
ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ 

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 

အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

“ဘယ္သူမွ ေမြးကတည္းက တတ္လာၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္ကျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရင္း၊ လူေတြနဲ႔ စကားေျပာ 
ရင္းနဲ႔ကေန ဗဟုသုတေတြျပည့္ဝလာတာပါ။ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြျမင့္မားလာခဲ့ၾကတာပါ။ ကုိယ့္ကိုကိုယ္ အထင္မေသး 
ပါနဲ႔။ သင့္မိသားစုထဲမွာ သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ဟာ အျပင္ေလာကမွာ သင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္နဲ႔အတူတူပါပဲ။ ယံုၾကည္ 
ခ်က္ျမင့္ျမင့္မားမားရွိေနဖို႔က အေရးအႀကီးဆံုးပါ။ သင့္ရဲ႕စိတ္က အခရာပါ။ သင္ရဲ႕မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ 
ပိုေကာင္းလာဖို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္မယ္လို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္ဆိုရင္ သင္ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။ သင္တစ္ေယာက္ 
တည္းမလုပ္ႏုိင္ရင္ အျခားသူမ်ားနဲ႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအရာက သင့္ကို ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ေဆာင္ 
ၾကဥ္း ေပးသြားပါလိမ့္မယ္”  

“အလုပ္လုပ္လိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ သံႏိၷဌာန္ခိုင္မာရမယ္။ သင့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းကို ျမွင့္တင္မွသာလွ်င္ သင္အရည္အခ်င္းေတြ 
ျပည့္ဝလာလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈရွိပါ။ ဖိအားေတြအေပၚ ခံႏုိင္ရည္ရွိပါ။ ေနာက္ၿပီး လုိအပ္ရင္ အနစ္နာခံပါ။ 
ကိုယ္က ဘာေတြရႏုိင္သလဲဆိုတာထက္ ဘာေတြေပးႏုိင္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားပါ။ ဘယ္လိုေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္မလဲလို႔ အၿမဲတမ္းစဥ္းစား ေနရမွာပါ။ အၿမဲတမ္းကိုယ့္ကုိယ္ကို အားေပးပါ။”

“သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္လုိရွာေဖြရမလဲဆိုတာ သိဖို႔လုိအပ္တယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့ အရာတစ္ခုက 
စကားေျပာစြမ္းရည္နဲ႔ တျခားလူေတြနဲ႔လက္တြဲအလုပ္လုပ္တတ္တဲ့အက်င့္ျဖစ္တယ္။ တျခားလူေတြေနရာကေန ဝင္ခံစား 
ၾကည့္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ အဲ့ဒါမွ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ေတြကို နားလည္မွာပါ။ ကိုယ့္ကို ကုိယ္တိုးတက္ေအာင္ အၿမဲ 
တမ္းႀကိဳးစားပါ။ စာအုပ္ေတြဖတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒေတြကို ေလ့လာပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္သစ္မ်ားကို သိရွိ 
ေအာင္ လုပ္ထားပါ၊”

ေရႊေရႊစိန္လတ္၊ Kim N. B. Ninh ၊ မီကီေက်ာ္ျမင့္၊ Susan Lee
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အေၾကာင္းအရာမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  အမ်ားျပည္သူႏွင္႔ဆိုင္ေသာ က႑တြင္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား ေနရာယူပါဝင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။  ျမန္မာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ကတည္းက မဲေပးခြင့္ရရွိခဲ့ရာ 
အာရွတြင္ အေစာဆံုးတိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ေဘဂ်င္းေၾကညာစာတမ္း ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တြင္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး 
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံအားလံုး
ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအလႊာအားလံုး၏ အုပ္ 
ခ်ဳပ္စီမံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်ပါဝင္ေစေရး၊ ေခါင္း 
ေဆာင္မႈက႑မွ ပါဝင္ေစေရးကို ၂ဝ၁၃-၂ဝ၂၂ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီ 
အစဥ္တြင္ အဓိက ဦးစားေပးအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားသည္။

လက္ေတြ႔တြင္မူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏုိင္မည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏  စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ မ်ားစြာအကန္႔အသတ္ 
ရွိေနၿပီး ႏွစ္ ၆ဝ ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္ ပုုိ၍အျဖစ္ဆုုိးခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၎အေျခအေနသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဖက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ သမိုင္းဝင္ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားႏွင့္အတူ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခု 
တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။

တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ၏ ၂၅%ကို သီးသန္႔ရရွိေစရန္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမွတဆင့္ အာဏာကို 
ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
မ်ားအတြင္း ပထမဆံုး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမို တက္ၾကြလႈပ္ရွားခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၄ ဦး ပါဝင္ေသာ 
ေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္ခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္၏ ၆% မွ်သာရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္အတြက္ သီးသန္႔ယူထားေသာ ၁၆၆ 
ေနရာ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ ၅၆ ေနရာႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၁ဝ ေနရာ) တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးအရာရွိ ႏွစ္ဦး 
ကိုသာ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
၁၄ ခုစလံုးတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦး သို႔မဟုတ္ 
၃.၈ % မွ်သာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္
ထြန္းျခင္းမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီ ၉ဝ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈကို 

ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ မူဝါဒမ်ားရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေနရာေပးေသာ ပါတီမွာ လက္တစ္ဆုပ္စာ 
ခန္႔သာရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအေတာ္မ်ားမ်ား၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈ 
ေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ၉ဝ% မွာလည္း အမ်ဳိးသားမ်ားသာ 
ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္ 
ပါတီစည္းရံုးေရး အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာေနရာကို 
ရရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ၆% မွ်သာ ရွိသည္။ အလားတူပင္ 
တရားလႊတ္ေတာ္ အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီးေနရာမ်ားတြင္ 
လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ ခြဲျခားခံရမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 
အနက္ အေတြ႕မ်ားသည့္ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိျခင္းႏွင့္၊ တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္လႈပ္ရွားမႈကို 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အသိုင္း 
အဝိုင္းႏွစ္မ်ဳိးစလံုးက ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ အရိုးစြဲေနေသာ ဓေလ့ 
ထံုးစံမ်ား ပါဝင္သည္။

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပါဝင္ရန္ ဒုတိယ 
ေျမာက္အခြင့္အလမ္းႀကီးကို ေပးအပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ 
ေရြးေကာက္ခံအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ စုစုေပါင္း 
၁၅၁ ဦးအထိ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ 
ေတာ္၌ ၂၃ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ၄၄ ဦး ပါဝင္လာခဲ့သည္။ 
သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ 
အားလံုးအနက္ 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 အမ်ဳိး 
သမီးကိုယ္စားလွယ္ ၈၄ ဦး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရေသာ 
ေၾကာင့္ ယခင္ ၃.၈% မွ ၁၂.၇% သို႔ သံုးဆတိုးလာခဲ့သည္။ 
သို႔တိုင္ေအာင္ တပ္မေတာ္သား အစုအဖြဲ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး 
မွ်သာ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁ ဦးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁ 
ဦး) ခန္႔အပ္ထားေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးေပါင္းႏွင့္ 
အခ်ဳိးခ်လိုက္ေသာအခါ ၉.၇% သို႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈလမ္းေၾကာင္းကို 
သိသာစြာတိုးတက္ေစခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားမတိုင္မီတြင္ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဖန္တီးအိမ္ အမည္ရွိ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 
လက္တြဲကာ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
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အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ 
ဆံုေမးျမန္း ျခင္းမ်ား (ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ 
၎တို႔၏ ထူးကဲစြာ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ 
ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားသည္  
အေရးပါမႈတို႔ေၾကာင့္)၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -

•	 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ သမိုင္းဝင္ အမ်ဳိး 
သမီး အုပ္စု၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုရန္

•	 ၎အမ်ဳိးသမီးအုပ္စု၏ တူညီေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္

•	 ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္ 
မႈမ်ား၊ ဆက္လက္လိုအပ္ေနမႈမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ နားလည္ 
သိျမင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္

•	 ရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျခခံ၍ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ အမ်ဳိး
သမီးကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားႏငွ္ ့လႊတ္ေတာကုိ္ယစ္ားလယွ ္
မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ မူ 
ေဘာင္မ်ားကို ေရးဆြဲရန္။

ယခုေလ့လာမႈတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္တို႔ ပူးေပါင္း 

ေရးဆြဲထားေသာ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အင္တာဗ်ဴးမ်ား 
ပါဝင္ေသာ အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျပည့္စံုသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ 
စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၅၅ ဦးအနက္မွ ၄၅ ဦးက ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို 
ျဖည့္စြက္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ၁၉ ဦးက တစ္ဦးခ်င္း အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို 
ေျဖဆိုေပးခဲ့ၾကသည္။ သုေတသနအဖြဲ႔သည္ သက္ဆိုင္ေသာ 
စာတမ္းမ်ားကို သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ရႏိုင္ 
သမွ် ထည့္သြင္းျပဳစုခဲ့သည္။

ပထမဆံုးလႊတ္ေတာ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ရြာကို ကိုယ္စားျပဳ ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
အေနျဖင္႔ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ပံုမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကို 
မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္ဟူေသာ အေတြးအျမင္အျပင္ ထို 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ႏွင္႔ 
၎တို႔ကိုယ္တိုင္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ားကိုပါ မည္သို႔ေျပာင္းလဲ 
ေစခဲ့သည္ဟူေသာ အေတြးအျမင္ကိုပါ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ 
သုေတသနေလ့လာမႈ၏ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ 
ေဖၚျပထားသည္။

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း

•	  အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားကိုယ္
စားလွယ္မ်ားကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာပညာမတတ္ဟု မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ အၾကား 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသား 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သို႔ ပညာေရးအဆင့္ ၿပီးေျမာက္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ပိုမိုသာလြန္ျခင္းကို  ဤသုေတသနေလ့လာမႈတြင္ 
ေတြ႔ရွိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၈၆% သည္ ဘြဲ႔ဒီကရီရရွိသူ 
မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
၇၆% ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္) ၊ ၁၇% သည္ ဘြဲ႔လြန္ဒီကရီရရွိသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္ (အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
၇.၆% ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္)။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုသည္ ပညာ 
ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ ေက်ာင္းဆရာ ၈ဝ % မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾက 
ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစု 
မွာ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ အံ့အားသင့္စရာ 
မရွိပါ။

ေရြးေကာက္ခံ 
ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ 
အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိးအစား

လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ 

အားလံုး၏ အမ်ဳိးသမီး 
အခ်ဳိးအစား

၂ဝ၁၁ - 
၂ဝ၁၆

၂ဝ၁၆-
၂ဝ၂၁

၂ဝ၁၁-
၂ဝ၁၆

၂ဝ၁၆-
၂ဝ၂၁

ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္ 
စုစုေပါင္း

၆.ဝ% ၁၃.၇%  ၄.၈% ၁ဝ.၅%

အမ်ဳိးသား 
လႊတ္ေတာ္

၂.၅% ၁၃.၇%  ၄.၈% ၁ဝ.၅%

ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္

၇.၈% ၁၃.၆% ၆.၂% ၁ဝ.၆%

ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ား 

၃.၈% ၁၂.၇% ၂.၉% ၉.၇%

ကုုိးကား - အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဖန္တီးအိမ္ႏွင္႔ 
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•	 ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ 
ေတာ္သို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားထက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပညာေရးအဆင့္ 
ျမင့္မားၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ ၉၃.၃%  မွာ အနည္းဆံုးဘြဲ႔ဒီကရီမ်ား 
ရရွိထားကာ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
၇၇.၇%  ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္)၊ ၂၂.၇% မွာ ဘြဲ႔လြန္ဒီဂရီမ်ား 
ရရွိထားၾကသည္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
၈.၅%  ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္)။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၉၂.၈%  
သည္ အနည္းဆံုး ဘြဲ႔ဒီကရီရရွိထားၾကၿပီး (အမ်ဳိးသားလႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၆၆.၉%  ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္)၊ 
၁ဝ.၇%သည္ ဘြဲ႔လြန္ဒီကရီ ရရွိထားသူမ်ားျဖစ္သည္ 
(အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၃.၂% ႏွင့္ ႏိႈင္း 
ယွဥ္ရန္)။ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ ရပ္ရြာအက်ဳိးျပဳဝန္ေဆာင္
မႈနယ္ပယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တို႔မွ ထြက္ေပၚလာသူမ်ား 
ယခင္ကထက္ ပိုမ်ားလာသည္။

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း

၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ မွ်တမႈ 
မရွိခဲ့ေပ။ အဓိကအတိုက္အခံပါတီ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
(NLD) ကလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာကို ေထာက္ျပကာ 
သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္အစိုးရအလြန္ ပထမ 
ဆံုးျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ 
ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္မ်ားက 
သာ အဓိကလႊမ္းမိုးထားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
NLD ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ 
အခါမွသာလွ်င္ အနည္းငယ္မွ် အားေပ်ာ႔သြားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အသစ္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား သိသိသာသာ 
တိုးတိတ္သြားေသာ္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျဖေလွ်ာ့မႈသည္ 
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈတြင္ အေရးႀကီးေသာအဆင့္ 
အျဖစ္ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားစြာက ရႈျမင္ၾကသည္။ စတင္ 
ေပၚထြက္လာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ အဆံုးပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ား၌ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ 
ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေဟာေျပာေရးသားမႈမ်ား လုပ္သာ 
ကိုင္သာရိွလာေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေပၚထြက္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ 
ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ၏လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ 
ကူးေျပာင္းမႈတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

•	 အဆိုပါ ပထမမ်ဳိးဆက္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

မ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တက္ၾကြလာေအာင္ 
အေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးကူညီမႈဟု ၎တို႔ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ေသာ
အခ်က္မွာ မိဘမ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ပါတီဝင္ 
မ်ားထံမွ အားေပးမႈရရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပထမဦးစြာ ေအာင္ျမင္ေသာ မဲဆြယ္ 
စည္းရံုးမႈလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊  ေနာက္ပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ယင္း 
ကဲ့သို႔ အသုုိင္းအဝုုိင္း၏ေထာက္ခံ အားေပးမႈမ်ဳိးသည္ အေရး 
ႀကီးေၾကာင္း တစ္သမတ္တည္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ျခြင္းခ်က္ 
အနည္းငယ္ ရွိသည္မွအပ လက္ထပ္ထားသူ၊ မိဘမ်ားႏွင့္ 
အတူေနထိုင္ၾကေသာသူမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ 
ဖက္မ်ားထံမွ အားေကာင္းေသာပံ႔ပိုးမႈကို ရရွိၾကၿပီး မိဘမ်ားက 
အလြန္အားေပးသည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၃၇.၈ % ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ 
ဖက္မ်ားက အလြန္အားေပးသည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၃၅.၆ရာခိုုင္ႏႈန္း  
ရွိသည္။ အတူလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားမွာမူ ၎တို႔၏ 
ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမွာ ေရာ 
ေထြးေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာ 
ၾကားသည္။

•	 ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေသာကာလသည္ မေရမရာ 
ရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးတင္းၾကပ္ထားေသာ အေျခအေန 
ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ အဓိက 
ရင္းျမစ္မ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအနည္းငယ္သာ ရွိသည္ 
ျဖစ္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈအေျခခံေသာသင္တန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို အံ့အားသင့္စရာမရွိေပ။ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဖုုိ႔လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကို 
ကူညီပံ့ပိုးမႈေပးရန္ တင္းက်ပ္သည့္တားဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အခြင့္မသာခဲ့ၾကရာ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ကုုိယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို လြန္စြာ လိုအပ္ေနခ်ိန္၌ 
ရရွိသည့္ရင္းျမစ္မ်ားမွာ လုုံေလာက္မႈမရွိခဲ့ပါ။ 

•	 ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ၎တို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ႏွင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ 
မ်ား၏ လုုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ 
မွ်သာရရွိသည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္ 
စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးက သူသည္ အစပိုင္းက ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒမ်ားကို နားမလည္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏ပါတီကလည္း 
ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ မိတၱဴကိုပင္ ေပးစရာမရွိေၾကာင္း 
ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။

•	 ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ ၎ 
တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ပံပိုးကူညီမႈမ်ား 
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အမ်ားဆံုးေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း ပံ့ပိုးကူညီမႈသည္  
တစ္သမတ္တည္းမဟုတ္ပဲ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္အျပင္ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉% ကသာ မဲဆြယ္စည္း 
ရံုးမႈႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ရရွိ 
သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ 
လာလွ်င္ တာဝန္ယူရမည့္က႑ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္ 
သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီရရွိ
သည္ဟုေျပာၾကားသူ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
၂၇% သာရွိသည္။

•	 အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားစုအတြက္ ရန္ပံုေငြ 
ရရွိေရးသည္ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ၿပီး ၄ဝ% ကသာ ပါတီထံမွ 
မဲဆြယ္ရန္ပံုေငြလက္ခံရရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ေရြး 
ေကာကပ္ြအဲႀကိဳကာလ တြင ္အမ်ဳိးသမီးကုိယစ္ားလွယ္ေလာင္း 
မ်ားကုုိ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ထားေသာအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အၾကံ 
ေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းကို လက္ခံရရွိသည္ဟု 
ေျပာၾကားသူ တစ္ဦးမွမရွိေပ။ ဤကိစၥသည္ အံ့ၾသစရာမရွိ 
ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းစကာလတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားရင္ဆိုင္ရေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနသည္ 
ဆိုသည္မွာ အထူးသျဖင့္အေရးႀကီးသည္။

•	 အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္  ေရြးေကာက္ 
ပြဲႏွင့္ မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း တစြန္းတစသာ သိရွိ 
ေသာ၊  မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ 
ဆံုျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ၾကံဳဖူးေသာ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ႏွင့္ 
အေထြေထြ သိရွိမႈနည္းပါးျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာ 
လူထုႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အထူးၾကံဳ 
ေတြ ႔ရသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမႈအေပၚ 
လူထုမယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ 
ထိေတြ႔ရန္ မလိုလားျခင္းတို႔သည္ ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ေကာလ 
ဟလႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

•	 အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားစုသည္ မဲဆြယ္ 
သည့္ကာလအတြင္း ၎တို႔ရင္ဆိုင္ရေသာ အဓိကအခက္ 
အခဲမွာ အျခားပါတီမ်ားထံမွ စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား 
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ လက္ေတြ႔အခက္အခဲ 
တစ္ခုမွာ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ား ခရီးသြားရာတြင္ မ်ားစြာစိန္ေခၚမႈရွိေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။ သာဓကအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္႔ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေဒသခံရပ္ရြာလူထုက ယံု 
ၾကည္မႈမရွိၾကေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေသာ တည္းခိုရန္ေနရာ ရရွိေရး အခက္ေတြ႔ 
ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက လက္တံု႔ျပန္မည္ 

ကိုလည္း စိုးရိမ္ခဲ့ၾကရသည္။

•	 ၎စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား 
က်ားမခြဲျခားမႈက ထပ္ေပါင္းထည့္ခံရသလိုျဖစ္ခဲ႔ရၿပီး အမ်ဳိး 
သမီးမ်ား၏ ျပဳမူေနထိုင္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရွးရိုးစြဲအျမင္ 
မ်ားက အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္မႈ 
အေတြ႔အၾကံဳအေပၚ သိသာထင္ရွားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ 
သည္။ အထူးသျဖင့္အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ 
ျပဳမူက်င္႔ႀကံျခင္းမ်ားအေပၚ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားက မၾကာခဏ ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ ရွိၾက 
သည္။ အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ ပံ႔ပိုးမႈမရရွိျခင္းသည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ 
ဝင္ေရာက္မႈကို အဓိကတားဆီးေနေသာအခ်က္အျဖစ္အမ်ား
စုက သတ္မွတ္ထားၾကသည့္အေလွ်ာက္၎ အေတြ႔အၾကံဳ
မ်ားသည္အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ခံရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရသည့္ ယူဆ 
ခ်က္ကို ျဖစ္ေစသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ေနထိုင္ရေသာဘဝႏွင့္ အလုပ္

•	 စာတမ္းျပဳစုုရာတြင္ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုသည္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ား၊ ဝတၱရားမ်ားကို 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ျခင္းမရွိပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္ အမ်ားစုအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ ဘဝပံုစံ 
ေျပာင္းလဲမႈသည္ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ 
ထင္ရွားစြာေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက 
၎တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအေပၚ ထားရွိရမည့္ ဝတၱရားမ်ား 
ေပၚအျမင္မ်ားႏွင့္ လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ 
ရြက္ေပးရမည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပုုိင္းဆုုိင္ရာတြင္ သိသိသာသာ 
ေျပာင္းလဲသြားသည္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုၾကသည္။

•	 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ သက္ 
ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ႀကီးမားလာျခင္း အပါ 
အဝင္ မိသားစုအသိုင္းဝိုင္းမ်ား၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားထံမွ ယံု 
ၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ရပ္ရြာအသိုင္း 
အဝိုင္းႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားေတြ႔ၾကံဳရေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အားအင္ျပည့္ဝ 
ေစျခင္းဟု ေယဘုုယ်သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္တစ္ဦးက “ဘယ္ေလာက္ပဲ ရာထူးႀကီးတဲ့သူ ျဖစ္ပါ 
ေစ၊ ကိစၥမရွိဘူး။ ကိုယ္က မွန္ကန္တဲ့အရာကို လုပ္ေနတဲ့ 
အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပဖို႔ သတၱိရွိတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ 
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ပိုၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိလာတယ္”1  ဟု ေျပာၾကားသည္။

•	 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၏ မိသားစု 
ဘဝႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဝတၱရားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ပိုမိုသိသာထင္ရွားသည္။ သုုိ႔ေသာ္ 
လည္း  တစ္ႏုိင္ငံလုုံးရွိလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားက အလုပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ 
မိသားစုုအေပၚ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မကင္းျခင္း၊ 
ပူပန္ျခင္းမ်ား ခံစားရေၾကာင္းထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိသည္။ 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈ အကူအညီ

•	 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ ဝတၱရားတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ စြမ္းရည္တည္ ေဆာက္မႈသင္တန္းေပးျခင္းကို 
လက္ခံရရွိသည္ဟု ေျဖဆိုသူ အေရအတြက္မွာ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္တြင္ ၈၄ % ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ 
၇၅% ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျဖဆိုသူ ထက္ဝက္ခန္႔ကသာ 
စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈ သင္တန္းကို 
လက္ခံရရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
မူဝါဒအေပၚ လႊမ္းမုုိးႏုုိင္ရန္အတြက္  ဘတ္ဂ်က္ကို နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈသည္ အဓိကက်ေသာေၾကာင့္ ၎က႑ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ပံ့ပုုိးကူညီေပးျခင္းသည္ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တြင္ အေရးႀကီးအေၾကာင္းအရာတစ္ခုုအေနျဖင့္ ပါဝင္သည္။ 

•	 အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက  လက္ေတြ႕ပုုိင္းကၽြမ္းက်င္မႈရိွ 
ရန္အတြက္ ျဖည္႔ဆည္းရမည့္ ပညာရပ္မ်ားစြာလိုေသာ္လည္း 
ပံ့ပိုးကူညီမႈ အားနည္းသည္ဟု ယူဆရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိ 
သည္ဟုု ေျပာဆိုသည္။  မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ဆက္ဆံျခင္း၊  လူထုုကိုု 
ဦးေဆာင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား  
ျဖစ္သည္။ မိမိကုုိယ္ကိုုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊ ပညာေရးအဆင့္ႏွင့္ 
အေတြ႔အၾကံဳ စသည့္အရာမ်ား မရိွျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊  ဝင္ 
ေရာက္ၿပီးလွ်င္လည္း ရုန္းကန္ရမည့္ အဓိကအတားအဆီးမ်ား 
ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ သုေတသနေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ 
ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရ 
သည္။

•	 လူစုုလူေဝးကိုု ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းေပးမႈကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ငါးပံုတစ္ပံုခန္႔ကသာ လက္ခံရရွိၿပီး  
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔  တက္ေရာက္ခြင့္ရၾကသည္။ လူစုုလူေဝး 

1  စစ္တမ္းေမးခြန္း ၁၄ အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးေျမာက္၏ ေျဖၾကားမႈ

အား ေဟာေျပာမႈဆိုင္ရာသင္တန္းတက္လိုသည့္ ဆႏၵကို 
ေျဖဆိုသူ အမ်ားအျပားက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ

•	 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးသည္ အနည္းဆံုး 
ေကာ္မတီတစ္ခုစီတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့ၾကၿပီး ယင္းေကာ္မတီမ်ား 
တြင္ ေခါင္းေဆာင္ ေနရာရရွိသူမွာမူ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ 
၎တို႔အား ေကာ္မတီဥကၠဌေနရာရရွိေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ၊ ျဖစ္လုုိ 
သည့္ ဆႏၵမ်ားကိုု ဟန္႔တားေနေသာ အဓိကအတားအဆီး 
မ်ားမွာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ နည္းစနစ္ဆိုင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုသူအခ်ဳိ႕က ေဖာ္ 
ထုတ္ျပၾကသည္။

•	 တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၌ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ား (အမ်ား 
ျပည္သူေရွ႕တြင္ ေျဖဆိုရန္) ႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းမ်ား 
(စာေရး၍ ေျဖဆိုရန္) ကို တင္သြင္းရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္ 
သြင္းေသာ ေမးခြန္းအေရအတြက္သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာ အေရအတြက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ 
လွ်င္ မ်ားစြာနည္းပါးေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးတင္သြင္းေသာ စုစုေပါင္း 
ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၆၂၂၇ ခုအနက္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားက ၄ဝ၉ ခု (၆.၆%) တင္ သြင္းခဲ့ၾကၿပီး၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း 
၉၄၅၄ ခုအနက္ ၅၉ဝ ခု (၆.၂%) တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ 
စာတမ္းေမးျခန္းခဲ့ရာတြင္ ေျဖဆိုသူအခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေမးခြန္းမ်ားတင္သြင္းရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္ 
အေရးနည္းသည္ဟု မတူညီသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 
ကုုိင္ဆြဲလ်က္ ေျပာျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစည္းအေဝးမ်ား 
တေလ်ာက္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာ 
ေမးခြန္းမ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာခဲ့သည္။

•	 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၇% 
သုိ႔မဟုတ္  ၁၂ ဦးက ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္သက္တမ္းအတြင္း 
ဥပေဒျပဳျခင္းကို ကမကထျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ စတင္မိတ္ 
ဆက္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

•	 စစ္တမ္းတြင္ေျဖဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမ်ဳိး 
သမီးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား (၅၇% အလြန္တက္ၾကြ)၊ 
ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ား(၅၇% အလြန္တက္ၾကြ) တြင္ 
အတက္ၾကြဆံုးဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ ၎က႑မ်ား၏ 
ေနာက္တြင္ ပညာေရး (၅ဝ% အလြန္တက္ၾကြ)၊ လူမႈေရးႏွင္႔ 
ရပ္ရြာအေရးကိစၥမ်ား (၄၈% အလြန္တက္ၾကြ)၊ က်ားမ 
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တန္းတူညီမွ်ေရး (၄၅% အလြန္တက္ၾကြ)၊ အေျခခံဥပေဒ 
ကိစၥမ်ား (၄၁% အလြန္တက္ၾကြ)၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
(၃၉% အလြန္တက္ၾကြ)  စေသာ က႑မ်ား အသီးသီး 
ရပ္တည္ေနသည္။ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာ (၅% အလြန္ 
တက္ၾကြ) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ရာကိစၥမ်ား (၅%အလြန္တက္ၾကြ) 
တြင္ ကိုယ္တိုင္တင္ျပေဆာင္ရြက္မႈ သိသိသာသာ နည္းပါး 
လ်က္ရွိသည္။

•	 လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပါတီမ်ား 
အတြင္း၌သာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ဥပေဒျပဳမႈ တိုးတက္ေရးႏွင့္ 
အသိအျမင္တိုးပြားေရးအတြက္ ပါတီအရ ျခားနားေနမႈကို 
ေက်ာ္လြန္၍ အျခားအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားနွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ ရရွိမႈ

•	 သုေတသနစစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ားအား ၎တို႔မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
ထိပ္တန္းအေရးႀကီးကိစၥသံုးမ်ဳိးကို ေမးျမန္းေသာအခါ ေျဖဆို 
သူထက္ဝက္ေက်ာ္ (၅၁.၅%) က ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (၃၇.၈%) ၊ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆး
ဝါးသံုးစြဲမႈႏွင္႔ ေရာင္းဝယ္မႈ (၃၅.၆%) ႏွင့္ ပညာေရး (၃၅.၆%) 
ကိစၥတို႔ကို ထုတ္ႏႈတ္ျပခဲ့ၾကသည္။

•	 မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ တိုက္ 
ရိုက္ရရွိသည္ဟု အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
တစ္ညီတစ္ညြတ္ တည္းေျပာၾကားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားထက္ 
ေဒသခံၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားထံမွသာ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ ရရွိသည္ဟုေျပာဆိုၾကသည္။ ရပ္ရြာအဆင့္ျပႆနာ 
မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေဒသခံအာဏာ ပိုင္မ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ဳိး ရွိခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ျပႆနာမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရာတြင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ 
အလုပ္သေဘာဆက္ဆံေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု 
အခ်ဳိ႕က ယူဆၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ကလည္း ၎တာဝန္ရွိသူမ်ားကုုိ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားအစား အတားအဆီးသဖြယ္ 
ျဖစ္ေနသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။

•	 အခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိသူ 
မ်ားကလည္း မ်ားျပားလွေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အခ်က္ 

အလက္မ်ား၊ ကိုးကားစရာမ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ားထဲမွ 
အသံုးဝင္ဆံုးအခ်က္အလက္ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ခက္ခဲမႈကို 
အဓိကေတြ႔ၾကံဳရသည္ဟုခံစားယူဆၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိ 
ျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းတည္ 
ေဆာက္ရန္ ထိေရာက္ေသာ နည္းစနစ္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
ရွာေဖြျခင္းကဲ့သုုိ႔ ျပႆနာမရွိေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက 
ျပသေနသည္။ သုေတသနကိစၥမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ 
ဝန္ထမ္းႏွင့္ ကူညီမည့္သူမရွိျခင္းသည္လည္း အဓိကက်ေသာ 
အခက္အခဲခုျဖစ္သည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက ရွင္းျပ 
သည္။ သုေတသနျပဳရာတြင္၊ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ ခရီးထြက္ 
ရာတြင္ လုိက္ပါကူညီႏိုင္ေသာ ကြန္ျပဴတာကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္း 
ခန္႔ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေထာက္ျပ 
ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

•	 အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔သည္ 
မဲဆႏၵနယ္၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳရန္ အဦးဆုုံးႏွင့္ 
ပထမဆုုံး တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံစားမိေသာ္လည္း မိခင္ပါတီ၏ 
မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထား 
ေၾကာင္းႏွင့္၊ ၎တို႔၏ တစ္ဦးခ်င္းအျမင္မ်ားသည္ ပါတီ 
ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထုုိးလ်င္ မ်က္နာသာမရျခင္း၊ 
ေဘာင္မဝင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

•	 ပါတီ၏ သေဘာထားမွ ကင္းလြတ္လ်က္ျပႆနာမ်ားကိုု 
လြတ္လပ္စြာ ေျဖရွင္း ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေျဖဆိုသူ 
ကိုယ္စားလွယ္ ၇၁% က အခိုင္အမာေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ၁၁% 
ကလည္း ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိး 
သမီးအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါတီက အထူးမူဝါဒခ် မွတ္ထားမွသာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ေျဖဆိုသူကိုယ္စား 
လွယ္ ထက္ဝက္ခန္႔ (၄၉%) က အခိုင္အမာေထာက္ခံခဲ့ၾက 
သည္။

က်ားမအေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

•	 ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသက္တမ္းအတြင္း က်ားမကို 
အေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းေသာအခါ ေျဖဆိုသူ သံုးပံုတစ္ပံုက 
ယင္းကဲ့သို႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားသည္။ ဤအတိုင္းအတာသည္ သိသိသာသာ နည္းပါး 
သည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခအေနမ်ားကိုုထည့္သြင္းစဥ္း
စားရန္လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းက မ်က္ႏွာသာမေပးမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
အျမစ္တြယ္ေနျခင္း ဆက္လက္အားေကာင္းရန္ရွိၿပီး  အထူး
သျဖင့္ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ 
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ခြဲျခားမႈျပင္းထန္သည္။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
ထဲထဲဝင္ဝင္ ေမးျမန္းၾကည့္ေသာ အခါ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအျဖစ္
သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း 
ထင္ရွားလာသည္။

•	 စာရြက္ျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ စစ္တမ္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို 
ေတြ႔ၾကံဳရေၾကာင္း ေဖၚျပျခင္းမရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာ 
သည္ ၎တို႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္အခါတြင္မူ အမ်ဳိးသား 
မ်ားထက္ ပိုမိုႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံျခင္းခံရေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾက 
သည္။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔၏ အမ်ဳိးသား 
လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရျခင္းမရွိဟု ယူဆရေသာ 
မေခ်မငံ၊ မေလးမစားဆက္ဆံခံရမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚ 
ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ျဖစ္ 
သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ပါတီအစည္းအေဝးမ်ား 
တြင္ျဖစ္ေစ၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ စားဝိုင္းေသာက္ဝိုင္း မ်ား၌ 
အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အလြတ္သေဘာ စုေဝးၾက 
လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားမ်ား ႀကီးစိုးေသာ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဘးဖယ္ထားျခင္း ခံရသည္ဟုလည္း 
ေျပာၾကားၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ တိုးလာျခင္း

•	 ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပါတီ 
အျပည့္အဝေအာင္ပြဲရမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရရံုး 
မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားမ်က္ႏွာသာမေပးဟူေသာ စြပ္စြဲ 
ခ်က္မ်ားမွာ ခ်ဲ႕ ကားမႈျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ကမွတ္ခ်က္ေပးဖြယ္
ရွိေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရး၌ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားပါဝင္မႈအေပၚတြင္ လူထုက မ်က္ႏွာသာေပးမႈ မရိွ 
ေၾကာင္းကို လူထုသေဘာထားစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သုေတသန 
ေလ့လာမႈမ်ားက ထင္ရွားစြာျပသေနသည္။ အမ်ဳိးသမီးႏိုင္ငံ 
ေရးသမားမ်ားရင္ဆိုင္ရေသာ အႀကီးဆံုး အတားအဆီးမ်ားမွာ 
မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမရွိျခင္း၊ ပညာေရးအားနည္းျခင္း၊ 
ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ မရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားက သတ္မွတ္ၾကသည္။ က်ားမတန္းတူညီမွ် 
ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ ေထာက္ခံအားေပး 
ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ ျမင့္တက္လာ 
ေစမည့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မွတ္ ခ်က္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ေျဖဆိုသူ ၇၁% 
က လြန္စြာထိေရာက္မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ 
၁၆% က ထိေရာက္မႈရွိမည္ဟုလည္းေကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။

•	 ပိုမိုအံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ဳိး 
သမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔အား အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္ 

မ်ားက  အမ်ဳိးသားမဲဆႏၵရွင္မ်ားေလာက္ ေထာက္ခံအား 
ေပးျခင္း မရွိဟုထင္ျမင္ယူဆမႈျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုသူကိုယ္ 
စားလွယ္ ၈၂% က အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ ေထာက္ 
ခံပံ႔ပိုးမႈ မရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားဝင္ေရာက္မႈကို တားဆီးေနသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကို 
မ်ားစြာ သေဘာတူသတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ေျဖဆိုသူ ၅၁% ကမူ 
အမ်ဳိးသားမဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ ေထာက္ခံမႈမရျခင္းသည္လည္း 
ညီတူမွ်တူအေရးႀကီးေသာ အတားအဆီးျဖစ္သည္ဟု သတ္ 
မွတ္ယူဆၾကသည္။

•	 ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက နက္နက္နဲနဲမဟုုတ္သည့္တုုိင္ မဲေပး 
မည့္ ျပည္သူမ်ားၾကား အသိအျမင္မ်ားျမႇင္႔တင္ရန္ လုုိအပ္ 
သည္ဟုု ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူဆထားၾကဆဲျဖစ္ၿပီး (မ်ားစြာ 
ထိေရာက္သည္ဟု ယူဆသူ ၅၈% ၊ ထိေရာက္သည္ဟုယူဆသူ 
၂၄%)၊ ႏိုင္ငံေရး ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္ 
ျမင့္တက္လာေစရန္ ေဝစုသတ္မွတ္ျခင္းကို အသံုးျပဳေရးကို 
လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ (မ်ားစြာထိေရာက္သည္ဟု 
ယူဆသူ ၅၁% ၊ ထိေရာက္သည္ဟု ယူဆသူ ၂၄%) ။

စစ္တမ္းမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆ လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေတြးအျမင္ 
မ်ား 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္ ပထမမ်ဳိးဆက္၏ ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ 
ေစ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ 
၎တို႔၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုုိ အေသးစိတ္ေလ့လာ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ ဤသုေတသနေလ့လာမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အေတြး 
အျမင္မ်ားသည္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္သာမက ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ ဝင္မႈပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ပံ့ပုုိးသည့္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊  
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လုုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္ေရး 
အတြက္ အသံုးဝင္လိမ့္မည္ဟု သုေတသနအဖြဲ႔မွ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

သုေတသနေလ့လာမႈ၏ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အထက္တြင္ 
တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေလ့လာမႈအခ်က္အလက္မ်ား၏ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး 
နယ္ပယ္၊ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပိုမိုပါဝင္မႈကို 
အားေပးရန္ရည္ရြယ္ေသာ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း 
သုေတသနအဖြဲ႔က တင္ျပလိုသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ရရွိထားသည့္ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ မ်ဳိးဆက္သစ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားထံ ေပးလိုေသာ အေတြးအျမင္ႏွင္႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ 
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၎တို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ တစ္သမတ္တည္း ပါဝင္ေနေသာ 
အေၾကာင္းအရာမွာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိရန္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဇြဲသန္ျခင္း၊ သင္ယူရန္ အဆင္သင့္ရွိျခင္း၊ အျခား 
သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္္ေဆာင္ျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ျခင္း 
စသည္တို႔သည္ ပြဲဦးထြက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္မွ ေနာက္ တစ္ဆက္ 
သို႔ အၾကံဥာဏ္ေပးမႈတြင္ ထပ္ကာထပ္ကာပါဝင္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ 
အခ်က္မွာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိရန္ တိုက္တြန္းျခင္းပင္ျဖစ္ 
သည္။

“လူေတြက သင့္ကုိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး အျဖစ္သာသာမကပဲ သူတို႔ 
ယုံၾကည္ႏိုင္မယ့္သူအျဖစ္ ျမင္လာေအာင္ လုံ႔လစိုက္ ႀကိဳးစားပါ။ 
သင့္အေနႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာဖို႔လုိသည္။ သင့္မဲဆႏၵနယ္မွ 
ျပႆနာမ်ားစြာကုိ ၾကားသိရမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔အတြက္ ျပႆနာ 
မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စိတ္ရွည္ရွည္ထားပါ။ သင့္ 
အေနႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အသံမ်ားကုုိ နားေထာင္ရန္လိုုအပ္ၿပီး 
၄င္းတိုု႔ကုုိေျဖရွင္းေပးရန္လိုုသည္။ သုိ႔မွသာ အေျခအေနကုိ သူတို႔ 
ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္လာမည္။ နည္းစနစ္ပိုင္း အေန 
ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ေလ့လာပါ။ အမ်ားႀကီး ေလ့လာဖို႔လိုသည္” 2

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တုိ႔အတြက္ အႀကီး 
ဆုံးစိန္ေခၚမႈမွာ အမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ အမ်ဳိးသား မဲဆႏၵ 
ရွင္မ်ားမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေထာက္ခံ 
ပံ႔ပိုးမႈမျပဳေသာ  အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာ 
ယူဆၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ သုေတသန၏ အံ့အားသင့္စ 
ရာေကာင္းေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎အျမင္သည္ အမ်ဳိး
သမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စစ္တမ္း ေမးခြန္းေျဖဆိုရာတြင္ 
ရွင္းလင္းစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈကို ဟန္႔တားေနသည့္ နံပါတ္တစ္ အတားအဆီးသည္ အမ်ဳိး 
သမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ ပံ႔ပိုးမႈမရရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္ ၈၂% က ေျပာၾကားခဲ့ရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ား 
(၅၈%)၊ အမ်ဳိးသားမဲဆႏၵရွင္မ်ား (၅၁%) မ်ားေၾကာင့္ဟု ေျပာ 
ၾကားသူမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုမိုမ်ားျပားေနသည္။ ယင္းကိစၥကို အမ်ဳိး 
သမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ားတြင္မ်ားစြာ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပါ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း မဲဆြယ္စည္းရံုးရန္ ခရီးထြက္ 
ေသာအခါတြင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားျခင္းကို 
မသင့္ေလွ်ာ္ဟုရႈျမင္ေသာ အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျမင္မတူျခင္း 
ကို ၾကံဳေတြ႕ရမႈေၾကာင့္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ရျခင္းကိုအေလး 
အနက္ထားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဤကိစၥသည္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ 

2 ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံရန္ အဆင္ 
မေျပေသာ အမွန္တရားျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး 
တြင္ပါဝင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အခြင္႔အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းေရး 
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခားသုေတသနေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေတြ႔ 
ရွိရသည့္နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရုုိးစြဲေနေသာ လူမႈဆိုင္ရာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားက က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးနွင့္ 
ပတ္သက္လာလွ်င္ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
တြင္လည္း အျမစ္တြယ္ေနေၾကာင္းကို ထပ္မံထင္ရွားေစခဲ့သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အခြင္႔အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းေရး အစီအစဥ္မ်ား 
အတြက္ မွန္ကန္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ႏုုိင္ရန္ ယင္းအခ်က္သည္ 
အေရးႀကီးသည္။ က်ားမဆိုင္ရာ ကြာဟမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားမ်ားအၾကား တြင္သာရွိေနျခင္းမဟုုတ္ပဲ၊ အမ်ဳိးသမီး 
အသိုင္းအဝိုင္းအၾကားတြင္ပါ ဗဟုသုတႏွင့္ အသိအျမင္ ကြာျခား 
ခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး၊ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
အခြင္႔အာဏာအပ္ႏွင္းေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳမႈမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လက္ 
ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးေရးတြင္ အဟန္႔ 
အတားသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈသည္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈတြင္ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မရွိျခင္းကိစၥသည္ 
စစ္တမ္းေလ့လာမႈ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္ရာတြင္ 
အဓိကဦးတည္ေတြ႔ရွိရေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ သာဓက 
အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၎တို႔၏ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသား 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ပညာေရးအဆင့္ တန္းတူ သို႔မဟုတ္ 
ပိုျမင့္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အလားတူတက္ၾကြလႈပ္ရွားသည့္
တိုင္ေအာင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ေလာက္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိ၊ တက္ၾကြမႈမရွိ၊ ကိုယ့္ကို 
ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈမရွိဟု သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လက္ခံယူဆထား 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားေလာက္ မတတ္ဟူေသာ 
ခံစားမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ အျမင္ 
မ်ားႏွင္႔ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ရာတြင္ တက္ၾကြမႈမရွိ၊ 
အဆင္မေျပ ျဖစ္ေစၿပီး၊ အခ်က္အလက္မ်ားက မည္သို႔ပင္ 
အခုုိင္အမာျပသေနသည့္တိုင္ေအာင္ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္မႈထက္ 
အျခားသူမ်ားက ပိုသိသည္ဟု ယံုၾကည္ေနတတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး 
နယ္ပယ္သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဝင္ေရာက္မႈကို ဟန္႔တားေနေသာ 
အတားအဆီးကို ေမးျမန္းေသာအခါ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ  
မရွိျခင္းသည္ ဒုတိယအေရးႀကီးဆံုး အတားအဆီးျဖစ္သည္ဟု 
အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ဝ % က တညီတညြတ္ 
တည္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေနာက္မ်ဳိးဆက္ 
အတြက္ ေပးေသာအၾကံဥာဏ္အရ ၎တုုိ႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံု 
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ၾကည္မႈရွိသည့္စိတ္၊ အရုုိးစြဲေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
ဓေလ့မ်ားကုုိေကာင္းစြာ နားလည္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ 
အလုပ္ အေပၚသက္ေရာက္မႈရိွေနသည္ကို ေကာင္းစြာသိရွိေၾကာင္း 
ျပသေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားပါဝင္မႈကို 
အားေပးရန္ရည္ရြယ္ေသာ မည္သည့္အစီအစဥ္တြင္မဆို ယင္းကိစၥ 
ကို ေကာင္းစြာ ထည့္သြင္းစဥ္း စားသင့္သည္။

“ဘယ္သူမွ ေမြးကတည္းက တတ္လာၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ကျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရင္း၊ လူေတြနဲ႔ စကားေျပာရင္းနဲ႔ကေန 
ဗဟုသုတေတြျပည့္ဝလာတာပါ။ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြျမင့္မားလာ 
ခဲ့ၾကတာပါ။ ကိုယ့္ကုိကုိယ္ အထင္မေသးပါနဲ႔။ သင့္မိသားစုထဲမွာ 
သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ဟာ အျပင္ေလာကမွာ သင္စြမ္းေဆာင္ 
ႏုိင္ရည္နဲ႔အတူတူပါပဲ။ ယုံၾကည္ခ်က္ျမင့္ျမင့္မားမားရွိေနဖို႔က 
အေရးအႀကီးဆုံးပါ။ သင့္ရဲ႕စိတ္က အခရာပါ။ သင္ရဲ႕မိသားစု၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုေကာင္းလာဖို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ 
မယ္လုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္ဆုိရင္ သင္ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။ 
သင္တစ္ေယာက္ တည္းမလုပ္ႏုိင္ရင္ အျခားသူမ်ားနဲ႔ လက္တြဲ 
အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအရာက သင့္ကုိ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ 
ေဆာင္ ၾကဥ္း ေပးသြားပါလိမ့္မယ္”3   

“အလုပ္လုပ္လိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ သံႏိၷဌာန္ခိုင္မာရမယ္။ သင့္ရဲ႕အရည္ 
အခ်င္းကုိ ျမႇင့္တင္မွသာလွ်င္ သင္အရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္ဝလာ 
လိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ကုိကိုယ္ယုံၾကည္မႈရွိပါ။ ဖိအားေတြအေပၚ ခံႏုိင္ 
ရည္ရွိပါ။ ေနာက္ၿပီး လိုအပ္ရင္ အနစ္နာခံပါ။ ကုိယ္က ဘာေတြ 
ရႏုိင္သလဲဆုိတာထက္ ဘာေတြေပးႏုိင္မလဲဆုိတာ စဥ္းစားပါ။ 
ဘယ္လိုေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မလဲလုိ႔ အၿမဲတမ္း 
စဥ္းစားေနရမွာပါ။ အၿမဲတမ္းကုိယ္ကိုကိုယ့္ အားေပးပါ။”4  

“မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ႏုိင္ငံေရးကုိ ေၾကာက္လန္႔ေနဖို႔ မလုိပါဘူး။ 
ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ သေဘာသဘာဝေတြအေၾကာင္း ေလ့လာပါလုိ႔ ေျပာ 
ခ်င္ပါတယ္”5  

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ပိုမိုဝင္ဆန္႔ႏုုိင္ရန္အတြက္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (ဥပေဒေရး 
ဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း)၊ အမ်ားျပည္သူကုိ ေဟာေျပာ 
ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာမ်ားတြင္ သင္တန္း 
မ်ားႏွင္႔ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားပိုမိုလုိအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အမ်ဳိး 
သမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သုေတသနျပဳျခင္း၊ ဥပေဒ 
ၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစရွိေသာ 

3 စစ္တမ္းေမးခြန္း ၄၁ အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးေျမာက္၏ ေျဖၾကားမႈ
4 စစ္တမ္းေမးခြန္း ၄၁ အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၉ ဦးေျမာက္၏ ေျဖၾကားမႈ
5 ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈအေျခခံေသာ စြမ္းရည္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
မဲဆႏၵနယ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အဓိကက႑မွ 
ပါဝင္သည္။ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရ 
မဟုတ္ေသာႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား (INGOs) ကလည္း 
အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ က်ားမပါဝင္ေရး
မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းအစီအစဥ္မ်ား (gender-inclusive policy 
development programs) အေပၚ ပိုမိုအာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့
သည္။ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္ 
တာဝန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔္ ပါဝင္ႏုုိင္ရန္  အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ 
ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း  
နည္းစနစ္ပိုင္းမ်ားကိုု အဓိကထားသည့္ သင္တန္းမ်ား   ပိုမိုလိုအပ္ 
သည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာယူဆၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဒုတိယအေနႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းအျဖစ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
အျဖစ္ လူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို 
ယံုၾကည္မႈတိုးေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ဆက္ 
သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူထုေဟာေျပာျခင္း ကြ်မ္းက်င္မႈ 
စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ခိုင္ခိုင္မာမာ 
ယူဆၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ 
ျဖစ္ရပ္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ရင္ဆုိင္ရေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ အျပဳ 
အမူႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ က်ားမႏွင္႔ဆိုင္ေသာကိစၥအျဖစ္ ေဘာင္ 
ခတ္ရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မလုိ လားၾကေပ။ စစ္တမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုတစ္ပံု (၃၃%) က ၎တို႔၏ 
ႏိုင္ငံေရး သက္တမ္းအတြင္း က်ားမဆိုင္ရာခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို 
ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး အမ်ဳိးသားကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားၾကံဳေတြ႔ရျခင္းမရွိဟု ၎တို႔ယူဆၾကေသာ မေလးမစား 
ဆက္ဆံမႈ၊ မေခ်မငံေျပာဆိုမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကရာ အထူး 
သျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသားမ်ားထံမွျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္တမ္းေမးခြန္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံရမႈ 
အေတြ႔အၾကံဳကို ေဖၚျပျခင္းမရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားစြာကလည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္မူ အမ်ဳိးသား 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႀကီးစိုးသည့္ မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားဝိုင္းေသာက္ဝိုင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသား 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဘး 
ဖယ္ထားခံရျခင္း၊ ေလ့လာေရးခရီးကဲ့သို႔ သင္ယူေရး အခြင့္အလမ္း 
မ်ားတြင္ ေဘးဖယ္ခံရျခင္း၊ ပါတီအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
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ခန္းမမ်ားတြင္ အေပၚစီးမွ ေမာက္မာစြာဆက္ဆံခံရျခင္းစသည္တို႔
ကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ အေရ 
အတြက္နည္းပါးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးအေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ 
ရွားျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သေဘာမတူၾကသည္ 
တို႔ကို ခံစားရမႈတို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားက ၎တို႔ရင္ဆိုင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈအခ်ဳိ႕ကို က်ားမဆိုင္ရာ 
ကိစၥဟု သတ္မွတ္လိုျခင္းမရွိၾကေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ 
ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားတြင္ ၎တို႔အလုပ္ကို က်ားမဆိုင္
ရာရႈေဒါင္႔မွၾကည္႔ျခင္းႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ  
ေဆာငရ္ြက္ႏုုငိသ္ည္ ့ထိေရာက္ေသာအေျဖ သတမ္တွ္ျခင္းတို႔အေပၚ 
အျမင္တူညီမႈအနည္းငယ္သာရွိသည္။

“ဗဟုသုတေတြရဖို႔ စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ယုံၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ 
အလုပ္လုပ္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အကူအညီရေအာင္ 
သူတုိ႔ကိုခ်ဥ္းကပ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္တြင္ သင္လုပ္ဖို႔လုိတဲ့ အလုပ္ 
ေတြကို ပိုင္ႏုိင္ကၽြမ္းက်င္လာ ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။” 6 

 “ဥပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာနား 
လည္သေဘာေပါက္ေအာင္လုပ္ပါ။ (ဂ်ာနယ္မ်ားမ်ားဖတ္ပါ။) 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို သိသင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
ႀကီးေတြ ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္လည္းဆုိတာ ၾကည့္ပါ။” 7 

“သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္လိုရွာေဖြရမလဲဆုိတာ သိဖို႔ 
လိုအပ္တယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့ အရာတစ္ခုက စကား 
ေျပာစြမ္းရည္နဲ႔ တျခားလူေတြနဲ႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္တတ္တဲ့ 
အက်င့္ ျဖစ္တယ္။ တျခားလူေတြေနရာကေန ဝင္ခံစား ၾကည့္ဖို႔လို 
အပ္တယ္။ အဲ့ဒါမွ သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ေတြကို နားလည္ 
မွာပါ။ ကုိယ့္ကုိ ကိုယ္တုိးတက္ေအာင္ အၿမဲတမ္းႀကိဳးစားပါ။ စာအုပ္ 
ေတြဖတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ဥပေဒေတြကုိ ေလ့လာပါ။ သတင္းအခ်က္ 
အလက္သစ္မ်ားကုိ သိရွိေအာင္ လုပ္ထားပါ၊” 8 

“အခက္အခဲမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္သင့္တယ္။ ဘတ္ဂ်က္၊ စကားေျပာ 
စြမ္းရည္နဲ႔ ဥပေဒေတြကုိ ႀကိဳတင္ၿပီး ေလ့လာထားဖို႔လုိတယ္။ 
မေမာက္မာပါနဲ႔။ တသတ္မတ္တည္းရိွပါ။” 9

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အေရးႀကီးေသာ ကူ ညီပံ့ပိုးမႈေပးရာတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီမ်ား၏ 
အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားတြင္  က်ားမဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား  အားနည္းမႈ 

6 စစ္တမ္းေမးခြန္း ၄၁ အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးေျမာက္၏ ေျဖၾကားမႈ
7 စစ္တမ္းေမးခြန္း ၄၁ အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးေျမာက္၏ ေျဖၾကားမႈ
8 ကိုယ္စားလွယ္ ၂၉ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
9 စစ္တမ္းေမးခြန္း ၄၁ အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦးေျမာက္၏ ေျဖၾကားမႈ

သည္ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္ 
တုိးတက္မႈ အလားအလာကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ ကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္အျဖစ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားက အဓိကျဖစ္သည္ကိုု  သုေတသနေလ့လာမႈက ျပသေနသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သက္ 
တေလ်ာက္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီထံမွသာ အၿမဲတမ္းပံ့ပိုးကူညီမႈ
မ်ားရရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးကာလႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ဖိႏွိပ္ခံထားရၿပီး မၾကာေသးမီ 
ႏွစ္မ်ားမွသာ ပြင့္လင္းစြာ လႈပ္ရွားခြင့္ရလာေသာေၾကာင့္  ကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပံ့ပိုး 
ကူညီမႈသည္ မဆုုိစေလာက္သာ ရွိသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရး 
ပါသည္။ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္မွာလည္း မၾကာ 
ေသးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကက်ားမဆိုင္ရာ 
ရႈေထာင့္ကို  မ်ားေသာအားျဖင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳၾကသကဲ့
သုုိ႔  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း သက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ား၏ 
မူဝါဒမ်ားကိုသာ လိုက္နာၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ က်ားမကိစၥအေပၚ သံႏၷိဌာန္ရိွမႈ 
အပါအဝင္ ၎တို႔လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရိွမႈသေဘာႏွင္႔ ပါတီ၏ 
မူဝါဒမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမူတို႔အၾကားတြင္ တင္းမာမႈ 
ရွိေနသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ရသည္။ စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆို 
ေသာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၉၁% က အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အက်ဳိးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳရမည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူဆထားၾကၿပီး၊ 
၇၁% က ပါတီမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမပါပဲ ၎တို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
ကိစၥမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၂၉% က ပါတီမူဝါဒအရ ေထာက္ခံအား 
ေပးမႈမရွိပါက သီးသန္႔ကိစၥရပ္တစ္ခုခုကို ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိဟု ယူဆၾကသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အခြင္႔အာဏာအပ္ႏွင္းေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို 
ပံ႔ပိုးေပးမည့္ မူဝါဒမ်ားကို ကူညီေရးဆြဲေပးရန္၊ ပါတီမ်ားတြင္ က်ားမ 
မွ်တေရးအတြက္ရွိသင့္သည့္ လမ္းစဥ္မ်ားရွိလာေရးအတြက္  
ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနသည္။

အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္း 
အၾကား ပံုမွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေပ။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
ပါတီ တူညီ သူမ်ားအၾကားတြင္သာ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ ဥပေဒ အတည္ျပဳရန္ 
အတြက္ ၎တို႔ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္သာ မ်ား 
ေသာအားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ အျခားပါတီမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိ 
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လာေသာ္လည္း ပါတီကြဲျပားမႈကိုေက်ာ္၍ ကူးလူးဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ ယင္းကဲ့သုုိ႔အေျခအေန 
မ်ိဳးတြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပါတီကြဲျပားမႈကို 
ေက်ာ္၍ အျခားအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ကူးလူး 
ဆက္သြယ္ကာ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ပညာရွင္အဆင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈကြန္ရက္မ်ား 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားမ်ား (အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 

ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ား) ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုုိင္ရန္ အင္အား 
စုုစည္းမႈမ်ားကိုု လြယ္ကူေခ်ာေမြ ႔ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

“အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ 
သင့္သည္။ ငါတုိ႔လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ဖို႔လုိသည္” 10

10 ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးေျမာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

သုေတသနစာတမ္းအျပည့္အစံုအား ေအာက္ပါအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္ - 

http://www.asiafoundation.org


