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ဤစာာစဉ််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
ဤ စာာတမ်းး�တိုု�များ��းသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��
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အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိရေး���း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ

(International IDEA)၊ Gender Equality Network

စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အများ��းပြ�ည််သူအ
ူ တွွက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ်ရာ
် ာတွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

(GEN) နှှင့််� Triangle Women တို့့� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�စီီစဉ််ကာာ

အများ��းပြ�ည််သူူအတွွက်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� အမျိုး�း��

ပြု�ုစုုထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဂျျန််ဒါါဆိုု�င််ရာာ
အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ မူူဝါါဒနှှင့််� ဥပဒေ�များ��း
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�ရေး�း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် စိိတ််အားး�

သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုနှှင့််� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�စွာာ�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုုကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�တိုးး��မြှ�ှင့််�နိုု�င််
ကြော��ာင်းး� ဤစာာတမ်းး�တွွင်် လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံအသီးး�သီးး�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ထက််သန််သူူများ��းအတွွက်် အတွေး�း�အခေါ်�်သစ််များ��း

ဥပဒေ�ေများ��းဖြ�င့််� ဤအကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� မည််သို့့�ရည််ရွွယ််ချျက််ထားး�ရှိဆော����ာင််ရွွက််ကြ�ကြော��ာင်းး�၊ မိိမိိ

ပေါ်�်ထွွက််နိုု�င််ရန််နှှင့််�၊ နိုု�င််ငံံတကာာအလေ့�့�အကျျင့််�

တို့့�၏ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းမဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းအတွွက်် မည််သည််တို့့�ကိုု�သင််ခန်းး�စာာယူူနိုု�င််ကြော��ာင်းး�

ကော�ာင်းး�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််
များ��းရယူူနိုု�င််ရန်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�မှှ ဥပမာာများ��းကိုု�

လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ စာာတမ်းး�သုံးး��စော�ာင််ပါါဝင််သည့််� စာာစဉ််တွွင်် ဤစာာတမ်းး�မှာာ� တစ််စော�ာင််

နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််ထုုတ််

အပါါဝင််ဖြ�စ််ပြီး�း� စာာစဉ််ပါါ အခြား��းစာာတမ်းး�များ��းမှာာ� စာာတမ်းး�အမှှတ်် ၁ ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအတွွက််

အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သာာတူူညီီမျှှမှုုဆိုု�င််ရာာ

ထိရော��ာ�က််စွာာ� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းလမ်းး�ညွှှန်် (A Guide to Being an Effective Advocate for

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဆန်းး�စစ််ချျက််ကိိရိိယာာ
(CAWE tool) ကိုု� နိုု�င််ငံံ၏ ပကတိိအခြေ�ေအနေ�နှှင့််�
ဆက််စပ််ဖော်�်�ပြ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။

Gender Equality) နှှင့််� စာာတမ်းး�အမှှတ်် ၃ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ု အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု�
တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�( Preventing Gender-Based Violence in Myanmar) တို့့�ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဤ စာာတမ်းး�တိုု�များ��းကိုု� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ
စစ််တပ််မှှ အာာဏာာမသိိမ်းး�မီီရေး�းသားး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
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International IDEA အကြော��ာ�င်းး�

ချျမှှတ််ရာာတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုသည််

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း

အဘယ််ကြော��ာင့််� အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသနည်းး�။

နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့�� (International IDEA) သည််
ကမ္ဘာာ�တစ််လွှားး��တွွင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
စနစ်် ပေါ်�်ထွွန်းး�ရေး�းကိုု� အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းရန််
ရည််သန််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း�
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။
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အယူူအစွဲဲ�များ��းနှှင့်�် သတိိမမူူမိိဘဲဲရှိနေ��ေသည့်
�
�် အယူူအစွဲဲ�များ��း၊ ပုံံ�သေ�ကားး�ကျျအယူူအဆများ��း၊ တရား�းဝင််
နှှင့််� အလွွတ််သဘော�ာ� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််
များ��းကိုု� အကန့််�အသတ််ရှိိ�သည််ဟုု ရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ�ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��းက ပိိတ််ဆို့့�လျျက််ရှိိ�တတ််ပါါသည််။ ကမ္ဘာာ�
1

တစ််ဝှှမ်းး�ရှိိ� လွှှတ််တော်�်�များ��း၊ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��များ��း၊ တရား�းရုံးး��များ��း၊ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း (ဥပမာာ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊
စစ််တပ််၊ ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�း) စသည့််� အစိုးး��ရအဆင့််�အသီးး�သီးး�ရှိိ� အများ��းပြ�ည််သူူအားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုသည်် အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� တူူညီီမှုုမရှိိ�ဘဲဲ များ��းစွာာ�နည်းး�ပါးး�နေ�ပါါသည််။
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းရင််ဆိုု�င််ရသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််အခဲဲတစ််ရပ််မှာာ� 'လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��း' နှှင့််� တစ််စုုတည်းး� သတ််မှှတ််
ခံံရခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည်် (Htun 2004)။ စင််စစ်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် ကမ္ဘာ့့��လူူဦးးရေ�၏ ထက််ဝက််ခန့််�ရှိိ�ပါါသည််။ လိုု�က််လျော�ာ�
ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည့််� 'လူူနည်းး�စုု' တစ််စုုဟုုမယူူဆသင့််�ပါါ။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် လူူဦးးရေ�၏ ၅၂% ရှိိ�ပါါ
သည်် (NIMD et al. 2019)။ သို့့��ဖြ�စ််၍ အများ��းပြ�ည််သူူကိုု� ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ရာာတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�စွာာ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ရေး�း
မှာာ� လူူဦးးရေ�ရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�လျှှင်် လိုု�အပ််ချျက််တစ််ရပ််ဖြ�စ််ရုံံ�မျှှမက ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအတွွက််လည်းး� မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််ပါါသည််။
စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�ပြီး�း� လျျစ််လျူူ�ရှုုမိိတတ််သည့််� လိုု�အပ််ချျက််အသီးး�သီးး�ကိုု� ထိုု�က််သင့််�သလိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ််စား�းခြ�င်းး�သည််
ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာမူူဝါါဒများ��း ထိိရော�ာက််စွာာ�ချျမှှတ််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အထူးး�လိုု�အပ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့့်� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ ထူးး�ခြား��းသော�ာအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့််� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ
ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��းပါါဝင််လာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�နိုု�င််ပါါသည််။ စင််စစ်် နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအနှှစ််သာာရပြ�ည့််�ဝစွာာ� ပါါဝင််လာာသည််နှှင့််�အမျှှ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လိုု�အပ််ချျက််
များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�၍တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််ပြီး�း� ပိုု�မိုု�ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာဥပဒေ�များ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််နိုု�င််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည်် (Ng and
Muntaner 2018; Wangnerud 2009; Eagly and Johnson 1990)။ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းတွွင််
စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�ဖူူလုံံ�ရေး�း၊ ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု၊ ရေ�နှှင့််�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််သန့််�ရှှင်းး�ရေး�း၊ ကလေး�း�သူူငယ်် ပြု�ုစုု
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု၊ ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ုအကြ�မ်းး�ဖက််မှုု၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် သာာတူူညီီမျှှဖြ�စ််သော�ာ လင််မယားး�ကွာာ�ရှှင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�
အမွေ�ေ�ဆက််ခံခြံ �င်းး� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကဲ့့�သို့့�သော�
�
ာကိိစ္စစရပ်များ��
် းကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ်ရာ
် ာတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�
များ��းထက်် ပိုု�မိုု�၍ဦးးစား�းပေး�းလေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် မိိသားး�စုုများ��း၊ လူူငယ််များ��း၊ နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�ရသူူများ��းနှှင့််�
လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��းကဲ့့�သို့့�� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ အုုပ််စုုအသီးး�သီးး�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� ဦးးစား�းပေး�းများ��းကိုု� ထင််ဟပ််သော�ာ မူူဝါါဒ
များ��းကိုု�လည်းး� အားး�ပေး�းလေ့�့ရှိိ�ပါါသည်် (NIMD et al. 2019)။
နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းတွွင််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရ
် န်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� နိုု�င်ငံ
် တကာ
ံ
ာဥပဒေ�ေများ��းနှှင့်�် စာာချုု�ပ််များ��းတွွင််
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း (SDGs) ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ
မူူဝါါဒရှေ့�့��ဆော�ာင်် လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� အခြေ�ေ�ခံံလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ဥပမာာ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအစိုးး��ရက ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််တွွင်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��အတည််ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ပုံံ�စံံ
အားး�လုံးး��ပပျော��ာ�က််စေ�ရေး�းကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် ၁၉၇၉ ခုုနှှစ််တွွင်် (CEDAW; UN Women n.d.a တွွင်် ကြ�ည့််�ပါါ)
'ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းသည်် နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာနယ််ပယ််များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး�
ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုပပျော��ာ�က််စေ�ရေး�း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� အစိုးး��ရမူူဝါါဒရေး�း�ဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ အများ��းပြ�ည််သူူအတွွက်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််သော�ာ
ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းရရှိိ�ခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရအဆင့််�အားး�လုံးး��တွွင်် အများ��းပြ�ည််သူအ
ူ တွွက်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််သော�ာလုုပ််ငန်းး�များ��းအားး�လုံးး��
ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့�အတွွက်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့့်�တန်းး�တူူ ပါါဝင််ခွွင့််�ရရှိစေ���ေရန််အတွွက်် သင့််�တော်�်�
သော�ာ အစီီအမံံများ��းအားး�လုံးး��ကိုု�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််' ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (CEDAW – အပိုု�ဒ်် ၇)။
အရေး�း�ပါါသော�ာအချျက််မှာာ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�ရာာ၌ လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ခွဲဲ�တမ်းး�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
အတွွက််မျှှသာာမဟုုတ််ပါါ။ အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ရေး�းမှာာ�
နယ််ပယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ လွှှတ််တော်�်�များ��း၊ ဝန််ကြီး�း�အဖွဲ့့��များ��း၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ၊ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��း၊
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍနှှင့််� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််များ��းအပါါအဝင်် အများ��းပြ�ည််သူူအတွွက်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််သည့််�
နယ််ပယ််များ��းတွွင်် အဆင့််�အားး�လုံးး��ရှိိ� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းနှှင့််� ခန့််�အပ််ခံံရာာထူးး�နေ�ရာာများ��း ပါါဝင််ပါါသည််။ ဖွဲဲ�စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််နိုု�င််ရန််လည်းး� အထူးး�အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် အခြား��း ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
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သို့့��မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအပေါ်�်� ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုု အများ��းအပြား�း�ရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအတွွက်် ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��း၊ အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းနှှင့််� တာာဝန််များ��းဆိုု�င််ရာာ ခံံယူူချျက််များ��းကိုု�
ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�နိုု�င််ပါါသည််။
အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အစဉ််အဆက််မပါါဝင််နိုု�င််ဘဲဲ ဖယ််ထုုတ််ခံံရခြ�င်းး�ကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် CEDAW တွွင်် ယာာယီီအထူးး�အစီီအမံံ (TSM) များ��းကိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရာာ အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��များ��းတွွင်် အမျိုး�း��
သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုတိုးး��မြှ�ှင့််�ရန်် ခွဲဲ�တမ်းး�များ��း၊ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ စစ််တပ််နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ထမ်းး�ရာာထူးး�များ��းအတွွက်် အမျိုး�း��သမီးး�
များ��းကိုု� ခေါ်�်ယူူခန့််� အပ််သည့််�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းနှှင့့်� တက္ကကသိုု�လ််များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပိုု�မိုု�တက််ရော�ာက််နိုု�င််စေ�ရေး�း အစီီ
အစဉ််များ��း စသည််တို့့� ပါါဝင််ပါါသည််။ ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းမှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု အလျျင််အမြ�န််တိုးး��တက််လာာစေ�ရန််
နည်းး�လမ်းး�ကိိရိိယာာအဖြ�စ်် အထူးး�ထိရော��ာ�က််မှုုရှိကြော�����ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည်် (Dahlerup et al. 2014) ။ ဇယားး�ကွွက်် ၁ တွွင််
ဤအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ နော�ာက််ထပ််အချျက််အလက််များ��းနှှင့််� အခြား��းအဓိိကအရေး�း�ပါါသော�ာ အယူူအဆများ��း
ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� စာာတမ်းး�တစ််လျှော�ာ�က််တွွင််လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�သွားး��ပါါမည််။

ဇယားး�ကွွက်် ၁ - အဓိိက အယူူအဆများ��းနှှင့််� ဝေါ�ါဟာာရများ��း
ထင််သာာမြ�င််သာာရှိသော����ာတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု (Formal equality) သည်် ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််�
အမျိုး�း��သားး�များ��းကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှဆက််ဆံံခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤအချျက််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�
ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ထားး�ပါါသည််။ (က) လိိင််ဖြ�စ််တည််မှုုနှှင့််� ဂျျန််ဒါါဖြ�စ််တည််မှုုအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ
သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကိုု�တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး� (ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမပြု�ုရေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း) နှှင့််� (ခ) အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််�
အမျိုး�း��သားး�များ��းသည်် တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� (တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း) ဖြ�စ််ပါါသည််။
လွွတ််လပ််စွာာ�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�နှှင့််� ပုံံ�မှှန််တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််ဖြ�င့််� မျှှတစွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး� (due process) (တစ််နည်းး�
အားး�ဖြ�င့််� မျှှတမှုုနှင့်
ှ �် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိသော���
�
ာ ဥပဒေ�ေလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း) ကဲ့့�သို့့�� အခွွင့််�အရေး�း�အများ��းအပြား�း�ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််
သည့််� ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ထင််သာာမြ�င််သာာရှိသော����ာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုသည်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လက််ရှိိ�
အခြေ�ေ�အနေ�ေအတိုု�င်းး� ဆက််လက်တ
် ည််ရှိနေ��ေမ
�
ည််ဆိုုပါ
� ါက လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းနှှင့်�် လူူမှုရေး
ု �းစနစ််များ��း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း
စနစ််များ��း၊ မိိသားး�စုုများ��းနှှင့််� ရပ််ရွာာ�အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းတွွင်် ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�ရှိိ�ဖြ�စ််စေ�၊ သတိိမမူူမိိဘဲဲဖြ�စ််စေ� အမြ�စ််တွွယ််
လျျက််ရှိသော����ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုနှှင့််� အယူူအစွဲဲ�များ��းကြော��ာင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အစဉ််အဆက်် နိိမ့််�ကျျခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�လည်းး�
ကော�ာင်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုအတွွင်းး�တွွင်် ထင််သာာမြ�င််သာာရှိသော����ာတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုမှှ ရရှိိ�
သော�ာ တိုးး��တက်မှု
် များ��
ု းကိုု�လက်တွေ့�့
်
�ခံံစား�းနိုု�င်ရ
် န်် ဆယ််စုုနှစ်
ှ များ��
် းစွာာ�ကြာ�ာမြ�င့််�နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။ ထင််သာာမြ�င််သာာရှိသော���
�
ာ တန်းး�တူူ
ညီီမျှှမှုုကိုု� လက််ခံံအသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် အခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အနှှစ််သာာရတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိိ�ရန်် တစ််ဆင့််�တက််၍
ဆော�ာင််ရွွက််ရပါါသည််။
အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု (Substantive equality) တွွင်် ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��း၌ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏
အစဉ််အဆက်် နိိမ့််�ကျျမှုုကိုု�သိိမြ�င််လျျက်် ယခင််ကဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�
များ��း ရင််ဆိုု�င််ရသော��ာ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု�ကုုစား�းရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�သင့််�ကြော��ာင်းး� အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ ဘ၀နေ�ထိုု�င််မှုုပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အနှှစ််
သာာရပိုု�င်းး�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုသည်် တန်းး�တူူဆက််ဆံံမှုုဖြ�စ််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ထားး�ရှိိ�ရုံံ�မျှှမက အခွွင့််�အလမ်းး�ရရှိရေး���း�နှှင့််�
ရလဒ််တန်းး�တူူညီီမျှှရရှိရေး���း�ကိုု� ဟန့််�တားး�လျျက်် ရှိိ�သည့််� အတားး�အဆီးး�များ��းပပျော��ာ�က််စေ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် နည်းး�ပါးး�စေ�ရန််
အဓိိက အလေး�း�ထားး�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််မှုု၊ ဘတ််ဂျျက််နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�
ထိိန်းး�ညှိိ�မှုု တို့့�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�ကိိရိိယာာများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ အပေါ�ါ�င်းး�လက္ခခဏာာဆော�ာင််သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�စီီမံံချျက််များ��း၊ မူူဝါါဒများ��း၊ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူ
ညီီမျှှသည့််� အနေ�ေအထားး�မရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ကုုစား�းမည့််�လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််များ��းလည်းး� လိုု�အပ််ပါါသည််။
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ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူမှုု (Gender parity) ဆိုု�သည််မှာာ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံ၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��
သားး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ လွှှတ််တော်�်�ကော်�်�မတီီတွွင််
အမျိုး�း��သမီးး� ၅၀%၊ အမျိုး�း��သားး� ၅၀% ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် သဘော�ာ�တူူညီီခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။
ယာာယီီအထူးး�အစီီအမံံများ��း (Temporary Special Measures) (TSMs) ဆိုု�သည််မှာာ� အစိုးး��ရ (နှှင့််�အခြား��း
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း) က အမျိုး�း��သမီးး�များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် မိိန်းး�ကလေး�း�များ��းကိုု� ဦးးတည််ရည််ရွွယ််လျျက်် ဂျျန််ဒါါ
တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိရေး���း� ပိုု�မိုု�လျျင််မြ�န််စွာာ�ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ CEDAW အပိုု�ဒ်် ၄ တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််
သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအရေ�ေအတွွက််ကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့်�ရ
် န်် ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းသတ််မှတ်
ှ ခြ် �င်းး� (ဥပမာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် သီးး�သန့််�
နေ�ရာာများ��း သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�နေ�ရာာ ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
လော�ာင်းး�နေ�ရာာခွဲဲ�တမ်းး�များ��းကိုု� မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�) ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ယာာယီီအထူးး�အစီီအမံံ (TSM)
များ��းကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ CEDAW ၏ အထွေထွေ��ေ���အကြံ�ံပြု�ုချျက်် အမှှတ်် ၂၅ (UN Women n.d.b ) တွွင်် TSM
များ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� အတည််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။၁ TSM များ��း အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုဟုု မယူူဆ
ပါါ။ စင််စစ်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း မရရှိိ�နိုု�င််ဘဲဲဖြ�စ််နေ�သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ဆော�ာင််
ရွွက်သည့်
်
�် အပေါ�ါ�င်းး�လက္ခခဏာာသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းဟုု နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ပါါသည််။ 'ယာာယီီ’
အစီီအမံံများ��းဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� လိုု�အပ််ပါါကကာာလကြာ�ာရှှည််စွာာ� သို့့��မဟုုတ်် အချိိ�န််အကန့််�အသတ််မရှိိ� လုုပ််ဆော�ာင််ရနိုု�င််
ပါါသည််။
အထူးး�အစီီအမံံများ��း (Special Measures) မှာာ� ထင််သာာမြ�င််သာာရှိသော����ာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု (formal equality)
အတွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သားး�များ��းအကြား�း� အချို့့���သော�ာ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းသည််
ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုအဖြ�စ််သို့့� ရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�ပါါသည််။ ဥပမာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
သည်် သားး�သမီးး�မွေး�း�ဖွား��းရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုု အမျိုး�း��မျိုး�း�� (ဥပမာာ အလုုပ််အကိုု�င််လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု) လိုု�အပ််သည််ကိုု�
ထော�ာက််ရှုုလျျက်် မီးး�ဖွား��းခွွင့််�သတ််မှှတ််ပေး�းသင့််�ပြီး�း� မီးး�ဖွား��းခွွင့််�ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််တစ််မျိုး�း��တစ််ဖုံံ� ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ခွွင့််�မပြု�ုသင့််�ပါါ။
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််ရန််အနည်းး�ဆုံးး��လိုု�အပ််သော�ာပမာာဏရှိိ�ခြ�င်းး� (Critical mass) ဆိုု�သည််မှာာ� အမျိုး�း��သားး�များ��း
ကြီး�း�စိုးး��သည့််� နယ််ပယ််များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏အသံံကိုု� ကြား�း�သိိနိုု�င််ရန််၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ဩဇာာ
သက််ရော�ာက််နိုု�င််ရန််နှှင့််� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အနည်းး�ဆုံးး��လိုု�အပ််သော�ာ
အချိုး�း��အစား�းပမာာဏရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� ၃၀% ထက််မနည်းး�ရှိိ�ပါါက အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ထိရော��ာ�က််စွာာ�
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� အနည်းး�ဆုံးး��လိုု�အပ််သော�ာ အဆင့််�ရှိိ�သည််ဟုု ယူူဆပါါသည််။
ဂျျန််ဒါါအရေး�း� သိိမြ�င််နား�းလည််မှုုရှိိ�ခြ�င်း�း (Gender-sensitive) ဆိုု�သည််မှာာ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၊ မူူဝါါဒ၊ ဥပဒေ�ေ၊ လုုပ််ငန်းး�
အစီီအစဉ်် သို့့��မဟုုတ်် ကြေ��ညာာချျက််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ အမျိုး�း��သားး�များ��း၊ ယော�ာက်ျားး���လေး�းများ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��း၏
ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��း၊ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�စွာာ�ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဂျျန််ဒါါ အခန်းး�
ကဏ္ဍကိုု� အဓိိကလုုပ််ငန်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး� (gender mainstreaming) ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ပါါသည််။
ဂျျန််ဒါါအရေး�း� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� (Gender-responsive) ဆိုု�သည််မှာာ� ဂျျန််ဒါါအရေး�း� သိိမြ�င််နား�းလည််သော�ာ
(Gender-sensitive) မူူဝါါဒများ��း သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း အသက််ဝင််လာာစေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
တန််ဖိုးး��များ��း၊ မူူများ��းနှှင့််� အယူူအဆများ��းကိုု� ဂျျန််ဒါါအရေး�း� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ (Gender-responsive) ဆော�ာင််ရွွက််

၁	အထွေထွေ��ေ���အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းမှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််
ဖွွင့််�ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူကော်�်�မတီီများ��းက ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုပါါသည််။
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ချျက််များ��းဖြ�င့််� လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� လက််တွေ့�့�ဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာ၊ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းမှုု ပါါဝင််
သော�ာ၊ အကဲဲဖြ�တ််သုံးး��သပ််ချျက််ပြု�ုလုုပ််သော�ာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််လျျက်် ဂျျန််ဒါါမညီီမျှှမှုု
များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည့််� လက််တွေ့�့�စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််မှုု ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဂျျန််ဒါါအားး�လုံးး��ပါါဝင််ခြ�င်းး� (Gender-inclusive) ဆိုု�သည််မှာာ� (သဘော�ာ�တရား�းအယူူအဆပိုု�င်းး�/ ပုံံ�စံံရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ်် စီီစဉ််မှုုအပိုု�င်းး�တွွင််) ဂျျန််ဒါါအရေး�း� သိိမြ�င််နား�းလည််ပြီး�း� (လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င်းး�တွွင််) ဂျျန််ဒါါအရေး�း�တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ
ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�များ��းကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ ရလဒ််အဖြ�စ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အမျိုး�း��
သမီးး�များ��းတန်းး�တူူ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ပြီး�း� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�စွာာ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါ
သည််။

၂။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာနယ််ပယ််၌ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အဆင့််�အတန်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအနေ�ေဖြ�င့််� CEDAW ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ၁၉၉၅ ခုုနှှစ်် ဘေ�ဂျျင်းး�လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
မှုုမူူဝါါဒလုုပ််ငန်းး�စဉ်် (BPFA) ကိုု� ထော�ာက််ခံံအတည််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း
(SDGs) ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူ
ညီီမျှှမှုုကိုု� တိုးး��တက််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ BPFA ပါါ ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ်် ၁၂ ခုုနှှင့််� ကိုု�က််ညီီပြီး�း�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းပါါဝင််ရေး�းကိုု� အဓိိကဦးးစား�းပေး�းနယ််ပယ််တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ရှိိ�သည့််�
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာစီီမံံကိိန်းး� (NSPAW)၂၀၁၃ ခုုနှှစ််-၂၀၂၂ ခုုနှှစ််
ကိုု�လည်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။၂ သို့့��ရာာတွွင်် NSPAW ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုမှာာ� အားး�နည်းး�လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး� အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�ကိုု�တားး�ဆီးး�ရန််၊ ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််နှှင့််� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ဥပဒေ�ေမပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရသေး��း
သော�ာ ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� နိုု�င််ငံံအနည်းး�ငယ််တွွင်် တစ််နိုု�င််ငံံအပါါအဝင််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် လွှှတ််တော်�်�အသီးး�သီးး�၌ လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အမျိုး�း��သမီးး�အရေ�ေအတွွက်် အနည်းး�ငယ်် ပိုု�မိုု�တိုးး��တက််လာာသော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ လွှှတ််တော်�်�
အသီးး�သီးး�၊ ဝန််ကြီး�း�ရာာထူးး�များ��း၊ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ၊ စစ််တပ််နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ်် အစီီအမံံများ��း
တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုနည်းး�ပါးး�နေ�ဆဲဲပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ (ဥပမာာ UN CEDAW 2016; Minoletti 2014;
Action Aid, CARE, Oxfam and Trocaire 2014; WLB 2005 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။) အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု�ဖော်�်�ပြ�သည့််� ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� ဇယားး�ကွွက်် ၂ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ပါါသည််။

ဇယားး�ကွွက်် ၂ – မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာနယ််ပယ််ရှိိ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကိိန်းး�ဂဏန်းး�
အချျက််အလက််များ��း
•	လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ်
� စား�
် းလှှယ်် ၁၃% ခန့််�မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းထိရော��ာ�က်စွာာ�
် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
နိုု�င််ရန်် အနည်းး�ဆုံးး��လိုု�အပ််သော�ာ အရေ�ေအတွွက််အချိုး�း��အစား�း (critical mass) ဟုု ယူူဆကြ�သည့််� ၃၀% အော�ာက််
များ��းစွာာ� လျော့�့��နည်းး�ပါါသည််။
• ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�၌ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််နိုု�င််မှုုတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ကမ္ဘာာ�တဝှှမ်းး�
၁၉၁ နိုု�င််ငံံအနက်် အဆင့််� ၁၆၀ ရရှိိ�ပါါသည််။ နှိုုင်းး�ယှှဉ််ဖော်�်�ပြ�ရမည််ဆိုု�ပါါက အရှေ့�့��တီီမော�ာသည်် အဆင့််� ၃၀၊

၂ ခြွ�င်းး�ချျက််တစ််ခုုသာာရှိိ�ပြီး�း� BPFA တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့့်�လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခကိုု� အလေး�း�အနက််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ NSPAW တွွင်် ဤသို့့�� မသုံးး��
နှုုန်းး�ဘဲဲ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းဟုု ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။ ဦးးစား�းပေး�းနယ််ပယ််များ��းမှာာ� အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု၊ ပညာာရေး�း၊ လေ့�့ကျျင့််�
သင််ကြား�း�ရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု၊ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရေး�း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�၊ မီီဒီီယာာ၊ သဘာာ၀ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�ငယ််များ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။
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အာာဖဂန််နစ္စစတန််သည်် အဆင့််� ၆၇၊ ဗီီယက််နမ််သည်် ၆၈၊ ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့ရှ််�သည်် ၉၈ ရရှိိ�ပါါသည််။
•	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီအများ��းစုုသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းသော�ာမူူဝါါဒများ��း အခိုု�င််
အမာာ ချျမှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ အမျိုး�း��သမီးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအတွွက်် နေ�ရာာများ��း သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�လည်းး�
မရှိိ�ပါါ။
•	နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏ ဗဟိုု�အလုုပ််အမှုုဆော�ာင််ကော်�်�မတီီဝင််များ��းအနက်် ၉၀%ခန့််�သည်် အမျိုး�း��သားး�များ��း ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််� ခရိုု�င််အဆင့််� ပါါတီီအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သော�ာ နေ�ရာာများ��း
အနက်် ၆% ကိုု�သာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းရရှိိ�ပါါသည််။
•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဝန််ကြီး�း� ၂၄ ဦးးအနက်် ၁ ဦးးမှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််ပြီး�း� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�/ပြ�ည််နယ်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််
၁၄ ဦးးအနက်် ၁ ဦးးမှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
•	ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဝန််ကြီး�း� ၁၃၃ ဦးးအနက်် ၁၀ ဦးးမှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
•	မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��း ၃၃၀ အနက်် ၁ ဦးးမှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအနက်် အမျိုး�း��သမီးး�မပါါရှိိ�ပါါ။
•	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ်် တရား�းသူူကြီး�း�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�မပါါရှိိ�ပါါ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
ခုံံ�ရုံးး��တရား�းသူူကြီး�း� ၉ ဦးးအနက်် ၂ ဦးးသာာ အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

ရည််ညွှှန်းး� - International Foundation for Electoral Systems (IFES) and Yaung Chi Thit (YCT), She Leads
in Myanmar: Inspiring Women Leaders (Arlington, VA and Chiang Mai: IFES and YCT, 2019); International
Parliamentary Union (IPU) and UN Women, ‘Women in Politics: 2020’ [map], <https://www.ipu.org/
resources/publications/infographics/2020-03/women-in-politics-2020>, accessed 1 February 2020;
Latt, S. S. S., Ninh, K. N. B., Myint, M. K. K. and Lee, S., Women’s Political Participation in Myanmar:

Experiences of Women Parliamentarians 2011–2016 (Myanmar: The Asia Foundation, 2017); Myanmar
government websites.
သို့့��ဖြ�စ််၍ အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အပြ�ည့််�အဝပါါဝင််နိုု�င််စေ�မည့််� ဥပဒေ�ေ
များ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အမျိုး�း��သမီးး�ကွွန််ရက််များ��းက စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခဲ့့�ပါါသည််။ လက််ရှိိ�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ဖယ််ထုုတ််ထားး�ပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည််ဟုု ခံံစား�းရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ��း၏
တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သအဖြ�စ်် အမျိုး�း��သမီးး�အများ��းအပြား�း�က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�ပြ�င််ဆင််ရန််လည်းး� ဆော်�်�ဩခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။
ဤရှှင်းး�လင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််စာာတမ်းး�

ကျျန််အပိုု�င်းး�များ��းတွွင််

ဥပဒေ�ေအရလည်းး�ကော�ာင်းး�၊

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ

လည်းး�ကော�ာင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� မည််သို့့�တိုးး��မြှ�ှင့််�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� လေ့�့လာာတင််ပြ�ပါါမည််။

၃။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� - အားး�လုံးး��
ပါါဝင််မှုုရှိိ�ပြီး�း� အထော��ာက််အထားး�ကိုု�အခြေ�ေ�ပြု�ုသော�ာ မူူဝါါဒချျမှှတ််ရေး�းအတွွက်် အရင်းး�အမြ�စ််
စာာတမ်းး� အမှှတ်် ၁ ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအတွွက်် ထိရော��ာ�က််စွာာ�စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း လမ်းး�ညွှှန်် (A Guide to

Being an Effective Advocate for Gender Equality) တွွင်် အထင််အရှား��းဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အဓိိကအရေး�း�ပါါသည့််�လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�မှာာ� ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာရည််မှှန်းး�ချျက််နှှင့််� ဦးးတည််ချျက််များ��းပါါဝင််သည့််�
အသေး�း�စိိတ်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာရေး�းဆွဲဲ�ရန််ဖြ�စ်ပါ
် ါသည််။ မည််သည််တို့ကိုု
�့ � အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််လိုုပါ
� ါသနည်းး�။
ဦးးတည််ရည််ရွွယ််သည့််� သိစေ��ေလိုု�သော�ာအုုပ််စုုမှာာ� မည််သူူတို့့�ပါါနည်းး�။ မည််သည့််�အချိိ�န််ကာာလ သတ််မှှတ််ချျက််အတွွင်းး� လုုပ််
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ဆော�ာင််ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသနည်းး�။ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�စဉ်် လက််တွေ့�့�ကျျကျျလျာာ�ထားး�နိုု�င််မည့််� အသေး�း�စား�းအပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲများ��းရှိိ�ပါါသလားး� သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကြီး�း�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမည််လားး�။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််
သို့့��မဟုုတ်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�တစ််နေ�ရာာရာာတွွင်် ယခင််ကလုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ဖူးး�ပါါသလားး�။
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သာာတူူညီီမျှှမှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆန်းး�စစ််ချျက်် (CAWE) စာာအုုပ််သည်် အလွွန််
ထိရော��ာ�က်စွာာ�
် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င်သည့်
်
�် အရင်းး�အမြ�စ််တစ်ရပ်
် ဖြ�စ်
် ပါ
် ါသည််။ အထက််ပါါမေး�းခွွန်းး�အချို့့���ကိုု� အဖြေ�ေ�ရှာာ�ရန််နှင့်
ှ �် အတိိအလင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အော�ာင််မြ�င််အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�မည့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာ
တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုပါါမည်် (Allen 2016)။ အော�ာက််ပါါတို့့�ကိုု� မည််သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� CAWE တွွင််
ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
•	ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�၍ စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�
•	ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းသို့့��သွားး��ရော�ာက််သည့််� လမ်းး�ခရီးး�တွွင်် ဖြ�တ််သန်းး�ရမည့််� ‘ဂိိတ််စော�ာင့််�များ��း’ အဖြ�စ််
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
•	ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုနှှင့််� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိသော����ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမပြု�ုလုုပ််နိုု�င််အော�ာင်် အဟန့််�အတားး�ပြု�ုနေ�သည့််�
အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� ကျော်�်��လွှားး��ခြ�င်းး� နှှင့််�
•	ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံချျက််ပေး�းလျျက်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိသော����ာပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််
မည့််� အစီီအမံံများ��းကိုု� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာခြ�င်းး�

၃-၁ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�၍စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�
အထက််တွွင်ဖော်�်�ပြ
်
�ခဲ့့�သည့််အ
� တိုု�င်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ်စား�
် းပြု�ုပါါဝင််မှုအကြော�
ု �ာ�င်းး�စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် အဆင့််�အားး�လုံးး��ရှိိ�
အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အစီီအမံံများ��းတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံနှှင့််� ရွေး�း�ချျယ််ခံံရာာထူးး�နေ�ရာာများ��း
တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းမည််သည့််�အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�စွာာ�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု�စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် အလုံးး��စုံံ�ခြုံ�ံ�ငုံံ�မိသော���ာချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
ရန််နှင့်
ှ �် အဆင့််အ
� သီးး�သီး�း ၊ ရာာထူးး�နေ�ရာာအသီးး�သီး�တွွင်
း
် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ်စား�
် းပြု�ုပါါဝင််မှုမြ�င့်
ု �မား�
် းလာာစေ�ရေး�း မည််သို့့� အားး�ပေး�း
မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာရန်် CAWE တွွင်် တိုု�က််တွွန်းး�ထားး�ပါါသည်် (CAWE မေး�းခွွန်းး�အမှှတ်် ၃၆၊ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၂၊
၄၃နှှင့််� ၄၄။ Allen 2016 တို့့�ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�၊ ဂျျန််ဒါါအားး�လုံးး��ပါါဝင််မှှနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ပါါဝင််မှုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာစစ််ဆေး�းမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ယင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�အသီးး�သီးး�ရှိိ� ဖယ််
ထုုတ််မှုုပုံံ�စံံများ��းနှှင့််� ဖယ််ထုုတ််မှုုအဆင့််�များ��းကိုု�သိိရှိိ�နား�းလည််ပြီး�း� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််ရေး�း ဦးးတည််ရည််ရွွယ််သည့််� ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�
ကိုု�ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုပါါမည်် ( စာာတမ်းး� အမှှတ်် ၁ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။

၃-၂ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းသို့့�သွားး
� ��ရော�ာက််သည့််� လမ်းး�ခရီးး�တွွင််ဖြ�တ််သန်းး�ရမည့််� ‘ဂိိတ််စော�ာင့််များ
� ��း’ အဖြ�စ််
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု၏ အစမှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�ပါါသည်် (CAWE မေး�းခွွန်းး�အမှှတ်် ၃၄၊
Allen 2016)။ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏ ပါါတီီတွွင်းး�လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�သည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သော�ာ ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��း၊
ဩဇာာကြီး�း�မား�းသော�ာ ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းရရှိိ�နိုု�င််မှုုအပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က််သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�တွွင််
ပါါတီီအတွွင်းး� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုနေ�ရာာများ��းကိုု�ရရှိိ�ရန််နှှင့့်� ပါါတီီ၏မူူဝါါဒများ��း၊ လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််များ��းနှှင့့်� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကြေ��ညာာ
စာာတမ်းး�များ��းရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင််ပါါဝင််နိုု�င််ရန်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းတွွင်် တူူညီီသော�ာအခွွင့််�အလမ်းး�များ��း ရရှိိ�ရန််လည်းး�ပါါဝင််ပါါသည််။
အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းအတွွင်းး�နှှင့််� ပါါတီီကိုု�ဦးးဆော�ာင််မှုုပေး�းသည့််� အဖွဲ့့��များ��းအတွွင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််
စား�းပြု�ုပါါဝင််စေ�ရေး�း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဖြ�င့််� အာာမခံံချျက််ပေး�းပါါသည််။ အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််မူူ ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
၍ သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုအဖွဲ့့��၏ သတ််မှှတ််ချျက််ဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းပါါသည်် (ဥပမာာ ဘိုု�လစ််ဗီးး�ယားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
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အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၂၁၀ သို့့��မဟုုတ်် နီီပေါ�ါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၁၄၂ တို့့�ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ယခုုအခါါ
ယင်းး�သို့့��သော�ာ အာာမခံံချျက််များ��းမရှိိ�ပါါ။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�က နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ လိုု�အပ််သော�ာဥပဒေ�ေများ��းကိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� (ပုုဒ််မ ၄၀၉) အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််�
အမျိုး�း��သားး�များ��းတန်းး�တူူညီီမျှှ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ရေး�းနှှင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းအာာမခံံချျက််ပေး�းရန်် သတ််မှှတ််မထားး�ပါါ။
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� စာာရင်းး�များ��းတွွင်် ခွဲဲ�တမ်းး�ထည့််�သွွင်းး�စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပါါတီီများ��းကိုု� ခွဲဲ�တမ်းး�သတ််မှှတ််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��
သမီးး�များ��းအားး� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� များ��းစွာာ�ပိုု�မိုု�ရော�ာက််ရှိစေ���ေခဲ့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံအသီးး�သီးး�၏ ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေ ဥပမာာများ��းကိုု�
CAWE (Allen 2016) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (အပိုု�င်းး� ၃-၃ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။

၃-၃ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�နှှင့််� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိသော����ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�ကိုု� အဟန့််�အတားး�ပြု�ုလျျက််ရှိိ�သည့််�
အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� ကျော်�်��လွှားး��ခြ�င်းး�
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�သည်် ထင််သာာမြ�င််သာာရှိသော����ာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု (formal equality)နှှင့််�
အနှှစ််သာာရတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု (substantive equality) အယူူအဆများ��း၊ ယာာယီီအထူးး�အစီီအမံံများ��း (TSMs)၊ အထူးး�အစီီအမံံ
များ��း (Special Measures)နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့�မှာာ� ဥပဒေ�ေများ��း၊ မူူဝါါဒများ��းဖြ�င့််� အခိုု�င််အမာာဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန််
ခက််ခဲဲသော�ာ အယူူအဆများ��းဖြ�စ််ပြီး�း� နေ့�့စဉ််လူူနေ�မှုုဘ၀တွွင်် လက််တွေ့�့� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းရန်် ပိုု�၍ပင််ခက််ခဲဲပါါသည််။ သို့့��သော်�်�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ တန်းး�တူူကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ရန််နှှင့််� ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူဖြ�စ််ရန်် အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု�
အတိိအလင်းး� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါက (ဥပမာာ ကွွန််ဂိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၁၄) TSMs များ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််
ရန်် အသင့််�ပြ�င််ဆင််ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။ CAWE (Allen 2016) တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက််ဖယ််ရှား��းရန်် သို့့��မဟုုတ်် လျှော့�့��ချျရန််
လိုု�အပ််သော�ာ အတားး�အဆီးး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ထင််ရှား��းစွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဥပမာာ မေး�းခွွန်းး� အမှှတ်် ၃၄၊ ၃၆၊ ၃၉ နှှင့့်� ၄၂
တို့့�သည်် အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ ရာာထူးး�တာာဝန််များ��းအတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရန်် သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ချျယ််ခံံရန််လိုု�အပ််သော�ာ အရည််
အချျင်းး�သတ််မှှတ််ချျက််များ��းသည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့််� အလေ့�့�အကျျင့််�အဖြ�စ််သို့့� ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��နိုု�င််ကြော��ာင်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
သည်် သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် နိိမ့််�ကျျခဲ့့�သဖြ�င့််� သတ််မှှတ််အရည််အချျင်းး�များ��းနှှင့််� ပြ�ည့််�မီီရန််ခက််ခဲဲကြော��ာင်းး� သိိသာာထင််ရှား��းစေ�
ပါါသည််။
ထို့့��အပြ�င်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််ခြ�င်းး�သက််သက််ဖြ�င့််� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပြီး�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််
သည့််� နယ််ပယ််အားး�လုံးး��တွွင်် ဩဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််မည််ဟုု အာာမခံံချျက််မရှိသေး����းပါါ (CAWE မေး�းခွွန်းး� အမှှတ်် ၃၇ ။ Allen
2016 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််ရန်် အနည်းး�ဆုံးး��လိုု�အပ််သော�ာ အရေ�ေအတွွက််ပမာာဏ (critical mass) အယူူအဆကိုု�
သိိရှိိ�နား�းလည််ရန််နှှင့််� ဦးးတည််ရည််ရွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အထူးး�အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သားး�များ��း ကြီး�း�စိုးး��သော�ာ နယ််ပယ််များ��း
(ဥပမာာ လွှှတ််တော်�်�များ��း၊ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��း၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ) တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းမှာာ� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််ရန်် အနည်းး�ဆုံးး��
လိုု�အပ််သော�ာ အရေ�ေအတွွက််ပမာာဏ (critical mass) မရှိိ�ပါါက အမျိုး�း��သမီးး� အနည်းး�ငယ််မျှှ သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးးမျှှဖြ�င့််�
ဘုံံ�တူူညီီသော�ာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� (ရှိိ�ပါါက) ဗဟိုု�ပြု�ုလျျက်် ရလဒ််များ��းထွွက််ပေါ်�်ရေး�းဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် ဝေး�းစွွ၊ ထိရော��ာ�က််စွာာ�
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််ပင်် စိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််အခဲဲ ရှိိ�ပါါမည််။
လွှှတ််တော်�်�များ��းတွွင်် တရား�းဝင်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း သာာမက အစဉ််အလာာကျျင့််�ထုံးး��များ��းနှှင့််�
အလွွတ််သဘော�ာ� စံံနှုုန်းး�များ��းသည််လည်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အပြ�ည့််�အဝပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုုအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�ပါါ
သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ အများ��းပြ�ည််သူူအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အဟန့််�အတားး�ပြု�ုသည့််�
အရေး�း�ပါါသော�ာ လူူမှုုစံံနှုုန်းး�များ��းရှိိ�ပါါသည်် (GEN 2013, 2015; Löfving 2011)။ ထို့့��အပြ�င်် ဂျျန််ဒါါအယူူအစွဲဲ�ဖြ�င့််� အလုုပ််တာာဝန််
ခွဲဲ�ခြား��းလုုပ််ကိုု�င််ရာာတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒတို့့�ကိုု� ကိုု�င််တွွယ််သော�ာကော်�်�မတီီများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�
များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုနည်းး�ပါးး�ပြီး�း� လူူမှုုကိိစ္စစရပ််များ��း (ဥပမာာ ပညာာရေး�းနှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််ပြု�ုစုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု)ကိုု�
ကိုု�င််တွွယ်် သော�ာ ကော်�်�မတီီများ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုများ��းပြား�း�ပါါသည််။ တဖန်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အစဉ််အလာာအားး�ဖြ�င့််�
‘အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည််’ဟုု မယူူဆသော�ာ� ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍လည်းး� အရေး�း�ပါါသည့််�အချျက််များ��း ပါါဝင််
ပြော��ာဆိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််သည််သာာဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�သိိသာာပါါသည််။ အမြ�စ််တွွယ််နေ�သော�ာ အယူူအစွဲဲ�များ��းနှှင့််� စနစ််များ��း
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အတွွင်းး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုရှိနေ���ေခြ�င်းး�ကိုု� ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််ရန်် ယင်းး�သို့့��သော�ာ အကန့််�အသတ််ပြု�ုသည့််� စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ချိုး�း��ဖျျက််နိုု�င််
မည့််� ကြား�း�ဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ လွှှတ််တော်�်�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
အဖွဲ့့�� အစည်းး�အဝေး�း�များ��း (Gonzalez and Sample 2010)၊ အမျိုး�း��သမီးး�လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့််� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းမှှ
နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းဟော�ာင်းး�များ��း ဖလှှယ််ရေး�းအစီီအစဉ််များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး� တရား�းသူူကြီး�း�များ��း၊ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊
ရဲဲအရာာရှိိ�များ��း စသည််တို့့�အတွွက်် အနီးး�ကပ််လမ်းး�ညွှှန််သင််ကြား�း�ပေး�းသည့််�/နည်းး�ပြ�လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းသည့််� အစီီအစဉ််များ��း လုုပ််
ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။

၃-၄ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�းလျျက်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိသော����ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််
သည့််� အစီီအမံံများ��းကိုု� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�
ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းနှှင့််�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�များ��း

အပါါအဝင််

အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််နိုု�င််ရေး�း

အာာမခံံချျက််ပေး�းသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� CAWE (Allen 2016)တွွင်် ဥပမာာများ��း ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့�ကိုု�
ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ဆက််လက််၍ အသေး�း�စိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ပါါမည််။
ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းထားး�ရှိိ�ရန်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�မည််ဆိုု�ပါါက ခွဲဲ�တမ်းး�အမျိုး�း��အစား�းအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�
ပါါသည််။ ဥပမာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဝင််မည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�အရေ�ေအတွွက််ခွဲဲ�တမ်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် သီးး�သန့််�
ထားး�ရှိိ�သည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ��း၊

ဂျျန််ဒါါခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�မပြု�ုသည့််� ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းက မိိမိိတို့့�ဆန္ဒဒ

အလျော��ာ�က််ထားး�ရှိသော����ာ ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းဖြ�စ််ပါါသည်် (CAWE မေး�းခွွန်းး�အမှှတ်် ၃၆။ Allen 2016 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ) (Dahlerup 2006;
Krook 2009)။ ယင်းး�ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရှိိ�နိုု�င််သကဲ့့�သို့့� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေတွွင််
လည်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၁၆၄ တွွင်် လွှှတ််တော်�်�၌ အမျိုး�း��သမီးး�
အနည်းး�ဆုံးး�� ၃၀% ပါါဝင််စေ�ရမည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ခန့််�အပ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ပါါဝင််သူူများ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�ဖြ�စ််စေ� အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််စေ�
သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�ထက််မပိုု�စေ�ရန်် ဂျျန််ဒါါခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး� မပြု�ုဘဲဲ ခွဲဲ�တမ်းး�သတ််မှှတ််ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၂၇)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း
သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုဆိုု�င််ရာာ ပိုု�မိုု�၍ယေ�ဘုုယျျသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ
ကတိိကဝတ်် ပြု�ုချျက််ကိုု�လည်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ တူူနီးး�ရှား��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၂၄ တွွင််
‘နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� အာာမခံံချျက််
ပေး�းရန််ဆော�ာင််ရွွက််မည််’ ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။
လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�
အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သကဲ့့�သို့့�� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန််
ခွဲဲ�တမ်းး�အမျိုး�း��အစား�း အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််မူူ ယခုုအခါါ လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််
စေ�ရမည််ဟုု သတ််မှှတ််ချျက််မရှိိ�ပါါ။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် လွှှတ််တော်�်�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
(ဥပမာာ ပုုဒ််မ ၁၀၉၊ ၁၄၁နှှင့််� ၁၆၁) တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် သီးး�သန့််�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ��းထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ဂျျန််ဒါါခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�မပြု�ုသည့််� ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု� အတိိအလင်းး�ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
များ��း ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�လာာနိုု�င််ပါါသည််။ အရေး�း�ပါါသော�ာအချျက််မှာာ� ဂျျန််ဒါါခွဲဲ�တမ်းး�များ��းကိုု� အနိိမ့််�ဆုံးး��သတ််မှှတ််ချျက််အဖြ�စ််
ဖော်�်�ပြ�ရန််ဖြ�စ််ပြီး�း� ခွဲဲ�တမ်းး�ပြ�ည့််�မီီလျှှင်် ကိိစ္စစပြီး�း�ပြီ�ီဟုု အဓိိပ္ပါါ�ယ််မကော��ာက််ယူူရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အမျိုး�း��သားး�များ��းကြီး�း�စိုးး��သော�ာ
နယ််ပယ််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အနည်းး�ဆုံးး�� ၃၀% ပါါဝင််လာာပါါက ကနဦးးအဆင့််� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး�သာာဖြ�စ််ပြီး�း� လုုပ််
ဆော�ာင််ဖွွယ််ရာာများ��းပြီး�း�ဆုံးး��ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဟုု ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�
နိုု�င််ငံံအများ��းတွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတိုးး��တက််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ရန်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရဖြ�စ််စေ�၊ ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အရဖြ�စ််စေ� နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းပါါတီီများ��းသည်် ကိုု�ယ်စား�
် းလှှယ််
လော�ာင်းး�စာာရင်းး�များ��းကိုု� တင််သွွင်းး�ရာာတွွင်် အမျိုး�း��သားး� အမျိုး�း��သမီးး� တစ််လှှည့််�စီီ အရေ�ေအတွွက််တူူညီီစွာာ� ပြု�ုစုုတင််သွွင်းး�ရပါါ
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သည်် (ဇစ််ပုံံ�စံံ သို့့��မဟုုတ်် မြ�င်းး�ကြား�း�ပုံံ�စံံ စာာရင်းး�ဟုု ခေါ်�်ပါါသည််)။ ဤသတ််မှှတ််ချျက််မှာာ� ဂျျန််ဒါါတူူညီီရေး�း (gender parity)
ကိုု� အများ��း ပါါဝင််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၏ ပင််မမူူတစ််ရပ််အဖြ�စ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�ခွဲဲ�တမ်းး�
များ��းထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပါါတီီ၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် ‘အနိုု�င််ရရှိိ�နိုု�င််သည့််�’ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
လော�ာင်းး�နေ�ရာာများ��းကိုု� ရရှိစေ���ေရေး�းစံံသတ််မှှတ််ချျက််မြ�င့််�မား�းပြီး�း� ကိိန်းး�ဂဏန်းး�ဖြ�င့််�ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ အများ��းပြ�ည််သူူအတွွက်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််သော�ာနယ််ပယ််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ဖယ််ထုုတ််ခံံရ
ခြ�င်းး�ကိုု�ကာာမိစေ��ေရန်် ပါါတီီများ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�များ��းတွွင်် မဖြ�စ််မနေ�ေထည့််�သွွင်းး�ရေး�းအတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
လော�ာင်းး�သုံးး��ဦးးလျှှင်် အနည်းး�ဆုံးး��တစ််ဦးး အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််ရမည်် (ပုုဒ််မ ၁၇၃) ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါသည််။ ဇင််ဘာာဘွေ�ေနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််မူူ

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေကိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လျျက််

လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု�

ပါါတီီစာာရင်းး�စနစ််ဖြ�င့််�

ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရန််၊ ပါါတီီ၏ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�ကိုု� ထိိပ််ဆုံးး��မှှထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း�
အမျိုး�း��သမီးး�တစ််လှှည့််� အမျိုး�း��သားး�တစ််လှှည့််�ပါါဝင််စေ�လျျက််ပြု�ုစုုရမည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၁၂၀)။ ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််လော�ာင်းး�ခွဲဲ�တမ်းး�အတိုု�င်းး� မလိုု�က််နာာလျှှင်် ပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းရန််လည်းး� သတ််မှှတ််သည့််� နိုု�င််ငံံများ��းလည်းး�ရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီက တင််သွွင်းး�သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�သည်် ခွဲဲ�တမ်းး�သတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� မကိုု�က််ညီီလျှှင်် ပါါတီီ
မှှတ််ပုံံ�တင််ခွွင့််� ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�ခံံရနိုု�င််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သည််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲဆိုု
� င်
� ရာ
် ာဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င်သ
် ည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး� (ပုုဒ််မ ၃၉၇) ပါါတီီ၏ကိုု�ယ်စား�
် းလှှယ်လော�
်
ာင်းး�
စာာရင်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းပါါဝင််စေ�ရေး�း ခွဲဲ�တမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် သတ််မှှတ််ချျက််များ��း ဖော်�်�ပြ�မထားး�ပါါ။
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အရာာရှိိ�အဆင့််�သို့့� ရာာထူးး�တိုးး��မြှ�ှင့််�ခံံရနိုု�င််ရန််နှှင့််� တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် အရာာရှိိ�များ��းနှှင့််� ဝန််ကြီး�း�
အဖွဲ့့��ဝင်် ဝန််ကြီး�း�များ��းခန့််�အပ််ရာာတွွင်် ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု မူူနှှင့််� တန််ဖိုးး��ကိုု�ဖော်�်�ပြ�သည့််� ယေ�ဘုုယျျပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် ရှိိ�ပါါက
ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုနှှင့််� ဘက််လိုု�က််မှုုကိုု�ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််ရန်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််
(CAWE မေး�းခွွန်းး�အမှှတ်် ၄၂၊ Allen 2016 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ဘိုု�လစ််ဗီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (ပုုဒ််မ ၁၇၂) သို့့��မဟုုတ််
ဇင််ဘာာဘွေ�ေနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (ပုုဒ််မ ၁၀၄) တို့့�နှှင့််�မတူူညီီဘဲဲ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းပိုု�င်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၌ ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ရှိစေ���ေရေး�း ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ဇင််ဘာာဘွေ�ေတွွင်် သမ္မမတသည််
ဝန််ကြီး�း�များ��းနှှင့််� ဒုုတိိယဝန််ကြီး�း�များ��းကိုု�ခန့််� အပ််ရာာတွွင်် သမ္မမတသည်် နယ််မြေ�ေဒေ�သအသီးး�သီးး�နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�အမျိုး�း��သမီးး�
ဟန််ချျက််ညီီစွာာ�ခန့််� အပ််ရန်် စဉ်းး�စား�းရပါါသည််။ ရဝမ််ဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ရာာထူးး�
နေ�ရာာများ��းအနက်် အနည်းး�ဆုံးး�� ၃၀% တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခန့််�အပ််ထားး�ရှိိ�ရန်် အခြေ�ေ�ခံံမူူတစ််ရပ််အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၉)။
တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု
ထင််သာာမြ�င််သာာရှိသော����ာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု (formal equality) ရရှိိ�ရန်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ
အဆင့််�အားး�လုံးး��တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ရပါါမည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� မြို့�့��နယ််တရား�းရုံးး��များ��း၊ ခရိုု�င််တရား�းရုံးး��များ��း၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််
ခွွင့််�ရဒေ�ေသတရား�းရုံးး��များ��း၊ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တရား�းရုံးး��ချုု�ပ််များ��း၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ခုံံ�ရုံးး��တို့့�တွွင််ပါါဝင််ရပါါမည်် (CAWE မေး�းခွွန်းး�အမှှတ်် ၄၃၊ Allen 2016 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ဥပဒေ�ေကိုု�
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�မှာာ� ဂျျန််ဒါါခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�မပြု�ုသည့််� (gender-neutral) လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဖြ�စ််လေ့�့မရှိသော����ာကြော��ာင့််� ဤအချျက််မှာာ�
အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝအကာာအကွွယ််ပေး�းလျျက်် အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းပြီး�း�
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် တရား�းမျှှတမှုုကိုု� သာာတူူညီီမျှှရယူူနိုု�င််ရန်် တရား�းရေး�းစနစ််အတွွင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�တရား�းသူူကြီး�း�များ��း ပိုု�မိုု�
ပါါဝင််လျျက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််မှုု ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။ တရား�းသူူကြီး�း�များ��း ခန့််�အပ််သည့််�အစီီအမံံများ��းသည်် အမည််
စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိစေ���ေရေး�းအပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က််သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပါါသည််။
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ခံံရရေး�း� တန်းး�တူူအခွွင့််�အလမ်းး�များ��းရှိစေ���ေရန်် အချို့့���နိုု�င််ငံံ
များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� အမျိုး�း��သားး�၊ အမျိုး�း��သမီးး� အချိုး�း��အစား�းအတိုု�င်းး� တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍရာာထူးး�
များ��းကိုု� ခန့််�အပ််ရမည််ဟုု သတ််မှှတ််ပါါသည်် (ဥပမာာ ဇင််ဘာာဘွေ�ေ ပုုဒ််မ ၁၈၅)။ တော�ာင််အာာဖရိိက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
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ပုုဒ််မ ၁၇၄ တွွင်် ‘အရည််အချျင်းး� ပြ�ည့််�မီီသော�ာ မည််သည့််�အမျိုး�း��သမီးး� သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သားး�ကိုု�မဆိုု� တရား�းရေး�းအရာာရှိိ�အဖြ�စ််
ခန့််�အပ််နိုု�င််သည််’ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� ခန့််�အပ််ရာာတွွင်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ လူူမျိုး�း��များ��းအချိုး�း��အစား�း၊
အမျိုး�း��သားး�အမျိုး�း��သမီးး�အချိုး�း��အစား�းတို့့�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််လည်းး� သတ််မှှတ််ထားး�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ယခုုအခါါ ယင်းး�သို့့��သော�ာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း မပါါရှိိ�ပါါ။
ဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�
ဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� (ombudsman၃ ခေါ်�် တိုု�င််ကြား�း�ချျက််လက််ခံံစုံံ�စမ်းး�ရေး�းအရာာရှိိ� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င််ကြား�း�ချျက််
လက််ခံံ စုံံ�စမ်းး�ရေး�းအရာာရှိိ�ရုံးး��၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၊ ဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး� စာာရိိတ္တတခိုု�င််မာာမှုု၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း၊
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ကော်�်�မရှှင််

ကဲ့့�သို့့��သော�ာ)

သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက််

အဖွဲ့့��ဝင််များ��းရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�

ဆိုု�င်ရာ
် ာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အရည််အချျင်းး� သို့့�မဟုုတ်
�
် လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုအပေါ်�်�အခြေ�ေ
ု
�ခံံ၍ သတ််မှတ်
ှ ခြ် �င်းး�သည်် အမျိုး�း��သားး�
အမျိုး�း��သမီးး� ခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�မဟုုတ််ဟုု ထင််မြ�င််ယူူဆဖွွယ််ရာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး�နှှင့််�
ပညာာရေး�းတွွင်် လက််ရှိိ� အမျိုး�း��သားး�၊ အမျိုး�း��သမီးး� အချိုး�း��အစား�း မညီီမျှှခြ�င်းး�၊ လူူမှုုရေး�း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု အယူူအစွဲဲ�များ��း
ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့််� အမျိုး�း��သားး�များ��းကိုု� အသာာစီးး�ရစေ�ေပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� တစ််ပန်းး�ရှုံးး��စေ�နိုု�င််ပါါသည်် (CAWE မေး�းခွွန်းး�
အမှှတ်် ၃၉နှှင့််� ၄၆၊ Allen 2016 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ သို့့��ရာာတွွင်် ယင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၌ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�သည််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တရား�းမျှှတမှုု လက််လှှမ်းး�မီီရေး�းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််ရန်် အဓိိက
သော့�့�ချျက်် ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှအခွွင့််�အလမ်းး�များ��း ရရှိစေ���ေရေး�းကိုု�
တာာဝန်် သို့့��မဟုုတ်် ဦးးတည််ချျက််အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုသော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အပိုု�ဒ််ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အထူးး�ပြု�ုခေါ်�်ယူူခန့််�ထားး�ရေး�း
အစီီအမံံများ��းပြု�ုလုုပ််ရန််နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင််
ခန့််�အပ််ရန်် လွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ခန့််�အပ််သည့််�ရာာထူးး�နေ�ရာာ
များ��းအတွွက်် ဂျျန််ဒါါမခွဲဲ�ခြား��းသော�ာ ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�အပြ�င်် (ပုုဒ််မ ၂၇) အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
တန်းး�တူူရေး�း သို့့��မဟုုတ်် တူူညီီသော�ာအခွွင့််�အလမ်းး�များ��းရရှိစေ���ေရေး�းမှာာ� အဓိိကဦးးတည််ချျက််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ‘ဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�
၏ တန််ဖိုးး��များ��းနှှင့််� မူူများ��းတွွင်် … အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် ဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�အဆင့််�အားး�လုံးး��တွွင််
ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�၊ လေ့�့ကျျင့််�သင််တန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ရာာထူးး�တိုးး��မြှ�ှင့််�ပေး�းခြ�င်းး�အတွွက််လုံံ�လော�ာက််ပြီး�း� တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််သော�ာ အခွွင့််�
အလမ်းး�များ��းရရှိစေ���ေရေး�း ပါါဝင််သည််’ ဟုု ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၂၃၂)။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင်် အလုုပ််အကိုု�င််ခန့််�ထားး�ရာာတွွင််ဖြ�စ််စေ�၊ နိုု�င််ငံ့့�ဝန််ထမ်းး� ရွေး�း�ချျယ််တာာဝန််ပေး�းရာာတွွင််ဖြ�စ််စေ�၊ အမျိုး�း��သားး� အမျိုး�း��သမီးး�
ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကိုု� အကြော��ာ�င်းး�ပြု�ုလျျက်် ရာာထူးး�ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းမှုုမပြု�ုရဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး� ‘အမျိုး�း��သားး�များ��း
နှှင့််�သာာ လျော်�်��ကန််သင့််�မြ�တ််သည့််� ရာာထူးး�တာာဝန််များ��းအတွွက်် အမျိုး�း��သားး�များ��းအားး� ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�ထားး�’ နိုု�င််သည််ဟုု ထပ််မံံ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သဖြ�င့််� (ပုုဒ််မ ၃၅၂) ယင်းး�ရာာထူးး�တာာဝန််များ��းအတွွက်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�အားး�တားး�ဆီးး�ရာာ ရော�ာက််
ပါါသည််။ ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််နှှင့််� အကြုံး�း��ဝင််သော�ာ ရာာထူးး�တာာဝန််များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ (ဥပမာာ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့််� စစ််တပ််) တွွင်် အမျိုး�း��သားး�အမျိုး�း��သမီးး� စုံံ�လင််စွာာ�ပါါရှိစေ���ေရန််လည်းး� အလားး�တူူ
အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ သို့့��မှှသာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု၊ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ��းနှှင့််� လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ယင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အနေ�ေဖြ�င့််� တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််ပါါမည်် (CAWE မေး�းခွွန်းး� ၄၄၊ Allen 2016 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ထို့့��အပြ�င်် ဥပဒေ�ေပြု�ုကော်�်�မတီီများ��း သို့့��မဟုုတ််
ရဲဲကော်�်�မတီီများ��း ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အဖွဲ့့��များ��းမှာာ� ပိုု�မိုု�၍ အများ��းပါါဝင််မှုုရှိိ�ပါါက လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််မှုုကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမပြု�ုသည့််� ၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု�နှိိ�မ့််�ချျသည့််� အယူူအစွဲဲ�မရှိိ�သည့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််/
ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ပါါသည်် (ဥပမာာ ဘူူရွွန််ဒီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၂၄၇ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။

၃ ombudsman ဟူူသော�ာ ဝေါ�ါဟာာရသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့််� အယူူအစွဲဲ�ကိုု� အရင်းး�ခံံသော�ာ ဝေါ�ါဟာာရ မဟုုတ််ပါါ။ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ��းကိုု�
တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ��းအားး� လက််ခံံ၍ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းသည့််� အရာာရှိိ� သို့့��မဟုုတ်် ရုံးး��ကိုု� ဆိုု�လိုု�ပြီး�း� အစိုးး��ရ၏ တာာဝန််ယူူမှုု တာာဝန််ခံံမှုုကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုအကြား�း�
ယုံံ�ကြ�ည််မှုု တိုးး��တက််မြ�င့််�မား�းစေ�ပါါသည််။
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အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံမှှတဆင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�
တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��အဆင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံတွွင်် လွှှတ််တော်�်� (ဥပမာာ အထူးး�ပြု�ု
လွှှတ််တော်�်�ကော်�်�မတီီ)၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�မှှ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (ဥပမာာ အမျိုး�း��သမီးး�ရေး�းရာာများ��းကိုု� တာာဝန််ယူူသော�ာဝန််ကြီး�း�
ဌာာန) နှှင့််� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (ဥပမာာ ရဝမ််ဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၁၈၅ နှှင့််� ၁၈၇ တွွင်် ဂျျန််ဒါါ
အခန်းး�ကဏ္ဍ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းရေး�းရုံးး��နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကော�ာင််စီီတို့့�ကိုု� တည််ထော�ာင််ထားး�ရှိိ�ရန််
ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ပါါသည််) ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အစိုးး��ရတစ််ခုုလုံးး��မှှ အဖွဲ့့��အစည်းး�အချို့့��� ပါါဝင််နိုု�င််ပါါသည်် (CAWE မေး�းခွွန်းး� အမှှတ်် ၄၇၊ Allen
2016 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ� (က) အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
တိုးး��တက််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််သည့််� မူူဝါါဒများ��းကိုု� စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�
စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� (ခ) ယင်းး�သို့့��သော�ာ မူူဝါါဒများ��းကိုု�ထော�ာက််ခံံမှုုရှိစေ���ေရန်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််�
တပ််လှှန့််�နှိုးး�ဆော်�်�ခြ�င်းး� (ဂ) CEDAW စသည််ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာ ကတိိကဝတ််များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််
ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� အစီီရင််ခံံတင််ပြ�ရေး�း ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့�
ဖြ�စ််ပါါသည််။
အရေး�း�ပါါသော�ာအချျက််မှာာ� ဤစာာစဉ််ပါါ စာာတမ်းး�အမှှတ်် ၁ တွွင််လည်းး� အလေး�း�အနက်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� သာာမန််ဥပဒေ�ေတို့့�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�းသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ထည့််�သွွင်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် အနိိမ့််�ဆုံးး��အဆင့််� (ကနဦးးစမှှတ််)ကိုု�သာာ သတ််မှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အမြ�င့််�ဆုံးး��အဆင့််� (ပြီး�း�ဆုံးး��မှှတ််) ကိုု�
သတ််မှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�မဟုုတ််ပါါ။ ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စကားး�လုံးး��များ��း
အဖြ�စ််မှှ လုုပ််ရပ််များ��းအဖြ�စ််သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းရပါါမည််။ ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��
လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းသည်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းအတွွက်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းသည့််� အင််အားး�စုုတစ််ရပ််လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
ဥပမာာ မိိမိိအဖွဲ့့��အစည်းး�မှှတဆင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ပံ့့�ပိုးး��မှုုပေး�းခြ�င်းး�၊ ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊ ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််စွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန်် နည်းး�လမ်းး�များ��း တီီထွွင််
ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�တို့့� ဖြ�စ််ပါါသည််။

၄။ စိိတ််အားး�တက််ကြွ�ဖွွယ်် ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာချျက်် - တူူနီး�း ရှား��းနိုုင်
� ်ငံံတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ု
ပါါဝင််နိုု�င််မှုုရှိရေး���း� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပုံံ�
၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအရေး�း�တော်�်�ပုံံ� ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက်် အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�
အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO) များ��းသည်် အလျျင််အမြ�န််လှုုပ််ရှား��းလျျက်် တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််သော�ာ အမျိုး�း��သားး�တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်� (National Constituent Assembly) (NCA)
ကိုု�ဦးးတည််ရည််ရွွယ််လျျက်် အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ရေး�းနှှင့််� ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� တွွန်းး�အားး�ပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဤဥပမာာမှှ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာသင််ခန်းး�စာာ ၃ ခုု ရယူူနိုု�င််
ပါါသည််။
၁။	စော�ာစီးး�စွာာ�လှုုပ််ရှား��းပြီး�း� အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� မဟာာမိိတ််ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့််� ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�များ��းစုုစည်းး�နိုု�င််ရန်် ဦးးတည််
လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။
၂။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််လုံးး�� ထင််သာာမြ�င််သာာရှိစေ���ေရန််နှှင့််� တာာဝန််ယူူမှုု တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။
၃။	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် ကနဦးးအခြေ�ေ�ခံံ ဆော�ာင််
ရွွက််ပေး�းရန်် (floor) သာာဖြ�စ််ပြီး�း� ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�သည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေ (ceiling) ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပါါ။
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၄-၁ စော�ာစီးး�စွာာ�လှုုပ််ရှား��းပြီး�း� အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� မဟာာမိိတ််ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့််� ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�များ��းစုုစည်းး�နိုု�င််ရန်် ဦးးတည််
လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။
အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO) များ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�တိုု�င်းး�ပြု�ု
ပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်� (NCA) ကိုု�ယ်စား�
် းလှှယ်များ��
် း ရွေး�း�ကော�ာက််တင်မြှော
် ��ာ�က််ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ စော�ာစီးး�စွာာ�ကြို�ု�တင်၍
် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််သည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းပါါဝင််နိုု�င််ရန်် လှုုပ််ရှား��းခြ�င်းး�၊ ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�များ��း တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊
ဘုံံ�တူူညီီသော�ာ ဦးးတည််ချျက််များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု�လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအသင်းး� (Association
of Democratic Women) (ATFD) သည်် ခံံယူူချျက််တူူညီီသော�ာ အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO) ၁၃ ဖွဲ့့��ကိုု� စုုစည်းး�လျျက််
ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�ဖွဲ့့��ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူရေး�း (gender parity) အပါါအဝင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ
အဓိိကကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�မိိသည့််� အချျက်် ၅ ချျက််ပါါဝင််သော�ာ ကြေ��ညာာချျက််ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�ပါါသည််။ NCA ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းမတိုု�င််မီီ ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��သည်် ‘မဲဲရုံံ�ကိုု�သွားး��လို့့� မဲဲပေး�းကြ�စို့့��’ လူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းဆင််နွှဲဲ�လျျက်် သိိမြ�င််နား�းလည််မှုု မြှ�ှင့််�တင််
ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု�မဲဲပေး�းရန်် အားး�ပေး�းတိုု�က််တွွန်းး�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း သွားး��ရော�ာက််မဲဲပေး�းသည့််�နှုုန်းး�
နည်းး�ပါးး�နိုု�င််သော�ာ တူူနစ််စ််မြို့�့�� ဆင််ခြေ�ေဖုံးး��ဒေ�သများ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သများ��းရှိိ� ရပ််ရွာာ�များ��းကိုု�ဦးးတည််ရည််ရွွယ််ခဲ့့�ပါါသည််။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း၏သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ပြော��ာကြား�း�ပြီး�း� သဏ္ဌာာ�န််တူူ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းပြု�ုလုုပ််၍ မဲဲထည့််�လေ့�့ကျျင့််�စေ�ပါါသည််။ ရလဒ််အားး�ဖြ�င့််� မဲဲစာာရင်းး�တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ/မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�သော�ာ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း
အနက်် ၄၅%မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�မဲဲဆန္ဒဒရှှင််အများ��းအပြား�း� သွားး��ရော�ာက််မဲဲထည့််�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။
တစ််ချိိန်
� ်တည်းး�မှာာ�ပင်် အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO) များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုုချ
� ျမှှတ်ရ
် န်် တာာဝန််ယူသည့်
ူ
�် ‘အထက််အာာဏာာပိုု�င်’် နှှင့်�် ဆက််သွွယ်၍
် လည်းး�လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််
ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ အထက််အာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး�မှှ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််�အတူူ အမျိုး�း��သားး�မဟာာမိိတ််များ��းကိုု�
ဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း� NCA ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းက ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�များ��း ပြု�ုစုုသည့််�အခါါ
ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူမှုရှိစေ�
ု �ေ
� ရေး�း စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခဲ့့�ပါါသည််။ ဤရည််မှန်းး�ချ
ှ ျက််အော�ာင််မြ�င်ရ
် န်် တူူနီး�ရှား��
း းနိုု�င်ငံ
် ရှိိ
ံ � အစ္စစလာာမ််ဘာာသာာဝင််
အများ��းစုုပါါတီီဖြ�စ််သော�ာ Ennahda (အန််နာာဟ််ဒ) နှှင့််� အခြား��း နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီငယ််များ��း၏ထော�ာက််ခံံမှုုကိုု�ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။
Ennahda (အန််နာာဟ််ဒ) သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဆန့််�ကျျင််သည််ဟုု လူူထုုကရှုုမြ�င််ကြ�ခြ�င်းး�ကိုု� အသုံးး��
ပြု�ုလျျက်် အမျိုး�း��သားး�အမျိုး�း��သမီးး�တန်းး�တူမှု
ူ ကိုု
ု � ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ဆန့််�ကျျင််ရာာရော�ာက််ကြော��ာင်းး�၊ အမျိုး�း��သားး�
အမျိုး�း��သမီးး� တန်းး�တူူမှုုမရှိိ�ဘဲဲ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီမရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး�ထော�ာက််ပြ�၍ ဆော်�်�ဩခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း
အနေ�ေဖြ�င့််� ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူရေး�းကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််ရန််ခက်ခဲဲ
် ပြီး��း ဒီီကရီီဥပဒေ�ေအမှှတ်် ၂၀၁၁-၃၅ ဖြ�င့််� အထက််အော�ာက််တန်းး�တူရေး
ူ �းမူူကိုု�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ပါါတီီများ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�
များ��း တစ််လှှည့််�စီီပါါဝင််စေ�ရန်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရလဒ််အားး�ဖြ�င့််� ပါါတီီကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး� အများ��းစုုတွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ၅၀% ပါါဝင််လာာပြီး�း� အမျိုး�း��သားး�တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်� (NCA)တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ��း အနက််
၃၁% ကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။

၄-၂ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််လုံးး�� ထင််သာာမြ�င််သာာရှိစေ���ေရန််နှှင့််� တာာဝန််ယူူမှုု တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။
မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််လုံးး��တွွင်် အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO) များ��းသည်် အစိုးး��ရ၊
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံစေ�ရန််နှှင့့်� အချို့့���သော�ာရလဒ််များ��းကိုု� မကျေ��ေနပ််
ကြော��ာင်းး�ပြ�သရန်် လူူထုုကိုု�နှိုးး�ဆော်�်�လျျက်် ဆန္ဒဒထုုတ််ဖော်�်�ပွဲဲ�များ��းနှှင့််� ဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�များ��းပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာ
ဖြ�စ််ခဲ့့�သည့််� ‘ဖြ�ည့််�ဖက််’ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု�ဆန့််�ကျျင််သည့််� ဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�များ��းမှာာ� အထင််ရှား��းဆုံးး�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ NCA က ထုုတ််ပြ�န််သော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််သည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရမည့််�
အစား�း ဖြ�ည့််�ဖက််ဖြ�စ််သည့့်�အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဟုု အများ��းကနား�းလည််သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ရပ်် ပါါဝင််လာာပြီး�း�နော�ာက်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
အခွွင့််�အရေး�း� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက တပ််လှှန့််�နှိုးး�ဆော်�်�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ကြ�ပါါသည််။ CSO များ��း၊ တက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းနှှင့််� ဒီီမိုု�
ကရေ�ေစီီ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အသင်းး� (Association of Democratic Women) (ATFD) ဦးးဆော�ာင််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းက
တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ၏ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာအမျိုး�း��သမီးး�များ��းနေ့�့နှှင့််� တိုု�က််ဆိုု�င််လျျက်် ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု�ရှုံ့့��ချျရန်် မဟာာဗျူူ�ဟာာ
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မြော��ာက််အစီီအစဉ််ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ချီီ�တက််ဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ပိုု�မိုု�၍ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ရန်် တူူနီးး�ရှား��း
အထွေထွေ��ေ��� အလုုပ််သမား�းသမဂ္ဂဂနှှင့််�လည်းး� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ ချီီ�တက််ဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�မတိုု�င််မီီ တစ််ပတ််အလိုု�တွွင််
ATFD နှှင့််� အခြား��း CSO များ��း၊ တူူနီးး�ရှား��း အထွေထွေ��ေ���အလုုပ််သမား�းသမဂ္ဂဂတို့့�က ပူးး�တွဲဲ�ကြေ��ညာာချျက်် ထုုတ််ပြ�န််လျျက်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််ကိုု�ကန့််�ကွွက််ခဲ့့�ရာာ လူူမှုုမီီဒီီယာာ (social media) တွွင်် ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ပြ�န့််�နှံ့့��ခဲ့့�ပါါသည််။ အစဉ််အလာာ လူူထုုဆက််သွွယ််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ��း (မီီဒီီယာာ) တွွင်် သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�မှုု အများ��းဆုံးး��ဖြ�စ််စေ�ရန်် ချီီ�တက််ပွဲဲ�မတိုု�င််မီီ သုံးး��ရက််အလိုု�တွွင်် ATFD က ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု
ဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနပြု�ုလုုပ််ရေး�း တူူနီးး�ရှား��းအမျိုး�း��သမီးး�များ��းအသင်းး�၊ တူူနီးး�ရှား��းလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�အဖွဲ့့��ချုု�ပ််တို့့�နှှင့််� သတင်းး�စာာရှှင်းး�
လင်းး�ပွဲဲ�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပါါသည််။ မြို့�့��တော်�်�နှှင့််� တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံတစ််ဝန်းး� ဆန္ဒဒဖော်�်�ထုုတ််သူူ ထော�ာင််နှှင့််�ချီီ�၍ နှိုးး�ဆော်�်�နိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� Nidaa
Tounes (နိိဒါးး�အတူးး�နက််စ်)် ကဲ့့�သို့့�သော�
�
ာ အတိုု�က်အ
် ခံံပါါတီီများ��း၏ ထော�ာက််ခံမှု
ံ ကိုု
ု ရရှိိ
� ခဲ့့�ပါ
� ါသည််။ အာာဏာာပိုု�င်များ��
် းနှှင့့်� ထိိပ််တိုုက်
� ်
တွေ့�့�မည့််� အခွွင့််�အလမ်းး� အနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််စေ�ရန်် ချီီ�တက််သည့််�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းကိုု� ဂရုုတစိုု�က််စီီစဉ််ခဲ့့�ပြီး�း� ဆန္ဒဒဖော်�်�ထုုတ််သူူ
များ��းက ‘အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းရရှိရေး���း�၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းထလော့�့��’ ဟုု ရေး�းသားး�ထားး�သည့််� အလံံများ��းကိုု� ကိုု�င််ဆော�ာင််
လျျက်် ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှာာ� အပြ�ည့််�အ၀တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရရှိရေး���း� ဒို့့��အရေး�း�၊ ဖြ�ည့််�ဖက််အလိုု�မရှိိ�’ ဟုု ကြွေး��းကြော်��်�ခဲ့့�ကြ�ပါါ
သည််။ ယင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��းစည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��း၏ရလဒ််အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အပြီး�း�သတ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ဖြ�ည့််�ဖက််အယူူအဆကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိတော့����့�ပါါ။ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင်် ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုမူူ (ပုုဒ််မ ၂၁)၊ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သော�ာ လွှှတ််တော်�်�များ��းတွွင်် ၏ ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူရေး�း (ပုုဒ််မ
၄၆) စသည့််� ဂျျန််ဒါါအခန်းး�ကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် မူူဝါါဒရေး�း�ဆွဲဲ�ရေး�းနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း ဆက််လက််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တူူနီးး�ရှား��း
နိုု�င််ငံံတွွင်် ဆက််လက််၍ အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု
ပိုု�မိုု� ရရှိရေး���း� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရန််အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး� အရေး�း�ပါါသော�ာအခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််ဖြ�စ််ပါါသည််။

၄-၃ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် ကနဦးးအခြေ�ေ�ခံံ
ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန်် (floor) သာာဖြ�စ််ပြီး�း� ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�သည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေ (ceiling) ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပါါ။
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�က််သည််နှှင့််�
ပြီး�း�စီးး�သွားး��ခြ�င်းး� မဟုုတ််ပါါ။ အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း၏ ပံ့့�ပိုးး��မှုုဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး� လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် အထက််အော�ာက််နှှင့််� ရေ�ပြ�င််ညီီ တန်းး�တူူရေး�းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေကိုု�
ပြ�င််ဆင််ရန်် ဆက််လက််၍ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ကြ�ပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�
စာာရင်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�အရေ�ေအတွွက််တူူညီီရန််နှှင့််� တစ််လှှည့််�စီီ စီီစဉ််ပြု�ုစုုရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဇွဲဲ�ကော�ာင်းး�
ကော�ာင်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�အတွွက်် အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဥပဒေ�ေကိုု� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။
၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် စည််ပင််သာာယာာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအတွွက်် ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််သည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� Aswat Nissa နှှင့််�
အမျိုး�း��သမီးး� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (Tunisian League of Women Voters) (LET) ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အရပ််ဖက််လူူမှုု အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းသည်် တူူနီးး�ရှား��းအမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််အရွေး�း��ခံံခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး� သိိရှိစေ���ေရန််
လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း စီီစဉ််ပါါသည််။ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအားး�လည်းး� မဲဲဆွွယ််ခြ�င်းး�၊ ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််� စည််ပင််သာာယာာ
ကော�ာင််စီီများ��း လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ သင််တန်းး�များ��းပြု�ုလုုပ််ပေး�းပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�
၅၀% နီးး�ပါးး�မျှှ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ နော�ာက််တစ််ဆင့််�မှာာ� အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� မိိမိိတို့့� ရပ််ရွာာ�
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွင်းး� ပြ�ည််သူ့့�ကျျင့််�ဝတ်် ပညာာပေး�းအလုုပ််ရုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ရန်် သင််တန်းး�ပေး�းပါါသည််။
မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း သွားး��ရော�ာက််မဲဲပေး�းသည့််�နှုုန်းး�မြ�င့််�မား�းစေ�ရန််နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း ထော�ာက််ခံံမှုု ပိုု�မိုု�ရရှိစေ���ေ
ရန််ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� LET သည်် ဒေ�သန္တတရနှှင့််� နယ််မြေ�ေဒေ�သကော�ာ�င််စီီများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု
အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု� တစ််အိိမ််တက််ဆင်းး� အသိိပညာာပေး�း လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ပါါသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် စည််ပင််သာာယာာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းအတော��ာအတွွင်းး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ၄၇% ကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းက ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ပထမဆုံးး�� အမျိုး�း��သမီးး�မြို့�့��တော်�်�ဝန််
သည််လည်းး� တူးး�နစ််စ််မြို့�့��တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အထက််အော�ာက်် တန်းး�တူူရေး�းကိုု� အော�ာင််မြ�င််
စွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ရေ�ပြ�င််ညီီတန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�မှာာ� နော�ာက််ကျျကျျန််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််
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တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပရာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ��းအနက်် ၃၆% ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါ
သည််။ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁,၃၄၁ ခုု တင််သွွင်းး�ခဲ့့�ရာာတွွင်် စာာရင်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၈၄ ခုုတွွင််သာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
ပထမနေ�ေရာာမှှ ပါါဝင််ပါါသည်် (Tamaru, Holt-Ivry and O’Reilly, 2019)။ သို့့��ပင််သော်�်�လည်းး� တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ၏ ပြော��ာင်းး�လဲဲ
နေ�ဆဲဲဖြ�စ််စဉ််များ��းကိုု�ကြ�ည့်�ခြ် �င်းး�ဖြ�င့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းမဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု� ကာာလကြာ�ာရှှည်် အဓိိကထားး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊
စတင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့််� လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� ဂရုုတစိုု�က်် အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုလုံးး��တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာတိုးး��တက််မှုုများ��း ရရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး�
တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

၅။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ပါါဝင််မှုုအတွွက်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းပိုု�မိုု�ပါါဝင််လာာစေ�ရန်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�
ရေး�းအတွွက်် စတင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� လုုပ််ငန်းး�အသီးး�သီးး� ရှိိ�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�
ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�မှှအစပြု�ု၍ မူူဝါါဒများ��း၊ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းနှှင့််� ဘတ််ဂျျက််ခွဲဲ�ဝေ�သတ််မှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�အထိိ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။
ပုံံ� ၁ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းမှာာ� ထိိပ််ဆုံးး��အဆင့််�တွွင်် ရှိိ�ပါါသည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််လိုု�ပါါက ပြ�ည့််�မီီရမည့််�သတ််မှှတ််ချျက််များ��းမြ�င့််�မား�းပြီး�း� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ခက််ခဲဲပါါ
သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ချိိန်
� ်ဖြ�စ််ပါါက တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံမှာာ�ကဲ့့�သို့့�
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု�
မြှ�ှင့််�တင််ရာာတွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာ တိုးး��တက််မှုုများ��းရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ကင််ညာာ၊ နီီပေါ�ါ၊ ရဝမ််ဒါါနှှင့််� တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းသည်် သက််ဆိုု�င််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ထည့််�သွွင်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�းနှှင့််� ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််လာာစေ�ရန််နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု တိုးး��တက််စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည်် (ဥပမာာ Tamaru and O’Reilly 2018 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
ပုံံ� ၁ – စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း စတင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့််� နယ််ပယ််အဆင့််�ဆင့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�

ဥပဒေ�များ��း

နည်းး�ဥပဒေ�များ��း၊ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််�
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််များ��း

ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့်အ
�် ညီီဆော�ာင််ရွက်
ွ သော�
် ာ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််လု
� ုပ််ငန်းး�
အစီီအစဉ််၊ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ်ရေး�းကဏ္ဍဆုံးး��ဖြ�တ််
်
ချျက််များ��း

အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ခွဲဲ�ဝေ�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
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အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းက ထင််သာာမြ�င််သာာရှိသော����ာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််သော�ာ
တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုပပျော��ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အထွေထွေ��ေ���မူူများ��းကိုု�ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�း ဆော�ာင််ရွွက််
ပါါသည််။ အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းသည်် တစ််ဆင့််�တိုးး��၍ အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရရှိရေး���း�
ကြား�း�ဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််တိုု�က််တွွန်းး�ပါါသည််။ ဥပမာာ ဘူူရွွန််ဒီီ (ပုုဒ််မ ၁၆၄) နှှင့််� ကင််ညာာ (ပုုဒ််မ ၂၇)
နိုု�င််ငံံများ��းမှာာ�ကဲ့့�သို့့�� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အမျိုး�း��သားး� အမျိုး�း��သမီးး�အလိုု�က်် ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းသတ််မှှတ််ရေး�းထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ ယင်းး�သို့့��သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအတွွက်် ထော�ာက််ခံံမှုုအလုံံ�အလော��ာက််ရရှိိ�ရန်် အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (CSO)
များ��းအကြား�း� ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအကြား�း� မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး� (lobby လုုပ််ခြ�င်းး�)
နှှင့််� အများ��းပြ�ည််သူူအကြား�း�တွွင်် သိိမြ�င််နား�းလည််မှုုမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု� များ��းစွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�
အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�သည်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�မဟုုတ််ပါါ။ နိုု�င််ငံံရေး�း အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််စေ�ရေး�း ပိုု�မိုု�၍
လွွယ််လင့််�တကူူ စတင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့််� အခြား��းနယ််ပယ််များ��းကိုု� စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါသည််။
အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၃၉၇ နှှင့််� ၄၀၉ တို့့�တွွင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေများ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပါါသည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာရန်် စတင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� နယ််ပယ််တစ််ရပ််မှာာ� ယင်းး�ဥပဒေ�ေများ��းအားး�
ပြ�င််ဆင််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�နှှင့််� ဆက််သွွယ််စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အထက််အော�ာက််
နှှင့်/�် သို့့�မဟုုတ်
�
် ရေ�ပြ�င််ညီီတန်းး�တူမှု
ူ ကိုု
ု ပြ� �ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းပါါတီီကိုု�ယ်စား�
် းလှှယ်လော�
်
ာင်းး�စာာရင်းး�များ��းတွွင်် ခွဲဲ�တမ်းး�များ��း ထည့််�သွွင်းး�
သတ််မှှတ််နိုု�င််ရေး�း ဥပဒေ�ေမျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။‘နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသည်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ရာာတွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အနည်းး�ဆုံးး�� ၃၀% ပါါဝင််မှှသာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ပါါဝင််ယှှဉ််ပြို�ု�င််အရွေး�း��ခံံနိုု�င််မည််ဟုု နိုု�င််ငံံတော်�်�က
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေ ထုုတ််ပြ�န််နိုု�င််ပါါသည််’ ဟုု မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအမျိုး�း��သမီးး�များ��း အဖွဲ့့��ချုု�ပ််ကအကြံ�ံပြု�ုပါါသည််။ ယင်းး�သို့့��သော�ာ
အဆိုု�ပြု�ုချျက််မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�မခံံရဘဲဲ ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းပေး�းအပ််ရန်် အဆိုု�ပြု�ုခြ�င်းး�
မဟုုတ််ပါါ။ စင််စစ်် လှေ�ေကားး�ထစ်် ပထမအဆင့််�တွွင်် ခြေ�ေကုုပ််ယူူနိုု�င််ရန််သာာ ဖြ�စ််ပါါသည်် (NIMD et al. 2019: 6)။
ဤအစီီအမံံများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အသီးး�သီးး�နှှင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ထိုု�သို့့�သော�ာ
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� အဓိိကဖော်�်��ဆော�ာင််ပေး�းရမည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််နှှင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကျျယ််ပြ�န့််�
စွာာ� ထိတွေ့��့��ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည်် (ဥပမာာ မူူဝါါဒရှှင်းး�လင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််စာာတမ်းး�များ��း ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�၊ ပြ�င််ပနှှင့််�
ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�များ��း၊ အခြား��းသိစေ��ေလိုု�ရင်းး�အချျက််များ��းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ချျယ််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််
မည့််�နည်းး�လမ်းး�များ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��စေ�ရန််ဦးးဆော�ာင််၍ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�မည့််�သူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် မဟာာမိိတ််များ��းကိုု� လှုံ့့��ဆော်�်�
စေ�ခြ�င်းး�၊ အစဉ််အလာာ lobby ဟုု ခေါ်�်သော�ာ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�၊ အလုုပ််ရုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း
နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််)။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ထက်် ဥပဒေ�ေအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််
ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�မှာာ� ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူပါါသည််။
အခြား��းနည်းး�လမ်းး�အနေ�ေဖြ�င့််�

စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းသည််

နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််�လည်းး�

တိုု�က််ရိုု�က််ထိတွေ့��့��

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ပါါတီီခွဲဲ�တမ်းး�များ��းထားး�ရှိိ�ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ပါါတီီမူူဝါါဒများ��း နှှင့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ဂျျန််ဒါါအရေး�း�ကိုု� အဓိိကလုုပ််ငန်းး�တစ်ရပ်
် အ
် ဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရေး
် �း စည်းး�ရုံးး��
လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပံ့့�ပိုးး��မှုုပေး�းခြ�င်းး�၊ ဂျျန််ဒါါအားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််ရေး�း မူူဝါါဒများ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�း
ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။ ဤလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ရန်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�
သူူများ��းသည်် အော�ာက််ပါါတို့့�ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာ နိုု�င််ပါါသည်် (NIMD et al. 2019)။
•

အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�များ��း၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ပါါတီီကြေ��ညာာစာာတမ်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ�

•	ပါါတီီမူူဝါါဒများ��းတွွင်် ဂျျန််ဒါါအရေး�း�ကိုု� အဓိိက လုုပ််ငန်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း ပါါမပါါ၊ အဆိုု�ပြု�ု
ထားး�သော�ာ မူူဝါါဒများ��းကိုု� အဓိိကလုုပ််ငန်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည့့်� နည်းး�လမ်းး�
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•	ပါါတီီဥက္ကကဋ္ဌ၊ အထွေထွေ��ေ���အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းနှှင့််� အခြား��းအကြီး�း�တန်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းတွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ဖူးး�ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ�
•	လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ၅ နှှစ််အတွွင်းး�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖြ�စ်် ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ ပါါတီီမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
လော�ာင်းး� အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အရေ�ေအတွွက််
•	လူူဦးးရေ�၏ ထက််ဝက််ရှိသော����ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ပါါတီီအနေ�ေဖြ�င့််� အတိိအလင်းး� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််စေ�သော�ာ
နည်းး�လမ်းး�များ��း (ဥပမာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််သော�ာ ပွဲဲ�လမ်းး�အခမ်းး�အနား�းများ��းကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
တက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထံံ ဦးးတည််ရည််ရွွယ််လျျက်် လက််
လှှမ်းး�မီီ ရော�ာက််ရှိရေး���း�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�) နှှင့််�
•	ပါါတီီတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့�� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ�
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ယင်းး�ကိိစ္စစရပ််များ��း အရေး�း�ပါါကြော��ာင်းး�၊ မည််သည့််� ပါါတီီများ��းသည်် ပါါတီီ၏ကိုု�ယ််
စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းနှှင့််� စာာရင်းး�၏ မည််သည့််�နေ�ရာာတွွင်် ပါါရှိိ�ရမည််ကိုု�
သတ််မှှတ််ချျက််များ��း ထားး�ရှိကြော�����ာင်းး� သိိမြ�င််နား�းလည််မှုု မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�များ��းသည််
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းထက််

ဆက််သွွယ််ရန််နှှင့််�

တွေ့�့�ဆုံံ�ရန််ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူနိုု�င််ပါါသည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ထက်် မူူဝါါဒ သို့့��မဟုုတ်် ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ကိုု�ပြ�င််ဆင််ရန််ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�က ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူနိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဤစည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းမဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု� ‘အော�ာက််မှှအထက််သို့့�’ ချျဉ်းး�ကပ််
ပုံံ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းကိုု� ဦးးတည််ရည််ရွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက်် သာာဓကများ��းရရှိိ�ပြီး�း�မှှ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ပါါတီီများ��းကိုု�ဦးးတည််ရည််ရွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူနိုု�င််ပါါသည််။
အခြား��းအရေး�း�ပါါသော�ာ ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအတွွက်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ
ရရှိရေး���း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက််
ခွဲဲ�ဝေ�သတ််မှှတ််ပေး�းသော�ာ ပါါတီီရန််ပုံံ�ငွေ�ေပမာာဏကိုု� လေ့�့လာာလျျက်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရှာာ�ဖွေရေး���း�ကွွန််ရက််များ��း တည််ထော�ာင််ရန််
သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ မဲဲဆွွယ််လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရေး�း သီးး�ခြား��းပါါတီီရန််ပုံံ�ငွေ�ေထားး�ရှိိ�ရန်် အဆိုု�ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။
ယင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကြော��ာင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဝင််ရာာတွွင်် အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� အလားး�တူူ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ
မရရှိိ�သည့််�အတွွက်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသော��ာအတားး�အဆီးး�များ��းကိုု�လျှော့�့��ချျနိုု�င််ဖွွယ််ရာာရှိိ�ပါါသည်် (UNDP and UN Women 2015)။
တစ််ချိိန်
� ်တည်းး�မှာာ�ပင်် တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံမှာာ�ကဲ့့�သို့့� ဂျျန််ဒါါအရေး�း� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းသည်် အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး� (CSO) များ��းနှှင့််�အတူူ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ရပ််ရွာာ�အသိုု�က််အဝန်းး�အဆင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ အရေး�း�
ကြီး�း�ပုံံ�ကိုု� သိိမြ�င််နား�းလည််မှုုမြှ�ှင့််�တင််လျျက်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသို့့��ဝင််ရော�ာက််ရန်် အားး�ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ရန်် အလားး�အလာာရှိိ�သူူများ��းတွွက်် မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတိုးး��တက််စေ�ရန်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
မဲဲဆွွယ််ရန်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�၊ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု၊ ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�၊ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ မူူဝါါဒရေး�း�ဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
နည်းး�ပညာာများ��း တိုးး��တက််စေ�ရန််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အခြား��း နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းအမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းမှှ လေ့�့လာာ
သင််ယူူနိုု�င််ရန်် လည်းး�ကော�ာင်းး� စည်းး�ရုံးး��ရေး�းကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��းနှှင့််�အသိိပညာာ သင််တန်းး�များ��းပို့့��ချပေး��း�ခြ�င်းး�တို့့� အပါါအဝင်် အမျိုး�း��
သမီးး�များ��းအတွွက်် အခက််အခဲဲအတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� လျှော့�့��ချျလျျက်် အမျိုး�း��သမီးး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း၏ အနေ�ေ
အထားး�ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�မည့််� လက််တွေ့�့�နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းသည််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကာာလတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း မဲဲဆန္ဒဒရှှင််အဖြ�စ်် စာာရင်းး�မပေး�း�ရသေး��းပါါက စာာရင်းး�ပေး�းရေး�းနှှင့််� မဲဲပေး�းရေး�း စည်းး�ရုံးး��
လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအတွွက်် ထော�ာက််ခံံမှုု/ပံ့့�ပိုးး��မှုု ပိုု�မိုု�ရရှိရေး���း�
မဲဲဆွွယ််လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရန််လည်းး�ကော�ာင်းး� စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါသည််။
ဤကြား�း�ဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံအားး�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�သို့့�� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပိုု�မိုု�ရော�ာက််ရှိစေ���ေရန််
အဓိိကထားး�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့��မဟုုတ််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း (ဥပမာာ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��) ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အပိုု�င်းး� ၃-၄ ၌ ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သော�ာ မည််သည့််�နယ််ပယ််အတွွက််မဆိုု�
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စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု� စူးး�စိုု�က််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။ တဖန်် မဟာာဗျူူ�ဟာာ ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် စတင််
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့််� နယ််ပယ််အသီးး�သီးး�ကိုု�ဖော်�်�ထုုတ််လျျက်် မည််သည့််�အဆင့််�တွွင်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� လက််တွေ့�့�ဖော်�်�
ဆော�ာင််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သုံးး��သပ််နိုု�င််ပါါသည််။

ရည််ညွှှန်းး�စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ��း
Action Aid, CARE, Oxfam and Trocaire, Women and Leadership (Yangon: CARE, 2014) (အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််�
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု)
Allen, M., Constitution Assessment for Women’s Equality (Stockholm: International IDEA, 2016), <https://
www.idea.int/publications/constitution-assessment-womens-equality>, accessed 1 February 2021
(အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�)
D. Dahlerup (ed.), Women, Quotas and Politics (London: Routledge, 2006) (အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းနှှင့််�
နိုု�င််ငံံရေး�း)
—, Dahlerup, D., Hilal, Z., Kalandadze, N. and Kandawasvika-Nhundu, R., Atlas of Electoral Gender Quotas
(Stockholm: International IDEA, Inter-Parliamentary Union and Stockholm University, 2014), <https://
www.idea.int/publications/catalogue/atlas-electoral-gender-quotas>, accessed 1 February 2021
(ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွက်် ဂျျန််ဒါါခွဲဲ�တမ်းး�များ��း သတ််မှှတ််ပုံံ� လေ့�့လာာဖော်�်�ပြ�ချျက််)
Eagly, A. H. and Johnson, B. T., ‘Gender and leadership style: a meta-analysis’, Psychological Bulletin,
108/2 (1990), pp. 223–56, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.2.233> (အမျိုး�း��သားး� အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�နှှင့််�
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုဟန်် - ဆန်းး�စစ််ချျက််များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�)
Gender Equality Network (GEN), Gender Equality in Public Life and Elected Office (Yangon: GEN, 2013)
(အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ နယ််ပယ််နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းတွွင်် ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု)
—, Raising the Curtain: Cultural Norms, Social Practices, and Gender Equality in Myanmar (Yangon: GEN,
2015) (ကန့််�လန့််�ကာာကိုု�လှှစ််ဟခြ�င်းး� - မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�ယဉ််ကျေး�း�မှုု စံံနှုုန်းး�များ��း၊ လူူမှုုအလေ့�့�အကျျင့််�များ��းနှှင့််� ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူ
ညီီမျှှမှုု
Gonzalez, K. and Sample, K., One Size Does Not Fit All: Lessons Learned from Legislative Gender

Commissions and Caucuses (Stockholm: International IDEA and National Democratic Institute, 2010),
<https://www.idea.int/publications/catalogue/one-size-does-not-fit-all-lessons-learnedlegislativegender-commissions-and>, accessed 1 February 2022 (တစ််ပုံံ�စံံတည်းး�ဖြ�င့််� အားး�လုံးး��အတွွက်် အဆင််မပြေ�ေ�နိုု�င််ခြ�င်းး�
- ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဂျျန််ဒါါအခန်းး�ကဏ္ဍကော်�်��မရှှင််များ��းနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�ရွေး�း�ချျယ််ရေး�း အစည်းး�အဝေး�း�များ��း)
Htun, M., ‘Is gender like ethnicity? The political representation of identity groups’, Perspectives on Politics,
2/3 (2004), pp. 439–58, <https://doi.org/10.1017/S1537592704040241> (ဂျျန််ဒါါအခန်းး�ကဏ္ဍသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�ကိိစ္စစနှှင့််� တူူညီီပါါသလားး�။ ဝိသေ��ေသအုုပ််စုုများ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ပါါဝင််မှုု)
International Foundation for Electoral Systems (IFES) and Yaung Chi Thit (YCT), She Leads in Myanmar:

Inspiring Women Leaders (Arlington, VA and Chiang Mai: IFES and YCT, 2019) (မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််အမျိုး�း��သမီးး� - စိိတ််အားး�တက််ကြွ�ဖွွယ်် အမျိုး�း��သမီးး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း)
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International Parliamentary Union (IPU) and UN Women, ‘Women in Politics: 2020’ [map], <https://www.
ipu.org/resources/publications/infographics/2020-03/women-in-politics-2020>, accessed 1 February
2020 (နိုု�င််ငံံရေး�းနယ််ပယ််မှှ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ၂၀၂၀ခုုနှှစ််)
Krook, M. L., Quota for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide (Oxford:
Oxford University Press, 2009) (နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် ခွဲဲ�တမ်းး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး� - ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှမ်းး�ရှိိ�
ဂျျန််ဒါါအခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� ရွေး�း�ချျယ််မှုု ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�)
Latt, S. S. S., Ninh, K. N. B., Myint, M. K. K and Lee, S., Women’s Political Participation in Myanmar:

Experiences of Women Parliamentarians 2011–2016 (Myanmar: The Asia Foundation, 2017), <https://
asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/05/Womens-Political-Participationin-Myanmar-MPExperiences_report-1.pdf>, accessed 1 February 2021 (မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ပါါဝင််
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