႔ေသာ္အမ်ိဳးသားမ်ားက လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကသည္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ျပဌာန္းခဲ့ေသာ

ဥပေဒတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲေပးခြင့္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကသည္။ 

 အေမရိကန္ႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲေပးခြင့္ကုိ (၁၉)

ရာစုေလာက္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူမဲေပးခြင့္အတြက္

လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ား အရိွန္အဟုန္ ျမင့္မား လာၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလုံး အသိတရား

ႏိုးၾကားလာခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ (၁၈၆၀) မွ (၁၈၉၀) ခုႏွစ္ မ်ားအတြင္းတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လုိက္ေလ်ာမႈမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ အဂၤလန္ ပါလီမန္တြင္ အိမ္ေထာင္ ရွင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းထိန္းသိမ္းခြင့္ႏွင့္ စီးပြားရွာခြင့္ကုိ  ဥပေဒျဖင့္

အသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားသုိ႔ အမ်ိဳးသမီး ေက်ာင္းသူမ်ား တက္

ေရာက္ခြင့္ရလာသည္။ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အီမီလီ၀ုိက္ေဒး ဗစ္ဆင္သည္ အဂၤလန္ဘုရင္စီးေသာ

ျမင္းေရွ႕တြင္ လွဲအိပ္အေသခံဆႏၵျပၿပီးမွ ၁၉၁၈ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲေပးခြင့္ကုိ

ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ပထမပုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးခြင့္ကို အသက္သတ္မွတ္ခ်က္ အသက္ (၃၀)

သတ္မွတ္ထားၿပီး ေနာက္ပုိင္း ဆယ္ႏွစ္ၾကာမွ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ အသက္ေျပာင္းလဲ

သတ္မွတ္ေပးခဲ့ သည္။ ပထမကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမဲေပးခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ

ႏိုင္ငံအေရအတြက္ မ်ားလာ သည္။ အမ်ိဳးသမီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း မဲေပးခြင့္ရရိွေရးမွ

အျခားႏိုင္ငံေရး ၊ ဥပေဒေရး၊  စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ လည္း ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးသုိ႔

တုိးတက္ေတာင္းဆုိလာခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည္

ယခင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မဟပ္စပ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ျပင္ပလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္

ကုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္  အလုပ္ခြဲျခားျခင္း၊ ခံစားခြင့္ မတူညီျခင္း

စသည့္အျဖစ္မ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ရသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တန္းတူညီမွ်ေရး

ေတာင္းဆုိသံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ သည္။

 ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ကာလမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆုိသံသည္ ႏုိင္ငံေရး၊

စီးပြားေရး၊ တန္းတူ ညီမွ်ေရး ေတာင္းဆိုသံထက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ထိုက႑မ်ားေလာက္သာ မကေတာ့ဘဲ အျခားက႑မ်ားတြင္ပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ခြဲျခားသည့္

မဟာဖို၀ါဒစနစ္ႀကီးတခုလုံးကုိ ဖ်တ္သိမ္းပစ္ရန္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ ခြဲျခားသည့္အျမင္မ်ားကုိ

ပ့ံပုိးေပးေနသည့္ လိင္ခြဲျခားသည့္အရာအားလုံး ကုိ တြန္းလွန္ရန္ ေတာင္းဆို လႈံ႕ေဆာ္လာခဲ့သည္။

ထိုအယူအဆထဲတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကုိ သူ တုိ႔



စိတ္တုိင္းၾက ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ လက္တြဲေဖာ္အေနႏွင့္ မျမင္ဘဲ

သူတုိ႔၏ လက္ေအာက္ခံအဆင့္မ်ိဳးျဖစ္သာ ျမင္ေယာင္ေနသည္။ ထို အစြဲအျမင္အားလုံးသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ကုိ နိမ့္က် ေစေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု အယူအဆ ထြန္းကားလာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ တြင္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း၊ လုပ္ငန္း အတြင္းႏွင့္

လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းဘ၀အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံ ျခင္း၊ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ား

ပါ၀င္သည္ဟု ေတြးျမင္လာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စိတ္ထားမ်ား အျမင္မ်ား၊

အစြဲမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ယူဆလာသည္။ ထုိအယူအဆမွာ ဥေရာပႏွင့္

ေျမာက္ အေမရိကတုိက္တုိ႔တြင္သာ မဟုတ္ဘဲ ကမၻာအႏံွ႕အျပားသို႔ ျပန္႔ႏွ႔ံခဲ့သည္။

 ယေန႔အခါတြင္ လိင္ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ

လူ႔အခြင့္အ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ခြဲျခားမႈမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ ေတာင္းဆို

တုိက္ပြဲ၀င္မႈမ်ား ထြန္းကားလာသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စနစ္တက် ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈကုိ

ႏိွပ္စက္မႈပံုစံတခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း ကုိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံတခုအျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းကုိ

ကၽြန္ျပဳမႈပုံစံတခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ လူ႔အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအား

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတခုအျဖစ္ လက္ခံရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈ (Discrimination) ဆုိသည့္အဓိပၸာယ္ကုိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW)

၏အပိုဒ္ (၁) တြင္ ႏုိင္ငံေရး ၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားေသာ

က႑မ်ိဳးစုံတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္အရကြဲျပားမႈကုိ အေျခခံ၍ ခြဲျခားျခင္း၊

သီးသန္႔ျဖစ္ေစျခင္း၊ ကန္႔သတ္ထားျခင္း တို႔ကုိ ဆိုလုိသည္ဟု ဆိုထားသည္။

Deepening 

မိမိတို ့၏ မိသားစု၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားမႈမ်ားကို

အဖြဲ႕ခြဲ၍ ေဆြးေႏြး ေစမည္။ 

Synthesis

ဒီလို ခြဲျခားမႈေတြကုိ ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ

ဆုိတာကို အဖြဲ႕ အလိုက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပေစျခင္း။



ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၅)

ေခါင္းစဥ္။ ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ

ရည္ရြယ္ခ်က္။     

 အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း သိလာေစရန္၊

 အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ အမ်ဳးိမ်ဳိးကို သိလာေစရန္၊

   မိမိကုိယ္တိုင္ နားလည္လက္ခံလာရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လာေစရန္၊

                        

လႈပ္ရွားမႈ   

အၾကမ္းဖက္မႈ ပုံစံ (၃) မ်ဳိးကုိ (Role Play) ျဖင့္ ျပသျခင္း။

                ( သို႕မဟုတ္ )

တခါတုန္းက စစ္ပင္ဆိုတဲ့ရြာေလးမွာ ရြာသားေတြက အားက်ေလာက္တဲ့

အတြဲလည္းညီတ့ဲ ကုိႏိုင္နဲ႔ မသီတာဆုိတဲ့ ခ်စ္သူအတြဲေလးရိွတယ္။ သူတုိ႔ကုိ

ႏွစ္ဖက္မိဘေတြကလည္း သေဘာတူထားေတာ့ သူတို႔ဟာ မၾကာခင္မွာဘဲ လက္ထပ္ထိမ္းျမားဖို႔

ရည္စူးထားတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ဘဲ့ မၾကာခင္မွာ ကုိႏိုင္နဲ႔မသီတာဟာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခဲ့ၾကတယ္။

သူတုိ႔ဟာ သိပ္ခ်စ္ၾကတယ္။ ရြာမွာရိွတဲ့လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳေတြဟာ သူတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏံွကုိ သိပ္အား

က်တာေပါ့။ ကုိႏိုင္ဟာ သူ႔မိန္းမ မသီတာကုိ တုန္ေနေအာင္ ခ်စ္တယ္၊ သူ႔မိန္းမကုိ ဆူပူဖို႔

ေနေနသာသာ  မ်က္ ႏွာေတာင္ တခ်က္မပ်က္ခဲ့ဘူး။ မသီတာကလည္း သူ႔ေယာက္က်ားကုိ

လုိေလေသးမရိွ ဂရုစုိက္တယ္။ ဒါကုိဘဲ ကုိႏိုင္ဟာ အရမ္းပီတိျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ 

 ဒီလုိနဲ႔ အိမ္ေထာင္သက္ေလးလည္း ၾကာလာေတာ့ မသီတာဟာ သူတုိ႔အိမ္ေလးမွာ

ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး တည္း ေနလာတာၾကာေတာ့ အိမ္မွာဆည္းလည္းသံေလးေတြ

ၾကားခ်င္လာတယ္၊ မသီတာက ကေလး လိုခ်င္ လာတယ္။ ကိုႏိုင္နဲ႔တုိင္ပင္တယ္။ ကုိႏိုင္ဟာ လံုး၀

လုံး၀ကုိ သေဘာမတူဘူး၊ ကေလး မလုိခ်င္ေသးဘူးဟု ဘဲ့ ေျပာတယ္။ မိန္းမကုိလည္း ဆူပူမႈေတြ

လုပ္လာတယ္။ ငါဟာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္တယ္။ ငါ့စကားကုိ မလြန္ဆန္ နဲ႔ဆုိၿပီး

ကေလးမရေအာင္လည္း မသီတာကုိ တားဖို႔ေျပာတယ္။ မသီတာလည္း ကေလးလိုခ်င္တဲ့စိတ္က

အရမ္း ျပင္းျပေနတယ္။ အဲ့ဒီလုိနဲ႔တေန႔မွာ မသီတာ ကုိယ္၀န္ကုိ လြယ္ခဲ့ရတယ္၊ အဲ့ဒီမွာစၿပီး

ကုိႏိုင္ဟာ ေဒါသေတြ အရမ္းထြက္ခဲ့တယ္။ သူ မလုိခ်င္ဘဲ့ ကေလးရလာတဲ့အတြက္ သူ႔မိန္းမကုိ



အရမ္းအျပစ္တင္တယ္။  ဒီလုိနဲ႔  မသီ တာဟာ (၉)လလြယ္လုိ႔ (၁၀)လဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး

သမီးမိန္းကေလးကုိ ေမြးေပးခ့ဲတယ္။ အ့ဲဒီမွာ ျပသာနာေတြဟာ မသီတာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလုိ

မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကုိႏိုင္ဟာ သမီးမိန္းကေလးေမြးလုိ႔ ဆုိၿပီး မသီတာကုိ အျပစ္တင္ ရႈတ္ ခ်ခ့ဲတယ္။

သက္ဦးကေလးကုိ သားမေမြးဘဲ သမီးမိန္းကေလး ေမြးရမလားဆိုၿပီး အသုံးမက်တဲ့မိန္းမ၊

စိတ္ပ်က္ဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့မိန္းမဟု ဆုိကာ မသီတာကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမေပးတဲ့အျပင္

အျပစ္တင္စကားမ်ားကုိသာ အခ်ိန္ တုိင္း ေျပာေနေလ့ရွိသည္။

            အဲ့ဒီလုိနဲ႔ဘဲ့ ကုိႏိုင္ဟာ အၿမဲတမ္းလိုလုိ အရက္ေသာက္လာကာ မသီတာကုိ

ရန္ရွာေလ့ရိွတယ္။ သမီး ကေလးကုိလည္း တခါမွေတာင္ခ်ီျခင္း၊ နမ္ရႈံ႕ျခင္းမ်ိဳး ဖခင္တေယာက္၏

ေမတၱာကုိျပေလ့မရိွဘူး။ အိမ္ကိုလည္း အခ်ိန္မွန္မွန္ ျပန္မလာခဲ့ဘူး။ ၾကာလာေတာ့ မသီတာလည္း

စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကုိယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ သူ႔ ေယာ က္်ား အိမ္ကို ျပန္မလာသည္မွာ

ၾကာလာေတာ့ သူလည္း စိတ္မခ်တာေတြ ျဖစ္လာခ့ဲတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူ႔ ေယာက္်ား ေနာက္ကုိ

ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္တ့ဲအခါမွာ ကိုႏိုင္ဟာ တျခားရြာက မိန္းမတေယာက္နဲ႔ ေဖာက္ျပန္မႈေတြ

ျဖစ္ေန တာကုိ သိရတဲ့အခါမွာ မသီတာဟာ ေဒါသေတြ ထြက္ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္တေန႔မွာ ကုိႏိုင္

အိမ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာ ေသာအခါ မသီတာဟာ သူ႔ေယာက္်ားကို ေဒါသကလည္းထြက္ ၊

စိတ္ကလည္း လႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္ၿပီး ရန္ေတြ႔ ေသာအခါ ကုိႏိုင္သည္ သူ၏အရႈပ္ထုပ္

သိသြားေသာေၾကာင့္ မသီတာအား ဘာျဖစ္လဲ။ ငါေယာက္်ားဘဲ့။ ေနာက္ အငယ္ထားေတာ့

ဘာျဖစ္လဲ။ နင့္ကုိလည္း ငါတန္ရာတန္ေၾကး ရွာေကြ် းေနတာဘဲ့။ နင္ ေအးေဆးသာ ထုိင္စား

ေနရံုဘဲ့ဟု သူလုပ္ရပ္ဟာ အျပစ္မရိွသလုိမ်ိဳး ျငင္းဆန္ေျပာဆုိကာ လွ်ာရွည္ခ်င္တဲ့ မိန္းမဟုဆုိကာ

ရုိက္ႏွက္၊ ႀကိမ္းေမာင္းခဲ့သည္။ အျပစ္မရိွေသာ သမီးကေလးကုိလည္း အိမ္ျပန္လာရင္

က်က္သေရမရိွတဲ့ မ်က္ႏွာေတြဘဲ့ ေတြ႔ေနရတယ္ဟုဆိုကာ ေနာက္တႀကိမ္ အိမ္မွ

ျပန္လည္ထြက္သြားျပန္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈ

- ဒီဇာတ္လမ္းေလးက ဘာအေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပတာလဲ။

- ဘယ္လုိခံစားရလဲ။

- မသီတာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးေတြနဲ့ အၾကမ္းဖက္ခံေနရလဲ။

- ကုိႏိုင္ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္ရတာလဲ။

- မိမိပတ္၀န္းက်င္မွာ ဒီလုိအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ဆင္တူတာ ေတြ႔ဘူးလား။

- ဒီဇာတ္လမ္း ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမယ္လို႔ ထင္လဲ။



- အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္မလဲ။

Input –

အမ်ဳးိသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းဆိုသည္မွာ “အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ကိုယ္ခႏၶာအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိင္ကြဲျပားမႈအရ ခြဲျခားၿပီး အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊

ႏိုင္လုိမင္းထက္ျပဳျခင္း၊ လြတ္လပ္မႈကို အတင္းအဓမၼ သိမ္းပိုက္ျခင္းစသည့္ ျပႆနာ မ်ားသည္

အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေျခအေန (သို႕မဟုတ္) တဦးခ်င္း အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း” ကုိ

ဆို လိုျခင္း ျဖစ္သည္။  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ

အမ်ဳးိသမီးမ်ား ဘ၀တ ေလ်ွာက္လုံး   နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ျခင္း

မျဖစ္ေအာင္ ျငင္းပယ္ေနသည့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္အျပင္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ ျခင္းကို ပိုမုိအားေကာင္လာရန္

တြန္းအားေပးေနၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားနွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီမ်ွျခင္း၏ အေျခခံ

သေဘာျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပခ္ြင့္မ်ားကုိ က်င့္သံုး၊

ခံစားျခင္းမ်ား မျဖစ္ ေအာင္ တားဆီးေနပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈသည္

“အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား သမိုင္းေၾကာင္း အစဥ္အဆက္ မတူညီေသာ အခြင့္အာဏာ

ခြဲေ၀မႈ၏ လကၡဏာ ေဖာ္ျပခ်က္တရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္း လကၡဏာသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားမွ

အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ လြမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ႏွင့္ ခြဲျခားဆကဆံ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစ သည့္အျပင္”၊

“အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္

ဒုတိယတန္းစား အဆင့္တြင္သာ ျဖစ္ေနေစရန္ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ အဓိက လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ဒုတိယတန္းစား အဆင့္တြင္သာ ျဖစ္ေနေစရန္ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ အဓိက လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ယႏၱရားမ်ားထဲမွ တခုျဖစ္ေၾကာင္း”  ကုလသဂၢ၏ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ

အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ ေၾကျငာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ဆိုတာ ဘာလဲ၊၊

        အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆုိသည္မွာ လင္မယားအၾကား (သ့ုိမဟုတ္)

အတူေနထုိင္ၾကေသာ သမီး ရည္းစားမ်ားအၾကား တဦးက အျခားတဦးအေပၚ

ပုံသ႑ာန္အမ်ိဴးမ်ိဴးျဖင့္ ထိခုိက္က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္၊၊ အိမ္ တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ဆိုသည္မွာ

တႀကိမ္တခါသာလွ်င္ အခန္႔မသင့္၍ ျပစ္မွားျခင္းမဟုတ္ေပ၊၊ အခ်ိန္ကာလ ၾကာ ျမင့္ၿပီး

စနစ္တက်ႏွင့္ ထပ္ခါတလဲလဲ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္၊၊



အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ပုံစံမ်ားမွာ 

� ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊

� စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊

� လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း။

        ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ကန္ျခင္း၊ လက္သီးျဖင့္ ထုိးျခင္း၊

ေသြးထြက္သံယုိ ထိုးႀကိတ္ ျခင္း၊ ဆံပင္ေဆာင့္ဆြဲျခင္း၊ လည္ပင္းညွစ္ျခင္း၊ ေသနတ္၊ တုတ္၊

တံျမက္စည္း၊ ဖန္ခြက္၊ ပန္းကန္လုံး စသည့္ နီးစပ္ ရာတုိ႔ကုိ အသံုးျပဳကာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္

တနည္းအားျဖင့္ ခြန္အား အသံုးျပဳ၍ ႏိွပ္စက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖကျ္ခင္း။

      ႏႈတ္ျဖင့္ေစာ္ကားျခင္း၊ သိကၡာခ်ျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဆဲဆုိျခင္း၊

အရွက္ခြဲျခင္း၊ စြပ္စြဲ ျခင္း၊ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ျခင္း၊ မထင္မဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္း၊

ေဆြမ်ိဴးမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္မျပဳျခင္း၊ တ ဖက္သား ခံစားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္အထိ

ျပဳျခင္းကုိ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းဟု ေခၚသည္။

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း။

      ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ အသုံးျပဳျခင္း၊ အမ်ိဴးသမီးမ်ား၏

စိတ္ဝင္စားမႈ မရိွဘဲ အတင္းအဓမၼ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္ထိခိုက္ေအာင္

ျပဳမူျခင္း။

      အိမ္ေထာင္ဘက္၏ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ တနည္းအားျဖင့္ အတင္းအဓမၼ

လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ေသာ္ လည္းေကာင္း တနည္းအားျဖင့္ လင္မယားအၾကား မုဒိမ္းမႈျဖစ္သည္ဟု

ဆိုႏိုင္သည္။

ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေျခအေန



 ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ အမ်ားဆုံး ေတြ ့ရေသာ

ပုံသ႑ာန္မွာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္သည္။

 ကမၻာတဝန္း၌ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးလွ်င္ တဦးသည္ သူမ၏ဘဝတြင္ ရိုက္ႏွက္ခံရၿခင္း၊

အတင္းအဓမၼ လိင္ ဆက္ဆံခံရၿခင္း (သုိ ့) အၿခားပုံသ႑ာန္ၿဖင့္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ခံၾကရသည္။

 အမ်ိဳးသမီးငါးေယာက္လွ်င္ တေယာက္သည္ သူမ၏ ဘဝအတြင္း လိင္ပုိင္ဆုိင္ရာ

ေစာ္ကားမႈကုိ ႀကံဳ ေတြ ့ခဲ့ဘူးသည္။

 တကမၻာလံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီးအားလုံး၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝအတြင္း

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ခုခုကုိ ခံစားခ့ဲရသည္။

 ဂ်ပန္ - ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္အမ်ိဳးသမီး (၇၆၉) ဦးကုိ စုံစမ္းေမးၿမန္းရာတြင္ ဇနီးသည္ ၅၉

ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လင္ၿဖစ္သူ၏ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈကုိ ခံခဲ ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။

 အေမရိကန္--------အမ်ိဳးသမီး ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လင္ေယာက်္ားၿဖစ္သူ (သ႔ို)

ရည္စားၿဖစ္သူ၏ ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ အနည္းဆံုး ခံစားခဲ့ရသည္။

 အိႏိၵယ------ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ၿပည္နယ္တခု၌ အမ်ိဳးသား(၉၆၀၂)

ေယာက္ကုိ စစ္တမ္း ေကာက္ခ်က္အရ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၎တုိ ့၏ မိန္းမမ်ားအား

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ၾကေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံေၿပာဆိုၾကသည္။

 ကိုရီးယား-------အမ်ိဳးသမီး ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၎တို႔အား ကုိယ္ထိလက္ေရာက္

အၾကမ္းဖက္ခံရ ေၾကာင္း တုိင္ၾကားထားသည္ကုိ ေတြ ့ရသည္။

 ရုရွား------- အသက္ ၁၄ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ မိန္းကေလး ၁၇၄ ေယာက္ႏွင့္ ေယာက္်ားေလး

၁၇၄ ေယာက္ကို စစ္တမ္းေကာက္ခံရာ မိန္းကေလး ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ေယာက္်ားေလး ၁၀

ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ ့မွာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အ ၾကမ္းဖက္မႈကို ခံေနရသည္ဟု အစီရင္ခံထားသည္။

အမ်ိဳးသမီးေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းမႈ

- အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊

- သက္ေသ ၂ ေယာက္ ရွိဖုိ႔လုိ၊

- ဖိအား၊ အျခားအေျခအေန - အမႈကုိ ရုပ္သိမ္း

           - ေငြေၾကး၊



           - မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ သားသမီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊

           - ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊

           - ႏွစ္သိမ့္၊ ေခ်ာ့ေမာ့၊ စည္းရုံး၊

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကုိ ျမန္မာ့ဥပေဒက ဘယ္လုိကာကြယ္ေပးသလဲ။

- ပုဒ္မ ၃၁၄ -

-  မည္သူမဆို ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမကို ကုိယ္ဝန္ပ်က္က်ေအာင္ျပဳလုပ္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္

၁ဝႏွစ္ ခ်မွတ္ႏုိင္။

 - ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမ သေဘာမတူလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ တသက္တကြၽန္း ခ်မွတ္ႏိုင္။

- ပုဒ္မ      

 - မိန္းမတေယာက္ရဲ႕ဆံပင္ကုိ အလုိအတူ သေဘာမတူပဲ ဆြဲလွ်င္ ျပစ္မႈေျမာက္။

ထုိစစ္တမ္းမ်ားကုိ ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ သတိျပဳမိသည့္အရာမွွာ အၾကမ္ဖက္မႈကုိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာမက အမ်ိဳးသားမ်ားပါ ခံစားရေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ

သဘာဝအားျဖင့္ အားႏြ႔ဲသူမ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရး၊ ရိုးရာဓေလ့၊

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ ထိန္းကြပ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ပုိမုိခံစားရေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခု လက္ရွိအတုိင္း

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခံေနရမည္။ ခြဲၿခားဖိႏွိမ့္

ေစာ္ကားမႈေတြကို ခံေနရမည္။ ယုံၾကည္မႈေတြအားနည္းၿပီး အၿမဲတမ္းမွီခုိသူေတြ ၿဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္

မိမိတို ့ မိသား စု၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ မ်ားစြာထိခုိက္မႈ့ရိွသည္ကုိ သတိျပဳမိေစေၾကာင္း၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း လူ သားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွခံစားၿပီး

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကားတြင္ တန္း တူအခြင့္အေရး၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွၿပီး

အၿပန္အလွန္ေလးစားမႈမ်ား ရိွလာမွသာ ေခတ္မီွတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံ ေတာ္တစ္ခု ၿဖစ္လာမွာ

ၿဖစ္သည္။

- အရာရာ လွပေနတယ္။ 

- ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတယ္။ 



- ခ်င္ခင္စ ၾကင္နာစ။ 

- ၾကာခ်ိန္ကေတာ့ တတြဲနဲ႔ တတြဲမတူညီႏုိင္။ 

- (တပတ္၊ တလ၊ တႏွစ္)။

အၾကမ္းဖက္မႈ သံသရာ စက္ဝိုင္း

Deepening

အဖြဲ႕ခြဲ ျပီး ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေစျခင္း။

- အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္တဲ့ မိသားစုေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳးိသက္ေရာက္မႈ

ဘာေတြရိွလာ ႏိုင္လဲ။ (အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ က်ဴးလြန္သူ၊)။ 

- အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘယ္လိုျမင္ထားၾကလဲ။

- ဒီလိုမ်ိဴးကို အကာအကြယ္ေပးေလ့ရွိလား။

- ျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုတိုင္ၾကားႏိုင္လဲ။

Synthesis 

- ဒီလိုမ်ိဳး မျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ။

 

     ()  (Walking on the 

Eggshell)

  



           - ဒီလုိမ်ဳးိကုိ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဘယ္လုိ ပူးေပါင္း

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၆)

ေခါင္းစဥ္။ ။ ကာယိေႁႏၵ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈ၊

( Sexual Harassment)

ရည္ရြယ္ခ်က္။     ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈ အဓိပၸါယ္ကုိ

နားလည္လာရန္။     

                      လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားေႏွက္ယွက္မႈ

ပံုစံအမ်ဳးိကိုနားလည္သေဘာေပါက္လာရန္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈကုိ နားလည္လက္ခံလာၿပီး

ျပဳျပင္တတ္လာ     ေစရန္။

လုပ္ရွားမႈ ။  

“ခရီးသြားေဖၚခ်င္းေတြပဲ” ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းကို ျပသျခင္း။ 

( ၂၅ ) မိနစ္။

ေဆြးေႏြးခ်က္ ။     

- ဇာတ္လမ္းမွာ ဘာေတြေတြ႕ရသလဲ၊ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လဲ။

- ဘယ္လိုမ်ဳိးပံုစံ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈကို ေတြ႕ျမင္ရပါသလဲ

- ဝတ္မႈံအေနနဲ႕ ဘယ္လိုခံစား ရမလဲ။



- ဝတ္မႈံက ဘာျဖစ္လို႔ မတိုင္ရဲတာလဲ။

- ဘာအခက္အခဲ ရိွလဲ။

- ေနာက္ထပ္ဘာေတြ ျဖစ္လာနိုင္မလဲ။

- ပတ္၀န္းက်င္မွာေကာ ဒါမ်ိဳးဆင္တူတာေတြ ဘာေတြရိွလဲ။

         

အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ၾကည့္ရံု၊ ထိ ရံု၊ အေျပာအဆို အားျဖင့္ ဘာမွမထိခုိက္နိုင္ပါဘူး၊

ဒါဟာ စတာပဲ၊ ဘာမွ ပဲ့ပါသြားတာမဟုတ္ပါဘူးဟု ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း

အမ်ဳိးသားကိုဘ့ဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ဳးိသမီး ကုိဘဲ့ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ဆႏၵမပါပဲ အလိုမတူပဲ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္

အားလံုးသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ 

Input        

( ဗီဒီယိုမွ အဆက္ ကိုျပန္လည္ျပသသြားမည္) 

What is Sexual Harassment

exual harassment is unwanted sexual or gender-based conduct that interferes with

an individual’s ability to perform or advance, especially in a work or school setting.

Sexual harassment can be committed by someone of the opposite sex, or by

someone of the same sex. Victims can be either male or female. 

Types of Sexual Harassment

◊     Hostile Environment - when one is subjected to unwelcome repeated sexual

comments, innuendos or touching, which alter conditions or interfere with school or

employment performance, or access to opportunities. A claim can be based on a

single incident that is particularly severe or outrageous. 

◊     Quid Pro Quo ("This for That") - when the harasser demands sexual favors in

return for something (e.g. sex for a promotion or passing grade), or retaliates

against one who objects to or reports harassment.

Important Note to Employers



Employers can be held responsible for the behavior of their employees, regardless of

whether or not they encouraged the behavior. Ultimately, the employer is liable for

any wrongful conduct involving sexual harassment. 

Important Note to Schools

School districts can be held liable for many forms of sexual harassment, including

student-on-student harassment when personnel have knowledge of the harassment

and do not take action to stop it. For more information, see the United States

Supreme Court’s decision in the case of Davis v. Bd. of Educ., 526 US 629 (1999).

Is Sexual Harassment A Crime?

While there is no specific criminal charge called “sexual harassment,” behavior that

constitutes sexual harassment may violate other criminal laws. Possible criminal

charges include:

    ◊ Stalking

    ◊ Assault

    ◊ Harassing communications

Thus, in addition bringing a civil action against an employer, school, and/or

individual, targets of sexual harassment may also find it helpful to file reports with

law enforcement officials and assist with prosecutions.

Stalking

(အစဥ္အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ျပဳလုပ္မႈတစ္ခု)။

Mental Assault 

- စိတၱဇဆန္ဆန္ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္၊

           - ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္၊

           - အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့သူရဲ႕ ဘဝထဲကုိ အတင္းအဓမၼဝင္ေရာက္၊



Stalking Behaviours

ေနာက္က တေကာက္ေကာက္လုိက္၊

ေစာင့္ၾကည့္ (မိန္းကေလးရွိတ့ဲေနရာ)၊

Message ပုိ႔၊

လက္ေဆာင္ပစၥည္းပုိ႔၊

အခ်က္အလက္၊ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္ စုေဆာင္း၊

ကြန္ပ်ဴတာ၊

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္မယ့္ပုံစံ လုပ္ျပ၊

ရုိင္းစိုင္းတဲ့ စကားလုံးေတြႏွင့္ ေျပာဆုိ၊

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းဆုိင္ရာ ျမန္မာ့ဥပေဒအရ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

ပုဒ္မ ၃၅၄ - မည္သူမဆုိ မိန္းမတေယာက္၏ ကာယိေႁႏၵကို ပ်က္စီးေစရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကာယိေႁႏၵ ပ်က္စီးႏုိင္သည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ

ျပဳလုပ္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္ ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးကုိ ခ်မွတ္မည္။

ပုဒ္မ ၅ဝ၉ - မည္သူမဆုိ မိန္းမတေယာက္၏ ကာယိေႁႏၵကို ေစာ္ကားရန္ႀကံရြယ္ၿပီး

ေျပာဆုိျခင္း၊ အသံ ျဖင့္ ျပဳျခင္း၊ အမူအရာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အထက္ပါျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားသည္

ထုိအမ်ိဳးသမီး ၾကား၊ ျမင္ေစရန္ အႀကံ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက ရာဇဝတ္မႈေျမာက္၊

ေထာင္ဒဏ္ (၁)ႏွင့္ အလုပ္၊ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးကို သတ္ မွတ္။

ပုဒ္မ ၂၆၈ - လမ္းမေပၚ၊ လူအမ်ားရိွေသာ ေနရာတြင္ က်ဴးလြန္လွ်င္ အမ်ားျပည္သူ

ေႏွာက္ယွက္မႈျဖင့္ ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ ထုိက္သင့္။

ပုဒ္မ ၄၄၇ - အမ်ိဳးသမီးေနအိမ္၊ အခန္းကို တိတ္တဆိတ္ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ပါက

ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ သင့္။

Deepening  



- Sexual Haressment အလုပ္ခံရတဲ့ အမ်ိဳသမီးေတြ ဘာေၾကာင့္တုိင္ၾကားဖုိ႔

ခက္ခဲတာလဲ။

- ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရိွ။

- Sexual Haressment  ကို ဘာနားလည္လဲ။

Synthesis          

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္။

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး(ၱသာနည ၼငါ့အ်)

ရည္ရြယ္ခ်က္

- အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး နွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကုိသိရိွ၊ နားလည္ေစရန္၊

- မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မိသားစု၊ ေနရာ၊ ေဒသ၊ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ သိျမငန္ားလည္လာေစရန္

- မိမိကုိယ္တိုင္ အမ်ဳိးသမိးအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္

တတ္ရန္

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၇)

ေခါင္းစဥ္။ ။ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး (Women Rights)

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကုိ သိရိွနားလည္ေစရန္၊

မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မိသားစု၊ ေနရာ၊ ေဒသ၊ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို

သိျမင္နားလည္လာေစရန္၊

မိမိကုိယ္တိုင္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို

ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္ တတ္ေစရန္၊

လႈပ္ရွားမႈ 

(Games or Case study or Video)



- သင္တန္းမ်ားအား စာရြက္အပုိင္းငယ္ တစ္ရြက္စီ ေပးေ၀ပါ။

- ထုိ႔ေနာက္ တဦးခ်င္းစီက မိမိအလုိခ်င္ဆုံး အခြင့္အေရးတခုစီ ေရးခ်ခုိင္းပါ။

- ထုိ႔ေနာက္ မိမိ၏အခြင့္အေရးစာရြက္ကို မိမိကုိင္တြယ္၍ စက္၀ိုင္းပုံ မတ္တပ္ရပ္ေစပါ။

- ထို႔ေနာက္ သင္တန္းနည္းျပမွ စာရြက္ငယ္ေလးမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈကာ (၃) (၄) ဦး၏

ေရးသားထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား အင္မတန္မွ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ခ်ီးမြန္းေျပာဆိုပါ။

- (၅)ဦးခန္႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား မိမိမတန္မရာ မွန္းေၾကာင္း၊ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို

ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း၊ တူသ လား တန္သလားဟု ေျပာဆုိပါ။

- က်န္ေသာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ၎တို႔ကုိယ္တိုင္ တစစီဆုတ္ၿဖဲခိုင္းပါ။

ေမးခြန္း

- ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လဲ။

 ဘယ္လိုခံစားရလဲ (အခ်ီးမြန္းခံရသူ၊ အျပစ္တင္ခံရသူ၊ စာရြက္ဆုတ္ၿဖဲခံရသူ)။

- လက္ေတြ႔ဘ၀မွာ ဒီလိုမ်ိဳး အျဖစ္အပ်က္ဆင္တူတာ ဘာေတြရိွလဲ၊ ဘယ္သူေတြက

အမ်ားဆုံး ျဖစ္ႏုိင္ မလဲ။

- အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသားအၾကား ဘယ္သူက ပုိၿပီး အခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရလဲ။

- အခ်ိဳးေဖာက္ခံရရင္ ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြ ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္လဲ။

-ပညာေရး၊

          - က်န္းမာေရး ၊       

          - အလုပ္အကုိင္ ၊ အရင္းအႏီွး၊ လစာမတူ၊

          - အဖြဲ႔၊ အမ်ိဳးသား၊ ႏုိင္ငံ၊

ဇာတ္လမ္း သရုပ္ေဖာ္ျပသျခင္း၊



              တခါတုန္းက မန္းက်ည္းကုန္းဆိုတဲ့ ရြာေလးမွာ ေတာင္ယာလုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနတဲ့

ရြာသားမ်ားန႔ဲ စည္းကားလွတဲ့ ေတာရြာကေလး ျဖစ္တယ္၊ ရြာကေလးမွာ နယ္ၿမိဳ႕ေတြေလာက္

တိုးတက္မႈမရိွေသာ္လည္း ရြာ သားမ်ားရဲ႕ႀကိဳးစားမွဳ ၊ ပညာေရးကုိ ေလးစားေသာ

စိတ္ဓာတ္ကေလးေတြေၾကာင့္ ရြာတြင္ အထက္တန္း ပညာ ေရးေက်ာင္းေလး ထားရိွႏိုင္ခဲ့တယ္၊

ထို႔အတူဘဲ ရြာရဲ႕မလွမ္းမကမ္းမွာလည္း စစ္တပ္တခုလည္း ရိွေနတယ္။ 

                မန္းက်ည္းကုန္းရြာရဲ႕ အထက္တန္းပညာေရးမွ ဘာသာရပ္တခုကုိ

သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဆရာကုိလွ ေသာ္ ဆုိသူဟာလည္း ရြာရဲ႕လူခံမဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕မွလာ၍

ပညာလာသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရြာ တြင္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္

ရြာခံလူမ်ားမွ အလြန္အမင္း ေက်းဇူးတင္လ်က္ အစစအရာရာ ဆရာအား

စိတ္ခ်ယုံၾကည္ေနၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားကုိ ဆရာ့အိမ္သို႔

ညအိပ္၊ ညေန စာ သင္ျပေပးရန္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ လႊတ္ထားၾကတယ္။ 

တေန႔ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုထဲမွ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပတဲ့ ေက်ာင္းသူမေလး သူဇာ ႏွင့္

သူမရဲ႕သူငယ္ ခ်င္းျဖစ္သူ ႏွင္းႏွင္းတုိ႔ ႏွစ္ဦးအား ဆရာက တျခားေသာ ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ား

မသိေအာင္ လိမ္လည္ကာ (ဒီေန႔ည သမီးတို႔ ဆရာ့အိမ္မွာ စာလာက်က္ရမယ္ေနာ္။

ေနာက္သင္မယ့္ သင္ခန္းစာေတြကုိ ဆရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ရိွတယ္)ဟု ဆိုကာ

ေကာက္က်စ္ေသာ အႀကံအစည္ႏွင့္ ေခၚခဲ့တယ္။ ေနာက္တေန႔တြင္ သူဇာႏွင့္ ႏွင္းႏွင္းတုိ႔ ႏွစ္

ဦးဟာ ဆရာ့အိမ္သုိ႔ေရာက္လာကာ တျခားေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား မေတြ႔ဘဲ

သူတို႔ႏွစ္ဦးတည္းသာ ေစာစီးစြာ ေရာက္ႏွင့္ေနသည္ဟု ထင္ကာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား

ေစာင့္ေနရင္း စာက်က္ေနၾကတယ္။  ေမွာင္ရီသန္းလာခ်ိန္ တြင္ ဆရာ့အိမ္ေရွ႕သုိ႔ လူသုံးေလးဦး၏

ဖိနပ္သံမ်ားၾကားေသာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား လာသည္ဟုထင္ကာ အား ရ၀မ္းသာစြာျဖင့္ သူဇာမွ

တံခါးထြက္ဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ထိုအခါ သူဇာေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ စစ္

၀တ္စုံမ်ားအျပည့္နဲ႔ စစ္သားသုံးဦး ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူဇာဟာ အံ႔ၾသသြားတယ္။ ထိုအခါ

စစ္သားမ်ား ထဲမွ တဦးက (ဟဲ့ေကာင္မေလး နင္တုိ႔ရဲ႕ဆရာ ရွိလား) လုိ႔ေမးလုိက္ေတာ့မွ

သူဇာလည္း ေၾကာင္အမ္းအမ္းနဲ႔ (ဟုတ္။ ဟုတ္။ ရိွပါတယ္ရွင့္)လို႔ ေျဖကာ ဆရာကုိ႔ပါ

တဆက္တည္း ေအာ္ေခၚေပးလိုက္ၿပီး သူ႔သူငယ္ခ်င္း ႏွင္း ႏွင္း နဲ႔အတူ

စာျပန္ထိုင္က်က္ေနခဲ့တယ္။ ထုိအခါ ဆရာကုိလွေသာ္လည္း အိမ္ေပၚမွ ဆင္းလာကာ စစ္သားမ်ား

ႏွင့္ တီးတုိးထုိင္စကားေျပာေနၿပီး မၾကာမီ ဆရာက သူဇာႏွင့္ ႏွင္းႏွင္းအနားလာကာ ႏွင္းႏွင္းရဲ႕

ပုခုံးကုိ ပုိင္စိုးပုိင္ နင္း ဖက္ကုိင္ခါ (သမီး ဆရာ့ကို မီးဖုိေခ်ာင္းထဲမွာ ဧည့္သည္ေတြအတြက္ ေရေႏြး

သြားထည့္ေပးေနာ္) ဟု တမင္ အႀကံအစည္ႏွင့္ ခုိင္းခဲ့တယ္။ သူဇာ့ကုိလည္း ဆရာဟာ

ရြံစရာမ်က္လံုးမ်ားနဲ႔ ခႏၶာကုိယ္တခုလံုးကုိ စုိက္ၾကည့္ၿပီး (သမီးကုိ ဟုိက ဆရာႀကီးေတြက

ေမးစရာရိွလုိ႔တဲ့။ ခန ေခၚေနတယ္။ သြားၿပီး လက္ခံ စကားေျပာလုိက္ပါအံုး)ဟု ဆုိကာ ဆရာက

စစ္သားမ်ားအနီးသုိ႔ အတင္းလႊတ္ခဲ့တယ္။ သူဇာလည္း ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ ထသြားကာ စကား



ေျပာေနတုန္း ဆရာသည္ ႏွင္းႏွင္း၀င္သြားေသာ မီးဖုိေခ်ာင္းအခန္းထဲသုိ႔ လုိက္သြားသည္ကို သူဇာ

ေတြ႔လုိက္ရ တယ္။ 

             ထုိ႔ေနာက္ သူဇာဟာ စစ္သားသုံးဦးအနားသုိ႔ ေရာက္တဲ့အခါ သူဇာအား

ၾကည့္ေနၾကေသာ မ်က္လုံး မ်ားဟာ စားမတတ္ ၀ါးမတတ္ပုံစံ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူဇာဟာ

အရမ္းကို ေၾကာက္လန္႔ေနခဲ့တယ္။ အဲဒီ စစ္သားသုံးဦးထဲက အရာရိွလို႔ ထင္ရတဲ့သူက သူဇာအား

မတ္တပ္ရပ္ကာ လက္ကုိ ဆြဲလုိက္ၿပီး အိပ္ခန္းထဲသုိ႔ အတင္းဆြဲေခၚသြားခဲ့တယ္။ သူဇာလည္း

အလြန္အမင္းေၾကာက္လန္႔ကာ အတင္းရုန္းကန္ရင္း ပတ္၀န္းက်င္အား

ေအာ္ေခၚအကူအညီေတာင္းရန္ ဟန္ျပင္လုိက္စဥ္အခါမွာ အဲဒီစစ္သားဟာ ခါးမွ

ေသနတ္ကုိထုတ္ၿပီး (မေအာ္နဲ႔   ေအာ္တာနဲ႔ ပစ္ထည့္လိုက္မယ္) ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ

အိပ္ခန္းထဲသုိ႔ အတင္း ဆြဲေခၚကာ အတင္းအဓမၼ က်င့္ႀကံ ခဲ့ပါတယ္။ ႏွင္းႏွင္းလည္း သူဇာနည္းတူ

ဆရာက ၀ိုင္းကူလုပ္ေပးရန္ လုိက္လာသလိုနဲ႔ ႏွင္းႏွင္းအား ပါးစပ္ကုိ ပိတ္ကာ

မီးဖုိေခ်ာင္းအတြင္းမွာဘဲ   အတင္းအဓမၼ ျပဳက်င့္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူဇာႏွင့္ ႏွင္းႏွင္းအား

စစ္သား အရာရိွမွ ေသနတ္ႏွင့္ၿခိမ္းေျခာက္ကာ (နင္တု႔ိ ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ ရြာထဲမွာ ျပန္ေျပာရင္

နင္တုိ႔ကုိ သတ္မယ္။ ၿပီးရင္ နင္တို႔မိဘေတြရဲ႕ လယ္ေျမေတြကုိလည္း သိမ္းမယ္) လုိ႔

ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ဆရာကလည္း သူပါပါတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ေကာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္

သူဇာႏွင့္ႏွင္းႏွင္းအား အတန္းတင္စာေမးပြဲမွာ အေအာင္မေပးဘဲ ထားမယ္။ အတန္းခ်ပစ္မယ္ဟု

ၿခိမ္းေျခာက္ကာ မနက္လင္းသည္ႏွင့္ အိမ္ကုိ ေကာင္းေကာင္းျပန္ရန္ လႊတ္လုိက္ တယ္။ သူဇာနဲ႔

ႏွင္းႏွင္းလည္း တေယာက္မ်က္ႏွာ တေယာက္ မၾကည့္ရဲေလာက္ေအာင္ ရွက္စိတ္မ်ား ၀င္ေနတ့ဲ

အတြက္ေၾကာင့္ သူမတို႔ရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ဘယ္လုိမွ မခံစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရြာရဲ႕အစြန္မွာရိွတဲ့

ျမစ္အထဲသုိ႔ ႏွစ္ဦးသား သြားကာ အရွက္ကုိ အသက္ႏွင့္ လဲသြားခ့ဲပါတယ္။ သူမတို႔

ႏွစ္ဦးေသသြားသည္ကို စစ္သားတစုႏွင့္ ဆရာဟာ ေအးေဆးစြာနဲ႔ဘဲ့ ေနႏိုင္ခဲ့တယ္။ ရြာက

မိဘမ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားဟာ ဆရာရဲ႕ေနအိမ္ကို သူမတုိ႔ ႏွစ္ဦး စာသင္သြားရာက

အျပန္ျဖစ္တယ္ဟု ဆရာအား အက်ိဳးအေၾကာင္းေမးတဲ့အခါ ဆရာက စာလာမသင္ ေၾကာင္း၊

ဘယ္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမွ မလာေၾကာင္း၊ မယံုက တျခားေသာ ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားကုိ

ေမးႏိုင္ ေၾကာင္း အက်ိဳးအေၾကာင္းခုိင္လုံစြာ ေျပာဆိုလိုက္တဲ့အတြက္ အားလုံးကလည္း

ယုံၾကည္သလို ျဖစ္သြားၾက တယ္။ တကယ္တမ္းမွာလည္း တျခားေသာေက်ာင္းသူ၊

ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆရာအိမ္မွာ အဲ့ဒီေန႔ည သင္ခန္းစာ မရိွေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္

တကယ့္တကယ္တရားခံမ်ားမွာ အျပစ္ေပးခံရမႈမွ လြတ္ကင္းကာ အျပစ္မရိွ ရွာတဲ့

ဆယ္ေက်ာ္သက္ သမီးပ်ိဳေလး ႏွစ္ေယာက္မွာေတာ့ ဘ၀ကို အဆုံးအရႈံးခံကာ

အသက္ႏွင့္အရွက္ကုိ လဲလွယ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အခုအခါ မန္းက်ည္းကုန္းရြာေလးမွာ ပါးစပ္ရာဇ၀င္

တြင္ခဲ့တာကေတာ့ သူဇာႏွင့္ ႏွင္းႏွင္း တို႔ရဲ႕မိဘမ်ားကေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကုိ

ႀကံႀကံခံေနရပါေတာ့တယ္ကြယ္။



ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ေျပာဆိုသံ (အ့ဲဒါေပါ့ေအ။ သမီးမိန္းကေလးေတြကုိမ်ား ေပါ့ေပါ့တန္တန္

ထိန္းသိမ္းတာ။ နမူနာ ယူေအ။ ေအာင္မယ္ေလး….. သမီးမိန္းကေလးေတြကလည္း မိဘမ်ားက

ယုံၾကည္မႈရိွၿပီဆိုရင္ ျမင္းေဇာင္း က လႊတ္လုိက္လား မွတ္ရတယ္ ။။။။ ဒင္းတို႔ ေသရတာ

ဘာေတြမ်ား လုပ္လုိ႔လည္း မသိဘူး။ စဥ္းစားစရာဘဲ့ေနာ။္ သူမ်ားအတင္း မေျပာခ်င္ပါဘူးေအ။)

ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ညႊန္း    -  (ျမတ္ႏိုးသူ)

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း

- ဘယ္လိုခံစားရလဲ။

- ဒီဇတ္လမ္းမွာ ဘယ္လုိအျဖစ္အပ်က္ေတြ ေတြ႕ရလဲ။

- ဘယ္သူေတြက အျပစ္က်ဴးလြန္ၾကလဲ။

- ခ်ဳိးေဖာက္ခံရတဲ့သူက ဘယ္သူလဲ။ ဘယ္လုိနည္းနဲ့ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလဲ။

- ဘာ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဒီလုိအခက္အခဲမ်ိဳးေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရသလဲ။

- သူဇာနွင့္ နီနီအတြက္ ဘာေၾကာင့္အမွန္တရား မေပၚရတာလဲ။

- ဘာေၾကာင့္ကာကြယ္မႈေတြ မရရိွတာလဲ။

- အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ တခုခုလိုအပ္တယ္လို႔ေကာ ထင္မိသလား။

Input  

လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားမႈမရိွဘဲ

အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္းတူ ခံစားႏုိင္သည္ဟု ဆုိထားသည္။ သို႔ေသာ္ လိင္ကြဲျပားမႈကုိအေျခခံ၍

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တည္ရိွေနသည့္အတြက္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးကုိ သီးသန္႔ေဖာ္ျပသည့္ အမ်ိဳးသမီးစာခ်ဳပ္ တရပ္ လိုအပ္ေၾကာင္း

သေဘာေပါက္လာၾကသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္တခုကုိ ေရးဆြဲရန္

ႀကိဳးပမ္းလာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈမ်ားအားလုံး ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏

ေနာက္ခံသမုိင္း

- The Convention on the Political Rights of Women (1952) 
- The Convention on the Nationality of Married Women (1957) 



- The Convention on Recovery Abroad of Maintenance (1956) 
- The Convention on the Consent to Marriage (1962) 
- The Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against

Women (1979) 

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ေပၚေပါက္လာပံု သမုိင္းေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

- ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ကုလသမဂဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က အမ်ိဳးသမီးစာခ်ဳပ္တခုတြင္

မည္သည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း ေလ့လာရန္ အမ်ိဳးသမီးအဆင့္အတန္းဆုိင္ရာ

ေကာ္မရွင္ကုိ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

- ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ စာခ်ဳပ္သစ္ကုိ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ အဖြ႔ဲ၀င္ (၁၅) ဦးပါသည့္ အလုပ္အဖြဲ႔ကုိ

တာ၀န္ေပးခ့ဲ သည္။

- ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ေကာ္မရွင္က စည္းေႏွာင္အားရိွသည့္အျပင္ ျပည့္စုံမႈရိွေသာ

စာခ်ဳပ္တခုျပင္ဆင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္က်သည္။

- ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ စာခ်ဳပ္ကုိ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ ေရးသားျပင္ဆင္ခ့ဲသည္။

- ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၁၈)ရက္တြင္ ျပဌာန္းလာသည့္ ထုိမူၾကမ္းကုိ

အေထြေထြညီလာခံတြင္ အတည္ ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ 

- ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ အသက္၀င္လာသည္။(ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ မွ

အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္)

- ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

- ၂၀၀၆ ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထုိးေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၅ ႏိုင္ငံရိွၿပီး

ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္ထားမႈမ်ားအားလုံး ဖ်က္သိမ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women(CEDAW)-

စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ လက္ေတြ႔

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရိွ၊ မရိွ ေစာင့္ၾကပ္ရန္၊



- လြတ္လပ္၍ ကၽြမ္းက်င္သူ ၂၃ ဦးပါ၀င္သည္။(ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီကုိ

၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္၊

- ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ ၄ ႏွစ္ ျဖစ္သည္၊

- ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ အေမရိကန္၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္

ဇန္န၀ါရီလ ကုန္တြင္ သုံးပတ္ၾကာ က်င္းပေလ့ရိွသည္။

လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏တာ၀န္မ်ား

- လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ပထမအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာကုိ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ တင္ရန္၊

- ပုံမွန္အစီရင္ခံစာကုိ ၄ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းရန္၊

- အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းႏိုင္၊

စာခ်ဳပ္ေကာ္မတီ၏တာ၀န္မ်ား

- ႀကိဳတင္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊

- အစီရင္ခံစာေလ့လာျခင္း၊

- သိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊

- အၾကံေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း (Recommedations and General Comments)၊

- အစုိးရအား တာ၀န္အျပည့္အဝ ေပးထားသည္၊

- အမ်ိဳးသမီးမ်ားစာခ်ဳပ္အျဖစ္ ေလးစားအသိမွတ္ ျပဳခံရသည္၊

- အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ဆုတ္ယုတ္ေစေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မူ၀ါဒမ်ားကုိ

တားျမစ္ထားသည္၊

- Gender အျမင္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပုံစံခြက္မ်ားကုိ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္

အစုိးရကို ေတာင္း ဆိုထားသည္၊

စာခ်ဳပ္၏အားနည္းခ်က္မ်ား

- အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈစကားလုံး မပါ၀င္ျခင္း၊



- ျခြင္းခ်က္ထား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း၊ ႁခြင္္းခ်က္ထား လက္မွတ္ေရးထိုးေသာႏိုင္ငံ

မ်ားျပားျခင္း၊

- အဖြ႔ဲ၀င္နိုင္ငံမ်ား သတင္းပုိ႔ရန္ အားနည္းျခင္း၊

- အျပစ္ေပး အေရးယူႏိုင္ေသာ အာဏာမရိွျခင္း၊

- ေကာ္မတီသည္ အလြန္မ်ားျပားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ မႏိုင္မနင္း ျဖစ္ေနျခင္း၊

လက္ရိွတိုးတက္မႈမ်ား

- ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ တဦးခ်င္းတိုင္ၾကားမႈကုိ လက္ခံေသာ

ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

- ၂၀၁၀ ခု၊ အထိ (၁၈၅) ႏိုင္ငံ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ထုိးထားသည္။

- အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရိွ၏

အခန္းက႑ ပုိမိုအား ေကာင္းလာခဲ့သည္။

CEDAW အပိုဒ္ ၃၀ အေၾကာင္း

( ဓါတ္ပံုမ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ ေဆြးေႏြးမည္။ အပိုဒ္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို

ရွာထားျခင္း၊ မရိွပါ က ရိုက္ယူမည္၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးနွင့္ သက္ဆ္ိုင္ေသာ မွတ္တမ္းေခြမ်ား ၊

ပါ၀ါ ပိုင့္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း။)

Deepening

မိမိ၏ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ

ေဆြးေႏြးထုတ္

ေဖာ္ပါ။

Synthesis 

ဘယ္လို ကာကြယ္၊ တားဆီး၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း။ ဘယ္သူေတြနဲ႔

လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုမယ္ လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။



ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၈)

ေခါင္းစဥ္။ ။ Men Involving in Gender Equality

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ Gender ညီမွ်မႈ၏ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္လာေစရန္။

(To explore dialogue between men and women)၊

လႈပ္ရွားမႈ - 

  Gender အစြဲကင္းေသာအမ်ဳိးသားဆုိသည္မွာ---

  Gender အစြဲကင္းေသာအမ်ဳးိသမီးဆိုသည္မွာ----

- Dialogue Between Men and Women

- အမ်ိဳးသားေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဘယ္လုိျမင္လဲ၊

- အမ်ိဳးသမီးေတြကေကာ အမ်ဳိးသားေတြကို ဘယ္လိုျမင္လဲ၊

Input 

Equality Wheel

Non-Violence



စက္ဝုိင္းအတြင္းမွ အခ်က္မ်ားကုိ ေရးေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ Boundaries (ကန္႔သတ္မႈထား)၊

၂။ Non- Threatining Behaviours (ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရိွတဲ့ အမူအရာ၊ အမူအက်င့္)၊

၃။ Respect (ေလးစားမႈ)၊

၄။ Trust and Support (ယုံၾကည္မႈ၊ ပ့ံပုိးေပးမႈ)၊

၅။ Honesty and Accountability (ရုိးသားမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရိွဖုိ႔လို)၊

၆။ Responsible Parenting (တာဝန္ယူမႈရွိတ့ဲ မိသားစု)၊

၇။ Communication (အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ)၊

၈။ Economic Partnership (စီးပြားေရးအရ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္)၊

ေလးစားေပးရန္ ကာကြယ္ေပးရန္ တိုးျမင့္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္

သင္ခန္းစာ (၈)

ေခါင္းစဥ္။ ။ Gender and Development  

ရည္ရြယ္ခ်က္ ။  ။ Gender ႏွင့္ Development  ဆက္စပ္ပံုကို

သိျမင္နားလည္လာေစရန္



လႈပ္ရွားမႈ။       ။ Brain Storming လုပ္မည္။ (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုတာဘာလဲ၊

ဘယ္လိုနားလည္လဲ)။     

• အုပ္စုႀကီး၊ ငယ္ ႏွစ္ဖြဲ႔ခဲြမည္

• အုပ္စုငယ္ကို အုပ္စုႀကီးအဖြဲ႔မွ လက္ခ်င္းခ်ိတ္၍ ဝန္းရံ ပိတ္ဆုိ႔ထားေစပါ။

• အုပ္စုငယ္အဖြဲ႕အား ၄င္းစက္၀ိုင္းအျပင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ တစ္ဦးခ်င္း

ေဖာက္ထြက္ေစပါ။

ေဆြးေႏြးမႈ။   

အၿပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၿခင္း။                

 

ေမးခြန္းမ်ား -   

ဘယ္လို ခံစားရလဲ၊

ေဖာက္ထြက္တဲ့လူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြက ဘယ္လုိလဲ၊

က်န္ခဲ့တဲ့ လူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြက ဘယ္လုိလဲ၊

ဘယ္လုိေတြ ႀကိဳးစားခ့ဲသလဲ၊

စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လို ျဖစ္ခဲ့သလဲ၊

နည္းလမ္းေတြ ဘယ္လုိ ရွာခဲ့သလဲ၊

က်န္တဲ့သူေတြကေကာ ဘယ္လုိေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ၊

ဒီကစားနည္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အားနည္းသူမ်ားက ၀န္းရံထားေသာေဘာင္တခုမွ

ေဖာက္ထြက္ဘို႔ ခက္ခဲလွပါသည္။ အင္အားႀကီးသူ၊ ပါ၀ါႀကီးသူမ်ားမွ ပိတ္ပင္ခံရျခင္း၊

ကူညီေပးမည့္သူမရိွျခင္း၊ ႀကိဳးစားေသာ္ လည္း အရာမေရာက္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာရန္ လူသားအားလံုး ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ လိုအပ္ လွပါသည္။



အေရအတြက္အားျဖင့္ ရာခိုင္နႈန္းတစ္၀က္ေက်ာ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ဖို႔ ဖယ္က်ဥ္ခံ

ထားရပါက မည္သို႕ျဖစ္လာမည္နည္း။

ဗဟုသုတေပးၿခင္း

Develop ဆိုတာ Envelop ဆိုတဲ့ ၿပင္သစ္ဘာသာကေန ဆင္းသက္လာတာ ၿဖစ္တယ္။

အဓိပါယ္က ၀န္းရံထားၿခင္း သို႕မဟုတ္ တားဆီး ပိတ္ဆို႕ထားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ဒါကို De

ေပါင္းထည့္ၿပီးမွ ဖြံၿဖိဳးမႈဆိုတာ ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။အဓိပါယ္က

တားဆီးဝန္းရံထားၿခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ၿခင္း ကိုဆုိုိလိုသည္။ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟု ဆိုရာတြင္

ေယဘူယ်အားျဖင့္ အခ်က္မ်ားမွာ

• Enlarge choices,
• Acquire capabilities,
• Access to resources and livelihood,
• Equal opportunities,
• Justice and Equality,
• Accountability and participation,
• Quality of life,
• Alliances,
• Chain reactions,

ဖြံၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ

စတင္လုပ္ေဆာင္လာခ့ဲၾကသည္။ ဒါ ေပမဲ့ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးဆိုတာ

ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း

သိရိွရၿပီးေနာက္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ WID- Women In Development

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဖြၿံဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စတင္ပါ၀င္လာေစခဲ့သည္။

(---------) ေနာက္ပိုင္း ဖြံၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းကုိ ျပန္ၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္ၾက့ည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပုိၿပီးေတာ့

က်ဆံုးမႈမ်ားေနတာ ကို ေတြ႕ရသည္။အဲဒီအေျဖကို သံုးသပ္တ့ဲအခါမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မီးဖိုေခ်ာင္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ေနရာမွ ရုတ္တရက္ ဖြၿံဖိဳးမႈ

လုပ္ငန္းသို႔ ႔၀င္လာၿခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရ သည္။ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ေပးရန္ အထူးလုိအပ္ၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္း သတိ ျပဳမိခဲ့သည္။ Gender

ဆက္ႏြယ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတက္မႈကို တုိင္းတာသည့္အခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။



Gender-related Development Index (GDI)

• Differences between achievements for women and men on,
• A long and healthy life - life expectancy at birth,
•  Knowledge - adult literacy rate and combined primary, secondary and tertiary

gross enrolment ratio,
•  A decent standard of living - estimated earned income,

Situation of Women in Myanmar

Gender Development Index (GDI)

Indicators     Males Females

Life expectancy at Birth (years)  59 63.4

Adult Literacy rate   (1997-2007) 93.9 86.4

Combined gross enrollment ratio (%) 53.2

(in 2005-2006) CEDAW

2007

46.8 

Estimated earned income (PPP US) 1,043 640
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Deepening

 - လက္ေတြ႔မွာ အခုလုိ၀ုိင္းၿပီး ဟန္႔တားခံရသလုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြ မရေအာင္

အမ်ားဆုံး ဟန္႔တား ခံရတာ ဘာေတြလဲ။

- ဒီလုိမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားတာက ဘာေတြလဲ။

Synthesis

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ ပါ၀င္ေအာင္ ဘာလုပ္မလဲ။

                   ( မိသားစု ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ၊ နိုင္ငံေတာ္ )။

Economic 

Growth

MDGs

Women

Human 

Development
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Reduction

Civil, Political, 

Economic, Social



၅။ အာဆီယံဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ၊

တာဝန္ခံ။ ။ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း၊ မခ်ယ္ရီ

အာဆီယံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမာ္ဂ်ဴးဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈကုိ

ဆရာဦးေအာင္ မ်ိဳ းမင္းက ေအာက္ပါအပုိင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္

ရွင္းလင္းတင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ-

၁။ ASEAN History

၂။ ASEAN Charter

၃။ ASEAN AICHR

၄။ ASEAN-ACWC/ACMW

၅။ ASEAN ADVCOCACY

 


