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#ရဲရင့္တက္ႂကြ ေျပာင္းလဲၾက#BeBoldForChange 

အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ့အစည္းနွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္းမွ  
ႏုိင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ (မတ္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၇) တြင္  

လက္ေတြ႕က်ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိျခင္း 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕တြင္ 
ကြၽႏု္ပ္တိ႕ုအားလုံးမ ွသင္တုိ႕အားလုံးကုိ  အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးအားလုံး တန္းတူညီမွ် ပါဝင္ၾကေသာ 
ကမ႓ာၾကီးအျဖစ္ ဖန္တီးေရးအတြက္ ရဲရင့္တက္ႂကြ ေျပာင္းလၾဲကရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕တြင္ "အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ့အစည္းနွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္း" တြင္ 
ပါဝင္ၾကသည္ ့ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တကြ တစ္ကမ႓ာလုံးရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ အတူတကြ ဂုဏ္ျပဳၾကပါစိ႕ု။ ယခ ု အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ်ေရး 
ေတာင္းဆိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးေန႕ဆိုင္ရာ ဤလႈပ္ရွားမႈကိ ု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေအဂ်င္စီ (USAID) မ ွ
အျပည့္အဝေထာက္ခံ၍ FHI 360 မွ တာဝန္ခံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ 
အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ 
နည္းပညာ စသည့္ တိုင္းျပည္၏ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာေနရာမ်ားမွ 
ပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ တညတ္ံခ့ိုင္ျမဲေရးအတြက္ 
မရွိမျဖစ္အေရးၾကီးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနၾကပါသည္။ 

ယခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕၏ အႏွစ္သာရေဆာင္ပုဒ္ (#BeBoldForChange) သည ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
အေရးၾကီးေသာ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား လိုအပ္ေနျခင္းႏွင့္ အထူးတလည္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ #ရဲရင့္တက္ႂကြ ေျပာင္းလဲၾက ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား 
အေျခခံလ႕ူအခြင့္အေရးမ်ား အေသအခ်ာရရိွပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးရာေဒသမ်ား၌ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ 
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အေရးယ ူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားတုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို တားျမစ္ကာကြယ္သည့္ 
ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက ္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ 
ကြၽႏု္ပ္တိ႕ုမွ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံအားေပးပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ #ရဲရင့္တက္ႂကြ ေျပာင္းလဲၾက ဆိုသည္မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရး စသည္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား 
တန္းတူညီမွ်ေရးတိ႕ုကိ ု ဖန္တီးေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာေရးကို ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားအားလုံးတြင္ တန္းတူညီမွ် 
သင္ယူခြင့္ရမည့္ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား 
စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ခလစာရရွိမႈတြင္ ၾကီးမားစြာ ကြာဟေနသည္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျပီး က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ကိ ု အားေပးသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ 
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကြၽႏု္ပ္တိ႕ုမွ လက္ေတြ႕က်ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ ု ေတာင္းဆိုသည့္ ဤေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ သတင္း႒ာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ျပည္သူမ်ားထံသို႕ 
ေပးပို႕လိုက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ခြျဲခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ား အားလုံးကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း (The Convention on the Elimination of all 
Forms of Discrimination Against Women- CEDAW) စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ဘဝတုိးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က ္ “The National Strategic Plan 
for the Advancement of Women, 2013-2022)” မ်ားအား အျပည့္အဝ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမုိ၍ 
ရဲရင့္တက္ႂကြ ခိုင္မာၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တိုင္းျပည္၏ အေရးပါေသာ 
အခန္းက႑မ်ားအားလံုးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ အဆင့္တုိင္း၌ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ 
အားေပးကူညီျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
အေျခခံအက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ကြၽႏု္ပ္တိ႕ု အျပည့္အဝယံုၾကည္သည္။ 

အားလုံး တန္းတူညီမွ်ပါဝင္ေသာ၊ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရိွေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြါးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ #ရဲရင့္တက္ႂကြ ေျပာင္းလဲၾက။ 

ဤေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ အဂၤလိပ္အကၡရာစဥ္အတုိင္း စီစဥ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေအာက္ပါ မဟာမိတ္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက သေဘာတူေထာက္ခံၾကပါသည္။ 

Civil Authorize Negotiate (C.A.N) Organization 
FHI 360 
Green Peasant Institute (GPI) 
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Guiding Star Mon News Journal 
The Hakha Post 
Helping Hands Organization (HHO) 
Human Rights Foundation of Monland (HURFOM) 
Internews 
Karen Affairs Committee (KAC) 
The Karen News/ Karen Information Center (KIC) 
Karenni State Farmer Union (KSFU) 
Kayan New Generation Youth (KNGY) 
Kindness Women Networking Fellowship Group (KWFNG) 
Magway EITI Watch Group 
Mizzima Media Group 
Mong Pan Youth Association (MPYA) 
Myanmar Federation of Persons with Disabilities (MFPD) 
Myanmar Knowledge Society (MKS) 
Myitkyina News Journal (MNJ) 
Pa-O Women’s Union (PWU) 
Peace and Justice (P&J) 
Triangle Women Support Group (TWSG) 
 


