


ျမန္မာႏိ ုင္ငံရွ ိ ႏိ ုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမႈ 

ဖြ ံ႕ၿဖိဳးႀကီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ အျမန္ဆံုးနည္းလမ္း

ယခုထုုတ္ေဝမႈတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသားသူမ်ား ၏အျမင္သာျဖစ္ျပီး 
NIMD-Demo Finland၊ European Union(EU)၊ International IDEA တို ု ႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ု 
ထင္ဟပ္ေစမည္မဟုုတ္ပါ။

ယခုုလမ္းညႊန္စာအုုပ္သည္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့ေပးထားျပီး အဓိကစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ International IDEA ႏွင္ ့တကြ “Support to Electroal Processes” STEP Democracy ေအာက္တြင္ 
NIMD-Demo Finland တို ု ႔မွ ျဖန္ ႔ေဝေသာ သီးျခား ထုုတ္ေဝမႈသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္သည့္ ၾကိဳးပမ္းမွဳမ်ား ႏွင္ ့တကြ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မွဳ ႏွင္ ့ ဒီမိ ု ုကရက္တစ္ 
ႏိ ု ုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ထူးခြ်န္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရလဒ္တစ္ခု ု ျဖစ္ပါသည္။

NIMD-Demo Finland သို ု ႔မဟုုတ္ International IDEA တို ု ႔၏ ေရးသားထားေသာ ခြင္ ့ ျပဳခ်က္မပါရွ ိပဲ 
စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ကူးယူးျခင္း၊ ထပ္မံထုုတ္ေဝျခင္း သို ု ႔မဟုုတ္ ျဖန္ ႔ေဝျခင္းျပဳလုုပ္မွဳမ်ားကို ု 
ကန္႔သတ္ထားပါသည္။
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ရွင္းလင္းခ်က္။ ။သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို ႔ 
ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွ ိပါက မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာကိုသာ 
အမွန္ယူပါရန္တိုက္တြန္းပါသည္။

ဤစာအုပ္သည္ ဥေရာပသမဂၢမွ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားအတြက္ NIMD-Demo Finland တြင္သာ တာဝန္ရွိၿပီး ဥေရာပသမဂၢ၏ သေဘာထားအျမင္ကို 
လံုးဝထင္ဟပ္ေစမည္မဟုတ္ပါ။
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trSmpum; 
သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဒီမိုကေရစီ၏ တံခါးမွဴးမ်ား အျဖစ္ စတင္ေျပာဆိုလာၾကသည္။ ပါတီမ်ားသည္ 
ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္တြင္ အေျခခံက်ေသာ အခန္းက႑မွ ေန၍ ပါဝင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူမ်ား 
ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ျပသရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အာဏာ 
သူတို႔တြင္ ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

Keith Hoare က “အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရႏိုင္သည့္ အဓိက တံခါးေပါက္ ျဖစ္ေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈသည္ တခါတရံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားတင္းၾကပ္စြာ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ 
တံခါးတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ေနတတ္သည္”  ဟုေရးသား ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မည္သို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ သူတို႔၏လုပ္ငန္းစ
ဥ္မ်ားကိုမည္သို႔ ထိန္းေက်ာင္းသည္  ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားမွာ  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးေရွ႕တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ 
ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈ ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တိုက္႐ိုက္  
သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ  ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသႏၲရ အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးသမား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ မ်ားမ်ားစားစား မရိွပါက ပါတီတြင္းရိွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားသည္ မိမိ၏ ပံုရိပ္ကို မွန္ထဲတြင္ 
ျပန္ၾကည့္သင့္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အမ်ိဳးသား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လိုခ်င္သည္ဟု ေျပာ႐ံုျဖင့္ ေကာင္းေနသည္ 
မဟုတ္ပါ။ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရိွသ၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားကို မဲေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဥပမာမ်ားက ျပေနသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တက္ႂကြသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္လာရန္ 
စည္း႐ံုးၿပီး ပါတီ၏ အေျခခံ အင္အားကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္ ဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
တန္းတူညီမႈကို အားေကာင္းေစျခင္းက မည္သည့္ပါတီကိုမဆို ခိုင္မာေစသည္။

က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမႈ မရိွဘဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရိွႏိုင္ဆိုသည္ကို ထပ္ခါထပ္ခါ သက္ေသျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔သည္ အတူလက္တြဲ၍ သြားပါသည္။ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမႈ ရရန္အတြက္ အျမန္ဆံုးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ 
အသက္သာဆံုးလမ္းေၾကာင္းမွာ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္  တူညီမႈရိွရန္သာ 
ေသခ်ာပါေစ၊ က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမႈက ေနာက္မွ လိုက္လာလိမ့္မည္။

အာရွသည္ ေဒသတစ္ခုအေနျဖင့္ အျခားကမၻာ့ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္သည့္အေရအတြက္ 
တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သိပ္မေကာင္းလွေပ။ ၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၅ အတြင္း ဆယ္ႏွစ္တာကာလတြင္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
အႀကီးဆံုးတိုးတက္မႈကိုရခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ၇% မွ ၁၉% အထိ တိုးတက္ ခဲ့သည္။  
ယင္းသည္ ဆႏၵရွိပါက ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သက္ေသျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထိေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ မတူကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို ထင္ဟပ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသင္တ
န္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမုိ ျမင့္မားလာေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၿပီး 
ပါတီစံုပါဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္လည္း အျပဳသေဘာျဖင့္ အေထာက္အကူေပးေနသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ 
ဥေရာပသမဂၢမွ ေငြးေၾကးေထာက္ပံေပးထားေသာ STEP Democracy စီမံကိန္း၏ အကူအညီျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ 
ဒီမိုကေရစီရရွိေရးတြက္ လွမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ တဖက္တလွမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေ
ရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ယခုလမ္းၫႊန္စာအုပ္ကို ျပဳစုထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။ 

ဆႏၵရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အာရွတလႊားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ က်ား-မ ေရးရာတန္းတူညီမႈအၾကား ဆက္စပ္မႈကို 
နားလည္သည့္ အသိပညာႂကြယ္ဝေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပါတီမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာႏို 
င္သည္။ သတိျပဳမွတ္သားထားရမည္မွာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္မ်ား သမဂၢ (IPU) တို႔သည္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ဥပေဒျပဳသူ အေရအတြက္ အျပည့္အဝတူညီရန္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာက်က် ျဖစ္ရန္ အခ်ိန္က်ပါၿပီ။

                                                                                            
            ေဒၚထက္ဦးေ၀
          Country Director
         NIMD/ Demo Finland (Myanmar)
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သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဒီမိုကေရစီ၏ တံခါးမွဴးမ်ား အျဖစ္ စတင္ေျပာဆိုလာၾကသည္။ 
ပါတီမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္တြင္ အေျခခံက်ေသာ အခန္းက႑မွ ေန၍ ပါဝင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို 
အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ျပသရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အာဏာ သူတို႔တြင္ ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

Keith Hoare က “အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရႏိုင္သည့္ အဓိက တံခါးေပါက္ 
ျဖစ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈသည္ တခါတရံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားတင္းၾကပ္စြာ 
ပိတ္ဆို႔ထားေသာ တံခါးတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ေနတတ္သည္”  ဟုေရးသား ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မည္သို႔လုပ္ငန္းေဆာ
င္ရြက္သည္ႏွင့္ သူတို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုမည္သို႔ ထိန္းေက်ာင္းသည္  ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားမွာ  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ႏိုင္ငံေရးေရွ႕တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈ ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို 
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တိုက္႐ိုက္  သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ  
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသႏၲရ အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးသမား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ မ်ားမ်ားစားစား မရိွပါက ပါတီတြင္းရိွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားသည္ မိမိ၏ ပံုရိပ္ကို 
မွန္ထဲတြင္ ျပန္ၾကည့္သင့္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အမ်ိဳးသား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လိုခ်င္သည္ဟု ေျပာ႐ံုျဖင့္ 
ေကာင္းေနသည္ မဟုတ္ပါ။ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရိွသ၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားကို မဲေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 
ဆက္လက္၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဥပမာမ်ားက ျပေနသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တက္ႂကြသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ 
ပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္လာရန္ စည္း႐ုံးၿပီး ပါတီ၏ အေျခခံ အင္အားကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္ 
ဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္းတူညီမႈကို အားေကာင္းေစျခင္းက မည္သည့္ပါတီကိုမဆို ခိုင္မာေစသည္။

က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမႈ မရိွဘဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရိွႏိုင္ဆိုသည္ကို ထပ္ခါထပ္ခါ 
သက္ေသျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ အတူလက္တြဲ၍ သြားပါသည္။ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမႈ ရရန္အတြက္ 
အျမန္ဆံုးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အသက္သာဆံုးလမ္းေၾကာင္းမွာ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
ရာထူးေနရာမ်ားတြင္  တူညီမႈရိွရန္သာ ေသခ်ာပါေစ၊ က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမႈက ေနာက္မွ လိုက္လာလိမ့္မည္။

အာရွသည္ ေဒသတစ္ခုအေနျဖင့္ အျခားကမၻာ့ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္သည့္အေရအတြက္ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သိပ္မေကာင္းလွေပ။ ၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၅ 
အတြင္း ဆယ္ႏွစ္တာကာလတြင္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အႀကီးဆံုးတိုးတက္မႈကိုရခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ၇% မွ ၁၉% အထိ တိုးတက္ ခဲ့သည္။  ယင္းသည္ ဆႏၵရွိပါက 
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သက္ေသျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထိေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ မတူကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို ထင္ဟပ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေ
ရးသင္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမို ျမင့္မားလာေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၿပီး ပါတီစံုပါဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္လည္း အျပဳသေဘာျဖင့္ 
အေထာက္အကူေပးေနသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဥေရာပသမဂၢမွ ေငြးေၾကးေထာက္ပံေပးထားေသာ STEP Democracy 
စီမံကိန္း၏ အကူအညီျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးတြက္ လွမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို 
တဖက္တလွမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ယခုလမ္းၫႊန္စာအုပ္ကို 
ျပဳစုထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။ 
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ဆႏၵရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အာရွတလႊားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ က်ား-မ ေရးရာတန္းတူညီမႈအၾကား 
ဆက္စပ္မႈကို နားလည္သည့္ အသိပညာႂကြယ္ဝေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပါတီမ်ားဦးေဆာင္သည့္ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာႏို င္သည္။ သတိျပဳမွတ္သားထားရမည္မွာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္မ်ား 
သမဂၢ (IPU) တုိ႔သည္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ဥပေဒျပဳသူ အေရအတြက္ အျပည့္အဝတူညီရန္ 
ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာက်က် ျဖစ္ရန္ အခ်ိန္က်ပါၿပီ။
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ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ျဖစ္ေသာ The Gender Equality: A shortcut To De-
velopment and Prosperity သည္ NIMD-Demo Finland ႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲလုုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
မွတ္ပံုုတင္ထားသည့္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးပါတီဝင္ အေယာက္(၃၀) တိုု႔၏ ပူးေပါင္းလက္တြဲလုုပ္ေ
ဆာင္ျခင္းမွ အဓိကရလဒ္ျဖစ္သည္။၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အတည္ျပဳအလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
အေတြ႔အၾကံဳျပည့္ဝသည့္ ယင္းႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး၊ 
၄င္းတိုု႔၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုု မွ်ေဝခဲ႔သလိုု ေဒသဆိုုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုုးေပးခဲ့ပါသည္။ 
ဤနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္ 
လမ္းညႊန္မွဳကိုု အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးပါသည္။ သူတိုု႔၏ အဓိပၺါယ္ျပည့္ဝေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မွဳႏွင့္ 
ပါဝင္အၾကံျပဳမွဳတိုု႔အတြက္ ကြ်န္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုု ဥေရာပသမဂၢ(EU) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ STEP Democracy စီမံကိန္း၏  
“ေရြးေကာက္ပြဲလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ေထာက္ပံ့ေပးမွဳ” စီမံကိန္းေအာက္တြင္  ေရးသားျပဳစုုခဲ့သည္။၄င္းလမ္းညႊန္စာအုုပ္သည္ 
အားလံုုးပါဝင္ေသာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ  ေရြးေကာက္ပြဲလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု အေထာက္အကူျပဳရန္ 
နွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဒီမိုုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမွဳကိုု အားေကာင္းေစေသာ ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား၏ 
အရည္အေသြးကိုု  ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢအပါအဝင္၊ ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ International IDEA ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းထားေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မွဳ ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းမွဳကိုု ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ကြ်ုနုု္ပ္တိုု႔၏ ကြ်မ္းက်င္အၾကံေပးမ်ားျဖစ္ေသာ Elina Hatakka ႏွင့္ ေဒၚစႏၵာသန္႔တိုု႔၏ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား လမ္းညြန္ 
ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္လမ္းညြန္ ႏွစ္ခုုလံုုးကိုု ေရးသားျပဳစုုေပးသည့္ အျပင္ အစဥ္တစ္စိုုက္ ပံ့ပိုုးမွဳ နွင့္ လမ္းညႊန္မွဳကိုု 
NIMD-Demo Finland တိုု႔မွ လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မွဳအ
တြက္ သင္တိုု႔၏ စိတ္အားထက္သန္မွဳ၊ ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းဆိုုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မွဳ ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ 
သင္တိုု႔၏ ပါဝင္အၾကံျပဳမွဳမ်ားကုုိ ပိုုမိုုအေရးပါမွဳ ျဖစ္ေစပါသည္။ အတည္ျပဳ အလုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း 
ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးျပီး လမ္းညႊန္မွဳေပးေသာ Eeva Koskinen ကိုုလည္း ထပ္မံ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မ်ားကိုု ေရးသားျပဳစုုရာတြင္ NIMD-Demo Finland တိုု႔ အလုုပ္လုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ ယံုုၾကည္ရေသာ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မွဳေၾကာင့္သာ 
ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳသည္ ထိုု ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားမွဳေပၚတြင္ 
မူတည္ေနပါသည္။

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးလွသိန္း အား အထူး ဂုုဏ္ယူေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚနယ္လီစန္အားလည္း ထိုုလမ္းညႊန္စာအုုပ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သူမ၏တန္ဖိုုးရွိလွေသာ 
ပါဝင္မွဳႏွင့္ ပံ့ပိုုးမွဳမ်ားအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ေနာက္ဆံုုးအေနျဖင့္ ယခုု စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္ လမ္းညႊန္စာအုုပ္သည္ Jonna Haapanen၊  Maaike van der 
Werf ႏွင့္ ေဒၚထက္ဦးေဝတုုိ႔၏ ဦးေဆာင္မွဳႏွင့္ MySoPအဖြဲ႔သားမ်ား၏ ၾကိဳးစားမွဳမ်ားမပါပဲ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားလိုုပါသည္။
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၁.၁   ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ့ အေျခအေန

အမ်ိဳးသားအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္သည္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရး၌             
က်ား၊ မ  ေရးရာတန္းတူညီမႈကို တိုင္းတာသည့္ အဓိက နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ တစ္ခုတည္းေသာ 
နည္းလမ္း မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာေသာ္လည္း အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္မွာေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ကိန္းကဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္မ်ား သမဂၢ (Inter-Parliamentary Union - IPU) တြင္ ႏိုင္ငံေရး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အေျခအေနမ်ားကို စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဘဏ္တစ္ခုရိွပါသည္။ ၂၀၁၉ 
ဇန္နဝါရီလအထိတြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရိွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားရိွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
၂၄.၃% သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားရိွ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈ ၄၀% ေက်ာ္ရိွေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး ဥပေဒျပဳသူမ်ား လံုးဝမရိွေသာ ႏိုင္ငံငယ္ ၃ ခု ရိွေနေသးသည္။ 
IPU ၏ စာရင္းတြင္ ပါသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ေက်ာ္အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး 
၁၁.၃%၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၂.၁% ျဖင့္ နံပါတ္ ၁၅၈ ျဖစ္ပါသည္။4 Myanmar School of Politics ႏွင့္ 
လက္တြဲလုပ္ကိုင္ ေနေသာ ပါတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးရိွၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ၂ ဦးမွာ 
ဝန္ႀကီးရာထူးမ်ား ရယူထားပါသည္။

ယင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါရသနည္း။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ 
အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ ကြဲျပားျခားမႈကို ျဖစ္ေစသနည္း။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
အရည္အခ်င္းရိွၿပီး သူတို႔ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာရန္ အလုပ္ကို လုပ္ႏိုင္ 
သေလာက္ ႀကိဳးစားရန္မွာ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

အမ်ိဳးသမီး လံုးဝမပါေသာ သုိ႔မဟုတ္ လက္တဆုပ္စာသာပါေသာ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီ တစ္ခုသည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ မစိမ္းရျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုအရာကို အသားက်ေနေသာေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ 
ဘဝတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ အနိမ့္ဆံုးသာပါေသာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္ ဒီမိုကေရစီမဆန္ပါ၊ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ 
လူဦးေရ၏ တစ္ဝက္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား အခ်ိဳးမွာ 
၁၀၀း၉၃ ျဖစ္ပါသည္။5 အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ သူတို႔အတြက္ အေရးပါေသာအရာမ်ားအေပၚ ေျပာေရးဆိုခြင့္ မရိွျခင္းသည္ 
ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္သာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပါ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ထိုအေျခအေနသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ၾကာျမင့္စြာ ရိွေနခဲ့သည့္အတြက္ မွားယြင္းေနသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ မျမင္ေတာ့ေပ။
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၁.၂   အမ်ိဳးသမီးပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈလိုေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ၂ သြယ္

သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္  အေၾကာင္းျပခ်က္ (၂) မ်ိဳးကို 
ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ မူလအဂၤါရပ္အရ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္မွေန၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား တန္းတူေဝစု ရိွကိုရိွရမည္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ 
တစ္ဝက္ရိွသျဖင့္ သူတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ တစ္ဝက္ ရိွသင့္သည္မွာ မွ်တသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဘက္မွ အျမင္ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္သည္။  က်ား၊ မ 
ေရးရာကို အေျချပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အားလံုးနီးနီးတြင္ တားျမစ္ထားသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ္ ့မနိ္းကေလးမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးမ်ား ပံမုနွခ္်ိဳးေဖာကခ္ံေနရၿပီး က်ား၊ မ ေရးရာ ခြဲျခားဆကဆ္ခံံေနရမႈႏငွ္ ့
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝမႈ မညီမွ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္ ဘဝတြင္ ေနရျခင္းမွာ မွ်တမႈမရိွဘဲ 
မွားယြင္းသည္။ က်ား၊ မ  ေရးရာအေျချပဳ၍ ရိွေနသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရလဒ္မ်ား ႀကီးမားစြာ မညီမွ်မႈကို 
ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ လူသားဂုဏ္သိကၡာ၊ တန္းတူညီမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကို 
ေထာက္ခံရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ့္က်င့္သိကၡာဆိုင္ရာ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို 
ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ေပးရန္သည္ ႏိုင္ငံအားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ အားလံုးက လိုက္နာရန္ 
ကတိျပဳထားသည့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္မ်ား (SDGs - အပိုင္း ၃.၁ ကို 
ၾကည့္ပါ) ၁၇ ခု၏ နံပါတ္ ၅ မွာ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမႈႏွင့္  အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးအားလံုး စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တိုးတက္လာေစရနျ္ဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈ ရပိုင္ခြင့္ကို အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ ဤေနရာတြင္ 
ထင္ရွားေအာင္ ျပထားသည္။6

ျမန္မာသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကိုယ္စား 
ျပဳမႈကို တိုးတက္ေစရန္ ေျပာၾကားေတာင္းဆိုေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရိွခဲ့ပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထိုး 
အတည္ျပဳထားေသာ စီေဒါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဟုေခၚၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္သည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသား တူညီသည့္ အေနအထားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြညီလာခံက ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ စီေဒါ ကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ၏ 
တိုးတက္ႏႈန္းမွာ အလြန္အမင္း ေႏွးေကြးခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ 
စတုတၳအႀကိမ္ ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညီလာခံတြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၃၀% 
ကိုယ္စားျပဳမႈရိွရန္ ပစ္မွတ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။7  ၂၀၁၉ မတ္လတြင္ IPU ႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ စီေဒါ ေကာ္မတီတို႔မွ 
၂၀၃၀ အေရာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ ၅၀% ရိွရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ခဲ့ပါသည္။8

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ တန္းတူညီမွ်ရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထား ပါသည္။  

 “ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး၊ 
လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမႈအခြင့္အေရးတို႔ ခံစားခြင့္ရိွသည္။” (အပိုဒ္ ၂၁) 

လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ရလဒ္ထြက္မႈဘက္မွ အျမင္ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
အျခားမိသားစုဝင္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရသည့္  ပိ္ုႀကီးမားသည့္ တာဝန္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ 
ကိုယ္တိုင္ အတြက္ထက္ အိမ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ပို၍ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေခ်ရိွသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ေငြေၾကးတစ္ခုထက္ အဖိုးတန္သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ အက်ိဳးရလဒ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္၍ သူတို႔၏ 
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ကေလးမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုလံုးအထိ ထိေရာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏိုင္ငံေရးရာထူးေနရာမ်ားသို႔ ေရြးေကာက္ခံရပါက သူတို႔သည္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခား အဓိက 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ က႑မ်ားကို ဦးစားေပးၾကသည္။9 

ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သူတို႔ရိွ ကၽြမ္းက်င္အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ လုပ္သားအင္အားစုႀကီးကို အျပည့္အဝ 
အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ အခါ စီးပြားေရးေရာ လူမႈေရးပါ ပို၍ေကာင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ၾကသည္ကို ပို၍ပို၍ မ်ားျပားေသာ 
သုေတသနမ်ားက ညႊန္ျပေနသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ႔သို႔ ကမၻာ့ကမာၻ႔ကုလသမဂၢသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈကို အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေပးေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားမွ သူတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အျပည့္အဝကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ သူတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား ရိွေသာအခါ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ စီးပြားေရးတြန္းအားျဖစ္ေစေၾကာင္း 
ကမၻာ့ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ အေလးထားေျပာၾကားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူပါဝင္မႈမရိွဘဲ SDG ပန္းတိုင္မ်ား 
ေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။10

ကမၻာ့ကမာၻ႔ကုလသမဂၢသာမကဘဲ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ 
အဖြဲ႕စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ထိုအခ်က္ကို စတင္ အေလးေပးလာၾကသည္။ ခ်ိဳ႕တဲ႔သူမ်ား၊ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလုံး ပညာေရး၊ စီးပြားေရးဘဝႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား ရႏိုင္လာေသာအခါ 
ႏိုင္ငံ၏ ကၽြမ္းက်င္အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ လုပ္သားအင္အားစုႀကီးကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်လာႏိုင္ပါမည္။ 
ႏိုင္ငံရိွ လူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆုံး ပိုင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ၿပီး သာမန္ထက္ ထူးခၽြန္ေသာသူမ်ား 
ႏိုင္ငံေရးကို ဘဝေလွ်ာက္လမ္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း ရရိွရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ 
ႏိုင္ငံရိွ လုပ္အားကၽြမ္းက်င္မႈတဝက္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အသံုးခ်ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရ 
႐ူးမိုက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ကံေကာင္းစြာပင္ ထို႐ူးမိုက္မႈကို ကုစား၍ ရပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ျခင္းတို႔သည္ အတူ 
လက္တြဲေနေၾကာင္း သတိရေနသင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ အားေကာင္းသည့္ ရာထူးမ်ား ရေနသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သူတို႔သည္ လုပ္သားေစ်းကြက္အတြင္းတြင္လည္း အားေကာင္းသည့္ အေနအထား ရိွပါသည္။ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Christine Lagarde က အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
စီးပြားေရးဘဝတြင္ တူညီစြာပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ရႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျပာထားပါသည္။11

• ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈအတြက္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ တြန္းအား - အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေနရာမ်ားသို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

• အသစ္မ်ား ယူလာသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္သားအင္အားစုသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေပါင္းထည့္ျခင္းျဖင့္ ရလာသည့္ 

• ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ႀကီးထြားမႈ ပိုမိုရရိွမႈသည္ ယခင္က ထင္ထားသည္ထက္ ပို၍ ႀကီးမားပါသည္။

• ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ။

• အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဝင္ေငြ ပို၍ ျမင့္မားလာသည္ - ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္သျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ အက်ိဳး 

 ခံစားရသည္။

• ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား တေလွ်ာက္ က်ား၊ မ ေရးရာ အတားအဆီးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပို၍ႀကီးမား 

 သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး။
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2/     ,m,Dtxl;    aqmif&Gufcsufrsm;

 ႏိုင္ငံေရးတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမႈပန္းတိုင္ကို ရႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳထားသည့္ နည္းတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ တိက်သည့္ ကိုတာစနစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ယာယီအထူး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 
အစဥ္အဆက္အားျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးတြင္ အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ေငြေၾကးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားသို႔လည္း 
ျပန္႔ႏွံ႔လာပါသည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အမႈေဆာင္ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ တိက်ေသာ အမ်ိဳးသမီး အေရ အတြက္ မျဖစ္မေနပါရန္ 
ပို၍ပို၍ မ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သူတို႔၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းလာၾကသည္။ (ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထိုကိစၥ၏ 
အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္မႈကို သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေတြ႕ရိွလာၾကမည္ဟု ထင္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
အားလံုးပါဝင္မႈသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္ဟု သုေတသနမ်ားက ညႊန္ျပထားေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။)

 ႏိုင္ငံေရးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုတာစနစ္ မည္သို႔ လုပ္မည္နည္း။ ကြဲျပားသည့္ ကိုတာစနစ္ 
အမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳး ရိွပါသည္။

၁။ ႏိုင္ငံအဆင့္လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ဖယ္ထားသည့္ အထူးေနရာမ်ား

၂။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္စာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပမာဏတစ္ခု ဖယ္ထားရန္ 

  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို တြန္းအားေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား

၃။ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ပါတီတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ကိုတာစနစ္ 

ဥပမာ - ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းအေပၚ ဥပေဒျပဳျခင္း

Women’s League of Burma သည္ နံပါတ္ (၂) ကုိ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာတြင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို 
အၾကံျပဳထားပါသည္။ ”ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အနည္းဆုံး ၃၀% 
တင္ျပႏိုင္မွသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 
ဥပေဒတစ္ခုကုိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းေပးႏိုင္သည္။ ထုိအဆုိျပဳခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေရြးေကာက္ 
မခံရဘဲ ရာထူးမ်ား ရယူႏိုင္သည္ဟု ဆိုလုိျခင္း မဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔ကို ေလွကား၏ ပထမအဆင့္တြင္ ေျခခ်ႏိုင္ရန္ 
တြန္းအားေပးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။”12

ကမာၻေပၚရိွ မတူညီေသာ ေနရာမ်ားမွ ကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထိုကိုတာစနစ္ တစ္ခုခုကို သံုး၍ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေရအတြက္ကို တိုးျမႇင့္ၾကသည္။ အေအာင္ျမင္ဆံုးနည္းမွာ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ပါတီတြင္ 
ခ်မွတ္ထားေသာ ကိုတာစနစ္ ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္မည္မွ် ေအာင္ျမင္သည္ ဆိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အေပၚတြင္ 
အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ တည္မီွေနပါသည္။ 

ယခုလက္ရိွအထိ အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ႏွင့္ ပါတီမွ စာရင္း 
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စနစ္ကို အသံုးျပဳသည့္ ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ အႀကီးဆံုးပါတီမ်ားမွ ဇစ္ပိတ္ထားေသာ 
စာရင္းကို မိတ္ဆက္လိုက္သည္ႏွင့္ စာရင္းတြင္ တစ္ေယာက္ေက်ာ္စီမွာ အမ်ိဳးသမီးအမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ လ်င္ျမန္စြာ စတင္တိုးတက္လာၿပီး ပါတီငယ္မ်ားမွလည္း မျဖစ္မေန လိုက္လုပ္ရသည္။ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ ထိုစနစ္သစ္ကို ႀကိဳက္လာသည္ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႐ူးမိုက္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ မဲအမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကိုသာ အႏိုင္ေပးသည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ကို သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရိွ ပါတီမ်ားသည္ပင္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ 
သိသိသာသာ တိုးလာရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လုပ္ေဆာင္ပံုမွာ ပါတီမွ သူတို႔ ေသခ်ာေပါက္ ႏိုင္မည္ဟု 
ယံုၾကည္ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံမွ ေလဘာပါတီသည္ သူတို႔ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ား၊ 
မ ေရးရာအခ်ိဳးကို လံုးဝ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ဧၿပီလအထိ ေလဘာပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
၄၇% မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ Conservative party တြင္ ထို ယာယီအထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မရိွဘဲ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၂၀% သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။13

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ရန္မွာ ပါတီအတြင္း တက္ၾကြ 
သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရိွရန္လုိအပ္သည္။ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ လက္ဖက္ရည္ ျပင္ဆင္ေပးရသည့္သူမ်ားအျဖစ္ 
မဟုတ္ဘဲ (ထိုသုိ႔ေသာသူမ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္) ပါတီစီမံခ်က္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းမ်ားစသည့္ 
အရာမ်ားအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္သူအျဖစ္ ပါဝင္ရန္ျဖစ္သည္။ မဟုတ္ပါက ေကာင္းမြန္သည့္ အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ အေျခခံမရိွ ျဖစ္ေနပါမည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ သူတို႔ကုိယ္ သူတို႔ ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္။ ငါတို႔တြင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေနၿပီလား။ ငါတို႔ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုဝင္မ်ားအတြက္ ေနရာမ်ား ဖန္တီးထားၿပီလား။ ငါတို႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ဘာလိုသည္ကို 
သိၿပီးၿပီလား။ သို႔မဟုတ္ ငါတို႔ သိသည္ဟု ထင္ေန႐ံု သက္သက္ပဲလား။

ပါတီမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ႐ႈျမင္သင့္သည္။ 
ထိုကားခ်ပ္ တြင္ သူတို႔အတြက္သာမကဘဲ ပိုမိုသည့္ တာဝန္မ်ားရိွေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး  
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
ျပင္ပေထာက္ပံ့မႈ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေန၍ သူတို႔၏ ဘဝအရည္အေသြး တိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို တိုးတက္ေစသည္။ ယင္းသည္ လူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ေစသည့္၊ သူတို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အားေကာင္းေစသည့္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္း ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္အတြက္ ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အျမင့္ဆံုး စုစည္းအသုံးခ်ႏိုင္မႈေပၚ မူတည္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ 
ကြဲျပားသည့္အဆင့္ (၅) ဆင့္ရိွ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လႊမ္းျခံဳသင့္သည္။ ယင္းတို႔မွာ 
လူတစ္ဦးခ်င္းအဆင့္၊ မိသားစုအဆင့္၊ လူ႔အသိုက္အဝန္းအဆင့္၊ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
အကယ္၍ ထိုအဆင့္မ်ားတြင္ သဟဇာတျဖစ္စြာ ဘက္ညီသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ရိွပါက 
အမွန္တကယ္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္တည္လာမည္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ 

Women’s League of Burma က ဆိုသည္မွာ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ 
ကြဲျပားစြာ သန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူေနမႈအေျခအေနမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ 
သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးတို႔ကုိ တုိင္းတာရန္ အဓိက အညႊန္းကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုျမင့္မားသည့္ 
လူေနမႈအဆင့္အတန္းရလာသည္ႏွင့္အမွ် လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ရလာပါသည္။”14
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၃.၁   က်ား၊ မ  ခြဲျခားထားသည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား၏ အေရးပါမႈ 

ေအာင္ျမင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းအားလံုးသည္ အခ်က္အလက္ကို အေျခခံၿပီး၊ အခ်က္အလက္သည္  မၾကာခဏ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံပါသည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ 
အထူးသျဖင့္ အေရးပါသည္။ ဥပမာ  SDGs (အခန္း ၁.၂ ကို ၾကည့္ပါ) ပန္းတိုင္မ်ားကို ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္း စုေဆာင္းရရိွလာသည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့ၿပီးထိုပန္းတိုင္မ်ား 
ျပည့္ဝေအာင္ျမင္မႈကို ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား အေျချပဳ၍သာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမႈကို တိုးတက္ေစရန္ ကိန္းကဏန္းမ်ားကို အသံုးျပဳလိုပါက ထိုကိန္းဂဏန္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ား၊ မ ခြဲျခားထားရန္ လိုအပ္သည္။ ေသခ်ာနားလည္ၿပီးမွခ်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ရန္ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္၍ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ် ေက်ာင္းတက္သည္၊ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ် 
ေက်ာင္းထြက္သြားသည္တို႔ကို သိရန္လိုအပ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အျပည့္အဝ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ၏ အတားအဆီးမ်ားကို 
နားလည္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္၍ ဝင္ေငြမရေသာ အိမ္မႈကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီမည္မွ် 
သံုးခဲ့ရသနည္းဆိုသည္ကို သိရန္လိုအပ္သည္။ 

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သက္တမ္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပို၍ တိုပါသည္။ ထိုကိစၥ၏ ေနာက္ကြယ္မွ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေတြ႕ရိွႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား ပို၍ က်န္းမာအသက္ရွည္စြာေနႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးမည့္ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ သူတို႔၏ ဘဝကို သူတို႔ မည္ကဲ့သို႔ ေနထိုင္ခဲ့သည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပို၍သိရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အတြက္ က်ား၊ မ  
ခြဲထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္သည္။ 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢသည္ က်ား၊ မ ခြဲျခားထားသည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္ အထူး ဖိအားေပးထားပါသည္။ 
ပိုမိုတိုးတက္ရန္  ေနရာက႑မ်ားစြာ  ရိွေနပါသည္။  ေနာက္ထပ္  ျပႆနာႀကီးတစ္ခုမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၌ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္ 
အလက္ ေကာက္ယူသည့္ သေဘာသဘာဝ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုကိစၥသည္ အလွဴရွင္မ်ားေပၚတြင္ အလြန္အမင္း 
မီွခိုေနၿပီး အလွဴရွင္မ်ားမွာ ဝင္လာလိုက္ ထြက္သြားလိုက္ ျဖစ္ေနသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပို၍ရိွရန္ လိုအပ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
သူတို႔၏ ကိန္းကဏန္း အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈကို  ေပါင္းစပ္ၿပီး ခိုင္မာေစရန္ ဦးတည္သင့္သည္။ 

Statistics Myanmar ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ စစ္ၾကည့္ပါ။ က်ား၊ မ အရ ခြဲျခားထားသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ပါသလား။ ေက်ာင္းတက္သည့္ ေယာက်္ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး  အေရအတြက္ 

ကဲ့သုိ႔ အခ်က္အလက္ ဥပမာကုိ ေတြ႕ပါသလား။ ေတြ႕ပါက ကေလးမ်ားအားလုံး၏ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ကုိ 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ သင္အၾကံဥာဏ္ ေပးႏိုင္ပါသလား။



1 1

ကမာၻ႔ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွအျခား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားသည္ “က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈႏွင့္ လူမႈေရးရာ 
ပါဝင္ႏိုင္မႈ Gender Equality and Social Inclusion - GESI” ကို စတင္ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ ထိုအတြက္ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူမႈမ်ားကို က်ား၊ မ ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ LGBT၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားရန္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

၃.၂   “က်ား၊ မ ေရးရာ” ရဲ႕ ဆိုလိုခ်က္က ဘာလဲ

ရိုးရွင္းစြာေျပာရလ်င္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တန္ဖိုးထားမႈ၊ စံႏႈန္းမ်ားကို ဇီဝေဗဒအရကြဲျပားမႈထဲသို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ထားျခင္းဟုသာ ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) က “က်ား၊ မ ေရးရာ” ကို ေအာက္ပါကဲ့သို႔ 
ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။15

 “က်ား၊ မ ေရးရာ (Gender - ဂ်န္ဒါ) ဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္းအေပၚ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္း၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမိ်ဳးသမီးတုိ႔ အတြက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊အခန္းက႑မ်ား၊ အမိ်ဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး အုပ္စုမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ား 
ပါဝင္သည္။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ စံႏႈန္းမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုုအၾကား မတူညီစြာ ကြဲျပားေနၿပီး 
ယင္းတို႔သည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။”

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ မည္သည္က သင့္ေတာ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔ျမင္သည္ဆိုျခင္းမွာ 
အခ်ိန္ကာလတေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ယခုကာလတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ား စီးပါသည္။ 
မူလအစက ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ားကို အထက္တန္းလႊာမွ အမ်ိဳးသားမ်ား ျမင္းစီး၍ အမဲလိုက္ထြက္ရာတြင္ စီးရန္ ပံုစံ 
ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ၁၈ ရာစုႏွစ္ ျပင္သစ္ဘုရင္မ်ား၏ နန္းတြင္းရိွ သူေကာင္းမ်ိဳးမ်ားအၾကား အလြန္ 
ဖက္ရွင္က်ခဲ့သည္။ 

ဤဆိုင္းဘုတ္သည္ ရန္ကုန္ - ေနျပည္ေတာ္ အျမန္ 
လမ္းေပၚမွ ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္မိဘမ်ား အားလံုးသတိျပဳမိေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္ 
ပါသည္၊ သို႔ရာတြင္ ယင္းသည္ အေဖမ်ားကို ဦးတည္ 
ခ်က္ထားေနသည္။ ဤေနရာတြင္ ဖခင္တစ္ဦး လူတစ္ဦး 
သည္ အေဖမ်ားေရာ၊ အေမမ်ားကိုပါ ကိုယ္စားျပဳသည္။ 
သင့္အေတြးမ်ားကို ရပ္ၿပီးတစ္ဖန္ စဥ္းစားၾကည့္ပါက ဤ 
ဆိုင္းဘုတ္သည္ ထူးဆန္းေနေၾကာင္း သတိျပဳမိပါမည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးကို ျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ အမ်ားအျပား ပို၍ဆက္လုပ္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာေၾကာင့္ 
ဤဆိုင္းဘုတ္က အေမမ်ားအစား အေဖမ်ားကို 

ဦးတည္ရ သနည္း။ အေၾကာင္းရင္းမွာ (ေယာက်္ား) အမ်ိဳးသား၏ ရပ္တည္မႈသည္ လူသား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ 
တူညီသည္။ (ေယာက်္ား) အမ်ိဳးသားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကုိ ကိုယ္စားျပဳသူဟု စဥ္းစားသည္မွာ အသားက်ေနေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈတိုင္းတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေနာက္က်က်န္ေနျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္း နက္႐ိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ 
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ေနေသာ (ေယာက်္ား) အမ်ိဳးသားကို လူသားႏွင့္ တန္းတူထားသည့္ ခံယူမႈေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ က်ား၊ မ ေရးရာဟု 
ေျပာတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရးဟုသာ ပံုေဖာ္မိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည္မွာ က်ား၊ 
မ  ေရးရာဟူေသာ စကားလုံးသည္ ေယာက်္ားမ်ားကိုလည္း ရည္ညႊန္းသည္ကို မွတ္မိေနရပါမည္။ လူတိုင္းတြင္ 
က်ား၊ မ ေရးရာ အခန္းက႑ ရိွပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ မည္သည့္ က်ား၊ မ ေရးရာ အခန္းက႑ ရိွၿပီး 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးလံုးအတြက္ မည္သည္က အေရးပါေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကဆံုးျဖတ္ေပးေနပါသည္။ 

“က်ား၊ မ ေရးရာ” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ အျခားအေျခအေနတစ္ခုအတြက္လည္း အသံုးဝင္ပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ဇီဝေဗဒသေဘာအရ လိင္ဟုေခၚေသာ အရာထက္ ပို၍ က်ယ္ျပန္႔သည့္ “က်ား၊ မ ေရးရာ” ဟူေသာ 
သေဘာ တရားတစ္ခု ရိွျခင္းသည္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ရျခင္းမွာ မည္သို႔ျဖစ္သည္ဟူသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ နားလည္မႈအား 
က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ဥပမာ လူသားအားလံုးသည္ ေယာက်္ားေလး သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးဟူေသာ 
ေခါင္းစဥ္မ်ား ေအာက္တြင္သာရိွသည္ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕မွာ လိင္အဂၤါ ႏွစ္ခုလံုးပါေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
မတူညီေသာ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ရွိၾကၿပီး  ယင္းကို LGBT+ ဟုအတုိေကာက္ ေခၚဆိုၾကသည္ (အမ်ိဳးသမီးခ်င္းလိင္တူ
စိတ္ဝင္စားသူ၊ အမ်ိဳးသားခ်င္း လိင္တူစိတ္ဝင္စားသူ၊ အမ်ိဳးသမီးေရာ၊ အမ်ိဳးသားပါႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို စိတ္ဝင္စားသူ၊ 
လိင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ထားသူ)။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ား၊ မ  ေရးရာ သည္ တစ္ဖက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ 
အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၌ “က်ား” ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ “မ” ျဖစ္ျခင္းအေပၚ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ညႊန္းဆိုေျပာၾကားသလို၊ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ရွိသူမ်ားအတြက္ ေျပာဆိုသည္။

၃.၃  “က်ား၊ မ  ေရးရာအျမင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း” ရဲ႕ ဆိုလိုခ်က္က ဘာလဲ။

အဘိဓာန္တြင္ ယင္းကို “ဘံုတူညီမႈရွိေသာ က်င့္သံုးမႈ“ ဟုဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ ဆိုရပါမူ “ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
လုုပ္ေဆာင္ျခင္း“ ဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ရာကို အားလံုးတြင္ဘံုတူညီမႈျဖစ္ေအာင္ တူညီေသာ က်င့္သံုးလက္ခံမႈကို 
ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေစျခင္း ဟုဆိုရပါလိမ့္မည္။

“က်ား၊ မ ေရးရာအၿမင္ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္း (gender mainstreaming)” သည္ သေဘာ 
တရားတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ယင္း သေဘာတရားကို က်ယ္ျပန္႔စြာလက္ခံလာေစရန္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ 
အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ 

“က်ား၊ မ ေရးရာ အၿမင္ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ က်ား၊ မ  တန္းတူညီမွ်ေရးတုိးတက္ရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ လက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း လုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
အၿပီးသတ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု မဟုတ္ဘဲ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ရရွိရန္အတြက္ ဗ်ဴဟာတစ္ခု၊ 
နည္းလမ္းတစ္ခု ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ယင္းအတြက္ 
လုုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္တုိင္းတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာအေလးေပးေသာအျမင္ျဖင့္ၾကည့္ျမင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ စီမံကိန္း၊ 
စီမံခ်က္၏အဆင့္တိုင္းဆုိသည္မွာ- မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ တုိက္တြန္းေျပာဆုိျခင္း၊ 
ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝျခင္း၊ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း” ဟူေသာ အဆင့္အားလုံးကုိဆုိလုိသည္။” 16
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ဥပမာ -   FAO (Food and Agricultural Organization) ႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္း        

            လုုပ္ေဆာင္ျခင္း

The Grameen Krishi (Agricultural) Foundation (GKF) ကုိ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ တြင္ 
the Grameen Bank မွတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ GKF သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ 
အတြက္ ေရသြယ္မႈမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္း၏ က်ား၊ မ  ေရးရာမဟာဗ်ဴဟာသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာ 
ပါသည္။ ပထမတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ GKF ၏သီးႏွံ ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔၏ ရိုးရာဓေလ့အတိုင္း အိမ္တြင္းအေျချပဳ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းေလးမ်ား (ဆန္ဖြတ္ျခင္း၊ အေသးစား 
တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေမြးျမဴေရးစသည္) ကုိသာ လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။

တၿဖည္းၿဖည္း ႏွင့္ GKF သည္ သီးႏွံထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါမႈႏွင့္ အမွန္တကယ္ 
အခန္းက႑ကုိ သတိျပဳမိလာပါသည္။ ယင္းသတိျပဳမိျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အေလးတနက္ 
ကူညီရန္ သႏိၷ႒ာန္ ခ်ထားမႈႏွင့္ ေပါင္း၍ GKF စီမံခ်က္၏ ေရသြင္းမႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးလယ္သမားမ်ား ပါဝင္ေစသည့္ ၎၏ က်ား၊ မ  ေရးရာမဟာဗ်ဴဟာ အေျပာင္းအလဲကုိ ဦးတည္ေစ 
ခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမ၊ ေရအရင္းအျမစ္ အသုံးခ်ႏိုင္မႈ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ၊ ဓာတ္ေျမျသဇာႏွင့္ 
ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးမႈတုိ႔ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရရွိၾကျခင္းျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္
မႈတြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လက္လွမ္းမွီမႈမွာ တုိးျမင့္လာပါသည္။ အမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ ယခင္ေရွးရိုးအတုိင္း 
လုပ္ေနက် အလုပ္မ်ားထက္ပိုေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွရရွိလာခဲ႔ၾကသည္။17

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း လုုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုရာဝယ္ လက္ရွိလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ “အမိ်ဳးသမီး” ကို သို႔မဟုတ္ 

“က်ား၊ မ  တန္းတူညီမွ်ေရး” ကို အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္၊ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းမွ်ကို 

ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ တိုးတက္လာသည္ဟူေသာ အခ်က္ထက္ 

မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔နက္နဲပါသည္။ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈမ်ား၊ 

ေရလတ္အစီအမံမ်ား၊ စီမံခ်က္ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔တြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အလယ္ဗဟိုခ်က္တြင္ 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ထားရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မူဝါဒခ်ျခင္း၊ 

အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ 

ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို  သယ္ေဆာင္ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း လုုပ္ေဆာင္ျခင္း 

သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား လႊမ္းမိုး ပါဝင္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမႈတို႔ ေသခ်ာေစရန္ 

ပန္းတိုင္မ်ား ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ယင္းအတြက္    

က်ား၊ မ  တန္းတူညီမွ်မႈကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ 

ဖြဲ႔စည္းပံု လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဌာနတြင္းယဥ္ေက်းမႈ (ထံုးစံ) တို႔ကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါမည္။18
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ဥပမာ- ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာအၿမင္မ်ားကိုေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ထားေသာ စီမံခ်က္   

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ဖြဲ႔သည္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေရးမွ တဆင့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍  
ရပ္ရြာအျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္သည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုကုိ စတင္ခဲ့ပါသည္။ က်ား၊ မ  
ေရးရာ အၿမင္မ်ားကုိေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။   
ရပ္ရြာအေၿခၿပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ဖြဲ႔သည္ “ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား” 
ဟုေခၚေသာ စီမံခ်က္တစ္ခုုကုိ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။  

•  ဦးတည္ေက်းရြာမ်ား၏ အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ ေကာက္ယူျခင္း (ဘယ္သူက ဘာလုပ္လဲ။      

     ဘယ္သူက ေျမယာပိုင္ဆုိင္သလဲ။ တရားဝင္အမည္ေပါက္က ဘယ္သူ႔အမည္နဲ႔လဲ။  စသည္)  

•  ေျမႏွင့္အိမ္ ပိုင္ဆုိင္ရန္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ မသန္စြမ္းသူႏွင့္လူနည္းစုတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ   

    ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈကုိ အတားအဆီးျပဳေနေသာ (တုိက္ရိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္)  

    အတားအဆီးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း  

•  က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ စတင္ ဝင္ေရာက္ မိတ္ဆက္ရမည့္သူမ်ား

(မိမိရပ္ရြာေဒသကုိ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္သူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ား) ႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမွ် မႈကုိ             
စိတ္အား ထက္သန္ေသာ ခ်န္ပီယံမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း  

•  ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွွ်ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ပူးတြဲေျမယာ

    မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားအတြက္ လူထုအသိပညာေပးသည့္ အခ်ိန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း  

•  ပူးတြဲေျမယာ  မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ ကူညီပံ့ပိုးျခင္း  (ျမိဳ႕နယ္ အစိုးရရံုးမ်ားတြင္ ပူးတဲြေၿမယာမွတ္ပုုံတင္ရန္ 

    အတြက္ လုိအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္း)  

•  ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳ မွ်ေဝသည့္အစီအစဥ္မ်ား က်င္းပေပးျခင္း 

     (ပူးတြဲေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေသာ ခ်န္ပီယံအမ်ိဳးသားမ်ားမွ ဦးေဆာင္က်င္းပၿခင္း)  

    ယင္းစီမံခ်က္သည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး အမ်ိဳးသားကသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ အမည္ခံရေလ့ ရွိသည္    

    ဟူေသာ ထံုးတမ္းဓေလ့ဆုိင္ရာ  က်င့္သုံးမႈအေပၚ ထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲေစမႈကုိ မျဖစ္ေစပါ။  

    သုိ႔ရာတြင္ ယင္းသည္ က်ား၊ မ  ေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေရွးရႈေသာ စတင္မႈႏွင့္  အေျခခံေကာင္း 

    တစ္ခုကုိမူျဖစ္ေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း လုုပ္ေဆာင္ျခင္းကို မူဝါဒအားလံုး၏ အေျခခံအပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ က်ား၊ 
မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္းဟု စဥ္းစားၾကည့္၍ ရပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
ထိုထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္လိုပါက ပထမဦးစြာ စီမံခ်က္အားလံုးရိွ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးတြင္ က်ား၊ မ  
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ေရးရာအျမင္ကို အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ေပးရပါမည္။ “က်ား၊ မ ေရးရာ အျမင္မ်ား” ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ 
တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအေပၚ 
ထိုစီစဥ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ပထမဦးစြာ စဥ္းစားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
စီစဥ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ က်ား၊ မ ေရးရာကို ျမင္သာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။

ယင္းသည္ အလြန္ရိုးရွင္း လြယ္ကူသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း လွည့္ကြက္အနည္းငယ္ပါရွိပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား မလုပ္ခင္မွာပင္ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ လူမ်ားအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ဆန္းစစ္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ႏိုင္ရန္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မစမီ 
လူအမ်ား၏ ယခုအေျခအေနကုိ သိရန္လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမွ်သာမကဘဲ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမိ်ဳးသမီးမ်ား၊ 
ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၏ အေျခအေနကို သိရပါမည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ က်ား၊ မ  ခြဲျခားထားသည့္ 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ရိွရန္မွာ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ 
အေျခခံမ်ဥ္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အေျခအေနကို ပံုေသကားခ်ပ္ခ်၍ မမွတ္ယူရန္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္တစ္ခုကို က်ား၊ မ ေရးရာ ရႈေထာင့္မွ အကဲျဖတ္ရန္ 
အတြက္ လိုအပ္မႈ ရိွမရိွ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အကူအညီေပးပါလိမ့္မည္။19

၁။ သင္ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးစားေနေသာ ျပႆနာသည္ မည္သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ိဳးျဖစ္သနည္း။ 

 အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ အျမင္မ်ားမွ ၾကည့္ပါ။

၂။ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ လူမ်ားကို ဦးတည္ပါသလား။

၃။ စီမံကိန္းမွ အာ႐ံုစိုက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ 

 မိန္းကေလးမ်ားအၾကား ရွင္းလင္းသည့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရိွပါသလား။

၄။ စီမံကိန္း ဦးတည္အုပ္စုတြင္ပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 

 ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ ပါဝင္မႈအခ်ဳိးအစားမွာ ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။

၅။ ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္ရရွိရန္အတြက္ က်ား၊ မ ေရးရာ မတူညီသည့္အေလ်ာက္ ကြဲျပားသည့္ 

 လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသလား။

၆။ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံခ်က္၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ေယာက်္ားေလးႏွင့္ 

 မိန္းကေလးမ်ားကို ကြဲျပားစြာ ဦးတည္ပါရဲ႕လား၊ ထိုအုပ္စုမ်ားအတြက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ကြဲျပားပါ     

          သလား။ 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) တြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ စီမံခ်က္မ်ားအတြင္း က်ား၊ မ  
ေရးရာ အျမင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ ညႊန္ၾကား လမ္းညႊန္ခ်က္ - “FAO ၏ စီမံခ်က္ 
စက္ဝန္းတြင္ က်ား၊ မ  ေရးရာအျမင္ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္” ရိွပါသည္။20  ယင္းသည္ 
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စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားသို႔ က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ယင္းကို မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည့္ အလြန္ေကာင္းေသာ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

၃.၄   က်ား၊ မ ေရးရာ အျမင္အရ တံု႔ျပန္ထားေသာ ဘ႑ာေရး ခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈ

က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္မ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္မႈ၏ အေရးႀကီးသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသည္ က်ား၊ 
မ ေရးရာအျမင္အရ တုံ႔ျပန္ထားေသာ ဘ႑ာေရးခြဲေဝလ်ာထား သတ္မွတ္မႈ (gender responsive budgeting) 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားေသာ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်က္ဖန္တီးရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ 
Wiki-Gender အရ က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္အရတု႔ံျပန္ထားေသာ ဘ႑ာေရးခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈသည္ 21  

 • “မည္သည့္ျဖစ္အင္တြင္ မဆိုစတင္စဥ္းစားျခင္း၊ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳခ်က္ ေပးအပ္ျခင္း၊ 

  လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ခြဲျခားဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရး စာရင္းစစ္ျခင္း” 

  စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 

  က်ား၊ မ ေရးရာ အျမင္ျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

 • ယင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္အသံုးျပဳေသာ လက္ေတြ႔ကုန္က်သည့္ 

  (မ်ားေသာအားျဖင့္အစိုးရ၏) အသံုးစရိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအတြက္အသံုးျပဳသည့္  

  အသံုးစရိတ္တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ ခြဲျခားဆန္းစစ္ျခင္း ပါဝင္သည္။

 • မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇျခင္း၊ ဦးစားေပးက႑မ်ားျပန္လည္ သတ္မွတ္ျခင္း တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ 

  ဆံုးျဖတ္ရမည္ကို အစိုးရမ်ားအား ကူညီေပးသည္။

 • ခြဲေဝမႈမ်ားသည္ မူဝါဒ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွမရိွ လိုအပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရမရတို႔ကို 

  စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

Wiki-Gender သည္ က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္ထည့္သြင္းထားေသာ ဘ႑ာေရးခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈ၏ အဆင့္ 
ငါးဆင့္ကို စာရင္းျပဳစုထားသည္။ 22

 ၁။ က႑တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား  (ႏွင့္ မတူညီေသာအုပ္စုခြဲမ်ား) 

 ၏ အေျခအေနအေပၚ ခြဲျခားဆန္းစစ္ျခင္း

၂။ ပထမအဆင့္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က်ား၊ မ ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဟာကြက္မ်ားကို က႑၏ မူဝါဒက မည္မွ် 

 အထိ ေျဖရွင္းသည္ကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ ဤအဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 

 အစီအစဥ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ ပါဝင္သင့္သည္။ ယင္းတြင္ ေရးသားထားေသာ မူဝါဒမ်ားသာမက 
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 အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေနသည့္ မထင္ရွားေသာ မူဝါဒမ်ားကို ခြဲျခားဆန္းစစ္မႈ ပါဝင္သည္။ 

 ယင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို အထက္ပါ အခ်က္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးေန 

 သည့္ အတိုင္းအတာကို သံုးသပ္မႈ ပါဝင္သင့္သည္။

၃။  အထက္ အဆင့္ (၂) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ မူဝါဒႏွင့္စီမံကိန္းမ်ား 

 အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္  လံုေလာက္ေသာဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝ လ်ာထားမႈ အေပၚေလ့လာဆန္းစစ္မႈ။ 

၄။ ခြဲေဝထားေသာဘတ္ဂ်က္မ်ားကို လ်ာထားခ်က္အတိုင္း သံုးစြဲမႈရိွမရိွ၊ မည္သူ႔ကို ဘယ္ေလာက္ခြဲေဝသည္၊ 

 မည္သို႔ အသံုးျပဳသည္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း။ ယင္းတြင္ ဘ႑ာေငြေၾကးအား စစ္ေဆးျခင္းအျပင္၊ 

 ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္း ႏွစ္မိ်ဳးလံုးပါဝင္သည္။ (က်ား၊ မ  ခြဲျခားထားေသာ ကိန္းဂဏန္း 

 အခ်က္အလက္မ်ား) 

၅။ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ မူေဘာင္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အဆင့္ ၁ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနမ်ား 

 ပို၍ေကာင္းေသာ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈထံ ဦးတည္ခ်က္သို႔ မည္မွ်အထိ ေျပာင္းလဲလာသည္ကို အကဲျဖတ္ 

 ဆန္းစစ္မႈ။ 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ (UN Women) ၏ အဆိုအရ ေအာက္ပါတို႔သည္ က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္အရ တုံ႔ျပန္ 
ထားေသာ ဘ႑ာေရး ခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈ မဟုတ္ေပ။23

• အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သီးျခားရန္ပံုေငြမ်ား၊ ထိုအစား ယင္းသည္ အစိုးရဌာနအားလံုး၏ 

 မူဝါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား အားလံုးတြင္ က်ား၊ မ  ေရးရာအေပၚ သတိျပဳလာေစမႈကို 

 ယူေဆာင္ေပးႏိုင္ရပါမည္။

• အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အၾကား ၅၀/၅၀ အတိအက် ခြဲျခားျခင္း၊ ယင္းကို အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ 

 ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဟာကြက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ပံုစံျဖစ္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသင့္သည္။

• အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳျခင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုကိစၥသည္ အလြန္ ရွည္လ်ား၍ 

 အလြန္ ႐ႈပ္ေထြးေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

• ပန္းတိုင္မ်ား ေရာက္ရန္ “နည္းလမ္းတစ္ခု”သာ ရိွျခင္း က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္အရ တုံ႔ျပန္ထားေသာ 

 ဘ႑ာေရး ခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈ ျဖစ္စဥ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားပါလိမ့္မည္။

က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္အရ တံု႔ျပန္ထားေသာ ဘ႑ာေရး ခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈကို အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး 
မ်ား တုိးတက္ေစရန္ အေရးပါ လက္ေတြ႕က်သည့္ မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ တစ္ကမၻာလံုးက လက္ခံထားၾကသည္။ 
ယင္းသည္ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ကူညီေသာ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲသည့္ စီမံခ်က္ခ်သည့္ ရန္ပံုေငြ ေရးဆြဲသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အစိုးရမ်ား၏ ကတိကဝတ္ကို တိုင္းတာေသာ အညႊန္းကိန္းအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
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အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၀၅ - ၂၀၀၆ တြင္ သူ၏ ပထမဆံုး က်ား၊ မ ေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ေၾကညာခ်က္ကို 
မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္အရ တုံ႔ျပန္ထားေသာ ဘ႑ာေရး ခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္မႈကို စတင္ 
က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္သည္ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ 
ေစမႈတို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားကို ခြဲေဝခ်ေပးသည့္ ရန္ပံုေငြကို ျပည္သူမ်ားသိေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာန/ ဦးစီးဌာန ၅၇ ခုတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာဘတ္ဂ်က္ ႐ံုးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လာၿပီး 
အမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပား၏ ဘဝမ်ားအေပၚတြင္ သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္သည့္ ေျခလွမ္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။24

ဥပမာ- ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ အျမင္ထည့္သြင္းထားေသာ ဘ႑ာေရးခြဲေဝလ်ာထား သတ္မွတ္မႈ 

GRB ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္း၏ အဆင့္မ်ား - ေရးဆြဲျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း၊ စာရင္းစစ္ဝင္ျခင္း / ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း

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

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

၁။ အေျခအေန - ဖိလစ္ပိုင္သည္ က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္ထည့္သြင္းထားေသာ ဘ႑ာေရး ခြဲေဝလ်ာထား 

 သတ္မွတ္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ 

 ႏွစ္ခုေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

 လက္ရွိ “က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ (Gender and Development - GAD) ဘတ္ဂ်က္မူဝါဒ“ 

 သည္ Magna Carta of Women (၁၉၉၉) အပါအဝင္ အျခားေသာဥပေဒဆိုုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 

 မွတဆင့္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အဆုုိပါ မူဝါဒအရ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ ၄င္းတို႔ 

 နွစ္အလုိက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ၏ အနည္းဆုံး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ က်ား၊ မ ေရးရာဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား 

 ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ခြဲေဝခ်ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထုိ ၅% မွ က်န္ ၉၅% အေပၚ 

 လႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း - အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္  GAD အစီအစဥ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္သာမက 

 အစီရင္ခံစာ တစ္ခုကုိပါ ထုတ္လုပ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာ 

 ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ PCW က သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 

 အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေရးသားျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္ပါသည္။ PCW အျပင္ GAD 
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 ဘတ္ဂ်က္မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 

   စီမံခန္႔ခြဲမႈ႒ာန၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ႒ာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

   အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မရွင္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

 

   ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ GRB ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္ျဖင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း (gender adots)  

  ကုိ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ မလုပ္မေနရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာအျဖစ္ ပံုမွန္စာရင္းစစ္လုပ္ငန္း 

   စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

   ဖိလစ္ပိုင္သည္ GRB ကုိ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား (Local Government Units - LGUs) ၏ လူမႈစီးပြားေရး 

   အေျခအေနမ်ားအေပၚ က်ား၊ မ ေရးရာအျမင္ျဖင့္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာမႈ လုပ္ရန္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ အစီအစဥ္ ဆြဲ 

   ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ က်ား၊ မ  ခြဲျခားထားေသာ ကိန္းကဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

   တုိ႔အတြက္ နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္းမွတဆင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ားတြင္ပါ ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါ 

   သည္။

၃။   ရလဒ္ ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား - ႏွစ္စဥ္ GAD စီမံခ်က္အစီအစဥ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာမႈႏွင့္ 

   တင္ျပမႈမ်ား တုိးတက္လာျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ LGU မ်ားတြင္ GAD တာဝန္ရွိသူမ်ား ထားရိွသည့္ 

   စနစ္ကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဌာန္းျခင္း၊ ပံုမွန္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ GAD စီမံခ်က္ အစီအစဥ္ႏွင့္ 

   ဘတ္ဂ်က္တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ျခင္းမ်ား တုိးတက္လာျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ 

   အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ GAD အျမင္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ 

   ေဒသႏၲရအဆင့္ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ GAD ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွ ခ်န္ပီယံမ်ား 

   အေရအတြက္ တုိးတက္လာျခင္း။

 သုိ႔ရာတြင္ အေရးပါေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာက်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ 

 ပါဝင္သည္ - GAD အျမင္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ GAD တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ 

 စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သူမ်ား၏ မညီမွ်ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ GAD ဆုိင္ရာ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ 

 ထိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ GAD ကုိ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္သာ” ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ 

 တာဝန္ရိွသူေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားကုိသာ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း၊ အေရးႀကီးသည့္ ဌာန 

 မ်ားႏွင္ ့ ေဒသႏၱရ အမႈေဆာင္အရာရိွမ်ားအတြက္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈသည္ ဦးစားေပး  
 အစီအစဥ္တစ္ခု မဟုတ္သျဖင့္ GAD ဘတ္ဂ်က္ကို သံုးစြဲရာတြင္ နိမ့္က်ေနျခင္း။ 
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၄။ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာရယူျခင္း ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား - ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ 

 GRB သည္ စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား က်ား၊ မ ေရးရာ သေဘာတရားမ်ားကုိပိုမို 

 တံု႔ျပန္လာေအာင္ ျပဳရာတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရန္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုသည္ GAD ဘတ္ဂ်က္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ဆက္လက္ အာ႐ံုစိုက္ေန 

 ၾကၿပီး က်န္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကုိ အာရံုစိုက္လာျခင္း မျဖစ္ေသးေပ။ သုိ႔အတြက္ အစိုးရအရာရိွမ်ားအၾကား 

 က်ား၊ မ ေရးရာ အျမင္မ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ နားလည္မႈကို ျမႇင့္တင္ 

 ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အားထုတ္မႈမ်ား လိုအပ္ေနပါေသးသည္။

 

၃.၅   က်ား၊ မ  ေရးရာအေပၚ ပံုေသကားခ်ပ္အျမင္ျဖင့္ စဥ္းစားျခင္း

 “ေယာက်္ားေလးဆိုတာ မငိုရဘူး” 

 “မိန္းကေလးမ်ားသည္ ဘာသာစကားမ်ားတြင္ ပါရမီ ရိွေသာ္လည္း သခ်ၤာမတြက္ႏိုင္ၾကေပ။” 

 “အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ စဥ္းစားႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပို၍ သင့္ေတာ္သည္” 

ထိုကဲ့သို႔ ေျပာစကားမ်ားသည္ ပံုေသကားခ်ပ္အျမင္ျဖင့္ စဥ္းစားျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ ပံုေသကားခ်ပ္ 

ခ်ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္တြင္ လူသားမ်ား၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဦးေႏွာက္မ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္  အမ်ိဳးအစားခြဲျခား၍ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား 

ျပဳေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပံုေသကားခ်ပ္ ခ်ျခင္းသည္ ထိုျဖစ္စဥ္ကို အရိွန္ျမန္ေစသည္၊ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ 

ထိုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားသည္ အျမဲတေစ မွန္ေနသည္ဟု စတင္ ယံုၾကည္လာေသာအခါ ယင္းတို႔သည္ 

ျပႆနာျဖစ္လာသည္။ အေရအတြက္မ်ား ေပါင္းသည့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အရည္အခ်င္းသည္ ပင္ကိုယ္သဘာဝအရ 

ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ စတင္ စဥ္းစားလာသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။

ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ အမွန္တကယ္တြင္  ငိုပါသည္။ ေယာက်္ားေလးမ်ား ငိုျခင္းကို တားျမစ္ထားသည့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႀကီးျပင္းလာရသည့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပးျခင္းသည္ စိတ္ခံစားမႈ 

ပိုလြယ္ေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ဒဏ္ရာကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သခ်ၤာတြင္ မိန္းကေလးမ်ားက ေယာက်္ား 

ေလးမ်ားေလာက္မေတာ္ဟု ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာခံေနရေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ စတင္၍ သခ်ၤာညံ့လာေၾကာင္း 

သုေတသနမ်ားက ျပသေနသည္။ တဖက္တြင္မူ သူတို႔ကို အားေပးၿပီး သူတို႔လည္း လုပ္ႏိုင္သည္ဟု အေျပာခံရပါက 

မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားတန္းတူ ေကာင္းစြာ လုပ္ႏိုင္ၾကသည္။
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ေကာင္းစြာ သင့္ေတာ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ အင္အား 

ေကာင္းစြာ ရိွေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရလည္း ေကာင္းမြန္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေလ့ 

မရိွေပ။ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ သဘာဝအားျဖင့္ ပို၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

ထိုသို႔ ေျပာျခင္းသည္ ပံုေသကားခ်ပ္အျမင္ျဖင့္ စဥ္းစားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ပံုေသကားခ်ပ္အျမင္ျဖင့္ စဥ္းစားျခင္းသည္ အေၾကာင္းရင္းအနည္းငယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ 

ပထမဦးစြာ ထိုအခ်က္သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္းကုိ ဦးတည္ေစၿပီး ယင္းမွာ စီးပြားေရးအရ ႐ူးမိုက္မႈပင္ 

ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္၊ ထိုအခ်က္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္။ သင္ အံမဝင္ေသာ ပံုစံတစ္ခုသို႔ 

အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပး ျဖစ္ေစျခင္းသည္ သင့္ကို နာက်င္ေစ႐ံုသာမက သင္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာ 

ေရာက္သည္။ တတိယမွာ၊ ပံုေသကားခ်ပ္အျမင္ျဖင့္ စဥ္းစားျခင္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ အဓိက အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ၿပီး 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္အျပင္ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။

ဥပမာ - စဥ္းစားမႈကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ 

ပံုေသကားခ်ပ္အျမင္ျဖင့္ စဥ္းစားျခင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈကုိ ကာဆီးထားႏိုင္သည္။ 
သတင္းေကာင္းမွာ ကိစၥရပ္မ်ား မည္သုိ႔ရိွရမည္ဆုိသည့္ မိမိအတြင္း ရိွရင္းစြဲ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ 
စိန္ေခၚသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ထိေတြ႕ရပါက မိမိတို႔ စဥ္းစားပံု ေျပာင္းႏိုင္သည္ဆုိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အိႏၵိယတြင္ ႐ိုးရွင္းသည့္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လုံးဝတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရး မိန္႔ခြန္းတစ္ခုကုိ 
ကြဲျပားသည့္ ေက်းရြာမ်ား၌ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ေဒသခံမ်ားကို ထိုမိန္႔ခြန္း ေကာင္းမေကာင္း ေမးခဲ့သည္။ သူတို႔၏ အေျဖမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမွ ထုိမိန္႔ခြန္း 
ေျပာခဲ့သည္ ဆုိပါက ေကာင္းသည္။ အမ်ိဳးသမီးမွ ထုိမိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့သည္ ဆုိပါက မေကာင္းပါ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႔ ေျဖၾကားမႈသည္ အမ်ိဳးသား ရြာသူႀကီးရိွေသာ ေက်းရြာအားလံုးတြင္ အတူတူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အမ်ိဳးသမီး ရြာသူႀကီး ရိွေသာ ေက်းရြာတြင္ ရြာသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမား ေျပာေသာ မိန္႔ခြန္းကုိ 
ေကာင္းသည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။25 

၃.၆ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

စီေဒါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အခန္း ၁ ကို ၾကည့္ပါ) က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို

 “...သူတုိ႔၏ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနႏွင့္ မဆုိင္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသိအမွတ္ ျပဳခံရ၊ ခံစားေနရ၊ က်င့္သုံးေနရေသာ 
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ အျခား က႑မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံ 
လြတ္လပ္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမႈ မ်ားကို  ေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္ အားနည္းသြားေအာင္ 
သက္ေရာက္ေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ေသာ  က်ား၊ မ  အေပၚအေျခခံ၍ မည္သည့္ ခြဲျခားမႈ၊ ဖယ္ထုတ္ထားမႈ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္ထားမႈကုိ မဆုိ” 26 ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ထားပါသည္။
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ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ႏိုင္သလို သြယ္ဝိုက္၍လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တိုက္႐ိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတြင္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံလိုသည့္ သေဘာထားရိွသည္။ အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ သူဘယ္သူ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ မညီမွ်သည့္ ဆက္ဆံမႈ ခံခဲ့ရခဲ့ပါက ယင္းသည္ တိုက္႐ိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ျဖစ္သည္။ 

တိုက္႐ိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုခြဲႏိုင္ပါသည္။

၁။ လက္ရိွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

၂။ ယခင္က ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ။

၃။ ေပါင္းဆံုေနေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သူတို႔၏ လိင္၊ လူမ်ိဳး၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အမ်ိဳးဇာတ္၊ ဘာသာစကား၊  
 လူမႈေရး သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ ပထဝီဝင္ ေနရာေဒသ စသည္တုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ အုပ္စုခြမဲ်ားမွ သူမ်ား  
 ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး။

သြယ္ဝိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရန္ ပို၍ ခက္ခဲပါသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာအေျချပဳ သြယ္ဝိုက္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သူတို႔၏ အခြင့္အေရးကို က်င့္သံုးႏိုင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျငင္းဆန္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈရိွသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ မလုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ လူတိုင္းအေပၚ 
တစ္ပံုစံတည္း က်င့္သံုးသည့္ အေလ့အထမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး၊ ထိုအရာမ်ား 
သည္ လူတစ္ဦးသို႔ လူအခ်ိဳ႕အား အခြင့္အလမ္း မသာေစေသာ အေနအထားကို ျဖစ္ေစသည္။

အကယ္၍ သင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္ သင္သည္ အေရးႀကီးေသာ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ညေနခင္းမ်ားတြင္ 
လုပ္တတ္သည့္ အက်င့္ရိွၿပီး ထုိအစည္းအေဝးမ်ားသည္ အလြန္ေနာက္က်တတ္ေလ့ရိွပါက ယင္းကုိ 
သြယ္ဝိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပါတီတြင္ 
ထုိအစည္းအေဝးမ်ားကုိ အမွန္တကယ္တက္ခ်င္ေသာ ကေလးငယ္ရိွသည့္ မိခင္မ်ား ရိွႏိုင္ၿပီး သူတုိ႔၏ 
ကေလးမ်ားကို အိမ္တြင္ အိပ္ရာဝင္ရန္ လုပ္ေပးရေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ အစည္းအေဝးကုိ တက္ႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ေပ။ (ဤေနရာတြင္ မွတ္သားသင့္သည့္ အခ်က္မွာ ထုိကေလးငယ္ရိွသည့္ မိခင္မ်ားသည္ 
အစည္းအေဝးကုိ မ်ားစြာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေခ်ရိွသည္။ သူတုိ႔ မပါပါက သူတုိ႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ဆုံး႐ံႈးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။) ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသြယ္ဝိုက္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ေထာင္ေခ်ာက္ကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ 
အစည္းအေဝးမ်ားကုိ အားလုံးတက္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူထားပါက ပိုေကာင္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကို္ယ္တိုင္ သတိမျပဳမိေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈလည္း ရိွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အျပဳအမူမ်ိဳးကို ေရးလ္တကၠသိုလ္တြင္ 
သုေတသနျပဳထားပါသည္။27  တကၠသိုလ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကို ဓါတ္ခြဲခန္းမန္ေနဂ်ာ 
ရာထူးအတြက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ ေလွ်ာက္လႊာကို ေပးခဲ့သည္။ သိပၸံပညာရွင္အခ်ိဳ႕မွာ အမ်ိဳးသားအမည္ႏွင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာကို ရခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အမ်ိဳးသမီး အမည္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ရလဒ္မွာ အမ်ိဳးသမီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသား ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာ နိမ့္က်သည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည္ လစာအလြန္နိမ့္ေသာ အေျခအေနျဖင့္သာ ကမ္းလွမ္းခံရသည္။ ထိုအဆင့္သတ္မွတ္မႈျပဳေသာ 
သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 



2 3

အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အေျခခံ၍ စဥ္းစားသည္ဟု ဂုဏ္ယူတတ္ၾကေသာ္လည္း ရွင္းလင္း စြာပင္ ထိုကိစၥမွာ 
အခ်က္အလက္မ်ား အေျခခံသည့္ အျပဳအမူမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအေပၚ တူညီသည့္ ဆက္ဆံမႈလည္း 
မဟုတ္ေပ။ ရွင္းရွင္းေျပာရလ်င္ ယင္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ျပႆနာမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထိုခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ စဥ္းစားမႈကို သတိမျပဳမိၾကေပ။ ယင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ေမြးဖြားလာသည့္ ေန႔ကတည္းက နက္႐ိႈင္းစြာ အ႐ိုးစြဲေနေသာ ဘက္လိုက္မႈ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားကဲ့သို႔ စဥ္းစားရန္ႏွင့္ 
အျခားဖက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔ စဥ္းစားရန္ လူမႈေရးအရ ပံုသြင္းခံခဲ့ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 

က ကၽြႏု္ပ္တို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အေျခခံ၍ စဥ္းစားေၾကာင္း 

ခ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးသူကိုသာ အျမဲေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ႏွင့္ 

ဂ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အေနအထား အမ်ားစုအတြက္ ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း တို႔ကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ 

အခ်ိဳ႕ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စာေမးပြဲအေျဖမ်ားကို အမည္မေဖာ္ဘဲ ေပးေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏ 
အမွတ္မ်ား တိုးတက္လာၿပီး အမ်ိဳးသားငယ္မ်ား၏ အမွတ္မ်ား က်ဆင္းသြားသည္။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတို႔မွ 
ဖြင့္ထားေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံမွ အမည္ေဖာ္ျပမထားေသာ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း 
မ်ားကို စတင္ဖိတ္ေခၚလာၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုဝင္မ်ားကို 
အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေခၚသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ယခင္ကထက္ ပို၍မ်ားလာသည္။ အေရွ႕တြင္ ေျပာထား 
သလိုပင္ သုေတသနမ်ားက ညႊန္ျပေနသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ဦးေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထက္ ပို၍ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ 
ဘက္လိုက္တတ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စဥ္းစားပံသုည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပို၍ ပြင့္လင္းေသာစိတ္ျဖင့္ စဥ္းစားေသာအခါ ရႏိုင္ေသာ 
ရလဒ္ေလာက္ ေကာင္းေသာ ရလဒ္ မေပးႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရမည္။ 

ထပ္မံ အထူးျပဳ ေျပာရမည္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ စီးပြားေရးအရ အျမင္က်ဥ္းသည့္အျပင္ မွားယြင္းေနပါသည္။ 
ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒကိုသာမက ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံစံႏႈန္း အားလံုးကိုလည္း ဆန္႔က်င္ပါသည္။

သင္၏ဘဝတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ ၾကံဳခဲ့ရဖူးပါသလား။ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားနည္း။ သင္ဘယ္လုိ 
ခံစားခဲ့ရသနည္း။ ယင္းသည္ တိုက္႐ိုက္လား သြယ္ဝိုက္၍လား။ သင္ကုိယ္တုိင္ေရာ တခါတရံတြင္ 
အျခားသူမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပဳခဲ့ပါသလား။ ျပဳခဲ့ဖူးပါက သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ျခားနားစြာ လုပ္ႏိုင္ခဲ့မည္ကုိ 
စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 

၃.၇ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ ႐ိုးရာအေလ့အထမ်ား

“ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အေလ့အထမ်ားဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း”။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢသည္ က်ား၊ မ ေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးစသည္တို႔ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ ၄င္းတြင္ ကေလးသူငယ္ထိမ္းျမား 
လက္ထပ္မႈ၊ အတင္းအၾကပ္ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေစမႈ၊ လက္ထပ္ေၾကး တင္ေတာင္းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီး လိင္အဂၤါျဖတ္ေတာက္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား 
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ရသည္ဟု ေခၚဆိုသည့္ ျပစ္မႈမ်ား၊ မီးျဖင့္ရႈိ႕မႈ၊ အက္ဆစ္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခံရသည့္ သားေကာင္အား 
က်ဴးလြန္သူႏွင့္ အတင္းအၾကပ္လက္ထပ္ေစမႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးရမႈ သို႔မဟုတ္ လက္တံု႔ျပန္သည့္ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေမြဆက္ခံပုုိင္ခြင့္မရွိမႈ၊ မုဆိုးမမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ား သူမ်ား အား လြဲမွားစြာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ 
အစရွိသည့္ အေလ့အထမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢတြင္ ၄င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ အသံုးဝင္ေသာ စာတမ္းတစ္ခု 
ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား  “ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အေလ့အထမ်ား” ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ေကာင္းေသာ အေလ့အထမ်ား။28  

ဥပမာ - ျမန္မာႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အေလ့အထမ်ား

ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အေလ့အထ အမ်ားအျပားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ ရိွေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။  ယင္းတုိ႔တြင္

၁။ မိန္းကေလးအမ်ားအျပားမွာ အသက္မျပည့္မီ အိမ္ေထာင္ ျပဳေနရသည္။ 

၂။ မိန္းကေလးမ်ား သုိ႔ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားမွာ သူတုိ႔အား မုဒိန္းက်င့္ခဲ့သူကုိ လက္ထပ္ရန္ ဖိအားေပး       

     ခံေနရသည္။

၃။ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို ႏြား၊ ၾကက္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ရြာလုံးကုိ ေဒသထြက္ အရက္တိုက္ျခင္းစသည့္ 

     လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း

၄။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေမြဆက္ခံခြင့္မရိွသည့္ ႐ိုးရာကုိ ဖက္တြယ္ထားျခင္း

ထပ္မံ၍ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေလ့အထမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးကို ဆိုးရြားစြာ 
ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးေပး ေျပာရပါမည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုအေလ့အထမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္အလားအလာကို တားဆီးေသာေၾကာင့္ သူတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို 
ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္ေစပါသည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေရာ သူတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားပါ ဒုကၡခံစားရၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးပါ 
ဆံုး႐ႈံးပါသည္။ 

၃.၈ စစ္မွန္ေသာတန္းတူညီမွ်မႈ

တန္းတူညီမွ်မႈကို ၾကည့္သည့္ နည္းလမ္း (၂) မ်ိဳး ရိွပါသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူည္ီမွ်မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ား 
တန္းတူညီမွ်မႈ ဒုတိယတစ္ခုကို ပညာရွင္မ်ားက စစ္မွန္ေသာ တန္းတူညီမွ်မႈဟုေခၚသည္။ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေသာ သူမ်ားက ယံုၾကည္သည္မွာ လူတိုင္း သူတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ ကို 
အသံုးခ်ရန္ တူညီသည့္ အခြင့္ကို ရသည့္အခါ သူတို႔၏ ဘဝအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ားကို ေရာက္ရန္ 
တစ္ဦးခ်င္းေပၚတြင္ပဲ မူတည္ေတာ့သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
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စစ္မွန္ေသာ တန္းတူညီမႈကို ျမႇင့္တင္ေသာ သူမ်ားက နားလည္ထားသည္မွာ လူတခ်ိဳ႕သို႔ လူတစ္စု၏ အလား 
အလာကို အျပည့္အဝ ရရိွႏိုင္မႈကို ခက္ခဲေစေသာ ဖံုးကြယ္ေနသည့္ အရာမ်ား လက္ရွိလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ 
ရိွေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေရးလ္တကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ကိစၥရပ္သည္ ဥပမာ 
ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥတြင္ ဖံုးကြယ္ေနသည့္ အရာမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပို၍ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရိွသည္ဟု 
သူတို႔၏ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္လာေသာ ဘက္လိုက္သည့္ စဥ္းစားမႈျဖစ္သည္။ ေရးလ္တကၠသိုလ္ကိစၥတြင္ 
ထိုစဥ္းစားမႈသည္ အလားအလာရိွသည့္ အမ်ိဳးသမီး ေက်ာင္းသူမ်ား ေရွ႕တက္လာႏိုင္ရန္ကို ပိုမိုခက္ခဲေစသည္။ 
ကံမေကာင္းစြာပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထို အတားအဆီးမ်ားကို အခ်ိန္တိုင္း ေနရာတိုင္းတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။

၃.၉ က်ား၊ မ ေရးရာ သာတူညီမွ်မႈ

“တန္းတူညီမႈ”ႏွင့္ “သာတူညီမွ်” ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ မည္သို႔ ကြဲျပားသနည္း။ 

တန္းတူညီမႈသည္  “တူညီေသာ” ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ ရိွသည္။ ဥပမာ - ဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူတိုင္းသည္ 
အတိအက်တူညီေသာ ပံုစံျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းခံရမည္။

သာတူညီမွ်မႈသည္ ပို၍က်ယ္ေသာ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ “မွ်တမႈ” ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ ရိွသည္။ 
လူမ်ားသည္ မွ်တသည့္ ပံုစံျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း ခံရမည္။ ဥပမာ - ကစားပြဲတြင္ လူတိုင္းအတြက္ တူညီေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား မရိွႏိုင္ဟူသည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ျဖင့္ သြားေနရေသာသူ တစ္ဦး 
ကို စက္ဘီးစီးေနေသာသူႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ 

လူ႕အသိုင္းအဝန္းတစ္ခုသို႔ သာတူညီမွ်မႈကို ယူေဆာင္လာႏိုင္ရန္ ယာယီအထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (အခန္း 
၂ ကို ၾကည့္ပါ) ဟုလည္းေခၚသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။ 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုတာစနစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပန္းတိုင္မွာ လူအမ်ား၏ စဥ္းစားပံုေျပာင္းလဲသြားေသာအခါ ထို 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္  မူဝါဒမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး သို႔မွသာ ထိုမူဝါဒမ်ားသည္ 
ယာယီအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မွာ စီစဥ္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္က မည္သုိ႔ေသာ အုပ္စုကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ေပၚမွ 
လူတစ္ဦးသည္ စက္ဘီးေပၚမွ လူတစ္ဦးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
အျမဲတေစ လိုအပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိ ွ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အဆုိအရ ေရြးေကာက္ပြဲ ရန္ပံုေငြ နည္းပါးျခင္း သည ္
သူတုိ႔အတြက ္အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာတစ္ခ ုျဖစ္သည္။29 အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ကမၻာေပၚရိ ွ မည္သည့္ေနရာ 
တြင္မဆုိ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ေလ်ာ့၍ လစာရေလ့ရိွေသာေၾကာင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္ ့
ႏိႈင္းယွဥ္လ်င ္ပိုက္ဆံရိွမႈ ပိုနည္းေလ့ရိွသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည ္အမ်ိဳးသမီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင ္ကုိယ္စား 
လွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္  အထူး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ရန္ပံုေငြ ခြဲေဝခ်ထားေပးသည္ ့အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးထားပါသည္။ 
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၃.၁၀ အားလံုးပါ၀င္ေသာ လူမႈေရးရာ

“အားလံုးပါဝင္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ယင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ အဖြဲ႕ပံုစ ံအားလံုးမ ွလူအားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ၿပီး ထိုသူမ်ားမ ွသူတို႔ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေနသည္ဟ ုခံစားရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အားလံုးပါ၀င္ေသာ လူမႈေရးဆိုသည္မွာ မသန္စြမ္းေသာ သုိ႔မဟုတ ္ ဆင္းရဲေသာသူမ်ား၊ ကြဲျပားသည္ ့ တိုင္းရင္း 
သားႏွင္ ့ဘာသာေရး လူနည္းစုဝင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ ္LGBT အုပ္စုဝင္မ်ား၏ အသံကိ ုနားေထာင္ေပးျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည ္ထိုသူမ်ားမ ွလူမ်ားစ ုအုပ္စုဝင္မ်ားနည္းတ ူဆံုးျဖတ္ခ်က ္ခ်မွတ္သည္ ့ျဖစ္စဥ္တြင ္ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မွတ္သားထားသင့္သည့္အခ်က္မွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင ္ လူမ်ားသည ္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစံုျဖင္ ့ ေဘးဖယ္ခံ 
ရျခင္းႏွင္ ့ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတို႔ကိ ု တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ယင္းသည ္ သူတို႔၏ ဘဝကိ ု ပိုမို၍ 
ခက္ခဲေစပါသည္။ လူမ်ိဳးစုငယ္တစ္ခုမ ွ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲေသာ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္သ ူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 
ဆိုသည္မွာ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ဥပမာတစ္ခ ုမဟုတ္ေပ။  

အားလံုးပါဝင္ျခင္းအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းသည ္လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕တြင ္
အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ႔သလိုပင ္ ႀကိဳဆိုရမည္ ့ အပိုဆုေၾကးမွာ အားလံုးပါဝင္ျခင္းသည ္ ကၽြမ္းက်င္အရည္အေသြး 
ျပည့္ဝသည္ ့ လုပ္သားအင္အားစုႀကီးကိ ု က်ယ္ျပန္႔ေစေသာ နည္းအားျဖင္ ့ ေရရွည္တြင ္ အားလံုးအတြက ္ စီးပြားေရး 
အက်ိဳးေက်းဇူးကိ ုေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည ္ဆိုသည့္အခ်က ္ျဖစ္သည္။

၃.၁၁   က်ား၊ မ ေရးရာအျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ

 “အကယ္၍ သင့္အမ်ိဳးသားမ ွသင့္ကိ ု႐ိုက္ပါက ယင္းသည ္သ ူသင့္ကိ ုခ်စ္သည္ဟုဆိုလိုသည”္ 

 (႐ုရွားႏိုင္ငံမ ွစကားပံုတစ္ခ)ု 

 “သင့္မိန္းမကိ ုမနက္တိုင္း ႐ိုက္ပါ၊ သင္ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္း မသိပါက သင့္မိန္းမမ ွသိလိမ့္မည”္ 

 (႐ုပ္ရွင္တစ္ခုမ ွစကားတခြန္း)

  “အ႐ိုးကြဲေအာင ္႐ိုက္၊ အသည္းစြဲေအာင္ ခ်စ”္ 

 (ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွစကားပံုတစ္ခ)ု
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ဥပမာ - ဒုကၡခံစားရျခင္းႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ

ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ မိသားစု တစ္စုမွ သေဘာေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ အိမ္ေထာင္ေရး 
ကံမေကာင္းေပ။ မဂၤလာေဆာင္ ၿပီးၿပီးခ်င္း သူ႔ေယာက်္ားမွ သူ႔ကို စတင္၍ ပံုမွန္ ႐ိုက္သည္။     

ထုိအမ်ိဳးသမီးသည္ ေဒသ၏ေက်ာင္းတြင္ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အႀကိမ္အနည္းငယ္ သူ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ 
ရၿပီး ေဆး႐ံုသုိ႔ ပို႔ခံရေသာေၾကာင့္ အလုပ္သုိ႔ တစ္ပတ္ခန္႔ မသြားႏိုင္ဘဲ သူ၏ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ဆရာမ 
မရိွဘဲ အဆင္ေျပေအာင္ေနရသည္။

ထုိဥပမာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈက ခံရသူႏွင့္ သူ၏ မိသားစုအျပင္ ထုိထက္ပို၍ အက်ိဳး 
ဆက္မ်ား ရိွသည္ကုိ ျပသေနသည္။

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ သုေတသန အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာ ၻတစ္ဝွမ္းလံုးရိ ွ အမ်ိဳးသမီး 
၅၀,၀၀၀ မွာ သူတို႔၏ လက္တြဲေဖာ ္သို႔မဟုတ ္မိသားစုဝင္မ်ားေၾကာင္ ့ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္။30

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ လက္ထပ္ခဲ့ဖူးသည္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၂၁% မွာ သူတို႔၏ ခင္ပြန္းမ ွ က်ဴးလြန္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္း၊ 
စိတ္ခံစားမႈပိုင္း သို႔မဟုတ ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကိ ုခံစားခဲ့ရဖူးသည္။31

ေနရာတိုင္းတြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ ႐ိုက္ႏွက္၊ မုဒိန္းက်င့္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္၊ အတင္းအၾကပ ္
လူကုန္ကူး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကိ ု ခံေနရသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနေသာ္လည္း လူအမ်ားအျပားသည ္
ထိုအေျခအေနကိ ု ဘဝ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ ္ လက္ခံထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အစုအေဝး အျမဲတမ္း 
ရိွေနခဲ့သည့္အရာျဖစ္ၿပီး အျမဲတမ္းလည္း ဆက္၍ရိွေနဦးမည္။ 

သူခိုးမ်ားႏွင္ ့ ဓားျပမ်ားသည ္ လူသားျဖစ္တည္မႈတစ္ေလၽွာက္ ရွိခဲ႔သူမ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ ခိုးျခင္းကိ ု
လက္ခံပါသလား။ လက္မခံပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ဓားျပတိုက္မႈအေပၚ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းၿပီး ဓားျပမ်ားကိ ုေထာင္ထဲသို႔ 
ထည့္ထားသည္။

ထူးဆန္းသည္မွာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အျခား အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကိ ု တိုက္ခိုက ္ ႐ိုက္ႏွက္ေသာအခါ ယင္းကိ ု
ရာဇဝတ္မႈအျဖစ ္႐ႈျမင္သည္။ သုိ႔ေသာ ္သူ၏ ဇနီးကိ ုရိုက္ပါက ယင္းကို ္ယဥ္ေက်းမႈထံုးစံဟုဆိုသည္။ ပိုမိုဆိုးရြားသည္က 
ဇီဝေဗဒသေဘာအရ ေျပာင္းလဲ၍မရေသာကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္ပံုေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဆိုသည္ပင္။

အမွန္ေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တတ္္ႏုိင္ပါသည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) က ကမၻာ့ေနရာ 
အႏွံ႔အျပားရိ ွ အသက ္ ၁၅ - ၄၉ ႏွစ ္ ၾကား အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ သုေတသန ျပဳလုပ္သည္။ ရလဒ္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သူတို႔၏ ဘဝတေလွ်ာက္တြင ္
သူတို႔၏ လက္တြဲေဖာ္မ ွ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင္/့သို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကိ ု ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ ့အေရအတြက ္
ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမွာ ၁၅ မ ွ၇၁% အၾကား ရိွေနပါသည္။32

မွတ္သားရန ္ ေနာက္အခ်က္တစ္ခုမွာ တိုင္းျပည္တစ္ခ ု  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္ျမင့္ျခင္းသည ္  ထိုတိုင္းျပည္သည ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ပို၍ လံုျခံဳမႈရိွသည္ဟ ုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ရျခင္းအတြက ္ကမၻာေပၚတြင ္
အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားကုိ Thomson Reuters Foundation မ ွအဆင့္မ်ား စီထားရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက ္
အႏၲရာယ္အမ်ားဆံုးမွာ အိႏၵိယျဖစ္ၿပီး နံပါတ ္၁၀ မွာ အေမရိကန ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္သည္။33

မွတ္သားရန ္ တတိယအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈသည ္ ဆင္းရဲသူမ်ားအၾကားေရာ 
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ခ်မ္းသာသူမ်ားအၾကားပါ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အထက္တန္းလႊာအဆင့္တြင ္ ပါဝင္ေနမႈ 
သို႔မဟုတ ္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခဲ့မႈတို႔သည ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမ ွ သူ၏ ဇနီးကိ ု အၾကမ္းဖက္မႈ မျပဳပါဟ ု အာမ 
မခံေပ။ 

စတုတၳအခ်က္မွာ ၾကမ္းတမ္းသည္ ့ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင္/့သို႔ လက္နက္ငယ္အမ်ားအျပား ရိွေသာႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ 
- အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ)ု တြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အေရအတြက ္ ျမင့္မားရန ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
ပိုမ်ားသည္။ 

ပဥၥမအခ်က္မွာ အကယ္၍ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏အေဖမ်ားက သူတို႔၏ အေမမ်ားကိ ု ႐ိုက္ႏွက္သည္ကိ ု
ျမင္လ်င ္ သို႔မဟုတ ္ အကယ္၍ သူတို႔ ႀကီးျပင္းလာခ်ိန္တြင ္ အ႐ိုက္ႏွက ္ ခံခဲ့ရလ်င ္ သူတို႔ အရြယ္ေရာက္၍ 
အိမ္ေထာင္ျပဳၾကေသာအခါ သူတို႔၏ ဇနီးမ်ားကိ ု႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပဳႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္။

အထက္တြင ္ ေျပာထားသည့္ အရာအားလံုးက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
အေသြးအသားထဲတြင ္ ရိွေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းဆိုလိုေနပါသည္။ ယင္းကိ ု လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔က 
လုပ္ရန ္ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မည္မွ်အထ ိခြင့္ျပဳထားသည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚတြင ္မူတည္ေနသည္။ 
သတင္းေကာင္းတစ္ခုမွာ ယဥ္ေက်းမႈသည ္ ေျပာင္းလဲတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာရန ္
ေငြလိုအပ္သည္။ ထိုေနရာတြင ္မူဝါဒမ်ားႏွင္ ့ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ ပါလာပါသည္။

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢသည ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန ္ ပို၍ 
အားေကာင္းေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ပထမအဆင့္သည ္
သဘာဝက်က်ပင ္  ဥပေဒျပဳမႈကိ ု အားေကာင္းစြာ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္ အမ်ိဳးသမီး 
ရဲေမမ်ား ပို၍ ခန္႔ထားျခင္း၊ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကိ ု ကူညီရန ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တရားစီရင္ေရးက႑မ ွ သူမ်ားႏွင္ ့
လူမႈေရးလုပ္သားမ်ား ကိ ု သင္တန္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခိုလံုရန ္ ေနရာမ်ားႏွင္ ့ ဥပေဒေရးရာ က်န္းမာေရးရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထူေထာင္ေပးျခင္းႏွင္ ့ အားလံုး (အထူးသျဖင္ ့ အရြယ္ရလာေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ား) ထံသို႔ 
ေရာက္မည္ ့အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ ုျပဳလုပ္ျခင္းစသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ 
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ဥပမာ - မီဒီယာမ ွအခ်က္အလက ္ေပးျခင္းျဖင္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈကိ ုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရာတြင ္ ႀကီးမားသည္ ့
ျပႆနာတစ္ခုမွာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ထုတ္မေျပာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

စမ္းသပ္မႈတစ္ခုကုိ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသတြင ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေဒသတြင ္
ေက်းရြာ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား၌ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကုိ စုေဝးၾကည့္႐ႈရသည္မွာ အထူးသျဖင္ ့ လူငယ္အမ်ိဳးသား မ်ားအၾကား 
အလြန ္ လူႀကိဳက္မ်ားပါသည္။ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၄၈ ရြာ တြင ္ ေဟာလီဝုဒ ္ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ျပစဥ ္
ၾကားအခ်ိန္တြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ပံုေဖာ္ထားသည္ ့ ဗီဒီယုိ အတုိ ၃ ခုကုိ 
ထည့္သြင္း ျပခဲ့သည္။ အျခား ၆၄ ရြာတြင ္ ေဟာလီဝုဒ ္ ႐ုပ္ရွင္မ်ား သီးသန္႔ သုိ႔မဟုတ ္ အျခားလူမႈေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပံုေဖာ္ထားသည္ ့ဗီဒီယုိမ်ားသာ ျပေသာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ထုိ ၆၄ ရြာတြင ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့ မသက္ဆိုင္ေသာ ထူးျခားအာနိသင္မရိွသည္ ့ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကုိ 
ရခဲ့သည္ ့ႏိႈင္းယွဥ္အုပ္စုတစ္စုကိ ုဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

သုေတသနအဖြဲ႕သည ္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားအၿပီး ႏွစ္လႏွင္ ့ရွစ္လအၾကာတြင ္စစ္တမ္း (၂) ႀကိမ္ျဖင္ ့ရြာအားလံုးမ ွ
ရြာသားစုစုေပါင္း (၆၄၄၉) ေယာက္အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ထုိစစ္တမ္းမ်ားကုိ 
ဗီဒီယုိ လႈပ္ရွားမႈႏွင္ ့မသက္ဆိုင္သည္ ့ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေကာက္ယူမႈအျဖစ္သာ ေျပာခဲ့သည္။

ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည္ ့ ပံုေဖာ္ထားေသာ ဗီဒီယုိမ်ားသည ္
ယင္းတို႔ကုိ ျပသခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကုိ သိသာစြာ 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ရလဒ္က အၾကံျပဳသည္မွာ ထုိသုိ႔ ေလ်ာ့က်ျခင္းသည ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာသူမ်ား အေနနွင္ ့လူမႈေရးဖယ္က်ဥ ္ခံရမည္ဆိုသည္ ့အျမင္ကိ ုဗီဒီယုိမ်ားက ေလ်ာ့က်ေစၿပီး 
ထုိမွတဆင္ ့တစ္ဦးခ်င္း၏ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပလုိစိတ္ကိ ုျမႇင့္တင္ေပးေသာေၾကာင္ ့
ျဖစ္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။34

ထပ္မံ၍ အေလးထားေျပာရမည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္းသည ္လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 
ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္ဤေနရာတြင ္ထပ္၍ အပိုရလဒ္ ရိွေသးသည။္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည ္မေဝးလွေသာ 
အနာဂတ္အတြက ္အကုန္အက်မ်ားသည္ဟ ုျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကိ ု
ေလွ်ာ့ခ်သည္ ့ႏိုင္ငံတိုင္း ေငြေၾကးကိ ုစုေဆာင္းလာႏိုင္မည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင္ ့ေပးဆပ္ရသည့္တန္ဖိုး အတိအက်အတြက ္ကိန္းကဏန္းမ်ားကိ ုရယူရန ္
အထူးသျဖင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင ္ခက္ခဲသည္။ သို႔ရာတြင ္အခ်ိဳ႕ သုေတသနမ်ားကိ ုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ CARE 
International သည ္ ကမၻာေပၚရိ ွ ကြဲျပားေသာ ေနရာေဒသ (၁၃) ခုမ ွ အေျခအေနမ်ားကိ ု ၾကည့္ခဲ့ၿပီး သူတို႔က 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈသည ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ုတကမၻာလံုး စုစုေပါင္းျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ပမာဏ 
(GDP) ၏ ၂% အထ ိကုန္က်ေစႏိုင္သည္ဟ ုေကာက္ခ်က္ဆြဲခဲ့သည္။35 
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CARE ၏ အဆိုအရ - 

“အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရသည့္တန္ဖိုးမွ GDP အေပၚ သက္ေရာက္မႈသည္ ယင္းတို႔ကို ကာကြယ္ 
ေျဖရွင္းေပးရသည့္ ကုန္က်မႈထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေနပါသည္။ ဥပမာ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀.၇ သန္းခန္႔ ရိွမည္ဟု 
တြက္ခ်ကခ္န္႔မနွ္းထားခ်နိတ္ြင ္ယင္းတို႔ကိ ုကာကြယရ္န္ႏငွ္ ့တံု႔ျပန္ေျဖရငွ္းရန ္ျပဌာန္းထားေသာ အိမတ္ြင္းအၾကမ္းဖကမ္ႈ 
အက္ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ (၃) ႏွစ္အတြင္းတြင္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ 
သန္းေက်ာ္မွ်သာ ကုန္က်ခဲ့သည္။”36

ယဥ္ေက်းမႈကုိ မည္သုိ႔ ေျပာင္းလဲမည္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကားအတြင္းသုိ႔ ဝင္လုိက္သည္ႏွင့္ ထုိင္ခံု ခါးပတ္ပတ္ရမည္ကုိ အားလုံးသိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ 
ခုႏွစ္မ်ား မတုိင္မီက လူမ်ား ထုိသို႔ မသိၾက ေပ။ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေန႔စဥ္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ 
ထုိင္ခံုခါးပတ္ မရိွျခင္းေၾကာင့္ ကားတုိက္မႈမ်ားျဖင့္ မေသသင့္ဘဲ ေသေနရသည္။ ယခုအခါတြင္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ကားထုတ္လုပ္သူအားလုံးသည္ ထုိဥပေဒမ်ားကုိ 
လုိက္နာၿပီး ထုိင္ခံုခါးပတ္မ်ားကို ထည့္ေပးၾကရသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ကားသုံးစြဲသူမ်ားမွ ထုိခါးပတ္ရိွျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ နားလည္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
အခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ထုိင္ခံုခါးပတ္အသုံးျပဳမႈကုိ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားၿပီး 
ထုိလံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ လူမ်ား သတိျပဳမိလာရန္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႀကီးမ်ား 
ရိွခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနရင္းကပင္ လူအခ်ိဳ႕သည္ ထုိခါးပတ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ 
ျငင္းဆန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း မလုိအပ္သည့္ ေသဆံုးမႈမ်ားရိွေနေသးပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုရိွ 
လူအမ်ားစုမွာ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ နားလည္ၾကသည္။ ထုိင္ခံုခါးပတ္ သုံးရန္ 
သင္ယူခဲ့ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္းမည္မွ် ျပဳန္းတီးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား 
မရိွေသာ္လည္း ရွင္းလင္းသည္မွာ ယင္းပမာဏသည္ အလြန္မ်ားျပားသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

လုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အသစ္မ်ားကုိ 
လူမ်ား လုိက္နာရန္ သင္ယူလာမႈ တုိ႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲလာမႈ၏ ဥပမာ ေကာင္းမ်ား 
ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ၿငိမ္သက္စြာလက္ခံေနၾကသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ 
ေျပာင္းလဲရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးပိုင္းဆုိင္ရာ ကုန္က်ေနမႈမ်ားကုိ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိသည္ ့ လူသိမ်ားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ဂီတပညာရွင္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား စသည့္ က်ား၊ မ ေရးရာ 
ညီမ်ွမႈအေပၚ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အမ်ိဳးသား ခ်န္ပီယံမ်ား လုိအပ္သည္။ 
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၃.၁၂   က်ား၊ မ ေရးရာ အေျချပဳ ထိပါးေႏာွင့္ယကွ္မႈ

ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေနာက္ထပ္သက္ေသျပခ်က္မွာ #MeToo 
လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ ႏွစ္အနည္းငယ္ကဆိုလ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခံစားရသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာလာၾကလိမ့္မည္၊ ထို႔ေနာက္ အားလံုး တညီတညြတ္တည္း 
ျပစ္တင္႐ံႈ႕ခ်ၾကလိမ့္မည္ဟု မည္သူမွ စဥ္းစားမိမည္ မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျပဳမူဆက္ဆံသည့္ ပံုစံမွာ 
ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် အေစာပိုင္းကာလက လက္ခံႏိုင္သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္မ်ားမွာ ယခုအခါ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

သို႔ရာတြင္ ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္ သေဘာထားမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားတြင္ နစ္ျမဳပ္ၿပီး 
တည္ျမဲေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အာဏာမွာ ဆက္စပ္ေနၿပီး အာဏာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ အက်င့္ပ်က္ရန္ 
အားသန္ခ်က္ ရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအက်င့္ပ်က္မႈသည္ တခါတရံတြင္ ပို၍အာဏာရွိသူတစ္ဦးမွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္ရန္ သူ၏အာဏာကို အလြဲသံုးေသာအခါ ျဖစ္တည္လာသည္။

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ထားပါသည္။ “လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈသည္ အျခားသူကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစရန္ သို႔ အရွက္ရေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈကို ျဖစ္ေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ စိုးရြံ႕၊ ရန္လို၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ 
အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေသာ လုပ္ငန္းတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ မည္သည့္မႀကိဳဆိုေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ 
ရာ ေရွ႕တိုးမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာသဘာဝ အေျချပဳသည့္ ႏႈတ္ 
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္ အမူအရာ၊ သို႔မဟုတ ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာသဘာဝ အေျချပဳသည္ ့
အျခား မည္သည္ ့ အျပဳအမူမဆိုျဖစ္သည္။ ထံုးစံအရ အျပဳအမူပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသည ္
အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုပံုစံလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈသည ္လိင္တူညီသ ူႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ ္
လိင္ကြဲျပားသ ူႏွစ္ဦးအၾကားတြင ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။”37

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည ္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင္ ့ အာဏာအလြဲသံုးမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒကိ ု ေရးသားထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္ၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကိ ု ကိုင္တြယ္ရန ္ သင့္ေတာ္သည္ ့ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင္ ့စနစ္ယႏၱရားမ်ား ရိွရပါမည္။ ယင္းတို႔တြင ္ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက ္ေရးသားထား ၿပီး 
စည္းေႏွာင္မႈရိွသည္ ့က်င့္ဝတ ္ပါဝင္သည္။ ျပႆနာကိ ုရင္ဆိုင္ရန ္ထိေရာက္သည္ ့နည္းမ်ားမွာ ဥပမာ 

၁။ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ ့စနစ္ယႏၱရား ရိွျခင္း၊ ပါတီတြင္း အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးမ ွသူမ်ားကိ ုထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကိ ု

 ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူမ်ားမ ွအစီရင္ခံႏိုင္သည္ ့တာဝန္ရိွသူမ်ားအျဖစ ္အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန ္

၂။ လိုအပ္ပါက အမည္မေဖာ္ဘဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိ ုအစီရင္ခံႏိုင္သည္ ့နည္းလမ္းတစ္ခုကိ ုတည္ေထာင္ထားရန္ႏွင္ ့

၃။ ထိပါးေႏွာင့္ယွက ္ခံခဲ့ရသူမ်ားကိ ုကူညီေထာက္ပံ့သည္ ့စနစ္ယႏၲရားမ်ား ဖန္တီးရန္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိ ု အလြဲသံုးမႈသည ္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင္ ့ ရိွႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္ထားရမည္။ အကယ္၍ 
ႏိုင္ငံေရးအစည္းအေဝးတစ္ခုတြင ္ အာဏာရိွသည္ ့ ရာထူးမ ွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူ၏အျမင္ကိ ု တင္ျပသည္ ့
(အစည္းအေဝးတက္သည္ ့သူတိုင္း လုပ္ေလ့ရိွသလိ)ု အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကိ ုၿငိမ္ၿငိမ္ေနရန ္ေျပာပါက ထိုအမ်ိဳးသားသည ္
အမ်ားလက္ခံထားေသာ အမူအက်င့္ကိ ု ေဖာက္ဖ်က္ရာက်ၿပီး သူ၏ ရာထူးအာဏာကိ ု အလြဲသံုးျခင္းျဖစ္သည္။ 
အလားတူပင ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကိ ု အစည္းအေဝးတြင ္ ပါဝင္ရမည့္အစား လက္ဖက္ရည ္ ျပင္ခိုင္းျခင္းသည္လည္း 
အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳမႈဟ ုျမင္ၾကည့္၍ ရပါသည္။ 
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The Asia Foundation ႏွင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ NGO တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဖန္တီးအိမ္တို႔မ ွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ့
သုေတသနတစ္ခုအရ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည ္ႏိုင္ငံေရးတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေရအတြက ္တိုးလာရန ္
အမ်ိဳးသားမ်ားက အခရာက်ေသာ အခန္းက႑မ ွပါဝင္သည္ဟ ုယံုၾကည္ၾကသည ္-

“အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမ ွ ေျပာသည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈအေပၚ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင္ ့ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည ္ ႏိုင္ငံေရးတြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေရအတြက ္ တုိးလာရန ္ အထိေရာက္ဆုံး 
နည္းျဖစ္သည္။ ၇၁%က ယင္းသည ္ အလြန္ထိေရာက္သည္ဟု ေျပာၿပီး ေနာက္ထပ ္ ၁၆% က ယင္းသည ္
ထိေရာက္သည္ဟု ယုံၾကည္သည္။”38

သင္ပါဝင္ေနေသာ ပါတီကုိစဥ္းစားလုိက္ပါ၊ ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္ပါရွင္းလင္းသည့္   အခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ပါ။

•	 မိမိပါဝင္ေနေသာ ပါတီသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူနည္းစု အုပ္စုမ်ားတြင္  ပါဝင္သူမ်ား 
ပါဝင္ခြင့္ရရန္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္မဆုိ လမ္းေၾကာင္းေပးထားပါသလား။

•	 ပါတီသေဘာထားေၾကညာစာတမ္းသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏  လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ   
ေဖာ္ျပထားပါသလား။

•	 အၾကံျပဳထားသည့္ မူဝါဒမ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၿပီးၿပီလား၊ ဆုိလိုသည္မွာ 
အၾကံျပဳထားသည့္  မူဝါဒမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလး၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ 
အေျခအေနမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔  သက္ေရာက္သည္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈတစ္ခု ရိွၿပီးၿပီလား။

•	 မိမိပါတီတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ ကုိတာစနစ္ သတ္မွတ္ထားမႈ ရိွပါသလား။ ယင္းမွာတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
ဆႏၵအရလား၊ ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ေရးသားထားျခင္းလား။

•	 မိမိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ဥကၠဌ သုိ႔မဟုတ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရိွခဲ့ဖူးပါသလား။

•	 ၿပီးခဲ့သည့္ (၁၀) ႏွစ္တာကာလအတြင္း မိမိပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးမည္မွ် အမ်ိဳးသားမည္မွ်   
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသလဲ။

•	 မိမိပါတီတြင္ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီး အုပ္စုမ်ား ရိွပါသလား။

အထက္ပါ  ေဘာင္ထဲတြင္ ေျပာထားသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတြင္ တန္းတူညီမႈ ကို  
ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံထားမထား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေမးခြန္း အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 
အကယ္၍ သင္သည္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို “ဟုတ္ကဲ”့ ဟု ေျပာခဲ့ပါ က သင့္ကိုယ္သင္  ေက်နပ္ႏိုင္သည္။ သင့္ပါတီသည္  
က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမႈကို  ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အခ်ိဳ႕  ျပဳထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 
လုပ္ႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားစြာ က်န္ေသးသည္မွာလည္း အလြန္တရာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားသည္။ သင့္ပါတီတြင္ အေျခအေန  
အမွန္တကယ္ ဘာျဖစ္ေနသည္ကို သိရိွႏိုင္ရန္ သင္သည္ မိမိဘာသာ စဥ္းစား သံုးသပ္မႈကို  ေလ့က်င့္ရန္  လိုသည္။ 
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ယင္းကို အေကာင္းဆံုး  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မွာ သင့္ပါတီကို က်ား၊ မ  ေရးရာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း ပံုစံျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကိ ု ေဆာင္ရြက္ရန ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခုကိ ု ဖြဲ႕စည္းသင့္သည္။ ထိုအဖြဲ႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ ပါတီဦးေဆာင္ 
သူမ်ားထံမ ွလာရမည္။ ထိုအုပ္စုတြင ္အမ်ိဳးသားႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါရန ္အေရးႀကီးၿပီး သူတို႔သည ္
သင့္ပါတီ၏ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမ ွလာရန္လည္း လိုအပ္သည္။

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကိ ုဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက အဖြဲ႕သည ္ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားကိ ုဆန္းစစ္သင့္သည ္(ထို႔အျပင ္ဤေနရာတြင ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ုေျပာေနေသာ္လည္း လူနည္းစုမ်ားတြင ္ပါဝင္ေနသည္ ့အုပ္စုမ်ား ကိုလည္း ေမွ်ာ္မွန္း ႐ႈျမင္ရမည္။)

ပါတီ၏ သေဘာထားေၾကညာစာတမ္း

၁။ သင့္ပါတီအေနႏွင္ ့ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္အစိုးရအျဖစ ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရပါက လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟ ု 
 ကတိေပးထားသည္ ့မူဝါဒမ်ားသည ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုမည္သို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထား  
 သနည္း။

၂။  သေဘာထား ေၾကညာစာတမ္းတြင ္က်ား၊ မ ေရးရာကိ ုေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသလား။ ဆိုလိုသည္မွာ  
 အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလး၊ အမ်ိဳးသားႏွင္ ့ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက ္အဆိုျပဳထားေသာ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ိဳး  
 ဆက္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

ပါတီ၏သမိုင္းေၾကာင္း 

၁။ သင့္ပါတ ီစတင္တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင္ ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ 
 ကိုယ္စားလွယ ္မည္မွ် ရိွခဲ့ၿပီနည္း။

၂။ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားတြင ္အဘယ္သို႔နည္း၊ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အခ်ိဳးအစားမွာ ဘယ္ေလာက ္ 
 ျဖစ္ခဲ့သနည္း။

၃။ ၿပီးခဲ့သည္ ့ေဒသဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီးမည္မွ် ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ ္ပါဝင္ခဲ့သနည္း။

 လႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ေရာ အဘယ္သို႔နည္း။

၄။ အကယ္၍ သင့္ပါတီမ ွအစိုးရအျဖစ ္တာဝန္ယူေနရပါက အမ်ိဳးသမီး ဝန္ႀကီး ဘယ္ႏွစ္ဦး ရိွပါသလဲ။  
 အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ ဘယ္ႏွစ္ဦးလဲ။ ျပည္ေထာင္စုႏွင္ ့ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင ္အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့ 
 အမ်ိဳးသား ဝန္ႀကီးမ်ား အားလံုးေပါင္း ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသလဲ။

၅။ သင့္ပါတီ၏ ဥကၠဌအျဖစ ္အမ်ိဳးသမီး ဘယ္ႏွစ္ဦး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသလ။ဲ အမ်ိဳးသားႏွင္ ့ႏိႈင္းယွဥ္ပါက  
 အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ ႏွစ္မည္မွ် ရိွခဲ့သနည္း။

၆။ သင့္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ ္အမ်ိဳးသမီး ဘယ္ႏွစ္ဦး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသလဲ။ 

 အမ်ိဳးသားႏွင္ ့ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အမ်ိဳးသမီးမ ွအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ ္ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ ႏွစ္မည္မွ်   
 ရိွခဲ့သနည္း။
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လက္ရိွအခ်ိန္တြင ္အာဏာလက္ကိုင္ရိွေသာ ရာထူးမ်ား၌ က်ားမေရးရာ မွ်ေျခ

၁။ ပါတီ၏ ႏိုင္ငံအဆင္ ့အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင ္အမ်ိဳးသားႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီး မည္မွ်စ ီရိွသနည္း။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင ္မည္သည္ ့အခန္းက႑မ်ား ရိွပါသလဲ။

၂။ ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးေကာ္မတီတြင ္အမ်ိဳးသားႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီး မည္မွ်စ ီရိွသနည္း။ 

 သူတို႔၏ အခန္းက႑မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၁။ ပါတီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ကိုတာစနစ ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ေရးသားထား  
 ပါသလား။ ေရးထားပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း  ေရြးခ်ယ္ေရး အတြက္ေရာ သတ္မွတ္ထားပါသလား။     
 ထိုသို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည ္ပါတီတြင္းရိ ွေကာ္မတီမ်ားအတြက္ေရာ အက်ံဳးဝင္ပါသလား။ ေကာ္မတီ   
 မ်ား၏ ဥကၠဌ ရာထူးမ်ားအတြက္မ ူအဘယ္နည္း။ တိက်သည္ ့ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုသည ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ 
 ျဖစ္ပါသလား။

၂။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းတင္သြင္း ေရြးခ်ယ္သည္ ့ျဖစ္စဥ္ကိ ုပါတီ၏  
 စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားတြင ္ေရးသားထားပါသလား။ မေရးထားပါက ထိုအမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈမ်ားကိ ု 
 မည္သ ူဆံုးျဖတ္သနည္း။ ႏိုင္ေခ်ရိွသည္ ့မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက ္မည္သ ူအမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရမည္ကိ ု 
 ဘယ္လိ ုဆံုးျဖတ္သနည္း။ 

၃။ သင္၏ပါတီတြင ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ (Women’s Wing) ရိွပါသလား။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ    
 ထိုအဖြဲ႕သည ္ ပါတီ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ရိွပါသလား။ ထိုအဖြဲ႕တြင ္သူ႔ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံု  
 ေငြႏွင့္ေငြေၾကး  အရင္းအျမစ္မ်ား ရိွပါသလား။ ထိုအဖြဲ႕သည ္ပါတီ၏ အတြင္းအျပင ္မူဝါဒမ်ားႏွင္ ့  
 ဆက္စပ္ေနသည္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင္ ့အၾကံဥာဏ္မ်ားကိ ုထုတ္ေဖာ ္ေျပာဆိုေပးႏိုင္ပါသလား။

၄။ ပါတီ၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ႏွင္ ့ေရြးေကာက္ပြဲကတိကဝတ္မ်ား ေရးသားသည့္လုပ္ငန္းကိ ုပါတ ီ  
 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင ္ျပဌာန္းထားပါသလား။ အကယ္၍ ယင္းတို႔ကိ ုေရြးေကာက္ခံရသည္ ့အလုပ္   
 အဖြဲ႕မ ွေရးသားသည္ဆိုပါက သေဘာထားေၾကညာစာတမ္းကိ ုေနာက္ဆံုး ေရးသားခဲ့ခ်ိန္က အမ်ိဳးသမီး   
 အဖြဲ႕ဝင ္ဘယ္ႏွစ္ဦး ပါဝင္ခဲ့ပါသလဲ။

၅။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမွာ အဘယ္နည္း။ ယင္းကိုစည္းမ်ဥ္း    
 စည္းကမ္းမ်ားတြင ္ ေရးသားထားပါသလား။ ေငြေၾကးေထာကပ္ံသ့ည္ ့စနစ္မွာ ပြင္လ့င္းျမငသ္ာ ျဖစ္ပါသလား။   
 အမ်ိဳးသမီးမ်ား တူညီသည့္ေဝစ ုရပါသလား။
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သင့္ပါတီ၏ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

၁။ သင့္ပါတီ၏ ရန္ပံုေငြကိ ုမည္သူရွာေဖြေပးသနည္း မည္သို႔ လုပ္သနည္း။

၂။ ပါတီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားကိ ုေန႔တစ္ေန႔၏ မည္သည့္အခ်ိန္တြင ္ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါသနည္း။

 ကေလးငယ္ရိွေသာ မိခင္မ်ား တက္ေရာက္ရန ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။

 ပါတီမ ွကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ပါသလား။

 စည္းကမ္းမတင္းၾကပ္ထားသည္ ့အစည္းအေဝးတစ္ခုသို႔ ကေလးမ်ားေခၚလာသည္ကိ ုလက္ခံပါသလား။

 အစည္းအေဝးမ်ားသည ္ညအခ်ိန္ေရာက္သြားသည္ကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားသည္ထက ္အခ်ိန္ပိုၾကာေလ ့  
 ရိွပါသလား။

၃။ မည္သူက မီဒီယာတြင ္ေဖာ္ျပခံရသည္ ့အခ်ိ္န္ကိ ုရပါသနည္း။ ထို႔အတြက ္မည္သူက ဆံုးျဖတ္ပါသနည္း။

၄။ အစည္းအေဝးမ်ားအတြက ္ေကာ္ဖီသို႔ လက္ဖက္ရည္ကိ ုမည္သ ူေဖ်ာ္ေပးသနည္း။

 ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားအတြင္းႏွင္ ့ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ၾကားကာလတြင ္မိမိသေဘာျဖင္ ့ကူညီ 

 လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားကိ ုမည္သူက တာဝန္ယူသနည္း။

၅။ သင့္ပါတီ၏ ပါတီဝင္စာရင္းကိ ုက်ား၊ မ  ခြဲျခားထားပါသလား။

 ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြင္း က်ားႏွင့္မ အခ်ိဳးမွာ အဘယ္နည္း။

၆။ ပါတီတြင ္က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈ မူဝါဒကိ ုေရးသားထားပါသလား။

 ေရးထားၿပီး လက္ေတြ႕မက်င့္သံုးပါက မည္သို႔ ရွင္းလင္းခ်က ္ေပးထားပါသလဲ။

 က်င့္သံုးရန ္တြန္းအားေပးမႈ ရိွပါသလား။

၇။ သင့္ပါတီတြင ္ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင္ ့တိုင္ၾကားသည့္စနစ ္ရိွပါသလား။

 အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ဦးသည ္ပါတ ီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရပါက 

 ေရွ႕ဆက္လုပ္မည္ ့အရာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

စာရင္းစစ္ေဆးသည္ ့ ျဖစ္စဥ္မွာ အျမင္ဖြင့္ေပးသည့္အရာပင္ျဖစ္သည္၊ သို႔ရာတြင ္ ယင္းသီးသန္႔ျဖင္ ့ မည္သည္ ့
ေျပာင္းလဲမႈမ ွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ရွင္းလင္းတိက်သည္ ့ ပန္းတိုင္မ်ားပါေသာ မဟာဗ်ဴဟာ က်ား၊ မ ေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု
ေရးသားျခင္း၊ ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ မည္သို႔ ေရာက္မည္ကိ ုေသခ်ာစြာ အစီအစဥ္ခ် တိုင္းတာမႈမ်ား ႏွင္ ့အခ်ိန္ဇယားတစ္ခ ု
ကဲ့သို႔ေသာ တိက်ေသာ အဆင့္မ်ား လိုအပ္သည္။
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၅.၁   က်ား၊ မ ေရးရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ အေျခခံမူမ်ား

တန္းတူညီမွ် မူဝါဒမ်ား အစီအစဥ္ဆြဲမႈကိ ု ေရွ႕ဆက္ရန္ သင့္ပါတီတြင္း၌ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဟ ု ေခၚသည္ ့
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အထူးအုပ္စုရိွပါက အလြန ္အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားသည ္ သူတုိ႔ပါတီအတြင္း က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈကိ ု ျပည့္ဝေစရန ္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင ္ အျခားအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား၊ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားႏွင့္လည္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းသည ္မိခင္ပါတီ၏ လုပ္ငန္းႏွင္ ့ေပါင္းစပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင္ ့အကယ္၍ သင့္ပါတီတြင ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ မရိွပါက ယင္းအဖြဲ႕ကိ ုတည္ေထာင္ရန ္အခ်ိန္က်ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ 
ပါသည္။ 

ထပ္မံ၍ ပါတီဦးေဆာင္သူမ်ားမ ွ ေပးေသာ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ (ရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါက) 
မ ွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပါတီတြင္း အလုပ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားပါက က်ား၊ မ ေရးရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က ္
(GAP) ေရးဆြဲသည္ ့ အလုပ္ကိ ု အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုအလုပ္ၿပီးစီးသြားသည့္အခါ GAP ကိ ု
အျခားပါတီမူဝါဒမ်ားကိ ုအတည္ျပဳေပးသည္ ့အဆင့္မွေန၍ ခြင့္ျပဳခ်က ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

International IDEA သည္ ေအာက္ပါ အေျခခံမူမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္သည္ ့ က်ား၊ မ ေရးရာမူဝါဒအတြက ္
အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ ္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရိွထားပါသည္။(ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားထဲမ ွ အမ်ားစုမွာInternational 
IDEA မ ွထုတ္ေဝသည္ ့Framework for Developing Gender Policies for Political Parties စာအုပ္ထဲမ ွထုတ္ႏႈတ္ 
ယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)39

    •     ေရးသားသတ္မွတ္ထားသည္ ့တန္းတူညီမႈထက ္စစ္မွန္ေသာ တန္းတူညီမႈကိ ုျမႇင့္တင္ရန ္(အခန္း   
      ၃.၈ ကိ ု  ၾကည့္ပါ)

 • သင့္ပါတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည္ ့အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင ္ကိုတာစနစ ္သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင္ ့  
  ကြဲျပားျခားနားမႈရိွရန ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈကိ ုျမႇင့္တင္သည္ ့အထူး  
  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳပါ။

 •  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား အထူးသျဖင္ ့ေဘးဖယ္ခံထားရသည္/့ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည္ ့အဖြဲ႕မ်ား၏ အေျခ  
  အေနမ်ားကိ ုရွာေဖြ၍ ေျဖရွင္းေပးပါ။ 

 • မိသားစုႏွင္ ့ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဘဝကိ ုတစ္ထပ္တည္းက်ေစပါ။ လူတိုင္းသည ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ   
  အလုပ္လုပ္သည့္ နာရီမ်ားအတိုင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရိွရမည္။ 

 • ပါတီအတြင္း က်ား၊ မ  ခြဲျခားထားေသာ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့က်ား၊ မ ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ  
  မ်ားကိ ုစုေဆာင္းထားပါ။ 

အေျခခံမူမ်ားကိ ုသတ္မွတ္ၿပီးပါက ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (ပန္းတိုင္မ်ား) ကိ ုခ်မွတ္ရပါမည္။ 
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၅.၂   က်ား၊ မ ေရးရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ေယဘုယ်အဆင့္တြင ္သင့္ပါတီ က်ား၊ မ  ေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပန္းတိုင္မ်ားသည ္ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သင့္သည။္

 • ျမန္မာႏိုင္င/ံ သင့္ေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတြင ္ပါဝင္ႏိုင္ရန ္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသား  
  မ်ားအတြက ္တူညီသည္ ့အခြင့္အေရးမ်ားႏွင္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ား ရေအာင ္ျမႇင့္တင္ေပးပါ။

 • သင့္ပါတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္  
  မႈကိ ုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

 • သင့္ပါတီအတြင္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္ ့စြမ္းရည္ႏွင္ ့အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု  
  တိုးတက္ရန ္အားေပးပါ။

 • သင့္ပါတီအတြင္း အနိမ့္ဆံုး ရိွရမည္ ့အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင ္အေရအတြက ္ရိွရန္ႏွင္ ့ကိုယ္စားလွယ္  
  ေလာင္း စာရင္းမ်ားတြင ္က်ား၊ မ  ကြဲျပားမႈ ရရိွေစရန ္ဦးတည္ခ်က္ထားပါ။

 • သင့္ပါတီ၏ စီမံခ်က္ေရးဆြဲမႈတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင္ ့လႊမ္းမိုးမႈကိ ုတိုးတက္မႈရွိပါ။ 

 • က်ား၊ မ ေရးရာမူဝါဒ ကိ ုဘယ္ေလာက္အထ ိလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိႏိုင္မည့ ္နည္းလမ္း  
  စနစ္ယႏၱရားမ်ား ေရးဆြဲရန္

ထို႔ေနာက ္ ထိုေယဘုယ် အေျခခံမူမ်ားကိ ု ပို၍ တိက်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ ္ ေျပာင္းလဲရမည္။ အကယ္၍ 
သင္သည ္ ပန္းတိုင္တစ္ခုစီအတြက ္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကိ ု တၿပိဳင္တည္း ေဖာ္ထုတ္ထားပါက ထိုပန္းတိုင္မ်ား 
ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း ေရာက္ေနၿပီလဲဆိုသည္ကိ ု သိႏိုင္ရန ္ မ်ားစြာပို၍ လြယ္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည ္
အညႊန္းကိန္းမ်ားကု ိစစ္ေဆးရမည့္စာရင္းအျဖစ ္သံုးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည ္အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည ္ေဖာ္မႈ 
အေျခအေနကိ ုသိရိွႏိုင္ရန ္ကူညီပါလိမ့္မည္။ 

ေအာက္တြင ္ က်ား၊ မ ေရးရာလုပ္ငန္းစီမံခ်က ္ တစ္ခုအတြက ္ ပံုစံတစ္ခုကိ ု ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားကြက္ျဖင္ ့
ျပသထားသည္။ သင္၏ က်ား၊ မ ေရးရာလုပ္ငန္း စီမံခ်က္သည ္ ယင္းႏွင္ ့ တထပ္တည္း တူစရာမလိုေပ။ 
အေရးႀကီးသည္မွာ  က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈ တိုးတက္ရန္အတြက ္သင္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္ ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည ္
ပါတီအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျပဳႏိုင္ရမည္။ သို႔ရာတြင ္ ဤပံုစံကိ ု အခ်ိန္ႏွင္ ့
စဥ္းစားမႈ ေပး၍ ေလ့လာၾကည့္ရန ္ထိုက္တန္ပါသည္။ 
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၅.၃   က်ား၊ မ ေရးရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ တစ္ခု၏ နမူနာပံုစ ံ

 

ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ထံုးစံမ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈကို ျမွင့္တင္အားေပးရန္

က်ားမေရးရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၏ 
ရည္မွန္းခ်က္

အၾကံျပဳထားသည့္ တိက်ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

စစ္ေဆးရမည့္စာရင္းအတြက္ နမူနာမ်ား

သင့္ပါတီ၏ ဥပေဒ မူေဘာင္ႏွင္ ့
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားသည ္က်ား၊ မ ေရးရာ ကိစၥရပ ္
မ်ားအေပၚ ထိေတြ႕ တုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈ 
ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္

•	 ပါတီစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္  
က်ား၊ မ ေရးရာ  ကို 
ပါဝင္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ပါတီ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို 
ဖန္တီး တည္ေဆာက္ရန္

•	 သင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ဥပေဒ 
မူေဘာင္ ႏွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားကို  လက္လွမ္းမီရန္၊ 
အလုပ္အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ပါရန္္။ 
ထိုအလုပ္အဖြဲ႕တြင္ က်ား၊ 
မ  မွ်တစြာ ကိုယ္စားျပဳ   ပါဝင္ 
ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာရန္၊ အဖြဲ႕၏  
လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္  ပါတီေခါင္းေဆာင္ 
ထံမ ွလာေၾကာင္း  ေသခ်ာေစပါ။

•	 လိုအပ္ပါက အလုပ္အဖြဲ႕ကို က်ား၊ 
မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈအေၾကာင္း 
သင္တန္းေပးပါ

•	 ပါတီ၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ရန္

•	 ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ 
က်ား၊ မ ေရးရာ အေပၚ ထိေတြ႕ 
တုံ႔ျပန္မႈ ရိွျခင္း ေသခ်ာ ေစရန္၊ 
လိုအပ္သည့္  ေဆာင္ရြက္  
မႈမ်ား လုပ္ရမည္။ ဥပမာ - 
ပါတီမ်ား၏ တည္ေထာင္သည့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္  က်ား၊ 
မ  ေရးရာ တန္းတူညီမႈ ဆိုင္ရာ 
ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကို အတည္ျပဳ  
ထည့္သြင္း  ေပးရန္

•	 က်ားမေရးရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က ္
(GAP) တစ္ခုကို ေရးသား၍ 
လက္ခံအတည္ျပဳေပးပါ

•	 ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ ဥပေဒ မူေဘာင္ႏွင့္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စာရြက္ စာတမ္းမ်ား တြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ 
တန္းတူညီမႈႏွင့္  တူညီေသာ ကိုယ္စား 
ျပဳမႈမ်ားအတြက္ အထူးေဖာ္ျပထားခ်က္ 
သို႔မဟုတ္  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္မႈ (ဥပမာ - 
အသံုးျပဳေနေသာ အေရအတြက္  သတ္မွတ္သည့္ 
စနစ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၏ အခန္းက႑၊   
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကြဲျပား ျခားနားမႈ)

•	 က်ား၊ မ ေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္ ထားရိွၿပီး 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈ
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သင့္ပါတ ီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင ္
တန္းတူညီမႈႏွင္ ့အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈကိ ု
တိုးတက္ေစရန ္

•	 သင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ အမ်ိဳးသမီး 
အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ - 
အဖြဲ႕ဝင္အေျချပဳသည့္သူမ်ားကို    
က်ား၊ မ  အရ မခြဲထားပါက 
အေရအတြက္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းကို တည္ေဆာက္ပါ

•	 အကယ္၍ အခ်ိဳးအစားသည္ 
နိမ့္ေနပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပို၍   
ထည့္သြင္းရန္ အစီအစဥ ္အဆင့္မ်ား 
ဆြဲပါ - ဥပမာ၊ တစ္ဦးခ်င္း 
တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ 
မီဒီယာမွတဆင့္ စည္း႐ံုးမႈ  တို႔ 
ကဲ့သို႔ေသာပါတီဝင္ဦးေရ က်ယ္ျပန္႔ 
လာေစရန္  စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

•	 သင့္ပါတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
အခ်ိဳးအစားကို တိုင္းတာပါ

•	 တိုင္းတာထားသည့္ ရလဒ္ မ်ားကို  
ေလ့လာသံုးသပ္ပါ။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား  ပါဝင္သည့္ 
အေရအတြက္ကို လိုအပ္ပါက တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။

သင့္ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈ ကိ ုတိုးတက္ေစရန္ႏွင္ ့
အျမင့္ဆံုးအဆင့္မ်ား အထိပါ 
တိုးတက္လာေစရန္

•	 လက္ရိွအေျခအေနကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ - 
အစိုးရဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား   
အခ်ိဳး အစားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား  
ရယူထားေသာ ရာထူးအဆင့္မ်ား

•	 သင့္ပါတီ ဖြဲ႕စည္းမႈအတြင္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈအတြက္ 
အစီအစဥ/္ ပစ္မွတ္ ခ်ထားပါ

•	 သင့္ပါတီ၏ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္  
စီစဥ္ထားသည့္ ပစ္မွတ္ကို 
ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရန္ စဥ္းစားပါ၊ 
ဥပမာ - ပါတီ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း 
အတြင္း “၄၀ အေျခခံမ”ူ၊ 
သင့္ပါတီ၏ မည္သည္ ့ေကာ္မတီ၊ 
အလုပ္အဖြဲ႕၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
ခ်သည္ ့အစိတ္အပိုင္းတြင ္ျဖစ္ေစ 
အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆံုး ၄၀% 
သို႔မဟုတ ္အမ်ိဳးသား ၄၀% ရိွရန္

•	 ပါတီ ညီလာခံမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈအတြက္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္ကို 
စဥ္းစားပါ

•	 အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီး ပါတီဝင ္အခ်ိဳးအစား

•	 အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းပံုအဆင့္ဆင့္တြင္ 
ကိုတာစနစ္ရွိေနျခင္းကို 
ပါတီ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္  
ေရးသားထားခ်က္မ်ား

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခ်ိဳးအစားကို  
ေအာက္ပါတို႔တြင္  တိုင္းတာပါ -

o ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အမႈေဆာင ္ 
ေကာ္မတီမ်ားႏွင္ ့အျခား ပါတီတြင္း 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ား

o ထိုအဖြဲ႕မ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမ ွ
ဦးေဆာင္မႈေနရာမ်ားကိ ုယူထားမႈ

o ပါတီညီလာခံမ်ားတြင ္ပါဝင ္တက္ေရာက ္
သည္ ့အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္
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သင့္ပါတီ၏ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕သို႔ 
လံုေလာက္သည္ ့အဆင္ ့ရိွေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ႏွင္ ့အရင္းအျမစ္မ်ား ကိ ု
ခြဲေဝေပးမႈ ေသခ်ာ ေစရန္ႏွင္ ့ယင္းကိ ု
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္ ့ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင ္
ပါဝင္ေစရန္

•	 ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင္ ့ေဒသ 
ဆိုင္ရာအဆင္ ့၂ မ်ိဳးလံုးတြင ္
သင့္ပါတီအတြင္းရိ ွပါတ ီအမ်ိဳးသမီး 
အဖြဲ႕၏ အခန္းက႑ကိ ု ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ပါ။

•	 သတ္မွတ္ထားသည္ ့အခန္းက႑ႏွင္ ့
တာဝန္ယူမႈမ်ားကိ ုေဖာ္ျပပါ

•	 အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အတြက ္
သင့္ေတာ္သည္ ့ရန္ပံုေငြ ရေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန ္စဥ္းစားပါ

•	 ပါတီ၏ ဗဟိ ုဆံုးျဖတ္ခ်က ္ခ်သည္ ့
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ကိ ု 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ပါ။ 

•	 သင့္ပါတီ၏ ႏိုင္ငံအဆင္ ့အမႈေဆာင ္အဖြဲ႕တြင ္
အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ ပါဝင္ျခင္း  

•	 သင့္ပါတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္ ့
အစိတ္အပိုင္းတြင ္အျပည့္အဝ မဲေပးခြင့့္ျဖင္ ့
ပါဝင္ႏိုင္ရန ္အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕၏  လုပ္ပိုင္ခြင္/့ 
အာဏာ

•	 က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမႈကိ ုျမႇင့္တင္ရန ္
ဟူေသာအျမင္ျဖင္ ့ပါတီ၏ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင္ ့
လုပ္ေဆာင္ခ်က ္မ်ား တိုးတက္မႈကိ ုေဖာ္ထုတ ္
တင္ျပရန ္ရွင္းလင္းသည္ ့လုပ္ပိုင္ခြင့္

•	 ႏွစ္စဥ ္ရန္ပံုေငြတြင ္အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕သို႔ 
ပါတီတြင္း ေငြေၾကး အရင္းအျမစ ္မ်ား 
ခြဲေဝခ်ထားေပးသည္ ့ပမာဏ/ အခ်ိဳးအစား

သင့္ပါတ ီမူဝါဒ အစီအစဥ ္
မ်ားတြင ္က်ား၊ မ ေရးရာ ကိ ု
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္

•	 ျပည့္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ား ကိ ု
က်ား၊ မ ေရးရာ အျမင္ဖက္မ ွ
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈလုပ္ႏိုင္သည္ ့
သင့္ပါတီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ု
ေလ့လာ သံုးသပ္ပါ၊ လိုအပ္ပါက 
သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ပါ

•	 သင့္မူဝါဒ ရပ္တည္မႈမ်ားတြင ္
အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား၊ မိန္းကေလး 
ေယာက်္ားေလး မ်ား၏ 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္ ့က်ား၊ မ ေရးရာ 
အေျချပဳ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ မ်ားကိ ု
မိတ္ဆက္ပါ။

•	 ဤေနရာတြင ္က်ား၊ မ ေရးရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိ ုအသံုးျပဳမႈ 
ေသခ်ာေစရန္၊ ဥပမာ - 
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင ္
မ်ား၏ ပါဝင္မႈကိ ုထည့္သြင္းရန္၊ 
ထိုရည္ရြယ္ခ်က္အတြက ္
အထူးအလုပ္အဖြဲ႕ ကိ ု
တည္ေထာင္ရန ္ႏွင္/့သို႔ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အတြက ္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ပညာရွင္မ်ားကိ ုလွမ္းဆက္သြယ္ရန္

•	 က်ား၊ မ ေရးရာကိ ုဦးတည္ေသာ 
က်ား၊ မ  ေရးရာအေၾကာင္း ထိမိေသာ 
စတင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုပါတ ီ
ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ ္သင့္ပါတီမ ွလိုက္လ ံ
ေဆာင္ရြက္သည္။ 

•	 ဥပေဒျပဳေရးတြင ္ကိုယ္စားျပဳမႈ ရၿပီးေနာက ္
က်ား၊ မ ေရးရာကိ ုဦးတည္ေသာ 
က်ား၊ မ  ေရးရာအေၾကာင္း ထိမိေသာ 
စတင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုသင့္ပါတီမ ွလိုက္လ ံ
ေဆာင္ရြက္သည္။ 

•	 မူဝါဒ အစီအစဥ ္ပံုစံခ်သည္ ့ျဖစ္စဥ္တြင ္
အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ား (အထူးသျဖင္ ့တိက်သည္ ့
မူဝါဒ ကိစၥရပ္မ်ား ေၾကာင္ ့ထိခိုက္ခံခဲ့ရသူမ်ား) 
ကိ ုစနစ္တက် လွမ္း၍ ထိေတြ႕မႈကိ ုသင့္ပါတီမ ွ
ေဆာင္ရြက္ပါသလား။
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က်ား၊ မ ေရးရာအေၾကာင္း ထိမိေသာ 
သင္တန္းမ်ား သည ္ပါတီတြင္း 
သင္တန္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ ္
ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္- အဖြဲ႕ဝင ္
အားလံုးအတြက ္ပံုမွန ္သင္တန္း 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တြင ္က်ား၊ မ  
ေရးရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားကိ ုေပါင္းစပ ္
ထည့္သြင္းရန္

•	 က်ား၊ မ ေရးရာကိ ုဦးတည္ေသာ 
က်ား၊ မ ေရးရာအေၾကာင္း 
ထိမိေသာ သင္တန္း 
သင္႐ိုးညႊန္းတန္းကိ ုေရးဆြဲပါ၊ 
ယင္းကိ ုပါတီတြင္းရိ ွအမ်ိဳးသမီးေရာ၊ 
အမ်ိဳးသား မ်ားပါ လက္လွမ္းမွီပါေစ

•	 က်ား၊ မ ေရးရာကိ ုဦးတည္ေသာ က်ား၊ မ  
ေရးရာအေၾကာင္း ထိမိေသာ သင္တန္းမ်ား 
ႏွင္ ့ပါတီတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ ု
ေဖာ္ေဆာင္မႈ ရိွျခင္း

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး စြမ္းေဆာင္ရည ္
တိုးျမႇင့္ေစရန ္ႏွင္ ့က်ား၊ မ ေရးရာ 
တန္းတူညီမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား အေရအတြက္၊ 
တက္ေရာက္သူမ်ား၏ က်ား၊ မ အခ်ိဳး

သင့္ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္
အားလံုးပါဝင္သည္ ့ပံုစံျဖင္ ့
ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္

•	 ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားသည္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈ 
ရိွမရိွ ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ 
(လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ၊  ကေလးမ်ား 
ထိန္းေက်ာင္းေပးေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရိွနိုင္ေခ်၊ 
တစံုတေယာက္ သည္ 
လိင္္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး ေႏွာက္ယွက္  
ခံရပါက လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ 
ရွင္းလင္းသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က ္
မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ရိွပါသလား)

•	 အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပရာတြင္ 
အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခန္းက႑ ကို  ေလ့လာသံုးသပ္ပါ 
(ဥပမာ - အမႈေဆာင္ ေနရာကလား၊ 
ဝိုင္းဝန္းကူညီ သည့္ ေနရာကလား)

•	 လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု
အားလံုးပါဝင ္ႏိုင္သည္ ့ပံုစံျဖင္ ့
ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာ 
ေစသည္ ့သင့္ေတာ္ေသာ 
အဆင့္မ်ားကိ ုလုပ္ပါ

•	 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး 
ေႏွာင့္ယွက္မႈ ကိ ုတိုက္ဖ်က ္ရန ္
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးပါ

•	 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ 
ကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ုကိုင္တြယ ္
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန ္က်ား၊ မ ေရးရာ 
တာဝန္ရိွသူကိ ုအမည္စာရင္း 
တင္သြင္းရန ္စဥ္းစားပါ

•	 ပါတ ီလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္
ပါဝင္တက္ေရာက္သည္ ့အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးအစား

•	 ပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည ္
အားလံုးပါဝင္သည္ ့ပံုစံျဖင္ ့ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစသည္ ့အဆင့္မ်ား

•	 က်ား၊ မ ေရးရာ တာဝန္ရိွသူသတ္မွတ္ထားရွိျခင္း

•	 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ 
ကိုတိုက္ဖ်က္ရန ္ေရးသားထားသည္ ့
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္း -

o ေရးသားထားၿပီး ဥပေဒကဲ့သို႔ 
စည္းေႏွာင္မႈရိွသည္ ့က်င့္ဝတ္မ်ား

o ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈကိစၥမ်ားအတြက ္
ရွင္းလင္းသည္ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင္ ့
ယႏၱရားမ်ား

o ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရသူမ်ားမ ွ
တင္ျပတိုင္ၾကားႏိုင္ရန ္တာဝန္ရိွသ ူမ်ား

o လိုအပ္ပါက အမည္မေဖာ္ဘဲ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ ့နည္းလမ္းမ်ား

o ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံခဲ့ရသူမ်ားကို 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည့္ စနစ္ ယႏၱရား

•	 လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္ကြဲျပားသည္ ့ ေျပာဆိုမႈမ်ား 
ရိွသည္
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို 
တိုးျမင့္ေစျခင္း

က်ား၊ မ ေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
ရည္မွန္းခ်က္

အၾကံျပဳထားသည့္ တိက်ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

စစ္ေဆးရမည့္စာရင္းအတြက္ နမူနာမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳ ကာလ

ေရြးေကာက္ခံရသည့္ရာထူး မ်ားကိ ု
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင ္
ခြင္ ့ကိ ုတိုးျမွင့္ေပးရန္ႏွင္ ့ပါတီတြင ္
အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ ္ ေလာင္း 
အေရအတြက ္တိုးလာေစရန္

•	 ပါတီတြင္း ကိုယ္စားလွယ ္ေလာင္း  
ေရြးခ်ယ္ျခင္း အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊  
လမ္းညႊန္ခ်က ္မ်ားကို တူညီေသာ  
ကိုယ္စား ျပဳမႈအတြက္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖင့္ 
ေရးဆြဲရန္ စဥ္းစားပါ

•	 လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာသည့္  ကိုယ္စားလွယ ္
ေလာင္း ရွာေဖြစုေဆာင္းေရး  
ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရန္ စဥ္းစားပါ။ 
ထို႔ေနာက္  ထိုေကာ္မတီတြင္ က်ား၊ 
မ  အေရအတြက္  မွ်တသည့္ 
ကိုယ္စားျပဳမႈ ရိွေၾကာင္း  
ေသခ်ာပါေစ

•	 ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ရွာေဖြစုေဆာင္းေရး ေကာ္မတီကို 
က်ား၊ မ ေရးရာ အေၾကာင္း  
သင္တန္းေပးပါ 

•	 ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ေနာက္ဆံုးစာရင္း မ်ားတြင ္
ျမင့္မားေသာ ကိုတာစနစ ္
သတ္မွတ္ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန ္
စဥ္းစားပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု
အႏိုင္ရႏိုင္သည္ ့မဲဆႏၵနယ ္မ်ားတြင ္
ေနရာေပးပါ။

•	 ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္ဇယားႏွင္ ့
ေလ်ာ္ညီစြာ ပါတ ီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း 
သို႔မဟုတ ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဗ်ဴ႐ိုမ ွျဖစ္ႏိုင္သည္ ့ရိွၿပီးသား 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကိုတာစနစ ္
သတ္မွတ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု
က်င့္သံုးရန ္တြန္းအားေပးပါ 

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ 
မက္လံုးမ်ားကို ရွာေဖြပါ၊ သူတို႔ကို 
ကိုယ္စားလွယ ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ 
ဝင္ေရာက္  ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အားေပးပါ။

•	 ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း အတြက ္
ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ  ေရြးခ်ယ္မႈ စနစ္ တည္ရိွမႈ 

•	 ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး သာမက  ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတြင္  
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ပါဝင္မႈ အခ်ိဳး

•	 ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္သည့္  
ခံုအဖြဲ႕မ်ား၏ က်ားမေရးရာ အခ်ိဳး 
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ႏိုင္ငံေရး ရန္ပံုေငြႏွင္ ့
အရင္းအျမစ္ မ်ားကိ ုအမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ ္ ေလာင္းမ်ား 
လက္လွမ္းမွီမႈ တိုးတက ္
ေစရန ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ ု
လက္ခံက်င့္သံုးရန္

•	 မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးတြင ္
ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ ရန္ပံုေငြ ခြဲေဝ 
မႈအေပၚ ပြင့္လင္း ျမင္သာသည္ ့
ပါတီတြင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု
မိတ္ဆက္ရန္

•	 အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ ္
ေလာင္းမ်ား ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး 
ေရးမ်ားကိ ုေထာက္ပံ့ရန ္ပါတ ီ
တြင္း ရန္ပံုေငြရွာေဖြသည္ ့
ကြန္ယက္မ်ား ထူေထာင္မႈကိ ု
စဥ္းစားရန္

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ံုး 
ေရးအတြက ္အထူး ပါတီတြင္း 
ရန္ပံုေငြ ဖန္တီးရန္ႏွင္ ့
အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ ္
ေလာင္းမ်ားကိ ု ေထာက္ပံ့ေၾကး 
မ်ား ေပးရန္ကိ ုစဥ္းစားရန္

•	 ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္ ့အမည္စာရင္း 
တင္သြင္းမႈ သို႔မဟုတ ္ပါတီမ ွ
ေကာက္ခံထားသည္ ့အေျခခ ံ
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အသံုးစရိတ ္မ်ားတြင ္
အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ ္
ေလာင္းမ်ား အတြက ္ကန္႔သတ ္
ခ်က ္ခ်မွတ္ထားရန ္စဥ္းစားပါ

•	 က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈ ဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက ္
ပါတီရန္ပံုေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုကု ိ
ခြဲေဝေပးသည ္

•	 အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕မ်ားအတြက ္ပါတ ီ
ရန္ပံုေငြကိ ုခြဲေဝထားသည္

•	 ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္ ့ေရြးေကာက္ပြဲ 
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးမ်ားအတြက ္ျပည္သူ႔  
ေရးရာ ရန္ပံုေငြ (တိုက္႐ိုက္ႏွင္ ့သြယ္ဝိုက)္ 
အား က်ား၊ မ ေရးရာ ကိစၥကိ ုထိမိႏိုင္သည္ ့
ခြဲေဝခ်ထားျခင္းျဖင္ ့ကိုက္ညီမႈ

•	 အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
ကိ ုေထာက္ပံ့ရန ္ပါတီတြင္း ရန္ပံုေငြ 
ရွာေဖြသည္ ့စတင ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
တည္ရိွမႈ

•	 အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား 
အတြက္ပါတီတြင္း ေထာက္ပံ ့ေၾကးမ်ားကိ ု
ခြဲေဝေပးျခင္း၊ အမည္စာရင္း တင္သြင္း သည္ ့
ေၾကးမ်ားကိ ု ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း

အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားတြင ္
အားေကာင္းသည္ ့စြမ္းေဆာင ္
ရည္မ်ား ရိွမႈ ေသခ်ာ ေစရန္

•	 အနာဂတ္ အမ်ိဳးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင္ ့
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိ ု
မဲဆြယ ္စည္း႐ံုးေရး ရန္ပံုေငြ 
ရွာေဖြျခင္း ႏွင္ ့ပါတီမ ွစိတ္ဝင ္
စားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ဆိုင္ရာ သူတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကိ ု 
ျမႇင့္တင္ရာ တြင ္ကူညီေပးသည္ ့
သင္တန္းမ်ားအား လက္လွမ္းမ ီ
မႈကိ ုအာမခံျခင္း၊ အေတြ႕အႀကံဳ 
ရိွသည္ ့ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင္ ့
ႀကီးၾကပ ္လမ္းညႊန္သည္ ့
သင္တန္းမ်ား  ျပဳလုပ္ရန ္
စဥ္းစားပါ။

•	 အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးသမား 
မ်ားအတြက ္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး 
မွဴးမ်ားကိ ုသင္တန္းေပးရန္။

•	 အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္  
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း  သင္တန္းမ်ား  တြင္  
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳး။

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တိုးတက္မႈ၊ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈ၊ 
ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား အေရအတြက္  ႏွင့္ 
တက္ေရာက္သူမ်ား၏ က်ား၊ မ အခ်ိဳး။
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ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ 

မီဒီယာမ ွတဆင္ ့စည္း႐ံုးေရးကိ ု
တူညီသည္ ့လက္လွမ္းမီမႈ 
ရေစရန ္

•	 အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ ္
ေလာင္းမ်ား မ ွမီဒီယာသံုး၍ 
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားကိ ု(အထူး 
သျဖင္ ့ပါတီမ ွေငြေထာက္ပံ ့
သည္ ့ေၾကျငာျခင္းမ်ား) တန္းတ ူ
လက္လွမ္းမွီမႈ ေသခ်ာေစရန္

•	 လူထုေရွ႕ေမွာက ္မီဒီယာ 
မွတဆင္ ့ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈ 
မ်ားတြင ္ပါဝင္ရန ္အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိ ု
အမည္စာရင္းေပးပါ

•	 ပါတီမ ွေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည္ ့႐ုပ္ျမင ္
သံၾကားႏွင္ ့ေရဒီယိုမ ွေၾကျငာျခင္း ကိ ု
လက္လွမ္းမီသည္ ့အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အခ်ိဳး

အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ ္ 
ေလာင္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကိ ု
ေသခ်ာေစရန္

•	 အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ ္
ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ံုး 
ေရးကိ ုအၾကမ္းဖက ္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သို႔မဟုတ ္ထိပါး 
ေႏွာင့္ယွက ္ခံရမႈတို႔ မရိွဘဲ 
ေဆာင္ရြက ္ႏိုင္မႈ (အြန္လိုင္း 
တြင ္အပါအဝင)္ ကိ ုေသခ်ာ 
ေစရန ္လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ား 
ရယူရန ္စဥ္းစားပါ

•	 မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလတြင ္အၾကမ္း 
ဖက္မႈ သို႔မဟုတ ္ထိပါး  ေႏွာက္ယွက္မႈ ကိ ု
ၾကံဳခဲ့ရသည္ ့အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ ္
ေလာင္း အေရအတြက္ကိ ုသိရိွၿပီး 
ေလ်ာ့က်ေစရန္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးမႈကိ ု
ႏိႈးဆြရန္ႏွင့္၊ မဲ႐ံုမ်ားတြင ္
ပါတီ၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား 
အျဖစ ္ပါဝင္မႈကိ ုေသခ်ာ ေစရန္

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးႏိုင္သ ူ
စာရင္းတြင ္ပါဝင္ေစရန္ႏွင္ ့
မဲေပးလာေစရန ္တိုက္တြန္း 
စည္း႐ံုးသည္ ့စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈ 
မ်ား က်င္းပရန ္စဥ္းစားပါ

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ုမဲ႐ံုမ်ားတြင ္
ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ ္
သင္ၾကား တာဝန္ေပးရန္

•	 ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္မႈ 
မ်ားတြင ္က်ား၊ မ ေရးရာ 
အျမင္မ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင္ ့
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လံုျခံဳေရး 
ကိစၥမ်ားပါ ပါဝင္ပါေစ

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေစာင့္ၾကည္ ့သူမ်ား အျဖစ ္
သင္ၾကား၍ ပါဝင္ေစရန္

•	 အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့အမ်ိဳးသား မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
အခ်ိဳး

•	 က်ား၊ မ ေရးရာ အျမင္မ်ား ပါဝင္သည္ ့ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သည္ ့အစီရင ္
ခံစာမ်ား

•	 ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည္ ့သူမ်ား ႏွင္ ့
မဲ႐ံုမ်ားတြင ္ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ျဖစ္သည္ ့အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက ္
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ခ်ီလီ၊ မကၠဆီကိ ုႏွင္ ့ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင ္က်ား၊ မ ေရးရာ ကိုတာစနစ ္သတ္မွတ္မႈကိ ုအသံုးခ်ျခင္း

ခ်ီလ ီ- Party for Democracy (Partido por la Democracia, PPD) 

PPD ၏ တူညီေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေျခခံမူတြင ္ အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ပါတီတြင္း 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္ ့ရာထူးေနရာမ်ား၏ ၆၀% ထက ္ပို၍ မယူရန ္တိက်စြာ ျပဌာန္းထားသည္။ 
ႏိုင္ငံအဆင္ ့ဒုဥကၠဌမ်ား ကိစၥတြင ္ထိုအေျခခံမူသည ္မတူကြဲျပားမႈကိ ုေသခ်ာေစရန ္အမ်ိဳးသား ဒုဥကၠဌ ၂ 
ဦးနွင္ ့အမ်ိဳးသမီး ဒုဥကၠဌ ၂ ဦး ေရြးေကာက္ခံရမႈကိ ုျဖစ္ေစသည္။ (Llianos ၂၀၀၈) 

မကၠဆီကိ ု- Institutional Revolutionary Party (Partido Revolucionario Instituional, PRI) 

PRI ၏ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ အရ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ စည္ပင္သာယာအဆင့္ႏွင္ ့
ေဒသဆိုင္ရာအဆင္ ့ေကာ္မတီမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ ရာထူးမ်ားတြင ္က်ား သို႔မဟုတ ္မ သည ္အဖြဲ႕ဝင ္၅၀% 
ထက္မေက်ာ္ေစရ (Llianos ၂၀၀၈)

ေတာင္အာဖရိက - African National Congress (ANC)

၁၉၉၇ တြင ္ANC ၏ အေျခခံဥပေဒတြင ္ပါတီအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည္ ့ရာထူးမ်ား၏ အနည္းဆံုး 
၃၃% ကိ ုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဖယ္ထားမည္ဟ ုေျပာထားသည္။ ဆယ္ႏွစ္ၾကာေသာအခါ၊ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက ္
ANC ႏိုင္ငံအဆင္ ့ညီလာခံတြင္ အေျခခံဥပေဒအတြင္း အေရအတြက ္သတ္မွတ္ခ်က္ကိ ု၅၀% သို႔ ျမႇင့္တင္၍ 
ျပင္ဆင္လိုက္သည္။ ယေန႔တြင္ ႏိုင္ငံအဆင္ ့အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ေရြးေကာက္ခံရေသာ အဖြဲ႕ဝင ္
၅၀% မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင ္ပါတီတြင္း အျမင့္ပိုင္းေနရာမ်ားတြင ္က်ား၊ မ ေရးရာ ကြာျခားမႈ 
ျပဌာန္းခ်က္ကိ ုမလိုက္နာၾကေပ။ (Kandawasvika-Nhundu ၂၀၁၃: ၆၂)40 

၅.၄   က်ား၊ မ ေရးရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကိ ုအေကာင္းအထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလ

က်ား၊ မ ေရးရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ရိ ွ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုစီတြင ္ သက္ဆိုင္ရာ အခ်ိန္ကာလ မူေဘာင္ရိွသင့္ သည္။ 
ပန္းတိုင္တစ္ခုစ ီ ေရာက္ရန ္ အခ်ိန္မည္မွ် လိုမည္ကိ ု သုံးသပ္ဆန္းစစ္ရန ္  သင္ေသခ်ာစြာ စီစဥ္ထားရမည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္ ခက္ခဲေသာ အဆင့္မ်ားကိ ု အနာဂတ္သို႔ တြန္းပို႔ရန္လည္း မလိုအပ္ေပ။ ရဲရင့္ရန ္ လိုသည္။ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင္ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည ္တက္ၾကြသူမ်ားက ယင္းတို႔ကိ ုေျပာင္းလဲရန ္ဆံုးျဖတ္ေသာအခါမွသာ 
ေျပာင္းလဲမည ္ျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္တစ္ခုလံုးကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင္ ့ သင့္ပါတီ၏ မူဝါဒ ကတိကဝတ္မ်ားကိ ု ျပန္လည္သံုးသပ္ ၿပီး 
အသစ္ျပင္ဆင္ရန ္ သင့္ပါတီမ ွ ခ်မွတ္ထားသည္ ့ ေယဘုယ် အခ်ိန္ကာလမူေဘာင္ကိ ု တိက်စြာ သတ္မွတ္ထား 
သင့္သည္။ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားကိ ု လက္ရိွႏွင္ ့ ေနာင္ထြက္ေပၚလာမည္ ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ေကာင္းစြာ 
တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန ္ အျမဲတေစ အားထုတ္မႈႏွင္ ့ ပံုမွန္သံုးသပ ္ ခ်ိန္ညိႇမႈမ်ား လိုအပ္သည္ ့ အျမဲတမ္း ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအျဖစ ္
စဥ္းစားသင့္သည္။

အစီအစဥ ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေအာင္ျမင္ရန ္ သင္သည ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားကိ ု
ပံုမွန္စစ္ေဆးေနရန ္လိုအပ္သည္။ ယင္းကိ ုလုပ္ေဆာင္ရန ္ရွင္းလင္းသည္ ့လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွေသာ အလုပ္အဖြဲ႕ 
ထူေထာင္ထားျခင္းသည ္ေကာင္းသည္ ့အၾကံဥာဏ ္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမွာ ရိွရင္းစြဲ ပါတီတြင္း 
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အဖြဲ႕တစ္ခုကိ ုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည္ ့အလုပ ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္အေရးႀကီးသည္မွာ ထိုအဖြဲ႕သည ္
လြတ္လပ္စြာ လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင္ ့ ယင္းတြင ္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံု၏ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွလာေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (အမ်ိဳးသားေရာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ) ရိွရန ္ျဖစ္ပါသည္။

6/    usm; ? r a&;&mtjrift&   wHkYjyefxm;aom   tvkyfESifh   rl0g'rsm;ESifh   Oyrmrsm;

 ျမန္မာ အစိုးရသည ္က်ား၊ မ ေရးရာအေပၚ တုံ႔ျပန္ေသာ မူဝါဒမ်ားကိ ုစတင ္က်င့္သံုးေနပါသည္။ 

 ဥပမာ - ေအာက္ပါ စီမံကိန္းႏွင္ ့မူဝါဒမ်ား

 ၁။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃ - ၂၀၂၂)  
              (National Strategic Plan for the Advancement of Women - NSPAW(2013-2022)) 

  ၂၀၁၃-၂၀၂၂ (စီေဒါ ႏွင္ ့ေဘဂ်င္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တို႔အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က)္

 ၂။ နည္းပညာဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင္ ့NSPAW ကိ ုအေကာင္အထည ္ေဖာ္ရန္အတြက ္

  ထိုအဖြဲ႕မ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ “အမ်ိဳးသမီး    
       ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး” 

  (ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က ္၁၃၂၅၊ ေနာက္ဆက္တြဲတြင ္ၾကည့္ပါ) အစီအစဥ္ႏွင္ ့

  က်ား၊ မ  ေရးရာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းတို႔ကိ ုကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား ထည့္သြင္းျခင္း

 ၃။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား/ က်ားမေရးရာ ကြန္ရက္မ်ားမ ွကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ        
  အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတ ီ(ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္ႏိုင္ငံအဆင္ ့    
  ယႏၱရားစနစ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း  

 ၄။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္ ့ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္   
  နည္းပညာဆိငုရ္ာနည္းပညာဆိငုရ္ာ အလပုအ္ဖြ႕ဲမ်ားကိ ုျပညတ္ြင္းျပညပ္ ပညာရငွမ္်ားႏငွ္တ့ြဖဲက္ေပးၿပီး   
  ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း

 ၅။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကိ ုလူအမ်ားသိေအာင ္

  ေၾကညာေပးျခင္း  (ျပန္လည ္ျပင္ဆင္သည္ ့အဆင့္တြင ္ရိွေနသည)္ 

 ၆။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ ွတားဆီးေရးႏွင္ ့ကာကြယ္ေရး ဥပေဒကိ ုမူၾကမ္းေရးဆြဲသည္ ့

  အဆင္ ့- ယင္းတြင ္အစိုးရ (MSWRR မ ွဦးေဆာင္ေသာ စီေဒါ ႏွင္ ့သက္ဆိုင္သည္ ့ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား) 

  ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင္ ့အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္စတင္ကာ ေရးဆြဲခဲ့သည္။
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လက္ရိွအထ ိအစိုးရမ ွလုပ္ေဆာင္ေနသည္ ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ မျပည့္စံုေသးဘဲ စီစဥ္ထားမႈမ်ားကိ ုထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန ္ လိုအပ္ေနသည္။ သို႔ရာတြင ္ ထုိမူဝါဒ အစီအစဥ္မ်ား၊ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင္ ့
ျပဌာန္းခဲ့သည္ ့ ဥပေဒအပိုင္းအစမ်ားမွာ ထိေရာက္သည္ ့ တန္းတူညီမႈ မူဝါဒမ်ား ရႏိုင္ရန ္ ေကာင္းမြန္သည္ ့
အေျခခံမ်ားအျဖစ ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။

7/   tjcm;   ywfoufqufEG,faeolrsm;ESifh   tvkyfvkyfudkifjcif;

တာဝန္ခံမႈရိွရန္အတြက ္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင္ ့ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ရမည္။ အကယ္၍ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမ ွအစိုးရဖြဲ႕ၿပီး အာဏာကိ ုသက္တမ္းတစ္ခုၿပီးတစ္ခ ုဆက္တိုက္ကိုင္စြဲထားပါက အာဏာရွင္၏ 
စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာပါမည္။ အေျခခ်ေနေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားတြင ္ ပါတီႏွစ္ခ ု သို႔ 
ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ ပါတီမ်ားမွ အစိုးရဖြဲ႕ၾကၿပီး (အင္အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတ ီ (၂) ခုသာ ရိွသည္ ့
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သိသာသည္ ့ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။) အစိုးရဖြဲ႕စည္းပံုမွာ သက္တမ္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခ ု
ေျပာင္းလဲေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီမ်ားသည ္ အစိုးရတြင ္ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန ္ သင္ယူၾကရသည္။ 
မၾကာခဏဆိုသလိ ု အတိုက္အခံဖက္တြင ္ ရိွေနေသာ ပါတီမ်ားသည ္ အစိုးရအတြင္း ရိိွေနေသာ ပါတီမ်ားကိ ု
စိန္ေခၚႏိုင္ရန ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိ ုသင္ယူၾကရသည္။ တစ္ခါတစ္ရ ံႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးကဲ့သို႔ အထူး အေရးႀကီးသည္ ့
ပန္းတိုင္မ်ား ေရွ႕သို႔တက္ႏိုင္ရန ္အတိုက္အခံပါတီမ်ားႏွင္ ့အစုိးရတြင္းရိ ွပါတီမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ိဳးလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိ ု အရိွန္ျမႇင့္ေပးႏိုင္သည္ ့ အဓိက အစိတ္အပိုင္းဟ ု သက္ေသျပထားႏိုင္သည္ ့ က်ား၊ မ  
ေရးရာတန္းတူညီမႈသည ္ ကြဲျပားသည့္ပါတီမ်ား သေဘာတူႏိုင္သည္ ့ ကိစၥရပ္ျဖစ္သင့္သည္။ ထိုပန္းတိုင္ကိ ု မည္သို႔ 
ေရာက္ေအာင ္သြားမည္ဆိုသည့္ အေပၚ ကြဲလြဲသည္ ့သေဘာထားမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ ္ပါတ ီလမ္းေၾကာင္းမ ွ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည ္ အေျပာင္းအလဲကိ ု ယူေဆာင္လာရန ္ အလြန္ထိေရာက္သည္ ့ နည္းလမ္းတစ္ခ ု
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင ္ ပါတီမ်ား၏ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကိ ုပါတီမ်ားမ ွသံသယျဖင္ ့ၾကည့္မည့္အစား ေႏြးေထြးစြာ အားေပးသင့္သည္။ 

က်န္းမာေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုကိ ု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သီးသန္႔ျဖင္ ့ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ။ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGO) ဟုလည္း ေခၚသည္ ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည ္ ေကာင္းစြာ လည္ပတ္ေန 
ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည။္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ အားေကာင္းေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရိွသည္ ့ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ထိုအဖြဲ႕မ်ားထဲတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့LGBT မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားစြာ ရိွသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ကတိကဝတ္မ်ား အေၾကာင္း 
ေကာင္းစြာ ရင္ႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ သူမ်ား ရိွပါသည္။ မူဝါဒ အၾကံျပဳမႈမ်ား မူၾကမ္းေရးသားခ်ိန္တြင ္ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန ္ထိုက္တန္ပါသည္။ သူတို႔တြင ္ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားရိ ွ
အေျခအေနႏွင္ ့ျပႆနာမ်ား အေပၚ ကိုယ္တိုင ္ရရိွထားေသာ အသိအျမင ္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရိွပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGOs) သည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက ္
အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမႈသည ္ INGO အမ်ားအျပား 
လုပ္ကိုင္ေနသည္ ့ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၄င္းINGOမ်ားအနက္ UN Women ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္႐ံုးကိ ု၂၀၁၉ခုႏွစ ္
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တြင ္ဖြင့္လွစႏိုင္္ခဲ့သည္္။ စီမံကိန္းေကာင္းမ်ားအတြက ္အလွဴရွင္မ်ားမ ွေပးမည္ ့ရန္ပံုေငြမ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း (အတိအက်အားျဖင္ ့ UN Women) သည ္ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမႈႏွင္ ့
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည ္ ျမႇင့္တင္မႈတို႔ကိ ု အမ်ားသိေအာင ္ ျပဳလုပ္သည္ ့ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ ု ႏွစ္စဥ ္
က်င္းပပါသည္။ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင ္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔မွာ ထိုကဲ့သို႔ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး က်ားမေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိ ု ဆန္႔က်င္သည္ ့ ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈမွာ 
ေနာက္တမ်ိဳးျဖစ္သည္။41

ပထမတစ္ခုသည ္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ကတည္းက ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခုမွာ ၁၉၉၁ 
တြင ္ က်င္းပခဲ့သည္ ့ ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကမၻာ့ဦးေဆာင္မႈ အသိုက္အဝန္းမ ွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင ္ က်ေရာက္သည္ ့ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ပေပ်ာက္ေရးေန႔မ ွစ၍ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင ္က်ေရာက္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးေန႔ အထ ိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကိ ု တိုက္ဖ်က္ရန ္ လိုအပ္ခ်က္အား 
မီးေမာင္းထိုးျပရန ္စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ NGO မ်ားႏွင္ ့ INGO မ်ားသည ္ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္
ပါဝင္ရန ္ဆႏၵရိွသည္ ့မည္သည္ ့ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုမဆိ ုေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုၾကလိမ့္မည္။

 ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိ ွ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားမ ွ သူတို႔ႏွင္ ့ မူဝါဒပိုင္း အစီအစဥ္ပိုင္း 
ဆငတ္ူေသာ ပါတမီ်ားႏငွ္ ့ညီအမ (သို႔ )ညီေနာင ္ပါတဆီကဆ္ံေရး ထူေထာင္ၾကပါသည္။ ျမနမ္ာႏိငုင္ရံိ ွတိငု္းရင္းသားပါတ ီ
အခ်ိဳ႕မွာ ထိုကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ပါတီသည ္ထိုကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ ့ပံုစံမ်ိဳး မရိွလွ်င ္
ထိုသို႔လုပ္ရန ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိ ုၾကည့္သင့္သည္။ ဥပမာ - ဥေရာပမွ ပါတ ီအမ်ားအျပားသည ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင ္
ေရွ႕တိုးတက္ေစရန ္ ကူညီေပးသည္ ့ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိ ု ရွာေဖြရာတြင ္
အလြန ္တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ရိွသည္။ 
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စီေဒါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္လူ႕အခြင့္အေရးကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကိ ုဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈရိွေသာ 
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ပါသည္။ စီေဒါအျဖစ ္ သိၾကသည္ ့ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင္ ့ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ သေဘာတ ူစာခ်ဳပ္သည ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္
ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမ ွထိ ုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိ ု
၁၉၇၉ ဒီဇင္ဘာတြင ္တရားဝင္ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ နိဒါန္းႏွင္ ့ပုဒ္မေပါင္း ၃၀ ပါဝင္သည္ ့စီေဒါ သည ္မည္သည္တို႔က 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျဖစ္သည္ႏွင္ ့ ပိုေကာင္းသည္ ့ တန္းတူညီမႈကိ ု ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက ္
ႏိုင္ငံအဆင္ ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု သတ္မွတ္တည္ေထာင္ရန ္ ေျပာၾကားထားပါသည္။ စီေဒါကိ ု ရံဖန္ 
ရံခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟ ု ရည္ညႊန္းပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ ယင္းသည ္ ညီလာခ ံ
ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင္ ့မတူဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္ဝေစရန္အတြက ္ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈရိွေသာ 
အေျခခံမူမ်ားႏွင္ ့စံႏႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။ 

၁၉၈၂ မွစ၍ စီေဒါ ေကာ္မတီသည ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင ္ ႏိုင္ငံမ်ားမ ွ ပံုမွန ္ ၄ ႏွစ္တၾကိမ ္ တင္သြင္း ေသာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားကိ ု ဖတ္႐ႈရန ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမ ွ စာခ်ဳပ္အေပၚေပးထားသည္ ့ ကတိကဝတ္မ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင ္ မည္မွ် တိုးတက္မႈရိွသည္ကိ ု သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရန ္ ပံုမွန ္ ေတြ႕ဆံုၾကပါသည္။ အမ်ားအားျဖင္ ့ NGO 
မ်ားသည ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္ စီေဒါ ေကာ္မတီသို႔ စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာကိ ု တင္ၾကပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာသည ္
ေကာ္မတီမ ွႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အေျခအေနအား ပို၍ က်ယ္ျပန္႔သည့္အျမင္မ ွသံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ႏိုင္ရန ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိ ု
ေပးပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ေကာ္မတီသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း (၇) ခုမ ွ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ စီေဒါ ေကာ္မတီသို႔ စင္ၿပိဳင ္ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ခဲ့ပါသည္။ 
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ စီေဒါ ေကာ္မတ ီ(၂၀၁၆) မ ွေကာက္ခ်က္ခ် ႐ႈျမင္မႈကိ ုတုံ႔ျပန္ရန္အတြက ္အစိုးရႏွင္ ့စင္ၿပိဳင္အစီရ
င္ခံစာမ်ားတင္ခဲ့သည္ ့အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား ပံုမွန ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ ့စနစ္ယႏၲရား ရိွပါသည္။ 

ေကာက္ခ်က္ခ် ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိ ုေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္တြင ္ဖတ္ႏိုင္ပါသည။္

http://www.burmalibrary.org/docs22/Myanmar-CEDAW64-Concluding_Observations-red.pdf 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က ္၁၃၂၅

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင ္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စ ီ (United Nation Security Council) မ ွ အမ်ိဳးသမီး၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့လံုျခံဳေရးအေပၚ ေၾကညာခ်က ္၁၃၂၅ ကိ ုအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းကိ ုအျခား ေၾကညာခ်က ္၇ ခ ု
(UNSC ေၾကညာခ်က္ ၁၈၂၀၊ ၁၈၈၈၊ ၁၈၈၉၊ ၁၉၆၀၊ ၂၁၀၆၊ ၂၁၂၂ႏွင္ ့၂၂၄၂)  က ေနာက္မ ွလိုက္ခဲ့ၿပီး ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က ္
မ်ားသည ္အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့လံုျခံဳေရး အစီအစဥ္ကုိ ျဖစ္တည္ေစခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပဋိပကၡမ်ားတြင ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ုေျပာဆိုခြင္ ့ေပးရန္၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင္ ့ပဋိပကၡမ်ားတြင ္က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိ ုရပ္တန္႔ရန္၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းသည္ ့စားပြဲဝိုင္းမ်ားသို႔ ေခၚလာရန္၊ အားလံုးပါဝင္ၿပီး ပိုမိ ုဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ 
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သည္ ့ ျဖစ္စဥ္မ်ား ဖန္တီးရန္ႏွင္ ့ပို၍သာတူညီမွ်ရိွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား 
ေရးဆြဲရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည ္အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့လံုျခံဳေရး အစီအစဥ္အေပၚတြင ္အမ်ိဳးသားအဆင္ ့လုပ္ငန္းစီမံ 
ခ်က္မ်ား (National Action Plans) ကိ ုေရးဆြဲထားပါသည္။ ယခုလက္ရိွအထ ိျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္မရိွေသးပါ။ သို႔ေသာ ္
NAP ရိွသည ္ ျဖစ္ေစ မရိွသည္ ျဖစ္ေစ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည ္ေၾကညာခ်က ္၁၃၂၅ ႏွင္ ့သူ၏ 
ညီအမ အဖြဲ႕မ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိ ုလိုက္နာသင့္သည္။  

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္မ်ား အမွတ ္၅

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) ကိ ု အေရွ႕ပိုင္းတြင ္ (အပိုင္း ၁.၂ ႏွင္ ့
၃.၁ တြင ္ ၾကည့္ပါ) ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ပန္းတိုင ္ ၁၇ ခ ု တစ္ခုခ်င္းစီတြင ္ ယင္းတို႔ကိ ု မည္သို႔ ေရာက္ေအာင ္
သြားမည္ႏွင္ ့ ပစ္မွတ္၊ အညႊန္းကိန္းတစ္ခ ု သို႔မဟုတ ္ အညႊန္းကိန္းမ်ား ေရာက္ရိွသည္ ့ ေအာင္ျမင္မႈကိ ု မည္သို႔ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ဆိုသည္ ့တိက်သည္ ့ပစ္မွတ္မ်ား ရိွသည္။

ပန္းတိုင ္၅ – က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့မိန္းကေလးအားလံုး စြမ္းေဆာင္ရည ္တိုးတက ္လာမႈကိ ု
ရရန္တြင ္ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။

ပစ္မွတ ္ ၅.၁ - ေနရာတိုင္းတြင ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင္ ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အားလံုးကိ ု
အဆံုးသတ္ရန္။ 

အညႊန္ကိန္း ၅.၁.၁ - က်ား၊ မ ကုိ အေျခခံ၍ တန္းတူညီမႈႏွင္ ့ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳျခင္း တို႔ကိ ုျမႇင့္တင္ရန္၊ က်င့္သံုးရန္ႏွင္ ့

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန ္ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ရိွမရိွ။

ပစ္မွတ ္ ၅.၆ - ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဘဝရိွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျပည့္အဝ ထိေရာက္ေသာ ပါဝင္မႈႏွင့္ တူညီသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။

အညႊန္းကိန္း ၅.၅.၁ - ႏိုင္ငံအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရယူထားသည့္ 
ေနရာ အခ်ိဳးအစား။ 

အညႊန္းကိန္း ၅.၅.၂ - စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ရာထူးမ်ားတြင္ ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်ိဳးအစား။ 

SDG အမွတ္ ၅ ၏ ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ား အားလံုးကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5



5 1

အဓိက ကြနယ္က္မ်ား

အေရွ႕တြင ္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ (အခန္း ၇ ကိ ုၾကည့္ပါ) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ေဘးဖယ ္ခံထားရသည္ ့
အုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွႏိုင္ရန ္ အျပင္းအထန ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ ့ တက္ၾကြေသာ အရပ္ဖက ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရိွပါသည္။ ေအာက္တြင ္ က်ား၊ မ  ေရးရာတန္းတူညီမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ လူနည္းစုဝင္ မ်ားကိ ု
စြမ္းေဆာင္ရည ္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင္ ့ အားလံုးပါဝင္သည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္စသည္ ့ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုသင္ရွာေဖြေသာအခါ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ ့NGO မ်ား စာရင္းကိ ုေဖာ္ျပထားသည္။

 1. Women’s League of Burma (WLB) https://www.womenofburma.org 

 2. Gender Equality Network (GEN) http://www.genmyanmar.org 

 3. Women’s Organization Network (WON) https://www.facebook.com/WONMM/ 

 4. Alliance for Gender Inclusion in Peace Process (AGIPP) https://www.agipp.org 

ျမန္မာႏိုင္ငံရိ ွ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ တန္းတူညီမႈ အေျခအေနႏွင္ ့ ကြာဟခ်က္မ်ားအေပၚ အလြန္ 
ေကာင္းမြန္သည္ ့ေယဘုယ်အျမင္ကိ ု၂၀၁၄ ခုႏွစ ္သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံခ်က ္ “က်ား၊ မ ေရးရာ ရႈေထာင့္မ်ားအေပၚ 
က႑အလိုက ္အစီရင္ခံခ်က”္ တြင ္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။42
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 1 https://www.scribd.com/document/162451134/Political-Parties-The-Gatekeepers-to-

  Political-Representation-for-Women

 2  https://www.osce.org/odihr/120877။download=true

 3 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/a-framework-for-developing-gender-
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