


ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၄၊  
ေပါမီေနာလက္တ္ေတး တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ 
ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://asiafoundation.org/publication/womens-participation-in-the-subnational-governance-of-myanmar-bur-
mese/

ရည္ညႊန္းကိုးကား - ေပါမီေနာလက္တ္ေတး တို႔၏ (ဇြန္လ ၂၀၁၄)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ဖြံ ႔ၿဖိဳး တိုးတတ္ေရးအဖြဲ ႔- စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအဖြဲ ႔

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၄

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေပါမီေနာလက္တ္ေတး
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၁ ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာလ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္

တစ္။ ။ နိဒါန္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ ႔မ်ား 
ဖြဲ ႔စည္းျခင္းျဖင့္ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္ျငား ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႀကီးမားခုိင္မာစြာ တည္ရွိ 
ေနၿပီး ေယာက်္ားအမ်ားအျပား၏ ပ်ံ႕ ႏံွ႔လႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းထားရိွသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာလုပပ္ုငိခ္ြင္မ့်ားအား တုငိ္းေဒသႀကီးအစုိးရသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပး 
သျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ႏုိင္ခြင့္မ်ားသည္လည္း က်ယ္ျပန္႔ခ်ဲ႕ထြင္လာကာ၊ တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ သေဘာသဘာဝအေပၚ နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈသည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္လာသည္။

ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ အထက္ေဖၚျပေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အဓိက ေမးခြန္း 
သံုးမ်ိဳးအား သတိခ်ပ္ကာ စူးစမ္းေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

 • အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း၏ အဓိက 
ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရာထူးမ်ားတြင္ အခ်ိဳးအားျဖင့္ မည္မွ်ေလာက္ 
ရရွိပါဝင္ပါသနည္း။

 • ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ အေရးပါမႈ ရွိပါသလား။

 • အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူး 
ေပါင္းပါဝင္မႈကုိ မည္သည့္အရာမ်ားက ဟန္႔တားေနကာ မည္ 
သည့္အရာမ်ားက အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေနပါသနည္း။

ေလ့လာမႈျပဳခ်က္မ်ားအရ ကမ ၻာ၏ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ တုိးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈ 
ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားစြာ သာတူညီမွ် တုိး 
တက္မႈရွိၿပီး ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈ ရွိသူမ်ားအားလံုးသည္ ထိေရာက္ 
ေသာ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄.၄၂% သာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရွိသည၁္။ ဤအေရအတြက္သည္ 
အျခားေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ကမ ၻာႏွင့္အဝွမ္း ႏိႈင္းယွဥ္ပါ 
က အလြန္နည္းေနေၾကာင္း ေတြ ႔ရွိရသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထက္ ပု၍ိ 
နည္းေၾကာင္းကုိ ေတြ ႔ရွိရၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ၂.၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ျဖစ္ကာ၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရွိပါ၊ ရြာသူႀကီးရာထူးတြင္လည္း ၀.၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း 
သာျဖစ္သည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့ ္၄င္းတို႔ႏငွ္ ့ ယကွ္ႏြယ္ေနေသာ ႏုငိင္ံေရးပါတမီ်ားတြငလ္ည္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ဒုတိယေနရာတြင္သာ ရွိၿပီး၊ 

အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၌ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိလည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ 
ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင႔္ရွိေသာ အႀကီးတန္းရာထူး 
မ်ားကုိ ရရွိထားသည္။

ဤစာတမ္းကုိ အေထာက္အထားအေနအျဖစ္ တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ား မတူကြဲျပားၿပီး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အဓိကထား 
ဦးစားေပးစဥ္းစားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္  က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အေသးစားေငြစုေငြေခ်း တုိ႔အား ပုိမုိ 
ဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ခုိင္မာစြာအဆိုျပဳထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာအေထာက္အထားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ ပုိမုိတုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိ 
ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊမ္းမုိးမႈႀကီးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈအခ်ိဳ႕ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဤစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တုိင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အေရးပါပံုကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
၄င္းတုိ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ဟန္႔တားေနသည့္အရာမ်ားႏွင့္ အေထာက္ 
အပံ့ျဖစ္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ ေဖၚျပပါရွိပါ 
သည္။ တင္ျပထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ဦးတည္အဖြဲ ႔ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး 
ဌာနမွ အခ်က္အလက္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာျဖစ္စဥ္မ်ားမွ 
စာေပမ်ား၊ Gender Development Initiative (GDI) စသည့္ 
ျပည္တြင္းအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ သုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ 
ထားၿပီး လက္ခံစီစဥ္ေပးေသာ ActionAid, CARE, OXFAM စသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္သည္။

ဤစာတမ္းသည္ ဇြန္လ ၂၀၁၄တြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ MDRI-
CESD မွ အမည္တူ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အဆုိရွင္ Paul Minoletti  ၏ 
အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
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ႏွစ္။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ ႔စည္းပံုမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ 
ရလဒ္အရ ၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ပါလီမန္အသစ္ စတင္ၿပီး မတ္လ 

တြင္ အစိုးရ အသစ္ဖြဲ႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အစုိးရ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိမႈ အေျခ 
အေနကုိ ထင္ဟပ္ေစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသစ္ အာဏာရလာသည့္အခါ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။

၂ မဲဆႏၵနယ္ ၈ ခုလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ၊ အေၾကာင္းမွာ မဲဆႏၵနယ္အေရအတြက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ကြာဟခ်က္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၂၀၁၂ မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (ဖန္တီးအိမ္ ႏွင့္ Gender Equality Network, ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၂)

၃ ဇယား ၁ အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စုစုေပါင္း၏ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္တြင္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားဦးေရကိုပါ ထည့္သြင္းပါက ၄.၄၂% သုိ႔ 
က်ဆင္းသြားသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ အထူးပင္နည္းပါးၿပီး ၁.၇၉% သာ ရွိသည္။

၄ www.irrawaddy.org/burma/burmas-government-appoint-second-woman-minister.html
၅ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား ၂၀၁၂ မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (ဖန္တီးအိမ္ ႏွင့္ Gender Equality Network, ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၂)

ပံု ၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ကုိယ္စားျပဳမႈ၂

မဲဆႏၵ 
နယ္ေျမ 
(အေရ 
အတြက္)

ေရြးေကာက္
ခံ
(အေရ 
အတြက္)

တပ္မ
ေတာ္သား
ကုိယ္စားလွယ္ 
(အေရ
အတြက္)

ေရြးေကာက္
သူမ်ား + 
ေရြးခ်ယ္ခံံ
သူမ်ား(အေရ
အတြက္)

အမ်ိဳးသမီး
(အေရ
အတြက္)

ေရြးေကာက္္ခံံ
သူမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီး%

ကုိယ္စားလွယ္
စုုုစုုုေပါင္းတြင္
အမ်ိဳးသမီး%

ျပၫ္သူ႔လႊတ္ေတာ္
(ေအာက္လႊတ္ေတာ္)

၃၃၀ ၃၂၂ ၁၁၀ ၄၃၂ ၂၅ ၇.၇၆ ၅.၇၉

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
(အထက္လႊတ္ေတာ္)

၁၆၈ ၁၆၈ ၅၆ ၂၂၄ ၄ ၂.၃၈ ၁.၇၉

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
(အထက္ ေအာက္ 
လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း)

၄၉၈ ၄၉၀ ၁၆၆ ၆၅၆ ၂၉ ၅.၉၂ ၄.၄၂

အရင္းအျမစ္- လႊတ္ေတာ္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား - ျမန္မာ(ဖန္တီးအိမ္ႏွင့္ The Gender Equality Network, ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂)

အထက္ပါဇယားတြင္ ေဖၚျပသည့္အတုိင္း အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ပံုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ အလြန္နည္း 
ပါးသည္။၃ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ အေရြးခံသူ အားလံုး၏ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္သာ ရွိခဲ့သည္။ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ နည္းပါးျခင္း၏ 
အဆက္အစပ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ကုိယ္စားျပဳရာတြင္ 
လည္း နည္းပါး ပါသည္။   ဝန္ႀကီးဌာန ၃၃ ခုတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခုသာ 

(ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန) အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဦးေဆာင္ေနသည္။၄ 
ေအာက္ေဖၚျပပါပုံအတုိင္း အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္  အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈသည္ အထူးပင္ အားနည္းေနေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။၅
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ပံု ၂။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္စားျပဳမႈ၆ 

၆  ဗရူႏုိင္းသည္ ပါလီမန္မရွိေသာေၾကာင့္ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ပါ။
၇  တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေနရာ ၈၈၃ ခုမွ ၂၅ ခုသာ ရရွိသည္(၂.၈၃%). ၄င္းမွ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ၁၆၉ ေနရာမွ ၄ ေနရာရရွိသည္(၂.၃၇%)
၈ စာေရးသူသည္ စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းရန္ ခရုိင္အဆင့္သက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားမရရွိပါ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၅-၃-၂၀၁၄ အခ်က္အလက္ႏွင့္၊ 

Hamish Nixon, Cindy Joelene, Thet Aung Lynn, Kyi Pyar Chit Saw and Matthew Arnold, State and Region Government in Myanmar, 55,92။ ျမန္မာႏုိ
င္ငံအတြင္းအစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳရန္။

တုငိ္းေဒသႀကီးအဆင္တ့ြင ္အေရးႀကီးဆုံး ဆံုးျဖတခ္်ကခ္်မတွ္ႏုငိသ္ည္ ့
ရာထူးမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈအဆင့္သည္ ျပည္ေထာင္ 
စုအဆင့္ထက္ ပုိမုိနိမ့္က်ေနပါသည္။၇ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၆ 
ခု ျဖစ္ေသာ ( ခ်င္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ျပည္နယ္မ်ား၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္ 
တနသၤာရီတိုင္းမ်ား) တြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လံုး၀ 

မရွိပါ။ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးမ်ားရွိေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ( လူမႈေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္း 
သားေရးရာဝန္္ႀကီး)၊ ရန္ကုန္တိုင္း(ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး) ႏွင့္ ဧရာဝတီ 
တုိင္း (လူမႈေရးဝန္ႀကီး) တို႔ ျဖစ္သည္္။
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ပံု ၃။ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အဓိက ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈ၈

အစုိးရအဆင့္ ရာထူး စုစုေပါင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အမ်ိဳးသမီး

အခ်ိဳးစုစုေပါင္း %

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၈၈၃ ၂၅ ၂.၈၃

ဝန္ႀကီးမ်ား ၁၆၉ ၄ ၂.၃၇

ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ၃၃၀ ၀ ၀.၀၀

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ၁၆၇၄၃ ၄၂ ၀.၂၅
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ပံု ၄။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ား

ျပည္နယ္/
တုိင္း

ကုိယ္စား
လွယ္

စုစုေပါင္း

ေရြးေကာက္
ခံ 

ကုိယ္စား
လွယ္

တပ္မ
ေတာ္သား 
ကုိယ္စား

လွယ္

အမ်ိဳးသမီး
ကုိယ္စား

လွယ္

ေရြးေကာက္္
ခံံ 

ကုိယ္စား
လွယ္မ်ားမွ 

အမ်ိဳးသမီး%

ကုိယ္စား
လွယ္

စုုုစုုုေပါင္း
တြင္

အမ်ိဳးသမီး%

စုုုစုုုေပါင္း
အစိုးရ
အဖြဲ ႔၀င္

အမ်ိဳးသမီး
အစိုးရ 
အဖြဲ ႔၀င္

ရွမ္း ၁၄၃ ၁၀၇ ၃၆ ၈ ၇.၄၈% ၅.၅၉% ၁၇ ၀

ရန္ကုန္ ၁၂၃ ၉၂ ၃၁ ၆ ၆.၅၂% ၄.၈၈% ၁၂ ၁

ဧရာ၀တီ ၇၂ ၅၄ ၁၈ ၃ ၅.၅၆% ၄.၁၇% ၁၂ ၀

ပဲခူး ၇၆ ၅၇ ၁၉ ၃ ၅.၂၆% ၃.၉၅% ၁၁ ၀

ကခ်င္ ၅၁ ၃၈ ၁၃ ၂ ၅.၂၆% ၃.၉၂% ၁၄ ၂

ရခိုင္ ၄၇ ၃၅ ၁၂ ၁ ၂.၈၆% ၂.၁၃% ၁၁ ၀

မေကြး ၆၈ ၅၁ ၁၇ ၁ ၁.၉၆% ၁.၄၇% ၁၁ ၀

မႏၲေလး ၇၆ ၅၇ ၁၉ ၁ ၁.၇၅% ၁.၃၂% ၁၁ ၀

ခ်င္း ၂၄ ၁၈ ၆ ၀ ၀.၀၀% ၀.၀၀% ၁၀ ၀

ကယား ၂၀ ၁၅ ၅ ၀ ၀.၀၀% ၀.၀၀% ၁၁ ၀

ကရင္ ၂၃ ၁၇ ၆ ၀ ၀.၀၀% ၀.၀၀% ၁၃ ၀

မြန္ ၃၁ ၂၃ ၈ ၀ ၀.၀၀% ၀.၀၀% ၁၃ ၀

စစ္ကိုင္း ၁၀၁ ၇၆ ၂၅ ၀ ၀.၀၀% ၀.၀၀% ၁၂ ၀

တနသၤာရီ ၂၈ ၂၁ ၇ ၀ ၀.၀၀% ၀.၀၀% ၁၁ ၀

စုုုစုုုေပါင္း ၈၈၃ ၆၆၁ ၂၂၂ ၂၅ ၃.၇၈% ၂.၈၃% ၁၆၉ ၄
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၂.၁။ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ကုိယ္စားျပဳမႈ

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တပ္မေတာ္သုိ႔ဝင္ေရာက္ 
အမႈထမ္းခြင့္ကို တရားဝင္ပိတ္ပင္ထားၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာ 
လတြင္ အဆုိပါကန္႔သတ္ခ်က္အား ေျဖေလ်ာ့ၿပီး အမႈထမ္းခြင့္ျပဳလိုက္ 
သည္။၉  သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ အႀကီးတန္းရာထူးမ်ား 
အား ေရလတ္ကာလအတြင္း ရရွိႏုိင္ခြင့္ အလြန္နည္းပါးသည္။ အစုိးရ 
မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၌လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑သည္ အကန္႔ 
အသတ္ျဖစ္ၿပီး အာဏာရွိ ရာထူးမ်ားရရွိျခင္းမွ ေသြဖီခံရသည၁္၀။ 

အျခားေသာ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ ႔ရသကဲ႔သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ တရားဝင္ႏိုင္ငံ 
ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားထက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပိုမ်ားသည၁္၁။ 

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ ႔ 
အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုး 
ရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈ အား 
ေကာင္းသည္ကုိ ေတြ ႔ရတတ္သည္။ ထို႔အျပင္၊ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားမွ တည္ေထာင္ေပးေသာ ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားျပဳမႈ မ်ားႏုိင္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ လႊမ္း 
မုိးႏုိင္မႈ အားနည္းတတ္သည္။ ေယာက်္ားမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ရာထူးမ်ားျဖစ္ေသာ ဥကၠဌ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး 
ရာထူးမ်ားကုိ အခ်ိဳးမမွ်တစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ အေရးႀကီးေသာ 
အခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ သိရွိရန္မွာ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စကားနည္းၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေသာ ၄င္းတုိ႔၏စြမ္းရည္ကုိ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (MMCWA) ႏွင့္ 
ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MWAF) တုိ႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးတင္ျပေနေသာ၁၂ အစုိးရႏွင့္ ခ်ိန္ဆက္ 
ထားသည့္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အဖြဲအစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ 
အထက္တြင္ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ေနရာမ်ားရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပုိး 

ေပးေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ တစ္ခုအရ  (MMCWA) ႏွင့္ 
(MWAF) ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္း 
ေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ခင္ပြန္းသည္မ်ားက မည္သူမည္ဝါျဖစ္မႈ အရိွန္အဝါ 
(ဥပမာ  ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ေရးမွဴး၊ တုိင္းေဒသႀကီး 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္ 
ဟုေျဖၾကားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ တရားသူႀကီး 
၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
တရားေရးအရာရွိမ်ား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တရားစီရင္ေရး 
က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ ျမင့္မားသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း 
တရားစီရင္ေရးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေရအတြက္ 
အခ်က္အလက္ႏွင့္အတူ အရည္အခ်င္းကုိလည္း ေလ့လာမႈမ်ား 
ဆက္လက္ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

၂.၂ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးပါပါသလဲ။

ကမာၻ ႔ ဘဏ္အဖြဲ ႔၏ ၂၀၁၂ ကမာၻ ႔ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီရင္ခံစာတြင္ 
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲေရးကိစၥမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျပာ 
ေရးဆုိခြင့္ရရွိေရးသည္ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ ႔အစည္း၏ အဓိကက်ေသာ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Amartya Sen ႏွင့္ Martha Nussbaum တုိ႔၏ အာေဘာ္အတုိင္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ က်န္းမာမႈႏွင့္ ဘဝ၏ အႏွစ္သာရ 
သည္ ၄င္းတုိ႔ဘဝႏွင့့္ပတ္သက္ေသာ ထိေရာက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ၎တုိ႔ဘဝကုိ ကုိယ္တ္ုိင္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္သည္ က်န္းမာမႈ၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကို 
အဖြဲ ႔အစည္းက ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ လက္ခံနားလည္သည၁္၃။ ေရြးခ်ယ္မႈ 
ကို ထင္ရွားခ်က္အျဖစ္ႏွင့္သာမက၊ သာတူညီမွ် ႐ႈေထာင့္အေနျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးထု၏ အသံအား နားေထာင္ျခင္းကုိ ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈအေပၚ ထည့္ဝင္မႈႏုိင္မႈ 
သည္လည္း ထိေရာက္မႈ ႐ႈေထာင့္မွ လုိအပ္ပါသည္။ ၁) ေန႔စဥ္ဘဝမ်ား 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား 

၉ လက္နက္ကို္င္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တံခါးဖြင့္ေပးျခင္း Mizzima, 17 October 2013 <http://www.mizzima.com/mizzima-news/ myanmar/item/10361-
armed-forces-to-open-doors-to-women/10361-armed-forces-to-open-doors-to-women> [accessed 22 May 2014].

၁၀ ခၽြင္းခ်က္မ်ားရိွပါသည္၊ ေနာ္ဇီဖုိးရာစိန္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး) သည္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ၿပီး၊ မိစာဒါး(မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္) 
ႏွင့္ ေမာ္ဦးျမာ (ဘာသာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး၊ ကရင္နီ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ) တုိ႔အား ေဖၚျပရန္ထုိက္တန္သည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္မွ 
ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ေမစံပယ္ျဖဴသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ၏အဆုိအရ ၄င္းတုိ႔ 
အဖြဲ ႔ဝင္ ထက္ဝက္နီးပါးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

၁၁ Andrea Cornwall and Anne Marie Goetz, ‘Democratizing Democracy: Feminist Perspectives’, Democratization, 12 (2005), p.788.
၁၂ MWAF၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျပည့္အဝပါဝင္ႏုိင္ရန္၊ MMCWA ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 

မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဘဝအေျခအေနကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့လ႔ူအဖြဲ ႔အစည္း၏ အက်ိဳးကုိ သယ္ပုိးရန္ျဖစ္သည္။
၁၃ Martha Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 2000); Amartya Sen, 

Development as Freedom (Oxford University Press, 1999); Amartya Sen, ‘Development As Capability Expansion’, Journal of Development Planning, 
19, 41–58; The World Bank, pp.151-52.
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မ်ားထက္ပုိမုိ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝမႈ (ကေလးထိန္းျခင္း၊ မိသားစုက်န္းမာ 
ေရး၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ အပါအဝင္ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ) မ်ားက 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ႏုိင္မႈျဖစ္ေစသည္။ 
၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္း(သုိ႔ အျခားဖယ္ထုတ္ထားေသာ 
အဖြဲ ႔မ်ား) ျဖင့္ ခ်မွတ္လုိက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္/ စည္းကမ္းမ်ားအား 
လုိက္နာျခင္းကို တုိးျမင့္ေစသည၁္၄။    

၂.၃ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ 
ဦးစားေပးမႈမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေလ့လာခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ 
ေထာင္စုအဝန္းဝုိင္းရွိ မိသားစုအေျခခံလုိအပ္ခ်က္ကုိ ပုိမုိအာ႐ုံစုိက္ 
ဂ႐ုျပဳၿပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ၁၅ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကုိ ဦးစားေပးၾကသည္။ အတိအက်အားျဖင့္၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ ကေလးပညာေရး၊ 
ေန႔တဓူဝ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ မိသားစုဝင္ေငြႏွင့္ အေသးစား ေငြစုေငြ 
ေခ်း၁၆ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပုိမုိၿပီး ေယဘုယ်ဆန္ 
သည့္ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆမ်ားျဖစ္ေသာ အာဏာႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ၊ 
စီးပြားေရး၊ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုိင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုံ 
မ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး၁၇ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ကြဲျပားျခားနား 
သည့္ ဦးစားေပးမႈ အခ်ိဳ႕ကုိ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

အခ်ိန္အသံုးခ်မႈ။ ယခင္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေသးသုံး 
ျဖစ္ၿပီး အိမ္အနီးတဝိုက္တြင္သာရွိတတ္ၾကကာ ၄င္းတုိ႔သည္ မိသားစု 
အေပၚ တာဝန္ယူမႈ ပုိမုိရွိၾကသည၁္၈။ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းမႈ အခ်ိဳ႕၏ 
အစီရင္ခံခ်က္အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစားေပးမႈအေပၚ က်ားမ ကြဲျပားမႈႏွင့္ 
FGDs အရ(အထက္ စာပုိဒ္ကုိ ၾကည့္ပါ) အခ်ိန္အသံုးခ်မႈ ကြာျခားခ်က္ 
ေပၚတြင္လည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတလႊား 
ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၇၁.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အိမ္ဝင္းအတြင္း ေသာက္ေရ 
အရင္းအျမစ္မရွိကာ ပံုမွန္အားျဖင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားက တာဝန္ယူခပ္ရသည္၁္၉။

လူမႈဆက္ဆံေရး၊ မႈခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္း အျပဳအမူမ်ား။ အႏုိင္က်င့္၊ 

အေစာ္ကားခံရမႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရား႐ုံးသုိ႔ တုိင္ၾကား 
ေလ့မရွိၾကပါ။ တုိင္ၾကားေသာ အမႈအမ်ားမွာလည္း တရား႐ုံးျပင္ပတြင္ 
ေျဖရွင္းသျဖင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမေျမာက္ပါ။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံရွိ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားစြာက အဓမၼမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတုိ႔အမူ 
အရာကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြေနရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကၿပီး (လက္ေတြ ႔ႏွင့္ 
လက္ခံျခင္း) အႏၲရာယ္ကုိ မည္ကဲ့သို႔ တင္ျပေဖၚထုတ္ၿပီး အျမစ္ျပတ္ 
သုတ္သင္ရန္မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အဓမၼက်င့္ခံရေသာ အမ်ိဳး 
သမီးသည္ အပ်ိဳစင္မဟုတ္ေတာသည့္အတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ 
မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဟု ယူဆသျဖင့္ မိသားစု/ေဒသခံမ်ားက ၎အား အဓမၼ 
က်င့္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ 
ဖက္မွ အဓမၼျပဳက်င့္ပါက ရာဇဝတ္မႈ မေျမာက္ပါ။

ဤကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တက္တက္ႂကြႂကြ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ National Strategic 
Plan for the Advancement of Women ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ 
ေစရန္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနဦးစီးၿပီး Gender 
Equality Network ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္း 
ဖက္မႈ ကာကြယ္ေရးမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ ျဖစ႐ုိ္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အိမ္တြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ခြင့္လႊတ္ထားသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္တြင္းေရး အၾကမ္းဖက္မႈကုိ လူမႈေရးရႈေထာင့္မွ 
မိသားစုအတြင္းေရးကိစၥဟု မွတ္ယူၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဤကိစၥ 
သည္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိဟု လက္ခံထားၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒသည္ အေမြစား အေမြခံ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားကုိ 
က်ား/မ မခဲြျခားဘဲ ညီတူညီမွ် အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ ျပဌာန္းထားသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ ႔တြင္ ျပဌာန္းဥပေဒကုိ ရိုးရာထုံးတမ္းစဥ္လာ 
ဥပေဒက လႊမ္းမိုးေနၿပီး ရွားပါးခၽြင္းခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္ 
လူမ်ိဳးစုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မည္သုိ႔မွ် အေမြဆက္ခံႏုိင္ခြင့္ မရိွ 
ပါ၂၀။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈမွ ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီးေသာအခါ ဥစၥာပုိင္ဆိုင္မႈ အနည္းငယ္ 

၁၄ Agarwal, ‘Participatory Exclusions, Community Forestry, and Gender’, 16 and 36-38; Elinor Ostrom, ‘Crossing the Great Divide: Coproduction, 
Synergy, and Development’, World Development, 24 (1996), 1079.

၁၅ က်ားမက႑သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစားေပးမႈမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးႏိုင္မႈတစ္ခုတည္းမဟုတ္၊ အျခားအခ်က္မ်ားအေနျဖင့္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ ဝင္ေငြ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 
ၿမိဳ႕ ျပ(သုိ႔) ေက်းလက္ေနထိုင္မႈ

၁၈ Roisin Furlong, Barriers to and Opportunities for Women’s Economic Advancement in Myanmar: A Discussion Paper Exploring Women’s Participation 
in Agricultural and Fishing Markets in Myanmar (Oxfam GB Myanmar, 2012), pp.9, 14-15; The Gender and Development Initiative, pp.21-28; 
Löfving, 8-12.

၁၉  ရန္ကုန္(၄၃.၅%)သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အိမ္ၿခံဝန္းအတြင္း ေသာက္ေရအရင္းအျမစ္မရွိပါက အရြယ္ေရာက္ၿပီးအမ်ိဳးသမီးမ်ား ပံုမွန္ ေရခပ္ရေသာေနရာမဟုတ္ပါ။ 
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္UNICEF, 34,90

၂၀ ေမးျမန္းမႈမ်ား IKC7, IKC8, IYN4. ၄င္းတုိ႔တြင္ ေျဖၾကားသူမွ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ မိသားစုအေမြကိုဆက္ခံရသည့္ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း၊ ဤသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ၊ 
သားတစ္ဦး(သုိ႔)အားလံုးသည္ မူးယစ္ေဆးစြဲေနသျဖင့္ အေမြကုိအက်ိဳးရွိစြာဆက္ခံမႈကုိ ယံုၾကည္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္မရွိမႈ 
ကုိ , Matthew Smith, ‘Myanmar’s Economy Needs Human Rights Reforms’, Huffington Post, 2013 <http://www.huffingtonpost.com/matthew-smith/
myanmars-economy-needs-hu_b_4347843.html> ၾကည့္ပါ။ 
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(သုိ႔) မေပးေသာ ဥပေဒသည္ အိမ္တြင္းေရး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျပာ 
ေရးဆုိခြင့္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေလ်ာ့နည္းေစသည၂္၁။ ကြာရွင္းျပတ္္စဲမႈ 
ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားသည္ 
ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေသခ်ာမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္  ၎တုိ႔ကို ဖိႏွိပ္ေသာ ကြဲရွင္းျပတ္စဲျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ ထုံး 
တမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေထာက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ 
လက္ရွိအေျခအေနသည္ သာတူညီမွ်ရွိေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ 
စကားရည္လုျခင္းျဖင့္ ခြန္အားေပးမႈျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၂.၄ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားျပဳမႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ျခင္းႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ  မည္သုိ႔ထိခုိက္မႈရွိသနည္း

ActionAid မွျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာေကာ္မတီအဆင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေတြ ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည့္ 
က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ အက်ိဳး 
အျမတ္မွာ ၁)အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဆႏၵကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအတြက္ ကုိယ္စားျပဳၿပီး ၎တု႔ိ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ 
ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ၂) အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အာဏာကုိ ခ်ိန္ညိႇႏုိင္ရန္ျဖစ္ 
သည္။ ဤအနည္းငယ္ေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး 
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဦးစားေပးမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္အမ်ိဳးသား
မ်ားထက္ ပုိမုိတုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္းကုိ ေဖၚညႊန္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဤကိစၥကုိ ဆက္လက္ေလ့လာမႈျပဳရန္ လုိအပ္ေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ကိုင္သည့္ ျပည္ 
တြင္းအဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမတၱာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ 
ေတြ ႔ရွိခ်က္မွာ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈႏႈန္းမ်ားေလ၊ လုပ္ငန္း 
ေအာင္ျမင္မႈ အလားအလာမ်ားေလျဖစ္သည္။ ေမးျမန္းမႈတြင္ ပါဝင္သူ 
မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ အေလးထားမႈရွိေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ပါဝင္မႈသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

ဤစာတမ္းအတြက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္္စုဖြဲ႕ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ရွိသည့္ အျခား 
ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ၊ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိ၍ တက္ႂကြမႈရွိျခင္း၊ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈကုိ 
ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ပါဝင္သူအားလံုး လက္ခံႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းရွာေဖြမႈ 
မ်ား ပုိ၍ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ႐ုိးသားမႈႏွင့္ ၾကင္နာမႈ ပုိရွိျခင္း၊ အရွိကို အရွိ 

အတိငု္း ပု၍ိျမငတ္တ္ျခင္း၊ ေက်းရြာရွ ိအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာငမ္်ားသည ္
ရြာသူရြာသားမ်ားအား စုစည္းရာတြင္ ညင္သာစြာ ကုိင္တြယ္တတ္ 
သျဖင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္တတ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပုိမုိစိတ္ရွည္ၿပီး တိက်မႈရွိသည္ဟု ပါရွိ 
သည္။

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈရွိေသာ ပါတီအတြင္းသုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းခံရ 
ပါက၊ ၄င္းအျပင္ ထုိသူ၏ ရာထူးသည္ ပါတီအတြင္းရိွ ၾသဇာႀကီးမားသူ 
တစဥ္ီးေပၚမတူညပ္ါက ထုအိမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ေခါင္းေဆာငပ္ုငိ္းမ်ား၏ 
မူဝါဒဆုိင္ရာ အေလးေပးခ်က္မ်ားကုိ  စိန္ေခၚမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းနည္းမည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ပါက ပါတီအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသား 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈမ်ားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မဲေပးေသာ 
အမ်ိဳးသမီးထု ၂၂ ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
နည္းသည္။  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးအေတြ ႔ 
အႀကံဳရရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ 
ပါတီတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည့္ ရာထူးမ်ားအတြက္ ေဝစုထားရွိၿပီး၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းရာထူးမ်ားကို ခင္မင္မႈ (သုိ႔) ပုဂၢိဳလ္ေရး 
အဆက္အသြယ္မ်ားေၾကာင့္ ရရွိျခင္း မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 
လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ ႔အစည္း 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ (သုိ႔) ႏုိင္ငံေရးစနစ္အတြင္း အထက္သုိ႔ တက္ 
လွမ္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ဦးတည္ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္မွ ရရိွေသာ အေထာက္အထားအနည္းငယ္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာအေတြ ႔အၾကံဳမ်ားကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ 
ပုိင္ခြင့္ရာထူးရရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ လုိအပ္မႈ 
မ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ေခ် ပုိမ်ားျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈအပိုင္း
တြင္လည္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

၂.၅ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ဟန္႔တားေနမႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေနမႈမ်ား

ပညာေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္အေတြ ႔အႀကံဳ။ IHLCA ၏ ၂၀၀၉-၁၀ 
တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပညာေရးရရွိမႈႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ 
ႏႈန္း နည္းပါးေသာ္လည္း၊ ဤပညာေရးအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးတြင္ ၄င္းတုိ႔ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ နည္းပါးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းက သိသာ 
ထင္ရွားသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မဟုတ္ပါ၂၃။

၂၁ Esther Duflo, ‘Women Empowerment and Economic Development’, Journal of Economic Literature, 50 (2012),1072.
၂၂ Andrea Cornwall and Anne Marie Goetz, ‘Democratizing Democracy: Feminist Perspectives’, Democratization, 12 (2005), p.784-88.
၂၃ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အသက္ ၂၀ ႏွစ္အထက္ ၈၄.၆% အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေက်ာင္းမတက္ဖူးပါ၊ ေယာက်္ားဦးေရ ၈၇.၄% ထက္ အနည္းငယ္သာ 

ကြာပါသည္။ အစုိးရေက်ာင္း (သုိ႔) ပထမတန္းအထိသာေနဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီး ၇.၄%သည္ ေယာက်္ားေလးအခ်ိဳး ၁၉.၁% ထက္ အေျခခံအေရးအဖတ္ႏွင့္ အတြက္ 
အခ်က္ကုိ လြယ္ကူစြာေအာင္ျမင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ေက်ာင္းေနဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီး ၂၆.၄%သည္ အမ်ိဳးသားဦးေရ 
၁၉.၁% ထက္ ၄ တန္းမေရာက္မီ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းပုိမ်ားသည္ (မူလတန္းၿပီးဆံုးမႈမရွိပါ)။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီး ၁၇.၁%သည္ အမ်ိဳးသားဦးေရ ၁၆.၁% ထက္ ၁၀ တန္း 
ေအာင္ျမင္သည္(အထက္တန္းၿပီးဆံုးသည္)။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၁.၃% သည္ အမ်ိဳးသားဦးေရ ၈.၁% ထက္ ဘြဲ ႔ (သုိ႔) ပုိျမင့္ေသာ ပညာေရး ရရွိၾကသည္။
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ေက်းလက္တြင္ေနထုိင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာေရးသည္ ၿမိဳ႕ ျပ 
တြင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ သိသိသာသာ နိမ့္ပါးေသာ္လည္း
အမ်ိဳးသားမ်ား၌လည္း ဤကဲ့သုိ႔ကြာျခားေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာေရးရရွိမႈသည္ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ေက်းလက္အၾကားရွိ 
က်ား/မ ကြာျခားမႈအေပၚ သိသာေသာျခားနားမႈ မရွိပါ၂၄။ အမ်ားႏွင့္ 
ဆုငိ္ေသာကစိၥရပမ္်ားအား ဆံုးျဖတရ္သည္ ့အေတြ ႔အႀကံဳနည္းပါးေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတြင္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါ 
သည္။ NGO အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
အေတြ ႔အႀကံဳရရွိရန္အလုိ႔ငွာ ရေတာင့္ရခဲ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ရာထူးမ်ားႏွင့္အတူ၊ ကၽြမ္းက်င္ရာ အလုိက္ 
အထူးျပဳ သင္တန္းမ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

အိမ္အတြင္းေျပာေရးဆုိခြင့္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္အတြင္းေျပာေရး 
ဆုိခြင့္ရွိမႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္မႈအေပၚ အေရး 
ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္အတြင္းေျပာေရးဆုိခြင့္သည္ ဝင္ေငြရွာ 
ႏုိင္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ဆက္စပ္မႈကို အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ရရွိေသာ 
အေထာက္အထားမ်ားတြင္လည္း ေတြ ႔ရပါသည၂္၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ေဒသ/အမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈကုိ အားမေပး 
ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ အလံုးစံု မွီခုိေနရ 
ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိပါ။ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပိုင္ဆုိင္မႈ 
အနည္းငယ္ (သုိ႔) မရွိျခင္း၊ ဝင္ေငြရွာေဖြႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အိမ္အတြင္း ေျပာေရးဆုိခြင့္ နည္းပါးပါသည္။၂၆

အခ်ိန္အခက္အခဲ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုကုိ ပံုမွန္အားျဖင့္ အိမ္မႈ 
ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္သာ ေမွ်ာ္လင့္ၾကၿပီး အိမ္ျပင္ပတြင္ ဝင္ေငြရ
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနျခင္း (သုိ႔) ေဒသ/ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနပါကလည္း  ေဒသမ်ားရွိအမ်ားစုေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား 
သည္ အိမ္အလုပ္ကို ကူညီလုပ္ကုိင္လိုစိတ္ မရွိၾကေပ။ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ႏွင့္ မတူကြဲျပားစြာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အျခားေသာစီးပြားေရး 
(သု႔ိ) ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဦးစားေပးပါက ကဲ့ရဲ႕႐ႈံ႕ခ်ျခင္းခံရ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေယဘုယ် အယူအဆတစ္ခုအေန 

ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အိမ္အလုပ္မ်ားကုိၿပီးစီးရမည္၊ 
ေဒသ/ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနျခင္းျဖင့္ လစ္လ်ဴမျပဳရ (သုိ႔) 
အျခားမိသားစုဝင္မွ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားရေပ။၂၇

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိန္အခက္အခဲသည္ ေက်းရြာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ားထက္ အျခားေသာ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ံုးခန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈျပဳရန္ ႀကီးမားေသာ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေပသည္။ ActionAid ၏ စစ္တမ္းေကာက္ခံမႈမွ 
ေတြ ႔ရွိခ်က္အရ ေက်းရြာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ
မ်ားတြင္ ရာထူးျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္  ေက်းရြာအဆင့္CBO 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားထက္ အခ်ိန္မ်ားစြာကုိ သိ 
သိသာသာ ေပးရန္္လုိအပ္ၿပီး၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ 
ေက်းရြာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳေရးေကာင္စီအဖြဲ ႔၀င္မ်ား၏ ထက္ဝက္ 
ေက်ာ္ခန္႔သည္ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆုံး ၃၂ နာရီ ထက္မနည္းေသာ 
၄င္းတုိ႔၏ အခ်ိန္ကိုေပးဆပ္ရကာ၊  ထုိေကာင္စီရွိ ရာထူးအမ်ားစုသည္ 
လုပ္ခလစာ မရရွိပါ။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေသာေဒသမ်ားတြင္ 
လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ၊ အမ်ိဳးသားမ်ားေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္း 
(“absent men”) ဟူေသာ  ထူးျခားသည့္ အေခၚအေဝၚကုိ ပံုမွန္အေန 
ျဖင့္ သံုးစြဲၾကသည္။  “အမ်ိဳးသားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနၿခင္း” ဟုေခၚဆုိ 
ခံရေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ မရွိျခင္းသာမက၊ 
ရိွေနပါကလည္း အိမ္ေထာင္စုအား မည္သည့္ေထာက္ပ့ံျခင္းမွ မေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ပါ၊ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြမွ ျပန္လည္ 
ေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္၊ ဤအေျခအေနသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား ပုိမုိႀကီးေလးေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစသည္။၂၈

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ခရီးသြားလာမႈအေပၚတားဆီးမႈမ်ား။ အဓမၼျပဳျခင္း 
ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ျပဳခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ပူပန္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခရီးတို ခရီးရွည္ႏွင့္ အေပ်ာ္ခရီးထြက္ 
ျခင္းမ်ားကုိ တင္းၾကပ္စြာ ဟန္႔တားထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ 
မ်ားစြာေသာ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ ရာထူးမ်ားသည္ 
လည္း ခရီးသြားလာခြင့္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ 
အတားအဆီးျဖစ္ေနပါသည္။၂၉

၂၄ ပညာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကုိ Andrea Smurra မွ မူလအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ IHLCA 2009-10 အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းမွ ထုတ္ႏုတ္ျခင္းျဖင့္ 
ပံ့ပုိးေပးသည္။

၂၅ ဥပမာအေနျဖင့္ၾကည့္ရန္ Cheryl R. Doss, ‘Is Risk Fully Pooled within the Household? Evidence from Ghana’, Economic Development & Cultural Change, 
50 (2001), pp.124-25; Esther Duflo and Christopher Udry, Intrahousehold Resource Allocation in Cote d’Ivoire: Social Norms, Separate Accounts 
and Consumption Choices (National Bureau of Economic Research, May 2004), pp.33-35; Greta Friedemann-Sánchez, ‘Assets in Intra-household 
Bargaining among Women Workers in Colombia’s Cut-Flower Industry’, Feminist Economics, 12 (2006), 259-60247–69.

၂၆ Duflo, ‘Women Empowerment and Economic Development’, p.1072; The World Bank, 160-61.
၂၇  Löfving, p.60. ကခ်င္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အိမ္ေထာင္စုလုိအပ္ခ်က္အရ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အိမ္အလုပ္ကုိ ကူညီလုပ္ကုိင္ၾကေသာ္လည္း၊ စံႏႈန္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား               

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားၿပီး အထူးသျဖင့္ အိမ္အလုပ္သည္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု ေဆာင္ရြက္သည္။
၂၈ စစ္တမ္းအရ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုအခ်ိဳး (၂၅.၀%) ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ ႏွင့္ (၂၅.၂%) အနည္း 

ငယ္သာကြာသည္။ ကိန္းဂဏန္းျမင့္မားမႈကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ “အမ်ိဳးသားမ်ားေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္း” အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ကုိ ၾကည့္ႏုိင္သည္။
၂၉ Belak, 53, 71; United Nations Commission on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, 6.
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၃၀ ကခ်င္ရုိးရာအဆုိအရ ‘အမ်ိဳးသားမ်ားစကားမ်ားမ်ားေျပာလွ်င္ အျမတ္မ်ားမည္၊ အမ်ိဳးသမီးစကားမ်ားမ်ားေျပာလွ်င္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားမည္’
၃၁ The World Bank, p.175.
၃၂ Löfving, 30.
၃၃ Ibid., 33.
၃၄ Ibid., 22, 26, 63.
၃၅ Gender Equality Network, Taking the Lead: An Assessment of Women’s Leadership Training Needs and Training Initiatives in Myanmar, 11; Löfving, 

27, 55. ဥပမာ FDG တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းပါဝင္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးကုိင္ထားႏုိင္သည့္သူ ျဖစ္ ၿပီး 
၄င္းတုိ႔ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ခြန္အားျဖစ္ေစသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ နိမ့္က်သည္ဟု သတ္မွတ္ 
ၾကသည္။ ဘုန္း ဆုိသည့္ ယံုၾကည္မႈသည္ အေရးပါသည္။ ဘုန္း  ဆုိ 
သည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုး ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး 
ထို႔ေၾကာင့္ ၎တ႔ိသုည္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ယုံၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ ဘုန္း ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ၾကေသာ္လည္း 
ပုိမုိနိမ့္က်သည္ဟု ယံုၾကသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဘုန္း နိမ့္မည္ကုိ 
ေၾကာက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာအျပဳအမူမ်ားက ဘုန္း နိမ့္ 
မည္ဟုထင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္ေထာင္မႈမ်ားၿဖစ္သည့္ အမ်ိဳး 
သမီး၊ အမ်ိဳးသားတုိ႔၏ လံုခ်ည္မ်ားကို အတူတကြ ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္ေခါင္မုိးျပဳျပင္ဖာေထးျခင္း စသည္တုိ႔ 
သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ဘုန္း နိမ့္ေစသည္ဟု လက္ခံၾကသည္။ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္း 
ပါဝင္မႈအေပၚ ဘာသာေရး၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား ကြဲျပားသည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ အျမင္အားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ မိ႐ိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးစံ 
မ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျပင္ပကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ 
အခြင့္အေရး ပုိမုိေပးထားသည္။

စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္း 
သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထင္ 
ရွားသည့္ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ 
အေတာ္မ်ားမ်ားမွ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျမန္မာ့ 
႐ုိးရာ စကားပုံမ်ား၏ ေဖၚျပခ်က္မ်ား၌လည္း  လူထုအား ေဟာေျပာျခင္း 
ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအျဖစ္ျဖင့္သာ 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၄င္းစကားပံုမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈကုိ ထိခုိက္ေစသည္ဟု ထင္ 
ျမင္ယူဆႏုိင္ပါသည္။၃၀ စိတ္ပညာေလ့လာေတြ ႔ရိွမွႈမ်ားအရ အႏုတ္ 
သေဘာေဆာင္သည့္ တရားေသ ယုံၾကည္မႈသည္ လူတစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္၏ စြမ္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္အေပၚတြင္ သိသာေသာ ဆုိးက်ိဳး 
သက္ေရာက္ေစသည္ဟု ေဖၚျပပါရွိပါသည၃္၁။

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚအျမင္မ်ားႏွင့္တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား။ 
က်ားမေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကလည္း ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရာထူးမ်ား 
ရရွိေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္(ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ 
ရာထူးမ်ား ရရွိရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႀကိဳးစားလုိမႈကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည္)။ 
Actionaid အဖြဲ႕သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအားလံုးအား စစ္တမ္းေကာက္ 
ယူရာတြင္ ေတြ ႔ရွိရသည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 

ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ ၄င္းစိတ္ခံစား 
ခ်က္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္ အႏွံ႔ 
အျပားျဖစ္ကာ ျပင္းထန္သည္၃၂။ ေလ့လာမႈ၏ ေတြ ႔ရိွခ်က္အရ၊ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူသည္ဧ့ရိယာအတြင္း ေျဖၾကားေပးေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ ႔ဝင္ 
မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေပၚ 
ေမွ်ာ္မွန္းေတြးထင္မႈကို ေဖၚျပရာတြင္ ခုိင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ပညာတတ္၊ ထူးခၽြန္ၿပီး ႏွ႔ံစပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ကာ ဤ 
အခ်က္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေနတတ္သည္။ 
စစ္တမ္းေကာက္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၄င္းေခါင္း 
ေဆာင္မႈပံုစံကုိ ျငင္းဆုိၾကကာ၊ စဥ္းစားေတြးေတာႏုိင္မႈ၊ နားေထာင္ႏုိင္ 
မႈစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း  စသည္တုိ႔ျဖင့္ အစားထုိးၾကၿပီး 
ဤအရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေန 
တတ္သည္။ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံကို အမ်ိဳးသားအေတာ္မ်ားမ်ား 
က ျငင္းပယ္ၾကၿပီး ထိုေခါင္းေဆာင္မႈ၏ ဆံုးျဖတ္မႈပံုစံသည္ အခ်ိန္ကုန္ 
ၿပီး ထိေရာက္မႈမရွိဟု ဆုိသည၃္၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
စကားအလြန္ေျပာသူမ်ား (သုိ႔) အတင္းေျပာသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
အေရးႀကီးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မယံုၾကည္ရသူ 
မ်ားျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသားမ်ားက ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝး 
အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ခြဲျခားကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား ခံရႏိုင္သည၃္၄။

အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ယခင္ေလ့လာ 
ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ား၌လည္္း ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာ 
ဆုိခ်က္မ်ားအရ ရွိႏွင့္ေနေသာ အတုယူစရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္း 
တုိ႔ပါဝင္လာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပၾကသည၃္၅။ 
အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အတူတကြ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ 
တြဲလုပ္ရျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၄င္းရာထူးမ်ားကုိယူရန္ တြန္း 
အားေပးရာေရာက္သည္။ 

Actionaid အဖြဲ႕က ေမးျမန္းထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အဖြဲ ႔ဝင္ 
မ်ား၏ အဆုိအရ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထက္ပိုေသာ က်ားမေရာေႏွာထား 
သည့္ ေကာ္မတီမ်ား (သို႔) အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီ 
မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အျခား အမ်ိဳးသမီး 
ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္မႈ 
ကုိ ခံစားရသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ globalization/ အျခားတိုင္းျပည္ 
မ်ား၏ အေလ့အထမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္မႈျမႇင့္တင္ျခင္းေၾကာင့္  ကခ်င္ လူ ႔ 
အဖြဲ ႔အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္ 
ျခင္းကို လက္ခံမႈတုိးလာေစရန္အတြက္ အဓိက တြန္းအားေပးသည့္ 
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အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ႔ 
သည္။

အတင္းကာေရာဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ျပင္ပစိုးထိတ္မႈ
မ်ား။ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ကုိ ျမႇင့္တင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ သက္ 
ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကုိ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွ ေျပာၾကားသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖြ ံ ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ တစ္ခု 
ျဖစ္သည့္  Care Myanmar အဖြဲ ႔၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖၾကားသူမ်ားႏွင့္ 
ေမတၱာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ ႔တုိ႔မွ ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သင္တန္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ 
တစ္ခုေရာက္ရွိလာေသာအခါ ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူမႈ 
ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပိုမိုႀကီးေလးေသာ ရာထူးေနရာ 
မ်ားအား ယူႏုိင္ေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာသည၃္၆။

ရပ္ရြာတြင္ ျပင္ပစုိးထိတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား တိုးျမင့္ေစသည္။ ActionAid 
က ေတြ႕ရွိသည္မွာ ဧရာဝတီတိုင္းမွ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္ 
သည္ အျခားေသာဗုဒၶဘာသာေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္မတူစြာ 
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းမႈကို 
ပိုမိုျမင္ေတြ႕ရသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔ ထင္ျမင္ၾကသည္မွာ 
ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္ေနာက္ပုိင္း (၂၀၀၈) ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ရာတြင္ ေဒသရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပ္ရြာတြင္းပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ထိုကြာျခားမႈသည္ ထိေရာက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည္္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည၃္၇။

ေဝစု။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေခ်ရွိ 
ေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ၊ အစုိးရမွ ေဖၚ ျပသတ္မွတ္ထားေသာ ဆုိင္ရာ 
အစုိးရအဆင့္အလုိက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အနည္းဆံုး ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ေဝစုျဖစ္သည္(ဥပမာ၊ ရပ္ 
ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ စသျဖင့္)၊ (သုိ႔) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
ရာတြင္ အနည္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္မီရမည္။ အာဆီယံ 
အဖြဲ ႔ဝင္ႏုိင္ငံႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္သည္ အျခား 
အာရွႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ၄င္းဥပေဒမ်ားကုိ စတင္အသက္သြင္းေနၿပီ 

ျဖစ္သည၃္၈။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမွ ေဝစုရရွိရန္ တင္သြင္းေသာ္လည္း ၄င္း 
အား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွအပ စိတ္ဝင္ 
စားမႈ နည္းပါးသည္ ၃၉။

ေဝစုစနစ္ကုိ ၂မ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္သည္၊ ၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာလွ်င္ 
အခ်ိဳးအစားတစ္ခု သတ္မွတ္ထားရွိေပးသည့္ ထုိင္ခံုေနရာသတ္မွတ္
ထားျခင္းစနစ္၊ ၂) ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္းသည္ အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး 
အေရအတြက္ (သို႔) ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား 
သီးသန္႔ထားရွိျခင္းစနစ၄္၀။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဝစုထားျခင္း 
မ်ားကုိ စတင္က်င့္သံုးေနၾကၿပီျဖစ္ကာ အစုိးရအတြင္း အမ်ိဳးသမီးဦးေရ 
တုိးျမႇင့္ျခင္းကုိ ေကာင္းမြန္စြာ သက္ေရာက္မႈရွိေနၿပီျဖစ္သည၄္၁။ ဤ 
အေျခအေနက ထိုင္ခံုေနရာသတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိ 
ေၾကာင္းေဖၚျပေနသည၄္၂။ ေဝစုစနစ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္မိတ္ 
ဆက္မည္ဆုိပါက ေအာင္ျမင္မႈ အျမင့္ဆံုးရရန္အလုိ႔ငွာ ေသခ်ာစြာေရး 
ဆြဲရန္ အေရးႀကီးသည၄္၃။

၃၆ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း IKC4, IYN12၊ စာတမ္းျပဳစုသူအေနျဖင့္ ဤျဖစ္စဥ္အေပၚ မည္မွ်သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကုိ စမ္းစစ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ
၃၇ Löfving, pp.31-32
၃၈ ႏုိင္ငံအလုိက္ ေဝစုစံနစ္မ်ားကုိ သိရွိႏိုင္ရန္ ပူးတြဲ ၄ ကုိ ၾကည့္ပါ။
၃၉ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဦးစိုးေမာင္မွ ေဝစုစနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မလုိအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္၊ အေၾကာင္းမွာ၊ ႐ိုးရာဓေလ့အရ က်ားမခြဲျခားမႈသည္ အျခားအာရွႏုိင္ငံ 

မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
၄၀ Huma Haider, ‘Helpdesk Research Report: Effects of Political Quotas for Women’ (Governance and Social Development Resource Centre, 2011), 

p.1.
၄၁ Aili Mari Tripp and Alice Kang, ‘The Global Impact of Quotas On the Fast Track to Increased Female Legislative Representation’, Comparative 

Political Studies, 41 (2008), 339-40, 355.
၄၂ Haider, 4.
၄၃ ျမန္မာႏုိင္ငံအခင္းအက်င္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိရန္ သက္ဆုိင္မႈရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ သုေတသနဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။
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သံုး။ ။ မူဝါဒဆုိင္ရာထည့္သြင္းစဥ္စားျခင္းမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားရွိ 
အဓိက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ ရာထူးမ်ားအနက္မွ ရာခုိင္ႏႈန္း 
အနည္းငယ္ကုိသာ ရရွိထားသည္။ တပ္မေတာ္၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ လက္ရိွတြင္ 
ကန္႔သတ္မႈရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားကမ္းလွမ္း 
မႈျပဳသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
အေကာင္းဆံုးအခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ အဖြဲ ႔ အစည္းမ်ားမွာ 
CBOs, LNGOs, ႏွင့္ INGOs မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈသည္ အေရအတြက္အေတာ္မ်ားမ်ားရွိကာ 
အဓိကက်ေသာ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရာထူးမ်ားကုိ ရရွိထားသည္။ LNGOs 
မ်ားႏွင့္ INGOs မ်ားတည္ေထာင္ထားေသာ ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီ 
မ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴး႐ုံးထက္ ပါဝင္မႈအဆင့္ ပုိမုိမ်ားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းေကာ္မတီ 
မ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အခ်ိဳးအစားမညီမွ်စြာ ေခါင္း 
ေဆာင္မႈ အျမင့္ဆံုးရာထူးမ်ားကုိ ရရွိထားသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္မႈအေပၚ 
အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ တားဆီးမႈမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ တိက်ၿပီး လက္ေတြ ႔ဆန္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္/ သုိ႔ 
ဗဟုသုတမ်ားကုိ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပုိမုိေယဘုယ်ဆန္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ က်ားမ အသိျမႇင့္တင္ျခင္း 
သင္တန္းမ်ား စသည္တုိ႔အေပၚ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုမွ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ႏုိင္မႈျဖစ္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈျမႇင့္တင္ 
ျခင္းအေပၚ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အေလးအနက္ထားေျပာ 
ၾကားသည္။ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းရာထူးမ်ား ရရွိၿပီးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေနျဖင့္လည္း အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ရာထူးမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္မႈကုိ တုိက႐ို္က္ျမႇင့္တင္ကာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ 
ကုိ ျပသၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳမူျခင္းျဖင့္ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းက 
ေလးမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လုိစိတ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ အေရး 
ပါသည့္ သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျပသၾကသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ အျမင္အား 
ျဖင့္ တိုးတက္လာကာ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းရိွ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္း 
မ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီမ်ားအား ျပည္သူ႔ 
ေရးရာက႑တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ပုိမုိလက္ခံလာၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ ေဒသအေျချပဳအဖြဲ ႔ 
အစည္း အသုိင္းအဝုိင္း၏ ျပင္ပတြင္ အလြန္နည္းပါးသည့္အဆင္၌့ ရပ္ 
တည္လ်က္ရွိၿပီး အဟန္႔အတားမ်ားစြာလည္းရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူး 
သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအဝန္းဝိုင္း၊ ဘာသာေရးႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ဓေလ့ယဥ္ 
ေက်းမႈ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား/ အသင္းအဖြဲ ႔မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ 

မႈသည္ ႀက့ံႀကံ့ခံရပ္တည္လွ်က္ရွိေၾကာင္းကုိ ေတြ ႔ ျမင္ရသည္။ ခုိင္မာ 
စြာအျမစ္တြယ္လ်က္ရွိေသာ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရး 
စံႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
အမ်ိဳးသားမ်ားက အမုန္းတရားမ်ား ျဖစ္တည္မႈကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အာေဘာ္မ်ားကုိ ၾကားႏုိင္ရန္ ခက္ခဲႏုိင္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

အခ်ိဳ႕အဖြဲ ႔မ်ားမွ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ကို 
၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ တြင္ ထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္း 
သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းသုိ႔ 
တက္လွမ္းႏုိင္ရန္ မူေဘာင္ကုိ ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ၄င္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကုိ ျပန္လည္ပံုေဖၚမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မွ မ်ားစြာေသြဖယ္ျခင္းခံရဆဲျဖစ္ 
ၿပီး၊ ဤအခ်က္သည္ စကားဝုိင္းအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ႏုိင္သည္။ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြး
ညႇိႏႈိင္းမႈအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စစ္ေရးနွင့္ နယ္ေျမေဒသကိစၥရပ္မ်ားသာ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရကိုယ္စား 
လွယ္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ ႀကီးစုိးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္း 
ျဖစ္တည္မႈသည္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ျပန္လည္ပံုေဖၚရာတြင္ အေထာက္ 
အပံ့ျဖစ္ၿပီး အဓိက ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလံုး 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္မ်ား 
ကုိ တင္ျပရန္လုိသည္။ မူေဘာင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ 
ႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၿပီး၊ 
ပါဝင္သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဦးစားေပးမႈမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ အာ႐ုံစုိက္မႈ အလံု 
အေလာက္မရရွိမည္ကုိ စုိးရိမ္ရသည္။ ထုိကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က်န္းမာ 
ေရး၊ ပညာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အေသးစားေငြစုေငြေခ်း 
စေသာ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္ၿပီး ထုဧိရိယာမ်ား 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အေရးပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္လမ္းစ ပြင့္လာသည္ 
ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ အခ်က္ 
အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျပည္သူ ႔လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ ပါဝင္မႈ တုိးျမင့္လာႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္၊ အစုိးရ၏ တရားဝင္ဖြဲ ႔စည္း 
ပံုအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေသာ ရာထူးမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္ 
လွမ္းမမီပါက၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဒသအေျချပဳ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေနရာယူထားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ႏုိင္ေခ်မ်ားသည္။ ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ကန္႔သတ္ထားသည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ ဤမညီမွ်မႈကို 
ထုတ္ေဖၚႏုိင္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္ က်ားမ မညီမွ်မႈ 
ကုိ မတင္ျပပဲ၊ အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားဖက္မွ အတူတကြ ဤ 
အျမစ္စြဲေနမႈကုိ ခြဲျခားမည္။
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ေဝစုစနစ္။ ေဒသအစုိးရအတြင္း ေရြးေကာက္ခံ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိၾက
ည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေဝစုစံနစ္ကုိ မိတ္ဆက္ရန္ သင့္ ေတာ္မည္ဟုထင္ျမင္ 
သည္။ အျခားေသာ ေဝစုစံနစ္မ်ားကုိလည္း ေလ့လာရန္လုိအပ္သည္။

က်ားမ အသိျမႇင့္တင္ျခင္း သင္တန္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံတလႊားရွိ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအား လုိအပ္သည့္ သင့္ေတာ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းေပး 
ျခင္းႏွင့္ ေယာက်္ားမ်ားအတြက္လည္း ထိေရာက္ေသာ က်ားမ အသိ 
ျမႇင့္တင္ျခင္း သင္တန္းမ်ားေပးရန္ အားစုိက္ထုတ္မႈ လုိအပ္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ေရေျမေဒသ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘာသာမ်ားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မတူေသာေနရာ ေဒသအလုိက္ ေယာက်္ားမ်ားအား 
က်ားမအသိျမႇင့္တင္ရာတြင္ ေတြ ႔ ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ခ်ဥ္း 
ကပ္ပံုမ်ားႏွင့္ မေအာင္ျမင္မႈ အေတြ ႔အႀကံဳမ်ားကုိ သင္တန္းေပးေသာ 
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား အခ်င္း ခ်င္း ဖလယွ္ျခင္းသည ္မရွမိျဖစလ္ုအိပ္ပါသည။္ 
သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အိမ္အလုပ္ကုိ ဝုိင္းကူညီျခင္းမ်ား၊ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအား အိမ္တြင္းမွတဆင့္ ေဒသရွိ အမ်ားဆုိင္ရာထူးမ်ား ယူ 
ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လူမႈေရးအခ်ိတ္အဆက္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ က်ားမ 
အေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုိအပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ 
ကုိ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ား။ အစုိးရႏွင့္ အစုိးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္က်ဥ္းမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္ သာတူညီမွ် လက္လွမ္းမီမႈ လုိအပ္ပါသည္။ ဤအပိုင္း 
တြင္ အေရးႀကီးထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မွာ သင္တန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားတက္ေရာက္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးျခင္းႏွင့္ ခရီးေဝးမွလာရမည္ 
ဆုိပါက လုံၿခံဳစိတ္ခ်သည္ သြားလာမႈကုိ ပံ့ပုိးျခင္း (လုိအပ္ပါက ေနရာ 
ထုိင္ခင္း) စသည္တုိ႔ကုိ ေသခ်ာေစျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

က်ားမ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ စိတ္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္း။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ တုိးတက္ေစရန္ 
မည္သည့္မူဝါဒသည္ အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္သည္ကုိ စမ္းစစ္ရန္ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ ႔ 
အစည္းမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားေျပာင္းလဲမႈကုိ မည္သုိ႔ကြာျခားမႈ ျဖစ္ 
ေစႏုိင္သနည္း၄၄။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ဆက္လက္ေလ့လာမႈျပဳျခင္း။ 
ေလ့လာမႈျပဳရာတြင္ ပါဝင္သင့္ေသာ အေရးႀကီးေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ သို႔ 
ေသာ္ ဤအခ်က္မ်ားသာလွ်င္ဟု ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ 
ျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပုိမိုပူး 
ေပါင္း ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ ပံ့ပုိးေပးေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ အဟန္႔အတားမ်ား၊ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ (ႏွင့္အျခားေသာေဒသမ်ား)ရိွ အမ်ိဳးသားမ်ားေပ်ာက္ဆုံး 
ေနျခင္း (“absent men”) ဟူေသာ ထူူးျခားသည့္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္  အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
အဆုိျပဳထားေသာ တရားဥပေဒစီရင္ေရးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစားေပးမႈမ်ားအား တုန္႔ျပန္မႈ ျဖစ္မျဖစ္။

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ဖိအားတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ေသခ်ာေစရန္မွာ၊ အိမ္ေထာင္စုအမ်ားအျပား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစရန္ျဖစ္ 
ၿပီး ၄င္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိန္အခက္အခဲကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ 
မ်ားျပားလာေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
ေရးရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္မႈအေပၚ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအားလံုး 
သည္ ခြန္အားစုိက္ထုတ္ ပံ့ပုိးေပးသင့္သည္။

၄၄ အေရးႀကီးပါသည္၊ တားဆီးမရႏုိင္ေသာအေျခအေနမ်ားမွလြဲၿပီး ဤကဲ့သုိ႔ေသာ စမ္းစစ္မႈမ်ား၏ရလဒ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ရန္ ထားရွိသင့္ပါသည္။
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ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစၧာမ်ား

• အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါႏုိင္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းတြင္ပါဝင္ေနေသာ အဖြဲ ႔မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ 
မတုိးပါက  မည္သည့္အရာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရရွည္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္သနည္း။ 

• ေရွ႕သုိ႔ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါက၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတုိးျမႇင့္ရန္ မည္သည့္အရာ 
မ်ားက အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္သနည္း။ ထုိအဟန္႔အတားမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားရွိသနည္း။

• ႏုိင္ငံတကာျဖစ္စဥ္မ်ားမွ နမူနာမ်ားကို သင္ယူျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ အတင္းကာေရာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္သနည္း။

• တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္မ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပုိမိုအားေကာင္းလာေစရန္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သနည္း။

• ေဝစုစံနစ္သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအားေကာင္းေစရန္ မွန္ကန္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈ ဟုတ္ပါသလား။
- ဟုတ္ပါက၊ မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္တြင္၊ မည္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေဝစုစံနစ္ကို မိတ္ဆက္သင့္သနည္း။
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