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၁ ။ နုိင္ငံေရးဆိုသည္ကုုိ ကၽြန္မသိသည္ 

“ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာဘာလဲ“ ဟူသည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သေဘာေပါက္နားလည္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ 
အေျခခံ အက်ဆုံး   အဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ လူအမ်ားအေနနွင့္သူတုိ႔ေနထုိင္ရာလူမႈအသုိင္းအဝုိင္း 
ႏွင့္စပ္ဆုိင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမည္သိုု႔ခ်မွတ္ၾကျခင္းဆိုုသည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။�. အရြယ္အစားႀကီးမားသည့္ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္မူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔တြင္လူတုိင္းအခ်ိန္ျပည့္ပါဝင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔သည္ လူတုိင္းအတြက္အက်ံဳးဝင္မည့္ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ၾက ရပါသည္။  
အထက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအရ  ႏုိင္ငံေရးဟူသည္  “မည္သူက မည္သည့္အရာကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
မည္သုိ႔ရရွိသည္” (ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း) စသည္တုိ႔ကုိ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးရန္ျဖစ္သည့္အျပင္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း 
ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္မႈမ်ားရရွိရန္ 
အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ ေရွာင္လႊမဲရသည့္ယွဥ္ျပိဳင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ခ်က္အရ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဟုရႈျမင္ၾကသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕က ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ တရားမွ်တ သည့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း 
တခုကုိတည္ေဆာက္ျခင္းဟူ၍ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသည္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္မႈ 
ရွိေနသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ဤရႈျမင္ခ်က္အရ တရားမွ်တမႈႏွင့္ သာတူညီမွ် ရွိေစရန္တုိ႔အတြက္ လူမႈအသုိင္း 
အဝုိင္းမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိခ်မွတ္ၾကပါသည္။  

ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဆုိသည္မွာ 
ႏုိင္ငံေရးအယူအဆ၊ ခံယူခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္တုိ႔တူညီရာလူတစ္စုတုိ႔ စုေဝးဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ 
ပါတီဝင္တုိ႔သည္ အက်ိဳးစီးပြား၊ ျဖစ္တည္မႈ၊ ခံယူခ်က္ အစရွိသည္တုိ႔တူညီၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္မ
ွေီရးအတြက္ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေဒသႏၱရႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေရ
ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကကာ  အစုိးရဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကပါသည္။ ဒီမုိကေရစီစန
စ္က်င့္သုံးသည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အဓိက တာဝန္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးအျမင္အယူအဆမ
်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးျခင္း၊  ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္း၊ 
ပန္းတုိင္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ အစုအဖြဲ႔တစ္ခု၏ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား၊ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ စုိးရိမ္ပူပင္မႈမ်ားကုိ နားေထာင္ေပးၿပီး လူမႈအသုိင္း အဝုိင္းႀကီးအတြင္းျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္း၊ 
ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ အကယ္၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရပါက 
ရရွိလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေကာင္စီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔တုိ႔တြင္ အသုံးျပဳျခင္း 
စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။� 

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံတုိင္းလုိလုိတြင္ပင္ ႏုိင္ငံေရးသည္ မတူကြဲျပားေသာ လူပုဂၢိဳ လ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ ဆြဲေဆာင္ထားႏုိင္ပါသည္။ 
မဲဆႏၵရွင္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔၏ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
လူမ်ားစုအတြက္ လွပေသာအနာဂတ္မ်ားရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္   မိမိေနထုိင္ႀကီးျပင္းရာလူမႈ အသုိင္းအဝုိင္း၊ 
ေဒသ၊ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ အမွန္တကယ္သယ္ပုိးထမ္းရြက္လုိၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ဘယ္သူေသေသငေတမာရင္ၿပီးေရာ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ 
ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားရွာတတ္ၾကသည့္  ဘနဖူးသုိက္ တူးမည့့္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ရွိေနတတ္ၾက ပါသည္။ မက္ေမာစ
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ရာေငြႏွင့္အာဏာတုိ႔ေနာက္ကုိ လုိက္ေနၾကေသာ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ 
ႏုိင္ငံေရးသမားစစ္စစ္မ်ားအတြက္  ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ ၿငီးေငြ႔စိတ္ညစ္ညဴးဘြယ္ရာ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

ယခုလမ္းညႊန္စာေစာင္ကုိဖတ္ရႈသူအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္မည္သုိ႔ရွိေနတတ္ေၾကာင္း ကုိ
ယ္ပုိင္အေတြ႔အၾကံဳရွိၿပီးသူျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသမွ် ကာလ ပတ္လုံး 
ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာျပသနာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည္ကုိပါ သိထားဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ 

ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္- မိမိ ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္လာခဲ့ပါသလဲ?
ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏ဘဝသည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းပင္ပန္းပါသည္၊ ေနထြက္ကေနေနဝင္အထိ 
မနားမေန တကုတ္ကုတ္လုပ္ကိုင္ေနရၿပီး၊ တခါတရံ မိမိလုပ္ကိုင္ေနသည္မ်ားကိုပင္ 
ျဖစ္မွျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားဟု သံသယဝင္မိ သည့္ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔ေတြလည္းရိွခဲ့ႏုိင္ပါသည္။ 
ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္မ်ားကို ေခတၱရပ္ကာ မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ 
ရန္တိုက္တြန္းပါသည္။
မိမိအဘယ္အတြက္ေၾကာင့္နုိင္ငံေရးသမားျဖစ္လာခဲ့ရပါသနည္း? 
ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္လာေအာင္အဘယ္တြန္းအားေတြကေစ့ေဆာ္ေပးပါသနည္း? 
မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္က အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။ ႏိုင္ငံေရးက မိမိကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါသလား? 
ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္လုုိေျပာင္းလဲခဲ့ပါသနည္း? 
ထိုေျပာင္းလဲမႈ အတြက္မိမိေပ်ာ္ရႊင္မိပါသလား? 
မိမိ၏ အေကာင္းဆံုးေအာင္ျမင္မႈက ဘာပါလဲ? မိမိစိတ္ပ်က္မိေသာ အရာရိွပါသလား?

အျခားသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးတြင္စိတ္ပါဝင္စားမႈကုိ  ေမးခြန္းထုတ္မည့္အစား မိမိ၏အလုပ္ကုိအေကာင္း ဆုံးျဖစ္ေအာင္ 
မည္က့ဲသုိ႔လုပ္ကုိင္သြားမည္ဆုိသည့္အေပၚတြင္သာ အာရုံစုိက္ထားသင့္ပါသည္။  စိတ္စြမ္းအင္ႀကီးမားၿပီး လုိခ
်င္သည့္ပန္းတုိင္မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးကုိင္ခ်ယ္လွယ္သြားတတ္သူမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ မည္က့ဲသုိ႔ 
ဆက္ဆံေနထုိင္သြားရမည္ဆုိသည္ကုိလည္း ေလ့လာသင္ယူရပါမည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အၿမဲတမ္းပင္ ေနာက္က
ြယ္တြင္တိတ္တဆိတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ အကြက္ခ်ၾကံစည္မႈမ်ား ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ ထုိအခ်က္ကုိ သေဘာေပါက္ 
နားလည္လက္ခံထားရပါမည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ အဆုိပါျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ပါတီစုံစနစ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ 
လုိအပ္ေသာ   ႏွစ္ဖက္ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ႏြယ္ ေနတတ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ 
လူတုိင္းလူတုိင္းသည္  ေစ့စပ္ညိွႏႈင္ိးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ  သူတုိ႔အတြက္၊ သူတုိ႔ကုိယ္စားျပဳပါတီမ်ားအတြက္ 
ၿဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ အေကာင္းဆုံးရလဒ္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါသည္။ သခၤနုပတိၱဥာဏ္ရြင္ၿပီး ဒူေပနာေပ 
ခံႏုိင္ရည္ရွိမႈသည္  ၾကင္နာသနားတတ္မႈထက္ပုိ၍ ခရီးေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕အတြက္ 
ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားတုိ႔ က်င့္သုံးၾကပုံနည္းလ
မ္းမ်ားမတူညီသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၊ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေပၚတြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
တုံ႔ျပန္ပုံ မတူညီႏုိင္ၾကဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကျခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားထံမွသိမ္ေမြ႔မႈကုိေမွ်ာ္လင့္ေနခ်ိန္ဝယ္  အမ်ိဳးသားမ်ားကေတာ့ 
ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။   

ႏိုင္ငံေရးကို ၾကမ္းတမ္းေသာကစားပြဲတစ္ခုအျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားၿပီး၊ ထိုအတြက္ေနာက္       
တြန္႔သြားျခင္းမရိွေစရန္ေလ့လာသင္ယူေနသည္။
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၂ ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ကၽြန္မ နားလည္သေဘာေပါက္သည္

၂.၁ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ့ဲအၿပီး ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိက်င့္သုံးခ့ဲသည္မွာ ၁၉၆၂ 
ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ကအာဏာသိမ္းကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမုိကေ
ရစီေတာင္းဆုိေသာလူထုအုံၾကြမႈႀကီးျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး ဒီမုိကေရစီေတာင္းဆုိေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ အစပ်ိဳးခ့ဲပါသည္။ 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ့ဲၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉၃ ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၂၉၇ ဦးတုိ႕က 
မဲဆႏၵနယ္ ၄၉၂ ေနရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲၾကပါသည္။ အဆုိပါေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံသည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၂.၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ကုိေရးဆြဲအတည္ျပဳႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၃၆၉ (က) တြင္ “ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဤဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ 
တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ႏွင့္  ေရြးေကာ
က္တင္ေျမွာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္” ဟူ၍ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အပုိဒ္ ၃၆၉ (ခ)  တြင္ “သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵရွင္ မ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္မွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီတာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း ပုိင္ခြင့္ရွိသည္” 
ဟူ၍ျပ႒ာန္းထားပါသည္။� 

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတုိ႔အတြက္ ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားဟူ၍ရွိေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦး၊ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦး 
၊ စုစုေပါင္းကုိယ္စားလွယ္ ၄၄၀ ဦးတုိ႔ပါဝင္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးႏွင့္ 
တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၅၆ဦး၊ စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ တုိ႔ရွိပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳူသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔သည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အဆင့္တူမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံ ကုိ
ယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္ 
တပ္မေတာ္သားကုိယ္စား လွယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးတစ္ခုစီတြင္ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သာပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးထားသျဖင့္ ထုိအဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္း 
၁၄ ခုရွိေနပါသည္။ ဤျပည္နယ္ႏွင့္တုိိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါဝင္မႈအခ်ိဳးအ
စားမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ � 

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္အစုိးရအဖြဲ႔တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ 
ဦးေဆာင္ကာ သက္ဆုိင္ရာဌာနဝန္ၾကီးမ်ားပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႔မ်ား ရွိေနပါ 
သည္။

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ႏွစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၀.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ထက္ပုိ၍မ်ားေသာ (သုိ႔ေသာ္ ျပည္နယ္တခုအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးျခင္းမခံရေသာ)  တုိင္းရင္းသားမ်ားအထဲမွ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေရအတြက္၏ သုံးပုံတစ္ပုံႏွင့္ညီမွ်ေသာ တပ္မေတာ္ 
သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ခြင့္ရွိပါသည္။  (တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
အေရအတြက္သည္ လြတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ကုိယ္စား လွယ္စုစုေပါင္း၏ ေလးပုံတစ္ပုံ ျဖစ္ပါသည္) ဤပမာဏသည္ 
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ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူတူျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအထဲမွ  လြတ္ေတာ္ 
သဘာပတိ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌမ်ားကုိေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ကုိအေျခခံသည့္ 
မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ျခင္းစနစ္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးလွ်င္ သက္ဆုိင္သည့္မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား 
ကြဲျပားျခားနားသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားအၾကား အတိအက်ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းအားနည္းေသာ အာဏာခြဲေဝမႈကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အထူးျပဳေဖာ္ျပထား ေသာ 
က႑ရွစ္ရပ္ပါရွိၿပီး၊ က႑အမ်ားအျပားကုိပင္ “ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ဥပေဒမ်ားအတုိင္း”  အနာဂတ္ 
ကာလတြင္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိရမည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ား၊ ဥပမာ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္၊ တာဝန္ခြဲေဝသတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ဖြင့္ဆုိႏိုင္သလုိ အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ားတြင္မူ တာဝန္ခြဲေဝမႈကုိအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီးအကန္႔ 
အသတ္မ်ားရွိေနသည္. ဥပမာအားျဖင့္ “စြမ္းအင္၊လွ်ပ္စစ္၊သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာ” က႑မ်ားတြင္ 
တာဝန္ခံ မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဓါတ္အားလုိင္းစနစ္ကြန္ယက္၏ျပင္ပတြြင္ရွိေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ 
ဆားထုတ္လုပ္မႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားေသြးျခင္းလုပ္ငန္း 
(သုိ႔ေသာ္တြင္းထြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား မပါဝင္ပါ)၊  ေလာင္စာထင္းအျဖစ္အသုံးၿပဳသည့္ သစ္ေတာမ်ား 
စသည္တုိ႔အတြက္ဟု အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔အတူပင္လူမႈက႑တြင္လည္း တုိင္းရင္းေဆးဝါး 
ဆုိင္ရာက႑အခ်ိဳ႕၊ လူမႈဖူလုံေရး၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရး  စသည္တုိ႔ကုိသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး 
အေရးၾကီးသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးက႑မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။�

၂.၂ ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပံုစနစ္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပုံစနစ္သည္ က်ား-မေရးရာက႑တြင္  ဘက္လုိက္မႈကင္းစင္ေနသည္မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိက်င့္ 
သုံးေနေသာစနစ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမည္မွ် လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးေကာက္ခံႏိုင္သည့္ ဆုိေသာအခ်က္ 
အေပၚ  ၾကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈရွိေန သည္။အေျခခံအားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ပုံစံ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။ 
ပထမတစ္ခုမွာ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အခ်ိဳးက်စနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း (PR စနစ္) 
ႏွင့္ ဒုတိယတစ္ခုမွာ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ မဲဆႏၵလက္မွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိသာအႏုိ
င္ေပးျခင္း (FPTP စနစ္) ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္မ်ားအရ အခ်ိဳးက်ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္သည့္ စနစ္မ်ား (PR စနစ္) 
ကုိက်င့္သုံးသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္  ေျမွာက္ခံရရန္ 
ပုိမုိအခြင့္အလမ္းသာေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။� 

အခ်ိဳးက်စနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း (PR စနစ္) က်င့္သံုုးေသာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ကိုုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းမ်ားအမည္စာရင္းကိုု မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုုခ်င္းစီအတြက္ၿပဳစုုရသည္။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 
မိမိတိုု႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပါတီကိုုေရြးခ်ယ္ၿပီး ၄င္းတိုု႔ဆႏၵမဲေပးလိုုသည့္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္ 
စာရင္းတစ္ခုုလံုုးကိုုေရြးေပးၾကသည္။ အမည္စာရင္းတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကိုု သတ္မွတ္ေဖာ္ၿပထား 
ၿခင္းမရိွပါ။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိတိုု႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး 
ကိုုေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ထိုုသိုု႔ေရြးခ်ယ္ၿခင္းအားၿဖင့္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းသာမက ပါတီ တစ္ခုုလံုုးပါ အက်ိဳးမ်ား 
ေစသည္။ အခ်ိဳးက်စနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း (PR စနစ္) က်င့္သံုုးၿခင္းၿခင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုုခ်င္းစီအတြက္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားအၿပားကိုု တင္သြင္းႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းရိွေသာ 
ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွစ္သက္သေဘာက်ႏုိင္ေလာက္သည့္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား (ငယ္ရြယ္သူ၊ အသက္ၾကီးသူ၊ 
အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား) ကိုုစံုုစံုုလင္လင္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေၿခလည္းရိွပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳးက် စနစ္ၿဖင့္ေရြးခ်ယ္
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တင္ေၿမွာက္ၿခင္း (PR စနစ္) သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအၿဖစ္ အေရြးခ်ယ္ ခံရႏုိင္ေၿခကိုု 
ပိုု၍လြယ္ကူေစပါသည္။ 

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ “ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးရရွိေသာသူကုိအႏုိင္ေပးသည့္စနစ္” (FPTP စနစ္) ကုိက်င့္သုံးေသာေၾကာင့္ 
အဆိုုပါစနစ္အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုုစီသည္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုုခ်င္းစီအတြက္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကိုု 
သာေရြးခ်ယ္ေပးၾကရပါသည္။ သိုု႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံတြင္းရိွအလြန္ေသးငယ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္မူ အခ်ိဳးက်စနစ္ 
(PR စနစ္) ကိုု အသံုုးၿပဳပါသည္။ ဤစနစ္သည္ အၿခားေသာစနစ္မ်ားထက္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးတည္း 
အေပၚတြင္သာ ပံုုထားသက့ဲသိုု႔ၿဖစ္ပါသည္။ ပါတီ၏အႏုိင္/အရႈးံသည္ အဆိုုပါ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း (အမ်ိဳးသား/ 
အမ်ိဳးသမီး) က သက္ဆိုုင္ရာမဲဆႏၵနယ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံရမႈ အေပၚတြင္သာ မူတည္ပါသည္။ 

ထိုုအခ်င္းအရာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ဦးၿဖစ္ရန္မ်ားစြာ ခက္ခဲေစသည္။ ပထမဦးစြာ ႏ္ို
င္ငံေရးေလာကထဲသိုု႔ဝင္ေရာက္ရန္စဥ္းစားေနသည့္အမ်ိဳးသမီးသည္ သူမမဲဆႏၵနယ္အတြက္ သူမသည္သာ 
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုုးကိုုယ္စားလွယ္ၿဖစ္ေၾကာင္း သူမကိုုယ္တိုုင္ ယံုုၾကည္မႈရိွရပါမည္။ ထိုု႔ေနာက္ သူမ၏ပါတီရိွ 
ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအား သူမသာလွ်င္ ပါတီအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုုးေသာ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း 
လက္ခံလာေအာင္ေၿပာဆိုုရပါမည္။ အဆိုုပါလုုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မ်ားေသာအားၿဖင့္ ခက္ခဲပါသည္။ ပါတီ၏ ကိုုယ္
စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီသည္ စြန္႔စားမႈယူရၿခင္းကိုု မႏွစ္သက္ၾကပါ။ အကယ္၍ ပါတီသည္ ယခင္က 
အမ်ိဳးသားကိုုယ္စားလွယ္မ်ားကိုု ေရြးေကာက္ခံထားရၿပီးၿဖစ္ပါက အမ်ိဳးသား ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုုသာ 
ေရြးခ်ယ္ၿခင္းသည္ အနာဂါတ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဗ်ဳဟာတစ္ရပ္ဟုု ေတြးမိေစမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ပါတီ၏ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအား လက္ခံလာေအာင္ေၿပာဆိုု စည္းရံုုးႏုိင္ခ့ဲပါကလည္း 
သူမအေနၿဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားလက္ခံလာေအာင္ စည္းရံုုးရန္လိုုအပ္ေနေသးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ 
ေရွးရိုုးစြဲမ်ားၿဖစ္ေနတတ္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားကိုုသာ ပ္ုုိမိုုလက္ခံလိုုစိတ္ မ်ားရိွေနတတ္ၾကပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္  “ဆႏၵမဲ
အမ်ားဆုံးရရွိေသာသူကုိအႏုိင္ေပးသည့္စနစ္” (FPTP စနစ္) က့ဲသိုု႔ေသာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က်င့္သုံးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္
ကိုုက်င့္သံုုးေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ အခ်ိဳးက်စနစ္ၿဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္း 
(PR စနစ္) စနစ္က်င့္သံုုးေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးပါသည္။



7

ဥပမာ- ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၏ဘက္လုုိက္မႈ 

အစ္စဘဲလ္ဟာဒ္မန္ က ၄င္း၏ “Why We Get the Wrong Politicians?”� (ငါတုုိ႔ ဘာ့ေၾကာင့္ အလြဲအ
မွားႏိုင္ငံေရးသမားေတြရေနၾကတာလဲ?) ဟူေသာစာအုုပ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ေရြးခ်ယ္သည့္ ၿဖစ္စဥ္ကုုိေရးသားထားသည္။ 
”ေဒသခံပါတီေတြက ဘာအခ်က္ေတြကုုိ ၾကည့္ၿပီး အလားအလာရွိတဲ့ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုုိ 
ေရြးၾကတာလဲ? သူတုုိ႔အားလုုံးက အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အစည္းေဝးေတြမွာ 
ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကိုု ေမးခြန္းေတြေမးမယ္၊ က္ုုိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေၾကာင္းေရးထား
တဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြကုုိဖတ္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ 
သူတုုိ႔စိတ္ထဲမွာ နကုုိတည္းကုုိက ဘယ္သူ႔ကုုိေရြးမလဲဆုုိတာ စိတ္ပုုိင္းၿဖတ္ထားၾကၿပီးသားပါ။ 
ကုုိယ္တုုိင္ေတာင္ သတိမမူမိၾကတဲ့ ဘက္လုုိက္တဲ့ စိတ္အေၿခခံမ်ားဟာ လူေတြကုုိ 
အၿပင္ဘန္းၿမင္ေတြ႔ရတဲ့ အေပၚကုုိပဲမူတည္ၿပီး သုုံးသပ္ဆံုုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်တာေတြကုုိၿဖစ္ေစတယ္။ 
Tory ရဲ႕ လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္ၿဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးကုုိယ္စားလွယ္ေတြတုုိးၿမင့္ဖုုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္စည္း
ရုုံးတဲ့ကမ္ပိန္းကုုိ ဆယ္စုုႏွစ္တစ္ခုုေက်ာ္ေက်ာ္လုုပ္ေဆာင္ အန္းဂ်န္ကင္ (Anne Jenkin) 
ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္တဲ့ ၿဖစ္ရပ္တစ္ခုုကုုိ အခုုလုုိေၿပာၿပပါတယ္။ ေဒသခံပါတီတစ္ခုုက 
အမ်ိဳးသမီးကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃ ဦးကုုိ ေရြးခ်ယ္တဲ့အစည္းေဝးမွာေတြ႔ရွိထားၿပီး သူတုုိ႔ဟာလည္း 
အေတာ္ေလး သင့္ေတာ္ထက္ၿမက္ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စတုတၳေၿမာက္ဝင္လာသူ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကုုိေတြ႔လွ်င္ ေတြ႔ခ်င္းပဲ ”ငါတုုိ႔ကုုိ္ယ္စားလွယ္ေတာ့ေတြ႔ၿပီ” လုုိ႔ ေၿပာလုုိက္ၾကတယ္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က်င့္သုံးသည့္ “ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးရရွိေသာသူကုိအႏုိင္ေပးသည့္စနစ္” (FPTP စနစ္) 
ကုိက်င့္သုံးပါသည္။ ဤစနစ္အရ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသာေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ရပါမည္။ 
အၿခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ႏႈင္ိးယွဥ္ပါက အက်ိဳးဆက္ၿခားနားမႈရိွပါသည္။ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံ 
အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ သူမ၏မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတုိ႔အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ အလြန္နီးနီးစပ္စပ္ရိွေနႏုိင္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကြာဟႏႈန္း ၾကီးမားပါသည္။ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား 
ရွိေနၾကသည္မွန္ေသာ္လည္း ေက်းလက္ေဒသအမ်ားစုသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဒဏ္ကုိ ခံစားေနၾကရပါသည္။ 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအတြက္ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလ
ယ္ွတစ္ဦးသာရွိသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ ေန႔တဓူဝၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ တင္ျပရန္မွာ 
ထုိတစ္ဦးတည္းေသာ ကုိယ္စားလွယ္ကုိသာ အားကုိးအားထားျပဳၾကရပါသည္။ 
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ဥပမာ - လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏အခန္းက႑ကိုေလ့လာျခင္း

အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက သူမ၏အေတြ႔အၾကံဳကို ေျပာျပပါသည္။ 
ကၽြန္မ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စျဖစ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ကၽြန္မရဲ႕မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူေတြ 
ေတာင္းဆိုတာေတြ၊ တိုင္တန္းတာေတြက ေတာင္လိုပံုေနတာပဲရွင္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြကလည္း ေမွ်ာ္လ
င့္ခ်က္ေတြၾကီးခဲ့ၾကတယ္ေလ။ လူထုပညာေရးပိုင္းမွာ အကန္႔အသတ္နဲ႔ သင္ယူခဲ့ရတာရယ္၊ လႊတ္ေ
တာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရဲ႕အခန္းက႑ဆိုတာ ဘာလဲဆုိတာကို နားလည္းမႈအားနည္းတာရယ္၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို နားလည္မႈ အားနည္းတာရယ္ စတာေတြေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔၊ တိုင္ၾကားတာေတြကို ေျဖရွင္းေပးနုိင္ဖုိ႔ရာမွာ စိန္ေခၚမႈေတြအမ်ားၾကီးရင္ဆိုင္ခဲ့ရ
ပါတယ္။ 
လႊတ္ေတာ္ထဲက ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုၾကီးလို ကၽြန္မဟာ ကိစၥတရပ္ရပ္ကိုေျဖရွင္းရာမွာျဖ
စ္ေစ၊ ျပည္သူေတြၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ျပသနာေတြကိုေျဖရွင္းရာမွာအကန္႔အသတ္ေတြရိွခဲ့ပါတယ္။ 
အစပိုင္းမွာေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္မသိပ္အကၽြမ္း 
တဝင္မရိွခဲ့ဖူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မစိတ္ပ်က္ရတယ္၊ တိုင္တန္းတာေတြကိုေျဖရွင္းရာမွာ ဖိအားေတြ 
အမ်ားၾကီးၾကံဳခဲ႔ရတယ္။ ဒီကိစၥေတြကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ၾကိဳးစားရင္း ကၽြန္မတအားပင္ပန္းခဲ့ ရတယ္။  
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြကုိိ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကတယ္ဆိုတာကို 
အလုပ္လုပ္ရင္း ေလ့လာၿပီး ကိုယ့္အခန္းက႑ကိုကိုယ္ နားလည္သေဘာေပါက္စျပဳလာတယ္၊ 
ပါဝင္ေနသူေတြရဲ႕ အခန္းက႑ေတြကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္စျပဳလာၿပီး တိုင္ၾကားတာေတြကို 
လက္ခံေျဖရွင္းေပးနုိင္လာတယ္။ ကိစၥတိုင္း၊ျပသနာတိုင္းကုိ ေျဖရွင္း ေပးႏုိင္ဖို႔ မျဖစ္နိင္မွန္းသိလာတယ္၊ 
ကိုယ့္ဆီကိုေရာက္လာတဲ့ တိုင္ၾကားလႊာေတြ အားလံုးကို ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း  ဒိုင္ခံေျဖရွင္းေပးေ
နစရာမလိုမွန္း လဲသေဘာေပါက္လာတယ္။ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ကၽြန္မဟာ အခုုဆုုိရင္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖြဲ႔ေတြ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ 
ဒီနည္းလမ္းအရ ကၽြန္မဟာ ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္ကေနတက္လာတဲ့ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြကို အေကာ
င္းဆံုးေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြကို အစိုးရဌာနဆီလႊဲေပးရမလား၊ 
အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီ လႊဲေပးရမလားဆိုတာ အခုေတာ့ေကာင္းေကာင္းသိလာၿပီရွ
င့္။ ဒီလိုတာဝန္ ခြဲေဝေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈရိွလာတယ္၊ 
လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ပမာဏ ေလွ်ာ့နည္းသြားတဲ့အခါ ဖိအားေတြ၊ စိတ္ညစ္ရတာေတြနည္းသြားတယ္ 
ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူေတြကိ္ု  ေကာင္းေကာင္း အကူအညီေပးႏုိင္ခဲ့ပါလားလို႔ 
ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ရတယ္ အားရရတယ္ရွင္။  

   ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို ကၽြန္မ နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက  သူ
တို႔၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုတိုင္တန္းၾကသည့္အခါကၽြန္မအေနၿဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ထံ ေပးပို႔ကာေျဖရွင္းေစသည္။ 



9

၃ ။ က်ား-မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ဆုုိသည္ကုုိ ကၽြန္မသိသည္  

၃.၁ ။  က်ား-မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ရိွျခင္းသည္ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္

က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်ရွိျခင္းကုိ ကိန္းဘရစ္ခ်္တကၠသုိလ္(Cambridge University)က ယခုလုိ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆုိထားပါသည္ - “ က်ား-မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ရွိျခင္းဟုဆုိရာဝယ္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အတူတူျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔သည္ တူညီေသာတန္ဘုိးမ်ားရွိၾကသည့္အတြက္  
တန္းတူသေဘာထားကာ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္သည္”

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တန္းတူညီမွ်ရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုက့ဲသုိ႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထား ပါသည္။  

“ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဤဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး၊ 
လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမႈအခြင့္အေရးတုိ႔ ခံစားခြင့္ရွိသည္။” (အပုိဒ္ ၂၁) 

“ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တူညီေသာအခြင့္အလမ္း ရရွိေစရမည္။ 
(က) ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ၊ (ခ) အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ၊ (ဂ) ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ (ဃ) 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္မ၊ႈ (င) အတတ္ပညာႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ၊ႈ (စ) ဝိဇၨာပညာ၊ သိပၸ ံ ပညာႏွင့္ 
နည္းပညာရပ္မ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈ။ (အပုိဒ္ ၃၄၉)

“မိခင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားေသာ သက္ဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အညီအမွ်ခံစားခြင့္ ရရွိေစရမည္။ (အပုိဒ္ ၃၅၁)

ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း - အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုျပည့္စုုံေစျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းစဥ္းစားၾကည့္
ပါ။ ၎တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရရိွက်င့္သံုးရန္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟုထင္ျမင္ပါသလား? အကယ္၍ 
မျဖစ္ႏိုင္ဟုထင္ျမင္ယူဆပါက အၾကီးမားဆံုးကြာဟခ်က္မ်ားသည္ မည္သည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္ဟု 
ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း? ထိုကြာဟခ်က္ၾကီးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား 
ရိွေနသည္ဟုထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း?

စာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း အမ်ိဳးသား 
မ်ားသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္လစာပုိေကာင္းၾကျခင္း၊ ရာထူးတက္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေလာက္ 
ပညာအရည္ အခ်င္းမလုိအပ္ျခင္း၊ ရာထူးၾကီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကပုိမုိေနရာရျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေန 
သည္ကုိ  ေတြ႔ၿမင္ၾကရပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေနရျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပုိမုိအရည္အခ်င္း 
ျပည့္ဝေသာေၾကာင့္ဟု  အခ်ိဳ႕ကယူဆၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း 
အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၾကသည္သာျဖစ္ပါသည္။ တကၠသ္ုိလ္စာေမးပြဲမ်ားတြင္ 
ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိေစသည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ရမွတ္မ်ားက ျမင့္တက္သြားၾကၿပီး အမ်ိဳးသား
မ်ား၏ရမွတ္မ်ားနည္းသြားသည္ကုိေတြ႔ၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားတြင္ အမည္နာမႏွင့္   က်ား-မ 



10

ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳေစဘဲ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားလက္ခံသည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုဝင္မ်ားသည္ 
လူေတြ႔စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ပုိမုိအေရြးခ်ယ္ခံခဲ႔ၾကရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားထက္ 
ပုိမုိေအာင္ျမင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။   

ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ကာယဗလခြန္အားသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ 
ႏုိင္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ နည္းပညာေခတ္သုိ႔ေရာက္လာသည့္အခါ အေျပာင္း   
အလဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္သဘာပတိလုပ္ရန္ ခြန္အားဗလလုိအပ္ပါသလား? ေကာ
င္းမြန္သည့္မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရန္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ျမန္ျမန္ေျပးႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါသလား? ကမာၻၾကီးက 
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္တြင္ လူမ်ားစုၾကီးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ၿပီးေမြးဖြားလာၾကသည္ဟုထင္ျမင္ယူဆေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းက သတ္မွတ္ 
ျပ႒ာန္းထားသည့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ အေျခခံကာျဖစ္ေပၚလာသည့္ရုိးရာထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကသာ အမ်ိဳးသား 
မ်ားကုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပုိမုိအေရးပါသည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကေၾကာင္းသိျမင္ဖုိ႔ အမွန္တကယ္အေရးပါပါ 
သည္။ ထုိအခ်က္သည္ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏တုိးတက္ရာ လမ္းေၾကာင္းကုိတားဆီးေနသည့္ အဟန္႔အတားတစ္ခု 
လည္းျဖစ္ေနပါသည္။ ကံေကာင္းသည္မွာ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ၾကံဳေတြ႔ခ့ဲရသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ ေနရာရလာသည္ႏွင့္ လူအမ်ားတြင္အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ေရွးရုိးစြဲအယူအဆမ်ား 
စတင္ေျပာင္းလဲလာ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ဥပမာ - စဥ္းစားေတြးေခၚမႈဟူသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ရိုးရွင္းေသာစမ္းသပ္မႈတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာတြင္ 
အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား “၏“ “သည္“ မလြဲ 
တူညီေသာမိန္႔ခြန္းတစ္ခုကို ေျပာၾကားေစပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားအား 
စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္သည့္အခါ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားေျပာသည့္ မိန္႔ခြန္းကို 
ေကာင္းသည္ဟုေဖာ္ျပၾကၿပီး ထိုမိန္႔ခြန္းကိုပင္ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကေျပာၾကားသည့္အခါ 
မေကာင္းပါဟ၍ူ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယခုေတြ႔ရိွခ်က္သည္  အမ်ိဳးသားမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေက်းရြာအား
လံုးတြင္  မွန္ကန္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေက်းရြာျဖစ္ပါက  အမ်ိဳးးသမီးႏိုင္ငံေရး
သမားမ်ားေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းကိုေကာင္းမြန္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾက ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ �

 လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တိုးတက္ရန္ခက္ခဲေနရျခင္းမွာ က်ား-မေရးရာခြဲျခား ဆက္ဆံ 
ခံရျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားေလာက္ အရည္အခ်င္းမျပည့္စံု ျခင္းေၾကာင့္ဟု 
ယူဆခ်က္မ်ား မမွန္ကန္ေၾကာင္း ကၽြန္မ သိရိွပါသည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက
်္ားေလးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားကုိ အခြင့္အေရးတန္းတူသတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေန႔စဥ္ ဘဝတြင္ၾကံဳေတြ
႔ေနရသည္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထုိးၾကည့္သည့္အခါ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခါခပ္သိမ္း အမ်ိဳးသားမ
်ားႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရးမရၾကေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
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 အသံုးအႏႈန္းမ်ား - စစ္မွန္ေသာတန္းတူညီမွ်ျခင္း

အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ “တန္းတူအခြင့္အေရးရရိွျခင္း” 
အေၾကာင္းကိုေျပာ ၾကသည့္အခါ “ဥပေဒေတြအရေတာ့အမ်ိဳဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြဟာအခြင့္အေ
ရးတန္းတူရၾကတယ္”၊ “ဥပေဒမွာအမ်ိဳးသမီးေတြကို ခြဲျခားမဆက္ဆံပါဘူး” စသည္ျဖင့္ေျပာဆိုေ
ထာက္ျပေလ့ရိွၾကပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္အားျဖင့္ မွန္ကန္ေနပါသည္၊ သို႔ေသာ္ 
လံုးဝမွန္ကန္ေနျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ “တန္းတူညီမွ်ျခင္း” ကိုဆန္းစစ္သည့္အခါ 
ေန႔စဥ္လူမႈဘဝတြင္ “အမွန္တကယ္ရိွေန ေသာတန္းတူညီမွ်ျခင္း” ရႈေထာင့္ကေန 
ရႈျမင္ဖို႔ရာလိုအပ္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအၾကား တန္းတူ 
“အခြင့္အေရး” ရိွမရိွ။
မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ LGBTမ်ား၊ အျခားလူနည္းစုမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ တန္းတူ 
“အခြင့္အေရး” ရိွမရိွ။
အထက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ား / အမ်ားနည္းတူ တန္းတူ “အခြင့္အလမ္း” ရျခင္းရိွမရိွ
လူတိုင္းအတြက္ တန္းတူ “ရလဒ္” ရရိွျခင္းရိွမရိွ   
    
ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ပညာေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး ရရိွေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မည္သူမဆို 
က်ား-မေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမေရြး တန္းတူပညာသင္ၾကားဆည္းပူးခြင့္ရိွပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ထိုသုိ႔ ျပ႒ာန္းထားရံုမွ်ျဖင့္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရၾကသည္ဟုမဆိုႏိုင္ပါ။ ထိုေမးခြန္းကို 
“တန္းတူညီမွ်အခြင့္ အလမ္းရရိွျခင္း” ဆိုသည့္ ရႈေထာင့္ဖက္ကေနစဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀၊ ေက်းရြာေပါင္း ၆၃၉၃၈ ရြာပါဝင္သည့္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း 
၁၃၆၂၀ အုုပ္စုု ရိွပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုတိုင္းတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားရိွၾကေသာ္လည္း 
အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာမူ ေက်းရြာအုပ္စုုတိုင္းတြင္မရိွၾကပါ။ ထိုအတြက္ 
အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာသင္ၾကားလိုသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ 
ထိုေက်ာင္းမ်ားရိွသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ ၿမိဳ႕မ်ားဆီသို႔ သြားၾကရပါသည္။ 
မိဘမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ (ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္မႈ)ေၾကာင့္ သူတို႔၏သားသမီးမ်ားကို  
ေက်ာင္းအိပ္၊ ေက်ာင္းစားထားရန္ မတတ္ႏိုင္သည့္္ အခါ နီးစပ္ရာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ 
နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဳးတို႔ကိုသာ အားကိုးရပါသည္။  
ထိုအေျခအေနတြင္ မိဘမ်ားက သားေယာက်္ားေလးမ်ားကို ေက်ာင္းထားၾကၿပီး 
သမီးမိန္းကေလးမ်ားကိုမူ ေက်ာင္းထားရန္ “မလံုၿခံဳ” ဟု သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ေလ့ရိွတတ္ပါသည္။ 
မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ “အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပိုမိုၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္သလို အၾကမ္းဖက္ခံရႏိုင္ေျခလည္း 
ပိုမိုမ်ားျပားသည္” ဟု မွတ္ယူထား ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္း တံုးတမ္းအစဥ္အလာ အေတြးအေ
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ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ်ားသည္ ဥပေဒအရ အခြင့္အေရး 
တန္းတူ ရိွၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ထိုသို႔အမွန္တကယ္ျဖစ္မလာတတ္သည္ကုုိ 
ကၽြန္မ နားလည္သည္။ အကယ္၍ ကၽြန္မ၏ အကိုႏွင့္ေမာင္မ်ားက ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာပညာသင္ၾကား
ခြင့္ရရိွျခင္းသည္ ကၽြန္မ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစံုတရာေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ 
မိဘမ်ားႏွင့္အျခားေသာသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာတန္ဖိုးမ်ား၏ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေ
ၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မ၏ဘဝတိုးတက္ ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရိွေနျခင္းမွာ 
ကၽြန္မတြင္အရည္အခ်င္းမရိွ၍မဟုတ္ဘဲ ေဖာ္ျပပါ အဟန္႔အတား မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု 
သေဘာေပါက္နားလည္ပါသည္။ 

၃.၂ . က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ျခင္းကို အားလံုးအတြက္အက်ိဳးရိွေစမည့္ မူဝါဒမ်ား
 ခ်မွတ္ရာ တြင္ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း

က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ရွိျခင္းသည္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ 
ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူတုိင္းအားတန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္ 
ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိလည္း လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟုု လက္မွတ္ေရးထုိးထားပါသည္။ က်ား-မေရးရာ
တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့့္အေရးအျပည့္အဝရရွိေရး ပုိမုိျမန္ဆန္လာေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားတုိ႔၏ 
အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းသည့္ အထူးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲၿပီး လည္းျဖစ္ပါသည္။ 
(အပုိင္း ၂၊ အခန္း ၄ တြင္ၾကည့္ပါ)။

က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်ရွိေရးကုိ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္  ႏုိင္င့ံစီးပြားေရးဖြ႔ျံဖိဳး 
တုိးတက္မႈႏွင့္ တမ်ိဳးသားလုံး၏ထုတ္ကုန္က႑တုိ႔ကုိအရွိန္ျမွင့္တင္ေပးသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သက့ဲသုိ႔ လူမႈဖူလုံ 
ေရးစနစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိပုိမုိလွ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ႏွစ္စဥ္ပင္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖုိရမ္ (World Economic Forum – WEF) သည္ ကမာၻ႔နိုင္ငံမ်ားကုိ က်ား-မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်ရွိေရးကုိ မည္၍မည္မွ်အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးနိႈင္းယွဥ္ 
တုိင္းတာေလ့ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိအဖြဲ႔အစည္းၾကီးက က်ား-မက႑တြင္တန္းတူညီ မွ်ရွိေရးကုိ 
စိတ္ဝင္စားရပါသနည္း? အေျဖမွာ ရုိးရုိးေလးပင္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးရလဒ္တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ က်ား-မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်ရွိျခင္းတုိ႔အၾကား ထင္ရွားေသာဆက္ႏြယ္မႈရွိေနပါသည္။ WEF က က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမႈရွိျခင္းႏွင့္ပ
တ္သက္ၿပီး ယခုက့ဲသုိ႔ေျပာၾကားထားပါသည္။  “က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်ရွိမႈသည္ စီးပြားေရးဖြ႔ၿံဖိဳးမႈႏွင့္လူမႈအသုိင္း
အဝုိင္း တုိးတက္စည္ပင္ေရးအတြက္ အေျခခံက်ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာ ကမာၻ႔လူဦးေရတစ္ဝက္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး
တက္မႈႏွင့္ထုိဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ သင့္ေလွ်ာ္စြာအသုံးခ်ႏိုင္ျခင္းသည္  ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ၊ ကမာၻၾကီး၏အနာ
ဂတ္စီးပြားေရးက႑အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမႈ စသည္တုိ႔အေပၚ ၾကီးစြာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိျဖစ္ေစပါသ
ည္။”� 

WEF သည္ အဓိကက႑ၾကီးေလးခုတြင္ က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်ျဖစ္မႈမည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ရရွိေနၿပီ 
ဆုိသည္ကုိ တုိင္းတာပါသည္။ ထုိက႑ၾကီးေလးခုမွာ ပညာဆည္းပူးခြင့္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ရွင္သန္ေနထုိင္ေရး၊ 
စီးပြားေရးက႑တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းရရွိမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 
စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၉ ႏိုင္ငံကုိ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပခ်က္အရ  အုိက္စလန္ ႏုိင္ငံက 
ပထမေနရာတြင္ရွိေနၿပီး ဖိလစ္ပုိင္က အမွတ္စဥ္ (၈) တြင္ရွိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အမွတ္စဥ္ (၈၈) တြင္ ရွိေနခ့ဲပါသည္။ 
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ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ - က်ား-မက႑ကြာဟခ်က္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ နုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနနွင့္ 
မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသနည္း?

WEF ၏၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ႏုိင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္စာရင္းမ်ားအရ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံသည္ 
အမွတ္စဥ္ (၇) တြင္ရိွေနၿပီး တမ်ိဳးသားလံုးထုတ္ကုန္ပမာဏျဖင့္တိုင္းတာသတ္မွတ္ခ်က္အရ 
ကမာၻ႔အခ်မ္သာဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားအနက္တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ၾသစေတးလွ်ႏိုင္ငံက အမွတ္စဥ္ (၃၉) တြင္ 
ရိွေနပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက အမွတ္စဥ္ (၈) တြင္ရိွေနၿပီး က်ား-
မေရးရာ တန္းတူညီမႈရရိွေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအင္အားေကာင္းေနရပါသနည္း ဆိုသည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ 
ေစခ်င္ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၏ နမူနာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အလြန္အေရးပါ 
ေနပါသနည္း? 

ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ထားသည့္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုုင္၏ အမွတ္စဥ္ (၅) သည္ က်ား-
မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈရရွိေရးကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ “က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈရရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ားတုိ႔ စြမ္းရည္ဖြံၿံဖိဳးတုိးတက္ကာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိေစရမည္။”

ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီးကလည္းယခုက့ဲသုိ႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါသည္။ “ပညာဆည္းပူးရာတြင္အခြင့္အလမ္း    
ကြာဟခ်က္ရွိေနျခင္းမ်ားသည္ အလုုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္တြင္ စြမ္းရည္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈရွားပါးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္     
အလမ္းနည္းပါးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိျခင္းသည္ စီး
ပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိခ်ဲ႕ထြင္ရန္အေရးပါၿပီး လူမႈဘဝက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးရာေရာက္ပါသည္။ 
အလုပ္သမားအင္အားစုအတြင္း အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အျပည့္အဝပါဝင္လာၾကျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ထုတ္ကု
န္က႑တုိးတက္မႈႏႈန္းကုိ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆယ္ဂဏန္းအထိ သိသာစြာျမင့္ တက္ေစပါသည္။ 

မိန္းကေလးမ်ားပညာသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ရင္းႏီွးၿမွဳပ္ႏံွျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ကုိ 
တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ တစ္ေဒၚလာသုံးစြဲတုိင္း ငါးေဒၚလာမွ် ဝင္ေငြအျဖစ္ျပန္ရေစႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုုးလုုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားတြင္ရင္းႏီွးၿမွဳပ္ႏံွျခင္းသည္ တစ္ေဒၚလာရင္းႏီွးၿမွဳပ္ႏံွတုိင္း ခုႏွစ္ေဒၚလာမွ် 
ဝင္ေငြအျဖစ္ျပန္လည္ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။“ �

  



14

ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ - ကၽြမ္းက်င္အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ လုပ္သားအင္အားစုၾကီး ကို 
အသံုးခ်ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ က်င့္သုုံးမႈမ်ားတြင္ မိန္းကေလးအမ်ားအျပားသည္ 
အရြယ္မတိုင္ခင္ လက္ထပ္ၾကရပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ မည္မွ်အထိ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းအၾကား 
စိမ့္ဝင္ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္ကိုေလ့လာပါ။ မိန္းကေလးမ်ား အရြယ္မတိုင္ခင္ လက္ထပ္ႏႈန္းသည ္
ႏိုင္ငံ၏ေနရာေဒသအလိုက္ ကြာျခားကြဲျပားမႈ ရိွေနပါသလား? 
သခ်ၤာဘာသာရပ္တြင္ သာမန္ထက္ပိုမိုထူးခၽြန္သည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦး အရြယ္မေရာက္ခင္ 
လက္ထပ္ လိုက္ရသည့္အတြက္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥရပ္မ်ားကိုစဥ္းစားၾကည့္ၾက
ပါစို႔။ ထိုမိန္းကေလး၏ဘဝျဖတ္သန္းမႈ ႏွစ္ခုရိွသည္ဟု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ျဖတ္သန္းမႈ # ၁ တြင္ 
မိန္းကေလးသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္တြင္အိမ္ေထာင္က်ၿပီး၊  ျဖတ္သန္းမႈ # ၂ တြင္ တကၠသိုလ္မွ 
ဘြဲ႔တစ္ခုရအၿပီး အိမ္ေထာင္က်၊ ထို႔ေနာက္ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုအထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ 
သည္ဆိုၾကပါစို႔။ ထိုအခါ ၁) မိန္းကေလးအတြက္၊ ၂) မိသားစုအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ရင္ေသြးမ်ား 
ရိွပါကသူတို႔အတြက္၊  ၃)သူေနထိုင္ရာႏုိင္ငံအတြက္၊ မည္ကဲ့သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွႏုိင္သည္
ဟု ထင္ျမင္ ယူဆပါသနည္း? 

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (International Monetary Fund –IMF) သည္လည္း က်ား-မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်ရွိေရးကုိ အားၾကိဳးမာန္တက္ေဆာ္ၾသစည္းရုံးခ့ဲပါသည္။ IMF ၏ နာယကလည္းျဖစ္၊ ဒါရုိက္တာလည္း 
ျဖစ္သည့္ ခရစၥတင္းလာဂါဒ့္က စီးပြားေရးက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးတခ်ိဳ႕ကုိ ယခုလုိေျပာျပခ့ဲပါသည္။ 

•	 ဖြံံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏႈန္းပုိမုိအားေကာင္းလာျခင္း - အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ကၽြမ္းက်င္မႈ စြ
မ္းရည္အသစ္မ်ားယူေဆာင္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္သမားအင္အားစုတြင္ 
ပါဝင္ၾကျခင္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ ထင္ထားသည္ထက္ပုိမုိ အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေန 
ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

•	 ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားပုိမုိျမင့္မားလာသည္။

•	 အမ်ိဳးသားမ်ား၏ဝင္ေငြပုိမုိတုိးတက္မ်ားျပားလာျခင္း - ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္လာျခင္းသည္ အမ်ိဳး
သားမ်ားကုိပုိမုိအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 

IMF ၏အလုိအရ စီးပြားေရးက႑တြင္ က်ား-မေရးရာ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိမႈကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့နည္း 
ေစႏိုင္သည့္ မူဝါဒအမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ ၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္  ေငြေၾကး ေခ
်းငွားရယူခြင့္ရွိေစသည့္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေပးရန္၊ ၂) အခြန္ေကာက္ခံျခင္းစနစ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္၊ 
(ဥပမာ မိသားစုတစ္ခုအတြက္အခြန္ေကာက္ခံမည့္အစား နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္အခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ 
သုိ႔ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းအတြက္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားခံစားေစျခင္းျဖင့္ လစာနည္းပါးသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အလုပ္လုပ္ခ်င္လာေအာင္ပုိမုိဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္း)၊ ၃) ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ခြင့္ရက္ရ
ည္ွ ခံစားခြင့့္၊ ခင္ပြန္းသည္အတြက္ပါခြင့္ခံစားခြင့္၊ ရင္ေသြးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ားအျပင္ သက္ၾကီး 
ရြယ္အုိတုိ႔အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ၄) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ေရရရွိေရးဆုိင္ရာ 
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အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား စသည္တုိ႔ကုိျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားပုိမုိအလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ 
လာေစေအာင္  ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၾကပါသည္။ � 

ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ - ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္မည္သည့္အရာကအလုပ္ျဖစ္မည္နည္း?

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္  IMF ၏ မူဝါဒမ်ားကိုစဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး မည္သည္တို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္အေကာင္အထည္ေဖာ၍္ရႏုိင္သည္၊ မည္သည္တို႔ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ၍္မရႏုိင္ ဆိုသည္ကို 
စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း?

က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်ရိွျခင္းသည္ လူမႈအသိုင္းအဝုုိင္းတစ္ခုလံုးအတြက္ေရရွည္တြင္အက်ိဳးျဖစ္ 
ထြန္းေစသည္ ဆိုသည္ကိုကၽြန္မနားလည္သေဘာေပါက္သည္။ 

၄။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအျဖစ္  ေဆာင္ရြက္စဥ္  မည္ကဲ့သို႔    ျပဳမူေနထိုင္ရမည္ဆိုသည္ကို

 ကၽြန္မ နားလည္သေဘာေပါက္သည္

၄.၁။ ခံႏုိင္ရည္ရိွမႈကိုေလ့လာသင္ယူျခင္း

အထက္တစ္ေနရာတြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိုင္း အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသည္ သူမ၏မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ မ်ား၊ 
သူမ၏ရပ္ရြာလူမႈအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ သူမ၏ႏုိင္ငံတုိ႔၏ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္တာဝန္
ရွိပါ သည္။ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၏အေျခခံအခ်က္ၾကီးတစ္ခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တ႔ို႔အားလုံးပါဝင္သည့္ လူမႈအသုိင္း 
အဝုိင္းအတြက္ လူနည္းစုမ်ားအပါအဝင္ အားလုံးအတူတကြယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒသမ်ားကုိေဖာ္္ထုတ္ 
သတ္မွတ္ေပးသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးစီးပြားျခင္းမတူသူမ်ားရွိေနသည့္ ရႈတ္ေထြးေသာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း 
တစ္ခုတြင္မူ ထုိက့ဲသုိ႔ လုပ္ဆာင္ေပးရန္ခဲယဥ္းပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အားလုံးအတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏိုင္မည့္ 
ဥပေဒသမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည့္နိုင္ငံေရးလုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ တန္ဘုိးအရွိဆုံး၊ အေရးအၾကီးဆုံးအလုပ္ျဖစ္ပါ 
သည္။ မိမိအလုုပ္၏အေရးပါမႈကိုု ပင္ပန္းႏြယ္လာသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေမ့ေလွ်ာ့တတ္ၾကသလိုု အေရးမပါသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရသည္ဟု ထင္ျမင္လာသည့့္အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ေမ့ေလွ်ာ့တတ္ၾကပါသည္။ 
ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသည္ သူ၏ေန႔တဓူဝလုပ္ငန္းစဥ္တြင္အေရးၾကီး  ကိစၥရပ္မ်ားကုိသာ အာရုံစုိက္ေဆာင္ရြက္ 
ေနရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ၊ မိမိအာရုံစုိက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ေတာ္၊ မလုိအပ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆထားေသာအလုပ္မ်ား ကုိလည္း 
လုပ္ကုိင္ေနရနိုင္ပါသည္။ 

ပုိမုိေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား၊ ဦးစားေပးသတ္မွတ္လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေစ့စပ္ညိွႏႈင္ိးမႈမ်ားႏွင့္ အေပးအယူအေလ်ာ့ 
အတင္းမ်ားကိုု တခ်ိန္လံုုးလုုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တခ်ိန္လုံးပင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိ 
ခ်က္မ်ား၊ မီဒီယာေလာက၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား၊ မိမိပါတီ၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား၊ မိသားစုေဆြမ်ိဳး မိတ္သဂၤဟမ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္အေတာမ သတ္နိုင္ေအာင္ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ 
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တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝကာ နိုင္ငံေရးေလာကထဲေျခစုံပစ္ဝင္လာၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္တစ္ 
စုုံတစ္ခုလုပ္ေပးႏုိင္မည္ဟု သူမကိုုယုံၾကည္ၾကသူမ်ားအား အကူအညီအေထာက္အပ့ံေပးျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔တြင္ 
ေရွ႕ခရီးဆက္ရန္ ခံႏိုင္ရည္အားမ်ား တုိးပြားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္မွာ အရည္အခ်င္းရွိသူ 
အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲဝင္ရန္ဆုံးျဖတ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရၿပီးကာမွ ႏုိင္ငံေရးေလာက၏အျပိဳင္အဆုိင္မ်ားႏွင့္ နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္မႈမ်ားကုိ 
စိတ္ကုန္လာကာ  ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမရွိေတာ့သည္အထိျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အလြန္ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ မေသခ်ာေသာ္လည္းျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည္မွာ  အကယ္၍သာ ေရြးေ
ကာက္တင္ေျမွာက္ခံလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားပါဝင္သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ အစကနဦးကာလ ကတည္းကသာ 
အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါက ႏုိင္ငံေရးသည္ ယခုေလာက္ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းသည့္ 
သေဘာသဘာဝရွိမည္ မဟုတ္ႏိုင္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္လက္ေတြ႔ဘဝတြင္နိုိင္ငံေရးသည္ အမ်ိဳူသားမ်ားၾကီးစုိးေသာ
နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲကာ ရန္လုိမႈမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေနရာတစ္ခုၿဖစ္ေနပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုအတြက္ ထုိအခ်က္သည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးတ
ြင္အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ပါဝင္ကာ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ တစ္ဝက္မွ်ေသာပမာဏ ရွိသည့္အမ်ိဳးသမီးထုၾကီးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ 
ရပ္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္ ဆုိသည့္ အခ်က္ကလည္း အေရးၾကီးပါသည္။ 

ကၽြန္မလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အလုပ္သည္ တန္ဖိုးရိွေၾကာင္းသိသလို ကၽြန္မ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအတြက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္းသိရိွသည္။

လူဦးေရ၏ထက္ဝက္ကို ကိုယ္စားျပဳမႈမရိွလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္စနစ္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
ကုုိ ကၽြန္မ နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္းကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈကိုတိုးတက္လာေစ
ကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အျပည့္အဝရရိွက်င့္ သံုးမႈတြင္ပါဝင္အေထာက္အကူျပဳပါသည္။  

၄.၂။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေႏွာက္အယွက္ၿပဳျခင္း

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေနွာက္အယွက္ျပဳျခင္းဟူသည္ အျပဳခံရသူအတြက္ အေစာ္ကားခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္အရွက္တကြဲ 
ျဖစ္ရျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ မေလွ်ာ္ကန္ေသာ မည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးကုိမဆုိ ဆုိလုိပါသည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္းဟူသည္ တစုံတဦးအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမူအယာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ျဖစ္ေစ ေျပာဆုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားပါဝင္ၿပီး  အျပဳခံရသူအတြက္  စိတ္အေႏွာက္အယွက္ 
ျဖစ္ျခင္း၊ အလန္႔တၾကားျဖစ္ေစျခင္း၊ မေလွ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း၊ သိကၡာခ်ျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ သိမ္ငယ္ေစျခင္း၊ 
နိွမ္ခ်ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း၊ အုိးတုိ႔အန္းတန္းျဖစ္ေစျခင္း စသည္တုိ႔ကုိခံစားျဖစ္ေပၚေစသည္ကုိဆုိလုိပါသည္။ 
ဤက့ဲသုိ႔ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ဆက္တုိက္တစ္ခုၿပီးတစ္ခုအျဖစ္ 
ေပၚေပါက္တတ္ပါသည္။ အလုပ္တာဝန္စြမ္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အျငင္းပြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ ယွက္မႈအျဖစ္မသတ္မွတ္ပါ။�

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေလွ်ာ္ၾသဇာသုံးကာ လိင္အျမတ္ထုတ္ ဆက္ဆံျခင္း 
ျဖစ္သည့္ တစုံတဦးအား အရွက္ရေစသည့္ မလုိလားအပ္ေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး၊ လိင္ဆက္ဆံရန္ 
ခြင့္ေတာင္းျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာသေဘာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည့္စကား၊ အျပဳအမူ သုိ႔မဟုတ္ အမူအယာ 
စသည္တုိ႔ကုိဆုိလုိပါသည္။ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွေသာ္လည္း ၎တုိ႔အထဲမွ 
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ျဖစ္ရပ္တစ္ခုသည္ပင္လ်င္ ထုိက့ဲသို႔ေႏွာက္ယွက္ေပးျခင္းမည္ပါသည္။  လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေနွာက္အယွက္ျပဳျခင္းသည္ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအၾကား ျဖစ္ပြားတတ္သလုိ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း အၾကားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခ်င္းခ်င္းအၾကား
တြင္လည္း ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။� 

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းသည္ ၾကီးမားေသာျပသနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻေပၚရွိမည္သည့္ 
ႏိုင္ငံမွ ဤျပသနာႏွင့္မကင္းၾကပဲ မတူညီသည့္လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား ျပသနာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ကြဲျပားျခား 
နားျခင္းသာရွိပါသည္။ ထုိအခ်က္မွာ သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေႏွာက္ 
အယွက္ေပးျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာလကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ၎အျပဳအမူမ်ား ေလွ်ာ့နည္း 
ပေပ်ာက္သြားေစရန္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေဝကာ စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ 
လူငယ္မ်ားကုိ ပညာေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အေနွာက္အယွက္ျပဳခံရျခင္း၏ အဓိကသားေကာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားသည္လည္း 
သားေကာင္ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း က်ဴးလြန္တတ္ၾကပါသည္။ 

ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ - မည္သည္တို႔ကို လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသလဲ? 

ကၽြန္မငယ္စဥ္တုန္းက ေယာက်္ားေတြကကၽြန္မရဲ႕ရုပ္ရည္သြင္ျပင္ကိုၾကည့္ၿပီးေဝဖန္တာေတြ 
ေၾကာင့္ အေတာ့္ကိုစိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြတုန္းကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဟာ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္တယ္ ဆိုတဲ့စကားလံုုးကို ၾကားေတာင္မၾကားဖူးခဲ့ၾကပါဖူး။ 
အခုလည္းတခါတေလ ကၽြန္မ မၾကိဳက္တဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရဆဲပါပဲ။ ဥပမာေျပာရရင္ 
ကၽြန္မတို႔ပါတီဝင္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးရိွတယ္။ သူက လူေတာ္တစ္ေယာက္ပါ၊ ကူညီတတ္တယ္၊ 
ပါတီအတြက္ အက်ိဳးရိွေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္သူလို႔သတ္မွတ္ခံရတယ္။ တစ္ခါေတာ့ ပါတီစည္းရံုးေရး 
ခရီးစဥ္တစ္ခုမွာ သူရယ္၊ ကၽြန္မရယ္ ကားတစ္စီးတည္း စီးရဖုိ႔ၾကံဳလာတယ္။ သူက အတူပါလာတဲ့တျခား 
အမ်ိဳူးသားေတြကို တလမ္းလုံးလိုပဲ  ရယ္စရာေတြေၿပာၿပီး ေနာက္ေျပာင္ေျပာေနခဲ့တယ္ေလ။ 
သူေျပာတာက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေတာ္ေလွ်ာ္တဲ့ အဓိပၸါယ္တိုက္ရိုက္ၾကီး၊ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း 
မဟုတ္ေပမယ့္ အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခြထြက္တဲ့ စကားလံုးေတြေလ။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ 
အေတာ္ေလးစိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ရ တယ္။ 
ထိုအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါသလဲ? 
အျဖစ္အပ်က္ကိုမည္သူ႔ထံသတင္းပို႔ခဲ့ပါသလဲ? 

ကုလသမဂၢ ဆုိင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ (UN Women) သည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ တုိ႔အတြက္ တု
န္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ “လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားရပ္တန္႔ေရး ဆီသုိ႔ - #MeToo 
ကၽြန္မလဲအတူတူပါပဲ ေခတ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ၏သဘာဝႏွင့္အေရးၾကီးပုံ” ဆုိသည့္ လက္စြဲစာေစာင္ကုိ 
အင္တာနက္မွတဆင့္ျဖန္႔ေဝထားပါသည္။ � 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အရြယ္အစားၾကီးမားေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည့္အတြက္ နိုင္ငံေရးသမားတုိ႔အေနျဖင့္ ဆုိ
င္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားဆီသုိ႔ေရာက္ရွိရန္ ခရီးအတန္ငယ္မွ် သြားရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား 
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အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားဆီ သြားေရာက္ၾကစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအတြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈၾကံဳေတြ႔ရျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္ရန္ျခိမ္းေခ်ာက္ခံရျခင္းမ်ားရွိခ့ဲသည္ဟု သတင္းပုိ႔ခ့ဲၾကပါ သည္။ 
ဤကိစၥရပ္သည္ အလြန္ဆုိးရြားေသာ ျပႆနာတရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္လည္းအလားတူ ၾကံဳေတြ႔ရမႈမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း အရာအားလံုုးကိုုသိရိွရန္မွာ မၿဖစ္ႏိုင္ပါ။ လက္ေတြ႔တြင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာ ၏အစြမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္အယူအဆမ်ားဝင္ရုိးစြန္းႏွစ္ခုသဖြယ္ အကြဲျပားၾကီး ကြဲျပားေနၾကခ်ိန္တြင္ ယခုျဖစ္ရပ္ကုိ ယခင္
ကတစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ်ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲျခင္းမ်ိဳးမရွိခ့ဲဖူးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ ေတြ႔ၾကရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ဆုိရွယ္မီဒီယာသည္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ အမုန္းစကားက့ဲသုိ႔ေသာ အျခားလမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခုကုိလည္း 
လူအမ်ားအၾကားပုိမုိျပန္႔ပြားေစေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိမုိတုိက္ခုိက္ျခင္းခံၾကရပါသည္။  

အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ၿပီး က်ဳးလြန္ခ့ဲသည့္အတုိင္းသတ္မွတ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ 
ေျဖရွင္းရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္အားစိုုက္ထုုတ္မႈမ်ားစြာၿဖင့္လုုပ္ေဆာင္ရသည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း အဆုံးသတ္ရလဒ္တြင္ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ တရားဥပေဒအတိုုင္း ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရသည္မ်ိဳးလည္း ၿဖစ္တတ္ပါသည္။ အမုန္းစကား 
မွာမူ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေျဖရွင္းရန္ပုိမုိခက္ခဲပါသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာမွာပင္ အမုန္းစကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ဥပေဒျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ ဥပေဒရွိပါကလည္း ျပစ္မႈေျမာက္သည္၊ မေျမာက္သည္ကုိ တရားရုံးတြင္ 
ခြဲျခားဆုံးျဖတ္ရန္မွာ   အလြန္ခက္ခဲၿပီး အခ်ိန္အလြန္ေပးရပါသည္။ အင္တာနက္မွတဆင့္ အမုန္းစကားမ်ားျဖင့္ 
တုိက္ခုိက္ျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက  သူတုိ႔ကုိတုိက္ခုိက္ထားမႈမ်ားကုိ တစ္ခါမွ်ဖတ္မၾကည့္မိပါဟု 
ေျပာၾကားေနၾကပါသည္။ ထုိအတြက္ အတုိက္ခုိက္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာ 
မၾကံဳေတြ႔ ရေတာ့ေပ။ 

 

ကၽြန္မသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈကို ခြဲျခားသိရိွၿပီး ၎ကိုလံုးဝသည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။
ကၽြန္မသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို လံုးဝသည္းခံမည္မဟုတ္ပဲ၊ ၎တို႔ကိုၾကံဳေတြ႔ရတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံတိုင္တန္း 
ပါသည္။
ကၽြန္မသည္ အမုန္းစကားကိုမည္ကဲ့သို႔ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုုသိရိွပါသည္။ 

၄.၃။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္မိသားစုဘဝကိုေပါင္းစည္းျခင္း
အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားအျပားတုိ႔သည္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ရွိေနဆဲ၊ သားသမီးမ်ားရွိေနၾကဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ လက္မလြတ္ေသးေသာသားသမီးမ်ားရွိသည့္မိခင္တစ္ဦးအဖုိ႔ ျပင္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကုုိင္ရန္မွာ မလြယ္ 
ကူပါ။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ရွိေနစဥ္ အိမ္တြင္က်န္ခ့ဲသည့္ကေလးမ်ားအေၾကာင္းေတြးမိသည့္အခါ သူတုိ႔ကုိထားခ့ဲ 
ရသည့္အတြက္ အျပစ္မကင္းသလုိခံစားရပါသည္။ အလုပ္ခြင္မွ အိမ္သုိ႔ျပန္လာရပါကလည္း အလုပ္မ်ားအေၾကာင္း 
ေတြးကာ အျပစ္မကင္းသလုိခံစားရျပန္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအျပစ္မကင္းသည့္ခံစားခ်က္မွ မည္ 
သည့္အခါမွ် လြတ္ေျမာက္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ သင္တစ္ေယာက္တည္းဤက့ဲသုိ႔ခံစားေနရသည္ မဟုတ္ဘဲ 
ကမာၻတဝွန္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုုးသည္လည္း ထိုုနည္းတူခံစားေနၾကရသည္ကိုု သင္သတိၿပဳမိရန္ လိုုပါသည္။ 
(ထူးဆန္းသည္မွာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားရွိၾကေသာဖခင္မ်ားအထဲမွ အနည္းငယ္သာ မိခင္မ်ားခံစားရသလုိခံစားၾကရ 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစိတ္ခံယူခ်က္သည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ပါသည္။)  

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အေနျဖင့္သိထားရမည္မွာ မိမိသည္သာ မိမိရင္ေသြး၏မိခင္စစ္ျဖစ္နိုင္သည္ဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိရင္ 
ေသြးမ်ားႏွင့္အတူရွိေနစဥ္ ကာလမ်ားကုိေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ၾကည္ႏူးစြာျပန္ေျပာင္းသတိရႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကာလ  
မ်ားအျဖစ္ ကုန္ဆုံးေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
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မိမိရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္ေအာင္မေပးႏုိင္ျခင္းကိုအျပစ္မကင္းသလိုခံစားရျခင္းသ
ည္ ကၽြန္မနည္းတူ ကမာၻအဝွန္းရိွ အမိ်ဳးသမီးမ်ား အၾကားတူညီစြာျဖစ္ေပၚေနေသာ ခံစားခ်က္တစ္ခုျဖစ္ 
ေၾကာင္း ကၽြန္မ သေဘာေပါက္နားလည္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္တြင္ မၿပီးႏိုင္မစီးႏိုင္ရွိေနသည့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားလည္းရွိေနေသးသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္အိမ္မႈ 
ကိစၥမ်ားကုိ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးတည္းကသာ တာဝန္ယူလုပ္ကုိင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္တကြ ၾကီးျပင္း 
လာၾကျပီျဖစ္ေသာ သားသမီးမ်ားကပါ တာဝန္ခြဲယူကာဝုိင္းဝန္းလုပ္ကုိင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏မိဘမ်ားႏွင့္ 
ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားကေရာ ဝုိင္းဝန္းမကူညီႏိုင္ၾကဖူးလားဟုေမးစရာရွိပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါကလည္း အိမ္အကူ 
မ်ားငွားရမ္းကာအိမ္မႈ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ခုိင္းလွ်င္ေရာမရဖူးလား ဟုေမးစရာရွိေနပါသည္။ 

အိမ္မႈတာဝန္ကိစၥမ်ားကို မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အျခားသူမ်ားကိုတာဝန္ခြဲေဝေပးႏုိင္ေၾကာင္း ကၽြန္မ နားလည္ 
သေဘာေပါက္သည္။

စက္တစ္ခုလုိ မည္သူမွ်မရပ္မနားအလုပ္မလုပ္နိုင္ပါ။ အလုုပ္ၿပီးအလုုပ္ တစ္ခ်ိန္လံုုး သင္မလုုပ္ႏုိင္ပါ။ သူတစ္ပါး 
အတြက္ခ်ည္းသက္သက္သာမဟုုတ္ဘဲ သင့္ကိုုယ္သင္ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ေကာင္းမြန္စြာအသက္ရွင္ရပ္တည္ 
ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း လိုုအပ္ပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိအေရးၾကီးမႈအလုိက္ 
မူတည္ၿပီးလုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိသားစုအတြက္ႏွင့္ သင့္အတြက္အခ်ိန္မ်ားသတ္မွတ္ဖယ္ထားရန္လည္း ပါဝင္ပါ သည္။ 
သင္၏ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးအေျခအေနကုိ အၿမဲသတိျပဳ ေနရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္လည္း စာဖတ္ျခင္း၊ 
သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း တို႔က့ဲသုိ႕ေသာ ကုိယ္ပုိင္အပန္းေျဖခ်ိန္မ်ားလည္း လုိအပ္သည့္အျပင္  အနားယူခ်ိန္၊ 
စဥ္းစားေတြးေတာခ်ိန္၊ တရားထုိင္ျခင္းတုိ႔အတြက္လည္း အခ်ိန္လုိအပ္ပါသည္။ 

 ကၽြန္မသည္ လံုေလာက္စြာအနားယူၿပီး ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္လည္းလံုေလာက္စြာရိွပါသည္။
ကၽြန္မသည္ ကၽြန္မ၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ဝိဥာဥ္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈကို 
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သည္။ 

၅။  ကၽြန္မသည္  လမ္းသစ္ကို  ေလွ်ာက္လွမ္းသူတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္၊   ေရွ႕ေဆာင္လမ္းၿပ 

 လုုပ္ကုုိင္သည္၊ အျခားသူမ်ားထံမွ  အကူအညီမ်ားကုုိလည္း  ရယူႏိုင္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားေပၚေပါက္ခ့ဲသည္မွာ ကာလတုိသာရွိပါေသးသည္။ သင္သည္ 
လမ္းသစ္ကုိ ေရွ႕ေဆာင္ေဖာက္လုပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးသည့္အခါ အျခားႏိုင္ငံ 
မ်ားတြင္ ပထမဆုံးထြက္ေပၚလာသည့္ အမ်ိဳးသမီးဥပေဒၿပဳအမတ္မ်ားအား သူတုိ႔၏ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားက 
အမွတ္ရေနၾကသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူအမ်ားက သင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္မ်ားကုိ အမွတ္ရေနၾကပါလိမ့္ 
မည္။ ထုိ႔အျပင္လည္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ နုနယ္ေနေသးၿပီး တည္ေဆာက္ ပ်ိဳးေထာင္ဆဲကာလတြင္သာရွိ 
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်က္က ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအျပင္ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိပါျဖစ္ ေပၚေစပါသည္။ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
အနက္တစ္ခုမွာ “ပုံစံခြက္အတြင္းကထြက္ကာေတြးေတာဆင္ျခင္ႏိုင္ျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိျခင္းွင့္ 
တာဝန္ခံတာဝန္ယူျခင္း ဆုိသည့္ နိယာမအတြင္းကေနၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိတ္ကူး 
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အသစ္မ်ား၊ ခ်ဥ္းကပ္ရႈျမင္ပုံအသစ္မ်ား နည္းလမ္းအသစ္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိေတြ႔ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ျဖစ္တည္ေနသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တစ္ခု၏ 
အဓိကအေၾကာင္း အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မတုိ႔အားလုံးသည္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးမီွခုိေနၾကပါသည္။ မိဘေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့္မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ
်ား၏ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားမရပဲႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိအျပည့္အဝ မသိျမင္ႏိုင္ပါ။ 
ဤရုိးရွင္းထင္ရွားသည့္ အသိအျမင္ဥာဏ္ပညာသည္ အားလုံးအတြက္အၾကံဳးဝင္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး 
သမားမ်ားအတြက္ အထူးတလည္အေရးၾကီးလွပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ၏မိသားစုမ်ားသည္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား 
ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနကာ ႏိုင္ငံေရးသမားအေပၚျဖည့္ဆည္းေပးသူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခါ ဝုိင္းရံေပးရသလုိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
ရသည့္အခါတြင္လည္း ေပ်ာ္တၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ပါဝင္ဆင္ႏႊၾဲကရပါသည္။ ကမာၻေက်ာ္ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားအျပားကပ
င္ မိသားစုမ်ား၏အေထာက္အကူသာမရရွိပါက သူတုိ႔အေနနွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါဟု ေျပာၾကား 
ထားခ့ဲၾကၿပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

အကူအညီအေထာက္အပံ့ရႏိုင္မွန္းကၽြန္မသိသည္။
ကၽြန္မမိသားစု၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ အကူအညီအေထာက္အပံ့ႏွင့္ခ်စ္ခင္မႈကုုိ ရရိွသည္။
ကၽြန္မမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကၽြန္မပါတီ၏ အကူအညီအေထာက္အပံ့ကုုိရရိွသည္။
ကၽြန္မမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရိွသည္။
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tcef;(c)  uRefr vkyfEd kifonf

၁ ။ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာျခင္းႏွင့္ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးျခင္း (Debate) ကုုိ ကၽြန္မလုုပ္ႏိုင္သည္  

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအေနၿဖင့္ လူအမ်ားလက္ခံလာႏုိင္ေစရနၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ေကာင္းစြာေရးသားတင္ၿပတတ္ရန္၊ 
အထူးသၿဖင့္ အေၿပာအဆိုုပိုုင္ႏုိင္ကၽြမ္းက်င္ရန္လိုုအပ္ပါသည္။ ၿမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ထိုုသိုု႔ကၽြမ္းက်င္မႈရရန္ ေလ့က်င့္ႏုိင္ 
သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာမရိွသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စိုုးရြံ႔ဖြယ္ၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ မိမိဘာသာ 
တစ္ဦးတည္းေၿပာဆိုုၿခင္း၊ မွန္ၾကည့္ၿပီးေၿပာဆိုုက်င့္ၿခင္း၊ ၄င္းေနာက္ မိသားစုုဝင္မ်ား (သိုု႔မဟုုတ္) သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုု 
ပရိတ္သတ္သက့ဲသိုု႔ သေဘာထားၿပီး မိမိ၏ စကားေၿပာစြမ္းရည္ ထက္ၿမက္လာေစရန္            ေလ့က်င့္ၿခင္းတိုု႔သည္ 
အက်ိဳးမ်ားပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုုမွာ မိမိက္ိုုယ္မိမိ ဗီဒီယိုုရိုုက္ထားၿပီး ၿပန္လည္ၾကည့္ရႈသည့္ 
နည္းၿဖင့္ သင္ယူၿခင္းၿဖစ္သည္။ 

မိန္႔ခြန္းတစ္ခုုသည္ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ အဓိက အခ်က္ ၃-၄ ခ်က္သာရိွရမည္ၿဖစ္ၿပီး မိမိေဟာေၿပာမည့္ လူထုု ပရိတ္သ
တ္ႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာအေၾကာင္းအရာၿဖစ္ရပါမည္။ ထိုု႔အတြက္ေၾကာင့္ သင့္အေနၿဖင့္ ပရိတ္သတ္ အေၾကာင္းကိုု 
ေသခ်ာစြာသိရန္လိုုအပ္သည္။ ေၿပာဆိုုမည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကုုိ ေကာင္းစြာ၊ မွန္ကန္စြာ 
သိထားရန္မွာ ကနဦးအခ်က္ၿဖစ္သည္။ ပရိတ္သတ္ကိုု မည္သိုု႔ေသာ သတင္းစကား သင္ ေပးမည္လဲ ဆိုုသည္ကိုု 
ပထမဆံုုး ဆံုုးၿဖတ္ပါ။ သင့္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းပံုုစံကိုု ရွင္းလင္းစြာတည္ေဆာက္ပါ။ သင္၏ ေၿပာပံုုဆိုုပံုုႏွင့္ အေၾကာင္း အရာသည္ 
လူထုု၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါက လူထုုပရိတ္သတ္သည္ သင္ ေၿပာဆိုုသည့္ ေနာက္သိုု႔ပါလာပါလိမ့္မည္။ 
ၿဖစ္ႏုိင္ပါက ဗဟုုသုုတမွတ္သားဖြယ္အခ်က္အခ်ိဳ႕ထည့္သြင္းၿခင္းႏွင့္ မိန္႔ခြန္းအဆံုုး တြင္ ေရွးပညာရိွ အဆိုုအမိန္႔အခ်ိဳ
႕ထည့္သြင္းေၿပာဆိုုၿခင္းမ်ိဳးၿပဳလုုပ္သင့္သည္။   

ရွင္းလင္းစြာေၿပာဆိုုပါ။ စာရြက္အား တစ္စိုုက္မတ္မတ္ၾကည့္ၿပီးမဖတ္ပါႏွင့္ (တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ၾကည့္ႏုိင္သည္)။ 
မိန္႔ခြန္းမေၿပာဆိုုမီ အဓိကေၿပာဆိုုမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ခ်ေရးထားၿပီး ေပါ့ပါးလြတ္လပ္စြာေၿပာဆိုုၿခင္းသည္ အေ
ကာင္းဆံုုးမိန္႔ခြန္းေၿပာနည္းၿဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးမိန္႔ခြန္းကုုိ ကၽြန္မ ေကာင္းစြာေၿပာဆုုိႏိုင္သည္။ လူပရိတ္သတ္အမ်ားေရွ႕တြင္ မိန္႔ခြန္းေၿပာရန္ 
ကၽြန္မ မိမိကုုိယ္ မိမိ ယုုံၾကည္မႈရွိသည္။ 

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအေနၿဖင့္ လူအမ်ားေရွ႕တြင္မိန္႔ခြန္းေၿပာဆိုုတတ္ၿခင္းတစ္ခုုထဲႏွင့္ မလံုုေလာက္ပါ။ မဲဆ
ႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ပ့ံပိုုးကူညီသူမ်ားကိုု မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္အမ်ားၿပည္သူေနရာမ်ားတြင္ေတြ႔ဆံုုၿခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးသမား 
တစ္ဦး၏ အလုုပ္အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုပင္ၿဖစ္သည္။ လူထုုႏွင့္ ပြင့္လင္းၿပီးအဖြင့္သေဘာေဆြးေႏြးၿခင္းသည္ ဒီမိုုကေ
ရစီ၏အေၿခခံကိုုတည္ေဆာက္သည္။ သိုု႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အေနၿဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲခ်ိန္ တြင္ 
ေရဒီယိုုသတင္းဌာန သိုု႔မဟုုတ္ ရုုပ္သံလိုုင္းမွတဆင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္စကားေၿပာရာတြင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ၊ 
ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ၾကဳံေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ သိုု႔တည္းမဟုုတ္ အတိုုက္အခံပါတီမ်ားမွ 
က္ိုုယ္စားၿပဳသူမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေခ်အတင္ၿငင္းခုုန္ေၿပာဆိုုရေသာ လူထုုေရွ႕တြင္စကားစစ္ထိုုးျခင္း (ဒီဘိတ္ 
- Debate) သိုု႔ဖိတ္ေခၚၿခင္းမ်ိဳးလည္း ၾကဳံရတတ္ပါသည္။ မိမိအားေစာင့္ၾကည့္အကဲၿဖတ္ေနေသာအေၿခအေန
တြင္ ခက္ခဲေသာေမးခြန္းမ်ားကိုု သေဘာက်လက္ခံလာေအာင္ ေၿဖဆိုုၿခင္းသည္ မိန္႔ခြန္းေၿပာရသည့္အေၿခအေန 
ထက္ပိုုၿပီးခက္ခဲပါသည္။ ေကာင္းစြာၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ၿခင္းသည္ အေထာက္အကူမ်ားစြာၿဖစ္သည္။ ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေမးႏုိင္ေၿခရိွေသာေမးခြန္းမ်ား အားလံုုးကိုုစဥ္းစားၿပီး မည္က့ဲသိုု႔ေၿဖမည္ကိုုလည္း 
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အၾကမ္းၿပင္ဆင္ထားသင့္သည္။  ၿပိဳင္ဖက္၏ စကားသံကိုု ေသခ်ာစြာနားေထာင္ပါ။ သူဘာကိုုဆိုုလိုုေနသည္ကိုု 
သင္သိသည္ ဟူသည့္ အေတြးမ်ိဳးမေပၚပါေစႏွင့္။ နားေထာင္ၿခင္းသည္သင္၏ေဆြးေႏြးပြဲကိုုၿမိဳင္ဆိုုင္ေစၿပီး 
ပရိတ္သတ္၏ ေထာက္ခံမႈကိုုလည္း ပိုုရေစသည္။ မိမိ၏ၿပိဳင္ဖက္မွ အေၿခအၿမစ္မရိွ ေသာစကားမ်ားႏွင့္ မမွန္ကန္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိၾကားရေသာအခါ ေဒါသမထြက္မိေစရန္မွာ ခက္ခဲေသာ္လည္း ထိုုအရာကိုုေကာင္းစြာထိမ္းခ်ဳပ္
ႏုိင္သူသည္ စကားစစ္ထိုုးရာတြင္ ပရိတ္သတ္ကိုုလည္း ပိုုမိုုဆြဲေဆာင္ စည္းရံုုးႏိုင္ပါသည္။

အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ပြဲကုုိေကာင္းစြာ လုုပ္ေဆာင္ႏူိင္ခ့ဲၿပီဆိုုပါက မိမိကိုုယ္ကိုုေက်နပ္မႈေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုုလည္း 
ၿဖစ္ေစသည္။ အကယ္၍ ေကာင္းစြာလုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲၿခင္းမရိွပါကလည္း မိမိကုုိယ္ကိုု အၿပစ္မတင္သင့္ပါ။ မည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အၿမဲတမ္းေအာင္ၿမင္မေနပါ။ ေဆြးေႏြးပြဲကိုု ၿပန္လည္သံုုးသပ္ၿပီး ဆန္းစစ္ကာ ပိုုေကာင္း 
ေအာင္ မည္သိုု႔ လုုပ္ခ့ဲသင့္သည္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္အတြက္ သင္ခန္းစာအေနၿဖင့္ယူၿခင္းက ပိုု၍သင့္ေတာ္ပါသည္။ 
အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးပြဲလုုပ္ရာတြင္ မိမိၿပိဳင္ဖက္မွာ အမ်ိဳးသမီးၿဖစ္ၿခင္း (သိုု႔မဟုုတ္အမ်ိဳးသားၿဖစ္ၿခင္း) ေၾကာင့္ 
မည္သိုု႔ကြာၿခားသည္ကိုု သံုုးသပ္ၿခင္းသည္လည္းအသံုုးဝင္ေကာင္းဝင္ပါမည္။  

ကၽြန္မသည္ လူပရိတ္သတ္မ်က္ေမွာက္ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈကုုိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူတစ္ဦး ၿဖစ္သည္။ 

၂။ အျခားသူမ်ားေျပာသည္ကို ကၽြန္မ နားေထာင္ေပးႏုိင္သည္။ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး 

    ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေအာင္လုုပ္ကုုိင္ႏိုင္သည္ 

ပါတီစံုုဒီမိုုကေရစီစနစ္သည္ မတူကြဲၿပားသည့္အၿမင္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားရိွၾကေသာ ၿပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ပါဝင္မႈကိုု အားေပးသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏ အေရးၾကီးေသာ အရည္ အေသြးတစ္ရပ္မွာ အၿခား
သူမ်ားေၿပာေနသည့္အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကိုု ဂရုုတစုုိက္အေလးထားကာ နားေထာင္ ေပးႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ပင္ၿဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ပင္ကိုုယ္အားၿဖင့္ နားေထာင္ေပးႏုိင္ၿခင္းစြမ္းရည္ ၿပည့္ဝေနသူမ်ား   ၿဖစ္ၾကသည္။ 
ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ ၄င္းစြမ္းရည္ကိုု ေလ့က်င့္ေပးၿခင္းအားၿဖင့္လဲ ပိုု၍ေကာင္းရန္ သင့္အေနၿဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 
နားေထာင္ေပးႏူိင္စြမ္းရည္ရိွသူ တစ္ေယာက္ၿဖစ္လာေစရန္ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အာရံုုစူးစိုုက္မႈလိုုသည္။ ၄င္းစြမ္းရည္သည္ 
ေစ့စပ္ညိွႏႈင္ိးေဆြးေႏြးေပးသည့္ေနရာတြင္ အသံုုးဝင္သည့္အတြက္ သင့္အေနၿဖင့္ ေလ့လာထားရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ 
ေစ့စပ္ညိွႏႈင္ိးေဆြးေႏြးေပးႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မရိွဘဲ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းတစ္ဦး ၿဖစ္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုုတ္ပါ။   

ပါတီစံုုဒီမိုုကေရစီစံနစ္ကုုိက်င့္သုုံးေသာနုုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုု၏ အားလုုံးေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦး၏ အားလုုံးေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္နုုိင္ရန္အတြက္မွာ မျဖစ္နုုိင္ပါ။  ထုုိက့ဲသိုု႔ရည္
မွန္းခ်က္မ်ားျပီးေျမာက္လုုိပါက သင္သည္ ညိွႏႈင္ိးမႈကုုိ မၿဖစ္မေနျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ ထိေရာက္ေသာ
ညိွႏႈင္ိးမႈသုုိ႔ေရာက္ရိွရန္ သင္သည္ အေပးအယူ၊ အညိွအႏိႈင္း၊ အေလ်ာ့အတင္းမ်ားကုုိ ၿပဳလုုပ္နုုိင္စြမ္းရိွရမည္ျဖစ္သ
ည္။ ထုုိက့ဲသုုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အေလးအနက္ထားၿပီး နားေထာင္ၿခင္းမွ တစ္ဆင့္ ညိွႏႈင္ိးမႈအဆင့္သိုု႕ေရာက္
ရိွရန္၊ ညိွႏႈင္ိးမႈမွတစ္ဆင့္ အၿပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေပးအယူ အေလ်ာ့ အတင္းၿပဳလုုပ္သည့္အဆင့္သိုု႔ေရာက္ရိွရ
န္၊ ထုုိမွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားအားလံုုး စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရိွရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ အဆိုုပါညိွႏႈင္ိးမႈမ်ားသည္ 
သင္၏ပါတီတြင္းတြင္ၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ မ်ားေသာ အားၿဖင့္ အေရးၾကီးေသာႏုိင္ငံေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္မူ ပါတီၿပင္ပတြင္ၿဖစ္ႏူိင္ပါသည္။ 

တပါးသူ၏ ေၿပာစကားမ်ားကုုိ ကၽြန္မ အေလးအနက္နားေထာင္သည္။ ကၽြန္မ ညိွႏိႈင္းသည္။ ထုုိ႔ေနာက္ 
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ကၽြန္မ အေပးအယူ၊ အေလ်ာ့အတင္းၿပဳလုုပ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ အလြန္အမင္း ေလ်ာ့ေပးၿခင္းမၿပဳလုုပ္ပါ။   

မိမိ၏ၿပိဳင္ဖက္ႏွင့္ (ဥပမာ၊ ပါတီတြင္း၊သိုု႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအတြင္း) သိုု႔မဟုုတ္ အတိုုက္အခံဖက္ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ၿဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီတြင္းတြင္ၿဖစ္ေစ အၾကီးအက်ယ္သေဘာမတူသည့္ အေၿခအေနမ်ိဳးကိုု 
စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစိုု႔။ သင္အေရးနိမ့္သြားေသာေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ အၿခားသူမ်ားမွ သင့္အား မမွန္မကန္ 
ေၿပာဆိုုေနေသာေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ သင္ အလြန္အမင္းေဒါသၿဖစ္ကာ ပူေလာင္ေကာင္း ပူေလာင္ေနပါလိမ့္မည္။ 
သိုု႔တည္းမဟုုတ္ လူတိုုင္းက သင့္လုုပ္ရပ္မွန္ကန္သည္ဟုုၿမင္ၾကၿပီး သင့္အေနႏွင့္ေအာင္ၿမင္မႈရရိွသည္မ်ိဳးလည္း 
ၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ရႈးံနိမ့္ေသာေၾကာင့္ အၿပစ္တင္ရန္ၾကိဳးပမ္းသည္ၿဖစ္ေစ သိုု႔မဟုုတ္ မိမိေအာင္ၿမင္ေသာေၾကာင့္ 
တစ္ဖက္ၿပိဳင္ဖက္အားအႏုိင္ယူ စေနာက္ရန္ အားထုုတ္သည္ၿဖစ္ေစ၊  မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကိုု ရရိွရန္အတြက္ 
အမွန္တကယ္ အက်ိဳးမရိွပါက ထိုုသိုု႔မၿပဳလုုပ္ပါႏွင့္။ ထိုုသိုု႔ေသာၿပဳမူခ်က္ကိုု ႏုိင္ငံေရးတြင္ “တံတားမ်ားကိုုမီးရႈ႕ိၿခင္း” 
သိုု႔မဟုုတ္ “ဆက္ဆံေရးအၿပီးအပိုုင္ပ်က္ၿပားၿခင္း” ဟုုေခၚၾကၿပီး မိုုက္မဲေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္းၿဖစ္သည္။ 
သင္ႏုိင္ထက္စီးနင္းေၿပာဆိုု ၿပဳမူခ့ဲေသာသူ၏ ေထာက္ခံပ့ံပိုုးမႈကိုု လိုုေကာင္း လိုုလာမည့္အခ်ိန္ မၾကာခင္ 
(ၿဖစ္ပ်က္ၿပီး ႏွစ္ဝက္အတြင္း) ေရာက္လာႏ္ူိင္သည္ကိုု မည္သူမွမသိႏုိင္ပါ။ ထိုုသူသည္ (သူ သိုု႔မဟုုတ္ 
သူမ) သင္ကသူ႔ကိုုအမ်ားေရွ႕တြင္ ေလွာင္ေၿပာင္ၿခင္းခံထားရသည့္အတြက္ သင္လိုုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ 
သင့္ကိုုေထာက္ခံပ့ံပိုုးမႈေပးရန္ အလားအလာ နည္းပါးပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ကိုု ၾကိဳတင္စဥ္းစားထားၿခင္းသည္ 
လုုပ္သင့္ေသာအရာၿဖစ္သည္။ ”တံတားမ်ားကိုုမီးရႈ႕ိမပစ္ၿခင္း” သည္လည္းက်င့္သံုုးရန္သင့္ေတာ္ေသာ အခ်က္ 
ၿဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သားအေပၚထားရိွသည့္ သင္၏သေဘာထားအမွန္ကိုု မေပၚလြင္ေစဘဲ (မေဖာ္ၿပဘဲ) သိုုသိပ္စြာ 
ေနထိုုင္ရန္ အၾကံၿပဳလိုုသည္။ မိမိ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ယဥ္ေက်းေသာအမူအက်င့္ဟုုလည္း 
ေခၚဆိုုႏုိင္သည္။ ဤေနရာတြင္ သံတမန္နည္း/သံတမန္ဆန္ၿခင္း “Diplomacy” ဟူေသာ စကားလံုုးကိုု ေၿပာလိုုသည္။ 
သံတမန္နည္း/သံတမန္ဆန္ၿခင္း သည္ႏုိင္ငံေရးတြင္ အလြန္အေရးပါသည္။ ၿပတ္သားခိုုင္မာရန္၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
သံတမန္ဆန္ၿခင္းစြမ္းရည္ရိွရန္တိုု႔သည္ က်င့္သံုုးသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားၿဖစ္သည္။
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ကမာၻက ယခုုထက္တုုိင္သတိတရရွိေနၾကေသာ အထင္ကရ ၿမန္မာ့သံတမန္တစ္ဦးရွိပါသည္။ 
၄င္းမွာ ဦးသန္႔ ၿဖစ္ၿပီး ၁၉၆၁ မွ ၁၉၇၁ အထိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္တာ
ဝန္ကုုိထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမတုုိင္မီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္တာဝန္ယူထားေသာ 
ဒက္ဟမ္းမားရႈိး ေလယာဥ္ပ်က္က် ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဦးသန္႔ကုုိ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ က်ဳးဘား 
အေရးအခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ရုုရွားႏိူင္ငံၾကား ၿဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡၾကီးထြားမလာေစ 
ရန္ၾကိဳးပမ္း လုုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ဦးသန္႔သည္ အေရးပါေသာ အဓိကေနရာ မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ 
ကြန္ဂုုိၿပည္တြင္းစစ္ကုုိ အဆုုံးသတ္ ရန္လည္း လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာကုုိ သက္ဝင္ယုုံၾကည္
သူတစ္ဦးၿဖစ္ေသာ္လည္း လုုိအပ္ေသာအခါတြင္ အင္အားသုုံးရန္ မတြန္႔ဆုုတ္ခဲ့ပါ။ 
၁၉၆၆  ခုုႏွစ္တြင္က်င္းပေသာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ဦးသန္႔အား လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ 
တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံခ်က္ၿဖင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္တာဝန္ကုုိထပ္မံ ထမ္းေဆာင္ရန္ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အာရွႏွင့္အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာကုုိ 
ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အၿဖစ္ၿဖင့္ စည္းရုုံးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ 
လူမ်ိဳးေရးခြဲၿခားသည့္စနစ္ကုုိ ၿပတ္သားခုုိင္မာစြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ဦးသန္႔သည္ ကုလသမဂၢ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရံပုုံေငြမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္း မ်ားစြာကုုိလည္း 
ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္း၏ေၿပာင္ေၿမာက္ေသာ သံတမန္ေရး စြမ္းရည္ကုုိ အသုုံးခ်ကာ 
အေမရိကန္၏ဗီယက္နမ္ က်ဳးေက်ာ္စစ္ပြဲအေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ၿပခဲ့သည္။ ဦးသန္႔သည္ 
တတိယအၾကိမ္ေၿမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ တာဝန္ကုုိထမ္းေဆာင္ရန္ 
တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္းခံရေသာ္လည္း ၿငင္းဆုုိကာ ၁၉၇၁ ခုုႏွစ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။ �

အၿပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေပးအယူ၊ အေလ်ာ့အတင္းၿပဳလုုပ္ရာတြင္ သံတမန္နည္း/ သံတမန္ဆန္ၿခင္း 
စြမ္းရည္ လုုိအပ္ေၾကာင္း ကၽြန္မ နားလည္သည္။ 

၃။ မဟာဗ်ဳဟာ  ခ်မွတ္သည့္   အဆင္ ့ ျမင္ ့  ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ား / အစည္းေဝးမ်ားတြင္ 

 (အဆင့္တုု ိင္း ကၽြန္မ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးႏိ ုင္သည္)

မဟာဗ်ဳဟာဆိုုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အေရွ႕သိုု႔ သင္ ေမွ်ာ္ၾကည့္သည္၊ သင္ ေရာက္ခ်င္ေသာပန္းတိုုင္ကိုု 
သတ္မွတ္သည္၊ ထိုု႔ေနာက္ ပန္းတိုုင္သိုု႔ေရာက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုုရွာၾကံသည္ ဟုု ရိုုးရွင္းစြာဖြင့္ဆိုုပါမည္။ အေရး 
ၾကီးေသာအခ်က္မွာ ဘာကိုုလိုုခ်င္လဲ ဆိုုသည္ကိုု သင္သိရန္ပင္ၿဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔သည္ မိမိတိုု႔ 
ဘာၿဖစ္ခ်င္သလဲဆိုုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခဏဆိုုသလိုုပင္ ေဝဝါးေနတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ 
သင္ေရာက္ခ်င္ေသာ ပန္းတိုုင္သိုု႔သြားရန္ နည္းလမ္းမ်ားရိွသည္။ ထိုုနည္းလမ္းမ်ားကိုု အစီအစဥ္မ်ားဟူ၍လည္း 
ေခၚေဝၚသံုုးစြဲၾကသည္။ အဆိုုပါ အသံုုးအႏႈးံ ၂ မ်ိဳး လံုုးသည္ တိုုက္ခိုုက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
သံုုးစြဲၿခင္းမွ ဆင္းသက္လာၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ယခုုအခါ ႏုိင္ငံေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါ 
သံုုးစြဲလာၾကၿပီၿဖစ္ပါသည္။ 
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ႏိုင္ငံငယ္ေလးတစ္ခုုတြင္ ေဆးရုုံၿပင္ရန္လုုိအပ္ေနသည္။ နံရံမ်ားအက္ကြဲေနသည္၊ 
ေခါင္မုုိးေရယုုိေနသည္၊ ပစၥည္းကရိယာမ်ားမွာ ေခတ္မမွီေတာ့ေခ်။ အစုုိးရက ေဆးရုုံကုုိမြမ္းမံၿပင္ရန္
ဆုုံးၿဖတ္ၿပီး အစီအမံမ်ားအတုုိင္း လုုပ္ငန္းတာဝန္ကုုိ ေအာင္ၿမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့သည္။ 
စီစဥ္ထားသည္ ကုုန္က်စရိတ္ပုုိ၍မ်ားေသာ္ လည္း လူတုုိင္းေပ်ာ္ရႊင္ပုုံရပါသည္။ 
ငါးႏွစ္ၾကာေသာအခါ ထုုိေဆးရုုံကုုိပိတ္လုုိက္ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထုုိေဆးရုုံရွိသည့္ 
ၿမိဳ႕ငယ္ကေလးသုုိ႔လာ ေရာက္ အလုုပ္လုုပ္ကုုိင္ရန္ဆရာဝန္မ်ားအား မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္
သည္။ မြမ္းမံၿပင္ဆင္ စရိတ္မ်ား ဆုုံးရႈံးသည္။ ဘာေတြမွားခဲ့လဲ ? 
မြမ္းမံၿပင္ဆင္မည္ဟူေသာ ဆုုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ေသာအခ်ိန္တြင္ အလုံးစုံအေျခအေနကိုေ
ဖာ္ျပေပးေသာဗ်ဳဟာ ရွိမေနပါ။ ေဆးရုုံကုုိပိတ္လုုိက္ၿပီးေနာက္ ဌာနဆုုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား 
သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သည့္အခါတြင္ ထုုိၿမိဳ႕ကေလးတြင္ ေနထုုိင္သူနည္းပါးသည္ကုုိေတြ႔ရသည္။ 
လူအမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားဆီသုုိ႔ ေရႊ႕ေၿပာင္းေနထုုိင္ေနၾကသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ ဆရာဝန္မ်ားက 
အလုုပ္တာဝန္ အလြန္မ်ားၿပီး လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္မ်ား၏ကူညီေပးမႈ လြန္စြာနည္းပါးသည္ကုုိ 
ေထာက္ၿပေၿပာဆုုိၾကသည္။ သူတုုိ႔သည္ ပုုိ၍ၾကီးေသာ ေဆးရုုံတြင္လုုပ္ရန္ လုုိလားၾကသည္။ 

အထက္ပါ ၿဖစ္ရပ္သည္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆိုုၿဖစ္ပြားႏုိင္သည္။ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားသိုု႔ေရႊ႕ေၿပာင္းေနထိုုင္ၿခင္းသည္ 
ကမာၻ႔ေရစီးေၾကာင္းၿဖစ္ေနရာ အနာဂါတ္ကိုုၾကိဳတင္မွန္းဆရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ထိုု “အနာဂါတ္“ သည္ ႏုိင္ငံေရး 
ပင္ၿဖစ္သည္။ မည္သည့္ေနရာမွာေဆးရံုုလိုုလဲဆိုုသည္ကိုုသိရန္ သိုု႔မဟုုတ္ ဆရာဝန္မ်ားလာေရာက္ အလုုပ္လုုပ္ရန္ 
ဆႏၵရိွ/မရိွ ဆိုုသည္ကိုု ၾကိဳတင္မွန္းဆရန္မွာ အခ်က္အလက္မ်ားသိရန္ လိုုအပ္သည္။ 

အထက္ပါၿဖစ္ရပ္တြင္ လူဦးေရဆိုုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုုသိရန္လိုုသည္။ ဥပမာ - 

o လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္မ်ားက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလးေမြးႏႈန္းမည္မွ်ရိွသည္၊ 

o ကေလးေမြး ဖြားႏုိ င္သည့္အသက္အရြ ယ္ ရိွသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရအတြက္ေပ ၚအေ ၿခ ၿ ပဳ ၿ ပီး  
ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ မည္မွ်ရိွသည္၊

o ခြဲစိတ္ကုုသသည့္အၾကိမ္အေရအတြက္ (ႏွစ္စဥ္)၊ ခြဲစိတ္ကုုသၿခင္းအတြက္ကုုန္က်စရိတ္ (ခြဲစိတ္ ေဆာင္ 
အေသးႏွင့္ အၾကီး)၊ စသည္ 

သိုု႔မဟုုတ္ အခ်က္အလက္ကိုု စစ္တမ္းေကာက္ယူၿခင္းမွလည္းရႏုိင္သည္။ ဥပမာ - 

o ၿပည္သူမ်ားသည္ ခြဲစိတ္ကုုသမည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ခရီးသြားရန္ ဆႏၵရိွၾကပါသလား? 

o ဆရာဝန္မ်ားသည္ ေဆးရံုုအေသးမ်ားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာတာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုုစိတ္ရိွၾကပါသလား?

o ေဆးရံုုအၾကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာဆရာဝန္မ်ားကိုု လူထုုက ပိုုမိုုယံုုၾကည္ 
စိတ္ခ်ၾကပါသလား? 

ၿဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည့္အတ္ုုိုုင္းအတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးဆံုုးၿဖတ္ခ်က္တိုု႔ကိုု အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေၿခၿပဳၿပီး 
ဆံုုးၿဖတ္သင့္ပါသည္။ ဆံုုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မဟာဗ်ဳဟာတစ္ခုု၏အစိတ္အပိုုင္းၿဖစ္သင့္သည္။ က်ယ္ၿပန္႔စြာ ရႈၿမင္ 
တတ္ၿခင္းသည္ ကၽြႏ္ူပ္တိုု႔ကိုု ကၽြႏိူပ္တိုု႔ခ်မွတ္ထားေသာ ပန္းတိုုင္ဆီသိုု႔ေရာက္ရန္ တည့္မတ္ေပးသည္။
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ေအာင္ၿမင္ေသာ ၾကိဳတင္မွန္းဆခ်က္အခ်ိဳ႕သည္ မဟာဗ်ဳဟာေကာင္းအတြက္ လိုုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ပင္ၿဖစ္သည္။ 
သင္ခ်မွတ္ထားေသာ ပန္းတိုုင္မ်ားသည္ (ပါတီတြင္း၊ အဖြဲ႔စည္းအတြင္း၊ လႊတ္ေတာ္အစုုအဖြဲ႔) လက္ေတြ႔ၿဖစ္လာေစ 
ရမည္ၿဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ဘဝကိုု ေရာစပ္ရမည္ၿဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဳဟာခ်မွတ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ား (မည္သည့္အဆင့္တြင္ၿဖစ္ေစ) တြင္ပါဝင္သည့္အခါ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  စိတ္ခ် 
ယံုုၾကည္ရေသာ ခိုုင္မာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွထားၿပီးၿဖစ္ေနရန္ေသခ်ာေနပါေစ။ သိုု႔မဟုုတ္ စိတ္ခ်ယံုုၾကည္ 
ရေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုု မေပးႏုိင္ပါက မည္သိုု႔ရွာေဖြရယူႏုိင္သည္ကိုု အၾကံၿပဳပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တီထြင္
ဆန္းသစ္မႈရိွရန္ၾကိဳးစားပါ၊ ေတြးေခၚမႈပံုုစံအသစ္မ်ားႏွင့္ ေၿဖရွင္းရန္နည္းလမ္းသစ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးရန္ ပံုစံခြက္
အတြင္းကထြက္ကာေတြးေတာဆင္ျခင္သည့္အၿမင္ၿဖင့္ၾကည့္ပါ။ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈကိုု ေသခ်ာစြာလုုပ္ပါ။ 

ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုုယ္ကိုု ေအာက္ပါအတိုုင္းေမးပါ - 

၁) ကၽြန္မတိုု႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ရိွေနသနည္း? 

၂) ကၽြန္မတိုု႔ မည္သည့္ေနရာသိုု႔သြားမည္နည္း? 

၃) မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ထိုုေနရာသိုု႔ သြားမည္နည္း? 

၄) မည္မွ်ကုုန္က်မည္ကိုုသိရိွရန္ ကၽြန္မတိုု႔တြင္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရိွပါသလား? 

မဟာဗ်ဳဟာခ်မွတ္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ (အဆင့္တုုိင္းတြင္) ကၽြန္မ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ 
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၄။  ကၽြန္မသည္ ပါတီႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းနယ္နိမိတ္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး မဟာမိတ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ 

     အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း မိတ္ဖက္ၿပဳလုုပ္ႏိုင္သည္ 

၄.၁။ ပါတီနယ္နိမိတ္ကုုိေက်ာ္လြန္ၿပီး မဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းၿခင္း

ပါတီစံုုဒီမိုုကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ၿခင္းသည္ ဘံုုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုင္မ်ားကိုု ေရာက္ရိွ 
ရန္ အဓိကအခ်က္တစ္ရပ္ၿဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ရန္လုုပ္ေဆာင္မႈသည္လည္း စြမ္းရည္ 
အၿမဲတမ္းလိုုအပ္သည္။ ပါတီအသီးသီးႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔လုုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ပါတီက သင့္ကိုု တာဝန္ေပးအပ္ထား 
မႈရိွရန္ မ်ားေသာအားၿဖင့္လိုုအပ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ၿပည္ေထာင္စုုအဆင့္ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ဦးၿဖစ္ပါက အာဏာရပါတီမ်ားသည္ ညိွႏႈင္ိးေဆာင္ရြက္ၿခင္းႏွင့္ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ၿခင္း တိုု႔ကိုု 
လုုပ္ကိုုင္သည့္အေလ့အထရိွၿပီး အတိုုက္အခံပါတီမ်ားသည္ ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကား ညိွႏႈင္ိးေဆာင္ရြက္ၿခင္းႏွင့္ ပူးေပါ
င္းလုုပ္ေဆာင္ၿခင္းတိုု႔ကိုု လုုပ္ကိုုင္ၾကသည္။ 

ေဒသဆိုုင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကိုုလုုပ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုု သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တာဝန္ 
ေပးအပ္ထားၿခင္းမ်ိဳး ရိွမေနေသာ ေဒသႏၱရအဆင့္ (တိုုင္းႏွင့္ၿပည္နယ္မ်ား)တြင္မူ ပါတီမ်ားအၾကား မဟာမိတ္ဖြဲ႔ၿခင္း 
သည္ သက္ဆိုုင္ရာေဒသ၏အေလ့အထေပၚတည္၍ က်င့္သံုုးေလ့ရိွၾကသည္။ လိုုအပ္ေသာအကူအညီ အေထာက္ 
အပ့ံ (ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း) ကိုုလည္း လိုုသည့္ေနရာတိုုင္းအတြက္ သင့္အေနၿဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလိုုရွာေဖြ 
ေနရတတ္သည္။ မဟာမိတ္ဖြဲ႔လုုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားအတြက္ (မိမိပါတီမွၿဖစ္ေစ၊ အၿခားပါတီမွၿဖစ္ေစ) ထိုုသိုု႔ 
လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ တာဝန္ႏွင့္လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားေရးသားၿပ႒ာန္းထားၿခင္းမ်ိဳးသည္ ေယဘုုယ်အားၿဖင့္ ေကာင္းေသာ 
မူဝါဒတစ္ရပ္ၿဖစ္သည္။ သင့္အေနၿဖင့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ကိစၥရပ္တခုုလုုပ္ေဆာင္ရန္ အကူညီေတာင္းခံရန္ 
လိုုအပ္လာပါက ဖုုန္းဆက္လိုုက္ရံုုမွ်ၿဖင့္ အလုုပ္ကိစၥၿပီးေၿမာက္ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ သိုု႔မဟုုတ္ အၿခားတစ္ေယာက္ 
အေနၿဖင့္ ယင္းသိုု႔လိုုအပ္လာပါကလည္း သင့္ကိုု ဖုုန္းဆက္အကူညီေတာင္းခံႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အမ်ိဳးသမီးအစုုအဖြဲ႔မ်ား (အပိုုင္း ၂၊ အခန္း ၆ တြင္ၾကည့္ပါ) ဖြဲ႔စည္းထားၿခင္း 
မ်ိဳးရိွတတ္ၾကပါသည္။ အဆိုုပါအမ်ိဳးသမီးအစုုအဖြဲ႔မ်ားသည္ မတူညီေသာပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစုုစည္း 
ေတြ႔ဆံုုၾကၿပီး မူဝါဒမ်ားစုုေပါင္းေဆြးေႏြးသည့္ အခြင့္အလမ္းကိုုေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ ေနရာလည္းၿဖစ္ပါသည္။ 
ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအစုုအဖြဲ႔ထားရိွက်င့္သံုုးမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ 
ေသာ မူဝါဒအမ်ားအၿပားကိုု အမ်ိဳးသမီးမ်ားစုုေပါင္းညီညြတ္စြာၿဖင့္ ေအာင္ၿမင္စြာလုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲသည့္ သာဓက 
မ်ား မ်ားစြာရိွပါသည္။ အကယ္၍ အၿခားပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး သင့္အကူအညီ လိုုအပ္၍ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းရန္ 
ရန္ခ်ဥ္းကပ္လာပါက သူမကိုု ခ်က္ၿခင္းၿငင္းမပစ္လိုုက္ပါႏွင့္။ ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ရန္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုု 
စဥ္းစားရန္ ေခတၱေစာင့္ဆိုုင္းပါ။ အၿပန္အလွန္အားၿဖင့္ အကယ္၍ အေၾကာင္း အရာတစ္ခုုအေပၚအၿခားပါတီမွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ထင္ၿမင္ ယူဆခ်က္ကုုိသိလိုုေသာအခါမ်ိဳးတြင္လည္း ဖုုန္းေခၚဆိုု ရန္ မတြန္႔ဆုုတ္ပါႏွင့္။ သိုု႔ရာတြင္ 
ပါတီဝင္မ်ားသာသိရမည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကိုု မွ်ေဝၿခင္းမၿပဳရန္ ရွင္းလင္းစြာသိထား 
ရမည္ၿဖစ္သည္။ 

တရားဝင္နည္းလမ္းႏွင့္သာမက အၿခားနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ပါ ပါတီႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းနယ္နိမိတ္မ်ားကို 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကၽြန္မ လုုပ္ကုုိင္ႏိုင္သည္
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၄.၂။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း 

ပါတီစံုုဒီမိုုကေရစီစနစ္ကိုုက်င့္သံုုးမႈ၏ လကၡဏာတစ္ရပ္မွာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းေနၿခင္းပင္ 
ၿဖစ္သည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အားေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရိွေနပါသည္။ 
၄င္းတိုု႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ၿခင္း၊ လူကုုန္ကူးၿခင္း က့ဲသိုု႔ေသာ ၿပသနာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကနဦးသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားရိွၾကၿပီး မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုုးေၿဖရွင္းနည္းမ်ားၿဖစ္သည္ဆိုုသည္ကိုု သိၾကပါ သည္။ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာလႈတ္ရွားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ မဟာမိတ္ေကာင္းမ်ား 
ၿဖစ္ၾကပါသည္။   ၄င္းတိုု႔၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုု ရယူရန္ မတြန္႔ဆုုတ္ပါႏွင့္။ ၄င္းတိုု႔သည္ အသက္အရြယ္ အားလံုုးရိွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေစမည့္ မူဝါဒမ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္ေသာအၾကံဥာဏ္မ်ားကိုု ကူညီေပးပါမည္။ ေသခ်ာ 
ေစရန္လုုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မွာ ၄င္းတိုု႔ႏွင့္ဆက္သြယ္လုုပ္ကိုုင္ရာတြင္ သင္၏ ပါတီတစ္ခုု တည္းအတြက္သာ ၄င္း
တိုု႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿခင္းမဟုုတ္သည္ကိုု သိေစၿခင္းၿဖစ္သည္။ သိုု႔မွသာ ၄င္းတိုု႔၏ အကူအညီရယူရန္အတြက္ ၄င္းတိုု႔ႏွင့္ 
ညိွႏႈိင္္းသည့္ သေဘာေဆာင္ပါမည္။ ထိုု႔အတြက္ေၾကာင့္ အစိုုးရမဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာ
င္ရန္ အေကာင္းဆံုုးနည္းလမ္းမွာ လႊတ္ေတာ္အမ်ုုိဳးသမီးအစုုအဖြဲ႔ (women’s caucus) မွတစ္ဆင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာ
င္ရြက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ အကယ္၍ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ အရည္အခ်င္း ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား 
သင္၏ပါတီကိုု ဝင္ေရာက္လိုုၿပီး ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းအၿဖစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုုပါက 
ၾကိဳဆိုုလက္ခံပါ။ ၄င္းတိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္ဆံုုးၿဖတ္ခ်က္အတိုုင္း ႏုိင္ငံေရးေလာက သိုု႔ဝင္ေရာက္ၿခင္းၿဖစ္လာမည္ၿဖစ္သည္။ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ပူးေပါင္းဆက္သြယ္လုုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ (ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္အရပ္ဖက္လူမ
ႈအဖြဲ႔ အစည္းတိုု႔) တူညီေသာ ဘံုုသေဘာထားရိွေသာအခ်ိန္တြင္ အေကာင္းဆံုုးၿဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ သင္၊ 
သင့္ပါတီ သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသမီးအစုုအဖြဲ႔သည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကနဦးသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကိုရရိွၿပီး သင္၏ႏူိင္ငံေရးအသိုုင္းအဝိုုင္းမွအဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးရိွမႈတိုု႔ကလည္း အဆိုုပါ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တန္ဖိုုးရိွေသာအလုုပ္ကိုု ကူညီပ့ံပိုုးေပးႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏တန္ဖုုိးကုုိ ကၽြန္မ နားလည္သည္။ လက္တြဲလုုပ္ကုုိင္ရမည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုုိ ကၽြန္မ ရွာေဖြႏိူင္သည္။ 

၅။   မိမိ၏ ပါတီ၊အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ရယူျခင္းကိုု အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ 

အတားအဆီးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း

ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာမရိွခဲဘူးပါ။ ကုလသမဂၢ က အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုုးအား 
ေရွ႕အနာဂါတ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အာဏာမွ်ေဝၿခင္းကိုု ဦးစားေပးလုုပ္ေဆာင္ၾကရန္တိုုက္တြန္းထားသည္။� အကယ္၍ 
တိုုက္တြန္းခ်က္အတိုုင္း ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္လုုပ္ေဆာင္လာပါက၊ အဆင့္ၿမင့္ရာထူးေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုု 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသိုု႔ ခြဲေဝေပးရမည္ၿဖစ္သည္။ ထိုုလုုပ္ေဆာင္ခ်က္အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္အတ
ြက္ အရည္ အေသြးၿပည့္ဝေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဝင္ေရာက္လာရမည္ၿဖစ္ၿပီး ဦးေဆာင္ဦးရြက္ၿပဳႏုိင္ရန္အတြက္လည္း 
၄င္းတိုု႔အေနၿဖင့္ အခ်ိန္ေပးပါဝင္ရမည္ၿဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ သင္သည္ ပါတီ၏ထိပ္တန္းအဆင့္ထိေရာက္ရန္ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးၾကီးမားမားရိွပါက ၾကိဳတင္ 
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ၿပင္ဆင္ပါ။ သင္၏ ဗ်ဳဟာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္စြမ္းရည္မ်ားကိုု အသံုုးခ်ရန္လိုုအပ္ေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔ထက္လည္း 
လိုုႏုိင္ပါေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတိုု႔တြင္အရည္အခ်င္းရိွေၾကာင္းၿပသလိုုက္သည္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာ 
ရိွသည့္ေနရာကိုု ေငြလင္ဗန္းထဲထည့္ၿပီးလာေပးလိမ့္မည္ဟုု မၾကာခဏ မွားယြင္းစြာထင္ၿမင္တတ္ၾကသည္။ 
ထိုုအရာသည္ စိတ္ကူးသက္သက္မွ်သာၿဖစ္ပါသည္။ သင္ အလုုပ္ၾကိဳးစားရမည္၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုုင္းေနရာကိုု 
ရရိွရန္ တုုိက္သင့္လွ်င္ တိုုက္ယူရမည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အစီအစဥ္ခ်ပါ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားသည့္ ဥပမာကိုုၾကည့္ပါ 
(ပိုု၍ေကာင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုုလည္း သင္ရွာေတြ႔ႏုိင္ပါမည္)။

ဥပမာ - ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ပုုိင္းေနရာဆီသုုိ႔ဗ်ဳဟာခင္းက်င္းၿခင္း

အဆင့္ ၁) ေခါင္းေဆာင္မႈပညာရပ္ကုုိ ကၽြန္မ ေလ့လာမည္။ ကၽြန္မ၏ အရည္အခ်င္းကုုိ 
(ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္ရန္ အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား) မိမိဘာသာ ၿပန္လည္ 
ဆန္းစစ္မည္။ (အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ အလြယ္တကူ ေလွ်ာ့တြက္တတ္ၾကသည္။ 
မိမိကုုိယ္ကုုိ အထင္မေသးပါႏွင့္/ေလွ်ာ့မတြက္ပါႏွင့္။ မိမိပါတီတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ေနရာရရွိထားေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၿခင္းသည္လည္း 
အခ်ည္းအႏွီးမၿဖစ္ပါ။ သုုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုုိယ္
စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမားကုုိယ္စားလွယ္မ်ားထက္ ပညာ အရည္အခ်င္းၿမင့္မားၾကေၾကာင္းႏွင့္ 
၄င္းတုုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယုုံၾကည္မႈမရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။)
အဆင့္ ၂) ခင္ပြန္းႏွင့္ မိသားစုုကုုိ ကၽြန္မ၏ရည္မွန္းခ်က္အေၾကာင္းေၿပာၿပမည္။
အဆင့္ ၃) ကၽြြန္မ၏ အစီအစဥ္ကုုိ ပါတီတြင္း ကၽြန္မႏွင့္အနီးကပ္ဆုုံးၿဖစ္ၿပီး 
သစၥာရွိေသာလုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္ မ်ားကုုိ ေၿပာၿပမည္။ ကၽြန္မတုုိ႔ အတူတူ အစီစဥ္ဆြဲမည္။ ပထမဦးစြာ 
ကၽြန္မအတြက္အေရးၾကီးေသာ ပါတီေကာ္မတီ၏ ဥကဌၠ ေနရာရရွိရန္ၾကိဳးစားမည္။ ေကာ္မတီကုုိ 
ဦးေဆာင္ရေသာအခါတြင္ ကၽြန္မအေနႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအေတြ႔အၾကဳံရၿပီး အၿခားသူမ်ားကလည္း 
ကၽြန္မသည္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္အရည္အခ်င္း ရွိေၾကာင္းကုုိ ၿမင္ၾကမည္။
အဆင့္ ၄) သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာ/အေၿခအေနမ်ားအားလုုံးတြင္ ကၽြန္မ၏အရည္အေသြးကုုိအသုုံးခ်မ
ည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အားတက္သေရာရွိမႈတုုိ႔ၿဖင့္ ပ့့ံပုုိးကူညီမည္။
အဆင့္ ၅) လူထုုက ကၽြန္မနာမည္ကုုိသိေနေစရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မည္။ သတင္းထုုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား 
လုုပ္ေဆာင္မည္၊ အင္တာဗ်ဳးမ်ားေၿဖဆုုိမည္။
အဆင့္ ၆) လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ပါတီ၏အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အတြင္း (သုုိ႔မဟုုတ္ ပါတီတြင္း) 
မဟာမိတ္ဖြ႔ဲရန္ စတင္ရွာေဖြလုုပ္ေဆာင္မည္။ သင့္ေတာ္လုုံေလာက္သည့္ေထာက္ခံမႈရရွိသည့္ 
အခ်ိန္ေရာက္ပါက ကၽြန္မ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုုိ ထုုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုုိမည္။
အဆင့္ ၇) ပါတီတြင္းရွိ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားကုုိခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ကၽြန္မ၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကုုိ 
ေထာက္ခံပ့ံပုုိးရန္ ေၿပာဆုုိစည္းရုုံးမည္။ ပါတီမူဝါဒမ်ားကိုုလည္း ပုုိိိ၍အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ 
ပါတီ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈကုုိ ဦးတည္လုုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ထုုိအခ်ိန္တြင္ ပါတီတြင္းေကာ္မတီ 
ဥကၠဌရာထူးကုုိ စြန္႔လႊတ္မည္ဆုုိသည္ကုုိလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေၿပာၿပထားမည္။
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မဟာဗ်ဳဟာေကာင္းတစ္ရပ္သည္ အေၿပာင္းအလဲၿပဳလုုပ္ႏုိင္ရမည္ကိုုလည္း သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ 
လံုးဝအေၿပာင္းအလဲတစ္ခုုကိုု မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရုုတ္တရပ္ၿပဳလုုပ္ရေကာင္းၿပဳလုုပ္ရပါလိမ့္မည္။ ၄င္းေနာက္ အေနအထား/ 
အေၿခအေန အသစ္ႏွင့္ အံဂြင္ဝင္က်ၿဖစ္မည့္ အစီအစဥ္ကိုု သင္ႏွင့္သင့္ကိုု ပ့ံပိုုးေထာက္ခံ သူမ်ားအေနၿဖင့္ 
အေသအခ်ာစဥ္းစားဆင္ၿခင္ၿပီး ေၿပာင္းလဲလုုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အဆင့္မ်ားကိုု အစဥ္လိုုက္ သိုု႔မဟုုတ္ 
အခ်ိဳ႕အဆင့္မ်ားကိုုေပါင္းစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေလးစား ေထာက္ခံမႈကိုုရရိွရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် 
ရိုုးရွင္းစြာလုုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ႏုိင္ငံေရးဆိုုသည္မွာ အခြင့္အာဏာ (ပါဝါ) အတြက္ကစားပြဲတစ္ခုုၿဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားကိုု သိုုသိုုသိပ္သိပ္ လုုပ္ရၿခင္းမ်ိဳး လည္းရိွတတ္ပါသည္။ အခြင့္အာဏာ (ပါဝါ) ပိုုမ်ားသည့္ေနရာ/
အရာၿဖစ္ေလေလ၊ သိုုသိပ္စြာလုုပ္ရၿခင္းမ်ား မ်ားေလေလၿဖစ္သည္ဟူေသာ ပံုုစံမ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ သိုု႔ရာတြင္ သိုုသိပ္လွ်ိဳ႕ 
ဝွက္လုုပ္ေဆာင္ၿခင္းသည္ အေလ့အထတစ္ရပ္ၿဖစ္မလာသင့္ပါ။ ရိုုးရွင္းမႈမရိွဘဲ ေကြ႔ေကာက္စြာလုုပ္ေဆာင္ၿခင္းကိုုက်
င့္သံုုုးၿပီး  သိုုသိပ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လုုပ္ေဆာင္တတ္ေသာသူမ်ားသည္ ေယဘုုယ်အားၿဖင့္ အၿခားသူမ်ား၏ေလးစားမႈကိုုမရႏုိင္
ပါ။ 

အကယ္၍ သင္လိုုခ်င္ေသာ ပါတီထိပ္ပိုုင္းေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကိုုရလာၿပီဆိုုပါစိုု႔။ သင္သိရန္အခ်က္မွာ ထိပ္ပုုိင္း 
ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားသည္ အထီးက်န္ဆန္ပါသည္။ ထိုု႔အတြက္ ၿပင္ဆင္ထားရန္လိုုအပ္ပါသည္။ 

ပါတီတြင္းထိပ္ပုုိင္းေနရာသုုိ႔ေရာက္ရန္ မည္သုုိ႔ညွိႏႈိင္း တက္လွမ္းရမည္ကုုိ ကၽြန္မသိသည္။
 

၆ ။ လိုအပ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကို ကၽြန္မ ရယူရွာေဖြႏုိင္သည္

ယခုုေခတ္ ႏူိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မ်ားစြာရိွေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကိုု ေနရာအႏံွ႔ကရရိွေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။ သိုု႔ရာတြင္ သင္အလြန္အမင္းလိုုအပ္ေနေသာ ဗဟုုသုုတ (သတင္း) 
အတြက္ အနည္းငယ္မွ်ပင္မရႏုိင္သည့္အေၿခအေနမ်ိဳးလည္းၾကဳံရတတ္ပါသည္။ သိုု႔မဟုုတ္ သင္ရရိွထားေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရေလာက္ေအာင္ တိက်မွန္ကန္မႈရိွ-မရိွဆိုုသည္ကိုု မေသခ်ာေသာ 
အေၿခအေနမ်ိဳးလည္း ၾကဳံရတတ္ပါသည္။ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ေပ်ာက္ဆံုုးေနၿခင္းသည္ ယခုုေခတ္၏ ၾကီးမားေသာ 
ျပႆနာတစ္ရပ္ၿဖစ္ပါသည္။ လိမ္ညာထားေသာ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွၿဖင့္ ရႈတ္ေထြးမႈၿဖစ္ေစေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားၿဖင့္  မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွားယြင္းယူဆေစၿပီး ဆိုုးရြားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုုၿဖစ္ေစၿခင္းမ်ိဳးမ်ား ယခုုႏွစ္
ပုုိင္းမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။ 
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ၿပန္လည္စဥ္းစားသုုံးသပ္ရန္ - ၿမန္မာႏိငု္ငံမွ သတင္းစာေစာင္မ်ားသည္ ယုုၾံကည္စိတခ္်ရပါသလား? 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢမွခြဲထြက္ၿခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ခြဲထြက္ေရးကမ္ပိန္းက မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားေပးသည့္ သတင္းအမွားမွာ 
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဥေရာပသမဂၢသိုု႔ တစ္ပါတ္လွ်င္ ေပါင္စတာလင္ သန္း ၃၅၀ အပါတ္စဥ္ေပးေနရၿပီး 
အကယ္္၍ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေနၿဖင့္ ဥေရာပသမဂၢမွ ခြဲထြက္မည္ဆုုိပါက အဆုုိပါေငြေၾကးကုုိ “ႏိုင္ငံေ
တာ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ“ အတြက္ အသုုံးၿပဳႏုိင္မည္ ဟူ၍ၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အဝါေရာင္ 
သတင္းစာ/စာေစာင္မ်ားက အဆုုိပါသတင္းအမွားကုုိ ၿဖန္႔ေဝလုုိက္ၾကသည္။ ေနာက္ဆုုံးတြင္ 
ခြဲထြက္ေရးကမ္ပိန္း အသာစီးရသြားကာ ၅၂-၄၈ မဲၿဖင့္ကပ္ၿပီး အႏိုင္ရသြားသည္။ 
ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဝါေရာင္ သတင္းစာေစာင္မ်ားကုုိ အယုုံအၾကည္ရွိပါသလား?
သင္၏တုုိ္င္း/ၿပည္နယ္ရွိ ၿပည္သူမ်ား အရည္အေသြးၿပည့္ဝေသာ သတင္းစာေစာင္မ်ား 
ဖတ္ၾကပါသလား သုုိ္႔မဟုုတ္ လူမႈကြန္ယက္ကုုိအသုုံးၿပဳၾကပါသလား?
ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအေနၿဖင့္ သတင္းအမွားမ်ားၿဖန္႔ေဝေနမႈကုုိ သင္ မည္ကဲ့သုုိ႔တားၿမစ္ 
ႏိုင္မည္နည္း?
သင့္မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႏွင့္ သင္ ဖတ္ရႈေနေသာသတင္းစာေစာင္မ်ားကုုိ မည္သူပုုိင္ဆုုိင္သည္ကုုိသင္
သိပါသလား?
သတင္းစာေစာင္မ်ားကုုိပုုိင္ဆုုိင္ေသာလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံကုုိ သုုိ႔မဟုုတ္ 
မိမိတုုိ႔၏ေဒသကုုိ မည္သုုိ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေစခ်င္သည္ကုုိ သင္သိပါသလား? မည္ကဲ့သုုိ႔ေသာ 
မူဝါဒမ်ားကုုိ စိတ္ဝင္စားသည္ကုုိ သင္သိပါသလား?

ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထတစ္ခုုမွာ မိမိလက္ခံရရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု အၿမဲတေစ ေမးခြန္း 
ထုုတ္ၾကည့္ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသတင္းဌာနမ်ားသည္ ၄င္းတိုု႔၏သတင္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုု ပံုုမွန္စစ္ေဆးၾကပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းဌာနမ်ားကိုု သင္မည္က့ဲသိုု႔ 
သိရိွႏုိင္ပါမည္နည္း? သတင္းစာမ်ားမွ သိုု႔မဟုုတ္ အင္တာနက္သတင္းဌာနမ်ားမွသတင္းမ်ားကိုုဖတ္ရန္ႏွင့္ 
၄င္းတိုု႔ကေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ခ်ိန္ထိုုးၾကည့္ၿခင္းသည္ အေကာင္းဆံုုးၿဖစ္ပါသည္။ 

လိုုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ကိုု ဂူဂဲလ္ (Google) ကိုုသံုုး၍၄င္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ အၿခားေသာ အင္တာနက္ အရင္းအ
ၿမစ္မ်ားသံုုး၍၄င္းရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ ရွာေဖြရရိွထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ဆန္းစစ္ရန္ လိုုအပ္ပါသည္။ 

အင္တာနက္အဘိဓါန္ၿဖစ္ေသာ ဝီကီပီးဒီးယား Wikipedia  https://simple.wikipedia.org/wiki/Main_
Page တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကိုု ရိုုးရွင္းေသာအဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္ ရွာေဖြႏူိင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ 
ထိုုအရာသည္ လည္းယံုုၾကည္ရပါမည္လား? အကယ္၍ Wikipedia ကိုုသံုုးပါက သတင္း ေဆာင္းပါး၏ 
ေအာက္ေၿခကိုုစစ္ေဆးပါ။ ေအာက္ေၿခတြင္ သတင္းအရင္းအၿမစ္ကိုု ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပထားၿခင္းေတြ႔ရိွရပါက 
စိတ္ခ်ရသည္ဟုု ေယဘုုယ်ဆိုုႏုိင္ေသာ္လည္း ၁၀၀% မေသခ်ာပါ။ လႊတ္ေတာ္/ေကာင္စီ တိုု႔တြင္ေၿပာဆိုုသည့္အခါ
တိုုင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ကိုုးကားသည့္အခါတိုုင္းတြင္ ထိုုသတင္းႏွင့္ ၄င္းသတင္းအရင္းအၿမစ္ကိုုလည္း 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထည့္သြင္းေၿပာဆိုုပါ။ အၿမဲတမ္းလုုပ္ပါ။ 

က်ား-မေရးရာႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ က်ား-မေရးရာစာရင္းအင္း၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏တိုုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ အစရိွသ
ည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြေလ့လာရန္ ေအာက္ပါအရင္း အၿမစ္အခ်ိဳ႕တိုု႔ကိုု 
ညႊန္းလိုုပါသည္။ အမ်ားအားၿဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္ၿဖစ္ပါသည္။   
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https://www.wikigender.org/

http://www.iknowpolitics.org/en

http://www.unwomen.org/en

သတင္းအခ်က္အလက္ကုုိ မည္သုုိ႔ရွာေဖြရမည္ကုုိ ကၽြန္မ သိသည္။
လူမႈကြန္ယက္ႏွင့္ ေရးသားထုုတ္ေဝေသာစာေစာင္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွားယြင္း 
ယူဆေစတတ္သည္ကုုိ ကၽြန္မသေဘာေပါက္သည္။ 

၇ ။ ကၽြန္မသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုသေဘာေပါက္နားလည္ျပီးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏုိင္သည္

ေအာင္ၿမင္ေသာဆံုုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုုးသည္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေၿခၿပဳပါသည္။ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားေပၚတြင္ အၿမဲအေၿခၿပဳသည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အလြန္ပင္အေရးၾကီးပါသည္။ 

ကုုလသမဂၢ စဥ္ဆက္မၿပတ္ဖြ႔ၿံဖိဳးမႈပန္းတိုုင္မ်ား (အပိုုင္း ၂၊ အခန္း ၆ တြင္ၾကည့္ပါ) ကိုု ကမာၻတဝွန္းလံုုးမွ 
ေကာက္ယူထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုုအေၿခၿပဳၿပီး ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ပန္းတိုုင္မ်ားသိုု႔ေရာက္ရိွမႈကိုု 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားေပၚ အေၿခၿပဳၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္၊ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအေနၿဖင့္ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားအား ဘတ္ဂ်က္ေရးရာမ်ားအတြက္အသံုုးၿပဳရႏုိင္ပါသ
ည္။ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ အနာဂါတ္အေရးအရာပင္ၿဖစ္သည္ (လက္ထဲတြင္အကန္႔အသတ္အားၿဖင့္ရိွေနေသာ 
ေငြေၾကးကုုိ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ သိုု႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အထိေရာက္ဆံုုးနည္းလမ္းၿဖင့္ မည္သိုု႔ 
ခြဲေဝမည္နည္း)။ ထိုုသိုု႔လုုပ္ေဆာင္ရန္ ယခင္ကအေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားကိုုသိရန္လိုုအပ္သည္။ ယခင္က 
အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားကိုု သိရန္ အေကာင္းဆံုုးႏွင့္ နားလည္ရန္အေကာင္းဆံုုးမွာ ကိန္းဂဏန္း မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ၿဖစ္သည္။ ေဆးရံုုပိတ္လိုုက္ရေသာ ၿဖစ္ရပ္ကိုုသတိယပါ (အပိုုင္း ၁၊ အခန္း ၃ တြင္ၾကည့္ပါ)။ ေဆးရံုုကိုု မြမ္းမံၿပင္ဆင္ရန္ 
ဆံုုးၿဖတ္ခ့ဲၾကသည့္ ႏူိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုု လစ္လွ်ဳရႈခ့ဲၾကသည္။ 
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ေလ့က်င့္ခန္း - ေမြးဖြားသည့္ ႏွင့္ေသဆုုံးမႈအေရအတြက္မ်ားကုုိ ကိန္းဂဏန္းအၿဖစ္ 

ေနရာ ေသ ဆုုံး သ ည့္  
အေရအတြက္ (၂၀၁၈) 

လူဦးေရေၿပာင္းလဲမႈ 
(၂၀၁၈)

ေက်းရြာ ၁ ၁၀၃ ၉၁ +၁၂

ေက်းရြာ ၂ ၃၅၇ ၁၀၂ + ၂၅၅

ေက်းရြာ ၃ ၁၅ ၂၃ -၈
အထက္ေဖာ္ၿပပါဇယားသည္ ရုုိးရွင္းေသာကိန္းဂဏန္းပုုံစံတစ္ခုုၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရြာ (၃) ရြာဟုု 
စိတ္ကူးႏွင့္ ပုုံေဖာ္ထားၿပီး ေမြးဖြားၿခင္းႏွင့္ေသဆုုံးၿခင္းကိုုမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ အဆုုိပါရုုိးရွင္းေသာ 
ပုုံစံကုုိ အေၿခၿပဳလွ်င္ေတာင္ ထုုိရြာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာေကာက္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ကိန္းဂဏန္း ဆုုိသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ၾကည့္ပါ။ ေက်းရြာ (၃) ရြာသည္ 
မည္သုုိ႔ေသာရပ္ရြာမ်ား ၿဖစ္ေနသနည္း? မည္သည္တုုိ႔ ေပ်ာက္ဆုုံးေနသနည္း? မည္သုုိ႔ေသာ 
အေၿခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသင့္သနည္း?

ကုုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီးသည္ က်ား-မခြဲၿခားထားကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူၿခင္းကိုု အထူးအေလးထား ဦးစား 
ေပးပါသည္။ ဆံုုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကိုု သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာင္းစြာရရိွၿပီးမွခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား 
ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း (ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္) ကိုုသိရန္လိုုသည္၊ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကိုုသိရန္လိုုသည္
။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုုပ္ငန္းခြင္သိုု႔ဝင္ေရာက္လာေစရန္ အဟန္႔အတားမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကိုု နားလည္ရန္၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္လွ်င္ ဝင္ေငြမရေသာ ၿပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ အလုုပ္မ်ားအတြက္ 
တစ္ပါတ္လွ်င္ အခ်ိန္နာရီမည္မွ် အသံုုးၿပဳေနၾကရသည္ကိုု သိရန္လိုုအပ္သည္။ 

ႏုိင္ငံအမ်ားစုုတြင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သက္တမ္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္နည္းသည္။ ထိုုက့ဲသိုု႔နည္းရသည့္ အေၾ
ကာင္းရင္းကိုုရွာၿခင္းအားၿဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားက်န္းမာစြာ အသက္ရွည္ေနထိုုင္ေနေရးကိုု အေထာက္အကူ ၿပဳေစမည့္ 
မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္နိူင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားဘဝကိုုမည္သိုု႔ေနထိုုင္သည္ကိုု ကၽြႏ္ူပ္တိုု႔အေနၿဖင့္ ပိုုမိုုသိရိွရန္ 
လိုုအပ္သည္။ ထိုု႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တိုုုုု႔ က်ား-မခြဲၿခားထားကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားလိုုအပ္သည္။ 

ေလ့က်င့္ခန္း -  က်ား-မခြဲၿခားထားကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား

ၿမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းအင္းအဖြဲ႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကုုိၾကည့္ပါ။ က်ား-မခြဲၿခားထားေသာ 
ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ သင္ေတြ႔ပါသလား? မိန္းကေလးႏွင့္ေယာက်ာၤးေလးေက်ာင္းတ
က္ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုုိ သင္ရွာေတြ႕ပါသလား?

ကၽြန္မသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ အေရးၾကီးပုုံကုုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ရုုိးရွင္းေသာ ပုုံစံၿဖင့္ 
တင္ၿပလာေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုုိ ဖတ္တတ္သည္။
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tcef; (*)  Ed kifiHa&;udk  uRefr aumif;pGm vkyfudkifEd kifonf

၁။ ႏိုင္ငံေရးကို ကၽြန္မ ေကာင္းစြာလုုပ္ကုုိင္ႏိုင္သည္

ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းတစ္ဦး၏အရည္အခ်င္းမ်ားကဘာေတြလဲ? အေရးအၾကီးဆုံးတစ္ခ်က္မွာ- သူမ လုုပ္ကိုုင္ႏုိင္ 
ၿခင္းၿဖစ္သည္။ သူမ၏ပန္းတိုုင္ကိုု သူမကိုုယ္တိုုင္ခ်မွတ္ကာ ထိုပန္းတုိင္သိုု႔ ေရာက္ရိွေအာင္အေရာက္ေလ်ာက္လွမ္း 
ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မဲဆြြယ္ေသာကာလမ်ားတြင္ သူမ၏မဲဆႏၵနယ္ရိွျပည္သူမ်ားကုိ သူမေပးခ့ဲေသာ ကတိကဝတ္ 
မ်ားကုိ သူမမဲႏုိင္ျပီးကာလတြင္ ထုိကတိကဝတ္မ်ားကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ သူမကတိ အတုိင္းရြက္ေဆာင္ ျခင္းပင္ျဖစ္ 
သည္။

ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားမျပည့္စုံသည့္အခါမ်ားတြင္ ထုိကဲသုိ႔ ျပဳထားေသာကတိကဝတ္မ်ားကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း 
ျပည့္မီွရန္(မဲဆႏၵရွင္မ်ားေမ်ာ္လင့္သက့ဲသုိ႔) စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္အခါမ်ား၊ ျပည့္မီွရန္ခက္ခဲ သည့္အခါမ်ား 
ရိွတတ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မည္သည့္ကတိကဝတ္ကုိဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေရးဆြဲသတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ 
နည္းလမ္းဗ်ဴဟာေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

- ဘယ္အရာကုိအရင္ျပီးေအာင္ေဆာင္ရြက္မလဲ? 

- အဲဒီအခ်က္ဟာ ၿပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ကုိ ဘယ္လုိအက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္လဲ? 

- ရန္ပုံေငြအတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားရိွႏုိင္ဦးမလား? သတ္မွတ္ထားတ့ဲအခ်ိန္ကာလ အတုိင္းအတာက 
ဘယ္ေလာက္လဲ? 

- ပန္းတုိင္ေရာက္ဖုိ႔ဘယ္သူေတြနဲ႔ ငါမိတ္ဖက္ဖြဲ႔သင့္လဲ?

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္၏အလုပ္သည္ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရး သာမကဘဲ၊ သင့္၏ႏုိင္ငံ 
ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ပန္းတုိင္မ်ားျပည့္မီွေရးအတြက္ သင္ကုိယ္တုိင္က ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေသာ seminars မ်ား၊ 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားျခင္း၊ အျခားႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ သုေတသနသမား မ်ား၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 
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ဥပမာ- လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ဟာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္သလဲ?

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ လက္ထပ္ႏိုင္ေသာအသက္အရြယ္ ၁၈ႏွစ္ကိုပယ္ဖ်က္ကာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
ဥပေဒ၏ အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။  ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုုိ အမ်ိဳးသား           
လႊတ္ေတာ္တြင္မေဆြးေႏြးမီ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးက (ယခင္ကအမ်ိဳးသမီး
အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

၁)   “အနိမ့္ဆံုးလက္ထပ္သင့္တဲ့အသက္ဟာ အဘယ္ေၾကာင့္ ၁၈ နွစ္ျဖစ္သင့္လဲ” ဟူသည့္ 
လူမႈကြန္ယက္လႈပ္ရွားမႈတရပ္၊ 
၂)   စာနယ္ဇင္း(သတင္းမီဒီယာ)မ်ားမွ ေမးၿမန္းမႈမ်ား၊
၃) လႊတ္ေတာ္အတြင္း အဓိကေထာက္ခံမည့္သူမ်ားႏွင့္မိတ္ဖြဲ႔ျခင္း (တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား အပါအဝင္ အျခားပါတီမ်ား) ႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈရရွိေအာင္ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးသည္၊
(တစ္ခန္းဝင္ တစ္ခန္းထြက္ သြားေရာက္ေၿပာဆုုိၿခင္း၊ လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ 
ေျပာဆိုတိုက္တြန္းျခင္း၊ ဖုန္းဆက္ေၿပာဆုုိၿခင္း၊ စာတို (မဲေဆခ်္႕) မ်ားပုုိ႔လႊတ္ျခင္း ႏွင့္
၄) ”ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ၁၉၉၃ အေပၚ ဥပေဒၿပဳၿပီးေနာက္ စိစစ္ၿခင္းေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား” ကို ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ (ယင္းတြင္ လက္ထပ္ရန္အနိမ့္ဆံုးအသက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၁၈
ႏွစ္ဟုအၾကံျပဳခ်က္အထူးျပဳပါရွိသည္) 
မဲအမ်ားစုျဖင့္ လက္ထပ္ႏိုင္သည့္အနိမ့္ဆံုးအသက္အရြယ္ကုုိ ၁၈ ႏွစ္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆုုိပါဥပေဒၾကမ္းကုုိ  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ 
လုုိအပ္ေသးေသာ္လည္း  ထုုိအမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေအာင္ၿမင္မႈရရွိခဲ့ပါသည္။ 

မိမိ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ျပန္လည္အကဲျဖတ္သုံးသပ္ၿခင္းသည္ အလြန္ပင္ခက္ခဲပါသည္။ ေနာက္ 
က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ကုိယ့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး အကဲျဖတ္ ေပးမည့္ပြဲျဖစ္သည္ 
ဟုဆုိလ်င္မမွားေပ။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ မိမိကုိယ္တုိင္ ပုံမွန္အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ 
ေနျခင္းသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္အေနႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိအကဲျဖတ္ျခင္းဇယားတစ္ခု ကုိ အသုံးျပဳရန္ေလ့လာဖူးပါသလား (ဥပမာ-ယခုသင္ရုိးက့ဲ 
သုိ႔ေသာ)။ အကယ္လုိ႔ သင္သည္  ေရြးေကာက္ခံကာလအစျပဳကာ၊သင္၏ပန္းတုိင္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ 
စာရင္းျပဳစုကာခ်ေရး လာခ့ဲသည္ဆုိပါစုိ႔၊ သင္ဘာလုပ္ေဆာင္ျပီးျပီ၊ ဘယ္ကုိေရာက္ေနျပီဆုိတာကုိ ၄င္းစာရင္းက 
ျပဆုိေနေပလိမ့္မည္။ သင္၏ မိမိကုိယ္ကုိအကဲျဖတ္ျခင္းဇယားက သင့္အားေအာက္ပါအခ်က္တုိ႔ ကုိျပဆုိေနပါမည္။ 

	 လုပ္ငန္းျပီးေျမာက္သည္

	 လုုပ္ငန္းတစ္ဝက္သာျပီးေျမာက္သည္

	 လုုပ္ငန္းစလုပ္ကိုုင္ေနသည္

	 လုုပ္ငန္းေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္

	 လုုပ္ငန္းသည္လုပ္ေဆာင္ရန္လက္ေတြ႔မက်ေသာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ရသည္
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စီးပြားေရးဆုိင္ရာကနဦးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိနားလည္ရန္မလြယ္ကူပါ။ အကယ္၍သင္သည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
သင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ထားပါက ၄င္းသည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ သင္ယူႏုိင္ရန္အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကုိအျမဲရွာေဖြကာ ေလ့လာႏုိင္သမွ်ေလ့လာဆည္းပူးရမည္။ သင့္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း 
ကာလအစမ်ားတြင္ အထူးသင္တန္းတစ္ရပ္ကုိေတာင္းခံေကာင္း၊ ေတာင္းခံႏုိင္ခြင့္ရိွေပမည္။ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ 
လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားမရိွပါက၊ ထိုု႔အတြက္ 
ကူညီပ့ံပိုုးေပးႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္အား အကူညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ အင္တာနက္မွ 
တဆင့္သင္ယူရေသာသင္တန္းမ်ား (online training) သည္လည္း ၿဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုုၿဖစ္ၿပီး၊ 
ယခုအခါ ယင္းနည္းလမ္းကိုု က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ အသံုုးၿပဳေနၿပီၿဖစ္သည္။ 

ကၽြန္မသည္လက္ေတြ႔က်ေသာပန္းတိုင္မ်ားကိုခ်မွတ္ထားသည္။ ၄င္းပန္းတိုင္သို႔အေရာက္သြားမည့္ 
နည္းဗ်ဳဟာ ကိုလည္းခ်မွတ္ထားကာ၊ ထိုနည္းဗ်ဳဟာအတိုင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။  
ကၽြန္မသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား ပို၍ေလ့လာရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရွာေဖြေနပါသည္။ 

၂။ ကၽြန္မသည္ မိမိပါတီႏွင့္ မိမိ၏မဲ ဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ေကာင္းစြာ အမႈထမ္းႏိုင္သည္

၂.၁။ ပါတီအတြင္း နွင့္ ပါတီအတြက္အမႈထမ္းျခင္း

ပထမဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ သင္နွင့္သင့္ပါတီသည္ တူညီေသာႏုိင္ငံေရးပန္းတုိင္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒ မ်ားရိွၾကသည္ 
ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းအခ်က္သည္သင့္အားႏုိင္ငံေရးအတြင္းသုိ႔ပါဝင္ရန္ ကနဦး ဆြဲေဆာင္မႈျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
သင့္အေနျဖင့္ ပါတီတစ္ခုကုိေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္းသည္ ယင္းပါတီႏွင့္ သင့္အၾကားတြင္ တူညီေသာႏုိင္ငံေရးသေဘာတရား၊ 
ခံယူခ်က္၊ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သင့္အနီးအနားရိွလူမ်ား အား သင္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုု 
ေဝမွ်ႏုိင္လွ်င္ေတာင္ ထိုုရည္မွန္းခ်က္ကိုု ေရာက္မည့္နည္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၄င္းတိုု႔၏အၿမင္မ်ားကိုု သင့္အားေဝမွ်ၿခင္း
မ်ိဳးရိွခ်င္မွရိွပါမည္။   

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္နွင့္ သူမ၏ပါတီအၾကားဆက္ဆံေရးသည္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အျပန္အလွန္တည္မီွေန သည့္ 
ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္အက်ိဳးျပဳမႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ (သင္ “ရ“ သည္။ သင္ “ေပးဆပ္“ သည္။) သင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တာဝန္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ ပါတီအေနျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူေပးေနမည္ျဖစ္ျပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ 
သင့္အေနျဖင့္လည္း သင့္၏အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ သင့္ပါတီ၏အက်ိဳးကုိ သယ္ပုိးေနရမည္ျဖစ္သည္။ 
သင့္တြင္ သင့္ပါတီကုိအက်ိဳးျပဳနိုင္သည္အရည္အေသြး ဗဟုသုတမ်ားရိွေနႏုိင္ ပါသလား? သင့္တြင္ရိွေသာ 
ဗဟုသုတမ်ား အရည္အေသြးမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုရန္မရွက္ေၾကာက္ပါႏွင့္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သင့္အေနျဖင့္ 
မေမ့အပ္သည့္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ လူမ်ားသည္ ေနရာတကာတြင္ “သိ“ “တတ္“ ျဖစ္ေနတတ္သည့္၊ လူတြင္က်ယ္ 
လုပ္တတ္သည့္သူမ်ား (know-it-all type of persons) ကုိမူ သေဘာက် ႏွစ္ျခိဳက္ေလ့မရိွၾကပါ။
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 ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္- - သင့္ပါတီတြင္းတြင္ က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ ကိုမည္ကဲ့သို႔တိုက္
တြန္းေျပာဆိုမည္နည္း?

သင့္ပါတီသည္ က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္အလြန္အေရးၾကီးသည္၊ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိဘဲ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
မရွိႏိုင္ဟုေၾကြးေၾကာ္ေကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ေနပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္း 
အားလံုးကိုအမ်ိဳးသားမ်ားကသာ ေနရာယူထားျပီး အမိ်ဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္တြင္သြင္းခံရရန္ပင္ အလြန္ခက္ခဲေနပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ က်ား-
မေရးရာကုုိယ္စားၿပဳစနစ္ (ဂ်ဲန္ဒါ ကိုတာ) ကို သတ္မွတ္ေပးရန္ သင့္ပါတီတြင္းတြင္ ေျပာဆိုတိုက္တြန္း 
ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ ပါတီတြင္းေခါင္းေဆာင္ေနရာ၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္အမည္တင္ 
သြင္းခံရန္အေရးပါပါသည္။ ယင္းသို႔ “ဂ်ဲန္ဒါကိုတာ“ ရရန္ ေျပာဆိုတိုက္တြန္းမႈသည္ အတိုက္အခံ 
ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။
မည္သုုိ႔ိုေရွ႕ဆက္ၾကမည္နည္း? 
အဆိုးဆံုးသင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္တဲ့ပံုစံကေတာ့ “ကမူးရႉးထိုး ေဒါသတၾကီး“ ေၿပာၿခင္းမ်ိဳးၿဖစ္သည္။ သိ
မ္ေမြ႔စြာဆြဲေဆာင္တိုက္တြန္းၿခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးပံုစံၿဖစ္သည္။ ဥပမာ- ပါတီညီလာခံတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးအတြက္ ၃၀% “ကိုတာစနစ္“ အသံုးျပဳရန္စာၿဖင့္တင္ၿပႏိုင္ပါသည္။ တရားဝင္စာမတင္မီ 
မိမိကိုေထာက္ခံမည့္မိတ္ဖက္မ်ားကို ရွာေဖြမိတ္ဖြဲ႔ထားရပါမည္။ သင့္မိတ္ဖက္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားကို 
အျခားႏိုင္ငံအေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ားအား မွ်ေဝထားရပါမည္။ UN ၏ ၁၉၉၅ အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္ မ် 
အမ်ိဳးသမီးအနည္းဆံုး ၃၀% ပါရန္တိုက္တြန္းခ်က္ (၂၀၃၀ တြင္ ၅၀% �) ကိုလည္းကိုးကားႏိုင္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးကို ၃၀% “ကိုတာ“ ေပးၿခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံၿခင္းဟုု 
အေျပာခံရႏိုင္ပါသည္။ “ကိုတာစနစ္“ ဆိုသည္ ယာယီအထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၿဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ 
အျခားႏိုင္ငံအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ “ကိုတာစနစ္“ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးနုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေရအတြက္ သိသာတိုးတက္လာေၾကာင္းျပီး၊ ေရရွည္မွာ 
ပါတီ၏ေကာင္းက်ိဳးကိုျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ 
ထိုကဲ့သို႔ စည္းရံုးေျပာဆိုေနစဥ္ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ႏွင့္ အာရံုစိုက္ထားပါ။ အကယ္၍ သင့္ေျပာဆိုမႈ 
အရာမေရာက္ပါက မတုန္လႈပ္ပါႏွင့္၊ သင္ဒီပါတီကထြက္ၿပီး တၿခားပါတီကုုိသြားမယ္ဟူ၍လည္း 
မျခိမ္းေျခာက္ပါႏွင့္။ အရံႉးကုိ လက္ခံပါ။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္မွထပ္ေျပာပါ။

 ပါတီအတြက္ ႏွင့္ ပါတီတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကၽြန္မကိုေလးစားၾကသည္။ 

၂.၂။ မိမိ၏ မဲဆႏၵနယ္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အမႈထမ္းျခင္း 

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင့္မဲ ဆႏၵနယ္မွျပည္သူမ်ားက သင့္အားေပးအပ္ထားေသာမ်ားေျမာင္လွ 
သည့္တာဝန္မ်ားရိွပါသည္။ သူတုိ႔၏အသံမ်ားကုိ သင္မွက္ုိယ္စားျပဳရပါသည္။ သင္၏ မဲဆႏၵနယ္မွမဲ ဆႏၵရွင္မ်ား 
သည္ အျခားေသာကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအနက္ သင္သည္ သူတုိ႔အတြက္ရပ္တည္ကာ သူတုိ႔၏ျပသနာမ်ား၊ 
အခက္အခဲမ်ားကုိ သူတုိ႔ကုိယ္စားတင္ျပ ေဆြးေႏြး ကာ၊ အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းလုပ္ကုိင္ေပးမည့္သူတစ္ဦး၊ သူတုိ႔၏ 
ဘဝမ်ားကုိ အနာဂတ္တြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္သူတစ္ဦးဟု ယုံၾကည္ကာ သင့္ကုိ 
မဲထည့္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
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သင့္မဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူမ်ားႏွင့္ပုံမွန္ေတြ႔ဆုံရန္အေရးၾကီးပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္း၊ 
ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ခန္းမစသည္တုိ႔တြင္ေတြ႔သည့္အခါတုိင္း၊ သင့္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ မည္သည့္ရက္၊ 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ပုံမွန္ဆုံေတြ႔မည္ကုိ အသိေပးေျပာဆုိထားျခင္းျဖင့္ ၾကိဳသိထားၾကပါေစ။ 

သင္၏နားေထာင္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္ကုိအသံုးျပဳ၍ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ေျပာၾကားမႈမ်ား၊ ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ 
နားေထာင္ မွတ္သားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားမွ သင့္အားတင္ျပလာသည့္ျပသနာမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထား 
သည့္ မူဝါဒမ်ားအရ၊ သင့္ျပည္နယ္၊တုိင္းေဒသၾကီးတြင္ ေၿဖရွင္းလုုပ္ကိုုင္ရန္ စဥ္းစားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင့္မဲဆႏၵ 
ျပည္သူမ်ား၏ အသံကုိထင္ဟတ္သည့္ ယင္းျပသနာမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔ေဆာင္ယူၿပီး တင္ျပေဆြးေႏြးရမည့္ 
အခ်က္သည္ အေရးၾကီးသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္၏ပါတီသည္ အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္သည့္ပါတီၿဖစ္ပါက 
လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ရန္ ပါတီသုိ႔အၾကံျပဳတင္ျပပါ။ ယင္းကဲသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္၏မဲဆႏၵရွင္ 
ျပည္သူမ်ား၏အေျခအေနမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ အတုိက္အခံပါတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ေမးခြန္းေမးျမန္းႏုိင္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ မဲ
ဆႏၵနယ္မွျပည္သူမ်ား၏ေဝဖန္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရျဖစ္ေသာပါတီမ်ား (ျဖစ္ႏုိင္ပါက သတင္း 
မီဒီယာသမားမ်ားပါ) သိေစရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးေလ့ရိွၾကပါသည္။ တခါတရံ ၄င္းအတုိက္အခံပါတီမ်ားသည္ ေဝဖန္ 
ေထာက္ျပမႈမ်ားသာမက၊ ၄င္းျပသနာမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းသင့္သည္ဆုိသည္တုိ႔ကုိပါတစ္ပါတည္း အၾကံျပဳေလ့ 
ရိွၾကပါသည္။

သင္၏ပါတီအေနျဖင့္လည္း၊ ၄င္းတို႔ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ ၾကားသိေနပါေစ။ 
သင့္အေနျဖင့္လည္း ယင္းျပသနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ မူဝါဒဆုိင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ပါတီသုိ႔တင္ျပ 
ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။ 

ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ - ဆရာမတစ္ဦး၏အခက္အခဲျပသနာမ်ား

ကၽြန္မ၏မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 
သူမေျပာျပသည္မွာ- သူမ၏ အခ်ိဳ႔ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာသင္ေနစဥ္ 
ဗိုက္ဆာေနေသာေၾကာင့္ စာကိုအာရံုစူးစိုက္ႏုိင္မႈ မရွိပါဟုဆိုပါသည္။ သုေတသနမ်ားအရ 
ဦးေဏွာက္သည္အဟာရျပည့္ဝစြာမရပါက သင္ၾကားေလ့လာ မႈ မျပဳနုိင္ဟုျဖစ္ပါသည္။
ဤဆရာမ၏အခက္အခဲကုိေၿဖရွင္းရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္မည္သို႔ အၾကံျပဳတင္ျပမည္နည္း?

မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ကုိယ္စားလွယတစ္ဦးသာရိွေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံက့ဲသုိ႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစံနစ္မ်ိဳး က်င့္သုံး 
လ်က္ရိွေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ မေလာက္ငွေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ခက္ခက္ခဲခဲယွဥ္ျပိဳင္ 
ခြဲေဝယူၾကရေလ့ရိွပါသည္ (ဥပမာ။ သင့္မဲဆႏၵနယ္အတြက္ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား အတြက္ ေတာင္းခံရ 
ျခင္း)။ ဘ႑ာေငြေၾကးခြဲေဝမႈတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲယွဥ္ျပိဳင္ရယူရျခင္းသည္ သင့္ကုိယ္သင္ ပုိမုိၾက့ံခုိင္ေအာင္ သင္ယူရျခင္း 
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ စိတ္ဓာတ္အင္အားၾကီးမားၾကံ႕ခုိင္ရန္လုိပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ “ဒါဟာ 
ကုိယ့္အတြက္ကုိယ္လုပ္ ေနျခင္းမဟုတ္။ မိမိ၏မဲဆႏၵနယ္မွ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား အတြက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။ 
တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္င့ံအက်ိဳးအတြက္ မိမိလုပ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္“ ဟု ကုိယ့္ကုိကုိယ္အားေပးမႈသည္ 
အလြန္အက်ိဳးမ်ားပါသည္။ 
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 မဲ ဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ကၽြန္မကို ယံုၾကည္အားကိုးသည္။ သူတို႔၏ သတင္းစကားမ်ားကို ကၽြန္မ ကိုယ္စားျပဳ 
မည္။ သူတို႔သတင္းစကားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္ေစမည္။ သူတို႔အတြက္ ကၽြန္မ ၾကိဳးစားမည္။ 

၃။ ကၽြန္မသည္ အျခားသူမ်ားနွင့္ေကာင္းစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္

၃.၁။ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးသည္ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းျဖင့္ႏုိင္ငံေရး 
မလုပ္နိုင္။ အထူးသျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ ပါတီႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ ပါတီ၏ အေထာက္အပ့ံရရိွမႈ၊ 
ပါတီ၏မူဝါဒေရးဆြဲမႈ၊စသည္ တုိ႔သည္ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ အားကစား 
အသင္းေကာင္းတစ္ခုုတြင္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူသည္ အသင္းတြင္ရိွေသာ အသင္းသားတုိင္း၏မတူညီေသာ 
အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ျပီး၊ လုိအပ္သည့္ေနရာတြင္ အသင္းသားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ကိုုလုိအပ္သလုိအသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွ သက့ဲသုိ႔ပင္၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္လည္း တူညီေသာဘုံပန္းတုိင္သုိ႔ 
ေရာက္ရန္ ထုိသုိ႔က်င့္ရာ၏။ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲရိွသင့္အလုပ္သည္ သင့္မဲဆႏၵနယ္ရိွျပည္သူအမ်ား လူေနမႈ 
အဆင့္ျမင့္မားေရး ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကီး တုိးတက္ဖြ႔ျံဖိဳးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္၊ ေတြ႔ၾကံဳ 
လာရေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္အေထြေထြတုိ႔ႏွင့္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လုိအပ္သည္။ ဘဝတြင္ “ေရွ႕ေနာ
က္စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမရိွ၊ေဒါသမထိန္းႏုိင္၊ ကမူးရႉးထုိးလုပ္တတ္ေသာ၊ ေျပာတတ္ေသာသူမ်ား” ႏွင့္ေတြ႔ရ တတ္သည္။ 
ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္လည္းေတြ႔ႏုိင္သည္ (သင့္၏ပါတီတြင္လည္း ယင္းက့ဲသုိ႔လူမ်ား 
ရိွေနမည္မလြဲ)။ ၄င္းတုိ႔သည္ တခါတရံစိတ္အင္အားၾကီးသူမ်ားျဖစ္တတ္ၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ားေ
တာ့မဟုတ္ၾကေပ။ ယင္းက့ဲသုိ႔လူမ်ားကုိ အထက္ေဖာ္ျပပါ သံတမန္ဆန္ဆန္ ဆက္ဆံမႈသည္ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။  တျ
ခားသူကကုိယ့္ကုိေဒါသထြက္ေအာင္မည္သုိ႔ပင္ ”ဆြ” ေစကာမူ၊ မတုန္လႈပ္သူသည္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားရိွေနေစျငား 
ျပႆနာမ်ားျဖစ္လင့္ကစား အႏုိင္ရသူပင္ျဖစ္သည္။ 

ကၽြန္မသည္ အလြယ္တကူ ရန္မလိုတတ္သူျဖစ္သည္။ “ကမူးရႈးတိုးလုုပ္သူမ်ား“ ႏွင့္ဆံုေတြ႔ရပါက 
မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ဆက္ဆံရမည္ကို ကၽြန္မသိရွိထားသည္။ 
ကၽြန္မသည္ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ေတာ္သည္။ မိမိပင္ကုုိယ္စြမ္းရည္မ်ားကို မိမိသိျပီး 
ယင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်လ်က္ရွိသည္။ 

၃.၂။ အျခားသူမ်ားအားအကူအညီေပးျခင္း

အျခားလူမ်ားနွင့္အလုပ္အတူလုပ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔၏အရည္အေသြးမ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ေယဘုုယ်အားၿဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အရည္အေသြးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ေလာက္အသိအမွတ္ျပဳမခံရပါ။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္၏ေလ့လာခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အမိ်ဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထက္ပုိ၍ ပညာအရည္အခ်င္းၿမင့္မားၾကေၾကာင္း 
ေတြ႔ရိွရ ပါသည္။�  သုိ႔တုိင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက 
က်င္းပေသာပြဲမ်ားတြင္ဧည့္ခံျခင္းစသည့္အလုပ္မ်ားတြင္သာ ေနရာေပးခံရျခင္းမ်ား ရိွၾကပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အရည္အေသြးမ်ားကုိ အလဟႆ ျပဳရာက်ပါသည္- လူတုိင္းေကာ္ဖီေဖ်ာ္ႏုိင္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ မိန္႔ခြန္းေကာင္းမ်ားေရးနိုင္ျခင္း၊ စည္းရုံးေရးပြဲမ်ားကုိ စီစဥ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔သည္ လူတုိင္းမလုပ္ႏုိင္ေသာ 
အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္သည္။ အကယ္လုိ႔ သင့္ပါတီတြင္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္သည့္တာဝန္ကုိ အမ်ိဳသမီးမ်ားကုိေပးထားပါက 
သင့္အေနျဖင့္ ယင္းအမူအက်င့္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ နည္းလမ္းရွာၾကိဳးစားသင့္သည္။ 

အမ်ိဳးသားမ်ားဘက္အေလးသာထားေသာ ယင္းယဥ္ေက်းမႈသည္ ယခုတုိင္ခုိင္ျမဲေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ ထုိ႔အတြက္ 
ေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ရန္ ပုိမုိအားထုတ္ၾက ရသည္။ 
သင့္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးေသာပါတီတူအမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြရိွပါသလား? သူမအားေဝဖန္မႈ ကုိရပ္ထားျပီး၊ သူမတြင္ 
အရည္အခ်င္းရိွသည္၊ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္သည္ဆုိပါစုိ႔၊ သူမအား သင္ကူညီလုိက္ပါ။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွ အမ်ိဳးသားမ်ား 
သည္အခ်င္းခ်င္းရုိင္းပင္းကူညီၾကသည္။ ကုိယ္ကကူေသာ၊ ကိုယ့္ကုိကူေသာ အမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္တည္ေထာင္ပါ။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ေလ့လာစရာေတြအမ်ားၾကီးရိွပါေသးသည္။ အျပန္အလွန္အေထာက္အပ့ံေပးႏုိင္ေသာ 
ညီအစ္မ ကြန္ယက္မ်ားလုိအပ္ပါသည္။ 

အျမဲသတိရပါ- အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အျမင့္ဆုံးမွာရိွေလ၊ အထီးက်န္ေလပါဘဲ။ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားဟာ ကၽြန္မတုိ႔ေပးမ့ဲစည္းလုံးမႈနဲ႔ေထာက္ခံမႈအားလုံးကုိလုိအပ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ကၽြန္မအေနနဲ႔ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ကၽြန္မ လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႔ရင္ သူတို႔ကို 
၁၀၀% အကူအညီေပးပါမယ္။ 

၃.၃။ နည္းေပးလမ္းျပျပဳလုပ္ျခင္း

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားကုိေကာင္းစြာတည္ေဆာက္အသုံးျပဳတတ္သလုိ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦးလည္း 
အျပန္အလွန္ေထာက္ပ့ံကူညီတတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္အမိ်ဳးသားမ်ားထံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလ့
လာက်င့္သုံးသင့္ေသာအရာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးမႈရိွေနခ်ိန္တြင္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္အခ်င္းခ်င္းမစည္းလုံးသည့္အတြက္ အေျပာခံေနၾကရသည္။ အမွန္တကယ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အစုအဖြဲ႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စည္းလုံးေစျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ စုေပါင္းကာ အတုိက္အခံျပဳရန္မဟုတ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
စည္းလုံးေစျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ပန္းတုိင္မ်ားကုိ စုေပါင္းအားျဖင့္ လြယ္ကူစြာရယူနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပင္ 
တစ္ဦးကုိတစ္ဦးအမီွသဟဲျပဳကာ အားျပဳနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။  

စည္းလုံးမႈကုိေဖာ္ျပေသာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ယခုမွအသစ္ဝင္လာသူလူသစ္အားလမ္းညႊန္မႈျပဳျခင္းႏွင့္ အေတြ႔ 
အၾကံဳနည္းသူကုိ အေတြ႔အၾကံဳရိွသူကမွ်ေဝေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ သင့္အေနျဖင့္ 
သင့္ထက္အေတြ႔အၾကံဳႏုေသာသူမ်ားကုိ သင့္အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားမွ်ေဝပါ။ (သင့္အေနျဖင့္သူတုိ႔ကုိ 
တြန္းအားေပးတာမ်ိဳး၊ ဖိအားေပးတာမ်ိဳး ႏွင့္ အရာအားလံုုးကိုုသိေနသလိုုမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ဂရုစုိက္ပါ) သင့္အေနႏွင့္ 
လမ္းညႊန္မႈေပးႏုိင္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိေရးဆြဲကာပုံမွန္လုပ္သြားႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ- တစ္လ တစ္ခါ)။ 
ယင္းတြင္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ ရန္လုိအပ္သည္။ သင့္အစီအစဥ္တြင္ 
ပါဝင္မည့္သူမ်ားကုိ ဘာအေၾကာင္းအရာကုိသိခ်င္လဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာခက္ခဲေနလဲ စတာေတြကုိေမးျမန္းျပီး သူတုိ႔ဆီက 
ဘာလုိခ်င္တယ္ဆုိတာထြက္လာပါေစ။ 

သူတုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ “ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔မ်ားေျမာင္လွတ့ဲ တာဝန္ေတြ နဲ႔ 
မိသားစုတာဝန္ေတြကုိ ဘယ္လုိေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္လုိ႔ရနိုင္မလဲ?” က့ဲသုိ႔ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ေနႏုိင္ပါသ
ည္။“ကုိယ့္ရဲ႕ကေလးေတြကုိသူမ်ားလက္မွာထားခ့ဲျပီး၊ ကုိယ္ကႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနေတာ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္အျပစ္တင္ 
ေနစိတ္ကုိဘယ္လုိရင္ဆုိင္မလဲ?”၊ “ရုံးမွာ အလုပ္ေတြကမ်ားလုိ႔ ကုိယ္ကအိမ္မွာ ကေလးနဲ႔ေနခ်ိန္မွာလည္း 
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မေပ်ာ္ႏုိင္၊ ကုိယ့္ကုိအျပစ္တင္ေနတ့ဲစိတ္ ကုိဘယ္လုိရင္ဆုိင္မလဲ?”၊ ”အမ်ိဳးသားေတြသင့္အေပၚေျပာဆုိ လုိက္တ့ဲ 
လိင္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲမွတ္ခ်က္ေတြကုိ မသက္မသာရင္ဆုိင္ရတ့ဲအခါ ဘာျပန္တုန္႔ျပန္မလဲ?”၊               “သင္ကုိယ္တုိင္ 
ကုိျဖစ္ေစ၊ သင္က မ်က္ျမင္သက္ေသအျဖစ္ေတြ႔တာျဖစ္ေစ၊ အာဏာပါဝါရိွတ့ဲလူ၊ အသက္ၾကီးတ့ဲလူေတြ က်ဴးလြန္တ့ဲ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈေတြကုိဘယ္လုိတုန္႔ျပန္မလဲ?”၊ “သင့္ရဲ႕ႏုိင္ငံ ေရးဆုိင္ ရာအၾကံျပဳခ်က္ေ
တြကုိအကုန္လစ္လ်ဴျပဳခံရတယ္၊ သင့္ကုိယ္သင္ႏုိင္ငံေရးမွာအသုံးမဝင္ဘူးခံစား ေနရတယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ? 
”၊“သင့္ပါတီထဲမွာ သင္ေျပာသမွ်ဘယ္သူမွနားမေထာင္ေနဘူး”၊ “သင့္မဲ ဆႏၵရွင္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဖုိ႔ သြားတ့ဲအခါ လုံျခံဳေရးရိွရ
ွဘိယ္လုိသြားမလဲ?”၊ “အကယ္လုိ႔သင့္ရဲ႕မဲဆႏၵနယ္ေျမက လူေတြဟာသင့္အေပၚမွာ ေတာင္းဆုိတာေတြသိပ္မ်ားေနျပီး၊ 
သင့္ရဲ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခန္းက႑ကုိနားမလည္ဘဲ၊ သင့္ကုိ လူမႈေရး လုပ္သားထင္ေနသလား?”၊ 
“အလုပ္သိပ္ မ်ားတ့ဲအတြက္ အားအင္ကုန္ခမ္း အရုပ္ၾကိဳးျပတ္ျဖစ္ေနလား?”။ 

သင့္မိတ္ေဆြမ်ားကုိ သူတုိ႔အေၾကာင္းသူတုိ႔ျပန္သုံးသတ္ေစျခင္းျဖင့္လည္း ကူညီႏုိင္သည္- ႏုိင္ငံေရးသမား 
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔သူတုိ႔ဘာေတာ္သလဲ? သူတုိ႔ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြကဘာေတြလဲ? သူမအေနနဲ႔ ဆက္လက္ 
ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔လုိေနတာကဘာေတြလဲ? သူမအတြက္ လက္ေတြ႔က်တ့ဲ ေရာက္ရိွႏုိင္တ့ဲ ပန္းတုိင္ကုိ ဘယ္လုိခ်မွတ္ 
ရမလဲ? ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိတာ ဘာကုိေခၚလဲ? ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းျခင္း တုိ႔အတြက္ မိမိကုိယ္မိ
မိယံုၾကည္မႈရိွေအာင္ဘယ္လုိလုပ္ မလဲ?

အကယ္လုိ႔သင္ဟာငယ္ရြယ္သူျဖစ္ျပီး၊ ယခုမွႏုိင္ငံေရးေလာကထဲကုိဝင္ေရာက္လာသူျဖစ္ပါက၊ သင့္အား တန္ဖုိးရိွ 
ေသာအၾကံညဏ္ေပးနိုင္မည့္ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ၊ အသက္ၾကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရး သမား(ေဟာင္း) 
တစ္ဦးႏွင့္ေတြ႔ဆုံသင့္ပါသည္။ ယင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သင္သည္ သူမမွားျပီးေသာ အမွားမ်ားကုိသင္ခ
န္းစာယူနိုင္ျခင္းျဖင့္ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာအမွား မ်ားကုိထပ္မံက်ဴလြန္စရာမလုိေတာ့ပါ။ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္သူက 
ေျပာၾကားေသာနည္းလမ္းမ်ား သည္သင့္အားအက်ိဳးရိွေစမည္မလြဲေပ။ သင္ကုိယ္တုိင္၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္လည္း 
တစ္ေန႔တြင္ သင့္ထက္ငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အတြက္ အသုံးဝင္မည္မွာမုခ်ျဖစ္သည္။

ကၽြန္မသည္ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္သူမ်ားထံမွ ေမးျမန္းရမွာမရွက္ပါ။ အၿခားသူမ်ားကို မွ်ေဝလမ္းျပ 
ရန္လည္း ျပင္ဆင္ထားသည္။

၄။ ကၽြန္မသည္ မီဒီယာမ်ားနွင့္ေကာင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အတြက္ မိမိ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာသေဘာထား၊ အယူအဆ၊ တန္ဖုိးထားမႈႏွင့္ ရည္မွန္း 
ခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ားကုိ အသိေပးေျပာၾကားရန္သည္  အေရးၾကီးပါသည္။ ယင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ 
မီဒီယာကုိ ေကာင္းစြာအသုံးျပဳေလ့ရိွပါသည္။ မီဒီယာသည္ မိတ္ေဆြျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ရန္သူလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
သင္သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးေသာႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ပါမူ၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာသာမက၊ လူမူကြန္ယက္မ်ားကုိပါ 
မည္က့ဲသုိ႔အသုံးျပဳမည္ဟုေသာ ႏုိင္ငံေရးဗ်ဴဟာရိွရန္လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ မီဒီယာကသင့္ကုိအသုံးခ်သည္ကုိ 
ခံရမည့္အစား သင္က မီဒီယာကုိအသုံးခ်နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာမ်ားတြင္  yellow papers ဟုေခၚေသာ 
က်င့္ဝတ္မရိွေသာမီဒီယာအမ်ိဳးအစားမ်ား (အဝါေရာင္သတင္းစာေစာင္မ်ား) ရိွပါသည္။ စိတ္မေကာင္းစြာပင္ 
ႏုိင္ငံေရးသမားအမ်ားအျပားသည္ ၄င္းတုိ႔၏မူလတာဝန္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထုကုိအလုပ္အေၾကြးျပဳရန္ကုိ 
ေမ့ေလ်ာ့ၾကကာ၊ ၄င္းတုိ႔၏ကုိယ္က်ိဳးအတြက္သာၾကည့္ၾကျခင္း၊ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ 
ရိွၾကပါသည္။ ကမာၻ၏မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ျပည္သူလူထုသည္ သတင္းစာေစာင္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ 
အရႈပ္ေတာ္ပုံမ်ား၊ လာဘ္စားျခင္းအမႈမ်ား စသည္တုိ႔ကုိေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကုိ ႏွစ္ျခိဳက္ အားေပးၾကပါသည္။ 
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ႏုိင္ငံေရး သမားတစ္ဦးရဲ႕ အပုပ္သတင္းဟာ အခန္႔မသင့္လွ်င္ လူမ်ားကိုုႏုိင္ငံေရးအေပၚတြင္ လံုုးဝစိတ္ကုုန္၊ စိတ္ပ်က္ 
ၿဖစ္သြားေစႏုိင္သည္။  

 ၿပန္လည္စဥ္းစားသုုံးသပ္ရန္ - မွ်တမႈမရွိေသာ သတင္းမီဒီယာ 

ေရြးေကာကပ္ြဲနီးကပလ္ာျပ။ီ သငသ္ည ္အတိကုအ္ခပံါတမီ ွအသက ္၅၀ အရြယ္ရွ ိကိယ္ုစားလယွ္ေလာင္း 
အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ “လာမည့္အစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ထိေရာက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္မည္” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စကားစစ္ထုုိးၿခင္း (Debate) ယွဥ္ျပိဳင္ေျပာရန္ ရွိသည္။ 
ေနာက္ေန႔တြင္ နာမည္ၾကီး ျပည္တြင္းစာေစာင္တစ္ခုမွ ယင္းစကားစစ္ထုုိးပြဲကို သတင္းေရးသည္။ 
ယင္းသတင္းစာသည္ သင္၏အတိုက္အခံပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ 
ေခ်ပမႈမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျပီး၊ သင့္အေၾကာင္းကိုမူအထူးမေဖာ္ျပ၊ ထိုအထဲတြင္ သင့္၏ ဆံပင္ပံု
စံအသစ္အေၾကာင္းကိုေရးသားထားသည္။ 
သင္မည္ကဲ့သို႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း?

မေက်နပ္စရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ သတင္းစာေစာင္အမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို အမ်ိဳးသမီီး 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထက္ ပုိမုိအေလးေပးေရးသားေဖာ္ျပေလ့ရိွျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ မ်ားေသာအား 
ျဖင့္ သူတုိ႔ဘာေျပာသည္ဆုိသည္ဆုိသည့္အေပၚတြင္ ေဝဖန္ေလ့ရိွၾကျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိမူမၾကာခဏ သူတုိ႔ 
ဘာဝတ္သည္၊ သူတိုု႔ဘယ္လိုုပံုုစံရိွသည္၊ သူတုိ႔အၾကည့္ကဘယ္လုိ စသည္တုိ႔အေပၚတြင္ အေျပာအဆုိ အေဝဖန္ 
ခံၾကရပါသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ျဖစ္ေနျခင္းကုိလတ္တေလာတြင္ ေျပာင္းလဲေစရန္ သင္ဘာမွ်လုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္။ 
သင္လုပ္ႏုိင္သည္ကေတာ့ ထုိက့ဲသုိ႔ၾကံဳေတြ႔ လာပါက သင္မည္က့ဲသုိ႔ကိုုင္တြယ္ေၿဖရွင္းမည္ ဆုိတာသာျဖစ္ပါသည္။ 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ အယ္ဒီတာသုိ႔စာပုိ႔ျခင္း၊ သင့္အျမင္ႏွင့္မူဝါဒရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိေျပာဆုိျခင္း 
တုိ႔ကုိသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင့္မဲဆႏၵနယ္အတြက္ သင္တစ္စုံတစ္ခု လုပ္ ေပးနိုင္ပါက၊ 
ယင္းအေၾကာင္းသင္ေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဝါၾကြားျခင္းကုိမူ မည္သူမွ် မၾကိဳက္ၾကပါ။

မည္သူမွ်အရာရာတုိင္းတြင္ေတာ္ေန၊ တတ္ေန၊ စင္းလုံးေခ်ာေနသည္မဟုတ္ပါ။ သင္အမွား လုပ္မိႏုိင္သည့္အခါမ်ိဳး 
လည္းရိွတတ္ပါသည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာအေျခအေနကုိ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ထုတ္တတ္ပါသည္။ ယင္းအခါမ်ိဳးတြင္ 
မိမိကုိယ္ကုိတည္ျငိမ္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ။ အကယ္လုိ႔ သင့္အမွားသည္ ၾကီးမားေသာ အမွားမ်ိဳးျဖစ္ပါက၊ သတင္း 
သမားမ်ားကလဲ ၄င္းကုိသင့္ထံဦးတည္ ေမးျမန္းလာပါက၊ အေကာင္းဆုံးသည္ ရုိးသားစြာပင္ မိမိအမွားကုိ မိမိဝန္ခံကာ 
ေတာင္းပန္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

တစ္ခါတစ္ရံ သင္လုံးဝမလုပ္ခ့ဲေသာ ကိစၥအတြက္ သတင္းမ်ားတြင္သင့္ကုိအျပစ္တင္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ ပါသည္။ 
ယင္းအေျခအေနသည္ ရႈပ္ေထြးေသာအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ကုိယ္သင္ ကာကြယ္ရန္အတြြက္ 
ယင္းကုိလူထုေရွ႕တြင္ သင္ကစတင္ဖြင့္ ထုတ္ေျပာဆုိပါက သင္သည္ ပုိမ်ားေသာအျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိဖိတ္ေခၚ
သလုိျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အေကာင္းဆုံးမွာ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ေနရင္း၊ ကုိယ့္ႏုိင္ငံေရးအလုပ္မ်ားကုိ 
ကုိယ္မွန္မွန္ကန္ကန္ဆက္လုပ္ေနဖုိ႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။
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မီဒီယာမ်ားနဲ႔ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆိုတာ ကၽြန္မသိသည္။ ကၽြန္မ၏ မူဝါဒမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံ 
ရေအာင္ မီဒီယာကို နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနၿဖင့္ မည္သုုိ႔ အသံုးျပဳရမည္ကုုိသိသည္။

ယခုေခတ္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘုတ္(Facebook)၊ တြစ္တာ(Twitter)စေသာ လူမႈေရးကြန္ယက္မ်ားတြင္ 
၄င္းတုိ႔၏သတင္း စကားမ်ားကုိ ပ်ံ႕ႏွ႔ေံအာင္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အသုံးျပဳၾကပါသ
ည္။ လူမႈကြန္ယက္မ်ား၏ အထူးအားသာခ်က္သည္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေျပာၾကားရာတြင္ ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မွ ကင္းလြတ္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ လူမႈကြန္ယက္မ်ားကုိ သုံးရာတြင္စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ 
အရဲစြန္႔ရမႈမ်ားလည္းရိွပါသည္။ လူမႈ ကြန္ယက္ကုိ ဆင္ျခင္ညဏ္ရိွစြာ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ဆုိပါက ယင္းသည္ 
မူဝါဒမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံေပး ႏုိင္ေသာ၊ စည္းရံုုးလႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုေခတ္တြင္ အထူးသျဖင့္ေငြေၾကးမလြယ္ကူသူမ်ားသည္ လူမႈကြန္ယက္ကုိအသုံးျပဳကာ crowd funding 
ဟုေခၚေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြၾကပါသည္။ ယင္းရန္ပုံေငြကုိ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး အတြက္ကုန္က်စရိတ္ 
အျဖစ္အသုံးျပဳၾကပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ ေထာက္ပ့ံေငြေၾကး 
အနည္းငယ္လက္ခံႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္း၏ထည့္ဝင္ေငြမ်ားသည္အလြန္နည္းေကာင္း နည္းေနမည္ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ယင္းတုိ႔ကုိစုေပါင္းလုိက္သည့္အခါ သင့္စည္းရုံးေရးအတြက္ထိေရာက္မႈရိွပါလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ IDEA သည္ အြန္လုိင္းကုိအသုံးျပဳကာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ Crowdfunding 
ကုိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။�

လူမႈကြန္ယက္မ်ားကုိ ဂရုမစုိက္ဘဲ ေပါ့ဆစြာသုံးစြဲျခင္းသည္ အက်ိဳးမ့ဲမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမား 
တစ္ေယာက္သည္ လူမႈကြန္ယက္ကုိအသုံးျပဳေသာအခါ လူမႈကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ ဘယ္လုိစကားသုံးမလဲ 
စသည္မွ အစ အလြန္႔ အလြန္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားျပီးမွသာလ်င္ သုံးစြဲသင့္ပါသည္။  လူမ်ားသည္ သင့္အား 
လူမႈကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ လြယ္ကူစြာတုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိနိုင္ပါသည္။ ေဝဖန္ေျပာၾကားႏုိင္ပါသည္။ 
ထုိမွတဆင့္ အခ်ိဳ႕သည္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္စိတ္တုိ၊ စိတ္ဆုိး၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ 
ျဖစ္ေနပါက ယင္းအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ လုံးဝစာမေရးပါႏွင့္။ မေက်နပ္မႈေဒါသသည္ ေဒါသသံကုိသာ ဆက္လက္သယ္ 
ေဆာင္လိမ့္မည္။ သင့္အေနနွင့္ စကားမာမာ၊ အသုံးအႏႉန္းထန္ထန္ေျပာနိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သင္ေျပာသမွ်သည္ 
အခ်က္အလက္ေပၚတြင္သာအျမဲတမ္းအေျခခံရမည္။ ဟာသညဏ္ရိွျခင္း၊ ဟာသေျပာဆုိျခင္း သည္ လူပရိတ္သတ္ 
ကုိဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္မွာမွန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဟာသကုိပင္လ်င္ ပုုံကုုိၾကည့္ျပီးျဖစ္ေစ၊ စာသားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ 
အလြယ္တကူ နားလည္မႈလြဲမွားသြားႏုိင္သည္။  

အျခားေသာျပႆနာၾကီးတစ္ခုမွာ သတင္းမွားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ လူမႈ ကြန္ယက္သည္ 
တမဟုတ္ျခင္းခဏအတြင္းမွာပင္ သတင္းမွားမ်ားကုိ အလ်င္အျမန္စီးဆင္း သြားေစသည့္ ဇာတ္ခုံၾကီးျဖစ္သည္။ 

ကၽြန္မသည္ လူမႈကြန္ယက္ကို အက်ိဳးရွိရွိ သတိရွိစြာ သံုးစြဲေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။  
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၅။ ကၽြန္မသည္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိ ေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္
 

မဲဆြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္အေရးပါေသာလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ ပါသည္။ 
မဲဆႏၵနယ္တြင္အေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းအတြက္ သင့္ကုိေထာက္ခံေသာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားရိွရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
ထိေရာက္ေသာ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား မည္က့ဲသုိျပင္ဆင္၊ ျပဳလုပ္ရမည္ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ညႊန္ၾကား 
လမ္းညႊန္မႈမ်ား မ်ားစြာရိွပါသည္။

အေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ 
သင့္အခန္းက႑ကုိ သင္ဦးစြာေလ့လာသုံးသတ္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ထားရိွေသာ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း၏ပုံေသကားက်ယူဆခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး၏ အခန္းက႑အေပၚရႈျမင္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရန္၊ စည္းရုံးလံု႔ေဆာ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေစျပီး၊ ယင္းအခ်က္မ်ားကပင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းရုံး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိမုိအခက္အခဲရိွတတ္ ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင္သည္ မဲဆြယ္စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈျပဳမည္ဟု သင္ဆုံးျဖတ္လုိက္ သည္နွင့္ သင္သည္ 
နာမည္ၾကီး “စတား” တစ္ေယာက္က့ဲသု႔ ိ လူအမ်ား၏အာရုံစူးစုိက္ျခင္းကုိ ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ 
ယင္းက့ဲသုိ႔အာရုံစူးစိုက္ခံရမႈကုိ မခံႏုိင္ၾကေပ။ ယင္းအတြက္ ရဲရင့္မႈလုိအပ္သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ သင္သည္ 
သင့္ကုိယ္သင္သတိေပးရမည္- “ငါကုိယ့္အတြက္ကုိယ္ အခုလုိေရွ႕ထြက္ေနတာ မဟုတ္။ ငါ့အျမင္၊ အေတြးအေခၚ၊ 
တန္ဖုိးထားမႈေတြနဲ႔ ငါ့ႏုိင္ငံ၊ ငါ့ေဒသရဲ႕အနာဂတ္ ကုိ ေရွ႕ရႈ႕ျပီး ငါအခုလုိ ေရွ႕ထြက္ရျခင္းျဖစ္တယ္။”

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္၊ သင့္တြင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈအေတြအၾကံဳအခ်ိဳ႕ရိွျပီးျဖစ္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တစ္ခုျပီးတုိင္၊ ယင္းသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းပုိမုိလြယ္ကူလာလိမ့္မည္။ သင္သည္ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္အတူ ရဲရင့္မႈ ကုိလည္း 
ရရိွပုိင္ဆုိင္ျပီးျဖစ္သည္- ေငြေၾကးတစ္ခုကေတာ့ မျပည့္မစုံျဖစ္ေနႏုိင္သည္။ 

ေငြမရိွဘဲနွင့္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးဆင္းရန္မျဖစ္ႏုိင္၊ ကမာၻတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားနွင့္ယွဥ္လ်င္ မဲဆြယ္စည္းရုံးသည့္ေနရာတြင္ ေငြေၾကးအရ တန္းတူညီမွ်မႈမရိွၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ လူထုအေျချပဳ 
ရန္ပုံေငြ (crowdfunding) (အပုိင္း ၁၊ အပုိဒ္ ဂ၊ အခန္း ၄ တြင္ ၾကည့္ပါ။) ရွာေဖြျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။� 

အေရးၾကီးသည့္အခ်က္သည္ သင့္အတြက္အလုပ္လုပ္ေပးမည့္ သစၥာရိွေသာ၊ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ရိွေသာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ 
ရြင္ရြင္အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုကုိ စုစည္းထားရန္ျဖစ္သည္။ သင္က ယုံၾကည္စိတ္ခ်အားထားရေသာသူ 
တစ္ေယာက္ကုိ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ထားပါ။ သင့္အဖြဲ႔ထဲတြင္ အသက္အရြယ္စုံလူမ်ားပါရန္လုိသလုိ၊ အမ
်ိဳးသားမ်ားလည္းပါဝင္ရန္လုိအပ္သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ အမ်ိဳးသားမ်ားပါမွသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏မ်က္လုံးတြင္ သင္သည္ 
ပုိမုိ အားကုိးထုိက္ေသာသူျဖစ္ျပီး  အသက္အရြယ္စုံ၊လူတန္းစားစုံပါဝင္ျခင္းသည္လည္း မတူညီေသာ လူတန္းစား 
အသီးသီးသုိ႔ သင့္၏သတင္းစကားအလြယ္တကူေရာက္ရိွႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္အဖြဲ႔ရိွလူမ်ားတြင္ စည္းရုံးေရး 
စြမ္းရည္ အားေကာင္းေသာသူမ်ားပါဝင္ေစရန္ အေသအခ်ာလုပ္ေဆာင္ပါ။ 

မဲဆြယ္စည္းရုံးျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသုိ႔ သင့္ကုိယ္သင္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အနည္းငယ္ဆင္တူ 
ပါသည္။ ယင္းသည္လြယ္ကူသည့္သေဘာတရားတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါ။  နိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
မ်ားအၾကားျပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ ျပင္းထန္ၾကပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား ကုိယ့္၏အၾကံညဏ္မ်ား၊ လုပ္ေဆာ
င္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကုိတင္ျပရမည့္အစား အတုိက္အခံတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အပုတ္ခ်၊ သိကၡာက်ေအာင္ ျပဳလုပ္ေျပာ
ဆုိစည္းရုံးေလ့ရိွၾကပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာမဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားတြင္မူ လူအခ်င္းခ်င္းဦးတည္ 
ယွဥ္ျပိဳင္ၾကျခင္းထက္ မူဝါဒ သေဘာတရားမ်ားကုိအဓိကထားေျပာဆုိစည္းရုံးၾကပါသည္။ 
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tydkif;(2) todynm  A[kokw odrIudk pGrf;&nf S`r S ifhwifjcif;

၁ ။ က်ား-မ ေရးရာ အၿမင္အရ တုန္႔ျပန္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

“က်ား-မေရးရာအျမင္အရတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း“ ဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း?

ပထမဆုံး “က်ား-မေရးရာအျမင္မရိွျခင္း” ဆုိသည္ကုိေဆြးေႏြးပါမည္။ က်ား-မေရးရာအျမင္မရိွေသာသူ 
တစ္ေယာက္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားအား တစ္စုတည္း 
အတူတူၿဖစ္သည္ဟုုရႈျမင္ကာ၊ ၄င္းတိုု႔ကိုု ပံုုစံတစ္မ်ိဳးတည္းၿဖင့္ စဥ္းစား၊ ဆက္ဆံ၊ လုပ္ကုိင္ေလ့ရိွကာ၊ ယင္းက့ဲသုိ႔ 
တသမတ္တည္း ဆက္ဆံျခင္းကုိပင္ “တန္းတူညီမွ်မႈရိွသည္” ဟုခံယူလုပ္ကုိင္ေနသူ ျဖစ္သည္။ “လူတိုင္းသည္ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလုံးဝတူညီတ့ဲ တစ္ပုံစံတည္းေသာ (တစ္ေၿပးညီ) လုပ္ေဆာင္ေပးမႈကုိသာရသင့္သည္” ဟူေသာ 
ယင္းအေတြးအေခၚႏွင့္ က်င့္သုံးမႈသည္ က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈရရိွေရးတြင္ ၾကီးမားေသာအတားအဆီးကုိ 
ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းက်င့္သုံးမႈသည္  အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ခြဲျခားခံလာရေသာ အေျခအေန၊ 
ဇီဝသေဘာအေပၚအေၿခခံကာ ခြဲျခားခံရေသာအေျခအေန (ဥပမာ- အမိ်ဳးသမီးကသာကေလးေမြးႏုိင္သည္၊ သုိ႔ 
အတြက္ ကေလးငယ္ကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္တာဝန္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ အဓိကျပဳလုပ္ရသည္) မ်ားကုိ 
မ်က္ကြယ္ျပဳထားျပီး၊ အခြင့္အလမ္းကုိဖမ္းဆုတ္ႏုိင္မႈတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ တန္းတူညီမွ်ရိွႏွင့္ျပီး 
ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရာေရာက္သည္။ 

ထုိသုိ႔ေသာ ယူဆခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္မတုိ႔သည္ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုု ညီမွ်စြာမဆက္ဆံၾကပါ။ အမည္ 
ေဖာ္ၿပမထားေသာ ကိုုယ္ေရးရာဇဝင္ ဥပမာကိုု အမွတ္ရေစလိုုပါသည္။ အိႏၵယိရိွေက်းရြာသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား
မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမႈကုိ ပုိမုိအမွတ္ေပးခ့ဲၾကျပီး ထုိအမ်ိဳးသားက့ဲသုိ႔ပင္ လုံးဝတစ္ထပ္တည္း တူညီေသာမိန္႔ခြန္းကုိ 
အမ်ိဳးသမီးေျပာၾကားသည့္အခါ ေလ်ာ့နည္းေသာအမွတ္ကုိ ေပးခ့ဲၾကပါသည္။ အလားတူ ေလ့လာမႈတရပ္ကုိ 
ေယးလ္တကၠသုိလ္(Yale University) မွျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။� ဓာတ္ခြဲခန္းမန္ေနဂ်ာ ရာထူးအတြက္ ေက်ာင္းသား၊  
ေက်ာင္းသူမ်ား၏အလုပ္ေလ်ာက္လႊာမ်ားကုိ သိပၸပံညာရွင္မ်ားကလက္ခံရရိွ ၾကပါသည္။ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္ 
တစ္ခုထည္းကိုပင္ အုပ္စုတစ္စုမွ   သိပၸပံညာရွင္မ်ားက အမ်ိဳးသားနာမည္ႏွင့္ ရခ့ဲၾကျပီး၊ ေနာက္အုပ္စုတစ္စုမွ 
သိပၸပံညာရွင္မ်ားကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးနာမည္ႏွင့္ရခ့ဲၾကပါသည္။ သုေတသနအေျဖအရ အမ်ိဳးသမီး၏ 
အလုပ္ေလ်ာက္လႊာကုိ အမ်ိဳးသားအလုပ္ေလ်ာက္လႊာထက္ သိသာစြာ ပုိမုိနိမ့္ေသာအမွတ္ကုိ ေပးခ့ဲၾကပါသည္။ 
အလုပ္ေလ်ာက္သူအမ်ိဳးသမီးကုိလည္း အမ်ိဳးသားထက္ပုိနည္းေသာ လစာေငြကုိကမ္းလွမ္းခ့ဲၾကသည္။ 
အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္၊ အမ်ိဳးသမီးအား အလုပ္ခန္႔ရန္အတြက္ အမွတ္ေပးေရြးခ်ယ္ သူမ်ားမွာ သိပၸပံညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သိပၸပံညာရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏တိက်မႈ၊ ဘက္မလုိက္မႈတုိ႔ကုိ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဂုဏ္ယူေလ့ရိွသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္အရ ၄င္းတုိ႔၏ အမူအက်င့္သည္ တိက်ေသာ၊ ဘက္လုိက္မႈမရိွေသာ 
အမူအက်င့္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအေပၚ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေသာစိတ္ထားကုိလည္း မေတြ႔ရေပ။ 

ယင္းေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားကေဖာ္ျပေနသည့္အခ်က္မွာ မ်ားစြာေသာသူတုိ႔ (က်ား၊ မ 
မဟူ) ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ပင္ မသိပါဘဲ “က်ား-မ ခြဲျခားေသာ၊ ဘက္လုိက္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား“ ရိွေနသည္ 
ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ဘက္လုိက္ေနေသာအေတြးအေခၚ၊ က်င့္သုံးမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပယ္ 
ဖ်က္လုိက္ရန္မွာခက္ခဲပါသည္- အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္မတုိ႔ေမြးစကပင္ ယခုအထိ (တစ္ခါတစ္ရံ အလြန္သိမ္ေမြ႔စြာ) 
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ရရိွခ့ဲေသာ သတင္းစကားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားကပုိျမင့္ျမတ္သည္။ ပုိဘုန္းကံရိွသည္ ဟုျဖစ္ပါသည္။ ထုိသတင္း 
စကားမ်ားကုိ လူမႈဝန္းက်င္မွခ်မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း ေမြးစကပင္ ကၽြန္မတုိ႔ သင္ၾကား 
လာခ့ဲၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထုိခြဲၿခားေသာ၊ ဘက္လုိက္ေသာက်င့္သုံးေနမႈမ်ားကုိပင္ “ဒါဟာမွ်တ ညီမွ်တယ္၊ 
ဒီလုိပဲျဖစ္သင့္တယ္“ ဟု မ်ားစြာေသာသူတုိ႔ကယုံၾကည္လ်က္ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

က်ား-မေရးရာဘက္လုိက္ေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစျပီး၊ က်ား-မေရးရာကိုုထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ အျမင္ရိွရန 
အတြက္ ကၽြန္မတုိ႔သည္ ေလာကကုိ (ကၽြန္မတိုု႔လူမႈအသိုုင္းအဝိုုင္းကိုု) မ်က္မွန္အသစ္တပ္ျပီးၾကည့္ရန္လုိပါသ
ည္။ ကၽြန္မတုိ႔၏ မ်က္စိမ်ားကုိဖြင့္၊ နားမ်ားကုိစြင့္ကာ အမ်ိဳးးသမီးမ်ားေတြ႔ၾကံဳေေနရေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ 
ျမင္ေအာင္ၾကည့္ တတ္ရပါမည္- ထုိ႔အတူပင္၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔သည္ နဂိုၿဖစ္ေနက်ပံုုစံျဖစ္ေနေသာ၊ မညီမွ်မႈမ်ားကုိျဖစ္ေစေသာ၊ မညီမ်ွမႈမ်ားကုိ 
ထိမ္းသိမ္းထားသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ “က်ား-
မေရးရာအျမင္အရတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း“ ဟူေသာေနရာေသာေရာက္ရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါစကားရပ္မ်ား 
ကိုု ထဲထဲဝင္ဝင္ၾကည့္ၾကပါစိုု႔။ 

“က်ား-မေရးရာ“(Gender - ဂ်န္ဒါ) ဆုိသည့္အဓိပၸါယ္ဘာဆုိသည္ကုိ ကၽြန္မတုိ႔သိၾကပါသည္။ ရုိးရွင္းစြာေျပာရလ်င္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ တန္ဖုိးထားမႈ၊ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ဇီဝေဗဒအရကြဲျပားမႈထဲသုိ႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားျခင္း ဟုသာ 
ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ၾကီး (WHO) က “က်ား၊မေရးရာ” ကုိ ေအာက္ပါက့ဲသုိ႔ ဖြင့္ဆုိ ထားပါသည္။

 “က်ား-မေရးရာ (Gender - ဂ်န္ဒါ) ဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္းအေပၚ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္ဝိေသသလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမိ်ဳးသမီးတုိ႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စံႏႈန္းမ်ား၊ အခန္းက႑မ်ား၊ အမိ်ဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အုပ္စုမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရး မ်ားပါဝင္သည္။ 
ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ စံႏႈန္းမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုႏွင့္ တစ္ခုုအၾကား မတူညီစြာ ကြဲျပားေနၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ 
ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။”� 

ကၽြန္မတုိ႔သည္က်ား-မေရးရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မည္သိုု႔ျမင္ပါသနည္း?- က်ား-မေရးရာစံသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား 
(gender norms) ဆုိသည္မွာ မည္သည့္အရာက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္၊ မည္သည့္အရာက 
အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္ ဟူေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ျပီး၊ ယင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္
ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲကြာျခားလ်က္ရိွသည္။ ဥပမာ- ယခုကာလတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ား စီးပါသည္။ 
မူလအစက ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ားကုိ အထက္တန္းလႊာမွ အမ်ိဳးသားမ်ား ျမင္းစီး၍ အမဲလုိက္ထြက္ရာတြင္ စီးရန္ 
ပုံစံေရးဆြဲခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ၁၈ ရာစုႏွစ္ ျပင္သစ္ဘုရင္မ်ား၏ နန္းတြင္းရွိ သူေကာင္းမ်ိဳးမ်ားအၾကား 
အလြန္ ဖက္ရွင္က်ခ့ဲသည္။   

ယဥ္ေက်းမႈတုိင္းတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ က်န္ေနျခင္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တြင္ နက္႐ိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ 
အမ်ိဳးသားကုိ လူသားႏွင့္ တန္းတူ ထားသည့္ ခံယူမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က်ား-မေရးရာဟု ေျပာတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
စိတ္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဥိးကုိသာ ပုံေဖာ္မိေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည္မွာ က်ား-မေရးရာဟူေသာ 
စကားလုံးသည္ ေယာက်္ားမ်ားကုိလည္း ရည္ညႊန္းသည္ကုိ မွတ္မိေနရပါမည္။ လူတုိင္းတြင္ က်ား-မေရးရာ အခန္းက႑ 
ရွိပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တြင္ မည္သည့္ က်ား-မေရးရာ အခန္းက႑ ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ 
ဦးလုံးအတြက္ မည္သည္က အေရးပါေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းကုိ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ 
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ေပးေနပါသည္။  

“က်ား-မေရးရာ” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ အျခားအေျခအေနတစ္ခုအတြက္လည္း အသုံးဝင္ပါသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တြင္ ဇီဝေဗဒသေဘာအရ လိင္ဟုေခၚေသာ အရာထက္ ပုိ၍ က်ယ္ျပန္႔သည့္ “က်ား-မေရးရာ” 
ဟူေသာ သေဘာတရားတစ္ခု ရွိျခင္းသည္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ရျခင္းမွာ မည္သုိ႔ျဖစ္သည္ဟူသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
နားလည္မႈအား က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ဥပမာ - လူသားအားလုံးသည္ ေယာက်္ားေလး သုိ႔မဟုတ္ 
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မိန္းကေလးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေအာက္တြင္သာ ရွိသည္ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕မွာ လိင္အဂၤါ ႏွစ္ခုလုံးပါေသာသူမ်ားျဖစ္ၾ
ကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မတူညီေသာ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ရိွၾကၿပီး  ယင္းကုိ LGBT ဟုအတိုေကာက္ ေခၚဆုိၾကသည္ (အမ်ိဳးသ
မီးခ်င္းလိင္တူစိတ္ဝင္စားသူ၊ အမ်ိဳးသားခ်င္း လိင္တူစိတ္ဝင္စား သူ၊ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိ စိတ္ဝင္စားသူ၊ 
လိင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ထားသူ)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ား-မ ေရးရာ သည္ တစ္ဖက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ 
အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၌ “က်ား”ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ “မ”ျဖစ္ျခင္းအေပၚ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ညႊန္းဆုိေျပာၾကားသလုိ၊ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ရိွသူမ်ားအတြက္ ေျပာဆုိသည္။ 

တု႔ျံပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း(responsive) ဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း? “တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ဆုိသည္ မွာ အျခားလူမ်ား 
၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
တတ္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ သေဘာထား ရိွျခင္းကုိဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “က်ား-မေရးရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း” 
တြင္ ကၽြန္မတုိ႔သည္-

၁။ လက္ရိွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ေယာက်ာၤးေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚသတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႉန္းမ်ား၊ 
ပုံေသကားက်ယူဆခ်က္မ်ားကုိ သိရိွရန္ျပဳျခင္း

၂။ ယင္းစံႏႈန္း ႏွင့္ ပုံေသကားက်ယူဆခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္မတုိ႔လုပ္ေဆာင္လိုေသာအခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ 
လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရဘဲ အကန္႔အသတ္ခံရႏုိင္ျခင္းဟုသိျမင္ျခင္း 

၃။ အမူအက်င့္ ႏွင့္ က်င့္သုံးမႈ၊ ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ား မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ LGBT တုိ႔၏ 
ကြဲျပားေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထား ေသာ ေရးသားထားေသာမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း
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ဥပမာ- က်ား-မ ေရးရာအၿမင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ရာသီဥတုု ေၿပာင္းလဲၿခင္း ကုစားေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
23rd Conference of the Parties to the (UN Framework Convention on Climate Change)  ကမာၻ႔ကုလ
သမဂၢရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မႈ ေဘာင္တြင္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ 
ေျပာၾကားခ်က္ျဖစ္သည္။
Sheila Oparaocha, ENERGIA ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း:
ENERGIA သည္ က်ား-မေရးရာႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ စြမ္းအင္မ်ားအတြက္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာကြန္ယက္တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး၊ စြမ္းအင္တည္ျငိမ္ေရး 
အတြက္ အာရွႏွင့္ အာဖရိကရွိႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏိုင္ငံရွိအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၃၆ ဖြဲ႔နွင့္္လက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ စရိတ္နည္း ေလာင္စာ 
စြမ္းအင္ပံ့ပိုးမႈမွ တစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဆင္းရဲတြင္းမွလြတ္ေျမာက္ေစရန္၊ ယင္းမွတဆင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ ျမင့္မားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ႏွစ္၂၀ အတြင္ ကၽြန္မတို႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္တြဲလုပ္ကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
စြမ္းအင္မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္းကို စြမ္းအင္ဌာနမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေက်းလက္လွ်ပ္စစ္ 
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔၏အလုပ္ 
မ်ား၏အေျခအေနကို သံုးသပ္ ဆန္းစစ္ပါက၊ အလြန္ေဝးလံ ေခါင္သီေသာေဒသမ်ား၊ အလြန္ 
အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာအုပ္စုမ်ား၊ အေမ့ေလ်ာ့ခံအုပ္စုမ်ား (ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ အုုပ္စုုမ်ား) 
ကို ထိေရာက္စြာပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား မရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည့္အတြက္ ကၽြန္မတုုိ႔၏ 
ဦးတည္အုပ္စုကို မျပည့္မွီဟုေျပာရမည္ျဖစ္ သည္။ 
ကၽြန္မတို႔သည္ စြမ္းအင္ဝန္ေဆာင္မႈျဖန္႔ျဖဴးသည့္စံနစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းပါဝင္ေစပါသည္- အမ်ိဳးသမီးစြန္႔ဦးတီထြင္မ်ား၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ 
တန္ဖိုးျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဝင္ေငြတိုးလာ 
ေစျခင္း၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း၊ အမိ်ဳးသမီးအမ်ားစု လုပ္ကိုင္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ 
လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား အထြက္တိုးေအာင္ 
စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာပံ့ပိုးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ ျပီးခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္အတြင္း 
ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႔သည္ စြန္႔ဦးတီထြင္အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၄၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
သူတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား ၂၀ ရာခိုင္ႏႉန္းေက်ာ္တိုးတက္လာခဲ့ကာ၊ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ားကို လူ 
၂.၆သန္းသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးနုိင္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ေအာင္ျမင္ရျခင္းသည္ မည္သူမွ် (အစုိးရအပါအဝင္၊ မည္သည့္ပုဂၢလိကမွ်) 
မေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ၊ သြားေရာက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသာ စြန့္စားရသည့္ေနရာမ်ားကိုသြားေရာက္
ကာ စြမ္းအင္မ်ားပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ကၽြန္မတို႔တြင္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ 
စြမ္းအင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရွိလာျပီျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္ “ဆိုလာမ်ား” 
တတ္ ဆင္လာႏိုင္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စာဖတ္နုိင္ျခင္း၊ မီးျဖင့္ထမင္းခ်က္နုိင္ျခင္း၊ 



52

၂။  က်ား-မ ေရးရာအၿမင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း လုုပ္ေဆာင္ၿခင္း (Gender mainstreaming) တြင္ 

     ရိွသိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

“ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္း (mainstreaming)” ဆုိတာဘာကုိေျပာပါသနည္း? အဘိဓာန္တြင္ ယင္းကုိ 
“ဘုံတူညီမႈရိွ ေသာက်င့္သုံးမႈ“ ဟုဘာသာျပန္ဆုိထားပါသည္။ ဆုိရပါမူ “ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း လုုပ္ေဆာင္ျခင္း“ 
ဆုိသည္မွာ တစ္စုံတစ္ရာကုိ အားလုံးတြင္ဘုံတူညီမႈျဖစ္ေအာင္ တူညီေသာက်င့္သုံးလက္ခံမႈကုိ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေစျခင္း 
ဟုဆုိရပါလိမ့္မည္။

“က်ား-မေရးရာအၿမင္ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္း (gender mainstreaming)” သည္ သေဘာတရား 
တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္း သေဘာတရားကုိ ျပန္႔ပြားစည္ပင္ေအာင္ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ အဓိပါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ “က်ား-မေရးရာ အၿ
မင္ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္း ဆုိသည္မွာ က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရးတုိးတက္ ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာမွလက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္ 
ကုိရရိွရန္အတြက္နည္းလမ္းတစ္ခု ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ လုုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္တုိင္းတြင္ 
က်ား-မေရးရာအေလးေပးေသာအျမင္ျဖင့္ၾကည့္ျမင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္၏အဆင့္တုိင္း ဆုိသည္ 
မွာ- မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ တုိက္တြန္းေျပာဆုိျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ခြဲေဝျခင္း၊ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႉျခင္း” ဟူေသာ 
အဆင့္အားလုံးကုိဆုိလုိသည္။ 

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းဆုိရာဝယ္ လက္ရိွလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ “အမိ်ဳးသမီး” ကုိ သုိ႔မဟုတ္“က်ား-မ 
တန္းတူညီမွ်ေရး” ကုိ အေၾကာင္းအရာတရပ္၊ အစီအစဥ္တရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းမွ်ကုိ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ 
“အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ တုိးတက္လာသည္” ဟူေသာအခ်က္ထက္ မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔နက္နဲပါသည္။ က်ား-
မတန္းတူညီမွ်မႈ၏ အဓိက အခရာက်မႈသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ မူဝါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈမ်ား၊ ေရတုိ-ေရလတ္အစီအမံမ်ား၊ 
ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔တြင္း ဖြဲ႔စည္းပုံ ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚတြင္ တည္မီပါသည္။ တနည္း အားျဖင့္ ဖြံ
႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတုိ႔၏ ပါဝင္မႈ၊ ကုိယ္စားျပဳမႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ ႏွင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွမႈတုိ႔ကုိ ေသခ်ာေစေသာ မူဝါဒ၊ ဗ်ဴဟာ ႏွင့္ ပန္းတုိင္မ်ား ေျပာင္းလဲခ်မွတ္လာမႈကုိ က်ား-မေရးရာသေ
ဘာတရားမ်ားေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းမွ တစ္ဆင့္သာရရိွ ေဖာ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရိွ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ဌာနတြင္းယဥ္ေက်းမႈ (ထုံးစံ) တုိ႔ကုိ က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈကုိေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရန္ ေျပာင္းလဲရပါမည္။26 

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကာအဖြဲ႔ (FAO) တြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ က်ား-မေရးရာအၿမင္ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ရန္ (Guide to mainstreaming gender in FAO’s project cycle.) ဟူသည့္လမ္းညႊန္စာအုု
ပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ရိွပါသည္။ �
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ဥပမာ- FAO ႏွင့္ က်ား-မေရးရာသေဘာတရားမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

The Grameen Krishi (Agricultural) Foundation (GKF) ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ 
တြင္ the Grameen Bank မွတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ GKF သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိုးေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတ
က္ ေရးအတြက္ ေရသြယ္မႈမ်ား၊ စုေငြေခ်ေငြမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္း၏ က်ားမေရးရာမဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ပထမတြင္ အမ်ိဳးသာမ်ားသာ GKF ၏သီးႏွံ ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ပါဝင္ႏိုင္ျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
၄င္းတို႔၏ရိုးရာဓေလ့အတိုင္း အိမ္တြင္းအေျချပဳ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းေလးမ်ား (ဆန္ဖြတ္ျခင္း၊ 
အေသးစားတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေမြးျမဴေရးစသည္) ကိုသာ လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။ တၿဖည္းၿဖည္း ႏွင့္ GKF 
သည္ သီးႏွံထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို သတိျပဳမိလာပါသည္။ 
ယင္းသတိျပဳမိျခင္းသည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္လာျပီး GKF ၏ က်ားမေရးရာမဟာဗ်ဴဟာသည္ 
၄င္းစီမံခ်က္၏ ေရသြင္းမႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးလယ္
သမားမ်ားအျဖစ္လက္ခံဦးတည္ကာ ပါဝင္ေစခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ က်ားမေရးရာ မဟာဗ်ဴဟာကို 
ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ လယ္ယာေျမ၊ ေရအရင္းအျမစ္ အသံုးခ်ႏိုင္မႈ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ၊ 
ဓာတ္ေျမျသဇာ ႏွင့္ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးမႈတို႔ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရရွိၾကျခင္းျဖင့္  လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မႈတြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လက္လွမ္းမီမႈမွာ တိုးျမင့္လာပါသည္။ အမိ်ဳးသမီးမ်ား 
သည္ ယခင္ေရွးရိုးအတိုင္းလုပ္ေနက်အလုပ္မ်ားထက္ပိုေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွရရွိ 
ၾကပါသည္။�

က်ား-မေရးရာအၿမင္မ်ားကုိေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္ က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ အတြက္ မူ
ဝါဒမ်ားဆုိင္ရာအေျခခံလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကုိ ရရိွႏုိင္ရန္ 
အတြက္ စီမံကိန္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးတြင္ “က်ား-မေရးရာအျမင္မ်ား”ကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ 
ဂရုျပဳကာ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။ “က်ား-မေရးရာသေဘာတရားအျမင္မ်ား” ဆုိရာ မည္သည့္ 
မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္သည္ရာတြင္ ပထမဦးစြာ အေလးထားရမည့္အခ်က္သည္ 
ယင္းက်င့္သုံးေနသည့္ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ ႏွင့္ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ မိန္းကေလး ႏွင့္ 
ေယာက်္ားေလးမ်ားအေပၚ မည္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစသလဲ  ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ 
မတူညီသည့္အက်ုိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ “ျမင္သာေသာ က်ား-မေရးရာအျမင္ ထည့္သြင္းျခင္း”ကုိ 
ျဖစ္ေစပါသည္။

ယင္းသည္အလြန္ရုိးရွင္းလြယ္ကူသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း လွည့္ကြက္အနည္းငယ္ပါရိွပါသည္။ လုပ္ငန္းအစီ 
အစဥ္မ်ား မလုပ္ခင္မွာပင္ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ လူမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခကုိဆန္းစစ္ရသည္။ 
ယင္းအတြက္ စီမံကိန္းမစခင္ စီမံကိန္းဧရိယာရိွလူအမ်ား၏ အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ -အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမိ်ဳးသမီး 
မ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၏ အေျခအေနဆန္းစစ္ခ်က္-ကုိ (ပုံေသကားက် ထင္ျမင္ေတြးဆ 
ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခမခံဘဲ) တကယ့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံကာျပဳလုပ္ရပါမည္။ 
ယင္းအတြက္ က်ား-မ ခြဲျခားထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရိွရန္သည္  အလြန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 
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စီမံခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ က်ား-မေရးရာရႈေတာင့္မွ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးရပါသည္။28

၁။ သင္ေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးစားေနေသာျပႆနာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ ေယာက်္ား 
ေလးမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရႈျမင္ထားပါသလား? 

၂။ စီမံကိန္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဦးတည္အုပ္စုကုိ ရည္ရြယ္ထားပါသလား? 

၃။ စီမံကိန္းမွလုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက်ာၤးေလး ႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား၏ မတူညီေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ပါရဲ႕လား?

၄။ စီမံကိန္း ဦးတည္အုပ္စုတြင္ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ ေယာက်ာၤးေလးမ်ား၏ 
ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားမွာ ဘယ္ေလာက္ပါလဲ?

၅။ ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္ရရိွရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ က်ား၊မ မတူသည့္အေလ်ာက္ ကြဲျပားသည့္ လုပ္ေ
ဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ပါသလား?

၆။ လုပ္ေဆာင္မည့္စီမံခ်က္သည္ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ား - အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ေယာက်ာၤးေလးမိန္းကေလး မ်ားကုိ 
ဦးတည္ပါရဲ႕လာ? 

ၿပန္လည္စဥ္းစားသုုံးသပ္ရန္ - ၿခိဳးၿခံေခၽြတာၿခင္း၏အက်ိဳးဆက္မ်ားအားတိုင္းတာၿခင္း  

ရန္ပံုေငြအခက္အခဲရွိသျဖင့္ သင့္မဲဆႏၵနယ္ရွိေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကိုပိတ္သိမ္းေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး၊ 
ယင္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အနီးအနားေက်းရြာရွိေက်ာင္းကို ေျပာင္းတက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ ၁-၂ နာရီၾကာေအာင္ အနီးအနားေက်းရြာ 
ရွိေက်ာင္းကိုသြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းပိတ္လိုက္ရသည့္အတြက္ ရြာရွိမိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက်ာၤးေလးမ်ား၊ မိန္းမမ်ား ႏွင့္ 
ေယာက်ာၤးေလးမ်ား အေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုေဖာ္ျပ ေရးခ်ပါ။ 
အစိုးရသည္ အခြန္ေငြပိုလိုအပ္သည့္အတြက္ စြမ္းအင္သုုံးစြဲေရးအေပၚအခြန္ႏႈန္းထားအသစ္မ်ား 
ေကာက္ခံမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီတို႔မွ ရရွိေသာအခြန္ေငြသည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႉန္းၿမင့္တ
က္လာပါလိမ့္မည္။ 
ယင္းသည္ သင့္မဲဆႏၵနယ္ရွိအမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား၊ မိန္းကေလး ႏွင့္ ေယာက်ာၤးေလးမ်ားအေပၚ 
မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိမည္နည္း? 

၃ ။    က်ား-မေရးရာ  အျမင္အရ  တုန္႔ျပန္ထားေသာ  ဘ႑ာေရး  ခြဲေဝလ်ာထား  သတ္မွတ္မႈ 

       (Gender Responsiv Budgeting - GRB) အေၾကာင္းသိသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

က်ား-မေရးရာအျမင္မ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္မႈ၏ အေရးႀကီးသည့္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသည္ က်ား-
မေရးရာအျမင္အရတုန္႔ျပန္ထားေသာ ဘ႑ာေရးခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈ (gender responsive budgeting) 
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ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ဖန္တီးရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ Wiki-
Gender အရ က်ား-မေရးရာအျမင္အရတုန္႔ျပန္ထားေသာ ဘ႑ာေရးခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈသည္ - �

•	 “စတင္စဥ္းစားျခင္း၊ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳခ်က္ ေပးအပ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ခြဲျခားဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရး စာရင္းစစ္ျခင္း” စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ က်ား-
မေရးရာ အျမင္ျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကုိဆုိလုိသည္။

•	 ယင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္အသုံးျပဳေသာ လက္ေတြ႔ကုန္က်သည့္ (မ်ားေသာ 
အားျဖင့္အစုိးရ၏) အသုံးစရိတ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအတြက္အသုံးျပဳသည့္  
အသုံးစရိတ္တုိ႔ကုိ ႏႈင္ိးယွဥ္ ခြဲျခားဆန္းစစ္ျခင္း ပါဝင္သည္။

•	 မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇျခင္း၊ ဦးစားေပးက႑မ်ားျပန္လည္ သတ္မွတ္ျခင္း တုိ႔ကုိ မည္က့ဲသုိ႔ 
ဆုံးျဖတ္ရမည္ကုိ အစုိးရမ်ားအား ကူညီေပးသည္။

•	 ခြဲေဝမႈမ်ားသည္ မူဝါဒ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိမရွိ၊ လုိအပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရမရ တုိ႔ကုိ 
စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား အတြက္ ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

Wiki-Gender သည္ က်ား-မေရးရာအျမင္ထည့္သြင္းထားေသာ ဘ႑ာေရးခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈ၏ အဆင့္ 
ငါးဆင့္ ကုိ စာရင္းျပဳစုထားသည္ � 

၁။ က႑တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလး ႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား (ႏွင့္ မတူညီေသာအုပ္စုခြဲမ်ား) 
၏ အေျခအေနအေပၚ ခြဲျခားဆန္းစစ္ျခင္း

၂။ ပထမအဆင့္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က်ား-မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဟာကြက္မ်ားကုိ က႑၏ မူဝါဒက မည္မွ်အထိ 
ေျဖရွင္းသည္ကုိ အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္မႈ။ ဤအဆင့္တြင္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ ပါဝင္သင့္သည္။ ယင္းတြင္ ေရးသားထားေသာ မူဝါဒမ်ားသာမက အစုိးရ၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေနသည့္ မထင္ရွားေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ ခြဲျခားဆန္းစစ္မႈ ပါဝင္သည္။ ယင္းတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္ အျခား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည့္ 
အတုိင္းအတာကုိ သုံးသပ္မႈ ပါဝင္သင့္သည္။

၃။ အထက္ အဆင့္ ၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ က်ား-မေရးရာအျမင္ထည့္သြင္းထားသည့္ မူဝါဒႏွင့္စီမံကိန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္  လုံေလာက္ေသာဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝ လ်ာထားမႈ အေပၚေလ့လာဆန္းစစ္မႈ။ 

၄။ ခြဲေဝထားေသာဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ လ်ာထားခ်က္အတုိင္း သုံးစြဲမႈရွိမရွိ၊ မည္သူ႔ကုိ ဘယ္ေလာက္ခြဲ ေဝသည္၊ မည္သုိ႔ 
အသုံးျပဳသည္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း။ ယင္းတြင္ ဘ႑ာေငြေၾကးအား စစ္ေဆးျခင္းအျပင္၊ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား
ကုိစစ္ေဆးျခင္း ႏွစ္မိ်ဳးလုံးပါဝင္သည္။ (က်ား-မ ခြဲျခားထားေသာ ကိန္းကဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား) 

၅။ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ မူေဘာင္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အဆင့္ ၁ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနမ်ား 
ပုိ၍ေကာင္းေသာ က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမႈထံ ဦးတည္ခ်က္သုိ႔ မည္မွ်အထိ ေျပာင္းလဲလာသည္ကုိ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ။ 

”အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း က်ာ-မေရးရာအျမင္ထည့္သြင္းထားေသာ ဘ႑ာေရးခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈ 
GRB ဆိုုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား (၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ၏အစီရင္ခံစာ)”� သည္ 
ေဒသတြင္းႏုိင္ငံအသီးသီး၏ မတူညီေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြေၾကးခြဲေဝလ်ာထားမႈမ်ားကုိ ေလ့လာထားပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ က်ားမေရးရာအၿမင္ထည့္သြင္းထားေသာဘ႑ာေရးအသံုုးစရိတ္ ဆိုုင္ရာက႑တြင္ တုိးတက္မႈ 
အခ်ိဳ႕ကုိေတြ႔ရေသာ္လည္း၊ ဖိလစ္ပုိင္သည္ အဆိုုပါက႑တြင္ ေဒသတြင္း ဦးေဆာင္မႈျပဳေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။
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ဥပမာ- ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ က်ား-မေရးရာအျမင္ထည့္သြင္းထားေသာဘ႑ာေရးခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈ 

GRB ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္း၏ အဆင့္မ်ား - ေရးဆြဲျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ စာရင္းစစ္ဝင္ျခင္း/ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

အဓိကတိုက္တြန္းဦးေဆာင္သူ - ဖိလစ္ပိုင္ အမ်ိဳးသမီး ေကာ္မရွင္ (Philippine Commission on 
Women - PCW)

ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အခ်က္မ်ား - ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းမူေဘာင္ရွိျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈရွိေသာ စနစ္ယႏၱရားမ်ား

၁။ အေျခအေန - ဖိလစ္ပိုင္သည္ က်ာ-မေရးရာအျမင္ထည့္သြင္းထားေသာ ဘ႑ာေရး ခြဲေဝလ်ာထား 
သတ္မွတ္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ 
ႏွစ္ခုေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိ “က်ား-မေရးရာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Gender and Development - GAD) 
ဘတ္ဂ်က္မူဝါဒ“ သည္ Magna Carta of Women (၁၉၉၉) အပါအဝင္ အျခားေသာဥပေဒဆုုိင္ရာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မွတဆင့္ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အဆုုိပါ မူဝါဒအရ 
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ ၄င္းတုိ႔ နွစ္အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ၏ အနည္းဆံုး ၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကို က်ား-မေရးရာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ခြဲေဝခ်ထားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထို ၅% မွ က်န္ ၉၅% အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း - အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္  GAD အစီအစဥ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
သာမက အစီရင္ခံစာ တစ္ခုကိုပါ ထုတ္လုပ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
နည္းပညာပံ့ပိုးမႈမ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို PCW က သင္တန္းမ်ား၊ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေရးသားျခင္း မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေပးအပ္ပါသည္။ PCW အျပင္ GAD ဘတ္ဂ်က္ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာန၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ ဌာန၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၊ ႏွင့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မရွင္တို႔ 
ပါဝင္သည္။
 
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ GRB ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ က်ား-မေရးရာအျမင္ျဖင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း (gen-
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“ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖုိရမ္ The World Economic Forum” မွ က်ား-မေရးရာအျမင္ထည့္သြင္းထားသည့္ ဘ႑ာေငြေၾကး 
ခြဲေဝလ်ာထားမႈအတြက္ လမ္းညႊန္မႈအခ်ိဳ႕ကုိျပဆုိထားပါသည္။32

•	 ဥပေဒေၾကာင္းအရေဘာင္ဝင္ေအာင္ျပဳထားျခင္းသည္အေရးပါသည္။- ဘ႑ာေငြေၾကး ခြဲေဝလ်ာထားမႈ 
အတြက္ ဥပေဒအရေဘာင္ဝင္ေနျခင္းသည္ အေရးၾကီးေသာေခါင္းေဆာင္ပုိင္း၊ အစုိးရ အေျပာင္းအလဲရိွေစ 
ကာမူ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈကုိ ေသခ်ာေစပါသည္။ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဘုိေလးဗီးရား 
ႏုိင္ငံ၊ ရဝမ္ဒါႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ က်ား-မ ေရးရာအျမင္လႊမ္းသည့္ ဘ႑ာေငြေၾကး ခြဲေဝလ်ာထားမႈကုိ ၄င္းတို႔၏ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါသည္။ 

•	 စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈသည္အေရးၾကီးသည္။- ေလ့လာဆန္းစစ္ ခ်က္မ်ားအရ 
“စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန” ၏ဦးေဆာင္မႈ ခုိင္မာေကာင္းမြန္ပါက က်ား-မေရးရာအျမင္လႊမ္းသည့္ 
ဘ႑ာေငြေၾကး ခြဲေဝလ်ာထားမႈသည္ ပုိမုိတည္ျငိမ္ကာ သက္တမ္းရွည္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ (ဥပမာ- 
အယ္လ္ဘားနီးယားနိုင္ငံ၊ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ၊ ယူဂန္ဓါနိုင္ငံ)

•	 အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ က်ား-မေရးရာဝန္ၾကီးဌာန နွင့္ အျခားဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ပညာေရး တုိ႔သည္ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တီေမာလက္စ္တြင္၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေရးၾကီးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား (resolutions) ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
ျပဳရာတြင္ အဓိကအေရးပါသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ Women’s Budget Group ကုိ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္တည္ေထာင္ ခ့ဲျပီး၊ အစုိးရဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝလ်ာထားမႈမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလ်က္ရိွ 
သည္။

•	 ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈပန္းတုိင္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ရိွပါေစ။ ေမာ္ရိုုကုိႏိုင္ငံ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ အေစာပိုုင္းတြင္၄င္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ဖြံ႔ျဖိဳး 
တုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားကိုု ေထာင္စုႏွစ္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ယခုုတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးးမႈပန္းတုိင္မ်ား ႏွင့္ဆက္လက္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးဆြဲခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ 

•	 အခြန္ေငြထမ္းျခင္းက႑ကုိ မေမ့မေလ်ာ့ အေလးထားပါ။- ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ “သုံးစြဲမႈ” အပုိင္းကုိသာ 
အာရုံစုိက္ၾကကာ၊ “အခြန္ေငြထမ္းျခင္း” ေမ့ေလ်ာ့ထားၾကပါသည္။ အမွန္မွာ အခြန္ေငြထမ္းျခင္း က႑သည္ 
အျမဲအားျဖင့္ က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈရိွေနသည္မဟုတ္ေပ။ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံသည္ ၄င္း၏က်ား-မတန္း
တူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား (ဖင္လန္၊ အုိင္ယာလန္ ႏွင့္ 
စပိန္ႏုိင္ငံတုိ႔) တြင္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ဝင္ေငြႏွင့္အခြန္မူဝါဒမ်ားကုိ က်ား-မေရးရာအျမင္ ရႈေထာင့္မွ 
ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။

•	 အစုိးရ၏ေနရာအဆင့္တုိင္းတြင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္အခန္းက႑ကိုုယ္စီရိွပါသည္။ ယူဂန္ဓါႏုိင္ငံ၏ “Local bud-
get clubs” သည္ အစုိးရ၏တာဝန္ခံယူ ႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ား ဆုိင္ရာတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တက္ေရာက္ 
ေဆြးေႏြးႏုိင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ထားသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ မူလတန္းအဆင့္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ တုိးျမင့္လာ 
ေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာဘ႑ာေငြေၾကး ခြဲေဝမႈကုိ ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရး ကုိ 
ေဆာင္ရြက္သည္။ 
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၄။ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ “ကိုတာစနစ္” အေၾကာင္း သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

စီေဒါကြန္ဗင္းရွင္း အပုိဒ္ ၄ တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈလ်င္ျမန္စြာ ရရိွေစေရးအတြက္ ယာယီအထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ႏွင့္ အပုိဒ္ ၇ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ 
တန္းတူညီမွ်ပါဝင္မႈရိွေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ အခ်ိန္ကာလ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ စီေဒါကြန္ဗင္းရွင္းေရးဆြဲစဥ္ကတည္းကပင္ ကုလသမဂၢက 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဘဂ်င္းညီလာခံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈမွာ ၃၀% ရိွရမည္ဟု ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ခ့ဲၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကုလသမဂၢစီေဒါ ေကာ္မတီႏွင့္ ပါလီမန္ အဖြဲ႔အစည္း (IPU) တုိ႔က ၂၀၃၀ 
ျပည့္ႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈ ၅၀% ျဖစ္ရမည္ဟု ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။�

အဆုိပါ ပန္းတုိင္မ်ားသည္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မရိွဘဲ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ 
တုိးတက္မႈျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ စီေဒါကြန္ဗင္းရွင္းကျပ႒ာန္းထားသည့္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေစေရး ကုိတာစနစ္ထားရိွရန္ ႏုိင္ငံအေျမာက္အမ်ားက ခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ 
“ကုိတာစနစ္“ တြင္ အဓိက သုံးမ်ိဳးရိွပါသည္ -

(၁) ဥပေဒျပဳရာတြင္ ထည့္သြင္းသည့္ “ကုိတာစနစ္” - လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏျဖင့္ ေနရာဖယ္ထားေပးျခင္း။

(၂) ဥပေဒျပဳ ေရြးေကာက္ခံကုိတာစနစ္ - ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အမ်ိဳးသမီး ပမာဏအား တင္သြင္းေရြးေကာက္ခံေစျခင္း။

(၃) ပါတီမွ ဆႏၵအေလ်ာက္ေပးသည့္ “ကုိတာစနစ္” - ပါတီမ်ားက လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ 
စာရင္း၌  သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးပမာဏအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ထည့္သြင္းေပးျခင္း။ 

အထက္ပါအားလုံးတြင္ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားရိွၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၏ လႊတ္ေတာ္ထဲ 
တြင္ ပုိမုိ အက်ံဳးဝင္မႈ ရိွေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳခ့ဲၾကပါသည္။ ပါတီမွ ဆႏၵအေလ်ာက္ေပးသည့္ ကုိတာစနစ္တြင္ 
ပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာဖန္တီးေပးရန္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး 
ရိွပါသည္။ ၿပီးခ့ဲေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ အေစာပုိင္းကာလတြင္ ပါတီမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏုိင္ေျခရိွသည့္ 
ေရြးေကာက္ခံနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ၾကရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းက အေျပာင္းအလဲတစုံတရာျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

International IDEA က ကမာၻတဝွမ္းလုံးရိွ ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ က်င့္သုံးသည့္ က်ား၊ မ ေရးရာကုိတာစနစ္ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အြန္လုိင္းေဒတာစနစ္ကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည္။�

ၿပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ - ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ကိုတာစနစ္

ေဖာ္ထုတ္ရန္ - ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ တိုးျမင့္ရန္အတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုတာစနစ္ကို အသံုးျပဳပါသလား? ကၽြန္မတို႔၏ ပါတီတြင္းတြင္ေရာ? 
ဆႏၵအေလ်ာက္ေပးသည့္ ကုိတာစနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး 
ရွိခဲ့ၿပီးၿပီလား ?
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အခြင့္အလမ္း တန္းတူညီမွွ်မႈကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လွွ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ “ကုိတာစနစ္” လုိအပ္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ ထုိသုိ႔ ဆုိပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ ေရြးေကာက္ခံသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
ေကာ္မတီမ်ား၏ ဥကၠဌမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ 
အေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္ရန္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ား၊ မ ေရးရာမညီမွ်မႈ (အိႏိၵယေက်းရြာျပည္သူမ်ား၊ 
အမည္မသိ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေယးလ္တကၠသုိလ္မွ သိပၸပံညာရွင္မ်ား စသည့္ဥပမာမ်ားကုိ သတိရပါ။) 
ကုိ ခံစားခ့ဲရသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်င္လည္ရာ နယ္ပယ္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ မတူညီၾကပါ။ ဤအခ်က္က 
ယာယီအထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္လုိအပ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ “တန္းတူ အခြင့္အလမ္း” အေနျဖင့္  
“ကုိတာစနစ္” ကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ “တန္းတူရလဒ္” အတြက္ အာမခံခ်က္ ရရိွႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရးတြင္ တည္ရိွေနသည့္ ကြာဟခ်က္မ်ား၏ အေျခ အေနကုိ 
ေကာင္းစြာေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ 
က်ား၊ မ ေရးရာ ရႈေထာင့္မွ သုံးသပ္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။� 

၅။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ 

     (CEDAW) မွသိသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

၅.၁။ စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စီေဒါကြန္ဗင္းရွင္း)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အျပီး ၁၉၄၈ခုနွစ္တြင္ ေရးဆြဲခ့ဲသည့္ 
လူ႔အခြင့္ေရးေၾကျငာစာတမ္း (UDHR) သည္ ကုလသမဂၢကုိ လူသိမ်ားထင္ရွားေစသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း (UDHR) သည္ ကုလသမဂၢ ေရးဆြဲခဲ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တစ္ခုတည္း 
ေသာစာတမ္းမဟုတ္ေပ။ စီေဒါဟုလူသိမ်ားေသာ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚနည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရး 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္” (CEDAW)သည္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသည္ ၁၉၇၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ 
ျပ႒ာန္းခ့ဲပါသည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္တြင္ ဥေယ်ာဇဥ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားခြဲျခားမႈဆုိင္ရာအေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ကုိေဖာ္ျပထားသည့္ အပုိဒ္ ၃၀ ပါဝင္ျပီး၊ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တုုန္႔ၿပန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႏုိ
င္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ စီေဒါစာခ်ဳပ္ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္စာခ်ဳပ္ဟုု 
ညႊန္းဆုိၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ “စီေဒါ” သည္အျခားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းေႏွာင္ထားသည့္ “မူ” (legally-binding principles) ပါဝင္ေသာ၊  အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳထား 
ေသာ “စံ” (standards) ပါဝင္ေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
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စကားရပ္ - ေၾကျငာစာတမ္း (Declaration) and သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention)

ေၾကျငာစာတမ္း(ဥပမာ- UDHR) ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ဥပမာ- စီေဒါ CEDAW) တို႔၏ 
ကြဲျပားျခားနားခ်က္သည္ အဘယ္နည္း? 
“ေၾကျငာစာတမ္း”သည္ ဥပေဒနွင့္ စည္းေနွာင္ထားျခင္း မဟုတ္၊ သို႔ရာတြင္ ယင္းကိုမၾကာ 
ခဏညႊန္းဆိုၾက အသံုးျပဳၾကကာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ “သိမ္ေမြ႔ေသာဥပေဒ” (soft law) ဟုရႈျမင္ ၾကပါသည္။ 
“သေဘာတူစာခ်ဳပ္” သည္ ပိုခိုင္မာ၊ျပင္းထန္ေသာသေဘာရွိပါသည္။ ယင္းသည္ ဥပေဒအရ 
စည္းေႏွာင္ထားေသာ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကိုသေဘာတူကတိကဝတ္ျပဳထားပ
ါက (ဥပမာ- စီေဒါ) ယင္းသေဘာတူထားသည့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္နာရန္၊ 
က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ယင္းတာဝန္ရွိမႈကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွစကာ စီေဒါေကာ္မတီသည္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ကာ၊ စာခ်ဳပ္ပါ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ 
ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္တင္သြင္းလာေသာ စီေဒါအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ဖတ္ရႈကာ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါ 
တာဝန္မ်ားအား ျပည့္မီွေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ သုံးသပ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ 

ေလ့က်င့္ခန္း- ျမန္မာ ႏွင့္ စီေဒါ

ကမာၻေပၚတြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ စီေဒါစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူ လိုက္နာၾကပါသည္။ 
အနည္းငယ္မွ်ေသာႏိုင္ငံမ်ားသာ စီေဒါအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမဟုတ္ၾကေပ။ 
ေျဖဆိုရန္-
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မည္သည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံျဖစ္လာ ပါသနည္း? 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏သည္  စီေဒါေကာ္မတီသို႔ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းခဲ႔ေသာ စီေဒါအစီရင္ခံစာကို 
မည္သည့္ခုနွစ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ပါသနည္း? 

စီေဒါအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ “စီေဒါ စင္ျပိဳင္အစီရင္ခံစာ” ကုိ စီေဒါ 
ေကာ္မတီသုိ႔ တင္သြင္းေလ့ရိွၾကပါသည္။ 
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ေလ့က်င့္ခန္း- ျမန္မာႏိုင္ငံ နွင့္ စီေဒါစင္ျပိဳင္အစီရင္ခံစာ

အခ်က္အလက္ရွာေဖြပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ “စီေဒါစင္ျပိဳင္အစီရင္ခံစာ” ကို တင္သြင္းခဲ့ 
ပါသလား? 
တင္သြင္းခဲ့ပါက စီေဒါေကာ္မတီသို႔ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းခ့ဲေသာ ၄င္းတို႔၏ စင္ျပိဳင္ အစီရင္ခံစာကို 
ဘယ္ႏွစ္ခုနွစ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ပါသနည္း? 

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ စီေဒါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ “စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာ တူညီခ်က္” 
ကုိ အသစ္ထပ္မံျဖည့္သြင္းခ့ဲပါသည္။ ယင္းေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူညီခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးအစုအဖြဲ႔ျဖစ္ေစ ၄င္း(တုိ႔)၏အခြင့္အေရးမ်ားအားေလးစားမႈမရိွဘဲ၊ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက 
၄င္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးအစုအဖြဲ႔မွျဖစ္ေစ စီေဒါေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပေလ်ာက္ထားႏုိင္ေသာ 
ယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာသည္ စီေဒါကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း၊ ၄င္း 
“စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူညီခ်က္” ကုိမူ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရိွေသးပါ။ 

 စကားရပ္ - သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးျခင္း (Signing) ႏွင့္ ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း (Ratifying)

“သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးျခင္း” ႏွင့္ “ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း” တို႔၏ ကြာျခားခ်က္သည္ အဘယ္နည္း? 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို “လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (Signing)” ျပီးေသာအခါ၊ 
၄င္းအေန ျဖင့္ ၄င္းႏိုင္ငံ၏အေျခအေနကို စတင္ၾကည့္ရႉသံုးသပ္ပါသည္။ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို လုိက္နာ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ရည္သန္၍ လိုအပ္ပါက အစိုးရသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒျပဳျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ ရန္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
(သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေသာအခါ၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ ၄င္းနုိင္ငံ၏ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဥပေဒျပဳေရး ကို ျပင္ဆင္ေရးသားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။)
၄င္းကဲ့သို႔ လိုအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျပီးေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားေဆာင္ရြက္ရန္ အာမခံခ်က္ေပးေၾကာင္း အျခားအဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံမ်ားကို အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ယင္းကို “ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း (Ratifying)” ဟုေခၚပါသည္။ 

စီေဒါသည္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းကုိ ၄င္းတုိ႔ႏုိင္ငံရိွအမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏တန္းတူ 
ညီမွ်မႈရရိွေစရန္အတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ခ်မွတ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေစမႈကုိ 
ပံ့ပုိးပါ သည္။ စီေဒါသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားေလ့လာေစေရး၊ 
လူမႈႏွင့္ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်ႏုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ပါဝင္လာေစေရး၊ ဝင္ေငြရရိွေစေရး၊ အၾကမ္း ဖက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ဒီမုိကေရစီစံႏႉန္းမ်ား ထြန္းကားေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး 
တုိ႔တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွလာေအာင္ ပ့ံံပုိးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ စီေဒါစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ ထားေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏အစုိးရႏွင့္အတူပူးေပါ
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င္း ေဆာင္ရြက္ကာ မူဝါမ်ားခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မိသားစုမ်ား၏ဘဝမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ကာ ပုိမုိလုံျခံဳေသာဘဝမ်ားကုိ ဖန္တီးၾကပါသည္။ 

ဥပမာ- 

•	 ပညာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား- ဥပမာ- ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏုိင္ငံသည္ စီေဒါစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိအသုံးျပဳ၍ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးအေရအတြက္ တူညီစြာ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ 
ရရိွေရးကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ခ်မွတ္ကာေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္း၊ အလယ္တန္းအဆင့္ 
ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရိွမႈရိွတြင္ မိန္းကေလး ႏွင့္ ေယာက်ာၤးေလးအေရအတြက္ကြာဟမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

•	 အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ- ဥပမာ- မကၠဆီကုိႏုိင္ငံသည္ စီေဒါစာခ်ဳပ္ပါ 
သေဘာတရားမ်ား၊ စာသားမ်ားကုိအသုံးျပဳကာ ၄င္းတုိ႔၏ ခိုုင္မာထိေရာက္မႈမရိွေသာ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဳျပင္ခ့ဲပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ မကၠဆီကုိရိွ ျပည္နယ္ (၃၂) ျပည္နယ္ အားလုံးတြင္ ယင္းျပဳျ
ပင္မႈကုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲပါ သည္။

•	 လက္ထပ္ထိမ္းျမားေရးႏွင့္ မိသားစုဆက္ဆံေရး- ဥပမာ- ကင္ညာႏုိင္ငံသည္ စီေဒါစာခ်ဳပ္ ပါအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ မညီမွ်ေသာအေမြဆက္ခံပုိင္ခြင့္၊ မုဆုိးမႏွင့္ ေရာဂါရိွေသာ သမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

•	 ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ- ဥပမာ- ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကူဝိတ္ႏုိင္ငံ၏လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄င္းႏုိင္ငံ၏ ခြဲျခားမႈရိွေ
နေသာေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒရိွ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးခြင့္” ကုိ တုိးျမွင့္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾကရာတြင္ စီေဒါေကာ္မ
တီ၏တုိက္တြန္းအၾကံျပုခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကား ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ �

•	 ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ စီေဒါသေဘာတူစာခ်ုပ္ကုိ သေဘာတူေၾကာင္းေဖာ္ျပ၍ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စား 
ေၾကာင္းျပသ၍ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျပဳ၍ျဖစ္ေစ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း ႏွင့္ ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းမ်ားအားျပဳ 
လုပ္ၾကပါ သည္။ ဥပမာ- အယ္ဂ်ီးရီးယားနိုင္ငံ၊ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံ၊ ကူဝိတ္ႏုိင္ငံ၊ လက္ဘႏြန္ 
ႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ေမာ္ရိုုကုိနိုင္ငံ၊ အုိမန္နိုင္ငံ၊ တူနီးရွားနိုင္ငံ၊ ႏွင့္ တူရကီႏုိင္ငံတုိ႔က စီေဒါစာခ်ဳပ္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ “လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ” သည္ ၄င္းတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
ရွရီယာ ဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရိွျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္ေနေသာ 
အခါ၊ စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ဝင္ေရာက္ထားေသာလည္း စီေဒါစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ 
မထုိးဘဲ၊ “စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း”အဆင့္တြင္ျပသၾကပါသည္။

•	  
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ ၂၉ (၁) ကုိ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း အဆင့္တြင္ရိွေၾကာင္း 
စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားထားပါသည္။
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ၿပန္လည္စဥ္းစားသုုံးသပ္ရန္ -  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ “စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း“ 
ျပသထားျခင္း
အပိုဒ္ ၂၉

“ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ထဲမွ အပုိဒ္ ၁ ကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ကတိကဝတ္ 
ျပဳထားၿခင္း (Ratifying) မရွိပါ။”
၁။ ယခုုသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုုိရာတြင္ၿဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ၿဖစ္ေစ၊ 
စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ အၾကားတြင္ၿဖစ္ေစ၊ ထုုိထက္ပုုိမုုိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ၿဖစ္ေစ၊ 
ေပၚေပါက္လာသည့္ မည္သည့္ အၿငင္းပြားမႈကုုိမဆုုိ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းၿခင္းအားၿဖင့္ မေၿဖရွင္းႏိုင္ပါက 
ခုုံရုုံးဖြဲ႔၍ဆုုံးၿဖတ္ေပးရန္၊ အဆုုိပါတင္သြင္း ေသာေန႔မွ (၆) လအတြင္း ခုုံရုုံးဖြဲ႔၍မရပါက 
အၿပည္ၿပည္ဆုုိင္ရာတရားရုုံးသုုိ႔ အဆုုိပါႏိုင္ငံမ်ား၏ တရားရုုံး ဥပေဒအဆင့္ဆင့္ႏွင့္အညီ 
လႊဲေပးႏိုင္သည္။ 
၂။ လက္ရွိသေဘာတူညီခ်က္ကုုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးေသာအခ်ိန္ (သုုိ႔မဟုုတ္) 
လုုိက္နာက်င့္သုုံးမည္ဟုု ကတိ ကဝတ္ၿပဳေသာ အခ်ိန္ (သုုိ႔မဟုုတ္) လက္ခံေသာအခိ်န္တြင္ 
ယခုုအပုုိဒ္၊ အပုုိဒ္ (၁) ပါ အခ်က္ႏွင့္အညီ ခံဝန္ခ်က္လုုပ္ထားၿခင္းကုုိ စဥ္းစားမည္မဟုုတ္ေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံတုုိင္းကေၾကျငာႏိုင္သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံကမဆုုိ ထားရွိေသာ အဆုုိပါၿခြင္းခ်က္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထုုိအပုုိဒ္ႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားၿခင္း မရွိေစရ။ 
၃။ ဤအပုုိဒ္၏ အပုုိဒ္ (၂) ႏွင့္အညီ ၿခြင္းခ်က္ထားရွိေသာ ႏိုင္ငံတုုိင္းသည္ ထုုိၿခြင္းခ်က္ကုုိ 
ရုုပ္သိမ္းလုုိပါက ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ အခ်ိန္မေရြး အေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည္။ 
ကုုိးကား - အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗမာၿပည္) 

၅.၂။ စီေဒါအစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပသက့ဲသုိ႔ပင္ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံတုိင္းသည္ ၄င္းတုိ႔၏စီေဒါစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေနမႈအေျခအေနအား စီေဒါေကာ္မတီသုိ႔ ကနဦးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ အစီရ
င္ခံစာတင္သြင္းျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ တင္ျပၾကပါသည္။ စီေဒါေကာ္မတီတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ (၂၃) 
ဦးပါဝင္ပါသည္။ ၄င္း (၂၃) ဦးသည္ စီေဒါစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ 
တင္သြင္းလာေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ သုံးသပ္ အကဲျဖတ္ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားမွာ-

၁။ အစုိးရ၏စီေဒါအစီရင္ခံစာအားျပင္ဆင္ျခင္း/ စီေဒါစင္ျပိဳင္အစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ျခင္း

•	 အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံတုိင္းသည္ ၄င္းတုိ႔၏ စီေဒါစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈ အေျခ 
အေနအား စီေဒါေကာ္မတီသုိ႔ ကနဦးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ အစီရင္ခံစာတင္ 
သြင္းျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ တင္ျပၾကပါသည္။

၂။ ပဏာမ ေဆြးေႏြးခ်က္ (အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ႏႈတ္ျခင္း)

•	 ပဏာမေဆြးေႏြးခ်က္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ (၅) ေယာက္မွ (၁၀) ေယာက္ပါဝင္ကာ၊ တင္သြင္း 
လာေသာအစီရင္ခံစာမ်ားကုိသုံးသပ္ျခင္း၊ အေရးၾကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ႏႈတ္ျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား 
ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

၃။ ထုတ္ႏႉတ္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားကုိေပးပုိ႔ျပန္ၾကားျခင္း
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•	 ထုတ္ႏႉတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဆီသုိ႔ေပးပုိ႔ကာ သက္ဆုိင္ 
ရာအစုိးရမွ လုိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖဆုိကာ သတင္း (၆)ပတ္ အတြင္း 
ျပန္လည္ျပန္ၾကားေပးပါရန္ေတာင္းဆုိထားပါသည္။ 

၄။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

•	 စီေဒါေကာ္မတီသည္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျပီး 
ေနာက္၊ စီေဒါေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာနိုင္ငံ၏အစုိးရတုိ႔ မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾက ပါသည္။ 

၅။ စီေဒါေကာ္မတီ၏အႏွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္

•	 ယင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္တြင္ စီေဒါေကာ္မတီ၏ အေရးၾကီးေထာက္ျပလုိေသာအခ်က္မ်ား၊ တုိက္တြန္း 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ စီေဒါေကာ္မတီသည္ အေထြေထြအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လည္းေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ (အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္အေပၚ) ႏုိင္ငံအားလုံးကုိ ျခံဳငုံသုံးသပ္ထားေသာ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

စီေဒါလုပ္ငန္းစဥ္အားလြမ္းမုိးရန္ သုံးသပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းသြယ္ ၃ ခုရိွပါသည္။

၁။ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္အား ပဏာမ 
ေဆြးေႏြးခ်က္လုပ္ငန္းေကာ္မတီသုိ႔ ေပးပုိ႔ျခင္း။

၂။ ပဏာမေဆြးေႏြးခ်က္လုပ္ငန္းေကာ္မတီေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ လုိအပ္ေသာသတင္း 
အခ်က္အလက္ပ့ံပုိးျခင္း။

၃။ စီေဒါစင္ျပိဳင္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း။ �

ၿပန္လည္စဥ္းစားသုုံးသပ္ရန္ - စီေဒါႏွင့္ သာမာန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

ကိုယ္မသိတဲ့အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုကေရွ႕ေနမ်ားေရးဆြဲထားတဲ့သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ 
ေျပာဆို ခ်က္ေတြဟာ သင့္အတြက္ ရႈပ္ေထြးေကာင္းရႈပ္ေထြးေနပါလိမ့္မည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူမ်ား၏ဘဝတြင္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုမည္သုုိ႔လက္ခံက်င့္သံုးၾကမည္နည္း?
ဥပမာတစ္ခုစဥ္းစားရန္- 
စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦး၏ 
ဘဝအေပၚ အဘယ္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္နည္း?

၆။  စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
အစျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါသည္။ ဦးတည္ခ်က္မွာ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔ ကမၻာေျမႀကီး၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေရးေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ ပန္းတုိင္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ 
ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကုိ သေဘာ 
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တူညီခ့ဲၾကၿပီး အဆုိပါ ပန္းတုိင္မ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကၿပီး ၂၀၃၀ ထိ ေဆာင္ရြက္ၾကရ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားသည္ ကမၻာေျမႀကီးအား ကာကြယ္ရာတြင္ ၄င္း၏ 
ၾကြယ္ဝမႈကုိ ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ၊ အလယ္အလတ္ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးကုိ ေခၚယူကာ 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စုစည္းညီညြတ္မႈ ရိွပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
စီးပြားေရးျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား အစရိွသည့္ လူမႈေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ 
ဟန္ခ်က္ညီညီ လုုပ္ေဆာင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကုိလည္း 
ကိုုင္တြယ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပန္းတုိင္တြင္ - ၁) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရး၊ ၂) ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ မရိွေရး၊ 
၃) ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွေရး၊ ၄) အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ပညာေရး ရရိွေရး၊ ၅) က်ား၊ 
မ တန္းတူ ညီမွ်မႈရိွေရး၊ ၆) သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ရရိွေရး၊ ၇) လူတုိင္းလက္လွမ္းမီမႈရိွၿပီး 
သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္ ရရိွေရး၊ ၈) သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ၿံဖိဳးမႈ ရရိွေရး၊ ၉) 
စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံျမွင့္တင္ေရး၊ ၁၀) မညီမွ်မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစေရး၊ 
၁၁) ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထူေထာင္ေရး၊ ၁၂) တာဝန္သိေ
သာစားသုံးမႈပုံစံျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ၁၃) ရာသီဥတု ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၁၄) 
ေရေအာက္သက္ရိွေလာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ၁၅) ေျမေပၚသက္ရိွေလာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ 
၁၆) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈတည္ေဆာက္ေရး၊ ၁၇) ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားလုံးအတြက္ 
မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စသည့္ ပန္းတုိင္စုစုေပါင္း ၁၇ ခု ရိွပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ားသည္ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ျမင္ရပါသည္ - ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္လွ်င္ ငတ္မြတ္ေခါင္း 
ပါးမႈမရိွႏုိင္ပါ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၏ အက်ိဳးဆက္သည္ အျခားအေၾကာင္းအရာတစ္ခုေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈရိွေနပါသည္ - က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈရိွလွ်င္ မညီမွ်မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ - “အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ငယ္မ်ားအား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ 
မ်ားအား တန္းတူလက္လွမ္းမီ ရရိွေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ 
ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ား ရိွေစရန္ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၊ လူမႈအသုိက္အဝန္း အက်ိဳးေက်းဇူး 
ရရိွေစမႈႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ 
တြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူညီမွွ်မႈဆုိင္ရာဥပေဒမူေဘာင္သစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားသည့္ ထိခုိက္နစ္နာေစေသာ အေလ့အထ မ်ား ပေပ်ာက္ေစျခင္းတုိ႔သည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရိွ 
ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားအား အဆုံးသတ္ေစေရးအတြက္ 
အဓိကက်ပါသည္။�
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ၿပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ - ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အေလ့အထမ်ား  

ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အေလ့အထမ်ားဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း? ကုလသမဂၢသည္ က်ား-
မ တန္းတူ ညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး စသည္တို႔ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို 
စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ ၄င္းတြင္ ကေလးသူငယ္ထိမ္းျမားမႈ၊ အတင္းအၾကပ္လက္ထပ္ေစမႈ၊ 
လက္ထပ္ေၾကးတင္ေတာင္းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ 
အမ်ိဳးသမီး လိင္အဂၤါျဖတ္ေတာက္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရသည္ဟု ေခၚဆိုသည့္ ျပစ္မႈမ်ား၊ 
မီးျဖင့္ရႈိ႕မႈ၊ အက္ဆစ္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခံရသည့္ သားေကာင္အား က်ဴးလြန္သူႏွင့္ 
အတင္းအၾကပ္လက္ထပ္ေစမႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ ေပးရမႈ သို႔မဟုတ္ လက္တံု႔ျပန္သည့္ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေမြဆက္ခံပုုိင္ခြင့္မရွိမႈ၊ မုဆိုးမမ်ားအား လြဲမွားစြာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ အစရွိသည့္ 
အေလ့အထမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ကုလသမဂၢတြင္ ၄င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ အသံုးဝင္ေသာ 
စာတမ္း တစ္ခု ရွိပါသည္ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား  “ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အေလ့အထမ်ား” ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေကာင္းေသာ အေလ့အထမ်ား။ � 
အဆိုပါထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အေလ့အထမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနပါသလား? အကယ္၍ 
ျဖစ္ပြားေနပါက အဆိုပါအေလ့အထမ်ား က်င့္သံုးေနသည့္သူမ်ား ရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ မည္သည္တို႔ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္လဲ?

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ၿံဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (UN 
page) “စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား - ဗဟုသုတလမ္းေၾကာင္း” တြင္ ရွာေဖြေလ့လာ 
ႏုိင္ပါသည္။ 40  

၇။  အမ်ိဳးသမီးမ်ား  ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္  သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား 

၇.၁။ ပါတီတြင္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား (Women’s Wings – WW)

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ဖန္တီးအိမ္တိုု႔၏ “ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈ” သုေတသန အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား 
သည္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထက္ ပညာအရည္အခ်င္းပုိမုိျမင့္မားေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။41 အမ်ိဳးသမီး မ်ား 
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ တုိးတက္ျမင့္မားေရးမွာ ခက္ခဲပါသည္။ အဆုိပါအစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားက 
မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈမရိွျခင္းသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အဓိက ျပႆနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ 
ထုိအတြက္ တစုံတခု လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။

ႏုိင္ငံအေျမာက္အျမားရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၌ အဆုိပါ ပါတီ၏ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသာ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား Women’s Wings (WW) ရိွပါသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႔မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေဆြးေႏြးႏုိ
င္ျခင္း၊ သင့္အေနၿဖင့္ ဥကၠဌတာဝန္ကိုု ယူႏုိင္ျခင္း၊ ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ားတြင္ က်ား-မ ေရးရာအျမင္ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းစသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွလာၿပီး အဆုိပါ စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ပါတီတစ္ခုလုံး၏ 
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အေျခခံမူမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔သည္ ႏုိင္ငံေရး မည္သုိ႔လုပ္ကုိင္ရမည္ဆုိသည္ကုိ 
သင္ယူႏုိင္သည့္ ဖုိရမ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၄င္းသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သလုိ ျဖစ္လည္းျဖစ္သင့္ ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ 
ဖန္တီးအ္ိမ္တုိ႔၏ သုေတသနအစီရင္ခံစာအရ ႏုိင္ငံေရး၌ တက္ၾကြ ေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးထုအတြင္း 
ညီညြတ္မႈမရိွျခင္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ သင့္ပါတီတြင္းမွ 
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရိွသည့္ ေကာင္းစြာလု
ပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ညီအစ္မသဖြယ္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါက ၄င္း၏ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ယုံၾကည္မႈရိွရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းစြာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ပါတီ၏အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပုိင္း တရပ္ 
ျဖစ္သင့္ပါသည္ - ပါတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားထဲတြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈရိွသင့္ၿပီး ပါတီ၏အဆင့္အသီးသီးသုိ႔ 
ျမွင့္တင္ေရာက္ရိွေစရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဇနီးမ်ားႏွင့္ ညီအစ္မ မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၏ ဥကၠဌမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၄င္းသည္ 
ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းမက်ပါ - လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ပုိင္ အရည္အေသြးသည္သာလွွ်င္ ေရြးခ်ယ္မႈ၏ 
အေျခခံျဖစ္ရပါမည္။

၄င္းတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္တစ္ရပ္လည္းရိွေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္း၊ 
မိမိၿမိဳ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံ၊ မိမိ ေဒသႏွင့္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ ေျပာင္းလဲလုိသည့္ တက္ၾကြမႈရိွလာပါက အတူတကြ ေရာက္ရိွ 
လာၾကပါသည္ - ဥပမာ ကုလသမဂၢညီလာခံႀကီးမ်ားတြင္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ အစဥ္အၿမဲ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ညီလာခံၿပီးသည့္ေနာက္ ၄င္းတုိ႔၏အိမ္၊ ၄င္းတုိ႔၏လႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ ရိွၾကၿပီး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရပ္တန္႔သြားၾကပါသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ သက္ဆိုုင္ရာေနရာမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ သြားၾကၿပီး 
အျခားေသာပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရန္သူမ်ား အျဖစ္ စတင္ရႈျမင္လာၾကပါသည္။

အမွန္အားျဖင့္ ပါတီမ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔သည္ ပုိမုိ၍ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ၾကပါသည္။ သင္၏ 
လႊတ္ေတာ္၊ ေကာင္စီအတြင္းမွအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလုံးဂရုစုိက္ရမည့္ေခါင္းစဥ္တစ္ခု (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးမႈ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ) ရိွလာၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အဆုိပါျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးခြဲေဝခ်ထားမႈကုိ အေျပာင္းအလဲ 
ျပဳလုပ္လုိပါက အျခားပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆီသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
ယင္းသည္ ပါတီႏွစ္ခုတည္းသာရိွသည့္ လႊတ္ေတာ္ထက္ ပါတီစုံစနစ္တြင္ ပုိမုိ၍ လြယ္ကူပါသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါတီျပင္ပႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ပုိမုိျမင့္မားပါသည္။
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သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္:  အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း

သင့္ပါတီတြင္  အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ ရွိပါသလား? မရွိလွွ်င္ သင့္ပါတီအတြင္း  အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု ေတြးမိပါသလား ? စတင္တည္ေထာင္ရန္အတြက္ 
အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ပါသလား ? ျဖစ္သည္ထင္ပါက ေအာက္ပါ အခ်က္ အခ်ိဳ႕အား သင္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
• အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ စတင္တည္ေထာင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို မည္သို႔ ရယူမလဲ? 
• အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းအား မည္သို႔ 
တိုက္တြန္းစည္းရံုးမလဲ?
• အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ ၏ အလုပ္မ်ားအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သင္ဘယ္လိုေဖာ္ထုတ္မလဲ? 
၄င္းအား ေရတို၊ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ပါက 
အသံုးဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
• အဖြဲ႔ဝင္ေတြကေရာ - ပါတီတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသီးသန္႔လား သို႔မဟုတ္ အားလံုးဖိတ္ေခၚမွာလား?
• ဥကၠဌရာထူးအား အလွည့္က်တာဝန္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရင္ 
ေကာင္းမလား? (ဥပမာ - လူတစ္ဦးသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ၂-၃ ႀကိမ္သာ တာဝန္ယူရန္)
• ရံုးခ်ဳပ္န႔ဲ ေအာက္ေျခအဆင့္ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို ဘယ္လို စီမံေဆာင္ရြက္မလဲ?
• အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ မွာ လြတ္လပ္တဲ့ ရန္ပံုေငြရွိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

၇.၂။ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုုအဖြဲ႔ (Women’s Caucus)

ႏုိင္ငံအေျမာက္အမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ညီလာခံဟုေခၚသည့္ - အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုုအဖဲြ႔ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလ
ယ္ွမ်ား အားလုံးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ 
စုစည္းေတြ႔ဆုံၾကပါသည္။ ဥပမာ - အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ တစ္စုံ တစ္ေယာက္သည္ ညီလာခံအစည္း 
အေဝးသုိ႔ လာေရာက္ကာ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္ ၁၃၂၅ - အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
လုံၿခံဳေရးအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးကာ 
၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡအတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထိခုိက္ခံစားရမႈမ်ားအား မည္သုိ႔ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိးျမင့္ လာေစေရးအတြက္ မည္သုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ကုိ စဥ္းစားၾကပါသည္။

သင့္လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အစုုအဖြဲ႔ ရိွပါသလား? အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား 
အစုုအဖြဲ႔ (women’s causus) အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခအေန တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတုိင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားေရး ဆြဲႏုိင္ေစရန္ အလုိရိွသည္ဆုိပါက အေရးႀကီး သည့္အခ်က္မွာ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး သင္တုိ႔အားလုံး သေဘာတူႏုိင္မည့္ မူဝါဒမ်ားအေၾကာင္း 
ေျပာၾကားရန္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တုိ႔အားလုံးက က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါက ထုိအရာကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္သည့္ မူဝါဒတစ္ခုကုိ သေဘာတူႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ 
ဥပေဒျပဳၿပီးျဖစ္သလား၊ အမ်ိဳးသမီးရဲဝန္ထမ္းမ်ား ပုိမုိခန္႔ထားသလား၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူကုိ အကူအညီေပးသည့္ ရဲမ်ား၊ 
တရားေရးက႑မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလုုပ္ငန္းလုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား သင္တန္းေပး ထားသလား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ နားခုိရန္ေနရာမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရိွသလား သုိ႔မဟုတ္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ေပးရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္မလား။ ညီလာခံတြင္ အားလုံးအတူတကြ ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္ေနာက္ သင္တုိ႔ 
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တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ အဆုိပါအေၾကာင္း အရာအား မိမိတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီသုိ႔ ယူေဆာင္သြားၿပီး ျပႆနာကုိေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ႏုိင္ပါသည္။

၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

၈.၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စံတန္ဖိုးမ်ား

ဤလမ္္းညႊန္စာအုပ္တစ္အုပ္လုံးတြင္ စံတန္ဖုိးအေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွေစေရး အေၾကာင္း 
ေျပာခ့ဲပါသည္။ ”ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွေစေရး” ဆုိသည္မွာ မည္သည္ကုိဆုိလုိေၾကာင္း သိရိွနားလည္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ေစေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အျပဳအမူမ်ားအား လက္မခံေစေရး အတြက္ မည္သုိ႔ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ လူအမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပဳေလ့ရိွေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ ရန္လုိအပ္ပါသည္။

အျခားအေရးႀကီးသည့္ စံတန္ဖုိးမွာ မတူကြဲျပားမႈျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မတူကြဲျပားသည့္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုမ်ား တည္ရိွေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္ - ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားျခားနားသည့္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုေပါင္း (၁၃၀) ေက်ာ္ ရိွပါသည္။ တူညီသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုထဲမွာပင္ ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းစဥ္လာ 
ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မတူ ကြဲျပားမႈ၏ အလွတရားကုိ သိျမင္ရန္လုိအပ္ၿပီး ၄င္းကုိ အားသာခ်က္ အျဖစ္ 
ရႈျမင္ႏုိင္ၾကရန္ သင္ယူၾကရပါမည္။ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ မတူညီသည့္လူမ်ိဳးစုထဲမွလူမ်ားအား သံသယရိွေန ၾကမည့္အစား 
၄င္းတုိ႔အားယုံၾကည္ရန္သင္ယူၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင္သည္ လူအမ်ား 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ မယုံၾကည္ၾကသည္ကုိ သိရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္ 
လာသည့္အခါ  ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အျပစ္တင္ခံၾကရပါသည္။ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အေတြးအေခၚမ်ားကုိေျပာင္းလဲ 
ရန္ လုိအပ္ပါသည္ - မတူကြဲျပားမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္မရႈျမင္ပဲ ၄င္း၏တန္ဖုိးကုိနားလည္ရန္ သင္ယူၾကရပါမည္။ 
ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္သည္ အဆုိပါယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္စံနမူနာျပအျဖစ္ ျပဳမူေနထုိင္ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႀကီးမားၿပီး မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရိွသည့္အေလ်ာက္ ကြ် န္မတုိ႔သည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွမႈသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏အဓိကအခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ က်ား၊ မ တန္းတူညီ 
မွ်မႈရိွေစေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တည္ၿငိမ္မႈမရိွသည့္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္ (၁၇၈ ႏုိင္ငံထဲတြင္ ၂၂ ႏုိင္ငံေျမာက္ ျဖစ္သည္)။ �  
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးအၾကား ပဋိပကၡမ်ား (တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား၊ တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ ေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ား) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခ့ဲၾကပါသည္။ ၄င္းအခ်က္က ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ 
ႀကီးမားသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးတစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံ၏တေနရာရာ၌ ပဋိပကၡမ်ားမည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ပြား 
ေစကာမူ ပဋိပကၡမ်ားရပ္တန္႔ေစေရးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္းစိတ္ထဲတြင္ ထားရိွရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္သည္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ 
နားလည္မႈရိွသည့္ မွန္ကန္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ သင္ယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။
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ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္ ၁၃၂၅  

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
ေၾကညာခ်က္ ၁၃၂၅ ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ အျခား ေၾကညာ ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆုုံးၿဖတ္ခ်က္ (၇) ခ်က္ (ကုလသမဂၢ 
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္ ၁၈၂၀၊ ၁၈၈၈၊ ၁၈၈၉၊ ၁၉၆၀၊ ၂၁၀၆၊ ၂၁၂၂ ႏွင့္ ၂၂၄၂) တို႔ကို 
ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံကို နားေထာင္ေပးရန္၊ 
စစ္ပြဲႏွင့္ ပဋိပကၡ မ်ားအတြင္း က်ား-မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ေစရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေစရန္၊ လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းလ
မ္းက်သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဖန္တီးရန္ႏွင့္ ပိုမို၍တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ၿငိမ္းခ်
မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားေရးဆြဲရန္ စသည္တို႔ျဖစ္ပါ သည္။
ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ယခုအခ်ိန္ထိမရွိေသးပါ။ သို႔ရာတြင္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
ေၾကညာခ်က္ ၁၃၂၅ ႏွင့္ ၄င္း၏ ဆက္စပ္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၾကရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ပါဝင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းရရွိသည္ဆိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ယူသြားေစခ်င္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ 
လူမ်ားအား သင့္အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံက့ဲသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ သံတမန္ဆန္မႈ မွာလည္း ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အတြက္ အျခားေသာ 
အဓိက က်သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကုိ အပုိင္း ၁၊ အခန္း ၂ တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အခန္း 
၉ တြင္မူ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစရိွသည္တုိ႔က့ဲသို႔ေသာ မည္သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 
တြင္မဆုိ အဓိကက်လွသည့္ စံတန္ဖုိးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၈.၂။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Federalism)

ျမန္မာႏုိင္ငံက့ဲသုိ႔ေသာ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ လူဦးေရရိွသည့္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ 
က်င့္သုံးၾကပါသည္။ ၄င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈ အမ်ားအျပားရိွၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က အဓိကဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ 
ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ထူေထာင္ရန္ ေျပာၾကားမႈ 
မ်ားရိွခ့ဲၾကၿပီး လူအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ထူေထာင္ရန္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အဆုိပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးအခန္းက႑ကုိ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္  ႀကီးမားသည့္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

UN Women အဖြဲ႔သည္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္းမွ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ” ဟူသည့္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ က်ား၊ မ ေရးရာရႈေထာင့္မွ သုံးသပ္သည့္ သုေတသန 
အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။� 
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၈.၃။ ပထဝီႏိုင္ငံေရး

ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔ ကမာၻႀကီး၏ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ရိွၾကသက့ဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္လည္း ရိွေနပါသည္။

ၿပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ - ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရုတ္ကို ျပန္ေပးရမည့္ ျပႆနာ  

ၿဗိတိန္သတင္းစာျဖစ္သည့္ ဂါးဒီးယန္းတြင္ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္ 
(၄င္းသည္ ခက္ခဲ သည့္ အိ္မ္နီးခ်င္းက မည္သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို 
ေဖာ္ျပသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဥပမာျဖစ္ ပါသည္)။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုထဲမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ 
တရုတ္မ်ား၏ ဇနီးမယားမ်ားအျဖစ္ေရာင္းခ်ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရရွိသည္အထိ မုဒိမ္းက်င့္ခံၾကရသည့္ ကု
န္သြယ္မႈလုပ္ငန္းတိုးျမင့္လာသည္ကို တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္အာဏာပို္င္မ်ားသည္ 
မ်က္ကြယ္ျပဳေနခဲ့ၾကပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအဖြဲ႔၏ “ငါတို႔ကုိ ကေလးတစ္ေယာက္ေပး၊ မင္းတို႔ကို 
ျပန္လႊတ္မယ္” ဟု အမည္ရသည့္ စံုစမ္းေလ့လာမႈအရ အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးမ်ား 
ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ မိမိအိမ္သို႔ ျပန္ခြင့္ ရခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ား ကို ထားခဲ့ရန္ ဖိအားေ
ပးခံၾကေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူ တစ္ဦးက “ကြ်န္မ ကေလးေမြးၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ 
တရုတ္အမ်ိဳးသားက ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္၊ ကြ်န္မအိမ္ကို ျပန္ခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္ 
ကေလးကိုေတာ့ ေခၚလာခြင့္မရခဲ့ပါဘူး” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ �

ထိုကိစၥေတြရဲ႕ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကဘာေတြလဲ? ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးထပ္မျဖစ္ပြားေအာင္ 
ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ? ဘာေတြ လုပ္ႏိုင္သလဲ?

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအား အျခားေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားသလဲဟူုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ 
မ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံ၏သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ၿံဖိဳး 
တုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ား (အပုိင္း ၂၊ အခန္း ၅ တြင္ၾကည့္ပါ) တြင္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကုိ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပါဝင္ပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ ကုိ 
ၾကည့္ပါ။ အဆုိပါ သယံဇာတမ်ားေပါၾကြယ္ဝျခင္းက စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရိွေနပါသည္။ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားအား မည္သူပုိင္ဆုိင္ပါသနည္း? ၄င္းတုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ 
မီွခ္ုိေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ပါသလား သုိ႔မဟုတ္ အရင္းျမစ္မ်ားအား ပုိမုိဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ၿပီး ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူစုမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံးက 
ပုိင္ဆုိင္ပါသလား? သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ၾကမ္းမွ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ထိေရာက္စြာထုတ္လုပ္ေပး ႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက 
ပုိင္ဆုိင္ပါသလား ?
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ၿပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ - သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္မႈ  

သင္ေနထိုင္သည့္ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသူမ်ားက စိတ္ဝင္စားသည့္ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ားရွိေနပါသလား?  သင္ေနထိုင္သည့္ နယ္ပယ္အတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားအား 
သဘာဝသယံဇာတမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ရရွိခံစားႏိုင္ဖို႔ သင္ကူညီႏိုင္သည္ဟု 
ထင္ျမင္ပါသလား?

 

၈.၄။ လႊတ္ေတာ္အဆင့္တြင္ စီေဒါအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ

အပုိင္း ၃၊ အခန္း ၄တြင္ စီေဒါကြန္ဗင္းရွင္းအေၾကာင္း ေျပာခ့ဲၾကပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
စီေဒါလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတြင္း ပါဝင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရိွပါသည္။ စီေဒါေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားအျပား ရိွပါသည္။ ၄င္းတုိ႔ထဲတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္ - 

- လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ ၄င္း၏ က်င့္ဝတ္မ်ားအား 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔တြင္ ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

- ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ မဲေပးသူမ်ားကုိ စီေဒါေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းအသိေပးရန္ လႊတ္ေတာ္က 
တုိက္တြန္းအားေပးရမည္။  

- ႏုိင္ငံေတာ္က သက္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကုိ လႊတ္ေတာ္က္ုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ပုံမွန္ 
ပ့ံပုိးေပး ရမည္။   

- အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ဝတၱရားျဖစ္ၿပီး 
အျခားေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ရိွသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ ေဆာင္ယူ 
ေပးရမည္။   

- စီေဒါေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံသို႔ ဖိတ္ၾကားသည့္အခါမ်ားတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဆႏၵရိွပါက 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပေပးႏုိင္သည္။   

ေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈရိွေစေရးအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ေကာ္မရွင္မ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ စုံစမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ရယူမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသား မ်ားၾကား တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ားအစရိွသည့္ႏုိင္ငံေတာ္အဆ
င့္ ယႏၱရားအားေကာင္းေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းေဖာ္ျပပါသည္။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း 
(၂၀၁၃-၂၀၂၂) ကုိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အားလုံးပါဝင္မႈျဖင့္ ေရးဆြဲခ့ဲပါသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)၊ 
အြန္လုိင္းတြင္လည္း ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ � 
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ေဘဂ်င္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ စီေဒါႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ  

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ စတုတၳအႀကိမ္ ကမာၻ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားညီလာခံ(ေဘဂ်င္း ၁၉၉၅)
တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ (My-
anmar National Committee on Women’s Affairs – MNCWA) ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မတီအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ က်ား-မေရးရာကြန္ရက္အဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ (Myanmar National Committee on Women – MNCW) အျဖစ္ 
ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။
ကုလသမဂၢစီေဒါႏွင့္ ေဘဂ်င္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ 
ကတိျပဳေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ လူမႈ     ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကုလသမဂၢ က်ား-မ ေရးရာအဖြဲ႔ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္တို႔၏ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ”အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃ -၂၀၂၂)” � ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ 
ေဘဂ်င္းလုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွ ဦးစားေပးနယ္ပယ္ ၁၂ ရပ္ႏွင့္ စီေဒါ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚတြင္ 
အေျခခံထားပါသည္။ စီမံကိန္းထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္
ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ၄ 
ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ - (၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၂) အမ်ိဳးသမီး၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးနည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၃) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ (၄) က်ား၊ မေရးရာအၿမင္ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္း 
နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ တို႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

စီေဒါေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကုိ တုိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ 
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းေဖာ္ျပပါသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ပုိမုိ သိသာထင္ရွားေစေရးအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအား 
ေကာ္မတီမွ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမျပဳလုပ္မီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ၾကား ဆက္သြယ္မႈဆုိင္ရာအထူးအႀကံေပးတစ္ေယာက္အားထည့္သြင္းရန္ ေကာ္မတီမွ တုိက္တြန္းခ့ဲ 
ပါသည္။

၉။ ဒီမိုကေရစီ၏ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ က်င့္သုုံးမူမ်ားအေၾကာင္း သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္း ရာႏႈန္းျပည့္ ရိွေသာႏုိင္ငံဟူ၍မရိွပါ။ အမွားမကင္းသည့္ လူသား မ်ားျဖင့္ 
တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး စနစ္မ်ားသည္လည္း မွန္ကန္တိက်မႈအျပည့္အဝမရိွႏုိင္ပါ။ ထိုုသိုု႔ 
မဟုတ္သည့္အတြက္ ဒီမုိကေရစီ၏ ပန္းတုိင္သိုု႔ တင္းၿပည့္က်ပ္ၿပည့္ အားလုံး ေရာက္ရိွႏုိင္ေရးမွာ ျဖစ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
ေရြးေကာက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ေအာက္ပါ ဒီမုိကေရစီ၏ 
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အေျခခံမူမ်ားအားသိရိွၿပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ တန္ဖုိးထားၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။   

တန္းတူညီမွွ်မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
လူသားတုိင္းသည္ တန္းတူညီမွ် တန္ဖုိးထားခံပုိင္ခြင့္ရိွသည္၊ တန္းတူအခြင့္အလမ္း ရိွသည္၊ ၄င္းတုိ႔၏ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 
တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ က်ား၊ မ ေရးရာ သုိ႔မဟုတ္ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲၿပားၿခင္းအေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားမႈ 
မရိွေစရပါ။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးအား အကာအကြယ္ေပးရပါမည္။ ဥပမာ - 

•	 လူသားတုိင္းသည္ မိမိ၏ ႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာပုိင္ခြင့္၊ ေနထုိင္ခြင့္ရိွၿပီး မိမိႏုိင္ငံမွ 
ထြက္ခြာခြင့္ႏွင့္ မိမိႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

•	 လူသားတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သိခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။

•	 လူသားတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ရိွသည္။

•	 လူသားတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ စုစည္းခြင့္ရိွၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးပါဝင္ခြင့္ရိွသည္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ
အစုိးရသည္ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕အား ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္ခြင့္ျပဳသည္။ ျပည္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္အလုပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ 
စနစ္တြင္ လြတ္လပ္သည့္ေစ်းကြက္ရိွသင့္ေၾကာင္းလက္ခံၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးကုိထိန္းခ်ဳပ္မႈ မျပဳလုပ္ သင့္ပါ။

အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆုိပါေဖာ္ျပခ်က္တြင္ 
အစုိးရ၏ အခြင့္အာဏာ ကုိ ကန္႔သတ္ထားၿပီး လြတ္လပ္မႈသည္ ျပည္သူတုိင္းအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရ၏ 
ျပည္သူမ်ားအေပၚ အခြင့္အာဏာအလြဲသုံးမႈမွ အကာအကြယ္ေပးထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူသားတုိင္း တန္းတူညီမွ်မႈရိွၿပီး ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေပးမႈကုိ ခြဲျခားမႈ မရိွပဲ 
ရရိွေစရမည္။ တရားဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ် မရိွေစရ - ၄င္းတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ား၊ ရဲႏွင့္ 
တပ္မေတာ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ သည္။ ဥပေဒသည္ တန္းတူညီမွ်စြာ၊ မွ်တစြာ၊ ညီညြတ္စြာ စုိးမုိးမႈရိွရမည္။

အာဏာအလြဲသံုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူပုိင္ ရန္ပုံေငြကုိ ၄င္းတုိ႔ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ သုံးစြဲလာသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ 
အာဏာ ကုိ တရားမဝင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အသုံးျပဳလာသည့္အခါတြင္ လာဘ္စားမႈျဖစ္ေပၚလာသည္။ အဆုိပါ 
အာဏာအလြဲသုံးမႈကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရမ်ားသည္ အစုိးရရုံးမ်ား၏ အခြင့္အာဏာဆုိင္ရာ 
တည္ေဆာက္ပုံမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ထားေလ့ရိွပါသည္။

 

လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
ေရြးေကာက္ခံရသူမ်ားသည္ ျပည္သူမွ လြတ္လပ္စြာ မွ်တစြာ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား 
သတ္မွတ္ ႏွစ္ကာလအတြင္း ပုံမွန္ က်င္းပၾကပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အမ်ားစုမွာ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရိွၿပီး လူမ်ိဳး၊ က်ား-
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မ၊ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္ျခင္းမရိွပဲ မဲေပးႏုိင္ၾကပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ အတြင္း ဖိအားေပးမႈ၊ လာဘ္စားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မရိွေစရပဲ မဲေပးရန္အတြက္ 
အဟန္႔အတားမ်ားမရိွေစရပါ။

ပါတီစံုစနစ္မ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ပါတီထက္ပုိေသာပါတီမ်ားပါဝင္ခ့ဲၾကၿပီး အစုိးရ၏အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပါတီစုံစနစ္တြင္ အစုိးရအား ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မတူညီသည့္အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားေပးၿပီး 
မဲေပးသူမ်ားအား ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ တစ္ပါတီ 
တည္းသာရိွသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္မ်ား/သက္ဦးဆံပုိင္ စနစ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါဝင္မႈ
အစုိးရတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါဝင္မႈမွာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ထက္ပုိပါသည္ - ၄င္းသည္ တာဝန္ဝတၱရားတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ ပါဝင္မႈသည္ ေရြးေကာက္ခံျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးျခင္း၊ သတင္းေပးခံ ျပည္သူမ်ားျဖစ္လာျခင္း၊ 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျငင္းခုံမႈရိွျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္တက္ေရာက္ျခင္း၊ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း၊ 
တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ 
အားေကာင္းေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ပါသည္။

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ေရြးေကာက္ခံႏွင့္ အစိုုးရ အမႈထမ္း/အရာထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွၾကၿပီး 
ျပည္သူလူထုကုိ တာဝန္ ခံၾကရပါသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရၿပီး ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္အတြက္ 
မဟုတ္ဘဲ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား၏ဆႏၵအတုိင္း တာဝန္မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ၾကရပါသည္။ အစုိးရ၏ တာဝန္ခံမႈရိွ 
ေစရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုက အစုိးရအေနျဖင့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ သိရိွၾကရ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ အစုိးရသည္ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပၿပီး ျပည္သူလူထု 
တက္ေရာက္ရန္ အခြင့္ေပးပါသည္။ ခ်မွတ္ခ့ဲေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုထံ သုိ႔ 
အၿမဲသတင္းေပးပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး
တရားရုံးမ်ားႏွင့္တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ သမာသမတ္က်ပါသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္တရားစီရင္ေရးဌာနမ
်ား သည္ အစုိးရ၏အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဥပေဒၿပဳေရးမ႑ိဳင္မ်ား၏လႊမ္းမုိးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈမရိွဘဲ လြတ္လပ္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ အျခားေသာ လူပုဂၢိဳ လ္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုမ်ား၏ 
ေႏွာင့္ယွက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လႊမ္းမုိးမႈလည္းမရိွရပါ။

 

ႏိုင္ငံေရးအရ သည္းခံမႈ (Political Tolerance)
ႏုိင္ငံေရးအရ သည္းခံမႈကိုု နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ”သည္းခံမႈ” ဆိုုသည္ကိုု ဦးစြာနားလည္ရန္လိုုပါသည္။ 
ၿပင္သစ္ႆနပညာရွင္ ေဗာ္လ္တဲယား ေၿပာဆိုုသည္ဟုုယံုုၾကည္ရေသာ အဆိုုအမိန္႔တစ္ရပ္တြင္ ”ခင္ဗ်ားေၿပာတာ 
ကၽြန္ေတာ္လက္မခံဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေၿပာဆိုုခြင့္အခြင့္အေရးကိုု ကၽြန္ေတာ္ေသသည္အထိ ကာကြယ္ေပး 
သြားပါမယ္” ဟုုေဖာ္ၿပခ့ဲသည္။ 
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ယင္းသိုု႔ ေတြးေခၚမႈပံုုစံသည္ ”သည္းခံမႈ” ကိုု  ေကာင္းစြာေဖာ္ညႊန္းပါသည္။ ”သည္းခံမႈ” ဆိုုသည္မွာ အၿပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ သေဘာတရားတစ္ရပ္ဟုု မွန္ကန္စြာနားလည္ရပါမည္။ ”သည္းခံမႈ” သည္ ကၽြန္မတိုု႔ကိုု ထုုတ္ေဖာ္ ေၿပာ
ဆိုုႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းကိုုေပးပါသည္။ ယင္းသည္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ကိုု က်င့္သံုုးမႈအားလံုုးတြင္ အခရာ ပင္ၿဖစ္သည္။ 
တစ္နည္းဆိုုရေသာ္ “သည္းခံမႈ” ကိုု က်ယ္ၿပန္႔စြာစဥ္းစားပါက ဘက္လိုုက္မႈကင္းစြာၿဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ၿခင္းဟုု ဆိုုရပါမည္။

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ မတူညီသည့္ ဘာသာေရး၊ မတူညီသည့္ ကုိယ္စားျပဳလူမ်ိဳးမ်ား၊ မတူညီသည့္ က်ား၊ မ ေရးရာ 
ခံယူမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မတူညီသည့္ လိင္စိတ္တိမ္းညြတ္မႈမ်ားအစရိွသည့္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ခံရိွသည့္ 
လူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ မတူကြဲျပားသည့္ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ တုိင္းရင္း သား အုပ္စုမ်ားမွ 
ျပည္သူမ်ား အားလုံးသည္ တူညီသည့္ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ားကုိ တန္ဖုိးထား ဆုပ္ကုိင္ထား ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ သည္းခံမႈရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အကာအကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အခြင့္အာဏာလက္ဝယ္ မရိွသည့္သူမ်ားအား စုစည္းခြင့္ေပးၿပီး ၄င္းတုိ႔၏
သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိမွ်ေဝခြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံျခင္း
လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႏုိင္၊အရႈးံရိွမည္သာျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ အာဏာ 
ကုိ တစ္ပါတီမွ အျခားပါတီသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊေဲျပာင္းေပးရမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္  
ရႈးံနိမ့္သူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အား ပ့ံပုိးသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရံႈးနိမ့္သည္ကုိ လက္ခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ �

 

လြတ္လပ္စြာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခြင့္
မဲေပးသူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ မီဒီယာ အမ်ားအျပားရိွရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈရိွရန္ 
အေရးႀကီးၿပီး ၄င္းတုိ႔အား အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရိွေစရပါ။

 “က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈရိွေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈရိွပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားရိွသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပုိမုိ၍ ေကာင္းမြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ပုိမုိ တည္တ့ံပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပုိမုိ 
ပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အဓိက လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ပ့ံပုိးမႈ အစရိွသည္ ဥပေဒျပဳမႈ မ်ားကုိ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါသည္။ 
သာဓကမွာ ရွင္းလင္းပါသည္ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈသည္ အားလုံးအတြက္ တုိးတက္မႈျဖစ္သည္”

ဘန္ကီမြန္း၊ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၂၀၀၇-၂၀၁၇
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