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ေက်းဇူးတင္လႊာ 

တစ္ဦးခ်င္းေတ႔ြဆုံေမးျမန္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္တမ္းေမးခြန္းပုံစံမ်ားကို ေျဖၾကားေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ 
ရက္ေန႔တြင္ ဖန္တီးအိမ္ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) တုုိ႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ခဲ့သည့္  ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ သုုေတသန ပဏာမေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား တင္ျပခဲ့စဥ္ အဖုုိးတန္မွတ္ခ်က္မ်ား အၾကံျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 
ဤသုုေတသန လုပ္ငန္းတြင္ အခ်ိန္ေပးပါဝင္ေပးခဲ့ၾကသည့္အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုုစာတမ္းရွင္မ်ားမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
မွတ္တမ္းတင္လုုိပါသည္။ စာတမ္းမူၾကမ္းအဆင့္ဆင့္တြင္ အသုံးဝင္ေသာမွတ္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည့္ Eileen Pennington၊ Brenda Norris ႏွင့္ 
Paul Minoletti ကိုုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလုုိပါသည္။ စာတမ္းတြင္အသုုံးျပဳထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား တတ္ႏုိင္သ၍ 
အမွန္ကန္ဆုုံးျဖစ္ေအာင္ တုုိက္ဆုုိင္စစ္ေဆးရာတြင္ အကူအညီေပးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
တုုိ႔ကိုုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလုုိပါသည္။ 

စာတမ္းရွင္မ်ား 

ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတသ္ည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ခုုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုုိယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ပူးေပါင္းျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္၏ အာဆီယံ 
ညီလာခံဆုုိင္ရာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆုုိင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္  
ျမန္မာ-ျပင္သစ္ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရးအသင္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။ ယခင္က အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တင္မႈကိုု 
ေဇာက္ခ်ေဆာင္ရြက္သည့္ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္ေသာ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႔၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ 
ယူခဲ့သူျဖစ္သည္။  ရန္ကုုန္တကၠသုုိလ္ႏွင့္ Asian Institute of Technology မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ပညာရပ္ဆုုိင္ရာ ေနာက္ခံ 
ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

Kim N. B. Ninh သည္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) ၏ ျမန္မာႏုုိင္ငံဆုုိင္ရာ ဌာေနကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ေရရွည္ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုု အဓိကပံ့ပိုုးေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုု ႀကီးၾကပ္စီမံေနသူျဖစ္သည္။ သူမသည္ 
၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အထိ ဗီယက္နမ္ႏုုိင္ငံတြင္ The Asia Foundation ၏  ဌာေနကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ေဒၚမီကီေက်ာ္ျမင္သ့ည္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) ျမန္မာႏုုိင္ငံ႐ံုးခြဲ၏ အစီအစဥ္ႏွင့္အစုိးရဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရး 
အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး၊  လူကုုန္ကူးမႈတုုိက္ဖ်က္ေရး၊ ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ 
စြမ္းရည္ျမင့္တင္ျခင္း၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း အပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေနသူျဖစ္သည္။ 

Susan Lee သည္ British Council ၏  My Justice Program တြင္ တရားရင္ဆုုိင္ခြင့္ရရွိေရးအၾကံေပး အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။ 
New York University ၏ School of Law မွ ဥပေဒဘြဲ ႔ (Juris Doctor degree) ရရွိထားသူျဖစ္ၿပီး တရားရင္ဆုုိင္ခြင့္ရရွိေရးကိစၥမ်ားတြင္ 
အေတြ ႔အၾကဳံမ်ားစြာရွိသူျဖစ္သည္။ The Asia Foundation ျမန္မာႏုုိင္ငံ႐ံုးခြဲ၏ အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ႏုုိင္ငံ 
သားအခြင့္အေရး၊ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ႀကီးၾကပ္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 



အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင္႔ ဖန္တီးအိမ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္း

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ ႏုိင္ငံတကာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ျပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင္႔ 
ဖြြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္ အာရွေဒသရွိလူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင္႔တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ 
ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသတြင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း 
ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရး ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးစြမ္း ေဆာင္ရည္ျမင္႔မားေရး၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for Asia  အစီအစဥ္ႏွင္႔ 
ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားကုိပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ အာရွေဒသ ျငိမ္းခ်မ္း၊ တရားမွ်တကာ ဖြံံ႕ျဖိဳးသာယာေရးအတြက္ ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကုိတြင္ ရုံးခ်ဳပ္တည္ရွိျပီး အာရွနုိ္င္ငံေပါင္း (၁၈) ႏုိင္ငံႏွွင္႔ ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ တုိ႔တြင္ ႐ံုးမ်ားရွိပါသည္။ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာႏွင္႔ ပုဂလိကမိတ္ဖက္မ်ားႏွင္႔ လုပ္ငန္းမ်ားတဲြဖက္လုပ္ေဆာင္ကာ၊ ရန္ပုံေငြမ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင္႔ 
ႏုိင္ငံေပါင္းဆုံပါဝင္ေသာ ဖြ႔႔ံျဖိဳးေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင္႔ တစ္သီးပုဂၢလအလွဴရွင္မ်ားမွ လက္ခံရရွိပါသည္။

ဖန္တီးအိမအ္ဖြဲ႕ကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံသားအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားၾကား က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး တုိးတက္ေစရန္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင္႔ ကၽြမ္းက်င္္မႈမ်ားကုိျမႇင္႔တင္ေပးခဲ႔သည္။ ဖန္တီးအိမ္သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္းရွိ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို သုေတသနျပဳ စာအုပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီတြင္ ဖန္တီးအိမ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊ မဲစာရင္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုမဲေပးစို႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို စီမံခ်က္ဝင္ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။  ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ အေျခအေနကုိ အထူးျပဳ၍  တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဖန္တီးအိမ္သည္ သုေတသနအထူးျပဳကူညီေထာက္ပံ႔မႈမ်ားကုိ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည္။   ထို႔ျပင္ ဖန္တီးအိမ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို၊  ေဒသ အသီးသီးရွိ က်ားမေရးရာအေလးထားေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကြန္ယက္မ်ား၊ တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ဖန္တီးအိမ္ 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကြန္ယက္ (WON) ႏွင့္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ကြန္ယက္(GEN) တို႔တြင္ တက္ၾကြစြာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ဖန္တီးအိမ္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို တန္ဘိုးထားတတ္ေသာ 
က်ား၊ မ လူမႈေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိသည့္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ ျဖစ္ပါသည္။



စကားဦး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈ၏အဓိက အခန္းက႑ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည္။ 
အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ အလြန္အမင္းေလ်ာ့နည္းေနသည့္အေျခအေနမွ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုု ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ျပည္ေထာင္စုု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး 
မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိသည့္ အရပ္သားဦးေဆာင္သည့္ အစုုိးရအျဖစ္သုုိ႔ ကူးေျပာင္းမႈကိုု အစျပဳေပးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ 
၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အားလုုံးပါဝင္ ကုုိယ္စားျပဳသည့္ အစုုိးရေပၚထြက္လာေရးကိုုပံ့ပုုိးေပးႏုုိင္ခဲ့ကာ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ သိသိသာသာတိုုးတက္ေစခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အစိုုးရႏွင့္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း ဦးေဆာင္မႈပုုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္း 
က႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ပါ နက္ရိႈင္းစြာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ လူမႈေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ က်ားမ အခ်ိဳးအစား ကြာဟမႈေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာလုုိအပ္ေနဆဲ ျဖစသ္ည္။  သက္ေမြးမႈ 
လုုပ္ငန္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပုုဂၢလိက အဝန္းအဝုုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုုိင္သည့္အဆင့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ယင္းေနရာသုုိ႔ တက္လွမ္းႏုုိင္ရန္ အားထုုတ္ 
ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုု ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ အထင္အရွားတစ္မ်ိဳး၊ မထင္မရွား တစ္မ်ိဳးရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္မတူသည့္ အခက္အခဲ 
မ်ားကိုု ရင္ဆုုိင္ေနၾကရသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္လာမႈမွာ အခ်ိန္အားျဖင့္ မၾကာလွေသးေသာ္လည္း တုုိးတက္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပထမမ်ိဳးဆက္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ရင္ဆုုိင္ရသည့္ အခက္အခဲ 
မ်ားကိုု နက္နက္နဲနဲ နားလည္ရန္အတြက္ ၎တုုိ႔၏အေတြ ႔ အၾကဳံမ်ားကိုု စုုစည္းထားႏုုိင္ပါက အသုုံးဝင္မည္ဟုု The Asia Foundation မွ ယူဆ 
ပါသည္။ ရင္ဆုုိင္ရသည့္အေျခအေနမ်ားမွ ရရွိလာသည့္အျမင္မ်ား၊ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မွ အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အသုုံးဝင္မည္ျဖစ္သကဲ့သုုိ႔ အစုုိးရ၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ က်ားမ 
တန္းတူညီမ်ွမႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုုလည္း တိက်သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုုိးေပးႏုုိင္ကာ လုုပ္ငန္းမ်ားပုုိ၍ထိေရာက္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရး၊ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္း အဝန္းအဝုုိင္းမွာ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာရန္ရွိၿပိၤး ေခါင္းေဆာင္မႈပုုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ရွိလာရန္
လုုိအပ္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားသာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွပါ ေမးခြန္းထုုတ္လာဖြယ္ရွိသည္။ လုုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္း အမ်ိဳးသားမ်ား၏ခြဲျခားဆက္ဆံမႈခံရေနၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမိိီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရင္ဆုုိင္ရသည့္ အႀကီးမ်ားဆုုံးအခက္ 
အခဲအမ်ားစုုမွာ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသားမဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ မဟုုတ္ပဲ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑ကိုု 
အားေပးျခင္းမရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွျဖစ္ေၾကာင္း သုုေတသန စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႕ျမင္ရသည္။ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္တုုိ႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ စြမ္းရည္ျပည့္စုုံသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မလုုံျခဳံျခင္း၊ ယုုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ 
သည့္ ခံစားမႈမ်ားကိုု မၾကာခဏ ခံစားၾကရသည္။ 

အထက္ပါကိစၥမ်ားသည္  ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ႏုုိင္ငံေရး၊ က်ားမ တန္းတူညီမ်ွေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑ကိုု သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္ ရႈပ္ေထြး 
လွသည့္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္မွ တစ္ခုုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပထမဆုံး 
အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ဟူေသာ ထူးျခားသည့္ အေျခအေနျဖင္႔ အမ်ားျပည္သူဘဝေကာင္းစားေရး၊ အထူးသျဖင့္ ၎တုုိ႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
ဘဝမ်ားတုုိးတက္ေရးအတြက္ မိမိကိုုယ္ကိုုေျပာင္းလဲစြမ္းရည္ျမင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ႔ဲသည္ တစုုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုုမွတ္တမ္း 
တင္ရမည္ျဖစ္သည္။  ၎တုုိ႔ေဝမွ်သည့္ လုုပ္ငန္းတုုိးတက္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သိရွိလာေသာ သင္ခန္းစာျဖတ္သန္းမႈမ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္း 
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ပုုံ ၁၆  -  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခက္အခဲမ်ားကိုရင္ဆုုိင္ရဖူးပါသလား  .....................................၃၃
ပုုံ ၁၇  -  ႏုိင္ငံေရးသက္တမ္းအတြင္း က်ားမအေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို သင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ပါသလား  ...........................................၃၄
ပုုံ ၁၈  -  မည္သူေတြက ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့ပါသလဲ  ...............................................................................................................၃၄
ပုုံ ၁၉ -  မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံခဲ့ရသလဲ  ..........................................................................................၃၅
ပုုံ ၂ဝ  -  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အစိုးရတစ္ရပ္တြင္ အခန္းက႑တန္းတူရွိသင့္သည္။ သေဘာတူသည္/သေဘာမတူပါ ..၃၆
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စကားရပ္မ်ားႏွင္႔ အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား
Amyotha hluttaw  - အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ - ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္၏ အထက္လႊတ္ေတာ္
CBO - ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္း (Community-based organization)
CEC - ဗဟုုိအလုုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (Central Execuetive Committee) 
CEDAW - အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအားလုုံး ပေပ်ာက္ေရးစာခ်ဳပ္ 
  (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
CNP - ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ (Chin National Party) 
CSO - အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း (Civil society organization) 
Hluttaw - လႊတ္ေတာ္
INGO  - အစုုိးရမဟုုတ္ေသာနုုိင္ငံတကာအဖြဲ ႔အစည္း (International non-governmental organizations)   
NDF - အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (National Democratic Force) 
NLD - အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (National League for Democracy) 
IPU -  လႊတ္ေတာ္ဆုုိင္ရာသမဂၢ (Inter-Parliamentary Union) 
MNCWA   -  ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ (Myanmar National Commitee for Women Affairs) 
MP  -  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (Member of Parliament) 
NDF -  အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီအင္အားစုု (National Democratic Front) 
NLD  -  အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ (National League for Democracy) 
NSPAW  -  အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္  
  (National Strategic Plan for the Advancement of Women)
PSDP  - ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Phalon-Sawaw Democracy Party)  
Pyidaungsu Hluttaw  -  ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္    
  ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ေပါင္းစပ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္)     
Pyithu Hluttaw  -  ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ (ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္၏ ေအာက္လႊတ္ေတာ္)
RNDP   -  ရခိုင္အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (Rakhine Nationalities Development Party)    
Sealed Questions  -  စာျဖင့္ေပးပိုု႔ေမးျမန္းျခင္း၊ အစုုိးရဌာနမ်ားမွ စာျဖင့္ေျဖၾကားေပးရန္      
    လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မွေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္း၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းဟုုလည္းညြန္းသည္။
Starred Questions  -  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း၊ အစုုိးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္လႊတ္ေတာ္တြင္      
  လာေရာက္၍အမ်ားျပည္သူေရွ ႔တြင္ ေျဖၾကားေပးရန္ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္း
SPDC  -  ႏုုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (State Peace and Development Council)   
SNDP   -  ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ (Shan Nationalities Democracy Party)   
SNLD  -  ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ (Shan Nationalities League for Democracy)    
Tatmadaw  -  ျမန္မာႏုိင္ငံလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕၊ ျမန္မာစစ္တပ္
UDPKS -  ကခ်င္ျပည္နယ္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီပါတီ  
  (Unity and Democracy Party of Kachin State)      
USDP  -  ျပည္ေထာင္စုုၾကံ ႔ခုုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
  (Union Solidarity and Development Party)

u



အေၾကာင္းအရာမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  အမ်ားျပည္သူႏွင္႔ဆိုင္ေသာက႑တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေနရာယူပါဝင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။  ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား 
သည္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ကတည္းက မဲေပးခြင့္ရရွိခဲ့ရာ အာရွတြင္ အေစာဆံုးတိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဘဂ်င္းေၾကညာစာတမ္း 
ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တြင္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံအားလံုးပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း 
စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအလႊာအားလံုး၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတန္းတူညီမွ် ပါဝင္ 
ေစေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑မွ ပါဝင္ေစေရးကို ၂ဝ၁၃-၂ဝ၂၂ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
အစီအစဥ္တြင္ အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားသည္။

လက္ေတြ႕တြင္မူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏုိင္မည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏  စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ မ်ားစြာအကန္႔အသတ္ရွိေနၿပီး ႏွစ္ 
၆ဝ ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္ ပုုိ၍အျဖစ္ဆုုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အေျခအေနသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ သမိုင္းဝင္ 
ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား 
လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခုတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 
ျခင္းခံရသည္။

တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ၏ ၂၅% ကို သီးသန္႔ရရွိေစရန္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမွတဆင့္ အာဏာကို 
ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပထမဆံုး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမို တက္ၾကြလႈပ္ရွားခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ 
ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၄ ဦး ပါဝင္ေသာ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၆% မွ်သာရွိသည္။ 
ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္အတြက္ သီးသန္႔ယူထားေသာ ၁၆၆ ေနရာ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ ၅၆ ေနရာႏွင့္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၁ဝ ေနရာ) တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးအရာရွိ ႏွစ္ဦးကုိသာ ခန္႔အပ္ခဲ့ သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၁၄ 
ခုစလံုးတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦး သို႔မဟုတ္ ၃.၈ % မွ်သာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းျခင္းမရွိ
သေလာက္ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉ဝ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ မူဝါဒမ်ား 
ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေနရာေပးေသာ ပါတီမွာ လက္တစ္ဆုပ္စာခန္႔သာရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ၉ဝ% မွာလည္း အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ 
ခ႐ိုင္အဆင့္ ပါတီစည္း႐ံုးေရး အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာေနရာကို ရရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ၆% မွ်သာ ရွိသည္။ အလားတူပင္ 
တရားလႊတ္ေတာ္ အပါအဝင္ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီးေနရာမ်ာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ 
ခြဲျခားခံရမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား အနက္ အေတြ ႔မ်ားသည့္ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိျခင္းႏွင့္၊ 
တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္လႈပ္ရွားမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္မ်ဳိးစလံုးက ဆုပ္ကိုင္ထား 
သည့္ အ႐ိုးစြဲေနေသာဓေလ့ထံုးစံမ်ား ပါဝင္သည္။

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပါဝင္ရန္ ဒုတိယေျမာက္ 
အခြင့္အလမ္းႀကီးကို ေပးအပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ခံ 
အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၁၅၁ ဦးအထိ သိ သိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ ၂၃ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ၄၄ ဦး ပါဝင္လာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ 
ေရြး ေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အားလံုးအနက္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈအခ်ဳိးမွာ ယခင္ ၆.ဝ% မွ ၁၃.၇ % သို႔ ႏွစ္ဆတိုးလာခဲ့သည္။ 
သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးသာ ပါဝင္ ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးေပါင္းႏွင့္ အခ်ဳိးခ်လိုက္ေသာအခါ ၁ဝ.၅ % သို႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္မူ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၈၄ ဦး ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံရေသာေၾကာင့္ ယခင္ 
၃.၈% မွ ၁၂.၇% သို႔ သံုးဆတိုးလာခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ တပ္မေတာ္သား အစုအဖြဲ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးမွ်သာ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ 
၁ ဦးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁ ဦး) ခန္႔အပ္ထားေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးေပါင္းႏွင့္ အခ်ဳိးခ်လိုက္ေသာအခါ ၉.၇% သို႔ ေလ်ာ့က် 
သြားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈလမ္းေၾကာင္းကို သိသာစြာတိုးတက္ေစခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားမတိုင္မွီတြင္ အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဖန္တီးအိမ္အမည္ရွိ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လက္တြဲကာ 
၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား 
(ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ၎တို႔၏ ထူးကဲစြာပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ 

c



၎တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားသည္  အေရးပါမႈတို႔ေၾကာင့္) ၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ားမွာ -

•	 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ သမိုင္းဝင္  အမ်ဳိးသမီးအုပ္စု၏ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုရန္

•	 ၎အမ်ဳိးသမီးအုပ္စု၏ တူညီေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္

•	 ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ဆက္လက္လိုအပ္ေနမႈမ်ားႏွင္႔ပတ္ သက္၍ နားလည္သိျမင္မႈကို 
ျမႇင့္တင္ရန္

•	 ရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျခခံ၍ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ မူေဘာင္မ်ားကို ေရးဆြဲရန္။

ယခုေလ့လာမႈတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္တို႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားေသာ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား၊ ေနာက္ ဆက္တြဲအင္တာဗ်ဴးမ်ားပါဝင္ေသာ 
အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျပည့္စံုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ စုစုေပါင္း ၅၅ ဦးအနက္မွ ၄၅ ဦးက ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ၁၉ ဦးက 
တစ္ဦးခ်င္း အင္တာ ဗ်ဴးမ်ားကို ေျဖဆိုေပးခဲ့ၾကသည္။ သုေတသနအဖြဲ႔သည္ သက္ဆိုင္ေသာ စာတမ္းမ်ားကို သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျပင္ 
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ 
ရႏိုင္သမွ် ထည့္သြင္းျပဳစုခဲ့သည္။

ပထမဆံုးလႊတ္ေတာ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ရြာကို ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းအေတြ႕ အၾကံဳ 
မ်ားက ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင္႔ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ပံုမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကို မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစခဲ့ 
သည္ဟူေသာ အေတြးအျမင္အျပင္ ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားက အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ႏွင္႔ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈ 
မ်ားကိုပါ မည္သို႔ေျပာင္းလဲ ေစခဲ့သည္ဟူေသာ အေတြးအျမင္ကိုပါ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ သုေတသနေလ့လာမႈ၏ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို 
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည္။

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက့ဲသို႔ ေကာင္းစြာ ပညာမ တတ္ဟု မ်ားေသာအားျဖင့္ ယူဆၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ အၾကား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏွင္႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သို႔ ပညာေရးအဆင္႔ၿပီးေျမာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုသာလြန္ျခင္းကို  ဤသုေတသနေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ၈၆% သည္ ဘြဲ႔ဒီကရီရရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၇၆% ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္) ၊ ၁၇% သည္ ဘြဲ႔လြန္ဒီကရီရရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ 
၇.၆% ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္)။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုသည္ ပညာေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ 
စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းဆရာ ၈ဝ % မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ 
အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုမွာ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ အံ့အားသင့္စရာမရွိပါ။

• ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပညာေရးအဆင့္ျမင့္မားၾကၿပီး ၎တို႔၏ 
၉၃.၃%  မွာ အနည္းဆံုးဘြဲ႔ဒီကရီမ်ား ရရွိထားကာ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၇၇.၇%  ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္)၊ 
၂၂.၇% မွာ ဘြဲ႔လြန္ဒီဂ ရီမ်ား ရရွိထားၾကသည္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၈.၅%  ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္) ။ ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၉၂.၈%  သည္ အ နည္းဆံုး ဘြဲ႔ဒီကရီရရွိထားၾကၿပီး 
(အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၆၆.၉%  ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ရန္)၊ ၁ဝ.၇%  သည္ ဘြဲ႔လြန္ဒီကရီ ရရွိထားသူမ်ားျဖစ္သည္ 
(အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၃.၂%  ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္)။ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
တြင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ ရပ္ရြာအက်ဳိးျပဳဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တို႔မွ ထြက္ေပၚလာသူမ်ား ယခင္ကထက္ 
ပိုမ်ားလာသည္။

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း

၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ မွ်တမႈ မရွိခဲ့ေပ။ အဓိကအတိုက္အခံပါတီ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) 
ကလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာကို ေထာက္ျပကာ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္အစိုးရအလြန္ ပထမဆံုးျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊  

*



ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္မ်ားကသာ အဓိကလႊမ္းမိုးထားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦး ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ခံရေသာအခါမွသာလွ်င္ အနည္းငယ္မွ် အားေပ်ာ႔သြားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အသစ္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား သိသိသာသာတိုးတိတ္သြားေသာ္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျဖေလွ်ာ့မႈသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး 
ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈတြင္ အေရးႀကီးေသာအဆင့္အျဖစ္ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားစြာက ရႈျမင္ၾကသည္။ စတင္ေပၚထြက္လာေသာ ဦးသိန္းစိန္ 
အစိုးရသည္ အဆုံးပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား၌ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေဟာေျပာ 
ေရးသားမႈမ်ား လုပ္ သာကိုင္သာရိွလာေအာင္ခ်ဲ႕ထြင္ေပးခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေပၚထြက္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ၏လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

• အဆိုပါ ပထမမ်ဳိးဆက္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တက္ၾကြလာေအာင္ အေကာင္းဆံုး 
ပံ့ပိုးကူညီမႈဟု ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ေသာအခ်က္မွာ မိဘမ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ပါတီဝင္မ်ားထံမွ အား ေပးမႈရရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခရံေသာ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ပထမဦးစြာ ေအာင္ျမင္ေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊  ေနာက္ပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ယင္းကဲ့သို႔ အသုုိင္းအဝိုုင္း၏ေထာက္ခံ အားေပးမႈမ်ဳိးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း 
တစ္သမတ္တည္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ျခြင္းခ်က္အနည္းငယ္ ရွိသည္မွအပ လက္ထပ္ထားသူ၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္ၾကေသာ 
သူမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားထံမွ အားေကာင္းေသာပံ႔ပုိးမႈကို ရရွိၾကၿပီး မိဘမ်ားက အလြန္အားေပးသည္ဟု 
ေျဖဆိုသူ ၃၇.၈% ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားက အလြန္အားေပးသည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၃၅.၆% ရွိသည္။ အတူလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား၊ 
မိတ္ေဆြမ်ားမွာမူ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမွာ ေရာေထြးေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

• ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေသာကာလသည္ မေရမရာရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးတင္းၾကပ္ထားေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ အဓိကရင္းျမစ္မ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအနည္းငယ္သာရွိသည္ျဖစ္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ
အေျခခံေသာသင္တန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိ သည္ကို အံ့အားသင့္စရာမရွိေပ။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဖုုိ႔လည္း 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကို ကူညီပံ့ပိုးမႈေပးရန္ တင္းက်ပ္သည့္တားဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ အခြင့္မသာခဲ့ၾကရာ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ 
ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို လြန္စြာလိုအပ္ေနခ်ိန္၌ ရရွိသည့္ရင္းျမစ္မ်ားမွာ လုုံေလာက္မႈမရွိခဲ့ပါ။ 

• ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ၎တို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္မွ်သာရရွိသည္ဟု 
ေျပာၾကားၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးက သူသည္ အစပိုင္းက ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို နားမလည္ခဲ့ 
ေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏ပါတီကလည္း ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ မိတၱဴကိုပင္ ေပးစရာမရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။

• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ပံပိုးကူညီမႈမ်ား အမ်ားဆံုးေပး 
ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း ပံ့ပိုးကူညီမႈသည္  တစ္သမတ္တည္းမဟုတ္ပဲ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္း ၆၉%  ကသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုးမႈရရွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ျဖစ္လာလွ်င္ တာဝန္ယူရမည့္က႑ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ရရွိသည္ဟုေျပာၾကားသူ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၇% သာရွိ သည္။

• အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားစုအတြက္ ရန္ပံုေငြရရွိေရးသည္ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ၿပီး ၄ဝ% ကသာ ပါတီထံမွ 
မဲဆြယ္ရန္ပံုေငြလက္ခံရရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုုိ 
သီးသန္႔ရည္ရြယ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အၾကံေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းကို လက္ခံရရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသူ 
တစ္ဦးမွမရွိေပ။ ဤကိစၥသည္ အံ့ ၾသစရာမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းစကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရင္ဆိုင္ရ 
ေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနသည္ဆိုသည္မွာ အထူးသျဖင့္အေရးႀကီးသည္။

• အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္  ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း တစြန္းတစသာသိရွိေသာ၊  
မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံုျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ၾကံဳဖူးေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို 
မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထြေထြသိရွိမႈ 
နည္းပါးျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာလူထုႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အထူးၾကံဳေတြ ႔ရသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမႈအေပၚ လူထုမယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ထိေတြ႔ရန္ မလိုလားျခင္းတို႔သည္ 
ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ေကာလဟလႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
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• အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားစုသည္ မဲဆြယ္သည့္ကာလအတြင္း ၎တို႔ရင္ဆိုင္ရေသာ အဓိကအခက္အခဲမွာ 
အျခားပါတီမ်ားထံမွ စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ လက္ေတြ႔အခက္အခဲတစ္ခုမွာ မဲဆြယ္ 
ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ခရီးသြားရာတြင္ မ်ားစြာစိန္ေခၚမႈရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ သာဓကအေနႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင္႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေဒသခံရပ္ရြာလူထုက ယံုၾကည္မႈမရွိၾကေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ လုံျခံဳေသာ တည္းခိုရန္ေနရာ ရရွိေရး အခက္ေတြ႔ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက 
လက္တံု႔ျပန္မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ခဲ့ၾကရသည္။

• ၎စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား က်ားမခြဲျခားမႈက ထပ္ေပါင္းထည့္ခံရသလိုျဖစ္ခဲ႔ရၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ျပဳမူေနထိုင္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရွး႐ိုးစြဲအျမင္မ်ားက အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္မႈအေတြ႔အၾကံဳအေပၚ 
သိသာထင္ရွားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး ႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ျပဳမူက်င္႔ႀကံျခင္းမ်ားအေပၚ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားက မၾကာခဏ ေမးခြန္းထုတ္ 
ေလ့ရွိၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ ပံ႔ပိုးမႈမရရွိျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ 
ဝင္ေရာက္မႈကို အဓိကတားဆီးေနေသာအခ်က္အျဖစ္ အမ်ားစုကသတ္မွတ္ထားၾကသည့္အေလွ်ာက္ ၎အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရသည့္ ယူဆခ်က္ကို ျဖစ္ေစသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ရေသာဘဝႏွင့္ အလုပ္

• စာတမ္းျပဳစုုရာတြင္ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ား၊ ဝတၱရားမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ျခင္းမရွိပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္လာ 
ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ ဘဝပံုစံေျပာင္းလဲမႈသည္ အလြန္ႀကီး 
မားေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ထင္ရွားစြာေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအေပၚ ထားရွိ 
ရမည့္ ဝတၱရားမ်ားေပၚအျမင္မ်ားႏွင့္ လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပုုိင္းဆုုိင္ရာတြင္ 
သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားသည္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုၾကသည္။

• လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ႀကီးမားလာျခင္းအပါအဝင္ 
မိသားစုအသိုင္းဝိုင္းမ်ား၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားထံမွ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ေျပာၾကားသည္။ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူမႈ ကြန္ရက္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႔ၾကံဳရေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ 
အားအင္ျပည့္ဝေစျခင္းဟု ေယဘုုယ်သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “ဘယ္ေလာက္ပဲ ရာထူးႀကီးတဲ့သူ 
ျဖစ္ပါေစ၊ ကိစၥမရွိဘူး။ ကိုယ္က မွန္ကန္တဲ့အရာကို လုပ္ေနတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပဖို႔ သတၱိရွိတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ပိုၿပီး 
ယံုၾကည္မႈရွိလာတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

• လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၏ မိသားစုဘဝႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဝတၱရားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ပိုမိုသိသာထင္ရွားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း  တစ္ႏုိင္ငံလုုံးရွိလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
အလုပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္မိသားစုုအေပၚ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မကင္းျခင္း၊ ပူပန္ျခင္းမ်ား ခံစားရ 
ေၾကာင္းထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိသည္။ 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈ အကူအညီ

• လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ ဝတၱရားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြမ္းရည္တည္ ေဆာက္မႈသင္တန္းေပးျခင္းကို လက္ခံ 
ရရွိသည္ဟု ေျဖဆုိသူ အေရအတြက္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ၈၄ % ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ၇၅% ရွိသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ေျဖဆိုသူ ထက္ဝက္ခန္႔ကသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တည္ေဆာက္မႈ သင္တန္းကို လက္ခံရရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒအေပၚ လႊမ္းမုုိးႏုုိင္ရန္အတြက္  
ဘတ္ဂ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈသည္ အဓိကက်ေသာေၾကာင့္ ၎က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ပံ့ပုုိးကူညီေပးျခင္းသည္ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးအေၾကာင္းအရာတစ္ခုုအေနျဖင့္ 
ပါဝင္သည္။ 

• အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက  လက္ေတြ႕ပုုိင္းကၽြမ္းက်င္မႈရိွရန္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းရမည့္ ပညာရပ္မ်ားစြာလိုေသာ္လည္း ပံ့ပိုး 
ကူညီမႈ အားနည္းသည္ဟု ယူဆရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိသည္ဟုု ေျပာဆိုသည္။  မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ဆက္ဆံျခင္း၊  လူထုုကိုု ဦးေဆာင္ျခင္း၊ 
ဆက္သြယ္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ မိမိကုုိယ္ကိုု 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊ ပညာေရးအဆင့္ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ စသည့္အရာမ်ား မရိွျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ 

i



ရာတြင္လည္းေကာင္း၊  ဝင္ေရာက္ၿပီးလွ်င္လည္း ရုန္းကန္ရ မည့္ အဓိကအတားအဆီးမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သုေတသနေလ့လာ
မႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

• လူစုုလူေဝးကိုု ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းေပးမႈကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ငါးပံုတစ္ပံုခန္႔ကသာ လက္ခံရရွိၿပီး  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔  
တက္ေရာက္ ခြင့္ရၾကသည္။ လူစုုလူေဝးအား ေဟာေျပာမႈဆိုင္ရာသင္တန္းတက္လိုသည့္ ဆႏၵကို ေျဖဆိုသူအမ်ားအျပားက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ

• ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးသည္ အနည္းဆံုး ေကာ္မတီ 
တစ္ခုစီတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့ၾကၿပီး ယင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရရွိသူမွာမူ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ ၎တို႔အား 
ေကာ္မတီဥကၠဌေနရာရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ျဖစ္လုုိသည့္ဆႏၵမ်ားကိုု ဟန္႔တားေနေသာ အဓိကအတားအဆီးမ်ားမွာ မိမိကိုယ္ကို 
ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ နည္းစနစ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုသူအခ်ဳိ႕က ေဖာ္ထုတ္ျပၾကသည္။

• တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၌ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ား (အမ်ားျပည္သူေရွ ႔တြင္ 
ေျဖဆိုရန္) ႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းမ်ား (စာေရး၍ ေျဖဆိုရန္) ကို တင္သြင္းရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာ ေမးခြန္းအေရအတြက္သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္း 
ေသာ အေရအတြက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာနည္းပါးေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး 
တင္သြင္းေသာ စုစုေပါင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၆၂၂၇ ခုအနက္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၄ဝ၉ ခု (၆.၆%) တင္ သြင္းခဲ့ၾကၿပီး၊ 
ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၉၄၅၄ ခုအနက္ ၅၉ဝ ခု (၆.၂%) တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ စာတမ္းေမးျခန္းခဲ့ရာတြင္ ေျဖဆိုသူအခ်ဳိ႕က 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားတင္သြင္းရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးနည္းသည္ဟု မတူညီသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 
ကုုိင္ဆြဲလ်က္ေျပာျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစည္းအေဝးမ်ားတေလ်ာက္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား 
တစ္ျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာခဲ့သည္။

• ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၇% သို႔မဟုတ္ 
၁၂ ဦးက ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္သက္တမ္းအတြင္း ဥပေဒျပဳျခင္းကို ကမကထျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

• စစ္တမ္းတြင္ေျဖဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား (၅၇% အလြန္တက္ၾကြ)၊ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးကိစၥမ်ား(၅၇% အလြန္တက္ၾကြ) တြင္ အတက္ၾကြဆံုးဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ ၎က႑မ်ား၏ေနာက္တြင္ ပညာေရး (၅ဝ% 
အလြန္တက္ၾကြ)၊ လူမႈေရးႏွင္႔ ရပ္ရြာအ ေရးကိစၥမ်ား (၄၈% အလြန္တက္ၾကြ) ၊ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး (၄၅% အလြန္တက္ၾကြ)၊ 
အေျခခံဥပေဒ ကိစၥမ်ား (၄၁% အလြန္တက္ၾကြ)၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (၃၉% အလြန္တက္ၾကြ)  စေသာ က႑မ်ား 
အသီးသီး ရပ္တည္ေနသည္။ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာ (၅%အလြန္တက္ၾကြ)ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာကိစၥမ်ား (၅%အလြန္တက္ၾကြ) 
တြင္ ကိုယ္တိုင္တင္ျပေဆာင္ရြက္မႈ သိသိသာသာ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။

• လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပါတီမ်ားအတြင္း၌သာ 
ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ဥပေဒျပဳမႈ တိုးတက္ေရးႏွင့္ အသိအျမင္တိုးပြားေရးအတြက္ ပါတီအရ ျခားနားေနမႈကို ေက်ာ္လြန္၍ အျခား 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။

မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိမႈ

• သုေတသနစစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ားအား ၎တို႔မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ထိပ္တန္းအေရးႀကီးကိစၥသံုးမ်ဳိးကို ေမးျမန္းေသာအခါ ေျဖဆိုသူ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္ (၅၁.၅%) က ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (၃၇.၈%) ၊ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင္႔ 
ေရာင္းဝယ္မႈ (၃၅.၆%) ႏွင့္ ပညာေရး (၃၅.၆%) ကိစၥတို႔ကို ထုတ္ႏႈတ္ျပခဲ့ၾကသည္။

• မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ရရွိ 
သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေျပာၾကားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားထက္ ေဒသခံၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားထံမွသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရရွိ 
သည္ဟုေျပာဆိုၾကသည္။ ရပ္ရြာအဆင့္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ 
ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ဳိး ရွိခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
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ထိေရာက္ေသာ အလုပ္သေဘာဆက္ဆံေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု အခ်ဳိ႕ကယူဆၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ကလည္း ၎တာဝန္ရွိသူမ်ား 
ကုုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားအစား အတားအဆီးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။

• အခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သတင္းအ 
အခ်က္အလက္ရရွိသူမ်ားကလည္း မ်ားျပားလွေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကိုးကားစ ရာမ်ား၊ 
အေထာက္အထားမ်ားထဲမွ အသံုးဝင္ဆံုးအခ်က္အလက္ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ခက္ခဲမႈကို အဓိကေတြ႔ၾကံဳရသည္ဟုခံစားယူဆၾက
သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္မရရွိျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
စုစည္းတည္ေဆာက္ရန္ ထိေရာက္ေသာ နည္းစနစ္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရွာေဖြျခင္းကဲ့သုုိ႔ ျပႆနာမရွိေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက 
ျပသေနသည္။ သုေတသနကိစၥမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ကူညီမည့္သူမရွိျခင္းသည္လည္း အဓိကက်ေသာ 
အခက္အခဲခုျဖစ္သည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက ရွင္းျပသည္။ သုေတသနျပဳရာ တြင္၊ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ ခရီးထြက္ရာတြင္ 
လိုက္ပါကူညီႏိုင္ေသာ ကြန္ျပဴတာကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္း ခန္႔ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

• အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔သည္ မဲဆႏၵနယ္၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳရန္ အဦးဆုုံးႏွင့္ ပထမဆုုံး 
တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံစားမိေသာ္လည္း မိခင္ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္းႏွင့္၊ ၎တို႔၏ 
တစ္ဦးခ်င္းအျမင္မ်ားသည္ ပါတီ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထုုိးလွ်င္ မ်က္ႏွာသာမရျခင္း၊ ေဘာင္မဝင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

• ပါတီ၏ သေဘာထားမွ ကင္းလြတ္လ်က္ျပႆနာမ်ားကိုု လြတ္လပ္စြာ ေျဖရွင္းခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေျဖဆိုသူ ကိုယ္စားလွယ္ 
၇၁% က အခိုင္အမာေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ၁၁ % ကလည္း ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးအေရးကိစၥမ်ားတြင္ 
ပါတီက အထူးမူဝါဒခ် မွတ္ထားမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ေျဖဆိုသူကိုယ္စားလွယ္ ထက္ဝက္ခန္႔ (၄၉%) က 
အခိုင္အမာေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

က်ားမအေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

• ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသက္တမ္းအတြင္း က်ားမကိုအေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တိုက္႐ိုက္ေမးျမန္းေသာအခါ ေျဖဆိုသူ သံုးပံုတစ္ပံုက ယင္းကဲ့သို႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ 
ဤအတိုင္းအတာသည္ သိသိသာသာ နည္းပါးသည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခအေနမ်ားကိုုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းက မ်က္ႏွာသာမေပးမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျမစ္တြယ္ေနျခင္း 
ဆက္လက္အားေကာင္းရန္ရွိၿပီး  အထူးသျဖင့္ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ ခြဲျခားမႈျပင္းထန္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ထဲထဲဝင္ဝင္ ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အခက္အခဲ 
မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ထင္ရွားလာသည္။

• စာရြက္ျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ စစ္တမ္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ေတြ႔ၾကံဳရေၾကာင္း ေဖၚျပျခင္းမရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာသည္ 
၎တို႔ကို ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသည့္အခါတြင္မူ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ပိုမိုႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံျခင္းခံရေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔၏ အမ်ဳိးသား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရျခင္းမရွိဟု ယူဆရေသာ မေခ်မငံ၊ 
မေလးမစားဆက္ဆံခံရမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 
ထို႔အျပင္ ပါတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ စားဝိုင္းေသာက္ဝိုင္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
အလြတ္သေဘာ စုေဝးၾကလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားမ်ား ႀကီးစိုးေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဘးဖယ္ထားျခင္း 
ခံရသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ တိုးလာျခင္း

• ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပါတီ အျပည့္အဝေအာင္ပြဲရမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရ႐ံုးမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားမ်က္ႏွာသာမေပးဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ ခ်ဲ႕ကားမႈျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ကမွတ္ခ်က္ေပးဖြယ္ရွိေသာ္လည္း 
ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရး၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈအေပၚတြင္ 
လထူကု မ်က္ႏွာသာေပးမႈမရိွေၾကာင္းကိ ုလထူသုေဘာထားစစတ္မ္းမ်ားႏငွ္ ့သုေတသနေလလ့ာမႈ မ်ားက ထငရ္ွားစြာျပသေနသည။္ 
အမ်ဳိးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရင္ဆိုင္ရေသာ အႀကီးဆံုး အတားအဆီးမ်ားမွာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမရွိျခင္း၊ ပညာေရး 
အားနည္းျခင္း၊ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ မရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သတ္မွတ္ၾကသည္။ က်ားမ 
တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ ျမင့္တက္ 
လာေစမည့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ေျဖဆိုသူ ၇၁% က 

q



လြန္စြာထိေရာက္မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ၁၆% က ထိေရာက္မႈရွိမည္ဟုလည္းေကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

•  ပိုမိုအ့ံအားသင့္စရာေကာင္းေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔အား အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားက  
အမ်ဳိးသားမဲဆႏၵရွင္မ်ားေလာက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း မရွိ ဟုထင္ျမင္ယူဆမႈျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုသူကိုယ္စားလွယ္ ၈၂% က 
အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ ေထာက္ ခံပံ႔ပိုးမႈ မရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဝင္ေရာက္မႈကို တားဆီးေနသည္ 
ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကို မ်ားစြာသေဘာတူသတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ေျဖဆိုသူ ၅၁% ကမူ အမ်ဳိးသားမဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ ေထာက္ခံမႈ 
မရျခင္းသည္လည္း ညီတူမွ်တူအေရးႀကီးေသာ အတားအဆီးျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ယူဆ ၾကသည္။

• ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက နက္နက္နဲနဲမဟုုတ္သည့္တုုိင္ မဲေပးမည့္ ျပည္သူမ်ားၾကား အသိအျမင္မ်ားျမႇင္႔တင္ရန္ လုုိအပ္သည္ဟုု 
ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူဆထားၾကဆဲ ျဖစ္ၿပီး (မ်ားစြာထိေရာက္သည္ဟု ယူဆသူ ၅၈%  ၊ ထိေရာက္သည္ဟုယူဆသူ ၂၄%)၊ ႏိုင္ငံေရး 
ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္ျမင့္တက္လာေစရန္ ေဝစုသတ္မွတ္ျခင္းကို အသံုးျပဳေရးကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ 
(မ်ားစြာထိေရာက္သည္ဟု ယူဆသူ ၅၁% ၊ ထိေရာက္သည္ဟု ယူဆသူ ၂၄%) ။

စစ္တမ္းမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ား 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ပထမမ်ဳိးဆက္၏ 
ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ေစ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ၎တို႔၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုုိ 
အေသးစိတ္ေလ့လာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသုေတသနေလ့လာမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ား 
အတြက္သာမက ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပံ့ပုုိးသည့္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လုုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္ေရးအတြက္ အသံုးဝင္လိမ့္မည္ဟု သုေတသနအဖြဲ႔မွ ေမွ်ာ္ 
လင့္သည္။

သုေတသနေလ့လာမႈ၏ အဓိကေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို အထက္တြင္တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေလ့လာမႈအခ်က္အလက္မ်ား၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ သံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပိုမိုပါဝင္မႈကို အားေပးရန္ရည္ရြယ္ေသာ 
အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း သုေတသနအဖြဲ႔က တင္ျပလိုသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔ ခက္ခက္ 
ခဲခဲ ရရွိထားသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ အေျခခံ၍ မ်ဳိးဆက္သစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ေပးလိုေသာ အေတြးအျမင္ႏွင္႔ အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ 

၎တို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ တစ္သမတ္တည္း ပါဝင္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိရန္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ျခင္း၊ ဇြဲသန္ျခင္း၊ သင္ယူရန္ အဆင္သင့္ရွိျခင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္္ေဆာင္ျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ျခင္းစသည္တို႔သည္ 
ပြဲဦးထြက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္မွ ေနာက္တစ္ဆက္သို႔ အၾကံဥာဏ္ေပးမႈတြင္ ထပ္ကာထပ္ကာပါဝင္ၿပီး အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ 
ရွိရန္ တိုက္တြန္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“လူေတြက သင့္ကို အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး အျဖစ္သာမကပဲ သူတို႔ယံုၾကည္ႏိုင္မယ့္သူအျဖစ္ ျမင္လာေအာင္ လံု႔လစိုက္ႀကိဳးစားပါ။ သင့္အေန 
ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာဖို႔လိုသည္။ သင့္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပႆနာမ်ားစြာကို ၾကားသိရမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔အတြက္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပး 
ရလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စိတ္ရွည္ရွည္ထားပါ။ သင့္အေနႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အသံမ်ားကိုု နားေထာင္ရန္လုုိအပ္ၿပီး ၎တုုိ႔ကိုုေျဖရွင္းေပး
ရန္လုုိသည္။ သို႔မွသာ အေျခအေနကို သူတို႔ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္လာမည္။ နည္းစနစ္ပိုင္းအေနႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို 
ေလ့လာပါ။ အမ်ားႀကီး ေလ့လာဖို႔လိုသည္” 1

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တုိ႔အတြက္ အႀကီးဆုံးစိန္ေခၚမႈမွာ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ အမ်ဳိးသား မဲဆႏၵရွင္ 
မ်ားမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေထာက္ခံပံ႔ပိုးမႈမျပဳေသာ  အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူဆၾကသည္။ 
ဤအခ်က္သည္ သုေတသန၏ အံ့အားသင့္စ ရာေကာင္းေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎အျမင္သည္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား စစ္တမ္း ေမးခြန္းေျဖဆိုရာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကို ဟန္႔တားေနသည့္ နံပါတ္တစ္ 
အတားအဆီးသည္ အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ ပံ႔ပိုးမႈမရရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၈၂% က ေျပာၾကားခဲ့ရာ 
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ား (၅၈%)၊ အမ်ဳိးသားမဲဆႏၵရွင္မ်ား (၅၁%) မ်ားေၾကာင့္ဟု ေျပာၾကားသူမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုမိုမ်ားျပားေနသည္။ 
ယင္းကိစၥကို အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ားတြင္မ်ားစြာ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပါ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရန္ 

1  ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

Z



ခရီးထြက္ေသာအခါတြင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားျခင္းကို မသင့္ေလွ်ာ္ဟုရႈျမင္ေသာ အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျမင္မတူျခင္းကို 
ၾကံဳ ေတြ႕ရမႈေၾကာင့္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ရျခင္းကိုအေလးအနက္ထားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဤကိစၥသည္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားအတြက္ ထုတ္ေဖၚဝန္ခံရန္ အဆင္မေျပေသာ အမွန္တရားျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီး မ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အခြင့္
အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခားသုေတသနေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အ႐ိုးစြဲေနေသာ 
လူမႈဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားက က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးနွင့္ ပတ္သက္လာလ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားတြင္လည္း အျမစ္တြယ္ေနေၾကာင္းကို ထပ္မံထင္ရွားေစခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အခြင္႔အာဏာမ်ားအပ္ ႏွင္းေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
မွန္ကန္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ႏုုိင္ရန္ ယင္းအခ်က္သည္ အေရးႀကီးသည္။ က်ားမဆိုင္ရာ ကြာဟမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား 
အၾကား တြင္သာရွိေနျခင္းမဟုုတ္ပဲ၊ အမ်ဳိးသမီးအသိုင္းအဝိုင္းအၾကားတြင္ပါ ဗဟုသုတႏွင့္ အသိအျမင္ ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး၊ က်ားမတန္းတူ 
ညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အခြင္႔အာဏာအပ္ႏွင္းေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳမႈမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပး 
ေရးတြင္ အဟန္႔အတားသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

မိမိကုိယ္ကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈသည္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈတြင္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မရွိျခင္းကိစၥသည္ စစ္တမ္းေလ့လာမႈ အခ်က္ အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္ရာတြင္ အဓိကဦးတည္ေတြ႔ရွိရေသာ 
အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၎တို႔၏ 
လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ပညာေရးအဆင့္ တန္းတူ သို႔မဟုတ္ ပိုျမင့္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အလားတူ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသည့္တိုင္ေအာင္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားေလာက္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိ၊ တက္ၾကြမႈမရွိ၊ 
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈမရွိဟု သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လက္ခံယူဆထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားေလာက္မတတ္ဟူေသာ ခံစားမႈသည္ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ အျမင္ မ်ားႏွင္႔ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ရာတြင္ တက္ၾကြမႈမရွိ၊ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေစၿပီး၊ 
အခ်က္အလက္မ်ားက မည္သို႔ပင္ အခုုိင္အမာျပသေနသည့္တိုင္ေအာင္ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္မႈထက္ အျခားသူမ်ားက ပိုသိသည္ဟု ယံုၾကည္ 
ေနတတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဝင္ေရာက္မႈကို ဟန္႔တားေနေသာအတားအဆီးကို ေမးျမန္းေသာအခါ မိမိကိုယ္ကို 
ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းသည္ ဒုတိယအေရးႀကီးဆံုး အတားအဆီးျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ဝ % က တညီတညြတ္တည္း 
ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေနာက္မ်ဳိးဆက္အတြက္ ေပးေသာအၾကံဥာဏ္အရ ၎တုုိ႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ 
ရွိသည့္စိတ္၊ အ႐ိုးစြဲေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာဓေလ့မ်ားကုုိေကာင္းစြာ နားလည္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္ 
အေပၚသက္ေရာက္မႈရိွေနသည္ကို ေကာင္းစြာသိရွိေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကို 
အားေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ မည္သည့္အစီအစဥ္တြင္မဆို ယင္းကိစၥကို ေကာင္းစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

“ဘယ္သူမွ ေမြးကတည္းက တတ္လာၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္ကျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရင္း၊ လူေတြနဲ႔ စကားေျပာရင္းနဲ႔ကေန 
ဗဟုသုတေတြျပည့္ဝလာတာပါ။ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြျမင့္မားလာခဲ့ၾကတာပါ။ ကုိယ့္ကိုကိုယ္ အထင္မေသးပါနဲ႔။ သင့္မိသားစုထဲမွာ 
သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ဟာ အျပင္ေလာကမွာ သင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္နဲ႔အတူတူပါပဲ။ ယံုၾကည္ခ်က္ျမင့္ျမင့္မားမားရွိေနဖို႔က အေရး 
အႀကီးဆံုးပါ။ သင့္ရဲ႕စိတ္က အခရာပါ။ သင္ရဲ႕မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုေကာင္းလာဖို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္မယ္လို႔ 
ရည္ရြယ္ထားတယ္ဆိုရင္ သင္ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။ သင္တစ္ေယာက္တည္း မလုပ္ႏုိင္ရင္ အျခားသူမ်ားနဲ႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ 
ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအရာက သင့္ကို ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသြားပါလိမ့္မယ္”2   

 “အလုပ္လုပ္လိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ သံႏၷိဌာန္ခိုင္မာရမယ္။ သင့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္မွသာလွ်င္ သင္အရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္ဝလာလိမ့္မယ္။ 
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈရွိပါ။ ဖိအားေတြအေပၚ ခံႏုိင္ရည္ရွိပါ။ ေနာက္ၿပီး လုိအပ္ရင္ အနစ္နာခံပါ။ ကိုယ္က ဘာေတြရႏုိင္သလဲ 
ဆိုတာထက္ ဘာေတြေပးႏုိင္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားပါ။ ဘယ္လိုေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မလဲလို႔ အၿမဲတမ္းစဥ္းစား ေနရမွာပါ။ 
အၿမဲတမ္းကိုယ္ကုိကုိယ့္ အားေပးပါ။”3  

“မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ႏုိင္ငံေရးကို ေၾကာက္လန္႔ေနဖို႔ မလိုပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ သေဘာသဘာဝေတြအေၾကာင္း ေလ့လာပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”4 

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပိုမိုဝင္ဆန္႔ႏုုိင္ရန္အတြက္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း)၊ အမ်ားျပည္သူကုိ ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားႏွင္႔ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားပိုမို

2  စစ္တမ္းေမးခြန္း ၄၁ အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးေျမာက္၏ ေျဖၾကားမႈ
3  ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
4  ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ps



လုိအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သုေတသနျပဳျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံကိန္းေရး 
ဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈအေျခခံေသာ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အဓိကက႑မွ ပါဝင္သည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(CSOs) ႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား (INGOs) ကလည္း အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ 
က်ားမပါဝင္ေရးမူဝါဒေရးဆြဲျခင္း အစီအစဥ္မ်ား (gender-inclusive policy development programs) အေပၚ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့
သည။္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္တာဝန္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔္ ပါဝင္ႏုုိင္ရန္  အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ 
ဘတ္ဂ်က္ဆန္းစစ္ ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း  နည္းစနစ္ပိုင္းမ်ားကိုု အဓိကထားသည့္ သင္တန္းမ်ား   ပိုမိုလိုအပ္သည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာယူဆၾကသည္။ 
ထို႔အျပင္ ဒုတိယအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈတိုးေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူထုေဟာေျပာျခင္း ကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူဆၾကသည္။

“ဗဟုသုတေတြရဖို႔ စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ပါ။ သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အကူအညီရေအာင္ 
သူတို႔ကိုခ်ဥ္းကပ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္တြင္ သင္လုပ္ဖို႔လိုတဲ့ အလုပ္ေတြကို ပိုင္ႏုိင္ကၽြမ္းက်င္လာ ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။”5 

“ဥပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္လုပ္ပါ။ (ဂ်ာနယ္မ်ားမ်ားဖတ္ပါ။) 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို သိသင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးေတြ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လည္းဆိုတာ ၾကည့္ပါ။”6 

“သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္လိုရွာေဖြရမလဲဆိုတာ သိဖို႔လုိအပ္တယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့ အရာတစ္ခုက စကားေျပာ 
စြမ္းရည္နဲ႔ တျခားလူေတြနဲ႔လက္တြဲအလုပ္လုပ္တတ္တဲ့အက်င့္ျဖစ္တယ္။ တျခားလူေတြေနရာကေန ဝင္ခံစားၾကည့္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ 
အဲ့ဒါမွ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ေတြကို နားလည္မွာပါ။ ကိုယ့္ကို ကုိယ္တိုးတက္ေအာင္ အၿမဲတမ္းႀကိဳးစားပါ။ စာအုပ္ေတြဖတ္ပါ။ 
အထူးသျဖင့္ဥပေဒေတြကို ေလ့လာပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္သစ္မ်ားကို သိရွိေအာင္ လုပ္ထားပါ၊”7

 “အခက္အခဲမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္သင့္တယ္။ ဘတ္ဂ်က္၊ စကားေျပာစြမ္းရည္နဲ႔ ဥပေဒေတြကို ႀကိဳတင္ၿပီး ေလ့လာထားဖို႔လိုတယ္။ 
မေမာက္မာပါနဲ႔။ တသတ္မတ္တည္းရိွပါ။”8

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ ျဖစ္ရပ္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရင္ဆုိင္ရေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ အျပဳအမူႏွင့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ က်ားမေရးရာႏွင္႔ဆုိင္ေသာကိစၥအျဖစ္ ေဘာင္ခတ္ရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မလုိလားၾကေပ။ စစ္တမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုတစ္ပံု (၃၃%) က ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး သက္တမ္းအတြင္း က်ားမဆိုင္ရာခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကံဳေတြ႔ရျခင္းမရွိဟု ၎တို႔ယူဆၾကေသာ မေလးမစားဆက္ဆံမႈ၊ မေခ်မငံေျပာဆိုမႈ ျဖစ္ရပ္ 
မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကရာ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသားမ်ားထံမွ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္တမ္းေမးခြန္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံရမႈအေတြ႔အၾကံဳကို ေဖၚျပျခင္းမရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားစြာကလည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္မူ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႀကီးစိုးသည့္ မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ 
မ်ားႏွင့္ စားဝိုင္းေသာက္ဝိုင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဘးဖယ္ထားခံရျခင္း၊ ေလ့လာေရး 
ခရီးကဲ့သို႔ သင္ယူေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ေဘးဖယ္ခံရျခင္း၊ ပါတီအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ခန္းမမ်ားတြင္ အေပၚစီးမွ ေမာက္မာစြာ
ဆက္ဆံခံရျခင္းစသည္တို႔ကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ နည္းပါးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးအေရးအတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သေဘာမတူၾကသည္တို႔ကို ခံစားရမႈတို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားက ၎တို႔ရင္ဆိုင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈအခ်ဳိ႕ကို က်ားမဆိုင္ရာကိစၥဟု သတ္မွတ္လိုျခင္းမရွိၾကေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားတြင္ ၎တို႔အလုပ္ကို က်ားမဆိုင္ရာရႈေထာင္႔မွၾကည့္ျခင္းႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔လိုက္ျဖစ္ေစ  ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ 
သည့္ ထိေရာက္ေသာအေျဖ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔အေပၚ အျမင္တူညီမႈအနည္းငယ္သာရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အေရးႀကီးေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားသည္ အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီမ်ား၏ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားတြင္  က်ားမဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား  အားနည္းမႈသည္ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး 
အတြက္ ဥပေဒျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္မႈ အလားအလာကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ 

5  စစ္တမ္းေမးခြန္း ၄၁ အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးေျမာက္၏ ေျဖၾကားမႈ
6  စစ္တမ္းေမးခြန္း ၄၁ အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးေျမာက္၏ ေျဖၾကားမႈ
7  ကိုယ္စားလွယ္ ၂၉ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
8  စစ္တမ္းေမးခြန္း ၄၁ အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦးေျမာက္၏ ေျဖၾကားမႈ

n



လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အဓိကျဖစ္သည္ကိုု  သုေတသနေလ့လာမႈက ျပသ 
ေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သက္တစ္ေလွ်ာက္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီထံမွသာ အၿမဲတမ္းပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား
ရရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကာလႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ဖိႏွိပ္ခံထားရၿပီး မၾကာေသးမွီႏွစ္မ်ားမွသာ 
ပြင့္လင္းစြာ လႈပ္ရွားခြင့္ရလာေသာေၾကာင့္  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီမႈသည္ မဆုုိ 
စေလာက္သာ ရွိသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးပါသည္။ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္မွာလည္း မၾကာေသးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားက က်ားမဆုိငရ္ာရႈေထာင္က့ိ ု မ်ားေသာအားျဖင္ထ့ည္သ့ြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳၾကသကဲသ့ုုိ႔  လႊတ္ေတာက္ိယ္ုစားလယ္ွမ်ားကလည္း 
သက္ဆိုင္ရာပါတီ မ်ား၏ မူဝါဒမ်ားကုိသာ လိုက္နာၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ားမကိစၥ အေပၚ 
သံႏၷိဌာန္ရိွမႈအပါအဝင္ ၎တို႔လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရိွမႈသေဘာႏွင္႔ ပါတီ၏မူဝါဒမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမူတို႔အၾကားတြင္ တင္းမာမႈ 
ရွိေနသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ရသည္။ စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုေသာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၉၁% က အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို 
ကိုယ္စားျပဳရမည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူဆထားၾကၿပီး၊ ၇၁% က ပါတီမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမပါပဲ ၎တို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၂၉% က ပါတီမူဝါဒအရ ေထာက္ခံအားေပးမႈမရွိပါက သီးသန္႔ကိစၥရပ္ 
တစ္ခုခုကို ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ယူဆၾကသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အခြင္႔အာဏာ 
အပ္ႏွင္းေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို ပံ႔ပိုးေပးမည့္ မူဝါဒမ်ားကို ကူညီေရးဆြဲေပးရန္၊ 
ပါတီမ်ားတြင္ က်ားမမွ်တေရးအတြက္ရွိသင့္သည့္ လမ္းစဥ္မ်ားရွိလာေရးအတြက္  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ 
ေနသည္။

အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပံုမွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေပ။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ပါတီတူညီသူမ်ားအၾကားတြင္သာ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စား 
လွယ္အမ်ားစုသည္ ဥပေဒအတည္ျပဳရန္အတြက္ ၎တို႔ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္သာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ အျခားပါတီမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္ 
အလမ္းရရွိလာေသာ္လည္း ပါတီကြဲျပားမႈကိုေက်ာ္၍ ကူးလူးဆက္ သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ ယင္းကဲ့သုုိ႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပါတီကြဲျပားမႈကိုေက်ာ္၍ အျခားအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ကူးလူးဆက္သြယ္ကာ ထိေတြ႔ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အ လမ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ပညာရွင္အဆင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈကြန္ရက္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ဘံုအက်ဳိးစီးပြါးမ်ား (အထူးသျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ား) ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုုိင္ရန္ အင္အားစုုစည္းမႈမ်ားကိုု လြယ္ကူေခ်ာေမြ ႔ေစမည္ျဖစ္သည္။

“အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ 
သင့္သည္။ ငါတို႔လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ဖို႔လိုသည္” 9

9   ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

#



1

အခန္း ၁။ နိဒါန္း

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္တုိ႔သည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 
ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တုိ႔၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ တူညီေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
ဆန္းစစ္ရန္၊ အနာဂတ္အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚ 
လာေစရန္ သုေတသနေလ့လာမႈႏွင့္ အတြင္းက်က် ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပထမဆုံးေရြးေကာက္ခံ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆ 
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၆% ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၃.၈% မွာအမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ 
ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္ေသာရာထူးမ်ား၊ တရားသူႀကီးရာထူးမ်ားကုိ ရရွိထားေသာ အမ်ဳိးသမီးရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ဳိးနည္းပါး 
သည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္၌ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ၁၃.၇% ႏွင့္ ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ ၁၂.၅% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ရာထူး 
ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈ ေလ်ာ႔နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ နည္းပါးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ သုေတသနျပဳသူမ်ားက ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကရာ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိျခင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္ 
အမ်ဳိးသားမ်ားသာမက အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ လက္ခံသတ္မွတ္ကာ အ႐ိုးစြဲေနေသာ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားဦးေဆာင္မႈကုိ 
ဦးစားေပးျခင္း စေသာအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပၚတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အာရွတြင္ တိုးတက္မႈအရွိဆံုး 
ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၃၅ခုႏွစ္ တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မဲေပးခြင့္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တန္း တူပါဝင္ခြင့္တို႔ကိုရရွိခဲ့ရာ အာရွတြင္ 
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အေစာဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ား 
တြင္ အျပည့္အဝ တန္းတူညီတူ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ၊ အစိုးရဆိုင္ရာက႑ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္လႈပ္ရွားမႈအေပၚ 
အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ရည္မွန္းေသာ Beijing Declaration and Platform for Action ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
ေထာက္ခံခဲ့သည္။1 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံအားလံုး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း 
(CEDAW) ကို လက္မွတ္ထိုးေသာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
အားလံုးကို ကူညီအဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ နယ္ပယ္အားလံုးရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အျပည့္အဝတိုးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူေသာကြန္ဗင္းရွင္း၏ ဝတၱရားမ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္။2

ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတိုးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ (NSPAW) ၂ဝ၁၃-၂ဝ၂၂ ကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့သည္။3 
မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ေရးကို အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အလႊာ 
အားလံုးရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ် ပါဝင္ကာ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေစမည့္ စနစ္မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား၊ အေလ့အထမ်ား 
တိုးတက္မႈရွိေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲထားသည္။

စီမံကိန္းစာရြက္မ်ားေပၚတြင္မည္မွ်တရားဝင္ေအာင္ကတိကဝတ္ျပဳထားေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ 
ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ သိသိသာသာ ေနာက္က်က်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။4

1  Beijing Declaration and Platform for Action သည္ ေဘဂ်င္းတြင္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄-၁၅ ရက္ အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ 
ကမာၻ႔ညီလာခံ၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အပါအဝင္ ၁၈၉ ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့သည္။
2  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံအားလံုးပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ တြင္ ကုလအေထြေထြညီလာခံက ခ်မွတ္ ခဲ႔သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအျဖစ္ ကိုးကားၾကေသာ ၎ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုထားၿပီး ယင္းခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား အဆံုးသတ္ေစရန္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစိုးရ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံ စာမ်ားကို ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဂ်ီနီဗာညီလာခံ၌ တင္သြင္းခဲ့သည္။
3   Beijing Declaration and Platform for Action သည္ ေဘဂ်င္းတြင္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄-၁၅ ရက္ အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ေလး ႀကိမ္ေျမာက္ 
အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ကမာၻ႔ညီလာခံ၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အပါအဝင္ ၁၈၉ ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့သည္။
4  Paul Minoletti, Gender (In)equality in the Governance of Myanmar:  Pat, Present, and Potential Strategies for Change.  Yangon, The Asia 
Foundation, April 2016.
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၁.၁။  ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈႏွင့္ ကုုိယ္စားျပဳမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဖက္အစိုးရအျဖစ္သို႔ သမိုင္းဝင္ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းမႈကို ကုုိယ္စားျပဳခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) တို႔ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္း 
ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု အတြက္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ တပ္မေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၂၅%  ရယူကာ 
အေရး ပါေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ဆက္လက္ရယူထားေသာ္လည္း ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆ သက္တမ္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ 
မ်ားစြာပိုမို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ားမွာ 
အသက္ဝင္မႈရွိ ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အစိုးရအားအခက္ေတြ႔ေစသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းရန္ ဝန္မေလးခဲ့ၾကေပ။

သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၄၆၆ ဦး 
အနက5္ အမ်ဳိးသမီး ၂၈ ဦး သို႔မဟုတ္ ၆% မွ်သာရွိၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၄ ဦး ပါဝင္သည္။ (ထို႔အျပင္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ၁၆၆ ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကိုသာ ထည့္သြင္းခန္႔အပ္ခဲ့သည္)။6

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း စုစုေပါင္းကုိယ္စားလွယ္ ၆၅၉ ဦးအနက္ အမ်ဳိး သမီးကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦး 
သို႔မဟုတ္ ၃.၈% မွ်သာပါဝင္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသာ 
ပါဝင္သည္ (၂ဝ၁၄ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္)။7 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခုအနက္ ၆ ခု (ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ 
စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီ) တြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွမပါဝင္ေပ။8 ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးျဖင့္ 
အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ မႏၱေလးႏွင့္ မေကြး 
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီပါဝင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားအနက္ ဝန္ႀကီးရာထူးအ ဆင့္ကို ၄ ဦးသာ ရရွိခဲ့သည္။9

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္ေစမည့္ ဒုတိယေျမာက္ 
အခြင့္အလမ္းကို ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၁၅၁ ဦးအထိ သိသာထင္ရွားစြာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ 
ႏွစ္ရပ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္ စားလွယ္ ၆% မွ ၁၃.၇%သို႔ ႏွစ္ဆတိုးလာခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၃ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၄ 
ဦးပါဝင္လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကမူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအရာရွိႏွစ္ဦးမွ်သာ ခန္႔အပ္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခန္႔အပ္ခံတပ္မေတာ္
သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုပါထည့္သြင္း၍ အခ်ဳိးခ်လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္သည္ ၁၃.၇% မွ ၁ဝ.၅% သို႔ 
က်ဆင္းသြားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၈၄ ဦး ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံရၿပီး ၃.၈% မွ ၁၂.၇% သို႔ 
သံုးဆတိုးလာခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ တပ္မေတာ္က အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စား လွယ္ႏွစ္ဦး (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ဦးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
တစ္ဦး) မွ်သာ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အားလံုးကို ထည့္သြင္းေရတြက္လွ်င္ ၉.၇ % သို႔ ေလွ်ာ့က်သြားသည္။10 ထို႔အျပင္ လက္ရွိအစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ ဝန္ႀကီးအဆင့္ရာထူးရရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ၄ ဦးသာရွိသည္။ ပထမဆုုံးအမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနၤသာရီတုုိင္း 
တုုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔ထားသည္။

5  Egreteau (2014) - ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃ဝ ဦးရွိသည္။ 
ယခုုစာတမ္းျပဳစုုခ်ိန္ ၂ဝ၁၄ ႏွစ္ကုုန္ပုုိင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ႏွစ္ဆန္းပိုုင္းတြင္ ၂၈ ဦး သိုု႔က်ဆင္းသြားသည္။ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္မွ အစုုိးရဝန္ႀကီးဌာနသုုိ႔ေျပာ
င္းေရႊ ႔သြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း အလုုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ေဒၚစုုစုုလိႈင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး 
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဒုုတိယ ဝန္ႀကီး၊ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဆုုိင္သည့္ 
ေနာက္ဆုုံးရအခ်က္အလက္မ်ားကိုု လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ရယူထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Egreteau စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္ႏွင့္၊ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားၾကား 
ကြာျခားမႈ မဆုုိစေလာက္ရွိႏုုိင္သည္။ 
6   တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးမွာ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဒၚစိုးစိုးျမင့္ႏွင့္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဒၚစန္းသီတာခင္ ျဖစ္သည္၊ RFA ၂ဝ၁၄။ တပ္မေတာ္၏ 
ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္သို႔တက္ေရာက္၊ RFA အြန္လိုင္းသတင္း ၁၄ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၄။
7  ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဒၚႏွင္းယုေက်ာ္။
8  Minoletti, 2014.
9  ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚခင္ျပံဳးရီက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး၊ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ပညာေရး၊ လူမႈေရး/ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚခင္ေစာသည္ အမ်ဳိးသမီးလူမႈေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဖန္တီးအိမ္ႏွင့္ Gender Equality Network ၂ဝ၁၃ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
၂ဝ၁၄ ကိုၾကည့္။
10  ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဒၚေမာ္ေမာ္သန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ခန္႔အပ္သည္။ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဒၚႏွင္းယုေက်ာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးစြာ 
ခန္႔အပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည္။ 
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ဇယား ၁ - ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီး ကုုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ (၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၆) 
ႏွင္႔ (၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၂၁)

 

 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

တပ္မေတာ္ ခန္႔အပ္ေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ေရြးေကာက္ခံ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 

အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိးအစား

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
အားလံုး၏ အမ်ဳိးသမီး 

အခ်ဳိးအစား

အမ်ဳိးသမီး 
အမ်ဳိးသား
၂ဝ၁၁-၁၆

အမ်ဳိးသမီး 
အမ်ဳိးသား
၂ဝ၁၆-၂၁

အမ်ဳိးသမီး 
အမ်ဳိးသား
၂ဝ၁၁-၁၆

အမ်ဳိးသမီး 
အမ်ဳိးသား
၂ဝ၁၆-၂၁

၂ဝ၁၁-
၂ဝ၁၆

၂ဝ၁၆-
၂ဝ၂၁

၂ဝ၁၁-
၂ဝ၁၆

၂ဝ၁၆-
၂ဝ၂၁

ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္း

၂၈/၄၃၈
၆၇/၄၂၄ ၂/၁၆၄ ၂/၁၆၄ ၆.ဝ% ၁၃.၇%  ၄.၈% ၁ဝ.၅%

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၄/၁၅၅ ၂၃/၁၄၅ ဝ/၅၆ ဝ/၅၆ ၂.၅% ၁၃.၇% ၁.၈% ၁ဝ.၃%

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၂၄/၂၈၃ ၄၄/၂၇၉ ၂/၁ဝ၈ ၂/၁ဝ၈ ၇.၈% ၁၃.၆% ၆.၂% ၁ဝ.၆%

ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ား  

၂၅/၆၃၄ ၈၄/၅၇၅ ၁/၂၂၁ ၂/၂၁၉ ၃.၈% ၁၂.၇% ၂.၉% ၉.၇%

ကုုိးကား - အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုး၊ ဖန္တီးအိမ္ႏွင္႔ The Gender Equality Network 2014 ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုအၿပိီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈလမ္းေၾကာင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ္လည္း 
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ ေနာက္တြင္ က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈ ၁ဝ.၅% 
ေက်ာ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ (၆ %)ႏွင့္ မေလးရွား (၁ဝ.၄ %) ၏ ေရွ႕တြင္ရပ္တည္ေနေသာ္လည္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ (၂၇.၂ % )၊ 
ဗီယက္နမ္ (၂၅.၃%)၊ စင္ကာပူ (၂၃.၉ % )၊ တရုတ္ (၂၃.၆%)၊ ကေမာၻဒီးယား (၂ဝ.၃%)၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၂ဝ% )ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား (၁၇.၁%) 
တို႔၏ေနာက္တြင္ ရွိေန သည္။ (ႏိုင္ငံတကာ၌ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပွ်မ္းမွ် ၂၂.၉ % ပါဝင္သည္။) 11

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉ဝ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကို အားေပးသည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိး 
သမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေနရာေပးထားေသာပါတီ လက္တစ္ဆုပ္ စာသာရွိသည္။ ၂ဝ၁၄ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
၃၄ ပါတီကို ဖန္တီးအိမ္က ေလ့လာခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား၏ ၆ဝ % မွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၄ဝ % မွာ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ က်ားမ မညီမွ်မႈသည္ သိသာထင္ရွားၿပီး 
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၉ဝ% မွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ ရာထူးေနရာမ်ားကို ရရွိထားေသာ အမ်ဳိးသမီးရာခိုင္ႏႈန္းသည္ (၆ %) ထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္းသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးရာထူး ၃၃ ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ႏွစ္ေနရာသာ ရရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ဒီဇင္ဘာလတြင္ 
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဒၚျမတ္ျမတ္ အုန္းခင္ကို ခန္႔အပ္လိုက္ေသာအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ 
အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ သည္။ (၁၉၅၃ ခုႏွစ္က ကရင္ျပည္နယ္မွ ေဒၚဘေမာင္ခ်ိန္သည္ ေနာက္ဆံုးအမ်ဳိး
သမီးဝန္ႀကီးျဖစ္သည္)။12 ေနာက္ထပ္အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးတစ္ဦးမွာ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ 
ႀကီးေဒၚခင္စန္းရီျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၄ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။13

ဒုတိယဝန္ႀကီးရာထူး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးမွာ ေဒၚလဲ့လဲ့သိန္း (အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဝန္ႀကီးဌာန)၊ 
ေဒၚစုစုလိႈင္ (လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒါက္တာ ေဒၚသက္သက္ဇင္ (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း (အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန)တို႔ျဖစ္သည္။14 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရပ္ကြက္ႏွင့္ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁၆,၇၈၅ ဦးအနက္ အမ်ဳိးသမီး ၄၂ ဦးသာ ပါဝင္သည္။15  ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၃၃ဝ အနက္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး 

11 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif011115.htm ) [accessed June 1, 2015 and May 3, 2016.]
12 Michanel, 2014.
13 Snaing, 2014.
14 ဖန္တီးအိမ္ႏွင္႔ The Gender Equality Network 2014
15 UNDP Myanmar, Women and Local Leadership. Leadership Journeys of Myanmar’s Female Village Track/Award Administrators, 2015, pp. 19.
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မွမပါဝင္ေပ။16 တရားစီရင္ေရးရာထူးမ်ားကို ရရွိထားေသာ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္မွာလည္း စိတ္ပ်က္စရာပင္ ျဖစ္သည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ 
တရားသူႀကီး ၇ ဦးတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ မပါသည့္အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒ သႀကီးအဆင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ၅၂ ဦးအနက္ 
အမ်ဳိးသမီး ၁၇ ဦးမွ်သာ ပါဝင္သည္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖြဲ႔စည္းေသာ NLD အစိုးရသစ္တြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္သည္။ သမၼတက ခန္႔အပ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးသည္ အားလံုး NLD 
ပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိး သမီးႏွစ္ဦးသာ ပါဝင္သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားစြာက အစိုးရသစ္သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အဓိကအုပ္စုမ်ား၏ 
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအၾကား ဂရုတစိုက္ဟန္ခ်က္ထိန္းရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာသိရွိထားၾကသည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း 
မႈတြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးကို လစ္လ်ဴရႈထားသည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။17

ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈနည္းပါးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားဟု အမ်ားစုက ဆန္းစစ္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္ 
မ်ားမွာ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားခရီးသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသည္ 
အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ကိစၥသာျဖစ္သည္ဟု အမ်ားကလက္ခံထားျခင္း၊ အမ်ဳိးသားမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးေသာ ဓေလ့ 
ထံုးစံမ်ားရွိေနျခင္း၊ အမ်ဳိး သမီးမ်ား ဦးေဆာင္မႈကို ဆန္႔က်င္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ေလ့လာေသာစစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုသူအားလံုး၏ ေလးပံုသံုးပံုက 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ပိုေတာ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး၊ သေဘာထားေပးမႈမ်ားကို  
က်ားမကို အေျခခံ၍ ခြဲျခားထားသည့္တိုင္ေအာင္ ထိုရလဒ္ပင္ ထြက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။18 Gender Equality Network ၏ ၂ဝ၁၅ 
ေလ့လာမႈစစ္တမ္းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအေၾကာင္းအရာအေပၚ အဓိကစိန္ေခၚေနေသာအခ်က္မွာ မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ခ်ီ၍ 
စြဲကပ္ေနေသာ လူမႈဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ အျမင္မ်ားက အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး အထက္ေအာက္ သတ္မွတ္ဆက္ဆံမႈ 
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာအခ်က္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ျပရန္ခက္ခဲသက့ဲသုုိ႔ ေမးခြန္းေမးရမွာလည္းခက္ခဲေစသည္ဟု အေလးထားတင္ျပ 
ထားသည္။19 မညီမွ်ေသာ က်ားမဆုိင္ရာတန္ဖိုးမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္က သတ္မွတ္လက္ခံထားျခင္းသည္  စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ယခုေလ့လာမႈစစ္တမ္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တြင္ပင္ျမင္ေတြ ႔ရသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။

၁.၂။   စစ္တမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ နည္းစနစ္ႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ပထမမ်ဳိးဆက္  အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္္မ်ား၏ သာမန္ထက္ 
ထူးကဲသည့္ အခန္းက႑၊  ေနာက္လူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ား၏ အေရးပါမႈေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင္႔ ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႔အစည္းတို႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎ေလ့လာမႈစစ္တမ္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားမွာ -

•	 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ သမိုင္းဝင္  အမ်ဳိးသမီးအုပ္စု၏ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုရန္

•	 ၎အမ်ဳိးသမီးအုပ္စု၏ တူညီေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္

•	 ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ဆက္လက္လိုအပ္ေနမႈမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ နားလည္သိျမင္မႈကို 
ျမႇင့္တင္ရန္

•	 ရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျခခံ၍ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ မူေဘာင္မ်ားကို ေရးဆြဲရန္။

သုုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုု ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚရန္၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္ေပးႏိုင္ရန္၊  လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဆက္မျပတ္ေတြ႔ထိႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုုအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးကုိယ္စားျပဳမႈကုိ ဦးစားေပးျမႇင့္တင္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပုံေဖာ္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား၊ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ား 
အားအေနျဖင့္  ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုုိင္ရန္  အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား  အျဖစ္အသုုံးခ်ႏုုိင္ရန္သုေတသနအဖြဲ႔က ေမွ်ာ္လင့္သည္။

16 Inter-Parliamentary Union, http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif011115.htm ) [accessed June 1, 2015 and May 3, 2016.]
17 Fiona McGregor, “Myanmar’s new cabinet:  national reconciliation without equality”. Myanmar Times, 25 March 2016.
18 Snaing, 2014.
19 UNDP Myanmar, Women and Local Leadership. Leadership Journeys of Myanmar’s Female Village Track/Award Administrators, 2015, pp. 19.
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ဤသုေတသနစစ္တမ္းသည္ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးႏွစ္မ်ဳိးစလံုးပါဝင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။ စစ္တမ္း 
ေမးခြန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေရးသားခဲ့သည္။ စစ္တမ္းပါ ေမးခြန္း 
အခ်ဳိ႕ကို လႊတ္ေတာ္မ်ားသမဂၢ (Inter-Parliamentary Union- IPU) ၏ “ႏိုင္ငံေရး တန္းတူညီမွ်မႈ - လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေလ့လာျခင္း” ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာမွရယူခဲ့ၿပီး သုေတသနရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 
အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ ဝင္ေရာက္လာပုုံ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဘဝ၊ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ 
ထိေတြ႔မႈ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစေသာ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေမးခြန္းမ်ားကို အထူးျပင္ဆင္ ေရးဆြဲ 
ထားသည္။ 

စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ျပည့္စုုံမွန္ကန္စြာေဖာ္ထုုတ္ႏုုိင္ရန္
အတြက္ စစ္တမ္းေမးခြန္းမူၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမွတဆင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တိုးတက္ေရးကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာခဲ့သည္။ ၎တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈမ်ားမွ တုန္႔ျပန္အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စစ္တမ္းေမးခြန္းတြင္ 
ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုကာ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။20

စစ္တမ္းေမးခြန္းျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ေျဖဆိုၿပီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားျပန္လည္ေကာက္ယူျခင္းကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလလယ္မွ ၎ႏွစ္ကုန္ပိုင္း 
အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးထံမွ ေျဖဆိုၿပီးေမးခြန္း ၂၄ ခုႏွင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္  အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးထံမွ ေျဖဆိုၿပီးေမးခြန္း ၂၁ ခုတို႔ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ 
တြင္ ျပန္လည္ေကာက္ယူခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေဖေဖၚဝါရီလအထိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၁၉ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား အတြင္း အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ 
ေနရေသာ တူညီသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအကန္႔အသတ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ 
အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုင္ရာဖိုရမ္ကို ၂ဝ၁၅ မတ္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။ သုေတသန၏ ကနဦး 
ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦးထံတင္ျပခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ အၾကံျပဳမွတ္ခ်က္မ်ားကို ဤ အစီရင္ခံစာတြင္ 
ထည့္သြင္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား၊ အစိုးရ အပတ္စဥ္ 
ျပန္တမ္းမ်ားက ယခင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ဖတ္ရႈသံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ထားသည္။

သုေတသနစစ္တမ္းအတြက္ နမူနာအုပ္စုေရြးခ်ယ္ရန္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာေၾကာင့္ (အဓိကအေၾကာင္းအရင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္နည္းပါးမႈ) အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားစြာကို အျပည့္အဝ 
ေထာက္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ရွည္လ်ားေသာ စစ္တမ္းေမးခြန္းေျဖဆိုမႈကို 
အကြ်မ္းတဝင္ မရွိျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ေျဖဆိုမႈအခ်ဳိ႕မွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းတို႔မွာလည္း အခက္အခဲေတြ႔ 
ေစေသာအခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေမးျမန္းသည့္ အဖြဲ႔သည္ အေျဖမ်ား၏ ရွင္းလင္းမႈ၊ အတည္ျပဳမႈကိုု ပံုမွန္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ 
သုေတသနအဖြဲ႕၏ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္း ေမးျမန္းထားမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။  

ထို႔အျပင္ သုေတသနစစ္တမ္း၏ ကနဦးေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ 
ပါတီကြဲျပားမႈမ်ားကိုေက်ာ္ကာ အေရးႀကီးသည့္ ကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း ျပင္ဆင္ေပးႏုုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဖိုရမ္ကို ၂ဝ၁၅ မတ္လတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္တို႔က စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။ ဖိုရမ္တက္ေရာက္ေသာ အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာကို ပို၍ရွင္း လင္းစြာ နားလည္သြားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သည္။  ဒီမိုကေရစီ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္သာမကပဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပါ 
အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ယေန႔ထိရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

20 စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ ေဖၚျပထားသည္
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အခန္း ၂။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးမွ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေလးစားဖြယ္ 
ပညာအရည္အခ်င္း ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ကုုိေတြ႔ရွိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ ၈၆ %  သည္ 
အနည္းဆံုးဘြဲ႔တစ္ခုရရွိထားၾကၿပီး ၁၇% မွာ ဘြဲ႔လြန္ဒီကရီမ်ား ရရွိထားၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ဳိးသမီး 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနာက္ခံနယ္ပယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရး 
နယ္ပယ္မ်ားမွျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုသည္ ရပ္ရြာအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ယုံၾကည္ခ်က္အရ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ 
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အားက်အတုယူဖြယ္ေကာင္းေသာ 
စံနမူနာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုု ဝိုင္းဝန္းရည္ညႊန္းၾကသည္။

၂.၁။  ပညာေရးအဆင့္အတန္း 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆ သက္တမ္းအတြင္း လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္သို႔ ျမင့္မားေသာ 
ပညာအရည္အခ်င္းျပည့္စံုမႈျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပညာအရည္ 
အခ်င္းျပည့္စံုမႈအဆင့္သည္ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုသာလြန္ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၈၆%  သည္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံႏွင့္ ဥပေဒဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုးဘြဲ႔တစ္ခုစီ ရရွိထားၾကသည္။ 
၁၇ %  မွာ ဘြဲ႔လြန္ဒီကရီ ရရွိထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔ အနက္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရရွိထားသူ ၆.၇ % ပါဝင္ သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မွ 
အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အမ်ဳိးသားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႔ရသူ ၇၆ ရာခုုိင္ႏႈန္း  ၊ ဘြဲ႔လြန္ဒီကရီရသူ ၇.၆ %  
ႏွင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရရွိသူ ၁.၃ %  သာ ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

 ဇယား ၂ - ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ပညာေရး အဆင့္အတန္း

ရရွိေသာဘြဲ႕
အမ်ဳိးသား 
(N=၄၆၁)

အမ်ဳိးသမီး 
(N=၃ဝ)

အေျခခံပညာ ၁၈.၄% ၆.၇%

အေျခခံပညာ လြန္အဆင့္ ၄.၃% ၆.၇%

BA/BSc/LLB ၆၈.၃% ၅၃.၃%

BA/BSc+ N/A ၁၆.၇%

MA/MMEdSc ၆.၃% ၁ဝ.ဝ%

PhD/DrMedSc ၁.၃% ၆.၇%

မသိ ၁.၃% ဝ.ဝ%

ကုုိးကား- ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ MCM Books (ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ); စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၇၅ % သည္ အနည္းဆံုး ဘြဲ႔တစ္ခုစီရရွိထားၾကၿပီး 
ခန္႔မွန္းေျခ ၂၅ % မွာ ဘြဲ႔လြန္ဒီကရီရရွိထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မရႏိုင္ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆ သက္တမ္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လာမည့္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁ သက္တမ္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အတူတကြေကာက္ယူခဲ့ရာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း 
တန္းတူ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုသာလြန္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
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ဇယား ၃ - ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္း

ရရွိေသာဘြဲ႔
အမ်ဳိးသမီး
(N =၂ဝ)

အေျခခံပညာေရး ၂ဝ%

အေျခခံပညာလြန္အဆင္႔ ၅ %

BA/BSc/LLB ၃၅%

BA/BSc+ ၁၅%

MA/MMEdSc ၁ဝ%

PhD/DrMedSc ၁၅%

မသိ ဝ%

        ကုုိးကား - စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား

၂.၂။  အလုပ္အကိုင္္ ေနာက္ခံ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္အမ်ဳိးသားကိုယ္
စားလယွမ္်ားႏငွ္ ့ကြဲျပားျခားနားေသာ အလပုအ္ကိငု္နယ္ပယ္ေနာကခ္ံမ်ား ရွၾိကသည။္ ျပည္ေထာငစ္အုဆင္ ့လႊတ္ေတာ ္ကိယုစ္ားလွယအ္ားလံုး၏ 
ငါးပံုတစ္ပံုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ျဖစ္ၾကၿပီး ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အစရွိေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား 
ရွိၾကသည္။  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၃.၆ % သို႔မဟုတ္ ၂၇ ဦးသည္သာ ဥပေဒနယ္ပယ္တြင္ ယခင္က 
လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အဆိုပါ ေရွ႕ေန ၂၇ ဦးအနက္ ၆ ဦး သို႔မဟုတ္ ၂ဝ %  ခန္႔မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။21

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းအမ်ားစုု (၁၂.၆ %) သည္ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ပညာေရးနယ္ပယ္ 
ေနာက္ခံရွိသူမ်ားတြင္(ယခင္က မူလတန္းျပဆရာ၊ အလယ္တန္းျပဆရာ၊ တကၠသိုလ္ဆရာစသည္ျဖင့္)  အမ်ိဳးသမီးကိုုယ္စားလွယ္အမ်ားစုု 
ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (၂ဝ% ) ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ (၄ဝ%) ရွိသည္။

ဇယား ၄ - ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သက္ေမြးမႈေနာက္ခံ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
(စုုစုုေပါင္း)

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

(N=၃ဝ)

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
အမ်ဳိးသမီး 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(N=၂ဝ)

စီးပြားေရး ၂၁.၄% ဥပေဒ ၂ဝ.ဝ% ပညာေရး ၄ဝ.ဝ%

ပညာေရး ၁၂.၆% ပညာေရး ၂ဝ.ဝ% ႏိုင္ငံေရး ၂ဝ.ဝ%

အစိုးရဝန္ထမ္း/ႏိုင္ငံေရး ၁၂.၃% အစိုးရဝန္ထမ္း/ႏိုင္ငံေရး ၂ဝ.ဝ% လူမႈေရးလုပ္ငန္း ၁ဝ.ဝ%

ေဆးပညာ ၆.၂% စီးပြားေရး ၁၆.၇% စီးပြားေရး ၁ဝ.ဝ%

စိုက္ပ်ဳိးေရး ၆.၁% လူမႈေရးလုပ္ငန္း ၁ဝ.ဝ% ေဆးပညာ ၅.ဝ%

ဥပေဒ ၃.၆% ေဆးပညာ ၆.၇% ဥပေဒ ၅.ဝ%

ကုုိးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ MCM Books (ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္); Egreteau ၊ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား  

လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အလုပ္အကိုင္ နယ္ပယ္ေနာက္ခံ ကြဲျပားျခားနား
မႈမ်ားရွိေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ သင့္ေလ်ာ္မႈကို က်ားမခြဲျခားလ်က္ ကန္႔သတ္စဥ္းစားမႈရွိေနျခင္းကိုု 
ထင္ဟပ္ေစသည္။  စာသင္ျခင္းသည္ က်ားမဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား၏ စိန္ေခၚျခင္းမခံရပဲ အမ်ားစုေလးစားျခင္းခံရသည့္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခု အျဖစ္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားရရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုဟု ယူဆႏိုင္သည္။22 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းဆရာ ၈ဝ % မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြး 
ေကာက္ခံအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ ျဖစ္ေနသည့္အခ်က္ကို အံ့အားသင့္စရာမရွိေပ။23

21 Egreteau, 2014.  
22 (The Gender Equality Network, 2015)
23 Asian Development Bank, 2014.
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၂.၃။  စံျပအျဖစ္ခံယူထားသည့္ႏုုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္းသိုု႔ ဝင္ေရာက္လာပုုံ

ကြဲျပားစံုလင္ေသာ ေနာက္ခံနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေရာက္လာၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စံနမူနာပုဂၢိဳလ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ညႊန္ျပၾကသည္ကို စစ္တမ္းေျဖဆိုမႈမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ေလးပံုတစ္ပံု (၅ ဦး) က ၎တို႔အေပၚ အလႊမ္းမိုးဆံုး စံနမူနာ 
ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ညႊန္ျပၾကျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါ။ သူ႔အား စံနမူနာ 
ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက ထုတ္ႏႈတ္ျပေသာအခ်က္မွာ အားေကာင္းေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာ 
ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “သူက အျခားသူေတြနဲ႔ မတူပဲ ဆႏၵျပင္းျပတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခိုင္မာၿပီး စြန္႔လႊတ္ဖို႔ဝန္မေလးဘူး။ သူအလိုရွိတဲ့အရာအတြက္ ရုန္းကန္ႀကိဳးစားတယ္။ ဒါက သူ႔ရဲ႕ မဆုတ္မနစ္ ဇြဲလံု႔လႀကီးမႈပဲ” ဟု မွတ္ခ်က္ 
ေပးသည္။24

အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာေစခဲ့ေသာ 
လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။25 ေျဖဆိုသူသံုးဦးက 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဟန္ေဆာင္မႈကင္းၿပီး ႐ိုးသားေသာ အတုယူဖြယ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ဟု ရည္ညႊန္းသည္။ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးက “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အိမ္ကို သြားေရာက္ေလ့လာတဲ့အခါ ဇိမ္ခံပစၥည္းတစ္ခုမွမေတြ႔ခဲ့ဘူး။ ဒီအခ်က္ကို အရမ္းသေဘာက်တယ္။ သူ႔ရဲ႕႐ိုးသားမႈကို 
ႏွစ္သက္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ သူ႔လိုပဲ ႐ိုးသားမႈရွိရမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။26

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “သူသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေလးစားခဲ့ေၾကာင္း၊ NLD ပါတီဝင္ျဖစ္လာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ႏွင့္ အနီးကပ္လုပ္ကိုင္ရေသာအခါ သူ႔အတြက္ အတုယူဖြယ္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား 
ရည္ညႊန္းေသာ နာမ္စားအမည္ကို သံုးႏႈန္းလ်က္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “ကြ်န္မရဲ႕ စံျပပုဂၢိဳလ္က ေဒၚစုပါ။ ႏိုင္ငံေရး 
နယ္ပယ္ကို ပထမဆုံး သူဝင္လာတဲ့ အခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီးျဖစ္တယ္၊ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္မယ့္သူျဖစ္တယ္လို႔ ရႈျမင္ခဲ့တယ္။ 
သူနဲ႔ အတူ အလုပ္တြဲလုပ္ရတဲ့အခါ ပိုၿပီးသေဘာက်တယ္။ နမူနာယူတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔လိုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သူေမးခြန္းေတြ ေျဖတဲ့အခါ၊ 
စဥ္းစားေတြးေခၚတဲ့အခါ အားနည္းခ်က္မရွိဘူး။ သူစဥ္းစားေတြး ေခၚပံုက ကြ်န္မတို႔နဲ႔ မတူဘူး။ ေခတ္မီတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။27

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေျမာက္အမ်ားက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုကာလကတည္းက ႏိုင္ငံ ေရးနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ 
အသက္ႀကီးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားကို ေလးစားေၾကာင္း၊ ၾကည္ညိဳေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕က 
လည္း ၎တို႔၏ မိဘမ်ားကို နမူနာအျဖစ္ အတုယူေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

ပုုံ ၁  - ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစတင္ဝင္ေရာက္လာပုုံ 28
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၂

၄

၂
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၇

၈

၃

၄

၄

၂

၀ ၅ ၁၀ ၁၅ ၂၀ ၂၅ ၃၀

လူမႈေထာက္ကလူပုင္န္းမ ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ လုပ္ငန္းမ ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြကျ္ခငး္

လူထုအေျချပဳ အဖြြဲ႕အစည္းမ ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြြဲ႕အစည္းမ ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း 

မိသားစု အဆက္အသြယ္ 

ဘာသာေရးဆိငု္ရာ အဖြြဲ႕အစည္းမ ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီတြင ္ပါ၀င္ျခင္း 

ေက းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတကေ္ရး ေကာ္မတီတြင ္ပါ၀င္ျခင္း 

ကုန္သြယ္ေရး/ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ံုး/ သမဂၢမ ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း

အမ ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

24 ကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
25 ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
26 Asian Development Bank, 2014.
27 ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
28 ေျဖဆိုသူ ၄၅ ဦး
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ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာၾကေသာ အဓိကလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုမွာ 
လူထုအက်ဳိးျပဳလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈတို႔ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူ ၂၄ ဦးက ၎တို႔ကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ 
ဆြဲေဆာင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ ၎တို႔၏ လူမႈေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ CSOs မ်ား၊ NGOs မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈႈတို႔ကို ရည္ညႊန္းၾကသည္။ အလားတူ 
အေရအတြက္ (၂၂ ဦး) သည္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုက လံႈ႔ေဆာ္ေပးခဲ့ေသာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ မိဘမ်ဳိးဆက္၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္ထိေတြ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေျဖဆိုသူ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ မဝင္ေရာက္မီ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဦးစြာလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္
သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ အနည္းအက်ဥ္းကလည္း  ၎တို႔ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မိသားစု အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔  ပါဝင္လာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။



10

အခန္း ၃။ လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း

လႊတ္ေတာ္အတြင္းေနရာရရွိေရးမဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ႔ရ 
သည္။ ၎တုိ႔မွာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ က်င္းပျခင္း၊ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ အာဏာပုုိင္မ်ား၏  
ၾကမ္းၾကမ္း တမ္းတမ္းတုန္႔ျပန္ျခင္းကို ေၾကာက္ရြံ႕သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာသည့္ အခါတြင္ ရွိန္ေနၾကျခင္းႏွင္႔ 
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင္႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရားဝင္သတင္းအခ်က္ 
အလက္ သုိ႔မဟုတ္ သင္တန္းအနည္းငယ္သာရရိွျခင္းတိုု႔ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ အခ်ိန္မ်ားတြင္ 
၎တုိ႔၏ပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈအမ်ားစု ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု ရႈျမင္ၾကေသာ္လည္း ထိုပံ့ပိုးမႈမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ 
ႏွင္႔သာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလံုးနီးပါးက ရန္ပုံေငြရွာေဖြရျခင္းႏွင့္ ခရီးလွည့္လည္သြားလာေစျခင္းတို႔ကုိ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
အေနျဖင့္ ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ 
သည့္  အႀကံျပဳဥာဏ္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ႏွင္႔ဆုိင္ေသာ ပံ႔ပိုးမႈမ်ားရရွိသည္ဟု  ေျဖဆိုသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရိွပါ။ 
အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကဆံုး အေထာက္အပံ့မွာ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ 
စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပုိးမႈပင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပံ့ပုိးမႈမွာ မိဘ၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပါတီဝင္ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တုိ႔မွ ေပးၾကသည့္ ပံ႔ပိုးမႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

၃.၁။  ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ား

၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား လြတ္လပ္၍တရားမွ်တျခင္းမရွိဟူ၍ လူအမ်ားအျပားက မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။ NLD ပါတီအေနျဖင့္ 
ျပႆနာအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာကုိေဖာ္ျပ၍ ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ သည္။ NLDပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည့္အေပၚ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္ျခင္းကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားမည့္  
ဥပေဒမူေဘာင္ ကိစၥသည္လည္းတစ္ခုုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲကို 
လိုသလို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျပဳလုပ္သည္ဟူေသာ မ်ားလွစြာသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ နစ္နာေစခဲ့သည္။ အံ့ၾသစရာမရွိသည္မွာ 
ပထမဦးဆုံးေသာ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလြန္ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင္႔လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္ ေက်ာေထာက္ 
ေနာက္ခံျပဳသည့္ USDP ပါတီဝင္တို႔မွလႊမ္းမုိးထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းလႊမ္းမုိးမႈကုိ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD ပါတီဝင္ 
၄၃ ဦးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား ေရြးေကာက္ခံရျခင္းျဖင့္သာ အနည္းငယ္ေခ်ဖ်က္ခဲ့သည္။ 

USDP ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႀကီးစုိးလႊမ္းမုိးေနၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ႔သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အရပ္သားဦးေဆာင္၍ 
ဒီမုိကေရစီနည္းက်သည့္အစုိးရအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အကူးအေျပာင္းကာလ၌ စစ္မွန္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ယူဆႏုုိင္ျခင္း 
ရွိမရွိမွာ အေလးအနက္ထားရမည့္ အေျခ အတင္ေဆြးေႏြးစရာကိစၥျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္အသစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
မွာလည္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ရစ္ခ်တ္ေဟာ္ေဆးကမူ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆြးေႏြး 
ထားသည္ - 

“၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ၏ အေရးပါမႈမွာ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တစြာ က်င္းပေပးသည့္အေပၚ အေျချပဳထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ တရားဝင္ 
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္  ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပန္လည္ ရရိွလာျခင္းႏွင့္အတူ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေနရာတကာတြင္ ရိွလာသည္။ ယင္းမွာ 
ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္ဝက္ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အရာပင္ျဖစ္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္အတြင္း မ်ိဳးဆက္အသြင္ ကူးေျပာင္း 
ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ အစုိးရၾကားတြင္လည္း ခြဲျခားမႈရိွလာျခင္း၊ ေဒသအလိုက္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚလာျခင္းႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ 
အကန္႔အသတ္ႏွင္႔ အာဏာေျဖေလ်ာ႔မႈရိွလာျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕မွာ ယာယီမွ်သာ ျဖစ္ၿပီး အားလံုးက အေပါင္း 
လကၡဏာ သေဘာကို သက္ေသမျပႏိုင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ထုိျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ မေျပာင္းမလဲရွိ 
ေနခဲ့သည့္အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အခြင့္အလမ္းတုိ႔ကို အမွန္ပင္ ကုိယ္စားျပဳသည္။” 29

ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအပါအဝင္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ 
ရွားသူမ်ားကိုု ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အစုုိးရကုုိ ေဝဖန္သူမ်ားကိုု ဖမ္းစီးျခင္းမ်ားအျပင္ အစုုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ 
အက်ည္းတန္ခဲ့ရသည့္တုုိင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ေနာက္ပိုင္းတျဖည္းျဖည္းတုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရလာသည္။  ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ အေျဖရွာရန္ႏွင္႔ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးရန္ ေနရာ 
တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ ၂ဝ၁၁ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားၾကားမွ 

29 Horsey, 2010.
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လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္ဟုယူဆထားသည့္ အရာမ်ားထက္ မ်ားစြာထက္ပုိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဤပထမဆုံးေသာလႊတ္ေတာ္တြင္ ၎တုိ႔၏ ေဒသကုိကုိယ္စားျပဳ၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စုေပါင္းအေတြ႔အႀကဳံ 
တို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝကိုမည္ကဲ့သို႔ေျပာင္း
လဲေစခဲ့့ေၾကာင္းကိုသာမက အမ်ိဳးသမီးတုုိ႔၏  အစုိးရႏွင့္ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚထားရွိသည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ကုိ မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္ 
ဆိုသည့္ အျမင္မ်ားကိုလည္း ေပးသည္။ 

၃.၂။  မိသားစု၊ လူမႈေရးႏွင္႔ ပညာရွင္အသုုိင္းအဝုုိင္းတုိ႔ထံမွ ပံ့ပုိးမႈ

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႔ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားအတြင္း တန္ဖုိးအရိွဆုံး ပံ့ပိုးမႈအား ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ 
အေျဖမွာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းေမးခြန္းကိုုမေျဖပဲ ေက်ာ္သြားသည္က မ်ားသည္။  ယင္းအစား မိဘမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ 
ပံ့ပုုိးမႈမ်ားကိုုသာ အဓိကထား ေျဖၾကားျပီး က်န္ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုု ေက်ာ္သြားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕လည္းရွိသည္။ 
သုုိ႔ေသာ္လည္း စစ္တမ္းအေျဖႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေမးျမန္းမႈမ်ား ေပါင္းစပ္လိုုက္သည့္ အခါတြင္ အေျဖမ်ားရွင္းလင္းစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 
အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္အျပဳဆုံးပံ့ပိုးမႈမွာ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးမႈ 
ပင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပံ့ပိုးမႈမွာ မိဘ၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပါတီဝင္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားမွ 
ေပးၾကသည့္ အားေပးတုိက္တြန္းမႈ ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈေရး ဆုိင္ရာပံ့ပုိးမႈတုိ႔သည္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈေအာင္ျမင္ေစေရးႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏တာဝန္ကုိ စီမံခန္႔ခဲြေရး၌ ၎တုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္ဟုု 
အစဥ္တစုုိက္ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ပံ့ပုိးအားေပးသူ သုိ႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ျပသသူတစ္ဦးထံမွ ပံ့ပုိးမႈကို အေရးႀကီးသည္ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကိမ္ေရအမ်ားဆုံးညႊန္းဆုိခဲ့ၿပီး (၄၂ % က အလြန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္) မိဘ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ႏွင့္ 
သူငယ္ခ်င္းတုိ႔၏ ပံ႔ပိုးမႈတုိ႔ကမူ ေနာက္မွ လုိက္သည္။

ဇယား ၅ -  အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈေပၚ ေဖာ္ျပပါပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အားေပး ေထာက္ခံမႈ 

အလြန္ 
ပံ့ပုိးေပးသည္  

အနည္းငယ္ 
သာပံ့ပုိးေပး 

သည္

ပံ့ပုိးေပးသည္ 
လည္း မဟုတ္၊ 
မပံ့ပုိးေပးသည္ 
လည္းမဟုတ္ပါ 

ပံ့ပုုိးမႈမရွိလွပါ  
ပံ့ပုိးမႈ 
လံုးဝ 
မရွိပါ  

မသိပါ
တု႔ံျပန္မႈ 
မရွိပါ 

ပံ့ပုိးအားေပးသူ/
လမ္းညႊန္ျပသသူ

၄၂.၂% ၂ဝ.ဝ% ၂.၂% ၂.၂% ဝ.ဝ% ဝ.ဝ% ၃၃.၃% 

မိဘမ်ား ၃၇.၈% ၄.၄% ၆.၇% ၄.၄% ၈.၉% ၂.၂% ၃၅.၆% 

အိမ္ေထာင္ဖက္/ 
အတူေနသူ 

၃၅.၆% ၄.၄% ဝ.ဝ% ၄.၄% ၄.၄% ၂.၂% ၄၈.၉%

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္/ 
လုုပ္ငန္းခြင္မွပညာရွင္ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ 

၃၅.၆% ၂၈.၉% ၆.၇% ၆.၇% ၂.၂% ၂.၂% ၁၇.၈%

သူငယ္ခ်င္းမ်ား ၃၃.၃% ၂၄.၄% ၄.၄% ၈.၉% ၂.၂% ၂.၂% ၂၄.၄%

လူမႈကြန္ရက္မ်ား/ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား 

၂၈.၉% ၁၅.၆% ဝ.ဝ% ၄.၄% ၄.၄% ၁၃.၃% ၃၃.၃%

အိမ္နီးခ်င္းမ်ား/  
ေဒသခံရပ္ရြာလူထု 

၂၆.၇% ၁၅.၆% ၄.၄% ၄.၄% ၆.၇% ၂.၂% ၄ဝ.ဝ%

ေဆြမ်ိဳးမ်ား ၁၇.၈% ၂၆.၇% ၄.၄% ၁၁.၁% ၈.၉% ၂.၂% ၂၈.၉%

ပညာရွင္ကြန္ရက္မ်ား/ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား 

၄.၄% ၁၅.၆% ၆.၇% ၂.၂% ၄.၄% ၁၃.၃% ၅၃.၃%

*တြက္ခ်က္ခ်ိန္တြင္ အႏႈတ္အသိမ္းမ်ား (rounding) ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာရာခုုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာ ၁ဝဝ% အျပည့္ေရတြက္ႏုုိင္ျခင္းမရွိပါ။ 
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ေျဖၾကားသူတစ္ဦးကမူ “ကၽြန္မရဲ႕အမ်ိဳးသားက အေတာ့္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ကၽြန္မစိတ္ထဲရွိတဲ့ အတုိင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳထားတယ္။ 
သူကကၽြန္မကုိ အလုပ္မွာေပ်ာ္၊ မေပ်ာ္ကိုလည္း ေမးတယ္။ ကၽြန္မသာ ေပ်ာ္တယ္ဆုိရင္ သူကၽြန္မကုိ တားမွာမဟုတ္ဘူး။ သူကကၽြန္မရဲ႕ 
အလုပ္မွာလည္း မစြက္ဖက္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္အေပၚကုိ စိတ္လည္းမဆုိးတတ္ဘူး။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကာလတုန္းက ကၽြန္မက 
ဒုတိယကေလးကုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ထားရတာေလ။ ကၽြန္မအေမကလည္း အနီးကပ္အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။” ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။30 
အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကလည္း “အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက ကၽြန္မရဲ႕အစ္မအႀကီးက ကၽြန္မလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္
လာဖုိ႔ိ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပင္းျပျပရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မကုိ အားလည္းေပး တယ္။ ကၽြန္မအေဖက တစ္ခါလားပဲ တားခဲ့ဖူးတယ္။ သူကေတြးတာက 
ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဒါကုိမလုပ္သင့္ဘူးေပါ့။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိလူေတာင္ ေထာင္ထဲကုိဝင္လုိက္ထြက္လုိက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ႀကဳံရတာဆုိေတာ့ ကၽြန္မကိုလည္း မလုပ္ေစခ်င္ဘူးေပါ့။ ကၽြန္မေယာက်္ားကေတာ့ အားေပးပါတယ္။” ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။31 

အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကမူ ၎တုိ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကုိ ဝင္ေရာက္အေရြးခံၾကစဥ္က ၎တုိ႔၏ မိဘမ်ားမွာ သက္ရွိ 
ထင္ရွားမရွိၾကေတာ့ေပ။ ၁၉ ဦးမွာမူ လက္မထပ္ရေသးေပ (အမ်ိဳးသမီးကုုိယ္စားလွယ္ မ်ားစုုမွာမွာ မုဆုိးမမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ကြဲထား သူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။) သုိ႔ရာတြင္ ခၽြင္းခ်က္အနည္းငယ္ရွိသည္မွအပ လက္ထပ္ထား႐ုံမွ်မက မိဘမ်ားသက္ရွိထင္ရွားရွိၾကသည့္ အေရြးေကာက္ခံ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း သူတုိ႔၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားႏွင့္ မိဘတုိ႔ထံမွ အားေကာင္းသည့္ပံ့ပုိးမႈကိုရရွိၾကသည္။ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၃၇.၈ % 
က တင္ျပၾကသည္မွာ “အလြန္ပံ့ပုိးေပးေသာ” မိဘမ်ားရွိၾက၍ ၃၅.၆ % ကမူ “အလြန္ပံ့ပုိးေပးေသာ” အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား ရွိၾကသည္ဟု 
ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္လာမႈအေပၚ အျပင္းထန္ဆုံးအတုိက္အခံမွာလည္း မိဘမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားဆီမွ ထြက္ေပၚလာ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျဖၾကားသူ၏ ၈.၉ % က မိဘမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး တြင္ ပါဝင္မႈကိုု  “အလြန္ပံ့ပုိးမႈမရွိ” ဟူ၍ ညႊန္းဆုိၾကသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ေျပာဆုိသည္မွာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနစဥ္ကာလအတြင္း မိဘမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာတုိ႔၏  
အားေပးမႈ မရျခင္းသည္ ၎တို႔အိမ္ေထာင္စုအတြင္း အေရးပါသည့္ဖိအားကုိ ဖန္တီးသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ေျဖၾကားသူ တစ္ဦးက “ကၽြန္မရဲ႕ 
မိဘေတြနဲ႔ ေမာင္ႏွမရင္းျခာေတြက လုံးဝကုိအားမေပးတာပါ။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြးက ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ 
မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မသာႏုိင္ငံေရးလုပ္ရင္ ေထာင္က်ေတာ့မွာပဲ ဆုိၿပီးေတြးၾကတယ္ေလ။ ကၽြန္မအေဖဆုိရင္ စိတ္ဓါတ္ေတြက်ၿပီး မက်န္းမမာ 
ကိုျဖစ္ေတာ့တာ။ ကၽြန္မအေမက ကၽြန္မသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သြားရင္ အိမ္ကေနထြက္သြားေတာ့မွာလုိ႔ေတြးတယ္။ အဲ့အခါက်ရင္ 
သူတုိ႔ကုိျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ ဘယ္သူမွမရွိေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ေတြးတာေလ” ဟုဆုိပါသည္။32 

ေျဖၾကားသူတစ္ဦးကမူ “ကၽြန္မအမ်ိဳးသားက အစကသေဘာမတူဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ လြယ္ ကူတဲ့ အလုပ္မဟုတ္တဲ့အျပင္ 
ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြက မတည္ၿငိမ္ဘူးလုိ႔ ထင္တာေလ။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ သူလည္း ႏုိင္ငံေရးကိုစိတ္ဝင္စားလာၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ 
ေဒသအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးတာက ေကာင္းတယ္ လို႔ျမင္လာပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကို္င္ဘက္ေတြလည္းအားကုိးရပါတယ္” ဟုေျပာခဲ့ပါ 
သည္။33 

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ပံ႔ပိုးမႈမွာ ေရာယွက္လ်က္ရွိသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ ၃၅.၆ % ေသာ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားသည္ “အလြန္ပံ့ပုိးေပး” 
ၾကေၾကာင္းေျပာေနေသာ္လည္း ၂၈.၉% ကမူ ၎တို႔၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားအေနျဖင့္ “အနည္းငယ္သာပံ့ပုိးေပး” ၾကေၾကာင္း ေျပာဆုိ 
ပါသည္။ ထု႔ိျပင္  ေနာက္ထပ္ ၁၅.၆ % ကမူ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားသည္ “ပံ့ပုိးမႈသိပ္မရွိ” သို႔မဟုတ္ “ပံ့ပုိးေပးသည္လည္းမဟုတ္၊ မပံ့ပုိးေပး 
သည္လည္းမဟုတ္” ဟူ၍ အစီရင္ခံပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ ပံ့ပုိးမႈအဆင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမွာလည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ပင္ေရာေထြး 
လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

၃.၃။ အဖြဲ႕အစည္း၏ ပံ႔ပုိးမႈ 

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့သည့္ကာလသည္ မေသခ်ာမေရရာ၍ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
အနည္းငယ္သည္သာ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ပံ႔ပိုးရန္အတြက္ အခုုိင္အမာအေျခအေနရွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံသင္တန္းမ်ား
ကုိ အနည္းငယ္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔သည္ ထူးျခားသည့္ ကိစၥမဟုုတ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတုိ႔မွ စုိးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ား ဆုိသည္မွာလည္း ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ား အနည္းငယ္သာ ရွိခ့ဲ 
ၾကျခင္းကိုဆိုလုိပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပုုိးေပးမႈမ်ားအေလာတႀကီး လုိအပ္ေနသည့္ကာလတြင္ ၎တုိ႔ 
ရရွိလာသည့္ ပ့့ံပုုိးမႈမ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္အႀကီးအက်ယ္ရွိခဲ့သည္။  

30 ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
31 ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
32 ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
33 ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
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ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္အဆင္႔ လႊတ္ေတာ္တု႔ိ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ၌ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတင္းအခ်က္ 
အလက္အနည္းငယ္သာ ရရွိခဲ႔ၾကသည္ဟု ေျပာ ဆိုၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦးသည္သာ ၁၉၉ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကဳံရွိ၍ အျခားသူအမ်ားစုကမူ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းခံရသည့္အခါ၌ လုိအပ္သည့္အရာတုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္နားလည္ထားမႈ 
မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာမူ ေဒသခံရပ္ရြာလူထု သို႔မဟုတ္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခန္႔အပ္ 
ထားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာေပးႏိုင္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ကမူသူအေနျဖင့္ ကနဦးက ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး နားမလည္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏ပါတီတြင္ပင္ သူ႔ထံသို႔ 
ေပးရန္ ယင္းစာအုပ္မိတၱဴပင္မရွိေၾကာင္း စသျဖင့္အေသးစိတ္ေျပာျပပါသည္။ “ကၽြန္မအေနနဲ႔ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဘယ္လုိ 
ျဖစ္လာသလဲေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး။ ဒီမွာျပည့္စုံတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရိွပါဘူး။ ဘာလုပ္ရမယ္မသိဘူး။ 
ကၽြန္မေလ တကယ္ကုိဘယ္လုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာလဲေတာင္မသိေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္မကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ 
အဖြဲ႕ခြဲကေန သတင္းအခ်က္အလက္ေတြေတာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္သူတို႔မွာလည္း လုံေလာက္တဲ့သတင္း အခ်က္အလက္ မရွိပါဘူး။ ဒါက 
ကၽြန္မတုိ႔ အားလုံးအတြက္ ပထမဆုံးအေတြ႔အႀကဳံဆုိေတာ့ အရမ္းကိုပင္ပန္းပါတယ္။”34

ပုုံ ၂ - ၂ဝ၁ဝ ႏွင္႔ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ပံ့ပုုိးေပးသည့္  ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုင္ရာ ပံ႔ပိုးမႈ 
အမ်ိဳးအစားမ်ား

 

၁၁%

၀%

၂၇%

၂၇%

၅၁%

၆၉%

၀% ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀%

မည္သည္႔အေထာက္အပံ႔မွ မရခဲ႔ပါ

အမ ိ ်ိဳးသမ ်ိဳးကုိယ္္ာ်ိဳးလွယ္ေလာင္်ိဳးမ ာ်ိဳးအတြက္ 
အထ ်ိဳးအေထာက္အပံ႔မ ာ်ိဳး

ေရြ်ိဳးေကာက္ပြဲေန႔ေ္ာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရ်ိဳး အေထာက္အပံ႔မ ာ်ိဳး

မဲဆြယ္္ည္်ိဳးရံု်ိဳးေရ်ိဳး၊ မဲဆႏၵရွင္မ ာ်ိဳးႏွင္႔ဆက္ဆံရာတြင္ 
က ည ေထာက္ပ႔ံမႈမ ာ်ိဳး

မဲဆြယ္္ည္်ိဳးရံု်ိဳးေရ်ိဳးအတြက္ ေငြေၾက်ိဳးအေထာက္အပ႔ံမ ာ်ိဳး

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္္ာ်ိဳးလွယ္တ္္  ္်ိဳး၏ အခန္်ိဳးက႑၊္ပေဒျပ ေရ်ိဳးႏွင္႔ 
ေ္ာင္႔ၾကည္႔ေရ်ိဳးဆုိင္ရာပညာေပ်ိဳးျခင္်ိဳး

 

ပုုံ ၂ အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ပံ့ပုိးမႈအေပးဆုံးဟု 
ရႈျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းပံ့ပုိးေပးမႈမွာ အကန္႔အသတ္ရိွၿပီး ပုုံမွန္ပံ့ပုုိးျခင္း မ်ိဳးလည္းမဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီး ၆၉ % က မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းလႈပ္
ရွားမႈမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ ကြင္းဆင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ၎တုိ႔၏ ပါတီထံမွသာ သီးသန္႔ပံ့ပုိးေပးမႈမ်ားရရွိၾကေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ စိတ္ဝင္စား 
စရာေကာင္းသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လက္တစ္ဆုပ္စာကလည္း ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ ေရာက္ရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ မဲဆြယ္ 
စည္း႐ုံးေရးတုိ႔အတြက္ ၎တုိ႔ပါတီထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ားစြာ မလိုအပ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ဆုိခဲ့ၾကသည္။  ၎တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ ရပ္ရြာ 
လူထုအတြင္းတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားၿပီးသားသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ရပ္ရြာသားမ်ားကလည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံသုုိ႔ ကြင္းဆင္းျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုုကူညီေပးၾကသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ၂၇ % ကသာ  ၎တို႔သိသင္႔သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္ခင္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိပါသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး (၁၃ %) ကမူ ယင္းကဲ့သို႔ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သူတုိ႔၏ပါတီမ်ားထံမွ ရရွိၾကေၾကာင္းဆုိၾက၍ ၇ ဦး (၁၆ %) ကမူ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွအစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသည့္ပြဲမ်ားမွ ရရွိၾကေၾကာင္း ဆုိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမကပဲ ပါတီအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 

34 ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
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ေရြးေကာက္ပဲြၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တုိ႔၏အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ားေပးမႈကုိ ျပဳလုပ္ၾက 
ေလ့ရွိသည္။ 

ပုုံ ၃ - ၂ဝ၁ဝ ႏွင္႔ ၂ဝ၁၂ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈတြင္ အဓိက တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည့္ အစုုအဖြဲ ႔မ်ား

 

၂ ၄

၀
၂

၀ ၀ ၀

၄

၁ ၇

၀

၄ ၄

၈

၂
၀

၆
၇

၀ ၀ ၀ ၀ ၀

၁ ၀

၀ ၀ ၀
၁

၀
၁၁

၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀

ႏုိင ္ငံေ ရး ပါ တီ အရပ ္ဖက္လူမႈ 
အဖ ြဲ႕ အစည ္း မ  း  (သုိ႔)

ႏိုင ္ငံတက  
အဖ ြဲ႕ အစည ္း မ  း  

မိတ္ေဆ သူငယ္ခ င္း မ  း  မိသ း စု မိမ ိကိုယ္တုိင္ ေဆ မ ိ း မ  း  ေဒ သခံအသုိင္း အ၀ိုင ္း  
(သုိ႔) မြဲဆႏၵရ ွင္မ   း

မြဲဆ  ယ ္စည ္း႐ံုးျခင ္း၊ မြဲဆ ႏၵရ ွင္မ   းႏွင ့္ တ ိုက ္႐ိုက ္ဆ ကဆ္ေံရးအတ  က ္က ူည ီေထ  ကပ္ံ့မ ႈမ  း 

မြဲဆ  ြဲစည ္း႐ံုးေ ရးအတ  က ္ေင  ေၾက းအေထ  ကအ္ပံ့မ  း 

လ ႊတ ္ေတ  ္က ိယုစ္ းလယွတ္စ္္းီ၏ အခန ္းက ႑၊  ္ပ ေဒျပ ေရ းႏွင ့္ ေစ  င့္ၾက ည ့္ေရးဆ ိငု္ရ   
လ ုပ္င န္းမ   းႏွင ့္ စပ ္လ  ္္း၍ ပည  ေပ းျခင ္းမ  း
ေရ  းေက  က ္ပ ြဲေန႔တ  င ္ေစ  င့္ၾက ည ့္ေလလ့  ေရး အေထ  က ္အပံ့မ  း

အမ ိ းသ မီးက ိုယ ္စ းလယွေ္လ  ငး္မ  းအတ  က ္အထ ူးတ လ ည ္ ေထ  က ္ပ့ံမ ႈမ  း 

ေငြေၾကးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၄ဝ % ကသာ သူတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံမွ မဲဆြယ္ 
စည္း႐ုံးမႈအတြက္ ဘ႑ာေငြဆုိင္ရာပ့ံပုိးမႈအခ်ိဳ႕ရရွိေၾကာင္း ဆုိခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳး သမီး ၈ ဦးက မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈဆုိင္ရာရန္ပုံေငြမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ 
မိဘမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္အမ်ိဳးသမီး ၈ ဦးကမူ သူတို႔၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈအတြက္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ေငြေၾကး 
စုိက္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဆုိပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္မူ အကန္႔အသတ္သဖြယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အကန္႔အသတ္ရိွျခင္း၊ 
လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကုိ အစုိးရမွ ပိတ္ပင္ထားျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ားအား ကူညီ၍ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မပံ႔ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ % ကသာ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အေထာက္အပံ့ ရရွိသည္ဟုဆုိ၍ 
ယင္းပံ့ပုိးမႈ မွာလည္း ၎တုိ႔၏ပါတီမ်ားမွ ရရိွျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳကာလတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္သီးသန္႔ရည္ရြယ္ထားသည့္္ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္း 
ေပးျခင္း အစရွိေသာပံ႔ပိုးမႈ တစ္စုံတစ္ရာရရွိသည္ဟု ေျဖၾကားသူတစ္ဦးမွ် မရွိပါ။ ယင္းမွာ အံ့ၾသစရာမဟုုတ္ဟုု ယူဆႏုုိင္သည့္တုုိင္ေအာင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုနယ္ေသးသည့္ ဒီမုိကေရစီအတြင္း အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားရင္ဆုိင္ရသည့္ အခက္အခဲႀကီးမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးသည့္ကိစၥဟုု ဆုုိႏုုိင္သည္။  

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပံ့ပုိးေပးသည့္နယ္ပယ္တစ္ခုအျဖစ္ ေမးခြန္းမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းကာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေမးျမန္းထားမႈ မရွိေသာ္လည္း 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းကသာ သူ႔အေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ မီဒီယာကုိ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ 
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ဆင္ဆာအဖဲြ႔သည္ ပုဂၢလိကပုိင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
အစုိးရႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ယူဆေသာ သတင္းပါဝင္မႈကို အခ်ိန္ကုုိက္္ထိထိေရာက္ေရာက္ဖိႏွိပ္ခဲ့ ၾကသည္။  ထို႔ ေၾကာင္႔ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔ရန္ခက္ခဲမႈရွိေနသည့္ အေနအထားတြင္ မီဒီယာမ်ားကလည္း  လက္တြန္႔ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈ (self-
censorship) လုပ္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။35 ေျဖဆိုသူတစ္ဦးက ပါတီအေနျဖင့္ ၎တို႔အား မီဒီယာႏွင့္ထိေတြ႔ရန္အတြက္ ပံ့ပုိးမႈ မေပး 
ေသာ္လည္း ၎အေနျဖင့္ ေဒသခံမီဒီယာမ်ားတြင္ ပါဝင္လာေစေရးအတြက္ တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ခဲ႔ၿပီး ေဒသခံမီဒီယာမ်ားသည္ 

35 ALTSEAN-Burma 2010; Kean 2015.
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အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေၾကာင္းေရးရန္အတြက္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကသည္ကုိလည္း သူအေနျဖင့္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ 
သူ႔အေနျဖင့္ မီဒီယာတြင္ပါဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူ၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈေအာင္ျမင္ရန္ မ်ားစြာအက်ိဳးရိွခဲ႔သည္ဟု 
ခံစားရသည္ဟုဆိုသည္။

၃.၄။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးစဥ္ၾကဳံေတြ ႔ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ျပည္သူမ်ားအၾကားသတင္းအခ်က္အလက္မရရိွျခင္းျခင္းသည္လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလတေလ်ာက္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္တစ္ခုု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ မဲေပးသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကို အနည္းငယ္သာ နားလည္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင္႔သာ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရိွသည္။ ထုိ႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက 
ဦးေဆာင္ျပဳလုုပ္သည့္ အေရအတြက္အားျဖင့္မမ်ားလွေသာ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပး သင္တန္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံ ကြင္းဆင္း အစီအစဥ္မ်ားကို 
တက္ေရာက္ခဲ႔ဘူးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳအနည္းငယ္သာရိွသူမ်ားႏွင္႔သာ ေတြ႕ၾကရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မရျခင္းႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေယဘုယ်စိုးရိမ္စိတ္ရိွမႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကသည့္ ကုိယ္စား 
လွယ္ေလာင္းမ်ားက ပို၍ဂ႐ုျပဳမိခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ တရားဝင္မႈတုိ႔ၾကား 
ကြာဟမႈမ်ားရွိေနျဖစ္ေၾကာင္းကိုု သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားစြာသည္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကျခင္းကိုု ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ရင္ဆုုိင္ခဲ့ရၿပီး   
အာဏာရွင္အစုိးရ၏ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စနစ္တက်ႏိွပ္ကြပ္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ နားလည္ 
ေပး၍ရသည့္ ကိစၥတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ျခင္းကို အမ်ားျပည္သူက မယုံၾကည္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္တြန္႔ဆုတ္ 
ေနမႈတုိ႔သည္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္အေျခအေန၊ သတင္းမွားမ်ားႏွင့္ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကို ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစသည္။  အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လႈ႔ံေဆာ္ေပးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဆုိပါသည္။ 

ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏   တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ႀကဳံရေၾကာင္းကိုလည္းကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။  ေဒသခံေရြးေကာက္ပဲြ အာဏာပုိင္မ်ား သည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးပဲြအတြင္း ဘက္လိုက္မႈမ်ားရိွသည္ဟု ခံစား
ရေၾကာင္းကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း  အမ်ားစုု ေျပာျပၾကသည္။  ဥပေဒတြင္ မဲ႐ုံမ်ားအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏုုိင္သည္ဟုု ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း 
ျငင္းဆုိခံၾကရၾကာင္း ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ ႔ကေျပာျပသည္။ 

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္အေတာအတြင္းတြင္ အဓိကအခက္အခဲမ်ားအေနျဖင္႔ အျခားေသာႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ ေဝဖန္ခ်က္ 
မ်ားျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားက ဆိုၾကသည္။ ထုိသို႔ေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၏ သေဘာသဘာဝကို ေျဖၾကားသူမ်ားမွ 
ေကာင္းစြာရွင္းျပႏုုိင္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း ယင္းႏိုင္ငံေရးအရ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူေၾကာက္ရြံ႕ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းကိုု 
၎တုုိ႔အေျဖ မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာေတြ ႔ရွိႏုုိင္သည္။   ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္မွ လူမ်ိဳးႏွင့္ ကုုိးကြယ္သည့္ဘာသာ မတူညီသည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးသည္ ၎တုိ႔၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈအတြင္း ဘာသာေရးကုိ အသုံးခ်၍ ဝါဒျဖန္႔ကာ ၎တို႔ကို တိုက္ခိုက္ေၾကာင္း အစီရင္ခံ 
ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ စည္း႐ံုးမဲဆြယ္မႈမွ ျပႆနာရိွခဲ့ေသာ ဥပမာတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအား မြတ္ဆလင္ျဖစ္သည္ 
ေျပာဆုိခဲ႔ျပီး သူ႔မအားေရြးခ်ယ္ခဲ႔ပါက မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသားမ်ားက ရပ္ရြာအတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ သိမ္းသြင္းလိမ့္မည္ဟူ၍ ဝါဒျဖန္႔မႈကုိ 
ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခရီးသည္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုုယ္တုုိင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ႏုုိင္ရန္မွာ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေပၚ ရပ္ရြာက ယံုၾကည္မႈမရိွျခင္း၊ 
ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔က ေႏွာက္ယွက္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ မဲဆြယ္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
မ်ားအတြက္ ညအိပ္ရန္ လံုၿခံဳေသာေနရာရွာရန္ပင္ ခက္ခဲလွသည္။  

ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ က်ားမ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္လည္း ပုိ၍ဆုိးသြားေစသည္။ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔တြင္ ရွိထုိက္သည့္ 
လူေနမႈ ပုံစံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွး႐ုိးစဲြေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ သေဘာထားတုိ႔သည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အေပၚသက္ေရာက္
မႈရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ပထဝီဝင္အေနအထား၊ ဆုိးရြားေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦတို႔ေၾကာင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမွ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံသုုိ႔ ကြင္းဆင္းရန္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလုံးအတြက္ အလြန္ပင္ခက္ခဲပါသည္။  ယင္းသုိ႔ခရီးသြားသည့္ အခါတြင္ 
လုံၿခဳံေရး ပိုမုိလုိအပ္ၿပီး ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္မ်ားလည္း လုုိအပ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပုိ၍အခက္အခဲ 
ျဖစ္ေစသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးက ဆုိသည္မွာ သူ႔အေနျဖင့္ သူ၏မဲဆႏၵနယ္မွ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အလုပ္မွျပန္လာသည့္ 
ညေနအခ်ိန္မ်ားတြင္သာ ေတြ႔ဆုံႏုိင္ေၾကာင္းဆုိပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ညေနပုိင္းအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္မရွိသည့္ 
ေက်းရြာမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။ အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးခက္ခဲသည္။ 

လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ စာရိတၱ၊ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ 
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ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္  မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ 
ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ယင္းသို႔ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရပါက အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
အေပၚ အထူးအထင္ႀကီး ေလးစားမႈကို ရရိွေစသည္။  အမ်ိဳးသမီးေျမာက္မ်ားစြာအား ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲသုိ႔  ေအာင္ျမင္စြာ ဝင္ေရာက္လာေစ 
ေရးကို တားဆီးထားသည့္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေသာ  အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစြာအေပၚ အမ်ိဳးသမီး 
မဲဆႏၵရွင္တုိ႔၏ ေထာက္ခံမႈမရရွိသည့္ၾကားမွ ေရြးခံရ၍ျဖစ္သည္။



17

အခန္း ၄။ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဘဝႏွင့္အလုပ္

အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တုိ႔၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားပတ္သက္၍ သေဘာထားေျပာင္းလဲလာသည္ကုိ အေလးေပးေျပာၾကားခဲ႔ၾကသည္။ အမ်ားစုက လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္မ်ား 
လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြင္႔အာဏာလည္းရလာသည္ဟုဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း တခ်ိဳ႕ကမူ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ႀကီးၾကပ္မႈႏွင္႔ ေဟာေျပာစည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကုိ ပိုမိုသေဘာက်ၾကသည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ ေလ့လာခ်က္အရ 
လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ မၾကာခဏ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းေလ့ရွိၿပီး အစည္း 
အေဝးတစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ တုိးလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ 
ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္သည္ ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းရာတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးကိစၥရပ္မ်ား (၅၇ %)၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
(၅၇ %) ႏွင့္ ပညာေရး (၅ဝ %) ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ အတက္ၾကြဆုံးျဖစ္သည္ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းမွ 
ေတြ႕ရိွရသည္။ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ အစိုးရိမ္ဆုံးအေရးကိစၥသုံးခုကုိ ေဖာ္ျပေပးပါဟု ေမးၾကည့္သည့္အခါ ေျဖဆုိသူ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ (၅၁.၅%) ျဖစ္သည္ဟု အေလးအနက္ထားေျပာဆုုိၾကသည္။  အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
တခါတရံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပားလြန္းေနသည္ဟု ခံစားေနၾကရၿပီး သုေတသနႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္းမ်ားအတြက္ အကူ 
အညီေပးရန္ ဝန္ထမ္းအေထာက္အကူလုိသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ သူတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္သည့္ ကာလအတြင္း က်ားမ အေျချပဳ 
(Gender-based) ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမႈမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို တိုက္႐ုိက္ေမးၾကည့္သည့္အခါ  ေျဖဆိုသူ 
သုံးပံုတစ္ပံုကမူ ထုိသုိ႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ားႀကံဳခဲ႔ရသည္ဟုဆုိၾကသည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ေတာ့ ယင္းကိစၥကုုိ 
ေဆြးေႏြးသည့္ အေရအတြက္ပုုိမုုိျမင့္တက္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားစုက အမ်ိဳးသားမ်ားသာ လႊမ္းမိုးသည့္ မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ား၌ ဖယ္ထုတ္ခံရမႈအပါအဝင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ 

၄.၁။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ သက္ေရာက္မႈ

ဤစစ္တမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင္႔ ၎၏အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား 
မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိနားလည္ျခင္းမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၎တို႔၏ အေတြ႕ 
အႀကံဳမ်ားသည္ ကြဲျပားသြားပံုရသည္။  

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တာဝန္ယူၿပီးကတည္းက ၎တို႔၏ ဘဝေျပာင္းလဲသြားပံု အတိုင္းအတာကို ေဖာ္ျပရန္ ကနဦးေမးခြန္း ေမးျမန္း 
ခဲ့ရာတြင္ ေျဖဆိုသူ ၄၂ %သည္ ၎တို႔၏ ဘဝေနထုိင္ပံုဘဝ “လံုးဝ” သို႔မဟုတ္ “မ်ားစြာ” ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ထပ္ ၄ဝ 
% က “အနည္းငယ္သာ” ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့သည္ဟု ခံစားရေၾကာင္းႏွင့္ ၁၆ %ကေတာ့ လံုးဝေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘူးဟုဆုိသည္။ 

ပုုံ ၄  - လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပုုိင္း ေန႔စဥ္ဘဝ အတြင္းေျပာင္းလဲမႈ 

 

အလံုးစံု 
ေျပာင္းလသဲ ားပါသည္ 

၉%

အလ န္ေျပာင္းလသဲ ားပါ
သည္
၃၃%

အနည္းငယ္သာ 
ေျပာင္းလသဲ ားသည္ 

၄၀%

လံုး၀မေျပာင္းလပဲါ 
၁၆%

တံု႔ျပန္မႈမရ ွိ
၂%
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လူေတြ ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားထဲထဲဝင္ဝင္ျပဳလုုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္  အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုအတြက္ 
အမွန္တကယ္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ရသည္ဆုိေသာအခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိလာရသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ဆုုိင္သည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ 
၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းသြားသည္ဟု အမ်ားစုက အေလးထား ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ 
ေျဖဆိုသူ ၂၉ ဦး (ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔မွ ၁၈ ဦးႏွင္႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင္႔မွ ၁၁ ဦး) က အမ်ားျပည္သူကိုယ္စားအလုပ္လုပ္ရန္ 
အခြင္႔အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းခံရသည္ဟုခံစားရကာ ၎တို႔၏ ဘဝမ်ားတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေျပာင္းလဲမႈဟုဆိုၾကသည္။ “လႊတ္ေတာ္အတြင္း 
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တင္ျပႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာအစီစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေပးႏုိင္ေရး၊36 ျပည္သူမ်ား၏ စကားသံမ်ားကို ပိုမိုၾကားရႏုိင္ေရး၊ ၎တို႔ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ေရး” တို႔မွာ ၎တို႔အတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။37 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ အခ်ိန္ကိုုအေလးထားလာျခင္းေၾကာင္႔ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ရပ္ရြာက ၎တို႔အေပၚရႈျမင္ပံုႏွင္႔ သူတို႔ကုိယ္သူတို႔ ရႈျမင္သည့္အျမင္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္လာၾကသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔၏ မိသား စုႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္က ၎တို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈမ်ား ျမင့္မားလာသည့္အျပင္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈႈမ်ားတိုးလာသည္ဟုဆုိၾကသည္။ 
ျပည္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္းသည္ပုုံမွန္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး  အာဏာပိုင္မ်ား၏ ၾကားဝင္ေႏွာက္ 
ယွက္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ရာ ျပည္သူလူထုက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ 
အျပဳအမူမဟုတ္ေတာ့ဟု သိရွိနားလည္လာၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေပးရန္ႏွင္႔ 
ေဒသအလိုက္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေျဖရရိွရန္ အေရးဆိုေပးႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္လာၾကသည္။  

ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕က ၎တို႔ေျပာင္းလဲသြားသည္ထက္ ၎တို႔ပတ္ဝန္းက်င္က ပိုမိုေျပာင္းလဲသြားသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္းဆိုၾကသည္။ “လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြကို ကၽြန္မက လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္က လုပ္ေဆာင္သြား 
တာပါ။ ကၽြန္မကို အရင္က မေခၚရဲ မေျပာရဲတဲ့ လူေတြ၊ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြက အခုအခါမွာ ကၽြန္မနဲ႔ေခၚေျပာလာၾကတယ္။ သူတို႔က ကၽြန္မကို 
လက္ခံလာၾကတယ္။အရင္တုန္းကေတာ့ ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္းလိုျဖစ္ခဲ့တာပါ”38 ဟုဆိုသည္။ အျခားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ကလည္း ၎တို႔၏ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းတြင္ ၎တို႔၏အခန္းက႑ကို အေျပာင္းအလဲကို ေဆာင္ ၾကဥ္း ေပးသူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ “ယခင္က အေၾကာက္တရားမ်ားႀကီးခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြကို သတၱိရွိလာဖို႔”39 လမ္းညႊန္ေပးသူမ်ား အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခံယူ ၾကသည္။  

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင္႔ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အေျပာင္းအလဲမွာ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ အခြင္႔
အာဏာမ်ားပိုရလာျခင္းျဖစ္သည္။ “လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္မရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြနဲ႔ စိတ္ဓါတ္အားအင္ 
ေတြဟာ ျမင့္မားလာခဲ့တယ္။  ေက်ာင္းဆရာမအျဖစ္ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္က ကၽြန္မရဲ႕ေက်ာင္းအတြက္ကိုသာ စဥ္းစားႏုိင္ခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ 
ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ သာမက ကုိယ့္ျပည္နယ္အတြက္၊ ကိုယ္႔တိုင္းျပည္အတြက္ပါ စဥ္းစားေနတယ္။ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြရွိလာၿပီး 
ပိုၿပီးလည္း ႀကိဳးစားခ်င္လာတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့လည္း ကိုယ္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈ ရွိလာပါတယ္”40 ဟုဆိုသည္။ အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးက “ကၽြန္မရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏုိင္လာတဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕ 
ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ေလးစားမႈကို ရရွိလာခဲ့ၿပီး ကိုယ့္ကုိကိုယ္ ယံုၾကည္မႈနဲ႔  စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြပါ ျမင့္မားလာခဲ့တယ္”41 ဟုဆုိသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေျဖၾကားသူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို တကုုိယ္ေရ အရည္အခ်င္း တိုးတက္ရန္အတြက္ ႀကီးစြာ 
ေသာ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္အရာမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အဆိုအရ “ျပည္သူမ်ားကို 
အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳႏုိင္တဲ့သူျဖစ္လာဖို႔ ကၽြန္မဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆႏၵထက္ ျပည္သူ႔ရဲ႕ ဆႏၵကို တန္ဖိုးထားဖို႔လိုအပ္တယ္”42 ဟုဆိုသည္။ 
“တကယ္လို႔ မွန္ကန္မႈရွိတဲ့ အရာကို လုပ္ဖို႔လိုလာတဲ့အခါ ဘယ္ေလာက္ပဲ  ရာထူးျမင့္သူေတြရွိေနပါေစ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဒါကို တင္ 
ျပေဆြးေႏြးရဲလာတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈလည္းပိုလာခဲ့တယ္။”43 ဟု ေနာက္ထပ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေနအထားတိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ သားသမီး မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ 

36 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၄ကို ေျဖၾကားခ်က္ 
37 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၄ကို ေျဖၾကားခ်က္
38 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္ ၃၁ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာဗ်ဴး
39 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္ ၁၄ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၄ကို ေျဖၾကားခ်က္
40 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္ ၁၃ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
41 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္ ၁၉ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၄ကို ေျဖၾကားခ်က္
42 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္ ၇ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၄ကို ေျဖၾကားခ်က္
43 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္ ၁၄ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၄ကို ေျဖၾကားခ်က္
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အလုပ္တာဝန္မ်ားကိုသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။44 အိမ္တြင္း တာဝန္မ်ားကိုု က်ားမအရခြဲျခားထားမႈမ်ားကိုု လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားက    အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုုပ္ေပးႏိုင္ခ့ဲသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၎တို႔၏ကေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္သြားၿပီ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ယခု ၎တို႔၏တာဝန္ကို အပူအပင္မရိွ အခ်ိန္မ်ားမ်ားႏွင္႔ စြမ္းအားအျပည့္ထည့္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားသည္ သူတို႔၏ ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ရင္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တို႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ရာ 
၎တို႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမသြားမီ နံနက္တိုင္း မိသားစုအတြက္ မနက္စာျပင္႐ုံသာမက သားသမီးေစာင့္ေရွာက္သည့္ တာဝန္ႏွင့္ 
ညေနတိုင္းတြင္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရသည္ဟု ဆုိသည္။ 

မိသားစုဘဝႏွင့္ အိမ္မႈေရးရာကိစၥမ်ားေပၚ ၎တို႔၏ အလုပ္တာဝန္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို ျပည္ေထာင္စု အဆင္႔တြင္ ပို၍ေတြ႕ရေသာ္လည္း 
အလုပ္မ်ားျခင္းေၾကာင္႔ မိသားစုအေပၚ တာဝန္လစ္ဟင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ မလံုမလဲစိတ္မ်ားခံစားရသည္ဟု 
လႊတ္ေတာ္အားလုုံးမွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “မိသားစုအတြက္အခ်ိန္ေပးရျခင္းထက္ 
မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူမ်ားရဲ႕အသံကို အခ်ိန္တိုင္းနားေထာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေနထိုင္တဲ့ ေနရာကို သြားေရာက္ၿပီး လိုအပ္ 
ခ်က္ေတြကို ျဖည့္စည္းေပးဖို႔ အဆင့္သင့္ရွိေနရပါတယ္”45 ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ထပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက “မိသားစုအေရးကို 
အေလးမထားႏုိင္ဘူး။ မက်န္းမမာျဖစ္ေနတဲ့ ကၽြန္မ ခင္ပြန္းကိုေတာင္ မျပဳစုေပးႏုိင္ခဲ႔ပါဘူး”46 ဟုဆုိသည္။ အျခားတစ္ဦးကလည္း မိသားစု 
အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျပစ္မကင္းသည့္ ခံစားခ်က္ကို “ကၽြန္မရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ကိုေတာင္ ကၽြန္မ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ သား 
ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔အေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ား 
ရွိေနခဲ့ပါတယ္”47 ဟုေျပာျပခဲ့သည္။

၄.၂။ အဖြဲ႕အစည္း ပံ႔ပိုးမႈ

အမ်ိဳးသမီးကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံရၿပီးေနာက္ပုုိင္းတြင္ သင္တန္းအမ်ားအျပား တက္ေရာက္ၾကရေသာ္လည္း 
ေလ့လာရသည့္ပညာရပ္နယ္ပယ္မွာလည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္။   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ 
ဝတၱရား မ်ားႏွင္႔ဆုိင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင္႔ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့ဘူးသည္ဟုု ေျဖၾကားသူမ်ားမွာ  ျပည္ ေထာင္စုအဆင္႔အတြက္ 
၈၄ % ရွိၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင္႔အတြက္ ၇၅ % ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုေက်ာ္က အားလံုးေရး၊ 
က်ားမအေရးကိုုထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္  မူဝါဒျပဳစုုေရး ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ရသည္ဟု 
ဆုိ သည္။ 

အျခားအဓိကက်သည့္ နည္းစနစ္ပိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ အရည္အေသြးျမင့္သင္တန္းမ်ားကိုေတာ့ ရံဖန္ရံခါသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရသည္။ 
ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ထက္ဝက္ခန္႔သာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင္႔ ဘ႑ာေငြ ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ 
အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ေရး သင္တန္းမ်ား တက္ ေရာက္ရသည္ဟုဆုိသည္။ ယင္းသင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္  ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကပင္ 
သင္တန္း မ်ားသည္ လံုေလာက္မႈမရွိဟု ဆိုသည္။  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ -

ကၽြန္မတို႔အားလံုးဟာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္၊ ဘ႑ာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်ယ္တဝင့္ 
နားလည္သိရွိျခင္းမရွိပါဘူး။ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပဳလုပ္ေပးတဲ႔ ဘ႑ာေငြ၊ ဘတ္ဂ်က္တို႔နဲ႔ဆိုင္တဲ႔ သင္တန္း 
မ်ားဟာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါဘူး။ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဌာနတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိခဲ့သည့္ ပင္စင္ယူၿပီးသား ျပည္တြင္း အရာရွိတစ္ဦးက 
ကၽြန္မတို႔အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္ နည္းလမ္းကသာ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ ပိုၿပီးဆီေလွ်ာ္မႈရွိပါလိမ့္မယ္။  
ႏုိင္ငံတကာအႀကံေပးမ်ား၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး သူမ်ား၏ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမႈမ်ားကို နားေထာင္ခဲ့ရေသာ္ျငားလည္း 
ယင္းသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ အေထာက္အကူ မျဖစ္ပါ။ သူတို႔္၏ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားသည္ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ၿပီးစီးသြားေသာ္လည္း ကၽြန္မ သင္ယူခဲ့သည့္ အရာမ်ားကို ျပန္လည္ 
အသံုးမျပဳႏုိင္ခဲ့ပါ။ ကၽြန္မ ဒီလိုသင္တန္းမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ မတက္ေတာ့ပါ။ အခ်ိန္ကုန္ ႐ုံသာရွိပါသည္။ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္သာ 
ႀကိဳးစားေလ့လာပါေတာ့မည္။48

ဤသို႔ေသာ ရႈျမင္မႈသည္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင္႔မဆိုင္ပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္သည္။  
လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကနဦးအဆင့္သာရွိေသးၿပီး ၎တို႔ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင္႔ 

44 The Gender Equality Network, 2015
45 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၄ ကို ေျဖၾကားခ်က္
46 The Gender Equality Network, 2015
47 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၄ ကို ေျဖၾကားခ်က္
48 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမွတ္ ၁ ကို ေမးျမန္းျခင္း 
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ဆိုင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳႏုုနယ္စဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ကိစၥမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားကို လႊမ္းမိုးႏုိင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ 
ကို ေက်ေက်ညက္ညက္ နားလည္မွပင္ျဖစ္နုုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး 
အတြက္ ထိုနယ္ပယ္ႏွင္႔ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားတိုးတက္မႈရိွေရးသည္ ေရွ႕ဆက္မည့္ခရီးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။   

ဇယား ၆ - ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုု ပံ့ပုုိးမႈႈ49

ပံ႔ပိုးမႈပံုစံမ်ား ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္၏ အခန္းက႑၊ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

၈၄% ၇၅%

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြရန္ သုေတသန ျပဳျခင္း၊ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းဆုိင္ရာ
မ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

၆၈% ၆ဝ%

ၾကိဳတင္စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊  ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္
ခ်က္ျခင္းႏွင္႔  စပ္လ်ဥ္း၍ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

၄၈% ၅ဝ%

လူထုေရွ႕ေမွာက္စကားေျပာဆုိတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

၂ဝ% ၅၅%

မိမိမဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင္႔ ထေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္ရန္ 
အကူအညီအေထာက္အပ႔ံမ်ား

၅၆% ၆ဝ%

အားလံုးပါဝင္ေသာ က်ားမေရးရာ အေလးထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင္႔ 
မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္တတ္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

၇၂% ၇ဝ%

အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ 
အထူးတလည္ေပးေသာအေထာက္အပံ႔မ်ား

၄၄% ၂၅%

မည္သည့္ေထာက္ပံ့မႈမွ မရခဲ႔ပါ ၄% ဝ%

ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏  ၅ ပံု ၁ ပံုသည္ ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ ရာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ အဆုိပါသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၄၄ % ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၂၅% တို႔ သည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကရသည္။ သင္တန္းအားလုုံးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီးမွသာ တက္ 
ေရာက္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္္စားလွယ္မ်ားအား ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပို႔ခ်ေပးရာတြင္ ပို၍အေရးပါေသာ က႑မွပါဝင္လာခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ 
တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားထံမွ အမည္ခံအကူအညီအခ်ိဳ႕အျပင္ 
ထပ္တုုိးရရွိသည့္ အကူအညီမ်ားျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ သုေတသန၊ ဥပေဒၾကမ္းေရးသားမႈ၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြ 
တို႔ကဲ့သို႔ေသာ နည္းစနစ္ကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံ အရည္အေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သင္တန္းမ်ားကို ပုုိ၍ အသားေပးသည္။  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑မွပါဝင္ကာ အကူအညီ 
မ်ားေပးခဲ့သည္။ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားအတြက္ က်ားမအျမင္ရႈေထာင့္ကိုုအေျခခံသည့္မူဝါဒေရးဆြဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ပုုိ၍ အာ႐ံုစုုိက္ ေဆာင္ရြက္သည္။  အရပ္ဖက္ 

49 ေျဖၾကားသူ ၄၅ ဦး 



21

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေဟာေျပာစည္း႐ုံးမႈက့ဲသို႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာသင္တန္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေပးခဲ႔ 
ၾကသည။္ သုိ႔ေသာ္ အနည္းငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကိယ္ုစားလယွမ္်ားကသာ ယင္းသုိ႔ေသာ သငတ္န္းမ်ိဳးကိ ုတက ္ေရာကခ္႔ဲရသညဟ္ုေျပာၾကသည။္ 
ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက ေဟာေျပာစည္း႐ုံးမႈသင္တန္းကို တက္ေရာက္လိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကၿပီး ေဟာေျပာ စည္း႐ုံးမႈစြမ္းရည္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ ၎တို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ျမင္႔မားေစသည့္အျပင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ အခါတြင္လည္း ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ 
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ 

ပုုံ ၅  - နယ္ပယ္အလိုုက္ ပံ့ပုုိးမႈေပးခဲ့သူမ်ား50
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၁
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လ ႊတ ္ေတ ာ္ ႏုိင ္ငံေ ရးပ ါတ ီ အရပ ္ဖက ္လ ူမႈ 
အဖ ြဲ႕အစည ္းမ ား (သ ို႔)

ႏိုင ္ငံတ က ာ 
အဖ ြဲ႕အစည ္းမ ား 

အလ ုပ္လ ုပ္ရ င္း 
သ င္ယ ူ 

ေဒသ ခံ 
အာဏာပိုင ္မ ား 

ေဒသ ခံအသ ိုင္းအ၀ိငု္း 
(သ ို႔) မြဲဆ ႏၵရ ွင္မ  ား

လ ႊတ ္ေတ ာ္က ိယုစ္ားလယွတ္စ္္းီ၏ အခန ္းက ႑၊  လ ုပ္ေ ဆ ာင္ရမည ့္ တ ာ၀န ္မ ားႏွင ့္ စပ ္လ  ္္း၍ စ မ္းေ ဆ ာင္ရ ည ္
ျမႇင ့္တ င္ေ ပးျခင ္း 
အားလ ံုးပါ၀င ္ေသ ာ က  ားမေ ရးရ ာ အေလ းထ ားသ ည ့္ မူ၀ ါဒမ ားခ မွတ ္တ တေ္စရ န ္စ မ္းေ ဆ ာင္ရ ညျ္မႇင ့္တင္ေပးျခငး္

္ပ ေဒမူၾက မ္း ေရ းဆ  ြဲရန ္ သ ုေတ သ နျပဳျခင ္း၊  မူၾက မ္းေ ရးဆ  ြဲျခင ္း ဆ ိုင္ရ ာမ ားႏွင ့္ စပ ္လ  ္္း၍ 
စ မ္းေ ဆ ာင္ရ ညျ္မႇင ့္တငေ္ပ းျခငး္
မြဲဆ ႏၵရ ွင္မ  ားႏွင ့္ ထ ိေတ  ႕ဆ က ္ဆႏံိုငရ္န ္အက ူအည ီ အေထ ာက ္အပံ့မ  ား 

ႀက ိဳတ င္စ ီမံက ိနး္မ ား ခ မွတ ္ျခင ္း၊  ဘ ႑ာေရ းဆ ိုငရ္ာ ႀက ိဳတ င္ခ န္႔မ ွန္း တ  က ္ခ က ္ျခငး္ႏွင ့္ စပ ္လ  ္္း၍ 
စ မ္းေ ဆ ာင္ရ ညျ္မႇင ့္တငေ္ပ းျခငး္
လ ူထ ုေရ ွ႕ေမ ွာက ္စက ားေျပာဆ ိုတင္ျပျခငး္ႏွင ့္ စပ ္လ  ္္း၍ စ မ္းေ ဆ ာင္ရ ည ္ျမႇင့္တင္ေပးျခငး္

အမ ိဳးသ မီးက ိုယ ္စားလယွမ္ ားအတ  က ္အထ ူးတ လ ညေ္ပးေသာ အေထ ာက ္အပံ့မ  ား 

၄.၃။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔တြင္ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္အားလုံးသည္ အနည္းဆံုးေရးရာေကာ္မတီ တစ္ခုတြင္ေတာ႔ ပါဝင္သည္။ 
သုုိ႔ေသာ္လည္း ထိုေကာ္မတီမ်ားတြင္ အေရအတြက္အနည္းငယ္ကသာ   ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကို ရၾကသည္။  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ 
ပါဝင္ေနမႈကိုု စစ္တမ္းအဖြဲ ႔မွ အခ်က္အလက္စုုေဆာင္းႏုုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအတြင္း  ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕ က မိမိကုုိယ္ကိုုယံုၾကည္
မႈမရွိျခင္းႏွင့္  လိုအပ္သည့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္းတို႔သည္  ေကာ္မတီဥကၠ႒ေနရာကို ရယူလိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးစားျခင္း 
မ်ားတြင္ အဓိကအတားအဆီးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေျဖဆုုိသူအနည္းငယ္က  ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စိတ္ဝင္စားမႈတို႔ႏွင့္ကိုက္
ညီျခင္းမရွိေသာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ဟုဆိုသည္။ (၎မွာ အသစ္ ေရြးေကာက္ခံ 
ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေစာဒကတက္ေလ႔ရိွေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။) အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး
သာ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီႏွင္႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး သူငယ္ဆုိင္ရာေကာ္မတီတို႔ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလးဦးတို႔သည္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္သံုးေနရာႏွင့္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ေနရာ၌ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးေနရာကို ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။51 

50 ေျဖၾကားသူ ၄၅ ဦး
51 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးရွိ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ၎တို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ရာထူးစာရင္း အျပည့္အစံုကို အစီအရင္ 
ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ၾကည့္ပါ။ 
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၄.၄။ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား

ယခုသုေတသန၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳ 
ခဲ႔ရသည့္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကို ပိုမိုနက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းနားလည္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သုုိ႔ပင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ 
အေထာက္အပံ့အနည္းငယ္သာရၿပီး ပို၍အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ခံစားရသည့္ လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာမ်ား
စြာကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ၎တုိ႔မွာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင္႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ၊လူထုုကိုုဦးေဆာင္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳမႈ၊ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း 
ႏွင္႔  ဘ႑ာေငြဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္မႈတို႔ျဖစ္သည္။  စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ တေလ်ာက္လံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ 
ျမင္ရန္အတြက္ အဓိက အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား အျဖစ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ယံုၾကည္ခ်က္မရွိျခင္း၊ ပညာေရးအားနည္းျခင္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ 
မရွိျခင္းတို႔ကိုသာ ထပ္တလဲလဲ ေျဖၾကားၾကေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 

စစ္တမ္းေျဖၾကားမႈမ်ားမွ အေရးႀကီးေသာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုမွာ အထူးသျဖင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားအေပၚ ဆိုုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားၾကည့္သည့္အခါ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈအေပၚ တိုင္းတာခ်က္ အခ်ိဳ႕အရ ၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သုုိ႔ပင္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑တြင္ 
တက္တက္ၾကြၾကြျဖင့္ ပါဝင္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ 

၄.၄.၁။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ား

လႊတ္ေတာ္တြင္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ေမးခြန္းေမးျမန္ရန္ တင္သြင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ ကိုယ္စားလွယ္ 
အခ်ိဳ႕က ပင္ပင္ပန္းပန္းျပင္ဆင္ရၿပီး အခ်ဳပ္အခ်ယ္မ်ားသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ဟုု ေျပာျပၾကသည္။  ေမးခြန္းမ်ားကုိ က်င္းပမည့္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး 
မတုိင္မီ ၁ဝ ရက္ႀကိဳတင္၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတင္သြင္းရသည္။ ထို႔ေနာက္မွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျငင္းဆိုျခင္းတို႔ကို လုပ္ ေဆာင္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ခြင့္ျပဳသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို သက္ 
ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရသည္။ အခ်ိဳ႕ ေမးခြန္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ဌာနက ျပည္သူလူထုသိေစရန္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ေျဖၾကားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ စာျဖင့္ေရးသားေျဖဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွတဆင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းသူလႊတ္ေတာ္ 
ကိယ္ုစားလယွ ္ထံ ျပနပ္ို႔ေပးခဲၾ့ကသည။္ လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ားသည ္ေမးခြန္းမ်ားကိ ု လႊတ္ေတာတ္ြင ္လသူရိငွၾ္ကားလာေရာက္ေျဖၾကားရန ္
(ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားဟု သံုးႏႈန္းေလ့ရွိသည္) သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္သူမ်ားသို႔သာ ေျဖၾကားရန္ ေတာင္းဆိုမႈအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင္႔ရွိေ
သာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ၾကယ္ပြင္႔ျပေမးခြန္း ၁ဝ ခုသာ 
ေမးခြင္႔ရိွသည္။52 ၂ဝ၁၅ အေစာပိုင္းကာလက တပ္မေတာ္မွခန္႔အပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေမးခြန္းေမးျမန္းခြင့္ကို ပိုမိုေပးအပ္ 
သည့္သေဘာျဖင့္ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းႏုိင္သည့္ အေရအတြက္အားေလွ်ာ့ခ်ခဲ႔သည္။ ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးျမန္းရန္ တင္ျပသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔၏  ပထမအႀကိမ္သက္တမ္း (၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆) 
အတြင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၁၃ ခုလံုးမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ ရပ္ၾကားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း 
၌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးက ေမးျမန္းသည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၇၂၃ ခုရွိရာ ေမးခြန္း ၇ ခုသာ (ဝ.၄%) 
အမ်ိဳးသမီးကို္ယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ၁၃ ခုအနက္ 
၈ ခုတြင္ မည္သည့္ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းကိုမွ ေမးျမန္းျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ထို႔အတူပင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကတင္သြင္းသည့္ ၾကယ္ပြင္႔မျပ 
ေမးခြန္းမ်ား အေရအတြက္သည္ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းသည့္ ေမးခြန္းအေရအတြက္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပိုမိုနည္းပါးပါသည္။ 
ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္းေပါင္း ၂၇၈၄ အနက္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းသည့္ ေမးခြန္းမွာ ၃၅ ခု (၁.၃%) သာရွိၿပီး ပထမ၊ 
ဒႆမႏွင့္ ဆယ့္သံုးႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၎တို႔ကတင္သြင္းသည့္ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းမ်ား မရွိပါ။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပို၍တက္ၾကြၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း 
၄,၅ဝ၄ ခု ေမးျမန္းရာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၄ဝ၂ ခု (၈.၉ %) ေမးျမန္းသည္ေတြ႕ရွိရသည္။ မည္သည့္အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္က
မွ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမရွိပါ။ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ 
လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမွစတင္ကာ ေနာက္ဆံုးအစည္းအေဝးထိတိုင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းအေရ 
အတြက္မွာ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာၿပီး ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ ေရာက္သည့္အခါ ေမးခြန္းေပါင္း ၆၉ ခုရွိခဲ့သည္။ ၾကယ္ပြင္႔ 
မျပေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈသည္လည္း ဤနည္းႏွင္႔ ပင္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းေပါင္း ၆,၆၇ဝ ရွိသည့္အနက္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ေမးခြန္းေပါင္း ၅၉ဝ (၈.၉%) ကို တင္သြင္း ေမးျမန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ 

52  ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံးအဖြဲ႕ႏွင္႔ ေဆြးေႏြးမႈမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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ယင္းအခ်က္အလက္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းလိုက္သည့္အခါတြင္  အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ စုစုေပါင္း ပါဝင္သည့္ 
ႏႈန္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း စုစုေပါင္း ၆,၂၂၇ ခု ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းေပါင္း ၄ဝ၉ (၆.၆%) ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက ၾကယ္ပြင္႔မျပ 
ေမးခြန္းစုစုေပါင္း ၉,၄၅၄ ခု ေမးျမန္း ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းေပါင္း ၅၉ဝ ခု (၆.၂%) ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ယင္းေမးခြန္း 
ေမးျမန္း မႈႏႈန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ ၆% ေသာ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္၏ အခ်ိဳးအစားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းေမးျမန္းသည့္ အေရအတြက္မွာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးခါနီးတြင္ ျမင့္မားလာခဲ့ရာ စုေပါင္းၾကည့္လုိက္သည့္အခါ ေနာက္ဆံုး လႊတ္ေတာ္ 
အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈသည္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

ပုုံ ၆ - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ပထမအႀကိမ္မွ တစ္ဆယ့္သုံးႀကိမ္ေျမာက္အထိ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ား
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၆၀၀

၇၀၀

၈၀၀

ပထမအၾကိမ္
ဇန္နဝါရီလ
၂၀၁၁ခ ုွႏစ္

ဒ တိယအၾကိမ္
ၾသဂ တ္လ
၂၀၁၁ခ ုွႏစ္

တတိယအၾကိမ္
ဇန္နဝါရီလ
၂၀၁၂ခ ုွႏစ္

စတ တၳအၾကိမ္
ဇူလ ိင္လ

၂၀၁၂ခ ုွႏစ္

ပဥၥမအၾကိမ္
ေအာက္တ ိဘာလ

၂၀၁၂ခ ုွႏစ္

ဆဌမအၾကိမ္
ဇန္နဝါရီလ
၂၀၁၃ခ ုွႏစ္

သတၱမအၾကိမ္
ဇြန္လ

၂၀၁၃ခ ုွႏစ္

အဌမအၾကိမ္
ေအာက္တ ိဘာလ

၂၀၁၃ခ ုွႏစ္

နဝမအၾကိမ္
ဇန္နဝါရီလ
၂၀၁၄ခ ုွႏစ္

ဒႆမအၾကိမ္
ေမလ

၂၀၁၄ခ ုွႏစ္

ဆယ္႔တစ္ၾကိမ္
စက္တင္ဘာလ

၂၀၁၄ခ ုွႏစ္

ဆယ္႔ုႏွစ္ၾကိမ္
ဇန္နဝါရီလ
၂၀၁၅ခ ုွႏစ္

ဆယ္႔သံ းၾကိမ္
ုႏိ ဝင္ဘာလ
၂၀၁၅ခ ုွႏစ္

စ စ ေပါင္းေမးခြနး္အေရအတြက္ အမ ိ းသမီးမ ားေမးသည္႔ေမးခြနး္ရာခ ိင္ုႏႈန္း

ကုုိးကား - အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတေ္တာ္႐ုံး

အေသးစိတ္ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျဖၾကားသူမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခြင့္ အနည္းငယ္သာ ရရွိခဲ့သည္ဟုခံ
စားရေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္  ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ မႈမ်ားအရ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏သေဘာထားအျမင္မ်ားသည္ 
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွသိညက္ိ ုေတြ႕ရသည။္ လႊတ္ ေတာ၏္ ေခါင္းေဆာငမ္ႈအပိငု္းက မညသုိ္႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးကိသုာ ေမးျမန္းခြင့္ျပဳမညဆ္ိသုညက္ိ ု
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ သည့္ အခြင့္အာဏာရိွသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕၏ အဆုိအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ တာဝန္ခြဲေဝေပးသည့္ အေလ့အထကလည္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္ဟု 
သိရသည္။ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းႏုိင္သည့္စြမ္း ရည္ႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ထိုနည္းတူ အကန္႔အသတ္ 
မ်ားေတြ႕ႀကံဳရျခင္း ရွိ၊မရွိ ဆိုသည္ကိုမူ ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္ သုေတသနႏွင့္ သက္ဆုုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ စုုံစမ္းထားျခင္းမရွိပါ။

၄.၄.၂။  ဥပေဒျပဳျခင္းတြင္ပါဝင္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုစလံုးရွိ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ ေလးပံုတစ္ပံုက ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း 
အတြင္း ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဦးစီးကမကထျပဳျခင္းမ်ား၊  ဥပေဒတင္သြင္းမႈမ်ားရိွခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ထုိသုိ႔မျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အဘယ္ေၾကာင့္ မျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း ေမးၾကည့္သည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ၎တို႔တြင္ 
အေတြ႕အႀကံဳမရွိျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာ မကၽြမ္းက်င္မႈ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးသားျပဳစုျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အသိပညာ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ မူဝါဒ ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးသားမႈတို႔တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
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ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမီေသာ သို႔မဟုတ္ အဆက္ အသြယ္ရွိေသာ  ပါတီဝင္မ်ားအတြက္ကိုသာ ကန္႔သတ္အခြင့္အေရးေပးထား 
သလိုျဖစ္သည္ဟု ဆုုိသည့္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔၏ 
မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒ ၾကမ္းေရးသားျပဳစုမႈအေပၚ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ပါတီတစ္ခုုတည္းမွ၊ 
အျခားပါတီမ်ားမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပယ္ခ်ျခင္းကိုုခံရသည္။ ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့စဥ္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “ကၽြန္မတစ္ဦးတည္းရဲ႕ ပုဂၢလိကအျမင္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေတြ႕အႀကံဳမရွိတဲ့ 
အတြက္ ဥပေဒ ေရးသားျပဳစုျခင္းကို မလုပ္ခဲ့ၾကဘူး။  အမွားလုပ္မိမွာ စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္” ဟုဆိုသည္။53 

ပုုံ ၇ - ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို အဆိုုျပဳတင္သြင္းခဲ႔ဘူးပါသလား။54

 

တင္သြင္းခဲ႔ဖ းပါသည္ 
၂၇%

မတင္သြင္းခဲ႔႔ဖ းပါ 
၇၁%

တ ုံ႔ျပန္မႈမရ ွိပါ ၂%

၄.၄.၃။ မဲဆႏၵရွင္ႏွင္႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား

မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ႏွင္႔ ေျဖရွင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆုုိသူမ်ားအမ်ားစုုက ခံယူ 
ထားၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အဆိုအရ “ပါတီအဖြဲ႕ဝင္ သာမက ရပ္ရြာထဲက ျပည္သူမ်ားကလည္း ကၽြန္မထံလာၿပီး 
သူတို႔ရဲ႕ျပသနာမ်ားကို တင္ျပၾကပါတယ္၊ အကူအညီနဲ႔ အႀကံဉာဏ္ေတြ ေတာင္းၾကတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ရပ္ရြာလူထုရဲ႕ လုိအပ္ 
ခ်က္ေတြကို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် နားေထာင္ဖို႔နဲ႔ စကားေျပာဆိုဖို႔လိုပါတယ္”55 ဟု ဆိုသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တို႔မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အစိုးရိမ္ဆံုး အဓိကကိစၥ ရပ္သံုးခုကို ေျပာျပပါဟုဆိုသည့္အခါ ေျဖၾကားသူ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္ ၅၁.၁%သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အေလးေပး ေျပာၾကားၿပီး၊ ၃၇.၈% သည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင္႔၊ 
၃၅.၆% သည္ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ ၃၅.၆% သည္ ပညာေရးကိုု ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။  တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး 
ပဋိပကၡတို႔ပါဝင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ိဳးစံု၊ ေျမသိမ္းျခင္း၊ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈအေပၚ အျငင္းပြားျခင္းတို႔သည္လည္း  မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အဓိကျပႆနာစာရင္း၌ 
ထိပ္ပိုင္းတြင္ရွိ ေနသည္။ ေျဖဆိုသည္ ၃ ပုုံ ၁ ပုုံက ယင္းတို႔မွာ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္  အထူးစိုးရိမ္ရေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု 
ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ သေဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈျမင့္မားလာျခင္းတို႔သည္ အထူးဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ား 
အျဖစ္ ထားရွိပံုမရေခ်။ 

53 ေျဖဆိုသူ ၄၅ ဦး
54 ေျဖဆိုသူ ၄၅ ဦး
55 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္း ၁၄ ကိုေျဖၾကားခ်က္ 
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ပုုံ ၈ - မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အစိုးရိမ္ဆံုးျပႆနာသုံးရပ္ကုိေဖာ္ျပပါ။ (ေျဖၾကားမႈမ်ားကုိ စုစည္းထားသည္။)

 
၆.၇%

၁၅.၆%

၁၅.၆%

၁၇.၈%

၂၀%

၂၀%

၂၀%

၂၂.၂%

၂၄.၄%

၂၈.၉%

၃၁.၁%

၃၁.၁%

၃၅.၆%

၃၅.၆%

၃၇.၈%

၅၁.၁%

၀.၀၀% ၁၀.၀၀% ၂၀.၀၀% ၃၀.၀၀% ၄၀.၀၀% ၅၀.၀၀% ၆၀.၀၀%

ႏိုင္ငံျခ ားရင္ားႏွီား ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ  ား 

သဘ ၀ပတ္၀န္ားက င္ ယိုယြင္ားလ မႈ 

စိုက္ပ ိဳားေရားအတြက ္လံုေလ က္ေသ  ေရမရရွိမႈ 

ရ ဇ၀တ္မႈ ထူေျပ ျခင္ား 

ေသ က္သံုားေရ လံုေလ က္စြ  မရရွိမႈ/ မသန္႔ရွင္ားမႈ 

လယ္ယ ေျမ သိမ္ားဆည္ားမႈ 

အက င့္ပ က္ျခစ ားမႈ/ ည့ံဖ င္ားေသ  အစိုားရ 

လွ ပ္စစ္မီား အလံုအေလ ကမ္ရရွျိခင္ား 

က န္ားမ ေရား ၀န္ေဆ င္မႈမ  ား ည့ံဖ င္ားျခင္ား/ ေက င္ားမြန္ေသ  …

အလုပ္လက္မမ့ျဖစမ္ႈ 

ေျမယ ဆိုင္ရ  ျပႆန မ  ား 

စစ္မက္ျဖစ္ပြ ားမႈ/ လူမႈေရား ပဋိပကၡ/ ဘ သ ေရား ပဋိပကၡ 

ပည ေရား နိမ့္က မႈ/ စ သင္ေက  င္ား မလံုေလ ကမ္ႈ 

မူားယစ္ေဆား၀ ား ေရ င္ား၀ယ္ေဖ ကက္ ားမႈ/သံုားစြမမႈ 

လမ္ားပန္ားဆကသ္ြယေ္ရား ည့ံဖ င္ားမႈ 

ဆင္ားရမမြမေတမႈ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာေပးခဲ့သည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း 
အမ်ားစုက မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝနားလည္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္သည္ဟုဆိုသည္။ မဲဆႏၵရွင္ 
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုေလာက္ေအာင္ရရွိခဲ့သလားဟု ေမးခြန္းကိုု ၆၉ % ေသာ 
ေျဖၾကားသူမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ယခုထက္ပိုမိုရရွိရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ၂၂ %  ကမူ သတင္း 
အခ်က္အလက္ မ်ားစြာရရွိခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ပုုံ ၉   - သင့္မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင္႔ၾကမႈမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ 
ရရွိသည္ဟုခံစားရပါသလား။56 

 

၂၂%

၆၉%

၉%

သတင္းအခ်က္အလက္ ်မးစ မရရ ွိပါသည္

သတင္းအခ်က္အလက္အခ ွ်ိ်ိဳ႕ရရ ွိပါသည္။ သုွိ႔ေသမ္ ထပ္ ံရရ ွိလွိုပါေသးသည္

တု႔ံျပန္္ ႈ ရ ွိွိပါ

56 ေျဖဆိုသူ ၄၅ဦး 
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အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက မ်ားေသာအားျဖင့္  မဲဆႏၵရွင္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ တိုက္႐ုိက္ရရွိခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ျပည္ေထာင္စု အဆင္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၈ % ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ဝ % သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ‘မၾကာခဏ’ ႏွင္႔ ‘တခါတရံ’ သာ တိုက္႐ုိက္ရရွိသည္ 
ဟုဆိုသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကုိ သိရွိႏုိင္ေသာ အဓိက်သည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၈%က ပါတီမွတဆင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ‘မၾကာခဏ’ သို႔မဟုတ္ ‘တခါတရံ’ 
သိရွိရသည္ဟုဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၅ဝ% သာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက တဆင့္ 
သတင္းအခ်က္မ်ားကို ‘မၾကာခဏ’ သုိ႔မဟုတ္ ‘တခါတရံ’ ရရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၎တို႔ 
မဲဆႏၵနယ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားထံက မၾကာခဏရရိွတတ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ 
လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံက အနည္းအက်ဥ္းသာရရိွသည္ဟုလည္းေကာင္း ဆိုၾကသည္။   

ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ကို မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
မၾကာခဏသိရိွႏိုင္သည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကျခင္းမရွိပါ။ ၂ဝ% ကသာ CSOs ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ‘မၾကာခဏ’ 
သို႔မဟုတ္ ‘တခါတရံ’ ရရွိသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္မူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ % က CSOs 
ထံမွ ထိုသို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ‘မၾကာခဏ’ သို႔မဟုတ္ ‘တခါတရံ’ ရရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ 

ထူးျခားခ်က္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ 
စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတဆင့္ ရရွိသကဲ့သုုိ႔ သူတို႔၏ မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား 
ထံမွ (၄၅% က ‘မၾကာခဏ’ ႏွင္႔ ‘တခါတရံ’) ရရွိခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္ 
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံမွ (၃၂% က ‘မၾကာခဏ’ ႏွင္႔ ‘တခါတရံ’) သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိျခင္းထက္စာလွ်င္ သူတို႔၏ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ (၄ဝ%က ‘မၾကာခဏ’ ႏွင္႔ ‘တခါတရံ) ပိုမို 
ရရွိသည္ဟုဆုိသည္။ ယင္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ရပ္ရြာတြင္အေျခစုုိက္ေနထုုိင္ 
သည္ျဖစ္ရာ  မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုုိမ်ားၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသ 
အာဏာပိုင္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳး စုုံလင္ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ၾကားသိလာခဲ့သည္။  

ပုုံ ၁ဝ - ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ သင့္မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္၊ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အႀကိမ္ေရမည္မွ်လက္ခံရရွိပါသလဲ။ 57
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ဝန္ၾက ီးဌာနမ ာီး်ားႏွင္႔ အျခာီးအစုိီးရအဖဲြ႔အစည္ီးမ ာီး

်ားႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္ီးမ ာီး

မိသာီးစု်ားႏွင္႔ မိတ္ေဆြမ ာီး

အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္ီးမ ာီး

လႊတ္ေတာ္တြင္ီးရွိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ ာီး

ေဒသခံအာဏာပုိင္မ ာီး (ျမိိဳ႕နယ္၊ ေက ီးရြာ)

မ ဒ ယာ

်ားႏုိင္ငံေရီးပါတ 

မဲဆ်ားႏၵရွင္မ ာီးထံမွ တုိက္ရုိက္ရယူျခင္ီး

ၾကိမ္ဖန္မ ာီးစြာ မၾကာခဏ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ခါမွ မရဖူီးပါ

57 ေျဖၾကားသူ ၂၅ဦး
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ပုုံ ၁၁ - ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ သင့္မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္၊ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အႀကိမ္ေရမည္မွ်လက္ခံရရွိပါသလဲ။  (ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား)58 
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ဝန္ၾက ီးဌာနမ ာီး်ားႏွင္႔ အျခာီးအစုိီးရအဖဲြ႔အစည္ီးမ ာီး

်ားႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္ီးမ ာီး

အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္ီးမ ာီး

လႊတ္ေတာ္တြင္ီးရွိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ ာီး

မ ဒ ယာ

ေဒသခံအာဏာပုိင္မ ာီး (ျမိိဳ႕နယ္၊ ေက ီးရြာ)

မိသာီးစု်ားႏွင္႔ မိတ္ေဆြမ ာီး

်ားႏုိင္ငံေရီးပါတ 

မဲဆ်ားႏၵရွင္မ ာီးထံမွ တုိက္ရုိက္ရယူျခင္ီး

ၾကိမ္ဖန္မ ာီးစြာ မၾကာခဏ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ခါမွ မရဖူီးပါ

ေျဖၾကားသူမ်ားက ရပ္ရြာအဆင္႔ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္္ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အတိုင္း 
အတာသည္ အမိ်ဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ရွိသည္ဟုဆုိသည္။  ေဒသခံ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အလုပ္သေဘာဆက္ဆံေရးေကာင္းရွိျခင္း
သည္ ပဋိပကၡအေျဖရွာရာတြင္ အဓိကက်သည္ဟု တစ္ခ်ိဳ႕က ရႈျမင္ေနေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕က ထိုသို႔ေသာတာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္လာႏိုင္သူမ်ားဟု ရႈျမင္ရန္ထက္ အတားအဆီးဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “ကၽြန္မကေတာ့ သူတို႔ (ေဒသခံ 
တာဝန္ရိွသူမ်ား) နဲ႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ေလ့မရွိပါဘူး။ ကၽြန္မရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္မွာ အေရးအေၾကာင္းရွိလာတဲ့အခါ  အဲ့ဒီကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ကို 
တုိက္႐ုိက္တင္ျပတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို သံုးစြဲဖို႔ ေဆြးေႏြးပြဲရွိလာရင္ေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ရပ္ကြက္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ 
ေတြ႕ဆံုပါတယ္။ ဒီေလာက္ပါပဲ။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမွာ အဆင့္ေတြမ်ားစြာရွိတဲ့အတြက္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ရင္ 
အခ်ိန္ယူရမယ္လို႔ ကၽြန္မယူဆထားလို႔ပါ”59 ဟု ဆုိသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္  အလုပ္သေဘာဆက္ဆံေရး ကိုု ခုုိင္ခုုိင္မာမာ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ပါက ရလဒ္မ်ား 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထြက္ေပၚေလ့ရွိသည္ဟုဆုိသည္။ ေျဖၾကားတစ္ဦးက -

ျပည္သူနဲ႔ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားအၾကားမွာ အလႊာတစ္ခုရွိေနတယ္လို႔ကၽြန္မျမင္တယ္။ ျပည္သူအမ်ားစုက ေဒသႏၱရ 
အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ တိုက္႐ုိက္စကားမေျပာလိုၾကပါဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ က သူတို႔အၾကားမွာ ၾကားလူအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြး ေပး ပါတယ္။ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးအလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ 
လက္တြဲအလုပ္ လုပ္တဲ့အခါ  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ သူတို႔ကို ဆက္ဆံပါတယ္။ သူတို႔ကို ေျပာစရာအေၾကာင္းအရာ ရွိရင္ 
လည္း ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ၊ အေၾကာင္းအရာေတြ အားလုံးကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပမေနပါဘူး။ ဘယ္ 
ကိစၥကိုေတာ့ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသင့္သလဲဆိုတာသိရေအာင္ ကၽြန္မက ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ အရင္ဆံုး ေဆြးေႏြး 
ၾကည့္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဘက္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိေတာ႔ သူတို႔ကလည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကၽြန္မတို႔နဲ႔ ညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္လာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကေတာ့ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကိစၥအမ်ားစုကေတာ့ 
အဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခအေနဟာ သိပ္မဆိုးရြားဘူးဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ ေျပာႏုိင္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု 
ဆိုသည္။60 

58 ၂ဝ ဦးေျမာက္ေျဖၾကားသူ
59 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ဝ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ
60 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ
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အျခားေျဖဆုိသူတစ္ဦးက “ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ဆက္ဆံေရးက အဆင္ေျပပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ကိစၥရပ္တစ္ခုကို တင္ျပလာတဲ့အခါ ကၽြန္မက ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္ေတြဆီကိုဆက္သြယ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို 
ေပးပါတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ကၽြန္မက ၿမိဳ႕နယ္အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ စည္ပင္ 
သာယာေရး တာဝန္ရိွသူေတြကို တစ္လမွာႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတြ႕ဆံုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေျခအေနနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အသိေပးပါတယ္။ 
သူတို႔ကလည္း ကၽြန္မကို အတည္ျပဳခ်က္ ခ်က္ျခင္းေပးပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္အတြက္ေတာ့ ေအာက္ေျခမွာေျဖရွင္းၿပီးသြားတဲ့အတြက္ 
ကၽြန္မအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေမးခြန္းေမးစရာ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး”61 ဟုဆုိသည္။

ယခုစစ္တမ္းတြင္ ေျဖၾကားသူအားလံုးက မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ တိုးတက္ေအာင္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လိုေသးသည္ဟု ခံစားရ 
ေၾကာင္းဆိုသည္။ ေျဖၾကားသူ ၅၉ % က မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံမွ အဓိကအေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိခဲ့ 
သည္ဟုဆုိသည္။  မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို တိုးတက္ေအာင္ မည္သုုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲဟုေမးျမန္းသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင္႔ႏွင္႔ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက  ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ
တဆင္႔လည္းေကာင္း၊ ေဝးလံသည့္ေဒသမွ ရပ္ရြာလူထုထံသို႔ မၾကာခဏ ခရီးမ်ားသြားေရာက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင္႔ 
တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုုိမုုိဖန္တီးရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

သုေတသနအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေတာ္မ်ားမ်ားက လႊတ္ေတာ္လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ 
တခါတရံ ေသခ်ာေရရာမႈမရွိသည့္အျပင္ အခ်ိန္ေပးအာ႐ံုစုုိက္ ေဆာင္ရြက္ရ သည္ျဖစ္ရာ ရွိသည့္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုႏွွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔၏ အခ်ိန္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသလိုျဖစ္ေနဟုဆုိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေထာက္အပံ့ 
ေကာင္းေကာင္းရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကမူ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပေနခ်ိန္တြင္ပင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆံု 
ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ “ကၽြန္မအေနနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ မၾကာခဏမသြားခဲ့ ႏုိင္ရင္ေတာင္ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားက 
ငါးရက္တစ္ႀကိမ္ ၿမိဳ႕တက္ေစ်းဝယ္ထြက္တဲ့အခါ ကၽြန္မက သူတို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ေအာင္ႀကိဳး စားေလ့ရွိပါတယ္”62 ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း 
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးသည္ အခ်ိဳ ႔ေသာေဒသရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ အခ်ိဳ ႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေသခ်ာေပါက္အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အရပ္ဖက္ လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္မမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမို 
နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အနည္းငယ္က  
ဆုိသည္။ 

ေျဖၾကားသူအခ်ိဳ႕၊ အထူးျဖင့္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္ခံရရွိသူမ်ားကမူ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ လႊမ္းမုုိးဖိစီးမႈကိုု ခံစားရေၾကာင္းဆုိသည္။ အမ်ားစုက ၎တုိ႔ထံတင္ျပသည့္ အစီအရင္ခံစာမ်ား၊ အခ်က္ 
အလက္မ်ား၊ ကိုးကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားထံမွ အသံုးဝင္ဆုံးေသာဟုုယူဆရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခက္ခက္ခဲခဲ 
စစ္ ထုတ္ရသည္။  ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒေရးရာ အစီအရင္ခံစာ သုုိ႔မဟုုတ္ တင္ျပခ်က္မ်ားအျဖစ္ 
ျပန္လည္ေရးသားကာ လႊတ္ေတာ္တြင္းတင္ျပရန္မွာ အခက္အခဲႀကီးတခုုျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရွိျခင္းက ျပႆနာႀကီး မဟုုတ္ပဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္း 
ႏိုင္ရန္ ေလ့လာစိစစ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား စနစ္တက်စုုစည္းႏုုိင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ား ရွာေဖြေနရျခင္းက ပိုု၍ ခက္ခဲ 
ေနသည္ကိုု သုုေတသနျပဳစုုစဥ္ ေတြ ႔ရွိရသည္။   လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုု အခ်က္အလက္စုုေဆာင္းရာတြင္ ကူညီေပးရန္၊ နားလည္ 
တတ္ကြ်မ္းမႈရွိေသာ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ထမ္းမ်ားမရွိျခင္းသည္ အဓိကအခက္အခဲႀကီးျဖစ္သည္။ 

၄.၅။ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား

၄.၅.၁။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား

ယခုစစ္တမ္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၂ ပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ကိုအဓိကထား  သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ကေနဦးအမည္စာရင္းတင္သြင္းရာမွသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အကူအညီေပးသည့္ အဓိက 
အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္သာမက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ၊ 
အရည္အေသြးျမင့္တင္ ေရးသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ အကူအညီမ်ားေပးသည္။ ၿပိဳင္ဆုုိင္ေရြးခ်ယ္ခံသည့္ ႏုုိင္ငံေရး 
စနစ္အစျပဳခ်ိန္၊ အရပ္သားအစိုးရသို႔ အသြင္းကူးေျပာင္းစကာလ  ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မေရရာမႈမ်ားလည္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရိွေနမည္ျဖစ္
ကာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကင္းမဲ့ေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္သည္။ 

61 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္ ၄ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ
62 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္း ၁၄ ကိုေျဖၾကားခ်က္ 
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ဇယား ၇ - အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက္ုုိယ္စားျပဳသည့္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္) 

ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီသစ္ပါတီ

ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

ဖလံု-ဆေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)

မြန္ျပည္နယ္လံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ တစ္သီးပုဂၢလ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ

ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

ကုုိးကား - ၂ဝ၁၄ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား (ဖန္တီးအိမ္ႏွင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၊ ၁ဝ ဧၿပီလ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္)

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျဖဆိုသူမ်ားက ၎တို႔၏ ပါတီမူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားက ၎တုုိ႔ကိုု ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသကဲ့သိုု႔ျဖစ္ေနသည္ဟု 
ခံစားၾကရၿပီး ပါတီ၏ ဦးစားေပးမူ ဝါဒမ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ၎တို႔၏ တစ္ဦးခ်င္းအျမင္မ်ားကို လက္ခံႀကိဳဆိုျခင္း မရိွသကဲ့သုုိ႔ အေရးေပးခံရမႈလည္း
မရွိဟုုဆုုိသည္။  

ပုုံ ၁၂ - သေဘာတူ/သေဘာမတူ - လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပထမဦးဆုံးႏွင္႔ အဦးဆုံး တာဝန္ခံၾကရသည္မွာ 

 

၁၁%

၉၆%

၃၆%

၂%
၂၀%

၀%
၁၆%

၀%၄% ၀%
၁၃%

၂%
၀%

၅၀%

၁၀၀%

၁၅၀%

ႏုိင္ငံေရးပါတီ မဲဆႏၵနယ္

အလြန္သေဘာတူသည္ အနည္းငယ္သေဘာတူသည္ သေဘာတူျခင္း၊ မတူျခင္းမရ ိပါ

သေဘာမတူပါ လုံးဝသေဘာမတူပါ တု႔ံျပန္မႈမရ ိပါ

ေျဖၾကားသူမ်ားအမ်ားစုက သူတို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပထမဆုံးႏွင္႔ ကနဦးတာဝန္ခံခဲ့မည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ 
ယခုစစ္တမ္းတြင္ပါဝင္သည့္  အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ 
ဦးစြာတာဝန္ခံရမည္ဟူေသာ အဆိုကုိ သေဘာမတူမည့္သူမရိွေပ။  ၉၆% ေသာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယင္းအဆိုကို  အခုုိင္အမာ 
ေထာက္ခံခဲ့ၾက သည္။ ၁၁% က  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဦးစြာတာဝန္ခံရမည္ဟူေသာ အဆိုကို အျပည့္ အဝေထာက္ခံၾကသည္။ ၃၆% က 
မဲဆႏၵနယ္ကို ကိုယ္စားျပဳမႈသေဘာႏွင္႔ ၎တို႔ပါတီအေပၚ တာဝန္ေက်ရန္အၾကားတြင္ လြန္ဆြဲေနရသည္ဟုဆိုသည္။ ၂ဝ% လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္  ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အရင္ဆံုးတာဝန္ခံရမည္ဆိုသည့္ အဆိုကို လံုးဝသေဘာမတူခဲ႔ၾကေပ။  
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ပုုံ ၁၃  - ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆိုမ်ားကုိ မည္သည့္အတိုုင္းအတာအထိ သေဘာတူ/သေဘာမတူ။

 

၉၁%

၇၁%

၃၆%

၂%
၁၁% ၁၃%

၂%
၉% ၇.၀၀%

၀% ၀%

၁၈%

၀% ၀%
၁၁%

၄%
၉%

၁၆%

၀%
၁၀%
၂၀%
၃၀%
၄၀%
၅၀%
၆၀%
၇၀%
၈၀%
၉၀%

၁၀၀%

အမ္ိ ်ိဳးသမ ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္္ ာ်ိဳးလယွမ္္ာ်ိဳးသည ္
လူ႔အဖဲြ႔အ္ည္်ိဳးအတြင်္ိဳးရွိအမ္ိ ်ိဳးသမ ်ိဳးမ္ာ်ိဳး

၏အက္ိ ်ိဳး္ ်ိဳးပြာ်ိဳးြားႏွင္႔္ပ္လ္ဥ္်ိဳး၍ေျပာဆုိ
တင္ျပရန္တာဝနရ္ွိသည္

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္္ ာ်ိဳးလယွမ္္ာ်ိဳးသညမ္ိမပိါတ 
မွေထာက္ခံအာ်ိဳးေပ်ိဳးျခင်္ိဳး မရွိသည္႔တုိင္

မည္သည္႔ကိ္ ၥကုိမဆုိလြတလ္ပ္္ြာ
တင္ျပပုိင္ခြင္႔ရွိသည္

မိမိပါတ တြင္်ိဳးအမ္ိ ်ိဳးသမ ်ိဳးမ္ာ်ိဳးြားႏွင္႔ပတသ္က္သည္႔
အထူ်ိဳးမူဝါဒမ္ာ်ိဳးခ္မွတ္ထာ်ိဳးမသွာအမ္ိ ်ိဳးသမ ်ိဳး

ေရ်ိဳးရာကိ္ၥရပ္မ္ာ်ိဳး ေဆြ်ိဳးေြားႏြ်ိဳးြားႏုိင္သည္

အလြန္သေဘာတူသည္ အနည္်ိဳးငယ္သေဘာတသူည္ သေဘာတူျခင္်ိဳး၊ မတူျခင္်ိဳးမရွိပါ သေဘာမတူပါ လုံ်ိဳးဝသေဘာမတပူါ တု႔ံျပန္မႈမရွိပါ

 *တြက္ခ်က္ခ်ိန္တြင္ အႏႈတ္အသိမ္းမ်ား (rounding) ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာရာခုုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာ ၁ဝဝ% အျပည့္ေရတြက္ႏုုိင္ျခင္းမရွိပါ။

လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ရန္မွာ တာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္
ဟုခံယူထားပံုရသည္။ “အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေျပာဆုိတင္ျပရန္ တာဝန္ရွိသည္။” ဟူေသာ အဆိုကို ေျဖဆုိသူ ၉၁% က အျပည့္အဝေထာက္ခံကာ ၂% ကမူ ေထာက္ခံသည္ဟု ဆုိ႐ံုသာဆိုကာ 
မည္သူမွ ယင္းအဆိုကို ကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိေပ။  

မဲဆႏၵနယ္အက်ိဳး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥမ်ားသည္ ပါတီအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ရံဖန္ရံခါတထပ္တည္းက်ေနသည္ မ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း အျခား 
ေမးခြန္းမ်ားမွ သိရွိရသည္။  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားသည္ ပါတီ၏ ပံ႔ပိုးမႈ မရိွလွ်င္လည္း ၎တို႔တင္ျပေဆြးေႏြးခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္ ရွိသည္ဆုိသည့္ အဆိုကို ေျဖၾကားသူ ၇၁% က အျပည့္အဝေထာက္ခံၿပီး ၁၁ % က အနည္းငယ္သာ 
ေထာက္ခံသည္ဟုဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍  ပါတီတြင္သီးျခားမူဝါဒမ်ားရွိမွသာလၽွင္ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ယင္း ကိစၥမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္သည္ဆုိသည့္အဆိုကို ေျဖၾကားသူ ထက္ဝက္နီးပါး (၄၉%) က အျပည့္အဝေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ 
ထူးျခားခ်က္မွာ ယင္းအဆိုကို ေျဖၾကားသူ ၂၉ % က သေဘာမတူခဲ့ၾကပါ။ ၂၃% ကမူ အဆိုအေပၚ မွတ္ခ်က္မေပးခဲ့ပါ (၇% က “သေဘာ 
မတူသလိုု ကန္႔ကြက္ရန္လည္းမရွိ” ဟုုဆုုိၿပီး၊ ၁၆ % က မည္သည့္ မွတ္ခ်က္မွ မေပးခဲ့ပါ) ။

၄.၅.၂။ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

ပါတီခ်င္းတူသည့္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေျဖၾကား 
သူအမ်ားစုသည္ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးရာတြင္ ၎တို႔၏ ပါတီ မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ မၾကာခဏပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ၅၁% က ၎တို႔ပါတီမ်ားရွိ အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ “အႀကိမ္မ်ားစြာ” သို႔မဟုတ္ 
“အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိ” အတူလက္တြဲအလုပ္လုပ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ၄၇ % က ၎တို႔ပါတီမွ အျခား အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ ေကာ္မတီ 
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတူတကြလက္တြဲအလုပ္လုပ္ခဲ့ သည္ဟုဆိုၿပီး ၄၂ % က ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္မည့္ 
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ 
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ပုုံ ၁၄ - အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔ပါတီတြင္းရွိ 
အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအႀကိမ္အေရအတြက္ 63
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၀% ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀% ၁၀၀% ၁၂၀%

ဥပေဒျပဌာန္းႏုိင္ရနသ္ေုတသနအေထာကအ္ထားမ ားတငျ္ပျခင္း

မည္သည္႔ကစိၥမဆုိမဒီီယာမ ားမွအသအိျမငဖ္ြင္႔ေပးရာတြင္ 
ပ းေပါင္းပါဝင္ျခင္း

ေကာ္မတီ၏သေုတသနႏွင္႔အစရီင္ခစံာမ ားျပဳစုေရးသားရာတြင္ 
ပ းေပါင္းပါဝင္ျခင္း

ဥပေဒျပဌာန္းႏုိင္ရနအ္ၾကံျပဳတင္ျပစညး္ရုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း

မ ားစြာပ းေပါင္းေဆာင္ရြကသ္ည္ အတန္သင္႔ပ းေပါင္းေဆာငရ္ြကသ္ည္ အနည္းငယ္သာပ းေပါင္းေဆာငရ္ြကသ္ည္

လုံးဝပ းေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈမရွိပါ မသိပါ တု႔ံျပန္မႈမရွိပါ

 *တြက္ခ်က္ခ်ိန္တြင္ အႏႈတ္အသိမ္းမ်ား (rounding) ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာရာခုုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာ ၁ဝဝ% အျပည့္ေရတြက္ႏုုိင္ျခင္းမရွိပါ။

ပုုံ ၁၅ - အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျခားေသာပါတီမ်ားမွ 
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအႀကိမ္အေရအတြက္ 64
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ဥပေဒျပဌာန္းႏုိင္ရနအ္ၾကံျပဳတင္ျပစညး္ရုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း

ဥပေဒျပဌာန္းႏုိင္ရနသ္ေုတသနအေထာကအ္ထားမ ားတငျ္ပျခင္း

မည္သည္႔ကစိၥမဆုိမဒီီယာမ ားမွအသအိျမငဖ္ြင္႔ေပးရာတြင္ 
ပ းေပါင္းပါဝင္ျခင္း

ေကာ္မတီ၏သေုတသနႏွင္႔အစရီင္ခစံာမ ားျပဳစုေရးသားရာတြင္ 
ပ းေပါင္းပါဝင္ျခင္း

မ ားစြာပ းေပါင္းေဆာင္ရြကသ္ည္ အတန္သင္႔ပ းေပါင္းေဆာငရ္ြကသ္ည္ အနည္းငယ္သာပ းေပါင္းေဆာငရ္ြကသ္ည္

လုံးဝပ းေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈမရွိပါ မသိပါ တု႔ံျပန္မႈမရွိပါ

 *တြက္ခ်က္ခ်ိန္တြင္ အႏႈတ္အသိမ္းမ်ား (rounding) ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာရာခုုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာ ၁ဝဝ% အျပည့္ေရတြက္ႏုုိင္ျခင္းမရွိပါ။

ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ေပးအပ္မႈသည္္ အျခားေသာပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အလုပ္အတူတြဲလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းအစပင္ျဖစ္သည္။ 
ေျဖၾကားသူ ထက္ဝက္နီးပါး (၄၉ %) က ေကာ္မတီသု ေတသနႏွင္႔ အစီအရင္ခံစာေရးသားျခင္းတုိ႔တြင္ (၁၆ % က “မ်ားစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္” 
ဟုဆိုၿပီး ၃၃ % က “အတန္သင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္”) အျခားေသာပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ

63 ေျဖၾကားသူ ၄၅ ဦး 
64 ေျဖၾကားသူ ၄၅ ဦး 
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သည္ဟုဆိုသည္။ ဥပေဒ ျပဳစုျခင္း  သို႔မဟုတ္ မီဒီယာမ်ားမွ အသိပညာေပးျခင္းတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အျခားေသာပါတီမွ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားႏွင္႔ အနည္းငယ္သာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ပါတီတြင္  တစ္ဦးတည္းသာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ပါတီ သို႔မဟုတ္ အျခားပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေျဖၾကားၾကသည္။ 

၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းငယ္သာရိွရာ  ပါတီအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားတြင္ က်ားမကိစၥညီမွ်မႈမရိွဟု 
ဆံုးျဖတ္ရန္မလြယ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျခားေသာပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ပူးတြဲ 
အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမင့္မားလာျခင္းသည္ ပညာရပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာပံ႔ပိုးႏိုင္သည့္ ကြန္ရက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ 
ဘံုအက်ိဳးစီးပြားကို တိုးတက္ရရိွလာေစရန္ စုုစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုု ျဖစ္ေပၚေစသည္။  ေျဖၾကားသူတစ္ဦးက “အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ 
အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္တဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြမွာပါဝင္သင့္ပါတယ္။ သူတို႔လုပ္ႏုိင္တယ္ 
ဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားမိဖို႔လိုပါတယ္”65 ဟုဆုိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတလႊားရိွ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ မ်ားျပား 
လာသည့္အေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားက ပါတီခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိလာျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္စနစ္ႀကီး တစ္ခုလံုးအတြက္သာမက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအာဏာတျဖည္းျဖည္းတိုးလာရန္  ႀကီးမားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  

၄.၅.၃။ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ၎တို႔၏ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အျပည့္ အားထည့္လ်က္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။  ေျဖၾကားသူ အားလံုးနီးပါးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအမီွအခုုိကင္းမႈမွာ 
အေရးႀကီးသည္ဟုဆိုသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ေျဖၾကားသူတစ္ဦးက “ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနရင္ ကၽြန္မဘာမွ 
မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ အျခားသူေတြဆီက အေထာက္အပံ့ရယူတယ္ဆိုတာကလည္း ယာယီပဲ ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဘ႑ာေငြေၾကး 
ေတာင့္တင္းဖို႔လိုပါတယ္”66 ဟုဆုိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၎တို႔ရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္လစာမွာ ႐ုံးခန္းငွားရမ္းခ၊ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ သြားလာ 
ေရးႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔အတြက္ ေလာက္ငွျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ လစာခ်ီးျမင့္ေငြ တိုးျမႇင့္သင့္ေၾကာင္းဆိုသည္။ ၂ဝ၁၅  ဧၿပီ 
တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လစာကိုု တုုိးျမင့္ေပးခဲ့သည္။ 

စစ္တမ္းအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အနည္းငယ္ကသာ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ ႐ုံးခန္းငွားရမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏အိမ္မ်ားကို ႐ုံးခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က ပါတီ႐ုံးခန္းမ်ားကို မွ်ေဝကာ႐ုံးထိုင္ၾကသည္။ ၎တို႔ 
အား မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ေနရာမွာ ေတြ႕ေလ့ရွိသလဲလို႔ ေမးၾကည့္သည့္အခါ ၎တို႔၏ အိမ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ 
လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုၾကသည္ဟုဆုိသည္။ ေျဖၾကားသူမ်ားက တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္ 
ေအာင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ႐ုံးခန္းမ်ိဳး   ရရွိလုုိသည္ဟုုဆုုိသည္။  

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က မဲဆႏၵနယ္မ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးစရိတ္သည္ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုမိုကုန္က်သည္ 
ဟုဆိုသည္။ မဲဆႏၵနယ္၏ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားသည္ ေဝးလံလြန္းၿပီး အထူးသျဖင့္ မိုးရာသီတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတည္း သြားလာရန္ မလံုၿခံဳသည့္ 
ေနရာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အျခားလူတစ္ဦးကိုပါ ခရီးစဥ္တြင္ မျဖစ္မေနေခၚေဆာင္သြားရမည္ဆိုပါက သူ႔အတြက္ပါ သြားလာေရး၊ ေနထိုင္ေရးႏွင့္ 
စားေသာက္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ ထပ္တိုးကုန္က်စာရိတ္မ်ားလည္း ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအျဖစ္မ်ိဳးကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႀကံဳရသည္။  ေျဖၾကားသူ 
တစ္ဦးက “ပိုက္ဆံကေတာ့ အဓိကပဲေလ။ ကၽြန္မရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ကို သြားတဲ့အခါ ခရီးစာရိတ္နဲ႔ စားေသာက္စရိတ္အတြက္ ေငြသံုးဖို႔လိုအပ္တယ္ေလ။ 
အဲ့ဒါမွလည္း တျခားလူေတြက ကၽြန္မနဲ႔လိုက္မွာေပါ့။ ရြာမ်ားမ်ားကို သြားေလ၊ ပိုက္ဆံပိုကုန္က်ေလပဲ”67 ဟု ဆုိသည္။ 

ေျဖၾကားသူမ်ားက လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သည့္ ႐ုံးဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ သုေတသနလက္ေထာက္ မရွိျခင္းသည္လည္း အဓိက အခက္အခဲ ေနာက္ 
တစ္ခုုျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ကူညီရန္၊ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ကူညီရန္အတြက္ ကြန္ျပဴတာကၽြမ္းက်င္စြာ 
အသံုးျပဳတတ္သည့္ ဝန္ထမ္းရွိျခင္း၏ အသံုးဝင္ပံုကို ထပ္တလဲလဲ ရည္ညြန္းေျပာဆိုၾကသည္။ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 
အခ်ိဳ႕ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳမႈတို႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ လံုလံု 
ေလာက္ေလာက္ မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ရွိ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က မွတ္တမ္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
စာစီရန္ သို႔မဟုတ္ မိတၱဴကူးျခင္းႏွင့္ အေျခခံသုေတသန လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ 
ျပည္တြင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ားကို ရယူခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လံုေလာက္မႈရွိပံုေတာ့မရပါ။ အမ်ားစုက အရည္အေသြး 
ျပည့္ဝသည့္ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္သာ ၎တုုိ႔ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟုဆုိသည္။ 

65 ေျဖၾကားသူ ၄၅ ဦး 
66 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ
67 ေျဖၾကားသူ ၄၅ ဦး 
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ေျဖၾကားသူမ်ား၏အဆိုအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ သုေတသနဌာနမ်ားရိွၾကေသာ္လည္း ယင္းသုေတသနဌာနမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ပါတီတစ္ခုႏွင္႔ တစ္ခုအၾကား မ်ားစြာကြာျခားမႈရွိၿပီး အမ်ားစုသည္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္း၏ သုေတသနလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေရးဆြဲဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမဟုတ္ ဟု သိရသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲကို ေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖၾကားသူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ 
တြင္း အလြတ္သေဘာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးဆက္ႏြယ္မႈမ်ား မရွိျခင္း (၅၁ %) ၊ အလုပ္ကို ပံ့ပို႔ေပးႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိျခင္း (၄၄%) ႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ေသာ သို႔မဟုတ္ ရန္လိုေသာ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ား ခံရျခင္း (၄ဝ% )တို႔ ျဖစ္သည္ဟု 
ဆိုသည္။ ၃၈ % က မိသားစုဘဝႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္မႈကုိ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသည္မွာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ 
သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အမ်ိဳးစုက (၃၆ %) ထိုသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ိဳး မရွိခဲ႔ဟုဆုိသည္။ 

ပုုံ ၁၆  - လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခက္အခဲမ်ားကုိရင္ဆိုုင္ရဖူးပါသလား။68 
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သတင္းမီဒီယာမွ်ား၏မ ွ်တမႈမရ ွေသာ၊ 
ၾကိိဳတင္အသိွေပးျခငး္မရ ွိေသာွေဝဖနွ္ေဖာ္ျပမႈမွ်ား

မိသားစုဘဝႏ င္႔ ႏုိင္ငံွေရးကတကိဝတမ္ွ်ားအၾကားခွိ်န္ညိ ွေနရျခငး္

ႏ ိမ္႔ခွ်ွေသာ (သုိ႔) ရန္လုိွေသာမ တခ္ွ်ကမ္ွ်ားွေပးခံရျခင္း

အလုပ္ကုိပ႔ံပုိးွေပးႏုိငွ္ေသာ သတင္းအခွ်က္အလက ္(သုိ႔) 
အျခားအရင္းအျမစ္မွ်ားမရရ ိျခငး္

လႊတ္ွေတာ္တြင္းအလြတသ္ွေဘာခွိ်တ္ဆကမ္ႈမွ်ား၊ 
ရင္းႏ ီးဆက္ႏြယမ္ႈမွ်ားရ ိွေနျခင္း

ွေတြ႔ၾကံိဳခဲ႔ဖ းပါသည္ မွေတြ႔ၾကံိဳခဲ႔ဖ းပါ ွေသခွ်ာမသိပါ တု႔ံျပန္မႈမရ ိပါ

 *တြက္ခ်က္ခ်ိန္တြင္ အႏႈတ္အသိမ္းမ်ား (rounding) ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာရာခုုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာ ၁ဝဝ% အျပည့္ေရတြက္ႏုုိင္ျခင္းမရွိပါ။

၄.၅.၄။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္စဥ္အတြင္း က်ားမကို အေျချပဳေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တိုက္႐ုိက္ေမးျမန္းၾကည့္သည့္အခါ ေျဖၾကားသူ သံုးပံုတစ္ပံု (၃၃ %) က ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ 
သည္ဟုဆုိခဲ့သည္။ ယင္းပမာဏသည္ အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း အေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္၌က မ်က္ႏွာသာမေပးမႈ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုအျဖစ္ဆက္လက္ရွိေနျပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာရယူသည့္ အခါတြင္ျဖစ္သည္။69 ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
အေသးစိတ္ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ သုေတသနေမးခြန္းမ်ား ေရးသားခဲ့စဥ္တုန္းက သုေတသီမ်ား၏ ယူဆခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နားလည္သည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္အျပဳအမူအမ်ိဳးအစားတို႔မွာ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ေတြ႕ျမင္လာရသည္။ 

68 ေျဖၾကားသူ ၄၅ ဦး 
69 The Gender Equality Network, 2015.  
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ပုုံ ၁၇  - ႏုိင္ငံေရးသက္တမ္းအတြင္း က်ားမအေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို သင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ပါသလား။70 

 

၃၃%

၆၅%

၂%

ေတြ႔ၾကံဳခဲ႔ဖ ူးပါသည္

မေတြ႔ၾကံဳခဲ႔ဖ ူးပါ

ေသခ ်ာမသိပါ

ႏုိင္ငံေရးလုပ္သည့္ သက္တမ္းအတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကစ၍ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားအထိ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ မေလးမစားဆက္ဆံခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္အားျဖင့္ ေစာ္
ကားခံရျခင္းမ်ိဳးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေျပာျပၾကသည္။ ၎တို႔ႏွင္႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အမ်ိဳးသားမ်ား ထိုသို႔ ႀကံဳတြ႕ရမည္ မဟုတ္ဟု 
ခံစားရသည္ဟု ဆိုသည္။ သူတို႔၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို  လႊတ္ေတာ္အတြင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
တခါတရံတန္ဖိုးမထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပကၡာျပဳေလ့ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ 

ပုုံ ၁၈  - မည္သူေတြက ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့ပါသလဲ။

 

၁၀
၉

၈
၇

၄ ၄

၂
၀

၂

၄

၆

၈

၁၀

၁၂

ခဲြျ
ခာ

ားဆ
က္

ဆံ
ခရံ

ေသ
ာအ

မ ိ 
ားသ

မ ား
ကုိ

ယ္
္ာ

ားလွ
ယ္

အ
ေရ

အ
တ

ြက္

ေလ႔လာေတြ႕ရိွေသာခဲြျခာားဆက္ဆံခရံမႈ၏အရငာ္းအျမ္္မ ာား

အျခာားအ္ုိားရဝန္ထမ္ားမ ာား

ႏုိင္ငံေရားပါတ ေခါင္ားေဆာငမ္ ာား

ႏုိင္ငံေရားပါတ ဝင္မ ာား

လႊတ္ေတာ္အတြင္ားရွ ိ
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖကအ္မ ိ ားသာားမ ာား
လႊတ္ေတာ္အတြင္ားရွ ိ
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖကအ္မ ိ ားသမ ားမ ာား
မဲဆႏၵရွင္မ ာား

မ ဒ ယာမ ာား

70 ေျဖၾကားသူ ၄၅ ဦး
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ပုုံ ၁၉ - မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံခဲ့ရသလဲ။ 

 

၁၁

၉ ၉
၈

၇

၅

၃

၀

၂

၄

၆

၈

၁၀

၁၂

ခဲြျခ
ာားဆ

က
္ဆ

ံခံရ
ေသ

ာအ
မ ိ 

ားသ
မ ား

က
ုိယ

္္ာ
ားလ

ယွ
အ္

ေရ
အ

တ
ြက

္
ခဲြျခာားဆက္ဆံခံရေသာအေျခအေနမ ာား

ပါတ အတြင္ားမူဝါဒမ ာား်ွားႏင္႔ဥ ား္ာားေပားမ ာားခ မွတ္ရာတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြကျ္ခင္ား

ဥပေဒမ ာားအတည္ျပ ်ားႏုိငရ္နအ္တြက္အျခာားလႊတေ္တာ္
ကုိယ္္ာားလွယမ္ ာား၏ေထာကခ္ံမႈရရွိေအာင္
ျပ လုပ္ျခင္ား

အျခာားသူမ ာားအဆုိျပ တင္သြငာ္းလာေသာ 
ဥပေဒၾကမ္ား်ားႏွင္႔ပတသ္က၍္ ေဆြားေ်ားႏြားျခင္ား၊ေမားျမန္ားျခငာ္း၊ 
ေထာက္ျပေဝဖနျ္ခင္ားမ ာား ေဆာင္ရြက္ျခင္ား

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္္ ာားလယွမ္ ာား၏ ္ ိတ္ဝင္္ာားမႈ်ားႏွင္႔ 
ကၽြမ္ားက င္မႈအလုိက ္ေကာ္မတ မ ာားတြင္ 
တာဝန္ခန္႔အပ္ျခငာ္း

ေကာ္မတ ၏လပု္ငန္ားမ ာားတြငပ္ါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခငာ္း

ဥပေဒၾကမ္ားအဆုိျပ ျခင္ား်ွားႏင္႔ ဥပေဒအတည္ျပ ျခင္ား

ေရြားေကာက္ပြမဲဆဲြယမ္ႈအတြက ္ရံပုံေငြရွာေဖြျခင္ား

စာျဖင္႔ေျဖဆုုိရေသာ စစ္တမ္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံခဲ့ရျခင္းႏွင္႔ဆိုင္ေသာ မွတ္ခ်က္မေပးၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
၎တို႔ႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔မတူေသာ ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရဘူးဟုဆိုသည္။ ယင္းသည္ 
က်ားမႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ စံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အမူအက်င္႔အေပၚ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း လႊမ္းမိုးေနမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ခြဲျခားလိုက္မႈကို ျပဳလုပ္ေနသလိုျဖစ္ရသည္။ ပါတီအစည္းအေဝးပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ စား 
ေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသားလႊမ္းမိုးသည့္ မူဝါဒေရးရာ 
စကားဝုိင္းမ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ခံခဲ့ရျခင္းမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ၎တို႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ အလြတ္ 
သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္ဟုဆိုသည္။  အျခားသူမ်ားက အိမ္မႈေရးရာႏွင့္ သား၊သမီးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ေနရျခင္းေၾကာင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုဖို႔ အခ်ိန္မရွိဟုဆိုသည္။ ေျဖၾကားသူတစ္ဦးကမူ “ရွိတယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈအခ်ိဳ႕ရွိတယ္။ 
ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္တုန္းက ကၽြန္မရဲ႕ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို တင္ျပဖုိ႔အခြင့္အေရးရေလ့မရွိဘူး။ ေကာ္မတီဥကၠ႒က ဝါစဥ္ႀကီးတဲ့သူေတြ 
ကိုသာ ေမးတာ။ သူတုိ႔က ကၽြန္မကို ေမးတာမဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မဟာ သူတို႔ရဲ႕ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္စာရင္းမွာ မပါဘူးေလ။ အနည္းအက်ဥ္း 
ႏွိမ္ခ်င္တဲ့သေဘာလည္းရွိတယ္။ ကၽြန္မက ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဝင္ခ်င္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က တျခားသူေတြကသာ 
ေမးတာ။ ကၽြန္မကိုမေမးဘူး။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္”71 ဟုဆိုသည္။ 

အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ 
ေတြမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြပဲ လိုက္ရတာမ်ားတယ္။ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အနည္းငယ္သာပါဝင္ခြင့္ရခဲ့တာပါ”72 ဟု ျဖည့္စြက္ 
ေျပာၾကားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ခန္းမတြင္းႏွင့္ ပါတီအစည္းအေဝးတို႔တြင္ အေပၚစီး 
ဆန္ေသာ စကားလုံးမ်ား သံုးႏႈန္းကာ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား 
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေလးစားသမႈျဖင့္ ရာထူးတပ္ေခၚဆိုျခင္းထက္ “ညီမေလး” ဟုသာ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အိမ္သာသြားရန္ကုိပင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းမရွိဟုဆုိသည္။ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ထုိင္ေနစဥ္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထမိန္ႏွင္႔ထိမိမည္ကုိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင္႔ 
၎တုိ႔အား ေလးစားေသာအားျဖင့္ မသြားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယင္းအျပဳအမူမ်ိဳးကို မေကာင္းသည့္ 
အျပဳအမူမ်ိဳး မဟုတ္ဟု ခံယူထားသည္မွာ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕က သူတို႔အား 
“ညီမေလး” ဟု ေခၚေဝၚႏႈတ္ဆက္ျခင္းသည္ ခြဲျခားလိုျခင္းဆိုတာထက္ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခံစားမိၾက 
သည္ဟုဆိုသည္။
71 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
72 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း



36

အခန္း ၅။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္တိုးတက္ပါဝင္လာျခင္းအေပၚယူဆခ်က္မ်ား

ျပည္သူ႔သေဘာထားစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ျပဳလုုပ္သည့္ သုေတသနရလဒ္မ်ားက ျပည္သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ေနရာမ်ားကို ရယူျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈအေပၚ အျပည့္အဝ မ်က္ႏွာသာမေပးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ 
ေျဖၾကားသူ ၈၂% က အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပံ႔ပိုးမႈမရွိျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အဓိကအတားအဆီး
လိုျဖစ္ရသည္ဟုဆိုသည္။ ေျဖၾကားသူ ၅၁% ကသာ အမ်ိဳးသား မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမရွိျခင္းသည္ အဓိကအတားအဆီး 
ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။   က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မ်ားလာျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳး
သမီးဦးေရပါဝင္မႈျမင့္မားလာေရးအတြက္အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟုအမ်ိဳးသမီးကိုယ္စား လွယ္မ်ားကဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားအား ၎တို႔အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစသည့္အခါ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္း၊ ပညာေရး 
နိမ့္ပါးျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးအင္အားမေတာင့္တင္းျခင္းတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား အတားအဆီး 
မ်ားၾကားတြင္ အဓိက်သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီက ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ေနရာ 
မေပးလိုသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္လာေစခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံ၏သမိုင္းဝင္ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူ႔သေဘာထားစစ္တမ္းႏွင့္ အေသးစိတ္သုေတသနရလဒ္မ်ားအရ ျပည္သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကိုရယူျခင္း 
ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္းတို႔အေပၚ  မ်က္ႏွာသာ မေပးလိုသည့္သေဘာကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေနသည္။73 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရရွိလာျခင္းသည္ အျခားအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚထြန္းလာရန္ လမ္းေၾကာင္းေဖာက္ေပးသလို ျဖစ္ရ 
သည္မွာ အထူးေျပာရန္ မလိုသည့္ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းအျမစ္တြယ္ေနသည့္  လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သေဘာထားႏွင့္ အတုုိက္အခံ 
ျဖစ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ပုုံ ၂ဝ  - အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အစိုးရတစ္ရပ္တြင္ အခန္းက႑တန္းတူရွိသင့္သည္။74 သေဘာတူသည္/သေဘာမတူပါ

 

၇၃% ၁၃% ၄% ၉%

အလြန္သေဘာတူသည္ အနည္းငယ္သေဘာတူသည္ သေဘာတူျခင္း၊ မတူျခင္းမရ ွိပါ

သေဘာမတူပါ လ  းဝသေဘာမတူပါ တ ႔ ျပန္မႈမရ ွိပါ

စစ္တမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးနီးပါးက “အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အစိုးရတစ္ရပ္တြင္ အခန္းက႑ 
တန္းတူရွိသင့္သည္။” ဟူေသာအဆိုကုိ သေဘာတူၾကသည္။ ၈၆% က အဆုိကို ေထာက္ခံကာ ၄% ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကမူ ေထာက္ခံသည္ 
သို႔မဟုတ္ မေထာက္ခံပါ ဆိုသည္ကို ေျဖဆိုျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္ထပ္ ၉%  က ေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမ်ိဳးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပံ႔ပိုးမႈမရွိျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အႀကီးဆံုးအတားအဆီးႀကီးျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာပင္ ျဖစ္သည္။ ၈၂% ေသာ ေျဖၾကားသူမ်ားက အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပံ႔ပိုးမႈမရျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရး ေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အဓိကအဟန္႔အတားလုိျဖစ္ေနသည္ဟု ခံစားရသည္ဟု ဆိုၾကၿပီး 
၅၁% က အမ်ိဳးသားမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပံ႔ပိုးမႈမရွိျခင္းသည္လည္း အဓိကက်သည့္ အတားအဆီးျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ေနာက္ ထပ္ ၁၁% က 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမရွိျခင္းေၾကာင္႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အနည္းငယ္အေရးပါေသာ အတားအဆီးျဖစ္ရသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။  အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ “၂ဝ၁၄ နုိင္ငံသားမ်ား၏အသိပညာႏွင္႔တန္ဖုိးထားမႈမ်ား” စစ္တမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ ရာခုိင္ႏႈန္းတူတူ 
(၇၅%) အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပုိေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္လုပ္ႏုိင္သည္ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈအေပၚ အတြင္းက်က်အရုိးစြဲေနေသာအျမင္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးသမားအျဖစ္ၾကိဳးစားအားထုတ္ရာတြင္ ႀကီးစြာ 
႐ိုက္ခတ္မႈရွိေၾကာင္းကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ  အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားပံ႔ပုိးမႈမရွိျခင္းက အထင္အရွားျပသေနသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အဓိကအတားအဆီးျဖစ္သည္ (၈ဝ% “လံုးဝ 
အေရးပါသည္” ၊ ၇%  “အနည္းငယ္အေရးပါသည္”) ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ပညာေရးနိမ့္ပါးျခင္း (၆၂%   “လံုးဝအေရးပါသည္”၊  ၂၉%   
“အနည္းငယ္အေရးပါသည္”) ႏွင့္ ေငြေၾကးအင္အားမေတာင့္တင္းျခင္း (၆၂%  “လံုးဝအေရးပါသည္”၊ ၂၄%  “အနည္းငယ္အေရးပါသည္”) တို႔ 
သည္လည္း အေရးပါသည့္ အတားအဆီမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

73 The Asia Foundation, 2014; Asian Barometer Survey, 2015; Löfving, 2011. 
74 ေျဖဆိုသူ ၄၅ ဦး
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ဇယား ၈ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏုုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ႏုုိင္မႈကုုိ တားဆီးေနသည့္ ကိစၥမ်ား 75

လုံးဝ အေရး 
ပါသည္။

အနည္းငယ္ 
အေရး 

ပါသည္။

သိပ္ အေရး 
မပါပါ။

လုံးဝ အေရး 
မပါပါ

မသိပါ။
ေျဖၾကားျခင္း 

မရွိပါ။

အမ်ိဳးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပံ႔ပိုးမႈမရရွိျခင္း ၈၂ % ၁၁% ၂% ဝ% ဝ% ၄%

ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း ၈ဝ% ၇% ဝ% ဝ% ဝ% ၁၃%

ပညာေရးနိမ္႔ပါးျခင္း ၆၂% ၂၉% ၂% ဝ% ဝ% ၇%

ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲ ၆၂% ၂၄% ၄% ဝ% ၂% ၇%

မိသားစုမွပံ႔ပိုးေပးျခင္းမရွိျခင္း (မိဘ၊အိမ္ေထာင္ဖက္) ၅၈% ၃၁% ၂% ၂% ဝ% ၇%

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ လႊမ္းမိုးေနသည့္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑အေပၚထားရွိသည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ သေဘာထား

၅၈% ၂ဝ% ၁၁% ၂% ဝ% ၉%

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပံ႔ပိုးမႈမရွိျခင္း ၅၃% ၂၇% ၉% ဝ% ၄% ၇%

အမ်ိဳးသားမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပံ႔ပိုးမႈမရွိျခင္း ၅၁% ၂၇% ၇% ဝ% ဝ% ၁၆%

ေဟာေျပာစည္း႐ုံးမႈ၊ မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင္႔ ဆက္ဆံ 
ေရးအစရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
တာဝန္မ်ာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိျခင္း

၄ဝ% ၄၇% ၇% ဝ% ဝ% ၇%

ႏုိင္ငံေရးကို အႏၲရာယ္မ်ားေသာ၊ မသန္႔ရွင္းေသာ 
သို႔မဟုတ္ အဂတိလိုက္စားမႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္း

၂၉% ၂၂% ၁၆% ၁၁% ၂% ၂ဝ%

အျခားေသာေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ပံ႔ပိုးမႈမရျခင္း ၂၉% ၂၇% ၂၄% ၂% ဝ% ၁၈%

ဘာသာေရး ၂၄% ၃၈% ၁၆% ၁၁% ဝ% ၁၁%

လံုၿခံဳေရးအရစိုးရိမ္မႈ ၂ဝ% ၄၉% ၁၁% ၂% ၂% ၁၆%

အိမ္မႈကိစၥတာဝန္ဝတၱရားမ်ား ၁၈% ၅၈% ၁၃% ဝ% ဝ% ၁၁%

*တြက္ခ်က္ခ်ိန္တြင္ အႏႈတ္အသိမ္းမ်ား (rounding) ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာရာခုုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာ ၁ဝဝ% အျပည့္ေရတြက္ႏုုိင္ျခင္းမရွိပါ။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျပဳအမူႏွင့္ တန္ဖိုးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းအျမစ္တြယ္ေနသာ က်ားမႏွင္႔ 
ဆိုင္ေသာ စံမ်ားႏွင္႔ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုထံတြင္ စြဲကပ္ေန႐ုံမွ်မက အမ်ိဳး သမီးမ်ားတြင္လည္းရွိေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတို႔၏ အရည္အေသြးႏွင္႔ပတ္သက္၍ 
ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္းကုိ မၾကာခဏေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ရရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ၾကည့္သည့္အခါ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔သာမက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင္႔ရိွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ ပုိ၍ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေနေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ရသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တို႔၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကည့္ေစသည့္အခါ ယံုၾကည္မႈ 
မရွိျခင္း၊ ပညာရည္နိမ့္ပါးျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးအင္အားမေတာင့္တင္းျခင္းသည္ အမ်ိဳး သမီးႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲအတား
အဆီးျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔တြင္ရိွေသာ အရည္အခ်င္းအစစ္အမွန္ထက္ နိမ့္ပါး 
လ်က္ရွိေနသည္ဟု သူတို႔ကိုယ္သူတို႔႐ႈျမင္ထားၾကရာ ထိုသို႔ေသာ အျမင္ရိွေနသည့္အထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မေလးစားျခင္းႏွင္႔ 
ယံုၾကည္မႈမရိွျခင္းတို႔က လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာရယူထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပိုမိုဖိအားျဖစ္ေစသည္။ 

75 ေျဖဆိုသူ ၄၅ ဦး
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ပုုံ ၂၁  - ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရတုုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ 76 

 

၇၁%
၆၇%

၅၈%

၅၁%

၁၁%
၁၆% ၁၈%

၂၄% ၂၄%
၂၉%

၄% ၂%
၇% ၇% ၁၁%

၂% ၄% ၄% ၂%

၂၀%

၀% ၀% ၀% ၂%

၁၁%
၇% ၉% ၇%

၁၃%
၁၈%

၀%

၁၀%

၂၀%

၃၀%

၄၀%

၅၀%

၆၀%

၇၀%

၈၀%

အမ    ်ိိဳးသာ်ိိဳးမ ာ်ိိဳး၏ေထာက္ခံ
မႈွႏွင္႔ပ ်ိိဳးေပါင္်ိိဳးပါဝင္မႈ

တု ်ိိဳးျမွင္႔ျခင္်ိိဳး

ႏု င္ငံေရ်ိိဳးပါတီမ ာ်ိိဳးအာ်ိိဳး
စြမ္်ိိဳးေဆာင္ရည္ျမွင္႔တင္

ေပ်ိိဳးျခင္်ိိဳး

မဲဆႏၵရွင္မ ာ်ိိဳးၾကာ်ိိဳးက ာ်ိိဳးမ
တန္်ိိဳးတ ေရ်ိိဳး၏အေရ်ိိဳးပါပံုကု 

ပု မု အသ အျမင္ပြင္႔လာေစျခင္်ိိဳး

အမ   ်ိိဳးသမီ်ိိဳးပါဝင္မႈအခ   ်ိိဳးအစာ်ိိဳး
သတ္မွတ္ျခင္်ိိဳး

အမ   ်ိိဳးသမီ်ိိဳးမ ာ်ိိဳးသာပါဝင္ေသာ
ႏု ု င္ငံေရ်ိိဳးပါတီတည္ေထာင္ျခင္်ိိဳး

အလြန္ထ ေရာကသ္ည္ အသင္႔အတင္႔ထ ေရာကသ္ည္ အနည္်ိိဳးငယ္သာထ ေရာကသ္ည္

ထ ေရာင္မႈမရွ ပါ မသ ပါ တု႔ံျပန္မႈမရွ ပါ

စစ္တမ္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဝင္ေရာက္မႈတြင္ စိန္ေခၚမႈႀကီး ျဖစ္သည္ဟူေသာ အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္ထားမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့လာ မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈတိုးျမင့္လာျခင္းသည္  ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ ဝင္ေရာက္မည့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရျမင့္မားလာေရးအတြက္ အထိ 
ေရာက္ဆံုးနည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၇၁% က ရႈျမင္ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ သေဘာထားတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏုိင္ငံ ေရးတြင္ 
ပါဝင္လာမႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး (၆၇%) လိုသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးဘဝတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အဓိကအခန္းမွ ပါဝင္ေနသည္ကို သိသာေစသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအၾကား အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေရးအေပၚ စိတ္အား
ထက္သန္မႈအနည္းငယ္သာရွိေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈရွိသည္ကိုုေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ားက (၅၈%) ေထာက္ခံၾကသည္။  (၅၁%)  ကေတာ့ 
ႏုိင္ငံေရးရာထူးတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရကုိ အခ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ေပးသည့္ ပံုစံကို မၾကာခဏေဆြးေႏြးၾကသည္။  အမ်ိဳးသမီးမ်ား သာပါဝင္သည့္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုမူ 
ယံုၾကည္မႈသိပ္မရွိေပ။ ယင္းကို အမ်ိဳးသမီး ၁၁% ကသာ အလြန္ထိေရာက္သည္ဟုဆိုၾကၿပီး ၂၉%  ကမူ အသင့္အတင့္ ထိေရာက္သည္ဟု 
ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးပါတီသည္ ယခုေခတ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ပထမဦးဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာပါဝင္သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးပါတီသည္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ 
အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလးဦးကုိသာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးမွေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံခဲ့ရပါ။ မြန္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ႏွင္႔  
ေဒသဆိုင္ရာအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသမီးဦးေရအခ်ိဳးအစားကို သိသိသာသာတိုးလာသည္ကို ေတြ ႔ျမင္ရသည္။77

76 ေျဖဆိုသူ ၄၅ ဦး
77 ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၌ သံုးဦးရွိခဲ့ၿပီး 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ေတာ့ တစ္ဦးမွ မရွိပါ။ ၂ဝ၁၅ ႏုိဝင္ဘာတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ သံုးဦးႏွင့္ 
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၅ ဦးေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ရက္ တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ကုိ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
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လက္္ေတြ ႔ေျမျပင္အေျခအေန  - အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ၎တို႔၏မဲဆႏၵနယ္မ်ား

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင္႔ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေပၚ 
အနည္းငယ္သာ နားလည္သေဘာေပါက္လ်က္ေရြး ေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ 
တက္ၾကြၾကၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးႏုိင္ရန္ ထိေရာက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သုေတသနအဖြဲ႕အား ေဝမွ်ခဲ့သည္ ၎တုိ႔၏  လက္ေတြ႕ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ရရွိေသာ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ ႔ကိုုတင္ျပလုိပါသည္။  

“ရြာသူ၊ ရြာသားေတြဟာ ေရပိုက္ေတြမဝယ္ႏုိင္ၾကဘူး။ ကၽြန္မက ေရအရင္းအျမစ္မ်ားရွိရာေနရာမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ ေရရွိတာကို 
ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ေနရာက ရြာနဲ႔အလွမ္းေဝးေနတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ အစိုးရက ေက်းရြာ အားလံုးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ပိုက္ေတြကို ဝယ္ခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ေက်းရြာ ၁၅ ရြာဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့ေရကို 
ရယူသံုးစြဲႏုိင္ေနၿပီ။ ဘယ္ေလာက္သန္႔ရွင္းသလဲဆိုရင္ ကၽြန္မအခုသံုးစြဲေနတ့ဲ ေရထက္ကို ပိုသန္႔ရွင္းပါတယ္။ အခုသူတို႔ေရရရွိတာကို 
ျမင္ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မအရမ္းကို ဝမ္းသာမိတယ္”78  

“မႏၱေလးၿမိဳ႕ကို မီးေဘးအႏၱရာယ္က ကာကြယ္ဖို႔ လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ႔လို႔ ကၽြန္မဝမ္းသာတယ္။ အဲ့အခ်ိန္တုန္းက ၂၆ လမ္းမွာ ေလာင္စာဆီ 
ဆုိင္ဖြင့္ဖို႔ လုပ္ေနၾကတာပါ။ အဲ့ဒီအနီးအနားမွာ သိုေလွာင္႐ုံေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြဟာ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပဖို႔ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ဟာ ေလာင္စာဆီဆုိင္ကို ဆန္႔က်င္ 
ေၾကာင္း ဆႏၵျပၾကမွာပါ။ သူတို႔က ကၽြန္မဆီလာၿပီး အဲ့အေၾကာင္းေျပာျပခဲ့တယ္။ ကၽြန္မက ဆႏၵျပမႈမလုပ္ေသးဘဲ ေခတၱဆုိင္းငံ့ထားဖို႔ 
ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို ဒီကိစၥတင္ျပခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေလာင္စာ ဆီဆုိင္စီမံကိန္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့ၿပီး ျပႆနာလည္းရွင္းသြားပါတယ္။ 
ဘယ္သူမွ ထိန္းသိမ္းမခံရသလို ဆႏၵျပမႈလည္း မျဖစ္ ခဲ႔ဘူး။ ကၽြန္မဒီအတြက္ အရမ္းဝမ္းသာမိတယ္။”79 

“ရခုိင္မွာ ဘာသာေရးလူမႈေရးျပႆနာေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီမွာရွိတဲ့ ဗလီကို ဖ်က္စီးဖို႔ ႀကိဳးစားမယ့္အေၾကာင္းေရးထားတဲ့စာကို 
ကၽြန္မလက္ခံရရွိပါတယ္။ မူဆလင္လူဦးေရမ်ားစြာေနထုိင္တဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ မေကာင္းတာေတြ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုတာ 
ခ်က္ျခင္းကို သိလိုက္တယ္။ ရပ္ကြက္အဆင့္ NLD ပါတီဝင္ေတြဆီကို ကၽြန္မဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာတစ္ဝက္၊ မူဆလင္ 
တစ္ဝက္ပါဝင္တဲ့ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို လုပ္လုိက္ တယ္။ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္မက 
ဆရာေတာ္မ်ားနဲ႔ မူဆလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သြားေတြ႕ခဲ့ၿပီး လိုအပ္ရင္ အေျခအေနကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔ 
ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ လူေတြကို ျဖစ္ႏုိင္ရင္အျပင္မထြက္ၾကဖို႔ သတိေပးခဲ့ၿပီး ကၽြန္မကိုဆက္ႏိုင္တဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္လည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မ 
အဖြဲ႕နဲ႔ ကၽြန္မတို႔ဟာ တာဝန္ေတြကို ေန႔ညမေရြး ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီလုိ လံုၿခံဳေရးႀကိဳတင္သတိေပးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ 
အတြက္ ဘယ္သူမွ ဆႏၵထြက္မျပခဲ့ၾကသလို မတည္ၿငိမ္မႈလည္းမျဖစ္ခဲ႔ဘူး။ ကၽြန္မ ဒီကိစၥေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ျမင္မိတယ္။”80

“ကၽြန္မတို႔မွာ ကားမ်ားကိုသာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳတဲ့ သံလြင္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးတည္ေဆာက္ထားတဲ့ အတၳရံတံတားရွိတယ္။ ေမာ္ေတာ္ 
ဆုိင္ကယ္မ်ားကလည္း တံတားကိုအသံုးျပဳတဲ့အတြက္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ဒီျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္မကို 
ဖုန္းျဖင့္ တိုင္ၾကားတဲ့သူေတြရွိသလုိ စာျဖင့္တုိင္ၾကားသူေတြလည္းရွိတယ္။ ကၽြန္မက တံတားကို တာဝန္ယူထားတဲ့ ျပည္နယ္ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အရာရွိကို စာေရးအေၾကာင္းၾကားခဲ့တယ္။ ကားနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ႏွစ္ခုစလံုး အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တံတားကို ျပဳျပင္ေပးႏုိင္မလားလို႔ ေမးၾကည့္ခဲ့တယ္။ ႏွစ္လအၾကာျပဳျပင္ခဲ့ရတယ္။ အခုေတာ့ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး 
ခဲ့ပါၿပီ။”81 

“ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္တဲ့အတြက္ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားၿပိဳၾကခဲ့ၿပီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားေနတဲ့ ရြာမ်ား 
ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရပါတယ္။ ၂ဝ၁၁ တုန္းက အဲ့ဒီေရႊတူးေဖာ္မႈကို ရပ္ေအာင္ ကၽြန္မ တြန္းအားေပးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီကိစၥ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။”82 

 “တပ္မေတာ္က ကၽြန္မမဲဆႏၵနယ္က ေျမေတြကို သိမ္းယူခဲ့တယ္။ ေျမသိမ္းခံရတဲ့စာရင္းမွာ မပါဝင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို 
ေျမဧက ၇ဝဝ ျပန္ရရွိေအာင္ ကၽြန္မကူညီခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားကို ကၽြန္မကူညီေျဖရွင္း ေပးခဲ့တယ္။”83

78 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
79 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ဝ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
80 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
81 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဝ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
82 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၂၂ ဦးေျမာက္က ေမခြန္း ၂၉ အားေျဖၾကားခ်က္
83 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးေျမာက္က ေမခြန္း ၂၉ အားေျဖၾကားခ်က္
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အခန္း ၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အနာဂတ္

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးေကာက္ခံခဲ့ၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရ 
တိုုးတက္လာခဲ့သကဲ့သုုိ႔ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ဦးေရလည္း ႐ုတ္တရက္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈသည္   NLD ပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုႏွင့္အတူ ႏုုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင္႔ စုစည္းခုိင္မာေစခဲ႔သည္။  ယခုေလ့လာ 
ခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား တသမတ္တည္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္၊ 
ဇြဲရွိရန္၊ ေလ့လာသင္ယူရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ဖို႔အျပင္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးအေပၚ 
ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္က်က် နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အနာဂတ္အတြက္  အဓိကက်ေသာအရာ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 

၆.၁။ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္သစ္ကာလကို ပံုေဖာ္မည့္ လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ 
ဆႏၵျဖင္႔ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ထမ္းပိုးကာ တာဝန္မ်ားကို စတင္တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္  ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးေကာက္ခံခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းဦးေရ တုုိးတက္လာသကဲ့သုုိ႔ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ဦးေရလည္း ႐ုတ္တရက္ျမင့္မားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္ 
အလက္အေသးစိတ္ကို ေလ့လာႏုုိင္ခဲ့ၿပီး  လႊတ္ေတာ္ပထမသက္တမ္းႏွင္႔ ဒုတိယသက္တမ္းအၾကားရွိ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ိဳးဆက္ႏွစ္
ဆက္ကို လည္းႏႈိင္းယွဥ္လာႏုုိင္ခဲ့သည္။  

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိုးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရ မ်ားျပားလာသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ႏွင္႔ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ဦးေရမွာလည္း ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၁၃.၅%  ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင္႔လႊတ္ေတာ္မ်ား
တြင္ ၁၃%  ေရြးေကာက္ ခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ဝ.၁% ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား 
အုပ္စုမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳရန္ “တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား” လည္းရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ၂၉ 
ဦးေရြးေကာက္ခံရၿပီး  ယင္းေနရာမ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁%   မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။  

၂ဝ၁၆ မွစတင္ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၆၇ ေယာက္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏသည္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ 
သက္တမ္းအတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၁၃%  မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၃ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၄ ဦး ရွိသည္။ တပ္မေတာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ခန္႔အပ္ေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ 
ႏွစ္ဦးသာရွိခဲ့ျပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏွင္႔ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၅၅ ဦး ရွိသည့္အနက္ ၄ဝ 
ဦးမွာ ၂ဝ၁၅ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔ ထဲမွ ၁၂ ဦးသာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ 
အလြန္ျမင့္မားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းျဖစ္သည္။ 
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ဇယား ၉  - ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ က်ားမ အလုုိက္

 ေရြးေကာက္ခံရေသာ 
လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

တပ္မေတာ္က ခန္႔အပ္ေသာ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 

စားလွယ္မ်ား

ေရြးေကာက္ခံရ 
ေသာ အမ်ိဳးသမီး 

လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ 

ရာခုိင္ႏႈန္း

ကိုယ္စားလွယ္ 
အားလံုးအနက္ 

အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္ 
အေရအတြက္ အမ်ိဳသား အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၄၂၄ ၆၇ ၁၆၄ ၂ ၁၃.၇% ၁ဝ.၅%

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၄၅ ၂၃ ၅၆ ဝ ၁၃.၇% ၁ဝ.၃%

ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ၂၇၉ ၄၄ ၁ဝ၈ ၂ ၁၃.၆% ၁ဝ.၆%

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

၅၅၁ ၇၉ ၂၁၉ ၂ ၁၂.၅% ၉.၅%

တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ၂၄ ၅ - - ၁၇.၂% -

ကုုိးကား  - ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၇၉ ဦး (၁၂.၅% ) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ၂၉ ဦးရွိသည့္အနက္ 
ငါးဦး (၁၇.၂% ) မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။84 ယင္းအမ်ိဳးသမီးကိုယ္စား လွယ္ဦးေရမွာ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းထက္ပိုမ်ား 
သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳး သမီးကိုယ္စားလွယ္ဦးေရမွာ ယခင္ ၆ ဦးမွ ယခု ၁၇ ဦးထိတိုးလာရာ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသ
မီးကိုယ္စားလွယ္ဦး ေရအမ်ားဆံုးရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယခင္က အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ တစ္ေယာက္မွ မရွိသည့္ 
စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ယခုအခါ၌ ၁၃ ဦး၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၅ ဦး အသီးသီးရွိလာခဲ့ၾကသည္။ မြန္ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၂ဝဦးသာရွိေသာေၾကာင္႔ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦးသည္ ေလးပုံတစ္ပုံ 
ရွိသည္။ သိသာေသာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းတစ္ခုမွာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရွိအမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးမွ တစ္ဦးအား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ 
အျဖစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ လက္ရွိ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာဝန္ကို 
ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေဒၚတင္အိျဖစ္သည္။85 ေဒၚနန္းသူဇာသည္လည္း ယခုအခါ တြင္ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္။ ကယား၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိပါ။ 
(အေသးစိတ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။)

မ်ိဳးဆက္သစ္အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အသက္အနည္းငယ္ပိုငယ္ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ 
အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသက္အရြယ္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၅၅ ႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္ရွိေနစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၅ဝ ဝန္းက်င္ 
ရိွသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသက္မွာ ၄၉ ဝန္းက်င္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၄၄ 
ဝန္းက်င္ေလာက္သာရွိရာ ၎တို႔၏ အသက္အရြယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ပင္ အနည္းငယ္ ငယ္ၾက 
သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ ပိုမိုအတန္းပညာတတ္ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၉၃.၉% မွာ ဘြဲ႕ရမ်ား (အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ ၇၇.၇% က ဘြဲ႕ရမ်ား) ျဖစ္ၿပီး ၂၂.၇ % မွာ ဘြဲ႔လြန္ 
(အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ ၈.၅% က ဘြဲ႔လြန္) မ်ားျဖစ္ရာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
ပညာေရး၌ ပိုမိုေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၉၂.၈% သည္  ဘြဲ႕ရမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး (အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ 
၆၆.၉% က ဘြဲ႕ရ) ၁ဝ.၇% က ဘြဲ႕လြန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ (အမ်ိဳးသားကုိယ္စားလွယ္ ၃.၂% က ဘြဲ႕လြန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္)။

84 တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး (အမ်ိဳးသမီး)မ်ားမွာ ေဒၚေမႊးေမႊးခင္၊ ေဒၚေနာ္ပြယ္ေဆး၊ ေဒၚစန္းဝင့္ခုိင္၊ ေဒၚပန္းသဇင္မ်ိဳးႏွင့္ ေဒၚမိုးျမတ္ ျမတ္သူ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
85 http://www.irrawaddy.com/burma/mon-state-elects-parliaments-first-female-speaker.html 
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ဇယား ၁ဝ - ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္း၊ 
က်ားမ အလိုုက္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး

အေျခခံပညာ (၁ဝတန္းႏွင့္ေအာက္) ၂.၁% ဝ% ၃.၈% ၃.၆%

အေျခခံပညာ (တကၠသိုလ္ဝင္တန္း) ၁၇.၄% ၆.ဝ% ၂၈.၆% ၃.၆%

သိပၸံ၊ ဝိဇၨာဘြဲ႔ရ ၆၉.၂% ၇၁.၂% ၆၃.၇% ၈၂.၁%

မဟာဝိဇၨာ၊ ေဆးသိပၸံမဟာဘြဲ႕ရ ၆.၄% ၂၂.၇% ၃% ၇.၁%

ပါရဂူ၊ ေဆးသိပၸံပါရဂူဘြဲ႕ရ ၂.၁% ဝ% ဝ.၂% ၃.၆%

မသိ ၂.၈% ဝ% ဝ.၉% ဝ%

ကုုိးကား  - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 

၂ဝ၁၅ တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ ေနာက္ခံမွာ ယခင္အမ်ိဳးသမီး 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားစြာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတာ့ ဆင္တူသည္။ 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံုတစ္ပံုနီးပါး (၂၄.၂%) သည္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွျဖစ္ၿပီး ၁၈.၂% မွာ ဝန္ထမ္း 
သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္က ျဖစ္ကာ ၁၅.၂% က ေဆးပညာနယ္ပယ္မွျဖစ္သည္။   အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳးအစား အနည္းငယ္သာ 
ပညာေရးႏွင့္ ဥပေဒနယ္ပယ္မ်ားက လာျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အလုုပ္အကိုုင္ႏႈိင္းယွဥ္ထားမႈကိုု 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ တြင္ၾကည့္ရႈ ႏုုိင္ပါသည္။ 

ထိုနည္းအတူ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကလာေသာ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက (၂၈.၆%)  
အဓိကလႊမ္းမိုးထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အမ်ိဳး သမီးကိုယ္စားလွယ္ ငါးပံုတစ္ပံုခန္႔မွာ ပညာေရးနယ္ပယ္က 
လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းႏွင္႔မတူပဲ ထူးျခားစြာေျပာင္းလဲသြားသည့္ အရာတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ 
၁၄.၃% သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ပယ္က ျဖစ္သည္ကို အံၾသဖြယ္ရာေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားသည္ 
ေက်းလက္ေန ရပ္ရြာလူထုအား သိသာေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရိွခဲ႔သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီးရွိ အမ်ိဳးသားႏွင္႔ 
အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသက္ေမြးမႈေနာက္ခံ အေသးစိတ္ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ တြင္ၾကည့္ရႈႏုုိင္ပါသည္။

ဇယား ၁၁ - အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သက္ေမြးမႈေနာက္ခံ၊ ၂ဝ၁၃ ႏွင္႔ ၂ဝ၁၆။ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

၂ဝ၁၃ ၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၃ ၂ဝ၁၆

ဥပေဒ ၂ဝ.ဝ% ၉.၁% ဥပေဒ ၅.ဝ% ၁၁.၉%

ပညာေရး ၂ဝ.ဝ% ၁ဝ.၆% ပညာေရး ၄ဝ.ဝ% ၂ဝ.၂%

အစိုးရဝန္ထမ္း/ႏုိင္ငံေရး ၂ဝ.ဝ% ၁၈.၂% အစိုးရဝန္ထမ္း/ႏုိင္ငံေရး ၂ဝ.ဝ% ၉.၅%

စီးပြားေရး ၁၆.၇% ၂၄.၂% စီးပြားေရး ဝ.ဝ% ၂၈.၆%

လူမႈေရး ၁ဝ.ဝ% ၆.၁% လူမႈေရး ၁ဝ.ဝ% ဝ.ဝ%

ကုုိးကား - ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ MCM Books (ရန္ကုန္, ဇြန္လ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္)၊ စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ား 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာေနာက္ခံကို အမ်ိဳးသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ 
ၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လာေသာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးအစားမွာ သိသိသာသာျမင့္
မားေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈသည္ ၎တို႔၏ 
ႏိုင္ငံေရးအသိ ႏိုးၾကားမႈကို ေဖာ္ ျပေနသည္။  ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းလာျခင္းသည္ သူတို႔အား ႏုိင္ငံေရး 
ေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ (အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ေနာက္ခံအေသးစိတ္ကို 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)
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၂ဝ၁၆ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ဝင္ေရာက္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပါတီအနည္းငယ္မွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
မ်ားျဖစ္ၿပီး ေရွ ႔သက္တမ္းႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ပါတီကြဲျပားမႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ပါတီေျခာက္ခုကိုသာ ကိုယ္စားျပဳၾကသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား သည္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုးပါတီကိုသာ ကိုယ္စားျပဳၿပီး အမ်ားစုမွာ (၁၃၄ ဦး) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) မွျဖစ္သည္။ NLD ပါတီတြင္ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ျမင့္မားသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ အားတက္ဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရြး 
ေကာက္ခံ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္မွာ ယခုလို NLD ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အလားအလာအေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္မီွေနရသည့္ 
အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕လာရႏုိင္ပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ NLD အေၾကာင္းမလွခဲ့ပါက  ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္မ်ားစြာကို ကန္႔သတ္လုိက္သည့္ သဖြယ္ျဖစ္သြားႏုုိင္သည္။  

ဇယား ၁၂ - အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္  

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္
အမ်ိဳးသမီး 

အေရအတြက္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးသမီး 
အေရအတြက္

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ၂ တိုင္းလံ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ၁

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၆ဝ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ၁

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၂ လီစူးအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ၁

တအန္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ ၁ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၇၄

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ၁ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၅

ဇိုမီးဒီမုိကေရစီကြန္ကရက္ ၁
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ

၂

ကုုိးကား - ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 

၆.၂။ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စစ္တမ္းမွ ရရွိသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား

ယခုအစီအရင္ခံစာသည္ ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအၾကား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ပထမမ်ိဳးဆက္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အေသးစိတ္တင္ျပေပးျခင္းျဖင္႔ ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးဘဝတြင္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာေစ႔ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နက္နက္ 
႐ိႈင္း႐ိႈင္းသေဘာေပါက္နားလည္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ 
သာမက အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈကို ခိုင္ခံ့အားေကာင္းလာေစရန္ 
အဓိကပံ့ပိုးေပးေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသိုက္အဝန္းအတြက္ပါ အသံုးဝင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

သုေတသန၏ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားထံမွ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာ 
ထားမ်ား ေဖာ္ျပေပးလိုသည့္ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္၊ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံ႔ပိုးမႈပိုမိုေပးႏုိင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားသည့္ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ မည္သို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွမည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အ 
မ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က သူတုိ႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္အတြက္ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင္႔ အႀကံ 
ဉာဏ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အႀကံျပဳခ်က္မ်ားထဲမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုမွာ မိမိကုိယ္ကို 
ယံုၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီးသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္မႈရွိျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ သင္ယူလိုျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ 
အလုပ္လုပ္ျခင္း သာမက ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးမ်ားသည္ အေတြ႕အႀကံဳသစ္ကို ေက်ာ္လႊား၍ေရွ႕မွ နမူနာျပသြားသည့္ အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ေရွ႕မ်ိဳးဆက္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ေနာက္မ်ိဳးဆက္သို႔ ေပးအပ္ေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ မိမိကုုိယ္ကိုု ယုုံၾကည္မႈရွိရန္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
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“သင္႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္ကို  သူတို႔ယံုၾကည္လို႔ရတယ္လို႔ ျမင္လာေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အျဖစ္လို႔ ျမင္ေန႐ုံနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ 
အားေကာင္းေနဖို႔လိုတယ္။ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳေတြ႕လာတဲ့အခါမွာလည္း အားမေလွ်ာ့သြားပါနဲ႔။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားက ျပည္သူမ်ားထံကေန  
ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ ၾကားရပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီျပႆနာမ်ားကိုလည္း သူတို႔အတြက္ ေျဖ ရွင္းေပးရပါလိမ့္မယ္။ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက 
စိတ္ရွည္ပါ။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကေန သင္ယူဖို႔လည္းလိုအပ္ၿပီး  သူတို႔ကို ရွင္းျပဖို႔လည္း ႀကိဳးစားပါ။ ဒါမွသာ အေျခအေနကို သူတို႔ 
ေကာင္းေကာင္းနားလည္ သေဘာေပါက္ၾကမွာပါ။ နည္းစနစ္အပိုင္းအရေတာ့ ဥပေဒကို ေလ့လာပါ။ အမ်ားႀကီးေလ့လာဖို႔လိုပါတယ္”86

အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တုိ႔အတြက္ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမဲဆႏၵရွင္မ်ား 
ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ပံ႔ပိုးမႈမရိွေသာ အမ်ိဳးသမီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားျဖစ္သည္ဟုဆုိၾကသည္။ ယင္းသည္ 
သုေတသနမွရရွိလာသည့္ အံ့အားသင့္ ဖြယ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ထဲက တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကို 
ေျဖၾကားရာမွ ရွင္းရွင္းလင္း လင္းထြက္ေပၚလာသည့္ အျမင္ျဖစ္ၿပီး “အမ်ိဳးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပံ႔ပိုးမႈမရွိျခင္း” သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရး 
ေလာကသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ ဟန္႔တားထားသည့္  ပထမဦးဆံုးေသာ အတားအဆီး ျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၈၂% က ဆိုသည္။ 
ယင္းသည္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈစံမ်ား (၅၈%) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမဲဆႏၵရွင္မ်ား (၅၁%) ၏ အတားအဆီးထက္ ပိုမိုျမင့္မား သည္ကို 
ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းကိစၥကို အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတြင္းက်က်ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားဖိုရမ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာေ
ဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ရန္ 
မသင့္ေတာ္ဟု အျမင္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေထာက္ခံျခင္းမရွိမႈအေပၚတြင္ စိတ္မသက္မသာခံစားရသည္ဟုဆိုၾကသည္။ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းကျပဳလုုပ္သည့္ သုုေတသနမ်ားႏွင့္ အျခားသုုေသတနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသားအခ်ိဳးအစားမ်ားေနျခင္း၊ 
လူ႔အသုုိင္းအဝိုု္င္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈကိုု ေနရာမေပးျခင္းတုုိ႔သည္ အထူးႀကီးမားသည့္ က်ားမဆုုိင္ရာ အခက္အခဲျဖစ္သည္ကိုု သိရွိ 
ႏုုိင္သည္။ အမ်ိဳးသားမွမဟုုတ္ပဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဝန္းရံပ့ံပုုိးမႈမရရွိျခင္းသည္လည္း ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေနသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုု အထီးက်န္ 
ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး အ႐ိုးစြဲေနသည့္ထုုံးတမ္းမ်ားကိုု မလိုုက္နာႏုုိင္သျဖင့္ အျပစ္မကင္းဟုုခံစားရျခင္း၊ မိမိကုုိယ္ကိုု ယုုံၾကည္မႈ 
မရွိျခင္းတုုိ႔ကလည္း ထပ္တုုိးဖိစီးသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုု လုုပ္ပုုိင္ခြင့္တုုိး၍ေပးအပ္ႏုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ မွန္ကန္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ႏုုိင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား  ဗဟုသုတႏွင့္အသိအျမင္ပြင့္လင္းမႈ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းကိုု္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုုိသည္။ အျမင္ကြာဟမႈသည္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရးဦးတည္သည့္္ ဥပေဒျပဳေရး၊ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။  

မိမိကုိယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အေရးပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈကိစၥ သို႔မဟုတ္ 
မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းသည္ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသပ္ရာတြင္ အၿမဲတမ္းပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အတန္းပညာပိုတတ္ၾကၿပီး တခါတရံတြင္ 
အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားနည္းတူ တက္ၾကြစြာ အလုပ္လုပ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားေလာက္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မရွိ၊ မိမိကုိယ္ကို ယုံၾကည္မႈႏွင့္ တက္ၾကြမႈနည္းေသာသူမ်ားအျဖစ္ ၎တိုု႔ကုုိယ္ကုုိ ရႈျမင္ထားၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ အျမင္ကပင္ အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာမရိွပဲ 
တက္ၾကြမႈနည္းေစသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားက ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ေဖာ္ျပေနသည့္တိုင္ေအာင္ အျခားသူမ်ားက ၎တို႔ထက္ ပိုသိ 
သည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္မႈအေပၚ အဟန္႔အတားသဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ အတားအဆီး 
မ်ားအေၾကာင္း ေမးၾကည့္သည့္အခါ “မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း” သည္ ဒုတိယအႀကီးမားဆံုးေသာ အတားအဆီးျဖစ္ေၾကာင္းကို အမ်ိဳး 
သမီးကိုယ္စားလွယ္ ၈ဝ% က ေထာက္ျပၾကသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေနာက္မ်ဳိးဆက္အတြက္ ေပးေသာအၾကံဥာဏ္မ်ားကိုု ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္  ၎တုုိ႔သည္ မိမိကိုယ္ 
ကိုယံု ၾကည္မႈရွိသည့္စိတ္၊ အ႐ိုးစြဲေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာဓေလ့မ်ား ကုုိေကာင္းစြာ နားလည္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္ 
အေပၚသက္ေရာက္မႈရိွေနသည္ကို ေကာင္းစြာ သိရွိေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကို အားေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ေသာ မည္သည့္အစီအစဥ္တြင္မဆို ယင္းကိစၥကို အေၾကအလည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

86 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ
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“ဘယ္သူမွ ေမြးကတည္းက တတ္လာၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္ကျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရင္း၊ လူေတြနဲ႔ စကားေျပာရင္းနဲ႔ကေန 
ဗဟုသုတ ေတြျပည့္ဝလာတာပါ။ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြျမင့္မားလာခဲ့ၾကတာပါ။ ကုိယ့္ကိုကိုယ္ အထင္မေသးပါနဲ႔။ သင့္မိသားစုထဲမွာ 
သင့္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ဟာ အျပင္ေလာကမွာ သင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္နဲ႔အတူတူပါပဲ။ ယံုၾကည္ခ်က္ ျမင့္ျမင့္မားမားရွိေနဖို႔က အေရး 
အႀကီးဆံုးပါ။ သင့္ရဲ႕စိတ္က အခရာပါ။ သင္ရဲ႕မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုေကာင္းလာဖို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္မယ္လို႔ 
ရည္ရြယ္ထားတယ္ဆိုရင္ သင္ေအာင္ျမင္ လာပါလိမ့္မယ္။ သင္တစ္ေယာက္ တည္းမလုပ္ႏုိင္ရင္ အျခားသူမ်ားနဲ႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ႏုိင္ 
ပါတယ္။ အဲ့ဒီအရာက သင့္ကို ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးသြားပါလိမ့္မယ္”87  

“အလုပ္လုပ္လိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ သံဓိဌာန္ခိုင္မာရမယ္။ သင့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္မွသာလွ်င္ သင္အရည္အခ်င္းေတြ ျပည္ဝ့လာလိမ့္မယ္။ 
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈရွိပါ။ ဖိအားေတြအေပၚ ခံႏုိင္ရည္ရွိပါ။ ေနာက္ၿပီး လုိအပ္ရင္ အနစ္နာခံပါ။ ကိုယ္က ဘာေတြရႏုိင္သလဲ ဆိုတာ 
ထက္ ဘာေတြေပးႏုိင္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားပါ။ ဘယ္လိုေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မလဲလို႔ အၿမဲတမ္းစဥ္းစားေနရမွာပါ။ 
အၿမဲတမ္းကိုယ့္ကုိကုိယ္ အားေပးပါ။”88 

 “မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ႏုိင္ငံေရးကို ေၾကာက္လန္႔ေနဖို႔ မလိုပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ သေဘာသဘာဝေတြအေၾကာင္း ေလ့လာပါလို႔ ေျပာခ်င္ 
ပါတယ္”89

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပိုမိုဝင္ဆန္႔ႏုုိင္ရန္အတြက္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း)၊ အမ်ားျပည္သူကုိ ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားႏွင္႔ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားပိုမို
လုိအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သုေတသနျပဳျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈအေျခခံေသာ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဆဲႏၵနယ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာ၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားက အဓိကက႑မွ ပါဝင္သည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(CSOs) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (INGOs) ကလည္း အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ က်ားမ 
ပါဝင္ေရးမူဝါဒေရးဆြဲျခင္းအစီ အစဥ္မ်ား (gender-inclusive policy development programs) အေပၚ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 
စြမ္းရည္ျမင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္တာဝန္ႏွင့္သက္ဆိုင္သ
ည္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔္ ပါဝင္ႏုုိင္ရန္  အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း  
နည္းစနစ္ပိုင္းမ်ားကိုု အဓိကထားသည့္ သင္တန္းမ်ား   ပိုမိုလိုအပ္သည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာယူဆၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဒုတိယအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လူထုႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈတိုးေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူထုေဟာ 
ေျပာျခင္း ကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူဆၾကသည္။

“ဗဟုသုတေတြရဖို႔ စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ပါ။ သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အကူအညီရေအာင္ 
သူတို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္တြင္ သင္လုပ္ဖို႔လိုတဲ့ အလုပ္ေတြကို ပိုင္ႏုိင္ကၽြမ္းက်င္လာ ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။”90

“ဥပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္လုပ္ပါ။ (ဂ်ာနယ္မ်ားမ်ားဖတ္ပါ။) 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို သိသင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးေတြ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လည္းဆိုတာ ၾကည့္ပါ။”91

“သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္လိုရွာေဖြရမလဲဆိုတာ သိဖို႔လုိအပ္တယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုက စကားေျပာ 
စြမ္းရည္နဲ႔ တျခားလူေတြနဲ႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ျဖစ္တယ္။ တျခားလူေတြ ေနရာကေန ဝင္ခံစားၾကည့္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ 
အဲ့ဒါမွ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ေတြကို နားလည္မွာပါ။ ကိုယ့္ကို ကုိယ္တိုးတက္ေအာင္ အၿမဲတမ္းႀကိဳးစားပါ။ စာအုပ္ေတြဖတ္ပါ။ 
အထူးသျဖင့္ ဥပေဒေတြကို ေလ့လာပါ။ သတင္း အခ်က္အလက္သစ္မ်ားကို သိရွိေအာင္ လုပ္ထားပါ၊”92

87 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၄၁ ကိုေျဖၾကားခ်က္
88 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၃၉ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၄၁ ကိုေျဖၾကားခ်က္
89 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 
90 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၄၁ ကိုေျဖၾကားခ်က္
91 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၄၁ ကိုေျဖၾကားခ်က္
92 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ
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“အခက္အခဲမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္သင့္တယ္။ ဘတ္ဂ်က္၊ စကားေျပာစြမ္းရည္နဲ႔ ဥပေဒေတြကို ႀကိဳတင္ၿပီး ေလ့လာထားဖို႔လိုတယ္။ 
မေမာက္မာပါနဲ႔။ တသတ္မတ္တည္းရိွပါ။”93

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ ျဖစ္ရပ္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရင္ဆုိင္ရေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ အျပဳအမူႏွင့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ က်ားမႏွင္႔ဆုိင္ေသာကိစၥအျဖစ္ ေဘာင္ခတ္ရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မလိုလားၾကေပ။ စစ္တမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုတစ္ပံု (၃၃ %) က ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး သက္တမ္းအတြင္း က်ားမဆိုင္ရာခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး အမ်ဳိးသားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားၾကံဳေတြ႔ရျခင္းမရွိဟု ၎တို႔ယူဆၾကေသာ မေလးမစားဆက္ဆံမႈ၊ မေခ်မငံ ေျပာဆိုမႈ ျဖစ္ရပ္ 
မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကရာ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသားမ်ားထံမွ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္တမ္းေမးခြန္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံရမႈအေတြ႔အၾကံဳကို ေဖၚျပျခင္းမရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားစြာကလည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္မူ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႀကီးစိုးသည့္ မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စားေသာက္ 
ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားဝိုင္းေသာက္ဝိုင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဘးဖယ္ထားခံရျခင္း၊ ေလ့လာ 
ေရးခရီးကဲ့သို႔ သင္ယူေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ေဘးဖယ္ခံရျခင္း၊ ပါတီအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ခန္းမ မ်ားတြင္ အေပၚစီးမွ ေမာက္မာ
စြာဆက္ဆံခံရျခင္းစသည္တို႔ကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စား လွယ္အေရအတြက္နည္းပါးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးအေရးအတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သေဘာမတူၾကသည္တို႔ကို ခံစားရမႈတို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားက ၎တို႔ရင္ဆုိင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈအခ်ဳိ႕ကို က်ားမဆိုင္ရာကိစၥဟု သတ္မွတ္လိုျခင္းမရွိၾကေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားအၾကားတြင္ ၎တို႔အလုပ္ကုိ က်ားမဆိုင္ရာရႈေဒါင္႔မွၾကည့္ျခင္းႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔လိုက္ျဖစ္ေစ  ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည့္ ထိ 
ေရာက္ေသာအေျဖ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔အေပၚ အျမင္တူညီမႈအနည္းငယ္သာရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အေရးႀကီးေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားသည္ အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီမ်ား၏ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားတြင္  က်ားမဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား  အားနည္းမႈသည္ က်ားမတန္းတူ 
ညီမွ်ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္တုိးတက္မႈ အလားအလာကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္ 
စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လႈပ္ ရွားမႈမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အဓိကျဖစ္သည္ကိုု  သုေတသနေလ့လာ 
မႈက ျပသေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သက္တစ္ေလွ်ာက္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီထံမွသာ အၿမဲတမ္းပံ့ပိုးကူ
ညီမႈမ်ားရရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကာလႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ဖိႏွိပ္ခံထားရၿပီး မၾကာေသးမွီႏွစ္မ်ားမွသာ 
ပြင့္လင္းစြာ လႈပ္ရွားခြင့္ရလာေသာေၾကာင့္  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီမႈသည္ မဆုုိ 
စေလာက္သာ ရွိသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးပါသည္။ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္မွာလည္း မၾကာေသးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ႏိုင္
ငံေရးပါတီမ်ားကက်ားမဆိုင္ရာရႈေဒါင့္ကို  မ်ားေသာအားျဖင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳၾကသကဲ့သုုိ႔  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း 
သက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားကိုသာ လိုက္နာၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ားမကိစၥ အေပၚ 
သံႏိၷဌာန္ရိွမႈအပါအဝင္ ၎တို႔လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရိွမႈသေဘာႏွင္႔ ပါတီ၏မူဝါဒမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမူတို႔အၾကားတြင္ တင္းမာမႈ 
ရွိေနသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ရသည္။ စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုေသာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၉၁ % က အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို 
ကိုယ္စားျပဳရမည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူဆထားၾကၿပီး၊ ၇၁ % က ပါတီမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမပါပဲ ၎တို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၃၆ % က ပါတီမူဝါဒအရ ေထာက္ခံအားေပးမႈမရွိပါက သီးသန္႔ ကိစၥရပ္ 
တစ္ခုခုကို ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ယူဆၾကသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အခြင္႔အာဏာ 
အပ္ႏွင္းေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို ပံ႔ပိုးေပးမည့္ မူဝါဒမ်ားကို ကူညီေရးဆြဲေပးရန္၊ 
ပါတီမ်ားတြင္ က်ားမမွ်တေရးအတြက္ရွိသင့္သည့္ လမ္းစဥ္မ်ားရွိလာေရးအတြက္  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ 
ေနသည္။

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းအၾကားပံုမွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေလ့မရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္ တြင္ အမ်ိဳးသမီးအခ်င္းခ်င္းအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ပါတီခ်င္းတူသည့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္သာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားသူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တစ္ပါတီတည္းရွိ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ စည္း႐ုံးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အမ်ားဆံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၅၁% က သူတို႔ႏွင့္ တစ္ပါတီတည္းရွိ အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
“အႀကိမ္မ်ားစြာ” သို႔မဟုတ္ “ေတာ္သင့္႐ုံပမာဏ” ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ ၄၇% က အျခားပါတီမ်ား၏ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေရးရာေကာ္မတီသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ခဲ့ သည္ဟုဆိုသည္။ ၄၂% မွာမူ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းတြင္ 
လိုအပ္သည့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ေရးရာေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ခ်ထားေပးမႈသည္ မတူညီသည့္ 

93 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးေျမာက္က ေမးခြန္းအမွတ္ ၄၁ ကိုေျဖၾကားခ်က္
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ပါတီႏစွ္ခုရွိ အမ်ိဳးသမီး ကုယိစ္ားလွယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကိ ုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေကာမ္တီျပင္ပကစိၥမ်ားတြင္  
မတူ ေသာပါတီမ်ားၾကား  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအနည္းအက်ဥ္းသာရွိသည္။ ယင္းကဲ့သိုု႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္  မတူညီသည့္ ပါတီမ်ားမွ 
အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္အၾကား လက္တြဲအလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပါတီမ်ားၾကားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပား
လာျခင္းသည္ ပညာရပ္ဆုုိင္ရာ ပံ႔ပိုးမႈကြန္ရက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ႏွင္႔ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ စုေပါင္းစြမ္းအား ျဖစ္ထြန္းလာ 
ေစရန္ အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။  

“အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ 
သင့္တယ္။ ငါတို႔လုပ္ႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ဖုိ႔လုိသည္။”94

94 အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 

ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္မႈ (၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆)

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

စဥ္ နာမည္ ပါတီ ေကာ္မတီ ရာထူး

၁ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ NDF ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္ ဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ

၂ ေဒၚနန္းနီနီေအး USDP လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး

၃ ေဒၚရီရီျမင့္ USDP
၁။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ
၂။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားေရးရာ ေကာ္မတီ

အတြင္းေရးမွဴး
အတြင္းေရးမွဴး

၄ ေဒၚေနာ္ေမးရီယံ USDP
အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံ ခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

အရင္းအျမစ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ုံး(ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

စဥ္ နာမည္ ပါတီ ေကာ္မတီ ရာထူး

၁ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ NLD တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ

၂ ေဒၚတင္တင္ရီ NLD တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၃ ေဒၚစႏၵာမင္း NLD ၁။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ
၂။ စီးပြားေရးႏွင္႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္
အဖဲြ႔ဝင္

၄ ေဒၚခင္ေစာေဝ RNDP ၁။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးေကာ္မတီ    
၂။အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္ 

အဖြဲ႔ဝင္

၅ ေဒၚဒြဲဘူ UDPKS ၁။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ 
၂။ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၊ ေက်းလက္လူမႈ ဘဝျမႇင္႔တင္ေရးႏွင္႔ ျပည္တြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

အတြင္းေရးမွဴး

၆ ေဒၚမိယဥ္ခ်မ္း USDP ၁။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ                                                      
၂။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္
အဖြဲ႔ဝင္

၇ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြ USDP ၁။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ
၂။ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္
အဖြဲ႔ဝင္

၈ ေဒၚဇာတလဲမ္း CNP လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၉ ေဒၚခင္သန္းျမင့္ USDP လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁ဝ ေဒၚနန္းေစးအြာ PSDP လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၁ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္ NLD လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၂ ေဒါက္တာေဒၚေအးျမင့္ USDP လူဦးေရႏွင္႔ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၃ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္ NLD ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၄ ေဒၚနန္းဝါႏု SNDP ၁။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ
၂။ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ 
သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္

အဖြဲ႔ဝင္

အဖြဲ႕ဝင္
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၁၅ ေဒၚမိျမင့္သန္း All Mon 
Regios 
Democracy 
Party

၁။ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ
၂။ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၊ ေက်းလက္လူမႈ ဘဝျမႇင္႔တင္ေရးႏွင္႔
ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ 

အဖြဲ႔ဝင္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၆ ေဒၚနန္းႏြံ USDP လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၇ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး NDF ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၈ ေဒၚစုစုလြင္ NLD ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၉ ေဒၚခင္သႏၱာ NLD အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာ ဝန္ခံခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

၂ဝ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္ NLD အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးႏွင္႔ 
အခြန္ေကာက္ဆုိင္ရာ စိစစ္ညိွႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ အဖဲြ႔ဝင္

၂၁ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း NLD ၁။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးႏွင္႔ 
အခြန္ေကာက္ဆုိင္ရာ စိစစ္ညိွႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ ဘ႑ာေငြဖံ႔ြၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးေကာ္မတီ
၂။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ေခတ္မီဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈစိစစ္
ေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

အဖဲြ႔ဝင္

၂၂ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ NLD ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၃ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း NLD ေတာင္သူလယ္သမား၊အလုပ္သမားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၄ ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ NLD က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

အရင္းအျမစ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံး (ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္)
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 

ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္မႈ (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁)  

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

စဥ္ အမည္ ပါတီ ေကာ္မတီ ရာထူး 

၁ ေဒၚရီွလာနန္ေတာင္ (ေခၚ) 
အမ္နန္ေတာင္

NLD တုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ

၂ ေဒၚေနာ္ျမေစး NLD ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ

၃ ေဒၚေနာ္လွလွစုိး NLD ၁။အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ
၂။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ

အတြင္းေရးမွဴး 
အဖြဲ႕ဝင္

၄ ေဒၚထုေမ Arakan National 
Party

၁။ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊လႊတ္ေတာ္ခ်င္းခ်စ္ၾကည္
ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ
၂။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ

အတြင္းေရးမွဴး
အဖြဲ႔ဝင္

၅ ေဒၚနန္းနီနီေအး USDP ၁.ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ
၂.ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာဆုိင္ရာေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္
အဖြဲ႔ဝင္

၆ ေဒၚက်ိန္ငုိက္မန္ Zomi Congress 
for Democracy

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီီ အဖြဲ႔ဝင္

၇ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအာင္ NLD ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၈ ေဒၚလွေဌး (ေခၚ) 
ေဒၚအုန္းၾကည္

NLD ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၉ ေဒၚေ႐ႊေ႐ႊစိန္လတ္ NLD ၁။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ
၂။အစုိးရမဟုတ္ေသာျပည္တြင္းျပည္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ 
ေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

အဖြဲ႔ဝင္

၁ဝ ေဒၚေနာ္ခရစၥထြန္း (ေခၚ) 
ေဒါက္တာအားကာမိုး

NLD လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၁ ေဒၚျမတ္သီတာထြန္း NLD ၁။ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ
၂။အစုိးရမဟုတ္ေသာျပည္တြင္းျပည္ပအဖဲြ႔အစည္း
မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

အဖဲြ႕ဝင္

၁၂ ေဒၚခင္ေဆြလြင္ NLD ၁။ အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္ 
မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ
၂။အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္
အဖြဲ႔ဝင္

၁၃ ေဒၚနန္းမိုးမိုးေထြး NLD ၁။ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊လႊတ္ေတာ္ခ်င္းခ်စ္ၾကည္
ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ 
၂။ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္သမားဆုိင္ရာေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္
အဖြဲ႕ဝင္

၁၄ ေဒၚေနာ္ဆာမူထူး NLD ၁။အစုိးရမဟုတ္ေသာျပည္တြင္းျပည္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ 
ေကာ္မတီ
၂။ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

အဖြဲ႕ဝင္            
         

၁၅ ေဒၚလီြးဇာ NLD က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္



51

၁၆ ေဒၚသီရိရတနာ NLD ၁။ တုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ
၂။သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 
ေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၇ ေဒၚမမေလး NLD ၁။ တုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ
၂။ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
ေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

အဖြြဲ႕ဝင္

၁၈ ေဒၚေမသန္းႏြဲ႕ NLD ၁။ ပညာေရးျမႇင္႔တင္မႈေကာ္မတီ
၂။ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၉ ေဒါက္တာတင္တင္ဝင္း NLD အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂ဝ ေဒၚသန္းသန္းေအး NLD ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၁ ေဒါက္တာခင္မႀကီး NLD ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္သမားဆုိင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၂ ေဒၚအိအိၿပံဳး NLD ၁။ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္သမားဆုိင္ရာေကာ္မတီ
၂။ အမ်ိဳးသမီးႏွင္႔ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္
အဖဲြ႔ဝင္

၂၃ ေဒၚရွားမူ NLD သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 
ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

အရင္းအျမစ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ုံး (ဇန္နဝါရီလ၊၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

စဥ္ နာမည္ ပါတီ ေကာ္မတီ ရာထူး 

၁ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္ NLD အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ

၂ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ NLD ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ

၃ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ ခိုင္ NLD ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၄
၅

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ
ေဒၚခင္မုိ႔မုိ႔ေအာင္

NLD
NLD

ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ
ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္
အဖြဲ႔ဝင္

၆ ေဒၚနီေ႐ႊလ်န္း NLD အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၇ ေဒၚနန္းသန္းသန္းလြင္ NLD အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

၈ ေဒၚတင္တင္ရီ NLD အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

၉ ေဒၚခင္ေစာေဝ Arakan 
National Party 

အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

၁ဝ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳဝင္း NLD ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္
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၁၁ ေဒၚနီနီဒန္း NLD ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၂ ေဒၚမာမာခုိင္ NLD ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၃ ေဒၚျမင့္ျမင့္စုိး (ေခၚ) ေဒၚေမစုိး NLD တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၄ ေဒၚခင္စႏၵီ NLD တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၅ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး NLD တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၆ ေဒၚစုိးႏြယ္ေအး NLD တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၇ ေဒၚနန္းေထြးသူ NLD လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၈ ေဒၚသႏၱာ NLD နုိင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၁၉ ေဒၚနန္းခမ္းေအး SNLD တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႔ဝင္

၂ဝ ေဒၚၿပံဳးေကသီႏုိင္ NLD ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၁ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ NLD ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၂ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း NLD ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၃ ေဒၚနန္းမုိး Ta-Arng 
Palaung 
National Party

ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၄ ေဒါက္တာေ႐ႊပုံ NLD ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၅ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္ NLD ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆုိင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၆ ေဒၚျမခြာညိဳဦး NLD သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၇ ေဒၚစန္းစန္းအိ NLD သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၈ ေဒၚနန္းခင္ေစာ SNLD သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၂၉ ေဒၚနီနီေမျမင့္ NLD ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၃ဝ ေဒၚဇင္မာေအာင္ NLD ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၃၁ ေဒါက္တာေဒၚၿပံဳး NLD ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၃၂ ေဒၚခင္သန္းႏု NLD ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၃၃ ေဒါက္တာခင္စိုးစုိးၾကည္ NLD က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၃၄ ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ NLD က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၃၄ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ NLD က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၃၅ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း NLD က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၃၆ ေဒၚေအးေအးမူူ (ေခၚ) 
ေဒၚရွားမီး

NLD က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၃၇ ေဒါက္တာေဒၚၾကည္မုိ႔မုိ႔လြင္ NLD စီးပြားေရးႏွင့္ ဘဏၭာေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

၃၈ ေဒၚဝင့္ဝါထြန္း NLD စီးပြားေရးႏွင့္ ဘဏၭာေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

အရင္းအျမစ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးဝက္ဆုိဒ္ (ဇန္နဝါရီလ၊၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္)
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၃။  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားရိွ အေရြးခ်ယ္ခံအမ်ိဳးသမီး

ကိုယ္စားလွယ္ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၂၀၁၃ ႏွင္႔ ၂၀၁၆)  
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၃
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၀
၁

၀ ၀ ၀
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၁၃

၉
၈

၇ ၇

၅
၄

၅

၂

၀

၂

၀ ၀
၀

၂

၄

၆

၈

၁၀

၁၂

၁၄

၁၆

၁၈

၂၀၁၃ ေရြြးေကာက္ခံအမ ိ ြးသမ ြးက္ိုယ္္ာြးလွယ္အေရအတြက္

၂၀၁၆ ေရြြးေကာက္ခံအမ ိ ြးသမ ြးက္ိုယ္္ာြးလွယ္အေရအတြက္
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၄။ ၂ဝ၁၆ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားရိွ 

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးအလုိက္  အလုပ္အကုိင္ေနာက္ခံ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး

အေရာင္းအဝယ္၊ကုန္သည္၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေစ်းေရာင္းျခင္း ၂၉.၄% ၂၄.၂% ၃၃.၉% ၂၈.၆%

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ငါးလုပ္ငန္း၊ေမြးျမဴေရး၊ဥယာဥ္ျခံလုပ္ငန္း ၁၅.၃% ၄.၅% ၂ဝ.၅% ၁၄.၃%

ဆရာဝန္၊သြားဘက္ဆုိင္ရာဆရာဝန္၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊တိရစာၦန္ကုဆရာဝန္ ၉.၂% ၁၅.၂% ၆.၆% ၂.၄%

နုိင္ငံေရးပါတီအမႈေဆာင္၊ႏုိင္ငံေရးသမား၊ပါလီမန္အဖြဲ႔ဝင္ ၈.၇% ၁၆.၇% ၇.၈% ၈.၃%

ပညာေရးဆုိင္ရာဆရာ(မူလတန္း၊အလယ္တန္း၊ကုိယ္ပုိင္က်ဴရွင္) ၉.၄% ၇.၆% ၁ဝ.၁% ၁၉%

ေရွ႕ေန၊ဥပေဒဆုိင္ရာအက်ိဳးေဆာင္ ၈.၇% ၉.၁% ၄.၉% ၁၁.၉%

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း/အစုိးရအုပ္ခ်ဴပ္ေရး ၃.၅% ၁.၅% ၅% ၁.၂%

လူမႈေရးဝန္ထမ္း/NGO ဝန္ထမ္း/ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၁.၆% ၆.၁% ဝ% ၁.၂%

ကာကြယ္ေရးဝန္ထမ္း ၂.၆% ဝ% ၁.၆% ဝ%

မရိွ/ကြက္လပ္/မသိ ၂.၁% ၁.၅% ၁.၄% ၃.၆%

ပညာေရး/ပါေမာကၡ(တကၠသုိလ္အဆင့္) ၁.၆% ၃% ဝ.၅% ၁.၂%

စာေရးဆရာ/ပန္းခ်ီ/ဓါတ္ပုံဆရာ ၁.၆% ၁.၅% ဝ.၉% ဝ%

အင္ဂ်င္နီယာ/လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ၁.၄% ဝ% ၁.၄% ၁.၂%

အၿငိမ္းစား ၁.၂% ၁.၅% ၁.၄% ဝ%

ဂ်ာနယ္/မီဒီယာ/ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း ဝ.၉% ဝ% ဝ.၃% ၁.၂%

ကြန္ပ်ဴတာ/အိုင္တီ ဝ.၉% ဝ% ဝ.၅% ဝ%

ေဆာက္လုပ္ေရး/စက္ျပင္ ဝ.၇% ဝ% ၂.၁% ဝ%

မီွခုိ ဝ% ၄.၅% ဝ.၂% ၃.၆%

အိမ္တြင္းမႈ ဝ% ၃% ဝ% ဝ%

ဘ႑ာေရး/ေငြစာရင္း ဝ.၅% ဝ% ဝ.၃% ၁.၂%

သိပံၸ/သုေတသန ဝ.၂% ဝ% ဝ% ဝ%

သတၳဳတြင္း ဝ% ဝ% ဝ.၃% ဝ%

သူနာျပဳ ဝ% ဝ% ဝ% ၁.၂%

ေက်ာင္းသား ဝ% ဝ% ဝ.၂% ဝ%

အရင္းအျမစ္။ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား 

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

   အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း                                                                   ဖန္တီးအိမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ဖန္တီးအိမ္ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႈ

ဤမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏အျမင္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆ 
ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရန္အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ ေျဖဆိုသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထင္ျမင္ 
ယူဆခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ မွန္သည္၊ မွားသည္ ဟူ၍မရွိပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္။ 
သင္၏အမည္ႏွင့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္လာပါက သင့္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွသာ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ 
အား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရာတြင္မူ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စုေပါင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ စုစည္း၍သာ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ 

ေမးခြန္းမ်ားအားလံုး ျဖည့္စြက္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း၌ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ 
အစီအစဥ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ လုိအပ္လာပါက သင့္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ႏိုင္ပါသလား။

ေတြ႕ဆံုႏိုင္ပါသည္။ မေတြ႕ဆံုႏိုင္ပါ။ 
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(က) ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

ပုုဂၢဳိလ္ေရးဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

အမည္

အသက္/ ေမြးသကၠရာဇ္

အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန 

(တစ္ခုေရြးခ်ယ္ပါ)

အိမ္ေထာင္ရိွ အပ်ိဳ/လူပ်ိဳ အိမ္ေထာင္ကြဲ ဇနီး(သိုု႕) ခင္ပြန္း 

ဆုုံးပါး

ပညာေရး

အေျခခံပညာ၊ 

အထက္တန္းအဆင့္

ဒီပလိုမာအဆင့္ ဘြဲ႕/ဒီဂရီအဆင့္ 

(ဘြဲ႕အမည္)

အျခား

ေမြးဖြားရာဇာတိ

(ေက်းရြာ/ျမိဳ႕နယ္/ ျပည္နယ္ /တိုုင္းေဒသႀကီး  အမည္)

လက္ရွိေနထိုင္ရာေဒသ 

(ေက်းရြာ/ျမိဳ႕နယ္/ ျပည္နယ္ /တိုုင္းေဒသႀကီး  အမည္)

လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ခင္က  မည္သည့္အလုုပ္ လုုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသလဲ။

အလုပ္အကိုင္ အမွန္ျခစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္။
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္ 

(မွ-ထိ)

ေက်ာင္းဆရာ

ပါေမာကၡ

လူမႈေထာက္ကူျပဳဝန္ထမ္း/ NGO ဝန္ထမ္း

ႏိုုင္ငံေရးပါတီမွ တာဝန္ရိွပုုဂၢိဳလ္

ဆရာဝန္/ သြားဆရာဝန္

အင္ဂ်င္နီယာ

အိမ္ေထာင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲသူ

ကုုန္သြယ္ေရး/ အလုုပ္သမားအစည္းအ႐ံုး/ သမဂၢ

စစ္ဘက္ဆိုုင္ရာ အဖြဲ႕ဝင္/ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္

ဘ႑ာေရး/ စာရင္းကိုင္/ စာရင္းစစ္

စီးပြားေရး/ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္
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သတင္းေထာက္/ မီဒီယာ လုုပ္ငန္း

သိပၺံပညာရွင္/သုုေတသနပညာရွင္

အစိုုးရ ဝန္ထမ္း/အရာထမ္း

သူနာျပဳ

စာေရးဆရာ/  အႏုုပညာရွင္

ဥပေဒဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူ

အၿငိမ္းစား

အျခား

(ခ) ႏိုင္ငံေရးသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာပံု

၁။ သင္ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာေစရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ေဖာ္ျပေပးပါ။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂။ ႏိုုင္ငံေရးေလာကထဲသို႔ သင္ မည္သို႔ု စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါသနည္း။ 

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ
အမွန္ျခစ္ 

ေရြးခ်ယ္ပါ။
၁။ လူမႈေထာက္ကူ လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂။ ႏုုိင္ငံေရး ပါတီ၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၃။ အစိုုးရမဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း

၄။ မိသားစုု အဆက္အသြယ္

၅။ ကုုန္သြယ္ေရး/အလုုပ္သမား အစည္းအ႐ံုး/သမဂၢမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း

၆။ လူထုုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း

၇။ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ျခင္း

၈။ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ျခင္း

၉။ ဘာသာေရးဆိုုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း

၁ဝ။ အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

၃။ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္တာဝန္ မထမ္းေဆာင္မီက ပါတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါသလား (၂ဝ၁ဝ / ၂ဝ၁၂)။

ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ မျဖစ္ခဲ့ပါ။
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 ၃(က)။ ပါတီအဖြဲ.ဝင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္တာဝန္ မထမ္းေဆာင္မီတြင္ ပါတီအတြင္း မည္သည့္တာဝန္ကိုု   
 ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသနည္း။

စဥ္ ရာထူး/တာဝန္ အမွန္ျခစ္ ေရြးခ်ယ္ပါ။

၁။ ဗဟိုု ဦးစီး အဖြဲ႕/ေကာ္မတီဝင္(CEC)

၂။ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔ေကာ္မတီဝင္(အရံ)

၃။ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ (CC)

၄။ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္(အရံ)

၅။ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (CWC)

၆။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕

၇။ ခ႐ိုင္အဆင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕

၈။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕

၉။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕ဝင္

၁ဝ။ လုပ္အားေပး အဖြဲ႕ဝင္

၁၁။ တစ္သီးပုဂၢလ

၁၂။ ႏိုုင္ငံေရးပါတီ/အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕ဝင္ မဟုုတ္ပါ။

၁၃။ အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

၄။ ႏိုုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈကိုု ေအာက္ပါ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ ကူညီအားေပးခဲ့ပါသနည္း။

မ်ားစြာ 

အားေပး 

ခဲ့သည္။

အနည္း ငယ္ 

အားေပး 

ခဲ့သည္။

အားေပးျခင္း/ 

အားမေပး 

ျခင္း မရွိပါ။

သိပ္အား 

မေပးခဲ့ပါ။

လုုံးဝ 

အားမေပး 

ခဲ့ပါ။

မသိပါ။

ဇနီး/ခင္ပြန္း/ဘဝလက္တြဲေဖာ္

မိဘ

ေဆြမ်ိဳး

လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္

အႀကီးအကဲ/ဆရာသမား

မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း

အိမ္နီးနားခ်င္း/ေဒသခံ

လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား/ ကြန္ရက္မ်ား

အတတ္ပညာဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား/

ကြန္ရက္မ်ား

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)
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၅။ ၁၉၉ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ပါသလား။

ေရြးေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္မခံခဲ့ပါ။

၆။ ၁၉၉ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရပါသလား။

ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရပါသည္။ ေရြးေကာက္မခံခဲ့ရပါ။

၇။ (၂ဝဝ၈)ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရြးဆြဲခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ရွိပါသလား။

ရွိပါသည္။ မရွိခဲ့ပါ။

(ဂ) ေရြးေကာက္ပြဲဝင္/ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာပံု (၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ (သို႕) ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ )

၈။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစရန္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားက တြန္းအားေပးခဲ့ပါသနည္း။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၉။ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ မည္သည့္မူဝါဒကိစၥရပ္သည္ သင့္အတြက္ အေရးအပါဆုုံးျဖစ္ပါသနည္း။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁ဝ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးအေနႏွင့္  ေအာက္ပါ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားအား ရရိွခဲ့ပါသလား။ ရရိွခဲ့သည္ဆိုုပါက မည္သူ႕ထံမွ ရရိွခဲ့သည္ကိုု ေဖာ္ျပေပးပါ။ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
အပါအဝင္)

အေထာက္အပံ့ ရရိွခဲ့သည္ မရရိွခဲ့ပါ ေထာက္ပံ့ေပးသူ/ပါတီ/အဖြဲ႕အစည္း
လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္၏ အခန္းက႑၊ 
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ေစာင့္ႀကည့္ေရးဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
တစ္စုုံတစ္ဦးမွ ပညာေပးျခင္းမ်ား

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးအတြက္ ေငြေႀကးအေထာက္အပံ့မ်ား

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲ၊ မဲေပးသူမ်ားႏွင့္ 
တိုုက္႐ိုုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးအတြက္ ကြင္းဆင္းရာတြင္ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအေထာက္အပံ့မ်ား

အမ်ိဳးသမီး ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ 
အထူးတလည္  ေထာက္ပံ့မႈမ်ား 

မည္သည့္ အေထာက္အပံ့မွ မရခဲ့ပါ။

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ။)
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 ၁ဝ(က)။ အကယ္မည္သည့္အေထာက္အပံ့မွ (တစ္ဦးတစ္ေယာက္/ အဖြဲ႕အစည္း/ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား) မရရွိခဲ့ပါက    
 သင့္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲအတြက္  သင္မည္သို႔ပံ့ပိုးခဲ့ပါသနည္း။

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၁။ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း သင့္အတြက္ မည္သည့္အေထာက္အပံ့မ်ိဳးက အေရးပါဆံုး ျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၂။ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မည္သည့္အခက္အခဲႏွင့္  စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသနည္း။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၃။ လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာျပီးေနာက္ သင့္ဘဝ မည္မွ် ေျပာင္းလဲသြားပါသနည္း။

အလံုးစံုေျပာင္းလဲသြား ပါသည္။ အလြန္ ေျပာင္းလဲသြား ပါသည္။ အနည္းငယ္သာ 

ေျပာင္းလဲသြားသည္။

လုုံးဝ မေျပာင္းလဲပါ။

၁၄။ လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာျပီးေနာက္ သင့္ဘဝ၏ အႀကီးမားဆုုံး ေျပာင္းလဲမႈအား ေဖာ္ျပေပးပါ။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(ဃ) မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား 

၁၅။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏  လိုုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို  သိရွိနားလည္ႏိုုင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
လုုံလုုံေလာက္ေလာက္ ရရွိသည္ဟု ခံစားရပါသလား။

သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားစြာ ရရွိပါသည္။

သတင္းအခ်က္ 

အလက္အခ်ိဳ႕ ရရွိပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ထပ္မံ ရရွိလိုပါ 

ေသးသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ 

အနည္းငယ္သာ 

ရရွိပါသည္။

မည္သည့္ အခ်က္အလက္မွ 

မရရွိပါ။

ေသခ်ာ မသိပါ/ မသိပါ။

၁၆။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိုုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိရရွိခဲ့ဖူးပါသနည္း။

ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ မၾကာခဏ တစ္ခါတရံ တစ္ခါမွ် မရဖူးပါ

ႏိုုင္ငံေရးပါတီ

မီဒီယာ

အရပ္ဖက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

လႊတ္ေတာ္တြင္းရိွ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ား

မိသားစုုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား

မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ  တုုိက္႐ိုုက္ ရယူျခင္း

ေဒသခံ အာဏာပိုုင္မ်ား (ျမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ)

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခား အစိုုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

၁၇။ သင္၏ မဲဆႏၵနယ္အတြက္  အဓိက အေလးထား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရေသာ  ကိစၥရပ္ ၃ ခုုအား ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း 
သတ္မွတ္ေပးပါ။

၁ = အႀကီးမားဆုုံး စိုုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရမႈ 

၂ = ဒုုတိယ အႀကီးမားဆုုံး စိုုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ 

၃ = တတိယ အႀကီးမားဆုုံး စိုုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ

အေၾကာင္းအရာ အဓိက ကိစၥရပ္ (၃)ခုသာ ေရြးခ်ယ္ရန္
လွ်ပ္စစ္မီး  အလံုအေလာက္ မရရွိျခင္း

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ

အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ/ ညံ့ဖ်င္းေသာအစိုးရ
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မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ/သံုးစြဲမႈ

ရာဇဝတ္မႈ ထူေျပာျခင္း

စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ/လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ/ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ညံ့ဖ်င္းမႈ

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ယိုုယြင္းလာမႈ

ပညာေရးနိမ့္က်မႈ /စာသင္ေက်ာင္း မလံုေလာက္မႈ

လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈ

အျခား ေျမယာဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ား

ေသာက္သံုးေရ လုုံေလာက္စြာ မရရိွမႈ/ မသန္႔ရွင္းမႈ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္္ လုုံေလာက္ေသာ ေရ မရရိွမႈ

ႏိုုင္ငံျခား ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား

က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ညံ့ဖ်င္းျခင္း/ ေကာင္းမြန္ေသာ အစုုိးရ ေဆး႐ံုမ်ား လံုေလာက္စြာ မရိွမႈ

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

၁၈။ အထက္ပါ ကိစၥရပ္ (၃)ခုုမွာ သင္၏ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ အဓိကစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရသည္ဟု သင္မည္သို႔ သိရွိပါသနည္း။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၉။ သင့္အေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံသင့္သည္ဟု ထင္ပါသလား။

ထင္ပါသည္။ မထင္ပါ။

၂ဝ။ ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံသင့္သည္ဟု ထင္ပါက မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ပါမည္နည္း။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(င) လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွအေတြ႕အႀကံဳမ်ား

၂၁။ ေရြးေကာက္ပြဲ အျပီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေအာက္ပါ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရိွခဲ့ပါသလား။ ရရိွခဲ့သည္ 
ဆိုုပါက မည္သူ႕ထံမွ ရရိွခဲ့သည္ကိုု ေဖာ္ျပေပးပါ။

အေၾကာင္းအရာ ရရိွခဲ့သည္။ မရရိွခဲ့ပါ။ ေထာက္ပံ့ေပးသူ/ပါတီ/အဖြဲ႕အစည္း/လႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္၏ အခန္းက႑၊ 

လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

ဥပေဒမူႀကမ္းေရးဆြဲရန္ သုုတသနျပဳျခင္း၊  မူၾကမ္း 

ေရးဆြဲျခင္းဆိုုင္ရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

ႀကိဳတင္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ 

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

လူထုေရွ႕ေမွာက္စကားေျပာဆိုုတင္ျပျခင္း ဆိုုင္ရာႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

မိမိ၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုုင္ရန္ အကူအညီ 

အေထာက္အပံ့မ်ား

အားလံုးပါဝင္ေသာ က်ား၊မေရးရာ အေလးထားသည့္ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္တတ္ေစရန္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ 

အထူးတလည္ေပးေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား

မည္သည့္ အေထာက္အပံ့မွ မရခဲ့ပါ။

အျခား  (ေဖာ္ျပေပးပါ။)

၂၂။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ သင့္အတြက္ မည္သည့္အေထာက္အပံ့က အေရးပါဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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၂၃။ ေအာက္ပါ ဥပေဒ/မူဝါဒေရးရာ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္အေနႏွင့္မည္မွ် တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသနည္း။

ထိုုမူဝါဒ ေရးရာ 

တြင္ 

ေကာ္မတီ/ 

ေကာ္မရွင္ 

အဖြဲ႕ဝင္ 

ျဖစ္သည္။

အလြန္ တက္ 

ၾကြစြာ 

ပါဝင္သည္။

အတန္သင့္ 

တက္ၾကြစြာ 

ပါဝင္သည္။

တက္ၾကြစြာ 

ပါဝင္ျခင္း 

မရွိပါ။

လုုံးဝ 

မတက္ၾကြ၊ 

မပါဝင္ပါ။

စိုုက္ပ်ိဳးေရး

ဖြဲ႕စည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

စီးပြားေရးႏွင့္ ကုုန္သြယ္ေရး တိုုးတက္မႈ

ပညာေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

ဘ႑ာေရး

ႏိုုင္ငံျခားေရးရာ

က်ား၊မ တန္းတူညီေရး

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

လူ႕အခြင့္အေရး

အေျခခံအေဆာက္အအုုံ

အလုုပ္သမားေရးရာ

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရး

တရားေရးႏွင့္ ဥပေဒဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

သုုေတသနျပဳေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

ႏိုုင္ငံေတာ္ လုုံျခဳံေရး

လူမႈေရးႏွင့္ လူထုုဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

အမ်ိဳးသမီးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

၂၄။သင့္အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့ပါသလား။

တင္သြင္းခဲ့ဖူးပါသည္။ မတင္သြင္းခဲ့ဖူးပါ။

၂၄ (က)။ မတင္သြင္းခဲ့ဖူးပါက မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မတင္သြင္းခဲ့ပါသလဲ။

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

၂၅။ ဥပေဒၾကမ္း (သို႔) မူဝါဒမ်ား အဆိုျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေမးခြန္းမည္မွ် ေမးျမန္းခဲ့ပါသနည္း။ 

ဝ ၁-၅ ၆-၁၅ ၁၆-၃ဝ ၃၁ ႏွင့္အထက္ မသိပါ
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၂၆။ ဥပေဒၾကမ္း (သုိ႔) မူဝါဒမ်ား အဆုိျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ စာအိတ္ပိတ္ ေမးခြန္း မည္မွ်ေမးျမန္းခဲ့ပါသနည္း။ 

ဝ ၁-၅ ၆-၁၅ ၁၆-၃ဝ ၃၁ ႏွင့္အထက္ မသိပါ

၂၇။ ဥပေဒတစ္ခုု ျပဌာန္းႏိုုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါေထာက္ပံ့မႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္မည္ကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ပါသနည္း။

အေၾကာင္းအရာ

မ်ားစြာ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈ 

ရွိသည္။

အတန္အသင့္ 

သာ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈ 

ရွိသည္။

အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္မႈ 

သိပ္မရွိပါ။

လံုးဝ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈ 

မရွိပါ။

မသိပါ။

အာဏာရ ပါတီ၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ

အတိုုက္အခံ ပါတီ/ အုုပ္စုုမ်ားမွ အားေပးေထာက္ခံမႈ

မိမိပါတီမွ အားေပးေထာက္ခံမႈ

မိတ္ေဆြပါတီမ်ားမွ အားေပးေထာက္ခံမႈ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (အမ်ိဳးသား)မ်ား၏ အားေပး 

ေထာက္ခံမႈ

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (အမ်ိဳးသမီး)မ်ား၏ အားေပး 

ေထာက္ခံမႈ

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အားေပး ေထာက္ခံမႈ

အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ

စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ

ႏိုုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

၂၈။ လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေအာက္ပါ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳ ခဲ့ဖူးပါသလား။

ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါသည္။ မေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါ။ ေသခ်ာမသိပါ။

ႏွိမ့္ခ်ေသာ (သိုု႕) ရန္လိုုေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးခံရျခင္း

မိမိ အလုုပ္ကိုု ပံ့ပိုုးေပးႏိုုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ (သို႔) အျခား 

အရင္းအျမစ္မ်ား မရရွိျခင္း။

မိသားစုုဘဝႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရး ကတိကဝတ္မ်ားအၾကား ခ်ိန္ညိွေနရျခင္း

လႊတ္ေတာ္တြင္း အလြတ္သေဘာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား/

ရင္းႏွီးဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း 

သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ မွ်တမႈမရွိေသာ၊  ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိေသာ 

ေဝဖန္ေဖာ္ျပမႈမ်ား၊ 

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)
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၂၉။ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သင့္အေနျဖင့္ ႏွစ္သက္အားအရဆုုံး ေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။ (အဲဒီ 
အေၾကာင္းက သင့္အတြက္၊ သင္၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြက္၊ သင့္ပါတီအတြက္၊ သင့္ႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ခုခုႏွင့္ သက္ဆိုုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ 
ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(စ) ႏုိင္ငံေရးအဝန္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ား

၃ဝ။ ေအာက္ပါ ဆိုုလိုုခ်က္မ်ားကိုု သင့္အေနျဖင့္ မည္မွ် သေဘာတူ/မတူ ေဖာ္ျပေပးပါ။

အလြန္ 
သေဘာ
တူသည္။

အနည္းငယ္ 
သေဘာ
တူသည္။

သေဘာ 
တူျခင္း၊ 
မတူျခင္း 
မရွိပါ။

သေဘာ 
မတူပါ။

လုုံးဝ သေဘာ 
မတူပါ။

အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာဆိုုတင္ျပရန္ တာဝန္ရိွသည္။

အစိုုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ပါဝင္မႈ 
အခန္းက႑ တန္းတူ ျဖစ္သင့္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈသည္ 
မိမိတို႔ပါတီအေပၚတြင္ ပထမဦးစားေပး ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈသည္ 
မိမိတို႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေပၚတြင္ ပထမဦးစားေပး ျဖစ္သည္။

မိမိပါတီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အထူး မူဝါဒ 
မ်ား ခ်မွတ္ထားမွသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိပါတီမွ ေထာက္ခံ 
အားေပးျခင္း မရိွသည့္တိုုင္ မည့္သည့္အေရးကိစၥကိုမဆို 
လြတ္လပ္စြာ တင္ျပပိုုင္ခြင့္ ရိွသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ မ်ားလာသည္ 
ႏွင့္အမွ် ႏိုုင္ငံေရးအရ ဦးစားေပး သတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ 
ခ်မွတ္မႈမ်ား အေပၚတြင္ ၾသဇာ သက္ေရာက္ႏိုုင္မႈ ပိုမိုရွိလာ 
မည္ျဖစ္သည္။
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၃၁။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတားအဆီးမ်ားက မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ အေရးပါပါသနည္း။

အလြန္ အေရးပါ 

သည္။

အနည္းငယ္ 

အေရးပါ သည္။

သိပ္အေရး 

မပါပါ။

လုုံးဝ 

အေရးမပါပါ။
မသိပါ။

လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္း 

က႑ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားလက္ခံ ထားေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုုံးတမ္း အစဥ္အလာမ်ား

ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အကန္႔အသတ္မ်ား

လုုံျခံဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စိုုးရိမ္ေႀကာင့္ႀကမႈမ်ား

ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲ

အိမ္မႈကိစၥတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္း

ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပံ့ပိုုးေပးမႈမရိွျခင္း

ႏိုုင္ငံေရးကုုိ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ၊ အက်င့္ပ်က္ 

ျခစားေနေသာ အလုုပ္တစ္ခုုဟုု ထင္ျမင္ေနျခင္း

ပညာမတတ္ျခင္း

မိမိကိုုယ္ကိုု ယုုံၾကည္မႈ မရိွျခင္း

မိသားစုုမွ ပံ့ပိုုးေပးမႈ မရိွျခင္း

ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းမွ ပံ့ပိုးေပးမႈ မရွိျခင္း

မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးမႈ မရိွျခင္း

အမ်ိဳးသမီးထုမွ ပံ့ပိုးေပးမႈ မရိွျခင္း

အမ်ိဳးသားထုမွ ပံ့ပိုးေပးမႈ မရိွျခင္း

ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ 

တာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေတြ႕အႀကဳံ မရိွျခင္း 

(ဥပမာ -လူထုေရွ႕ေမွာက္ စကားေျပာဆိုု တင္ျပ 

ျခင္းဆိုုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံ၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုု 

ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳ)
အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

၃၂။ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝတြင္  အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးျဖစ္ေနသည့္အတြက္  ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ိဳး ကိုုယ္တိုုင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါသလား။

ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါသည္။ မေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါ။ ေသခ်ာမသိပါ။

၃၂(က)။ အကယ္၍ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  ပုဂိၢဳလ္မ်ား(သို႔) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္ဟု ထင္ပါသလား။

ေတြ႕ႀကံဳဖူးပါသည္။ မေတြ႕ႀကံဳဖူးပါ။ ေသခ်ာမသိပါ။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ိဳးသားမ်ား

လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အျခားအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား 

မဲဆႏၵရွင္မ်ား

မီဒီယာမ်ား

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)
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၃၂(ခ)။ အကယ္၍ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္ဟု ထင္ပါသနည္း။

ေတြ႕ႀကံဳဖူးပါသည္။ မေတြ႕ႀကံဳဖူးပါ။ ေသခ်ာမသိပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈအတြက္ ရံပံုေငြ ရွာေဖြျခင္း

ပါတီတြင္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္း

ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဥပေဒၾကမ္း အဆိုျပဳျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ အတည္ျပဳျခင္း

ဥပေဒမ်ားအတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားလႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
အျခားသူမ်ား အဆိုျပဳ တင္သြင္းလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ 

ေထာက္ျပေဝဖန္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

၃၃။ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မည္မွ် 
ရွိသနည္း။ 

အေၾကာင္းအရာ

မ်ားစြာ 
ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ 
သည္။

အတန္သင့္ 
ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ 

ရြက္သည္။

အနည္း 
ငယ္သာ
ပူးေပါင္း  

ေဆာင္ရြက္ 
သည္။

လံုးဝ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ 

မရွိပါ။
မသိပါ။

မိမိပါတီအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳ တင္ျပစည္း႐ံုး 
လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း

ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ သုုေတသန အေထာက္အထားမ်ား 
တင္ျပျခင္း

ေကာ္မတီ၏ သုေတသနႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ျပဳစုေရးသားရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုမဆို မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ 
အသိအျမင္ဖြင့္ေပးရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

အျခားပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳ တင္ျပစည္း႐ံုး 
လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း
ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ သုုေတသန အေထာက္အထားမ်ား 
တင္ျပျခင္း

ေကာ္မတီ၏ သုေတသနႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ျပဳစုေရးသားရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုမဆို မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ 
အသိအျမင္ဖြင့္ေပးရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)
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၃၄။ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား 
ရွိေနပါသနည္း။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၃၅။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ အေရအတြက္ တိုးလာေစရန္ မည္သည့္ နည္းလမ္းကအထိေရာက္ဆံုး ျဖစ္မည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၃၆။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ အေရအတြက္ တိုးလာေစရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက ထိေရာက္မႈ မည္မွ် 
ရွိမည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။

အလြန္ 
ထိေရာက္ 

သည္။

အသင့္ အတင့္ 
ထိေရာက္ 

သည္။

အနည္း 
ငယ္သာ 
ထိေရာက္ 

သည္။

ထိေရာက္မႈ 
မရွိပါ။

မသိပါ။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား က်ား၊မ တန္းတူညီေရး၏ 
အေရးပါပုုံအား ပိုမိုအသိအျမင္ ပြင့္လာေစျခင္း

အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈ တိုုးတက္လာေစရန္ 
ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ 
မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈ အခ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ျခင္း

က်ား၊မ တန္းတူမွ်ညီေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေထာက္ပံ့အားေပးမႈႏွင့္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ တိုုးျမႇင့္ေစျခင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု 
တည္ေထာင္ျခင္း

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)

၃၇။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ (သို႔) အစီအစဥ္ 
ရွိပါသလား။ 

ရွိပါသည္။ မရွိပါ။ မသိပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

အျခား (ေဖာ္ျပေပးပါ)
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(ဆ) ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း

၃၈။  အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကည့္ပါက 
မိမိအလုပ္အတြက္ မည္သည့္အရာမ်ားက အေကာင္းဆံုး အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္ဟု ထင္ပါသနည္း။ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၃၉။ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည္က အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၄ဝ။ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသလား။ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္အေၾကာင္းရင္း 
(သို႔) မယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ျပေပးပါ။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၄၁။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာၿပီ ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ အသစ္ ထပ္မံဝင္ေရာက္မည့္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မည္သို႔အၾကံျပဳ လိုပါသနည္း။ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၄၂။ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးလိုသည္မ်ားရွိပါက

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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