
သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုေွင် အမျ ိုးသမီးများပါ၀င်မှုသည် အဘယ်တြောင့် 

အတေးကေီးပါသနည်း။

• အမျ ိုးသမီးများအတနဖြင့် ၄င်းေို့ဘ၀နှင့် လုံခခုံတေးေို့အတပါ် သေ်တောေ်မှုေှိမည့် ဆုံးဖြေ်ချေ်များချမှေ်ောေွင် ပါ၀င် 
တဆာင်ေွေ်ခွင့်သည် ၄င်းတို့၏ အခွင့်အရေးဖြစ်ပါသည်။ 

• အမျ ိုးသမီးများ၏ ငငိမ်းချမ်းတေးလုပ်ငန်းစဉ်များေွင် အဓိပ္ပါယ်ဖပည့်၀ထိတောေ်စွာ ပါ၀င်တဆာင်ေွေ်နိုင်မှုသည် ငငိမ်းချမ်း 
တေးသတဘာေူညီချေ်များ တအာင်ဖမင်စွာချုပ်ဆိုနိုင်တဖခနှင့် ထိုသတဘာေူညီချေ်များေို တအာင်ဖမင်စွာ အတောင်အထည် 
တြာ်နိုင်မည့် အလားအလာ ေိုးပွားတစပါသည်။ အမျ ိုးသမီးများကို ရေးြယ်ထားပပီး ချုပ်ဆိုသည့် သရောတူညီမှုများသည် 
ပဋိပက္ခေှိရေရသာကိစ္စေပ်များအားလုံးကို လွှမ်းခခုံနိုင်ရဖခေည်းပါးသဖြင့် အကကမ်းြက်မှုများ ဖပေ်လည်ဖြစ်ပွားနိုင်ရဖခ 
ပိုများပါသည်။

• ထိုနည်းေူစွာ အမျ ိုးသမီးများ၏ အဖမင်များနှင့် အတေွ့အကေုံများေို လျစ်လျူရှုဖခင်းသည် စီမံချေ်၏ထိတောေ်မှုအတပါ် 
သေ်တောေ်တစသည်။ ြွံ့ပြိုးရေးနှင့် ထိေ်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ရေး စီမံချက်များတွင် အမျ ိုးသမီးများအား ထိရောက်စွာ 
ထည့်သွင်းေေ် လိုအပ်သည်။

• ပဋိပေ္ခဒါဏ် ခံစားတနေတသာ ေေင်နယ်တဖမေွင် တဆာင်ေွေ်သည့် မည်သည့်စီမံချေ်မဆိုသည် ပဋိပေ္ခများ ဖြစ်တပါ်
တဖပာင်းလဲတနမှုအတဖခအတနနှင့် ေျားမတေးော အတဖခအတနများအတပါ် ေမင်ေည်ေွယ်၍ဖြစ်တစ၊ မေည်ေွယ်ဘဲဖြစ်တစ 
တောင်းေျ ိုး သို့မဟုေ် ဆိုးေျ ိုးသေ်တောေ်မှုများ ေှိနိုင်ပါသည်။ စီမံကိေ်းများကို ကျားမတေ်းတူညီမျှမှုေှိရသာ 

ပငိမ်းချမ်းရေးမျ ိုး (positive peace) ကို ရမျှာ်မှေ်းလုပ်ရဆာင်သင့်ပါသည်။ 



အမျ ိုးသားများ၏ 
လုပ်ငန်းတဆာင်ောများေို 
“ခေ်ခဲြေမ်းေမ်းတသာ” 
လုပ်ငန်းများ သို့မဟုေ် 

ေိုယ်ောယ 
အားစိုေ်ထုေ်ေန် 

လိုအပ်သည့် အလုပ်များဟု 
သေ်မှေ်သည်။ (ဥပမာ 

- သစ်ပင်တက်ဖခင်း၊ 
သစ်ပင်ကကီးများ 

ခုတ်လှဲဖခင်း၊ အမဲလိုက်ဖခင်း 
သို့မဟုတ် 

၀င်ရငွေအလုပ်များ)
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ရေသတွင်း၌ဖြစ်ရစ၊ 
အစိုးေသစ်ရတာ 

ဌာေ၌ဖြစ်ရစ၊ KNU 
သစ်ရတာဌာေ၌ဖြစ်ရစ 

သစ်တောစီမံ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် 
ဆုံးဖြေ်ချေ်ချဖခင်းသည် 

အမျ ိုးသားများ၏ 
တနောဖြစ်သည်ဟု 
စဉ်းစားထားြေငပီး 

ရခါင်းရဆာင်မှု အပိုင်းတွင် 
အမျ ိုးသမီးများနှင့် 

သင့်ရတာ်မှု ေှိဖခင်းကိုကား 
ရမးခွေ်းရမးဖခင်း 

ခံရေေသည်။  

သစ်ရတာနှင့် 
ဆက်စပ်ရသာ 

 ရေသဆိုင်ောသတင်း 
အချက်အလက်များ၊ 

သင်တေ်းများ၊ 
သစ်ရတာထိေ်းသိမ်း 
ရစာင့်ရေှာက်ဖခင်း 
အစီအစဉ်များတွင် 

အမျ ိုးသမီးများ 
ပိုမိုပါ၀င်နိုင်တဖခများသည်။ 

သစ်ရတာဌာေများ 
တွင်လည်း သူတို့ကို 
ရယေုယျအားဖြင့် 

စီမံရေးဆိုင်ော 
ကဏ္ဍများတွင် 

တာ၀ေ်ရပးဖခင်း ခံေသည်။ 

အမျ ိုးသမီးများ၏ 
လုပ်ငန်းတဆာင်ောများေို 

“ပိုမိုတပါ့ပါးတသာ” 
အလုပ်များဟု 

သေ်မှေ်သည်။ (ဥပမာ 
- ထင်းအတွက် 

သစ်ကိုင်းငယ်များ 
ရကာက်ဖခင်း၊ 

အိမ်တွင်းရဆးအတွက် 
ရဆးပင်များ စုရဆာင်းဖခင်း၊ 
အိမ်မိုးအတွက်သစ်ေွက်များ 

ရကာက်ဖခင်း သို့မဟုတ် 
သစ်သီးခူးဖခင်း၊ 

သစ်ရတာထွက် ပစ္စည်းများ 
စားသုံးေေ်အတွက် 

သို့မဟုတ် ရောင်းေေ် 
အတွက် စုရဆာင်းဖခင်း၊ 
အပင်များစိုက်ဖခင်း နှင့် 

သစ်ရစ့များ 
ပျ ိုးရထာင်ဖခင်း)

သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်တေးေွင် လေ်ေှိေျားမတေးော အခန်းေဏ္ဍများ

ထင်းတောေ်ဖခင်းနှင့် 

တဆာေ်လုပ်တေးအေွေ် 

သစ်ပင်ခုေ်ဖခင်း၊

ေေားမ၀င်သစ်ခုေ်မှုေို 

တစာင့်ြေည့်ဖခင်း၊ 

သီးနှံသစ်တောတောတနှာ 

စိုေ်ပျ ိုးော၌ လုပ်ေိုင်ဖခင်း 

(ဥပမာ - ေူးေင်း၊ 

မင်းဂွတ်နှင့် 

ြာလာတို့စိုက်ပျ ိုးဖခင်း၊ 

မျှစ်ချ ိုးဖခင်း)

တဒသအစုအြွဲ့ပိုင် 

သစ်တောလုပ်ေိုင်ဖခင်း 

(သစ်ရတာဖပေ်လည် 

စိုက်ပျ ိုးဖခင်း၊ သစ်ရတာ 

ဖပေ်လည်ထူရထာင်ဖခင်း နှင့် 

ရေ    ရေရေလဲ 

ရေသများကာကွယ် 

ရစာင့်ရေှာက်ဖခင်း)
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သုံးဆပို၍၀န်ပိတစဖခင်း 

ဖမေ်မာနိုင်ငံေှိ အဖခားရေသများမှာ ကဲ့သို့ 
ပင် ကေင်ရေသတွင်လည်း ကရလးဖပုစု 
ရစာင့်ရေှာက်ဖခင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများ 
တာ၀ေ်များ၊ စီးပွား ရေး တာ၀ေ်များသည် 

အမျ ိုးသမီးများ၏ တာေေ်ဟု ထုံးတမ်းစဉ်လာရှုဖမင် 
သတ်မှတ်ထားမှုများ ေှိပါသည်။ ရေနှင့် လျှပ်စစ်မီး 
လက်လှမ်းမီ ေေှိမှုမေှိရသာ အိမ်ရထာင်စုများအတွက် အိမ်မှု 
ကိစ္စတာေေ်များသည် စဉ်းစားစောဖြစ်ပါသည်။

ေျင်းပသည့် အချနိ် -  စုရေးေေ် အချေိ်ကို သတ်မှတ်ရသာအခါ 
အမျ ိုးသမီးများ၏ ရေ့စဉ်လုပ်ငေ်း အချေိ်ဇယားများကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားေေ် အရေးကကီးသည်။ 

ေတလးတပျာ်သည့်တနော - အစည်းအရေးကျင်းပသည့် 
ရေောများနှင့် အစည်းအရေးများသည်  ကရလးများအတွက် 
ပါ အဆင်ရဖပသည့်ရေောများ ဖြစ်ရအာင် စီစဉ်ရပးထားဖခင်း 
သို့မဟုတ် ကရလးများကို ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်ေေ် လွယ်ကူ 
ရအာင် စီစဉ်ရပးဖခင်းတို့ ဖပုလုပ်သင့်သည်။

သေင်းအချေ်အလေ်မျှ    တေဖခင်း -  သတင်း အချက်အလက် 
များကို  လက်ဆင့်ကမ်းရပးနိုင်သည့် လုပ်ငေ်းစဉ်များကို 
ကကိုတင်ထည့်သွင်းချမှတ်ရပးထားပါ။ (ဥပမာ - ရဆွးရနွးပွဲ 
များနှင့် လုပ်ငေ်းများတွင် ကိုယ်တိုင်မပါ၀င်နိုင်ရသာ 
အိမ်ရထာင်စု၀င်များထံ သတင်းအချက်အလက်များကို 
အဓိကမျှရေရပးနိုင်သည့် အမျ ိုးသမီးများကို ပါ၀င်တက် 
ရောက်ရစဖခင်း)

အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါ၀င်တဆာင်ေွေ်မှုအေွေ် အဟန့်အေားများေို တေျာ်လွှားနိုင်တသာ 

လေ်တေွ့အကေံဖပုချေ်များ

အကေံဖပုချေ်များ

ပဋိပေ္ခ၊ လုံခခုံတေးနှင့် ေစ်တနောမှ 
ေစ်တနောသွားလာနိုင်မှု 

အမျ ိုးသမီးများသည် မကကာခဏ 
ဆိုသလို ၎င်းတို့ရေထိုင်ောေွာများမှ 
ထွက်ခွာ၍ သွားလာေေ်အတွက် 

မိသားစုနှင့် ေပ်ေွာ၏ ခွင့်ဖပုချက် လိုအပ်ရလ့ေှိပါသည်။ 
အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခသက်ရောက်မှုေှိရသာ အေပ်ရေသများေှိ 
လူေည်းစုအုပ်စုများမှ အမျ ိုးသမီးများသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော 
အကကမ်းြက်မှု ကျူးလွေ်ေေ် ဦးတည်ဖခင်းခံေသည်။ 

ေျင်းပသည့်တနော -  ကျင်းပသည့်ရေောသည် ေွာများေှိ 
အမျ ိုးသမီးများ လက်လှမ်းမီမှု ေှိေမည်ဖြစ်ပပီး လုံခခုံစိတ်ချေ 
သည့် သယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးအတွက် စီစဉ်ရပးဖခင်း သို့မဟုတ် 
စေိတ်ဖပေ်ထုတ်ရပးဖခင်းများ ဖပုလုပ်ရပးေပါမည်။  

ညအိပ်ညတန သွားေဖခင်း - အမျ ိုးသမီးများကို ရေအိမ်မှ 
ညအိပ်ညရေသွားေေ် လိုအပ်ဖခင်း မေှိေရအာင် စီစဉ်ေပါမည်။ 
အဖခားတစ်ရေောတွင် ညအိပ်ေေ် လိုအပ်မည်ဆိုပါက ထိုသို့ 
လုပ်ရဆာင်ေသည့် အရကကာင်းေင်းများနှင့် ရေးကင်းလုံခခုံ 
ရေးအတွက် အစီအစဉ်များကို မိသားစုေင်များ ေှင်းလင်းစွာ 
သိေှိရအာင် လုပ်ရပးေပါမည်။ (အထူးသဖြင့် မိေများ၊ 
ခင်ပွေ်းများ သို့မဟုတ် ရယာက္ခမများ) 

အဟန့်အေားများ 



ဆိုးေျ ိုးဖြစ်တပါ်ဖခင်းမေှိတစေန် 
ဂရုဖပုတဆာင်ေွေ်ဖခင်း 

ကျားမတေ်းတူညီမျှမှုကို အားရပး 
ဖမှင့်တင်ဖခင်းသည် ထုံးတမ်းစဉ်လာ 
တေ်းတူညီမျှ မေှိမှုများကို စိေ်ရခါ်ဖခင်း 

ဖြစ်သဖြင့် (အမျ ိုးသမီးများ အချင်းချင်းကကား အပါအေင်) 
အိမ်ရထာင်စုများအတွင်း သို့မဟုတ် ေပ်ေွာများအတွင်း 
ပွတ်တိုက်မှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျားမတေ်းတူညီမျှ မေှိမှု 
များကို အသွင်ရဖပာင်းလဲေေ် ကျားမတေ်းတူညီမျှရေးကို 
အားရပးေေ် လိုအပ်သည်မှေ် ရသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးများ၏ 
အခွင့်အရေးနှင့် ပငိမ်းချမ်းရေးေေှိေေ် ဦးတည်လုပ်ရဆာင် 
သွားေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျားမတေ်းတူညီမျှရေး လုပ်ရဆာင် 
ချက်များရကကာင့် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးေေတွင် 
ဆေ့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုများ ခံေဖခင်းမျ ိုး မဖြစ်သင့်ပါ။

ဆန့်ေျင်ေိုေ်ခိုေ်မှုများေို ေားဆီးောေွယ်တပးဖခင်း - 
ခင်ပွေ်းရယာက်ျားများနှင့် ြခင်များကိုလည်း သင်တေ်းများ 
သို့ ြိတ်ကကားဖခင်း သို့မဟုတ် အမျ ိုးသားများအတွက် 
သင်တေ်းများ သီးသေ့်ဖပုလုပ်ရပးေေ် စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ 

ညွန်းပို့စနစ် - သင်တေ်းပို့ချသူများက လိင်အရဖခဖပု အကကမ်း 
ြက်မှု ကိစ္စများအတွက် မည်သည့်ရေောသို့ ညွှေ်းပို့ရပးေ 
မည်ကို သိရအာင်လုပ်ထားပါ။

ရေသတွင်းလူမှုရေးယန္တေားများကို သိေှိပပီး ကျားမတေ်းတူ 
ညီမျှမှုဆိုင်ော ရဆွးရနွးမှုများတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ 
အမျ ိုးသားများကို မည်သို့ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းေမည်ဆိုသည့် 
ေည်းဗျူဟာများကို အမျ ိုးသမီး သင်တေ်းတက်ရောက်သူ 
များအား ကေိုေင်ဖပင်ဆင်တပးဖခင်းတို့ ဖပုလုပ်နိုင်ပါသည်။    

လူမှုတေးစံသေ်မှေ်ချေ်များ 

ကေင်ဖပည်ေယ်ေှိ ရေှးရိုးဆေ်ရသာ လူမှု 
ယဉ်ရကျးမှုစံများက အမျ ိုးသားများ၏ 
အခေ်းကဏ္ဍသည် အိမ်ရထာင်ဦးစီးနှင့် 
ေပ်ေွာရခါင်းရဆာင် ရေောဖြစ်ပပီး 

အမျ ိုးသမီးများမှာမူ ရောက်လိုက်ဖြစ်ေမည်ဟူရသာ ရှုဖမင်မှု 
များေှိသည်။ ထိုရှုဖမင်မှုများက အမျ ိုးသမီးများ၏ ရခါင်း 
ရဆာင်မှုကို အသိအမှတ်ဖပုဖခင်းနှင့် သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်မှု 
တို့တွင်  အရေးပါရသာပါ၀င်နိုင်မှုတို့ကို ရောင်ခတ် 
ကေ့်သတ်ဖခင်းတို့ဖြစ်ရပါ်ရစသည်။

သေင်းစေားပါးဖခင်း - ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သင်တေ်း 
အရထာက်အကူပစ္စည်းများ (လက်စွဲစာရစာင်များ အပါ 
အေင်)တွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခေ်းကဏ္ဍများကို အကကမ်း 
ြက်မှုခံေနိုင်သူများ (သို့) မိခင်များအဖြစ် သာမက တက်ကက 
ရသာရခါင်းရဆာင်များအဖြစ်ပါ ရြာ်ဖပသင့်သည်။ 

စံနမူနာဖပသူများ - သင်တေ်းရပးသည့် သို့မဟုတ် ကူညီပံ့ပိုး 
သည့် အြွဲ့တွင် ကျားမမျှတစွာ ပါေင်ရေးစဉ်းစားသင့်သည်။ 
အမျ ိုးသမီး သင်တေ်းဆောများသည် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ဦးရဆာင်မှုနှင့် အကျ ိုးရဆာင်ရပးနိုင်မှုအတွက် အလွေ်စွမ်း 
အားကကီးမားရသာ စံေမူောများ ဖြစ်သည်။ 

တနာေ်ဆေ်ေွဲ လုပ်တဆာင်ချေ်များ - သင်တေ်းမှ ပို့ချ 
လိုက်သည်များကို လက်ရတွ့ကျင့်သုံးေေ် ရောက်ဆက် 
တွဲလုပ်ရဆာင်မှုများတွင် အမျ ိုးသမီးများရော အမျ ိုးသားများ 
ပါ ပါေင်လာရအာင် လုပ်ရဆာင်သင့်သည်။  

ြိေ်ြေားမှုများ - ပါေင်တက်ရောက်သူများကို ြိတ်ကကား 
ရသာအခါ အမျ ိုးသားများရော အမျ ိုးသမီးများကိုပါ ရစလွှတ် 
ရပးေေ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သို့မဟုတ် အဆင့်ဖမင့် အောထမ်း 
များထံ ရတာင်းဆိုသင့်သည်။ အစည်းအရေးများနှင့် 
သင်တေ်းများအားလုံးကို တက်ရေကျလူများကို လွှတ်ရပး 
ဖခင်းထက် လူမှုအသိုင်းအေိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းအမျ ိုးမျ ိုး 
ပါေင်လာရစေေ်အတွက် အသက်အေွယ်စုံ၊ လူမှုယဉ်ရကျးမှု 
ရောက်ခံအမျ ိုးမျ ိုးေှိသူများကို မျှတစွာရေွးချယ်ရစလွှတ် 
ရပးြို့ စည်းကမ်းဖပဋ္ဌာေ်းသင့်သည်။ 
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