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Women in News (WIN) သည် WAN-IFRA ၏ အဖွဲ့အစည်း 
တစ်ခုဖဖစ်ပြီး သတင်းမီဒီယာလောကတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
လခါင်းလောင်မှုနှင့် လဖြာေိုလေးသားနိုင်ခွင့်ကို ဖမှင့်တင်ေန် 
ေည်ေွယ်သည်။ ၎င်းသည် မီဒီယာ လောကတွင် အမျ ိုးသမီးများ 
ြိုမိုဖမင့်မားလသာ လခါင်းလောင်မှုလနောများေေှိလစေန်နှင့် လေးသား၊ 
တည်းဖဖတ်မှုအြိုင်းများတွင် ဩဇာေွှမ်းမိုးမှု ေေှိောနိုင်လစေန်
အတွက် ေိုအြ်လသာကျွမ်းကျင်မှုများ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့် 
လောက်ြံ့လေးကွန်ယက်များကို အမျ ိုးသမီးသတင်းလောက်များ
နှင့် အယ်ဒီတာများအား ဖဖန့်လေလြးြို့ြါသည်။ 

တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာြင် WIN သည် မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
ြူးလြါင်းကာ သတင်းခန်းများတွင် ေည်းလကာင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု
ဘုတ်အဖွဲ့တွင် ေည်းလကာင်း၊ ၎င်းတို့လေးသားလသာ သတင်းများ
ကို ေည့်သွင်းလဖာ်ဖြမှုတွင်ေည်းလကာင်း အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီး 
ကွာဟမှု မေှိလစေန် မီဒီယာလောကတစ်ခုေုံးအတွက် လဖဖေှင်းေန် 
နည်းေမ်းများကို ေှာလဖွလြးြါသည်။ 

WIN သည် ေက်ေှိတွင် အာဖေိက ောဟာေ လအာက်ြိုင်းလဒသ၊ 
အာေြ်လဒသနှင့် အလေှ့လတာင်အာေှ (SEA) လဒသတို့မှ နိုင်ငံလြါင်း 
၁၅ ခုေှိ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်း ၉၀ လကျာ်နှင့် ေက်တွဲေုြ်ကိုင်
ေျက်ေှိသည်။ 

WIN AFRICA တွင် Botswana ၊ Kenya ၊ Malawi ၊ Rwanda ၊ 
Somalia ၊ Tanzania ၊ Uganda ၊ Zambia နှင့် Zimbabwe နိုင်ငံ
တို့ ြါေင်သည်။ 

WIN ARAB REGION တွင် Egypt ၊ Jordan ၊ Lebanon နှင့် 
Palestine နိုင်ငံတို့ ြါေင်သည်။ 

WIN SEA တွင် Cambodia ၊ Myanmar နှင့် Vietnam နိုင်ငံတို့ 
ြါေင်သည်။ 

WIN သည် ေွီဒင် နိုင်ငံတကာဖွံ့ပဖိုးလေး ြူးလြါင်းလောင်ေွက်မှု 
လအဂျင်စီ Swedish International Development Coopera-
tion Agency (Sida) နှင့် လနာ်လေနိုင်ငံဖခားလေးေန်ကကီးဌာန Royal 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs တို့၏ အလောက်အြံ့
ဖဖင့် ေုြ်လောင်လနဖခင်းဖဖစ်သည်။ 
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WAN-IFRA သည် ကမ္ဘာလြါ်ေှိ သတင်းစာများနှင့် သတင်းေုတ်
လေသူများအဖွဲ့အစည်းဖဖစ်ပြီး နိုင်ငံလြါင်း ၁၂၀ လကျာ်မှ 
သတင်းစာ ၁၈,၀၀၀ လကျာ်၊ အွန်ေိုင်း ေဘ်ေိုက် ၁၅,၀၀၀ လကျာ် 
မီဒီယာ ကုမ္ပဏီ ၃,၀၀၀ လကျာ်တို့ကို ကိုယ်စားဖြုသည်။ 
WAN-IFRA သည် ကမ္ဘာေုံးေိုင်ော သတင်းမီဒီယာအသင်းအဖဖစ် 
မီဒီယာေွတ်ေြ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ေန်နှင့် ဖမှင့်တင်ေန်
ေည်းလကာင်း၊ ယင်းေွတ်ေြ်ခွင့်အတွက် မေှိမဖဖစ်ေိုအြ်သည့် 
သတင်းမီဒီယာများ စီးြွားလေးအေ အမှီအခိုကင်းေှင်းလေးကို ဖမှင့်
တင်လြးေန်ေည်းလကာင်း ေူ့အခွင့်အလေးေိုင်ော ေုြ်ြိုင်ခွင့်ေှိ
သည့်သူ၏ အလနအေားလြကာင့် ေူးဖခားြါသည်။

မီဒီယာ ေွတ်ေြ်ခွင့်ကို လောက်ြံ့လြးောတွင် WAN-IFRA သည် 
ချဉ်းကြ်မှု နှစ်မျ ိုးကို အသုံးဖြုသည်။ ၎င်းသည် မီဒီယာေွတ်ေြ်
ခွင့်အတွက် နိုင်ငံလေးနှင့် ေူမှုလေး၊ စီးြွားလေး၊ ယဉ်လကျးမှုကန့်
သတ်ချက်များကို အကကံလြးလသာ နည်းေမ်းဖဖင့် ကူညီသည်။ 
တစ်ဖက်တွင်ေည်း မီဒီယာများ၏ ေုြ်နိုင်စွမ်းနှင့် ကွန်ယက်ကို
အားလကာင်းလစကာ သက်ေိုင်ော မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းကိုြါ 
အားလကာင်းောလအာင် ကူညီသည်။

ေိုသို့ နည်းေမ်း နှစ်သွယ်ဖဖင့် ချဉ်းကြ်ဖခင်းလြကာင့် WAN-IFRA 
သည် မီဒီယာေွတ်ေြ်ခွင့်ကို စိန်လခါ်လနလသာ အလြကာင်းေင်း
များကို ရှုလောင့်မျ ိုးစုံဖဖင့် လဖဖေှင်းနိုင်ောသည်။ အကကံဖြုချက်နှင့် 
ဖွံ့ပဖိုးလေးေုြ်လောင်ချက်များအြကား အလတွ့အကကုံများ 
အဖြန်အေှန် ချတိ်ေက်မှုများ ဖမှင့်တင်ောနိုင်ကာ WAN-IFRA 
နိုင်ငံတကာ ေူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကျယ်ဖြန့်လသာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ 
ြူးတွဲေုြ်ကိုင်မှုများဖဖင့် အဓိြ္ပာယ်ဖြည့်ေလသာ အလဖြာင်းအေဲကို
 ဖန်တီးောနိုင်သည်။ 
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၂ ၅စာ ၇ စာ ၁၆

မာတိကာ

ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်ရေးက ဘာရြကာင် ့
အရေးပါသနည်း။

မီဒီယာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ မီဒီယာဖဖင့် အသက်လမွးသူများက 
၎င်းတို့၏ လေးသားလဖာ်ဖြမှုတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လေးကို 
ဖမှင့်တင်သင့်လသာ အလြကာင်းေင်းများ

အဖွဲ့အစည်းက လုပ်ရောင်ေမည် ့
မဟာဗျူဟာများ

မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများက ၎င်းတို့၏ ေုတ်လေမှုများတွင် 
ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လစေန် ေုြ်လောင်နိုင်လသာ 
လဖခေှမ်းများ 

သတင်း မီဒီယာရတွမှာ မည်သို့အစဉ်အလာ 
ပုံရသရှုမမင်ြကသနည်း။

ကျား/မ ကို အစဉ်အောရှုဖမင်မှုအတွက် မည်ကဲ့သို့ 
အကျ ိုးသက်လောက်ေဲ။ ဖြဿနာကို မလဖဖေှင်းခင် အေင်
ဦးစွာနားေည်လအာင် ေုြ်လောင်ေမည်။

ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်ရေး ေေှိပပီရလာ 
စစ်ရေးမြင်း

သတင်းလဖာ်ဖြမှုများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု 
ေေှိပြီလော၊ မည်သို့ တိုင်းတာ စစ်လေးမည်

၁ ၄စာ ၄ စာ ၁၄

ကျား/မ အြျ ိုးအစားညီမျှရေး ပိုမိုေေှိရအာင် 
လုပ်ရောင်ေမည့် အြျက်များ

လေးသားလဖာ်ဖြချက်များတွင် ကျား/မ အချ ိုးအစားညီမျှ
လစေန် ေက်လတွ့ အကကံဖြုချက်များ

၃ စာ ၁၀

ကျား/မ  ညီမျှစွာပါဝင်ရေးတွင် ရအာင်မမင်မှု 
ေေှိရနသူများ

ကမ္ဘာတစ်ေန်းမှ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများက သတင်းလဖာ်ဖြမှုတွင် 
ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လေးအတွက် လအာင်ဖမင်စွာ ေုြ်လောင်နိုင်ခဲ့
ြကသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နမူနာေုြ်လောင်မှုများ

၆ စာ ၂၀

ရဝါဟာေများ

ကျား/မ နှင့် ြတ်သက်လသာ လေါဟာေများ၏ 
အဓိြ္ပာယ်နှင့် ေိုေိုချက်များ

၇ စာ ၃၂

စကားြျးီ
Women in News သည် အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများ 
တန်းတူညီမျှမှုေှိလသာ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများကို လောက်ခံ
အားလြးသည်။ လေးသားလသာ သတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှမှု 
ေှိဖခင်း၊ အသက်လမွး အေုြ်အကိုင်ကဏ္ဍတွင် ညီမျှမှု ေှိဖခင်း၊ 
လြါင်းသင်းေက်ေံလေးတွင် ညီမျှမှုေှိဖခင်းကို ေိုေိုသည်။ WIN 
သည် ေိုေည်ေွယ်ချက်အတွက် ေုြ်လောင်ောခဲ့သည်မှာ ေယ်
စုနှစ် တစ်ခုြင် ဖြည့်လတာ့မည်။ ေုိအချန်ိ ကာေအတွင်း ကျား/မ 
ညီမျှမှု၊ လဘးကင်းေုံခခုံမှု၊ အဖြန်အေှန် လေးစားမှုအလေးကိစ္စ
များကို #MeToo နှင့် #TimesUp ေှုြ်ေှားမှုများလြကာင့် အများ
ဖြည်သူတို့ ကျယ်လောင်စွာ ြကားသိောြကသည်။ ေိုေှုြ်ေှားမှု
ကို ေဲေင့်လသာ သီးဖခားြုဂ္ဂိုေ် တစ်ဦးချင်းစီက လေှ့တန်းသို့ေွက်
၍ေည်းလကာင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ေန်း သတင်းသမားများက ေို
သတင်းများကို စဉ်ေက်မဖြတ်လေးသားဖခင်း၊ မတေားမှုနှင့် မ
ညီမျှမှုကို လဖာ်ေုတ်ဖခင်းလြကာင့်ေည်းလကာင်း၊ ကျူးေွန်သူများ
ကို လဖာ်ေုတ်ဖခင်းလြကာင့်ေည်းလကာင်း အေှိန်အဟုန်မြျက်ြါ။ 

ကျွန်ုြ်တို့ မီဒီယာေုြ်ငန်းများကမူကား ေိုမညီမျှမှုကို 
အတိုင်းအတာမေှိ ေက်ေက်ဖဖစ်လြါ်လနလစေန် တိုက်ရိုက် အခန်း
ကဏ္ဍမှ ြါေင်လောင်ေွက်လနြကသည်။ အမျ ိုးသမီးများ၏ လဖြာေို
ချက်များ သတင်းများ အယူအေများကို မလေးသားဘဲ လနြက
သည်၊ သ့ုိမဟုတ် အမျ ိုးသမီးများကုိ အစဉ်အောြံုလသရှုဖမင်လသာ 
အယူအေများနှင့်သာ လေးသားလဖာ်ဖြလနြကသည်။ အမျ ိုးသမီး
များသည် ကမ္ဘာ့ေူဦးလေ၏ ေက်ေက်လကျာ် ေှိလနလသာ်ေည်း မီဒီ
ယာများတွင် ၎င်းတို့၏ လဖြာေိုချက်များကို ၂၅ ောခိုင်နှုန်းခန့်သာ 
ြကားသိလနေသည်။ 

စာဖတ်သူများကေည်း အမျ ိုးသမီးများ၏ အလြကာင်းကို ြိုမို
လေးသားြကေန် မီဒီယာများကို တိုက်တွန်း လနြကေသည်။ ေိုသို့
လသာ အလဖြာင်းအေဲကို မေုြ်လောင်ြါက ကျွန်ုြ်တို့သည် 
ြေိသတ်ကို မငဲ့ကွက်ော ကျနိုင်သည်။ ေိုသို့ဖဖင့် မီဒီယာ ကုမ္ပဏီ
၏ နာမည်ေိခိုက်ောကာ ကုမ္ပဏီ၏ ေင်လငွေည်း ေိခိုက်ော
နိုင်သည်။ သတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လစေန် 
ေုြ်လောင်ေဖခင်းသည် စိန်လခါ်မှုတစ်ေြ် ဖဖစ်နိုင်သည်။ ၎င်းမှာ 
မသိစိတ်က ဘက်ေိုက်လနလသာ အလေ့အေကို သိစိတ်ဖဖင့် 
ဖယ်ေှားေန် ေိုအြ်သည်။ 

လဖြာေိုချက် အသစ်များ၊ အယူအေ အသစ်များကို တသမတ်
တည်း ေှာလဖွလေးသားလနေန် ြူးလြါင်းအားေုတ်မှု ေိုအြ်သည်။ 
ေိုသို့ေုြ်လောင်ေန်မှာ မီဒီယာေုြ်ငန်းများ၊ လန့စဉ်ေင်ေိုင်လနေ
လသာ ဦးစားလြးလေးသားေမည့် သတင်းများ ေတ်တလော 
လဖဖေှင်းေမည့် ကိစ္စေြ်များ ေှိလနသည့်အတွက် ခက်ခဲနိုင်သည်။ 

သို့လသာ် လေးသားလဖာ်ဖြလသာ သတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာ
ြါေင်မှု ေှိလနလစေန်မှာ ဦးစားလြးေုြ်လောင်ေမည့်အချက်
ဖဖစ်သည်။ ဤေမ်းညွှန်စာအုြ်သည် ကမ္ဘာတစ်ေန်းေှိ သတင်း
ခန်းများ၊ မီဒီယာအေုြ် ေုြ်ကိုင်သူများအတွက် ဤအလေးကိစ္စ
ကို ေိြ်တိုက်ေင်ေိုင်လဖာ်ေုတ်ဖြောတွင် အလောက်အကူ ဖဖစ်
မည်ဟု လမျှာ်ေင့်သည်။ ကျွန်လတာ်တို့ သတင်းမီဒီယာ လောက
တွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု ြိုမိုေေှိလစေန် လဖြာေိုမှုများနှင့် 
ေှုြ်ေှားမှုများ ေက်ေက်ေုြ်နိုင်မည်ဟု လမျှာ်ေင့်ြါသည်။ 

ဤလမ်းညွှန်

 

ဤေမ်းညွှန်က သင့်ကို 

• သတင်းလဖာ်ဖြချက်များတွင် ကျား/မညီမျှစွာြါေင်မှု၏ အလေးြါြုံကို နားေည်
လစနိုင်သည်

• မီဒီယာများတွင် ကျား/မတို့၏ ကဏ္ဍကို မည်သို့ရှုဖမင်လနသည်ကို သိေှိလစသည်

• ကျား/မတို့အား အစဉ်အောအတိုင်း ြုံလသရှုဖမင်လနမှုကို မည်သို့လေှာင်ြကဉ်
မည်ကို သိေှိလစနိုင်သည်

• သတင်း လေးသားလဖာ်ဖြချက်များတွင် မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းအလနဖဖင့် ကျား/မ
ညီမျှစွာြါေင်မှုကို ဖမှင့်တင်နိုင်ေန် မဟာဗျူဟာများကို ေေှိလစနိုင်သည်

• ကျား/မ ညီမျှမှု တိုးတက်ောဖခင်းကို စစ်လေးေန် အတိုင်းအတာများ၊ နည်း
ေမ်းများကို သိေှိနိုင်သည်

• အဖခားလသာ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများက ေုြ်လောင်ေားလသာ လအာင်ဖမင ်
သည့်နည်းေမ်းများကို သိေှိနိုင်သည်

လိင်၏  အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ေိုြျက်များနှင် ့
ကျား/မ မဟုတ်သူများအတွက် လမ်းညွှန်

ဤေမ်းညွှန်သည် မီဒီယာများတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကိ ု
ဖမှင့်တင်လြးေန်နှင့် လခါင်းလောင်သည့် အြိုင်းတွင် အမျ ိုးသမီးများ
ြါေင်ောနိုင်လစေန် Women in News အဖွဲ့အစည်း၏ အဓိက 
ေည်ေွယ်ချက်ကိုေင်ဟြ်ဖြသသည်။ 

ဤေမ်းညွှန်တွင် ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုဟူလသာ အသုံးအနှုန်း
သည် အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများြကား မျှတမှုေေှိဖခင်းကိ ု
ေည်ညွှန်းသည်။ 

Women in News သည် ေိင်ဟုေိုဖခင်းမှာ ကျား/မ နှစ်မျ ိုးတည်း 
မဟုတ်လြကာင်း သိေှိပြီးဖဖစ်သည်။ ေိင်သည် နှစ်မျ ိုးမက ေှိနိုင်
လြကာင်းနားေည်ပြီးဖဖစ်သည်။ ဤေမ်းညွှန်သည် အမျ ိုးသားနှင် ့
အမျ ိုးသမီးများြကား ညီမျှမှု အဓိကေား လေးသားေားလသာ ်
ေည်း ဤေမ်းညွှန်တွင် ြါေင်လသာ အချက်များကို မီဒီယာ အဖွဲ့ 
အစည်းအတွင်း သိေှိေားလသာ ေိင်လဖြာင်းေားသူများနှင့ ်
LGBTQIA+ ေူ့အဖွဲ့အစည်းေင်များအတွက်ြါ ကျယ်ဖြန့်စွာ 
အသုံးဖြုနိုင်သည်။ 

မီဒီယာ ေုြ်ငန်းအတွင်း ကျား/မ မဟုတ်လသာ ေူ့အဖွဲ့အစည်းေင်
များအတွက် သီးဖခား ေမ်းညွှန်များေည်း ေိုအြ်လြကာင်း WIN 
က သိေှိသည်။ ၎င်းအတွက် ေမ်းညွှန်ကို မြကာလတာ့လသာ 
အနာဂတ်တွင် လေးသားသွားေန် ေှိြါသည်။

ဤလမ်းညွှန်သည် မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မီဒီယာနှင့်
အသက်ရမွးဝမ်းရြကာင်းမပုသူများကို ၎င်းတို့၏ ရေးသားရဖာ်မပြျက်
များတွင် ကျား/မ တန်းတူညီမျှစွာပါဝင်ရေး ေေှိရစေန် လိုအပ်ရသာ 
နည်းလမ်းများနှင့် ထိုးထွင်းအမမင်များကို ရပးနိုင်ေန် ေည်ေွယ်သည်။

အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း  32   အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း



တစ်ခုသည် သင်ေုတ်ေုြ်လသာ သတင်းတွင် မြါေင်ြါက 
သို့မဟုတ် သင်သည် ၎င်းတို့၏ အသံကို မလဖာ်ဖြြါက ယင်း
ေူအုြ်စုသည် သင်ေုတ်လေလသာ သတင်းကို လေွးချယ်ဖတ်ရှု
ေန် အခွင့်အေမ်းနည်းြါးသည်။ ေို့လြကာင့် သတင်းမီဒီယာ 
အဖွဲ့အစည်းအများအဖြားသည် အမျ ိုးသမီး ြေိသတ်ကို 
စတင်ေိလတွ့ေန် ကကိုးြမ်းောြကပြီး ြိုမိုေိလောက်စွာ ေည့်
သွင်းလဖာ်ဖြောြကသည်။ BBC သတင်းဌာန၏ သုလတသန
နှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လေးအဖွဲ့သည် UK နိုင်ငံမှ အသက် ၂၈ နှစ်
မှ ၄၅ နှစ်ြကား အမျ ိုးသမီးများကို သုလတသန ဖြုေုြ်ခဲ့ော 
အမျ ိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့၏ ဘေနှင့် တိုက်ရိုက်ေက်နွယ်
လနလသာ သတင်းများကို ဖတ်ရှုေန် အာသီသ ဖြင်းဖြြကပြီး 
ေက်လတွ့ကျလသာ သတင်းအချက်အေက်များကို တန်ဖိုး
ေားြကသည်ဟု သိေသည်။ သုလတသနက လဖာ်ဖြသည်မှာ 
လဒသတွင်းသတင်းများသည် အမျ ိုးသမီးများက သားသမီး
များ ေေှိလနြါက ြိုမိုအလေးြါလြကာင်း လတွ့ေှိေသည်။ South 
China Morning Post ၏ စာဖတ်ြေိသတ် သုလတသနက 
လတွ့ေှိသည်မှာ အမျ ိုးသမီးများသည် သံတမန်လေးောများ 
လဒသတွင်း သတင်းများ၊ ြညာလေး၊ ေူမှုလေး ကိစ္စေြ်များ၊ 
ကျား/မ ညီမျှလေးနှင့် ယဉ်လကျးမှုေိုင်ော သတင်းများကို 
အမျ ိုးသမီး ြေိသတ်များက ြိုမို
စိတ်ေင်စားြကလြကာင်း သိေသည်။

သတင်းများတွင် အမျ ိုးသမီးများ
အလြကာင်း ြိုမိုေည့်သွင်းလဖာ်ဖြဖခင်းသည် 
မီဒီယာေုြ်ငန်း၏ စီးြွားလေး အတွက် 
အကျ ိုးအဖမတ် ဖဖစ်ေွန်းနိုင်လြကာင်း သုလတသနများက 
လဖာ်ဖြြကသည်။ လနာ်လေ မီဒီယာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖဖစ်လသာ 
Amedia က လဖာ်ဖြောတွင် အမျ ိုးသမီးများအလြကာင်း 
လေးသားလဖာ်ဖြလသာ သတင်းများ ြိုမိုေည့်သွင်းလသာ 
သတင်းစာများသည် အမျ ိုးသမီးများြကား စာဖတ်သူဦးလေ 
ြိုမိုေေှိလစသည်ဟုေိုသည်။ Financial Times သတင်းစာက 
လဖာ်ဖြောတွင် အမျ ိုးသမီးများအတွက် ေည်ေွယ်လသာ 
newsletter များသည် တဖခားလသာ newsletter များေက် 
ြေိသတ်၏ ေင်လောက်ဖတ်ရှုမှုကို ြိုမိုေေှိ
သည်ဟု ေိုသည်။ Bloomberg 
သတင်းစာက ေိုောတွင် အမျ ိုးသမီးများ
၏ ရှုလောင့်မှ လေးသားလသာ သတင်း
များသည် ကုမ္ပဏီကို တဖခားလသာ စင်ပြိုင် 
သတင်းစာများေက် ြိုမိုအသာေလစသည်
ဟု ေိုသည်။

မတူညီကဲွမပားရသာ ရှုရထာင့်မှ  
သတင်းများသည် ပုိမုိရကာင်းမွန် 
ရသာ သတင်းကုိ ေေိှရစသည်

မတူညီကွဲဖြားလသာ အသံများနှင့် ရှုလောင့်အဖမင်များကို 
လဖာ်ဖြဖခင်းသည် သတင်းဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို အားလကာင်းလစ
ပြီး အေည်အလသွးလကာင်းလသာ သတင်းကို ေေှိလစသည်။ 

ကျားမ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် မတူ
ကဲွမပားမှုများကုိ မမှင့်တင်ေန် တာဝန်

မီဒီယာများသည် ကျွန်ြ်တို့ လတွးလတာလနလသာအော၊ 
ယုံြကည်လသာအောနှင့် ေုြ်လောင်လသာအောများကို 
ြုံလဖာ်သည်။ ေို့လြကာင့် ေိုေုြ်ငန်းတွင် ေုြ်ကိုင်လနလသာ 
ေူများ၊ ဦးလောင်လနလသာ ေူများ၏ ေုံးဖဖတ်ချက်သည် 
အလေးြါသည်။ မီဒီယာများသည် အမျ ိုးသမီးများကို တန်းတူ
ညီမျှ သရုြ်လဖာ်တင်ဖြဖခင်းမေှိဘဲ ၎င်းတို့၏ အေုြ်အကိုင်
တွင်ေည်းလကာင်း၊ ေူမှုေက်ေံလေးတွင်ေည်းလကာင်း၊ 
ြင်ကိုအေည်အချင်းများကိုေည်းလကာင်း အစဉ်အော ြုံလသ 
ရှုဖမင်မှတ်ယူသရုြ်လဖာ်တင်ဖြြါက ၎င်းတို့သည် ကျား/မ မ
ညီမျှမှုကို အားလြးအားလဖမှာက်ဖြုလနဖခင်းဖဖစ်သည်။ ၎င်း
အချက်သည် အမျ ိုးသမီးများသာမက ေိင်စိတ်လဖြာင်း၍ ေိင်
စိတ်ေွှမ်းလနသူများ၊ ေိင်လဖြာင်းေားသူများ ကျား မဟုတ်၊ မ 
မဟုတ်သူများ၊ မတူညီလသာ ေူမျ ိုးများ၊ ေူတန်းစားများ၊ 

ဘာသာလေးများ၊ မျ ိုးနွယ်
စုများအတွက်ြါ 
အကျုံးေင်သည်။ ယလန့
လခတ် သတင်းမီဒီယာ
များတွင် အမျ ိုးသမီးများ
ကုိ သတင်း၏ အလြကာင်း 
အောအဖဖစ် လဖာ်ဖြြကမှု 
နည်းြါးသည်။ အမျ ိုးသား
များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက 
ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်အဖဖစ် 
လဖာ်ဖြခံေမှု နည်းြါးသည်။ 
Gender Equality 
Tracker ၏ စာေင်း
ဇယားများအေ အလမေိ

ကန် ဖြည်လောင်စုတွင် အမျ ိုးသားများသည် အမျ ိုးသမီးများ
ေက် သတင်းများတွင် နှစ်ေခန့် ြိုမိုလဖာ်ဖြခံေသည်ဟု သိေ
သည်။ လနာ်လေနိုင်ငံတွင် Amedia က ေှာလဖွလတွ့ေှိသည်မှာ 
၂၁ ေတာ ကာေအတွင်း ေုတ်လေလသာ သတင်းစာ ၆၄ ခု၏ 
သတင်း ၆၆၀,၀၀၀ ခုတွင် အမျ ိုးသမီးများနှင့် အမျ ိုးသားများ
၏ နာမည် လဖာ်ဖြခံေမှုသည် ၃၄ / ၆၆ ောခိုင်နှုန်းသာ ေှိသည်
ဟု သိေသည်။ ၎င်းကို ြကည့်ရှုဖခင်းအားဖဖင့် သတင်းစာများကို
 အမျ ိုးသားများက အမျ ိုးသားများအတွက်သာ ဖန်တီးလနြက
လြကာင်း လတွ့ေသည်။ အမျ ိုးသမီးများနှင့် အမျ ိုးသားများကို 

တေားမျှတစွာ ညီမျှစွာနှင့် လဖာ်ဖြေန် 
ေိုအြ်လနလြကာင်း လတွ့ေသည်။ 

အမျ ိုးသမီးများသည် 
မထိရတွ့ေရသးရသာ ပေိသတ် 
မဖစ်ရသာရြကာင့် စီးပွားရေးအေ 
အကျ ိုးအမမတ်မဖစ်ထွန်းနုိင်သည်

မတူကွဲဖြားလသာ သတင်းများကို တမင်ေည်ေွယ်ကာ ေုတ်
လေဖခင်းသည် စီးြွားလေးအေ တွက်လဖခကိုက်နိုင်သည်။ 
အမှန်လတာ့ အမျ ိုးသမီးများသည် ကမ္ဘာ့ေူဦးလေ၏ ၅၀ 
ောခိုင်နှုန်းခန့် ေှိသည်။ ကမ္ဘာလြါ်တွင်ေှိလသာေူ့အဖွဲ့အစည်း

သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်း
များသည် ၎င်းတို့ ထုတ်
ရဝရသာ သတင်းများတွင်
 အမျ ိုးသား အမျ ိုးသမီးများ
ကို ကိုယ်စားမပု ရဖာ်မပမှုကို
 ြွဲမြမ်းစိတ်မဖာ ရလ့လာေန် 
လိုအပ်ပပီး မညီမျှမှုများ ရတွ့
ေှိပါက အရေးယူရောင်ေွက်
မှု လုပ်ရောင်ေန် လိုအပ်
သည်။

See Champions 
tapping into 
women audiences  
with engaging content.
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၁
ကျား/မ ညီမျှရေးသည ်
ဘာရြကာင့် အရေးပါသနည်း

2 https://www.bbc.co.uk/rd/blog/2018-12-news-user-testing-young-people
3 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/02/newsroom-employees-
are-less-diverse-than-u-s-workers-overall/
4 https://www.journalism.co.uk/news/how-the-new-york-times-and-gizmodo-
tackle-gender-diversity-in-the-newsroom/s2/a722938/
5 https://www.niemanlab.org/2018/01/punchier-and-stronger-and-with-way-
more-women-how-outside-magazine-got-to-be-badass-online/1 http://www.prognosis.se/GE/USA/

See AMEDIA. P. 21

အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း  54   အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း



See Lusaka 
Sun, Zambia

P. 25

ေိုသို့ဖဖင့် မီဒီယာ ေုြ်ငန်းများ စီးြွားလေးအေ တွက်လဖခကိုက်
ေန်နှင့် ယဉ်လကျးမှုအေ ကိုက်ညီလသာ သတင်းများကို ေေှိေန် 
ခက်ခဲလသာ ယလန့လခတ်တွင် စီးြွာလေး အကျ ိုးအဖမတ် 
ဖဖစ်ေွန်းေန် အလောက်အကူ ဖဖစ်နိုင်သည်။ သို့လသာ်ေည်း 
မီဒီယာ ေုြ်ငန်းများသည် တသားတည်းေိုေို ဖဖစ်လနြက
သည်။ ၂၀၁၂- ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း US Census Bureau ၏ 
အချက်အေက်များကို Pew Research Centre က သုံးသြ်
လေ့ောောတွင် အလမေိကန် ဖြည်လောင်စုသည် တဖခားလသာ 
အေုြ်အကိုင် ကဏ္ဍများေက် မီဒီယာ ကဏ္ဍတွင် အေုြ ်
သမား အများစုသည် အမျ ိုးသားများနှင့် ေူဖဖူများသာ 
များဖြားလနေဲ ဖဖစ်သည်။ ေူငယ်အေုြ်သမားများြကားတွင် 
မတူကွဲဖြားလသာေူမျ ိုးများ၊ မျ ိုးနွယ်စုများနှင့် ေိင်အမျ ိုးမျ ိုး
ြါေင်လနြကလသာ်ေည်း သတင်းခန်းများအတွင်းေုြ်ကိုင်လန
လသာ အေုြ်သမားများသည် သက်ေိုင်ော ေည်ေွယ်သည့်
ြေိသတ်များကို ကိုယ်စားဖြုနိုင်ဖခင်း မေှိြကလြ။ 
အချ ို့လသာ မီဒီယာများသည် ေိုသို့လသာ ြိုလနပမဲ ကျားလနပမဲ 
အလနအေားကို လဖြာင်းေဲြစ်ေန် ကကိုးြမ်းလနြကသည်။ New 
York Times သတင်းစာသည် ကျား/မ ညီမျှမှုကို ြိုမိုဖမှင့်တင်
ေန် မတူကွဲဖြားလသာ ြေိသတ်ကို ေေှိလစေန် Gender 
Initiative သတင်းစာကို တည်လောင်ခဲ့သည်။ Outside 
မဂ္ဂဇင်းသည် မတူကွဲဖြားလသာ အဖမင်များကို လဖာ်ဖြနိုင်ေန် 
ကကိုးြမ်းသည့်အလနဖဖင့် ၎င်း၏ သတင်းစာများတွင် 
အမျ ိုးသား အမျ ိုးသမီး သတင်းလောက်များ၏ သတင်းများ
ကို အလေအတွက် တူညီစွာ ေည့်သွင်းလစသည်။ 
ဓာတ်ြုံများ၊ ြုံများတွင် အမျ ိုးသမီးများ မတူကွဲဖြားလသာ 
ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းြုံ ေှိသူများကို ေည့်သွင်း လစသည်။ 
Zambia နိုင်ငံတွင် Daily Nation သတင်းစာက ြိုင်ေိုင်လသာ 
သီးဖခားေြ်တည်သည့် သတင်းစာတစ်ခုဖဖစ်သည့် Lusaka 
Sun သတင်းစာတွင် ေန်ေမ်းများ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းသည် 
အမျ ိုးသမီးများ ဖဖစ်သည်။ ၎င်းမှာ တမင်ေည်ေွယ် ေုြ်လောင်
ေားဖခင်း ဖဖစ်သည်။ Daily Nation ၏ အေုြ်အမှုလောင် 
အယ်ဒီတာ၏ လဖြာြကားချက်အေ အမျ ိုးသမီး 
သတင်းလောက်များသည် ေူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တဖခား
လသာ အမျ ိုးသမီးများနှင့် ေက်သွယ်ောတွင် ေွယ်ကူသည်ဟု 
ေိုသည်။ ေိုသို့ဖဖင့် ေူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှ အမျ ိုးသမီးများ

က ၎င်းတို့၏ ဇာတ်ေမ်းများ 
အလတွ့အကကုံများကို ယုံြကည်စိတ်ချစွာ
ြင် သတင်းစာသို့ မျှလေလြးြကသည်ဟု 
ေိုသည်။

ကျား/မ ြဲွမြားမြင်းသည် စီးပွားရေး 
လုပ်ငန်းအတွက် မရကာင်းပါ

ကမ္ဘာကကီးသည် ကျား/မ ခွဲဖခားလသာအစဉ်အောအတိုင်း 
ြုံလသတယူသန် အဖမင်များ ြါေင်လသာ သတင်းများကို ြိုမိ ု
ေန့်ကျင်ောြကော မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများသည် ေိုသို့
လသာ သတင်းများကို ေုတ်လေြါက စာဖတ်ြေိသတ် ေုံးရှုံး
နိုင်သည်။ #MeToo ေှုြ်ေှားမှုသည် ကမ္ဘာတစ်ေန်းတွင ်

ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုကို ြိုမို
နိုးြကား စိတ်ေင်စားောြကလစ
ေန် ေှုံ့လော်လြးနိုင်ခဲ့သည်။ 
ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှု မေှိသည့် 
အေွဲသုံးစား ဖြုမှုများကို 
ေက်ေက်ဖဖစ်လြါ်လစလသာ ေူ
များ၊ အဖွဲ့အစည်းများကို သူတို့
၏ ေုြ်ေြ်များအလြါ် မည်သို့ 
တာေန်ယူလစသင့်သည်ေိုသည်
နှင့် မည်သို့ေိလောက်စွာ လဖဖေှင်း

ေမည်ကို အမျ ိုးသမီးများနှင့် အမျ ိုးသားများကိုေည်း ဖြသ
လြးနိုင်ခဲ့သည်။ မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုက ကျား/မ ခွဲဖခား
လသာ အမျ ိုးသမီးများကို ချ ိုးနှိမ်လသာသတင်းများ ေုတ်လေ
လနသည်ဟု ခံစားသိေှိေြါက ြေိသတ်များသည် ပငိမ်မလနြက
လတာ့လြ။ ြေိသတ်များသည် ေူမှုကွန်ယက်ကို အသုံးဖြုကာ 
၎င်းတို့၏ လဒါသများကို လဖာ်ေုတ်ြကသည်။ BBC Radio 4 
၏ ြေိသတ် အများအဖြားသည် BBC ေန်ေမ်းလဟာင်း John 
Humphrys ၏ လဖြာြကားချက်ဖဖစ်လသာ ကလေးများကိ ု
လစာင့်လေှာက်လသာ အေုြ်တွင် အမျ ိုးသမီးများသည် 
အမျ ိုးသားများေက် ြိုမိုကျွမ်းကျင်လြကာင်း မှတ်ချက်ကိ ု
မလကျနြ်ြကသဖဖင့် Twitter ေူမှုကွန်ယက်တွင် လဖာ်ေုတ်ခဲ့
ြကသည်။ ေိုနည်းတူစွာြင် The Atlantic သတင်းစာ၏ 
အယ်ဒီတာဖဖစ်လသာ Jeffrey Goldberg ၏ လဖြာြကားချက်
ဖဖစ်လသာ စကားေုံး ၁၀,၀၀၀ ြါ မျက်နှာဖုံး သတင်းများကို 
ေူဖဖူ အမျ ိုးသားများကသာ လေးသားနိုင်သည် ဟူလသာ 
မှတ်ချက်လြကာင့် အကကီးအကျယ် လေဖန်ခံခဲ့ေသည်။ 
ဖဖစ်ချင်လတာ့ သူတို့၏ မဂ္ဂဇင်းက မတူကွဲဖြားလသာ ေန်ေမ်း
များေေှိလအာင် မည်ကဲ့သို့်ေုြ်လောင်လနလြကာင်း အင်တာဗျူး
လဖဖြကားချက်တွင် သူသည် ေိုမှတ်ချက်ကို လဖြာြကားမိခဲ့
ဖခင်းြင်။ #MeToo ေှုြ်ေှားမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း 
အကျ ိုးေက်လြကာင့် ယလန့လခတ် အလနအေားတွင် 
တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ကျား/မ ခွဲဖခားေက်ေံဟန်ေှိလသာ 
လဖာ်ဖြချက်များကို ေက်မခံြကလတာ့လြကာင်း အေက်ြါ 
ဥြမာများက လဖာ်ဖြလနသည်။ The Economist သတင်းစာ၏ 
သုလတသနအေ ေန်ေမ်းများက ေိင်ြိုင်းေိုင်ော လနှာင့်ယှက်
မှု ဖြဿနာများတွင် ြါေင်ြတ်သက်လနြါက ေိုကုမ္ပဏီ၏ 
ေှယ်ယာလစျးများသည် ေိုးကျသွားလေ့ေှိသည်ဟု သိေသည်။ 

Fox News သတင်းဌာန၏ 
ဖြဿနာတွင် O’ Reilly Factor 
ဟုလခါ်ေိုလသာ Bill O’ Reilly 
ေက်ခံစီစဉ်သည့် show သည် 
တစ်ြတ်အတွင်း လြကာ်ဖငာေှင် 
ေက်ေက်လကျာ်ခန့် ေုံးရှုံးခဲ့ေ
သည်။ ၎င်းမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်က 
Bill O’ Reilly နှင့် Fox News 
တို့သည် ေိင်ြိုင်းေိုင်ော လနှာင့်
ယှက်သည့် အမှုများအတွက် 
တေားေင်ေိုင်လဖဖေှင်းခဲ့ေ
လြကာင်း လြါ်လြါက်ခဲ့လသာ
လြကာင့်ဖဖစ်သည်။

ကျား/မ ြွဲမြားေက်ေံ
မြင်း လိင်ပိုင်းေိုင်ော 
ရနှာင့်ယှက်မြင်း 
အလွဲသုံးစား မပုမြင်း
များသည် အကျင့်
စာေိတ္တေိုင်ော လူ့ကျ
င့်ဝတ်ေိုင်ောအေ 
မလုပ်သင့်ရသာ 
လုပ်ေပ်မဖစ်ရုံသာမက 
၎င်းသည် ကုမ္ပဏီ၏
 ဝင်ရငွကိုပါ ထိြိုက်
နိုင်သည်။ 

သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့
အစည်းတစ်ြုက
 ကျား/မ ြွဲမြားရသာ
 သတင်းများကို ရဖာ်မပ
ရနပါက ပေိတ်သတ်
သည် ပငိမ်ြံရနြက
သည် မဟုတ်ရပ။ 

5 https://www.niemanlab.org/2018/01/punchier-and-stronger-and-with-way-
more-women-how-outside-magazine-got-to-be-badass-online/

6 https://www.standard.co.uk/news/uk/john-humphrys-sparks-outrage-after-
saying-women-do-a-better-job-than-men-at-looking-after-children-a4213251.
html

7	 https://www.theguardian.com/media/2019/jun/06/the-atlantic-jeffrey-
goldberg-white-males-10k-word-cover-stories

8 https://www.economist.com/graphic-detail/2018/09/27/sexual-harassment-
scandals-are-hurting-companies-reputations-and-balance-sheets

9 https://www.nytimes.com/interactive/2017/04/11/business/oreilly-
advertisers.html

၂
မီဒီယာများတွင် ကျွန်ုပ်တို ့
မည်သို့ ရဖာ်မပရလ့ေှိြကသနည်း။
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ကျား/မ ညီညီမျှမျှ ပါဝင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍  
လူအများ၏အစဉ်အလာ ယုံမှတ်မှုများ

၁ နိုင်ငံရေး (သို့) စီးပွားရေး
ကဲ့သို့ရသာ ရမြရမြမမစ်မမစ်
မပဿနာများနှင့် ပတ်သက်
၍ အမျ ိုးသမီးကျွမ်းကျင်
ပညာေှင် အလုံအရလာက်မေှိ 
(သို့မဟုတ်) ေှိကို မေှိပါ။

သတင်းအဖွဲ့အစည်းအချ ို့က ဤအယူအေသည် ေွဲမှား 
ေွန်ကဲလြကာင်း၊ မည်သည့်လခါင်းစဉ်အလြကာင်းအောမှာမေိ ု
လေဖန်ြိုင်းဖခားလေးသားတင်ဖြနိုင်လသာ အေည်အလသွးဖမင့်မား
သည့် အမျ ိုးသမီးြညာေှင်များေှိလြကာင်း ဖြသခဲ့သည်။

အဖွဲ့အစည်း လေး၊ ငါးခုသည် အမျ ိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများ၊ 
သူတို့လေးသားလသာ သတင်းများနှင့် ကွဲဖြားလစေန် အကူအညီ
လြးဖို့ ေည်ေွယ်၍ ေှာေေွယ်လသာ database များကို စုစည်း
ေားသည်။ သတင်းဌာနအချ ို့ကေည်း သတင်းခန်းတစ်ခုေုံး
အတွက် အမျ ိုးသမီးသတင်းေင်းဖမစ်များ ေှာေေွယ်လစေန် သူတို့
ကိုယ်ြိုင် database များ ဖြုေုြ်ေားြကသည်။

၂ အမျ ိုးသမီး သတင်းေင်းမမစ်
ေှာေန် (သို့မဟုတ်) ေက်
သွယ်ေန်ြက်ြဲသည်

အမျ ိုးသားများ၏ သတင်းလောင်းြါးများကိုသာ မှီခိုသည့်
အကျင့် ြါလနေျှင်သာ အမျ ိုးသမီးသတင်းေင်းဖမစ်လတွ ေှာဖို့ခက်
မှာြါ၊ သင်၏ ေက်သွယ်မှုကွန်ယက်တွင် အမျ ိုးသမီးလတွေည့်
လြးေန်မှာ အစြိုင်းတွင် အားေုတ်ဖို့ေိုြါမည်။ သို့လသာ ်
လနာက်ြိုင်းတွင် သင်၏ လေးသားမှုတွင် ြိုမိုကျယ်ဖြန့်ောပြီး 
စိတ်ေင်စားဖွယ် အဖမင်များြါေင်ောနိုင်ြါေိမ့်မည်။ 

၃ အမျ ိုးသမီးေင်းမမစ်များသည ်
မီဒီယာနှင့် စကားရမပာေိုေန ်
မိမိကိုယ်ကို ယုံြကည်စိတ် 
အားနည်းရနတတ်သည်။

သမိုင်းလြကာင်းတစ်လေျှာက်တွင် အမျ ိုးသမီးများသည ်
အမျ ိုးသားများလောက် မီဒီယာတွင် လဖာ်ဖြဖခင်းမခံခဲ့ြကေသဖဖင့ ်
အလတွ့အကကုံမှာေည်း ြို၍နည်းလြေိမ့်မည်။ သို့လသာ ်
သတင်းအဖွဲ့အစည်းများက သူတို့သတင်းတွင် အမျ ိုးသမီး
သတင်းေင်းဖမစ်ကို ြို၍ြို၍ အသုံးဖြုေန် ကကိုးြမ်းောြကြါ 
သည်။ Bloomberg သည် ၎င်း၏ New Voice Initiative ဖဖင့ ်
စီးြွားလေးနှင့် ဘဏ္ဍာလေးေုြ်ငန်းများမှ ကျွမ်းကျင်အမျ ိုးသမီး
များအား မီဒီယာနှင့် ေက်သွယ်လေးသင်တန်းများ ြို့ချလြးေျက်
ေှိြါသည်။

၄ အယ်ဒီတာများသည် 
အမျ ိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများ 
ရမပာသမျှကို အတည်မပုေန ်
အမျ ိုးသားကျွမ်းကျင ်
သူများထံ အပမဲပင် ရမးမမန်း
အတည်မပုရလ့ေှိြကသည်။

အမျ ိုးသမီးြညာေှင်တစ်ဦး၏ အဖမင်ကို အတည်ဖြုေန ်
အယ်ဒီတာက အမျ ိုးသားြညာေှင်တစ်ဦးေံ လမးဖမန်းေဖခင်းသည် 
လခါက်ရိုးကျ ိုးလနလသာ ကျား/မခွဲဖခားမှုြင်ဖဖစ်ြါသည်။ ဤသည ်
မှာ အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားများလောက် အေည်အချင်း 
မေှိဟူလသာ လမွးောြါ အစွဲလြကာင့်ဖဖစ်သည်။ မည်သို့ြင်ဖဖစ်လစ 
ဤအမျ ိုးသမီးများသည် သူတို့ကိုယ်တိုင် ကျွမ်းကျင်
တတ်လဖမာက်သူများဖဖစ်ော သူတို့လဖြာသမျှကို လယာက်ျား 
တစ်ဦးက အတည်ဖြုလြးမှ တေားေင်ေလတာ့မည် မဟုတ်လချ။ 
ဤကဲသို့ လမွးောြါ အမူအကျင့်အစွဲအေန်းကို လဖျာက်ဖို့ခက်
သည်မှန်လသာ်ေည်း ယင်းကိုလတာ့ စိန်လခါ်ေလြေိမ့်မည်။

အားနည်းသူ vs အားကကီးသူ၊ စိတ်ကစဉ့်ကေျားဖဖစ်တတ်သူ vs စိတ်ကိ ု
စုစည်းနိုင်သူ၊ အေွယ်လတာ် တေိတ်ဟိုင်း vs ေင့်ကျက်ခန့်ညားသည့်
အေွယ်၊ တယူသန်သူ vs ဗဟုသုတကကယ်သူ၊ ဟိုမုန်းမညီမျှသူ vs စိတ်ေိုး
သူ စသည်ဖဖင့် လဖြာလေ့ေှိြကသည်။ 

• အမျ ိုးသားတစ်ဦးနှင့် ေက်နွယ်၍ အမျ ိုးသမီးကို သိမ်ငယ်သွားလစဖခင်း၊ 
အမျ ိုးသမီးကို ေူတစ်လယာက်၏ ဇနီးမယား၊ ေူတစ်လယာက်၏ ေည်းစား 
(သို့) ေူတစ်လယာက်၏သမီးဟု ေည်ညွှန်းလဖြာမည့်အစား၊ သီးဖခားေူသား
တစ်လယာက်အလနဖဖင့်သာ လဖြာေိုေည်ညွှန်းသင့်ြါသည်။

• အမျ ိုးသမီးများ၏ အိမ်လောင်တာေန်နှင့်ြတ်သက်၍ေည်း လဖြာြကေိုြက
သည်။ သားသမီးလတွနှင့် မိခင်အေုြ် ေုြ်လနေသည်ေိုေျှင ်
အေုြ်တာေန်လကျြွန်လအာင် ေုြ်နိုင်ြါ့မေားဟု သံသယေှိတတ်သည်။ 
သားသမီးေှိလသာ ဖခင်တစ်ဦး အေုြ်တာေန်လကျပြန်လအာင်ေုြ်နိုင်မှုကို
လတာ့ လမးခွန်းမေုတ်ြက၊ အေုြ်ေုြ်လနေလသာ ဖခင်ကို Working Dad 
ဟု ဘယ်သူကမျှ မလဖြာြကလချ။ ေို့လြကာင့် ကျွန်ုြ်တို့သည် မိခင်ဟူလသာ 
စကားေုံးအစား၊ မိဘ Parent ဟူလသာ စကားေုံးကိုသာ သုံးသင့်ြါသည်။

• အမျ ိုးသမီးတစ်လယာက်ကို စူးစမ်းောတွင် ဘယ်ေိုေတ်ောသည်၊ ဘာ
မိတ်ကြ် ေိမ်းောသည်ေိုတာသာ ဖမင်ြကပြီး လယာက်ျားတစ်ဦးကိုမူ ၎င်း
၏ ေုြ်လောင်လအာင်ဖမင်မှုကိုသာ ဖမင်ြကသည်။ နှုတ်ေက်စကားေိုေျှင် 
လယာက်ျားကို အလဖခဖြု၍သာ ေက်နွယ်လဖြာသည်၊ သို့မဟုတ် အိမ်လောင်
ေှိ/မေှိ အလဖခအလနကိုသာ ေည်ညွှန်းလေ့ေှိသည်။ ဥြမာ- Miss၊ Mrs ။ 
လယာက်ျားကျလတာ့ Mr. ဟု တစ်ေုံးတည်းသာလဖြာသည်။

ကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပုသည့် ရုပ်ပုံများ
အမျ ိုးသမီးများ၏ ဓာတ်ပုံ/ဗွီဒီယိုများကို အသုံးမပုောတွင် 

• အမျ ိုးသမီးများ၏ ရုြ်ေက္ခဏာ အားသာချက်/အားနည်းချက်များကိုသာ 
ဦးစားလြး ရိုက်ကူးဖြသတတ်သည်။

• လယာက်ျားလတွကိုလတာ့ ေတ်စုံဖြည့် Suits နှင့် ရိုက်ဖြပြီး အမျ ိုးသမီးလတွ
ကျလတာ့ ဘီကနီဖဖင့်သာ ရိုက်ြကသည်။ 

• အမျ ိုးသမီးနိုင်ငံလေးသမားလတွကိုကျလတာ့ စူးစူးေှေှအြကည့်များ၊ လအးစက်
လသာ အြကည့်များကိုသာ ရိုက်ဖြသည်။ လယာက်ျားနိုင်ငံလေးသမားလတွကို
လတာ့ ေယ်ေျက်၊ ခြုံးေျက် ခင်မင်စဖွယ်များကို ရိုက်ဖြတတ်သည်။

• အမျ ိုးသမီးများကို မျက်နှာဖုံးတင်ေျှင်ေည်း လောင်းြါးများနှင့် ေီလေျာ်
သက်ေိုင်မှု မေှိေှလချ။ သတင်းစာလောင်းေလအာင်သာ ေုြ်ြကဖခင်း
ဖဖစ်သည်။ (ဤအချက်ကို သုလတသနအလောက်အေားဖဖင့် ဖြနိုင်ြါသည်)

ကျွနု်ပ်တ့ုိအသံုးမပုရသာ ထင်မမင်ယူေြျက်နှင့်အသံများ
ကျွန်ုြ်တို့သည် သတင်းေင်းဖမစ်အဖဖစ် အမျ ိုးသားများကိုသာ အသုံးများပြီး 
အမျ ိုးသမီးကို သုံးခဲြါသည်။ အမျ ိုးသမီးသတင်းေင်းဖမစ်ကို သုံးဖြန်ေျှင်
ေည်း လဖြာလေးေိုခွင့်ေှိသူ၊ ကိုယ်စားဖြုသူ၊ ကျွမ်းကျင်သူများအလနနှင့်မဟုတ်
မူဘဲ ြုဂ္ဂေိကအလတွ့အကကုံ၊ သလဘာေားေင်ဖမင်ချက်၊ စိတ်ခံစားမှု တုံ့ဖြန်
ချက် သို့မဟုတ် မျက်ဖမင်သက်လသများအဖဖစ်သာ သုံးြကတာများြါသည်။ 
တစ်ခါတစ်ေံ အမျ ိုးသားနိုင်ငံလေးသမားများကို အမျ ိုးသမီးလကျာင်းေောမ
လတွ၊ အိမ်လောင်ေှင်မလတွနှင့်အတူ သုံးတတ်ြကြါသည်။ 

အမျ ိုးသမီးများကို ပစ်မှတ်ထားရသာ သတင်း
ရောင်းပါးများ
လကျာ်ြကားသူများ၊ လဖျာ်လဖဖလေး၊ ဖက်ေှင်၊ ောဇေတ်မှုခင်း စသည်ဖဖင့် 
အမျ ိုးသမီးများ၏ ဖြဿနာများအဖဖစ် သီးဖခားဖန်တီးလဖာ်ဖြြကသည်။

ကျွနု်ပ်တ့ုိအသံုးမပုရသာ ရမပာေုိတင်မပသည့် နည်းစနစ်
ြုဂ္ဂိုေ်လေးမဟုတ်လသာ လောင်းြါးများကို ရုြ်ြုံအကန့်အသတ်ဖဖင့် ဖဖစ်ေြ်
မှန်လေးသားဟန်ကို အသုံးဖြုကာ လယာက်ျားြေိသတ်အတွက် စီးြွားလေး၊ 
အားကစားများေည့်သွင်းကာ သတင်းမှန်များအဖဖစ် ဖန်တီးလဖာ်ဖြြကသည်။ 
သုလတသနေန်းစစ်ချက်အေ ရုြ်ြုံများြါေင်လသာ သတင်းနှင့် လောင်းြါးများ
နှင့် ြုဂ္ဂိုေ်လေးေန်လသာ သတင်းလောင်းြါးများကို အမျ ိုးသမီးများက ြို၍
ကကိုက်နှစ်သက်ြကလြကာင်းလတွ့ေှိေသည်။

လူထုသရဘာထားကို ပုံရဖာ်ောတွင် မီဒီယာသည် အလွန်အရေးပါသည်။ 
ကျား/မ ဝိရသသစရိုက်လက္ခဏာများကို တစ်နည်းနည်းမဖင့် အစဉ်အလာ
အတိုင်း ရေးသားရဖာ်မပမှုများသည် သိမ်ရမွ့သည်မဖစ်ရစ၊ သိမ်ရမွ့မှုနည်းပါး
သည်မဖစ်ရစ ရနာက်ေက်တွဲ ေိုးကျ ိုးများကို မဖစ်ရပါ်ရစနိုင်ပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ပုံကိုင်ပုံကို ရမပာင်းလဲပပီး ကျားနှင့်မ တန်းတူေက်ေံရသာ 
အရြကာင်းအောများကို ရေးသားရဖာ်မပေန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရြါက်ရိုးကျ ိုး
ရနရသာ အမပုအမူများကို ေန်းစစ်ဖို့လိုပါသည်။ နည်းလမ်းအမျ ိုးအမျ ိုးမဖင့် 
အစဉ်အလာသမားရုိးကျ လက်ြံရဖာ်မပမိတတ်သည်ကုိ ပုိမုိသတိေိှဖ့ုိလုိပါသည်။ 

ကျား/မေိုင်ော သမားရိုးကျရဖာ်မပမြင်း အမျ ိုးမျ ိုးေှိနိုင်သည်။ အမျ ိုးသမီးများ
နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သုံးနှုန်းရသာ စကားမှ ကျွန်ုပ်တို့ရဖာ်မပရသာ ရုပ်ပု ံ
အထိအမျ ိုးမျ ိုးမဖစ်နိုင်သည်။ အြျ ို့ကျား/မပိုင်းေိုင်ော သမားရိုးကျရဖာ်မပ
မြင်းများမှာ သိသာထင်ေှားလှရသာ်လည်း အြျ ို့မှာ အလွန်သိမ်ရမွ့ပါသည်။ 
သတင်းရဖာ်မပောတွင် ရတွ့ေဖန်များလှသမဖင့် ြွဲမြားသိေှိဖို့ပင် ြက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ အ ရလးထားရသာ အြန်းကဏ္ဍများ 
ကျွန်ုြ်တို့သည် အမျ ိုးသမီးများကို ဇနီးမယားများ၊ မိခင်များ သို့မဟုတ ်
ေည်းစားများအဖဖစ်သာ ေည်ညွှန်းလဖြာေိုလေ့ေှိြကပြီး စီအီးအိုများ၊ 
နိုင်ငံလေးသမားများ၊ လေှ့လနများ (သို့မဟုတ်) ေှုြ်ေှားတက်ကကသူများဟူ
၍ သူတို့၏ အမှန်ဘေကို ေည်ညွှန်းလဖာ်ဖြလေ့မေှိြကလြ၊ အမျ ိုးသမီးတစ်
လယာက်အေုြ်ေုြ်ပြီး ကလေးလတွေှိေျှင်ေည်း အေုြ်နှင့် မိခင် ‘Working 
Mum’ ဟုသာ မြကာခဏေည်ညွှန်းလဖြာြကသည်။ လယာက်ျားလတွကိုလတာ့ 
ကျွန်လတာ်တို့ ဤကဲ့သို့ လဖြာေိုလဖာ်ဖြလေ့မေှိြကလချ။ 

ကျွန်ုပ်တို့အသားရပးရလ့ေှိရသာ အေည်ရသွးနှင့် 
ဝိရသသလက္ခဏာများ 
အမျ ိုးသမီးများကို ေှက်တတ်လြကာက်တတ်လသာ၊ အားနည်းလသာ၊ စိတ်
ေိခိုက်ေွယ်လသာ၊ ကလယာင်လချာက်ဖခား ဖဖစ်တတ်လသာသူများအဖဖစ်သာ 
ြုံလဖာ်တတ်ြကသည်။ မိမိကိုယ်ကို ယုံြကည်မှုေှိလသာ၊ ြကင်နာ၊ စာနာတတ်
လသာ၊ ခိုင်မာလသာသူများေက် အားနည်းလသာ သားလကာင်များအဖဖစ်သာ 
ရှုဖမင်ြကသည်။ သူတို့၏ အသက်အေွယ်၊ ရုြ်ေင်းသဏ္ဌာန်နှင့် အေတ်အစား
လတွအလြါ်မှာသာ အာရုံစိုက်လေ့ေှိြကသည်။ သူတို့တလတွ လအာင်ဖမင်လနြက
ဖြန်ေျှင်ေည်း လအာင်ဖမင်မှုကို ေေှိလစလသာ သူတို့၏ေူးဖခားသည့် ေက္ခဏာ
အေည်အချင်းများကို မလကာင်းသည့်ဘက်မှ လဖာ်ဖြလေ့ေှိြကသည်။ ဥြမာ
- လယာက်ျားလတွေို အာဏာသံြါသည်ဟု မလဖြာဘဲ၊ မသုံးဘဲ အမျ ိုးသမီး
များသည် ေောကကီးေုြ်သည်၊ ဩဇာမာေကာများသည်ဟု လဖြာချင်ြက
သည်။ လယာက်ျားများအတွက်လဖာ်ဖြေိုေျှင် ဩဇာေှိလသာအသံ၊ ခံ့ညားလသာ
အသံ ေှိသည်ဟု လဖြာြကပြီး အမျ ိုးသမီးများအတွက်ကား စူးစူးေါးေါးအသံ၊ 
ခက်ေန်ြကမ်းတမ်းလသာ အသံဟု သုံးနှုန်းလဖြာေိုတတ်ြကသည်။

ကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပုရသာ ဘာသာစကား 
အသိမ်လမွ့ေုံးနှင့် အြျက်စီးေုံး ကျား/မ ခွဲဖခားမှုြုံစံမှာ အားေုံးကိုခခုံ၍ေိုေို
လသာ စကားေုံးတွင် အမျ ိုးသမီးကို ချန်ေှြ်ေားခဲ့ဖခင်းဖဖစ်သည်။ ဥြမာ- 
ေူသားမျ ိုးနွယ် (mankind)၊ အေုြ်အကိုင်ကို ကျား/မ ဖဖင့်ခွဲဖခားလဖာ်ဖြဖခင်း၊ 
ဥြမာ-Chairman (သို့) Chairwoman၊ Policeman (သို့) Policewoman၊ 
မျှတလနသည့်လေါဟာေများကိုေည်း ကျား/မ ခွဲဖခား၍ မေိုဘဲနှင့် လေှ့က 
ေည့်လြးတတ်ြကသည်။ ဥြမာ- male nurse ၊ lady lawyer စသည်။

မညီမျှရသာ ေည်ညွှန်းြျက်များကိုလည်း 
မပုတတ်ြကသည်
• လယာက်ျားများကို စိတ်ြိုင်းေိုင်ော ေါသနာအေုံ (သို့) သက်လမွးအေုြ်ဖဖင့် 

ေည်ညွှန်းတတ်ပြီး အမျ ိုးသမီးကိုလတာ့ ရုြ်ခန္ဓာအေည်အလသွးကိုသာ 
ေည်ညွှန်းတတ်သည်။

• အမျ ိုးသမီးများကို အသက်အေွယ်ဖဖင့် လဖာ်ဖြလသာ်ေည်း အမျ ိုးသားများ
ကိုလတာ့ ဤသို့မလဖာ်ဖြြါ။

• အမျ ိုးသမီးများနှင့် အမျ ိုးသားများကို အစဉ်အောအတိုင်း သမားရိုးကျ
ေက်ခံေားသည့် စရိုက်ေက္ခဏာများဖဖင့် လဖာ်ဖြြကသည်။ ေှက်လြကာက်
တတ်သူ VS ေဲတင်းသူ၊ စိတ်ေှုြ်ေှားတတ်သူ VS ေတ်ေတ်ေိမခံသူ၊ 
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၃
ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှု 
တိုးတက်ရေးလှုပ်ေှားမှုများ

Bloomberg တို့ေို မီဒီယာကကီးများ ေိုကဲ့သို့လအာင်ဖမင်စွာေုြ်လောင်လနြက
ြါသည်၊ ဖြည့်စုံလသာ အမျ ိုးသမီးေင်းဖမစ်စာအုြ်နမူနာကို ြကည့်ေိုေျှင ်
She Source (US/Global) ကို ြကည့်ြါ၊ ဇင်ဘာလဘွနိုင်ငံတွင် (According to 
Her) ဟု လခါ်လသာ အေားတူ အမျ ိုးသမီးေင်းဖမစ်စာအုြ်ကို Gender Media 
Connect က ဖန်တီးလြးေားသည်။

အမျ ိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများကို မီဒီယာနှင့် ေက်သွယ်ရေးသင်တန်းရပးပါ။
အမျ ိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများေံမှ သတင်းလောင်းြါးများ၏ အေည်အလသွး
တိုးတက်ောလစေန် Bloomberg အြါအေင် မီဒီယာလကာ်ြိုလေးေှင်းကကီး
များက မီဒီယာတွင် လဖာ်ဖြဖခင်းမခံခဲ့ေဖူးလသာ၊ အလတွ့အကကုံမေှိလသးသူများ
အတွက် မီဒီယာနှင့် ေက်သွယ်လေးသင်တန်းများ ြို့ချလြးလနြကသည်။ ဤသို့
ြို့ချမှုသည် လေဒီယိုနှင့် ရုြ်ဖမင်သံြကားေို မီဒီယာများအတွက် အေူးသဖဖင့်
အလေးြါေှလြသည်။

၃သမားရိုးကျ ကျား/မ ြွဲမြားေက်ေံမှုနှင့ ်
လိင်ြွဲမြားေက်ေံမှုဝါဒကို ရေှာင်ေှားပါ။၁၀

သင့်တင့်ရသာ စကားအသုံးအနှုန်းနှင့် သရုပ်ရဖာ်မှုမပုပါ။
မီဒီယာများတွင် ကျွန်ုြ်တို့ လတွ့ဖမင်ဖတ်ရှုလနေလသာ အလြကာင်းအော
များသည် ကမ္ဘာကကီးအလြါ် ကျွန်ုြ်တို့၏အဖမင်အလြါ်တွင် ေွှမ်းမိုး
သက်လောက်မှုေှိြါသည်။ ေိုမျှမကြါ။ ေိုအလြကာင်းအောများကို ကျွန်ုြ်
တို့ မည်သို့လဖာ်ဖြသည်၊ သရုြ်လဖာ်သည်ေိုသည့်အချက်ကေည်း အေွန်
အလေးကကီးြါသည်၊ အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားများအလြကာင်း လေးသားလဖာ်ဖြ
ောတွင် သမားရိုးကျ ကျား/မခွဲဖခားလဖာ်ဖြမှုကို လေှာင်ေှားပြီး သင့်တင့်လသာ 
စကားေုံးအသုံးအနှုန်းကိုသာ သုံးစွဲလေးသားြါ။ တန်းတူညီမျှ ြုံလဖာ်လေးသား
ြါ။ “ကျား/မ မျှတလသာ စကားေုံးအသုံးအနှုန်း” ဟူလသာ စာကွင်းသည် 
အိတ်လောင်ေမ်းညွှန်ဖဖစ်ော ေက်လတွ့ကျင့်သုံးေန်ဖဖစ်သည်။

သတင်းြန်းဝန်ထမ်းများကို ကျား/မ ဘက်လိုက်မှုနှင့် ကျား/မ မျှတစွာပါဝင်မှု
ကို ရလ့ကျင့်ရပးပါ။ 
ကျား/မ မျှတဖို့ အလေးကကီးြုံကို ေန်ေမ်းအားေုံးကို သိေှိနားေည်လစေန်နှင့် 
ကျား/မ မျှတလသာ သတင်းအလြကာင်းအောများကိုသာ လေးလအာင် လေ့ကျင့်
လြးြါ။ သင်ြကားမှုတွင် အပြိုင်စနစ်နှင့် လဖြာင်းဖြန်သွားနိုင်မှုနည်းေမ်းများ
ကို (စာမျက်နှာ ၁၃ တွင်) ေှင်းဖြေားြါသည်။ 

အသုံးအနှုန်းလမ်းညွှန် (Style Guide) ထားပါ၊ 
ကျား/မ မျှတလသာအသုံးအနှုန်းေမ်းညွှန်ေားေှိဖခင်းဖဖင့် သတင်းခန်းမှ 
ေန်ေမ်းအားေုံးသည် သင့်တင့်လသာ စကားေုံးနှင့် မသင့်လေျာ်လသာ စကား
အသုံးအနှုန်းကို ခွဲဖခားသိနိုင်ြါသည်။ သင့်၌ေက်ေှိ အေင်းအဖမစ်များကိ ု
အသုံးဖြုြါ။ ဥြမာ- 

• Name It. Change It. The Women’s Media Center’s Media 
Guide to Gender Neutral Coverage of Women Candidates + 
Politicians, WMC

• UNESCO Guidelines for Gender-Fair Use of Language, 
UNESCO

• ‘Glossary of Terms’ in Unspinning the Spin: The Women’s 
Media Center Guide to Fair and Accurate Language, WMC

ကျား/မ ညီမျစွာြါေင်လသာ အလြကာင်းအောများကို မလဖာ်ဖြေျှင် မီဒီယာ
များသည် တိမ်းလချာ်ဘက်ေိုက်လသာ လောကအဖမင်ကိုသာ ေက်ေက်
လဖာ်ဖြလနေိမ့်မည်။ အမျ ိုးသမီးဦးလေသည် ကမ္ဘာ့ေူဦးလေ၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်း
ေှိလသာ်ေည်း သတင်းမီဒီယာအလတာ်များများသည် အမျ ိုးသမီးများ
အလြကာင်းအောကို အမျ ိုးသားများအလြကာင်းအောလောက် လဖာ်ဖြဖခင်းမေှိ
ြကလချ။ ဤဖြဿနာမှာ သူ့အေိုအလေျာက်လဖြေည်သွားေိမ့်မည်မဟုတ်၊ 
သတင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် အမျ ိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် သတင်း
ေင်းဖမစ်များကို တက်ကကစွာ ေှာလဖွလဖာ်ေုတ်လနမှသာ ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု 
တိုးတက်ောမည်။ ဤသို့လဖာ်ေုတ်လေးသားောတွင် ေိင်ခွဲဖခားလသာ 
မှတ်ချက်များ၊ အလတွးအလခါ်များ၊ လခါက်ရိုးကျ ိုး ကျား/မခွဲဖခားမှုများမ ှ
လေှာင်ေှား၍ အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားများ၏ လေးသားတင်ဖြမှုများကို ညီမျှ
စွာလဖာ်ဖြြကေမည်။ သင်၏ အဓိကေည်ေွယ်ချက်ြန်းတိုင်မှာ အမျ ိုးသမီး
နှင့် အမျ ိုးသားများကို သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ ေန်ေမ်းများအဖဖစ် တန်းတူ
သလဘာေားေက်ေံကာ လေးသားလဖာ်ဖြြကေန်သာဖဖစ်သည်။

၁အမျ ိုးသမီးများကို ထင်ေှားရပါ်လွင်ပါရစ
အမျ ိုးသမီးများကို သတင်း၏ ဗဟိုြျက်မဖစ်ရအာင်လုပ်ပါ။ 
သင်၏သတင်းတွင် အမျ ိုးသမီးများအား အဓိကဇာတ်လကာင်အဖဖစ်
ေည်းလကာင်း၊ အနည်းေုံးလတာ့ လြါ်ေွင်လသာ ဇာတ်လောင်များအဖဖစ်
ေည်းလကာင်း လဖာ်ဖြလေးသားြါ။ သူတို့ကိုသာ လခါင်းတင်လေးေမည်ဟ ု
မေိုေိုြါ။ သူတို့သည် ေင်ေှားလသာ သတင်းလေဖန်သူများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ 
ေှင်းဖြသူများေည်း ဖဖစ်နိုင်ြါသည်။

သတင်းတိုင်းတွင် အမျ ိုးသမီးကို လိုက်ေှာပါ။ 
ေှာ၍မလတွ့ေျှင် ညီမျှသွားလစေန် အမျ ိုးသမီးအလြကာင်း လဖာ်ဖြေားလသာ 
လနာက်သတင်းတစ်ြုဒ် ေှာလေးြါ။

၂ အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံနှင့ ်
သရဘာထားများ ပါဝင်ပါရစ 

ဤလနောတွင် ရှုလောင့်အမျ ိုးမျ ိုးေှိြါသည်။

အမျ ိုးသမီးရောင်းပါးေှင်များတိုးပွားရအာင်လုပ်ပါ။ 
သင်၏စာလစာင်တွင် အမျ ိုးသားများနှင့်အတူ အမျ ိုးသမီးလောင်းြါးေှင်များ 
ြါေင်လေးသားလနလအာင် ေုြ်ြါ။ ဤနည်းဖဖင့် ကျား/မ ညီမျှစွာ ြါေင်ဖခင်းကို 
အေိုအလေျာက်ေင်ေှားလြါ်ေွင်ော နိုင်ြါသည်။

အရေးပါရသာ သတင်းရောင်းပါများ
သင်၏ အမျ ိုးသမီးေန်ေမ်းများသည်၊ ဘေလနေုိင်ြံု (lifestyle) ခေီးသွား 
(သ့ုိမဟုတ်) ေယ်ေီများအလြကာင်း လေးလနသူများသာေှိသည်ေိုေျင ်
ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုေှိသည်ဟု မေိုနိုင်လသးြါ။
သင့်ေန်ေမ်းများကို နိုင်ငံလေး၊ အားကစားနှင့် စီးြွားလေးကဲ့သို့ လဖခလဖခဖမစ်ဖမစ်
အလြကာင်းအောများကိုေည်း လေးခွင့်လြးြါ။

အမျ ိုးသမီးသတင်းေင်းမမစ်များပါဝင်ပါရစ
အမျ ိုးသမီးများ၏ ရှုလောင့်အဖမင်များ ြါေင်လအာင် အမျ ိုးသမီးေင်းဖမစ်
များကို အသုံးဖြုြါ။ အမျ ိုးသားနိုင်ငံလေးသမားများ၏ လဖြာစကားများကို
သာ ေုတ်ယူသုံးစွဲဖခင်းမဖြုြါလစနှင့်၊ လကျာင်းေောမများ၊ အိမ်လောင်ေှင်
အမျ ိုးသမီးများေံမှေည်း ေယူြါ၊ ြုဂ္ဂေိကအလတွ့အကကုံများ လေမျှေန်
အတွက်သာ အမျ ိုးသမီးများကို အသုံးဖြုဖခင်းမှ လေှာင်ြကဉ်ြါ။

အမျ ိုးသမီးကျွမ်းကျင်ပညာေှင် ေင်းမမစ်များ ပါဝင်ပါရစ
ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်အမျ ိုးမျ ိုး၏ အဖမင်များြါေင်နိုင်ေန် အမျ ိုးသားနှင့် 
အမျ ိုးသမီး ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များ တန်းတူညီမျှြါေင်လအာင်ေုြ်ြါ။ 
ဘာသာေြ်အားေုံးတွင် လအာင်ဖမင်လနြကလသာ တတ်သိနားေည်လသာ 
အမျ ိုးသမီးများေှိြကြါသည်။ အမျ ိုးသမီးြညာေှင်၏ အယူအေသလဘာေား
ကို ချွင်းချန်ေားဖခင်းအတွက်လြးေန် ေင်လဖခမေှိြါ။

အမျ ိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူ ေင်းမမစ်စာအုပ်ထားပါ
သင့်တိုင်းဖြည် (သို့) လဒသတွင် အမျ ိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူ ေင်းဖမစ်စာအုြ် မေှိ
လသးေျှင် ဖြုစုေားြါ။ ဤစာအုြ်သည် ေှုြ်ေှားတက်ကကလသာ၊ ကကီးေွားလန
လသာ database ဖဖစ်ောေိမ့်မည်၊ ေို database ကို အသုံးဖြု၍ အမျ ိုးသမီး
ကျွမ်းကျင်သူ ေင်းဖမစ်များကို လန့စဉ်ေိုြင် ေှာလဖွလတွ့ေှိလနမည်၊ ဘီဘီစီနှင့ ်
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အိပ်ရောင်လမ်းညွှန်၁၂ 

အမျ ိုးသမီးများကို ြျန်လှပ်ထားရသာ 
စကားအသုံးအနှုန်း မသုံးပါနှင့်

အားေုံးြါေင်လသာ စကားကိုသာသုံးြါ။ သင့်စကားေုံးသည ်
ကျား/မအားေုံး၊ ေိင်အားေုံးနှင့် ကိုယ်ြိုင်ေက္ခဏာအားေုံး 
ြါေင်ြါလစ။ 

• ကျား/မ နှစ်မျ ိုးေုံးကို ေည်ညွှန်းသည့် စကားေုံးများဖဖစ်သည့ ်
mankind နှင့် man-made စသည့် စကားေုံးများအစား 
humankind နှင့် artificial ဟု ြကားကျလအာင် သုံးြါ။

• အားေုံးနှင့်ေိုင်လသာ နာမ်စားကိုသုံးြါ၊ ကျား/မ နှစ်ဦးစေုံးကို 
လဖြာောတွင် ကျား/မ ခွဲဖခားလသာ နာမ်စားမသုံးြါနှင့်၊ ဥြမာ- 
ေယ်သမားတစ်ဦးစီကုိ အစုိးေက ‘သူ၏’ အမလတာ်လြကးေုတ် 
လြးသည်ဟု မလေးဘဲ ကျား/မအကကုံးေင်သည့် သူတ့ုိ၊ သူတ့ုိ၏၊ 
တစ်စံုတစ်လယာက်၊ သင်၊ သင်၏ စသည်ဖဖင့် သုံးနိုင်သည်။

• ေင်းဖမစ်တစ်ခုကို ကိုးကားမည်ေိုြါက၊ ေင်းဖမစ်ေံမှ သူတို့ကကိုက်
သည့် နာမ်စားကို အေင်လမးဖမန်းေားြါ။

• ကျား/မ အခန်းကဏ္ဍ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ြတ်သက်မှုများနှင့် 
စြ်ေျဉ်း၍ ေက်နွယ်မှုကို လဖာ်ဖြလသာ စကားေုံးများကိ ု
လေးသားောတွင် အဓိြ္ပာယ်လကာက်ယူမှုအမျ ိုးမျ ိုးဖဖစ်လစနိုင်သည့် 
အသုံးနှုန်းများကို လဖြာင်းေဲအသုံးဖြုြါ။ ဥြမာ- 
“ေန်ေမ်းများ၏ ဇနီးများ” ဟုေိုေျှင် အမျ ိုးသားေန်ေမ်းများသာ 
ေှိသည်ဟုေည်းလကာင်း၊ ေှိလနသည့် ေန်ေမ်းများအားေုံးသည ်
စုံတွဲများဖဖစ်လနြကသည်ဟု ေည်းလကာင်း၊ ေန်ေမ်းများအားေုံး
သည် ကျား/မ အဖြန်အေှန် သလဘာကျလနြကလသာ စုံတွဲများ ဖဖစ်
ြကသည်ဟုေည်းလကာင်း ေင်မှတ်စောေှိသည်။

လိင်တစ်မျ ိုးမျ ိုးကုိ ကန့်သတ်ထားရသာ စကားလံုး မသံုးပါနှင့် 

• အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ေိုမှုအလနနှင့် ကျား/မကို လေှ့တန်းမတင်ြါနှင့်၊ တစ်
ဦးတစ်လယာက်၏ လအာင်ဖမင်မှု ြန်းတိုင်အလဖခအလနတို့ကို လဖာ်ဖြ
ောတွင် ‘သူ၏’ (သို့) ‘သူမ၏’ စသည့်အသုံးအနှုန်းတို့မှာ အေင်မ
လဖြေှြါ။

• ဖန်တစ်ောလတလနလသာ အသုံးအနှုန်းလတွကို မသုံးြါနှင့်။ ဥြမာ
-just like a man; man up (သို့) drama queen 
ေိုလသာအသုံးလတွကို လေှာင်ြါ။ .

အလုပ်ောထူးများကုိ ရဖာ်မပောတွင် အစဉ်အလာလက်ြံြ့ဲသည့်
အတုိင်း ကျား/မ ြဲွမြား၍ ေက်လက်ရှုမမင်ရနရစသည်များကုိ 
ရေှာင်ေှားပါ။ (အမျ ိုးသမီးများကုိဖယ်ေှားြျန်လှပ်ထားရသာ)

• *အမျ ိုးသမီးလတွကို လဘးဖယ်ချန်ေှြ်လသာ အေုြ်ောေူး 
နာမည်များကို ြကားကျလအာင်လဖြာင်းြါ။ ဥြမာ-Policeman 
အစား police officer ၊ chairman အစား chairperson ၊ actress 
အစား actor, Waitress အစား waiter စသည်

• အေုြ်လခါင်းစဉ်တွင် ကျား/မ ေည့်စောမေိုြါ။ ဥြမာ- လေှ့လန
ဟာ လေှ့လနြါြဲ၊ အမျ ိုးသမီးလေှ့လန lady lawer ဟု လဖြာစောမေိ ု
သူနာဖြုဟာ သူနာဖြုြါြဲ၊ male nurse ဟု လေးစောမေို၊ အေုြ်
တစ်ခုကို လယာက်ျားများသာ (သို့) မိန်းမများသာ ေုြ်ေလတာ့မ
ေိုေို အဓိြ္ပာယ်လောက်နိုင်သည်။
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ကျား/မ ညီမျှမှုေှိရအာင် မည်သို့ မပုမူေက်ေံမည်နည်း

 ရောင်ေန်
• လယာက်ျားလတွအလြါ် သုံးမည့် ‘နာမေိလသသန’ 

များနည်းတူ မိန်းမလတွအလြါ်မှာေည်း သုံးြါ။ ဥြမာ- 
နှံ့စြ်လသာ vs လခါင်းမာလသာ၊ ေြ်ေြ်ကကဲ vs စိတ်ခံစား
ေွယ်လသာ

• ကျား/မ ညီမျှမှုကို ဖမှင့်တင်လြးလသာ လခါင်းစဉ်တြ်မှု 
ဖြုေုြ်ြါ။ အမျ ိုးသမီးများကို သူတို့၏ အိမ်လောင်လေး
အေင့်အတန်းအေေည်းလကာင်း၊ အမျ ိုးသားတစ်ဦးနှင့် 
လတာ်စြ်ေက်နွယ်မှုအေေည်းလကာင်း လဖာ်ဖြသည့ ်
Miss (or) Mrs အစား Ms ကိုသုံးြါ။ သူတို့၏ အမည်တွင် 
ေင်လယာက်ျားအမည်ကို မသုံးြါနှင့်၊ ဥြမာ - Mrs. Nick 
Smith

• ြုံနှိြ်ောတွင် အေက်ြါ audio-visual content အတိုင်း 
အသုံးဖြုြါ။

 ရေှာင်ေန်
• အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး၏ အသက်ကို အေူးလဖာ်ဖြဖခင်း၊ 

အမျ ိုးသားအတွက် အသက်ကို အေူးလဖာ်ဖြလေ့မေှိြါ။ 

• အမျ ိုးသမီးတစ်လယာက်၏ ရုြ်ြိုင်းေိုင်ောကိုသာ 
အသားလြးလဖာ်ဖြလသာ်ေည်း အမျ ိုးသား၏ ေုြ်လောင်
လအာင်ဖမင်မှုများကိုသာ လဖာ်ဖြဖခင်း။ 

• အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးကို အမျ ိုးသားတစ်လယာက်၏ ဇနီး၊ 
ချစ်သူေည်းစား (သို့မဟုတ်) သမီးဟု လဖာ်ဖြဖခင်းသည ်
အမျ ိုးသမီးကို သိမ်ငယ်သွားလစသည်။ သူမကို သူ့အေှိ
အတိုင်းသာ လဖာ်ဖြြါ။ 

• အမျ ိုးသမီးများကို ေှက်တတ်၊ လြကာက်တတ်သူများ၊ 
အမျ ိုးသားများကို ေဲစွမ်းသတ္တိေှိသူများ သို့မဟုတ ်
အေားတူ သမားရိုးကျြုံလဖာ်ဖခင်း၊ ဥြမာ- စိတ်မ
တည်ပငိမ်၊ ကစဉ့်ကေျားဖဖစ်တတ်သူ၊ အားနည်းသူ၊ စိတ်
ခံစားေွယ်သူ၊ ရှိုက်ငိုတတ်သူများအဖဖစ် အမျ ိုးသမီးလတွ
ကို ြုံလဖာ်လေးသားပြီး အမျ ိုးသားလတွကို အင်အားလတာင့်
သူ၊ ေဲစွမ်းသတ္တိေှိသူ၊ စွမ်းလောင်နိုင်သူ၊ ေတ်ေတ်ကကဲ၊ 
လအာင်ဖမင်သူအဖဖစ် သမားရိုးကျ ြုံလဖာ်လေးသားဖခင်း။

• သူမက ေန္ဒမေှိဘဲနှင့် သူမ၏မိသားစုကို လဖာ်ဖြဖခင်း၊ 
ကလေးများနှင့် မိခင်အေုြ်ေုြ်ကိုင်လနြါက ‘အေုြ်
ေုြ်လသာ မိခင်’ ဟု လဖာ်ဖြပြီး အိမ်လောင်တာေန်
တစ်ဖက်နှင့် အေုြ်တာေန်ကို လအာင်ဖမင်လအာင်
ေုြ်လောင်နိုင်ြါမည်ေားဟု သံသယလမးခွန်းေုတ်
တတ်ဖခင်း၊ အမျ ိုးသားလတွကျလတာ့ အေုြ်ေုြ်လသာ 
ဖခင် Working Dads ဟု လေးသားလဖာ်ဖြလေ့မေှိ၊ 
သားသမီးလတွနှင့် အေုြ်တာေန်ကို လအာင်ဖမင်လအာင်
ေုြ်နိုင်ြါမည်ေားဟူ၍ေည်း လမးခွန်းေုတ်လေ့မေှိြက
လချ။ ေို့လြကာင့် မိခင်အစား မိဘဟူလသာ စကားေုံးကို
သာ အသုံးဖြုြါ။

• အမျ ိုးသမီး၏ အေတ်အစား (သ့ုိ) မိတ်ကြ်ကုိ အသားလြး 
လဖာ်ဖြဖခင်း၊ အမျ ိုးသားများကို ဤသို့လဖာ်ဖြလေ့မေှိလချ။

သင်သည် အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားြွဲမြားေက်ေံမြင်း ေှိ/မေှိ ေန်းစစ်ပါ

လဖြာင်းဖြန်ဖြုေုြ်ဖခင်းနှင့် အပြိုင်ေုြ်လောင်ဖခင်းတ့ုိသည် သင့်အလနနှင့် ကျား/မ 
ခွဲဖခားေက်ေံဖခင်း ေှိ/မေှိ ေုံးဖဖတ်ေန် အေိလောက်ေုံးနည်းေမ်းြင်ဖဖစ်သည်။

လဖြာင်းဖြန်ဖြုေုြ်ြကည့်ဖခင်း- သင်သည် အမျ ိုးသားတစ်လယာက်ကို ဤနည်း
အတိုင်းြုံလဖာ်ေိမ့် မည်ေား (သို့) ေယ်စောမဖဖစ်လစဘဲ အမျ ိုးသားတစ်လယာက်
ကို ဤနည်းအတိုင်း ြုံလဖာ်နိုင်ြါမည်ေား၊ အလဖဖက မလဖာ်နိုင်ြါဟုေိုေျှင ်
သင်သည် သမားရိုးကျ ကျား/မ ခွဲဖခားသူဖဖစ်လနပြီ။ ဥြမာ-

• အနက်လောင်ေံြင်ေှိသူ ေူဖဖူအမျ ိုးသမီးကို brunette ဟု လခါ်ြကပြီး 
အမျ ိုးသားကို brown hair ဟု လဖြာသည်၊

• Hilary Clinton ၏ အသံကို စူးေှသည်ဟု လဖြာြကပြီး Donal Trump ကိုလတာ ့
ေိုသို့ မလဖြာြကလချ၊

• အသက် ၃၇ နှစ်ေွယ် Meghan Markle သည် လမေအတွင်းက Prince Harry 
နှင့် ေက်ေြ်ခဲ့သည်။

အပြိုင်ေုြ်လောင်ဖခင်း- အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားကုိ ဘဲွ့ေူး ဂုဏ်ေူး၊ လဖာ်ဖြ
ချက်၊ အေည်အချင်းတ့ုိကုိ အတူတူလဖာ်ဖြသေား၊ ဥြမာ-

• ဖတ်ရှုစာအုြ်စာေင်း - Jane Austen, Joyce Proust and Virginia Woolf 
Vs. Austen, Proust and Woolf.

• The usher seated Mr. Trump and his lovely wife Melania VS. The 
usher seated Mr and Ms Tramp. 

• Her parents, Judge Nicholas Smith and Mrs Smith, were both at the 
wedding VS. Her parents, Nicholas and Karen Smith, were both at 
the wedding.

လွန်လွန်ကဲကဲ လိင်ေန်လွန်းရသာ စကားအသုံးအနှုန်းနှင့ ်
ရုပ်ပုံများကို ဘယ်ရတာ့မှ အသုံးပါနှင့်

အလြျာ်အြျက် ဟာသများ၊ အမျ ိုးသမီးများကုိ အေင့်နိမ့်ကျသွားလစလသာ 
စကားေံုးများ၊ ရုြ်ြံုများ၊ အမျ ိုးသမီးများကုိ လစာ်လစာ်ကားကား၊ ချ ိုးချ ိုးဖ့ဲဖ့ဲ လဖြာ
ဖခင်း သ့ုိမဟုတ် ေိင်ြစ္စည်းသက်သက်အဖဖစ် အေင့်လေျှာ့ချလသာ၊ အေွန်အမင်း 
သမားရုိးကျေန်လသာ စကားအသံုးအနှုန်းနှင့် သရုြ်လဖာ်ြံုများ အားေံုးြါေင်
ြါသည်။ သွယ်ေုိက်အဓိြ္ပာယ်ေလသာ အသံုးအနှုန်းများ - ဥြမာ - pussy, bitch, 
banging body, nice piece of ass, little wifey, She belongs back in the 
kitchen  (နမူနာလတွလဖြာေေျှင် မကုန်နုိင်လတာ့ပြီ)။ ယင်းစကားေံုးများကုိ 
ကျား/မ နှစ်ဦးေံုးအတွက်မျှမျှတတ ြကားလနလသာ အလဖြာအေုိ သံုးနှုန်းမှုများ
မေိှနုိင်ြါ၊ အမျ ိုးသမီးခန္ဓာကုိယ် အသွင်သဏ္ဌာန်များကုိ ေည်ေွယ်ချက်ေိှေိှ တင်ဖြ
ောတွင် ဤဥြလဒသကုိြင် အသံုးဖြုလြသည်။ ဥြမာ - cleavage, cellulite, 
wronkles.

သင်အသုံးမပုရသာ ေင်းမမစ်နှင့်ကိုးကားြျက်မှ မပဿနာကို မပင်ေင်ပါ 

မြကာခဏြင် ဖြဿနာသည် ကျွနု်ြ်တ့ုိအသံုးဖြုလသာ ေင်းဖမစ်တွင် အေင်းခံ
လနသည်ကုိ လတွ့ေြါသည်။ ေင်းဖမစ် (သ့ုိ) အကုိးအကားသည် ကျား/မ ဘက်ေုိက်
မှုေိှေျင်၊ ေိင် (သ့ုိ) ကျား/မ သမားရုိးကျဖဖစ်လနေျင် သင့်အလနနှင့် လအာက်ြါ
အတုိင်း ေုြ်သင့်ြါသည်။

• ကျား/မ သိသာေွယ်လသာ စကားေုံးကိုသုံး၍ အကိုးအကားကို စာြိုဒ ်
ခွဲြစ်ေိုက်ြါ။

• ဖြဿနာေီကို အာရုံလဖြာင်းြါ၊ ‘လသာမက်ဂျက်ဖာေင်’ က လဖြာခဲ့သည်။ 
“လယာက်ျားအားေုံးကို ဘုေားသခင်က ညီတူညီမျှ ဖန်ေင်းလြးခဲ့ြါသည်”။ 
“All men are created equal.” သူသာ ယလန့လခတ်မှာ လေးသားခဲ့ြါေျှင ်
“ေူအားေုံးကို ဘုေားသခင်က ညီတူညီမျှ ဖန်ေင်းခဲ့သည်”။ “All people 
are created equal” ဟု လဖြာခဲ့မည်မှာ လသချာြါသည်။ (UNESCO ေင်းဖမစ်မ ှ
တိုက်ရိုက်ယူေားြါသည်။)

• ကျား/မ ဘက်ေိုက်မှု၊ သမားရိုးကျ ေုြ်ကိုင်မှု၊ ေိင်ေန်လသာ အလဖြာအေို၊ 
အကိုးအကား ေင်းဖမစ်အားေုံးကို ဖယ်ေှားြစ်ြါ။
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၄အမျ ိုးသမီးများကို ေွဲရောင်နိုင်ရသာ 
သတင်းများ

အမျ ိုးသမီးများ စိတ်ဝင်စားသည့်ပုံစံမဖင့် ရေးသားပါ။ 
အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားတို့သည် သတင်းအလြကာင်းအောများ
အလြါ်တွင် တုံ့ဖြန်ြုံဖခင်း မတူြကြါ။ လေ့ောချက်များအေ 
အမျ ိုးသမီးများသည် ြုဂ္ဂိုေ်လေးော၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့် ဖမင်လတွ့ေ
လသာ သတင်းအလြကာင်းအောများကို စိတ်ေင်စားြကသည်၊ 
ဤသို့ေိုသဖဖင့် အမျ ိုးသမီးများသည် ေင်ေှားလကျာ်ြကားသူများ
အတွင်းလေးကိုသာ ဖတ်ြကသည်ဟု မေိုေိုြါ။ နိုင်ငံလေးော 
သတင်းများကိုြင် ြုဂ္ဂိုေ်လေးရှုလောင့်မှ လေးသားနိုင်သည်။ 
ဥြမာအားဖဖင့် အမျ ိုးသမီးများသည် ယဉ်လကျးမှု လခတ်လြါ်
လေစီးလြကာင်းများ၊ ညီမျှမှုဖြဿနာများနှင့် ြညာလေးအြါအေင ်
ေူမှုလေးကိစ္စအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ေက်နွယ်လသာ ေူမှုအဖွဲ့အစည်း 
လဒသတွင်းသတင်းနှင့် သံတမန်လေးောများကဲ့သို့လသာ သတင်း
များကို စိတ်ေင်စားြကလြကာင်း The South China Morning 
Post က လတွ့ေှိခဲ့သည်။ သတင်းမီဒီယာနှင့် ြတ်သက်၍ 
သုလတသနအကန့်အသတ်နှင့်သာ ေှိလသာ်ေည်း အမျ ိုးသမီး
များသည် ေိုေှယ်မီဒီယာမှ သတင်းများကိုေည်း ြကည့်ရှုြက
လြကာင်း လတွ့ေှိေသည်။ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းမျှလသာ အမျ ိုးသမီးေုကကီး
ကို ေွဲလောင်နိုင်မည့် လေးသားနည်းဟန်များကိုေည်း စဉ်းစား
ြကေန်ဖဖစ်ြါသည်။ 

သတင်းြန်းရြါင်းရောင်ရနောများအတွက် ရေွးြျယ်ောတွင် 
ကျား/မ ညီမျှမှုေှိရအာင် ေည်ေွယ်လုပ်ရောင်ပါ။
လခါင်းလောင်ောေူးများအတွက် ကျား/မ ညီမျှမှုကို ြိုမိုတိုးတက်
လအာင်ေုြ်ပြီး သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ သတင်းအစီအစဉ်ကို ေွှမ်းမိုး
လစေန် အမျ ိုးသမီးများအား ညီမျှလသာ အခွင့်အေမ်းကိုလြးေျှင ်
ြိုမိုမျ ိုးစုံကျယ်ေန်းပြီး အားေုံးြါေင်လသာ ေေဒ်တစ်ခုကိုေေန ်
အေားအောြို၍များလြမည်။ အမျ ိုးသမီးများက အားေုံးလသာ 
တည်းဖဖတ်မှုေိုင်ော အေုံးအဖဖတ်ကို ေုြ်ခဲ့ေျှင် သတင်းအစ ီ
အစဉ်အလနအေား မည်သို့လဖြာင်းေဲမှုေှိမည်ကို NewsMavens 
ဟု လခါ်လသာ ေုြ်လောင်ချက်ဖဖင့် စူးစမ်းေုြ်ြကည့်သည်။ ဥလော
ြတစ်ေွှားမှ အမျ ိုးသမီးသတင်းစာေောများကို ေိုလန့တစ်လန့
အတွက် ေိြ်တန်းသတင်းများလေးလြးြကေန် ဖိတ်ြကားေိုက်
သည်။ အမျ ိုးသမီးသတင်းသမားများက ေိုလန့အတွက် အလေး
ြါသည်ဟုယူေ လသာ သတင်းအလြကာင်းအောများသည် ြင်မ
သတင်းဂျာနယ်များတွင် မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာမှ လဖာ်ဖြဖခင်းခံေ
လသာ အလြကာင်းအောများနှင့် ကွဲဖြားမှုေှိသည်ကို လတွ့ခဲ့ေသည်။ 
သူတို့လေွးချယ်လသာ သတင်းများတွင် လဘးဖယ်ခံေားေလသာ 
ေူတန်းစားတို့၏ အလြကာင်းအောများအလြါ် အာရုံေားလေး
လသာသတင်းများ၊ ကကီးမားလသာနိုင်ငံလေးနှင့် စီးြွားလေးဖဖစ်ေြ်
များက သာမန်ေူများအလြါ် သက်လောက်မှုများြါေင်ောသည်
ကို လတွ့ေှိေသည်။ သင်၏ သတင်းစာတွင် အမျ ိုးသမီးအယ်ဒီတာ
များအလေးေားလဖာ်ဖြလသာ သတင်းလောင်းြါးများသည် 
အမျ ိုးသမီးြေိသတ်၏ အကကိုက်နှင့် ကိုက်ညီလနဖို့အလြကာင်းများ
လြသည်။

ပေိသတ်သုရတသနလုပ်ရောင်ပါ
မီဒီယာအလတာ်များများတွင် ကျယ်ဖြန့်လသာ ြေိသတ်
သုလတသနေုြ်လောင်ေန် အေင်းအဖမစ်များမေှိြကလချ။ သို့လသာ ်
သင်၏ သတင်းမီဒီယာြါအလြကာင်းအောများအား အမျ ိုးသမီး
များနှင့် သင့်လေျာ်လအာင် မည်သို့ေုြ်လောင်ေမည်ကို နားေည်
သိေှိေန် အလသးစားြေိသတ်သုလတသနလတာ့ ေုြ်နိုင်ြါသည်။
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၅အယ်ဒီတာများ၊ စီမံြန့်ြွဲရေး ဝန်ထမ်း
များကို ဦးစားရပးေွဲရောင်ေမည်။

သင်၏ အယ်ဒီတာများ၊ စီမံခန့်ခွဲလေး ေန်ေမ်းများက သတင်း
များတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု ေှိလစလေးကို အလေးလြးေန ်
အလေးကကီးသည်။ သင် အသုံးဖြုလသာ မဟာဗျူဟာသည် သင် ့
အဖွဲ့အစည်းအတွက် ေက်ေှိတွင် အေုြ်ဖဖစ်လသာ၊ အတိတ်တွင ်
အေုြ်ဖဖစ်ခဲ့လသာ နည်းေမ်းများ ဖဖစ်ေမည်။ သင်သည် သတင်း
များတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု ေှိလစဖခင်းကို သတင်းနှင့်ေိုင်
လသာ ယဉ်လကျးမှုတစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအဖဖစ် ေိုအြ်ဖခင်း ဖဖစ်သည်။  

၆ဝန်ထမ်းများကို ရလ့ကျင့်ရပးမြင်း၊ 
အမြားရသာ ေင်းမမစ်များ ေေှိရစမြင်း။

စီမံခန့်ခွဲလေးဌာန အြါအေင် ေန်ေမ်းများ အားေုံးသည ်
အစီေင်ခံစာများကို ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်သည့် ြုံစံဖဖင့် တင်ဖြ 
နိုင်လစေန် လေ့ကျင့်လြးေားေမည်။ တဖခား အလောက်အက ူ
ဖဖစ်နိုင်လသာ ေင်းဖမစ်များမှာ ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လသာ style 
guide နှင့် အမျ ိုးသမီး ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များ၏ အချက်အေက် 
ေင်းဖမစ်တို့ ဖဖစ်သည်။ ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်ဖခင်းကို ေန်ေမ်းတစ်
လယာက်၏ အေုြ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု သုံးသြ်ောတွင်ြါ ေည့်
သွင်းေားနိုင်သည်။ 

၇သင်၏ ဝန်ထမ်းများြကား ကျား/မ ညီမျှ
စွာပါဝင်မှုကို မမှင့်တင်ပါ။

သတင်းကဏ္ဍများတွင် အမျ ိုးသမီး သတင်းလောက်များ၊ 
အယ်ဒီတာများ တိုးဖမှင့်ခန့်ေားဖခင်းသည် မတူကွဲဖြားလသာ 
သတင်းများ၊ ရှုလောင့်များ၊ ဟန်ချက်များကို ေေှိလစပြီး 
အမျ ိုးသမီးြေိသတ်ကို ေွဲလောင်နိုင်သည်။ သင်၏ အမျ ိုးသမီး
ေန်ေမ်းများသည် အမျ ိုးသားများနှင့် တန်းတူ အခွင့်အေမ်းများ 
ေေှိလအာင် ေုြ်လောင်လြးေမည်။ အမျ ိုးသားများ ေွှမ်းမိုးလသာ 
သတင်းခန်းတွင် တိုးတက်လအာင်ဖမင်နိုင်ေန် လောက်ြံ့လေးစနစ်
များ လြးေားေမည်။ 

၈သင်၏ တိုးတက်မှုကို စစ်ရေးပါ။

သင် မည်မျှ တိုးတက်ောသည်ကို သိေှိဖခင်းက အေွန်အလေး
ြါသည်။ ေိုသို့ သိေှိြါက ဘယ်သူ ဘယ်ဌာနတွင် အဖြစ်အနာ
အောေှိသည်ကို သိနိုင်သည်။ သင်၏ ေုြ်လောင်ချက်သည ်
လအာင်ဖမင်ြါက ၎င်းကို အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တဖခားဌာနများနှင် ့
မျှလေနိုင်သည်။ သင်က လမျှာ်ေင့်သလောက် တိုးတက်မှု မေှိေျှင ်
၎င်းသည် သင်ြိုမို ကကိုးြမ်းအားေုတ်ေန် ခွန်အားကို ဖဖစ်လစပြီး 
ေိုအြ်ြါက နည်းဗျူဟာများကို လဖြာင်းေဲေမည်ကို သိေှိနိုင ်
သည်။ မည်သည့်လနောတွင် သင်ေိုအြ်ချက် ေှိလနသည်ကိုေည်း 
သိနိုင်သည်။

လခါင်းလောင်မှုဖဖင့် လောက်ြံ့လြးဖခင်းနှင့် ေှင်းေင်းလသာ အဖွဲ့
အစည်းေိုင်ော မဟာဗျူဟာ ေှိဖခင်းသည် အလြကာင်းအောများ
တွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုကို လအာင်ဖမင်စွာ ေုြ်လောင်ေန ်
အလေးြါလသာ အချက်နှစ်ခု ဖဖစ်သည်။ ဤသို့ဖဖင့် အဖွဲ့အစည်း၏ 
အေင့်ေင့် ေန်ေမ်းများသည် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု၏ အလေး 
ြါြုံကို သိေှိောမည်။ အလေးေားေမည့် ြစ်မှတ်များကို သိေှိော
မည်။ အလဖြာင်းအေဲများ မေုြ်လောင်နိုင်ြါက ယင်းအတွက ်
တာေန်ယူေမည်ကို သိေှိောမည်။ သင်၏ စဦးေုြ်လောင်မှုနှင့ ်
မဟာဗျူဟာများက မည်သို့ေုြ်လောင်လနသည်နှင့် ြတ်သက်ပြီး 
ြွင့်ေင်းဖမင်သာေိှလအာင် လဖာ်ဖြေားေမည်။ အဖဲွ့အစည်းတစ်ခ ု
ေုံးက ဘုံေည်မှန်းချက်ဖဖစ်လသာ ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လေး ဦး 
တည်ချက်ဖဖင့် ေုြ်လောင်လနလြကာင်းသိေှိလစေန် တိုးတက်ော
သည့် အချက်အေက်များကို ေန်ေမ်းများနှင့် မျှလေေားေမည်။ 

၁ရြါင်းရောင်ပိုင်းက အားတက်သရော 
လုပ်ရောင်ဖို့ လိုအပ်သည်။ 

အလြကာင်းအောများတွင် ကျား/မ ညီမျှလေးတုိးဖမှင့်ေန် ေုြ်လောင် 
မှုတွင် အေက်ြိုင်း စီမံခန့်ခွဲလေးအောေှိများ ေိုအြ်သည်။ 
တွန်းအားလြးမှုသည် အေက်က ောြါက အေိုအလေျာက ်
တာေန်သိမှု ဖဖစ်ောသည်။ သို့ြါက ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လေး 
အသိစိတ် ချက်ချင်းဖဖစ်ောနိုင်ပြီး ေန်ေမ်းများအား ကကိုးစား
အားေုတ်မှု သိြ်မေိုအြ်ဘဲ ေမ်းညွှန်လြးနိုင်သည်။ 
တစ်ခါတစ်ေံတွင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အသိစိတ်ေှိလသာ 
ြုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦးချင်းလြကာင့် အလဖြာင်းအေဲ ဖဖစ်နိုင်လသာ်ေည်း 
လခါင်းလောင်ြိုင်းက ေန့်ကျင်လနြါက ေိုေုြ်လောင်မှုသည ်
အချည်းနှီးဖဖစ်သည်။ 

၂ရြါင်းရောင် တစ်ရယာက်ကို ြန့်အပ်ပါ။ 

ြန်းတိုင်ေိုသည်မှာ အေက်က ချမှတ်လြးေသည် ေိုသည့်
နည်းတူ သတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု ေှိလစေန် 
လန့စဉ်ေုြ်လောင်ေလသာ အေုြ်များကို တစ်လယာက်လယာက်က 
ကကီးြကြ်ေမည်။ ေိုသူက အေက် စီမံခန့်ခွဲသူကို အစီေင်ခံေျှင ်
ြိုမိုလကာင်းသည်။ ေိုသို့ ေုြ်လောင်ြါက ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်
လေး အစီအစဉ်သည်  ြိုမိုတေားေင် ဖဖစ်သွားနိုင်ပြီး ေုြ်လောင်ေ
သည်မှာ ြိုမိုေွယ်ကူသွားသည်။

၃ပစ်မှတ်များ ထားေှိပါ။ 

၎င်းနှင့် ြတ်သက်ပြီး အဖမင် အမျ ိုးမျ ိုး ကွဲဖြားြကသည်။ တစ်ခုမှာ 
ေွယ်ေွယ်ကူကူ ေေှိနိုင်သည်များဖဖင့် အစဖြုေန် ဖဖစ်သည်။ 
ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုကို ေွယ်ကူစွာ ေေှိနိုင်လသာ သတင်း 
ကဏ္ဍများ၊ ဌာနများနှင့် အစဖြုဖခင်း ဖဖစ်သည်။ သီးဖခား ဌာန
အေိုက် ြစ်မှတ်များကို လဖြာင်းေဲလြးနိုင်သည်။ ဥြမာ 
အားကစား သတင်းဌာနအတွက် နည်းြါးလသာ ြစ်မှတ်များ 
ေားေှိလြးနိုင်သည်။ တင်းြကြ်လသာ ချဉ်းကြ်မှု ေုြ်လောင်မည်
ေိုြါက အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုေုံးအတွင်း ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု
ကို ေုြ်လောင်ေန် ဖဖစ်သည်။ BBC သတင်းဌာနက ေုြ်လောင်
လသာ ၅၀ : ၅၀ နှုန်းေားမျ ိုး ဖဖစ်သည်။ 

၄အြျနိ် အကန့်အသတ်များ သတ်မှတ်ပါ။ 

အချနိ်အကန့်အသတ်နှင့် ြတ်သက်ပြီး မတူကွဲဖြားလသာ 
အဖမင်များ ေှိြကသည်။ တိုလတာင်းလသာ အချနိ်အကန့်အသတ် 
သတ်မှတ်ြါက အလဖြာင်းအေဲသည် ေျင်ဖမန်စွာ ဖဖစ်ောနိုင်
လသာ်ေည်း ဖြတ်လတာင်းဖြတ်လတာင်း ဖဖစ်နိုင်သည်။ သို့လသာ် 
ြကာေှည်ေွန်းြါကေည်း မလအာင်ဖမင်ဖဖစ်နိုင်ပြီး အစီအစဉ ်
မစတင်ခင်မှာ ေိခိုက်နိုင်သည်။ 

ရအာက်ပါတ့ုိကုိ လုပ်ရောင်ေန် အဖဲွ့အစည်းအတွင်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးေဲွပါ

• သင်၏ သတင်းတွင် အမျ ိုးသမီးများကို အလေးြါ
လသာ ကဏ္ဍမှ ြါေင်ြါလစ

• အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံနှင့် အဖမင်များကို ေည့်
သွင်းလေးသားြါ

• ကျား/မ ခွဲဖခားေက်ေံလသာ၊ ချ ိုးနှိမ်လသာ 
ဘာသာစကား ရုြ်ြုံများကို လေှာင်ေှားြါ

• သတင်းများက အမျ ိုးသမီးများကို ေွဲလောင်နိုင်
လအာင် ေုြ်လောင်ြါ။ အမျ ိုးသမီးြေိသတ်၏
အကကိုက်ကို သိြါ

• သင်၏ တိုးတက်မှုကို စစ်လေးြါ
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၄
အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လုပ်ရောင်ေမည့် 
မဟာဗျူဟာများ
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ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုကို စစ်လေးဖခင်းသည် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုေှိလေး
အတွက် အလေးြါလသာ အချက်ဖဖစ်သည်။ သို့လသာ် ၎င်းသည် လနာက်ေုံးြန်းတိုင်
လတာ့ မဟုတ်လြ။ စစ်လေးပြီး သင်ေေှိောလသာ အချက်အေက်များသည် 
ေန်ေမ်းများကို ေှုံ့လော်မှုလြးောတွင် သုံးနိုင်သည်။ ကျူးေွန်လသာ 
ေူကို တာေန်ယူလစောတွင် သုံးနိုင်သည်။ သင်ေေှိေားလသာ လအာင်ဖမင်မှုများကို 
ေိန်းသိမ်းေားောတွင် သုံးနိုင်သည်။

အလိုအရလျာက် စစ်ရေးရေးကိေိယာများ 
အေိုအလေျာက် စစ်လေးလေးကိေိယာများသည် သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်း
များအတွက် ေန်ေမ်းများအလြါ် အေုြ်ြိုမဖဖစ်လစဘဲ ၎င်းတို့၏ သတင်းများတွင် 
ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု ေှိ၊ မေှိ ေွယ်ကူစွာ စစ်လေးနိုင်သည်။ 

WIN GENDER TRACKER13 

Women in News သည် အခန်း ၅ တွင် လဖာ်ဖြေားလသာ အချက်ဖြ
ကိေိယာများကို အလဖခခံပြီး သတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာ ြါေင်
မှု ေှိ၊ မေှိ စစ်လေးေန် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသာ သုံးလသာ software 
တစ်ခုကို ဖန်တီးေားသည်။ WIN သည် ၎င်းလောက်ြံ့လြးလသာ နိုင်ငံ
များတွင် သတင်းများကို စစ်လေးေန် Gender Tracker ကိေိယာကိ ု
သုံးသည်။ ၎င်းဖဖင့် လခတ်လေစီးများနှင့် တိုးတက်မှုများကို WIN က 
စစ်လေးသည်။ ၎င်းကို ေက်ေှိတွင် WIN အဖွဲ့အစည်းကသာ အသုံးဖြု
လသာ်ေည်း အနာဂတ်တွင် မီဒီယာေုြ်ငန်းများအတွက် လေမျှသွား
ေန် အစီအစဉ်ေှိသည်။

GENDER EQUALITY TRACKER14 
Gender Equality Tracker သည် သီးဖခားနိုင်ငံတစ်ခုေှိ သတင်းအဖွဲ့
အစည်း အလတာ်များများတွင် အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားဖြုမှု
များကို စစ်လေးလြးလနသည်။ ေို software သည် အသစ်ေွက်ေှိော
လသာ သတင်းများကို ဖတ်ရှုပြီး အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီး နာမည်များ 
နာမ်စားများ မည်မျှြါေင်သည်ကို လေတွက်လြးသည်။

INFORMED OPINIONS15 
Gender Equality Tracker နည်းတူ Informed Opinions ၏ Gender 
Gap Tracker သည် ကလနဒါနိုင်ငံေှိ အွန်ေိုင်းသတင်းေဘ်ေိုက်များ
တွင် အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသား သတင်းေင်းဖမစ်များကို အချ ိုးအစား 
မည်မျှေည့်သွင်းသည်ကို အေင့်သတ်မှတ်လြးသည်။ ၎င်းသည် စာ
ဖတ်သူများကိုေည်း သက်ေိုင်ော သတင်းဌာနများအား ကျား/မ 
ညီမျှစွာြါေင်မှုေှိလအာင် ေုြ်လောင်ေန် တိုက်တွန်းသည်။

GENDERMEME16 
Gendermeme သည် natural language processing ကို အသုံးဖြု
ကာ သတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု ေှိ၊ မေှိကို ေဲေဲေင်ေင် 
စစ်လေးနိုင်သည့် ေွတ်ေြ်စွာ ေေှိနိုင်လသာ software ဖဖစ်သည်။ ၎င်း
ကို အဖွဲ့အစည်းများက ကိုယ်ြိုင် စစ်လေးလေးကိေိယာ တည်လောက်
ောတွင်ေည်း အသုံးဖြုနိုင်သည်။ 

HER HEADLINE
Her Headline သည် အားကစားသတင်းများတွင် ကျား/မ ခွဲဖခား
လသာ ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းများကို မီးလမာင်းေိုး ဖြသလြး
လသာ Chrome browser extension ဖဖစ်သည်။ ေို extension သည ်
ကျား/မ ခွဲဖခားလသာ၊ ဘက်ေိုက်လသာ စကားေုံးများ၊ စကားစုများ 
ေှာလဖွလြးပြီး ၎င်းတို့သည် ဘာလြကာင့် ဖြဿနာဖဖစ်နိုင်သည်ကို ေှင်း
ဖြလြးသည်။ Her Headline သည် Cambridge University Press 
၏ လောက်ြံ့မှုဖဖင့် လေးေွဲေားလသာ Unesco ၏ ေုြ်လောင်ချက ်
ဖဖစ်သည်။  

ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုကို စစ်လေးေန် ေွယ်ကူစွာေေှိနိုင်
လသာ အွန်ေိုင်း ကိေိယာများ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သီးဖခား
ဖန်တီးေားလသာ ကိေိယာများ၊ spreadsheets များအဖြင ်
ေူကိုယ်တိုင် လေတွက်ဖခင်းစလသာ ချဉ်းကြ်နည်း အများ
အဖြား ေှိြါသည်။ သင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကိုက်ညီလသာ 
အောကို လေွးချယ်ေန်သာေှိသည်။

ေူဖဖင့် ေုြ်လောင်ဖခင်း
ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုကို စစ်လေးဖခင်းသည် ရှုြ်လေွး
လသာ အေုြ်တစ်ခု မဟုတ်ြါ။ ြိုမို အချနိ်ကုန်ပြီး အလသး
စားစစ်လေးမှုများအတွက်သာ သင့်လေျာ်လသာ်ေည်း 
Excel Spreadsheet ဖဖင့် ကိုးကား လဖာ်ဖြခံေသူများကိ ု
စစ်လေးဖခင်းသည် အေိုအလေျာက် software များ 
သီးဖခားဖန်တီးေားလသာ software များနည်းတူ အသုံးေင်
ြါသည်။ 

၅၀ : ၅၀ စီမံကိန်း

BBC ၏ 50 : 50 စီမံကိန်း17တွင် ြါေင်ေုြ်လောင်လနလသာ 
အဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ သတင်းစာတွင် အမျ ိုးသား 
အမျ ိုးသမီး လေးသားသူများကို လေတွက်ပြီး ေစဉ်ေန်ေမ်း
များအြကား မျှလေလြးသည်။ အစီအစဉ်များက အမျ ိုးအစား 
စုံေင်လသာလြကာင့် တိုင်းတာစစ်လေးလသာ နည်းစနစ်
များသည် မျှတမှုေှိလစေန် ဖြုဖြင်လဖြာင်းေဲေားေသည်။

WIN GENDER BALANCE METRICS
သင်သည် ဤေမ်းညွှန်တွင် လဖာ်ဖြေားလသာ စစ်လေးလေး 
အကကံဖြုချက်များနှင့် WIN ၏ တိုင်းတာစနစ်ကို အသုံးဖြု
နိုင်သည်။ ေိုတိုင်းတာစနစ်များမှ လေွးချယ်ပြီး 
သင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကိုက်ညီလအာင် ဖြုဖြင်နိုင်သည်။ သင်
၏ တိုးတက်မှု အချက်အေက်များကို မှတ်တမ်းတင် ေား
နိုင်လစေန် ရိုးေှင်းပြီး သုံးေေွယ်လသာ Excel Tool တစ်ခုကို 
WIN က ဖန်တီးလြးေားသည်။

ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကိ ု
စစ်ရေးမြင်း

၅

13 http://wanifra.moselaymdserver.com/

14 http://www.prognosis.se/GE/USA/

15 https://gendergaptracker.informedopinions.org/

16 https://www.gendermeme.org/

17 https://www.bbc.com/aboutthebbe/reports/polices/5050#project
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ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို အရမြောြံောတွင် စဉ်းစားေမည့် အြျက်များ

ရြါင်းရောင်မှုနှင် ့
တာဝန်ြံနိုင်မှု 

ေုြ်ငန်းစဉ်ကို မည်သူက လမာင်းနှင်လနသေဲ၊ လအာင်ဖမင်မှု သို့မဟုတ် ေုံးရှုံးမှုအတွက် 
မည်သူ့မှာ တာေန်ေှိသေဲ ေိုလသာအချက်သည် အေွန်အလေးကကီးသည်။ ေည်မှန်းချက်
ကို လခါင်းလောင်မှုကဏ္ဍမှ ေူများက ချမှတ်လြးေျှင် အလကာင်းေုံး ဖဖစ်သည်။ အဖွဲ့
အစည်း တစ်ခုေုံးတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လေး တန်ဖိုးများကို နားေည်ေားေမည်။ 
ေန်ေမ်းအေင့်တိုင်းတွင် ေုြ်လောင်နိုင်ဖို့ အလေးကကီးသည်။

ေင်းမမစ်များ အဖွဲ့အစည်းအများစုသည် လငွလြကးအားဖဖင့် ေွဲေန့်သုံးစွဲလနြကေသည်ဖဖစ်ော ဤသို့
ေုြ်လောင်ေန် ဘတ်ဂျက်အေုံအလောက် မေှိတတ်လြ။ သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက ်
အေုြ်ဖဖစ်မည့် နည်းေမ်းကိုသာ အချနိ်နှင့် ေင်းဖမစ် ရှုလောင့်မှ စဉ်းစားပြီး လေွးချယ်
ေုံးဖဖတ်ြါ။

ဘယ်သူက လုပ်မှာလဲ ၎င်းသည် အလေးြါသည်။ တစ်လယာက်တည်းက ေုြ်မှာေား။ ေူအများ သို့မဟုတ် 
အားေုံးြါေင် ေုြ်လောင်မှာေား။

လူမဖင့် လုပ်မှာလား၊ 
အလိုအရလျာက ်
ကိေိယာကို သုံးမှာလား

သင့်အလနဖဖင့် ေူဖဖင့် လေတွက်လသာ နည်းကို သုံးမှာေား။ အေိုအလေျာက် ကိေိယာ
များကို သုံးမှာေား လေွးချယ်ေေိမ့်မည်။ သင်၏ လေွးချယ်မှုသည် သင်က ြုံနှိြ်မီဒီယာ
ကို ေန်းစစ်သေား၊ အွန်ေိုင်း မီဒီယာကို ေန်းစစ်လနသေား ေိုသည့်အလြါ် မူတည်
သည်။

နယ်ပယ် အတိုင်းအတာ ဘာလတွနဲ့ တိုင်းတာမှာေဲ။ သင်၏ နမူနာ အေွယ်အစား ြမာဏက ဘာေဲ။ ြုံနှိြ ်
သို့မဟုတ် အွန်ေိုင်းေား။ အွန်ေိုင်းဟု ေိုောတွင် အေိုအလေျာက် လဖခောခံ စနစ်
များကို ြိုမိုေွယ်ကူစွာ သုံးနိုင်သည်။ သင်၏ Home Page ကို ြကည့်ရုံြဲေား။ သတင်း
အမျ ိုးအစား အားေုံးကို ြကည့်မှာေား။ အမျ ိုးအစားအေိုက် တိုင်းတာစစ်လေးဖခင်း
သည် ြိုမိုအသုံးေင်သည်။ တိုင်းတာစစ်လေးမှု ေေဒ်ကို မည်မျှတိကျလစေိုြါသနည်း။ 
နမူနာက လသးငယ်လေလေ သင်၏ အလြကာင်းအော တစ်ခုေုံးတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာ
ြါေင်မှုကို ကိုယ်စားဖြုနိုင်မှု နည်းလေြင်ဖဖစ်သည်။ 

အကကိမ်အရေအတွက် အချက်အေက်လတွကို သင် ဘယ်နှစ်ကကိမ်နှုန်းနှင့် လကာက်ယူသေဲ ေိုလသာအချက်
သည် ယင်းစီမံကိန်းကို ဘယ်သူက ဖြုေုြ်သေဲ။ ၎င်းတို့မှာ အချနိ်နှင့် ေင်းဖမစ် 
ဘယ်လောက် ေှိသေဲ။ စီမံကိန်း၏ နယ်ြယ်က ဘယ်လောက် ကျယ်ဖြန့်သေဲေိုလသာ 
အေက်ြါအလြကာင်းတေားများအလြါ် မူတည်သည်။

အြျက်အလက်များ 
ရကာက်ယူမြင်း

သင်၏ အချက်အေက်များကို ဘယ်ေို လကာက်ယူြါသေဲ။ မည်သူက ဦးလောင်
ေိန်းသိမ်းြါသေဲ။ ဗဟိုက ေိန်းချုြ်လသာ အြိတ် database ေား။ စုလြါင်း
ေိန်းသိမ်းလသာ collaborative database ေား။

အြျက်အလက် ေက်သွယ်
မြင်းနှင့် မျှရဝမြင်း 

သင် စတင်ေုြ်ပြီေိုေျှင် သင်၏ အချက်အေက်များကို အတွင်းစည်းမှာသာ ေား
ဖခင်းက စိတ်ချေြါသည်။ အေက်ြိုင်း စီမံခန့်ခွဲလေး အောေှိကကီးများအတွင်းမှာသာ 
သိေားေမည်ဟု မေိုေိုြါ။ သင်၏ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ြွင့်ေင်းဖမင်သာမှု ေှိဖို့ေည်း 
ေိုအြ်ြါသည်။ သတင်းလေးသားသူ၊ တည်းဖဖတ်သူများက ဖြဿနာနှင့် တိုးတက်မှု
များကို သိေှိေားေြါမည်။ ြွင့်ေင်းဖမင်သာေှိဖခင်းေိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်းများသည် 
ဖြဿနာကို လဖဖေှင်းောတွင် တစ်ခုခုေုြ်လောင်ေန် ေိုအြ်သည်ကို သိေှိလစနိုင်သည်။ 
အလဖြာင်းအေဲများ ဖမင်လတွ့ောေပြီေိုေျှင် သင်၏ ကိန်းဂဏာန်းများကို အများသိ
လအာင် လေမျှဖခင်းက နှစ်ေြ်ကွမ်း အကျ ိုးဖဖစ်ေွန်းနိုင်သည်။ အဖခား အဖွဲ့အစည်းများ
ကိုေည်း သင်၏ နမူနာအတိုင်း ေိုက်ေုြ်ေန် တွန်းအားလြးောလောက်သည်။ သင်၏ 
ေန်ေမ်းများနှင့် သတင်းလောက်များအား လအာင်ဖမင်မှုေလအာင် အဖြုသလဘာ 
အားလြးောလောက်သည်။ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်မြင်း၊ 
မိတ်ေက်ရပးမြင်း

ဤစီမံကိန်းကို လစာင့်ြကြ်ြကည့်ရှုေန် တစ်ဦးတစ်လယာက် သို့မဟုတ် ေူတစ်ဖွဲ့ ေားေှိ
သင့်ြါသည်။ ဌာနလတွကို ေက်ခံနားေည်ောလအာင် ေုြ်ေန် နည်းေမ်းများစွာ 
ေှိြါသည်။ အေက်က ချလြးေိုက်လသာ နည်း ဥြမာ ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လေး 
တည်းဖဖတ်မှု လြါ်ေစီသစ်၊ တဖဖည်းဖဖည်းတိုး၍ ေုြ်လသာနည်း သို့မဟုတ် ဌာနလတ ွ
အေင်သင့်ဖဖစ်လသာအခါမှ သူတို့သလဘာနှင့် သူတို့ ေက်ခံေုြ်ကိုင်ောြကလသာနည်း၊ 
စိတ်ြါလသာ ေန္ဒေှိလသာ ဌာနတစ်ခုနှင့် အေင်စြကည့်ြါ။ BBC ၏ 50:50 စီမံကိန်းတွင ်
ဤနည်းကို သုံးခဲ့ြါသည်။ ေိုအေုြ်ကို စတင်ေုြ်လောင်လသာ BBC ၏ Outside 
Source ဟူလသာ အစီအစဉ်က သူ၏ ေုတ်လေမှုများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လေး 
တိုးတက်ောလသာအခါ တဖခားလသာ အစီအစဉ်များကေည်း မိမိသလဘာအေ ေိုက်ြါ
ောြကသည်။ 

မည်သည်တို့ကို စစ်ရေးမည်နည်း ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို တိုင်းတာနိုင်ရသာ နည်းလမ်း 
များစွာေှိပါသည်။ ရအာက်တွင် သင်ရေွးြျယ်ပပီး မပုမပင် အသုံးမပု
နိုင်ရအာင် ရဖာ်မပထားပါသည်။ စာသားများကိုသာမက ဓာတ်ပုံ
များကိုပါ တိုင်းတာစစ်ရေးေန် လိုအပ်သည်။

အမျ ိုးသမီးများအရြကာင်း ရဖာ်မပမြင်း
အမျ ိုးသမီးများကုိ မည်မျှအသားလြးလဖာ်ဖြေားလြကာင်း စစ်လေးေန် ရုိးေှင်း 
လသာ နည်းေမ်းတစ်ခုမှာ သတင်းလောင်းြါးတစ်ခုတွင် လဖာ်ဖြသည့် အမျ ိုး 
သမီးများနှင့် အမျ ိုးသားများ အလေအတွက်ကုိ နှိုင်းယှဉ်ေန် ဖဖစ်သည်။ လဖာ်ဖြ 
ချက်ေိုသည်မှာ အမျ ိုးသမီး သို့မဟုတ် အမျ ိုးသားများကို ေည်ညွှန်းချက် 
အားေုံးကို ေိုေိုသည်။ ၎င်းတို့တွင် နာမည်၊ he, she, his, her စလသာ 
နာမ်စားများ ၊ Mr, Mrs, Miss, Ms, Sir, Lady, Dame စလသာ အလခါ်အလေါ် 
များ၊ girlfriend, boyfriend, daughter, son, wife, husband စလသာ 
ကျား/မ လဖာ်ဖြလသာ နာမ်များ ြါေင်သည်။ သင်သည် နာမည်တစ်ခုတည်း 
ကုိဖဖစ်လစ he, she စလသာ နာမ်စားတစ်ခုတည်းကုိဖဖစ်လစ လေတွက်နုိင်သည်။

Metric % mentions of women vs. men

Formula # mentions of women DIVIDED BY total  
# mentions of women plus men

Target 50%

အမျ ိုးသမီးများကို အဓိက ဇာတ်ရကာင်အမဖစ် သုံးမြင်း
သင်၏ သတင်းတွင် အမျ ိုးသမီးများကို အဓိကဇာတ်လကာင်အဖဖစ် အသုံးဖြု
လသာ အလေအတွက်နှင့် အမျ ိုးသားများကို အဓိကဇာတ်လကာင်အဖဖစ်သုံး
လသာ အလေအတွက်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး အမျ ိုးသမီးများအား အသားလြးလဖာ်ဖြ
မှုကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ အဓိက ဇာတ်လကာင်ေိုသည်မှာ သင်၏ သတင်း
အလြကာင်းအောတစ်ခု သို့မဟုတ် များစွာေဲမှ တစ်ခုကို ေိုေိုသည်။ ၎င်း
သည် သတင်းလောင်းြါးအတွင်း ကိုးကားခံေသူ လမးဖမန်းခံေသူ သို့မဟုတ် 
ေြ်တေဲေဲ လဖာ်ဖြခံေသူေည်း ဖဖစ်နိုင်သည်။ သတင်းလောင်းြါးတွင် 
အဓိကဇာတ်လကာင် တစ်လယာက်မက ြါေင်နိုင်သည်။

Metric % main characters that are women
Formula # women main characters DIVIDED BY total 

# main characters (i.e. women PLUS men)
Target 50%

အမျ ိုးသမီးများကို ဓာတ်ပုံများတွင် အဓိက ရဖာ်မပမြင်း
ဓာတ်ြုံများတွင် အမျ ိုးသမီးများကို အလေးလြးလဖာ်ဖြဖခင်း ေှိ၊ မေှိ ကို 
အမျ ိုးသမီးြုံ အချ ိုးအစား မည်မျှြါေင်သည်၊ အမျ ိုးသမီးများကို တစ်ဦး
တည်း သို့မဟုတ် အဓိက လဖာ်ဖြသလော ြကည့်ရှုဖခင်းဖဖင့် သိနိုင်သည်။ 
အဓိက လဖာ်ဖြသည် ေိုသည်မှာ ဓာတ်ြုံတွင် ြါေင်လသာ တစ်ခုတည်း
လသာ အဓိကလဖာ်ဖြချက် သို့မဟုတ် လဖာ်ဖြချက်များေဲမှ တစ်ခု ဖဖစ်ေမည်။ 
အမျ ိုးသမီးဓာတ်ြုံသည် လနာက်ခံတွင် ြါေင်လန၍ မေြါ။ ဓာတ်ြုံတစ်ြုံတွင် 
အဓိက လဖာ်ဖြချက် တစ်ခုမက ြါေင်နိုင်သည်။

Metric % people images where women are a main subject
Formula # images with women as main or only subjects 

DIVIDED BY # images of people
Target 50%

အမျ ိုးသမီး ေင်းမမစ်များထံမှ သတင်းေယူမြင်း 
အမျ ိုးသမီး သတင်းေင်းဖမစ်များ အလေအတွက်ကို တိုင်းတာဖခင်းသည် 
အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံနှင့် အဖမင်များြါ၀င်မှုကို သိေှိနိုင်သည်။ သတင်း
ေင်းဖမစ်ေိုသည်မှာ အလတွ့အကကုံနှင့် အဖမင်များကို လဖြာဖြဖခင်း၊ မျက်ဖမင် 
သက်လသ၊ လဖြာလေးေိုခွင့်ေှိသူ၊ ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်တို့ ြါေင်သည်။ တိုက် 
ရုိက် သ့ုိမဟုတ် သွယ်ေုိက်၍ ကုိးကားေားလသာ လဖြာစကားများ ြါေင်သည်။ 
၎င်းကို လေတွက်ဖခင်းဖဖင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။ တိုက်ရိုက် လဖြာစကားများကို
သာ လေတွက်ေျှင်ေွယ်ကူသည်။ ေူတစ်ဦး၏ လဖြာစကားကို အကကိမ်မည်မျှ 
ကိုးကားသည်ဖဖစ်လစ လဖြာြကားသူကို တစ်ကကိမ်သာ လေတွက်ေမည်။ 
တိကျလသာ အတိုင်းအတာကို ေေှိလစေန် ကျား/မ မည်သူမည်ေါ မသိလသာ 
သတင်းေင်းဖမစ်များနှင့် အများကိန်းများကို ဖယ်ေုတ်ေားေမည်။

Metric % unique women quotes
Formula # unique women sources DIVIDED BY total # unique sources 
Target 50%

ကျွမ်းကျင်ပညာေှင် အမျ ိုးသမီး သတင်းေင်းမမစ်များ
သာမန်ေင်းဖမစ်များေက် ကျွမ်းကျင်ြညာေှင် ေင်းဖမစ်များကို ေယူေန် 
ကကိုးြမ်းောတွင် ေယူလသာ သတင်းေင်းဖမစ် အမျ ိုးအစားေိုက်၍ ကျား/မ 
ြါေင်ဖခင်းမညီမျှမှုကို ဖဖစ်လြါ်လစသည်။ ကျွမ်းကျင်ြညာေှင် သတင်းေင်းဖမစ် 
ေိုသည်မှာ ြညာေြ်တစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ြသဇာအာဏာ ေှိသူများကို 
တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် သွယ်ေိုက်၍ ကိုးကားဖခင်း ဖဖစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် 
တေားသူကကီး၊ ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ စီအီးအို၊ သီးဖခား
ေုြ်ငန်း နယ်ြယ်တွင် ကျွမ်းကျင်လသာ စီးြွားလေးသမား၊ နိုင်ငံလေးသမား 
နှင့် ေဲတြ်ဖွဲ့အကကီးအကဲ စသည်တို့ ြါေင်နိုင်သည်။ ြညာေှင်တစ်ဦးကို
အကကိမ်မည်မျှ ကိုးကားသည်ဖဖစ်လစ တစ်ကကိမ်သာ လေတွက်ေမည်။

Metric % unique women expert quotes vs. unique men expert quotes
Formula # unique women expert sources DIVIDED BY total # expert sources
Target 50%

သတင်းရေးသားသူ အမျ ိုးသမီး
သတင်းလေးသားသူ၏ အသံသည်ေည်း အလေးြါလသာ အချက်ဖဖစ်သည်။ 
အမျ ိုးသမီး သတင်းလေးသားသူအလေအတွက်ကို တိုင်းတာစစ်လေးနိုင်သည်။ 
၎င်းကို သတင်းကဏ္ဍ အမျ ိုးအစားေိုက်၍လသာ်ေည်းလကာင်း၊ သတင်းဌာန 
တစ်ခုေုံးအတွက်လသာ်ေည်းလကာင်း သီးဖခားတိုင်းတာြါက ြိုမိုလကာင်းမွန်
သည်။ အဘယ့်လြကာင့်ေိုလသာ် အလေးြါလသာ သတင်းများဖဖစ်သည့် 
နိုင်ငံလေး၊ စီးြွားလေးနှင့် အားကစား ကဏ္ဍတွင် အမျ ိုးသမီး သတင်းလေးသား
သူများ နည်းြါးနိုင်လသာလြကာင့် ဖဖစ်သည်။ သတင်းလေးသားသူ ကျား/မ 
မည်သူမည်ေါ မသိလသာ သတင်းများကို ေည့်သွင်းလေတွက်ေန် မေိုလြ။

Metric % women bylines
Formula # women bylines DIVIDED BY total # bylines 

(DISAGGREGATED by category) 
Target 50%

ကျား/မ ြဲွမြားရသာ ပံုရသမှတ်ယူရသာ ဘာသာစကား အသံုးအနှုန်းများ
သတင်းတွင် ကျား/မ ခွဲဖခားလသာ ြုံလသမှတ်ယူလသာ ဘာသာစကား 
အသုံးအနှုန်းများ ြါေင်မှု ေှိ၊ မေှိ စစ်လေးေန် ကျား/မ ခွဲဖခားမှုေိုသည်ကို 
နားေည်ေားေမည်။ အခန်း ၁၀ ကို ြကည့်ရှုြါ။ ၎င်းသည် စစ်လေးေန် 
ခက်ခဲပြီး လတွးလတာေုံးဖဖတ်ချက် ေိုအြ်သည်။ သတင်းေဲတွင် ယင်းသို့
လသာ ဘာသာစကား မည်မျှြါေင်သည်ကို လေတွက်ေမည်။ မေည်ေွယ်လသာ 
အလသးစား ကျား/မ ခွဲဖခားသည့် ဘာသာစကားနှင့် အေွန်အကျူး 
လစာ်ကားသည် နှိမ်ချလသာ ဘာသာစကားတွင် ကကီးမားလသာ ကွဲဖြားမှုေှိ
သည်။ ေို့လြကာင့် သင်သည် ၎င်းတို့ကို ခွဲဖခားစစ်လေးေမည်ဖဖစ်ပြီး ြါေင်
လသာ အလေအတွက်အေ သတင်းလောင်းြါးကို အမှတ်လြးနိုင်သည်။

Metric % articles containing sexist or gender stereotyping language
Formula # articles with 1 or more instances of gender stereotyping or sexist 

language DIVIDED BY total # articles
Target 0%

ကျား/မ ြွဲမြားရသာ ဓာတ်ပုံများ
ကျား/မ ခွဲဖခားမှုကို တိုင်းတာစစ်လေးနိုင်ေန် ဓာတ်ြုံများကိုေည်း အသုံးဖြု
နိုင်သည်။ အမျ ိုးသမီးများကို နှိမ်ချလသာ ကျား/မ ခွဲဖခားလသာ ဓာတ်ြုံများကို 
လေတွက်နိုင်သည်။ လသးငယ်လသာ သို့မဟုတ် အေယ်အေတ် သို့မဟုတ် 
အကကီးစား ခွဲဖခားမှုများကို သီးဖခားလေတွက်နိုင်ေန် တိုင်းတာစစ်လေးမှုကို 
ဖြုဖြင်အသုံးချနိုင်သည်။

Metric % sexist or gender stereotyping images of women
Formula # images of women that are gender stereotyping or sexist 

DIVIDED BY total # images of women with women as main or 
only subjects

Target 0%

Pr
om

in
en

ce
 o

f w
om

en
Ge

nd
er

 s
te

re
ot

yp
in

g 
la

ng
ua

ge

In
cl

us
io

n 
of

 w
om

en
’s

 v
oi

ce
s 

an
d 

op
in

io
ns

အမျ ို းသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း  191 8   အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း



၆
ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုနှင့် စီးပွားရေးတွင် အကျ ိုးသက်ရောက်
မှုတို့ ေက်သွယ်မှုကို ရကာင်းစွာသိေှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

ရအ မီဒီယာ

ရနာ်ရဝး

တိုးတက်မှုေှိသည့်အဖြင် နိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူအခွင့်အလေး
နှင့် အခွင့်အေမ်းများေှိသည့်နိုင်ငံဟု ကျွန်ုြ်တို့နားေည်ေား
သည့် လနာ်လေးနိုင်ငံ၌ြင် ကျား/မ မညီမျှစွာြါေင်မှုမှာ ေက်လတွ့
လောကတွင် ေှိလနလသးသည်။ လအမီဒီယာ(Amedia) အမည်ေှ ိ
ကုမ္ပဏီက မိမိတို့၏ စာလစာင်ကိုြင် အလဖခခံ လေ့ောခဲ့ောတွင ်
အေက်ြါအတိုင်း လတွ့ေှိခဲ့ဖခင်းဖဖစ်သည်။ ကျား/မ ြိုမိုညီမျှစွာ
ြါေင်ဖခင်းလြကာင့် ေုြ်ငန်းခွင်ကို ြီြီဖြင်ဖြင်သက်ေင်လစသည်ဟု 
၎င်းတို့ယုံြကည်ေားသည်ကို သက်လသေူနိုင်သည့ ်
အလောက်အေားကိုေည်း အေိုြါစာလစာင် ေုတ်လေသူများ
က လတွ့ေှိခဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးများလေးသားေားသည့် သတင်း
လောင်းြါးများ များများစားစားြါေင်သည့် စာလစာင်များကိ ု
အမျ ိုးသမီးများက ြိုမိုဖတ်ရှုသည်ေိုသည့် အချက်ကိုေည်း ၂၁ 
ေြကာ ကာေအတွင်း ေုတ်လေခဲ့သည့် သတင်းစာ ၁၉ လစာင်မ ှ
သတင်းလောင်ြါးများကို စိစစ်လေ့ောပြီးလနာက် အေိုြါေုတ်
လေသူများက သိောခဲ့သည်။

အေိုြါ ၂၁ ေြကာကာေအတွင်း ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုကိ ု
ကျယ်ကျယ်ဖြန့် ဖြန့်  လေ့ောောတွင် သတင်းစာ ၆၄ လစာင်
မှ သတင်းလောင်းြါးြုဒ်လေ ၆၆၀,၀၀၀ ကို အချက်အေက်
ေိုင်ောသိြ္ပံနည်း ြညာ နှင့် အေိုအလေျာက်အမျ ိုးအစားခွဲ
သည့် နည်းစနစ်တို့ဖဖင့် အေူးအားစိုက်လေ့ောခဲ့ောမှ ဤသို့
စိတ်ေင်စားဖွယ်လကာင်းသည့် ေက်နွယ်မှုကို လတွ့ေှိခဲ့ဖခင်း
ဖဖစ်သည်။ ဘာသာစကားအား ြုံမှန်စိစစ်သည့် နည်းစဉ်များကို
အသုံးဖြုကာ လအမီဒီယာသည် သတင်းလောင်းြါးများြါ 
အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးများကိုခွဲဖခားဖခင်း၊အလေအတွက ်
မှတ်သားဖခင်းများကို ဖြုေုြ်နိုင်ခဲ့သည်။ သတင်းတွင ်
အေင်းအဖမစ်အဖဖစ် ကိုးကားလေးသားေားသည်များကို ေုတ်လေ
သူများက ေူြုဂ္ဂိုေ်အမည်ေား၊ စီးြွားလေးအဖွဲ့အစည်းအမည်
ေား ဟူသည်ကို ကနဦးခွဲဖခားနိုင်ခဲ့သည်။ ဥြမာအားဖဖင့် နီနာ
(Nina)အမည်ေှိ စီးြွားလေးေုြ်ငန်းနှင့် နီနာအမည်ေှိ ေူြုဂ္ဂိုေ်တို့
ကို ခွဲဖခားလဖာ်ေုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

ဒုတိယအေင့်တွင် သိေှိေားသည့်အမည်များကို လနာ်လေးနိုင်င ံ
ေူဦးလေေိုင်ော အချက်အေက်စာေင်းဇယားြါ အမျ ိုးသားနှင့် 
အမျ ိုးသမီးတို့၏ အမည်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်လေးခဲ့သည်။ ေို
ကဲ့သို့ အချက်အေက်များကို ၎င်းတို့၏ ြင်မအချက်အေက ်
စုလောင်းမှုဇယားတွင် ေည့်သွင်းခဲ့ပြီးလနာက် ေုတ်လေသူများ
သည် အချက်အေက်များ၏ အေြ်ေြ်လသာအလနအေားများကိ ု
ခွဲဖခားစိစစ်နိုင်ခဲ့သည်။

သတင်းလောင်းြါးြုဒ်လေ ၆၆၀,၀၀၀ တွင် လဖာ်ဖြေားသည့် 
အမည်များတွင် ြျမ်းမျှအားဖဖင့် ၃၄ ောခိုင်နှုန်းသည်သာ 
အမျ ိုးသမီးများဖဖစ်လြကာင်း လတွ့ေှိခဲ့သည်။ သတင်းစာအမည်ကွဲ
များေဲတွင် အမည်အေိုက် တစ်လစာင်ချင်းစီကို စိစစ်လေ့ော
သည့်အခါတွင်မူ တစ်လစာင်နှင့်တစ်လစာင် သိသိသာသာ ကွဲဖြား
သည်ကိုေည်း လတွ့ေှိခဲ့သည်။ သတင်းစာတိုက်ငယ်များမှ ေုတ်
လေသည့် စာလစာင်များတွင် သတင်းစာတိုက်ကကီးများမှ ေုတ်လေ
သည့် စာလစာင်များေက် ကျား/မ ြိုမို၍ ညီမျှစွာြါေင်သည်ကိ ု
လတွ့ေှိေသည်။

ဥြမာအားဖဖင့် ယခင်က အဖမင့်ေုံးလနောတွင်ေှိခဲ့လသာ 
စာလစာင်တွင် အမျ ိုးသမီးနာမည် ြါေင်မှု ၄၂ ောခိုင်နှုန်းေှိသည်။ 
အလြကာင်းအောမတူသည့် သတင်းလောင်းြါးများတွင် ေန်းစစ်
လေ့ောော၌ ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုသည် အလြကာင်းအော
ကိုေိုက်၍ ကွဲဖြားမှုေှိသည်ကို ြို၍အေင်အေှားလတွ့ေသည်။ 
ြညာလေးကဏ္ဍေိုင်ော သတင်းလောင်းြါး ၃၀,၀၀၀ ခန့်တွင် 
အမျ ိုးသမီးအမည်ြါေှိမှုမှာ ၄၇ ောခိုင်နှုန်းေှိပြီး “လဘးအန္တောယ်၊ 
အလေးလြါ်အလဖခအလနများနှင့် မလတာ်တေဖဖစ်ေြ်များ” တွင်မ ူ
အမျ ိုးသမီးအမည် ြါေှိမှုမှာ ၂၁ ောခိုင်နှုန်းသာေှိသည်။ ေူမှု
အသိုက်အေန်းများ၊ မိသားစုများနှင့် ေူမှုဖူေုံလေးေိုင်ောများကိ ု
လေးသားသည့် ေူမှုလေးကဏ္ဍ သတင်းလောင်းြါးများတွင်သာ 
အမျ ိုးသမီးအမည်များ အများေုံးြါေင်ြကသည်။

ကျား/မ ြါေင်မှု မညီမျှဖခင်းမှာ ေုြ်ြိုင်ခွင့်ေှိသူများက ေုြ်ငန်း
ကဏ္ဍအေိုက် အမျ ိုးသမီး၊ အမျ ိုးသားများကို မိမိအေိုကျလနော
ချ ခန့်ေားဖခင်းလြကာင့်ေည်းဖဖစ်နိုင်သည်။ ေို့အဖြင် ေိုသို့ 
အချ ိုးအစားမတူညီဖခင်းမှာ မိမိအင်တာဗျူးေိုသူများကိုသာ 
လေွးချယ်လတွ့ေုံလေ့ေှိလသာ ဂျာနယ်ေစ်များ၏ ကျား/မေိုင်ော 
ဘက်ေိုက်လေွးချယ်မှုလြကာင့်ေည်း ဖဖစ်နိုင်သည်။

လနာင်ဖြုေုြ်မည့် အစီအစဉ်များတွင် လအမီဒီယာမှ ဂျာနယ်ေစ်
များနှင့် အယ်ဒီတာများကို ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုနှင့် ြတ်သက်
လသာ အချက်အေက်များကို အသုံးဖြုေန် ကမ်းေှမ်းေားသည်။ 
ေက်လတွ့လောကေှိ စာဖတ်သူများေဲတွင် ကျား/မ ကွာဟချက ်
ေှိသည်ကို အသိလြးေားလသာ အေူးဖြုစုေားသည့်အချက ်
အေက်များကို တစ်ချ ို့အယ်ဒီတာအဖွဲများက အသုံးဖြုလနပြီ
ဖဖစ်သည်။

ကျား/မ အြျ ိုးအစားညီမျှရေး ရအာင်မမင်စွာ 
ရောင်ေွက်နိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ

See AMEDIA. P. 30
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ဘီဘီစီသတင်းဌာနသည် ကျား/မ အချ ိုးအစား ၅ေး၅၀ ဖဖစ်လနလစလေး
စိန်လခါ်ချက်များ၏ သက်လောက်မှု ေေဒ်များကုိ နှစ်စဉ်ေုတ်ဖြန်သည်။ 
ဘီဘီစီမှ အစီအစဉ်တင်ေက်သူ ရို့စ်အက်တကင်က ၎င်းတာေန်ယ ူ
တင်ေက်လနသည့် Outside Source  အမည်ေှိ ရုြ်သံအစီအစဉ်တွင ်
သတင်းေင်းဖမစ်အဖဖစ် အသုံးဖြုသူများေဲ၌ ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု 
ြိုမိုလကာင်းမွန်ောလစေန် ၂၀၁၆ ခုနှစ် လနှာင်းြိုင်းတွင် စတင်စမ်းသြ်
ခဲ့သည်။ အက်တကင်နှင့်၎င်း၏အဖွဲ့သည် ေုတ်ေွှင့်မှုတစ်ခုချင်းစီ
တွင် ြါေင်သူများ၊ ေုတ်ေွှင့်သည့် အလြကာင်းအော အမျ ိုးအစားနှင့် 
အမျ ိုးသမီးများ ြါေင်မှုနည်းသည့်ဇာတ်ေမ်းများနှင့်ြတ်သက်၍ 
အချက်အေက်များ လကာက်ယူခဲ့ကာ အေည်အချင်းဖမင့်မားသည့် 
အမျ ိုးသမီးများကို သတင်းေင်းဖမစ်အဖဖစ် ေည့်သွင်းကာ ၎င်းတို့ေက်
သွယ်ေမည့် ကွန်ယက်ကို ချဲ့ေွင်ခဲ့သည်။ ေိုသို့ လောင်ေွက်ခဲ့ဖခင်း
လြကာင့် သတ်မှတ်ေများအတွင်း အေိုြါ ြရိုဂေမ်တွင် အမျ ိုးသမီး
သတင်းေင်းဖမစ် ြါေင်မှုမှာ လေးေြကာ ကာေအတွင်း ယခင် ၂၉ 
ောခိုင်နှုန်း ေှိောမှ ၅၁ ောခိုင်နှုန်းသို့ ဖမင့်တက်ောခဲ့သည်။

ေို့အဖြင် ဘီဘီစီ၏ ေုတ်ေွှင့်မှုအစီအစဉ်များမှာ နှစ်နှစ်အတွင်း 
အေင့်သတ်မှတ်ချက် ၂ ောခိုင်နှုန်း လေျာ့ကျ သွားခဲ့လသာ်ေည်း 
Outside Source အစီအစဉ်၏ အေင့်သတ်မှတ်ချက်မှာမူ ၂၅ 
ောခိုင်နှုန်း ဖမင့်တက်ော ခဲ့သည်။ ေိုအချနိ်မှစ၍ ဘီဘီစီက ေုတ်ေွှင့်
လနလသာ အစီအစဉ် ၅၀၀ လကျာ်မှာ ၅ေး၅၀ ဟုလခါ်တွင်လသာ ြရိုဂျက်
တွင် ြါေင်ောခဲ့လတာ့သည်။ ေို့အဖြင် အေိုြါစိတ်ကူးကို အဖခား မီဒီ
ယာ ကုမ္ပဏီ ၂၀ လကျာ်ကေည်း အတုယူလောင်ေွက်ောခဲ့သည်။

အေိုြါ ၅ေး၅၀ ြရိုဂျက်ကို လောင်ေွက်သည့်နည်းစနစ်မှာ အေွန်
ြင်ရိုးေှင်းေှသည်။ အစီအစဉ် ေုတ်ေုြ်လေးအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့ 
အစီအစဉ်သလဘာသဘာေနှင့် ကိုက်ညီသည့် ချနိ်ေမှုစနစ်ကို 
အသုံးဖြုပြီး အစီအစဉ်အတွက် ေိုအြ်လသာ ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု
ေိုင်ော အချက်အေက်များကို ေွတ်ေြ်စွာ လကာက်ယူြကသည်။ 
အေိုြါအချက်အေက်များကို အစီအစဉ်တွင် ြါေင်မည့်သူ အားေုံး
ေံ ေစဉ် မျှလေလြးသည်။ အစီအစဉ်များတွင် သတင်း၊ ဂီတမှသည် 
နိုင်ငံလေးအေိ ြါေင်ော ေုတ်ေွှင့်မည့် အစီအစဉ်တစ်ခုချင်းစီ၏ 
သလဘာသဘာေနှင့် ကိုက်ညီသည့် ချနိ်ေမှုစနစ်ကို အသုံးဖြုြကသည်။ 
ဥြမာအားဖဖင့် ရုြ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုတွင် အသံေွှင့်ဌာနက တာေန်
ချေားသည့် ရုြ်သံတင်ေက်သူေန်ေမ်းကို ေည့်သွင်း လေတွက်ဖခင်း 
မဖြုဘဲ ေုတ်ေုြ်လေးအဖွဲ့က မည်သည့်သူကိုသာ တင်ေက်ခိုင်းမည်
ဟု လေွးချယ်သည့်အခါတွင်မူ တင်ေက်သူကိုြါ ေည့်သွင်းလေတွက်
သည်။ နည်းစနစ်တစ်ခုကို ချမှတ်ောတွင် ေန်ေမ်းများက ြါေင်
အကကံဖြုခွင့်ေှိြါက ၎င်းတို့သည် ြိုမိုယုံြကည်မှုေှိပြီး၊ မိမိတို့လကာက်ယူ
ခဲ့သည့် အချက်အေက်များကို ြိုမိုအသုံးဖြုလေ့ေှိလြကာင်း အေက်ြါ
နည်းစနစ်နှင့်ြတ်သက်၍ အက်တကင် လကာက်ချက်ချခဲ့သည်။

အချက်အေက်များ လကာက်ယူစုလောင်းဖခင်းလြကာင့် အစီအစဉ်
ေုတ်ေုြ်လေးအဖွဲ့များသည် အချက်အေက်များြါ ကိန်းဂဏန်း
အလေအတွက်ကို ယုံြကည်မှုေှိြကသည်မှန်လသာ်ေည်း အေိုြါ 
အချက်အေက်သက်သက်သည် ြရိုဂျက် အေုံးစွန်ြန်းတိုင်မဟုတ်
လြ။ ေိုမျှမက အေိုြါ အချက်အေက်များသည် ေုတ်ေွှင့်မည့်
အစီအစဉ်များတွင် အမျ ိုးသမီးအလေအတွက် ြါေင်မှု များဖြားောလစ
ေန် အဖွဲ့ေင်များအား အလဖြာင်းအေဲေုြ်ေိုစိတ်ကိုေည်း ဖန်တီး
လြးသည်။

ယူရက၊ ဂလိုဘယ်

FINANCIAL TIMES (FT) သတင်းစာကေည်း ၎င်းတို့၏ အမျ ိုးသမီးစာဖတ်ြေိသတ် 
အလေအတွက်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ြေမေုံးအကကိမ် တွက်ေခဲ့ော သိသိသာသာနည်းြါး
လနပြီး စိတ်ေင်စားမှုနည်းြါးြကသည်ကို လတွ့ေှိခဲ့သည်။ အေိုြါအချက်ကို စိုးေိမ်စော
တစ်ခုအဖဖစ်သာမက စီးြွားလေးအခွင့်အေမ်းတစ်ခုအဖဖစ်ြါ ရှုဖမင်ောသဖဖင့် သတင်းစာ
အလြါ် အမျ ိုးသမီး စာဖတ်ြေိသတ်၏အဖမင်ကို လဖြာင်းေဲေန် ြရိုဂျက်အများအဖြား
လောင်ေွက်ောနိုင်သည့်အဖြင် အမျ ိုးသမီးြေိသတ်၏ စိတ်ေင်တစားဖတ်ရှုမှုြိုေှိောကာ 
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင်ေည်း ဓလေ့စရိုက်လဖြာင်းေဲောခဲ့သည်။ ေိုြရိုဂျက်များေဲ
တွင် JANETBOT ြရိုဂျက်ေည်း ြါေင်သည်။ ေို JANETBOT ြရိုဂျက်မှာ FT တွင ်
အသုံးဖြုသည့် ဓာတ်ြုံများတွင် ြါေင်လသာသူများ၏ မျက်နှာကို ကျား/မ စိစစ်ခွဲဖခားလြး
သည့် လော့ဖ်ေဲကို အသုံးဖြုဖခင်းဖဖစ်သည်။ အေိုြါ လော့ဖ်ေဲက ကျား/မခွဲဖခားမှုကို လမာ်
နီတာတွင် အလောင်ြါ အေံများဖဖင့်ဖြသကာ အယ်ဒီတာများဖမင်နိုင်လစေန် အေျင ်
အဖမန် လောင်ေွက်လြးသည့်အဖြင် SLACK ချင်နယ်မှတစ်ေင့် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှု
ေိုင်ော အချက်အေက်များကိုေည်း လဖာ်ဖြလြးသည်။

အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင်မူ အေိုြါ JanetBot ြရိုဂျက်ကို အသုံးဖြုေသည့် ေည်ေွယ်ချက်
မှာ ြင်မစာမျက်နှာ၌ လဖာ်ဖြလသာဓာတ်ြုံများတွင် ကျား/မ ြါေင်မှု မမျှတသည်ကိ ု
ယခင်ကေက် သတိေားမိောလစေန်ဖဖစ်ပြီး အမျ ိုးသမီးများကို အသားလြးရိုက်ကူး
လသာ ဓာတ်ြုံအလေအတွက် ြိုမို ြါေင်ောလအာင် ဂျာနယ်ေစ်များအား နှိုးလော်ေန်
ေည်းဖဖစ်သည်။ အေိုြါလော့ဖ်ေဲသည် FT သတင်းစာ၏ အမျ ိုးသမီးြေိသတ်များနှင့ ်
အဖြန်အေှန် ြိုမိုေိလတွ့ခွင့်ေလအာင်ေည်း လောင်ေွက်လြးသည်။ အမျ ိုးသမီးရုြ်ြုံများ
ဖဖင့် လဖာ်ဖြလသာ သတင်းလောင်းြါးများကို အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားများေက် 
ြိုမိုအာရုံစိုက်ြကည့်ရှုလေ့ေှိလြကာင်း FT ကဖြုေုြ်သည့် ေန်းစစ်လေ့ောမှုတွင ်
လတွ့ေှိခဲ့သည်။ JanetBot လော့ဖ်ေဲကို အသုံးဖြုဖခင်းဖဖင့် FT သည် လေ့ောမှတ်သား
စော အများအဖြားေေှိခဲ့သည်။ အေိုြါ လော့ဖ်ေဲကို စတင်အသုံးဖြုသူများအတွက်မူ စ
သုံးစဉ်ကတည်းက ဒီဇိုင်းဖြုေုြ်သုံးစွဲမှုတွင် ြါေင်ခဲ့ဖူးေန်ေိုအြ်သည်။ ေိုလော့ဖ်ေဲကိ ု
လေးသားပြီးသည်နှင့် အသုံးဖြုသူများအတွက် အလောက်အကူမဖြုသည့် အြိုင်းများကို 
ဖယ်ေုတ်ေန် မေွယ်ကူသဖဖင့် အေင်းအဖမစ်အကန့်အသတ်လြကာင့် JanetBot လော့ဖ်ေဲ
တွင် အေက်ြါကိစ္စကို လောင်ေွက်နိုင်ဖခင်းမေှိလြ။

အေက်ြါအလြကာင်းများလြကာင့် JanetBot လော့ဖ်ေဲကို အသုံးဖြုသည့် ေည်ေွယ်ချက်
မှာ ယခုအခါ အချက်အေက်လကာက်ယူဖခင်းေုြ်ငန်းစဉ် လောင်ေွက်ေန်ေက် သတင်း
ခန်းတွင် အေုြ်ေုြ်လနလသာ ဂျာနယ်ေစ်များကို ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုေှိလစလေး 
သတိြုိမုိေားမိလစေန် ဖဖစ်ောခ့ဲသည်။ ေုိ အချက်လြကာင့် ဂျာနယ်ေစ်များအား သတင်း 
လောင်းြါး စတင်လေးသားစဉ်ကာေကြင် သတင်း ဓာတ်ြုံအသုံးဖြုော၌ ကျား/မ 
ညီမျှစွာြါေင်မှုကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားောလစခဲ့သည်။ သတင်းစာြါ စာလေးသူများတွင ်
ကျား/မ ြိုမိုညီမျှစွာြါေင်မှုေှိလစေန် FT သည် အေိုြါ လော့ဖ်ေဲကိုြင် အသုံးဖြုကာ 
စာလေးသူ ကျား/မ အလေအတွက်ကို ခွဲဖခားေန်ေည်း စမ်းသြ်ေျက်ေှိသည်။

သတင်းေင်းဖမစ်များတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုကို စစ်လေးလြးလသာ SHE SAID HE 
SAID အမည်ေှိ လော့ဖ်ေဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးဖြုခဲ့ပြီး၊ အေိုြါလော့ဖ်ေဲသည ်
သတင်းေင်းဖမစ်၊ အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီးတို့၏ အမည်နှင့် နမ်စားများကို လေတွက်လြး
ပြီး FT ေန်ေမ်းအဖွဲ့များေံ အချက်အေက် ြို့လြးသည်။ သို့ောတွင် ေိုအချက်အေက်
များကို အသုံးဖြုကာ ေက်လတွ့အသုံးချေန်မှာမူ FT ေန်ေမ်းအဖွဲ့များအဖို့ အေင်လချာ
ေှသည်လတာ့ မဟုတ်လြ။ ေိုအချက်လြကာင့်ေည်း လော့ဖ်ေဲအသုံးမဖြုဘဲ ေူကိုယ်တိုင်
စိစစ်သည့်နည်းေမ်းကို အသုံးဖြုကာ ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုေှိလစလေး လောင်ေွက်ေန ်
အလြကာင်းဖန်ောပြီး၊ ဘီဘီစီသတင်းဌာန၏ ၅ေး၅၀ ြရိုဂျက်ကို ယခုနှစ်တွင် အသုံးဖြု
ောခဲ့သည်။ 

ေိုသို့စမ်းသြ်အသုံးဖြုောသည်မှာ မြကာလသးလသာ်ေည်း ၅ေး၅၀ နည်းေမ်းမှာ ကျား
/မ ြါေင်မှုမမျှတသည်ကို သိဖမင်နိုင်စွမ်း ဖမှင့်တင်လြးနိုင်ြုံ
ေသည့်အဖြင် ဂျာနယ်ေစ်များမှာေည်း လော့ဖ်ေဲအသုံးဖြု
သည့် လအာ်တိုစနစ်ေက် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လေးကို ြိုမို
အာရုံစိုက်ောနိုင်ြုံေည်း ေှိောခဲ့သည်။

ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို ရမြောြံစစ်ရေးနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ

ဘီဘီစီ ၅ဝး၅၀ ဖန်နယ်ြျယ်တိုင်းမ်

ဂလိုဘယ်

လောက်ချ ိုင်းနား လမာနင်း ြို့စ်သတင်းဌာန (SCMP ) သည ်
ကုမ္ပဏီတစ်ခုေုံးတွင် ဖြုေုြ်သည့် ြရိုဂျက်များေဲတွင ်
အမျ ိုးသမီးြေိသတ် ြိုမိုေေှိလစေန် တစိုက်မတ်မတ်လောင်ေွက်
သည့်အဖြင် ေိုသတင်းဌာနမှ ေုတ်လေသည့် စာလစာင်တိုင်း
တွင် အမျ ိုးသမီးများကို ြိုမိုေင်သာဖမင်သာလတွ့ဖမင်ေလအာင် 
ေည့်သွင်းလဖာ်ဖြောသည်။

အေိုြါအစီအစဉ်များ လေးေွဲအလကာင်အေည်လဖာ်မှုကို SCMP 
က ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လောင်ေွက်လသာ Hackathon ြရိုဂျက ်
လောင်ေွက်ပြီးလနာက်ြိုင်းတွင် ဖြုေုြ်ောခဲ့ဖခင်းဖဖစ်သည်။ 
အေိုြါ Hackathon ြရိုဂျက်သည် စာဖတ်သူများတွင် ကျား/မ 
ကွာဟချက်ေှိသည်ကို မီးလမာင်းေိုးလဖာ်ဖြေားသည့်အဖြင ်
သတင်းလောင်းြါးများ၌ အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီး သတင်း
ေင်းဖမစ် အေွန်အမင်းကွာဟလနကာ နယ်ြယ်အသီးသီးတွင ်
ကျွမ်းကျင်ြညာေှင် အမျ ိုးသမီးသတင်းေင်းဖမစ် ေှာေခက်သည ်
ကိုြါ လဖာ်ဖြေားသည်။ အေိုြါြရိုဂျက်မှ လတွ့ေှိချက်များကိ ု
အလဖခခံကာ SCMP သည် ေှုြ်ေှားမှုတစ်ေြ်ကို လောင်ေွက်ခဲ့
သည်။ 

ေိုေှုြ်ေှားမှုတွင် SCMP သည် စာဖတ်သူများ၊ မိတ်ဖက်သတင်း
ဌာနများနှင့် ဖြင်ြသတင်းေင်းဖမစ်များအား ၎င်းတို့ေံ ကျွမ်းကျင်
ြညာေှင် အမျ ိုးသမီးအမည်များကို ၎င်းတို့၏ အွန်ေိုင်းြုံစံတစ်
ခုမှတစ်ေင့် လဖာ်ဖြလြးြါေန် လမတ္တာေြ်ခံခဲ့သည်။ အေိုြါ အွန်
ေိုင်းြုံစံကို တိုက်ရိုက်ဖဖန့်လေသည့်အဖြင် ေိုေှယ်မီဒီယာနှင့ ်
၎င်းတို့သတင်းဌာနက ေုတ်ဖြန်လသာ သတင်းေွှာများတွင်
ေည်း လဖာ်ဖြခဲ့သည်။

ယခုအချနိ်ေိ SCMP သည် နာနိုနည်းြညာ၊ စီးြွားလေးစွမ်း
လောင်မှုနယ်ြယ်၊ ေက်ေီလောင်းေယ်လေး၊ ‘ကလောက်’ 
စာေင်းအင်းြညာနယ်ြယ်၊ ကျား/မအချ ိုးအစား ညီမျှလေး
ေှုြ်ေှားမှုနှင့် ကျန်းမာလေးနယ်ြယ် အသီးသီးတို့မှ ကျွမ်းကျင်
ြညာေှင် အမျ ိုးသမီးများ စာေင်းကို ေေှိေားသည်။ ေိုကျွမ်းကျင်
ြညာေှင် အမျ ိုးသမီးများစာေင်းကို SCMP၏ ဌာနတွင်းအဖွဲ့တစ်
ခုမှ အတည်ဖြုကာ သတင်းခန်းမေှိသူအားေုံး ေင်လောက်ေှာလဖွ
နိုင်လသာ လဒတာလဘ့စ်စနစ်တွင် ေည့်သွင်းေားပြီဖဖစ်သည်။ 
ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လေး အတွက် SCMP သည် ဘီဘီစီသတင်း
ဌာန၏ ၅ေး၅၀ ြရိုဂျက်အဖွဲ့ေံမှ အကကံဉာဏ်များ လတာင်းခံခဲ့
ကာ ဘီဘီစီက အသုံးဖြုလသာ ြမာဏအချ ိုးအစားနှင့် ေမ်းညွှန်
ချက်များကိုေည်း အသုံးဖြုေျက်ေှိသည်။

အဖခားသတင်းဌာနများနှင့် ြူးလြါင်းလောင်ေွက်ခဲ့လသာလြကာင့ ်
SCMP သည် တန်ဖိုးမဖဖတ်နိုင်လသာ အကကံဉာဏ်များကို ေေှိ
ခဲ့ကာ အဖခားအဖွဲ့အစည်းများ ကကုံလတွ့ေသည့် ဖြဿနာ
များကို လေှာင်ေှားနိုင်ေန်ေည်း အေိုြါအကကံဉာဏ်များက 
အလောက်အကူဖြုခဲ့သည်။

“မိမိတို့အလတွ့အကကုံလတွကို မျှလေလြးေိုတဲ့ အဖခားအဖွဲ့လတွေ ံ
ေက်သွယ်ခဲ့ေို့ ေောတဲ့တုံ့ဖြန်မှုလတွလြကာင့် ကျွန်မတို့ စိတ်ကူး
လကာင်းလတွေခဲ့တယ်” ဟု SCMP ၏ ဒီဂျစ်တယ်အယ်ဒီတာ ေူ
ောေန်းက လဖြာြကားခဲ့သည်။

“ဒီေိုနယ်ြယ်မှာ သတင်းဌာနတိုင်း အေင်ကေက် ြိုလကာင်း
ောလအာင် ေုြ်နိုင်ြါတယ်။ ဒါက ပြိုင်ြွဲ ေိုတာမျ ိုးနဲ့ မေိုင်ြါ
ဘူး။ အဲဒါက ကမ္ဘာတစ်ေန်းမှာေှိတဲ့ သတင်းမီဒီယာလောကကို 
တိုးတက်လအာင် လောင်ေွက်တာမျ ိုးသာ ဖဖစ်ြါတယ်။”

ယူရက၊ ဂလိုဘယ်

ဘေွန်းဘတ် (BLOOMBERG) သတင်းဌာနသည်ေည်း ၎င်း၏ အွန်ေိုင်းနှင့် ရုြ်သံ
ေုတ်ေွှင့်မှုများတွင် အမျ ိုးသမီးသတင်းေင်းဖမစ်များ ြိုမိုြါေင်ောလစေန် ဌာနတစ်ခု
ေုံး အတိုင်းအတာဖဖင့် လဖြာင်းေဲမှုများကို အဖခားသတင်းဌာနများကဲ့သို့ြင် ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်၌ စတင်လောင်ေွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံလြါင်း ၁၂၀ ေှိ အယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့် ေက်သွယ်
လောင်ေွက်လနလသာ ဂျာနယ်ေစ် ၂,၇၀၀ ဦးနှင့် ေန်းစစ်လေ့ောသူများအား 
သတင်းဌာနတစ်ခုေုံးက အသုံးဖြုနိုင်သည့် လဒတာလဘ့စ်ေဲတွင် ေည့်သွင်းနိုင်ေန ်
၎င်းတို့ ေက်သွယ်လောင်ေွက်ောနယ်ြယ်ေှိ အမျ ိုးသမီးကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များနှင့ ်
ေင်းနှီးကျွမ်းေင်ောလအာင် လောင်ေွက်လစခဲ့သည်။ ဘေွန်းဘတ် သတင်းဌာနသည် 
၂၀၁၈ ခုနှစ် အလစာြိုင်းကာေများ၌ အမျ ိုးသမီးအမည် ၅၀၀ ခန့်ကို လဖာ်ဖြလနောမ ှ
ယခုအခါ အမည်လြါင်း ၂,၃၀၀ လကျာ်ေိ လဖာ်ဖြောပြီ ဖဖစ်သည်။ မီဒီယာနှင့် ေက်
သွယ် လဖြာြကားေန် ၎င်းတို့၏ အေုြ်ေှင်အသီးသီးေံမှ ခွင့်ဖြုချက်ေေားလသာ 
အမျ ိုးသမီးအလေအတွက် များဖြားောလစေန်နှင့် အေိုြါအမျ ိုးသမီးများအား 
မီဒီယာသင်တန်းများလြးေန်ကိုေည်း ဘေွန်းဘတ်သတင်းဌာန ၎င်းတို့၏ NEW 
VOICES ြရိုဂျက်မှတစ်ေင့် ကကိုးစားေျက်ေှိသည်။ ေိုြရိုဂျက်ကို တစိတ်တစ်
လဒသ အလကာင်အေည်လဖာ်သည့်အလနဖဖင့် ဘေွန်းဘတ်သတင်းဌာနသည် ောေူး
ကကီးသည့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် ေိြ်တန်းလငွလေးလြကးလေးကုမ္ပဏီများမှ အမှုလောင်
အမျ ိုးသမီး အသီးသီးကို မီဒီယာနှင့် ေက်သွယ်လေးသင်တန်းများလြးေန် ကမ်းေှမ်း
သည့်အဖြင် အေိုြါသင်တန်းများအတွက် ကုန်ကျစေိတ်ကိုေည်း ကျခံလြးေျက်ေှိ
သည်။

အေိုြါအစီအစဉ်ကို လောင်ေွက်ေျက်ေှိသည့် နယူးလယာက်၊ ေန်ဖေန်ေစ်စကို၊ တို
ေန်တို၊ ေန်ဒန်၊ ဒူဘိုင်း၊ မွန်ဘိုင်း၊ လဟာင်လကာင်နှင့် ေစ်ဒနီပမို့များတွင် အမျ ိုးသမီး
အမှုလောင် ၁၂ ဦး အတွက် သင်တန်းစေိတ်များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဘေွန်းဘတ်
သတင်းဌာနက ကျခံခဲ့သည်။

ေွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ

ေိန်းဂျားဂရု (RINGIER GROUP) သတင်းဌာနသည် EQUALVOICE အမည်ေှိ ြရိုဂျက်
ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာေတွင် မိမိကုမ္ပဏီအတွင်း၌ အလေးကကီးေုြ်ငန်းစဉ်အဖဖစ ်
စတင်လောင်ေွက်ခဲ့သည်။ ေိန်းဂျားမီဒီယာ၏ သတင်းလောင်းြါး လခါင်းစဉ်များတွင် 
လဖာ်ဖြလသာ အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီး အချ ိုးအစားေိုင်ော အချက်အေက်များကိ ု
ေုတ်ဖြန်လြးသည့် EQUALVOICE FACTOR လခါ် လေတွက် လဖာ်ဖြသည့် လော့ဖ်ေဲမှာ 
ေိုြရိုဂျက်တွင်  အဓိကအသုံးဖြုလသာ နည်းေမ်းြင်ဖဖစ်သည်။

အေိုြါ ြရိုဂျက်မှာ ကျား/မ ြါေင်မှုအချ ိုးအစားကို ခွဲဖခားလေတွက်လြးရုံသက်သက ်
မဟုတ်ဘဲ အခမ်း အနားများကျင်းြဖခင်း၊ အေူးေုတ်မဂ္ဂဇင်းတစ်လစာင် ေုတ်လေ
ဖခင်းနှင့် ကျား/မအချ ိုးအစားညီမျှမှုကို အလေးလြးလသာ အွန်ေိုင်းချင်နယ်များ 
(လခါင်းစဉ်အားေုံးတွင်) ေုတ်ေွှင့်ဖခင်း စသည့်အစီအစဉ်များကိုြါ ေည့်သွင်း
ေားသည်။ သတင်းဌာနတစ်ခုေုံး အသုံးဖြုနိုင်သည့် အမျ ိုးသမီး ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်
များ စာေင်းကိုေည်း ေက်ေှိတွင် ဖြုစုေျက်ေှိပြီး ေုြ်ငန်းနယ်ြယ်များတွင ်
အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများ၏ အမှန်တကယ်အလဖခအလနများကို လဖာ်ဖြသည့်
ဓာတ်ြုံများကို နိုင်ငံတစ်ေန်းတွင် ရိုက်ကူးကာ အေိုြါဓာတ်ြုံများဖဖင့် လဒတာလဘ့စ်
တစ်ခုတည်လောက်ေန်ေည်း နှိုးလော်ေားသည်။

ေိန်းဂျားသတင်းဌာန၏ ေုတ်လေသူ မိုက်ကယ် ေိန်းဂျား နှင့် စီအီးအိုဖဖစ်သူ မတ်ေယ်
ဒါတို့က အေိုြါ EqualVoice ြရိုဂျက်၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖဖစ် တာေန်ယူပြီး ေိန်းဂျားဂရု
အမှုလောင်အဖွဲ့နှင့် အကကံလြးအဖွဲ့တို့က အလောက်အကူများ လြးေျက်ေှိသည်။

အမျ ိုးသမီးများကို ပိုမိုထည့်သွင်းနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ

ရောက်ြျ ိုင်းနား ရမာနင်း ပို့စ် ဘလွန်းဘတ်

ေိန်းဂျားဂရု

1 See 50:50 Impact Report 2020: https://www.bbc.com/5050/impact2020

2 https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2019/5050-project-results
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ယူရက၊ ဂလိုဘယ်

ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လေးကို မျက်ချည်မဖြတ်လောင်ေွက်ပြီး ေိုကိစ္စ
နှင့် ြတ်သက်၍ေည်း အဖွဲ့အစည်းတွင်း သိနားေည်မှုကို ဖမှင့်တင်
လြးသည့်အဖြင် FT သည် အမျ ိုးသမီးြေိသတ်များ ြိုမိုစိတ်ေင်တစား 
အာရုံစိုက်မှုေှိောလစေန် သတင်းလောင်းြါးများတွင်ေည်း 
စမ်းသြ်လဖြာင်းေဲမှု အများအဖြား လောင်ေွက်ခဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးစာ
ဖတ်သူများက ၎င်းတို့စိတ်ေင်စားနှစ်သက်သည်ဟုေိုလသာ 
တင်ဖြြုံနှင့် အလြကာင်းအောများြါေင်သည့် သတင်းလောင်းြါးများ
ေည့်သွင်းေားသည့် LONG STORY SHORT ဟု အမည်လြးေား
လသာ သတင်းေွှာဖဖင့်ေည်း FT က အမျ ိုးသမီးြေိသတ်ကိ ု
ဦးတည်ေွဲလောင်ခဲ့သည်။ အေုြ်များသည့် အမျ ိုးသမီးများအတွက ်
စိတ်ေင်စားစောဖဖစ်လအာင် ဖန်တီးေားလသာ အေိုြါ သတင်းေွှာ
တွင် ေင်ေှားသည့် သတင်းလောင်းြါးများနှင့် ဖတ်စောအလကာင်း
ေုံး အလြကာင်းအောများကို ေည့်သွင်းေားကာ ေိုသတင်းေွှာကို 
လသာြကာလန့တိုင်း အီးလမးေ်ဖဖင့် လြးြို့ခဲ့သည်။

အေိုြါသတင်းေွှာ တစ်လစာင်ချင်းစီအတွက် သတင်းလောင်းြါး
များကို FT မှ အမျ ိုးသမီးဂျာနယ်ေစ်များက တလယာက်တစ်ေှည့် 
လေွးချယ်ကာ မိမိတို့၏ ကိုယ်လေးကိုယ်တာအလြကာင်းအော၊ ကျွမ်းကျင်
သည့်နယ်ြယ်နှင့် စိတ်ေင်စားောများကိုြါ ြေိသတ်ေံ မိတ်ေက်
လဖာ်ဖြြကသည်။ ေို့အဖြင် လေွးချယ် တင်ဖြေားသည့် သတင်း
လောင်းြါးများ လနာက်ကွယ်မှ အလြကာင်းအောများနှင့် ေိုသတင်း 
လောင်းြါးများကို မိမိတို့ မည်သည့်အတွက်နှစ်သက်ေသည်ကိုေည်း 
အေိုြါအမျ ိုးသမီး ဂျာနယ်ေစ်များက တင်ဖြေားသည်။ သတင်း
လောင်းြါးလေွးချယ်ောတွင်ေည်း ေွန်ခဲ့သည့်သီတင်းြတ်အတွင်း 
အမျ ိုးသမီးြေိသတ်ေု ဖတ်ရှုခဲ့သည့်အလြကာင်းအောများကို အလဖခခံ
သည့်အဖြင် ကဏ္ဍစုံမှ သတင်းနှင့် လောင်းြါးများကိုြါ ေည့်သွင်း
တင်ဖြြကသည်။ အမျ ိုးသမီးြေိသတ်များက FT မှာ လငွလေးလြကးလေး
ေိုင်ော သတင်းလောင်းြါးများကိုသာ လဖာ်ဖြသည်ဟု နားေည်ေား
ြကလြကာင်း ြကားသိေပြီးလနာက် ေိုသို့ကဏ္ဍစုံမှ သတင်းလောင်းြါး
များကို FT က လဖာ်ဖြောခဲ့ဖခင်းဖဖစ်သည်။ သတင်းေွှာတွင်ေည်း FT 
က ြင်တိုင်လဖာ်ဖြလနသည်များနှင့် ဖခားနားလအာင် ေည်ေွယ်ေည့်သွင်း
ေားသည့်အဖြင် သမားရိုးကျြုံစံမှ ခွဲေွက်ပြီး ေူလဖြာများသည့် 
အလြကာင်းအောများကို အသားလြးေည့်သွင်းေားသည်။

အေိုြါသတင်းေွှာ၏ အေင်အဖြင်များမှာေည်း FT၏ ြင်တိုင်ေုတ်
သတင်းစာ အေင်အဖြင်နှင့် ကွာဖခားသည့်အဖြင် အသွင်ကွဲ ေိုဂိ ု
အမှတ်အသားနှင့် အလောင်တို့ကို အသုံးဖြုေားသည်။ သတင်းေွှာတွင ်
အသုံးဖြုလသာ ဓာတ်ြုံတွင် ြါေင်လသာ သူများမှာေည်း အေွှာစုံမ ှ
ဖဖစ်သည်။ သို့ောတွင် အေိုြါ သတင်းေွှာကို အမျ ိုးသမီးများအတွက် 
ေည်ေွယ်လသာ စာလစာင်အဖဖစ် အေင်အေှားလဖာ်ဖြေားဖခင်း 
မေှိလသာ်ေည်း အမျ ိုးသမီးြေိသတ်အတွင်း လအာင်ဖမင်မှုေေှိလနသည့်
အဖြင် အမျ ိုးသားြေိသတ်ကေည်း စိတ်ေင်စားမှုေှိြကသည်။ အေိုြါ
သတင်းေွှာမှာ  FT ြင်မသတင်းစာေက် အမျ ိုးသမီးြေိသတ် ြိုများ
ပြီး သတင်းလောင်းြါးများကို ဖွင့်ဖတ်သည့် နှုန်းမှာ ၃.၅ ောခိုင်နှုန်းနှင့ ်
အလြါ်ယံသလဘာ ြကည့်ရှုသည့်နှုန်းမှာ ၁.၈ ောခိုင်နှုန်း အသီးသီးဖမင့်
တက်ောခဲ့လြကာင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တတိယ သုံးေြတ်တွင် လကာက်ယူ
ေေှိသည့် အချက်အေက်များအေ သိေသည်။

ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံ

ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံတွင် ေုတ်လေသည့် ေူစကာ ေန်း (LUSAKA 
SUN) သတင်းစာသည်ေည်း အမျ ိုးသမီးြေိသတ်ကို ဦးတည်
သည့် သတင်းလောင်းြါးများကို အဓိကေားလဖာ်ဖြသည်။ နိုင်ငံ
တွင်းေှိ ေင်လငွနည်း ေူတန်းစား ြေိသတ်အတွက် ေည်ေွယ်
သည့် အေိုြါသတင်းစာကို လဒးေီးလနေှင် (DAILY NATION) 
သတင်းစာက ယခုနှစ် ဇန်နေါေီေတွင် ေုတ်လေခဲ့ဖခင်းဖဖစ်သည်။ 
ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံေှိ သတင်းမီဒီယာများတွင် နိုင်ငံလေးေိုင်ော 
အလြကာင်းအောများကိုသာ ဦးစားလြးလဖာ်ဖြလေ့ေှိော ေူစကာ 
ေန်း သတင်းစာ၌မူ ေူမှုဘေအလြကာင်းအောများ၊ တေား
မျှတဖခင်း မေှိသည့်ကိစ္စေြ်များနှင့် ကုန်သွယ်လေး ေိုင်ော
အလြကာင်းအောများကို အသားလြးလဖာ်ဖြလြကာင်း လဒးေီးလနေှင်
၏ အမှုလောင်အယ်ဒီတာ လမေီမက်လေးက လဖြာြကားခဲ့သည်။

အေိုြါသတင်းစာ၏ ေန်ေမ်း ၇၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်မှာ အမျ ိုးသမီး
များဖဖစ်ပြီး အဓိကစာဖတ်ြေိသတ်မှာ ကုန်သည်များဖဖစ်သည်။ 
ယင်းတို့ေဲတွင် အများစုမှာ အမျ ိုးသမီးစီးြွားလေးသမားများ
ဖဖစ်သည်။ အမျ ိုးသမီး ေန်ေမ်းအများစုေှိလနလစေန် ေည်ေွယ်ချက်
ေှိေှိ ခန့်ေားဖခင်းေည်း ဖဖစ်သည်။ “ကျွန်မတို့ ဦးတည်တဲ ့
အလြကာင်းအောနယ်ြယ်လတွမှာ ဖဖစ်ြျက်လနတာလတွကိ ု
အမျ ိုးသမီးလတွက ြိုစာနာတတ်တယ်ေို့ ကျွန်မခံစားမိြါတယ်။ 
ဥြမာအားဖဖင့်လဖြာေေင် သူတို့က အဖခားအမျ ိုးသမီးလတွကို အိမ်
ခခံေင်း ဒါမှမဟုတ် လစျးလတွမှာ စကားေွယ်ေွယ်လဖြာနိုင်တယ်။ 
ဒါ့အဖြင် ေင်ဖွင့်လဖြာဖြေိုသူလတွက သူတို့ကကုံလတွ့ခံစားလနေြုံ၊ 
ရုန်းကန်ေှုြ်ေှားေြုံအဖြင် အဲဒီအခက်အခဲလတွကို လဖြေည်
လအာင် သူတို့ဘယ်ေို ေင်ေိုင်လဖဖေှင်းလနေတယ်ေိုတာကိုြါ 
လဖြာနိုင်တယ်” ဟု လမေီမက်လေးက လဖြာြကား ခဲ့သည်။

ကျား/မ အချ ိုးအစားညီမျှမှု ြိုမိုတိုးတက်ောလစလေးကို ေည်ေွယ်
သည့် ေူစကာ ေန်း သတင်းစာ၏ မူေါဒကို တစ်စိတ်တစ်လဒသ 
အလကာင်အေည်လဖာ်သည့်အလနဖဖင့် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး
အလြကာင်းကို ြုံလဖာ်လေးသားသည့် အဖြုသလဘာလောင်ကာ 
စိတ်ကူးသစ်ေေှိလစသည့် သတင်းလောင်းြါး အနည်းေုံး တစ်ြုဒ်
ကို အြတ်စဉ်လဖာ်ဖြသည်။ ေိုသို့အစီအစဉ်လြကာင့် အမျ ိုးသမီး
ြေိသတ်နှင့် အေင်လချာသည့် ေက်ေံလေးများေှိောသည့်အဖြင ်
အမျ ိုးသမီးအများအဖြားကေည်း ၎င်းတို့ကကုံလတွ့ခံစားလနေ
သည်များကို သတင်းစာတိုက်သို့ ေက်သွယ်လဖြာြကားောခဲ့
သည်။ အမျ ိုးသမီးများ ေိုသို့ေက်သွယ်ြါေင်ောလစေန် အားလြး 
အားလဖမှာက် ဖြုေုြ်သည့်အလနဖဖင့် ေူစကာ ေန်း သတင်းစာ
သည် ေုိအမျ ိုးသမီးများက ၎င်းတ့ုိကကုံလတွ့လနေြံုနှင့် ဓာတ်ြံုများ၊ 
လနာင်တွင် ေက်သွယ်နိုင်သည့် ၎င်းတို့၏ေိြ်စာများကို အွန်
ေိုင်းမှ လြးြို့နိုင်လသာ ကဏ္ဍတစ်ေြ်ကို ဖွင့်ေှစ်ခဲ့သည်။ ေက်ေှိ
တည်လောက်ေဲဖဖစ်လသာ ေက်ဘ်ေိုက်နှင့် အီးလြြါစာလစာင ်
တို့အဖြင် ေူစကာ ေန်း သတင်းစာသည် ြါေင်သည့် သတင်း
လောင်းြါးများကို ြေိသတ်များအေွယ်တကူ ေင်လောက်ဖတ်ရှု
နိုင်ေန် မိုဘိုင်းြေက်လဖာင်းတစ်ခုကိုေည်း တည်လောက်ေျက်
ေှိသည်။

ဂလိုဘယ်

အမျ ိုးသမီးများအတွက် ေည်ေွယ်သည့် သတင်းလောင်းြါး
များ တင်ဖြနိုင်လေးကို ဦးတည်သည့် အဖခား ြရိုဂျက်တစ်ေြ်
ေည်း SCMP ၏ HACKATHON ြရိုဂျက်ကိုအမှီဖြုကာ 
လြါ်ေွက်ောခဲ့သည်။ ေိုြရိုဂျက်တွင် HACKATHON 
ြရိုဂျက်ကို တမူေူးသည့်နည်းေမ်းများဖဖင့် ဖဖန့်ချ ိချဖြေန်
အဖြင် အွန်ေိုင်း ြေက်လဖာင်း အမျ ိုးမျ ိုးတွင် ေိုြရိုဂျက်
အား စိတ်ေင်စားသည့် စာဖတ်သူများ ေေှိလေးအတွက ်
လောင်ေွက်ေန်တို့ ြါေင်ောသည်။ ယခင်ေတွင် SCMP က 
LUNAR အမည်ေှိ စာလစာင်ကို စတင်ေုတ်လေခဲ့သည်။ 
ေိုစာလစာင်တွင် သတင်းခန်းမမှ ေေှိသည့် သတင်းမှန်
များ၊ အင်တာဗျူးများအဖြင် အမျ ိုးသမီးြေိသတ်အတွက် 
အမျ ိုးသမီးဂျာနယ်ေစ်များက ေဲေဲေင်ေင် လေ့ောသုံးသြ် 
တင်ဖြေားသည့် သတင်းလောင်းြါးများ ြါေင်သည်။

အေိုြါ Lunar စာလစာင်နှင့် ကိုက်ညီလသာ သတင်း
လောင်းြါးများအတွက် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ ေုတ်ြက
ေန် SCMP၏ ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်လေးအတွက် ဌာန
ချင်း ြူးလြါင်းလောင်ေွက်သည့် နည်းေမ်းနှင့်အညီ Luna 
အယ်ဒီတာအဖွဲ့တာေန်ခံကေည်း သတင်းခန်းမ ေန်ေမ်း
များအား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အေိုြါ သတင်းလောင်းြါး
များကိုေည်း အမျ ိုးသမီးြေိသတ် စိတ်ေင်စားမှု ဖမင့်မားော
လစသည့် တင်ဖြြုံများဖဖင့် လေးသားြကေန်ေည်း တိုက်တွန်း
ေားသည်။

အမျ ိုးသမီးြေိသတ်များ ကကိုက်နှစ်သက်သည့် သတင်း
လောင်းြါး အမျ ိုးအစားများကို သိေှိနိုင်ေန် SCMP က 
ြေိသတ်အကကိုက်လေ့ောလေး သုလတသနကိုေည်း 
လောင်ေွက်ခဲ့သည်။ ြညာလေး၊ ကျား/မ တန်းတူညီမျှလေးနှင့ ်
ဓလေ့ေုံးတမ်းများ အြါအေင် ေူမှုရုြ်ြုံအစုံစုံကို ကျယ်
ကျယ်ဖြန့် ဖြန့်  တင်ဖြသည့် ေူမှုလြါင်းသင်းေက်ေံလေး၊ 
လဒသတွင်းသတင်းနှင့် ေူမှုဘေေိုင်ော ကဏ္ဍများကိ ု
အမျ ိုးသမီး ြေိသတ်က ြိုမိုကကိုက်နှစ်သက်လြကာင်း 
လတွ့ေှိခဲ့သည်။ “အမျ ိုးသမီးလတွဟာ နယ်ြယ်ကဏ္ဍစုံက 
အလြကာင်းအောလတွကို နှစ်သက်ြကြါတယ်။ ဒီေို
အလဖခအလနကို ကျွန်မတို့ အကန့်အသတ်မေားသေို ကျွန်မ
တို့တင်ဖြလနတဲ့ ကဏ္ဍလတွကိုေည်း လေျှာ့မြစ်ြါဘူး။ 
အမျ ိုးသမီးလတွအလြကာင်း လဇာင်းလြးတင်ဖြတဲ့ သတင်း
လောင်းြါးလတွကိုြဲ တင်ဖြေိုတာ မဟုတ်ြါဘူး။ အဲဒ ီ
သတင်းလောင်းြါးလတွကို အမျ ိုးသမီးလတွက စိတ်ေင်စားမှုေှိ
တဲ့အဖြင် သူတို့အတွက် အကျ ိုးသက်လောက်မှုေှိလစေြါမယ်။ 
ကျွန်မတို့ ဒီေိုသတ်မှတ်ချက်မျ ိုးချေားတာကို ဂုဏ်ယူမိြါ
တယ်” ဟု ေါနီက လဖြာြကားခဲ့သည်။

စပိန်နိုင်ငံ

ကျား/မလေးော အလြကာင်းအောများကို အလေးလြးတင်ဖြသည့ ်
သတင်းလောင်းြါးများကို ဖန်တီးဖဖန့်ချနိိုင်လစေန် ကက်တာေန်
ဘာသာစကားဖဖင့် လေးသားသည့် လအအာလအ (ARA) သတင်းစာ
မှ ဂျာနယ်ေစ် သုံးဦးသည် လအအာလအ ဖီမီနီေင်မီ (ARA 
FEMINISMES) အစီအစဉ်တစ်ေြ်ကို စတင် လောင်ေွက်လနသည်။ 
ေက်ေှိ တင်ေက်လနသည့် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်သည့် သတင်း
လောင်းြါးများအတွက် ြေိသတ် ြိုမိုေေှိေိုလသာလြကာင့် ေို
အစီအစဉ်ကို စတင်လောင်ေွက်ခဲ့လသာ ောောဘိုနီော၊ မာတာ ရိုဒီ
ဂုဇ် နှင့် သိဇ်ဂူတီော့ဇ် အမည်ေှိ ဂျာနယ်ေစ် သုံးဦးသည် မတ်ေ 
၈ ေက်လန့တွင် ကျလောက်မည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတကာအမျ ိုးသမီး
များလန့တွင် ြေိသတ်အား စတင်ချဖြနိုင်ေန် ေိုလန့မတိုင်မီ  အကကို
ေများမှ စတင်ကာ ေုြ်ငန်းများ စတင်လောင်ေွက်ခဲ့သည်။

ယခုအခါတွင် လအအာလအ ဖီမီနီေင်မီ အစီအစဉ်က ၎င်းတို့၏ 
သတင်းလောင်းြါးများကို ARA ေက်ဘ်ေိုက်၊ အြတ်စဉ ်
သတင်းေွှာတို့အဖြင် တွစ်တာ(Twitter) နှင့် လဖ့စ်ဘုတ်လြ့ချ်တို့
တွင်ေည်း အစဉ်တစိုက်လဖာ်ဖြေျက်ေှိသည်။ အေိုြါအစီအစဉ်၏ 
တွစ်တာနှင့် လဖ့စ်ဘုတ်လြ့ချ်တို့တွင် ြေိသတ် ၃,၅၀၀ နှင့် ၇,၅၀၀ 
အသီးသီးစီ ေှိြကသည်။ ဤသို့ အစြျ ိုး အားေုတ်လောင်ေွက်မှုကိ ု
စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည့် ဂျာနယ်ေစ် သုံးဦး
တို့က အလောက်အကူဖြုေျက်ေှိသည်။ အေိုြါ ဂျာနယ်ေစ် သုံး
ဦးသည် မိမိတို့၏ ြင်မတာေန်များကို ေမ်းလောင်ေင်း အေိုြါ
အစီအစဉ်ကိုေည်း ဦးလောင်ေျက်ေှိသည့်အဖြင် ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်
များကိုေည်း ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်သည့် သတင်းလောင်းြါးလေး
နည်းများကို အကကံဖြုေျက်ေှိသည်။

လအအာလအ ဖီမီနီေင်မီ ြရိုဂျက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် သတင်း
လောင်းြါးများ လေးသားလြးေန်ေည်း ၎င်းတို့က တိုက်တွန်းေား
လသးသည်။ ေိုြရိုဂျက်ကို တစ်စိတ်တစ်လဒသ အလောက်အကူ
ေေှိလစေန် အမျ ိုးသမီးများေံမှ သတင်းအချက်အေက်များေေှိ
လေးအတွက်ေည်း ေက်ဘ်ေိုက်မှတစ်ေင့် အကကိမ်ကကိမ်နှိုးလော်
ခဲ့သည်။ ေိုသို့လောင်ေွက်ချက်များလြကာင့် ကလေးလမွးဖွားပြီးစ 
အမျ ိုးသမီးများ ကကုံလတွ့လနေသည့် ဖြဿနာများကိ ု
တင်ဖြသည့် ေူအများစိတ်ေင်တစားေှိလသာ သတင်းလောင်းြါး
တစ်ြုဒ်ကို လေးသားတင်ဖြနိုင်ခဲ့သည်။ ေိုလောင်းြါးလြကာင့ ်
သမားရိုးကျ ေုတ်လေလနသည့် သတင်းစာများတွင် လဖာ်ဖြခဲသည့် 
အလြကာင်းအောတစ်ခုနှင့် ြတ်သက်၍ အေိုြါအမျ ိုးသမီးများသည ်
၎င်းတို့၏ အဖမင်နှင့် ခံစားမှုများကို အများဖြည်သူသိလအာင် တင်ဖြ
ခွင့်ေေှိခဲ့သည်။

အမျ ိုးသမီးကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များသည် ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှု
အတိုင်းအေ မည်မျှေှိသည်ဖဖစ်လစ၊ အမျ ိုးသားကျွမ်းကျင်ြညာေှင်
များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ေျှင် မီဒီယာနှင့်လတွ့ေုံလဖြာြကားေန် ေန်လေး
သည်ကို လေ့ောလတွ့ေှိေသဖဖင့် သတင်းခန်းမေှိသူအားေုံး 
အသုံးဖြုနိုင်သည့် လဒတာလဘ့စ်ေဲတွင် အမျ ိုးသမီး ကျွမ်းကျင်
ြညာေှင်များစာေင်းကိုြါ ေည့်သွင်းေားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုေုံး
အတိုင်းအတာဖဖင့် ဖြုေုြ်လသာ အဖခားအစီအစဉ်တစ်ေြ်အလနဖဖင့ ်
သတင်းခန်းမတွင်းနှင့် သတင်းစာြါ အလြကာင်းအောများတွင ်
ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်ဖခင်း စိစစ်မှုတစ်ေြ်ကို အဖခားကုမ္ပဏီတစ်ခု
အား ငှားေမ်းေုြ်ကိုင်လစခဲ့သည်။

ဖန်နယ်ြျယ်တိုင်းမ် လူစကာ ေန်းရောက်ြျ ိုင်းနား ရမာနင်းပို့စ် ရအအာရအ သတင်းစာ

စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းရောင်းပါးများမဖင့် အမျ ိုးသမီးပေိသတ်
အများအမပား ေယူနိုင်ြဲ့သည့် သတင်းစာများ

See The 
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အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း  252 4   အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း



 လရပးနှစ်ရပးမှာယူ ဖတ်ရှုေဲ အမျ ိုးသမီးပေိသတ်
၂၀၁၇ ခုနှစ် ြေမ သုံးေြတ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် တတိယ သုံးေြတ် တွင် ၁.၂ 
ောခိုင်နှုန်း ဖမင့်တက်ောသည်။

 သတင်းရောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက် အမျ ိုးသမီးပေိသတ်ပျှမ်းမျှ ောြုိင်နှုန်း
၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တို့တွင် နှစ်အေိုက် ၃ ောခိုင်နှုန်း ဖမင့်တက်ောသည်။

FT၏ အမျ ိုးသမီးစာဖတ်သူများ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာရစရေး ပရိုဂျက်များ

ပရိုဂျက် XX

ြရိုဂျက်။   ။ ေင်ေှားသည့်ကဏ္ဍများတွင် အမျ ိုးသမီးြေိသတ် ဖတ်
ေိုသည့် သတင်းလောင်းြါးများကို ေည့်သွင်းေန် ကျွန်မတို့ ေုံးဖဖတ်
ေိုက်သည်။ ေိုေိုသည်မှာ အမျ ိုးသမီးများစိတ်ေင်စားမှု ေေှိခဲ့
လသာ ယခင်ကလဖာ်ဖြဖူးသည့် FT သတင်းလောင်းြါးတစ်ြုဒ် (မှန်း
ေားသည်ေက် ြိုမိုဖတ်ရှုလသာ)ကို ဖတ်ရှုလသာ ြျမ်းမျှအမျ ိုးသမီး
အလေအတွက်ေက် ြိုဖတ်နိုင်လချေှိသည်ဟု ယူေေသည့် သတင်း
လောင်းြါးများကို ေည့်သွင်းဖခင်းဖဖစ်သည်။

ထိုပရိုဂျက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

ြင်မေက်ဘ်ေိုက်အယ်ဒီတာများနှင့် ြေိသတ်စိတ်ေင်စားမှုလဖာ်လောင်လေး
ေိုင်ော ဒီဂျစ်တယ် အယ်ဒီတာတို့က အမျ ိုးသမီးြေိသတ် ဖတ်ရှုမှုများနိုင်မည့ ်
သတင်းလောင်းြါးကို တစ်လန့တစ်ြုဒ်ကျ လေွးချယ်ေည့်သွင်းသည်။ အေိုြါ
သတင်းလောင်းြါးလခါင်းစဉ်ကို ြင်မေက်ဘ်ေိုက်စာမျက်နှာတွင် ေည့်သွင်း
ဖခင်း၊ အမျ ိုးသမီးြေိသတ် အများအဖြားေှိသည့် ေူသိများလသာ လန့စဉ်
သတင်းအကျဉ်းချုြ် အီးလမးေ်တို့တွင် ေည့်သွင်းဖခင်းများဖြုေုြ်ကာ အများ
ဖမင်သာလအာင်လောင်ေွက်သည်။ ေို့အဖြင် ေိုေှယ်မီဒီယာများလြါ်တွင်ေည်း 
အများဖမင်သာလအာင် လောင်ေွက်လသးသည်။ ေို့လနာက် အေိုြါြရိုဂျက် XX 
က အမျ ိုးသမီးြေိသတ်အလြါ် မည်မျှေိလောက်မှုေှိသည်ကို ေန်းစစ်သည်။

ေည်ေွယ်သည့် ပန်းတိုင်က မည်သည့်အောနည်း။

၁။ အဖွဲ့အစည်းမပင်ပ။   ။ အမျ ိုးသမီးြေိသတ်က ၎င်းတို့ဖတ်ရှုေိုသည့ ်
သတင်းလောင်းြါးများကို ြိုမိုေှာလဖွဖတ်ရှုောနိုင်လအာင် ကကိုးစားလောင် 
ေွက်လြးဖခင်းဖဖင့် FT အလြါ်ရှုဖမင်ြုံကို လဖြာင်းေဲလြးေန်။

၂။  အဖွဲ့အစည်းတွင်း။  ။
(က) ြရိုဂျက် XX ြါ သတင်းလောင်းြါးများအား ြေိသတ်က တုံ့ဖြန်ြုံ

များကို ေန်းစစ်ကာ အေိုြါ သတင်းအချက်အေက်များကို အဖွဲ့
အစည်းအတွင်း သင့်လေျာ်သည့်အဖွဲ့များေံ လြးြို့ကာ အမျ ိုးသမီး 
ြေိသတ်၏ အကကိုက်ကို ြိုမိုသိေှိလအာင် လောင်ေွက်ေန်။ 

(ခ) သက်ေုိင်သည့် အဖဲွ့များ၏ ေုြ်ငန်းေုိင်ောအလေ့အေ လဖြာင်းေဲ 
ောလအာင် တိုက်တွန်းအားလြးေန်။ ဥြမာအားဖဖင့် ြင်မေက်ဘ ်
ေိုက် အယ်ဒီတာများက သတင်းလောင်းြါးအမျ ိုးမျ ိုးကို ေူသိများ 
လအာင် လောင်ေွက်လြးပြီး၊ လအာင်ဖမင်မှုအတိုင်းအတာကို သတင်း 
လောင်းြါးများအား ြကည့်ရှုသူအလေ အတွက်ေက် စိတ်ေင်တစား 
ဖတ်ရှုသည့် ြေိသတ် အချ ိုးအစားနှင့်သာ ေံုးဖဖတ်ေန်ဖဖစ်သည်။ ြရုိ 
ဂျက်အတွက် သတင်းလောင်းြါးများ ဖန်တီးလေးသားေန် တာေန်ယူေ 
လသာ အယ်ဒီတာများကေည်း ဂျာနယ်ေစ်များအား သတင်းလောင်း 
ြါး အမယ်အမျ ိုးမျ ိုး လေးသားလေးအတွက် တာေန်လြးေန်ဖဖစ်သည်။

ပရိုဂျက် XX ပါ သတင်းရောင်းပါးများ အမျ ိုးသမီးပေိသတ်များအြကားတွင ်
အရမြအရနမည်သို့ေှိသနည်း။ 

ြရိုဂျက် XX ြါသတင်းလောင်းြါးတစ်ြုဒ်ကို ဖတ်ရှုသည့် ြျမ်းမျှအမျ ိုးသမီး
အလေအတွက် အချ ိုးအစား သည် FT ြါ လောင်းြါးတစ်ြုဒ်ကို ဖတ်ရှုသည့ ်
ြျမ်းမျှအလေအတွက်ေက် သိသိသာသာ ြိုမိုများဖြားသည်။ ေိုသို့ သိသိ
သာသာကွာဖခားချက်ကို ေက်ေက်များဖြားောလအာင် လောင်ေွက်လေးမှာ 
ြရိုဂျက်၏ ေည်မှန်းချက်ြန်းတိုင်ြင်ဖဖစ်သည်။ 

ဖနယ်ချယ်တိုင်းမ်သတင်းစာ၏ ြေိသတ်စိတ်ေင်စားမှုလဖာ်လောင်လေးေိုင်ော 
ဒီဂျစ်တယ်အယ်ဒီတာ ကီးစ်ေဟင်နေီ လေးသားသည်။

ဖနယ်ြျယ်တိုင်းမ်သတင်းစာက အမျ ိုးသမီးစာဖတ်သူ တိုးတက်ရစ
ရေး ပရိုဂျက်များ ရောင်ေွက်ေသည့်အရြကာင်းေင်း

ဖနယ်ချယ်တိုင်းမ်သတင်းစာ (FT) ၏ ကျား/မ စာဖတ်သူများေိုင်ော 
ြရိုဂျက်များကို အချက်အေက်များ အသုံးဖြုကာ စတင်လောင်ေွက်
ခဲ့သည်။ ေိုသို့လောင်ေွက်ခဲ့ဖခင်းလြကာင့် အမျ ိုးသမီး စာဖတ်ြေိသတ် 
အကကိုက်ကို နားေည်သလဘာလြါက်လစေန်နှင့် ယင်းတို့ကို ဖဖည့်ေည်း
လြးနိုင်ေန် လောင်ေွက်ောတွင် အေူးအလောက်အကူဖြုခဲ့သည်။.

ြေမေုံးအလနဖဖင့ ်ကျွနမ်တိုသ့ည ်၂၀၁၆ ခနုစှတ်ငွ ်အလောကအ်ေားအလဖခဖြု 
ကျား/မအချက် အေက်ေိုင်ော နည်းေမ်းတစ်ခုကို အသုံးဖြုကာ အမျ ိုးသမီး
စာဖတ်ြေိသတ် ြမာဏကို သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ြကသည်။ လတွ့ေှိချက်များအေ
အမျ ိုးသမီးစာဖတ်ြေိသတ် ြမာဏမှာ သိသိသာသာ နည်းြါးလနသည့်အဖြင် 
စတိေ်ငစ်ားမှုေည်း သြိမ်ေှလိြကာင်း အတညဖ်ြုနိငုခ်ဲသ့ည။် အေိြုါ အချကက်ိ ု
စိုးေမိစ်ောအဖဖစလ်ော စီးြွားလေးအခငွ့အ်ေမ်းအဖဖစြ်ါ ကျွနမ်တိုရ့ှုဖမငခ်ဲြ့ကသည။်

အမျ ိုးသမီးစာဖတ်ြေိသတ်က FT (ဥြမာအားဖဖင့် FT ကို အမျ ိုးသားများ
အတွက် ေည်ေွယ်လသာ သတင်းစာဟု သတ်မှတ်လြကာင်း အမျ ိုးသမီးစာဖတ်
ြေိသတ်က လဖြာြကားခဲ့သည်။) ကို စိတ်မေင်စားေသည့် အလြကာင်းေင်းများ
နှင့် ေိုအလဖခအလနကို လဖြာင်းေဲေန် ကျွန်မတို့မည်သို့ ကကိုးစားနိုင်သည်ကိ ု
ေြ်မံဖြုေုြ်လသာ သုလတသနအေ နားေည်ောသည်။ အလောက်အေား
အလဖခဖြုကျား/မ အချက်အေက်ေိုင်ော နည်းေမ်းကို အသုံးဖြုဖခင်းလြကာင့ ်
အမျ ိုးသမီးများ ဖတ်လေ့ေှိလသာ သတင်းလောင်းြါးများနှင့် အမျ ိုးသမီးစာ
ဖတ်ြေိသတ်အကကိုက်တို့ကို ြိုမိုနားေည်ောခဲ့သည်။

ြေိသတ်စိတ်ေင်စားမှုလဖာ်လောင်လေး ဒီဂျစ်တယ်အယ်ဒီတာ (Digital Editor 
for Audience Engagement)၏ ေုြ်ငန်းတာေန်တွင် ြန်းတိုင်ကကီးနှစ်ေြ်
ြါေင်လသာ ြရိုဂျက်များကို ချမှတ်လောင်ေွက်လစခဲ့သည်။

၁။ အဖွဲ့အစည်းမပင်ပ။     ။ FT အား ေလြး၊ နှစ်လြး မှာယူဖတ်ရှုသည့် အမျ ိုးသမီး
ြေိသတ်၏ FT အလြါ်ရှုဖမင်ြုံကို လဖြာင်းေဲကာ လေေှည်တွင် ၎င်းတို ့
ြိုမိုစိတ်ေင်စားကာ မေွတ်တမ်း ဖတ်ေိုစိတ်ေှိောလအာင် ဖန်တီးလြးေန်။  

၂။ အဖွဲ့အစည်းတွင်း။  ။
(က) အမျ ိုးသမီးစာဖတ်ြေိသတ် ဖတ်ရှုတတ်သည်များကို ြိုမိုနားေည်

လအာင် လောင်ေွက်ေန်

(ခ) အမျ ိုးသမီးစာဖတ်ြေိသတ်အကကိုက်ကို အလကာင်းေုံး ဖဖည့်ေည်း
လြးနိုင်ေန် ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များအြကား ေုြ်ငန်းေိုင်ောအလေ့ 
အေ လဖြာင်းေဲောလအာင် တိုက်တွန်းအားလြးေန်။

အေိုြါ ြရိုဂျက်များမှာ FT ၏ အမျ ိုးသမီးစာဖတ်ြေိသတ် ြိုမိုများဖြားော
လအာင် လောင်ေွက်သည်ေက် ေက်ေှိမှာယူဖတ်ရှုသည့် အမျ ိုးသမီးြေိသတ်
စိတ်ေင်စားမှု ေှိောလစေန် ေည်ေွယ် လောင်ေွက်ဖခင်းဖဖစ်သည်။ သို့ောတွင ်
အေိုြါြရိုဂျက်အချ ို့မှ ေင့်ြွားသိောနိုင်လသာ အချက်အေက်များဖဖင့ ်
FT ကိုဖတ်ရှုဖခင်းမေှိလသးသည့် အမျ ိုးသမီးြေိသတ်များ၏ ရှုဖမင်ြုံကိုေည်း 
လဖြာင်းေဲလအာင် လောင်ေွက်နိုင်မည်ဟု ကျွန်မတို့ လမျှာ်ေင့်ေားသည်။

အလုံးစုံတိုးတက်မှု

သတင်းလောင်းြါးတစ်ြုဒ်၊ အလြကာင်းအော သို့မဟုတ် ကဏ္ဍတစ်ခုအား 
အမျ ိုးသမီးြေိသတ်၏ စိတ်ေင်စားမှုေှိြုံကုိ ေုံးဖဖတ်ောတွင် အဓိကတိုင်းတာ
ချက်မှာ အမျ ိုးသမီးြေိသတ်အလေအတွက် အချ ိုးအစားဖဖစ်ပြီး၊ စုစုလြါင်း 
စံသတ်မှတ်အလေအတွက်နှင့် အေိုြါအချ ိုးအစားကို နှိုင်းယှဉ်ြကည့်ဖခင်းြင်
ဖဖစ်သည်။ အမျ ိုးသမီးြေိသတ် အချ ိုးအစား ဖမင့်တက်ောပြီး၊ စုစုလြါင်း စံ
သတ်မှတ် အလေအတွက်ေည်း များဖြားောလစေန် ကျွန်မတို့ အပမဲဦးတည်
လောင်ေွက်ြါသည်။

ဖနယ်ြျယ်တိုင်းမ်သတင်းစာ၏ 
နှိုက်နှိုက်ြျွတ်ြျွတ် ေန်းစစ်ရလ့လာမှု

စိန်ရြါ်မှုများက မည်သည့်အောများနည်း

အဓိကအားဖဖင့် ြင်မေက်ဘ်ေိုက်၏ အဖြင်အေင်တင်ဖြြုံအလေ့အေ 
လဖြာင်းေဲောဖခင်းမှာ FT၏ တန်ဖိုးအေှိေုံးအြိုင်းတစ်ေြ်ဖဖစ်ောခဲ့သည်။ 
လအာက်ြါ ဥြမာအချ ို့ကို ြကည့်ြါ။

 အေူးသဖဖင့် အေက်ြါ အလေ့အေအသစ်ကို သတင်းအကဲဖဖတ်မှုနှင့ ်
ေွတ်ေြ်မှုကို အလနှာင့်အယှက်ဖဖစ်မည့် အောဟု မဖမင်ဘဲ ေက်ခံောလေး 
ြင်မေက်ဘ်ေိုက်အယ်ဒီတာများကို အားလြးတိုက်တွန်းဖခင်း။ 

 ေက်ဘ်ေိုက် စာမျက်နှာကိုြကည့်ရှုသည့် စုစုလြါင်းအလေအတွက်ေက ်
ြေိသတ်အလေအတွက် အချ ိုးအစားကို ဦးစားလြးေန် အားလြးတိုက်တွန်းေ
ဖခင်း။ (ဥြမာ။ ြကည့်ရှုသည့် အမျ ိုးသမီး ြေိသတ်အလေအတွက် ောခိုင်နှုန်း)

• သတင်းလောင်းြါးများအား ြင်မ FT လောင်းြါးများအဖဖစ် မဖမင်လစဘ ဲ
ေူသိများလအာင် လောင်ေွက်ဖခင်း (အေူးကဏ္ဍ၊ နှစ်သက်စောကဏ္ဍ၊ 
ြကည်နူးစောကဏ္ဍ စသည်ဖဖင့် တေှည့်စီအမည်တြ် လဖာ်ဖြသည်။)

• FT၏ စာဖတ်ြေိသတ်မှာ မည်သူများဖဖစ်သည်ေိုသည့်အချက်နှင့် ြင်မ 
ေက်ဘ်ေိုက်စာမျက်နှာတွင် ၎င်းတို့ မည်သည့်အောများကို ဖမင်လတွ့ေိုသည ်
တို့ကို အချက်အေက်များအဖြင် ဂျာနယ်ေစ်ေန်လသာ အဖမင်ဖဖင့် ကျယ်
ကျယ်ဖြန့် ဖြန့်  စဉ်းစားဖခင်း။

• FT ၏ အမျ ိုးသမီးြေိသတ်များက အမျ ိုးသားြေိသတ်များ ဖတ်ရှုသည်
များကိုြင် အေားတူ ဖတ်ရှုလြကာင်း စိန်လခါ်မှုသဖွယ်ဖဖစ်လနသည့် ယခင်
ကနားေည်ေားမှု (အမျ ိုးသမီးြေိသတ် ောခိုင်နှုန်း မည်မျှများသည်
ဖဖစ်လစ FT တွင် လဖာ်ဖြလသာ သတင်းလောင်းြါးများကို သတ်မှတ်အလေ 
အတွက်ေက် လကျာ်ေွန်ြကည့်ရှုသည့် အလေအတွက်တွင် အမျ ိုးသားများ
မှာ အမျ ိုးသမီးများေက်များဖြားသည်။)

• ေက်ဘ်ေုိက်ကုိ စီမံေည်ြတ်လနသည့်အဖဲွ့၏ ေုြ်နည်းေုြ်ဟန်နှင့် ေံုးဖဖတ် 
ချက်ချမှတ်မှု အေင့်ေင့်ကို နားေည်မှုေေှိဖခင်း။ အေိုြါကိစ္စေြ်များမ ှ
ေိုအဖွဲ့တွင် ြါေင်ဖခင်းမေှိသူများက ဖြတ်ဖြတ်သားသား သိေှိလေ့မေှိလြ။

• ေက်ဘ်ေိုက်ကို စီမံေည်ြတ်လနသည့်အဖွဲ့နှင့် AE အဖွဲ့တို့အြကား 
ြိုမိုနီးစြ် ဟန်ချက်ညီကာ ယုံြကည်မှုေိှောသည့်အဖြင် ေုြ်ငန်းစဉ်များ 
ချမှတ်နိုင်ဖခင်း။

• ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များ၏ နာမည်လကာင်းေှိမှုအလြါ်မူတည်၍ တာေန်
အေ မဖဖစ်မလနလောင်ေွက်ေမည့် ေုြ်ငန်းနှင့် လစတနာ့ေန်ေမ်းသလဘာ 
လောင်ေွက်ေမည့်ေုြ်ငန်းအြကား ေိြ်ခဲတည်းေည်း ဖဖစ်လနသည်ကို 
ေိုအြ်သကဲ့သို့ လြါင်းစြ်လောင်ေွက်နိုင်ဖခင်း။

ပရိုဂျက် XX မှ ကျွန်ုပ်တို့ သိေှိလာြဲ့သည်များ။

• ေုြ်ငန်းလောင်ေွက်မှုအလေ့အေ လဖြာင်းေဲေန်မှာ ြကန့် ြကာမှုေိှလသာ်ေည်း 
လဖြာင်းေဲယူနိုင်ခဲ့သည်။ ြရိုဂျက် XX မှ လြါ်ေွက်ောလသာ သတင်း လောင်း 
ြါးများသည် ေက်ဘ်ေိုက်လြါ်တွင် ေင်လောက်ြကည့်ရှုမှု များဖြားသည်ကိ ု
လတွ့ဖမင်ောေလသာလြကာင့် ြင်မေက်ဘ်ေိုက်ကို စီမံေည်ြတ်လနသည့် 
အယ်ဒီတာများက ြင်မစာမျက်နှာတွင်ေည့်သွင်းမည့် အလြကာင်းအောများ 
နှင့် ြတ်သက်၍ သလဘာေားအဖမင် လဖြာင်းေဲောသည်။

• ြရိုဂျက် XX လြကာင့် FT ြေိသတ်များအြကား လေြန်းစားသည့် သတင်း
လောင်းြါး ကဏ္ဍအေြ်ေြ်ကို တိုးချဲ့ေန် အလောက်အကူဖြုခဲ့သည်။ အေူး 
သဖဖင့် ယခင်က ြေိသတ်အချ ို့သာ စိတ်ေင်စားသည့် အေုြ်အကိုင်နှင့်
ြတ်သက်လသာ သတင်းလောင်းြါးများတွင် အမျ ိုးသမီးများနှင့်ေိုင်လသာ 
အလြကာင်းအောများ၊ အမျ ိုးသမီးအမည်များ ြိုမိုေည့်သွင်းတင်ဖြောသည့ ်
အခါတွင် ြကည့်ရှုသူ ြိုမိုများဖြားောလြကာင်း ေိုြရိုဂျက်လြကာင့် ေက်ဘ ်
ေုိက်ကုိ စီမံေည်ြတ်လနသည့် အယ်ဒီတာများ သိေိှောခ့ဲသည်။ ေုိသ့ုိ အမျ ိုး 
သမီးများကုိ ြုိမုိအသားလြးလေးသားသည့် သတင်းလောင်းြါးများကုိ ြေိသတ် 
ြိုမို စိတ်ေင်စားောလသာလြကာင့်ေည်း ေိုြရိုဂျက်တွင် တာေန်ကျသည့ ်
အယ်ဒီတာများသည် ေိုကဲ့သို့ သတင်းလောင်းြါးများကို ြိုမိုဖန်တီး တင် 
ေက်ေိုောြကသည်။ အေိုြါ သတင်းလောင်းြါးများတွင် မျ ိုးေက်ြွား
ဖခင်း၊ အမျ ိုးသမီးောသီစက်ေန်း၊ လသွးေံုးဖခင်း၊ မိဘဘေ၊ ေိင်မှုေုိင်ော လနှာင့် 
ယှက်ဖခင်း၊ ေူမျ ိုးလေးခဲွဖခားဖခင်းနှင့် ေိင်တူေိင်ကဲွစံုမက်သူများ၊ ေိင်တူလော 
ေိင်ကွဲြါ စုံမက်သူများနှင့် ေိင်စိတ်ခံယူမှုမဖြတ်သားလသးသူများ စသဖဖင့် 
အလြကာင်းအောလြါင်းစုံ ြါေင်သည်။

• မက်ေုံးများလြကာင့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့တွင် အလောက်အကူေေှိခဲ့သည်။ 
ဥြမာအားဖဖင့် ေူကကိုက် ြိုများလအာင် ေြ်မံလောင်ေွက်နိုင်သည့် အခွင့် 
အလေးများနှင့် ေူကကိုက်ြိုများနိုင်မည့် သတင်းလောင်းြါးနှင့် ြတ်သက ်
သည့် သတင်းအချက်အေက်များ၊ ြင်မေက်ဘ်ေိုက်ကို စီမံေည်ြတ်လန
သည့် အယ်ဒီတာများေိုေားသည့် သတင်းလောင်းြါးများနှင့် ြတ်သက်
သည့် စိတ်ကူးများကို ေိုးေွင်းသိဖမင်ောဖခင်းြင် ဖဖစ်သည်။

• အေိုြါ ြရိုဂျက်တွင် ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း မိမိတို့၏ အချက် 
အေက်များကို အဖြန်အေှန်မျှ လေြကသည်။ ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များ 
စိတ်ေင်တစား ြါေင်မှုေှိလစေန် (နှင့် ြရိုဂျက်သစ်ကို စတင်ချနိ် ကတည်းက 
ခိုင်မာအားလကာင်းမှုေှိလစေန်) ၎င်းတို့ဖန်တီးသည့် သတင်းလောင်းြါးများ
ကို အမျ ိုးသမီးများက ကကိုက်နှစ်သက်ြုံအား အသိလြးသည်။ သတင်း 
လကာင်းမှန်သမျှကို လကျနြ်ေက်ခံြကစပမဲ ြင်ဖဖစ်သည်။

• အသစ်ဖြုေုြ်လသာ/ အဖငင်းြွားဖွယ်ဖဖစ်လသာ ြရိုဂျက်များတွင ်
မျက်နှာချင်းေိုင် လတွ့ေုံလေွးလနွးမှု ဖြုေုြ်ေန်မှာ အလေးြါသည်။ ြရိုဂျက်
အဖွဲ့၏စရိုက်နှင့် အဖွဲ့ေင်များ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ (နှင့် စိုးေိမ်မှုများ) 
ြရိုဂျက်ေုြ်ငန်းစဉ်လေးေွဲောတွင် အလေးြါလသာ အစိတ်အြိုင်းတစ်ေြ်
ဖဖစ်သည်။

• အလသးစား စမ်းသြ်မှုဖဖင့် စတင်လောင်ေွက်ြါ။ ေိုသို့စမ်းသြ်မှုကို တိုး
ချဲ့နိုင်သကဲ့သို့ ေိန်းညှိမှုေည်း ဖြုေုြ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အေုြ်မဖဖစ်
ြါက ေက်မေုြ်ဘဲလနနိုင်သည်။  ေိုသို့ လောင်ေွက်ချက်များလြကာင့် 
တစ်စုံတစ်ခုကို အပမဲတလစ သိောနိုင်သည်။

• လခါင်းလောင်မှုမှာ အလေးြါသည်။ ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက် အကကီးတန်း
အယ်ဒီတာများေံမှ သတင်းအချက်အေက်နှင့် အလောက်အကူေေှိဖခင်း၊ 
ေက်ေှိဖဖစ်လြါ်လနသည်နှင့် ေိုဖဖစ်ေြ်အလေးြါသည့် အလြကာင်းေင်းကိ ု
ေှင်းေင်းတင်ဖြဖခင်းတို့မှာ အလေးြါသည်။ ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များ၏ 
ေြ်ေင့်အားစိုက်ေုတ်မှုများကို လကျးဇူးတင် အသိအမှတ်ဖြုဖခင်းမှာေည်း 
အလောက်အကူဖြုသည်။

• အမျ ိုးသမီးများ (နှင့် အမျ ိုးသားများ)နှင့် ြတ်သက်လသာ ကျွန်မတို့၏ 
တင်ကူးေင်ဖမင်ချက်များမှာ မှားယွင်းလေ့ေှိလြကာင်း အချက်အေက်
များအေ သိေသည်။ အမျ ိုးသမီးများကို အသားလြးလေးတင်ဖြေား
သည့် အမျ ိုးသမီးများနှင့်သက်ေိုင်လသာ အလြကာင်းအောများ (ဖက်ေှင်၊ 
စတိုင်၊ အေှအြလေးော) ကို အမျ ိုးသားောခိုင်နှုန်း အများအဖြားက
ေည်း အပမဲတလစ ဖတ်ရှုလေ့ေှိသည်။ မိမိအေုြ်ကို စီမံခန့်ခွဲလေးေိုင်ော 
အလြကာင်းအောများမှသည် အမျ ိုးသမီးများနှင့် သက်ေိုင်လသာနည်းြညာ 
သတင်းလောင်းြါးများတွင်ေည်း ဤအတိုင်းြင်ဖဖစ်သည်။ ေိုအချက်
မှန်ကန်လြကာင်းကို ေလြး၊ နှစ်လြး ဖတ်ရှုသူ အမျ ိုးသား ၇၅ ောခိုင်နှုန်းေှိလန
ဖခင်းက သက်လသေူသည်။ FT တွင်လဖာ်ဖြလသာ လငွလေးလြကးလေးေိုင်ော 
အေူးလောင်းြါးအချ ို့ (လငွလေးလြကးလေးေိုင်ော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊  
ေန်ြံုလငွ စီမံခန့် ခဲွမှု) တွင် အမျ ိုးသမီးများကုိ အသားလြးလေးသားေားသည်။

ပရိုဂျက် XX

ြရိုဂျက်။       ။ အမျ ိုးသမီးြေိသတ်က ၎င်းတို့ကကိုက်နှစ်သက်သည်ဟ ု
လဖြာြကားောလသာ တင်ဖြြုံ၊ အဖြင်အေင်ဖဖင့် တင်ေက်ေားလသာ 
FT ၏ သတင်းလောင်းြါးများဖဖင့် အမျ ိုးသမီးြေိသတ် ေေှိောလစေန ်
ေည်ေွယ်သည်။

ပရိုဂျက်မည်သို့ လည်ပတ်သနည်း။

အဖတ်များသည့် သတင်းလောင်းြါးများနှင့် ဖတ်ချင်စောအလကာင်းေုံး 
အလြကာင်းအောများကို သတင်းေွှာေဲတွင် ကျကျနန ေည့်သွင်းကာ 
လသာြကာလန့တိုင်းတွင် အီးလမးေ်ဖဖင့် လြးြို့သည်။ သတင်းေွှာြါ အလြကာင်း 
အောများကို FT ၏ အမျ ိုးသမီး ဂျာနယ်ေစ်များက အြတ်စဉ် တစ်လယာက်
တစ်ေှည့် လေွးချယ်ေည့်သွင်းသည်။

ေည်ေွယ်သည့် ပန်းတိုင် မည်သည့်အောနည်း။

မိမိတို့မှာ အချနိ်နည်းပြီး သတင်းများနှင့်ေည်း မျက်ဖခည်မဖြတ်ေိုလြကာင်း 
လဖြာဖြောသည့် အမျ ိုးသမီးများ၏ ေိုအင်ကို ဖဖည့်ေည်းလြးနိုင်ေန်။ ေို
ေိုအင်ကို ဖဖည့်ေည်းနိုင်ေန် နည်းေမ်း လြါင်းစုံကို အသုံးဖြုခဲ့သည်။
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၁။ သတင်းလွှာပုံစံ။  ။ အေုြ်များသည့် အမျ ိုးသမီးများအတွက် 
စိတ်ေင်စားစောသတင်းေွှာ ဖဖစ်လစေန် တင်ဖြေားသည်။ သတင်းေွှာေဲ
တွင် တစ်ြတ်အတွင်း အမျ ိုးသမီးြေိသတ်များ မေွတ်တမ်း ဖတ်ရှုသင့်
သည့် သတင်းများကို ဖတ်ရှုခွင့် ေေှိလစေန် သတင်းေွှာတွင် စီစဉ်တင်ေက်
ေားသည်။
၂။ ရဖာ်မပသည့်အရြကာင်းအော။     ။ ေွန်ခဲ့သည့်သီတင်းြတ်အတွင်း 
အမျ ိုးသမီးများ ဖတ်ရှုခဲ့သည်နှင့် ြတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အေက်
များကို သတင်းလောင်းြါး လေွးချယ်သူက အသုံးဖြုသည်။ FT မှာ 
လငွလေးလြကးလေးေိုင်ောများကိုသာ လဖာ်ဖြသည့် သတင်းစာဟု ၎င်းတို့
နားေည်ေားလြကာင်း အမျ ိုးသမီးြေိသတ်ေံမှ ြကားသိေသဖဖင့် ကဏ္ဍ
မျ ိုးစုံမှ သတင်းနှင့် လောင်းြါးများကို ေည့်သွင်းေားသည့်အဖြင် ဖတ်ချင်
စောအလကာင်းေုံး သတင်းလောင်းြါးများနှင့် အဖတ်များသည့် သတင်း
လောင်းြါးများကိုြါ ေည့်သွင်းေားသည်။ ေိုသို့ FT တွင် လဖာ်ဖြသည့ ်
သတင်းလောင်းြါး အားေုံးသည် အမျ ိုးသမီးများနှင့် သင့်လေျာ်သည်ဟု 
ကျွန်မတို့က မှတ်ယူသည့်အဖြင် ေိုသို့မလဖာ်ဖြြါက  အမျ ိုးသမီးြေိသတ်
များ ဖတ်ခွင့်မကကုံ ဖဖစ်သွားနိုင်သည်။
၃။ သတင်းရောင်းပါး ရေွးြျယ်သူများ။  ။ အမျ ိုးသမီးြေိသတ်နှင့် ြိုမို
သင့်လေျာ်သည့် သတင်းေွှာ ဖဖစ်လြကာင်း ခံစားမိလစေန် အြတ်စဉ်တိုင်း
တွင် အမျ ိုးသမီးဂျာနယ်ေစ်များက သတင်းလောင်းြါးများကို အေှည့်ကျ
လေွးချယ်ြကသည်။ ေိုသို့လောင်ေွက်ဖခင်းလြကာင့် ကျွန်မတို့၏ အမျ ိုးသမီး
ဂျာနယ်ေစ်များကို ေူသိြိုများလစသည့်အဖြင် သတင်းများတွင်ေည်း 
အမျ ိုးသမီးများ၏ အဖမင်ကို ြိုမိုေင်ဟြ်ဖြနိုင်သည်။
၄။ တင်မပပု။ံ  ။ သတင်းေွှာသည်  ေတ်တလောဖဖစ်ြျက်လနသည်များ
တင်ဖြေားသည့်အဖြင် FT က ြင်တိုင်လဖာ်ဖြလနသည်များနှင့် ဖခားနား
လအာင်ေည်း ေည်ေွယ် ေည့်သွင်းေားကာ သမားရိုးကျြုံစံမှ ခွဲေွက်၍ ေူ
လဖြာများသည့် အလြကာင်းအောများကို အသားလြးေည့်သွင်းေားသည်။ 
ဖတ်ချင်စော လကာင်းလအာင်ေည်း စာမျက်နှာအသွင်အဖြင်ကို ဖန်တီး
ေားသည်။ သတင်းလောင်းြါးလေွးချယ်သည့် ဂျာနယ်ေစ်တိုင်းက မိမိ
တို့၏ကိုယ်လေးကိုယ်တာအလြကာင်းအော၊ ကျွမ်းကျင်သည့်နယ်ြယ်နှင့် 
စိတ်ေင်စားောများကိုြါ ြေိသတ်ေံ မိတ်ေက်လဖာ်ဖြြကသည်။ ေို့အဖြင ်
လေွးချယ် တင်ဖြေားသည့် FT ြါ သတင်းလောင်းြါးများ လနာက်ကွယ်
မှ အလြကာင်းအောများနှင့် ေိုသတင်းလောင်းြါးများကို မိမိတို့ မည်
သည့်အတွက်နှစ်သက်ေသည်ကိုေည်း အေိုြါအမျ ိုးသမီး ဂျာနယ်ေစ်
များက တင်ဖြေားသည်။
၅။ ထင်သာမမင်သာေိှမြင်း။  ။ FT ၏ ြင်မအသွင်အဖြင်နှင့် ကွဲဖြားမှုေှိ
လစေန် အေူးစီမံေားသည့် လကာက်လြကာင်းဖဖင့်လေးေွဲေားလသာ ေိုဂို
အမှတ်တံေိြ်ကို အသုံးဖြုကာ ြင်မစာလစာင်နှင့် မတူသည့် အလောင်များ
ကိုေည်း အသုံးဖြုေားသည်။  သတင်းဓာတ်ြုံများကိုေည်း ေူတန်းစား
အေွှာစုံြါလအာင် ရိုက်ကူးေားသည်။

သတင်းရောင်းပါးေှည်ကို အတိုြျုပ်ရဖာ်မပမှု အရမြအရနမည်သို့ ေှိသနည်း။*

ေိုအစီအစဉ်လြကာင့် FT ၏ြျမ်းမျှြေိသတ်ေက် စိတ်ေင်တစားြကည့်ရှုသည့်
ြေိသတ် ြိုမိုေေှိကာ အမျ ိုးသမီးြေိသတ် အလေအတွက်မှာေည်း ြိုများသည်။

• FT သတင်းေွှာ၏ ြျမ်းမျှြေိသတ်ေက် အမျ ိုးသမီးြေိသတ် ၈.၂ 
ောခိုင်နှုန်း ြိုေှိောသည်။

• စာဖတ်ြေိသတ် ြျမ်းမျှ အလေအတွက်တွင် ယခင်ကေက် ၃.၅ ောခိုင်နှုန်း 
ြိုများောသည်။

• ကေစ်လခါက် ြကည့်ရှုသည့် ြျမ်းမျှ နှုန်းမှာေည်း ယခင်ကေက် ၁.၈ 
ောခိုင်နှုန်း ြိုများောသည်။

• အေိုြါအစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အလစာြိုင်းကလနာက်ြိုင်း
တွင် ေလြး၊ နှစ်လြး ဖတ်ရှုသူအလေအတွက် ေစဉ်တိုးောခဲ့သည်။

*Data from Q3 2019

စိန်ရြါ်မှုများက မည်သည့်အောများနည်း။

• ကျွန်မတို့နှင့် အကျွမ်းတေင်ေုံးေမေှိသည့် ြေိသတ်အတွက် သတင်းေွှာ 
အခင်းအကျင်းတစ်ခုကို ြုံစံဖြုေဖခင်း။

• FT ၏ မူေအနှစ်သာေ မလြျာက်လအာင်ေိန်းသိမ်းေင်း ြေိသတ်နှင့်
အံေင်ခွင်ကျဖဖစ်မည့် သတင်းေွှာ အခင်းအကျင်းနှင့် လေးသားတင်ဖြြုံ
အသစ်တစ်ခုကို ေှာလဖွေဖခင်း။

• မူေအနှစ်သာေကို မဖြတ်ေိန်းေားေင်း စာလေးသူ အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ေက်
သွယ်ေုြ်ကိုင်ေဖခင်း။

• ဤသတင်းေွှာတွင် ကဏ္ဍစုံမှ စာလေးသူအများအဖြား လေးသားသည်များ 
ြါေှိလစေန် လသချာစွာလောင်ေွက်ေိုသည်။

• လဖြာင်းေွယ်ဖြင်ေွယ် ြိုမိုဖြုေုြ်နိုင်သည့် စာမျက်နှာအခင်းအကျင်း
ဒီဇိုင်း ေေှိလစေန် သတင်းတည်းဖဖတ်သည့် ြေက်လဖာင်းသစ်တစ်ေြ်
 တည်လောက်ေဖခင်း။

သတင်းရောင်းပါးေှည်ကို အတိုြျုပ်ရဖာ်မပမှုမှ ကျွန်မတို့ မည်သည့်အောများ
ကို သိေှိလာြဲ့သနည်း။

• အမျ ိုးသမီးများအတွက် ေည်ေွယ်သည်ကို သိသာလအာင် တင်ဖြေန်မှာ 
အဓိကေိုအြ်ချက် မဟုတ်လြ။ သတင်းေွှာေဲတွင် အမျ ိုးသမီးများ
အတွက် ေည်ေွယ်လြကာင်း မည်သည့်လနောတွင်မှ မလဖာ်ဖြလသာ်ေည်း 
ဤသတင်းေွှာမှာ အမျ ိုးသမီးများ၏ စိတ်ေင်စားမှုကိုေေှိသည်။ 
အမျ ိုးသမီးများအတွက်ဟု အမှတ်တံေိြ်တြ်ဖခင်းလြကာင့် သက်လောက်မှု 
လကာင်းကျ ိုး၊ ေိုးကျ ိုး မည်သို့ေှိမည်ကို  ကျွန်မတို့မသိြါ။

• အမျ ိုးသားများသည်ေည်း အမျ ိုးသမီးများအတွက် ေည်ေွယ်လသာ 
သတင်းေွှာများကို ဖတ်ရှုြကသည်။ ဤသတင်းေွှာကို အမျ ိုးသမီး
ြေိသတ်၏ စိတ်ေင်စားမှုကို ေေှိလစေန် ေည်ေွယ်ေုတ်လေလသာ်ေည်း 
အမျ ိုးသားြေိသတ်များကေည်း စိတ်ေင်စားြကသည်။

• ြေိသတ်ေံမှ တိုက်ရိုက်တုံ့ဖြန်မှု အနည်းအကျဉ်းသာ ေေှိသည်။ 
ဤသတင်းေွှာ၏ ြေိသတ်များက စာလေးသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ေိလတွ့ 
တုံ့ဖြန်မှု မဖြုြကလသာလြကာင့် ေက်ေှိအလဖခအလနတွင် တုံ့ဖြန်မှုကို 
ကိန်းဂဏန်းဖဖင့်ဖြသေန် အကန့်အသတ်အများအဖြား ေှိလနလသးသည်။ 
ေိုသို့အလဖခအလန ဖဖစ်လနေသည့် အလြကာင်းေင်းကို တိတိကျကျမသိ
ေလသာ်ေည်း အေှည့်ကျစာလေးသူအလေအတွက် အများ အဖြားေှိလန
လသာလြကာင့် ြေိသတ်အလနဖဖင့် စာလေးသူနှင့် ြုဂ္ဂိုေ်လေးအေ တိုက်ရိုက်
ေိလတွ့ တုံ့ဖြန်ေန် စိတ်ကူးမလြါ်ြကသည်ေည်း ဖဖစ်နိုင်သည်။

ဂျက်နက်ရဘာ့

ြရုိဂျက်။    ။ FT၏ ြင်မစာမျက်နှာြါ ဓာတ်ြံုများတွင် ကျား/မြုိမုိညီမျှ
စွာြါေင်လစသည့် နည်းေမ်း တစ်ေြ် ကုိ ကျွန်မတ့ုိ ေှာလဖွေုိသည်။

ဂျက်နက်ရဘာ့ ရော့ဖ်ဝဲ မည်သို့ အလုပ် လုပ်သနည်း။

ဂျက်နက်လဘာ့ လော့ဖ်ေဲသည် FT သတင်းလောင်းြါးများြါ ဓာတ်ြုံများတွင ်
မျက်နှာကိုအလဖခခံကာ ကျား/မ ခွဲဖခားလြးလသာ လော့ဖ်ေဲဖဖစ်သည်။ အေိုြါ 
လော့ဖ်ေဲက ကျား/မခွဲဖခားမှုကို လမာ်နီတာတွင် အလောင်ြါ အေံများဖဖင့်ဖြသ
ကာ အယ်ဒီတာများ ဖမင်နိုင်လစေန် လောင်ေွက်လြးသည့်အဖြင်  Slack ချင်
နယ်မှတစ်ေင့် ကျား/မအချ ိုးအစားညီမျှမှုေိုင်ော အချက်အေက်များကို
ေည်း လဖာ်ဖြလြးသည်။

ေည်ေွယ်သည့်ပန်းတိုင် မည်သည့်အောနည်း။

၁။ အဖွဲ့အစည်းမပင်ပ။   ။ အမျ ိုးသမီးစာဖတ်ြေိသတ်က ြိုမိုစိတ်ေင်တစားေှိ
ောလစေန်။ ေန်းစစ် လေ့ောမှုများအေ အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသမီး
ြါေင်လသာဓာတ်ြုံများဖဖင့် သရုြ်လဖာ်တင်ဖြလသာ သတင်းလောင်းြါးများ
ကို အမျ ိုးသားများေက် ြိုမိုြကည့်ရှုနိုင်လချေှိလြကာင်း လတွ့ေသည်။

၂။ အဖွဲ့အစည်းတွင်း။  ။ ြင်မစာမျက်နှာတွင် ကျား/မ ြါေင်မှု မညီမျှသည်ကိ ု
ြိုမိုသိနားေည်မှုေှိ ောပြီး အမျ ိုးသမီးများြါေင်သည့် ဓာတ်ြုံများကို ြိုမို
ေည့်သွင်းောလစေန် FT ဂျာနယ်ေစ်များအား တွန်းအားလြးေန်။

စိန်ရြါ်မှုများက မည်သည့်အောများနည်း။

• ေက်ေှိအသုံးဖြုလနသည့် မျက်နှာြုံသဏ္ဌာန်အလဖခခံပြီး ကျား/မခွဲဖခားသည့ ်
လော့ဖ်ေဲ/လဒတာလဘ့စ်မှာ ေူဖဖူမျ ိုးနွယ် မဟုတ်သူများကို ခွဲဖခားောတွင် 
ဖြဿနာအချ ို့ေှိြုံေပြီး၊ အေိုြါကဲ့သို့လသာ ဖြဿနာမှာ မှတ်ဉာဏ်တု(AI) 
အသုံးဖြုသည့် လော့ဖ်ေဲများတွင် လတွ့ေလေ့ေှိသည်။

• ဂျက်နက်လဘာ့ လော့ဖ်ေဲတွင် ကျားမခွဲဖခားော၌ သုံးစွဲသူက ေိုအြ်သည်
များကို မြကာခဏချနိ်ညှိေန် ေိုအြ်လြော သတင်းခန်းမ ေန်ေမ်းများက 
ေိုသို့လောင်ေွက်နိုင်ဖခင်းမေှိလြ။

• လော့ဖ်ေဲကအေိုအလေျာက် လြးြို့ောသည့် အချက်အေက်များကို စိစစ်
ပြီး ေန်ေမ်းများက ၎င်းတို့၏ေုြ်ငန်းေဲတွင် လြါင်းစြ်အသုံးဖြုောလအာင ်
လဖြာေိုတိုက်တွန်းေဖခင်း။

ကျွန်မတို့ မည်သည့်အောများကို သိေှိလာြဲ့သနည်း။

• သတင်းခန်းမေန်ေမ်းများက စိတ်ေင်စားသည့် လော့ဖ်ေဲတစ်ခုကို ဒီဇိုင်း
ဖြုလေးေွဲေန် သုံးစွဲမည့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ေင်များက စတင်လေးေွဲသည့်
ကာေကြင် ြါေင်ေန် ေိုအြ်သည်။ လော့ဖ်ေဲကို လေးေွဲ ပြီးစီးပြီး စတင်
အသုံးဖြုသည့်အခါတွင်မှ အသုံးမတည့်သည့် ဖန်ေှင်များကို ဖြင်ေင်
ဖယ်ေှားဖခင်းမျ ိုး ဖြုေုြ်ေန်မှာ မေွယ်ကူလြ။ ဤသို့လသာ ကိစ္စေြ်များတွင ်
အေင်းအဖမစ်များအကန့်အသတ် ေှိြါက အေိုြါ လော့ဖ်ေဲတစ်ခုကို ဒီဇိုင်း
ဖြုလေးေွဲေန် မဖဖစ်နိုင်လြ။

• အေက်ြါအလြကာင်းများလြကာင့် ဂျက်နက်လဘာ့ လော့ဖ်ေဲတွင် လော့ဖ်ေဲ 
ကို အသုံးဖြုဖခင်းမှာ အချက်အေက်လကာက်ယူဖခင်းေုြ်ငန်းစဉ်လောင ်
ေွက်ေန်ေက် သတင်းခန်းမတွင် အေုြ်ေုြ်လနလသာ ဂျာနယ်ေစ်များကိ ု
ကျား/မ အချ ိုးအစား ညီမျှမှုေှိလအာင် သတိြိုမိုေားမိလစေန် လောင်ေွက ်
ောတွင် (လမာ်နီတာတွင် အလောင်ြါ အေံများဖဖင့်ဖြသကာ) ြိုမို အသုံးေင ်
ောခ့ဲသည်။ ဂျက်နက်လဘာ့ လော့ဖ်ေဲ၏ သတိြုိမုိေားမိလစေန် လောင်ေွက် 
နိုင်စွမ်းကို လနာင်ဖြုေုြ်မည့် ြရိုဂျက်များတွင် အသုံးဖြုနိုင်မည်ဟု ကျွန်မ
တို့ လမျှာ်ေင့်မိသည်။ အေက်ြါကဲ့သို့ လောင်ေွက်နိုင်စွမ်းလြကာင့် ဂျာနယ်
ေစ်များအား သတင်းလောင်းြါးပြီးစီးလအာင် လေးသာဖခင်းသက်သက်ကိ ု
အာရုံစိုက်လနောမှ သတင်းလောင်းြါး စတင်လေးသားစဉ်ကာေကြင ်
သတင်းဓာတ်ြံုအသံုးဖြုော၌ ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုကုိ ေည့်သွင်းစဉ်းစား 
ောလစေန် သတိလြးနိုင်မည်ဖဖစ်သည်။

• သတင်းခန်းမေန်ေမ်းများက လော့ဖ်ေဲအသုံးဖြုသည့် လအာ်တိုစနစ်ကို 
အသုံးဖြုေန် ၎င်းတို့၏ ေုြ်လေ့ေုြ်ေ အဖြုအမူကို လဖြာင်းေဲေန်ခက်ခဲ
သည်။  ေိုအချက်လြကာင့်ေည်း လော့ဖ်ေဲအသုံးမဖြုဘဲ ေူကိုယ်တိုင်စိစစ်
သည့်နည်းေမ်းကို လဖြာင်းသုံးေန် ေည်ေွယ်ောခဲ့သည်။

ေှီေက်ဟီေက်(SHE SAID HE SAID) ရော့ဖ်ဝဲနှင့် ၅ဝး ၅၀ ပရိုဂျက်

ြရိုဂျက်။  ။ FT ဂျာနယ်ေစ်အဖွဲ့များ ၎င်းတို့ဖန်တီးတင်ေက်သည့ ်
သတင်းလောင်းြါးများတွင် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီး စာလေးသူညီမျှ
လစေန် ကျွန်မတို့က အလောက်အကူဖြုလြးေိုသည်။

ြန်းတိုင်က မည်သည့်အောနည်း။   ။ FT အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ဖန်တီးတင်
ေက်သည့် အမျ ိုးသမီး သတင်းေင်းဖမစ်အချ ိုးအစား ြိုမိုြါေင်လသာ သတင်း
လောင်းြါးများကို အမျ ိုးသမီးြေိသတ်က လကာင်းစွာဖတ်ရှုြကလြကာင်း 
FT၏ ေန်းစစ်လေ့ောလတွ့ေှိချက်များကို ေက်လတွ့အသုံးချေန်။ ေို့အဖြင ်
အမျ ိုးသမီး သတင်းေင်းဖမစ် အချ ိုးအစား ြိုမိုအသုံးဖြုသည့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့
များသည် အမျ ိုးသမီးများ ြိုမိုြါေင်သည့်ဓာတ်ြုံများကို အသုံးဖြုေန်ေည်း 
ဖဖစ်သည်။

ေိုြရိုဂျက်မည်သို့အေုြ်ေုြ်သနည်း။ ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များေံ လော့ဖ်ေဲက 
အေိုအလေျာက် ေုတ်လြးောသည့် အချက်အေက်များကို လြးြို့ပြီး၊ ကျား/မ 
ြါေင်မှု အချ ိုးအစား မမျှတသည်ကို ယခင်ကေက် သတိေားမိောလစေန် 
စတင်လောင်ေွက်သည်။ ယခုနှစ်တွင်မူ လော့ဖ်ေဲ အသုံးဖြုသည့်စနစ်မှ ေူ
ကိုယ်တိုင်လေွးချယ်သည့် နည်းေမ်းကို ြိုမိုအာရုံစိုက် လောင်ေွက်ောခဲ့သည်။

• ေှီေက်ဟီေက် လော့ဖ်ေဲ (၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးဖြုသည်)။   ။ 
ဤလော့ဖ်ေဲမှာ FT သတင်း လောင်းြါးများတွင် သတင်းေင်းဖမစ်အဖဖစ ်
ကိုးကားလဖာ်ဖြသူများ၌ ကျား/မ ြါေင်ဖခင်းညီမျှမှုကို လဖာ်ဖြလြးသည်။ 
အေိုြါ လော့ဖ်ေဲသည် ေှီေက်ဟီေက် (‘she said…he said…’) ေိုသည့်
နာမ်စားများနှင့် ေူြုဂ္ဂိုေ်အမည်များ၏ လေှ့ေုံးအမည်များကို အသုံးဖြု
ကာ သတင်းေင်းဖမစ်မှာ အမျ ိုးသားဖဖစ်သည်၊ အမျ ိုးသမီးဖဖစ်သည်ဟ ု
ခွဲဖခားလြးသည်။

• ၅ေး၅၀ ြရိုဂျက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးဖြုသည်။) ။  ။ ရိုးေှင်းေှ
ပြီး၊ ဂျာနယ်ေစ်များက ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် ြုံနှိြ်ေုတ်လေပြီး သတင်း

လောင်းြါးများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုကို ေှာလဖွစစ်လေးသည့် စနစ်
တစ်ေြ်ဖဖစ်သည်။ ေိုစနစ်ကို ေှီေက်ဟီေက် လော့ဖ်ေဲအား အသုံးဖြုပြီး
လနာက်ြိုင်းတွင် ဘီဘီစီသတင်းဌာနနှင့် ြူးလြါင်းကာ  စတင်အသုံးဖြုခဲ့
ဖခင်းဖဖစ်သည်။

စိန်ရြါ်မှုများက မည်သည့်အောများနည်း။

• ေှီေက် ဟီေက် လော့ဖ်ေဲ။  ။ ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက် ဂျာနယ်ေစ်များအား 
လော့ဖ်ေဲက ေုတ်လြးသည့် အချက်အေက်များကို ကနဦးေန်းစစ်ကာ 
အေိုြါအချက်အေက်များကို အသုံးဖြုလစဖခင်း။

• ၅ေး၅၀ ြရိုဂျက်။  ။

• ဂျာနယ်ေစ်ေိုင်ော အခန်းကဏ္ဍတွင် ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးအား ဦးစီး
လနောမှ ြါေင်လစေန် လေွးချယ်ဖခင်းဖဖစ်ပြီး အဖခားဂျာနယ်ေစ်များကိုေည်း 
ြရိုဂျက်တွင် ြါေင်ောလအာင် တိုက်တွန်းောတွင် အလောက်အကူဖြုဖခင်း။

• အေူးသဖဖင့် အမျ ိုးသမီးစာလေးသူများ အလေအတွက်နည်းနည်းမှ စတင်
ြါေင်ပြီး၊ တလဖဖးလဖဖးချင်းသာ အလေအတွက်များောဖခင်း၊ ေှိပြီးသား
အလေအတွက်တွင်ြင် ေြ်တန့်လနဖခင်းနှင့် ေိုေက်လေျာ့နည်းောသည့ ်
အလဖခအလနများတွင် အေိုြါ အမျ ိုးသမီးစာလေးသူများကို အေှိန်အဟုန်
ဖမှင့်လြးေန် နည်းေမ်းများ ေှာေဖခင်း။

• ြရိုဂျက်တွင် ြါေင်သူအချင်းအချင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လဖြာေိုေက်သွယ်
မှုမှာ ြရိုဂျက်၏ြန်းတိုင်နှင့် ြတ်သက်၍  အနက်လကာက်ေွဲမှုများအား 
လဖာ်ေုတ်ဖြုဖြင်နိုင်ေန် အဓိကအလေးြါသည့် အချက်ြင် ဖဖစ်သည်။ ယခု
အချနိ်ေိ တာေန်လြးေားသည့် ကဏ္ဍလဖခာက်ခုမှ ဂျာနယ်ေစ်များမှာ 
ြရိုဂျက်အတွက် အေုြ်ေုြ်လနသည်။ သို့ောတွင် အေိုြါကဏ္ဍလဖခာက်ခု
မှ ဂျာနယ်ေစ်များသည် FT တွင်ေှိလသာ ဂျာနယ်ေစ်နှင့် အယ်ဒီတာ ော
လြါင်းများစွာနှင့် ေက်သွယ် လောင်ေွက်ေျက်ေှိသည်။ ေိုမျှများဖြားသည့ ်
ေူဦးလေနှင့် ေက်သွယ်လောင်ေွက်ောတွင် ေိလောက်လသာနည်းေမ်း
တစ်ေြ် ေှာလဖွေန်မှာ စိန်လခါ်မှုတစ်ေြ်ြင်ဖဖစ်သည်။

ကျွန်မတို့ မည်သည့်အောများကို သိေှိလာြဲ့သနည်း။

• လော့ဖ်ေဲမသုံးဘဲ ေူကိုယ်တိုင်လောင်ေွက်သည့် နည်းေမ်းက ြေိသတ်၏ 
စိတ်ေင်တစားတုံ့ဖြန်မှုကို ြိုမိုေေှိသည်။ ဤ ၅ေး၅၀ ြရိုဂျက်ကို စတင်ခဲ့
သည့် အလစာြိုင်းကာေတွင် ကျား/မ မညီမျှစွာြါေင်မှုကို ြိုမိုသိေှိောလစ
ေန် လောင်ေွက်လြးပြီး လော့ဖ်ေဲဖဖင့် လောင်ေွက်သည့်နည်းေမ်းေက် 
ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များ စိတ်ေင်တစားြါေင်ောလစေန် ေိေိလောက်လောက ်
လောင်ေွက်နိုင်ခဲ့ြုံေသည်။ ေိုသို့ လောင်ေွက်ဖခင်းသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး 
မဖြတ်လေွးလနွးမှုေှိလစေန် အလကာင်းေုံးနည်းေမ်းတစ်ေြ် ဖဖစ်နိုင်သည့်
အဖြင် သတင်းခန်းမအတွင်းတွင်ေည်း ကျား/မ အချ ိုးအစားညီမျှမှု
ေိုင်ော သိနားေည်မှု ြိုမိုများဖြားောခဲ့သည်။

• ြရိုဂျက်တွင် ြါေင်ေိုသူများနှင့် ြူးတွဲေုြ်ကိုင်သည့်အခါ ၅ေး၅၀ ြရိုဂျက်
မှာ အလဖြာင်းအေဲဖြုေုြ် ေိုသူများအတွက် ေုြ်ြိုင်ခွင့်၊ ဦးတည်ချက်နှင့် 
ြုံစံတစ်ေြ် ေေှိသွားသကဲ့သို့ြင် ဖဖစ်သည်။

• ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များ အချင်းချင်း ေိလတွ့ေက်ေံမှုမှာ အလေးြါသည်။ 
လစတနာ့ေန်ေမ်းအဖဖစ် ြါေင်လောင်ေွက်ဖခင်းနှင့် အဖွဲ့ေိုက်ဦးလောင်မှု
အဖဖစ် ြါေင်လောင်ေွက်ဖခင်းများလြကာင့် ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက် များစိတ်တွင ်
မိမိတို့အေုြ်ဟု သတ်မှတ်ြါေင်ေိုစိတ်ေှိောကာ မဖဖစ်မလနလောင်ေွက်
ေိုစိတ်ေည်း တိုးြွားောလစနိုင်သည်။ အေိုြါ ြရိုဂျက်ကို အေက်
ေုြ်ြိုင်ခွင့်ေှိသူက တာေန်လြးောသည့်အောဟု အစြိုင်းတွင် ေင်ဖမင်ခဲ့
ြကလသာလြကာင့် ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များတွင် စိတ်အားေက်သန်မှု သိြ်မေှိ
ခဲ့လြ။ သို့ောတွင် အဖွဲ့များအား မိမိတို့ေင်ေိုင်လနေလသာအခက်အခဲများနှင့ ်
မိမိ၏ အေုြ်နှင့်ြတ်သက်လသာ သင့်လေျာ်သည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ
ကို တင်ဖြလြးေန် ဖိတ်လခါ်ေိုက်သည့်အခါတွင်မူ စိတ်အားေက်သန်မှုနှင့် 
စိတ်ေင်တစားြါေင်မှုမှာ ဖမင့်တက်ောခဲ့သည်။
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ပန်းတိုင်က မည်သည့်အောနည်း။

အဓိကြန်းတိုင်မှာ လအမီဒီယာမှ ေုတ်လေသည့် သတင်းစာများကိ ု
ဖတ်ရှုလသာ ြေိသတ်အေွှာအမျ ိုးမျ ိုးအကကိုက်ကို ေိုက်၍သတင်း
လောင်းြါးများ တင်ေက်နိုင်ေန်ဖဖစ်သည်။ တင်ဖြောတွင် ကျားမ 
အချ ိုးအစားညီမျှမှု ြိုေှိောဖခင်းမှာေည်း ေလြးနှစ်လြး မှာယူဖတ်ရှု
သည့် ြေိသတ်ြိုမိုများဖြားလစနိုင်သည့်အဖြင် ေင်လငွေည်း တိုးော
လစနိုင်သည်။

၁။ အဖွဲ့အစည်းမပင်ပ။  ။ အမျ ိုးသမီးစာဖတ်ြေိသတ်ကိ ု
ေွဲလောင်နိုင်ပြီး ေက်ဘ်ေိုက်လြါ်တွင် အချနိ်တိုအတွင်း 
ြကည့်ရှုသူများောလစကာ လေေှည်တွင် လအမီဒီယာေုတ ်
သတင်းစာများကို အမျ ိုးသမီး ြေိသတ်က ေလြးနှစ်လြး 
မှာယူဖတ်ရှုမှု ဖမင့်မားောလစေန်။

၂။ အဖွဲ့အစည်းတွင်း။   ။
• သတင်းခန်းမများက မည်သည့်သတင်းလောင်းြါးမျ ိုးက 

အမျ ိုးသမီးများနှင့် ြိုမိုသင့်လေျာ်သည်နှင့်ြတ်သက်လသာ 
အချက်အေက်များကို အသုံးဖြုလေး အားလြးကာ ေ
လြး၊ နှစ်လြး မှာယူဖတ်ရှုသည့် အမျ ိုးသမီးြေိသတ်များ 
စိတ်ေင်စားမှုအေှိန်အဟုန်ဖမင့်ောလအာင် လောင်ေွက်ေန်။

• လအမီဒီယာ၏ သတင်းခန်းမများတွင် အလေ့အေ
လဖြာင်းေဲောပြီး၊ လမျှာ်ေင့်ေားသည့် အလဖြာင်းအေ ဲ
ေေှိလအာင် လောင်ေွက်နိုင်ကာ အမှန်တကယ်သက်လောက်မှု
ေှိောလစေန်။

ထိုရော့ဖ်ဝဲ မည်သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း။

လအမီဒီယာသည် ၎င်းသတင်းစာများတွင် လဖာ်ဖြသည့် သတင်း
လောင်းြါးများတွင် ြါေင်လသာ အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားများကိ ု
ခွဲဖခားလေတွက်သည့် ေုြ်ငန်းကို လော့ဖ်ေဲအသုံးဖြုလောင်ေွက်နိုင်
ေန် ဘာသာစကားအားဖဖင့် သဘာေအတိုင်းခွဲဖခားသည့် နည်းစနစ်
များကို အသုံးဖြုခဲ့သည်။ ေူြုဂ္ဂိုေ်များ၊ စီးြွားလေးအဖွဲ့အစည်း
များ ကဲ့သို့လသာ ကဏ္ဍများတွင် သတင်းေင်းဖမစ်အဖဖစ် ကိုးကား
လေးသားေားသည်များကို ကနဦးခွဲဖခားပြီး ဥြမာအားဖဖင့် နီနာ
(Nina)အမည်ေှိ စီးြွားလေးေုြ်ငန်းနှင့် နီနာအမည်ေှိ ေူြုဂ္ဂိုေ်တို့
ကို ခွဲဖခားလဖာ်ေုတ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအေင့်တွင်မူ သိေှိေားသည့် 
အမည်များကို လနာ်လေ နိုင်ငံေူဦးလေေိုင်ောအချက်အေက် စာေင်း
ဇယားြါ အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့၏ အမည်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်
စစ်လေးခဲ့သည်။ ေိုကဲ့သို့ အချက်အေက်များကို ၎င်းတို့၏ ြင်မ
အချက်အေက် စုလောင်းမှု ဇယားတွင် ေည့်သွင်းခဲ့ပြီးလနာက် လအ
မီဒီယာသည် ၎င်းေုတ်လေလသာ သတင်းစာများတွင် လဖာ်ဖြသည့ ်
သတင်းလောင်းြါးများြါ အချက်အေက်များ၏ အေြ်ေြ်လသာ
အလနအေားများကို ခွဲဖခားစိစစ်နိုင်ခဲ့သည်။

မည်သည့်အောများ ရတွ့ေှိြဲ့သနည်း။

သတင်းလောင်းြါး ြုဒ်လေ ၆၆၀,၀၀၀ တွင် လဖာ်ဖြေားသည့် အမည်
များတွင် ြျမ်းမျှအားဖဖင့် ၃၄ ောခိုင်နှုန်းသည်သာ အမျ ိုးသမီးများ
ဖဖစ်လြကာင်း လအမီဒီယာက ဖြုေုြ်လသာ ေန်းစစ်လေ့ောမှုတွင် 
လတွ့ေှိခဲ့သည်။ ေိုလေ့ောမှုတွင် လတာက်လေျှာက်ေည့်သွင်းလဖာ်ဖြ
ောသည့် သတင်းဓာတ်ြုံများနှင့် ြတ်သက်လသာ အချက်အေက်
များကို အလသးစိတ်လေ့ောောတွင် ကျား/မြါေင်မှု အချ ိုးအစား
မှာ သိသိသာသာ ကွဲဖြားမှုေှိသည်ကိုေည်း လတွ့ေသည်။ လေ့ော

လအမီဒီယာ၏ ဖွံ့ပဖိုးလေးေိုင်ော ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဂျ ိုးစတိန်းောေင်အို
စေိန်း၏ ြံ့ြိုးကူညီမှုဖဖင့် လောင်ေွက်သည်။

ရအမီဒီယာမှာ မည်သို့အဖွဲ့အစည်းမဖစ်သနည်း။

လအမီဒီယာကုမ္ပဏီသည် လနာ်လေနိုင်ငံတွင်း သတင်းစာလစာင်အမည် 
၇၀ လကျာ်ကို ေုတ်လေေျက်ေှိသည့် အကကီးေုံးမီဒီယာတစ်ခုဖဖစ်ကာ 
၎င်းေုတ်လေသည့် စာလစာင်များကို လန့စဉ်ဖတ်ရှုသူ ၁.၈ သန်း ခန့်
ေှိသည်။

အမျ ိုးသမီးပေိသတ် စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ပတ်သက်ရသာ အြျက် 
အလက်များကုိ ရအမီဒီယာက မည်သည့်အတွက် ေန်းစစ်ြ့ဲသနည်း။

လအမီယာသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မိမိတို့၏ြေိသတ်အလြကာင်းနှင့ ်
ြေိသတ်များ အလေးေားဖတ်ရှုသည့် အလြကာင်းအောများကိ ု
ြိုမိုနားေည်ောလစေန် မိမိတို့ကုမ္ပဏီ၏ သတင်းခန်းမများမှ ော
လသာ အချက်အေက်များကို ေန်းစစ်သုံးသြ်ေန် စတင် အားေုတ်
လောင်ေွက်ခဲ့သည်။ အစြိုင်းတွင် လေွး ချယ်ေားသည့် သတင်းခန်းမ
များတွင် ေိုသို့လောင်ေွက်မှုများကို နှစ်ေခန့် စတင်လောင်ေွက်
ခဲ့သည်။ ေိုသို့လောင်ေွက်ောတွင် စာဖတ်ြေိသတ်များ ေသစုံြိုမို
ေေှိလစေန် တင်ေက်သည့် ကဏ္ဍအသီးသီးကို လေ့ောသည့်အဖြင ်
အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်လသာ သတင်းလောင်းြါးများနှင့် အခလြးဖတ်ရှုေ
လသာ သတင်း လောင်းြါးများကို မည်သို့ချနိ်ညှိလြးေမည်ကို ြိုမို
နားေည်ောလစေန်ေည်း အားေုတ်ခဲ့သည်။
ေိုသို့ေန်းစစ်လေ့ောမှုကို ကျား/မ ေိုင်ော အချက်အေက်များ 
အြါအေင် အဖခားအလြကာင်းအော နယ်ြယ်များတွင်ေည်း တိုးချဲ့ 
လောင်ေွက်ခဲ့သည်။ အေိုြါြရိုဂျက်များမှ လအမီဒီယာ သိေှိော
ခဲ့သည်များတွင် အလေးအြါေုံးအချက်တစ်ခုမှာ စာဖတ်ြေိသတ်
နှင့် ေလြးနှစ်လြးမှာယူ ဖတ်ရှုသူများ အတွက် သတင်းစာြါ
အလြကာင်းအောများကို ဖန်တီးေည့်သွင်းောတွင် ြေိသတ်နှင့ ်
အံေင်ခွင်ကျဖဖစ်မှုမှာ အလေးြါသည်ေိုလသာ အချက်ြင်ဖဖစ်သည်။ 
စာဖတ်သူများက မည်သည့်သတင်းလောင်းြါးကို ကကိုက်နှစ်သက ်
သည်ေိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏အသက်အေွယ် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့လနေိုင်
ောလဒသ စသည့် အလဖခအလနများနှင့် သက်ေိုင်သည်။ ေိုေိုသည်
မှာ လအမီဒီယာ သတင်းခန်းမများသည် ေိုအေွှာစုံလသာ ြေိသတ်
များ စဉ်ေက်မဖြတ်စိတ်ေင်စားမှုေှိလသာ အလြကာင်းအောကဏ္ဍ
စုံေင်လအာင် ဖန်တီး တင်ေက်ေန် ေိုအြ်လြသည်။ 
ကျား/မကွဲဖြားမှုကိစ္စတွင်မူ အမျ ိုးသမီးများကို သတင်းအေင်းအဖမစ်
ဖြု လေးသားေားသည့် သတင်း လောင်းြါးများ များများစားစား
ြါေင်သည့် စာလစာင်များကို အမျ ိုးသမီးများက ြိုမိုဖတ်ရှုသည်
ေိုသည့် အချက်ကို ၂၁ ေြကာ ကာေအတွင်း ေုတ်လေခဲ့သည့ ်
သတင်းစာ ၁၉ လစာင်မှ သတင်းလောင်ြါးများကို စိစစ်လေ့ော
ပြီးလနာက် လအမီဒီယာေုတ်လေသူများက သိောခဲ့သည်။ အေိုြါ 
၂၁ ေြကာ ကာေအတွင်း ကျား/မအချ ိုးအစားညီမျှမှုကို ကျယ်
ကျယ်ဖြန့် ဖြန့်  လေ့ောောတွင် သတင်းစာ ၆၄ လစာင်မှ သတင်း
လောင်းြါး ြုဒ်လေ ၆၆၀,၀၀၀ ကို  စိစစ်ခဲ့ောမှ ဤသို့စိတ်ေင်စား
ဖွယ်လကာင်းသည့် ေက်နွယ်မှုကို လတွ့ေှိခဲ့ဖခင်းဖဖစ်သည်။ သတင်း
လောင်းြါးြုဒ်လေ ၆၆၀,၀၀၀ တွင် လဖာ်ဖြေားသည့် အမည်များတွင် 
ြျမ်းမျှအားဖဖင့် ၃၄ ောခိုင်နှုန်းသည်သာ အမျ ိုးသမီးများဖဖစ်လြကာင်း 
လတွ့ေှိခဲ့သည်။

ရအမီဒီယာ၏ နှိုက်နှိုက်ြျွတ်ြျွတ် 
ေန်းစစ်ရလ့လာမှု

မှုတစ်ေြ်တွင် သတင်းစာ ၆၄ လစာင်ြါ အလြကာင်းအောများတွင ်
ကျား/မြါေင်မှုအချ ိုးအစားမှာ ကွာဟမှုေှိလြကာင်းကိုေည်း လတွ့ေ
သည်။ ေိုသတင်းစာများေဲမှ အေင်ဦးေုံးလေ့ောခဲ့လသာ စာလစာင်
တွင်ြါ သတင်းလောင်းြါးများတွင် အမျ ိုးသမီးနာမည် ြါေင်မှု ၄၂ 
ောခိုင်နှုန်းေှိသည်။ အဖခားသတင်းစာများတွင်မူ အမျ ိုးသမီးနာမည် 
ြါေင်မှု ၂၈ ောခိုင်နှုန်းေှိသည်။

လယဘုယျအားဖဖင့် သတင်းစာတိုက်ငယ်များမှ ေုတ်လေသည့ ်
စာလစာင်များတွင် သတင်းစာတိုက်ကကီးများ၊ လဒသအေိုက် ေုတ်
လေသည့် စာလစာင်များေက် ကျား/မအချ ိုးအစား ြိုမိုညီမျှသည်
ကို လတွ့ေှိေသည်။ ေိုစာလစာင်များသည် လဒသတွင်းေိုင်ော
များကို ြိုမိုလဖာ်ဖြပြီး ေံဖန်ေံခါ တစ်နိုင်ငံေုံးနှင့် သက်ေိုင်သည့ ်
အလြကာင်းအောများကို လဖာ်ဖြသည်ဖဖစ်ော ဂျာနယ်ေစ်များ 
သွားလောက်လတွ့ေုံလမးဖမန်းသည့် လဖြာလေးေိုခွင့်ေှိသူ အများစုမှာ 
အမျ ိုးသားများဖဖစ်လနတတ်သဖဖင့် လအမီဒီယာမှ ဂျာနယ်ေစ်များ
က အင်တာဗျူးဖြုေုြ်ေန် ေူလေွးချယ်မှုမှာေည်း အဓိကအလေး
ြါသည့် အလြကာင်းတစ်ေြ်ဖဖစ်နိုင်သည်။ အလြကာင်းအောမတူ
သည့် သတင်းလောင်းြါးများတွင် ေန်းစစ်လေ့ောော၌ ကျား/မ
အချ ိုးအစား ကွဲဖြားမှုကို လအမီဒီယာက ြို၍အေင်အေှား လတွ့ေှိခဲ့
သည်။

ြညာလေးကဏ္ဍေိုင်ော သတင်းလောင်းြါး ၃၀,၀၀၀ ခန့်တွင် 
အမျ ိုးသမီးအမည် ြါေှိမှုမှာ ၄၇ ောခိုင်နှုန်းေှိပြီး “လဘးအန္တောယ်၊ 
အလေးလြါ်အလဖခအလနများနှင့် မလတာ်တေဖဖစ်ေြ်များ” တွင်မူ 
အမျ ိုးသမီးအမည် ြါေှိမှုမှာ ၂၁ ောခိုင်နှုန်းသာေှိသည်။ ေူမှု
အသိုက်အေန်းများ၊ မိသားစုများနှင့် ေူမှုဖူေုံလေး ေိုင်ောများကိ ု
လေးသားသည့် ေူမှုလေးကဏ္ဍ သတင်းလောင်းြါးများတွင်သာ 
အမျ ိုးသမီးအမည်များမှာ အများေုံးြါေင်ြကသည်။ ကျား/မ ြါေင်မှု 
အချ ိုးအစားမတူညီဖခင်းမှာ ေုြ်ြိုင်ခွင့်ေှိသူများက ေုြ်ငန်းကဏ္ဍ
အေိုက် အမျ ိုးသမီး၊ အမျ ိုးသားများကို မိမိအေိုကျလနောချ ခန့်ေား
ဖခင်းလြကာင့်ေည်း ဖဖစ်နိုင်သည်။ ေို့အဖြင် ေိုသို့ အချ ိုးအစား 
မတူညီဖခင်းမှာ မိမိအင်တာဗျူး ေိုသူများကိုသာ လေွးချယ်လတွ့ေုံ
လေ့ေှိလသာ ဂျာနယ်ေစ်များ၏ ကျား/မေိုင်ော ဘက်ေိုက်လေွးချယ်
မှုလြကာင့်ေည်း ဖဖစ်နိုင်သည်။

လနာက်ေုံးအလနဖဖင့် ကျား/မအချ ိုးအစား ြိုမိုညီမျှဖခင်းလြကာင့ ်
ေုြ်ငန်းခွင်ကို ြိုမိုြီဖြင် အသက်ေင်လစသည်ဟု ၎င်းတို့ယုံြကည်
ေားသည်ကို သက်လသေူနိုင်သည့် အလောက်အေားကိုေည်း 
လအမီဒီယာ၏ ေုတ်လေသူများက လတွ့ေှိခဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးများကိ ု
သတင်းအေင်းအဖမစ်ဖြု လေးသားေားသည့် သတင်းလောင်းြါးများ 
များများစားစားြါေင်သည့် စာလစာင်များကို အမျ ိုးသမီးများက ြိုမို
ဖတ်ရှုသည် ေိုသည့် အချက်ကိုေည်း ၂၁ ေြကာ ကာေအတွင်း 
ေုတ်လေခဲ့သည့် သတင်းစာ ၁၉ လစာင်မှ သတင်းလောင်ြါးများကိ ု
စိစစ်လေ့ောပြီးလနာက် အေိုြါေုတ်လေသူများက သိောခဲ့သည်။

အေိုပါ သတင်းရောင်းပါးများကို အမျ ိုးသမီးပေိသတ်က မည်သို့
တုံ့မပန်ြကသနည်း။

လအမီဒီယာသည် လကာက်ခံေေှိသည့် အချက်အေက်များကို အသုံး 
ဖြုကာ အမျ ိုးသမီးများနှင့် ြိုမိုသင့်လေျာ်သည့်  သတင်းလောင်းြါး
များနှင့် အလြကာင်းအောအမျ ိုးအစားတို့ကို ခွဲဖခားလဖာ်ေုတ်ခဲ့သည်။ 
ေိုသို့လောင်ေွက်နိုင်ခဲ့ဖခင်းလြကာင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် ြိုမိုသင့်လေျာ် 
သည့် သတင်းလောင်းြါးများ၊ ေိုအြ်သည်များကို နားေည်ောပြီး 
ေလြး၊ နှစ်လြး မှာယူဖတ်ရှုသည့် အမျ ိုးသမီး ြေိသတ် ြိုမို 
များဖြားောလအာင် လောင်ေွက်ေန်အလောက်အကူေေှိခဲ့သည်။ 

ရအမီဒီယာကကုံရတွ့ရနေရသာ စိန်ရြါ်မှုများက မည်သည့်အောများ
နည်း။

ေေှိောလသာအချက်အေက်များလြကာင့် အဖြုအမူလဖြာင်းေဲော
လစေန်နှင့် ေိုအချက်အေက်များကို အယ်ဒီတာနှင့် ဂျာနယ်ေစ်

များက အသုံးဖြုောလစေန် လောင်ေွက်ေဖခင်းမှာ အကကီးမားေုံး 
စိန်လခါ်မှုြင်ဖဖစ်သည်။ ြရိုဂျက်အလြါ် ေန်ေမ်းများ၏ တုံ့ဖြန်မှုမှာ 
ရုတ်တေက်ေိုသေို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကွဲဖြား သွားသည်။ အချ ို့
သူများက ေိုသို့သတင်းအချက်အေက်အသစ်များကို ေက်ခံပြီး 
အဖခားသူများကမူ ေက်ခံဖခင်းမေှိလြ။ သတင်းခန်းမေန်ေမ်း 
အများစုက အချက်အေက်များ၏ တန်ဖိုးကိုနားေည်ကာ စာဖတ်
ြေိသတ်အတွင်း သတင်းလောင်းြါးများ ြိုမိုလေြန်းစားလအာင ်
စဉ်းစားောတွင် အေိုြါ အချက်အေက်များကို အသုံးဖြုသည်။ 
အဖခားသူများကမူ ဤြရိုဂျက်ကို အလေးေားဖခင်းမေှိဘဲ ၎င်းတို့ 
တင်ဖြလနကျ ကဏ္ဍေိုင်ော သတင်းလောင်းြါးများကို တိုလတာင်း 
သည့် သတ်မှတ်ကာေအတွင်း ပြီးစီးလေးကိုသာ အာရုံစိုက်ြကသည်။ 
ကျား/မ ညီညီမျှမျှ ြါေင်လေးေိုင်ော ြရိုဂျက်လအာင်ဖမင်မှုေှိလစေန ်
အဓိကလသာ့ချက်မှာ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အလေ့အေ လဖြာင်းေ ဲ
လအာင် လောင်ေွက်ကာ ေိုြရိုဂျက်မှာ ဦးစားလြးလောင်ေွက်ေမည့်
အောဖဖစ်လြကာင်း အဖွဲ့အစည်းအတွင်းေှိသူအားေုံး သလဘာလြါက် 
ေက်ခံောလအာင် လောင်ေွက်လေးြင်ဖဖစ်သည်။ ေိုသို့လောင်ေွက်
ေန် အချနိ်ယူေမည်ဖဖစ်လသာ်ေည်း တစ်နှစ်သို့မဟုတ် နှစ်နှစ်
ကာေအတွင်းတွင် သတင်းလောင်းြါးများ၌ အမျ ိုးသမီးသတင်း
ေင်းဖမစ်များ ြါေင်မှု သိသိသာသာ များဖြားောမည်ဖဖစ်သည့်အဖြင် 
အမျ ိုးသမီးြေိသတ်ကေည်း ြိုမိုစိတ်ေင်စားောြကမည်ဟု လအမီဒီ
ယာက လမျှာ်ေင့်ေားသည်။

ရအမီဒီယာက မည်သည့်အောများကို သိေှိလာြဲ့သနည်း။

• အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အေုြ်ေုြ်လနသည့် ေန်ေမ်းများက 
လေွးချယ်မှုများဖြုေုြ်ောတွင် အချက်အေက်များကို အသုံးဖြု
ောသည့်အလနအေား လောက်ေှိလစေန် အချနိ်ယူေသည်။

• လေ့ောလတွ့ေှိချက်များကို ေက်လတွ့အသုံးချေန် တာေန်ေှိသည့် 
သတင်းအယ်ဒီတာများအား လေ့ောလတွ့ေှိချက်များကို မဖြတ်
လြးြို့ေသည်။

• ကျား/မ ညီမျှစွာြါေင်မှုမှာ သတင်းစာအေိုက်၊ ကဏ္ဍအေိုက်
ကွဲဖြားမှုေှိသည်။ လဒသအေိုက် ေုတ်လေသည့် သတင်းစာငယ်
များတွင် သတင်းစာကကီးများေက် လဖာ်ဖြော၌ ကျား/မြါေင်မှု 
ြိုမိုမျှတသည်။ ကျန်းမာလေး၊ ြညာလေးနှင့် ေူမှုဘေေိုင်ော
ကဏ္ဍများတွင် အမျ ိုးသမီးအသံများ ြိုမိုြါေင်ပြီး၊ အလေးလြါ်
အလဖခအလနနှင့် အားကစားေိုင်ော ကဏ္ဍများတွင် အမျ ိုးသမီး
အသံများ ြါေင်လေ့ သိြ်မေှိလြ။

• ကျား/မြါေင်မှု အချ ိုးအစားမတူညီဖခင်းမှာ ေုြ်ြိုင်ခွင့်ေှိသူများ
က ေုြ်ငန်းကဏ္ဍအေိုက် အမျ ိုးသမီး၊ အမျ ိုးသားများကို မိမိ
အေိုကျ လနောချခန့်ေားဖခင်းလြကာင့်ေည်းဖဖစ်နိုင်သည်။ ေို့
အဖြင် ေိုသို့ အချ ိုးအစား မတူညီဖခင်းမှာ မိမိအင်တာဗျူးေို
သူများကိုသာ လေွးချယ်လတွ့ေုံလေ့ေှိလသာ ဂျာနယ်ေစ်များ
၏ ကျား/မေိုင်ော ဘက်ေိုက်လေွးချယ်မှုလြကာင့်ေည်း ဖဖစ်
နိုင်သည်။ အကျဉ်းချုြ်လဖြာေေျှင် ေိုကိစ္စအတွက် တိကျလသာ
 အလဖဖမေှိလြ။

• သတင်းခန်းမအားေုံးမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူညီြကသကဲ့သို ့
ဦးစားလြးတင်ဖြေိုသည့် အလြကာင်းအောများမှာေည်း ကွဲဖြား 
ြကသည်။ ြရိုဂျက်၏ သက်လောက်မှုကိုေည်း သတင်းခန်း 
အလတာ်များများက ၎င်းတို့ဖန်တီးတင်ဖြသည့် သတင်းလောင်း 
ြါးများတွင် ဤအချက်အေက်များကို အသုံးဖြုကာ ကျား/မ
ြါေင်မှုအချ ိုးအစားကို လဖြာင်းေဲေန် အချနိ်ယူောနိုင်မည့် လနာင်
နှစ်တွင်မှ ြီြီဖြင်ဖြင် စတင် လတွ့ေမည်ဖဖစ်သည်။

• ကျား/မ ေိုင်ောကိစ္စများနှင့် ကျား/မ ညီညီမျှမျှ ြါေင်လေး 
ြိုမိုဦးတည်လောင်ေွက်သည့် အချက် အေက်ေန်းစစ်မှုတို့နှင့် 
ြတ်သက်၍ သတင်းခန်းမေှိ ဂျာနယ်ေစ်များမှာ အချနိ်များစွာ
ယူ၍ လေွးလနွး လနြကသည်။

• ကျား/မ တန်းတူညီမျှလေးေိုင်ော ဘုံြန်းတိုင်လောက်ေှိလအာင ်
လောင်ေွက်ဖခင်းသည် ေုြ်ငန်းအတွက် လကာင်းမွန်ရုံသာမက 
စာဖတ်သူြိုမိုေေှိကာ ေလြး၊ နှစ်လြး မှာယူဖတ်ရှုသူ အလေ 
အတွက်ေည်း ြိုမိုများဖြားောလစနိုင်သည်။

အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း  313 0   အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း



ကျား/မ မဖစ်တည်မှု၁

ေူတစ်ဦး၏ လနေိုင်မှုြုံစံေိုင်ော စံသတ်မှတ်ချက်၊ အဖြုအမူများနှင့် 
ေမူှုလေးလြါင်းသင်းေကန်ယွမ်ှုများ နငှ့ ်ြတသ်က၍် ေမူှုြတေ်န်းကျင်
က အစဉ်အောေက်ခံ သတ်မှတ်ေားသည့် စရိုက်ေက္ခဏာများ 
ဖဖစ်သည်။ ေူမှုြတ်ေန်းကျင်များသည် ကျား/မ ဖဖစ်တည်မှု အား 
အမျ ိုးသား သို့မဟုတ် အမျ ိုးသမီးဟူ၍ နှစ်မျ ိုး သတ်မှတ်ေားသည်။ 
သိုေ့ာတငွ ်ကျွနြ်တ်ို ့သတမ်တှသ်ည့ ်ကျား/မ ဖဖစတ်ညမ်ှုမှာမ ူေတူစဦ်း 
မှာ လယာက်ျား သို့မဟုတ် မိန်းမအဖဖစ် လမွးဖွားောသည်နှင့် မသက ်
ေိုင်လြ။ 

*ကျား/မ ဖဖစ်တည်မှုကို ကျား သို့မဟုတ် မ နှစ်မျ ိုးတည်းသတ်မှတ်
ချက်ေက် အမျ ိုးစုံခွဲဖခားသတ်မှတ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ြ်တို့နားေည်
ေားလသာလြကာင့် ကျားမဖဖစ်တည်မှုေိုင်ော အဓိြ္ပာယ်သတ်မှတ်
ချက်မှာ လဖြာင်းေဲေျက်ေှိသည်။

ကျား/မ မဖစ်တည်မှုေိုင်ော အစဉ်အလာ လက်ြံထားမှု

အမျ ိုးသား နငှ့ ်အမျ ိုးသမီးတို၏့ ကျား/မ ဖဖစတ်ညမ်ှုေိငုေ်ာကိ ုအလဖခခ ံ
ကာ ေှသိင့သ်ညဟ် ုအစဉအ်ော သနိားေညေ်ကခ်ေံားသည့ ်ေလိသသ
များ၊ စရိုက်ေက္ခဏာများနှင့် အခန်းကဏ္ဍများ။ 

ကျား/မ အရမြမပု ဘက်လိုက်မှု

အမျ ိုးသား နငှ့ ်အမျ ိုးသမီးတို၏့ ကျား/မ ဖဖစတ်ညမ်ှုေိငုေ်ာကိ ုအလဖခခံ
ကာ ေှသိင့သ်ညဟ် ုအစဉအ်ော သနိားေညေ်ကခ်ေံားသည့ ်ေလိသသ
များ၊ စရိုက်ေက္ခဏာများနှင့် အခန်းကဏ္ဍများလြကာင့် (သိစိတ်ေဲ 
ကလော မသိစိတ်ေဲကြါ) ဘက်ေိုက်လောင်ေွက်ေိုလသာ ေုြ်ေြ်နှင့် 
အလတွးအဖမင်များ။

ကျား/မ အရမြမပု ြွဲမြားေက်ေံမှု

ေူတို့၏ ကျား/မ ဖဖစ်တည်မှုသက်သက်အလြါ်တွင် အလဖခခံကာ ေို
သူများကို ခွဲဖခားေက်ေံသည့် သလဘာေားခံယူမှုနှင့် ေုြ်ေြ်များကိ ု
လခါ်ေိုဖခင်းဖဖစ်သည်။

ကျား/မ မဖစ်တည်မှုေိုင်ော သိနားလည်မှု

ကျား/မ အခန်းကဏ္ဍများ၊ ေမူှုလေးလြါင်းသင်းေကန်ယွမ်ှုများကိ ုေမူှု
ြတ်ေန်းကျင်က မည်သို့ သတ်မှတ်သည်ေိုလသာအချက်ကို ရှုဖမင်နိုင်
စွမ်းနှင့် ေိုအောများ၏ သက်လောက်မှုကို နားေည် သလဘာလြါက်
နိုင်စွမ်းကို ေိုေိုသည်။

ေက်စြ်လသာ အလခါ်အလေါ် အသုံးအနှုန်းများ။  ။ကျား/မ ဖဖစ်တည်မှု
ေိုင်ော အကဲေတ်မှု

ကျား/မ ညီညီမျှမျှပါဝင်မှု (ဘာသာစကား)

ေူများကို လယဘုယျအားဖဖင့်သာ သလဘာေားပြီး၊ ကျား/မ ဟူ၍ 
ေည်ညွှန်းမှုမေှိဖခင်း၊ သို့မဟုတ် ကျားဖဖစ်သည်၊ မဖဖစ်သည်ဟူ၍ြင် 
အနည်းေုံးအေားသဏ္ဌာန်တူ ေည်ညွှန်းဖခင်းမေှိသည့် ကျား/မ 
အတိအကျ လဖာ်ဖြဖခင်းမဖြုလသာ ဘာသာစကားလေးသားသုံးစွဲြုံ။

ေက်စြ်လသာ အလခါ်အလေါ် အသုံးအနှုန်းများ။  ။ ကျား/မ မျှတလသာ 
ဘာသာစကားသုံးစွဲြုံ၊ ကျား/မ ေည့်သွင်းေည်ညွှန်းဖခင်းမေှိသည့် 
ဘာသာစကားသုံးစွဲြုံ။

ကျား/မ မဖစ်တည်မှုေိုင်ော စံသတ်မှတ်ြျက်

ေူမှုြတ်ေန်းကျင်များတွင် ေိင်အမျ ိုးအစားမှာ ကျား နှင့် မ ဟု နှစ်
မျ ိုးသတ်မှတ်ေားပြီး၊ ေူတစ်ဦး သည် လယာက်ျားအဖဖစ်လမွးဖွားော
ြါက ၎င်းအားအမျ ိုးသား၊ မိန်းမအဖဖစ်လမွးဖွားောြါက ၎င်းအား 
အမျ ိုးသမီးဟူ၍ သတ်မှတ်ေားချက်ကို ေိုေိုသည်။ အေိုြါ ကျား/မ 
ဖဖစ်တည်မှုေိုင်ော စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် အံမေင်လသာသူများသည ်
ခွဲဖခားေက်ေံခံေသည့်အဖြင် အလစာ်ကားခံေကာ ေိုင်းြယ်ေည်းခံေ
သည်။

ကျား/မ ြံယူမှု၂

ကျား/မ ခယံမူှု ေိသုညမ်ှာ ေတူစဦ်းချင်းစ၏ီ စတိေ်တဲငွဖ်ဖစလ်ြါ်ခစံား
မလိသာ ကျား/မ ေငိစ်တိခ်ယံမူှုြငဖ်ဖစသ်ည။် ေိသုိုခ့ယံမူှုမှာ ၎င်းတိုက့ 
မမိကိိယုမ်မိ ိအမျ ိုးသမီးဟ ုေည်းလကာင်း၊ အမျ ိုးသားဟေုည်းလကာင်း၊ 
မိမိမှာအမျ ိုးသမီးလော အမျ ိုးသားြါဟုတ်သည်ဟုေည်းလကာင်း၊ မိမိ
မှာအမျ ိုးသမီးေည်းမဟတု၊်အမျ ိုးသားေည်းမဟတုဟ်ေုည်းလကာင်း၊ 
သိုမ့ဟတု ်ေငိစ်တိခ်ယံမူှု အသငွအ်မျ ိုးမျ ိုးေမဲတှစခ်ခုဟုေုည်းလကာင်း 
မတှယ်ဖူခင်းဖဖစသ်ည။် ေတူစဦ်း၏ ကျား/မ အဖဖစခ်ယံမူှု မှာ ၎င်း လမွး
ဖွားစဉက် လယာက်ျားအဖဖစေ်ည်းလကာင်း၊ မနိ်းမအဖဖစေ်ည်းလကာင်း 
လမွးဖွားောသည့် ေိင်အမျ ိုးအစားနှင့် တူညီနိုင်သကဲ့သို့ ကွဲဖြားမှု
ေည်းေှိနိုင်သည်။

ကျား/မ ဟု ြံယူထားမြင်းမေှိသ၃ူ

ေိင်စိတ်ခံယူမှု လဖြာင်းေဲေားသူများအြါအေင် ေူအများစုမှာ 
လယာက်ျားသိုမ့ဟတု ်မနိ်းမအဖဖစ ်လမွးဖွားောသမူျားဖဖစသ်ည။် သိုေ့ာ 
တငွ ်အချ ို့သမူျားမှာ အမျ ိုးသား သိုမ့ဟတု ်အမျ ိုးသမီး သိုမ့ဟတု ်ကျား 
သိုမ့ဟတု ်မ အဖဖစသ်တမ်တှေ်န ်အမံေငြဲ်ေှတိတသ်ည။် ဥြမာအားဖဖင့်
လဖြာေေျှင ်အချ ို့သမူျား၏ ကျား/မ ဖဖစတ်ညမ်ှုတငွ ်အမျ ိုးသားအသငွ်
လော အမျ ိုးသမီး အသငွြ်ါ ေှတိတသ်ည။် ေိသုိုမ့ဟတုြ်ါကေည်း ၎င်း 
တို့သည် ကျား သို့မဟုတ် မ ေိုလသာ ဖဖစ်တည်မှု နှင့် ကွဲဖြားလသာ 
ေငိစ်တိခ်ယံမူှုအသငွ ်ေှလိနတတသ်ည။် အချ ို့သမူျားကမ ူမမိကိိယုမ်မိ ိ
ကျားဟေုည်း မသတမ်တှသ်ည့အ်ဖြင ်မ ဟေုည်း မသတမ်တှြ်ကလြ။ 
အချ ို့သမူျား၏ ကျား/မ ဖဖစတ်ညမ်ှု ခယံခူျကမ်ှာ အချနိက်ာေအေိကု ်
လဖြာင်းေဲသွားတတ်သည်။

ေက်စြ်လသာ အလခါ်အလေါ် အသုံးအနှုန်းများ။  ။ ေိင်စိတ်ခံယူမှု 
လဖြာင်းေားသူ။

လိင်စိတ်ြံယူမှု ရမပာင်းထားသ၄ူ

(transgender) ေိုသည့်စကားေြ်မှာ အစဉ်အောေက်ခံ ေားလသာ 
ကျား/မ ဖဖစ်တည်မှုေိုင်ော စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်မတူဘဲ ကျား/မ ေိင်
စိတ်ခံယူမှု အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ဖြုမူလဖြာေိုမှုများကို ေွှမ်းခခုံလခါ်လေါ်လသာ 
စကားေြဖ်ဖစသ်ည။် ေိစုကားေြတ်ငွ ်ေငိစ်တိခ်ယံမူှု လဖြာင်းေားသ၊ူ 
ေငိလ်ဖြာင်းအမျ ိုးသမီး( ကျား မ ှမ ဘေသို)့၊ ေငိလ်ဖြာင်းအမျ ိုးသား (မမှ
 ကျားဘ၀ သို့)၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူကာ ေိင်လဖြာင်းေားသူ၊ မိန်းမေျာ 
သို့မဟုတ် လယာက်ျားေျာ၊ ကျား/မ ဟူ၍ ခံယူေားဖခင်းမေှိသူ၊ ေိင်
စိတ်ခံယူမှု မဖြတ်သားလသးသူများ အားေုံးြါေင်သည်။

ေက်စြ်လသာ အလခါ်အလေါ် အသုံးအနှုန်းများ။  ။ ေိင်စိတ်ခံယူမှု 
လဖြာင်းေားသူ၊ ကျား/မဟု ခံယူေားဖခင်းမေှိသူ

ရမွးောပါအတိုင်းလိင်စိတ်ြံယူသ၅ူ

လမွးောြါအတိုင်းေိင်စိတ်ခံယူသ၅ူ (Cisgender) ေိသုညမ်ှာ လမွးောြါ 
ကျား/မ ဖဖစတ်ညမ်ှုအတိငု်း ေငိစ်တိခ်ယံသူကူိ ုေညည်ွှန်းသည့စ်ကား
ေြ်ဖဖစ်သည်။ ဥြမာအားဖဖင့် မိန်းမအဖဖစ်လမွးဖွားောသူက မိမိကိုယ်
မမိ ိအမျ ိုးသမီးဟြုင ်ခယံမူှုကိ ုေိေုိသုည။် ဤစကားေြက်ိ ုေငိစ်တိ်
ခယံမူှုလဖြာင်းေားသ ူ(transgender) ေိသုည့စ်ကားေြ ်နငှ့ေ်န့်ကျင်
ဖက်စကားေြ် အဖဖစ်အသုံးဖြုသည်။

1 Definition adapted from World Health Organisation: https://www.who.int/health-topics/gender

2 Definition adapted from https://www.genderspectrum.org/quick-links/understanding-gender/

3 Definition adapted from www.transequality.org

4 Definition adapted from GLAAD: https://www.glaad.org/about

5 Definition adapted from GLAAD: https://www.glaad.org/about

၇
ရဝါဟာေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ေိုြျက်

အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း  333 2   အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံကို ဖမှင့်တင်ဖခင်း
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