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စာာ ရေး�းသူူ

Martine van Mil သူည်် ရေး�းးရေး�းးည်ိ��ုင်း်းရေး�း�ှင်း်် 

ဖျျန််ရေး�ဖျရေး�း ကျွွမ်း်းကျွျင်း်သူူ�ဖျစာ်ပြီး�းး အမ်းျား�ါဝင်း်ရေး�း၊ 

�ဋိ��ကျွခမ်းှ ကျွူးရေး��ာင်း်းရေး�း�ှင်း်် ဒီးမ်း��ကျွရေး�စားရေးဖျာ်ရေး�ာင်း်ရေး�း 

တို့���ကျွ�� အထူးူး��ုရေး�ာင်း်�ွကျွ်�ါသူည််။ International 

IDEA ၏ �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ 

တို့ည််ရေး�ာကျွ်ရေး�းလု��်င်းန််း အစားအစာဉ််တို့းင်း် 

အတို့��င်း်�င်း်�ံအ�ဖျစာ် ၂၀၁၈ ���ှစာ်မ်းှ ၂၀၂ဝ ���ှစာ်အထူး� 

ရေး�ာင်း်�ွကျွ်လုျကျွ် �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံတို့းင်း်��ုလု��်��်ရေးသူာ 

CAWE န်ည််း��သူင်း်တို့န််းမ်းျား �ှင်း်် �င်း််�းားသူင်း်တို့န််း 

မ်းျားတို့းင်း် facilitator (ဦးးရေး�ာင်း်ရေး�းးရေး�းးသူူ) အ�ဖျစာ် 

ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��်�ါသူည််။

ဤစာာစာဉ််မ်းျား�ှင်း်် စာ�်လုျဉ််း၍

ဤ စာာတို့မ်း်းတို့��မ်းျားသူည်် ဒီးမ်း��ကျွ ရေး�စား�ှင်း််  ရေး�ွး ရေးကျွာကျွ်�း� 

���င်း်�ာ အကျွူအည်း ရေး�း ရေး�း ���င်း်င်းံတို့ကျွာအဖျး�� 

(International IDEA)၊ Gender Equality Network 

(GEN) �ှင်း်် Triangle Women တို့��� �ူးရေး�ါင်း်းစားစာဉ််ကျွာ 

��ုစာ�ထူး�တို့် ရေးဝ��င်း်း�ဖျစာ်ပြီး�းး �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံတို့းင်း် ဂျျန််ဒီါ���င်း်�ာ 

အားလု�ံး�ါဝင်း်မ်းု�ှ�ရေးသူာ မ်းူဝါဒီ�ှင်း်် ဥ� ရေးဒီမ်းျား 

ဖျးံ�ပြီးဖျ�ုးတို့��းတို့ကျွ် ရေးစာ ရေး�း �ါဝင်း် ရေး�ာင်း်�ွကျွ်�န်် စာ�တို့်အား 

ထူးကျွ်သူန််သူူမ်းျားအတို့းကျွ် အ ရေးတို့းးအ ရေး�်သူစာ်မ်းျား 

 ရေး�်ထူးးကျွ်���င်း်�န််�ှင်း််၊ ���င်း်င်းံတို့ကျွာအရေးလု်အကျွျင်း်် 

ရေးကျွာင်း်းမ်းျား�ှင်း််စာ�်လုျဉ််းသူည််် သူတို့င်း်းအ�ျကျွ်အလုကျွ် 

မ်းျား�ယူူ���င်း်�န်် ကျွမ်းာာတို့စာ်ဝန််းမ်းှ ဥ�မ်းာမ်းျားကျွ�� 

�ုင်း်းယူှဉ်် ရေးလု်လုာရေးဖျာ်��ထူးားသူည်််   ၂၀၁၆ ���ှစာ်ထူး�တို့် 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား သူာတို့ူည်းမ်းှမ်းု���င်း်�ာ 

ဖျး��စာည််း��ံအ ရေး���ံဥ� ရေးဒီ �န််းစာစာ်�ျကျွ်ကျွ���ယူာ    

(CAWE tool) ကျွ�� ���င်း်င်းံ၏ �ကျွတို့�အ ရေး��အ ရေးန်�ှင်း်် 

�ကျွ်စာ�် ရေးဖျာ်���န်် �ည််�ွယူ်သူည််။ 

ဤ စာာတို့မ်း်းတို့��မ်းျားကျွ�� ၂၀၂၁ ���ှစာ်  ရေးဖျ ရေးဖျာ်ဝါ�းလု 

စာစာ်တို့�်မ်းှ အာဏာာမ်းသူ�မ်း်းမ်းးရေး�းသူား��်��င်း်း�ဖျစာ်�ါသူည််။  

International IDEA အရေး�ကျွာင်း်း

ဒီးမ်း��ကျွ ရေး�စား�ှင်း််  ရေး�ွး ရေးကျွာကျွ်�း����င်း်�ာ အကျွူအည်း ရေး�း ရေး�း 

���င်း်င်းံတို့ကျွာအဖျး�� (International IDEA) သူည်် 

ကျွမ်းာာတို့စာ်လုးားတို့းင်း် ရေး��ှည််တို့ည််တို့ံ်ရေးသူာ ဒီးမ်း��ကျွရေး�စား 

စာန်စာ် ရေး�်ထူးးန််းရေး�းကျွ�� အရေးထူးာကျွ်အ�ံ်ရေး�း�န်် 

�ည််သူန််ရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေးန်သူည််် အစာ��း�မ်းျားအ�ကျွား 

�ျ �တို့်�ကျွ်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေးန်ရေးသူာ အဖျး��အစာည််း 

တို့စာ်���ဖျစာ်�ါသူည််။

အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း

�မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု�ှ�ရေး�း ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ���င်း်�ာ 

စာည််းရုံး�းံလံုု�ရေး�ာ်သူူမ်းျားအရေးန်�ဖျင်််း အမ်းျား��ည််သူူအတို့းက်ျွ ��းံ�ဖျတ်ို့�ျက်ျွ�ျမှ်းတ်ို့�ာတို့းင််း လုည််းရေးကျွာင််းး၊ 

အမ်းျား��ည််သူူအတို့းကျွ် တို့ာဝန််ထူးမ်း်းရေး�ာင်း်သူည််် အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း်လုည််းရေးကျွာင်း်း အမ်းျ �ု း 

သူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းု�ှင်း်် အဓိ��ါါယူ်�ှ�စားာ�ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်မု်းကျွ�� မ်းည််ကျွ�်သူ���တို့��း�မ်းိင်း််���င်း် 

ရေး�ကျွာင်း်း ဤစာာတို့မ်း်းတို့းင်း် ရေးလု်လုာတို့င်း်��ထူးား�ါသူည််။ ���င်း်င်းံအသူးးသူးးတို့းင်း် ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံ 

ဥ�ရေးဒီမ်းျား�ဖျင်း်် ဤအရေး�ကျွာင်း်းအ�ာကျွ�� မ်းည််သူ����ည််�ွယူ်�ျကျွ်ထူးား�ှ�ရေး�ာင်း်�ွကျွ်�ကျွရေး�ကျွာင်း်း၊ မ်း�မ်း� 

တို့���၏ စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်ရေး�းမ်းဟာာဗျူျ�ဟာာမ်းျားအတို့းကျွ် မ်းည််သူည််တို့���ကျွ��သူင်း်�န််းစာာယူူ���င်း်ရေး�ကျွာင်း်း 

ရေးလု်လုာတို့င်း်��ထူးား�ါသူည််။ စာာတို့မ်း်းသူ�ံးရေးစာာင်း်�ါဝင်း်သူည််် စာာစာဉ််တို့းင်း် ဤစာာတို့မ်း်းမ်းှာ တို့စာ်ရေးစာာင်း် 

အ�ါဝင်း်�ဖျစာ်ပြီး�းး စာာစာဉ််�ါ အ��ားစာာတို့မ်း်းမ်းျားမ်းှာ  စာာတို့မ်း်းအမ်းှတို့် ၁  ဂျျန််ဒီါတို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းုအတို့းကျွ် 

ထူး�ရေး�ာကျွ်စားာ စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်ရေး�းလုမ်း်းညွှးန်် (A Guide to Being an Effective Advocate for 

Gender Equality) �ှင်း်် စာာတို့မ်း်းအမ်းှတို့် ၃ �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံတို့းင်း် ဂျျန််ဒီါအရေး����ု အ�ကျွမ်း်းဖျကျွ်မ်းုကျွ�� 

တို့ား�းး��င်း်း( Preventing Gender-Based Violence in Myanmar) တို့����ဖျစာ်�ါသူည််။ 

၁။ အများျ��ပြပ်ည်းသူူဆုို�င်းရာ�အဖ့ွဲ့��အစည်း�များျ��တ့ွင်းလည်း�ကောကျ�င်း�၊ ဆို���ပြဖွဲ့တွးချုျကျး 

ချုျများှတွးရာ�တွ့င်းလည်း�ကောကျ�င်း� အများျ�ု�သူများး�များျ�� ကျု�ယ်းစ��ပြပ်�ပ်ါဝင်းများုသူည်း 

အဘယ်းကော�ကျ�င််း အကောရာ�ကြီးကျး�ပ်ါသူနည်း�။

အမ်းျား��ည််သူူကျွ�� ဝန််ရေး�ာင်း်မ်းုရေး�းရေးသူာ အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား အ��ည််် 

အဝ �ါဝင််းရေး�ာင််း�ွက်ျွ��င််းး�ှင်််း ကျွ��ယ်ူစာား��ု�ါဝင််း��င််းးမ်း��ု���င််းရေးစာ�န််  �ည််�ွယ်ူ�ျက်ျွ�ှ��ှ�ထူးား�ှ�ရေးသူာ 

အယူူအစား�မ်းျား�ှင်််း သူတို့�မ်းမူ်းမ်း�ဘဲ��ှ�ရေးန်သူည််် အယူူအစား�မ်းျား၊ ��ရံေးသူကျွားကျွျအယူူအ�မ်းျား၊ တို့�ားဝင််း 

�ှင်း်် အလုးတို့်သူရေးဘဲာ �း���ား�ကျွ်�ံမ်းု�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ အ�န််းကျွဏ္ဍ�ှင်း်် စားမ်း်းရေး�ာင်း်�ည်် 

မ်းျားကျွ�� အကျွန်�်အသူတို့်�ှ�သူည််ဟာ� ရေး�ှးရုံး��းစား�ရုံးု�မ်းင်း်��ံမ်းျားကျွ ��တို့်����လုျကျွ်�ှ�တို့တို့်�ါသူည််။ ကျွမ်းာာ 
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တို့စာ်ဝှမ်း်း�ှ� လုးတို့်ရေးတို့ာ်မ်းျား၊ အစာ��း�အဖျး��မ်းျား၊ တို့�ားရုံး�ံးမ်းျား၊ ��ည််သူူ�ဝန််ထူးမ်း်းမ်းျား၊ လု�ံခြုံ�ုံရေး�းတို့�်ဖျး��မ်းျား (ဥ�မ်းာ ��တို့�်ဖျး��၊ 

စာစာ်တို့�်၊ ရေးထူးာက်ျွလုှမ်း်းရေး�း) စာသူည််် အစာ��း�အ�င်း််အသူးးသူးး�ှ� အမ်းျား��ည််သူူအား ဝန််ရေး�ာင်း်မ်းုရေး�းရေးသူာ အဖျး��အစာည််းမ်းျား 

တို့းင်း်  အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုသူည်် အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား�ှင်း်် တို့ူည်းမ်းုမ်း�ှ�ဘဲ� မ်းျားစားာန်ည််း�ါးရေးန်�ါသူည််။ 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�င်း်���င်း်�သူည််် စာ�န််ရေး�်မ်းုအ�ကျွ်အ��တို့စာ်��်မ်းှာ  'လုူန်ည််းစာ�အ��်စာ�မ်းျား' �ှင်း်် တို့စာ်စာ�တို့ည််း သူတို့်မ်းှတို့် 

�ံ���င်း်း�ဖျစာ်�ါသူည််  (Htun 2004)။ စာင်း်စာစာ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် ကျွမ်းာာ်လုူဦးးရေး�၏ ထူးကျွ်ဝကျွ်�န်�်�ှ��ါသူည််။ လု��ကျွ်ရေးလုျာ 

ရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေး�း�မ်းည််် 'လုူန်ည််းစာ�' တို့စာ်စာ�ဟာ�မ်းယူူ�သူင်း််�ါ။  �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် လုူဦးးရေး�၏ ၅၂% �ှ��ါ 

သူည်် (NIMD et al. 2019)။ သူ����ဖျစာ်၍ အမ်းျား��ည််သူူကျွ�� ဝန််ရေး�ာင်း်မ်းုရေး�းရေးသူာ အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း်လုည််းရေးကျွာင်း်း၊ 

��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ် �ျမ်းှတို့်�ာတို့းင်း်လုည််းရေးကျွာင်း်း အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား အဓိ��ါါယူ်�ှ�စားာ �ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေး�း�ှင်း်် ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်ရေး�း 

မ်းှာ  လုူဦးးရေး�ရုံးုရေးထူးာင်း််မ်းှ�ကျွည်််လုှင်း် လု��အ�်�ျကျွ်တို့စာ်��်�ဖျစာ်ရုံး�ံမ်းှမ်းကျွ ဒီးမ်း��ကျွရေး�စားအတို့းကျွ်လုည််း မ်း�ှ�မ်း�ဖျစာ်လု��အ�်�ါသူည််။

စာ�ံလုင်း်ကျွး���ားပြီး�းး လုျစာ်လုျ�ရုံးုမ်း�တို့တို့်သူည််် လု��အ�်�ျကျွ်အသူးးသူးးကျွ�� ထူး��ကျွ်သူင်း််သူလု�� ထူးည်််သူးင်း်းစာဉ််စာား��င်း်းသူည်် 

��ည််သူူ�ရေး�း�ာမ်းူဝါဒီမ်းျား ထူး� ရေး�ာကျွ်စားာ�ျမ်းှတို့်���င်း်ရေး�းအတို့းကျွ် အထူးူးလု��အ�်��င်း်းရေး�ကျွာင်း်် ���င်း်င်းံရေး�းလု��်င်းန််းစာဉ််မ်းျား�ှင်း် ်

��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်သူည််် လု��်င်းန််းစာဉ််မ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ ထူးူး��ား ရေးသူာအရေးတို့း�အကြုံကျွုံမ်းျား�ှင်း်် မ်းတို့ူကျွး���ားရေးသူာ 

ရုံးု�မ်းင်း်��ံမ်းျား�ါဝင်း်လုာ��င်း်း�ဖျင်း်် အကျွျ �ု း�ဖျစာ်ထူးးန််း���င်း်�ါသူည််။ စာင်း်စာစာ် ���င်း်င်းံရေး�း�ှင်း်် ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်ရေး�း လု��်င်းန််းစာဉ််မ်းျား 

တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအ�ှစာ်သူာ���ည်််ဝစားာ �ါဝင်း်လုာသူည််�ှင်း််အမ်းှ လုူ�အဖျး��အစာည််းအတို့းင်း်း�ှ� မ်းတို့ူကျွး���ားရေးသူာ လု��အ�်�ျကျွ် 

မ်းျားကျွ�� ���မ်း��၍တို့�ံ���န််���င်း်ပြီး�းး ���မ်း����ည်််စာ�ံရေးသူာဥ� ရေးဒီမ်းျား�ှင်း်် မ်းူဝါဒီမ်းျားရေး�း�း��ျမ်းှတို့်���င်း်သူည််ကျွ�� ရေးတို့း���ါသူည်် (Ng and 

Muntaner 2018; Wangnerud 2009; Eagly and Johnson 1990)။ ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်ရေးသူာ အ�န််းကျွဏ္ဍမ်းျားတို့းင်း် 

စာားန်�်��ကျွခာဖျူလု�ံရေး�း၊ �ည်ာရေး�း၊ ကျွျန််းမ်းာရေး�း ရေးစာာင်း််ရေး�ှာကျွ်မ်းု၊ ရေး��ှင်း််�တို့်ဝန််းကျွျင်း်သူန်�်�ှင်း်းရေး�း၊ ကျွရေးလုးသူူင်းယူ် ��ုစာ� 

ရေးစာာင်း််ရေး�ှာကျွ်မ်းု၊ ဂျျန််ဒီါအရေး����ုအ�ကျွမ်း်းဖျကျွ်မ်းု၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအတို့းကျွ် သူာတို့ူည်းမ်းှ�ဖျစာ်ရေးသူာ လုင်း်မ်းယူားကျွးာ�ှင်း်း��င်း်း�ှင်း်် 

အရေးမ်းး�က်ျွ�ံ��င််းး အ�းင်််းအရေး�းမ်းျားကျွ�သ်ူ���ရေးသူာကျွ�စာစ��်မ်းျားကျွ�� ��းံ�ဖျတ်ို့�ျက်ျွ�ျမှ်းတ်ို့�ာတို့းင််း အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် အမ်းျ �ု းသူား 

မ်းျားထူးကျွ် ���မ်း��၍ဦးးစာားရေး�းရေးလု်�ှ��ါသူည််။ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် မ်း�သူားစာ�မ်းျား၊ လုူင်းယူ်မ်းျား၊ ရေးန်��်စားန်�်�းာ�သူူမ်းျား�ှင်း်် 

လုူန်ည််းစာ�အ��်စာ�မ်းျားကျွ�်သူ��� မ်းတို့ူကျွး���ားရေးသူာ အ��်စာ�အသူးးသူးး၏ လု��အ�်�ျကျွ်မ်းျား�ှင်း်် ဦးးစာားရေး�းမ်းျားကျွ�� ထူးင်း်ဟာ�်ရေးသူာ မ်းူဝါဒီ 

မ်းျားကျွ��လုည််း အားရေး�းရေးလု်�ှ��ါသူည်် (NIMD et al. 2019)။

���င််းငံ်းရေး�းတို့းင််း�ါဝင််းရေး�ာင််း�ွက်ျွ�န်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏အ�းင်််းအရေး�းကျွ��  ���င််းငံ်းတို့ကျွာဥ�ရေးဒီမ်းျား�ှင်််း စာာ�ျု�်မ်းျားတို့းင််း 

လုည််းရေးကျွာင်း်း၊ ကျွ�လုသူမ်းဂျဂ၏ ရေး��ှည််တို့ည််တို့ံ်ရေးသူာ ဖျးံ�ပြီးဖျ�ုးရေး�း�ည််မ်းှန််း�ျကျွ်မ်းျား (SDGs) ကျွ�်သူ���ရေးသူာ ကျွမ်းာာလု�ံး���င်း်�ာ   

မ်းူဝါဒီရေး�ှ�ရေး�ာင်း် လု��်င်းန််းမ်းျားတို့းင်း်လုည််းရေးကျွာင်း်း အရေး���ံလုူ�အ�းင်း််အရေး�းအ�ဖျစာ် အသူ�အမ်းှတို့်��ုထူးား�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ 

�မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံအစာ��း�ကျွ ၁၉၉၇ ���ှစာ်တို့းင်း် လုကျွ်မ်းှတို့်ရေး�းထူး��းအတို့ည််��ု��်ရေးသူာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအား �း���ား�ကျွ်�ံမ်းု ��ံစာံ 

အားလု�ံး�ရေး�ျာကျွ်ရေးစာရေး�းကျွးန််ဗျူင်း်း�ှင်း်း သူရေးဘဲာတို့ူစာာ�ျု�် ၁၉၇၉ ���ှစာ်တို့းင်း် (CEDAW; UN Women n.d.a တို့းင်း် �ကျွည်််�ါ) 

'ကျွးန််ဗျူင်း်း�ှင်း်းဝင်း်���င်း်င်းံမ်းျားသူည်် ���င်း်င်းံအတို့းင်း်း ���င်း်င်းံရေး�း�ှင်း်် အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာန်ယူ်�ယူ်မ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအား 

�း���ား�ကျွ်�ံမ်းု�ရေး�ျာကျွ်ရေးစာရေး�း၊ အထူးူးသူ�ဖျင်း်် အစာ��း�မ်းူဝါဒီရေး�း�း���င်း်း၊ အမ်းျား��ည််သူူအတို့းကျွ် တို့ာဝန််ထူးမ်း်းရေး�ာင်း်ရေးသူာ 

�ာထူူးးရေးန်�ာမ်းျား��ှ���င််းး၊ အစာ��း�အ�င်််းအားလု�းံတို့းင််း အမ်းျား��ည််သူူအတို့းက်ျွ တို့ာဝန််ထူးမ််းးရေး�ာင််းရေးသူာလု��်င်းန််းမ်းျားအားလု�းံ 

ကျွ�� လု��်ရေး�ာင်း်��င်း်းတို့���အတို့းကျွ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား�ှင်း််တို့န််းတို့ူ �ါဝင်း်�းင်း််��ှ�ရေးစာ�န််အတို့းကျွ် သူင်း််ရေးတို့ာ် 

ရေးသူာ အစားအမ်းံမ်းျားအားလု�ံးကျွ��လု��်ရေး�ာင်း်�မ်းည််' ဟာ� ရေးဖျာ်��ထူးား�ါသူည်် (CEDAW – အ���ဒီ် ၇)။

အရေး�း�ါရေးသူာအ�ျကျွ်မ်းှာ ကျွ��ယူ်စာား��ု��င်း်း����ာ၌ လုးတို့်ရေးတို့ာ်တို့းင်း် ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးန်�ာ �း�တို့မ်း်းသူတို့်မ်းှတို့်��င်း်း 

အတို့းကျွ်မ်းှသူာမ်းဟာ�တို့်�ါ။ အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာအဖျး��အစာည််းမ်းျား�ှင်း်် ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်�ာတို့းင်း် ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်ရေး�းမ်းှာ 

န်ယူ်�ယူ်ကျွျယူ်��န်�်ပြီး�းး  ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျား၊ လုးတို့်ရေးတို့ာ်မ်းျား၊ ဝန််ကြီးကျွးးအဖျး��မ်းျား၊ တို့�ားစား�င်း်ရေး�းကျွဏ္ဍ၊ ��ည််သူူ�ဝန််ထူးမ်း်းမ်းျား၊ 

လု�ံခြုံ�ုံရေး�းကျွဏ္ဍ�ှင်း်် သူးး��ားလုးတို့်လု�်ရေးသူာ ရေးကျွာ်မ်း�ှင်း်မ်းျားအ�ါအဝင်း် အမ်းျား��ည််သူူအတို့းကျွ် တို့ာဝန််ထူးမ်း်းရေး�ာင်း်သူည််် 

န်ယူ်�ယူ်မ်းျားတို့းင်း် အ�င်း််အားလု�ံး�ှ� ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�ံ�ာထူးူးရေးန်�ာမ်းျား�ှင်််း �န်�်အ�်�ံ�ာထူးူးရေးန်�ာမ်းျား �ါဝင်း်�ါသူည််။ ဖျး�စာည််း��ံ

အရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့ည််ရေး�ာကျွ်��င်း်း သူ���မ်းဟာ�တို့် ပြီးင်း�မ်း်း�ျမ်း်းရေး�းရေး�းးရေး�းး��င်း်းကျွ�်သူ��� အရေး���ံအ�တို့်�မ်းစာ် လု��်င်းန််းစာဉ််မ်းျားတို့းင်း် 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်���င်း်�န််လုည််း အထူးူးအရေး�းကြီးကျွးး�ါသူည််။ ဤလု��်င်းန််းစာဉ််မ်းျားသူည်် အ��ား ဒီးမ်း��ကျွရေး�စား 
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သူ���မ်းဟာ�တို့် ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်ရေးသူာ လု��်င်းန််းစာဉ််မ်းျားအရေး�် ဩဇာာသူကျွ်ရေး�ာကျွ်မ်းု အမ်းျားအ��ား�ှ����င်း်ပြီး�းး အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ 

အ�းင်း််အရေး�းမ်းျား�ှင်း်် ဂျျန််ဒီါတို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းုအတို့းကျွ် ရုံးု�မ်းင်း်��ံမ်းျား၊  အ�းင်း််အလုမ်း်းမ်းျား�ှင်း်် တို့ာဝန််မ်းျား���င်း်�ာ �ံယူူ�ျကျွ်မ်းျားကျွ�� 

ရေး��ာင်း်းလု�ရေးစာ���င်း်�ါသူည််။

အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာအဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား အစာဉ််အ�ကျွ်မ်း�ါဝင်း်���င်း်ဘဲ� ဖျယူ်ထူး�တို့်�ံ���င်း်းကျွ�� 

ရေး�ဖျ�ှင်း်း�န်် CEDAW တို့းင်း် ယူာယူးအထူးူးအစားအမ်းံ (TSM) မ်းျားကျွ����ဋ္ဌာာန််းထူးား�ာ အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာ အဖျး��မ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု း 

သူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုတို့��း�မိ်းင်း််�န်် �း�တို့မ်း်းမ်းျား၊ ��တို့�်ဖျး��၊ စာစာ်တို့�်�ှင်း်် ��ည််သူူ�ဝန််ထူးမ်း်း�ာထူးူးမ်းျားအတို့းကျွ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးး 

မ်းျားကျွ�� ရေး�်ယူူ�န်�်အ�်သူည်််လုမ်း်းရေး�ကျွာင်း်းမ်းျား�ှင်း်် တို့ကျွကသူ��လု်မ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ���မ်း��တို့ကျွ်ရေး�ာကျွ်���င်း်ရေးစာရေး�း အစား 

အစာဉ််မ်းျား စာသူည််တို့��� �ါဝင်း်�ါသူည််။ �း�တို့မ်း်းမ်းျားမ်းှာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းု အလုျင်း်အ�မ်းန််တို့��းတို့ကျွ်လုာရေးစာ�န်် 

န်ည််းလုမ်း်းကျွ���ယူာအ�ဖျစာ် အထူးူးထူး�ရေး�ာကျွ်မ်းု�ှ�ရေး�ကျွာင်း်း ရေးတို့း��ှ���ါသူည်် (Dahlerup et al. 2014) ။ ဇာယူားကျွးကျွ် ၁ တို့းင်း် 

ဤအရေး�ကျွာင်း်းအ�ာမ်းျား�ှင်း််စာ�်လုျဉ််း၍ ရေးန်ာကျွ်ထူး�်အ�ျကျွ်အလုကျွ်မ်းျား�ှင်း်် အ��ားအဓိ�ကျွအရေး�း�ါရေးသူာ အယူူအ�မ်းျား 

ကျွ�� ရေးဖျာ်��ထူးားပြီး�းး  စာာတို့မ်း်းတို့စာ်ရေးလုှာကျွ်တို့းင်း်လုည််း ထူးည်််သူးင်း်းရေးဖျာ်��သူးား�ါမ်းည််။

ဇယ်��ကျ့ကျး ၁ - အဓိုကျ အယ်ူအဆိုများျ��နှှင််း ကောဝါဟာ�ရာများျ��

ထင်းသူ�ပြများင်းသူ�ရာှုကောသူ�တွနး�တွူည်းများှများု (Formal equality) သူည်် ဥ�ရေးဒီရေး�ှ�ရေးမ်းှာကျွ်တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ှင်း်် 

အမ်းျ �ု းသူားမ်းျားကျွ�� တို့န််းတို့ူည်းမ်းှ�ကျွ်�ံ��င်း်း �ဖျစာ်�ါသူည််။ ဤအ�ျကျွ်ကျွ�� ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း် ရေးအာကျွ်ရေးဖျာ်�� 

�ါ ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျား�ဖျင်း်် ရေး�ဖျ�ှင်း်းရေး�ာင်း်�ွကျွ်ထူးား�ါသူည််။  (ကျွ) လု�င်း်�ဖျစာ်တို့ည််မ်းု�ှင်း်် ဂျျန််ဒီါ�ဖျစာ်တို့ည််မ်းုအရေး�် အရေး���ံ 

ရေးသူာ �း���ား�က်ျွ�ံမ်းုကျွ��တို့ား�မ်းစာ်��င်း်း  (�း���ား�ကျွ်�ံမ်းုမ်း��ုရေး�း ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျား) �ှင်း်် (�) အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ှင်း်် 

အမ်းျ �ု းသူားမ်းျားသူည်် တို့န််းတို့ူည်းမ်းှ�ဖျစာ်ရေး�ကျွာင်း်းရေးဖျာ်����င်း်း  (တို့န််းတို့ူည်းမ်းှရေး�း ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျား) �ဖျစာ်�ါသူည််။  

လုးတို့်လု�်စားာရေး��ာ����းင်း််�ှင်း်် ��ံမ်းှန််တို့�ားစား�င်း်ရေး�းစာန်စာ်�ဖျင်း်် မ်းှတို့စားာရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေး�း��င်း်း (due process) (တို့စာ်န်ည််း 

အား�ဖျင်််း မ်းှတို့မု်း�ှင်််း တို့န််းတူို့ည်းမ်းှမု်း�ှ�ရေးသူာ ဥ�ရေးဒီလု��်ထူး�းံလု��်န်ည််းမ်းျား) ကျွ�သ်ူ��� အ�းင်််းအရေး�းအမ်းျားအ��ားကျွ�� ရေးဖျာ်ရေး�ာင််း 

သူည််် �ကျွတို့�အရေး��အရေးန်တို့းင်း် ထူးင်း်သူာ�မ်းင်း်သူာ�ှ�ရေးသူာ တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းုသူည်် အရေး�းကြီးကျွးး�ါသူည််။ သူ����ာတို့းင်း် လုကျွ်�ှ� 

အရေး��အရေးန်အတို့��င််းး �က်ျွလုက်ျွတို့ည််�ှ�ရေးန်မ်းည််����ါကျွ လူု�အဖျး��အစာည််းမ်းျား၊ ���င််းငံ်းရေး�း�ှင်််း လူုမု်းရေး�းစာန်စ်ာမ်းျား၊ စားး�းားရေး�း 

စာန်စာ်မ်းျား၊ မ်း�သူားစာ�မ်းျား�ှင်း်် ��်�ွာအသူ��ကျွ်အဝန််းမ်းျားတို့းင်း် �ည််�ွယူ်�ျကျွ်�ှ��ှ��ဖျစာ်ရေးစာ၊ သူတို့�မ်းမ်းူမ်း�ဘဲ��ဖျစာ်ရေးစာ အ�မ်းစာ်တို့းယူ် 

လုျကျွ်�ှ�ရေးသူာ �း���ား�ကျွ်�ံမ်းု�ှင်း်် အယူူအစား�မ်းျားရေး�ကျွာင်း််လုည််းရေးကျွာင််းး၊ အစာဉ််အ�ကျွ် န်�မ်း််ကျွျ��်��င်း်းရေး�ကျွာင်း််လုည််း

ရေးကျွာင်း်း၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအရေးန်�ဖျင််း် လုူ�အဖျး��အစာည််းတို့စာ်��အတို့းင်း်းတို့းင််း ထူးင်း်သူာ�မ်းင်း်သူာ�ှ�ရေးသူာတို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းုမ်းှ ��ှ� 

ရေးသူာ တို့��းတို့က်ျွမု်းမ်းျားကျွ��လုက်ျွရေးတို့း��ံစာား���င််း�န်် �ယ်ူစာ��ှစ်ာမ်းျားစားာ�ကျွာ�မ်းင်််း���င််း�ါသူည််။ ထူးင််းသူာ�မ်းင််းသူာ�ှ�ရေးသူာ  တို့န််းတူို့ 

ည်းမ်းှမ်းုကျွ�� လုကျွ်�ံအသူ�အမ်းှတို့်��ု��င်း်းသူည်် အရေး���ံ�ဖျစာ်ရေးသူာ်လုည််း အ�ှစာ်သူာ�တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု�ှ��န်် တို့စာ်�င်း််တို့ကျွ်၍ 

ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��ါသူည််။

အနှှစးသူ�ရာပ်ု�င်း�တွနး�တွူည်းများှများု (Substantive equality) တို့းင်း် ဥ�ရေးဒီမ်းျား�ှင်း်် မ်းူဝါဒီမ်းျား၌ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ 

အစာဉ််အ�ကျွ် န်�မ်း််ကျွျမ်းုကျွ��သူ��မ်းင်း်လုျကျွ် ယူ�င်း်ကျွ�ဖျစာ်�းား��်ရေးသူာ �း���ား�ကျွ်�ံမ်းု�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ှင်း်် မ်း�န််းကျွရေးလုး 

မ်းျား �င်း်���င်း်�ရေးသူာ ���င်း်င်းံရေး�း၊ စားး�းားရေး�း၊ လုူမ်းုရေး�း အတို့ားအ�းးမ်းျားကျွ��ကျွ�စာား�န်် ကြီးကျွ�ုး�မ်း်းသူင်း််ရေး�ကျွာင်း်း အသူ� 

အမ်းှတို့်��ု�ါသူည််။ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ ဘဲ၀ရေးန်ထူး��င်း်မ်းု�ကျွတို့�အရေး��အရေးန်မ်းျားကျွ�� ထူးည်််သူးင်း်းစာဉ််းစာား��င်း်း�ဖျင်း်် အ�ှစာ် 

သူာ����င်း်းတို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းုသူည်် တို့န််းတို့ူ�ကျွ်�ံမ်းု�ဖျစာ်ရေးစာ�န်် �ည််�ွယူ်�ျကျွ်ထူးား�ှ�ရုံး�ံမ်းှမ်းကျွ အ�းင်း််အလုမ်း်း��ှ�ရေး�း�ှင်း်် 

�လုဒီ်တို့န််းတို့ူည်းမ်းှ��ှ�ရေး�းကျွ�� ဟာန်�်တို့ားလုျကျွ် �ှ�သူည််် အတို့ားအ�းးမ်းျား�ရေး�ျာကျွ်ရေးစာ�န်် သူ���မ်းဟာ�တို့် န်ည််း�ါးရေးစာ�န်် 

အဓိ�ကျွ အရေးလုးထူးား�ါသူည််။ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ၊ ဥ�ရေးဒီ��ုရေး�း၊ အ��်�ျု�်မ်းု၊ ဘဲတို့်ဂျျကျွ်�ှင်း်် စာည််းမ်းျဉ််းစာည််းကျွမ်း်း 

ထူး�န််းည်ိ�မ်းု တို့���ကျွ�်သူ���ရေးသူာ န်ည််းလုမ်း်းကျွ���ယူာမ်းျားကျွ�� အသူ�ံး��ု၍ အကောပ်ါင်း�လကျခဏာ�ကောဆို�င်းကောသူ� လ�ပ်းကောဆို�င်းချုျကျးများျ�� 

ရေး�ာင်း်�ွကျွ်�န်် လု��အ�်�ါသူည််။ လု��်င်းန််းစားမ်းံ�ျကျွ်မ်းျား၊ မ်းူဝါဒီမ်းျား၊ လုူ�အဖျး��အစာည််းအတို့းင်း်း အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား တို့န််းတို့ူ 

ည်းမ်းှသူည််် အရေးန်အထူးားမ်း�ှ���င်း်းကျွ�� ကျွ�စာားမ်းည်််လု��်င်းန််းအစားအစာဉ််မ်းျားလုည််း လု��အ�်�ါသူည််။
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ဂျျနးဒါါတွနး�တွူများု (Gender parity) ���သူည််မ်းှာ လု��်င်းန််းစာဉ််မ်းျား�ှင်း်် ���င်း်င်းံ၏ အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု း 

သူားမ်းျား�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား တို့န််းတို့ူည်းမ်းှ ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်��င်း်း �ဖျစာ်�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ လုးတို့်ရေးတို့ာ်ရေးကျွာ်မ်းတို့းတို့းင်း် 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးး ၅၀%၊ အမ်းျ �ု းသူား ၅၀% �ါဝင်း်ဖျး��စာည််း�န်် သူရေးဘဲာတို့ူည်း��င်း်း�ှင်း်် အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��င်း်း

�ဖျစာ်�ါသူည််။

ယ်�ယ်းအထူ�အစးအများ�များျ�� (Temporary Special Measures) (TSMs) ���သူည််မ်းှာ အစာ��း� (�ှင်း််အ��ား 

�ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်သူူမ်းျား) ကျွ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား �ှင်း််/သူ���မ်းဟာ�တို့် မ်း�န််းကျွရေးလုးမ်းျားကျွ�� ဦးးတို့ည််�ည််�ွယူ်လုျကျွ် ဂျျန််ဒီါ 

တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား စားမ်း်းရေး�ာင်း်���င်း်စားမ်း်း�ှ�ရေး�း ���မ်း��လုျင်း်�မ်းန််စားာရေးဖျာ်ရေး�ာင်း်���င်း်�န်် ရေး�ာင်း်�ွကျွ်သူည််် 

ရေး�ာင်း်�ွကျွ်�ျကျွ်မ်းျား�ဖျစာ်�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ CEDAW အ���ဒီ် ၄ တို့းင်း် ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်သူည််် လု��်င်းန််းစာဉ််တို့းင်း် �ါဝင်း် 

သူည််် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအရေး�အတို့းက်ျွကျွ�� တို့��း�မိ်းင်််း�န်် �း�တို့မ််းးမ်းျားသူတ်ို့မှ်းတ်ို့��င််းး (ဥ�မ်းာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအတို့းက်ျွ သူးးသူန်�် 

ရေးန်�ာမ်းျား သူတို့်မ်းှတို့်��င်း်း၊ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းရေးန်�ာ �း�တို့မ်း်းမ်းျားကျွ�� ဥ�ရေးဒီ�ဖျင်း််��ဋ္ဌာာန််းထူးား�ှ���င်း်း၊ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ် 

ရေးလုာင်း်းရေးန်�ာ�း�တို့မ်း်းမ်းျားကျွ�� မ်း�မ်း���ဒအရေးလုျာကျွ်သူတို့်မ်းှတို့်ထူးား�ှ���င်း်း) ကျွ�်သူ���ရေးသူာ ယူာယူးအထူးူးအစားအမ်းံ (TSM) 

မ်းျားကျွ�� �းင်း််��ုထူးား�ါသူည််။ CEDAW ၏ အရေးထူးးရေးထူးးအကြုံကျွံ��ု�ျကျွ် အမ်းှတို့် ၂၅ (UN Women n.d.b ) တို့းင်း် TSM 

မ်းျားကျွ�� ��ုလု��်���င်း်ရေး�ကျွာင်း်း အတို့ည််��ု ရေးဖျာ်��ထူးား�ါသူည််။၁ TSM မ်းျား အသူ�ံး��ု��င်း်းကျွ�� �း���ား�ကျွ်�ံမ်းုဟာ� မ်းယူူ� 

�ါ။ စာင်း်စာစာ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား မ်း��ှ����င်း်ဘဲ��ဖျစာ်ရေးန်သူည််် အ�းင်း််အလုမ်း်းမ်းျားကျွ�� ရေးဖျာ်ရေး�ာင်း်ရေး�း���င်း်�န်် �ည််�ွယူ်ရေး�ာင်း် 

�ွက်ျွသူည််် အရေး�ါင််းးလုကျွခဏာာသူရေးဘဲာရေး�ာင််းရေးသူာ လု��်ရေး�ာင််း�ျက်ျွမ်းျားဟာ� န်ားလုည််သူရေးဘဲာရေး�ါက်ျွ�ါသူည််။ 'ယူာယူး’ 

အစားအမ်းံမ်းျား�ဖျစာ်ရေးသူာ်လုည််း လု��အ�်�ါကျွကျွာလု�ကျွာ�ှည််စားာ သူ���မ်းဟာ�တ်ို့ အ�ျ �န််အကျွန်�်အသူတို့်မ်း�ှ� လု��်ရေး�ာင်း်����င်း် 

�ါသူည််။

အထူ�အစးအများ�များျ�� (Special Measures) မ်းှာ ထူးင်း်သူာ�မ်းင်း်သူာ�ှ�ရေးသူာ တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု (formal equality) 

အတို့းကျွ် လု��်ရေး�ာင်း်��င်း်း�ဖျစာ်ပြီး�းး အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူားမ်းျားအ�ကျွား အ�ျ �ု �ရေးသူာ ကျွး���ား��ားန်ားမ်းုမ်းျားသူည်် 

�း���ား�ကျွ်�ံမ်းုအ�ဖျစာ်သူ��� ရေး�ာကျွ်�ှ����င်း်ရေး�ကျွာင်း်း အသူ�အမ်းှတို့်��ု��င်း်း�ှင်း်် �ကျွ်စာ�်ရေးန်�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ  အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား 

သူည်် သူားသူမ်းးးရေးမ်းးးဖျးား���င်း်းရေး�ကျွာင်း်် အကျွာအကျွးယူ်ရေး�းမ်းု အမ်းျ �ု းမ်းျ �ု း (ဥ�မ်းာ အလု��်အကျွ��င်း်လု�ံခြုံ�ုံမ်းု) လု��အ�်သူည််ကျွ�� 

ရေးထူးာကျွ်ရုံးုလုျကျွ် မ်းးးဖျးား�းင်း််သူတို့်မ်းှတို့်ရေး�းသူင်း််ပြီး�းး မ်းးးဖျးား�းင်း််ကျွ�� အဓိ��ါါယူ်တို့စာ်မ်းျ �ု းတို့စာ်ဖျ�ံ ဖျးင်း််�����င်း်း သူ���မ်းဟာ�တို့် 

အရေး��ာင်း်းအလု���ုလု��်��င်း်းမ်းျားကျွ�� �းင်း််မ်း��ုသူင်း််�ါ။ 

အကောပြပ်�င်း�အလ�ပြဖွဲ့စးရာနးအနည်း�ဆို���လု�အပ်းကောသူ�ပ်များ�ဏာရာှုပြချုင်း� (Critical mass) ���သူည််မ်းှာ အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား 

ကြီးကျွးးစာ��းသူည််် န်ယူ်�ယူ်မ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏အသူံကျွ�� �ကျွားသူ����င်း်�န််၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအရေးန်�ဖျင်း်် ဩဇာာ 

သူကျွ်ရေး�ာကျွ်���င်း်�န််�ှင်း်် ထူး�ရေး�ာကျွ်စားာ�ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်�န်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအရေးန်�ဖျင်း်် အန်ည််း��ံးလု��အ�်ရေးသူာ 

အ�ျ �ု းအစာား�မ်းာဏာ�ှ���င်း်း�ဖျစာ်�ါသူည််။ ရေးယူဘဲ�ယူျအား�ဖျင်း်် ၃၀% ထူးကျွ်မ်းန်ည််း�ှ��ါကျွ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ထူး�ရေး�ာကျွ်စားာ 

�ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်သူည််် အန်ည််း��ံးလု��အ�်ရေးသူာ အ�င်း််�ှ�သူည််ဟာ� ယူူ��ါသူည််။

ဂျျနးဒါါအကောရာ� သုူပြများင်းန��လည်းမုျားရုှာပြချုင်း� (Gender-sensitive) ���သူည််မှ်းာ လု��်င်းန််းစာဉ််၊ မူ်းဝါဒီ၊ ဥ�ရေးဒီ၊ လု��်င်းန််း 

အစားအစာဉ်် သူ���မ်းဟာ�တို့် ရေး�ကျွည်ာ�ျကျွ်တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၊ အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား၊ ရေးယူာကျွ်ျားရေးလုးမ်းျား�ှင်း်် မ်း�န််းကျွရေးလုးမ်းျား၏ 

ရုံးု�မ်းင်း်��ံမ်းျား၊ လု��အ�်�ျကျွ်မ်းျား�ှင်း်် အ�းင်း််အရေး�းမ်းျားကျွ�� �ည််�ွယူ်�ျကျွ်�ှ�စားာထူးည်််သူးင်း်း��င်း်း �ဖျစာ်�ါသူည််။ ဂျျန််ဒီါ အ�န််း 

ကျွဏ္ဍကျွ�� အဓိ�ကျွလု��်င်းန််းတို့စာ်��်အ�ဖျစာ် ထူးည်််သူးင်း်း��င်း်း (gender mainstreaming) ဟာ�လုည််း ရေး�်�ါသူည််။

ဂျျနးဒါါအကောရာ� တွ���ပြပ်နးကောဆို�င်းရာွကျးပြချုင်း� (Gender-responsive) ���သူည််မ်းှာ ဂျျန််ဒီါအရေး�း သူ��မ်းင်း်န်ားလုည််ရေးသူာ 

(Gender-sensitive) မ်းူဝါဒီမ်းျား သူ���မ်းဟာ�တို့် လု��်င်းန််းစာဉ််မ်းျား အသူကျွ်ဝင်း်လုာရေးစာ�န်် လု��်ရေး�ာင်း်��င်း်း�ဖျစာ်�ါသူည််။ 

တို့န််ဖျ��းမ်းျား၊ မ်းူမ်းျား�ှင်း်် အယူူအ�မ်းျားကျွ�� ဂျျန််ဒီါအရေး�း တို့�ံ���န််ရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေးသူာ (Gender-responsive) ရေး�ာင်း်�ွကျွ် 

၁ အရေးထူးးရေးထူးးအကြုံကျွံ��ု�ျကျွ်မ်းျားမ်းှာ ���င်း်င်းံတို့ကျွာကျွးန််ဗျူင်း်း�ှင်း်းစာာ�ျု�်မ်းျားကျွ�� အရေးကျွာင််းအထူးည််ရေးဖျာ်ရေး�း အရေးထူးာကျွ်အကျွူ�ဖျစာ်ရေးစာ�န််အတို့းကျွ် အဓိ��ါါယူ် 
ဖျးင်း််���ရေးဖျာ်���ျကျွ်မ်းျား �ဖျစာ်�ါသူည််။ ကျွွမ်း်းကျွျင်း်သူူရေးကျွာ်မ်းတို့းမ်းျားကျွ ရေး�းသူား��ုစာ��ါသူည််။



5International IDEA

�ျကျွ်မ်းျား�ဖျင်း်် လုကျွ်ရေးတို့း�ရေးဖျာ်ရေး�ာင်း်��ါသူည််။ ���လု��သူည််မ်းှာ လုကျွ်ရေးတို့း��ဖျစာ်���င်း်ရေးသူာ၊ ရေးစာာင်း််�ကျွည်််စာစာ်ရေး�းမ်းု �ါဝင်း် 

ရေးသူာ၊ အကျွ��ဖျတို့်သူ�ံးသူ�်�ျကျွ်��ုလု��်ရေးသူာ အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်မ်းုလု��်င်းန််းမ်းျား လု��်ရေး�ာင်း်လုျကျွ် ဂျျန််ဒီါမ်းည်းမ်းှမ်းု 

မ်းျားကျွ��ရေး�ဖျ�ှင်း်း���င်း်သူည််် လုကျွ်ရေးတို့း�စားမ်း်းရေး�ာင်း်���င်း်မ်းု �ဖျစာ်�ါသူည််။

ဂျျနးဒါါအ��လ���ပ်ါဝင်းပြချုင်း� (Gender-inclusive) ���သူည််မ်းှာ (သူရေးဘဲာတို့�ားအယူူအ����င်း်း/ ��ံစာံရေး�း�း� 

�ျမ်းှတို့် စားစာဉ််မ်းုအ���င်း်းတို့းင်း်) ဂျျန််ဒီါအရေး�း သူ��မ်းင်း်န်ားလုည််ပြီး�းး (လု��်င်းန််း���င်း်းတို့းင်း်) ဂျျန််ဒီါအရေး�းတို့�ံ���န််ရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေးသူာ 

�ျဉ််းကျွ�်��ံမ်းျားကျွ�� ရေး�ါင်း်းစာ�်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��င်း်း၏ �လုဒီ်အ�ဖျစာ် ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်ရေးသူာ လု��်င်းန််းစာဉ််မ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု း 

သူမ်းးးမ်းျားတို့န််းတို့ူ ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်ပြီး�းး အဓိ��ါါယူ်�ှ�စားာ �ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်ရေးစာ��င်း်းကျွ�� အားရေး�း�မ်းိင်း််တို့င်း်��င်း်း �ဖျစာ်�ါ 

သူည််။

၂။ ပြများနးများ�နှု�င်းင်�တွ့င်း အများျ��ပြပ်ည်းသူူဆိုု�င်းရာ�နယ်းပ်ယ်း၌ အများျ�ု�သူများး�များျ��၏ အဆိုင််းအတွနး�

�မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံအရေးန်�ဖျင်း်် CEDAW ကျွ�� လုကျွ်မ်းှတို့်ရေး�းထူး��းအတို့ည််��ု��င်း်း၊ ၁၉၉၅ ���ှစာ် ရေးဘဲဂျျင်း်းလု��်င်းန််းရေး�ာင်း်�ွကျွ်

မ်းုမ်းူဝါဒီလု��်င်းန််းစာဉ်် (BPFA) ကျွ�� ရေးထူးာကျွ်�ံအတို့ည််��ု��င်း်း၊ ကျွ�လုသူမ်းဂျဂ၏ ရေး��ှည််တို့ည််တို့ံ်ရေးသူာ ဖျးံ�ပြီးဖျ�ုးမ်းု�ည််မ်းှန််း�ျကျွ်မ်းျား 

(SDGs) ကျွ�� အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်�န်် ကျွတို့�ကျွဝတို့်��ု��င်း်းတို့����ဖျင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ အ�းင်း််အရေး�းမ်းျား�ှင်း်် ဂျျန််ဒီါ တို့န််းတို့ူ 

ည်းမ်းှမ်းုကျွ�� တို့��းတို့ကျွ်ရေးဖျာ်ရေး�ာင်း်�န်် ကျွတို့�ကျွဝတို့်��ုထူးား�ါသူည််။ BPFA �ါ ဦးးစာားရေး�းကျွ�စာစ��် ၁၂ ���ှင်း်် ကျွ��ကျွ်ည်းပြီး�းး 

��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်�ာတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ါဝင်း်ရေး�းကျွ�� အဓိ�ကျွဦးးစာားရေး�းန်ယူ်�ယူ်တို့စာ်��်အ�ဖျစာ် ထူးည်််သူးင်း်းထူးား�ှ�သူည််် 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ဖျးံ�ပြီးဖျ�ုးတို့��းတို့ကျွ်ရေး�း���င်း်�ာ အမ်းျ �ု းသူားအ�င်း်် မ်းဟာာဗျူျ�ဟာာစားမ်းံကျွ�န််း (NSPAW)၂၀၁၃ ���ှစာ်-၂၀၂၂ ���ှစာ် 

ကျွ��လုည််း ရေး�း�း���်ပြီး�းး�ဖျစာ်�ါသူည််။၂ သူ����ာတို့းင်း် NSPAW ကျွ�� အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်မ်းုမ်းှာ အားန်ည််းလုျကျွ်�ှ�ပြီး�းး �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ 

သူည်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအား အ�ကျွမ်း်းဖျကျွ်��င်း်းကျွ��တို့ား�းး�န််၊ ရေး�ဖျ�ှင်း်း�န််�ှင်း်် တို့�ံ���န််ရေး�ာင်း်�ွကျွ်�န်် ဥ�ရေးဒီမ်း��ဋ္ဌာာန််း�ရေးသူး 

ရေးသူာ ကျွမ်းာာရေး�်�ှ� ���င်း်င်းံအန်ည််းင်းယူ်တို့းင်း် တို့စာ်���င်း်င်းံအ�ါအဝင်း်�ဖျစာ်�ါသူည််။ ထူး���အ��င်း်  လုးတို့်ရေးတို့ာ်အသူးးသူးး၌ လုးတို့်ရေးတို့ာ် 

ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးအရေး�အတို့းကျွ် အန်ည််းင်းယူ် ���မ်း��တို့��းတို့ကျွ်လုာရေးသူာ်လုည််း ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျား၊ လုးတို့်ရေးတို့ာ် 

အသူးးသူးး၊ ဝန််ကြီးကျွးး�ာထူးူးမ်းျား၊ ရေးဒီသူ�တ�အစာ��း�၊ တို့�ားစား�င်း်ရေး�းကျွဏ္ဍ၊ စာစာ်တို့�်�ှင်း်် ပြီးင်း�မ်း်း�ျမ်း်းရေး�းလု��်င်းန််းစာဉ်် အစားအမ်းံမ်းျား 

တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုန်ည််း�ါးရေးန်���င်း် �ဖျစာ်�ါသူည််။ (ဥ�မ်းာ UN CEDAW 2016; Minoletti 2014; 

Action Aid, CARE, Oxfam and Trocaire 2014; WLB 2005 ကျွ�� �ကျွည်််�ါ။) အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာအဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မု်းကျွ��ရေးဖျာ်��သူည််် ကျွ�န််းဂျဏာန််းအ�ျကျွ်အလုကျွ်မ်းျားကျွ�� ဇာယူားကျွးကျွ် ၂ တို့းင်း် ရေးဖျာ်��ထူးား 

�ါသူည််။

 

ဇယ်��ကျ့ကျး ၂ – ပြများနးများ�နှု�င်းင်�၏ အများျ��ပြပ်ည်းသူူဆိုု�င်းရာ�နယ်းပ်ယ်းရာှု အများျ�ု�သူများး�များျ��ဆိုု�င်းရာ� ကျုနး�ဂျဏာနး� 
အချုျကျးအလကျးများျ��

• လုးတ်ို့ရေးတို့ာ်ကျွ��ယ်ူစာားလှုယ်ူ ၁၃% �န်�်မှ်းာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ဖျစ်ာ�ါသူည််။ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားထူး�ရေး�ာက်ျွစားာ �ါဝင််းရေး�ာင််း�ွက်ျွ 

���င်း်�န်် အန်ည််း��ံးလု��အ�်ရေးသူာ အရေး�အတို့းကျွ်အ�ျ �ု းအစာား (critical mass) ဟာ� ယူူ��ကျွသူည််် ၃၀% ရေးအာကျွ် 

မ်းျားစားာ ရေးလုျာ်န်ည််း�ါသူည််။

• ၂၀၂၀ ���ှစာ်အတို့းကျွ် လုးတို့်ရေးတို့ာ်၌ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်���င်း်မ်းုတို့းင်း် �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံသူည်် ကျွမ်းာာတို့ဝှမ်း်း 

၁၉၁ ���င်း်င်းံအန်ကျွ် အ�င်း်် ၁၆၀ ��ှ��ါသူည််။ �ုင်း်းယူှဉ််ရေးဖျာ်���မ်းည််����ါကျွ အရေး�ှ�တို့းရေးမ်းာသူည်် အ�င်း်် ၃၀၊ 

၂ ခြွ�င်း်း�ျကျွ်တို့စာ်��သူာ�ှ�ပြီး�းး BPFA တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ှင်း််လုကျွ်န်ကျွ်ကျွ��င်း်�ဋိ��ကျွခကျွ�� အရေးလုးအန်ကျွ်ရေးဖျာ်��ထူးား�ါသူည််။  NSPAW တို့းင်း် ဤသူ��� မ်းသူ�ံး 
�ုန််းဘဲ� အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ှင်း်် အရေး�းရေး�်အရေး��အရေးန်မ်းျားဟာ� ရေးဖျာ်���ါသူည််။ ဦးးစာားရေး�းန်ယူ်�ယူ်မ်းျားမ်းှာ အသူကျွ်ရေးမ်းးးဝမ်း်းရေးကျွျာင်း်းမ်းု၊ �ည်ာရေး�း၊ ရေးလု်ကျွျင်း်် 
သူင်း်�ကျွားရေး�း၊ ကျွျန််းမ်းာရေး�း၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအရေး�် အ�ကျွမ်း်းဖျကျွ်မ်းု၊ အရေး�းရေး�်အရေး��အရေးန်မ်းျား၊ စားး�းားရေး�း၊ ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်ရေး�း၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား 
ဖျးံ�ပြီးဖျ�ုးတို့��းတို့ကျွ်ရေး�း���င်း်�ာ လု��်င်းန််းယူ�တ�ားမ်းျား၊ လုူ�အ�းင်း််အရေး�း၊ မ်းးဒီးယူာ၊ သူဘဲာ၀�တို့်ဝန််းကျွျင်း်�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးင်းယူ်မ်းျား �ဖျစာ်�ါသူည််။
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အာဖျဂျန််န်စာစတို့န််သူည်် အ�င်း်် ၆၇၊ ဗျူးယူကျွ်န်မ်း်သူည်် ၆၈၊ ဘဲဂျ�လုားရေးဒီ်�ှ်သူည်် ၉၈ ��ှ��ါသူည််။ 

• �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ�ှ� ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းအမ်းျားစာ�သူည်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား �ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်မ်းုကျွ�� အားရေး�းရေးသူာမ်းူဝါဒီမ်းျား အ���င်း် 

အမ်းာ �ျမ်းှတို့်ထူးား��င်း်း မ်း�ှ��ါ။ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းမ်းျားအတို့းကျွ် ရေးန်�ာမ်းျား သူတို့်မ်းှတို့်ထူးား��င်း်းလုည််း 

မ်း�ှ��ါ။

• ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျား၏ ဗျူဟာ��အလု��်အမ်းုရေး�ာင်း်ရေးကျွာ်မ်းတို့းဝင်း်မ်းျားအန်ကျွ် ၉၀%�န်�်သူည်် အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား �ဖျစာ်�ါ 

သူည််။ ��ည််န်ယူ်/တို့��င်း်းရေးဒီသူကြီးကျွးး�ှင််း် �ရုံး��င်း်အ�င်း်် �ါတို့းအဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်ရေးသူာ ရေးန်�ာမ်းျား 

အန်ကျွ် ၆% ကျွ��သူာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား��ှ��ါသူည််။ 

• ��ည််ရေးထူးာင်း်စာ�အ�င်း်် ဝန််ကြီးကျွးး ၂၄ ဦးးအန်ကျွ် ၁ ဦးးမ်းှာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးး�ဖျစာ်ပြီး�းး တို့��င်း်းရေးဒီသူကြီးကျွးး/��ည််န်ယူ် ဝန််ကြီးကျွးး�ျု�်   

၁၄ ဦးးအန်ကျွ် ၁ ဦးးမ်းှာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးး�ဖျစာ်�ါသူည််။

• ��ည််န်ယူ်�ှင်း်် တို့��င်း်းရေးဒီသူကြီးကျွးး ဝန််ကြီးကျွးး ၁၃၃ ဦးးအန်ကျွ် ၁၀ ဦးးမ်းှာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးး�ဖျစာ်�ါသူည််။

• ပြီးမ်း�ု�န်ယူ်အ��်�ျု�်ရေး�းမ်းှ�း ၃၃၀ အန်ကျွ် ၁ ဦးးမ်းှာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးး�ဖျစာ်�ါသူည််။

• ��ည််ရေးထူးာင်း်စာ�ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�ရေးကျွာ်မ်း�ှင်း်အဖျး��ဝင်း်မ်းျားအန်ကျွ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်း�ါ�ှ��ါ။

• ��ည််ရေးထူးာင်း်စာ�တို့�ားလုးတို့်ရေးတို့ာ်�ျု�် တို့�ားသူူကြီးကျွးးမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်း�ါ�ှ��ါ။ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ���င်း်�ာ 

��ံရုံး�ံးတို့�ားသူူကြီးကျွးး ၉ ဦးးအန်ကျွ် ၂ ဦးးသူာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးး�ဖျစာ်�ါသူည််။

�ည််ညွှးန််း - International Foundation for Electoral Systems (IFES) and Yaung Chi Thit (YCT), She Leads 

in Myanmar: Inspiring Women Leaders (Arlington, VA and Chiang Mai: IFES and YCT, 2019); International 

Parliamentary Union (IPU) and UN Women, ‘Women in Politics: 2020’ [map], <https://www.ipu.org/

resources/publications/infographics/2020-03/women-in-politics-2020>, accessed 1 February 2020; 

Latt, S. S. S., Ninh, K. N. B., Myint, M. K. K. and Lee, S., Women’s Political Participation in Myanmar: 

Experiences of Women Parliamentarians 2011–2016 (Myanmar: The Asia Foundation, 2017); Myanmar 

government websites.

သူ����ဖျစာ်၍ အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာ ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်�ာတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား အ��ည်််အဝ�ါဝင်း်���င်း်ရေးစာမ်းည််် ဥ�ရေးဒီ 

မ်းျား�ှင်း်် မ်းူဝါဒီမ်းျားကျွ��ရေး�း�း��န်် �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ�ှ� အမ်းျ �ု းသူမ်းးးကျွးန််�ကျွ်မ်းျားကျွ စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်��်�ါသူည််။ လုကျွ်�ှ�ဖျး��စာည််း��ံ 

အရေး���ံဥ�ရေးဒီသူည်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ�� ဖျယူ်ထူး�တို့်ထူးားပြီး�းး �း���ား�ကျွ်�ံသူည််ဟာ� �ံစာား���င်း်းရေး�ကျွာင်း်် ယူင်း်းလု��်င်းန််းမ်းျား၏ 

တို့စာ်စာ�တို့်တို့စာ်ရေးဒီသူအ�ဖျစာ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးအမ်းျားအ��ားကျွ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီကျွ����င်း်�င်း်�န််လုည််း ရေး�ာ်ဩ��်�ကျွ�ါသူည််။  

ဤ�ှင်း်းလုင်း်းရေး�းးရေး�းး�ျကျွ်စာာတို့မ်း်း ကျွျန််အ���င်း်းမ်းျားတို့းင်း် ဥ�ရေးဒီအ�လုည််းရေးကျွာင်း်း၊ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီအ� 

လုည််းရေးကျွာင်း်း အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုကျွ�� မ်းည််သူ���တို့��း�မ်းိင်း််���င်း်ရေး�ကျွာင်း်း ရေးလု်လုာတို့င်း်���ါမ်းည််။

၃။ အများျ�ု�သူများး�များျ�� တွနး�တွူည်းများှများုအတွ့ကျး ဖွဲ့့��စည်း�ပ်��အကောပြချုချု�ဥပ်ကောဒါကျု� သူ���သူပ်းပြချုင်း� - အ��လ��� 

ပ်ါဝင်းများုရာှုပြီးပ်း� အကောထ�ကျးအထ��ကျု�အကောပြချုပြပ်�ကောသူ� များူဝါဒါချုျများှတွးကောရာ�အတွ့ကျး အရာင်း�အပြများစး

စာာတို့မ်း်း အမ်းှတို့် ၁ ဂျျန််ဒီါတို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းုအတို့းကျွ် ထူး�ရေး�ာကျွ်စားာစာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်ရေး�း လုမ်း်းညွှးန်် (A Guide to 

Being an Effective Advocate for Gender Equality) တို့းင်း် အထူးင်း်အ�ှားရေးဖျာ်��ထူးားသူည်််အတို့��င်း်း စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်သူည််် 

လု��်င်းန််းစာဉ််တို့းင်း် အဓိ�ကျွအရေး�း�ါသူည်််လု��်င်းန််းအ�င်း််မ်းှာ �ှင်း်းလုင်း်းရေးသူာ�ည််မ်းှန််း�ျကျွ်�ှင်း်် ဦးးတို့ည််�ျကျွ်မ်းျား�ါဝင်း်သူည််် 

အရေးသူးစာ�တ်ို့ စာည််းရုံး�းံလံုု�ရေး�ာ်ရေး�း မ်းဟာာဗျူျ�ဟာာရေး�း�း��န််�ဖျစ်ာ�ါသူည််။ မ်းည််သူည််တို့���ကျွ�� အရေး��ာင််းးအလု���ုလု��်လု���ါသူန်ည််း။ 

ဦးးတို့ည််�ည််�ွယူ်သူည််် သူ�ရေးစာလု��ရေးသူာအ��်စာ�မ်းှာ မ်းည််သူူတို့����ါန်ည််း။ မ်းည််သူည်််အ�ျ �န််ကျွာလု သူတို့်မ်းှတို့်�ျကျွ်အတို့းင်း်း လု��် 

https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2020-03/women-in-politics-2020
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ရေး�ာင်း်�န်် �ည််�ွယူ်�ါသူန်ည််း။ လု��်င်းန််းရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေးန်စာဉ်် လုကျွ်ရေးတို့း�ကျွျကျွျလုျာထူးား���င်း်မ်းည််် အရေးသူးစာားအရေး��ာင်း်း 

အလု�မ်းျား�ှ��ါသူလုား သူ���မ်းဟာ�တို့် တို့စာ်��တို့ည််းရေးသူာ ��ု��င်း်ရေး��ာင်း်းလု�မု်းကြီးကျွးးကျွ�� လု��်ရေး�ာင်း်��ါမ်းည််လုား။ �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံတို့းင်း် 

သူ���မ်းဟာ�တို့် ကျွမ်းာာတို့စာ်ဝန််းတို့စာ်ရေးန်�ာ�ာတို့းင်း် ယူ�င်း်ကျွလု��်ရေး�ာင်း်��်ဖျူး�ါသူလုား။ 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား သူာတို့ူည်းမ်းှမ်းု���င်း်�ာ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ�န််းစာစာ်�ျကျွ် (CAWE) စာာအ��်သူည်် အလုးန်် 

ထူး�ရေး�ာက်ျွစားာ အသူ�းံ��ု���င််းသူည််် အ�င််းးအ�မ်းစ်ာတို့စ်ာ��်�ဖျစ်ာ�ါသူည််။ အထူးက်ျွ�ါရေးမ်းး�းန််းအ�ျ �ု �ကျွ�� အရေး�ဖျ�ှာ�န််�ှင်််း အတို့�အလုင််းး 

ရေးဖျာ်��ထူးားရေးသူာ စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်ရေး�း �ည််မ်းှန််း�ျကျွ်မ်းျားကျွ�� ရေးအာင်း်�မ်းင်း်ရေးအာင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်ရေးစာမ်းည််် မ်းဟာာဗျူျ�ဟာာ 

တို့စာ်��်ရေး�း�း��န်် အရေးထူးာကျွ်အကျွူ��ု�ါမ်းည်် (Allen 2016)။ ရေးအာကျွ်�ါတို့���ကျွ�� မ်းည််သူ���ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်ရေး�ကျွာင်း်း CAWE တို့းင်း် 

�ှင်း်းလုင်း်းစားာ ရေးဖျာ်��ထူးား�ါသူည််။

• ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုကျွ�� ခြုံ�ုံင်း�ံ၍ စာဉ််းစာား��င်း်း

• ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�ံ �ာထူးူးရေးန်�ာမ်းျားသူ���သူးားရေး�ာကျွ်သူည််် လုမ်း်း��းးတို့းင်း် �ဖျတို့်သူန််း�မ်းည််် ‘ဂျ�တို့်ရေးစာာင်း််မ်းျား’ အ�ဖျစာ် 

���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျား�ှင်း်် ထူး�ရေးတို့း�ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��င်း်း

• ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းု�ှင်း်် အဓိ��ါါယူ်�ှ�ရေးသူာ �ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်မ်းုမ်း��ုလု��်���င်း်ရေးအာင်း် အဟာန်�်အတို့ား��ုရေးန်သူည််် 

အတို့ားအ�းးမ်းျားကျွ�� ရေးကျွျာ်လုးား��င်း်း �ှင်း်် 

• ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းု�ှ�ရေးစာ�န်် အာမ်း�ံ�ျကျွ်ရေး�းလုျကျွ် အဓိ��ါါယူ်�ှ�ရေးသူာ�ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်မ်းုကျွ�� အားရေး�း�မ်းိင်း််တို့င်း်���င်း် 

မ်းည််် အစားအမ်းံမ်းျားကျွ�� စာူးစာမ်း်းရေးလု်လုာ��င်း်း

၃-၁ ကျု�ယ်းစ��ပြပ်�ပ်ါဝင်းများုကျု� ခြုံချု��င်��၍စဉ်းး�စ��ပြချုင်း�

အထူးက်ျွတို့းင််းရေးဖျာ်����သ်ူည်််အတို့��င််းး အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယ်ူစာား��ု�ါဝင််းမု်းအရေး�ကျွာင််းးစာဉ််းစာား�ာတို့းင််း အ�င်််းအားလု�းံ�ှ� 

အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာ အဖျး��အစာည််းမ်းျား�ှင်း်် အစားအမ်းံမ်းျားတို့းင်း်လုည််းရေးကျွာင်း်း၊ ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�ံ�ှင်း်် ရေး�ွး�ျယူ်�ံ�ာထူးူးရေးန်�ာမ်းျား 

တို့းင်း်လုည််းရေးကျွာင်း်း အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားမ်းည််သူည်််အတို့��င်း်းအတို့ာအထူး� အဓိ��ါါယူ်�ှ�စားာ�ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်ရေး�ကျွာင်း်း ထူးည်််သူးင်း်း 

စာဉ််းစာားသူင်း််�ါသူည််။ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုကျွ��စာဉ််းစာား�ာတို့းင်း် အလု�ံးစာ�ံခြုံ�ုံင်း�ံမ်း�ရေးသူာ�ျဉ််းကျွ�်��ံကျွ�� အသူ�ံး��ု 

�န််�ှင်််း အ�င်််းအသူးးသူးး၊ �ာထူူးးရေးန်�ာအသူးးသူးးတို့းင််း အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယ်ူစာား��ု�ါဝင််းမု်း�မ်းင်််းမ်းားလုာရေးစာရေး�း မ်းည််သူ��� အားရေး�း 

�မ်းိင်း််တို့င်း်���င်း်ရေး�ကျွာင်း်း စာူးစာမ်း်းရေးလု်လုာ�န်် CAWE တို့းင်း် တို့��ကျွ်တို့းန််းထူးား�ါသူည်် (CAWE ရေးမ်းး�းန််းအမ်းှတို့် ၃၆၊ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၂၊ 

၄၃�ှင်း်် ၄၄။ Allen 2016 တို့���ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။ တို့��င်း်�င်း်ရေး�းးရေး�းး��င်း်း၊ ဂျျန််ဒီါအားလု�ံး�ါဝင်း်မ်းှ�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု 

�ါဝင်း်မ်းုကျွ�� တို့��င်း်းတို့ာစာစာ်ရေး�းမ်းုမ်းျား��ုလု��်��င်း်း သူ���မ်းဟာ�တို့် ��န််လုည််သူ�ံးသူ�်��င်း်း�ဖျင်း်် ယူင်း်းအဖျး��အစာည််းအသူးးသူးး�ှ� ဖျယူ် 

ထူး�တို့်မ်းု��ံစာံမ်းျား�ှင်း်် ဖျယူ်ထူး�တို့်မ်းုအ�င်း််မ်းျားကျွ��သူ��ှ�န်ားလုည််ပြီး�းး အရေး��ာင်း်းအလု��ဖျစာ်ရေး�း ဦးးတို့ည််�ည််�ွယူ်သူည််် �ျဉ််းကျွ�်��ံ 

ကျွ��ရေးဖျာ်ထူး�တို့်�န်် အရေးထူးာကျွ်အကျွူ��ု�ါမ်းည်် ( စာာတို့မ်း်း အမ်းှတို့် ၁ ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။

၃-၂ ကောရွာ�ကောကျ�ကျးချု�ရာ�ထူ�ကောနရာ�များျ��သုူ��သ့ူ��ကောရာ�ကျးသူည််း လများး�ချုရား�တ့ွင်းပြဖွဲ့တွးသူနး�ရာများည််း ‘ဂုျတွးကောစ�င််းများျ��’ အပြဖွဲ့စး  
နှု�င်းင်�ကောရာ�ပ်ါတွးများျ��နှှင််း ထုကောတွ့�ကောဆို�င်းရာွကျးပြချုင်း�

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မု်း၏ အစာမ်းှာ ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျား�ဖျစာ်ရေးလု်�ှ��ါသူည်် (CAWE ရေးမ်းး�းန််းအမ်းှတို့် ၃၄၊ 

Allen 2016)။ ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျား၏ �ါတို့းတို့းင်း်းလု��်င်းန််းရေး�ာင်း်�ွကျွ်��ံသူည်် ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်ရေးသူာ �ာထူးူးရေးန်�ာမ်းျား၊ 

ဩဇာာကြီးကျွးးမ်းားရေးသူာ �ာထူးူးရေးန်�ာမ်းျားကျွ�� အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား��ှ����င်း်မ်းုအရေး�် တို့��ကျွ်ရုံး��ကျွ်သူကျွ်ရေး�ာကျွ်မ်းု�ှ��ါသူည််။ ယူင်း်းတို့းင်း် 

�ါတို့းအတို့းင်း်း ရေး�ါင်း်းရေး�ာင်း်မ်းုရေးန်�ာမ်းျားကျွ����ှ��န််�ှင်း်် �ါတို့း၏မ်းူဝါဒီမ်းျား၊ လု��်င်းန််းအစားအစာဉ််မ်းျား�ှင်း်် ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း� ရေး�ကျွည်ာ 

စာာတို့မ်း်းမ်းျားရေး�း�း��ာတို့းင်း်�ါဝင်း်���င်း်�န်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားတို့းင်း် တို့ူည်းရေးသူာအ�းင်း််အလုမ်း်းမ်းျား ��ှ��န််လုည််း�ါဝင်း်�ါသူည််။ 

အ�ျ �ု ����င်း်င်းံမ်းျားတို့းင်း် ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျားအတို့းင်း်း�ှင်း်် �ါတို့းကျွ��ဦးးရေး�ာင်း်မု်းရေး�းသူည််် အဖျး��မ်းျားအတို့းင်း်း အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ် 

စာား��ု�ါဝင်း်ရေးစာရေး�း ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်�ဖျင်း်် အာမ်း�ံ�ျကျွ်ရေး�း�ါသူည််။ အ�ျ �ု ����င်း်င်းံမ်းျားတို့းင်း်မ်းူ ဥ�ရေးဒီ��ဋ္ဌာာန််း 

၍ သူ���မ်းဟာ�တို့် ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�စားမ်းံ�န်�်�း�မ်းုအဖျး��၏ သူတို့်မ်းှတို့်�ျကျွ်�ဖျင်း််ရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေး�း�ါသူည်် (ဥ�မ်းာ ဘဲ��လုစာ်ဗျူးးယူား ဖျး��စာည််း��ံ 
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အရေး���ံဥ�ရေးဒီ ��ဒီ်မ်း ၂၁၀ သူ���မ်းဟာ�တို့် န်းရေး�ါဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ ��ဒီ်မ်း ၁၄၂ တို့���ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။ �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံတို့းင်း် ယူ��အ�ါ 

ယူင်း်းသူ���ရေးသူာ အာမ်း�ံ�ျကျွ်မ်းျားမ်း�ှ��ါ။ �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ၏ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း် ��ည််ရေးထူးာင်း်စာ�လုးတို့်ရေးတို့ာ်ကျွ ���င်း်င်းံရေး�း 

�ါတို့းမ်းျား�ှင်း််စာ�်လုျဉ််း၍ လု��အ�်ရေးသူာဥ�ရေးဒီမ်းျားကျွ����ဋ္ဌာာန််း�န်် ရေးဖျာ်��ထူးားရေးသူာ်လုည််း (��ဒီ်မ်း ၄၀၉) အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ှင်း်် 

အမ်းျ �ု းသူားမ်းျားတို့န််းတို့ူည်းမ်းှ ကျွ��ယ်ူစာား��ု�ါဝင်း်ရေး�း�ှင်း်် �ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေး�းအာမ်း�ံ�ျကျွ်ရေး�း�န်် သူတို့်မ်းှတို့်မ်းထူးား�ါ။ 

ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်း စာာ�င်း်းမ်းျားတို့းင်း် �း�တို့မ်း်းထူးည်််သူးင်း်းရေးစာ��င်း်း�ှင်််း �ါတို့းမ်းျားကျွ�� �း�တို့မ်း်းသူတို့်မ်းှတို့်ရေးစာ��င်း်း�ဖျင်း်် အမ်းျ �ု း 

သူမ်းးးမ်းျားအား လုးတို့်ရေးတို့ာ်အတို့းင်း်း မ်းျားစားာ���မ်း��ရေး�ာကျွ်�ှ�ရေးစာ��်ရေးသူာ ���င်း်င်းံအသူးးသူးး၏ �ကျွတို့�အရေး��အရေးန် ဥ�မ်းာမ်းျားကျွ�� 

CAWE (Allen 2016) တို့းင်း် ရေးဖျာ်��ထူးား�ါသူည်် (အ���င်း်း ၃-၃ ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။

၃-၃ ကျု�ယ်းစ��ပြပ်�ပ်ါဝင်းပြချုင်း�နှှင််း အဓိုပ်ါါယ်းရာှုကောသူ� ပ်ါဝင်းကောဆို�င်းရာွကျးများုတွု��ကျု� အဟာနး်အတွ��ပြပ်�လျကျးရာှုသူည််း 
အတွ��အဆိုး�များျ��ကျု� ကောကျျ�းလး��ပြချုင်း�

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်��င်း်းသူည်် ထူးင်း်သူာ�မ်းင်း်သူာ�ှ�ရေးသူာ တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု (formal equality)�ှင်း်် 

အ�ှစာ်သူာ�တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု (substantive equality) အယူူအ�မ်းျား၊ ယူာယူးအထူးူးအစားအမ်းံမ်းျား (TSMs)၊ အထူးူးအစားအမ်းံ 

မ်းျား (Special Measures)�ှင်း်် �ကျွ်စာ�်ရေးန်�ါသူည််။ ယူင်း်းတို့���မ်းှာ ဥ�ရေးဒီမ်းျား၊ မ်းူဝါဒီမ်းျား�ဖျင်း်် အ���င်း်အမ်းာရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေး�း�န်် 

�ကျွ်��ရေးသူာ အယူူအ�မ်းျား�ဖျစာ်ပြီး�းး ရေးန်�စာဉ််လုူရေးန်မ်းုဘဲ၀တို့းင်း် လုကျွ်ရေးတို့း� ရေးဖျာ်ရေး�ာင်း်ရေး�း�န်် ���၍�င်း်�ကျွ်���ါသူည််။ သူ���ရေးသူာ် 

ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ တို့န််းတို့ူကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်�န််�ှင်း်် ဂျျန််ဒီါတို့န််းတို့ူ�ဖျစာ်�န်် အ�းင်း််အရေး�းကျွ�� 

အတို့�အလုင်း်း ထူးည်််သူးင်း်း��ဋ္ဌာာန််းထူးား�ါကျွ (ဥ�မ်းာ ကျွးန််ဂျ��ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ ��ဒီ်မ်း ၁၄) TSMs မ်းျား �ျမ်းှတို့်ရေး�ာင်း်�ွကျွ် 

�န်် အသူင်း််��င်း်�င်း်ပြီး�းး�ဖျစာ်�ါသူည််။ CAWE (Allen 2016) တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအတို့းကျွ်ဖျယူ်�ှား�န်် သူ���မ်းဟာ�တို့် ရေးလုှာ်�ျ�န်် 

လု��အ�်ရေးသူာ အတို့ားအ�းးအမ်းျ �ု းမ်းျ �ု းကျွ�� ထူးင်း်�ှားစားာရေးဖျာ်��ထူးား�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ ရေးမ်းး�းန််း အမ်းှတို့် ၃၄၊ ၃၆၊ ၃၉ �ှင်း်် ၄၂ 

တို့���သူည်် အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာ �ာထူးူးတို့ာဝန််မ်းျားအတို့းကျွ် ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�ံ�န်် သူ���မ်းဟာ�တို့် ရေး�ွး�ျယူ်�ံ�န််လု��အ�်ရေးသူာ အ�ည်် 

အ�ျင်း်းသူတို့်မ်းှတို့်�ျကျွ်မ်းျားသူည်် �း���ား�ကျွ်�ံသူည််် အရေးလု်အကျွျင်း််အ�ဖျစာ်သူ��� ရေး�ာကျွ်�ှ�သူးား���င်း်ရေး�ကျွာင်း်း၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား 

သူည်် သူမ်း��င်း်းတို့စာ်ရေးလုှာကျွ် န်�မ်း််ကျွျ��်သူ�ဖျင်း်် သူတို့်မ်းှတို့်အ�ည််အ�ျင်း်းမ်းျား�ှင်း်် ��ည်််မ်းး�န််�ကျွ်��ရေး�ကျွာင်း်း သူ�သူာထူးင်း်�ှားရေးစာ 

�ါသူည််။

ထူး���အ��င်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား �ါဝင်း်��င်း်းသူကျွ်သူကျွ်�ဖျင်း်် ထူး�ရေး�ာကျွ်စားာ�ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်ပြီး�းး ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့် 

သူည််် န်ယူ်�ယူ်အားလု�ံးတို့းင်း် ဩဇာာသူကျွ်ရေး�ာကျွ်���င်း်မ်းည််ဟာ� အာမ်း�ံ�ျကျွ်မ်း�ှ�ရေးသူး�ါ (CAWE ရေးမ်းး�းန််း အမ်းှတို့် ၃၇ ။ Allen 

2016 ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။ အရေး��ာင်း်းအလု��ဖျစာ်�န်် အန်ည််း��ံးလု��အ�်ရေးသူာ အရေး�အတို့းကျွ်�မ်းာဏာ (critical mass) အယူူအ�ကျွ�� 

သူ��ှ�န်ားလုည််�န််�ှင်း်် ဦးးတို့ည််�ည််�ွယူ်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်�န်် အထူးူးအရေး�းကြီးကျွးး�ါသူည််။ အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား ကြီးကျွးးစာ��းရေးသူာ န်ယူ်�ယူ်မ်းျား 

(ဥ�မ်းာ လုးတို့်ရေးတို့ာ်မ်းျား၊ ��တို့�်ဖျး��မ်းျား၊ တို့�ားစား�င်း်ရေး�းကျွဏ္ဍ) တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားမ်းှာ အရေး��ာင်း်းအလု��ဖျစာ်�န်် အန်ည််း��ံး 

လု��အ�်ရေးသူာ အရေး�အတို့းကျွ်�မ်းာဏာ (critical mass) မ်း�ှ��ါကျွ အမ်းျ �ု းသူမ်းးး အန်ည််းင်းယူ်မ်းှ သူ���မ်းဟာ�တို့် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးတို့စာ်ဦးးမ်းှ�ဖျင်း်် 

ဘဲ�ံတို့ူည်းရေးသူာ အကျွျ �ု းစားး�းားမ်းျားကျွ�� (�ှ��ါကျွ) ဗျူဟာ����ုလုျကျွ် �လုဒီ်မ်းျားထူးးကျွ်ရေး�်ရေး�းရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်�န်် ရေးဝးစား၊ ထူး�ရေး�ာကျွ်စားာ 

လု��်င်းန််းရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်�န််�င်း် စာ�န််ရေး�်မ်းုအ�ကျွ်အ�� �ှ��ါမ်းည််။

လုးတို့်ရေးတို့ာ်မ်းျားတို့းင်း် တို့�ားဝင်း် စာည််းမ်းျဉ််းမ်းျား�ှင်း်် လု��်ထူး�ံးလု��်န်ည််းမ်းျား သူာမ်းကျွ အစာဉ််အလုာကျွျင်း််ထူး�ံးမ်းျား�ှင်း်် 

အလုးတို့်သူရေးဘဲာ စာံ�ုန််းမ်းျားသူည််လုည််း အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ အ��ည်််အဝ�ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်မ်းုအရေး�် သူကျွ်ရေး�ာကျွ်မ်းု �ှ��ါ 

သူည််။ �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ၌ အမ်းျား��ည််သူူအဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်မ်းုကျွ�� အဟာန်�်အတို့ား��ုသူည််် 

အရေး�း�ါရေးသူာ လုူမ်းုစာံ�ုန််းမ်းျား�ှ��ါသူည်် (GEN 2013, 2015; Löfving 2011)။ ထူး���အ��င်း်  ဂျျန််ဒီါအယူူအစား��ဖျင်း်် အလု��်တို့ာဝန်် 

�း���ားလု��်ကျွ��င်း်�ာတို့းင်း် လု�ံခြုံ�ုံရေး�း၊ ဘဲဏ္ဍာရေး�း�ှင်း်် ���င်း်င်းံ��ားရေး�းမ်းူဝါဒီတို့���ကျွ�� ကျွ��င်း်တို့းယူ်ရေးသူာရေးကျွာ်မ်းတို့းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးး 

မ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုန်ည််း�ါးပြီး�းး လုူမ်းုကျွ�စာစ��်မ်းျား (ဥ�မ်းာ �ည်ာရေး�း�ှင်း်် ကျွရေးလုးသူူင်းယူ်��ုစာ�ရေးစာာင်း််ရေး�ှာကျွ်မ်းု)ကျွ�� 

ကျွ��င်း်တို့းယူ် ရေးသူာ ရေးကျွာ်မ်းတို့းမ်းျားတို့းင််း ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုမ်းျား��ား�ါသူည််။ တို့ဖျန်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် အစာဉ််အလုာအား�ဖျင်း်် 

‘အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ှင်း်် သူကျွ်���င်း်သူည််’ဟာ� မ်းယူူ�ရေးသူာ ကျွ�စာစ��်မ်းျား�ှင်း်် စာ�်လုျဉ််း၍လုည််း အရေး�း�ါသူည်််အ�ျကျွ်မ်းျား �ါဝင်း် 

ရေး��ာ��� ရေး�းးရေး�းး���င်း်သူည််သူာ�ဖျစ်ာရေး�ကျွာင်း်း �ှင်း်းလုင်း်းသူ�သူာ�ါသူည််။ အ�မ်းစာ်တို့းယူ်ရေးန်ရေးသူာ အယူူအစား�မ်းျား�ှင်း်် စာန်စာ်မ်းျား 
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အတို့းင်း်း �း���ား�ကျွ်�ံမ်းု�ှ�ရေးန်��င်း်းကျွ�� ရေးကျွျာ်လုးား���င်း်�န်် ယူင်း်းသူ���ရေးသူာ အကျွန်�်အသူတို့်��ုသူည််် စာံ�ုန််းမ်းျားကျွ�� �ျ �ု းဖျျကျွ်���င်း် 

မ်းည််် �ကျွားဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်မ်းုမ်းျားကျွ�� စာဉ််းစာား���င်း်�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ လုးတို့်ရေးတို့ာ်မ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးလုးတို့်ရေးတို့ာ်ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်

အဖျး�� အစာည််းအရေးဝးမ်းျား (Gonzalez and Sample 2010)၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးလုးတို့်ရေးတို့ာ်ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်မ်းျား�ှင်း်် အ��ား���င်း်င်းံမ်းျားမ်းှ 

���င်း်င်းံရေး�းသူမ်းားရေးဟာာင်း်းမ်းျား ဖျလုှယူ်ရေး�းအစားအစာဉ််မ်းျား၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးး တို့�ားသူူကြီးကျွးးမ်းျား၊ လုးတို့်ရေးတို့ာ်ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်မ်းျား၊ 

��အ�ာ�ှ�မ်းျား စာသူည််တို့���အတို့းကျွ် အန်းးကျွ�်လုမ်း်းညွှးန််သူင်း်�ကျွားရေး�းသူည်််/န်ည််း��ရေးလု်ကျွျင်း််ရေး�းသူည််် အစားအစာဉ််မ်းျား လု��် 

ရေး�ာင်း်���င်း်�ါသူည််။

၃-၄ ကျု�ယ်းစ��ပြပ်�ပ်ါဝင်းများုကျု� အ�များချု�ချုျကျးကောပ်�လျကျး အဓိုပ်ါါယ်းရာှုကောသူ� ပ်ါဝင်းကောဆို�င်းရာွကျးများုကျု� အ��ကောပ်�ပြများှင််းတွင်း 
သူည််း အစးအများ�များျ��ကျု� စူ�စများး�ကောလ်လ�ကောဖွဲ့�းထ�တွးပြချုင်း�

�း�တို့မ်း်းမ်းျား�ှင်း်် ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းစာာ�င်း်းမ်းျား အ�ါအဝင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်���င်း်ရေး�း 

အာမ်း�ံ�ျကျွ်ရေး�းသူည််် လု��်င်းန််းစာဉ််မ်းျားကျွ�� CAWE (Allen 2016)တို့းင်း် ဥ�မ်းာမ်းျား ရေးဖျာ်��ထူးား�ါသူည််။ ယူင်း်းတို့���ကျွ�� 

ဤစာာတို့မ်း်းတို့းင်း် �ကျွ်လုကျွ်၍ အရေးသူးစာ�တို့် ရေးဖျာ်���ါမ်းည််။

�း�တို့မ်း်းမ်းျားထူးား�ှ��န်် စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်မ်းည််����ါကျွ �း�တို့မ်း်းအမ်းျ �ု းအစာားအမ်းျ �ု းမ်းျ �ု းကျွ�� သူ��ှ�န်ားလုည််�န်် အရေး�းကြီးကျွးး 

�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�ဝင်း်မ်းည််် ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းအရေး�အတို့းကျွ်�း�တို့မ်း်း၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအတို့းကျွ် သူးးသူန်�် 

ထူးား�ှ�သူည််် ကျွ��ယ်ူစာားလုှယူ်ရေးန်�ာမ်းျား၊  ဂျျန််ဒီါ�း���ား��င်း်းမ်း��ုသူည််် �း�တို့မ်း်းမ်းျား�ှင်း်် ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျားကျွ မ်း�မ်း�တို့�����ဒ 

အရေးလုျာကျွ်ထူးား�ှ�ရေးသူာ �း�တို့မ်း်းမ်းျား�ဖျစာ်�ါသူည်် (CAWE ရေးမ်းး�းန််းအမ်းှတို့် ၃၆။ Allen 2016 ကျွ�� �ကျွည်််�ါ) (Dahlerup 2006; 

Krook 2009)။ ယူင်း်း�း�တို့မ်း်းမ်းျားကျွ�� ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း် ��ဋ္ဌာာန််းထူးား�ှ����င်း်သူကျွ�်သူ��� ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�ဥ�ရေးဒီတို့းင်း် 

လုည််း ��ဋ္ဌာာန််းထူးား�ှ����င်း်�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ ဘဲူ�ွန််ဒီး���င်း်င်းံ၏ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ��ဒီ်မ်း ၁၆၄ တို့းင်း်  လုးတို့်ရေးတို့ာ်၌ အမ်းျ �ု းသူမ်းးး 

အန်ည််း��ံး ၃၀% �ါဝင်း်ရေးစာ�မ်းည််ဟာ�  ��ဋ္ဌာာန််းထူးား�ါသူည််။ ကျွင်း်ည်ာ���င်း်င်းံ၏ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း် ရေး�ွးရေးကျွာကျွ် 

တို့င်း်ရေး�မ်းိာကျွ်ရေးသူာ သူ���မ်းဟာ�တို့် �န်�်အ�်ရေးသူာ အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် �ါဝင်း်သူူမ်းျားသူည်် အမ်းျ �ု းသူား�ဖျစာ်ရေးစာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးး�ဖျစာ်ရေးစာ 

သူ�ံး��ံ�ှစာ်��ံထူးကျွ်မ်း���ရေးစာ�န််  ဂျျန််ဒီါ�း���ား��င်း်း မ်း��ုဘဲ� �း�တို့မ်း်းသူတို့်မ်းှတို့်�ါသူည်် (��ဒီ်မ်း ၂၇)။ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီမ်းျား 

သူ���မ်းဟာ�တို့် ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�ဥ�ရေးဒီမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းု���င်း်�ာ ���မ်း��၍ရေးယူဘဲ�ယူျသူရေးဘဲာရေး�ာင်း်ရေးသူာ 

ကျွတို့�ကျွဝတို့် ��ု�ျကျွ်ကျွ��လုည််း ��ဋ္ဌာာန််းထူးား�ှ����င်း်�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ တို့ူန်းး�ှားဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ ��ဒီ်မ်း ၂၄ တို့းင်း် 

‘���င်း်င်းံရေးတို့ာ်သူည်် ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်တို့င်း်ရေး�မ်းိာကျွ်ရေးသူာ အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင််း အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုကျွ�� အာမ်း�ံ�ျကျွ် 

ရေး�း�န််ရေး�ာင်း်�ွကျွ်မ်းည််’ ဟာ� ��ဋ္ဌာာန််းထူးား�ါသူည််။

လးတွးကောတွ�းတွ့င်း ကျု�ယ်းစ��ပြပ်�ပ်ါဝင်းပြချုင်း�

အထူးကျွ်တို့းင်း် ရေးဖျာ်��ထူးားသူကျွ�်သူ��� လုးတို့်ရေးတို့ာ်တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းု အားရေးကျွာင်း်းရေးစာ�န်် 

�း�တို့မ်း်းအမ်းျ �ု းအစာား အမ်းျ �ု းမ်းျ �ု းကျွ��အသူ�ံး��ု���င်း်�ါသူည််။ �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံတို့းင်း်မ်းူ ယူ��အ�ါ လုးတို့်ရေးတို့ာ်တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား �ါဝင်း် 

ရေးစာ�မ်းည််ဟာ� သူတို့်မ်းှတို့်�ျကျွ်မ်း�ှ��ါ။ �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံတို့းင်း် လုးတို့်ရေးတို့ာ်ဖျး��စာည််း��ံ���င်း်�ာ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျား 

(ဥ�မ်းာ ��ဒီ်မ်း ၁၀၉၊ ၁၄၁�ှင်း်် ၁၆၁) တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအတို့းကျွ် သူးးသူန်�်ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးန်�ာမ်းျားထူးား�ှ���င်း်း သူ���မ်းဟာ�တို့် 

လုးတို့်ရေးတို့ာ်တို့းင်း်  ဂျျန််ဒီါ�း���ား��င်း်းမ်း��ုသူည််် �း�တို့မ်း်းမ်းျားသူတို့်မ်းှတို့်��င်း်းတို့���ကျွ�� အတို့�အလုင်း်းထူးည်််သူးင်း်း��င်း်း�ဖျင်း်် ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ် 

မ်းျား ���မ်း��အားရေးကျွာင်း်းလုာ���င်း်�ါသူည််။ အရေး�း�ါရေးသူာအ�ျကျွ်မ်းှာ ဂျျန််ဒီါ�း�တို့မ်း်းမ်းျားကျွ�� အန်�မ်း််��ံးသူတို့်မ်းှတို့်�ျကျွ်အ�ဖျစာ် 

ရေးဖျာ်���န််�ဖျစာ်ပြီး�းး �း�တို့မ်း်း��ည်််မ်းးလုှင်း် ကျွ�စာစပြီး�းးပြီး�းဟာ� အဓိ��ါါယူ်မ်းရေးကျွာကျွ်ယူူ�န််�ဖျစာ်�ါသူည််။ အမ်းျ �ု းသူားမ်းျားကြီးကျွးးစာ��းရေးသူာ 

န်ယူ်�ယူ်တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား အန်ည််း��ံး ၃၀% �ါဝင်း်လုာ�ါကျွ ကျွန်ဦးးအ�င်း်် စာတို့င်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်��င်း်းသူာ�ဖျစာ်ပြီး�းး လု��်

ရေး�ာင်း်ဖျးယူ်�ာမ်းျားပြီး�းး��ံး��င်း်းမ်းဟာ�တို့်ဟာ� ရုံး��း�ှင်း်းစားာရေးဖျာ်�����င်း်�ါသူည််။

နှု�င်းင်�ကောရာ�ပ်ါတွးများျ��တွ့င်း ကျု�ယ်းစ��ပြပ်�ပ်ါဝင်းပြချုင်း�

���င်း်င်းံအမ်းျားတို့းင်း် အားလု�ံး�ါဝင်း်မ်းု�ှ�ရေးသူာ ဒီးမ်း��ကျွရေး�စားတို့��းတို့ကျွ်ဖျးံ�ပြီးဖျ�ုးရေးစာ�န်် ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်း�း�တို့မ်း်းမ်းျားကျွ�� 

အသူ�းံ��ု�ါသူည််။ ဖျး��စာည််း��အံရေး���ံဥ�ရေးဒီအ��ဖျစ်ာရေးစာ၊ ဥ�ရေးဒီ��ဋ္ဌာာန််း�ျက်ျွအ��ဖျစ်ာရေးစာ ���င််းငံ်းရေး�း�ါတို့းမ်းျားသူည်် ကျွ��ယ်ူစာားလှုယ်ူ 

ရေးလုာင်း်းစာာ�င်း်းမ်းျားကျွ�� တို့င်း်သူးင်း်း�ာတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူား အမ်းျ �ု းသူမ်းးး တို့စာ်လုှည်််စား အရေး�အတို့းကျွ်တို့ူည်းစားာ ��ုစာ�တို့င်း်သူးင်း်း��ါ 
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သူည်် (ဇာစာ်��ံစာံ သူ���မ်းဟာ�တို့် �မ်းင်း်း�ကျွား��ံစာံ စာာ�င်း်းဟာ� ရေး�်�ါသူည််)။ ဤသူတို့်မ်းှတို့်�ျကျွ်မ်းှာ ဂျျန််ဒီါတို့ူည်းရေး�း (gender parity) 

ကျွ�� အမ်းျား �ါဝင်း်ရေးသူာ ဒီးမ်း��ကျွရေး�စား၏ �င်း်မ်းမ်းူတို့စာ်��်အ�ဖျစာ် ရေးဖျာ်ရေး�ာင်း်��င်း်း�ဖျစာ်�ါသူည််။ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်း�း�တို့မ်း်း 

မ်းျားထူးား�ှ���င်း်း�ဖျင်း်် �ါတို့း၏ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းစာာ�င်း်းတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် ‘အ���င်း်��ှ����င်း်သူည်််’ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ် 

ရေးလုာင်း်းရေးန်�ာမ်းျားကျွ�� ��ှ�ရေးစာရေး�းစာံသူတို့်မ်းှတို့်�ျကျွ်�မ်းင်း််မ်းားပြီး�းး ကျွ�န််းဂျဏာန််း�ဖျင်း််ရေးဖျာ်�����င်း်�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ ဘဲူ�ွန််ဒီး���င်း်င်းံ 

ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ၌ အမ်းျား��ည််သူူအတို့းကျွ် တို့ာဝန််ထူးမ်း်းရေး�ာင်း်ရေးသူာန်ယူ်�ယူ်တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ဖျယူ်ထူး�တို့်�ံ� 

��င်း်းကျွ��ကျွာမ်း�ရေးစာ�န်် �ါတို့းမ်းျား၏ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းစာာ�င်း်းမ်းျားတို့းင်း် မ်း�ဖျစာ်မ်းရေးန်ထူးည်််သူးင်း်းရေး�းအတို့းကျွ် ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ် 

ရေးလုာင်း်းသူ�ံးဦးးလုှင်း် အန်ည််း��ံးတို့စာ်ဦးး အမ်းျ �ု းသူမ်းးး�ဖျစာ်�မ်းည်် (��ဒီ်မ်း ၁၇၃) ဟာ� ��ဋ္ဌာာန််း�ါသူည််။ ဇာင်း်ဘဲာရေးဘဲး���င်း်င်းံ ဖျး��စာည််း��ံ 

အရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း်မ်းူ ရေး�ွးရေးကျွာက်ျွ�း�ဥ�ရေးဒီကျွ����ဋ္ဌာာန််းလုျကျွ် လုးတို့်ရေးတို့ာ်ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်မ်းျားကျွ�� �ါတို့းစာာ�င်း်းစာန်စာ်�ဖျင်း်် 

ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်တို့င်း်ရေး�မ်းိာကျွ်�န််၊ �ါတို့း၏ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းစာာ�င်း်းတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးကျွ�� ထူး��်��ံးမ်းှထူးည်််သူးင်း်းရေးဖျာ်��ပြီး�းး 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးတို့စာ်လုှည််် အမ်းျ �ု းသူားတို့စာ်လုှည်််�ါဝင်း်ရေးစာလုျကျွ်��ုစာ��မ်းည််ဟာ� ��ဋ္ဌာာန််းထူးား�ါသူည်် (��ဒီ်မ်း ၁၂၀)။ ကျွ��ယူ်စာား 

လုှယူ်ရေးလုာင်း်း�း�တို့မ်း်းအတို့��င်း်း မ်းလု��ကျွ်န်ာလုှင်း် ��စာ်ဒီဏာ်ရေး�း�န််လုည််း သူတို့်မ်းှတို့်သူည််် ���င်း်င်းံမ်းျားလုည််း�ှ��ါသူည််။ ဥ�မ်းာ 

���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းကျွ တို့င်း်သူးင်း်းရေးသူာ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းစာာ�င်း်းသူည်် �း�တို့မ်း်းသူတို့်မ်းှတို့်�ျကျွ်မ်းျား�ှင်း်် မ်းကျွ��ကျွ်ည်းလုှင်း် �ါတို့း 

မ်းှတို့်��ံတို့င်း်�းင်း်် �င်းင်း်း�ယူ်��င်း်း�ံ����င်း်�ါသူည််။ �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း် ��ည််ရေးထူးာင်း်စာ�လုးတို့်ရေးတို့ာ်သူည်် 

ရေး�ွးရေးကျွာက်ျွ�း����င််း�ာဥ�ရေးဒီမ်းျားကျွ�� ��ဋ္ဌာာန််း���င််းသူည််ဟာ� ��ဋ္ဌာာန််းထူးားရေးသူာ်လုည််း (��ဒ်ီမ်း ၃၉၇) �ါတို့း၏ကျွ��ယ်ူစာားလှုယ်ူရေးလုာင််းး 

စာာ�င်း်းတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ါဝင်း်ရေးစာရေး�း �း�တို့မ်း်းမ်းျား သူ���မ်းဟာ�တို့် သူတို့်မ်းှတို့်�ျကျွ်မ်းျား  ရေးဖျာ်��မ်းထူးား�ါ။

အ�ပ်းချုျ�ပ်းကောရာ�ပ်ု�င်း�တွ့င်း ကျု�ယ်းစ��ပြပ်�ပ်ါဝင်းများု

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား အ�ာ�ှ�အ�င်း််သူ��� �ာထူးူးတို့��း�မ်းိင်း််�ံ����င်း်�န််�ှင်း်် တို့ာဝန််ထူးမ်း်းရေး�ာင်း်���င်း်�န်် အ�ာ�ှ�မ်းျား�ှင်း်် ဝန််ကြီးကျွးး 

အဖျး��ဝင်း် ဝန််ကြီးကျွးးမ်းျား�န်�်အ�်�ာတို့းင်း် ဂျျန််ဒီါတို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု မ်းူ�ှင်း်် တို့န််ဖျ��းကျွ��ရေးဖျာ်��သူည််် ရေးယူဘဲ�ယူျ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ် �ှ��ါကျွ 

ရေး�ွး�ျယူ်ရေး�းလု��်င်းန််းစာဉ််အတို့းင်း်း �း���ား�ကျွ်�ံမ်းု�ှင်း်် ဘဲကျွ်လု��ကျွ်မ်းုကျွ��ရေးကျွျာ်လုးား���င်း်�န်် အရေးထူးာကျွ်အကျွူ��ု���င်း်�ါသူည်် 

(CAWE ရေးမ်းး�းန််းအမ်းှတို့် ၄၂၊ Allen 2016 ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။ ဘဲ��လုစာ်ဗျူးးယူား���င်း်င်းံ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ (��ဒီ်မ်း ၁၇၂) သူ���မ်းဟာ�တို့် 

ဇာင်း်ဘဲာရေးဘဲး���င်း်င်းံ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ (��ဒီ်မ်း ၁၀၄) တို့����ှင်း််မ်းတို့ူည်းဘဲ� �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း် အ��်�ျု�် 

ရေး�း���င်း်း အဖျး��အစာည််းမ်းျား၌  ဂျျန််ဒီါတို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု �ှ�ရေးစာရေး�း ကျွတို့�ကျွဝတို့်��ုထူးား��င်း်းမ်း�ှ��ါ။ ဇာင်း်ဘဲာရေးဘဲးတို့းင်း် သူမ်းမတို့သူည်် 

ဝန််ကြီးကျွးးမ်းျား�ှင်း်် ဒီ�တို့�ယူဝန််ကြီးကျွးးမ်းျားကျွ���န်�်အ�်�ာတို့းင်း် သူမ်းမတို့သူည်် န်ယူ်ရေး�မ်းရေးဒီသူအသူးးသူးး�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူားအမ်းျ �ု းသူမ်းးး 

ဟာန််�ျကျွ်ည်းစားာ�န်�်အ�်�န်် စာဉ််းစာား��ါသူည််။ �ဝမ်း်ဒီါ���င်း်င်းံတို့းင်း် ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်ရေးသူာအဖျး��အစာည််းမ်းျား၏ �ာထူးူး 

ရေးန်�ာမ်းျားအန်ကျွ် အန်ည််း��ံး ၃၀% တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ�� �န်�်အ�်ထူးား�ှ��န်် အရေး���ံမ်းူတို့စာ်��်အ�ဖျစာ် ဖျး��စာည််း��ံ 

အရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း် ��ဋ္ဌာာန််းထူးား�ါသူည်် (��ဒီ်မ်း ၉)။ 

တွရာ��စးရာင်းကောရာ�ကျဏ္ဍတွ့င်း ကျု�ယ်းစ��ပြပ်�ပ်ါဝင်းများု

ထူးင်း်သူာ�မ်းင်း်သူာ�ှ�ရေးသူာ တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု (formal equality) ��ှ��န်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် တို့�ားစား�င်း်ရေး�းကျွဏ္ဍ 

အ�င်း််အားလု�ံးတို့းင်း် ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်��ါမ်းည််။ ���လု��သူည််မ်းှာ ပြီးမ်း�ု�န်ယူ်တို့�ားရုံး�ံးမ်းျား၊ �ရုံး��င်း်တို့�ားရုံး�ံးမ်းျား၊ ကျွ��ယူ်���င်း်အ��်�ျု�် 

�းင်း််�ရေးဒီသူတို့�ားရုံး�ံးမ်းျား၊ ��ည််န်ယ်ူ/တို့��င်း်းရေးဒီသူကြီးကျွးးတို့�ားရုံး�ံး�ျု�်မ်းျား၊ ��ည််ရေးထူးာင်း်စာ�တို့�ားလုးတို့်ရေးတို့ာ်�ျု�်�ှင်း်် ဖျး��စာည််း��ံ 

အရေး���ံဥ�ရေးဒီ���င်း်�ာ ��ံရုံး�ံးတို့���တို့းင်း်�ါဝင်း်��ါမ်းည်် (CAWE ရေးမ်းး�းန််းအမ်းှတို့် ၄၃၊ Allen 2016 ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။ ဥ�ရေးဒီကျွ�� 

အဓိ��ါါယူ်ဖျးင်း််�����င်း်းမ်းှာ ဂျျန််ဒီါ�း���ား��င်း်းမ်း��ုသူည််် (gender-neutral)  လု��်င်းန််းစာဉ်် �ဖျစာ်ရေးလု်မ်း�ှ�ရေးသူာရေး�ကျွာင်း်် ဤအ�ျကျွ်မ်းှာ 

အရေး�းကြီးကျွးး�ါသူည််။ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးအ�းင်း််အရေး�းမ်းျားကျွ�� အ��ည်််အဝအကျွာအကျွးယူ်ရေး�းလုျကျွ် အရေး�းယူူရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေး�းပြီး�းး 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် တို့�ားမ်းှတို့မု်းကျွ�� သူာတို့ူည်းမ်းှ�ယူူ���င်း်�န်် တို့�ားရေး�းစာန်စာ်အတို့းင်း်း အမ်းျ �ု းသူမ်းးးတို့�ားသူူကြီးကျွးးမ်းျား ���မ်း�� 

�ါဝင်း်လုျကျွ် ကျွ��ယ်ူစာား��ု���င်း်မ်းု ���မ်း���မ်းင်း််မ်းား�န််လု��အ�်�ါသူည််။ တို့�ားသူူကြီးကျွးးမ်းျား �န်�်အ�်သူည်််အစားအမ်းံမ်းျားသူည််  အမ်းည်် 

စာာ�င်း်းတို့င်း်သူးင်း်း��င်း်း�ှင်း်် �န်�်အ�်��င်း်းမ်းျား ��ုလု��်�ာတို့းင်း် မ်းတို့ူကျွး���ားမု်း�ှ�ရေးစာရေး�းအရေး�် တို့��ကျွ်ရုံး��ကျွ်သူကျွ်ရေး�ာကျွ်မ်းု�ှ��ါသူည််။ 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် အမ်းည််စာာ�င်း်းတို့င်း်သူးင်း်း��င်း်း�ှင်း်် �န်�်အ�်��င်း်း�ံ�ရေး�း တို့န််းတို့ူအ�းင်း််အလုမ်း်းမ်းျား�ှ�ရေးစာ�န်် အ�ျ �ု ����င်း်င်းံ 

မ်းျား၏ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း် ���င်း်င်းံတို့းင်း်း�ှ� အမ်းျ �ု းသူား၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးး အ�ျ �ု းအစာားအတို့��င်း်း တို့�ားစား�င်း်ရေး�းကျွဏ္ဍ�ာထူးူး 

မ်းျားကျွ�� �န်�်အ�်�မ်းည််ဟာ� သူတို့်မ်းှတို့်�ါသူည်် (ဥ�မ်းာ ဇာင်း်ဘဲာရေးဘဲး ��ဒီ်မ်း ၁၈၅)။ ရေးတို့ာင်း်အာဖျ��ကျွ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ 
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��ဒီ်မ်း ၁၇၄ တို့းင်း် ‘အ�ည််အ�ျင်း်း ��ည်််မ်းးရေးသူာ မ်းည််သူည်််အမ်းျ �ု းသူမ်းးး သူ���မ်းဟာ�တို့် အမ်းျ �ု းသူားကျွ��မ်း��� တို့�ားရေး�းအ�ာ�ှ�အ�ဖျစာ် 

�န်�်အ�်���င်း်သူည််’ဟာ� ရေးဖျာ်��ထူးား�ါသူည််။ ယူင်း်းသူ��� �န်�်အ�်�ာတို့းင်း် ရေးတို့ာင်း်အာဖျ��ကျွ���င်း်င်းံ၏ လုူမ်းျ �ု းမ်းျားအ�ျ �ု းအစာား၊ 

အမ်းျ �ု းသူားအမ်းျ �ု းသူမ်းးးအ�ျ �ု းအစာားတို့���ကျွ�� ထူးည်််သူးင်း်းစာဉ််းစာား�န််လုည််း သူတို့်မ်းှတို့်ထူးား�ါသူည််။ �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ၏ ဖျး��စာည််း��ံ 

အရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း် ယူ��အ�ါ ယူင်း်းသူ���ရေးသူာ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျား မ်း�ါ�ှ��ါ။

ဝနးထများး�အဖွဲ့့��အစည်း�နှှင််း သူး�ပြချု��လ့တွးလပ်းကောသူ�အဖွဲ့့��အစည်း�များျ��တွ့င်း ကျု�ယ်းစ��ပြပ်�ပ်ါဝင်းပြချုင်း�

ဝန််ထူးမ်း်းအဖျး��အစာည််း�ှင်း်် (ombudsman၃  ရေး�် တို့��င်း်�ကျွား�ျကျွ်လုကျွ်�ံစာ�ံစာမ်း်းရေး�းအ�ာ�ှ� သူ���မ်းဟာ�တို့် တို့��င်း်�ကျွား�ျက်ျွ 

လုကျွ်�ံ စာ�ံစာမ်း်းရေး�းအ�ာ�ှ�ရုံး�ံး၊ ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�ရေးကျွာ်မ်း�ှင်း်၊ ဝန််ထူးမ်း်းအဖျး��အစာည််း စာာ��တို့တ���င်း်မ်းာမ်းု၊ လု�ံခြုံ�ုံရေး�းတို့�်ဖျး��မ်းျား၊ 

လုူ�အ�းင်း််အရေး�းရေးကျွာ်မ်း�ှင်း် ကျွ�်သူ���ရေးသူာ) သူးး��ားလုးတို့်လု�်ရေးသူာအဖျး��အစာည််းမ်းျားအတို့းကျွ် အဖျး��ဝင်း်မ်းျားရေး�ွး�ျယူ်��င်း်း 

���င််း�ာ��ဋ္ဌာာန််း�ျက်ျွမ်းျားကျွ�� အ�ည််အ�ျင််းး သူ���မ်းဟာ�တ်ို့ လု��်င်းန််းကျွွမ််းးကျွျင််းမု်းအရေး�်အရေး���ံ၍ သူတ်ို့မှ်းတ်ို့��င််းးသူည်် အမ်းျ �ု းသူား 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးး �း���ား��င်း်းမ်းဟာ�တို့်ဟာ� ထူးင်း်�မ်းင်း်ယူူ�ဖျးယူ်�ာ �ဖျစာ်�ါသူည််။ သူ���ရေးသူာ် အစာ��း�ဝန််ထူးမ်း်းအဖျး��အစာည််းအတို့းင်း်း�ှင်း်် 

�ည်ာရေး�းတို့းင်း် လုကျွ်�ှ� အမ်းျ �ု းသူား၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးး အ�ျ �ု းအစာား မ်းည်းမ်းှ��င််းး၊ လုူမ်းုရေး�း �ှင်း််/သူ���မ်းဟာ�တို့် ယူဉ််ရေးကျွျးမ်းု အယူူအစား�မ်းျား 

�ှ���င်း်းတို့���ရေး�ကျွာင်း်် အမ်းျ �ု းသူားမ်းျားကျွ�� အသူာစားး�ရေးစာပြီး�းး အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ�� တို့စာ်�န််းရုံးုံးရေးစာ���င်း်�ါသူည်် (CAWE ရေးမ်းး�းန််း 

အမ်းှတို့် ၃၉�ှင်း်် ၄၆၊ Allen 2016 ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။ သူ����ာတို့းင်း် ယူင်း်းအဖျး��အစာည််းမ်းျား၌ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်��င်း်းသူည်် 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ အ�းင်း််အရေး�းမ်းျား�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား တို့�ားမ်းှတို့မ်းု လုကျွ်လုှမ်း်းမ်းးရေး�းကျွ�� ထူး�န််းသူ�မ်း်းကျွာကျွးယူ်�န်် အဓိ�ကျွ 

ရေးသူာ်�ျကျွ် �ဖျစာ်���င်း်�ါသူည််။ ဂျျန််ဒီါတို့န််းတို့ူရေး�း သူ���မ်းဟာ�တို့် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား တို့န််းတို့ူည်းမ်းှအ�းင်း််အလုမ်း်းမ်းျား ��ှ�ရေးစာရေး�းကျွ�� 

တို့ာဝန်် သူ���မ်းဟာ�တို့် ဦးးတို့ည််�ျကျွ်အ�ဖျစာ် အသူ�အမ်းှတို့်��ုရေးသူာ ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်အ���ဒီ်�ှ���င်း်း�ဖျင်း်် အထူးူး��ုရေး�်ယူူ�န်�်ထူးားရေး�း 

အစားအမ်းံမ်းျား��ုလု��်�န််�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ�� ဝန််ထူးမ်း်းအဖျး��အစာည််း�ှင်း်် သူးး��ားလုးတို့်လု�်ရေးသူာ အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် 

�န်�်အ�်�န််  လုးယူ်ကျွူရေး�ျာရေးမ်းး�ရေးစာ���င််း�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ ကျွင်း်ည်ာ���င်း်င်းံ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီတို့းင်း် �န်�်အ�်သူည်််�ာထူးူးရေးန်�ာ 

မ်းျားအတို့းကျွ် ဂျျန််ဒီါမ်း�း���ားရေးသူာ �း�တို့မ်း်းမ်းျား��ဋ္ဌာာန််းထူးားသူည်််အ��င််း (��ဒီ်မ်း ၂၇) အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား 

တို့န််းတို့ူရေး�း သူ���မ်းဟာ�တို့် တို့ူည်းရေးသူာအ�းင်း််အလုမ်း်းမ်းျား��ှ�ရေးစာရေး�းမ်းှာ အဓိ�ကျွဦးးတို့ည််�ျကျွ်�ဖျစာ်ရေး�ကျွာင်း်း ‘ဝန််ထူးမ်း်းအဖျး��အစာည််း 

၏ တို့န််ဖျ��းမ်းျား�ှင်း်် မ်းူမ်းျားတို့းင်း် … အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအတို့းကျွ် ဝန််ထူးမ်း်းအဖျး��အစာည််းအ�င်း််အားလု�ံးတို့းင်း် 

�န်�်အ�်��င်း်း၊ ရေးလု်ကျွျင်း််သူင်း်တို့န််းရေး�း��င်း်း�ှင်း်် �ာထူးူးတို့��း�မ်းိင်း််ရေး�း��င်း်းအတို့းကျွ်လု�ံရေးလုာကျွ်ပြီး�းး တို့န််းတို့ူည်းမ်းှ�ဖျစာ်ရေးသူာ အ�းင်း်် 

အလုမ်း်းမ်းျား��ှ�ရေးစာရေး�း �ါဝင်း်သူည််’ ဟာ� ထူးည်််သူးင်း်းရေးဖျာ်��ထူးား�ါသူည်် (��ဒီ်မ်း ၂၃၂)။ �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ 

တို့းင်း် အလု��်အကျွ��င်း်�န်�်ထူးား�ာတို့းင်း်�ဖျစာ်ရေးစာ၊ ���င်း်င်းံ်ဝန််ထူးမ်း်း ရေး�ွး�ျယူ်တို့ာဝန််ရေး�း�ာတို့းင်း်�ဖျစာ်ရေးစာ၊ အမ်းျ �ု းသူား အမ်းျ �ု းသူမ်းးး 

�ဖျစာ်��င်း်းကျွ�� အရေး�ကျွာင်း်း��ုလုျကျွ် �ာထူးူးရေး�ွး�ျယူ်�န်�်ထူးား��င်း်းကျွ�� �း���ားမ်းုမ်း��ု�ဟာ� ��ဋ္ဌာာန််းထူးားရေးသူာ်လုည််း ‘အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား 

�ှင်း််သူာ ရေးလုျာ်ကျွန််သူင်း််�မ်းတို့်သူည််် �ာထူးူးတို့ာဝန််မ်းျားအတို့းကျွ် အမ်းျ �ု းသူားမ်းျားအား ရေး�ွး�ျယူ်�န်�်ထူးား’ ���င်း်သူည််ဟာ� ထူး�်မ်းံ 

��ဋ္ဌာာန််းထူးားသူ�ဖျင်း်် (��ဒီ်မ်း ၃၅၂) ယူင်း်း�ာထူးူးတို့ာဝန််မ်းျားအတို့းကျွ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ�� �န်�်အ�်��င်း်းအားတို့ား�းး�ာ ရေး�ာကျွ် 

�ါသူည််။ ဤ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်�ှင်း်် အကြုံကျွုံးဝင်း်ရေးသူာ �ာထူးူးတို့ာဝန််မ်းျားကျွ�� သူတို့်မ်းှတို့်ရေးဖျာ်��ထူးား��င်း်း မ်း�ှ��ါ။

လ��ခြုံချု��ကောရာ�တွပ်းဖွဲ့့��များျ��တွ့င်း ကျု�ယ်းစ��ပြပ်�ပ်ါဝင်းပြချုင်း�

လု�ံခြုံ�ုံရေး�းကျွဏ္ဍ (ဥ�မ်းာ ��တို့�်ဖျး���ှင််း် စာစာ်တို့�်) တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူားအမ်းျ �ု းသူမ်းးး စာ�ံလုင်း်စားာ�ါ�ှ�ရေးစာ�န််လုည််း အလုားတို့ူ 

အရေး�းကြီးကျွးး�ါသူည််။ သူ���မ်းှသူာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ လု�ံခြုံ�ုံမ်းု၊ စာ��း��မ်း်�ူ�န််မ်းုမ်းျား�ှင်း်် လု��အ�်�ျကျွ်မ်းျားကျွ�� ယူင်း်းအဖျး��အစာည််းမ်းျား 

အရေးန်�ဖျင်း်် တို့�ံ���န််���င်း်�ါမ်းည်် (CAWE ရေးမ်းး�းန််း ၄၄၊ Allen 2016 ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။ ထူး���အ��င်း် ဥ�ရေးဒီ��ုရေးကျွာ်မ်းတို့းမ်းျား သူ���မ်းဟာ�တို့် 

��ရေးကျွာ်မ်းတို့းမ်းျား ကျွ�်သူ���ရေးသူာ အဖျး��မ်းျားမ်းှာ ���မ်း��၍ အမ်းျား�ါဝင်း်မ်းု�ှ��ါကျွ လု�ံခြုံ�ုံရေး�းကျွဏ္ဍတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား �ါဝင်း်ရေး�ာင်း် 

�ွကျွ်မ်းုကျွ��လုည််းရေးကျွာင်း်း၊ �း���ား�ကျွ်�ံမ်းုမ်း��ုသူည််် ၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ���ှ�မ်း််�ျသူည််် အယူူအစား�မ်း�ှ�သူည််် �တို့်ဝန််းကျွျင်း်/

ယူဉ််ရေးကျွျးမ်းုကျွ�� အားရေး�း�မ်းိင်း််တို့င်း်���င်း်�ါသူည်် (ဥ�မ်းာ ဘဲူ�ွန််ဒီး ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ ��ဒီ်မ်း ၂၄၇ ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။

၃ ombudsman ဟာူရေးသူာ ရေးဝါဟာာ�သူည်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ�� �း���ား�ကျွ်�ံသူည််် အယူူအစား�ကျွ�� အ�င်း်း�ံရေးသူာ ရေးဝါဟာာ� မ်းဟာ�တို့်�ါ။ အစာ��း�အ�ာ�ှ�မ်းျားကျွ�� 
တို့��င်း်�ကျွား�ျကျွ်မ်းျားအား လုကျွ်�ံ၍ စာ�ံစာမ်း်းစာစာ်ရေး�းသူည််် အ�ာ�ှ� သူ���မ်းဟာ�တို့် ရုံး�ံးကျွ�� ���လု��ပြီး�းး အစာ��း�၏ တို့ာဝန််ယူူမ်းု တို့ာဝန််�ံမ်းုကျွ�� ��ည််သူူလုူထူး�အ�ကျွား 
ယူ�ံ�ကျွည််မ်းု တို့��းတို့ကျွ်�မ်းင်း််မ်းားရေးစာ�ါသူည််။
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အများျ�ု�သူများး�များျ��၏ အချု့င််းအကောရာ�များျ��ဆိုု�င်းရာ� အစးအများ�များှတွဆိုင််း ကျု�ယ်းစ��ပြပ်�ပ်ါဝင်းပြချုင်း�

တို့စာ်���င်း်င်းံလု�ံးအ�င်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ အ�းင်း််အရေး�းမ်းျား���င်း်�ာ အစားအမ်းံတို့းင်း် လုးတို့်ရေးတို့ာ် (ဥ�မ်းာ အထူးူး��ု 

လုးတို့်ရေးတို့ာ်ရေးကျွာ်မ်းတို့း)၊ အ��်�ျု�်ရေး�း���င်း်းမ်းှ အဖျး��အစာည််းမ်းျား (ဥ�မ်းာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးရေး�း�ာမ်းျားကျွ�� တို့ာဝန််ယူူရေးသူာဝန််ကြီးကျွးး 

ဌာာန်) �ှင်း်် သူးး��ားလုးတို့်လု�်ရေးသူာအဖျး��အစာည််းမ်းျား (ဥ�မ်းာ �ဝမ်း်ဒီါဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ ��ဒီ်မ်း ၁၈၅ �ှင်း်် ၁၈၇ တို့းင်း်  ဂျျန််ဒီါ 

အ�န််းကျွဏ္ဍ ရေးစာာင်း််�ကျွည်််စာစာ်ရေး�းရေး�းရုံး�ံး�ှင်း်် ���င်း်င်းံရေးတို့ာ်အ�င်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားရေးကျွာင်း်စားတို့���ကျွ�� တို့ည််ရေးထူးာင်း်ထူးား�ှ��န်် 

�းင်း််��ုထူးား�ါသူည််) ကျွ�်သူ���ရေးသူာ အစာ��း�တို့စာ်��လု�ံးမ်းှ အဖျး��အစာည််းအ�ျ �ု � �ါဝင်း်���င်း်�ါသူည်် (CAWE ရေးမ်းး�းန််း အမ်းှတို့် ၄၇၊ Allen 

2016 ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ အ�းင်း််အရေး�းမ်းျား���င်း်�ာ အစားအမ်းံ၏ အ�န််းကျွဏ္ဍမ်းှာ (ကျွ) အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား 

တို့��းတို့ကျွ်ဖျးံ�ပြီးဖျ�ုးရေး�းကျွ�� အားရေး�း�မ်းိင်််းတို့င်း်သူည််် မ်းူဝါဒီမ်းျားကျွ�� စားစာဉ််ရေး�း�း���င်း်း၊ အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်��င်း်း၊ ရေးစာာင်း််�ကျွည််် 

စာစာ်ရေး�း��င်း်း�ှင်း်် အကျွ��ဖျတို့်သူ�ံးသူ�်��င်း်း (�) ယူင်း်းသူ���ရေးသူာ မ်းူဝါဒီမ်းျားကျွ��ရေးထူးာကျွ်�ံမ်းု�ှ�ရေးစာ�န်် စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်��င်း်း�ှင်း်် 

တို့�်လုှန်�်�ုးရေး�ာ်��င်း်း (ဂျ) CEDAW စာသူည််�ဖျင်း်် ���င်း်င်းံတို့ကျွာ ကျွတို့�ကျွဝတို့်မ်းျား အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်��င်း်းကျွ�� ကြီးကျွးး�ကျွ�် 

��င်း်း�ှင်း်် ���င်း်င်းံတို့ကျွာဥ�ရေးဒီ�ှင်း််စာ�်လုျဉ််း၍ ���င်း်င်းံရေးတို့ာ်အ�င်း်် အစား�င်း်�ံတို့င်း်��ရေး�း ည်ိ��ုင်း်းရေး�ါင်း်းစာ�်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��င်း်းတို့��� 

�ဖျစာ်�ါသူည််။

အရေး�း�ါရေးသူာအ�ျကျွ်မ်းှာ ဤစာာစာဉ််�ါ  စာာတို့မ်း်းအမ်းှတို့် ၁ တို့းင်း်လုည််း အရေးလုးအန်ကျွ် ရေးဖျာ်��ထူးားသူည်််အတို့��င်း်း 

ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ�ှင်း်် သူာမ်းန််ဥ�ရေးဒီတို့���တို့းင်း် ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုကျွ�� အာမ်း�ံ�ျကျွ်ရေး�းသူည််် ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျား ထူးည်််သူးင်း်း 

��ဋ္ဌာာန််း��င်း်းသူည်် အန်�မ်း််��ံးအ�င်း်် (ကျွန်ဦးးစာမ်းှတို့်)ကျွ��သူာ သူတို့်မ်းှတို့်ရေး�း��င်း်း�ဖျစာ်ပြီး�းး အ�မ်းင်း််��ံးအ�င်း်် (ပြီး�းး��ံးမ်းှတို့်) ကျွ�� 

သူတို့်မ်းှတို့်ရေး�း��င်း်းမ်းဟာ�တို့်�ါ။ ယူင်း်း��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျား�ှင်း်် ဥ�ရေးဒီမ်းျားကျွ�� အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်��င်း်း�ဖျင်း်် စာကျွားလု�ံးမ်းျား 

အ�ဖျစာ်မ်းှ လု��်��်မ်းျားအ�ဖျစာ်သူ��� ရေး��ာင်း်းလု�ရေး�း��ါမ်းည််။ ဂျျန််ဒီါတို့န််းတို့ူည်းမ်းှရေး�း ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ���င်း်�ာ စာည််းရုံး�ံး 

လုုံ�ရေး�ာ်သူူမ်းျားသူည်် အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်ရေး�းအတို့းကျွ် တို့းန််းအားရေး�းသူည််် အင်း်အားစာ�တို့စာ်��်လုည််း �ဖျစာ်���င်း်�ါသူည််။ 

ဥ�မ်းာ မ်း�မ်း�အဖျး��အစာည််းမ်းှတို့�င်း်် အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်မ်းုကျွ�� တို့��ကျွ်ရုံး��က်ျွ�ံ်���းမ်းုရေး�း��င်း်း၊ ယူင်း်း��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျား အရေးကျွာင်း် 

အထူးည််ရေးဖျာ်မ်းုကျွ�� ရေးစာာင်း််�ကျွည်််စာစ်ာရေး�း��င်း်း၊ ���မ်း��ထူး�ရေး�ာကျွ်စားာ အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်���င်း်�န်် န်ည််းလုမ်း်းမ်းျား တို့းထူးးင်း် 

ဖျန််တို့းး��င်း်း�ှင်း်် ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်မ်းျားကျွ�� တို့ာဝန််ယူူတို့ာဝန််�ံမ်းု�ှ�ရေးစာ��င်း်းတို့��� �ဖျစာ်�ါသူည််။

၄။ စုတွးအ��တွကျးကြွကျဖ့ွဲ့ယ်း ပြဖွဲ့စးရာပ်းကောလ်လ�ချုျကျး - တူွနး�ရှာ��နုှ�င်းင်�တ့ွင်း အများျ�ု�သူများး�များျ��ကုျ�ယ်းစ��ပြပ်� 

ပ်ါဝင်းနှု�င်းများုရာှုကောရာ� ကောဆို�င်းရာွကျးချု�်ပ်��

၂၀၁၁ ���ှစာ်တို့းင်း် ဒီးမ်း��ကျွရေး�စားအရေး�းရေးတို့ာ်��ံ �ဖျစာ်�းား��်ပြီး�းးရေးန်ာကျွ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးအ�းင်း််အရေး�း အဖျး��အစာည််းမ်းျား�ှင်း်် 

အ��်ဘဲကျွ်လုူမ်းုအဖျး��အစာည််း (CSO) မ်းျားသူည်် အလုျင်း်အ�မ်းန််လုု�်�ှားလုျကျွ် တို့ူန်းး�ှား���င်း်င်းံ၏ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ 

ရေး�း�း�သူည််် အဖျး��အစာည််း�ဖျစာ်ရေးသူာ အမ်းျ �ု းသူားတို့��င်း်း��ု��ည််��ုလုးတို့်ရေးတို့ာ် (National Constituent Assembly) (NCA) 

ကျွ��ဦးးတို့ည််�ည််�ွယူ်လုျကျွ် အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာ အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်ရေး�း�ှင်း်် �ါဝင်း် 

ရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေး�းလု��်င်းန််းစာဉ််ကျွ�� တို့းန််းအားရေး�းလု��်ရေး�ာင်း်��်�ါသူည််။ ဤဥ�မ်းာမ်းှ အရေး�းကြီးကျွးးရေးသူာသူင်း်�န််းစာာ ၃ �� �ယူူ���င်း် 

�ါသူည််။

၁။ ရေးစာာစားးစားာလုု�်�ှားပြီး�းး အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား�ှင်း်် မ်းဟာာမ်း�တို့်��ုလု��်���င််းသူည််် ညွှးန်�်ရေး�ါင်း်းမ်းျားစာ�စာည််း���င်း်�န်် ဦးးတို့ည်် 

လု��်ရေး�ာင်း်�ါ။

၂။ လု��်င်းန််းစာဉ််တို့စာ်ရေးလုှာကျွ်လု�ံး ထူးင်း်သူာ�မ်းင်း်သူာ�ှ�ရေးစာ�န််�ှင်း်် တို့ာဝန််ယူူမ်းု တို့ာဝန််�ံမ်းု�ှ�ရေးစာ�န်် လု��်ရေး�ာင်း်�ါ။

၃။ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ�ါ ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျားသူည်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးအ�းင်း််အရေး�းမ်းျားအတို့းကျွ် ကျွန်ဦးးအရေး���ံ ရေး�ာင်း် 

�ွကျွ်ရေး�း�န်် (floor) သူာ�ဖျစာ်ပြီး�းး ပြီး�းး��ည်််စာ�ံသူည်််အရေး��အရေးန် (ceiling) ကျွ�� ရေးဖျာ်����င်း်းမ်းဟာ�တို့်�ါ။
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၄-၁ ကောစ�စး�စ့�လုပ်းရာှ��ပြီးပ်း� အများျ�ု�သူ��များျ��နှှင််း များဟာ�များုတွးပြပ်�လ�ပ်းနှု�င်းသူည််း ညွ့နး်ကောပ်ါင်း�များျ��စ�စည်း�နှု�င်းရာနး ဦး�တွည်း 
လ�ပ်းကောဆို�င်းပ်ါ။

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးအ�းင်း််အရေး�းအဖျး��အစာည််းမ်းျား�ှင်း်် အ��်ဖျကျွ်လုူမ်းုအဖျး��အစာည််း (CSO) မ်းျားသူည်် အမ်းျ �ု းသူားတို့��င်း်း��ု 

��ည််��ုလုးတ်ို့ရေးတို့ာ် (NCA) ကျွ��ယ်ူစာားလှုယ်ူမ်းျား ရေး�ွးရေးကျွာက်ျွတို့င််းရေး�မိ်းာက်ျွ��င််းးမ်း��ုမ်းး ရေးစာာစားးစားာကြီးကျွ�ု တို့င််း၍ ဖျး��စာည််း��အံရေး���ံ 

ဥ�ရေးဒီ တို့ည််ရေး�ာကျွ်သူည်််လု��်င်းန််းစာဉ််တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ါဝင်း်���င်း်�န်် လုု�်�ှား��င်း်း၊ ညွှးန်�်ရေး�ါင်း်းမ်းျား တို့ည််ရေး�ာကျွ်��င်း်း၊ 

ဘဲ�ံတို့ူည်းရေးသူာ ဦးးတို့ည််�ျကျွ်မ်းျား �ျမ်းှတို့်��င်း်းတို့���ကျွ��လု��်ရေး�ာင်း်��်�ါသူည််။ ဒီးမ်း��ကျွရေး�စား အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအသူင်း်း (Association 

of Democratic Women) (ATFD) သူည်် �ံယူူ�ျကျွ်တို့ူည်းရေးသူာ အ��်ဖျကျွ်လုူမ်းုအဖျး��အစာည််း (CSO) ၁၃ ဖျး��ကျွ�� စာ�စာည််းလုျကျွ် 

ညွှးန်�်ရေး�ါင်း်းဖျး��ပြီး�းး ���င်း်င်းံရေး�းတို့းင်း် ဂျျန််ဒီါတို့န််းတို့ူရေး�း (gender parity) အ�ါအဝင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏အ�းင်း််အရေး�းမ်းျား���င်း်�ာ 

အဓိ�ကျွကျွ�စာစ��်မ်းျားကျွ�� ခြုံ�ုံင်း�ံမ်း�သူည််် အ�ျကျွ် ၅ �ျကျွ်�ါဝင်း်ရေးသူာ ရေး�ကျွည်ာ�ျကျွ်ကျွ�� ထူး�တို့်��န််��်�ါသူည််။ NCA ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း� 

မ်းျားမ်းတို့��င်း်မ်းး ညွှးန်�်ရေး�ါင်း်းအဖျး��သူည်် ‘မ်း�ရုံး�ံကျွ��သူးားလု��� မ်း�ရေး�း�ကျွစာ���’ လုူထူး�လုု�်�ှားမ်းုမ်းျား�င်း်�း�လုျကျွ် သူ��မ်းင်း်န်ားလုည််မ်းု �မ်းိင်း််တို့င်း် 

ပြီး�းး အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ��မ်း�ရေး�း�န်် အားရေး�းတို့��ကျွ်တို့းန််း��်�ကျွ�ါသူည််။ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်း���ဒ�ှင်း်မ်းျား သူးားရေး�ာကျွ်မ်း�ရေး�းသူည်််�ုန််း 

န်ည််း�ါး���င်း်ရေးသူာ တို့ူန်စာ်စာ်ပြီးမ်း�ု� �င်း်ရေး��ဖျ�ံးရေးဒီသူမ်းျား�ှင်း်် ရေးကျွျးလုကျွ်ရေးဒီသူမ်းျား�ှ� ��်�ွာမ်းျားကျွ��ဦးးတို့ည််�ည််�ွယူ်��်�ါသူည််။ 

ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�လု��်င်းန််းစာဉ််�ှင်း်် ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�မ်းျား၏သူကျွ်ရေး�ာကျွ်မ်းုကျွ�� �ှင်း်းလုင်း်းရေး��ာ�ကျွားပြီး�းး သူဏာာာန််တို့ူ ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း� 

မ်းျား��ုလု��်၍ မ်း�ထူးည်််ရေးလု်ကျွျင်း််ရေးစာ�ါသူည််။ �လုဒီ်အား�ဖျင်း်် မ်း�စာာ�င်း်းတို့းင်း် �ါဝင်း်ရေးသူာ/မ်းှတို့်��ံတို့င်း်ထူးားရေးသူာ မ်း���ဒ�ှင်း်မ်းျား 

အန်ကျွ် ၄၅%မ်းှာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ဖျစာ်ပြီး�းး အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်း���ဒ�ှင်း်အမ်းျားအ��ား သူးားရေး�ာကျွ်မ်း�ထူးည်််��်�ကျွ�ါသူည််။

တို့စာ်�ျ �န််တို့ည််းမ်းှာ�င်း် အ��်ဖျကျွ်လုူမ်းုအဖျး��အစာည််း (CSO) မ်းျားသူည်် ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီမ်းူ�ကျွမ်း်းရေး�း�း�ရေး�း 

လု��်င်းန််းစာဉ််ကျွ���ျမှ်းတ်ို့�န်် တို့ာဝန််ယူူသူည််် ‘အထူးက်ျွအာဏာာ���င််း’ �ှင်််း �က်ျွသူးယ်ူ၍လုည််းလု��်င်းန််းမ်းျားကျွ�� ကြီးကျွ�ု း�မ််းးအားထူး�တ်ို့ 

ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��်�ါသူည််။ အထူးကျွ်အာဏာာ���င်း်အဖျး��အစာည််းအတို့းင်း်းမ်းှ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ှင်း််အတို့ူ အမ်းျ �ု းသူားမ်းဟာာမ်း�တို့်မ်းျားကျွ�� 

ရေးဖျာ်ထူး�တို့်ပြီး�းး NCA ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�မ်းျားအတို့းကျွ် ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျားကျွ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းစာာ�င်း်းမ်းျား ��ုစာ�သူည်််အ�ါ  

ဂျျန််ဒီါတို့န််းတူို့မု်း�ှ�ရေးစာရေး�း စာည််းရုံး�းံလံုု�ရေး�ာ်���်ါသူည််။ ဤ�ည််မှ်းန််း�ျက်ျွရေးအာင််း�မ်းင််း�န်် တူို့န်းး�ှား���င််းငံ်း�ှ� အစာစလုာမ််းဘဲာသူာဝင််း 

အမ်းျားစာ��ါတို့း�ဖျစာ်ရေးသူာ Ennahda (အန််န်ာဟာ်ဒီ) �ှင်း်် အ��ား ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းင်းယူ်မ်းျား၏ရေးထူးာကျွ်�ံမ်းုကျွ����ှ��န်် လု��အ�်�ါသူည််။ 

Ennahda (အန််န်ာဟာ်ဒီ) သူည်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ အ�းင်း််အရေး�းမ်းျားကျွ�� �န်�်ကျွျင်း်သူည််ဟာ� လုူထူး�ကျွရုံးု�မ်းင်း်�ကျွ��င်း်းကျွ�� အသူ�ံး 

��ုလုျက်ျွ အမ်းျ �ု းသူားအမ်းျ �ု းသူမ်းးးတို့န််းတူို့မု်းကျွ�� �န်�်ကျွျင််း��င််းးသူည်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ�� �န်�်ကျွျင််း�ာရေး�ာက်ျွရေး�ကျွာင််းး၊ အမ်းျ �ု းသူား 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးး တို့န််းတို့ူမ်းုမ်း�ှ�ဘဲ� ဒီးမ်း��ကျွရေး�စားမ်း�ှ����င်း်ရေး�ကျွာင်း်းရေးထူးာကျွ်��၍ ရေး�ာ်ဩ��်�ကျွ�ါသူည််။ သူ����ဖျင်း်် ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျား 

အရေးန်�ဖျင်််း  ဂျျန််ဒီါတို့န််းတူို့ရေး�းကျွ�� �င်းင််းး�ယ်ူ�န််�က်ျွ��ပြီး�းး ဒီးကျွ�းဥ�ရေးဒီအမှ်းတ်ို့ ၂၀၁၁-၃၅ �ဖျင်််း အထူးက်ျွရေးအာက်ျွတို့န််းတူို့ရေး�းမူ်းကျွ�� 

��ဋ္ဌာာန််း��်�ါသူည််။ �ါတို့းမ်းျား၏ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းစာာ�င်း်းမ်းျားတို့းင််း အမ်းျ �ု းသူား�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးး ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်း 

မ်းျား  တို့စာ်လုှည်််စား�ါဝင်း်ရေးစာ�န်် သူတို့်မ်းှတို့်��င်း်း�ဖျစာ်�ါသူည််။ �လုဒီ်အား�ဖျင်း်် �ါတို့းကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းစာာ�င်း်း အမ်းျားစာ�တို့းင်း် 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ၅၀% �ါဝင်း်လုာပြီး�းး အမ်းျ �ု းသူားတို့��င်း်း��ု��ည််��ုလုးတို့်ရေးတို့ာ် (NCA)တို့းင်း် ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးန်�ာမ်းျား အန်ကျွ် 

၃၁% ကျွ�� အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ��ှ���်�ါသူည််။

၄-၂ လ�ပ်းင်နး�စဉ်းးတွစးကောလှ�ကျးလ��� ထင်းသူ�ပြများင်းသူ�ရာှုကောစရာနးနှှင််း တွ�ဝနးယ်ူများု တွ�ဝနးချု�များုရာှုကောစရာနး လ�ပ်းကောဆို�င်းပ်ါ။

မ်းူ�ကျွမ်း်းရေး�း�း�သူည််် လု��်င်းန််းစာဉ််တို့စာ်ရေးလုှာကျွ်လု�ံးတို့းင်း် အ��်ဖျကျွ်လုူမု်းအဖျး��အစာည််း (CSO) မ်းျားသူည်် အစာ��း�၊ 

���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျား�ှင်း်် လုးတို့်ရေးတို့ာ်ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်မ်းျားကျွ�� တို့ာဝန််ယူူတို့ာဝန််�ံရေးစာ�န််�ှင်း်် အ�ျ �ု �ရေးသူာ�လုဒီ်မ်းျားကျွ�� မ်းရေးကျွျန်�် 

ရေး�ကျွာင်း်း��သူ�န်် လုူထူး�ကျွ���ုးရေး�ာ်လုျကျွ် ��ဒထူး�တို့်ရေးဖျာ်�း�မ်းျား�ှင်း်် ��ဒ���း�မ်းျား��ုလု��်��်�ကျွ�ါသူည််။ အ�င်းင်း်း�းားဖျးယူ်�ာ 

�ဖျစာ်��်သူည််် ‘�ဖျည်််ဖျကျွ်’ ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်ကျွ���န်�်ကျွျင်း်သူည််် ��ဒ���း�မ်းျားမ်းှာ အထူးင်း်�ှား��ံး �ဖျစာ်�ါသူည််။ NCA ကျွ ထူး�တို့်��န််ရေးသူာ 

ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ မ်းူ�ကျွမ်း်းတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား�ှင်း်် တို့န််းတို့ူည်းမ်းှ�ဖျစာ်သူည််ဟာ� ��ဋ္ဌာာန််း�မ်းည််် 

အစာား �ဖျည်််ဖျကျွ်�ဖျစာ်သူည်််အဓိ��ါါယ်ူဟာ� အမ်းျားကျွန်ားလုည််ရေးသူာ ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်တို့စာ်��် �ါဝင်း်လုာပြီး�းးရေးန်ာကျွ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား 

အ�းင်း််အရေး�း အဖျး��အစာည််းမ်းျားကျွ တို့�်လုှန်�်�ုးရေး�ာ်မ်းုမ်းျား ��ုလု��်�ကျွ�ါသူည််။ CSO မ်းျား၊ တို့ကျွ်ကြွကျွလုု�်�ှားသူူမ်းျား�ှင်း်် ဒီးမ်း�� 

ကျွရေး�စား အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား အသူင်း်း (Association of Democratic Women) (ATFD) ဦးးရေး�ာင်း်ရေးသူာ ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျားကျွ 

တို့ူန်းး�ှား���င်း်င်းံ၏ တို့စာ်���င်း်င်းံလု�ံး���င်း်�ာအမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားရေးန်��ှင်း်် တို့��ကျွ်���င်း်လုျကျွ် ယူင်း်း��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်ကျွ��ရုံးုံ��ျ�န်် မ်းဟာာဗျူျ�ဟာာ 
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ရေး�မ်းာကျွ်အစားအစာဉ််�ဖျင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား �ျ းတို့ကျွ်��ဒ���း�ကျွ�� ��ုလု��်��်�ကျွ�ါသူည််။ ���မ်း��၍ဩဇာာသူကျွ်ရေး�ာကျွ်မ်းု�ှ��န်် တို့ူန်းး�ှား 

အရေးထူးးရေးထူးး အလု��်သူမ်းားသူမ်းဂျဂ�ှင်း််လုည််း �ျ �တို့်�ကျွ်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��်�ါသူည််။ �ျ းတို့ကျွ်��ဒ���း�မ်းတို့��င်း်မ်းး တို့စာ်�တို့်အလု��တို့းင်း် 

ATFD �ှင်း်် အ��ား CSO မ်းျား၊ တို့ူန်းး�ှား အရေးထူးးရေးထူးးအလု��်သူမ်းားသူမ်းဂျဂတို့���ကျွ �ူးတို့း�ရေး�ကျွည်ာ�ျကျွ် ထူး�တို့်��န််လုျကျွ် ��ဋ္ဌာာန််း 

�ျကျွ်ကျွ��ကျွန်�်ကျွးကျွ်��်�ာ လုူမ်းုမ်းးဒီးယူာ (social media) တို့းင်း် ကျွျယူ်��န်�်စားာ��န်�်�ှံ���်�ါသူည််။ အစာဉ််အလုာ လုူထူး��ကျွ်သူးယူ်ရေး�း 

လု��်င်းန််းမ်းျား (မ်းးဒီးယူာ) တို့းင်း် သူတို့င်း်းရေးဖျာ်��မ်းု အမ်းျား��ံး�ဖျစာ်ရေးစာ�န်် �ျ းတို့ကျွ်�း�မ်းတို့��င်း်မ်းး သူ�ံး�ကျွ်အလု��တို့းင်း် ATFD ကျွ ဖျးံ�ပြီးဖျ�ုးမ်းု 

���င်း်�ာ သူ�ရေးတို့သူန်��ုလု��်ရေး�း တို့ူန်းး�ှားအမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအသူင်း်း၊ တို့ူန်းး�ှားလုူ�အ�းင်း််အရေး�းအဖျး���ျု�်တို့����ှင်း်် သူတို့င်း်းစာာ�ှင်း်း

လုင်း်း�း���ုလု��်��်�ါသူည််။ ပြီးမ်း�ု�ရေးတို့ာ်�ှင်း်် တို့ူန်းး�ှား���င်း်င်းံတို့စာ်ဝန််း ��ဒရေးဖျာ်ထူး�တို့်သူူ ရေးထူးာင်း်�ှင်း််�ျ း၍ �ုးရေး�ာ်���င်း်��်ပြီး�းး Nidaa 

Tounes (န်�ဒီါးအတူို့းန်က်ျွစ်ာ) ကျွ�သ်ူ���ရေးသူာ အတို့��က်ျွအ�ံ�ါတို့းမ်းျား၏ ရေးထူးာက်ျွ�ံမု်းကျွ����ှ����်ါသူည််။ အာဏာာ���င််းမ်းျား�ှင်််း ထူး��်တို့��က်ျွ 

ရေးတို့း�မ်းည််် အ�းင်း််အလုမ်း်း အန်ည််း��ံး�ဖျစာ်ရေးစာ�န်် �ျ းတို့ကျွ်သူည်််လုမ်း်းရေး�ကျွာင်း်းမ်းျားကျွ�� ဂျရုံး�တို့စာ��ကျွ်စားစာဉ််��်ပြီး�းး ��ဒရေးဖျာ်ထူး�တို့်သူူ 

မ်းျားကျွ ‘အမ်းျ �ု းသူမ်းးးအ�းင်း််အရေး�းမ်းျား��ှ�ရေး�း၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားထူးရေးလုာ်’ ဟာ� ရေး�းသူားထူးားသူည််် အလုံမ်းျားကျွ�� ကျွ��င်း်ရေး�ာင်း် 

လုျကျွ် ‘ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီမ်းှာ အ��ည်််အ၀တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု��ှ�ရေး�း ဒီ���အရေး�း၊ �ဖျည်််ဖျကျွ်အလု��မ်း�ှ�’ ဟာ� ရေးကြွကျွးရေး�ကျွာ်��်�ကျွ�ါ 

သူည််။ ယူင်း်းရေး�ာင်း်�ွကျွ်�ျကျွ်မ်းျား�ှင်း်် အ��ားစာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်ရေး�း မ်းဟာာဗျူျ�ဟာာမ်းျား၏�လုဒီ်အ�ဖျစာ် ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ 

အပြီး�းးသူတို့် မ်းူ�ကျွမ်း်းတို့းင်း် �ဖျည်််ဖျကျွ်အယူူအ�ကျွ�� ထူးည်််သူးင်း်းထူးား��င််းးမ်း�ှ�ရေးတို့ာ်�ါ။ ၂၀၁၄ ���ှစာ် ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ 

တို့းင်း် ဂျျန််ဒီါတို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းုမ်းူ (��ဒီ်မ်း ၂၁)၊ ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်တို့င်း်ရေး�မ်းိာကျွ်ရေးသူာ လုးတို့်ရေးတို့ာ်မ်းျားတို့းင်း် ၏ ဂျျန််ဒီါတို့န််းတို့ူရေး�း (��ဒီ်မ်း 

၄၆) စာသူည််် ဂျျန််ဒီါအ�န််းကျွဏ္ဍ���င်း်�ာ ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျားကျွ�� ထူးည်််သူးင်း်း��ဋ္ဌာာန််းထူးား�ါသူည််။ ယူင်း်းဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ

��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျားသူည်် မ်းူဝါဒီရေး�း�း�ရေး�း�ှင်း်် ဥ�ရေးဒီ��ုရေး�း �ကျွ်လုက်ျွဖျးံ�ပြီးဖျ�ုးတို့��းတို့ကျွ်မ်းုအတို့းကျွ်လုည််းရေးကျွာင်း်း၊ တို့ူန်းး�ှား 

���င်း်င်းံတို့းင်း် �ကျွ်လုကျွ်၍ အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာ အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု�ှင်း်် ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းု 

���မ်း�� ��ှ�ရေး�း စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်�န််အတို့းကျွ်လုည််းရေးကျွာင်း်း အရေး�း�ါရေးသူာအရေး���ံအ�တို့်�မ်းစာ်�ဖျစာ်�ါသူည််။

၄-၃ ဖွဲ့့��စည်း�ပ်��အကောပြချုချု�ဥပ်ကောဒါပ်ါ ပြပ်ဋ္ဌာ�နး�ချုျကျးများျ��သူည်း အများျ�ု�သူများး�အချု့င််းအကောရာ�များျ��အတွ့ကျး ကျနဦး�အကောပြချုချု� 
ကောဆို�င်းရာွကျးကောပ်�ရာနး (floor) သူ�ပြဖွဲ့စးပြီးပ်း� ပြီးပ်း�ပြပ်ည််းစ��သူည်း်အကောပြချုအကောန (ceiling) ကျု� ကောဖွဲ့�းပြပ်ပြချုင်း�များဟာ�တွးပ်ါ။

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား���င်း်�ာ စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်ရေး�းသူည်် ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ အတို့ည််��ု��ဋ္ဌာာန််းလု��ကျွ်သူည််�ှင်း်် 

ပြီး�းးစားးသူးား��င်း်း မ်းဟာ�တို့်�ါ။ အ��်ဖျကျွ်လုူမ်းုအဖျး��အစာည််း လု��်င်းန််းရေး�ာင်း်�ွကျွ်သူူမ်းျား၏ �ံ်���းမ်းု�ဖျင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးး လုးတို့်ရေးတို့ာ် 

ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်မ်းျားသူည်် အထူးကျွ်ရေးအာကျွ်�ှင်း်် ရေး���င်း်ည်း တို့န််းတို့ူရေး�းကျွ�� ထူးည်််သူးင်း်း���င်း်ရေး�းအတို့းကျွ် ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�ဥ�ရေးဒီကျွ�� 

��င်း်�င်း်�န်် �ကျွ်လုကျွ်၍ စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်�ကျွ�ါသူည််။ ���လု��သူည််မ်းှာ ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�အတို့းကျွ် ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်း 

စာာ�င်း်းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူား�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးအရေး�အတို့းကျွ်တို့ူည်း�န််�ှင််း် တို့စာ်လုှည်််စား စားစာဉ််��ုစာ��န််�ဖျစာ်�ါသူည််။ ဇား�ရေးကျွာင်း်း 

ရေးကျွာင်း်း�ဖျင်း်် လု��်င်းန််းရေး�ာင်း်�ွကျွ်သူည်််အတို့းကျွ် အကျွျ �ု းရေးကျွျးဇာူး��ှ���်ပြီး�းး ဥ�ရေးဒီကျွ�� ၂၀၁၆ ���ှစာ်တို့းင်း် ��င်း်�င်း်���င်း်��်�ါသူည််။

၂၀၁၈ ���ှစာ် စာည််�င်း်သူာယူာရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�မ်းျားအတို့းကျွ် ကြီးကျွ�ုတို့င်း်��င်း်�င်း်သူည်််အရေးန်�ဖျင်း်် Aswat Nissa �ှင်း်် 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးး မ်း���ဒ�ှင်း်မ်းျားအဖျး���ျု�် (Tunisian League of Women Voters) (LET) ကျွ�်သူ���ရေးသူာ အ��်ဖျကျွ်လုူမ်းု အဖျး�� 

အစာည််းမ်းျားသူည်် တို့ူန်းး�ှားအမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအား ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�တို့းင်း် ဝင်း်ရေး�ာကျွ်ယူှဉ််ပြီး��ုင်း်အရေး�ွး�ံ�းင်း််�ှ�ရေး�ကျွာင်း်း သူ��ှ�ရေးစာ�န်် 

လုု�်�ှားမ်းုမ်းျား စားစာဉ််�ါသူည််။ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းမ်းျားအားလုည််း မ်း��းယူ်��င်း်း၊ ရေးဒီသူ�တ�အ��်�ျု�်မ်းု�ှင်း်် စာည််�င်း်သူာယူာ 

ရေးကျွာင်း်စားမ်းျား လု��်င်းန််းရေး�ာင်း်�ွကျွ်��ံ���င်း်�ာ သူင်း်တို့န််းမ်းျား��ုလု��်ရေး�း�ါသူည််။ ရေးန်ာကျွ်��ံးတို့းင်း် ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်း 

၅၀% န်းး�ါးမ်းှ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ဖျစာ်�ါသူည််။ ရေးန်ာကျွ်တို့စာ်�င်း််မ်းှာ အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ�� မ်း�မ်း�တို့��� ��်�ွာ 

အသူ��ကျွ်အဝန််းမ်းျားအတို့းင်း်း ��ည််သူူ�ကျွျင်း််ဝတို့် �ည်ာရေး�းအလု��်ရုံး�ံရေး�းးရေး�းး�း�မ်းျား ��ုလု��်���င်း်�န်် သူင်း်တို့န််းရေး�း�ါသူည််။ 

မ်း���ဒ�ှင်း်မ်းျား သူးားရေး�ာကျွ်မ်း�ရေး�းသူည်််�ုန််း�မ်းင်း််မ်းားရေးစာ�န််�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းမ်းျား ရေးထူးာကျွ်�ံမ်းု ���မ်း����ှ�ရေးစာ 

�န််�ည််�ွယူ်�ျကျွ်�ဖျင်း်် LET သူည်် ရေးဒီသူ�တ��ှင်း်် န်ယူ်ရေး�မ်းရေးဒီသူရေးကျွာင််းစားမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းု 

အရေး�း�ါ��ံကျွ�� တို့စာ်အ�မ်း်တို့ကျွ်�င်း်း အသူ��ည်ာရေး�း လုု�်�ှားမ်းုမ်းျား ��ုလု��်�ါသူည််။ ၂၀၁၈ ���ှစာ် စာည််�င်း်သူာယူာရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း� 

မ်းျားအရေးတို့ာအတို့းင်း်း ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးန်�ာ ၄၇% ကျွ�� အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ ��ှ���်�ါသူည််။ �ထူးမ်း��ံး အမ်းျ �ု းသူမ်းးးပြီးမ်း�ု�ရေးတို့ာ်ဝန်် 

သူည််လုည််း တို့ူးန်စာ်စာ်ပြီးမ်း�ု�တို့းင်း် ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်တို့င်း်ရေး�မ်းိာကျွ်�ံ��ါသူည််။ သူ����ာတို့းင်း် အထူးကျွ်ရေးအာကျွ် တို့န််းတို့ူရေး�းကျွ�� ရေးအာင်း်�မ်းင်း် 

စားာ အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်���င်း်ရေးသူာ်လုည််း ရေး���င်း်ည်းတို့န််းတို့ူည်းမ်းှရေး�းမ်းှာ ရေးန်ာကျွ်ကျွျကျွျန််ရေးန်���ဖျစာ်�ါသူည််။ ၂၀၁၉ ���ှစာ် 



15International IDEA

တို့းင်း် လုးတို့်ရေးတို့ာ်ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�မ်းျားကျွျင်း်း��ာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားသူည်် ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးန်�ာမ်းျားအန်ကျွ် ၃၆% ကျွ�� ��ှ���်�ါ 

သူည််။ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းစာာ�င်း်းရေး�ါင်း်း ၁,၃၄၁ �� တို့င်း်သူးင်း်း��်�ာတို့းင်း် စာာ�င်း်းရေး�ါင်း်း ၁၈၄ ��တို့းင်း်သူာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား 

�ထူးမ်းရေးန်�ာမ်းှ �ါဝင်း်�ါသူည်် (Tamaru, Holt-Ivry and O’Reilly, 2019)။ သူ����င်း်ရေးသူာ်လုည််း တို့ူန်းး�ှား���င်း်င်းံ၏ ရေး��ာင်း်းလု� 

ရေးန်���ဖျစ်ာစာဉ််မ်းျားကျွ���ကျွည်််��င််းး�ဖျင်််း စာည််းရုံး�းံလံုု�ရေး�ာ်ရေး�းမ်းဟာာဗျူျ�ဟာာမ်းျားကျွ�� ကျွာလု�ကျွာ�ှည်် အဓိ�ကျွထူးားလု��်ရေး�ာင််း��င််းး၊  

စာတို့င်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်မ်းည််် လု��်င်းန််းမ်းျား�ှင်း်် အ�းင်း််အလုမ်း်းမ်းျားကျွ�� ဂျရုံး�တို့စာ��ကျွ် အကျွ��ဖျတို့်��င်း်း�ဖျင်း်် ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ 

တို့ည််ရေး�ာကျွ်ရေး�း လု��်င်းန််းစာဉ််တို့စာ်��လု�ံးတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအတို့းကျွ် အရေး�း�ါရေးသူာတို့��းတို့ကျွ်မ်းုမ်းျား ��ှ����င်း်ရေး�ကျွာင်း်း 

ရေးတို့း��ှ����င်း်�ါသူည််။

၅။ ပြများနးများ�နှု�င်းင်�ရာှု အများျ��ပြပ်ည်းသူူဆိုု�င်းရာ� အဖွဲ့့��အစည်း�များျ��တွ့င်း အများျ�ု�သူများး�များျ�� ကျု�ယ်းစ��ပြပ်� 

ပ်ါဝင်းများုအတွ့ကျး စည်း�ရုံး���လု�်ကောဆို�းပြချုင်း�

�မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ�ှ� အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာ အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား���မ်း���ါဝင်း်လုာရေးစာ�န်် စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ် 

ရေး�းအတို့းကျွ် စာတို့င်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်သူည််် လု��်င်းန််းအသူးးသူးး �ှ��ါသူည််။ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ�ှင်း်် ��ဋ္ဌာာန််းဥ�ရေးဒီမ်းျားကျွ�� 

��င်း်�င်း်��င်း်းမ်းှအစာ��ု၍ မ်းူဝါဒီမ်းျား၊ လုမ်း်းညွှးန််�ျကျွ်မ်းျား�ှင်း်် ဘဲတို့်ဂျျကျွ်�း�ရေးဝသူတို့်မ်းှတို့်ရေး�း��င်း်းအထူး� လု��်ရေး�ာင်း်���င်း်�ါသူည််။ 

��ံ ၁ ကျွ�� �ကျွည်််�ါကျွ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီမ်းျားမ်းှာ ထူး��်��ံးအ�င်း််တို့းင်း် �ှ��ါသူည််။ အရေး�ကျွာင်း်းမ်းှာ ရေးယူဘဲ�ယူျအား�ဖျင်း်် 

ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီမ်းျားကျွ�� ��င်း်�င်း်လု���ါကျွ ��ည်််မ်းး�မ်းည်််သူတို့်မ်းှတို့်�ျကျွ်မ်းျား�မ်းင်း််မ်းားပြီး�းး ��ု��င်း်ရေး��ာင်း်းလု��န်် �ကျွ်���ါ 

သူည််။ သူ����ာတို့းင်း် ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ��င်း်�င်း်ရေး�းလု��်င်းန််းမ်းျား လု��်ရေး�ာင်း်ရေးန်�ျ �န််�ဖျစာ်�ါကျွ တို့ူန်းး�ှား���င်း်င်းံမ်းှာကျွ�်သူ��� 

စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်သူူမ်းျားအရေးန်�ဖျင်း်် အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာ အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုကျွ�� 

�မ်းိင်း််တို့င်း်�ာတို့းင်း် အရေး�း�ါရေးသူာ တို့��းတို့ကျွ်မ်းုမ်းျား��ှ����င်း်�ါသူည််။ ကျွင်း်ည်ာ၊ န်းရေး�ါ၊ �ဝမ်း်ဒီါ�ှင်း်် ရေးတို့ာင်း်အာဖျ��ကျွတို့းင်း် ဖျး��စာည််း��ံ 

အရေး���ံဥ�ရေးဒီ���င်း်�ာ စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်သူူမ်းျားသူည်် သူကျွ်���င်း်ရေးသူာ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျား ထူးည်််သူးင်း်း 

��ဋ္ဌာာန််းရေး�း�ှင်း်် ယူင်း်း��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျား အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်ရေး�း အားရေး�း�မ်းိင်း််တို့င်း်��င်း်းအား�ဖျင်း်် အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာ 

အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်လုာရေးစာ�န််�ှင်််း ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းု တို့��းတို့ကျွ်ရေးစာ�န်် ရေး�ာင်း်�ွကျွ် 

���င်း်��်�ါသူည်် (ဥ�မ်းာ Tamaru and O’Reilly 2018 ကျွ�� �ကျွည်််�ါ)။

ပ်�� ၁ – စည်း�ရုံး���လု�်ကောဆို�းကောရာ� စတွင်းကောဆို�င်းရာွကျးနှု�င်းများည််း နယ်းပ်ယ်းအဆိုင််းဆိုင််း 

ဖျး��စာည််း��ံ

အ ရေး���ံဥ� ရေးဒီ

ဥ� ရေးဒီမ်းျား

န်ည််းဥ� ရေးဒီမ်းျား၊ စာည််းမ်းျဉ််းမ်းျား�ှင်း်် 

အ��်�ျု�်မ်းုစာန်စာ်မ်းျား

ဖျး��စာည််း��အံ ရေး���ံဥ� ရေးဒီ�ှင်််းအည်းရေး�ာင််း�ွက်ျွ ရေးသူာ အမ်းျ �ု းသူားအ�င်််းလု��်င်းန််း

အစားအစာဉ််၊ လုမ်း်းညွှးန််�ျကျွ်မ်းျား သူ���မ်းဟာ�တို့် အ��်�ျု�် ရေး�းကျွဏ္ဍ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်မ်းျား

အ�င်း်းအ�မ်းစာ်မ်းျား �း� ရေးဝသူတို့်မ်းှတို့်��င်း်း
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အ�ျ �ု ����င်း်င်းံမ်းျားတို့းင်း် စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်သူူမ်းျားကျွ ထူးင်း်သူာ�မ်းင်း်သူာ�ှ�ရေးသူာ တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းုအတို့းကျွ် အရေး���ံ�ဖျစာ်ရေးသူာ 

တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု�ှင်း်် �း���ား�ကျွ်�ံမ်းု�ရေး�ျာကျွ် ရေး�း���င်း်�ာ အရေးထူးးရေးထူးးမ်းူမ်းျားကျွ��ထူးည်််သူးင်း်း���င်း်�န်် တို့းန််းအားရေး�း ရေး�ာင်း်�ွကျွ် 

�ါသူည််။ အ��ား���င်း်င်းံမ်းျားတို့းင်း် စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်သူူမ်းျားသူည်် တို့စာ်�င်း််တို့��း၍ အ�ှစာ်သူာ����င်း်း တို့န််းတို့ူည်းမ်းှမ်းု��ှ�ရေး�း 

�ကျွားဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်မ်းုမ်းျား လု��်ရေး�ာင်း်���င်း်�န််တို့��ကျွ်တို့းန််း�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ ဘဲူ�ွန််ဒီး (��ဒီ်မ်း ၁၆၄) �ှင်း်် ကျွင်း်ည်ာ (��ဒီ်မ်း ၂၇) 

���င်း်င်းံမ်းျားမ်းှာကျွ�်သူ��� လုးတို့်ရေးတို့ာ်တို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူား အမ်းျ �ု းသူမ်းးးအလု��ကျွ် �း�တို့မ်း်းမ်းျားသူတို့်မ်းှတို့်ရေး�းထူးည်််သူးင်း်း��ဋ္ဌာာန််း��င်း်း �ဖျစာ်�ါ 

သူည််။ ယူင်း်းသူ���ရေးသူာ ��ဋ္ဌာာန််း�ျကျွ်မ်းျားအတို့းကျွ် ရေးထူးာကျွ်�ံမ်းုအလု�ံအရေးလုာကျွ်��ှ��န်် အ��်ဖျကျွ်လုူမ်းုအဖျး��အစာည််း (CSO) 

မ်းျားအ�ကျွား ည်ိ��ုင်း်းရေး�ါင်း်းစာ�်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��င်း်း၊ ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်သူူမ်းျားအ�ကျွား မ်း��းယူ်စာည််းရုံး�ံး��င်း်း (lobby လု��်��င်း်း)

�ှင်း်် အမ်းျား��ည််သူူအ�ကျွားတို့းင်း် သူ��မ်းင်း်န်ားလုည််မ်းု�မ်းိင်း််တို့င်း်��င်း်းတို့���ကျွ�� မ်းျားစားာလု��်ရေး�ာင်း်�န်် လု��အ�်�ါသူည််။ သူ���ရေးသူာ် 

အမ်းျား��ည််သူူ���င်း်�ာ အဖျး��အစာည််းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ကျွ��ယူ်စာား��ု�ါဝင်း်မ်းုကျွ�� အားရေး�း�မ်းိင်း််တို့င်း်�န််အတို့းကျွ် ဖျး��စာည််း��ံ 

အရေး���ံဥ�ရေးဒီ ��င်း်�င်း်��င်း်းသူည်် တို့စာ်��တို့ည််းရေးသူာ န်ည််းလုမ်း်းမ်းဟာ�တို့်�ါ။ ���င်း်င်းံရေး�း အရေး��ာင်း်းအလု��ဖျစာ်ရေးစာရေး�း ���မ်း��၍ 

လုးယူ်လုင်း််တို့ကျွူ စာတို့င်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်မ်းည််် အ��ားန်ယူ်�ယူ်မ်းျားကျွ�� စာဉ််းစာား���င်း်�ါသူည််။ 

အထူးကျွ်တို့းင်း် ရေးဖျာ်����်သူည်််အတို့��င်း်း �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ ��ဒီ်မ်း ၃၉၇ �ှင်း်် ၄၀၉ တို့���တို့းင်း် 

��ည််ရေးထူးာင်း်စာ�လုးတို့်ရေးတို့ာ်သူည်် ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျား�ှင်း်် ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�မ်းျား���င်း်�ာ ဥ�ရေးဒီမ်းျား ��ဋ္ဌာာန််း���င်း်သူည််ဟာ� ရေးဖျာ်�� 

ထူးား�ါသူည််။ ဤရေးန်�ာတို့းင်း် စာူးစာမ်း်းရေးလု်လုာ�န်် စာတို့င်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်သူည််် န်ယူ်�ယူ်တို့စာ်��်မ်းှာ ယူင်း်းဥ�ရေးဒီမ်းျားအား 

��င်း်�င်း်�န်် ��ည််ရေးထူးာင်း်စာ�လုးတို့်ရေးတို့ာ်�ှင်း်် �ကျွ်သူးယူ်စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်��င်း်း�ဖျစာ်�ါသူည််။ ဥ�မ်းာအား�ဖျင်း်် အထူးကျွ်ရေးအာကျွ် 

�ှင်််း/သူ���မ်းဟာ�တ်ို့ ရေး���င််းည်းတို့န််းတူို့မု်းကျွ����ဋ္ဌာာန််း�န်် ���င််းငံ်းရေး�း�ါတို့းကျွ��ယ်ူစာားလှုယ်ူရေးလုာင််းးစာာ�င််းးမ်းျားတို့းင််း �း�တို့မ််းးမ်းျား ထူးည်််သူးင််းး 

သူတို့်မ်းှတို့်���င်း်ရေး�း ဥ�ရေးဒီမ်းျ �ု း�ဖျစာ်သူည််။‘���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျားသူည််  ကျွ��ယ်ူစာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်း အမ်းည််စာာ�င်း်းတို့င်း်သူးင်း်း�ာတို့းင်း် 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား အန်ည််း��ံး ၃၀% �ါဝင်း်မ်းှသူာ ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�မ်းျားတို့းင်း် �ါဝင်း်ယူှဉ််ပြီး��ုင်း်အရေး�ွး�ံ���င်း်မ်းည််ဟာ� ���င်း်င်းံရေးတို့ာ်ကျွ 

ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�ဥ�ရေးဒီ ထူး�တို့်��န််���င်း်�ါသူည််’ ဟာ� �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံအမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား အဖျး���ျု�်ကျွအကြုံကျွံ��ု�ါသူည််။ ယူင်း်းသူ���ရေးသူာ 

အ�����ု�ျကျွ်မ်းှာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ�� ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်တို့င်း်ရေး�မ်းိာကျွ်��င်း်းမ်း�ံ�ဘဲ� �ာထူးူးရေးန်�ာမ်းျားရေး�းအ�်�န်် အ�����ု��င်း်း 

မ်းဟာ�တို့်�ါ။ စာင်း်စာစာ် ရေးလုှကျွားထူးစာ် �ထူးမ်းအ�င်း််တို့းင်း် ရေး��ကျွ��်ယူူ���င်း်�န််သူာ �ဖျစာ်�ါသူည်် (NIMD et al. 2019: 6)။ 

ဤအစားအမ်းံမ်းျားကျွ�� လု��်ရေး�ာင်း်�ာတို့းင်း် လုးတို့်ရေးတို့ာ်ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ် အသူးးသူးး�ှင်း််လုည််းရေးကျွာင်း်း၊ ထူး��သူ���ရေးသူာ 

အရေး��ာင်း်းအလု�မ်းျားကျွ�� အဓိ�ကျွရေးဖျာ်ရေး�ာင်း်ရေး�း�မ်းည််် ��ည််ရေးထူးာင်း်စာ�ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�ရေးကျွာ်မ်း�ှင်း်�ှင်း််လုည််းရေးကျွာင်း်း ကျွျယူ်��န်�် 

စားာ ထူး�ရေးတို့း�ရေး�ာင်း်�ွကျွ်�န်် လု��အ�်�ါသူည်် (ဥ�မ်းာ မ်းူဝါဒီ�ှင်း်းလုင်း်းရေး�းးရေး�းး�ျကျွ်စာာတို့မ်း်းမ်းျား ထူး�တို့်��န််��င်း်း၊ ��င်း်��ှင်း်် 

�ကျွ်သူးယူ်ရေး��ာ�����င်း်းမ်းျား၊ အ��ားသူ�ရေးစာလု���င်း်းအ�ျကျွ်မ်းျားကျွ�� အားရေး�း�မ်းိင်း််တို့င်း်�န်် သူ���မ်းဟာ�တို့် ရေး�ွး�ျယူ်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း် 

မ်းည်််န်ည််းလုမ်း်းမ်းျား ရေး��ာင်း်းလု�သူးားရေးစာ�န််ဦးးရေး�ာင်း်၍ စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်မ်းည်််သူူမ်းျား သူ���မ်းဟာ�တို့် မ်းဟာာမ်း�တို့်မ်းျားကျွ�� လုုံ�ရေး�ာ် 

ရေးစာ��င်း်း၊ အစာဉ််အလုာ lobby ဟာ� ရေး�်ရေးသူာ လုးတို့်ရေးတို့ာ်ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်မ်းျားကျွ�� မ်း��းယူ်စာည််းရုံး�ံး��င်း်း၊ အလု��်ရုံး�ံရေး�းးရေး�းး�း�မ်းျား 

�ှင်း်် ရေး�းးရေး�းး�း�မ်းျား ��ုလု��်���င်း်�ါသူည််)။ သူ����ာတို့းင်း် ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ ��င်း်�င်း်��င်း်းထူးကျွ် ဥ�ရေးဒီအရေး��ာင်း်းအလု��ဖျစာ် 

�န်် ကြီးကျွ�ုး�မ်း်း��င်း်းမ်းှာ ���မ်း��လုးယူ်ကျွူ�ါသူည််။

အ��ားန်ည််းလုမ်း်းအရေးန်�ဖျင်း်် စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်သူူမ်းျားသူည်် ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျား�ှင်း််လုည််း တို့��ကျွ်ရုံး��ကျွ်ထူး�ရေးတို့း� 

ရေး�ာင်း်�ွကျွ်���င်း်�ါသူည််။ ဥ�မ်းာ မ်း�မ်း���ဒအရေးလုျာကျွ် �ါတို့း�း�တို့မ်း်းမ်းျားထူးား�ှ��န်် တို့းန််းအားရေး�း��င်း်း၊ �ါတို့းမ်းူဝါဒီမ်းျား �ှင်း်် 

ရေး�ွးရေးကျွာက်ျွ�း� ရေး�ကျွည်ာစာာတို့မ််းးမ်းျားတို့းင််း ဂျျန််ဒီါအရေး�းကျွ�� အဓိ�ကျွလု��်င်းန််းတို့စ်ာ��်အ�ဖျစ်ာ ထူးည်််သူးင််းးရေး�ာင််း�ွက်ျွရေး�း စာည််းရုံး�းံ 

လုုံ�ရေး�ာ်��င်း်း�ှင်း်် �ံ်���းမ်းုရေး�း��င်း်း၊ ဂျျန််ဒီါအားလု�ံး�ါဝင်း်���င်း်ရေး�း မ်းူဝါဒီမ်းျား အရေးကျွာင်း်အထူးည််ရေးဖျာ်မ်းုကျွ�� ရေးစာာင်း််�ကျွည်််စာစာ်ရေး�း 

��င်း်းတို့���ကျွ�� စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်သူူမ်းျားအရေးန်�ဖျင်း်် လု��်ရေး�ာင်း်���င်း်�ါသူည််။ ဤလု��်ရေး�ာင်း်�ျကျွ်မ်းျားကျွ�� �ံ်���း�န်် စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ် 

သူူမ်းျားသူည်် ရေးအာကျွ်�ါတို့���ကျွ�� �န််းစာစာ်ရေးလု်လုာ ���င်း်�ါသူည်် (NIMD et al. 2019)။

• အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား�ှင်း်် မ်း�န််းကျွရေးလုးမ်းျား၏ လု��အ�်�ျကျွ်မ်းျားကျွ�� �ါတို့းရေး�ကျွည်ာစာာတို့မ်း်းတို့းင်း် ရေးဖျာ်����င်း်း �ှ�မ်း�ှ�

• �ါတို့းမ်းူဝါဒီမ်းျားတို့းင်း် ဂျျန််ဒီါအရေး�းကျွ�� အဓိ�ကျွ လု��်င်းန််းတို့စာ်��်အ�ဖျစာ် ထူးည်််သူးင်း်းရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေး�း �ါမ်း�ါ၊ အ�����ု 

ထူးားရေးသူာ မ်းူဝါဒီမ်းျားကျွ�� အဓိ�ကျွလု��်င်းန််းတို့စာ်��်အ�ဖျစာ် ထူးည်််သူးင်း်းရေး�ာင်း်�ွကျွ်မ်းည််် န်ည််းလုမ်း်း
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• �ါတို့းဥကျွကဋ္ဌာ၊ အရေးထူးးရေးထူးးအတို့းင်း်းရေး�းမ်းှ�း�ှင်း်် အ��ားအကြီးကျွးးတို့န််း ��ံး�ဖျတို့်�ျကျွ်�ျမ်းှတို့်သူည််် အ�န််းကျွဏ္ဍမ်းျားတို့းင်း် 

အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ရေး�ာင်း်�ွကျွ်ဖျူး��င်း်း �ှ�မ်း�ှ�

• လုးန််��်ရေးသူာ ၅ �ှစာ်အတို့းင်း်းတို့းင်း် လုးတို့်ရေးတို့ာ်ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်အ�ဖျစာ် ထူးမ်း်းရေး�ာင်း်��်ရေးသူာ �ါတို့းမ်းှ ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ် 

ရေးလုာင်း်း အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား အရေး�အတို့းကျွ် 

• လုူဦးးရေး�၏ ထူးကျွ်ဝကျွ်�ှ�ရေးသူာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ�� �ါတို့းအရေးန်�ဖျင်း်် အတို့�အလုင်း်း �ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေးစာရေးသူာ 

န်ည််းလုမ်း်းမ်းျား (ဥ�မ်းာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအတို့းကျွ် ကျွျင်း်း���ုလု��်ရေးသူာ �း�လုမ်း်းအ�မ်း်းအန်ားမ်းျားကျွ�� အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား 

တို့ကျွ်ရေး�ာကျွ်���င်း်သူည်််အ�ျ �န််တို့းင်း် ��ုလု��်��င်း်း၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးအဖျး��အစာည််းမ်းျားထူးံ ဦးးတို့ည််�ည််�ွယူ်လုျကျွ် လုကျွ် 

လုှမ်း်းမ်းး ရေး�ာကျွ်�ှ�ရေး�းလု��်ရေး�ာင်း်��င်း်း) �ှင်း််

• �ါတို့းတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးအဖျး�� လု��်င်းန််းရေး�ာင်း်�ွကျွ်ရေးန်��င်း်း �ှ�မ်း�ှ�

စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်သူူမ်းျားအရေးန်�ဖျင်း်် ယူင်း်းကျွ�စာစ��်မ်းျား အရေး�း�ါရေး�ကျွာင်း်း၊ မ်းည််သူည််် �ါတို့းမ်းျားသူည်် �ါတို့း၏ကျွ��ယူ်

စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းစာာ�င်း်းမ်းျားတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအတို့းကျွ် �း�တို့မ်း်းမ်းျား�ှင်း်် စာာ�င်း်း၏ မ်းည််သူည်််ရေးန်�ာတို့းင်း် �ါ�ှ��မ်းည််ကျွ�� 

သူတို့်မ်းှတို့်�ျကျွ်မ်းျား ထူးား�ှ�ရေး�ကျွာင်း်း သူ��မ်းင်း်န်ားလုည််မ်းု �မ်းိင်း််တို့င်း်���င်း်�ါသူည််။ ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့း ရေး�ါင်း်းရေး�ာင်း်���င်း်းမ်းျားသူည်် 

လုးတို့်ရေးတို့ာ်ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်မ်းျားထူးကျွ် �ကျွ်သူးယူ်�န််�ှင်း်် ရေးတို့း���ံ�န််���မ်း��လုးယူ်ကျွူ���င်း်�ါသူည််။ ဖျး��စာည််း��ံအရေး���ံဥ�ရေးဒီ 

သူ���မ်းဟာ�တို့် ဥ�ရေးဒီကျွ�� ��င်း်�င်း်�န်် ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��င်း်းထူးကျွ် မ်းူဝါဒီ သူ���မ်းဟာ�တို့် ရေး�ကျွည်ာစာာတို့မ်း်းကျွ����င်း်�င်း်�န််ရေး�ာင်း်�ွကျွ်   

��င်း်းကျွ ���မ်း��လုးယူ်ကျွူ���င်း်�ါသူည််။ ထူး���အ��င်း် ဤစာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်ရေး�းမ်းဟာာဗျူျ�ဟာာမ်းျားကျွ�� ‘ရေးအာကျွ်မ်းှအထူးကျွ်သူ���’ �ျဉ််းကျွ�် 

��ံ�ဖျင်း်် ��ည််န်ယူ်/တို့��င်း်းရေးဒီသူကြီးကျွးးအ�င်း်် ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျားကျွ�� ဦးးတို့ည််�ည််�ွယူ်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်လုျကျွ် သူာဓိကျွမ်းျား��ှ�ပြီး�းးမ်းှ 

��ည််ရေးထူးာင်း်စာ�အ�င်း်် �ါတို့းမ်းျားကျွ��ဦးးတို့ည််�ည််�ွယူ်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��င်း်းသူည်် ���မ်း��လုးယူ်ကျွူ���င်း်�ါသူည််။

အ��ားအရေး�း�ါရေးသူာ ကျွ�စာစ��်/��ဿန်ာတို့စာ်��်မ်းှာ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းမ်းျားအတို့းကျွ် �န််��ံရေးင်းး 

��ှ�ရေး�း �ဖျစာ်�ါသူည််။ စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်သူူမ်းျားအရေးန်�ဖျင်း်် ကျွ��ယူ်စာားလှုယူ်ရေးလုာင်း်း အမ်းျ �ု းသူား�ှင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားအတို့းကျွ် 

�း�ရေးဝသူတို့်မ်းှတို့်ရေး�းရေးသူာ �ါတို့း�န််��ံရေးင်းး�မ်းာဏာကျွ�� ရေးလု်လုာလုျကျွ် �န််��ံရေးင်းး�ှာရေးဖျးရေး�းကျွးန််�ကျွ်မ်းျား တို့ည််ရေးထူးာင်း်�န်် 

သူ���မ်းဟာ�တို့် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ မ်း��းယူ်လု��်င်းန််းမ်းျားကျွ�� �ံ်���းရေး�းရေး�း သူးး��ား�ါတို့း�န််��ံရေးင်းးထူးား�ှ��န်် အ�����ု���င်း်�ါသူည််။ 

ယူင်း်းရေး�ာင်း်�ွကျွ်�ျကျွ်မ်းျားရေး�ကျွာင်း်် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�ဝင််း�ာတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူားမ်းျား�ှင်း်် အလုားတို့ူ �န််��ံရေးင်းး 

မ်း��ှ�သူည်််အတို့းကျွ် ကြုံကျွုံရေးတို့း��ရေးသူာအတို့ားအ�းးမ်းျားကျွ��ရေးလုှာ်�ျ���င်း်ဖျးယူ်�ာ�ှ��ါသူည်် (UNDP and UN Women 2015)။

တို့စာ်�ျ �န််တို့ည််းမ်းှာ�င်း် တို့ူန်းး�ှား���င်း်င်းံမ်းှာကျွ�်သူ��� ဂျျန််ဒီါအရေး�း စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်သူူမ်းျားသူည်် အ��်ဖျကျွ်လုူမ်းုအဖျး�� 

အစာည််း (CSO) မ်းျား�ှင်း််အတို့ူ  အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ��်�ွာအသူ��ကျွ်အဝန််းအ�င်း်် ���င်း်င်းံရေး�းတို့းင်း် �ါဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်��င်း်း၏ အရေး�း 

ကြီးကျွးး��ံကျွ�� သူ��မ်းင်း်န်ားလုည််မ်းု�မ်းိင်း််တို့င်း်လုျကျွ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျားကျွ�� ���င်း်င်းံရေး�း�ါတို့းမ်းျားသူ���ဝင်း်ရေး�ာကျွ်�န်် အားရေး�း���င်း်�ါသူည််။ 

ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်း�ဖျစာ်���င်း်�န်် အလုားအလုာ�ှ�သူူမ်းျားတို့းကျွ် မ်း�မ်း�ကျွ��ယူ်ကျွ�� ယူ�ံ�ကျွည််မ်းုတို့��းတို့ကျွ်ရေးစာ�န်် လုည််းရေးကျွာင်း်း၊ 

မ်း��းယူ်�န်် �န််��ံရေးင်းး�ှာရေးဖျး��င်း်း၊ ရေး�ါင်း်းရေး�ာင်း်မ်းု၊ �ကျွ်သူးယူ်ရေး��ာ�����င်း်း၊ အားလု�ံး�ါဝင်း်မ်းု�ှ�ရေးသူာ မ်းူဝါဒီရေး�း�း���င်း်း���င်း်�ာ 

န်ည််း�ည်ာမ်းျား တို့��းတို့ကျွ်ရေးစာ�န််လုည််းရေးကျွာင်း်း၊ အ��ား ���င်း်င်းံရေး�းသူမ်းားအမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား၏ အရေးတို့း�အကြုံကျွုံမ်းျားမ်းှ ရေးလု်လုာ 

သူင်း်ယူူ���င်း်�န်် လုည််းရေးကျွာင်း်း စာည််းရုံး�ံးရေး�းကျွွမ်း်းကျွျင်း်မ်းုမ်းျား�ှင်း််အသူ��ည်ာ သူင်း်တို့န််းမ်းျား�����ျရေး�း��င်း်းတို့��� အ�ါအဝင်း် အမ်းျ �ု း 

သူမ်းးးမ်းျားအတို့းကျွ် အ�ကျွ်အ��အတို့ားအ�းးမ်းျားကျွ�� ရေးလုှာ်�ျလုျကျွ် အမ်းျ �ု းသူမ်းးး ကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းမ်းျား၏ အရေးန် 

အထူးားကျွ�� အားရေးကျွာင်း်းရေးစာမ်းည််် လုကျွ်ရေးတို့း�န်ည််းလုမ်း်းမ်းျားကျွ�� အသူ�ံး��ု���င်း်မ်းည််�ဖျစာ်�ါသူည််။ စာည််းရုံး�ံးလုုံ�ရေး�ာ်သူူမ်းျားသူည်် 

ရေး�ွးရေးကျွာကျွ်�း�ကျွာလုတို့းင်း် အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား မ်း���ဒ�ှင်း်အ�ဖျစာ် စာာ�င်း်းမ်းရေး�း�ရေးသူး�ါကျွ စာာ�င်း်းရေး�းရေး�း�ှင်း်် မ်း�ရေး�းရေး�း စာည််းရုံး�ံး 

လုု�်�ှားမ်းုမ်းျား��ုလု��်�န်် လုည််းရေးကျွာင်း်း၊ အမ်းျ �ု းသူမ်းးးကျွ��ယူ်စာားလုှယူ်ရေးလုာင်း်းမ်းျားအတို့းကျွ် ရေးထူးာကျွ်�ံမ်းု/�ံ်���းမ်းု ���မ်း����ှ�ရေး�း   

မ်း��းယူ်လုု�်�ှားမ်းုမ်းျား��ုလု��်�န််လုည််းရေးကျွာင်း်း စာဉ််းစာား���င်း်�ါသူည််။

ဤ�ကျွားဝင်း်ရေး�ာင်း်�ွကျွ်မ်းုမ်းျားသူည်် အရေး���ံအား�ဖျင်း်် လုးတို့်ရေးတို့ာ်အတို့းင်း်းသူ��� အမ်းျ �ု းသူမ်းးးမ်းျား ���မ်း��ရေး�ာကျွ်�ှ�ရေးစာ�န်် 

အဓိ�ကျွထူးား�ါသူည််။ သူ����ာတို့းင်း် တို့�ားစား�င်း်ရေး�းကျွဏ္ဍ၊ အ��်�ျု�်ရေး�း���င််းးအဖျး��အစာည််းမ်းျား၊ ဝန််ထူးမ်း်းအဖျး��အစာည််း သူ���မ်းဟာ�တို့် 

လု�ံခြုံ�ုံရေး�းတို့�်ဖျး��မ်းျား (ဥ�မ်းာ ��တို့�်ဖျး��) ကျွ�်သူ���ရေးသူာ အ���င်း်း ၃-၄ ၌ ရေး�းးရေး�းး��်ရေးသူာ မ်းည််သူည်််န်ယူ်�ယူ်အတို့းကျွ်မ်း��� 
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MyConstitution စားမ်းံကျွ�န််းသူည်် �မ်းန််မ်းာ���င်း်င်းံတို့းင်း် ဒီးမ်း��ကျွ ရေး�စားအသူးင်း်ကျွူး ရေး��ာင်း်းရေး�း�ှင်း််  ရေး��ှည်် 

တို့ည််တ်ံို့ ရေးသူာ ပြီးင်း�မ််းး�ျမ််းး ရေး�းတို့���၏ တို့စ်ာစာ�တ်ို့တို့စ်ာ ရေးဒီသူအ�ဖျစ်ာ ��ည််တို့းင််းးတို့းင််း�ဖျစ်ာထူးးန််း  ရေး�် ရေး�ါက်ျွ  

ရေးသူာ၊ အသူ��ည်ာ��ည်််ဝသူည််် ဖျး��စာည််း��ံအ ရေး���ံဥ� ရေးဒီ���င်း်�ာ �တို့်ဝန််းကျွျင်း်/ ယူဉ်် ရေးကျွျးမ်းု 

�ဖျစ်ာ ရေး�်လုာ ရေး�း ဦးးတို့ည််�ည််�ွယ်ူလုျက်ျွ လု��်င်းန််း မ်းျားရေး�ာင််း�ွက်ျွ�ါသူည််။ �မ်းန််မ်းာ���င််းငံ်းမှ်း အကျွျ �ု း 

သူက်ျွ���င််း�ါဝင််းသူူမ်းျား၏ လု��အ�်�ျက်ျွအ ရေး�်အ ရေး���ံလုျက်ျွ ဖျး��စာည််း��အံ ရေး���ံဥ� ရေးဒီ တို့ည်် ရေး�ာက်ျွ  

ရေး�းလု��်င်းန််းမ်းျားတို့းင်း် �ါဝင်း်သူူမ်းျားအတို့းကျွ် ကျွွမ်း်းကျွျင်း်သူူမ်းျား၏ အကြုံကျွံ ရေး�း ဝန်် ရေး�ာင်း်မ်းုမ်းျား 

�ဖျည်််�ည််း ရေး�း�ါသူည််။ ဤလု��်င်းန််းမ်းျား၏တို့စာ်စာ�တို့်တို့စာ်���င်း်း အ�ဖျစာ် ဤဖျး��စာည််း��ံအ ရေး���ံဥ� ရေးဒီ 

စာာတို့မ်း်းတို့�� စာာစာဉ််တို့း�ကျွ�� ��ုစာ�ထူး�တို့် ရေးဝ��င်း်း�ဖျစာ်�ါသူည််။

Gender Equality Network (GEN) 
(ဂျျနးဒါါတွနး�တွူည်းများှကောရာ�ကျ့နးရာကျး)

Triangle Women Organization (‘ကြီးတွု’အများျ�ု�သူများး�အဖွဲ့့��) 

MyConstitution

ဆိုကျးသူ့ယ်းရာနး -

International IDEA

စာတို့းန််းစာ်ရေးဘဲာဂျ်

SE- ၁၀၃၃၄၊ စာရေးတို့ာ်ဟာ�မ်း်းပြီးမ်း�ု�

�းးဒီင်း်���င်း်င်းံ

ဖျ�န််းန်ံ�ါတို့် - +၄၆၈ ၆၉၈၃၇၀၀

အးးရေးမ်းးလု် - info@idea.int 

ဝဘဲ်���ဒီ် - www.idea.int




