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နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ရာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႔ ေျပာင္းလဲလာၿပီး လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑တို႔တြင္ ထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လႊဲေျပာင္းယူခဲ့ေသာ အစိုးရသစ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ၊ ျပည္သူလူထုအား ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈ၀န္ေဆာင္ေရးပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ 
အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္း စသည့္ က႑တို႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ အေျခခံအေျပာင္းအလဲမ်ားကို အရွိန္ 
ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အခ်က္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ အစိုးရအတြက္ ယင္းအေရးႀကီးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ျမင့္မားေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဘက္မွ်သည့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္၏ အေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ခုမွာ အစိုးရ၏ ဖြဲ ႔စည္းပံုမ်ား ႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ အေျခခံအေရးႀကီးသည့္  ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတြင္ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်မႈရိွေစေရး ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
တို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ တိုးတက္ေရးမွာ အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ညီလာခံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာသည္။ ထင္ရွား 
သည့္ တုိးတက္မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈရိွေစေရးတြင္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ႀကီး တစ္ဦးသာ ခန္႔အပ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အႀကီးတန္းရာထူး 
ေနရာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက၀္န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႀကီးစုိးေနေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္အတြက ္
ယဥ္ေက်းမႈအယူစြဲမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တစ္ဘက္သတ္ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ခရီးသြားရန္ အခ်ိန္၊ ေနရာ တို႔ကို ကန္႔သတ္ 
ထားျခင္း ႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈနည္းပါးျခင္း စသည့္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာရွိိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္အတြက္ သူတို႔၏အရည္အေသြးမ်ား လိုအပ္ေနေသးသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါ၀င္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈမွာ 
ေဘးေရာက္မေနဘဲ   အမ်ားျပည္သူ အေလးအနက္ထားသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း 
သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်စြာ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိတ္၊ လက္ရွိ အေျခအေန၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအဆင့္၊ 
အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးထားေသာ ဤ 
သုေတသနအစီရင္ခံစာကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ တင္ဆက္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကို အလြတ္တမ္းသုေတသီ Paul Minoletti မွ ျပဳစု 
ေရးသားထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ အမ်ားအားျဖင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ျပႆနာမ်ားကို 
မည္သုိ႔ဆက္ႏြယ္ထားေၾကာင္းတို႔ကို အထူးျပဳေဆြးေႏြးထားသည္။

ဤမွတ္တမ္းတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္ေသာ  ေဖာင္ေဒးရွင္း၏  သုေတသနအေၾကာင္းအရာသည္ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၊ 
မဒီယီာ ႏငွ္ ့ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မတိဖ္ကအ္ဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ ွျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပင္န္းစဥ ္ႏငွ္ ့ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင ္
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကုိ ႏိုင္ငံတကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
အဂၤလန္ႏိုင္ငံဌာန (DFID) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာ ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ်ဌာနတို႔မွ ရံပံုေငြပံ့ပိုးပါသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူ၏ အျမင္ျဖစ္ၿပီး DFID ၊ DFAT (သို႔) Foundation ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မထင္ဟပ္ပါ။ 

ေဒါက္တာ ကင္(မ္)နင္
ဌာေနကိုယ္စားလွယ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
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၅. ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ား ......................................................... 41
၅.၁) ဘ႑ာေငြခဲြေဝျခင္း အခ်က္အလက္မ်ား ............................................................................................. 41
၅.၂) ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၏ အခ်က္အလက္မ်ား ............................................................. 42
၅.၃) ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွစ္သက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ............................................................................. 42
၅.၄) ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို သံုးသပ္ၿပီး သင္ယူရရိွမႈမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း ....................................... 43

၆. နိဂံုးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား .......................................................................................................................... 46

အကိုးအကား  ........................................................................................................................................... 49



i

အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ား

ANP - ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

BPA – ေဘက်င္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

CC - ဗဟုိေကာ္မတီ

CEC - ဗဟုိအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

CEDAW – အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအားလံုး ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

 CFGs - ရပ္ရြာသစ္ေတာအဖြဲ႕မ်ား 

CSOs - အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

DDG - ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

EAGs - တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား 

FGDs - အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း 

FY - ဘ႑ာႏွစ္

GAD - အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး 

GoM - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ 

GONGOs - အစိုးရပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

IFIs - ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

MIMU – ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္

MMCWA - ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕

NCA - တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္

NCDDP - ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရပ္ရြာဦးေဆာင္ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္

NLD - အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

NSPAW - အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃ - ၂၀၂၂) 

PNO - ပအုိ႔အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕စည္း

PoVAW - အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ျခင္း 

SC/STs - လူမႈေရးအရ ဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ ဇတ္/မ်ိဳးႏြယ္စု

SNLD - ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

TDSC - ၿမိဳ႕နယ္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးရာေကာ္မတီ

TDSC - ၿမိဳ႕နယ္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ပံ့ပိုးမႈေကာ္မတီ

TNP – တေအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ

TPIC - ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ

USDP - ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ 

VTA - ရပ္ရြာ/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

WLB - ဗမာအမ်ိဳးသမီးအသင္း 

WON - ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္ 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္

မၾကာေသးမီက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေအာက္ေျခအဆင့္တိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႀကီးစိုးထားဆဲျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈဘက္မညီျခင္းကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။

• တန္းတူညီမွ်မႈ  ̶   ေယဘုယ်အားျဖင့္ မည္သည့္မူ၀ါဒကုိ က်င့္သုံးရမည္၊ ဘ႑ာေငြကုိ မည္သုိ႔ခဲြေ၀သင့္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ကဲြျပားေသာလိုလားခ်က္မ်ားရွိရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေသာ ရာထူးေနရာတြင္ရွိ 
သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကသာ အမ်ိဳးသမီးထု၏ လိုလားခ်က္ကို အေရးယူတံု႔ျပန္ရန္ ပိုအလားအလာရွိသည္။ သို႔ ျဖစ္ရာ 
ဘက္မညီေသာပါ၀င္မႈေၾကာင့္ တဖက္ေစာင္းနင္းက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။

• ထိေရာက္မႈ  ̶  အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာနမ်ားတြင္ က်ား၊ မ အခ်ိဳးညီပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္မႈ အရည္ 
အေသြး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမည့္အျပင္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းမ်ားအား လုိက္နာမႈ ျမင့္တက္ 
လာမည္ျဖစ္သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္လည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

• တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ျခင္း  ̶  က်ား၊ မ အခ်ိဳးညီပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ပို၍ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိလာသည္ဟု ခံစားလာရသည့္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ဌာန၏ တရား 
ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္မႈ ပိုျမင့္လာမည္ျဖစ္သည္။

• လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ  ̶  လူထုေရးရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ဘ၀ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈတို႔က 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မႈကိုေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အဓိကသြင္ျပင္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ၿပီး၊ သို႔မွသာ ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာ 
ေသာဘ၀ ျဖစ္မည္။

က်ား၊ မ အခ်ိဳးညီ ပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ (ေသခ်ာေပါက္ အာမခံႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း) မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခဲြေ၀ျခင္း 
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ မတူကဲြျပားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ပိုရွိေစသည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အဆုိပါက႑မ်ားအတြက္ က်ား၊ မ ေရးရာ ကဲြျပားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တံု႔ျပန္ႏိုင္ေစေရးမွာ က်ား၊ မ 
ေရးရာ စဥ္းစားမႈပါ၀င္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈက ပဓာနက်သည္။ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ အမ်ား 
ျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ က်ား၊ မ ေရးရာ မတူကဲြျပားမႈအေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လ်ွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ႏို္င္ငံေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ် 
မရွိမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွတဆင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာႏွင့္ စီးပြါးေရးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္ေပး 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အရုိးရွင္းဆုံးႏွင့္ တုိင္းတာရန္အလြယ္ဆုံး က်ား၊ မ အခ်ိဳးညီပါ၀င္မႈ ၫႊန္းကိန္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားရိွ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
အေရအတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ပါ၀င္မႈ(မ)ညီမွ်ျခင္းကုိ ပုိ၍ျပည့္ျပည့္၀၀ သေဘာေပါက္ နားလည္ႏုိင္ရန္ (သုိ႔မွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဌာနမ်ားက မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ တန္းတူညီမွ်ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည္၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးသည္) အတြက္ ၄င္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕၀င္မ်ားကုိယ္တုိင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္မႈအရည္အေသြးႏွင့္ ၄င္းဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ကူးလူးဆက္ဆံမႈ အရည္အေသြးတို႔ကို စဥ္းစားရန္လည္း လိုအပ္သည္။ 
လူအမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၏ အရည္အေသြးဟုဆိုရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ အျမင္ႏွင့္ အက်ိဳးအတြက္ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ 
ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ အျမင္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားသာမက ႏိုင္ငံသားမ်ားက အေလးအနက္ 
သေဘာထားမႈတို႔ ပါ၀င္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမႈ မရွိျခင္းကို အထူးျပဳေဖာ္ျပထား 
သည္။ မိမိတို႔လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္ႏိုင္မႈ၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈဆိုင္ရာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ 
အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္မွာ က်ား၊ မ ေရးရာ မတူကဲြျပားမႈ အခ်က္တစ္ခ်က္တည္းမဟုတ္ပါ။ အျခားအဓိကအခ်က္မ်ားမွာ 
အသက္၊ လူမႈစီးပြါးအဆင့္အတန္း၊ ေနာက္ခံအသို္င္းအ၀ိုင္း၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာႏွင့္ နယ္ေျမပထ၀ီေဒသ တို႔ျဖစ္သည္။ 
အနာဂတ္ကာလ၌ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္မႈအေပၚ သုေတသနႏွင့္ စီမံကိန္းခ်ရာတြင္ ၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္း မည္သုိ႔ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေန 
သည္ကို ပို၍ နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို က်ား၊ မ ေရးရာ မတူညီကဲြျပားမႈႏွင့္ အျပည့္အ၀ေပါင္းစပ္သင့္ 
သည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျမင့္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန အေဟာင္းႏွင့္ 
အသစ္မ်ားသို႔ (အကန္႔အသတ္ျဖင့္) လဲႊေပးျခင္းျဖင့္ အာဏာခဲြေ၀မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ စတင္လုပ္ေဆာင္ 



iii

ခဲ့သည္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဏာထပ္မံခဲြေ၀မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည့္အျပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ေျခ 
ရွိသည္။ အာဏာခဲြေ၀မႈတြင္ ေကာင္းက်ိဳးအလားအလာမ်ားရွိေသာ္လည္း အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း သယ္ေဆာင္လာနိုင္သည္။ အခ်ဳိ ႔ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာခဲြေ၀ျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရည္အေသြး ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေဒသိယဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ
တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္စီမံႏိုင္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တာ၀န္ခံေစႏိုင္မႈက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း 
အဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ကို အထက္တန္းလႊာက သိမ္းပိုက္ထားမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အသံမ်ား 
ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ အခက္အခဲႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား သိရွိ 
ေစသည့္အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစသည္။
 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ရာခုိင္ႏႈန္း 
၂ ဆ တက္လာခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတေလွ်ာက္ အျခားကာလမ်ားထက္ သိသိသာျမင့္မားေသာ အေရအတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အမ်ိဳးသားမ်ားက ရယူထားဆဲျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားျပဳမႈ က်ား၊ မ အခ်ိဳး 
မွာ ေဒသတြင္းအျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ သိသိသာသာ နိမ့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားျပဳ 
မႈမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၃.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိရာမွ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပဲြေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ခံေနရာ၏ ၁၂.၇ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွခန္႔အပ္ေသာ အမ်ိဳးသားအမတ္မ်ားမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ 
အျပင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ ္လံုး၀မရွိေသာ ျပည္နယ္/တုိင္း ၃ ခု က်န္ရွိေသးသည္။

လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လုံးအျပင္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၁၀ ရပ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရသည့္ 
အျပင္ အျခားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္၏ ေနရာအမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အလြန္ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာပါတီမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုစီမံေကာ္မတီ၏ 
၃၅  ရာခိငု္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစသ္ည္အ့တြက ္ရာထူးျမင့္ေနရာမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထူးထူးျခားျခား ေနရာရရွထိားျခင္းျဖစသ္ည။္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္မႈျမႇင့္တင္ရန္ ပါတီတြင္းမူ၀ါဒလည္း က်င့္သုံးၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မွာ ၁၅.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာရွိသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ထိပ္ပိုင္းေနရာမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားက အလြန္အမင္းႀကီးစိုးထားဆဲျဖစ္ၿပီး 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ မွလဲြလွ်င္ မြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါတီႏွင့္ ဓႏုတုိင္းရင္းသားပါတီတို႔တြင္သာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္၊ 
ဒုေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ဥကၠ႒ ရွိသည္။

၀န္ထမ္းအေရအတြက္အရ စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္မွာ အမ်ိဳးသား 
ထက္ အနည္းငယ္ပိုသျဖင့္ က်ား၊ မ အခ်ိဳး လံုး၀ညီမွ်လုနီးပါး အေနအထားရိွသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိ 
ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအနည္းငယ္သာရွိသည္။ ယခင္ႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြကဲ့သို႔ပင္ ေအာက္ေျခေဒသ 
မ်ားရွိ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ အမ်ားစုတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားက ႀကီးစိုးထားခဲ့သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပါ၀င္စီမံႏိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ယင္း 
အခ်က္မ်ားအၾကား အေရးႀကီးေသာဆက္စပ္မႈႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တခ်ဳိ ႔တ၀က္သာ သိရွိ 
ႏိုင္ေသးသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀င္ေရာက္စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္မႈကို ပံုေဖာ္ေပးေနေသာ 
အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းရင္းအခ်ဳိ ႔မွာ အခ်ိန္အခက္အခဲ၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈကို ဆန္႔က်င္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခရီးသြားလာမႈ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိျခင္း/မရွိျခင္းစသည့္ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားတို႔ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW) ၂၀၁၃-၂၀၂၂ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား ခဲြျခားႏွိမ့္ခ်မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရး ညီလာခံႏွင့္ ေပက်င္း ညီလာခံအရ ႏိုင္ငံတကာ မူ၀ါဒေရးရာတာ၀န္ကို ျမန္မာႏို္င္ငံအစိုးရ 
တာ၀န္ယူႏုိင္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ “လူအဖဲြ႕အစည္းတြင္း အဆင့္တိုင္း၏ ဦးေဆာင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ ေနရာမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ စနစ္၊ ဖဲြ႕စည္းပံု၊ ေဆာင္ရြက္မႈ” ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈ NSPAW 
တြင္ ပါ၀င္သည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အႀကံျပဳထားရာတြင္ “ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ ေသခ်ာေစေရး” ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
ပါ၀င္သည္။ NSPAW သည္ “ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရး ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ကတိက၀တ္ျပဳမႈ” 
ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဥပေဒျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရွိေသာ ကတိက၀တ္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ အစိုးရသက္တမ္းတြင္ ႁခြင္းခ်က္ 
အခ်ဳိ ႔မွလဲြလွ်င္ က်ား၊ မ အခ်ိဳးညီပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အနည္းငယ္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြ၊ လူအင္အားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕မ်ားက ခဲြေ၀ 
ခ်ထားေပးရန္ NSPAW က အထပ္ထပ္အခါခါ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။ NSPAW အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွာ 



iv

ယခုအခ်ိန္တြင္ အၿပီးသတ္ၿပီး ျဖစ္ေနသင့္ေသာ္လည္း အဆိုပါႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ ရပ္တန္႔ေနၿပီး ယင္းစီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကို 
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အနည္းငယ္သာျပဳလုပ္ထားေသးသည္။ ယခုအစိုးရအသစ္အေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရထက္ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်မႈအေရးမ်ားကို ပိုစိတ္၀င္စားမႈ ျပသလိမ့္မည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာမူ၀ါဒေရးရာ ကတိက၀တ္မ်ားကို အေလးပိုထား 
လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ 
ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခြင့္အေရးကိုု အသံုးခ်ကာ NSPAW အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးသင့္ပါသည္။

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာအရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အခ်ဳိ ႔ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသအာဏာပိုင္တခ်ိိဳ႕မွ လဲြလွ်င္ 
အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေသးသည္။ ႁခြင္းခ်က္အခ်ဳိ ႔မွလဲြ၍ အဆိုပါအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏ္ုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈ နည္းပါးသည္။ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕မ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ ပညာရပ္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံသားမ်ား၏အားကို စုစည္းေပးႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကို မွ်ေ၀ေပးျခင္းကဲ့သို႔ပင္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစုိးရအဖဲြ႕မ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား၊ မ တန္း တူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္သည္။ 
ယင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ႏို္င္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္က ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ယင္းကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္မ်ားအတြက္ ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းအမ်ားအျပားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း ပို၍ေပးလာၾကသည္။ အဆိုပါ 
သင္တန္းမ်ားက အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပါင္းစပ္ေပးရန္ ( ဥပမာ အဆိုပါေပါင္းစပ္မႈ မျပဳလုပ္ရေသး 
ေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ နည္းေပးလမ္းျပျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း) သိသိသာသာ လိုအပ္ေနေသးသည္။ 
လက္ရွိႏွင့္ အလားအလာရွိ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား  ပိုလိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖဲြ႕အခ်ဳိ ႔က ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ 
ျပည္ပေလ့လာေရးခရီးမ်ား စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ခရီးမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ထားသည္။ တုိင္း/ျပည္နယ္ အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ 
ေလ့လာေရး၊ ဗဟုသုတဖလွယ္ေရး ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားမွ ရရွိလာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အလွဴရွင္မ်ားက အမႈမွတ္မဲ့ ျဖစ္ေနၾက 
ေသးသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁ ႏွစ္ ၂ ႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသားမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၏ အေရးပါပံုကို က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖဲြ႕မ်ားအၾကား အသိအမွတ္ျပဳလာၾကၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ အေရးႀကီးသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ေပးရမႈအေပၚ အိမ္ေထာင္စု 
က တံု႔ျပန္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ လူထုကတံု႔ျပန္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေရာ 
အမ်ိဳးသားပါ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးကို ပံုေဖာ္ေပးေနသည့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားက အေရးပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ ရပ္ေက်းအဆင့္တြင္သာမက အစိုးရအဖဲြ႕၊ ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕မ်ားတြင္ပါ အမ်ိဳးသားမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစရန္ လိုအပ္သည္။

ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အျခားေဒသိယ ဖံြ႕ ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအရပ္ဖက္ လူမႈအဖဲြ႕မ်ားကပို၍ ထိေတြ႕လုပ္ 
ေဆာင္လာၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံက တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ အခြင့္အေရးသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္အျပင္ 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အဓိကပန္းတုိင္အျဖစ္ စီမံခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားက ရယူက်င့္သံုးလာၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္မွ သိသာ 
ထင္ရွားသည့္တစ္ခုမွာ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၏ လူထုဦးေဆာင္ေသာ ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း 
ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အဓိကေနရာမ်ားကို အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားျပဳမႈ ၅၀း၅၀ ျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ လိုအပ္ 
ခ်က္ ပါ၀င္သည္။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ မည္မွ်ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အလားတူစီမံကိန္းမ်ားအၾကား 
ကဲြျပားခ်က္မ်ား သိသိသာသာရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈအတြက္ အနိမ့္ဆံုးအေရအတြက္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းက က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ကာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္တုိင္းတြင္ ထိေတြ႕ 
မိတ္ဆက္ေပးရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေဒသအစိုးရအဖဲြ႕မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အဓိကခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား ကူးလူးဆက္ဆံေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ 
အေရးရရွိမႈ ရပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းမ်ားအၾကား ကြာျခားခ်က္ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္လာျခင္းမွာ လုိလားဖြယ္ရာ 
မဟုတ္သည့္အျပင္ ေအာက္ေျခအဆင့္သို႔ အာဏာခဲြေ၀ရာတြင္ အခက္ေတြ႕ေစမည္ျဖစ္သည္။ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္မႈ ရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ အျခားေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာခံမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ လူထုစည္းေ၀းပဲြမ်ား ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ 
လုပ္သင့္သည္ကို သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အနိမ့္ဆံုးစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ရွိသင့္သည္။ ၄င္းစည္းေ၀းပဲြမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 



v

ဖယ္ၾကဥ္ခံအုပ္စုမ်ား ပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္မည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စည္းကမ္းခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။

လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း အစိုးရအေနျဖင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ မူ၀ါဒသံုး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မူ၀ါဒ 
ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လူထု၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းတို႔တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈအေရး 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လွ်စ္လွ်ဴရွႈထားဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ ခဲြေ၀ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဦးစားေပးက႑မ်ား 
အတြက္ တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစီမံမႈႏွင့္ လူထု၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ကို 
ျပဳျပင္ရန္ ဆိုးဆိုးရြားရြားလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြခ်မွတ္ျခင္းအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ 
ဘ႑ာေရးကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ား “ဘ႑ာေငြ မရွိျခင္း”၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ မလံုေလာက္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေလ့လာသံုးသပ္ႏို္င္သည့္ အစိုးရ၏စြမ္းရည္ နိိမ့္က်ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္မ်ားတြင္ 
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေထာက္ရႈလွ်င္ အျခားႏို္င္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ 
“gender budgeting” တြင္ပါ၀င္သည့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို စမ္းသပ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အျပည့္အ၀ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လည္းေကာင္း သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသးပါ။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ 
ဘ႑ာေငြ သတ္မွတ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ တိုးတက္လာေစေရး စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္း 
ႏွင့္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အလားအလာ ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားတြင္ ရွိသည္။ ယင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္း/ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားအၾကား 
သိျမင္နားလည္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးရန္လည္း လိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘ႑ာေရးစီမံရာတြင္လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ၿပီး ရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္း 
အရည္အေသြးညံံ့ဖ်င္းသည္။ ဘ႑ာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိႏုိင္ေစေရး အစိုးရကေဆာင္ရြက္ 
ေပးရန ္အေရးတႀကီးလိအုပလ္်ကရ္ွသိည။္ ျမနမ္ာႏုိင္င္တံြင ္လပုင္န္းေဆာငရ္ြက္ေနေသာ ႏိုင္င္တံကာ ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကလည္း 
၄င္းတို႔၏ စီမံခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုေကာင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ ေကာက္ခံ 
ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားကို အျခားသူမ်ားသိရိွနိုင္ေစေရး ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
လည္း  အခ်ကအ္လက္မ်ားထတု္ျပန္ျခင္းျဖင္ ့ အစိုးရႏငွ္ ့ႏိုင္င္တံကာအဖဲြ႕မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ ျပဳႏိငုသ္ည။္ မ၀ူါဒေကာင္းမ်ားပံုေဖာရ္ာတြင ္
အခ်က္အလက္ေကာင္းမ်ား အေရးႀကီးသည္ျဖစ္ရာ ဘ႑ာေငြခဲြေ၀မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ 
တြင္ ႏ္ုိင္ငံသားမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အရည္အေသြးတုိ႔ပါ၀င္ေသာ၊ လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ခံ 
ႏိုင္ရန္ အလွဴရွင္မ်ားက ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။ 



1

၁။ မိတ္ဆက္ႏွင့္ ပင္မသေဘာတရား

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈအဆင့္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား 
ကသာ ႀကီးစိုးဆဲျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ (မ)ရွိျခင္းက ဘာေၾကာင့္အေရးပါသည္၊ လက္ရွိႏွင့္သမိုင္းေၾကာင္းအရ 
ပါ၀င္မႈ (မ)ညီမွ်ျခင္းအဆင့္၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြ ခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၌ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ (သို႔) ျမႇင့္တင္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္၊ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕မ်ားက က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး 
တိုးတက္ေအာင္ မြမ္းမံေရးအတြက္လည္း အႀကံျပဳထားသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည္မွာ လူ ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ကုိ      
ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျဖစ္ ၫႊန္းဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူမ်ားက ယင္းစည္းမ်ဥ္းကို မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ လိုက္နာ 
သည္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မည္သူက မည္သုိ႔ခ်မွတ္သည္၊ ခ်မွတ္သူမ်ားက ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ တာ၀န္ခံမႈ 
ျပဳသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ ၁) ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ၂) အျခားအဖဲြ ႔မ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ားက အဆိုပါ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ မည္သည့္အတိုင္းအတာႏွင့္ မည္သို႔လႊမ္းမိုးမႈျပဳနိုင္သည္တို႔ကို သံုးသပ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္။ တရား၀င္ 
ဌာန အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အဓိကထားသည္ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏို္င္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အထက္ေဖာ္ျပပါ မ်က္ႏွာစာ ၂ ရပ္ လံုးတြင္ 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈအတိုင္းအတာကို ဤအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

အခန္း (၁) ၏ က်န္ရိွအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ၌ က်ား၊ မ တန္းတူပါ၀င္မႈက ဘာေၾကာင့္အေရးပါသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဖံြ႕ ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္ျမင္ႀကံဆေနသူမ်ားအတြက္ ဘာေၾကာင့္စိတ္၀င္စားသင့္သည္ကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ကို္ယ္စားျပဳမႈ၊ 
ပါ၀ငမ္ႈ ႏငွ္ ့အာဏာခဲြေ၀မႈတြင ္တန္းတညူမီွ်ေစေရးႏငွ္ ့ပတသ္က္သည္ ့သေဘာတရားေရးရာကစိၥမ်ားကိ ုမတိဆ္ကတ္င္ျပေပးသြားမည။္ 
အစီရင္ခံစာေရးသားရန္ အသံုးျပဳသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ကိုု အတိုခ်ံဳးေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ကာ အစီရင္ခံစာ၏ က်န္အပိုင္းမ်ား 
အေၾကာင္း အတိုခ်ံဳးေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ထားသည္။

၁.၁) အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ၌ က်ား၊ မ တန္းတူပါ၀င္မႈက ဘာေၾကာင့္အေရးပါသနည္း။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ၌ က်ား၊ မ တန္းတူပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ်မွ်တတျဖစ္ေစမႈအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
မူ၀ါဒႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ကဲြျပားေသာ လိုလားခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္းကို  
ဖံြ႕ ၿဖိဳးၿပီးႏွင့္  ဖံြ႕ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေသးစိတ္က်ေသာ သုေတသနမ်ားမွ သက္ေသအေထာက္အထားက ေဖာ္ျပလ်က္ 
ရိွသည္။1 ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ လုိလားခ်က္ကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈပုိရိွေၾကာင္း 
သုေတသနမ်ားက ရွာေဖြေတြ ႔ရွိထားသည္။2 အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ဤမွ်မျပင္းထန္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အၾကား ကဲြျပားေသာလိုလားခ်က္မ်ားရွိၿပီး 3အမ်ိဳးသမီးထု၏ လိုလားခ်က္ကို အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈပိုရွိ

1 ဥပမာ, Raghabendra Chattopadhyay ႏွင့္ Esther Duflo တို႔၏ “မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရႈျမင္ျခင္း - အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ 
မူ၀ါဒဆိုင္ရာ က်ပန္းစမ္းသပ္မႈမ်ားမွရရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ား” အီကုိႏိုမက္ထရစ္ကာ စာ - ၇၂, အမွတ္ ၅ (၂၀၀၄): ၁၄၂၉; Lena Edlund ႏွင့္ 
Rohini Pande တုိ႔၏ “ဘာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ လက္၀ဲ၀ါဒီ ျဖစ္လာၾကသလဲ။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအၾကား ႏို္င္ငံေရးဆိုင္ရာကြာဟခ်က္ႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ က်ဆင္းလာျခင္း” စီးပြါးေရးရာ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ စာ - ၁၁၇၊ အမွတ္ ၃ (၂၀၀၂): ၉၁၇-၂၀; Patricia Funk ႏွင့္ Christina Gathmann 
တို႔၏ “မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းဆို္င္ရာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအၾကား ကြာဟခ်က္ - ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီတိုက္ရိုက္က်င့္သံုးျခင္းမွ အေထာက္ 
အထားမ်ား” စီးပြါးေရးရာမူ၀ါဒ စာ - ၃၀ အမွတ္ ၈၁ (၂၀၁၅): ၁၅၂-၅၅; John R. Lott, Jr. ႏွင့္ Lawrence W. Kenny တို႔၏ “အမ်ိဳးသမီးမဲေပးပိုင္ခြင့္ 
ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈက အစိုးရ၏ အရြယ္အစားႏွင့္ လႊမ္းျခံဳမႈကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သလား?” ႏိုင္ငံ့စီးပြါးေရးဂ်ာနယ္ စာ - ၁၀၇ အမွတ္ ၆ (၁၉၉၉):၁၁၆၃။
2 ဥပမာ၊ Chattopadhyay ႏွင့္ Duflo တို႔၏ “မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ၁၄၃၁; Esther Duflo ၏ “ဘာေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံေရးလ်ာထားမႈ ျပဳလုပ္ရသလဲ?” ဥေရာပစီးပြါးေရးအသင္းဂ်ာနယ္ စာ - ၃ အမွတ္ ၂ - ၃ (၂၀၀၅): ၆၇၄-၇၅; Susan Franceschet ႏွင့္ Jennifer 
M. Piscopo တို႔၏ “က်ား၊ မ အခ်ိဳးက်ေ၀စုႏွင့္ အေရးပါေသာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳျခင္း - အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၏ သင္ခန္းစာမ်ား” ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ က်ား၊ 
မ လူမႈေရးရာ စာ - ၄ အမွတ္ ၃ (၂၀၀၈) ၄၀၇-၁၇; Jennifer L. Lawless ၏ “အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ား” သိပံၸနည္းက် 
ႏိုင္ငံေရးရာႏွစ္စဥ္သုံးသပ္ခ်က္ စာ - ၁၈ အမွတ္ ၁ (၂၀၁၅): ၃၅၈-၅၉; ႏွင့္ Irene Tinker, “ေရြးေကာက္ခံဥပေဒျပဳသူမ်ား ေနရာအတြက္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေ၀စု - အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေစရဲ႕လား?” အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္ 
စာ ၂၇ အမွတ္ ၅-၆ (၂၀၀၄): ၃၅၉။
3 ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကဲြျပားေသာလိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းသို႔ကဲြျပားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ဆက္စပ္ရွင္းျပခ်က္မ်ား 
အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေလ့လာလိုလွ်င္ Paul Minoletti ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ က်ား၊ မ လူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရံပုံေငြျဖည့္တင္းျခင္း ActionAid၊ 
CARE၊ Osfam ႏွင္ ့WON (လာမည့္၂၀၁၆တြင္) ကုိ ရႈ။ Paul Minoletti ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ တိုင္း/ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္-  
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သည္ကိ4ု ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ၌ က်ား၊ မ တန္းတူပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ် 
ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္သည္။

ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ၌ က်ား၊ မ တန္းတူပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းေၾကာင့္ 
လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ အစိုးရျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အိႏၵိယ 
ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ ေက်းရြာေကာင္စီမ်ားက အမ်ားျပည္သူအတြက္ အရည္အေသြးတူ ကုန္စည္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္း 
သက္သက္သာသာျဖင့္ ေရာင္းေပးႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည။္ အိႏိၵယႏိုင္င္ ံဘီဟာျပညန္ယ္တြင ္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ 
က တစုတစည္းတည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ထူေထာင္ေပးသည့္ 5ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး 
အဖဲြ႕က လူမႈအရင္းအႏွီးကို တုိးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေဒသခံ လူမႈႈအဖဲြ႕မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈျမင့္တက္လာသည့္အျပင္ 
ေက်ာင္း ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေျခကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ 
6Bina Agarwal ၏ အိႏိၵယႏွင့္ နီေပါလ္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေက်းရြာအစုအဖဲြ ႔ပိုင္ သစ္ေတာအုပ္စုမ်ားဆုိင္ရာ သုေတသနအရ အဆိုပါအဖဲြ႕မ်ား၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ၌ က်ား၊ မ တန္းတူပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းေၾကာင့္ အဖဲြ႕ကခ်မွတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လုိက္နာမႈျမင့္တက္လာျခင္း၊ 
တာ၀န္ယူထားသည့္သစ္ေတာေပါက္ေရာက္မႈျမင့္လာျခင္းအျပင္ လံုျခံဳေရးကင္းလွည့္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုပါ၀င္လာသည့္အတြက္ 
စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ လြယ္ကူသည္။ 7

အစိုးရအဖဲြ႕၏ လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ခိုင္မာသည့္အေထာက္အထားမ်ား ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ မရွိေသာ္လည္း ရပ္ေက်းအဆင့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေန 
ေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းအဖဲြ႕မ်ားရွိ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ အဆင့္ျမင့္လွ်င္ ပိုေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ား 8 ထြက္ေပၚသည္ဟု သိရသည္။ 
ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တိုင္းတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းက 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ အကူအညီရႏိုင္သည္ဟု လက္၀ယ္ရွိအေထာက္အထားမ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။9ေက်းရြာ 
အစုအဖဲြ ႔ပိုင္ သစ္ေတာအုပ္စုမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ သစ္ေတာမ်ားစြာတြင္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ 10

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနမ်ားအရ က်ား၊ မ ဖဲြ႕စည္းပံုအေရအတြက္ ေျပာင္းလဲျခင္းက အုပ္ခ်ဳပ္မႈစတုိင္လ္ 
ေျပာင္းလဲေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွရိသည။္ အမ်ိဳးသမီးၿမိဳ႕ေတာ၀္နမ္်ားက သကဆ္ိငုရ္ာၿမိဳ႕မ်ား၏ ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ားကိ ုပိၿုပီးအသအိမတွ ္
ျပဳလို၊ ေျဖရွင္းလိုစိတ္ ရွိၾကသည့္အျပင္ အစိုးရေကာ္မတီဥကၠ႒ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေဆြးေႏြးပဲြကို ထိန္းေၾကာင္းေပးေလ့ရွိၿပီး အမ်ိဳးသား 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ၫႊန္ၾကားေလ့ရွိသည္။11 ယခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနမ်ားကလည္း ျမန္မာ 
ႏို္င္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးက်င့္သံုးလိုစိတ္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ ပိုရွိၾကၿပီး ထိပ္တုိက္ 
ေတြ႕မႈနည္းၿပီး စိတ္ရွည္ၾကသည္။12

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ် ကိုယ္စားျပဳမႈျမႇင့္တင္ျခင္းက အဆိုပါအဖဲြ႕အစည္း၏ တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္သည္ဟု 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုသိျမင္ခံစားလာၾကသည္။ Jane Mansbridge က - 

တုိင္း/ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း ၊ အမွတ္ ၃ (MDRI-CESD ႏွင့္ The Asia Foundation၊ (၂၀၁၄): ၁၆-၂၀၊ https://
asiafoundation.org/resources/pdfs/WomensParticipationintheSubnationalGovernanceofMyanmar.pdf 
4  Minoletti ၏ တုိင္း/ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း ၊ ၂၀-၂၃ 
5 Lori A. Beaman ႏွင့္ others ၏ “ထက္ျမက္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား - [လုပ္ငန္း] ထိေတြ႕မႈက ဘက္လိုက္ခဲြျခားမႈေတြကို ေလ်ာ့က်ေစသလား?” 
စီးပြါးေရးအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ ၁၂၄ အမွတ္ ၄ (၂၀၀၉): ၁၅၁၈-၂၀။
6 Wendy Janssens ၏ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အိႏၵယိေက်းရြာမ်ားတြင္ လူမႈအရင္းအႏီွးမ်ား ဖန္တီးျခင္း” ကမ ၻာ့ဖံြ႕ ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈ ၃၈ အမွတ္ ၇ (၂၀၁၀): ၉၈၃ - ၈၆။
7 Wendy Janssens ၏ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အိႏၵယိေက်းရြာမ်ားတြင္ လူမႈအရင္းအႏီွးမ်ား ဖန္တီးျခင္း” ကမ ၻာ့ဖံြ႕ ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈ ၃၈ အမွတ္ ၇ (၂၀၁၀): ၉၈၃ - ၈၆။
8 Minoletti ၏ တုိင္း/ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ ၂၂။
9 Minoletti ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ က်ား၊ မ လူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရံပုံေငြျဖည့္တင္းျခင္း - တုိင္း/ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါ၀င္ျခင္း၊ ၂၁-၂၂
10  ျမန္မာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။ 
11 ဥပေဒမဲ့ျခင္း ၃၅၉
12 Minoletti ၏ တိုင္း/ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ ၂၂ ; Emilie Röell ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဒသေခါင္းေဆာင္မႈ: 
ျမန္မာ့ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အမ်ိဳးသမီး ၄၂ ဦး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈခရီး (ရန္ကုန္: UNDP, ၂၀၁၅): ၃၁-၃၃.
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[လူတစ္ဦးအေနျဖင့္] ၄င္းအားကိုယ္စားျပဳသူႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ၊ ၄င္း၏အက်ိဳးကို ဂရုတစိုက္ကိုယ္စားျပဳေပး 
ျခင္း၊ ၄င္း၏ကို္ယ္ပုိင္ျဖစ္တည္မႈအနက္မွ တစ္ခုခုေၾကာင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းနည္းပါးသူ သေဘာသက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း 
သိရွိနားလည္မႈအားလံုးတို႔က ႏို္င္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္မႈပိုရလာသည့္ ထိုသူအား ခံစားရေစသည္။ ပါ၀င္ခြင့္ရသည့္ခံစားခ်က္ 
ေၾကာင့္ ထိုသူ၏အျမင္တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္သည့္ ပံုေပၚေစသည္။13

အမ်ားျပည္သူအေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းႏွင့္ တစ္စုံတစ္ဦး၏ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀အား စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းတို႔က 
ထိုသူ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္စြမ္း အဓိကလကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကမ ၻာ့ဘဏ္၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကမ ၻာ့ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းသည္ - 

ထိေရာက္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ကို စီမံႏို္င္စြမ္းရွိျခင္းက ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာမႈ၏ အဓိကသြင္ျပင္ 
ပင္ျဖစ္သည္။ ပိုေကာင္းေသာရလဒ္မ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္၊ ထိေရာက္ေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္၊ ဘ၀တိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏို္င္စြမ္းရွိလွ်င္ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ ၄င္းတို႔၏ အေျခအေနကို ယွဥ္ၿပိဳင္ေျပာင္းလဲနိုင္ၾကသည္။14

၁.၂) ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ျခင္းကို ေတြးေခၚသံုးသပ္မႈျပဳျခင္း

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ် ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ျခင္းကို စဥ္းစားသည့္အခါ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖဲြ႕တြင္ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားအေရ 
အတြက္ (ဆိုလိုသည္မွာ စာရင္းအင္းအရ ကိုယ္စားျပဳျခင္း) ကို ပထမဆံုး စဥ္းစားမိၾကသည္။ စာရင္းအင္းအရ ကိုယ္စားျပဳျခင္းကိ1ု5 
တုိင္းတာရာတြင္ ကုိယ္စားျပဳခံ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေနအထားပါ၀င္သည္။ ဥပမာ  အသက္အရြယ္၊ လူမႈစီးပြါးအဆင့္အတန္း၊ 
လူမ်ိဳး၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို နားလည္ 
ရန ္ စာရင္းအင္းအရ ကိယုစ္ားျပဳမႈက အေရးႀကီးေသာလ္ည္း ကုိယစ္ားျပဳမႈ အျခားသြင္ျပငမ္်ားကိလုည္း စဥ္းစားသံုးသပရ္နလုိ္အပသ္ည။္ 
စာရင္းအင္းအရ ကိုယ္စားျပဳမႈအေျပာင္းအလဲက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕၏ အျပဳအမူ - မည္သည့္မူ၀ါဒကို တင္သြင္းက်င့္သံုးသည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈအဖဲြ႕က မည္မွ်ထိေရာက္လ်င္ျမန္သည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈသ႑ာန္ - မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲေစသည္ကုိ ပဓာနက်ေသာ ကုိယ္စား 
ျပဳမႈက ေဖာ္ျပသည္။ စာရင္းအင္းအရကိုယ္စားျပဳမႈ ေျပာင္းလဲသည့္အခါ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအေပၚ 
ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားက မည္သို႔ သေဘာထားသည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕၏ တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္မႈေပၚ အျမင္ေျပာင္းလဲမႈ ရွိ/မရွိကို  
သရုပ္ေပၚလြင္သည့္ ကိုယ္စားျပဳမႈက ေဖာ္ျပသည္။ 16

စာရင္းအင္းအရကိုယ္စားျပဳမႈက ပဓာနက်ေသာကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ သရုပ္ေပၚလြင္သည့္ကိုယ္စားျပဳမႈတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈက မတူ 
ကဲြျပားေသာ အဖဲြ႕ /လူပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ႏိုင္မႈ အရည္အေသြးေပၚ မူတည္ေနသည္။ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ အရည္အေသြးဆုိရာတြင္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ 
အျမင္ႏွင့္ အက်ိဳးကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏို္င္ခြင့္ရွိမႈ၊ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္စဥ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားက အေလးအနက္ 
ထားမႈတုိ႔ပါ၀င္သည္။ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕ /တစ္ဦးခ်င္းအၾကား ဆက္ႏြယ္လႊမ္းမိုးမႈက ၄င္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ၄င္း 
တို႔ပါ၀င္ခြင့္ရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ အမွန္တကယ္ ရွိ-မရွိ ေပၚလည္း လံုး၀နီးပါးမူတည္ေနသည္။ ယခု 
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ ဖိုရမ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ လုပ္ေဖာ္ 
ကိုင္ဖက္ အမ်ိဳးသားမ်ားေလာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ မရွိပါ။17

ဤအစီရင္ခံစာတစ္ခုလံုးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရျခင္းသည္ ပါ၀င္ခြင့္ရသူအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း ယူဆေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပါ၀င္ခြင့္အေနအထား နိမ့္က်လွ်င္ ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းကပင္ ၄င္းတုိ႔ေကာင္းက်ိဳးကုိ ထိခုိက္ေစမည္။ ပါ၀င္ခြင့္ 
ျမႇင့္တင္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားအေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္၊ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ စသျဖင့္ အခ်ိန္ျမဳပ္ႏွံရ 
မည္ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ခြင့္အေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိန္ရင္းႏွီးရျခင္းက ထုိက္တန္မႈရွိမရွိ - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ 

13 Jane Mansbridge ၏ “လူမဲမ်ားက လူမဲမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳသင့္သလား? A Contingent 
‘ဟုတ္ကဲ့’” ႏို္င္ငံေရးဂ်ာနယ္ အတဲြ ၆၁ အမွတ္ ၃ (၁၉၉၉) စာ ၆၅၁။ 
14 Jane Mansbridge ၏ “လူမဲမ်ားက လူမဲမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳသင့္သလား? A Contingent 
‘ဟုတ္ကဲ့’” ႏို္င္ငံေရးဂ်ာနယ္ အတဲြ ၆၁ အမွတ္ ၃ (၁၉၉၉) စာ ၆၅၁။ 
15 N.b. အေယာင္ျပကိုယ္စားျပဳမႈဟု အခ်ဳိ ႔က ၫႊန္းဆုိသည္။
16 ကိုယ္စားျပဳ၏ မ်က္ႏွာစာ ၃ ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအတြက္ Susan Franceschet၊ Mona Lena Krook ႏွင့္ Jennifer M. Piscopo 
တို႔၏ က်ား၊ မ အခ်ိဳးက်ေ၀စု၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွ “က်ား၊ မ အခ်ိဳးက်ေ၀စုကို သေဘာတရားေရးရာျပဳျခင္း” (နယူးေယာ့ခ္ - Oxford တကၠသိုလ္၊ 
၂၀၁၂) ကိုရႈ။
17 ပါ၀င္မႈ၏အရည္အေသြးကို သေဘာတရားမႈျပဳျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား Minoletti ၏ တုိင္း/ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားပါ၀င္ျခင္း စာ - ၅ ကို ရႈ။
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လ်င္ျမန္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ (ပဓာနက်ေသာကိုယ္စားျပဳမႈ) တိုးတက္မႈရွိသလား။ 18အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕၏တရားဥပေဒႏွင့္
အညီျဖစ္မႈ (သရုပ္ေပၚလြင္သည့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ) ကို တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္သလား။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္မႈအား အေထာက္ 
အပံ့ျဖစ္ေစသလား။ အခန္း ၂.၃.၁ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးရမႈ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ 
တင္းၾကပ္ေသာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အိမ္ေထာင္တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ အမ်ား 
ျပည္သူေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆုိျခင္းကပင္ ၄င္းတုိ႔အား ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ျမန္မာန္ုိင္ငံရိွ ေခါင္းေဆာင္ 
ေနရာတြင္တာ၀န္ယူထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုးျမင္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ခံရသည္ျဖစ္ရာ ထိုမွတဆင့္ ၄င္းတို႔ 
၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္လာသည္။ 19သို႔ေသာ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပါ၀င္မႈနည္းနာမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
ခ်ဳိ ႔ယြင္းခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ (မ)ရွိျခင္းကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အဓိကထားေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း တန္းတူ 
ညီမွ်မႈ၊ လ်င္ျမန္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ က်ား၊ မ 
ေရးရာအျပင္ ကြာျခားမႈျဖစ္ရသည့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေသးသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး၏ ဆက္ႏြယ္မႈရွိ 
သည့္ ႏိိုင္ငံေရးပါတီကိုၾကည့္၍ ၄င္း၏ အျပဳအမူႏွင့္ အျမင္သေဘာထားအတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေၾကာင္းကို အျခားေနရာေဒသမ်ား 
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနမ်ားအရ သိႏိုင္သည့္အတြက္ က်ား၊ မ ကုိ ႀကိဳတင္ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ထားသင့္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။20 
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ေယာက္်ားသား/ မိန္းမသား အခ်င္းခ်င္းထားရွိသည့္ ေသြးစည္းမႈေနရာတြင္ လူမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ စီးပြါးေရး 
အေျခအေနက မူ၀ါဒခ်မွတ္ခ်ိန္တြင္ အစားထိုးသြားေၾကာင္း အိႏၵိယႏို္င္ငံရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒျပဳသူမ်ား၏ မဲေပးမႈပံုစံႏွင့္ နီေပါလ္ 
ႏငွ္ ့အိႏၵယိႏိငုင္မံ်ားရွ ိေက်းရြာအစအုဖဲြ႕ပိငုသ္စ္ေတာအဖဲြ႕က ခ်မတွ္ေသာ ဆံုးျဖတခ္်ကမ္်ားမ ွရရွိေသာ သက္ေသအေထာကအ္ထားမ်ား 
က ျပဆိုသည္။21 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕၏ ဖဲြ႕စည္းပံုက ၄င္းတုိ႔အေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္၊ ထိုအဖဲြ႕မ်ားက ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား၏ 
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္ကို ပိုနားလည္ရန္ က်ား၊ မ ေရးရာကို လူမႈစီးပြါးအဆင့္အတန္း၊ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္တကြ အသက္၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ပထ၀ီေဒသအေနအထား စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ရန္လိုအပ္ 
မည္။

၁.၃) ဗဟိုအာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တုိင္း/ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္အာဏာေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
မ်ားကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ ဌာနအေဟာင္းႏွင့္အသစ္မ်ားထံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္မ်ား လဲႊေပးျခင္းျဖင့္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ တိုင္း/ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖဲြ႕စည္းျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္႔ ျမဴနီစီပယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ထ2ံ2 လဲႊအပ္ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္/ ၿမိဳ႕အဆင့္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႕စည္းေပးျခင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စု/
ရပ္ေက်းအဆင့္မ်ားသို႔ အာဏာပိုခဲြေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးေကာက္ပဲြမ်ား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း တို႔ပါ၀င္သည္။ 
ေနာက္ထပ္ အာဏာခဲြေ၀မႈမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ျမန္မာသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္ေျခရွိ 
သည္။ ဗဟုိအာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတြင္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈပိုရွိေသာ အစိုးရ 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ တိုးတက္ေစျခင္း၊ ႏို္င္ငံေရးအရယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အာဏာအလဲြသံုးစားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊  
ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈရလဒ္ ပိုေကာင္းေစမည့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ ခဲြေ၀ျခင္းတို႔ကို အသြင္ေျပာင္းျခင္းတို႔ ပါ၀င္ 
သည္။23

18 Debbie Budlender and others တို႔၏ Gender Budgets Make Cents: Understanding Gender Responsive Budgets (လန္ဒန္၊ ဓနသဟာယ 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး၊ ၂၀၀၂) စာ - ၃၂; Katherine Casey, Rachel Glennerster ႏွင့္ Edward Miguel တို႔၏ The GoBifo စီမံခ်က္ သံုးသပ္ 
အကဲျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ - Sierra Leone ရွိ လူထုကဦးေဆာင္ေသာ  ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေပၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ 3ie 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ၃ (နယူးေဒလီ - အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္း၊ 
၂၀၁၃) ၃။
19 Gender Equality Network ၏ ဦးေဆာင္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (ရန္ကုန္၊ Gender Equality Network၊ ၂၀၁၃) စာ ၉-၁၀; Minoletti ၏ တုိင္း/ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါ၀င္ျခင္း စာ ၃၁-၃၂။
20 Lena Wängerud ၏ “လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား - အေယာင္ျပႏွင့္ အေရးပါေသာကိုယ္စားျပဳမႈ” ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ႏွစ္စဥ္သံုးသပ္ခ်က္ ၁၂ (၂၀၀၉) 
စာ - ၆၂။
21 Bina Agarwal ၏ “ေက်းရြာအစုအဖဲြ႕ပိုင္ သစ္ေတာအသင္းမ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ျခင္း - အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဖန္တီးေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား” 
ေရေျမသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီးပြါးေရး  အတဲြ ၆၈ အမွတ္ ၈-၉ (၂၀၀၉): စာ ၂၃၀၄-၀၅; ႏွင့္ Irma Clots-Figueras ၏ “ႏို္င္ငံေရးတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါ၀င္မႈ - အိႏၵိယျပည္နယ္မ်ားမွရရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ား” ျပည္သူ႕စီးပြါးေရးဂ်ာနယ္ အတဲြ ၉၅ အမွတ္ ၇-၈ (၂၀၁၁) စာ ၆၆၇၊ ၆၇၇-၈၀၊ ၆၈၆။ 
22 N.b. ျမဴနီစီပယ္အဖြဲ ႔မ်ားကို “စည္ပင္သာယာေရး အဖဲြ႕မ်ား” ဟု သိရွိၾကသည္။
23 Jean-Paul Faguet ၏ “ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ရွိ “ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” အထူးထုတ္၊ ကမ ၻာ့ ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
အတဲြ ၅၃ (၂၀၁၄) ၂။
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ဗဟိုအာဏာခ်ုဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါအက်ိဳးရလဒ္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ရရွိလာမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ 
အခ်ဳိ ႔ကိစၥမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရည္အေသြးကိုု ပိုဆိုးရြားသြားေစႏို္င္သည္။ ေအာင္ျမင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံအေနအထားႏွင့္ ဗဟိုအာဏာခ်ဳပ္ 
ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္က အဓိကက်သည္။ ၄င္းႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္အလားအလာမ်ားမွာ ၁) ေဒသခံ 
အထက္တန္းလႊာႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏို္င္သည့္ အစုအဖဲြ႕မ်ားက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ 
၄င္းတို႔အက်ိဳးအတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြခဲြေ၀ျခင္းတို႔ကို လိုရာဆဲြသံုးျခင္း၊ ၂) ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈမရွိသည့္အတြက္ 
ျခစားႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားျခင္း၊ ၃)  ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဒသရင္းျမစ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏို္င္ 
မႈ မရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 24အထက္တန္းလႊာ၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈကို ေရွာင္ရွားနို္င္ရန္ ဗဟိုအာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္အတူ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ႏို္င္ငံသားမ်ားပါ၀င္ႏုိင္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ စကားသံမ်ားကုိ နားေထာင္မႈေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ပါ၀င္ 
သူမ်ား၏ က်ား၊ မ ကဲြျပားမႈ၊ ပါ၀င္မႈ၏ က်ား၊ မ ေရးရာ သေဘာသေဘာ၀၊ ပါ၀င္သူမ်ား၏ အသက္၊ လူမ်ိိဳး၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား၊ 
လူမႈစီးပြါးအဆင့္အတန္းတုိ႔ေပၚ အာရုံထားရန္လုိအပ္သည္။ ေဖာ္ျပၿပီးသက့ဲသုိ႔ပင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္ခြင့္က ျခစားမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ် 
ေပးႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စကားသံကို ထည့္သြင္းေပးသည့္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ 
ဖြယ္ရာရွိသည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္  ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးအဖဲြ႕မ်ားအား အကူအညီေပးႏိုင္မည္။

၁.၄) အစီရင္ခံစာေရးသားရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ား

ႏို္င္ငံတကာေလ့လာေရးစာတမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္းရွိ ေလ့လာမႈမ်ားအေပၚ အဓိကအေျချပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေန 
သည္၊ လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုသေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ႏွင့္ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ 
ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း အဖဲြ႕အစည္း ၁၅ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဖဲြ႕မ်ားမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာအမ်ားဆံုး အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၄) ခု၊ 
25ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ထင္ရွားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္း (၄) ခု၊ 26 ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစၿပီး ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး 
အဖဲြ႕အေတာ္မ်ားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေပးခဲ့သည့္ ေပါင္းခ်ဳပ္အဖဲြ႕ (လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း 
သမိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ျပည္ပခိုလံႈ27)၊ ႏွစ္အတန္ၾကာသည္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေရး အဓိကေဆာင္ရြက္ေပး 
ေနသည့္ ျမန္မာအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕တစ္ခု၊ 28 ျမန္မာႏွင့္ ႏို္င္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕မ်ားပါ၀င္သည့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ် 
ေရး ကြန္ယက္အဖဲြ႕၊ 29ဆီေလ်ာ္မႈအရွိဆံုး ကုုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီ (၂)30 ခုႏွင့္ ပင္မအလွဴရွင္အဖဲြ႕ (၂) ခု 31တို႔ျဖစ္သည္။ ဤစာေရးသူ
ယခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသုေတသန၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္အဆက္အသြယ္မ်ားမွ ကမ ၻာ့ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းမ်ား ရရွိသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္တြင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖဲြ႕အနည္းငယ္ႏွင့္သာ 
ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းအနည္းငယ္ႏွင့္သာ ထိေတြ႕မႈရွိၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ေသာအဖဲြ႕မ်ား၏ 
ရံုးခ်ဳပ္မ်ားမွာ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိသည္။ထို႕အတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ႀကိဳးပမ္းမႈ
အားလံုးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဤအစီရင္ခံစာက ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပင္မအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ထုတ္ယူႏို္င္ခဲ့ၿပီး ရွိႏွင့္ၿပီးသုေတသနမ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ထိေတြ႕မႈကို ျဖန္႕က်က္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 
တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတနံတလ်ားရွိ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးနိုု္င္ခဲ့သည္။

24 Faguet ၏ “ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” စာ ၅-၆၊ ၈-၉။
25 ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ။ N.b. ၂၀၁၅ 
ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးေနာက္ NLD အမတ္မ်ားအား ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေျပာဆုိမႈ ကန္႔သတ္လိုက္ရာ ယင္းအမတ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ 
အလြတ္သေဘာျဖစ္သည့္အတြက္ အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းအပါးသာ ရရွိခဲ့သည္။
26 ActionAid၊ CARE၊ Oxfam ႏွင့္ Trōcaire
27 ဗမာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္
28 ဖန္တီးအိမ္
29 Gender Equality Network (GEN)
30 UNDP ႏွင့္ UN Women
31 DFAT ႏွင့္ DFID
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၁.၅) အစီရင္ခံစာ၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား 

အစီရင္ခံစာ အခန္း(၂)တြင္ ယခုႏွင့္ အတိတ္ကာလရွိ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈႏွင့္ ၄င္းအေပၚ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးထားသည္။ အခန္း(၃) တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕မ်ား၏ 
လတ္တေလာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ ၄င္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္၊ တိုးတက္ေအာင္ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ အေျချပဳတည္ 
ေဆာက္ရန္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပုံနည္းနာမ်ားကုိ အႀကံျပဳထားသည္။ အခန္း(၂) ႏွင့္ (၃) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား၊ 
မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈ အၾကမ္းဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားေနာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အဓိကမ်က္ႏွာစာ ၃ ခုျဖစ္ေသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ 
ဘ႑ာေငြခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ကို အခန္း (၄) တြင္ ဆန္းစစ္ထားၿပီး ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်က္ႏွာစာမ်ားက 
မည္မွ်အတို္င္းအတာထိ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို တုိးျမႇင့့္္ေပးႏုိင္ (သို႔) ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည္ကို သံုးသပ္ထားသည့္ 
အျပင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးကို  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ အခန္း(၅) တြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ 
မႈအရည္အေသြး တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးရန္မ်ားကို အႀကံျပဳထား 
ၿပီး ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္မွ်ေ၀ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ အခန္း(၆)တြင္ ေယဘုယ် နိဂံုးသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပထားသည္။
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၂။ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈ

၂.၁) အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စာရင္းအင္းအရ ကိုယ္စားျပဳမႈ  
- လက္ရွိအေျခအေန

၂.၁.၁) ေရြးေကာက္ခံ အရာထမ္းမ်ား

ျမန္မာႏို္င္ငံ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ တုိင္း လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေအာင္ျမင္မႈႀကီးစြာရခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ 
သမၼတျဖစ္ခြင့္ကိ3ု2 ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တားဆီးခံထားရဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ၌ “တကယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ 
အႏိုင္ရၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အစိုးရအဖဲြ႕ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ သမၼတအထက္က ကၽြန္မရွိေနမွာပါ။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိေပး 
ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။” ဟု သူမက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအဖဲြ႕ကုိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေခါင္းေဆာင္သည္မွာ သမုိင္းတေလွ်ာက္ 
ယခုအခ်ိန္က ပထမဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ 33အခန္း ၂.၃.၃ တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔ပင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ယခုေနရာသို႔ 
ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ တမူထူးျခားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိသည္။

ျမနမ္ာအစိုးရအဖဲြ႕ကုိ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာငၿ္ပီး၊ ျမနမ္ာသ့မိငု္းတေလွ်ာကတ္ြင ္လႊတ္ေတာအ္မတ္ေနရာမ်ား၏ အႀကီးဆံုးအစတိအ္ပိငု္းကုိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရယူထားႏိုင္ျခင္းရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ စာရင္းအင္းအရကိုယ္စားျပဳမႈတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ် 
မႈ မရိွျခင္းက ႀကီးမားေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္၏ ၁၃.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရရိွထား 
သည္ကို ဇယား ၁ တြင္ ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္သည္။ ယင္းကိန္းဂဏန္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ အမ်ိဳးသမီးအမတ္ေလာင္း 
(၁၃.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) 34ႏွင့္ တူညီလုနီးပါး ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေထာက္ရႈပါက ႏုိင္ေျခနည္းသည့္ေနရာမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေစျခင္းမျပဳရန္ အကြက္ခ်စီမံထားသည္ကို သိရွိႏိုင္သည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္း/ ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္အားလံုးတြင္ ၂၅% ကို တပ္မေတာ္ 
အတြက္ သီးသန္႕သတ္မွတ္ထားသည္။ တပ္မေတာ္မွ ယခုလက္ရွိခန္႔အပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္၏ က်ား၊ မ အေရအတြက္ကို သိရွိ 
ရျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ်ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားရရွိမည္ကို အတိအက်ေျပာႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ 
သို႔ေသာ္ ယခင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ တပ္မေတာ္၏ ခန္႔အပ္ခံမ်ားတြင္ က်ား၊ မ ညီမွ်မႈရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ၂၀၁၁-၁၅ အတြင္း 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ခန္႔အပ္သူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၂၀၁၁-၁၃ 
အတြင္း အလားတူျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလတြင္သာ အမ်ိဳးသမီးအမတ္ ၂ ဦးကို ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 35 တပ္မေတာ္မွ ခန္႔အပ္ခံ 
အမတ္မ်ား၏ က်ား၊ မ အခ်ိဳးမွာ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္ရွိေနမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအားလံုး၏ 
၁၀.၅% သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္မည္ဆိုပါက ထိုင္းႏုိင္ငံ (၆.၁%) ထက္ ပိုညီမွ်မႈရွိၿပီး ေဒသတြင္းရွိ ႏို္င္ငံအမ်ားစု 
- ဖိလစ္ပိုင္ (၂၇.၁%)၊ စကၤာပူ (၂၃.၉%)၊ တရုတ္ (၂၃.၆%)၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၂၀%) ႏွင့္ ကေမ ၻာဒီးယား (၁၉%) 36- ထက္ ညီမွ်မႈ 
နည္းသည္ကို ေတြ႕ရမည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕၀န္ႀကီး ဦးေရ ၂၀ အနက္37 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတည္းသာ ပါ၀င္သည့္အတြက္ က်ား၊ မ မညီမွ်မႈ 
ႀကီးမားသည္။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုကၠ႒တို႔မွာလည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လံုး 38 တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
သာျဖစ္သည္။

32 ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၅၉ (စ) က တိုိင္းတပါးသား ခင္ပြန္း (သို႔) ႏို္င္ငံျခား ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ သားသမီးရွိသူမ်ားအား သမၼတ 
မျဖစ္ေစရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ 
33 “Suu Kyi ‘Will Be Above President’ If NLD Wins Myanmar Election,” BBC News, 5 November 2015. http://www.bbc.com/news/
world-asia-34729659 [accessed 10 November 2015].
34 ဖန္တီးအိမ္၏ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈကို ေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာ (ရန္ကုန္၊ ဖန္တီးအိမ္၊ ၂၀၁၆)။
35 ေအာက္ပါ အခန္း ၂.၂ ကို ရႈ။
36 http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif011215.htm မွ ရယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားး [accessed 9th February 2016]
37 “Suu Kyi Gives Up Two of Four Ministerial Posts”, The Irrawaddy, 4 April 2016. http://www.irrawaddy.com/burma/suu-kyi-gives-
up-two-of-four-ministerial-posts.html [accessed 6 April 2016]; “Who’s who: Myanmar’s new cabinet,” Myanmar Times, 23 March 
2016.http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/19609-who-s-who-myanmar-s-new-cabinet.html 
[accessed 6 April 2016].
38 “Daw Su Confirmed Speaker Posts,” Myanmar Times, 28 January 2016. http://www.mmtimes.com/index.php/national-
news/18710-daw-su-confirmed-speaker-post.html [accessed 10 February 2016].
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ဇယား ၁ - ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ

 
ဖဲြ႕စည္းပံု

အရ
(N)

ေရြး
ေကာက္

ခံ
အမတ္

(N)

အမ်ိဳး
သမီး ေရြး
ေကာက္

ခံ
အမတ္

(N)

ေရြးေကာက္
ခံ

အမတ္မ်ား
အနက္

အမ်ိဳးသမီး
ရာခိုင္ႏႈန္း

တပ္မေတာ္
ကိုယ္စား

လွယ္

အမတ္ 
စုစုေပါင္း

အမတ္
စုစုေပါင္း
အနက္

အမ်ိဳးသမီး
ရာခိုင္ႏႈန္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ 
(ေအာက္လႊတ္ေတာ္)

၃၃၀ ၃၂၃ ၄၄ ၁၃.၆% ၁၁၀ ၄၃၃ ≥၁၀.၂%

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
(အထက္လႊတ္ေတာ္)

၁၆၈ ၁၆၈ ၂၃ ၁၃.၇% ၅၆ ၂၂၄ ≥၁၀.၃%

ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္ (လႊတ္ေတာ္ 

၂ ရပ္ ေပါင္း)
၄၉၈ ၄၉၁ ၆၇ ၁၃.၆% ၁၆၆ ၆၅၇ ≥၁၀.၂%

ရင္းျမစ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္ (GEN) က စာေရးသူထံ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလက 
ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အတည္ျပဳခံရေသာ အမတ္မ်ား ေဒတာေဘ့စ္။

တလံုးတစည္းတည္းဆိုလွ်င္ ျမန္မာ ျပည္နယ္/တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္း စာရင္းအင္းကိုယ္စားျပဳမႈအရ က်ား၊ မ ညီမွ်မႈမွာ နို္င္ငံေတာ္ 
အဆင့္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဇယား ၂ ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ၁၂.၅%သာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးေပါင္း၏ ၁၀% နီးပါးျဖစ္သည္။ တဖန္ဆိုရလွ်င္ အႏိုင္ရ အမ်ိဳးသမီးအမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
တိုင္း/ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ အမ်ိဳးသမီးအမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း (၁၂.၉%) 39ႏွင့္ အလြန္အမင္းကိုက္ညီေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အႏိုင္ရအမတ္၏ ေလးပံုတစ္ပံု (၂၆.၁%) ထက္ပို ရရွိထားၿပီး၊ ခ်င္း၊ ကယားႏွင့္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးလံုး၀ မရွွိသည့္အတြက္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဴးသမီး တန္းတူ 
ညီမွ် စာရင္းအင္းအရ ကိုယ္စားျပဳမႈ သိသိသာသာ ကဲြလဲြမႈရွိသည္။

၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာကုိ ေဒၚတင္အိ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲရာ ျမန္မာန္ုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ အျခား တိုင္း/ ျပည္နယ္ (၁၃)ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠၠ႒မ်ားမွာ 40 အမ်ိဳးသားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တနသၤာရီတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒၚလ့ဲလ့ဲေမာ္ကလည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ 
ကလည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္ျဖစ္ရာ ယင္းရာထူးေနရာကို ပထမဆံုးရရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ အျခား 
တုိင္း/ ျပည္နယ္ (၁၂) ခု၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားသာျဖစ္သည္။ 41

39 အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈကိုေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာမွ ထုတ္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား။
40 “Mon State Elects Parliament’s First Female Speaker,” The Irrawaddy, 10 February 2016. http://www.irrawaddy.com/burma/
mon-state-elects-parliaments-first-female-speaker.html [accessed 11 February 2016]; “NLD MPs Elected to Top Local Parliament 
Positions in 12 of 14 Assemblies,” The Irrawaddy; 9  February 2016 http://www.irrawaddy.com/burma/nld-mps-elected-to-top-
local-parliament-positions-in-12-of-14-assemblies.html [accessed 11 February 2016]
41 “Meet your chief ministers,” Myanmar Times, 4 April 2016 http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-
taw/19609-who-s-who-myanmar-s-new-cabinet.html [accessed 6 April 2016].
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ဇယား ၂ - ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္/တုိင္း လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ

ျပည္နယ္/တုိင္း
ေရြးေကာက္ခံ 
အမတ္ (N)

ေရြးေကာက္ခံ 
အမ်ိဳးသမီး

အမတ္
(N)

အမ်ိဳးသမီး 
အမတ္

ရာခိုင္ႏႈန္း

တပ္မေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္

အမတ္ 
စုစုေပါင္း

အမတ္ 
စုစုေပါင္း၏ 
အမ်ိဳးသမီး 
ရာခိုင္ႏႈန္း

မြန္ ၂၃ ၆ ၂၆.၁% ၈ ၃၁ ≥၁၉.၄%

ရန္ကုန္ ၉၂ ၁၈ ၁၉.၆% ၃၁ ၁၂၃ ≥၁၄.၆%

ဧရာ၀တီ ၅၄ ၁၀ ၁၈.၅% ၁၈ ၇၂ ≥၁၃.၉%

စစ္ကုိင္း ၇၆ ၁၄ ၁၈.၄% ၂၅ ၁၀၁ ≥၁၃.၉%

မေကြး ၅၁ ၈ ၁၅.၇% ၁၇ ၆၈ ≥၁၁.၈%

ပဲခူး ၅၇ ၈ ၁၄% ၁၉ ၇၆ ≥၁၀.၅%

ကခ်င္ ၄၀ ၅ ၁၂.၅% ၁၃ ၅၃ ≥၉.၄%

ကရင္ ၁၇ ၂ ၁၁.၈% ၆ ၂၃ ≥၈.၇%

တနသၤာရီ ၂၁ ၂ ၉.၅% ၇ ၂၈ ≥၇.၁%

မႏၲေလး ၅၇ ၄ ၇% ၁၉ ၇၆ ≥၅.၃%

ရွမ္း ၁၀၃ ၇ ၀.၀% ၃၉ ၁၄၂ ≥၄.၉%

ခ်င္း ၁၈ ၀ ၀.၀% ၆ ၂၄ ≥၀%

ကယား ၁၅ ၀ ၀.၀% ၅ ၂၀ ≥၀%

ရခိုင္ ၃၅ ၀ ၀.၀% ၁၂ ၄၇ ≥၀%

စုစုေပါင္း ၆၅၉ ၈၄ ၁၂.၇% ၄၃၁ ၈၈၄ ≥၉.၅%

ရင္းျမစ္။ ဇယား ၁ ကုိ ရႈ။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္း/ ျပည္နယ္ထက္စာလႇ်င္ ေအာက္ေျခအဆင့္၌ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္တြင္း က်ား၊ မ မညီမွ်မႈက 
ပိုထင္ရွားသည္။ ၂၀၁၂ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒေၾကာင့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးမ်ားမွွာ ေရြးေကာက္ခံျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက UNDP သို႔ေပးအပ္ေသာ စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေပါင္း 
၁၆၇၈၅ ဦးအနက္ ၄၂ ဦးသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကရာ စုစုေပါင္း၏ ၀.၂၅%သာရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ဤရာထူးေနရာအတြက္ အမ်ိဳး 
သမီး အနည္းငယ္မွ်သာ ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း သိႏို္င္သည္။ ဤစာရင္းအရ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးမ်ားကို 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားရရွိထားသည့္တုိင္ေအာင္ စုစုေပါင္း၏ ၂.၄% သာျဖစ္သည္။ ကယား၊ မြန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မရွိေပ။42 ၂၀၁၆ အေစာပိုင္းတြင္ တစ္ႏို္င္ငံလုံး၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
အစီရင္ခံစာေရးသားေနခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေရအတြက္ကို မသိရေသးေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာ 
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အနည္းဆံုးတစ္ေနရာ ရရွိထားၿပီျဖစ္သည္။43

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အားလံုးပါ၀င္ႏို္င္ေသာတိုင္း/ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ 
အျပည့္အ၀ (သို႔) တစိတ္တပိုင္း ေရြးေကာက္ခံံ ေကာ္မတီမ်ား၊ မွတ္မွတ္သားသား ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးအေထာက္

42 Emilie Röell ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဒသေခါင္းေဆာင္မႈ: ျမန္မာ့ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အမ်ိဳးသမီး ၄၂ ဦး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈခရီး (ရန္ကုန္၊ UNDP၊ 
၂၀၁၅) စာ ၁၈-၁၉။
43 “Female Candidate Wins Local Election in Mon State,” The Irrawaddy, 18 January 2016. http://www.irrawaddy.com/burma/
female-candidate-wins-local-election-in-mon-state.html [accessed 19 January 2016]
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အကူျပဳေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈေရးရာ ေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ လႊမ္းမိုး 
ႏို္င္မႈ အတုိင္းအတာႏွင့္ အခန္းက႑မွာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အဓိကလုပ္ငန္းတာ၀န္မွာ  ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
ႏွင့္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည့္စံုေသာအခ်က္အလက္မ်ား 
မရွိေသးေသာ္လည္း ယင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ နည္းပါးမည္မွာ သိသာပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ ေဒသခံ အထက္တန္းလႊာမွ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။44

၂.၁.၂) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ခံေနရာမ်ားသာမက လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လံုးရွိ ေနရာအမ်ား 
အျပားတြင4္5 အႏိုင္ရရွိခဲ့ရာ ေရြးေကာက္ခံေနရာ၏ ၇၉.၃%ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ၅၉.၁%၊ ေရြးေကာက္ခံေနရာ၏ ၈၀.၄% ႏွင့္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ၆၀.၃% ကို ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္း/ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ၅၆.၁% ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံေနရာ၏ 
၇၅.၃% ကုိပါ ရရိွခ့ဲသည္ျဖစ္ရာ တုိင္း (၇) တိုင္းႏွင့္ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အျပည့္အ၀အႏ္ုိင္ရရိွၿပီး ခ်င္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္46 
တြင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကို အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ဇယား ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ အႀကီးအက်ယ္ 
ေအာင္ပဲြရရိွခ့ဲမႈက လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တြင္သာ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ အေရအတြက္ ပိုမ်ားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ (လႊတ္ေတာ္အမတ္စုစုေပါင္း၏ ၁၅.၁%) က ၄င္းကဲ့သို႔ 
အင္အားႀကီးပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ (၂.၆%) ထက္ သိသိသာသာမ်ားသည္။ ပအို႕၀္ တိုင္းရင္း 
သား အဖဲြ႕တစ္ခုတည္းကသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးထက္ (၁၀ ဦးရွိ) ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ် မပါ၀င္ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ 
တသီးပုဂၢလအမတ္ ၅ ဦးမွာလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ဇယား ၃ - ပါတီမ်ားအလိုက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အားလံုးေပါင္းအနက္ အမ်ိဳးသမီးအမတ္ အေရအတြက္

ပါတီ အမတ္ စုစုေပါင္း အမ်ိဳးသမီး အမတ္
ပါတီအမတ္အားလံုးေပါင္း 

အနက္ အမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏႈန္း

SNLD ၄၂ ၇ ၁၆.၇%

NLD ၈၈၇ ၁၃၄ ၁၅.၁%

TNP ၁၁ ၁ ၉.၁%

ANP ၄၅ ၂ ၄.၄%

USDP ၁၁၆ ၃ ၂.၆%

PNO ၁၀ ၀ ၀%

Other Parties 47 ၃၄ ၄ ၁၁.၈%

Independent MPs ၅ ၀ ၀%

စုုစုေပါင္း ၁၁၅၀ ၁၅၁ ၁၃.၁%

ရင္းျမစ္ - ဇယား ၁ တြင္ ရႈ။     47

44 Minoletti ၏ ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ က်ား၊ မ လူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရံပုံေငြျဖည့္တင္းျခင္း။
45 N.b. “အမတ္ေနရာစုစုေပါင္း” တြင္ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္း/ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခု ရွိ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ေသာ 
၂၅% ပါ၀င္သည္။
46 ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရ၊ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အတည္ျပဳ အမတ္မ်ားအား Gender Equality Network က ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလက 
ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး စာေရးသူ၏ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမွ ကိန္းဂဏန္းမ်ား။
47 A total of 14 parties are included under “အျခားပါတီမ်ား” တြင္ ပါတီေပါင္း ၁၄ ခုပါ၀င္ၿပီး အမ်ားစုမွာ တုိ္င္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ 
အမတ္အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေသာပါတီမွာ လီဆူးတိုင္းရင္းသားမ်ားဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦးပါ၀င္ေသာ အမတ္စုစုေပါင္း 
၇ ဦးရွိသည္။
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ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ အလြန္နည္းပါးၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ 
လဲြလွ်င္ မြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါတီႏွင့္ ဓနုတုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တြင္သာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္၊ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုေခါင္းေဆာင္မ်ားရိွသည္။ 48

၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ားစုအႏုိင္ရပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔၏ ဗဟုိအမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား၏ 
က်ား၊ မ အေရအတြက္ကုိ ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ သိရိွႏိုင္ရန္ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ေတြ႕ဆံုေျဖၾကားခဲ့သူမ်ားကသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတြင္ ဗဟိုအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၃၉ ဦးအနက္ ၂ ဦး (၅.၁%) ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေပါင္း ၁၁၀ အနက္ ၁၀ ဦး 
(၉.၁%) ကသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ က်ား၊ မ ညီတူညီမွ်မရိွေသးေသာ္လည္း ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ပိုမ်ားသည္ - ဗဟိုအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၁၀ ဦးအနက္ ၁ ဦး (၁၀%) ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၃၅ ဦး 
အနက္ ၇ ဦး (၂၀%)။ ပါတီ ၂ ခုလံုးတြင္49 အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ရာထူးမ်ားျဖစ္ေသာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးရာထူး 
တို႔ကို အမ်ိဳးသားမ်ားက ရယူထားသည္။ ဖန္တီးအိမ္က ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနအရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုအမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီ ၃၅% မွာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ၄၀ ဦးအနက္ ၂ ဦး (၅%) က 
သာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။50

၂.၁.၃) ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား

ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏို္င္ငံအစိုးရ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အတိုင္း ေအာက္ပါဇယား 
၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရြးေကာက္ခံအမႈထမ္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ခန္႔အပ္ခံျပည္သူ႕၀န္ထမ္းေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးက အမ်ိဳးသား 
ထက္ အနည္းငယ္ပုိသည္ (၅၂.၃% ႏွင့္ ၄၇.၇%) ျဖစ္ရာ က်ား၊ မ ညီတူညီမွ်မႈ ပိုရွိသည္။ ဒုၫႊန္မွဴးႏွင့္အထက္ ရာထူးေနရာအားလံုး 
၏ ၄၀% မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ “အရာထမ္းေနရာ” မ်ားတြင္လည္း ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ က်ား၊ မ ညီတူညီမွ်ရွိေနသည္။ 
အရာထမ္းသာမက ေနရာအားလုံးတြင္ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္မွာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားအလုိက္ 
ကြာျခားမႈရွိသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးကဲ့သို႔ ဌာနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္မ်ားၿပီး ျပည္ထဲေရး၊ 
သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ နည္းပါးသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ဘ႑ာေရး 
ႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဌာန၌ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ မ်ားသည္ကို ေတြ႕ႏုိ္င္ပါသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးညီတူညီမွ်မႈမွာ ေက်နပ္စရာေကာင္းသည္ဟုဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း တရား၀င္ 
ထုတ္ျပန္ထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫႊန္ခ်ဳပ္ရာထူးမ်ားကဲ့သို႔ 51အဆင့္ျမင့္အရာထမ္းေနရာမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လံုး၀မရွိသည္ကို အမွတ္ရသင့္သည္။ လတ္တေလာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရာထူးအဆင့္လုိက္ အထက္မွေအာက္သို႔ ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ေအာက္ရာထူးမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုထုတ္ျပန္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို သတိထားၿပီးေလ့လာသင့္သည္။ သို႔မွသာ 
ျပည္သူ ႔၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားအတြင္း မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းေပၚ လႊမ္းမိုးႏုိင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ပိုပိုသာသာ မတြက္ဆမိေစ 
ရန္ျဖစ္သည္။

48 ဖန္တီးအိမ္၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈကို ေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာ။ 
49 ရခုိင္အမ်ိဳ းသားပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ ေဒၚစိးုစုိးေသး၊ ရွမ္းအမ်ိဳ းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းၫႊန္႔လြင္ တုိ႔ႏွင့္ 
ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ။
50 ဖန္တီးအိမ္၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈကို ေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာ။
51 N.b. စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းမ်ား အမ်ားစုရယူထားေသာ ေနရာမ်ား။ David Hook၊ တင္ေမာင္သန္းႏွင့္ Kim N. B. Ninh, ျမန္မာ့ျပည္သူ႕ေရးရာ 
က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရာ သေဘာတရားျပဳျခင္း။ (ရန္ကုန္၊ MDRI-CESD ႏွင့္ The Asia Foundation၊ ၂၀၁၅) စာ -၁၃။ 
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ဇယား ၄ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္၀န္ႀကီးဌာနတခ်ဳိ ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ ၂၀၁၄

 အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္း %
ဒုၫႊန္မွဴးရာထူးႏွင့္ အထက္ 

(အလားတူေနရာမ်ား) ရွိ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္း %

ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ပ္ေရးအဖဲြ႕   

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး ၇၈.၆ ၇၆.၅

ျပည္ေထာင္စု၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရး အဖဲြ႕ ၅၅.၁ ၅၃.၅

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး ၄၆.၈ ၄၇.၇

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၄၈.၅ ၁၇.၈

သမၼတရံုး ၅၁.၃ ၁၀.၆

၀န္ႀကီးဌာန ၇၇.၈ ၇၃.၈

ပညာေရး ၅၁.၂ ၄၃.၆

နယ္စပ္ေရးရာ ၆၁.၇ ၄၀.၀

စီမံကိန္း ၇၄.၁ ၃၀.၅

လူမႈ၀န္ထမ္း ၅၇.၆ ၂၈.၆

ဘ႑ာေရး ၂၃.၁ ၁၃.၄

သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး

၂၃.၁ ၁၃.၄

ျပည္ထဲေရး ၂၀.၆ ၄.၅

၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ အားလံုး၏ 
ပ်မ္းမွ်**

၅၂.၃ ၃၉.၁

ရင္းျမစ္ - http://mmsis.gov.mm/statHtml/statHtml.do [accessed 22 October 2015]
**၀န္ႀကီးဌာနမ်ားစာရင္းတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန မပါ၀င္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈမွာ ပ်မ္းမွ်ေအာက္ နိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရႏိုင္သည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အင္အားႀကီး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ပါ အလားတူျဖစ္ၿပီး 
52ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးက  ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးစမီကံနိ္းေရးဆဲြျခင္း၊ ဘ႑ာခဲြေ၀ျခင္း၊  ရပံံုေငြမွ်ေပးျခင္း၊ အျခားေဆာငရ္ြက္သမူ်ားအား 
စုစည္းေပးျခင္းတို႔ကုိ အဓိကေဆာင္ရြက္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(ေရြးခ်ယ္ခံမဟုတ္သည့္) 
၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔အႀကီးမားဆံုးလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္း မရိွေသးေပ။53

၂.၁.၄) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္း အလံုးစံုအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအနက္မွ 
ျဖစ္ႏို္္င္ေျခရလဒ္မ်ားစြာရွိေသာ ေရးရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုတုိင္ ဆက္လက္အေရးပါေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး 
ပါ၀င္မႈ အလြန္နည္းပါးသည္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီ၀င္ ၅၂ ဦးအနက္ ၂ ဦး (၃.၈%) သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ဗဟို 

52 ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာႏွင့္ Matthew Arnold တို႔၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန - ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေက်ာရိုး အက်ဥ္း (ရန္ကုန္၊ MDRI-CESD ႏွင့္ The 
Asia Foundation၊ ၂၀၁၄) စာ ၃၁-၃၃။
53 Minoletti ၏ tt၊ စာ - ၁၀။
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ေကာ္မတီ၀င္ ၁၁ ဦးလံုးမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။54 အမ်ိဳးသား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖဲြ႕တြင္ ပါ၀င္ေသာ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕ ၁၆ ဖဲြ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ ၁ ဦးတည္းသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ထိန္းေၾကာင္းေပးသည့္က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ “စီနီယာကိုယ္စားလွယ္” ကို ဦးေဆာင္ရန္ ၂၀၁၅ ဇြန္လ၌ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 
ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုုအခ်ိန္ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို အမ်ိဳးသားမ်ားက ႀကီးစိုးထားဆဲျဖစ္သည္။55

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီလႊာကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၈ ဖဲြ႕ ကသာ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္ပိုင္းအထိ ဤအတိုင္းသာျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီလႊာ၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ 
ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အဖဲြ႕မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္ - ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး စည္းေ၀းပဲြႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးေကာ္မတီတို႔တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးလံုး၀မပါရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးဒိုင္ယာေလာ့ခ္ ပူးတဲြေကာ္မတီ၀င္ ၄၈ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး (၆.၃%) သာ 
ပါ၀င္သည္။ 56အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် ေကာ္မတီအားလုံးအနက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးေကာ္မတီတြင္သာ အဖဲြ႕၀င္ ၁၄ ဦးအနက္ ၃ ဦး (၂၁.၄%) က အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈျမင့္မားသည္။ 
၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဖရင့္တြင္ အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ား၏ ၃၀.၀% မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဖိတ္ၾကားခံရသူမ်ား၏ ၇.၇% ႏွင့္ တက္ေရာက္သူ ၈.၀% သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ 
ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာအဖဲြ႕မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္သူ အနည္းဆံုး ၃၀% ရွိ 
ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ က်င့္သံုးရန္ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ဖရင့္က သေဘာတူညီခဲ့သည္။ 
57မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္မည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးေသာ္လည္း ဤသည္မွာ သိသာထင္ရွားေသာအေျပာင္းအလဲ
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေ၀စုသတ္မွတ္ျခင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ အရည္အေသြးကို တန္းညႇိေပး၍ ရမည္မဟုတ္ပါ 
- ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဖရင့္၌ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
အေလးအနက္ထားဆက္ဆံခ့ဲျခင္း မရိွေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရိွခ့ဲသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံ 
ရမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ မွတ္တမ္းတင္သူက ၄င္းတို႔၏မွတ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္သားထားျခင္းမရွိမႈ၊ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေပါ့ျပက္သြားေအာင္ျပဳမူျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား “မိန္းကေလး” ဟု သံုးႏႈန္းၫႊန္းဆိုျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။58

၂.၁.၅) အျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား

ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားအျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္ခြင့္ရေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံမ်ား 
ႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ ရွိေသးသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ယင္းတို႔အားလံုးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ 
အေရးႀကီးအခ်ဳိ ႔အခ်က္မ်ားကိုသာ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာတစ္ႏို္င္ငံလံုးတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္၌ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးအတြက္ အစိုးရဘ႑ာေငြ ပံ့ပိုးေပးျခင္းမရွိဘဲ ေဒသခံ 
ရပ္ေက်းလူထုက ရံပံုေငြထည့္၀င္ရၿပီး အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနကိုယ္စားျပဳသူမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ ထည့္၀င္ေငြေကာက္ခံသည္ - ႏို္င္ငံ 
ေတာ္မွ ထည့္သြင္းမႈတစံုတရာမရွိဘဲ ျပည္သူတစ္စုတစ္ဖဲြ႕က ရံပံုေငြေကာက္ခံၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေနရာေဒသကိုလုိက္၍ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း လမ္းတံတား၊ ေရထုတ္ေျမာင္း၊ ေရေပးေ၀ေရး၊ 
အညစ္အေၾကး စြန္႕ပစ္ေရး၊ လမ္းမီးရရွိေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးတို႔ပါ၀င္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သို႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ရံပံုေငြ တစ္၀က္၊ ေဒသခံလူထု၏ရံပံုေငြ တစ္၀က္ ေပါင္းစပ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ယင္းသို႔ 
ရံပံုေငြေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္သည့္အခါ မည္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ ေငြထည့္၀င္မည္၊ မည္သို႔၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္၊ မည္သို႔ေပးေခ်မည္ကို 

54 N.b. ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္အထိ ဤေကာ္မတီမ်ား၏ ဂ်န္ဒါဘက္ညီမႈ မေျပာင္းလဲ။
55 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process (AGIPP)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း - 
ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အတဲြ ၁ (ရန္ကုန္၊ AGIPP၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅) စာ ၇-၁၀။
56 AGIPP ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း စာ ၁၁-၁၂
57 AGIPP က ေပးပို႔ေသာ ေဒတာမ်ား။
58 “Women’s Alliance Breaks Down Gender Disparity in Peace Process,” The Irrawaddy, 22 January 2016. http://www.irrawaddy.
com/burma/womens-alliance-breaks-down-gender-disparity-in-peace-process.html [accessed 11 February 2016]; “Peace Process 
Quota no Guarantee for Women’s Participation,” Myanmar Now, 15 February 2016. http://www.myanmar-now.org/
news/i/?id=09b86529-94a1-4620-9f4b-57de3a8b76b8 [accessed 21 March 2016].
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ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အတူ ေက်းရြာအုပ္စု/ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦး (သိုု႕) တစ္ဦးထက္ပိုသူမ်ားက ပူးေပါင္း 
ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီး ယင္းတို႔အနက္ အထင္ရွားဆံုးမွာ ေက်းရြာအုပ္စုဖံြ႕ ၿဖိိဳးမႈပံ့ပုိးေရး ေကာ္မတီျဖစ္သည္။ အရပ္သားမ်ားက အျပည့္အ၀ 
ထည့္၀င္ရသည့္အခါ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
တစ္ခါတစ္ရံ ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို လူထုက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
ဖဲြ႕စည္းေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားကသာ ေဆာင္ရြက္သည္မွာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္သာျဖစ္သည္။ တရား၀င္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ 
ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမ်ား၏ ဖဲြ႕စည္းပုံအခ်က္အလက္ အတိအက်မရိွေသာ္လည္း လက္ရိွအေထာက္အထားမ်ားအရ အမ်ိဳးသား 
လႊမ္းမိုးထားသည။္ 59 မတွသ္ားသင္သ့ည္ ့ႁခြင္းခ်ကတ္စခ္မုွာ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ၌္ ေရ႕ွေျပးစမ္းသပ္ေဆာငရ္ြက္လ်က္ရွသိည္ ့အမ်ိဳးသားလူထကု 
ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရး (တရား၀င္) စီမံခ်က္ျဖစ္ၿပီး က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈ ျမင့္မားသည္။

ျမန္မာ့အစဥ္အလာ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတရားသူႀကီးအေရအတြက္က အမ်ိဳးသားထက္မ်ားသျဖင့္ စာရင္းအင္းအရ 
ကိုယ္စားျပဳမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးက မ်ားျပားသည္။ သို႔ေသာ္ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ထိပ္ဆံုးပိုင္းေနရာမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားက တင္ကူး 
ရယူထားၿပီးျဖစ္သည္ - ၂၀၁၂ စာရင္းမ်ားအရ ဗဟိုတရားရံုး တရားသူႀကီး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုႏွင့္ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားစီရင္ေရးေနရာအားလံုးမွာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာ့တရားတေဘာင္အမႈအခင္းမ်ားကို တရား၀င္တရားစီရင္ေရးစနစ္ျပင္ပတြင္ ေျဖရွင္းၾကရာ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ရပ္ေက်းအဆင့္အျငင္းပြါးမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ 60 ယင္းသို႔ေျဖရွင္းရာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေလ့ရွိၿပီး ဆိုခဲ့သလို ၄င္းတုိ႔မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေနရာကို ရယူထားသည့္ အျခား ရပ္ရြာႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။61

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ရပ္ရြာအေျချပဳ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခဲြမႈကို ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ေက်းရြာ 
အစုအဖဲြ႕ပိုင္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႕ေပါင္း ၅၇၄ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ နည္းပါးသည့္အျပင္ 
အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေနရာတြင္ လံုး၀မပါရွိပါ။ ဤသို႔ဆိုေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာအစုအဖဲြ႕ပိုင္ သစ္ေတာ 
စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ေပးရျခင္း၊ သစ္ေတာပ်ိဳးခင္းအတြက္ လုုပ္အားစိုက္ထုတ္ရျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ သစ္ေတာ 
ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အားကိုးအားထားျပဳရျခင္း၊ သစ္ေတာမွ ရင္းျမစ္မ်ားကို အိမ္ေထာင္စုလိုအပ္ခ်က္အတြက္ မၾကာ 
ခဏ ထုတ္ယူသံုးစဲြရျခင္း (ဥပမာ၊ ထင္း၊ ေဆးပင္ ၀ါးပင္၊ အသီးအႏွံ) စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္မူ 
သစ္ေတာအား အသံုးျပဳခ်မႈ နည္းပါးၿပီး ေငြရရန္ပစၥည္း (သစ္) တို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္သည္။62

အျခားႏို္င္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အခန္းက႑ ရယူ 
ႏုိင္ေရးအတြက္ လူထုႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕ လႈပ္ရွားမႈက တရား၀င္ႏို္င္ငံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထက္ အခြင့္အလမ္း ပိုဖန္တီးေပးသည္။ 
လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရြယ္အစား ႀကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံသားမ်ား 
အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား မူ၀ါဒေရးရာ လူသိရွင္ၾကား ရပ္တည္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ေစ 
ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လႊမ္းမိုးႏို္င္ရန္အတြက္လည္း အခါေကာင္းျဖစ္ 
ေစသည္။ ယင္းသုိ႔ဆိုသည့္တိုင္ေအာင္ က်ား၊ မ လံုး၀ ညီတူညီမွ်ျဖစ္ရန္ အလွမ္းကြာလ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕မ်ားက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔ရာထူးအဆင့္အေလ်ာက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုဖန္တီးေပးသည့္အျပင္ ရပ္ေက်းႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ 
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ ၄င္းအဆင့္ရွိ အျခားေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ ယင္းအဖဲြ႕မ်ားက ေဒသဖံြ႕ ၿဖိဳး 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ 63

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း တို႔မွာ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕၀င္ အမ်ားဆံုး (သို႔) အမ်ိဳးသမီး 
အဖဲြ႕၀င္မ်ားသာ ပါ၀င္ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထိ တစ္ႏို္င္ငံလံုးအႏွံ႕ရွိသည့္ အဖဲြ႕ ႀကီး ၂ ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖဲြ႕တြင္ အဖဲြ႕၀င္ေပါင္း ၁၃.၉ သန္းႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလး အဖဲြ႕၀င္ေပါင္း ၅.၂ သန္း ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ 
64သက္၀င္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွေသာ အဖဲြ႕၀င္အေရအတြက္ေဖာ္ျပပါထက္ ေသခ်ာလုနီးပါး နည္းမည္မွန္ေသာ္လည္း အဖဲြ႕၀င္အေရအတြက္ 
မွာ သိသိသာသာမ်ားျပားသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က “ျမန္မာႏ္ုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးႏွင့္ ဘ၀တုိးတက္ 

59 Minoletti ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ က်ား၊ မ လူမႈေရးရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘ႑ာေရး ေရးဆဲြျခင္း
60 UN Women and Justice Base ၏ ဆုံမွတ္မွ စကားသံမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုိလုိနီဥပေဒစနစ္ေအာက္မွ တရားစီရင္ေရးအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈ။ (ရန္ကုန္၊ UN Women and Justice Base၊ ၂၀၁၆ တြင္ ထြက္ရွိမည္)။
61 UN Women and Justice Base ၏ ဆုံမွတ္မွစကားသံမ်ား။
62 Paul Minoletti ၏ ျမန္မာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၅။
63 Minoletti ၏ တုိင္း/ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ စာ - ၁၃-၁၄
64 ျမန္မာမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ နည္းဗ်ဴဟာအစီစဥ္၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၅။ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ http://www.mwaf.org.mm/en/

about-us
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ေစေရး” ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ 
သည္။65 မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕က အမည္ႏွင့္လိုက္ဖက္ညီစြာ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားကို အဓိကထား 
သည္သာမက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အျခားကိစၥမ်ားႏွင့္ မိသားစု ၀င္ေငြဖန္တီးေရးမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည6္6။ 
ယင္းအဖဲြ႕ ၂ ဖဲြ႕လုံးမွာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းဟု ဆိုေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ 67(ယခင္က 
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးအသင္း) ႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္အတြက္ ေ၀ဖန္သူမ်ားက “GONGOs” အစိုးရက 
တည္ေထာင္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕ဟု ေခၚေ၀ၚသည္။ 68ယင္းအဖဲြ႕မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ား 
ရရွိမည္ဆိုသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာမရွိေသာ္လည္း က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈကိုျမႇင့္တင္ (သို႔) ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ရာတြင္ 
ပါရွိေသာ ၄င္းတို႔၏ အခန္းက႑မွာ ရႈပ္ေထြးသည္။ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခန္း ၃.၂.၈ တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ အာရံုစုိက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ နယ္ေျမမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏို္င္ငံတိုင္းရင္းသားနယ္ေျမတြင္ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာ့လူဦးေရအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏  ထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္ (သို႔မဟုတ္) ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအၾကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာစမ္းပဲြျပဳလုပ္ရာ ေနရာမ်ား 
တြင္ရွိသည္။ လူထု ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဆာင္ရြက္ေသာ ျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ဤေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ရိုး 
ထံုးစံျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားကလည္း ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္ 
(သို႔) တစိတ္တပိုင္းရွိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို ၄င္းတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးသည္။ 69ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈပံုစံတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖဲြ႕မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ လူမႈ၀န္ထမ္းအလုပ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။70

၂.၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းအရကိုယ္စားျပဳမႈ - သမိုင္းေရစီးေၾကာင္း

ျမန္မာႏို္င္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာရာထူးေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ္လည္း 
လက္ရွိအေျခအေနမွာ အတိတ္သမိုင္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ က်ား၊ မညီမွ်မႈပိုရွိသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာသမိုင္းတေလွ်ာက္လံုး၌ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား၊ မညီတူပါ၀င္မႈေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာေဖာ္ျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရး 
ရၿပီးေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ စာရင္းအင္းအရ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ် ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္မွာ ယခု 
အခန္း၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။

ဇယား ၅ - ၁၉၄၈ မွစ၍ ျမန္မာပါလီမန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ

ကာလပိုင္းအျခား ေနရာစုစုေပါင္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ရရွိသည့္ေနရာ

% အရအမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ရရွိသည့္ေနရာ

၁၉၄၈-၅၀ ၂၅၅ ၇-၈ ၂.၇ - ၃.၁%

၁၉၅၁-၅၂ ၃၈၀ ၈ ၂.၁%

၁၉၅၃-၅၆ ၃၇၅ ၂ ၀.၅%

၁၉၅၇-၆၁ ၃၇၅ ၂-၄ ၁.၁%

၁၉၇၄-၈၇ ၄၄၄-၄၈၉ ၇-၁၅ ၁.၅ - ၃.၁%

၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ မတ္ ၆၅၉ ၁၈ ၂.၇%

65 http://www.mwaf.org.mm/en/about-us
66 MMCWA, Strategic Plan, 8-16.
67 ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ တြင္ စာေရးသူျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား။
68 Jessica Harriden ၏ လႊမ္းမိုးႏို္င္မႈအာဏာ - ဗမာ့သမိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အာဏာ (ကိုပင္ေဟဂင္၊ NIAS Press၊ ၂၀၁၂) စာ - ၂၃၉၊ ၂၅၆-၆၅
69 Kim Jolliffe ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားစမ္းရာနယ္ေျမမ်ားရွိ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡႏွင့္ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ရန္ကုန္၊ The Asia Foundation၊ 
၂၀၁၄ ဇြန္လ) စာ ၁၁-၁၂
70 Jenny Hedström ၏ “က်ား၊ မ လူမႈေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ သေဘာမေပါက္ခဲ့ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သိပ္ေကာင္းတဲ့အႀကံပဲ” International 
Feminist Journal of Politics (၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂) စာ - ၇ http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616742.2015.1005516
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၂၀၁၂ ဧၿပီ - ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၆၅၇ ၃၀ ၄.၆%

၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ- ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၆၅၇ ၃၂ ၄.၉%

ရင္းျမစ္။ ၁၉၄၈-၈၇ ခုႏွစ္အတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ႕ (၂၀၀၉)၊ ၂၀၁၁-၁၅ အတြက္ကုိ Renaud Egreteau 
(၂၀၁၄), 99-101. 71

ဇယား ၂ တြင္ ေတြ႕ ျမင္ရသည္မွာ ၁၉၄၈-၅၀ ႏွစ္အတြင္း တစ္ခုတည္းေသာပါလီမန္၊ ၁၉၅၁-၁၉၆၁ႏွစ္မ်ားအတြင္းက လႊတ္ေတာ္ ၂ ခု 
ေပါင္း ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂-၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၈-၂၀၁၀ ကာလမ်ားသည္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မရွိေပ။ ၁၉၇၄-၈၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက တစခ္ုတည္းေသာ လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ 
လႊမ္းမိုးႏို္င္မႈ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာရွိၿပီး ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေလာင္းမ်ား အားလံုးကို အာဏာရပါတီ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ 
ပါတ7ီ2က ေရြးခ်ယ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
အားလံုး ပါ၀င္သည္။ ကနဦးပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အားလံုးမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီသို႔ ေရာက္ 
မွသာ အမ်ိဳးသမီးဗိုလ္မွဴး ၂ ဦးကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ 73 ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္ခင္ထိ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ ၅% သာရွိခဲ့ရာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတြင္း 
လႊတ္ေတာ္ႏို္င္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ နိမ့္က်ခဲ့သည္။ အမႈေဆာင္ေနရာမ်ားမွလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖယ္ၾကဥ္ထားခဲ့သည္။ 
ဘေမာင္ခ်ိန္သည္ ပထမဆံုးေသာအစိုးရအဖဲြ႕၀င္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၁၉၅၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
74 တစႏ္ွစ္တာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေဒၚျမျမအုန္းခင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူသည့္အခ်ိန္မွ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ ဒုတိယေျမာက္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
တြင္ ေဒၚခင္စန္းရီက ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးျဖစ္လာၿပီး တတိယေျမာက္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္လာသည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖဲြ႕စည္းရန္ မူေဘာင္ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
မ်ားက ပထမဆံုးအႀကိမ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၂ မတ္လအထိ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃.၆%ႏွင့္ ၂၀၁၂ 
ဧၿပီလ မွ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာအထိ 75၃.၇% သာရွိသည့္အတြက္ စုစုေပါင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈမွာ တူညီေသာ ကာလတစခ္ု 
တည္းတြင္းမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထက္ နိမ့္က်သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေနရာ၏ ၇.၅% 
(လႊတ္ေတာ္အမတ္အားလံုး၏ ၅.၅/ ေက်ာ္) မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ စာရင္းအင္းအရ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ အျမင့္ဆံုး 
ျဖစ္သည္။ ခ်င္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 76ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ လံုး၀ 
မရွိပါ။

၂.၃) အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈအေပၚ အဓိကသက္ေရာက္မႈမ်ား

၂.၃.၁) အခ်ိန္အခက္အခဲႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ျခင္း

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ၀င္ေငြရ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္အလုပ္ႏွင့္ ၀င္ေငြမရ အိမ္အလုပ္တို႔ကို အခ်ိန္မွ်လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အတြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာတြင္ ၄င္တို႔ပါ၀င္ႏို္္င္စြမ္းကို ကန္႔သတ္ေနသည့္အထဲတြင္ အခ်ိန္အခက္အခဲက အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံု 

71 ဗဟုိစာရင္းအင္းဌာန၏ ျမန္မာႏို္င္ငံ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား စာရင္းအင္း ၂၀၀၉ (ေနျပည္ေတာ္၊ CSO၊ ၂၀၁၀); Renaud Egreteau ၏ 
“အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳသမားမ်ား (၂၀၁၀-၂၀၁၅) A Sociological Analysis ၏ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ လတ္တေလာအေရးအခင္းမ်ား ဂ်ာနယ္  အတဲြ ၃၃ အမွတ္ ၂ (၂၀၁၄)။ N.b. the ၁၉၄၈-၈၇ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏို္င္ငံ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ား စာရင္းအင္း  ကို ရယူခဲ့သည့္ ရင္းျမစ္မွာ “အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းဌာန” ျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏို္င္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ 
72 Robert H. Taylor ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ျပည္နယ္ (စကၤာပူ၊ NUS Press၊ ၂၀၀၉) စာ - ၃၂၈။
73 Egreteau စာ - ၁၀၀
74 Harriden စာ - ၁၆၃။
75 ၂၀၁၁-၂၀၁၅ တိုင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ား၊ မ ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိ 
သည့္အတြက္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပႏို္င္ျခင္းမရွိပါ။ ယင္းကာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း Renaud Egreteau က သတင္းေပးထားသည္ျဖစ္ရာ Minoletti ၏ တိုင္း/ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း 
တြင္ ပါရွိသကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး အမ်ိဳးသားမ်ားဟု မွတ္ယူရန္မသင့္ပါ။ Minoletti, Women’s Participation in the Subnational 
Governance of Myanmar,  စာ - ၁၁ Renaud Egreteau, “၂၀၁၀-၂၀၁၅ ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳေရးတြင္ ပါ၀င္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ေတြဟာ ဘယ္သူေတြလဲ?” အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူမႈအေရးကိစၥမ်ားဂ်ာနယ္ အတဲြ ၃၀ အမွတ္ ၂ (၂၀၁၅)၊ စာ ၃၃၈-၇၀
76 Minoletti ၏ တိုင္း/ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ 11.
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ေမးျမန္းခံရသူမ်ားစြာက ေျပာၾကားခဲ့ရာ ယခင္သုေတသနရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေငြရ 
အလုပ္ (သုိ႔) အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ အိမ္အလုပ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ထားသည့္ 
အတြက္ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိအမ်ိဳးသားမ်ားက အိမ္အလုပ္ကို တာ၀န္ယူရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၏ 
အခန္းက႑ကိုလည္း အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 77ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ၏ အခ်ိန္အသံုးျပဳမႈ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ ပါ၀င္ႏို္င္ရန္ အခ်ိန္ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ႏွင့္ စာရင္းအင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း လက္၀ယ္ရွိအေထာက္အထားမ်ားက အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ ညီမွ်မႈမရွိရျခင္း၏ 
အဓိကအေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ ၫႊန္ျပေနသည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္လည္း အိမ္ျပင္တြင္အလုပ္လုပ္ကိိုင္သည့္ (သို႔) ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ 
မိသားစုႏွင့္ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ႏ္ုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္းအား အျခားမိသားစု၀င္မ်ားက 
ဆန္႕က်င္မႈကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ယင္းအလုပ္မ်ားက အေထာက္အကူျပဳသည္။ လူထုေရးရာတြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးသည့္ 
အေတြ႕အႀကံဳကိုသာမက ယံုၾကည္မႈကုိပါ ေပးစြမ္းသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ကိုင္သည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ 
ပါ၀င္ရန္ အခ်ိန္အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အိမ္ျပင္ပအလုပ္အကိုင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္ႏို္င္မႈကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးႏို္င္သလို ေလ်ာ့က် 78ေစႏို္င္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မည္သည့္အေျခအေနေအာက္တြင္ မည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကို 
သိရွိႏိုင္မည့္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား မရွိေသးပါ။

၂.၃.၂) ရိုးရာအစဥ္လာႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ား

ရိုးရာအစဥ္လာက အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းအေပၚ အျခားေသာနည္းမ်ားျဖင့္လည္း အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈရွိသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို “က်ားဆန္ျခင္း” ႏွင့္ တဲြျမင္သည္။ ၂၀၁၄ စစ္တမ္းအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားက ပိုေကာင္းေသာ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ျမန္မာႏို္င္ငံသားအမ်ားစုက ထင္ျမင္ၾကသည္။ စစ္တမ္း 
ေျဖဆိုသူ ၄၂% က အဆိုပါအဆိုကို လံုး၀သေဘာတူညီၾကၿပီး ၂၉%က အနည္းငယ္သေဘာတူၾကသည္။ ယင္းသို႔ယူဆၾကရာတြင္ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။79 ႏိုင္ငံသူေရာ ႏိုင္ငံသားပါ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို 
လိုလားၾကျခင္းက ႏို္င္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈနည္းရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟို 
ေကာ္မတီ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚစိုးစိုးေသးက ယူဆထားသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ အမ်ိဳးသား 
ေခါင္းေဆာင္မႈကိုလုိလားေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ ျပဧရိယာႏွင့္ လူလတ္တန္းစားပညာတတ္အၾကားတြင8္0 [ယင္းအယူအဆ] မျပင္းထန္ 
ေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း 81၂ ဆ ပိုသည္။

ဖံြ႕ ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသာမက  ဖံြ႕ ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မႈကို လိုလားၾကသည္။ “မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ 
အေနႏွင့္ ပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္္ဖို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး က်ယ္ျပန္ေနတဲ့ အယူအဆက 
အႀကီးမားဆံုး အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ႏို္င္ပါတယ္။” ဟု ထိပ္တန္းစီးပြါးေရးပညာရွင္ Esther Duflo က မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ 82အိႏိၵယႏိုင္ငံ 
တြင္ အေသးစိတ္ဂရုတစိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေလ့လာမႈမ်ားအရ ေခါင္းေဆာင္သူ၏စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ အေရ 
အတြက္ႏွင့္အရည္ေသြး) ကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် ဆန္းစစ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက (ပို၍) စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ 

77 ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကြင္းဆင္းေမးျမန္းမႈမ်ား။ See also က်ား၊ မ လူမႈေရးရာႏွင့္  ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရွ႕ေဆာင္ဦးရြက္မႈမ်ား၊ UNDP 
ျမန္မာ HDI ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ က်ား၊ မ လူမႈေရးရာေပၚ အေျခခံေသာ အခက္အခဲအဟန္႕အတားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ 
ေပးမႈ (ရန္ကုန္၊ HID၊ ၂၀၁၁) စာ - ၃၇။ Gender Equality Network ၏ ခန္းဆီးကာ လွစ္ၾကည့္ျခင္း - ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ ရိုးရာစဲြမ်ား၊ ဓေလ့က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ (ရန္ကုန္၊ GEN၊ ၂၀၁၅) စာ ၇၁-၇၉. Gender Equality Network ၏ ဦးေဆာင္မႈျပဳျခင္း စာ - ၁၇။; Annami Löfving ၏ 
ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူလူမႈဘ၀၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ  (ရန္ကုန္၊ ActionAid၊ CARE ႏွင့္ Oxfam၊ ၂၀၁၁) စာ ၁၀-၆၀; Minoletti ၏ 
တိုင္း/ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ စာ  ၂၆-၂၈
78 Minoletti ၏ တိုင္း/ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ စာ ၂၅-၂၈
79 N.b. စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းအမႈေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ပိုေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္သည္ ဟူေသာ အဆိုအား တံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ 
ကိုက္ညီသည္။ The Asia Foundation၊ ျမန္မာ ၂၀၁၄ ကို ရႈ - ႏို္င္ငံသားေရးရာ အသိပညာႏွင့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းအားေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ တန္ဖိုးမ်ား 
(ရန္ကုန္၊ The Asia Foundation၊ ၂၀၁၄) စာ ၇၉; အမ်ိဳးသားစိတ္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈရွိသည့္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားအတြက္ Löfving ၏ စာ ၁၀ ႏွင့္ 
၆၂ ကုိ ရႈ။ 
80 The Asia Foundation၊ ျမန္မာ ၂၀၁၄ ကိုရႈ - ႏို္င္ငံသားေရးရာ အသိပညာႏွင့္ လူမႈအသုိက္အ၀န္းအားေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာတန္ဖိုးမ်ား (ရန္ကုန္၊ 
The Asia Foundation၊ ၂၀၁၄) စာ ၇၉။ Gender Equality Network ၏ ခန္းဆီးကာ လွစ္ၾကည့္ျခင္း စာ - ၆၅။ Minoletti ၏ တိုင္း/ျပည္နယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ စာ - ၃၀။ 
81 Röell, စာ ၁၈-၁၉။
82 Esther Duflo ၏ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္စီးပြါးေရး ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ” စီးပြါးေရး စာေပ အႏုပညာ ဂ်ာနယ္ အတဲြ ၅၀ အမွတ္ ၄ 
(၂၀၁၂) စာ - ၁၀၆၂။
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ႏို္င္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈနည္းပါးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 83

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အခြင့္အာဏာကို လိုလားမႈက ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာရွိ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ကိုသာမက 
၄င္းတို႔ပါ၀င္မႈအရည္အေသြးေပၚပါ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ လူထုစည္းေ၀းပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ 
နည္းပါးၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါကလည္း ၄င္းတို႔၏အျမင္မ်ားကို အေလးေပးမႈနည္းပါးသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
လူထုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးၿပီး ယင္းနည္းပါးမႈကပင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ၄င္းတို႔ပါ၀င္မႈအရည္ေသြးကို 
ကန္႕သတ္ေနသည့္ အတားအဆီးမ်ား အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 84ယံုၾကည္မႈနည္းပါးျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူထုေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ပါ၀င္မႈ 
အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးျခင္း၏ အရင္းခံ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လူထုေရးရာ အသိ 
သုတကို က်ားဆန္ျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာ85ျပဳမူျခင္းကို မိန္းမဆန္ျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း တဲြဖက္ျမင္ေလ့ 
ရွိသည့္ ရိုးရာအစဥ္လာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂.၃.၃) ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မိသားစု၀င္မ်ား ပါ၀င္မႈ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္ခံမွာ တမူထူးျခားသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈကို ဆန္႔က်င္မႈ အပါအ၀င္ ျမန္မာနို္င္ငံရွိ 
အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုႀကံဳေတြ႕ရေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ေကြကြင္းသြားသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ လူူအမ်ားက သူမ၏ဖခင္အေပၚ တန္ဖိုး 
ထားေလးစားမႈက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈလာမႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး သူမႏွင့္ NLD ကလည္း 
ဖခင္ ႏွင့္ သမီး ေသြးသားဆက္ႏြယ္မႈကုိ ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူမ၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာပဲြ
တြင္ “ေဖေဖ့သမီးအေနနင့္ ခုျဖစ္ေနတာေတြကို ဘာမွမျဖစ္သလို ေနလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ခုျဖစ္ေနတဲ့အေရးအခင္းဟာ 
ဒုတိယေျမာက္လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္” 86ဟု လူထုကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ NLD က ယခုအခ်ိန္ထိ ဖခင္သမီး 
ဆက္ႏြယ္မႈကို အေလးေပးေျပာၾကားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ NLD ေရြးေကာက္ပဲြႏိႈးေဆာ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ 
ပိုစတာမ်ားတြင္ ဖခင္ႏွင့္သမီးဓါတ္ပံုကုိ ေဘးခ်င္းယွဥ္ထားခဲ့သည္။ အျခားအေရွ႕ေတာင္ႏွင့္ေတာင္အာရွႏို္င္ငံမ်ားတြင္လည္း လူႀကိဳက္ 
နည္းေသာ၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္သည့္ အာဏာရွင္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဖိအားေပးခံေနရခ်ိန္၌ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ 
“သူရဲေကာင္း” မ်ား၏ သမီးႏွင့္ ဇနီးမ်ားက ႏို္င္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ရယူေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းအခ်ိ္န္မ်ားတြင္ အာဏာရွင္ဆန္ 
ေသာ၊ ျခစားေသာ၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္သည့္ အာဏာရွင္မ်ားထက္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္မႈကို အေတြ႕ အႀကံဳနည္းပါးမႈႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္း ဆိုသည့္အခ်က္ကို အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ႏို္င္ခဲ့ၾကသည္။87

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျဖစ္ရပ္အျပင္ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ UNDP ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ေလ့လာမႈ 
အရ ဖခင္ (သို႔) မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားတြင္ရွိလွ်င္ ေမးျမန္းခံရသူကိုယ္တိုင္လည္း ပါ၀င္ရန္ 
အလားအလာပိုရွိသည္။ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁၅ ဦးအနက္ ၉ ဦးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ (သို႔) ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕တြင္ 
လုုပ္ကိုင္ေသာ ဖခင္ (သို႔) ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မႈအေတြ႕အႀကံဳရွိ မိသားစုအရင္းအခ်ာတစ္ဦးဦးရွိေနျခ
င္းက ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရရွိရန္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္သာ ျဖစ္သည္။ 88သို႔ေသာ္ 
အမ်ိဳးသား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ယင္းအခ်က္၏ ဆက္စပ္အေရးပါပံုကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးပါ။

၂.၃.၄) စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေနရာရယူျခင္းက အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ အေျပာင္းအလဲေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္က တမင္ႀကံရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သလို “စံျပပုဂိၢဳလ္” အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လည္းျဖစ8္9သည္။ ကဲရ္ျမန္မာက လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကယားျပည္နယ9္0၌ 

83 Beaman and others ၏ “ထက္ျမက္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား” စာ ၁၅၁၄-၂၁။ Duflo ၏ “ႏို္င္ငံေရးလ်ာထားမႈ ဘာေၾကာင့္လုပ္ရလဲ?”စာ ၆၇၄။
84 Minoletti ၏ က်ား၊ မ လူမႈေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဘ႑ာေရးဆဲြျခင္း။ Minoletti ၏ တိုင္း/ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ 
စာ ၂၈-၃၀။
85 Gender Equality Network ၏ ခန္းဆီးကာ လွစ္ၾကည့္ျခင္း စာ ၂၇-၄၁။ Löfving၊  စာ ၁၀ ႏွင့္ ၆၂။
86 Bertil Lintner ၏ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗမာျပည္ ဒီမိုကေရစီႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈ (ခ်င္းမိုင္၊ Silkworm Books၊ ၂၀၁၁): စာ ၁-၂။ ဆိုလိုသည္မွာ 
လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရ (သို႔) ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း။
87 Harriden, 211-3.
88 Röell, 22.
89 ဥပမာ၊ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားျပဳမႈ အနိမ္ဆံုးအဆင့္ သတ္မွတ္ေပးမည့္ မူ၀ါဒမ်ား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။ Minoletti ၏ 
တိုင္း/ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ စာ ၃၂ ႏွင့္ ၃၄။ 
t ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကဲရ္ျမန္မာမွ ျပည္တြင္းအႀကံေပး (ဂ်န္ဒါ) နီလာထြန္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းေမးျမန္းမႈ။
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ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀င္ေရာက္ေနရာယူျခင္းေၾကာင့္ အလားတူလုပ္ေဆာင္လိုသည့္ အျခား 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္မႈပိုေစသည့္အေၾကာင္းကို ကဲရ္ျမန္မာမွ ျပည္တြင္းပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအႀကံေပး (ဂ်န္ဒါ) နီလာထြန္း 
က ေျပာၾကားသည္။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရာထူးေနရာမ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္း တူညီမွ်ကိုယ္စားျပဳမႈက လူထုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ၀င္ေရာက္ပံ့ပိုး 
ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု ႏို္င္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုး ခံစားရေစမည့္ အလားအလာပိုရွိသည္။ ေတာင္အာရွရွိ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား
အားျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနအရ ေက်းရြာအစုအဖဲြ႕ပိုင္သစ္ေတာ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္ 
ေလ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေလျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာဥကၠ႒က အမ်ိုးသမီးျဖစ္လွ်င္လည္း 
ယင္းကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ 91အိႏိၵယရွိ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတို႔အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ မႈခင္းမ်ားကို ပို၍လိုလိုလားလား တုိင္ၾကားလိုစိတ္ရွိေစေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 92

၂.၃.၅) ခရီးသြားလာမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား

အခ်ိန္အခက္အခဲ၊ ရိုးရာအစဥ္လာႏွင့္ က်ား၊ မကဲြျပားမႈေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ အၾကမ္းဖက္မႈအားလံုးတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ကန္႔သတ္ခံရၿပီး က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ် မရွိေသာ ပါ၀င္မႈ၏ ေနာက္ထပ္ 
အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 93အိမ္ပလူမႈေရးရာကူးလူးဆက္ႏြယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္မႈ 
လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း က်ားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းေပၚမူတည္၍ သိသိသာသာကြာျခားမႈ က်န္ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည့္အျပင္ အေျပာင္းအလဲ မည္မွ် ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား ကဲြျပားမႈအမ်ိဳးမ်ိဴးရွိေန 
သည္။ 94ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးရာေဒသမ်ားတြင္ က်ား၊ မ ကဲြျပားမႈေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ အၾကမ္းဖက္မႈ (အျခားအၾကမ္းဖက္မႈပုံစံမ်ားလည္းရိွ) 
ျဖစ္ပြါးမႈႏႈန္းျမင့္ၿပီး ခရီးသြားလာမႈမွာလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိသည္။ 95အိမ္ႏွင့္ေ၀းရာတြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳေရးကို စိုးရိမ္မႈမွာ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ္လည္း ေနရာေဒသမ်ားစြာတြင္ အမွန္တကယ္ရွိေသာ အႏၲရာယ္ထက္ 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈက ပိုမ်ားေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းအေထာက္အထားမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္က တကယ့္အျဖစ္မွန္ႏွင့္ 
မည္မွ်ေသြဖည္သည္ကို စိစစ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ မႈခင္းျဖစ္ပါြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ပိုေကာင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္သည္။

၂.၃.၆) ပညာေရး၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈအတြက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအၾကား ပညာေရးအဆင့္ကြာျခားမႈက အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္ပံု မေပၚ 
ပါ။ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ အစဥ္အလာသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ပညာပိုတတ္ေျခရွိခဲ့ၿပီး အားလံုးျခံဳၾကည့္လွ်င္ 
အမ်ိဳးသားပညာတတ္ဦးေရက ပိုမ်ားေနဆဲ (၉၅.၆% ႏွင့္ ၈၉.၃%) 96ျဖစ္ေသာ္လည္း စာသင္ခန္းတြင္းပညာကို အမ်ိဳးသားမ်ားသာ 
သင္ေစလိုေသာဘက္လိုက္မႈ အနည္းဆံုး ဆယ္စုႏွစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြင္း မရွိေတာ့ပါ။ ၁၉၉၀ အခ်က္အလက္အရ ေကာလိပ္/
တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရယူႏိုင္ေျခ ပိုရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။97 မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ လတ္တေလာအခ်က္အလက္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီး ၃၄.၂% ႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
၂၅.၇% အထကတ္န္းေက်ာင္းပညာေရးၿပီးဆံုးသညက္ိုေတြ႕ရသည။္ ျမနမ္ာႏိုင္င္ရံွ ိဘဲြ႕ ႀကိဳေက်ာင္းသား ၆၅.၂%၊ ဘဲြ႕လြန္ေက်ာင္းသား 
၈၀.၅% ႏွင့္ ေဒါက္တာဘဲြ႕ယူေက်ာင္းသား ၈၀.၈% မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။98

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ နည္းပါးျခင္းအတြက္ စာသင္ခန္းအတြင္းပညာေရးသင္ယူခြင့္က အေရးပါ 

91 Bina Agarwal ၏ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိဳးက်အင္အားက ၄င္းတို႔ပါ၀င္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ေစသလား? ေတာင္အာရွသစ္ေတာမ်ားအား စီမံ 
ကြပ္ကဲျခင္း” ကမ ၻာ့တုိးတက္မႈ အတဲြ ၃၈ အမွတ္ ၁ (၂၀၁၀)၊ စာ ၁၀၇။ Beaman, L., E. Duflo၊ R. Pande ႏွင့္ P. Topalova တို႔၏ ၂၀၁၀ “ႏို္င္ငံေရး 
လ်ာထားျခင္းႏွင့္ အေရးပါေသာကိုယ္စားျပဳမႈ - အိႏၵိယေက်းရြာေကာင္စီမ်ားမွ သက္ေသမ်ား” ၂၀၁၀ အိႏၵိယမူ၀ါဒေရးရာဖိုရမ္တြင္ တင္ျပေသာစာတမ္း။ 
နယူးေဒလီ - အသံုးခ်စီးပါြးေရးသုေတသန ႏို္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ စာ ၁၀-၁၂။
92 Lakshmi Iyer and others ၏ “ႏိုင္ငံေရးစကားသံမ်ား၏ ပါ၀ါ - အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ အိႏၵိယရွိ ျပစ္မႈမႈခင္းမ်ား” 
အေမရိကန္စီးပြါးေရးဂ်ာနယ္ - အသံုးခ်စီးပြါးေရး အတဲြ ၄ အမွတ္ ၄ (၂၀၁၂) စာ ၁၇၅-၈၅။ 
93 Minoletti ၏ တိုင္း/ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ စာ ၂၈။ Röell, 34.
94 Equality Network ၏ ခန္းဆီးကာ လွစ္ၾကည့္ျခင္း စာ - ၆၅

95 Minoletti ၏ တိုင္း/ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ စာ ၂၈။
96 အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြါးေရးဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန (MNPED) ႏွင့္ UNDP ၏ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ေထာင္စု လူမႈဘ၀အေျခအေန စစ္တမ္း 
(၂၀၀၉-၂၀၁၀)။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပရိုဖိုင္။ (ရန္ကုန္၊ MNPED၊ ၂၀၁၁ ဇြန္) စာ ၉၀။ 
97 Röell, စာ ၂၄။
98 UNESCO, Comprehensive Education Sector Review: Higher Education in Myanmar (Yangon: UNESCO, 2013): 13.
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သည့္ပံု မရေသာ္လည္း ၄င္းေနရာမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရယူႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းနည္းပါး 
ျခင္းေၾကာင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏို္င္သည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ယင္းကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ရယူရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏို္င္သည့္ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္ႏိုင္မႈျမင့္
တက္လာလွ်င္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စာသင္ခန္းျပင္ပပညာေရး ရယူရာတြင္ က်ား၊ မအခြင့္အေရးကြာဟမႈ ေလ်ာ့က်သြားမည္။99 သို႔ေသာ္ 
ယင္းက့ဲသုိ႔ေျပာင္းလဲမႈမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရိွႏုိင္သည့္အတြက္ လက္ရိွႏွင့္ အလားအလာရိွအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေခါင္းေဆာင္ 
မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာမ်ား သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္ဆန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္မည္။ (အခန္း ၃.၂.၄ ကို ရႈ။)

၂.၃.၇) စနစ္

အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား ပါ၀င္ႏို္င္စြမ္းကို ပံုေဖာ္ေပးရာတြင္ စနစ္က အေရးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳသူစနစ္ 
(ပီအာစနစ္) ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားထက္ မဲမ်ားသူအနို္င္ရစနစ္ရွိေသာ ႏို္င္ငံမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ထုိမွတဆင့္ 
အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရႏိုင္ေျခနည္းပါးသည္ကို ႏို္င္ငံေပါင္းစံု ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ 100ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
တိုင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ရွိႏွင့္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရြးေကာက္ပဲြရံုးသို႔ လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈကို 
ကန္႕သတ္မႈ ျဖစ္ေစႏို္င္ေျခရွိသည္။

၂.၃.၈) အစိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕မ်ား၏ တမင္ႀကံရြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

စီးပြါးေရးႏွင့္လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈအေပၚ ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူ 
ညီမွ်မႈက အဓိကရည္မွန္းခ်က္မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရရွိသည္။ ေျပာင္းလဲမႈကို ျမႇင့္တင္ (သို႔) ေႏွာင့္ေႏွး 
ေစရာတြင္ပါ၀င္ေသာ ယင္းအဖဲြ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ကို အခန္း ၃ တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးထားသည္။ 

99 UNESCO, Comprehensive Education Sector Review: Higher Education in Myanmar (Yangon: UNESCO, 2013): 13.
100 Franceschet၊ Krook ႏွင့္ Piscopo စာ ၇။ 
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ နည္းနာမ်ား

၃.၁) လက္ရွိႏွင့္ မၾကာေသးမီက ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

၃.၁.၁) ျမန္မာနိင္ငံအစိုးရ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW) ၂၀၁၃-၂၀၂၂ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး “လူ႔ 
အဖဲြ႕အစည္းတြင္း အဆင့္တိုင္း၏ ဦးေဆာင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေရး 
အတြက္ စနစ္၊ ဖဲြ႕စည္းပံု၊ ေဆာင္ရြက္မႈ101” ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အႀကံျပဳထားရာတြင္ “ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ေနရာမ်ား
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ ေသခ်ာေစေရး” 102ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ပါ၀င္သည္။ NSPAW သည္ “ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရး ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ကတိက၀တ္ျပဳမႈ”103 ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဥပေဒျဖင့္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 
ထားျခင္းမရွိေသာ ကတိက၀တ္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ အစိုးရသက္တမ္းတြင္ ႁခြင္းခ်က္အခ်ဳိ ႔မွလဲြလွ်င္ က်ား၊ မ အခ်ိဳးညီ ပါ၀င္မႈျမႇင့္တင္ 
ေရးအတြက္ အနည္းငယ္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လွ်စလွ္်ရႈထားသည္ဟ ုအၾကမ္းဖ်ဥ္းဤသို႔ဆုိႏိငု္ေသာလ္ည္း ႁခြင္းခ်က္တစခ္မုွာ အမ်ိဳးသားလထူုေခါင္းေဆာင္ေသာ  ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈစမီခံ်က္ကိ ု
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္ထိ 104တိုးခ်ဲ႕သြား ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
UNDP မွ ပံ့ပိုးေပးေသာ ဤစီမံခ်က္မွာ ေက်းရြာမွ ႏြမ္းပါးေသာရပ္ရြာလူထုအတြက္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအား 
လူထုလက္လွမ္းမွီႏို္င္ရန္ ေဒသအလိုက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏို္င္ငံသားမ်ားပါ၀င္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ဤစီမံခ်က္ 
အတြက္ ဖဲြ႕စည္းေသာ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမ်ား တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅၀% စီထည့္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ေပးေရးအတြက္ 
ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနကို တိုက္တြန္းစည္းရံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေကာ္မတီမ်ားမွာ မည္သည့္အေျခခံ အေဆာက္ 
အဦကို ရံပံုေငြျဖည့္မည္ ဆိုသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္ အဓိကအဖဲြ႕မ်ားျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေစေရး 
ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးေရးသင္တန္းမ်ား အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၀င္မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန္လည္း စီမံခ်က္ဒီဇိုင္း 
တြင္ပါ၀င္သည္။ စီမံခ်က္အတြက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်းရြာအုပ္စုတိုင္းသည္ စီမံခ်က္ ကာလ ၄ ႏွစ္တာအတြင္း ပ်မ္းမွ် 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၂၀၀၀ ရရိွမည္ျဖစ္ရာ ယင္းက့ဲသုိ႔ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ မ်ားျပားေသာရံပုံေငြကုိ စီမံကုိင္တြယ္ရမည့္ ဌာနတြင္း 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 105

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွွ်ပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရသစ္က မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ကို သိရန္ေစာေသးေသာ္လည္း 
NLD ၏ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ဤအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရးဆဲြထားေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလ်ဥ္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ 
106သို႔ေသာ္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္မ်က္ႏွာပါရွိကာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္ 
- (၁) စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း၊ အစိုးရႏွင့္ လူမႈေရးရာမ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစေရးအတြက္ ျပဌန္းထားသည့္ တရားဥပေဒမ်ားကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ (၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ားခံစားေနရသည့္ မတရားဆက္ဆံခံရမႈ၊ မလံုျခံဳမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ႏွင့္ အျခားဖိႏွိပ္ အႏုိင္က်င့္ခံရမႈမ်ား အဆံုးသတ္ေရး၊ (၃) ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ မွ်မွ်တတျဖစ္ေရး၊ (၄) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လစာႏွင့္ ရာထူး 
တိုးျမႇင့္မႈ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၊ (၅) က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ် ပညာာသင္ၾကားခြင့္ရေရး၊ (၆) မီးဖြားခြင့္၊ မီးမဖြားမီႏွင့္ မီးဖြားၿပီး ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈ လက္လွမ္းမွီေစေရး။ ပါတီတြင္း က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ပါ၀င္ခြင့္ရေရးအတြက္ NLD က USDP ထက္ ပိုေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ 
ဗဟိုအမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕၀င္ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေရး၊ အရည္အခ်င္းတူညီပါက အမိ်ဳးသမီး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 
လူနည္းစုုမ်ားႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ဦးစားေပးမည့္ မူ၀ါဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းတို႔ 
ပါ၀င္သည္။

101 ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာႏိုင္ငံေတာ္ေကာ္မတီ (MNCWA) ၏ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ တုိးတက္ျမင့္မားေရး ႏို္င္ငံေတာ္အဆင့္ နည္းဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ 
၂၀၁၃-၂၀၀၂ (ေနျပည္ေတာ္၊ MNCWA၊ ၂၀၁၃) စာ ၂၁။
102 ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာႏိုင္ငံေတာ္ေကာ္မတီ စာ ၂၃။
103 ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာႏိုင္ငံေတာ္ေကာ္မတီ စာ ၁။
104 N.b. ၂၀၁၉ တြင္ ၆၃ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္သြားရန္စီစဥ္ေနသည္။ Bart Robertson၊ Cindy Joelene ႏွင့္ Lauren Dunn တို႔၏ ျမန္မာေဒသ  
ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရံပံုေငြမ်ား - ကနဦးသံုးသပ္ေလ့လာခ်က္ (MDRI-CESD ႏွင့္ The Asia Foundation၊ ၂၀၁၅) စာ ၄-၅။
105 ကမ ၻာ့ဘဏ္၊ ျမန္မာ၏ ႏို္င္ငံေတာ္အဆင့္ လူထုဦးေဆာင္ေသာ ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း - ထပ္တိုးဘ႑ာျဖည့္တင္းျခင္း (၀ါရွႈင္တန္၊ ကမ ၻာ့ 
ဘဏ္၊၂၀၁၅) စာ ၄-၁၉။  ကမ ၻာ့ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စာေပးစာယူဆက္သြယ္မႈ။
106 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြေၾကညာစာတမ္း - အခြင့္ရဘာသာျပန္ဆိုမႈ (၂၀၁၅) စာ ၂၂။
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ႏို္င္ငံေရးသက္တမ္း ကနဦးကာလတြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအတြက1္07 ၀ံ့၀ံ့ရဲရဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 
ဆိုျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ယင္းအစား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးေရာအမ်ိဳးသားပါ အတူတကြ ခံစားရမႈမ်ားကိုသာ အေလးထား 
ေျပာဆိုရန္ လိုလားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္မႈကို ပို၍ 
ပိ၍ု ေျပာၾကားလာခဲသ့ည။္ လႊတ္ေတာအ္ခ်ိဳးက်ခဲြေ၀မႈႏငွ္ ့ပတသ္ကၿ္ပီး သမူ၏ ၿပိဳငဘ္က္ပါတကီိ ုလသူရိငွၾ္ကားကန႕္ကြက္ခဲ့ေသာလ္ည္း 
သူမ၏ပါတီက က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ပါ၀င္ခြင့္ရွိေရး ျမႇင့္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကို ယခင္အစိုးရထက္ ပိုပံ့ပိုးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

၃.၁.၂) ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ ႔သည္ အနည္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ 
ပါ၀င္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုခရက္တစ္ အင္အားစု (National Democratic Force) သာလွ်င္ ၄င္း၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိခဲ့ၿပီး ပါတီအမ်ားစု၏ အျမင္မ်ားမွာ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ (mandatory quota) 108ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန 
ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုခရက္တစ္ပါတီ  (SNLD)  သည္ အမ်ိဳးသမီမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္ မည့္သူမူ၀ါဒမ်ားကိုမွ မက်င့္သံုးထားပါ။ 
သုိ႔ရာတြင္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းစဥ္က ပါတီ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္မွ ပါတီအားလံုး 
အတြက္   က်ား၊ မ အပါ၀င္မႈ မွ်တေစရန္ အေရအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္ ထားရိွမည္ဆိုပါက ၄င္းအေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
ေျပာဆိုခဲ့သည1္09။   SNLD သည္ အမ်ိဳးသမီး ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား “ဖန္တီးအိမ္” ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသမီးအသင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
မွတဆင့္  ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းအခြင့္အေရးမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနေသာ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
SNLD ၏ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕၀င္အေရအတြက္ (၁၆.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာ (၅) ေနရာ (သုိ႔) 
အထက္ ပိုအႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အျခားေသာပါတီမ်ားထက္ 110သာလြန္သည္။ ဦးစိုင္းၫႊန္႔ေအာင္သည္ သူ၏ပါတီတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ေရးက႑ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ ႀကီးစိုးေနေသာ္လည္း ၄င္းပါတီ၏ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအားလံုးတြင္ 
အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါ၀င္ေၾကာင္းကို အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။ 111

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) တြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ားပါ၀င္မႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ မူ၀ါဒရွိသည္။ သုိ႔ 
ရာတြင္ ဤအစီရငခ္စံာ အတြက္ ျပဳလုပခ္ဲ့ေသာ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈတြင ္ယင္းကိစၥႏငွ္ ့စပလ္ဥွ္း၍ ပါတီမ ွ လက္ေတြ႕ကုိငတ္ြယ္ေဆာငရ္ြက္မႈ 
မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ဗဟုိအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC)တြင္ အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ ႀကီးစိုးေနသည့္အျပင္ ယင္းဌာနတြင္ 
လူငယ္မ်ား၏ ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္/ အသံမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈပါလည္း နည္းပါးေနၿပီး အသက္ (၃၉) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားလူငယ္ 
တစ္ဦးသာ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္မ်ားတြင္   ယင္းတို႔၏ ပါတီ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာမႈ ျမင့္တက္လာေစေရးကုိ  ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းအျဖစ္ မေတြ႕ ျမင္ေၾကာင္းေျပာ 
ဆိုခဲ့သည္။112

ဤေလ့လာသံုးသပ္မႈ အပိုင္းတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) တြင္  အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ 
(သုိ႔) မူ၀ါဒ မ်ား ရွိ/မရွိကို အတိအက်ေဖာ္ျပ၍ မရႏိုင္ခဲ့ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ ဤက႑တြင္ လႈပ္ရွား 
သက္၀င္(active) ေနပံုမရပါ။
  
၃.၁.၃) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈစြာ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး က်ား၊ မ ေရးရာကိစၥကို ေဆြး 
ေႏြးရန္မွာလည္း စိတ္၀င္စားမႈ နည္းေနေသးသည္။ ဤအခက္အခဲမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ the Alliance for Gender 
Inclusion in the Peace Process (AGIPR) ကို (ဤသို႔ အေရးပါသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စက္၀န္းတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမႈကို 

107 Harriden ၊ ၂၃၃-၃၄
108 ဖန္တီးအိမ္ - အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အစီရင္ခံစာ
109 ဦးစိုင္းၫႊန္ေအာင္ ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္ ။
110 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း ႏွင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အတည္ 
ျပဳခဲ့သည့္ စာရင္းအေပၚ စာေရးသူ၏ သံုးသပ္ခ်က္ ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစေရး ကြန္ယက္မွ စာေရးသူအား ပံ့ပိုး 
ထားသည္ ။
111 ဦးစိုင္းၫႊန္ေအာင္ ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္ ။
112 ေဒၚစိုးစိုးေသး ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္
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အသိေပးေဆြးေႏြးရန္  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။113 AGIPR သည္ ကစဦးပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ ကိစၥရပ္ 
မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ တန္းတူညီမွ်ရွိေစရန္ 
အနည္းဆုံး (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။114 ယင္းကိစၥကုိ ယခုအခါတြင္ အေရးတယူေဆာင္ရြက္လာၾကၿပီး (၂၀၁၆) 
ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ “ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ 
တူညီမႈ၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္အရ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ အနည္းဆုံး (၃၀)ရာခုိင္ႏႈန္း 
ပါ၀င္ေစရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ 115သို႔ရာတြင္ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အလယ္အခ်ိန္ထိ မည္သည့္ဌာနမ်ားမွ ယင္း 
သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ခံက်င့္သံုးမည္၊ မည္သုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ကို တိတိက်က် မသိေသးေၾကာင္းကိုလည္း 
မွတ္သားသင့္သည္။    

၃.၁.၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္ (WON) ၏ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ယက္ (GEN) 
တြင္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြင္းတြင္ က်ား၊ မ သာတူညီမွ်မႈ ႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးအခြင္ ့အေရးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ  
ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။ မၾကာခင္ေသးခင္က ယင္းကြန္ယက္မ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပဳစုခဲ့ရာ အမ်ားစုမွာ  NSPAW ၏ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး” က႑တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေနသူမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ( WON မွ အဖြဲ႕၀င္ (၃၆) ဦး ႏွင့္ GEN မွ အဖြဲ႕၀င္ (၃၅) ဦး)116 “ေခါင္းေဆာင္မႈ  ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ဘ၀   
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း” မွာ GEN အဖြဲ႕အစည္း၏ ၂၀၁၂-၁၅ နည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ 
နည္းဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ၅ ခုမွ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ဘ၀ (pubic life) တြင္ က်ား၊ မ သာတူညီမွ်မႈရွိေစေရး 
မွာ   ၂၀၁၆-၁၈ နည္းဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မွ  အဓိက ရည္မွန္းခ်က္သံုးခု၏ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 117

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရးကိစၥ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ/အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဘ၀ အစရွိသည့္ အခန္းက႑မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ GEN ႏွင့္ WON အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕စည္းတို႔သည္ ကနဦးကပင္လွ်င္ အသိေပးေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး   အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေခါင္းဆာင္မႈသင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။118 (၂၀၁၁) ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ 
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဒီေမာ့ဆို ၿမိဳ႕မ်ားတြင္  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကဲရ္ျမန္မာ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ   ျမႇင့္တင္ေပးေသာ  
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အမ်ားပါ၀င္မႈအရွိဆံုး ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈအရွိဆံုးဟု ဆိုႏိုင္သည္။  ကဲရ္ျမန္မာသည္ ၄င္း၏ ေရရွည္ စီမံကိန္း ႏွင့္ (၁) 
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕စည္းတစ္ခုစီအား ( သူတို႔၏ ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ အသိပညာမ်ား) တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ႏွင့္ (၂) ဆက္ဆံေရး   (မိသားစုအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သက္တူရြယ္တူမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ဘာသာေရေခါင္းေဆာင္မ်ား) ႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား (အယူစြဲမ်ား၊ ရိုးရာ၊ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ ဘာသာေရး၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား) တို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္  လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေန 
ေၾကာင္းကို အထူးျပဳေျပာထားသည္။  ကဲရ္သည္ ၄င္း၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပထားသည္။ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးအခ်ဳိ ႔သည္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး ေက်းရြာ၏ Green 
Emerald Fund ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္လာေသာ အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔  အျခားစီမံခ်က္မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
အခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ကဲရ္ စီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အရပ္ 
ဘက္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရဌာနမ်ားကိုလည္း ပါ၀င္ေစသည္။ 119

113 www.agipp.org ၀က္က္ဆိုက္ကို ၾကည့္ပါ ။
114 AGIPP, ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း ။
115 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ အခ်ိဳးက်၀န္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေစေရးအတြက္ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
အာမ မခံပါ။ ၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၆ http://www.myanmar-now.org/news/i/?id=09b86529-94a1-4620-9f4b-57de3a8b76b8 
[accessed 21 March 2016].
116 GEN ႏွင့္ WON အဖြဲ႕၀င္အမ်ားအျပားမွ NSPAW တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ က႑မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရး ။ မနန္းျဖဴျဖဴလင္း ၊ WON-GEN အဖြဲ၀င္ စာရင္းအစီရင္ခံစာ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄ - မတ္-၂၀၁၅ (WON-GEN ၊ ၂၀၁၅ ) ကို ၾကည့္ပါ။
117 က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္၊ ၂၀၁၄ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၄)၊ ၂၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္၊ နည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္၊
 ၂၀၁၆-၁၈ (၂၀၁၅) : ၁၆ ။
118 က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ယက္ ႏွင့္ INGOs အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅  ။
119 ေဒၚနီလာထြန္း ႏွင့္ ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ။ N.b the Green Emerald ရံပံုေငြသည္ မၾကာေသးခင္က ေက်းလက္ 
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဌာနမွ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ရံပံုေငြျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီအား အတိုးအနည္းငယ္ 
ျဖင့္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးေပးသည္။ ဤေကာ္မတီအတြက္ အမ်ိဳးသမီးကို ဥကၠဌရာထူးေပးထားျခင္းမွာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေျခလွမ္း 
ႏွင့္ ၄င္းအမ်ိဳးသမီးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ကယားျပည္နယ္မွ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ ဥကၠ႒ရာထူး၏ အလုပ္ပမာဏေၾကာင့္ ၄င္း 
ေနရာအတြက္ ခန္႔အပ္ရန္ အခက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း သတင္းပို႔ခဲ့သည္။  က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း Minoletti ကိုၾကည့္ပါ။
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လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)အတြင္းက ျပည္ပတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ (exile)  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ (အထူးသျဖင့္ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံတြင္) ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ ႔သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းမူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမွ မူ၀ါဒမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚသို႔ သက္ 
ေရာက္မႈရွိလာေစရန္အတြက္ သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။  
(၂၀၁၁) ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ က်ား၊ မ 
တန္းတူ ညီမွ်မႈရွိေစေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရရွိရန္ ျမႇင့္တင္ေပးေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိလာၾကသည္။ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုသည္ ယခုအခါတြင္ 
သုေတသန၊ အသိ ေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တို႔တြင္ က်ား၊ မ သာတူညီမွ်မႈရွိေစရန္ 
ျမႇင့္တင္ေပးေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန (MoSWRR) (သို႔) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွလြဲ၍ အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ အလြန္နည္းေနသည္။ 
ဤအေၾကာင္း အရာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခၽြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ UNDP ပင္ျဖစ္သည္။ UNDP သည္ ျပည္ေထာင္စု ၿမိဳ႕ ျပ၀န္ေဆာင္မႈ 
ဘုတ္အဖြဲ႕ (Union Civil Service Board) ႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံေရးရာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ယခုအခါတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ သင္တန္းဆရာ/မ မ်ားရွိလာၾကၿပီး ၄င္း၏ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္လည္း က်ား၊ မ 
ေရးရာ အခန္းက႑မ်ား ပါ၀င္လာၿပီျဖစ္သည္။ 120

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအတူေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ “ဖန္တီးအိမ္” အဖြဲ႕သည္ ပါတီအခ်ဳိ ႔ျဖင့္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ( NLD (သုိ႔) USDP မပါ၀င္ပါ) ၄င္း၏ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈပညာရပ္ (Academy) ကို အသံုးျပဳ၍ အမ်ိဳးသမီးပါတီ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏွင့္ ( အိႏၵိယ 
ႏွင့္ ဆြီဒင္ ႏိုင္ငံ) သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း ပါ၀င္ၿပီး  အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင္တန္းရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးပါတီအဖြဲ႕၀င္ (၆၀-၇၀) ခန္႔သည္ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ 121ရွမ္းအမ်ိဳးသမီး 
လုပ္ငန္းကြန္ယက္ (SWAN) ကဲသုိ႔ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုမွာလည္း တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို သင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 122၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္အခ်ိန္က Oxfam အဖြဲ႕ 
အစည္းသည္  က်ား၊ မေရးရာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (Gender Development Initiative)  အတူတြဲ၍ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္  အရည္အခ်င္းရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
သားမ်ားအၾကားတြင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္မႈ ျမႇင့္တက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 123

လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ က်ား၊ 
မ သာတူညီမွ်စြာပါ၀င္ႏိုင္ေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္လာ 
ၾကၿပီး ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုလည္း မွ်ေ၀လာၾကမည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။  ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ာအတြက္ ရံပံုေငြမ်ားပ့ံပိုးေပးႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားတို႔သည္   အစိုးရႏွင့္ ႏို္င္ငံေရး 
ပါတီမ်ားႏွင့္အတူ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာမႈ ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ သူတို႔၏ အဖြဲ႕၀င္ကြန္ယက္မ်ား ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို အသံုး 
ျပဳႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။  သုိ႔ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ဘ၀တြင္ က်ား၊ မ သာတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္မွာ 
အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပင္ လက္ရွိႀကိဳပမ္းေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္အေရးႀကီး
သည္။ 

၃.၂) အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

၃.၂.၁) ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ား

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုသည္ လာမည့္ 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ ၄င္းတို႔၏အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔သည္ အသစ္ 
ဖြဲ႕စည္းမည့္အစိုးရႏွင့္ ပူေပါင္းပါ၀င္မႈက႑ ပို၍ရွင္းလင္းေစေရးကို  ေစာင့္ဆုိင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ မေရးဆြဲရေသးေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾက 
သည္။ သို႔ျဖစ္ေစကာမူ  ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လက္ရိွေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ အသိေပးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ 

120 UNDP စီမံကိန္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ Allison Hope Moore ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ မီဒီယာ၊ ဒီဇင္ဘာလ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္
121 ဖန္တီးအိမ္ ဒါရိုက္တာ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္ ႏွင့္ ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ။
122 ဦးစိုင္းၫႊန္႔လြင္ ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ။
123 Oxfam ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ။ N.B သင္တန္းသည္ အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရး၊ က်ား၊ မ 
အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ အေခ်အတင္ေျပာဆိုျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ။ ဤစီမံကိန္းကို အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေလ့လာ 
ေရးခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ရမည္ ( အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္/သို႔ ကေမာၻဒီးယား)
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မႈသင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္အျပင္ အျခားအသစ္ (သို႔) တိုးခ်ဲ႕ထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾက 
သည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ေဒသအတြင္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ေငြခြဲေ၀ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသတင္းအခ်က္အလက္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ 
ပြဲမ်ားအတြက္ ဂီတႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ က်ား၊ မေရးရာ က႑တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ၀င္လာေစရန္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း စသည့္အခန္းက႑တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ေျပာဆိုမႈမ်ား/အသံမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္တို႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ UNDP သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ပါ၀င္လာေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၃.၂.၂) အမ်ိဳးသားမ်ား ပါ၀င္ေစျခင္း ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အယူစြဲမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း

လြန္ခဲ့ေသာ ၁ ႏွစ္၊ (သုိ႔မဟုတ္)  ၂ ႏွစ္အတြင္းက အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခြင့္အေရး ႏွင့္ က်ား၊ မ သာတူညီမွ်မႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ၀င္မႈ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိလာၾကၿပီးေနာက္ (GEN) အဖြဲ႕ 
သည္ မၾကာေသးခင္က အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီမွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားပါ၀င္ေသာ  “အမ်ိဳးသားမ်ားပါ၀င္ေစျခင္း” လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕ကို 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားတို႔၏သေဘာထားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ျဖစ္ရာ   အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္  “အမ်ိဳးသားမ်ား ပါ၀င္လာျခင္း” သည္ အေရးႀကီးသည္။ ၄င္းသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားပါ၀င္သည့္အခါ အမ်ိဳးသားမ်ား မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္သည္ကိုေဖာ္ျပၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္လူမႈေရးက႑အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။

အိမ္ေထာင္စု ႏွင့္ ရပ္ရြာအဆင့္မ်ားအျပင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ EAG မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
တြင္ ပါ၀င္လာေစရန္လိုအပ္သည္။ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈအခ်ဳိ ႔မွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာ တစ္ခုမွာ ကဲရ္အဖြဲ႕အစည္း 
မွ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံအစိုးရ အရာရွိမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ Gender Sensitization သင္တန္းျဖစ္သည္။124  
သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ၀င္လာေစရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးေနၿပီး   လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 
မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားမွာ ထိေရာက္မရွိ၍ မည္သည္တို႔မွာ ထိေရာက္မႈမရိွေၾကာင္းမွာ မရွင္းလင္းပါ။   ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

ဤအခ်ိန္မွစ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အားေပးျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း 
အမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ သင္တန္းမ်ားအေပၚတြင္ ဦးတည္ 
ေဆာင္ရြက္သည္။ ယင္းသင္တန္းမ်ားသည္ အမွန္အကန္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း  က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ယက္ 
(GEN) ၏ ဦးေဆာင္မႈအစီရင္ခံစာ (Taking the Lead report) တြင္  ယင္းသင္တန္းမ်ားရရွိထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္ 
မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားမွလည္းေကာင္း  က်ား၊ မ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈက႑တြင္ တန္းတူ 
ညီမွ်မႈရွိလာေစေရးကိစၥမွာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအမ်ားအျပားမွလည္း ေျပာင္းလဲလာရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ၀င္လာ 
ေစရန္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး “ဦးေဆာင္ျခင္း” (taking the lead) အတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
သူတို႔၏အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ အစိုးရ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ႏွင့္ လူထုအတြင္းပင္လွ်င္ သေဘာ 
ထားမ်ား ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 125

ကရဲ ္(Care) ၏ လြိဳင္ေကာ္ႏငွ္ ့ဒီေမာဆုိ့ၿမိဳ႕နယမ္်ားတြင ္ေဆာငရ္ြကထ္ားသည္လု့ပင္န္းမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးေဆာငမ္ႈသငတ္န္းမ်ား 
ျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အရွိဆံုးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ အရွိဆံုး 
ျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ဤစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား (impact evaluations) မထုတ္ေ၀ရ 
ေသးေသာ္လည္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်စြာ ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အေျပာင္းအလဲကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ 
အလားအလာပိုရွိႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤနည္းလမ္း၏ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုမွာ ေငြေၾကးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ သံုးစြဲမႈ 
ျမင့္မားၿပီး တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရွိႏိုင္သည္။ 

၃.၂.၃) မီဒီယာတို႔၏ အခန္းက႑ 

ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားကို လက္လွမ္းမွီႏိုင္ျခင္းျဖင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ အယူစြဲမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ 
အခ်ဳိ ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  126 ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ အင္တာနက္ ႏွင့္ အျခားေသာ မီဒီယာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈသည္ 

124 Minoletti, ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀ျခင္း
125 ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွဏ္၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္၊ Taking the Lead၊ ၁၀
126 ကမာၻဘဏ္၊ ကမာၻ႔ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၂ ၊ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ၊ ၂၆၈ ။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလ်င္အျမန္က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ပို၍လက္ခံလာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရသည္။ 127ျမန္မာ 
ႏိုငင္ံႏငွ္ ့အျခားႏိငုင္မံ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးစံျပေခါင္းေဆာငမ္်ားကိ ုေလလ့ာေတြ႕ ျမင္ရျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူး 
ေနရာမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ပို၍ရရွိေစသည္။ ၄င္းအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ မီဒီယာကို ရည္ရြယ္အသံုးမျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ္လည္း ရည္ရြယ္အသံုးျပဳျခင္း 
အားျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပို၍ရရွိေစႏိုင္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္  ဂီတသည္ လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုင္း၏ 
အယူစြဲမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အႀကံျပဳေျပာဆိုခဲ့ၾက 
သည္။

၃.၂.၄) သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား

Taking the Lead အတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ NGO မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ထားဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားသည္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။   အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔ရရွိသည့္ ဗဟုသုတကို အေလးထားေျပာဆိုၾကသည္။ NGO မွ အမ်ိဳး 
သမီးတို႔သည့္ လူထုအတြင္း စကားေျပာပညာရပ္၊ ျပႆနာမ်ားကို ဦးစားေပးေျဖရွင္းျခင္း၊ မိမိကုိယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို အားေပး 
ျခင္းႏွင့္ ေ၀ဖန္စဥ္းစားျခင္း အစရွိသည့္  ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္လာေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ ဥပေဒကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား စသည္တုိ႕ကို ပို၍ 
နားလည္လာေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ သင္တန္းမ်ားေၾကာင့္ အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ 
ေတြ႕ဆံုခြင့္ရၾကေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာဆိုၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားမွ တစ္၀က္ခန္႔သာလွ်င္ သင္တန္းအၿပီး ဆက္ 
လက္အႀကံေပးမႈမ်ား (သုိ႔) သင္ျပေပးမႈမ်ားကို ရရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သင္တန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အခ်ိန္အလြန္နည္းၿပီး အေၾကာင္းအရာတို႔၏ အေျခခံဗဟုသုတမ်ားသာ ပံ့ပိုးေပးေၾကာင္းေျပာဆိုထားၿပီး  
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚတြင္ ပို၍အေလးထားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားကို ပို၍ေလ့လာ 
သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။ 128အက္ရွင္ေအ့ဒ္သည္ မၾကာမီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးရန္ 
129စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဖက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဦးတည္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
သင္တန္းမ်ားမွာ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္းကို မွတ္သားရန္ အေရးႀကီးသည္။ 130

အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ယူရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္မွာ ရွင္းလင္းသည္။ 
အခ်ဳိ ႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ယင္းက႑ကို ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းတြင္ ထည့္သြင္းလွ်င္ သင့္ေလွ်ာ္မည္ျဖစ္သည္။ အျခား 
တစ္နည္းမွာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား သီးသန္႔သင္တန္းေပးျခင္းကို ပို၍ႏွစ္သက္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ယင္း 
သင္တန္းမ်ားကို က်ား၊ မ ေရာေထြးၿပီး ပို႔ခ်ေပးလွ်င္ ပိုမိုလက္ေတြ႕က်ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ 

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ 
ရပ္ျခားသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ယင္းခရီးစဥ္မ်ားမွ သံသယမရွိေအာင္ပင္ အသံုး၀င္လွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အလွဴ႕ရွင္မ်ား 
ႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ပင္ subnational ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတမ်ား 
ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ားသြားေရာက္ျခင္း၏ ရရွိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ေက်ာ္၍ ၾကည့္္ရႈေနၾကသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ စည္ပင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ ႀကံဳၾကရၿပီး အရွိန္အဟုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ subnational အဆင့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးစီမွတစ္ဦး သင္ယူႏိုင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးျမႇင့္လာျခင္းျဖင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈအသစ္မ်ား၊ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားကိုျဖန္႔ေ၀ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ 
ေစႏိုင္ၿပီး ၄င္းမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ေစလႊတ္ျခင္းထက္ ကုန္က်စရိတ္ပို၍ သက္သာသည္။  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်စြာ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတြင္လည္းေကာင္း (သုိ႔) မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ေငြခြဲေ၀ျခင္း 
ႏွင့္  အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း စသည့္က႑တို႔တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈပို၍ရွိေစရန္လည္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို 
ဦးေဆာင္လွ်င္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အျခား subnational အဆင့္မွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား သူတုိ႔ထံမွ သင္ယူ 
ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီသင့္သည္။

127 မီဒီယာ တို႔မွ က်ား၊ မ အယူစြဲမ်ား ႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ဆက္လက္တည္တံ့ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္၊ 
လိုက္ကာဖြင့္ပါ (Raising the Curtain) အခန္း ၁၂၊ ကို ၾကည့္ပါ။
128 က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ယက္၊ ဦးေဆာင္ျခင္း၊ ၁၁-၁၂။ N.b. အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားမွ အႀကံျပဳထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ဤစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ တြင္ 
ၾကည့္ပါ ။
129 က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ယက၊ Taking the Lead, ၂၁ ။
130 Actionaid အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး အႀကံေပး Melanie Hilton ႏွင့္ ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ။
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၃.၂.၅) ေက်းရြာလူထု အေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း

“ရပ္ရြာဦးေဆာင္ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္” (CDD)  မ်ားသည္ မၾကာေသးခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းက အလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ  
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အသံုးမ်ားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားတို႔ တပါးတည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္လာျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိေစမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ World Bank မွာ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။   ထိုကဲ့သုိ႔ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်စြာပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ အခ်ဳိ ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ရွိေစရန္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစမ္းျပဳလုပ္ေနေသာ NCDDP 
ကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ေစရန္ စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ခ်မွတ္ထားသည္။

က်ား၊ မ မညီမွ်မႈ အလြန္ျမႇင့္ေသာ အာဖကန္နစၥတန္မွ (ရပ္ရြာဦးေဆာင္ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး)  စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး ညီတူမွ်တူ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈရွိေစရန္ စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ အခ်ိဳးက် သတ္မွတ္ထားသည္။ ဤစီမံကိန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ 
အိမ္ေထာင္စုျပင္ပတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  ျမႇင့္တက္လာေၾကာင္းေတြ႕ရွိရၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားမွလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း 
တြင္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္လာသည္ကို လက္ခံလာၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၄င္းစီမံခ်က္ေၾကာင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ 
အခန္းက႑ (သုိ႔) မိသားစုမ်ားအတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခန္းက႑ အေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားမွာ မေျပာင္း 
လဲပါ။131  ၄င္းျဖစ္ရပ္သည္ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းတစ္ခု၏ အယူစြဲမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္မည္ဆိုပါက သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳးက် 
ပါ၀င္ေစရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထားရိွျခင္းတို႔အျပင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ Sierra Leone မွ CDD 
စီမံကိန္းသည္ ၄င္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပည့္မွီစြာရရွိေသာ္လည္း  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ က်ား၊မ တန္းတူ 
ညီမွ်စြာ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးကိစၥမွာ မေျပာင္းလဲ132ပါ။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အခ်ဳိ ႔ရွိေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲပါ။133  ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္း ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစရန္မွာ တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္၍မရဘဲ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ 
နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ားအားျဖင့္ လိုအပ္သည္။

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ေဒသခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္မႈတြင္ ပါ၀င္ 
ေသာ  ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ ႔ ႏွင့္ အနည္းဆံုး ျပည္တြင္း NGO (METTA Development Foundation) 
တစ္ခုသည္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်စြာပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။134 ဤနည္းလမ္းသည္ အမ်ား 
ႏွင့္မဆိုင္ေသာ္လည္း ဤေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အကဲျဖတ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ (judge) အခ်က္အလက္မ်ား မလံုေလာက္ 
ေပ။

CFG တို႔သည္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်စြာပါ၀င္ႏိုင္ေရးက႑တြင္ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ CFGs တုိ႔မွာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သတိျပဳမိမႈ နည္းပါးေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ CFG အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ male-dominated MOECAF (ဇယား ၁)    ႏွင့္အတူ CFG ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ က်ား၊ မ 
မညီမွ်မႈကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာလည္း အလြန္နည္းေနေသးသည္။

၃.၂.၆) အေရအတြက္ခြဲတမ္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ “ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္” NCDDP သည္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္စု 
ေကာ္မတီအတြက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀/၅၀ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေဒသ 
တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အခ်ိဳးခ်ပါ၀င္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမႈကို 
ျမႇင့္တင္ေပးရံုသာမက အခ်ဳိ ႔ေနရာမ်ားတြင္ ဘ႑ေငြခြဲေ၀မႈလ်ာထားခ်က္မ်ား ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုေပးသည့္ လုပ္ငန္း 

131 Andrew Beath, Fotini Chrisia ႏွင့္ Ruben Enikolopov “ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို အားေပးျခင္း၊ အာဖကန္နစၥတန္ မွ 
ကြင္းဆင္းအေတြ႕အႀကံဳ အေထာက္အထား” အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ သံုးသပ္ခ်က္ ၁၀၇ ၊ no. ၀၃ (၂၀၁၃) ၊ ၅၅၄-၅၅ ။
132 Katherine Casey  ၊ Rachel Glennerster ႏွင့္ Edward Miguel၊ GoBifo စီမံခ်က္ သုံးသပ္မႈအစီရင္ခံစာ - Sierra Leone တြင္ ရပ္ရြာဦးေဆာင္ေသာ  
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈသံုးသပ္ခ်က္ အစီအရင္ခံစာ ၃ (နယူးေဒလီ ၊ သက္ေရာက္မႈသံုးသပ္ျခင္းအတြက္ 
ႏိုင္ငံတကာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၃  ။ စာမ်က္ႏွာ ၃၃
133 ဥပမာ - ေက်းရြာတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေက်းရြာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ ပူးတြဲ 
ဘဏ္စာရင္းတြင္ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အမ်ိဳးသမီး စသူတို႔ကို ခြဲထုတ္ျခင္း ။
134 Minoletti ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း၊ Minoletti subnational ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ 
ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ ၊ ၃၃ ။
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မ်ားတြင္ပါ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ား ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံသားဘက္သုိ႔လိုက္ျခင္းတုိ႔ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ သူတို႔အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈ 
မ်ားကို သတင္းပို႔ရန္ ပို၍အခြင့္အေရးရလာၾကသည္။ 135Rwanda ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ႏွင့္ subnational အဆင့္တို႔တြင္ အခ်ိဳးက် 
ပါ၀င္ရန္  သတ္မွတ္ပံုကို ေလ့လာခဲ့ရာ သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အား မိမိကုိယ္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး 
တို႔အား လူထုအတြင္း စကားေျပာခ်င္စိတ္ကို အားေပးျခင္း၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ပညာေရးကို လက္လွမ္းမွီေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပး 
ျခင္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္တစ္ခုအတြင္း အာဏာပါ၀ါ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ ညီတူမွ်တူရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ပါ၀င္သည္။ 136

အေရအတြက္အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္၏ (quotas) သက္ေရာက္မႈသည္ ေ၀စုစနစ္၏ သဘာ၀၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျခ 
အေနေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္။ အခ်ဳိ ႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေ၀စုခြဲေ၀ပံုသည္ စင္စစ္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ျဖစ္ေစေရး 
အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိျခင္း (သုိ႔) လံုး၀မရွိပါ။  အခ်ဳိ ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ညီမွ်စြာ 
ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ရန္ပင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ။137 သုိ႔ပါလွ်က္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေရအတြက္ခြဲေ၀မႈစနစ္သည္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေဆာက္ရြက္မႈမ်ား (သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ လူထုတြင္း ပညာေပးလႈံ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားစသည္) ျဖင့္ ထပ္မံေပါင္းစည္းလိုက္သည့္အခါတြင္ အေရ 
အတြက္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခအျမစ္ရွိျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စံနမူနာအျဖစ္လည္းေကာင္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းကိရိယာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ က်ား၊ မ သာတူညီမွ်မႈရွိေစရန္ အေရအတြက္အားျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး 
အဆင့္ခြဲေ၀မႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေကာ္မတီ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ အပါအ၀င္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား ႏွင့္ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။

၃.၂.၇) ေဒသအဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ (သုိ႔) ေက်းရြာအုပ္စု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ 
ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈကို ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္း 
အရ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္စား အျခားတစ္ေယာက္ကို ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကၿပီးေနာက္ 
ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားမွ ေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို သူတို႔အတြင္းမွ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။  138ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံရိွ အိမ္ေထာင္ဦးစီး (household heads) အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ မဲဆႏၵေရြးပြဲ (electorate) 
သည္ က်ား၊ မ အလြန္မညီမွ်ဘဲ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ ေျပာဆိုခြင့္မ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။ ဤသုိ႔ သြယ္၀ိုက္၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
စနစ္ကုိ အရြယ္ေရာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား သူတုိ႔၏ႏွစ္သက္ရာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား တိုက္ရိုက္ 
မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို အစားထိုးရန္ အႀကံျပဳပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းသည္  
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားေပၚမူတည္၍ ကြာျခားမႈရွိသည္။ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ မည္သည့္အခ်ိန္ (သို႔) မည္သည့္ 
အေျခအေနတြင္ ေဒသခံအရာရွိမွ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသင့္သည္ဆိုသည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ ေဒသတြင္းေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း (whims) ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည1္39။ အခ်ဳိ ႔ေသာ ေဒသအတြင္း 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္မႈ (flexibility ) မ်ားကို ထိန္းသိမ္းသင့္ေသာ္လည္း ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား 
ထိေတြ႕မႈရွိေစရန္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ရွိသင့္သည္။ ဥပမာ - လူထုအစည္းအေ၀းကို တစ္လ တစ္ႀကိမ္ 
ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အစိုးရ၏ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ အဓိကေကာ္မတီမ်ားအတြက္ အလားတူ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ (သုိ႔) ေက်းရြာအုပ္စု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ ရာအိမ္မွဴး (ေက်းလက္တြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးႏွင့္ 
တူညီ) ကို တရာ၀င္းဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ ဤအေျပာင္းအလဲသည္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားတြင္ အဆင္ေျပႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားတြင္ ေက်းရြာတစ္ခုလံုးကပင္လွ်င္ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ေက်းရြာျပင္ပတြင္က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းသုိ႔ေရာက္ရန္  

135 Lori A. Beaman ႏွင့္ အျခား၊ အင္အားေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားက ဘက္လိုက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသလား။ 
၁၅၁၆-၃၂ ၊ Chattopadhyan ႏွင့္ Duflo ၊ ၁၄၃၁၊ Duflo ဘာေၾကာင့္ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳတင္စာရင္းေပးပါသဲ ။ ၆၇၁၊ ၆၇၄၊ lyer ႏွင့္ အျခား၊ ၁၇၆-၈၅ ။
136 Jennie Burnet ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ ရာ၀န္ဒါတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ေျပာင္းလဲလာျခင္း “ က်ား၊ မ အေရအတြက္ အခ်ိဳးတူ ပါ၀င္ 
သတ္မွတ္ခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈ၊ Susan ၊ Mona Lena Krook ႏွင့္ Jennifer M. Piscopo (Oxford တကၠသိုလ္ Press ၊ ၂၀၁၂ ) ၁၉၆-၉၉ ။
137 Franceschet Krook ႏွင့္ Piscopo ၊ က်ား၊ မ အေရအတြက္ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ရာ အေရအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ၊ ၆-၁၂ ။
138 ရပ္ကြက္ (သုိ႔) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ။ အခန္း ၇ ။
139 Minoletti ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာက႑တြင္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ။
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အခ်ိန္အခက္အခဲရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တရား၀င္ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ ရာအိမ္မွဴး/ 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ေက်းလက္တြင္ အေရးပါေနၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔မွ သူတုိ႔၏ အေရးပါမႈတုိ႔ကို 
အသိအမွတ္ျပဳေနၾကေသးသည္။ အခ်ဳိ ႔ေက်းရြာမ်ားတြင္ သူတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္မႈ 
ကို ျမႇင့္တင္မႈတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနၿပီးျဖစ္သည္။  140 ရာအိမ္မွဴး/ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၏ ေနရာကို ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္ တရား၀င္ (formally) ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရန္ အႀကံျပဳၿပီး ၄င္းႏွင့္ လူထု အနည္းဆံုးထိေတြ႕ပါ၀င္မႈရွိေစရန္  စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။

Subnational အဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ျခင္းက႑ ႏိုင္ငံသားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အျပည့္အ၀ရရွိေရးမွာ လူထုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔  ဖိတ္ေခၚရန္ 
လိုအပ္ရံုသာမက ႏိုင္ငံသားမ်ားဘက္မွလည္း ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။ အားလံုးမွပါ၀င္ႏိုင္ေရးကို  ျမႇင့္တင္ရန္မွာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းအုပ္စုမ်ား၊  လူမႈစီးပြားေရး နိမ့္ပါးေသာအုပ္စုမ်ား စသည့္ ေဘးဖယ္ခံအုပ္စုမ်ား 
(marginalized groups)၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ တည္ေဆာက္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ 
အျပင္ ယင္းသုိ႔ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းတို႔၏ သေဘာထားမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲ 
လာရန္လိုအပ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူထုအတြင္း “ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ” မ်ားမွာ တက္ေရာက္လာသူအားလံုးကို တာ၀န္က်အရာရွိ 
တစ္ဦး (သို႔) အမ်ားမွသာ ေျပာဆိုေနၾကၿပီး အျခားတက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေျပာဆိုရန္ အခြင့္အေရး နည္းပါးျခင္း (သုိ႔) လံုး၀ မရွိပါ။ 
ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေျပာဆိုခြင့္အသံမ်ားျမႇင့္တင္မႈကို ရပ္ရြာအႀကံဳျပဳေသတၱာက့ဲသုိ႔ေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္သည့္အျပင္ အစည္းအေ၀းအခ်ိန္မ်ားကိုလည္း အမ်ားစု တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း 
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။  141

၃.၂.၈) ေဒသအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသမီးအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မရွိၾကေသးပါ။ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦး၏ ေျဖဆိုခ်က္ 
တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အမ်ားျပည္သူဘ၀တြင္ ပါ၀င္လာေရးႏွင့္ ေဒသအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းက႑တို႔တြင္ သူတို႔ 
၏ အဆိုမ်ားကို လက္ခံေပးမႈ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ နည္းလမ္းရွိေၾကာင္းေျပာဆုိထားသည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့သူမွ 
ဆက္လက္၍ ဤ CSO ကြာဟခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ အလွဴ႕ရွင္မ်ား ႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေသးစားရံပံုေငြ ႏွင့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းဆိုင္ရာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ပံံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။  142

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ (MWAF) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (MMCWA) သည္ အစိုးရ၏ 
ဖြ႕ဲစည္းေအာက ္ေက်းရြာအုပစ္အုဆင္ ့ႏငွ္ ့အထက္တစ္ႏိငုင္လံံုးတြငရ္ွသိည။္ သတူို႔သည ္အဖြ႕ဲ၀ငအ္မ်ားအျပားကိ ုဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလပုင္န္းမ်ား 
တြင္ ပါ၀င္လာရန္ စည္းရံုးႏိုင္ၿပီး အျခားအစိုးရအခန္းက႑မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဦးေဆာင္မႈအေတြ႕ 
အႀကံဳမ်ား ပံ့ပိုးႏိုင္သည္။ UNDP မွ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ ယခင္က MWAF ႏွင့္ 
MMCWA 143၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၅ အတြင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရး 
ႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုမွာလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္မလာခင္အခ်ိန္က ယင္းအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အဖြဲ႕၀င္ 
တစ္ဦးမွ သူတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြင္းရွိ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနရာသည့္မွာ အက်ိဳးရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕၀င္ 
မ်ား၏ ခံယူခ်က္မ်ားကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့သည္။ 144

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ (MWAF) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း MMCWA တုိ႕တြင္ ေကာင္းက်ိဳး 
မ်ားရွိေသာ အခန္းက႑မွ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ထင္ရွားသည့္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေန 
သည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းရွိ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ ႔တြင္ က်ား၊ မ အခန္းက႑ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚတြင္ 
ေရွးရိုးစြဲေနရာမ်ား ရွိေနေသးၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ဘက္ လိုက္ေနသည္မ်ား 
လည္းရွိသည္။ 145ယခင္ထက္ပို၍ ျပန္႔ႏွံ႕မႈ (prevalent) ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ သူတုိ႔၏အမ်ိဳးသားမ်ားမွ အစိုးရဌာန၏ 

140 Minoletti ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာက႑တြင္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ။
141 Minoletti ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာက႑တြင္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ။
142 Allison Hope Moore ႏွင့္ ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ။

143 Roell ၂၇ ။
144 က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္ ႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ။
145 Harriden ကိုၾကည့္ပါ ၊ ၂၅၇-၆၅ ။
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အဆင့္တူေသာေနရာမ်ားတြင္ အရာရိွမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္ေနျခင္း 
မွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေနသည္။ ၄င္းသည္  တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္ရန္ အခြင့္အလမ္းကို တုိက္ရိုက္ဆန္႔က်င္ေနၿပီး  အေျခခံအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားတို႔ 
ႀကီးစုိးမႈကို အားေပးရာေရာက္သည္။ ထို႔အျပင္ တိက်သည့္အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိဘဲ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားသက္၀င္ေန 
သူမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားထက္ ဗမာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ MWAF (သုိ႔) MMCWA ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မည့္ မည္သည့္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမဆို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားပါ၀င္မႈ မညီမွ်မႈ 
ကို ပို၍မဆိုးရြားေစရန္ ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ MWAF ႏွင့္ MMCWA ၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လႊမ္းမုိးမႈႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွ အခ်ဳိ ႔သူမ်ား၏   ကတိက၀တ္ 
ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ မတ္ိဖက္ေဆာငရ္ြကသ္မူ်ားျဖစ္ႏုငိသ္ည။္ မညသို္႔ပငဆ္ိုေစ သူတို႔လပုင္န္းေဆာငရ္ြကလ္်ကမ္ည္ ့လမူႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ၏ သဘာ၀ကို ဂရုတစိုက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ 
USDP ႏွင့္ အနီးကပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အနာဂစ္အေျခအေနႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွာ မရွင္းလင္းပါ။

 ၃.၂.၉) ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မႈ

အျခားက႑မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ႏိုင္ငံတကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္းအမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္း 
တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ျမႇင္႔တင္ရန္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ စတင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လာသည္။ ဤ အခန္း 
က႑တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ရံပုံေငြမွာလည္း တိုးျမင့္လာသည္။ အခ်ဳိ ႔ေသာ ေဒသခံ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤအခန္းက႑တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ စတင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီးျဖစ္ရာ အခ်ဳိ ႔မွာ  စီမံကိန္းမ်ားကို 
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
မွာ စဥ္းစားရန္အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပံုစံေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ ဤအခန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပုိ၍လြယ္ကူလာသည္။ 
ထိုနည္းတူစြာ ယင္းက႑ အေရးေပးမႈ ႏွင့္ ရံပံုေငြမ်ားလည္း တိုးျမႇင့္လာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤသုိ႔ ရုတ္တရက္ တိုးျမႇင့္လာမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရိွေနၿပီး စီမံခ်က္မ်ားကို ထပ္တူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
လည္းပါ၀င္ႏိုင္သည္။  ထို႔အျပင္ စီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္တင့္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိသည့္ 
၀နထ္မ္းမလံုေလာက္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည။္ အသစစ္တင္ေဆာငရ္ြကမ္ည္ ့ႏိငုင္တံကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင ္သင့္ေလ်ာ္ေသာစမီကိံန္း 
မ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ေသာ 
ဗဟုသုတလိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။

၃.၂.၁၀) ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတြင္ က်ား၊ မ (မ) တန္းတူညီမွ်မႈကို ျပဳလုပ္ေပးေသာ က႑မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 

အခန္း ၂.၃ သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ စြမ္းရည္ ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
အေပၚလႊမ္းမိုးေသာ အဓိကက႑မ်ားကိုေဖာ္ျပထားၿပီး အခ်ိန္အခက္အခဲ၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈတို႔မွာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ 
အတြက္ အေရးပါသည့္ ေျဖရွင္းရန္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အခန္း ၂.၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးသည1္46 ယခင္က 
သုေတသနမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ဤက႑တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားမွ ေကာင္းစြာ သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
၄င္းတို႔၏အေရးပါမႈတို႔ကို နားလည္မႈ နည္းပါးေနေသးသည္။  အမ်ားစုမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနၿပီး  အားလံုးမွာ ယဥ္ေက်းမႈ 
အားျဖင့္ ပံုစံသြင္းခံထားရသည္။ ဤက႑တို႔အတြက္ ထပ္မံသံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အေရးပါမႈကို  အက်ိဳး 
ရွိရွိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

146 က်ား၊မ ေရးရာ ႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်ား၊ မ အေျချပဳ အခက္အခဲမ်ား ၊ ၈-၁၀၊ ၂၁ Lofving ၊ ၁၃-၁၄၊ ၁၇-၁၉၊ ၂၉-၃၂၊ ၅၈-၆၄၊ 
Minoletti ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ subnational အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ အမ်ိဳးသမီး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ။
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၄။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးလ်ာထားမႈ ႏွင့္ လူထု၀န္ေဆာင္မႈ 
ပံ့ပိုးေပးျခင္း 

၄.၁) က်ား၊ မ သာတူညီမွ်မႈကို မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ေငြခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးျခင္း ကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ ဘာေၾကာင့္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သလဲ။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ အခန္းက႑တို႔တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းသည္ 
တရားမွ်တမႈမရွိဘဲ က်ား၊ မ (အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီး) တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာတို႔ကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။  ၄င္းတို႔သည္ အမ်ား 
အားျဖင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ ဥပမာ - အခ်ဳိ ႔မွာ -

• ပစၥည္းဥစၥာအခြင့္အေရး ႏွင့္ အေမြခံပစၥည္းဆို္င္ရာ အခြင့္အေရး မညီမွ်မႈ  ။ ပစၥည္းဥစၥာအခြင့္အေရး နည္းပါးျခင္းသည္ 
အမ်ိဳးသမီးတို႔အား အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး၊  ေျမအရင္းအျမစ္မ်ား (သုိ႔) အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္အတြက္ အခြင့္ 
အေရး  ေလ်ာ့နည္းေစသည္။147 ထိုသို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စု ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေငြလည္း 
ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ 
အေမြဆိုင္အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူညီမွ်ရွိေသာ္လည္း ထံုးတမ္းဥပေဒသည္ အခ်ဳိ ႔ေနရာမ်ားတြင္ ကြဲျပားၿပီး ေခတ္ႏွင့္ 
မညီဘဲ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။  ဥပမာ ကခ်င္ ႏွင့္ ခ်င္း လူမ်ိဳးစုတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အေမြခံပစၥည္းမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 
လံုး၀ မရွိေပ။  148

• အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးမႈ မညီမွ်ျခင္း ။  ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရပံ့ပိုးမႈစနစ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေလ်ာ့နည္းေသာေၾကာင့္ လစာမရရွိေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ 
အလြန္ေပးၾကရသည္။ ၄င္းစနစ္မ်ား တုိးတက္လာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္တို႔၏ အခ်ိန္ေပးရမႈေလ်ာ့နည္း
လာမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔အတြက္ ၀င္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ား၊ စာေပေလ့လာျခင္း ႏွင့္/ သုိ႔ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုမိုရရွိလာ 
မည္ျဖစ္သည္။ 149ယင္းက႑မ်ားအေပၚတြင္  သမိုင္းတေလွ်ာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ (အလုပ္သမားအင္အားပါ၀င္မႈ ႏွင့္ လုပ္အားကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တုိးတက္ 
ျခင္း) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ (အိမ္ေထာင္တစ္ခု၏၀င္ေငြ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ အားလပ္ခ်ိန္္မ်ား ပိုမိုရရွိ 
လာျခင္း) တို႔ ပို၍ ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္၊ ေရ ပံ့ပိုးမႈစနစ္မ်ား မွ အားနည္းေနျခင္းႏွင့္ 
အခ်ဳိ ႔ေနရာမ်ားတြင္ လံုး၀မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနရာ ထိုကဲ့သို႔ အသံုးစရိတ္မ်ားလ်ာထားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရရွိမည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား 
သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္။ 150

• ၀င္ေငြမ်ား လ်ာထားမႈက႑၏ က်ား၊ မ မတူညီမႈေၾကာင့္ ။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ၀င္ေငြမ်ား တိုးျမင့္လာ 
ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိမည္ဆိုပါက သူတို႔ရရွိသည့္ ေငြအမ်ားအျပားကို သူတို႔၏ကေလး 
မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍အသံုးျပဳၾကသည္။ 151၀င္ေငြသည္ လုပ္အားခ (သို႔) အစိုးရေပးေငြအျဖစ္ အိမ္ေထာင္ 
ဦးစီးအားေပးသည့္ ပံုစံျဖစ္ေနပါေစ က်ား၊ မ မညီမွ်မႈသည္ မိသားစုသာယာ၀ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခု သာယာ 
၀ၿဖိဳးေရးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းကို စိန္ေခၚျခင္းျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ေငြခြဲေ၀ျခင္းတို႔တြင္ 
က်ား၊ မ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ား 
ျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးမႈအား လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈက႑တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိေရးကို ထည့္သြင္းသံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
အက်ိဳးရွိမႈ ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ခရီးမသြားလာမႈ 
နည္းသည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ႏွင့္ခြဲခြာ၍ ညအိပ္ခရီးသြားရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပို၍မျဖစ္ႏိုင္ပါ။  ယင္းအခ်က္ကို သတင္းမ်ား 
ပံ့ပိုးျခင္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ 
သည္။  152

147 Duflo “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးျခင္း၊ “ ၁၀၆-၆၉
148 Minolett, ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ subnational အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ ၁၉
149 Duflo အမ်ိဳးသမီးတို႔အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၊ ၁၀၅၈-၅၉
150 Minoletti ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း
151 ကမာၻ႕ဘဏ္၊ ၁၅၁ ။
152 Minoletti ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ ။ 
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ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ျမင့္တင္လာျခင္း ႏွင့္အတူ တန္းတူညီမွ် ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ 
အက်ိဳးရရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဗဟုသုတမ်ားပို၍ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
အရည္အေသြးကို တိုးျမႇင့္ေပးၿပီး အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးျခင္းသည္ ပုိ၍ျပည့္စံုၿပီး လံုေလာက္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အသုံးျပဳမႈအေပၚတြင္ ႏွစ္သက္မႈ မတူညီ 
ၾကေသာေၾကာင့္ မညီမွ်မႈမ်ား ပို၍ရွိလာၾကသည္။

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ေငြခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားကုိ အတူတကြ အားလံုးပူးေပါင္း စဥ္းစားသံုးသပ္ 
သင့္သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သုိ႔ “အစိုးရသည္ သူ၏ဘ႑ေငြခြဲေ၀မႈမ်ားအား  မူ၀ါဒမ်ားမွာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မွသာလွ်င္ ၄င္း၏   
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္” ျဖစ္သည္။  153သုိ႔ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ေငြခြဲေ၀မႈမွာ  အလြန္ႀကိဳတင္၍ 
က်င့္သံုးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အသံုးစရိတ္လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ဗဟုိမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (သုိ႔) ၾကည့္ၾကပ္မႈ အလြန္နည္းပါးသည္။154 က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ အခ်ဳိ ႔ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ္လည္း   ( ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ခြဲျခားထားေသာ ဥပေဒ မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း) အျခားအစိုးရ မူ၀ါဒမ်ားကဲ့သုိ႔ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ 
မူ၀ါဒမ်ား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္မွာ ေငြေၾကးလုံေလာက္မႈရိွရန္ လုိအပ္သည္။ 155တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ 
၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးမႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီွႏိုင္ရန္အတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေရးတယူဂရုစိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ႀကိဳ 
တင္ေရးဆြဲထားေသာ ဘ႑ေငြမ်ားကုိ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး  ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ ႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ားတြင္ 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈမ်ား ပို၍ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

၄.၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာ အေျခအေန

၄.၂.၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ CEDAW ႏွင့္ NSPAW ေအာက္ရွိ ထားရွိထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ား

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 
တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ မွ CEDAW သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဥပေဒႏွင့္ တိုက္ရိုက္အက်ံဳး၀င္သည္ဟု ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့သည္။ 156CEDAW သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ “အမ်ိဳးသမီးအေပၚ ခြဲျခားထားမႈကို 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအားလုံးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒမ်ားေျဖေလ်ာ့ေပးမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈ157မရွိေစဘဲ” 
ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ဘ၀မ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေစရန္   ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈက႑မ်ား ဥပေဒျပဳျပင္ေရးက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  CEDAW ေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံ 
မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးတန္းတူညီမွ်မႈ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။158 
ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Beijing Platform for Action (BPA) တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ရာ

ယင္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ထိေရာက္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ 
မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာက႑တို႔တြင္ 
က်ား၊ မ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား 
တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစရန္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္  ေငြေၾကးလံုေလာက္မႈရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။ အစိုးရမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး 
တို႔ အမ်ားျပည္သူက႑အသံုးစရိတ္ (public sector expenditure)တို႔မွ မည္သုိ႔အက်ိဳးရရွိေၾကာင္းကို စနစ္တက် သံုးသပ္ 
ေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး  အမ်ားျပည္သူအသံုးစရိတ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီႏိုင္ေရးတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစရန္လည္း ေငြေၾကး 
လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ခ်ိန္ညႇိရမည္ျဖစ္သည္။  159

153 ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အမ်ားျပည္သူ ဘ႑ေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (၀ါရွစ္တန္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ 
ေမ ၂၀၁၃)၊ ၅၁ ။
154 ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အမ်ားျပည္သူ ဘ႑ေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ ၅၁-၅၄ ။
155 Diane Elson ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း၊ CEDAW ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ။ (နယူးေယာ့ဂ္၊ UNIFEM၊ ၂၀၀၆) ၊ ၃၂ ။
156 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ေဆာင္ရြက္သည့္ UN ေကာ္မတီ “ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယ အပတ္စဥ္ အစီရင္ခံစာကို 
ပူးစည္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ စာရင္းမ်ား ။ ၂၀၀၈ ။
157 ၁၅၈ UN အေထြေထြညီလာခံ၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ပံုစံအားလုံးကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ေဆာင္ရြက္သည့္ ညီလာခံ ၊ ၁၉၇၉၊ 
ေဆာင္းပါး ၂ ။
158 Elson အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း၊ ၁၃ ။
159 ကုလသမဂၢ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စတုတၳေျမာက္ ကမာၻ႔ညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ Beijing ေၾကျငာခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား” ၁၉၉၅၊ စာပိုဒ္ ၃၄၅-၄၆ ။
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CEDAW ႏွင့္  BPA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ တုိးတက္ေစေရးအတြက္ National Strategic Plan ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ NSPAW တြင္ CEDAW 
ႏွင့္ BPA ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ၁၂ ခုပါ၀င္သည္။160 ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္က႑ ၁၁ 
ခု အတြက္ NSPAW မွ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္  ယင္းမူ၀ါမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တက္လာေစရန္” 161တိုက္တြန္းထားသည္။  ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ၁၂ ခု စလံုးအတြက္ NSPAW သည္ ဥပေဒ 
မ်ား ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပဳစုေရးဆြဲ 
ျခင္း ႏွင့္ လုိက္နာက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း CEDAW ႏွင့္ BPA တို႔ႏွင့္ အညီ ျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ NSPAW သည္ “အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
လူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို အစုိးရ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ ပါ၀င္သူအားလံုးမွ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
လ်ာထားရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

NSPAW ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခိုင္မာေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း (သို႔) ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္းတို႔ အေပၚတြင္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ (သုိ႔) ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကတိက၀တ္ထားရွိမႈအနည္းငယ္သာရွိသည္။ ထို႔အျပင္ (၂၀၁၄-
၂၀၁၅) ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ၏ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရရွိထားသည္။  162NSPAW အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာကို မေရးဆြဲရ 
ေသးျခင္းမွာလည္း အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး အဆံုးသတ္ရန္အခ်ိန္လိုအပ္ၿပီး လက္ေတြ႕ မူ၀ါဒေရးရာကိစၥမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရန္မွာ  ခက္ခဲေနေသးသည္။

၄.၂.၂)  ဥပေဒ ႏွင့္ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳျပင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား နည္းပါးေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္ ။ ၄င္းတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးအႀကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး  ဥပေဒ ႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ 
ဥပေဒက႑မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားေပၚတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ခိုင္မာသင့္သေလာက္ 
မခိုင္မာပဲရွိေနသည္။ GEN ႏွင့္ ၄င္း၏ အဖဲြ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း universal periodic review process 
တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ အေရးကိစၥမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ “four bills to protect race 
and religion” ဟုေခၚဆိုသည့္ အရာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္း bills မ်ားသည္ CEDAW ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထားရွိထားသည့္ 
ကတိက၀တ္မ်ားကို သိသိသာသာဆန္႔က်င္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနသည္။163 ထို႔ 
အျပင္ မူ၀ါဒမ်ား (သို႔) ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈမ်ား သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္လည္း က်ား၊ မ ကြာျခားခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မႈကို 
လည္း အစိုးရဌာနမ်ားမွ နားလည္မႈ နည္းပါးေနေသးသည္။

၄.၂.၃) မူ၀ါဒ ႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈမ်ား၏ ႏွစ္သက္မႈမ်ားအတြက္ က်ား၊ မ မတူညီမႈမ်ား

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အစိုးရမွက်င့္သံုးေသာ မူ၀ါဒ 
မ်ားႏွင့္ လ်ာထားေသာ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈမ်ား အေပၚတြင္ မတူညီသည့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
နည္းပါးေနေသာ ျပည့္စံုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားနည္းပါးျခင္း၊ နည္းလမ္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားရွိေသာ္လည္း ရရွိႏိုင္သည့္ အေထာက္ 
အထားမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ႏွစ္သက္မႈမ်ားတြင္ က်ား၊ မ မတူညီမႈအေပၚ အေျခခံထားမႈမ်ား 
ရွိသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး က႑အတြက္ ပို၍ ဦးစားေပးၾကၿပီး 
အမ်ိဳးသားတို႔မွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (လမ္းမ်ားအပါ၀င္) အတြက္ ပို၍ ဦးစားေပးၾကသည္။  ေငြေၾကးလ်ာထားမႈ ပံ့ပိုးမႈ ေလ်ာ့နည္း 
ေသာ  MoSWRR ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အခ်ိန္ကို ပို၍ အသံုးခ်ရသည္။ 164

160 ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ၁၂ ခ်က္မွာ- အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ သင္တန္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ 
က်န္းမာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့့္စီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔ဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား ႏွင့္ မီဒီယာ၊ အမ်ိဳးသမီမ်ား ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၊ ကေလး (မိန္းကေလး) ။
161 ဤစာေၾကာင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ က႑ မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဤစာတမ္းမွ က်န္ရွိေသာ 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားမွာ မလိုအပ္ေပ ။
162 ၁၆၃ ဦးေဇာ္ဦး ႏွင့္ အျခားသူမ်ား “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဘ႑ာေရး၏ ဦးတည္ရာ 
၂၀၁၁-၁၂ မွ ၂၀၁၄-၁၅ (ရန္ကုန္၊ UNICEF ႏွင့္ MDRI-CESD၊ ၂၀၁၄)၊ ၂၇ ။
163 Chloe White ၊ မည္သူ႕ဆီမွ အကာအကြယ္ရလဲ။ ႏိုင္ငံတကာဥပဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” အသစ္( ၀ါရွစ္တန္၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏွင့္ လံုျခံဳေရး၊ ၂၀၁၅ အတြက္ Georgetown အဖြဲ႕အစည္း) ။
164 Minoletti ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ။
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ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚတြင္ အသံုးစရိတ္မ်ား မၾကာခင္က ႏွစ္မ်ားအတြင္း အလ်င္အျမန္ တုိးျမင့္လာေသာ္လည္း ၂၀၁၄-
၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္တြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ MosWRR 
တုိ႔၏ စုစုေပါင္းသည္ စြမ္းအင္၊ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ (power) ၀န္ထမ္းဌာနတို႔အား ေပးထားေသာ ေငြေၾကးထက္ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ 
165subnational အဆင့္တြင္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး၏ အစိုးရအသံုးစရိတ္ ထက္၀က္ေက်ာ္ကို လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္သူပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္တာ၀န္ယူထားေသာ အမ်ား 
ျပညသူ္လုပင္န္းဌာနမ ွသုံးစြခဲဲသ့ည။္ 166တိက်သည္ ့အခ်က္အလကမ္်ား မရရွိႏိငုပ္ါ။ သုိ႔ရာတြင ္သပိၸနံည္းက်  ေလလ့ာထားျခင္းလည္းမရွ၊ိ 
အေသးစိတ္လည္းမက်ေသာ အေထာက္အထားမ်ားမွ လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တို႔တြင္ အျမင့္ဆုံးအသံုးစရိတ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လမ္းမ်ားသည္ ျပဳျပင္ရန္ 
အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိေနျခင္းမွာ ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာ မလိုေပ။ သုိ႔ရာတြင္ အျခားေသာ ျပည္သူ႕အေဆာက္အအံု ႏွင့္ လူမႈေရးက႑ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသး သည္ျဖစ္ၿပီး subnational လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားတို႔ 
လႊမ္းမိုးမႈဘက္လိုက္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ ၄င္းသည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၏    အေစာပိုင္း ၫႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဘ႑ေငြ 
ခြဲေ၀ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ   က်ား၊မ သာတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို  မက်င့္သံုးပါက  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးတြင္ 
မွ်တမႈရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  

၄.၂.၄) ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ Outcomes မ်ားကို တိုင္းတာျခင္း

ေနာကဆ္ံုးတြင ္ဘဏ္ေငြခြဲေ၀မႈ ရလဒမ္်ား ႏငွ္ ့အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားကုိ က်ား၊ မေရးရာက႑မ ွ အေသးစတိ ္သံုးသပ္ေလလ့ာမႈျခင္းအားျဖင္ ့
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထြက္ရွိလာမည့္ က်ား၊ မ 
က႑“ေငြေၾကး” လ်ာထားခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ယင္းသည္ မၾကာမီတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္ အဆင္ေျပေစ 
လာမည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရွင္းလင္းသည့္ မူ၀ါဒဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ေငြ 
အသီးအသီးခြဲေ၀ျခင္း၊ အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ၿပီး တူညီသည့္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကို ထင္သာျမင္သာရွိေစျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးမွ အစိုးရ၏အဆင့္တိုင္းရွိ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် 
မွတ္သည့္က႑တြင္ အက်ိဳးရွိရွိပါ၀င္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရရွိျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္သည့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံအေျပာင္း 
အလဲမ်ား 167ရွိေနေသးသည္။  သို႔ပါလ်က္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ဆိုင္ရာ 
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ (outcomes) မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီးဖြားစဥ္ မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ 
လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ တြင္ ၂၀၀ ဦးခန္႔ရွိေသာေၾကာင့္ အာရွတိုက္ရွိ (အာဖဂန္နစၥတန္၊ လာအို၊ တီေမာ ႏွင့္ ယီမန္) ၄ ႏိုင္ငံမွ လြဲ၍ 
အဆိုးရြားျဖစ္ေနသည္။ 168 အျခားဥပမာတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ားစုသည္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈရွိသူကိုသာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြေထာက္ပံ့သည္။ လက္ခံရရွိသူမ်ားမွာ က်ား၊ မ ခြဲျခားထား၍ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား  မရွိေသာ္လည္း 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူ အမ်ားစု၏ အမည္မ်ားမွ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ ရလဒ္ 
မ်ား ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ားကို ပို၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိၾကသည္။ 169

၄.၂.၅) ႏိုင္ငံသားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း ႏွင့္ တာ၀န္ခံျခင္း

လက္ရွိတြင္ မရရွိႏုိင္ေသာ (သုိ႔) ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ အခ်က္အလက္အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္ 
ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ 170အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္သူတို႔သည္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့့ပိုးမႈမ်ားတြင္  ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္လာျခင္းအားျဖင့္ ရရွိ 
ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ အရည္အေသြးကို အခန္း 
၂.၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာမက ဘ႑ာေငြခဲြေ၀ေသာလုပ္ငန္းစဥ္၊ တာ၀န္မ်ား ႏွင့္ လ်ာထားခ်က္ ႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး အသိအလြန္နည္းပါးျခင္းတုိ႔က ဟန္႔တားထားသည္။ ဤသုိ႔ အသိနည္းပါးမႈသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အၾကားတြင္ အျဖစ္မ်ားေန 

165 ဦးႏွင့္ အျခားသူမ်ား၊ ၂၀ ။
166 Giles Dickenson-Jones, S. Kanay De, ႏွင့္ Andrea Smurra၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေရး 
(ရန္ကုန္၊ MDRI-CESD ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၅)၊ ၃၄ ။
167 Minoletti ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ။
168 ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ၫႊန္းကိန္းမ်ား၊ http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  
169 N.b ခၽြင္းခ်က္ - အမ်ိဳးသားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈ ျမႇင့္မားေသာ မြန္ျပည္နယ္၏ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒ၊ ၄င္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူ၏ အမ်ိဳးသမီးမွ 
သူမ၏ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အစိုးရထံမွ ေခ်းေငြကို ထုတ္ယူခြင့္ရွိသည္။ Minoletti ကို ၾကည့္ပါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ 
ေရးရာ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ ။ 
170 Minoletti ကို ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မေ ရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အမ်ားျပည္သူ ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
အစီရင္ခံစာ၊ ၃၇-၅၁ ။
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သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ subnational အဆင့္တြင္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးျခင္း ကိစၥတို႔တြင္ တာ၀န္ရွိသူတို႔၏ လ်စ္လ်ဴရႈထားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ 
နည္းပါးၾကသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုသည္လည္း ဤကိစၥအေပၚတြင္ သိနားလည္မႈနည္းပါးၿပီး သူတို႔၏ အသံမ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳေစရန္ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ သူတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ကန္႔သတ္ခံထားရသည္။ အသိနည္းပါးမႈသည္ 
ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္မ်ားကို လူထုအား အသိမေပးထားျခင္းေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး   အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း 
ထိေရာက္မႈမရွိဘဲ ဆက္သြယ္ျဖန္႔ေ၀ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 171

၄.၂.၆) က်ား၊ မ က႑အတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း 
ထားေသာ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 

အဆင့္တိုင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစုိးရဌာနမ်ားသည္ ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ကို က်ား၊ မ ေရးရာက႑ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္  နည္းလမ္းအနည္းငယ္သာရွိၾကသည္။ (သုိ႔) အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းကို 
မသိရွိၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဤအခန္းက႑တို႔မွာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕ 
အစည္း၏ က်ား၊ မ မညီမွ်မႈကိုသာ ေဖာ္ျပေနသည္။ ရွားပါးသည့္ ခၽြင္းခ်က္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ 
ငါးႏွစ္တာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၁) ျဖစ္သည္။ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတို႔ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ခြဲျခားခံရမႈ 
အဆင့္မ်ားပါရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ဘ၀မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ မညီမွ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ စီမံခ်က္မ်ား 
ကို တစ္ခုစီ၏ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပထားၿပီး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 172NLD ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီခြဲမ်ားရွိၿပီး ယင္းေကာ္မတီမ်ားမွာ ေငြေၾကး 
လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ  က်ား၊ မ အေရးကိစၥအတြက္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
   
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက GEN ၊ WON ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ က်ား၊ မ ျဖစ္တည္မႈေပၚ အေျခခံေသာ အၾကမ္း 
ဖက္မႈ ႏွင့္ PoVAW ဥပေဒ၊ NSPAW၊ လူမ်ိဳး ႏွင့္ ဘာသာေရး၏ four bills National Land Use Policy ၊ constitutional reform ႏွင့္ 
universal periodic သံုးသပ္ခ်က္တို႔အပါ၀င္ ျပႆနာအခ်ဳိ ႔အား ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ ကြာျခားမႈမ်ားျဖင့္ လူထု ညႇိႏိႈင္းလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ခဲ ့ ၾကသည္။ 173 ျမန္မာ့အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံတကာ NGO မ်ားသည္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ျပႆနာမ်ား 
( citizens’ budget လမ္းစဥ္ ျဖင့္ ) မ်ားအေပၚတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ GEN ႏွင့္ WON အဖြဲ႕၀င္ 
မ်ားသည္  ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအေပၚတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈ အလြန္နည္းေနေသးသည္။ 
လြနခ္ဲ့ေသာႏစွမ္်ားအတြင္းတြင ္ဤကြနယ္ကအ္တြင္းမ ွ အဖြဲ႕အစည္းအဖြဲ႕၀ငအ္ခ်ဳိ ႔မွာ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင ္စတ္ိ၀ငစ္ားမႈ 
ျမင့္လာေၾကာင္းေတြ႕ရွိသည္။ Actionaid, CARE, Oxfam ႏွင့္ WON တို႔သည္ မၾကာမွီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ 
ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္သည္။ 174GEN သည္ အစိုးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ မူေဘာင္တြင္ က်ား၊ မ ေရးရာအတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈကို  ထည့္သြင္းေစခ်င္သည္။ 175သုိ႔ရာတြင္ ဤအခက္အခဲမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာသည့္အစီအစဥ္မ်ားမွာ Actionaid မွလြဲ၍ အျခားအဖြဲ႕မ်ားတြင္ နည္းေနေသးသည္။ 
ေနာက္ပိုင္း အခန္းတြင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ  က်ား၊ မ ေရးရာက႑ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္  အသံုးျပဳႏုိင္မည့္  နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

 ၄.၃) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးမႈမ်ား တိုးျမင့္လာရန္ 
အသံုး၀င္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
 
၄.၃.၁) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ တိုးျမႇင့္လာျခင္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသားတုိ႔ႀကီးစိုးမႈမ်ား၊ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ကို အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာေရးခ်ဳိ ႔တဲ့မႈ (သုိ႔) နည္းပညာပိုင္းအားနည္းျခင္း တို႔ 

171 Minoletti ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ ။
172 ျမန္ႏိုင္ငံ စုေပါင္းဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ၅ ႏွစ္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၂၁၊ အခန္း ၁ (ရန္ကုန္၊ MIID ေအာက္တိုဘာလ၊ 
၂၀၁၄) ၊ ၁၈၊ ၃၀၊ ၃၄၊ ၃၇-၃၉ ။ 
173 GEN ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅  ။
174 Minoletti ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း
175 GEN ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅  ။
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ေၾကာင့္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္မ်ားတြင္ မပါ၀င္ရျခင္းကိစၥကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ 
တစ္ခုတြင္ ေန႔စဥ္ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေနၾကရသည္ျဖစ္ရာ ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္အဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစရန္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြစာရင္းႏွင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အလြန္ပင္ အမ်ိဳးသမီမ်ားကို ခန္႔အပ္ၾကၿပီး   
ထိုသုိ႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအနည္းစုသာ ခန္႔အပ္ၾကသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္၀င္ခြင့္ကို က်ား၊ 
မ အလုိက္ခြဲျခားေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရိွေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအမ်ားစုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ 
ယူထားသူမ်ားမွာ ေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
 
၁၉၉၀ခုႏွစ္ အိႏၵိယႏိငု္ငံ၊ Kerala ျပည္နယ၏္အေတြ႕အႀကံဳအရ ပါ၀င္မႈမညီမွ်မႈကိ ုေဆာင္ရြကရ္န္ ဆႏၵအလံအုေလာကရ္ွိသည့္အခါတြင္ 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာ အနည္းငယ္အတြင္းပင္လွ်င္  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ Kerala ျပည္နယ္ 
သည္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို  အစိုးရေဒသအဆင့္ (ေက်းရြာေကာင္စီမ်ား၊ blocks ႏွင့္ ခရိုင္မ်ား) အထိေပးထားခဲ့ၿပီး    
ယင္းေဒသခံမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိသည္။ စနစ္အသစ္ေအာက္တြင္ အဓိကဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ရပ္ရြာအဆင့္ လူထုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး ၅ နာရီမွ ၇ နာရီၾကာျမင့္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးမွ 
လည္း ပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ တစ္ႏွစ္၏ အစႏွင့္ အဆံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ 
တက္ေရာက္ပါ၀င္မႈမွာ ပထမႏွစ္အတြင္းတြင္ ေက်းလက္ေဒသ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး ျမင့္မားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားႏွင္႔ (SC/STs)တို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွာ ပံုမွန္ထက္ေလ်ာ႔နည္းေနသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ 176 ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္မူ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ 
ပါ၀င္မႈႏႈန္းသည္ အေထြေထြလူဦးေရ၏ ၈၂ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး (SC/STs) မွာ ပွ်မ္းမွ်ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး ဤအုပ္စုႏွစ္ခုစလံုး၏ 
ညီလာခံတက္ေရာက္မႈမွာ ပံုမွန္တက္ေရာက္ေလ့ရွိသူအေရအတြက္ ထက္၀က္ခန္႔သာရွိသည္။177 ဤသုိ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ တြင္ က်ား၊ 
မ တန္းတူညီမွ်မႈ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ (dramatic) တိုးတက္လာမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံ NGO မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ယင္းႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတြင္ သာတူညီမွ်မႈ တိုးျမင့္လာေစရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းတို႔ကို က်င့္သံုးမႈမ်ားပါ၀င္သည္။
 

• ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ SC/STs မ်ားတြက္ မည္သည့္ရံပုံေငြမ်ား လ်ာထားသည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ 
တာ၀န္ယူမႈရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ SC/STs မ်ားအတြက္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ ႔ေသာ လုပ္ငန္း 
စဥ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေျပာင္းလဲေပးျခင္း။

• KSPP ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤအဖြဲ႕မ်ားကုိ စည္းရံုးရန္အတြက္ သူတုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို 
ျမႇင့္တင္လာၿပီး ေက်းရြာရာေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားကို ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
သည္။ 178

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တန္းတူညီတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ အလြယ္တကူရရိွမည္ဟု ယူဆပါက အလြန္အေကာင္းျမင္လြန္းရာက်မည္ျဖစ္သည္။ 
Kerala အစိုးရသည္ လူထု၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္ KSPP မွ ေကာင္းစြာတည္ ေထာင္ထားၿပီး 
လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္  အားမာန္အျပည့္ရွိေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းရွိသည္။ 179ဤဥပမာသည္ ခိုင္မာသည့္ဆႏၵရွိၿပီး အခ်ိန္၊ အစိုးရ ႏွင့္ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတူတကြ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အရာတို႔ကို ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္သည္ကို 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးသည္။

အခန္း ၃.၂ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္  ျဖစ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားမွာ ဤေနရာႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး 
အေရအတြက္ အခ်ိဳးက်သတ္မွတ္ခ်က္ ပါ၀င္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း အခန္းက႑မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ “ေဒသတြင္း 
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြ” (သုိ႔) အျခား ဆင္တူရွိေသာ ရံပံုေငြပံုစံကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းကို မွတ္သား 
သင့္သည္။ ရံပံုေငြတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရံပံုေငြ၊ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြ၊ နယ္စပ္ေရးရာ ကိစၥရံပံုေငြ၊ ဌာနမ်ား 
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြ၊ NCDDP ၊ the Green Emerald ရံပံုေငြ ႏွင့္ Cooperatives’ Agricultural ေခ်းေငြ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပါ၀င္ 
သည္။ 180ဤရံပံုေငြမ်ားကို မည္သုိ႔အသုံးခ်သည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး အာဏာပိုင္တို႔သည္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/ 

176 N.b SC/STs တို႔သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရေသာ ဇတ္/လူမ်ိဳးစု အနည္းစုမ်ားျဖစ္သည္။
177 Shubham Chaudhuri ႏွင့္ Patrick Heller “ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ” ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳမွ သက္ေသ။ 
(ISERP working paper ၊ ၂၀၀၃) ၊ ၅-၁၀ ။
178 Chaudhuri and Heller, 12.
179 Chaudhuri and Heller, 5-6.
180 ဤရံပံုေငြမ်ား၏ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို Minoletti တြင္ ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာကိစၥ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း၊ Robertson ၊ Joelene 
ႏွင့္ Dunn၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒသခံ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြ။ 
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တိုင္းေဒသႀကီး  တစ္ခု (သုိ႔) အမ်ားစုေပၚတြင္ မူတည္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ တစ္ဦး (သုိ႔) ေကာ္မတီမ်ားမွ ရံပံုေငြမ်ား အသံုးခ်ပံုမွာ 
တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျခားမႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံသူ/သား အမ်ားစု၏ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ 
ႏိုင္ေရးမွာ ဤရံပံုေငြ အမ်ားစုေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားမႈရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ NCDDP သည္ အခ်ဳိ ႔ေနရာမ်ားတြင္ အခ်ဳိ ႔အာဏာပိုင္မ်ား၊ 
INGOS မ်ား ႏွင့္ constituency MPs ႏွင့္ ျမန္မာ့အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အျခားရံပံုေငြမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ 
ရွိေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေရး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေနရာအားလံုးတြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ခိုင္မာသည့္ ကတိက၀တ္ထားရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။    181ဤရံပံုေငြမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးတြင္ 
တန္းတူညီမွ်စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။  

၄.၃.၂) ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း   

အစိုးရသည္ “လူမႈေရးက႑မ်ား” အတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ ဆိုင္ရာ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ႏွင့္ လႈမႈ၀န္ထမ္း) ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ရန္က႑မ်ားအတြက္ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
မရွိေသာ္လည္း အေထာက္အထားမ်ားမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဦးစားေပး 
သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤက႑မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ ေ၀စုတိုးျမႇင့္ျခင္း 
သည္ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုအတြက္ ေခတ္စားလာၿပီး ဤအခန္းက႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသံုးစရိတ္ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 
အဆင့္ကိုမွီေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အနည္းငယ္ 
ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ 182

၄.၃.၃) ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ အခန္းက႑ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း ၀န္ႀကီးဌာနသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးလ်ာထားသည့္အပိုင္းတြင္ အာဏာ 
အလြန္နည္းပါးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူထုဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရ သူတို႔၏အခန္းက႑မ်ားမွာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲျခင္းတုိ႔တြင္ အလြယ္တကူကိုက္ညီမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လာသင့္သည္။183 ဤ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္းကိုိ က်ား၊ မ သာတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ 
အသံုးျပဳမည္/ မျပဳမည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္မည့္ အဓိကအခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕ 
အႀကံဳမ်ားသည္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား မပါ၀င္လွ်င္ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
က်န္႔ၾကာမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။   184

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရိွ အႀကီးတန္းရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အျခား ႏိငုင္မံ်ားႏငွ္ ့ႏိႈင္းယဥွလ္ွ်င ္ဤ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားတြင ္အလုပလ္ပု္ေနေသာ အမ်ိိဳးသမီးအေရအတြကမ္ွာ အျခား၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားထက္  
ပိုမ်ားၿပီး ညီမွ်ေသာ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ 185ေရွ႕ဆက္၍  ဤသုိ႔အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားသည္ ဤ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ 
ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ရာတြင္ အသံုးျပဳလာျခင္းအားျဖင့္  အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္စာလွ်င္ ပို၍လြယ္ကူစြာ စိတ္ပါ၀င္စားေစ 
မည္ျဖစ္သည္။ 186

181 Minoletti ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာကိစၥ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း၊
182 Minoletti ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာကိစၥ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ။ N.b ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု၏ ရံပံုေငြမွာ အလ်င္အျမန္ တိုးျမႇင့္လာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ 
သည့္ ဆိုးက်ိဳးရွိသည္။ ၄င္းဌာနသည္ “စြမ္းေဆာင္ရည္ အခက္အခဲ” မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ ၄င္းမွာ ရရွိသည့္ ရံပံုေငြမ်ားကို ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးမခ်ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရံပံုေငြမ်ားကို ယင္းက႑မ်ားတြင္ တိုးျမႇင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ယင္းကိစၥကို မည္မွ်အခ်ိန္ 
ျမန္ျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ဂရုတစိုက္ စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္သည္။ 
183 Minoletti ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာကိစၥ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း၊
184 Debbie Budlender၊ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ေငြခြဲေ၀ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ( Genea၊ UNRISD မတ္ ၂၀၀၅) ၊ ၁၂၊ Budlender ႏွင့္ 
အျခားသူမ်ား၊ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း မွ ေငြေၾကးရရွိျခင္း ၊ ၁၂၊ Janet Stotsky “က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ၊ IMF 
လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ နံပါတ္ ၀၆။၂၃၂ ( Washington ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရံပံုေငြ ၊ ၂၀၀၆) ၁၅ ၊
185 အခန္း ၂.၁.၃ ၊ အထက္ Minoletti ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာကိစၥ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း၊
186 ၁၈၇ N.b ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စီမံကိန္းက႑အတြက္ သီးသန္႔တာ၀န္ရွိသည္။ ယင္း၀န္ႀကီးဌာနမ်ား 
ပါ၀င္ေစရန္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို Budlender ႏွင့္ အျခားကို က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္းမွ ေငြေၾကးရရွိျခင္း (လန္ဒန္၊ 
ဓနသဟာရ အတြင္းေရးမွဴး ၊ ၂၀၀၂) ၊ ၇၃-၇၄၊ Janet Stotsky ၊ က်ား၊ မေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း (IMF လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီရင္ခံစာ၊ 
၂၀၀၆) ၊ ၁၅ ။ 
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ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ဤ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးအသံုးျပဳမႈအေပၚတြင္  စိတ္ပါ၀င္စားမႈ တိုးျမင့္လာေသာ္လည္း ဤ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား 
တြင္ က်ား၊ မ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိနည္းေနေသးသည့္အျပင္ က်ား၊ မ ေရးရာ အခန္းက႑မွ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္မ်ားကို 
ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာပိုင္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးေနေသးသည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ ယင္း 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လူနည္းစုတို႔၏ အသံမ်ားကုိ  ျမႇင့္တင္ေပးရန္လည္းေကာင္း၊  ေအာက္ေျခမွ-အထက္ 
အဆင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ေရးဌာနတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတည္ေဆာင္ေပးရန္လည္းေကာင္း စီစဥ္ထား 
ၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ႏွင့္ လူမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔အၾကား အမ်ားျပည္သူအတြက္ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈကို အေျခခံဆန္းစစ္ေလ့ 
လာရန္အတြက္ျဖစ္သည္။  187

ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ INGO မ်ားသည္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ကိစၥ (သုိ႔) ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈက႑တြင္   
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သူတို႔၏ အသိေပးေဆြးေႏြးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
အျပင္္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ပံပိုးမႈေပးလာၾကသည္။ ဥပမာ - လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး 
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန MoSWRR သည္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးၿပီး   စြမ္းေဆာင္ရည္ 
နည္းပါးေသာ္လည္း က်ား၊ မ သာတူညီမွ်မႈအေရးကိစၥ ႏွင့္ NSPAW ကိစၥတြင္ အေတြ႕အႀကံဳအရွိဆံုးႏွင့္ ဗဟုသုတအႂကြယ္၀ဆံုး 
၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။ NCDDP တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးေသာ  ေက်းလက္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတြင္ 
သာတူညီမွ်မႈရွိေစရန္ ျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေငြေၾကးလ်ာထားမႈတြင္ သာတူညီမွ်မႈရွိေစေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္  က်ား၊ မ သာ 
တူညီမွ်မႈရွိေစရန္ အေတြ႕အႀကံဳရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ 

၄.၃.၄) ျမန္မာ့အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ INGOs မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား

ယခုအခ်ိန္ထိ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ျမန္မာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGOs 
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားသည္္ MoSWRR မွလြဲ၍ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈနည္းပါးသည္။ WON ႏွင့္ GEN တို႔၏  အဖြဲ႕၀င္မ်ား 
စာရင္းျပဳစုျခင္းေလ့က်င့္ခန္းတြင္ သူတုိ႔၏ အဖြဲ႕အစည္းအဖြဲ႕၀င္အနည္းငယ္သာလွ်င္ CEDAW ႏွင့္ NSPAW တုိ႔၏ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ 
ဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား” 188အားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ အစုိးရသစ္ 
လက္ထက္တြင္ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုရရွိလာႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးမႈမ်ား စသည္တို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္မွာလည္း အခြင့္အေရးႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုမွာ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ဤကိစၥရပ္မ်ား 
ကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ နည္းပညာပုိင္းစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္မ်ား နည္းပါးၿပီး ယင္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ အလွဴရွင္ 
တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားလိုအပ္သည္။

ယခင္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း GENႏွင္႔ WON အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မူဝါဒေရးရာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင္႔ 
ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔ၾကသည္။ 189သို႔ေသာ္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင္႔သာရိွခဲ႔ၿပီး မူဝါဒေရးရာ 
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ယခုထက္ပို၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔ေသာ္ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ဟု နားလည္ခဲ႔ၾကသည္။ 190 ယခုလႊတ္ေတာ္ 
အသစ္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္မႈအခြင္႔အလမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွၿပီး ဤအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎၏ 
ဘက္ဂ်က္ေရးရာႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး နည္းပညာဆိုင္ရာအရည္ေသြးကို ပိုမိုျမႇင္႔တင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင္႔ရိွသည္႔ ေကာ္မတီ 
(အခန္း ၃.၂.၁ ကုိၾကည္႔ပါ) တည္ရိွအပ္ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရိွန္အဟုန္ျမင္႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာျပန္လည္မွ်ေဝသည့္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

၄.၃.၅) NSPAW 

NSPAW သည္ အျခားေသာက႑မ်ားအျပင္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ား၊ လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ၊ လူစြမ္းအရင္းအျမစ္၊ 
အစိုးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ အစီအစဥ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ ပစၥည္းအရင္းအျမစ္ 

187 ကမာၻဘဏ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ - အမ်ားျပည္သူဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီခ်က္ကို ေခတ္ႏွင့္အမွီ ျပဳလုပ္ျခင္း (ကမာၻဘဏ္၊ ၂၀၁၄ ) ၊ ၁၃ ။
188 Lin၊ WON-GEN အဖြဲ႕၀င္စာရင္း အစီရင္ခံစာ၊ ၉-၁၀ ။
189 Lin၊ WON-GEN အဖြဲ႕၀င္ စာရင္း အစီရင္ခံစာ၊ ၉-၁၀ ။
190 GEN ႏွင့္ ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ။
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မ်ား စသည္တုိ႕ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္လာေစရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုက္တြန္းထားသည္။  
191သုိ႔ရာတြင္ ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ NSPAW သည္ “အစိုးကတိက၀တ္” တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းမွာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ 
မဟုတ္ဘဲ ယခုအခ်ိန္ထိ သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာရွိေသးသည္။ အစုိးရ၏ လံုေလာက္ေသာ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အတူ NSPAW သည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာ 
ေငြ ခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ အေရးပါသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မွတ္တမ္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႊမ္းမိုးမႈအေပၚတြင္ လမ္းၫႊန္မႈေပးႏို္င္သည္။ 

၄.၃.၆)   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း

အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာက႑အတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ က်ား၊ မ ေရးရာ အခက္အခဲမ်ား၊ 
အရင္းအျမစ္လ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားမွ လက္ရွိမညီမွ်မႈအေပၚ သက္ေရာက္ေနပံုတို႔ျဖင့္  ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ မူ၀ါဒဆန္းစစ္ 
အကဲျဖတ္မႈျဖင့္ စတင္ေလ့ရွိသည1္92။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားစြာသည္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး  က်ား၊ 
မ ေရးရာကိစၥ အသိနည္းပါးေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရမွ ၄င္း၀န္ႀကီးဌာနအားလံုးႏွင့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ျပည့္စံုသည့္ မူ၀ါဒဆန္းစစ္ 
အကဲျဖတ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူ 
ညီမွ်မႈရိွေစေရးမွာ ထင္ရွားစြာေျပာင္းလဲလာၿပီး ယင္းကုိ ေရရွည္တည္တ့ံရန္ႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္တုိးတက္လာေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ 
အစိုးရဌာနမ်ားသည္ ၄င္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကတိက၀တ္မ်ားလည္း ထားရွိရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးေဆာင္ေသာ က်ား၊ မ ေရးရာက႑အတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ အစိုးရမွ ေပါင္းစည္းမႈနည္းျခင္း (သုိ႔) လံုး၀မရွိဘဲ အစိုးရဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိေနသည္။  

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ သူတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာကိစၥကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို အသိေပးရာတြင္ အေရးပါသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔အား အသိေပးေဆြးေႏြး 
သင့္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုးသည္ သူတို႔၏ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုး 
ေပးျခင္းက႑တို႔သည္ က်ား၊ မ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ 
တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္   ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈရွိ 
သည့္ မည္သည့္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္မဆို အက်ိဳးရွိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း နည္း 
လမ္းမ်ား ေ၀မွ်ႏိုင္သည္။

က်ား၊ မ ေရးရာကိစၥကို မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးျခင္း စသည့္က႑တို႔တြင္ ထည့္သြင္း 
ေဆာင္ရြက္ရာ အစုိးရအား ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ စီစဥ္ေနေသာ  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ မည္သည့္အဆင့္ႏွင့္ အတူေဆာင္ရြက္ 
မည္မွာလည္း ညႇိႏိႈင္းႏိုင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးျခင္း   ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား ၊ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု 
အာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို႔၏ အေရးပါပံုကို ေတြ႕ရွိရၿပီးျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ 
ေနေသာ  ႏိငုင္ံေတာ္ႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေတာမ္ဟုတသ္ည္ ့ဆံုးျဖတခ္်ကခ္်မတွသ္ည္ ့အဖြ႕ဲမ်ားလည္း အသံုး၀င္ေသာ မတ္ိဖကအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ ္
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းဌာနမ်ား၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈႏွင့္ ကတိက၀တ္ထားရွိမႈမ်ားသည္ အဓိကက်ၿပီး  မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း 
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးျခင္းအားျဖင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ျခင္းကို အစီအစဥ္တက် သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ 
သည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ subnational အဆင့္ ဗဟုသုတမ်ားဖလွယ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားမွာ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၏ အေတြ႕ 
အႀကံဳအမ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

Subnational အဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ ႔မွ ေဒသခံအစိုးရ အရာရွိမ်ားအတြက္ gender 
sensitization သင္တန္းကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ယင္းသို႔ေသာ သင္တန္းမ်ားမွာ  ေငြေၾကးလ်ားထားခ်က္မ်ား လ်ာထားပုံ 
က႑တြင္ က်ား၊ မ ကြာျခားမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိဘဲ ေဒသခံအရာရွိမ်ားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အသိနည္းေနေသးသည္။ 193ဤသင္တန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အနာဂတ္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ အႀကံျပဳပါ 
သည္။

191 ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအတြက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ။
192 Stotsky က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ၊ ၁၆ ။ 

193 Minoletti ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာကိစၥ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း။
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အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမွ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ျဖည့္ဆည္းေနရသည္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တ၀ွမ္းတြင္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနၿပီး လာမည့္အခ်ိန္မ်ားအတြင္းတြင္ ထိုသုိ႔ဆက္လက္ရွိေနႏိုင္သည္။ ဤရပ္ရြာမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
ေနေသာ ျမန္မာ့အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္၊ ရံပံုေငြပံ့ပိုးျခင္း 
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးမႈအတြက္ စီစဥ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာအဖြဲ႕တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်စြာပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ 
ရန္အတြက္ တိုက္တြန္းႏိုင္သည္။
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မ်ားစြာရွိေနေသးၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အစိုးရႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးျခင္း အစရွိသည့္က႑အသီးသီး အတြက္ EAGs သည္  ေရရွည္တြင္ မည္သည့္အခန္း 
က႑မွ ပါ၀င္လာမည္မွာ မရွင္းလင္းပါ။ သုိ႔ရာတြင္ EAGs မွ က်င့္သံုးေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚတြင္ 
ထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ဤအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုမွ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား (သုိ႔) အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေနသည္။ 194 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းတြင္ Kim Jolliffee မွ EAGs ႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္ေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပထားသည္။195  ၄င္းသည္ 
ယခုအခါတြင္ NCA ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ EAGs ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ 
သည္။ EAG ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွာ  အမ်ိဳးသားႀကီးစုိးၿပီး ထုိသုိ႔ပါ၀င္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ မည္သုိ႔ပါ၀င္ေနၿပီး ေငြေၾကးမ်ားမည္သုိ႔အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ မည္သူတို႔မွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေန 
သည္ကို ဂရုတစိုက္ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးျခင္းတုိ႕၏ 
အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူၿပီး အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူထုအတြက္  
လက္လွမ္းမွီေအာင္ထားရွိျခင္းသည္  အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ 
အစိုးရတြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား နည္းပါးေနၿပီး အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ UN အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ 
INGOs မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အလြယ္တကူရယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

 

194 EAG မွ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အေဆာက္အအံု ပံ့ပိုးမႈအပိုင္းတြင္ ပါ၀င္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ Kim Jolliffe ကိုၾကည့္ပါ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပိုင္နက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (ရန္ကုန္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၅)၊ ၁၀၀ ။
195 Jolliffe ၊ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ လူမႈေရးက႑ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ။
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၅။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ား

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အထားအေျချပဳေသာ က်ား၊ မ ေရးရာက႑၊ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးက႑ 
ႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးမႈမ်ား စသည့္က႑ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား   သိသာစြာ 
တုိးျမင့္လာေၾကာင္း ေတြ႕ ျမင္ရသည္။  သုိ႔ရာတြင္ ဤအခက္အခဲမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား 
မရွိျခင္း၊ မမွန္ကန္ျခင္း (သုိ႔) နည္းပါေနျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္။ ဤအခန္းတြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္ အဓိကဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးထားသည္။

၅.၁) ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းဘ႑ာေငြမ်ားကို ထုတ္ေ၀ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ ဘ႑ာ 
ေငြထုတ္ေ၀မႈ၊ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ အစီရင္ခံစာ၊ ျပည္ပစာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀/- အထက္ရွိ 
စာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုး (သုိ႔) အျခား ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ေ၀ပါ။  196ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ 
၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အသံုးစရိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အဆင့္ျမင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူထားၿပီး (ကာကြယ္ေရး 
၀န္ႀကီးဌာန မပါ၀င္ပါ) ကမာၻ႔ဘဏ္အား အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေ၀ေသာ္လည္း လူထုသုိ႔ျဖန္႔ေ၀ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ 197ထုတ္ေ၀ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွသာ အေသးစိတ္ခြဲျခားၿပီး  ၀န္ႀကီးဌာန 
တစ္ခုစီအတြင္းတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လက္ရွိအသံုးစရိတ္မ်ားအားျဖင့္ က႑အလိုက္ အသံုးစရိတ္ကို ရွာေဖြလုပ္ရန္ ႏွင့္ တူညီေသာ 
က႑ (သို႔) တူညီသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာျပႆနာတို႔မွာ ခက္ခဲသည္။ 198ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ၏ အျခားအခက္အခဲႀကီးတစ္ခုမွာ 
သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား (သုိ႔) ျပည္နယ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ၀င္ေငြ ႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ လ်ာထားေငြပမာဏ 
ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဌာနပင္လွ်င္ ယင္း၀င္ေငြ/သံုးေငြတို႔၏ ပမာဏကို မသိရွိပါ။ 199ေငြေၾကးလ်ာထား 
ခ်က္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္အားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ကို လူထုအား အသိေပးရန္မွာ  
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္  ရွင္းလင္းသည့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သင့္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ outcomes မ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္မည့္ အေထာက္အထားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
နည္းပါးေနေသးသည္။ အက်ယ္တ၀င့္၊ က႑ေပါင္းစံု  စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (ဥပမာ- အိမ္ေထာင္စု အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူမႈ  IHLCA သို႔ လုပ္အား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ)သည္ အသံုးျပဳသူတို႔ ၀န္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အပါ၀င္  အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ outcomes 
မ်ားကို တုိင္းတာရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို တိုင္းတာရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေကာက္ယူလ်က္ရွိရာ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ အျခားအကူအညီျဖင့္ အစိုးရမွ ၄င္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 200 အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား (သုိ႔) ႏိုင္ငံ 
တကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စုေဆာင္းေကာက္ယူသည့္အခါတြင္ အျခားသုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕တစ္ခုစီမွလည္း 
ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

၄င္းသည္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ေသာ္လည္း ကာလတိုတြင္း အေသးစိတ္အခ်ိန္အသံုးျပဳၿပီး တစ္ဦးတည္းျဖင့္ 
လည္းေကာင္း LSMS ကဲ့သုိ႔ အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ပါက အလြန္ 
အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ အိမ္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္အသံုးျပဳမႈေပၚတြင္ တိက်သည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ က်ား၊ မ ႏွင့္ 
အသက္အလိုက္ခြဲျခားထားမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
ဘ၀တို႔တြင္ ပါ၀င္ရန္အခ်ိန္ရရွိလာျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ပိုမိုနားလည္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မူ၀ါဒႏွင့္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္သက္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။

196 ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အမ်ားျပည္သူ ဘ႑ာေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာ၊ ၃၇-၃၈၊ ၄၀၊ ၄၂၊ ၅၀-၅၁ ။ 
197 Minoletti ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊မ ေရးရာကိစၥ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း၊ ။
198 ဦး ႏွင့္ အျခားသူမ်ား ၊ ၂၄ ။
199 ဦးေဇာ္ဦး ၊ Cindy Joelene ႏွင့္ အျခားသူမ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေငြႏွစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ADB စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီရင္ခံစာ 
နံပါတ္ ၄၃၄ ( မနီလာ၊ အာရဖွြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ဘဏ္၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၅)၊ ၃၅၊ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အမ်ားျပည္သူ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာ ၃၇၊ ၄၂၊
200 ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ျမန္မာ၊ အမ်ားျပည္သူ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံခ်က္ကို ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ၅။
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၅.၂) ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း၏ အခ်က္အလက္မ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမႈအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ယခုအခါတြင္ ရရွိေနၿပီ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း သုံးသပ္ေလ့လာသူမ်ားမွ   တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါ၀င္မႈအား သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
လည္း ေကာက္ယူသင့္သည္။ ယင္းတို႔မွာ အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာေရး၊ ရရွိသည့္ ပညာေရး (သုိ႔) ကၽြမ္းက်င္မႈေနာက္ခံ 
အေျခအေနႏွင့္ မိသားစုတို႔ျဖစ္သည္။ 201ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား (သုိ႔) ေက်းရြာအုပ္ ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ရွိ ေကာ္မတီအမ်ားစုတြင္ 
ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား နည္းပါးေနသည္။ က်ား၊ မ ခြဲျခားထားေသာ အႀကီးတန္း ၿမိဳ႕ ျပအရာရွိမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ
လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ရာထူးအလိုက္ ခြဲျခားထားမႈ မရွိပါ။ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေသာ တက္ေရာက္သူစာရင္း ႏွင့္ 
အေရအတြက္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း မရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအရည္အေသြး ဆန္းစစ္ႏိုင္မည့္ အခန္းက႑မ်ား 
အတြက္ ခိုင္မာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား နည္းပါးေနေသးသည္။ ေအာက္ပါတို႔တြင္ က်ား၊ မ ခြဲျခားၿပီး စာရင္းျပဳစုထားေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ရႏိုင္လွ်င္ အသံုး၀င္မည္ျဖစ္သည္။

• အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေျပာဆိုသည့္အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ 
ေျပာဆိုသည့္အခါ ေဖာ္ျပေသာျပႆနာမ်ား။

• အစည္းအေ၀းအႀကိမ္အေရ (သုိ႔) ေဒသခံအရာရွိမ်ားနွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားျခင္း 

• ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ေက်းရြာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခက္အခဲမ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ 
အေရအတြက္။

• အစည္းအေ၀းတြင္ ေနရာထိုင္ခင္းစီစဥ္မႈ - အေရွ႕တြင္ ဘယ္သူထိုင္သလဲ။ အေနာက္တြင္ဘယ္သူထိုင္မလဲ။ ဘယ္သူခံုရ 
သလဲ ။ ဘယ္သူက မတ္တပ္ရပ္ရသလဲ (သုိ႔) ၾကမ္းျပင္တြင္ ထိုင္ရသလဲ။

၅.၃) ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွစ္သက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္

မူ၀ါဒ ဦးစားေပး သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားတြင္ က်ား၊မ ကြဲျပားျခင္းကို တိက်၍ အေရအတြက္ တို္င္းတာရေသာ 
အခ်က္လက္မ်ား ရရွိရန္ ခဲယဥ္းေပသည္။ ထင္ျမင္ခ်က္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားသည္ က်ား၊ မ မတူညီမႈမ်ား ေအာက္ပါ တစ္ခု (သို႔) 
အမ်ား ရွိေသာ ဘက္လိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မွားယြင္းစြာ မွန္းဆႏိုင္သည္။

၁) တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားတြင္ ေမးခြန္းကို ေသခ်ာစဥ္းစားရန္ ဆြဲေဆာင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိျခင္း
 
၂) စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ေနာက္ထပ္ရံပံုေငြမ်ား လ်ာထားခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး တိက်မႈမရွိပါ ။ 202

၃) ေျဖဆုိသူမ်ားသည္  သူတို႔ယံုၾကည္ရာ (သုိ႔) ဆႏၵရွိသည္ကို ေျဖဆိုရမည့္အစား “လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လက္ခံေနသည့္ ” အခ်က္ 
မ်ားကိုသာ ေျဖဆိုျခင္း
 
ဤဘက္လိုက္မႈမ်ားသည္ လူထုမွ က်ား (သုိ႔) မ အုပ္စုမွ လႊမ္းမိုးထားေၾကာင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥတြင္) ေတြ႕ရွိသည့္အခါတြင္ ျပႆနာ 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူတုိ႔၏ အေျဖမ်ားတြင္ ပစၥည္းကုန္က်စရိတ္/အက်ိဳးရလဒ္မ်ား 203မရွိသည့္အခါတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားမွာ ျပႆနာအေပၚ 
ဂရုတစိုက္သံုးသပ္ရမည့္အစား မီဒီယာမ်ား၊ မိသားစု၊ ရပ္ရြာအဖြဲ႕၀င္တို႔မွ ၾကားသည့္အရာမ်ားကို သတင္းေပးပို႔ၾကၿပီး လူမႈအစြဲမ်ားႏွင့္ 

201 N.b ပညာေရးပိုင္ဆုိင္ရရွိမႈ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားမွ မျပည္စံုေသာ္လည္း တိုင္းတာရလြယ္ကူသည္။  လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္ျခင္း ႏွင့္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိသည္။ 
Renaud Egreteau သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႔၏ က်ား၊ မ၊ အသက္၊ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးစု၊ ပညာေရးအဆင့္ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေနာက္ခံ 
အေၾကာင္းရာမ်ားပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မွ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။ Egreteau ကိုၾကည့္ပါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးစစ္ 
အာဏာရွင္ၿပီး ဥပဒျပဳသူမ်ား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၀-၂၀၁၅) ၊ လူမႈေရး ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္။
202 Funk ႏွင့္ Gathmann၊ ၁၅၉-၆၀ ။
203 ဥပမာ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူအား သူတို႔ေျဖဆိုေသာ အေျဖမ်ားသည္ သူတို႔ရရွိသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မည္သူမွ သူတို႔ 
အတြက္ ေပးသည္ႏွင့္လည္းေကာင္း တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈ မရွိပါ။
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ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ရန္တြန္႔ဆုတ္ေနၾကသည္။ ဤအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးေျဖဆုိသူမ်ားဘက္မွ အမ်ိဳးသား 
ႀကီးစုိးေနေသာ လူမႈေရးအယူစြဲမ်ားဘက္သုိ႔ လိုက္ႏိုင္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ နည္းလမ္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖ ရွင္းျခင္းသည္ 
ခက္ခဲၿပီး မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားမွ ျပႆနာကင္းသည္မရွိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္းအမ်ား အျပားမွာ 
ကုန္က်စရိတ္၊ ရႈပ္ေထြးမႈ ႏွင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္မႈမ်ား ကြာဟႏုိင္သည္။

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊  မ ေရးရာ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ   အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
မွာ အစီရင္ခံစာအခ်ဳိ ႔၏ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ပိုမိုရွင္းလင္းသည့္ က်ား၊ မ ေရးရာ ျခားနားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ႏွစ္သက္မႈမ်ားကို 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာရွ Foundations မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  civic values  စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ျပထားသည္။ 204အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
၏ သိသာသည့္ ဆုိးက်ိဳးတစ္ခုမွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ (သုိ႔) အဖြဲ႕၏ ဘက္လုိက္ေသာစကားမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးမႈကို စိုးမိုးလိုေသာ (သုိ႔) လႊမ္းမိုးလိုေသာ ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုးသည္ ပ်မ္းမွ်တက္ေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ ျခားနား 
ေသာ ႏွစ္သက္မႈမ်ားရွိသည္။
 
လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားတက္ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ တင္ျပေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ား၊ မ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူပါ။ 

မဲေပးသည့္ စနစ္မ်ား၏ က်ား၊ မ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူပါ။ ၄င္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မဲေပးသူမ်ားကို 
၄င္းတို႔မဲေပးၿပီးသည့္အခါတြင္ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

မၾကာခင္မွတ္တမ္းမွ Adam Bonica မွ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Interactive budget tool 205(သုိ႔) ၄င္းႏွင့္ ဆင္တူသည့္ application ကို ျပဳစု 
ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (သို႔) အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အသံုးျပဳရန္ tablets ကုိ အသံုးျပဳပါ။ ဥပမာ - application ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွတြင္ 
ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ယခင္ႏွစ္မွ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္မ်ားပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး အသံုးျပဳသူအား ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခု 
ခ်င္းစီအတြက္ ခ်ိန္ညႇိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု၏ အသံုးျပဳမႈျမင့္တက္ေနမႈမွာ အျခား၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွ ေလ်ာ့နည္းေနမႈႏွင့္ 
ကိုက္ညီေနရမည္။ 
 
Bonica ၏ သူ၏အေစာပိုင္း application စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ (US ၏ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး)   
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ စံျပဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈမ်ားႏွင့္ ျခားနားသည္။  206

ဤapplicaton အမ်ိဳးအစားသည ္သငတ္န္းမ်ား၊ အလပုရ္ံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ႏငွ္ ့လႊတ္ေတာကုိ္ယစ္ားလယ္ွမ်ား၊ အရပဖ္ကအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
(သုိ႔) အစိုးရတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစရွိသည့္ ပညာေရးအေျခအေနတြင္လည္း အသံုး၀င္သည္။

၅.၄) ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို သံုးသပ္ၿပီး သင္ယူရရွိမႈမ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္း

ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား, UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ INGO မ်ား မွ သူတို႔၏ စီမံကိန္း/ စီမံခ်က္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၏ 
အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ရန္ သူတို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အစဥ္အလာအရ ႏိုင္ငံ 
တကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို သူတို႔၏ ဌာနတြင္းေလ့လာရန္သင္ခန္းစာအျဖစ္ ေတြ႕ ျမင္ၾကၿပီး 
စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အလွဴရွင္မ်ားအား ျပသရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ စီမံကိန္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို 
အစိုးရမ်ား၊ ျပညတ္ြင္းအရပဖ္ကအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ႏငွ္ ့အျခားေသာ ႏိငုင္တံကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ ွေလလ့ာသငယ္ူႏိငု္ေသာပံစု ံ
သုိ႔ ေျပာင္းလဲၾကသည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ သံုးသပ္ေလ့လာမႈကို ဌာနအတြင္းတြင္သာမျပဳလုပ္ဘဲ ႏို္င္ငံတြင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ 
တကၠသိုလ္မ်ားမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္း ပါရွိလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤအေျပာင္းအလဲကို အတူယူသင့္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ ႔ ( LIFT ကဲ့သုိ႔ေသာ) မွ စတင္လုပ္ငန္း 

204 Minoletti ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း။ N.b. အာရွ ေဖာင္ေဒးရွင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈသည္ မူ၀ါဒ (သုိ႔) ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေ၀မႈအခ်က္မ်ားကို တိုက္ရိုက္မေမးထားပါ။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားမွ ဤေမးခြန္းမ်ားအား အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
မွ တုံ႔ျပန္ေျဖဆိုထားသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ အႀကီးမားဆံုးျပႆနာက 
ဘာလဲ ။ (၂) ေဒသခံအဆင့္တြင္ အႀကီးမားဆံုးျပႆနာက ဘာလဲ။
205 Adam Bonica ကုိ ၾကည့္ပါ ။ အမ်ားျပည္သူအသံုးစရိတ္ ႏွစ္သက္မႈမ်ားကို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား အျပန္အလွန္ေမးျမန္း အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ 
တိုင္းတာျခင္း။ သုေတသန ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး (ဧၿပီ-ဇြန္ ၂၀၁၅)၊ ၁-၉ ။
206 Bonica၊ ၃-၈ ။ 
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ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳလာၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္း (IFIs)၊  UN ႏွင့္ INGOs မ်ားမွ  သက္ေရာက္မႈ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံအခ်က္အလက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား 
သည္ ဌာနတြင္းအသံုးျပဳရန္သာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားၾကၿပီး ယင္းသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို 
ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ေငြေၾကးအလြန္ကုန္က်ၿပီး ယင္းသုိ႔မေဆာင္ရြက္ရန္ ခိုင္မာသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိမွသာလွ်င္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ေလ့လာထားေသာ အစီအရင္ခံစာမ်ား (ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အစီရင္ခံစာ) ကို  အမွန္တကယ္စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိေသာ   
သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕အစည္း (သုိ႔) အဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္းစီအား မွ်ေ၀သင့္သည္။ 207အလွဴရွင္မ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အလြယ္တကူရယူျခင္းျဖင့္ ရံပံုေငြပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

စံသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမွ်ေ၀ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။   
ႏို္င္ငံတကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ ႔ေသာ 
ခ်ိန္ညႇိႏိုင္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တိုက္ရိုက္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ဗဟုသုတမ်ားကုိ အလြယ္တကူမွ်ေ၀ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတို႔ကို အသိပညာေပးၿပီး လူထုမွ အလြယ္
တကူရရွိေအာင္ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ယခုအခါတြင္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ မတူညီသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ တူညီသည့္ စံျပပံုစံဗ်ဴဟာမ်ားကို က်င့္သံုးလာသင့္သည္။ သူတို႔အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအမ်ားစုတြင္ 
တဖန္တလဲလဲပါ၀င္ေနေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ တူညီသည့္ စကားစုမ်ားအေပၚတြင္ သေဘာတူညီမႈရလွ်င္ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
MIMU သည္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံနႈန္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းသည္ ဤလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မွန္ကန္သည့္နည္း 
လမ္းျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ေကာက္ယူေနေသာ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသည္  MIMU ႏွင့္ ထပ္တူမက်ခဲ့ပါ။  ဗဟုသုတမွ်ေ၀ျခင္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ သူတို႔၏ ညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္သင့္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီမံခ်က္သံုးသပ္မႈမ်ားသည္ သူတို႔စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအတြက္ သူတို႔ေဆာင္ရြက္ခိုင္းထားသည့္  စီမံခ်က္ရရွိသူမ်ား၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္သာ မွီခိုေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အသုံး၀င္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ဘက္ 
လိုက္ေသာ ရလဒ္မ်ားကိုလည္း ထြက္လာေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံေနသူျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏွင့္ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ထိကုဲသ့ုိ႔ သံုးသပ္ေလလ့ာသည္န့ည္းလမ္းသည ္ထပိတ္ိကု္ေတြ႕ဆံမုႈေရွာငလ္ြဲျခင္း ႏငွ္ ့စကားေျပာဆုိေနသကူိ ုအဆုိးမခစံားေစခ်င္ေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈအယူစြဲမ်ားေၾကာင့္   စီမံကိန္းထိေရာက္မႈဘက္သုိ႔ အလြန္အကၽြံဘက္လိုက္ႏိုင္သည္။  သို႔ရာတြင္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
သည္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစု၏ သံုးသပ္ေလ့လာမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာ - 
UNDP သည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၄င္း၏ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈစီမံကိန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သံုးသပ္ရန္အတြက္ ဤ 
အေထာက္အထားအရင္းအျမစ္ေပၚတြင္သာ သီးသန္႔မွီခိုရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ 208

စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သံုးသပ္ေလ့လာသည့္အခါ ျပည့္စံုသည့္ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ 
အခ်ဳိ ႔ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ အသံုး၀င္ေသာ္လည္း ဘက္လိုက္မႈရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံကိန္းလက္ခံရရွိသူအား 
တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုေမးျမန္းမႈေၾကာင့္ ရရွိႏိုင္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ေသာ Trocaire ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ 
အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မွန္ကန္စြာ သံုးသပ္ရန္ ခက္ခဲမႈရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ Trocaire 
သည္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ားကို သံုးသပ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းအမ်ားအျပားကို အသံုးျပဳထားသည္။ ၄င္းတုိ႔တြင္ 
သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ သင္တန္းမစခင္ႏွင့္ သင္တန္းၿပီးေမးခြန္းမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား၏ ပါ၀င္မႈသဘာ၀ကို မွတ္သားရန္ ျပင္ပ 
မွ သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားပါ၀င္သည္။ 209ဤကဲ့သုိ႔ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
အသံုးျပဳျခင္းသည္ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္တစ္ခုေပၚတြင္သာ မွီခိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဘက္လိုက္မႈမ်ား (သုိ႔) မျပည့္စံုမႈတို႔ 
ကို ေလ်ာ့နည္းေစရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းရရွိသူမ်ားမွ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၏ ျပႆနာႀကီးတစ္ခုသည္ ထင္ရွားသည့္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္သည္။ 
၄င္းမွာ စီမံကိန္းအေပၚတြင္ မည္မွ်ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို အျခား လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး လႊမ္းမိုးမႈမ်ားထက္ ၄င္းစီမံကိန္း
ကိုယ္တိုင္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာပံုစံု၊ အလွည့္က် က်ဘန္း သက္ေရာက္မႈ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ အျခားေသာစီမံကိန္း 

207 N.b. မူရင္းအရြယ္အေသြးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရမည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အဆင္မေျပပါ။
208 Allison Hope Moore ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ။
209 ဦးျပည့္ၿဖိဳးေဆြ ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ။
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သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ နည္းလမ္းမ်ားထက္ ပိုမိုတိက်ေသာ္လည္း စီမံကိန္းသည္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ထိုက္တန္ၿပီး အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္/ မသင့္သည္ထက္ ပို၍တိက်မႈကိုေပးသည္။ ရည္ရြယ္မထားဘဲေဆာင္ရြက္သည့္ သက္ေရာက္မႈ 
သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားမွ ႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး (သုိ႔) ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား  
အတြက္ ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။ 210သက္ေရာက္မႈ သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ နွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္းက အစိုးရ ႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား၏ အခ်က္အလက္ 
သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေရႊတံဆိပ္ ရရွိေစသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ ႔မွသာလွ်င္ စတင္အသံုးလာသည္။

ရည္ရြယ္မထားပဲေဆာင္ရြက္သည့္ သုံးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးမႈ ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ မတူညီေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အလြန္အသံုး၀င္ႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ သာတူ 
ညီမွ်စြာပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သံုးသပ္မႈမ်ားအတြက္ အလြန္အသံုး၀င္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က်ား၊ မ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ရန္သတ္မွတ္ခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ရန္ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳၾကသည္။ 211မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ 
ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိေသာ္လည္း ရည္ရြယ္မထားဘဲေဆာင္ရြက္သည့္   သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား 
လည္းရွိသည္။ ၄င္းတို႔သည္  စိီးပြားေရးမူ၀ါဒႀကီးမ်ားကို သံုးသပ္ရန္ အသံုးမ၀င္ပါ။ ၄င္းတို႔သည္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားကို သံုးသပ္ 
ေလ့လာရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် (သုိ႔) အသံုးမ၀င္ပါ။  စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ စီမံခ်က္၏ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားကို 
အက်ယ္တ၀င့္ တိုင္းတာ၍မရပါ။ 212( စီးပြားေရးပညာရွင္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီမွ်စြာသက္ေရာက္မႈ ဟုေခၚဆိုသည္) ျမႇင့္ 
ၿပီး  ပံုစံဒီဇိုင္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ နည္းပညာအရ ရႈပ္ေထြးႏိုင္သည္။)

လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ရည္ရြယ္မထားဘဲေဆာင္ရြက္သည့္ သက္ေရာက္မႈ သံုးသပ္ 
ေလ့လာမႈသည္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္သာ မွီခိုသည္။ သံုးသပ္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္း၏ သဘာ၀အေပၚမူတည္ၿပီး   စီမံကိန္းသည္ 
ဘယ္လို(သုိ႔) ဘယ္နည္းလမ္းျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ရန္အတြက္  သံုးသပ္ေလ့လာမႈ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ကန္႔သတ္ 
ႏိုင္ၿပီး ၄င္းသည္ စီမံခ်က္အစ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မမွန္းထားေသာ  စီမံခ်က္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မရယူႏိုင္ျခင္းကိုလည္းဆိုလိုသည္။ သုိ႔ရာ 
တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရည္ရြယ္မထားဘဲ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ သက္ေရာက္မႈ သံုးသပ္ေလ့လာမႈပံုျဖင့္ ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မဆိုလိုပါ။

ရည္ရြယ္မထားဘဲေဆာင္ရြက္သည့္ သက္ေရာက္မႈ သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားမွာ ၄င္းတို႔သည္ 
စီမံကိန္းအနည္းစုအတြက္ အသံုး၀င္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အျခား non-randomized မ်ား၊ အခ်က္အလက္ (သုိ႔) အရည္အေသြး 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ကိုယ္တိုင္-အစီရင္ခံေသာ အျမင္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 
ထင္ျမင္ခ်က္သံုးသပ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပမာဏ၊ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္၊ စီမံကိန္း 
အခ်ိန္တို႔အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအရင္းအခ်ဳိ ႔ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ရည္ရြယ္မထားဘဲေဆာင္ရြက္သည့္ သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ 
အခ်က္အလက္ ႏွင့္ အရည္အေသြးနည္းလမ္းမ်ား အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္သည္။ တူညီေသာသံုးသပ္ 
ေလ့လာမႈနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မႈၫႊန္းကိန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ သုေတသန၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္-အက်ိဳး 
အျမတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတို႔ ပါ၀င္သည္။ 

210 ရည္ရြယ္မထားဘဲ သက္ေရာက္မႈ သုံးသပ္ေလ့လာမႈ၏ အသံုး၀င္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို http://www.povertyactionlab.org/
methodology/what-randomization တြင္ရယူႏိုင္သည္။ နည္းပညာပိုင္းကို ဆက္လက္ ေလ့လာလိုက္စားလုိသူမ်ားအတြက္ ၊ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ား 
(အျပင္ အျခား သင္ခန္းစာပစၥည္းမ်ား) ကို iTunesU ျဖင့္အခမဲ့ ရယူႏိုင္ၿပီး Rachel Glennerster ႏွင့္ Kudzai Takavarasha၊ Running Randomized 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္( Priceton  ၊ Priceton တကၠသိုလ္ ၊ ၂၀၁၃)  စာအုပ္မ်ားကို ရယူထားရန္ အထူးအႀကံျပဳပါသည္။
211 ဥပမာ Beath ကိုၾကည့္ Christia ႏွင့္ Enikolopov၊ Lori Beaman ႏွင့္ အျခားသူမ်ား Chattopadhyay ႏွင့္ Duflo၊ lyer ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို 
ၾကည့္ပါ။
212 ဥပမာ အကယ္၍စီမံကိန္းသည္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ ရည္ရြယ္လွ်င္ 
(NCDDP က႑ ႏွင့္ အျခားေဒသခံ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေငြခြဲေ၀ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား)  ရြယ္ရြယ္မထားေသာ သံုးသပ္မႈ၊ အသံုး၀င္ေသာ ရလဒ္မ်ား 
ရရွိရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ ေက်းရြာအုပ္စု အားလံုးသည္ အနည္းဆံုး တူညီေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္ 
ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ သေဘာသဘာ၀အေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းဆံုး သံုးၿမိဳ႕ႏွင့္အထက္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။  
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၆။ နိဂံုး ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

မၾကာေသးခင္က တိုးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည္ က်ား၊ မ မညီမွ်မႈမွာ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္မွ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ထိရွိေနသည္။ ရွိေနေသာအေထာက္အထားမ်ားမွ မညီမွ်မႈမ်ားသည္ မမွ်တေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ သာယာ၀ၿဖိဳးေရးကို အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ နည္း 
ပါးျခင္းႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ အသိပညာနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ အမ်ား 
ျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။

ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ျမန္မာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား၊ မ သာတူညီမွ်စြာ ပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
အေရးပါသည့္ အႀကံမ်ားပါ၀င္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးျခင္းတို႔၏ 
အရည္အေသြးမ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္  gender-sensitive နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္လည္း အႀကံျပဳထားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအတြက္

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ဘ၀ တိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားနည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သင့္သည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားအတြက္ ေ၀စုကိုတိုးျမႇင့္ရန္ စဥ္းစားသင့္ 
သည္။ ေ၀စုအခ်ိဳးက်ပါ၀င္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေအာက္ပါတို႔၏ တစ္ခု (သုိ႔) အမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသင့္သည္။ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ေရြးခ်ယ္ခံ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၊ 
ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား။

• ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို ျမႇင့္တင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရသည္ -
 • ရာအိမ္မွဴး /ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို ျပန္လည္ထားရွိသင့္သည္။ 
 • ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴး/ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ကို ပါ၀င္သူမ်ား မဲတစ္မဲဆီျဖင့္ တိုက္ရိုက္ 

ေရြးခ်ယ္သည့္ နည္းလမ္းကို စတင္သင့္သည္။ 
 • ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို လူထုႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ပါ၀င္မႈရွိေစရန္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား စတင္မိတ္ဆက္သင့္သည္။ 

• ရပ္ရြာအဆင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံအစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး 
ျဖစ္သည္ ေဒသခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ခိုင္မာသည့္ 
ေျခလွမ္းမ်ားကို စတင္သင့္သည္။

• အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အတူေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲေစမည့္ သင္တန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးသင့္သည္။

• ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ subnational အဆင့္တြင္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပို၍ရွိေစရန္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ 

 • ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ အခ်က္အလက္ကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအား နားလည္လြယ္ေစမည့္ပံုစံ 
ျဖင့္ ထုတ္ေ၀သင့္သည္။ 

 • အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားအား တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕ခ်င္း၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားသည္ 
မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္းကို အထူးသျဖင့္ ေဒသခံအဆင့္တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာဖံြ႕ ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ဆက္လက္၍ ေကာက္ခံရရွိေသာ 
ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္သင့္ၿပီး ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ 
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outcomes မ်ား၏ ေကာက္ခံရရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ ျခားနားခ်က္ကို ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ “လူမႈေရးက႑” အတြက္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္သင့္သည္။ 

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးတြင္ လ်ာထားခ်က္ ျမႇင့္တင္ရန္မွာ နည္းပါးေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာဖံြ႕ ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္

• ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ဘ၀ 
တိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားနည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။

• ႏို္င္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးလ်ာထားခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း အေပၚတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူသင့္သည္။

• ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ေနေသာ ႏိငုင္တံကာဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္သူတို႔စမီကံနိ္းမ်ား 
၏ သက္ေရာက္မႈ၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူသင့္ၿပီး သူတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအတြက္ အဆင္သင့္ထားရွိေပးသင့္သည္။ 

• အလွဴရွင္မ်ားသည္ subnational အစိုးရမ်ားအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတဖလွယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
အတြက္ ရံပံုေငြမ်ား ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။ 

• အခ်က္အလက္မ်ား မျပည့္စံုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္မ်ားႏွင့္ 
UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
subnational အဆင့္တို႔တြင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးမႈက႑မ်ားတြင္ 
က်ား၊ မ ေရးရာက႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ပံ့ပိုးကူညီသင့္သည္။ ဤလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို 
အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားသင့္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္

• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ သူတို႔ပါတီမ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်စြာပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ားကိုဖန္တီးၿပီး အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သူတို႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏ ဗဟုိေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဗဟုိအမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ အနည္းဆံုးရွိေစရန္ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို က်င့္သံုးသင့္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဖံြ႕ ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ မူ၀ါဒ၊ ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေ၀မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးမႈက႑မ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာက႑ကို မည္သုိ႔ထည့္သြင္းရမည္ကို နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ပံ့ပိုးကူညီမႈ ရွာေဖြရယူသင့္သည္။ 

ျမန္မာ့အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္

• အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ နည္းပညာပိုင္း 
ဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ပို၍ေပးသင့္သည္။

• အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား နွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
သူတို႔၏ မၾကာေသးခင္ကစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ၀င္လာရန္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ 
ရြက္သင့္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားမွလည္း ထုိသုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပုိုးကူညီသင့္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
ေအာင္ျမင္ေနသည္မွာ မေသခ်ာျခင္းေၾကာင့္ ဤက႑တြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။

 
• က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ 

ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္သင့္သည္။ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း 
ႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္မွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ဆက္သြယ္ 
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ခ်က္တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းက႑တို႔တြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ေနေသာ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕ခ်င္း 

ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ က်ား၊ မေရးရာက႑ကို အသက္၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္၊ မိသားစု၊ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ 
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