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အကျဉ်းချုပ်

အမျုိ းသမီးများ နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်လှုပ်ေှားမှုများသည် ရဒသေိုင်ောအေင့်တွင်မဖစ်ရစ၊
မပည်ရထာင်စုအေင့တ
် ွင်မဖစ်ရစ အားနည် း လျက် ေ ှ ိ သ ည် က ိ ု ရတွ ့ ေှ ိ ေ ပါသည် ။ မဲရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ

အမျိုးသမီးအရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက် နည်းရနသည်
ကိုရတွ့ေှေ
ိ ပါသည်။ ဤစာတမ်းတိုတွင် မမန်မာနိုငင
် ံလွတ်လပ်ရေးေငပီးချိန်မှစ၍ မမန်မာနိုငင
် ံ၏
မဏ္ဍိုင်ကကီး(၃)ေပ်မဖစ်သည့် ဥပရဒမပုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေးတို့တွင် အမျိုးသမီးများ
ပါဝင်မှုများကို ရလ့လာစုစည်းတင်မပထားပါသည်။

နိဒါန်း
၁။

သမိုငး် အစဉ်အလာအေ ကမ္ဘာရပါ်ေှိ နိုင်ငအ
ံ သီးသီးတွင် နိုင်ငရ
ံ ေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး

လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများကသာဦးရောင်ခဲ့ကကသည်။ အမျိုးသမီးများက မိသားစုစားဝတ်
ရနရေး၊

သားသမီးများနှင့်

သက်ကကီးေွယ်အိုမိဘများအား

မပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးတာဝန်များကို

ထမ်းရောင်ကကသည်။ သို့ရသာ် အမျိုးသမီးများ၏လူမှုဖံ့ွ ငဖိုးရေးအတွက် စွမ်းရောင်နိုငမ
် ှု အခန်း
ကဏ္ဍကို အသိအမှတ်မပုမခင်းမခံေသည့်အမပင် လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများသည်
အားနွဲ့သူများအမဖစ် အမျိုးသားများ၏လွှမ်းမိုးမခယ်လှယ်မှုကိုခံကကေသည်။ သို့မဖစ်၍ ကျား၊မ ခွဲမခားမှု
မေှိဘဲ အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနည်းတူ နိုင်ငရ
ံ ေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး
နယ်ပယ်တွင် တန်းတူအခွင့်အရေးများအား ဥပရဒနှင့်ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအေ ေေှိခဲ့ကကသည်
မှန်ရသာ်လည်း ထိုအခွင့်အရေးများကို မပည့်မပည့်ဝဝအသုံးချတတ်ေန်နှင့် အသိပညာရပးရောင်
ေွက်တတ်ေန်လိုအပ်ပါသည်။
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အမျိုးသမီးများ နိုင်ငံရေးတွင်စတင်ဝင်ရောက်လာမှု
၂။

ကမ္ဘာ့နိုင်ငအ
ံ သီးသီးေှိအမျိုးသမီးများသည်

အထူးသမဖင့်

နိုငင
် ရ
ံ ေးေိုငေ
် ာအခွင့်အရေး

များမဖစ်သည့် မဲရပးခွင့်၊ အရေွးချယ်ခံခွင့်များကို ကန့်သတ်မခင်း၊ ပိတ်ပင်မခင်းများခံခဲ့ကကေသည်။
ဒီမုက
ိ ရေစီဖွံငဖိုးတိုးတက်ရသာ ဥရောပနှင့်အရမေိကန်နိုငင
် ံများ၌ပင်လျှင် ဤအခွင်အ
့ ရေးများကို
အမျ ိုးသမီးများ

ခံစားခွင့်မေေှိခဲ့ကကရပ။

မဲရပးခွင့်ေရေးအတွက်

၁၈၄၈

ထိ့ရ
ု ကကာင့်

ခုနှစ်ခန့်မှ

အရမေိကန်နိုင်ငတ
ံ ွင်

စတင်လှုပ်ေှားခဲ့ကကော

၁၉၂၀

အမျိုးသမီးများ
မပည့်နှစ်မှသာ

အမျ ိုးသမီးများ မဲရပးခွင်ေ
့ ကကသည်။ ကမ္ဘာရပါ်တွင် အမျိုးသမီးများမဲရပးခွင့်ေရသာ ပထမေုးံ
နိုငင
် မ
ံ ှာနယူးဇီလန်မဖစ်သည်။ ၁၈၉၄ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ပိုငအ
် ုပ်ချုပ်ခွင့်ေ ကိုလိုနီနိုင်ငံတစ်ခုအရန
မဖင့် အမျိုးသမီးများအားမဲရပးခွင့်မပုခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ကမ္ဘာရပါ်ေှိ လွတ်လပ်ငပီးနိုငင
် မ
ံ ျားထဲတွင်
အမျ ိုးသမီးများအားမဲရပးခွင့်မပုရသာ ပထမေုးံ နိုငင
် မ
ံ ှာေွီဒင်မဖစ်သည်။ သို့ရသာ် အမျိုးသမီး
တိုင်းကို ခွင့်မပုမခင်းမဟုတ်ဘဲ ကန့်သတ်ချက်များထားခဲ့သည်။ ၁၉၂၁ ခုနှစ်မှသာ အမျိုးသမီးများ
မဲရပးခွင့်အခွင်အ
့ ရေးကိုအမပည့်အဝရပးခဲ့သည်။ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် ရုေှားနိုင်ငံ၌ အမျိုးသမီးများ
အား မဲရပးခွင့်မပုရသာ်လည်း အသက် (၃၀) နှစမ် ပည့်ငပီးသူများကိုသာမဲရပးခွင့်မပုသည်။ ၁၉၂၈
ခုနှစ် ရနာက်ပိုငး် မှသာ အသက် (၁၈) နှစ်မပည့်ငပီးသူ အမျိုးသမီးများအား မဲရပးခွင့်မပုခဲ့သည်။
နိုငင
် တ
ံ ကာဥပရဒအရနမဖင့်

၁၉၄၈

ခုနှစ်တွင်

ကမ္ဘာ့ကလ
ု သမဂ္ဂမှ

လူ့အခွင့်အရေးေိုင်ော

ရကကညာစာတမ်းကိုထုတ်မပန်ချိန်၌ အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေး
များရပးအပ်ခဲ့သမဖင့်အမျိုးသမီးမဲရပးခွင့်ေလာကကသည်။ ဖွံ့ငဖိုးေဲနိုင်ငံများ၊ ကိုလိုနီလက်ရအာက်မှ
လွတ်ရမမာက်ခဲ့ရသာနိုင်ငအ
ံ များစုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမဲရပးခွင့်ေလာခဲ့သည်။
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လွတ်လပ်ရေး

မဲရပးခွင့်

စဉ်

နိုင်ငံ

၁။

ထိင
ု း်

-

၂။

မမန်မာ

၁၉၄၈

၃။

ဖိလစ်ပိုင်

၁၈၉၈

၄။

အင်ဒိုနီးေှား

၁၉၄၅

၁၉၄၅

၅။

ဗီယက်နမ်

၁၉၄၅

၁၉၄၆

၆။

အိန္ဒိယ

၁၉၄၇

၇။

ဘဂဂလားရဒ့ေှ်

၁၉၇၁

၈။

စင်ကာပူ

၁၉၆၅

၉။

ပါကစ္စတန်

၁၉၄၇

၁၀။

ကရမ္ဘာဒီးယား

၁၉၅၃

၁၉၅၅

၁၁။

မရလးေှား

၁၉၅၇

၁၉၅၇

၁၂။

လာအို

၁၉၅၃

၁၉၅၈

ေေှိခဲ့သည့်ခုနှစ်1 စတင်ခဲ့သည့်ခုနှစ်

မှတ်ချက်

၁၉၃၂
၁၉၃၅

၁၉၄၇

ဇယား(၁)- အာေှနိုင်ငံအချုိ ့၏ အမျိုးသမီးများစတင်မဲရပးခွင့်ေခဲ့သည့်ခုနှစ်များ2

၃။

၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် မမန်မာနိုင်ငသ
ံ ည် အမျ ိုးသမီးမဲရပးခွင့်ေေှိခဲ့သည်မှာ အာေီယံတွင်

ဒုတိယရမမာက်နိုင်ငမံ ဖစ်ခဲ့သည်။ ထိအ
ု ချ ိန်မှစ၍ အမျိုးသမီးများသည် နိုင်ငရ
ံ ေးတွင်တန်းတူညီမျှ
ပါဝင်ပ တ် သ က် လု ပ် ကိ ု င်န ို င် ရ သာ နိုင်ငံရတာ်၏ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရဒနှင်အ
့ ညီ ရပးအပ် ထ ား
ရသာ

အခွင်အ
့ ရေးများကို

ေေှိလာခဲ့ကကသည်။

လာအိုနိုငင
် ံသည်

ရလ့လာရတွ့ေှိမမ
ှု ျားအေ

အာေီယံနိုငင
် မ
ံ ျားထဲတွင် အမျိုးသမီးများ မဲရပးခွင့်ေသည့် ရနာက်ေုံးနိုင်ငတ
ံ စ်ခုမဖစ်ခဲ့သည်။3

1
2

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_independence_days (Accessed Date 11.12.2019)
https://www.moi.gov.mm/?q=news/13/11/2018/id-5420, Ministry of Information (Accessed Date 30.7.2019)
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၄။

မမန်မ ာနိ ု င် ငံ လွ တ ် လ ပ်ရ ေးေေှ ိငပီးရနာက် ပိ ုင ်းတွ င်

အမျ ိုးသမီးများသည်

မမန် မ ာ့ န ို င် ငံ ရေးကဏ္ဍ၌

မမန်မာ

အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူရောင်ေွက်ခဲ့ရကကာင်းရတွ့ေှိေပါသည်။

ဥပမာ-

ဗမာမပည်လွတ်လပ်ရေး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်၊ ဗမာမပည်အမျိုးသမီးများ ကယ်ေယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်
(ဗမာနိုင်ငံ) စရသာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်များကိုရတွ့ေှေ
ိ ပါသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် တိုင်းမပည်မပု
လွှတ်ရတာ်၊ အရမခခံဥပရဒမပုရေးေွဲရေးရကာ်မတီတွင်လည်း အဖွဲ့ဝင်များအမဖစ်ပါဝင်ရောင်ေွက်
ခဲ့သည်။ ဝဏ္ဏရကျာ်ထင် ရဒါ်ရမရမခင်သည် မမန်မာနိုင်ငံဟိုက်ကုတ်လွှတ်ရတာ်ဝန်ရထာက်ောထူး
၌ ပထမဦးေုံးခန့်အပ်မခင်းခံေရသာ အမျိုးသမီးမဖစ်ပါသည်။4
၅။

အမျိုးသမီးများ၏ ရခါင်းရောင်မှုနှင့် နိုငင
် ရ
ံ ေးတွငပ
် ါဝင်လှုပ်ေှားမှုများသည် ရဒသေိုင်ော

အေင့်တွငမ် ဖစ်ရစ၊ နိုင်ငတ
ံ ကာအေင့တ
် ွငမ် ဖစ်ရစ

အားနည်းလျက်ေှိသည်ကိုရတွ့ေှိေပါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံတွင် မဲရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူအမျိုးသမီးအရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်
အရေအတွက်နည်းရနသည်ကိုရတွ့ေပါသည်။

ရခါင်းရောင်ပိုင်းရနောများတွင်လည်းရကာင်း၊

ရေွးချယ်တင်ရမမြှောက်ခံေသည့်ရနောများတွင်လည်းရကာင်း၊

ငမို့မပေိုငေ
် ာအဖွဲ့အစည်းများတွင်

လည်းရကာင်း၊ ပုဂ္ဂလိကေိုင်ောလုပ်ငန်းများတွင်လည်းရကာင်း၊
မပုမှုသည်ေှိသင့်သည်ထက်ရလျာ့နည်းရနသည်။5

အမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်စား

ကိုယ်စားမပုမှုေိုောတွင်

အမျိုးသမီးများ၏

ရခါင်းရောင်မှု၊ ေုံးမဖတ်ချက်ချမခင်းနှင့် ကိုယ်စားမပုမှုအေင့်ေင့်တွင် လက်ေှိအရမခအရနထက်
ပိုမိုမမင့်တက်လာေန် လိုအပ်လျှက်ေှိရနရသးသည်။

3

https://asiafoundation.org/resources/pdfs/WomensParticipationMyanmarBurmese.pdf (Accessed Date

30.7.2019)
4

အမျုိ းသားလွှတ်ရတာ်၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကရလးသူငယ်ေိုင်ောရကာ်မတီ၊ ရကာ်မတီဝင်များမပုစုရေးသားသည့် စာတမ်း

(စာ-၁၇၃) Accessed Date 23.10.2019)
5

လွှတ်ရတာ်သုရတသနဝန်ရောင်မှုမိတ်ေက်၊ မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် (Accessed Date - ၁၈.၇.၂၀၁၉)

6

မမန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်မည့် ရောင်ေွက်ချက်များ
၆။

မမန်မာ့နိုင်ငရ
ံ ေးနှင့် အမခားရခါင်းရောင်မ ှု အခန်းကဏ္ဍအသီး သီ းတွ င် အမျိုးသမီးများ

ရနောေေန် အရေးကကီးလာသည့်မျက်ရမှာက်အရမခအရနများအေ အမျိုးသမီးများမဖစ်၍ ဖယ်ကျဉ်
ထားမခင်းနှင့် အမျိုးသားများနည်းတူ ပါဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားသည့်လိငက
် ွဲမပားမှုအရပါ် အရမခခံငပီး
မဖစ်ရပါ်လာရသာ မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်များကိုမေို ရလျှာ့ချေမည်မဖစ်သည်။ တစ်နည်းအား
မဖင့် ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုကို ပံ့ပိုးမခင်းမဖင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ
တူညီရသာအခွင်အ
့ ရေးများကို

၎င်းတို့ဖွံ့ငဖိုးမှုနယ်ပယ်ဝန်းကျင်တွင်

ေေှိရစေန်

ရသချာရန

ရစမခင်းပင်မဖစ်သည်။ မိမိတို့နိုငင
် ံ၏ ကျား၊မတန်းတူညီမျှမှုအရမခအရန တိုးတက်မှု၊ ေုတ်ယုတ်မှု
သရဘာကို နိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရဒပါ မပဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ရဒသတွငး် နှင့် နိုင်ငတ
ံ ကာတွင်
သရဘာတူထားရသာကတိကဝတ်များ၊ ရေွးရကာက်ပွဲမူရဘာင်များ၊ ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေး
စံနှုန်းများအရပါ်

အရမခခံတိုင်းတာအကဲမဖတ်နိုငပ
် ါသည်။

ထို့အမပင်

လွှတ်ရတာ်အတွင်း

အမျ ိုးသမီးများပိုမပ
ို ါဝင်လာရစရေးအတွက် ရောင်ေွက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ နိုငင
် ရ
ံ ေး
ပါတီများအား ဥပရဒအေ အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ဦးရေပါဝင်ေမည့်ောခိုငန
် ှုန်းကို သတ်မှတ်ရပး
မခင်းပင်မဖစ်သည်။ 6

ခွဲတမ်းစနစ်ကျင့်သုံးမှု (Gender Quotas System)
၇။

အချို့ရသာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် Gender Quotas

ခွဲတမ်းစနစ်ကျင့်သုံး၍

ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်တွင်

System

ရခါ်

ကျား၊မရေးော

အမျိုးသမီးများရနောသတ်မှတ်လာကကသည်။

ကျား၊မရေးောခွဲတမ်းစနစ်ေိုသည်မှာ တိုင်းမပည်၏ လူမှုရေး၊ ယဉ်ရကျးမှုနှင့် နိုင်ငရ
ံ ေးေိုင်ော
ရနာက်ခံအရကကာင်းအောများအရပါ်မူတည်ငပီး ကွဲမပားမခားနားသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းရပါင်းစုံတွင်
6

လွှတ်တတာ်သုတတသနဝန်တောင်မှုမိတ်ေက်(၂၀၁၆) (Accessed Date - ၁၁.၃၀.၂.၀၉)
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ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျ ိုးမဖင့်အသုံးမပုကကမခင်းမဖစ်သည်။ အချ ို့နိုငင
် မ
ံ ျားသည် ရေွးရကာက်ပွဲများ တွင်
ပါဝင်ယှဉ်ငပိုင်မည့်
ကျင့်သုံးငပီး
သည့်

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများကို

အချ ို့တိုင်းမပည်များတွင်

ောခိုငန
် ှုန်းသတ်မှတ်သည့်

ပုံသဏ္ဍာန်မဖင့်

လွှတ်ရတာ်ထိုင်ခုံရနောသတ်မှတ်ချက်ောခိုငန
် ှုန်းထားေှိ

ပုံသဏ္ဍာန်များမဖင့်ကျင့်သုံးကကသည်။

အဓိကေည်မှန်းချက်မှာ

နိုင်ငံရေးကိစ္စများတွင်

အမျိုးသားများနည်းတူ အမျိုးသမီးများတန်းတူကိုယ်စားမပုခွင့ေ
် ေှိရေးအတွက်မဖစ်သည်။ တန်းတူ
ညီမျှကိုယ်စားမပုခွင့်ေိုောတွင် ခွဲတမ်းစနစ်မဖင့် ကိုယ်စားမပုမှု (ဥပမာ- ၃၀ ောခိုင်နှုန်း) (သို့မဟုတ်)
ောခိုငန
် ှုန်းတူကိုယ်စားမပုမှု (၅၀- ၅၀ ောခိုငန
် ှုန်း) မဖစ်သည်။ ထိုသို့ အမျိုးသမီးများပါဝင်
လာမခင်းမဖင့် တေားမျှတစွာကိုယ်စားမပုခွင့်နှင့် အမျိုးသမီးရေးောကိစ္စရေွးရနွးမှုများ မမင့်တက်
လာနိုင်ရကကာင်းယူေထားကကသည်။7 ကျား၊မရေးောခွဲတမ်းစနစ်အမျိုးအစားများအနက် အထင်
ေှားေုံးမှာ နိုငင
် ရ
ံ ေးပါတီခွဲတမ်း(Political Quotas)၊ ဥပရဒမပုခွဲတမ်း (legislative Quotas)နှင့်
ကကိုတင်သတ်မှတ်ရနောထားေှိမှုခွဲတမ်း (Reserved Seats Quotas) စသည်တို့မဖစ်သည်။
ထိအ
ု ထဲတွင် ဥပရဒမပုခွဲတမ်းစနစ်ကို ရေွးရကာက်ပွဥ
ဲ ပရဒများ မပုမပင်ရမပာင်းလဲမခင်းအရနမဖင့်
မဖစ်ရစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရဒကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမခင်းအရနမဖင့်မဖစ်ရစ ကျင့်သုံးရလ့ေှိကကသည်။
ဒီမုက
ိ ရေစီအသွငက
် ူးရမပာင်းစမဖစ်သည့်

မမန်မာနိုငင
် ံအရနမဖင့်လည်း

ဥပရဒမပုခွဲတမ်းစနစ်ကို

အသုံးမပုမခင်းအားမဖင့် လွှတ်ရတာ်အသီးသီးတွင် အမျိုးသမီးများကိုယ်စားမပုပါဝင်မှု အားရကာင်း
လာမခင်းအားမဖင့် အမျိုးသမီးများအရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် ဥပရဒမူကကမ်းများတင်သွင်း
နိုငမ် ခင်း၊ မပည်သူလူထုတွင်းမှ အမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကို လွှတ်ရတာ်များကပိုမိုသိေှိ
လာမခင်း၊ အများမပည်သူများ၏ ယုံကကည်ရလးစားမှုတိုးမမင့်လာမခင်းများ ပိုမိုေေှိလာနိုငမ
် ည်မဖစ်
သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ရဘဂျင်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၌ မမန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာအနှံ့မှနိုင်ငမ
ံ ျား
သည် နိုငင
် ရ
ံ တာ်ဥပရဒမပုခွင့်ေှိသူများရနော၌ အမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်စားမပုမှု ၃၀ ောခိုငန
် ှုန်း

7

Women can do it – WCDI Myanmar (တမ့စွမ်းရည်- အမျိးသမီးစာတစာင်)၊ Accessed Date- 30.10.2019
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ထားေှိေန်အတွက် ကကိုးစားလုပ်ရောင်ေန်သရဘာတူညီခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် အလွန်ကာလများ
တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမး် ၌ ခွဲတမ်းစနစ်ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံ ၅၀ ရကျာ်ေှိလာငပီး ၂၀၀၀ မပည့်နှစ်အလွန်
ကာလများတွင် ခွဲတမ်းစနစ်ကျင့်သုံးသည့်နိုငင
် ရ
ံ ပါင်း ောနှငခ
့် ျ ီငပီးေှိလာခဲ့သည်။

ခွဲတမ်းစနစ်ကျင့်သုံးမခင်း၏ရကာင်းကျိုး
၈။

ခွဲတမ်းစနစ်ကျင့်သုံးေမခင်း၏ ရကာင်းကျ ိုးများမှာ ရအာက်ပါအတိုငး် မဖစ်ပါသည်(က) ခွဲတမ်းစနစ်ကျင့်သုံးမခင်းအားမဖင့် နိုင်ငံရေးောေုံးမဖတ်မှုများမှာ အမျိုးသမီးများနှင့်
အမျိုးသားများအားလုံးပါဝင်ခွင့်ေလာငပီး အမျိုးသမီးများဖယ်ေှားခံထားေမခင်းကို အေုံး
သတ်မခင်းမဖင့် ဒီမုက
ိ ရေစီစနစ်အားရကာင်းလာရစေန်ရောင်ေွက်လာနိုင်မခင်း၊
(ခ)

နိုငင
် ရ
ံ ေးပါတီများက အမျိုးသမီးများပါဝင်ခွင့်ကို ပိုမိုအရလးထားလာငပီး ဦးရောင်မှု
ကဏ္ဍတွင်အမျိုးသမီးများကို ပိုမိုထည့်သွင်းရောင်ေွက်လာရစမခင်း၊

(ဂ)

အမျိုးသမီးလူဦးရေထက်ဝက်ရကျာ်ေှိသည့်အတွက် လွှတ်ရတာ်တွင် ထိုငခ
် ုံအရေ
အတွက် ၅၀ % ောခိုငန
် ှုန်းကို ေယူပါဝင်နိုငမ် ခင်းသည် ဒီမုက
ိ ေက်တစ်အခွင့်အရေး
မဖစ်ငပီး အမျိုးသမီးများအတွက် အချ ိုးအစားနှင့်အညီ ကိုယ်စားမပုနိုငမ် ခင်း၊

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွင် အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှုသည် အမပုသရဘာသက်သက်
ပါဝင်ခွင်ေ
့ မခင်းသည်သာမက အဓိပ္ပါယ်ေှိသည့်ပါဝင်ခွင့်မဖစ်လာနိုင်မခင်း၊
(င)

ခွဲတမ်းစနစ်သည် အမျ ိုးသားများကို ခွဲမခားေက်ေံမခင်းမဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးများ
အရပါ် ောစုနှစ်ရပါင်းများစွာ ခွဲမခားေက်ေံခဲ့မခင်းအတွက် ရမဖေှင်းနည်းတစ်ခုမဖစ်မခင်း၊

(စ) ခွဲတမ်းစနစ်သည် ပါတီ၏ပုံေိပ်ကို တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစမခင်း စသည်တို့မဖစ်
ပါသည်။
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ခွဲတမ်းစနစ်ကျင့်သုံးမခင်း၏ေိုးကျိုးများ
၉။

ခွဲတမ်းစနစ်၏ေိုးကျိုးများမှာ ရအာက်ပါအတိုင်းမဖစ်ပါသည်(က) ခွဲတ မ်း စနစ် သ ည်

အေည် အချင်းစည်း မျဉ်းများကို

ချ ိုးရဖာက်သည့်စနစ်မဖစ်

ရသာရကကာင့် အေည်အချင်းမမပည့်ဝသည့် အမျိုးသမီးများသည် အေည်အချင်းေှိ
သည့် အမျိုးသားများရနောများတွင် အစားထိုးသကဲ့သို့မဖစ်သွားနိုင်မခင်း၊
(ခ) ခွဲတမ်းစနစ်သည် နိုငင
် ရ
ံ ေးသမားများ၏ ကျား၊ မမဖစ်တည်မှုကို အေည်အချင်းများ
နှင့် နိုငင
် ရ
ံ ေးယုကံ ကည်မှုများထက် ပိုငပီးအာရုံစိုကရ
် လ့ေှိမခင်း၊
(ဂ) ခွဲတမ်းစနစ်သည် ရေွးရကာက်ပွဲေိုင်ောရေွးချယ်မှုကို အကန့်အသတ်မဖစ်ရစမခင်း၊
(ဃ) ခွဲတမ်းစနစ်သည် အမျိုးသားများအရပါ် ခွဲမခားေက်ေံမှုမဖစ်လာရစနိုငမ် ခင်း၊
(င) အမျိုးသမီးေိုသည့်ကိုယ်စားမပုမှုသည် ကွဲမပားမခားနားသည့်အမမင်နှင့် အေည်အချင်း
များပါဝင်ရနသည့်အတွက် အမျ ုိ းသမီ း များကိ ု အုပ်စုတစ်စုအမဖစ်သတ်မှတ်ငပီး
ောခိုင်နှုန်းမဖင့်ကိုယ်စားမပုခိုင်းမခင်းသည် သင့်ရလျာ်မှုမေှိမခင်းစသည်တို့မဖစ်သည်။

အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရဒတိ့ုတွင် ရဖာ်မပချက်
၁၀။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအရမခခံဥပရဒ(၁၉၄၇ ခုနှစ်) - အခန်း(၂)၊ ပုဒ်မ ၁၃ အေ ဇာတိမရေွး၊

ကိုးကွယ်ောဘာသာမရေွး၊ ရယာက်ကျား
မိန်းမ

မရေွး၊

နိုငင
် ံသားဟူသမျှသည်၊

နိုငင
် ရ
ံ တာ်တေားဥပရဒအောတွင် အညီ
အမျှသာမဖစ်သည်။ ေိုလိုေင်းမှာ နိုင်ငံသား
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တဦးနှငတ
့် ဦးကို သို့တည်းမဟုတ် နိုငင
် ံ
သား လူတန်းစား တစားနှငတ
့် စားကို
တဖက်သက် သရဘာအတိုင်း ခွဲမခားမခင်း
မမပုေ။
အခန်း(၂)၊ ပုဒ်မ ၁၄ အေ မပည်သူ့ဝန်ထမ်း
ေိုင်ော ောထူးတို့၌၎င်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်
မှု၊ ကုန်သွယ်ရေးရောင်းဝယ်မှု၊

စီးပွား

ေှာမှု၊ အတတ်ပညာနှင့် အသက်ရမွးမှုတို့၌
၎င်း၊ နိုင်ငံသားအားလုံးသည် ညီမျှရသာ
အခွင့်အလမ်းကိုေေှိေမည်။
အခန်း (၂)၊ ပုဒ်မ ၁၅ အေ မိန်းမများသည်
တူညီရသာအလုပ်အတွက် ရယာက်ကျား
တို့ေရသာ လခမျိုးကိုေနိုင်ေမည်။8
(မှတ်ချက်-

ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပံုအရမခခံ

ဥပရဒ(၁၉၄၇ ခုနှစ်) တွင်ရိုက်နှိပ်ထား
သည့်အတိုငး် ရဖာ်မပထားပါသည်။)
၁၁။ ဖွဲ့စည်းပုအ
ံ ရမခခံဥပရဒ (၁၉၇၄ ခုနှစ်) -

အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၁၄၇ အေ နိုင်ငံသားတိုင်း
လူမျိုး၊ အေင့်အတန်း၊ ောထူးဋ္ဌာနန္တေ၊
ေင်းေဲ ချမ်းသာ၊ ယဉ်ရကျးမှု၊ ဇာတိ၊
ကိုးကိုယ်ောဘာသာ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး

8

ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအရမခခံဥပရဒ(၁၉၄၇ ခုနှစ)် (Accessed Date 23.9.2019)
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မရေွး ဥပရဒအောတွင် ခွဲမခားမှုမေှိရစဘဲ
တန်းတူညီမျှမှုေှိရစေမည်။
အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၁၅၄ (က) အေ
အမျ ုိ းသမီ း များသည် အမျ ုိ းသားများ
နည်းတူ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး
နှင့် ယဉ်ရကျးမှုေိုင်ော အခွင့်အရေးတို့
တွင် တန်းတူေည်တူ ခံစားခွင့်ေှိသည်။
ပုဒ်မ ၁၅၄ (ခ) အေ မိခင်များ၊ ကရလး
များနှင့် ကိုယ်ဝန်ရောင်အမျုိ းသမီးများ
သည် ဥပရဒအေ သတ်မှတ်ရပးသည့်
အခွင့်အရေးများကို ခံစားခွင့်ေှိသည်။9
၁၂။ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)

-အခန်း (၈)၊ ပုဒ်မ ၃၄၈ အေ နိုငင
် ရ
ံ တာ်

သည်

မပည်ရထာင်စုသမ္မတမမန်မာနိုင်ငံ

ရတာ်၏ မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုး၊
ဇာတိ၊

ကိုးကွယ်ောဘာသာ၊

ောထူး

ဌာနန္တေ၊ အေင့်အတန်း၊ ယဉ်ရကျးမှု၊
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ေင်းေဲချမ်းသာ
တို့ကုိ အရကကာင်းမပု၍ ခွဲမခားမှုမေှိရစေ။

9

ဖွဲ့စည်းပုအ
ံ ရမခခံဥပရဒ (၁၉၇၄ ခုနစ
ှ ်) (Accessed Date 23.9.2019)
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အခန်း (၈)၊ ပုဒ်မ ၃၅၂ အေ နိုငင
် ရ
ံ တာ်
သည် အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားောတွင်မဖစ်ရစ၊
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းရေွးချယ်တာဝန်ရပးောတွင်
မဖစ်ရစ သတ်မှတ်ရသာအေည်အချင်းနှင့်
မပည့်စုံပါက

မပည်ရထာင်စုသမ္မတမမန်မာ

နိုင်ငံရတာ်၏
လူ မျ ုိ း၊

မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ

ဇာတိ ၊

သာသနာ၊

ကိ ုး ကွ ယ် ေ ာဘာသာ

အမျိုးသား၊

အရကကာင်းမပုလျက်

အမျိုးသမီးကို

ောထူးရေွးချယ်ခန့်

ထားမခင်းကိုခွဲမခားမှုမမပုေ။

သို့ောတွင်

အမျ ုိ းသားနှ င့ ် သာရလျာ်က န် သ င့ ်မ မတ်
သည့် ောထူးတာဝန်များအတွက် အမျိုးသား
များအား ရေွးချယ်ခန့်ထားမခင်းကို ဤပုဒ်မ
အေအဟန့်အတားမမဖစ်ရစေ။
အခန်း (၈)၊ ပုဒ်မ (၃၆၈) အေ နိုငင
် ရ
ံ တာ်
သည် ပညာေည်ထူးချွန်ရသာ နိုင်ငံသား
များအား လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်ောဘာသာ၊
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲမခားမှုမေှိဘဲ
ယင်း တို ့ ၏

အေည် အချင်း အလိ ုက်

ချီးရမမြှောက်ရထာက်ပမ
ံ့ ည်။10

10

ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) (Accessed Date-23.9.2019)
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၁၃။

ထိ့အ
ု မပင် အမျိုးသမီးများအရပါ်နည်းမျ ိုးစုံမဖင့် ခွဲမခားေက်ေံမှုပရပျာက်ရေးေိုင်ော နိုငင
် ံ

တကာသရဘာတူစာချုပ် အခန်း(၇) အေ နိုင်ငံရေးနှင့်အများမပည်သူေိုင်ောဘဝများတွင် အမျိုးသမီး
များနှင့် အမျိုးသမီးငယ်များအရပါ် ခွဲမခားေက်ေံမှုများကိုပရပျာက်ရအာင် နိုငင
် မ
ံ ျားအရနမဖင့်
ရောင်ေွက်ရပးေမည်။ အခန်း(၈) အေ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသမီးငယ်များသည် နိုငင
် တ
ံ ကာ
အေင့်တွင် နိုင်ငံရတာ်ကိုယ်စားမပုအရနမဖင့်ပါဝင်ေန်နှင့် အမပည်မပည်ေိုင်ောအဖွဲ့အစည်းများတွင်
ပါဝင်အလုပ်လုပ်ကင
ို န
် ိုင်ေန်အတွက် တူညီသည့်အခွင့်အရေးများေေှိရစေန် နိုင်ငံများအရနမဖင့်
ရသချာရအာင်ရောင်ေွက်ရပးေမည်ဟု အသီးသီးရဖာ်မပထားေှိသည်ကို ရတွ့ေှေ
ိ ပါသည်။

အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက် ရောင်ေွက်ချက်များ
၁၄။

ယခင်ရခတ်အေက်ေက်တွင်

အမျိုးသမီးများသည်

အလုပ်အရကျွးမပုသူများအမဖစ်

သတ်မှတ်ငပီး ခင်ပွန်း၊

သားသမီးနှင့် အိမ်ရဂဟာပတ်ဝန်းကျင်၌သာလျှင် တစ်ကမ္ဘာထင်၍

ရမွ့ရလျာ်ရနကကသည်။

ရခတ် စ နစ် မ ျားရမပာင် း လဲ လ ာသည် န ှ င ့ ် အ ညီ

ယရန့ရခတ်အခါတွင်

အမျ ိုးသမီးထုကကီးသည် ရမပာင်းလဲတိုးတက်လာရသာ ရခတ်စနစ်နှင့်အညီ အလုပ်အကိုင် အခွင့်
အလမ်းများကို နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ထိုးရဖာက်ဝင်ရောက်လှုပ်ေှားနိုင်ခဲ့ငပီမဖစ်သည်။ မိမတ
ိ ို့၏
အားနည်းချို့ယွင်းချက်များကိုလည်း မပည့်စုံရအာင်မဖည့်စွက်ကကိုးစားကကေမည်မဖစ်သည်။ နိုင်ငံရတာ်
အစိုးေအရနမဖင့်လည်း အမျိုးသမီးများအားနည်းမျိုးစုံမဖင့် ခွဲမခားေက်ေံမှုပရပျာက်ရေးကုလသမဂ္ဂ
သရဘာတူစာချုပ် (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women- CEDAW) ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ထိ့မု ပင်
ရထာင်စုနှစ်ဖွံ့ငဖိုးရေးေည်မှန်းချက်များ

(Millennium

Development

Goals-

MDGs)၊

ရဘဂျင်းလုပ်ငန်းစီမံချက်များ (Beijing Platform For Action- BPFA) နှင့် အမပည်မပည်ေိုငေ
် ာ
လူဉီးရေနှင့်ဖွံ့ငဖိုးမှုညီလာခံ (International Conference on Population and DevelopmentICDP) အပါအဝင် အမျိုးသမီးများဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် အမပည်မပည်ေိုင်ောလုပ်ငန်းစဉ်မူဝါဒ
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များကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွင်လည်းတက်ကကစွာရောင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ အရေှ့ရတာင်
အာေှနိုင်ငမ
ံ ျားအသင်း (ASEAN) သည် အာေီယံအမျိုးသမီးများနှင့် ကရလးသူငယ်အခွင့်အရေး
များ ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးနှင့်မမြှေင့်တင်ရေးရကာ်မေှင် (ASEAN Commission on Protection
and Promotion of the Rights of Women and Children – ACWC) နှင့် အာေီယံအမျ ိုးသမီး
ရေးောရကာ်မတီ (ASEAN Committee on Women–ACW) တို့ကိုဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်ထားပါသည်။
၁၅။ အမျ ိုးသမီးများဘဝမမြှေင့်တင်ရေးေိုင်ော မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၃-၂၀၂၂) (National
Strategic Plan for Women

(NSPAW) 2013-2022)နှင့် မမန်မာနိုင်ငံလးုံ ေိုင်ောအမျိုးသမီး

ရေးောရကာ်မတီ၏ အမျိုးသမီးများဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်ရေးေိုင်ော

အမျိုးသားအေင့်မဟာဗျူဟာ

စီမံကိန်း(၂၀၁၃-၂၀၂၂)ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွငထ
် ုတ်မပန်ခဲ့ငပီး “လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အေင့်တိုင်း၏
ဦးရောင်ခွင့်၊ ေုံးမဖတ်ချက်ချပိုင်ခွင်ရ
့ နောများတွင် အမျ ိုးသမီးများတန်းတူညီမျှပါဝင်ခွင့်ေေှိရေး
အတွက် စနစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရောင်ေွက်မှုမမြှေင်တ
့ င်ရေးအတွက်ရတာင်းေိုသည်။ ယင်းေည်မှန်းချက်
ရအာင်မမင်ရေးအတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျ ိုးကို အကကံမပုထားောတွင် “ဥပရဒမပုရေး၊ တေားစီေင်
ရေးနှ င့ ် အု ပ် ခ ျုပ် ရေးဌာနများေှိ ေုံ းမဖတ်ခ ျက်ခ ျပို င်ခ ွ င့် ရနောများတွင ် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု
ရသချာရစရေး” ကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရေးပါဝင်သည်။ NSPAW သည် “နိုင်ငတ
ံ ဝှမ်းတွင်
အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်မမှင့်တင်ရေး” နိုင်ငံအစိုးေ၏ကတိကဝတ်မပုမှုမဖစ်ရသာ်လည်း
တေားဥပရဒမဖင့်စည်း ရနှာင်ထားမခင်းမေှိရပ။ 11 အမျ ုိ းသမီးများဘက်စုံဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်ရေးကို
ေည်ေွယ်၍ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)၊ CEDAW၊ ရဘဂျင်းလုပင
် န်းစီမံချက်များကို
အရမခခံကာ NSPAW ကို ရအာက်ပါအဓိကလုပ်ငန်းနယ်ပယ် (၁၂) ေပ်မဖင့် ရေးေွဲခဲ့သည်-12

11

မမန်မာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွင်းေှိ ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှု- အတိတ်၊ လက်ေှိနှင့် ရမပာင်းလဲမှုအတွက် အလားအလာေှိရသာ

မဟာဗျူဟာများ၊ တေါလ်မီတနာလက်တ်တတ၊ The Asia Foundation (Accessed Date- 25.10.2019)
12

http://www.genmyanmarmm.org/system/research_and_publications/rap_file_myans/000/000/005/original/NSPAW_FINAL_

2013-2022.pdf (မမန်မာနိုင်ငံလုံးေိုင်ရာ အမျိုးသမီးတရးရာတကာ်မတီ- စာ-၁၀) Accessed Date- 24.9.2019
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(က) အမျိုးသမီးများနှင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှု၊
(ခ) အမျိုးသမီးများနှင့် ပညာရေး၊ ရလ့ကျင့်သင်ကကားရေး၊
(ဂ) အမျိုးသမီးများနှင့် ကျန်းမာရေး၊
(ဃ) အမျိုးသမီးများနှင့် အကကမ်းဖက်မှု၊
(င) အမျိုးသမီးများနှင့် အရေးရပါ်အရမခအရနများ၊
(စ) အမျ ိုးသမီးများနှင့် စီးပွားရေး၊
(ေ) အမျိုးသမီးများနှင့် ေုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်ရေး၊
(ဇ) အမျိုးသမီးများဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်ရေးေိုင်ော လုပ်ငန်းယန္တေားများ၊
(ဈ) အမျိုးသမီးများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး၊
(ည) အမျိုးသမီးများနှင့် မီဒီယာ၊
(ဋ) အမျိုးသမီးများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊
(ဌ) အမျ ိုးသမီးငယ်များ။
၁၆။

NSPAW ၏ ေည်မှန်းချက်များ ခိုငမ
် ာရသာ်လည်း အမှန်တကယ် မူဝါဒချမှတ်မခင်း(သို့)

ဘဏ္ဍာရငွခွဲရဝမခင်းတို့အရပါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာေှိငပီး လွှတ်ရတာ် (သို့)
နိုငင
် ရ
ံ တာ်မှ ကတိကဝတ်ထားေှိမှုအနည်းငယ်သာေှိသည်။ ထိ့ုအမပင် (၂၀၁၄- ၂၀၁၅) ဘဏ္ဍာနှစ်
တွင် နိုင်ငံရတာ်ဘဏ္ဍာရငွ၏ ၀.၁ ောခိုငန
် ှုန်းသာ ေေှိထားသည်။ 13
13

မမန်မာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွင်းေှိ ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှု - အတိတ်, လက်ေှိနှင့် ရမပာင်းလဲမှုအတွက် အလားအလာေှိရသာ

မဟာဗျူဟာများ (Accessed Date – 30.10.2019)
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ဥပရဒမပုရေးမဏ္ဍိုင်တင
ွ ် အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှု
၁၇။

၁၉၇၄-၈၄ ခုနှစ်များအတွင်း တစ်ခုတည်းရသာ လွှတ်ရတာ်သည် အစိုးေမူဝါဒများအရပါ်

လွှမ်းမိုးနိုငမ
် ှုအနည်းအကျဉ်းမျှသာေှိငပီး ရေွးရကာက်ခံအမတ်ရလာင်းများအားလုံးကို အာဏာေ
ပါတီမဖစ်သည့် မမန်မာ့ေိုေှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကရေွးချယ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်
အထိကာလများသည် တပ် မရတာ် အု ပ် ခ ျုပ်ရ သာအချ န
ိ ် မဖစ်၍ လွှ တ ်ရတာ် မ ေှိရ ပ။

၂၀၁၁

ခုနှ စ် မှစ ၍ ကိန်းဂဏန်းများတွင် ရေွးရကာက်ခံအမတ်နှင့် တပ်မရတာ်သားကိုယ်စားလှယ်များ
အားလုးံ ပါဝင်သည်။14
၁၈။

မမန်မာနိုင်ငံ၏ အများမပည်သူနှင့်သက်ေိုင်ရသာကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများရနောယူ ပါဝင်

ခဲ့သည်မှာ နှစ်ရပါင်းကကာမမင့်ခဲ့ငပီမဖစ်သည်။ မမန်မာအမျိုးသမီးများသည် ၁၉၃၅ ခုနှစ် ကတည်းက
မဲရပးခွင့်ေေှိခဲ့ော အာေှတွင်အရစာေုံးနိုငင
် တ
ံ စ်ခုမဖစ်သည်။ မမန်မာနိုငင
် ံတွင် နိုငင
် ရ
ံ ေးပါတီ ၁၀၀
ရကျာ်မဖစ်ရသာ်လည်း နိုငင
် ရ
ံ ေးပါတီအများစု၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုရောင်ရကာ်မတီဝင် အများစုမှာ
အမျိုးသားများမဖစ်ကကသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းအေ အမျိုးသမီးဦးရေရပါင်း (၂၇၃၃၂၇၂၀)
ဦး၊ ောခိုငန
် ှုန်းအားမဖင့် လူဦးရေ၏ (၅၁.၅) ောခိုင်နှုန်းေှငိ ပီး လူဦးရေ၏ထက်ဝက်ရကျာ်သည်
အမျ ိုးသမီးများမဖစ်ကကသည်။15 သို့ရသာ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေွးရကာက်ပွဲတွင် အမျိုးသမီး ၁၅၉ ဦးသာ
ရေွးရကာက်ခံလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်အမဖစ် လွှတ်ရတာ်သို့ရောက်ေှိလာကကပါသည်။ အမျိုးသား
လွှ တ ်ရတာ် (ရေွ းရကာက်ခ ံအ မျ ုိ းသမီး လွှတ ် ရ တာ် ကိ ု ယ်စ ားလှ ယ ် ( ၂၁)ဦးနှ င့ ် တပ်မရတာ်သား
လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်(၄)ဦး)ရပါင်း (၂၅) ဦး16 ၊ မပည်သူ့လွှတ်ရတာ် (ရေွးရကာက်ခံလွှတ်ရတာ်
ကိုယ်စားလှယ်(၄၁)ဦးနှင့် တပ်မရတာ်သားလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၈)ဦး)ရပါင်း အမျိုးသမီး
14

မမန်မာ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွင်းေှိ ကျား/မတန်းတူညီမျှမှု - အတိတ်၊ လက်ေှိနှင့် ရမပာင်းလဲမှုအတွက် အလားအလာေှိရသာ

မဟာဗျူဟာများ, The Asia Foundation, UK aid, Australian Government(Accessed Date-24.7.2019)
15

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မမန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနှင့် အိမ်အရကကာင်းအောသန်းရခါင်စာေင်း

16

အမျုိ းသားလွှတ်ရတာ် http://www.amyotha.hluttaw.mm/my/committees (၃၀.၁၀.၂၀၁၉)

17

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၄၉) ဦး17ေှိငပီး တိုင်းရဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်လွှတ်ရတာ်အသီးသီး
တွင် အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် စုစုရပါင်း (၈၅) ဦး18 ေှိသည်။

မမန်မာ့လွှတရ
် တာ်များတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်ခမ
ဲ့ ှုများ
၁၉။

မမန်မာ့ေိုေှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီရခတ်မှစ၍

ယရန့ရခတ်အထိ

လွှတ်ရတာ်များတွင်

အမျ ိုးသမီး များ ကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှုအား ရအာက်ပါပုံတွင် ရဖာ်မပထားပါသည်။19

ောခိုင်နှုန်း

၁၁.၇၁%

၂.၇၃-၄.၅၉%
၂.၉၀%

၃.၁၆%

၃.၂၇%

၂.၀၀%

၁၉၇၄

၁၉၇၈

၁၉၈၁

၁၉၈၅

၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၂ ၂ဝ၁၅

ရေွးရကာက်ပွဲကျင်းပသည့် ခုနှစ်များ

ပု-ံ (၁) လွှတ်ရတာ်အသီးသီးတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု

၂၀။

ယခင်လွှတ်ရတာ်အသီးသီးတို့တွင် အမျုိ းသမီးပါဝင်မှုနှုန်းနည်းပါးခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်

ပထမအကကိမ်လွှတ်ရတာ်စတင်ခ ျ န
ိ ်၌ အမျ ုိ းသမီးကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှုောခိုင်နှုန်းသည် ၂.၇၃

17

မပည်သူ့လွှတ်ရတာ် https://www.pyithu.hluttaw.mm/committee_commission (၃၀.၁၀.၂၀၁၉)

18

တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်လွှတ်ရတာ်မှ ေေှိသည့် အချက်အလက်များ (၂၀.၉.၂၀၁၉)

19

Global Justice Center, The Gender Gap and Women’s Political Power in Myanmar/Burma( Accessed Date

10.7.2019)

18

ောခိုငန
် ှုန်းသာမဖစ်ငပီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကကားမဖတ်ရေွးရကာက်ပွဲအငပီး ၄.၅၉ ောခိုငန
် ှုန်းသို့တိုးမမြှေငခ
့် ဲ့ပါ
သည်။ ယခု ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရေွးရကာက်ပွဲတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ၆၆ ဦး အနိုငေ
် ေှိ
ခဲ့သမဖင့် မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်တွင် အမျိုးသမီး ၁၂ ောခိုငန
် ှုန်းနီးပါး ပါဝင်လာသည်ကိုရတွ့ေှိ
ေသည်။20 နိုင်ငံရတာ်ဖွဲ့ စည်းပုံအရမခခံဥပရဒ(၂၀၀၈ခုနှစ်)အေ ဥပရဒမပုရေး၊ အုပ်ခ ျုပ်ရေးနှင့်
တေားစီေင်ရေးကဏ္ဍများကို

တတ် နိ ုင ် သမျှပိ ုင ် းမခားသုံး စွဲ မခင်း နှ င့်

အချင်းချင်းအမပန်အလှန်

ထိန်းရကျာင်းမှုများကိုရောင်ေွက်ခဲ့ောတွင် ဥပရဒမပုရေးမဏ္ဍိုင်မဖစ်သည့် လွှတ်ရတာ်တွင် အမျိုးသမီး
ပါဝင်မှုမှာ ပထမအကကိမ်သက်တမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ယခုဒုတိယအကကိမ်သက်တမ်းတွင် ရေွးရကာက်ခံ
အမျိုးသမီးလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မရတာ်သားအမျိုးသမီးလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်
တို့မှာ ပိုမိုပါဝင်လာသည်ကိုရတွ့ေှေ
ိ ပါသည်။

၃၅%
၃၀%

၂၉%

၂၇%

၂၆%
၂၃%

၂၅%

၁၉%

၂၀%

၁၈%
၁၅%

၁၅%

၁၄%
၁၂%

၁၀%
၅%
၀%

ပုံ (၂)။ အာေီယံနိုင်ငံများေှိ လွှတ်ရတာ်(အထက်လွှတ်ရတာ်+ရအာက်လွှတ်ရတာ်)များတွင်
အမျိုးသမီးများကိုယ်စားမပုမှုောခိုင်နှုန်း21
20

လွှတ်ရတာ်သုရတသနဝန်ရောင်မှုမိတ်ေက် ၂၀၁၆ (Accessed Date 30.7.2019)

21

Inter-Parliamentary Union – Women in Parliament

19

၂၁။

အာေီယံနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် မမန်မာနိုင်ငံသည် မပည်ရထာင်စုအေင့်ဥပရဒမပုရေးတွင်

အမျိုးသမီးကိုယ်စားမပုမှုအားနည်းရနရသးရကကာင်းရတွ့ေသည်။ (ဘရူးနိုင်းနိုင်ငံသည် လွှတ်ရတာ်
ဖွဲ့စည်းထားမှုမေှိပါ။) အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်မှု အချိုးအစားသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်
နိုငင
် ရ
ံ ပါင်း ၁၉၂ နိုငင
် ံကို စာေင်းမပုစုထားရသာ အမပည်မပည်ေိုင်ောပါလီမန်အချက်အလက်စု
ရောင်းမှု (Inter- Parliamentary Union Database) တွင် မမန်မာနိုင်ငံသည် အေင့် ၁၅၈ မဖစ်
သည်။22 အာေီယံရဒသတွင် မည်သည့်နိုင်ငံမှ ပါလီမန်တွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု ေည်မှန်းချက်
မဖစ်ရသာ (၃၀) % မပည့်မီသည့် နိုင်ငမ
ံ ေှိရသးရကကာင်းရတွ့ေပါသည်။

တိုင်းရဒသကကီး/
မပည်နယ်

လွှတ်ရတာ်
ကိုယ်စားလှယ်
စုစုရပါင်း

ရေွးရကာက်ခံ

တပ်မရတာ်သား

ကိုယ်စားလှယ်ရပါင်း

ကိုယ်စားလှယ်

ရေွးရကာက်ခံ
အမျိုးသမီး
ကိုယ်စားလှယ်

ကိုယ်စားလှယ်
စုစုရပါင်း၏
အမျိုးသမီး
ောခိုင်နှုန်း

ကချင်မပည်နယ်

၅၃

၄၁

၁၂

၅

၉.၄%

ကယားမပည်နယ်

၂၀

၁၅

၅

(-)

၀%

ကေင်မပည်နယ်

၂၃

၁၇

၆

၂

၈.၆%

ချင်းမပည်နယ်

၂၄

၁၈

၆

(-)

၀%

၁၀၀

၇၅

၂၅

၁၄

၁၄%

၂၈

၂၂

၆

၂

၇.၁%

၇၆

၅၇

၁၉

၉

၁၁.၈%

၆၈

၅၁

၁၇

၈

၁၁.၇%

၇၆

၅၈

၁၈

၄

၅.၂%

၃၀

၂၅

၅

၆

၂၀%

စစ်ကိုင်းတိုင်း
ရဒသကကီး
တနသဂာေီတိုင်း
ရဒသကကီး
ပဲခူးတိုင်း
ရဒသကကီး
မရကွးတိုင်း
ရဒသကကီး
မန္တရလး
တိုင်းရဒသကကီး
မွန်မပည်နယ်

22

http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm (Accessed Date 29.7.2019)
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တိုင်းရဒသကကီး/
မပည်နယ်

လွှတ်ရတာ်
ကိုယ်စားလှယ်
စုစုရပါင်း

ေခိုင်မပည်နယ်
ေန်ကုန်
တိုင်းရဒသကကီး
ေှမ်းမပည်နယ်
ဧောဝတီတိုင်း
ရဒသကကီး
စုစုရပါင်း

ရေွးရကာက်ခံ

တပ်မရတာ်သား

ကိုယ်စားလှယ်ရပါင်း

ကိုယ်စားလှယ်

ရေွးရကာက်ခံ
အမျိုးသမီး
ကိုယ်စားလှယ်

ကိုယ်စားလှယ်
စုစုရပါင်း၏
အမျိုးသမီး
ောခိုင်နှုန်း

၄၇

၃၅

၁၂

(-)

၀%

၁၂၃

၉၃

၃၀

၁၈

၁၄.၆%

၁၄၀

၁၀၄

၃၆

၈

၅.၇%

၇၀

၅၂

၁၈

၉

၁၂.၈%

၈၇၈

၆၆၃

၂၁၅

၈၅

၉.၆%

ဇယား-(၂)မမန်မာနိုင်ငံေှိ မပည်နယ်/တိုင်းရဒသကကီးလွှတ်ရတာ်များတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှု23

၂၁။

မပည်နယ်နှင်တ
့ ိုငး် ရဒသကကီးများတွင် လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၈၇၈ ဦးေှိသည့်အနက်

၈၅ ဦး (၉.၆ %) သည် အမျိုးသမီးမဖစ်သည်။ ထို့အမပင် မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရဒသကကီးဝန်ကကီး ၁၆၈ ဦး
ေှိသည့်အနက် ၂.၃၇% မဖစ်သည့် ၄ ဦး သာလျှင် အမျိုးသမီးများမဖစ်သည်။ ကယားမပည်နယ်၊
ချင်းမပည်နယ်နှင့် ေခိုင်မပည်နယ်တို့တွင် အမျိုးသမီးလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်များလုံးဝမေှိပါ။
ဥပရဒမပုရေးတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်လာမခင်းမဖင့် အမျိုးသမီးရေးောအခွင့်အရေးများ၊ ေပိုင်
ခွင့်များ၊ နစ်နာခွင်မ
့ ျားကို ရဖာ်ထုတ်တင်မပခွင့် ပိုမိုေေှိလာနိုငမ
် ည့်အမပင် အမျိုးသမီးများ၏
အခွင့်အရေးများကို

အမှန်တကယ်အရမခခံသည့်ဥပရဒများကို

အတည်မပုမပဋ္ဌာန်းရပးနိုငမ
် ည့်

အခွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုေေှိနိုင်ပါမည်။ ထို့အမပင် အမျိုးသမီးများအတွက် နယ်ပယ်၊ ကဏ္ဍတိုင်းတွင်
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပးသည့်အရကကာင်းေပ်များကို သက်ေိုင်ောဥပရဒများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား
နိုငရ
် ေးအတွက်

အမျိုးသမီးလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်တိုင်

သည့် အခွင့်အလမ်းရကာင်းများေေှိလာရစမည်မဖစ်ပါသည်။
23

တိုင်းရဒကကီးနှင့်မပည်နယ်လွှတ်ရတာ်များမှ ေေှိရသာအချက်အလက်များ

တင်မပရေွးရနွးလာနိုင်

21

အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်တင
ွ ် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု
၂၁။

၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးေငပီးရနာက် ၁၉၅၂ ရေွးရကာက်ပွဲကျင်းပငပီးချိန်မှစ၍ အမျိုးသမီး

များသည် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် စတင်ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ေက်ရန့မှ
၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၄ ေက်ရန့အထိ ကေင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမဖစ်သည့် ရနာ်ဘရမာင်ချိန် (Claribel
Irene Po) သည် မမန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးေုံးရသာ အစိုးေအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးဝန်ကကီးမဖစ်ခဲ့ပါသည်။24

ပု(ံ ၃) မမန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမေုံးရသာ အစိုးေအဖွ့ဲ ဝင် ကေင်မပည်နယ်ဝန်ကကီး ရနာ်ဘရမာင်ချိန်

၂၂။

၂၀၁၁ခုနှစ် ၊ မတ်လတွင် လူမှု ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်ရေးနှင့် မပန်လည်ရနောချထားရေး

ဝန်က ကီး ဌာန ဝန် ကကီး အမဖစ် ရဒါ်မမတ်မ မတ် အ ုန်း ခင် တာဝန် ယူ သ ည့် အ ချ န
ိ ်မ ှ ဒု တ ိ ယရမမာက်
အစိုးေအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးမဖစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရဒါ်ခင်စန်းေီက ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန
ဝန်ကကီးမဖစ်လာငပီး တတိယရမမာက် အစိုးေအဖွဲ့ဝင်အမျ ိုးသမီးမဖစ်လာခဲ့သည်။
၂၃။

ဒုတိယဝန်ကကီးောထူးခန့်အပ်မခင်းခံေရသာ အမျိုးသမီး ၆ ဦးမှာ ရဒါ်လဲ့လသ
ဲ့ ိန်း (အမျ ိုး

သားစီမံကိန်းရေးေွဲရေးနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ငဖိုးမှုဝန်ကကီးဌာန)၊ ရဒါ်စုစုလှိုင် (လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ေယ်
ရေးနှင့် မပန်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကကီးဌာန၊ ရဒါက်တာသက်သက်ဇင် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
24

https://www.irrawaddy.com/specials/women/burmas-gender-gap-four-women-ministers-nearly-century.html

(Accessed Date 22.7.2019)
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ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်ရတာရေးောဝန်ကကီးဌာန)၊ ရဒါ်ဝင်းရမာ်ထွန်း (အလုပ်သမားဝန်ကကီးဌာန)၊
ရဒါ်စန္ဒာခင် (ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီးဌာန)၊ ရဒါက်တာသိန်းသိန်းရဌး (ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာန)
တို့မဖစ်ကကသည်။25
စဉ်
၁။

အမည်
ရနာ်ဘရမာင်ချိန်

ောထူး

ဌာန

ကေင်မပည်နယ်ဝန်ကကီး

ကေင်မပည်နယ်

မှတ်ချက်

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်ရေးနှင့်
၂။

ရဒါက်တာမမတ်မမတ်အုန်းခင်

မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး

မပန်လည်ရနောချထားရေး
ဝန်ကကီးဌာန

၃။

ရဒါ်ခင်စန်းေီ

၄။

ရဒါ်လဲ့လဲ့သိန်း

မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး
ဒုတယ
ိ ဝန်ကကီး

ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန
အမျိုးသားစီမံကိန်းရေးေွဲရေးနှင့်
စီးပွားရေးဖွံ့ငဖိုးမှုဝန်ကကီးဌာန
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်ရေးနှင့်

၅။

ရဒါ်စုစုလှိုင်

ဒုတယ
ိ ဝန်ကကီး

မပန်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကကီး
ဌာန
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်

၆။

ရဒါက်တာသက်သက်ဇင်

ဒုတယ
ိ ဝန်ကကီး

ရေးနှင့်သစ်ရတာရေးောဝန်ကကီး
ဌာန

၇။

ရဒါ်ဝင်းမင်းထွန်း

ဒုတယ
ိ ဝန်ကကီး

အလုပ်သမားဝန်ကကီးဌာန

၈။

ရဒါ်စန္ဒာခင်

ဒုတယ
ိ ဝန်ကကီး

ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီးဌာန

၉။

ရဒါက်တာသိန်းသိန်းရဌး

ဒုတယ
ိ ဝန်ကကီး

ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာန

ဇယား (၃)- ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ အစိုးေအဖွ့ဲ ဝင် အမျိုးသမီးများ26

၂၄။

၂၀၁၅ ရေွးရကာက်ပွဲကျင်းပငပီးရနာက်တွင် အမျိုးသမီးမပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးအမဖစ် သမ္မတရုံး

ဝန်ကကီးဌာနနှငန
့် ိုငင
် မံ ခားရေးဝန်ကကီးဌာနတို့၏ မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်နှင့်

25

http://www.president-office.gov.mm/zg/?q=cabinet/ministries (Accessed Date- 26.7.2019)

26

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတရုံးဝန်ကကီးဌာန (Accessed Date- 26.7.2019)
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ ဒုတိယဝန်ကကီး ရဒါက်တာမမရလးစိန်တို့မဖစ်ငပီး တိုင်းရဒသကကီး
နှင့်မပည်နယ် ဝန်ကကီးချုပ် (၁၄) ဦးတွင် အမျိုးသမီး (၂) ဦးသာပါဝင်ကာ အမျိုးသားလွှတ်ရတာ်နှင့်
မပည်သူ့လွှတ်ရတာ်တွင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရကာ်မတီရပါင်း (၃၈) ခုတွင် အမျိုးသမီးရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ
အမဖစ် တာဝန်ရပးအပ်ခံေသူ (၅) ဦးသာေှိသည်။
စဉ်

၁။

အမည်

ောထူး

ဌာန

နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ခံပဂ
ု ္ဂိုလ်၊

နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ခံရုံး

ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်

မှတ်ချက်

ဝန်ကကီးဌာန၊
မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတရုံးနှင့်
နိုင်ငံမခားရေးဝန်ကကီးဌာန

၂။

ရဒါက်တာမမရလးစိန်

ဒုတယ
ိ ဝန်ကကီး

ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာန

ဇယား (၃)- ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ခန့်အပ်ခေ
ံ သည့် မပည်ရထာင်စုအစိုးေအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးများ27

၂၄။

၂၀၁၆ ခု နှစ ် ၊ ရဖရဖာ် ဝ ါေီတ ွင ် မွန ်မ ပည်န ယ် လွှ တ ်ရတာ်ဥ က္ကဋ္ဌရနောကိ ု ရဒါ်တင် အ ိ မ ှ

ထမ်းရောင်ခ ဲ့ော မမန်မာနိုင်ငံ၏ပထမေုံးရသာ အမျ ုိ းသမီးလွှတ ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌမဖစ်လာခဲ့သည်။
ထိ့အ
ု မပင် ရဒါ်နန်းသူဇာသည် ကေင်မပည်နယ်လွှတ်ရတာ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအမဖစ် တာဝန်ထမ်းရောင်
လျက်ေှိသည်။ အမခားတိုင်းရဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်(၁၃)ခုတွင် လွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
များမှာ အမျိုးသားများသာမဖစ်သည်။ ထိ့ုအမပင် တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် ဝန်ကကီးချုပ်များထဲ
တွင် တနသဂာေီတိုင်းဝန်ကကီးချုပ်အမဖစ် ရဒါ်လဲ့လဲ့ရမာ်ကိုလည်းရကာင်း၊ ကေင်မပည်နယ်ဝန်ကကီးချုပ်
အမဖစ် ရဒါ်နန်းခင်ရထွးမမင့်ကိုလည်းရကာင်း ခန့်အပ်မခင်းခံခဲ့ေသည်။28

27
28

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတရုံးဝန်ကကီးဌာန (Accessed Date 30.7.2019)
မမန်မာ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွင်းေှိ ကျား/မတန်းတူညီမျှမှု - အတိတ်၊ လက်ေှိနှင့် ရမပာင်းလဲမှုအတွက် အလားအလာေှိရသာ

မဟာဗျူဟာများ, The Asia Foundation, UK aid, Australian Government(Accessed Date-24.7.2019)
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တေားစီေင်ရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု
၂၅။ တေားစီေင်ရေးစနစ်တွင် အမျိုးသမီးတေားသူကကီးအရေအတွက်သည် အမျိုးသားများထက်
များသမဖင့် စာေင်းအင်းအေ ကိုယ်စားမပုမှုတွင်အမျိုးသမီးကပိုများသည်။29 သို့ရသာ် ရခတ်အေက်ေက်
တေားစီေင်ရေးစနစ်၏ ထိပ်ေုံးပိုင်းရနောများမဖစ်သည့် မပည်ရထာင်စုတေားသူကကီးချုပ်ရနောများ
တွင် အမျ ိုးသားများသာပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စာေင်းများအေ ဗဟိုတေားရုံးတေားသူကကီး
များ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံသည် အမျိုးသားတေားသူကကီးများမဖစ်ငပီး တေားရုံးချုပ်တေားစီေင်ရေးရနောများ
အားလုံးသည်လည်း အမျိုးသားတေားသူကကီးများမဖစ်ကကသည်။30 ထို့မပင်ဒုတိယအမမင့်ေုံးတေားရုံး
မဖစ်သည့်

တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်တေားလွှတ်ရတာ်များတွင်

တေားသူကကီးချုပ်များသည်

အမျိုးသားများမဖစ်ကကရသာ်လည်း တေားသူကကီး ၄၀ ဦးအနက် အမျိုးသမီး ၂၁ ဦး ပါဝင်သည်။
၂၀၁၁ခုနှစ် - ယရန့အထိ တိင
ု ်းရဒသကကီးနှင့်
မပည်နယ်တေားလွှတ်ရတာ်များေှိ အမျိုးသားများနှင့်
အမျိုးသမီးတေားသူကကီးများစာေင်း

၁၉ ဦး

အမျိုးသမီးတေားသူကကီး
၂၁ ဦး

အမျိုးသားတေားသူကကီး

ပု-ံ (၄) ၂၀၁၁ခုနှစ် - ယရန့အထိ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်တေားလွှတ်ရတာ်များေှိ အမျိုးသားများနှင့်
အမျိုးသမီးတေားသူကကီးများစာေင်း

29

မမန်မာ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွင်းေှိ ကျား/မတန်းတူညီမျှမှု - အတိတ်၊ လက်ေှိနှင့် ရမပာင်းလဲမှုအတွက် အလားအလာေှိရသာ

မဟာဗျူဟာများ, The Asia Foundation, UK aid, Australian Government(Accessed Date-24.7.2019)
30

The Supreme Court of the Union of Myanmar, 2018 annual report (Accessed Date- 25.7.2019)
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လွှတရ
် တာ်တွင် အမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်၍ ရောင်ေွက်ချက်
၂၆။

ဥပရဒမပုလုပ်ငန်းစဉ်များရောင်ေွက်ရနသည့်

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအရနမဖင့်

အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပထမအကကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ရတာ်အစည်းအရဝးတွင်
ကကယ်ပွင့်မပရမးခွန်းအရနမဖင့် (၇) ခု၊ အေိုအရနမဖင့် (၁)ခုေှိငပီး၊ ဒုတိယအကကိမ်တွင် ရမးခွန်း (၇) ခု
နှင့် အေို (၁)ခု ရမးမမန်းရေွးရနွးခဲ့ငပီး ဒုတိယအကကိမ် မပည်သူ့လွတ်ရတာ်အစည်းအရဝးတွင်
ရမးခွန်း (၇) ခု ရမးမမန်းမခင်းများမပုလုပ်ခဲ့ကကပါသည်။ ပထမအကကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ရတာ် တတိယ
ပုံမှန်အစည်းအရဝးတွင် ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး၊ မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁) မှ အမျိုးသားလွှတ်ရတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ရဒါ်ခင်ဝိုင်းကကည်က “ကိုယ်ဝန်ရောင်အမျိုးသမီးများအား မီးဖွားခွင့်ေက်တိုးမမှင့်
သတ်မှတ်ရပးပါေန်” မပည် ရ ထာင် စု အစိုး ေအဖွဲ့ အား တိ ုက ်တ ွ န်း ရကကာင်း အေိ ုက ို တင်သွငး်
ခဲ့ငပီး ယင်းအေိုအား လွှတ်ရတာ်မှအတည်မပုသရဘာတူခဲ့ပါသည်။ ထို့အမပင် ဒုတိယအကကိမ်
အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ် (၁၃)ကကိမ်ရမမာက်ပံုမှန်အစည်းအရဝးတွင် ပဲခူးတိုငး် ရဒသကကီး၊ မဲေန္ဒနယ်
အမှတ်(၅)မှ

အမျိုးသားလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှှယ်ရဒါက်တာတင်တင်ဝင်းက

“ရကျးလက်ရန

အမျိုးသမီးများ၏လူရနဘဝမမှင်တ
့ င်ေန် စီးပွားရေးတွင်တစ်နိုင်တစ်ပိုငပ
် ါဝင်မခင်း၊ ရနေပ်စွန့်ခွာ၍
ရေရမမမခား

အလုပ်သွားလုပ်မခင်းကို ရလျှော့ချနိုင်ေန်နှင့်

အမျုိ းသမီးများအတွက်ပ တ်ဝန်းကျင်

ကရာာင်းတစ်ခ ုဖန်တီးရပးေန် အိမ်တ ွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဖာ်ရောင် ဖို့အသိရပးမခင်း၊
နည်းပညာရပးမခင်း၊ ေင်းနှီးေန်ပုံရငွရ ကးေှာရဖွမခင်း၊ ကုန် ကမ်းကိုရဒသထွကအ
် မဖစ်ရဖာ်ထတ
ု ်
ရပးမခင်း၊

ရေးကွက်ရဖာ် ရောင်ရပးမခင်း၊

ရေးကွ က်တ ည်တံ့ရအာင်ရောင်ေွ က်ရပးမခင်း၊

သက်ေိုင်ောဌာနများမှစုရပါင်း၍ရောင်ေွက်ရပးေန်” မပည်ရထာင်စုအစိုးေအဖွဲ့အား တိုက်တွန်းရကကာင်း
အေို ကိ ု တင်သွငး် ခဲ့ငပီး ယင်းအေိုအား လွှတ်ရတာ်မအ
ှ တည်မပုေန်သရဘာတူခဲ့ပါသည်။

26

အမျိုးသမီးများနှင့်သက်ေုင
ိ ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရောင်ေွက်ချက်များ
၂၇။

မမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင်

အမျ ိုးသမီးရကာ်မတီ၊

အမျိုးသမီးကဏ္ဍဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
မမန်မာနိုင်ငအ
ံ မျိုးသမီးရေးောအဖွဲ့ချုပ်၊

မမန်မာနိုငင
် ံလးုံ ေိုင်ော

မမန်မာနိုင်ငမ
ံ ိခင်နှင်က
့ ရလး

ရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း၊ မမန်မာနိုင်ငအ
ံ မျိုးသမီးများနှင့် ကရလးသူငယ်များ ဘ၀မမြှေင့်တင်ရေး
အသင်း၊ အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းများကွန်ေက်၊ မမန်မာနိုင်ငေ
ံ င်ခွင်မဲ့ကရလးငယ်များရလျှာခ
့ ျရေး
နှင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း၊ မမန်မာအမျိုးသမီး စီးပွားရေးစွမ်းရောင်ေှငမ
် ျား အသင်း၊
ကျား၊ မရေးောတန်းတူညီမျှရေးကွန်ေက်၊ မမန်မာနိုငင
် ံအမျိုးသမီးအားကစားအဖွဲ့ချုပ်၊ စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းေှင်များ၊ ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှရေးပူးရပါင်းရောင်ေွက်မှုအသင်း အစေှိသမဖင့် အစိုးေ
မဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျ ိုးသမီးများသည် လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းပါဝင်လျက်ေှိကကငပီး
အမျ ိုးသမီးများဘဝဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရောင်ေွက်လျက်ေှိကကသည်။

အမျိုးသမီးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေး
၂၈။

၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် အတည်မပုခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများ ငငိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုခံ ခုံမှုေင
ို ်ော

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလခုံ ခုံရေးရကာင်စီ

ေုံးမဖတ်ချက်အမှတ်

၁၃၂၅

တွင်

ထိရောက်ရသာ

ငငိမ်းချမ်းရေးရောင်ေွက်ချက်အတွက် အမျိုးသမီးကဏ္ဍ၏ အရေးပါမှုကို အသိအမှတ်မပုခဲ့သည်။
အထူးသမဖင့် အမျိုးသမီးများပါဝင်မခင်းသည် ငငိမ်းချမ်းရေးနှင့် မပန်လည်သင့်မမတ်ရေးကဏ္ဍတွင်
အလွန်ပင်သင့်ရတာ်ရကကာင်းကို ကုလသမဂ္ဂအရထွရထွအတွင်းရေးချုပ်ရဟာင်း ဘန်ကီမွန်းက
“ကျား၊မတန်းတူညီမျှေမှုေှိရသာ နိုင်ငံများသည် ပိုမိုရကာင်းမွန်သည့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုေှိပါသည်။
အမျ ိုးသမီးများပါဝင်သည့် ငငိမ်းချမ်းရေးသရဘာတူညီမှုများသည် ပိုမိုတည်တံ့ပါသည်”31 ဟုရမပာ
ကကားခဲ့ပါသည်။ ယခုအချ ိန်တွင် မမန်မာနိုငင
် ံသည် အစိုးေသစ်၏မူဝါဒနှင်အ
့ ညီ ၂၁ ောစုပင်လုံ

31

ကျား၊မတန်းတူညီမှုဖွံ့ငဖိုးကကီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက် အမမန်ေုံးနည်းလမ်း၊ Step- Democracy- ရေှ့သို့မမန်မာ

(၉.၁၂.၂၀၁၉)
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ညီလာခံကကီးကို ကျင်းပေန်မပင်ေင်ရနကကသည့်အချိန်မဖစ်သည်။ ၂၁ ောစုပင်လုံ ဒုတိယအစည်းအရဝး
နှင့် တတိယအစည်းအရဝးတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းအများစုမှာ မမြှေင့်တက်လာခဲ့ငပီး လွှတ်ရတာ်
အစုအဖွဲ့၊ တပ်မရတာ်အစုအဖွဲ့နှင့် အကျိုးရောင်တက်ရောက်သူအစုအဖွဲ့များသည်သာလျှင် တတိယ
အစည်းအရဝးတွင် ဒုတိယအစည်းအရဝးထက် အနည်းငယ်ရလျာ့နည်းရနသည်ကိုရတွ့ေှိေပါသည်။
အများေုံးအစုအဖွဲ့မှာ ရလ့လာသူများအစုအဖွဲ့ (၃၂%) နှင ့် အစိုး ေအစု အ ဖွဲ့ (၂၉%)မဖစ်င ပီး
အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းအနည်းေုံးအဖွဲ့မှာ တပ်မရတာ်အစု အဖွဲ့ (၅%) မဖစ်ပါသည်။

စဉ်

ဒုတိယအကကိမ်

တတိယအကကိမ်

အစည်းအရဝးတက်ရောက်သူများ

အစည်းအရဝးတက်ရောက်သူများ

အစုအဖွဲ့

အမျိုးသမီး
ကျား

မ

စုစုရပါင်း

အမျိုးသမီး

ောခိင
ု ်နှုန်း ကျား

မ

စုစုရပါင်း

%

ောခိင
ု ်နှုန်း
%

၁။

အစိုးေ

၅၄

၂၁

၇၅

၂၈

၅၃

၂၂

၇၅

၂၉

၂။

လွှတ်ရတာ်

၅၆

၁၉

၇၅

၂၅

၅၇

၁၈

၇၅

၂၄

၃။

တပ်မရတာ်

၁၄၀

၁၀

၁၅၀

၆

၁၄၂

၈

၁၅၀

၅

၄။

တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်

၁၃၁

၁၉

၁၅၀

၁၂

၁၁၉

၃၁

၁၅၀

၂၀

၁၂၄

၂၆

၁၅၀

၁၇

၁၂၂

၂၈

၁၅၀

၁၈

အဖွဲ့အစည်းများ(EAOS)
၅။

နိုင်ငံရေးပါတီများ

၆။

ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုကသ
် မ
ူ ျား

၄၃

၇

၅၀

၁၄

၄၂

၈

၅၀

၁၆

၇။

တိုင်းေင်းသားကိုယ်စားလှယ်

၄၇

၃

၅၀

၆

၄၅

၅

၅၀

၁၀

၈။

NCA- NS EAOS မှ ညီလာခံ

-

-

-

-

၂၉

-

၂၉

-

၁၆

၉

၂၅

၃၆

၂၀

၇

၂၇

၂၅

-

-

-

-

၁၀၂

၅၀

၁၅၂

-

၁၄၅

၄၀

၁၈၅

၂၁

၁၃၈

၆၆

၂၀၄

၃၂

တက်ရောက်သူများ
၉။

အကျိုးရောင်များ

၁၀။ အရထာက်အကူမပုရုံးအဖွဲ့
၁၁။ ရလ့လာသူများ

ဇယား(၄)- မပည်ရထာင်စုငငိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁)ောစုပင်လုံ ဒုတိယနှင့် တတိယအစည်းအရဝးတွင် အစုအဖွဲ့အလိုက်
ကျား/မ ပါဝင်မှုစာေင်း
32

32

မပည်ရထာင်စုငငိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁)ောစုပင်လုံ တတိယအစည်းအရဝးနှင့်ပတ်သက်၍ ငငိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကျား-မ

တန်းတူရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့(AGIPP) (ACCESSED DATE- 25.10.2019)
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နိဂံးု
၂၉။

ကမ္ဘာကကီးတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ယှဉ်တွဲရနထိုင်ကကသည်မဖစ်ော အုပ်ချုပ်ရေး၊

နိုငင
် ရ
ံ ေး၊ စီးပွားရေး အစေှိသည့် အရေးအောကိစ္စတိုင်းကို အမျိုးသားများနှင့်သာသက်ေိုင်သည့်
ကိစ္စအမဖစ်

စဉ်းစားရှုမမင်၍မေရပ။

အမျိုးသမီးများသာမက

အမျိုးသားများပါ

နိုင်ငရ
ံ ေးသို့

ဝင်ရောက်ောတွင် တူညီရသာစိန်ရခါ်မှုများအမပင် မတူညီရသာေင်ေိုင်မှုများကို ကိုယ်စီေင်ေိုင်
ကကေသည်။ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ယဉ်ရကျးမှုေိုင်ောအစွဲအမမင်များက အမျိုးသမီး
နိုငင
် ရ
ံ ေးသမားများေင်ေိုင်ကကေသည့်

ကကီးမားရသာစိန်ရခါ်မှုများမဖစ်သည်။

အမျိုးသမီးများ

လွှတ်ရတာ်တွင်ပါဝင်လာမခင်းမဖင့် အမျိုးသမီးများကို ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရသာ ဥပရဒများ၊
တန်းတူအခွင်အ
့ ရေးေေှိရေး
အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍနှင့်

အေိုများကို

တင်သွငး် နိုငမ် ခင်းများမပုလုပ်နိုင်သည်။

တေားစီေင်ရေးကဏ္ဍတိတ
ု့ ွင်လည်း

ေုံးမဖတ်ချက်ချသည့်

ထိ့ုအမပင်
ောထူး

ရနောများတွင် အမျိုးသမီးများပိုမိုပါဝင်ရောင်ေွက်နိုင်ရစေန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားကကရစမခင်းနှင့် စီစဉ်
ရောင်ေွက်ရစမခင်းမဖင့်

အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ရကာင်းအား

ရဖာ်ရောင်ောတွငလ
် ည်းရကာင်း၊

မူဝါဒရကာင်းများချမှတ်ောတွင်လည်းရကာင်း ပိုမိုရောင်ေွက်လာနိုငမ
် ည်မဖစ်ရကကာင်း ရလ့လာ
စုစည်းတင်မပအပ်ပါသည်။

