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၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် WAN-IFRA Women in News 
(WIN) နှင့် City, University of London တိုအ့တူ 
ေူးဝေါင်းကာ မီဒီယာအဖွဲအ့စည်းများအတွင်း ဖဖစ်
ဝေါ်ေျှက်ေှိသည့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှုများ၏ 
အတိုင်းအတာကို ဝဖာ်ထုတ်ေန် နှင့် ၎င်းဖဖစ်ေေ်
များကို ကိုင်တွယ်ောတွင် မိမိတိုအ့ဖွဲအ့စည်းများမှ 
ဝဆာင်ရွက်ချက်များ၏ ထိဝောက်မှုအဝဖခ  အဝနကို
တိုင်းတာေန်စီမံခဲ့သည်။ အဆိုေါ သုဝတသနစီမံကိန်း
ကို WIN ၏ ေုေ်ငန်းဝဆာင်ရွက်ောဝဒသများဖဖစ်သည့် 
အဝေှဝ့တာင်အာေှ၊ အာဖေိက၊ အာေေ်ဝဒသ၊ ရုေှားနှင့် 
အဝမေိကအေယ်ေိုင်းမှ အချ ိုန့ိုင်ငံတိုတ့ွင် အဓိကထား
ဝဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ 
ယခုအစီေင်ခံစာသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာေ မှ ၂၀၂၁ 
ခုနှစ် မတ်ေအတွင်း ဝဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် သုဝတသန

အဝေါ် အဝဖခခံထားကာ အဝေှဝ့တာင်အာေှတွင် 
ဝေ့ောဝတွေ့ှိချက်များကို အကျဉ်းချုေ်ဝဖာ်ဖေထား
ဖခင်းဖဖစ်သည်။

ယခုသုဝတသနတွင် အွန်ေိုင်းစစ်တမ်းဝကာက်ယူဖခင်း
နှင့် အင်တာဗျူးများေါေင်သည်။ အင်ဒိုနီးေှား၊ ဖမန်မာ၊ 
မဝေးေှား၊ ဖိေစ်ေိုင် နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတိုမ့ှ မီဒီယာ
ကျွမ်းကျင်သူဝေါင်း ၄၉၄ ဦးက အွန်ေိုင်းစစ်တမ်းကို 
ဝဖဖဆိုဝေးခဲ့သည်။ ဝနာက်ဆက်တွဲအဝနဖဖင့် မတူညီ
ဝသာ မီဒီယာအဖွဲအ့စည်းများမှ အမှုဝဆာင် ၁၉ ဦးနှင့် 
အင်တာဗျူးများကိုေည်း ဖေုေုေ်ဝဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

ရလဒ်များ

လုပ်ငန်းခွင်တွင် နှုတ်အားဖြင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု

ထိပ်တန်း ကျူးလွန်သူ ၃ မျိုး

မန်နေဂျာ၏ အတွေ့အကြုံများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုကို
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း

၃ ဦးတွင် ၁ ဦး ၁၆%
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ��တ်အားြဖင့် 
သို ့မဟုတ် ကိုယ်ထိလက်ေရာက် လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမ�ကို ေတွ ့�က�ံ ဖူး
သည့် အမျ ိ�းသမီးများ (၃၄.၅ %)

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာေစာ်ကားမ� ြဖစ်ရပ်  ေြခာက်ခုတွင် 
တစ်ခုအထက်သာ  စီမံခန ့်ခွဲမ�ထံသို့  တိုင်�ကားသည်။ 

ကျား/မ အြဖစ် ေဖာ်ြပြခင်းမရှိဘဲ ပါဝင်ခဲ့သူ ၄ ဦး တွင် ၂ ဦး မှာ ��တ်
အားြဖင့် ေစာ်ကားမ�ကို ၂ �ကိမ်မှ ၄ �ကိမ်အထိ ေတွ ့�က�ံ ဖူးသည်။

၄၅ %

၅ %

လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကိုယ်ထိလက်ရောက်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခြင်း

ကျား/မ ေဖာ်ြပြခင်းမရှိဘဲ ပါဝင်ခဲ့သူများသည် ကိုယ်ထိလက်ေရာက် 
ေစာ်ကားမ�ကို ေတွ ့�က�ံ ခဲ့ဖူးြခင်းမရှိပါ။

ပါဝင်ေြဖဆိုသည့် အဖွဲအ့စည်းများ၏ တဝက်ေအာက်ကသာ  လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမ� �ှင့်ဆက်စပ်သည့် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေရးမူ
ဝါဒရှိ�ကသည်။ (၄၈.၇ %)

စစ်တမ်းေြဖဆိုသူများ၏ ၆.၇ % ကသာ  ၎င်းတို ့အဖွဲအ့စည်း၏ လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမ� ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေရး မူဝါဒ များတွင် မည်
သည့်အရာများ ပါဝင်သည်များကို သိရှိ�ကသည်။

သတင်းအရင်းအမြစ်များ 
အထက်လူကြီး 

လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၃၇ %

၁၈.၆%
၁၇.၂%

no

previously, but not now

somewhat

yes

တိုင်ကြားခြင်း နှင့် အရေးယူမှု

ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် အမ�ကိစ�များ၏ ၁၅.၅ % ကိုသာ 
တိုင်�ကားခဲ့�က�ပီး တိုင်�ကားသည့်ကိစ�များ၏ ၅၆ %  
ကိုသာ အဖွဲအ့စည်းများက အေရးယူခဲ့�ကသည်။

တိုင်ကြားခြင်း

အရေးယူမှု

မန်ေနဂျာ ၆ ဦးသည် 
လုပ်ငန်းခွင်တွင် လိင်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမ� ေတွ ့�က�ံ ဖူး�က
ေသာ်လည်း �ှစ်ဦးသာ တိုင်�ကား
ခဲ့သည်။

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမ�သည် ြပဿနာတစ်ရပ် ဟုတ်မဟုတ် 
သတင်းမီဒီယာနယ်ပယ်တွင်�� ေမးြမန်းရာတွင် အမ�ေဆာင် 
(ထိပ်ပိုင်း လူ�ကီးများ ) ၁၉ ဦးတွင် ၁၄ ဦးက ြပဿနာမဟုတ်ပါ ဟု ေြဖ
ဆိုသည်။ အမ�ေဆာင် ၂ ဦးကမူ ယခင်က ြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်ခဲ့
ေသာ်လည်း ယခု မဟုတ်ေတာ့ဟု ေြဖဆိုကာ ၃ ဦးက ြပဿနာြဖစ်
တစ်ရပ်ြဖစ်သည်ဟုေြဖဆိုခဲ့သည်။

တွေ့ကြုံဖူးသည်

၃၂%

0 10 20 30 40 50

အမျိုးသား

အမျိုးသမီ ၂၄%

၄%
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အမျိုးသမီ

ခပ်ဆင်ဆင်

ယခင်က

မတွေ့ကြုံဖူးပါ
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ရလဒ်များ

လုပ်ငန်းခွင်တွင် နှုတ်အားဖြင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု

ထိပ်တန်း ကျူးလွန်သူ ၃ မျိုး

မန်နေဂျာ၏ အတွေ့အကြုံများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုကို
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း

၃ ဦးတွင် ၁ ဦး ၁၆%
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ��တ်အားြဖင့် 
သို ့မဟုတ် ကိုယ်ထိလက်ေရာက် လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမ�ကို ေတွ ့�က�ံ ဖူး
သည့် အမျ ိ�းသမီးများ (၃၄.၅ %)

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာေစာ်ကားမ� ြဖစ်ရပ်  ေြခာက်ခုတွင် 
တစ်ခုအထက်သာ  စီမံခန ့်ခွဲမ�ထံသို့  တိုင်�ကားသည်။ 

ကျား/မ အြဖစ် ေဖာ်ြပြခင်းမရှိဘဲ ပါဝင်ခဲ့သူ ၄ ဦး တွင် ၂ ဦး မှာ ��တ်
အားြဖင့် ေစာ်ကားမ�ကို ၂ �ကိမ်မှ ၄ �ကိမ်အထိ ေတွ ့�က�ံ ဖူးသည်။
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ကျား/မ ေဖာ်ြပြခင်းမရှိဘဲ ပါဝင်ခဲ့သူများသည် ကိုယ်ထိလက်ေရာက် 
ေစာ်ကားမ�ကို ေတွ ့�က�ံ ခဲ့ဖူးြခင်းမရှိပါ။

ပါဝင်ေြဖဆိုသည့် အဖွဲအ့စည်းများ၏ တဝက်ေအာက်ကသာ  လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမ� �ှင့်ဆက်စပ်သည့် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေရးမူ
ဝါဒရှိ�ကသည်။ (၄၈.၇ %)

စစ်တမ်းေြဖဆိုသူများ၏ ၆.၇ % ကသာ  ၎င်းတို ့အဖွဲအ့စည်း၏ လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမ� ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေရး မူဝါဒ များတွင် မည်
သည့်အရာများ ပါဝင်သည်များကို သိရှိ�ကသည်။

သတင်းအရင်းအမြစ်များ 
အထက်လူကြီး 

လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၃၇ %
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ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် အမ�ကိစ�များ၏ ၁၅.၅ % ကိုသာ 
တိုင်�ကားခဲ့�က�ပီး တိုင်�ကားသည့်ကိစ�များ၏ ၅၆ %  
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မန်ေနဂျာ ၆ ဦးသည် 
လုပ်ငန်းခွင်တွင် လိင်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမ� ေတွ ့�က�ံ ဖူး�က
ေသာ်လည်း �ှစ်ဦးသာ တိုင်�ကား
ခဲ့သည်။

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမ�သည် ြပဿနာတစ်ရပ် ဟုတ်မဟုတ် 
သတင်းမီဒီယာနယ်ပယ်တွင်�� ေမးြမန်းရာတွင် အမ�ေဆာင် 
(ထိပ်ပိုင်း လူ�ကီးများ ) ၁၉ ဦးတွင် ၁၄ ဦးက ြပဿနာမဟုတ်ပါ ဟု ေြဖ
ဆိုသည်။ အမ�ေဆာင် ၂ ဦးကမူ ယခင်က ြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်ခဲ့
ေသာ်လည်း ယခု မဟုတ်ေတာ့ဟု ေြဖဆိုကာ ၃ ဦးက ြပဿနာြဖစ်
တစ်ရပ်ြဖစ်သည်ဟုေြဖဆိုခဲ့သည်။
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ထိပ်တန်း ကျူးလွန်သူ ၃ မျိုး
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ရိုးောယဉ်ဝကျးမှုစံနှုန်းများ၊ ဘာသာဝေးယုံကကည်မှု
များနှင့် အေုေ်ခွင်အဖေုအမူများအဝေါ် ဖိုေါဒေွှမ်းမိုး
သည့် ေူမှုေတ်ေန်းကျင်၏ သက်ဝောက်မှုများသည် 
အဝေှဝ့တာင်အာေှေှိ သတင်းခန်းများတွင် တူညီသည့်
ေွှမ်းမိုးမှုများေှိဝနသည်ကိုဖမင်ဝတွေ့သည်။

ေန်ထမ်းများသည် မည်သိုဖ့ေုမူဆက်ဆံေမည်ကို သိေှိ
သည်ဟူဝသာ ယုံကကည်မှုက မီဒီယာအဖွဲအ့စည်း
များ၏ စီမံမှုေုံစံကို အများအားဖဖင့် ေွှမ်းမိုးထားသည်။ 
သိုေ့ာတွင် အဖခားဝနောများကဲ့သိုေ့င် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော
ဝစာ်ကားမှုများ ဖဖစ်ေွားဝနဆဲဖဖစ်ဝသာ်ေည်း ဆိတ်
ဆိတ်ဝနဖခင်းနှင့် အေှက်အဝကကာက်ကကီး ယဉ်ဝကျးမှု
ဝကကာင့် အဆိုေါ ဖဖစ်ေေ်များမှာ တိုင်ကကားခံေဖခင်း မေှိခဲ့
ေါ။ 
ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုနှင့် ေတ်သက်သည့် 
ခိုင်မာဝသာ ဝဒသတွင်း သုဝတသနများ မေှိဖခင်းက 
ဝဒသတွင်းအဆင့်တွင် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုကို 
ဝဖဖေှင်းေန် အဖွဲအ့စည်းများကို ကန ့်သတ်ထားသည်။
နိုင်ငံတကာတွင် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောအကကမ်းဖက်မှုနှင့် 
အေုေ်ခွင်အတွင်း အနိုင်ကျင့်မှုတိုအ့ဝေါ် ထားေှိသည့် 
ခံယူချက်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် #Me Too ေှုေ်ေှားမှု 
စတင်ခဲ့သည့် အချိန်မှ စတင်ကာ ဝဖောင်းေဲခဲ့သည်။ 
အဆိုေါ ေှုေ်ေှားမှုသည် အမျ ိုးသမီးများကို အေုေ်ခွင်
တွင် ၎င်းတိုက့ကုံ ဝတွခ့ဲ့ေသည့် ဝစာ်ကားအနိုင်ကျင့်မှု
များကို ထုတ်ဝဖာ်ဝဖောဆိုေန် တွန်းအားဝေးခဲ့သည့်
အဖေင် များစွာဝသာ အဖွဲအ့စည်းများ၏ ေါေင်ောမှုနှင့် 
ဖေန်ေည်သုံးသေ်မှုများကို ေှုေ်နှိးုဝေးခဲ့သည်။ မီဒီယာ
နယ်ေယ်တွင် ဖဖစ်ဝေါ်သည့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကား
မှုများအဝကကာင်း ဖေုေုေ်ထားသည့် သုဝတသန
အသစ်များသည် အများအားဖဖင့် အဝနာက်နိုင်ငံများ
ကိုကာ အဓိကထား ဝဆာင်ရွက်ထားကကသည်။ အာေှ
မှ သုဝတသနများက အိန္ဒိယ၊ ေါကစ္စတန် နှင့် ဂျေန်တို ့
ကို အာရုံစိုက်ထားသည်။ WIN မှ ေုေ်ငန်းဝဆာင်ရွက်
ဝနသည့် အဝေှဝ့တာင်အာေှကိုမူ အာရုံစိုက်မှု နည်းေါး
ဝနသည်။

WIN က ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှု နှင့် ေတ်သက်
ဝသာ ကမ္ဘာေုံးဆိုင်ော စကားေိုင်းတွင် ဝဒသတွင်း
နှင့် ယဉ်ဝကျးမှု ကွဲဖေားမှုများ ေိုမိုေါေင်ောဝစေန် 
ဟူဝသာ ၎င်း၏တာေန်၏ တစ်စိတ်တစ်ေိုင်းအဝနဖဖင့် 
အဆိုေါ ကိစ္စေေ်ကို ေိုမိုဝေ့ောဝဖာ်ထုတ်သွားမည်ဟု 
ကတိကေတ်ဖေုေါသည်။
အဝဖောင်းအေဲကို တိုင်းတာောတွင် ဝဒတာများသည် 
စံနှုန်းဖဖစ်သည်ဟူဝသာ အဝကကာင်းအောဖဖင့် WIN က 
ေုေ်ငန်းဝဆာင်ရွက်သည်။ ဝဒတာများက သာတူညီမျှ
မှုကို တိုက်ရိုက် သက်ဝောက်ဝစသည့် အချက် နှစ်
ခုဖဖစ်သည် သတင်းခန်းေုံဖခုံ ဝေးနှင့် ေိင်ေိုင်း
ဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှု ကိစ္စေေ်ကို ကိုင်တွယ်စီမံဖခင်း
အား တိုးတက်ဝစမည့် ကနဦးဝဆာင်ရွက်ချက်များ၏ 
သက်ဝောက်မှုတိုင်းတာဖခင်း တိုက့ို ဝဆာင်ရွက်နိုင်ေန် 
ကူညီဝေးသည်။ ထိုဖ့ေင် ေက်ေှိသုဝတသနကိုေည်း 
ကူညီဝေးသည်။ 
ဝဒတာများက ေက်ေှိတွင်သာမက အနာဂတ်တွင်
ေါ အမျ ိုးသမီးမီဒီယာဝခါင်းဝဆာင်များ ဝမွးထုတ်ဝေး
ဖခင်းဖဖင့် ေို၍ မျှတဖေီး ဝေေှည်တည်တံ့သည့် သတင်း
မီဒီယာနယ်ေယ်ဖဖစ်ောေန် ကူညီတည်ဝဆာက်ဝေး
သွားမည့်  WIN ၏ အဝေှဝ့တာင်အာေှနှင့် အဖခားဝနော
များေှိ စီမံကိန်းများအဝကကာင်း သတင်းဝေးေိုေ့န် ကူညီ
ဝေးသည်။ အဆိုေါ စီမံကိန်းများတွင် အဖွဲအ့စည်းများ
အတွင်း၌ ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှုများ ဖဖစ်ေွားဖခင်း
ကို ဝေျှာ့ချေန် နှင့် ဖဖစ်ေွားချိန်တွင် ကိုင်တွယ်စီမံနိုင်
ေန်အတွက် ၎င်းအဖွဲအ့စည်းများအတွက် အဝထာက်
အေံ့နှင့် အေင်းအဖမစ်များ ဝေးအေ်ဖခင်းတို ့ေါေင်သည်။

WIN သည် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုကိစ္စေေ်နှင့် 
ေတ်သက်၍ သတင်းဝထာက်များ၊ မီဒီယာမန်ဝနဂျာ
များနှင့် ဆယ်နှစ်ဝကျာ် ဆက်သွယ်ဝဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
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အဆိုေါကာေအတွင်းတွင် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကား
မှုအဝကကာင်း ကိုယ်ဝတွသ့က်ဝသများ များစွာကို 
စုဝဆာင်းေေှိခဲ့ဝသာ်ေည်း ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကား
မှုဖဖစ်ေေ်များသည် ဝနောတိုင်းတွင် ဖဖစ်ေွားေျက်ေှိ
ဖေီး ထိုသို ့ဖဖစ်ေွားဝနမှုများသည် မည်သည့်နိုင်ငံ၊ မည်
သည့်အဝဖခအဝနတွင်ဖဖစ်ဝစ ဝကာင်းမွန်သည့် မီဒီ
ယာနယ်ေယ်တစ်ခု ဖဖစ်ောဝေးကို အဝနှာက်အယှက်
ဖေုဝနသည့်အတားအဆီးများ ဖဖစ်ဝကကာင်း ယုံကကည်
ချက်ကို ခိုင်မာဝစသည့် ဝဒတာအများအဖေားကို ယခု
ဝဆာင်ရွက်မှုမှ တစ်ဆင့် စုဝဆာင်းနိုင်ခဲ့သည်။
ယခုတင်ဖေထားသည့် အဝေှဝ့တာင်အာေှ သုဝတသန
မှ ေေှိောသည့်ေေဒ်များသည် နယ်ဝဖမ ၄ ခု ဝေ့ော
မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ေိုင်းဖဖစ်ဖေီး အထက်ေါဝဖာ်ဖေချက်
ကို ဝကျာဝထာက်ဝနာက်ခံဖေုမည့် သက်ဝသများကို 
ေံ့ေိုးဝေးသည်။ သုဝတသနအဖေည့်အစုံသည် ကမ္ဘာ့
ဝတာင်ေိုင်းဝဒသေှိ မီဒီယာများ ေင်ဆိုင်ကကုံ ဝတွဝ့နေ
သည်များအကကား တူညီမှုများနှင့် ကွဲဖေားချက်များကို 
ေိုမိုနားေည်သဝဘာဝေါက်ောဝစေန် ကူညီဝေးမည်
ဖဖစ်သည်။

ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှုသည် ကမ္ဘာေုံးဆိုင်ော 
ေူမှုဝေးဖေဿနာတစ်ခု ဖဖစ်ဖေီး WIN အဝနဖဖင့်ေည်း 
ထိုသို ့ရှုဖမင်ထားသည်။ ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှု 
ယဉ်ဝကျးမှုသည် မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို ဝဖောင်းေဲ
ေန် ေိုအေ်ဝကကာင်း ဤသုဝတသနမှ သက်ဝသများ
က ဝဖာ်ဖေဝနသည်။ WIN ၏ တာေန်မှာ သတင်း
များတွင်သာမက ေူအချင်းချင်း ဆက်ဆံဝေးများ
တွင် ကျားမ မခွဲဖခားဘဲ သာတူညီမျှမှုကို ဝေးအေ်
နိုင်သည့် ခိုင်မာဝသာ မီဒီယာေုေ်ငန်း ေတ်ေန်းကျင်
များကို ထူဝထာင်ဝေးေန် နှင့် အဆင့်ဖမှင့်တင်ဝေးေန် 
ဖဖစ်သည်။ မည်သိုဝ့သာ ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုေုံစံ
မျ ိုးကို မဆို သည်းခံဝနေါက ထိုသိုဝ့သာ ေတ်ေန်းကျင်
မျ ိုးေေှိနိုင်မည်မဟုတ်ေါ။ ထိုဝ့ကကာင့် WINအဝနဖဖင့် 
မည်သည့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှုမျ ိုးကိုမဆို ေယ်
သတ်နိုင်ေန် မီဒီယာအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ေက်တွဲ
ေုေ်ကိုင်သွားမည်ဟု ဆက်ေက်၍ ကတိကေတ် ဖေု
ထားေါသည်။
"

မီဒီယာများအဝနဖဖင့် မိမိတို၏့ 
ေုေ်ငန်းခွင် ေုံဖခုံ မှုကို ဖမှင့်
တင်နိုင်ေန် နှင့် ဖေဿနာများ
ကို ဝဖဖေှင်းဝေးနိုင်မည့် တိကျ
သည့်အဆင့်များကို သိေှိနိုင်ေန် 
စာမျက်နှာ ၃၄ တွင်ေှိဝသာ “အဖွဲ ့
အစည်းများမှ ဝဆာင်ရွက်ဝေး
နိုင်သည်များ” ကို ကကည့်ေါ။



၃။

နည်းစနစ်ဗေဒ



08

အချက်အေက်စုဝဆာင်းဖခင်း
“ယခုစီမံကိန်းတွင် အချက်အေက်စုဝဆာင်းမှုနည်း
ေမ်း ၂ မျ ိုးကို အသုံးဖေုထားေါသည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ အွ
န်ေိုင်းမှတစ်ဆင့် မီဒီယာေုေ်သားများကို စစ်တမ်း
ဝကာက်ယူဖခင်း နှင့် မီဒီယာတွင် စီမံခန ့်ခွဲဝနသူများ
ကို အွန်ေိုင်းမှတစ်ဆင့် ဗီဒီယိုဖုန်းဝခါ်ဆိုမှုများဖဖင့် 
အင်တာဗျူးများ ထဲထဲေင်ေင် ဝဆာင်ရွက်ဖခင်းတို ့ဖဖစ်
ကကသည်။ အဆိုေါနည်းေမ်း ၂ ခုသုံး ချည်းကေ်မှုသည် 
သတင်းခန်းများတွင် ဖဖစ်ဝေါ်ဝနသည့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော
ဝစာ်ကားမှု ေုံစံများကို နားေည်ေန် နှင့် မီဒီယာအဖွဲ ့
အစည်းများအတွင်းေှိ အာဏာေှိဝသာ ောထူးဝနောများ
တွင် ေုေ်ကိုင်ဝနသည့် အောေှိများ၏ အဝတွးအဖမင်
များကို တိုင်းတာနိုင်ေန် ဖန်တီးထားသည်။ စစ်တမ်း
ဝကာက်ယူမှုအား ဖေန်ေည်ဝဖဖကကားမှုတွင် ဝဖဖကကား
သူကို မည်သူမည်ေါဖဖစ်ဝကကာင်း ဝဖာ်ဖေဖခင်းမေှိဘဲ  
အင်တာဗျူးတွင် ေါေင်သူများကိုေည်း ၎င်းတို၏့ သရုေ်
အမှန်ကို ကာကွယ်သည့်အဝနဖဖင့် ကဝောင်အမည်
များ၊ အမည်ေွှဲများဖဖင့်သာ ဝဖာ်ဖေထားသည်။

စစ်တမ်းဝကာက်ယူဖခင်းများနှင့် ထဲထဲေင်ေင် 
အင်တာဗျူးဖခင်းများကို COVID-19 ကာကွယ်ဝေး 
ေမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီ ေေ်ဝေးမှသာ ဝဆာင်ရွက်
ခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာေတွင် အင်ဒိုနီးေှား၊ ဖမန်မာ၊ 
မဝေးေှား၊ ဖိေစ်ေိုင်နှင့် ဗီယက်နမ်တိုတ့ွင် 
အချက်အေက် စုဝဆာင်းဖခင်းများ စတင်ဝဆာင်ရွက်ခဲ့
ဖေီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်ေတွင် အဖေီးသတ်ခဲ့သည်။ 

အချက်အေက်စုဝဆာင်းဖခင်းကို အင်္ဂေိေ်ဘာသာ 
နှင့် နိုင်ငံများ၏ ဝဒသသုံးဘာသာစကားများအသုံးဖေု
ကာ ဝဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကနဦးစစ်ချက်ဝမးခွန်း
များဖဖင့် စစ်ဝဆးဖေီးချိန်တွင် ေါေင်ဝဖဖဆိုသူ ၄၉၄ ဦး
မှာ စစ်တမ်းကို ဝဖဖဆို ဖေီးစီးခဲ့သည်။ စစ်တမ်းကို 
အဖေီးသတ်ဝဖဖဆိုေန် ေျမ်းမျှ အချိန် ၁၉ မိနစ် ေိုအေ်
သည်။ 

မတူညီသည့် အဖွဲအ့စည်းများမှ သတင်းခန်းစီမံခန ့်ခွဲ
သူ (အမှုဝဆာင်) များအား ထဲထဲေင်ေင် ဝမးဖမန်းထား
သည့် အင်တာဗျူး စုစုဝေါင်း ၁၉ ခု ဝဆာင်ရွက်ခဲ့ဖေီး 
အမျ ိုးသမီး ၁၀ ဦးနှင့် အမျ ိုးသား ၉ ဦး ေါေင်ဝဖဖကကား
ဝေးခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုသည် ေျမ်းမျှအားဖဖင့် 
အချိန် ၅၆ မိနစ် ေှည်ကကာသည်။ အင်တာဗျူးတွင် 
ေါေင်ဝဖဖကကားဝေးသူများမှာ WIN-IFRA၊ Women 
In News တိုန့ှင့် မတူညီသည့် စွမ်းဝဆာင်ေည်များ 
အေိုက် ချိတ်ဆက်ထားသူများ (စွမ်းေည်ဖမှင့်တင်ဝေး 
သိုမ့ဟုတ် အသိေညာဖမှင့်တင်ဝေး ေုေ်ဝဆာင်ချက်
များမှ တစ်ဆင့်) နှင့် မီဒီယာအဖွဲအ့စည်းများမှ ေိင်
ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှုအဝကကာင်း ဝဆွးဝနွးဖခင်းတွင် 
ေင်ဝောက်ဝဆွးဝနွးေိုဝသာ စီမံခန ့်ခွဲသူများ (WIN 
နှင့် ဆက်နွယ်မှု ေှိသူဖဖစ်ဝစ မေှိသူဖဖစ်ဝစ) တို ့ ေါေင်
သည်။”
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အဓိေ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ဘာသာစကား နှင့် နမူနာအဝေအတွက်ေမာဏ
“ေိင်စိတ်ခံယူမှုနှင့် ကျားမ ကွဲဖေားမှုတိုန့ှင့် ေတ်သက်
သည့် ဘာသာစကားများသည် ေျှင်ဖမန်စွာ တိုးတက်
ောဝနဆဲ ဖဖစ်သည်ကို WIN က ဤအစီေင်ခံစာဝေး
ဝနစဉ်မှာေင် သတိဖေုမိခဲ့သည်။ စကားေုံးများ နှင့် 
၎င်းတို၏့ အဓိေ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ေိုမိုေှင်းေင်း
ဝကာင်းမွန်ောဝစေန် ဝဆာင်ရွက်ဖခင်းသည် ေိင်စိတ်
ခံယူမှုနှင့် ကျားမ ကွဲဖေားမှုတို၏့ ဖွဲစ့ည်းတည်ဝဆာက်
ထားေုံများ တိုးတက်ောမှုက မည်မျှရှုေ်ဝထွးသည်ဆို
ဖခင်းကို WIN မှ နားေည်ထားမှုအဝေါ်တွင် အဝဖခခံ
ထားေါသည်။

သုဝတသနထဲတွင် ေါေင်သူများက ၎င်းတို၏့ သရုေ်
ကို အမျ ိုးသမီး၊ အမျ ိုးသား သိုမ့ဟုတ် ကျား/မ မဝဖာ်ဖေ
ေို ဟူ၍ ဝရွးချယ်ကကသည်။ ကျား/မ မဝဖာ်ဖေေိုဘဲ 
ေါေင်သူများ၏ အဝေအတွက်မှာ နည်းေါးသည်။ ကျား/
မ မဝဖာ်ဖေဖခင်းဝကကာင့် ၎င်းတိုခ့ံစားဝတွ ့ကကုံ ခဲ့ေသည်
များ ဝေျာ့ေါးမသွားဝသာ်ေည်း အချက်အေက်များ
နှင့် သိသာထင်ေှားသည့် ဆက်နွယ်မှုကို ဝဖာ်ဖေေန် 
ခက်ခဲသဖဖင့် စာေင်းအင်း တွက်ချက်မှုများအတွက် 
စိန်ဝခါ်မှု တစ်ခု ဖဖစ်ဝနသည်။ စာေင်းအင်းစစ်ဝဆး
မှုများသည် ေူဦးဝေကို ကိုယ်စားဖေုဖဖန ့်ကျက်မှု
အား ဝသချာဝစေန် နှင့် ေေဒ်ကို ေွှဲဝဖောင်းဝေးမည့် 
သိုမ့ဟုတ် ဖခုံ ငုံ၍ ဝကာက်ချက်ချေမည့် အုေ်စုများ၏ 

ကိုယ်စားဖေုအဖဖစ် စဉ်းစားနိုင်ေန် အတွက် ေိုမိုများဖေား
သည့် နမူနာ အဝေအတွက် ေမာဏ ေိုအေ်သည်။ 
ထိုဝ့ကကာင့် အဆိုေါအချက်ကို မဖဖစ်မဝန ထည့်သွင်း
စဉ်းစားေန် ေိုအေ်ောသည်။ သိုဝ့သာ် ေိင်ေိုင်း
ဆိုင်ောဝစာ်ကားခံေမှု အဝတွအ့ကကုံ များသည် မည်
သည့်အုေ်စုတွင်မဆို ေစ်ေျှူရှု၍ မေဝကကာင်း ေေှိော
သည့် ဝဒတာ အချက်အေက်များက ဝဖာ်ဖေဝနသည်။ 
ထိုဝ့ကကာင့် အဝေအတွက်ဝသးငယ်သည့်အခါ အဆိုေါ 
အချက်အေက်ကို ဖေန်ေည်သတိဖေုေသည်။

နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီ၏ အရွယ်အစား၊ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု
အဆင့်၊ နိုင်ငံဝေး၊ ဥေဝဒ နှင့် စီးေွားဝေး စနစ်၊ 
ေထေီ၊ ယဉ်ဝကျးမှု နှင့် သမိုင်းဝကကာင်းအစဉ်အော
တိုသ့ည် များစွာ ကွဲဖေားဖခားနားကကသည်ကို WIN က 
အသိအမှတ်ဖေုေါသည်။ ထိုဝ့ကကာင့် ယခုသုဝတသန
အဆင့်အတွက် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားခံေမှု 
အဝတွအ့ကကုံ များ၏ ဝဒသအေိုက် ေုံစံများအဝေါ်တွင်
သာ အဓိကထား ဝဆာင်ရွက်ခဲ့ဖေီး ခွဲဖခမ်းစိတ်ဖဖာထား
သည့် အချက်အေက်များကို နိုင်ငံအေိုက် ဝဖာ်ဖေ
ထားဝသာ်ေည်း နှိငု်းယှဉ်ဝဖာ်ဖေမှုကာ ဆန်းစစ်မှုကို 
ဖယ်ထုတ်ထားေါသည်။
“



၄။
အရေအတွက်ဖြင့် ဖော်ပြသော 

ရုပ်ပုံကားချပ်များ  (လူဦးရေ 
စာရင်း အရေအတွက်) 
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၄၅%

၅၄%

၅၃.၆ %

၉.၁ %

၁၃.၆ %

၁၆.၈ %

၇ %

၁%
အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

ကျား/မ မဖော်ပြလိုသူ

အရေအတွက်ဖြင့် ဖော်ပြသော ရုပ်ပုံကားချပ်များ 
(လူဦးရေ စာရင်း အရေအတွက်) 

ကျား/မ ဖော်ပြချက်

အင်ဒိုနီးရှား ၃၄.၇ % (၁၇၃ ဦး)
မြန်မာ ၂၀ % (၁၀၀ ဦး)
မလေးရှား ၈.၁% (၄၀ ဦး)
ဖိလစ်ပိုင် ၆ % (၃၀ ဦး)
ဗီယက်နမ် ၂၉.၃ % (၁၄၃ ဦး)
အခြားနိုင်ငံများ ၁.၈ % (၉ ဦး)

အဓိက ၅
နိုင်ငံ

အတွေ့အကြုံ

၁ နှစ်အောက

၂ နှစ် မှ ၄ နှစ်

၅ နှစ်မှ ၇ နှစ

၈ နှစ် မှ ၉ နှစ်

၁၀ နှစ်ကျော် ၅၃.၆ %
၉.၁ %

၁၃.၆ %
၁၆.၈ %

၇ %

အွန်လိုင်း စစ်တမ်း
ကောက်ယူမှုတွင် ပါဝင်

ဖြေဆိုသူ ၄၉၄ ဦး 
၄၉၄

ဖြစ်ပွားသည့်ဌာနများ (မီဒီယာ အမျိုးအစားများ) 

0 10 20 30 40 50

အခြား

ရေဒီယို

အွန်လိုင်း

ပုံနှိပ်

ရုပ်မြင်သံကြား

ဖြစ်ပွားသည့်ဌာနများ (မီဒီယာ အမျိုးအစားများ) 

၀% ၅% 10 15 20 25 30 35
ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသူ ၀.၈ %

ထုတ်လုပ်သူ ၂ %
အလုပ်သင် ၂ %

နည်းပညာသမားများ ၂.၈ %
အခြား ၃ %

သတင်းမီဒီယာ စီမံခန့်ခွဲသူများ ၈.၅ %
မန်နေဂျာ ၉.၃ %

သတင်းခန်းတွင်းမှ မဟုတ်သူများ  ၁၁.၃ %
စာတည်းမှူး ၂၇.၁ %

သတင်းသမား/သတင်းထောက် ၃၃.၂ %

၃၁ %
အမျိုးသမီး

၁%
ကျား/မ မဖော်ပြလိုသူ

၆၅ %
အမျိုးသား

၃ %
ဖော်ပြခြင်း မရှိ

ကြီးကြပ်သူ ကျားမ အင်တာဗျူးများ

အမျိုးသား ၉ ဦး
အမျိုးသမီး ၁၀ ဦး
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၁၃.၆ %
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၇ %

၁%
အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

ကျား/မ မဖော်ပြလိုသူ

အရေအတွက်ဖြင့် ဖော်ပြသော ရုပ်ပုံကားချပ်များ 
(လူဦးရေ စာရင်း အရေအတွက်) 

ကျား/မ ဖော်ပြချက်

အင်ဒိုနီးရှား ၃၄.၇ % (၁၇၃ ဦး)
မြန်မာ ၂၀ % (၁၀၀ ဦး)
မလေးရှား ၈.၁% (၄၀ ဦး)
ဖိလစ်ပိုင် ၆ % (၃၀ ဦး)
ဗီယက်နမ် ၂၉.၃ % (၁၄၃ ဦး)
အခြားနိုင်ငံများ ၁.၈ % (၉ ဦး)

အဓိက ၅
နိုင်ငံ

အတွေ့အကြုံ

၁ နှစ်အောက

၂ နှစ် မှ ၄ နှစ်

၅ နှစ်မှ ၇ နှစ

၈ နှစ် မှ ၉ နှစ်

၁၀ နှစ်ကျော် ၅၃.၆ %
၉.၁ %

၁၃.၆ %
၁၆.၈ %

၇ %

အွန်လိုင်း စစ်တမ်း
ကောက်ယူမှုတွင် ပါဝင်

ဖြေဆိုသူ ၄၉၄ ဦး 
၄၉၄

ဖြစ်ပွားသည့်ဌာနများ (မီဒီယာ အမျိုးအစားများ) 

0 10 20 30 40 50

အခြား

ရေဒီယို

အွန်လိုင်း

ပုံနှိပ်

ရုပ်မြင်သံကြား

ဖြစ်ပွားသည့်ဌာနများ (မီဒီယာ အမျိုးအစားများ) 

၀% ၅% 10 15 20 25 30 35
ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသူ ၀.၈ %

ထုတ်လုပ်သူ ၂ %
အလုပ်သင် ၂ %

နည်းပညာသမားများ ၂.၈ %
အခြား ၃ %

သတင်းမီဒီယာ စီမံခန့်ခွဲသူများ ၈.၅ %
မန်နေဂျာ ၉.၃ %

သတင်းခန်းတွင်းမှ မဟုတ်သူများ  ၁၁.၃ %
စာတည်းမှူး ၂၇.၁ %

သတင်းသမား/သတင်းထောက် ၃၃.၂ %

၃၁ %
အမျိုးသမီး

၁%
ကျား/မ မဖော်ပြလိုသူ

၆၅ %
အမျိုးသား

၃ %
ဖော်ပြခြင်း မရှိ

ကြီးကြပ်သူ ကျားမ အင်တာဗျူးများ

အမျိုးသား ၉ ဦး
အမျိုးသမီး ၁၀ ဦး

၄၅%

၅၄%

၅၃.၆ %

၉.၁ %

၁၃.၆ %

၁၆.၈ %

၇ %

၁%
အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

ကျား/မ မဖော်ပြလိုသူ

အရေအတွက်ဖြင့် ဖော်ပြသော ရုပ်ပုံကားချပ်များ 
(လူဦးရေ စာရင်း အရေအတွက်) 

ကျား/မ ဖော်ပြချက်

အင်ဒိုနီးရှား ၃၄.၇ % (၁၇၃ ဦး)
မြန်မာ ၂၀ % (၁၀၀ ဦး)
မလေးရှား ၈.၁% (၄၀ ဦး)
ဖိလစ်ပိုင် ၆ % (၃၀ ဦး)
ဗီယက်နမ် ၂၉.၃ % (၁၄၃ ဦး)
အခြားနိုင်ငံများ ၁.၈ % (၉ ဦး)

အဓိက ၅
နိုင်ငံ

အတွေ့အကြုံ

၁ နှစ်အောက

၂ နှစ် မှ ၄ နှစ်

၅ နှစ်မှ ၇ နှစ

၈ နှစ် မှ ၉ နှစ်

၁၀ နှစ်ကျော် ၅၃.၆ %
၉.၁ %

၁၃.၆ %
၁၆.၈ %

၇ %

အွန်လိုင်း စစ်တမ်း
ကောက်ယူမှုတွင် ပါဝင်

ဖြေဆိုသူ ၄၉၄ ဦး 
၄၉၄

ဖြစ်ပွားသည့်ဌာနများ (မီဒီယာ အမျိုးအစားများ) 
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အခြား

ရေဒီယို

အွန်လိုင်း

ပုံနှိပ်

ရုပ်မြင်သံကြား

ဖြစ်ပွားသည့်ဌာနများ (မီဒီယာ အမျိုးအစားများ) 

၀% ၅% 10 15 20 25 30 35
ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသူ ၀.၈ %

ထုတ်လုပ်သူ ၂ %
အလုပ်သင် ၂ %

နည်းပညာသမားများ ၂.၈ %
အခြား ၃ %

သတင်းမီဒီယာ စီမံခန့်ခွဲသူများ ၈.၅ %
မန်နေဂျာ ၉.၃ %

သတင်းခန်းတွင်းမှ မဟုတ်သူများ  ၁၁.၃ %
စာတည်းမှူး ၂၇.၁ %

သတင်းသမား/သတင်းထောက် ၃၃.၂ %

၃၁ %
အမျိုးသမီး

၁%
ကျား/မ မဖော်ပြလိုသူ

၆၅ %
အမျိုးသား

၃ %
ဖော်ပြခြင်း မရှိ

ကြီးကြပ်သူ ကျားမ အင်တာဗျူးများ

အမျိုးသား ၉ ဦး
အမျိုးသမီး ၁၀ ဦး



၅။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ
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အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

ေထမဆုံးဝမးခွန်းအေိုင်းတွင် နှုတ်အားဖဖင့်၄င်း၊ ကိုယ်
ထိေက်ဝောက်ဖဖင့်၄င်း ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှု
များ ေုံးေဝတွ ့ကကုံ ဖူးဖခင်းမေှိသူများမှ စ၍ ၅ ကကိမ်နှင့်
အထက် ဝတွ ့ကကုံ ခံေဖူးသူများကို ေည်ရွယ်ထားသည်။ 

ဝစာ်ကားခံေမှုကို တိုင်ကကားခဲ့သူများအနက် ၂၇ % 
သည် နှုတ်ဖဖင့် ဝစာ်ကားဖခင်း၊ ၁၅ % သည် ကိုယ်ထိ
ေက်ဝောက်ဝစာ်ကားဖခင်းကို ဝတွ ့ကကုံ ခဲ့ေသည်။ 

အမျ ိုးသားများတွင် ၅ % က ေုေ်ငန်းခွင်တွင် 
အနည်းဆုံး တစ်ခါခန ့် နှုတ်ဖဖင့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော 
ဝစာ်ကားမှုကို ကကုံ ဝတွခ့ဲ့ေဝကကာင်း သိေဖေီး ၄% မှာ 
ကိုယ်ထိေက်ဝောက် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှုကို 
အနည်းဆုံး တစ်ခါ ကကုံ ဝတွခ့ဲ့ေဝကကာင်း ဝတွေ့သည်။

အမျ ိုးသမီးများတွင် ေါေင်ဝဖဖကကားသူများ၏ ၄၅% 
သည် နှုတ်အားဖဖင့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုကို 
အနည်းဆုံး တစ်ကကိမ် ကကုံ ဝတွဖ့ူးဖေီး ၁၇.၈ % က ၅ 
ကကိမ်နှင့်အထက် ကကုံ ဝတွဖ့ူးသည်ဟု ဝဖဖကကားကက
သည်။ ၂၄% က ကိုယ်ထိေက်ဝောက် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော
ဝစာ်ကားမှုကို အနည်းဆုံးတစ်ကကိမ် ဝတွ ့ကကုံ ဖူးဖေီး ၃.၃ 
% က ၅ ကကိမ်နှင့်အထက် ဝတွ ့ကကုံ ဖူးသည်ဟု ဝဖဖဆိုကက
သည်။

ကျား/မ မဝဖာ်ဖေေိုသည့် ေါေင်ဝဖဖကကားသူများအနက် 
၅၀ % သည် နှုတ်ဖဖင့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှုကို 
ဝတွ ့ကကုံ ခဲ့ေဖူးဖေီး ကိုယ်ထိေက်ဝောက်ဝစာ်ကားမှုကို
ဝတာ့ မဝတွ ့ကကုံ ေဖူးဝကကာင်း သိေသည်။

အမျိုးသမီးများသည်
နှုတ်ဖြင့် စော်ကားမှု
ကို ၉ ဆ ပိုမို 
ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိ
သည်

ကိုယ်ထိ
လက်ရောက်
စော်ကားမှုကို ၆ ဆ 
ပိုမို ကြုံတွေ့နိုင်ခြေ
ရှိသည်

နှုတ်အားဖြင့် နှင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
စော်ကားမှု၏ ပျံ့နှံ့မှု

၀ % ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀%

ဗီယက်နမ်

ဖိလစ်ပိုင်

မြန်မာ

မလေးရှား

အင်ဒိုနီးရှား

စုစုပေါင်း

ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားမှု

နှုတ်ဖြင့် စော်ကားမှု

ောခိုင်နှုန်းသည် အေုေ်ခွင်တွင် နှုတ်ဖဖင့်၊ ကိုယ်ထိေက်ေဝာက် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော 
စဝာ်ကားခံေဖူးသဝာ စစ်တမ်းဖဖဝဆိုသူများစုစုေဝါင်း၏ ေျမ်းမျှ ဖဖစ်သည်။

ေျံန့ှံမ့ှု
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တိုင်ကကားဖခင်း နှင့် အဝေးယူမှု

ေျမ်းမျှအားဖဖင့် ဖဖစ်ေွားသည့် အမှုများ၏ ၁၅% သာ 
ေါေင်ဝဖဖကကားသူများ၏ သက်ဆိုင်ော သတင်းအဖွဲ ့
အစည်းများထံသို ့တိုင်ကကားဖခင်း ခံေသည်။ ထိုသို ့
တိုင်ကကားခဲ့သည့် အမှုများမှ ၅၆ % ကို သတင်းအဖွဲ ့
အစည်းများက ဝဖဖေှင်းဝေးခဲ့သည်။

မတိုင်ကကားေဖခင်း၏ အဝကကာင်းဖေချက်များကို ဝေ့ော
ကကည့်သည့်အခါ ေုံဝောက်သည့်သက်ဝသမေှိဟု 
ယုံကကည်ဖခင်း (၁၅.၉ %)၊ တစ်မျ ိုးတစ်မည်အထင်ခံေ
မည်ကို မေိုေားဖခင်း (၁၄.၈%)၊ တိုင်ကကားနိုင်သည့် 
စနစ်မေှိဖခင်း (၁၂.၈ %)၊ ဟု ဝတွေ့သည်။ သိုဝ့သာ် 
အဝကကာင်းဖေချက်များဝေါင်းစေ်ေိုက်ဝသာအခါတွင်၊ 
ဝကကာက်ရွံ ့ဖခင်း၊ ယုံကကည်မှုမေှိဖခင်း၊ အေုေ်ဆုံးရှုံးမှာ
ကို စိုးေိမ်ဖခင်း၊ အေျက်သဝဘာဝဆာင်ဝသာ အကျ ိုး
သက်ဝောက်မှု သိုမ့ဟုတ် ေက်တုံဖ့ေန်ဖခင်းများသည် 
သတင်းေျံန့ှံသ့ွားမည်ကို စိုးေိမ်ဖခင်း၏ အဝဖခခံအချက်
များဖဖစ်သည်။

တိုင်ကကားမှုများအတွက် အဖွဲအ့စည်းများ အများဆုံး
ဝဆာင်ရွက်ဝေ့ေှိသည့် တုန ့်ဖေန်မှုများမှာ ကျူးေွန်သူ
ကို သတိဝေးဖခင်း (၄၁.၁ %)၊ စစ်ဝဆးဖေီးဝနာက်အမှုကို 
ေိတ်သိမ်းဖခင်း (၂၂ %) နှင့် ေါေင်သူကို စိတ်ေိုင်းဆိုင်ော
အဝထာက်အေံ့ဝေးဖခင်း (၁၄.၉%) တို ့ဖဖစ်ကကသည်။

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေ့ကြုံရတာကို
ဘာကြောင့် မတိုင်ကြားခဲ့သလဲ

အခြား
ဥပေက္ခာပြုလိုက်ခြင်း

သက်သေမရှိခြင်း
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးများ

ကြောက်ရွံ့ခြင်း ၃၈.၄ %
၂၂ %

၁၃.၂ %
၅.၂ %

၅ %

ဖဖဝဆိုသူများသည် အဝာက်ေါအတိုင်း အမျ ိုးအစားကွဲေဖားကဖသည်။ 
ကဖဝာက်ေွံခ့ဖင်း : “အေုေ်ေဖုတ်မှာကဖဝာက်တယ်” “အေုေ်မှာ အဆင်မေဖဝဖဖစ်မှာ ကဖဝာက်တယ်” “ေုေ်တဲ့သူက ေက်စား
ေဖန်ချဝမှာ ကဖဝာက်တယ်” “အခဖားသူတွဝက တစ်မျ ိုး မဖင်ကဖမှာ ကဖဝာက်တယ်”
အဖွဲအ့စည်းဆိုင်ော အတားအဆီးများ : “အဖွဲအ့စည်းက ယုံမယ် မထင်ဘူး” “အခုအေုေ်ေုေ်နဝတဲ့အဖွဲအ့စည်းမှာ တိုင်ေို ့
ေတဲ့စနစ် မေှိဘူး” “ဘယ်ေိုတိုင်ေမေဲ မသိဘူး”
သက်သဝမေှိခဖင်း :  “သက်သဝေှိမယ် မထင်ဘူး”
ဥေဝက္ခာေဖုခဖင်း : “အေမ်းအေဝးမကဖီးေါဘူး”
အခဖား : “ေုေ်တဲ့သူက မတိုင်ေါနဲ ့ဆိုေဖီး ေစ္စည်းတစ်ခုောေဝးတယ်”
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တရားဝင်တိုင်ကြားခြင်းများအတွက်
အဖွဲ့အစည်းက တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးမှု

ကျူးလွန်သူကို အလုပ်မှ ရပ်နားခြင်း ၂.၄ %

ကျူးလွန်သူကို အလုပ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ၂.၄ %

အခြား ၄.၈ %

အဖွဲ့အစည်းမှ သင်တန်းပေးခြင်း ၁၀ %

စစ်ဆေးပြီးနောက် အမှုကို ပိတ်သိမ်းခြင်း ၁၂.၄ %

ကျူးလွန်ခံရသူကို အထောက်အပံ့ပေးခြင်း ၁၄.၈ %

ကျူးလွန်သူကို သတိပေးခြင်း ၄၈.၅ %

ကျူးေွန်သူများ နှင့် အကကိမ်ဝေ
ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုကို အများဆုံးကျူးေွန်ကကသူများသည် ေုေ်ဝဖာ်ကိုင်ဖက် (၃၅.၂%)၊ အထက်ေူကကီး 
(၁၈.၆%)၊ သတင်းအေင်းအဖမစ် (၁၇.၂%)၊ အဖခား (၁၆.၂%) နှင့် တိုက်ရိုက်ကကီးကကေ်သူ (၁၂.၇ %) တို ့ဖဖစ်ကကသည်။

ကျူးလွန်သူများ

တိုက်ရိုက် ကြီးကြပ်သူ ၁၂.၅ %

အခြား ၁၆ %

သတင်းအရင်းအမြစ် ၁၈ %

အထက်လူကြီး ၁၉.၅ %

လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၃၇ %
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နေရာအလိုက် ဖြစ်ပွားနှုန်း

နှုတ်ဖြင့်

ကိုယ်ထိလက်ရောက်

၀ % ၁၀ % ၂၀ % ၃၀ % ၄၀ %
အခြား

ရေဒီယို

အွန်လိုင်း

ပုံနှိပ်

ရုပ်မြင်သံကြား

၀ % ၁၀ % ၂၀ % ၃၀ % ၄၀ %
အခြား

ရေဒီယို

အွန်လိုင်း

ပုံနှိပ်

ရုပ်မြင်သံကြား

ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှု ဝတွ ့ကကုံ ေသည့် ကကိမ်နှုန်း
ကို မီဒီယာအမျ ိုးအစားဝေါ် အဝဖခခံ၍ ဝေ့ောကကည့်
ဝသာအခါ ေါေင်သူများက  “”အဖခား”” ဟူဝသာအဝဖဖ
အတွက် နှုတ်ဖဖင့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှု (၃၆.၄ 
%) နှင့် ကိုယ်ထိေက်ဝောက်ဝစာ်ကားမှု (၂၁.၂%) 
ဟု အသီးသီး ဝရွးချယ်ကကဖေီး ထိုအမျ ိုးအစားတွင် 
ဖဖစ်ေွားနှုန်း အဖမင့်ဆုံး ဖဖစ်သည်။ ဒုတိယအများဆုံး
မှာ ရုေ်ဖမင်သံကကားဖဖစ်ဖေီး နှုတ်ဖဖင့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော 
ဝစာ်ကားမှု (၂၇.၇%) နှင့် ကိုယ်ထိေက်ဝောက် ေိင်

ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှု (၁၆.၉%) အသီးသီး ေှိသည်။
 
ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုကို မျက်ဖမင်ဝတွဖ့ူးေါ
သေားဟုေည်း ေါေင်ဝဖဖကကားသူများကို ဝမးဖမန်းခဲ့
သည်။

ေါေင်ဖဖဝကဖားသူများ၏ ၂၇.၆% 
သည် ေိင်ေိုင်ဆိုင်းော စဝာ်ကားမှု 
ဖဖစ်ေေ်ကို အနည်းဆုံးတစ်ကဖိမ် 
မျက်မဖင်တွ ဝ့ကဖံု ဖူးကဖသည်။
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ပုဂ္ဂလိက ခံယူချက်များ

သဘောတူသည် မသေချာပါ သဘောမတူပါ

၀% ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀% ၁၀၀%

၀% ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀% ၁၀၀%

၀% ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀% ၁၀၀%

ကျား/
မ မဖော်ပြလိုသူ

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ကျား/
မ မဖော်ပြလိုသူ

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ကျား/
မ မဖော်ပြလိုသူ

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

"“���������” ������ ��������������������� “������� ������” “ ������” ����� “ 
�������� ������” ������� ������������������� �������������
“���������” ������ ��������������������� “������� �������” “ �������” ����� “ 
�������� �������” ������� ������������������� �������������
“��������” ������ ����������������� “������������� ������ ���������������” 
��� ����������������� �������������

ကြီးကြပ်သူကို 
ပြောလို့ရတယ်

သတင်းခန်းမှာ 
လုံခြုံတယ်လို့ ခံစား
ရတယ်

အလုပ်မှာ ထုတ်
ပြောတဲ့အခါ 
နားထောင်ပေးကြ
တယ်လို့ ခံစား
ရတယ်
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ေါေင်ဝဖဖကကားသူများကို ၎င်းတို၏့အဖွဲအ့စည်းများ
က အဝထာက်အေံ့ဝေး မဝေးကိုေည်း ဝမးဖမန်းခဲ့
သည်။ အမျ ိုးသမီးများအတွက် ၆၅.၅% က ၎င်းတို၏့ 
ကကီးကကေ်သူများကို ေွင့်ေင်းစွာ ဝဖောဆိုနိုင်ဝကကာင်း 
အနည်းငယ်သဝဘာတူ မှ အေွန် သဝဘာတူ ကို ဝရွး
သည်။ ၇၉.၈ % က အေုေ်တွင် ၎င်းတိုဝ့ဖောစကားများ
ကို နားဝထာင်သည်ဟု ခံစားေသည် ကို အနည်းငယ်
သဝဘာတူ မှ အေွန်သဝဘာတူ ဟု ဝရွးကကကာ 
၈၀.၄% က ၎င်းတို၏့ သတင်းခန်းများတွင် ေုံဖခုံ သည်
ဟု ခံစားေသည်ကို အနည်းငယ်သဝဘာတူ မှ အေွန်

သဝဘာတူ ဟု ဝရွးကကသည်။ အမျ ိုးသားအတွက် 
၇၂.၃ % က ၎င်းတို၏့ ကကီးကကေ်သူများကို ေွင့်ေင်းစွာ 
ဝဖောဆိုနိုင်ဝကကာင်း အေွန် သဝဘာတူ ကို ဝရွးသည်။ 
၈၄.၅ % က အေုေ်တွင် ၎င်းတိုဝ့ဖောစကားများကို 
နားဝထာင်သည်ဟု ခံစားေသည် ကို အေွန်သဝဘာတူ 
ဟု ဝရွးကကကာ ၈၃.၁ % က ၎င်းတို၏့ သတင်းခန်းများ
တွင် ေုံဖခုံ သည်ဟု ခံစားေသည်ကို အေွန်သဝဘာတူ 
ဟု ဝရွးကကသည်။

စီမံခန့်ခွဲသူများ နှင့် အင်တာဗျူးများ
“ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှု၏ ေျံန့ှံမ့ှုအဝေါ် စီမံ
ခန ့်ခွဲသူများ၏ အဖမင်ကို နားေည်ေန် WIN က နမူ
နာ ဝရွးချယ်ထားသည့် နိုင်ငံအသိီးသီး၏ မီဒီယာ
နယ်ေယ်မှ စီမံခန ့်ခွဲသူ ၁၉ ဦးကို အင်တာဗျူးခဲ့သည်။ 
သတင်းတည်းဖဖတ်သူောထူး မှ နိုင်ငံဆိုင်ော ဒါရိုက်တာ
အဆင့် အတွင်းေှိ အမျ ိုးသမီး ၁၀ ဦး နှင့် အမျ ိုးသား 
၉ ဦးတို ့ေါေင်သည်။ ၎င်းတိုသ့ည် ဝေဒီယို၊ ေုံနှိေ်၊ 
ရုေ်ဖမင်သံကကား နှင့် ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာ တိုက့ို ကိုယ်စား
ဖေုသည်။

နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီမှ နမူနာအဖဖစ် ဝကာက်ယူသည့် 
မန်ဝနဂျာ အဝေအတွက်နည်းေါးမှုဝကကာင့် ဝတွေ့ှိချက်
များကို သီးဖခား ဆုံးဖဖတ်ေါသည်။ အချ ိုဝ့သာ ဝဖဖကကား
ချက်များတွင် စိန်ဝခါ်မှု၏ အတိုင်းအတာနှင့် ခံယူ
ချက်များကို ထဲထဲေင်ေင် ဝဖောဖေထားသဖဖင့် ၎င်းတို ့
ကို ဝအာက်တွင်ဝဖာ်ဖေထားေါသည်။ အချက်အေက်
အားေုံးကို မည်သူမည်ေါ ဝဖာ်ဖေဖခင်းမေှိဘဲ ကဝောင်
အမည်/အမည်ေွှဲများကိုသာ အသုံးဖေုထားသည်။  

သတင်းနယ်ေယ်မှ စီမံခန ့်ခွဲသူများက ၎င်းတိုက့ိုယ်တိုင် 
ကကုံ ဝတွခ့ဲ့ေသည့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားခံေမှု 
အဝတွအ့ကကုံ များကို ဦးစွာ ဝဖောကကားသည်။ ၁၉ ဦးနက် 
အမျ ိုးသမီး ၅ ဦး နှင့် အမျ ိုးသား ၁ ဦးသည် နှုတ်ဖဖင့်၊ 
ကိုယ်ထိေက်ဝောက် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုကို 
ကကုံ ဝတွခ့ဲ့ဖူးဝကကာင်း ဝဖဖကကားသည်။ ၎င်းတိုအ့နက်မှ ၂ 
ဦးက တိုင်ကကားမှု ဖေုေုေ်ခဲ့သည်။

သတင်းနယ်ေယ်တွင် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကား
မှုသည် ဖေဿနာတစ်ခု ဖဖစ်မဖဖစ်ကို WIN က ဝမးဖမန်း
ောတွင် စီမံသူ ၃ ဦးက ဖဖစ်သည်၊ ၂ ဦးက ယခင်က
ဖဖစ်ဝသာ်ေည်း ယခု ဖေဿနာမဟုတ်ဝတာ့ဝကကာင်း
ဝဖဖကကားကာ ၁၄ ဦးက မဖဖစ်ေါဟု ဝဖဖဆိုကကသည်။ 
အဝကကာင်းဖေချက်များကို အများဆုံးဝဖဖဆိုသည့်
အဝေအတွက်၊ အမျ ိုးသမီးေန်ထမ်း အချ ိုး နှင့် ေန်ထမ်း
များ၏ ကိုးကွယ်ယုံကကည်မှု (အများအားဖဖင့် မူဆေင် 
နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ) တိုအ့ေိုက် စီစဉ်ထားသည်။
“

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုက ပြဿနာတစ်ခုလား

၀% ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀%

မဟုတ်ပါ

အရင်က ဟုတ်ခဲ့တယ်

ဟုတ်ပါတယ်
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“မီဒီယာနယ်ေယ်မှာ ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှုက ဖေဿနာတစ်ခုေား
ကျွန်မတိုအ့ဖွဲသ့ားအများစုက မူဆေင်ဝတွဖဖစ်တဲ့အတွက် ဘယ်ေို ဖေုမူဝနထိုင်ေ
မေဲ ဝကာင်းဝကာင်းသိေါတယ်။ ကျွန်မတိုရ့ုံးမှာ သူတိုတ့စ်ဝန ့ငါးကကိမ်ေတ်ဖေုတဲ့ ဘုေား
ဝကျာင်းဝဆာင်ေည်း ေှိေါတယ်။ ေင်ဒါ - အင်ဒိုနီးေှား

ကျွန်ဝတာ်တိုေ့န်ထမ်းအများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာေင်ဝတွဖဖစ်ေါတယ်။ ကျွန်ဝတာ်တိုေ့ဲ ့ ယဉ်ဝကျးမှု
နဲ ့ကိုးကွယ်ယုံကကည်မှုဝတွေဲ ့ သင်ကကားမှုဝတွဝကကာင့် ကျွန်ဝတာ်တိုအ့ားေုံး ဘာကို ဝဖောေ
မယ်၊ မဝဖောေဘူးဆိုတာ သိတယ်။ ဘယ်ေိုဝနထိုင်ေမယ် ဘယ်ေိုမဝနထိုင်ေဘူးဆိုတာေည်း 
သိေါတယ်။ ဟင်နေီ -  ဖမန်မာ

တိုင်ကကားမှုတွင်
 ဖမန်မာအမျ ိုးသမီးဝတွက ရိုးောအေ 
သိေ်ဖေီး ကျယ်ကျယ်ဝောင်ဝောင်ေုေ်
တာမျ ိုး မေှိဘူး။ မဝကျနေ်ဝကကာင်းဝဖော
ဖိုက့ို စိုးရွံ ့ကကတယ်။ ေှက်ကကတယ်။ သူ
တိုေ့ဲ ့ ခံစားချက်ဝတွကို ထုတ်ဝဖာ်ဖေဖို ့
အေမ်းေှက်ကကတယ်။ အဲဒါဝတွက အ
ေင်တုန်းက ဖေဿနာဝတွ ဖဖစ်သွားေါ
ဖေီ။ ဒီဝနဝ့ခတ်မှာဝတာ့ ဖေီးခဲ့တဲ့ နှစ်ဝတွ
မှာ ကျားမ ဝေးော သင်တန်းဝတွအများ
ကကီး ေှိောတယ်။ Gerald - ဖမန်မာ

ဖေီးဝနာက် ေန်ထမ်းများထံမှ ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားခံေမှု ကိစ္စေေ်များ တိုင်ကကားဖခင်းေှိမေှိကို  မီဒီယာစီမံခန ့်ခွဲ
သူများအား ဝမးဖမန်းခဲ့သည်။ ၈ ဦးက တိုင်ကကားဖခင်းေှိသည် ဟု ဝဖဖဆိုကာ ၁၁ဦး က မေှိေါဟု  ဝဖဖဆိုသည်။ 

မဝကျမနေ်တိုင်ကကားမှုများကို မည်သို ့တုန ့်ဖေန်သနည်းဟု ဝမးသည့်အခါ ၃ဦးက အစီေင်ခံစာဝေးဝစသည်၊ ၃ဦးက 
စွေ်စွဲခံေသူကို သတိဝေးသည်၊ တစ်ဦးက စွေ်စွဲခံေသူကို အေုေ်မှထုတ်ေယ်သည်၊ တစ်ဦးက ကျူးေွန်သူကို 
သက်ဆိုင်ော အစိုးေတာေန်ေှိသူများထံ တိုင်ကကားသည် ဟု ဝဖဖဆိုကကသည်။

တိုင်ကြားတဲ့သူရှိသလား။

ရှိပါတယ်
၄၂ %

မရှိပါဘူး
၅၈ %
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အဖွဲအ့စည်း၏ အဝထာက်အေံ့ ဝေးောတွင် 
ေန်ထမ်းဝတွအတွက် သူတိုယ့ုံကကည်ေတဲ့မန်ဝနဂျာ ေိုအေ်တယ်။ ဘာဖဖစ်ောော ဝဖောဖေေိုေ့
တဲ့ တိုက်ရိုက်ကကီးကကေ်သူမေှိဘူးဆိုေင် ေန်ထမ်းဝတွကို မတိုင်ကကားနိုင်ဝအာင် ေုေ်သေို ဖဖစ်
သွားမှာေဲ။ ဘက်တီ -  မဝေးေှား

တစ်ယောက်ယောက်က တိုင်ကြားတ့ဲအခါ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်သလဲ

၀% ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀%
အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကို ဖုန်းခေါ်သည်

ကျူးလွန်သူကို အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်သည်

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနကို တိုင်ကြားသည်

ကျူးလွန်သူကို သတိပေးသည်

၀% ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀%
မသိပါ

လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်မည် စိုးရိမ်ခြင်း

ယဉ်ကျေးမှု

အတားအဆီးမရှိပါ

တိုင်ကြားမှုအတွက် အတားအဆီးတွေက ဘာတွေလဲ။

သတင်းနယ်ေယ်တွင်းေှိ ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုများကို တိုင်ကကားောတွင် ေှိဝနသည့် အတားအဆီးများကို 
စာေင်းဖေုစုေန် စီမံခန ့်ခွဲသူများအားေုံးကို ဝတာင်းဆိုခဲ့သည်။ ၁၀ ဦးက အတားအဆီးမေှိဝကကာင်း ဝဖဖကကားသည်၊ 
တစ်ဦးက ေှုေ်ေှုေ်ခတ်ခတ်ဖဖစ်မည်စိုးသည်ဟု ဝဖဖဆိုသည်၊ တစ်ဦးက ခံေသူသည် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုကို 
သတိမထားမိ ဝကကာင်း ဝဖဖဆိုကာ ၇ ဦးက ေူမှုယဉ်ဝကျးမှုများ က အဝကကာင်းဖေချက်ဖဖစ်သည်ဟု ဝဖဖကကားသည်။ 
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စော်ကားမှုတိုက်ဖျက်ရေး
မူဝါဒကို သိသလား။

မဟုတ်ပါ
၆၃%

ဟုတ်ပါတယ်
၃၇%

ကိုယ်တိုင်
သင်ကြားခံရဖူးပါသလား။

မဟုတ်ပါ
၈၄%

ဟုတ်ပါတယ်
၁၆%

သတင်းမီဒီယာ နယ်ေယ်မှ စီမံသူ ၁၉ ဦးအနက် ၇ ဦးက ၎င်းတိုအ့ဖွဲအ့စည်း၏ ဝစာ်ကားမှုတိုက်ဖျက်မှု မူေါဒကို 
သိေှိဝကကာင်း ဝဖောကကားသည်။ သိေှိသည်ဟု ဝဖဖကကားသူများအနက်မှ ၃ ဦးက ထိုမူေါဒကို သင်ကကားဖူးသည်ဟု 
ဆိုသည်။

အတားအဆီးများ
ယဉ်ဝကျးမှုစံနှုန်းဝတွေဲေ့ေဒ်အေ အမျ ိုးသမီးဝတွက သူတိုသ့ဝဘာမကျတဲ့အဖေုအမူဝတွ
ကို ဝစာ်ကားတဲ့အဖေုအမူေို ့သတိမထားမိကကဘူး။ တစ်ခါတစ်ဝေ အဲ့ဒါဝတွက သာမာန်
အေုေ်ခွင်အဖေုအမူနဲ ့သာမာန် ဆက်သွယ်ဝဖောဆိုတာေိုေ့ဲ ထင်တတ်ကကတယ်။ သူတိုအ့ဝနနဲ ့
ဘယ်မှာဘယ်ေို တိုင်ေမယ်ဆိုတာကို မသိဝတာ့ တိတ်တိတ်ဝေးေဲဝနေိုက်ကကတာ။ မာတင် - 
ဖမန်မာ
“
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သင်တန်းဝေးဖခင်း
သတင်းဝထာက်အငယ်ဝေးဝတွ
နဲ ့ေန်ထမ်းအသစ်ဝတွကို သူတို ့
ေဲ ့ ေေိုင်ခွင့်ဝတွနဲေ့တ်သက်ဖေီး 
သင်တန်းဝေးသင့်တယ်။ အေုေ်ေုေ်
ေတဲ့အခါ ေူဝေါင်းစုံနဲဝ့တွေ့တယ်။ ဒီ
ေူဝတွထဲမှာ အန္တောယ်ေှိတဲ့ေူဝတွ
ေည်းေါနိုင်တယ်။ တကယ်ေိုစ့ိတ်ကို 
မဖေင်ဆင်ေဝသးဘူးဆိုေင် ဒီအေုေ်ကို 
ဖငင်းနိုင်ေါတယ်။ ရိုးသားဖေီး ငယ်ရွယ်
တဲ့အမျ ိုးသမီးဝေးဝတွဟာ ေုံဝောက်
ဝအာင် စိတ်ကို မဖေင်ဆင်ဘူး၊ မစွာဘူး
ဆိုေင် တစ်ဘေေုံးစာ စိတ်ဒဏ်ော ေ
သွားနိုင်ေါတယ်။ Gerald - ဗီယက်နမ်
“

“ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှုကို ဘယ်ေိုတိုက်ဖျက်ေ
မေဲ
သတင်းမီဒီယာ နယ်ေယ်မှ စီမံခန ့်ခွဲသူ ထက်ေက်
ခန ့်က ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုဟု သတ်မှတ်
ေုံ နှင့် ဝစာ်ကားခံေေါက တုန ့်ဖေန်ေန် နည်းေမ်းများ
ကို သင်ကကားဝေးသည့် သင်တန်းများ ေိုမိုဝေးအေ်ေန် 
ဝတာင်းဆိုသည်။
“

အင်တာဗျူးေေဒ်များက ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုဖဖစ်ေေ်များကို ကိုင်တွယ်ေန် သင်ကကား
ဖခင်းခံေဖေီး မည်သိုဖ့ေုမူေမည်ကို ဘာသာတေားကသင်ကကားဝေးသဖဖင့် စည်းမဝကျာ်ေဖခင်းကို 
နားေည်သည်ဟု ယုံကကည်ဝသာ မီဒီယာမှ စီမံခန ့်ခွဲသူများကို ညွှန်ဖေသည်။ တိုင်ကကားနိုင်ဝသာ 
စနစ်များေည်း ေှိဝနသည်ဟု ယုံကကည်ကကသည်။

သိုေ့ာတွင် စစ်တမ်းဝဖဖကကားသူများ၏ အဝတွအ့ကကုံ များအေ ဖဖစ်ေွားခဲ့သည့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော
ဝစာ်ကားမှုများ၏ ၁၅.၅% သည်သာ တိုင်ကကားသည့်အဆင့်သိုဝ့ောက်ခဲ့သည်မှာ အထက်ေါ
အချက်နှင့် ဝသွဖယ်ေျက်ေှိဖေီး မတိုင်ကကားေဖခင်းအဝကကာင်းအေင်းသည် တိုင်ကကားေန် စနစ်မ
ေှိဖခင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စေ်ေျက်ေှိသည်။

ောမည့်ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံအေိုက် ဝတွေ့ှိမှုများကို အဝေးဝေးဝဖာ်ဖေသွားမည်ဖဖစ်သည်။

ကာကွယ်ဖခင်း 
ဗီယက်နမ်မှာ သတင်းဝထာက်တစ်
ဝယာက် ဒီေိုမျ ိုး ကကုံ ဝတွေ့တဲ့အခါ 
သူတိုေ့ဲ ့ မန်ဝနဂျာဝတွကို ချက်ချင်း 
ဝဖောဖေေိုေ့တယ်။ ကျူးေွန်တဲ့သူက 
သတင်းေင်းဖမစ်တစ်ဝယာက်ဖဖစ်တယ်
ဆိုေင် အဲ့ဒီသတင်းေင်းဖမစ်ကို သုံးဖိုေ့ို
တဲ့ အေုေ်တစ်ခုေုံးကို ဖငင်းေစ်ေိုက်
တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ေို ့မဖဖစ်မဝနသွားေ
မယ်ဆိုေင် တဖခား ေုေ်ဝဖာ်ကိုင်ဖက်
တစ်ဝယာက်ကို ဝခါ်သွားေိုေ့တယ်။ 
Hoang - ဗီယက်နမ်
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မြန်မာ

နိုင်ငံအလိုက် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ
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ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။:
ပျံ့နှံ့မှု

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀% ၉၀% ၁၀၀%

ကိုယ်ထိလက်ရောက်

နှုတ်ဖြင့်

တိုင်ကြားခြင်း

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀% ၉၀% ၁၀၀%

ကိုယ်ထိလက်ရောက်

နှုတ်ဖြင့်

အရေးယူမှု

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀% ၉၀% ၁၀၀%

ကိုယ်ထိလက်ရောက်

နှုတ်ဖြင့်

အွန်လိုင်း စစ်တမ်း
ကောက်ယူမှုတွင် ပါဝင်

ဖြေဆိုသူ ၄၉၄ ဦး
၉၉

အဝေအတွက်ကို ဝဖာ်ဖေသည့်ရုေ်ေုံကားချေ်များ (ေူဦးဝေ စာေင်း 
မှတ်တမ်း) 

 • အမျ ိုးသမီး ၆၉% (၆၉) ၊ အမျ ိူ းသား ၃၀ % (၃၀) နှင့် ကျားမ မဝဖာ်ဖေေိုသူ ၁% (၁)
 • ကကီးကကေ်သူ ကျားမ ။ ။ အမျ ိုးသား ၆၈ % (၆၇)၊ အမျ ိုးသမီး ၂၄ % (၂၄)၊ အဖခား ၃ % (၃)၊ နှင့် ဝဖာ်ဖေဖခင်းမေှိ ၅ 

% (၅)
 • ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှု မူေါဒ ။ ။ ေှိသည် ၃၃ % (၃၂) ၊ ေှိသည် သိုဝ့သာ် ဘာမှန်းမသိေါ ၅၄ % (၅၄) နှင့် ေှိ

သည်၊ သိေါသည် ၁၃ % (၁၃)
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လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုကို ဘာကြောင့် မတိုင်ကြားရသလဲ

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀%

ကိုယ်ထိလက်ရောက်
နှုတ်ဖြင့်

ကျူးလွန်သူက
တစ်စုံတစ်ရာပေးသောကြောင့်

အခြား

ဉပေက္ခာပြုခြင်း

သက်သေမရှိခြင်း

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ
အတားအဆီးများ

ကြောက်ရွံ့ခြင်း

မှတ်သားသင့်သည့် စကား

 z ခံေသူအများစုက သူတိုေ့ဲအ့ဝတွအ့ကကုံ ဝတွကို သူတိုဘ့ာသာ သိမ်းထားကကတာများ
တယ်။ သူတိုဝ့တွ ့ကကုံ ခဲ့ေတဲ့ ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုဝတွအဝကကာင်း အဝသးစိတ်ကို 
အထက်က စီမံခန ့်ခွဲသူဝတွကို ဝဖောဖေဖို ့ေှက်ကကတယ်။ - သတင်းဝထာက်တစ်ဦး

ဝေ့ောဝတွေ့ှိချက်များ
ဖမန်မာနိုင်ငံမှ စစ်တမ်းကို ေင်ဝောက်ဝဖဖဆိုသူ ကိုး
ဆယ့်ကိုးဦး ေှိသည်။ အမျ ိုးသမီး ဝဖဖဆိုသူများ၏ 
ထက်ေက်ခန ့် ၄၉% က နှုတ်ဖဖင့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော 
ဝစာ်ကားမှုကို ဝတွ ့ကကုံ ခဲ့ဖူး (၁၇.၆ %၊ ငါးကကိမ်နှင့်
အထက်) ဖေီး ၂၅ % က ကိုယ်ထိေက်ဝောက် ေိင်ေိုင်း
ဆိုင်ောဝစာ်ကားမှုကို ဝတွ ့ကကုံ ဖူးသည်ဟု ဝဖဖဆိုသည်။ 
အမျ ိုးသား ၇% က နှုတ်ဖဖင့် ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကား
မှုကို ဝတွ ့ကကုံ ဖူးဖေီး ၃%က ကိုယ်ထိေက်ဝောက် ေိင်
ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုကို ဝတွ ့ကကုံ ခဲ့ေဖူးသည်။ ကျား/
မ ဝဖာ်ဖေေိုဖခင်းမေှိသည့် ေါေင်ဝဖဖကကားသူတစ်ဦး
ကမူ ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှုကို ဝတွ ့ကကုံ ဖူးဖခင်းမေှိ
ဝကကာင်း ဝဖဖကကားသည်။

ေိင်ေိုင်းဆိုင်ောဝစာ်ကားမှုကို ဝတွ ့ကကုံ ဖူးသူများ
အနက် ၂၃ % က သာ တိုင်ကကားေန် ဝရွးချယ်ခဲ့ကကဖေီး 
အဖွဲအ့စည်းက တိုင်ကကားခဲ့သည့်ဖဖစ်ေေ်များ၏ ၈၅% 
ကို အဝေးယူခဲ့သည်။ အများအားဖဖင့် စွေ်စွဲခံေသူကို 
သတိဝေးရုံသာ ဖဖစ်သည်။ မတိုင်ကကားေဖခင်း၏ အများ
ဆုံးဝတွေ့သည့်အဝကကာင်းဖေချက်တစ်ခုမှာ သက်ဝသ
ေုံေုံဝောက်ဝောက်ေှိသည်ဟု မထင်ဖခင်း (၂၁.၈%) 
ဖဖစ်သည်။ ၎င်းတိုအ့ဖွဲအ့စည်း၏ ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော 
ဝစာ်ကားမှု မူေါဒအဝကကာင်း ဝမးဖမန်းသည့်အခါ ၃၃ % 
ဝသာ ေါေင်ဝဖဖကကားသူများက မသိေှိဝကကာင်း ဝဖဖကကား
ခဲ့သည်။



၀၆

အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆောင်ရွက်
ပေးနိုင်သည်များ
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https://sexualharassment.womeninnews.org/en/


၀၇

အရေးပါသည့်အချက်များ
အကျဉ်းချုပ်
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WIN ၏ ေိင်ေိုင်း
ဆိုင်ော ဝစာ်ကား
မှုတိုက်ဖျက်ဖခင်း
ေက်စွဲစာအုေ်ကို 
ဖတ်ရှုေန် ဤဝနော 
ကို နှိေ်ေါ။
သိုမ့ဟုတ် ဤေင့်ခ်ကို ေင်ကကည့်ေါ။ sexualharassment.
womeninnews.org/en/resources/

ေက်စွဲစာအုေ်တွင် ဝအာက်ေါတိုေ့ါေင်
သည်။

 • အေုေ်ေှင်များနှင့် ေန်ထမ်းများအတွက် ေက်ဝတွဝ့ဆာင်ရွက်ေန် 
ေမ်းညွှန်ချက်

 • သတင်းခန်းများနှင့် ရုံးခန်းများတွင် ချိတ်ဆွဲေန် အသိေညာဝေး
ေိုစတာ (A2 ဆိုဒ်)

 • ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှု တိုက်ဖျက်ဝေး မူေါဒ နမူနာ
 • ေိင်ေိုင်းဆိုင်ော ဝစာ်ကားမှု တိုက်ဖျက်ဝေး စစ်တမ်း နမူနာ
 • ဆက်သွယ်ဝေး ေုံစံ နမူနများ
 • စုံစမ်းစစ်ဝဆးဖခင်းအတွက် နမူနာအင်တာဗျူးများ
 • ဆုံးဖဖတ်ချက်တစ်ခုအတွက် နမူနာ မှတ်ချက်များ
 • တေားမေင် တိုင်ကကားမှု ေုေ်ငန်းအဆင့်များ
 • တေားေင်တိုင်ကကားမှု ေုေ်ငန်းအဆင့်များ
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