ဤစာာစဉ််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
ဤ စာာတမ်းး�တိုု�များ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဂျျန််ဒါါဆိုု�င််ရာာ
အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ မူူဝါါဒနှှင့််� ဥပဒေ�များ��း
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�ရေး�း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
စိိတ််အားး�ထက််သန််သူူများ��းအတွွက်် အတွေး�း�အခေါ်�်သစ််
များ��း ပေါ်�်ထွွက််နိုု�င််ရန််နှှင့််�၊ နိုု�င််ငံံတကာာအလေ့�့�အကျျင့််�
ကော�ာင်းး�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� သတင်းး�
အချျက််အလက််များ��းရယူူနိုု�င််ရန်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�မှှ
ဥပမာာများ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
၂၀၁၆ ခုုနှှစ််ထုုတ်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သာာတူူညီီမျှှမှုုဆိုု�င််ရာာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဆန်းး�စစ််ချျက််ကိိရိိယာာ (CAWE

Nathalie Ebead နှှင့််� Atsuko Hirakawa

tool) ကိုု� နိုု�င််ငံံ၏ပကတိိအခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ဆက််စပ််
ဖော်�်�ပြ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။

အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
ဤစာာတမ်းး�ငယ််တွွင်် အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

International IDEA အကြော��ာ�င်းး�
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း

ဥပဒေ�ေနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း� မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု�

နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့�� (International IDEA) သည််

လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ စာာတမ်းး�ငယ််တွွင်် အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� မြ�န််မာ့့�နိုု�င််ငံံရေး�း

ကမ္ဘာာ�တစ််လွှားး��တွွင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
စနစ်် ပေါ်�်ထွွန်းး�ရေး�းကိုု� အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းရန််

အခင်းး�အကျျင်းး�ထဲဲမှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ဘက််တော်�်�သားး�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��း အပါါ

ရည််သန််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း�

အဝင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�နှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�တို့့��နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််�

ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� အထူးး�ပြု�ုတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် တရား�းဝင််မှုုရှိသော����ာ ကြား�း�ဖြ�တ််အစိုးး��ရ၏

တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း မည််မျှှအတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ကျျယ််ပြ�န့််�စုံံ�လင််မှုုရှိိ�ပြီး�း�၊ မွွမ်းး�မံံပြီး�း�ဖြ�စ််သော�ာ
ဖယ််ဒရယ်် ဒီီမိုုကရေ
� �ေစီီပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဂျျန််ဒါါရေး�းရာာ၊ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�တို့့�နှ
� င့်
ှ �် ပတ််သက််၍ မည််သို့့��
ပြော��ာကြား�း�ထားး�သည််ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာထားး�ပါါသည််။ ဤစာာတမ်းး�ငယ််သည်် စာာစဉ်် လေး�းတွဲဲ�
ထုုတ််ဝေ�မှုု၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ကျျန််သုံးး��ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည့့်� စာာတမ်းး� အမှှတ်် ၁ ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူ

ညီီမျှှမှုုအတွွက်် ထိရော��ာ�က််စွာာ�စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းလမ်းး�ညွှှန်် (A Guide to Being an Effective
Advocate for Gender Equality)၊ အမှှတ်် ၂ အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� အများ��းပြ�ည််သူူ
ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု (Substantive Equality and
Women’s Representation in Public Institutions) ၊ အမှှတ်် ၃ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ု
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� (Preventing Gender-Based Violence in Myanmar) တို့့��ကိုု�
၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုမတိုု�င််မီီက ရေး�းသားး�ခဲ့့�ပါါသည််။

၁။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး��း�နှှင့််�  ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�

တို့့��နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းမှာာ� အဘယ််နည်းး�။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု အမြ�င့််�မား�းဆုံးး��သော�ာ
နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံဖြ�စ််ပြီး�း� အစဉ််အလာာအားး�ဖြ�င့််�လည်းး� ရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ�၊ ဖိုု�ဝါါဒအားး�ကော�ာင်းး�ရုံံ�သာာမက ကြီး�း�စဉ််

1

ငယ််လိုု�က်် လေး�းစား�းသမှုုပြု�ုရသော��ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု ရှိရေး���း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််�
မေး�းခွွန်းး�များ��းသည်် အချို့့���သော�ာအုုပ််စုုများ��းအတွွက်် သက််ရော�ာက််မှုုပြ�င်းး�ထန််ပြီး�း� ရှုုပ််ထွေး�း�လှသော��ာ� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းလည်းး�
ဖြ�စ််နေ�တတ််ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််များ��းနှှင့််� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းသည်် ပုံံ�မှှန််နိုု�င််ငံံရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏
အဓိိကသက််ရော�ာက််မှုုနှှင့််�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းသည််

ဖယ််ကြ�ဉ််မှုုတို့့�ကိုု�

အဆိုု�ပါါပြ�ဿနာာကိုု�

အဓိိကခံံစား�းကြ�ရသူူများ��းဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း�
ပိုု�၍ပင််ဆိုးး��ဝါးး�စေ�ခဲ့့�ပါါသည််။

ဆယ််စုုနှှစ််ချီီ�သော�ာ

ဤသည််မှာာ�

စစ််အာာဏာာရှှင််

နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ပိုု�င််ခွွင့််�အပေါ်�်�

သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာ ခွဲဲ�ခြား��းမှုုအပါါအဝင်် မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�သော�ာ ကန့််�သတ််တားး�ဆီးး�မှုုများ��းကြော��ာင့််�ပင််ဖြ�စ််ပြီး�း� အကျိုးး���ဆက််
အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ဘဝအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိစေ���ေသည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� များ��းစွာာ�
ပြော��ာရေး�းဆိုု�ခွွင့််� မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ သို့့��တည်းး�မဟုုတ်် လုံးး��ဝပါါဝင််ခွွင့််�မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဖြ�စ််စေ�သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လူူဦးးရေ�၏ ထက််ဝက််ခန့််�မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းဖြ�စ််ကြ�သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ၎င်းး�တို့့��
ပြ�ည့််�ပြ�ည့််�ဝဝနှှင့််� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ဖို့့��ရန််အတွွက််မူူ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပိုု�င်းး�၊ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ပိုု�င်းး�နှှင့််� တရား�း
ဥပဒေ�ေပိုုင်းး�တို့့
�
တွ
� င််
ွ ကြီး��စွာာ�သော�
း
ာအတားး�အဆီးး�များ��း ရှိနေ���ေကြ�သေး�းသည််။ မြ�န််မာ့့�လူူမှုသ
ု ဘာာဝမှာာ� ခွဲဲ�ခြား��းမှုုစံနှု
ံ န်းး�
ု များ��းဖြ�င့််� ပျျက််စီးး�
လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ဂျျန််ဒါါဖြ�စ််တည််မှုုသည်် ရပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�သုံးး��စွဲဲ�ရာာတွွင််နှှင့််� လူူတစ််ယော�ာက််၏အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ရာာတွွင််
အဓိိကအဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းသည့််� အကြော��ာ�င်းး�တရား�းတစ််ရပ်် ဖြ�စ််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ မိိဘသဖွွယ်် ချုု�ပ််ချျယ််ကွွပ််ကဲဲတတ််သော�ာ
အယူူအဆနှှင့််� ရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ�တန််ဖိုးး��များ��းကြော��ာင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အိိမ််တွွင်းး�အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းတွွင််သာာ နေ�ရာာရတတ််ကြ�ပြီး�း�
အများ��းပြ�ည််သူူနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍများ��းတွွင်် ဖယ််ကြ�ဉ််ခြ�င်းး�ခံံကြ�ရလေ့�့�ရှိိ�သည်် (Parmar 2021a)။ သာာဓက
အားး�ဖြ�င့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအမျိုး�း��သမီးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အရေ�ေအတွွက်် (၁၆ ရာာခိုု�င််
နှုုန်းး�) သည်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� (၁၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) ထက်် ပိုု�မိုု�တိုးး��တက််လာာခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဂျျန််ဒါါဖြ�စ််တည််မှုုတန််ဖိုးး��ကိုု�
ပိုု�င်းး�ဖြ�တ််သည့််� ဖိုု�ဝါါဒီီတန််ဖိုးး��များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းမည့််�
ဥပဒေ�ေနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ပိုု�င်းး� ကျျင့််�ထုံးး��များ��းကင်းး�မဲ့့�နေ�ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့််� ခိုု�င််မာာသော�ာအတားး�အဆီးး�များ��းမှာာ� ရှိနေ���ေဆဲဲ ဖြ�စ််ပါါ
သည််။
ထို့့��အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အမုုန်းး�တရား�းအခြေ�ေ�ပြု�ု ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််၊ LGBTQI(အမျိုး�း��သမီးး�
လိိင််တူူစုံံ�မက််သူူ၊ အမျိုး�း��သားး�လိိင််တူူစုံံ�မက််သူူ၊ လိိင််တူူလိိင််ကွဲဲ�စုံံ�မက််သူူ၊ လိိင််ပြော��ာင်းး�၊ နပုုလိိင်် နှှင့််� ကြား�း�လိိင််) များ��း၏ ရပိုု�င််
ခွွင့််�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းမည့််� ဥဒေ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တို့့�� မရှိိ�သည့််�အပြ�င်် လိိင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�လည်းး� မရှိပေ���ေ။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် လိိင််တူူဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� တရား�းမဝင််ကြော��ာင်းး� ၁၈၆၁ ခုုနှှစ််ကတည်းး�က စ၍ သတ််မှှတ််ထားး�ခဲ့့�သည််။
LGBTQI များ��းနှှင့််� မသန််စွွမ်းး�အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကိုု� နှှစ််ဆတိုးး��မြှ�ှင့််�ခံံစား�းကြ�ရပြီး�း� ဖယ််ကြ�ဉ််မှုုကိုု�လည်းး�
ထပ််တိုးး�� ခံံစား�းကြ�ရသည််။ LGBTQI များ��းအားး� လိိင််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာထိိပါးး�မှုု၊ နှော�ာ�က််ယှှက််မှုုနှှင့််� ညှှင်းး�ပန်းး�နှိိ�ပ််စက််မှုုတို့့�မှာာ� ဖြ�စ််ရိုးး��
ဖြ�စ််စဉ််ကိိစ္စစသာာဖြ�စ််ပြီး�း� ဖမ်းး�ဆီးး�ချုု�ပ််နှော�ာ�င််မှုုပြု�ုသည့််အခါ
�
ါ ပိုု၍
� အဖြ�စ််များ��းသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ လိိင််ပြော��ာင်းး�ထားး�သူူများ��း ၎င်းး�
တို့့��၏ ဂျျန််ဒါါခံံယူူမှုုအရ ပွွင့််�လင်းး�လွွတ််လပ််စွာာ� ဝတ််စား�းနေ�ထိုု�င််ပါါက မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ တရား�းစီီရင််ရေး�း စနစ််အရ မှော�ာ�င််ရိိပ််ခိုု�မှုု
ဖြ�င့််� ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရနိုု�င််ပါါသည်် (RFSL 2021)။
လူူငယ််များ��း (အသက်် ၁၅-၃၅) သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လူူဦးးရေ�၏ ၃၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရှိိ�ပြီး�း� တစ််နိုု�င််လုံးး��အရ ပျျမ်းး�မျှှအသက််
၂၇ နှှစ််ရှိိ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� လူူငယ််များ��းသည်် သမိုု�င်းး�အစဉ််အလာာအရရော�ာ� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့ စစ််
အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုတွွင််ပါါ ဖိိနှိိ�ပ််မှုုနှှင့််� အာာဏာာရှှင််စနစ််ကိုု�ဆန့််�ကျျင််ကာာ ထိိပ််ဆုံးး��မှှရွွပ််ရွွပ််ချွံံ�ချွံံ� တိုု�က််ပွဲဲ�ဝင််လျျက််ရှိိ�ကြ�သော်�်�လည်းး�
နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းယန္တတရား�းများ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု အလွွန််တရာာနည်းး�ပါးး�လှှပါါသည််။ ဤသည််မှာာ� လူူမှုု
ဓလေ့�့�နှုုန်းး�စံံများ��းနှှင့််� အမြ�င််များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအသိိအမြ�င်် နည်းး�ပါးး�မှုု၊ ငွေကြေး���း��နှှင့််� လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�း အတားး�အဆီးး�များ��း၊ လူူငယ််
များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�စေ�မည့််� ဥပဒေ�ေနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း မရှိိ�ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့််� မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�
သော�ာ အတားး�အဆီးး�များ��းကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် လူူငယ်် (အသက်် ၃၅ နှှင့််�
အော�ာက််) ၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ လွှှတ််တော်�်�အမတ််နေ�ရာာ ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး� ခံံခဲ့့�ကြ�ရသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုုသည်် ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အကဲဲဆတ််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််ဖြ�စ််သည််။
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဇာာတိိသညာာသည်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််နေ�ပြီး�း� အခြေ�ေ�ခံံလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ရရှိိ�ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�
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စဉ််တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�ရစေ�ေရန်် အဓိိကအဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းသည့််� အကြော��ာ�င်းး�တရား�းလည်းး�ဖြ�စ််သည်် (Parmar 2021c)။
ဗမာာလူူမျိုး�း��များ��းသည်် လူူဦးးရေ�တစ််ရပ််လုံးး��တွွင်် အများ��းဆုံးး��လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�ပါါဝင််ကြ�ပြီး�း� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းသည်် လူူဦးးရေ�
တစ််ရပ််လုံးး��၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၃၀-၄၀ အထိိ ပါါဝင််ကြ�သည်် (မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍ တာာဝန််ယူူမှုုရှိရေး���း� အထော��ာက်် အကူူပြု�ုဌာာန၊
၂၀၁၄)။၁ ဗမာာများ��းသည်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်် အမြဲ�ဲတစေ�ေ အများ��းဆုံးး��ပါါဝင််ကြ�ပြီး�း� တရား�းဝင််နိုု�င််ငံံတော်�်�အဖွဲ့့�� စည်းး�ယန္တတရား�း
များ��းတွွင််လည်းး� အများ��းစုုဖြ�စ််ကြ�သည််။ ဤသို့့�� ‘ဗမာာဇာာတ််သွွင်းး�ရေး�း’ စီီမံံကိိန်းး�ကိုု� နည်းး�လမ်းး�တကျျ ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််ကိုု�
တွေ့�့�မြ�င််ခဲ့့�ကြ�ရသည့််� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�၊ သယံံဇာာတအရင်းး�မြ�စ်် အကန့််�အသတ််
နှှင့််� ခွဲဲ�ဝေ�မှုု၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု၊ ဘာာသာာရေး�း၊ ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာဖိိနှိိ�ပ််မှုု အစရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�း ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��း
နှှင့််�ပတ််သက််၍ နာာကျျည်းး�စရာာများ��း ခံံစား�းခဲ့့�ကြ�ရသည်် (Parmar 2021c)။ ဤသည််မှာာ�လည်းး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််လွွတ််လပ််ခွွင့််�၊ ကိုု�ယ််
ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တို့့�အတွွက်် တိုု�က််ပွဲဲ�ဝင််နေ�ကြ�သည့််� မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
(EAOs) များ��းနှှင့််� တပ််မတော်��်�တို့့�အကြား�း� ဆယ််စုုနှှစ််ချီီ�သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��းနှှင့််� ခွဲဲ�ထုုတ််၍မရအော��ာင်် ဆက််စပ််နေ�
ပါါသည််။ ၁၉၈၂ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသားး� ဥပဒေ�ေပါါ ‘တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ၁၃၅ မျိုး�း��’ စာာရင်းး�တွွင်် မပါါဝင််သည့််�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အရရော�ာ�
ဘာာသာာရေး�းအရပါါ လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််သည့််�ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာများ��းသည်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််� ငြ�င်းး�ပယ််ခံံကြ�ရသည့််�အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
တွွင်် မဲဲပေး�းခွွင့််�၊ ပါါဝင််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခွွင့််�များ��းပါါ မရရှိိ�ကြ�တော့�့�ဘဲဲ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� အကြီး�း�အကျျယ််ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရ
ခြ�င်းး�၊ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််ခံံရခြ�င်းး�နှှင့်�် လူူအစုုလိုက်
�ု ်အပြုံ�ံ�လိုုက်
� ် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရခြ�င်းး�တို့့�ကို
� ပါ
�ု ါ တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံစား�
ံ းခဲ့့�ကြ�ရသည််။ ၎င်းး�
တို့့��အားး� အများ��းနည်းး�တူူ နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပြ�န််လည််ပါါဝင််ခွွင့််�ရရှိစေ���ေရန်် မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််မှာာ�လည်းး� မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံတွွင်် အလွွန််တရာာအကဲဲဆတ််သော�ာ မေး�းခွွန်းး�အဖြ�စ်် ရှိနေ���ေပါါသေး�းသည််။
၁၉၃၅ ခုုနှှစ််တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် အာာရှှတိုု�က််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပထမဆုံးး��မဲဲပေး�းခွွင့််�ရသည့််� နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််
အပါါအဝင််ဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး�း� (Latt et al. 2017) ၁၉၉၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ဘေ�ဂျျင်းး�ကြေ��ညာာချျက််နှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််မူူဘော�ာင််ကိုု� ထော�ာက််ခံံခြ�င်းး�
ဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး� နည်းး�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ပပျော��ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�
ရှှင်းး� (CEDAW) ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ည််သူူများ��း နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အပြ�ည့််�အဝ၊
တန်းး�တူူညီီမျှှပါါဝင််မှုုကိုု� အင််တိုု�က််အားး�တိုု�က်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ပြီး�း�ခဲ့့�သော�ာ ဆယ််နှှစ််
အတွွင်းး�၌လည်းး� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းအတွွက်် များ��းစွာာ�သော�ာ ကတိိကဝတ််များ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရာာ အထူးး�
သဖြ�င့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�၊ စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�တို့့��အတွွက်် မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� ပဋိိညာာဉ််များ��းတွွင်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�၊၂ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မူူဝါါဒများ��းဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််
ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။
၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုမတိုု�င််မီီက အားး�တက််ဖွွယ််ရာာ အစိုးး��ရမူူဝါါဒများ��းရှိိ�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��အနက်် ဂျျန််ဒါါ
တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းထိိပ််ဆုံးး��အလွှာာ�များ��းတွွင်် မြှ�ှင့််�တင််ရန််နှှင့််� မြ�န််မာ့့�လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�
တစ််ရပ််လုံးး��တွွင််ရှိိ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််မှုနှ
ု င့်
ှ �် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုအစိိတ််အပိုင်းး�
�ု များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ခွွင့််�ရရှိရေး���း�ကိုု� ရည််ရွွယ််ထားး�သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာစီီမံံကိိန်းး�
(NSPAW) နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် လူူငယ််များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၏ အရေး�း�ကြီး�း�ပုံံ�ကိုု� ထပ််လော�ာင်းး�
အတည််ပြု�ုပေး�းပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လူူငယ််များ��း၏ သက််သာာချော�ာ�င််ချိရေး���း�နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းတို့့��ကိုု� အဆင့််�မြှ�ှင့််�တင််မည့််� အစိုးး��ရ၏
ကတိိကဝတ််ကိုု� ထင််ဟပ််စေ�သည့််� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� လူူငယ််မူူဝါါဒတို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ ကတိိကဝတ််များ��းသည််

၁ ၁၉၇၄ ခုုနှှစ််တွွင်် တိုု�င်းး�ခုုနစ််ခုု (တနင်္သာ�ာ�ရီီ၊ ရန််ကုုန််၊ ဧရာာဝတီီ၊ ပဲဲခူးး�၊ မကွေး��း�၊ မန္တတလေး�းနှှင့််� စစ််ကိုု�င်းး�) နှှင့့်� ပြ�ည််နယ်် ခုုနစ််ခုု (ချျင်းး�၊ ကချျင််၊ ကယားး�၊ ကရင််၊
မွွန််၊ ရခိုု�င််နှှင့််� ရှှမ်းး�ဟူူ၍ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီမှှ အများ��းစုုမဟုုတ််သည့််�တိုု�င်် အတော်��်�အတန်် အုုပ််စုုကြီး�း�မား�းသော�ာ လူူမျိုး�း��စုုများ��း၏ အမည််ကိုု�စွဲဲ�၍ နယ််မြေ�ေ
သတ််မှှတ််) ပိုု�င်းး�ခြား��းခဲ့့�ပါါသည််။
၂ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့့်�အရေး�း�စာာချုု�ပ်် (CESCR) ကိုု� ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လက််နက််
ကိုု�င်် ပဋိိပက္ခခအတွွင်းး� ကလေး�း�သူူငယ််များ��း ပါါဝင််ပတ််သက််မှုုနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ကလေး�း�သူူငယ််များ��း၏ အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� အခြေ�ေ�ပြ�
စာာချုု�ပ်် (CRC-OP-AC) ကိုု� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအားး� ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�၊ ပြ�ည့််�တန််ဆာာပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ ညစ််ညမ်းး�ရုုပ််ပုံံ�များ��း
ဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�စာာချုု�ပ်် (CRC-OP-SC) ကိုု� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (CRPD) ကိုု� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး� အတည််ပြု�ုပါါဝင််ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည်် (OHCHR n.d.)။
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စာာရွွက််ပေါ်�်မှာာ�သာာရှိနေ���ေပြီး�း� လက််ဆုုပ််လက််ပိုု�င််ပြ�နိုု�င််စရာာ မည််သည့််�ရလဒ််ကိုု�မှှ မထွွက််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�ချေ�ေ။ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုဖြ�စ််ပွား��း
သည့််�အခါါ ၎င်းး�မူူဝါါဒများ��းလည်းး� လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ထိရော��ာ�က််မှုုလည်းး�မရှိိ�၊ ကိုု�က််ညီီမှုုလည်းး� မရှိတော့����့�ပေ�။

၂။ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုနော�ာက််ပိုု�င်းး� အကြ�မ်းး�မဖက်် အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�း လှုုပ််ရှား��းမှုုအတွွင်းး�မှှ အမျိုး�း��
သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််များ��းနှှင့််� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု
များ��းမှာာ� အဘယ််နည်းး�။
၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််နေ့�့တွွင်် မြ�န််မာ့့�တပ််မတော်��်�မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မညီီညွွတ််သော�ာ
စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာကိုု� သိိမ်းး�ပိုု�က််ခဲ့့�ရာာမှှစ၍ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတော်�်�လှှန််ရေး�းဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�ရာာ ပြ�ည််သူူများ��းသည််
လူူထုုအုံံ�ကြွ�ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��း၊ အကြ�မ်းး�မဖက််အာာဏာာဖီီဆန််မှုု (CDM)နှှင့််� အလုုပ််သမား�း သပိိတ််များ��းမှှတစ််ဆင့််� ထကြွ�ဆန့််�ကျျင််ခဲ့့�
ကြ�ပြီး�း� မြ�န််မာ့့�နိုု�င််ငံံရေး�း အခင်းး�အကျျင်းး�ကိုု� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�သည််။ ဤအချျက််သည်် အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�
များ��း၊ လူူငယ််များ��း၊ လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�၊ စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု
အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းအပေါ်�်� ကြီး�း�မား�းသော�ာသက််ရော�ာက််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�ပါါသည််။
CDM သည်် နိုု�င််ငံံရေး�း ကင်းး�ရှှင်းး�ပြီး�း� အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံသည့််� ပါါဝင််မှုုအခြေ�ေ�ခံံကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလှုုပ််ရှား��းမှုု ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�လှုုပ််ရှား��းမှုုတွွင်် အရပ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း၊ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ��း၊
တက္ကကသိုု�လ််များ��း၊ ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ��းအပြ�င်် စက််ရုံံ�အလုုပ််ရုံံ�များ��းနှှင့််� ကြေး��းနီီသတ္တုု�တွွင်းး�များ��း အစရှိိ�သည့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�
များ��းလည်းး� ပါါဝင််ကြ�သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီကြီး�း�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ကြီး�း�များ��းမှှ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််စွာာ� လှုုပ််ရှား��းသည့့်�
CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုသည်် အင််အားး�ကြီး�း�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းစည်းး�ရုံးး��လှုုပ််ရှား��းမှုုသစ််တစ််ရပ််ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� လူူငယ််
များ��းကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင်် စည်းး�ရုံးး��နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�သည်် (International IDEA 2021b) ။
မြ�န််မာာလူူငယ််များ��း (အထူးး�သဖြ�င့််� Generation Z) သည်် နိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး� လူူထုုဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��းကိုု� ဦးးဆော�ာင််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�
သက််ဆိုု�င််ရာာ အစုုအဖွဲ့့��အသီးး�သီးး�အတွွင်းး� ထော�ာက််ခံံမှုုအခိုု�င််အမာာရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ နိုု�င််ငံံတစ််လွှားး��မှှ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��း
နှှင့််� အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ��းသည်် တစ််မျိုး�း��သားး�လုံးး��အဆင့််� အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� ဦးးဆော�ာင််ခဲ့့�ကြ�ရာာ ဒါါဇင််ချီီ�သော�ာ
အစိုးး��ရဆေး��းရုံံ�များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရယန္တတရား�းများ��းမှှ ဝန််ထမ်းး�များ��းက အလုုပ််သမား�းသပိိတ််များ��း ဆင််နွှဲဲ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ CDM လှုုပ််ရှား��းမှုု
သည်် မကြုံ�ံ�စဖူးး� လူူထုုထော�ာက််ခံံမှုုရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းရန််နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD) ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းကိုု� လွှှတ််ပေး�းရန်် နိုု�င််ငံံလုံးး��ကျွွတ်် ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��း ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည််။ သပိိတ််မှော�ာ�က််
လူူငယ််များ��းသည်် ကနဦးးတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ်် ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််နှှင့််� အခြား��းသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� လွှှတ််ပေး�းရန်် ဆန္ဒဒပြ�တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�ရာာမှှ တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�နှှင့််� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�
ချျက််များ��းသည်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဖျျက််သိိမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုထူူထော�ာင််ရေး�းတို့့��တွွင််
ပေါ�ါင်းး�ဆုံံ�မိိလာာသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် အာာဏာာရှှင််စနစ််ကိုု�ဆန့််�ကျျင််ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�န််လည််ထွွန်းး�ကားး�ရေး�းကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�
နေ�ကြ�သည််ဖြ�စ််ရာာ ဤသည််မှာာ� လွွတ််လပ််စွာာ�ပြော��ာဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ သွားး��လာာပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အနုုပညာာနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုတို့့��မှှ တစ််ဆင့််�
ထုုတ််ဖော်�်�ပြ�သနိုု�င််ခွွင့််� အစရှိသော����ာ အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� ဆက််စပ််လျျက််ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့�� မျှော်�်��မှှန်းး�ကြ�သည််မှာာ� ပိုု�၍
သာာတူူညီီမျှှရှိသော����ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၏ အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု တိုးး��ပွား��းလာာစေ�ရေး�းနှှင့််�
ကြား�း�ဖြ�တ််အစိုးး��ရ၏ ယန္တတရား�းများ��း ဦးးဆော�ာင််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး�လုံးး��
တို့့��တွင်
ွ ် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝစွာာ� ပါါဝင််နိုင်
ု� မည့်
်
�နေ�ရာ
်
ာ ကျျယ််ပြ�န့််�လာာစေ�ရေး�းပင််ဖြ�စ််သည််။ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုနော�ာက််ပိုု�င်းး�နှှင့််� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�
ကြာ�ာရှှည်် ပဋိိပက္ခခများ��းအတွွင်းး� ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�ကြ�သည့််� ရက််စက််ကြ�မ်းး�ကြု�ုတ််မှုုများ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�မည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ကာာလ တရား�းမျှှတမှုုဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််နှှင့််�တကွွ တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေရေး�းနှှင့််� ပြ�စ််ဒဏ််ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််� အစဉ််
အလာာကိုု� အဆုံးး��သတ််ရေး�းကိုု�ပါါ ရေ�ရှှည််မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််အနေ�ေဖြ�င့််� လူူငယ််များ��းမှတော���ာင်းး�ဆိုု�လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု
နော�ာက််ပိုု�င်းး�ကာာလအတွွင်းး� မူူဝါါဒဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် တိိတိိကျျကျျ ရှိိ�မနေ�ေသေး�းသော်�်�လည်းး�
ပညာာရေး�းစနစ်် အရည််အသွေး�း��မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််၊ အသက််မွေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ သင််တန်းး�များ��းနှှင့််� အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း
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တိုးး��ပွား��းအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရန််နှှင့််� မူူဝါါဒရေး�း�ရာာလွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ဖို့့�ရာာ နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံမှုုပိုု�မိုု� ရရှိစေ���ေရန််
တို့့��ကိုု�မူူ အရေး�း�ဆိုု�လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။
ရွှေ�ေဝါါရော�ာင််သံံဃာာတော်�်�များ��း ကွွန််ယက််နှှင့််� NLD အပါါအဝင်် အဖွဲ့့�� ၂၅ ဖွဲ့့��မှှ ပါါတီီဝင််များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််�
အထွေထွေ��ေ��� သပိိတ််ကော်�်�မတီီများ��းနှှင့််� လူူမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�စုံံ� အထွေထွေ��ေ���သပိိတ််ကော်�်�မတီီတို့့�ကိုု�လည်းး� အတိုု�က််အခံံ လှုုပ််ရှား��းမှုု
အတွွင်းး�နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍအတွွင်းး�တွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရစေ�ေရန်် အဓိိကရည််ရွွယ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ကြ�သည််။ လူူမျိုး�း��
ပေါ�ါင်းး�စုံံ� အထွေထွေ��ေ���သပိိတ််ကော်�်�မတီီသည်် သက််ဆိုု�င််သူူများ��းနှှင့််� အစုုအဖွဲ့့��များ��းအားး�လုံးး�� လက််ခံံထားး�သင့််�သည့််� ရည််ရွွယ််
ချျက််များ��းကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ပေး�းခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းအကျျဉ်းး�သားး�အားး�လုံးး�� လွှှတ််ပေး�းရန််၊ အာာဏာာရှှင််စနစ််ဖျျက််သိိမ်းး�ရန််၊
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ရန််နှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တို့့�ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ ဖယ််ဒရယ််
ဒီီမိုု�ကရက််တစ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုထူူထော�ာင််ရန််တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�သည်် (Wah 2021)။
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် ဆန္ဒဒပြ�သူူအားး�လုံးး��၏ ၆၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပြီး�း� CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုတွွင််လည်းး�
အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ကြ�သည််။ CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနမှှ ဝန််ထမ်းး�များ��း၊ ပြ�ည််သူ့့�
ကျျန်းး�မာာရေး�း ဆရာာဝန််များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�အများ��းစုုဖြ�စ််သည့််� သူူနာာပြု�ုများ��းမှှစတင််ခဲ့့�ကြ�ရာာ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ��းကြား�း�
ကျျယ််ပြ�န့််�လာာခဲ့့�ပြီး�း� စက််ရုံံ�အလုုပ််ရုံံ�များ��းနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍအထိိပါါ ပျံ့့��နှံ့့��လာာခဲ့့�သည််။ အထည််ချုု�ပ်် အလုုပ််သမများ��းနှှင့််�
သမဂ္ဂဂခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းမှာာ�မူူ ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ပြ�ည််သူ့့�ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််များ��း (PDF) တွွင််
အဓိိက ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ကြ�သည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�အတွွက်် ကာာကွွယ််တိုု�က််ပွဲဲ�ဝင််ကြ�
သူူများ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO) များ��းမှှလည်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရန််
တော�ာင်းး�ဆိုု�နေ�ကြ�ပြီး�း� စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုု�ရှုုတ််ချျရန်် နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�အားး� အရေး�း�ဆိုု�လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။ အမျိုး�း��
သမီးး�များ��း တက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင််လှုုပ််ရှား��းကြ�သည့််�အခါါ မြ�န််မာ့့�တပ််မတော်��်�အနေ�ေဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခြော��ာက််လှှန့််�ရန်် လိိင််
အခြေ�ေ�ပြု�ု နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ��း အသုံးး��ပြု�ုလာာသည့််�အတွွက်် များ��းစွာာ�သော�ာအမျိုး�း��သမီးး�တက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းမှာာ� ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံကြ�ရ
သလိုု�၊ တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ပုုန်းး�အော�ာင်းး�နေ�ရခြ�င်းး�လည်းး� ရှိိ�လာာကြ�သည််။ အန္တတရာာယ််များ��းလာာသည့််�အလျော��ာ�က်် အာာဏာာရှှင််စနစ််
အမြ�စ််ပြ�တ််ရေး�းနှှင့််� ဂျျန််ဒါါ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ဖယ််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ်် တည််ဆော�ာက််ရေး�းဟူူသော�ာ
ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�မဟာာမိိတ််အဖွဲ့့�� (WAC) မြ�န််မာာကဲ့့�သို့့��သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�ကွွန််ယက််များ��းကိုု� ကြား�း�ကာာလ
အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ (NUCC) ထဲဲတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�လာာခဲ့့�ကြ�သည််။ Sisters2Sisters ညီီအမချျင်းး�
သွေး�း�စည်းး�ညီီညွွတ််ရေး�း လှုုပ််ရှား��းမှုုမှာာ�လည်းး� မြ�န််မာ့့�စစ််တပ််မှှ အမျိုး�း��သမီးး�တက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းနှှင့််� ဆန္ဒဒပြ�သူူများ��းအပေါ်�်�
စနစ််တကျျ ကျူးး��လွွန််လျျက််ရှိိ�သည့််� လိိင််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အနိုု�င့််�အထက််ပြု�ုကျျင့််�မှုုများ��းနှှင့််� ဖိိနှိိ�ပ််မှုုများ��းကိုု� အများ��းသိိမြ�င််လာာစေ�ရန််
နှှင့််� တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�လာာစေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� များ��းမကြာ�ာမီီကဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�ကွွန််ယက််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
စစ််မှှန််ပြီး�း� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ ဖယ််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ရပ််ကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း မျှော်�်��မှှန်းး�လျျက််ရှိိ�ကြ�ပြီး�း�
မဖြေ�ေ�ရှှင်းး�နိုု�င််သေး�းသော�ာ ပဋိိပက္ခခ၏အရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�စရာာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ဟုု ယူူဆကြ�သည််။ ကြား�း�
ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း ဦးးဆော�ာင််နေ�သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််
အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် နေ�ရာာပိုု�ဖွွင့််�ပေး�းရန််လည်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းက
တော�ာင်းး�ဆိုု�လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းတွွင်် မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ��း တိိတိိကျျကျျရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��တွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး� အိိမ််တွွင်းး�ကိိစ္စစရပ််များ��း၌သာာနေ�ရာာပေး�းခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာလုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် ဖယ််ကြ�ဉ််ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််�
ဖိိနှိိ�ပ််ထားး�ခြ�င်းး�တို့့�ကို
� �ု ကိုုင််တွ
�
ယ််ဖြေ�ေရှ
ွ
င်းး�ပေး�
ှ
းရန််နှင့်
ှ �် လိိင််အခြေ�ေ�ပြု�ုအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း တိုုက်
� ်ဖျျက််ရန််တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ အဆိုုပါ
� ါ
ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ရန််အတွွက်် ဥပဒေ�ေသစ််များ��း၊ မူူဝါါဒသစ််များ��းနှှင့််� ထိရော��ာ�က််အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ယန္တတရား�း
များ��းကိုု� တည််ထော�ာင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းရန်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းက တော�ာင်းး�ဆိုု�လျျက်် ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။
များ��းစွာာ�သော�ာ LGBTQI များ��းမှှ အာာဏာာရှှင််ဆန့််�ကျျင််ရေး�း သက််တံံရော�ာင််သင်္ကေ�ေ�တများ��းဖြ�င့််� ပြော��ာင််ပြော��ာင််တင်းး�တင်းး�
ဆန္ဒဒပြ�ကြ�သော်�်�လည်းး� အများ��းစုုမှာာ�မူူ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအရ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတော�ာင်းး�ဆိုု�ရာာတွွင်် လူူသတိိမထားး�မိအော���ာင်် နေ�ကြ�သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��သည်် LGBTQI များ��းနှှင့််� ပတ််သက််၍ နှုုတ််အားး�၊ လိိင််အားး�၊ ရုုပ််အားး�ဖြ�င့််� တရား�းမဲ့့�ပြု�ုကျျင့််�တတ််သည့််�
ထုံးး��စံံရှိိ�ပါါသည််။ ရဲဲသားး�နှှင့််� စစ််သားး�များ��း ပြ�စ််ဒဏ််ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�ရနေ�ေသည့််� အနေ�ေအထားး�တွွင်် CDM ဆန္ဒဒပြ�သူူများ��း ဖြ�စ််ကြ�
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သည့််� LGBTQI များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ထင််ရာာစိုုင်းး�ဖမ်းး�
�
ဆီးး�ခံံရနိုုင််ခြေ�ေ
�
အလွွန််များ��းနေ�ပြီး��း ကျူးး��လွွန််သူများ
ူ ��းနှှင့်�် ကျူးး��လွွန််မှုကို
ု �ု ဘေး�းကင်းး�
လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ� တိုု�င််ကြား�း�ရန််မှာာ�လည်းး� အလွွန််အမင်းး�ခက််ခဲဲလာာပါါသည််။ LGBTQI နိုု�င််ငံံသားး�လူူငယ််မျိုး�း��ဆက််မှာာ� လူူနည်းး�စုု
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််� ပြ�ည််နယ််ဒေ�သများ��းမှှဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� ထွွန်းး�သစ််စ LGBTQI လှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� ရန််ကုုန််နှှင့််� မန္တတလေး�းမြို့�့��ကြီး�း�
များ��းထက်် ကျော်�်��လွွန််ပြ�န့််�နှံ့့��အော�ာင်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။ အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး�ရှိိ�
LGBTQI များ��းစုုရုံးး��မှုုရှိိ�လာာကြ�ပြီး�း� အကြ�မ်းး�မဖက််အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ရရှိအော����ာင်် အရေး�း�ဆိုု�လာာကြ�
သည်် (Poore 2021)။
စစ််အာာဏာာရှှင််စနစ််ကိုု� တိုု�က််ပွဲဲ�ဝင််ကြ�သော�ာ နိုု�င််ငံံနှှင့််�အဝှှမ်းး� ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��းသည်် လူူမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�စုံံ� (ဗမာာနှှင့််� လူူနည်းး�စုု
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း)၊ ဘာာသာာပေါ�ါင်းး�စုံံ� (ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ၊ ခရစ််ယာာန််၊ မွွတ််ဆလင််နှှင့််� ဟိိန္ဒူူ�) ကိုု� တစ််စိိတ််တည်းး� တစ််ဝမ်းး�တည်းး�
ဖြ�စ််လာာစေ�ခဲ့့�သည််။ ယခင််အစိုးး��ရ လက််ထက််တွွင်် မဲဲပေး�းခွွင့််�လည်းး�မရ၊ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�လည်းး�မခံံခဲ့့�ရသော��ာ ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာ
များ��း အပါါအဝင်် လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း/လူူမျိုး�း��စုုများ��းကိုု�ယ််တိုု�င််လည်းး� အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုု�ကန့််�ကွွက််ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်ကို
� ယ်
�ု ်စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ (CRPH) ကိုု� ထော�ာက််ခံံကြ�သည််။ တစ််နိုုင််ငံ
� လုံးး��
ံ
ပစ််ခတ််တိုုက််ခို
�
က််မှု
�ု
ရပ််စဲ
ု
ရေး�
ဲ း သဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ်် (NCA) ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�ကြ�သော�ာ EAO ဆယ််ဖွဲ့့��မှှလည်းး� တပ််မတော်��်�နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး� မပြု�ုကြ�
တော့�့�ချေ�ေ။ ၎င်းး� EAO များ��းမှှ CDM နှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��းကိုု� ထော�ာက််ခံံကြော��ာင်းး�၊ အရပ််သားး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
အင််အားး�စုုများ��းသည််သာာလျှှင်် တရား�းဝင််အစိုးး��ရ ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�၊ တပ််မတော်��်�အားး� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််ကျူးး��လွွန််မှုုများ��းကိုု�
လက််ငင်းး�ရပ််တန့််�ရန််နှှင့််� ဖမ်းး�ဆီးး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခံံထားး�ရသူူများ��း အားး�လုံးး��ကိုု� ခြွ�င်းး�ချျက််မရှိိ�ပြ�န််လွှှတ််ပေး�းရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��း
ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာခဲ့့�ကြ�သည််။
EAO များ��းနှှင့််� တပ််မတော်��်�ကြား�း�မှှ ကာာလရှှည််ကြာ�ာပဋိိပက္ခခ၊ လူူအများ��းစုုဖြ�စ််သော�ာ ဗမာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ယခင်် NLD
အစိုးး��ရအပေါ်�်� အချို့့���သော�ာ လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��း၏ မကျေ��ေနပ််ချျက််များ��းကိုု� စဉ်းး�စား�းကြ�ည့််�မည််ဆိုု�ပါါက အာာဏာာ
သိိမ်းး�မှုုသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��းကြား�း� မတူူညီီမှုုများ��းကိုု�ဖယ််ရှား��းပြီး�း� စည်းး�စည်းး�လုံးး��လုံးး��ဖြ�င့််� ဘုံံ�ရန််သူူကိုု�တိုု�က််ခိုု�က််ရန််
အခွွင့််�ရေး�းတစ််ရပ််ပင်် ဖြ�စ််သည််။ EAO များ��း အပါါအဝင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��းကြား�း� မဟာာမိိတ််ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုအသစ််ပေါ်�်ထွွန်းး�
လာာပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�တည််ဆော�ာက််ရေး�းကိုု� အုုပ််စုုပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှှ ပြ�ည််သူူများ��းက သာာတူူညီီမျှှဖြ�င့််�
အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�ကိုု� ဗဟိုု�ချျက််ထားး�၍ ဘုံံ�ရည််မှှန်းး�ချျက််ဖြ�စ််သော�ာ ဖယ််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ဆီီသို့့�� လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�ကြ�
ခြ�င်းး�သည်် မြ�န််မာ့့�နိုု�င််ငံံရေး�း အခင်းး�အကျျင်းး�အတွွက်် အရွေ့�့��တစ််ခုုပင််ဖြ�စ််သည််။

၃။ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး��း�၊ ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုတို့့��နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖယ််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
ပဋိိညာာဉ််တွွင်် မည််သို့့��ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသနည်းး�။
၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဧပြီ�ီလတွွင်် ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််အဖြ�စ်် CRPH မှှ ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည့့်� ဖယ််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပဋိိညာာဉ််
(FDC) တွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ၊ တန်းး�တူူညီီမျှှ ရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တို့့�ကိုု�အာာမခံံသော�ာ ဖယ််ဒရယ််
ဒီီမိုုကရေ
� �ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ရပ််ကိုု� ထူူထော�ာင််ရန််ဟူသော�ာ
ူ
ပန်းး�တိုုင််နှ
� င့်
ှ �် ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုုဖော်
� �်�ပြ�ခဲ့့�ပါါသည်် (FDC 2021)။
ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဖယ််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအတွွက်် မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််နှှင့််� တန််ဖိုးး��များ��း၊ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းနှှင့််� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ်် အဆင့််�များ��းဟုုဆိုု�ရမည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းလမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�တစ််ရပ်် ပါါရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပဋိိညာာဉ််တွွင််
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီရပိုု�င််ခွွင့််�များ��း၊ ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံလူူသားး�ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��း၊ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�၊
စုုပေါ�ါင်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု၊ စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု၊ လူူမှုုသဟဇာာတဖြ�စ််မှုု၊ သွေး�း�စည်းး�ညီီညွွတ််ရေး�းနှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမရှိရေး���း�၊
လူူနည်းး�စုုရပိုု�င််ခွွင့််�များ��း အကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�းတို့့��ကိုု� ဖယ််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ တန််ဖိုးး��များ��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််
ပြီး�း� ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းမှှချျမှှတ််သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းတွွင်် ထင််ဟပ််နေ�စေ�ရန််နှှင့််�
နော�ာင််ရေး�းဆွဲဲ�မည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူဘော�ာင််တွွင််ပါါဝင််စေ�ရန်် သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
ပဋိိညာာဉ််ပါါ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အားး�လုံးး��၏
အခန်းး�ကဏ္ဍကိုုလည်းး�
�
ပဋိိညာာဉ််တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ လွှှတ််တော်�်ကို
� ယ်
�ု ်စား�းလှှယ်များ
် ��း၊ နိုုင််ငံ
� ရေး�
ံ း
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ပါါတီီများ��း၊ CDM၊ သပိိတ််ကော်�်�မတီီများ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့််� လူူငယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အပါါအဝင်် CSO များ��းနှှင့််� EAO များ��းပါါ
အတူူတကွွ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လက််တွဲဲ�ပြီး��း စုုပေါ�ါင်းး�စွွမ်းး�အားး�ဖြ�င့််� ပဋိိညာာဉ််ပါါမျှော်�်��မှန်းး�ချျ
ှ
က််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ကြ�ရန်် တိုုက်
� ်တွွန်းး�
ထားး�ပါါသည်် (FDC 2021) ။
၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၇ ရက််နေ့�့မှှ ၂၉ ရက််နေ့�့အထိိ ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့််� ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (EROs)၊ အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ပေါ�ါင်းး�စုံံ�၊
နိုု�င််ငံံရေး�း ပါါတီီပေါ�ါင်းး�စုံံ�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�ကော်�်�မတီီများ��း အပါါအဝင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတိုု�က််ပွဲဲ� ပါါဝင််ဆင််နွှဲဲ�
နေ�ကြ�သူူများ��းအားး�လုံးး�� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ပါါဝင််တက််ရော�ာက််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� မွွမ်းး�မံံတည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� ပဋိိညာာဉ််ကိုု� အတည််
ပြု�ုခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ မွွမ်းး�မံံတည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��း အပါါ
အဝင်် အခြေ�ေ�ခံံလူူသားး�ရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� လူူမှုုရေး�းရပိုု�င််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပြ�င်် လူူမျိုး�း��၊ ဘာာသာာ၊ လိိင််၊ မသန််စွွမ်းး�မှုုနှှင့််�
လိိင််တိိမ်းး�ညွွတ််မှုအပါ
ု
ါအဝင်် မည််သည့််အချျ
�
က််ကိုုမှ
� အခြေ
ှ �ေ�ခံံ၍ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မပြု�ုရန််လည်းး� တားး�မြ�စ််ထားး�သည််။ လူူတိုင်းး�
�ု
ပညာာသင််ကြား�း�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�သုံးး�� ပညာာသင််ကြား�း�ရေး�း၊

ဘာာသာာစကားး�၊ သမိုု�င်းး�အမွေ�ေ�အနှှစ််၊

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ကျျင့််�ထုံးး��များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သားး�ရေး�း ဇာာတိိသရုုပ််ကိုု� ကာာကွွယ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််� အစရှိသော����ာ စုုပေါ�ါင်းး�ရပိုု�င််ခွွင့််�
များ��းကိုု�လည်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််။ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�အတွွက်် လူူနည်းး�စုုအခွွင့််�အရေး�း� ကာာကွွယ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း
ကော်�်�မရှှင််၊ အမျိုး�း��သမီးး� ရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�ကော်�်�မရှှင််၊ မသန််စွွမ်းး�သူူများ��းဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မရှှင််နှှင့််� လူူငယ််
ကော်�်�မရှှင််တို့့� အပါါအဝင်် ကော်�်�မရှှင််များ��းစွာာ�ကိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� တာာဝန််များ��းပေး�းအပ််ထားး�ပါါသည််။
မွွမ်းး�မံံတည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် လူူနည်းး�စုု တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအားး�လုံးး�� လူူမှုု-စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှခံံစား�းကြ�ရစေ�ေမည််ဟုု အာာမခံံထားး�သည််။ လူူနည်းး�စုု တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�
များ��းအတွွက်် တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� အစီီအမံံအနေ�ေဖြ�င့််� အထူးး�ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�ရာာ နော�ာင််လာာမည့််� ဒီီမိုု�
ကရေ�ေစီီယန္တတရား�းများ��း၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ပြု�ုလုုပ််သည့််� အစိိတ််အပိုု�င်းး�ပေါ�ါင်းး�စုံံ�တို့့��တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး� ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အချိုး�း��ကျျပါါဝင််
စေ�ရမည််ဟုုလည်းး� အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ဖို့့�ရာာ
အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း ပိုု�မိုု�ဖွွင့််�ပေး�းရန််ကိုု� အဓိိကဖော်�်��ပြ�ထားး�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�အစီီအမံံကိုု� ကဏ္ဍအားး�လုံးး��တွွင််
ကျျင့််�သုံးး��စေ�ရမည််ဟုုလည်းး� ဖော်�်�ပြ�ပါါရှိိ�သည််။ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�အစီီအမံံ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််နှှင့််�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုပိုု�င်းး� (လွှှတ််တော်�်� အမတ််နေ�ရာာခွဲဲ�တမ်းး� အစရှိိ�သည််ဖြ�င့််�) မှာာ�မူူ လက််ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််နေ�ကြ�သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းကြား�း�တွွင်် အသေး�း�စိိတ်် ဆက််လက််
ဆွေး�း�နွေး�း�ရင်းး� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံ ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် ချိိ�န််ဆကြ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။
အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� မွွမ်းး�မံံတည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််ပါါ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�တိိကျျသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအဖြ�စ်် အသွွင််ပြော��ာင်းး�ရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။ သို့့��မှှသာာ ပဋိိညာာဉ််ပါါ နိုု�င််ငံံရေး�းလမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�၏
မူူဘော�ာင််အတွွင်းး� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�း လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�အရ ကြား�း�ကာာလ
တွွင်် NUCC သည်် ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း အဖွဲ့့��အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� မွွမ်းး�မံံတည်းး�ဖြ�တ််ထားး�
သော�ာ ပဋိိညာာဉ််ကိုု� အခြေ�ေ�တည််၍ ကြား�း�ကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�မည််ဖြ�စ််သည််။ အနာာဂတ်် အသွွင််ကူးး�
ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလအပိုု�င်းး�အခြား��းတစ််ခုုတွွင်် တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�နှှင့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မှှတစ််ဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ကိုု� အတည််ပြု�ုမည််ဖြ�စ််သည််။
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၄။ ကြား�း�ကာာလ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းဖြ�စ််ကြ�သည့််� အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ
(NUG)၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ကော်�်�မတီီ (CRPH) နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�း
အတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ (NUCC) တို့့��သည်် ဘက််စုံံ�ထော�ာင့််�စုံံ�မှှ ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�မှုု မည််မျှှအထိိ
အားး�ကော�ာင်းး�ပါါသနည်းး�။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မညီီသော�ာ စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုသည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပျျက််ပြ�ယ််
သွားး��စေ�ပြီး�း� အသုံးး��ပြု�ု၍မရနိုု�င််လော�ာက််အော�ာင်် ဖြ�စ််သွားး��စေ�သည််။ ပြ�ည််သူူများ��း၏ အုံံ�ကြွ�ဆန့််�ကျျင််မှုုနှှင့််� တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး�
မှာာ�ပင်် ကြား�း�ကာာလ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းသည််လည်းး� အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုု�အံံတုုသည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� စစ််မှှန််သော�ာ ဒီီမိုု�
ကရေ�ေစီီစနစ်် ပြ�န််လည််ထွွန်းး�ကားး�ရေး�းဟူူသော�ာ ရည််မှှန်းး�ချျက််ကိုု� အတိိအလင်းး�ကိုု�င််စွဲဲ�ပြီး�း� ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််
ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၅ ရက််နေ့�့တွွင်် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အနိုု�င််ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၈၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�၏ တခဲဲနက််ထော�ာက််ခံံမှုုဖြ�င့််� CRPH ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ကြ�သည်် (Committee Representing
Pyidaungsu Hluttaw n.d.)။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီများ��းကိုု�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�
ကြ�သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ပြ�ည််သူူမှှ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအပေါ်�်� ဒီီမိုု�
ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျအပ််နှှင်းး�ထားး�သည့််� အခွွင့််�အာာဏာာကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ပြီး�း� ဖယ််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပဋိိညာာဉ််နှှင့််�အညီီ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််
ဧပြီ�ီလ ၁၆ ရက််နေ့�့တွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��း ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ (NUG) ကိုု�
ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရတစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ရာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ သက််
ဆိုု�င််ရာာပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ယခုုအခါါ CRPH တွွင်် အဖွဲဲ�ဝင်် ဦးးရေ� ၂၀ ရှိိ�ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး� သုံးး��ဦးး
ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�ကာာ တစ််ဦးးမှာာ� ဝန််ကြီး�း�အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််သည််။၃ CRPH အဖွဲ့့��ဝင််သုံးး��ဦးးမှာာ�လူူငယ််များ��း (အသက်် ၃၅ နှှစ််နှှင့််� အော�ာက််)
ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� ငါးး�ဦးးမှာာ� ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုထဲဲမှှ ဖြ�စ််သည််။ မတူူညီီသော�ာ မူူဝါါဒနယ််ပယ်် အသီးး�သီးး�
အတွွက်် လက််ရှိိ� CRPH တွွင်် ကော်�်�မတီီရှှစ််ခုု ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပါါသည််။၄
NUG တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�၊ လူူငယ််နှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််ရေး�းရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာန (MOWYCA) တစ််ခုုအပြ�င်် မြ�န််မာ့့�သမိုု�င်းး�
တွွင်် ပထမဆုံးး��ဖြ�စ််သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနတစ််ခုုလည်းး� ပါါရှိိ�သည််။ MOWYCA၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန
နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနတို့့��တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝန််ကြီး�း�များ��း ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�၊
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာနတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပထမဦးးဆုံးး��သော�ာ LGBTQI ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးကိုု� ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�
အစရှိိ�သည့််� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါက အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�နှှင့််� ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�အပေါ်�်� NUG အစိုးး��ရ
မည််မျှှ အလေး�း�အနက််ထားး�ဆော�ာင််ရွွက််သည််ကိုု� မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ NUG သည်် ဒုုတိိယ သမ္မမတ၊ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််နှှင့််� ဖယ််ဒရယ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�၊ သယံံဇာာတနှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ရာာထူးး�များ��းတွွင်် လူူနည်းး�စုု
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ခန့််�အပ််ပေး�းထားး�ပါါသည််။ သမ္မမတ၊ ယာာယီီသမ္မမတ၊ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််အပြ�င်် ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ၁၇ ခုု၏ ဝန််ကြီး�း�နှှင့််� ဒုုတိိယဝန််ကြီး�း�များ��းရာာထူးး� ပါါဝင််သော�ာ NUG ၏ ထိိပ််တန်းး�
ရာာထူးး� ၃၇ ခုုအနက်် ၉ ခုု (၂၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) ကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းမှှ တာာဝန််ယူူထားး�သည့််�အတွွက်် မြ�န််မာ့့�သမိုု�င်းး�တွွင်် မှှတ််တမ်းး�
တင််ရမည့််� အချျက််ဖြ�စ််ပါါသည်် (Myanmar, Republic of the Union of, National Unity Government ၊ n.d.)။
ပဋိိညာာဉ််ပါါ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�၊ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍မူူ ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာများ��းအပေါ်�်�
ယခင််က ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သည့််� မတရား�းမှုုများ��းကိုု� NUG မှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၁၆/၂၀၁၇ ခုုနှှစ်် တပ််မတော်��်�မှှ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််
တွွင်် ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာအစုုအဖွဲ့့��များ��းအပေါ်�်� ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းတွွင်် ကာာကွွယ််မပေး�း�နိုု�င််ခဲ့့�သည့််�

၃ CRPH ၏ တရား�းဝင်် ဝဘ််ဆိုု�ဒ်် စာာမျျက််နှာာ�မှှ International IDEA ၏ MyConstitution programme ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရယူူစုုဆော�ာင်းး�ထားး�သော�ာ (ထုုတ််ဝေ�
ခြ�င်းး�မပြု�ုသည့််�) သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း <https://crphmyanmar.org> ။
၄	ကော်�်�မတီီရှှစ််ခုုမှာာ� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာကော်�်�မတီီ၊ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် စိိစစ််ရေး�းကော်�်�မတီီ၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းရာာကော်�်�မတီီ၊

ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာကော်�်�မတီီ၊

ဖက််ဒရယ််ရေး�းရာာကော်�်�မတီီ၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့််� ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာကော်�်�မတီီ၊ နိုု�င််ငံံတကာာဆက််ဆံံရေး�းကော်�်�မတီီနှှင့််� သတင်းး�နှှင့််�ပြ�န််ကြား�း�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ကော်�်�မတီီတို့့�� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။
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အတွွက််လည်းး� လူူသိိရှှင််ကြား�း�တော�ာင်းး�ပန််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဇွွန််လ ၃ ရက််နေ့�့တွွင်် NUG မှှ မူူဝါါဒကြေ��ေညာာချျက််
တစ််စော�ာင််ထုုတ််ပြ�န််၍ ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာများ��း၏ နိုု�င််ငံံသားး�ရပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုကိုု� ပယ််ဖျျက််
ထားး�သည့််� ၁၉၈၂ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသားး�ဥပဒေ�ေကိုု�လည်းး� ပဋိိညာာဉ််ပါါ အနာာဂတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််
အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််�အညီီ ပယ််ဖျျက််သင့််�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််မှှ ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာများ��းနှှင့််� ပတ််သက််သည့််�
မူူဝါါဒရပ််တည််ချျက််တွွင်် “ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင််နေ�ထိုု�င််သူူ … လူူမျိုး�း��တိုု�င်းး�သည်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�အလိုု�က်် ခံံစား�းခွွင့််�ရှိိ�သည့််�
တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လူူမျိုး�း��အလိုု�က်် ခံံစား�းခွွင့််�ရှိိ�သည့််� စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�
ရှိိ�ရမည််” ဟုု အထူးး�အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (NUG 2021a)။ ယင်းး�မူူဝါါဒအရ နိုု�င််ငံံသားး�ဥပဒေ�ေသစ််တွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�
ဖြ�စ််မှုုသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််မွေး�း�ဖွား��းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မည််သည့််�နေ�ရာာတွွင််ဖြ�စ််စေ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသားး�မိိဘများ��းမှှ မွေး�း�ဖွား��းသူူ
ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံစေ�ရမည််။ NUG သည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမှှန််သမျှှကိုု� လုံးး��ဝလက််ခံံမည််မဟုုတ််ပဲဲ “ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာများ��းနှှင့််�
အခြား��းပြ�ည််သူူတို့့�အပေါ်�်� သမိုု�င်းး�တလျော��ာ�က်် ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သည့််� ရာာဇဝတ််မှုုများ��းနှှင့််�ပတ််သက််၍ အပြ�စ််ရှိိ�သည့််� စစ််တပ််၏
တာာဝန််ခံံမှုုများ��းဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််နှှင့််� တရား�းမျှှတမှုုနှှင့််� ဆုံးး��ရှုံးး��နစ််နာာခဲ့့�ရမှုုများ��းအတွွက်် ကုုစား�းမှုုများ��းကိုု� လူူတိုု�င်းး�ရရှိိ�ခံံစား�း
နိုု�င််ရန််အတွွက်် အထူးး�လုုပ််ဆော�ာင််သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််” (NUG 2021a)။
၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဩဂုုတ််လ ၂၀ ရက််နေ့�့တွွင်် ၂၀၀၂ ခုုနှှစ််မှှစ၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး� ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ
ရာာဇဝတ််မှုုများ��းအားး�လုံးး��နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာရာာဇဝတ််ခုံံ�ရုံးး�� (ICC) ၏ စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� သဘော�ာ�တူူကြော��ာင်းး� လက််ခံံ
လွှာာ�ကိုု� NUG က တရား�းဝင််တင််သွွင်းး�ခဲ့့�သည်် (NUG 2021b)။ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုပင်် မြော��ာက််နိုု�င််စရာာရှိိ�သည့််� ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာ
များ��း ဖိိနှိိ�ပ််သတ််ဖြ�တ််မှုုတွွင်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာတရား�းရုံးး�� (ICJ) ၏ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအပေါ်�်�စွဲဲ�ချျက််များ��းကိုု� ခုုခံံချေ�ေပလိုု�သည့််�
တပ််မတော်��်�၏ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုမကင်းး�သော�ာ NLD အစိုးး��ရ၏ ယခင်် ရပ််တည််ချျက််နှှင့််� နှိုုင်းး�စာာပါါက ဤလုုပ််ရပ််မှာာ� မှှတ််ကျော�ာ�က််
တင််ရမည့််�ကိိစ္စစပင်် ဖြ�စ််သည််။ စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ပြ�ည််သူူများ��း၏ မတူူခြား��းနား�းမှုုများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� လူူစုံံ�တက််စုံံ�ပါါဝင််
သော�ာ မြ�န််မာာပြ�ည််ထူူထော�ာင််ရန််နှှင့််� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််မှှ အုုပ််စုုအားး�လုံးး��နှှင့််�လက််တွဲဲ�ပြီး�း� ပြ�ည့််�စုံံ�လုံံ�လော�ာက််သော�ာ မူူဝါါဒများ��းကိုု�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် NUG ၏ သန္နိိ�ဋ္ဌာာန််ချျ ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမှာာ� NUG နှှင့််� ၎င်းး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ထုုတ််ပြ�န််သည့််�
ကြေ��ညာာချျက််များ��းထဲဲတွွင်် အထင််အရှား��းတွေ့�့�ရပါါသည်် (NUG 2021c)။
NUCC တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း/CRPH၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ EROများ��း၊ CSOများ��း၊ CDM သပိိတ််
ကော်�်�မတီီများ��းနှှင့်�် ပြ�ည််နယ််/ဖယ််ဒရယ််ယူူနစ််အလိုက်
�ု ် အတိုုင််ပင််ခံ
�
ကော�
ံ
ာင််စီီများ��း အစရှိိ�သည််ဖြ�င့််� အဖွဲ့့��ဝင််အဖွဲ့့��အစည်းး�ပေါ�ါင်းး�
၃၃ ဖွဲ့့��ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပါါသည််။ CSO နှှင့််� CDM ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှာာ� ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�နှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�ကိုု�
လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ERO များ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ��းနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/ဖယ််ဒရယ််ယူူနစ််အလိုု�က်် အတိုု�င််ပင််ခံံ
ကော�ာင််စီီများ��းမှာာ�မူူ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အစုုအဖွဲ့့��များ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပေး�းကြ�ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအရေး�း�
တွွင်် အဓိိကကျျသူူများ��း ပါါဝင််စေ�ရေး�းဟူူသော�ာ ပဋိိညာာဉ််ပါါ ကတိိကဝတ််ဖြ�င့််� အတိိအလင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� တစ််ခုုတည်းး�
သော�ာ ကြား�း�ကာာလအဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််သည့််�အလျော��ာ�က်် NUCC သည်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�အတွွက်် ပဓာာနကျသော��ာ� စုုဖွဲ့့��မှုု
လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ NUG ၏ ဖယ််ဒရယ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရေး�းရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနလက််အော�ာက််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ဖက််ဒရယ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မရှှင််မှနေ��ေ၍ လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပေါ�ါင်းး�စုံံ�၊ အမျိုး�း��သမီးး�
CSO များ��းနှှင့််� လူူငယ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း အပါါအဝင်် အများ��းပြ�ည််သူူနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ပြု�ုလုုပ််
သွားး��ရန််လည်းး� စီီစဉ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၇ ရက််မှှ ၂၉ ရက််အထိိ အွွန််လိုု�င်းး�တွွင်် NUCC မှှ ကြီး�း�မှူး��းပြီး�း� ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််သည့််�
ပထမအကြိ�ိမ်် ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံတွွင်် အဖွဲ့့��ဝင်် ၅ ဦးးပါါ နိုု�င််ငံံရေး�းဦးးဆော�ာင််အဖွဲ့့��ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�
ဦးးဆော�ာင််အဖွဲ့့��တွွင်် တစ််ဦးးတည်းး�သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�လည်းး�ဖြ�စ််၊ အသက််အငယ််ဆုံးး��အဖွဲ့့��ဝင််လည်းး�ဖြ�စ််သော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလုံးး��
ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�းသမဂ္ဂဂများ��း အဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (CTUM) ၏ လက််ထော�ာက်် အထွေထွေ��ေ���အတွွင်းး�ရေး�းမှုးး�ချုု�ပ််လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််
(Connell 2022)။ ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံသည်် အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��များ��း၊ လူူငယ််နှှင့််� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအရေး�း�ကိုု� ဆော�ာင််
ရွွက််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည့််� CSO များ��း အပါါအဝင်် NUCC တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််သည့််� အစုုအဖွဲ့့��ငါးး�ဖွဲ့့�� အတူူတကွွ အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််
သည့််� မျျက််နှာာ�စာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည်် (ပုံံ� ၁ တွွင််ရှုု)။
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ပုံံ� ၁။ ဖယ််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပဋိိညာာဉ်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင်် ပါါဝင််ကြ�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ကြား�း�ကာာလ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ
ကြား�း�ကာာလ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

ကြား�း�ကာာလ ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�

ကြား�း�ကာာလ တရား�းစီီရင််ရေး�း

အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
အတိုု�င််ပင််ခံံ ပုုဂ္ဂိုု��လ််

FDC၏ ဦးးတည််ချျက််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း၊ မူူဝါါဒများ��း
နှှင့််� ဗျူူ�ဟာာများ��းအားး� ဆွေး�း�နွေး�း�အတည််ပြု�ုသည််။
၆ လတစ််ကြိ�ိမ်် ကျျင်းး�ပသည််။

နိုု�င််ငံ့့�ဦးးသျှော�ာ�င််

တာာဝန််ခံံသည််

အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�

တာာဝန််ခံံသည််

ည်

်သ
ာက်

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�

်

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ
ဥပဒေ�ေရေး�းရာာတာာဝန််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််သည််

NUCC နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ခန့််�အပ််သည််

ဝန််ကြီး�း� ၁၆ ဦးး နှှင့််� ဒုုဝန််ကြီး�း� ၁၆ ဦးး

တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််

�ကော�

ဖော်�်�သည််။
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််သည်် NUG ၏ အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

EROs များ��း၏

အထက််လွှှတ််တော်�်�
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အပ််နှှင်းး�သည််

အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ

မှရေး��း�ဆွဲဲ�ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််

NUG အသိိအမှှတ််ပြု�ု
အရပ််ဘက်် တရား�းရုံးး��များ��း၊

FDC ၏ ဦးးတည််ချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ ဗျူူ�ဟာာများ��း
နှှင့််� မူူဝါါဒလမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းပေး�းသည််။
CRPH၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ CDM
အဖွဲ့့��များ��း၊ EROs များ��းနှှင့််� ကြား�း�ကာာလ ပြ�ည််နယ််ကော်�်�မတီီများ��းဖြ�င့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။

အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝန််ကြီး�း�များ��း
FDC၏ လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�နှှင့််�ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန်် NUCC

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အဆင့််�

ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု လွှှတ််တော်�်�

ရွေး�း

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�

ဒုုသမ္မမတ ၂ ဦးး

ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံ

သမ္မမတ

မြ�န််မာာ
ပြ�ည််သူူလူူထုု

ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းကော်�်�မတီီများ��း (JCCs)
NUG နှှင့််� NUCC အကြား�း� မူူဝါါဒညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းကိုု� သေ�ချာ�ာစေ�သည််။

ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယူူနစ်် အစိုးး��ရများ��း
လိုု�အပ််သလိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််

သက််ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က်် NUG ဝန််ကြီး�း�များ��းနှှင့််� NUCC
အဖွဲ့့��ဝင်် အစုုအဖွဲ့့��များ��းမှှ အဖွဲ့့��ဝင်် ၂ ယော�ာက််စီီဖြ�င့််� ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။

ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယူူနစ်် လွှှတ််တော်�်�များ��း
လိုု�အပ််သလိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််

ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််
တရား�းစီီရင််ရေး�း
လိုု�အပ််သလိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််

ရည််ညွှှန်းး�။ International IDEA, MyConstitution programme, 2022.

၅။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််
များ��းနှှင့််� လူူနည်းး�စုု တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း ပါါဝင််မှုု မြ�င့််�မား�းစေ�ရေး�းအတွွက်် မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��း
ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ပြီး�း� တန်းး�တူူညီီမျှသော���ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတို့့��နှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရယန္တတရား�းများ��း ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုု�င််စရာာ မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� အပိုု�င်းး�များ��း
တွွင်် မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�ပါါသည််။

၅.၁ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�း
အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိိ�သော�ာ တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�း စကားး�ဝိုု�င်းး�များ��း / လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�မှုု / လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး�များ��းမှှတစ််ဆင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဘက််စုံံ�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�
မြ�န််မာာပြ�ည််၏ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းသည်် CRPH၊ NUG နှှင့််� NUCC တို့့�� ဦးးဆော�ာင််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အပြ�ည့််�အဝပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည့််� အုုပ််စုုအားး�လုံးး��အပြ�င်် အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�၊
လူူငယ််၊ လူူနည်းး�စုု တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််� ပွွင့််�လင်းး�သော�ာတွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း၊ နှီးး��နှော�ာ�တိုု�င််ပင််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရေး�းကိုု�
အလေး�း�ပေး�း ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပါါသည််။ ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည်် အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� ဒီီမိုု�
ကရေ�ေစီီရပိုု�င််ခွွင့််� ဖြ�စ််ရုံံ�မျှှသာာမက တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�သော�ာ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း ထူူထော�ာင််ရေး�း၊ မတူူခြား��းနား�းသော�ာ အုုပ််စုု
များ��းမှှ သီးး�ခြား��းစီီဖြ�စ််သော�ာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််မည့််� မူူဝါါဒများ��းပေါ်�်ထွွန်းး�လာာစေ�ရေး�းတို့့��အတွွက်် အလွွန််
တရာာ အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််များ��းနှှင့််� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�လုံးး��တွွင််
ထိတွေ့��့��ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ပဋိိညာာဉ််အသက််ဝင််စေ�ရေး�း၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�
သတ််မှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေများ��း ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရေး�းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��း ပုံံ�ဖော်�်�
ရေး�းတို့့��တွွင််လည်းး� ပြော��ာရေး�းဆိုု�ခွွင့််�ရှိိ�ရပါါမည််။ ဤအတွွက််ကြော��ာင့််�ပင်် အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� အခွွင့််�အလမ်းး�နည်းး�
အုုပ််စုုများ��း၏ အသံံများ��းကိုု� ကြား�း�နိုု�င််စေ�ရန််နှှင့််� တစ််စုုတစ််စုုတည်းး�ဖြ�စ််လာာစေ�ရန်် NUG အနေ�ေဖြ�င့််� NUCC နှှင့််� အနီးး�ကပ််
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လက််တွဲဲ�အလုုပ််လုုပ််ရပါါမည််။ NUG နှှင့််� CRPH တို့့�� အနေ�ေဖြ�င့််� လူူနည်းး�စုု တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၊ EAO များ��း၏ ယုံံ�ကြ�ည််လက််ခံံမှုုနှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�ကိုု� ရရှိအော����ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရပါါမည််။ ဤအချျက််သည်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအော�ာင််မြ�င််စေ�ရန််နှှင့််� စစ််
အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုု�ချေ�ေမှုုန်းး�ရန်် အခရာာကျသော��ာ�ကိိစ္စစဖြ�စ််ပါါသည််။
မူူဝါါဒပိုု�င်းး�ဦးးစား�းပေး�းနယ််ပယ််များ��း လက််တွေ့�့�ဖြ�စ််လာာစေ�ရေး�းအတွွက်် သတ််မှှတ််ချျက််များ��းပြု�ုလုုပ််ရန််၊ ပုံံ�ဖော်�်�ရန််
နှှင့််� စည်းး�ရုံးး��ရန််အတွွက်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွင်းး� အားး�ကော�ာင်းး�လာာသည့််� အမျိုး�း��သမီးး�အစုုအဖွဲ့့��များ��း၊
CRPH နှှင့််� NUG အပါါအဝင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး� ရှိိ�ပြီး�း�သားး� အမျိုး�း��သမီးး�အစုုအဖွဲ့့��များ��းကိုု�အခြေ�ေ�ခံံကာာ အမျိုး�း��သမီးး� မဟာာမိိတ််
အဖွဲ့့�� (WAC) မြ�န််မာာကဲ့့�သို့့�သော�
�
ာ အမျိုး�း��သမီးး�ကွန်
ွ ်ယက််များ��းဖြ�င့််ပူးး�ပေါ�
�
ါင်းး�ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး� အစည်းး�အရုံးး��/ကော�ာင််စီီတစ််ခုု ထူူထော�ာင််
ဖို့့��ရာာ စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။ အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��း၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းအရ ဤသို့့��သော�ာ စုုဖွဲ့့��မှုုများ��းရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပါါတီီများ��းကြား�း�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပြီး�း� အခြား��းသော�ာဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� အရေး�း�ဆိုု�လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းနှှင့််� လက််တွဲဲ�လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််ခြ�င်းး�တို့့��
ကြော��ာင့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုု� တစ််စုံံ�တစ််ရာာလွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဆားး�ဗီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံတွွင်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�ရှိိ� ပါါတီီများ��း
အားး�လုံးး��မှှ အမျိုး�း��သမီးး�အမတ််များ��းပါါဝင််သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�လွှှတ််တော်�်�ကွွန််ယက််သည်် ဂျျန််ဒါါတုံ့့��ပြ�န််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ
ဘတ််ဂျျက််ရေး�းရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေကိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််နှှင့််�၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သားး�များ��းကြား�း� တန်းး�တူူ
ညီီမျှရေး��း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ စိိတ််ကျေ�ေနပ််ဖွွယ််ရာာမရှိသော����ာ ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ကိုု� ပယ််ဖျျက််ရန်် လွှှတ််တော်�်�အားး� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�
စည်းး�ရုံးး��နိုု�င််ခဲ့့�သည်် (UNDP 2016)။
အလားး�တူူပင်် CRPH နှှင့််� NUG တို့့�� အနေ�ေဖြ�င့််�လည်းး� (၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အစိုးး��ရနှှင့််� ၆၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� လူူငယ်် ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််များ��း ပါါဝင််သော�ာ) လူူငယ််ရေး�းရာာကော်�်�မတီီ (YAC) ၏ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ပါါသည််။
YAC ကိုု� လူူငယ််မူူဝါါဒရေး�း�ဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အစိုးး��ရအသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရသည့််�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပထမဦးးဆုံးး��သော�ာ လူူငယ််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည်် (Search for Common Ground
2018)။ နော�ာက််ထပ်် သာာဓကတစ််ခုုမှာာ� သီီရိိလင်္ကာ�ာ� လူူငယ််လွှှတ််တော်�်�ဖြ�စ််ပြီး�း� (နိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး�ရှိိ� လူူငယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�
အသင်းး�များ��းမှှ အဖွဲ့့��ဝင််ပေါ�ါင်းး� ၅၀၀,၀၀၀ ကျော်�်��မှှ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ) အဖွဲ့့��ဝင်် ၃၃၅ ဦးး ပါါဝင််ကာာ တစ််လ
နှှစ််ကြိ�ိမ်် တွေ့�့�ဆုံံ�ကြ�သည််။ လူူငယ််ဝန််ကြီး�း� ၃၀ မှှ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းတွွင်် ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� အလုုပ််လုုပ််
ရန်် နေ�ရာာရကြ�သည််။ လူူငယ််လွှှတ််တော်�်�အမတ််များ��းသည််လည်းး� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�ရှိိ� ကော်�်�မတီီများ��းတွွင်် ဝင််ရော�ာက််
လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််ကြ�သည်် (UNDP 2013)။ CRPH ကော်�်�မတီီများ��း၊ NUG ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််လည်းး�
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတွွင်် လူူငယ််များ��း၏အသံံကိုု� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက််နား�းဝင််စေ�ရန်် အလားး�တူူဖွဲ့့��စည်းး�မှုုမျိုး�း��ကိုု�
စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါသည််။
သမိုု�င်းး�အစဉ််အဆက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု အားး�နည်းး�ခဲ့့�သော�ာ လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း (အထူးး�သဖြ�င့််� ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာများ��း)
၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းအတွွက်် အကြံ�ံပေး�းရန်် တာာဝန််အပ််နှှင်းး�ထားး�သည့််� အထူးး�ကော်�်�မရှှင််များ��းဖွဲ့့��စည်းး�ရန််လည်းး�
လိုု�အပ််ပါါသည််။ သာာဓကအားး�ဖြ�င့််� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေရေး�း
ကော်�်�မရှှင််နှှင့််� အထူးး�ကော်�်�မရှှင််များ��းကိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� အာာဒီီဘာာရှီီ� ဂျာ�ာနာာဂျျတီီ၊ မာာဒီီစီီ၊ သာာရူူနှှင့််� ဒဲဲလတ်် လူူမျိုး�း��များ��း၊ မွွတ််ဆလင််
များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစေ�ပါါသည်် (Parmar 2021c)။
NUCC တွွင်် ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ� ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုနှှင့််� အများ��းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််� ပုံံ�စံံ
ရှိိ�သည့််�အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုအားး�နည်းး�သော�ာအုုပ််စုုများ��း၏ အသံံများ��းကိုု� နား�းဝင််အော�ာင််ပြု�ုလုုပ််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�သင့််�သည််။
သို့့��သော်�်�လည်းး� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ အခွွင့််�အလမ်းး�နည်းး�အုုပ််စုုများ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််
ပေး�းရန််မှာာ� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ပိုု�င်းး�တွွင််လည်းး� အားး�စိုု�က််ကြိုး�း��ပမ်းး�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသေး�းသည််။
NUCC အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�၏စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာရေး�း ယန္တတရား�းအသုံးး��ပြု�ုကာာ လျာာ�ထားး�ချျက််များ��းနှှင့််� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ��း အပါါ
အဝင်် ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�သော�ာ ရလဒ််များ��းကိုု� မူူဘော�ာင််ချျမှှတ််၍ မွွမ်းး�မံံတည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််ပါါ ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှှ
ပန်းး�တိုု�င််များ��းကိုု� ဆိုု�က််ရော�ာက််ရေး�းအတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင်် NUG နှှင့််� CRPH ကိုု� တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပါါသည််။
အဆိုု�ပါါ ရည််ရွွယ််ချျက််အတွွက်် ဒေ�တာာများ��းကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�၊ သီးး�ခြား��းအုုပ််စုုခွဲဲ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�လည်းး� တိုးး��မြှ�ှင့််�ဆော�ာင််ရွွက််ရပါါမည််။
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ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အတွွက်် အဓိိက ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��း
လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� စွွမ်းး�ရည််ကိုု� အဓိိက အဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းသည့််� အရာာ
တစ််ခုုမှာာ� နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုပင်် ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ NUG မှှ အလေး�း�အနက်် ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� ၁၉၈၂ ခုုနှှစ််
နိုု�င််ငံံသားး�ဥပဒေ�ေနှှင့််� ၎င်းး�ဥပဒေ�ေအားး� ကျျင့််�သုံးး��ပုံံ�တို့့�ကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။ NUG အနေ�ေဖြ�င့််� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ရည််ညွွန်းး�ဖော်�်ပြ�ထားး�
�
သည့််� ရှေး�း�ဆန််လွွန်းး�ပြီး��း သက််သေ�ပြ�စရာာလည်းး�မရှိသော����ာ ‘တိုုင်းး�ရင်းး�သားး�
�
၁၃၅ မျိုး�း��’
စာာရင်းး�ကိုု� ပယ််ဖျျက််သင့််�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� အုုပ််စုုအားး�လုံးး��ပါါဝင််ရေး�းကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�းနိုု�င််မည့််� နိုု�င််ငံံသားး�ဥပဒေ�ေသစ််
တစ််ရပ်် ပေါ်�်ထွွက််လာာစေ�ရေး�းအတွွက်် ခြေ�ေလှှမ်းး�များ��းသတ််မှှတ််ပေး�းနိုု�င််ရန်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ နှီးး��နှော�ာ�တိုု�င််ပင််မှုုများ��း
ပြု�ုလုုပ််သင့််�ပါါသည််။ ဤတွွင်် ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ လူူမျိုး�း��စုုများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းအရ အာာမခံံချျက််
ပိုု�မိုု�ရရှိစေ���ေရေး�းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဇာာစ််မြ�စ််ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲပစ််ရသည််အထိိ ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သော�ာ သမိုု�င်းး�စဉ််ဆက််
“ဗမာာဇာာတ််သွွင်းး�မှုု” ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။ ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာများ��း နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််� အပြ�ည့််�အဝရရှိစေ���ေရေး�းနှှင့့်�
ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရမှုု ပပျော��ာ�က််ရေး�းဟူူသော�ာ ပုုစ္ဆာာ�အတွွက်် အဖြေ�ေ�ရှာာ�ရန််မှာာ� ထိိခိုု�က််မှုုရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ အစုုအဖွဲ့့��များ��းအားး�လုံးး�� (အထူးး�
သဖြ�င့််� ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာများ��းနှှင့််� ရခိုု�င််အစုုအဖွဲ့့��များ��း) ကိုု� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ပါါဝင််စေ�သင့််�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံသားး� ဥပဒေ�ေသစ််
တစ််ရပ်် ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင််လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ ရပ််တည််ချျက််များ��းကိုု� ထင််ဟပ််စေ�သင့််�ပါါသည််။
ယုံံ�ကြ�ည််ကိုးး��စား�းလော�ာက််ပြီး�း� အုုပ််စုုခွဲဲ�ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာများ��းမရှိိ�ခြ�င်းး�မှာာ�လည်းး� မြ�န််မာ့့�နိုု�င််ငံံရေး�း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
အတွွက်် ကြီး�း�စွာာ�သော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ဤသို့့��သော�ာ ဒေ�တာာများ��းမရှိိ�သည့််�အတွွက်် အခွွင့််�အလမ်းး�နည်းး� အုုပ််စုု
များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� ခြေ�ေရာာခံံစော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန်် ခက််ခဲဲစေ�သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ CRPH နှှင့််� NUG တို့့��
အနေ�ေဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေများ��းကြ�ည့််�ရှုုစစ််ဆေး�းရာာတွွင််နှှင့််� ပြ�င််ဆင််ရာာတွွင်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ရေ�ရှှည််အတွွက််
ရည််ရွွယ််၍ ဒေ�တာာများ��းကော�ာက််ခံံစေ�ပြီး�း� ဂျျန််ဒါါ၊ အသက််အရွွယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��းအလိုု�က်် ပိုု�င်းး�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
နိုု�င််ငံံရေး�း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတို့့�ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနိုု�င််စေ�ပြီး�း� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�နှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�
ကိုု�ရှေ့�့�ရှုုသည့််� အစီီအမံံများ��းကိုု�လည်းး� ချော�ာ�မွေ့�့�အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာနိုု�င််စေ�မည်် ဖြ�စ််သည််။
CDM/CSO များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�  ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ��း သတ််မှှတ််လာာနိုု�င််စေ�ရန််နှှင့််�  နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ထိရော��ာ�က််စွာာ� 
ပါါဝင််နိုု�င််စေ�ရန်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် တည််ဆော�ာက််ပေး�းခြ�င်းး�
အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန််အတွွက်် နော�ာက််ထပ်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ
အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ရပ််မှာာ� အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� တည််ဆော�ာက််
ပေး�းခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုနော�ာက််ပိုု�င်းး� ပေါ်�်ထွွက််လာာသည့််� CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး�ကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််သော�ာ အုုပ််စုုပေါ�ါင်းး�စုံံ� ပါါဝင််ကြ�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� လူူငယ််များ��း အုံံ�လိုု�က််ကျျင်းး�လိုု�က်် စုုရုံးး��ပါါဝင််လာာ
ကြ�ပြီး�း� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အစုုအဖွဲ့့��များ��းမှှလည်းး� စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုု ပြ�သလာာကြ�သည််။ ဤဖြ�စ််စဉ််သည်် သမိုု�င်းး�တွွင််
မကြုံ�ံ�စဖူးး� ထူးး�ကဲဲလှှသည့််� လူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုုမှှ မြ�န််မာ့့�နိုု�င််ငံံရေး�း လမ်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� ဖြ�စ််စဉ််အပေါ်�်� ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုုကိုု� သရုုပ််
ပြ�သလျျက််ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� CDM သည်် စနစ််တကျျဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��မဟုုတ််သလိုု� လှုုပ််ရှား��းမှုုအနေ�ေဖြ�င့််�လည်းး�
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် သတ််သတ််မှှတ််မှှတ််မရှိပေ���ေ။
CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုဘက််မှှ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းကိုု� NUCC တွွင်် တရား�းဝင်် နည်းး�လမ်းး�တကျျ ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�
၎င်းး�တို့့�သ
� ည်် နော�ာင််လာာမည့််� ဒီီမိုုကရေ
� �ေစီီပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့်�် သက််ဆိုင််သော�
�ု
ာ ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းနှှင့်�် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�
ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််လာာကြ�မည့််� သဘော�ာ�ဖြ�စ််သည််။ မည််သို့့��ပင််ဆိုု�စေ� CDM တွွင်် အုုပ််စုုပေါ�ါင်းး�စုံံ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််လျျက််
ရှိိ�သည့််�အတွွက်် CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�၏ ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ရန််သာာမက NUCC
အတွွင်းး� CDM ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ပါါဝင််နေ�ကြ�သူူများ��းအတွွက်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��း တင််ပြ�နိုု�င််ရန််နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းအတွွက်် လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�နှှင့််� ဖက််ဒရယ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းအပါါအဝင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင််
ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုရှိစေ���ေရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင််လည်းး� အလားး�တူူ စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� ဘက််စုံံ�ပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေရပါါမည််။
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International IDEA မှှ CSO များ��း၊ အခြား��းသော�ာ CDM ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့််� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််�အင််တာာဗျူး�း�များ��းအရ
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ု အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု ပပျော��ာ�က််ရေး�းအတွွက်် ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းနှှင့််�
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ယန္တတရား�းများ��းတည််ဆော�ာက််ရေး�း အစရှိသော����ာ ဦးးစား�းပေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််။
ထို့့��ထက််ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည််မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� ဘက််စုံံ�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သော�ာ ဘာာသာာစကားး� အသုံးး��
ပြု�ုမှုုကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�းနိုု�င််ပြီး�း� ဂျျန််ဒါါရေး�းရာာ တုံ့့��ပြ�န််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ရေး�းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သားး�များ��းကြား�း� အနှှစ််သာာရပြ�ည့််�ဝသော��ာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� ကာာကွွယ််မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််မည့််�
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဖန််တီးး�ရေး�းဖြ�စ််သည််။ လူူငယ််များ��းကမူူ တရား�းမျှှတမှုုနှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�ကိုု�
လိုု�လားး�ကြ�သော်�်�လည်းး� ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ကဏ္ဍအလိုု�က််သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ရန်် လိုု�အပ််နေ�သေး�းသည််။ ထို့့��သို့့� ဖော်�်�ပြ�
နိုု�င််မှှသာာလျှှင်် အဆိုု�ပါါအရေး�း�ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� နော�ာင််လာာမည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််များ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််မည််
ဖြ�စ််သည််။ လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းမှာာ� ၎င်းး�တို့့��၏ စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းရန််နှှင့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရကိုု�ယ််ပိုု�င််လွွတ််လပ််ခွွင့််� ပိုု�မိုု�ရရှိိ�လိုု�ကြ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််�လည်းး� မူူဝါါဒဦးးစား�းပေး�း
ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု�သတ််မှှတ််ပြီး�း� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ကြ�ရန််အပြ�င်် အဆိုု�ပါါအခြေ�ေ�ခံံမူူအသစ််များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ရန်် ခိုု�င််မာာသော�ာနည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ရေး�းဆွဲဲ�တင််ပြ�ရန်် လိုု�သည််။
နိုု�င််ငံံရေး�း အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််နှှင့််�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််ရန််အတွွက်် သက််ဆိုု�င််ရာာအုုပ််စုုများ��းအားး�လုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� သိိနား�းလည််ရမည့််�အပြ�င််
လိုု�အပ််သော�ာ အသိိပညာာနှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််လည်းး� ရှိိ�ထားး�ရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းတွွင်် လူူငယ််များ��း၏ သမိုု�င်းး�စဉ််ဆက်် ပါါဝင််မှုု၊ လတ််တလော�ာ�ပါါဝင််မှုုများ��းကိုု� ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အများ��းစုုမှာာ�
စိိတ််ဓာာတ််ရေး�းရာာ လှုံ့့��ဆော်�်�ပေး�းရန််မလိုု�ဘဲဲ နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ထိရော��ာ�က််စွာာ�ပါါဝင််နိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုရှိစေ���ေရေး�းအတွွက်် ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီပေး�းရန််သာာ လိုုအ
� ပ််သည််ကိုု� တွေ့�့�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ လူူငယ််
အများ��းစုုမှာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််နိုု�င််သူူများ��းနှှင့််� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ အမြ�င််ရှုုထော�ာင့််�ကိုု� အရေး�း�ဆိုု�ရန််အတွွက်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နှှင့််� မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ကင်းး�မဲ့့�နေ�တတ််ပါါ
သည််။ ဤသည််မှာာ� လွွတ််လွွတ််လပ််လပ်် ဝေ�ဖန််ပိုု�င်းး�ခြား��းပြီး�း� စဉ်းး�စား�းတတ််သည့််� စွွမ်းး�ရည််ကိုု� အားး�မပေး�း�သည့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
ပညာာရေး�း စနစ််ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ပါါသည်် (Hald and Smith 2018)။
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ အခြေ�ေ�ခံံစည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််� ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ��းနှှင့််� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သိိနား�းလည််မှုု၊ အားး�လုံးး��
ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းစွွမ်းး�ရည်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�
အတွွက်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ ည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�စ််နိုုင််ပါ
� ါသည််။ NUG ၏ ပညာာရေး�းဝန််ကြီး��း ဌာာနအနေ�ေဖြ�င့််� အရပ််ဘက််လူူအဖွဲ့့�� အစည်းး�
မှှ သက််ဆိုု�င််သူူများ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ (တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အုုပ််စုုအားး�လုံးး��မှှ ကျားး��မ မရွေး�း��) လူူငယ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းအတွွက််
ရည််ရွွယ််သော�ာ ကြား�း�ကာာလပြ�ည််သူ့့�နီီတိိ ပညာာပေး�းအစီီအစဉ််တစ််ရပ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ပါါသည််။ ဤ
နည်းး�ဖြ�င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�တည််ဆော�ာက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာနှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��းကိုု� တိုးး��ပွား��းစေ�
နိုု�င််ပြီး�း� လွွတ််လပ််စွာာ�ပိုု�င်းး�ခြား��းဝေ�ဖန််ဆင််ခြ�င််နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု�လည်းး� တိုးး��ပွား��းစေ�နိုု�င််ပါါသည််။ လူူငယ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််
နည်းး�ပညာာအသုံးး��ပြု�ုမှုု အားး�ကော�ာင်းး�သည့််�အတွွက်် အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�အနေ�ေအထားး�တွွင်် ၎င်းး�တို့့�� အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း�
အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့််� အမြ�င််များ��းမျှဝေ��ေဖို့့��ရာာအတွွက်် အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာများ��းကိုု�အသုံးး��ပြု�ုရန်် မဟာာဗျူူ�ဟာာမြော��ာက််
စဉ်းး�စား�းချျက််များ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။
ရေ�ရှှည််တွွင်် ပညာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနအနေ�ေဖြ�င့််� အမျိုး�း��သားး�ပညာာရေး�းသင််ရိုးး��ကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိ
အခြေ�ေ�ခံံများ��း ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�၊ ပညာာရေး�း ကနဦးးနှှစ််များ��းမှှစ၍ ကလေး�း�သူူငယ််များ��း၊ လူူငယ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဝေ�ဖန််ပိုု�င်းး�ခြား��း
စဉ်းး�စား�းတတ််စေ�ရန်် လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းနိုု�င််မည့််� သင််ကြား�း�နည်းး�သစ််များ��း မိိတ််ဆက််အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��ပြု�ုလုုပ််ရန်် စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါ
သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပညာာရေး�းအစီီအစဉ််များ��းအားး�လုံးး��၌ အသုံးး��ပြု�ုရန်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််� ဘာာသာာစကားး�များ��းသည်် လူူနည်းး�စုု
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအပါါအဝင်် အားး�လုံးး��အတွွက်် သတင်းး�အချျက််အလက်် ရယူူနိုု�င််ရေး�းအပေါ်�်� အာာမခံံချျက််ရှိစေ���ေရန်် ဂရုုပြု�ု၍
စစ််ဆေး�းသင့််�ပါါသည််။
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၅.၂ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော���ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း 
အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�
CRPH နှှင့််� NUG တို့့��မှှ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း မစတင််ရသေး��း
သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု�
စတင််စဉ်းး�စား�းရန််မှာာ� အထူးး�ပင််အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ဖယ််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေသစ််တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ မူူဘော�ာင််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််�အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းကိုု� သတ််မှှတ််စရာာ ရှိိ�လာာနိုု�င််ပါါ
သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (UEC) မှှ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် အလားး�အလာာကော�ာင်းး�သော�ာ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတစ််ရပ််ကိုု� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််�တိုု�င်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််မှှ စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�ချိိ�န််အထိိ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ဥပဒေ�ေရေး�းရာာမူူဘော�ာင််မှာာ� ပြော��ာပလော��ာက််အော�ာင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ မူူဘော�ာင််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််များ��းနှှင့််�
အခြား��း အခွွင့််�အလမ်းး�နည်းး�အုုပ််စုုများ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� တက််ကြွ�စွာာ�မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းသည့််� အစီီအမံံ
များ��း ကင်းး�မဲ့့�လျျက််ရှိိ�ပါါသည်် (International IDEA 2021b)။ ယခုုအခါါ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့��
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရန်် ရည််မှှန်းး�လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�နေ�သည််ဖြ�စ််သည့််�အတွွက်် ယခင််ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေရေး�းရာာမူူ
ဘော�ာင််နှှင့််� အထူးး�သဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တို့့�ကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရန်် အချိိ�န််တန််ပြီ�ီဖြ�စ််သလိုု� အရေး�း�လည်းး�ကြီး�း�နေ�ပြီ�ီ
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဂျျန််ဒါါနှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုဆိုု�င််ရာာ တုံ့့��ပြ�န််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ
ဥပဒေ�ေများ��း၊ မူူဝါါဒများ��းနှှင့်�် ကျျင့််ထုံးး��
� များ��းကိုုပြ�
� ဋ္ဌာာန်းး�ကျျင့််သုံးး��လာ
�
ာစေ�ပြီး�း�၊ လွှှတ််တော်�်�ကိုယ််စား�
�ု
းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းနှှင့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
အမတ််များ��း ပိုု�၍စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�လာာကာာ အမျိုး�း��သမီးး�၊ လူူငယ််နှှင့််� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဦးးရေ�တိုးး��ပွား��းလာာပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
လူူဦးးရေ�တစ််ရပ််လုံးး��ကိုု� ပိုု၍
� ကိုုယ််စား�
�
းပြု�ုမှုုရှိိ�လာာသည့််အတွ
�
က်
ွ ် ခိုုင််မာ
� ာအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ဒီီမိုုကရေ
� �ေစီီစနစ််တစ််ခုုကိုု� အထော��ာက််
အပံ့့� ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအတွွင်းး�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သူူများ��း (ဥပမာာ နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီများ��း၊ CSO များ��းနှှင့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း) ကြား�း�တွွင််လည်းး� ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� ဘက််စုံံ�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုု ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�
အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှှသာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�များ��းတွွင််ရှိိ� သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူများ��းအားး�လုံးး��
၏ ပြ�ည့််�ဝထိရော��ာ�က််သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ဖွဲ့့��စည်းး�
ထားး�သော�ာ UEC ကိုု� တပ််မတော်��်�ခန့််�အပ််သည့််� အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့��ဖြ�င့််� အစား�းထိုးး��လိုု�က််ပြီး�း� ၎င်းး�အဖွဲ့့��တွွင််လည်းး� တရား�းဝင််အခွွင့််�
အာာဏာာသော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ တရား�းဝင််မှုုသော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� မရှိိ�သည့််�အတွွက်် လက််ရှိိ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
တွွင်် တရား�းဝင််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့�� (EMB) မရှိိ�ဘဲဲဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
စနစ်် ပြ�န််လည််ထွွန်းး�ကားး�ရေး�းကိုု� အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� ကိုု�င််စွဲဲ�ထားး�
သည့််� ကြား�း�ဖြ�တ်် EMB တစ််ခုု လိုု�အပ််လျျက်် ရှိနေ���ေပါါသည်် (International IDEA forthcoming 2022a)။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ မူူဘော�ာင််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေရေး�းရာာမူူဘော�ာင််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််များ��းနှှင့််� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အစရှိသော����ာ အခြား��းအုုပ််စုုများ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တက််ကြွ�စွာာ�မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းသည့််� အစီီအမံံများ��းကင်းး�မဲ့့�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကြား�း� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့််� လူူငယ််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု တိုးး��ပွား��းစေ�ရန်် လွှှတ််တော်�်�အမတ််နေ�ရာာ
ခွဲဲ�တမ်းး�ပေး�းသည့််�ကိိစ္စစမျိုး�း��ကဲ့့�သို့့��သော�ာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိစေ���ေရေး�း အစီီအမံံများ��းလည်းး� မပါါဝင််ပါါ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင်် အမည််ခံံ သာာတူူညီီမျှှမှုုလော�ာက််သာာ ပေး�းအပ််ထားး�ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေများ��းမှာာ�လည်းး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမရှိစေ���ေရေး�း
ကိုု�သာာ ဦးးစား�းပေး�းကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုပြု�ုထားး�သည််။ ထိုု�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေအရ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လိိင််နှှင့််� ကိုးး��ကွွယ််
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအုုပ််စုု မည််သို့့��ပင််ရှိစေ���ေကာာမူူ မဲဲပေး�းခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဝင််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�များ��းတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�များ��း ရွေး�း�ကော�ာက််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��း
ရှိိ�သည့့်�အတွွက်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့���ကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�အစီီအမံံအဖြ�စ်် ယူူဆ၍ ရနိုု�င််
ပါါသည်် (International IDEA 2021)။
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််များ��းနှှင့််� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ထိရော��ာ�က််ပြ�ည့််�ဝစွာာ�မပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စေ�ရန်် တားး�ဆီးး�ထားး�သည့််� အခက််အခဲဲ
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များ��းကိုု� ကြား�း�ကာာလ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအနေ�ေဖြ�င့််�ဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရမည့််� ကဏ္ဍများ��းကိုု� ဦးးစား�း
ပေး�းသတ််မှှတ််ရပါါမည််။ ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တရား�းဥပဒေ�ေရေး�းရာာ မူူဘော�ာင််ကိုု�သုံးး��သပ််ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊
လူူငယ််များ��းနှှင့််�

လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏

နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု

မြ�င့််�မား�းလာာစေ�မည့််�

အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း ပြု�ုလုုပ််သွားး��ရန််အရေး�း�ဆိုု�ကြ�ရပါါမည််။ ဤတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�အမတ််နေ�ရာာ ဝင််ရော�ာက််
အရွေး�း��ခံံရန်် အရည််အချျင်းး� သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� အသက််ကန့််�သတ််ချျက််ကိုု� နှိိ�မ့််�ပေး�း
ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဘဏ္ဍာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုများ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�အဖြ�စ်် အရွေး�း��ခံံမည့််�
လူူငယ််/အမျိုး�း��သမီးး� နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��းအတွွက်် မှှတ််ပုံံ�တင််ကြေး��းကိုု� လျှော့�့��ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါသည််။
ဩစတြီး�း�ယားး�၊ ကွွန််ဂိုု� ဒီီမိုု�ကရက််တစ်် သမ္မမတနိုု�င််ငံံ၊ ပြ�င််သစ််နှှင့််� ကင််ညာာနိုု�င််ငံံတို့့� အပါါအဝင်် အချို့့���သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းတွွင််
အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�းအတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း၏ အသက််ကန့််�သတ််ချျက််ကိုု� လျှော့�့��ပေါ့�့�
ပေး�းထားး�ပါါသည်် (ACE Project n.d.)။ အယ််လ််ဘေး�းနီးး�ယားး�၊ ပြ�င််သစ််၊ ဂျော်�်��ဂျီီ�ယာာ၊ မော်�်�လ််ဒိုု�ဗာာ သမ္မမတနိုု�င််ငံံနှှင့််� ပနား�းမား�း
အပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာနိုု�င််ငံံများ��းမှာာ�မူူ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းပါါဝင််မှုု မြ�င့််�မား�းစေ�ရန််ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းအတွွက််
ဂျျန််ဒါါလျာာ�ထားး�ချျက််ပါါ ပြ�ည််သူ့့�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းကိုု� ခွဲဲ�တမ်းး�ချပေး��း�သည်် (ACE Project n.d.; Parmar 2021a)။ ယခင်် ဥပဒေ�ေ
မူူဘော�ာင််အရ မဲဲဆွွယ််ရန််ပုံံ�ငွေ�ေတွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကထည့််�ဝင််လှူူ�ဒါါန်းး�ငွေ�ေများ��းကိုု� ကန့််�သတ််ထားး�သည့််�အတွွက်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််�
လူူငယ််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအတွွက်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရရှိရေး���း�၊ အမျိုး�း��သားး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း၊ လူူကြီး�း� ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််လော�ာင်းး�များ��းနှှင့််� တန်းး�တူူယှှဉ််ပြို�ု�င််နိုု�င််ရေး�းတို့့��တွွင်် ပိုု�၍အခက််တွေ့�့�စေ�သည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေ ခွဲဲ�တမ်းး�
စနစ်် ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့််� လူူငယ််များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အတိုု�င်းး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း၊
ပါါတီီဝင််များ��း၊ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းအဖြ�စ်် လက််ခံံသော�ာပါါတီီများ��းမှာာ� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေပိုု�မိုု�ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း
အတွွက်် ဘဏ္ဍာာရေး�းအရ စိိတ််ဝင််စား�းစရာာ ဖြ�စ််လာာပေ�မည််။
နော�ာက််ဆုံးး��တစ််ခုုမှာာ� ပါါတီီများ��းမှှ ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ပေး�းရမည့််� အမျိုး�း��သမီးး�/လူူငယ်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း၏
အနိိမ့််�ဆုံးး�� အချိုး�း��အဆကိုု� သတ််မှှတ််ပေး�းသော�ာ အမတ််နေ�ရာာခွဲဲ�တမ်းး� အစရှိိ�သည့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�းအတွွက််
ယာာယီီအထူးး�စီီမံံချျက််များ��းကိုု� ပဋိိညာာဉ််တွွင််သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််�အညီီ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�သည့််� အဖွဲ့့��များ��းအတွွင်းး� ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဟူူသော�ာ ပမာာဏကိုု� လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အနည်းး�ဆုံးး��
အခြေ�ေ�ခံံပမာာဏ (critical mass) ဟုု ယေ�ဘုုယျျ ယူူဆနိုု�င််ပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု ဤပမာာဏ
ရှိိ�မှှသာာလျှှင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအစိုးး��ရရုံးး��တွွင်် မူူဝါါဒနှှင့့်� ဥပဒေ�ေများ��းဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုုပြု�ုရေး�း၊ ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�နှှင့််� အမျိုး�း��
သမီးး�များ��း စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့််�တင််ရေး�း အစီီအစဥ််
များ��းကိုု� ရှေ့�့�တန်းး�တင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင််လည်းး� အနှှစ််သာာရ
ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတို့့�ကိုု� စတင််ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�မည််ဖြ�စ််ပါါသည်် (OSCE/ODIHR 2014)။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အဆိုု�ပါါ ခွဲဲ�တမ်းး�
ပမာာဏကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််နှှင့််� (‘ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််’ ကိုု� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင််ရှုု) အံံဝင််ဂွွင််ကျျဖြ�စ််အော�ာင်် မည််သို့့��ပြု�ုလုုပ််ရ
မည််ဆိုု�သည့််�အချျက််ကိုု�မူူ စဉ်းး�စား�းရန််နှှင့််� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ပြု�ုလုုပ််ကြ�ရန််လိုု�ပါါသေး�းသည််။ ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏
ထက််ဝက််ကျော်�်��သည်် အစိုးး��ရဖွဲ့့�� စည်းး�မှုုများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�ကိုယ််စား�
�ု
းပြု�ုပါါဝင််မှုု မြ�င့််မား�
� းလာာစေ�ရန်် ခွဲဲ�တမ်းး�စနစ််တမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��လျျက််ရှိိ�ကြ�ရာာ ဤသည််မှာာ� CEDAW စာာချုု�ပ််၊ ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််
ပန်းး�တိုု�င််များ��းနှှင့််�လည်းး� ကိုု�က််ညီီပါါသည်် (ACE Project n.d.; Parmar 2021a)။ ဥပမာာ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံ တရား�းဝင််
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�ခွဲဲ�တမ်းး�စနစ််အရ ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၂၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
ထက််မနည်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းဖြ�စ််ရန်် လိုု�အပ််သည်် (International IDEA 2022b)။ ဤအချျက််ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း ပါါတီီများ��း
အနေ�ေဖြ�င့််� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ဒေ�သန္တတရ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ကိုုယ််စား�
�
းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအဖြ�စ်် ပိုု၍
� ယှှဉ််ပြို�ု�င််
စေ�ရန်် စိိတ််ဝင််စား�းလာာကြ�ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအမျိုး�း��သမီးး� အချိုး�း��အဆမှာာ�လည်းး� ၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှနေ��ေ၍ ၂၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ
တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�သည်် (Gunasekera 2018)။ အိိန္ဒိိ�ယ၊ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၊ နီီပေါ�ါ၊ တီီမော�ာလက််စ််တီီနှှင့််� ဗာာနူူအာာတူူ တို့့�ကဲ့့�သို့့
�
� ဒေ�သန္တတရ
ခွဲဲ�တမ်းး�စနစ်် အလုုပ််ဖြ�စ််သည့််နို
� င််ငံ
�ု များ
ံ ��း သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််ရှိသော်��
� ��်�လည်းး� ဒေ�သန္တတရခွဲဲတ
� မ်းး�စနစ််သည်် အမျိုး�း��သမီးး� ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုမှုုကိုု� တိုးး��ပွား��းစေ�လိိမ့််�မည််ဟုုလည်းး� တစ််ထစ််ချျယူူဆ၍မရချေ�ေ�။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�တို့့�မှ
� ှ ကိုုယ့်
� �်
အသိိစိိတ််နှှင့်ကို
�် ယ််
�ု ကိုုယ််စား�
�
းလှှယ််လော�ာင်းး�စနစ််ကိုု� ကျျင့််သုံးး��ခဲ့့�ကြ�သော်�်
�
လည်းး�
�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေတွွင်် မက််လုံးး��များ��းပေး�းထားး�
ခြ�င်းး�၊ အတိိအလင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််� တရား�းဝင််နည်းး�လမ်းး�တကျျဖြ�စ််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပါါသည််။
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ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းပြု�ုလုုပ််သည့််� အဖွဲ့့��များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊
လူူငယ််များ��းနှှင့််� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခွွင့််�ရရှိရေး���း�အတွွက်် အထူးး�တလည်် အရေး�း�ကြီး�း�လှှပါါသည််။
အာာဏာာသိိမ်းး�သည့််�အချိိ�န််မှှစ၍ တပ််မတော်��်�မှှခန့််�အပ််သည့့်� ‘UEC’ သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတွွင်် အဓိိကကျသော��ာ� ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဆွေး�း�နွေး�း�လာာခဲ့့�ပါါသည််။ ဤတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အစဉ််
အဆက််ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာခုံံ�ရုံးး��၏ အဆုံးး��အဖြ�တ််အရလည်းး� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�
ကိုု�က််ညီီသည့််� မဲဲများ��းသူူနိုု�င််စနစ်် (FPTP) ကိုု� အချိုး�း��ကျျ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ်် (PR) ဖြ�င့််� အစား�းထိုးး��ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ထည့််�သွွင်းး�
ပြော��ာဆိုု�လာာခဲ့့�သည််။ တပ််မတော်��်� ခန့််�အပ််သည့််� ‘UEC’ နှှင့််� တပ််မတော်��်�နှှင့််� ဆက််စပ််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီငယ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�က
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� PR ဖြ�င့််� အစား�းထိုးး��ကျျင့််�သုံးး��ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိမူူ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလှုုပ််ရှား��းမှုု
တွွင်် ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�ကြ�သူူများ��းနှှင့််� ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းဘက််မှှ ယင်းး�ကိိစ္စစနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ တစ််စုံံ�
တစ််ရာာပြော��ာကြား�း�ခြ�င်းး� မရှိိ�ကြ�သေး�းပေ�။
ကမ္ဘာာ�နှှင့််�အဝှှမ်းး�ကြ�ည့််�ပါါက FPTP စနစ််သည်် အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့််� လူူငယ််များ��းအစရှိသော����ာ အုုပ််စုုများ��းကိုု� နစ််နာာစေ�နိုု�င််ပါါ
သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ပါါတီီများ��းသည်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််အများ��းစုု စိိတ််ဝင််စား�းမည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းကိုု�သာာ ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််
စရာာပိုု�များ��းသည့််�အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�အဖြ�စ်် အရွေး�း��ချျယ််ခံံရမည့််�သူူများ��းမှာာ� အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အာာဏာာရှိိ�ပြီး�း�
အင််အားး�ကြီး�း�သည့််� အုုပ််စုုများ��းမှှ ဖြ�စ််တတ််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအနေ�ေဖြ�င့််�ဆိုု�ရသော်��်� အဆိုု�ပါါအုုပ််စုုမှာာ� အသက်် ၃၀ ကျော်�်��
ဗမာာလူူမျိုး�း�� အမျိုး�း��သားး�များ��းထဲဲမှှ ဖြ�စ််နိုု�င််စရာာရှိိ�ပါါသည်် (Parmar 2021c)။ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းမှှ စိိတ််ဆန္ဒဒရှိိ�သည့််�အခါါ
သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေ လိုု�အပ််ချျက််အရ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� လူူငယ််များ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင််များ��းအဖြ�စ်် တင််သွွင်းး�သည့််�အခါါ
PR စနစ််သည်် နှိုုင်းး�ရအားး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့်�် လူူငယ််ကိုယ််စား�
�ု
းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းကိုု� ပိုုမို
� အရေး
�ု �း�သာာစေ�သည််။ ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််�
အချိုး�း��ကျျစနစ််များ��းကျျင့််�သုံးး��သည့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းတွွင်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�အရေ�ေအတွွက််သည်် ၂၇.၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
အထိိ ရှိိ�ပြီး�း� မဲဲများ��းမဲဲနိုု�င််စနစ််များ��းကျျင့််�သုံးး��သည့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� နှိုုင်းး�စာာပါါက ၎င်းး�တို့့��တွွင်် ၁၄.၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ရှိိ�သည််ကိုု�
အထော��ာက််အထားး�ဖြ�င့််� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည်် (ACE Project n.d.; Parmar 2021a)။ မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ� ဂျျန််ဒါါ ခွဲဲ�တမ်းး�၊ မဲဲဆန္ဒဒနယ််
အရွွယ််အစား�း၊ ပါါတီီ၏ အနိုု�င််ရရှိိ�နှုုန်းး� (ပါါတီီတစ််ခုု၏ မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီအလိုု�က်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရသည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
လော�ာင်းး� အရေ�ေအတွွက််) အစရှိိ�သည့််� အခြား��းသော�ာ အကြော��ာ�င်းး�တရား�းများ��း ပေါ�ါင်းး�ဆုံံ�မှုုသည််လည်းး� အမျိုး�း��သမီးး� ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််လော�ာင်းး�များ��း၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််ကိုု� သတိိပြု�ုရန်် လိုု�အပ််ပါါသည်် (Laserud and Taphorn
2007)။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပုံံ�မှာာ� ရှုုပ််ထွေး�း�လှှသည််ဖြ�စ််၍ PR စနစ််သည်် လူူနည်းး�စုု တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�ပါါတီီများ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအတွွက်် တိုု�က််ရိုု�က််အကျိုးး���မရှိစေ���ေနိုု�င််ပါါ။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင််
အထင််အရှား��းတွေ့�့�ခဲ့့�ရပြီး�း� ဖြ�စ််သည့််�အတိုု�င်းး� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� အမတ််နေ�ရာာရရှိိ�ရန်် ခွဲဲ�တမ်းး�သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� အနိိမ့့်�ဆုံးး��
မဲဲအရေ�ေအတွွက််ကိုု� ရရှိိ�ဖို့့��ရန်် လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ��းအတွွက်် ခက််ခဲဲပါါလိိမ့််�မည််။ ဤအချျက််ကိုု� ထော�ာက််သော်�်�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�သော်�်�ငြား��း လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��း
နှှင့််� ပတ််သက််လာာပါါက FPTP စနစ််သည်် ပိုု�၍ အကျိုးး���ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည်် (International IDEA 2021b)။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍
အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာ စနစ််တစ််ခုုရရှိိ�ရန်် PR နှှင့််� FPTP စနစ််များ��း၏ အားး�သာာချျက််၊ အားး�နည်းး�ချျက််များ��းကိုု�
အသေ�ေအချာ�ာ ချိိ�န််ဆရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ အုုပ််စုုပေါ�ါင်းး�စုံံ�အတွွက်် ဘက််စုံံ�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုရှိစေ���ေရန်် အစီီအမံံများ��း ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သော�ာ
နှှစ််မျိုး�း��ရော�ာသည့််� (အရော�ာ�)စနစ််သည််လည်းး� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််နိုု�င််စရာာ ရှိိ�ပါါသည််။
အရော�ာ�စနစ်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််� မော�ာင််ရီီ(Maori)အစုုအဖွဲ့့�� (ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူနည်းး�စုု) နှှင့််�
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ ပစိိဖိိတ််ကျွွန်းး�သားး�များ��းနှှင့််� အာာရှှသားး�များ��း အပါါအဝင်် သမိုု�င်းး�အစဉ််အဆက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သော�ာ
အုုပ််စုုများ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း လွှှတ််တော်�်�တွွင်် တိုးး��ပွား��းလာာစေ�ရေး�းအတွွက်် နယူးး�ဇီီလန််နိုု�င််ငံံတွွင်် ၁၉၉၀ ပြ�ည့််�နှှစ််များ��း
အစော�ာ�ပိုု�င်းး�၌ အချိုး�း��ကျျစနစ်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ရော�ာနှော�ာ�အသုံးး��ပြု�ုသည့််� (MMP) မဲဲပေး�းစနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််။ ထိုု�
အချိိ�န််မှှစ၍ မော�ာင််ရီီ(Maori) လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၏ အချိုး�း��အဆတိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�ရာာ FPTP စနစ်် အသုံးး��ပြု�ု၍
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လွှှတ််တော်�်�ဖွဲ့့��စည်းး�စဉ််က ၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််၏ ၁၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။
အမျိုး�း��သမီးး�လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အရေ�ေအတွွက််လည်းး� တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�ပြီး�း� FPTP စနစ်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ၁၉၉၃ ခုုနှှစ််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ၂၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရှိိ�ရာာမှှ MMP စနစ််သုံးး��၍ အဦးးဆုံးး��ဖွဲ့့��စည်းး�သည့််� လွှှတ််တော်�်�သုံးး��ကြိ�ိမ််တွွင်် ပျျမ်းး�မျှှ ၂၉
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�သည်် (ACE Project n.d.; Parmar 2021a)။ ထို့့��အပြ�င်် ၁၉၉၃-၂၀၀၂ အတွွင်းး�တွွင််
ပစိိဖိိတ််ကျွွန်းး�သားး� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အချိုး�း��အဆ ၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှှ ၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််� အာာရှှသားး� လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၀ မှှ ၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အထိိ တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�သည််။
နော�ာက််ထပ်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရန်် လိုု�အပ််သည့််� နယ််ပယ််တစ််ရပ််မှာာ� လက််ရှိိ�အသုံးး��ပြု�ုနေ�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
နယ််နိိမိိတ််များ��း ပိုု�င်းး�ခြား��းသတ််မှှတ််သည့််� စနစ််ဖြ�စ််သည််။ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းမှာာ� မဲဲဆန္ဒဒနယ််အလိုု�က်် မညီီမမျှှ ပြ�န့််�နှံ့့��တည််ရှိနေ���ေကြ�
သည််ဖြ�စ််၍ လွှှတ််တော်�်�များ��းအတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် အလွွန််အမင်းး� အချိုး�း��အစား�းမညီီမျှှမှုုကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပါါသည််။
ဤကိိစ္စစရပ််သည်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနစ််၏ ‘လူူတစ််ဦးး၊ မဲဲတစ််မဲဲ’ အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ရာာကျျပြီး�း�၊ မဲဲပေး�းရာာ၌
အကြီး�း�အကျျယ်် မညီီမျှှမှုုဖြ�စ််စေ�ကာာ၊ လွှှတ််တော်�်�အတွွက််မဲဲများ��းကိုု� အမတ််နေ�ရာာ ပြ�န််လည််တွွက််ချျက််ရာာတွွင််လည်းး� ရလဒ််
ပျျက််ယွွင်းး�စေ�သည့််�အပြ�င်် ဘက််မညီီသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ��းကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည်် (International IDEA 2021b)။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ရပ််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််အသုံးး��ပြု�ုရန်် စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�သည်် မတူူညီီသော�ာ အုုပ််စုုများ��းအပေါ်�်� ကြီး�း�စွာာ�
သော�ာသက််ရော�ာက််မှုု ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့််�အတွွက်် သက််ဆိုု�င််သူူများ��းအားး�လုံးး��နှှင့််� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အသိပေး��း� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�
ခြ�င်းး�၊ စနစ််၏ သက််ရော�ာက််မှုုအပေါ်�်� ပြ�ည့််�စုံံ�လုံံ�လော�ာက််စွာာ� စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ရပါါမည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��း
၏ အားး�သာာချျက််၊ အားး�နည်းး�ချျက််များ��းကိုု�သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊ ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််ကြ�ရန််အလို့့��ငှာာ� ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��
အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ��း အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� လူူငယ််
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အပါါအဝင်် CDM နှှင့််� အခြား��းသော�ာ အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း အစရှိိ�သည့််�
သက််ဆိုု�င််သူူများ��းနှှင့််� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််သင့််�ပါါသည််။ လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အစုုအဖွဲ့့��များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််�
လူူငယ််များ��း အစရှိိ�သည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနည်းး�ပါးး�သူူများ��း ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအဖြ�စ််ပါါဝင််မှုု မြ�င့််�မား�းစေ�မည့််� စနစ််
တစ််ခုု ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာရေး�းအတွွက်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း ပြု�ုလုုပ််ရန်် စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။ သာာတူူညီီမျှှ မဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့််�ဟူူသော�ာ
အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာသော�ာအားး�ဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ်် နယ််နိိမိိတ်် သတ််မှှတ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�လည်းး�
ပြ�န််လည််စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မညီီညွွတ််သော�ာ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုအပြီး�း�တွွင်် မြ�န််မာ့့�တပ််မတော်��်�သည်် UEC ဥက္ကကဋ္ဌနှှင့််�
အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�က််ပြီး�း� ၎င်းး�ဘာာသာာ တရား�းမဝင်် ‘UEC’ တစ််ရပ််ကိုု� အဖွဲ့့��ဝင််သစ််များ��းဖြ�င့််� ခန့််�အပ််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။
ပဋိိညာာဉ််တွွင်် လွွတ််လပ််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််တစ််ရပ််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ကြား�း�ကာာလ
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� နော�ာင််တွွင်် တရား�းဝင််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််တစ််ရပ််တွွင်် ပါါဝင််မည့််� အဖွဲ့့��ဝင််
များ��း ခန့််�အပ််ရေး�းနှှင့််� ကော်�်�မရှှင််ဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�းတို့့��အတွွက်် ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််တစ််ရပ််စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။
EMB အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ နိုု�င််ငံ့့�လူူဦးးရေ�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိိ�ပြီး�း� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုနှှင့််�
ဂျျန််ဒါါ အချိုး�း��မျှှတမှုုရှိစေ���ေရေး�းအတွွက်် အဖွဲ့့��ဝင််များ��း ခန့််�အပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အနေ�ေနှှင့့်� အာာမခံံချျက််ရှိိ�သင့််�ပါါသည််။ EMB
ဝန််ထမ်းး�များ��း ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�အပ််ရေး�းမူူဝါါဒကိုု�လည်းး� သုံးး��သပ််ပြီး�း� ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုုနှှင့််� ဘက််စုံံ�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုု ရှိစေ���ေရန််အတွွက်် သင့််�
တော်�်�သလိုု� ဥပဒေ�ေများ��းပြ�င််ဆင််နိုုင််ပါ
� ါသည််။ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း ခန့််�အပ််ရာာတွွင််နှှင့်�် ဝန််ထမ်းး�များ��း ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�ထားး�ရာာတွွင်် ပွွင့်လင်းး�
�်
မြ�င််သာာမှုု၊ အရည််အချျင်းး� ဦးးစား�းပေး�းမှုု၊ သာာတူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� (ဂျျန််ဒါါ၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�၊ အသက်် အစရှိသော����ာ) ဘက််စုံံ�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သည့််�
သတ််မှှတ််ချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသင့််ပါ
� ါသည််။ အလားး�တူူပင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုုင်းး�ဒေ�
�
သကြီး��း EMB များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ရာာတွွင််လည်းး�
ပဋိိညာာဉ််တွွင်် မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု ဖြေ�ေလျှော့�့��ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ဘော�ာင််အတွွင်းး� ရှိစေ���ေသင့််�ပြီး�း�
တသမတ််တည်းး�သော�ာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��သင့််�ပါါသည််။
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အချို့့���သော�ာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းတွွင်် EMB အဖွဲ့့��ဝင််များ��း ခန့််�အပ််ရာာ၌ လွှှတ််တော်�်� ဂျျန််ဒါါခွဲဲ�တမ်းး�စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပါါ
သည််။ သာာဓကအားး�ဖြ�င့််� အာာမေး�းနီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကျျင့််�ဝတ််စည်းး�မျျဉ်းး�အရ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကော်�်�မရှှင််
အဖွဲ့့��ဝင်် ခုုနစ််ဦးးအနက်် လိိင််အုုပ််စုုတစ််စုုစီီမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် နှှစ််ဦးးထက််မနည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် လိုု�အပ််သည််။

၅.၃ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး��း�မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� ကျျင့််�ထုံးး��များ��းကိုု� အာာမခံံပေး�းနိုု�င််မည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း၏
စွွမ်းး�ရည််ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု ဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� ရှုုပ််ထွေး�း�ပွေ�ေလီီလှသော��ာ� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းရှိနေ���ေသည့််�တိုု�င််
ကြား�း�ကာာလ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းဖြ�စ််ကြ�သည့််� NUG၊ CRPH နှှင့််� NUCC တို့့��သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််
သော�ာ အုုပ််စုုပေါ�ါင်းး�စုံံ�ပါါဝင််ရေး�းကိုု� တန််ဖိုးး��ထားး�သည့််� မွွမ်းး�မံံတည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််ကိုု� အတည််ပြု�ုထော�ာက််ခံံခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာခြေ�ေလှှမ်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််လာာခဲ့့�သည််။
NUG သည်် MOWYCA နှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း ပဋိိပက္ခခ
တွွင်းး� လိိင််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း အဆုံးး��သတ််စေ�ရေး�းအတွွက်် စည်းး�ရုံးး��
လှုံ့့��ဆော်�်�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာပြ�ည််သူူများ��း၏ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််နှှင့််�
အကာာအကွွယ််ပေး�းရန်် အရေး�း�ဆိုု�လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ MOWYCA ၌ဆိုု�လျှှင်် အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့််� ဂျျန််ဒါါရေး�းရာာ၊
လူူငယ််ရေး�းရာာ ဦးးစီးး�ဌာာနများ��းထားး�ရှိိ�ပြီး�း� အုုပ််စုုတစ််စုုချျင်းး�စီီအတွွက်် မူူဝါါဒဦးးစား�းပေး�းနယ််ပယ််များ��း သတ််မှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
တာာဝန််အပ််နှှင်းး�ထားး�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစများ��းကိုု� ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� အာာဏာာ
သိိမ်းး�မှုုမတိုု�င််မီီ ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�အရာာများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံဆော�ာင််ရွွက််သည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� NSPAW နှှင့််� လူူငယ််ရေး�းရာာမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ
အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာ စီီမံံချျက်် (၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၄) တို့့��ကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရေး�းနှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းတို့့��ကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် စဉ်းး�စား�းနိုု�င််စရာာရှိိ�ပါါသည််။
NUG ၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းနှှင့််�ပတ််သက််၍ အများ��းပြ�ည််သူူသိိရှိိ�ပြီး�း�ဖြ�စ််သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းနှှင့့်�
NUG ကိုု� အကူူအညီီပေး�းလျျက််ရှိိ�သည့််� ပြ�ည််တွွင်းး�လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း၏ အယူူအဆများ��းအရလည်းး� NUG သည်် ၎င်းး�
၏ မူူဝါါဒများ��း၊ ကျျင့််�ထုံးး��များ��းအပြ�င်် သက််ဆိုု�င််သူူများ��းနှှင့််�ပြု�ုလုုပ််သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုုများ��းတွွင််ပါါ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေရန််
အစွွမ်းး�ကုုန်် ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည််ဟူူသော�ာအချျက််ကိုု� ညွှှန်းး�ဆိုု�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ သာာဓကအားး�ဖြ�င့််� NUG တွွင်် ပါါဝင််လျျက််
ရှိိ�သည့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� International IDEA ၏ အင််တာာဗျူး�း�အရ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းအတွွက််
ကျျင့််�ဝတ််စည်းး�ကမ်းး�များ��း ပြု�ုစုုခြ�င်းး�အပါါအဝင်် NUG ၏ သတင်းး�စကားး�နှှင့််� အသုံးး��အနှုုန်းး�များ��းတွွင်် ဂျျန််ဒါါ သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��ရေး�း
အရ လူူနည်းး�စုုများ��း၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� ပူူပင််မှုုများ��းအပေါ်�်� အထူးး�ဂရုုစိုု�က််သည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ည််တွွင်းး� ဂျျန််ဒါါကျွွမ်းး�ကျျင််
ပညာာရှှင််များ��းထံံမှှ လိုု�လိုု�လားး�လားး�နှှင့််� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး� အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံခဲ့့�သည််ကိုု� သိိရပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် အဆိုု�ပါါ
ပညာာရှှင််များ��းနှှင့််� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� International IDEA ၏ အင််တာာဗျူး�း�အရ အမျိုး�း��သမီးး� အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းမှှ ကာာလရှှည််ကြာ�ာ အရေး�း�ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�ရသည့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုမှှ တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ရေး�း ဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�
(PoVAW) ကိုု�လည်းး� သုံးး��သပ််မှုု ပြု�ုလုုပ််လျျက််ရှိနေ���ေပြီ�ီဖြ�စ််သည််။
NUG အဖွဲ့့��ဝင််များ��းမှှ ပြော��ာကြား�း�သည််မှာာ� အစိုးး��ရတစ််ရပ််ကိုု� လည််ပတ််စေ�ရာာတွွင််နှှင့််� ဘက််စုံံ�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သော�ာ လမ်းး�ပြ�
မြေ�ေပုံံ�နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏
စွွမ်းး�ရည််နှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��းကိုု�မြှ�ှင့််�တင််ရန်် လိုု�အပ််နေ�သည််ဟုု ဆိုု�သည််။ ဂျျန််ဒါါနှှင့််� ဘက််စုံံ�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုု (အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု)
ဆိုု�င််ရာာ တုံ့့��ပြ�န််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ဖက််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ်် ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�းဟူူသည့််�
ရည််ရွွယ််ချျက်် ပေါ�ါက််မြော��ာက််ရေး�းအတွွက်် NUCC၊ NUG နှှင့််� CRPH တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ သက််ဆိုု�င််သူူ
များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�နှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�တို့့��ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််�အဖွဲ့့��များ��း၏ အကူူ
အညီီကိုု�ယူူ၍ လိုု�အပ််သော�ာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နှှင့််� ကဏ္ဍအလိုု�က်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု
တို့့��ကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန််လိုု�အပ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာ နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး� အကူူအညီီပေး�းနိုု�င််သူူများ��းထံံမှှ အကူူအညီီ
ရယူူခြ�င်းး�ဖြ�င့််�လည်းး� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�နိုု�င််ပါါသည််။
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လိုုအ
� ပ််သော�ာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ပိုုင်းး�
� နှှင့်ပတ််
�်
သက််သည့််� ဆန်းး�စစ််ချျက််အရ ဘက််စုံံ�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ� (အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိိ�) သော�ာ
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် တိုု�င််ပင််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော�ာ လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�တစ််ခုုထွွက််ပေါ်�်စေ�ဖို့့��ရာာ လက််ငင်းး�လိုု�အပ််
ချျက််များ��းကိုု� သိိမြ�င််မှှတ််သားး�နိုု�င််ရန််၊ အခန်းး�ကဏ္ဍမျိုး�း��စုံံ�ကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာနိုု�င််ရန််နှှင့််� တာာဝန််များ��း ပိုု�င်းး�ခြား��းရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ
စွွမ်းး�ရည််နှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��း အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�ရေး�းအတွွက်် စီီမံံကိိန်းး�တစ််ရပ််ကိုု� NUG အနေ�ေဖြ�င့််� ရေး�းဆွဲဲ�သင့််�ပါါသည််။
စွွမ်းး�ရည််တည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််အလိုုက်
� ် နယ််ပယ််များ��းသတ််မှှတ််နိုင််ပြီး�
�ု �း အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့်�် လူူငယ််
ဝန််ထမ်းး�များ��းအတွွက်် ဦးးစား�းပေး�းသတ််မှှတ််ထားး�သည့််� နယ််ပယ််များ��းတွွင်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််များ��းနှှင့််� ဝန််ထမ်းး�များ��းအတွွက််
အထော��ာက််အပံ့့�နှှင့််� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း ကျိိ�န်းး�သေ�ရရှိအော����ာင်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။
NUG ဝန််ကြီး�း�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မူူဝါါဒများ��းရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�
ရှုုထော�ာင့််�များ��းကိုု� စနစ််တကျျအသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််စွွမ်းး� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�းအတွွက်် အရပ််ဘက်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ သက််ဆိုု�င််
သူူများ��း၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််� ဆက််လက်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�မှုုများ��း၊ နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး� အကြံ�ံ
ဉာာဏ််များ��း စဉ််ဆက််မပြ�တ််ရယူူနိုု�င််ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�၊ လူူငယ််နှှင့််� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွွက််
လိုုသ
� ည့််� မူူဝါါဒနယ််ပယ််များ��းအတွွက်် အရင်းး�မြ�စ််နှှင့်�် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ��းရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ကာာ ဘတ််ဂျျက််ချပေး��း�နိုုင််မည့်
�
�် နည်းး�လမ်းး�
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အတိုု�ကော�ာက််မှှတ််စုု
CDM

civil disobedience movement (အကြ�မ်းး�မဖက််အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုု)

CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး�
နည်းး�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ပပျော��ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�)

CESCR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (နိုု�င််ငံံတကာာ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊
ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့့်�အရေး�း�စာာချုု�ပ််)

CRPH

Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ကော်�်�မတီီ)

EAO

ethnic armed organization (တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��)

EMB

electoral management body (ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စီီမံံကျျင်းး�ပရေး�း�အဖွဲ့့��)

ERO

ethnic resistance organization (တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��)

FDC

Federal Democracy Charter (ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပဋိိညာာဉ််)

FPTP

first past the post (မဲဲများ��းသူူနိုု�င််စနစ််)

LGBTQI

အမျိုး�း��သမီးး�လိိင််တူူစုံံ�မက််သူူ (lesbian)၊ အမျိုး�း��သားး�လိိင််တူူစုံံ�မက််သူူ (gay)၊ လိိင််တူူလိိင််ကွဲဲ�စုံံ�မက််သူူ
(bisexual)၊ လိိင််ပြော��ာင်းး� (transgender)၊ နပုုလိိင်် (queer) နှှင့််� ကြား�း�လိိင်် (intersex)

MOWYCA

Ministry of Women, Youths and Children’s Affairs (အမျိုး�း��သမီးး�၊ လူူငယ််နှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််ရေး�းရာာ
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန)

NLD

National League for Democracy (အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််)

NSPAW

National Strategic Plan for the Advancement of Women (အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာစီီမံံကိိန်းး�)

NUCC

National Unity Consultative Council (အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ)

NUG

National Unity Government (အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ)

PR

proportional representation (အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််)

WAC

Women Advocacy Coalition (အမျိုး�း��သမီးး�မဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��)

စာာရေး�းသူူများ��း၏ ကိုု�ယ််ရေး�းအကျျဉ်းး�
Nathalie Ebead သည်် International IDEA ၏ Myanmar MyConstitution စီီမံံကိိန်းး� ဆိုု�င််ရာာ ပရိုု�ဂရမ််မန််နေ�ဂျာ�ာ
ဖြ�စ််သည််။ Ebead သည်် ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအထော��ာက််အပံ့့�ခံံ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၊ ရန််ကုုန််မြို့�့�� အခြေ�ေ�စိုု�က်် STEP Democracy
- ရှေ့�့�သို့့��မြ�န််မာာ (Support to Elections and Democracy Programme) တွွင်် International IDEA ၏ ပရိုု�ဂရမ််မန််နေ�ဂျာ�ာ
အဖြ�စ််လည်းး� ယခင််က တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�ဖူးး�ပါါသည််။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� International IDEA ၏
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီရေး�းရာာ ဆန်းး�စစ််ရေး�း၊ စိိစစ််လေ့�့လာာရေး�းနှှင့််� အကြံ�ံပေး�းရေး�း (DAAA) ယူူနစ််ကိုု� ထူူထော�ာင််ကာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး�း� မဟာာ
ဗျူူ�ဟာာလမ်းး�စဉ််လည်းး� ချျမှှတ််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င််လည်းး� Ebead သည်် International IDEA ၏ အထူးး�ထင််ရှား��းသော�ာ
ထုုတ််ဝေ�မှုုဖြ�စ််သည့််� ကမ္ဘာ့့��ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအခြေ�ေ�အနေ�ေ (ပထမအကြိ�ိမ်် တည်းး�ဖြ�တ််မူူ) နှှင့််� ၎င်းး�၏ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� စာာတမ်းး�များ��း
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ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
International IDEA က ထုုတ််ဝေ�သော�ာ စာာအုုပ််
စာာတမ်းး�များ��းသည်် တစ််စုံံ�တစ််ရာာ၊ တစ််စုုတစ််ဖွဲ့့��ကိုု�

ဖြ�စ််ကြ�သည့််� ကမ္ဘာ့့��ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအညွှှန်းး�ကိိန်းး� စာာစဉ််များ��းကိုု�လည်းး� သဘော�ာ�တရား�းချျမှှတ််ပြီး�း� စီီစဉ််
ထုုတ််ဝေ�ပေး�းခဲ့့�သည််။

သီးး�သန့််�ဦးးတည််သည့််� အမျိုး�း��သားး�ရေး�းနှှင့််�
နိုု�င််ငံံရေး�း ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း ကင်းး�ရှှင်းး�ပါါသည််။
ဤစာာတမ်းး�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��း

Atsuko Hirakawa သည်် International IDEA ၏ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�း
ယူူနစ်် (Democracy Assessment Unit) ဆိုု�င််ရာာ ပရိုု�ဂရမ်် အရာာရှိိ�တစ််ဦးးဖြ�စ််သည််။ ဥရော�ာသမဂ္ဂဂ

သည်် International IDEA အဖွဲ့့��၏ ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��း

ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ အထော��ာက််အပံ့့�ခံံ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၊ံ ရန််ကုုန််မြို့�့�� အခြေ�ေ�စိုုက်
� ် STEP Democracy - ရှေ့�့�သို့့�မြ� �န််မာာ

ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဘုုတ််အဖွဲ့့��၏ ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��းကိုု�

တွွင်် ဂျျန််ဒါါရေး�းရာာ တာာဝန််ခံံအဖြ�စ််လည်းး� ယခင််ကဆော�ာ�င််ရွွက််ခဲ့့�ဖူးး�ပါါသည််။ International

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကော�ာင််စီီဝင််များ��း၏ ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��းကိုု�
လည်းး�ကော�ာင်းး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။
ဤစာာတမ်းး�တွွင်် သုံးး��နှုုန်းး�သည့််� နိုု�င််ငံံအမည််များ��း
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