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အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာလ  အခငွ အ်ဒရျားဥြဒေ အဒထဒွထပွြဋ္ဌာနျ်ားခ က်မ ာျားအရ အမ   ျားသမ ျားမ ာျားသည် အမ   ျားသာျား 

မ ာျားန္ငှ တ်နျ်ားတ  အခွင အ်ဒရျားရှ သည ်အပြင ်အမ   ျားသမ ျားမ ာျားအတွက် န္ ိုငင်ဒံရျား၊ စ ျားြွာျားဒရျား၊ လ မှုဒရျား၊ ယဉ်ဒက ျား 

မှုန္ငှ  ် န္ ိုငင်သံာျားအခွင အ်ဒရျားမ ာျား၌ တနျ်ားတ ည မျှရှ မှုတ ို  က ို အာမခခံ က်ဒြျားထာျားဒသာ အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးအ ျိုး 

နည့်ျိုးမ   ျိုးစ ုံဖြင ့် ခ ွဲဖခ ျိုးဆက့်ဆ မှုပပပ  က့်ပရျိုးဆ ုံင့်ရ သပ  တစူ ခ  ပ့် (CEDAW) လည်ျား သ ျားသန   ်

ရှ ဒလ၏။ ယငျ်ား၌ ပြညသ်  ဘဝက စစရြ်မ ာျားတွင ် လွတ်လြ်စွာ ြါဝငဒ်ဆာငရွ်က်န္ ိုငခ်ွင န်္ငှ  ် ၎ငျ်ားတ ို   

ဒရွျားခ ယ်ထာျားဒသာ အသက်ဒမွျားဝမ်ျားဒက ာငျ်ားလိုြ်ငနျ်ားက ို လွတ်လြ်စွာ ဒဆာငရွ်က်န္ ိုငခ်ွင တ် ို   ြါဝငသ်ည။် 

ထ ို  အပြင ် က ာျား/မ အဒပခပြ အကကမျ်ားဖက်မှုန္ငှ  ် လ ငြ် ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာဒစာ်ကာျားမှုတ ို  မ ှ အမ   ျားသမ ျားမ ာျားအာျား 

အကာအကွယ်ဒြျားရန ်အတွက် သက်ဆ ိုငရ်ာ န္ ိုငင်မံ ာျားအဒနပဖင လ်ညျ်ား တာဝနရ်ှ ဒလ၏။ စငစ်စ် ထ ိုသ ို  ဒသာ 

အကကမ်ျားဖက်မှုမ   ျားမှာ အမ   ျားသမ ျားမ ာျားအဒြေါ် ခွွဲပခာျားဆက်ဆမံှုြံိုစံတစ်မ   ျားြင ်ပဖစ်ရာ ယငျ်ား၌  အမ   ျားသမ ျားတ ို  ၏ 

အသက်ရှငရ်ြ်တည် ခွင ၊် က နျ်ားမာဒရျား၊ လွတ်လြ်ခွင ၊် စ တ်ခ လံိုပခံ မှုရရှ ခငွ ၊် န္ှ ြ်စက်ညှဉ်ျားြနျ်ားမှုန္ငှ  ်

ကကမ်ျားတမျ်ားရက်စက်စွာ ဆက်ဆ ံမှုတ ို  မ ှကငျ်ားလွတ်ြ ိုငခ်ွင တ် ို  က ို ထ ခ ိုက်နစ်နာဒစပခငျ်ားတ ို  လည်ျား ြါဝင၏်။ 

 

ပမနမ်ာန္ ိုငင်သံည ် အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးအ ျိုး နည့်ျိုးမ   ျိုးစ ုံဖြင ့် 

ခ ွဲဖခ ျိုးဆက့်ဆ မှုပပပ  က့်ပရျိုးဆ ုံင့်ရ သပ  တစူ ခ  ပ့် (CEDAW) ၏ အဖွွဲွဲ့ဝငန်္ ိုငင် ံ ပဖစ်သည်န္ငှ အ်ည  

ပြည်သ  အာဏာြ ိုငအ်ဖွွဲွဲ့အစည်ျားမ ာျားအဒနပဖင  ် အမ   ျားသမ ျား အခွင အ်ဒရျားမ ာျားက ို ထ ခ ိုက်ဒစမည  ်

ဒဆာငရွ်က်မှုမ ာျားက ို ဒရှာငရှ်ာျားရနန်္ငှ  ် အမ   ျားသမ ျားမ ာျား၏ တနျ်ားတ ည မျှ အခွင အ်ဒရျားမ ာျားက ို 

ကာကွယ်ဒြျားဒရျားအတွက် အပြ သဒဘာဒဆာငဒ်သာ အစ အမံမ ာျားက ို ခ မှတ်ရန ် အပြည ်

ပြည်ဆ ိုငရ်ာဥြဒေအရ တာဝနရ်ှ ဒလ၏။    

Centre for Law and Democracy 
info@law-democracy.org 

+1 902 431-3688  
www.law-democracy.org 

အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုံင့်ရ ဥပပေ- 

ကန  ့်က က့်ဆန္ဒဖပပ ွဲမ  ျိုးန္ငှ ့် ြမ့်ျိုးဆ ျိုး 

ထ န့်ျိုးသ မ့်ျိုးခ ရစဉ်က လ အမ   ျိုးသမ ျိုး 

သတင့်ျိုးသမ ျိုးတ ုံ  ၏အခ င ့်အပရျိုးမ  ျိုး။  

၂၀၂၁ ခုံန္စှ့်၊ ဇူလ ုံင့်လ။ 
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ကန  က်ွက်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားအတွငျ်ား အမ   ျားသမ ျားမ ာျားန္ငှ  ်အမ   ျားသမ ျားသတငျ်ားသမာျားမ ာျား၏ 

အခွင အ်ဒရျားမ ာျား 

သတငျ်ားသမာျားမ ာျားအဒနပဖင  ် ကန  ကွ်က်ြွွဲမ ာျားန္ငှ  ် ဆန္ဒပြမှုမ ာျား၌ ြါဝငခ်ွင ရှ် သည။် ၎ငျ်ားတ ို  သည် အမ ာျားသ ငါ 

ကွဲ သ ို  ြင ်လွတ်လြ်စွာ စိုရံိုျားြ ိုငခ်ွင က် ို က င သ်ံိုျားသည ်အဒနပဖင  ်ဆန္ဒပြမှုမ ာျားတွင ်ြါဝငန်္ ိုင၏်။ ထ ို  အပြင ်ဥြဒေ 

စ ိုျားမ ိုျားဒရျားအတွက် တာဝနရ်ှ သ မ ာျား၏ လိုြ်ရြ်မ ာျားအာျား မှတ်တမ်ျားယ ပခငျ်ားန္ငှ  ်

မှတ်တမ်ျားတငပ်ခငျ်ားမ ာျားအြါအဝင ် ကန  ကွ်က်ဆန္ဒပြမှုမ ာျားအဒကကာငျ်ား လွတ်လြ်စွာ 

ထိုတ်ဒဖာ်ဒပြာကကာျားခွင လ်ည်ျား  ရှ ၏။ လ ထိုဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားတွင ် မည်သ ို  ပဖစြ် က်လ က်ရှ ဒကကာငျ်ား 

သတငျ်ားြ ို  ရဒသာ ဒလ လာသ မ ာျားအဒနပဖင  ် ၎ငျ်ားတ ို  ၏ သတငျ်ားရယ န္ ိုငစ်ွမ်ျားန္ငှ  ် သတငျ်ားမှတ်တမ်ျားမ ာျားက ို 

ကာကွယ်ပခငျ်ားသည်  သတငျ်ားအခ က်အလက်မ ာျားက ို ရယ ရနအ်တွက် အမ ာျားပြည်သ  ဆ ိုငရ်ာ ရြ ိုငခ်ွင ၏် 

အစ တ်အြ ိုငျ်ားတစ်ခိုလညျ်ား ပဖစ်ဒလ၏။ 

 

ဥြဒေစ ိုျားမ ိုျားဒရျားအတွက် တာဝနရ်ှ သ မ ာျားအြါအဝင ် န္ ိုငင်ဒံတာ်အဆင ၌် တာဝနခ်ံြိုဂ္  လမ် ာျားအဒနပဖင  ်

ကန  ကွ်က်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားအတွငျ်ား သတငျ်ားသမာျားတ ို  ၏ လိုြ်ငနျ်ားမ ာျားက ို ခွင ပ်ြ ဒြျားရံိုမျှမက ၎ငျ်ားတ ို  ၏လိုြ်ငနျ်ား 

လွယ်က ဒခ ာဒမွွဲ့ဒစဒရျားအတွက် စ စဉ်ဒြျားရနြ်င ်တာဝနရ်ှ သည်။ သတငျ်ားသမာျားတ ို  ၏ လိုြ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်မှု 

မ ာျားက ို တာျားဆ ျားပခငျ်ား၊ ကန  ကွ်က်ဆန္ဒပြြွွဲတစ်ခိုအဒကကာငျ်ား သတငျ်ားဒြျားြ ို  ရံိုမျှပဖင  ် ဖမ်ျားဆ ျားပခငျ်ား သ ို  မဟိုတ်  

၎ငျ်ားတ ို  ၏ ြစစညျ်ားက ရ ယာမ ာျားက ို သ မ်ျားဆညျ်ားပခငျ်ား သ ို  မဟိုတ် ဖ က်ဆ ျားပခငျ်ား၊ ၎ငျ်ားတ ို  အာျား ကာယကံဒပမာက် 

တ ိုက်ခ ိုက်ခွင ပ်ြ ပခငျ်ားတ ို  သည် ဆ ိုျားရွာျားဒသာ လ  အခွင အ်ဒရျားခ   ျားဒဖာက်မှုမ ာျားြင ်ပဖစ်ဒလ၏။ 

 

အမ   ျားသမ ျားသတငျ်ားသမာျားမ ာျားသည် အမ   ျားသာျားသတငျ်ားသမာျားမ ာျားနည်ျားတ  ကန  ကွ်က်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားက ို သတငျ်ား 

ရယ ခွင  ် ရှ ရာ ၎ငျ်ားတ ို  သညလ်ညျ်ား ဒဘျားအန္တရာယ်ရှ ဒသာ အဒပခအဒနမ ာျားက ိုြင ် ရငဆ် ိုငက်ကရ၏။ ထ ိုအဒပခ 

အဒနမ   ျားတွင ် အမ   ျားသမ ျားသတငျ်ားသမာျားတ ို  အတွက် လံိုပခံ မှုကငျ်ားမွဲ လ က်ရှ ဒကကာငျ်ား ၎ငျ်ားတ ို  က ိုယ်တ ိုင ်

ခံစာျားဒန ရစဉ် ဥြဒေစ ိုျားမ ိုျားဒရျားအတွက် တာဝနရှ် သ မ ာျားအဒနပဖင  ်  (လ ကက ျားသ မဒနရာ ဝငယ် လ က် 

ဆံိုျားမလမ်ျားညွှန ် ကာကွယ်ဒြျားဒနသဒယာင ် ပြ မ မည ်အစာျား) ထ ိုအမ   ျားသမ ျားသတငျ်ားသမာျားတ ို  ၏ 

က ိုယ်ြ ိုငဆ်ံိုျားပဖတ်ခ က်မ ာျားက ို ဒလျားစာျားလ က် အကာအကွယ်ဒြျားသင ၏်။ 

 

အမ   ျားသမ ျားတစဦ်ျားအာျား အာျားန္ွွဲွဲ့ဒသာ အမ   ျားသမ ျားပဖစ်သည်ဟ ဒသာ အဒကကာငျ်ားပြခ က်သက်သက်ပဖင ပ်ဖစ်ဒစ, 

ဒဘျားအန္တရာယ်က ဒရာက်န္ ိုငသ်ည် ဟ ဒသာ အဒကကာငျ်ားပြခ က်ပဖင ပ်ဖစ်ဒစ  ၎ငျ်ားအာျား သတငျ်ားရယ ပခငျ်ား/ ဒြျားြ ို   

ပခငျ်ား မပြ န္ ိုငဒ်အာင ် ဟန  တ်ာျားရန ် မသင ဒ်ခ ။ ဥြဒေစ ိုျားမ ိုျားဒရျားအတွက် တာဝနရှ် သ မ ာျားအဒနပဖင  ် သတငျ်ား 

သမာျားတစဦ်ျားဦျားအာျား က ာျား/မ ခွွဲပခာျားလ က် ဆက်ဆမံှုမ   ျား မပြ လိုြ်သင ဒ်ြ။ သတငျ်ားသမာျားတစဦ်ျားဦျားအာျား 
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အမ   ျားသမ ျားပဖစ်သည်ဟ ဒသာ အဒကကာငျ်ားပြခ က်ပဖင  ် က  ျားလွနဒ်သာ မည်သည ် ဒန္ာှင ယှ်က်မှုမ   ျား သ ို  မဟိုတ် 

အကကမ်ျားဖက်မှုမ   ျားမဆ ို လံိုျားဝ မသင ဒ်လ ာ်ရံိုမျှမက မ ေ ယာကဏ္ဍ၌ တနျ်ားတ ည မျှမှုရှ ဒရျားအတွက် ကက  ျားြမျ်ား 

ဒနဒသာ အမ   ျားသမ ျားတ ို  ၏ စွမ်ျားဒဆာငရ်ည်က ို ဆ ိုျားရွာျားစာွ ထ ိုျားန္က်ှလ ိုက်ဒသာ အန္တရာယ်တစ်ခိုလည်ျား ပဖစ်ဒလ 

၏။   

 

ကန  ကွ်က်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားတွင ် ရွဲတြ်ဖွွဲွဲ့သည် စစ်တြ်ထက်ြ ို၍ြင ် လံိုပခံ ဒရျားယ ဒြျားသင ၏်။ စစ်တြ်ပဖစဒ်စ,  

ရွဲတြ်ဖွွဲွဲ့ ပဖစဒ်စ လံိုပခံ ဒရျားတြ်ဖွွဲွဲ့ မှနလ်ျှင ် ဆန္ဒပြသ မ ာျားန္ငှ  ် ထ ဒတွွဲ့ဆက်ဆရံတ ိုငျ်ား ၎ငျ်ားတ ို  ၏ အငအ်ာျားက ို 

အလွနအ်က ံ အသံိုျားမပြ ရန ်တာဝနရ်ှ ၏။ ဆ ိုလ ိုသည်မှာ ထ ခ ိုက်မှုအနည်ျားဆံိုျားပဖစဒ်စရန ်အငအ်ာျားက ို ဒလျှာ ခ  

အသံိုျားပြ မှသာ “အမ ာျားပြည်သ အာျား ထ ခ ိုက်မှုမှ အကာအကွယ်ဒြျားရန”်ဟ ဒသာ လံိုပခံ ဒရျားတြ်ဖွွဲွဲ့တ ို  ၏ 

ဒဆာငြ်ိုေန်္ငှ  ်က ိုက်ည မညပ်ဖစ်သည။် ဒသဒစဒလာက်ဒသာ အငအ်ာျားဟ သည် အသက်ဒဘျား ခခ မ်ျားဒပခာက်ခံရ 

သပဖင  ်ဒသအံ ဆွဲဆွဲ   အပခာျားသ တစ်စံိုတစဦ်ျားက ို ကာကွယ်ဒြျားဒရျားအတွက်သာ အသံိုျားပြ ခွင  ်ရှ ဒလ၏။ 

 

ဥြဒေစ ိုျားမ ိုျားဒရျားအတွက် တာဝနရှ် သ မ ာျားအဒနပဖင  ်ကန  ကွ်က်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားအာျား တံို  ပြနစ်ဉ် အမ   ျားသမ ျားမ ာျားန္ငှ  ်

အပခာျားအန္တရာယ်က ဒရာက်န္ ိုငဒ်သာ ကန  ကွ်က်ဆန္ဒပြသ မ ာျား၏ အခွင အ်ဒရျားက ို ဒလျားစာျားရန ် တာဝနရ်ှ ၏။  

ယငျ်ားတ ို  အနက် အခ   ွဲ့ မှာ ဒအာက်ြါအတ ိုငျ်ား ပဖစ်သည။် 

• အငအ်ာျားအလွနအ်က ံအသံိုျားပြ မှုသည် အဒပခအဒနအာျားလံိုျားဒြေါ်တွင ်တညမ်ှ လ က်ရှ ခြ ျား၊ ဥြဒေစ ိုျားမ ိုျား 

ဒရျားအတွက် တာဝနရှ် သ မ ာျားအဒနပဖင  ်ယငျ်ားတ ို  အာျားလံိုျားက ို ထည ်သွငျ်ားစဉ်ျားစာျားသင ၏်။ က ိုယ်ဝန ်

ဒဆာငအ်မ   ျားသမ ျားမ ာျား, သက်ကက ျားရွယ်အ ိုမ ာျား သ ို  မဟိုတ် ကဒလျားသ ငယ်မ ာျား စသည ် ထ ခ ိုက်လွယ် 

ဒသာ လ အိုြ်စိုမ ာျား ြါဝငဒ်နလျှငဒ်သာလ်ညျ်ားဒကာငျ်ား, အထ ျားသပဖင  ်၎ငျ်ားတ ို  အာျား မထ ခ ိုက်ဒစရန ်

အတွက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား အငအ်ာျားအသံိုျားပြ မှုက ို အတတ်န္ ိုငဆ်ံိုျား ဒရှာငက်ကဉ်သင ၏်။ အခ   ွဲ့ဒသာ 

နည်ျားဗ  ဟာမ ာျား အထ ျားသပဖင  ်ရွဲတ ို  က ဆန္ဒပြသ မ ာျားက ို သတ်မှတ်ဒနရာတစ်ခိုအတွငျ်ား ြ တ်မ ဒစခြ ျား 

လျှြ်စစဒ်လျှာ တ ိုက်ဒသနတ်, မ က်ရည်ယ ိုဗံိုျားန္ငှ  ်လက်ထ ြ်မ ာျားသံိုျားလ က် “က ံ ျားသွငျ်ားြ တ်ဆ ို   

ခဖ  ခွွဲပခငျ်ား” စသည်တ ို  သည် ထ ိုထ ခ ိုက်လွယ်ဒသာ လ အိုြ်စိုမ ာျားအာျား အထ ျားြင ်ထ ခ ိုက်ဒစန္ ိုင၏်။ 

• ဆန္ဒပြသ မ ာျား၏ အက အည ဒတာငျ်ားခမံှု အထ ျားသပဖင  ်ထ ခ ိုက်ေဏရ်ာရသ မ ာျားအတွက် သ ို  မဟိုတ် 

ဆန္ဒ ပြမှုအဒပခအဒနမ ာျားအတွငျ်ား က ိုယ်ဝနဒ်ဆာငအ်မ   ျားသမ ျားမ ာျားန္ငှ  ်ကဒလျားသ ငယ်မ ာျားစဒသာ 

အန္တရာယ် ြ ိုမ ို က ဒရာက်န္ ိုငသ် မ ာျား၏ က နျ်ားမာဒရျားဆ ိုငရ်ာ လ ိုအြ်ခ က်မ ာျားဒကကာင  ်

ဝငဒ်ရာက်လာဒသာ ဒဆျား ဘက်ဆ ိုငရ်ာြိုဂ္  လမ် ာျားအာျား မည်သည ်အဒကကာငျ်ားပဖင မ်ျှ တာျားဆ ျားရန ်

မသင ဘ်ွဲ လ ိုအြ်သည ဒ်နရာ မ ာျားသ ို   ၎ငျ်ားတ ို   အဆငဒ်ပြဒခ ာဒမွွဲ့ စွာ ဒရာက်ရှ ဒစရန ်ဦျားစာျားဒြျား 

ဒဆာငရွ်က်ဒြျားသင ၏်။ 
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• အမ   ျားသမ ျားမ ာျားသည် ကဒလျားငယ်မ ာျားန္ငှ  ်န္ ို  စ ို  ကဒလျားမ ာျားက ို အဓ က 

ပြ စိုဒစာင ဒ်ရှာက်သ မ ာျားပဖစ်ကက ၏။ ထ ို  ဒကကာင  ်၎ငျ်ားတ ို  န္ငှ အ်တ  ကဒလျားမ ာျားက ိုြါ ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားန္ငှ  ်

လ ထိုအစည်ျားအဒဝျားမ ာျားသ ို   ဒခေါ် ဒဆာငလ်ာန္ ိုင၏်။ အမ   ျားသမ ျားမ ာျားန္ငှ  ်ကဒလျားမ ာျား 

ဒရာဒထျွားြါဝငဒ်နဒသာ လ အိုြ်စိုတစ်စိုသည် အကကမျ်ားဖက်မှု က  ျားလွနန်္ ိုငဒ်ပခ အလွန ်

နည်ျားြါျားသပဖင  ်၎ငျ်ားတ ို  အဒြေါ် မည်သည ်အငအ်ာျား အလွန ်အက ံ အသံိုျားပြ ပခငျ်ားမဆ ို အထ ျားြင ်

သင ဒ်လ ာပ်ခငျ်ား မရှ ဒခ ။ 

• ဥြဒေစ ိုျားမ ိုျားဒရျားအတွက် တာဝနရှ် သ မ ာျားအဒနပဖင  ်ပြစမ်ှုက  ျားလွနသ်ည်သ ို  မဟိုတ် က  ျားလွနမ်ည်ဟို 

သသံယပဖစ်ထ ိုက်ဒသာ ဒနရာမ ာျားရှ  ဆန္ဒပြသ မ ာျားက ိုသာ ရှာဒဖွသင ခ်ြ ျား  ဆန္ဒပြြွွဲတစ်ခို၌ ြါဝငခ်ွဲ  

သည်ဟ ဒသာ အဒကကာငျ်ားပြခ က်ပဖင  ်တစ်စံိုတစ်ဦျားအာျား ရှာဒဖွပခငျ်ားက ို မည်သည ်အခါမှ 

မပြ လိုြ်သင  ်ဒခ ။ အမ   ျားသမ ျားမ ာျားအာျား ဒလ က င ထ်ာျားဒသာ အမ   ျားသမ ျားအရာရှ ကသာ 

ရှာဒဖွသင ၏်။ 

• ဆန္ဒပြသ မ ာျားအာျား လ ငြ် ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ဒန္ာှင ယှ်က်ဒစာ်ကာျားပခငျ်ားသည် ၎ငျ်ားတ ို  ၏ အခွင အ်ဒရျားမ ာျားက ို 

အကက ျားအက ယ် အလွွဲသံိုျားစာျားပြ ပခငျ်ားပဖစခ်ြ ျား၊ ထ ိုသ ို  ပဖစြ် က်ခွဲ မှုမ ာျားအာျား ခ က်ခ ငျ်ား စံိုစမ်ျားစစဒ်ဆျား 

လ က် ေဏခ်တ်အဒရျားယ သင ၏်။  ဥြဒေစ ိုျားမ ိုျားဒရျားအတက်ွ တာဝနရှ် သ မ ာျားအဒနပဖင  ်ထ ိုသ ို  ဒသာ 

အပြ အမ မ ာျားက ိုဒစာင က်ကြ်ကကည ်ရှုပခငျ်ားန္ငှ  ်ထ နျ်ားခ  ြ်ပခငျ်ားတ ို  က ို   တက်ကကစွာ လိုြ်ဒဆာငသ်င ခ်ြ ျား 

ထ ိုသ ို  ဒသာ လိုြ်ရြ်မ   ျားတွင ်တာဝနရ်ှ သ မ ာျား ြါဝငပ်ခငျ်ား မရှ ဒစရန ်ကာကွယ်န္ ိုငမ်ည ် ထ ဒရာက်ဒသာ 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ို ခ မှတ်သင ၏်။ 

ြမ့်ျိုးဆ ျိုးထ န့်ျိုးသ မ့်ျိုးခ  အမ   ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးန္ငှ ့် အမ   ျိုးသမ ျိုးသတင့်ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုး၏ 

အခ င ့်အပရျိုးမ  ျိုး 

ဖမ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ မ်ျားခံ အမ   ျားသမ ျားမ ာျား အထ ျားသပဖင  ်အမ   ျားသမ ျားသတငျ်ားသမာျားမ ာျား, တက်ကကလှုြ်ရှာျားသ မ ာျားန္ငှ  ်

ဆန္ဒပြသ မ ာျားသည် အပခာျားသ မ ာျားထက် ြ ိုမ ို၍ အသဒရြ က်ဒအာင ် က ိုယ်ထ လက်ဒရာက်ပြ ခံရပခငျ်ား၊  

ဒန္ာှင ယှ်က်ဒစာ်ကာျားခံရပခငျ်ား သ ို  မဟိုတ် ဥြဒေစ ိုျားမ ိုျားဒရျားအတွက် တာဝနရ်ှ သ မ ာျားက ိုယ်တ ိုငက် လက်တံို  ပြနမ်ှု 

ဒကကာင ပ်ဖစ်ဒစ သ ို  မဟိုတ် အပခာျားအဒကကာငျ်ားပြခ က်မ ာျားဒကကာင ပ်ဖစ်ဒစ လ ငြ် ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာက စစအြါအဝင ်

အပခာျား ဒသာ အာဏာအလွွဲသံိုျားစာျားပြ ခံရပခငျ်ားတ ို    ရှ ဒကကာငျ်ား အတ တ်အဒတွွဲ့အကကံ မ ာျားက ညွှနပ်ြလ က်ရှ ၏။ 

စငစ်စ် ယငျ်ားထ ို  မှာ လ ြိုဂ္  လ်ဆ ိုငရ်ာ လံိုပခံ မှုန္ငှ  ် တနျ်ားတ ည မျှမှုအရ အမ   ျားသမ ျားမ ာျား ရရှ ထ ိုက်ဒသာ 

အခွင အ်ဒရျားမ ာျား က ို ခ   ျားဒဖာက်ပခငျ်ားြင ်ပဖစဒ်လ၏။ 
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တရာျားမစွွဲဆ ိုမ  တငက်က   ဖမ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ မ်ျားထာျားစဉ်ကာလအတွငျ်ား အာဏာအလွွဲသံိုျားစာျားလိုြ်မှုအန္တရာယ် ပမင  ်

တက်န္ ိုငဒ်သာ်လည်ျား ဖမ်ျားဆ ျားခြ ျားလျှငခ်ြ ျားပခငျ်ားပဖစဒ်စ, တငက်က  စစ်ဒဆျားဒများပမနျ်ားပခငျ်ား 

ပြ လိုြ်စဉ်ကာလအတွငျ်ား ၌ပဖစဒ်စ  ထ ိုကွဲ သ ို   အခွင အ်ဒရျားခ   ျားဒဖာက်မှုမ   ျားသည ် ြ ို၍ြင ် ပဖစဒ်ြေါ် န္ ိုင၏်။ 

ဖမ်ျားဆ ျားထ မ်ျားသ မ်ျားခံအမ   ျားသမ ျား မ ာျားအာျား အမ   ျားသမ ျားအရာရှ မ ာျားက ိုယ်တ ိုင ်အခမွဲ ကက ျားကကြ်သင ခ်ြ ျား ၎ငျ်ားတ ို  ၏ 

ြိုဂ္  လ်ဒရျားလံိုပခံ မှုန္ငှ  ် အကာ အကွယ်ရရှ ဒရျားတ ို  အတွက် သင ဒ်လ ာ်ဒသာ လံိုပခံ ဒရျားမ ာျားက ို 

ဒနရာခ ထာျားဒြျားသင ၏်။ မည်သည ် ဖမ်ျားဆ ျား ထ နျ်ားသ မ်ျားမှုမ   ျားအတွက်မဆ ို အစဦျားြ ိုငျ်ား၌ အမ   ျားသမ ျားမ ာျားအာျား 

အထ နျ်ားသ မျ်ားခံအမ   ျားသာျားမ ာျားန္ငှ  ်ခွွဲပခာျား၍ လည်ျား ထာျားသင ၏်။ 

 

ဒယဘိုယ အာျားပဖင  ်အမ   ျားသာျားမ ာျားက ိုပဖစဒ်စ, အမ   ျားသမ ျားမ ာျားက ိုပဖစ်ဒစ တရာျားစွွဲဆ ိုပခငျ်ား မပြ မ  ဖမ်ျားဆ ျားထ နျ်ား 

သ မ်ျားထာျားပခငျ်ားမှ ဒရှာငက်ကဉ်သင ၏်။ အဘယ်ဒကကာင ဆ် ိုဒသာ် ယငျ်ားမှာ ဒနာက်ဆံိုျားအခ  နအ်ထ  အပြစ ်

မရှ ဒကကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ န္ ိုငသ်  တစ်စံိုတစ်ဦျားအာျား တငက်က  ဆံိုျားပဖတ်ပခငျ်ား သ ို  မဟိုတ် ေဏခ်တ်အဒရျားယ ပခငျ်ား ပဖစ ်

ဒသာဒကကာင တ်ည်ျား။ ထ ို  ဒကကာင  ်အထ ျားကက ျားဒလျားဒသာ ပြစ်မှုမ   ျားပဖစလ်ျှင ်သ ို  မဟိုတ် စွြ်စွွဲခံရသ တစဦ်ျားသည ်

ြိုနျ်ားဒအာငျ်ားဒနထ ိုငမ်ည်, တ ိုငျ်ားပြည်မှ ထက်ွဒပြျားဒရှာငတ် မ်ျားမည် သ ို  မဟိုတ် သက်ဒသတစ်ဦျားဦျားအာျား မဒလ ာ ်

ဩဇာလွှမ်ျားမ ိုျားမည် ဟ ဒသာ အဒထာက်အထာျား ဒတွွဲ့ ရှ လျှင ် သ ျားပခာျားဆံိုျားပဖတ်ရန ်လ ိုအြ်သည ်အတွက် အသံိုျား 

ပြ သင ၏်။ အကယ်၍ ထ ိုကွဲ သ ို  ဒသာ အဒပခအဒနမ ာျားရှ ဒကကာငျ်ား ယံိုကကည်ဒလာက်သည ် အဒကကာငျ်ားအခ က် 

မရှ လျှင ်ထ ိုအန္တရာယ်မ   ျားမ ာျား ဒလျှာ ခ ရနအ်တွက်ြင ်အာမခဒံြျားပခငျ်ားက ို ဦျားစာျားဒြျား စဉ်ျားစာျားသင ၏်။ က ိုဗစ်-

၁၉ က ျားစက်ပမနက်ြ်ဒရာဂါသည်လည်ျား တရာျားမစွွဲဆ ိုမ  တငက်က  ဖမ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ မ်ျားမှုက ို ကန  သ်တ်ရန ်ဒနာက် 

ထြ် အဒကကာငျ်ားပြခ က်တစခ်ိုြင ်ပဖစ်ဒလ၏။ 

 

အလာျားတ ြင ် ကဒလျားသ ငယ်မ ာျားအာျား မ လဘ တ သ ို  မဟိုတ် တစဦ်ျားတညျ်ားြငတ် ိုင ် ဒစာင ဒ်ရှာက်ဒနဒသာ 

အမ   ျားသမ ျားမ ာျားအာျား ယခိုကွဲ သ ို   ဖမ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ မ်ျားထာျားပခငျ်ားဒကကာင  ်ကဒလျားတ ို  ၏ ဒကာငျ်ားက   ျားက ို ဆ ိုျားရွာျားစွာ 

ထ ခ ိုက်ဒစန္ ိုငသ်ည ် အန္တရာယ်ရှ လျှင ်ထ ိုအမ   ျားသမ ျားတ ို  က ို ဦျားစာျားဒြျား လွှတ်ဒြျားသင ၏်။ 

 

အာမခဒံြျား၍ လွတ်ဒပမာက်ဒစပခငျ်ားသည် တရာျားမစွွဲဆ ိုမ  ဖမ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ မျ်ားပခငျ်ားအစာျား အပခာျားဒရွျားခ ယ်စရာ 

နည်ျားလမ်ျား တစခ်ိုပဖစ်ဒလ၏။ ဤနည်ျားလမ်ျားက ို အသံိုျားခ ရာ၌ ဆံိုျားပဖတ်ခ က်ခ သ မ ာျားအဒနပဖင  ် အမ   ျားသမ ျား 

တစ်ဦျား၏ အမညပ်ဖင  ်ြ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမ ာျားက ို စာရငျ်ားမသွငျ်ားန္ ိုငပ်ခငျ်ား သ ို  မဟိုတ် ဘဏ္ဍာဒရျားဝနဒ်ဆာငမ်ှုမ ာျား တနျ်ားတ  

ည မျှမှု မရှ သပဖင  ်ဒငသွာျားအလ ငအ်ပမန ်ရရှ ရန ်ခက်ခွဲန္ ိုငပ်ခငျ်ား စသည ် က ာျား/မခွွဲပခာျားမှုအရ ဒငဒွကကျားဆ ိုငရ်ာ 

တနျ်ားတ ည မျှမှု မရှ ပခငျ်ားတ ို  ဒကကာင  ် အမ   ျားသမ ျားမ ာျားသည် အမ   ျားသာျားမ ာျားဒလာက် အာမခဒံင ွ ဒြျားသွငျ်ားရန ်

မတတ်စွမ်ျားန္ ိုငဒ်ကကာငျ်ား ထည ်သွငျ်ားစဉ်ျားစာျားသင သ်ည်။ ထ ို  ဒကကာင  ် အာမခဒံငြွမာဏန္ငှ  ် အဒပခအဒနတ ို  က ို 
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သတ်မှတ်ရာ၌ က ာျား/မခွွဲပခာျားမှုန္ငှ  ် အပခာျားက ိုယ်ဒရျားက ိုယ်တာအဒပခအဒနမ ာျားက ိုလညျ်ား ထည ်သွငျ်ားစဉ်ျားစာျား 

သင ၏်။ 

 

အမ   ျားသမ ျားမ ာျားအာျား ၎ငျ်ားတ ို  ၏ ကဒလျားမ ာျားန္ငှ အ်တ   ဖမ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ မ်ျားထာျားဒသာ အဒပခအဒနမ ာျားဒကကာင  ်

အထ ျားစ ိုျားရ မြ် ြနမ်ှုမ ာျားက ို ပဖစ်ဒြေါ်ဒစ၏။ အမ   ျားသမ ျားမ ာျားအာျား ၎ငျ်ားတ ို  ၏ ကဒလျားမ ာျားန္ငှ အ်တ   ဖမ်ျားဆ ျားထ နျ်ား 

သ မ်ျားမှုဒကကာင  ် ထ ိုကဒလျားမ ာျားအတွက် ဒကာငျ်ားမွနဒ်သာ အဒပခအဒနမ ာျားက ို ဆ ိုျားရွာျားစွာ အန္တရာယ်ပဖစ်ဒစ 

သပဖင  ် ယငျ်ားက ို ဒရှာငက်ကဉ်သင ၏်။  ဒမွျားကငျ်ားစကဒလျား သ ို  မဟိုတ် ကဒလျားငယ်ရှ ဒသာ အမ   ျားသမ ျားတစဦ်ျား 

အာျား ဖမ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ မျ်ားထာျားပခငျ်ားက ို လံိုျားဝ မဒရှာငလ်ွှွဲန္ ိုငြ်ါက ကဒလျားက ို ထ ိုအမ   ျားသမ ျားန္ငှ အ်တ  ထ နျ်ားသ မျ်ား 

ခ  ြ်ဒန္ာှငထ်ာျားရန ်သင /်မသင အ်တွက် "ကဒလျားအာျား အဒကာငျ်ားဆံိုျားအက   ျားရှ ဒစမည "် ဆံိုျားပဖတ်ခ က်က ို ထည  ်

သွငျ်ားစဉ်ျားစာျားသင ခ်ြ ျား၊ မညသ်ည ်အဒကကာငျ်ားပြခ က်ဒကကာင ပ်ဖစ်ဒစ အက ဉ်ျားသာျားတစ်ဦျား မပဖစသ်င ဒ်သာ 

ကဒလျားက ို သင ဒ်လ ာဒ်သာ အရငျ်ားအပမစမ် ာျား ဒထာက်ြံ ဒြျားရန ်လ ိုအြ်၏။ 

 

ဖမ်ျားဆ ျားထ မ်ျားသ မ်ျားခံအမ   ျားသမ ျားမ ာျားအာျား ထ ဒတွွဲ့ဆက်ဆရံနအ်တွက် အပြည်ပြညဆ် ိုငရ်ာ အပခာျားစံန္ှုနျ်ားမ ာျားမာှ 

ဒအာက်ြါအတ ိုငျ်ားပဖစ၏်။ 

• အမ   ျားသမ ျားမ ာျားအာျား ဒဆွမ   ျားမ ာျားန္ငှ  ်ြံိုမှနဆ်က်သွယ်ခွင  ်ပြ သင ၏်။ မှ ခ ိုကဒလျားတ ိုငျ်ားအတွက် 

သင ဒ်လ ာဒ်သာ ဒစာင ဒ်ရှာက်မှုအစ အစဉ်မ ာျား ပြ လိုြ်ဒထာက်ြံ ဒြျားသင ၏်။ 

• အမ   ျားသမ ျားထ နျ်ားသ မျ်ားဒရျားစခနျ်ားမ ာျားအဒနပဖင  ်ဒရ၊ သန  ရှ်ငျ်ားဒရျားသံိုျားြဝါမ ာျား စဒသာ တစ်က ိုယ်ဒရ 

သန  ရှ်ငျ်ားဒရျားအတွက် လ ိုအြ်သညမ် ာျားက ို အခမွဲ  ြံ ြ ိုျားဒြျားပခငျ်ားန္ငှ  ်မ ခငန်္ ို  တ ိုက်ဒက ျားဒရျားအြါအဝင ်

ကဒလျားငယ်မ ာျားအာျား ဒစာင ဒ်ရှာက်ဒရျားအတွက် သင ဒ်လ ာ်ဒသာ အဒပခအဒနမ ာျား ဒဆာငရွ်က်ဒြျား 

သင ၏်။ 

• အမ   ျားသာျားက နျ်ားမာဒရျားဝနထ်မ်ျားတစ်ဦျား၏ ဒစာင ဒ်ရှာက်မှုက ို မခံယ လ ိုဒသာ ဒနရာမ   ျား၌ အမ   ျားသမ ျား 

ဆရာဝနမ် ာျားန္ငှ  ်သ နာပြ မ ာျားအြါအဝင ်က ာျား/မ သ ျားသန  ခ်ွွဲပခာျားထာျားသည  ်က နျ်ားမာဒရျားဒစာင ဒ်ရှာက် 

မှုမ   ျားက ို အမ   ျားသမ ျားမ ာျား ရရှ န္ ိုငရ်န ်ဒဆာငရွ်က်ဒြျားသင ၏်။ 

• အမ   ျားသမ ျားမ ာျားအာျား မည်သည ်ရှာဒဖမွှုမ ာျားမဆ ို ပြ လိုြ်ရနအ်တွက် ဒလ က င ထ်ာျားဒသာ အမ   ျားသမ ျား 

ဝနထ်မျ်ားမ ာျားက ၎ငျ်ားတ ို  ၏ ဂိုဏသ် ကခာန္ငှ  ်ြိုဂ္  လ်ဒရျား လံိုပခံ မှုက ို ဒလျားစာျားသမှုပဖင  ်ဒဆာငရွ်က်သင  ်

၏။ ခန္ဓာက ိုယ်အတွငျ်ား ဒမ ွှဒန္ာှက် ရှာဒဖွပခငျ်ားမ ာျားက ိုမ  ဒရှာငရှ်ာျားသင ၏်။  

• ဥြဒေစ ိုျားမ ိုျားဒရျားအတွက် တာဝနရ်ှ သ တ ို   သ ို  မဟိုတ် ဒထာငဝ်နထ်မျ်ားတ ို  က အလွွဲသံိုျားစာျားပြ မှုမ ာျားက ို 

တငပ်ြ/တ ိုငက်ကာျားလာဒသာ အမ   ျားသမ ျားမ ာျားအာျား ထ ိုအရာရှ တ ို  က လက်တံို  ပြနမ်ှုမ ာျားမှ ခ က်ခ ငျ်ားြင ်

အကာအကွယ်ဒြျားသင ခ်ြ ျား၊ လွတ်လြ်ဒသာ အာဏာြ ိုငတ်စ်ဦျားက ထ ိုအပဖစ်အြ က်အာျား စံိုစမ်ျား 

စစဒ်ဆျားရနန်္ငှ  ်ြ တ်ဆ ို  အဒရျားယ ရန ်ဒဆာလ ငစ်ွာ လိုြ်ဒဆာငသ်င ၏်။ ဒစာင က်ကည က်က ျားကကြ်သ မ ာျား 
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က ို အဒဆာက်အဦမ ာျားအတွငျ်ားသ ို   လညြ်တ်ခွင ပ်ြ သင ခ်ြ ျား၊ထ ိုဒစာင က်ကည ်ဒလ လာဒရျားအဖွွဲွဲ့မ ာျား၌ 

အမ   ျားသမ ျားမ ာျားက ိုလညျ်ား ထည ်သွငျ်ားြါဝငဒ်စသင ၏်။ 

• လ မ   ျားစိုဒနာက်ခံအသ ိုငျ်ားအဝနျ်ားမ ှအမ   ျားသမ ျားမ ာျား၏ လ ိုအြ်ခ က်မ ာျားက ို ၎ငျ်ားတ ို  ၏ ကွွဲပြာျားပခာျားနာျား 

ဒသာ ယဉ်ဒက ျားမှုန္ငှ  ်ဘာသာဒရျားဓဒလ ထံိုျားစမံ ာျားန္ငှ အ်ည  ဒလျားစာျားသမှုပဖင  ်ပဖည ်ဆည်ျားဒြျားသင ၏်။   

 

 
Sources and Additional Reading 

 
▪ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: https://bit.ly/2PkK1jN  

▪ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 19 on 

Violence against Women (https://bit.ly/3u59eNW) and General Recommendation No. 23: Political and 

Public Life (https://bit.ly/3w8tosl) 

▪ United Nations Human Rights Committee, General Common No. 37 on the right to peaceful assembly: 

https://undocs.org/CCPR/C/GC/37  

▪ Report of the United Nations Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly and association on 

celebrating women in activism and civil society: https://undocs.org/A/75/184 

▪ United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women 

Offenders (“the Bangkok Rules”): https://bit.ly/2Pofxxc 

▪ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Inga Abramova v. Belarus, Communication 

No. 23/2009: https://bit.ly/3cCn9VP  

▪ General Assembly Resolution No. 72/175: https://undocs.org/en/A/RES/72/175  

▪ European Commission for Democracy through Law and OSCE Office for Democratic Institutions and 

Human Rights, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly: https://bit.ly/2PjUnR0  

▪ Inter-American Commission on Human Rights, Protest and Human Rights: https://bit.ly/39qTug8 

▪ United Nations Office on Drugs and Crime and Office of the High Commissioner for Human Rights, 

Resource Book on the Use of Force and Firearms in Law Enforcement: https://bit.ly/3fpGfAb 
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