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UN Women သည္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳသမီးစြမ္းပကားျမင့္မားေရးအတြက္ အဓိကလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုလသမဂၢ 
အဖဲြဲ ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အားလံုးအတြက္ ကမာၻခ်န္ပီယံထိပ္သီးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ကို ကမၻာနွင့္ အ၀ွမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္မွီတိုးတက္ေရး အရွိန္အဟုတ္ျမွင့္တင္ေပးရန္ အလုိ႔ငွာ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံမ်ားအေနနွင့္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ထြန္း 
ေစရန္ ကမာၻ႔စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ 
ဥပေဒမ်ား မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ား အစီအစဥ္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံုစံခ်ေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရမ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည္။ ၄င္းသည္ အလံုးစံုဘ၀ေရးရာအျဖာျဖာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး 
အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေနာက္မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးေနသည္။ ထိုသို႔ရပ္တည္ေပးေနရာတြင္ ေအာက္ပါဦးစားေပးနယ္ပယ္ ငါးရပ္၌အထူး 
အာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈနွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈကို အဆံုးသတ္ေစျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ လံုျခဳံေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င္ခြင့္ရေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏စီးပြား 
ေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားဖြံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းနွင့္ အသံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ က်ား/မတန္းတူည ီ
မွ်ေရးကို ဗဟိုျပဳေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔သည္ ကုလသမဂၢ 
ယႏၲရား၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးတြင္လည္း ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိ ုင္းျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံအတြင္း က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူ -  ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ ၂၀၁၇

မူပိုင္ခြင့္ - ကုလသမဂၢ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ (UN Women)က မူပိုင္ခြင့္အား 
လံုးရရွိသည္။ ဤစာတမ္းျပန္လည္ကူးယူထုတ္ေ၀ျခင္းကို ပညာေရးနွင့္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအလို႔ငွာျဖစ္လ်ွင္ ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႔ 
အစည္းထံမွ စာျဖင့္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မလိုဘဲ လုပ္ခြင့္ရွိေစရမည္။ ယခုထုတ္ေ၀သည့္ စာတမ္းကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္ေစ အျခားစီးပြားေရး 
အလို႔ငွာျဖစ္ေစ ျပန္လည္ကူးယူထုတ္လုပ္လ်ွင္ အထက္ပါအဖြဲ႔အစည္းထံမွ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ကူးယူမႈကို တားျမစ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ 
ေလ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္ပါ info.th@unwomen.org သို႔ လိပ္မူေပးပို ႔ရမည္။ 

ISBN No. 978-974-680-418-9

လိပ္စာအျပည့္အစံုမွာ - 

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) Myanmar 

အမွတ္ ၂၃ (က)၊ အင္းယားျမိဳင္လမ္း ေရႊေတာင္ၾကား (၂) ရပ္ကြက္

ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ၁၁၂၀၁၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

တယ္လီဖုန္း +၉၅ ၁ ၂၃၀ ၅၉၆၀ - ၆၉ 

ဤထုတ္ေ၀စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားသည္ စာေရးသူ၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားသာျဖစ္ျပီး စာေရးသူ၏ အျမင္ 
သေဘာထား၊ ကုလသမဂၢ၏ အျမင္သေဘာထား သို႔မဟုတ္ ၄င္းလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း 
ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း - 

ထုတ္ေ၀သူ         -  UN Women, Myanmar 

စာေရးသူ:          - Christine Mary Forster

စာမူတည္းျဖတ္သူ -  Jeffrey Stern 
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rmwdum

ေက်းဇူးတင္လႊာ ၆
စာေရးသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၆
အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၇
အပိုင္း ၁  ၇
အပိုင္း ၂  ၈
အပိုင္း ၃  ၉
 အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ၉
 ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝျခင္း ၉
 ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ား ၁၄
 အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈ ၁၅
 အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး                                    ၁၇  

အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအား အင္စတီက်ဴးရွင္းအဆင့္ျဖင့့ ္ ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး           ၁၇
 လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္း          ၁၈
အပိုင္း ၁ ။ နိဒါန္းႏွင့္ေနာက္ခံအေျခအေန ၁၉
ေနာက္ခံအေျခအေန ၁၉
နယ္ပယ္ႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂၁
စာေပမ်ားအားျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ၂၁
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာစာေပမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ၂၂
 က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ စာေပမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း                     ၂၄
အစီရင္ခံျခင္း နည္းစနစ္ ၂၈
အစီရင္ခံစာပံုသဏၭာန္ ၂၈
အပိုင္း ၂ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ ၃၀
လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံ ၃၀
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း           ၃၃
 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံမ်ား ၃၃
 ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံမ်ား ၃၄
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမင့္တင္ေပးေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတစ္ခုအား
ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ျခင္း                           ၃၇
အပိုင္း ၃ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္                                        ၄၁                              ၄၀
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား               ၄၀
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝျခင္း ၄၁
 က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား လႊမ္းၿခံဳၾကည့္ျခင္း ၄၁
 မိသားစုဥပေဒႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း ၄၃
 ပညာေရး  ၄၆
 က်န္းမာေရး ၄၈
 အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ၅၀
 အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၅၃
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ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ား ၅၆
 ႏိုင္ငံဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ား ၅၆
 ႏိုင္ငံဝင္ေငြေကာက္ခံျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ၅၇
 ႏိုင္ငံဝင္ေငြခြဲေဝျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ၅၈
 ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း. ၅၉
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မတန္းတူကိုယ္စားျပဳမႈ ၆၆
 ေရြးေကာက္ခံအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိအမ်ုိးသမီးမ်ားအေရအတြက္ ၆၆
 အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား ၆၈
 အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈ၏ အေရးပါမႈ ၇၀
 ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မေရးရာကိုယ္စားျပဳမႈကို  

ျမႇင့္တင္ျခင္း                  ၇၀
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး                                                                 ၇၃
အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအား အင္စတီက်ဴးရွင္းအဆင့္ျဖင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး                            ၇၅
လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္း                                              ၇၇

က်မ္းကိုးစာရင္း ၇၉
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ဤထုတ္ေဝမႈတြင္ လူမ်ားစြာ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔က ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တို႔၏ ပါဝင္ကူညီမႈမ်ားအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေက်းဇူးမွတ္တမ္းျပဳလိုပါသည္။

အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားအားေပးခဲ့သည့္ သုေတသီႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာကိုေရးသားသူ 
ခရစၥတင္းေဖာ္စတာ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ ေပးႏိုင္သူမ်ားအားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ 
ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူမ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဤထုတ္ေဝမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္၂၀၁၆ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို 
စီစဥ္ေပးခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားေရးရာအဖြဲ႔ႏွင့္ ဟန္းဆိုက္ဒယ္လ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမန္မာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ 
ထုတ္ေဝထားသည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳ 
အားလည္းေကာင္း၊ ထုတ္ေဝမႈအစမွအဆံုး ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရးရာ 
အဖြဲ႔၊ ျမန္မာ၏အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ေဒါက္တာဂ်င္းဒီကူးနားႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ 
ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားေရးရာအဖြဲ႔မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးရာ ေဒသဆိုင္ရာအႀကံေပးျဖစ္သူဟန္န ီ
ေကြဗားဘီတက္တာတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ထုတ္ေဝေရးတြင္ ကူညီေပးၾကသည့္ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားေရးရာအဖြဲ႔မွ 
စႏၵာဝင္း၊ ၿဖိဳးသုနႏၵာေအာင္ႏွင့္ ကတ္ဆာရာေနာင္းေပါင္တို႔အားလည္းေကာင္း၊  ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ေပးသည့္ ဂ်က္ဖရီစတန္း၊ 
အျပင္အဆင္ႏွင့္ ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ေပးသည့္  ကြန္းတမ္ဗားနစ္ခ်္ ဘာသာျပန္ဆိုေပးသည့္ ဦးတိုးေက်ာ္လိႈင္ ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေပးသည့္ 
စပက္ထရမ္ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းတို႔အားလည္းေကာင္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။ 

ဆီြဒင္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အပံ့ရံပံုေငြအဖြဲ႔၊ ျမန္မာတို႔၏ ေစတနာထက္သန္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ သာမရွိခဲ့ 
လွ်င္ ဤအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့မည္မဟုတ္ပါ။

ခရစၥတင္းေဖာ္စတာသည္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕၊ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဌာန တြဲဘက္ပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္း (CEDAW)၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ခရစၥတင္းသည္ CEDAW အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိသူျဖစ္ၿပီး၊ ထိုနယ္ပယ္တြင္ စာအုပ္မ်ားစြာေရးသားခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားေရးရာအဖြဲ႔(ပစိဖိတ္)ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၊ ပစိဖိတ္စင္တာတို႔မွ ထုတ္ေဝသည့္ 
"CEDAW အား ဥပေဒအျဖစ္ ကူးေျပာင္းဖြင့္ဆိုျခင္း"ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားေရးရာအဖြဲ႔မွ ထုတ္ေဝသည့္ 
"က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးဥပေဒမ်ား၊ ကမၻာတစ္ဝန္းအေကာင္းဆံုးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၅ ႏိုင္ငံအား 
သံုးသပ္ခ်က္" စာအုပ္တို႔ကို ပူးတြဲေရးသားခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၊ ပစိဖိတ္ 
စင္တာမွ ထုတ္ေဝသည့္ "ကြတ္ခ္ကြ်န္းစုမ်ားတြင္ CEDAW အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားမိသားစု 
ဥပေဒဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးလုပ္နည္း လုပ္ဟန္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား" စာအုပ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မွ 
ထုတ္ေဝသည့္ "ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
အေကာင္းဆံုးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား" စာအုပ္တို႔ကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
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ဤအစီရင္ခံစာ၏ အပိုင္း ၁ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေနာက္ခံအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ 
ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ အသင့္ေတာ္ဆံုးနည္းစနစ္အျဖစ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံအား 
အေျခခံအျဖစ္ထားရွိေရးဆိုင္ရာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ စတင္ထားပါသည္။ စာေပမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းနည္းစနစ္ဆုိင္ရာ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုလည္း အပိုင္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္၊ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနာက္ပိုင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္  
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဦးေဆာင္သည့္ 
အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖြဲ ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံသစ္တစ္မ်ဳိးကို ညႇိႏိႈ ႈင္းေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ဳိး၊ 
ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအပါအဝင္ 
အားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လံုၿခံဳေစသည့္၊ အာမခံေပးသည့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဂုဏ္ယူေစမည့္ ပံုစံ 
မ်ဳိးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ဥပေဒျပဳ 
ေရးႏွင့္ မူဝါဒေရးရာနယ္ပယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ေပးထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ရရွိေစ 
မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သေဘာတူထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အာဏာခြဲေဝမႈကို ရရွိခံစားေစႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္၏ ကနဦးအစတြင္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံသစ္တစ္ရပ္ကို ညႇိႏိႈင္းေရြးခ်ယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထူးျခားသည့္ အခြင့္အလမ္းရွိေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ 
အေရးမ်ားကို လံုၿခံဳေစသည့္ နည္းစနစ္မ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ ္
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ ပထမဆံုးျဖစ္ 
သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအားျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ထိုျဖစ္စဥ္အားအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ဆီသို႔ ဆက္လက ္
ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္နွင့္အမွ်၊ ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး 
မ်ားအား ခိုင္မာစြာထည့္သြင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ 
ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ပံုစံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ဤအစီရင္ခံစာက 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေရးကို အာမခံႏိုင္သည့္ နည္းစနစ္ 
မ်ားအား အဆိုျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အျခားေသာ စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ားမွ ဥပမာမ်ားအားလည္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳထား 
ပါသည္။
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အစီရင္ခံစာ၏ အပိုင္း ၂ တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ၎တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င့္သံုးေနေသာ လက္ရွိ(အမည္ခံအားျဖင့္ဖက္ဒရယ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေပၚ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ 
ခ်က္တို႔ျဖင့္ စတင္ထားပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္၊ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပထဝီအေနအထား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံတူေသာ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံမ်ားအား တင္ျပထားပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရမည့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ 
အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအား သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံသည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအား ျမႇင့္တင္ႏိုင္စြမ္းကို ကန္႔သတ္ 
ထားပါသည္။ ဤသည္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အလြန္အားေကာင္းသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ မ်ားတြင္ အာဏာအမ်ားစုကို အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီး ၁၄ ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းတစ္ခုႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမ ၅ ခုတို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အာဏာႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အနည္းငယ္သာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံမ်ားသည္ ႀကီးမားစြာ ကြဲျပားျခားနားၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕တြင္ တိုင္းျပည္အား ထိန္းေက်ာင္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ 
ဗဟိုအစိုးရအား အာဏာအမ်ားအျပား အပ္ႏွင္းထားၿပီး၊ အခ်ဳိ ႕တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ပိုမိုအပ္ႏွင္းထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕တြင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား တိက်ရွင္းလင္းေသာ အာဏာခြဲေဝ 
သတ္မွတ္မႈရွိၿပီး၊ အခ်ဳိ ႕တြင္ ႏွစ္ခုစလံုးကက်င့္သံုးႏိုင္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ မွ်ေဝက်င့္သံုးႏိုင္ေသာအာဏာမ်ား ရွိၾကပါသည္။ 
အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံ  ၄ မ်ဳိး ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ဗဟိုအစိုးရက အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အရင္း 
အျမစ္မ်ား ပိုမိုရရွိၿပီး၊ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းရာတြင္ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ေသာ ဗဟိုအေျချပဳ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဗဟိုႏွင့္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ထူေထာင္ထားၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သီးျခားျဖစ္၍ 
တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိသည့္ ဒြိစံုဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားရွိၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သီးျခားျဖစ္၍ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ 
တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိသည့္ (ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အၿပိဳင္ 
အဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္) ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအၾကား ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားပူးတြဲခ်မွတ္သည့္ ပူးတြဲဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးအေပၚ မတူေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေယဘုယ်သီအိုရီ 
မရွိပါ။ က်ား၊ မေရးရာ ပညာရွင္အခ်ဳိ ႕က ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဗဟိုအစိုးရ၏အာဏာကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအား အက်ဳိးျဖစ္ေစသည့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လူမႈေရးမူဝါဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းကို အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျဖစ္ေစသည္ဆိုသည့္ အေျခခံျဖင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ၎သည္ ထိေရာက္ေသာ 
ပံုစံမဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ၾကပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အျခားေသာ က်ား၊ မေရးရာ ပညာရွင္မ်ားက ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ပံုစံသည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး တိုက္တြန္းလံႈ႕ေဆာ္သူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီသည့္ အေျခအေန အမ်ားအျပားကို 
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ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ မႈကိုျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပို၍လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီေသာ၊ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားကို ထူေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ 
ျမႇင့္တင္ေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းေစသည္ဟုဆိုၾကပါသည္။  

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအေပၚ ဖက္ဒရယ္စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ၏ ထိေရာက္မႈသည္ ဗဟုိႏွင့္ ျပည္ နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵ၊ လူဦးေရအရြယ္အစား၊ ႏိုင္ငံရွိလူဦးေရ၏ လူမ်ဳိးအရကြဲျပားျခားနားမႈ၊ ပဋိပကၡရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း၊ 
စီးပြားေရးၾကြယ္ဝမႈအဆင့္ႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကို ဆန္႔က်င္သည့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏႈန္းစံမ်ား၏ 
အားေကာင္းမႈအပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာအေပၚမူတည္ေနပါသည္။ 

tydkif; 3

ျမန္မာႏို ္င္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကို စတင္မိတ္ဆက္ရာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ 
အဓိကအေရးကိစၥမ်ားအား အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အပိုင္း ၃ တြင္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ ထားပါသည္။

 

tajccHvlYtcGihfta&;rsm;

ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ အစိုးရမ်ားစြာ ရွိေနသည့္အတြက္ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရးတို႔အား အာမခံခ်က ္
အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးႏႈန္းစံမ်ားအား ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေစရန္ႏွင့္ အကယ္၍ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ သီးျခားဖြဲ ႕စည္းပံုမ်ားရွိခဲ့လွ်င္၊ ၎တို႔တြင္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ႏႈန္းစံမ်ားအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / အၾကြင္းမဲ့တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအား ထပ္မံထည့္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္  
ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ရန္။

 / အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝနယ္ပယ္အားလံုးတြင္ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားတြင္ 
ယာယီအထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရန္။

 / က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား တန္းတူညီမွ်ရရွိခြင့္၊ အစိုးရ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်ကိုယ္စားျပဳခြင့္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ က႑အားလံုးတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး 
မ်ားရရွိခြင့္ အာမခံခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းရန္။

 

Oya'jyKa&;tmPmESihf tkyfcsKyfa&;wm0efrsm;tm; cGJa0jcif;

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကား ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားခြဲေဝျခင္း 
ကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဤသို႔ခြဲေဝျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး၊ 
အစိုးရအဖြဲ႕၏ မည္သည့္အဆင့္သည္ မည္သည့္အာဏာႏွင့္လုပ္ ပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာ 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားက လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ၊ မိသားစုႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားအျပားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံေလ့ရွိပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ 
ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား 
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အား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ားအျပားသည္ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိပါ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္အစီအစဥ္မ်ားအား ႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ ႕ေသာေနရာမ်ား 
တြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား တသတ္မတ္တည္းေရးဆြဲၿပီး လိုက္နာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား ပို၍လိုအပ္၊ မလိုအပ္ 
စသည္တို႔ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အဓိကေနရာမ်ား၌ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
တာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝခြင့္ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားအား အစဥ္အလိုက္တင္ျပထားၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ 
အား နည္းခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

မိသားစုတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားအား သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ မိသားစုဥပေဒသည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရး 
အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္ မိသားစုဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားအား မိသားစုအတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာ အမ်ားအျပားေပးအပ္ထားၿပီး၊ မိသားစုဥပေဒစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံ 
ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔အား မိသားစုအတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေစပါသည္။ ဤသို႔ေသာ 
မညီမွ်မႈက စီးပြားေရးကိစၥမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ 
အလားတူထပ္မံျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံမ်ားအတြင္း မိသားစုဥပေဒႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းတြင္ 
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ား ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ မတူညီေသာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၏ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ အဆိုပါခြဲေဝမႈအား ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၁ သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ မိသားစုဥပေဒအား 
တသမတ္တည္း ျပ႒ာန္းႏိုင္သည့္အာဏာကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားအပ္ႏွင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ 
ဥပေဒသည္ မိသားစုဥပေဒ၏ ေကာင္းေသာလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျပည့္မီၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္း 
(အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲ ျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ CEDAW အပိုဒ္ ၁၆)ႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ 
ဤနည္းလမ္းသည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၂ သည္ ဥပေဒျပဳ 
ေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ မိသားစုဥပေဒ၏ အခ်ဳိ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၃ သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကား ဥပေဒျပဳ 
ေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားအား မွ်ေဝက်င့္သံုးရန္ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုဥပေဒဆိုင္ရာ 
နည္းဥပေဒမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
တြင္ရွိေနပါက ဤနည္းလမ္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား အေရးပါသည့္အာဏာမ်ားရယူထားေစႏိုင္ 
ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၄ သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား မိသားစုဥပေဒဆိုင္ရာက႑အားလံုး 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျပည့္အဝလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆုိင္ရာစနစ္မ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါက ဤနည္း 
လမ္းအားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား ညႇိႏိႈင္းေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဤအဓိကနယ္ပယ္တြင္ တန္းတူအခြင့္ 
အေရးမ်ားရရွိရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါသည္။

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္ မိသားစုဥပေဒ၏ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား CEDAW အပိုဒ္ ၁၆ ႏွင့္အညီ သတ္မွတ ္
ျပ႒ာန္းေပးရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွအပ မိသားစုဥပေဒ 
ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္။

 / ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားသည္ တရားဝင္ဥပေဒေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အစပ္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည့္ 
ယႏၲရားမ်ားအား တည္ေထာင္ရန္။ 

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္နည္းဥပေဒႏွင့္ ၎၏ထိေရာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈက 
အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းသည္ စီးပြားေရးတြင္ လုပ္အားအသံုးျပဳမႈကို 
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ျမင့္မားေစၿပီး ထုတ္လုပ္မႈကိုျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ လူ႔သက္တမ္းပိုမိုျမင့္မားျခင္း၊ ေမြးကင္းစ 
ကေလးေသဆံုးမႈႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကိုေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ သမ႐ိုးက်စုေဆာင္းေငြကို ပိုမိုမ်ားျပားေစျခင္း၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ 
ျမင့္မားေစျခင္း၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖြံ ႔ၿဖိဳးေစျခင္းတို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လူသားအရင္းအျမစ္တြင္ 
ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လာေစႏိုင္သည့္အတြက္ လုပ္သားမ်ဳိးဆက္သစ္၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကို ပိုမိုျမင့္မား လာေစႏိုင္ပါ သည္။

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၂ သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအၾကား ပညာေရးနည္း 
ဥပေဒႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈအား ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာ ေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အေျခခံစံခ်ိန္စံညႊန္း 
မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရေစႏိုင္ၿပီး၊ အေထြေထြ ေက်ာင္းသံုးသင္႐ိုးကိုေဒသႏၲရ သင္႐ိုး 
ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲျဖန္႔ေဝျခင္းျဖင့္ အမ်ားစု ျဖစ္သည့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားလည္း 
တန္းတူရရွိေစေရး အာမခံခ်က္ရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၂ သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအၾကား ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈကို မွ်ေဝက်င့္သံုးရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 
ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈလိုအပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဤသည္က 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၃ တြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
နည္းဥပေဒ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝ လႊဲအပ္ေပး 
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီတြင္ မတူကြဲျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိၾကၿပီး၊ ဤနည္းလမ္းသည္ 
သင္ၾကားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီး၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 
ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားခြင့္ကို တစ္ခုခ်င္းစီအား ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သမိုင္း၊ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအား အျပဳသေဘာကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိလာေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ 
လူအမ်ားစုရရွိေနေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ ၎တို႔အား ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းမရွိေစရန္ ႏို ္င္ငံတစ္ဝန္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ လက္လွမ္းမီေစေရး အာမခံခ်က္ရွိေစမည့္ အကာအကြယ္မ်ားအား 
စတင္မိတ္ဆက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္နည္းဥပေဒႏွင့္ 
၎၏ထိေရာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔က အေရးႀကီးပါသည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး၊ 
ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ျပည့္ဝေစေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ျမင့္မားေစပါသည္။

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
တာဝန္မ်ားအား မွ်ေဝက်င့္သံုးရန္။

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၁ သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ တရားဝင္နည္းဥပေဒႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတာဝန္ကို 
ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကား ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ မတူကြဲျပားေသာ ခြဲေဝ 
သတ္မွတ္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- အကယ္၍ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ် 
ျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း၊ သားဆက္ျခားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမည္ဆိုပါက၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပဋိပကၡျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၂ တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တရားဝင္နည္းဥပေဒႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတာဝန္မ်ားကို မွ်ေဝ 
က်င့္သံုးရန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ညႇိႏိႈင္း၍ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကို ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ 
ေရးဆြဲႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ သင့္ေတာ္ေသာ 
မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၃ သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တရားဝင္နည္းဥပေဒႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား အျပည့္အဝ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း 
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ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ မတူညီေသာ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ 
မႈစနစ္တစ္ရပ္ကို မျဖစ္မေန ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီသည္ လံုေလာက္ေသာ 
ဝင္ေငြႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သမား႐ိုးက်ႏွင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္က႑မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ သမား႐ိုးက်ႏွင့္ သမား႐ိုးက် 
မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအျဖစ္ စီးပြားေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ က႑မ်ား 
၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား လႊမ္းၿခံဳမည့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခိုင္မာေသာ 
ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိရွိေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမ်ား၏ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ က႑မ်ားတြင္ရွိေနသည့္ 
အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သနပ္ခါး၊ ပန္းပုပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊခ်ည္ထိုး၊ ႐ုပ္ေသးႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာစသည့္ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား စိုက္ပ်ဳိေရာင္းခ် 
ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ လည္ပတ္ေနသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္လည္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ သမား႐ိုးက်ျဖစ္ေစ၊ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ဥပေဒမ်ား မရွိျခင္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ မလံုေလာက္ 
ေသာ မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈတာဝန္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား 
အၾကား မွ်ေဝက်င့္သံုးရန္။

 / သားဆက္ျခားျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေစေရး 
အတြက္ တရားဝင္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရန္။

သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးက႑တြင္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္မတည္ၿငိမ္မႈ၊ မလံုေလာက္ေသာ၊ မလံုၿခံဳေသာ သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ေရး၊ သမား႐ိုးက်က႑ႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအခက္အခဲ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အက်ံဳးဝင္မႈႏႈန္းနည္းပါးျခင္း၊ သမား႐ိုးက်၊သို႔မဟုတ္ ရရွိႏိုင္ေသာ 
ဘ႑ာေငြအား လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မရရွိျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္သင္တန္းမ်ား 
မရရွိျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ရရွိရန္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအား မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ဘဏ္မွေခ်းေငြရရန္မွာလည္း တရားဝင္လုပ္ငန္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သမား႐ိုး 
က်မဟုတ္ေသာက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အမ်ုဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တရားဝင္ျဖစ္ 
ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေရး၊ ေစ်းကြက္၊ သင္တန္းႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားအား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီျခင္းအပါအဝင္ အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ မသိနားမလည္ၾကပါ။ 

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၁ သည္ အလုပ္အကိုုင္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အားလံုး လိုက္နာရမည့္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ၿပီး၊ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္း 
ႏိုင္သည့္အာဏာကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား အပ္ႏွင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ၊ 
တန္းတူညီမွ်လုပ္ခလစာ အာမခံခ်က္၊ မီးဖြားခြင့္ႏွင့္ ကေလးထိန္းရက္ခြင့္၊ အသင္းအပင္းဖြဲ ႕စည္းခြင့္၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား 
တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အကာအကြယ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေခ်းေငြေခ်းယူခြင့္ 
ပိုမိုလြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီေစရန္ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ၊ ခိုင္မာသည့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းရန္ 

 12

jrefrmEdkifiH\ zuf'&,fpepf tkyfcsKyfa&;yHkpHtwGif; usm;? r wef;wlnDrQrIudk jr§ih fwifjcif;



လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား အာဏာအပ္ႏွင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ 
ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ CEDAW ၏ အပိုဒ္ ၁၁ 
ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မည္ဆိုပါက က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဤသည္က အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္း 
တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံမခံရေစေရး 
ေသခ်ာေစရမည့္အျပင္၊ ဤနည္းလမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ တရားဝင္ဥပေဒ၏ တသမတ္တည္းျဖစ္မႈကို ေသခ်ာေစ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၂ သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တာဝန္မ်ားအား အျပည့္အဝ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤနည္းလမ္းသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈတို႔အေပၚ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိလိုၾကသည့္ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လိုလားခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
ႏွင့္ ေဒသအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းစသည့္ အခြင့္အာဏာကို ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္းက အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး၌ တသမတ္ 
တည္းျဖစ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာအနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား မျဖစ္မေန စတင္က်င့္သံုးေစေရးအတြက္ အကာအကြယ္ 
မ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့ ္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝရန္။

 / အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား CEDAW အပိုဒ္ ၁၁ ႏွင့္အညီ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သတ္မွတ္ေပးရန္။

 / စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အက်ံဳးဝင္မႈ မူဝါဒမ်ားအား ႐ိုးရွင္း 
လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ သမား႐ိုးက်က႑မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေရးတြင္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက တာဝန္ယူရန္။ 

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာေရေပးေဝမႈ၊ စြမ္းအင္၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစသည့္ အမ်ား 
ျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ 
မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ သာမက၊ က်ား၊ မတန္း တူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ပါ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လုံုေလာက္စြာျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ဥပမာ- စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ 
လမ္းလွမ္းမီေသာ ေရေပးေဝမႈမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ပိုမိုမ်ားျပား 
လာေစၿပီး၊ ဝင္ေငြရွာရမည့္ ၎တို႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ်ာ့နည္း ေစပါသည္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္း 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း တာဝန္ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားၾကား ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းသည္ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္ပါသည္။ မီးေဘးကာကြယ္ေရး၊ 
အမိႈက္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လမ္းသန္႔ရွင္းေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေသာ ေစ်းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ စာၾကည့္တုိက္၊ ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ 
အပန္းေျဖစရာေနရာမ်ား၊ ေဒသတြင္းကားလမ္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း သယ္ယူပုိ ႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းမီးလင္းေရး၊ အမ်ားျပည္သူသံုး 
သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းေသာက္ေရျဖန္႔ေဝေရးဌာနမ်ား စသည့္ အေသးစားေဒသတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရာတြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားက ပို၍သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးက ညီတူညီမွ်လိုအပ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ- ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 
အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ရထားပို ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ား)သည္ ကနဦးတပ္ဆင္ရာတြင္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားၿပီး၊ အေရးပါသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား လိုအပ္သည့္အျပင္၊ ၎တို႔ကို ဗဟိုအစိုးရကသာ 
အေကာင္းဆံုး စီမံခန္႔ ခြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ တသမတ္တည္းေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ေစရန္ 
အကာအကြယ္မ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားၾကား ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္။

 / ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာအေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္  
ကမကထျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား 
မြမ္းမံထိန္းသိမ္းေရးကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္။

 / အေသးစား ေဒသတြင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္။

b@ma&;tpDtpOfrsm; 

ဖက္ဒရယ္စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးတြင္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
အဓိကက်ၿပီး၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တို႔အားအပ္ႏွင္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ 
ဘ႑ာေငြလက္လွမ္းမီခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါဘ႑ာေငြကို မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ဆိုသည့္အေပၚ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အာဏာလည္းရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးသည့္ ဘ႑ာေငြ 
သည္ ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈတာဝန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ 
၎တို႔၏ တာဝန္ယူမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေပးထားသည့္ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာ နည္းလမ္း ၅ ခုကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
အႀကံျပဳတုိက္တြန္းထားပါသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ ဘ႑ာေငြမွ်ေဝသံုးစြဲမႈ ညီမွ်ေစျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ နည္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ 
ျပည္သူမ်ားအား တန္းတူညီမွ်ျဖစ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီက ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္ 
ဘ႑ာေငြအား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ခြဲေဝေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 
အိုးအိမ္၊ သန္႔ရွင္းေရးစသည္တို႔အား လက္လွမ္းမီခြင့္၊ ေသာက္ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီရရွိခြင့္တို႔ကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တေျပးညီ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးတို႔ အပါအဝင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဘ႑ာေငြမွ်ေဝသံုးစြဲမႈ ညီမွ်ေစျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း 
ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွရရွိေသာ ဘ႑ာေငြကို ခြဲေဝျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔ 
၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ရွိေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အျမတ္အစြန္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားအား ေလးစားရာ၊ 
အေလးထားရာေရာက္ပါသည္။ တတိယနည္းလမ္းမွာ အခြန္ေကာက္ခံ ျခင္းပံုစံျဖစ္ၿပီး၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကို ပိုမိုအား 
ေကာင္းေစသည့္အျပင္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ မညီမွ်ေသာ၊ မတန္တဆျဖစ္ေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားအား မျဖစ္ေစပါ။  
စတုတၳနည္းလမ္းမွာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ားအား အမ်ဳိးသားႏွင့္ေယာက်ာ္း 
ေလးမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၿပီး၊ မညီမွ်မႈဟူသမွ်ကို ကုစားေပးသည့္ က်ား၊ မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ 
သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ က်ား၊ မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး၊ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးသင့္ပါသည္။ ပဥၥမနည္းလမ္းမွာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ကို ေလးစားေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈမူေဘာင္အတြင္းမွ တာဝန္ယူမႈရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ပိုမို 
ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆင့္တိုင္း၌ ထိေရာက္ေသာ ႀကိဳတင္ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအားလံုးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအျဖစ္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား မျဖစ္မေန ေလးစားလိုက္နာေစေရးအျပင္၊ ၎တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
သည့္ေဒသသို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ (သို႔မဟုတ္ထိုထက္ေက်ာ္လြန္၍) မ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ 
ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖိအားေပးႏိုင္ပါသည္။ အိမ္တိုင္းအတြက္ 
အိမ္သာမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးေရး၊ သားဖြားမိခင္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနမ်ား ထူေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
သားဆက္ျခားက်န္းမာေရးဌာနမ်ားထူေထာင္ျခင္းစသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ 
စီမံခ်က္မ်ားအား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္၊ ၎တို႔၏ လူမႈတာဝန္သိမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား 
တိုက္တြန္းအားေပးႏိုင္ပါသည္။

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / ရွင္းလင္းတိက်၍ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး၊ ေဖးမ၍ တန္းတူညီမွ်ေစေသာ ဝင္ေငြေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းနည္းစနစ္မ်ား 
အား စတင္မိတ္ဆက္ရန္။

 / ပိုမိုျမင့္မားသည့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အဆင့္ႏွင့္အတူ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းပံုစံကို ပိုမိုအားေကာင္းေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္၊ 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခံစားခြင့္ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ မွီခိုသူ 
အိမ္ေထာင္ဖက္အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ေငြထဲမွ ႏုတ္ယူႏိုင္သည့္ ပမာဏကို ဖ်က္သိမ္းရန္။

 / ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား တသမတ္တည္း ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ ဘ႑ာေငြမွ် 
ေဝသံုးစြဲမႈ ညီမွ်ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ရန္။

 / က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အပိုေဆာင္းရံပံုေငြကဲ့သို႔ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ မက္လံုးမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

 / အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္အားလံုးတြင္ က်ား၊ မေရးရာဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ေရးကို စတင္မိတ္ဆက္ရန္။

 / ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ႀကိဳတင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအား ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ရန္။

 / သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားအား ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ ႏွင့္ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈ ဦးတည္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

tpdk;&tzGJ htpnf;rsm;wGif trsKd;orD;rsm; udk,fpm;jyKrI

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ 
ျမင့္မားလာေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးေနပါေသးသည္။ 
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံမဟုတ္ေသာ ေက်းရြာႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေဒသႏၲရအဆင့္ 
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏တန္းတူ 
ကိုယ္စားျပဳမႈက အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူကုိယ္စားျပဳမႈသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ ေသာက္ေရ 
ရရွိေရးႏွင့္ နာမက်န္းသူႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ အပါအဝင္ မူဝါဒနယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားအား ဦးတည္ေစမည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏  အျမင္သေဘာထားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အေသအခ်ာ ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ အဆိုပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖင့္သာ ခ်မွတ္ေရးဆြဲထား 
သည့္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ အဆိုပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ ျပႆနာႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားအား ျပည့္ျပည့္ဝဝ၊ ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ ထင္ဟပ္၊ တံု႔ျပန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ တစ္ရပ္လံုး၌ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
တန္းတူညီမွ်ကိုယ္စားျပဳမႈ ေအာင္ျမင္ေရးက အေရးႀကီးပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ ေနရာမ်ားပို၍ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎ ရာထူးမ်ားသည္ ၎တို႔၏မိသားစုႏွင့္ မခြဲရသည့္အတြက္ 
အိမ္မႈတာဝန္မ်ားႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ ခြဲခြာေနရသည့္ အခ်ိန္မ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ခရီးသြားရသည့္အခ်ိန္(ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္
လံု ၿခံဳေရးျပႆနာမ်ားကိုပါ)  ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေနထိုင္ရာရပ္ရြာႏွင့္ နီးစပ္သည့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းက႑တြင္ ပို၍သက္ေသာင့္သက္သာ ပါဝင္ႏိုင္ၾကၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ အျခားေသာရပ္ရြာ 
ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကလည္း အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္နည္းေသာ အဆိုပါအမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာက႑မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပါဝင္အားျဖည့္ျခင္းကို ပိုမိုလက္ခံႏိုင္ၾကပါသည္။ အဆင့္နိမ့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
ေလ့က်င့္ေရးကြင္းတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ ေနာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ရာထူးမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ 
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုကို္ယ္စားျပဳေရး အာမခံခ်က္အတြက္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအား အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထားပါသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ က်ား၊ မေရးရာ ခြဲတမ္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမဲေပးခြင့္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ အာမခံခ်က္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအေန 
အထားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးအတြက္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားသာ မဲေပးရမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားရာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ တတိယနည္းလမ္းမွာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သာမက၊ 
အကယ္၍ ေရြးေကာက္ခံရပါက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝစြာ 
ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ပါ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေစမည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္ က်ား၊ မ 
ခြဲတမ္းစနစ္ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ပိုမိုျပည့္စံုေစမည့္ အေရးပါေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္စားျပဳမႈဆုိင္ရာ ပိုမုိမ်ားျပားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံံ ု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ က်ား၊ မေရးရာခြဲတမ္းစနစ္မ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စတင္မိတ္ဆက္က်င့္သံုးရန္။

 / အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မဲေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ရပ္ကြက္ 
ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္။

 / အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သင္တန္းမ်ား 
စီစဥ္ေပးရန္။
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trsKd;orD;ESihf rdef;uav;rsm;\ vHkNcHKa&;း

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ က်န္းမာေရး၊ အိုးအိမ္၊ ပညာေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အပါအဝင္ 
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား၏ ဘဝနယ္ပယ္အားလံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈက သက္ေရာက္ေစပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ 
ျပင္းထန္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဒဏ္ရာမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္အျပင္၊ စိတ္က်ေရာဂါ၊ စိတ္ဒဏ္ရာလြန္ဖိစီးမႈႏွင့္ အျခားစိတ္က 
စဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈမ်ား၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ အစားစားလိုစိတ္မရွိျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈမ်ားထိ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္၊ ပညာမသင္ၾကားႏိုင္ေတာ့ဘဲ၊ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ 
ႏွင့္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ေလ်ာ့နည္းသြားေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တစ္ဝန္းလံုးတြင္ ဥပေဒေရးရာ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တသမတ္တည္း ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အားေကာင္း 
ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံတြင္ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအား ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေန 
ျဖင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒမ်ားသည္အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပို ္င္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈ ပံုသဏၭာန္ 
အားလံုးႏွင့္ အျခားမည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးကိုမဆို တားဆီးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား အကူအညီေပးေရး 
အစီအစဥ္မ်ား (ဥပမာ-ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရးဌာနမ်ား၊ အထူးရဲတပ္ဖြဲ ႕မ်ား၊ ယာယီနားခိုစရာေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ သီးသန္႔ 
ေဆးကုသေရးဌာနမ်ား)အတြက္ ရံပံုေငြ သတ္မွတ္ေပးရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအား ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ေပးရန္။

 / CEDAW ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးဥပေဒတစ္ရပ္ကို အလ်င္အျမန္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္။

 / ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ားကို 
ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၄၄၅ ကိုပယ္ဖ်က္ရန္။

 / ယာယီေနထိုင္စရာေနရာမ်ား၊ ေဆးဝါးကုသေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ အၾကမ္း 
ဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ သီးျခားဘတ္ဂ်က္ သတ္မွတ္သံုးစြဲရန္။

trsKd;orD;rsm;tm; tifpwDusL;&Sif;tqifhjzifh umuG,fapmihfa&Smufa&;

အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစမည့္ အမ်ဳိး သမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 
ဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားထူေထာင္ေရးသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ အေရးပါေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပို၍ထူေထာင္ျခင္း၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေပါက္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံက လြန္စြာျမင့္မားေစပါသည္။ အမ်ုိးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
အား ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းထူေထာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္၍၊ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းရာတြင္ 
တိက် ရွင္းလင္းေသာ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ထူေထာင္ျခင္းသည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား 
ပို၍အေလးထားလာေစၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အတြင္း 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစပါသည္။
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t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု၊ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ  
မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတည္ေထာင္ရန္။

 / ဥပေဒျဖင့္ျပ႒ာန္း၍ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ က်ယ္ျပန္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား သတ္မွတ္ေပးရန္။

 / အမ်ဳိးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ လံုေလာက္၍ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားၿပီး ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ 
ေပးရန္။

vGwfvyfaom w&m;pD&ifa&;pepf xlaxmifjcif;

ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ပါ 
သည္။ လြတ္လပ္၍၊ လက္လွမ္းမီၿပီး မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ပါရွိေသာ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ (CEDAW အပါအဝင္) 
တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ ဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တာဝန္ခံေစျခင္းတို႔အတြက္ အေရး 
ႀကီးပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို လြတ္လပ္ေသာ ခန္႔ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ခန္႔ထားမႈ 
သက္တမ္းတို႔ျဖင့္ ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းထားသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 
ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔ထားရာ၌ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ သေဘာထားရယူ 
ညွိႏိႈင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ရာ၌္ ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႀကီးေလးေသာအက်င့္ပ်က္ မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္မွသာ 
တရားသူႀကီးမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ထုတ္ပယ္ခြင့္ ရွိသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထားပါသည္။

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / အဆင့္အားလံုး၌ တရားသူႀကီးမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္း၍သေဘာထားရယူသည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္အား တည္ေထာင္ရန္။
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tydkif; 1

ed'gef;ESihf  

aemufcHtajctae 

aemufcHtajctae

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအလြန္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ 
ဒီမိုကေရစီလမ္းျပေျမပံု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္၊ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံ ု
အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ လူမႈ 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားဆီသို႔ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားစတင္ခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အသြင္သဏၭာန္အားျဖင့္ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကို စတင္မိတ္ဆက္ထားေသာ္လည္း၊ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အလြန္အမင္းမ်ားျပားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ၿပီး၊ အရပ္သားတစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အသစ္ 
ကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္၊ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးျဖစ္သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ 
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)သည္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၄၄၀ ရွိသည့္ ေအာက္ 
လႊတ္ေတာ္(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)တြင္ (တပ္မေတာ္အတြက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၁၀ သီးသန္႔ဖယ္ထားၿပီး) 
ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ေနရာအနက္ ၂၅၅ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး၊ (တပ္မေတာ္ အတြက္ ၅၆ ေနရာ 
သီးသန္႔ဖယ္ထားၿပီး) အထက္လႊတ္ေတာ္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္)တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၁၆၈ ေနရာ 
အနက္ ၁၃၅ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ မဲအမ်ားစုျဖင့္ 
ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဦးေဆာင္၍ NLD က အစိုးရသစ္ကို ဖြဲ ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ 

အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အရွိန္အဟုန္ပိုေကာင္းလာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား မိမိတို႔ 
ႏိုင္ငံအေပၚ ဂုဏ္ယူလိုစိတ္ကိုျဖစ္ေစေသာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူမ်ဳိး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမတူကြဲျပားမႈတို႔ကို အသ ိ
အမွတ္ျပဳေသာ၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအပါအဝင္ အားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား လံုၿခံဳမႈႏွင့္ အာမခံခ်က္ေပးေသာ  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံသစ္တစ္ခုကို ညွိႏိႈင္းေရြးခ်ယ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသႏၲရေခါင္းေဆာင္မ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အခ်ဳိ ႕ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွပညာရွင္မ်ားက ေဒသႏၲရအဆင့္အား အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အပ္ႏွင္းေသာ၊ 
ေဒသႏၲရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရတြင္ အထင္ကရအခန္းက႑တြင္ရွိေသာ၊ 



1 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္ယူျခင္းမွ ရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား 
မွ်တစြာ ခြဲေဝသံုးစြဲေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္"ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လူသိရွင္ၾကား ကတိျပဳထားပါသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ၾကည့္ပါ။ http://www.mmtimes.com/index.
php/national-news/21839-former-president-pledges-usdp-support-for-federal-union.html. ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္မွ တင္သြင္းသည့္စာတမ္းတြင္လည္း ၾကည့္ပါ။

2  Helene Graves and Mikael Graves ၊ “ေပါင္းစည္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ အာဏာခြဲေဝမႈ၊ ျမန္မာႏို ္င္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း"၊ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္) ၄(၁)၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ 
ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဂ်ာနယ္၊ စာ-၅၇။

3  ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံကို အျပည့္အဝေထာက္ခံေၾကာင္း ညႊန္ျပေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စာေရးသူ၏ 
ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းမႈမ်ား၊ Alexander Niedermeier and Wolfram Ridder ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ 
ဒီမိုကေရစီ၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဂ်ာမနီ၊ 
အာရွႏွင့္ အျခားေဒသမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ (Hanns Seidel Foundation ၊ ဒုတိယအႀကိမ္တည္းျဖတ္သည္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)၊ စာ-
၉၃ တြင္လည္းၾကည့္ပါ။ Hanns Seidel Foundation ၊ ေဒသအသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ အျခားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းရာ၌ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံက အေရးႀကီးေၾကာင္း သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည့္ 
သုေတသနအစီရင္ခံစာ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စာ-၃ တြင္လည္းၾကည့္ပါ။ 

4  Neidermeier ၊ စာညႊန္း - ၃၊ ၁၅။
5  Achim Munz and Micael Siegner ၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ မူလအေျခအေန၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား"၊  

(၂၀၁၂ ခုႏွစ္)၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဂ်ာနယ္၊ စာ-၂၉၁။ 
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ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္မ်ားထူေထာင္ေပးေသာ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း 
ပံုစံတစ္ရပ္ကို အဆိုျပဳၾကပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား အခ်ဳိ႕ေသာဥပေဒျပဳေရး 
ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အာမခံထားသည့္အတိုင္က်င့္သံုးေဆာင ္
ရြက္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သေဘာတူထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာခြဲေဝသံုးစြဲႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သင့္ေတာ္ေသာ ဖက္ဒရယ္အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရး ကတိကဝတ္ႏွင့္ ႀကဳိးပမ္းမႈအသစ္မ်ားကိုျပသခဲ့ၿပီး၊1 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
လည္း ခြဲထြက္ျခင္းထက္စာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံအား လက္ေတြ႕က်ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုအျဖစ္အသိ အမွတ္ျပဳၾက 
သည့္နည္းတူ၊2 ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖက္ဒရယ္ပံုစံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား 
စတင္မိတ္ဆက္ရန္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာအေပၚ လိုလိုလားလား တံု႔ျပန္ၾကပါသည္။3  

ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားသည္ လူဦးေရမ်ားေသာ (ဥပမာ-အိႏၵိယ)၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ (ဥပမာ-ကေနဒါ) 
ႏိုင္ငံမ်ား၊  သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိး၊  ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ မတူကြဲျပားေသာ (ဥပမာ-ဘယ္လ္ဂ်ီယံ)ႏိုင္ငံမ်ားတြင္  
လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံသည္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္ 
ေဒသအလိုက္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းျခင္းတို႔အားျဖင့္ အတြင္း 
ပဋိပကၡကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစႏိုင္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္တစ္ခုအား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္စုစည္းႏိုင္ေစေရးအတြက္ အစြမ္းထက္ေသာ 
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။4  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 
စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၃၀ မွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကိီးမ်ားသည္ 
စုစုေပါင္း ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၏ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္၍၊ အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ရွိၾကပါသည္။ 
ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အသီးသီးအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္အတူ၊  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အနာဂတ္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
အေျဖရွာရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုအားလံုးက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားၾကသည္ျဖစ္ရာ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံသစ္ 
အျဖစ္ အလားအလာေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။5



6  Louise Chappell၊ “အသိုက္ဖြဲ ႕ထားေသာ အသစ္ျဖစ္မႈႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္ 
ခံု႐ံုး၏ တရားေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈ" (၂၀၁၁ ခုႏွစ္) ၊ Mona Krook and Fiona Mackay(တို႔တည္းျဖတ္သည့္) က်ား၊ မေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့ ္
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒီ အင္စတီက်ဴးရွင္စနစ္ဆီသို႔၊ (Palgrave၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္) စာ-၁၆၃၊ ၁၆၇။  
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က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ အေရးပါေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္အားလံုးအတြက္ လူမႈအေျခအေနမ်ားကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုက်န္းမာသန္စြမ္းေသာ မိသားစုမ်ား၊ ကေလးသူငယ ္
မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာပညာေရး၊ မိသားစုဝင္ေငြ၊ စုေဆာင္းေငြႏွင့္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း၊ 
ပို၍ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ရပ္ရြာေဒသမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာ အားေကာင္းသည့္ စီးပြားေရးစသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရေစသည္ဟု 
သုေတသနမ်ားကညႊန္ျပေနပါသည္။ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဖြဲ ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဆိုင္ရာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္၏ ကနဦးအစတြင္ ပိုမိုထိ 
ေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကေလ့ရွိပါသည္။6 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံသစ္တစ္ရပ္ကို ညွိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္သည့္အခ်ိန္အခါ 
တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားအား 
စတင္မိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ ထူးကဲေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုသဏၭာန္က အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ဥပေဒျပဳေရး၊ ႏိုင္ငံဝင္ေငြႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ေကာက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက အခရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူကႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္၊ မဲေပးခြင့္ 
ရွိသည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပံုစံ၊ မည္သူက ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိသည္၊ မည္သည့္က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္မည္ႏွင့္ မည္သည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားေပးမည္ (ႏွင့္မည္သူတို႔ကိုေပးမည္) စသည္တို႔ကို 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ 
ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပံုစ ံ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ေရးဆြဲ၊ ျပ႒ာန္းႏိုင္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားအား အဆိုျပဳျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။  က်ား၊  မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္ 
တင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ နမူနာမ်ားကို 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားပါသည္။ 

pmayrsm;tm; jyefvnfoHk;oyfjcif;

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္၊ က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ စာေပမ်ားအားသံုးသပ္ရာ၌ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို သီးျခားအေလးေပးေဖာ္ျပေသာ စာေပမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။  
ဤအစီရင္ခံစာသည္ က်ား၊ မေရးရာ႐ႈေထာင့္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စာေပအမ်ဳိးအစား ႏွစ္ရပ္ရွိၿပီး၊ ၎တို႔အား 
ဤအခန္းတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ တင္ျပထားပါသည္။ ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ စာေပအနည္း 
ငယ္ရွိၿပီး၊ ၎စာေပမ်ားတြင္ က်ား၊ မေရးရာကို သီးျခားအေလးထားေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ကမာၻတစ္ဝန္း 
က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည့္စာေပအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ 
သို႔ျဖစ္ရာ၊ ဤအခန္းတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ထားေသာ စာေပမ်ားအား ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။ 
ပထမအပိုင္းတြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အား ေလ့လာဆန္းစစ္ထားေသာ စာေပအနည္း 
ငယ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ ပါဝင္ပါသည္။ ဒုတိယအပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သီးျခားမရည္ရြယ္ဘဲ မၾကာေသး 



7  တပ္မေတာ္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ဘာသာျပန္ဆိုမႈ)၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက တင္သြင္းသည့္စာတမ္း။

8  Achim Munz and Micael Siegner ၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ မူလအေျခအေန၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား"၊ 
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္)၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဂ်ာနယ္၊ စာ-၂၉၁။
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မီကထြက္ရွိေသာ၊ အေရးပါေသာ ကမာၻတစ္ဝန္း ေနာက္ခံအေျခအေနရွိ က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
စာေပမ်ား အား ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာ က႑ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္စာေပမ်ားသည္ 
ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံ၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး၊ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံအသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးကို အာမခံသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အဓိကျပႆနာမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။

jrefrmEdkifiH\ zuf'&,fpepfqdkif&m  
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ စာေပအနည္းငယ္ထဲမွ အမ်ားအျပားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေလးေပးေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္က အသင့္ေတာ္ဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအမ်ဳိးသမီးမ်ားႀကံဳေတြ႕ရေသာ လံုၿခံဳေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ 
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ေနရာႏွင့္ အခန္းက႑တို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေၾကာင့္ 
ရရွိလာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား စသည္တို႔ကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္ ၎စာေပမ်ားက ဤအစီရင္ခံစာအတြက္အသံုးဝင္ပါသည္။

တပ္မေတာ္(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္)က ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး၌ တင္သြင္းခဲ့
သည့္စာတမ္း7တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံဆိုင္ရာ တပ္မေတာ္၏ အျမင္႐ႈေထာင့္ကို ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။  ဖက္ဒရယ္ပံုစံကိုလိုလားျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ 
တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ဟု 
တပ္မေတာ္က ႐ႈျမင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ေထာက္ခံသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား ဥိီးေဆာင္သည့္ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရွိၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေအာင္ျမင္ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ၎ကအဓိက 
ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ကဆိုပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သည္ ကာကြယ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ 
ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး၊ အခြန္ႏွင့္ႏိုင္ငံဝင္ေငြအျပင္ အေရးပါေသာ အခြန္အခမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာရွိသင့္သည္ဟု ၎တို႔က စြဲကိုင္ထားပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး၊ 
အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ျပန္္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ား၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေျမယာ၊ 
သစ္ေတာ၊ ျပည္တြင္းကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေျမခြန္၊ သီးႏွံခြန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာရွိသင့္သည္ဟု ၎တို႔က 
အဆိုျပဳထားပါသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား လူမ်ဳိး အလိုက္ထက္ ပထဝီအေနအထားအေပၚ အေျခခံ၍ ပိုင္းျခား 
ဖြဲ ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အားလံုးတန္းတူ အခြင့္အေရးရသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္း 
ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက အာဏာကို ခြဲေဝသံုးစြဲသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား တေျပးညီ ဖြ႔ ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစ 
သင့္ေၾကာင္းတို႔ကို အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထားပါသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အာခ်င္မန္႔ဇ္ႏွင့္ မိုက္ကယ္ဆီနာ8တို႔က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလတြင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
ပံုစံတစ္ရပ္အား စတင္မိတ္ဆက္က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ 
အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္ 



9  Nehginpao Kipgen ၊ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏို ္င္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္"၊ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ ၈၂(၂)၊ လူမႈသုေတသန၊ 
ႏိုင္ငံတကာ သံုးလတစ္ႀကိမ္ထုတ္စာေစာင္၊ စာ-၃၉၉-၄၂၅။

10  Andre Bauer, Paul Shortell and Lorenzo Delesgues ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို ေဝမွ်ခံစားျခင္း၊ ျမန္မာ့သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေရး လမ္းျပေျမပံု၊ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အင္စတီက်ဳ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။
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သံုးသပ္ၿပီး၊ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ပံုစံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံ 
အေပၚ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု မ်ား၏အခိုင္အမာတြန္းအားေပးမႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပိုမိုလက္ခံ 
လာမႈတို႔ကို မန္႔ဇ္ ႏွင့္ဆီနာတို႔က သတိျပဳမိခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အဓိကဦးစားေပးမႈသည္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးကို ညွိႏိႈင္းေစ့စပ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒ အေျပာင္းအလဲအားျဖင့္ ခိုင္မာေစေသာ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း အေပၚမူတည္ေနေသာေၾကာင့္ မေရမရာျဖစ္ 
ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ၎တို႔က ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း၊ ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ထပ္မံေျဖေလွ်ာ့ရန္ႏွင့္ ဗဟိုဦးစီး 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မေအာင္ျမင္မီ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု 
မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ပိုမိုေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူမ်ားက သံုးသပ္ထားပါသည္။ ေနဂင္ေပါင္ကစ္ပ္ဂ်န္9က 
လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေလးထားၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတစ္ခုတည္ေထာင္ျခင္း၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားရပ္တန္႔ 
ျခင္း၊ စီးပြားေရးျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ (အေျခခံလူတန္းစားႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း)၊ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးတို႔ အပါအဝင္ ေရရွည္တည္တံ့ 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ေစရန္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားအား ကာကြယ္ေပး 
သည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟုလည္း ၎ကဆိုပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရေသာႏိုင္ငံဝင္ေငြကို ခြဲေဝသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အေလးထား၍၊ 
အန္ဒေရဘိုယာ၊ ေပါလ္ေရွာ့္တဲလ္ႏွင့္ လိုရန္ဇိုဒလီဂူးစ္10တို႔က ေအာင္ျမင္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ရန္မွာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွရေသာ ႏိုင္ငံဝင္ေငြကို ကြ်မ္းက်င္လိမၼာစြာ၊ မွ်တစြာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 
ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းက အဓိကျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရေသာ ႏိုင္ငံဝင္ေငြကို 
ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲေဝသံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကအဆင့္ ၇ ဆင့္ကို ၎တို႔က ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားၿပီး၊ ၎တို႔မွာ-  
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေအာင္ ႏိုင္ငံဝင္ေငြအားခြဲေဝေပးျခင္း၊ မည္ 
သည့္ ႏိုင္ငံဝင္ေငြစီးေၾကာင္းမ်ားအား ခြဲေဝေပးမည္ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အညႊန္းကိန္းအေျချပဳနည္းလမ္းကို အသံုး 
ျပဳ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံဝင္ေငြခြဲေဝျခင္း၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေျမပိုင္ရွင္ 
မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ (ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီီးအစိုးရမ်ား သာမက)ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္း၊ 
ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားအား ပိုမုိအသံုးျပဳျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို က်င့္သံုးၿပီးႀကီးၾကပ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ မွ်တေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ ေနရာတစ္ခုအား ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ျခင္း 
တို႔ျဖစ္ပါသည္။



11  Gwendolyn Gray ၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေတြ႕ႏိုင္ခဲေသာ သီအိုရီရွာေဖြမႈ"၊ Melissa 
Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
(အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊စာ-၁၉။

12  Sabine Lang and Birgit Sauer ၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္က က်ား၊ မေရးရာ သေဘာသဘာဝမ်ားအေပၚ သက္ ေရာက္ေစသလား၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ 
ၾသစႀတီးယားမွ အမ်ဳိးသမီးမူဝါဒေရးရာ ေအဂ်င္စီမ်ားအား ေလ့လာ ခ်က္"၊ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ ၄၃ (၁)၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဂ်ာနယ္၊ စာ-၆၈။
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က်ား၊ မေရးရာစာေပအမ်ားအျပားက က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ မတူေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံမ်ား၏ 
ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာစာေပမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေလးထား ေဖာ္ျပၾကၿပီး၊ အမ်ားစုကဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးသျဖင့္အသားေပးေဖာ္ျပၾကပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ဖြဲ႔စည္းမႈ 
ပံုသဏၭာန္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးေရးရာဌာနမ်ားအား အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအဆင့္ အသက္သြင္းေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္
ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ေရး (အထူးသျဖင့္ က်ား၊ မေရးရာခြဲတမ္းစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍)၊ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ မ်ဳိးဆက္ပြား 
က်န္းမာေရးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္ပံုစံမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့လာစူးစမ္းသူ ဂင္ဒိုလင္ဂေရး11၏ အဆိုအရ က်ား၊ 
မတန္းတူညီမွ်ေရး တိုက္ တြန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္က အထိေရာက္ဆံုးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံျဖစ္သည္ကိုု မေထာက္ခံခဲ့ၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ၊ ၎သည္ 
ဗဟိုအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္ကို ကန္႔သတ္သည့္ စနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္၊ တိုးတက္ေသာလူမႈ အေျပာင္းအလဲလမ္းေၾကာင္းကို 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု ယူဆၾက၍ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ 
တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ေကာင္းက်ဳိး အမွန္ 
တကယ္ရွိသည္ဟု မ်က္ေမွာက္ကာလ က်ား၊ မေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကဆိုၾကပါသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္မႈနမူနာမ်ားအျဖစ္ ကေနဒါႏွင့္ 
ၾသစေၾတးလ်တို႔ကို ဂေရးက အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါႏွစ္ႏုိင္ငံတြင္ ေလ့လာမႈမ်ားအား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျပထားပါသည္။ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရာျပြမ္းသည့္ ရလဒ္မ်ားေတြ႕ 
ရွိရသည္ဟု ၎ကဆိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ား 
အျပန္အလွန္ တုန္႔ျပန္ျခင္းက က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးတိုးတက္မႈကို လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေစသည္ျဖစ္ရာ၊ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲကို လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံကို 
ေရြးခ်ယ္ထုတ္ႏႈတ္ျပရန္မွာ ခက္ခဲသည့္အျပင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ဟုပင္ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သူမက ရွင္းျပထားပါသည္။

မိမိတို႔လက္ခံျပ႒ာန္းသည့္ ပံုစံအေပၚမူတည္၍၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ပင္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံ 
ျခင္းကို တစ္ခါတစ္ရံ အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ သည္ဟု သူမကဆိုပါသည္။ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
အလြန္ျမင့္မားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံက်င့္သံုးေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုအစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အာဏာႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုရွိသည့္အတြက္၊ ၎ကသာဦးေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္၊ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပိုမိုေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သူမက သံုးသပ ္
ျပထားပါသည္။ 

ဂ်ာမနီႏွင့္ ၾသစႀတီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအား ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာမူဝါဒ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီးေရးရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား)အေပၚ အေလးထားေလ့လာသူမ်ားျဖစ္ေသာ ဆာဘင္းလန္းဂ္ ႏွင့္ ဘရစ္ဂ်စ္ေဆာ္ယာ12တို႔က 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံ၊ အထူးသျဖင့္ ယွဥ္တြဲဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံသည္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာမူဝါဒ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ 
အားေကာင္းမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈရွိ၊ မရွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၾကပါသည္။ ဗဟို၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးေရးရာမူဝါဒ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ထူေထာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ 



13 Susan Franceschet and Jennifer Piscopa ၊ “အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ခ်ီလီတို႔၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ 
ပြားအခြင့္အေရးမ်ား" (၂၀၁၂ ခုႏွစ္)၊ ဖက္ဒရယ္ဂ်ာနယ္၊ ၁။

14 Fernanda Correa ၊ မကၠစီကို၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားအား ေလ့လာခ်က္"၊ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ ၅၀(၃) ၊ 
Representation ၊ စာ-၃၂၁၊ ၃၂၂။

 25

jrefrmEdkifiH\ zuf'&,fpepf tkyfcsKyfa&;yHkpHtwGif; usm;? r wef;wlnDrQrIudk jr§ih fwifjcif;

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးကို ဖက္ဒရယ္စနစ္က အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ဟု ၎တို႔ကဆိုပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အျပင္ အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အားလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရး 
ရာ မူဝါဒအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္းကိုဆံုးျဖတ္ရာ၌ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ေနပါသည္။  အဆိုပါအင္စတီ 
က်ဴးရွင္းမ်ားအား အပ္ႏွင္းေသာ အာဏာ၊လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ား၏ အားေကာင္းခိုင္မာမႈကို ဆံုးျဖတ္သည့္ အျခားအေၾကာင္း 
တရားမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။ ဥပမာ- လက္ဝဲ/ ဗဟိုအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အခန္းက႑ႏွင့္ ရာထူးပို၍ 
ႀကီးေလေလ၊ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ ပိုမိုခိုင္မာေလေလျဖစ္ၿပီး၊ အေရးပါေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီး 
ေရးရာ မူဝါဒအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား ပို၍ဖန္တီးႏိုင္၊ ေရရွည္တည္တံ့ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ဗဟိုအေျချပဳခ်ီလီတို႔အား ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး၊ ဆူဇန္ဖရန္ဆက္ခ်က္ႏွင့္ ဂ်နီဖာပီစ္ကိုပါ13တို႔သည္ 
ထိုႏွစ္ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္္ေရွာက္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ သေႏၶတားသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားရရွိမႈကို ေလ့လာစူးစမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ တူညီေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ – အခမဲ့၊ 
လက္လွမ္းမီေသာသေႏၶ တားသည့္နည္းလမ္းမ်ား –ေပးထားေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ရလဒ္မ်ား မတူညီၾကပါ။ ရံပံုေငြႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေရးပါသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားအား 
ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလ်ာ့ျခင္း ရွိေနသည္ကို စာေရးသူတို႔က သတိထားမိေၾကာင္း စတင္ေဖာ္ 
ျပခဲ့ၾကပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္၊ ထို(ကက္သလစ္) ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ သေႏၶတားျခင္းကိုဆန္႔က်င္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၎သည္ ဘ႑ာေရး 
အကန္႔အသတ္မ်ားထက္၊  ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ေရွး႐ိုးစြဲအယူအဆမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး၊ အာဂ်င္တီးနား၏  ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
ပံုစံက ဗဟိုအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုဆန္႔က်င္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ေဒသႏၲရအဆင့္၏ 
ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ဖိအားမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေစရန္ ဆြဲေဆာင္မႈပိုမ်ားသည့္အျပင္၊ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈနည္းၿပီး၊ ၎အေပၚ 
မွီခိုမႈ နည္းသည့္အတြက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္၊ ခ်ီလီတြင္ ေဒသႏၲရေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏ 
အစီအစဥ္အတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံ၏ သဘာဝအားျဖင့္ 
ဗဟိုအစိုးရတြင္ႏုိင္ငံေရး အာဏာရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွး႐ိုးစြဲဆန္ေသာ ေဒသႏၲရေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုးတက္ေသာ 
အမ်ဳိးသားေရးမူဝါဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္ႏိုင္သည့္၊ ေရွး႐ိုးစြဲမဆန္ေသာ ေဒသႏၲရေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရွး႐ိုးစြဲဆန္ေသာ 
ဗဟိုအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ဆန္႔က်င္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ဖက္ဒရယ္စနစ္က ဖန္တီးေပးစြမ္းႏိုင္သည္ဟုစာေရး 
သူတုိ႔က မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။ 

မကၠဆီကို၏ က်ား၊ မခြဲတမ္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏို ုင္ငံ၏ဖက္ဒရယ္ပံုစံႏွင့္ ၎တို႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို ဖာနန္ဒါေကာ္ရီယာ14က 
ေလ့လာစူးစမ္းထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရအဖြဲ႕အဆင့္တိုင္းတြင္ က်ား၊ မခြဲတမ္းစနစ္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းကို ဗဟို 
အစိုးရကခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ္လည္း၊ က်ား၊ မခြဲတမ္းစနစ္ပံုစံကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ ျပည္နယ္မ်ားအားလြတ္လပ္ခြင့္ 
ေပးထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ခြဲတမ္းစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ႕ရၿပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းအစိုးရဌာနမ်ားတြင္ မညီမွ်ေသာ က်ား၊ မေရးရာ 
ကုိယ္စားျပဳမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ အခ်ဳိ ႕ေသာျပည္နယ္မ်ား၌ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ကနဦးတြင္ 
ရလဒ္မ်ားမေကာင္းခဲ့ ေသာ္လည္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံအမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္ တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုမ်ားျပား လာခဲ ့
ၿပီး၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းမရွိသည့္တိုင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရာထူးမ်ားရလာခဲ့ ေၾကာင္း  စာေရးသူက 
သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။ က်ား၊ မခြဲတမ္းစနစ္မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 
တေျပးညီမျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေအာင္ျမင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ က်ား၊မေရးရာ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ားက အျခားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ စံနမူနာ ျဖစ္လာေစခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္က က်ား၊ မ 
ေရးရာ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ား တသမတ္တည္းျဖစ္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း စာေရးသူက သံုးသပ္ထားပါသည္။ 



15  Deborah Brennan ၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ၾသစေၾတးလ်၏ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊”  Melissa 
Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
(အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)။

16  Rianne Mahan and Cheryl Collier ၊ “ကေနဒါ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေရတိမ္ပိုင္းတြင္ေမာင္းႏွင္ျခင္း"၊  Melissa Haussman, Marian Sawer 
and Jill Vickers (တို႔တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)။ 

17  Gopika Solanki ၊ “ေကာင္းေသာထိန္းညႇိမႈလား၊ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အိႏၵိယ၏ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား"၊ Melissa 
Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
(အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)။
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အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ရလဒ္မ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားသူ
မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ႏို ုင္ငံမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုသဏၭာန္မ်ားအား ညွိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မည္မွ်ကြ်မ္းက်င္ေၾကာင္းကို 
ပံုေပၚေစရန္ စာေရးဆရာ ၃ ဦးက မတူကြဲျပားေသာ ဥပမာမ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဒက္ဘရာဘရန္နန္15 က ၾသစေၾတးလ်၏ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အထူးအေလးထား ေလ့လာခဲ့ၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံသည္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအား ႏို ုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းပံုသဏၭာန္မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ေပးသည္ဟုဆိုပါသည္။  က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ေရး တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရသည္ တိုးတက္ေသာအျမင္ရွိပါက ၎အား တိုက္တြန္း 
စည္း႐ံုးျခင္းႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရသည္ ေရွး႐ိုးစြဲဆန္ေနပါက ျပည္နယ္မ်ားအား တိုက္တြန္းစည္း႐ံုးျခင္းျဖင့္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ရွိေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာကို အသံုးျပဳၾကရပါသည္။ 

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟုိမွျပည္နယ္အဆင့္သို႔ အေလးထားမႈ ကူးေျပာင္းရာတြင ္
မည္မွ် ကြ်မ္းက်င္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ဘရန္နန္က ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားဥပမာအျဖစ္ အသံုးျပဳ 
ထားပါသည္။ ကေလးသူငယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မူႀကိဳသင္တန္းတစ္ႏွစ္စာ (မူႀကိဳသင္တန္းသည္ ယခင္ကျပည္နယ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အတြင္းရွိၿပီး၊ အားလံုးအတြက္ညီတူညီမွ်မျဖစ္ခဲ့ပါ) အတြက္ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ပညာေရးတြင္ ၎၏အခန္းက႑ကို 
တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရံပံုေငြစတင္မတည္ေပးရန္ တိုးတက္ေသာ ဗဟိုအစိုးရ 
အား တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေဖ်ာင္းဖ်စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး တိုက္တြန္း 
လႈပ္ရွားသူမ်ားက ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအား ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ပံ့ပိုးေရးအတြက္၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ဆံုး၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟုိအဆင့္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ 
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိက ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားမႈပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အတြက္၊ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားေၾကာင့္ ယခင္ကရရွိခဲ့ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ပါသည္။ 

ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ေဒသဆုိင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းရွိသည့္ ကေနဒါႏိုင္ငံကိုအထူးျပဳ ယာနီမာဟန္ႏွင့္ခ်ာရုိင္းလ္ 
ေကာ္လီေယး16တို႔ကလည္း ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဥပမာအျဖစ္အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ပံုသဏၭာန္ကိုညွိႏိႈင္း
ဆံုးျဖတ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခက္ခဲသည္ဟူ ေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ် ေရး တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားသည ္
အမ်ားျပည္သူရံပံုေငြျဖင့္ ႏို ္င္ငံတစ္ဝန္း မေအာင္ျမင္ေသာ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ကို စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ၾက 
ဖူးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကေနဒါမွ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ရရွိလာသည့္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကို အသံုးခ်ရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္ၾကသည္ဟု မာဟန္ ႏွင့္ေကာ္လီေယးတို႔က ဆိုပါသည္။ ဥပမာ-ေကးဘက္ေဒသမွ က်ား၊ မ 
ေရးရာ တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေကးဘက္ေဒသတြင္ ေဒသ 
ဆိုင္ရာအဆင့္ အမ်ားျပည္သူရံပံုေငြျဖင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာညွိႏိႈင္းေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ ့
ၾကပါသည္။ 

အိႏၵိယ၏ အလြန္အမင္းဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာပံုစံမွ အလြန္အမင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေပးေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
ပံုစံအျဖစ္သို႔ တိုးတက္မႈကို ဂိုပီကာဆို လန္ကီ17က ေျခရာခံၾကည့္ရာတြင္၊ ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈကိုအားေပးရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အိႏၵိယသည္ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားသို႔ အာဏာပိုမိုအပ္ႏွင္းေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 
အိႏၵိယမွ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုသဏၭာန္ကို ညွိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရာတြင္ 
ကြ်မ္းက်င္ၾကၿပီး၊ ၎တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အဆိုပါကြ်မ္းက်င္မႈကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အသံုးခ် 
ခဲ့ၾကသည္ဟု ဘရန္နန္၊ မာဟန္ႏွင့္ ေကာ္လီေယးတို႔နည္းတူ ဆိုလန္ကီကလည္းမွတ္ခ်က္ ျပဳထားပါသည္။ ေဒသႏၲရႏွင့္ ျပည္နယ္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အလားတူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 



18  Andrea Chandler ၊ “႐ုရွား၏အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ နားကြဲလုမတတ္က်ယ္ေလာင္ ေသာ တိတ္ဆိတ္မႈ၊” 
Melissa Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔တည္းျဖတ္သည့္)  ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊ စာ - ၁၄၁။

19  Abhishek Anand and Lekha Chakraborty ၊ “ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အိႏၵိယမွ မ်က္ျမင္လက္ေတြ႕အေထာက္အထားမ်ား” ၊ နည္းပညာဆုိင္ရာစာတမ္း၊ စာ-၅၉၀၊ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ http://www.levyinstitute.org/publications/determining-gender-equity-in-fiscal-federalism-analytical-
issues-and-empirical-evidence-from-india

20  L Amede Obiora and Sarah Toomey ၊ “ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာႏိုင္ငံေရး" Melissa Haussman, Marian 
Sawer and Jill Vickers (တို႔တည္းျဖတ္သည့္)  ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္)၊ စာ-၂၁၁။
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ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သီးျခားအခ်ဳပ္ခန္း (ရဲစခန္းမ်ားတြင္အမ်ဳိး သမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဌာန)၊ နာရီအာဒါလတ္စ္ဟု 
ေခၚသည့္  အမ်ဳိးသမီးတရား႐ံုး မ်ားႏွင့္ မာဟီလာဆမာၾကာ အစီအစဥ္ (ပညာေရးျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း)
စသည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ အစီအစဥ္ ၃ မ်ဳိးကို ဆိုလန္ကီက ဥပမာအျဖစ္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ေဒသတစ္ခု၏ မူဝါဒေရးရာ 
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈသည္ အဆိုပါမူဝါဒအား ေနာက္ထပ္ေဒသတစ္ခုတြင္ အလားတူ လိုက္ပါက်င့္သံုးေစႏိုင္ေၾကာင္းကို ထိုဥပမာ 
မ်ားက ျပသေနပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို အေထာက္ အကူမျဖစ္ေစေၾကာင္း ႐ုရွားႏုိင္ငံကို ရည္ညႊန္း၍ အန္ဒေရ 
ယာခ်န္ဒလာက18 ျငင္းခ်က္ ထုတ္ထားပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ေန႔ကေလး ထိန္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုအတြင္းတန္းတူညီမွ်မႈတို႔တြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ အဆိုပါအက်ဳိးေက်းဇူး 
မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု 
မဆိုႏိုင္ပါ။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ႐ုရွား၏ဘတ္ဂ်က္ သံုးႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းသြားသည့္အခါ၊ လူမႈဖူလံုေရး၊ 
မီးဖြားခြင့္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူဝါဒမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြသိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာဌာနမ်ားသည္ ဗလာဒီမီယာပူတင္သမၼတ ျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ 
လူမသိသူမသိ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္။ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အမ်ားအားျဖင့္ ေျဖရွင္းမရႏိုင္ဘဲ ရွိေန 
ဆဲျဖစ္ေသာ၊ မေသခ်ာ၊ မေရရာေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာပံုစံျဖင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အိႏၵိယကိုရည္ညႊန္း၍ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္က်ား၊ မေရးရာၾကားအဆက္ အစပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အာဘီရွက္အာနန္ႏွင့္ လက္ခါခ်ာကရာေဘာ္တီ19တို႔က ရွားရွားပါးပါး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ေရးရလဒ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ေဒသ ဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအား ႀကိဳတင္ေပးအပ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရး 
အေထာက္အပံ့မ်ားကို အိႏၵိယ၏လက္ရွိနည္းစနစ္တြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေထာက္ျပထားပါသည္။ 
အေထာက္အပံ့ေပးေနသည့္ လက္ရွိနည္းစနစ္မွာ လိုအပ္ခ်က္အေျချပဳျဖစ္ၿပီး၊ ေဘးတိုက္တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ထိေရာက္မႈအတြက္ 
မက္လံုးမ်ား၊ လူဦးေရႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆင့္စသည့္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ 
တစ္ဝန္း အမ်ဳိးသားမ်ားအား ဦးစားေပးေသာ က်ား၊ မအခ်ဳိးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ စာေရးသူမ်ားက အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊ 
မအခ်ဳိးကိုအေျချပဳသည့္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းပံုစံကို အႀကံျပဳတုိက္တြန္းထားပါသည္။ ဥပမာ- ျပည္နယ္ တစ္ခု 
တြင္ ေမြးလာသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ အေရအတြက္ တူညီလွ်င္၊ အဆိုပါျပည္နယ္သည္ ဘ႑ာေငြ အပိုဆု 
ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ က်ား၊ မအခ်ဳိးအညႊန္းကိန္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္ 
သြင္းျခင္းျဖင့္ ရလာႏိုင္ေသာရလဒ္မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးေနာက္၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္  
၎သည္ မက္လံုးတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည့္အျပင္၊ က်ား၊ မအခ်ဳိးႏႈန္း ပို၍တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲသည့္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ 
၎က အက်ဳိးေက်းဇူးရွိေစႏိုင္သည္ဟု စာေရးသူမ်ားက သံုးသပ္ျပထားပါသည္။ 

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေရာျပြမ္းေနေသာ ရလဒ္မ်ား 
ရွိခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ဂ်ီရီးယားအား ဥပမာေပး၍ အယ္လ္အာမီဒီအိုဘီယိုရာႏွင့္ ဆာရာတြမ္ေမး20  တို႔က ျငင္းခ်က္ထုတ္ၾကပါသည္။ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈစသည့္ အခြင့္အလမ္းအခ်ဳိ ႕ကို ရရွိေစခဲ့ 
ၿပီး တိုင္းျပည္အား ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ရွိေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏို ္င္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
တြင္ က်ား၊ မ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို အျပင္းအထန္ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမွင့္တင္ေရးအတြက္ 
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ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵမရွိေသာ ဗဟိုအစိုးရ၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ၎ကို အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္မေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံက အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ဝါဒကို ေခါင္း 
ေထာင္လာေစခဲ့ၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကိုပို၍ အျမစ္တြယ္ခိုင္မာေစသည့္အျပင္၊ က်ား၊ မေရးရာျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အတားအဆီးျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 

tpD&ifcHjcif;enf;pepf

စာေပအမ်ဳိးအစား ၂ မ်ဳိးအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ ေပးႏိုင္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ ၃၀ ဦးတို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားအေပၚတြင္ ဤအစီရင္ခံစာအား အေျချပဳ 
ထားပါသည္။ စာေပအမ်ဳိးအစား ပထမတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံတကာ က်ား၊ မေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ ကမာၻတစ္ဝန္း ေနာက္ခံအေျခ 
အေနတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ စာေပမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စာေပအမ်ဳိးအစား ဒုတိယတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံတစ္ရပ္ စတင္မိတ္ဆက္ေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည့ ္
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ပညာရွင္မ်ား၏စာေပမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည့္ စာေပမ်ားတြင္ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ 
ပညာရွင္မ်ား၏ေဆာင္းပါးမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သတင္းစာႏွင့္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေဆာင္းပါးမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ ပို၍အေရး ႀကီးသည္မွာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဓိက 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGOs အဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားအား စကိုက္ပ္ႏွင့္ အီးေမးလ္တို႔မွတစ္ဆင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ ၃၀ ဦးတို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားအား 
ဤအစီရင္ခံစာ အစမွအဆံုး ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

tpD&ifcHpmyHko@mef

ဤအစီရင္ခံစာကို အပိုင္း ၃ပိုင္းခြဲထားပါသည္။  

အပိုင္း ၁ တြင္အစီရင္ခံစာကို စတင္မိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ၎တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေနာက္ခံအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊  ၂၀၀၈  ခုႏွစ္ကို အေျချပဳ၍ ဖက္ဒရယ္စနစ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းစနစ္အျဖစ္ အႀကံျပဳခ်က္ကို ဦးတည္ေစေသာအေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈတို႔ပါဝင္ပါ
သည္။ ထို႔အျပင္ စာေပမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းနည္းစနစ္အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္လည္း  
ပါဝင္ပါသည္။

အပိုင္း ၂ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အားသံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံအား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဤအပိုင္းကိုစတင္ထားပါသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းထားၿပီး၊ အျခား 
ႏိုင္ငံမ်ား(အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပထဝီအေနအထား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တူညီမႈမ်ားရွိေသာ)တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံ အမ်ုုဳ ိးမ်ဳိးကိုရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။ မတူကြဲျပားေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံမ်ားတြင္ ညွိႏိႈင္း 
ဆံုးျဖတ္ရမည့္အဓိက က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ေယဘုယ်သေဘာ သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။  

အပိုင္း ၃ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကို စတင္မိတ္ ဆက္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ 
အေရးပါသည့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ေလ့လာစူးစမ္း တင္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ 
အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
၏အေရးပါမႈ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ 
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မ်ားအားခြဲေဝျခင္း (အထူးသျဖင့္ မိသားစုဥပေဒႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္စီးပြားေရး
အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း)ဆိုင္ရာ မတူညီေသာနယ္ပယ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၏ အေရးပါမႈတို႔ပါဝင္ 
ပါသည္။ 

အပိုင္း ၃ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားအေၾကာင္းအရာအလိုက္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
စီးပြားေရးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈ၊ အမ်ဳိး သမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
မ်ားေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ုဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈအား အဓိကထားျခင္းတို႔အတြက္ 
ဘ႑ာေရးအစီ အစဥ္မ်ား၏ အေရးပါမႈပါဝင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၏ အေရးပါမႈ၊ 
ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ အဆင့္အားလံုးတြင္  ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ဌာနခြဲမ်ား ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိး
သမီးအခြင့္အေရးမ်ားအား အင္စတီက်ဴးရွင္းအဆင့္ျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏တန္ဖိုးႏွင့္  လြတ္လပ္ေသာတရားေရးစနစ္ 
တစ္ရပ္ထူေထာင္မႈ၏ အေရးပါမႈတို႔သည္ အပိုင္း ၃ တြင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ပါဝင္ေသာ ေနာက္ဆံုးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ ္
ပါသည္။

  



 21 Melissa Crouch ၊ “တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အေျပာင္းအလဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား 
ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳမႈ" (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ Online at:http://www.academia.edu/10040071/_Ethnic_Rights_
and_ Constitutional_Change_The_Constitutional_Recognition_of_Ethnic_Nationalities_in_Myanmar

 22 ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ ပါဝင္ၿပီး (ဟိုပန္၊ မက္မန္း၊ မုန္းမ၊ နာဖန္း၊ ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း)ႏွင့္ ပန္ဝိန္းစသည့္) 
ရွမ္းျပည္ နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားကိုယ္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အပိုဒ္ ၅၆ (စ)။ 

 23  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ ၅ ခုအနက္ ၄ ခု (ဓႏု၊ ကိုးကန္႔၊ ပေလာင္ႏွင့္ ပအိုဝ့္)သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ရွိၿပီး တစ္ခု (နာဂ)သည္ စစ္ကိုင္း 
တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အပိုဒ္ ၅၆ (ဂ)မွ (င)။ 

 24  Marte Nilson and Stean Tonnesson ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစရန္ ျမန္မာ ႏို ္င္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္လား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသသန အင္စတီက်ဳ၊ ေအာ္စလို၊ မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။
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tydkif; 2

jrefrmEkdifiH\ aemufcH 

tajctaeESihf zuf'&,fpepf 

vuf&SdtkyfcsKyfa&;pepfyHkpH

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ထားေသာ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္
ပံုစံသည္ က်ား၊ မတန္း တူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး အလားအလာကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ၎သည္ 
အလြန္အမင္း ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံျဖစ္၍၊  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အဓိက အကိုင္းအခက္မ်ားျဖစ္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ႏိုင္ငံအား ေန႔စဥ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္)၊ ဥပေဒျပဳေရး (ဥပေဒမ်ားအားျပ႒ာန္း၊ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ 
အာဏာရွိေသာလႊတ္ေတာ္)ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး (ႏိုင္ငံေတာ္၏ကိုယ္စား ဥပေဒမ်ားအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္ႏွင့္ က်င့္သံုးရန္ 
အာဏာရွိေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္)21  တို႔က အဓိကအာဏာမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းတစ္ခု 22  ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
နယ္ေျမ ၅ ခု23   တို႔အား အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ ခြင့္တာဝန္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားကအဓိကအားျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ 
ထားပါသည္။ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ရွိေသာ္လည္း၊ မလြတ္လပ္ဘဲ တရားသူႀကီးမ်ားအား အမ်ားအားျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ခန္႔အပ္ထား ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။24 



 25  ဤရာထူးကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ 
ညီမွသာလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ျငင္းပယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

26 Paul Minoletti ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ၽမႈ (မ)ရွိျခင္း၊ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ။ 

27 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အပိုဒ္ - ၁၀၉။ 
28 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အပိုဒ္ - ၁၄၁။ 
29 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား - ၁။ 
30   ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အပိုဒ္ - ၁၆၁။
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ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို သမၼတႏွင့္ဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ ႕စည္းထားပါသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အား 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သူ)25 ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ဖြဲ ႔စည္းထားပါသည္။ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ ႔စည္းပါသည္။  

ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာသည္၎အေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ  အနည္းငယ္ေသာ ဥပေဒ 
မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားအားစီမံ ခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုကလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားစသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုက ၎တို႔ထံေပးပို ႔သည့္ ဘတ္ဂ်က္အေပၚအေျခခံ၍ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ 
ဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္းကို တင္ျပၾကရပါသည္။  

သို႔ရာတြင္၊ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရသစ္ကို ဖြဲ ႕စည္းခဲ့သည့္္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စ၍၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရမ်ားသို႔ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ား ပိုမိုခြဲေဝ ေပးအပ္လာခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ-
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာပိုမိုေပး အပ္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးမ်ားအတြက္ (တိုက္႐ိုက္ခန္႔ 
အပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ) ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရး 
က႑မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ ပိုမိုခြဲေဝေပးျခင္း26 တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဥပေဒျပဳေရး (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄၀ ေနရာရွိသည့္အနက္၊ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ျဖစ္၍၊ 
၁၁၀ သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။27   
အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၄ဦးအနက္ ၁၆၈ဦးမွာ ေရြးေကာက္ခံ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္၍၊ ၅၆ ဦးသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။28 ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ 
ေငြေၾကးစနစ္ဆိုင္ရာ၊ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းလုပ္ငန္းမ်ား သေဘၤာပို ႔ေဆာင္ေရး၊ ရထားပို ႔ေဆာင္ေရး၊ ေရေၾကာင္းပို ႔ေဆာင္ေရး၊ 
လူမႈေရးက႑၊ တရားစီရင္ေရး၊ စီးပြားေရးက႑၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာပိုင္ေျမမ်ား၊ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားအပါအဝင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑ႏွင့္ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ပါဝင္ပါသည္။29  

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ၁၄ ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းရွိေသာ ဥပေဒျပဳေရးပံုစံ (လႊတ္ေတာ္)ရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီမွ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးစီ၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ တိုင္းရင္း 
သားလူမ်ဳိးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (တိုင္းရင္းသားစုလူမ်ဳိးစု ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး လူဦးေရ၏ အနည္းဆံုး 
၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း လူဦးေရရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးခ်င္းစီမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္) ပါဝင္ပါသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္သည္ ၎တြင္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေရ 
အတြက္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေရအတြက္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။30  

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာစုစုေပါင္း၏ ၄ ပံု ၁ပံုကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ တပ္မေတာ္သား 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရယူထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာလႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ ရွမ္းျပည္ 
နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄၃ ေနရာ)ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (၁၂၃ ေနရာ)တို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ 
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အနည္းဆံုးလႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ ကယား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၂၀ ေနရာ)ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၂၂ ေနရာ)တို႔ျဖစ္ပါသည္။  

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး၊ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကို 
ျပ႒ာန္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း မရွိသေလာက္နည္းပါးပါသည္။  ဥပမာအားျဖင့္၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ "ေက်ာက္ 
မ်က္ရတနာမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ အေရာင္တင္ျခင္း"တို႔ကို ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္အာဏာရွိေသာ္လည္း၊ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္က ေက်ာက္မ်က္ ရတနာႏွင့္ပုလဲမ်ားတူးေဖာ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရးႏွင့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း၊ အမ်ဳိးသား 
က်န္းမာေရး၊ သားဖြားမိခင္ႏွင့္ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္၊အမ်ဳိးသမီး၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အိမ္ယာမဲ့မ်ား၏ 
လူမႈဖူလံုေရးကိစၥရပ္ မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္  "ျပည္ေထာင္စု၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွကင္း 
လြတ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား"ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကကူးသန္းေရာင္း 
ဝယ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားအပါအဝင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္အမ်ားစုအား တာဝန္ယူ 
ထားပါသည္။31 

(တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ) တရား႐ံုးစနစ္  ၃ မ်ဳိးရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အဓိကတရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ တရား႐ံုးမ်ားအား 
ျမင့္ရာမွနိမ့္ရာသို႔ အစဥ္လိုက္စီထားၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အျမင့္ဆံုးေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ 
ျဖစ္ပါသည္။32  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးႏွင့္ တရားသူႀကီး ၇ ဦး မွ ၁၁ ဦးအထိ ရွိပါသည္။ 
၎သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင့္ဆံုးတရားစီရင္ ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိၿပီး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ရနယ္ေျမမ်ား၏ တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ဒီဂရီမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အမိန္႔မ်ားအပါအဝင္ တရား႐ံုးအားလံုး 
အတြက္ ေနာက္ဆံုးအယူခံဝင္ႏိုင္သည့္ ႐ံုးေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရား 
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားရွိပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခုသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ တရားသူႀကီး ၃ ဦးမွ ၇ ဦးႏွင့္ 
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး (ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံမွ သေဘာထားေတာင္းခံ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတက အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ) ပါဝင္ပါသည္။ တရားလႊတ္ ေတာ္ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ အျမင့္ဆံုး ရာဇသတ္ႀကီးဆိုင္ရာ 
တရားစီ ရင္ပိုင္ခြင့္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ပမာဏ၊ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀  
ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အမႈအခင္းမ်ားအား ၾကားနာျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ 

သီးျခားအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္မွလြဲ၍၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သည္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ဦးစြာစတင္ၾကားနာေလ့မရွိပါ။ တရားလႊတ္ေတာ္၏ လက္ေအာက္ရွိ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ားမွ အယူခံမ်ားအား 
ၾကားနာပါသည္။ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ပမာဏ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ္က်ပ္သိန္း 
၅၀၀၀ ထက္မေက်ာ္လြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တရားမမႈဆိုင္ရာတို႔တြင္ အျမင့္ဆံုးတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ခ႐ိုင္တရား႐ံုး 
လက္ေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္တရား ႐ံုးမ်ားမွ တရားမႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ အယူခံမ်ားအား ၎ကၾကားနာပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးသည္ 
တရားမႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ မူလအဓိကတရား႐ံုးျဖစ္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ 
မပိုေသာျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ပမာဏ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္သိန္း 
၁၀၀ ထက္ မပိုေသာ တရားမမႈမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။33  

ဒုတိယတရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးျဖစ္ၿပီး၊ ဥကၠဌတစ္ဦးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ ၈ ဦး (ဥပေဒ 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား)ပါဝင္၍ ၅ ႏွစ္သက္တမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အထက္လႊတ္ေတာ္)တို႔က အခ်ိဳးက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾက 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား 

31  ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား - ၂။ 
32   တရားစီရင္ေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္။ 
33   တရားစီရင္ေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္။
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သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး 
တစ္ခုတည္းတြင္သာ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိပါသည္။ 

တတိယတရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရား႐ံုးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏  ျပင္ပတြင္ 
ရွိ၍၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ 
ရာတရား႐ံုစနစ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဖြဲ ႕စည္းမႈပံုသဏၭာန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္သီးျခား 
ေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။34  

tkyfcsKyfa&;pepf\ tajccHoabmw&m;rsm;tm; 

pwifrdwfqufjcif;ESihf t"dyÜm,fzGihfqdkjcif;

tkyfcsKyfa&;pepfyHkpHrsm;

ကမၻာတစ္ဝန္း လႊမ္းမိုးပ်ံ႕ႏွံ ႔ေနသည့္ ဗဟိုအေျချပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံတြင္ ဗဟိုအစိုးရသည္အုပ္ခ်ပ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာႏွင့္  
လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားအားလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး၊ အျပည့္အဝတာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအေျချပဳႏိုင္ငံတြင္ 
ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားအားအာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေရြးခ်ယ္အပ္ႏွင္းျခင္းျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ဗဟိုအေျချပဳႏိုင္ငံ၏ ဝိေသသလကၡဏာမွာ အဆိုပါလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း 
ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ဗဟိုအစိုးရက ဆက္၍တာဝန္ခံထားျခင္း 
(လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအခ်ဳိ႕အား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းဟု ေခၚၾကပါသည္)၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားအား ခြဲေဝအပ္ 
ႏွင္းထားေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား တာဝန္ခံမႈကိုပါ အပ္ႏွင္းျခင္း (လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕အား အျပည့္အဝ 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းဟုေခၚၾကပါသည္)တို႔ကို ဗဟိုအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

ထုိသုိ႔ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေပးႏိုင္ေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ(ဝင္ေငြခြန္မ်ား ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ခြဲေဝ 
သံုးစြဲျခင္းကို ရည္ညြန္းသည္)၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ (စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို 
ရည္ညႊန္းသည္)၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ (ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္းကိုရည္ညႊန္းသည္)၊ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ (တရားစီ 
ရင္ေရးစနစ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္)35တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဗဟိုအေျချပဳပံုစံႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအားအာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အၿမဲတေစခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားၿပီး၊ ဗဟိုအစိုးရကျပန္လည္ 
႐ုပ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံရွိပါသည္။36 

34  Justice Base n ၊ ဆံုမွတ္ဆီမွအသံမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားျပားေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တရားမွ်တမႈ လက္ 
လွမ္းမီခြင့္၊ ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရးရာအဖြဲ႕၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ၾကည့္ပါ။

35  Hamish Nixon, Cindy Joeline, Kyi Pyar Chit Saw, Thet Aung Lynn and Mathew Arnold ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စာ-၂။

36   အာဂ်င္တီးနား (ျပည္နယ္ ၂၃ ခုႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿမိဳ႕ေတာ္ (ဗ်ဴႏိုေအးရီးစ္)တစ္ၿမိဳ႕)၊ ၾသစေၾတးလ် (ျပည္နယ္ ၆ ခုႏွင့္ သီးျခားနယ္ေျမ 
၂ ခု)၊ ၾသစႀတီးယား (ျပည္နယ္ ၉ ခု)၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ (ေဒသႀကီး ၃ ခုႏွင့္ ဘာသာစကားအေျချုပဳ နယ္ေျမ ၃ ခု)၊ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနား 
(သီးျခားနယ္ေျမ ၂ ခုႏွင့္ ခ႐ိုင္ ၁ ခု)၊ ဘရာဇီး (ျပည္နယ္ ၂၆ ခုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ခ႐ိုင္)၊ ကေနဒါ (ျပည္နယ္ ၁၀ ခုႏွင့္ သီးျခားနယ္ေျမ ၃ ခု)၊ 
ကိုမိုေရာ့စ္ (အန္ဂ်ဴအန္၊ ဂရန္ဒီကိုေမာႏွင့္ မိုဟယ္လီ)၊ အီသီယိုပီးယား (ေဒသႀကီး ၉ ခုႏွင့္ ပဋိညာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၂ ၿမိဳ႕)၊ ဂ်ာမနီ (ျပည္နယ္ 
၁၆ ခု)၊ အိႏၵိယ (ျပည္နယ္ ၂၉ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ၇ ခု)၊ အီရတ္ (ျပည္နယ္ ၁၈ ခုႏွင့္ ကာဒစ္စတန္ ေဒသ ၁ ခု)၊ မေလးရွား 
(ျပည္နယ္ ၁၃ ခုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္နယ္ေျမ ၃ ခု)၊ မကၠဆီကို (ျပည္နယ္ ၃၁ ခုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ခ႐ိုင္ (မကၠဆီကိုစီးတီး)တစ္ခု)၊ မိုက္ခ႐ိုနီးရွား 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု (ခ်ဳ႕က္၊ေကာ့စ္ေရး၊ ပံုေပႏွင့္ ရတ္ပ္)၊နီေပါလ္(ျပည္နယ္ ၇ ခု)၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား (ျပည္နယ္ ၃၆ ခုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္နယ္ေျမ 
(ဖက္ဒရယ္ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမ) ၁ ခု)၊ ပါကစၥတန္ (ျပည္နယ္ ၄ ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ ၂ ခုႏွင့္ သီးျခားနယ္ေျမ ၂ ခု)၊ ႐ုရွား ( ျပည္နယ္ 
၄၆ ခု၊ ရီပတ္ဘလစ္ ၂၂ ခု၊ ဖက္ဒရယ္နယ္ေျမ ၉ ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခရိုင္ ၄ ခု၊ ဖက္ဒရယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၃ ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္
နယ္ ၁ ခု)၊ စိန္႔ကစ္ႏွင့္ နာ့ဗစ္ (ျပည္နယ္ ၂ ခု)၊ ေတာင္ဆူဒန္ (ျပည္နယ္ ၁၀ ခု)၊ ဆူဒန္ (ျပည္နယ္ ၁၇ ခု)၊ ဆြစ္ဇာလန္ (ျပည္နယ္ ၂၆ ခု)၊ 
အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု (ျပည္နယ္ ၇ ခု)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (ျပည္နယ္ ၅၀၊ ထပ္မံထည့္သြင္းထားသည့္ သီးျခားနယ္ေျမ 
၁ ခု၊ ဖက္ဒရယ္ခ႐ိုင္ (ကိုလန္ဘီယာဖက္ ဒရယ္ခရိုင္) ၁ ခု၊ ဗင္နီဇြဲလား (ျပည္နယ္ ၂၃ ခု၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခ႐ိုင္ ၁ ခုႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံကအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
ဖက္ဒရယ္နယ္ေျမ ၁ ခု)။
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံမ်ားသည္ ႀကီးမားစြာ ကြဲျပားျခားနားၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕တြင္ တိုင္းျပည္အား ထိန္းေက်ာင္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ 
ဗဟိုအစိုးရအား အာဏာအမ်ားအျပား အပ္ႏွင္းထားၿပီး၊ အခ်ဳိ ႕တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ပိုမိုအပ္ႏွင္းထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕တြင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား တိက်၊ ရွင္းလင္းေသာ အာဏာခြဲေဝ 
သတ္မွတ္မႈရွိၿပီး၊ အခ်ဳိ ႕တြင္ ႏွစ္ခုစလံုးက်င့္သံုးႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မွ်ေဝက်င့္သံုးႏိုင္ေသာအာဏာမ်ားရွိၾကပါသည္။ 

အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံ  ၄ မ်ဳိးခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး၊ ၎တို႔မွာ ဗဟိုအေျချပဳ၊ ဒြိစံု၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏွင့္ ပူးတြဲဖက္ဒရယ္ 
စနစ္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။   

ဗဟိုအေျချပဳ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္၊ ဗဟိုအစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုရရွိၿပီး၊ မူဝါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲ 
ျခင္းကို လႊမ္းမိုးထားပါသည္(ဥပမာ- ၾသစေၾတးလ်တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခား 
ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိၿပီး၊ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း 
ျဖစ္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ ႔၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတို႔အပါအဝင္ အျခားကိစၥ ရပ္မ်ားအားလံုးအတြက္ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္အာဏာရွိပါသည္)။ ဗဟိုအေျချပဳ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဗဟိုအစိုးရ၏ပြင့္လင္းမႈက 
အဓိကက်ပါသည္။  

ဒြိစံုဖက္ဒရယ္စနစ္ (ဥပမာ-အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)တြင္ ဗဟို၊ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ ၿပီးျပည္စံုေသာ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထူေထာင္ထားၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သီးျခားျဖစ္၍၊ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ားရွိပါသည္။ ဤပံုစံတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအား သီးျခားစီ တိုက္တြန္းစည္း႐ံုးရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တသမတ္ 
တည္းျဖစ္ေသာ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္စိတ္ဝင္ စားသူမ်ားအၾကား မဟာမိတ္ 
ျဖစ္မႈမ်ားေအာင္ျမင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ က်ား၊ မေရးရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ဥပေဒအတြက္ တိုက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္ရမည့္အစား၊ က်ား၊ မေရးရာ တိုက္တြန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ တိုက္တြန္းလံႈ႔ေဆာ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ဒရယ္စနစ္ (ဥပမာ- ကေနဒါႏွင့္အိႏၵိယ)တြင္ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ထူေထာင္ထားၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သီးျခားျဖစ္၍၊ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ားရွိပါသည္ (ဒြိစံုဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ကဲ့သို႔)။ သို႔ရာတြင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရပါသည္။ ဥပမာ- ျပည္နယ္တစ္ခုမွ ျပည္သူ႔ရံပံုေငြျဖင့္ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရး အစီအစဥ္ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ၿပီး၊ ဗဟိုမွရံပံုေငြ၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈတို႔ရရွိေရးအတြက္ 
အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရႏိုင္ပါသည္။ ဒြိစံုဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ကဲ့သို႔ပင္၊ ဤပံုစံ တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲသြားေစႏိုင္ၿပီး၊ တစ္ဦးခ်င္း၏ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ လူအစုအဖြဲ႕တို႔၏ 
တန္းတူအခြင့္အေရးတို႔အၾကား တင္းမာမႈကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ သဘာဝရွိေသာ 
ဤပံုစံသည္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားအား အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အျခားေသာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ ႔ 
ျခင္းထက္၊ ၎တို႔၏ တိုင္းေဒသႀကီး၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းမွာပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေလးထားေစရန္  
တိုက္တြန္းအားေပးသည့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ပူးတြဲဖက္ဒရယ္စနစ္ (ဥပမာ- ဂ်ာမနီ)တြင္ ဗဟိုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ ပူးတြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ၾကၿပီး၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာဝန္မ်ားအား မွ်ေဝက်င့္သံုးၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ဗဟိုအစိုးရႏွင့္  
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အေဝးေျပးလမ္းမသစ္ႀကီးတစ္ခုေဖာက္လုပ္ရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ဗဟိုအစိုးရက ရံပံုေငြအဓိက ထည့္ဝင္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေရးကုိ တာဝန္ 
ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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ဖက္ဒရယ္စနစ္အမ်ားအျပားသည္ ဤပံုစံမ်ား ေရာျပြမ္းေနေလ့ရွိပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားအားလံုးသည္ ဗဟိုအစိုးရ၊ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မူေဘာင္မ်ားအား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးေသာ ေရးသားထားသည့္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အစစ္အမွန္ 
အာဏာရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၊ ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးတြင္ အစိုးရမ်ား၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို တားဆီးသည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ ပံုစံႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းေရးနည္းစနစ္ စသည္ 
တို႔အပါအဝင္ တူညီေသာ ဝိေသသလကၡဏာအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးအစားက ေရြးခ်ယ္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အမ်ဳိးအစားကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ နယ္ေျမအရ သီးျခားပိုင္း 
ျခားထားေသာ ရပ္ရြာေဒသမ်ားမရွိဘဲ၊ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းသာရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ဗဟိုအေျချပဳ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ လူမ်ဳိးမ်ားစြာစုေပါင္းေနထိုင္ၿပီး၊ နယ္ေျမအရ သီးျခားေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိ၍၊ 
ေဒသဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစေရးအတြက္ ဖိအားမ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဒြိစံုသို႔မဟုတ္ယွဥ္ၿပိဳင္  
ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား ဘ႑ာေရး၊ ဥပေဒျပဳ 
ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေပးေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ဳိးကို တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အမ်ား 
အျပားက ပို၍လုိလားႏွစ္သက္ၾကပါသည္။37 သို႔ရာတြင္ လက္ရွိအေျခအေန၌၊ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူဦးေရအရ 
ျပည္ေထာင္စုအား ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း (ျပည္နယ္ ၇ ခုအား တုိင္းရင္း 
သား လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းတို႔၏ အမည္မ်ားျဖင့္ မွည့္ေခၚထားပါသည္)၊ ျပည္နယ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီ အတြင္း၌ လူမ်ဳိးႏွင့္ကိုးကြယ္ရာဘာသာမတူသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတူ ယွဥ္တြဲရွိေနၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ 
မြန္ျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္ၾကသူအမ်ားစုသည္ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဗမာလူမ်ဳိး အမ်ားအျပား၊ ကရင္ႏွင့္ ပအိုဝ့္ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္သာရွိ၍ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပို၍နည္းပါးလာၿပီျဖစ္ေသာ အဂၤလို- ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားလည္းရွိ 
ေနပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစုေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္ေနၿပီး သမိုင္းအစဥ ္
အလာအားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနၾကေသာ္လည္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘာသာစကားမ်ား မတူညီၾကဘဲ၊ မတူထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
သမိုင္းဆိုင္ရာ ဝိေသသမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ဒြိစံု သို႔မဟုတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ ဖက္ဒရယ္ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ပါက၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး
မ်ားအတြင္းေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

37 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ရာစု ပင္လံု)၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌တင္သြင္းေသာ 
ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္။
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ဇယား ၁ ။ ေအာင္ျမင္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံတစ္ခု၏ အဓိကအျခင္းအရာမ်ား38

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အတြက္ 
လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ 
နယ္နိမိတ္စည္းမ်ား

ပါဝင္ျခင္း၊ ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး 
ယဥ္ေက်းမႈ

ေဒသခံမ်ားအား တန္းတူညီမွ် ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ေစရန္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံ ဝင္ေငြခြဲေဝေပး 
သည့္ ဘ႑ာေငြမွ်ေဝသံုးစြဲမႈ ညီမွ်ေစေရးသို႔မဟုတ္ ဘ႑ာ 
ေငြခြဲေဝေရးစနစ္

အားလံုးအတြက္ သီးျခားေကာ္ပိုရိတ္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကဲ့သို႔ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီ 
က်ဴး ရွင္းမ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကားႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္း 
ေဒသ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရအၾကား ပဋိပကၡ မ်ားအတြက္ 
ထက္ျမက္ထိေရာက္ေသာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး နည္းစနစ္ 
တစ္ရပ္

အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးေရးႏွင့္ ထိုသုိ႔တားဆီးေရးကိုအာဏာ 
သက္ဝင္္ေစမည့္ တိက်ခိုင္မာေသာ နည္းစနစ္မ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာျခင္း စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ

အိမ္နီးခ်င္းျပည္နယ္မ်ား၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ  မရွိျခင္း အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵ

ထက္ျမက္ထိေရာက္၍ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈကင္းေသာ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အၾကား သင့္ေတာ္ေသာ 
ထိန္းညႇိမႈ

38 Alexander Niedermeier and Wolfram Ridder ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၊ Hanns Seidel 
ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာ-၂။
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usm;? rwef;wlnDrQrIudk jr§ihfwifay;aom zuf'&,fpepf 

yHko@mefwpfcktm; n§dEdIif;a&G;cs,fjcif;

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအေပၚ မတူေသာ ဖက္ဒရယ္ပံုစံမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေယဘုယ် သီအိုရီ 
မရွိပါ။ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ဗဟိုအေျချပဳပံုစံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံက ပို၍အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစသည္လားဆိုသည့္အေပၚ က်ား၊ မေရးရာပညာရွင္မ်ားတြင္ မတူေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား ရွိၾကပါသည္။39  

သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္၊ က်ား၊ မေရးရာပညာရွင္မ်ားက ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဗဟိုအစိုးရ၏အာဏာကို အကန္႔အသတ္ 
ျဖစ္ေစၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား အက်ဳိးျဖစ္ေစသည့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လူမႈေရးမူဝါဒမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းကို အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေစသည္ဆိုသည့္ အေျခခံျဖင့္၊ ၎သည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ 
ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ပံုစံမဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ၾကပါသည္။40  ဥပမာ- ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သီးျခားတာဝန္ရွိသည္ဆိုပါက၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အေထာက္ 
အပံ့မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္း၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ား အေပၚမူ 
တည္၍ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ အခ်ဳိ ႕ေသာအေျခအေနမ်ား၌ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံသည္ က်ား၊ မတန္း 
တူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု က်ား၊ မေရးရာ ပညာရွင္မ်ားက မၾကာေသးမီက ျငင္းခ်က္ထုတ္ 
ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ပံုစံတြင္မဆို၊ အခ်ဳိ ႕ ေသာျပႆနာမ်ားသည္ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲပါသည္။ 
ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားအား ဗဟိုအေျခ ျပဳႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ 
ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ ဆန္႔က်င္ေနၾကပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအားျဖင့္၊ ဗဟိုအေျချပဳျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျဖစ္ေစ၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ပံုစံတစ္ 
ခုခု၏ ထိေရာက္မႈသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵ (ဥပမာ- ၎တို႔သည္ တိုးတက္ 
ေသာ သို႔မဟုတ္ ေရွး႐ိုးစြဲဆန္ေသာ အစိုးရမ်ားျဖစ္သလား)၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူမ်ဳိးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈွဆိုင္ရာမတူကြဲျပားမႈ 
(ဥပမာ- ေဒသတစ္ခုအတြင္း သို႔မဟုတ္ ပ်ံ႕ႏွံ ႔ ေနထိုင္ၾကသလား)၊ လူဦးေရအရြယ္အစား၊ ပဋိပကၡမ်ားရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း၊ စီးပြားေရး 
ၾကြယ္ဝမႈအဆင့္ႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကို တားဆီး ပိတ္ပင္ထားေသာ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏႈန္းစံမ်ား၏ 
အားေကာင္းမႈတို႔ အပါအဝင္ အျခားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။41  ဗဟိုအေျခ ျပဳႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ 
မေအာင္ျမင္ေသာ မူဝါဒတစ္ခုသည္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ပို၍ထိေရာက္စြာအလုပ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ကို သိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း 
မရွိေသာ္လည္း၊ ဝန္းရံထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားသည္ အေပါင္းလကၡဏာ 
ေဆာင္ေသာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစၿပီး၊ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို စီစဥ္ထားရွိမည္ဆိုပါက က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ 
ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားအား ေထာက္ခံေၾကာင္း စာေပမ်ားတြင္ အားေကာင္းသည့္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား  
ရွိပါသည္ (ဇယား ၂ တြင္ၾကည့္ပါ)။

39 Gwendolyn Gray ၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေတြ႕ႏိုင္ခဲေသာ သီအိုရီရွာေဖြမႈ"၊ Melissa 
Haussman,   Gwendolyn Gray ၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေတြ႕ႏိုင္ခဲေသာ သီအိုရီရွာေဖြမႈ"၊ 
Melissa Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊စာ-၁၉၊ ၂၀။

40  Gwendolyn Gray ၊ “အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္မူဝါဒမ်ား" (၂၀၀၆ ခုႏွစ္)၊ ၆၅ (၁)၊ ၾသစေၾတးလ် 
ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဂ်ာနယ္၊ စာ-၂၅။

41 Gwendolyn Gray ၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေတြ႕ႏိုင္ခဲေသာ သီအိုရီရွာေဖြမႈ"၊ Melissa 
Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
(အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊စာ-၃၉။
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 42 Gwendolyn Gray၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေတြ႕ႏိုင္ခဲေသာ သီအိုရီရွာေဖြမႈ"၊ Melissa 
Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
(အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊စာ-၃၂။

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အကန္႔အသတ္မ်ား

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ နယ္ေျမမ်ားအားလံုးတြင္ မူဝါဒေရးရာ 
လက္ဆင့္ ကမ္းျခင္းနွင့္ ေလ့လာမႈ မ်ားအား  အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစမည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္ 
မႈကို ဖက္ဒရယ္စနစ္က ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္း 
စီတြင္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 
အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား အားျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ 
တသမတ္တည္း မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္တိုက္တြန္း 
လံႈ႔ေဆာ္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္လွမ္းမီသည့္ အေျခအေန 
အမ်ားအျပားကို ဖက္ဒရယ္စနစ္က ဖန္တီးေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံ 
သားမ်ားအတြက ္ဒမီိကု ရက္တစ ္အခင္းအက်င္းႏငွ့္လပုပ္ိငုခ္ြင့ ္
ကို ၎က ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအဆင့္တြင္ ပိတ္ဆို႔မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိလာပါက၊ အမ်ိဳးသမီး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္အျခားေသာျပည္နယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအစိုးရအဆင့္အထိ တိုက္ 
တြန္း လံႈ႔ေဆာ္ ႏိုင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခ်ိန္၊ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအား တို႔ကို အမ်ားအျပားအသံုးျပဳ၍၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသ ႀကီးအသီးသီးတြင္ တသမတ္တည္း 
ျဖစ္ ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ရွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ၾကရပါသည္။ 
ဗဟိုအေျချပဳႏိုင္ ငံတစ္ႏိုင္ငံ တြင္၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈကို 
ျမႇင့္တင္ ေပးမည့္၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ တသမတ္တည္းက်င့္ 
သံုးမည့္ ဥပေဒသို႔မဟုတ္ မူဝါဒတစ္ခုအတြက္ ဗဟိုအစိုးရကို 
သာ တိုက္တြန္းလံႈ႔ေဆာ္ရန္ အဆိုပါႀကိဳး ပမ္းမႈမ်ားအားပံုေအာ 
ႏိုင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ "ပို၍အားေကာင္းေသာ"အစိုးရကိုရရွိေစ
ပါ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္ နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္ 
ႏွင့္ဂုဏ္ သိကၡာတုိ႔အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရသည္ျဖစ္ရာ၊ အစီအ 
စဥ္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား (က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားအား တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္) ပိုမိုမ်ား 
ျပားလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ က်ယ္ျပန္႔႐ႈပ္ေထြးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္ ပံုသဏၭာန္ျဖစ္ၿပီး၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းအမ်ားအျပားႏွင့္ 
အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ရာ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္  
နား လည္ရန္ႏွင့္ လိုက္ပါ က်င့္သံုး ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ 
ခြင့္ဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားအား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒ 
ရယ္စနစ္သည္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအၾကားမတူကြဲျပားမႈ 
ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာတုံ႔ျပန္ႏိုင္ပါသည္။ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ထိခုိက္ခံစားရသည့္ 
အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ မိန္းကေလး မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္း 
မႈက အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ၎တို႔၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ အာ႐ံုစိုက္ 
ေစျခင္းျဖင့္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္တူေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးအရ ေသြးစည္း ညီညြတ္မႈတြင္ 
အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။ ဤသုိ႔ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ 
ကြဲျပားေနျခင္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစ 
ေရးကို ပိုမိုခက္ခဲေစပါသည္။42

ဇယား ၂ ။ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား
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ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အကန္႔အသတ္မ်ား

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အာဏာကို ခြဲေဝက်င့္ သံုးျခင္းအားျဖင့္ 
ဗဟိုအစိုးရ၏ အာဏာကို ကန္႔သတ္ထား ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ၊ 
ေရွး႐ိုးစြဲဆန္ေသာ ဗဟိုအစိုးရ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဥပေဒ 
ျပဳေရးႏွင့္မူဝါဒမ်ားအတြက္ အာဏာရွိလွ်င္၊ ႏိုင္ငံတကာ 
ႏႈန္းစံမ်ားအား ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းတြင္က်င့္ သံုးရမည့္ အားလံုး 
တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ တေျပးညီ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္က ခက္ခဲေစမည္ျဖစ္ပါ 
သည္။

အေျခခံ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး မူဝါဒမ်ားအား စတင္မိတ္ 
ဆက္ျခင္းကို ဖက္ဒရယ္စနစ္က အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ 
ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တုိက္တြန္းလံႈ႕ေဆာ္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ တစ္ႏို္င္ငံလံုး အတိုင္းအတာထက္တိုင္းေဒသႀကီး 
တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရ
န္သာလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။43

ဖ က္ ဒ ရ ယ္ စ န စ္ တြ င္ အ စုိး ရ မ်ား စြာ ရိွေ န သ ည့္ အ တြ က္ ၊ 
အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ က်ား၊ မတန္း တညူမီွ်ေရးျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ား (ဥပမာ- က်ား၊ မေရးရာခြဲတမ္းစနစ္)အား အားလံု 
တေျပးညီ စတင္မိတ္ဆက္ေရး တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ ပို၍ခက္ခဲ 
ေစႏိုင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ရာ၊ ဦးစားေပးမႈမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ား ခ်မွတ္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကို ပို၍ျမင့္မားေစ 
ႏိုင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာ 
ေရး၊ က်န္းမာေရးက့ဲသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထား 
ေလ့ရွိပါသည္။ အဆိုပါလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကက်ား၊မတန္းတူ
ညီမွ်ေရးဆုိင္ရာႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္
ပို၍ခက္ခဲေစႏိုင္ပါသည္။44သုိ႔ရာတြင္အဆုိပါကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလံုး လိုက္နာရမည့ ္
အားေကာင္းေသာအေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဥပေဒျဖင့္ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- တန္းတူညီမွ် စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
ျဖစ္ေစသည့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစေရး ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရက ျပ႒ာန္း ၿပီး၊၎အားျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား
ကလိုက္နာေစရ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္က အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားအား ေဒသအလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲေစ ႏိုင္ပါ 
သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ပထဝီေဒသအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပို၍ 
နီးစပ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွ ိ
ေစပါသည္။

အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပိုမိုမ်ား ျပားလာ 
သည့္အတြက္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကကုန္က်စရိတ္မ်ားႏို င္  
သည္ ျဖစ္ရာ က်ား၊ မတန္း တူညီမွ်ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့ ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ သံုးႏိုင္သည့္ ပမာဏ ပို၍ 
နည္းသြားေစႏိုင္ပါသည္။

ေဒသ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ပို၍ေကာင္းစြာ သိရွိေသာ  
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား ဖက္ဒရယ္စနစ္က ဖန္တီးေပးပါ 
သည္။

ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မိသားစုဆက္ဆံ 
ေရး မ်ားႏွ င့္ သ က္ ဆို င္ေ သာ စံ ခ်ိ န္ စံ ညႊ န္း မ်ား အား သ တ္  
မွတ္ခြင့္အာဏာကိုတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီအားအပ္ႏွင္းပါက၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားခြဲျခား 
ဆက္ဆံေသာ ႐ိုးရာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏႈန္း
စံမ်ားအား တားျမစ္ရန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ပိုမိုခက္ခဲေစ 
မည္ျဖစ္ ပါသည္။

43  Gwendolyn Gray ၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေတြ႕ႏိုင္ခဲေသာ သီအိုရီရွာေဖြမႈ"၊ Melissa 
Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
(အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊စာ-၂၇။

44 Susan Franceshet and Jennifer Piscopo ၊ “အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ခ်ီလီတို႔၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္ 
မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္ အေရးမ်ား" (၂၀၁၂ ခုႏွစ္)၊ ဖက္ဒရယ္ဂ်ာနယ္၊ ၁၊ ၂။
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ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေသာ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ပံုစံတြင္၊  ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏႈန္းစံမ်ားအား အာမခံခ်က္မ်ားကို အေလးထား 
ထည့္သြင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရ တစ္ခုခ်င္းစီအား ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ႏႈန္းစံမ်ားကို မျဖစ္မေန လိုက္နာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာ၊ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္သီးျခားဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားရွိလွ်င္လည္း၊ ၎တို႔တြင္ထိုသို႔ေသာအာမခံခ်က္မ်ားအား အေလးထားထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၌လည္း အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ  လူ႔အခြင့္အေရးႏႈန္းစံမ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံံအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
တြင္ပါရွိသည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ပိုမိုအားေကာင္းေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ က်ား၊ မေရးရာ ႏႈန္းစံမ်ားအား 
မျဖစ္မေန အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အပိုဒ္ ၃၄၇ ႏွင့္ ၃၄၈ တြင္ ပါရွိေသာ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အၾကြင္းမဲ့တန္းတူညီမွ်ေရး၊တိုက္ရိုက္ႏွင့္သြယ္ဝိုက္၍ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို 
ထပ္မံျဖည့္စြက္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစၿပီး၊ အာဏာသက္ဝင္ေစေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာစနစ္တစ္ရပ္ 
ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရးတို႔ကို လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အျခားေသာဥပေဒမ်ားတြင္ ယာယီျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္အား ေရးဆြဲထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳမႈကို 
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လိုအပ္လွ်င္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္မႈကို 
ပိုမိုျမင့္မားေစျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အစိုးရမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ကိုယ္စားျပဳေရးအတြက္ 
တန္းတူအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာဘဝ၏ က႑အားလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ် 
ပါဝင္ေရးကို တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ယာယီအထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္အား ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ၎တို႔အား အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဘဝနယ္ပယ္အားလံုးတြင္ အၾကြင္းမဲ့တန္းတူညီမွ်ေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အရွိန္ျမႇင့္ေပးသည့္လိုအပ္ေသာ 



 41

jrefrmEdkifiH\ zuf'&,fpepf tkyfcsKyfa&;yHkpHtwGif; usm;? r wef;wlnDrQrIudk jr§ih fwifjcif;

မဟာဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပို ုမိုအားေကာင္းခိုင္မာသည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင့္ေသာ အျခားအေရးပါသည့္အာမခံခ်က္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
လူမႈဖူလံုေရးစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား တန္းတူညီမွ်ရရွိခြင့္၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ် ကိုယ္စားျပဳခြင့္ႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ က႑အားလံုးတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေစျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။45 

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / အၾကြင္းမဲ့တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအား ထပ္မံထည့္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ 
ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား 
တိုးခ်ဲ႕ရန္။

 / အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝနယ္ပယ္အားလံုးတြင္ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားတြင္ 
ယာယီအထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရန္။

 / က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးစသည့္အခြင့္အေရးမ်ားအား တန္းတူညီမွ်ရရွိခြင့္၊ 
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္တန္းတူညီမွ် ကိုယ္စားျပဳခြင့္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ က႑အားလံုးတြင္ တန္းတူညီမွ် 
အခြင့္အေရးမ်ားရရွိခြင့္ အာမခံခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းရန္။

Oya'jyKa&;tmPmESihf  

tkyfcsKyfa&;wm0efrsm;tm; cGJa0jcif;

usm;? rwef;wlnDrQa&; udpö&yfrsm;tm; vTrf;NcHKMunfUjcif;

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအၾကားဥပေဒ ျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား 
ခြဲေဝျခင္းကို ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝျခင္းသည္ က်ား၊ 
မတန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ အေရးပါသည့္သက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး၊ ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ ပံုစံအမ်ားအျပားတြင္၊ ဗဟိုအေျချပဳ၊ ဒြိစံု၊ယွဥ္ၿပိဳင္ႏွင့္ ပူးတြဲဖက္ဒရယ္စနစ္ မည္သည့္ပံုစံတြင္မဆို ဗဟိုအစိုးရသည္ 
ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ကာကြယ္ေရး၊(ေလဆိပ္မ်ား၊အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားစသည့္) 
ႀကီးမားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုအပ္ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျပည့္အဝလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိပါသည္။  

ဗဟိုအေျချပဳ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ ဗဟိုအစိုးရသည္ (အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစႀတီးယားႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတို႔တြင္ကဲ့သို႔) ဥပေဒ 
ျပဳေရးအတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိသည့္အတြက္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒကို ပံုေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ 

 45 Christine Forster ၊ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ကမၻာတစ္ဝန္း 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ပါရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး (ကုလသမဂၢ 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၊ နယူးေယာက္ခ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)၊ စာ - ၁၄၂၊ Online at: http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-
resources/report-white-paper /womens-rights-constitutions-global-good-practices  ဤသည္မွာ အဓိကသတင္းအခ်က္
အလက္ေပးႏိုင္သူအမ်ားအျပား၏ အျမင္သေဘာထားျဖစ္ပါသည္။
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ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ဗဟိုအစိုးရက ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးရပါသည္။ တိုးတက္ေသာ ဗဟိုအစိုးရကအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်ား၊ မေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူအမ်ားအျပားက က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားရွိသည့္ 
ဗဟိုအေျချပဳဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံကို ေထာက္ခံ ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ၊ ၎အားျဖင့္ အားလံုးအတြက္ တန္းတူအခြင့္ 
အေရးမ်ား၊ တသမတ္ တည္းျဖစ္ေသာလူမႈဖူလံု ေရးအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ တသမတ္ တည္းျဖစ္ေသာ မိသားစုဥပေဒတို႔ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗဟိုအစိုးရသည္ ေရွး႐ိုးစြဲဆန္ပါက၊ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္ေသာ 
အစိုးရတစ္ရပ္အား အစားထိုးရန္ ေရွး႐ိုးစြဲဆန္ေသာ အစုိးရအား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါက၊ ဗဟိုအေျချပဳစနစ္ပံုစံသည္ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ၿပီး၊ ရွိၿပီးသားအက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား ေလ်ာ့နည္း သို႔မဟုတ္ ပေပ်ာက္ 
သြားေစႏိုင္ပါသည္။ 

ပူးတြဲဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝက်င့္ သံုးၾကပါသည္။ စံနမူနာအားျဖင့္၊ ဤစနစ္ 
ပံုစံတြင္ ဗဟို၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ေယဘုယ်က်ေသာ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ အတူတကြ 
လက္တြဲ၍၊ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပူးတြဲ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ ဗဟိုအစုိးရသည္ 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ရံပံုေငြပမာဏအားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားအေပၚ 
ျပင္းထန္စြာ လႊမ္းမိုးေလ့ရွိပါသည္။ ဗဟိုအေျချပဳ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ကဲ့သို႔ပင္၊ တိုးတက္ေသာ ဗဟိုအစိုးရျဖစ္ပါက 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား လြယ္ကူစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း၊ ဗဟိုအစိုးရသည္ 
ေရွး႐ိုးစြဲဆန္ပါက က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

က်ား၊ မေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ဒြိစံုႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံမ်ားထက္ ဗဟိုအေျချပဳႏွင့္ ပူးတြဲဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံမ်ားကို 
ပို၍ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အား ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ 
အေတြ႕အႀကံဳတို႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ားစု အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ နယ္ေျမအရ လူနည္းစုတြင္ 
ပါဝင္ေနေသာ တိုင္းရင္း သားလူနည္းစု အမ်ဳိးသမီး မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား ခိုင္မာအားေကာင္း 
ေစေသာ ဒြိစံု သို႔မဟုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံကို ပို၍ ႏွစ္သက္ၾကဖြယ္ရွိပါသည္။46  

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၎တို႔၏ မူရင္းတိုင္းရင္းသား 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားႏွင့္ ဤသို႔ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ၎တို႔ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈ 
မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။47 ၎တို႔၏ ထူးျခားေသာ ဝိေသသမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာစကား 
စသည္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏ 
ဘဝရွင္သန္မႈမ်ားအေပၚ ပို၍ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ယူဆၾကသည့္အတြက္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ခြင့္ အယူအဆကို တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပားက ေထာက္ခံၾက ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ဒြိစံုႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ထင္သာျမင္သာ တန္းတူညီမွ်မျဖစ္ေသာ 
ရလဒ္မ်ားအား ဦးတည္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဝိုင္အိုမင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စီးပြားကူး 
သန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ၁၈၆၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ၅၁ ႏွစ္ၾကာမွ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။48 
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမဲေပးခြင့္ကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ 
ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မဲေပးခြင့္ထပ္မံပိတ္ပင္ထားခဲ့ပါသည္။49  ဒြိစံုႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ က်ား၊ မတန္းတူ ညီမွ်ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုက္နာရမည့္ CEDAW ၏ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား လိုက္နာ 
ေစာင့္ထိန္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည့္ အကာအကြယ္မ်ား ရွိထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံမ်ားတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ား 
ခြဲေဝျခင္းသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ အစိုးရ၏ မည္သည့္အဆင့္က မည္သည့္အေရးကိစၥမ်ားအားစီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင ္
ခြင့္ရွိသည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတူတကြ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ၊ မိသားစုႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔အျပင္၊ အမ်ုဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခား ဆက္ဆံေသာ 

46   ဤသည္မွာ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္သူအမ်ားအျပား၏ အျမင္သေဘာထားျဖစ္ပါသည္။
47   Jenny Hedstom ၊ “က်ား၊ မေရးရာကိစၥမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔ နားမလည္ခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎သည္ ေကာင္းေသာ စိတ္ကူးတစ္ခုျဖစ္သည ္

ဟုထင္ခဲ့ သည္" (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ ၁၈(၁)၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ဖက္ဒရယ္ဂ်ာနယ္၊ စာ- ၆၁၊ ၆၂။
48   Pamela Paxton and Melanie M. Hughes ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အာဏာ၊ A Global Perspective (CQ Press ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)။
49   Online at: http://history-switzerland.geschichte-schweiz.ch/chronology-womens-right-vote-switzerland.html
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ဥပေဒအမ်ားအျပားရွိပါသည္။50 အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ခံစားခြင့္မ်ား၊ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားအျပားမွာ လံုေလာက္မႈ 
မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။  

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္မ်ားသည္ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္၊ မျဖစ္၊  သို႔မဟုတ္သီးျခားနယ္ပယ ္
တစ္ခုတြင္ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပ႒ာန္းသက္ဝင္ေစရန္ သင့္၊ မသင့္ 
စသည္တို႔ကို ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။51 ဖက္ဒရယ္အစီအစဥ္သစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တိုးျမႇင့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုမူေဘာင္အတြင္း က်ား၊ မတန္း တူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားအား ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ေပးရမည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခန္းမ်ားတြင္ မိသားစုဥပေဒႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း၊က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ အဓိက နယ္ 
ပယ္မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ အဆိုပါအခန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား 
ခြဲေဝႏိုင္သည့္ မတူေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါနည္းလမ္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ က်ား၊ မေရးရာေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 
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မိသားစုအတြင္း တန္းတူအခြင့္အေရးေပးသည့္ မိသားစုဥပေဒသည္ က်ား၊ မတန္း တူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္ ဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားအားလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ 
အမ်ားအျပားေပးထားၿပီး၊ မိသားစုဥပေဒစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံေလ့ရွိသည့္အျပင္၊ 
မိသားစုအတြင္း ၎တို႔အား အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိရာ၊ ၎အေလ့အထအား အမ်ားျပည္သူ 
ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ အလားတူထပ္မံ  
က်င့္သံုးၾကပါသည္။ 

မိသားစုဥပေဒတြင္ တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုသည္မွာ အျပည့္အဝလြတ္လပ္ေသာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈလိုအပ္ 
ခ်က္၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္တြင္ တန္းတူညီမွ် လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္၊ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ သီးျခားခြဲေနခြင့္ႏွင့္ ကြာရွင္းခြင့္၊ 
သား၊ သမီးမ်ား၏ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးစီးပြားကို အေျချပဳသည့္ သား၊ သမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ႏွင့္ သားသမီးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ 
အေျချပဳမူေဘာင္၊ ကြာရွင္းၿပီး သို႔မဟုတ္ သီးျခားခြဲ ေနၿပီးေနာက္ပိုင္း လက္ထက္ပြားပစၥည္းမ်ားအား တန္းတူညီမွ်ခြဲေဝေရးႏွင့္ 
အမ်ဳိးသား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ် အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိေစသည့္ အေမြဆက္ခံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ စသည္တို႔ 
ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံ တစ္ခုအတြင္း မိသားစုဥပေဒႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မတူညီေသာနည္း လမ္းမ်ား၏ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေသာခြဲေဝမႈကို အထူး သတိထား၍ ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအမ်ားအျပားရွိၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။ 

50   က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ (GEN)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ CEDAW ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ အား ေလ့လာခ်က္၊ Online at: www.burmalibrary.org/docs20/Myanmar_Law CEDAW-en-red.pdf

51   Marian Sawer and Jill Vickers ၊ ၊ “ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါႏို ္င္ငံမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေျပာင္းလဲေရး  
လႈပ္ရွားမႈ"၊ (၂၀၀၂ ခုႏွစ္)၊ ၁၃ (၁)၊ ကေနဒါအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဂ်ာနယ္၊ ၁၊ ၃၃။
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တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား အာဏာအပ္ႏွင္းထားၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားက ထိုအတိုင္းလိုက္ပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ဥပေဒသည္ 
မိသားစုဥပေဒ၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေကာင္းမ်ား ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
(အထူးသျဖင့္ CEDAW ၏ အပိုဒ္ ၁၆)ႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိလွ်င္ ဗဟုိအေျချပဳ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ကဲ့သို႔ပင္ ဤနည္းလမ္း 
သည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေစႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မိန္းကေလး 
မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစေရးအျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ တရားဝင္ ဥပေဒရွိလာ 
ေစေရးတို႔အတြက္ ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးၿပီး၊ အဆိုပါ အနိမ့္ဆံုး 
စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားမွအပ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ 
အညီ မိသားစုဥပေဒကို ျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရွိေစရန္ အဆိုပါနည္းလမ္းကို ျပဳျပင္မြမ္းမံႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ-
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနျဖင့္ အသက္၁၈ ႏွစ္တြင္ တန္းတူညီမွ် လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပည့္အဝ လြ
တ္လပ္ေသာလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈဆိုင္ရာသေဘာ တူညီမႈျဖစ္ရမည္ဆိုသည္တို႔ကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ လက္ထပ္ 
ထိမ္းျမားျခင္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမ်ားအား တရားဝင္မည္သူကေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆို 
သည္ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈတြင္ မည္သို႔ေသာ အခမ္းအနားပံုစံမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း စသည္တို႔တြင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္ အလာမ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ တရားဝင္ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈအား အာမခံခ်က္ရွိေစရန္ ယႏၲရားမ်ားလို အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မွသာ အခ်ိတ္အဆက္ရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက မိသားစုဥပေဒ၏ အခ်ဳိ႕ေသာ 
အပိုင္းမ်ားကို ဥပေဒျပဳၿပီး၊ျပည္နယ္  ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက အျခားေသာအပိုင္းမ်ားအား ဥပေဒျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ 
အာဏာႏွင့္တာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝျခင္းသည္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ (ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ)၊ 
႐ႈပ္ေထြးေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေစႏိုင္သည့္အတြက္ မတူညီေသာ တာဝန္ ခြဲေဝမႈမ်ား၏  သက္ေရာက္မႈမ်ားအား  ေသခ်ာစြာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ၾသစေၾတးလ်တြင္ ဗဟိုအစိုးရသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ကြာရွင္းျခင္း၊ သား၊ 
သမီး မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈခြဲေဝျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္အား ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္ 
အျပည့္အဝ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္မိသားစု 
အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာမ်ားတြင္ အျပည့္အဝ စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ မိသားစု ဥပေဒမ်ား၏ 
႐ႈပ္ေထြးေသာအခင္းအက်င္းသည္ မိသားစုအတြင္း ဆက္ဆံေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္လိုက္ပါရန္ 
႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲ၍ အခ်ိန္ကုန္ေစပါသည္။52

52 ၾသစေၾတးလ် ဖက္ဒရယ္မိသားစု အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ကြာရွင္းျခင္း၊ သားသမီးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္၊ ပိုင္ဆုိင္မႈခြဲေဝျခင္း၊ 
အိမ္ေထာင္ဖက္အား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳထားပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လ 
၁ ရက္မွစတင္၍(ၾသစေၾတးလ် ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္)၊ တရားမဝင္ေပါင္းသင္းေနထိုင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ 
၎တုိ႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဗဟိုအစိုးရ၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ ပိုင္ခြင့္အျဖစ္လႊဲအပ္ထားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္သီးျခားနယ္ေျမမ်ားရွိ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ 
လင္မယားမ်ားသည္လည္း ဤမိသားစုအက္ဥပေဒတြင္ အႀကံဳးဝင္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ် အေနာက္ပိုင္းေဒသမွလြဲ၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္
အားလံုးတြင္ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အပ္ႏွင္းထားပါသည္။
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a&G;cs,fp&menf;vrf; 3

ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား မွ်ေဝက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ 
မိသားစုဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ဤနည္းလမ္းသည္ ဗဟို 
အစိုးရ အား အေရးပါေသာအာဏာမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ ခြင့္ရွိေနလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ၾသစေၾတးလ်တြင္ မိသားစုဥပေဒ၏ က႑အသီးသီးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို 
မွ်ေဝက်င့္သံုးၾကေသာ္လည္း၊ ဗဟိုအစိုးရက မိသားစုဥပေဒ၏ က႑အမ်ားစုအားထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။53

a&G;cs,fp&menf;vrf; 4

မိသာစုဥပေဒႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္တို႔ကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား
အျပည့္အဝလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားခြဲျခား 
ဆက္ဆံသည့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈစနစ္မ်ားအား ဆက္လက္က်င့္သံုးေနပါက၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရန္ႏွင့္ ဤအဓိကနယ္ပယ္တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
ခက္ခဲႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ဥပမာ- ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ မိသားစုဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ားအျပား 
ေပးထားရာ အခ်ဳိ႕ေသာျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားကို 
ပိုမိုအားေကာင္းေစသည့္ ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။54 ဤနည္းလမ္း သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တသမတ္တည္းမျဖစ္ေစႏိုင္ဘဲ၊ ရလဒ္အားျဖင့္ အခ်ဳိ ႕ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား တြင္ 
မိသားစုဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားေသာ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္္ ထိုသို႔ တန္းတူရရွိမည္မဟုတ္ပါ။55  

a&G;cs,fp&menf;vrf; 5

ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မတူညီေသာ 
လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားရွိသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ကဲ့သို႔ပင္၊ မိသားစုဥပေဒအား ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္အာဏာအျဖစ္ အပ္ႏွင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၏ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအား ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ 
ဟိႏၵဴလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း အက္ဥပေဒျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို 
၁၈၇၂ ခုႏွစ္၊ ခရစ္ယာန္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း အက္ဥပေဒျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကုိ အေျချပဳေသာ 
အိႏၵိယ၏ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအမ်ားအျပားသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္အျပင္၊ 
CEDAW ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ၊ ၎တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ မတူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ တသမတ္တည္းမျဖစ္ပါ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တြင္ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ ကိုးကြယ္ 
ယံုၾကည္မႈမတူ ကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားအား မဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္း အေျခခံမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔ကို အျပင္းအထန္ 
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသည့္အတြက္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။56 အေလွ်ာ့အတင္း 
ညႇိႏိႈင္းမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၌ ကိုးကြယ္ရာဘာသာႏွင့္မဆိုင္ေသာ အထူးလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း 
အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ မိသားစုဥပေဒအား ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျဖစ္ အပ္ႏွင္းျခင္းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးနည္းလမ္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

 53  Marian Sawer ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ႏိုင္ငံေတာ္၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ စာ - ၁၁၇။
54 L. Amede Obiora and Sarah Toomey ၊ “ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာႏိုင္ငံေရး" Melissa Haussman, Marian 

Sawer and Jill Vickers  (တို႔တည္းျဖတ္သည့္)ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္)၊ စာ-၂၁၁-၂၁၆။

55  Franceschet and Piscopao ၊စာညႊန္း - ၁၃၊ ၁၈။.
56 Nivedita Menon ၊ "တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ၏ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈ အေျခအေန"၊  

အမ်ဳိးသမီး ဝါဒဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား၊ ၄၀.၂ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ စာ-၄၈၀-၄၈၆။
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t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္ မိသားစုဥပေဒ၏ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား CEDAW အပိုဒ္ ၁၆ ႏွင့္အညီ 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွအပ 
မိသားစုဥပေဒ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္။

 / ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားသည္ တရားဝင္ဥပေဒေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အစပ္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည့္ 
ယႏၲရားမ်ားအား တည္ေထာင္ရန္။ 

 

ynma&;

ပညာေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္နည္းဥပေဒႏွင့္ ၎၏ထိေရာက္ေသာဝန္ေဆာင္မႈသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏က်န္းမာ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားပညာသင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ဝင္ေငြ 
ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းကို အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ အသံုးျပဳျခင္းသည္ စီးပြားေရးအတြက္ လုပ္အားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳ 
ႏိုင္ေစသည့္အျပင္၊ ထုတ္လုပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ လူ႔သက္တမ္း 
ကို ပိုမိုျမင့္မားေစျခင္း၊ ေမြးကင္းစက ေလးေသဆံုးမႈႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ သမား႐ိုးက် စုေဆာင္းေငြ 
ကို ပိုမိုမ်ားျပားေစျခင္း၊ လယ္ယာက႑ထုတ္လုပ္မႈကို ျမင့္မားေစျခင္း၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖြံ ႔ၿဖိဳးေစျခင္း 
တို႔57အျပင္  ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လူသားအရင္းအျမစ္တြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေစႏိုင္သည့္အတြက္ လုပ္သား မ်ဳိးဆက္သစ္၏ 
ထုတ္လုပ္ မႈစြမ္းအားကို ပိုမိုျမင့္မားလာေစႏိုင္ပါသည္။58  

မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္ ၎ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ 
ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို အေလးေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္က ေနရာေဒသအမ်ားအျပားတြင္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေပၚထြက္လာေစခဲ့ပါသည္။59၂၀၁၁ခုႏွစ္မ ွ
စ၍ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ႐ုတ္ခ်ည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္အတူ ပညာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္မ်ား 
သိသိသာသာ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။ လူတိုင္းအတြက္ အခမဲ့ႏွင့္ မသင္မေနရ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ခလစာ 
တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ရည္ရြယ္သည့္ မူဝါဒသစ္မ်ားကို ထပ္မံေရးဆြဲခ် မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။60 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလ်ာ့ျခင္းအခ်ဳိ ႕ (အကန္႔အသတ္ျဖင့္) လည္းရွိလာခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားမႈမ်ား စတင္က်င့္သံုးလာျခင္းႏွင့္ အေျခခံပညာေရးစနစ္ကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး မူႀကိဳစနစ္ကိုပါ ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ၁၂ တန္းအထိ 
အခမဲ့ပညာေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို စတင္ေဆာင္ ရြက္လာေစႏိုင္ခဲ့ပါသည္။61  

57 Naila Kabeer & Luisa Natali၊က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ၊ သူႏိုင္-ကိုယ္ႏိုင္ အေျခအေနလား။ IDS 
နည္းပညာဆုိင္ရာစာတမ္း၊ စာ-၄၁၇၊ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သုေတသနမ်ား အင္စတီက်ဳ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္။ John Ward, Bernice Lee, Simon 
Baptist & Helen Jackson ၊ တစ္ခုခု လုပ္္ေဆာင္ရန္ အေထာက္အထားမ်ား၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ။

58  ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမဟာဗ်ဴဟာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ပံုေဖာ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၂၀၁၂-၂၀၂၂ 
ခုႏွစ္၊ ၈။ http://www.pacificwomen.org/resources/reports/delivery-strategy-pwspd-2012-2022/

59  Kim Jolliffe and Emily Mears ၊ မတူကြဲျပားမႈ၏အင္အား၊ ျမန္မာႏို ္င္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အားလံုးအတြက္ ပညာေရးဆီသုိ႔၊ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာ-၁၃။ 

60  Jolliffe and Mears ၊စာညႊန္း-၅၉၊ ၂၉။
61  အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ 
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ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈ အမ်ားအျပားရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား၎တို႔ 
ကိုယ္တိုင္ သင္႐ိုးညႊန္းတန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို အသံုးျပဳ ရန္၊ ၎တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ 
႐ိုးရာ အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားအေမြအႏွစ္မ်ားအား တန္ဖိုးထား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမ်ားအား 
စတင္ မိတ္ဆက္က်င့္သံုးရန္တို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။62 မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းပညာေရးၿပီးေျမာက္ျခင္းသည္ 
လုပ္သားအင္အားစုတြင္ ပါဝင္မႈ အဆင့္ ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္း၊ ဝင္ေငြပိုမိုျမင့္မားလာျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ 
ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းစသည့္ ရလဒ္မ်ားအား ရရွိေစပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ပညာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ မတူညီေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား၏ က်ား၊ မတန္း တူညီမွ်ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေသာခြဲေဝမႈကို 
အထူးသတိထား၍ ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ 
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ပညာေရးတြင္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားႏွင့္ ၎၏ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစုိး ရမ်ားအၾကား ခြဲေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မတူညီေသာ တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ား၏သက္ ေရာက္မႈမ်ားအား ေသခ်ာစြာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္၊  ဥပေဒႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အေျခခံစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စ ု
အစိုးရကသတ္ မွတ္ ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး ရေစႏိုင္ၿပီး၊ အေထြေထြ ေက်ာင္းသံုးသင္႐ိုးကို ေဒသႏၲရသင္႐ိုးႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲျဖန္႔ 
ေဝျခင္းျဖင့္ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားလည္း တန္းတူရရွိေစ 
ေရး အာမခံခ်က္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာသင္ၾကားမႈကို မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ စတင္သင္ၾကားႏိုင္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခုျဖင့္ 
စတင္သင္ၾကားျခင္းထက္ ပညာသင္ၾကားမႈ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပိုမိုထူးခၽြန္ၾကသည္ဟု သုေတသန မ်ားက ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားအျပင္ (အမ်ားစု၏ ဘာသာစကားျဖစ္သည့္) 
ဗမာစကားကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဗမာတို႔၏ ယဥ္ေက်း မႈကို သိရွိနားလည္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 
၎တို႔၏အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္  
ေရြးေကာက္ခံႏိုင္ခြင့္ကို ပိုမိုျမင့္မားေစ႐ံုသာမက၊ (လိုအပ္ပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္သည့္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ 
အပါအဝင္) ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို နားလည္ၿပီး၊ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကိုပါ ပိုမို ျမင့္မားလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား မွ်ေဝက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္၊ ဗဟိုအစုိးရႏွင့္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး
မ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာနည္းဥပေဒႏွင့္၎၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈ 
ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ဤနည္းလမ္းက ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာႏိုင္ငံ
တစ္ဝန္းလံုးတြင္ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား တသမတ္တည္းသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ပါဝင္မႈႏွင့္  
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကိုလုိအပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔၏ "ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာ
က္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္"တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဤပံုစံကို အဆင့္ျမင့္ 
ပညာေရး က႑အတြက္ ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။

62  Jolliffe and Mears ၊စာညႊန္း-၅၉၊ ၃၂။
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a&G;cs,fp&menf;vrf; 3 

ပညာေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝ 
လႊဲအပ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ မတူကြဲျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိၾကၿပီး၊ 
ဤနည္းလမ္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ပညာေရး သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အျပည့္အဝ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေစႏိုင္ၿပီး၊ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ေဒသဆိုင္ရာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ 
လူနည္းစုလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအား အျပဳသေဘာကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိလာ 
ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ တသမတ္တည္း 
မျဖစ္ျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူမ်ားစု ဗမာမ်ားရရွိေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအား တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစု မိန္းကေလးမ်ား တန္းတူမရရွိျခင္း ဆိုးက်ဳိးကိုလည္းျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ "ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္"တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားက အေျခခံပညာေရးက႑အတြက္ ဤပံုစံကို ႏွစ္သက္ၾကေသာ္လည္း၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ားရွိမလာေစရန္ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
နည္းဥပေဒႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အျခားက႑မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွ်ေဝက်င့္သံုးျခင္းကိုလည္း ၎တို႔က ေထာက္ခံၾကပါ သည္။ 

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csuf

 / ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
တာဝန္မ်ားအား မွ်ေဝက်င့္သံုးရန္။

 

usef;rma&;

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈတုိ႔အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္နည္းဥပေဒႏွင့္ 
၎၏ထိေရာက္ေသာဝန္ေဆာင္မႈက အေရးႀကီးပါသည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတို႔သည္ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေရးပါၿပီး၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပိုမိုပါဝင္လာေစႏိုင္သည္ သာမက 
ပညာေရးအခြင့္ အလမ္းမ်ား လက္လွမ္းမီမႈကို ပိုမိုျမင့္မားလာေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတစ္ခုအတြင္း ဥပေဒျပဳ 
ေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ား၏ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး 
အေပၚသက္ ေရာက္မႈမ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေသာခြဲေဝမႈကို အထူးသတိထား၍ ညႇိႏိႈင္းဆံုး ျဖတ္ရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း အမ်ားအျပားရွိၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားရွိပါသည္။ 

a&G;cs,fp&menf;vrf; 1

က်န္းမာေရးက႑ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအၾကား ခြဲေဝျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မတူကြဲျပားေသာ ခြဲေဝမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအက်ဳိးဆက္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း၏ 
အေရးပါမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ-အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလွ်င္၊ 
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း၊ သားဆက္ျခားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္  
မႈမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမည္ဆိုပါက တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပဋိပကၡ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာ- ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဥပေဒ၌ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို တားျမစ္ထား ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားက 
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က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရံပံုေငြႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္အတြက္၊ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပား ကိုယ္ဝန္ 
ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္က လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား 
မေပးသည့္အတြက္ လက္ေတြ႕တြင္  တားဆီးထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

a&G;cs,fp&menf;vrf; 2

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအားမွ်ေဝက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ျပည္နယ္ႏွင့္
တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တရားဝင္နည္းဥပေဒႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈတာဝန္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္း 
ဆံုးျဖတ္ၿပီး၊  လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။  က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုေသာ  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ရပ္က ုိ ျပည္နယ ္
သို႔မဟုတ္  တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္  ေရးဆြဲႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ အတြက္၊  ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
ႏွင့္  လက္တြဲ၍ သင့္ေတာ္ေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ေဆး႐ံ ု
မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားရွိေစေရးကို အာမခံသည့္ ေယဘုယ် စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက ၎တို႔၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ သီးျခားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အၾကားတီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈဆုိင္ရာ အခင္းအက်င္းႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ဤနည္း 
လမ္းက ဖန္တီးေပးပါသည္။ ဥပမာ- အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မာဒရာပရာဒက္ရွ္ျပည္နယ္တြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ SMS စနစ္ကိုသံုး၍ 
ေမြးကင္းစ ကေလး ၁၂၀၀ ခန္႔ကို ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးမႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစခဲ့ပါသည္။ 
အျခားေသာျပည္နယ္မ်ားက အဆိုပါ ေအာင္ျမင္ေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို နမူနာယူ၍ လိုက္ပါက်င့္သံုးခဲ့ၾကပါသည္။ 
၎တို႔၏ "ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္"တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆင့္ျမင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သုေတသနႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 
တားဆီးကာကြယ္ေရးတို႔အတြက္ ဤပံုစံကိုႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ 
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ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကိ ု
အျပည့္ အဝလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အျပင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီတြင္မတူညီေသာက်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ္လည္း၊ 
ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ၎တို႔အေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
သားဆက္ျခားစီမံကိန္းႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ- သေႏၶတားျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)
အား လက္လွမ္းမီမႈစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ အခ်ဳိ ႕ေသာျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ခြဲျခား 
ဆက္ဆံေသာအေလ့အထမ်ား ရွိလာေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတြင္ အခမဲ့သေႏၶတားျခင္းအားအားလံုး 
လက္လွမ္းမီေစရန္ ဗဟိုအစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ေရွး႐ိုးစြဲဆန္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ထိုမူဝါဒကို ဆန္႔က်င္ 
ခြင့္ေပးေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို ခြဲေဝျခင္းျဖင့္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔၏ "ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ ္
ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္"တြင္  ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
က အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑အတြက္ ဤပံုစံကို ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။
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 / က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈတာဝန္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား 
အၾကား မွ်ေဝက်င့္သံုးရန္။

 / သားဆက္ျခားျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေစေရး 
အတြက္ တရားဝင္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရန္။

 

tvkyftudkifESifh pD;yGm;a&; tcGifhtvrf;rsm; 

သမား႐ိုးက်ႏွင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္က႑မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ သမား႐ိုးက်ႏွင့္ သမား႐ိုးက် 
မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ စီးပြားေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ အေရး ႀကီးပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်ဳိ ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဥပေဒသစ္မ်ားအား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခိုင္မာေသာဥပေဒျပဳေရးမူေဘာင္တစ္ရပ္မရွိပါ။63—
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအမ်ားအျပားသည္ ေခတ္ေနာက္ က်ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။64 အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈမ်ား မရွိျခင္းသည္ အလုပ္သမားအားလံုးကို ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး၊ လစာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား
အရျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ျဖစ္ေစ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို 
ခံရႏိုင္ေျခပိုမ်ားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚတစ္ဖက္ေစာင္းနင္း သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မီးဖြားခြင့္ႏွင့္ 
ကေလးထိန္းရက္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အဓိကအက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရမည့္သူမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာ-တူညီေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ တူညီေသာလုပ္ခလစာကို ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အာမခံထားေသာ္လည္း 
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအားေပးေသာ လုပ္ခလစာမ်ားမတူညီၾကပါ။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပမာဏတစ္စံုတစ္ရာသည္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ က႑တြင္ရွိၿပီး(၎တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ႀကံဳရာ က်ပန္း အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ အေသးစားငါးဖမ္း လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ 
ေနၾကပါသည္)၊ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရအိုင္မ်ားႏွင့္ျမစ္မ်ားတြင္ ငါး၊ ပုစြန္ဖမ္းျခင္းႏွင့္ မိႈ၊ သစ္သီး သစ္ဥမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား 
အပါအဝင္ ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ခူးျခင္း၊ ေကာက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ အဆိုပါက႑မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားစုကို မိသားစုအတြင္း စားသံုးၾကၿပီး၊ ပိုလွ်ံသည္မ်ားကိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားကေဒသတြင္း ေစ်းမ်ား၌ ေရာင္းခ်ၾက 
ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥအမ်ားစုကိုလည္း စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။65 

63  လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

64   ခြင့္ရက္ႏွင့္အားလပ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ စက္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၂၃ 
ခုႏွစ္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္။

65  ျပည္ေထာင္စုသမ ၼတျမန္မာႏို င္ ငံ ၊လူမႈဝန္ထမ္း ၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျ ပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ ႀကီးဌာန ၊လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၊ 
အာရွဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၊ ျမန္မာတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား အေျခအေန 
ေလ့လာ ဆန္း စစ္ ခ်က္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာ- ၆၃၊ ၆၅၊ ၆၇။ 
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အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သနပ္ခါး၊ ပန္းပုပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊခ်ည္ထိုး၊ ႐ုပ္ေသး၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာစသည့္ 
လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေရာင္းခ်ျခင္းစသည့္ ျမန္မာႏိုင္င ံ
ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ ေစ်းသည္မ်ားအတြက္ 
၎တို႔အလြယ္တကူ သြားလာႏိုင္သည့္ ေဒသတြင္းေစ်းမ်ားသည္ အနီးအနားတြင္မရွိပါက ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားႏိုင္ၿပီး၊ ခရီးသည္ 
တင္ကားမ်ား ပံုမွန္မလာ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အကယ္၍ စေန၊ တနဂၤေႏြ ႏွစ္ရက္သာဖြင့္သည့္ 
ေစ်းျဖစ္ၿပီး၊ ေနရာထိုင္ခင္း အကန္႔အသတ္ရွိ၍ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိပါက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္ေရာင္းခ်ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။အခ်ဳိ႕ေသာ ေစ်းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ 
ျပည့္ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းသည္မ်ားအတြက္သာဆိုင္ခန္းမ်ားရွိၿပီး၊ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔ ၏ထြက္ကုန္မ်ားကို လာေရာက္ ေရာင္းခ် 
ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဆိုင္ခန္းမေပးသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ထြက္ကုန္မ်ားကို လမ္းေဘးတြင္ခ်ေရာင္း 
ၾကရပါသည္။  

သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးက႑တြင္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္လက္လွမ္းမမီျခင္း (အထူးသျဖင့္ ဝန္းက်င္ေဒသအတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ေစ်းကြက္မ်ား)၊ မလံုေလာက္ေသာ၊ မလံုၿခံဳေသာ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး၊ သမား႐ိုးက်က႑ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အခက္ 
အခဲ၊ ဘ႑ာ ေရးဆိုင္ရာ အက်ံဳးဝင္မႈ ႏႈန္းနည္းပါးျခင္း၊ သမား႐ိုးက်၊ သို႔မဟုတ္ ရရွိႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေငြအား လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ 
သတင္းအခ်က္ အလက္မရရွိျခင္း၊  စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ား မရရွိျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အ စိုးရႏွင့္ 
အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရရွိရန္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ဘဏ္
မွေခ်းေငြေခ်းယူႏိုင္ရန္မွာလည္း တရားဝင္လုပ္ငန္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ က႑တြင္လုပ္ကိုင္ေနၾက 
ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေရး၊ ေစ်းကြက္၊ 
သင္တန္းႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားအား ပိုမို လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီျခင္းအပါအဝင္ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
မသိနားမလည္ၾကပါ။66

အမ်ဳိးသမီးမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအတြက္ အဓိကအတားအဆီး မ်ားတြင္ ၎တို႔၏စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား 
တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေစျခင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားပါ ဝင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ရရွိရန္ 
ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္၊ စီးပြားေရး တြင္လိုက္နာရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအပါအဝင္) စသည္တို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေျမယာႏွင့္ အျခားအရင္းအႏွီးပံုစံမ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈ နည္းပါးသည္ျဖစ္ရာ၊၎တို႔အတြက္ အေပါင္ထား 
ေငြေခ်းၿပီး အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအား စတင္ရန္သို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ေခ်းေငြလက္လွမ္းမီရန္မွာလည္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ခက္ခဲပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေခ်းေငြအာမခံခ်က္အျဖစ္ ေျမယာသို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက မတင္ျပႏိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေခ်းငွားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအားျဖင့္ မည္သည့္ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္း (လက္
ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ)ကိုမဆိုအာမခံအျဖစ္ေငြေခ်းသူက အသံုးျပဳႏိုင္ေစၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
ေခ်းေငြရရွိေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

ထုိသို႔ေသာဥပေဒတြင္္ပါရွိသည့္ ေခ်းေငြအာမခံပစၥည္းမ်ားတြင္ လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္တြင္ ပိုင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ 
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စာရင္းဇယားမ်ား၊ အေရာင္းစာရင္းမ်ား၊ ပို ႔ကုန္၊အပ္ကုန္မ်ား၊ အာမခံပစၥည္းေရာင္းရေငြ၊ ကြ်န္းသစ္ သို႔မဟုတ္ 
ဓာတ္သတၱဳ ပစၥည္းမ်ား၊ ငွားရမ္းထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦ၊ သုိ႔မဟုတ္ အာမခံပစၥည္းဆုိင္ရာခံစားခြင့္ 
ရွိေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းထားေသာ ေျမႏွင့္ ၎ေျမေပၚတြင္ရွိသည့္အေဆာက္အဦႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားအားလံုးစသည္ 
တို႔ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အေနျဖင့္ သေဘာတူညီႏိုင္သည္မွာ ေငြေခ်းသူအေနျဖင့္ ေခ်းေငြအာမခံပစၥည္းမ်ားကို 
ဆက္လက္ပိုင္ ဆိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔ကိုေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္၊ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳမျပဳ၊ သို႔မဟုတ္ ၿမီရွင္၏သိရွိမႈ၊ 
သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ အာမခံပစၥည္းအား ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ 
၎တို႔၏အခြင့္အေရး မ်ားအား လွ်င္ျမန္စြာ သက္ဝင္ေစသည့္ ၿမီရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည့္အတြက္ ေငြေ
ခ်းငွားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအတိုင္း၊ ေၾကြးၿမီအား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက သိမ္းယူခြင့္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္တို႔အပါအဝင္ 
ၿမီရွင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 66  K Dayaram, M Rola-Rubzen and J Burgess ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မေရးရာ ဖြံ ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အနာ 
ဂတ္အလားအလာကို ေလ့လာစူးစမ္းျခင္း၊ M Rola-Rubzen and J Burgess (တည္းျဖတ္သည့္) လူသားဖြံ ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး။ 
အာရွ ပစိဖိတ္အလားအလာမ်ား၊ အနာဂတ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား (႐ုသ္လက္ဂ်္ ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)။  
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အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ အဓိကအခန္း က႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ 
သို႔ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ပံုစံတစ္ခုအတြင္း အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့ ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝျခင္းတြင္ မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ား၏ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မ်ားအား 
ဂ႐ုတစိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ခြဲေဝမႈကို အထူးသတိထား၍ ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းအမ်ားအျပားရွိၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။

 a&G;cs,fp&menf;vrf; 1 

အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စ ု
အစုိးရက ခြဲေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ အာမခံခ်က္၊ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခ အေနမ်ား၊ တန္းတူ 
ညီမွ် လုပ္ခလစာအာမခံခ်က္၊ အသင္းအပင္းဖြဲ ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 
မီးဖြားခြင့္ႏွင့္ ကေလးထိန္းရက္ခြင့္ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈ အကာအကြယ္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
က ထပ္မံျဖည့္စြက္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ပါသည္။ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ေငြေခ်းငွားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းရန္လည္း 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား အာဏာ အပ္ႏွင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (CEDAW 
အပိုဒ္ ၁၁) ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ဆိုပါက က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဤနည္းလမ္းက အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္း 
တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစေရးအျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ တရားဝင္ဥပေဒအား တသမတ္တည္း ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဤနည္းလမ္းက 
အာမခံေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

a&G;cs,fp&menf;vrf; 2 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ဥပေဒျပဳေရး 
အာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးတာ၀န္မ်ားအားလုပ္ပုိင္ခြင့္ အျပည့္အ၀အပ္ႏွင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈအလားအလာတစ္ခုလံုးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။ ထုိ႔အျပင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးကိုု ညႇိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ဤအဓိကနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္ 
ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း အခြင့္အာဏာကိုု ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအား အပ္ႏွင္းေပးထားလွ်င္ 
ဤနည္းလမ္းက အက်ိဳးရွိေစႏိုင္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ အနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေပး 
လွ်င္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကိုု ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
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67 Asian Development Bank, UNDP, UNPF UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား။ အေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာ- ၅၈။

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္မ်ားအား ခြဲေဝရန္။

 / အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္စံ ညႊန္းမ်ားအား CEDAW အပိုဒ္ ၁၁ ႏွင့္အညီ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သတ္မွတ္ေပးရန္။

 / စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ အက်ံဳးဝင္မႈ မူဝါဒမ်ားအား ႐ိုးရွင္း 
လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ သမား႐ိုးက်က႑မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေရးတြင္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက တာဝန္ယူရန္။

 

trsm;jynfolqdkif&m ukefypönf;ESihf 0efaqmifrIrsm;

လမ္းပန္းဆက္သယ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာေရေပးေ၀မႈ၊ စြမ္းအင္၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစသည့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 
ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္စီးပြားေရး ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္  
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ျမွင့္တင္ေရးတုိ႔အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ 
မႈမ်ားသည္ လူႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းမႈကုိ ပုိမုိလြယ္ကူေစျခင္း၊ ၀န္းက်င္ေဒသအတြင္းႏွင့္ ကမာၻတစ္၀န္းေစ်းကြက္မ်ားအား 
လက္လွမ္းမီေစျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ဖန္းတီးေပးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ 
ပုိမိုေကာင္းမြန္းေစျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံ 
မႈမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုု ပုိမိုပြင့္လန္းေစႏိုုင္ၿပီး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ 
က႑မ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ လံုေလာက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမရွိဘဲ၊ ထုိသို႔ေသာ အမ်ား 
ျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ စီးပြားေရးအလားအလာမ်ားကိုု ျဖည့္ဆည္းေ
ဆာင္ရြက္ႏို ုင္စြမ္းရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္၊ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ အသီးအပြင့္မ်ားအား ဆင္းရဲသားလူတန္းစား သုိ႔မဟုတ္ 
ေ၀းလံေသာ ေနရာေဒသမ်ားထံသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ ႔ေရာက္ရွိေစႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင္ ့
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါၿပီး ၎သည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
စီးပြားေရး ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ႀကီးမားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုုင္ပါသည္။   

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လံုေလာက္စြာျဖည့္ ဆည္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ဥပမာ- စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ ႔ၿဖိဳးေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အိမ္မႈကိစၥတာဝန္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစၿပီး၊ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြရွာရန္ အခ်ိန္ႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ၏ ၄ ပံု ၁ ပံုသာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီး 
ပံုမွန္ရရွိၿပီး၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ မဟာဓာတ္အားလိုင္းကြန္ရက္သည္ ေက်းရြာမ်ားအားလံုး၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ကိုသာ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ပါသည္။67 
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သို႔ျဖစ္ရာ အိမ္ေထာင္စုအမ်ားအျပားသည္ ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရးႏွင့္ အေႏြးဓာတ္ ရရွိေရးတို႔အတြက္ ထင္း၊ မီးေသြးစသည့္  
ေလာင္စာမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရၿပီး၊ မီးလင္းေရးအတြက္ ဒီဇယ္မီးအိမ္မ်ား၊ ဘက္ထရီႏွင့္ ဖေယာင္းတိုင္တို႔ကို အားကိုးေနၾကရ 
ပါသည္။ ဤသည္က အခ်ိန္မ်ားစြာေပး၍ ထင္းရွာရေသာ၊ မီးေမႊးရေသာ၊ မီးဖို၍ ခ်က္ျပဳတ္ရေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 
အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ၎တို႔၏ အိမ္မႈကိစၥ တာဝန္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ 
အားျဖင့္သံုးရေသာ ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- ႀကိတ္ခြဲစက္မ်ား၊ မီးဖိုႏွင့္ ေရစုပ္စက္မ်ား)ကို မွီခို၍မရႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၿခံဳ၍ 
ၾကည့္လွ်င္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား စြမ္းအင္လံုေလာက္စြာ ေထာက္ပံ့မေပးႏိုင္သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၏ ဝင္ေငြရွာႏိုင္စြမ္းကို ေလ်ာ့နည္း ေစၿပီး ၎တို႔၏ အိမ္မႈတာဝန္မ်ားကို ပို၍ဝန္ထုပ္ဝန္ ပိုးျဖစ္ေစသည့္အျပင္၊ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို 
ဝိုင္း၍ကူညီရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းမတက္ရသည့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အေရအတြက္ကို ပိုမိုမ်ားျပားလာေစပါသည္။68

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ေသာက္သံုးေရရရွိေရး 
လက္လွမ္းမီမႈအေပၚ သက္ေရာက္ ေစပါသည္။ ျမန္မာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၇၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
ေရခပ္သည့္တာဝန္ကို ယူၾကရပါသည္။ ေက်းလက္ေနအိမ္ ေထာင္စုမ်ား၏ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အဓိကေသာက္ေရရင္းျမစ္အျဖစ္ 
ေရကန္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ား သုိ႔ မဟုတ္ မိုးေရတို႔အေပၚ မွီခိုအားကိုးၾကရပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေန႔စဥ္ေရခပ္ရန္ၾကာခ်ိန္သည္ 
၁၆.၈ မိနစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ဳိ ႕ေသာေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မ်ားစြာပို၍ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္က အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား၏ အိမ္မႈတာဝန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ပိုမိုမ်ားျပားေစၿပီး၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏အခ်ိန္ကိ ု
ေလ်ာ့နည္းေစသည့္အျပင္၊ ထိုသို႔ ေရခပ္သြားသည့္အခါ လံုၿခံဳေရးအႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္လာေစပါသည္။ 

သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ားေပးျခင္းသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ တစ္ဖက္သက္ ထိခိုက္သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေစ ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရေလာင္းအိမ္သာ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ 
ယင္လံုအိမ္သာမ်ား ရွိေသာ္လည္း၊ က်န္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ရိုးရာအရအသံုးျပဳေသာ က်င္းအိမ္သာမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္သာ 
လံုးဝမရွိသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အိမ္သာအတြက္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး၊ လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အိမ္သာသြားစရာ မလိုေတာ့သည့္အတြက္ ပိုမို 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစပါသည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ယံုၾကည္အားကိုးရေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီျခင္း 
သည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ပိုမိုေရႊ႕လ်ားသြားလာႏိုင္ေစၿပီး၊ေစ်းကြက္စသည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္ 
အလမ္းမ်ားအား လက္လွမ္းမီေစသည့္အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူ ပို ႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပံုမွန္မရွိဘဲ၊ ယံုၾကည္အားကိုး၍ မရႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ၊ ကားရပ္္ရာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအေနျဖင့္ ကာလၾကာရွည္ေစာင့္ဆုိင္းၾကရသည့္အတြက္ လံုၿခံဳေရးအႏၱရာယ္ကို ပိုမိုျမင့္မားလာေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ေက်းလက္ ေဒသအမ်ားအျပား၌ လူသြားလမ္းမ်ား၊ လူသြား လမ္းကူးတံတားမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ အလင္းေရာင္ စသည္တို႔ 
မရွိၾကပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ညံ့ဖ်င္းသည့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ 
ၾကရေလ့ရွိပါသည္။ 

သင့္ေတာ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝျခင္း၊ ဝယ္ယူေရး၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းရည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာ၌ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္ ပံုစံတစ္ရပ္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းက လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အိမ္မႈကိစၥ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလ်ာ့နည္း 
ေစရန္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ပို၍လံုၿခံဳ 
ေဘးကင္းေစရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုမိုရရွိေစရန္တို႔အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံတစ္ခုအတြင္း အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မတူညီေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား၏ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ 
ခြဲေဝမႈကို အထူးသတိထား၍ ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း အမ်ားအျပားရွိၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ သီးျခားသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။

68  အာရွဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊စာညႊန္း - ၆၇၊ ၅၉။
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a&G;cs,fp&menf;vrf; 1 

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း တာဝန္ကိုခြဲေဝ ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ား ျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားက အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ မီးေဘးကာကြယ္ေရး၊ အမိႈက္သိမ္းျခင္းႏွင့္လမ္းသန္႔  
ရွင္းေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေစ်းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ စာၾကည့္တုိက္၊ ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖစရာေနရာမ်ား၊ ေဒသတြင္း 
ကားလမ္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းမီးလင္းေရး၊ အမ်ားျပည္သူသံုး သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းေသာက္ေရ 
ျဖန္႔ ေဝေရးဌာနမ်ား စသည့္ အေသးစား ေဒသတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားကပို၍ 
သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးက ခြဲေဝသံုးစြဲၾက၊ လိုအပ္ၾကၿပီး၊ တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္ ကုန္က်စရိတ ္
မ်ားျပားသည့္အျပင္ အေရးပါေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္ေသာ(ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 
အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊  ရထားပို ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ားစသည့္) အမ်ားျပည္သူ 
ဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဗဟိုအစိုးရကသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။69 ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား တသမတ္တည္း ေပးႏိုင္ေစေရးအတြက္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေစသည့္ ပံုစံတစ္ခုျဖင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကို ျမင့္မားလာ 
ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ "ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္"တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္အတိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စာတိုက္၊ ေၾကးနန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားအတြက္ 
ဤပံုစံကိုႏွစ္သက္ၾကပါသည္။

 a&G;cs,fp&menf;vrf; 2 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အျပည့္အဝ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဤ သည္က အထိေရာက္ဆံုးေသာ ပံုစံမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 
အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့ ္
မိန္းကေလးမ်ား အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါၿပီး၊ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ အဓိကက်ေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ 

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားၾကား ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္။

 / ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာအေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္  
ကမကထျပဳ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား  
မြမ္းမံထိန္းသိမ္းေရးကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္။

 / အေသးစား ေဒသတြင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ မ်ားက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္။

69 Gerard McCarthy ၊ ရွိေနသည့္ အရာမ်ားအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းအေပၚ အျမင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ Online at https://www.theigc.org/wp-
content/uploads/2016/09/McCarthy-2016-working-paper.pdf 12-14 ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ပါဝင္ေျဖဆိုသူ လူ 
၁၀၀၀ အား စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ေရးတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက တာဝန္ယူသင့္သည္ဟု 
အမ်ားစုက ယူဆၾက ပါသည္။  
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b@ma&;tpDtpOfrsm; 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ 
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ဗဟို ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ခြဲေဝမႈတန္းတူညီမွ်မျဖစ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးကို 
လႊမ္းမိုးထားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္မႈ မျပည့္မီျခင္း၊ ထုတ္ကုန္မ်ား က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားမႈမရွိျခင္း 
ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီကရွိခဲ့ 
သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရးစတင္ဖြံ ႔ၿဖိဳးလာခဲ့ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ 
မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံဝင္ေငြခြဲေဝျခင္းအပါအဝင္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းစနစ္ပံုစံ 
တို႔သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတစ္ခု ထိေရာက္၊ ထက္ျမက္စြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရး 
တို႔အတြက္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းစနစ္မ်ားသည္ က်ား၊ မေရးရာ ဘက္လိုက္မႈမကင္းဘဲ၊ ႏိုင္ငံဝင္ေငြကို မည္သုိ႔ေကာက္ခံၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအၾကား မည္သုိ႔ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းတို႔သည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအပါအဝင္ 
၎တို႔အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ တာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ 

EdkifiH0ifaiG&if;jrpfrsm;

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက ႏိုင္ငံဝင္ေငြ ေကာက္ခံ သည့္ အဓိကရင္းျမစ္ႏွစ္ခုရွိၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ပံုစံတြင္ပါ ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ ၎တို႔အား ဆက္လက္ အသံုးျပဳၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမရင္းျမစ္မွာ အခြန္ႏွင့္ 
ကုန္ပစၥည္းခြန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယရင္းျမစ္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားျဖစ္ပါသည္။70 ေခ်းေငြမ်ား 
ႏိုင္ငံတကာအကူအညီႏွင့္ ေငြစကၠဴမ်ား႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းတို႔မွလည္း ႏိုင္ငံဝင္ေငြ ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါရင္း ျမစ္မ်ားအား 
ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမထားပါ။

tcGefESihf ukefypönf;cGefrsm;

အမ်ဳိးအစား ၄ မ်ဳိးခြဲထားေသာ အခြန္ႏွင့္ကုန္ပစၥည္းခြန္ ၁၈ မ်ဳိးကို အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ေကာက္ခံၿပီး၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကလည္း အနည္းငယ္ေကာက္ခံပါသည္။ ပထမအမ်ဳိး အစားမွာ ဝင္ေငြခြန္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ ႔ၿဖိဳးၿပီး 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၎သည္ အမ်ဳိးသားဝင္ေငြ၏ ၄၀ မွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၌ အဆိုပါရာခိုင္ 
ႏႈန္းထက္မ်ားစြာ ပို၍ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ယႏၲရားမ်ား လံုေလာက္ေကာင္းမြန္စြာမရွိျခင္း၊ 
သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာရွိေနျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြလြန္စြာနည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါ  
သည္။71

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေငြခြန္ကိုအဆင့္အလိုက္ခြဲျခားေကာက္ခံသည့္ပံုစံျဖင့္ ၀  ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ  အဆင့္ ၆ ဆင့္ 
ခြဲထားၿပီး၊ ဝင္ေငြမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္၊ စီးပြားေရး၊ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ အျမတ္ေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ကနဦးက်ပ္ ၄.၈ 
သန္းအတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္စရာမလိုပါ။72  အိမ္ေထာင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ မိခင္၊ ဖခင္တစ္ဦးအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေသာ 

70 ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑စြမ္းေဆာင္မႈ ျမင့္မားေစေရးအတြက္ မူဝါဒေရးရာေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား၊ Online at : https://
www. iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Working_Paper_2015_No.%201_Policy_Options_for_Improving_the_
Performance_of_the_State_Economic_Enterprise_Sector_in_Myanmar.pdf

71  Niedermeier and Ridder ၊စာညႊန္း၊ ၃၊ ၅၅ တြင္ၾကည့္ပါ။
72  ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အက္ဥပေဒ ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ Online at: http://www.mof.gov.mm/en/content/internal-revenue-

department
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မိသားစုအသံုးစရိတ္ က်ပ္တစ္သန္းႏွင့္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ဦးအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ က်ပ္ ၅ သိန္းျဖစ္ပါသည္။ 
အခြန္ ၂၅ ရာခို္င္ႏႈန္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သမဝါယမ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြ က်ပ္ ၁၀ သန္း 
ထက္နည္းလွ်င္ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ ကာလ ၃ ႏွစ္ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ အခြန္ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြခြန္သည္ 
အခြန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းခြန္မ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံဝင္ေငြ၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ 

ဒုတိယအခြန္အမ်ဳိးအစားမွာ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူစားသံုးမႈတို႔အေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအမ်ဳိးအစားတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ အခြန္သည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွစ္မ်ဳိး 
စလံုးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာအေျချပဳသည့္ အေရာင္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီး၊ အရက္၊ သစ္၊ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ကားႏွင့္ ေလာင္စာဆီတို႔အေပၚ အခြန္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားစြာ သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။ အဓိက စားေသာက္ကုန္ 
မ်ား၊ အေျခခံအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ 
ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမရွိပါ။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ အခြန္ႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံရရွိမႈသည္ အခြန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းခြန္ 
မ်ားမွရရွိေသာ စုစုေပါင္းႏိုင္ငံဝင္ေငြ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ 

တတိယအခြန္အမ်ဳိးအစားမွာ အေကာက္ခြန္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ပို ႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္မ်ား အေပၚ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စတုတၳႏွင့္ 
ေနာက္ဆံုး အခြန္အမ်ဳိးအစားမွာ ေျမ၊ ေရ၊ တမံဖို ႔ျခင္း၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူျခင္း၊ ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ 
ငန္းမ်ား၊ ရာဘာ၊ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စသည္တို႔အပါအဝင္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ျဖစ္ပါသည္။  
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ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ သစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ 
အျခားေသာ ဓာတ္သတၱဳ ပစၥည္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံဝင္ေငြ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာဝင္ေငြမ်ားကုိ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္မွတစ္ဆင့္ ေကာက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္  
ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံဝင္ေငြအတြက္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ထည့္ဝင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
အခ်ဳိ ႕ေသာ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား သည္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့့္ အခြန္မ်ားႏွင့္ 
သီးျခားအခေၾကးေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ေကာက္ခံၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈတာဝန္သိမႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကး
ထည့္ဝင္မႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။73
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံသစ္တစ္ခုတြင ္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ မည္သည္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားက အခြန္ႏွင့္အျခားေသာဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားအား ေကာက္ခံမည္ကို ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံ၀င္ေငြေကာက္ခံျခင္းသည္  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊  ႏွစ္ခုစလံုးေပါင္းစပ္ေသာ ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။  
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ၎၏ဝင္ေငြအမ်ားစုကို သတ္မွတ္ေကာက္ခံႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဗဟို 
အစိုးရက ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈအမ်ားစုကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္ (ဗဟိုအစုိးရကႏိုင္ငံဝင္ေငြစုစုစုေပါင္း၏ ၆၀ မွ ၇၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိကို တာဝန္ယူေကာက္ခံသည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔တြင္ကဲ့သုိ႔)။ အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား ႏွစ္ခုစလံုးက သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည့္  ႏိုင္ငံဝင္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံႏိုင္ပါသည္။ 

73  သက္ေအာင္လင္းႏွင့္ Mari Oye ၊ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာ-
၇၊ Online  at: https://asiafoundation.org/resources/pdfs/NaturalResourcesandSubnationalGovernmentsinMyanmar.
pdf
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ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္  ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြႏွင့္ အရင္း အျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာဘ႑ာေငြျဖင့္ ၎တို႔၏ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ပို၍ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေလေလ၊ ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာပို၍ ႀကီးမားေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာ 
တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံ၌ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား သည္ ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ ဝင္ေငြရာခိုင္ႏႈန္း 
အမ်ားစုကို ပံုမွန္အားျဖင့္ အဆိုပါရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္၍၊ အားလံုးတြင္ သဘာဝ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
ဝင္ေငြရရွိႏိုင္မႈ အလားအလာ မတူညီၾကပါ။ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ေနရာအႏွံ႔ ျပန္႔က်ဲတည္ရွိၿပီး၊ ခ်မ္းသာေသာ 
ေနရာေဒသမ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲေသာေနရာေဒသမ်ားအၾကား ကြာဟမႈရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားအေနျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရက 
ႏိုင္ငံဝင္ေငြအမ်ားစုကို ေကာက္ခံၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက အေျခခံႏွင့္ဥစၥာပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္မႈဆိုင္ရာအခြန္ 
မ်ား၊ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္မ်ား၊ တရား႐ံုးစရိတ္မ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား၊ ေစ်းမ်ားမွ ေစ်းသည္မ်ား၊ 
ငါးဖမ္း လုပ္ငန္း၊ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ေရေပးေဝျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ ေကာက္ခံေသာ အခေၾကးေငြမ်ားစသည့္ အေသးစားရင္းျမစ္မ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ား 
ကိုေကာက္ခံၾကပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေန၌ ေဒသဆိုင္ရာမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအားေကာင္းသည့္ 
အတြက္ ပို၍တန္းတူညီမွ် ထိန္းညႇိထားေသာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းပံုစံက သင့္ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိ ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
တြင္ အေျခခံအခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိလွ်င္၊ က်ား၊ မတန္း တူညီမွ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္အား ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေပးရ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ "ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္"တြင္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံဝင္ ေငြေကာက္ခံျခင္းသည္ မွ်ေဝက်င့္သံုးရမည့္အာဏာျဖစ္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳတုိက္ 
တြန္းထားပါသည္။ 
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာက္ခံရရွိေသာ ႏိုင္ငံဝင္ေငြမ်ားအား ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းနည္းလမ္း 
မ်ားက အဓိကက်ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္လည္း အခရာျဖစ္ပါသည္။ ဟန္ခ်က္ညီေသာ၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစေသာ၊ စီးပြားေရးအရထိေရာက္၍၊ မွ်တေသာ စနစ္ 
တစ္ရပ္ကို ပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။  စီးပြားေရးက႑တြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အဆိုပါမညီမွ်မႈမ်ားက 
အျခားေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖယ္ထုတ္ ထားျခင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးက႑တို႔ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓိကလုပ္ကိုင္ၾက 
သည့္က႑မ်ားတြင္ အရင္း အျမစ္မ်ားအားခြဲေဝသံုးစြဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္  ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ 
အေသးစိတ္မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႔ေသာ္လည္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲရာတြင္ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသံုးစြဲမႈႏွင့္ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝ သံုးစြဲမႈဟူ၍ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ 

ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈသည္ ဗဟိုအစုိးရက တိုင္းျပည္၏ ဝင္ေငြတစ္စိတ္ တစ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ အားလံုးကို ေကာက္ခ ံ
ၿပီးေနာက္ ဗဟိုအစိုးရက ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသို႔ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒါင္လိုက္ ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသံုးစြဲမႈသည္အေျခအေနေပၚမူတည္၍ မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘဲ၊ျပည္နယ္ ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအား ၎တို႔၏ အေထြေထြ 
ဘ႑ာေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္တြင္ ပံုမွန္ အားျဖင့္ခြဲေဝေပးသည့္ ဝင္ေငြ 
ပမာဏကို ဆိုလိုပါသည္။ အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္၊ ၎တို႔သည္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး တိက်ရွင္းလင္းစြာ 
ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း သီးျခားလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုအား ခြဲေဝေပးသည့္ ဝင္ေငြပမာဏကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒါင္လုိက္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈတြင္ ပို၍ေယဘုယ်က်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝျခင္း၊ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြက္ ပူးတြဲဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ ့ျခင္း (ဗဟိုအစုိးရႏွင့္ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ကစီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္
ကုန္က်စရိတ္ကိုမွ်ေဝက်ခံျခင္း)၊သို႔မဟုတ္က်န္းမာေရးစသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ဘ႑ာ ေငြခြဲေဝသံုးစြဲျခင္း 
(သီးျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို ဗဟိုအစိုးရက ဆက္လက္ကိုင္ထားၿပီး)စသည္ျဖင့္ အျခားေသာပံုစံအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ 
လက္ရွိတြင္ ဗဟိုအစိုးရက အေျခအေန ေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာႏွင့္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈ ႏွစ္မ်ဳိး 
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စလံုးကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။74 

အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းသည္ ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုက ေကာက္ခံရရွိထားေသာဝင္ေငြကို 
အျခားပို၍ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုအား ျပန္လည္မွ်ေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား စီးပြားေရးမညီမွ်မႈ၊ ကြာဟမႈမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုတက္မႈအေပၚ လႊမ္းၿခံဳ 
သက္ေရာက္ေစသည္ျဖစ္ရာ၊ ဖက္ဒရယ္ပံုစံအမ်ားစုတြင္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲျခင္း ယႏၲရားမ်ားရွိၾကပါသည္။ 
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာ ေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈကို ဗဟိုအစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲေလ့ရွိပါသည္။ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာ 
ေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈတြင္ နည္းစနစ္သံုးခုရွိပါသည္။ ပထမနည္းစနစ္မွာ ရရွိေသာ ဝင္ေငြကို ေနထိုင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ထင္ ဟပ္ေစသည့္ သီးျခားအျခင္း အရာမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ျပန္လည္မွ်ွေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအျခင္းအရာမ်ားတြင္ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေနထိုင္သူလူဦးေရ (လူဦးေရမ်ားေလေလ၊ မွ်ေဝေပးသည့္ ဝင္ေငြပမာဏ ပိုမ်ားေလေလ)၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း 
(ပို၍ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေလေလ၊ မွ်ေဝေပးသည့္ ဝင္ေငြပမာဏပိုမ်ားေလေလ)ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဂ်ီဒီပီတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဒုတိယ 
နည္းစနစ္မွာ အားနည္းေသာျပည္နယ္မ်ားကို ဦးစားေပး၍ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိေသာဝင္ေငြမ်ား 
ကိုသံုးၿပီး ဗဟိုအစိုးရက စီမံကိန္းမ်ားအလိုက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေပးသည့္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါ 
သည္။ တတိယနည္းစနစ္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားအား ဗဟိုအစိုးရကအျခား 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေဝေပးၿပီး အားလံုးတြင္ စီးပြားေရးၾသဇာ တန္းတူညီ မွ်ျဖစ္ေစသည့္ ဘ႑ာေငြ 
မွ်ေဝသံုးစြဲမႈ ညီမွ်ေစျခင္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဘ႑ာေငြမွ်ေဝသံုးစြဲမႈ ညီမွ်ေစျခင္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလံုးတြင္ စီးပြားေရးၾသဇာ  တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကို 
ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အိုးအိမ္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ေသာက္ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ 
လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစသည္တို႔အား လက္လွမ္းမီျခင္းအပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အတြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဘ႑ာေငြမွ်ေဝ သံုးစြဲမႈ ညီမွ်ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တေျပးညီ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစပါသည္။ ဆင္းရဲ 
ေသာေဒသမ်ားတြင္ ဝင္ေငြမလံုေလာက္သည့္ အတြက္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန ္
ဤနည္းလမ္းက အာမခံေပးထားပါသည္။ 

ပို၍ခ်မ္းသာေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ဝင္ေငြမ်ား အား ပို၍ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားထံသုိ႔ ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးေသာ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံတစ္ခုတြင္ က်ား၊ 
မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးအစီအ စဥ္မ်ားတြင္ အသင့္ေတာ္ဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာ 
ေငြခြဲ ေဝသံုးစြဲမႈတြင္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝျခင္းအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ဥပမာေပးထားေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ မိသားစုဝင္ေငြျဖင့္ တိုင္းတာေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆင့္၊ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ 
ေသာက္သံုးေရ ရရွိႏိုင္မႈ၊ သန္႔ရွင္းေရးအသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ 

74  Cindy Joelene ၊ “ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ”၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားစု 
စည္းမႈ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာ-၁၂ မွ။  
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က်ား၊ မတန္းတူညီမွ် မရွိျခင္းမ်ားအား အေျချပဳ၍ အခ်ဳိ႕ေသာဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈမ်ားအား ေမာင္းႏွင္ရန္ သီးျခားပံုေဖာ္ထား 
ေသာ က်ား၊ မေရးရာ အညႊန္ကိန္းမ်ားအား ထည့္သြင္းေရးကို အာနန္ႏွင့္ ခ်ာကရာေဘာ္တီတို႔က အႀကံျပဳတုိက္တြန္းထားပါ 
သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕ေသာျပည္နယ္မ်ားတြင္ သားေယာက်္ားေလးကို ပိုမိုလိုလားၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ လိင္အခ်ဳိး 
အစား မညီမွ်မႈကို ဥပမာအျဖစ္ ၎တို႔က အသံုးျပဳထားပါသည္။ လိင္အခ်ဳိးႏႈန္းျမင့္မားေသာ ျပည္နယ္မ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း 
ျဖင့္ ထိုအေျခအေနကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားအား မက္လံုးေပးျခင္းကို ၎တို႔က 
အဆိုျပဳထားပါသည္။ အျခားေသာ က်ား၊ မေရးရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ သားဖြားမိခင္ေသဆံုးမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 
၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈအဆင့္ စသည္တို႔ပါဝင္ႏိုင္ ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေခ်ာေမြ႕ေျဖာင့္ျဖဴးေစရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လြန္စြာအေရးတႀကီး 
လိုအပ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈ ညီမွ်ေစျခင္းအဆင့္ကို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ဤသို႔ေသာ နည္းလမ္းတြင္ အနိမ့္ဆံုးေသာ အလ်ားလိုက္ 
ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်၍ မွ်တေသာ ယႏၲရားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ အျခားေသာ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ တက္ေရာက္သူ 
၂၀၀ ဦးအား မၾကာေသးမီက သုေတသနျပဳခဲ့ရာတြင္၊ ပို၍ခ်မ္းသာေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ပို၍ႏြမ္းပါးေသာ 
ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ႏွစ္သက္ေၾကာင္း 
မွတ္သားဖြယ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။75
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္တို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ(သြယ္ဝိုက္၍) သက္ေရာက္ေစမည့္ ဘ႑ာေရး အစီ 
အစဥ္မ်ား၏ အျငင္းပြားဖြယ္အျဖစ္ဆံုး၊ သို႔ေသာ္ အဓိက အက်ဆံုးေသာ အပိုင္းသည္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
ရရွိေသာ ဝင္ေငြကို ခြဲေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ သဘာဝသယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုး၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။76 ျမန္မာႏို ္င္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ သဘာဝ 
သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကသာ 
စီမံခန္႔ခြဲၿပီး အခြန္ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပားသည္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
ရွိေနပါသည္။ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါသဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရရွိလာေသာ 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အတြက္ ၎တို႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မရွိဟု လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ကတည္းကပင္  ယူဆခဲ့ၾကပါသည္။ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားရမည့္အစား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိေနခ်ိန္ 
တြင္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ၎တို႔က ခံစားေနၾကရပါသည္။77  

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးမွ ထုတ္ယူေသာ သယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာဝင္ေငြကို မွ်ေဝသံုးစြဲေရးအား လက္မခံၾကျခင္းမွာ နားလည္ႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ 
မ်ားအတြင္း သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မရခဲ့ၾကေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရကေကာက္ခံသည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားကို အေျချပဳသည့္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေငြခြဲေဝ သံုးစြဲျခင္းစနစ္ကို 
လိုလိုလားလား ေထာက္ခံၾကဖြယ္မရွိပါ။ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွ ရရွိေသာဝင္ေငြအား ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းကို အေျချပဳသည့္ ဘ႑ာေငြမွ်ေဝသံုးစြဲမႈ  
ညီမွ်ေစျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအား မေထာက္ခံၾကပါ။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖၾကား သူအခ်ဳိ႕က သဘာဝ သယံဇာတဆိုင္ 
ရာ မွ်ေဝသံုးစြဲျခငး္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေထာက္ခံၾကေသာ္ လည္း ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးက ၎တို႔၏ ရပ္ရြာေဒသမ်ား၊ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဘံုတူညီေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ က်ား၊ မတန္း တူညီမွ်ေရး ေအာင္ျမင္မႈ 
ထက္ ပို၍အဓိကက်သည္ဟု တညီတညႊတ္တည္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

75 Hanns Seidel Foundation ၊ သုေတသန အစီရင္ခံစာ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အ 
ဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စာ-၃။

76  ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အပိုဒ္- ၃၇။
77  သက္ေအာင္လင္းႏွင့္ Mari Oye ၊ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ 

ဝမႈ ေဝမွ်ခံစားေရးအတြက္ အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ အတြဲအမွတ္ ၄၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္၊ စာ-၁၀။
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သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစေရး စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေရးတို႔အတြက္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္အျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ 
ဝင္ေငြအား ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝသံုးစြဲျခင္းပံုစံ တစ္ခုခုအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။78 အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
ႏွင့္ တန္းတူဝင္ေငြမရရွိႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ ၾကြယ္ဝခ်မ္သာမႈမတူညီေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား စုေပါင္းထည့္ဝင္ထားေသာ အရင္းအျမစ္ရံပံုေငြထဲမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစု
ကို ေစာင့္ေရွာက္ရသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ မွီခိုရသူမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ တန္းတူညီမွ်မရွိေသာ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္း၏ ဒဏ္ကို တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ခံစားၾကရၿပီး၊ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစတန္းတူအက်ဳိး 
ေက်းဇူး ခံစားခြင့္လက္လွမ္းမီေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြစီးေၾကာင္းမ်ားအား 
မွ်ေဝသံုးစြဲမႈ ညီမွ်ေစျခင္းကို အဆင့္တစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္စံု 
တစ္ရာအပ္ႏွင္းေပးရန္ လိုအပ္ႏုိင္ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈ ညီမွ်ေစျခင္းဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းတိက်၍ မွ်တေသာ 
ယႏၲရားမ်ားအား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

tcGefaumufcHjcif;

အခြန္ႏွင့္ ခံစားခြင့္စနစ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ မတူကြဲျပားစြာ သက္ေရာက္ေစၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသား 
မ်ားၾကား ရွိေနသည့္ စီးပြားေရး တန္းတူညီမွ် မျဖစ္မႈမ်ားအား ပိုမိုႀကီးထြားေစႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ 
လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြန္မ်ား အားလံုးသည္ က်ား၊ မေရးရာအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး၊ ၎တို႔အား ဖက္ဒရယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ပံုစံအသစ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္တြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား 
ပါရွိပါသည္။ ပထမဦးစြာ၊ ၎သည္ တစ္ဦးခ်င္းေပးေဆာင္ရသည့္ စနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဝင္ေငြကို ၎တို႔၏ ခင္ပြန္းႏွင့္ မိသားစုဝင္ေငြမ်ား ႏွင့္ တစ္ေပါင္းတည္း သတ္မွတ္မထားပါ။ ဝင္ေငြမ်ားအား 
တစ္ေပါင္းတည္းသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ဒုတိယဝင္ေငြျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္း ပိုမ်ားေစေသာေၾကာင့္ 
အိမ္ေထာင္ဖက္သို႔မဟုတ္ မိသားစု၏ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ တစ္ေပါင္းတည္း သတ္မွတ္သည့္ စနစ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း သက္ေရာက္ေစသည္ျဖစ္ရာ ဤပထမပံုစံက အက်ဳိးရွိေစပါသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ဝင္ေငြခြန္ကို အဆင့္ဆင့္ ခြဲထားသည့္အတြက္ ဝင္ေငြပိုရသူမ်ားက ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားထက္ အခြန္ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးကိ ု
ပို၍ထမ္းၾကရပါသည္။ အခြန္ေပးေဆာင္ရေသာ ဝင္ေငြပထမအဆင့္တြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ပါသည္။ အမ်ဳိသမီးမ်ားသည္ 
အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ဝင္ေငြပိုနည္းသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရသည္မွာ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ဝင္ေငြအျမင့္ဆံုး 
ရသူမ်ားက ပို၍အခြန္မ်ားမ်ား ေပးေဆာင္ၾကရပါသည္။ တတိယပံုစံမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္မလိုေသာ 
တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြကိုက်ပ္ ၄.၆ သန္း သို႔ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ႀကိဳဆို ရမည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဝင္ေငြနည္းသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ရသည့္ 
ပမာဏျမင့္လာသည့္အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စတုတၳပံုစံမွာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကနဦးအခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ၃ ႏွစ္ ေပးျခင္းသည္ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုဝင ္
ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစပါသည္။ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား ပံုစံတက်ျဖစ္ေစေရးအတြက္လည္း ဤသည္က တြန္းအားျဖစ္ေစပါသည္။ၿခံဳ၍ၾကည့္ 
လွ်င္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆင့္ဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြပိုမိုျမင့္မားသူမ်ားသည္ အခြန္ ပိုမိုေပး 
ေဆာင္ၾကရၿပီး အခြန္ကင္းလြတ္မႈပမာဏကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္ ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 
ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 78 Online at: https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_undp_resource-sharing_web_0.
pdf 
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က်ား၊ မေရးရာ ဘက္လိုက္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဝင္ေငြခြန္ပံုစံ၏ အဓိကသြင္ျပင္ လကၡဏာမွာ အဓိကဝင္ေငြရွာသူအေနျဖင့္ 
မွီခိုသူအိမ္ေထာင္ဖက္၊ မိခင္၊ ဖခင္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုးအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စနစ္တစ္ခု 
လံုး၏ မွ်တမႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိသားစုအေနျဖင့္ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္စံုတစ္ရာ သို႔မဟုတ္ အားလံုးကို ဆံုး႐ႈံးသြားႏိုင္သည့္အတြက္ ဒုတိယေျမာက္ ဝင္ေငြရွာသူမ်ား၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရာတြင္ ဤသည္က စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေစသည့္ အတားအဆီးတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ဒုတိယလူ (မွီခိုသူ) အိမ္ေထာင္ဖက္အားမိသားစုတြင္ လစာမရေသာ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင ္
လိုစိတ္ သို႔မဟုတ္ လစာဝင္ေငြရေသာအလုပ္ထက္ မိသားစုစီးပြားေရးကိုသာ လုပ္လိုစိတ္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤသည္က 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အခ်ိန္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ လစာနည္းေသာအလုပ္မ်ားႏွင့္ လစာမရေသာအလုပ္မ်ားကို ပို၍လုပ္ျဖစ္ရန္တိုက္တြန္း 
ျခင္းအပါအဝင္ က်ား၊ မေရးရာ အခန္းက႑သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ထပ္ေလာင္းအားျဖည့္ေပးပါသည္။79 သို႔ရာတြင္ မိသားစု 
ခံစားခြင့္ကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းက အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးဦးအေနျဖင့္ သားသမီးငယ္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ အိမ္တြင ္
မျဖစ္မေန ေနရသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအေပၚ ပိုမိုႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္ေစပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ ပိုမိုမ်ားျပားသူမ်ားထက္ ၎တို႔ဝင္ေငြ၏ ပိုမ်ားေသာ အစိတ္
အပိုင္းကိုသံုးစြဲၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိသားစုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရးႏွင့္ အဟာရစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ဝင္ေငြကို ပုိမိုသံုးစြဲၾကၿပီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာမူ တစ္ကိုယ္ရည္လို
အပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္္ ၎တို႔၏ဝင္ေငြကို ပုိ၍အသံုးျပဳၾကသည္80ဟု သုေတသနတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 
အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားစသည့္ လူမႈေရးအရ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳၿပီး 
စီးကရက္ႏွင့္ အရက္တို႔အေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းသည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အက်ဳိးျဖစ္ေစသည့္ မရွိမျဖစ္ေသာ၊ အဓိကက်ေသာ 
ကုန္ပစၥည္းအမ်ားအျပားအပါအဝင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ပို၍ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အက်ဳိးရွိေစၿပီး က်ား၊ မတန္းတူ  
ညီမွ်ေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြန္ကို ႏွစ္သက္ၾကေသာ္လည္း၊ အလြန္ေလ်ာ့နည္းစြာေကာက္ခံ ရရွိပါသည္။ ဤက႑တြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား 
လႊမ္းမိုးထားသည္ျဖစ္ရာ(အမ်ဳိသမီး စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ကုမၸဏီမဟုတ္ေသာ  က႑ကို လႊမ္းမိုး ထားပါသည္)၊ ၎က 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြန္ကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း  
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း၊ ကုမၸဏီမဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လည္း အမ်ားဆံုး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အဆင့္ဆင့္ခြဲ 
၍ ေပးေဆာင္ၾကရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အတြက္ တိုက္႐ိုက္ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစသည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာ တြင္ ဤသည္က အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အရင္းအႏွီး 
စုပံုမႈ ကြာျခားမႈမ်ားကို ဦးတည္ေစၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား တရားဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္မဟုတ္ဘဲ ဆက္လက္ 
ရပ္တည္ေရးကိုတြန္း အားေပးႏိုင္ပါသည္။81 သို႔ရာတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္း 
လြတ္ခြင့္ ၃ ႏွစ္ေပးျခင္းသည္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
အျပဳသေဘာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

79 UN Women ၊ ဗီယက္နမ္၏ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း။ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္၊ စာ- ၃၀။ Online at http://www2.unwomen.org/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/12/
gender%20and% 20tax%20_final%20_print_en.pdf?vs=1812

80  Caren Grown ၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား သိထားသင့္ေသာအရာမ်ား၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ 
စာ- ၁၇။

81 Alaistar Thomas and Pierce O’Reilly ၊ “အခြန္ႏွင့္ ခံစားခြင့္စနစ္မ်ား၏ လုပ္သားအင္အားစုတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ေရး မက္လံုးမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား”၊ OECD ၏ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ နည္းပညာဆုိင္ရာစာတမ္း၊ အမွတ္၊ ၂၉၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ OECD Publishing, Paris. 
Online at http://dx.doi.org/10.1787/d950acfc-en
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က်ား၊ မေရးရာဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာမ်ားအား စဥ္းစားျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အတည္ျပဳ 
ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးတြင္ က်ား၊ 
မတန္း တူညီမွ်ေရးကို အေလးထား ဂ႐ုျပဳေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္၍ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အစိုးရက အမွန္တကယ္သံုးေသာ အသံုး စရိတ္ႏွင့္ ၎တို႔ထံမွ ေကာက္ခံရရွိ 
ေသာ ဝင္ေငြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး၊ မညီမွ်မႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို အာမခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ က်ား၊ မေရးရာ 
ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္းက အေရးပါေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။82  

က်ား၊ မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္းကို အစိုးရမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။  
အေၾကာင္းမွာ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရလဒ္မ်ားအား ပံုမွန္အားျဖင့္ မိသားစုအတြက္ 
အေရးတႀကီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပို၍ဦးစားေပးေလ့ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီက ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ဖြယ္မရွိ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- မိခင္မ်ားအား ပညာေပးျခင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပို၍ကိုက္ညီေသာအစားအစာမ်ားႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပိုမိုက်န္းမာေသာ ဘဝေနထိုင္မႈတို႔ကို ရရွိေစသည့္အျပင္၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ 
သံုးရေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္ကို ေလ်ာ့နည္းေစေၾကာင္း သုေတသနတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။83 
အကယ္၍ မိန္းကေလးမ်ား ေက်ာင္းေနခြင့္ရပါက ၎တို႔တြင္ ထုတ္လုပ္မႈအလားအလာႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ 
ေသာေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္းလည္း သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။84 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္၊ က်ား၊ မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္းကို ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ား၌ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး၊ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ- အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မေရးရာဘတ္ဂ်က္ သတ္မွတ္ျခင္း 
ကို ဗဟိုအဆင့္တြင္ျပ႒ာန္းၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္တြင္သီးျခားျပ ႒ာန္းရန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ အိႏၵိယ၏ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ 
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ားျဖင့္ က်ား၊ မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္ ကိုသတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။85

82  Jasmine Burnley (Oxfam)၊  Melanie Hilton (ActionAid)၊ ပိုးအိျဖဴ (Oxfam) ႏွင့္ နီလာထြန္း (CARE)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ား၊ မေရးရာကို 
အေလးထားတုံ႔ျပန္ေသာဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္း၊၂၀၁၆ခုႏွစ္။onlineat: https://myanmar.oxfam.org/sites/myanmar.oxfam.
org/files/file_ attachments/GRbudget%20policy%20brief%20ENG%2011MARCH2016%20FOR%20PRINT.pdf

83 Janet Stotsky (IMF) ၊ က်ား၊ မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ လက္ရွိရလဒ္မ်ား၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာ-
၉။ Online at https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16149.pdf

84  Stotsky ၊စာညႊန္း- ၈၄၊ ၉ တြင္ၾကည့္ပါ။ 
85   Janet Stotsky and Asad Zamin (IMF) ၊ အိႏၵိယရွိျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်ား၊ မေရးရာ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္း၏ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မရွိျခင္း 

ႏွင့္ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈအေပၚ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ Online at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/ 
wp16227.pdf
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အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အျမတ္အစြန္းရရွိမႈႏွင့ ္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း အေထာက္အထားအမ်ားအျပားကညႊန္ျပ 
ေနပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ စြမ္းရည္ အစုအေဝးႏွင့္ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္ကို ကုိယ္စားျပဳ 
ပါသည္။86 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို 
လိုလားအားေပးသည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းမႈ၊ ေစ်းကြက္ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာမႈတို႔ႏွင့္ အတူလ်င္ျမန္စြာ မ်ားျပားတိုးတက္လာခဲ့ပါ 
သည္။ အစိုးရမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား  အခ်ဳိးက်  ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေအာင္ အလုပ္ခန္႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စား ျပဳမႈရွိ ေစရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ပိုမိုရရွိေစသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဒီမုိကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ က်ား၊ မတန္း 
တူညီမွ်မႈ ျမႇင့္ တင္ ေရးကုိ ေအာင္ျမင္ေစသည့္ပံုစံမ်ား စသည့္ မူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွေန၍ တာဝန္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစ 
ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈကို ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။87  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးမျပဳရေသးေသာ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ၾကြယ္ဝမႈ ႏွင့္ အတူ လယ္ေျမမ်ားအားအဓမၼသိမ္းယူျခင္း 
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ 
ေျမသိမ္း၊ ယာသိမ္းျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အိုးအိမ္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း စသည္တို႔အေပၚဆိုးက်ဳိး 
သက္ေရာက္ေစသည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ထိခိုက္ေစပါသည္။88 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
၏ အဆင့္တိုင္းတြင္စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားႏွင့္ ညီ၊ မညီ ထိေရာက္ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမႈမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအျဖစ္ 
အသံုးျပဳ၍  ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလံုးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္း ေပးႏိုင္ပါသည္။89 အဆိုပါအေျခခံမူမ်ားအရ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း မူဝါဒဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ  သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၊ တားဆီးကာကြယ္ၿပီး ေလ်ာ့နည္း ေစေရးအတြက္ 
အျပည့္အဝ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ၎တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ကုစားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
က်ား၊ မ အေျချပဳႏွင့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ကုစားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ေငြေၾကး အားျဖင့္ ကူညီျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။90   

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေရး အာမခံခ်က္အျပင္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္  
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား ေဒသခံရပ္ရြာမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခြဲေဝခံစားေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၊ ဥပမာအားျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ 
ထုတ္ယူျခင္းကို လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအား ၎တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရပ္ရြာေဒသ သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုထက္ေက်ာ္လြန္၍ျဖစ္ေစ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 

86  Katrin Elborgh-Woytek, Monique Newiak, Kalpana Kochhar, Stefania Fabrizio, Kangni Kpodar, Philippe Wingender, 
Benedict Clements, and Gerd Schwartz ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ က်ား၊ မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေစျခင္းမွ ရရွိေသာ 
ေမက႐ိုေဘာဂေဗဒ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္။ Online at https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.
pdf

87 https://www.ihrb.org/pdf/Occasional-Paper-1-Burma-Myanmar-FINAL.pdf

88  Myanmar Centre for Responsible Business and the Danish Institute for Human Rights ၊ ျမန္မာႏို ္င္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြား 
ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံလမ္းညႊန္၊ Online http://www.humanrights.dk/projects/myanmar-centre-responsible-business

89  ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူ အမွတ္-၇၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား။ 
Online at: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

90  ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူ၊ အမွတ္-၇၊ စာညႊန္း- ၉၀။
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ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ ဖိအားေပးႏိုင္ပါသည္။ အိမ္သာပါသည့္ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း(ေနအိမ္မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
အိမ္သာမပါရွိပါ)၊ သားဖြားမိခင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနမ်ားတည္ ေထာင္ေပးျခင္း (ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မရွိပါ)91၊ 
သို႔မဟုတ္ သားဆက္ျခားက်န္းမာေရးဌာနမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း (ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လက္ရွိအားျဖင့္ သေႏၶတားျခင္းကို 
လက္လွမ္းမီမႈ အားနည္းေနပါသည္)စသည့္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားက သတ္မွတ္ေပးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားအား  ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ ပါသည္။ 

အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္၊ ၎တို႔၏ လူမႈတာဝန္သိမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးရန္လည္း ၎တို႔အား တိုက္တြန္းအားေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို 
ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳခြင့္စသည္ျဖင့္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားအား သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား မွ်ေဝသံုးစြဲခြင့္ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး႐ႈေထာင့္မွ ေဒသတြင္းအလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ ဦးတည္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 
ျပည့္မီေစရန္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအား ဖိအားေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ ဦးတည္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းစနစ္ကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းႏိုင္ပါသည္။92 

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / ရွင္းလင္းတိက်၍ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး၊ ေဖးမ၍ တန္းတူညီမွ်ေစေသာ ဝင္ေငြေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းနည္းစနစ္ 
မ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ရန္။

 / ပိုမိုျမင့္မားသည့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အဆင့္ႏွင့္အတူ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းပံုစံကို ပိုမိုအားေကာင္းေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္၊ 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခံစားခြင့္ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ မွီခိုသူ 
အိမ္ေထာင္ဖက္အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ေငြထဲမွ ႏုတ္ယူႏိုင္သည့္ ပမာဏကို ဖ်က္သိမ္းရန္။

 / ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား တသမတ္ တည္း ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ ဘ႑ာေငြမွ် 
ေဝသံုးစြဲမႈ ညီမွ်ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာ ေငြေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ရန္။

 / က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး တြင္ အပိုေဆာင္းရံပံုေငြကဲ့သို႔ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ မက္လံုးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

 / အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္အားလံုးတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ ေရးကို စတင္မိတ္ဆက္ရန္။

 / ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ အေျခခံ မူမ်ားႏွင့္အညီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ႀကိဳတင္ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားအား ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ရန္။

 / သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ား၊ မတန္း တူညီမွ်ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားအား ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ ႏွင့္ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈ ဦးတည္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

91  ညီညီလတ္ႏွင့္ အျခား၊ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ"၊ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္)၊ ၇၈(၂)၊ နာဂိုယာ ေဆးသိပၸံဂ်ာနယ္၊ စာ-၁၂၃-၁၃၄။ 
92  Andrew Bauer, Paul Shortell and Lorenzo Delesgues ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို ေဝမွ်ခံစားျခင္း၊ ျမန္မာ့သဘာဝသယံဇာတ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေရး လမ္းျပေျမပံု၊ သဘာဝသဘယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အင္စတီက်ဳ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 
စာ-၇။
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trsKd;orD;rsm;ta&twGuf

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုအစိုးရတစ္ရပ္ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္)ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕ 
မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမ ၅ ခုႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းတစ္ခုတို႔ရွိပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခု 
ခ်င္းစီတြင္ ခ႐ိုင္မ်ား (အလယ္အလတ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ)ျဖင့္ ဖြဲ ႕စည္းထားၿပီး၊ ၎တို႔တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ 
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား စုစည္းထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အစိုးရ႐ံုးအဖဲြ႕မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ရွိၿပီး၊ 
အစိုးရ၏လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားအျပား (ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အခြန္ေကာက္ 
ခံျခင္း စသည္ျဖင့္)သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။93   

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ကိုယ္စားျပဳမႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေသာ္လည္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ကိုယ္စားျပဳမႈမွာ နည္းပါးေနပါေသးသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယခုအခါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ ခံလႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ား၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိထားၿပီး 
အေရးပါ ေသာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၇၃၃ ဦး အနက္ အမ်ဳိးသမီး ၂၃၁ ဦးသာပါရွိပါသည္။94  ဇယား 
၃ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ၂၃ ဦး ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။95  

သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္ကခန္႔အပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး 
ပါဝင္လာပါသည္။96 လူ႔ပုဂၢိဳလ္ ၂၀ ဦးပါဝင္သည့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီး 
ျဖစ္ပါသည္။97 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ဒု-ဥကၠ႒မ်ားအားလံုးသည္ 
အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။98 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈကို အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကေမာၻဒီးယားတြင္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္  
၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း (အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရာခိုင္ႏႈန္း အျမင့္ဆံုး)တို႔ ျဖစ္ပါ သည္။99 
ကမာၻတစ္ဝန္းပ်မ္းမွ်သည္ ၂၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆ ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ်မပါရွိပါ။ 
ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္)အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။100

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈသည္ 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္ပါသည္။ ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္၊ ေရြးေကာက္ခံေနရာမ်ား၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 

93  အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ အတြဲအမွတ္ ၁ ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စာ-၂။
94  Paul Minoletti ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ၽမႈ (မ)ရွိျခင္း၊ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ 

ျဖစ္ႏိုင္ ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ စာ-၇။ 
95   Minoletti ၊စာညႊန္း- ၉၅၊ ၇။
96  Myanmar Times. Online at http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/17910-woman-mps-up-but-

hluttaw-still-  90-male.html တြင္ၾကည့္ပါ။
97   Online at: http://www.president-office.gov.mm/en/?q=cabinet/union-government&page=1

98   Online at: http://www.president-office.gov.mm/en/?q=cabinet/union-government&page=1

99   လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ၊  Online at: http://www.ipu.org/WMN e/classif.htm

100  လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ၊ Online at: http://www.ipu.org/WMN-e/classif.htm
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စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ရရွိထားပါသည္။101 သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ သိသိသာသာ 
အေျပာင္းအလဲရွိေနၿပီး၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ခ်င္း၊ ကယားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး မွ်မပါရွိပါ။ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ 
ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။102 အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး (တနသၤာရီတိုင္း 
ေဒသႀကီးတြင္တစ္ဦးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္တစ္ဦး) ရွိပါသည္။103  

ေအာက္ေျခအဆင့္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကရပ္ကြက္ႏွင့္ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကို ျပ႒ာန္းၿပီးသည့္အခါ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးသည္  ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ခံ ရာထူးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ က်ယ္ျပန္႔၍အလားအလာအားျဖင့္ 
ၾသဇာအာဏာရွိပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ မိသားစုအတြင္း မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ေသးေသးမႊားမႊား ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ားတြင္ အဓိက ညႇိႏိႈင္းျဖန္ေျဖသူျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုုင္ 
အသစ္ ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္အခါ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရးကဒ္ျပား ရရွိလုိသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အိမ္၊ 
ၿခံ၊ ေျမ ေရာင္းဝယ္လိုသည့္ အခါတို႔တြင္ ၎တို႔၏ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ ေထာက္ခံ စာရရွိေရးအတြက္ 
ဦးစြာခ်ဥ္းကပ္ၾကရပါသည္။ အဆိုပါဥပေဒအရ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးအား ဆယ္အိမ္ေခါင္းမ်ားက 
လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔အားလည္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားက လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲျဖင့္ပင္ ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သက္တမ္းမွာ ၅ ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္သာ 
ေရြးေကာက္ခံရပါသည္။ မလြဲမေသြ အမ်ဳိးသားမ်ားသာျဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားအား မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္အတြက္ ထိုသို႔ ကိုယ္စားျပဳမႈနည္းပါးျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါ။ ရလဒ္အားျဖင့္၊ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မဲေပးျခင္း ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္တို႔မွ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။104

သမား႐ိုးက် တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတရားသူႀကီးမ်ားက အမ်ဳိးသားတရားသူႀကီးမ်ားထက္ 
အနည္းငယ္ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။105  ဤသည္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ္လည္း ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ ပဋိပကၡအမ်ားစုကို 
သမား႐ိုးက်တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေသာ သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး ယႏၲရား 
မ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေလ့ရွိၾကၿပီး၊ ၎တို႔တြင္အမ်ားစုက အမ်ဳိးသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။106 အမ်ဳိးသမီး 
အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဥပေဒသက္ဝင္ေစေရးေဆာင္ရြက္မည့္ အဓိကတရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦးပါဝင္ၿပီး၊ ၂ ဦးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့ ္
တိုင္းေဒ သႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ တရားသူႀကီးမ်ား၏ ၃ ပံု ၁ ပံုသည္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္
စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ တရားသူႀကီး ၇ ဦးမွ ၁၁ ဦးၾကားရွိၿပီး၊ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔အားလံုး သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အာဏာသက္ေရာက္ေစေရးအျပင္ တရားစီရင္ေရး 
အဆင့္စနစ္ အားလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တရားစီရင္ေရးစနစ္က အဓိက 
အခန္းက႑တြင္ရွိေနပါသည္။  

မတူကြဲျပားေသာ ဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ရွိလာေစရန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ကိုယ္စားျပဳမႈ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစရန္ တရားစီရင္ေရး 
စနစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကအေရးႀကီးပါသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔အပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္လိုအပ္သည့္ 
အရည္အခ်င္းမ်ားက တရားစီရင္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အားေပးျခင္းမရွိသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။  ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး တို႔၌ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည့ ္

101  Minoletti ၊စာညႊန္း-၉၅၊ ၇။
102  Online at: http://www.irrawaddy.com/news/burma/mon-state-elects-parliaments-first-female-speaker.html

103  Online at: http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/19818-meet-your-chief-ministers.html

104  Helene Kyed, Annika Harrison & Gerard McCarthy ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသႏၱရဒီမိုကေရစီ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားအားသံုးသပ္ျခင္း၊ (ႏိုင္ငံတကာေလ့လာမႈမ်ားဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အေျခစိုက္ အင္စတီက်ဳ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)၊ Available at http:// 
pure.diis.dk/ws/files/663836/Myanmar_Elections_WEB.pdf  

105 Justice Base ၊ ဆံုမွတ္ဆီမွအသံမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားျပားေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တရားမွ်တမႈ 
လက္လွမ္းမီခြင့္၊ ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရးရာအဖြဲ႕၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာ-၃၃။

106 Justice Base ၊ ဆံုမွတ္ဆီမွအသံမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားျပားေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တရားမွ်တမႈ 
လက္လွမ္းမီခြင့္၊ ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရးရာအဖြဲ႕၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာ-၄၁။
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အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ 
တာဝန္္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၊ သို႔မဟုတ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ ၂၀ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ၊ သို႔မဟုတ္ 
"ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ဂုဏ္သတင္းရွိေသာ ဥပေဒပညာရွင္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ယူဆသူ"ဟု ပါဝင္ပါသည္။107  

ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၌ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရာတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ အနည္းဆံုး 
၁၅ ႏွစ္ အမႈလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။108  အဆိုပါ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအား နစ္နာေစပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကေလးေမြးဖြားသည့္အခါ ၎တို႔၏ လုပ္သက္မ်ား ျပတ္ေတာက္ သြားေလ့ရွိပါ 
သည္။ 

tpdk;&tzGJ htpnf;rsm;wGif trsKd;orD;rsm; udk,fpm;jyKrIqdkif&m 

twm;tqD;rsm; 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားရွိ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးရျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

၁။  ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအား တပ္မေတာ္သားမ်ားက 
ရယူျခင္းကို ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထားပါသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈလြန္စြာ 
နည္းပါးသည့္အတြက္၊ ဤသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ၎တို႔ရယူႏိုင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ေနရာ အေရအတြက္ကို သိသိသာသာ 
ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါသည္။

၂။ "၎တို႔ႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ျခင္းမရွိေသာ" အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားဖြဲ ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအရ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းသည္109 အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာရာထူးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ေလ်ာ္ကန္ 
သင့္ျမတ္ျခင္းမရွိဟု သတ္မွတ္ထားေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံုေသကားက် အယူအဆမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအား ထပ္ေလာင္း 
အားျဖည့္ေပးၿပီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။110 

၃။  ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈနည္းပါးျခင္းကို ေျဖရွင္းေဆာင္ 
ရြက္ေပးမည့္ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ား မပါရွိပါ။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာကူညီ 
ေထာက္ပံ့ ့မႈမ်ား (ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ)အား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းရာထူးမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေစမည့္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ကူညီေထာက္ 
ပံ့ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၄။  ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ၾသဇာအာဏာရွိေသာ ရာထူးတာဝန္ 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားကိုသာ မဲေပးခြင့္အာဏာေပးထားျခင္းျဖင့္ 
သြယ္ဝိုက္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။

107  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အပိုဒ္-၃၀၁၊ ၃၁၀၊ ၃၃။
108  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အပိုဒ္- ၃၁၀။
109  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာျမင္ကြင္း၊ Online at:  http://www.socialwatch.org/

node/ 11603  
110 Oxfam, CARE and ActionAid ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ Online at: https://www.care.org.au/

wp-content/uploads/2014/12/Myanmar-Women-and-Leadership-in-Myanmar-Report.pdf 14.
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၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္မႈတာဝန္အမ်ားစုကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ထမ္းေဆာင္ၾကမည္ဟု သတ္မွတ္ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကၿပီး၊ အထူး 
သျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ေနအိမ္တြင္ ေသာက္သံုးေရရရွိၿပီး၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏  ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း 
သာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသာ ၿမိဳ႕ ျပမဟုတ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ပို၍သိသာျမင္သာပါသည္။111 ရပ္ရြာေဒသအမ်ား အျပား၌ 
ႏိုင္္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ပါ ဝင္ၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အိမ္မႈတာဝန္မ်ားကို အမ်ဳိးသားမ်ားက မွ်ေဝလုပ္ေဆာင္ 
ေပးလိုစိတ္ မရွိၾကဘဲ၊112 အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မိသားစု၊ အိမ္မႈ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သတ္မွတ္ထား 
သည့္ ေလးပင္ေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအၾကား မလူးသာမလြန္႔သာျဖင့္ ခက္ခဲပင္ပန္းေစပါသည္။113 အိမ္ေထာင္မႈ 
တာဝန္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပို၍ ဦးစားေပးသည္ဟုဆိုကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ေဝဖန္မႈမ်ားကိ ု
လည္း ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔ဘာသာ ရပ္တည္ရန္ႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားအၾကား 
ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။

၆။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားမရွိၾကဘဲ၊ 
၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ယံုၾကည္မႈလည္းမရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ႐ိုးရာအစဥ္အလာႏႈန္းစံမ်ားက အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားထက္ အမ်ဳိးသားမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ပိုမိုအပ္ႏွင္း ထားပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ နိမ့္က်သည့္အဆင့္မွ ပါဝင္ၾကရၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ၎တို႔၏တာဝန္မွာ 
ဧည့္သည္မ်ား အား ႀကိဳဆုိေနရာခ်ထားျခင္း၊ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးရျခင္းတို႔ျဖစ္၍ 
အမ်ဳိးသားမ်ားက ဦးေဆာင္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈတာဝန္မ်ားကို ရယူထားၾကပါသည္။ 

111  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၊စာညႊန္း - ၁၁၀၊ ၂၆။
112  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၊စာညႊန္း - ၁၁၀၊ ၂၆။
113 Devin Joshi and Kara Kingma ၊ “အာရွတစ္ဝန္း လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မညီမွ်ေသာကိုယ္စားျပဳမႈ၊ ေဒသတစ္ဝန္း 

မတူကြဲလြဲမႈ မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း”၊ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္)၊ စာ-၁၂(၄)၊ အာဖရိကႏွင့္ အာရွေလ့လာမႈမ်ား၊ စာ-၃၅၂။

ဇယား ၃ ။ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း 
အဆင့္

ေနရာ စုစုေပါင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား
စုစုေပါင္း အမ်ဳိးသမီး 

မ်ား%

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ခံ ၃၃၀ ၄၃ ၁၃%

ခန္႔အပ္ ၁၁၀ ၂ ၂%

အမ်ဳိးသား

လႊတ္ေတာ္
ေရြးေကာက္ခံ ၁၆၈ ၂၃ ၁၃%

ခန္႔အပ္ ၅၆ ၂ ၄%

စုစုေပါင္း ေရြးေကာက္ခံ ၄၉၈ ၆၆ ၁၃%

ခန္႔အပ္ ၁၆၆ ၄ ၂%

အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီး  ၂၀ ၁ ၅%

ျပည္နယ္ႏွင့္

တုိင္းေဒသႀကီး

လႊတ္ေတာ္

ကုိယ္စားလွယ္
၆၅၉ ၈၄ ၁၃%

ျပည္ေထာင္စု/ျပည္နယ္/

တုိင္းေဒသႀကီး စုေပါင္း

လႊတ္ေတာ္

ကုိယ္စားလွယ္
၁၁၅၀ ၁၅၁ ၁၃%

ၿမိဳ႕နယ္* အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၃၃၀ ၀ ၀%

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ

အုပ္စု**
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁၆၇၈၅ ၄၂ ၀.၂၅%
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၇။ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈတို႔ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ ႕ေနရျခင္းက 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ခရီးအနီး၊ အေဝးသြားလာႏိုင္စြမ္းကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ရာထူးအမ်ား 
အျပား၊ ေဒသႏၲရအဆင့္ ရာထူးမ်ားတြင္ပင္ သင္တန္းႏွင့္အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ခရီးသြားရျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ 
လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထူးသ 
ျဖင့္ ေဝးလံေသာေနရာမ်ား ႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။

tpdk;&tzGJ htpnf;rsm;wGif  

trsKd;orD;rsm;udk,fpm;jyKrI\ ta&;ygrI

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံမဟုတ္ေသာ ေဒသႏၲရအဆင့္၊ ေက်းရြာႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴး ရာထူးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားအပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ် ကိုယ္စားျပဳမႈက အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတန္းတူညီမွ် ကိုယ္စားျပဳျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးတို႔တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ထင္ဟပ္ေစေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။114  ဥပမာ-ေစ်းထဲတြင္ ထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ အေသးစားေငြေခ်း လုပ္ငန္း၊ သားသမီးမ်ား၏ 
ပညာေရး၊ ေသာက္ေရရင္းျမစ္မ်ား လက္လွမ္းမီမႈ၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးသံုးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္နာမက်န္းသူ ႏွင့္ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား ထက္ ပို၍အခ်ိန္ေပးၾကၿပီး၊ 
အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဗဟုသုတႏွင့္ နားလည္မႈပိုရွိၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ 
သုေတသနတစ္ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး ကို ဦးစားေပးၾကၿပီး၊ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည္တို႔အတြက္ ဘ႑ာေငြကို လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲလိုစိတ္မရွိၾကေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။115  ျမန္မာႏို
င္ငံဆိုင္ရာအျခားသုေတသနတစ္ခုတြင္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လို စိတ္နည္းပါးေၾကာင္း၊  အားလံုးေက် 
နပ္ေစမည့္ အေျဖမ်ားရရွိေစရန္ ပိုမိုအရည္အခ်င္းရွိေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရြာသူရြာသား မ်ားႏွင့္လည္း 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကိုထူေထာင္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပို၍စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး၊ ၾကင္နာစိတ္ရွိေၾကာင္းညႊန္ျပထား 
ပါသည္။116  သုေတသနမ်ားအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ရွိထားေသာ ဥပေဒမ်ားအား ပို၍ေလးစားလိုက္နာေစပါသည္။117 

zuf'&,fpepfyHkpHwGif tpdk;&tzGJ htpnf;rsm;ü  

usm;? ra&;&mudk,fpm;jyKrIudk jr§ihfwifjcif;

ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ ေနရာမ်ားပို၍ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ၊ ၎ရာထူးမ်ားသည္ အိမ္ႏွင့္မခြဲခြာဘဲ ထမ္းေဆာင္ႏိုင ္
သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အိမ္မႈတာဝန္မ်ားႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာေနရသည့္အခ်ိန္ကုိ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး၊ ခရီးသြားရျခင္းကို 
ေလ်ာ့နည္းေစသည္သာမက၊ ခရီးသြားျခင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လံုၿခံဳေရးျပႆနာမ်ားကိုပါ ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ 

114  Paul Minoletti ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာ-၂၀။
115  Minoletti ၊စာညႊန္း-၁၁၆၊ ၁၆။
116  Minoletti ၊စာညႊန္း-၁၁၆၊ ၁၆။
117  Minoletti ၊စာညႊန္း-၁၁၆၊ ၃၂။
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118  Minoletti ၊စာညႊန္း-၁၁၆၊ ၃၂။
119  CEDAW ေကာ္မတီ၏ အႀကံျပဳသံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)၊ ၄၂ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး (UN Doc CEDAW/C/MMR/CO/3) 

[10].
120  အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္၊ ၂၀၁၃-၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ စာ-၂၃။ Online at: http://myanmar. 

unfpa.org/sites/asiapacific/files/pub-pdf/NSPAW2013-2022_0.pdf .
121  Minoletti ၊စာညႊန္း - ၁၁၆၊ ၃၄။
122 David Williams ၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဘာေတြက အရမ္းဆိုးရြားေနသလဲ"၊ Melissa Crouch and Tim  

Lindsey (တို႔တည္းျဖတ္သည့္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ (Oxford: Hart Publishing ၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္)။
123 Sang Hnin Lian ၊ “က်ား၊ မ ကြာဟခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈ"၊ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ http://burmalibrary.org/ 

show.php?cat=2235

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာရပ္ရြာႏွင့္နီးစပ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း က႑မ်ားတြင္လည္း  ပို၍သက္ေသာင့္သက္ 
သာ ပါဝင္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ထိုနည္းတူပင္၊ အျခားေသာ ရပ္ရြာႏွင့္ေဒသခံမ်ားကလည္း အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္နည္းေသာ အဆိုပါ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္အား ျဖည့္ျခင္းကုိ ပို၍လက္ခံႏိုင္ၾကပါသည္။  အဆင့္နိမ့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
တာဝန္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ ေနာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အဆင့္၌ 
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ယံုၾကည္မႈႏွင့့ ္ ္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အမ်ုဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေတြ႕အႀကံဳရ 
ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္အခြင့္အလမ္းေပးသည္ႏွင့္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာေၾကာင္းအေထာက္ 
အထားမ်ားက ညႊန္ျပေနပါသည္။ ထို႔အျပင္္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ သုေတသနတစ္ခုတြင္၊ အမ်ဳိးသမီးစံနမူနာျပပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ရွိေနျခင္းသည္ ေဒသတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဦးေဆာင္မႈတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။118  

သို႔ရာတြင္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္ ၎ကေပးေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ား 
ျပားလာျခင္းတို႔ႏွင့္ယဥ္တြဲ၍ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံသက္သက္ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏တန္းတူညီမွ် 
ကိုယ္စားျပဳမႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မေရးရာ ကိုယ္စား 
ျပဳမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ လိုလားႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ ဖြဲ ႔စည္းမႈ ပံုသဏၭာန္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ 
ေရြးခ်ယ္မႈထက္ ပို၍မေရမရာဆန္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အႀကံျပဳတုိက္တြန္းထားပါသည္။

၁။ ျပည္ေထာင္စု ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ က်ား၊မေရးရာခြဲတမ္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲတမ္းစနစ္က်င့္သံုးျခင္းကို ခြင့္ျပဳမထားေသာ္လည္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ CEDAW ေကာ္မတီ၏ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အႀကံျပဳသံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ က်ား၊ မေရးရာ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရန္ အႀကံျပဳ 
တုိက္တြန္းထားၿပီး၊119 အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြ႔ ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္၊ ၂၀၁၃-၂၀၂၂ 
ခုႏွစ္(ျမန္မာ)တြင္ "ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင ္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈကို ေသခ်ာေစရန္" ခြဲတမ္းစနစ္အား အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထားပါသည္။120  

 က်ား၊ မေရးရာ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားက ၎တို႔ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ CARE၊ ျမန္မာ၏ ေက်းရြာေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈ 
အနည္းဆံု ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထား ၿပီး ၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရပ္ရြာကဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ ေက်းရြာ 
ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။121 ခြဲတမ္းစနစ္မ်ား 
သည္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေရအတြက္ကို ပိုမိုမ်ားျပားေစ႐ံုသာမက၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သင့္သည္ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။122 အမ်ဳိးသမီးေခါင္း 
ေဆာင္ မ်ားအား အေတြ႕အႀကံဳရရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေပးသည္ ႏွင့္ ၎တုိ႔၏စြမ္းရည္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာ 
တိုးတက္လာေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားက ညႊန္ျပေနပါသည္။123  

 ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံသစ္တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ရာတြင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို 
အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အေရးပါေသာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္စားျပဳမႈအတြက္ ခြဲတမ္းစနစ္တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 
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124 စိတ္ဝင္စားသူအမ်ားအျပားက ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားကို အႀကံျပဳတိုက္တြန္းၾကၿပီး၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအမ်ားစု ႏွစ္သက္သည့္  နည္းစနစ္ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

125 Fernanda Correa ၊ မကၠစီကို၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားအား ေလ့လာခ်က္"၊ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ ၅၀(၃) ၊ 
Representation ၊ စာ-၃၂၁-၃၂၂။

126  Correa ၊စာညႊန္း-၁၂၆၊ ၃၂၁။ 

ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ဤသည္က အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။124 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အဆင့္အားလံုး အတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ က်ား၊ မေရးရာ ခြဲတမ္းစနစ္ကို သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ၿပီး၊ သို႔မဟုတ္ပါက အျခားတစ္နည္းအေနျဖင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားကို ၎တို႔ဘာသာ မိတ္ဆက္ က်င့္သံုးရန္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။125 
မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္၊ ဗဟိုအစိုးရက ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရအဖြဲ႕ အဆင့္အားလံုးအတြက္ ခြဲတမ္းစနစ္ကို သတ္ မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ 
ခြဲတမ္းစနစ္ပံုစံႏွင့္ ဥပေဒအတိုင္းသက္ဝင္ေစေရးကို ျပည္နယ္မ်ားအား ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ ဤသည္က 
ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈတြင္ ႀကီးမားေသာ ကြဲျပားခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ 
မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္တိုင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်၊ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ ျမင့္မားလာ 
ခဲ့ပါသည္။126  

 လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ က်ား၊ မေရးရာ ခြဲတမ္းစနစ္ ၂ မ်ဳိးရွိပါသည္။ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ သီးသန္႔ေနရာ ဖယ္ထားေပးသည့္ 
ခြဲတမ္းစနစ္ျဖစ္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ ေနရာအေရ အတြက္အခ်ဳိ႕ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္သီးသန္႔ ေနရာဖယ္ထားေပးျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။ အနိမ့္ဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သီးသန္႔ေနရာဖယ္ထားေပးရန္ အႀကံျပဳတုိက္ တြန္းထားၿပီး၊ အေရးပါေသာစုဖြဲ ႔မႈျဖစ္သည့္ 
အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီခဲ့လွ်င္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာဖြယ္ရွိၿပီး၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား  
ပိုမိုတက္ၾကြစြာ ရွာေဖြႏိုင္ၾကဖြယ္ရွိပါသည္။ 

 ဒုတိယတစ္မ်ဳိးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းခြဲတမ္းစနစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုခ်င္းစီက အနိမ့္ဆံုး အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရာခုိင္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သမိုင္းေၾကာင္း၊ 
အစဥ္အလာမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ျပဳျပင ္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ ျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔တားဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးစားေပးမႈအေပၚ မူတည္ေနေလ့ရွိပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ခြဲတမ္းစနစ္သည္ ပါတီတြင္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအား အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ ဖိအားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီတစ္ခုအတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကို စိန္ေခၚႏိုင္ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ"မဲအမ်ားဆံုးရသူ အႏိုင္ရသည့္ "ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တြင္၊  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ခြဲတမ္းစနစ္သည္ လႊတ္ေတာ္ေနရာခြဲတမ္းစနစ္ေလာက္ ထိေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ႏိုင္ေခ်မရွိေသာေနရာ 
မ်ားတြင္ ေခ်ာင္ထိုးထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႐ိုး႐ိုးသားသားပင္၊ အႏိုင္ရရန္လံုေလာက္သည့္ မဲအေရအတြက္မရရွိျခင္းတို႔ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္တာဝန္ယူျခင္းကို ဆန္႔က်င္ပါက ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ထပ္တူ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းခြဲတမ္းစနစ္သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။

၂။ လူတိုင္းမဲေပးခြင့္ အာမခံခ်က္ရရွိေစရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးရာထူးအတြက္ မဲေပးျခင္းစနစ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံ 
ပိုင္ခြင့္ ၂ မ်ဳိးစလံုးမွ ထိေရာက္စြာဖယ္ထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားအတြက္သာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃။ ခြဲတမ္းစနစ္ႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းအသီးသီးႏွင့္ တြဲဖက္၍၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ာအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္႐ံုသာမက၊ ေရြးေကာက္ခံရပါက 
ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေရး 
အတြက္ပါ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ရရွိလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးအရကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ 
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127  Minoletti ၊စာညႊန္း - ၁၁၆၊ ၃၇။
128  Minoletti ၊စာညႊန္း - ၁၁၆၊ ၂၉။
129  က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ (GEN)၊ တိတ္ဆိတ္မႈ၏ေနာက္ကြယ္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ၎တို႔၏ ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအား၊ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္။ ၎တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္မွ နမူနာေရြးခ်ယ္ေလ့လာခဲ့ေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳဖူးၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမွတ္ တမ္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WLB)၊ တူညီေသာကင္းလြတ္ခြင့္၊ တူညီေသာပံုစံမ်ား၊ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ Online at: http://womenofburma.org/wp-content/uploads/2014/01/SameImpunitySamePattern_
English-final.pdf ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီး မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WLB)၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သာရွိခဲ့လွ်င္၊ သူတို႔ေျပာျပၾကလိမ့္မည္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ 
http://womenofburma.org/wp-content/ uploads/2014/11/VAW_Iftheyhadhope_TheywouldSpeak_English.pdf.

130 ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WLB)၊ တူညီေသာကင္းလြတ္ခြင့္၊ တူညီေသာပံုစံမ်ား၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာ- ၈၊ ၁၁။ Engy 
Abdelkader ၊ "ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးေရးအၾကမ္းဖက္မႈ၏သက္ေရာက္မႈ" 
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ ၂၃(၃)၊ ပစိဖိတ္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ မူဝါဒဥပေဒဂ်ာနယ္၊ စာ- ၅၁၁၊ ၅၂၄။

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပိုမိုႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားအား အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ ဤနည္းအားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာသြားလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါ မ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားအား စီစဥ္ေပးရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။127 အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားကြ်မ္းက်င္မႈ 
မ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔ကို ရေစသည့္အတြက္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း (NGOs)မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။128  

t"dutBuHjyKwkdufwGef;csufrsm;

 / ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံံ ု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ က်ား၊ မေရးရာ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စတင္ မိတ္ဆက္က်င့္သံုးရန္။

 / အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မဲေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ရပ္ကြက္ 
ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္။

 / အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သင္တန္းမ်ား 
စီစဥ္ေပးရန္။

trsKd;orD;ESihf rdef;uav;rsm;\ vHkNcHKa&;

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈက အမ်ဳိးသမီးမ်ားတန္းတူညီမွ်ေရး၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈက လႊမ္းမိုးပ်ံ႕ႏွံ ႔လ်က္ရွိပါသည္။129 တရားစြဲဆိုမႈ အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေဒသမ်ား
တြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႕မ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ရွည္လ်ားသည့္ 
သမိုင္းေၾကာင္းရွိပါ သည္။130  က်န္းမာေရး၊ အိုး အိမ္၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တို႔အပါအဝင္ အမ်ဳိး သမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ 
ဘဝနယ္ပယ္အားလံုးအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈက သက္ေရာက္ေစပါသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈ(အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြား ရာေဒသမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး)ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈတုိ႔ကို စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ ႕ေန 
ရျခင္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ခရီးအနီးအေဝး သြားလာႏုိင္စြမ္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ NGOs မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ခြင့္၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးတို႔အေပၚ ဤ သည္က အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။
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131  "ယင္းအဖြဲ႕၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦး၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦး၏ တာဝန္အရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ 
ယင္းတို႔အား တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ။" ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အပိုဒ္-
၄၄၅။

ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ႏွစ္သက္ၾကျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား ကိုယ္ပိုင ္
ဆံုးျဖတ္ခြင့္အပ္ႏွင္းေပးသည့္ ၎၏ အားသာခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာပဋိပကၡမ်ား 
အား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံကို ေထာက္ခံရာတြင္ ဤသည္က အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံသစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင ္
မည့္ ယႏၲရားမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံျဖင့္ က်ားကန္ေပးထားသည့ ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားက အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား တစ္ဖက္သတ္ေတြ႔ႀကံဳခံစားရသည့္ 
ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းသြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္စလံုး၏ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအစဥ ္
အလာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပံုစံတို႔သက္သက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။ 
ထို႔အျပင္၊ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား၏ ျပင္ပတြင္ ရွိေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ 
ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ 
ေလ်ာ့နည္းေစမည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အလုပ္ျဖစ္၍ အားေကာင္း 
ခိုင္မာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား တေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ၎ကို ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ႏို ္င္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား  
လြန္စြာအားေကာင္းခိုင္မာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏အပိုဒ္ ၄၄၅131  တြင္ ပဋိပကၡအတြင္းအမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာဝန္ရွိမႈကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ သေဘာ 
ျဖစ္ရာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈအႏၱရာယ္ ပိုမိုက်ေရာက္ေစၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား လက္ခံသည္ဆိုသည့္ သတင္းစကားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေလးအနက္ထားရမည့္ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္မွတ္ယူၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴး 
လြန္သူ မ်ားအား ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရန္မွာ အစိုးရ၏ပံုရိပ္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ အပိုဒ္ ၄၄၅ အား 
ဖယ္ရွားျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကတိကဝတ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အခ်က္ေပးရာေရာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ CEDAW ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ အိမ္တြင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အျခားေသာ က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သည့္ပံုစံကိုမဆိုတားျမစ္ၿပီး၊ 
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ ေရးအစီအစဥ္မ်ား (ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးရာဌာနမ်ား၊ အထူးရဲတပ္ဖြဲ ႕၊ ယာယီေနထိုင္စရာ 
ေနရာမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ သီးျခားက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးကုသ ေရးဌာနမ်ားစသည္ျဖင့္)အတြက္ သီးျခားရံပံုေငြ 
တစ္ရပ္ထားရွိေစမည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို အမ်ဳိးသားအဆင့္တြင္ ျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။ 
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132  လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးဌာန၊ Online at http://www.mswrr.gov.mm/

133  Sabine Lang and Birgit Sauer ၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္က က်ား၊ မေရးရာ သေဘာသဘာဝမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေစသလား၊ ဂ်ာ မနီႏွင့္ 
ၾသစႀတီးယားမွ အမ်ဳိးသမီးမူဝါဒေရးရာ ေအဂ်င္စီမ်ားအား ေလ့လာခ်က္"၊ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ ၄၃ (၁)၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဂ်ာနယ္၊ စာ-၆၈၊ ၈၂။

t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအား ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ေပးရန္။

 / CEDAW ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးဥပေဒတစ္ရပ္ကို အလ်င္အျမန္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္။

 / ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏို ္ ္င္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ားကို 
ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၄၄၅ ကိုပယ္ဖ်က္ရန္။

 / ယာယီေနထိုင္စရာေနရာမ်ား၊ ေဆးဝါးကုသေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ အၾကမ္း 
ဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ သီးျခားဘတ္ဂ်က္ သတ္မွတ္သံုးစြဲရန္။

 

trsKd;orD;tcGihfta&;rsm;tm;tifpwDusL;&Sif;tqihfjzihf 

umuG,fapmihfa&Smufa&;ESihf taumiftxnfazmfaqmif&Gufa&;

အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစမည့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ (ဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ား)ထူေထာင္ေရးသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ အေရးပါေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ 
သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပို၍ထူေထာင္ျခင္း၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေပါက္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး 
ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ဖြဲ ႕စည္းႏိုင္ေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံက လြန္စြာျမင့္မားေစပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ စနစ္တက် ဖြဲ ႕စည္းထားသည္၊ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
ဖြဲ ႕စည္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရး အတြက္ အစိုးရမ်ားက မည္၍မည္မွ် အရင္းအျမစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးထားသည္ႏွင့္ ၎တို႔အား 
အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာႏွင့္တာဝန္မ်ား မည္၍မည္မွ် အားေကာင္း ခိုင္မာသည္တို႔အေပၚတြင္ ထိေရာက္မႈက မူတည္ပါသည္။ 
လက္ရွိတြင္လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
အဓိကတာဝန္ယူခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ဌာနျဖစ္ပါသည္။ ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
သီးျခားလူမႈေရး ျပႆနာမ်ား ျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ အျခားေသာလူအစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ 
"တားဆီးကာ ကြယ္ေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး"လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ 
အေလးထား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။132 ျပည္ေထာင္စု၊ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာဌာနမ်ား 
ဖြဲ ႕စည္းျခင္းသည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္လာေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးလႈပ္ရွား
သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
133 
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134  Lang and Sauer ၊စာညႊန္း-၁၃၃၊ ၇၉။
135 CEDAW ေကာ္မတီ၏ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ၎၏ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သေဘာထားေၾကညာခ်က္၊ ၂၀၀၈ 

ခုႏွစ္၊ အႀကိမ္ ၄၀ ေျမာက္ အစည္းအေဝး၊ စာပိုဒ္-၃ (UN Doc E/CN.6/2008/CRP.1).
136  Lang and Sauer ၊စာညႊန္း - ၁၃၃၊ ၇၆။

ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကာလမ်ားအတြင္း၊ ျပန္လည္ဖြဲ ႕စည္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရွး႐ိုး စြဲဆန္ေသာ အစိုးရေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ခံရလွ်င္၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစံု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ မေပါင္းစည္းေစရန္၊ အျခားေသာ အစီအစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္သို႔ 
မထည့္ သြင္းရန္၊ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ အာမခံခ်က္ရွိေရးအတြက္၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားဥပေဒျဖင့္ 
ျပ႒ာန္း၍ဖြဲ႕စည္းတည္ ေထာင္သင့္ပါသည္။134   စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတည္ 
ေထာင္ေရးက အဆင္ေျပႏိုင္ေသာ္လည္းဘ႑ာေရးအရစိန္ေခၚမႈရွိေသာ ကာလမ်ားတြင္၊ ပို၍အဓိကက်သည္ဟု ယူဆေသာ 
အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ရရွိေရးအတြက္ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအား ဦးစားမေပးျခင္း၊ ေဘးဖယ္ထားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။135 

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုဖြဲ ႕စည္းျခင္းသည္  စနစ္တက်ျဖင့္ အခိုင္မာဆံုး 
အင္တီက်ဴးရွင္းပံုစံျဖစ္ပါသည္။   ထို႔အျပင္၊ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊အာမခံထားသည့္ 
ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္တင္ျပႏိုင္ခြင့္၊ ဥပေဒျပဳေရးအေပၚ ေဝဖန္အႀကံျပဳပိုင္ခြင့္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာမ 
ေဆာင္ေသာ ဥပေဒမ်ားအား အခ်ိန္ဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ပိုင္ခြင့္စသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားအား အပ္ႏွင္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္၊ က်ား၊ 
မတန္းတူညီမွ်ေရးစီမံကိန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ခြင့္အာဏာမ်ား ထပ္မံရရွိျခင္းသည္ အက်ဳိးရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ာမနီႏွင့္ ၾသစႀတီးယားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားအား စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ အင္တီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖင့္ ခိုင္မာစြာ ဖြဲ ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ အားေကာင္းခိုင္မာေသာ 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေဒသႏွင့္ 
ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားရွိလာေစရန္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အလမ္းအား ဖန္တီးေပးပါသည္။136

 t"dutBuHjyKwdkufwGef;csufrsm;

 / ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတည္ေထာင္ရန္။

 / ဥပေဒျဖင့္ျပ႒ာန္း၍ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ က်ယ္ျပန္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား သတ္မွတ္ေပးရန္။

 / အမ်ဳိးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ လံုေလာက္၍ တိက်စြာသတ္မွတ္ ထားၿပီး ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
သတ္မွတ္ေပးရန္။ 
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137  Bernd Hayo and Stefan Voigt ၊ “ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ထားေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈအား ေလ့လာျခင္း—   
 ကမာၻတစ္ဝန္းစစ္တမ္း” (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ 11 Journal of Empirical Legal Studies ၊ စာ-၁၅၉။

138  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အပိုဒ္- ၂၉၉ (ဂ)(စ်)။
139  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အပိုဒ္- ၂၉၉ (ဃ)(စ်)၊ အပိုဒ္ - ၃၀၈။

vGwfvyfaom w&m;pD&ifa&;pepf wpf&yfxlaxmifjcif;

တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ တာဝန္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ပါရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ (CEDAW 
အပါအဝင္)မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားေသာဥပေဒမ်ားအရ 
၎အားအပ္ႏွင္းထားေသာ တာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တာဝန္ယူ၊ 
တာဝန္ခံမႈ ရွိေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

လက္လွမ္းမီၿပီး၊ တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ရပ္မရွိဘဲ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ပါရွိေသာ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာဏာသက္ဝင္ေစႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
ပံုစံတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအား ကူညီအားျဖည့္ေပးၿပီး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား အာဏာ 
သက္ဝင္ေစေသာ လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ခန္႔အပ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္၊ ခန္႔အပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ခြဲျခားထားျခင္း၊ ခန္႔အပ္သည့္ 
သက္တမ္းခိုင္ မာမႈႏွင့္ ႀကီးေလးေသာ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားမွလြဲ၍၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တရားသူႀကီးမ်ား အား ထုတ္ပယ္ခြင့္မရွိျခင္းတို႔ 
အပါအဝင္ သက္တမ္းအားျဖင့္ လံုၿခံဳမႈတို႔ျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳၾကပါသည္။137  

အဆင့္တိုင္း၌ တရားသူႀကီးမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိတရားစီရင္ေရး 
စနစ္သည္ လြတ္လပ္မႈမရွိပါ။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမည္စာရင္း 
တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး၊138  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက "ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ သေဘာထားကို ညႇိႏိႈင္းရယူ၍" ျပည္ေထာင္စ ု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးမ်ားအားလံုးကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။139 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ တရားသူႀကီးမ်ားအားလည္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ သေဘာထားကို ညႇိႏိႈင္းရယူ၍ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကပင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးမ်ား 
အားခန္႔ အပ္ပါသည္။   အလုပ္ ပမာဏအေပၚမူတည္၍ ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီးမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က 
ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမ်ားတြင္လည္း တရားသူႀကီး မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ပါသည္။  
တြဲဖက္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္  ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ားအားလည္း အလုပ္ပမာဏအေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထာင္
စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကပင္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိ္င္ရာခံု႐ံုး၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား  ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတက ၃ ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၃ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၃ ဦးစီ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ တရားသူႀကီးမ်ားအား အာဏာရအစိုးရအဖြဲ႕က ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္႐ိုး 
လုပ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အဆိုပါခန္႔အပ္မႈမ်ားကို တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း 
၍ သေဘာထားရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္တရားေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ခန္႔အပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ 
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဘက္လိုက္မႈကင္း၍ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ၿပီး၊ သီးျခားသေဘာထားအျမင္တစ္စံုတစ္ရာကို ေထာက္ခံသူမ်ားမျဖစ္ရန္ 
အာမခံခ်က္ရွိေစပါသည္။ ခန္႔အပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ား၏လက္ထဲတြင္ အျပည့္အဝရွိေနလွ်င္၊ 
တရားသူႀကီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရ သစၥာခံမႈအေပၚ အေျချပဳ၍ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေျခ ပိုမိုျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ 
လြတ္လပ္မႈကင္းမဲ့ေသာ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
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t"dutBuHjyKwdkufwGef;csuf

 / အဆင့္အားလံုး၌ တရားသူႀကီးမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္း၍သေဘာထားရယူသည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္အား တည္ေထာင္ရန္။

ဇယား ၄ ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား 
အင္စတီက်ဴးရွင္းအဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပမာ

ဂ်ာမနီ နီေပါလ္

ဂ်ာမနီသည္ ျပည္နယ္ ၁၆ ခုရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါ သည္။ 
မိသားစု၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ  
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရး 
အစီအစဥ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားခ် မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရး 
အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရန္၊ ပံုေသကားက် က်ား၊ မေရးရာ အယူ 
အစြဲမ်ားအား တိုုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရန္၊ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ေရး မူဝါဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္ 
မ်ားဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ရလဒ္မ်ားအားထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ေပးရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား 
ကူညီေထာက္ပံ့့ေပးရန္၊ မလံုၿခံဳေသာ ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေန 
မ်ားတြင္ ရွိသည့္ ကို္ယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား ကူညီေစာင့္ 
ေရွာက္ေရး၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဥေရာပ ေကာင္စီ ႏွင့္ကုလသမဂၢ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ညႇိႏိႈႈင္းအေျဖရွာျခင္း၊ ႏိုင္ငံ
တကာ အဆင့္တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက ္
တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္းမ်ား စသည္တုိ႔ကိုု လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ 
အစိုးရအဖြဲ႕အဆင့္ဝန္ ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ 
အဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတိုင္းတြင္ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အၾကံ 
ေပး တစ္ဦးထားရိွၿပီး၊ ျပည္နယ္ ၁၆ ခုႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရ 
မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား လံႈ႔ေဆာ္ျမႇင့္တင္ 
ေပးသည့္ တန္းတူညီမွ်ေရးအရာရွိတစ္ဦး ထားရွိရမည္ျဖစ္ပါ 
သည္။

နီေပါလ္သည္ ျပည္နယ္ ၇ ခုႏွင့္ ခ႐ိုင္ ၇၅ ခုရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ 
ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားေရးရာ 
ဌာနကို  ဖက္ဒရယ္အစုိးရေအာက္တြင္ ထားရွိပါသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုတက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား 
ခ်မွတ္ေရးတြင္ကူညီေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ 
ေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ တာဝန္မ်ားအားထမ္းေဆာင္ျခင္း ၊ 
မိန္းကေလးမ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊ 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ 
သည့္ အျခားေသာျပစ္မႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ 
သည့္ တာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီး ေရရာႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံမ်ား၊ ႏွီးေႏွာ
ဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ကြန္ဖရင့္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္တာဝန္မ်ားအား 
ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္
ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ 
ျခင္းတို႔အပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိပါသည္။ 
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားတြင္ သီးျခားတာဝန္ခံ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ 
ဌာနမ်ား မရွိေသာ္လည္း၊ ခ႐ိုင္ ၇၅ ခုစလံုးတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား 
ရွိပါသည္။
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Abdelkader E၊ "ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးေရးအ 
ၾကမ္းဖက္မႈ၏သက္ေရာက္မႈ" (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ ၂၃(၃)၊ ပစိဖိတ္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ မူဝါဒဥပေဒဂ်ာနယ္၊ စာ -  ၅၁၁။

Anand A and Lekha Chakraborty ၊“ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကို 
သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အိႏၵိယမွ မ်က္ျမင္လက္ေတြ႕အ ေထာက္အထားမ်ား”၊ 
နည္းပညာဆုိင္ရာစာတမ္း၊စာ-၅၉၀၊၂၀၁၀ခုႏွစ္။ http://www.levyinstitute.org/publications/determining-gender-equity-
in-fiscal-federalism-analytical-issues-and-empirical-evidence-from-india

Aung Lynn T and Mari Oye ၊ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ 
ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ ေဝမွ်ခံစားေရးအတြက္ အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္ မ်ား၊ မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ အတြဲအမွတ္ ၄၊ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

Bauer A, Paul Shortell and Lorenzo Delesgues ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို ေဝမွ်ခံစားျခင္း၊ ျမန္မာ့သဘာဝ သယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေရး လမ္းျပေျမပံု၊ သဘာဝသယံဇာတ အရင္း အျမစ္ မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အင္စတီက်ဳ၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

Brennan D၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ၾသစေၾတးလ်၏ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊”  Melissa 
Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔ တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာျမင္ကြင္း။

Online at: http://www.socialwatch.org/node/11603

Chandler A ၊ “႐ုရွား၏အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ နားကြဲလုမတက္က်ယ္ေလာင္ ေသာ တိတ္ဆိတ္မႈ၊” 
Melissa Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔ တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ 
အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊ စာ - ၁၄၁။

Chappell L ၊ “အသိုက္ဖြဲ ႕ထားေသာ အသစ္ျဖစ္မႈႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ အ ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ရာဇဝတ္ခံု႐ံုး၏ တရားေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈ" (၂၀၁၁ ခုႏွစ္) ၊ Mona Krook and Fiona Mackay (တို႔ တည္းျဖတ္သည့္) က်ား၊ မေရးရာ၊ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒီ အင္စတီက်ဴးရွင္စနစ္ဆီသို႔၊ (Palgrave၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္) စာ-၁၆၃။

Correa F ၊ မကၠစီကို၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားအား ေလ့လာခ်က္"၊ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ ၅၀(၃) ၊ 
Representation ၊ စာ-၃၂၁။
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Crouch M ၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အေရးေပၚအာဏာမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး”၊ Online at: http://www.
academia.edu/5549827/The_Constitution_Emergency_Powers_and_ the_Rule_of_Law_in_Myanmar

Crouch M ၊  “တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အေျပာင္းအလဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳမႈ" (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ Online at: http://www.
academia.edu/10040071/_Ethnic_Rights_and_Constitutional_Change_The_Constitutional_Recognition_of_Ethnic_
Nationalities_in_Myanmar

Davis R & George Williams ၊ “တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဗဟိုတရား႐ံုး၏ တရားသူႀကီးမ်ား" (၂၀၀၃ ခုႏွစ္)၊ Online at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=638341

Blanca Delgado-Márquez B, A López-Carmona & V Ramírez-González ၊ “Zipper နည္းစနစ္သစ္ ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း 
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကို အာမခံျခင္း၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳမႈ" (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ လူမႈအညႊန္းကိန္း သုေတသန၊ ၁၁၆ (၂)၊ 
စာ-၄၇၅။ 

Correa F ၊ “မကၠစီကို၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားအား ေလ့လာခ်က္"၊ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ ၅၀(၃) ၊ 
Representation ၊ စာ-၃၂၁။

Deininger K, S Jin, H Nagarajan & F Xia (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ “အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာသီးသန္႔ဖယ္ ထားေပးျခင္းက 
ေရရွည္ႏိုင္ငံေရးရလဒ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေစသလား၊ အိႏၵိယေက်းလက္မွ အေထာက္အထားမ်ား"၊ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ ၅၁(၁)၊ 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈေလ့လာခ်က္ဂ်ာနယ္၊ စာ- ၃၂။

Faxon H ၊ လက္လွမ္းမီမႈက်င့္ထံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ" ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စာ- ၆၊ Online 
at: http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/LDPI/CMCP_17-_Faxon.pdf

Fletcher G ၊"ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေအာ္ဂလီဆန္ျခင္းအေၾကာင္းတရား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား၊ မေရးရာ၊ လိင္စိတ္ႏွင့္ HIV 
ကာကြယ္တားဆီးေရး ဆံုမွတ္မ်ား"၊ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္)၊ ၃၅ (၂)၊ အာရွေလ့လာေရး ရီဗ်ဴး၊ စာ-၁၈၉။

Forster C ၊ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား၊ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ကမာၻတစ္ဝန္း 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး (ကုလသမဂၢ 
ဖြံ ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၊ နယူးေယာက္ခ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)၊ စာ - ၁၄၂။ Online at: http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-
resources/report-white-paper/womens-rights-constitutions-global-good-practices

Franceshet S and Jennifer Piscopo ၊ “အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ခ်ီလီတို႔၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္ 
မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးမ်ား" (၂၀၁၂ ခုႏွစ္)၊ ဖက္ဒရယ္ဂ်ာနယ္၊ ၁။ 

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ (GEN)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ CEDAW ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အား ေလ့လာခ်က္၊ Online at: www.burmalibrary.org/docs20/Myanmar_Law CEDAW-
en-red.pdf

Gray G ၊ “အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္မူဝါဒမ်ား" (၂၀၀၆ ခုႏွစ္)၊ ၆၅ (၁)၊ 
ၾသစေၾတးလ် ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဂ်ာနယ္၊ စာ-၂၅။
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Gray G ၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေတြ႕ႏိုင္ခဲေသာ သီအိုရီရွာေဖြမႈ"၊ Melissa 
Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔ တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊စာ-၃၉။ 

Hanns Seidel Foundation ၊ သုေတသန အစီရင္ခံစာ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

Haydena M & R Martin ၊ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္း" (၂၀၁၃ ခုႏွစ္)၊ ၂(၂)၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့ ္
ႏိႈင္းရပညာေရးဂ်ာနယ္၊ စာ-၄၇။

က်န္းမာေရးသတင္း အခ်က္အလက္စနစ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္း ခရီးရွည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေရွ႕ပိုင္းေဒသတြင္ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးေနသည့္ တိုင္းရင္းသားရပ္ရြာအေျချပဳ 
က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ Online at: www.bmahealth.org/wp-content/uploads/pdf/ebrmsreport.pdf

Hedstom J ၊ “က်ား၊ မေရးရာကိစၥမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔ နားမလည္ခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎သည္ ေကာင္းေသာ 
စိတ္ကူးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ထင္ခဲ့သည္" (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ ၁၈(၁)၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ဖက္ဒရယ္ဂ်ာနယ္၊ စာ- ၆၁။

Hénault C ၊ "အာဏာေျမပံုမ်ားအျဖစ္ ခႏၶာကိုယ္မ်ား"၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒုကၡမ်ား၊ 
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္)။

Hendrix C and Marcus Noland ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ ၾကည့္ျခင္း၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပက္တာဆန္ အင္စတီက်ဳ။

Hnin Lian S ၊ “က်ား၊ မ ကြာဟခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈ"၊ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊  Online at: http://
burmalibrary.org/show.php?cat=2235

Holliday I ၊ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ"၊ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊ ၁၈(၂)၊ အာရွဆုိင္ရာ 
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဂ်ာနယ္၊ စာ-၁၁၁ ။

Jolliffe K and Emily Mears ၊ မတူကြဲျပားမႈ၏အင္အား၊ ျမန္မာႏို ္င္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အားလံုးအတြက္ 
ပညာေရးဆီသုိ႔၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ 

Justice Base ၊ ဆံုမွတ္ဆီမွအသံမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားျပားေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တရားမွ်တမႈ 
လက္လွမ္းမီခြင့္၊ ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရးရာအဖြဲ႕၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

Kipgen N ၊ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏို ္င္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္"၊ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ ၈၂(၂)၊ လူမႈသုေတသန၊ 
ႏိုင္ငံတကာ သံုးလတစ္ႀကိမ္ထုတ္စာေစာင္၊ စာ-၃၉၉-၄၂၅။

Kyed H Annika Harrisson & Gerard McCarthy ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသႏၱရဒီမိုကေရစီ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား သံုးသပ္ျခင္း၊ (ႏိုင္ငံတကာေလ့လာမႈမ်ားဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အေျခစိုက္ 
အင္စတီက်ဳ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)၊ Available at http://pure.diis.dk/ws/files/663836/Myanmar_Elections_WEB.pdf
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Kyed H and Mikael Graves ၊ “ေပါင္းစည္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ အာဏာခြဲေဝမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္  
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္း လမ္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း"၊ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္) ၄(၁)၊ 
လံုၿခံဳေရးႏွင့္ဖြံ ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဂ်ာနယ္။ 

Lall M & A South ၊ “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ပညာေရးပံုစံမ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း၊ မြန္ႏွင့္ကရင္ 
အမ်ဳိးသားပညာေရးနစ္မ်ား"၊ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ ၄၄(၂)၊ အာရွေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္၊ စာ-၂၉၈။ 

Lang S and Birgit Sauer ၊ “ဖက္ဒရယ္စနစ္က က်ား၊ မေရးရာ သေဘာသဘာဝမ်ားအေပၚ သက္ ေရာက္ေစသလား၊ 
ဂ်ာမနီႏွင့္ ၾသစႀတီးယားမွ အမ်ဳိးသမီးမူဝါဒေရးရာ ေအဂ်င္စီမ်ားအား ေလ့လာ ခ်က္"၊ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ ၄၃ (၁)၊ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ဂ်ာနယ္၊ စာ-၆၈။ 

ညီညီလတ္ႏွင့္ အျခား၊ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ"၊ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္)၊ ၇၈(၂)၊ နာဂိုယာ ေဆးသိပၸံဂ်ာနယ္၊  
စာ-၁၂၃-၁၃၄။ 

Lian S H ၊ “က်ား၊ မ ကြာဟခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈ"၊ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ http://burmalibrary.org/
show.php?cat=2235

Lorch J ၊ “အစိုးရအားနည္းေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ျပန္လည္) ေပၚေပါက္ လာျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ပညာေရးအား ေလ့လာခ်က္"၊ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)၊ စာ-၁၅၁။ 

Loyer A, M Ali & D Loyer ၊ "ႏိုင္ငံေရးသစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းတြင္ မိခင္က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈ အခြင့္အလမ္း၊ 
ဘက္ေပါင္းစံုေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္"၊ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)၊ ၃၂(၃)၊ က်န္းမာေရး၊ လူဦးေရ ႏွင့္ အဟာရဂ်ာနယ္၊ စာ-၄၇၁။ 

MacDonald A ၊ "စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ေရြးေကာက္ခံအာဏာရွင္စနစ္ဆီသုိ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာကို 
သီးသန္႔ျပန္လည္ထားရွိျခင္းႏွင့္ ၎၏အနာဂတ္"၊ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္)၊ ၄၀(၁)၊ အာရွေရးရာ၊ အေမရိကန္ ရီဗ်ဴး၊ စာ-၂၀။

Mahan R and Cheryl Collier ၊ “ကေနဒါ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေရတိမ္ပိုင္းတြင္ေမာင္းႏွင္ျခင္း"၊  Melissa Haussman, 
Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔ တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
(အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)။ 

Menon N ၊ "တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ၏ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေျခအတင္ေဆြး ေႏြးမႈအေျခအေန"၊ 
အမ်ဳိးသမီးဝါဒဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား၊ ၄၀.၂ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာ-၄၈၀-၄၈၆။

Minoletti P၊ ျမန္မာႏို ္င္ငံ၏ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

Milio S, E Garnizova & A Shkreli ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာေရးႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရး (TVET) အစီအစဥ္အား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အမွတ္- ၄၈၇၀၅၁၊ ILO။ 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အရည္အေသြးမီပညာေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားလံုး အတြက္ပညာေရး၊  
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေနျပည္ေတာ္။ 
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ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အာရွဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၊ ျမန္မာတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား အေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ 

Maung M ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ျမန္မာမိသားစု၊ (Springer ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္)။

Minoletti P ၊ ျမန္မာႏို ္င္ငံ၏ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ Online at: 
http://www.asiafoundation.org/publications/pdf/1368

Munz A and Micael Siegner ၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ မူလအေျခအေန၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သေဘာထားအျမင္မ်ား"၊ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္)၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဂ်ာနယ္၊ စာ-၂၉၁။ 

Niedermeier A and Wolfram Ridder ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ 
ေဒသႏၲရအဆင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဂ်ာမနီ၊ အာရွႏွင့္ 
အျခားေဒသမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ (Hanns Seidel Foundation ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ တည္းျဖတ္သည္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)။

Nilson M & S Tonnesson ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္လား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသသနအင္စတီက်ဳ၊ ေအာ္စလို၊ မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။ 

Nixon H , Cindy Joeline, Kyi Pyar Chit Saw, Thet Aung Lynn and Mathew Arnold ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့ ္
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္။ 

Obiora L and Sarah Toomey ၊ “ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာႏိုင္ငံေရး" Melissa Haussman, 
Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
(အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊ စာ-၂၁၁။

Oxfam ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အပူပိုင္းေဒသတြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈတို႔ကို ေဆာင္က်ည္းေပးျခင္း၊ အေသးစား စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး 
လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးအလားအလာမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဆိုင္ရာ မႏၲေလးႏွင့္ မေကြးတို႔မွသင္ခန္းစာမ်ား၊ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္။ 

Oxfam, CARE and ActionAid ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ Online at: https://www.care.
org.au/wp-content/uploads/2014/12/Myanmar-Women-and-Leadership-in-Myanmar-Report.pdf

Sawer M and Jill Vickers ၊ “ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေျပာင္းလဲေရး 
လႈပ္ရွားမႈ"၊ (၂၀၀၂ ခုႏွစ္)၊ ၁၃ (၁)၊ ကေနဒါအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဂ်ာနယ္၊ ၁၊ ၃၃။ 

Shee N ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူလတန္းပညာသင္ၾကားေရးတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအစား ႐ံုးသံုးဘာသာစကား ကို အသံုးျပဳျခင္း၏ 
သက္ေရာက္မႈအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ 

Sheehy G, A Yadanar & A Foster ၊ “ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပံုေဖာ္သည့္ အလားအလာမ်ားအား 
စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း"၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ သေႏၶတားျခင္း။ 
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Solanki G ၊ “ေကာင္းေသာထိန္းညႇိမႈလား၊ အဆင့္အသီးသီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အိႏၵိယ၏ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား"၊ Melissa 
Haussman, Marian Sawer and Jill Vickers (တို႔ တည္းျဖတ္သည့္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (အက္ရွ္ဂိတ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)။ 

တပ္မေတာ္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ဘာသာျပန္ဆိုမႈ)၊ ျပည္ေထာင္စု 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက တင္သြင္းသည့္စာတမ္း။ 

Than T ၊ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ (႐ုသ္လက္ဂ်္ ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္)။

Thin A A ၊ ေက်းလက္မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ 

Transnational Institute ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ေျမယာအား ဆက္စပ္ၾကည့္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသား ေျမအသံုးခ်မႈ 
မူဝါဒတြင္ က်ား၊ မေရးရာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ Online at: https://www.tni.org/files/download/tni-nlup-
gender_0.pdf

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အေသးစိတ္ေလ့လာခ်က္ (၂၀၀၆ ခုႏွစ္)၊ 
(A/61/122/Add.1)။

Vanderhule W ၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးစာအုပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္အရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ 
(Antwerp: Intersentia၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္)။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

Williams D ၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူမ်ဳိးေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး"၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၁၂ (၁)၊ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္း၊ 
ႏိုင္ငံတကာေရးရာဂ်ာနယ္၊ စာ-၉၉။  

Williams D ၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဘာေတြက အရမ္းဆိုးရြားေနသလဲ"၊ Melissa Crouch and Tim 
Lindsey (တို႔ တည္းျဖတ္သည့္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရး၊ (Oxford: Hart Publishing 
၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္)။

Zin Mar A ၊ "စစ္တပ္အုပ္စုိးေသာေခတ္မွ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးဆီသို႔၊ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္း"၊ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ ၈၂(၂)၊ လူမႈသုေတသန၊ ႏိုင္ငံတကာ သံုးလတစ္ႀကိမ္ထုတ္ စာေစာင္၊  
စာ-၅၃၁။ 

Zurabishvili S ၊ "အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈတာဝန္သိမႈ၏ အခန္းက႑၊ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ 
တန္းတူညီမွ်မရွိျခင္း ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္"၊ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ စာ-၅၅။ 
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