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အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသင့္ျဖစ္ၿပီ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသြင္ကူးေျပာင္းရာ၌ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုု 

“အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိ အစဥ္တစုုိက္ ဖယ္ထုုတ္ထားျခင္းႏွင့္ က်ား/မ လူမႈေရးရာ ဆန္းစစ္မႈကုုိ ေမ့ေလ်ာ့ထားျခင္းသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဓြန္ ့ ရွည္ခုုိင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စြန္ ့စားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။” 

(ေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္း၊ အမွတ္ (၁)၊ ဇန္န၀ါရီလ၊၂၀၁၆ခုုနစ္) 

	
h#ps://thenounproject.com/samymenai/	
h#ps://thenounproject.com/huno5ka	
h#ps://thenounproject.com/jcoico	
h#ps://thenounproject.com/ochaavmu	
h#ps://thenounproject.com/jmkeuning	
h#ps://thenounproject.com/sebas5an.langer.330	
h#ps://thenounproject.com/pronoun	
h#ps://thenounproject.com/edward/collec5on/aiga	
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ၿပည္နယ္ႏွင့္ 
တုုိင္းေဒသၾကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
၁၂.၅% ေသာ 

လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စား
လွယ္မ်ားမွာ 

အမိဳးသမီးမ်ားၿဖစ္ 
ၾကသည္။!

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီး ကုုိယ္စားၿပဳ ပါ၀င္ႏုုိင္မွဳ 

(၁၄.၅%) သာရိွရာ 
အာဆီယံေဒသအတြင္း 
ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 

အမိ်ဴးသမီးကုုိယ္စားၿပဳပါ၀င္ႏိုုင္မွဳ 
အနည္းဆုုံး ႏုုိင္ငံတစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။!

 ျမန္မာႏုုိင္ငံရိွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး မ်ားပါ၀င္မႈ(၂၀၁၆) 

၃.၄%!
ျမန္မာႏုုိင္ငံ 
ရဲတပ္ဖြဲ ့(၂၀၁၅) 
၏ ရဲအရာရိွမ်ား 
အနက္ ၃.၄%မွာ 
အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားျဖစ္သည္။  

ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ! တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား !

၆%!
တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး အပစ္အခတ္!
ရပ္စဲေရး ဆုုိင္ရာ 
ညွိႏွိဳင္းေရးအဖြဲ ့!
(NCCT)!

၁၃%!
အဆင့္ၿမင့္ ညွိႏိွဳင္းေရး 
ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့!
(SD)!

၀%!
ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဗဟုုိေကာ္မတီ!

(UPCC)!

၄%!
ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရး!
ေဖာ္ေဆာင္မွဳ လုုပ္ငန္း!

ေကာ္မတီ!
(UPWC)!

အာဆီယံႏုုိင္ငံမ်ားရိွ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မွ ုု( ၂၀၁၅) 

ႏုုိင္ငံေရး ႏွင့္ လုုံၿခံဳေရး 

တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး ဆုုိင္ရာ အပစ္အခက္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီမွဳအတြက္ ေစ့စပ္ညွိႏိွဳင္းရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မွ ဳ

၂၀၁၆ ခုုနွစ္တြင္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသၾကီး 
လႊတ္ေတာ္ (၁၄) ခုု အနက္ 

(၃)ခုုတြင္ အမိ်ဳးသမီး 
ပါ၀င္ႏုုိင္ျခင္း မရွိပါ။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏုုိင္မွဳမရွိ!

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးလုုံးဳပါ၀င္!

ၿပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မရိွ!

တပ္မေတာ္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ 
အေရအတြက္ကုုိ 

သိရွိႏုုိင္မည့္ ခုုိင္မာသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား 
လတ္တေလာတြင္ 
မရရွိႏုုိင္ေသးပါ။  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ့ံပုုိးမႈရန္ပံဳေငြအဖြဲ ့!
အမွတ္ ၁၃၅၊ ေအ (၁)၊သံလြင္လမ္း!
ကမာရြတ္ၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုုန္ျမိဳ ့။!
ျမန္မာ။!
	
info@peacesupporAund.org		



ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ့ံပုုိး မႈရန္ပံဳေငြအဖြဲ ့ 
အမွတ္ ၁၃၅၊ ေအ (၁)၊သံလြင္လမ္း 
ကမာရြတ္ၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုုန္ျမိဳ ့။ 
ျမန္မာ။ 
	
info@peacesupporAund.org		

ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရ၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ ့အစည္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားသုုိ ့.. 
 
(၁) ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ က်ား/မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မွဳ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ခြင့္ကုုိ ပိတ္ပင္တားဆီးေနေသာ အမ်ိဳးသားတုုိ ့၏ အျမင္ႏွင့္ အျပဳအမူ   
     အေလ့အထတုုိ ့ကုုိ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္အတြက္- 
    (က) အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးငယ္မ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ အျပဳအမူ၊ အေလ့အထ တုုိ ့ကုုိ ေျပာင္းလဲေပးမည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လုုပ္ငန္း အစီအစဥ္တုုိ ့ကုုိ  

             အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း။ 
      (ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ နည္းပညာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ပ့ံပုုိးေပးျခင္းအားျဖင့္ က်ား/မ ေရးရာ အျမင္မ်ား ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ လုုပ္ေဆာင္မွဳကုုိ ေသခ်ာေရရာ 
            မႈရိွေစျခင္း။ 
(၂) အမ်ိဳးသမီးတုုိ ့ကုုိ မိသားစုု၀င္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္တုုိ ့အတြက္ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိက တာ၀န္ရိွသူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္တတ္ၾကရာ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္  
     ေရးအတြက္ ရန္ပုုံေငြ (သုုိ ့မဟုုတ္) လစာပ့ံပုုိးေပးျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ညီလာခံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏုုိင္မည့္ အခိ်န္ 
     ႏွင့္ အခြင့္အေရးတုုိ ့ကုုိ ဖန္တီးေပးရန္။ 
(၃) အကာအကြယ္ေပးေရး မူေဘာင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတုုိ ့ကုုိ ႏႈတ္ဆိတ္ေစျခင္းထက္ ခြန္အားျမွင့္တင္ေပးျခင္းနည္းလမ္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးတုုိ ့ကုုိ 
     ဓါးစာခံ အျဖစ္ရႈျမင္မွ ုုကုုိဖယ္ရွားရန္။ 
(၄) က်ား/မ ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျချပဳျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအၿဖစ္ မဦးတည္ဘ ဲ
     ႏုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ က်ား/မ ကြဲျပားမႈ အေပၚအေျချပဳ ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပုုံသ႑န္မ်ိဳးစုုံကုုိ ညႊန္းဆုိတုုန္ ့ၿပန္ရန္။  
 
ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသုုိ ့.. 
 
(၅) ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနႏွင့္ ၁၉၉၇ ခုုနစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစုုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW)  
     ညီလာခံပါ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားကုုိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္   
     ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ခြင့္ကုုိ အာမခံခ်က္ေပးမည့္ ေ၀ပုုံက်ခြဲတမ္းစနစ္ႏွင့္  မူ၀ါဒမ်ားတြင္ က်ား/မ လူမႈေရးရာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကုုိ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္.. 
     (က) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဖြဲ ့မ်ား၊ ပူးတြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေဆြးေႏြးမႈဆုုိင္ရာ ေကာ္မတီ၊  
            တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ( အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္) 
            တုုိ ့တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေရး အတြက္ အနည္းဆုုံး ၃၀% ခြဲတမ္းေပးႏုုိင္မည့္ ေ၀ပုုံက်စနစ္တစ္ခုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္း။ 
      (ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပုုံမွန္ေပးပုုိ ့ႏုုိင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ႏွင့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္  
           ေနရာဖန္တီးေပးျခင္း။ 
 
ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသုုိ ့…. 
 
(၆) က်ား/မကြဲျပားမႈ အေပၚအေျချပဳ ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ( GBV) ကုုိ တုုန္ ့ျပန္ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးေရး အတြက္ လုုပ္ေဆာာင္မႈ စနစ္က်ယ္ျပန္ ့၍  
     ခြဲျခားမႈ မရွိေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ တရားေရး စနစ္ကုုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ….. 
     (က) အမ်ိဳ းသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုုိ ကာကြယ္တားဆီးမည့္ ဥပေဒျပဌာန္းေပးျခင္း။ 
     (ခ) က်ား/မ ခြဲျခား၍ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမႈစနစ္ကုုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ က်ား/မ ကြဲျပားမႈ အေပၚ အေျချပဳေသာ 
          အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရေသာ အေၾကာင္းရင္းခံ မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ တုုိးပြားလာေစျခင္း။ 
     (ဂ) က်ား/မ ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျချပဳေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ တုုန္ ့့ျပန္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တိုုးတက္မႈရွိေစရန္ အတြက္ ႏုုိင္ငံတကာတြင္ 
          က်င့္သုုံးေနေသာ အေလ့အထ ေကာင္းမ်ား၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳျခင္း။ 
     (ဃ) က်ား/မ ကြဲျပားမႈ အေပၚ အေျချပဳေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုုိ တုုန္ ့ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈေပးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ အေတြ ့အၾကံဳႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
            တိုု ့ကုုိ တည္ေဆာက္ေပးမည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုုိ ေသခ်ာေရရာမႈရွိေစျခင္း။ 
 
အလွဴရွင္မ်ား ၊ ရန္ပုုံေငြပံ့ပုုိးေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အစုုိးရ မဟုုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသုုိ ့…. 
 
(၇) (ကုုလသမဂၢမူ၀ါဒ စံညႊန္းအတုုိင္း) ရန္ပုုံေငြအားလုုံး၏ အနည္းဆုုံး ၁၅% ကုုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သီးျခားလုုိအပ္ခ်က္ကုုိ တုုန္ ့ျပန္ေျဖရွင္းေပးမည္ ့ ကိစၥရပ္ ၊ က်ား/မ  
      ေရးရာ သာတူညီမွ်ေရး ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ( သုုိ ့မဟုုတ္) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္ ဦးတည္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ပ့ံပုုိးေပးရန္။ 
(၈) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုုံး အတြက္ ရန္ပုုံေငြ ပ့ံပုုိးမႈတြင္ (က) အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ပါ၀င္မႈ ၊ (ခ) စီမံကိန္း လုုပ္ငန္းမ်ားအားလုုံးတြင္ က်ား/မ 
     လူမႈေရးရာ အျမင္ေပါင္းစပ္ ပါ၀င္မႈရိွေစရန္။  
(၉) ေဒသခံ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ပ့ံပုုိးေပးႏုုိင္ရန္ အတြက္… 
     (က) ေဒသခံ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အတြက္ ကာလရွည္ခုုိင္မာ၍ အဓိကက်ေသာ ရန္ပုုံေငြ ပ့ံပုုိးေပးျခင္း။ 
   (ခ) အစီရင္ခံရာတြင္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းရာႏွင့္ အစီရင္ခံစာပုုံစံ တုုိ ့ကုုိ အသုုံးျပဳရာတြင္ အသုုံးျပဳ လြယ္ကူ လက္လွမ္းမီႏုုိင္မႈ ရိွေစရန္ ဖန္တီးေပးျခင္း။ 

     (ဂ) ေဒသခံ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ က်ား/မ ေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုုံၿခံဳ ေရး (WPS) ဆုုိင္ရာ အၾကံေပးပညာရွင္မ်ား ခန္ ့အပ္ထားေရးအတြက္ ရန္ပုုံေငြ ပ့ံပုုိးေပးျခင္း။ 
  
 
!

	

ယခုုပင္ စတင္က်င့္သုုံးရန္ လက္ေတြ ့က်ေသာ လုုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား 

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဓြန္ ့ရွည္ခုုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြကုုိ အသုုံးခ်တဲ့ေနရာမွာ 
အမ်ိဳးသမီးေတြကုုိ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစဖုုိ ့ေမ့ေလ်ာ့ေနျခင္းဟာ စြမ္းအား အရင္းအျမစ္နဲ ့အခြင့အ္လမ္း ေတြကုုိ ျဖဳံးတီးပစ္လုုိက္တာနဲ ့ အတူတူပါဘဲ။ ”  

( ဥေရာပ လုုံျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ ့အစည္း (OSCE)၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး လမ္ဘာတုုိဇန္နီဂ်ာ)  

အထက္ပါ ေထာက္ခံအၾကံျ႔ပဳခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ့ံံပုုိးမႈဆုုိင္ရာ ရန္ပုုံေငြ အဖြဲ ့(PSF)၏ ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္း အမွတ္(၁) ျဖစ္ေသာ ‘ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသင့္ျဖစ္ၿပီ- 
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုု’ သုုေတသန မွ ေတြ ့ရိွခ်က္မ်ား အေပၚ ထင္ဟပ္မည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏုု္ပ္တုုိ ့အေန 
ႏွင့္ ဤ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိတ္ေဆြ၏ ျပန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ထည့္သြားေျပာၾကားလုုိ သည့္အခ်က္မ်ားကုုိ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိ 
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