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ေပါမီႏုုိလက္တ္တီ သည္ ျမန္မာဖ့ြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြ႕ဲ (MDRI‐CESD) ၏ 
သုုေတသန ညိွႏိႈ္င္းေရး တာ၀န္ခံျဖစ္္သည္။ 

စာေရးသူအေနျဖင္႔ ဤစာတမ္းအတြက္ လူေတြ႔ေမးျမန္းရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုုပ္စုုလုုိက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ေသာ္လည္္းေကာင္း 
အခ်ိန္ေပး၍ ေျဖၾကားေပးေသာ၊ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုုံးကုုိ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရိွပါသည္။ ရပ္ရြာက်န္းမာေရးႏွင္႔ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးမွ ဦးပက္ထရစ္ေအာင္သူႏွင္႔ သူ၏ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားအား ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ႏွင္႔ 
အုုပ္စုုလုုိက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ အကူအညီမ်ား ေပးသည္႔အတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ဆက္လက္၍ 
ေနာ္ယုုဇန၀ါ၊ နန္းေအးေအးသြယ္ ႏွင္႔ တင္ဇာ၀င္း တုုိ႔အားလည္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေလ႔လာမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရာ၌ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ စာတမ္းမူၾကမ္းအား ဖတ္႐ႈ၍ အႀကံဥာဏ္ႏွင္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးေသာ 
ရြိဳ င္စင္ဖာေလာင္း၊ မယ္ရီအြိဳင္း၊ သန္းထြန္း၊ ၀င္းမင္း၊ မက္သယူးအာႏုုိး၊ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ၊ ႏွင္႔ ကင္မ္နင္ခ်္ တုုိ႔သည္ ဤစာတမ္းအတြက္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလွသည္ျဖစ္၍ သူတုုိ႔အားလုုံးအား ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ အင္ဒေရရာ စမူးရာ အားလည္း က်ား၊မ 
ေက်ာင္းေနပညာေရးဆုုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား တြက္ခ်က္ဆန္းစစ္ေပးသည္႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ နိဂုုံးခ်ဳပ္အားျဖင္႔ 
ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔၏ သုုေတသန လုုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ာက္ ကူညီပ႔ံပုုိးေပးေသာ ျမန္မာဖ့ြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI-CESD) မွ လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္မ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ ေ၀ေ၀စုုိး၊ မန္စီႏြမ္း၊ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ၊ 
သက္ေအာင္လင္း၊ ၀င္းပုုိပုုိေအာင္၊ ငုု၀ါ၀င္းႏွင့္ ေလာရင္းဒန္းတုုိ႔အား ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။       

ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား သည္ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI-CESD) ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) တုိ႔အၾကား သုေတသန 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ရိွ မူ၀ါဒ 
ခ်မွတ္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တကြ အျခားေသာ 
စိတ္ပါ၀င္စားၾကသည့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံးအား မူ၀ါဒႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ တုိက္ရုိက္ အသိေပးသည့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အခ်ိန္မီ သုေတသနျပဳ တင္ျပႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ 
ဤစာတမ္းမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနမ်ားတြင္ အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈ အသုိက္အ၀န္းမ်ားထံမွ အျမင္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေလ့လာထားၿပီး 
ဆီေလ်ာ္မႈအရိွႏုိင္ဆုံးမူ၀ါဒ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိလည္း တင္ျပထားပါသည္။ (MDRI-CESD) 
ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔ အေနျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေသာ၊ ေရွ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ 
သုေတသနမ်ားအေပၚ ပါ၀င္အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိပါသည္။  

ျမန္မာဖ့ြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI‐CESD) သည္ လြတ္လပ္သည့္ 

သုေတသန အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ 

ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပူေပါင္းပါ၀င္သည့္ သုေတသနျပဳမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္၌ အဓိကပါ၀င္လ်က္ရိွၾကသည့္ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ သင္တန္းႏွင့္ 

ပညာရပ္မ်ား ပ့ံပုိးေပးျခင္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ 

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္ ေျပာင္းလဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ အာရွေဒသအတြင္း ပုိမုိတုိးတက္သည့္ ဘ၀မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ အာရွေဒသ၌ ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ခုတုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ နက္ရိႈင္းသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ 

နားလည္ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ျဖင့္၊ အာရွႏုိင္ငံ ၁၈ ႏုိင္ငံတြင္ ရုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္၍ အာရွေဒသအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရိွသည့္ ၂၁ ရာစု၏ 

အေရးႀကီးလွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းအားျဖည့္ဆည္းမႈ၊ 

သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိ႕အေပၚ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။  

   



 

စကားဦး 

ျမန္မာ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း၏ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ ႏွင္႔ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတုုိ႔သည္ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ားမွ တတိယေျမာက္စာတမ္းကုိ 

တင္ျပေဆြးေႏြးရသည္႔အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။  

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲသည္ အရိွန္အဟုုန္ျဖင္႔ ေရွ႕သုုိ႔တုုိးတက္ေျပာင္းလဲေနသည္။ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလ်ာ႔ခ်ေရးႏွင္႔ 

ေဒသအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုုိ႔သည္ ႏုုိင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသလုုိ၊ အစုုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ 
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အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ႏုုိင္ငံတကာမွ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင္႔ သုုေတသီမ်ားအၾကား တစထက္တစ 

ပုုိမုုိအာရုုံစုုိက္ခံလာရသည္။ အေၾကာင္းမွာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ရိွသင္႔မႈႏွင္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပုုိမုုိေကာင္းမြန္ေစမႈ 

စသည္႔ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုုိ အေျချပဳ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္လာႏုုိင္မႈသည္ အေရးတယူရိွရမည္႔ ကိစၥတစ္ရပ္ 

ျဖစ္လာခ႔ဲသည္။ ယခင္ကဆုုိလွ်င္လည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑အား ေလ႔လာမႈ၊ သုုေတသနျပဳမႈ 

အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ရိွခဲ႔သည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ေဒသအစုုိးရမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ 

အေၾကာင္းအရာ (theme) ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အဓိက သုုေတသနေမးခြန္း (၃) ရပ္ကုုိ ေလ႔လာအေျဖရွာရန္ျဖစ္သည္။ ယင္း 

သုုေတသနေမးခြန္းသုုံးရပ္အားအေျဖရွာရာတြင္ရိွၿပီးသားသုုေတသနမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္သြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေဒသအစုုိးရအဆင္႔၌ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုုိင္ေသာ အေရးပါသည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈရာထူးမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မည္သည့္အခ်ိဳးအစားျဖင္႔ 

ပါ၀င္ခြင္႔ရေနၿပီလဲ။ 

 ေဒသအဆင္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တည္ေဆာက္ပုုံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ အခန္းက႑သည္ အေရးပါ 

အရာေရာက္မႈ ရိွရဲ႕လား။ 

 အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တည္ေဆာက္ပုုံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မႈအား ဟန္႔တားထားေသာ၊ ေထာက္ကူေပးေသာ 

အေၾကာင္းအခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ 

 

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား အၾကမ္းဖ်င္းသာ ရႈျမင္ပုုံေဖာ္ၾကည့္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

(governance actors and institutions) ကုုိ ေလ႔လာဆန္းစစ္ၾကည့္သည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (civil society) ႏွင္႔ 

တရားစီရင္ေရးစနစ္မွလြဲ၍ ေဒသအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုုအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈသည္ 

အလြန္တရာနည္းပါးေနသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုုအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား၏ ၄.၄၂ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုုိကိန္းဂဏန္းသည္ အျခားေသာ အာဆီယံႏုုိင္ငံမ်ားႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကမၻာတ၀ွမ္းမွ ႏုုိင္ငံမ်ားႏွင္႔ 

ႏိႈင္းယွဥ္သည္ျဖစ္ေစ အလြန္တရာနည္းေနသည္။ ေဒသအစုုိးရမ်ားတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုုိယ္စားျပဳမႈသည္ 

ျပည္ေထာင္စုုအဆင္႔ထက္ပင္ ပုုိနည္းသည္။ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ား (ေဒသအဆင္႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ၂.၈၃ 

ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္္။ ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္မရိွေပ (သုုည 

ရာခုုိင္ႏႈန္း)။ ေက်းရြာသူႀကီးရာထူးတြင္လည္း ၀.၁၁ ရာခုုိိင္ႏႈန္းသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ 

အေထြေထြအျပားျပားေသာ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ယင္းတုုိ႔ႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ အမ်ိိဳးသမီးမ်ားသည္ 

ဒုုတိယတန္းစား အခန္းက႑၊ ရာထူးမ်ားတြင္သာ ရိွေနၾကသည္။ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔ မဆက္စပ္ေသာ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ 

ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈသည္ အေျခခံအားျဖင္႔ အကန္႔အသတ္ျဖင္႔သာ ရိွေနသည္။ 

လက္ရိွတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (civil society) တြင္ အမ်ားဆုုံးပါ၀င္ခြင္႔ရေနၿပီး၊ သူတုုိ႔သည္ 

အေရအတြက္အားျဖင္႔သာမက ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင္႔ရိွေသာ အႀကီးတန္းရာထူးမ်ားတြင္ပါ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ 

ဤစာတမ္းသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၌ ေရြးခ်ယ္ဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ 

ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ကြဲျပားျခားနားသည္ဆုုိသည့္ေကာက္ခ်က္ကုုိ ဦးတည္ေစေသာ အေထာက္အထားမ်ားကုုိ 

တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင္႔ အေသးစားေခ်းေငြမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

အဓိကဦးစားေပးစဥ္းစားေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည္။ သက္ေသျပရန္ အေထာက္အထား အားမေကာင္းေသာ္လည္း 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင္႔ မိသားစုု၀င္မ်ား၏ အမူအက်င္႔မ်ားကုုိ ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ မတူေသာ 

ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားရိွသည္။ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
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ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္တတ္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေလ႔ရိွသည္ ဆုုိသည့္အခ်က္ကုုိ လက္ခံႏုုိင္ေလာက္ေသာ 

အေထာက္အထားမ်ားကုုိမူ ယခုုေလ႔လာမႈ၌ မေတြ႔ရိွရေပ။ မည္သုုိ႔ပင္ဆုုိေစကာမူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလာျခင္းျဖင္႔ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အရည္အေသြးအား ပုုိမုုိေကာင္းမြန္လာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိေဆြးေႏြးထားသည္။ 

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရည္အေသြး ပုုိမုုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈေၾကာင္႔ အက်င္႔ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကုုိ 

ေလ်ာ႔ခ်ေပးႏုုိင္ျခင္း၊ ပေရာဂ်က္မ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

တုုိးတက္လာျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင္႔ မေက်လည္မႈမ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးႏုုိင္ျခင္း စသည္႔ ဥပမာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ 

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ကုုိ တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ေဒသအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈကုုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားတြင္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင္႔ 

ကြ် မ္းက်င္မႈတစ္စုုံတစ္ရာ မရိွျခင္း၊ အိမ္တြင္း ေျပာေရးဆုုိပုုိင္ခြင္႔နည္းျခင္း၊ အခ်ိန္အခက္အခဲ၊ ခရီးသြားလာရ အဆင္မေျပျခင္း၊ 

အစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ၾသဇာႏွင္႔ ျမင္႔ျမတ္မႈ (authority and glory) တုုိ႔ ရရိွထားျခင္းႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီး 

ေခါင္းေဆာင္မႈအား လက္ခံမႈ အားနည္းျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုုိ 

အားေပးထားေသာ (enabling) အခ်က္မ်ားလည္း ရိွေသးသည္။ ယင္းတုုိ႔မွာ အတန္းပညာသင္ယူမႈတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီး 

အခြင္႔အေရး တူညီၾကျခင္း၊ အခ်ိဳ႕အုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈကိုု တမင္တကာ အားေပးျခင္း၊ 

ဦးေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ရိွၿပီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားက သူတုုိ႔ကဲ့သုုိ႔ စြမ္းေဆာင္လာႏုုိင္ေစရန္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အားေပးျခင္း စသည္တိုု႔ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏုုိင္မႈ အဟန္႔အတားမ်ားမွာလည္း တစတစ 

ေလ်ာ႔က်လာၿပီျဖစ္သည္။      

ျမန္မာအစုုိးရႏွင္႔ အျခားေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔အစည္း (မ်ားအေနျဖင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဒသအစုိးရ၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ 

ပုုိမုုိပါ၀င္လာႏုုိင္ရန္အတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားစြာ လုုပ္ေဆာင္ရန္ လုုိေနေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္  (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women – CEDAW) သေဘာတူညီခ်က္အား ေလးစားလိုုက္နာျခင္းႏွင္႔ ေဘဂ်င္း ေၾကျငာစာတမ္းႏွင္႔ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား 

(Beijing Declaration and Platform for Action) အား လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ေဒသမ်ားတြင္ (တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ 

ျပည္နယ္အဆင္႔မ်ားတြင္) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုုိင္းတြင္ ျမွင္႔တင္ေပးႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။   

ယခုုသုုေတသနမွ အဓိကက်ေသာ မူ၀ါဒဆုုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္  (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) သေဘာတူညီခ်က္ႏွင္႔ ေဘဂ်င္း 

ေၾကျငာစာတမ္းႏွင္႔ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား (Beijing Declaration and Platform for Action)တုုိ႔ႏွင္႔အညီ ဆထက္တုုိး၍ 

ေလးစားလုုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္အတြက္ အစုုိးရအေနျဖင္႔ လက္ရိွဥပေဒမ်ားကုုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္လုုိအပ္သည္။ 

 အစုုိးရအေနျဖင္႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးခ်ယ္ခံ ရာထူးမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း (သုုိ႔မဟုုတ္) ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 

လ်ာထားစာရင္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ အနည္းဆုုံးထားရိွရမည္႔ အခ်ိဳးအစားအား ျပ႒ာန္းေပးသည္႔ 

ခြဲတမ္းစနစ္ (quota system) ကုုိ စတင္က်င္႔သုုံးရန္ အေလးအနက္ စဥ္းစားသင္႔သည္။  

 အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအေနျဖင္႔ က်ားမေရးရာအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုုင္ရာက႑အလုုိက္ 

ကုုိက္ညီမည္႔ ကြ် မ္းက်င္မႈဆိုုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား ႏုုိင္ငံတ၀ွမ္းရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဆထက္တုုိး၍ 

လက္လွမ္းမီလာေအာင္ ၀ုုိင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။ ထုုိ႔အျပင္ က်ားမေရးရာအျမင္ဖြင့္  သင္တန္းမ်ားကုုိ 

အမ်ိဳးသားမ်ာအားလည္း သင္ၾကားေပးရန္ လုုိအပ္ေနေသးသည္။ 

 အစုုိးရႏွင္႔ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ကြ် မ္းက်င္မႈႏွင္႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆုုိင္ရာ 

သင္တန္းမ်ားေပးေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ တန္းတူညီမွ် တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရန္လုုိသည္။ 
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ယင္းကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မွာ သင္တန္းအခ်ိန္ဇယားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

လာေရာက္သင္ယူႏုုိင္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။ ခရီးေ၀းမွ လာေရာက္သင္ၾကားရမည္ဆုုိလွ်င္လည္း 

လုုံၿခံဳေဘးကင္းစြာ သြားလာႏုုိင္ေရးႏွင္႔ လုုိအပ္ပါက ေနရာထုုိင္ခင္းပါ စီစဥ္ေပးသင္႔သည္ ။  

 ျမန္မာႏုုိင္ငံ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာႏုုိင္ေရးကုုိ ျမွင္႔တင္ေပးေနေသာ ျပည္တြင္း အစုိးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြဲ႔ (LNGO) မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (INGO)ႏွင့္ အျခားေသာ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား (ဥပမာ ေက်းလက္ေဒသ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန)  တုုိ႔သည္ ၎တုုိ႔၏ စီမံခ်က္လုုပ္ငန္း မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကုုိ ပီပီျပင္ျပင္ 

လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သုုေတသီမ်ားႏွင္႔ အတူအကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။   

 အေျခခံ အေဆာက္အအံုုမ်ားကုုိ ျမွင္႔တင္ေပးျခင္း၊ အဓိကအားျဖင္႔ ေနအိမ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 

စသည္ျဖင္႔႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မအားလပ္ေစသည္႔ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုုိ ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္လိုုသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ/အက်ိဳးစီးပြားတုုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင္႔ လူမႈဘ၀ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ပါ၀င္လာႏုုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံရိွ အဖြဲ႔အစည္းအားလုုံးသည္ 

လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေသာလူေနအိမ္ မ်ားသထက္မ်ားလာေအာင္ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။      
 

ဤစာတမ္းကုုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုုံစံျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ အခန္း (၁) တြင္ စာတမ္း၏ မိတ္ဆက္ႏွင္႔ ၿခံဳငုုံသုုံးသပ္ခ်က္ ကုုိ 

ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ အခန္း (၂) တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ အသုုံးျပဳထားေသာ သုုေတသနလုုပ္ေဆာင္ပုုံ နည္းစနစ္ကုုိ 

ရွင္းလင္းထားသည္။ အခန္း (၃) တြင္ ေဒသအဆင္႔ (ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုုအဆင္႔) အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုုံတြင္ရိွေသာ 

ရာထူးမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးအစားကုုိ ၿခံဳငုုံေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း (၄) တြင္ ေဒသအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုုံႏွင္႔ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ာ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈသည္ မည္သုုိ႔ အေရးပါ အရာေရာက္ႏုုိင္သည္ကုုိ 

ေဆြးေႏြးထားသည္။ အခန္း (၅) တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ေဒသအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုုံႏွင္႔ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ 

လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုုိ ဟန္႔တားထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင္႔ အားေပးထားေသာ အခ်က္ဟူ၍ 

စီစစ္၍ ခြဲထုုတ္ေပးထားသည္။ အခန္း (၆) သည္ နိဂုုံးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမွင္႔တင္ေပးႏုုိင္မည္႔ 

နည္းလမ္းမ်ားကုုိ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးထားသည္။     
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၁။ နိဒါန္း 

၁။ (က) ေနာက္ခံသမုုိင္း 

သမုုိင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင္႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ျမန္မာ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ 

ေတာ္ေတာ္တန္တန္ရိွသည္ဟုု ဆုုိႏုုိင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ 

ရၾကသည္ဟုုလည္း ဆုုိႏုုိင္သည္။ ၁၉၃၅ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ယခုုအခ်ိန္တြင္ အာဆီယံဟုု ေခၚေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲေပးခြင္႔ အပ္ႏွင္းခဲ႔ေသာ ဒုုတိယေျမာက္ႏုုိင္ငံ ျဖစ္ခ႔ဲသည္။ ထုုိအခ်ိန္မွစ၍ အမ်ိဳသမီးမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ 

တန္းတူညီမွ် ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ကုုိင္ႏုုိင္ေသာ ႏုုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုုံက ေပးအပ္ထားေသာ အခြင္႔အေရးမ်ား ရရိွခဲ႔ၾကသည္ 1။ 

ဗမာaအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲသည္႔အခါမ်ိဳးတြင္ ဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ ပုုိင္ဆုုိင္မႈမ်ားကုုိ ခြဲေ၀ရယူႏုုိင္ခြင္႔ႏွင္႔ 

အေမြဆက္ခံပုုိင္ခြင္႔တုုိ႔ကုုိ ကာလၾကာရွည္ကတည္းက ရၿပီးျဖစ္သည္2။ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား (Statutory law) အရလည္း 

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတုုိင္းသည္ ယင္းအခြင္႔အေရးကုုိ ခံစားပုိင္ခြင္႔ရိွသည္3။ မူလတန္းႏွင္႔ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ 

ေက်ာင္းအပ္မႈ အခ်ိဳးအစားကုုိ ၾကည္႔မည္ဆုုိလွ်င္လည္း ေယာက်္ားေလးႏွင္႔ မိန္းကေလး တုုိ႔ၾကား မတိမ္းမယိမ္း ျဖစ္ေနသည္4။ ၂၀၀၉-

၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ အသက္ ၁၅-၂၄ ၾကား အမ်ိဳးသမီးတုုိ႔၏ ၈၇% နီးပါးသည္ စာတတ္ေျမာက္သည္ကုုိ ေတြ႔ရိွရသည္5။ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စုုိက္ပ်ိဳးေရးမဟုုတ္ေသာ က႑တြင္ အလုုပ္အကုုိင္ရရိွမႈ ၄၅% နီးပါးရိွသည္6။ အလားတူ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ 

အထင္ရွားဆုုံးေသာ ႏုုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္လည္း အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ သူမသည္ 

အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ7တြင္ အႏုုိင္ရရိွလိမ္႔မည္ဟုု အမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ 

၂၀၁၃ တြင္ သမၼတရုုံး၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးစုုိးေမာင္၏ အဆုုိအရ    

 ျမန္မာ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အစဥ္အလာအားျဖင္႔ က်ား၊ မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ နည္းသည္။ က်ား၊ မ ဆက္ဆံေရးသည္ 

အျခားေသာ အာရွႏုုိင္ငံမ်ားထက္ ပုုိမုုိေကာင္းမြန္သည္… ဖြဲ႔စည္းပုုံကေပးအပ္ထားေသာ က်ား၊ မ တန္းတူအခြင္႔အေရးသာမက 

ျမန္မာ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အစဥ္အလာအရပါ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ တန္းတူ 

အခြင္႔အေရးရရိွၾကသည္8။ 

သုုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ပါ၀င္ႏုုိင္မႈ မ်ားမ်ားစားစား 

မရိွေသးသည္ဆုုိသည္႔အခ်က္သည္ ဤစာတမ္း၏ အေထာက္အထားမ်ားႏွင္႔ ကုုိက္ညီေနသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ ဤစာတမ္းသည္ က်ား၊ မ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပုုံစံမ်ိဳးစုုံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏုုိင္စြမ္းကုုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔သတ္ရာေရာက္ေနသည္ဟုု 

တင္ျပေဆြးေႏြးထားသည္။ 

၁။ (ခ) သုုေတသနေမးခြန္းမ်ား 

ယခုုစာတမ္းသည္ အဓိကအားျဖင္႔ သုုေတသန ေမးခြန္းသုုံးမ်ိဳးကုုိ ေလ႔လာ အေျဖရွာမည္ျဖစ္သည္။ 

 ေဒသဆုိင္ရာအဆင္႔၌ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုုိင္ေသာ အေရးပါသည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈရာထူးမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

မည္သည္႔အခ်ိဳးအစားျဖင္႔ ပါ၀င္ခြင္႔ရေနၿပီလဲ။ (အခန္း ၃) 

 ေဒသအဆင္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တည္ေဆာက္ပုုံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည္႔ အခန္းက႑သည္ အေရးပါ 

အရာေရာက္မႈ ရိွရဲ႕လား။ (အခန္း ၄) 

 အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တည္ေဆာက္ပုုံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မႈအား ဟန္႕တားထားေသာ၊ ေထာက္ကူေပးေသာ 

အေၾကာင္းအခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ (အခန္း ၅) 

                                                            
a  ဗမာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုျဖစ္သည္။  



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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၁။ (ဂ) မူ၀ါဒေရးရာႏွင္႔ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔ က်ား၊မ ခြဲျခားမႈကုုိ ရပ္တန္႔သြားေစရန္ ႏွင္႔ လူမႈဘ၀တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကုုိ 

ျမွင္႔တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ရည္ရြယ္ေသာ ႏုုိင္ငံတကာ မူ၀ါဒေရးရာ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မည္ဟုု 

ကတိက၀တ္မ်ား ျပဳထားသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 

ပေပ်ာက္ေရး ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္  (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

– CEDAW) ႏွင့္ ေဘဂ်င္း ေၾကျငာစာတမ္းႏွင္႔ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား (Beijing Declaration and Platform for Action) တြင္ သေဘာတူ 

လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ႔သည္9။  CEDAW သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုုိ မရိွေစရန္ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးစုုံကုုိ လုုိက္ပါက်င္႔သုုံးေဆာင္ရြက္မည္ဟုု ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။ ယင္းတုုိ႔ထဲတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုုိ 

သက္ေရာက္ေစသည္႔ ဥပေဒမ်ားကုုိ ဖ်က္သိမ္း၍ ခြဲျခားမႈကုုိ တားျမစ္ေပးသည္႔ ဥပေဒမ်ားကုုိ ေျပာင္းလဲျပ႒ာန္းေပးျခင္းတုုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ လူပုုဂၢိဳလ္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုုပ္ငန္းမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးတုုိ႔အား 

ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ မည္သည္႔လုုပ္ရပ္မ်ိဳးကုုိမဆုုိ ဖယ္ရွားေပးျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္10။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ႏုုိင္ငံေရး ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အျပည္႔အ၀၊ တန္းတူညီမွ် ခ်မွတ္ႏုုိင္ခြင္႔ရိွရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတုုိ႔၏ 

လူမႈဘ၀ႏွင္႔ ပုုဂၢလိကဘ၀တုုိ႔တြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ၊ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ကုုိ ကန္႔သတ္မည္႔ အဟန္႔အတားမွန္သမွ်ကုုိ 

ဖယ္ရွားေပးႏုုိင္ရမည္ဟုု ေဘဂ်င္း ေၾကျငာစာတမ္းႏွင္႔ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား (Beijing Declaration and Platform for 

Action)သေဘာတူညီခ်က္အရလည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္11။ ယင္းသုုိ႔ေသာ ႏုုိင္ငံတကာ မူ၀ါဒေရးရာ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားအား 

ျမန္မာႏုုိင္ငံက လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟုု တာ၀န္ခံထားျခင္း ႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀၂၂ (National Strategic Plan for the Advancement of Women) မ်ားကုုိ အေျခခံ၍ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံလုုံးဆုုိင္ရာအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ႏွင္႔ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီး႒ာနတုုိ႔သည္  

 ျမန္မာ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အလႊာအသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္မႈႏွင္႔ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔  

တန္းတူအခြင္႔အေရး ရရိွေစေရးအတြက္ စနစ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုုံမ်ားႏွင္႔ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ပုုိမုုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ 

ျပင္ဆင္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟုု ရပ္တည္ေျပာဆုုိၾကသည္12။ 

၁။ (ဃ) ျမန္မာႏုုိင္ငံရိွ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ဤစာတမ္းတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အား အၾကမ္းဖ်င္းႏွင္႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင္႔ဆုုိထားသည္။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုုိ ေရးဆြဲေသာ ထိန္္းေၾကာင္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 

လူပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မိသားစုု အိုုးအိမ္မ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ား ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ အျပည္႔အစုုံမဟုုတ္ေသးေသာ စာရင္းထဲတြင္ 

 အစုုိးရ (တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္၊ ခရုုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္႔ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အဆင္႔မ်ား) 

 ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ ႏုုိင္ငံတကာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

 ကုုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား 

 အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥပမာ ကမၻာ႔ဘဏ္ 

 ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

 အစုုိးရႏွင္႔ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔မ်ား 

 အလြတ္သေဘာ ေက်းလက္အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင္႔ ေက်းလက္အဖြဲ႔မ်ား 

 လူထု သစ္ေတာပုိင္အစုအဖြဲ႕ (Community forestry group) 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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 အစုုိးရႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥပမာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ မိခင္ႏွင္႔ ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရးအသင္း၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံ 

အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

 တရားစီရင္ေရးစနစ္  

 

ယခုုေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းသည္ ယခင္ထုုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ အသစ္ေတြ႔ရိွလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ 

ေပါင္းစပ္ထားသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသဆုုိင္ရာ ျပည္သူ႔ေရးရာ/လူထုုႏွင္႔သက္ဆုုိင္ေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည္႔ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကုုိ ၿခံဳငုုံညႊန္ျပေပးႏုုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ 

ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္မႈအေျခအေနမ်ားသည္ အထူးစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ဤစာတမ္းသည္ 

အေထာက္အထားမ်ားႏွင္႔ ေကာက္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရိွ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားအားလုုံးကုုိ ကုုိယ္စားျပဳႏုုိင္ေအာင္၊ 

လႊမ္းၿခံဳႏုုိင္ေအာင္  ထည္႔သြင္းေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ေက်းရြာအဆင္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈကုုိ အဓိက 

အာရုုံစုုိက္တင္ျပထားေသာ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ အနည္းငယ13 ္မွလြဲ၍ ေဒသအစုုိးရအဆင္႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈဆိုုင္ရာ စာတမ္းမ်ားမွာ 

မရိွသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။ ဤစာတမ္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္လာႏုုိင္ေအာင္ ျမွင္႔တင္ေပးျခင္း ႏွင္႔  

မပါ၀င္ႏုုိင္ေအာင္ကန္႔သတ္ထားျခင္းဆုုိသည္႔ အေရးပါေသာ တည္ေဆာက္ပုုံယႏၱရားမ်ားကုုိ စိစစ္္၍ အမ်ားျပည္သူတုုိ႔အတြက္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုုသုုတမ်ား တုုိးပြားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိ႔အျပင္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မႈသည္ အေရးပါ အရာေရာက္မႈ ရိွရဲ႕လားဆုုိသည္ကုုိ ဆန္းစစ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
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၂။ သေဘာတရားမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ သုုေတသနလုုပ္ေဆာင္ပုုံ နည္းစနစ္ 

ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ေဒသအစုုိးရ ဖြ႔ဲစည္းပုုံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအဆင္႔ကုုိ ေလ႔လာဆန္းစစ္ထားသည္။ 

ဆုုိလုိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈအနည္းအမ်ားအလုုိက္ အစုုိးရဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မည္သိ႔ုအက်ိဳးသက္ေရာက္သည္ႏွင္႔ 

အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ႏုုိင္မႈ အနည္းအမ်ားအား မည္သည္႔အခ်က္မ်ားက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေနသည္ တုုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းသည္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ ေဒသအစုုိးရမ်ားတြင္ မည္ေရြ႕မည္မွ်ပါ၀င္ေနသည္ဆုုိသည္႔ အခ်က္ကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ေပး၍ အနာဂတ္တြင္ 

ယင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလာႏုုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သုုေတသနျပဳလုုပ္ရာတြင္ ေငြေၾကးသုုံးစြဲႏုုိင္မႈနည္းျခင္းႏွင္႔ 

အခ်က္အလက္ရွားပါးျခင္းတုုိ႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ေဒသအစုုိးရမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ 

ျပည္႔ျပည္႔စံုုစုုံ ေဖာ္ထုုတ္ေပးႏုုိင္မည္ေတာ႔မဟုုတ္ေပ။ သုုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အဓိကက်ေသာ ျပႆနာကိစၥရပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုုိ 

ေလ႔လာဆန္းစစ္ထားၿပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လက္ရိွအေျခအေနကုုိ အၾကမ္းဖ်င္း ညႊန္းျပႏုုိင္မည္႔ အေထာက္အထားမ်ားျဖင္႔ ပ႔ံပုုိးထားသည္။ 

ဤသုုိ႔ျဖင္႔ ယခုုစာတမ္းသည္ အမ်ားလစ္လ်ဴ႐ႈထားေသာ ေခါင္းစဥ္အား ထိေတြ႔ထားၿပီး၊မူ၀ါဒပုုိင္း အဓိကအာရုုံစုုိက္ရမည္႔ ေနရာမ်ားႏွင္႔ 

ေနာက္ထပ္သုုေတသနမ်ားဆက္လက္ရန္ လမ္းစတစ္ခုုေတာ႔ ျဖစ္ေနလိမ္႔သည္။  

အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္လုပ္ကုုိင္မႈ အေနအထားကုုိ အကဲျဖတ္ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ 

မည္မွ်ပါရိွသည္ (သုုိ႔မဟုုတ္) အခ်ိဳးအစား (သုုိ႔မဟုုတ္) ယင္းအဖြဲ႔အစည္းရိွ ရာထူးတစ္ခုုတြင္ အမိ်ဳးသမီး အေရအတြက္ မည္မွ်ရိွသည္ 

ဆုုိသည္႔ အခ်က္ တစ္ခုုတည္းေပၚတြင္ၾကည္႔၍ နားလည္ရန္ မျဖစ္ႏုုိင္ေပ။ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးအေနျဖင္႔ 

ပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ေနမည္။ သုုိ႔ေသာ္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ေျပာဆုုိပုုိင္ခြင္႔ရိွခ်င္မွရိွမည္။ (သုုိ႔မဟုုတ္) ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ 

သိခ်င္မွသိမည္။ သုုိ႔မဟုုတ္ ၾသဇာေညာင္းေသာ၊ ေျပာေရးဆုုိခြင္႔ရိွေသာ၊ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုုိင္သည္႔ ရာထူးမ်ားကုုိ ပုုိင္ဆုုိင္ထားသူလည္း 

ျဖစ္ႏုုိင္သည္b။  

ဤစာတမ္းအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္တုုိ႔တြင္ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလ မွ ေမလအထိ 

ကြင္းဆင္းေလ႔လာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခ႔ဲသည္။ ဤစာတမ္းသည္ အဓိကအားျဖင္႔ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ အုုပ္စုုလုုိက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

ကုုိျပဳလုုပ္ခ႔ဲသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား အေရအတြက္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ယခင္ရိွၿပီးသား (သုုိ႔ေသာ္ 

မထုုတ္ျပန္ျဖစ္ေသာ)အခ်က္အလက္မ်ားမွ ထည္႔သြင္းအသုုုုံးျပဳႏုုိင္ခ႔ဲသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန 

(ေထြအုုပ္) မွ ပံ႔ပုုိးေပးထားသည္။  

လူေတြ႔ေမးျမန္းထားသူမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္သည္။ သူတုုိ႔သည္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 

အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ 

ဘာသာေရးဆုုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ အစုုိးရ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းမည္႔သူမ်ားကုုိ 

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သက္ဆုုိင္ရာေဒသအလုုိက္ ဗဟုုသုုတရွိၿပီး ဤသုုေတသနေလ႔လာမႈအတြက္လည္း သင္႔ေတာ္မည္႔ ေပတံျဖင္႔ 

                                                            
bပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အုပ္စုခြဲႏိုင္သည္။ ဘီနာ အဂါ၀ပဲါ၀င္မႈအဆင့္ဆင့္ကို အဆင့္အနိမ့္ဆံုးမွ အဆင့္အျမင့္ဆံုးကုိ အႀကံျပဳသည္။ 
၁)အနိမ့္ဆံုးပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ - အုပ္စုတြင္ အဖြဲ႕၀င္ရံုသာျဖစ္ၿပီး ထို႕ထက္မပိုပါ၊ ၂) အျဖည့္ခံပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ- ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီးမွသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ၃) အႀကံျပဳ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ-ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၾသဇာလႊမ္းမုိးျခင္းမရိွဘဲ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ 
ေမးျခင္း၊ ၄) အလုပ္ဦးစားေပး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ- အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးခံရျခင္း (မိမိစိတ္ဆႏၵျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း)၊ ၅) တက္ၾကြေသာ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ- ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းခံသည္ျဖစ္ေစ၊ မေတာင္းခံသည္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္စရာမ်ားကုိလည္း 
အစျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း ၆) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေသာ/ အားေကာင္းေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ - အုပ္စုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ 
ေနရာရိွၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တင္ျပႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္ျခင္း ။ ဘီနာ အဂါ၀ ဲတြင္ရႈ ‘Does Women’s Proportional Strength Affect Their 

Participation? Governing Local Forests in South Asia’, World Development, 38 (2010), p.101. 
 

 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ အုုပ္စုုလိုုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အသက္ ၃၀ ႏွင္႔ ၅၀ ၾကားရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ၿပီး၊ သူတုုိ႔၏ 

ပညာအရည္အခ်င္းသည္ ၈ တန္းထက္မပုုိေပ။ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ အုုပ္စုုလုုိက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လုုပ္ကုုိင္ပုုံမ်ားကုုိ 

အေသးစိတ္သိလုုိပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ တြင္ ဖတ္႐ႈႏုုိင္ပါသည္။ 

ကခ်င္ႏွင္႔ ကရင္ျပည္နယ္တုုိ႔တြင္ သြားေရာက္ ေလ႔လာျခင္းျဖင္႔ ထုုိျပည္နယ္တုုိ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုုိ 

နားလည္လာသည္။ ယင္းျပည္နယ္တုုိ႔၏ လူမ်ိဳးစုုမ်ားထဲမွ အမ်ားစုုျဖစ္ေသာ (ဥပမာ ကခ်င္ႏွင္႔ ကရင္တိုုင္းရင္းသားမ်ား) ကိုု အဓိကထား 

ေလ႔လာခ႔ဲသည္။ ရန္ကုုန္၌ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ထားေသာ ပုုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး ( IYGN6 ႏွင္႔ IYGN7 ကုုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ ႐ႈ) ႏွင္႔ 

အုပ္စုုလုုိက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕၏ အေျခအေနမ်ား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ သိျမင္လာေစခဲ႔သည္။ သုုိ႔ေသာ္ျငားလည္း 

သုုေတသန၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္အတုုိင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံတ၀ွမ္းရိွ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အသီးသီးတုုိ႔၏ အေျခအေနမ်ားကုုိ 

ထင္ဟပ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေလ႔လာမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရာတြင္လည္း တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးကုုိ ၿခံဳငုုံမိေစရန္ ရည္ရြယ္ 

လုုပ္ေဆာင္ခ႔ဲသည္။   

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားကုိ အဓိကဦးတည္ေသာ ေနရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မည္သည့္ အမ်ိဳးသား ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားကုိ 

အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထုိေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ 

ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ အထူးသတိျပဳမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္  ‘ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ‘ (အခန္း၅ ဂ 

တြင္ရႈ)ကုိရည္ညႊန္းၿပီးကရင္ျပည္နယ္တြင္မူ၁၉၈၀ေႏွာင္းပုိင္းကာလမ်ားတြင္အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ား၌အမ်ိဳးသမီး ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား 

တုိးပြားလာမႈ ( အခန္း ၃ ခတြင္ ရႈ) ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ က်ားမေရးရာ သာတူညီမွ်မႈ 

(egalitarianism) ႏွင့္ က်ားမ အခန္းက႑ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ (fluidity) တုိ႕မွာ ကြဲျပားသည္ (ကခ်င္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈသည္ 

ကရင္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နိမ့္ပါးသည္ (အခန္း ၄ႏွင့္ ၅ တြင္ရႈ) ။ ဤစာတမ္းသည္ယခုေခတ္ 

ထုိလူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္မႈ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ မည္သုိ႕ကြဲျပားမႈမ်ား 

ျဖစ္ေနသည္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ တူညီသည့္ အခ်က္မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း ရွာေဖြႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိန္သုုံးစြဲပုုံမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္ အခ်ိဳးအစား၊ က်ား၊ မ စာတတ္ႏႈန္းတုုိ႔ကုုိ ျမန္မာႏုုိင္ငံ  

အိမ္ေထာင္စုု စား၀တ္ေနေရး အေျခအေန ဘက္စုုံေလ႔လာမႈ စစ္တမ္း (Integrated Household Living Conditions Assessment 

Survey -- IHLCA) ႏွင္႔ ဗဟုညႊန္ကိန္းဆုိင္ရာ အစုလုိက္စစ္တမ္း (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS) တုုိ႔မွ 

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ရယူသုုံးစြဲထားသည္။ ယင္း စစ္တမ္း ႏွစ္ခုုလုုံးသည္ အိမ္ေထာင္စု မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုုိ 

ေလ႔လာေသာ စစ္တမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉-၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားအားလုုံးတြင္ ေကာက္ခံခ႔ဲသည္။ 

ထုုိစစ္တမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံလူဦးေရကုုိ ကုုိယ္စားျပဳေကာက္ခ်က္ဆြဲႏုုိင္ေအာင္ စာရင္အင္းပညာသုုံး၍ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္c။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ ေဒသအုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ထုုတ္ေ၀ၿပီးသည္႔ စာတမ္းမ်ားထဲမွ ActionAid, Care ႏွင္႔ 

OXFAM တုုိ႔၏ ပူးေပါင္းေလ႔လာမႈ (အတုုိေကာက္အားျဖင္႔ “ActionAid” ဟုုသာ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ သုုံးစြဲသြားမည္) သည္ 

အထူးအသုုံး၀င္၍ မၾကာခဏဆုုိသလုုိ ကုုိးကားခံရေသာ စာတမ္းလည္းျဖစ္သည္။ ActionAid မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားေသာ ဤစာတမ္းတြင္ 

ထည္႔သြင္းအသုုံးျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္အသီးသီးရိွ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ 

အုုပ္စုုလုုိက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ႏွင္႔ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ားမွ ရလာဒ္မ်ားျဖစ္သည္။  ActionAid သည္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ရြာအေျချပဳ 

                                                            
c စစ္တမ္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အခ်ိဳ႕အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ နမူနာပုံစံတြင္ မပါ၀င္ပါ။ လံုၿခံဳေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈႏွင့္ ဆိုင္ကလုန္း 
နာဂစ္ေၾကာင့္ ေနရာအတည္တက်မရိွမႈတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ထိုေဒသမ်ားတြင္ နမူနာစစ္တမ္းကုိ မရႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္စစ္တမ္းမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ အားလုံးကုိ ကိုယ္စားမျပဳပါ။ See, Ministry of National Planning and Economic Development, Ministry of Health and UNICEF, 

p.4; Ministry of National Planning and Economic Development and UNDP, Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar (2009‐
2010): Technical Report (Yangon, June 2011), pp.1, 9. 
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အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား အုုပ္စုုလုုိက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ႏွင္႔ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ား 

ျပဳလုုပ္ခဲ႔သည္။ ေဖာ္ျပပါ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 

(ေျမာက္ပုုိင္း)၊ မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ဧရာ၀တီတုုိင္းေဒသႀကီးတုုိ႔ပါ၀င္သည္။ သူတုုိ႔သည္ ၂၀၁၀ 

ႏုုိင္၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီလအထိ ကြင္းဆင္းေလ႔လာခ႔ဲၾကသည္ 14။ အလားတူပင္ Gender and Development Initiatives 

(GDI) မွ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင္႔ ရိတ္စမစ္ Reid Smith ၏ ၂၀၀၆ ထုုတ္ျပန္ခ်က္တုုိ႔သည္လည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ 

ျပည္နယ္အသီးသီး၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ က်ား၊ မ ဆက္ဆံေရး (gender relations) ကုုိ အထူူးျပဳေလ႔လာထားသည္ d။ ေဖာ္ျပပါ 

ထုုတ္ျပန္ခ်က္/ အစီရင္ခံခ်က္အားလုုံးသည္ (ဗမာတုုိင္းရင္းသားမ်ားသာ) တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင္႔ (ဗမာမဟုုတ္ေသာ လူနည္းစုု 

တုုိင္ရင္းသားမ်ားသာ) ျပည္နယ္မ်ိဳးစုုံကုုိ လႊမ္းၿခံဳေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ယင္းအစီရင္ခံခ်က္မ်ား၊ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၏ 

ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ မ်ားစြာ ကုုိးကားထားသည္႔အတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးအား လႊမ္းၿခံဳေသာ ဆန္းစစ္မႈကုုိ ေပးႏုုိင္ပါလိမ္႔မည္။ 

ထုုိ႔အျပင္ ေဖာ္ျပပါ သုုေတသနစစ္တမ္းမ်ားသည္ ေက်းလက္ ဦးစားေပးေလ႔လာခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင္႔  ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အေျခခံေသာ  

ၿမိဳ႕ျပဖက္တိမ္းညြတ္မည္႔ ျပႆနာအားလည္း အလုုိအေလ်ာက္ ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားလိမ္႔မည္။  

ႏုုိင္ငံတကာမွ စာတမ္းမ်ားမွ မွတ္ယူစရာသင္ခန္းစာမ်ားကုုိ ထုုတ္ႏႈတ္ရာတြင္ အိႏၵိယႏုုိင္ငံအေပၚ ေလ႔လာထားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင္႔ 

ကုုိက္ညီအသုုုုံး၀င္မည္ျဖစ္သျဖင္႔ ဤစာတမ္းတြင္ မၾကာခဏ ကုုိးကားထားသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ က်ား၊ မ ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အိႏိၵယႏုုိင္ငံႏွင္႔ ထပ္တူက်သည္ဟုု မဆုုိလုုိပါ။ 

ႏွစ္ႏုုိင္ငံအၾကားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားစြာရိွေနသကဲ့သုိ႕ က်ား၊ မ ဆက္ဆံေရး၊ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္ႏုုိင္မႈ အေျခအေနႏွင္႔ 

ပတ္သက္လွ်င္လည္း မ်ားစြာကြဲျပားေနသည္e။ သုုိ႔ေသာ္ အိႏိၵယ၏ အမ်ိဳးသမီးေရးရာႏွင္႔ ေဒသႏၱရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာတုုိ႔ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ 

ဆယ္စုုႏွစ္ကာလအတြင္း အေသးစိတ္က်ေသာ၊ အရည္အေသြးမီေသာ သုုေတသနေလ႔လာမႈမ်ားစြာ ထြက္ရိွခဲ႔သည္။ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ 

အိႏိၵယစာတမ္းမ်ားထဲမွ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ ေလ႔လာစရာ သင္ခန္းစာမ်ားစြာကုုိ ေကာက္ႏႈတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ 15f။  

 

 

 

 

 

                                                            
d The Gender and Development Initiative Development အစီရင္ခံစာသည္ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တို႕တြင္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ ရိတ္စမစ္၏ အစီရင္ခံစာသည္ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တို႕တြင္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ The Gender and Development Initiative, p.13; Reid Smith, pp.3‐4. 
e ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေအာက္တြင္ အခန္း၄ႏွင့္၅တြင္ၾကည့္ရန္၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံအတြက္Wendy Janssens, ‘Women’s Empowerment and the Creation of 

Social Capital in Indian Villages’, World Development, 38 (2010), pp.975‐76. 
f 1993တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈသည္ ေက်းရြာေကာင္စီမ်ား (ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမ်ား) သို႕ 
အာဏာပုိမိုေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေက်းရြာ၏ ၁/၃ တြင္ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအျဖစ္လ်ာထားခဲ့သည္။ 
အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လ်ာထားေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
ႀကံဳရာက်ပန္းေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္။ေရြးခ်ယ္မႈ၏ႀကံဳရာက်ပန္းျဖစ္စဥ္သည္ သုေတသီမ်ားကုိ ကြဲျပားေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရာတြင္ 
အက်ိဳးတရားျဖစ္ေစမႈ causation ကို ပိုမိုေသခ်ာေစသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အျပဳအမူမ်ား 
(လာဘ္စားမႈ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။) ၊ အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္း၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေက်းရြာ 
ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား ေပးေ၀မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံမႈႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈ စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ 
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀စုႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယတြင္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ 
အေသးစိတ္သုေတသနမ်ားကို ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႕သည္ သုေတသနမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ အသိေပးတင္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။  



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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၃။ ျမန္မာ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံတြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ အခန္းက႑ 

၃။ (က) အစုုိးရဖြဲ႔စည္းပုုံတြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ ကုုိယ္စားျပဳမႈ 

ဇယား ၁။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ျပည္ေထာင္စုုအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္တုုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုုိယ္စားျပဳမႈ g 

   မဲဆႏၵန

ယ္ေျမ 

(အေရအ

တြက္) 

ေရြးေ

ကာ

က္ခံ 

(အေရ

အတြ

က္) 

တပ္မေ

တာ္သား

ကိုယ္စား

လွယ္ 

(အေရအ

တြက္) 

ေရြးေကာ

က္သူမ်ား

+ 

ေရြးခ်ယ္ခံ

ရသူမ်ား 

(အေရအ

တြက္)  

အမ်ိဳးသမီး 

(အေရအ

တြက္) 

ေရြးေကာက္ခံ

သူမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီး% 

ကိုယ္စားလွ

ယ္စုစုေပါင္းတြ

င္အမ်ိဳးသမီး%  

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)  ၃၃၀ ၃၂၂ ၁၁၀ ၄၃၂ ၂၅ ၇.၇၆ ၅.၇၉ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

(အထက္လႊတ္ေတာ္) ၁၆၈ ၁၆၈ ၅၆ ၂၂၄ ၄ ၂.၃၈ ၁.၇၉ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

(အထက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း)  ၄၉၈ ၄၉၀ ၁၆၆ ၆၅၆ ၂၉ ၅.၉၂ ၄.၄၂ 

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

ျပည္ေထာင္စုုအဆင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ကုုိယ္စားျပဳမႈသည္

အလြန္တရာနည္းသည္။ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ ႏုုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံသူအားလုုံး၏ ၄ 

ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္သာရိွခ႔ဲသည္16။ ဇယား ၁ တြင္ ျပထားသကဲ႔သုုိ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုုံး၏ 

ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၆ ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ တပ္မေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ 

ထည္႔တြက္မည္ဆုုိလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုုိယ္စားျပဳမႈသည္ ၄.၄၂ ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္သုုိ႔ က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္သည္ 17။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုုိယ္စားျပဳမႈသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆမတန္နည္းေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ စုုစုုေပါင္း၏ ၁.၇၉  

ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ ရိွသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္နည္းသည္ႏွင္႔ အညီ ၀န္ႀကီးရာထူးမ်ားတြင္လည္း နည္းၿပီး၊ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၃ ခုုထဲတြင္ 

၀န္ႀကီးဌာန ၂ ခုု (ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင္႔ လူမႈဖူလုုံေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန) ကုုိသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဦးေဆာင္ေနသည္ 18 ။ 

ပုံ၁တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အျခား အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္စားျပဳမႈသည္ အားနည္းေနေသးေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္ 19။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ 

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံးတြင္ ျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္စားျပဳမႈ ဒုတိယအားအနည္းဆုံးမွာ မေလးရွားျဖစ္သည္။ 

သုိ႕ေသာ္ ၄င္းသည္ပင္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္စားျပဳမႈသည္ျမန္မာႏုိင္ငံထက္စာလွ်င္၈၀% ပုိျမင့္သည္။ မေလးရွားေအာက္လႊတ္ေတာ္ 

တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈ နည္းသည္ကုိလည္း ၄င္းတုိ႕၏ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈျမင့္မားျခင္း 

(ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏၂၇.၁%) 20ျဖင့္ ျပန္လည္အားျဖည့္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္မူ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က 

ပုိမုိမ်ားျပားသည္ (ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၁.၇၉ %) ။  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံးတြင္ 

                                                            
g မဲဆႏၵနယ္၈ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္  မဲဆႏၵနယ္အေရအတြက္ႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ကြာဟခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္စားျပဳမႈ ၂၀%ထက္မ်ားေသာ အာဆီယံ ၅ ႏုိင္ငံမွာ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ လာအုိျပည္သူ႕

သမၼတႏုိင္ငံ၊ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတုိ႕ျဖစ္သည္။ 

ပုံ၁ : အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (သုိ႕) လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံးတြင္ 

အမ်ိဳ းသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈh 

 

အရင္းအျမစ္: Adapted from Inter‐Parliamentary Union Website (http://www.ipu.org/wmn‐e/classif.htm) [accessed 10th january 

2014]; Table 1, above. 

ပုံ၂တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အာဆီယံမဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္စားျပဳမႈကုိ 

ႏိႈင္းယွဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားက ျပသသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး 

အခ်ိဳးအစားသည္ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာမက အာဆီယံမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ အလြန္နည္းေနသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံးတြင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္မႈ 

အခ်ိဳးအစားသည္ ကမၻာတ၀ွမး္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၉ႏုိင္ငံကုိ စာရင္းျပဳေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပါလီမန္အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈ(Inter- 

Parliamentary Union database)တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၇၀ျဖစ္သည္ i။ 

 

 

                                                            
h ဘရူႏိုင္းသည္ ဤဇယားတြင္မပါ၀င္ျခင္းမွာ ၄င္းတြင္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
i ပါလီမန္အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဤအဆင့္ထက္ပိုမိုနိမ့္က်စြ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္ (ဆုိလိုသည္မွာ သီရိလကၤာ၏ 
အေပၚတြင္သာရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။) ဤသုိ႕ကြာျခားခ်က္မွာ ပါလီမန္အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈ (Inter Parliamentary Union database) 
သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားကုိသာ အေျခခံၿပီး အေပၚမွ ဇယား၁တြင္ ျပထားသက့ဲသုိ႕ မဟုတ္ဘဲ  ၂၀၁၂-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားျပဳမႈ မ်ားျပားလာျခင္းကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပါ။ 
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ပုံ ၂ : ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေစ၊

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံးတြင္ ျဖစ္ေစ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈj 
 

 
မွတ္ခ်က္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ကမၻာ့စံခ်ိန္ကို ကြင္းစကြင္းပိတ္အတြင္း ျပထားသည္။ အရင္းအျမစ္ Adapted from Inter‐Parliamentary Union Website 

(http://www.ipu.org/wmn‐e/classif.htm) [accessed 10th january 2014]; Table 1, above. 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈသည္ အေရးအႀကီးဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္ ရာထူးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အဆင့္မ်ားသည္ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထက္ပင္ နိမ့္က်ေနေသးသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၈၈၃ဦးရိွသည့္အနက္ 

၂၅ဦးသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္(၂.၈၃%)။ ထုိ႕အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ၀န္ၾကီး ၁၆၉ ဦးရိွသည့္အနက္ ၄ဦးသာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္ 

(၂.၃၇%) (ဇယား၂ ကုိ ရႈ) ။   ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း ၆ခု ( ခ်င္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ကုိင္းႏွင့္ တနသၤာရီ တုိင္းမ်ား) 

တြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လုံး၀ မရိွပါ (ဇယား၃ ကုိရႈ)။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီး၀န္ႀကီးမ်ားပါေသာ ျပည္နယ္တုိင္းမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ( လူမႈေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး)၊ 

ရန္ကုန္တုိင္း (ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး) ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း (လူူမႈေရး၀န္ႀကီး) တုိ႕ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား လုံး၀မရိွပါ (ဇယား၂ တြင္ ရႈ)။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အဓိက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ခန္႕အပ္ထားသည္။ ၄င္းတုိ႕သည္ 

ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကဲ့သုိ႕ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားျခင္းမရိွဘ ဲ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားမွ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ21။ ထုိ႕အျပင္ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းျခင္းမ်ားတြင္ 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွတစ္ဦးေျပာၾကားသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ 

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးတြင္ တားျမစ္ကန္႕သတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ား မရိွသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး 

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အခ်ိန္ယူရပါမည္။ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းသူထပ္မံေျပာဆုိသည္မွာ 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

အလြန္နည္းပါးေနသည္ 22။ ထုိကဲ့သုိ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမရိွျခင္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ား၊ 

                                                            
j ပါလီမန္အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈ (Inter- Parliamentary Union database)သည္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မရိွေသာ 
ႏိုင္ငံ၄ႏိုင္ငံကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းတုိ႕ကုိ ပူးတြဲ၁၈၆အဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ မိုက္ခရိုနီးရွားျပည္ေထာင္စု (the Federated 
States of Micronesia) ၊ ပါလုိ (Palau )၊ ကာတာ (Qatar ) ႏွင့္ ဗာနာတူ(Vanautu )တို႕ျဖစ္သည္။  
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ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ အရာရိွအဆင့္ထက္ နိမ့္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ဌာန၀န္ထမ္း၏ ၃၈ % သည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္ 23k 

ဇယား၂။   ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈl 

အစုိးရအဆင့္ ရာထူးမ်ား 

စုစုေပါင္း

အေရအတြ

က္ 

အမ်ိဳး

သမီး အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈအခ်ိဳး 

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း 

MPs 

လႊတ္ေတာ္ကုိ

ယ္စားလွယ္မ်ား      ၈၈၃  ၂၅  ၂.၈၃ 

၀န္ႀကီးမ်ား  ၁၆၉  ၄  ၂.၃၇ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ၃၃၀  ၀  ၀.၀၀ 

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ၁၆၇၄၃  ၁၉  ၀.၀၀ 
အရင္းအျမစ္: အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အခ်က္အလက္မ်ားေပးသည္ (၅ မတ္ ၂၀၁၄)။ Nixon and others, စာမ်က္ႏွာ ၅၅၊၉၂  

 

ဇယား၃။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳ းသမီးကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား 

ျပည္နယ္/တိုင္း 

ကို

ယ္စား

လွ

ယ္စုစု

ေပါင္း 

ေရြးေကာ

က္ခံကို

ယ္စားလွ

ယ ္

တပ္မေ

တာ္သား

ကိုယ္စား

လွယ္ 

အမ်ိဳး

သမီး

ကို

ယ္စား

လွယ္ 

ေရြးေကာ

က္ခံ 

ကိုယ္စား

လွယ္မ်ားမွ 

အမ်ိဳးသမီး 

% 

ကိုယ္စားလွ

ယ္စုစုေပါင္း

တြင္ 

အမ်ိဳးသမီး 

% 

စုစုေပါင္း 

အစိုးရအ

ဖြဲ႕၀င္ 

အမ်ိဳးသမီး 

အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ 

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  ၁ 

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 

မႏၱေလး   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 

စုစုေပါင္း  ၈၈၃  ၆၆၁  ၂၂၂  ၂၅ ၃.၇၈%   ၂.၈၃%  ၁၆၉  ၄ 
 

အရင္းအျမစ္။ Nixon and others, စာမ်က္ႏွာ ၅၅၊၉၂  
 

                                                            
k  
l စာေရးသူသည္ ခရိုင္အဆင့္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ data မ်ားလည္း မရရွိခဲ့ပါ။ 
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ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမအတြင္းရိွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး စုုစုုေပါင္း ၁၆၇၄၃ ဦးတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ ၁၉ ဦးသာရိွသည္ (ဇယား ၂ ကုုိ ႐ႈရန္)။ အမ်ိဳးသမီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုုပ္စုု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကုုိ 

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၉ ဦး၊ မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၅ ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂ ဦး၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၁ ဦး၊ 

တနသၤာရီတုုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁ ဦးႏွင္႔ ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁ ဦး အသီးသီး ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသမီး အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားသည္ 

စုုစုုေပါင္း၏ ၁၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ ရိွသည္။ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါ အခ်က္အလက္သည္ ျမန္မာအစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုုိင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားကုုိသာ 

ဆုုိလုုိသည္။ အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာသူႀကီးမ်ားသည္ အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္မထားေသာ ကရင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေတြ႔ရမ်ားသည္။ 

အုုပ္စုုလုုိက္ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား ေျဖဆုုိခ်က္အရ အစုုိးရမထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာသူႀကီး 

အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး သူတုုိ႔သည္ ၃၀-၄၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရိွသည္ဟုု ခန္႔မွန္းရသည္ 24။ လူေတြ႔ေမးျမန္းထားသူ 

တစ္ဦး၏အဆုုိအရ ေကာ႔ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ေက်းရြာသူႀကီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သာျဖစ္တတ္သည္ကုုိ သိရသည္ 25။ 

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မထားေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စာေရးသူသည္ 

မေလ့လာမိေသးပါ။ အကယ္၍ ေလ့လာမိပါကလည္း ၄င္းတုိ႕ ထုိေဒသမ်ားတြင္ မရိွသည္ကုိ သက္ေသျပႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ား 

မရိွေသးပါ။ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မထားေသာ ေဒသရိွ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားစာရင္းရိွလွ်င္လည္း အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳးအစားသည္ 

ျမင့္တက္သြားမည္ျဖစ္သည္။သုိ႕ေသာ္ ကရင္ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္သာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အနည္းငယ္ေသာ 

အခ်ိဳးအစားသာရိွေသးသည္။ တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ဆုိလွ်င္ အလြန္နည္းပါးသည္m ။  

ဇယား ၄။ ျမန္မာ႔ေက်းလက္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ေကာင္စီတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးအလုုိက္ ရရိွထားေသာ 
ရာထူးမ်ား (၂၀၁၁)n 

ရာထူး  အမ်ိဳးသား  အမ်ိဳးသမီး 

ဆယ္အိမ္ေခါင္း ၄၂

ဥကၠ႒ ၂၀ 

အဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ၁

ရာအိမ္မႉး ၁၄

အတြင္းေရးမႉး ၁၄

ရုုံးစာေရး ၄ ၁

တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ၁

စာရင္းစစ္ ၁

လုုပ္အားေပးသူ ၁

စုစုေပါင္း ၁၀၉ ၃
အရင္းအျမစ္  :  Löfving, p.40. 

ActionAid ၂၀၁၁ ေလ႔လာမႈ၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည္႔ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေက်းလက္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးေကာင္စီ ၂၃ ခုု ပါ၀င္သည္။ ေကာင္စီ ၂၃ ခုုတြင္ ရုုံး၀န္ထမ္း ၁၀၉ ဦးရိွသည္။ ထုုိအထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးသာပါၿပီး၊ 

သူတုုိ႔သည္ အေရးမပါေသာ/အာဏာမရိွေသာ ရာထူးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ActionAid ေလ႔လာမႈ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုုိ ဇယား ၆ တြင္ 

                                                            
m ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ၌ စိတ္ခ်ရေသာ လူဦးေရ စာရင္းမရိွေသးပါ။ ကရင္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ 
၁၀%ထက္နည္းသည္ဟုေတာ့ ယံုၾကည္စြာ ေျပာႏုိင္ပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အနည္းငယ္တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွလူဦးေရကုိ ခန္႕မွန္းရန္ Hamish Nixon and others, State and Region Governments in Myanmar 

(MDRI‐CESD ‐ The Asia Foundation, 2013), p.11 
n VPDC တြင္ပါေသာ ရာထူးေနရာအေရအတြက္သည္၂-၁၀ေယာက္အၾကားတြင္ ေက်းရြာမ်ားအၾကား နမူနာတြင္ ကြာျခားမႈရွိသည္။ 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

15 
 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အုုပ္စုုလုုိက္ေမးျမန္းမႈ တစ္ခုုအဆုုိအရ သူတုုိ႔၏ ရပ္ရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုုံးoတြင္ ၀န္ထမ္း ၅ ဦးရိွၿပီး 

၂ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္26။ သုုိ႔ေသာ္ မွတ္သားစရာေကာင္းသည္မွာ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးမွ တစ္ဦးသည္ 

ေသာ႔ကုုိင္ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ ဘ႑ာထိန္းျဖစ္သည္။ ဘ႑ထိန္းအလုုပ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာလုုပ္ေသာ 

အလုုပ္ဟုု အမ်ားက ႐ႈျမင္တတ္ၾကသည္ p။    

၃။ (ခ) အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ ကုုိယ္စားျပဳမႈ 

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိ တပ္မေတာ္အတြင္းသုုိ႔ ၀င္ေရာက္အမႈထမ္းခြင္႔ ပိတ္ပင္ထားၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ 

ေအာက္တုုိဘာလတြင္ ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္ကုုိ ေျဖေလ်ာ႔ေပးၿပီး အမႈထမ္းခြင္႔ ျပဳလုုိက္သည္27။ သုုိ႔ေသာ္ျငားလည္း 

တပ္မေတာ္ကဲ႔သုုိ႔ေသာ ၾသဇာအာဏာရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ အႀကီးတန္းရာထူးမ်ားသုုိ႔ ကာလတုုိုိအတြင္း 

(သုုိ႔မဟုုတ္) ကာလလတ္အတြင္း တက္လွမ္းခြင္႔ရဦးမည္ မဟုုတ္ေသးေပ။ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ၎တုုိ႔ႏွင္႔ 

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အကန္႔အသတ္ျဖင္႔သာ အစဥ္တစုုိက္ 

ရိွေနခဲ႔ၿပီး အႀကီးတန္းရာထူးမ်ားတြင္ ေနရာမရၾကေပ။ သုုိ႔ေသာ္ ခြ် င္းခ်က္မ်ားေတာ႔ရိွသည္။ ေနာ္စီပုိးရာစိန္ သည္ 

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုုံး၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္ၿပီး ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ 

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏  ဗဟုုိေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ မိစႏၵာႏွင္႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီမွ ဘာသာေရးႏွင္႔ 

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးျဖစ္ေသာ ေဒၚေမာ္ဦးျမတုုိ႔သည္လည္း ထည္႔သြင္းေဖာ္ျပထ္ုုိက္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအမ်ိဳးသမီးအားလုုံးသည္ 

လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေဆာင္ရြက္ေနေသာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ၎တုုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးကုုိ ကုုိယ္စားျပဳ၍ 

ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသည္ 28။    

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္ ကုုိ ၂၀၁၂ ဧၿပီလတြင္ တည္ေထာင္ခ႔ဲသည္။ ကြန္ယက္၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မွာ 

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လုုံးလုုံးလ်ားလ်ား ဖယ္ထုုတ္ထားခံရျခင္းမ်ိဳးကုုိ အဆုုံးသတ္ေစရန္ျဖစ္သည္29။ 

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအုုိင္အိုု)မွ ညိႈႏိႈင္းေရးမွဴး ေဒၚေမစပယ္ျဖဴအဆုုိအရ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ 

(ေကအိုုင္အိုု)/ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအိုုင္ေအ)တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ႏုုိင္ရန္ 

လႈပ္ရွားမႈတြင္ တုုိးတက္မႈ တစုုံတရာရိွလာၿပီဟုု သိရသည္။ ယခုုအခါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ နည္းပညာပုုိင္း 

အႀကံေပးအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ သုုံးပုုံတစ္ပုုံမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္လာသည္။ သုုိ႔ေသာ္ တဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ုုိင္းမ်ား၌ 

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတေလမွ်ပင္ ပါ၀င္ခြင္႔မရရိွေသးေပ။ အစုုိးရအေနျဖင္႔လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာႏုုိင္ရန္ 

အားေပးလုုိသည္႔ ဆႏၵႏွင္႔ စိတ္၀င္စားမႈလည္း ရိွပုုံမေပၚေသးဟုု သူမကဆက္၍ဆုုိသည္30။  

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ရိွေသာ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုုိ အက်ယ္တ၀င္႔ (သုုိ႔မဟုုတ္) 

ကုုိယ္စားျပဳေပးႏုုိင္ေလာက္ေသာ အကဲျဖတ္မႈျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ ယခုုသုုေတသနေလ႔လာမႈ၏ နယ္ပယ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။ 

သုုိ႔ေသာ္ မၾကာေသးခင္က မွတ္ပုုံတင္ခဲ႔ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတူးဂ်ာႏွင္႔ ေမးျမန္းထားခ်က္အရ 

အမ်ိဳးသားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလုုံးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီတြင္ တန္းတူညီမွ် ပါ၀င္ခြင္႔ရၾကသည္။ 

                                                            
o ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမ်ားအျဖစ္ အစားထုိးလုိက္သည္။ 
p ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ား၊ NGOမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေသာ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းပုံစံႏွင့္ 
အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး အလုပ္ခြဲေ၀မႈကို ေမးျမန္းၿပီး ေတြ႔ရွိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအရာရိွမ်ားျဖစ္သည္။ ( Interviews IKC6, IKC7, IYN7, 
and IYN12ၾကည့္ရန္ )။  ကခ်င္ျပည္နယ္လံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ အမ်ိဳးသမီးဗဟုိအလုပ္အမွဴေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္၏ ရာထူးမွာ 
ဘ႑ာေရးမွဴးျဖစ္သည္ Interview IKC9တြင္ၾကည့္ရန္။ ေက်းရြာက်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ေသာ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႕ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူေပးေသာ NGOမ်ား၊ အားလုံးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးမွဴးျဖစ္သည္။  
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အဖြဲ႔၀င္အားလုုံး၏ ထက္၀က္သည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္q။ ဤအခ်ိဳးအစားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ 

ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ကမၻာ႔လုုံးအတုုိင္းအတာပ်မ္းမွ်ထက္ ပုုိေကာင္းေနသည္31။ သုုိ႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီတြင္း၌ပင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုုိယ္စားျပဳမႈသည္ ရာထူးအဆင္႔တုုိင္းတြင္ တသတ္မတ္တည္း မ်ားသည္ေတာ႔ မဟုုတ္ေပ။ ပုုဂၢိဳလ္ ၆၅ 

ဦးျဖင္႔ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဗဟုုိေကာ္မတီတြင္ ၂၀-၂၅ ဦးခန္႔သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဗဟုုိအလုုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြ႔ဲ၀င္ ၂၁ ဦးထဲမွ 

၅ ဦးသည္သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ ဗဟုုိအလုုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၀င္မ်ားထဲမွ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတည္းသာ 

(ဘ႑ာေရးအရာရိွဆုုိသည္႔) ရာထူးသတ္သတ္မွတ္မွတ္ရိွသည္။ ဥကၠ႒၊ ဒုု ဥကၠ႒၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးႏွင္႔ အတြင္းေရးမႉး စသည္႔ 

အျခားေသာ ရာထူးမ်ားအားလုုံးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္32။ 

အျခားေသာ ႏုုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသကဲ႔သုုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ အဆင္႔မ်ားသည္ 

သမားရုုိးက် ႏုုိင္ငံေရးထက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ျပည္သူ႔ေရးရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပုုိမ်ားသည္33။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ 

ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အေတြ႔ရမ်ားၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကသည္။ 

ယင္းကဲ႔သုုိ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လုုပ္ကုုိင္ေနၾကေသာ လူေတြ႔ေမးျမန္းထားသူမ်ား၏ အဆုုိအရ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

အဆင္႔တုုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္မႈ မ်ားသည္ဟုု သိရသည္34။ ယင္းအခ်က္ကုုိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အဓိကေတြ႔ရသည္။ 

အေၾကာင္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ 

ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားစုုျဖစ္ေနၿပီး၊   အႀကီးတန္းရာထူးမ်ားတြင္လည္း 

အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ေတြ႔ရသည္r။ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန(Community  Development 

Department  of  the  Kachin  Baptist  Convention)  တြင္ အဖြဲ႔၀င္၀န္ထမ္း ၃၅ ဦး၏ သုုံးပုုံႏွစ္ပံုုကုိ 

အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားျခင္းေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳးအစားေကာင္းသည္။ သုုိ႔တိုုင္ေအာင္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုုိင္သည္႔ 

အဆင္႔မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ နည္းေနေသးသည္။ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန(Community 

Development  Department  of  the  Kachin  Baptist  Convention)  ကဲ႔သိုု႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေနရာရသည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးမွာပင္ 

အဆုုံးအျဖတ္ေပးရေသာ အဓိကက်သည္႔ ရာထူး ၆ ေနရာထဲမွ ၂ ေနရာသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္35။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုုံးျဖတ္ခ်က္ေပးႏုုိင္သည္႔ေနရာမ်ားတြင္တက္တက္ၾကြၾကြေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည္မွာ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆုုံး၊ အစုုိးရပုုိင္းတြင္ အနည္းဆုုံး၊ ႏုုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ဘုုရားေက်ာင္းဦးေဆာင္ေသာ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ မနည္းမမ်ားဟုု ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခဲ႔သူတုုိ႔က ထြက္ဆုုိၾကသည္36။ ယခုုအခန္းတြင္ တင္ျပခဲ႔ေသာ 

အေထာက္အထားမ်ားကလည္း ထုုိအျမင္ ႏွင္႔ကုုိက္ညီေနသည္။    

ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs)၊ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (LNGOs)ႏွင္႔ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ 

ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (INGOs) ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ (developmental activities) မ်ားတြင္ 

ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ေပးရန္ ေက်းလက္အဆင္႔ေကာ္မတီမ်ားကုုိ 

                                                            
q ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ေျဖၾကားသူကပါတီ၀င္ေပါင္း ၈၀၀ေက်ာ္ရွိသည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။ Interview IKC9ၾကည့္ရန္  
r ဥပမာ ေမတၱာအဖြဲ႕၏ ျမစ္ၾကီးနားရုံးတြင္ ၆၀%သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားသည္လည္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေက်းလက္က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတည္ေထာင္သူ အမ်ိဳးသမီးသည္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ဆက္လက္ဦးေဆာင္သည္။ 
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေရတူညီေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသား၀န္ထမ္းေကာင္း ရွာရန္ ခက္ခဲသည္(interviews IKC4 and IKC6 ၾကည့္ရန္)။ 
အမ်ိဳးသမီးကိစၥမ်ားကုိလုပ္ကိုင္ေနေသာNGO တစ္ခုတြင္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ 
အကုန္လံုး သို႕အကုန္လံုးနီးပါးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္ interviews IKC5, IKY4, IYN1, IYN2, IYN4, and IYN9တြင္ၾကည့္ရန္။ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္က်ားမေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာ NGO the Gender Development Initiative မွာ 
အမွဴေဆာင္အရာရိွမွာ အမ်ိဳးသားျဖစ္သည္။  ‘Within the Political Structure, Women Are Treated as Decorative’, The Irrawaddy Magazine, 27 

January 2014 <http://www.irrawaddy.org/interview/within‐political‐structure‐women‐treated‐decorative.html> [accessed 16 May 2014]. 
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ဖြဲ႔စည္းေလ႔ရိွသည္37 ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယင္းကဲ႔သုုိ႔ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုုိင္သည္႔ အခြင္႔အလမ္းသည္ 

ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးျဖစ္ႏုုိင္သည္႔ အခြင္႔အလမ္းထက္ပုုိမ်ားေလ႔ရိွသည္။ သုုိ႔တိုုင္ေအာင္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည္႔ ရာထူးမ်ားျဖစ္ေသာ 

ဥကၠ႒ႏွင္႔ အတြင္းေရးမႉးရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ႀကီးစုုိးေနေလ႔ရိွသည္ 38။ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ေနသည္႔တုုိင္ေအာင္ သူတုုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေကာ္မတီ၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လြပ္လပ္စြာ 

ပါ၀င္ေျပာဆုုိႏုုိင္သည္႔ အေနအထားသုုိ႔ မေရာက္ေသးသည္ကုုိ ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ  ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္ 

ဆန္ေပးေရးအစီအစဥ္ (Kachin Baptist Convention’s rice bank program) ၏ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင္႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ 

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုုသည္ ဆန္မည္သုုိ႔ခြဲေ၀သုုံးစြဲမည္ဆုုိသည္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဆုုံးျဖစ္ေပးႏုုိင္စြမ္းမရိွၾကေပ။ အေၾကာင္းမွာ 

အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ဆန္ပုုိင္ရွင္ျဖစ္ခြင္႔ရိွေသာေၾကာင္႔ ဆန္ခြဲေ၀သုုံးစြဲမႈသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ အေက်အလည္ 

ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင္႔ရိွၾကသည္39။ ထုုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ႏႈတ္နည္းၾကေသာေၾကာင္႔လည္း 

သူတုုိ႔သည္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈအားနည္းေနသည္။ ယင္းအခ်က္ကုုိ အခန္း ၅ တြင္ အက်ယ္တ၀င္႔ 

ေဆြးေႏြးထားသည္။  

ျမန္မာႏုုိင္ငံ လူထု သစ္ေတာအစုအဖြဲ႕ (community forestry group) တရား၀င္ မွတ္ပုုံတင္မႈမွာ တုုိးပြားလာေသာ္လည္း 

မွတ္ပုုံတင္ရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ သေဘာသဘာ၀ႏွင္႔ သတင္းပုုိ႔ရသည္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင္႔ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ 

ျဖစ္မလာေသးေပ။ ယခုုေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတ၀ွမ္း လူထု သစ္ေတာအစုအဖြဲ႕ ေပါင္း ၅၇၄ ခုုရိွရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင္႔ 

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုုိင္း) တုုိ႔တြင္ အေတြ႔ရမ်ားသည္40။ ဘင္နာအဂ၀ါ က အိႏၵိယႏွင္႔ နီေပါႏုုိင္ငံမ်ားရိွ လူထု 

သစ္ေတာအစုအဖြဲ႕မ်ားအားေလ႔လာ၍ထုုတ္ေဖာ္ျပသႏုုိင္ခ႔ဲသက့ဲသုိ႕လူထုသစ္ေတာအစုအဖြဲ႕မ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္သည႔္ပုုံစံကုုိလုုိက္၍ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀အေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ႏုုိင္ခြင္႔မရိွျခင္းသည္ 

ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုုိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳရာေရာက္သည္41။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရိွ လူထု 

သစ္ေတာအစုအဖြဲ႕ မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ႏုုိင္မႈကုုိ ျမွင္႔တင္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္ဆုုိသည္႔ အခ်က္ကုုိ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ 

အစီရင္ခံစာတြင္ ထည္႔သြင္းေဖာ္ျပထားသည္42။ သုုိ႔ေသာ္ ယင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးအစားမွာ အလြန္တရာ 

နည္းေနေသးသည္43။ ယင္းကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မည္သိုု႔ေသာ ကုုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွသည္ကုုိ မသိရိွၾကေပ။    

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (MMCWA) ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MWAF) 

တို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဓိကတာဝန္ယူ ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည့္ အစုိးရႏွင့္ ခ်တ္ိဆက္ထားေသာ 

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ယူနီယံအဆင့္ 

(union level) စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MWAF) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 

အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥမ်ားကို ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္44 ျဖစ္ၿပီး 

၎တို႔၏ အသင္းတည္ေထာင္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 

ပေပ်ာက္ေရး ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္  (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

– CEDAW) ေကာ္မတီ၏ ခ်ီးက်ဴးအသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရိွခဲ့သည္45။ MMCWA ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ား၏ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝအေျခအေနကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးရန္ျဖစ္သည္46။ 

ဤအဖြဲ႔၏အဆိုအရ ၂၀၁၁ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ လုပ္အားေပးအဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၁၄ ရိွသည္ဟု သိရပါသည္47။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (MMCWA) ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MWAF) တို႔၏ 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္  အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း (community) ႏွင့္ 

၎တို႔ထက္ပို၍ျမင့္မားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ အခန္းက႑မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ရရိွႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ ္

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူတစ္ဦး၏ အဆိုအရ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခံရမႈသည္ ၎တို႔၏ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ 

မဟုတ္ပဲ ခင္ပြန္းသည္မ်ား၏ အရိွန္အဝါေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္ 48။ ဥပမာ ၎တို႔၏ ခင္ပြန္းက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ 
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ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ေရးမႉး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ျဖစ္ေနပါက အဖြဲ႔ဝင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ ေတြ႔ရိွရမည့္ အခန္း ၄ 

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ျမွင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ရရိွခဲ့ပါက ၎တို႔တာဝန္ကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွ။ ထို႔အျပင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ားကို အိမ္ေထာင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ မိသားစု၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံႏွင့္ ရရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

လူအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္မရိွၾကပါ။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (MMCWA) ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MWAF) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုႏိုင္ခြင့္ မရရိွခဲ့ပါ။ ၎တို႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ရွားပါးသလုိ 

အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖဆိုသူ အမ်ားစုကလည္း ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းမရိွပါ။ ကရင္ျပည္နယ္မွ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသူတစ္ဦးက ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာ 

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MWAF) က မည္သည့္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို မိမိအေနွႏွင့္ ဂဃနဏမသိရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္49။ 

ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးသူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (MMCWA)  

သည္ မိမိတို႔ရြာတြင္ရိွေသာ္လည္း တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္50။ ကခ်င္လူမ်ိဳး သံုးပံုတစ္ပံုႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳး 

သံုးပံုႏွစ္ပံုရိွေသာ ရြာတစ္ရြာမွ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္း ၎တို႔ရြာတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

(MWAF) ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာသူမ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမည္ခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးအနည္းစု 

ပါဝင္ေသာ္လည္း အမာခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားထဲတြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား မပါရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္51။ ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ မိခင္ႏွင့္ 

ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (MMCWA) ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MWAF) အဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ အေထာက္အထား 

ရရိွမႈ နည္းပါးသျဖင့္ ၎တို႔ မည္သို႔မည္ပံုေဆာင္ရြက္ေနသည္၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ အခန္းက႑ 

မည္မွ်ရိွသည္ကို နားလည္ရန္ ေလ့လာမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

ျပည္နယ္ႏွင့္ ခရုိင္အဆင့္ တရားရံုးမ်ားတြင္ တရားသူႀကီး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္အဆင့္ 

တရားစီရင္ေရး အရာရိွမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္52။ ဤေတြ႔ရိွခ်က္အရ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ ျမင့္မားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ပိုမုိသေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။  

  



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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၄။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္း မည္သို႔အေရးပါပံု 

ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၂ ကမာၻ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီရင္ခံစာတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲေရးကိစၥမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရရိွေရးသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အဓိကက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ (ႏိုဗယ္ဆုရွင္) အမာၾတာ 

စန္ (Amartya Sen) ႏွင့္ မာသာ ႏု(စ္)ဘမ္း (Martha Nussbaum) တို႔၏ အဆိုအတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူမႈဘဝတိုးတက္ေရးသည္ 

သူတုိ႔ဘဝႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ၎တို႔ဘဝကို မိမိကိုယ္တိုင္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွမရိွႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က နားလည္ယံုၾကည္သည္53။ အမ်ိဳးသမီးဆႏၵသည္ 

တရားဥပေဒရႈေထာင့္မွလည္း အေရးပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ဖို႔ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈလိုအပ္သည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဗဟုသုတ ပိုမ်ားတတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 

အမ်ိဳးသားမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေလ့မရိွသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆံုးျဖတ္ျခင္းက 

ပိုမုိထိေရာက္မႈရိွသည္။ အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟုတ္ ေဘးဖယ္ျခင္းခံထားရေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းက 

ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည54 ္။ 

ဤအခန္း၏ ပထမပိုင္း (အခန္း ၄-က) တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

လိုလားႏွစ္သက္မႈ မတူညီေသာေၾကာင့္ တရားမွ်တသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပၚေပါက္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆႏၵကို သိရိွနားလည္ရန္ 

လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုတိယပိုင္း (အခန္း ၄-ခ) တြင္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈရိွေသာ အပ္ုခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ 

အမ်ိဳးသမီး၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရိွမရိွကို ဆန္းစစ္ထားသည္။  

၄။ (က) အမ်ိဳ းသမီးမ်ား လိုလားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အမ်ိဳ းသားမ်ား လုိလားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ႏိုင္ငံေရးသမားသံုးဦး၏ အဆိုအရ ၎တို႔နယ္ေျမတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 

အေရးႀကီးေသာ ကိစၥအားလံုးအေပၚ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထားရိွေသာ သေဘာထားမွာ ထပ္တူျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္ 55။ 

သို႔ေသာ္ အျခားေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈေျဖဆိုသူ အမ်ားစုက ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သေဘာထားမွာ 

သိသိသာသာ ကြဲလြဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးေသာ အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္သူမ်ားကလည္း အလားတူအျမင္ရိွသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားက က်န္းမာေရး၊ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ ကေလးပညာေရး၊ ေန႔စဥ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေရး၊ မိသားစုဝင္ေငြႏွင့္ 

အေသးစား ေငြေခ်းကိစၥမ်ားကို ပို၍ဂရုျပဳေလ့ရိွၿပီး56 အမ်ိဳးသားမ်ားက ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံဥပေဒ၊ စီးပြားေရး၊ 

လမ္းတံတားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားတတ္ၾကသည္ 57။ အၾကမ္းအားျဖင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မိသားစု သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို အေလးထားတတ္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား ရပ္ရြာ 

သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားတတ္ၾကသည္ s ။  

၄။ (က) (၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွစ္သက္မႈအေပၚလိုက္၍ အမ်ိဳ းသမီးႏွင့္ အမ်ိဳ းသားမ်ား၏ မတူညီေသာအခ်န္ိအသံုးခ်ပံု 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အခ်ိန္္အသံုးျပဳ ကြာျခားေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္ 58။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားက မတူညီေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တစ္ေန႔တာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ခြဲေဝမႈ မည္သို႔ဆက္စပ္ေနသည္ကို ရွင္းျပသည္ 59။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 

ေလ့လာခ်က္မ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဝင္ေငြရွာေဖြေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ 

ပို၍ေသးငယ္တတ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔ေနအိမ္ႏွင့္ ပို၍နီးကပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္60။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈေျဖဆိုခ်က္မ်ား 

                                                            
s လုိလားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ က်ား/မ ကြဲျပားမႈတစ္ခုတည္းကုိ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္သည္မဟုတ္ပ ဲအျခားမတူညမီႈမ်ားျဖစ္သည့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း၊ 
ဝင္ေငြ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသက္၊ ေက်းလက္ေန လတူန္းစား၊ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစား စသည့္အခ်က္မ်ား အေပၚတြင္လညး္ မူတညသ္ည္။ 
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(အေပၚစာပိုဒ္ တြင္ ရႈရန္) ကလည္း အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မတူညီေသာ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ အခ်ိန္အသံုးခ်မႈတုိ႔ 

ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။  

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၁ တြင္ေကာက္ယူခဲ့ေသာ GDI စစ္တမ္းအရ 

ထမင္းခ်က္၊ ကေလးထိန္း၊ လူႀကီးသူမမ်ားကို ျပဳစုျခင္း၊ အဝတ္ေလွ်ာ္၊ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး၊ အစားအေသာက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လယ္ကြင္းကုိ 

အစာပို႔ျခင္း၊ ထင္းေကာက္၊ ေရခပ္ႏွင့္ ေစ်းဝယ္ျခင္းတို႔ကို အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း 

သိရသည္61။ ထို႔အျပင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ကေလးေမြးျခင္းႏွင့္ ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဝင္ေငြရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုစားသံုးကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

၎တို႔အိမ္အနီးတဝုိက္တြင္သာ ရိွတတ္ၾကၿပီး ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အရင္းအႏီွးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ 

အရင္းအႏီွးထက္ ေသးငယ္ၾကသည္62။ ဗဟုညႊန္ကိန္းဆုိင္ရာ အစုလုိက္စစ္တမ္း (MICS) စစ္တမ္းက အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

မည္သည္ကိစၥတြင္ မည္မွ်အခ်ိန္သံုးသည္ကို မပါရိွေသာ္လည္း ေရခပ္သည့္တာဝန္ကို မည္သူက ယူရေၾကာင္းပါရိွသည္။ ထိုစစ္တမ္းႏွင့္ 

GDI စစ္တမ္းတို႔၏ တူညီသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အိမ္ေထာင္စု ၇၁.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ အိမ္ပရဝုဏ္အတြင္း ေသာက္ေရတြင္းမရိွပဲ 

ထိုေသာက္ေရကို အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တာဝန္ယူၿပီး ခပ္ရသည္t။  

အထက္ပါေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မည္သည့္ကိစၥမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍ဦးစားေပးေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးတို႔ ဦးစားေပးေသာ က်န္းမာေရးကိစၥတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ လူအိုႏွင့္ လူနာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ကေလးေမြးျခင္း၊ ႏုိ႔တိုက္ေကၽြးျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ ေရရရိွေရး၊ 

ကေလးငယ္ႏွွင့္ လူအိုလူနာမ်ား သန္႔ရွင္းေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ လယ္ေျမထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး တို႔လည္းပါဝင္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးအတြက္ အရင္းအႏီွးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အရင္းအႏီွးထက္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္လည္း 

အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းကို ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 

တကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုၿပီး ဦးစားေပး 

လုပ္ကိုင္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈေျဖဆိုသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးသူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သတိျပဳမိသည္။  

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေရခပ္သည့္တာဝန္ကို ယူရၿပီး ေရရရိွေရးကုိ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍အေလးေပးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ 63။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈေျဖဆိုသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးသူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရိွသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 

မိမိတို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္နီးစပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း 

ထင္ရွားသည္။ MICS ၏ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပတြင္ရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၆၄.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ အိမ္ပရဝုဏ္အတြင္း 

ေသာက္ေရရရိွသျဖင့္ ေရရရိွေရးကိစၥမွာ လြန္စြာအေရးမႀကီးေခ်။ သို႔ေသာ္ ၂၄.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွေသာ 

ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ေတာ့ ေရရရိွေရးက အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္64။  

MICS ၏ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ေထာင္စု ၉၄.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း (ေက်းလက္ေဒသတြင္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) က 

ထမင္းဟင္းခ်က္ရန္အတြက္ ထင္းမီးေသြး သို႔မဟုတ္ ေနာက္ေခ်းကို အသံုးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 

အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားက ထင္းေကာက္ျခင္းကို လုပ္ရေသာ္လည္း သစ္ေတာႏွင့္ လယ္ယာထိန္းသိမ္းေရးကို အေရးႀကီးသည့္ 

ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈေျဖဆိုသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးသူ ေျဖၾကားျခင္း မရိွခဲ့သည္က ထူးျခားသည့္ 

                                                            
t ၄၃.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေသာ ရန္ကုန္တုိင္း တစ္ခုတညး္သာ အိမ္၏ပရဝုဏ္အတြင္း ေသာကေ္ရတြင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ေရခပ္သည့္တာဝန္ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
အမ်ားဆံုးမလုပ္ရေသာ တုိင္းေဒသျဖစ္သည။္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရခပ္ရသည့္ အျမင့္ဆုံရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရခိုင္ ၉၃.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ ္၈၆.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ 
Ministry of National Planning and Economic Development, Ministry of Health and UNICEF၊ စာ ၃၄၊ ၉၀။ 
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အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သညu ္။ ဤအခ်က္ကလည္း မိမိေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း 

ေထာက္ျပသည္။ အကယ္၍ ဤသို႔မဟုတ္ခဲ့ပါက သစ္ေတာႏွင့္ လယ္ယာထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာသည္ နိမ့္ပါးမႈကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄။ (က) (၂) လူမႈဆက္ဆံေရး၊ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြင္း ဆက္ဆံေရးအေပၚ အမ်ိဳ းသမီးႏွင့္ အမ်ိဳ းသားမ်ား၏ 
လိုလားႏွစ္သက္မႈမ်ား 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုလားခ်က္ကြဲျပားမႈသည္ ၎တို႔၏ အခ်ိန္သံုးစြဲမႈတစ္ခုတည္းတြင္ ေပၚလြင္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

လူမႈဆက္ဆံေရး၊ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြင္း ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသားႏွင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုလားလ်က္ကြဲျပားမႈမ်ား ေပၚလြင္ေစသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အဓမၼက်င့္မႈ မည္မွ်ွမ်ားျပားမွန္း အတိအက်မသိရပါv။ ဤအမႈ အမ်ားစုမွာ တရားရံုးသို႔ 

တိုင္ၾကားေလ့မရိွၾက။ တိုင္ၾကားေသာ အမႈအမ်ားစုမွာလည္း တရားရံုးအျပင္တြင္ ညိွႏႈိင္းေျဖရွင္းတတ္ေသာေၾကာင့္ အမႈက်ဴးလြန္သူ 

အမ်ားစုမွာ အျပစ္ေပးခံရေလ့မရိွပါ65။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မ်ားျပားလွေသာ အဓမၼက်င့္မႈႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို 

ေက်းလက္ေဒသရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ျပဳက်င့္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား အေရးယူခံရျခင္းမွာ အလြန္တရာ နည္းပါးလွသည္ 66။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြ 

အတြင္းေရးမႈး ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာအစုိးရအား လက္ရိွႏွင့္ သမိုင္းဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မုဒိန္းက်င့္မႈမ်ား အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သလို အေရးယူရန္ ညြန္ၾကားခဲ့သည္ 67။ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက အဓမၼက်င့္မႈႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၿပီး အျမစ္ျပတ္သုတ္သင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အားေပးမႈမရိွပဲ အဆင္ေျပသလုိ 

ေရလိုက္ငါးလိုက္ေနဖို႔အတြက္သာ ေနေစလိုသည္68။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အဓမၼက်င့္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ အပ်ိဳစင္ 

မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဟု ယူဆထားသျဖင့္ ၎ကိုအဓမၼက်င့္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳေစသည္ 69။ 

မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ရွင္က အဓမၼျပဳက်င့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာဇဝတ္မႈ မေျမာက္ပါ 70။ 

ဤစာတမ္းျပဳစုသူမ်ားသည္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မည္သို႔သေဘာထား 

ကြဲလြဲေၾကာင္း အေထာက္အထား မရိွေသာလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပုိ၍တင္းၾကပ္ေသာ ဥပေဒကို အလိုရိွမည္ဟု ယူဆပါသည္။ 

အျခားႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အဓမၼျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း 

အခ်ိဳ႕တဝက္ကို အဓမၼအက်င့္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးတြင္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း ယံုၾကည္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေတာ့ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ 

ျပစ္မႈေျမာက္ေအာင္ ၾကံစည္အားထုတ္မႈကို အျပစ္တင္ၾကသည္71။အဓမၼမႈတြင္ အဓမၼက်င့္ခံရသူသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကုိ 

ခံရသူျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္တင္ခံရသည့္ ထံုးလမ္းစဥ္လာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသးသည္72။ ဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုးရအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား CEDAW 

ေကာ္မတီက တိုက္တြန္းခဲ့သည္ 73။ကရင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္သည္ ေအာက္ေျခအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး 

အထက္ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသူမ်ားကို အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း၊ ဤကိစၥကုိ 

အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရိွေစရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ 74။ 

                                                            
u ဘီနာ အက္ဂါဝါ (Bina Agarwal) ၏ လူအမ်ားလက္ခံထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အိႏၵိယႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ထင္းေကာကသ္ည့္ တာဝန္ယူရသူမ်ား 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံသစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥကုိ အေလးေပးၾကသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ - ဘီနာ အကဂ္ါဝါ၏ Participatory Development, 29 (2001)၊ စာ ၁၆၃၀-၃၆။ 
ဘီနာ အက္ဂါဝါ၏ Does Women’s Proportional Strength Affect Their Participation? Governing Local Forests in South Asia, World Development, 38 (2010)၊ 
စာ ၉၉၊ ၁၀၇။ 
v ဤကိစၥကုိ ပိုမိုသိရိွနားလည္ရန္ လုိအပ္ေသးသည္။ The Gender Equality Newwork မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လမူႈေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
တန္းတဆူကဆ္ံေရးကိ ုအရည္အေသြးပုိင္းဆိုင္ရာသုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ေလ့လာေနပါသည္။ ထိသုုေတသနမ်ားသည ္၂၀၁၄အကန္ုတြင္ ထြက္ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ UNFPA 
မွလညး္ ထိကုဲ့သို႕အမ်ိဳးသမီးကိစၥမ်ားကိ ုအရည္အေသြးပုိင္းဆိုင္ရာသုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ေနပါသည္။  



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (National Strategic Plan for the 

Advancement of Women) ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 

ပေပ်ာက္ေစရန္အလို႔ငွာ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေစရန္၊ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အက်ိဳးကိုအားမေပးသည့္ ရိုးရာထံုးလမ္းစဥ္လာမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္ 75။ 

ဤမူဝါဒအတိုင္း လူမႈဖူလုံေရးဌာန မွ Gender Equality Network ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 

ကာကြယ္ေရးမူၾကမ္း (draft anti-violence against women) ကိုေရးဆြဲလ်က္ရိွသည္။ ဤမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳေရးႏွင့္ 

ထိေရာက္မႈရိွစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသားယူအျမတ္ထုတ္မႈမ်ား (sexual harassment) သည္ ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ လူၾကပ္ေသာ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ အထူးအျဖစ္မ်ားသည္76။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ဘတ္စ္ကားမ်ား ေျပးဆြဲေပးရန္ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း 

သူမ၏ အမ်ိဳးသားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားက အထူးတလည္ ဂရုျပဳျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း သူမထံမွတဆင့္ သိရိွရသည္77။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္တြင္းေရး အၾကမ္းဖက္မႈ (domestic violence) မ်ားကို အေရးယူေသာ ဥပေဒ ေသေသခ်ာခ်ာမရိွေခ်။ ထုိကဲ့သုိ႔ 

အမႈမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားအား တိုင္ၾကားျခင္းကိုလည္း ရိုးရာထံုးလမ္းစဥ္လာက လက္မခံလိုၾက78။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အေထာက္အထား ခိုင္ခုိင္လံုလံု မရိွေသာ္လည္း အိမ္တြင္းေရး အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္မားမည္ဟု ယူဆပါသည္79။ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္တြင္းေရး အၾကမ္းဖက္မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပတ္ဝန္းက်င္က လက္ခံၾကသည္ 80။ ကမာၻေပၚတြင္လည္း 

အိမ္တြင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ေျပာင္းလမဲႈသည္ 

အေႏွးေကြးဆံုးျဖစ္သည္81။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္တြင္းေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မိသားစုအတြင္းေရးကိစၥဟု မွတ္ယူၾကၿပီး ဤကိစၥသည္ 

ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရိွဟု လက္ခံထားၾကသည္ 82။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုမွ အေထာက္အထားမ်ားအရ အမ်ိဳးသားမ်ားက 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အိမ္တြင္းေရး အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္ခံေလ့ရိွသျဖင့္83 ဤကိစၥကို လူအမ်ားေ႔ရွတြင္ ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ၿပီး 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆႏၵကိုသိရိွရန္ လိုအပ္သည္။  

အိမ္တြင္းေရး အၾကမ္းဖက္မႈသည္ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ တစ္ဦးတည္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွသည္မဟုတ္ပါ။ ၎အမႈကုိ 

ျမင္ေတြ႔ရေသာ အမ်ိဳးသား ကေလးငယ္မ်ားသည္ လူႀကီးျဖစ္လာေသာအခါ အလားတူ အၾကမ္းဖက္မ်ားကို က်ဴးလြန္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 

ႏွစ္ဆမွ သံုးဆအထိရိွသည္84။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစုိးရမွ ဥပေဒထုတ္ျပန္သင့္ၿပီး အျခားတာဝန္ရိွသူမ်ားကလည္း 

မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို လက္ခံသည့္ အေလ့အထကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့နည္းေစသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 

အၾကမ္းဖက္မ်ားကို ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဤရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ အလြန္အေရးပါသည္။  

ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း ဥပေဒေျပာင္းလဲေရးသည္ ကမာၻအႏွ႔ံတြင္လည္း အိမ္တြင္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ 

ေႏွးေကြးၾကသည္ 85။ဤစာတမ္း၏ အေစာပိုင္းတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ဥပေဒက အေမြစား အေမြခံ 

သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားကို က်ား/မ မခြဲျခားပဲ ညီတူညီမွ် အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ တရားဝင္ဥပေဒကုိ 

ေက်ာ္လြန္ၿပီး ရုိးရာထံုးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒကိုသာ သံုးေလ့ရိွသည္။ ခၽြင္းခ်က္ဟု လက္ခံရေသာ အမႈမ်ားမွအပ ခ်င္းႏွင့္ 

ကခ်င္လူမ်ိဳးစုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အေမြဆက္ခံႏိုင္ခြင့္ မရိွသျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ အားကုိးအားထား ျပဳရေသာေၾကာင့္ 

အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပဳျပင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ညိွႏႈိင္းရန္ႀကိဳးစားသည့္ အခြင့္အလမ္းကုိ 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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ေလွ်ာ့နည္းေစသည္w။ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖၾကားသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္မွာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေမြဆက္ခံႏုိင္မႈ 

မရိွျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရ အမ်ိဳးသားမ်ား အေပၚတြင္ မီွခိုရသျဖင့္ ၄င္းတုိ႕ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ညွိႏိႈင္းရန္ႏွင့္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၄င္းတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းေစသည္86။ ဤအေျခအေနက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 

အားနည္းေစသည္။ အေမြဆက္ခံေရးကိစၥသည္ ထံုးလမ္းစဥ္လာအရ အေရးပါေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

က်င့္သံုးေသာ အစဥ္အလာကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေလွ်ာ့နည္းၿပီး မွ်တေသာ အစဥ္အလာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္လာေသာ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေဆာက္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈမွကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒ၊ သို႔မဟုတ္ ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီးေသာအခါ ဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ မေပးေသာ 

ဥပေဒသည္ အိမ္တြင္းေရး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျပာေရးဆိုခ်က္ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္ 87။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူေနမႈဘဝကုိ 

ထိခိုက္သည္။ ဥပေဒေရးရာ၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ လူမႈေရးအရ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားရိွျခင္းသည္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးအတြင္း ပိတ္ေလွာင္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစၿပီး ၎တို႔၏ လူေနမႈဘဝအေျခအေနကုိ 

ထိခိုက္ေစသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ဥပေဒက ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈခြဲေဝေရးကုိ 

ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္ကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို မရရိွပဲ လူမႈေရး 

ဖိႏိွပ္ခြဲျခားမႈမ်ားကိုသာ ခံရသည္88။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူမ်ိဳးစုအားလံုးနီးပါးက ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈကိစၥတြင္ အမ်ိဳးသမီးမွာ အျပစ္ရိွသည္ဟု 

ယူဆၿပီး လူမႈေရး ႏိွပ္ကြပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္89။ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားသည္ ညိွႏႈုိင္းရန္ခက္ခဲေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၎တို႔ကို ဖိႏိွပ္ေသာ ထံုးလမ္းစဥ္လာမ်ားကို 

လက္ခံအားေပးမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရိွ ပုိေနျမဲ က်ားေနျမဲျဖစ္ေသာ ဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈလုပ္ထံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရန္ 

လိုအပ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူေနမႈဘဝကို တိုးတက္ေရးကို တာဝန္ရိွသူမ်ားက အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 

ပါဝင္စြက္ဖက္မ်ားႏႈင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။  

၄။(ခ)အမ်ိဳ းသမီးကိုယ္စားျပဳရိွျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရအဖြဲ႔လုပ္ကိုင္ပံုႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ား မည္သို႔ေျပာင္းလဲပံု 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလိုလားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံန႔ဲပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပိုၿပီးအားတက္သေရာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ယူဂန္ဒါ၊ 

အာဂ်င္တီးနား ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ရရိွေသာ အေထာက္အထားမ်ားက ဤအခ်က္ကို သက္ေသျပဳသည္ 90။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ 

ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ လိုလားေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ ပိုၿပီးအက္တက္သေရာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္91။ အိႏၵိယမွ ေတြ႔ရိွေသာ အျခားအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ 

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ရိွျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တရားဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပိုၿပီးပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္ x။ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ 

အမ်ိဳးသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လမ္းတံတားေဆာက္လုပ္ေရးကိုသာ အာရံုစုိက္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 

အဆိုတင္သြင္းေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမားေရး၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ေစာက္ေရွာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

                                                            
w အင္တာဗ်ဴး IKC7၊ IKC8၊ IYN4။ IKC8 အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆုိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ မိသားစုအေမြကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဆက္ခံရရိွသည့္ သာဓကမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လညး္ 
ထုိကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာသား သုိ႔မဟုတ ္သားမ်ားအားလံုးမွာ မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အေမြကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အပ္ႏႈံ၍ မရေသာေၾကာင့္သာ 
ျဖစ္သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား အေမြဆကခံ္မႈ မရိွသည့္အေၾကာင္းကုိ Matthew Smith ၏ Myanmar Economy Needs Human Rights Reforms Huffington Post, 2013 
http://www.huffingtonpost.com/matthew-smith/myanmars-economy-needs-hu_b_4347843.html တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
x မွတ္ရန္- ၁)အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္သည္ဟု တိုင္ၾကားေသာအေရအတြက္မွာ အေျမာက္အျမား (သို႕) သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာသည္ 
(ေက်းရြာအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု သက္ေသျပရန္အခ်က္မရွိပါ)။ ၂) 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိအၾကမ္းဖက္သည့္အတြက္ ရဲဖမ္းသူအေျမာက္အျမား (သို႕) သိသိသာသာတုိးတက္လာသည္။ ၃) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားအၾကားတြင္ 
ဆက္ဆံေရးသိသိသာသာတုိးတက္လာမႈ ။  Iyer and others, pp.18‐19, 23‐24, 26‐30. တြင္ၾကည့္ရန္ 
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ရန္ပံုေငြခြဲေပးရန္ မလိုလားေၾကာင္း သိရသည္ 92။ ActionAid အဖြဲ႔မွ ေက်းရြာေကာ္မတီအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အမႈေဆာင္မ်ားကုိ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည့္က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ရရိွလာေသာ 

အက်ိဳးအျမတ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆႏၵကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ညိွေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ပို၍ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္သည့္ အေထာက္အထားကို 

လံုေလာက္စြာ မရိွေသးပဲ ဤကိစၥကို ေလ့လာမႈျပဳရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။  

၂၀၁၁ တြင္ထုတ္ေဝၿပီး ကုိးကားခံရမႈမ်ားေသာ စာတန္းႏွစ္ေစာင္တြင္ ပါရိွေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႏွင့္ 

ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ မ်ားေနပါက အဂတိလိုက္စားမႈနည္းပါးေၾကာင္း သိရပါသည္ 93။ ထိုစာတန္းမ်ားတြင္ 

စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားမွ ရရိွေသာ အကိုးအကားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကူညီလိုသည့္ ဆႏၵကို 

ပိုမုိထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ မဲခြဲစနစ္ကို က်င့္သံုးလိုျခင္း၊ စိတ္ထားေျဖာင့္မတ္မႈ (integrity) ပိုရိွျခင္း၊ 

က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (ethical behavior) ကိစၥမ်ားကို ပိုမုိေလးနက္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒမ်ားတြင္ 

ပို၍ရက္ေရာတတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ 94။ သို႔ေသာ္ ဤအေထာက္အထားမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 

ပိုၿပီး သမာသမတ္ရိွသည္ဟု၍ ဆံုးျဖတ္လို႔ေတာ့ မရပါ 95။ ထို႔အျပင္ ဤစာတမ္းျပဳစုသူမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

ေလ့လာေရးျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္၌ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အဂတိလိုက္စားမႈ နည္းပါးေစကာမူ သူတို႔သည္ အျမဲတမ္းပိုၿပီး 

သမာသမတ္ရိွေနၿပီး မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤသို႔ကြာျခားခ်က္သည္ ေမြးရာပါ ကြာျခားခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အဂတိလိုက္စားေသာ အုပ္စုႏွင့္ 

သိကၽြမ္းဆက္ဆံမႈ ရိွမရိွ၊ အဂတိလိုက္စားရန္ လိုအပ္သည့္ ဗဟုသုတ အျပည့္အဝ ရိွမရိွ စသည္တို႔ျဖစ္သည္ 96။  

အိႏၵိယႏိုင္ငံရိွ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ ပို၍အဂတိလိုက္စားမႈ 

ရိွမရိွကို ေလ့လာေရးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခိုင္မာသည့္ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား မရရိွခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ရရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးကို ၾကာျမင့္စြာ 

ရရိွထားပါက အဂတိလိုက္စားမႈ နည္းပါးသည္97။ အဂတိလိုက္စားမႈရိွသည့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေလာေလာလတ္လတ္ 

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကၿပီး အဂတိလိုက္စားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ မရိွျခင္းႏွင့္ 

နစၥဓူဝလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အေထာက္အပ့ံ လိုအပ္ျခင္း (ဥပမာ - လိုအပ္ေသာ အေျခခံအရည္အေသြးမ်ား မရိွျခင္း၊ 

ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အတတ္ပညာ မရိွျခင္း) တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္98။ ထို႔ေၾကာင့္ 

အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား အဂတိလိုက္စားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ လိုအပ္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္း 

မရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား အဂတိလိုက္စားရျခင္းသည္ ရာထူးကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရရိွထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 

ေဖာ္ျပထားသည္။  

ဤစာတမ္းျပဳစုရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေျဖဆိုသူမ်ားက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍ေတာ္ေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားက 

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ အဂတိလိုက္စားမႈ ပို၍နည္းပါးေၾကာင္း ထြက္ဆိုထားၾကသည္99။ ထို႔အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္မွ 

ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျပာခ်က္မ်ားအရ ၎ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ 

ပိုရိွေၾကာင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္100။ ActionAid မွ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက က်ား၊မ အစံုပါရိွေသာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ပါဝင္ေနျခင္းက အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ 101။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းေစသည္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
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အဂတိလိုက္စားမႈ နည္းပါးသည္ဟု အခိုင္အမာ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထား မရိွပါ။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ 

အလားအလာေတာ့ ရိွပါသည္။  

အိႏၵိယႏိုင္ငံေက်းရြာအဆင့္မွရရိွခဲ့ေသာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားရသည္ဟူေသာ 

ေတြ႔ရိွခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အႏိၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊မ ပညာတတ္ဦးေရ အခ်ိဳးအစား ကြဲဟမႈႀကီးမားၿပီး 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား စာတတ္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ နိမ့္ပါးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။y သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို 

သံုးသပ္ၾကည့္ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပါဝင္မႈ မရိွေစေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳ 

မရိွသည့္အတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္ေစသျဖင့္ ဤျပႆနာ ပေပ်ာက္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရတိုစြမ္းအားျမွင့္ 

သင္တန္းမ်ားေပးၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ေရရွည္တြင္မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ 

ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရရိွလာမည္ျဖစ္ၿပီး 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 

အဂတိလိုက္စားမႈ ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ 102 အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္သည့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းသည္ 

အဂတိလိုက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လြန္စြာအေထာက္အကူ ရိွႏိုင္ပါသည္ ။  

ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မွာ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈမ်ားေလ၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ အလားအလာ 

မ်ားေလျဖစ္သည္ 103။ ထို႔အတူ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္သည့္ NGO အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ Community Health and Development 

၏ ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာ ပက္တရစ္ ေအာင္သူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းသည္ ရန္ပံုေငြရရိွမႈကုိ 

ပိုမ်ားေစၿပီး လုပ္အားေပးသူမ်ား၏ လခမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားကို ေပးရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရိွရသည္ 104။ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈရိွေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ပါဝင္မႈသည္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ေစေၾကာင္း သိရသည္ 105။ဤစာတမ္းအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံု 

ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍တက္ၾကြမႈရိွျခင္း 106၊ 

ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကို ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ပါဝင္သူအားလံုး လက္ခံႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းရွာေဖြမႈမ်ား ပို၍ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
107ထြက္ဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ရိုးသားမႈႏွင့္ ၾကင္နာမႈ ပိုရိွျခင္း၊ အရိွကို အရိွအတိုင္း ပို၍ျမင္တတ္ျခင္း 108ႏွင့္ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္တတ္ၾကေၾကာင္း ပါရိွသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကိုင္တြယ္မႈ ပို၍ႏူးည့ံျခင္း 109၊ ပို၍စိတ္ရွည္ၿပီး တိက်ျခင္း 110တို႔ေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပစရာလိုအပ္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ၎တို႔ရာထူး 

ခန္႔အပ္ျခင္းမခံရခင္ ရရိွခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အိႏၵိယတြင္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေတြ႔အၾကံဳမရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အလုပ္ကုိ 

ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾကၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈလည္း ပိုနည္းသည္။ သို႔ေသာ္ အေတြ႔အၾကံဳ မရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လည္း 

အခ်ိန္္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အဂတိလိုက္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ ၎တို႔သည္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ 

သင္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ညြန္ျပေနပါသည္။  

                                                            
y အိႏၵိယမွ ၂၀၁၀ သတင္းအခ်က္အလက္တြင္ ေယာက္်ားေလး အသက္ ၁၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္၏ ၇၅.၂% သည္ စာတတ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးအသက္ 
၁၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္သည္ စာတတ္သူ ၅၀.၈%သာရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မရွိေသးပါ။ ၂၀၀၉-
၂၀၁၀ MICS စစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၈၇.၈%သည္ စာတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္း၏ အခန္း၅ကတြင္ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ 
ပံုမွန္ပညာေရးတြင္ က်ားမမညီမွ်မႈသည္ နည္းပါးေၾကာင္း dataမ်ားကုိ ျပသထားသည္။ Friedrich Huebler and Weixin Lu, ‘Adult and Youth Literacy, 

1990‐2015: Analysis of Data for 41 Selected Countries’ (UNESCO Institute for Statistics, 2012); Ministry of National Planning and Economic 

Development, Ministry of Health and UNICEFတြင္ၾကည့္ရန္။ 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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အိႏၵိယမွရရိွေသာ အျခား အခ်က္အလက္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေတြ႔အၾကံဳရရိွေစေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ 

ရရိွလာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်းရြာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးကို အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တုိက္ 

အေရြးခံရေသာရြာသည္ တစ္ႀကိမ္တည္း အေရြးခံရေသာရြာထက္ အမ်ားပိုင္ပစၥည္း ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ ပိုမိုရရိွျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို႔အျပင္ 

အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ အေရြးခံရေသာရြာသည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ခ်ည္း ရိွေသာရြာမ်ားထက္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ အတိုင္းအတာ 

ပိုမုိျမင့္မားျခင္းျဖစ္သည္ 111။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ (အခန္း ၅ (၁) (က) တြင္ ရႈ) အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊မ 

ပညာတတ္ေျမာက္မႈအခ်ိဳး ညီမွ်ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေနရာရရိွမႈ လြန္စြာနည္းပါးသည္။ အကယ္၍ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အခြင့္အေရးပိုေပးပါက ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္သည္လည္း ပိုမိုျမင့္မားလာဖြယ္ရာ ရိွပါသည္။  

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူး ရရိွရန္ မည္ကဲ့သို႔ အေရြးခ်ယ္ခံရရိွသည္ဟူေသာ အခ်က္ကလည္း ၎တို႔မည္သုိ႔ 

ျပဳမူေဆာင္ရြက္မည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈက်င့္သုံးေသာ ပါတီအတြင္းရိွ ၾသဇာႀကီးမားသူတို႔ေၾကာင့္ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ 

မဟုတ္ေခ်။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ပါက ပါတီအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက လႊမ္းမိုးမႈရိွေနတတ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 

၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ 112။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အၾကံဳရရိွေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ထားေစၿပီး ၎ရာထူးမ်ားကို ကိုယ္ပုိင္ 

အဆက္အသြယ္မ်ားေၾကာင့္ ရရိွျခင္းမရိွေစရန္ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္သည္ 113။ 

ယခုအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုလားႏွစ္သက္မ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ 

ကြဲျပားျခားနားပံုကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ရရိွေသာ အေထာက္အထားအနည္းငယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရရိွထားေသာ 

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ 

ပိုၿပီးတက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွေၾကာင့္ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ႏႈန္းျမွင့္တင္ျခင္းသည္ အလုပ္ကိုထိေရာက္မႈရိွစြာ 

လုပ္ကိုင္ျခင္းကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ပိုမုိနည္းပါးသည့္ 

အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရိွရသည့္အျပင္ ၎တို႔ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမုိၿပီးစီးေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရပါသည္။  

  



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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၅။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မႈကို ဟန္႔တားထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင္႔ 

အားေပးထားေသာ အခ်က္မ်ား 

ဤအခန္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို မည္သည့္အခ်က္မ်ားက အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္၊ 

မည္သည့္အခ်က္မ်ားက အားေပးထားသည္ကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ကုိ 

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ားစြာရိွေသာ္လည္း ၎တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ဖယ္ရွားႏိုင္သည္ ဆိုတာကိုလည္း ေဖာ္ျပသြားမည္ 

ျဖစ္သည္။  

၅။ (က) ပညာေရး၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ 
ပညာေရး၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳတို႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အက်ိဳးရိွစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား၊ 

အမ်ိဳးသမီးအားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း (အခန္း ၄-၂) အိႏၵိယတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေတြ႔အၾကံဳမရိွေသာ သူမ်ားထက္ တာဝန္ကိုၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း 

ေတြ႔ရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔က 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္ ရာထူးမ်ားရရိွေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေၾကာင္း 

ေျပာၾကားခဲ့သည္114။ လူအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 

လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္115။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေစာပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 

ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ 

ထိေရာက္စြာပါဝင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္116။ 

IHLCA ၏ ၂၀၀၉-၁၀ တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 

ပညာေရးရရိွမႈႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ နိမ့္ပါးႏိုင္ေသာလည္း ဤအခ်က္ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္မႈနည္းပါးျခင္း 

မဟုတ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ အသက္ ၂၀ ႏွင့္အထက္ လူငယ္မ်ားကို ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီး ၈၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း 

ေက်ာင္းေနခဲ့ဖူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ၈၇.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကြာျခားမႈ သိပ္မရိွပါ။ ေက်ာင္းလံုးဝ မေနခဲ့ဘူးျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ပထမတန္းထက္ မပိုေသာ ပညာေရးသာ ရရိွေသာ အမ်ိဳးသမီး ၇.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသား ၁၉.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ သိသိသာသာ 

ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး ေရးတတ္ဖတ္တတ္ ရိွမရိွကို စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

စတုတၳတန္း မတိုင္မီ ေက်ာင္းထြက္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီး ၂၆.၄ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁၉.၁ ျဖစ္ေသာ္ေၾကာင့္ မူလတန္း 

မၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ အမ်ိဳးသားထက္ မ်ားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒသမတန္းေအာင္ျမင္မႈတြင္ အမ်ဳိးသမီး 

၁၇.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက အမ်ိဳးသား ၁၆.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ အနည္းငယ္ပိုမ်ားသည္။ ဝိဇၨာသိပၸံဘြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ပို၍ျမင့္မားေသာဘြဲ႔ရရိွသည့္ 

ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီး ၁၁.၃ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၈.၁ ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္တြင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာေရးသည္ 

ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ သိသိသာသာ နိမ့္ပါးေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္လည္း ဤကဲ့သို႔ကြာျခားေသာေၾကာင့္ 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈ မရိွပါ 117။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေက်ာင္းပညာေရး ရရိွမႈသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈ မ်ားစြာမရိွေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ 

ပါဝင္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းဖူးေသာ 

အေတြ႔အၾကံဳမရိွျခင္းက ၎တို႔၏ ပါဝင္မႈအတြက္ အခက္အခ ဲ ျဖစ္ေစသည္။ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚမိျမင့္သန္း၏ 

ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎ပါတီမွ ၂၀၁၅ တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ 

နယ္စပ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ NGO အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ဖူးေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရိွသည္ဟုဆုိသည္။ 

ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နားလည္မႈမ်ား ရရိွျခင္းႏွင့္ လူအမ်ားေ႔ရွတြင္ 

စကားေျပာရဲသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္118။ NGO 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အမ်ိဳးသမီးအတြက္ ရရိွရန္ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရေသာ ရာထူးမ်ား၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ 

ျပဳလုပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ရာမွ ရရိွေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

တူညီေသာ အေတြ႔အၾကံဳတို႔ကို ရရိွေစသည္။ အကယ္၍ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကပါ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေပးႏိုင္ပါက ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကုိ 

ပို၍အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ္ျဖစ္သည္။  

၅။ (ခ) အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ အိမ္တြင္းေရး ေျပာေရးဆိုခြင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္တြင္းေရး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွမႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အေရးပါသည္။ 

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသင္း၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အျခား လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အေရးပါသူတစ္ဦးျဖစ္သူ မရမ္ဂ်ာ ဆိုင္ခြမ္း၏ 

ေျပာၾကားခ်က္အရ မိမိသည္ ေကအုိင္အုိ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မရမ္ ဘရမ္ဆိုင္း၏ သမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူႏွင့္ 

အိမ္ေထာင္တြင္း တာဝန္ခဲြေဝမႈတြင္ ပို၍ေျပာဆိုခြင့္ပိုရိွေၾကာင္း သိရသည္119။ CARE Myanmar ၏ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ 

(Gender Specialist) နန္းျဖဴျဖဴလင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္တြင္းေရး ေျပာေရးဆိုခြင့္သည္ ဝင္ေငြရွာႏိုင္မႈ ရိွမရိွအေပၚတြင္ 

မူတည္သည္ဟု ဆိုပါသည္120။ အိမ္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဝင္ေငြရွာႏိုင္မႈတို႔၏ ဆက္စပ္မႈကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ရရိွေသာ 

အေထာက္အထားမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရပါသည္121။ 

ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးးဖာင္ေဒးရွင္း၏ ျမစ္ႀကီးနားရံုးခြဲ တာဝန္ခံ လူဂ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဝင္ေငြရိွမႈသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည့္ က႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မႈလည္း အေရးပါေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားက ေက်းရြာရပ္ကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို အားမေပး 

ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဤအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္122။ ထို႔အတူ 

အမ်ိဳးသား လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (the National Community Driven Development) အဖြဲ႔မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူ 

မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဝင္ေငြရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဝင္ေငြမရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ေက်းရြာအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 

ပို၍စကားေျပာရဲေၾကာင္း သိရိွရသည္ 123။ 

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွ သိရိွရေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔ ထုံးစံအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

အေမြဆက္ခံႏိုင္ခြင့္ မရိွျခင္းသည္ သူတို႔၏ အိမ္တြင္းေရး ေျပာေရးဆိုခြင့္ကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္124။ ထို႔ေၾကာင့္ 

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ အေမြဆက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ 

ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္တြင္းေရး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွေရးအတြက္ အေရးပါေသာေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ 

ရရိွေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရလည္း သိရိွႏိုင္ပါသည္ 125။ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအပ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ထံုးစံတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အေမြဆက္ခံခြင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ေပးထားၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအေမြဆက္ခံရရိွေသာ 

သာဓကမ်ားစြာလည္း ရိွသည္ 126။ 

ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ထံုးလမ္းစဥ္လာတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၏ ပုိင္ဆိုင္မႈသည္ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးသည္ ႏွစ္ဦးလံုး၏ ဘံုပိုင္ပစၥည္းဥစၥာဟု 

သတ္မွတ္သည္။ မြန္ဓေလ့ထံုးစံတြင္ေတာ့ မိမိတို႔ယူလာေသာ ပစၥည္းဥစၥာသည္ ထိုဥစၥာကို မဂၤလာမေဆာင္မီကတည္းက 

ပိုင္ဆိုင္သူကသာ ဆက္လက္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မြန္ထိမ္းျမားျခင္း ဓေလ့ထံုးစံတြင္ မဂၤေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဇနီး၏အိမ္သုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားသည္ ထိုအိမ္၏ အခ်ိဳ႕အခန္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ပိုင္ခြင့္ မရိွေၾကာင္း သိရသည္ 127။ ယခုေဖာ္ျပပါ 

မြန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ထံုးလမ္းစဥ္လာသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ 

အားေပးရာေရာက္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ဤစာတမ္းသည္ ၎အခ်က္ မွန္ကန္မႈရိွသည္ မရိွသည္ကို ေလ့လာႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။  

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး (အခန္္း ၄-ခ) ျဖစ္သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ ျဖစ္ေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူမႈေရးအရ 

ရႈံ႕ခ်ခံရျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရရိွသည့္ အျဖစ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ၾကရတတ္သည္။ ကြာရွင္းၿပီးသည့္ အခါ၌လည္း ပုိင္ဆုိင္မႈ 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝမရရိွေစသည္။ ဥပေဒႏွင့္ ထံုးလမ္းစဥ္လာမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဝင္ေငြရွာေဖြႏိုင္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္းေရး 

ေျပာေရးဆိုခြင့္တို႔ကို ထိခိုက္ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္ 128။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူမႈေရးက်င့္ထံုးႏွင့္ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံတို႔က 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

၅။ (ဂ) အခ်န္ိ ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွမႈမ်ား 
ေမးျမန္းေလ့လာျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္  အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ေျဖႀကားခ်က္မ်ားအရ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွမႈမ်ား 

(constraints) သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနၿဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိကက်ေသာ အဟန္႔အတားတစ္ခု 

ၿဖစ္ေႀကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ေပသည္ 129။ ဤသက္ေသခံေတြ႔ရိွမႈသည္ ယခင္ၿမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႔ရိွခဲ့ၿပီးၿဖစ္ေသာ 

အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပ္ရြာအက်ိဳး လႈပ္ရွားပါ၀င္မႈမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေၾကာင္း 

ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ေၿပးညီၿဖစ္ေႀကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္130။ ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ထိမ္းသိမ္းမႈကိစၥမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္သာ ေမွ်ာ္လင့္ႀကၿပီး အမ်ားစုေသာ ၿမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၀င္ေငြရရိွေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ရပ္ရြာအေရး 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္မႈကိစၥမ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္းကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ဆႏၵမရိွႀကေပ131။ 

ၿမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ မတူကြဲၿပားစြာ ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနၿဖင့္ အၿခားေသာစီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

အိမ္ေထာင္မႈ၀တၱရားမ်ားထက္ ဦးစားေပး/ အေရးေပးလုပ္ေဆာင္ပါက ကဲ့ရဲ႕ရံွဳ႕ခ်ၿခင္းခံႀကရေပသည္ 132။ ထုိ႔အၿပင္လည္း 

ၿမန္မာအမ်ိဳးသားထု အႀကားတြင္ ၿပင္းထန္ေသာ အယူအဆတစ္ရပ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနၿဖင့္ ရပ္ရြာေရးလွႈပ္ရွားမႈမ်ားေႀကာင့္ 

၄င္းတုိ႔၏ အိမ္ေထာင္မႈကိစၥမ်ား လစ္ဟင္းၿခင္း၊ တစ္ၿခားေသာ မိသားစု၀င္မ်ား ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိၿခင္းမ်ား 

မၿဖစ္ေပၚေစရေပ 133။  ကရင္တုိင္းရင္းသား ရိုးရာထံုးစံတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနၿဖင့္ အိမ္ေထာင္မႈကိစၥမ်ားတြင္ 

၀ုိင္း၀န္းကူညီလုပ္ကုိင္ေပးမႈသည္ ၿဖစ္ရုိးၿဖစ္စဥ္  ကိစၥတစ္ရပ္ၿဖစ္ေသာ္ၿငားလည္း134 ထုိၿဖစ္စဥ္တြင္ပင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနၿဖင့္ 

အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ အ၀တ္အစားမ်ားအား ကူညီေလွ်ာ္ေပးၿခင္းအား ၿပင္းထန္စြာတားၿမစ္ကန္႔သတ္ထားၿပီး အမ်ားစုေသာ 

အိမ္ေထာင္မႈကိစၥမ်ားမွာလည္း အမိ်ဳးသမီးမ်ားမွ အဓိကလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ၿပဳႀကရေပသည္ 135။ 

ActionAid ၏ ၿမန္မာႏုိင္ငံရိွ ၿပည္နယ္ႏွင့္ေဒသ ၆ ခုတြင္ရိွေသာ ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီအသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ 

ေမးၿမန္းစုံစမ္းမႈမ်ားတြင္ေတာ့ အားလုံးေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အသင္း၀င္မ်ားအေနၿဖင့္ ၎တုိ႔သည္ အသင္း၏ 

လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ အိမ္မႈကိစၥရပ္မ်ားထက္ ပုိ၍အေရးေပးလုပ္ေဆာင္ေႀကာင္း ေၿဖႀကားေၿပာဆုိႀကေပသည္။ သုိ႔စဥ္တြင္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားအေနၿဖင့္ ၎တုိ႔၏ အိမ္မႈကိစၥတာ၀န္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ဇနီးမယားမ်ားအား လႊဲေၿပာင္းေပးအပ္ၿခင္းသာၿဖစ္ၿပီး 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနၿဖင့္ ၎တုိ႔၏ အိပ္ခ်ိန္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ၿခင္းၿဖင့္ အိမ္ေထာင္မႈတာ၀န္မ်ားကုိ ၿပီးေၿမာက္သည္အထိ 

အခိ်န္ႀကာရွည္စြာလုပ္ကုိင္ႀကရၿခင္းသည္ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္တစ္ရပ္ ၿဖစ္ႀကေပသည္ 136။ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ အဆုိအရ 

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနၿဖင့္ ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား CSO မ်ား တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ပါက တစ္ၿခားေသာ မိသားစု၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနၿဖင့္ ထုိသူတုိ႔၏ 

ေနရာတြင္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေပးရမုွေႀကာင့္ တစ္ၿခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားၿဖစ္ေသာ ေက်ာင္းေနရန္ 

အခြင့္အေရးစသည္တုိ႔အား လက္လႊတ္ဆုံးရံုွးရတတ္ပါသည္ 137။ 

အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွမႈမ်ားသည္ အၿခားေသာ ေက်းရြာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားထက္ 

ေက်းရြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရုံးခန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ ႀကီးမားေသာအဟန္႔အတားၿဖစ္ေပသည္။ ActionAid ၏ စစ္တမ္းေကာက္ခံမႈမွ 

ေတြ႔ရိွခ်က္အရ ေက်းရြာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာင္စီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္  ေက်းရြာအဆင့္ CBO 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထက္ အခ်ိန္မ်ားစြာေပးရန္လုိအပ္ေပသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ 

ေက်းရြာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အေရအတြက္တစ္၀က္ေက်ာ္သည္ ၎တုိ႔၏အခ်ိန္ တစ္လလွ်င္ ၃၂ နာရီမွ် 

အနည္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးႀကရၿပီး ထုိေကာင္စီမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ္ေနရာအမ်ားစုသည္ လစာေပးၿခင္းမရိွေပ 138။ 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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စုံစမ္းေမးၿမန္းခဲ့သူတစ္ဦး၏ ေၿပာႀကားခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္မႈကိစၥလုပ္ငန္းမ်ားေႀကာင့္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ ခ်က္ရိွမႈမ်ား 

ၿဖစ္ေပၚရမႈမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ၿပတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားထက္ ပုိမုိနည္းပါးေႀကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။ ထုိသုိ႔ၿဖစ္ရၿခင္းအေႀကာင္းအရင္းမွာ 

ၿမိဳ႕ၿပတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေၿခခံအေဆာက္အအံု (infrastructure) ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား 

ရရိွႏုိင္မႈေႀကာင့္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားၿဖစ္ေသာ ေရခပ္ၿခင္း၊ ထင္းေခြၿခင္းစသည္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္မလုိအပ္ႀက၍ 

ၿဖစ္ပါသည္139။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံရိွ ေက်းလက္ေဒသမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစနစ္အေႀကာင္း (ယုံႀကည္အားထားရၿပီး 

ကုန္က်မႈသက္သာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ရာ အရင္းအၿမစ္မ်ားမွ ဓာတ္အားလက္ခံရရိွၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။) လတ္တေလာ 

ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမ်ားအရ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

လုပ္ခလစာရရိွေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိမုိတုိးတက္ မ်ားၿပားလာေႀကာင္းေတြ႔ရေပသည္။ ခ်က္ၿပဳတ္ၿခင္းႏွင့္ 

အလင္းေရာင္ရရိွေရးအား ထင္းမီးသုံးစြဲမႈမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈသုိ႔ ေၿပာင္းလဲလုိက္ၿခင္းအားၿဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ေပသည္140။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမုိင္းတြင္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ 

ေသာက္သုံးေရၿဖန္႔ေဝမႈႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကာယလုပ္အားေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားၿဖစ္ႀကသည့္ ေရခဲေသတၱာႏွင့္ 

အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ စသည္မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿခင္းၿဖင့္ ၎တုိ႔အား 

အလြယ္တကူ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရန္ အခ်ိန္ပုိမုိရရိွ ေစသည္141။ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေနအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၂၄.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း 

သာလွ်င္ မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ အ၀န္းအ၀ုိင္းတြင္းမွ ေသာက္သုံးေရကုိ ရယူသုံးစြဲႏုိင္ၿပီး က်န္ရိွေသာ ၇၅.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 

မိမိတုိ႔ပုိင္မဟုတ္ေသာ အၿခားေနရာေဒသမ်ားမွ ေသာက္သုံးေရကုိ ရယူသုံးစြဲရေပသည္ 142။ ထုိ႔အၿပင္ ေက်းလက္ေနအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 

၃၄.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသုံးၿပဳႏုိင္ေပသည္ 143။ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 

ရယူသုံးစြဲႏုိင္မႈႏွင့္ ေသာက္သုံးေရလြယ္ကူစြာ ရရိွႏုိင္မႈအား ၿမွင့္တင္ေပးပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္မႈကိစၥႏွင့္ 

အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ခံရၿခင္းမ်ားမွ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မည္ၿဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အား လုပ္ငန္းခြင္၀င္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ပုိမုိပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူၿပဳႏုိင္လိမ့္မည္ ၿဖစ္သည္။  

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွမႈမ်ားသည္ ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္ ပုိမုိသိသာထင္ရွားလွေပသည္။ အေႀကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ 

ဤေဒသရိွ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းထားမ်ားအရ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ယူဆထားေသာ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ 

ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အလြန္တြန္႔ဆုတ္ႀကၿခင္းေႀကာင့္ၿဖစ္သည္144။ ထုိ႔အၿပင္ အၿခားေသာ အေႀကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ “အမ်ိဳးသားမ်ား 

ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္း” (“absent men”) ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚေသာ ၿဖစ္စဥ္ကိစၥရပ္ေႀကာင့္ပင္ ၿဖစ္သည္။ 

“အမ်ိဳးသားမ်ားေပ်ာက္ဆုံးေနၿခင္း”သည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွစ္အတန္ႀကာ သုိ႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္း 

အမွန္တကယ္လစ္လပ္ေနၿခင္းသာမက တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လူကုိယ္တုိင္ အိမ္ေထာင္စုတြင္ရိွေနေသာ္လည္း 

မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲလမ္းေနေသာေႀကာင့္  ယင္းအိမ္ေထာင္စုအား မည္သည့္ ေထာက္ပ့ံေကၽြးေမြးမႈမွ် ၿပဳလုပ္ႏုိင္ၿခင္းမရိွသည့္အၿပင္ 

ထုိသူတုိ႔သည္ ရံဖန္ရံခါ အိမ္၏၀င္ေငြအား ၎တုိ႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲလမ္းမႈအတြက္ ယူငင္သုံးစြဲေသာေႀကာင့္ အိမ္ေထာင္စုတြင္ 

ေထာက္ပ့ံသူ အမ်ိဳးသားမရိွသကဲ့သုိ႔ေသာ အေၿခအေနအားရည္ညႊန္းေပသည္။ ယခုအခါ မ်ားစြာေသာကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 

၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ခြဲခြာ၍ ကခ်င္ၿပည္နယ္အတြင္းရိွ  သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

လုပ္ကုိင္လွ်က္ရိွႀကေပသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ ႏွစ္စဥ္တုိေတာင္းလွေသာ ကာလအပုိင္းအၿခားတစ္ခုသာ မိသားစုထံၿပန္လာႏုိင္ႀက၍ 

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအေၿခေနမ်ားတြင္ ႏွစ္ကာလႀကာၿမင့္မွသာလွ်င္ တစ္ေခါက္ၿပန္လာႏုိင္ႀကေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 

တရုတ္ၿပည္တြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေၿပာင္းေနထုိင္သြားခဲ့ႀကေလသည္ 145။ အေရအတြက္အတိအက် မသိရေသာ္ၿငားလည္း ကခ်င္ၿပည္နယ္ရိွ 

အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ၿဖစ္ေလ့ရိွေသာ မူးယစ္ေဆး (အထူးသၿဖင့္ ဘိန္းၿဖဴ) စြဲသူ ရာခုိင္ႏႈန္း အလြန္ၿမင့္မားလွ်က္ရိွသည္မွာ 

ေသခ်ာလွေပသည္146 z။ 

                                                            
z ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားသည္လည္း ေဆးသုံးျခင္း(အထူးသျဖင့္ မီဖက္တမင္း) သည္ 
ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းကိစၥသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အေရးမႀကီးပါ။ FGD FKY2; Interviews IKY3, IKY5, INP2. ၾကည့္ရန္  
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မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာ၍ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနလ်က္ရိွႀကေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ 

လုပ္ခလစာေငြမ်ားသည္ အမ်ားအားၿဖင့္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး အသုံးစရိတ္အတြက္ ဖူလုံေလာက္ငွၿခင္း မရိွႀကသၿဖင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမိသားစု၀င္မ်ားအေနၿဖင့္ ေရတုိရပ္တည္ႏုိင္မႈအတြက္ (shortfall) လုပ္ခလစာရရိွမည့္ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ 

၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရမႈမ်ား ရိွတတ္ေပသည္147။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနၿဖင့္ လုပ္ခလစာမရရိွေသာ မိမိတုိ႔၏အိမ္မႈကိစၥမ်ား၊ ပံုမွန္အားၿဖင့္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားလုပ္ကုိင္ႀကရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေၿမတူးေဖာ္ၿခင္း အစရိွသည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား) အၿပင္ ၀င္ေငြရွာေဖြႏုိင္ရန္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေႀကာင့္ ကခ်င္ေဒသတြင္ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရမႈမ်ား ၿမင့္မားစြာၿဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေနေပသည္148။ မိမိ၏မိသားစုအတြင္း တစ္ဦးသုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိေသာ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားရိွေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္ဖိစီးမႈ အေၿခအေနမ်ားမွာ ပုိမုိဆုိးရြားႀကေပသည္။ 

ယင္းေဆးစြဲသူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိမိ၏အိမ္ေထာင္စု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ၀င္ေငြရွာေဖြေထာက္ပ့ံမႈ ၿပဳလုပ္ၿခင္း မရိွရုံသာမက 

၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ား (ႏွင့္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္း) ထံမွ ေငြေႀကးမ်ားကုိပါ ခုိးယူသုံးစြဲၿခင္းၿဖင့္ ၎တုိ႔၏ 

မူးယစ္ေဆးစြဲလမ္းမႈကုိ ေၿဖေဖ်ာက္တတ္ႀကပါသည္ 149။ အမ်ားစုေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ေသဆုံးသြားႀက၍ 

၎တုိ႔၏အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ မုဆုိးမမ်ားအၿဖစ္ က်န္ရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုကုိ ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံလုပ္ေကၽြးႀကရေပသည္150။ 

အိမ္ေထာင္စုအတြင္းရိွ အမ်ိဳးသားမ်ား မူးယစ္ေဆးစြဲမႈေႀကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရမႈ ၿဖစ္ေပၚရေသာ 

အေၿခအေနကိစၥရပ္မွာ အလြန္ၿမင့္မားမ်ားၿပားလ်က္ရိွေပသည္ 151။ 

IHLCA ၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုအခ်ိဳးအစား (၂၅.၀ 

ရာခုိင္ႏုွန္း) မွာ အၿခားၿပည္နယ္၊ ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏုိွင္းယွဥ္ပါက ဒတိုယအၿမင့္မားဆုံး ၿဖစ္၍ ရန္ကုန္တုိင္း (၂၅.၂ ရာခုိင္ႏုွန္း) ႏွင့္ 

အနည္းငယ္မွ်သာ ကြာဟခ်က္ရိွေလသည္aa။ ထုိကဲ့သုိ႔ ရာခိုင္ႏႈန္းၿမင့္မားရျခင္းသည့္တိုင္ အမ်ိဳးသားမရွိေသာ အိမ္ေထာင္စု 

ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈုိင္းယွဥ္လွ်င္ ေလ်ာ့ပါးႏိုင္ေသးသည္။ အေႀကာင္းမွာ IHLCA ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ 

အိမ္ေထာင္စုအမ်ိဳးအစားကုိ တိတိက်က် ဖြင့္ဆုိရွင္းၿပထားၿခင္းမရိွ၍152 အမ်ိဳးသားမ်ား နယ္ေ၀းတြင္သြားေရာက္ 

အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနလ်က္ရိွႀကေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္ေနႀကေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးစြဲကာ 

၀င္ေငြေထာက္ပ့ံၿခင္းမရိွေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားရိွေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ အမိ်ဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုအမ်ိဳးအစားတြင္ 

ထည့္သြင္းလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူတစ္ဦး၏ အဆုိအရ ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူမႈဘ၀ (public life) တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ား 

ၿမင့္မားလာရၿခင္းမွာ အမ်ားစုေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားထုမွာ မူးယစ္ေဆးစြဲေနေသာေႀကာင့္ၿဖစ္သည္153။ မူးယစ္ေဆးစြဲသူ 

အမ်ိဳးသားမ်ားရိွေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနၿဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈနည္းပါးၿခင္းမွာ ၎တုိ႔၏ 

ဆုိးရြားေသာ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ရိွေနၿခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ေဆးစြဲသူမိသားစု၀င္မ်ားအား လူမႈေရး၀တၱရားရိွသည္ႏွင့္အညီ 

ၿပဳစုလုပ္ေဆာင္ေပးေနရေသာေႀကာင့္ၿဖစ္ပါသည္ 154။ သုိ႔ေသာ္ၿငားလည္း လက္ရိွအေၿခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား လစ္လပ္ေနသည့္ 

ေနရာ အမ်ားစုတြင္ ၿဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးထု ရိွေနေပေသးသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ 

ၿဖည့္ဆည္းႏုိင္မႈသည္ မည္မွ်ထိရွည္ႀကာစြာ တည္ရိွႏိုင္မည္၊ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ား (gender norms) ကုိ မည္သည့္အတုိင္းအတာထိ 

ၿပန္လည္ညိွႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္သြားႀကမည္ဆုိေသာ အေႀကာင္းၿခင္းရာမ်ားမွာ အနာဂတ္တြင္ ေလ့လာေစာင့္ႀကည့္ရမည့္ အေရးႀကီးေသာ 

အေႀကာင္းရာမ်ား ၿဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနၿဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ပ်က္ကြက္ေနေသာ 

ေနရာတြင္ အစားထုိးၿဖည့္ဆည္းရမည္ဆုိလွ်င္ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ တားၿမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား၊ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား 

                                                            
aa ႏိုင္ငံ၏ ပ်ဥ္းမွ်မွာ ၂၀.၈%ျဖစ္ပါသည္။ Ministry of National Planning and Economic Development and UNDP, Integrated Household Living 

Conditions Survey in Myanmar (2009‐2010): Poverty Profile (Yangon, June 2011), p.35. မွတ္ရန္. MICS 
စစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာႏုိင္ငံပ်မ္းမွ်ထက္နည္းလွ်င္ ၁၆.၈%ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလုိက္ခြဲျခားထားေသာ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရွိပါ။ Ministry of National Planning and Economic Development, Ministry of 

Health and UNICEF, p.61. ၾကည့္ရန္။ 
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အစရိွေသာ စိန္ေခၚမုွမ်ားသာမက မူးယစ္ေဆးစြဲသူ မိသားစု၀င္မ်ားေႀကာင့္ အိမ္ေထာင္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း 

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ထိခုိက္ဆုံးရံွဳးမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚႏုိင္ေပသည္ bb။ 

၅။ (ဃ) အမ်ိဳ းသမီးမ်ား ခရီးသြားလာၿခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား 
ၿမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားအေနၿဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

တားၿမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ပုိမုိထားရိွတတ္ႀကၿပီး အထူးသၿဖင့္ ငယ္ရြယ္ေသာမိန္းမပ်ိဳေလးမ်ားအေနၿဖင့္ တစ္ကုိယ္တည္းခရီးသြားၿခင္းသည္ 

မသင့္ေလွ်ာ္ဟု ထင္ၿမင္ယူဆႀကေပသည္155။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးၿခင္း ႏွင့္ မုဒိန္းက်င့္ ခံရႏုိင္ၿခင္း 

စသည့္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေႀကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပန္းေၿဖမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ခရီးတို၊ ခရီးရွည္ ထြက္ၿခင္းမ်ားကုိ 

တင္းက်ပ္စြာဟန္႔တားခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားႀကပါသည္156။ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ားစြာေသာ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္လ်က္ရိွေသာ 

အခန္းက႑မ်ားသည္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခရီးသြားလာရၿခင္း (ဥပမာ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ 

သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္လုိအပ္ၿခင္း၊ အစုိးရ ရုံးမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ရန္လုိအပ္ၿခင္း) မ်ားၿဖစ္ေပၚတတ္၍ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚတြင္ 

အဟန္႔အတားၿဖစ္ေစပါသည္157။ ထုိ႔အၿပင္ ထုိသုိ႔ေသာ ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈမ်ားကုိ 

သြယ္၀ုိက္၍လည္း ဆုံးရံုွးမႈမ်ားၿဖစ္ေစႀကပါေသးသည္၊ အထူးအားၿဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔တားၿမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားေႀကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပါ၀င္ခြင့္မ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစၿခင္းၿဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

လူထုႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးၿဖတ္ႏုိင္ခြင့္ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့က်ေစပါသည္ 158။ ထုိအေႀကာင္းအရာကုိ 

မီးေမာင္းထုိးေၿပာႀကားခဲ့ေသာ ေမးၿမန္းစုံစမ္းခဲ့သည့္ သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦး၏ေၿပာဆုိခ်က္အရ ထုိကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈသည္ အမွန္တကယ္ အႏၱရာယ္မ်ားႀကံဳေတြ႔ရမည္ကုိ စုိးရိမ္ၿခင္းထက္ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္း 

ယုံႀကည္ခ်က္မ်ားေႀကာင့္ၿဖစ္သည္ဟု ဆုိေပသည္159။ အထက္ေဖာ္ၿပပါအခ်က္သည္ မွန္ကန္မႈရိွေသာ္ၿငားလည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ 

ပဋိပကၡၿဖစ္ပြားရာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္အႀကမ္းဖက္မႈခံရၿခင္းသည္လည္း 

အမွန္တကယ္ပင္ စုိးရိမ္စရာၿဖစ္ေႀကာင္း သိမွတ္သင့္ေပသည္။ (အေသးစိတ္အား အထက္ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီးၿဖစ္ေသာ အခန္း ၄-က 

တြင္ၾကည့္ရန္) 

၅။ (င) ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ ဘာသာေရးစံႏႈန္းမ်ား 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းမပ်ိဳမ်ား၏ ၿပဳမူေၿပာဆုိမုွအက်င့္စရုိက္မ်ားအား လမ္းၿပညႊန္ႀကားမႈကုိၿပဳလုပ္ေသာ 

အၿခားေသာစံႏႈန္းမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာပါ၀င္မႈမ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစေပသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနၿဖင့္ သံဃာအဖြဲ႔အစည္းမွေန၍ ၁၃ ရာစုႏွစ္ကတည္းက ဖယ္ထုတ္ပယ္ရွားၿခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ၿမန္မာ့ ဗုဒၶသာသနာတြင္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပုိမုိၿမင့္ၿမတ္သည္ဟု အယူအဆရိွႀကေသာေႀကာင့္ၿဖစ္သည္160။ ဗုဒၶဘာသာ 

သီလရွင္မ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားထက္   သိကၡာသမာဓိေလွ်ာ့နည္းသည္ဟု ယုံႀကည္ႀကၿပီး သံဃာေတာ္မ်ားသည္သာလွ်င္ 

ဘုရားအၿဖစ္သုိ႔ေရာက္ရိွႏုိင္ႀကေပသည္ 161။ ဘုန္းႀကီးသည္ဆုိသည့္ ယုံႀကည္မႈအယူအဆသည္ ၿမန္မာ့ဗုဒၶဘာသာအသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ 

အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး “ဘုန္း” ဆုိသည့္ေ၀ါဟာရသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

ႀကီးက်ယ္ၿမင့္ၿမတ္သည္ဟု ေတြးၿမင္သုံးသပ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္နိမ့္ပါးေသာ္လည္း 

                                                            
bb ကခ်င္လူထုတြင္ ေဆးသုံးစြဲမႈ၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ HIV/AIDS ျဖစ္ပြားႏႈန္းျမင့္မားၿပီး မူးယစ္ေဆးေသြးေၾကာသြင္းသူမ်ားသူ အသည္းေရာင္အသား၀ါ 
C ျဖစ္သည္။ ေဆးသုံးသူမ်ား၏ ဇနီးမ်ားသည္လည္း ေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီး မိသားစုၿပိဳကြဲျခင္း၊ မုဆိုးမျဖစ္ျခင္း၊မိသားစုကို ၀င္ေငြမေထာက္ပ့ံႏိုင္ျခင္း၊ 
ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းမပုိ႕ႏုိင္ျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္ ခိုးသူမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ သူခိုးရန္ေၾကာင့္ မလုံၿခံဳျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာမ်ားတြင္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ သူခိုးရန္ကာကြယ္ရန္ အိမ္တြင္ အနည္းဆုံး မိသားစုတစ္ေယာက္ခ်န္ထားခဲ့ျခင္း၊ေဆးသုံးသူရွိသည့္ မိသားစုသည္ ေျမႏွင့္ 
ပစၥည္းမ်ားေရာင္းရျခင္း၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားလက္ထပ္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားရွားပါးျခင္း၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာျခင္းစသည္တို႕ကုိ အစီရင္ခံထားသည္။ FGDs FKC1, FKC2; and Interviews IKC1, IKC2, IKC3, IKC4, IKC5, IKC7, IKC8, IKC9, IKC10, IYN4, 
IYN10 တြင္ၾကည့္ရန္။.  
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ထုိက္သင့္ေသာ ဘုန္းကံရိွသည္ဟု ယုံႀကည္ၾကေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ ထုိအမ်ိဳးသားတုိ႔၏ 

ဘုန္းကံကုိနိမ့္က်ေစသည္ဟု လက္ခံနားလည္ထားႀကေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္ေထာင္မႈကိစၥမ်ားၿဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး၊ 

အမ်ိဳးသားတုိ႔၏ လုံခ်ည္မ်ားကုိ အတူတကြ ေလွ်ာ္ဖြပ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္ေခါင္မုိးၿပဳၿပင္ဖာေထးၿခင္း စသည္တုိ႔သည္ 

အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဘုန္းကံကုိနိမ့္က်ေစသည္ဟု လက္ခံယုံႀကည္ႀကေလသည္ 162။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူတစ္ဦးက ဘုန္းကံရိွၿခင္းဆုိေသာ 

အယူအဆသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ မိမိကုိယ္ကုိယုံႀကည္မႈ ပုိမုုိရိွေစရုံသာမက ၎တုိ႔ေနၿဖင့္ ဂါရ၀တရားခံယူရန္သင့္ေလွ်ာ္ေႀကာင္း 

ေသခ်ာေစသည္ဟု ရွင္းလင္းေၿဖႀကားခဲ့ပါသည္ 163။ ActionAid ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအမ်ားစုေနထုိင္ရာ 

ဗုဒၶဘာသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခုိင္ၿပည္နယ္မ်ားအတြင္းရိွ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမုွဆုိင္ရာ လုွပ္ရွားမုွမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားမွာ ဧည့္ခံႀကိဳဆုိေရး၊ အခမ္းအနားၿပင္ဆင္ၿခင္းႏွင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံၿခင္းတုိ႔သာၿဖစ္ႀကပါသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနၿဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ညြန္ႀကားမုွမ်ားကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႀကရေလ့ ရိွပါသည္ 164။ 

ထုိေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ကုိ လက္သင့္မခံခ်င္သူအမ်ားစုမွာ ဘုန္းကံဟူေသာအယူအဆၿဖင့္ 

၎တုိ႔၏ အေတြးအၿမင္မ်ားကုိ မွန္ကန္ေႀကာင္းရွင္းခ်က္ထုတ္ တတ္ႀကေပသည္ 165။ 

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ခရစ္ယာန္ဘာသာယုံႀကည္မႈသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘ၀မ်ားအေပၚတြင္  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲၿပားေပသည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုံစမ္းေမးၿမန္းသူတစ္ဦးက သမၼာက်မ္းစာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 

ဦးစီးဦးေဆာင္သူမ်ားၿဖစ္သည္ဟု ဖြင့္ဆုိထားသၿဖင့္ ထုိအခ်က္ကုိလုိက္နာသင့္သည္ဟု ဆုိေပသည္ 166။ သုိ႔ပင္ၿဖစ္ေစ လုဂ်ာ(Lu Ja) ၏ 

သတင္းေပးမႈအရ ၿမန္မာအသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီမွ က်ားမခြဲၿခားဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ရိွေနၿခင္းအေပၚ 

နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ သင္တန္းေပးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက သမၼာက်မ္းစာမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 

ပုိမုိတန္းတူအခြင့္အေရးေပးႀကရန္ ေဟာေၿပာပုိ႔ခ်ေပးႀကေလသည္167။ ကခ်င္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား 

အားလည္းဖြဲ႔စည္းထားေပးၿခင္းအားၿဖင့္ (အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း) 

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူမုွေရးဆုိင္ရာ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားကုိ ပ့ံပုိးကူညီေပးေနေလသည္။  ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 

ဘာသာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွၿပီး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မဲေပးစနစ္ၿဖင့္ 

ခ်မွတ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသည္168။ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလႈပ္ရွားပါ၀င္ၿခင္းအားၿဖင့္ ၎တုိ႔အတြက္ 

အသုံး၀င္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားၿဖစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ဆုံးၿဖတ္ႏုိင္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္သၿဖင့္ 

တစ္ၿခားေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္မႈစြမ္းအားကုိလည္း တုိးပြားေစႏုိင္ပါသည္169။   အလုံးစုံျခံဳငုံသုံးသပ္ေသာ္ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာေနၿဖင့္ မိရုိးဖလာ ကခ်င္ရုိးရာဓေလ့ထုံးစံစဥ္လာမ်ားၿဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲၿခားဆက္ဆံမႈမ်ားထက္ပင္ 

၎တုိ႔အား ၿပင္ပလူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ပုိမုိအခြင့္အေရးေပးထားသည္ 170။ 

၅။ (စ) ယုံႀကည္စိတ္ခ်မႈ 
မ်ားစြာေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူမ်ား၏ အဆုိအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနၿဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိယုံႀကည္စိတ္ခ်မႈနည္းပါးၿခင္းသည္လည္း 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဟန္႔အတားတစ္ခုၿဖစ္ေပသည္ 171။ မရမ္ဂ်ာ ဆန္ခြန္ (Maran Ja Seng Hkawn) 

၏သိၿမင္ေတြ႔ရိွမႈအရ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထုိကဲ့သုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိယုံႀကည္မႈနည္းပါးရၿခင္း အေႀကာင္းရင္းမွာ ၎တုိ႔အား မိမိကုိယ္ကုိ 

အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ပ့ံပုိးကူညီၿခင္း စေသာ အခန္းက႑မ်ားအတြက္သာ 

လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္ဟူေသာ အေတြးအၿမင္ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအား စြဲျမဲစြာ ယံုၾကည္ဆုပ္ကုိင္ထားႀကေသာေႀကာင့္ ၿဖစ္သည္ 172။ 

ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆုံေမးၿမန္းခံရသူမ်ားတြင္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔တူညီေသာ အေတြးအၿမင္မ်ား ရိွေနႀကပါသည္ 173။ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ရုိးရာဓေလ့ထုံးစံအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အိမ္တြင္းမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေနရာေပးႀကေသာ္လည္း အၿခားေသာ 

ႏုိင္ငံေရး၊ ၿပင္ပလူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား လက္ခံစဥ္းစားေပးႀကၿခင္းမရိွေပ။ စမစ္ (Smith) 

၏ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿပည္နယ္ ၅ ခုရိွ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ မိမိကုိယ္ကိုအားကုိးၿခင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

စတင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမရိွစဥ္က ေလ့လာေတြ႔ရိွမုွမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၿပင္ပလူထုစုေ၀းပြဲမ်ားတြင္ 

စကားေၿပာဆုိရန္ လြန္စြာပင္ထိတ္လန္႔ေႀကာက္ရြံ႕ႀကျခင္း ျဖစ္ပါသည္ 174။ 
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အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ မိမိကုိယ္ကုိယုံႀကည္မုွနည္းပါးၿခင္းသည္ ၎တုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္ ထင္သာၿမင္သာေသာ 

အခက္အခဲတစ္ခုၿဖစ္ေႀကာင္းက္ုိ နန္းၿဖဴၿဖဴလင္းမွလည္း ထုတ္ေဖာ္ေၿပာႀကားခဲ့သည္။ သူမ၏ေၿပာဆုိခ်က္အရ CARE Myanmar ၏ 

ပစ္မွတ္ထား လုပ္ကုိင္လွ်က္ရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနၿဖင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (လက္ေတြ႔က်ေသာ 

စြမ္းရည္ၿမင့္မားေရး သင္တန္းမ်ား အစရိွသည္) သာ လုိအပ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္တြင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ 

ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဦးစြာ မိမိကုိယ္ကုိ ယုံႀကည္မႈ တည္ေဆာက္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား  လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လည္း 

လုိအပ္ေနေပသည္ 175။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အမ်ိဳးသား လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (the National Community Driven 

Development)ႏွင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပရဟိတအဖြဲ႔တုိ႔ ေမးၿမန္းစုံစမ္းခဲ့သူတုိ႔၏ 

အဆုိမွတ္တမ္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိကုိယ္ကုိယုံႀကည္မႈေလ်ာ့နည္းၿခင္းသည္ ၿမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း ၿပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း 

ေဒသမ်ားတြင္ ၿဖစ္ေပၚေန၍ ၎တုိ႔၏ မိမိကိုယ္ကုိယုံႀကည္မႈ ၿမင့္မားေစေရးအထူးၿပဳ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးရန္လုိအပ္ေနေပသည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးၿခင္းအားၿဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ယုံႀကည္မႈတုိးၿမွင့္တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း 

ေက်းရြာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တင္ၿပေဆြးေႏြးမႈအသံမ်ားသည္ ဆက္လက္ 

ေမွးမိွန္လွ်က္ရိွေနေပေသးသည္ဟု ထုိအဖြဲ႔စည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေၿပာႀကားခဲ့ႀကသည္ 176။ 

“ပညာနည္းပါးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနၿဖင့္ ၀င္ေရာက္ေၿပာဆုိ ေဆြးေႏြးရန္ မ၀ံ႔ရဲႀကေသာ္လည္း ပညာနည္းပါးေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ 

ဆက္လက္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးလွ်က္ ရိွႀကတယ္”ဟု ကရင္ၿပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နန္းခင္သက္မာ၀င္း၏ 

သတင္းေပးခ်က္အရ သိရိွရေလသည္ 177။ စုံစမ္းေမးၿမန္းခဲ့ေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအေနၿဖင့္ ထုိအခ်က္ကုိ လက္ခံေသာ္လည္း 

ထုိသူ၏ ထင္ၿမင္ယုံႀကည္ခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈနည္းပါးၿခင္းမွာ ၎တုိ႔အေနၿဖင့္ 

ထုိအေရးကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈနည္းပါးၿခင္းေႀကာင့္ၿဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနၿဖင့္ေတာ့ မည္သည့္အေႀကာင္းရာကုိမဆုိ 

သူတုိ႔ပါ၀င္ အႀကံၿပဳႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ေဆြးေႏြးရန္အသင့္ရိွေႀကာင္း ေၿပာႀကားခဲ့ေလသည္ 178။ 

ႏုိင္ငံတကာစာေပမ်ားကုိေလ့လာၿပီးေနာက္ Esther Duflo လတ္တေလာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲခဲ့မႈမွာ  

ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ လူအမ်ားစုယုံၾကည္လက္ခံထားႀကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

မဟုတ္ ဟူေသာ အယူအဆသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပုိမုိက်ယ္ၿပန္႔စြာပါ၀င္ႏုိင္မႈအတြက္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ေရးဆြဲျပဳလုပ္မုွမ်ား 

တြင္ ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားၿဖစ္ေပသည္။ 179 

 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာ စကားပုံမ်ားသည္ လူထုေဟာေျပာၿခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿခင္းတုိ႔အား အမ်ိဳးသားမ်ားသီးသန္႔အၿဖစ္ 

ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႀကေပသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ စကားပုံမ်ားမွ  စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိမိကုိယ္ကုိယုံႀကည္မုွစြမ္းအားကို 

ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ စိတ္ပညာေလ့လာေတြ႔ရိွမႈမ်ားအရ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ တရားေသယုံႀကည္မႈ (stereotyping) သည္ 

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လုပ္ကုိင္မႈစြမ္းရည္အေပၚတြင္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္ဟု ဆုိေပသည္။180 ကခ်င္ရိုးရာ 

စကားပုံတစ္ခုအဆုိအရ “အမ်ိဳးသားမ်ား စကားမ်ားမ်ားေၿပာလွ်င္ သူတုိ႔သည္ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားမ်ားေဆာင္ယူလာႏုိင္ေပသည္။ 181 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား စကားမ်ားမ်ားေၿပာလွ်င္ေတာ့ သူတုိ႔သည္ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ယူလာႀကေပမည္”။ GDI 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရ ျမန္မာ ေက်းလက္ၿပည္သူမ်ားအႀကား ေၿပာဆုိေလ့ရိွသည္မွာ “ႀကက္မ တြန္လုိ႔ မုိးမလင္းဘူး” 

ဟူ၍ၿဖစ္သည္182။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ စကားပုံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္အျပစ္တင္ 

သည့္သေဘာထားမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစၿပီး ၎အျပဳအမူေၿပာဆုိမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏိွမ္ခ်ဆက္ဆံၿခင္းမ်ားကို 

အားေပးရာေရာက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑မ်ားကုိ ေမွးမွိန္ေစ၍ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယုံႀကည္မႈအား ပ်က္ၿပားေစပါသည္ 183။ 
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၅။(ဆ) အမ်ိဳ းသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ တုန္႕ျပန္မႈမ်ား 
က်ားမေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (gendered norms) သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္အတြက္ 

အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည့္အျပင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ရန္အတြက္ ယုံၾကည္မႈမ်ားရိွလာသည္။ ထုိ႕အျပင္ 

၄င္းစံမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မည္သုိ႕ သေဘာထားရိွၿပီး  မည္သုိ႕ တုန္႕ျပန္မည္ ( 

တဖန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္မႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ႀကိဳးစားလုိေသာ ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵ အေပၚတြင္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ) စသည္တုိ႕အေပၚတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက ရွင္းျပသည္မွာ 

သူမထင္ျမင္သည္မွာ သူ၏ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူမ်ား (ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ) သည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစ၊ 

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစ မည္သူေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျဖစ္ ညီတူညီမွ် ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရမည္ျဖစ္သည္။ 184 မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမႈ သူ၏ 

မဲဆႏၵနယ္ေျမသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ တည္ရိွၿပီး ခ်မ္းသာေသာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသအမ်ားစုကုိ 

ကုိယ္စားျပဳသည့္ နယ္ေျမမဟုတ္ပါ။ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွ ေ၀းကြာၿပီး ပုိမုိဆင္းရဲေသာ ၿမိဳ႕နယ္)မွ 

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈ (FGD)တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား ယုံၾကည္သည္မွာ ၄င္းတုိ႕၏ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရာအိမ္စုမွဴးႏွင့္ 

၁၀အိမ္စုမွဴးမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစလုိေသာ ျပင္းျပသည့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ (strong preference) မ်ားရိွသည္။185 

ကရင္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ရြာသားမ်ားသည္ ရုိးရာအစဥ္အလာအရ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မႈ 

ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိသာ ေနရာေပးေလ့ရိွၾကသည္ 186။ ထုိသုိ႕ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားႏွင့္ လူထုပတ္၀န္းက်င္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေနရာေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Actionaid အဖြဲ႕က မွတ္သားမိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေနရာအႏံွ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 

အမ်ိဳးသား၏ က်ားမအခန္းက႑မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ပုိင္းျခားခံထားရသည္။ 187 

ထုိနည္းတူစြာပင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူမ်ား 

သိရိွနားလည္သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနရာအႏံွ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 

ဆန္႕က်င္မႈႏႈန္းျမင့္မားၿပီး ပညာတတ္ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္သူမ်ားအၾကားတြင္မူ ၄င္းမွာ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။188 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္ သိရိွရသည္မွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခုိင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည္ဟု 

မယုံၾကည္ေသးေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္လည္း လူထုပတ္၀န္းက်င္ တြင္ ဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ 

ေၾကာက္ရြံ႕ေနေသးေၾကာင္းေတြ႔ရိွရသည္ 189။ အျခားေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ေျဖၾကားသူတစ္ဦးေျပာၾကားသည္မွာ မြန္ျပည္နယ္တြင္ 

အမ်ိဳးသမီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား မရိွရသည့္ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ 

လက္မခံႏုိင္သကဲ့သုိ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္တိုင္ကလည္း ထုိေနရာ/ရာထူးသည္ ၄င္းတုိ႕အတြက္ မဟုတ္ဟု 

ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ 190။ Actionaid ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအကုန္လုံးတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွရသည္မွာ 

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ဆန္႕က်င္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သေဘာထားသည္ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျပင္းထန္ပ်ံ႕ႏံွ႕သည္ 191။ 

Actionaid ၏ေတြ႕ရိွခ်က္တြင္ ၄င္းတုိ႕၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာေဒသမ်ားတြင္ ေျဖၾကားေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အားေကာင္းေသာ အျမင္ ကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ ပညာတတ္သူ၊ အသိအလိမၼာရိွသူ၊ 

အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ သိျမင္သူ ( educated, intelligent and well informed) ျပဳလုပ္သည့္ ခုိင္မာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိသာ 

ေခါင္းေဆာင္မႈအားေကာင္းေသာအျမင္အျဖစ္ ေျဖဆုိၾကၿပီး ထုိအရည္အခ်င္းမ်ားမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္သာရိွေသာ 

အရည္အခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္မူ ထုိေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံကုိ ပယ္ခ်ၿပီး ၄င္းအစား 

ေတြးေခၚစဥ္းစားႏုိင္မႈ၊ နားေထာင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ေပးမႈစသည့္ အရည္အခ်င္းတုိ႕ကုိသာ ဦးစားေပးေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ထုိအရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ရိွေသာ အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္သည္။ 
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ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မႈ ပုံစံကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားက ျငင္းပယ္ၾကသည္ 192။ ၄င္းတုိ႔ သုံးသပ္သည္မွာ ထုိေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံသည္ 

ဆုံးျဖတ္မႈပုံစံ/စတုိင္လ္တြင္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးမရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကုိေျဖၾကားသ 

ႏွစ္ေယာက္ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ/ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မႈပုံစံသည္ ကြာျခားမႈရိွသည္ဟု 

မယုံၾကည္ၾကေပ 193။ အျခားေျဖၾကားသူအမ်ားစုကမူ ကြာျခားမႈမ်ား ရိွေနသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ၄င္းေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကုိ 

ေျဖၾကားသူမ်ား ေဖာ္ျပၾကသည့္ ကြာျခားမႈမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပုိမုိ အႀကံေပးျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အလ်င္စလုိမခ်ျခင္း၊ 

ပုိမုိကုိယ္ခ်င္းစာမႈရိွျခင္း ၊ ပုိမုိစိတ္ရွည္ျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမုိနက္ရိႈင္းစြာ ေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္ျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္194။  

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္အထိ အေနအထားျမင့္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားဘာသာ ေတြးေခၚလုပ္ကုိင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္မႈ 

ခ်မွတ္ျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံမ်ိဳးကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသရိွ 

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆ ဲ ျဖစ္ေနေသးခ်ိန္တြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူတစ္ဦး ေျပာၾကားသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ 

အႏွစ္၂၀အတြင္း ၿမိဳ႕ျပေနကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမခ်မီ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းတုိင္ပင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ရရိွလုိမႈ မ်ားျပားလာေၾကာင္းေျဖဆုိခဲ့သည္ 195။ အျခား ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူတစ္ဦး ေျပာၾကားသည္မွာ အမ်ိဳးသမီး 

ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ လက္ခံလာမႈသည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ရပ္ရြာပတ္၀န္းက်င္ ( အစုိးရမဟုတ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္)တြင္ 

မ်ားျပားလာၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႕ ေျပာင္းလမဲႈသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္တြင္ ပုိမုိ အားေကာင္းလာေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္196။ 

ကရင္ျပည္နယ္မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ေျဖၾကားသူတစ္ဦးကမူ ကရင္ရြာသားမ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စုစည္းေသာ 

အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ရာတြင္ ပုံမွန္ျပဳမူသည့္ အျပဳအမူမွာ ‘သူတုိ႕ ခုိင္းတာလုပ္၊ အျငင္းအခုံမလုပ္ႏွင့္၊ 

တုိင္တန္း/ညည္းညဴ/မေက်မနပ္မလုပ္ရဲ’ 197 ဟူသည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေရွးရုိးအစဥ္အလာ သက္ဦးဆံပုိင္ ပုံစံ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကုိ ရယူလုိၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဆန္႕က်င္ေနေသးေသာ္လည္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပူးေပါင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ပုိမုိ အျဖစ္မ်ားလာသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ 

တန္ဖုိးရိွသည့္ ဦးေဆာင္မႈအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ဟု ခန္႕မွန္းႏုိင္သည္။ 

ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း ယုံၾကည္သည္မွာ အတန္ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ ပါ၀င္ရာတြင္ သူမသည္ 

အာဏာရိွသူမ်ားကုိ ေ၀ဖန္ရာတြင္ ၄င္းတုိ႕ထံမွ စိတ္ဆုိးျခင္း/တန္ျပန္တုန္႕ျပန္ျခင္းစသည့္ တုန္႕ျပန္မႈမ်ားသည္မရရိွဘဲ အကယ္၍  

သူမေနရာတြင္ အသက္ၾကီး/အမ်ိဳးသားျဖစ္ေနပါက ရရိွႏုိင္သည္ ။ သူမသည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ ရရိွသည့္ ႀကီးမားေသာ 

လြတ္လပ္မႈကုိ ေက်နပ္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ သူမသတိျပဳမိသည္မွာ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ 

သူမေျပာဆုိသည္မ်ားကုိ အေလးမထားေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူမသည္ ငယ္ရြယ္ၿပီး 

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည)္ 198။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက GDI ကုိေျပာၾကားသည္မွာ ‘ ကၽြန္မတုိ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ 

ရိွေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးကမွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳပါ။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး၏ စကားကုိ အဓိပၸာယ္မရိွဟု 

သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။199’အမွန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရိွ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ 

စကားေျပာဆုိခြင့္၊ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရိွသည္ဟု မယုံၾကည္ၾကပါ200။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ခြဲျခားကန္႕သတ္ျခင္းမ်ားခံရႏုိင္သည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စကားအလြန္မ်ားသူမ်ား၊ အတင္းအဖ်င္းေျပာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မယုံၾကည္ရသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာ အျမင္ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္201။  

ကခ်င္တြင္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူတစ္ဦး ေျပာၾကားသည္မွာ ကခ်င္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အဆင့္နိမ့္ေသာ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ 

ေနရာေပးထားမႈသည္ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႕အားေပးရန္ကုိမူ 

ျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ ျငင္းဆန္မႈသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားအုပ္စုမ်ားပါ၀င္ေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ လူႀကီးမ်ားအၾကားတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားသည္။ သုိ႕ေသာ္ သတိျပဳမိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈသည္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ NGOမ်ားအၾကားတြင္ ပုိမုိလက္ခံလာသည္ 202။ ကရင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
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ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားယူျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအတြင္းတြင္ ကခ်င္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထက္ ဆန္႕က်င္မႈ နည္းပါးသည္။ ကရင္ 

ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းခ်ဳပ္ (Kayin Baptist Convention)သည္ ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္ ( Kachin Baptist 

Convention) ကဲ့သုိ႕ မဟုတ္ဘ ဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ သိကၡာေတာ္ရ သီလရွင္ဆရာႀကီးျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ အျခားအဆင့္ျမင့္ေနရာျဖစ္သည့္ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးစသည့္ ေနရာတုိ႕ကုိ ေပးအပ္သည္ 203။ ကရင္ရုိးရာ ဘာသာမဲ့ (traditional Kayin animist) ပုံစံမ်ားတြင္ 

ယူဆၾကသည္မွာ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ၀ိဥာဥ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပါ၀ါသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္သာ အဓိက ၀င္မွတ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၿပီး 

၄င္းတုိ႕သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္ 204။   သုိ႕ေသာ္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားအၾကားတြင္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ခြင့္ရိွသည္ (ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္း ဗုဒၶဘာသာမ်ားအၾကားတြင္ထုိကဲ့သုိ႕ ျဖစ္သည္။)  

ေနာ္ေစးဖုိးရာစိန္ (ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး Karen National Union) ႏွင့္ နန္းေဆး၀ါး (ဖလုံဆ၀ါ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) 

ကဲ့သုိ႕ေသာမွတ္သားရသည့္ခၽြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရိွေသာ္လည္းကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား 

ရယူျခင္းကုိ ကန္႕ကြက္မႈမ်ား ရိွေနေသးသည္။205 

ရိတ္စမစ္ (Reid Smith)၏ ၂၀၀၆ ေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ရိွသည္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားရိွ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕၏ ဇနီးမ်ား 

ကုိယ္ထူကုိယ္ထ တည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ား (self-reliance groups) မ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈကုိ ကန္႕ကြက္ၾကသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ထုိသုိ႕ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ဇနီးမ်ား၏အိမ္ေထာင္ေရးတာ၀န္မ်ားႏွင့္မိခင္တာ၀န္မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ထုိအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕၏ ဇနီးမ်ားသည္ ၀ါသနာအသစ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈေရးကြန္ယက္ (independent 

social network) ရရိွလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ၿပီး၄င္းတုိ႕၏ အိမ္ေထာင္စုတြင္ သခင္မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ေနမႈ ေပ်ာက္ဆုံးမည္ကုိ 

စုိးရိမ္ၾကသည္206။ အလားတူပင္ Actionaid အဖြဲ႕က ေတြ႕ရိွသည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဇနီးမ်ားကုိ ရပ္ရြာလူမႈေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ 

ပါ၀င္မႈကုိ ျငင္းဆန္ၾကၿပီး ၄င္းတုိ႕၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားတြင္ အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုိပါက ၄င္းတုိ႕၏ 

ခင္ပြန္းသည္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရေၾကာင္း သိရိွရသည္207။ Actionaid ၏ေလ့လာခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ရပ္ရြာလူမႈေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕၏ ခင္ပြန္းမ်ားထံမွ 

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႕ေျပာၾကားသည္မွာ ၄င္းတုိ႕၏ ခင္ပြန္းသည္မ်ားႏွင့္ စကားမ်ားျခင္း၏ 

အဓိကဇစ္ျမစ္သည္ ၄င္းတုိ႕ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၄င္းခင္ပြန္းသည္မ်ား ယူဆသည္မွာ ဇနီးမ်ား၏ 

CBO အလုပ္မ်ားေၾကာင့္ မိသားစုတာ၀န္မ်ားကုိ လစ္လ်ဴရႈသည္ဟု ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 208 

၅။ (ဇ) အျခားအမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအေပၚတြင္ အမ်ိဳ းသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈ 
ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာတြင္ ယူထားၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာရန္ အားေပးႏုိင္သည္။ 

ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားက လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ပုိမုိႀကီးမားေသာ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိင္သည္။ ဥပမာ- 

ေနာ္ေစးဖုိးရာစိန္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲတုိင္းတြင္ အနည္းဆုံး အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးသည္ KNU ညိႈႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕တြင္ 

ပါ၀င္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ 209။ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အားေပးလံႈ႕ေဆာ္ၿပီး ယုံၾကည္မႈမ်ားရရိွလာေစျခင္းအားျဖင့္ 

သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္လည္း အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္လာရန္အားေပးသည္။ ကရင္ျပည္နယ္မွ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးသူမ်ား တြင္ 

ပါ၀င္သူမ်ား ယုံၾကည္သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးႏွင့္ အျပဳအမူသည္ ၄င္းတုိ႕ျပည္နယ္တြင္ 

အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္တက္ႀကြေစသည္ 210။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယခင္ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားတြင္လည္း 

ေဒသအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အတုယူစရာ အမ်ိဳးသမီး ပုံစံမ်ားတည္ရိွျခင္းသည္ ၄င္းတုိ႕ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ရေသာ 

အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု ကုိးကားေျပာဆုိခဲ့သည္။ 211 

အိႏၵိယႏွင့္ နီေပါတြင္ လူထု သစ္ေတာအစုအဖြဲ႕ (Community Forestry Group) ၏ သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ 

၁)အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕သာ အမ်ိဳးသမီးခ်ည္းဘဲျဖစ္မေနေသာ ေကာ္မတီတြင္ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ 

ပုိမုိတက္ေရာက္လုိၾကသည္212။ ၂)အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးအစားမ်ားပါက ရြာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပုိမုိ ေျပာဆုိလုိၾကၿပီး ၄င္းတုိ႕၏ အျမင္ကုိ ပုိမုိအသံျပဳလုိၾကသည္။ အလားတူပင္ အိႏၵိယ 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

38 
 

ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား၏ သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ေက်းရြာ၏ ဥကၠဌသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပုိမုိေျပာဆုိလုိၾကသည္213။ ထုိကဲ့သုိ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တူညီသည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ိဳး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ data မရိွေသာ္လည္း အလားတူအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မ်ားတြင္ ထားရိွျခင္းသည္ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိလည္း ထုိက႑မ်ားရယူရန္ 

တြန္းအားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ Actionaid အဖြဲ႕က အင္တာဗ်ဴးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ဦးထက္ပုိေသာ က်ားမေရာေႏွာထားသည့္ 

ေကာ္မတီမ်ား (သုိ႕) အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၀င္မ်ား 

ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ ၄င္းတုိ႕သည္အျခားအမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ တူညီေသာ နားလည္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ 

အေျခအေနကုိရရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္ ။ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ အကၽြမ္း၀င္မႈ၊ ရုိးသားပြင့္လင္းမႈ၊ 

ျမင္သာမႈႏွင့္ တစည္းတလုံးတည္းျဖစ္မႈတုိ႕ကုိ ေကာင္းက်ိဳးအျဖစ္ရရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ တခါတရံတြင္ အစည္းအေ၀းမ်ား မတက္ႏုိင္ပါက အမ်ိဳးသမီး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားသည္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာလွ်င္ ပုိမုိ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္သည္214။ ေလ့လာမႈက ေတြ႕ရိွသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတည္း (သုိ႔) 

အနည္းငယ္သာ ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္လွ်င္ ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ႀကြစြာႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရိွစြာ 

ပါ၀င္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးေနမည္ျဖစ္မည္ 215။ 

ရုိးရာဓေလ့ က်ားမေရးရာစံမ်ားကုိ ကုိက္ညီမႈမရိွေသာ စံနမူနာျပပုံစံမ်ား (ဥပမာ အမ်ိဳးသမီး ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား)သည္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ထုိစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႕ကုိယ္တုိင္ စိန္ေခၚရန္ အားေပးၿပီး ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ 

ေခါင္းေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ တြန္းအားေပး လႈံ႕ေဆာ္တုိက္တြန္းသည္ 216။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ 

စံနမူနာျပပုံစံမ်ားသည္ ျပည္တြင္းမွျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွျဖစ္ေစ ၀င္လာႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တံခါးဖြင့္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသျဖင့္ 

ကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈစံမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ပုိမုိရရိွလာႏုိင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကမၻာတ၀ွမ္းရိွ ( ဥပမာ ႏုိင္ငံတကာ 

ရုုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အင္တာနက္မ်ားမွတဆင့္) အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပုိမုိထိေတြ႕ခြင့္ ရလာႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ 

ထိေတြ႕မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္မႈႏွင့္ က်ားမေရးရာစံမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္ 

တြန္းအားေပးျမွင့္တင္သည္217။အမွန္ဆုိလွ်င္ ထုိကဲ့သုိ႕ ကမၻာျပဳမႈ (globalization) ေၾကာင့္ အျခားတုိင္းျပည္မ်ား၏ 

အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ သိရိွလာျခင္းသည္ ကခ်င္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အခ်ိဳ႕အစိ္တ္အပုိင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ပုိမုိ 

လက္ခံလာရန္အတြက္ တြန္းအားေပးေသာ အဓိကအခ်က္တခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွ 

ေျပာၾကားခဲ့သည္218။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူတစ္ဦးကလည္း 

ေဖာ္ျပသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ မရိွျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာရယူရန္ အဓိက အခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ 219။ 

၅။ (စ်) ကာကြယ္တားဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စဥ္းစားခ်င့္ခ်န္ိျခင္း (Deliberate Interventions and 

External Shocks) 
အဂ၀ါ တင္ျပသည္မွာ အိႏၵိယႏွင့္ နီေပါတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရပ္ရြာသစ္ေတာစုိက္ခင္းအုပ္စုမ်ား၏ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ 

ပုိမုိတက္ေရာက္လုိၾကသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းမ်ားသည္ NGO သုိ႕ သစ္ေတာဌာနတည္ေထာင္ေသာ 

သစ္ေတာစုိက္ခင္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာသစ္ေတာစုိက္ခင္း ဥပေဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထုိအစည္းအေ၀းမ်ားက မွတ္သားထားသည္မွာ ‘ထုိကဲ့သုိ႕ ႏုိင္ငံမ်ားမွ NGOs မ်ားသည္ သာမန္ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ 

က်ားမက႑ တုိးတက္မႈကုိ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစသည္220။ အျခားစာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ သူမက တင္ျပသည္မွာ 

ေက်းရြာသစ္ေတာစုိက္ခင္းအုပ္စုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္လာေစသည့္ ေပၚလစီမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ အိႏၵိယ 

ဗဟုိအစုိးရအေပၚတြင္ NGOမ်ားသည္ မည္ကဲ့သုိ႕ ၾသဇာလႊမ္းမုိးခဲ့သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္ 221။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူ႕ဘ၀တြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ အားေပးျမွင့္တင္မႈမ်ားတြင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားရရိွသည္ဟု ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူတစ္ေယာက္က ေထာက္ျပသည္မွာ က်ားမခြဲျခားမႈ အသိအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သည္ 

အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ၿပီး ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ NGOs မ်ားႏွင့္ NGOs မ်ားက ေပးေသာ အေျခခံ 

ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ဦးစားေပးသည့္ ပုံမွန္ပညာေရး (formal education) သည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူထု ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ျဖစ္လာသည။္ 222 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏိုိင္ငံတကာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္သည့္  Care Myanmar အဖြဲ႔မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေျဖၾကားသူမ်ား ႏွင့္ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔တုိ႕က 

ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ ၄င္းတုိ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်းရြာမ်ားရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္ 

အစီအစဥ္မ်ား ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကာလၾကာလာေသာအခါ ထုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရပ္ရြာလူမႈေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 

ပုိမုိႀကီးမားေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လာၾကသည္223။ သုိ႕ေသာ္ ထုိသုိ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အင္တာဗ်ဳးေျဖၾကားသူမ်ား မီးေမာင္းထုိးျပသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ထုိသုိ႕ က်ားမေရးရာ 

အသိပညာဖြင့္ သင္တန္းမ်ား ကုိ စိတ္၀င္စားလာရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္မူ အခက္အခဲမ်ားရိွေနသည္။ 224 

 လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖၾကားသူမ်ား ေျပာၾကားၾကသည္မွာ 

၂၀၀၈ခုႏွစ္မတုိင္မီအထိ သူတုိ႕၏ ငန္ႀကီးဌာနတြင္ က်ားမခြဲျခားမႈ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိအျမင္ပြင့္မႈမ်ား အလြန္နည္းပါးၿပီး 

ထုိက႑တြင္ ပါ၀င္မႈ နည္းပါးခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ ဆုိင္ကလုန္း နာဂစ္ကုိ တုန္႕ျပန္ရန္အတြက္ တည္ေထာင္ေသာ သုံးပြင့္ဆုိင္အဖြဲ႕တြင္ 

၄င္းတုိ႔၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ အျခား ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ NGOမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့့္ ၄င္းတိုိ႕၏ အသိအျမင္ပြင့္မႈ 

အဆင့္သည္ ပုိမုိ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ၄င္းတုိ႕သည္ ယခုအခါတြင္ က်ားမခြဲျခားမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ကိစၥမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးမႈမ်ားကုိ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာသည္။ ထုိ႕အျပင္ ၄င္းတုိ႔သည္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားျပဳမႈကုိ 

အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ( ၃၀%ကုိ ဆုိလုိသည္) အျဖစ္အာမခံသတ္မွတ္ေသာ ခြဲတမ္းေ၀စုစနစ္ (quota system) ကုိ ေရြးေကာက္ခံေနရာမ်ား 

အတြက္သာမက ျပည္သူ႕၀န္ထမ္း/ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရာထူးႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ပါ သတ္မွတ္ျပဌာန္းရန္ ေတာင္းဆုိ 

ေနသည္225။  ကမၻာ့ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေမြးျမဳေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ 

အမ်ိဳးသား လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (the National Community Driven Development)တြင္ ၅၀% ေသာ ေက်းရြာ 

ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ 226။ သုိ႕ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားစုမွာ က်ားမခြဲျခားေရး 

ကိစၥမ်ားကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀၂၂ 

(National Strategic Plan for the Advancement of Women) တြင္ စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးေနေသးသည္ 227။  

ရပ္ရြာအတြင္း ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရိွသူမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေစသည္။ ေဒၚမိျမင့္သန္း ( မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ အမ်ိဳးသမီး 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)ကေျပာၾကားသည္မွာသူမွာ၏ရပ္ရြာရိွသံဃာေတာ္မ်ားသည္လည္းေကာင္းရြာသူရြာသားမ်ား 

သည္လည္းေကာင္း သူမေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံရန္ အားေပးတုိက္တြန္းၾကသျဖင့္ သူမတြင္ ယုံၾကည္မႈမ်ား 

ပုိမုိရရိွလာခဲ့သည္228။  နန္းခင္သက္မာ၀င္း (ကရင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ကေဖာ္ျပသည္မွာလည္း 

ေဒသေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈသည္ သူမ ေက်းရြာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းၿပီး 

သူမ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ ဆရာေတာ္က အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းျဖင့္  အခ်ိဳ႕ေက်းရြာသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ 

ထားရိွသည္ကုိ ဆန္႕က်င္ျခင္းကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့သည္229။   

ရပ္ရြာတြင္ ျပင္ပသက္ေရာက္မႈမ်ား (external shocks) ျဖစ္ပြားျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 

တုိးျမင့္ေစသည္။ Actionaid ကေတြ႕ရိွသည္မွာ ဧရာ၀တီတုိင္းမွ အမ်ိဳးသားေျဖၾကားသူမ်ားသည္ အျခားဗုဒၶဘာသာေဒသမ်ားရိွ 

အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ရပ္ရြာသုိ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွသည္ကုိ ပုိမုိျမင္ေတြ႕ရသည္ဟု ေျဖၾကားခဲသ့ည္။ 

၄င္းတုိ႕က ထင္ျမင္ၾကသည္မွာ ဆုိင္ကလုန္းနာဂစ္ (၂၀၀၈) ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ထူေထာင္ရာတြင္ ထုိေဒသရိွအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
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ရပ္ရြာတြင္ပါ၀င္မႈသည္ ထုိကဲ့သုိ႕ ကြာျခားမႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္230။ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း 

ကာလမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႕သြားျခင္းသည္လည္း ထုိေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား 

ျဖစ္ပြားျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ေဒသတြင္ တပ္စြဲထားေသာ 

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လုပ္အား၊ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ေငြကုိ ေကာက္ခံရာတြင္ ထုိေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ 

ညွိႏိႈင္းႏုိင္ၾကသည္ 231။   

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕တြင္ 

အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားျပဳမႈမ်ား အနိမ့္ဆုံးအဆင့္တစ္ခုအထိ ပါ၀င္လာရန္ အမ်ိဳးသမီးေ၀စုကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။ CARE Myanmar  

အဖြဲ႕ သည္  ေက်းရြာေကာ္မတီ၀င္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံး ၃၀%သည္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္ 232။ အမ်ိဳးသား 

လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (the National Community Driven Development) ၏ လုိအပ္ခ်က္တြင္ တြင္ ၅၀% ေသာ 

ေက်းရြာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္233 ။ ထုိသုိ႕ေသာ အနည္းဆုံးလုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ 

ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မည္ကာမတၱကုိယ္စားျပဳမႈ အဆင့္မ်ား ရိွျခင္းကုိ ေသခ်ာေစသကဲ့သုိ႕ အထက္တြင္ 

ေဖာ္ျပသကဲ့သုိ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ‘ အလုံးအရင္း/အေျမာက္အျမား’ ပါ၀င္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ ပုိမုိ အျပည့္အ၀ တက္ၾကြစြာ 

ပါ၀င္ရန္ အားေပးသည္။ ( အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခန္း ၅ (၈) တြင္ ရႈ)  

ေဒၚမိျမင့္သန္းက ေျပာၾကားသည္မွာ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီသည္ က်ားမခြဲျခားမႈကုိ အသိအျမင္ပုိမုိ ပြင့္လာၿပီး အမ်ိဳးသမီး 

ႏုိင္ငံေရးသမားအေရအတြက္ကုိ ပုိမုိတုိးျမွင့္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လာသည္cc။ အဆုံးတြင္ ပါတီသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၌ 

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္အမ်ိဳးသမီးယွဥ္ၿပိဳင္သူရာခုိင္ႏႈန္းကုိ၃၀%အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပဌာန္းခဲ့သည္234။အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ 

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္လည္း ပါတီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကုိထက္သန္စြာ တုိးျမွင့္လာၿပီး အမ်ိဳးသမီးယွဥ္ၿပိဳင္သူ 

ဦးေရအေရအတြက္ကုိ တုိးျမွင့္လာသည္။ ၂၀၁၃အကုန္တြင္ ပါတီသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈကုိ 

ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ အေလးေပးထားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားကုိ 

ပုိမုိဦးစားေပးရန္ မူ၀ါဒတစ္ခုကုိျပဌာန္းခဲ့သည္ 235။ NLD ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖန္တလဲလဲ 

မိန္႕ၾကားသည္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားျပဳမႈတုိးျမွင့္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့သည္ 236။ ထုိ႕ေၾကာင့္ NLD သည္ 

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ဦးေရ သတ္မွတ္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ယူဆရသည္ 237။သုိ႔ေသာ္ ပါတီသည္ 

အနည္းဆုံးအမ်ိဳးသမီးယွဥ္ၿပိဳင္သူ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မျပဌာန္းရေသးပါ။ အမွန္စင္စစ္တြင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ 

အစုိးရျပဌာန္းေသာ ခြဲတမ္းစနစ္ (government-mandated quota) ကုိ စတင္ရန္ လူသိရွင္ၾကား ကန္႕ကြက္သူျဖစ္သည္။ 

ထုိခြဲတမ္းစနစ္သည္ ၁) လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ေနရာမ်ားယ်ာထားရန္ျဖစ္ေစ၊ ၂)  

ပါတီအားလုံးသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူစာရင္းတင္သြင္းရာတြင္ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးယွဥ္ၿပိဳင္သူအေရအတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ 

သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ေစ လုိအပ္သည္ 238။ 

                                                            
cc ေဒၚမိျမင့္သန္းက ေဖာ္ျပသည္မွာ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီသည္ 
အနည္းဆုံးအမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္၅ဦးရည္မွန္းထားခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႕တြင္သူမတစ္ဦးတည္းသာ ပါတီ၏ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္စုစုေပါင္းကုိယ္စားလွယ္၃၄ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး၁ဦးသာျဖစ္သည္။ 
သူမကအမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မရိွရျခင္းမွာ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္အလ်င္စလုိလုပ္ရျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားလုံၿခံဳေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီတြင္က်ားမေရးရာ 
အသိအျမင္ပြင့္မႈအားနည္းျခင္းသည္လည္းေကာင္း လက္ရွိအေျခအေနထက္ဆိုးေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ Interview INP2. ၾကည့္ရန္။ 
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၅။(ည) ခြဲတမ္းစနစ္မ်ား  

ဤစာတမ္း၏ အခန္း၃သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ား ( ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားျပဳမႈသည္ လက္ရိွတြင္ အလြန္နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရဌာနမ်ားတြင္ 

နည္းပါးေနေသးသည္။ အခန္း၄တြင္ အျငင္းပြားထားသည္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

ကုိယ္စားျပဳမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ အေရးပါမႈျဖစ္သည္ဟု 

တင္ျပထားသည္။အခန္း၅တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပုိမုိပါ၀င္လာေရးအတြက္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားသည္။ အလားအလာရိွေသာ 

အခ်က္တစ္ခုမွာ အစုိးရျပဌာန္းထားေသာ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ တုိးျမွင့္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိခြဲတမ္းက 

ျပဌာန္းထားသည္မွာ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ အစုိးရ၏ ရာထူးေနရာမ်ား (ဥပမာ။ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ 

ျပည္နယ္တုိင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား အစရိွသျဖင့္) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လ်ာထားရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 

အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးရာခုိင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ျပဌာန္းရန္ျဖစ္သည္။အာဆီယံအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦး ( 

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္) သည္ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ အျခားအာရွႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ 

တရုတ္၊ အေရွ႕တီေမာ၊ အိႏၵိယ၊ မြန္ဂုိလီးယား၊ ကုိးရီးယား ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ နီေပါႏွင့္ ပါကစၥတန္အပါအ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း 

ျပဌာန္းက်င့္သုံးေနသည္ dd။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀၂၂ (National 

Strategic Plan for the Advancement of Women) ကေတာင္းဆုိထားသည္မွာ 

 ‘ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ား ရရိွရန္ ေသခ်ာသည့္ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားကုိ က်င့္သုံးရန္ 239’ 

သုိ႕ေသာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ မွ အပ အျခား အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ 

ထုိအေလ့အက်င့္ကုိ စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးေနေသးသည္။ သမၼတရံုး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

ခြဲတမ္းစနစ္လုိအပ္မႈကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ၄င္းက အခုိင္အမာေျပာဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားအာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 

က်ားမခြဲျခားႏိွမ့္ခ်မႈ (gender discrimination) သည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ အလြန္နည္းေသာေၾကာင့္ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ား 

မလုိအပ္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။သုိ႕ေသာ္ ဤစာတမ္းတြင္ တင္ျပထားသည္ က်ားမခြဲျခားႏိွမ့္ခ်မႈ (gender discrimination) သည္ 

ျမန္မာလူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ရိွေနေသးေၾကာင္း တင္ျပထားသည္ 240။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိုင္းအ၀န္းတြင္ 

ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ေနရာမ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရယူႏုိင္မႈ ကုိယ္စားျပဳမႈသည္ အလြန္အမင္းနည္းပါးေနေသးသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 

ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားကုိ အစျပဳျခင္းသည္သာ အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားရန္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးခြဲတမ္းစနစ္သည္လည္း အစုိးရအဆင့္ဆင့္ (ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း၊ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ 

သုိ႕ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ) အဆင့္မ်ားတြင္ မိတ္ဆက္ႏုိင္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သုိ႕ ခြဲတမ္းစနစ္သည္ အုပ္စုႀကီး 

ႏွစ္စုအျဖစ္ခြဲျခားႏုိင္သည္။ (၁) အမ်ိဳးသမီး သီးသန္႕အတြက္သာ ထုိင္ခုံအေရအတြက္ လ်ာထားေသာ ေနရာယ်ာထားမႈ စနစ္၊ (၂) 

ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္းတြင္ အနိမ့္ဆုံး ရာခုိင္ႏႈန္း အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ သတ္မွတ္သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူလ်ာထားမႈစနစ္ 

တုိ႕ျဖစ္သည္241။ခြဲတမ္းစနစ္သည္ ကမၻာတ၀ွမ္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စတင္က်င့္သုံးေနၿပီျဖစ္ၿပီး အစုိးရတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ 

တုိးျမင့္လာမႈသည္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္242။ ဤေနရာတြင္ ထုိင္ခုံေနရာ ယ်ာထားမႈသည္ 

အထူးသျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွသည္ 243။ 

                                                            
dd ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ခြဲတမ္းစနစ္ အေသးစိတ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၄တြင္ၾကည့္ရန္။ 
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ခြဲတမ္းစနစ္သည္ အစုိးရတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ တုိးျမွင့္ရန္ သက္သက္အတြက္သာ ရည္ရြယ္သည္ မဟုတ္ပါ။ အျခား 

ထပ္ေလာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ၄င္းတုိ႕မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ 

ယုံၾကည္မႈမ်ား တုိးျမင့္ေစျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္မႈ ျမင့္မားလာျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

ႏွစ္သက္မႈမ်ားကုိ အစုိးရဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ တုန္႕ျပန္မႈမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း ႏွင့္ က်ားမေရးရာ မွ်တမႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရး (gender 

equity and equality) ကုိ ဦးစားေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ျမွင့္တင္လာျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။ ခြဲတမ္းစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 

ထုိက်ယ္ျပန္႕သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မရရိွေသးပါ 244။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အကယ္၍ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခြဲတမ္းစနစ္ကုိ စတင္လွ်င္ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆုံးရရိွရန္အတြက္ ၄င္းကုိ ဂရုတစုိက္ ပုံစံခ်ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ဤေနရာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထားတြင္ ျပန္လည္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ 

ထပ္မံၿပီး သုေတသနျပဳေလ့လာမႈမ်ားလုိအပ္ပါသည္။ 
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၆။ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
၆။ (က) နိဂုံးခ်ဳပ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအစုိးရ အဆင့္ဆင့္ရိွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေသာ အဓိကက်သည့္ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈသည္ အလြန္နည္းေသာ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရိွေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 

လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၂.၈၃ % ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အစုိးရ၀န္ႀကီးမ်ားတြင္ ၂.၃၇% ၊ 

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားတြင္ ၀% ႏွင့္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမရိွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားတြင္ ၀.၁၁% ရိွသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္စားျပဳမႈသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားတြင္  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ 

အားနည္းစြာ တည္ရိွေနသည္။ အစုိးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေပးၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ အတြက္ အခြင့္အလမ္း 

အႀကီးအက်ယ္ေပးေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕(CBO) မ်ား ၊ ျပည္တြင္း 

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (LNGO) မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (INGO) မ်ား ျဖစ္ၿပီး ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္လည္း မွတ္သားေလာက္ေသာ အေနအထားတြင္ ရိွၿပီး အဓိကက်ေသာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ရာထူးေနရာမ်ားကုိ ရယူထားၾကသည္။ျပည္တြင္း အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (LNGO) မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ 

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (INGO)မ်ားက ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈသည္ 

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈထက္ပုိမုိမ်ားျပားသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားကမူ ထုိ ေကာ္မတီမ်ားအတြင္းတြင္ 

အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ေနရာမ်ားကုိ အခ်ိဳးမညီမွ်စြာ ရယူထားဆဲျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာ၏ အခန္း၄တြင္ တင္ျပထားေသာ သက္ေသျပခ်က္တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီေသာ ႏွစ္သက္မႈမ်ား ရိွသည္။ ထုိသုိ႕ ကြဲျပားမႈမ်ားမွာ အခ်ိန္ကာလကုိ လုိက္ၿပီး 

က်ားမခြဲျခားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကြာျခားမႈမ်ားမွာ က်ားမခြဲျခားမႈကုိ 

အေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အေမြဆက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မႈ ကြာရွင္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထပ္မံသုေတသနျပဳလုပ္ရန္ 

လုိအပ္သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ႏွစ္သက္မႈသည္ မည္သုိ႕ကြဲျပားေနသည္ကုိ 

နားလည္သိရိွရန္ အတြက္ သုေတသနလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ႏွစ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ 

ပုိမုိကုိယ္စားျပဳလာပါက အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းၿပီး ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖန္႕ျဖဴးရာတြင္ ပုိမုိတုိးတက္လာမည္ဟု 

ယူဆၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ 

ထုိသုိ႕ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ား ကြာျခားမႈကုိ သက္ေသျပရန္ မရိွေသးပါ။ ထုိ႕အျပင္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕(CBO) မ်ား ၊ 

ျပည္တြင္း အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (LNGO) မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (INGO) မ်ား ျပင္ပတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း 

ရာထူး၌လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ နည္းပါးျခင္းသည္လည္း ထုိသက္ေသျပမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခက္အခဲ 

ျဖစ္ေစသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ရန္အတြက္ ဟန္႔တားထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင္႔ အားေပးထားေသာ (enabling) အခ်က္ ကုိလည္း 

ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားပါသည္။ သင္တန္းမ်ား ( လက္ေတြ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း 

ႏွင့္ က်ားမခြဲျခားမႈ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား) သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ျမင့္တက္လာေစရန္ ထိေရာက္ေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရိွေစသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းရာထူးတြင္ 

ေနရာယူထားၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း အျခား အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈျမင့္တက္လာေစရန္ တိုက္ရုိက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း 

တင္ျပထားသည္။ ထုိသုိ႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ရာထူးမ်ားကုိ ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္အတြက္ စံျပအားက်ဖြယ္ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္လည္းေကာင္း သြယ္၀ုိက္ေသာ 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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ပုံစံမ်ားျဖင့္ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသား လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (the 

National Community Driven Development) ကဲ့သုိ႕ေသာ ေက်းရြာအဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ပါ၀င္မႈျမင့္တက္လာရန္အတြက္ ကူညီေနေသာ၊ ဆက္လက္ကူညီရန္ ရိွေသာ ျပည္တြင္း အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (LNGO) မ်ား၊ 

ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (INGO) ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သံသယျဖစ္စရာ အနည္းငယ္ရိွသည္။ သုိ႕ေသာ္ 

ထုိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တိက်စြာ ေလ့လာရန္အတြက္ ပုိမုိသက္ေသျပခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

ပါ၀င္မႈသည္ အပ္ုခ်ဳပ္ေရးတြင္ မ်ားျပားလာသကဲ့သုိ႕ ရိွသည္။ လူဦးေရ၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပုိင္းမ်ားအၾကားတြင္ ျပည္သူ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ 

ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ပုိမိုလက္ခံလာေသာ ယဥ္ေက်းမႈစံမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာသည္။ 

သုိ႕ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈသည္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျပင္ပတြင္ အလြန္နည္းပါးေနေသးၿပီး အတားအဆီးမ်ားလည္း 

ရိွေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ရုိးရာဓေလ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္ေနေသးဆဲျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိန္အခက္အခဲသည္လည္း ၄င္းတုိ႕ကုိ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္မႈ တုိးျမင့္ရန္ အဓိက အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးတုိ႕၏ ခရီးသြားလာမႈကုိ 

ကန္႕သတ္ျခင္းမ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈကုိ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ လူထုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ 

မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈ မရိွျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကုိ ရယူရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္။ ထုိသုိ႕ 

မိမိကိုယ္ကုိယုံၾကည္မႈ နည္းရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ 

အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား လူထုထဲတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အစဥ္အလာမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ထုိအစဥ္အလာမ်ားမွာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ မႏွစ္သက္မႈကုိ ခံရၿပီး ၄င္းတုိ႕မွ အသံၾကားရန္ ခက္ခဲေနသည္။ 

၆။ (ခ) အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ား 
ဤစာတမ္းတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ 

ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပလုိပါသည္။ 

 အစုိးရသည္ ေရြးေကာက္ခံေနရာမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ စာရင္းတြင္ ျဖစ္ေစ 

အနည္းဆုံးအမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးအစားကုိ ျပဌာန္းရန္အတြက္ ခြဲတမ္းစနစ္တစ္ခုကုိ အေသအခ်ာ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားတြင္ ျပည္နယ္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ခံ ရာထူးမ်ားႏွင့္ 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးမ်ားသည္လည္း ထုိသုိ႔ ခြဲတမ္းစနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးရန္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ 

ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ႏ္ုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ျပသသည္မွာ ခြဲတမ္းစနစ္၏ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

တက္ႀကြမႈ၊ ပါ၀င္မႈတုိ႕ျမင့္တက္လာသည္။ ထုိ႕ျပင္ အစုိးရအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားကုိလည္း 

တုန္႔ျပန္ရန္ ေသခ်ာေစသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီး ျမန္မာ့ သဘာ၀ႏွင့္ 

ကုိက္ညီေသာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ က်ားမခြဲျခားမႈ အျမင္ဖြင့္ 

သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ႕သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတုိ႕ကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္လည္း ထိေရာက္ေသာ က်ားမခြဲျခားမႈ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားေပးရန္ ပုိမုိလိုအပ္ပါသည္။ 

အေရးႀကီးသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပထ၀ီပုံစံမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘာသာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ က်ုားမခြဲျခားမႈ အျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ားေပးရာတြင္ မည္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားက အလုပ္ျဖစ္ၿပီး 

သင္ခန္းစာရရိွသည္ဟူသည့္ သတင္းကုိ အဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ ျပန္လည္ေ၀မွ်ရန္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ 

က်ားမခြဲျခားမႈ အျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ားေပးရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားမွာ အိမ္ေထာင့္တာ၀န္မ်ားကုိ ေ၀ခြဲလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စုတြင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနရာမ်ားရယူရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

45 
 

အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ တုိးခ ဲ်႕ရန္အတြက္ အားေပးရန္၊ က်ားမခြဲျခားမႈအေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္စသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။ 

 အစုိးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ 

သင္တန္းမ်ားပုိ႕ခ်ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သုိ႕ ညီတူညီမွ် သင္တန္းမ်ားကုိ 

တက္ေရာက္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားအေရးႀကီးေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ ထုိသင္တန္းမ်ားသည္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ပုိ႕ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ခရီးေ၀းသြားရန္လုိအပ္ပါက 

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းသည့္ ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပါ၀င္မႈ တုိးျမင့္လာေစရန္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ 

ျပည္တြင္း အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (LNGO) မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (INGO)ႏွင့္ 

အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ား (ဥပမာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန) သည္ ၄င္းတုိ႕၏ စီမံခ်က္မ်ားကုိ 

ျပန္လည္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရန္ (Monitoring and Evaluation) အတြက္ သုေတသီမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

သုိ႕မွသာ မည္သည့္ မူ၀ါဒသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈအတြက္ အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္မည္၊ 

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ မည္သုိ႕ကြဲျပားသည္ စသည္တုိ႕ကုိ 

သိရိွမည္ျဖစ္သည္။ အေရးအပါဆုံးအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ထုိသုိ႕ေသာ စစ္တမ္းမ်ားရ ရလဒ္မ်ားကုိ အျခားမည္သည့္ 

အေၾကာင္းကိစၥမွ် မရိွလွ်င္ ျပည္သူလူထုအတြင္း အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီေစရန္  အသိပညာေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ပုိမုိနားလည္ရန္ ထပ္မံသုေတသနမ်ား 

ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ထုိသုိ႕ေသာ သုေတသနမ်ားကုိ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ႕ရန္ 

တက္ၾကြစြာ အားထုတ္ရပါမည္။ သုေတသနအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ (ကန္႕သတ္ထားျခင္းမရိွပါ) 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားအေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈတုိးျမွင့္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေနေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ အခ်က္မ်ား၊ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ (ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္) ျဖစ္ပြားေနေသာ ‘ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား’ ျဖစ္စဥ္သည္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပါ၀င္မႈႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ ဘ၀မ်ားအေပၚတြင္ မည္သုိ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္၊ 

အမ်ိဳးသမီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားကုိ တုန္႕ျပန္ရန္အတြက္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာမွ အဆုိျပဳမႈ၊ အမိန္႕ဥပေဒထုတ္ျပန္မႈ 

စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

 အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အေသခ်ာဆုံးမွာ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားသုိ႕ ပုိေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိန္အခက္အခဲကုိ ေလ်ာ့နည္းေစႏ္ုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ ပုိမုိမ်ားျပားလာရန္အားထုတ္မႈသည္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအားလုံးက 

၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ သုိ႕မွသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တကုိယ္ရည္တုိးတက္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႕ဘ၀တြင္ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ- ၁ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူမ်ား စာရင္း 

မွတ္ခ်က္ - ေျဖၾကားသူတစ္ဦးခ်င္း၏ အမည္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအမည္မ်ားသည္ မေဖာ္ျပထားပါက  ၄င္းတုိ႕သည္ ၄င္းတုိ႕၏ 

အမည္မ်ားကုိ ပုံႏိွပ္ေဖာ္ျပရန္ ခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ 

IKC 1 : ဒြဲႏိြဳ င္၊ Sha-It ၊ ၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

IKC 2 : ဂ်ေတာင္၊ ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ၂၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

IKC 3 : ခမ္ေရွာင္၊ ဒါရုိက္တာ၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းခ်ဳပ္- လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန၊ ၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

IKC 4: လုဂ်ာ (အမ်ိဳးသမီး) ၊ ရုံးခြဲ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး ၊ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ၊ျမစ္ႀကီးနားရုံး ၊ ၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

IKC 5:မရန္ဂ်ာဆန္ေခါင္၊ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရုံး၊ ၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

IKC 6း ပတ္ထရစ္ေအာင္သူ၊ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ၂၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

IKC 7: People with Chemical Dependency - ထုိအဖြဲ႕အစည္း၏ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္း ၄ ေယာက္လုံးသည္ လူူေတြ႕ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ ညွိႏိႈင္ေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းကုိင္ အမ်ိဳးသမီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္း 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေထာက္ႏွင့္ အစီအစဥ္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေငြကုိင္ႏွင့္ ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္း ုအမ်ိဳးသမီးတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉ 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

IKC 8: စတီဖင္ စ ဂ်ီ ( လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး ၊ ကခ်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အုပ္စု)ႏွင့္ ေဒၚ အဲေထာင္ (Mungchying Rawt  Jat)၊ ၁၉ 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

IKC 9: Dr. တူးဂ်ာ (အမ်ိဳးသား)၊ ဥကၠဌ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

IKC 10: အမ်ိဳးသမီး၊ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး NGO ျမစ္ႀကီးနားရုံး၏ ၀န္ထမ္း၊ ၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

IKC 11: ၀န္ႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒရုံး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၂၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

 

ကရင္ျပည္နယ္ 

IKY 1 : နန္းခင္သက္မာ၀င္း (အမ်ိဳးသမီး)၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေတာင္ကေလးေက်းရြာ၊ ၂၀ မတ္ ၂၀၁၄ 

IKY 2 : ေက်ာ္စြာ (အမ်ိဳးသား)၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ကရင္ေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ စီမံခ်က္အရာရိွ၊ ကရင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၊ ၂၀ မတ္ ၂၀၁၄ 

IKY 3 : နန္းေအးေအးသြယ္ (အမ်ိဳးသမီး)၊ ဆရာမႏွင့္ တြဲဖက္တည္ေထာင္သူ၊ ေတာင္လေရာင္ အဂၤလိပ္ေက်ာင္း၊ ၂၁ မတ္ ၂၀၁၄ 

IKY 4 : နန္းတင္ဇာ၀င္း (အမ်ိဳးသမီး)၊ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္မ်ားကြန္ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ရုံးခြဲညွိႏိႈင္းေရးမွဴး၊ 

ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းအားျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္ရုံးခြဲ၊ ၂၂ မတ္ ၂၀၁၄ 

IKY 5 : အမ်ိဳးသမီး၊ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွ၊ ကရင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးပါတီ ရုံးခြဲ၊ ၂၁ မတ္ ၂၀၁၄ 

 

ေနျပည္ေတာ္ 

INP 1 : ဦးေအာင္ထြန္းခုိင္ (အမ်ိဳးသား) (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္)၊ ေဒၚ ရူပါျမ (အမ်ိဳးသမီး) (လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး)၊ 

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊၂၁ ေမ ၂၀၁၄ 

INP 2 : ေဒၚမိျမင့္သန္း (အမ်ိဳးသမီး)၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ၁၈ မတ္ ၂၀၁၄ 

INP 3 : (အမ်ိဳးသား)၊ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၁၈ မတ္ ၂၀၁၄ 

INP 4 : (အမ်ိဳးသား)၊ ၀န္ထမ္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လူအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲေရးဌာန၊ ၁၈ မတ္၂၀၁၄ 

INP 5 : (အမ်ိဳးသမီး)၊ ၀န္ထမ္း၊ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕၊ ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ 

၁၉ မတ္ ၂၀၁၄ 
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ရန္ကုန္ 

IYN1 : Bron Ives (အမ်ိဳးသမီး)၊ နည္းပညာ အႀကံေပး၊ Gender Equality Network၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၄  

IYN2 : ေဒၚႏွင္းေ၀ (အမ်ိဳးသမီး)၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း၊ ၂၀ မတ္ ၂၀၁၄  

IYN3 : ေဒၚခင္မ်ိဳးေအး (အမ်ိဳးသမီး)၊ ပရုိဂရမ္ ဒါရုိက္တာ၊ Local Resource Centre၊ ၁၄ မတ္ ၂၀၁၄  

IYN4 : ေမစပယ္ျဖဴ (အမ်ိဳးသမီး)၊ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္၊ ၂ ဧၿပီ ၂၀၁၄ 

IYN5 : နန္းျဖဴျဖဴလင္း (အမ်ိဳးသမီး)၊ ပရုိဂရမ္ အႀကံေပး၊ - က်ားမ ေရးရာ၊ CARE Myanmar၊ ၁၄ မတ္ ၂၀၁၄ 

IYN6 : ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း (အမ်ိဳးသမီး)၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ တသီးပုဂၢလ၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၄  

IYN7 : ဦးသာအက္  (အမ်ိဳးသား) ၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ EDEN စင္တာ ၊ ၂ ဧၿပီ ၂၀၁၄ 

IYN8 : ဦးအုံး (အမ်ိဳးသား) ၊ ဥကၠဌ၊ သစ္ေတာသယံဇာတသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ၊ ၂၈ မတ္ ၂၀၁၄ 

IYN9 : (အမ်ိဳးသမီး)၊ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး၊ အမ်ိဳးသမီးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာ NGO၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၄ 

IYN10 : (အမ်ိဳးသား)၊ စီနီယာမန္ေနဂ်ာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးျပႆနာအတြက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏုိိင္ငံတကာ အဖြဲ႕၊ ၁၁ မတ္ 

၂၀၁၄ 

IYN11 : (အမ်ိဳးသမီး)၊ ပရုိဂရမ္ အရာရိွ၊ UN ေအဂ်င္စီ၊ ၂၈ မတ္ ၂၀၁၄ 

IYN12 : (အမ်ိဳးသမီး)၊ က်ားမေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၊ ၁၅ မတ္ ၂၀၁၄ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ၂ - အုပ္စုဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈ စာရင္းမ်ား 

ကခ်င္ျပည္နယ္ 

FKC 1 : ေအးျမသာယာေက်းရြာ ၊ ၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

FKC 2 : ပါလာနာ ေက်းရြာ၊ ၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ 

 

ကရင္ျပည္နယ္ 

FKY 1 : ေနာင္ကျမင္ ၊ ၂၂ မတ္ ၂၀၁၄ 

FKY 2 : ေသာင္ကေလး ၊ ၂၁ မတ္ ၂၀၁၄ 

 

ရန္ကုန္ 

FYN1 : လိႈင္သာယာ ၊ ၁ ဧၿပီ ၂၀၁၄ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ၃ - ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕၀ုိင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေၾကာင္း 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အႀကိဳစီစဥ္ထားသည့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား (semi-structured interviews) ကုိ ရန္ကုန္တြင္ 

၁၂ခု၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၁ခု၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၅ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၄ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ထုိေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမသူမ်ားအထဲတြင္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံသား ၃၀ေယာက္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ေျဖၾကားခဲ့သူ 

ႏုိင္ငံျခားသား၂ေယာက္မွာ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ အနည္းဆုံး ၄ႏွစ္ခန္႕ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ စိတ္၀င္စားေသာ 

သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈေျဖၾကားသူအမ်ားစုမွာ ပညာေရးျမင့္မားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ 

ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဤစာတမ္းအတြက္ အသုံး၀င္သည့္ ဗဟုသုတရိွသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႕သည္ သူတုိ႕၏ 

လူမႈ႕စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားမွအပ အျခား အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႕၏ အျမင္မ်ား ( အမ်ိဳးသားမ်ားအပါအ၀င္) မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ၄င္းတုိ႕၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည္။ 

ဤစာတမ္း၏ စာေရးသူမ်ားသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအေမးအေျဖမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 

အကုန္လုံးမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္သည။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားသည္လည္း 

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာ စကားျပန္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္သည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအကုန္လုံးမွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ 

လက္ေရးျဖင့္ မွတ္တမ္းေရးၿပီး ရံဖန္ရံခါ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စာစီစာရုိက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွ အပ အျခားေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အသံသြင္းျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ MDRI-CESD မွ သုေတသီမ်ား 

ေတြ႕ရိွသည္မွာ ယခင္က ဤသုိ႕ အသံသြင္းျခင္းသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆုိရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ေျဖၾကားသူ အကုန္လုံးသည္ ၄င္းတုိ႕၏ အမည္မ်ားႏွင့္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားလုိပါက (သုိ႕) အမ်ားျပည္သူသိရိွေစရန္ ျပဳလုပ္လုိပါက ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွသည္။ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ေျဖၾကားသူမ်ား စာရင္းကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ (၂)ခု၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ (၂)ခုႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ 

(၁)ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အုပ္စုဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီး အသက္၃၀-၅၀ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႕၏ 

ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားမွာ အဌမတန္းအဆင့္ေအာက္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ ပညာေရးအတန္ငယ္နိမ့္က်ေသာ အုပ္စုကုိေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖၾကားသူမ်ား အၾကားတြင္ ပညာအလြန္တတ္ေသာ အုပ္စု၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ 

တန္ျပန္တံု႕ျပန္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ေျဖၾကားသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အသက္အုပ္စု ကြာဟမႈနည္းပါးသူမ်ားကုိ 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ယူဆသည္မွာ အသက္ကြာဟပါက အသက္ငယ္သူမ်ားသည္ အသက္ႀကီးသူမ်ားကုိ ေလးစားသျဖင့္ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားေျဖဆုိရာတြင္ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ဆုိလုိသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ 

အသက္ႀကီးေသာ၊ အသက္ငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ကုိယ္စားမျပဳပါ။ ဤစာတမ္း၏ စာေရးသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ (အယ္မြီး) 

သည္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈ႕မ်ားအားလုံးတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ပ့ံပုိးကူညီသူ facilitator ျဖစ္ၿပီး သူမသည္ 

ယခင္ကလည္း အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။အျခားစာေရးသူ (ေပါ မင္ႏုိလက္ေတး) သည္လည္း မည္သည့္ အုပ္စုဖြဲ႕ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မပါ၀င္ခဲ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ႏုိင္ငံျခားသားအမ်ိဳးသားတစ္ဦးရိွျခင္းသည္ ပါ၀င္သူ အခ်ိဳ႕ေသာ္လည္းေကာင္း 

အကုန္လုံးေသာ္လည္းေကာင္း တြန္႕ဆုတ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာရုံေထြျပားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ 

သူသည္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မပါ၀င္ခဲ့ပါ။ တဖန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ပါ၀င္ေျဖၾကားသူမ်ား လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေျပာၾကားႏုိင္ရန္ 

အသံသြင္းျခင္းမ်ားလည္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အကုန္လုံး (သုိ႕) ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုစီသည္ ပါ၀င္သူ ၆-

၉ေယာက္အတြင္းျဖစ္သည္။ 



ျမန္မာႏုိင္ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ၄- အာဆီယံေဒသႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အျခားအာရွႏုိင္ငံမ်ားမွအမ်ိဳ းသမီးမ်ား 

ႏုိင္ငံေရးတြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ကုိ သတ္မွတ္သည့္ ခြဲတမ္းစနစ္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

ဤ သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကုိ  www.quotaproject.org (ေမ ၁ ၂၀၁၄တြင္ ရယူသည္) မွ ရယူႏ္ုိင္ပါသည္။ 

အင္ဒိုနီးရွား - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းသည္ ေဒသႏၱရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ 

အနည္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ ၃၀% ရိွရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ဖိလစ္ပုိင္ -  စည္ပင္သာယာ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးေကာင္စီတုိင္းတြင္ က႑မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ အနည္းဆံုး 

၁/၃ သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ရမည္။  

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၏ အနည္းဆုံး ၁/၇သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ရမည္။ ေဒသေကာင္စီတုိင္း၏ 

ေရြးေကာက္ခံေနရာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံး ၃ေနရာျဖစ္ရမည္။ 

တရုတ္ - ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံး ၂၂%သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ရမည္။ 

အေရွ႕တီေမာ- ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား စာရင္းတြင္ ၃ဦးလွ်င္ ၁ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရမည္။ 

ေဒသေကာင္စီတုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆုံး ၂ ဦး ရိွရမည္။ 

အိႏၵိယ- ေဒသႏၱရအစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အနည္းဆုံး ၃၃% သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး 

၃၃%သည္ ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ရမည္။ 

ကုိးရီးယားျပည္သူ႕ သမၼတႏုိင္ငံ - အခ်ိဳးက် ပါ၀င္မႈေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းတြင္ 

အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆုံး ၅၀% ပါ၀င္ရမည္။  မဲအမ်ားဆုံးရသူသည္ အႏုိင္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား၏ အနည္းဆံုး 

၃၀%သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ရမည္။ 

မြန္ဂုိးလီးယား -  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား စာရင္းသည္ အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆုံး ၂၀% 

ပါ၀င္ရမည္။ ေဒသေကာင္စီေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားစာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆုံး ၃၀% 

ပါ၀င္ရမည္။ 

နီေပါ - ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား စာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆုံး ၁/၃ 

ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား စာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး 

အနည္းဆုံး ၄၀% ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ပါကစၥတန္ - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ထုိင္ခုံမ်ား၏ ၁၇% သည္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လ်ာထားသည္။ 
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