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၂၀၂၂ အြပညြ်ပညဆ်ိ+ငရ်ာ အမျိ1းသမီးများေန ့- United Nations Myanmar ၏ သတငး်ထ+တြ်ပန်ချက ်

 
၂၀၂၂ မတ်လ ၈ရက်၊ ရနက်-န ် ။ ။ United Nations Myanmar သည ် အမျိ4းသမီးများ89င့ ် မိနး်ကေလးများ ၏ 

လိ-အပ်ချက်များ ြဖည့ဆ်ညး်8ိ-ငေ်စရန၊် ၄ငး်တိ-8့ိ-ငင် ံ အနာဂတ်လမ်းေGကာငး်ကိ- ပံ- ေဖာ်ရာတွင ် ၄ငး်တိ-၏့ အခနး်ကI89င့ ်

အဖဲွKအစညး်များကိ- ပံပိ့-းကLညရီန ် 8ိ-ငင်တွံငး် ြဖစေ်ပMေနဆ ဲ အGကပ်အတညး်များကိ- တံ- ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်သည့ ်

လLသားချငး်စာနာမN89င့ ် ဖံွK Oဖိ4းမN လ-ပ်ငနး်များလ-ပ်ေဆာငရ်ာတွင ် အမျိ4းသမီးများ89င့ ် မိနး်ကေလးများကိ- 

အဓိကထားပါမညဟ်Lေသာ ကတိက၀တ်ကိ- အြပညြ်ပညဆ်ိ-ငရ်ာ အမျိ4းသမီးများေန ့ အခမ်းအနားတွင ် ထပ်ေလာငး် 

အတညြ်ပ4ပါသည။်   
 
၂၀၂၂ ခ-89စအ်တွက် ေဆာငပ်-ဒမ်9ာ “ယေန ့ ကျားမေရးရာ တနး်တLညမီWမNသည ်ေရX9ညတ်ညတံ်ေ့သာ မနက်ြဖနတိ်-ငး်အတွက်”   

ဟL၍ြဖစသ်ည။် ကျားမေရးရာ တနး်တLညမီWမN89င့ ် အမျိ4းသမီးများ၏ အခွင့အ်ေရးသည ် ကမ[ာလံ-းဆိ-ငရ်ာ 

တိ-းတက်မNြဖစသ်ည့ ် Oငမ်ိးချမ်းေရး89င့ ် လံ-ြခံ4ေရး၊ လLအ့ခွင့အ်ေရးများ89င့ ် ေရX9ညဖံွ်K Oဖိ4းတိ-းတက်မNများတွင ်

အေြခခံအကျဆံ-းြဖစသ်ညကိ်- အသအိမ9တ်ြပ4ထားေသာ ေဆာငပ်-ဒြ်ဖစပ်ါသည။် သမိ-ငး်တစေ်လWာက်လံ-းတွင ်

ြမနမ်ာအမျိ4းသမီးများသည ် 8ိ-ငင်၏ံ ဖံွOဖိ4းတိ-းတက်မNတွင ် အဓိကအခနး်ကIမ9 ေဆာငရွ်က်ခဲG့ကသည။် လွနခဲ်ေ့သာ 

89စ8်9စခ်န ့က် 8ိ-ငင်တွံငး် အGကပ်အတညး် ေပါငး်စံ-ကိ- အချိ4းအစားမညမီWစာွြဖင့ ် ထခိိ-က်ခံစားေနစဥ် COVID 19 

ကပ်ေရာဂါကိ- တံ- ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်89င့ ် ဒမိီ-ကေရစ8ီ9င့ ် အေြခခံကျေသာ လLအ့ခွင့အ်ေရးများြပနလ်ညရ်X9ိေရးအတွက် 

ေX9 Kတနး်မ9ေတာငး်ဆိ-ြခငး်တိ-တွ့ငလ်ညး် ဦးေဆာငသ်ည့ ်အခနး်ကIမ9 ဆက်လက် ပါ၀ငေ်ဆာငရွ်က်ခဲG့ကသည။်  
 
United Nations Myanmar မ9 ထ-တ်ြပနထ်ားေသာ ေနာက်ဆံ-းသတငး်အရ ၂၀၂၂ခ-89စ ် ေဖေဖာ်၀ါရီ ၂၈ ရက်အထ ိ

ြမနမ်ာ8ိ-ငင် ံ ေrsKေြပာငး်လLဦးေရ ၈၇၃,၀၀၀ X9ိလာOပီး အဆိ-ပါစာရငး်တွင ် ၂၀၂၁ခ-89စ ် ေဖေဖာ်၀ါရီ ၁ရက်ေနက့တညး်က 

အိ-းအမ်ိစနွ ့ခွ်ာခဲသ့ည့ ်ေrsKေြပာငး်လLဦးေရ ၅၀၂,၆၀၀ 89င့ ်Oပီးခဲေ့သာ ပဋပိက{ြဖစမ်Nများမ9 ေrsKေြပာငး်လLဦးေရ ၃၇၀,၄၀၀ တိ- ့ 

အပါအ၀ငြ်ဖစပ်ါသည။် အများစ-မ9ာ အမျိ4းသမီးများ89င့ ် မိနး်ကေလးများြဖစG်ကသည။် World Bank 89င့ ် ILO တိ-၏့ 

ေလလ့ာေတွK X9ိချက်တွင ်အGကပ်အတညး်များ၏ လLမNစးီပာွးေရး သက်ေရာက်မNကိ- အမျိ4းသမီးများ89င့ ်မိနး်ကေလးများက 

အဆမတန ် ထခိိ-က်ခံစားGကရသညဟ်- ေဖာ်ြပထားပါသည။် ILO ၏ စာရငး်အရ  ၂၀၂၁ခ-89စ၏် ပထမ ေြခာက်လတွင ်

အမျိ4းသမီး ၅၈၀,၀၀၀ ခန ့ ်အလ-ပ်အကိ-ငမ်ျား ဆံ-းrN ံးခဲG့ကသည။် 
 
UNDP 89င့ ် UNWomen တိ-၏့ မGကာေသးခငက် ေလလ့ာချက်တွင ်  အမျိ4းသမီးများသည ် COVID 19 ကပ်ေရာဂါ၊ 

စစအ်ာဏာသမ်ိးမN89င့အ်တL စးီပာွးေရးတိ-တွ့င ် မGကံ4စဖLး သက်ေရာက်မNတိ-၏့ rိ-က်ခတ်မNဒဏကိ်- ခံစားေနGကရေGကာငး်၊  

၀ငေ်ငရွသည့ ် အသက်ေမးွ၀မ်းေကျာငး်လ-ပ်ငနး် အခွင့အ်လမ်းများ ေလျာန့ညး်လာေGကာငး်၊ အမ်ိတွငး်အလ-ပ်89င့ ်

အခေGကးေငမွရသည့ ် ြပ4စ-ေစာင့ေ်X9ာက်ေရးအလ-ပ်တာ၀န ် များြပားလာေနေGကာငး်ကိ- အမျိ4းသမီး ထက်၀က်ခန ့က် 

သတငး်ပိ-ခဲ့O့ပီး ၀ငေ်ငကွျဆငး်ြခငး်တိ-ကိ့- ေြဖX9ငး်ရာတွင ် အမျိ4းသမီးများသည ် အခက်အခဲအေြခအေနကိ- 

ရငဆ်ိ-ငေ်ကျာ်လsား 8ိ-ငရ်န ် ေဆာငရွ်က်မNနညး်လမ်းများကိ- လိ-က်ေလျာညေီထစွာွ ေြပာငး်လဲကျင့သ်ံ-းလာGကေGကာငး်၊  

ကိ-ယ်၀နေ်ဆာင ် ကျနး်မာ ေရး ေစာင့ေ်X9ာက်မNများအပါအ၀င ် ၀နေ်ဆာငမ်NများရX9ိရန ်

အခက်အခဲများြပားလာေGကာငး်လညး် အမျိ4းသမီးများက သတငး်ပိ-ခဲ့G့ကသည။်  
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ထိ-ကဲသ့ိ-ေ့သာ အမ9နတ်ကယ်ြဖစပ်ျက်ေနမNများကိ- ေြဖX9ငး်ရန ်UN Country Team အဖဲွK၀ငမ်ျားသည ်၄ငး်တိ-၏့ မိတ်ဖက် 

အဖဲွKအစညး်များ၊ ေဒသခံအမျိ4းသမီး အရပ်ဘက်လLမNအဖဲွKအစညး်များ89င့အ်တL အမျိ4းသမီးများ89င့ ် မိနး်ကေလးများ၏ 

လိ-အပ်ချက်များကိ- ဦးစားေပးOပီး အGကပ်အတညး်များကိ- တံ- ့ြပန ်ေဆာငရွ်က်ေနပါသည။်   

 

၂၀၂၁ခ-89စအ်တွငး်တွင ်က-လသမဂ�အဖဲွKအစညး်သည ်တစ8်ိ-ငင်လံံ-း အမျိ4းသမီးေပါငး် ၂၈,၆၁၁ ဦးအတွက် ကျား-မအေြခြပ4 

အGကမ်းဖက်ခံရမNအေပM ၀နေ်ဆာငမ်Nေပးြခငး်89င့ ် အမျိ4းသမီး ၄၆,၁၅၈ ဦးအတွက် လိငမ်Nဆိ-ငရ်ာ89င့ ် မျိ4းဆက်ပာွး 

ကျနး်မာေရး ၀နေ်ဆာငမ်Nများ ပံပိ့-းေပးခဲသ့ည။် အေရးပါသည့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်X9ာက်မNများရX9ိရန ် ေဝးလံေခါငဖ်ျား89င့ ်

ပဋပိက{ြဖစပ်ာွးေနေသာ ေဒသများX9ိ အမျိ4းသမီးများကိ- ကLညြီခငး်အေနြဖင့ ် အမျိ4းသမီး ၆,၅၀၂ ဦးကိ- သားဖွားမိခင ်

အေရးေပM လsေဲြပာငး်ေပးမNများတွင ် ပံပိ့-းေပးခဲသ့ည။် တစ8်ိ-ငင်လံံ-း အမျိ4းသမီး89င့ ် မိနး်ကေလး ၁.၅ သနး်ခန ့အ်တွက် 

ခံ8ိ-ငစ်မ်ွးရည ် တညေ်ဆာက်ြခငး်ကိ- ပံပိ့-းေပးခဲြ့ခငး်၊ စာသငေ်ကျာငး်အတွငး်ေနလ့ညစ်ာေက�းြခငး်အပါအ၀င ်

အစားအစာ89င့ ် အာဟာရ ပံပိ့-းကLညခဲီသ့ည။် အမျိ4းသမီး89င့ ် မိနး်ကေလး တစသ်နး်၏ ေလးပံ-တစပံ်-ေကျာ်ကိ- 

သန ့X်9ငး်ေရး89င့ ်တစကိ်-ယ်ေရ သန ့X်9ငး်ေရး ပံပိ့-းပစ�ညး်များ ေထာက်ပံခဲ့သ့ည။် ပဋပိက{ဒဏခံ်စားေနရေသာ အမျိ4းသမီး89င့ ်

မိနး်ကေလး ၁၂၀,၀၀၀ ေကျာ်ကိ-  ေရေကာငး်ေရသန ့ ် ရX9ိရန ် ေထာက်ပံခဲ့သ့ည။် မိတ်ဖက်အဖဲွKအစညး်များ89င့အ်တL 

ရပ်ရွာအတွငး် ကေလးေပျာ်ေနရာများ ေဆာငရွ်က်ေပးOပီး အမျိ4းသမီး ၃,၅၀၀ 89င့ ်မိနး်ကေလး ၁၄,၀၀၀ ေကျာ်တိ-ကိ့-လညး် 

စတ်ိကျနး်မာေရး89င့ ်စတ်ိလLမNပိ-ငး်ဆိ-ငရ်ာ ပံပိ့-းမNများ ကLညခဲီသ့ည။်  
 
အလ�X9ငမ်ျား၏ ပံပိ့-းကLညမီNြဖင့ ်က-လသမဂ�အဖဲွKအစညး်သည ်အမျိ4းသမီးအများစ-ပါသည့ ်ထခိိ-က်လွယ်ေသာ အထညခ်ျ4ပ် 

အလ-ပ်သမား ၃၉,၀၄၂ဦးကိ- အေမရိကနေ်ဒMလာ ၁.၇သနး်89င့ည်မီWေသာ ေငသွားလsေဲြပာငး်ပံပိ့-းခဲပ့ါသည။် ၂၀၂၁ခ-89စ ်ပထမ 

89စ၀်က်အတွငး် ေငေွGကးဆိ-ငရ်ာ မိတ်ဖက်အဖဲွKအစညး်များကလညး် အမျိ4းသမီး ၉၁ ရာခိ-င8်Nနး် ပါ၀ငသ်ည့ ် ၂.၄သနး် 

လLဦးေရကိ- အေမရိကန ်ေဒMလာ ၄၉၈ သနး်ေကျာ် ေချးေငမွျား ပံပိ့-းေပးခဲသ့ည။် ထိ- ့ြပင ်ပဋပိက{ြဖစပ်ာွးေသာေဒသများတွင ် 

အမျိ4းသမီး ၉၃ ရာခိ-င8်Nနး်ပါ၀ငသ်ည့ ် လLဦးေရ ၂၅၇,၀၀၀ ေကျာ်ကိ- အေမရိကနေ်ဒMလာ ၅.၂ သနး် ေချးေင ွ

ထ-တ်ေချးခဲသ့ည။်  

 
အြပညြ်ပညဆ်ိ-ငရ်ာ အမျိ4းသမီးေနတွ့င ် ြမနမ်ာ8ိ-ငင်Xံ9ိ က-လသမဂ�အဖဲွKအစညး်များက ြမနမ်ာ8ိ-ငင်Xံ9ိ အမျိ4းသမီးများ၊ 

မိနး်ကေလးများ89င့အ်တL တစသ်ားတညး် X9ိပါေGကာငး်89င့ ် ၄ငး်တိ-8့ိ-ငင်၏ံအနာဂတ်ကိ- ပံ-ေဖာ်ရာတွင ် ၄ငး်တိ-ဘ့က်မ9 

ရပ်တညသ်ည့ ် ကတိက၀တ်များကိ- ထပ်မံအတညြ်ပ4ေဖာ်ြပပါသည။်  က�8်-ပ်တိ-က့မ[ာ�ကီးကိ- ပိ-မိ-ေကာငး်မနွလ်ာေစရန ်

ေြပာငး်လဲေပးေနေသာ အမျိ4းသမီးများ89င့ ် မိနး်ကေလးများ၏ ပါ၀ငေ်ဆာငရွ်က်မN၊ ၄ငး်တိ-၏့ အေတွးအေခM၊ တီထငွ ်
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