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oHvGifjynfol@a&;&m rl0g'rsm; avhvma&;tzGJ@ 

Salween Institute သည္ သုေတသနသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳစုေရးသားထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ လူမႈ 
အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
တို႔ျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား 
သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ 
အနာဂတ္တစ္ရပ္ ပံုေဖာ္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ 

သုေတသနျပဳျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ား ပ့ံပုိးေပးျခင္းတုိ႔မွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ေရး၊ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားအား စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 

cH,lcsufrsm;

• ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာဝေျပာေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 
အားလံုးအတြက္ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးသည္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည္။ 

• ခုိင္မာသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စံုလင္ကြဲျပားမႈမ်ား မ်ားျပားလွသည့္ 
လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား လူမႈေရးအရ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈမ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီး ပါသည္။

trsKd;orD;rsm;tzGJ@csKyf (jrefrmEkdifiH) 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သမုိင္းေၾကာင္း ေနာက္ခံကြဲးျပားသည့္ တုိင္းရင္းသူ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၃ ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ 
တည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘ၀အဆင့္အတန္း 
တုိးတက္ျမင့္မားလာေစေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေစေရးအတြက္သာမက အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ျခင္း၊ 
စည္းရုံးခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အပါအ၀င္က႑ အားလုံးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုိမုိပါ၀င္ လုပ္ကိုင္လာေစေရး 
အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ 

&nf&G,fcsufrsm;

• အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္မားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
• က်ား၊ မ တန္းတူေရး
• အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈအားလုံး ပေပ်ာက္ေရး 
• လူမႈက႑အသီးသီးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာေရး 
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး



trSmpm

မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ သမိုင္း အလွည့္အေျပာင္း အခ်ဳိးအေကြ႔တစ္ရပ္ကို 
ျဖတ္သန္းေနသည့္ကာလျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ သက္ဆိုးရွည္လာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး 
တည္တံ့ခို္င္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ကို္္ယ္ပို္င္ျပဌာန္းခြင့္္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
တန္းတူေရးတို႔ကို အာမခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရန္ ဝိုင္းဝန္း 
ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ သမုိင္းမွတ္တိုင္ထူမည့္ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံသူ၊ 
ႏုိ္င္ငံသားမ်ားအားလံုး၏ စြမ္းအင္မ်ား၊ စြမ္းအားမ်ား၊ အစြမ္းအစမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးျပဳသြားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး 
ျခင္းမ်ားအဆင့္ဆင့္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳ 
မႈမ်ား၊ အသံမ်ား အျပည့္အဝ ပါဝင္ေနျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ 
ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသက္တမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသက္တမ္း 
ႏွစ္ရပ္လံုး၏ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားအဆင့္ဆင့္တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈမ်ား 
လြန္စြာ နည္းပါးေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ႏွစ္ဆက္မွ အမ်ားျပည္သူ တို႔ကို အက်ဳိးျပဳရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ 
ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ မည္ဆိုပါကလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ား ပ်က္ကြက္ေနသည္ကို 
ေတြ႔ရပါသည္။ ရလဒ္မွာ ႏုိင္ငံသား အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုိက္ရုိက္အက်ဳိးျပဳႏုိင္မည့္ မူဝါဒမ်ား 
ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို ေရွ႕ရႈသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြး 
ညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္ 
တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤစာတမ္းကို ျပဳစုေရးသားထုတ္ေဝလုိက္ပါသည္။ က်ားမေရးရာ အေရးကိစၥမ်ားကို ပိုမုိသိရွိ 
နားလည္လာျခင္းမွစ၍ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္ 
လာေစျခင္းျဖင့္ က်ားမတန္းတူေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

 Salween ျပည္သူ႔မူဝါဒေရးလာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)



aus;Zl;wifv¸m

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြက္ Salween Institute for Public Policy မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) 
ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု - ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ ျမႇင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ က်ားမတန္းတူေရး ဆုိင္ရာ 
အျမင္သေဘာထားစာတမ္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ စာတမ္းအသစ္တစ္ေစာင္ ျပဳစုေရးသားျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ထိုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ အႀကံျပဳခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ 
ပါသည္။ 

ဤစာတမ္းထုတ္ေဝႏုိင္ေရးအတြက္ ကနဦး အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းမ်ားကို တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ 
Salween Institute အဖြဲ႔သားမ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ ဤစာတမ္းကို ျပဳစုေရးသားခဲ့သည့္ ရိႈင္းကိုကိုလြင္ႏွင့္ 
ေဒးဗစ္ဘရန္ဂ်ာတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤစာတမ္းျပည့္စံု၊ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 
အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ၏ အႀကံေပးမ်ား၊ မူဝါဒေရးရာ 
ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရံုးအဖြဲ႔မ်ား 
အားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိလုိပါသည္။ 

ဤစာတမ္းတြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အခ်ိန္ေပး၍ 
သံုးသပ္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းမ်ားကို မအားလပ္သည့္ၾကားမွ အခ်ိန္ေပး ကူညီခဲ့ၾကသည့္ နန္းေလာဝ္လ်န္းဝမ္း၊ မိဆူးပြင့္၊ 
ေဒၚသင္းသင္းေအာင္၊ ေနာ္ေမဦး၊ မြန္းေနလီႏွင့္ ေလြးပိုးငယ္တို႔ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိလိုပါသည္။ 
ဤစာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အားလံုးမွ တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤစာတမ္းတြင္ 
အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါက စာတမ္းျပဳစုေရးသားခဲ့သည့္ သူမ်ား၏ အားနည္း 
ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံလိုပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလိုသည္မွာ ဤသုေတသနစာတမ္း ျပဳစုေရးသားႏုိင္ေရးႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ 
ရယူေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ရံပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကသည္ ့Freedom House၊ Open Society 
Foundation ႏွင့္ Project 2049 တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
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နိဒါန္း   ၁

အခန္း (၁) ႏုိင္ငံေရးက႑ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာသင့္သည့္ 
  အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ ရရွိလာႏုိင္မည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ၃
 (က) ဒီမိုကေရစီအရ တရားဝင္မႈ ၃
 (ခ) ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ၄
 (ဂ) ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းႏွင့္ သာယာဝေျပာျခင္း ၅
 (ဃ) ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း ၆
 (င) လႈမႈတရားမွ်တမႈ  ၇
 (စ) ပညာတတ္အမ်ဳိးသမီးဦးေရမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားမႈ ၈

အခန္း (၂) အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးက႑အသီးသီးတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ ဟန္႔တားေနသည့္ အေျခအေနမ်ား ၉
 ဥပေဒဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ား ၉
 လူမႈအစဥ္အလာအရ အကန္႔အသတ္မ်ား ၁၀
 အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိ္င္ရာအကန္႔အသတ္မ်ား ၁၁

အခန္း (၃) အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ က်ားမတန္းတူေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ  
  ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဗ်ဴဟာမ်ား ၁၃
 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ က်ားမတန္းတူေရး ၁၄
 က်ားမတန္းတူေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ကုိတာစနစ္ ၁၅
 ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ၁၆
 အျခားေသာ အစိုးရယႏၱယားမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း ၁၇
 ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း  
 (Gender Budgeting) ၁၈
 အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာမ်ား ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမူဝါဒ 
 (Gender-Sentive Policy) ၁၉
 က်ားမေရးရာမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ အေလးထားသည့္ အေလ့အထမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း
 (Gender Mainstreaming) ၂၀

နိဂံုး   ၂၁

အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ၂၃

က်မ္းကုိးစာရင္း  ၂၇
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ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားက အခန္းက႑အသီးသီးမွေန၍ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ အစကနဦးကတည္းက 
လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ 
သုံးသပ္မည္ဆုိပါက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ပါဝင္မႈမ်ား အစဥ္တေလွ်ာက္ နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕တို႔မွလႊဲ၍ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္၊ 
တပ္မေတာ္တို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အားလံုးတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား သိသိသာသာ တုိးျမင့္ပါဝင္လာျခင္းမရိွေသးသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖၚဝါရီလႏွင့္ စက္တင္ဘာလတုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ က်ားမတန္းတူေရးကို 
ေဖၚေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ “အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ 
ျပဌာန္းျခင္း” ႏွင့္ “က်ားမတန္းတူေရးဆုိင္ရာ အျမင္သေဘာထားစာတမ္း” ဟု အမည္ရသည့္ စာတမ္း 
ႏွစ္ေစာင္ကို ျပဳစုေရးသား ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။ 

က်ားမတန္းတူေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈရွိေသာ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းကို တည္ေဆာက္ေရး 
အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသူမ်ားလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) 
ႏွင့္အတူ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္မွာ ၁၉၉၀ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား   
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ 
တို႔မွ “က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၏ 
အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ အနည္းဆံုး အမ်ဳိးသမီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ေစရန္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္” ဆိုသည့္ က်ားမတန္းတူေရးကို ျမႇင့္တင္သည့္ ကိုတာစနစက္ို အနာဂတ္ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၃၇ တြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းခဲ့ၾကသည္။ 

ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စု ျဖတ္သန္းလာၿပီးေနာက္တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြြဲ႔အစည္း
မ်ားမွ က်ားမတန္းတူေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒတရပ္ျဖစ္သည့္ “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ဆင့္တုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေရး” မူကို တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္လာျခင္းသည္ က်ားမတန္းတူေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ႀကီးမားသည့္ေျခလွမ္း တစ္လွမ္းျဖစ္ 
ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အေရအတြက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ၍ ထိေရာက္သည့္ ပါဝင္မႈမ်ားမွာ နည္းပါးေနေသးသည္ကို 
ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေၾကာင္းအရာ၊ အခန္းက႑အသီးသီးတို႔တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ က်ားမတန္းတူေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အစဥ္တစုိက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိၾက 
ေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသည့္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ က်ားမတန္းတူေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစလိုသည့္အတြက္ အၿမဲ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပ ရေလ့ရွိပါသည္။ အက်ဳိးဆက္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အေရး၊ 
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တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ တရားမွ်တေရးစသည့္ အျခားအေရးႀကီး 
သည့္ ကိစၥရပ္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုမေဆြးေႏြးဘဲ မိမိတို႔ စိတ္ဝင္စားသည့္ အမ်ဳိးသမီးအေရးကိစၥ၊ က်ားမ 
တန္းတူေရး ကိစၥမ်ားကိုသာ အၿမဲတမ္း ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆလာၾကသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က ျပဳစုေရးသားခဲ့သည့္ စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ 
စာတမ္းမ်ား၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚျခင္း၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနသည့္ 
ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က် 
ျဖစ္မည့္ မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစံုတရာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ဤစာတမ္းကို ေရးသားျပဳစုလိုက္ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိ က်ားမတန္းတူေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကိုု ပိုမို 
နားလည္သေဘာေပါက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ ျမင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေန 
သည့္ သူမ်ားအတြက္ မူဝါဒေရးရာရွင္းလင္းခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

က်ားမတန္းတူေရးကို အစဥ္တစိုက္ေလးစားလိုက္နာသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ပါဝင္ပါတ္သက္သူမ်ားအားလံုး ပိုမို 
နားလည္လာေစရန္ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္မည္ဟုလည္း 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ပိုမိုထိေရာက္၍ အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝသည့္ အေနအထားမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 
စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ စာတမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳသြားႏုိင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိတုိ႔မွ ေအာက္ပါ သုေတသနေမးခြန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း၊ ေလ့လာ 
သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  

၁။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ႏွင့္ စည္းရံုးေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးတင္ျပထားသနည္း။  

၂။ ႏုိင္ငံေရးက႑အသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာသင့္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံ 
သေဘာတူထားၾကေသာ္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈႏႈန္း နည္းပါး 
ေနရသနည္း။ ထိုအဟန္႔အတားမ်ားကို မည္သို႔ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ 

၃။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပိုမိုပါဝင္လာႏုိင္ေရးႏွင့္ က်ားမတန္းတူေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးျပဳသြားသင့္သနည္း။

ဤစာတမ္းကို အပိုင္းႀကီး ၄ ပိုင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ပထမအပို္င္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာသင့္သည္၊ ထိုသို႔ပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ 
မည္ကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရရွိလာႏိုင္မည္တို႔ကို ယခင္ ေရးသားျပဳစုထားေသာ စာတမ္းမ်ားကို အေျခခံ၍ 
ျပန္လည္ စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရး က႑အသီးသီးတြင္ 
ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ ဟန္႔တားေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပ၍ ထိုအေျခအေနမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားသင့္သည္ တို႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

တတိယအပိုင္းတြင္မူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး က႑အသီးသီးႏွင့္ အဆင့္ဆင့္တုိင္းတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ႏွင့္ 
က်ားမတန္းတူေရးမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေစရန္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
က်င့္သုံးေနသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ယႏၲရားမ်ားကုိ မိတ္ဆက္တင္ျပထားပါသည္။ ဤစာတမ္း၏ ေနာက္ဆုံးအပုိင္းကုိ 
အစိုးရဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအသီးသီးတို႔ အေနျဖင့္ က်ားမတန္းတူေရး 
ကိစၥမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ဝိုင္းဝန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္သည္ဆိုသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ 
အဆံုးသပ္ တင္ျပထားပါသည္။

(u) 
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tcef; (1)

ႏုိင္ငံေရးက႑ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပိုမိုပါဝင္လာသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ ရရွိလာႏုိင္မည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား

ႏုိင္ငံေရးသည္ လူတုိင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေရးကိစၥျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္သည့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏႈန္းထားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ နည္းပါးခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး ၾကာရွည္ 
လာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ စတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ထိုလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုမူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွ 
အမ်ားဆံုး ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾက 
ရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ေရးမူသည္ အေရးအႀကီးဆံုး မူဝါဒတရပ္ျဖစ္သည္ဟု အားလံုးမွ လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကသည္။ 
ထိုသို႔ေသာ အားလံုးပါဝင္ေရးမူကို လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကသည့္အတြက္ ပဋိပကၡတြင္ အဓိက ဇာတ္ေကာင္မ်ားအျဖစ္ 
ပါဝင္ပါတ္သက္ေနသည့္သူမ်ားအျပင္ ပဋိပကၡ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္ကိုပါ လက္ခံယံုၾကည္ရမည္ျဖစ္သည္။ အားလံုး 
ပါဝင္ေရးမူကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ မိမိတို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္ 
ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏုိ္င္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးက႑ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း 
အားျဖင့္ ရရွိလာႏိုင္သည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကိုလည္း ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပထား ပါသည္။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အဓိကမ႑ိဳင္ တရပ္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တန္းတူေရးတို႔ျဖစ္သည္။ 
ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ က်ားမခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တန္းတူညီမွ်စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ရွိျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ထိုအေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ က်င့္သံုးႏုိ္င္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ 
တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း အမ်ဳိးသားမ်ား 
နည္းတူ တန္းတူလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝ က်င့္သံုးႏိုင္မွသာ ကိုယ္ပိုင္ဘဝမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။1

စုံလင္ကြျဲပားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးတုိင္း၏ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္မႈ ရွိမွသာ ျပည့္စံုလံုေလာက္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္အတြင္းရွိ 
အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈရွိမွသာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ တရားဝင္မႈရွိသည္ဟု 
ဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခုိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဘဝမ်ားတြင္ 
အျပည့္အဝ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။2

1 Burma, W. L. Looking Through Gender Lenses: Posititon Paper on Gender Equality. 2006, September. 5.
2 Burma, W. L. Constituting Our Rights. 2006, February. 4.
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ႏိုင္ငံသားတုိင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အစိုးရ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း တန္းတူပါဝင္ခြင့္ရိွရပါမည္။ လူဦးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ထိေရာက္စြာ ကိုယ္စား 
မျပဳႏိုင္ေသာ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔တရပ္ ေပၚထြက္လာျခင္းကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်သည္ဟု မဆိုႏိုင္သကဲ့သို႔ပင္ 
ထိုဒီမိုကေရစီ အစိုးရ၏ တရားဝင္မႈကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာေပမည္။3

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရးကိစၥ၊ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ားမွ 
ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ လက္ခံသေဘာတူမည္ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း သေဘာထားအျမင္၊ ေတြးေတာဆင္ျခင္ဥာဏ္မ်ား ကြဲျပားျခားနားၾက 
သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အမ်ဳိးသားမ်ားကသာ ကိုယ္စားျပဳေနျခင္းကိုမူ လက္ခံက်င့္သံုးေန 
သည္မွာ တန္းတူေရးအေျခခံမူကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္ သက္ေသအေထာက္အထား တရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူအားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ လူဦးေရ ထက္ဝက္ 
ေက်ာ္၏ ထိေရာက္ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ မပါဝင္ပါက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အျမင္ 
ဖလွယ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို အားနည္းထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။4 ထို႔အတူ က်ားမတန္းတူေရးကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
အၾကား တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔အေပၚ အေျချပဳ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေခတ္သစ္ ဖက္ဒရယ္ 
ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ တိုးတက္ထြန္းကားရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။5

“က်ားမ တန္းတူေရးသည္ ယေန႔ေခတ္ကာလ၌ ကမာၻတစ္ဝွမ္း လက္ခံက်င့္သုံးေနသည့္ 
စံတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ က်ားမ 
တန္းတူေရးကုိ အဓိကက်သည့္ စံတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံက်င့္သုံးေနသည့္ ကမာၻ႔ ဒီမုိကေရစီ 
ေခတ္အတြင္း လက္ရွိေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻတဝွမ္းလုံး လႊမ္းၿခံဳ ပတ္သက္ေနသည့္ 
ယခုေခတ္ကာလတြင္ က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ စံတန္ဖုိးမ်ားကုိ ခံစားက်င့္သုံး 
ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ ျမတ္ႏုိးေလးစားစြာ 
ထိန္းသိမ္းေနရုံသာမက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္လည္း လုိအပ္သည္။”6

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပုိမုိပါဝင္လာေစေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံ 
ထားမႈမ်ားအားလံုး ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ CEDAW ႏွင့္ ေဘဂ်င္းလမ္းညႊန္မူေဘာင္ 
မ်ားက အတည္ျပဳထားသည္။ CEDAW ၏ ပုဒ္မ ၄ တြင္ က်ားမတန္းတူေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရတို႔ 
အေနျဖင့္ ယာယီအထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သြားရမည့္ တာဝန္ရွိသည္ဟု 
ျပဌာန္းထားသည္။ ထုိသို႔ေသာ အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ တန္းတူညီေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ေအာင္ျမင္သည္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးမွသာ ရပ္တန္႔ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အမွတ္ (၅) တြင္လည္း က်ားမ 
တန္းတူေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိ္န္းကေလးငယ္မ်ားအားလံုး စြမ္းပကားတုိးျမႇင့္ေစေရးအတြက္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား တူညီေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သင့္တင့္ 

3 Burma, W. L. Looking Through Gender Lenses: Posititon Paper on Gender Equality. 2006, September. 5.
4 Ibid.
5 Burma, W. L. Constituting Our Rights. 2006, February. 4.
6 Burma, W. L. Constituting Our Rights. 2006, February. 4.

(c) 
EkdifiHwum

tokdif;t0kdif;
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ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကုိင္၊ ႏုိ္င္ငံေရးႏွင့္ စီးပြာေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ကုိယ္စားျပဳပါဝင္လာႏုိ္င္ေစရန္ ပံ့ပုိးေပးျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြာေရး၊ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း 
ႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ အားျဖည့္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။7

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ UNSCR ၁၃၂၅ ၏ မ႑ိဳင္ႀကီး 
ေလးရပ္ျဖစ္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကာကြြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏငွ့္ 
ကယ္ဆယ္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုမုိပါဝင္ 
လာေစရန္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေရး၊ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ 
ေရးတုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡကာကြယ္တားဆီးေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ေရးႏွင့္ က်ားမေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။8 အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ ေစ့့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈရွိေစရန္လည္း 
အထူးတလည္ ေတာင္းဆိုထားသည္။9 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားေသာ 
လမ္းညႊန္မူမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ တာဝန္ရိွသည့္အျပင္ CEDAW ကုိ 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ အမွန္တကယ္ပင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ ဆိုပါက 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပါတ္သက္ေနသူမ်ားအားလံုး ကမာၻ႔ကုလသမဂၢႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းတို႔မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ 
တာဝန္အျပည့္အဝရွိၾကပါသည္။10

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား 
သည္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းတစ္ရပ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သာယာဝေျပာမႈ အေျခအေနကို တုိင္းတာရာတြင္ 
အဓိကက်သည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝအေျခအေန တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတရပ္လံုး၏ အေျခအေနလည္း တိုးတက္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး 
ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ မိသားစု ဝင္ေငြကို ပိုမိုအသံုးျပဳၾကၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုး၏ လူမႈဖူလံုေရးကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစသည့္အျပင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္ရွင္ႏႈန္းကိုလည္း တိုးျမင့္လာေစသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။11 အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာ 
သည္ႏွင့္အမွ် ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား 
ခ်မွတ္ေပးျခင္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။12

7 United Nations. Sustainable Development Goals.
8 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process (AGIPP). Policy Paper No. 3.
9 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process (AGIPP). Policy Paper No. 3.
10 Burma, W. L. Looking Through Gender Lenses: Posititon Paper on Gender Equality. 2006, September. 7.
11 Burma, W. L. Looking Through Gender Lenses: Posititon Paper on Gender Equality. 2006, September. 7.
12 National Democratic Institute. Why Women in Politics?. 5.

(*) 
zGH@+zdK;wkd;wufjcif;ESifh 

om,m0ajymjcif;

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ အမွန္ 
တကယ္ပင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ ဆိုပါက 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပါတ္သက္ေနသူမ်ား 
အားလံုး ကမာၻ႔ကုလသမဂၢႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းတို႔မွ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 

ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ 
တာဝန္အျပည့္အဝရွိၾကပါသည္။
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ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္လည္း ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္က္ိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို ေကာက္ခံေသာ 
သုေတသနအရ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံ ဖြြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္း၊ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ 
ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ ေျမသိမ္းျခင္း၊ ေျမပုိ္င္ဆုိင္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ တုိင္းျပည္၏ ေရရွည္သာယာ 
ဝေျပာမႈကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စိုးရိမ္ ပူပန္ၾကသည္ဟု ေတြ႔ရွိရပါသည္။13

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ႏုငိင္ံေရးႏငွ့ ္ေခါင္ေဆာငမ္ႈမ်ားတြင ္ပိမုိပုါဝငလ္ာေစရန ္စြမ္းရည္ျမႇင္တ့င္ျခင္းႏငွ္ ့
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 
တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွတဆင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုရွင္သန္လာေစမည့္ ခုိင္မာသည့္ ေျခလွမ္း 
မ်ားကို လွမ္းလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။14

အထက္ေဖာ္ျပပါ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ 
တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းထားႏွင့္ ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းထားတို႔ ဆက္စပ္ေနၾကသည့္ 
သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူေနမႈဘဝမ်ား တုိးတက္လာေစျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္း၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစျခင္း 
သည္ တုိင္းျပည္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာေစျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေရရွည္  တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေနသည္ကို National Democrtaic Institute 
မွ ထုတ္ေဝထားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပါဝင္သင့္သည္ဆိုသည့္ သုေတသန 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း သံုးသပ္ေရးသားထားသည္။15

၁။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခံယူခ်က္ခုိင္မာၾကၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စကားဝိုင္းသို႔ ထူးျခားမႈရွိ၍ 
အားေကာင္းသည့္ ရႈ႕ေထာင့္မ်ား ယူေဆာင္လာၾကျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဝုိင္းဝန္း 
တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္။ 

၂။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အလြန္အကၽြံ ရင္္ဆိုင္ခဲ့ရ 
သည့္အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံ 
မျဖစ္ပြားေရးတို႔အတြက္ အင္တုိက္အားတုိက္ စည္းရံုးလံံႈ႔ေဆာ္ၾကသည္။  

၃။ အေျပာင္းအလဲကာလႏွင့္ ပဋိပကၡကာလအလြန္ အစိုးရမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈ 
သည္ တည္ေထာင္စ အင္စတီက်ဴးရွင္း အသစ္မ်ားအတြက္ တရားဝင္မႈ ျမင့္မားေစျခင္း၊ အစုိးရ၏ 
လာဘ္စားမႈ ေလွ်ာ့က်ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း၊ 
ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ စံုလင္ကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံေရးဝါဒမ်ားႏွင့္ 
လူမႈအစုအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းတို႔ 
ျဖစ္ေစသည္။ 

13 Shwe Shwe Sein Latt, et al. Women’s Political Participation in Myanmar: Experiences of  Women Parliamentarians 2011-2016.
14 National Democratic Institute. Why Women in Politics?. 5.
15 National Democratic Institute. Why Women in Politics?

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူေနမႈ 
ဘဝမ်ား တိုးတက္လာေစျခင္း၊ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း၊ 
မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑တို႔တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာ 

ေစျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို 

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးနွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တို႔တြင္ ပိုမို 
ပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ 
ပဋိပကၡလြန္ ျပန္လည္တည္ 

ေဆာက္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မ်ားကို ပိုမိုတည္တ့ံခုိင္ၿမဲႏုိင္ 

ေစသည့္ သက္ေသအေထာက္ 
အထားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
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၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ အေရအတြက္ ထက္ဝက္သည္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဆယ္ႏွစ္အတြင္း 
ပ်က္ျဖယ္ေလ့ရိွၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ား အျပည့္အဝ 
ပါဝင္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိေစႏုိင္သည္။ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ရရွိေစႏုိင္သည္။ အၾကပ္အတည္း၊ 
အခက္အခဲျဖစ္ႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေခ်မ်ား ပိုမ်ားေစႏုိင္သည္။ 

ဤသံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တို႔တြင္ ပိုမိုပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ပဋိပကၡလြန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို ပိုမို 
တည္တ့ံခုိင္ၿမဲႏုိင္ေစသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

လူမႈတရားမွ်တမႈ social justice ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို အေၾကာင္းအရာ၊ အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ 
သင့္ေလ်ာ္သလိုသာ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေနၾကေသာ္လည္း မည္သူမွ ထိုေဝါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ကို 
ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈတရားမွ်တမႈကုိ Oxford English Dictionary မွ 
ႂကြယ္ဝမႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထုူးမ်ားကို လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း မွ်တစြာ ခြဲေဝရယူျခင္းဟု 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ 

ဤစာတမ္းအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈဟု ဆုိရာတြင္ က်ားမ၊ လူမ်ဳိး၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
စိတ္ေနသေဘာထား၊ လူမႈအဆင့္အတန္း၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရိွဘ ဲ
လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း၏ ႂကြယ္ဝမႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးမ်ားကို မွ်တစြာ လက္ခံရယူႏုိင္ျခင္းကို 
ဆိုလိုသည္။ 

က်ားမခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ လူမ်ဳိးေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံျခင္းတို႔ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၏ 
အေျခခံအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တရားမမွ်တမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့သမိုင္း 
တေလွ်ာက္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေသာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား ခံစားရသည့္ 
တရားမမွ်တမႈမ်ားႏွင့္ အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။16 

ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အျမစ္တြယ္ေနျခင္းမွာလည္း အတူတူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံ 
ျခင္းမ်ား၊ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း အလားတူပင္ အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းရန္ 
လိုအပ္သည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို အေလးထားေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပါက ဒီမိုကေရစီအရ တရားဝင္ 
ျဖစ္မႈကို ဆက္လက္စိန္ေခၚေနမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတို္းတက္ျခင္း 
တို႔ႏွင့္ သာယာဝေျပာျခင္းတို႔ကို ပိုမိုေႏွာင့္ေႏွးေစမည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ဳိးသား (သုိ႔) အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ျခင္းသည္ ဦးစားေပး မူဝါဒမ်ားအေပၚ သိသာေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည့္အတြက္  ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုိမုိပါဝင္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အျခားေဘးဖယ္ခံရေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအတြက္ ကုိယ္စားျပဳေပးၿပီး၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈကုိ ပုိမုိလ်င္ျမန္ထိေရာက္ေစေၾကာင္း သုေတသနက ညႊန္ျပေနသည္။17 

16 Burma, W. L. Looking Through Gender Lenses: Posititon Paper on Gender Equality. 2006, September. 1.
17 National Democratic Institute. Why Women in Politics?. 1.

(i) 
vlr_w&m;r#wr_
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အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ပိုမိုပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးကို အထူး 
ဂရုျပဳသည့္ မူဝါဒမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး၊ မိသားစုမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုငယ္မ်ား၏ ဦးစားေပးခ်က္ 
မ်ားကို ပိုမိုထင္ဟပ္ေနေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။18

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သုေတသနမ်ားမွ ရရွိထားသည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ နုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစျခင္းျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ 
ျခင္းမ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သမိုင္းစဥ္ဆက္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈကို 
ပိုမိုထိေရာက္စြာ ျမင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ သက္ေသမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိ္င္ငံံေရးတြင္ ပုိမုိပါဝင္လာေစေရးအတြက္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္တုိင္း ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ 
တုန္႔ျပန္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) အျမင္သေဘာထား အခ်ဳိ႕မွာ “ပညာတတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား နည္းပါးေသာေၾကာင့္ 
ပါဝင္မႈနည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အရည္အခ်င္းရွိပါက ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား 
တြင္ အလိုအေလ်ာက္ပါဝင္လာၾကမည္” စသည္တို႔ျဖစ္သည္။  ပညာတတ္အမ်ဳိးသမီးဦးေရ နည္းပါးေန၍၊ 
အရည္အခ်င္းရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနည္းပါးေန၍ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ 
နည္းပါးေနျခင္းျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈမရိွသည့္အျပင္ 
က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံနည္းပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း UNESCO ၏ 
စစ္တမ္း အခ်က္အလက္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးလူဦးေရ၏ ၃၄.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား 
လူဦးေရ၏ ၂၅.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတို႔ အထက္တန္း ပညာေရးကို ၿပီးေျမာက္ၾကသည္။ ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္း 
အဆင့္ ပညာရွိသူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၆၅.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ မဟာဘြဲ႔အဆင့္ စုစုေပါင္း၏ ၈၀.၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔အဆင့္ စုစုေပါင္း၏ ၈၀.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။19 
စစ္တမ္း၏ ကိန္းဂဏန္းရလဒ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီး ပညာတတ္ 
လူဦးေရသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး ျပည္တြင္းစစ္၏ အက်ဳိးဆက္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာရသည့္ ႏုိင္ငံ၏ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္တို႔ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္၊ ေျပာင္းလဲ၊ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပညာမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မ်ားစြာ 
အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိ္င္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္ 
ေနသည္။  ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ ပညာတတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမ်ားအျပား 
ရွိပါလ်က္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏႈန္း အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းပါေနရသည္ 
ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါသည္။ 

သမိုင္းစဥ္ဆက္တြင္ ရိုးရာအစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး၊ 
လူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားတြင္ ဖယ္က်ဥ္ထားခ့ဲသည့္ 
အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈႈႈႏႈန္း နည္းပါးေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ် သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏႈန္း  နည္းပါးေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေနာက္လာ 
မည့္ အပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

18 Ibid
19 Shwe Shwe Sein Latt, et al. Women’s Political Participation in Myanmar: Experiences of  Women Parliamentarians 2011-

2016.

(p) 
ynmwwf 

trsKd;orD;OD;a&rsm;

ykdrkdrsm;jym;r_

ပညာတတ္အမ်ဳိးသမီးဦးေရ 
နည္းပါးေန၍၊ အရည္အခ်င္း 

ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား နည္းပါး 
ေန၍ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ 
နည္းပါးေနျခင္းျဖစ္သည္ဆုိသည့္ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္ 
တိက်မွန္ကန္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈ 

မရွိသည့္အျပင္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ျဖစ္သည္။
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tcef; (2)

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးက႑အသီးသီးတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ 
ဟန္႔တားေနသည့္ အေျခအေနမ်ား

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏုိ္င္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပုိမုိပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည့္ အက်ဳိး 
ရလဒ္မ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာႏို္င္ေစရန္ ကန္႔သတ္တားဆီးထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ရိွေနပါသည္။ ကန္႔သတ္တားဆီးျခင္းမ်ားတြင္ “အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဥပေဒျဖင့္၊ စနစ္ျဖင့္၊ အစဥ္အလာတုိ႔ျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ရွိရွိႏွင့္ ကန္႔သတ္ဟန္႔တားထားမႈမ်ား၊ ထိုဟန္႔တားမႈမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနျခင္းမ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမို 
ပါဝင္လာေစရန္ အားေပးျမႇင့္တင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား” တို႔ပါဝင္သည္။ 
ထိုအကန္႔အသတ္မ်ားကို ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ လူမႈအစဥ္အလာဆုိင္ရာႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားဟူ၍ 
ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။

Oya'qkdif&m 

tuef@towfrsm;

ဥပေဒဆုိ္င္ရာ အကန္႔အသတ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားပါဝင္သည္။ 
လက္ရွိ က်င့္သံုုးေနသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည့္ ႏုိ္င္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ျပင္ဆင္ရန္အခက္ဆုံး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ 
စနစ္ကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည္သာမက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိ္္င္ငံေရးတြင္ 
ပုိမုိပါဝင္လာႏုိ္င္ေစရန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားစြာလည္း ပါဝင္ေနသည္။ 

အခန္း (၁) ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ အေျခခံမႈမ်ား၏ အပုိဒ္ (၆) တြင္ “ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏုိ္င္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ 
အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ အစဥ္တစုိက္ ဦးတည္သည္” ဆုိသည့္ 
အခ်က္သည္ အစဥ္အလာအရ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ႀကီးစုိးသည့္ အင္အားစုတရပ္ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ 
သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ကန္႔သတ္ေနသည္။ တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္၍ အစဥ္တစုိက္ 
ပါဝင္ရန္ ဦးတည္ေနျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ပါဝင္လာႏုိင္ေစျခင္းကို အခက္အခဲ၊ 
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ အလုိအေလ်ာက္ပါဝင္ေနသည့္ ၂၅ 
ရာခုိ္င္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ေနသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ႀကီးစုိးေနသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္ဟန္႔တားထား ရာေရာက္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနရာဦးစနစ္ျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို အာမခံခ်က္ေပးသည့္၊ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ 
က်ားမတန္းတူေရးဆုိင္ရာ gender quota အေပၚ အထင္လႊဲမွားမႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။  

ပုဒ္မ ၂၃၂၊ အပုိဒ္ (ခ)၊ အပုိဒ္ခြဲ (၂) တြင္ “ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ 
ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သား 
မ်ား၏အမည္စာရင္းကို ရယူရမည္” ဟု ျပဌာန္းထားျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ႏုိ္င္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ 
အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ေရးကို ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားရာေရာက္ပါသည္။ 

အခန္း (၈) ပုဒ္မ ၃၅၂ တြင္လည္း “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးရာတြင္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ သာသနာ၊ အမ်ဳိးသား၊ 
အမ်ဳိးသမီးကိုအေၾကာင္းျပဳလ်က္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ခြဲျခားမႈမျပဳရ” ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း 
ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ “သုိ႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့့့္ျမတ္သည့္ ရာထူးတာဝန္မ်ားကုိ 
အမ်ဳိးသားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကုိ ဤပုဒ္မအရ အဟန္႔အတား မရွိေစရ” ဟူ၍ ျပဌာန္းထားသည္။ 

အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ေနရာတုိင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေနရာ 
တိုင္းႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ က်ားမအေပၚအေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ သေဘာတရားအရလည္း မည္သည့္ရာထူးတာဝန္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသား 
မ်ားႏွင့္သာ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္သည္တို႔ကို  အတိအက် ေဖာ္ျပရန္ 
လက္ေတြ႔မက်သည့္အျပင္ ရွိရင္းစြဲ က်ားမကြဲျပားမႈအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကပင္ အတိအလင္း ခြင့္ျပဳထားရာ ေရာက္ပါသည္။  

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ေစရန္ 
တုိက္ရုိက္အားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ အားေပးျခင္း၊ 
ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ပ်က္ကြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။  

ထို႔အျပင္ စစ္ဝါဒႏွင့္ မဟာဖိုဝါဒတို႔ ႀကီးစိုးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား 
ကင္းမ့ဲေနယုံမွ်ျဖင့္ က်ားမတန္းတူေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ က်ားမတန္းတူေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပိုမို 
ပါဝင္လာေစႏုိင္ေစမည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ျပဌာန္း၍ က်ားမတန္းတူေရးမ်ားကို ဦးစားေပး 
အစီအစဥ္မ်ား၊ အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အားေပးျမႇင့္တင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိ္င္ငံသည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္၊ ကုိလုိနီစနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္စသည့္ ဖိုဝါဒႀကီးစိုးသည့္ စနစ္မ်ား 
ကုိသာ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး က႑အားလံုးတို႔တြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ 
ဦးေဆာင္ေနသည့္ လူမႈအစဥ္အလာကုိ အျမစ္တြယ္ေစခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အိမ္မႈကိစၥမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑ကုိိ မိခင္၊ သမီး သုိ႔မဟုတ္ ဇနီးမယား အျဖစ္သာလွ်င္ မွတ္ယူ 
ထားၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားႏွင့္ မသက္ဆု္ိင္သင့္ဟု ေတြးေခၚစဥ္းစားေသာ လူမႈအစဥ္အလာမ်ားကုိ 
လက္ခံက်င့္သုံးေနၾကဆဲျဖစ္္ပါသည္။20

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏  အေတြ႔အႀကဳံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိ္င္ငံေရးတြင္ပါဝင္လာမႈအတြက္ အဓိက 
အတားအဆီးမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုတုိ႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏ္ိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာျခင္းကုိ အေလးမထားျခင္း 
ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား မရရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု စစ္တမ္း 
ေျဖဆိုသူ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ေျဖဆိုခဲ့သည္။ အျခားအဟန္႔အတားတရပ္မွာ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ေျဖဆိုခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။21

ထိုေျဖဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာမဟုတ္ေၾကာင္း လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းက ယံုၾကည္ေန 

20 (Burma, 2006)
21 Shwe Shwe Sein Latt, et al. Women’s Political Participation in Myanmar: Experiences of  Women Parliamentarians 2011-

2016. The Asis Foundation. 2017. Yangon.

vlr_tpOftvmt&

tuef@towfrsm;



11

သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္တုိင္လဲ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာမဟုတ္ဟု မွတ္ယူေနၾကသည့္အတြက္ ထိုေနရာမ်ားသို႔ 
ေရာက္ရွိ လာႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈနည္းေနၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံမည့္မူမ်ား 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ အပုိဒ္ (၆) တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိ္င္းသည္ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျမႇင့္တင္ကာကြယ္မႈ ရွိရမည္ဟူေသာ 
အခ်က္ပါရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ားမခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
ဖယ္က်ဥ္ထားသည့္၊ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ဦးစားေပးထားသည့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမ်ားလည္း ရွိေနေသး 
သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထိုသို႔ေသာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ ဓေလ့ထံုုးတမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ 
က်င့္သံုးေနျခင္းသည္လည္း က်ားမတန္းတူေရးကို ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

လူမႈအစဥ္အလာအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မႈနယ္ဖယ္တြင္ ဖယ္က်ဥ္ထားေသာ ရုိးရာဓေလ့သည္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အတြင္းတြင္လည္း ကိန္းေအာင္းေနသည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အဖြဲ႔အစည္း၏ 
အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ရန္ခြင့္ေပးထားၾကၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ခြင့္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိမူ ဖန္တီးေပးထားျခင္း မရိွေပ။ 

ပထမဦးစြာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ မ႑ိဳင္တရပ္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈ 
အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရိွ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီ ၉၀ ေက်ာ္ရွိတို႔၏ ဗဟို အလုပ္ 
အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားတြင္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ စုစုေပါင္း ၁၈ ပါတီအနက္ ၇ ပါတီတြင္သာ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရွိၾကသည္။ အျခား ၁၁ ပါတီမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားတြင္ပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။22 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္လည္း 
အစုိးရအဖြဲ႔မွ အမ်ဳိးသမီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၂ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂ ဦးတို႔ကိုသာ 
ခန္႔အပ္ထားသည္။  

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ ပါဝင္ေနၾကေသာ္လည္း 
ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္လာမႈမရွိျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မခံရျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းျဖစ္လာေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဆိုသည့္ ေရွးရိုးစြဲအျမင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပိုမိုပါဝင္လာႏုိင္ေစျခင္းကို ဟန္႔တားေနသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း အစဥ္အလာအရ အဆင္ျမင့္ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခန္႔အပ္သည့္ 
အေလ့အထမရွိပါ။ လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္သား  အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦးကုိ ခန္႔အပ္ 
ထားေသာ္လည္း၊ တပ္မေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္မူ ဗုိလ္မႉးႀကီးရာထူးအထက္တြင္ 

22 Gender Composition of  Representatives from Winning Ethnic Parties in All Three Parliaments. Myanmar Political 
Information: linking analytical resources. 2015.

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး စံခ်ိန္ 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ 
ဓေလ့ထုုံးတမ္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ 

က်င့္သံုးေနျခင္းသည္လည္း 
က်ားမတန္းတူေရးကို ဟန္႔တား 
ေႏွာက္ယွက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

tifpwDusL;&Sif;qkdif&m 

tuef@towfrsm;
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိေသးသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။23 တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရြးေကာက္ခံထားရသည့္သူမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုင္ေနျခင္း 
သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာေရးကို တပ္မေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမွလည္း ဟန္႔တား 
ေနသည္။24

ထို႔အျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပုိင္းမွစ၍ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စစ္ဝါဒ လႊမ္မုိးမႈ 
ပုိမုိတိုိးပြားလာခဲ့ကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို စစ္လက္နက္သဖြယ္ 
အသံုးျပဳေနမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။25 ထိုကဲ့သို႔ စစ္ဝါဒ လႊမ္းမုိးေနၿပီး က်ားမခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ဆိုးရြား 
သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တေရးကို 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးပ်က္ကြက္ေနျခင္းတို႔သည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိ္င္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုိမုိပါဝင္မႈလာႏိုင္ေစရန္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည္။26

တဖန္ တ္ိုင္းရင္သား လက္နက္ကုိ္င္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အဖြဲ႔ 
အနည္းငယ္တို႔၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညိႇႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ သူမ်ား agents of  change အစား၊ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသူမ်ား၊ ပဋိပကၡ၏ သားေကာင္မ်ား 
ကဲ့သို႔သာ ရႈျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုသည္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ သည့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ရမည္ 
ဆိုသည့္ က်ားမတန္းတူေရးဆုိင္ရာ ကိုတာစနစ္ကို လက္ခံ သေဘာတူထားၾကေသာ္လည္း ထိုမူဝါဒကို 
လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုမူ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ႏုိ္င္ျခင္းမရွိေသးျခင္း
သည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေရးကို ဟန္႔တားေနသည္။ 

23 Asian Development Bank, United Nations Development Programme, United Nations Population Fund, and the United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of  Women  Gender equality and women’s rights in Myanmar: A 
situation analysis. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2016.

24 Ibid
25 (Burma W. L., 2006)
26 Ibid

စစ္ဝါဒလႊမ္းမုိးေနၿပီး က်ားမခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ 
ဆိုးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ေႏွာင့္ေႏွး 
ပ်က္ကြက္ေနျခင္းတို႔သည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ႏုိ္င္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပုိမုိပါဝင္မႈလာႏိုင္ေစရန္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည္။
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tcef; (3)

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 
က်ားမတန္းတူေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဗ်ဴဟာမ်ား 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာ 
ႏုိင္ေစရန္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ကန္႔သတ္ဟန္႔တားထားမႈမ်ား အလုိ 
အေလွ်ာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မဟုတ္ေပ။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 
မူဝါဒမ်ားကို စနစ္တက်ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာ မိမိတို႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တန္းတူမႈအသြင္ေဆာင္သည့္၊ 
က်ားမတန္းတူမႈရိွသည့္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ားမတန္းတူေရးကုိ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစသည့္ ႏုိ္င္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပိုမိုပါဝင္လာႏုိင္ရန္ ကာလတုိ၊ ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ 
အေကာင္အထည္္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၊ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ က်ားမတန္းတူေရးဆုိင္ရာ 
ကိုတာစနစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ 
သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳေစသည္။ ထိုမွတဆင့္ က်ားမ 
တန္းတူေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား 
သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ား၊ က်ားမတန္းတူေရးကိစၥမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းမ်ားမွ 
က်ားမတန္းတူေရးဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို 
အစဥ္တစုိက္ အေလးထားသည့္ အေလ့အထမ်ား 
ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤသို႔ျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သာယာဝေျပာ 
မႈတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ မိမိတို႔ လိုလားေတာင့္တလာ 
ခဲ့သည့္ က်ားမတန္းတူေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုျဖစ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကားခ်ပ္တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း 
အေသးစိတ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါသည္။ 



14

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳ 

ပါဝင္လာႏုိင္မႈကို ျမင့္တင္ေပးျခင္း 
မွတဆင့္ က်ားမတန္းတူေရးကို 

ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည္ဟု ယူဆ 
ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ 
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ 

တခုတည္း သီးျခားက်င့္သံုးရံုမွ်ျဖင့္ 
က်ားမတန္းတူေရးကုိ ထိေရာက္စြာ 

ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ 
ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ႏုိင္ငံေရး 
ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုဝင္လာေစေရးျခင္းျဖင့္ က်ားမတန္းတူေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ အေထာက္အကူျပဳေနသည့္ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။27 28 29

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အဓိကက်သည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာတရပ္ျဖစ္ေသာ အာဏာခြဲေဝျခင္းသည္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ 
ခြေဲဝထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုိမုိပါဝင္လာေစႏိုင္မည့္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အကဲဆတ္သည့္ မူဝါဒပို္င္း 
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ 
အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္း အေရးကိစၥမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိၾက 
ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္တျပည္နယ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳသည့္၊ 
က်ားမတန္းတူေရးကို ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ နမူနာေကာင္းမ်ားကို အျခား 
ျပည္နယ္မ်ားမွ အတုယူျခင္းမ်ား လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္တြင္ 
အစိုးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မ်ားကို ေဒသႏၱရအဆင့္ အစိုးရမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရေသာေၾကာင့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ပိုနီးစပ္ကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး 
ငယ္မ်ား၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

က်ားမတန္းတူေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္ 
မ်ား အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရွိ အစိုးရအဆင့္ဆင့္တို႔သည့္ 
မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပုိင္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အေရးကိစၥမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္သည့္ 
အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို တႏုိ္င္ငံလံုးတြင္ တေျပးညီ ခ်မွတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေပမည္။ ထို႔နည္းတူ အမ်ဳိးသမီးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
အတြက္လည္း အစိုးရတရပ္တည္းကိုသာ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ရမည့္အစား နယ္ေျမေဒသအသီးသီးရွိ 
အစိုးရအဆင့္ဆင့္တို႔ကို သြားေရာက္ စည္းရံုးရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးေရး လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားကို အားနည္းေစႏုိင္ပါသည္။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားလံုးကို ၿခံဳငုံသံုးသပ္ၾကည့္သည့္အခါ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳ ပါဝင္လာႏိုင္မႈကုိ ျမင့္တင္ေပးျခင္းမွတဆင့္ က်ားမတန္းတူေရးကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တခုတည္း 
သီးျခားက်င့္သံုးရံုမွ်ျဖင့္ က်ားမတန္းတူေရးကို ထိေရာက္စြာ ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ 
က်ားမတန္းတူေရးကို ျမင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ အျခားေသာ မူဝါဒမ်ား၊ စနစ္မ်ားကို ပူးတြဲက်င့္သံုးမွ 
သာ က်ားမတန္းတူေရးကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုမူဝါဒမ်ား၊ စနစ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုမူဝါဒမ်ား 
သည္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းရန္ မလိုအပ္ဘဲ 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေရးႏွင့္ က်ားမတန္းတူေရးတို႔ကို ယခု 
လက္ရွိအေျခအေနတြင္လည္း စတင္က်င့္သံုးႏုိင္သည္ကိုေတြ႔ရပါမည္။

27 Advanceing Gender Equality Within a Federal Governance Model in Myanmar. UN Women. 2017. Document. 32-33.
28 Comfort, Christine M. The Effects of  Federalism on Women’s Political Representation: A Case Study of  German Federalism. 2013.
29 Lang, Sabine & Sauer, Birgit. Does Federalism Impact Gender Architectures? The Case of  Women’s Policy Agencies in 

Genmany and Austira.
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က်ားမကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အတြက္ ကိုတာစနစ္ကဲ့သို႔ေသာ အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျပဌာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ က်ားမတန္းတူေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာႏုိင္ေစရန္ အထိေရာက္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္စနစ္မွာ ကိုတာစနစ္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ကိုတာ 
စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို က်င့္သံုးေနၾကသည္။30

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၁၉၉၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံခဲ့ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ဳိ႕တို႔ 
အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္စပ္ လႊတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ တုိင္ရင္းသားႏုိင္ငံေရးေခါင္ေဆာင္မ်ား 
အားလံုး စုေပါင္းခ်မွတ္ခဲ့သည့္  ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ 
အေျခခံရမည့္ အေျခခံမူမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ “ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမ 
တန္းတူေရး” ဆိုသည့္အေျခခံမူသည္ က်ားမတန္းတူေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ မူဝါဒ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ရမည္ဆိုသည္ကိုလည္း တညီတၫြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္း 
သည္ က်ားမတန္းတူေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ ကိုတာစနစ္ကို က်င့္သံုးသြားရန္ 
ဆံုးျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ လူမႈအသုိင္းအဝုိ္င္းတစ္ခု၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာစနစ္မ်ား 
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ထုိလူမႈအသုိင္းအဝုိင္း၏ အဓိကတန္ဖုိးမ်ား 
နွင့္ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ထင္ဟပ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိ္င္ငံ 
ေတာ္ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ အသီးသီးတြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
တရားစီရင္ေရးက႑မ်ား၏ အဆင့္တုိ္င္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆုံး ၃၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသား အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရမည္” ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ 
ျပဌာန္းျခင္းသည္ ႏုိ္င္ငံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုိမုိပါဝင္လာေစမည့္ အထိ 
ေရာက္ဆံုး မဟာဗ်ဳဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။31

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဆိုျပဳခ်က္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိဘဲ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ အဆင့္ဆင့္တို႔တြင္ 
ကိုယ္စားျပဳပါဝင္လာမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဥပမာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္လာေစရန္ တာဝန္အရွိဆံုးမွာ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ 

အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဒီမိုကေရစီကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္၊ လူထုအလႊာ 
အသီးသီး၏ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား ပိုမိုျပည့္စံုေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကိုတာစနစ္ကို မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ 
က်င့္သံုးၾကပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ရန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္ 
အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၊ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္ဆင့္တိုင္းတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားမွသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု 
ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းႏုိင္သည္။

30 http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm
31 Burma, W. L. (2006)

 “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိ္င္ငံ 
ေတာ္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ 

အသီးသီးတြင္လည္းေကာင္း၊ 
ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

တရားစီရင္ေရးက႑မ်ား၏ 
အဆင့္တုိ္င္းတြင္လည္းေကာင္း၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆုံး ၃၀ 

ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသား အနည္းဆုံး 
၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရမည္” 

ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ 
ျပဌာန္းျခင္းသည္ ႏုိ္င္ငံေရးႏွင့္ 

ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုိမုိပါဝင္လာ 

ေစမည့္ အထိေရာက္ဆံုး 
မဟာဗ်ဳဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
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ထိုမွတဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆို္င္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္မွသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိ 
မည္ဆုိသည့္ ဥပေဒမ်ား သတ္မွတ္ျပဌာန္းႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုိမုိပါဝင္လာျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ လမ္းစေကာင္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အဖြဲ႔ဝင္သစ္မ်ား စည္းရုံးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား 
လာေစရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ မ်ားစြာတာဝန္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ 
ပါတီဝင္မ်ား တိုးျမင့္ေရးအတြက္သာမကဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမို 
ပါဝင္လာေစရန္ အမ်ဳိးသမီး ပါတီဝင္မ်ားကို တိုးျမင့္စည္းရံုးသင့္ေပသည္။32

ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္၊ ကုိတာစနစ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္ (Proportional Representation) ႏွင့္ အပိတ္မဲျပားစနစ္တို႔ကို ပူးတြဲက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အခ်ဳိးက်ကုိ္ယ္စားျပဳစနစ္တြင္ တမဲသာ 
အႏုိ္င္ရစနစ္ထက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရႏုိ္င္သည့္အလားအလာ နွစ္ဆ ပိုမ်ားေစႏုိင္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ထားရွိၿပီး ထိုလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ပါဝင္ရမည္ ဆိုသည့္ ကိုတာစနစ္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏုိင္ငံအနက္ ႏုိင္ငံ ၈ 
ႏုိင္ငံသည္ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားသည္ တမဲသာ အႏုိင္ရစနစ္ 
အပါအဝင္ အျခားေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးၾကသည္။ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ 
က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊြတ္ေတာ္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၃၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ၾကၿပီး အျခားနုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ၂၃ 
ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၁ ရာခုိင္းႏႈန္းသာ ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။33

ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားေလာင္းမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ 
ကာကြယ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
မျပဳဘဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေထာက္ခံမဲေပးရသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ 
ဤစနစ္တြင္ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပါတီ၏ လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္းကို ျပဳစု 
ထားရမည္။ ပါတီမဲ ရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္ အခ်ဳိးအစားအေပၚ မူတည္၍ ပါတီစာရင္းတြင္ 
ပါရွိသည့္ အမည္မ်ားမွ အစဥ္အလုိက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာသည္။  ထိုကဲ့သို႔ေသာ စနစ္ကို 
က်င့္သံုးရာတြင္ အပိတ္မဲျပားစနစ္ကို ပူးတြဲက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမာက္ခံရျခင္းကို ျမင့္တင္ႏုိင္သည္။

အပိတ္မဲျပားစနစ္ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းကို ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းမရွိဘဲ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီကိုသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ပီရူးႏုိင္ငံႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ရမည္ 
ဆုိသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းတို႔ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုး က်င့္သံုးသည္။ 

32 Gender Composition of  Representatives from Winning Ethnic Parties in All Three Parliaments. Myanmar Political 
Information: linking analytical resources. 2015.

33	 http://www.quotaproject.org/searchDb.cfm.	Data	Analysis	on	file.
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
အခ်ဳိးက်ကုိ္ယ္စားျပဳစနစ္တြင္ 

တမဲသာ အႏုိ္င္ရစနစ္ထက္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း 

ခံရႏုိ္င္သည့္အလားအလာ နွစ္ဆ 
ပိုမ်ားေစႏုိင္သည္။
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သို႔ေသာ္ ပီရူးနုိင္ငံတြင္ အဖြင့္မဲျပားစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မွာ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး အပိတ္မဲျပားစနစ္ က်င့္သံုးေသာ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ကို ေတြ႔႔ရသည္။34

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဗ်ဴဟာမ်ားကို က်င့္သံုးႏို္င္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ 
ေရးဆြဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို 
ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည့္ 
ဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ယခု တည္ဆဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ႏုိ္င္ငံေရး အခင္း 
အက်င္းမ်ားတြင္ပင္ စတင္က်င့္သံုးႏုိင္သည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ားမ 
တန္းတူေရးကို အေထာက္အကူျပဳ ျမႇင့္တင္ေပးေနသည့္ ဤဗ်ဴဟာမ်ားကို လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အခင္းအ
က်င္းမ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း ပြဲမ်ား၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ 
တုိင္ပင္ညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ား အဆင့္ဆင့္တို႔တြင္ အခက္မခဲမရွိ စတင္က်င့္သံုးႏုိင္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမို ပါဝင္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ 
ကိုတာစနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအျပင္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း (Gender Budgeting) ႏွင့္ အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာ တြင္ 
က်ားမေရးရာမ်ား ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း (Gender-Sentivity Policy) တို႔ကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာ ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ 
က်ားမေရးရာမ်ားကို အစဥ္ တစိုက္ အေလးထားသည့္ အေလ့အထမ်ား (Gender Mainstreaming) 
တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ က်ားမ တန္းတူေရး ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

34 The majority of  the statistics in this section were taken from the International IDEA website: http://www.quotaproject.org.



18

ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း gender budgeting 

သည္ အစိုးရမွ က်ားမတန္းတူေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ားမွတဆင့္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ နည္းလမ္း 
ျဖစ္သည္။ ႏို္္င္ငံတစ္ႏုိင္၏ ႏွစ္ပတ္လည္အသံုးစာရိတ္အတြင္းရွိ အဆင့္အားလုံးတြင္ က်ားမေရးရာမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစႏုိ္င္ရန္ ပုံေဖာ္ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ားမတန္းတူေရးမ်ား ကြာဟေန 
ျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိ္င္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္း 
ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။35 ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။36 

၁။ ေရရွည္သာယာဝေျပာၿပီး၊ က်ားမ တန္းတူမႈရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္၊ 
၂။ ႏုိ္င္ငံတကာ သေဘာတူညီမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ က်ားမတန္းတူေရး 

မူဝါဒမ်ားကုိ အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစရန္၊
၃။ လက္တေလာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ား တုိး

တက္ေကာင္းမြန္မႈရွိလာေစရန္ႏွင့္ 
၄။ နုိ္င္ငံေရးတြင္ပုိမုိပါဝင္လာျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရး 

ကိစၥမ်ားတြင္ အစဥ္တစုိ္က္ပါဝင္ႏုိ္ုင္ေစရန္။ 

အစိုးရ ဘ႑ာေရးမူဝါဒသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ ကြဲျပားျခားနားသည့္ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္ကုိ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ လုိအပ္သည့္အေလ်ာက္ ဘ႑ာေငြမ်ား ယာထား 
သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ မိန္းကေလးငယ္မ်ား တန္းတူညီမွ်စြာ ေက်ာင္းတက္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရန္ 
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္ ရံပုံေငြမ်ား 
တို္က္ရိုက္ ခ်မွတ္ေပးျခင္းတို႔သည္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း၏ ဥပမာမ်ား ျဖစ္သည္။37

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ သီးျခား 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ အသံုးစရိတ္ expenditure for specific progam ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
အေလ့အထမ်ား တည္ ေဆာက္ရန္ အသံုးစရိတ္မ်ား expenditure for mainstreaming တို႔ျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လတ္တေလာ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္သည္။38 အသုံးျပဳမႈ 
အထုိင္က်လာသည့္အခါ သြက္လက္ ျမန္ဆန္လာၿပီး ယခင္ကထက္ ပုိမုိရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ပုိမုိ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ က်ားမတန္းတူေရးျမင့္တင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ 
သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ပင္ က်ားမတန္းတူေရး ကြာဟမႈမ်ားေသာ အိႏၵိယႏုိ္င္ငံသည္ ၂၀၀၅-၀၆ ဘ႑ာ 
ႏွစ္မွ စတင္ကာ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းကုိ 
လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား ခြြေဲဝရရိွသံုးစြႏ္ိုဲင္ေစရန္ စတင္က်င့္သုံး 
ခ့ဲသည္။ ယင္းမူဝါဒ တြင္ အပုိ္င္းႏွစ္ပုိင္းပါရွိၿပီး အပုိင္း (၁) တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္သာ ၁၀၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းလံုး အသံုးျပဳႏုိင္ သည့္ သီးျခားအသုံးစရိတ္ women specific scheme ႏွင့္ အပုိင္း (၂) 
တြင္ မည္သည့္ခြဲေဝမႈမ်ားတြင္မဆုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ႀကိဳတင္ 
ခ်မွတ္ထားေသာ အသုံးစရိတ္ pro women scheme တို႔ ပါဝင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။39

35 Burnley, Jasmine; Ei Phyu, Poe & Hilton, Melanie. A case for gender-responsive budgeting in Myanmar.
36 What is gender Mainstreaming? http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
37 https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/03/economist-explains-2
38 Ronnie Downes, Lisa von Trapp and Scherie Nicol. Gender Budgeting in OECD countries.
39 Budgeting for Gender Equity. http://wcd.nic.in/gender-budgeting.

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးဌာန 
၂၂ ဌာနအသီးသီးတို႔၏ 

ဘ႑ာေငြမ်ားသုံးစြဲသည့္ အဆင့္ 
ဆင့္တြင္ က်ားမႏွစ္မ်ဳိးတို႔အၾကား 

ဘ႑ာေငြမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
မွ်တစြာ စီးဆင္းေနျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ 
ယင္းတို႔၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း
မ်ားကို ထည့္သြင္းက်င့္သံုးသင့္
ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ 
ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ 
ဆက္တြင္ ေနာက္က်ေနခဲ့ေသာ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို က႑မ်ားတြင္ 
ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ တုိက္ရုိက္ 
အားေပးျမႇင့္တင္ ေပးႏုိင္မည္ 

ျဖစ္သည္။
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က်ားမေရးရာတန္းတူေရး ျမင့္မားသည့္ စီးပြားေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ 
OECD အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာမ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျခင္းကို မူလက ယာယီသံုးစြဲရန္သာ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေငြမ်ား ခြဲေဝစီးဆင္းမႈႏွင့္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူထိေရာက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစ 
ေသာေၾကာင့္ ထိုစနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္သည္။40

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၂ ဌာနအသီးသီးတို႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားသုံးစြဲသည့္ အဆင့္ 
ဆင့္တြင္ က်ားမႏွစ္မ်ဳိးတို႔အၾကား ဘ႑ာေငြမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မွ်တစြာ စီးဆင္းေနျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ 
ယင္းတို႔၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းက်င့္သံုးသင့္ပါသည္။  
ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ 
ေနာက္က်ေနခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို က႑မ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ တုိက္ရုိက္ အားေပးျမႇင့္တင္ 
ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိအစိုးရယႏၱရား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၊ 
ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားအားလုံးတို႔၏ ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပိုမိုပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ က်ားမေရးရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေအာက္ေျခလူထု အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ပူေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို ျမႇင့္တင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 

က်ားမေရးရာမ်ားကို နားလည္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း gender awareness သည္ က်ားမဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္မွ 
လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း၏ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ထိုတည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ 
က အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိသည္တို႔ကို ရႈျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းကို 
ဆိုလုိသည္။41 အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 
gender sensitive policy ဆိုသည္မွာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမဆုိင္ရာကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ထိုမူဝါဒမ်ား၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔အေပၚ ကြဲျပားျခားနားသည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။42

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ ခ်င့္ခ်ိန္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားသာ ေတြ႔ႀကံဳရေလ့ရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာ တုိင္းတာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရ 
ပါသည္။43 ဥပမာအားျဖင့္ လူမႈလံုၿခံဳေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရယူခြင့္ရွိသည့္ ျပည္သူ 
လူထုတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
နစ္နာျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အက်ဥ္းအားျဖင့္ဆိုရာေသာ္ လူမႈဖူလံုေရး 
မူဝါဒမ်ားသည္ က်ားမကြဲျပားမႈတို႔အေပၚ ကြဲျပားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို အစိုးရတို႔မွ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

40 Ibid
41	 Engendering	Economic	Governance.	http://www1.aucegypt.edu/src/engendering/definitions.html
42 Gender — sensitive and women friendly public Policies: a comparative analysis of  their progress and impact.
43 Gender-sensitive policy design and implementation. SOCIAL PROTECTION & HUMAN RIGHTS.
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“က်ားမေရးရာ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကုိ ရႈျမင္ႏိုင္သည့္ အေလ့အထမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း 
သည္ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါအဝင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား 
ခ်မွတ္သည့္ က႑တုိင္းႏွင့္ အဆင့္တိုင္းတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔အေပၚ 
သက္ေရာက္မည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္၏ 
အႏၱိမပန္းတုိင္းမွာ က်ားမတန္းတူေရးျဖစ္သည္။”44

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်သည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိသည့္ 
သံသရာကုိ ရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္ ႏ္ိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပုံေဖာ္ 
ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း 
မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ 
အေၾကာင္းအရာတရပ္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။45 ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို လုပ္ရိုး 
လုပ္စဥ္တခုအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးလာျခင္းသည္ က်ားမေရးရာမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ အေလးထားသည့္ 
အေလ့အထမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

44	 Engendering	Economic	Governance.	http://www1.aucegypt.edu/src/engendering/definitions.html
45 Ibid.
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က်ားမတန္းတူေရးသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆုိင္ရာ က႑မ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္လည္း တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ အျခား ဒီမိုကေရစီကို အေလးထားေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း က်ားမတန္းတူေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ကာ ဗ်ဴဟာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ က်ားမတန္းတူေရး 
ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ 

ဤစာတမ္းတြင္လည္း က်ားမတန္းတူေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ က်ားမတန္းတူေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
တရပ္လံုးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ေရာက္သည့္ ဤနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား၊ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳံး ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစာတမ္းမွ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တစံုတရာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

ေနာက္တဆင့္အေနျဖင့္ ထိုနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စနစ္တက် ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သြားႏုိင္ မည္ဆိုသည့္ နည္းနာမ်ားကိုမူ ဤစာတမ္းမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ 
ထို႔အျပင္ က်ားမတန္းတူေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအဝို္င္းအတြက္၊ ႏုိင္ငံ 
အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိလာႏုိင္မည္၊ ထိုအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ 
စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ တုိင္းတာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ကိုလည္း ဆက္လက္ သုေတသနျပဳလုပ္ သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္အသံုးျပဳရာတြင္ 
ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ/မရွိ၊ ထိုမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ စသည္တို႔ကို 
လည္း လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ သုေတသနျပဳ ေလ့လာသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
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 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနေသာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး

• ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို 
ေရွ႕ရႈ၍ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးတို႔အျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သ
ည့္အဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔၏ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈတို႔ကို 
ျမင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိ္င္ေရး 
ကို လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။ 

• ႏုိ္င္ငံေရးက႑၏ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားတြင္ က်ားမတန္းတူေရးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ 
သည့္အဆင့္ တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ရမည္ ဆိုသည့္ အေျခခံမူမ်ား 
ထည့္သြင္းအတည္ျပဳရန္။ 

• ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 
အဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တႏုိ္င္ငံလံုး အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA အပိုဒ္ ၂၃ တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း 
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈအဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ပါဝင္လာေရး” ကို အေလးထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။  

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္။ 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေငြမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အထူး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္မည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား သီးျခား သတ္မွတ္ေပးရန္။ 

• ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ “ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အဆင့္ဆင့္ 
တုိင္းတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္” အခ်က္ကုိ ျဖည့္စြက္ 
ျပဌာန္းရန္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး အမ်ဳိးသမီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္မွသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ျဖည့္စြက္ျပဌာန္းရန္။ 

• ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ပိုမိုပါဝင္ 
လာေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္။ 
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• ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ “ႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီအပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ရမည္” 
ဆိုသည့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ 
ခြင့္ျပဳရရွိမည္ ဆိုသည္ကို ျဖည့္စြက္ျပဌာန္းရန္။ 

• ႏွစ္ပတ္လည္ ဘ႑ာေငြမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ က်ားမေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို gender budgeting 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္။ 

• မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု gender sensitive policy 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္။ 

• အစိုးရ၏ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ 
က်ားမကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို စနစ္တက် ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစေရးအတြက္ အထူး 
သတိျပဳ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရန္။ 

• တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈ 
ေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပို္င္းဆုို္င္ရာ ဌာနမ်ားအသီးသီးတို႔တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစေရးအတြက္ အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တို႔တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျမင့္ျခင္းမ်ားျပဳ
လုပ္ရာတြင္ က်ားမကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးအရာရွိမ်ား ပိုမို တိုးမ်ားလာေစေရးအတြက္ အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား 
အတြက္ ကို္္ယ္စားလွယ္မ်ားေစလႊတ္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ပိုမုိ 
ထည့္သြင္းေစလႊတ္ရန္။ 

• ပါတီဝင္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးပါတီဝင္မ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ အမ်ဳိးသမီမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး 
ႏိုးၾကားမႈရွိ လာေစရန္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ ပညာေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္။ 

• ပါတီ၏ ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီမ်ားတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဥကၠဌမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေရးကို 
အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

• ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္း အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ရန္။ 

• ပါတီ၏ ရံပံုေငြသတ္မွတ္ရာတြင္ ပါတီဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ စည္းရံုးေရးတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ 
ရံပံုေငြမ်ားကို သီးျခား သတ္မွတ္ေပးရန္။ 

• ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း က်ားမေရးရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။ 
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• စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တို႔တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျမင့္ျခင္းမ်ားျပဳ
လုပ္ရာတြင္ က်ားမကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးအရာရွိမ်ား ပိုမိုတိုးမ်ားလာေစေရးအတြက္ အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား 
အတြက္ ကို္္ယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ပိုမုိ 
ထည့္သြင္းေစလႊတ္ရန္။ 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အစုအဖြဲ႔ တဖြဲ႔အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား အသီးသီးတို႔တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးကို္ယ္စားလွယ္မ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။ 

• အဆင့္ဆင့္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ 
ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း 
အဆင့္ဆင့္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္။

• အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ နယ္ေျမေဒသအသီးသီးရွိ အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။ 

• မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ယာထားသတ္မွတ္ျခင္းတို႔တြင္လည္း က်ားမ 
ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

• မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ က်ားမေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သိျမင္နားလည္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
စစ္ပဋိပကၡ မ်ား၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္သာ ေရးသား၊ တင္ဆက္ျခင္းအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာ အေျပာင္းအလဲတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေၾကာင္းကိုပါ ေရးသား၊ တင္ဆက္ရန္။ 

• စစ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိ္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ က႑အသီးသီးတို႔အေပၚ 
အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား ကြဲျပာၾကသည့္အတြက္ ထိုအေရးကိစၥ 
မ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသမီး 
သတင္းေထာက္မ်ားကို ပိုမို အသံုးျပဳရန္။ 

• အမ်ဳိးသမီးသတင္းေထာက္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစေရးအတြက္ သတင္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ 
အထူးစီမံ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

• သတင္းမ်ား ေရးသား၊ တင္ဆက္ရာတြင္ က်ားမဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကိုပါ အေလးထား၍ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္။   
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• ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း UDHR၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံေနမႈမ်ားအားလံုး ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ CEDAW၊ ကမာၻ႔ 
ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၃၂၅ တို႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာမွ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ က်ားမတန္းတူေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို မပ်က္မကြက္ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရံပံုေငြမ်ား ပ့ံပိုးရာတြင္ က်ားမတန္းတူေရးဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား ကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ပံ့ပိုးရန္။ 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရံပံုေငြမ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႔အစည္း 
အသီးသီး ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ရမည္ ဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရန္။ 

• က်ားမတန္းတူေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းတို႔အတြက္ ရံပံုေငြမ်ား သီးသန္႔ ယာထားသတ္မွတ္ေပးရန္။ 

• ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၈၈၉ တြင္ ပါရွိသည့္အတုိင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသံုးစာရိတ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို 
ယာထားသတ္မွတ္ရန္။ 
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