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အမှာစာ
“သက်ေံ့မျက်ရည်” ဆိုသည့် ယခုအစီရင်ခံစာသည် ပမန်မာနိုင်ငံအေွင်းရှိ 
လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ ရင်ဆိုင် ြကုံ တေွတ့နရတသာ မိသားစုဝင် 
များနှင့် အေူတန ချစ်သူများက ကျူးလွန်တသာ အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု 
အတြကာင်းကို သုတေသနပပုလုပ်ပပီး တရးသားထားပခင်း ပဖစ်သည်။ ရန်ကုန် 
နှင့် မန္တတလးရှိ အမျ ိုးသမီးအချင်းချင်း ချစ်ခင်စုံမက်သူ (Lesbian)၊ လိင်နှစ်မျ ိုး 
လုံးကို ချစ်ခင်စုံမက်သူ (bisexual)၊ ဆန ့်ကျင်ဖက်လိင်ကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူ 
တနထိုင်သူ အမျ ိုးသမီး (Transgender Woman) နှင့် ဆန ့်ကျင်ဖက်လိင်ကဲ့သို ့
တပပာင်းလဲ ပပုမူတနထိုင်သူ အမျ ိုးသမီး (Transgender men) များ  (၆၃) ဦး 
ကို တေွဆ့ုံတမးပမန်းပပီး တရးသားထားပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာကို 
Equality Myanmar နှင့် LGBT Rights Network ေိုက့ Outrights Action 
International နှင့် ပူးတပါင်း တရးသားခဲ့ ပခင်း ပဖစ်ပါသည်။

အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် အမျ ိုးသမီးများကို အိမ်ေွင်း 
ေွင် အြကမ်းဖက်မှုဟု ပမင်တယာင် ေေ်ြကပါသည်။ သိုတ့သာ် အိမ်ေွင်း 
အြကမ်းဖက် ခံရတသာသူများ ထဲေွင် လိင်စိေ်ေပ်မက်မှု ကွဲပပားသူများ 
ပါဝင်တနသည်ကို သေိမမူ ပဖစ်ေေ်သည်။ အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု ကာ 
ကွယ်ေားဆီးတရးနှင့် အားတပးကူညီမှုများ တပးသည့်အခါမျ ိုးေွင်လဲ လိင် 
စိေ်ေပ်မက်မှု ကွဲပပားသူများကုိ ထည့်သွင်း စဥ်းစားကာကွယ်တပးရန် တမ့ 
တလျာ့လျက် ရှိသည်။

ထိုတ့ြကာင့် ယခုအစီရင်ခံစာကို ပမန်မာနိင်ငံအေွင်းရှိ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု 
ကွဲပပားတနတသာသူများ ရင်ဆိုင် ခံစားတနရတသာ အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု 
အတပခအတနကို တလ့လာသုံးသပ်ပပီး ထိုအိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု ပတပျာက် 
တစတရး အေွက် လုပ်တဆာင်သင့်သည့် အချက်များကို အြကံပပု ေင်ပပနိုင် 
ရန်အေွက် ရည်ရွယ် လုပ်တဆာင်ခဲ့ ပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ ယခု အစီရင်ခံစာသည်  
ပဖစ်ပျက် ခံစားတနသည့် အပဖစ်များကို မီးတမာင်းထိုးပပနိုင်ယုံသာမကလဲ ထိုသို ့
ပဖစ်ပျက်တနသည့် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုများကို ကာကွယ်ေားဆီးရန် လို 
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အပ်သည့် ဥပ တေပပု ကာကွယ်ပခင်းများ၊ ဝန်တဆာင်မှုများကို ပံ့ပိုးတပးပခင်းများ 
နှင့် လူထုကို အသိပညာတပး လုပ်တဆာင်ပခင်းများအား အစိုးရနှင့် အရပ်ဖက် 
လူအ့ဖွဲအ့စည်းများက ဆက်လက် ပူးတပါင်း လုပ်တဆာင်လာရန် စည်းရုံးလှုံ ့
တဆာ်သွားမည် ပဖစ်သည်။

ယခု အစီရင်ခံစာ ပဖစ်တပမာက်တရးအေွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီတပးခဲ့တသာ ကိုေင် 
ကိုကို (K&Q)၊ ကို တအာင်တဇာ်ထွန်း တခါ် တမဂန် (TRY) နှင့် မအိမ့်မှူးတသာ်၊ 
နန်းသဲသဲထူး၊ ကိုဝိုင်းချစ်၊ မမိုးပမင့်သူ၊ ကိုချစ်မျ ိုးတထွး၊ တစာေုန်းသူရိန်၊ 
မတအးပမင့်မိုရ်တအာင် ေိုအ့ား တကျးဇူးအထူးေင်ရှိပါသည်။ အြကံဥာဏ်များ 
ပဖင့် ကူညီတပးတသာ Grace Poore (OutRights) နှင့် ညီမျှပခင်း ပမန်မာမှ 
ဝန်ထမ်းများကိုလဲ မှေ်ေမ်းေင်အပ်ပါသည်။

အြကမ်းဖက်မှုဆိုသည်မှာ အိမ်ပပင်ပ၌ပဖစ်တစ အိမ်ေွင်း၌ပဖစ်တစ ကျူးလွန် 
သည့် တနရာမတရွး အြကမ်းဖက်မှုသာ ပဖစ်ပါသည်။ ထိုအ့ေူ မည်သူက့ို 
အြကမ်းဖက်သည် ပဖစ်တစ အြကမ်းဖက်ခံရပခင်းကို ကာကွယ်တပးရန် လိုအပ် 
သည်။ ထိုတ့ြကာင့် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများနှင့် အပခားသူများ 
အတပါ် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုကို ဝိုင်းဝန်း ေားဆီးြကပါစို။့

တအာင်မျ ိုးမင်း
တရးသားသူ
အမှုတဆာင် ေါရိုက်ော
ညီမျှပခင်း ပမန်မာ
ြသဂုေ်လ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်
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အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှုသည် 

လူသားအားလုံးအတွက် 

အန္တရာယ် တခုဖဖစ်သည်ကို 

နားလည်လက်ခံပြီး 

အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက် 

ခံရသူများအား လိင်နှင့် 

လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုမရရွး 

ကာကွယ်ရြးရန် 

အထူးလိုအြ်သည်။
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အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုြ်
ယခုအစီရင်ခံစာကို ပမန်မာနိင်ငံအေွင်းရှိ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားတန 
တသာသူများ ရင်ဆိုင် ခံစားတနရတသာ အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု အတပခအတန 
ကို တလ့လာသုံးသပ်ပပီး ထိုအိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု ပတပျာက်တစတရးအေွက် 
လုပ်တဆာင်သင့်သည့် အချက်များကို အြကံပပု ေင်ပပနိုင်ရန်အေွက် ရည် 
ရွယ် လုပ်တဆာင်ခဲ့ ပခင်း ပဖစ်ပါသည်။

အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုသည် ပမန်မာနိုင်ငံေွင်သာမက ကမ္ဘာအနှံအ့ပပား 
ေွင် နှစ်တပါင်းများစွာ ကေည်းက ပဖစ်ပွားခဲ့ ပပီး ယခုေိုင် ဆက်လက် ပဖစ်ပွား 
တနတသာ အြကမ်းဖက် ပုံစံေခု ပဖစ်သည်။ အမျ ိုးသမီးများအတပါ် အိမ် တထာင် 
ဖက် လက်ေွဲတဖာ်များက အများဆုံး ကျူးလွန်ေေ်တသာ အြကမ်းဖက်မှု ပုံစံ 
ပဖစ်တသာတြကာင့် အမျ ိုးသမီး အတပါ် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု (Domestic 
Violence Against Women – DVAW) ဟု တခါ်တဝါ်ခဲ့တသာ်လည်း အမှန် 
ေကယ် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်ခံရတသာ သူများထဲေွင် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ် 
မှု ကွဲပပားတသာသူများလဲ ပါဝင်သည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံေွင် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုကို ရာဇသေ်ကကီးဥပတေပဖင့် အတရး 
ယူနိုင်တကာင်း ယူနိုင်တသာ်လည်း အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက် ေားဆီးတရး ဆိုင် 
ရာ သီးသန ့်ဥပတေ မရှိတသးပါ။ ဥပတေမူြကမ်းအဆင့်သို ့ တရာက်ရှိတနပပီပဖစ် 
တသာ အမျ ိုးသမီးများအတပါ် အြကမ်းဖက်မှု ကာကွယ်ေားဆီးတရး ဥပ တေ 
မူြကမ်းေွင် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆို တဖာ်ပပထားတသာ် 
လည်း အေည်ပပု ပပဌာန်းနိုင်ပခင်း မရှိတသးပါ။ ယခု မူြကမ်းအေိုင်း ပပဌာန်းခဲ့ 
မည်ဆိုလျှင်လည်း ထိုဥပတေသည် အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင် 
သူများကို ကာကွယ်တပးမည် မဟုေ်ပါ။ အေယ်တြကာင့်ဆိုတသာ် ထိုဥပတေ၏ 
အမျ ိုးသမီးဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ေွင် အမျ ိုးသားအပဖစ် တမွးဖွားလာ 
ခဲ့ ပပီး အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူများ အြကုံ းမဝင်တသာ 
တြကာင့် ပဖစ်သည်။
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လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများအတပါ် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုကို တလ့ 
လာရာေွင် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားပခင်းတြကာင့် မိသားစုဝင်များက ပဖစ် 
တစ၊ အေူတန တဆွမျ ိုးသားချင်းများက ပဖစ်တစ စိေ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အြကမ်းဖက်မှုမျ ိုးကို အများဆုံး တေွရ့သည်။ အဓိကအားပဖင့် လိင်စိေ်ေိမ်း 
ညွေ်မှု ကွဲပပားမှုကို လက်မခံလိုပခင်း၊ ထို လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားပခင်း 
ကို တပပာင်းလဲရန်အေွက် ကကိုးစားပခင်း၊ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ 
အထူးသပဖင့် ဆန ့်ကျင်ဖက်လိင်သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူ တနထိုင်သူများကို အပပစ် 
တပးလိုပခင်း ေိုတ့ြကာင့် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုကို ခံရတြကာင်း တလ့လာတေွ ့ 
ရှိရသည်။ မိသားစုဝင်များက မဟုေ်ေဲ အေူတန ချစ်သူအချင်းချင်း ြကား 
ေွင် ကျူးလွန်တသာ အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုများလည်း ရှိတြကာင်း တေွရ့ှိရ 
သည်။

လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားတသာသူများ အြကား အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက် 
မှုများ ပဖစ်ပွားတနလျက် ရှိတသာ်လည်း အတလးထား လုပ်တဆာင်မှု အပိုင်း လွန် 
စွာ အားနည်းလျက် ရှိတနသည်။ လက်ရှိ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှု အသိုင်းအဝိုင်း 
သည် အမျ ိုးသမီးများအတပါ် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှု မျ ိုးကိုပင်  အိမ်ေွင်း 
တရးကိစ္စ အပဖစ် ရှုပမင်ဆဲပဖစ်ပပီး ဝင်တရာက် ပေ်သက်ရန် မသင့်ဟု လက်ခံ 
ယုံြကည်ဆဲ ပဖစ်တနသည်။ ထိုအတပခအတနမျ ိုးေွင် လက်ရှိ အချိန်အထိ လူမူ 
အသိုင်းအဝိုင်း သတောတပါက် လက်ခံမှု နည်းပါးတနဆဲ ပဖစ်တသာ လိင်စိေ် 
ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ အတပါ် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုအား လူအ့ခွင့် 
အ တရး အတြကာင်းအရာ ေခု အပဖစ် သတောတပါက်ပပီး ကာကွယ်ေားဆီး 
လာရန် အေွက် အထူးကကိုးစား လုပ်တဆာင်ရန် လိုတနတသးသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံေွင် လက်ရှိ ကျင့်သုံးတနတသာ ရာဇသေ်ကကီးပုေ်မ (၃၇၇) ေွင် 
“ဓမ္မောနှင့် ဆန ့်ကျင့်တသာ လိင်ဆက်ဆံမှု” ရာဇဝေ်မှု အပဖစ် ပပဌာန်းထား 
သည်။ ထိုရာဇသေ်ကကီး ပုေ်မသည် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများကို 
ဖမ်းဆီးရာေွင် လည်း တကာင်း၊ တငွညှစ်အနိုင်ကျင့်ရာေွင် လည်းတကာင်း 
ေွင်ေွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပပုတနတသာ အရာ ပဖစ်သည်။ ထိုပုေ်မေွင် ေိေိ 
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ကျကျ မတဖာ်ပပထားပခင်းတြကာင့် ထိုအပိုေ်ကို အသုံးချ၍ လိုလျှင် လိုသလို 
ဖမ်းဆီးသကဲ့သို ့လိုလျှင် လိုသလို စီရင်ချက် ချမှေ်ပပီး အတရးယူမှုများလည်း 
ရှိတနသည်။ ထိုသို ့ ရာဇဝေ်မှု အပဖစ် သေ်မှေ်ထားပခင်းတြကာင့် အိမ်ေွင်း 
အြကမ်းဖက်မှုကို ရင်ဆိုင်ခံစားရတသာ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားတသာသူ 
များသည် ေရားဥပ တေ၏ အကာအကွယ်ကို တောင်းခံရန် မဝံ့မရဲ ပဖစ်ြကရ 
သည်။ ေရားဥပ တေ လက်လှမ်းမှီမှုကို မခံစားရတချ။

လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားပခင်းသည် ရွံရှာစရာပဖစ်သည် စက်ဆုပ်စရာ 
ပဖစ်သည်ဆိုတသာ လူမှုပေ်ဝန်းကျင်ေွင် လက်ခံထားသည့် အပမင်များလည်း 
လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများကို စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိမ်ငယ်မှုများ ပဖစ် 
တစသည်။ အကျ ိုးဆက် အတနပဖင့် ေပခားသူများထံ ရင်ဖွင့်ေိုင်ပင်ပခင်းနှင့် 
စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်တဆွး တနွးမှုကို ရယူရန်အေွက် အဓိက အေားအဆီး 
များ ပဖစ်တနသည်။

ဥပတေအရ ရာဇဝေ်အပဖစ် သေ်မှေ်ထားပခင်းနှင့် ပေ်ဝန်းကျင်၏ ခွဲပခားဖိ 
နှိပ်တသာ အစွဲများတြကာင့် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုကို ခံစားရသည့် လိင်စိေ် 
ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများသည် ေရားဥပတေ အကူအညီကို လက်လှမ်းမမီ 
ပဖစ်တနြကသည်။ အများစုသည် အြကမ်းဖက်သည့် မိသားစုနှင့် မတနထိုင် 
တော့ေဲ ပပင်ပေွင် သီးပခားတနထိုင်လာခဲ့ ြကသည်။ ပညာတရး ေပိုင်းေစပဖင့် 
သက်တမွးဝမ်းတကျာင်းပပု တနထိုင်ြကရသည်။ ထိုသို ့တနထိုင်သူများေွင် အမျ ိုး 
သမီးကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူ တနထိုင်သူများက အများစု ပဖစ်သည်။ အမျ ိုးသမီး 
ချင်း ချစ်သူအများစုမှာ ပပင်ပေွင် ြကုံ တေွန့ိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို စိုးရိမ် 
တသာတြကာင့် မိသားစုနှင့်သာ တနထိုင်တလ့ ရှိြကသည်။ ထိုသို ့ အြကမ်းဖက် 
သည့် မိသားစုနှင့်အေူ တနထိုင်ရတသာ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ 
သည် အိမ်ေွင်းေွင် တနထိုင်စဥ်ကာလ အေွင်း စိုးရိမ်တြကာက်လန ့်မှုများကို 
အချိန်ပပည့် ခံစားတနရသည်။ မိသားစုဝင်များနှင့် ရင်မဆိုင်ရ တအာင် ကကိုးစား 
တနထိုင်ရင်း မိသားစုနှင့် သီးသန ့် ပဖစ်လာသည်။ အထီးကျန် ပဖစ်လာတြကာင်း 
သိရှိရသည်။ 
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၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် မေ်လက စပပီး ကမ္ဘာ့ကပ်တရာဂါ အပဖစ် ပခိမ်းတပခာက်လာတသာ 
ကိုဗစ် တရာဂါတြကာင့် အများပပည်သူမှာ လူမှုတရးနှင့် စီးပွား တရး အဆင်မတပပ 
မှုများကို ရင်ဆိုင်လာခဲ့ ြကသည်။ တနစ့ဥ် လူမှုေဝပုံစံေိုလ့ဲ တပပာင်းလဲလာခဲ့ 
သည်။ ကျန်းမာတရးအေွက် အမိန ့်များ ထုေ်ပပန်ချက်များတြကာင့် အိမ်ေွင်း 
တနထိုင်ရသည့် အတပခအတနမျ ိုးကိုလည်း တရာက်ရှိခဲ့ရသည်။ စိမ်တခါ်မှုအသစ် 
များကို ရင်ဆိုင်ရင်း စိေ်ဖိစီးမှုများကို ရင်ဆိုင် ခံစားလာခဲ့ ြကသည်။ စိေ်ဖိ 
စီးမှု တနာက်ဆက်ေွဲ အပဖစ် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုများမှာ သိသိသာသာ 
ပမင့်ေက်လာသည်။ သာမန်အချိန်ေွင်ပင် မိသားစုက လက်မခံခဲ့သည့် လိင် 
စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများသည် မိသားစုဝင်များ၏ ပငိုပငင်မှုများနှင့် 
အပပစ်ရှာ၍ အြကမ်းဖက်မှုများကို ပိုမို ရင်ဆိုင်လာခဲ့တြကာင်း တေွရ့ှိရသည်။ 
အေူတန လက်ေွဲတဖာ်များ အြကားေွင်လည်း ကိုဗစ်ကာလအေွင်း စီးပွား 
တရး၊ လူမှုတရး အဆင်မတပပမှုများတြကာင့် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုများမှာ 
ေိုးပမင့်လာခဲ့တြကာင်း မှေ်ေမ်းေင်ရသည်။ 

အြကမ်းဖက်မှုဆိုသည်မှာ အိမ်ပပင်ပ၌ ပဖစ်တစ အိမ်ေွင်း၌ ပဖစ်တစ ကျူးလွန် 
သည့် တနရာမတရွး အြကမ်းဖက်မှုသာ ပဖစ်ပါသည်။ ထိုအ့ေူ မည်သူက့ို 
အြကမ်းဖက်သည်ပဖစ်တစ အြကမ်းဖက်ခံရပခင်းကို ကာကွယ်တပးရန် လိုအပ် 
သည်။ 

လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ အတပါ်  အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုကို 
ေားဆီးကာကွယ်ရန် ကကိုးပမ်းရာေွင် ဥပ တေပိုင်းအရ လုပ်တဆာင်ရန် လို 
အပ်သလို လူထု၏ အသိအပမင်များ တပပာင်းလဲလာတအာင် လုပ် တဆာင်ရန် လို 
အပ်သည်။ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ အ တပါ် လိုလျှင်လိုသလို ဖမ်း 
ဆီး အတရးယူနိုင်သည့် ရာဇသေ်ကကီး ပုေ်မ (၃၇၇) ကို ဖျက်သိမ်းရန် လိုအပ် 
သလို အမျ ိုးသမီးများအတပါ် အြကမ်းဖက်မှု ေားဆီးကာကွယ်တရး ဥပတေ 
မူြကမ်းထဲေွင် သေ်မှေ်ထားသည့် အမျ ိုးသမီးဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို 
ချက်ထဲေွင် အမျ ိုးသမီး ကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူ တနထိုင်သူများကိုပါ အကျုံးဝင် 
တစပပီး ကာကွယ်တပးရန် လိုအပ်သည်။ သိုမ့ှသာ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပား 
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ပခင်းကို ရာဇဝေ်မှုအပဖစ် အတရးယူနိုင်တသာတြကာင့် ေရားဥပ တေ အကူ 
အညီကို ရယူရန်အေွက် စိုးရိမ်မှုများ တပျာက်ကွယ်မည် ပဖစ်သည်။ အထူး 
ဥပတေ အပဖစ် ပပဌာန်းကာကွယ်မှသာ ောဝန်ရှိသူများ အတနပဖင့် ဥပတေအရ 
ောဝန်ယူရမည့် ဝေ္တ ရား ရှိလာမည် ပဖစ်သည်။ 

ေဖက်ေွင်လဲ လူအ့ခွင့်အတရး ကာကွယ်တစာင့်တရးောဝန်နှင့် သက်ဆိုင် 
သည့် အစိုးရဌာနများနှင့် ဝန်ထမ်းများ အားလုံးကို လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှုနှင့် 
ပေ်သက်သည့် မှန်ကန်တသာ အသိပညာများ တပးရန် လိုအပ်သည်။ ခွဲပခား 
ဆက်ဆံမှုမရှိေဲ ဥပတေအရ ကာကွယ်တပးရန်၊ ဝန်တဆာင်မှုများ တပးရန် 
အေွက် တလ့ကျင့်ပညာတပးဖို ့ လိုအပ်သည်။ အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုနှင့် 
ပေ်သက်ပပီး နှစ်သိမ့်တဆွးတနွးပပီး ဝန်တဆာင်မှုများ တပးတသာသူများ အတန 
ပဖင့်လည်း လိင်စိေ်ေိမ်းညွှေ်မှု ကွဲပပားတနတသာသူများ အြကား ြကုံ တေွရ့ 
သည့် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှု အတပခအတနများ၊ ထိုသို ့အိမ်ေွင်း အြကမ်း 
ဖက်မှုကို ပဖစ်တပါ်တစရန် ပံ့ပိုးတပးတသာ လူမှုတရး သေ်မှေ်ချက်၊ ယုံြကည် 
လက်ခံချက်များကို တကာင်းစွာ နားလည် သတောတပါက်ဖို ့လိုအပ်သည်။ သိုမ့ှ 
သာ အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်ခံရသည့် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ 
အား မှန်ကန်ပပီး အရည်အတသွးရှိသည့် စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်တဆွး တနွး 
ပခင်း အပါအဝင် အပခားဝန်တဆာင်မှုများကို ခွဲပခားမှုမရှိေဲ တပးနိုင်မည် ပဖစ် 
သည်။

အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုသည် လူသားအားလုံးအေွက် အန္တရာယ် ေစ်ခု 
ပဖစ် သည်ကို နားလည်လက်ခံပပီး အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်ခံရသူများအား 
လိင်နှင့် လိင်စိေ် ေိမ်းညွှေ်မှုမတရွး ကာကွယ်တပးရန် အထူး လိုအပ်သည်။ 
ထို ့တြကာင့် မိသားစုများ အပါအဝင် ပပည်သူလူထု ေရပ်လုံး လူအ့ခွင့်အတရး 
အမှန်ေကယ် သတောတပါက် ကျင့်သုံးလာတစရန် အေွက် တကျာင်းသင်ခန်း 
စာေွင် ထည့်သွင်း သင်ြကားမှု အပါအဝင် နည်းလမ်းမျ ိုးစုံပဖင့် ပညာ တပး 
လှုံတ့ဆာ်သွားရန် လိုအပ်လှပါသည်။



12

သုရတသနနည်းလမ်း
ယခု အစီရင်ခံစာကို တရးသားပပုစုနိုင်ရန် အေွက် အထက်ပမန်မာပပည်နှင့် 
တအာက်ပမန်မာပပည်ေိုမ့ှာ အချက်အလက် တကာက်ယူသူ စုစုတပါင်း (၁၀) ဦး 
ကို ဖိေ်တခါ်၍ သုတေသနပပုလုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းတပပာ 
ြကားခဲ့ပါသည်။ ထိုသူ (၁၀) ဦးကို ကကီးြကပ်နိုင်ရန် အေွက် Myanmar LGBT 
Rights Network မှ ောဝန်ခံ နှစ်ဦးကလဲ ကူညီ တဆာင်ရွက်တပးပါသည်။  
မန္တတလးေိုင်းနှင့် ရန်ကုန်ေိုင်း အေွင်းရှိ အမျ ိုးသမီးအချင်းချင်း ချစ်ခင် 
စုံမက်သူ (Lesbian)၊ လိင်နှစ်မျ ိုးလုံးကို ချစ်ခင်စုံမက်သူ (bisexual)၊ ဆန ့် 
ကျင် ဖက်လိင်ကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူ အမျ ိုးသမီး (Transgender 
Woman) နှင့် ဆန ့်ကျင်ဖက်လိင်ကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူ အမျ ိုးသား 
(Transgender man) များ ရင်ဆိုင်ရသည့် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုများကို 
သုတေသနပပုလုပ်ရန် ပပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ယခု သုတေသနေွင် အမျ ိုးသား 
ချစ်သူ (Gay) များကို ထည့်သွင်း တမးပမန်းထားပခင်း မရှိပါ။ 

ထိုအမျ ိုးအစား ေခုချင်းေွင် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှုနှင့် လိင်ဝိတသသခံယူ 
ချက်များနှင့် ပေ်သက်၍ မေူညီမှုများ ရှိတြကာင်း အသိအမှေ် ပပုပါသည်။ 
ယခု စာေမ်းေွင် ထိုသူများ အားလုံးကို “လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူ 
များ” ဟု လွှမ်းပခုံ  သုံးစွဲသွားမည် ပဖစ်သည်။

တေွဆ့ုံတမးပမန်းရာေွင် အသုံးပပုမည့် တမးခွန်းများကို ောဝန်ရှိသူများက 
စုတပါင်း ပပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ တမးခွန်းများကို ပပင်ဆင်ပပီး အချက်အလက် 
တကာက်ယူမည့်သူများကို ရှင်းပပ တလ့ကျင့်တပးခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက် စု 
တဆာင်းသူများသည် အချက်အလက်များ တကာက်ယူရန် အချိန်နှစ်လ ယူခဲ့ပါ 
သည်။ အဓိကအားပဖင့် အမျ ိုးသမီးအချင်းချင်း ချစ်ခင်စုံမက်သူ (Lesbian)၊ 
လိင်နှစ်မျ ိုးလုံးကို ချစ်ခင်စုံမက်သူ (bi-sexual)၊ ဆန ့်ကျင်ဖက်လိင်ကဲ့သို ့
တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူ အမျ ိုးသမီး (Transgender Woman) နှင့် ဆန ့်ကျင် 
ဖက်လိင်ကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူ အမျ ိုးသား (Transgender man) 
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ေိုအ့တပါ် မိေများ၊ အေူတန တဆွမျ ိုးတမာင်နှစ်မများ။ အေူတန ချစ်သူ 
လက်ေွဲတဖာ်များက ကျူးလွန်သည့် ရုပ်ပိုင်း၊ စိေ်ပိုင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုများကို တကာက်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

အချက်အလက်များကို တကာက်ယူခဲ့ရာေွင် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် တဖတဖာ်ဝါရီလ မှ 
မေ်လ အေွင်း အထက်ပမန်မာပပည် (မန္တတလးေိုင်းမှ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု 
ကွဲပပားသူ (၃၀) ဦး နှင့် တအာက်ပမန်မာပပည် (ရန်ကုန်ေိုင်း) မှ လိင်စိေ်ေိမ်း 
ညွေ်မှု ကွဲပပားသူ (၃၂) ဦး  စုစုတပါင်း  (၆၂) ဦးကို တေွဆ့ုံ တမးပမန်းခဲ့ပါသည်။ 

ရန်ကုန် မန္တတလး

အမျ ိုးသမီးအချင်းချင်း ချစ်ခင်စုံမက်သူ ၂ ၃

လိင်နှစ်မျ ိုးလုံးကို ချစ်ခင်စုံမက်သူ အမျ ိုးသမီး ၄ ၄

ဆန ့်ကျင်ဖက်လိင်ကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူ တနထိုင်သူ 

အမျ ိုးသား

၁၁ ၁၂

ဆန ့်ကျင်ဖက်လိင်ကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူ တနထိုင်သူ 

အမျ ိုးသမီး

၁၄ ၁၂

တေွဆ့ုံတမးပမန်းသူ (၆၂) ဦး အနက် မိမိ၏ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှုကို မိသားစု 
က သိရှိပပီး လက်ခံထားသူ အတရအေွက်မှာ (၄) ဦးသာ ရှိပပီး လက်မခံေဲ 
ပငင်းဆန်သူ (၃၄) ဦး ရှိပါသည်။  (၁၈) ဦးမှာ အရိပ်အမမွေ်မျှ သိရှိသူများ ပဖစ် 
ပပီး မိသားစုက သိပခင်းမသိပခင်းကို မသိသူ (၁၀) ဦး ရှိပါ သည်။

မိသားစုက သိရှိပပီး လက်ခံထားသူ ၄

မိသားစုက လက်မခံေဲ ပငင်းဆန်သူ ၃၄

မိသားစုက အရိပ်အမမွေ်မျှ သိရှိသူ ၁၈

မိသားစုက သိပခင်းမသိပခင်းကို မသိသူ ၁၀
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အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု ပုံစံများကို တလ့လာရာေွင် နှုေ်အားပဖင့် အြကမ်း 
ဖက်ခံရသူမှာ (၄၃) ဦးပဖင့် အများဆုံး ပဖစ်ပပီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက် 
ခံရသူမှာ (၁၉) ဦး ရှိသည်။ နှုေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆူပူမှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရိုက် 
နှက်မှု နှစ်မျ ိုးစလုံးကို ခံစားရသူများမှာ (၄၀) ဦး ပဖစ်သည်။ 

နှုေ်အားပဖင့် အြကမ်းဖက်ခံရသူ ၄၃
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်ခံရသူ ၁၉
နှစ်မျ ိုးလုံး အြကမ်းဖက်ခံရသူ ၄၀

အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်သူများ အုပ်စု အမျ ိုးအစားကို တလ့လာရာေွင် မိသားစု 
နှင့် တဆွမျ ိုး တမာင်နှမများ၏ အြကမ်းဖက်မှုကို ရင်ဆိုင်ခံစားရသူ အ တရ 
အေွက်မှာ (၅၀) ဦး ရှိပပီး အများဆုံး ပဖစ်သည်။ အေူတန ချစ်သူအချင်းချင်း 
က အြကမ်းဖက်မှုကို ရင်ဆိုင်ခံစားရသူမှာ (၉) ဦးနှင့်  အေူတန တဆွမျ ိုးသား 
ချင်းများက အြကမ်းဖက်မှုမှာ (၃) ဦး ရှိသည်။ 

မိသားစုနှင့် တဆွမျ ိုးတမာင်နှမများ၏ အြကမ်းဖက်မှု ၅၀

အေူတန ချစ်သူအချင်းချင်းက အြကမ်းဖက်မှု ၉

အေူတန တဆွမျ ိုးသားချင်းများက အြကမ်းဖက်မှု ၃

အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်ခံရတသာတြကာင့် စိေ်ပိုင်း နှစ်သိမ့်တဆွးတနွးမှု အကူ 
အညီကို ရရှိသူ စုစုတပါင်း (၁၂) ဦး ရှိပပီး အကူအညီ မရရှိခဲ့သူတပါင်း (၅၀) ဦး 
ထိ ရှိသည်ကို တေွရ့သည်။ 

စိေ်ပိုင်း နှစ်သိမ့်တဆွးတနွးမှု အကူအညီကို ရရှိသူ ၁၂
စိေ်ပိုင်း နှစ်သိမ့်တဆွးတနွးမှု အကူအညီကို မရရှိသူ ၅၀

အကူအညီ မရရှိခဲ့သူများကို ထပ်မံတလ့လာရာေွင် မိမိပေ်ဝန်းကျင်ေွင် 
စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့် တဆွးတနွးမှု ဝန်တဆာင်မှုများ အတြကာင်းကို  မသိရှိသူ 
မှာ (၁၈) ဦး၊ အကူအညီ လိုအပ်တြကာင်းကို သိရှိ သတော တပါက်တသာ်လည်း 
မိမိပေ်ဝန်းကျင်ေွင် ထိုအစီအစဥ်များ ပံ့ပိုးတပးမှုများ မရှိတသာတြကာင့် 
မေိုင်ြကားသူ (၁၉) ဦး နှင့် သိရှိတသာ်လည်း သွားတရာက်ပပီး အကူအညီ ရယူ 
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ရန် မဝံ့မရဲ ပဖစ်သူ စုစုတပါင်း (၂၅) ဦး ရှိသည်။ 

စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်တဆွးတနွးမှု ဝန်တဆာင်မှုများ 

အတြကာင်းကို  မသိရှိသူ

၁၈

ထိုအစီအစဥ်များ ပံ့ပိုးတပးမှုများ မရှိတသာတြကာင့် 

မေိုင်ြကားသူ

၁၉

သိရှိတသာ်လည်း သွားတရာက်ပပီး အကူအညီ ရယူရန် မဝံ့မရဲ 

ပဖစ်သူ

၂၅

 

ရနာက်ခံအရကကာင်းအရာ
လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု ကွဲဖြားသူများနှင့်
ဥြရေြိုင်းဆိုင်ရာ မူရောင်
ဖွဲ့စည်းြုံအရဖခခံဥြ ရေ
နိုင်ငံေစ်နိုင်ငံ၏ ဖွဲစ့ည်းပုံအတပခခံဥပတေဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် 
နိုင်ငံသားေိုအ့ြကား ချုပ်ဆိုထားတသာ ပဋိညာဉ် ပဖစ်သည်။ နိုင်ငံအသီးသီး၏ 
ဖွဲစ့ည်းပုံအတပခခံဥပတေများ ထဲေွင် နိုင်ငံသားေိုင်း ရရှိခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတသာ မူ 
လ အခွင့်အတရးများကို သီးပခားတဖာ်ပပထားတလ့ ရှိပပီး နိုင်ငံတော်အစိုးရအတန 
နှင့်လည်း ဖွဲစ့ည်းပုံအတပခခံဥပတေေွင် ပါဝင်တသာ လူအ့ခွင့်အတရးများကို နိုင် 
ငံသားေိုင်း ခွဲပခားမှု လုံးဝမရှိေဲ ရရှိခံစားနိုင်တအာင် ောဝန်ခံရသည်။ ပမန် 
မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲစ့ည်းပုံအတပခခံဥပတေ အပိုေ် (၃၄၈) ေွင် “မည်သည့် 
နိုင်ငံသားကို မဆို လူမျ ိုး ဇာေိ၊ ကိုးကွယ်ရာောသာ၊ ရာထူး၊ အဆင့်အေန်း၊ 
ယဉ်တကျးမှု၊ အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီး၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ ေိုက့ို အတြကာင်းပပု 
၍ ခွဲပခားမှု မရှိတစရ” ဟူ၍ ေိေိကျကျ တဖာ်ပပထားပါသည်။1 သိုတ့သာ် ထို 
အပိုေ်ေွင် မျက်တမှာက်ကမ္ဘာေွင် ခွဲပခားခံရတလ့ရှိတသာ မသန်စွမ်းသူများနှင့် 
ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများဆိုသည့် စကားစုကို ထည့်သွင်းတဖာ်ပပထားပခင်း 
မရှိပါ။ ထိုတ့ြကာင့် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲစ့ည်းပုံအတပခခံဥပတေသည် 

1 https://www.constitutionaltribunal.gov.mm/sites/default/files/constitution/
pdf/2014/Apr/Constitution%202008Myan.pdf
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နိုင်ငံသား ပဖစ်သည့်ေိုင်တအာင် ခန္တာကိုယ်မသန်စွမ်းမှုနှင့် လိင်စိေ်ေိမ်း 
ညွေ်မှု ခံယူမှု ကွဲပပားတနသည့် နိုင်ငံသားအတပါ် ခွဲပခားမှုအား အသိအမှေ် 
မပပုရာ တရာက်တနလျက် ရှိသည်။ ထိုသို ့တရးသားထားပခင်းတြကာင့် မသန်စွမ်း 
သူများနှင့် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ခံယူမှုကွဲပပားသူများကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ 
က အသိအမှေ် မပပုသလို ထိုသူေိုအ့တပါ် ခွဲပခားပခင်းအား ကာကွယ်တပးရန် 
ောဝန်မရှိဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်ကုိ သက်တရာက်တစပါသည်။ ထိုတ့ြကာင့် ဖွဲစ့ည်း 
ပုံအတပခခံဥပတေ အခန်း (၁) အတပခခံမူဝါေများေွင် တဖာ်ပပထားသည့် ေန်းေူ 
ညီမျှမှုနှင့် ခွဲပခားမှုကင်းစင်မှုဆိုတသာ အတပခခံမူနှင့် ကွဲလွဲတနသည်။ 

ရာဇသတ်ကကီးဖြစ်မှုဥြရေ
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ရာဇသေ်ကကီး ပပစ်မှုဥပတေေွင် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပား 
မှုကို ရာဇဝေ်မှုတပမာက်တြကာင်း ေိုက်ရိုက်တဖာ်ပပထားပခင်း မရှိပါ။ သိုတ့သာ်  
ရာဇသေ်ကကီးပုေ်မ (၃၇၇)ေွင် 

“တယာကျ်ားနှင့် ပဖစ်တစ၊ မိန်းမနှင့် ပဖစ်တစ၊ ေိရိစ္ဆာန်နှင့် ပဖစ်တစ မည် 
သူမဆို မိမိအလိုအတလျာက် ဓမ္မောနှင့် ဆန ့်ကျင်တသာ ကာမစပ် 
ယှက်မှုကို ပပုလျှင် ထိုသူကို ေသက်ေကျွန်းပဖစ်တစ၊ ဆယ်နှစ်အထိ 
တထာင်ေဏ်ေမျ ိုးမျ ိုး ပဖစ်တစ ချမှေ်ရမည့် အပပင် တငွေဏ်လည်း 
ချမှေ်နိုင်သည်။” ဟု ဆိုထားသည်။2

ထိုအပိုေ်အရ သောဝနှင့်ဆန ့်ကျင်တသာ လိင်ဆက်ဆံမှုသည် ရာဇဝေ်မှု 
တပမာက်တြကာင်း သေ်မှေ် တဖာ်ပပထားသည်။ ထိုအပိုေ်ေွင် တဖာ်ပပထားသည့် 
“သောဝနှင့် ဆန ့်ကျင်တသာ လိင်ဆက်ဆံပခင်း” ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်ကို ေိေိ 
ကျကျ တဖာ်ပပထားပခင်း မရှိတသာ်လည်း  လိင်ေူချင်း နှစ်ဦးသတောေူသည် 
ပဖစ်တစ မေူသည်ပဖစ်တစ ထိုသို ့လိင်ဆက်ဆံမှုကို သောဝနှင့် ဆန ့်ကျင်သည် 
ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မျ ိုး သက်တရာက်တနပါသည်။ ထိုကဲ့သို ့သေ်မှေ်ထားချက် 
တြကာင့် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများသည် သာမာန်လူကဲ့သို ့မဟုေ် 
ေဲ သောဝနှင့် ဆန ့်ကျင်တသာသူများ ပဖစ်တြကာင်း ဥပတေ ကိုယ်ေိုင်ကပင် 

2 https://www.burmalibrary.org/docs6/MYANMAR_PENAL_CODE-corr.1.pdf
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သေ်မှေ်ထားသကဲ့သို ့ပဖစ်တနသည်။ 

ယခင်က ပဗိေိသျှကိုလိုနီ ပဖစ်ခဲ့တသာ နိုင်ငံေချ ိုေ့ွင် မြကာတသးမီ နှစ်များ 
အေွင်းက အရွယ်တရာက်သူ နှစ်ဦးအြကား နှစ်ဦးသတောေူ လိင်ေူဆက်ဆံ 
မှုအား  ရာဇဝေ်မှုအပဖစ် သေ်မှေ်ပပီး ေားပမစ်ထားပခင်းကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါ 
သည်။  ၂၀၁၈ ခုနှစ်ေွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံေွင် လည်းတကာင်း၊3 ထိုနှစ်မှာပင် ထရီ 
နန်ေက်နှင့် ေိုောကိုနိုင်ငံေိုေ့ွင် လည်းတကာင်း၊4 ၂၀၁၉ ခုနှစ်က  တော်စ 
ဝါးနားနိုင်ငံ5 နှင့် အင်ဂိုလာနိုင်ငံ6 ေိုေ့ွင် လည်းတကာင်း၊ နှစ်ဦးသတောေူ 
လိင်ေူဆက်ဆံမှုကို ရာဇဝေ်မှုတပမာက်တစပခင်းအား ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသည်။   
ပမန်မာနိုင်ငံေွင် ရှိတသာ လူအ့ခွင့်အတရး ေက်ကကွလှုပ်ရှားသူများက ထိုပုေ်မ 
ကို ဖျက်သိမ်းရန် လှုံတ့ဆာ်မှုများ လုပ်တဆာင်ခဲ့တသာ်လည်း ယခုေိုင် ဖျက်သိမ်း 
ပခင်း မရှိတသးပါ။ ထိုတ့ြကာင့် ထိုရာဇသေ်ကကီး ပုေ်မသည် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ် 
မှု ကွဲပပားသူများအတပါ် ရာဇဝေ်မှုအပဖစ် အပပစ်တပးသည့် ေရားစီရင်တရး 
အပိုင်းကိုသာ သက်တရာက်ယုံသာမက ထိုသူေဦးချင်းစီ၏ စိေ်ပိုင်းဆိုင် 
ရာ လုံပခုံ မှု အတပါ်ေွင်ပါ အထူးသက်တရာက်မှု ရှိတြကာင်း တလ့လာရသည်။ 
ရာဇဝေ်မှုအပဖစ် သေ်မှေ်ခံထားရပပီး ရာဇဝေ်တကာင်များ အပဖစ် ဆက် 
ဆံမှုများတြကာင့် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ အတပါ် လူမှုတရး၊ စီးပွား 
တရးနှင့် အပခား ကဏ္ဍမျ ိုးစုံေိုေ့ွင်ပါ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများကို ရင်ဆိုင်တနြက 
ရသည်။ ဖွဲစ့ည်းပုံအတပခခံဥပတေဆိုင်ရာ ခုံရံုး တရှေ့ွင် ပုေ်မ (၃၇၇) နှင့် ပေ် 
သက်ပပီး ဖွဲစ့ည်းပုံ အတပခခံဥပတေဆိုင်ရာ စိန်တခါ်မှုမျ ိုး ယခုေိုင် မရှိတသးတချ။ 

ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးစုံစမ်းစစ်တဆးတရး အရာရှိက ပုေ်မ 
(၃၇၇) သည်  ပုဂ္ဂလိက လွေ်လပ်ခွင့်၊ ေန်းေူညီမျှခွင့်၊ ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းမှ 
ကင်းလွေ်ခွင့် ေိုက့ို ထိပါး တနှာက်ယှက်တနတသာ ပုေ်မ ပဖစ်သည့် အေွက် 

3  https://www.constitutionaltribunal.gov.mm/sites/default/files/constitu-
tion/pdf/2014/Apr/Constitution%202008Myan.pdf
4  https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/how-trinidad-
and-tobago-played-a-key-role-in-indias-ongoing-lgbt-hearing/articleshow/64991216.cms
5  https://mg.co.za/article/2019-06-11-botswana-high-court-ruling-a-victory-
for-countrys-queer-communities/
6  https://news.un.org/en/story/2019/01/1031292
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ဖျက်သိမ်းရန် တထာက်ခံ အြကံပပုခဲ့ပါသည်။7

ေချိန်ေည်းမှာပင် ရာဇသေ်ကကီးပုေ်မ (၃၇၇) ေွင် ေိကျခိုင်လုံမှု မရှိတသာ 
အဓိပ္ပာယ် သေ်မှေ်ချက်ကို အတြကာင်းပပု၍ ပမန်မာနိုင်ငံ ရဲေပ်ဖွဲဝ့င်များနှင့် 
ေရားစီရင်တရး ဝန်ထမ်းများက လိုသလို ထပ်မံ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကာ အပပစ်တပး 
အတရးယူနိုင်မှုများလည်း ရှိသည်။ “သောဝနှင့်ဆန ့်ကျင်ပပီး လိင်ဆက်ဆံ 
ပခင်း” ဆိုသည့် တခါင်းစဥ်တအာက်ေွင် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူ 
အများစုသည် ေရားဥပတေစိုးမိုးတရးဆိုင်ရာ ေပ်ဖွဲဝ့င်များ၏ အနိုင်အထက် 
ပပုကျင့်မှု၊ တငွညှစ်မှု၊  အာဏာအလွဲသုံးစား လုပ်မှု စသည့် ေရားဥပတေမဲ့ 
လုပ် တဆာင်မှုများကို ရင်ဆိုင်ြကရသည်။ 

ရာဇသေ်ကကီး ပုေ်မ (၃၇၇) ကဲ့သို ့တဟာင်းနွမ်းတဆွးတပမ့တနတသာ ဥပတေ ပုေ်မ 
အပပင် အပခား ရဲအက်ဥပတေ ေချ ိုက့လည်း လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူ 
များ အတပါ် ဆက်လက် ပခိမ်းတပခာက်လျက် ရှိသည်။ ေချ ိုတ့သာ ရဲအက်ဥပတေ 
များသည် ရဲေပ်ဖွဲဝ့င်များကို ဟန ့်ေားမှု၊ ရှာတဖွမှု၊ ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ပေ်သက်ပပီး 
အာဏာစိေ်ကကိုက် ကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ကို တပးထားသည်။ ထင်ရှားတသာ ရဲအက် 
ဥပတေနှစ်ခုမှာ ရန်ကုန်ပမိုေ့ွင် သက်တရာက်တသာ ၁၈၈၉ ခုနှစ် ရန်ကုန်ရဲ 
ဥပတေ ပုေ်မ (၃၀) နှင့်  ပမန်မာပပည် ေဝှမ်းလုံးေွင် သက်တရာက်တသာ ၁၉၄၅ 
ခုနှစ် ရဲအက်ဥပတေပုေ်မ (၃၅) ေို ့ပဖစ်သည်။8

လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု ကွဲဖြားသူများနှင့် ဖမန်မာနိုင်ငံ 
လူမှုယဉ်ရကျးမှု အဖမင်
လူမှုတရး ရှုတထာင့်အရ ြကည့်မည်ဆိုပါက ပမန်မာနိုင်ငံေွင် လိင်စိေ်ေိမ်း 
ညွေ်မှု ကွဲပပားတနသူကို မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်းေွင် အသိအမှေ်ပပုမှု 
အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ တေွဆ့ုံတမးပမန်းခဲ့သူ (၆၂) ဦး အနက် မိမိ၏ လိင် 
စိေ်ေိမ်းညွေ်မှုကို မိသားစုက သိရှိပပီး လက်ခံထားသူ အတရအေွက်မှာ (၄) 
7 Report by the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, 18 
march, 2016, UN Doc:A/HRC/31/71 annex page 27
8 https://www.burmalibrary.org/docs15/1945-Police_Act-en.pdf
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ဦးသာ ရှိပပီး လက်မခံေဲ ပငင်းဆန်သူ (၃၄) ဦး ရှိပါ သည်။ (၁၈) ဦး မှာ အရိပ် 
အမမွေ်မျှ သိရှိသူများ ပဖစ်ပပီး မိသားစုက သိပခင်း မသိပခင်းကို မသိသူ (၁၀) 
ဦး ရှိပါသည်။

မိသားစုက သိရှိပပီး လက်ခံထားသူ ၄
မိသားစုက လက်မခံေဲ ပငင်းဆန်သူ ၃၄
မိသားစုက အရိပ်အမမွေ်မျှ သိရှိသူ ၁၈
မိသားစုက သိပခင်းမသိပခင်းကို မသိသူ ၁၀

လူမှုပေ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းေွင် အသိအမှေ်ပပုမှု အစား ကဲ့ရဲရ့ှုံခ့ျမှုနှင့် 
ခွဲပခားဖိနှိပ်မှုက ပိုမို များပပားတနလျက် ရှိပါသည်။ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲ 
ပပားသူများထဲေွင်ပင် အမျ ိုးသားချင်း ချစ်ခင်စုံမက်သူ (Gay) နှင့် ဆန ့်ကျင် 
ဖက်လိင်ကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲ ပပုမူတနထိုင်သူများ (Transgender) များ အတပါ် 
လက်ခံမှု မရှိပခင်းအား ပိုမို တေွရ့ှိေေ်သည်။

ထိုသို ပ့ဖစ်ရပခင်းမှာ ောသာတရးအယူအဆများနှင့် များစွာသက်ဆုိင်တနသည် 
ကို တေွရ့ှိရသည်။ ဗုေ္ဓောသာဆုိဆုံးမချက်များ ထဲေွင် အမျ ိုးသားချင်းချစ် 
ခင် စုံမက်သူ (Gay) နှင့် ဆန ့်ကျင်ဖက်လိင်ကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူများ 
(Transgender) များ ပဖစ်လာရပခင်းမှာ သံသရာနှင့် ကံအကျ ိုးတပးများတြကာင့် 
ပဖစ်သည်ဟု ပါဝင်သည်။ အေိေ်ေဝ၏ သူေပါးသားမယားကို ပပစ်မှားခဲ့ 
သည့် ကံအကျ ိုးတပးတြကာင့် ယခုေဝေွင် ထိုေဝမျ ိုး တရာက်ရှိသည်ဟု တဟာ 
တပပာတလ့ ရှိသည်။9 ထိုေဝတရာက်ရသည်မှာ ကံ၊ ကံ၏အပပစ်ကို ခံစားတနရ 
တသာတြကာင့်ပဖစ်သည်ဟု ယုံြကည်တနြကသည့် အေွက် ထိုလူမျ ိုးများကို 
လူအ့သိုင်းအဝိုင်းေွင် နိမ့်ကျတသာသူများအပဖစ် လက်ခံမှေ်ယူထားတလ့ရှိ 
သည်။

ထို ပ့ပင် အနုပညာတဖျာ်တပဖတရး လုပ်ငန်းများေွင် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲ 
ပပားသူများကို တလှာင်တပပာင်စရာ ဇာေ်တကာင်များအပဖစ် ေင်ဆက်တနပခင်း 

9 Gilbert, David, “Categorsing Gender in Queer Yangon” in Sojourn, Journal of Social 
Issues in Southeast Asia, Vol.28, No.2, 2013
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ကလဲ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများကို လူအများက အထင်တသး 
တအာင် ပံ့ပိုးတနသလို ပဖစ်တနသည်။ ပမန်မာ့ ရုပ်ရှင်၊ ဗီေီယို နှင့် သေင် ေိုေ့ွင် 
လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများကို မနှစ်ပမိုစ့ရာ သောဝလွန် ဇာေ် 
တကာင်များ အပဖစ် ဟာသဆန်ဆန် ေင်ဆက်တလ့ ရှိပပီး တလှာင်တပပာင်တစာ် 
ကား အနိုင်ကျင့်စရာ အပဖစ် ပမင်လာတစသည်။10

ဥပတေဆိုသည်မှာ ပပည်သူများ၏ အားကိုးစရာ၊ ေရားဥပတေစိုးမိုးတရး ဝန် 
ထမ်း ဆိုသည်မှာ ပပည်သူများ အေွက် အကူအညီတပးသူများ ပဖစ်ရမည့် 
လူအသိုင်းအဝိုင်း အေွင်းေွင် ဥပတေကို လိုသလို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်နိုင်ပပီး ထင် 
သလိုစီရင်မှုများ ရှိတနတသာတြကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ လိင်စိေ် ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲ 
ပပားသူ အများစုသည် ရဲဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် ပုေ်မ (၃၇၇) ကို အတြကာင်းပပ 
ပပီး တငွညှစ်အနိုင်ကျင့် တစာ်ကားနိုင်တသာသူများ အပဖစ် ထင်မှေ် လက်ခံလာ 
သည်။ အယုံအြကည် ကင်းမဲ့တနသည်။ ေရားဥပတေစိုးမိုးတရး ောဝန်ထမ်း 
တဆာင်သူများက လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများကို ေရားဥပတေမဲ့ လုပ် 
တဆာင်ခဲ့မှုများတြကာင့် ထိုသူေိုအ့တပါ် ယုံြကည်မှုများ ပျက်ပပားပပီး ေရားစီ 
ရင်တရး ယန္တယား အတပါ်ကိုလည်း အားမကိုး လိုတော့တချ။ 

ဥပတေများ တရးဆွဲရာေွင် ပပည်သူလူထု၏ အယူအဆများနှင့် လူထုအပမင် 
များ၏ သက်တရာက်မှုများ ရှိနိုင်သလို ဥပတေအပဖစ် ပပဌာန်းတသာ အရာများ 
တြကာင့်လည်း ရိုးရာယဉ်တကျးမှု အစွဲတေွ တပါ်ေွင် ပပန်လည် သက်တရာက်မှု 
များစွာ ရှိပါသည်။ ဥပတေကိုယ်ေိုင်က ခွဲပခားမှုကို အားတပးသည့် ဥပတေ ပဖစ် 
တနပါက ပေ်ဝန်းကျင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းြကားမှာ ရှိတသာ အစွဲများကို ပိုမို 
ခိုင်မာတစတြကာင်း တလ့လာတေွရ့ှိရပါသည်။

ပုေ်မ (၃၇၇) နှင့် အထက်ပါ ဥပတေများသည်  လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူ 
များ အတပါ်ေွင် ဥပတေအရ ခွဲပခားမှုများ သာမက လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ပေ် 
ဝန်းကျင်ေွင်လည်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သက်တရာက်တစပါသည်။ ထိုပုေ်မအရ လိင် 

10 ေုန်ပခင်းမှုန်ပခင်းသည်းခံပါ။ Synergy, August, 2020
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စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများကို အကျင့်သိက္ခာ ပျက်ပပားတနတသာသူများ 
အပဖစ် သရုပ်တဖာ် တပးတနပါသည်။ ထိုတ့ြကာင့် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပား 
သူများသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် မထိုက်ေန်တသာသူများ၊ လက်မခံသင့် 
တသာသူများ ပဖစ်သည်ဆိုတသာ ပုံစံခွက် အပမင်များကို ပေ်ဝန်းကျင်ေွင် ပဖန ့် 
ပဖူးတပးလျက် ရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စံလွဲတနတသာသူများ အပဖစ် ပုံတဖာ် 
ပခင်း ခံရသည့် အေွက် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများသည် ပင်မ လူမှု 
အသိုင်းအဝိုင်း ြကားေွင် သီးပခား ရှင်သန်တနရတသာ လူသားများ ပဖစ်လာ 
ြကသည်။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ပေ်ဝန်းကျင်ကလည်း အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက် 
ခံရသည့် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ အတပါ် စာနာမှု မရှိပခင်း၊ ကူညီ 
လိုတသာ စိေ်ထားမရှိေဲ ရွံမုန်းစရာ အပဖစ် သေ်မှေ်ထားပခင်းများ ခိုင်မာစွာ 
ရှိတနသည်။ ထိုသို ့ ရှိတနပခင်းတြကာင့် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်ခံရတသာ လိင် 
စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများသည် လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းေွင်းေွင် ရှိတသာ 
လူမှုတရး အကူအညီများနှင့် ေပခားဝန်တဆာင်မှုများကို လက်လှမ်းမီ ရရှိရန် 
အေွက် အခက်အခဲများ စွာ ြကုံ လျက်ရှိသည်။

အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှု
အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု သိုမ့ဟုေ် မိသားစုေွင်း အြကမ်းဖက်မှု ဆိုသည့် 
အဓိပ္ပာယ်ဆိုသည်မှာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည့် အတဖာ်များက ပဖစ်တစ၊ မိသားစု 
ဝင်များက ပဖစ်တစ ကျူးလွန်တလ့ရှိတသာ အြကမ်းဖက်မှု ပုံစံ ေစ်မျ ိုး ပဖစ်ပါ 
သည်။ အများအားပဖင့် အမျ ိုးသမီးများအတပါ် ကျူးလွန်တလ့ ရှိတသာတြကာင့် 
အမျ ိုးသမီးများအတပါ် အြကမ်းဖက်မှု ပုံစံေခု အပဖစ် သေ်မှေ်ထားတလ့ ရှိ 
တသာ်လည်း မည်သူမဆို ရင်ဆိုင်ြကုံ တေွ ့ ရေေ်ပါသည်။ 
 
ပမန်မာနိုင်ငံေွင် ရှိတသာ အသက် (၁၅) နှစ် မှ (၄၉) နှစ် အေွင်းရှိ အိမ်တထာင် 
ရှင် အမျ ိုးသမီးများ၏ (၁၇) ရာခိုင်နှုန်းသည် ေဝေွင် အနည်းဆုံး ေကကိမ်ခန ့် 
အိမ်တထာင်ဖက်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိုမ့ဟုေ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်မှု 
ခံစားခဲ့ဖူးြကသည်ဟု စစ်ေမ်းေခုက တဖာ်ပပထားသည်။11

11 UN Women, 2016
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အမျ ိုးသမီးများ အပပင် ကတလးသူငယ်များ၊ သက်ကကီးရွယ်အိုများ အတပါ် 
အြကမ်းဖက်မှုများလဲ ရှိသလို မိသားစုအေွင်း လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပား 
သူများနှင့် မသန်စွမ်းသူများ အတပါ် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုများလဲ ပဖစ်ပွား 
လျက် ရှိပါသည်။ ယခုစာေမ်းေွင် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ 
အတပါ် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုများကိုသာ အဓိက ဆန်းစစ် ေင်ပပသွားမည် 
ပဖစ်သည်။

အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အ ရရး 
စံချိန်စံညွန်းများ
ေန်းေူညီမျှမှု ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ၏့ ပဋိညာဥ်ထဲေွင် တဖာ်ပပ 
ထားတသာ လူအ့ခွင့်အတရးဆိုင်ရာ မူလအတပခခံ သတောေရား ေစ်ခု ပဖစ်ပါ 
သည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ၏့ ပဋိညာဉ် ထဲေွင် “လူမျ ိုး၊ လိင်၊ ောသာ 
စကား၊ ယုံြကည်ကိုးကွယ်မှုေိုအ့ား အတပခခံပပီး လူအ့ခွင့်အတရးနှင့် အတပခခံ 
လွေ်လပ်မှု ေိုက့ို ခွဲပခားပခင်း မရှိတစရ၊ လူသားအားလုံး ေန်းေူရရှိရမည”် 
ဟု အေိအလင်း တဖာ်ပပ ပပဌာန်းထားပါသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ေီဇင်ောလ (၁၀) 
ရက်တနေ့ွင် ကုလသမဂ္ဂကတန အေည်ပပု ပပဌာန်းခဲ့တသာ အပပည်ပပည်ဆိုင် 
ရာ လူအ့ခွင့်အတရး တြကညာစာေမ်း၏ နိေါန်းမှာလည်း “ေန်းေူညီမျှမှု အာ 
မခံချက်ဆိုသည်မှာ လူသားမျ ိုးနွယ်ဝင် အားလုံး၏ တမွးရာပါ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ 
အားလုံး ေန်းေူညီမျှမှုနှင့် မသက်ဆိုင်သလို လျစ်လျူရှု၍ မရတသာ အခွင့် 
အတရးများအား အသိအမှေ်ပပုပခင်းသည် ကမ္ဘာေစ်ဝှမ်း လွေ်လပ်မျှေမှု၊ 
ပငိမ်းချမ်းမှု ေို၏့ မူလအတပခခံ သတောေရား ပဖစ်သည”် ဟု တဖာ်ပပထားပါ 
သည်။ ေန်းေူညီမျှမှု ဆိုသည့် အတြကာင်းအရာကို အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ လူ ့
အခွင့်အတရး တြကညာစာေမ်း၏ အပိုေ် (၁) နှင့် (၂) ေွင်လည်း အေိအလင်း 
ပပဌာန်းထားပါသည်။ အပိုေ် (၁) ေွင် “လူသားအားလုံးသည် လွေ်လပ်သူများ 
အပဖစ် တမွးဖွားလာခဲ့ ြကပပီး ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အခွင့်အတရးများ ေန်းေူရှိြက 
သည်” ဟု တဖာ်ပပထားသလို အပိုေ် (၂) ေွင်လည်း “လူသားအားလုံးသည် 
အသားအတရာင်၊ လိင်၊ ကိုးကွယ်သည့် ောသာ၊  ကျား/မ၊ အယူအဆ ကွဲပပား 
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သည် ပဖစ်တစ မည်သူကိုမှ ခွဲပခားပခင်း မရှိတစရ” ဟု အေိအလင်း တရးသား 
ထားသည်။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ လူအ့ခွင့်အတရး တြကညာစာေမ်းသည် နိုင်ငံ 
အားလုံးက လိုက်နာရမည် ဆိုတသာ စာချုပ်စာေမ်း သတောမျ ိုး မဟုေ်တသာ် 
လည်း ကျင့်ဝေ်အရ တလးစားလိုက်နာရန် ောဝန်ရှိတသာ စာေမ်းေခု ပဖစ်ပါ 
သည်။  ထိုတ့ြကာင့် ခွဲပခားမှုကို အတပခခံတသာ အရာအားလုံး ပတပျာက်တအာင် 
လုပ်တဆာင်တပးရန် အေွက် အထူးသပဖင့် ခွဲပခားမှု၏ တနာက်ဆက်ေွဲ အပဖစ် 
တပါ်တပါက်လာခဲ့တသာ မည်သည့် အြကမ်းဖက်မှုကို မဆို ကာကွယ်ေားဆီး 
ရန် အေွက် အစိုးရများေွင် ောဝန်ရှိပါသည်။ 
 
၁၉၇၉ ခုနှစ်ေွင် အေည်ပပုနိုင်ခဲ့တသာ အမျ ိုးသမီးများအား နည်းမျ ိုးစုံပဖင့် ခွဲ 
ပခားဆက်ဆံမှုအားလုံး ပတပျာက်တရးသတောေူစာချုပ် (CEDAW) ကို အမျ ိုး 
သမီးဆိုင်ရာ အခွင့်အတရးအေွက် အတရးပါတသာ အမျ ိုးသမီးစာချုပ် အပဖစ် 
လူသိများသည်။ အမျ ိုးသမီးများအတပါ် အြကမ်းဖက်မှုဆိုသည်မှာ အမျ ိုးသမီး 
များ အတပါ် ခွဲပခားသည့် အပမင်များနှင့် အယူအဆ အစွဲများအတပါ် အတပခခံပပီး 
တပါ်တပါက်လာပခင်း ပဖစ်တသာတြကာင့် စာချုပ်အဖွဲဝ့င်နိုင်ငံများ အတနပဖင့် အိမ် 
ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု အပါအဝင် အြကမ်းဖက်မှု အားလုံးကို ေားဆီးတပးရန် 
ောဝန်ရှိ ပပန်ပါသည်။ ထို စီ တေါစာချုပ်ကို ပမန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် အာစီယံ 
နိုင်ငံ (၁၀) နိုင်ငံလုံးက အေည်ပပု လက်မှေ်တရးထိုးထားပပီး ပဖစ်သည်။12

အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှု ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလိကနယ်ပယ် အေွင်းမှာ ပဖစ်ပွား 
တလ့ ရှိသည့်အေွက် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ သိုမ့ဟုေ် မိသားစုကိစ္စရပ် အပဖစ် လူမှု 
အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံထားတလ့ ရှိသည်။ သိုတ့သာ် အမျ ိုးသမီး အတပါ် အိမ် 
ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုနှင့် ပေ်သက်၍ စီ တေါစာချုပ်တကာ်မေီက ထုေ်ပပန် 
ထားသည့် အတထွတထွအြကံပပုချက် အမှေ် (၁၉) ေွင် အိမ်ေွင်း အြကမ်း 
ဖက်မှုနှင့် ပေ်သက်ပပီး တအာက်ပါအေိုင်း တဖာ်ပပထားပါသည်။ 

“အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုသည် မသိမသာ ကူးစက်ပပန ့်နှံေ့ေ်တသာ 
အမျ ိုးသမီးများအတပါ် အြကမ်းဖက်မှု ပုံစံေမျ ိုး ပဖစ်သည်။ ၎င်းသည် 

12  Gilbert, David, “Categorsing Gender in Queer Yangon” in Sojourn, Journal of 
Social Issues in Southeast Asia, Vol.28, No.2, 2013
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လူအ့ဖွဲအ့စည်း အားလုံးေွင် ပျံန့ှံစ့ိုးမိုးလျက် ရှိသည်။ မိသားစု 
အေွင်းရှိ အသက်အရွယ်မတရွး အမျ ိုးသမီးများသည် ညှင်းပမ်း 
နှိပ်စက်မှု၊ မုေိန်းမှု၊ ေပခားတသာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးေိုက်ခိုက်မှု 
ပုံစံများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် မိရိုးဖလာ အစဉ်အလာအရ ကျုးလွန် 
သည့် အပခား အြကမ်းဖက်မှု ပုံစံများ အပါအဝင် အြကမ်းဖက်မှုပုံစံ 
အားလုံးကို ခံစားတနြကရသည်။ စီးပွားတရးဆိုင်ရာ လွေ်လပ်မှု 
ကင်းမဲ့ ပခင်းတြကာင့် အမျ ိုးသမီးများသည် ရက်စက်ြကမ်းြကုေ် 
တသာ ဆက်ဆံတရးကို ခံစားလျက် မလွဲမတရှာင်သာ အသက်ရှင် 
တနထိုင်ရသည်။ ၎င်းေို၏့ မိသားစုောဝန်များကို အမျ ိုးသားများက 
ပစ်ပယ်ပခင်းသည် အြကမ်းဖက်မှုနှင့် အြကပ်ကိုင်မှုပုံစံ ေစ်ရပ် 
ပဖစ်နိုင်သည်။ ၎င်းအြကမ်းဖက်မှု ပုံစံများသည် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ကျန်းမာတရးအေွက် အန္တရာယ်ရှိသည့် အတပခအတန တရာက်တစပပီး 
၎င်းေို၏့ မိသားစုေဝများနှင့် အများပပည်သူဆိုင်ရာ ေဝ၌ ေန်းေူ 
ညီမျှမှု အတပခခံအပဖစ် ပါဝင်တဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အရည်အတသွးကို 
အဟန ့်အေား ပဖစ်တစသည”် ဟု တဖာ်ပပထားပါသည်။13

CEDAW စာချုပ်၏ အတထွတထွအြကံပပုချက် အမှေ် (၁၉) အရ14 “အိမ်ေွင်း 
အြကမ်းဖက်မှုတြကာင့် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွင့်အတရးေွင် အပါအဝင် ပဖစ် 
သည့် အသက်ရှင် တနထိုင်ပိုင်ခွင့်ကို ထိပါး တနှာက်ယှက်နိုင်သည်” ဟု တဖာ်ပပ 
ထားသည်။ အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုတြကာင့် တသဆုံးရတသာ အမျ ိုးသမီးများ 
အတရအေွက်ကလည်း ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးေွင် အံ့အားသင့်စရာ ပမင့်မား 
တနလျက် ရှိ၏။ 

“အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုသည် နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းပခင်း တပမာက်သည”် ဟု နှိပ် 
စက်ညှင်းပမ်းမှုဆိုင်ရာ အထူးစုံစမ်းစစ်တဆးတရး အရာရှိ Manfred Nowak 

13 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/
INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf
14 https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html
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က ၂၀၀၈ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ အတထွတထွညီလာခံကို ေင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံ 
စာထဲေွင် ပထမဦးဆုံး တရးသား တဖာ်ပပခဲ့ပါသည်။15 ေီအဆိုနှင့် ပေ်သက်၍ 
အခုအချိန်ထိ တဆွးတနွးတနဆဲ ပဖစ်တသာ်လည်း ထိုေင်ပပခဲ့သည့် အဆို၏ 
အတရးပါမှုတြကာင့် နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းမှုကို ကာကွယ်ေားဆီးတရးအား နိုင်ငံ 
ေိုင်းက တလးစားလိုက်နာပပီး မပဖစ်မတန အတကာင်အထည်တဖာ် တဆာင်ရွက် 
ရမည့် အတြကာင်းအရာ ေခုအပဖစ် တနာက်ပိုင်းေွင် သေ်မှေ်လာခဲ့ပါသည်။ 

ထိုတ့ြကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံများ အားလုံးေိုသ့ည် အမျ ိုး သမီးများ 
အတနပဖင့် ေရားဥပတေ တရှမ့ှာ ေန်းေူညီမျှမှုရရှိရန် အေွက် အာမခံတပးရန် 
နှင့် ဥပတေ၏ အကာအကွယ်ကို ေန်းေူရရှိတအာင် လုပ်တဆာင်တပးရန် ော 
ဝန်အပပည့်အဝ ရှိသည်။ ထိုတ့ြကာင့် ဖွဲစ့ည်းပုံအတပခခံ ဥပတေ၊ ရာဇသေ်ကကီး 
ဥပတေများေွင် ထည့်သွင်း၍ ပဖစ်တစ၊ သိုမ့ဟုေ် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှု 
ကာကွယ်ေားဆီးတရးဆိုင်ရာ သီးသန ့်ဥပတေကို ပပဌာန်းတပး၍ ပဖစ်တစ လုပ် 
တဆာင်တပးရန် ောဝန်ရှိသည်။

အိမ်တွင်း အကကမ်းဖက်မှုနှင့် ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ 
ဥြရေြိုင်းဆိုင်ရာ မူရောင်
အတရှတ့ောင်အာရှနိုင်ငံများ အနက် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှု ေားဆီးတရး 
ဥပတေကို နိုင်ငံ (၈) နိုင်ငံေွင် ပပဌာန်းထားပပီး ေရူနိုင်းနိုင်ငံနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ 
ေိုေ့ွင် တရးဆွဲထားပခင်း မရှိတသးပါ။ ပမန်မာနိုင်ငံေွင် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက် 
မှု ေားဆီးတရးဆိုင်ရာ သီးသန ့်ဥပတေ မရှိတသးတသာ်လည်း နှစ်တပါင်းများစွာ 
ကျင့်သုံးလာတသာ ရာဇသေ်ကကီးဥပတေ သိုမ့ဟုေ် ရာဇဝေ်မှု ဥပတေအရ  
နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းမှု အပဖစ် သေ်မှေ်ကာ အတရးယူနိုင်ပါသည်။ 

15 Report of the Special Rapporteur on torture, and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, Manfred Npwak. A/HRC/7/3 Jan 2008
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ရာဇဝေ်မှုဥပတေအရ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းမှုကို တအာက်ပါ ပုေ်မများနှင့် အတရး 
ယူနိုင်သည်။16

• ပုေ်မ (၃၂၃) ေွင် ”မည်သူမဆို ေပခားသူေစ်ဦးကို မိမိအလို အတလျာက် 
နာကျင်တစမှု ပဖစ်တစလျှင် ေရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ ထို သာမန်နာကျင်တစမှု 
အေွက် တထာင်ေဏ် (၁) နှစ် ချမှေ်နိုင်သည်။” 

• ပုေ်မ (၃၂၄) ေွင် “တေးပဖစ်တစေေ်တသာ လက်နက်နှင့် သိုေ့ည်း 
မဟုေ် နည်းပဖင့် အလိုအတလျာက် နာကျင်တစမှု ဥပမာ- ေုံးတသာ 
အရာဝေ္ထ ုပဖင့် ရိုက်ပခင်းကို တထာင်ေဏ် (၃) နှစ်ထိ ချမှေ်နိုင်သည်။”

• ပုေ်မ (၃၂၅) ေွင် “တေးပဖစ်တစေေ်တသာ လက်နက်ပဖင့် အပပင်း 
အထန် နာကျင်တစမှု ပဖစ်လျှင် ဥပမာ- ချွန်ထက်တသာ အရာဝေ္ထ ုပဖင့် 
ပပုလုပ်ပခင်းကို တထာင်ေဏ် (၇) နှစ် ပဖစ်တစ၊ တငွေဏ် ပဖစ်တစ နှစ်ရပ်လုံး 
ချမှေ်နိုင်မည်။

• ပုေ်မ (၃၂၆) ေွင် “တေးပဖစ်တစေေ်တသာ လက်နက်၊ ဓား၊ မီး၊ တလာင် 
ကျွမ်းတစတသာ အရာဝေ္ထ ု၊ တပါက်ကွဲတစေေ်တသာ အရာဝေ္ထ ုပဖင့် 
အပပင်းအထန် နာကျင်တစမှုကို ပဖစ်တစလျှင် ထိုသူသည် တထာင်ေဏ် 
ေသက်ေကျွန်း ပဖစ်တစ၊ တထာင်ေဏ် (၁၀) နှစ် အထိ ပဖစ်တစ ချမှေ် 
နိုင်သည့် အပပင် တငွေဏ် ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး ပဖစ်တစ ချမှေ်နိုင်သည်။ 

ထိုမျှမက အိမ်တထာင်ဖက်ပဖစ်တသာ်လည်း လိင်ဆက်ဆံပါက ရာဇဝေ်မှု 
တပမာက်ပါသည်။
• ရာဇဝေ်မှု ဥပတေ (၃၇၆) ေွင် “မည်သူမဆို မိမိ၏ အိမ်တထာင်ဖက်ကို 

အလိုမေူပဲ လိင်ဆက်ဆံရန် ကကိုးစားမှု ပပုလုပ်လျှင် အိမ်တထာင်ဖက် 
မုေိန်းမှု တပမာက်ပါသည်။ ရာဇဝေ်မှုဥပတေ ပုေ်မ (၃၇၆) ပဖင့် ေရား 
စွဲဆိုနိုင်ပပီး တထာင်ေဏ် (၂) နှစ် အထိ ပဖစ်တစ၊ တငွေဏ် ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး 
ပဖစ်တစ ချမှေ်နိုင်သည်။”

ပမန်မာနိုင်ငံသည် စီ  တေါစာချုပ် အဖွဲဝ့င်နိုင်ငံ ပဖစ်တသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးများ 

16  ေုန်ပခင်းမှုန်ပခင်းသည်းခံပါ။ Synergy, August, 2020
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အား အထူးကာကွယ်တပးသည့် နိုင်ငံတော်အဆင့် ဥပတေ မရှိတသးပါ။ ထို ့
တြကာင့် စီတေါတကာ်မေီသည် ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးရအား အမျ ိုးသမီးများ အတပါ် 
အြကမ်းဖက်မှုအား ဥပ တေထုေ်ပပန်၍ ကာကွယ်တပးရန် အြကံပပုချက်များ 
ထုေ်ပပန်ခဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးအခွင့်အတရးနှင့် လူအ့ခွင့်အတရး ေက်ကကွလှုပ် 
ရှားသူများကလဲ ကာကွယ်ေားဆီးတရး ဥပတေေခုကို ပပဌာန်းနိုင်ရန် တောင်း 
ဆိုမှုများ လုပ်တဆာင်ခဲ့သည်။ ထို ဥပတေြကမ်းေခုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က စေင်၍ 
မူြကမ်းတရးဆွဲခဲ့ ပပီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်ေွင် “အမျ ိုးသမီးများ အတပါ် အြကမ်းဖက်မှု 
ေားဆီးကာကွယ်တရး ဥပတေြကမ်း” အဆင့်အထိ ထွက်တပါ်လာခဲ့သည်။ ဥပ 
တေြကမ်းကို ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်တနေ့ွင် အစိုးရသေင်းစာ 
ထဲေွင် အများပပည်သူ သိရှိတအာင် ထုေ်ပပန် တြကညာခဲ့သည်။ ထိုဥပတေမူ 
ြကမ်း ထဲေွင် အမျ ိုးသမီးများ အတပါ် အြကမ်းဖက်မှုဆိုသည့် စကားလုံးနှင့် 
အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုဆိုသည့် စကားလုံးေို၏့ အဓိပ္ပာယ်ေိုက့ို ထည့်သွင်း 
တဖာ်ပပထားသည်။

အြကမ်းဖက်မှုကို “ဤဥပတေအရ အမျ ိုးသမီးပဖစ်ပခင်း အတပါ် အတပခ 
ခံ၍ ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်း၊ အမျ ိုးသမီး အတပါ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်း 
ဖက်ပခင်း၊ စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်ပခင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အြကမ်းဖက်ပခင်း သိုမ့ဟုေ် စီးပွားတရးဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်မှု ေခု 
ခုကို ပခိမ်းတပခာက်၍တသာ်လည်းတကာင်း၊ အနိုင်အထက်ပပု၍တသာ် 
လည်းတကာင်း အပခားေနည်းနည်းပဖင့်တသာ်လည်းတကာင်း ပပုလုပ် 
မှုကို ဆိုသည်၊” ဟု ဆိုထားသည်။

အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှု ဆိုသည်ကို “တသွးရင်း မိသားစုဝင် ေဦး 
ဦးက ပဖစ်တစ၊ အိမ်တထာင်စုဝင် ေဦးဦးက ပဖစ်တစ အမျ ိုးသမီးအတပါ်  
အြကမ်းဖက်ပပုပခင်းကို ဆိုသည်။” ဟု တဖာ်ပပထားပါသည်။ 

ထိုဥပ တေမူြကမ်းသာ အေည်ပပု ပပဌာန်းလာမည် ဆိုပါက အမျ ိုးသမီးများကို 
အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်ခံရပခင်းမှ ကာကွယ်တပးနိုင်မည် ပဖစ်သည်။ သိုတ့သာ် 
ထိုဥပ တေသည် အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူ တနထိုင်သူ အမျ ိုးသမီးများ 



28

(Transgender Women) များကို ကာကွယ်တပးနိုင်မည် မဟုေ်ပါ။ အေယ် 
တြကာင့်ဆိုတသာ် ထိုဥပ တေက ကာကွယ်တပးရန် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိထားတသာ 
အမျ ိုးသမီး ဆိုသည်မှာ “အသက်အရွယ်ကကီးသည် ပဖစ်တစ ငယ်သည် ပဖစ် 
တစ လူမိန်းမကို ဆိုသည်။” ဟု သေ်မှေ်ထားတသာတြကာင့် ပဖစ်သည်။ ထို 
အဓိပ္ပာယ် ကို ပမန်မာနိုင်ငံေွင် လက်ရှိထိ အာဏာေည်တနတသာ ရာဇသေ် 
ကကီးဥပတေ အေိုင်း ပပန်လည် အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပခင်း ပဖစ်သည်။ တမွးဖွား 
လာကေည်းက အမျ ိုးသမီး အပဖစ် တမွးဖွားလာတသာ အမျ ိုးသမီးများကိုသာ 
ဆိုလိုပခင်း ပဖစ်ပပီး အမျ ိုးသမီးအပဖစ် တပပာင်းလဲပပုမူ တနထိုင်သူများမှာ ထို 
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် အကျုံးမဝင်တချ။

အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှုနှင့် ဖမန်မာနိုင်ငံလူမှုယဉ်ရကျးမှု 
မူရောင်
ပမန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများထဲေွင် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုဆို 
သည်မှာ အိမ်တထာင်စု အေွင်းရှိ မိသားစုဝင်များအြကား ပဖစ်တလ့ရှိသည့် ပဖစ် 
ရိုးပဖစ်စဥ် ေခုသာ ပဖစ်သည်။ ထိုတြကာင့် အိမ်ေွင်းတရး ကိစ္စေခုသာ ပဖစ်ပပီး 
ပပင်ပလူပုဂ္ဂိုလ်များက ဝင် တရာက်စွေ်ဖက်ရန်မလိုတသာ အတြကာင်းအရာပဖစ် 
သည်ဟု ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံြကည်တနြကဆဲ ပဖစ်သည်။ မိသားစုများ အြကားပဖစ် 
ပွားတနသည့် အပငင်းပွားမှုနှင့် ရန်ပဖစ်မှုများကို မိသားစုဝင်များလဲ ပပင်ပမှ 
ေပခားသူများကို ရင်ဖွင့်စရာ မလိုသလို ပပင်ပမှ လူများကလဲ ဝင်တရာက် ပဖန် 
တပဖပခင်း မလုပ်ရဟု သွန်သင်ဆုံးမမှုသည် ယခု အေိုင်း အပမစ်ေွယ်တနဆဲ 
ပဖစ်သည်။

ထိုအယူအဆ အစွဲသည် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်ခံရသူများ အေွက် ပပင်ပ 
အကူအညီရယူရန် အခက်အခဲကုိ ပဖစ်တစသည်။ ေိုင်ြကားရန် မဟုေ်ေဲ 
မိမိ အပဖစ်အပျက်ကို ေပခားသူသိတအာင် ရင်ဖွင့်ပခင်းသည်ပင် မိသားစုကို 
ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းတစသည် ဆိုသည့် ယူဆသေ်မှေ်ချက်တြကာင့် အိမ်ေွင်း 
အြကမ်းဖက် ခံရသူများသည် မိမိေို ့ အပဖစ်အပျက်ကို အပခားသူများ သိ 
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တအာင် မတပပာြကားလိုြကတချ။

မိသားစုနှင့် အေူတန အိမ်တထာင်ဖက် သိုမ့ဟုေ် ချစ်သူများအြကား အိမ်ေွင်း 
အြကမ်းဖက်မှုသည် သာမန် ပဖစ်ရိုးပဖစ်စဥ်သာ ပဖစ်သည်ဟု လူမှုပေ်ဝန်း 
ကျင်က လက်ခံထားပခင်းသည် အကယ်၍ အြကမ်းဖက်ခံရသူက ေိုင်ြကား 
လာသည့် ေိုင် တအာင် ောဝန်ရှိသူများက အတရးေယူ ကိုင်ေွယ် တပဖရှင်းလို 
စိေ်ကို အားနည်းတစသည်။ ထိုအမှုကိစ္စသည် ဥပ တေအရ ကိုင်ေွယ်တပဖရှင်း 
တလာက်စရာ လိုတသာ အမှုဟု လက်မခံထားတသာတြကာင့် အကယ်၍ အသိ 
တပး ေိုင်ြကားလာသည့်ေိုင် အတရးေယူ လုပ်တဆာင်တပးပခင်း မရှိြကတချ။

လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများသည် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုများ ရင် 
ဆိုင်ရပါက နှစ်ထပ်ကွမ်း ခံစားရပပန်သည်။ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူ 
များ အတပါ် အထင်တသးပခင်းနှင့် မုန်းေီးပခင်းစိေ် အတပခခံတြကာင့် ကူညီမှု၊ 
ကိုင်ေွယ်တပဖရှင်းတပးမှုများ လုံးဝမရှိေဲ အြကမ်းဖက်ခံသူ အတပါ်သာ အပပစ် 
ေင် ရှုံခ့ျမှုများ ပဖစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ 

လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားမှုသည် မှားယွင်းသည် ဆိုတသာ ယုံြကည် လက် 
ခံထားမှုတြကာင့် ထိုသူများေွင်သာ အပပစ်ရှိသည်။ အြကမ်းဖက်သူေွင် 
အပပစ် လုံးဝမရှိဆိုတသာ အပမင်ပဖင့် အြကမ်းဖက်ရန် အားတပး အားတပမှာက်မှု 
များကိုပင် ပေ်ဝန်းကျင်က လုပ်တဆာင်တလ့ ရှိသည်။

လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားမှု အတပါ် အထင်အပမင် လွဲမှားမှုများကလည်း 
လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ အတပါ် ပိုမို ဆိုးဝါးသည့် သက်တရာက်မှု 
များကို ပဖစ်တပါ်တစသည်။ လက်ရှိေွင် အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူ တန 
ထိုင်တနတသာ်လည်း ငယ်စဥ်က အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့ တနထိုင်ခဲ့တသာတြကာင့် 
အပပစ်တပးခံရတသာ သူေဦးက သူအ့ပဖစ်အပျက်ကို ယခုလို တပပာပပပါသည်။

“ကိုယ့်ကိုကိုယ်က သိေယ်တလ။ မိန်းကတလးအဝေ်အစား ဆိုမှ 
ဝေ်ချင်ော။ အတဖအတမတေွကလဲ ပထမတော့ သေိမထားမိေူး။ 
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တနာက်ပိုင်း သူေိုရ့ိပ်မိလာတော့ ဆူေယ်။ ရိုက်ေယ်။ ဆူလဲခဏေဲ၊ 
လစ်ရင်လစ်သလို ပုဆိုးကို ထမိန်လို ဝေ်ောေဲ။ တနာက်ကျတော့ 
အတဖက တယာကျ်ားပဖစ်လာတအာင် ဆိုပပီး တကျာင်းပိေ်ရက်မှာ ကို 
ရင် ဝေ်ခိုင်းလိုက်တရာ၊  ေုန်းကကီးကိုလဲ ေီလိုမျ ိုး အကျင့်ရှိေယ်ဆို 
ပပီး ေိုင်တသးေယ်။ ေုန်းကကီးကို တြကာက်တော့ ပငိမ်တော့ ပငိမ်ရော 
တပါ့။17 လူ ထွက်တော့ မရပါေူး။  အရင်အေိုင်းပါေဲ” ဟုဆိုသည်။

ဗုေ္ဓောသာတရး ဆိုင်ရာ ဆိုဆုံးမချက်များေွင် လိင်ေူ ပဖစ်ရပခင်းသည် 
အေိေ်ေဝ၏ ကံြကမ္မာတြကာင့်ဟု တပပာဆိုထားသည့် အေွက် ေချ ို ့ မိေ 
များသည် ောသာတရး အဆုံးအမတေွနှင့် ပဖစ်တစ၊ လူမှုတရး စံသေ်မှေ်ချက် 
ဖိအားနှင့် ပဖစ်တစ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားမှုကို ပပန်လည် တပပာင်းလဲပစ် 
နိုင်ရန် ကကိုးစားတလ့ ရှိြကသည်။ 

ောသာတရး တခါင်းတဆာင်များကလည်း ယခုလို လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပား 
မှု ရှိပခင်းသည် ောသာေရားနှင့် မကိုက်ညီတြကာင်း၊ ေုရားမနှစ်သက်သည့် 
လုပ်ရပ်ပဖစ်တြကာင်း စသည်ပဖင့် ထည့်သွင်း ဆုံးမတလ့ရှိသည့် အေွက် ထို 
ောသာတရး ေုရားတကျာင်းများသို ့ တနာက်ေစ်ခါ သွားချင်စိေ် မရှိသည့် 
အထိ ခံစားရတြကာင်း အမျ ိုးသားကဲ့သို ့တပပာင်းလဲ ဝေ်စားဆင်ယင်သူ ေဦး 
က ဆိုသည်။

“အိမ်မှာတနတော့ မိေ တေွက မိန်းမလိုမတနလို ့ဆိုပပီး အပမဲ ဆူေယ်။ 
စိေ်ညစ်လို ့ ေုရားတကျာင်း လာတော့လဲ ေရားတဟာေဲ့ ေရား  
တဟာဆရာက ေရားတဟာရင်း အမျ ိုးသားချင်း အမျ ိုးသမီးချင်း 
စုံ မက်ော ေုရားမကကိုက်ေဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုပပီး ထပ်တဟာပပန်ေယ်။ 
ကိုယ့်အတြကာင်း သိေဲ့သူတေွ မိသားစုဝင်တေွက ကိုယ့်ကို လှည့် 
လှည့်ြကည့်ပပီး ပပုံ းြကေယ်။ စိေ်ထဲမှာ သိမ်ငယ်လိုက်ောမှ ထွက် 
တပပးချင်ေဲ့ထိ စိေ်တောင် တပါက်ေယ်။ အဲ့ေီတနာက်ပိုင်း ေုရား 
တကျာင်းကို သွားကို မသွားတော့ေူး”

17 လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း case 34
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သုရတသနအရ အိမ်တွင်း အကကမ်းဖက်မှု ဖဖစ်ြွားရသည့် 
အရကကာင်းရင်းများ
လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု ကွဲဖြားမှုကို လက်မခံသည့် မိသားစု 
ြတ်ဝန်းကျင်
ယခု သုတေသနစာေမ်း အေွက် တမးပမန်းခဲ့တသာသူများ အားလုံးေိုသ့ည် 
မိေနှင့် ညီအကုိတမာင်နှမ တဆွမျ ိုးများ၊ အေူတန ချစ်ခင်ရင်းနှီးသူများ၏ 
အြကမ်းဖက်မှုကို နည်းအမျ ိုးမျ ိုးပဖင့် ခံစားခဲြကရတြကာင်း တေွရ့ှိရသည်။ 
မိေ သိုမ့ဟုေ် တဆွမျ ိုးတမာင်နှမများ၏ အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုကို ရင်ဆိုင် 
ခံစားရသူများအား တလ့လာြကည့်ရာေွင် အပျ ိုတပါက် လူပျ ိုတပါက် အရွယ်က 
ေည်းက မိမိေို၏့ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားမှုတြကာင့် ရိုက်နှက် အပပစ် 
တပးမှုများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့တြကာင်း တေွရ့ှိရသည်။

အထူးသပဖင့် မိမိေို၏့ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားမှုကို မိသားစု အေွင်း 
ထုေ်တဖာ် တပပာပပလိုက်သည့်အခါ သိုမ့ဟုေ် မိမိ၏ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု 
ကွဲပပားမှုကို မိေတဆွမျ ိုးများက ေနည်းနည်းပဖင့် သိရှိသွားသည့် အခါမျ ိုး 
ေွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်မှုများနှင့် နှုေ်ပဖင့် ဆူပူမှုများကို အများဆုံး ရင် 
ဆိုင်ရတလ့ ရှိသည်။ အထူးသပဖင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်မှုများ ပဖစ် 
တသာ ရိုက်နှက်ပခင်းနှင့် စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိခိုက်တစသည့် ဆူပူကကိမ်းတမာင်း 
ပခင်း၊ အိမ်တပါ်မှ နှင်ချပခင်းနှင့် အများတရှေ့ွင် အရှက်ခွဲ တပပာဆုိပခင်းများကို 
ြကုံ တေွရ့သည်။

“မိေတေွက ငယ်ငယ်တလးကထဲက ေီလိုပဖစ်တနောကို လက်ခံော 
မဟုေ်ေူးတလ။ အမျ ိုးမျ ိုးတပပာင်းတအာင် လုပ်ခဲ့ောေဲ။ ဆူောလဲ 
ခံရေယ်။ ရိုက်ောလဲ ခံရေယ်။ ငယ်ငယ်ေုန်းကတော့ တြကာက်လို ့
တပပာင်းနိုင်တအာင် ကကိုးစားတသးေယ်။ ေကယ်က တပပာင်းလိုမ့ှ မရ 
ော။ တနာက်ဆုံးတော့ ပွင့်ချလိုက်တရာ။ ပထမဆုံး မိန်းမပုံဝေ်ော 
ပမင်တော့ အတဖက ရိုက်ော၊ ေတယာက်ထဲတောင် မဟုေ်ေူး။ 
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အကိုအကကီးကိုပါ တခါ်ပပီး လက်သီးနဲ ့ထိုးခိုင်းေယ်။”18

အသက် (၃၀) နှစ် အရွယ်ရှိ ရန်ကုန်ပမိုတ့န အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူ 
တနထိုင်သူေဦးက တပပာပပပါသည်။ တနာက်ပိုင်းေွင် မိသားစု အေွက် ဝင်တငွ 
ပံ့ပိုးတပးနိုင်သည့် အေွက် အြကမ်းဖက်မှု တလျာ့နည်းလာတသာ်လည်း 
ကတောက်ကဆ ပဖစ်ေိုင်း မိမိ၏ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားမှုကို 
အတြကာင်းရှာ၍ ပပစ်ေင်တပပာဆုိမှုများ ရင်ဆိုင်ရတြကာင်း သူမက ဆက် 
လက် တပပာပပပါသည်။

အသက် (၂၀) အရွယ်ရှိ မန္တတလးေိုင်းမှ အမျ ိုးသမီးချင်းချစ်သူ အမျ ိုးသမီး 
ေဦးက သူမသည် မိန်းကတလး ကဲ့သိုသ့ာ ဝေ်ဆင် တနထိုင်တသာတြကာင့် 
အစပိုင်းေွင် မိသားစုက မရိပ်မိသပဖင့် ပပဿနာ မရှိတြကာင်း ဆိုပါသည်။ သို ့
တသာ်သူမှ အမျ ိုးသမီးချင်း ချစ်သူရှိသည့် အတြကာင်း မိသားစုများထံ တပါက် 
ြကားသွားသည့် အခါ စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ် နာတအာင်  တပပာဆိုမှုများ 
ြကုံ ရတြကာင်း တပပာပပပါသည်။

“ကိုယ်က မိန်းကတလးလိုေဲ တနထိုင်တော့ အိမ်က သိပ်မသိေူး။ 
ပပဿနာလဲ မရှိခဲ့ေူး။ တနာက်ပိုင်းကျတော့ ေပခား တကာင်မတလး 
ေတယာက်နဲ ့ ရည်းစားပဖစ်ေယ်။ သူကတော့ တယာကျ်ားတလး ပုံစံ  
တပါ့။ အိမ်က သူငယ်ချင်းဆိုပပီး သိပ်မတပပာေူး။ ေါတပမဲ့ သမီးေိုန့ှစ် 
တယာက် ချစ်တနောကို ေပခားေတယာက်က အိမ်မှာ လာေိုင်သွား 
ေယ်။ သိသိချင်း မိုးမီးတလာင်သလိုေဲ၊ ငရဲကျမဲ့သူေို ့လူပဖစ်ရှုံးမဲ့သူ 
တေွ စိေ်တရာဂါ တဝေနာေို ့ အစုံပါေဲ။ သူေို ့ ဆူလွန်းလို ့ ချစ်သူနဲ ့
ခဏ အဆက် ပဖေ်ထားောတောင် ေချိန်လုံး တစာင်းတပမာင်း တပပာ 
တနော။ မျ ိုးစုံလဲ တခါ်ေယ်။ စိေ်ဆိုးရင် တပပာောဆိုော အရမ်းရိုင်း 
ောေဲ၊”

18 လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 16
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လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု ကွဲဖြားမှုကို အဖြစ်ရြးသည့် အရနဖဖင့် 
လုြ်ရဆာင်ဖခင်း
မိသားစုေွင်းမှာ မိန်းကတလး ကဲ့သို ့ ကနွဲက့လျ တနထိုင်ပခင်း သိုမ့ဟုေ် 
တယာကျ်ားတလးကဲ့သို ့ ြကမ်းြကမ်းေမ်းေမ်း တနထိုင်ပခင်းတြကာင့် မိေများ 
နှင့် အေူတန တဆွမျ ိုးများ၏ စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်  ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက် 
မှုများအား တေွဆ့ုံတမးပမန်းခဲ့သူ အများစုက ငယ်စဥ်ကေည်းက ရင်ဆိုင်ခဲ့ 
တြကာင်း တပပာပပြကပါသည်။ အသက် ၁၀-၁၂ နှစ် ကေည်းက မိမိ၏ ဝေ်စား 
ဆင်ယင်မှုနှင့် တနထိုင်ပပုမူမှုများကို ေဏ်တပးသည့် အတနပဖင့် ဆူပူရိုက်နှက်မှု 
များ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတြကာင်း အမျ ိုးသမီးချင်း ချစ်သူေဦးက ယခုကဲ့သို ့တပပာပပပါ 
သည်။

“ငယ်ငယ်ေုန်းကတော့ သိပ်မသိေူးတပါ့။ ေပခား တယာကျာ်းတလး 
သူငယ်ချင်းတေွနဲ ့အေူေူ ကစား တနကျေဲ။ ၁၁ နှစ် ၁၂ နှစ် တလာက် 
ကျတော့ အတမက တပးမကစားတော့ေူး။ မိန်းကတလးတေွနဲ ့ က 
စားရမယ်ေဲ့။ ကျတနာ်က သူေိုလ့ိုမျ ိုး မှ မကစားချင်ော။ အဲေါ 
တယာကျ်ားတလးတေွနဲ ့ တပါင်းရင် အတမက ရိုက်ေယ်။ အိမ်မှာရှိေဲ့ 
အမတေွလဲ အတမ့ကို သွားသွား ေိုင်ေယ်။ ေရက်ဆို သူတပပာော 
နားမတထာင်လို ့ဆိုပပီး အခန်းထဲထည့်ပပီး ထမင်းမတကျွးေူး။ မိန်းမ 
လို တနပါ့မယ်ဆိုမှ အခန်းေံခါး ဖွင့်တပးေယ်။ ကျတနာ်ကို စိေ်ဆိုး 
လာ ပပီဆိုရင် ကျန်ေဲ့ အကိုတေွ အမတေွက တယာကျ်ားလျာမ တော 
ပပားမလို ့အပမဲတခါ်ေယ်။”19

ကျန်သူများကလည်း အသက်အရွယ် ငယ်စဉ်ကေည်းက တယာကျ်ားတလး 
ပီပီသသ သိုမ့ဟုေ် မိန်းကတလး ပီပီသသ မပဖစ်တသာ တနထိုင်ပပုမူမှု ပုံစံများ 
တြကာင့် မိေများကသာမက အေူတန တဆွမျ ိုးများနှင့် ညီအကို တမာင်နှမများ 
က အြကမ်းဖက် ရိုက်နှက်မှုများနှင့် စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်တအာင် တပပာဆိုမှု 
များ ြကုံ ခဲ့ရတြကာင်း ဆိုြကပါသည်။

19 လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 3
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အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့တပပာင်းလဲတနထိုင်ပပုမူသူ ပဖစ်တသာ မန္တတလးပမိုတ့နသူ ေဦး 
က အတေွအ့ြကုံ ကို အခုလို တပပာပပပါသည်။

“ညီမက အတဖအတမတေွက တအးတအးတဆးတဆးေဲ။ အပမဲေမ်း 
အရှက်ခွဲပပီး နှိပ်စက်တလ့ရှိောက အကို နှစ်တယာက်ပါ။ ညီအကို 
သုံးတယာက်ထဲမှာ အငယ်ဆုံးက နွဲတ့နတော့ ငယ်ငယ်တလးကထဲက 
အနိုင်ကျင့်တနော။ ပုဆိုးကို ထမိန်လိုဝေ်ထားရင် အေင်းဆွဲချွေ် 
ော၊ ကိုယ်ေုံးလုံးထားပပီး တယာကျ်ားလို ့ တအာ်ခိုင်းော ခဏခဏ 
ပါေဲ။ ကိုယ်က လူပျ ိုတပါက် ဆိုတော့ ရှက်ေေ်ပပီတလ။ ပိုဆိုးောက 
သူေို ့သူငယ်ချင်းတေွ တယာကျ်ားတလးတေွ တရှမ့ှာ လုပ်ခိုင်းောေဲ။ 
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မိန်းကတလးဆို စိေ်ကူးယဥ်တနော ဆိုတော့ အရမ်း 
ရှက် မိေယ်။ သူေိုတ့ေွအိမ်မှာ ရှိတနရင် အပပင်ကို မထွက်တော့ေူး၊ 
ေခါ ေယ်သူမှ မရှိေူးထင်ပပီး မိေ်ကပ်တေွလိမ်းပပီး မှန်တရှမ့ှာ က 
တနေုန်း အကိုငယ်က တေွသ့ွားပပီး ချက်ချင်း နရင်းအုပ်လိုက်ော 
လဲကိုကျတရာ။ အကိုကကီးကိုလဲ ပပန်ေိုင်ေယ်။ တနာက်ေခါ မိန်းမ 
လို ဝေ်ောတေွရ့င် သေ်ပစ်မယ်ေဲ့။ အဲ့ကေည်းက သူေိုန့ဲ ့မျက် 
နှာချင်းကို မဆိုင်ော။ အခု သူငယ်ချင်းတေွနဲ ့ တနမှ စိေ်ချမ်းသာ 
တော့ေယ်။” ဟု ဆိုပါသည်။

အတူရနချစ်သူများ အကကား ထိမ်းချုြ်လိုစိတ် ကကီးမားဖခင်း
အေူတန ချစ်သူများ အြကား အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု ပဖစ်ပွားရသည့် 
အတြကာင်းရင်းများစွာ ရှိသည့်အနက် အတြကာင်းရင်း ေခုမှာ အေူတန ချစ် 
သူကို စိေ်မချတသာတြကာင့် ထိမ်းချုပ်လိုစိေ် ကကီးရာမှ အြကမ်းဖက်မှုကို 
ကျူးလွန်မိပခင်းဟု တေွဆ့ုံတမးပမန်းသူများ ထဲမှာ အေူတနချစ်သူများက တပပာ 
ြကားြကသည်။ မိမိ၏ အေူတနချစ်သူကို စိေ်မချပခင်းနှင့် သဝန်ေိုပခင်းေို ့
တြကာင့် ထိမ်းချုပ်မိပခင်းများနှင့် ကန ့်သေ်ပခင်းများကို လုပ်တဆာင်လာမိ 
တြကာင်း ဆိုသည်။ ထိုစိေ်များ ကကီးမားလာသည့် အခါနှင့် အပခား စီးပွားတရး 
လူမှုတရး အဆင်မတပပမှုများ တပါင်းစပ်မိလာတသာအခါ ေခါေရံ ကိုယ်ထိ 
လက်တရာက် ရိုက်ပုေ်ပပီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်မှုများ အေွက် ကျူး 
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လွန်မိတြကာင်း  အမျ ိုးသားကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူ တနထိုင်ပပီး ချစ်သူအမျ ိုးသမီး 
နှင့် တနထိုင်သူေဦးက တပပာပါသည်။

“အရမ်းချစ်ေယ်တလ။ အဲေီတော့ စိေ်မချေူး။ သူက့ို မခွဲချင်ေူး။ 
ေါကိုစိေ်ပူပပီး ဟိုဟာမလုပ်နဲ ့ ေီဟာမလုပ်နဲ ့ ေားမိောတေွ ရှိော 
တပါ့။ သူက့ို စိေ်ညစ်တစချင်ောတော့ မဟုေ်ေူး။ အမှန်တော့ ကိုယ် 
က အချစ်ကကီးမိေယ်။ သူကလဲ ေခါေတလ ဆန ့်ကျင်ေယ်တလ။ 
အခုတနာက်ပိုင်း စီးပွားတရးက အဆင်မတပပတော့ စိေ်ညစ်ောတေွနဲ ့
တရာသွားော စိေ်ကို မထိမ်းနိုင်ေဲ လက်ပါ ပါသွားေယ်။ ရိုက်ပပီး  
တော့မှ သနားသွားပပီး ပပန်တောင်းပန်ရောပါ။ စိေ်က ပမန်တော့ 
လက်လွန်လွန် သွားေေ်ေယ်။ စိေ်ပငိမ်သွားတော့မှ ကိုယ်မှားမှန်း 
သိလာော။”20

ကိုဗစ်ကာလ စိတ်ဖိစီးမှုများ
၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် မေ်လမှစ၍ ေကမ္ဘာလုံးကိုပခိမ်းတပခာက်တနတသာ ကိုဗစ်တရာဂါ 
သည် ကျန်းမာတရး ပပဿနာသက်သက်သာ မဟုေ်တော့ေဲ လူမှုေဝတနထိုင် 
မှုပုံစံသစ် ေခုကို ဖန်ေီးတပးခဲ့သည်။ တရာဂါကပ်တေးတြကာင့် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း 
ေွင် တသတြကပျက်စီးမှုနှုန်းများ ပမင့်မားတနလျက် ရှိသလို စီးပွားတရး နှင့် လူမှု 
တရးဆိုင်ရာ ထိခုိက်ပျက်စီးမှုများ ပဖစ်ပွားခဲ့ ြကရသည်။ ေစ်ချိန်ထဲမှာပင် တရာ 
ဂါကာကွယ်ေားဆီးတရး ဆိုသည့် အတြကာင်းပပချက်ပဖင့် ကန ့်သေ်မှုများကို 
အစိုးရများက လုပ် တဆာင်လာခဲ့သည်။ လူစုလူတဝးစုတဝးမှုကို ကန ့်သေ်ပခင်း 
နှင့် အပပင်ထွက် သွားလာမှုကို ကန ့်သေ်ပခင်းများ လုပ်တဆာင်လာခဲ့ရာ ပပည် 
သူလူထုများသည် ထိုလုပ်တဆာင်ချက်များ၏ တနာက်ဆက်ေွဲ လူမှုပပဿနာ 
များကို ဆက်လက် ရင်ဆိုင်လာရတော့သည်။ ပုံမှန်ဝင်တငွရ လုပ်တဆာင်တသာ 
စီးပွားတရးလုပ်ငန်းများလဲ ကတမာက်ကမ ပဖစ်ခဲ့ရသည်။ ေဦးချင်း ဝင်တငွနှင့် 
မိသားစုဝင်တငွများကို ထိခိုက်လာခဲ့ရသည်။ စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကို ဆိုး 
ဆိုးဝါးဝါး ရင်ဆိုင်ြကရသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံေွင် ကိုဗစ်တရာဂါ စေင် ပဖစ်ပွား 
သည့် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် မေ်လ (၂၃) ရက်မှ ဇွန်လ (၂၂) ရက် အထိ သုံးလော 

20 လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 31
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ကာလအေွင်း တသတြကာင်းြကံစည်သူ လူတပါင်း (၄၇) ဦး ရှိခဲ့သည်။21

ကိုဗစ်တရာဂါတြကာင့် စီးပွားတရး အခက်အခဲြကုံ တေွရ့သူ အများစုမှာ သာမန် 
လက်လုပ်လက်စား မိသားစုများ ပဖစ်တြကာင်း အစီရင်ခံစာများ အရ သိရှိရ 
သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အတနပဖင့် ကိုဗစ်ကပ်တေးအေွင်း အတပခခံဝင်တငွ 
မိသားစုများကို တထာက်ပံ့မှုများ လုပ်တဆာင်တပးခဲ့တသာ်လည်း ကာလြကာ 
လာသည်နှင့် လုံတလာက်မှု မရှိပါ။

ပမန်မာနိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူ တနထိုင်သူများသည် ပမန်မာ 
လူမှုပေ်ဝန်းကျင်က အစဥ်အလာအရ လက်ခံထားသည့် မိေ်ကပ်ဆံပင် 
အလှပပင်လုပ်ငန်း၊ နေ်ကတော်လုပ်ငန်းများကို အများဆုံး လုပ်ကိုင်တနသူ 
များ ပဖစ်သည်။ ပေ်ဝန်းကျင်က အစဥ်အလာအရ လက်ခံထားသည့် ထိုလုပ် 
ငန်းများကို အဓိကအားပဖင့် လုပ်ကိုင်အသက်တမွးတလ့ ရှိြကသည်။ ပမန်မာ 
နိုင်ငံေွင် ကိုဗစ်တရာဂါပိုးကို စေင်တေွရ့ှိခဲ့ ပပီး အစိုးရက ကာကွယ်နိုင်ရန် 
အေွက် သောဝတရာဂါေိုက်ဖျက်တရး တေသန္တရ အမိန ့်များအား စေင် ထုေ် 
ပပန်ချိန်သည် ၂၀၂၀ မေ်လမှ စေင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်သည် အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့
တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူများ အများဆုံး သက်တမွးဝမ်းတကျာင်း ပပုတလ့ရှိ 
သည့် အလှပပင် မိေ်ကပ်နှင့် နေ်ပွဲများပဖင့် စည်ကားချိန် ပဖစ်သည်။ ထို 
ရာသီချိန်များ အေွင်း စီးပွားရှာပပီး ေနှစ်စာအေွင်း စုတဆာင်း အသက်ရှင် 
ရတသာသူများ အဖို ့ကိုဗစ်တြကာင့် လူစုလူတဝး ကန ့်သေ်လိုက်ပခင်း၊ ပွဲတော် 
များကို ကျင်းပခွင့်မပပုတော့ ပခင်း ေိုတ့ြကာင့် ဝင်တငွအေွက် အခက်အခဲ 
ကကီး မားစွာ ြကုံ ရတော့သည်။

အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျ ိုးသမီးကဲ့သိုတ့ပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်တသာ နေ် 
ကတော် ေဦးက

“နေ်ကတော် လုပ်ပပီး နေ်မကရတော့ ေယ်နေ်က လာတစာင့် 
တရှာက်တော့မှာလဲ၊ ကိုဗစ်တြကာင့် ပွဲတော်တေွလဲ မလုပ်ရေူး။ လူ 

21 COVID-19 and Myanmar, ISP-Myanmar Special Series, 4th Issue. 8 July, 2020
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တေွလဲ စုလိုမ့ရေူး။ နေ်ကတော်ဆိုော အခုလို နေ်ပွဲရာသီမှာ 
နေ်ေိုးတေွနဲ ့နေ်ဝင်ပပီး ဝင်တငွရှာရော၊ ကျန်ေဲ့အချိန်က နေ်တမး 
ောတလး ကကိုြကားကကိုြကားတလာက်ေဲ ရှိေယ်။ ဝမ်းစိုော မဟုေ် 
ေူး။ ေနှစ်လုံးစာကို ေီလိုအချိန်မှာ ရှာတဖွစုတဆာင်းရော။ အခုဆို 
တပခာက်လတကျာ်ပပီ။ ဝင်တငွမရှိေဲ ထွက်တငွသက်သက်ေဲ။ ေပခား 
စီးပွားတရးလဲ မလုပ်ေေ်တော့ အိမ်မှာထားေဲ့ နေ်ရုပ်တအာက်မှာ 
ငုေ်ေုေ်ေဲ ထိုင်တနရော။ စုထားတဆာင်းထားော အကုန် ထုေ် 
တရာင်းတနရပပီ”22 ဟု အခက်အခဲကို တပပာပပပါသည်။

မိေ်ကပ်ပညာရှင်အပဖစ် အသက်တမွးတသာ ရန်ကုန်ပမိုတ့န အသက် ၂၃ နှစ် 
အရွယ်ရှိ အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူ တနထိုင်တသာသူက ကိုဗစ်တရာဂါ 
တေး ကာလအေွင်း စီးပွားတရးအခက်အခဲ ြကုံ လာပုံကို ယခုလို တပပာပပပါ 
သည်။

“တော်တော်ကို ေုက္ခတရာက်ေဲ့ ကာလပါ။ ေယ်သူကမှ ေယ်သူက့ို 
မကယ်နိုင်ေဲ့ အပဖစ်ဆိုးေဲ။ မိေ်ကပ်ဆံပင်သမားေိုင်း ထိုင်ငိုရေဲ့ 
အတပခအတနေဲ။ အရင်က ေီလိုအချိန်ဆို ေတယာက်ထဲ လက်မလည် 
လို ့ အကူေပည့်တေွတောင် တခါ်ထားရော။ ဆိုင်မှာတရာ အိမ်တခါ် 
ပပင်ောတရာ အလှူအေန်း မင်္ဂလာတဆာင် ရှင်ပပု အကုန်များေယ် 
တလ။ အခုတော့ ကိုဗစ်နှိပ်စက်တော့ ပွဲတေွလဲ မလိုက်ရေူး။ ဆံပင် 
ဆိုင်က ကူးောများေယ် ဆိုပပီး ဆိုင်မှာ တခါင်းညှပ်ော တလျှာ်ော 
တောင် မရှိတော့ေူး။ ကိုယ်ေတယာက်ထဲမကေူး အကူေပည့်တေွ 
လဲ ေုက္ခတရာက်ောတပါ့။ တငွမဝင်တော့ လင်ကိုလဲ မအမ်းနိုင်တော့ 
လင်က စိေ်မချ ိုေူး။ ပပသနာရှာေယ်။ တော်တသးေယ် ကိုယ့်လင် 
က ရိုက်ောနှက်ော မလုပ်လို။့ အဆင်တော့ ေယ်တပပပါ့မလဲတနာ်။”

အစိုးရအာဏာပိုင်များက ကိုဗစ်တရာဂါတြကာင့် ေချ ိုတ့နရာများေွင် ညမ 
ထွက်ရအမိန ့်ကို ထုေ်ပပန်မှုများ လုပ်တဆာင်ခဲ့သည်။ ထိုအမိန ့်ချ ိုးတဖာက်သူ 

22 လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း case 22
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များကို အတရးယူခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် စက်ေင်ောလဆန်းပိုင်း ေရက်ထဲ 
မှာပင် ရန်ကုန်ေုိင်းအေွင်း ထုေ်ပပန်ထားတသာ ညမထွက်ရအမိန ့်ကို ချ ိုး 
တဖာက်သူများ ရာနှင့်ချီ၍ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။23

ထိုညမထွက်ရအမိန ့်တြကာင့် ညဖက်ထွက် အလုပ်လုပ်ရတသာသူများမှာ ကကီး 
မားစွာ အခက်အခဲ ပဖစ်ရသည်။ ထိုသူများထဲေွင် လိင်လုပ်ငန်းနှင့် အသက် 
တမွးြကရသည့် အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူ တနထိုင်သူများလဲ ပါဝင် 
သည်။ ထိုသူအများစုမှာ မိသားစုနှင့် အဆင်မတပပ၍ မိေ်တဆွသူငယ်ချင်းများ 
စုတနထိုင်ပပီး ရရာအလုပ်ပဖင့် အသက်တမွးတနြကတသာသူများ ပဖစ်သည်။ 

“နဂိုထဲက ေပခားောမှမလုပ်ေေ်လို ့ေီအလုပ်ကိုလုပ်ရော။ အရင် 
ထဲက ရဲတေွက တမှာင်ရိပ်ခိုမှုလို ပုေ်မတေွ ပပည့်ေန်ဆာဥပတေတေွနဲ ့
ခဏခဏ ဖမ်းောခံရေယ်။ အခုကျတော့ သောဝတေးအန္တရာယ် 
ကာကွယ်ေားဆီးတရးအမိန ့်ဆိုလာ ောလားတော့ မသိေူး။  ပိုဖမ်း 
လာေယ် ဖမ်းေဲ့အထဲမှာ ရဲတေွတရာ ဆယ်အိမ်မှူးတေွတရာ ပါတော့ 
အရင်လို တငွတပးပပီး လစ်ထွက်လိုလ့ဲ မရေူး။ ကိုယ့်ကို ောလုပ်စား 
လဲဆိုော လူပိုသိကုန်တရာ။  အပွင့်မတေွဖမ်းမိရင် သေင်းသမား 
တေွက ပိုပပီး အာရုံစိုက်ေယ်တလ။ ဖမ်းခံရေဲ့သူချင်းအေူေူ အပွင့် 
မတေွပုံက တနာက်ေတန ့ တဖ့ေွေ်မှာ ပပူးပပဲတနောေဲ။ စားစရာ 
မရှိလို ့ ညထွက်အလုပ်လုပ်ပါေယ်ဆိုမှ အခုအချိန်အဖမ်းထိရင် 
ပိုအရှက်ကွဲတရာေဲ။”24

စီးပွားတရးအဆင်မတပပမှုနှင့် အိမ်ေွင်းေွင်သာ တနထိုင်ရန် အမိန ့်ထုေ်ပပန် 
မှုများတြကာင့် လူအများမှ စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုများကို ရင်ဆိုင်လာြကရ 
သည်။ ကိုဗစ်ကာလ တနထိုင်မှုပုံစံသစ်ပဖင့် အသားမကျမှုနှင့် စိေ်ဖိစီးမှု၏ 
တနာက်ဆက်ေွဲ အတနပဖင့် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု နှုန်းမှာ ကိုဗစ်ကာလ 
အေွင်း အထူး ပမင့်မားလာခဲ့သည်။

23 https://www.healthproducts.com.mm/wuhan-virus/item/3232-more-than-600-cur-
few-violators-prosecuted-in-rangoon.html
24 လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 50
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ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တရာဂါပိုး ပပန ့်ပွားမှုဟန ့်ေားနိုင်တရး အေွက် အိမ်ေွင်းမှာ 
သာ တနထိုင်ြကရတသာ ကာလအေွင်း မိသားစု စားဝေ်တနတရး ကျပ်ေည်းမှု 
များ၊ စီးပွားတရး အဆင်မတပပမှုများ ရှိတနြကပပီး ထိုအဆင်မတပပမှုများ၏ စိေ် 
ထွက်တပါက်အပဖစ် မိသားစုအေွင်း အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု ပိုမို ပဖစ်တပါ်လာ 
သည်ဟု ရန်ကုန်အတပခစိုက် အခရာအမျ ိုးသမီးအဖွဲ ့ ေည်တထာင်သူ တေါ်ထား 
ထားက ဆိုပါသည်။

“အစ်မေိုက့ို ေိုင်ေန်းလာေဲ့ အမှုတေွဟာ ၂ ဆမက ၃ ဆမက 
ေက်သွားေယ်။ အမျ ိုးသမီးတေွ တော်တော်တလး ခံရေယ်။ 
ေကယ်ေမ်းတော့ အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုက နဂိုကေည်းက ရှိ 
ော။ လှိကု်စားတနေဲ့ တရာဂါဆိုးကကီး ေစ်ခုပဖစ်ေယ်။ ကိုဗစ်ပဖစ်ခါမှ 
အရမ်း သိသာသွားော။ ပိုေက်သွားေဲ့အေွက် ပိုသိသာသွား 
ော။”25

ကိုဗစ်ကာလအေွင်း အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုသည် သိသိသာသာ ေိုးပမင့် 
လာပပီး  ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် တမလေလ အေွင်းမှာ လာတရာက် ေိုင်ြကာသည့်အမှု 
(၄၅) မှု အထိ ရှိခဲ့တြကာင်း ဥပတေတရးရာ ကုစားတရးအဖွဲ ့ ပမန်မာ (Legal Clinic 
Myanmar) ၏ ေါရိုက်ော တေါ်လှလှရီက ဆိုပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် 
တရာဂါ မပဖစ်ပွားခင် တဖတဖာ်ဝါရီလက ရရှိခဲ့တသာ အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု 
စာရင်းတေွနှင့် နိှငု်းယှဉ်လျှင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါး ပမင့်ေက်လာတြကာင်း 
သူမက ဆိုသည်။26

ကိုဗစ်ကာလအေွင်း ပမန်မာနိုင်ငံ အေွင်းရှိ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူ 
လူငယ်များအြကား အလုပ်အကိုင်မဲ့သည့်နှုန်းမှာ ေိုးပမင့်လာတြကာင်း သုတေ 
သန ေခုက ဆိုပါသည်။ လူငယ်များ အလုပ်အကိုင်မဲ့သွားရသည့် အတြကာင်း 
များေွင် ကိုဗစ်တရာဂါ ကပ်တေးအေွင်း အလုပ်များကို တလျာ့ချလိုက်ပခင်း၊ 

25 https://www.rfa.org/burmese/news/domestic-violence-07032020055410.html
26 COVID-19 ကာလအေွင်း အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ပမင့်ေက်လာ
The Irrawaddy - Burmese Edition, June 10, ၂၀၂၀  
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အလုပ်အကိုင်များ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပခင်း၊ အစိုးရ၏ တရာဂါကာကွယ် ေားဆီး 
တရးဆိုင်ရာ အမိန ့်များတြကာင့် အဆင်မတပပသပဖင့် အလုပ်မှ ထွက်လိုက်ရပခင်း 
ေို ့ပဖစ် တြကာင်း စစ်ေမ်းေခုက ဆိုပါသည်။27

ကိုဗစ်တရာဂါကာလ အေွင်း အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုများသည် သာမန် 
မိသားစုများ အေွင်း ပဖစ်ပွားသလို လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ 
တနထိုင်ရာ မိသားစုများ အြကားနှင့် အေူတန အတဖာ်များအြကား မှာလည်း 
အထက်ပါ အတြကာင်းအရာများတြကာင့် ေိုးပမှင့်လာတြကာင်း သိရှိရပါသည်။

လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှုကွဲပပားသူများအား စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်မှုများ တပး 
တနတသာ အဖွဲမ့ှ အဖွဲဝ့င် ေဦးက တအာက်ပါအေိုင်း ဆိုပါသည်။

“အရင်ေုံးက သူေို ့ (လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ) ဟာ 
လာ လာရင်ဖွင့်ြကော ေလမှ နှစ်တယာက် သုံးတယာက်တလာက်ေဲ 
ရှိ ေယ်။ အများဆုံး အတြကာင်းအရာ ကလဲ ကျန်းမာတရး ကိစ္စများ 
ေယ်။ တသွးစစ်ချင်ောမျ ိုး၊ တဆးထုေ်ချင်ေဲ့အတြကာင်းတေွ များ 
ေယ်။ အခု တနာက်ပိုင်းမှာတော့ အိမ်က အပမဲဆူပူတနလို ့ဆိုောတေွ 
များလာေယ်။ ေချ ိုက့ျတော့ အေူတနေဲ့ ချစ်သူတေွြကားမှာ 
စကားတပပာ အဆင်မတပပောတေွ၊ ရန်ခဏခဏ ပဖစ်ောတေွ ေခါ 
ေတလ ရိုက်နှက်ခံရလို ့ ေိုင်ောတေွ များလာေယ်။ ကိုယ့်ဆီကို 
ေိုက်ရိုက်မဆက်သည့် ေိုင်တအာင် သူေိုအ့ချင်းချင်းြကားမှာ အိမ် 
ေွင်းတရး အဆင်မတပပေဲ့ အတြကာင်းတေွကို ရင်ဖွင့်ောများလာ 
ေယ်။”28

ယခင်က စီးပွားတရးအဆင်တပပချိန်ေွင် မိသားစုဝင်များ သိုမ့ဟုေ် အေူတန 
ချစ်သူများနှင့် ဆက်ဆံတရး အဆင်တပပတသာ်လည်း ကိုဗစ်ကာလ စီးပွားတရး 

27 The Online Survey Data of LGBT + Unemployment Under COVID 19 Outbreak in 
Myanmar. Rainbow Alliance – LGBT Youth Empowerment Program. May, 2020
28 လူတ့ေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 59
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အဆင်မတပပ ပဖစ်လာသည့်အခါ ဆက်ဆံမှုများ တပပာင်းသွားတြကာင်း အမျ ိုး 
သမီးကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူ ေဦးက တပပာပပပါသည်။

“အရင်ေုန်းက ကိုယ်က အလှပပင်ဆိုင်လဲ ဖွင့်ေယ်။ လိုက်လဲပပင် 
ေယ်။ အဲေီေုန်းက အိမ်အေွက်တရာ တယာကျ်ားအေွက် မုန ့်ေိုး 
တကာင်းတကာင်း တပးနိုင်တော့ အဆင်တပပေယ်။ အရင် စီးပွားတရး 
အတပခအတနတကာင်းလို ့ အိမ်ကို တထာက်ပံ့နိုင်ေုန်းက ပပဿနာမရှိ 
တပမယ့် အခုလို စီးပွားတရးမတကာင်းေဲ့အခါ အကိုအမတေွက 
ပငူစူ လာြကပါေယ်။ ရန်လိုလာြကပါေယ်။ ထမင်းစားရင် ဟင်း 
မတကာင်းော ကိုယ့်အသုံးမကျသလို တပပာလာေယ်။ အရင်က 
ကိုယ်ရှာတကျွးော သုံးပဖုန်းတနေဲ့ အကိုက ဟိုေတနက့ ပပဿနာ 
ရှာပပီး ရိုက်တမာင်းပုေ်တမာင်း အထိ လုပ်လာေယ်။ အရင်လို 
တငွမရှာ လိုေ့ဲ့။”29

အေူတနချစ်သူများအေွင်းမှာလဲ စိေ်ဖိစီးမှုတြကာင့် အိမ်တထာင်တရး အဆင် 
မတပပမှုများ ပဖစ်ပွားလာတြကာင်း အေူတန အမျ ိုးသမီးချင်း ချစ်သူေဦးက 
တပပာပပပါသည်။ ထိုအမျ ိုးသမီးသည် သူ၏ချစ်သူ အမျ ိုးသားကဲ့သို ့တပပာင်းလဲ 
ပပုမူ တနထိုင်သူေဦးနှင့် အေူတနထိုင်တနသည်မှာ တလးနှစ်နီးပါးရှိပပီး ပဖစ် 
သည်။ မိေများက သတောမေူသည့် ြကားမှ အေူ တနထိုင်ခဲ့ရာေွင် က 
တောက်ကဆပင် မပဖစ်ေူးခဲ့တြကာင်း သူမက ဆိုပါသည်။ ကိုဗစ်ကာလ 
အေွင်း စက်ရုံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ ရပ်နားရသည့် တနာက်ပိုင်းေွင် 
ဝင်တငွ မရှိတော့သည့် အတပခအတနသို ့ တရာက်ရှိခဲ့တြကာင်း သိရသည်။ ထို 
တနာက်ပိုင်းေွင် အိမ်အသုံးစားရိေ်နှင့် ပေ်သက်ပပီး စကားတပပာ အဆင်မ 
တပပ ပဖစ်ရတြကာင်းနှင့် တနာက်ပိုင်းေွင် ရိုက်နှက်မှုများ အထိ ကျူးလွန်လာ 
တြကာင်း သူမက တပပာဆိုပါသည်။

“အရင်ေုန်းက အရမ်း တပျာ်ဖိုတ့ကာင်းေယ်။ ကိုဗစ် ပဖစ်လာတော့ 
အထည်ချုပ်အလုပ်တေွက နားလိုက်ေယ်တလ။ အေူေူ ငှားထား 
ေဲ့ အတဆာင်ခန်းမှာ ပခိုးပခံပပီး တနြကောတပါ့။ ေပဖည်းပဖည်းနဲ ့

29 လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 58



42

ဝင်တငွကလဲ မရှိ၊ အလုပ်က ေယ်တော့မှ ပပန်ရမှန်းမသိတော့ေဲ့ 
အပဖစ်မှာ စိေ်ညစ်စရာတေွက အများကကီးေဲ။ သူက မိေတေွ အိမ် 
ကို ပပန်ခိုင်းေယ်။ ကျမက သူတ့ြကာင့် အိမ်က ဆင်းလာောတလ။ 
အခု ပပန်သွားရင် ေယ်တလာက်တောင် တပပာြကမလဲ။ ကကိုးစားပပီး 
အဆင်တပပတအာင် တနေယ်။ သူစိေ်ညစ်ောကိုလဲ နားလည်ပါ 
ေယ်။ ေါတပမဲ့ သူက စိေ်ကကီးတော့ လက်ခဏခဏ ပါလာေယ်။ 
သူစိေ်ဆိုးရင် ေကိုယ်လုံးကို ရိုက်ော။ ဆဲောလဲ အမျ ိုးမျ ိုးေဲ။ 
စိေ်တပပသွားတော့လဲ ငိုပပီး ပပန်တချာ့ေယ်။ ကျမကတော့ အေူတန 
ရော အရမ်းစိေ်ညစ်လာပပီ”30

လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုကွဲဖြားသူများ ရင်ဆိုင်ရသည့် 
အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ဖြဿနာများ
အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုတြကာင့် အများဆုံး ြကုံ တေွရ့တသာ လူအ့ခွင့်အတရး 
ချ ိုး တဖာက်မှုများမှာ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု၊ ရက်စက်ြကမ်းြကုေ်မှု၊ လူမဆန်စွာ 
ပပုကျင့်မှုေို ပ့ဖစ်သည်။ အိမ်ဆိုသည့် ပေ်ဝန်းကျင် အေွင်းေွင် လိင်စိေ် 
ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများအား အေူတနသူများ သိုမ့ဟုေ် မိသားစု တဆွမျ ိုး 
များက ကျူးလွန်မှုများတြကာင့် ထိုအပဖစ်အပျက်များကို ရင်ဆိုင်ခံစားရပခင်း 
ပဖစ်သည်။ ထိုမျှမက အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုသည် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ လွေ် 
လပ်မှုနှင့် လုံပခုံ တရးေိုက့ိုလည်း ထိပါး တနှာက်ယှက်ပါသည်၊ အြကမ်းဖက်ခံ 
ပခင်းနှင့်အေူ ပါလာေေ်သည့် ချုပ်ချယ်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှု၊ အနိုင်ကျင့်ဆက်ဆံမှု 
ေိုတ့ြကာင့် ကျူးလွန်ခံရသူ၏ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ လုံပခုံ မှုနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ 
လွေ်လပ်မှုများကိုပါ သက်တရာက် လာတစနိုင်သည်။ 

စိတ်ြိုင်းရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုများ
“မိသားစုဆိုသည်မှာ  တမေ္တ ာေရားဖုံးလွှမ်းပပီး လုံပခုံ မှုကို ဖန်ေီးတပးတသာ 
တနရာ” ဟု ပမန်မာဆိုရိုးစကား ရှိတသာ်လည်း မိသားစု၏ လက်ခံ အသိအမှေ် 
ပပုပခင်းကို မခံစားရေဲ အြကမ်းဖက်မှုပုံစံ အမျ ိုးမျ ိုးကို ရင်ဆိုင်ခံစားတနရ တသာ 

30 လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 61
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လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများအေွက် ထိုစကားမှာ  အလှမ်းကွာတဝး 
လှသည်။ မိေများနှင့် ညီအကိုတမာင်နှစ်မများ၏ အထင်တသးမှု၊ ခွဲပခားဆက် 
ဆံမှု ထိုမှေဆင့် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု အထိ ကျူးလွန်ခံတနတသာ လိင် 
စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ အေွက် အပမဲေမ်း လုံပခုံ သည်ဟု မခံစားရ 
ေဲ တြကာက်ရံွစိေ်နှင့်သာ တနထိုင်တနရသည်။ မိမိ၏ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု 
ကွဲပပားမှုအမှန်ကို မိသားစုက မသိရှိတအာင် ဖုန်းကွယ်ထားရတသာ သူမျ ိုးေွင် 
မိမိလိင်စိေ်ကို မိသားစုက သိရှိသွားမည်ကို စိုးရိမ်ရသလို သိရှိသွားခဲ့ပါက 
လည်း အြကမ်းဖက်ခံရမည်ကို တြကာက်ရံွစ့ိေ်က အပမဲကကီးစိုးတနသည်။ 

အသက် (၂၀) အရွယ်ရှိ လိင်ေူလိင်ကွဲနှစ်မျ ိုးလုံး ချစ်ခင်စုံမက်သည့် အမျ ိုး 
သမီးကို မိသားစုက သာမန်အမျ ိုးသမီးအပဖစ်သာ သိရှိထားသည်။ အမျ ိုး 
သား ချစ်သူရှိပခင်းကို မိသားစုကနားလည်သည်။ သိုတ့သာ် ထိုအမျ ိုးသမီးေွင် 
အမျ ိုးသားချစ်သူ သာမက အမျ ိုးသမီးချစ်သူလည်း ရှိတနသည်ကို မိသားစုက 
မရိပ်မိြကပါ။ ထိုအမျ ိုးသမီးက သူမ၏ စိေ်ခံစားချက်ကို ယခုလို တပပာပပပါ 
သည်။

“အိမ်က  တယာကျ်ားတလး ရည်းစားထားောကို အိုတကေယ်။ ောမှ 
သိပ်မတပပာေူး။ ထိမ်းသိမ်းဖိုန့ဲ ့ပညာတရး မလစ်ဟင်းဖိုေ့ဲ သေိတပး 
ေယ်။ ေါတပမဲ့ ကျမက အမျ ိုးသမီးချစ်ေဲ့ မိန်းကတလး အတဖာ်လဲ 
ရှိတနေယ်။ သူက့ိုတော့ မိန်းကတလး သူငယ်ချင်းလိုေ့ဲ မိေတေွက 
ထင်ထားော။ သူေို ့ မသိြကေူး။ ကျမရဲ ့ အမကတော့ နည်းနည်း 
သံသယရှိတော့ နင်ေိုန့ှစ်တယာက်က ောတေွလဲလို ့တမးေူးေယ်။ 
ေကယ်လိုသ့ာ မိေတေွက သိသွားရင် သတောေူမှာ မဟုေ်ေူး။ 
ေီကိစ္စမျ ိုးကို သူေိုက့ ေယ်လိုမှ လက်ခံမှာ မဟုေ်ေူး။ အတဖက 
ေခုခုပဖစ်လို ့စိေ်ဆိုးရင် ပမင်ောဆွဲပပီး ရိုက်ော။ သိသွားရင်တော့ 
တသချာော အရိုက်ခံရမှာေဲ။ ေယ်အချိန်များ သိသွားမလဲ။ ေယ် 
သူကများ သွားတပပာလိုက်မလဲ ဆိုပပီး စိေ်ပူရော မလွယ်ပါေူး။”31

31 လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 57
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မိသားစုနှင့် သီးဖခားစီ ဖဖစ်လာဖခင်း
မိမိ၏ လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှုကွဲပပားမှုကို မိသားစုဝင်များက သိရှိသွားမည်ကို 
စိုးရိမ်ပခင်းနှင့် သိရှိသွားသည့်တနာက် နှိမ်ချမှုများနှင့် အြကမ်းဖက်မှုများကို 
တြကာက်လန ့်တသာတြကာင့် တေွဆ့ုံတမးပမန်းခဲ့တသာ သူများသည် မိသားစုထဲ 
ေွင် သီးသန ့် တနထိုင်တလ့ရှိတြကာင်း တေွရ့ှိရသည်။

“ေေ်နိုင်သတရွ ့ ကင်းကင်းတနေယ်။ တေွတ့နရင် ေခုခု တပပာခံရမှာ 
ရိုက်ခံရမှာ စိုးရိမ်ေယ်တလ။ သူေိုက့ ေီလို ပဖစ်တနောကို ကကိုက်မှ 
မကကိုက်ော။ ထမင်းစားောေို ့ေီဗီြကည့်ောေိုဆ့ို မိသားစုတေွနဲ ့
အေူေူ မလုပ်တော့ေူး။ စကားစမိလို ့ တပပာရင်း ကိုယ့်အတြကာင်း 
ဖက် လှည့်လာမှာ။ ထမင်းစားရင် သူေို ့ ပပီးသွားမှ သပ်သပ်စား 
ပဖစ်ေယ်။ အခန်းထဲမှာေဲ အေေ်နိုင်ဆုံး တနေယ်။ သီးသန ့်တနလို ့
မရရင် ခင်မင်ေဲ့ ကိုယ်လိုလူမျ ိုးတေွဆီ သွားပပီး စကားတပပာေယ်။ 
အပပင်မှာ ေေ်နိုင်သ၍တနေယ်။ မိသားစုက သပ်သပ်၊ ကိုယ်က 
သပ်သပ်လို ပဖစ်လာေယ်။ တနွးတထွးမှု ချစ်ခင်မှုဆိုော မရှိတော့ 
သလိုေဲ” ဟု အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲ 
ပပုမူ တနထိုင်သူ ေဦးက ဆိုပါသည်။ 

ထိုစိုးရိမ်ရမှုတြကာင့် အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူ အတော်များ 
များသည် ဝင်တငွ ရှာလာနိုင်သည်နှင့် ေပပိုင်နက် အိမ်မှာမတနတော့ေဲ မိမိေို ့
နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးတသာသူများနှင့် ပပင်ပေွင် အေူေူတနထိုင်၍ သက်တမွးဝမ်း 
တကျာင်းတလ့ ရှိသည်။ သိုရ့ာေွင်  အမျ ိုးသမီးချင်း ချစ်ခင်စုံမက်သူများ နှင့် 
အမျ ိုးသားကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူ အများစုသည် ေေ်နိုင်သ၍ မိေ 
များ မိသားစုဝင်များနှင့် ကကိုးစား၍ အဆင်တပပတအာင် တနထိုင်တလ့ရှိြကသည်။ 
အပပင်တြကာင့်ဆိုတော့ မိသားစုပပင်ပေွင် သီးသန ့်တနထိုင်ပါက ပေ်ဝန်းကျင် 
၏ ရှုံခ့ျကဲ့ရဲမ့ှုကို ပိုမိုစိုးရိမ်တသာတြကာင့် ပဖစ်တြကာင်း ဆိုြကသည်။

ဥြရေက မကာကွယ်ရြးသဖဖင့် ဥြရေကို အားမကိုးရတာ့ ဖခင်း
ထိုပပင့် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုသည် “လူေိုင်းကို ဥပတေအရေန်းေူညီမျှမှု 
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အကာအကွယ်တပးရမည”် ဆိုတသာ အခွင့်အတရးနှင်လည်း ေနည်းေဖုံ သက် 
တရာက်တနပါသည်။ အေယ်တြကာင့်ဆိုတသာ် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု ပဖစ်ပွား 
လာခဲ့ ပပီ ဆိုပါက ထိုသို ့ ကျူးလွန်မှုကို ရာဇဝေ်မှုအပဖစ် အသိအမှေ်မပပု 
ပဲ အိမ်ေွင်းတရးသာ ပဖစ်သည်ဟု လက်ခံထားြကသည်။ ထိုတ့ြကာင့် ဥပ တေ 
အကူအညီကို လာတရာက်တောင်းဆိုပါက ေိုင်ြကားမှုကို အသိအမှေ်မပပု 
ပခင်း၊ အမှုမဖွင့်တပးပခင်း၊ ေိုင်ြကားမှုကို ဥပတေမစီရင် ရိုးရာဓတလ့ထုံးေမ်း 
စဉ်လာ နည်းများပဖင့် တကျတအးလိုက်ပခင်းေို ့ များစွာပဖစ်ပွားလျက် ရှိသည်။ 
ထိုသို ့ ကိုင်ေွင် တပဖရှင်းတပးမှုမျ ိုးသည် အြကမ်းဖက်ခံရသူကို ဥပတေအရ 
ေန်းေူညီမျှစွာ အကာအကွယ် မတပးပခင်းသာ ပဖစ်တပသည်။ 

ထိုကိစ္စနှင့် ပေ်သက်၍ အေူတန အမျ ိုးသမီးချင်း ချစ်သူေဦးက ယခင် 
ချစ်သူတဟာင်း၏ ရိုက်ပုေ်မှုကုိ မိေ်တဆွ သူငယ်ချင်းများထံ သွားတရာက် 
အကူအညီ တောင်းရာေွင် သူမြကုံ ရတသာ အခက်အခဲကို တပပာပပပါသည်။

“ရိုးရိုး လင်မယား ရန်ပဖစ်ောတောင်မှာ ြကားသုံးြကား မဝင်နဲဆ့ိုပပီး 
ပေ်ဝန်းကျင်က တပပာေေ်ြကောတလ။ လင်နဲမ့ယား လျှာနဲသ့ွား 
ခဏြကာရင် ပပန်အဆင်တပပသွားြကမှာလို ့လက်ခံထားေဲ့ ပေ်ဝန်း 
ကျင်မှာ လိင်ေူချင်း အေူတနေဲ့စုံေွဲတေွဆို အကူအညီတောင်းဖို ့
က ပိုခက်ခဲောတပါ့။ ေကယ်လို ့မေေ်သာလို ့အကူအညီတောင်း 
ရင် နင်ေိုက့ လင်မယားလား။ ေယ်လိုလုပ်ပပီး လင်မယားလို တန 
ောလဲ ဆိုပပီး တမးေေ်ြကေယ်။ အတသးစိေ် စပ်စုြကေယ်။ 
အထူးအဆန်းလို ဆက်ဆံြကေယ်။ ေီလိုအမှုမျ ိုး ေခါမှ မြကားေူး 
ေူး ဆိုပပီး တပပာပပီး ေယ်လို ကူညီရမှန်းမသိေူးလို ့အဆုံးသပ်သွား 
တရာ။ ရဲသွားေိုင်င်လဲ ေီလိုေဲ ထပ်ြကုံ ရမှာ တသချာေယ်။ ပိုဆိုးော 
က ကိုယ်က မိန်းမချင်းအေူေူတနေဲ့သူ ဆိုော ေပခားမဆိုင်ေဲ့သူ 
တေွပါ သိကုန်တော့ အရှက်ကွဲောေဲ အဖေ်ေင်တရာ။”32

32  လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 3
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တရားဥြရေလက်လှမ်းမှီမှုမရှိဖခင်း
ထို ပ့ပင် ေရားမျှေမှုကို လက်လှမ်းမီမှုနှင့် ပေ်သက်၍လည်း အခက်အခဲ 
များစွာ ရှိသည်။ ပုေ်မ (၃၇၇) ေွင်  ဓမ္မောနှင့် ဆန ့်ကျင်တသာ ကာမဆက်ဆံမှု 
ကို ရာဇဝေ်မှုအပဖစ် တဖာ်ပပထားပပီး ဆန္ဒပါသည်ပဖစ်တစ မပါသည်ပဖစ်တစ ရာ 
ဇဝေ်မှုအပဖစ် ပပစ်ေဏ် ချမှေ်ခံရနိုင်သည့် အေွက် တေွဆ့ုံတမးပမန်းခဲ့သူ 
များက တြကာက်လန ့်၍ မေိုင်ရဲသည်ကို တေွရ့ှိရသည်။ ဥပတေပါ အတြကာင်း 
အရာများသည် မရှင်းလင်းေဲ အလွန် ကျယ်ပပန ့်လွန်းတသာ အဓိပ္ပာယ် သေ် 
မှေ်ချက်များ ပဖစ်တသာတြကာင့် ရဲေပ်ဖွဲဝ့င်များ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာကို 
လိုသလို သုံးနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းတပးတနသည်။ ထိုသို ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ 
များ တပးထားပခင်းတြကာင့် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ အတပါ်ေွင် 
ရဲေပ်ဖွဲမ့ျားက မြကာခဏ အနိုင်ကျင့်မှုများ ပဖစ်ပွားလျက် ရှိပပီး ရဲေပ်ဖွဲ ့ 
အတပါ် အယုံအြကည်နှင့် အားကိုးတလးစားမှုများ ပျက်ပပားလျက် ရှိသည်. ထို 
အချက်တြကာင့်လည်း လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများသည် အိမ်ေွင်း 
အြကမ်းဖက်ခံရပါက ရဲေပ်ဖွဲဝ့င်များထဲ အကူအညီတောင်းပခင်း၊ ေိုင်ြကား 
ပခင်းများကို မလုပ်တဆာင်ြကတြကာင်း တစေနာ့ဝန်ထမ်း အကူအညီတပးတန 
တသာသူ ေဦးက တထာက်ပပပါသည်။ 

“ရိုက်နှက်ပါေယ် နှိပ်စက်ပါေယ်ဆိုော သွားေိုင်လိုရ့ေယ်လိုေ့ဲ 
ထားလိုက်ပါအုန်း။ သွားေိုင်ရမှာ ရဲစခန်းကိုတလ။ ေီရဲစခန်းကရဲတေွ 
ေဲ ကျမေိုက့ို အပပင်မှာတေွရ့င် (၃၇၇) နဲ ့ ဖမ်းလိုရ့ေယ်လို ့ ပခိမ်း 
တပခာက်ပပီး အနိုင်ကျင့်တနြကော မဟုေ်ေူးလား။ လိင်ေူချင်း 
လိင် ဆက်ဆံောမိရင် ဖမ်းလိုရ့ေယ်ဆိုပပီး တငွညှစ်တနေဲ့ရဲတေွကို 
သူေို ့ အြကမ်းဖက်ခံရင် ကူညီတပးမယ်လို ့ သူေို ့ မထင်ရဲြကေူး။ 
ကံ တကာင်းရင် ၃၇၇ နဲ ့တောင် တငွထပ်တောင်းရင် တောင်းအုန်းမှာ။ 
ေီတော့ ရဲကို ေယ်ေိုင်ချင်မှာလဲ၊”33

အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ်ရှိ အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူ ေဦး 
ကလဲ ထိုအချက်ကို ထပ်မံတထာက်ခံခဲ့သည်။ 

33 လူေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 40
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“လင်က ရိုက်လို ့ သွားေိုင်ရင် ပဖစ်တြကာင်းကုန်စဥ်ကို တပပာပပရ 
တော့မယ်။ သူနဲက့ိုယ် ောတြကာင့် အေူတနောလဲ။ ေယ်လိုတော် 
စပ်သလဲ။ ောပဖစ်လို ့ရိုက်ောလဲ ဆိုောကို တပပာရမှာ တသချာေယ်။ 
လင်မယားပါ အေူေူတနောပါလို ့တပပာလိုက်ရင် ေီရဲတေွက ေယ် 
လို သတောထားမလဲ။ ေယ်လို ဆက်ဆံမလဲဆိုော စဥ်းစားသာ 
ြကည့်တပတော့။ ေပခားအမှုတေွကို ပုေ်မတေွေပ်ပပီး ဆွဲနိုင်ောတပါ့။ 
နဂိုထဲက အ တပခာက်မတေွကို အထင်တသးချင်ော တငွညှစ်ချင်ော 
ဆိုတော့ အမှုမဖွင့်တပးေူးလို ့သူငယ်ချင်းေတယာက်က တပပာပပေူး 
ေယ်။”34

အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုအား မေိုင်ြကားလိုသည့် တနာက်ထပ် အတြကာင်း 
ေရား ေခုမှာ ကျူးလွန်သည့် သူများသည် မိမိေို၏့ မိေများ၊ တမာင်နှစ်မ 
များနှင့် အေူတနချစ်သူများ ပဖစ်တနသပဖင့် ထိုသူများကို ေုက္ခ မတရာက်တစလို 
တသာတြကာင့် ဆိုသည့် စိေ်တြကာင့် ပဖစ်သည်။ မိမိ ေိုင်ြကားလိုက်ပါက မိမိ 
မိသားစုဝင်များ ပဖစ်သည့် ကျူးလွန်သူများ အတရးယူခံရမည်ကို မပဖစ်လိုြက 
တချ။  ေရားစွဲခံရမည့် သူများသည် မိမိ၏ တဆွမျ ိုးမိေများ ပဖစ်တသာတြကာင့် 
မေိုင်သင့်တြကာင်း၊ အကယ်၍ ေိုင်ြကားသပဖင့် အမှုရင်ဆိုင်ရမည် ဆိုပါက 
ေပခား တဆွမျ ိုးအသိုင်းအဝိုင်းေိုက့ အပပစ်ဆိုြကမည်ကို စိုးရိမ်သပဖင့် ေရား 
ဥပတေ အကူအညီကို မရယူလိုတြကာင်း တေွရ့ှိရသည်။

အကူအညီရြးသည့် ဝန်ရဆာင်မှုများကို မသိဖခင်းနှင့် အကူအညီ 
မယူလိုဖခင်း 
အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်ရသူ ေဦးအတနပဖင့် စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင် 
ရာ ထိခိုက်မှုများကို ြကုံ တေွမ့ည်မှာ မလွဲမတသွ ပဖစ်သည်။ သိုတ့သာ် ရပ်ရွာ 
အသိုင်းအဝိုင်း အေွင်း အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှု ခံစားရသူများ အထူးသပဖင့် 
ခံစားရသူသည် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူ ပဖစ်ပါက ရပ်ရွာပေ်ဝန်း 
ကျင် အလည်ေွင် အရှက်ကွဲမည် စိုးရိမ်တသာတြကာင့် ကျန်းမာတရး တစာင့် 

34 လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 46
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တရှာက်မှုနှင့်  ဝန်တဆာင်မှု အတထာက်အကူတပးသည့် တနရာများထံ မသွား  
တရာက်လိုြကတပ။ ထိုသို ပ့ဖစ်လာပါက စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကျန်းမာတရး တစာင့်တရှာက်မှုများကို  အပမင့်ဆုံး စံချိန်စံညွှန်းပဖင့် ရရှိနိုင်မှုဆို 
သည့် အခွင့်အတရးကိုလည်း ပငင်းပယ်ခံရာ တရာက်သည်။ 

အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှု ြကုံ တေွရ့သည့်အခါ ကျူးလွန်ခံရတသာ လိင်စိေ် 
ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများသည် ေရားတရးဆိုင်ရာ အကူအညီနှင့် ကူညီတပး 
သည့် စိေ်ပိုင်းဆီုင်ရာ နှစ်သိမ့်တဆွးတနွးမှု ဝန်တဆာင်မှုများကို မည်သည့်တန 
ရာေွင် ရယူရမည်ကို အများအားပဖင့် မသိရှိြကပါ။ အများအားပဖင့် သူေို ့
သိရှိသည်မှာ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီနှင့် ပေ်သက်သည့် နှစ်သိမ့် တဆွးတနွးသည့် ဝန် 
တဆာင်မှုအတြကာင်းကိုသာ သိတလ့ ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ေိုင်ြကားရန် မဝံ့မရဲ 
ပဖစ်ေေ်ြကသည်။ 

“စိေ်ဆင်းရဲောများလာတော့ ရင်ဖွင့်ချင်လာောတပါ့။ စိေ်ပိုင်းဆိုင် 
ရာ နှစ်သိမ့် တဆွးတနွးတပးေယ် ဆိုောတော့ ြကားဖူးေယ်။ ေါတပမဲ့ 
အိပ်ချ်အိုင်ဗွီတရာဂါနဲ ့ ပေ်သက်ေဲ့လူနာတေွကို တပးေယ်လို ့ သိ 
ထားော။ တော်ြကာ ကိုယ်သွားလိုက်ရင် ကိုယ့်ကို ေီတရာဂါတြကာင့် 
လာေယ် ထင်တနမှာ စိုးေယ်။ သွားတပပာပပရင် ကိုယ့်အရှက်ကိုကိုယ် 
ပပန်ခွဲသလိုပဖစ်မှာလဲ စိုးေယ်၊ သူေိုတ့ေွက ကိုယ့်ကို နားလည်ရင် 
တော်တသးေယ်။ နားမလည်ရင် နဂိုက စိေ်ညစ်တနောတေွ ပိုဆိုး 
မှာလဲ တြကာက်ေယ်” ဟု အသက် ၂၁ နှစ် ရှိ အမျ ိုးသမီးချင်း ချစ်ခင် 
စုံမက်သူ အမျ ိုးသမီး ေဦးက ဆိုပါသည်။35

အိမ်မှထွက်ရဖြးဖခင်း
တေွဆ့ုံ တမးပမန်းခဲ့ေဲ့သူများ၏ ထက်ဝက်သည် ထိုသို ့ ဆက်ဆံခံရတသာ 
တြကာင့်  အိမ်မှ ထွက်တပပးခဲ့ဖူးတသာ သူများ သိုမ့ဟုေ် အိမ်မှ ထွက်တပပးရန် 
အနည်းဆုံး ြကံစည်ခဲ့ေူးတသာသူများ ပဖစ်သည်။ အမျ ိုးသမီး ကဲ့သို ့
တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူ အများအပပားသည်  အထက်ေန်း တကျာင်းသား 

35  လူတေွတ့မးပမန်းပခင်း, case 36
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ေဝကထဲက အိမ်မှ ထွက် တပပးလာခဲ့ ပပီး မိေ်တဆွသူငယ်ချင်းများနှင့် တနထိုင် 
ခဲ့ ြကပပီး ပညာတရးေပိုင်းေစ ပဖစ်ခဲ့သူများ ပဖစ်သည်။ အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့
တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူ အများစုသည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အချိန် (၁၄-၁၈ 
နှစ် အရွယ်) ကပင်စ၍ တနအိမ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ ြကတြကာင်း တပပာြကားချက်များ 
အရ သိရှိရသည်။ သိုရ့ာေွင် အမျ ိုးသမီးချင်း ချစ်ခင်နှစ်သက်သည့်သူများ 
သည် အိမ်မှ ထွက်ခွာတနထိုင်သည့် နည်းလမ်းထက် မိသားစုများနှင့် အေူေူ 
ဆက်လက် တနထိုင်သည့် လမ်းကိုသာ တရွးချယ်တလ့ ရှိတြကာင်းကို  တလ့လာ 
တေွရ့ှိ ရသည်။

နိဂုံးချုြ်
သုတေသန တေွရ့ှိချက်များအရ အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုသည် ပမန်မာနိုင်ငံ 
ရှိ လိင်စိေ်ေိမ်းညွှေ်မှု ကွဲပပားတသာသူများ ြကားေွင် ပဖစ်ပွားတနသည်ကို 
တေွရ့သည်။ ပဖစ်ပွားရာေွင် ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်မှု 
အများဆုံးပဖစ်ပပီး ကျူးလွန်သူများကလဲ မိသားစုဝင်များနှင့် အေူတနချစ်သူ 
များ ပဖစ်ြကသည်။

သိုရ့ာေွင် အိမ်ေွင်း အြကမ်းဖက်မှုကို အိမ်ေွင်းတရး ပပဿနာအပဖစ် အများ 
အားပဖင့် လက်ခံထားတလ့ရှိတသာ ပမန်မာနိုင်ငံ လူမှုပေ်ဝန်းကျင် အေွင်းေွင် 
လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားတနတသာသူများ အတပါ် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက် 
မှု ကျူးလွန်မှုများကို အတရးေယူ ကာကွယ်တပးလိုစိေ် အလွန်နည်းပါးလျက် 
ရှိသည်။ 

ပမန်မာနိင်ငံေွင် အမျ ိုးသမီးများ အတပါ် အြကမ်းဖက်မှုများအား ကာကွယ် 
ေားဆီးတရး ဥပတေြကမ်းကို တရးဆွဲတနရာေွင် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုကို 
အြကမ်းဖက်မှု အပဖစ် သေ်မှေ်ပပီး ထည့်သွင်း တရးဆွဲရန် ကကိုးပမ်းလျက် 
ရှိသည်။ ထိုလုပ်တဆာင်ချက်ကုိ ေိုးေက်မှုေခု အပဖစ် မှေ်ယူနိုင်တသာ် 
လည်း ထိုမူြကမ်း အဆင့်မှာပင် အမျ ိုးသမီး ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ် သေ်မှေ် 
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ချက်၌ အမျ ိုးသမီးများကဲ့သို ့ တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူများ မပါဝင်တပ။ 
အကယ်၍သာ ထိုဥပ  တေမူြကမ်း အေိုင်းသာ ပပဌာန်းခဲ့ပါက အမျ ိုးသမီးများ 
ကဲ့သို ့တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်သူများမှာ ထို ဥပတေ၏ ကာကွယ်တပးမှုကို ခံစား 
ခွင့်ရမည် မဟုေ်ပါ။

အကကံဖြုတင်ဖြချက်များ
• ပမန်မာနိုင်ငံေွင် အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက် ေားဆီးတရး သီးသန ့်ဥပ တေ 

ေခုကို  တရးဆွဲပပီး အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်ခံရသူများ အားလုံးကို မည် 
သည့် အတြကာင်းတြကာင့်မှမရှိ ခွဲပခားပခင်း မရှိေဲ ကာကွယ်တပး ရန်။

• အမျ ိုးသမီးများအတပါ် အြကမ်းဖက်မှု ကာကွယ်ေားဆီးတရး ဥပ တေမူ 
ြကမ်းပါ အမျ ိုးသမီးဟု အဓိပ္ပာယ် သေ်မှေ်ချက်ကို အမျ ိုးသမီးကဲ့သို ့
တပပာင်းလဲပပုမူတနထိုင်တသာ သူများကိုပါ ထည့်သွင်းဖွင့်ဆို၍ ဥပ တေ 
ဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုများနှင့် အကူအညီများ ေန်းေူရရှိတအာင် လုပ် 
တဆာင်ရန်။

• အရွယ်တရာက်ပပီးတသာ လိင်ေူချင်း မိမိဆန္ဒပဖင့် သံဝါသပပုပခင်းကို ရာဇ 
ဝေ်မှုတပမာက်တစသည့် ရာဇသေ်ပုေ်မ (၃၇၇) ကို ပယ်ဖျက်ရန်။

• ၁၈၉၉ ခုနှစ် ရန်ကုန်ရဲအက်ဥပတေ ပုေ်မ (၃၀) နှင့် ၁၉၄၅ ခုနှစ် ရဲ 
အက်ဥပတေ ပုေ်မ (၃၅) ကဲ့သိုတ့သာ စိေ်ထင်ေိုင်း ဖမ်းဆီးခွင့်ပပု 
ထားသည့် ဥပ တေများကို ပယ်ဖျက်ရန်။

• ခွဲပခားဖိနှိပ်မှုအားလုံးကို ေားဆီးသည့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှု အားလုံး ဆန ့် 
ကျင်သည့် ဥပတေကို ပပဌာန်းတပးရန်။

• ခွဲပခားဆက်ဆံမှုကို အတပခခံပပီး ဖမ်းဆီးမှုများ၊ မေရားပပစ်မှုများ၊ ေရား 
ဥပတေ လက်လှမ်းမီမှုကို ပငင်းဆိုမှုများကို ထိတရာက်စွာ ေားဆီးရန်။

• International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) 
အများပပည်သူဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံတရးအခွင့်အတရးဆိုင်ရာ သတောေူစာ 
ချုပ် အပါအဝင် နိုင်ငံေကာ လူအ့ခွင့်အတရးသတောေူ စာချုပ်များကို 
လက်မှေ်ထိုးပပီး နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အတရးများကို နိုင်ငံေကာ 
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စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီ တလးစားရန်၊ ကာကွယ်ရန်၊ ပဖည့် ဆည်းတပး 
ရန်။ 

• လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားသူများ အတနပဖင့် လုံပခုံ မှုရှိတစရန်နှင့် မျှေ 
တသာ ေရားစီရင်ခွင့်ကို ရရှိဖိုအ့ေွက် အာမခံချက်တပးရန်။

• ပမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသားလူအ့ခွင့်အတရး တကာ်မရှင်အတနနှင့် ေိမ်းညွှေ် 
မှုနှင့် လိင်ဝိတသသ သေ်မှေ်ချက် အတပါ် အတပခခံသည့် အြကမ်းဖက် 
မှုများကို တပဖရှင်းမှုအေွက် ရပ်ေည်တသာ မူဝါေများ ထုေ်ပပန် တြကပငာ 
ချက်များ၊ အစီရင်ခံစာများကို တရးသားပပီး စုံစမ်းစစ်တဆးမှုများကို တသ 
ချာစွာ လုပ်တဆာင်တစရန်။

• အိမ်ေွင်းအြကမ်းဖက်မှုများကို ေိုင်ြကားလာပါက ထိတရာက်စွာ အတရး 
ယူနိုင်ရန် အေွက်၊ ေရားဥပတေ တဆာင်ကျဉ်းနိုင်ရန်အေွက် လုပ် 
တဆာင်တပးရန်။

• လူအ့ခွင့်အတရး ကာကွယ်တစာင့်တရးောဝန်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရ 
ဌာနများနှင့် ဝန်ထမ်းများ အားလုံးကို လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှုနှင့် ပေ် 
သက်သည့် ပညာတပး တလ့ကျင့်တပးရန်။

• စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်တဆွးတနွးမှုနှင့် အပခားဝန်တဆာင်မှုများတပးသည့် 
လုပ်ငန်းများေွင် လုပ်တဆာင်တနတသာသူများအား လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု 
ကွဲပပားမှုအတြကာင်း သိရှိ နားတထာင် သတောတပါက်ပပီး အတကာင်းဆုံး 
ကူညီတပးနိုင်ရန် အေွက် တလ့ကျင့်တပးရန်။

• လူအ့ခွင့်အတရးနှင့် လိင်စိေ်ေိမ်းညွေ်မှု ကွဲပပားမှု အတြကာင်းကို 
တကျာင်းသင်ခန်းစာများေွင် ထည့်သွင်း သင်ြကားတပးပခင်း အပါအဝင် 
နည်းလမ်းတပါင်းစုံပဖင့် အသိပညာတပး လှုံတ့ဆာ်ပခင်းများကို အစိုးရက 
အားတပးလုပ်တဆာင်ရန်။
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မြန်ြာနိုင်ငံရှိ လိင်စိတ်တိြ်းညွတ်ြှုကွဲမြားသူြျား အကကား အိြ်တွင်းနှင့် 
ြိသားစုအတွင်း အကကြ်းဖက်ြှုကို လလ့လာမြင်း

(စစ်တြ်းလကာက်ယူရာတွင် အသုံးမြုြည့် လြးြွန်းလွှာ)
မြန်ြာ LGBT Rights Network 
၂၀၁၂ ြုနှစ်တွင် CRB သည်  ယြုဆိုလျှင် တိုင်းနှင့် မြည်နယ် ၁၀ ြုြှ အဖွဲဝ့င် ၂၅ ဖွဲ ့ ြါဝင်လသာ မြန်ြာ LGBT Rights 
Network ကို ြူးတွဲ တည်လောင်ြဲ့ ပြီး အေူးသမဖင့် ဥြလေမြုမြင်လမြာင်းလဲြှုြှ တဆင့် LGBT ြျားကို အကာ 
အကွယ်လြးလရး အတွက်နှင့် တရားစီရင်လရးစနစ်၊ ရဲလုြ်ငန်းနှင့် သတင်းြီေီယာ တိုတ့ွင် တန်းတူညီြျှြှုရှိပြီး ြွဲမြား 
ဆက်ဆံြှု ြရှိလရးအတွက် ကွန်ရက်အဖွဲဝ့င်ြျားသည် ြူးတွဲစည်းရုံး လှုံလ့ဆာ်ြှုကို လဆာင်ရွက်ြါသည်။ မြန်ြာ LGBT 
Rights Network သည် အတွင်းလရးြှူး အမဖစ် ဆက်လက် လဆာင်ရွက်လျက ် ရှိကာ ြညာရြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အကူ 
အညီလြးမြင်း၊ ကွန်ရက် တိုးတက်လရး အတွက် အကကုံ လြးဘုတ်အဖွဲ ့၊   ဗဟိုဘုတ်အဖွဲန့ှင့် လုြ်ငန်းလကာ်ြတီြျားနှင့် 
နီးနီးကြ်ကြ်  လက်တွဲလဆာင်ရွက်လျက ်ရှိသည်။

စစ်တြ်းလကာက်ယူရမြင်း ရည်ရွယ်ြျက ်
ယြ ု စစ်တြ်း၏ ရည်ရွယ်ြျက်ြှာ LGBT အသိုင်းအဝိုင်းကကားတွင် မဖစ်ြွား လနလသာ အိြ်တွင်း အကကြ်းဖက်ြှု၊ 
ြိသားစုြ ှအကကြ်းဖက်ြှု လက္ခဏာြျား နှင့ ်အလမြအလနြျား အလြါ်တွင် ြိုြိ ုအလသးစိတ်ကျလသာ သတင်းအြျက် 
အလက်ကိ ု လဖာ်ေုတ်ရန ် မဖစ်ြါသည်။ LGBT အသိုင်းအဝိုင်း၏ လိုအြ်ြျက် ြျားကိ ု သတ်ြှတ်လဖာ်ေုတ်ရန်၊ 
ြိြုိလုကာင်းြွန်စွာ သလဘာလြါက်လာလစရန် ကိလုည်း ရည်ရွယ်ြါသည်။ အဆိြုါစစ်တြ်းြှ ရလေ်ကိ ုစည်းရုံးလှံုလ့ဆာ်ြှု 
ရည်ရွယ်ြျက်အတွက်နှင့ ်အိြ်တွင်း အကကြ်းဖက်ြှု/ ြိသားစုြ ှအကကြ်းဖက်ြှု တိုန့ှင့ ်ြတ်သက်ပြီး အသိြညာလြး 
သင်တန်းြုံစံ ေီဇိုင်းလရးဆွဲရာတွင် အလကကာင်းကကားနိုင်ရန ်အသုံးမြုသွားြည် မဖစ်ြါသည်။ 

မြည်နယ်၊ တိုင်းလေသကကီး

ပြိုန့ယ်၊ ရြ်ကွက်

စာရင်းလကာက်ယူသည့်လန ့

စာရင်းလကာက်ယူသည့်အြျိန်

လတွဆ့ုံလြးမြန်းသူ အြည်

ကကီးကကြ်သူအြည်
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အြန်း ၁ - လနာက်ြံသတင်းအြျက်အလက်
ြိြိတို၏့ ကိုယ်လရးအြှန် အြျက်အလက်ြျားနှင့် ြတ်သက်သည့် အတွင်းလရး အြျက်အလက်ြျား အမြည့်အစုံကုိ 
ေိန်းသိြ်း လြးေားြါြည်။ (□ တွင် ☒ ကကက်လမြြတ်မြစ်ြါ။ သိုြ့ဟုတ် ■ တြုလုံး အမြည့်မြယ်ြါ။)

လမဖဆိုသူ၏ ကိုယ်လရးအကျဉ်း

အြည ်(လြါ်လဝါ်လစြျင်လသာ နာြည)်

အသက်

လိင် □ ကျား  □ ြ  □ ေွိလိင် (intersex)

လိင်စိတ်တိြ်းညွှတ်ြှု □ လိင်တူ □ လိင်ကွဲ □ နှစ်ြျ ိုးလုံး

လိင်ဝိလသသြံယူြှု □ ကျား  □ ြ

□ ဆန ့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို မြုြှုလမြာင်းလဲ ြံယူလနေိုင်သူ

ကိုးကွယ်ယုံကကည်ြှု

ြညာအရည်အြျင်း

အလုြ်အကိုင်

ဆက်သွယ်ရန ်လိြ်စာ

လြးမြန်းြံရသူ၏ ြွင့်မြုြျက်လက်ြှတ်

၁။ သင်သည် ြသန်စွြ်းသူလား    □ ဟုတ်သည်  □ ြဟုတ်ြါ
၂။ လက်ရှိတွင် လက်တွဲလဖာ ်(ြျစ်သူ) ရှိြါသလား  □ ရှိြါသည ်  □ ြရှိြါ
၃။ လက်ရှ ိအိြ်လောင်ရှိြါသလား   □ ရှိြါသည ်  □ ြရှိြါ
၄။ အိြ်လောင်မြုဖူးသူလား    □ မြုဖူးြါသည ် □ ြမြုဖူးြါ
၅။ ဆန ့်ကျင်ဘက်လိင် (သို)့ လိင်တူ လက်ေြ်မြင်းလား  □ ဆန ့်ကျင်ဘက် □ လိင်တူ 
၆။ ကလလးလရာ ရှိြါသလား။    □ ရှိြါသည ်  □ ြရှိြါ
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အြိုင်း ၂ - SOGIE နှင့ ်ြတ်သတ်သည့် လြးြွန်းြျား

၁။ သင်၏ ြိသားစုသည် 
သင်၏ မဖစ်တည်ြှုကိ ု
လက်ြံြါသလား။

□ လက်ြံ

□ လက်ြြ ံ

□ အမြား (သတ်ြှတ်လဖာ်မြလြးြါ) ……………………............................................

၂။ သင် LGBT တစ်လယာက ်
မဖစ်တယ ်ဆိုတာကိ ုသိရှိ 
သွားတဲ့အြါ လအာက်ြါတို ့
အနက ်ဘယ်သူလတွ/ 
ဘယ်အုြ်စုလတွက 
မြန်တုံ မ့ြန်ြှု 
လုြ်ကကြါသလဲ။

□ ြိသားစု နှင့ ်လဆွြျ ိုးြျား 

□ လုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်ြျား

□ အလုြ်ြွင်ြှ အေက်လူကကီးြျား

□ သူငယ်ြျင်းြိတ်လဆွြျား

□ လကျာင်းသား (သို)့ တက္က သိုလ်လကျာင်းသား သက်တူ အုြ်စုြျား (သို)့ ဆရာ/
ဆရာြြျား 

□ အိြ်နီးြျင်းြျား

□ ဘာသာလရး အသိုင်းအဝိုင်း/ အဖွဲအ့စည်း

□ လက်တွဲလဖာ်၏ ြိသားစု (ဆိုင်လျှင်) 

□ ဝန်လဆာင်ြှု လုြ်ငန်းြံ့ြိုးလသာ အဖွဲအ့စည်း (ဥြြာ ဘဏ်၊ လဆးရုံ) 

၃။ သင် 
ြင်ြင်ရင်းနှီးရလသာ 
သူြျားြှာ။

□ LGBT အြျားစု မဖစ်သည်

□ အြျားအားမဖင့် ဆန ့်ကျင်ဘက်လိင် 

□ ဂျန်ေါ ကျား၊ြ အစုံလရာလနသည်။ 

□ အြျားစုြှာ လယာကျာ်း၊ ြိန်းြ စစ်စစ်ြျား မဖစ်သည်။ 

□ LGBT/လယာကျာ်း၊ြိန်းြ လရာလနသည်။ 

□ အမြား (သတ်ြှတ်လဖာ်မြလြးြါ) ……………………............................................

၄။ ြိြိ၏ လိင်စိတ်ြံယူြှု 
ကွဲမြားြျက်အလြါ် 
ရှက်ရံွြ့ိြါသလား။

□ တစ်ြါတစ်ရံ

□ လုံးဝ ြမဖစ်ြါ

□ မဖစ်တယ်။

□ အမြား (သတ်ြှတ်လဖာ်မြလြးြါ) ……………………............................................

၅။ လကျာ်ကကားသ ူLGBT 
စံမြြုဂ္ဂိုလ်ြျား ရှိဖို ့
အလရးကကီးတယ်လို ့
ေင်ြါသလား။

□ ေင်တယ်

□ ြေင်ဘူး 

□ ဂရုြစိုက်ဘူး

□ အမြား (သတ်ြှတ်လဖာ်မြလြးြါ) ……………………............................................
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၆။ သင့်မဖစ်တည်ြှု အလြါ် 
ကကည့်ကာ လစာ်ကားြံရဖူး 
ြါသလား။ (လြ်းလြါ်တွင်/ 
အိြ်မြင်ြတွင် သိုြ့ဟုတ ်
အိြ်တွင်)

□ နှုတ်မဖင့် လစာ်ကားမြင်း

□ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာအရ လစာ်ကားြံ ရမြင်း 

□ လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ လစာ်ကားြံရမြင်း 

□ လစာ်ကားြြံရဖူးြါ

□ အမြား (သတ်ြှတ်လဖာ်မြလြးြါ) …………………................................................

၇။ ဘယ်သူလတွက 
ကျူးလွန် 
လစာ်ကားကကသလဲ။

လူမြင်ကွင်းလနရာြျ ိူ းြှာလား -
□ သူစိြ်းလတွ

□ အိြ်နီးြျင်း 

□ ရဲ

□ လူဝင်ြှု ကကီးကကြ်လရး

□ ြက်စ်ြို ့ရုံး 

□ စီးြွားလရး လုြ်ငန်းစု (ဥြြာ- ဘဏ်၊ လေးဆိုင်၊ စားလသာက်ဆိုင်၊ စသည်မဖင့ ်)

□ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ အဖွဲအ့စည်းြျား (ဥြြာ- ကျန်းြာလရးဝန်လဆာင်ြှုဆိုင်ရာ 
အဖွဲ ့၊ လူြှုလရးဆိုင်ရာဝန်လဆာင်ြှုအဖွဲြ့ျား၊ တက္က သိုလ်ြျား စသည)် 

□ အမြား (ဘယ်သူလတွလဲ) ……………………........................................................

လုြ်ငန်းြွင်ြှာလား -

□ လုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်

□ အနီးကြ်ဆုံးအေက်လူကကီး/ တိုက်ရိုက်ကကီးကကြ်သ ူ

□ အမြား (ဘယ်သူလတွလဲ) ……………………........................................................

အိြ်ြှာလား -

□ ြိဘ

□ ညီအစ်ကိုလြာင်နှြ (အကကီး သို ့အငယ်)

□ အဘိုးအဘွား 

□ ဦးလလး 

□ အရင်းနှီးဆုံး လက်တွဲလဖာ ်(ဥြြာ - လိင်တူ ြျစ်သူလကာင်လလး၊ လိင်တူြျစ်သူ 
လကာင်ြလလး ၊လိင်ကွဲ ြျစ်သူ လကာင်လလး ၊ လကာင်ြလလး၊ ြင်ြွန်း၊ ဇနီး ) 

□ အမြား (ဘယ်သူ) ……………………....................................................................
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၈။ သင်ကကုံ ြဲ့ရဖူးသည့ ်
လစာ်ကားြှုြျား နှင့ ်
ြတ်သက်ပြီး ဘာလတွ 
လုြ်ြဲ့သလဲ။ 

□ တာဝန်ရှိသူြျားေံသို ့တိုင်တန်း (ဥြြာ- ရဲ)

□ ြိဘြျားသို ့တိုင်တန်းြဲ့

□ သူငယ်ြျင်း ြိတ်လဆွြျားကိ ုလမြာမြြဲ့

□ ဆရာ/ ဆရာြြျား ေံသို ့တင်မြြဲ့

□ အလုြ်ြွင်ရှိ ကကီးကကြ်သူေ ံ(သိုြ့ဟုတ)် သူလညးေံသို ့တိုင်တန်းြဲ့

□ အမြား (ရှင်းမြြါ) ……………………....................................................................

၉။ လစာ်ကားြံရြှု 
အလကကာင်းကိ ု
သင်လမြာမြလိုက်သည့ ်
သူသည် ဘယ်လို မြန်လည ်
တုံ မ့ြန် လမြာကကားြဲ့သလဲ။ 

□ လျစ်လျူရှုြဲ့သည်/ ဘာြ ှြလုြ်ြါ

□ ြိြိကိ ုစိတ်ဆိုးသည် (ဥြြာ- ြိြိကိ ုအမြစ်လမြာသည်။ မြစ်ေဏ်လြးသည်။ 
ရိုက်နှက်သည်။) 

□ ြိြိကိ ုလစာ်ကားသည့ ်သူနှင့် ေိြ်တိုက်ရင်ဆိုင် လတွဆ့ုံသည်။

□ လစာ်ကားြှုနှင့ ်ြတ်သက်ပြီး အသံတိတ်လနရန် လမြာြါသည်။ 

□ အမြား (ရှင်းမြြါ) ……………………....................................................................
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အြိုင်း ၃ - LGBT တိုအ့တွက် အကာအကွယ်လြးမြင်းဆိုင်ရာ လြးြွန်းြျား
(၁) သင်လနေိုင်ရာ နိုင်ငံတွင် LGBT တစ်လယာက်အလနနဲ ့  ဘယ်အရာလတွက သင့်ကို ြိုြိုအဆင်လမြလမြနှင့ ်
လနေိုင်နိုင်လအာင် ြံ့ြိုး လြးလနသလဲ။ 

ြရှိ နည်းနည်း အေိုက်
အလလျာက်

အြျားကကီး ြသိြါ

၁။ ညီြျှလသာ ကျန်းြာရး လစာင့်လရှာက်ြှု

၂။ နိုင်ငံလရး၊ စီးြွားလရး၊ အားကစား စသည်တို ့
ြှ မြည်သူသိ လကျာ်ကကားသူြျား၊ LGBT ြျားကို 
လောက်ြံရာတွင် ြွင့်လင်းစွာ လမြာဆိုမြင်း။

၃။ လုြ်ငန်းြွင်အတွင်း ြွဲမြားဆက်ဆံြှု 
ကင်းလရး ဆိုင်ရာ ြူဝါေြျား (ဥြြာ- ကျား/ ြ 
အကျုံးဝင် ြါဝင်လရးဆိုင်ရာ ြူဝါေ) 

၄။ လိင်ကွဲမြားြှုအလြါ် အလမြြံလသာ 
အကကြ်းဖက်ြှု၊ အိြ်တွင်းအကကြ်းဖက်ြှု 
ဆိုင်ရာ ြညာလြးသင်တန်းြျားအား 
အြျားမြည်သူလုေု သို ့အသိလြးမြင်း 

၅။ အြျ ိုးသြီးြျား အလြါ် အကကြ်းဖက်မြင်း 
အား ကာကွယ် တားဆီးလရးဆိုင်ရာ (POVAW) 
ဥြလေတွင် ြါဝင်ေည့်သွင်း ရြည့် LGBT 
အြွင့်အလရးကို အကာအကွယ် လြးေားြှု။ 

၆။ ဖယ်ရှားရန် လိုအြ်သည့ ်LGBT ြျားအလြါ် 
ဖိနှိြ်ေားလသာ ဥြလေြျား။ (ဥြြာ- မြစ်ြှု 
ဆိုင်ရာ ကျင့်ေုံးဥြလေ၏ အြိုေ် ၃၇၇) 

၇။ SOGI အလကကာင်းနှင့် ြတ်သက်ပြီး ြိဘ၏ 
အသိြညာ တိုးြွားလာမြင်းနှင့် LGBTတိုက့ို 
ြိသားစုက လက်ြံအသိအြှတ်မြုြှု မြှင့်တင် 
မြင်း။

၈။ LGBTအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း အိြ်တွင်း 
အကကြ်းဖက်ြှု/ ြိသားစုဝင် အကကြ်းဖက်ြှု/ 
အရင်းနှီးဆုံး လက်တွဲလဖာ်ြှ အကကြ်းဖက်ြှုနှင့် 
ြတ်သက်ပြီး အြျ ိုးသြီး အဖွဲအ့စည်းြျားကို 
ြညာလြးမြင်း။

၉။ နှစ်သိြ့်လဆွးလနွး ြညာလြးမြင်းနှင့် LGBT 
ေိလွယ်ရှလွယ်မဖစ်မြင်းနှင့် လောက်ြံအား 
လြးမြင်းရှိလသာ စိတ်ကျန်းြာလရးဆိုင်ရာ 
ဝန်လဆာင်ြှုြျား
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အြိုင်း ၄ - SOGIE လကကာင့ ်အကကြ်းဖက်ြံရလသာ အလတွအ့ကကုံ ြျား 
ယြုအြိုင်းတွင် အလစာြိုင်းက လြးြဲ့လသာ လြးြွန်းြျားကို မြန်လည်လြးမြန်းသွားြှာ မဖစ်ြါတယ်။ ြိုပြီး အလသးစိတ် 
ကကတဲ ့လြးြွန်းြျ ိုး မဖစ်ြါတယ်။ ေိုသိုလ့ြးရမြင်းြှာ လလ့လာြှုကိ ုအလောက်အကူမဖစ်လစလိုတဲ ့အတွက် မဖစ်ြါတယ်။

၁။ သင်၏ လိင်စိတ်ြံယူြှု သို ့လိင်ဝိလသသကွဲမြားြှု (LGBT) လကကာင့ ်ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာအရ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆက်ဆံြံရ 
ဖူးသလား။ ဥြြာ လအာက်ြါတိုက့ိ ုကကုံ လတွဖ့ူးြါသလား။ 
 □ ရိုက်နှက်ြံရမြင်း   
 □ ြါးရိုက်ြံရမြင်း
 □ ဆွဲေိုးြံရမြင်း    
 □ လမြမဖင့ ်အကန်ြံရမြင်း 
 □ တွန်းေုတ်/ တွန်းဖယ်ြံရမြင်း  
 □ ြစ္စည်းြျားမဖင့ ်ြစ်လြါက်ြံရမြင်း 
 □ ဓားမဖင့ ်ေိုးမြင်း/ လှီးမဖတ်ြံရမြင်း 
 □ ြီးရှိ ုြ့ံရမြင်း 
 □ ကကိုးမဖင့် တုတ်လနှာင်ြံရမြင်း 
 □ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာအရ ြိတ်လလှာင်ြံရမြင်း သိုြ့ဟုတ ်အြျုြ်ြျြံရမြင်း 
 □ အစားအစာ၊ လရ၊ အိြ်သာ ရရှိြှုကဲ့သိုလ့သာ အလမြြ ံလိုအြ်ြျက်ြျား မြတ်လတ် မဖတ်လတာက်ြံရမြင်း 
 □ အမြားလသာ ြုံစံြျ ိုးမဖင့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာအရ အကကြ်းဖက်ြံရမြင်း 

၂။ သင်၏ လိင်စိတ်ြံယူြှု (သို)့ လိင်ဝိလသသ ကွဲမြားြှုလကကာင့ ်ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာအရ အမြားလသာ ြုံစံြျ ိုးမဖင့် ဆိုးဆိုး 
ဝါးဝါး ဆက်ဆံြံရဖူးသလား။ 
 □ အိြ်တွင် ြွဲမြားြံရမြင်း   □ အိြ်ြ ှနှင်ြျြံရမြင်း
 □ အလုြ်တွင် ြွဲမြားြံရမြင်း   □ အလုြ်ြှ ေုတ်ြယ်ြံရမြင်း
 □ လကျာင်း၊ သင်တန်းတွင် ြွဲမြားြံရမြင်း □ လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ လစာ်ကားြံရမြင်း

၃။ ေိုအမဖစ်အြျက ်သိုြ့ဟုတ ်အမဖစ်အြျက်ြျားကကုံ လတွြ့ဲ့ရစဉ်က သင်၏ အသက် ဘယ်လလာက်လဲ။ 
.........................................................................................................................................................................................................

၄။ ကျူးလွန်သူ သိုြ့ဟုတ ်ကျူးလွန်သူြျားက ဘယ်သူလတွလဲ။
.........................................................................................................................................................................................................

၅။ ေိုအကကြ်းဖက်ြှု သိုြ့ဟုတ ်နှိြ်စက်ြံရြှု ကကုံ လတွရ့စဉ်က ဘယ်လိုြံစားြဲ့ရသလဲဆိုတာ ြှတ်ြိနိုင်ြါသလား။ 
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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၆။ အကကြ်းဖက်ြံရသည့်အြါ တစ်လယာက်လယာက်ေ ံအကူအညီလတာင်းဖို ့လုြ်ြဲ့သလား။  
• ဘယ်သူက့ို
• ဘယ်လိုြျ ိုး 
• ဘာအကူညီလတွရြဲ့လဲ။ 
• အကူအညီရှာလဖွတဲ့လနရာြှာ ကကန ့်ကကာြဲ့တာလရာရှိလား။ အလကကာင်းရင်းကဘာလိုလ့ဲ။
• အကူအညီလိုြျင်လသာ်လည်း ြရရှိြဲ့တာြျ ိုး ရှိသလား။
• ရြဲ့တဲ့အကူအညီက အဆင်လမြလား
• အကူအညီယူစဉ် ကကုံ လတွရ့တဲ့အြက်အြဲ

၇။ သင်၏ လိင်ဝိလသသကွဲမြားြှုနှင့ ်လိင်စိတ်ြံယူြှုလကကာင့် သင်ကကုံ လတွြ့ဲ့ရလသာ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အကကြ်းဖက်ြှု၊ 
လစာ်ကားြှု နှင့ ်ဆိုးဝါးစွာ ဆက်ဆံြံရြှုတိုလ့ကကာင့ ်မဖစ်လြါ်လာလသာ လူြှုလရးဆိုင်ရာ သက်လရာက်ြှု အကျ ိုးဆက်ြျား 
ကိ ုလဖာ်မြြါ။ 
အကကြ်းဖက်ြှုအပြီး - 

• ကိုယ်ြန္ဓာ ေဏ်ရာရမြင်း  □ ြျက်ြျင်း □ ကကာြှ
• ကျန်းြာလရးြလကာင်း  □ ြျက်ြျင်း □ ကကာြှ
• လနေိုင်စရာ လနရာ ြရှိမြင်း  □ ြျက်ြျင်း □ ကကာြှ
• ြိသားစုြ ှသင်ရလလ့ရှိြဲ့လသာ လငွလကကးနှင့် အမြားအလောက်အြံ ့ဆုံးရှုံးသွားမြင်း 

□ ြျက်ြျင်း □ ကကာြှ
• ြိသားစုဆက်ဆံလရး မြတ်လတာက်မြင်း သိုြ့ဟုတ ်အားနည်းလာမြင်း  □ ြျက်ြျင်း □ ကကာြှ
• ြင်ြင်ရင်းနှီးြှု ဆုံးရှုံးမြင်း သိုြ့ဟုတ် အားနည်းလာမြင်း  □ ြျက်ြျင်း □ ကကာြှ
• လုြ်ငန်းြွင်တွင်လဆာင်ရွက်နိုင်စွြ်းလြါ်သက်လရာက်ြှုရှိမြင်း  □ ြျက်ြျင်း □ ကကာြှ
• အလုြ်အကိုင်ရှာလဖွနိုင်ြှုတွင် သက်လရာက်ြှုရှိမြင်း □ ြျက်ြျင်း □ ကကာြှ
• ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ြှု ဆုံးရှုံးသွားမြင်း  □ ြျက်ြျင်း □ ကကာြှ

၈။ သင်လဖာ်မြြဲ့လသာ အကကြ်းဖက်ြှု၊ လစာ်ကားြှုနှင့ ် ဆိုးဝါးစွာ ဆက်ဆံြှုတို၏့ လူြှုလရးဆိုင်ရာ သက်လရာက်ြှု 
အကျ ိုးဆက် ြျားြှ သင် ဘယ်လို လကျာ်လွှားလမဖရှင်းလိုက်ြါသလဲ။ 
 □  အားကစား သိုြ့ဟုတ ်လလ့ကျင့်ြန်းလုြ်တယ်။ 
 □  နှစ်သိြ့်လဆွးလနွး အကကံလြးရယူတယ ်

(ဘယ်သူဆီကလဲ) ...........................................................................................................................................
 □ တက်ကကွလှုြ်ရှားြှုတွင် ြူးလြါင်းြါဝင်တယ်

(ဘယ်လိုြျ ိုးြှာလဲ) .........................................................................................................................................
 □ အကကြ်းဖက်ြှု နှင့ ်လစာ်ကားြှုတိုအ့လကကာင်း ြင်ြင်ရလသာ သူငယ်ြျင်းလတွကို လမြာမြြါတယ်။
 □ လကျာ်လွှားလမဖရှင်းနိုင်ဖို ့အရက်အြျားကကီး လသာက်တယ်။ 
 □ လကျာ်လွှားနိုင်ဖို ့ြူးယစ်လဆးလတွ သုံးတယ်။ 
 □ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်လူလတွြသိလအာင် ဓားနဲြ့ွှန်းတယ်။
 □ အမြား (ရှင်းမြြါ) ...................................................................................................................................................
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၉။ ရုြ်ြုိင်းဆိုင်ရာ အကကြ်းဖက်ြှုလကကာင့် သင်၏ စိတ်ြံစားြှုဆိုင်ရာ ကျန်းြာလရးအလြါ် သက်လရာက်ြှု အလမြအလန 
ကိ ုလဖာ်မြြါ။ ဥြြာ သင် ြံစားရသည်ြှာ-
 □ စိတ်ဓာတ်ကျမြင်း
 □ လေါသေွက်မြင်း                                                                                                                                  
 □ အမြစ်ရှိတယ်လို ့ြံစားရမြင်း/ ကိုယ့်ကိုယ်ကိ ုအမြစ်တင်မြင်း 
 □ ြိြိကိုယ်ကိုယ်လလးစားြှု လလျာ့နည်းမြင်း သို ့အလကာင်းြမြင်မြင်း                                                                                                                          
 □ ရှက်မြင်း/စိတ်ကသိကလအာင့်မဖစ်မြင်း   
 □ ြူြင်လသာကမဖစ်မြင်း 
 □ လကကာက်ရံွ မ့ြင်း
 □ ရန်လိုစိတ်ြျားမြင်း
 □ လေါသူြန်ေမြင်း                                                                                                     
 □ လူအ့ဖွဲတ့ွင်းြှ လဘးေွက်လနလိုမြင်း/ အေီးကျန်မြင်း
 □ ြိြိကိုယ်ကိုယ ်လသလကကာင်းကကံရန ်ကကိုးြြ်းမြင်း 
 □ အမြား ( ရှင်းမြြါ) .................................................................................................................................................

၁၀။ သင် လအာက်ြါအြျက်ြျားမဖင့ ်ဆက်ဆံြံရဖူးလား သိုြ့ဟုတ ်နှုတ်မဖင့် လစာ်ကားြံရဖူးြါသလား။ 
 □ လစာ်ကားလမြာဆိုမြင်း
 □ ကဲ့ရဲ မ့ြင်း
 □ ကျိန်ဆဲမြင်း 
 □ ြုဂ္ဂိုလ်လရးဆိုင်ရာအရ သိက္ခာြျလသာ ြှတ်ြျက်လြးမြင်းြျား
 □ ြုံြှန်ြဟုတ်သူဟ ုစွြ်စွဲလမြာဆိုမြင်းြျား    
 □ ဘာသာလရးကိ ုအသုံးမြုကာ မြစ်တင်ရှုံြ့ျမြင်း     
 □ သိုြ့ဟုတ ်နှုတ်အားမဖင့် လစာ်ကားြှုြါဝင်လသာ အမြားနည်းလြ်းြျားမဖင့်

၁၁။ သင်၏ လိင်စိတ်ြံယူြှု သိုြ့ဟုတ ်လိင်ဝိလသသ ကွဲမြားြှုအလြါ် အလမြြံကာ ပြိြ်းလမြာက်ြံရဖူးသလား။ ဥြြာ 

□ သင့်ကို သိုြ့ဟုတ ်အမြားသူြျားကိ ုေိြိုက်လစရန ်ပြိြ်းလမြာက်ြှုြျား 

□ သင့်ကို စွန ့်ြစ်ြည်၊ အလြွမြတ်စွန ့်လွှတ်ြည်၊ အဆက်အသွယ်မဖတ်လတာက်ြည် သို ့ နှင်ြျြည်ဟ ုပြိြ်း 
လမြာက်လမြာဆိုြှုြျား

□ သင် သိုြ့ဟုတ ်အမြားသူြျားကိ ုလောင်ြျြစ်ြည်ဟ ုပြိြ်းလမြာက်ြှုြျား                                                                                                       

□ ြိြိ၏လိင်စိတ်ြံယူြှု၊ လိင်ဝိလသသ ကွဲမြားြှုကိ ုအမြားသူြျားအား လူသိရှင်ကကား ေုတ်လဖာ် လမြာကကား 
ရန ်ပြိြ်း လမြာက်ြှုြျား။

□ ဘာသာလရးဆိုင်ရာ၊ လဆးြညာဆိုင်ရာ သိုြ့ဟုတ ်စိတ်ကျန်းြာလရးဆိုင်ရာ ြညာရှင်ေံသို ့သွားလရာက် 
ပြီး ကုသြှုြံယူရန် အတင်းအကျြ် တိုက်တွန်းလမြာဆိုကာ ပြိြ်းလမြာက်မြင်း

□ အမြားလသာ ပြိြ်းလမြာက်ြှုြျား ..........................................................................................................................
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(အင်တာဗျူးသူ ြှတ်ရန် - လအာက်ြါလြးြွန်းြျားကိ ုလြးမြန်းကာ အနှစ်ြျုြ်ြါ။ LGBT ြျားလဘးကင်းပြီး အားကိုး 
အားေား မြုနိုင်လသာ နှစ်သိြ့်လဆွးလနွးြှု လုြ်လဆာင်နိုင်လရးအတွက် လသာ်လည်းလကာင်း၊ သိုြ့ဟုတ ်အရြ်ေဲတွင ်
လဘးကင်းလုံမြုံ လရး နှင့် ဗဟုသုတနှင့် မြည့်စုံလသာ သက်တူအုြ်စုတို၏့ ြံ့ြိုးကညူီြှု ရလရးအတွက်လသာ်လည်းလကာင်း 
ဆက်သွယ်နိုင်ြည့်သူြျား စာရင်းကို ြံ့ြိုးလြးြါ။ သင့်လက်ေဲတွင ် သလဘာတူညီြှု လဖာင်ြုံစံ ရှိလနြါလစ။ သင် 
အင်တာဗျူးလသာ သူအား လကျးဇူးတင်ရှိရန် ြလြ့ြါနှင့်။) 
၁) လြးြွန်းြျား လြးစရာ ရှိလသးလား။ 
၂) လြးြွန်းေဲြှာ ြြါသွားလြြယ့ ်ေီလလ့လာြှု အတွက် လနာက်ေြ်ဘာြျား ေြ်ပြီး မဖည့်စွက် လမြာလိုြါသလဲ။
၃) အင်တာဗျူးပြီးလတာ့ အြ ုဘယ်လိုြံစားလနရသလဲ။ 
၄) ကျွန်လတာ် ြင်ဗျားဆီကိ ု ြနက်မဖန ် ေါြှြဟုတ ် သက်ဘက်ြါ လာပြီး ြင်ဗျားလနလို ့ အဆင်လမြြလမြ တြျက် 

လာကကည့်ြျင်ြါ တယ်။ အဆင်လမြလား၊ ြင်ဗျားဆ ီဘယ်လိုလာလို ့ရနိုင်ြလဲ။ 
၅) လနာက်ေြ် လတွဆ့ုံြှုအတွက် သင်ဘယ်လို လာြှာြါလဲ။ သင် ဘက်စ်ကား သိုြ့ဟုတ ်ဂရြ ်သို ့... မဖင့ ်သွားြှာလား။ 

သင်လာလျှင် အလဖာ်တဦးဦးကို လြါ်လာြည်လား။ သိုြ့ဟုတ ်တစ်ဦးတည်း လာြည်လား။ 
၆) အင်တာဗျူးတွင် သင်လဆွးလနွးြဲ့သည်နှင့ ် ြတ်သက်ပြီး စိတ်အလနှာင့်အယှက်မဖစ်စရာ ရှိလျှင် လမြာမြစရာလ ူ

(သို)့ လဖးြကူညီလြးြယ့်သ ူရှိြါသလား။ 
၇) အြ ုေီရင်းမြစ ်စာရင်းလတွကိ ုသင့်ကို လြးလိုရ့ြါသလား။ သင်လိုအြ်လျှင် လနာင်အတွက ်သိြ်းေားနိုင်သကဲ့သို ့

လွတ်လြ်စွာ အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။


