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၁။ နိဒါန္း
ျမန္မာ့သမိုင္းအဆက္ဆက္၏ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေ
ရးေဖာ္ေဆာင္မတ
ႈ တ
႔ို ြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မသ
ႈ ည္ အလြနပ
္ င္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းသိ႔ျု ဖစ္ပြားရျခင္းမွာ
အမ်ိဳးသမီးသည္ အိမတ
္ င
ြ ္းမႈကစ
ိ မ
ၥ ်ား၌သာ သင့္ေတာ္သည္ဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းဆိင
ု ရ
္ ာ ထင္ျမင္ယဆ
ူ ခ်က္
မ်ားေၾကာင့သ
္ ာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိင
ု င
္ ံေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားတြင္ တတ္ကြ်မ္းမႈမရွဟ
ိ ု
ထင္ျမင္ယူဆထားေသာ က်ား၊မ ဆိုင္ရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ရႈေထာင့္အျမင္မွားမ်ားကို မိရိုးဖလာ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ဓေလ့
ထံုး တမ္း မ်ားႏွွ င့္ လူ မႈ ဘ ဝခဲြျ ခားပုံေ သသြ င္း ထားမႈ မ်ား၊ ဆက္ ဆံ မႈ မ်ားမွ ပို မို ခို င္ မာေတာင့္ တ င္းေစသည္ ။
ထိုသို႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအျပင္(သို႔မဟုတ္)ယင္းကဲ့သို႔ မွတ္ယူေတြးထင္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
အုပခ
္ ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္မ်ားအတြင္း ဖြစ
႔ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပဆ
ံု င
ို ရ
္ ာ အတားအဆီးမ်ား အျမစ္တယ
ြ လ
္ ာေစရံသ
ု ာမက
လူမႈဘဝနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကိုပါ ပို၍ ဟန္႔တား ပိတ္ပင္လ်က္ရွိသည္။
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ တရားေသ ပံုသြင္းမွတ္ယူထားမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား
ႀကီးစိုးေသာ လူမဘ
ႈ ဝတစ္ခအ
ု ား ကာလၾကာရွညစ
္ ြာ ျဖစ္ေပၚလာေစေသာအဓိက အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိအ
႔ု ျပင္
အမ်ိဳးသား မဟာဖိဝ
ု ါဒ ၾကီးစိုးသည့္ လူမဘ
ႈ ဝတစ္ခု ပိမ
ု ခ
ို င
ို မ
္ ာလာရန္ အမ်ိိဳးသမီးမ်ားအား အားႏြ႕ဲ ၿပီး အကာအကြယ္
အေစာင့္အေရွာက္ လိုအပ္ေသာလူတစ္စုျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္အျပင္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုမူ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုုပ္ႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ျပည့္ဝသည့္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ယ
္ ဆ
ူ ၾကသည္။ ထိက
ု သ
ဲ့ ႔ို စဥ္းစားေတြးေခၚ ျပဳမူမမ
ႈ ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား
ႏို င္ ငံေ ရး၊ စီး ပြားေရး နယ္ ပ ယ္ မ်ားတြ င္ အဓိ က က်ေသာ အခန္း က႑မ်ား၌ ေနရာေပးထားေသာ္ လ ည္း ၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးပါေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေဘးဖယ္ထားျခင္းကို ခံေနရပါသည္။1
၎အေျခအေနကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း နည္းပါးေနလ်က္
ရွသ
ိ ည့္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏန
ႈ ္းက သက္ေသသာဓကအေနျဖင့္ ျပသေနေပသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ ေအာက္တဘ
ို ာလ
အထိ၊ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပင
္ န္းေကာ္မတီ (UPWC)၌ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ လႊမ္းမိုးေနျပီး
အဖြဲ႔ဝင္ စုစုေပါင္း (၅၂) ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီး (၂) ဦးသာ ပါရွိကာ၊ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး
ဗဟိုေကာ္မတီ (UPCC) တြင္မူ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖင့္သာ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္
က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ အမ်ိဳးသမီးတက္ေရာက္သူ ဦးေရမွာ ၇% မွ်သာ
ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႔ရေပသည္။2
ဥပမာဆိုရလွ်င္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) အဖြဲ႔ဝင္ (၁၀) ေယာက္တြင္
အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ပထမဆံုး ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအတြက္ ျပင္ဆင္ေရး
ေကာ္မတီတြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ (၁၆) ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ (၂) ဦးသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက
အလုပအ
္ မႈေဆာင္အဖြဲ႔ ၁ တြင္ အဖြဲဝ
႔ င္ (၁၅) ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီး (၂) ဦးသာ ပါရွိျခင္း၊ အလုပအ
္ မႈေဆာင္အဖြဲ႔
၂ တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း (၉) ဦး အနက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသာ ပါရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။
ပထမျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (UPC) အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု
အားက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပထမ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ဖိတ္ေခၚသူမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီး
1 Gender Equality Network. (2015). Raising the Curtain: Cultural Norms, Social Practices and Gender
Equality in Myanmar. November, Yangon: GEN; Peace Support Fund. (2016). The Women Are Ready:
An Opportunity to Transform Peace in Myanmar. Yangon: PSF. Available in English and Myanmar.
2 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2015). Women, Peace and Security Policymaking
in Myanmar, Context Analysis and Recommendations. Policy Paper No. 1, 2015. Yangon: AGIPP;
Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. International Standards Guiding Gender Inclusion
in Myanmar’s Peace Process. Policy Paper No. 3, 2017. Yangon: AGIPP.
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား
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တက္ေရာက္သူဦးေရ ၇% ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္၊ ဒုတိယ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္စုစုေပါင္း
တက္ေရာက္သူမ်ားအနက္မွ အမ်ိဳးသမီး တက္ေရာက္သူဦးေရ ပ်မ္းမွ် ၁၃%ထိ ရွိလာသည္။တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ စုစုေပါင္းတက္ေရာက္
လာသူ ၁၇၅ ေယာက္ (၂၀.၅%) အနက္မွ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ ၃၆ ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ တိုးတက္မႈမ်ားအား ေတြ႔ျမင္ရေသာ္လည္း လူမႈဘဝနယ္ပယ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈမွာေဝးကြာ၊
ရွ ည္ လ်ားလွေ သာ ခရီး စဥ္ တ စ္ ခု အေနျဖင့္ ဆက္ လ က္ က်န္ ရွိေ နေသးသည္ ။ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွ စ္
ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လာဒ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအမတ္ဦးေရ ပိမ
ု မ
ို ်ားျပားလာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္တင
ြ ္
ေရြးေကာက္ တ င္ေျမွာ က္ ခံ ထားရေသာ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ ၁၃% ခန္ ႔ သ ည္ ၊ အာဆီ ယံေ ဒသအတြ င္း တြ င္ မူ
၁၈.၃% ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း ရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈႏႈန္း အနည္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္
လ်က္ရိွေနပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ စီေဒါ (ေခၚ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚခြဲျခားမႈ
အားလံုး ပေပ်ာက္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့၊္ ေဘက်င္းမဟာဗ်ဴဟာစီမက
ံ န
ိ ္း
(BPfA)တြ င္ သေဘာတူ ညီ ထားသည့္ ႏို င္ ငံေ ရးႏွ င့္ လူ မႈ ဘ ဝနယ္ ပ ယ္ မ်ားတြ င္ အမ်ိဳးသမီး ၃၀% ႏႈ နး္
ပါဝင္ ခြ င့္ ဆို သ ည့္ အ ခ်က္ ကို လို က္ နာေဆာင္ ရြ က္ ရ န္ အာမခံ ထားေသာ္ လ ည္း ၊ အထက္ ပါအခ်က္ မ်ားအား
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီေဒါပါ အမ်ိဳးသမီး ၃၀% ပါဝင္ခြင့္ဟူေသာ အခ်က္ကို လိုက္နာရန္
ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီေဒါအား ေလးစားလိုက္နာသည့္အေနျဖင့္ လူမႈဘဝနယ္ပယ္စံုတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူ
အခြငအ
့္ ေရးရရွိေစေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ ႈ ပေပ်ာက္ေရးစသည့္ အမ်ိဳးသမီး အခြငအ
့္ ေရးမ်ားအားျဖည့ဆ
္ ည္း ေပးရန္
ဥပေဒေရးရာႏွငမ
့္ ၀
ူ ါဒဆိင
ု ရ
္ ာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ အသစ္ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ျခင္းတိအ
႔ု ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ ေပးရေပမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အလို႔ငွာ ၂၀၁၅ ႏွင့္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔အတြင္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္ (သို႔မဟုတ္) လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစြာကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းက်င္းပျပဳလုပ္
ခဲ့ ပါသည္ ။

ယင္း လူ ထုေ ဆြးေႏြး ပြဲ မ်ားတြ င္

ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးအတြ က္

က်ား၊မ

တန္း တူေ ရး

မဟာမိ တ္ အ ဖြဲ ႔

(AGIPP) ႏွ င့္ မိ တ္ ဖ က္ အ ဖြဲ ႔ အ စည္း မ်ားျဖစ္ေ သာ အရပ္ ဘ က္ လူ မႈ အ ဖြဲ ႔ အ စည္း မ်ား၏ အဖြဲ ႔ ဝ င္ မ်ားႏွ င့္ တ ကြ ၊
အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးတို႔တြင္
လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရသ
ွိ ည့္ အျခားေသာအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားပါ တက္ေရာက္ခၾဲ့ ကပါသည္။ ထို အမ်ိဳးသမီးဖိရ
ု မ္မ်ားတြင္
ပါဝင္တက္ေရာက္ခသ
ဲ့ မ
ူ ်ားသည္ က်ား၊မ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထည့သ
္ င
ြ ္းစဥ္းစားမႈကို ျမွင
ႇ တ
့္ င္လပ
ု ္ေဆာင္ရာတြင္ လိအ
ု ပ္သည့္
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားအား တက္ၾကြစြာ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး၊
မဟာဗ်ဴဟာသစ္ မ်ားကို လ ည္း အတူ တ ကြ ခ်မွ တ္ ေရးဆြဲ ခဲ့ ၾ ကပါသည္ ။ ၎ပါဝင္ မႈ တို ႔ သ ည္ ျမန္ မာႏို င္ ငံ
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြင္း က်ား၊မ ဆိုင္ရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တရားမွ်တမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အတားအဆီးမ်ားစြာ
က်န္ရွိေနေသးေသာ္လည္း၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ ထိက
ု သ
ဲ့ ႔ို က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တရားမွ်တမႈပန္းတိင
ု က
္ ို
လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနေပသည္။
ဤမူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျမင္၊အသံ၊အေတြးမ်ားကို စုစည္းၿပီး
ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူထု ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၅)
ခုအပါအဝင္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ႏွင့္ တနသၤာရီ၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးတိုင္းစသည့္
တိုင္းေဒသအသီးသီးတို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထု ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၂၁) ခုသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ
နယ္ ပ ယ္ ၊ အလႊာ အသီး သီး ရွိ အမ်ိဳးသမီး စု စုေ ပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္ တို ႔ ၏ ဆန္း စစ္ သံုး သပ္ ခ်က္ မ်ားႏွ င့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။4
3 Gender Equality Network. (2015); Gender Equality Network. (2013). Taking the lead: an assessment of
women’s leadership training needs and training initiatives in Myanmar. Yangon: GEN. (In Myanmar)
4 Women, Peace and Security Forums (2016), held in Kachin, Kayah, Chin, Mon, Rakhine, Shan States,
Sagaing, Tanintharyi, and Yangon Divisions. National-level forums were held in Yangon, Nay Pyi Taw,
and Chiang Mai.
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ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား

၂။ တင္ျပလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳ
ခ်က္မ်ား
ပထမပိင
ု ္းတြင္ ႏိင
ု င
္ ံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္၏ ေခါင္းစဥ္ (၅) ခုအလိက
ု ္ က်ား၊မ ေရးရာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို
ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ၎တိတ
႔ု င
ြ ္ ႏိင
ု င
္ ံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲေရး
စသည္တ႔ို ပါဝင္ပါသည္။ ဤစာတမ္း၏ ေနာက္ပင
ို ္းတြငမ
္ ူ အမ်ိဳးသမီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိင
ု ရ
္ ာ
ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ မႈႏွ င့္ စပ္ လ်ဥ္းေသာအခ်က္ မ်ားကို က်ယ္ က်ယ္ျ ပန္ ႔ျ ပန္ ႔ ရွ င္း လင္း တင္ျ ပေပးထားပါသည္ ။
ယင္းအပိင
ု ္းတြင္ လူမဘ
ႈ ဝနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မသ
ႈ ည္ ေရရွညအ
္ ဓြနရ
႔္ ည
ွ တ
္ ည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
မ်ိဳးကို မည္သို႔ေရာက္ရွိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးသည္ဆိုသည္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ သက္ေသသာဓကမ်ားျဖင့္
ျပသေပးထားပါသည္။

၂.၁။ ႏိုင္ငံေရး

၂.၁.၁ မူဝါဒႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ား
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ” သည္
ႏို င္ ငံေ ရး၊ စီး ပြားေရးႏွ င့္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္ စ ဥ္ မ်ားအတြ င္း အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ မႈ ကို အလို အေလ်ာက္ ဟ န္ ႔ တား
လ်က္ရွိေသာ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနလ်က္ရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္
ေပးႏိုင္ေသာ ယာယီအထူး စီမံခ်က္မ်ား၊ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းခ်စနစ္ျဖင့္ ပါဝင္ေစေသာ ကိုတာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္
သိသာစြာ လစ္ဟာလ်က္ရိွေနသည္။ ယင္းပ်က္ကြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ လူမႈဘဝနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မႈအား ဟန္႔တား၊ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားအား ျဖစ္ေပၚ
လာေစသည္။5 အထူးသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိကအားနည္းခ်က္ကို ျဖစ္ပြားေစေသာ အခ်က္မွာ
အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ အရပ္သား ပါဝင္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွသ
ိ ည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားသည္ လူမဘ
ႈ ဝနယ္ပယ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မက
ႈ ို
စနစ္တက်၊အကြက္ခ်ကာ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)
တြ င္ ႏို င္ ငံေ တာ္ သ မၼ တႏွ င့္ ဒု သ မၼ တ တို ႔ အ ပါအ၀င္ ႏို င္ ငံေ တာ္ အ စိုး ရ၏ အု ပ္ ခ်ဳပ္ေ ရး၊ တရားစီ ရ င္ေ ရးႏွ င့္
ဥပေဒျပဳေရးက႑မ်ား၌ ဦးစီးဦးရြက္ျပဳရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ ထိပ္သီးပိုင္းေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား
သည္ ‘စစ္ေ ရးကြ် မ္း က်င္ သူ ’ မ်ားျဖစ္ ရ န္ လို အ ပ္ သ ည္ ဟု သတ္ မွ တ္ျ ပဌာန္း ထားသည္ ။ စစ္ေ ရးဆို င္ ရာ
ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈကို သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဟန္႔တားပိတ္ပင္လာခဲ့ရာ၊ဤကဲ့သို႔
ျပဌာန္းခ်က္သည္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြင္း ဦးစီးဦးရြက္ျပဳရမည့္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ ထိပ္သီးပိုင္း
ရာထူး ဌာနမ်ားတြ င္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားပါဝင္ မႈ ကို သြ ယ္ ဝို က္ေ သာ နည္းျဖင့္ ကန္ ႔ သ တ္ တားျမစ္ ထားသကဲ့ သို ႔
ျဖစ္ေနေပသည္။ ေနာက္ထပ္ဥပမာေပးရလွ်င္၊ အခန္း ၅၊ ပုဒ္မ ၂၃၂ (က၊ ခ-၂)တြင္ ပါရွိသည့္ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ၾကီးမ်ား ခန္အ
႔ ပ္တာဝန္ေပးျခင္း အပိင
ု ္းတြင္ “ႏိင
ု င
္ ံေတာ္သမၼတသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္
ျပည့္စံုသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးႏိုင္သည္ - ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊
ျပည္ ထဲေ ရးဝန္ ၾ ကီး ဌာနႏွ င့္ နယ္ စ ပ္ေ ရးရာဝန္ ၾ ကီး ဌာနမ်ားအတြ က္ တပ္ မေတာ္ ကာကြ ယ္ေ ရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ထံ မွ
သင့္ေလ်ာ္သည့္တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ရယူရမည္။” ထိုကဲ့သို႔ အထက္ပါ ဝန္ၾကီးဌာနရာထူး
သံုးေနရာအား ‘တပ္မေတာ္သားမ်ား’ႏွငသ
့္ ာ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ျပဌာန္းသတ္မတ
ွ ထ
္ ားခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အေနျဖင့္ အဓိကက်သည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါဝန္ၾကီးဌာန သံုးေနရာ၏ ဦးေဆာင္၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ ေနရာ
ရရွိရန္အတြက္ကို သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းအားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေရာက္ေပသည္။

5 Gender Equality Network & Global Justice Center. (2016). Shadow Report. July, Yangon: GEN &
Global Justice Center: New York; Women’s Organisation Network. (2016). CEDAW Shadow Report.
July, Yangon: WON.
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား
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အလားတူပင္၊ အခန္း (၈) ပုဒ္မ ၃၅၂ တြင္ ပါရွိသည့္ “အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္”
ရာထူးတာဝန္မ်ားကို ျပဌာန္းထားသည့္အျပင္ “အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ရာထူးတာဝန္
မ်ားအတြက္ ဤပုဒ္မအရ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရ” ဟူေသာစာပိုဒ္သည္ အေျခခံဥပေဒအားျဖင့္သြယ္ဝုိက္၍
ခြဲျ ခားဆက္ ဆံျ ခင္း မ်ားဆီ သို ႔ ဦးတည္ေ နေပသည္ ။ ယင္း စာပို ဒ္ တြ င္ မည္ သို ႔ေ သာရာထူး တာဝန္ မ်ားသည္
အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္သာ သင့္ေလ်ာ္သည္ကို ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ မေဖာ္ျပထားေသာ ေၾကာင့္၊ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား မည္သည္တို႔ကို အေျချပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံေနသည္ကိုပင္
တိတိက်က် မေဖာ္ျပႏိုင္၍ ဥပေဒအရ တိုင္ၾကားမႈျပဳလုုပ္ရန္ကိုပင္ အလြန္အမင္း ခက္ခဲေစသည္။ ဤပုဒ္မ
တြင္ “အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္သာ သင့္ေလ်ာ္သည္”ကို ရွင္းရွင္းလင္လင္း မေဖာ္ျပထား ျခင္းေၾကာင့္၊၎အေပၚ
အေျချပဳ၍ အခ်ိဳ႔ေသာရာထူးတာ၀န္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္သာ သင့္ေလ်ာ္ျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
ခန္ ႔ အ ပ္ႏို င္ ရ န္ မသင့္ေ လ်ာ္ သ ည္ ဟု ေကာက္ ခ်က္ ခ်ျခင္း မ်ိဳး ေပၚေပါက္ လာေစသည္ ။ အေျခခံ ဥ ပေဒအရ
ျပဌာန္းထားသည့္ “အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္” ရာထူးတာဝန္မ်ား ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္
ဆိုခ်က္အေပၚ၌၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ က်င့္သံုးမႈ မ်ားႏွင့္၊ အေတြးအျမင္
အယူအဆမ်ားအား ထပ္ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ၊ ၎သည္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကို ဟန္႔တားပိတ္ပင္မႈမ်ားအား
ဆက္လက္ ခိုင္မာတည္တံ့ေနေစသည္။
အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ ငံေ ရး ပါဝင္ မႈ ကို တားဆီးထားေသာ ေနာက္အေရးၾကီးေသာ ပိ တ္ဆို ႔ မႈ တစ္ ရ ပ္ မွာ ဖြဲ ႔ စ ည္းပံု
အေျခခံဥပေဒအရ၊ ျမန္မာ့လတ
ႊ ္ေတာ္ကယ
ို စ
္ ားလွယ္ ၂၅% သည္ တပ္မေတာ္သား ျဖစ္ရမည္ဟူေသာကန္သ
႔ တ္
ခ်က္ ျဖစ္သည္။ သမိင
ု ္းတစ္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ အုပစ
္ ိုးလ်က္ရွိေသာ ဌာန အေဆာက္
အဦးတစ္ခ၊ု အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့၊္ တပ္မေတာ္အတြက္ ရည္စူးထားေသာ ခြတ
ဲ န္း ၂၅% မွတဆင့္
အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ကိုယ္စားလွယ္ျပဳႏိုင္ရန္ အေျခအေနသည္ အလြန္နည္းပါးလွ၍၊ ဤကန္႔သတ္ခ်က္သည္
လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ျပဳမႈကို ၂၅% တိုင္ ကြက္လပ္ျဖစ္ေစသည္။ ဤအေျခအေနကို
သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားသည္
ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ ႏို င္ ငံေ ရးအခန္း က႑မ်ားအတြ င္း အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ မႈ ကို အဟန္ ႔ အ တား ျဖစ္ေ စသည္ ဟု
ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေပသည္။

၂.၁.၂ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းခ်စနစ္ (ကိုတာ စနစ္)
စီေ ဒါသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အား လက္ မွ တ္ေ ရးထိုး ခဲ့ သ ည့္ ႏို င္ ငံ အားလံုး သည္ ဤကဲ့ သို ႔ လက္ မွ တ္ေ ရးထိုး ခဲ့
ျခင္းအားျဖင့္ လူမႈဘဝနယ္ပယ္အလံုးစံု၌ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အလို႔ငွာ အခ်ိဳးက်
ပါဝင္ေစေသာစနစ္မ်ား အပါအ၀င္ ယာယီအထူး စီမံကိန္းမ်ားအား ျပဌာန္းပါ႔မည္ဟု သေဘာတူခဲ့သည္။ ၁၉၉၈
ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ယာယီအထူး စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ စီေဒါေကာ္မတီ၏ အေထြေထြ အၾကံျပဳခ်က္ အမွတ္
(၅) မွ လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားအား ပညာေရး၊ ႏိင
ု င
္ ံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပအ
္ ကိင
ု က
္ ႑မ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္ ခြဲတန္းက်စနစ္ကို က်င့္သံုး သြားရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။6
စီေဒါမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ တာဝန္ခံယူရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ လူမႈဘဝနယ္ပယ္မ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္ ခြဲတန္းက်စနစ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပဌာန္းထားျခင္း
မရွိေသးေပ။7 စီေဒါစာခ်ဳပ္ ကတိကဝတ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး
အခြငအ
့္ ေရးမ်ား ျမွငတ
့္ င္ေပးရန္ႏင
ွ ့္ က်ား၊မ ေရးရာ တရားမွ်တမႈတက
႔ို ို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အာမခံေပးထားသည့္
အမ်ိဳးသမီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) (NSPAW)
မွတဆင့္လည္းေကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အပါအဝင္ လူမႈဘဝ နယ္ပယ္အဖံုဖံုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ပါဝင္မႈကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ခြဲတန္းက် စနစ္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ဖန္တီးသင့္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအလႊာစံုတြင္ အနည္းဆံုး ၃၀% ႏႈန္းထားျဖင့္အမ်ိဳးသမီး
6 As above.
7 Women’s League of Burma. (2008). In the Shadow of Junta: CEDAW Shadow Report. Chiang Mai:
WLB.
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ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား

ပါဝင္မႈကို အခ်ိဳးက်ခဲြတန္းအလိုက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ဤသေဘာတူညီ
ခ်က္အား လက္ေတြ႕တြင္မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္သြားမည္ဆိုေသာ နည္းလမ္း၊
အတိင
ု ္းအတာမ်ားအား မေဖာ္ထတ
ု ရ
္ ေသးေပ။ က်ား၊မ အခ်ိဳးက် ခြတ
ဲ မ္းက်စနစ္ က်င့သ
္ ံုးသည့္ အျခားႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားမွ
ထြက္ေပၚလာေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားအရ ၎ခြတ
ဲ န္းခ်စနစ္သည္ က်ား၊မ ေရးရာ ထည့သ
္ င
ြ ္းစဥ္းစားမႈရိေ
ွ သာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အေရးပါ၊ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ညႊန္ျပ
ေနေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ ွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ ပါဝင္လပ
ု ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ ဤအခ်က္ကို ဆက္လက္
လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကဆဲ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္
ေနသူမ်ား အားလံုးအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊မ တန္းတူေရး မဟာမိတအ
္ ဖြ႔ဲ (AGIPP) မွ ေအာက္ပါအခ်က္
မ်ားအား အၾကံျပဳလိုပါသည္ _
၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါအဝင္ လူမႈဘဝနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈကိုဟန္႔တား
ပိတ္ပင္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ
အပိုင္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္။ ထိုပုဒ္မမ်ားတြင္ ဝန္ၾကီးရာထူးေနရာမ်ား ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ ပုဒ္မ (၂၃၂၊
၃၅၂)၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ စစ္ခံုရံုး၌သာ စစ္ဘက္တရားစီရင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳထားေသာ ပုဒ္မ (၃၄၃၊
၄၄၅) တို႔ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး နစ္နာခ်က္မ်ားအား ရယူပိုင္ခြင့္ကို
ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္သည့္ ပုဒ္မ (၃၈၁) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
၂။ ေနာင္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္၊ က်ား၊မ ဆိုင္ရာ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ က်ား၊ မ
ေရးရာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အနည္းဆံုး ၃၀% ခြဲတမ္းစနစ္ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးက႑မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္
ျပဌာန္းျပီး ၊ ထို န ည္း တူ စြာ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးတြ င္ ပါဝင္ေ ဆာင္ ရြ က္ေ နသူ မ်ားအားလံုး သည္ ၂၀၁၆ခုႏွ စ္
ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ သေဘာတူခဲ့
သည့္ အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆံုး ၃၀% ပါဝင္ေစေရးမူဝါဒကို ျပဌာန္းရန္အတြက္ လက္ရွိ မူဝါဒ၊ က်င့သ
္ ံုးမႈမ်ားအား
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေပးရန္။
၃။ ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး ပြဲ မ်ား၏ အဖြဲ ႔ အ စည္း မ်ားႏွ င့္ လု ပ္ေ ဆာင္ န ည္း မ်ားအတြ င္း အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္
ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်ႏို င္ သ ည့္ အခြ င့္ အ လမ္း မ်ားကို မည္ေ ရြ ႕ မည္ မွ် ၊ မည္ သ ည့္ အ ဆင့္ အ ထိ လက္ လွ မ္း မီ
ရရွိေနသည္ ကိုလည္းေကာင္း၊ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တရားမွ်တမႈအား အဓိကမူဝါဒ အေျခခံအျဖစ္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ မည္၍မည္မွ် ေပါင္းစည္း ထည့္သြင္းေနသည္ကို လည္းေကာင္း ဆန္းစစ္ရန္ က်ား၊မ
ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ဆန္းစစ္မႈမ်ား (Gender Audit) ကို ျပဳလုပ္ေပးရန္။
၄။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးတြင္ က်ား၊မ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုအထူး
အေလးေပး ေဆာင္ရြကမ
္ မ
ႈ ်ား ရွလ
ိ ာေစရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပက
္ င
ို ္ေနလ်က္ရသ
ွိ ည့္ အဖြအ
ဲ႔ စည္းအားလံုးတြင္
က်ား၊မ ေရးရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ထားရွိရန္။
၅။ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္း အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေပးအပ္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြမွ အမ်ိဳးသမီး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး အပါအဝင္၊ က်ား၊မ ဆိင
ု ရ
္ ာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထည့သ
္ င
ြ ္းစဥ္းစားမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး
က႑မ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး ၁၅ % ႏႈန္းထားကို ခ်မွတ္သံုးစြဲေစရန္။
၆။ အမ်ိဳးသမီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW) သည္ ျမန္မာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိုလားေတာင့္တလ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးမ်ားကို
အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ပါ ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျချပဳထားသည့္
မူဝါဒတစ္ခု ျဖစ္ရာ၊ ယင္း NSPAW အား လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေထာက္ခံ
အားေပးပံ့ပိုးသြားရန္။
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား
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၇။ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကို အေျခခံလထ
ူ အ
ု ဆင့ရ
္ ွိ အမ်ိဳးသမီး
အဖြမ
႔ဲ ်ား အပါအဝင္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားအတြက္ လူထု အသိပညာျမႇငတ
့္ င္ေရးလုပင
္ န္း
မ်ားအား လုပ္ေဆာင္သြားရန္။

၂.၁.၃ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးေနေသာ အဟန္႔အတားမ်ား
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ အစျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ဒီမုိကေရစီ
စနစ္သို႔ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတြင္ အလြန္အေရးပါလွေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။8ဤသို႔
အေရးပါလွေသာ အသြငက
္ ူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏင
ႈိ ္းေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဝုိင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏႈန္း အားနည္းေနျခင္းသည္ ထိုအေရးပါ
လွ သ ည့္ျ ဖစ္ စ ဥ္ ႀ ကီး မွ ရရွိ လာႏို င္ သ ည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားကို ယု တ္ေ လ်ာ့ ၊ ဟန္ ႔ တားေနသည္ ။ ဤကဲ့ သို ႔
အတားအဆီး မ်ား ကာလၾကာရွ ည္ စြာ တည္ ရွိေ နမႈ သ ည္ ႏို င္ ငံေ ရးဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်ရမည့္ က႑မ်ားသည္
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ သင့္ေလ်ာ္ျပီး၊ ၎တို႔သာ တတ္ကြ်မ္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ
ထင္ျမင္ယဆ
ူ ခ်က္ အမွားမ်ား၊ ႏိင
ု င
္ ံေရးက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မက
ႈ ို ေထာက္ပအ
ံ့ ားေပးျခင္း ကင္းမဲ့ေသာ
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ စနစ္မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ႏွ င့္ ၂၀၁၆ ခုႏွ စ္ တို႔ ၌ ႏို င္ ငံ တစ္ ဝွ မ္းလံုး က်င္းပခဲ့ သည့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိ မ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဘးကင္း
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ၊ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္၌ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္ႏန
ႈ ္း နည္းပါးျခင္းအား အမ်ိဳးသမီးကြ်မ္းက်င္သမ
ူ ်ား၊ နည္းပညာရွငမ
္ ်ား
နည္းပါးျခင္းေၾကာင့ဟ
္ ု အၾကိမၾ္ ကိမ္ အခါအခါ အေၾကာင္းျပၾကပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ယခုလက္ရအ
ွိ ခ်ိနထ
္ တ
ိ င
ို ္
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဝုိင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအား မည္သည့္အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္
ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းကို တိက်စြာရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ိဳး မေတြရ
႔ ေသးေပ။ အလားတူ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ထားသည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ သက္ေသသာဓကမ်ားလည္း မရွိေသးေခ်။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈမရွိျခင္း၊ ထင္ေပၚမႈမရွိျခင္းတို႔အား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္အားနည္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္
ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့၊္ ျမန္မာ့လမ
ူ ဘ
ႈ ဝရွိ က်ား၊မ သေဘာတရား ဆိင
ု ရ
္ ာ ယူဆခ်က္အမွားမ်ား၊ အစြန္းေရာက္
မႈမ်ားမွတဆင့္ အမွန္တကယ္ တည္ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ တတ္ကြ်မ္းမႈမ်ားကို
ဆက္လက္ လ်စ္လ်ဴရႈလ်က္ ရွိေနသည္။9

၂.၁.၄ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား
တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္အတြင္း အဓိကေအာင္ျမင္မႈ ျပယုဂတ
္ စ္ခမ
ု ွာ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္
အဖြဲ ႔ အ စည္း ရွ စ္ ဖြဲ ႔ ပါ၀င္ လ က္ မွ တ္ေ ရးထိုး ထားေသာ တစ္ႏို င္ ငံ လံုး ပစ္ ခ တ္ တို က္ ခို က္ မႈ ရ ပ္ စဲေ ရး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ (NCA) အား ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျပည့္အဝပါဝင္မႈႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တရားမွ်တမႈတို႔ကိုမူ အာမခံ၊
အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိေသာ အဓိပၸါယ္ျပည့ဝ
္ သည့္ မူေဘာင္တစ္ခု မဟုတသ
္ ည့အ
္ ျပင္၊ ၎သည္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအေပၚ စိန္ေခၚမႈ၊ အတားအဆီးမ်ားကိုပါ ေပးစြမ္းလ်က္ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ NCA ၏ အခန္း (၅)၊
စာပိုဒ္ ၂၃ တြင္ “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ပါဝင္ႏိုင္ရန္” ဟူ၍
ပါရွသ
ိ ည္။ ဤစာပိဒ
ု သ
္ ည္ စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ လံုေလာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မက
ႈ ို မစြမ္းေဆာင္ႏင
ို ္ေပ။
ဤစာသားမ်ဳိးသည္ “သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ” အဓိပၸါယ္အား မည္ေရြ႕မည္မွ်သည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
အမ်ိဳးသမီးဦးေရပမာဏ ျဖစ္သည္ကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္၊ NCA သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္သည္
စီေဒါသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီေပ။10

8 Swisspeace. (2014). Understanding Myanmar’s Peace Process: Ceasefire-Agreements. Catalyzing
Reflections Series, 2/2014. Bern: Swisspeace.
9 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2017). Forthcoming.
10 As above
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ထိအ
႔ု ျပင္ NCA တြင္ က်ား၊မ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ကိတ
ု ာ ခြတ
ဲ မ္းခ်စနစ္ကို လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ သက္ေသသာဓက
မ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မရွိေပ။ ၎အခ်က္မ်ားသည္ NCA မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြင္း အဓိပၸါယ္ရွိေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ
စနစ္မ်ားအရ လံုေလာက္စြာ အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္း မရွိျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနေပသည္။ အထက္ပါ
NCA အတြင္းရွိ “ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္” ဟူေသာ စာသားမ်ိဳးသည္ မွားယြင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ဆ
့္ ိုျခင္းမ်ားဆီသ႔ို
ဦးတည္သြားေစႏိင
ု သ
္ ည္။ ထိမ
ု ွ်မက NCA မွ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထည့သ
္ င
ြ ္းပါ၀င္မက
ႈ ို “ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္
လ်က္ရွိသည္” ဟူေသာ စာသားမ်ိဳးသည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ၊ မည္ေရြ႔မည္မွ် ၿပီးေျမာက္မည္ဟူေသာ တိက်
သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါရွိေသာေၾကာင့၊္ အနာဂတ္ လက္ေတြအ
႔ ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲ၊
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
NCA မွ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ (န္ )ဒါ ထည့္ သြ င္းစဥ္းစားမႈ အား ပ်က္ ကြ က္ေ နသည္ ကို ညႊ န္ျပသည့္ အျခား
ဥပမာတစ္ခုကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) တြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည့္ အရပ္သားပါဝင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္၌ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ NCA ၏ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၁၂
(က) ႏွင့္ အခန္း (၅) ပုဒ္မ ၂၂ (က) အရ၊ NCA သည္ “အမ်ားယံုၾကည္ ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား”၊
“တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား”၊ “အျခားပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္ေသာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား” အား ၎၏လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤကဲ့သို႔
အရပ္သားပါ၀င္လာေစမႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာမႈကို ေသခ်ာစြာ အားေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊
ရႈပ္ေထြးေသာ စာသားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊ တိက်စြာသတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား မပါရွိ၍ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ အခြင့္
အလမ္းတစ္ခု ဆံုးရံႈးရသည့္ အေျခအေနသိ႔ု ေရာက္ေစႏိင
ု သ
္ ည္။ ေနရာ အႏွပ
႔ံ ်ံ႕ႏွ႔ေ
ံ နလ်က္ရသ
ွိ ည့္ က်ား၊မ ဆိင
ု ရ
္ ာ၊
ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ အမွားမ်ားအၾကား၊ ဤကဲ့သို႔ တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ စာသားမ်ိဳးသည္
“အမ်ားယံၾု ကည္ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား” အား အမ်ိဳးသားမ်ားဟု အလိအ
ု ေလ်ာက္ ထင္ျမင္သတ္မတ
ွ ္ေစသည္။
အကယ္၍ NCA တြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ မ
္ က
ႈ ို တိက်စြာ သတ္မတ
ွ ္ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား ပါရွခ
ိ မ
ဲ့ ည္ဆရ
ို င္၊
ပိမ
ု ထ
ို ိေရာက္၊ အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ဆ
့္ ိုျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မက
ႈ ို တြန္းအားေပးကာ ေဖာ္ေဆာင္ႏင
ို မ
္ ည္မွာ
မလြဲဧကန္ ျဖစ္ေပသည္။11

၂.၁.၅ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ (FPD)
NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ႏိင
ု င
္ ံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ (FPD)
တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တရားမွ်တမႈကို အတိအလင္း အာမခံ ေပးသည့္
ေဖာ္ျပခ်က္စာပိုဒ္ လိုအပ္ေပသည္။ ဤ FPD အတြင္း အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈႏႈန္း ၃၀ % ကို ရွင္းလင္းစြာေရးသား
ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ အားတက္စရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ က်ား၊ မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားအား
ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရန္ အလို႔ငွာ၊ ပိုမိုတိက်ေသာ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား လိုအပ္ေနေပသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္၊
“ႏို င္ ငံေ ရး ေဆြးေႏြး ပြဲ မ်ားအားလံုး တြ င္ အမ်ိဳးသမီး ကို ယ္ စားလွ ယ္ ၃၀% ပါဝင္ႏို င္ ရ န္ ၾကိဳးပမ္း မည္ ဟု ”
ေရးသားထားသည္။ ထိုစာပိုဒ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး ေဆြေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈကို အာမခံ မေပးေခ်။
‘ၾကိဳးပမ္းမည္’ ဟူေသာ စကားစုသည္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကို ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္သာ အၾကံေပးသည့္ သေဘာ
သက္ေ ရာက္ သ ည့္ သတ္ မွ တ္ ထားသကဲ့ သို ႔ ျဖစ္ သ ည္ ဟု ေကာက္ ခ်က္ ခ်ႏို င္ေ ပသည္ ။ ကတိ က ဝတ္ျ ပဳ၊
အာမခံေ ပးျခင္း သေဘာမပါဝင္ေ သာေၾကာင့္ ၊ ဤကဲ့ သို ႔ စာသားမ်ိဳးသည္ တိ က်မႈ မ ရွိေ သာ၊ မွားယြ င္း စြာ
ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည္။12
FPD မူေဘာင္တြင္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေလးေပးမႈ မရွိေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည့္
အျခားအခ်က္တစ္ခုမွာ က်ား၊မ ဆိုင္ရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ကိစၥရပ္မ်ားကို လူမႈေရးရာက႑ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္
ထည့္သြင္းထားသည္ကို ၾကည့္႐ႈ ျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ၊
ဂ်ဲ(န္)ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈကို ထိုက္တန္ေသာ အာရံုေပးဖို႔ရန္ ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ၊
က်ား၊မ ဆို င္ ရာ၊ ဂ်ဲ ( န္ ) ဒါ ကိ စ ၥ ရ ပ္ မ်ားကို က႑မ်ိဳးစံု ၌ လႊ မ္းျခံဳ ထည့္ သြ င္း စဥ္း စားေပးျပီး ၊ ႏို င္ ငံေ ရး
11 As above.
12 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2017). Forthcoming; Gender Equality Network &
Global Justice Center. (2016).
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ပင္မေရစီးေၾကာင္းထဲတြင္ အေရးပါေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ FPD
မူေဘာင္တင
ြ ္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တန္းတူညမ
ီ ွ်ေရးအား လူမႈေရးက႑၌သာ ထည့သ
္ င
ြ ္းထားမႈသည္ က်ား၊မ
ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တန္းတူညမ
ီ ွ်မႈမွ ႏိင
ု င
္ ံေရး၊ သဘာဝသယံဇာတ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားကိပ
ု ါ
ဆက္ စ ပ္ လႊမး္ ျခံဳေနသည္ ဟူေ သာ အခ်က္ ကို လ်စ္ လ်ဴရႈ ထားျပီး ၊ ၎သည္ လူ မႈေ ရး ကိ စ ၥ တ စ္ ရ ပ္ ဟုသာ
သေဘာထားေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။13
အထက္ပါအဟန္အ
႔ တားမ်ားသည္ NCA ႏွင့္ FPD တိမ
႔ု ွ က်ား၊ မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထည့သ
္ င
ြ ္းပါဝင္မအ
ႈ ား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကက
ြ ္ေနေသးေၾကာင္းကို ျပသေနသည္။ ထိမ
ု ွ်မက ၎တိသ
႔ု ည့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လက္ရွိ
ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ပမ
ံု ွ ဆင္းသက္လာသည့္ ဖြစ
ဲ႔ ည္းပံစ
ု နစ္အရ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အဟန္အ
႔ တားမ်ားအား
မေလ်ာ့နည္းေစေသာေၾကာင့္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမင့္စြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီ မေပးႏိုင္ေခ်။
ထိုေၾကာင့္ AGIPP မွ ေအာက္ပါအၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။
၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈယႏၱရားမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး၃၀%
ႏႈန္းထား အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈအား လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မႈကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈႏင
ွ ့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး
တြင္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တရားမွ်တမႈကို ေက်ာရိုးမူေဘာင္အျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္
က်ား၊မ ဆိုင္ရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ မူဝါဒ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ ေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ဖြဲ႔စည္းထားရွိရန္။
၂။ ၎ေကာ္မတီအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔အတြက္ေဘက်င္း
မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း၊ စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
တြ င္ ျပဌာန္း ပါရွိ ထားသည့္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးလု ပ္ င န္း စဥ္ အ တြ င္း အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ မႈႏွ င့္ က်ား၊မ ေရးရာ၊
ဂ်ဲ ( န္ ) ဒါ ထည့္ သြ င္း စဥ္း စားျခင္း တို ႔ အား ျမႇ င့္ တ င္ေ ပးႏို င္ သ ည့္ ႏို င္ ငံ တ ကာကတိ က ဝတ္ မ်ား၊ တာဝန္
ဝတၱ ရားမ်ားႏွ င့္ ေလ်ာ္ ညီျ ပီး လို က္ နာေဆာင္ ရြ က္ လ်က္ ရွိေ ၾကာင္း ကို ေသခ်ာေစရန္ ၿ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးလု ပ္
ငန္းစဥ္ကို မ႑ိဳင္ျပဳထားေသာ NCA စာခ်ဳပ္ႏွင့္ FPD မူေဘာင္တို႔ရွိ မူဝါဒ၊ မူေဘာင္မ်ားအား ျပန္လည္
ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခု ခ်မွတ္ေပးရန္။
၃။ FPD မူေဘာင္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္၊ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ား - ၂၁ ရာစု ပင္လ၌
ံု ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္ကို မ႑ိဳင္ျပဳထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊
မူေဘာင္မ်ားအား ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈ အနည္းဆံုး ၃၀% ႏႈန္းထားကို
ေသခ်ာစြာ ဆက္လက္ ထားရွိရန္။
၄။ အပစ္အခတ္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေသာ ေခါင္းေဆာင္
ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆံုး ၃၀% အား ရာထူး ခန္႔အပ္ေပးရန္။
၅။ ေနာင္ လာမည့္ ျပည္ေ ထာင္ စု ၿ ငိ မ္း ခ်မ္းေရး ညီ လာခံ မ်ားတြ င္ အမ်ိဳးသမီး အခြ င့္ အေရး လႈ ပ္ ရွား
ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳလုပ္ႏင
ို ရ
္ န္အလိင
႔ု ွာ အထူးတလည္ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။
၆။ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ ( န္ ) ဒါ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးႏွ င့္ ေဘးကင္း လံုျ ခံဳေရးဆို င္ ရာ အၾကံေ ပးပု ဂၢိဳ လ္ မ်ားသည္
က႑အသီးသီး တြင္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းသူမ်ားအျဖစ္ အခ်ိန္မီ၊ သက္ေသသာဓကမ်ားျဖင့္ တင္ျပႏိုင္ေသာ
အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးစြမ္း ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အျမဲအဆင္သင့္ ရွိေနရန္။

၂.၁.၆ လူမႈ-ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ က်ား၊ မ ေရးရာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ား
အမ်ိဳးမ်ိိဳးေသာ လူမ-ႈ ယဥ္ေက်းမႈဆင
ို ရ
္ ာ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထင္ျမင္ယဆ
ူ ခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားသည္
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္မႈကို ဟန္႔တားေနလ်က္ ရွိသည္။ ဤသို႔ေသာ
13 Gender Equality Network & Global Justice Center. (2016).
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ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား

က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အယူအဆမ်ားသည္ လူ႔မႈအသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခုလံုး၌ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
“အလိုအေလ်ာက္”၊ “ေရွးရိုးထံုးစံမ်ားအရ” တာဝန္မ်ားမွာ အိမ္မႈကိစၥ၊ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ျပဳစုယုယမႈ
ေပးသည့္ လု ပ္ င န္း တာဝန္ မ်ားသာ ျဖစ္ သ ည္ ဟူေ သာ စဥ္း စားေတြးေခၚမႈ မ်ားကို လူ မႈ ပ တ္ ဝ န္း က်င္ အႏွံ ႔
ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ က်ား၊ မ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊
စံ သ တ္ မွ တ္ ခ်က္ မ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီး တို ႔ ၏

ႏို င္ ငံေ ရးနယ္ ပ ယ္ မ်ားတြ င္

ပါဝင္ လု ပ္ေ ဆာင္ႏို င္ သ ည့္

စြမ္းရည္မ်ား ကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္၊ ပိတ္ပင္ေစလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ
ဆိုသည္မွာ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔ရွိ လႊတ္ေတာ္စည္းေဝးပြဲမ်ား
တက္ေရာက္ျခင္း၊ အစိုး႐ံုးမ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရသည္။သို႔ေသာ္လည္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြအရင္းအျမစ္အင္အား ရွားပါးျခင္း၊ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္
လံုျ ခံဳေရးကင္း မဲ့ျ ခင္း တို ႔ေ ၾကာင့္ ထို သို ႔ စည္းေဝးပြဲ ၊ သင္ တ န္း မ်ားသို ႔ တက္ေ ရာက္ ရ န္ ခဲ ယ ဥ္းေပသည္ ။
ထိုအခက္အခဲမ်ားသည္ လူမႈဘဝနယ္ပယ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား နိစၥဓူဝ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းကို ထပ္ေလာင္း
ကန္ ႔ သတ္ ၊ တားျမစ္ ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေ နသည္ ။14 အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ၊ ထိုအခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လြန္
ခ်ိဳးေဖာက္ ကာ လူ မႈ ဘ ဝနယ္ ပ ယ္ မ်ားတြ င္ အစဥ္ အ လာမဟု တ္ သ ည့္ တာဝန္ ဝ တၱ ရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္
ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားပါဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား
ခံစားေနရရွာသည္။ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္
မ်ား အရ၊ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား ေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို လူအမ်ားအေရွ႕တြင္
ေျပာၾကားေသာအခါ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ လံုျခံဳေရးတို႔အား ထိပါးေႏွာင့္ယွက္
ခံရျခင္း စသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳၾကရသည္။
ထိုမွ်မက ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ က်ား၊ မ ပံုစံခြက္ထဲ
ထည့္ သြ င္း ဆက္ ဆံ မႈ ၊ ထို ပံု စံ ခြ က္ အ တြ င္း ရွိ စံ သ တ္ မွ တ္ ခ်က္ မ်ားအတို င္းျပဳမူ ရ န္ ေမွ်ာ္ လ င့္ျ ခင္း မ်ားသည္
အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ လူ မႈ ဘ ဝနယ္ ပ ယ္ တြ င္ ပါဝင္ႏို င္ ခြ င့္ မ်ားအား ပိ တ္ ပ င္ေ နသည္ ။ ဤယဥ္ေ က်းမႈ ဆို င္ ရာ
ပံု စံ ခြ က္ ၊ စံ သ တ္ မွ တ္ ခ်က္ မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား ျပဳစုေ စာင့္ေ ရွာ က္ သူ ၊ မ်ိဳးဆက္ ပြားမိ ခ င္ စသည့္
စဥ္း စားဆက္ ဆံ မႈ တို ႔ေ ၾကာင့ ေျမာက္ျ မားစြာေသာ လူ မႈ တာဝန္ မ်ားျဖင့္ ဝန္ ပိေ စသည္ ။ ဥပမာအားျဖင့္ ၊
အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား မိ ခ င္ ၊ မိ သားစု ၊ ေယာကၡ မ ၊ ေဆြ မ်ိဳးအသို င္း အဝုိ င္း မ်ားအား ၾကည့္ ရႈေ စာင့္ေ ရွာ က္ သူ
အေနျဖင့္ ေျမာက္ မ်ားစြာေသာ တာဝန္ မ်ားျဖင့္ ဝန္ ပိေ စျခင္းေၾကာင့္ ၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ ႏို င္ ငံေ ရး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လူမဘ
ႈ ဝမ်ား အစရွသ
ိ ျဖင့္ ၎တိစ
႔ု တ
ိ ပ
္ ါဝင္စားေသာ အရာမ်ားကို လုပက
္ င
ို ရ
္ န္
အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေတာ့ေခ်။ အျခားအလားတူ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိသားစုအလုပ္တာဝန္မ်ားမွ ဝန္ပိမႈေၾကာင့္
စိတဝ
္ င္စားေသာ အရာမ်ားအားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၎တိ၏
႔ု လုပ္ႏင
ို စ
္ မ
ြ ္းရည္အား ထိခက
ို ္ေစသည္။ ထိက
ု သ
ဲ့ ႔ေ
ို သာ
အတားအဆီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးမ်ားအတြင္း ပါဝင္မက
ႈ ို သိသာထင္ရွားစြာ
ဟန္႔တားလ်က္ ရွိသည္။15 ၎အျပင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ စည္းေဝးပြဲမ်ား၊
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ႂကြစြာတက္ေရာက္ပါဝင္ေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ “သံုးဆသံုးတန္ရွိ”ေသာ
တာ၀န္ဝတၱရားမ်ားက ယင္းတိအ
႔ု တြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွငတ
့္ န္းတူ ထက္သန္စြာ ပါဝင္ခင
ြ က
့္ ို တားဆီးေနပါသည္။
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားမႈႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရသည့္ သံုးဆသံုးတန္
ရွိေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ႏင
ို စ
္ မ
ြ ္းကို
ဟန္႔တားေနလ်က္ ရွိသည္။16
အမ်ိဳးသမီးဖိရ
ု မ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေဆြးေႏြးဝုင
ိ ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လႈပရ
္ ွားမႈမ်ားတြငပ
္ ါဝင္ရာတြင္ တြနဆ
႔္ တ
ု ္ေသာ ခံစားခ်က္၊ အေတြ႔
အၾကံဳရွိေၾကာင္းကိုေျပာျပၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ထိုလုပ္ငန္း မ်ားအား စိတ္ဝင္စားမႈ
မရွိျခင္းမ်ိဳးေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ၊ ကေလးၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္သူ၊ မိသားစု ခရီးစရိတ္ စသည္တို႔အတြက္
14 Women’s Organisation Network. (2016). CEDAW Shadow Report. June, Yangon: WON; Peace
Support Fund. (2016).
15 Gender Equality Network & Global Justice Center. (2016); Peace Support Fund. (2016). AGIPP and
UN Women. (2016). From Margin to the Center: Including Women and their priorities in Myanmar’s
Peace Process. Myanmar Women Peace Forum held in Naypyidaw.
16 Peace Support Fund. (2016).
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား
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ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို မရရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။17 ပါဝင္ တက္ေရာက္လာသူ အခ်ိဳ႕မွ
ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ၊ ရံဖန္ရခ
ံ ါတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူမပ
ႈ တ္ဝန္းက်င္ႏင
ွ ့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္း ပံစ
ု ခ
ံ က
ြ ္
မ်ား ထဲတင
ြ ္ ထည့သ
္ င
ြ ္းဆက္ဆခ
ံ ရ
ံ ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးတိ၏
႔ု ဦးေဆာင္မစ
ႈ မ
ြ ္းရည္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတမ
္ မ
ႈ ်ားအေပၚ
သံသယရွိျခင္း၊ မိမိတို႔၏ အျမင္မ်ား အေတြးအေခၚမ်ားအေပၚ အသားမေပးျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ေၾကာင္း
ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းလူထုစည္းေဝးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လူမႈအဝန္းဝုိင္းမ်ားအတြင္း အျမစ္တြယ္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနသည့္ လူအသိုင္းဝုိင္း၏ စံသတ္မွတ္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး
ဦးေဆာင္မစ
ႈ မ
ြ ္းရည္အား တိက
ု ရ
္ က
ို အ
္ ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သြယဝ
္ က
ုိ ္ေသာ နည္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း တားျမစ္
ဟန္႔တားလ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။18
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္ _
၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစည္းေဝးပြဲမ်ား၊ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီစည္းေဝးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ရွိစြာ
ပါဝင္ခင
ြ ့္ႏင
ွ ့္ လက္လမ
ွ ္းမီႏင
ို မ
္ က
ႈ ို အာမခံေပးရန္ ျပည့စ
္ လ
ံု ံုေလာက္မရ
ႈ ွိေသာ ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ား ေပးအပ္ရန္။
ထိသ
ု ႔ေ
ို ပးအပ္ရာတြင္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ခရီးစရိတ၊္ သံုးစြဲေငြ၊ ေနစရိတ္ႏင
ွ ့္ ကေလးၾကည့ရ
္ ႈေစာင့္ေရွာက္စရိတ္
စသည္ျဖင့္ ခြဲေဝေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးရန္။
၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဖြစ
႔ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပစ
ံု နစ္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ လ
္ ်က္ရသ
ွိ ည့္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားအား ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေပးသည့္
ဂ်ဲ(န္)ဒါ အမွတ္ေပးစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္၊ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အျပဳအမူမ်ားအား တိုင္ၾကားႏိုင္မည့္ စနစ္မ်ား
ဖန္ တီးေပးရန္ ၊ ၎တို ႔ မွ တ စ္ ဆ င့္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရး လု ပ္ င န္း စဥ္ အ တြ င္း အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ မႈ ကို ဟန္ ႔ တား၊
ပိတ္ပင္ေနသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အျပဳအမူ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္။
၃။ ႏို င္ ငံေ တာ္ အ စိုး ရႏွ င့္ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႔ မ်ားမွ ပါဝင္ လု ပ္ေ ဆာင္ေ နသူ မ်ား အတြ က္
ျပဳလုပ္ေပးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း အေထာက္အပံ့မ်ား၊ သင္တန္းမ်ားတြင္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ
ရႈေထာင့္အား အဓိက ပင္မလမ္းေၾကာင္းအေနျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။
၄။ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးဌာနရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားေပးရန္။

၂.၂။ လူမႈေရးက႑
အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈရွိေသာ မည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မဆို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္အဓြန္႔ရွည္ေသာ
ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးတစ္ ခု ေပၚေပါက္ လာေစရန္ အ တြ က္ အလြ န္ အ က်ိဳးရွိ ပါသည္ ။ အမ်ိဳးသမီး ၊ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးႏွ င့္
ေဘးကင္း လံုျ ခံဳေရးႏွ င့္ စပ္ လ်ဥ္း ၍ ျမန္ မာႏို င္ ငံ တ စ္ ဝ န္း က်င္း ပျပဳလု ပ္ ခဲ့ေ သာ လူ ထုေ ဆြးေႏြး ပြဲ မ်ား၏
ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၏ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၊
အခက္အခဲမ်ားကို နက္႐ိႈင္းစြာ သိရွိႏိုင္ၾကသည္။ ထိုသို႔သိရွိမႈမွာ ၎တို႔ ထမ္းေဆာင္ရေသာ “သံုးဆသံုးတန္ရွိ”
သည့္ မိသားစု၊ အလုပ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို မတန္မဆ ဝန္ထမ္းရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွတဆင့္
သိရလ
ွိ ာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိႀု ကီးမားလွေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၎တိမ
႔ု သ
ိ ားစုဝင္မ်ား၊
တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႔လူမႈ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအတြင္း၌

ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနလ်က္ရွိသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

မလံုျခံဳမႈမ်ား အေၾကာင္းကို သိႏိုင္ေစသည္။ ထိုအေတြ႔အၾကံဳ၊ သိရွိနားလည္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မူေဘာင္မ်ားအတြင္း လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္၊
ထိထိေရာက္ေရာက္ နားလည္သေဘာေပါက္၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေပသည္။
17 AGIPP Advocacy Letter to Joint Monitoring Committee- Union Level. 5 May 2016.
18 Peace Support Fund. (2016); Women, Peace and Security Forums (2016 ) held in Kachin, Chin, Mon
States and Tanintharyi Division; Action Aid, Trocaire, Oxfam, CARE. (2014). Women’s Leadership.
Yangon: Oxfam.
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ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား

ဤအေျခအေနတြ င္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ခံ စားရေသာ “ဝန္ ပိ သ ည့္ ဒ ဏ္ မ်ား”သည္ မူ ဝါဒ ေရးဆြဲ မႈ မ်ားအတြ င္း
အေရးပါလွသည့္ အရင္းအႏွီးမ်ား ျဖစ္လာေစသည္။
ၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားျခင္းမ်ား၊
လူေနမႈအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ျခင္းမ်ား၊ ပညာေရးစနစ္ ျပိဳလဲျခင္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ား
ဆံုး ရံႈးျခင္း စသည္ တို ႔ ပါဝင္ သ ည္ ။ ထို ကဲ့ သို ႔ အလံုး စံု ခြ် တ္ျ ခံဳ က်မႈ သ ည္ ၎ေဒသမ်ားရွိ ႏို င္ ငံ သားမ်ား၏
“ပံု မွ န္ လူ မႈ ဘ ဝမ်ား” ကို ပါ ဆိုး ရြားစြာ ဖ်က္ ဆီး လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ထို မွ် မက အၾကမ္း ဖက္ မႈ ပ ဋိ ပ ကၡ မ်ားသည္
မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ျပည္သူလူထုအား ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေန
လ်က္ရွိရာ၊ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မရရွိျခင္း၊ ကပ္ေဘး
ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း၊ မလံုျခံဳျခင္းမ်ားအတြင္း ကာလၾကာရွည္စြာ လူမႈဘဝမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည္။19
ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ေပၚေပါက္လာသည့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားအား အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ ၎ျပႆနာရပ္မ်ားသည္ လူထု
ေဆြးေႏြးပြဲ (အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္) မ်ားအတြင္း အေသးစိတ္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး၊
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ေျမယာစီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲေရး ကိစရ
ၥ ပ္မ်ား
ပါဝင္ပါသည္။

၂.၂.၁ ပညာေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား၏ ၅၀% ေက်ာ္သည္ ေက်ာင္းျပင္ပ သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။20
ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၏ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အဆင့္
အတန္း တို ႔ သ ည္ တစ္ႏွ စ္ ထ က္ တ စ္ႏွ စ္ နိ မ့္ က်လာလ်က္ ရွိ သ ည္ ။ 21 အမ်ိဳးသမီးႏွ င့္ မိ န္း ကေလးငယ္ မ်ားမွ
အဆင့္ အ တန္းျပည့္ မီေ သာ ပညာေရးမ်ားအား လက္ လွ မ္း မီ ရ န္ အလြ န္ အ မင္း ခက္ ခဲ လာလ်က္ ရွိ သ ည္ ။
ေက်ာင္းမ်ားသိ႔ု တရားဝင္ေပးသြင္းရသည့္ ေက်ာင္းစရိတမ
္ ်ား ျမင့တ
္ က္လာျခင္း၊ (ျပည့စ
္ ၊ံု လံုေလာက္မမ
ႈ ရွိေသာ
လစာေငြ မ်ားေၾကာင့္ ) ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအၾကား အဂတိ လို က္ စားျခင္း မ်ားတို ႔ေ ၾကာင့္ မိ ဘ အမ်ားစု သ ည္
ေက်ာင္းစရိတ္စက မတတ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ မိမိတို႔ ကေလးငယ္ မ်ားအား ေက်ာင္းမ်ားမွ ႏုတ္ထြက္ေစျခင္းမ်ားအား
ျပဳလု ပ္ လာလ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ေက်ာင္းေနအရြ ယ္ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္း မွ ႏု တ္ ထြ က္ေ စျခင္း မ်ားအျပင္
ေငြေ ၾကးရွာေဖြ ရ န္ တြ နး္ အားေပးလာၾကသည္ မ်ား ရွိ လာသည္ ။ ထို ႔ အျပင္ အကယ္ ၍ မိ သားစု တ စ္ ခု သ ည္
ကေလးတစ္ဦးတည္းအတြကသ
္ ာ ေက်ာင္းစရိတ္ တတ္ႏင
ို လ
္ ွ်င္ ျမန္မာ့လမ
ူ ယ
ႈ ဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအရ
သမီးမိန္းကေလးထက္၊ သားေယာက္်ားေလးကိုသာ ေက်ာင္းသို႔ဦးစားေပး ပို႔လႊတ္ ေလ့ရွိၾကသည္။22
ျမန္ မာႏို င္ ငံ တြ င္ ႏို င္ ငံ သားအားလံုး အတြ က္ အခမဲ့ အေျခခံ ပ ညာေရးစနစ္ ကို က်င့္ သံုး သည္ ဟု ဆိုေ သာ္
ျငားလည္း ၊ လက္ေ တြ ႔ တြ င္ မူ ျမန္ မာႏို င္ ငံေ တာ္ အ စိုး ရသည္ ပညာေရးအတြ က္ လံုေ လာက္ေ သာ ဘ႑ာ
ေငြေ ၾကးကို

ခ်ေပးျခင္း မရွိ သ ည့္ အျပင္ ၊

ကာကြ ယ္ေ ရးအသံုး စရိ တ္ သ ည္

က်န္း မာေရး၊

ပညာေရး၊

လူ မႈေ ရးက႑မ်ားအတြ က္ ခ်ထားေပးသည့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲ တ မ္း ထက္ ပို မို မ်ားျပားေနသည္ ။ အထူး သျဖင့္
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားသို႔ အစိုးရဘ႑ာေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ျခင္းကင္းမဲ့မႈအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရလွ်င္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနကို
ေရာက္ ရွိေ နသည္ ။

စာသင္ ၾ ကားေပးမည့္

ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊

အေျခခံေ က်ာင္း အေဆာက္ အ အံု မ်ား၊

ေက်ာင္း စာအု ပ္ႏွ င့္ သင္ေ ထာက္ ကူ ပ စၥ ည္း မ်ား ရွားပါးျခင္း တို ႔ႏွ င့္ တ ကြ ၊ ကာလရွ ည္ ၾ ကာစြာတည္ ရွိေ နေသာ
အၾကမ္း ဖက္ မႈ ပ ဋိ ပ ကၡ မ်ားႏွ င့္ ယဥ္ေ က်းမႈ ထံုး တမ္း မ်ားအရ သားေယာက်္ားေလး၏ ပညာေရးကို သမီး
မိန္းကေလး၏ ပညာေရးထက္ အေလးေပးျခင္း စေသာ အခ်က္မ်ားသည္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး
လက္ လွ မ္း မမီျ ခင္း မ်ား ျဖစ္ေ ပၚေစသည့္ အျပင္ ၊ ၾကာလြ န္ စြာ ျဖစ္ ပြားလ်က္ ရွိ သ ည့္ ပဋိ ပ ကၡ မ်ားေၾကာင့္
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Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Kachin State.
AGIPP and UN Women. (2016).
As above.
Women’s League of Burma. (2008); Women’s Organisation Network. (2016).
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မိ ဘ မ်ားမွ မိ မိ တို ႔ သမီး မိ န္း ကေလးမ်ားအား ေဝးလံေ သာ ေဒသမ်ားရွိ စာသင္ေ က်ာင္း မ်ားသို ႔ ပို ႔ လႊ တ္
ပညာသင္ၾကားေရးဆိုသည္မွာ ပို၍ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။23
ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ တြင္းရွိ လူမႈျပႆနာအမ်ားစုသည္ အဆင့အ
္ တန္း နိမက
့္ ်လ်က္ရွိေသာ ပညာေရးစနစ္မွ တိက
ု ရ
္ က
ို ္
ျမစ္ဖ်ားခံ ေပၚေပါက္လာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ထဲတြင္မွ၊ ပညာေရး လက္လွမ္းမီမႈ
ကင္းမဲ့လ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အဆိုးရြားဆံုးေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ေနရသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း
ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူ ဒုကၡသည္ (IDPs) မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡမ်ားမွ
ထြက္ေျပးစြန္႔ခြာလာရသည့္ အေလ်ာက္ IDP ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပညာေရးကို အခ်ိန္မတိုင္မီ
စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ IDP ျပည္တြင္းဒုကၡ သည္စခန္းမ်ားအတြင္း

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

လူ ထု အေျချပဳ အဖြဲ ႔ အ စည္း မ်ားမွ ဖြ င့္ လွ စ္ေ ပးထား ေသာ အရပ္ ဘ က္ အေျခခံ ပ ညာေရး အစီ စ ဥ္ မ်ား
ရွိေသာ္ျငားလည္း၊ တရားဝင္ပညာေရး အတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းသင္ယူရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္၊
ျပည္တင
ြ ္းစစ္ေရွာင္စခန္းရွိ ကေလးမ်ားသည္ အနာဂတ္ပညာေရးသည္ စိုးရိမစ
္ ဖြယ္ အေျခအေနရွသ
ိ ည္။24 သိပ
႔ု ါ၍
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္တင
ြ ္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားသည္ IDP မ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးျခင္းကို
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရာတြင္၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ဖို႔ရန္ကို အဓိက အေၾကာင္းအရာအျဖစ္
ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။
လက္နက္ကင
ို ပ
္ ဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားအၾကား ပညာေရးကင္းမဲမ
့ က
ႈ ို ေတြၾ႔ ကံဳခံစားေနရေသာ အျခားအဖြတ
႔ဲ စ္ခမ
ု ွာ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီး စစ္မႈထမ္း၊
စစ္သမီးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလမ်ားထဲမွ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကရသည့္ အမ်ိဳးသမီး
စစ္ မႈ ထ မ္း မ်ားသည္ ၎တို ႔ ၏ ပညာေရးမ်ားကို ျပန္ လ ည္ ဆ က္ လ က္ သင္ ၾ ကားရန္ ၊ လက္ လွ မ္း မီေ အာင္
ၾကိဳပမ္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတြ႕ၾကံဳေနသည္။25 ထိသ
ု ႔ို ပညာေရးအား လက္လမ
ွ ္းမမီမသ
ႈ ည္
ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမ်ားတြင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစရာ၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္ေသာ လူမႈ
ဘဝမ်ား တိုးတက္မႈကိုပါ ကန္႔သတ္တားဆီးေနသည္။26 ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
ထည့္ သြ င္း စဥ္း စားျခင္းႏွ င့္ ၊
အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏

ပါဝင္ လာေစျခင္း တို ႔ ကို

ေဖာ္ေ ဆာင္ ရာတြ င္ ၊

ပထမဆံုး

အဆင့္ အေနျဖင့္

ေခါင္းေဆာင္ႏို င္ မႈ စြ မ္း ရည္ မ်ား၊ ယံု ၾ ကည္ မႈ မ်ားကို ျမွ င့္ တ င္ေ ပးရန္ လို အ ပ္ေ ပသည္ ။

ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားႏွင့္ တိင
ု ္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွငတ
့္ င္ေပးေရး ဖြ႕ံ ျဖိဳးေရးလုပင
္ န္းမ်ား
အပါအဝင္၊ လံုေလာက္မရ
ႈ ွိေသာ အရည္အခ်င္းျပည့ဝ
္ သည့္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားျဖင့္ အခမဲပ
့ ညာေရးစနစ္မ်ား
ထူေ ထာင္ေ ပးျခင္း ကို တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အဖြဲ ႔ အ စည္း မ်ားႏွ င့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။

27

၎တို ႔ အား ေထာက္ ပံ့ေ နေသာ

ထိုမွ်မက (အဂတိလိုက္စားမႈကိုကိုင္တြယ္

ေျဖရွင္းႏိင
ု ရ
္ န္အလိင
႔ု ွာ) ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ လစာေငြမ်ား တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္
အခ်ိဳးမွ်ရန္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ လံုေလာက္ေသာ လစာေငြ ရရွိသည့္
ဆရာ၊ဆရာမ်ားသည္ အရည္အခ်င္း ျပည္မသ
ီ ည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို ေမြးထုတေ
္ ပးရန္ ပိမ
ု စ
ုိ တ
ိ အ
္ ားထက္သန္စြာ
လုပ္ေဆာင္လာၾကေပမည္။28
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အခ်ိဳ႔သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ နိမ့္က်မႈမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈကို
ေျဖရွ င္း ရန္ လု ပ္ င န္းေဆာင္ တာမ်ားကို စတင္ လု ပ္ေ ဆာင္ႏို င္ သ ည့္ စာပို ဒ္ မ်ား ထည့္ သြ င္း ထားၾကသည္ ။
သာဓကအားျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္၏ အခန္း (၆)၊ အပိုဒ္ ၂၅ (က) (၁) တြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈ
စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း NCA
အေနျဖင့္ ယင္း စီ မံ ကိ န္း မ်ားအတြ င္း အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ ပါဝင္ မႈ ကို အာမခံေ ပးထားမႈ မ်ားကို အတိ အ လင္း
23 Women’s League of Burma. (2016); Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2017).
Forthcoming; UN-CEDAW. (2013). CEDAW GR30. October. Geneva: OHCHR.
24 First Union Peace Conference. (2016). Social Sector Discussion on IDP issues. Naypyidaw.
25 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2017). Forthcoming.
26 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2015); Women, Peace and Security Forum.
(2016). Held in Kachin State; AGIPP and UN Women. (2016).
27 As above.
28 As above.
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ျပဌာန္းျခင္း မေတြ႔ရေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ အခ်က္မ်ားအား တိတိက်က် ျပဌာန္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
မျပဳလုပ္ထားလွ်င္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ တည္ရွိေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္မ်ား၏ အတား
အဆီးမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားစြာ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရေပမည္။ ထိုသို႔ တိက်စြာ ျပဌာန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမွသာလွ်င္ NCA
အေနျဖင့္ စီေဒါ အေထြေထြအၾကံျပဳခ်က္ (၃၀)၊ ပုဒမ
္ (၄) ကဲသ
့ ႔ို ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ စံခ်ိနစ
္ ံႏန
ႈ ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္ မာႏို င္ ငံေ တာ္ အစိုး ရအေနျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္ မႈ ပဋိ ပ ကၡ လြ န္ ကာလမ်ားတြ င္ လူ မႈေ ရးလု ပ္ င န္း ဆို င္ ရာ
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲေသာအခါ၌ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအား အေလးေပးလိုက္နာရန္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွပ
ိ ါသည္။ ၎တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာ စစ္ပမ
ြဲ ်ားဒဏ္ေတြၾ႔ ကံဳခံစားခဲၾ့ ကရေသာ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားအား စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသလ
ို မ
္ ်ားတြင္ ျပန္လည္ပညာသင္ၾကားေစျခင္း၊ ပညာေရးအေဆာက္အဦမ်ား
ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္
ေပးျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အလ်င္အျမန္ စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ အေရးယူ၊ အျပစ္ဒဏ္က်ခံေစျခင္း စသည့္
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။29
အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအဓိကအခ်က္မ်ား ပါရွိပါသည္။

•

ပညာေရးအတြ က္ ဘ ႑ာေငြ ကို လံုေ လာက္ စြာ ခ်ေပးမႈ မ ရွိျ ခင္း သည္ ပဋိ ပ ကၡျ ဖစ္ ပြားဆဲ ေဒသရွိ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့မ
္ ီေသာ ပညာေရးမ်ားကို လက္လမ
ွ ္း

•

မီႏိုင္ခြင့္အား အတားအဆီး ျပဳေနသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ လိအ
ု ပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထည့သ
္ င
ြ ္း စဥ္းစားေပးသည့္ ပညာေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမသ
ႈ ည္ ေရရွည္ တည္တ႔ေ
ံ သာ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးတစ္ရပ္ ရယူရာတြင္ အလြနအ
္ ေရးပါလွသည္။
သို႔မွသာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အမ်ိဳသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာ

•

လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္။
အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရး အဆက္ျပတ္သြားခဲ့ရသည့္ သက္ၾကီးကေလးမ်ားႏွင့္
ကေလးမ်ားအတြ က္ အလြ တ္ တ န္း အေျခခံ ပ ညာေရး အစီ အ စဥ္ မ်ား (Informal Primary
Education Scheme) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရံုသာမက၊ ၎အစီအစဥ္မ်ားအား

•
•
•

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ယင္းတို႔အား ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေပးသြားရေပမည္။
စစ္ေဘးဒဏ္မ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့ရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အလယ္တန္း
အဆင့္ အခမဲ့ မသင္မေနရပညာေရးစနစ္မ်ား ဖန္တီးေပးရေပမည္။
အမ်ိဳးသမီး ငယ္ မ်ားႏွ င့္ မိ န္း ကေလးငယ္ မ်ားသည္ လံုျ ခံဳ မႈ ရွိျ ပီး ၊ ပဋိ ပ ကၡ မ်ားကင္း မဲ့ ရာ စာသင္ ခ န္း
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမည္။
အတန္းပညာေရးႏွင့္ အလြတ္တန္းပညာေရးမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အသိအျမင္မ်ား တိုးပြား
လာေအာင္ ဂ်ဲ(န္)ဒါ (က်ား၊မ ေရးရာ) သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သြားသင့္သည္။

၂.၂.၂ က်န္းမာေရး
ပဋိပကၡႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ လူမႈျပႆနာတစ္ခုမွာက်န္းမာေရး
က႑ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ခြ်တ္ျခံဳက်ေနသည့္ က်န္းမာေရးစနစ္ ေပၚေပါက္လာမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းမွာ
အရည္အခ်င္းျပည့ဝ
္ ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္စြာ မရွိျခင္းႏွငအ
့္ တူ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
က႑အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ား လံုေလာက္စြာ မသံုးစြဲ၊ ခြဲတမ္းခ်ထားေပးျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္သည္ လူမႈေရးက႑ အသံုးစရိတ္မ်ားအနက္
အမ်ားဆံုး ဘ႑ာေငြခြဲတန္းကို ရရွိ၊ သံုးစြဲေနလ်က္ ရွိသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား၊ အေရာက္
ေပါက္ နည္းေသာ ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား
လက္လွမ္းမမီသည့္ ဘဝသို႔ က်ေရာက္ေစသည္။30
29 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2017). Forthcoming.
30 Women’s League of Burma. (2008); Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2017).
Forthcoming; Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Kachin State.
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ထိုမွ်သာမက၊ ၎အခက္အခဲမ်ားအၾကားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိအ
ု ပ္မမ
ႈ ွာ မၾကာခဏ အၾကြင္းမဲလ
့ ်စ္လ်ဴရႈမမ
ႈ ်ား ခံၾကရသည္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည့္ ေဒသမ်ားရွိ နိမ့္က်လ်က္ရွိေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
စနစ္သည္ ယင္းေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မေတာ္တဆ ရရွိသြားသည့္ ကုိယ္ဝန္မ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး ခ်ိဳတ
႔ ဲမ
့ မ
ႈ ်ား၊ လိငပ
္ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါ စသည့္ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္
မ်ားကို ပို မို ထူး ကဲ စြာ ေတြ ႔ ၾ ကံဳေနၾကရသည္ ။ 31 တစ္ ကုိ ယ္ေ ရႏွ င့္ ပတ္ ၀ န္း က်င္ သ န္ ႔ ရွ င္းေရး၊ မိ လႅာ စနစ္ မ်ား
အားနည္းျခင္း၊ အာဟာရ ခ်ဳိတ
႔ ဲ့ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ လူေနမႈဘဝမ်ားသည္ ျပည္တင
ြ စ
္ စ္ေျပး ဒုကသ
ၡ ည္မ်ား၏
ဘဝအေျခအေနမ်ားတြင္ ပိမ
ု ဆ
ို ိုးရြားလွသည့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ေပးစြမ္းေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
၎တိ၏
႔ု လိငပ
္ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးမ်ားအား ပံမ
ု န
ွ အ
္ ားျဖင့္ ႏွစစ
္ ဥ္ စစ္ေဆးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳရန္
လိအ
ု ပ္ေသာ္လည္း၊ ျပည္တင
ြ ္းစစ္ေျပးဒုကသ
ၡ ည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စစ္ေရွာင္စခန္း မဟုတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္
ေပးအပ္ သ ည့္ ထို က်န္း မာေရးဝန္ေ ဆာင္ မႈ မ်ားအား လက္ လွ မ္း မီ မရရွိေ ပ။ ထို မွ် မက ၎တို ႔ေ နထို င္ ရာ
စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားမွ အျပင္သ႔ို ထြကခ
္ င
ြ မ
့္ ရျခင္း စသည့္ အတားအဆီးမ်ားမွလည္း စစ္ေရွာင္စခန္းျပင္ပေနရာမ်ားရွိ
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအား ရရိရ
ွ န္ကို တစ္ဖန္ တားျမစ္ထားျပန္သည္။32 စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိဒ
ု ္ ၁၂
တြင္ ပါရွသ
ိ ည့အ
္ တိင
ု ္း ႏိင
ု င
္ ံေတာ္အစိုးရမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ို
ျပဳလုပ္ေပးရန္လိုေၾကာင္း ျပဌာန္းထားေပးေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ထိတ
ု ာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို
အေလးေပး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနမႈကို မေတြ႔ရေသးေပ။
သက္ေ သအေထာက္ အ ထားမ်ားအရ အျခားေသာ ေနရာေဒသမ်ားႏွ င့္ ႏိႈ င္း ယွ ဥ္ လွ် င္ ပဋိ ပ ကၡ က်ေရာက္ ရာ
ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီး မ်ားတြ င္ ေမြး ဖြားျပီး မိ ခ င္ ေသဆံုးႏႈ န္း ပို မို မ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ ႔ ရ သည္ ။ ထို သို ႔
ျဖစ္ပြားရသည္မွာ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ အရံသားဖြားမ်ား လံုေလာက္စြာ မရွိျခင္း၊
ရိုးရာလက္သည္မ်ားႏွင့္ အရံသားဖြားမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာ အေရးေပၚ က်န္္းမာေရး
အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ကုသရန္ လိုအပ္ေသာ ေဆး၊ ပညာဗဟုသုတ၊ အရည္အခ်င္း လံုေလာက္မႈ
မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးကိရိယာမ်ား မလံုေလာက္ျခင္း၊ မရွိျခင္းသည္လည္း ျပႆနာကို
ပိုမို ဆိုး၀ါးေစသည္။33 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ကေလး အေယာက္တစ္ရာေမြးတိုင္း
မိခင္တစ္ေယာက္ ေသဆံုးသည့္ အခ်ိဳးအဆကို ေတြ႔ၾကံဳေနရေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။34
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ

•

အစိုးရမွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပမ
ံ့ ႈ နည္းပါးေသာ သိမ
႔ု ဟုတ္ ကင္းမဲ့ေသာ အမ်ိဳသမီး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
က႑မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆိုးဝါးေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို

•

ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေစသည္။
အစိုး ရထိ န္း ခ်ဳပ္ ရာႏွ င့္ အစိုး ရလက္ေ အာက္ တြ င္ မရွိေ သာတို င္း ရင္း သားေဒသမ်ားတြ င္ ျပည္ တြ င္း
စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေျခခံ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးအပ္ႏိုင္သည့္ ေဒသခံ

•

လူထုအဖြဲ႔အစည္း ဂရုျပဳေသာ က်န္းမာေရး လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား ေပးအပ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္
အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ မတူကြဲျပားလွသည့္ အေတြ႔အၾကံဳ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္၊ ဘဝအမ်ိဳးမ်ိဳး
တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပမည္။

၂.၂.၃ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာ
မူးယစ္ေဆးဝါး စြလ
ဲ မ္းသံုးစြမ
ဲ ႈ ျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ားကို ထိုးေဖာက္ပ်ံ႕ႏွ၊႔ံ
အႏၱ ရာယ္ျ ပဳလ်က္ ရွိ သ ည့္ ျပႆနာဆိုး တစ္ ရ ပ္ ပ င္ ျဖစ္ေ ပသည္ ။ ထို ႔ အျပင္ ဤျပႆနာသည္ အမ်ိဳးသမီး
31 UN Women. (2016). The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW);
Gender Equality Network and Kachin Women’s Peace Network. (2013). Women’s Needs Assessment
in IDP Camps, Kachin State. and Yangon: GEN & KWPN; Manjoo, R and McRaith, C. (2011). “GenderBased Violence and Justice in Conflict and Post-Conflict Areas.” Cornell International Law Journal. 11
(44), pp. 11-31.
32 Women’s League of Burma. (2008); Gender Equality Network and Kachin Women’s Peace Network.
(2013); Gender Equality Network in Kachin Women’s Peace Network. (2013).
33 Gender Equality Network and Kachin Women’s Peace Network. (2013).
34 Women’s Organisation Network. (2016); Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Kachin State.
18

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား

အမ်ိဳးသားအေပၚ၊ က်ား၊မ မေရြးဘဲ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကိုလည္း
ဖန္တီးေနလ်က္ရွိသည္။35 မူးယစ္ေဆးဝါး ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၀၀-၂၀၁၅) ကို ၂၀၁၉
ခုႏွစ္တိုင္ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားႏိုင္
ရန္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း မူယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊
သံုးစြဲမႈမ်ား ဆက္လက္မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အညီ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ပိုမို
တိုးပြားလာလ်က္ ရွသ
ိ ည္။ အမ်ိဳးသမီးဖိရ
ု မ္တင
ြ ္ ပါဝင္တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
စကားသံမ်ားအရ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး စြဲေနသည့္ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ နည္းပါးလွသည့္ ဝင္ေငြအား
ေက်ာင္းေနအရြယက
္ ေလးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ သံုးစြမ
ဲ ည့အ
္ စား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ဝယ္ယရ
ူ န္ အသံုးျပဳေနျခင္း
စသည့္ မူယစ္ေဆးစြဲသည့္ ျပႆနာ၏ အက်ိဳးဆက္ကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားေနၾကရသည္။36
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ ပံုစံခြက္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဖခင္၊
လင္ေယာက်္ား၏ အမိနအ
႔္ ာဏာ၊ အုပခ
္ ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနရမည္ဟု သတ္မတ
ွ ထ
္ ားျခင္း ခံရသည္။ ဤက်ား၊မ
ဆိုင္ရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ပံုစံခြက္မ်ားသည္ ဖခင္၊ လင္ေယာက္်ားမ်ား၏ မူယစ္ေဆး၀ါး စြဲလမ္းသံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ
အေျခအေနႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ အက်ိဳးဆက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုမိုၾကီးထြားလာေစသည္။ အမ်ိဳးသမီး
ဖိရ
ု မ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သမ
ူ ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ မူးယစ္ေဆးစြလ
ဲ ်က္ရွိေသာ မိဘ၊ လင္ေယာက်္ားမ်ားမွ
မူးယစ္ေဆးဝါး၀ယ္ယူဖို႔ရန္အတြက္ ေငြရရန္ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဇနီးမယားမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္၊
အျမတ္ထတ
ု ္ေသာ လစာနည္း၊ အလုပ္ အေျခအေန ဆိုးရြားလွသည့္ လုပင
္ န္းမ်ားဆီသ႔ို တြန္းပိလ
႔ု ပ
ု က
္ င
ို ္ေစသည္။
ပိမ
ု ဆ
ို ိုးရြားေသာ သာဓကမ်ားတြင္ ယင္းဇနီးမယား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လူကန
ု က
္ ူးမႈ အႏၱရာယ္ႏအ
ြံ တြင္းသိ႔ု
က်ေရာက္သြားၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္ထဲ၌ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုးပြားလာမႈသည္
မူယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ၾကားသိရသည္။37 တက္ေရာက္လာသူအမ်ိဳးသမီး
တစ္ ခ်ိဳ ႔ မွ ၎တို ႔ ရ ပ္ ရြာ တြ င္း ရွိ မူ ယ စ္ေ ဆးစြဲေ နသည့္ အမ်ိဳးသားမွ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ အၾကမ္း ဖက္ ၊
တိုက္ခိုက္သည့္ ဥပမာအား ေျပာျပခဲ့သည္။ ဤသာဓကမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္
ရွိသည့္ အသက္အႏၱရာယ္ကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာ၊ မ်ားျပားလာလ်က္ရွိေသာ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ
အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ား၏ဒဏ္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြၾ႔ ကံဳခံစားေနရသည့္ အေျခအေနကို ေထာက္ျပေနသည္။38
ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈထက္
အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ကို ရရွိေစေသာ္လည္း၊ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ သံုးစြဲမႈတို႔သည္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ဘဝမ်ားတြင္ ကြင္းဆက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာကို ေပးႏိုင္သည္။39
ဤျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသူမ်ားသည္ ပဋိပကၡဆင
ို ရ
္ ာ လူမႈျပႆနာမ်ားကို
ေျဖရွင္းရာတြင၊္ မူးယစ္ေဆးဝါး စြလ
ဲ မ္းသံုးစြမ
ဲ ႈ ျပႆနာႏွင့္ ၎ႏွငဆ
့္ က္စပ္ေနသည့္ ကြင္းဆက္ျပႆနာရပ္မ်ားကို
ေသခ်ာစြာ ကို င္ ကြ ယ္ေျဖရွ င္းေပးရမည္ ။ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးလု ပ္ င န္း စဥ္ သ ည္ လက္ န က္ ကို င္ တို က္ ခို က္ မႈ မ်ားကို
ရပ္စဲသြားေစရံုသာမက၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ မလံုျခံဳျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ စစ္ပြဲမ်ားမွ
ပူးတြဲေပၚေပါက္လာေသာ တရားမဝင္ေသာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ရပ္မ်ားကိုပါ ေျဖရွင္းေပးရေပမည္။40
အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါရွိပါသည္ _

•
•

ဘိန္းႏွင့္အျခားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအား အဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္
လူမႈအဝန္းအဝုိင္းမ်ားကို ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေစသည္။
မူးယစ္ေဆးျပႆနာအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ မူဝါဒမ်ားအား
ေရးဆြဲျ ခင္းႏွ င့္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ ေဆာင္ ရြ က္ျ ခင္း တို ႔ တြ င္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါး ပေပ်ာက္ေ အာင္

35 Women’s Organisation Network. (2016); Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Kachin
State; Women’s League of Burma. (2008); AGIPP and UN Women. (2016).
36 Women’s League of Burma. (2008); Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Kachin State.
37 Women’s League of Burma. (2008); Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Kachin State.
38 AGIPP and UN Women. (2016).
39 Women’s Organisation Network. (2016); Women, Peace and Security Forum (2016). Held in Kachin State.
40 Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Kachin and Shan States.
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လုပက
္ င
ို ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာႏိင
ု ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို
ထည့္ သြ င္း စဥ္း စား ေပးရမည့္ အျပင္ ၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ လံုျ ခံဳေရး၊ က်န္း မာေရးႏွ င့္ ဘဝရွ င္ သ န္

•
•

ေနထိုင္ေရးမ်ားကိုပါ အေလးေပး စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးျပႆနာအား ကို င္ တြ ယ္ လု ပ္ေ ဆာင္ လ်က္ ရွိေ သာ ေက်းလက္ ဖြံ ႔ျ ဖိဳးေရး ေကာ္ မ တီ ၊
အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ၃၀% ႏႈန္းထား အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈကို စီမံေပးရမည္။
မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အလို႔ငွာ အလံုးစံုပါဝင္စဥ္းစားမႈ ရွိေသာ နည္းလမ္းအား
အသံုးျပဳရာတြင္ တပ္မေတာ္၊ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေဆာင္ရက
ြ ္
လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးတို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊

•

ကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း အားလံုးတို႔အား အျမစ္ျဖတ္ တိုက္ဖ်က္သြားရေပမည္။
ေတာင္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားေစသည့္ ေရရွည္ အက်ိဳးျပဳေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး
မူဝါဒမ်ားသည္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈကို ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ္ေျဖရွင္းေပးႏိင
ု လ
္ မ
ိ မ
့္ ည္။
ထိအ
႔ု ျပင္ ယင္းမူဝါဒမ်ားအား ေရးဆြ၊ဲ ခ်မွတရ
္ ာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပါဝင္ခင
ြ ့္ေပးျခင္းျဖင့္ အလိရ
ု သ
ွိ ည့္
ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ပိုမို တိုးပြားေစႏိုင္သည္။

၂.၂.၄ လူကုန္ကူးျခင္း
စီေဒါ ေကာ္မတီ၏ ၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ္ “နိဂံုးခ်ဳပ္အၾကံျပဳခ်က္” တြင္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံေတာ္ အစိုးရအား “လူကန
ု က
္ ူးမႈ က်ဴးလြန္
သူမ်ားအား အေရးယူျပီး၊ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတရ
္ န္ႏင
ွ ့္ လူကန
ု က
္ ူးျခင္းခံရသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ ကာကြယ္ေပးရန္”
အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။41 ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လူကုန္ကူမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို
တရားဝင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခြင္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။
လူ ကု န္ ကူး မႈျ ပႆနာအား ထိေ ရာက္ စြာ ေခ်မႈ န္း မႈ ကို ဟန္ ႔ တားေနသည့္ အခ်က္ မ်ားမွ ျမန္ မာအစိုး ရမွ
လူကုန္ကူးမႈျပႆနာ၏ ေအာက္ေျခဇစ္ျမစ္မ်ားကို မကိုင္တြယ္၊ မေျဖရွင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ
ပဋိပကၡမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ စီးပြားေရး မေျပလည္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အလႊာအသီးသီးတို႔ရွိ
လူမ်ားအား ၎တိ႔ု ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ဆံုးရံႈးသြားေစျခင္း၊ လုပက
္ င
ို စ
္ ားေသာက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ဆံုးရႈံးျခင္းတိအ
႔ု ား
ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ကူကယ္ရာမဲ့၊ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတ၊ မလံုျခံဳမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသားမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ေလ့ရွိသည့္ ေစ်းကြက္အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ သားေကာင္အျဖစ္သို႔
ေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္သည္။42 အမွန္အားျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြင္း ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ လံုေလာက္မရ
ႈ ွိေသာ ျပည္သဝ
႔ူ န္ေဆာင္မ၊ႈ အေထာက္အပံမ
့ ်ား ေပးအပ္ရန္
အခ်ိနက
္ ာလ ၾကာျမင့စ
္ ြာ ပ်က္ကက
ြ ္ေနသည့္ အေၾကာင္းရာႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွသ
ိ ည္။ ၎အျပင္ တိင
ု ္းရင္းသား
ေဒသမ်ားရွိ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ မဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားအား ေပါင္းစည္းလိုက္ေသာအခါ၊ ဤ လူကုန္ကူးျခင္း
ျပႆနာအား အလႊာမ်ိဳးစံုးပါဝင္သည့္ ဘက္စမ
ံု ွ ေထာင့စ
္ ံု အားလံုးပါဝင္စဥ္းစားမႈ ရွသ
ိ ည့္ မူဝါဒ နည္းဗ်ဴဟာျဖင့သ
္ ာ
ေျဖရွင္းသြားရေပမည္။
အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္းႏွင့္ ပေလာင္ေဒသတိရ
႔ု ွိ ျပည္တင
ြ ္း စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကသ
ၡ ည္
(IDP) စခန္းမ်ားတြင္ ယင္းလူကန
ု က
္ ူးမႈ ျပႆနာသည္ ပိမ
ု ိုျပင္းထန္စြာ၊ ျပန္ပ
႔ ြားေနလ်က္ ရွသ
ိ ည္။43 စစ္ေဘးေရွာင္
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း ဆိုးရြားလွေသာ လူေနမႈဘဝ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ IDP
ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ အလို႔ငွာ တရုတ္နယ္စပ္သို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရာတြင္
လူကန
ု က
္ ူးသူမ်ား၏ သားေကာင္ဘဝသိ႔ု က်ေရာက္ရရွာသည္။44 လူကန
ု က
္ ူးမႈ၏ ၾကားခံပစ
ြဲ ားမ်ားသည္ တခါတရံ၌
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္တြငး္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ အသိုင္းအဝုိင္းထဲတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သည္။
သာဓကအားျဖင့္ ကခ်င္လက
ူ န
ု က
္ ူးခံရသူႏင
ွ ့္ ကခ်င္လက
ူ န
ု က
္ ူးသူ ၾကားခံပစ
ြဲ ားမွာ သားေကာင္၏ အသိင
ု ္းအဝုင
ိ ္းထဲမွ
ဆင္းသက္လာသူမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။45 အခ်ိဳ႕ေသာ လူကန
ု က
္ ူးခံရမႈ သားေကာင္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏
41 UN-CEDAW. (2008). CEDAW Concluding Observations- Myanmar. November, Geneva: CEDAW
42
43
44
45
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Periodic.
Women’s League of Burma. (2016). A Long Way to Go: CEDAW Shadow Report. Chiang Mai: WLB.
As above.
Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Kachin State.
Kamler, E. (2015). “Women of the Kachin Conflict: Trafficking and militarized femininity on the Burma-

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား

တူညီစြာေျပာၾကားလာမႈမွာ လူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္သူအေပၚ အေရးယူမႈမ်ား ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ဥပေဒအေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ထိေရာက္မမ
ႈ ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတမ
္ ႈ စနစ္မ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွရ
ိ န္ ခက္ခဲျခင္း
စသည္တ႔ို ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ လူကန
ု က
္ု ူးမႈသားေကာင္ဘဝသု႔ိ က်ေရာက္ႏင
ို ္ေသာ္လည္း၊ က်ား၊မ ဘဝ၏
မတူကြဲျပားရႈေထာင့္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ရာ၌ ထင္ရွားစြာ ေပၚလြင္ေနသည္။
သို႔ပါ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သီးသန္႔ အျမင္ရႈေထာင့္၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ
မူ ဝါဒ

ေရးဆြဲ ခ်မွ တ္ျ ခင္း မ်ားတြင္

လူ ထု အေျချပဳအဖြဲ ႔ အ စည္း မ်ားသည္

ပါဝင္

အသံုးျပဳသြားရေပမည္ ။

၎လႈ ပ္ ရွားမႈ မ်ားႏွ င့္

စပ္ လ်ဥ္း ၍

အမ်ိဳးသမီး ကြန္ ရ က္ မ်ားႏွ င့္
အဖိုး တန္ေ သာ

အရင္း အျမစ္ ၊

အရင္းအႏွီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပႏိုင္ေပသည္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါရွိပါသည္ _

•

အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားႏွ င့္ လူ ထု အေျချပဳအမ်ိဳးသမီး အေရး လႈ ပ္ ရွားေနေသာအဖြဲ ႔ မ်ားသည္
လူ ကု န္ ကူး မႈႏွ င့္ ပတ္ သ က္ သ ည့္ အခ်က္ အ လက္ ၊ သုေ တသနမ်ားကို လု ပ္ေ ဆာင္ေ နၾကသည္ ။
၎တို႔၏ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေရးဆြဲမႈမ်ား၊ အေကာင္

•

အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားဆီသို႔ တိုက္႐ိုက္ပူးေပါင္း အသံုးျပဳသင့္သည္။
လူထုအေျချပဳ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
အေတာ္ေလး ေျဖေလ်ာ့လက
ို လ
္ ွ်င္၊ ၎အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္ လူကန
ု က
္ ူးမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို
အရည္အေသြးျမင့မ
္ ားျပီး အမွနတ
္ ကယ္ လိအ
ု ပ္ေသာ ေထာက္ပမ
ံ့ မ
ႈ ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေပါင္းစည္း

•

ေရးမ်ားကို ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။
အၾကမ္းဖက္ မႈ ပဋိပကၡျဖစ္ ပြားရာ ေဒသမ်ားအနီး ေနထို င္ၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူကုန္
ကူးမႈအႏၱရာယ္ကို ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ၾကံဳေတြ႕ခံစားရႏိုင္သည္။ သို႔ပါ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ တပ္စြဲရာ ေနရာမ်ားကို လူေနရြာမ်ားႏွင့္ အနည္းဆံုး ၅ မိုင္အကြာတြင္

•

ထားရွိပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘဝလံုျခံဳေရးအတြက္ ပိုမို အက်ိဳးရွိလာမည္။
အသိိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းရြာေဒသမ်ားအတြင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ စခန္း
မ်ားအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြရရွိျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အစရွိသည့္

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အျခားေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားအပါအဝင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး

•

လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထည့သ
္ င
ြ ္းစဥ္းစားထားေသာ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရး လုပင
္ န္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္
စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးအပ္ႏိုင္သည္။

၂.၃ စီးပြားေရး
စီးပြားေရး၊ ပဋိပကၡႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ကိစၥရပ္မ်ားအား အတူတကြ စဥ္းစားေဆြးေႏြးရာတြင္၊ AGIPP
၏ အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္တြင္ တက္ရာက္လာၾကေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခြင္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ၊
၎တို႔သည္ မိသားစုဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွတစ္ဆင့္
လူ သားမ်ားဘဝ လံုျ ခံဳေရး (ႏုိ င္ ငံ တ စ္ႏို င္ ငံ ၏ စီး ပြားေရးအၾကပ္ အ တည္း အျခအေနမ်ား) အေပၚ လႊ မ္း မိုး
လ်က္ရွိေသာ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမ်ားကို သတိျပဳလာမိေၾကာင္းကို အမ်ားစုမွေဖာ္ျပၾကသည္။ပဋိပကၡ
ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ပါဝင္ေနၾကသည့္ အတြက္၊အမ်ိဳးသမီးတို႔
သည္

အိ္ မ္ေ ထာင္ မႈ ၊

လူ မႈ စီး ပြားေရးဆို င္ ရာ

ကိ စ ၥ ရ ပ္ မ်ားအား

ထမ္းေဆာင္ေ နၾကရာ၊

ထိုေ ဒသမ်ိဳးရွိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအား ပိုမိုထဲထဲဝင္ဝင္ အေသးစိတ္ သတိျပဳမိပါသည္။46 ထိုကဲ့သို႔
အခ်ိဳးညီမွ်မႈ မရွိေသာ စီးပြားေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုသည္ ထမ္းေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္
စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား စီမံေရးဆြဲေနသူမ်ားသည္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားအား ၎တိ႔ု မူဝါဒေရးဆြမ
ဲ ႈ အဆင့ဆ
္ င့တ
္ င
ြ ္ ထည့သ
္ င
ြ ္းပါဝင္ေပးရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထိက
ု သ
ဲ့ ႔ို
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ဆန္းစစ္မႈအား ထည့္သြင္း ပါဝင္ေပးထားေသာ သံုးသပ္မႈမ်ိဳးသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ
ေဒသရွိ လူမပ
ႈ တ္ဝန္းက်င္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မရ
ႈ သ
ွိ ည့္ မူဝါဒ ရည္မန
ွ ္းခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏင
ွ ့္
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား ၎တို႔အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။
China border.” Journal of Human Trafficking. 1 (3), pp. 209-234.
46 Women’s League of Burma. (2016).
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား
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အမ်ိဳးသမီးဖိရ
ု မ္တင
ြ ္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္ကို အတားအဆီး ျပဳလာႏိင
ု သ
္ ည့္ ပဋိပကၡ
ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ စီပြားေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအားလည္း

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊

လက္ရက
ွိ ာလကဲသ
့ ႔ို ႏိင
ု င
္ ံျခား တိက
ု ရ
္ က
ို ရ
္ င္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈ (Foreign Direct Investments, FDIs) မ်ား အလံုးအရင္း
ဝင္ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ အၾကီးစား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတတ္ေသာ
အက်ိဳးရလာဒ္ မ်ားအျပင္ ၊ စိ န္ေ ခၚမႈ မ်ားလည္း ရွိ လာႏို င္ သ ည္ ။ ထို အ ႀကီး စား ဖြံ ႔ျ ဖိဳးေရးလု ပ္ င န္း မ်ားသည္
ရပ္ရြာျပည္သူလူထုမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ သိမ္းယူျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစလ်က္
ရွသ
ိ ည္။ ၎အက်ိဳးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိင
ို င
္ ၏
ံ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူထု မျငိမမ
္ သက္ ျဖစ္မမ
ႈ ်ားကို
တုိးပြားလာေစသည္။47
ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားနွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ မိုင္းခြဲျခင္း
စေသာ တြင္းထြက္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အမ်ားဆံုး ေတြ႔ျမင္ရသည္။
ယင္းလုပင
္ န္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ႏင
ွ ့္ လူမပ
ႈ တ္ဝန္းက်င္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ
လု ပ္ ထံုး လု ပ္ န ည္း မ်ားအား လို က္ နာလာေစရန္ႏွ င့္ ၊ ၎ဖြံ ႔ျ ဖိဳးေရး လု ပ္ င န္း မ်ားမွ ဆင္း သက္ လာႏို င္ေ သာ
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ က်ား၊မ ဆိုင္ရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈအား ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။
ထိုအကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ယင္းဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳး
ေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာႏိုင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကိုပါ ပါဝင္ေကာက္ယူသင့္သည္။48 က်ား၊ မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)
ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မွတဆင့္ ထိုဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပးလာႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈ၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို စီစစ္
အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ စီပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား လက္ေတြ႔မလုပ္မီတြင္ ၾကိဳတင္သံုးသပ္မႈ၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို
ျပဳလု ပ္ေ ပးရေပမည္ ။ အက်ိဳးဆက္ ဆိုး က်ိဳးမ်ားအား ယု တ္ေ လ်ာ့ေ စျပီး ၊ လူ မႈ အ သို င္း အဝုိ င္း မ်ားအတြ က္
ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အလို႔ငွာ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ
စစ္ေဆးျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။49
အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ပါအဓိကအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္_

•

အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား
လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္သည့္ ပထမဆံုး သံုးႏွစ္အတြင္း အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသည့္ နည္းစနစ္မ်ား

•

လိုအပ္သည္။
ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ၎တိ၏
႔ု ေခါင္းေဆာင္ႏင
ို စ
္ မ
ြ ္းရည္မ်ားကို ျမႇငတ
့္ င္ေပးရန္
သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္

•
•
•

ေပးရေပမည္။
ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ အၾကီးစား ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား မလုပ္ကိုင္မီတြင္
ယင္းေဒသရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
မသန္မစြမ္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္လည္း စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမွ ရရွိလာႏိုင္ေသာ အခြင့္
အလမ္းမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ရရွိလာေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ FDI လုပ္ငန္းမ်ားအား အခြန္ေငြမ်ား ေလ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းျဖင့္ ဆြဲေဆာင္သည့္
နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းထက္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္သမား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ သင္တန္း
မ်ားေပးျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အေျခအေန ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္မ်ားကို
လက္လမ
ွ ္းမီေစျခင္း အစရွသ
ိ ည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး အလုပသ
္ မား ေစ်းကြက္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏင
ို စ
္ မ
ြ ္း
တိုးပြားလာေအာင္ ေထာက္ပံ့ကူညီ၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ

•

အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို ရရွိေစမည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို
အေလးေပး ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးရမည္။ ထိုမွသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားမ်ားကို တိုးပြားလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

47 Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Dawei, Tanintharyi Division.
48 As above.
49 AGIPP and UN Women. (2016).
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ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား

•

အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ရွိေသာ အခြန္ေငြ
ေကာက္ခံေရး စနစ္မ်ားႏွင့္ ေကာက္ခရ
ံ ရွိေသာ ျပည့သ
္ ႔ူ အခြနဘ
္ ႑ာေငြမ်ားကို က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္
ပညာေရး က႑မ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည္ဟူေသာ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရေပမည္။

၂.၄ လံုျခံဳေရး
အၾကမ္းဖက္ ဆက္ဆံမႈ တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ရႈေထာင့္မ်ား ပါဝင္ေနလ်က္ ရွိသည္။
အလားတူ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ က်ား၊မ အလိုက္ နားလည္မႈမ်ားမတူညီေခ်။50
သိပ
႔ု ါ၍ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္အလိင
႔ု ွာ၊
ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရး ေဆာင္ ရြ က္ေ နသူ မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွ င့္ မိ န္း ကေလးငယ္ မ်ား၏ အျမင္ မ်ား၊ အေတြ ႔
အၾကံဳမ်ားကို လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းပါဝင္ စဥ္းစားျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ အလြန္
အေရးၾကီးလွေပသည္။ အမွန္အားျဖင့္ လံုျခံဳေရးက႑အတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားအား
ပါဝင္လာေစျခင္းသည္ အလံုးစံပ
ု ါဝင္မရ
ႈ ွိေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မရွမ
ိ ျဖစ္ လိအ
ု ပ္သည့္ အဓိက
မ႑ိဳင္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။51
လံုျခံဳမႈမရွိျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္လွမ္းမီ ပါဝင္လာႏိုင္ခြင့္ကို အဓိက
ဟန္တ
႔ ားေနေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးဖိရ
ု မ္တင
ြ ္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ဝွမ္းလံုးမွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားမွ ၎တို႔ ဤကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ပါဝင္မႈျပဳျခင္းေၾကာင့္၊ ၎တိို႔၏ ရပ္ရြာ ေဒသမ်ားတြင္
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အသေရဖ်က္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္
ရန္ရွာမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္းကို တင္ျပၾကပါသည္။ ယင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ အျဖစ္
အပ်က္မ်ား မဟုတ္ဘဲ၊ မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႔ၾကံဳရေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုျပႆနာကို
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ AGIPP မွ အနာဂတ္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (UPC) မ်ား
အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားေပးရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။52
UNSCR 1325 မွလည္း ယင္းအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ အဆင့္အားလံုးတြင္ အမ်ိိဳးသမီးပါဝင္မႈကို
ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ထားပါသည္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္ _

•

အမ်ိဳးသမီးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသူမ်ား၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ေစာင့မ
္ တ္ၾကည့ရ
္ သ
ႈ မ
ူ ်ားသည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္ခင
ြ ရ
္ ွိ လူမအ
ႈ သိင
ု ္းအဝုင
ိ ္းမ်ားမွ ရင္ဆင
ို ၾ္ ကံဳေတြ႔ေနရသည့္
လံုျ ခံဳေရး ကိ စ ၥ ရ ပ္ မ်ားအေပၚ အေရးပါေသာ ရႈျ မင္ သံုး သပ္ မႈ မ်ားအား ေပးစြ မ္းႏို င္ သ ည္ ။ သို ႔ ပါ၍
ထိုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္လာႏိုင္မႈကို အနည္းဆံုး ၃၀% ႏႈန္းထားျဖင့္ သတ္မွတ္အေကာင္အထည္

•
•

ေဖာ္ေပးရေပမည္။
ျမန္မာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပိုမိုပါဝင္လာေစမႈသည္ အမ်ိဳးသမီးထုအား ပိုမိုကိုယ္စား
ျပဳေသာ၊ ပိုမိုနားလည္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔တစ္ခုကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုးျခံဳေရးဆိုင္ရာ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္
မ်ားအား မူဝါဒ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပိုမို၍ စနစ္တက် ပါဝင္လာေစျခင္းျဖင့္၊
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္ေစေသာ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေပသည္။

၂.၄.၁ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္အဓြန္႔ရွည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ရပ္ရယူ
ရာတြင္ အဓိကအဟန္အ
႔ တားတစ္ခပ
ု င္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့ဇ
္ ာတ္ေကာင္
မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အမ်ိဳးသားတစ္ခ်ိဳ႕အပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနၾကေသာ္လည္း စစ္မက္
50 Swisspeace. (2014).
51 First Women Forum. (2012). Women’s Voice from the First Women Forum, held in Yangon.
52 Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Kachin, Kayah, Chin, Mon, Rakhine, Shan States,
Tanintharyi Division.
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ကာလအတြင္း အေရးယူမမ
ႈ ်ားကင္းလြတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဒုတယ
ိ အၾကိမက
္ ်င္းပသည့္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံအတြင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအားလံုးအား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ေနသည့္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား သီးသန္႔ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားျဖင့္
ေျဖရွင္းသြားျခင္းမ်ိဳးထက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပၚေပါက္လာဆဲ ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာအားလံုး ထည့္သြင္း
စဥ္းစားထားသည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဥပေဒျပဳေရး မူေဘာင္ေအာက္တြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား အေလးေပး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားရန္ကို အၾကံျပဳထားသည္။53
ယခု NCA တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
ပါရွိေသာ္လည္း၊ ဤစာပိဒ
ု မ
္ ူေဘာင္ပါအခ်က္မ်ားသည္ အလံုးစံုေသာ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားအား ထည့သ
္ င
ြ ္းစဥ္းစားမႈ
မရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။54 “ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ” မ်ား က်ဴးလြန္ထားေသာ
ပဋိ ပ ကၡႏွ င့္ ပတ္ သ က္ေ နသည့္ ဇာတ္ေ ကာင္ မ်ားအား တားျမစ္ အေရးယူ ရ န္ ရည္ ရြ ယ္ ထားေသာ္ လ ည္း ၊
ထို စာသားမ်ိဳးသည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ က်ေရာက္ လ်က္ ရွိ သ ည့္ အျခားေသာ အၾကမ္း ဖက္ မႈ မ်ားအား
မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမည္ ဆိုသည္ကို မျပဌာန္းထားေခ်။ “အၾကမ္းဖက္မႈ” ဟူေသာ စကားလံုးအား
က်ဥ္းေျမာင္း စြာ အဓိ ပ ၸါ ယ္ ဖြ င့္ ဆို လို က္ျ ခင္း အားျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္ မႈ စ ကားလံုး တြ င္ ပါရွိ သ ည့္ အျခားေသာ
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈထားသကဲ့သို႔
ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AGIPP မွ NCA အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ “အၾကမ္းဖက္မႈ” ဟူေသာ စကားလံုး၏ က်ယ္ျပန္ေ
႔ သာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ကိုအသံုးျပဳကာ၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ အလံုးစံုမွ ကာကြယ္ေပးရန္
အၾကံျပဳထားပါသည္။55 အျခားလ်စ္လ်ဴရႈမႈတစ္ခုမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ရပ္စဲသြားေသာအခါ က်ား၊မ
ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ၊
ပဋိပကၡစစ္ပြဲလြန္ ကာလမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပိုမိုအႏၱရာယ္ မ်ားျပားလွေပသည္။
သုေတသနစစ္တမ္းမ်ားမွ ယင္းစပ္ကူးမတ္ကူးကာလသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ႏင
ွ ့္
ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသေသာ က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးရန္ အေရးၾကီးေသာ
အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အေလးေပး ေျပာၾကားထားသည္။56
အမ်ိဳးသမီး လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ၎အေၾကာင္းအား
ထည့္ သြ င္း စဥ္း စားျခင္း သည္ ႏို င္ ငံေ တာ္ အ စိုး ရအေနျဖင့္ အျပည္ျ ပည္ ဆို င္ ရာစံ ခ်ိ န္ စံႏႈ န္း မ်ားကို လို က္ နာရန္
ၾကိဳးပမ္း အားထု တ္ လို မႈ ရွိေ ၾကာင္း ကိုျ ပသႏို င္ သ ည့္ အျပင္ ၊ တရားဥပေဒစိုး မိုး မႈ ကို အေလးထား လို က္ နာမႈ
ရွိေ ၾကာင္း ကို လ ည္း ညႊ န္ျ ပေနသည္ ။ တရားဥပေဒ စိုး မိုး မႈ သ ည္ ဒီ မို က ရက္ တ စ္ စံ သ တ္ မွ တ္ ခ်က္ မ်ားႏွ င့္
တန္ ဖိုး မ်ားအား ပို မို ခို င္ ခံ့ လာေစသည္ သာမက၊ ျပည္ သူ မ်ား၏ လူ ႔ အ ခြ င့္ အေရးမ်ားအား ကာကြ ယ္ မႈ ကို
ေဖးမေပးေစသည္။ မယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အခ်ိန္ကာလမွတဆင့္ ျပည္သူလူထု၊
တရားေရး စီမံေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ
တည္ေ ဆာက္ျ ခင္း သည္ အခ်ိ န္ ကာလ အတို င္း အတာတစ္ ခု လို အ ပ္ ရံု သာမက၊ ေရရွ ည္ အားသြ န္ ခြ န္ စို က္
ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည့္ လုပင
္ န္းစဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ တရားမွ်တမႈႏင
ွ ့္ တာ၀န္ခယ
ံ မ
ူ တ
ႈ သ
႔ို ည္ ယံၾု ကည္စတ
ိ ခ
္ ်ရမႈကို
ဆန္းစစ္ေပးႏိုင္သည့္ ယႏၲရားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ
ျပစ္ မႈ က်ဴးလြ န္ သူ တရားခံ မ်ားအား တရားေရးအရ အေရးယူ ရ န္ ပ်က္ ကြ က္ မႈ သ ည္ တရားဥပေဒစိုး မိုး မႈ
မရွိျခင္းကို ညႊန္ျပေနသည္။ သို႔ပါ၍ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
53 Gender Equality Network & Global Justice Center. (2016); Women, Peace and Security Forum. (2016).
Held in Kachin and Mon States.
54 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2017). Forthcoming.
55 Additional recommendations on how NCA implementation should address the inclusion of women
and utilise a gender lens can be seen in Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2015);
Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2017). Forthcoming.
56 See, for example, R. Coomeraswamy and D Fonseka., eds. New Delhi: Women Unlimited.; Manjoo, R.
& McRaith, C. (2011). “Gender-based violence and justice in conflict and post-conflict areas.” Cornell
International Law Journal. Vol 44, pp. 11-31; UNDP. (2013). Breaking the Cycle of Domestic Violence
in Timor-Leste: Access to Justice Options, Barriers and Decision-making Processes in the context of
Legal Pluralism. UNDP Justice System Programme: Timor-Leste.
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ျပစ္မမ
ႈ ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားသည္ လူမအ
ႈ သိင
ု ္းအဝုင
ိ ္းမ်ားအတြင္း မည္သ႔ေ
ို သာ လူေနမႈအဆင့အ
္ တန္း၊
ခ်မ္းသာၾကြယ၀
္ မႈ၊ ရာထူးဂုဏ္ျဒပ္ ရွိေစကာမူ တရားေရးအရ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း မရွပ
ိ ဲ အခ်ိနမ
္ ီ စံစ
ု မ္းေဖာ္ထတ
ု ၊္
အေရးယူမမ
ႈ ်ားအား ျပဳလုပရ
္ မည္။ ထိမ
ု သ
ွ ာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္၏ ေအာင္ျမင္မက
ႈ ို တိင
ု ္းတာေပးႏိင
ု သ
္ ည့္
အတိင
ု ္းတာတစ္ခအ
ု ျဖစ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအေပၚ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ တိင
ု ္းရင္းသားအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွ
မည္ေရြ႔မည္မွ် အေလးထား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္ကို ျပသႏိုင္ေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡလြန္
လူ မႈ အ သို င္း အဝုိ င္း မ်ားတြ င္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားမွ လံုျ ခံဳ မႈ ကို ခံ စားရမႈ ရွိျ ခင္း ၊ မရွိျ ခင္း က ယင္းျငိ မ္း ခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ သိုမဟုတ္ က်ရံႈးမႈမ်ားကို တိုင္းတာေဖာ္ျပေနေပသည္။57
အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္ _

•

က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (GBV) အားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း၊
ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈတို႔တြင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရး
လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္ရွာေဖြမႈမ်ား လိုအပ္သည့္အျပင္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို

•

ေဖာ္ေဆာင္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။
လက္ ရွိ ရွိေ နသည့္ G BVဆို င္ ရာ သတင္းေပးစနစ္ မ်ားအားဆက္ လ က္ ပို မိုေ ကာင္း မြ န္ေ သာအသြ င္
ေျပာင္းလာေစမည့္ သက္ေသသာဓကမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည့္ မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးၿပီး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားကာ၊ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအတြင္း ယင္းစနစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနၾကသူမ်ား၊ လူထအ
ု ေျချပဳ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း

•

စသည္တို႔အား မူဝါဒ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေလးေပး

ပါ၀င္သြားသင့္သည္။
GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေပးျခင္းနွင့္တကြ လံုျခံဳေရး၊ တရားမွ်တေရး
က႑မ်ားအတြင္း ၎တိ၏
႔ ု ဖြစ
႔ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံု စနစ္မ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးတိမ
႔ု တ
ွ ဆင့္ က်ား၊မ
ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းမ်ားအား ရပ္တန္႔ေပးမႈႏွင့္

•

အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအား ဥပေဒသို႔ လက္လွမ္းမီေစမႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေပမည္။
NCA စာခ်ဳပ္အား လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေစာင့္မတ္ ၾကည့္ရႈျခင္းတို႔အား
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့၊္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားမွ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ

•
•

မ်ားအား ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးရန္၊ တံု႔ျပန္ရန္တို႔ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေပသည္။
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားအား က်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားကို စံုးစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထတ
ု ္ျခင္း၊
တရားေရးအရ အေရးယူျခင္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရမည္။
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားကို အလံုးစံု ရပ္တန္႔ႏင
ို ္ေစရန္အလိင
႔ု ွာ ပိမ
ု ိုေကာင္းမြန္
ေသာ တရားဥပေဒစိုမိုးေရး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထူေထာင္ေပးရန္အလို႔ငွာ
ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ

•

တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာေစရန္ ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေပးရမည္။
အမ်ိဳးသမီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိင
ု ရ
္ ာ စံခ်ိနစ
္ ံႏန
ႈ ္းမ်ား၊ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အားလံုးကို
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားအား ပေပ်ာက္ရန္ ရည္ရယ
ြ လ
္ ပ
ု ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ
ႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္၀မ
ွ ္းလံုးရွိ လုပင
္ န္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မျဖစ္မေန လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ္
ေပးရမည္။

၂.၅ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေျမယာ ကိစၥရပ္မ်ား
ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ အဓြနရ
႔္ ည
ွ ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏင
ို ရ
္ န္အတြက္ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတမ်ားမွ
ရရွိေသာ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို တန္းတူညီမွ်စြာ အတူတကြ ခြဲေဝခံစားၾကရေပမည္။ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ
သယံဇာတမ်ားအား ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လိင္အမ်ိဳးအစား၊ က်ား၊မ ဟူ၍ ခြဲျခားျခင္းမရွိပဲ
တန္းတူညီမွ်စြာ ခြဲေဝသံုးစြဲ၊ ထိန္းသိမ္းရေပမည္။ ပဋိပကၡမ်ားသည္ သယံဇာတႏွင့္ ေျမယာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍
လြယ္ကူစြာ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဝုိင္းမ်ားတြင္
ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပဓာန အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားရန္အဓိက
57 Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Kachin and Mon State, Tanintharyi Division.;
Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process. (2015); AGIPP and UN Women (2016).
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား
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လိုအပ္ပါသည္။ အလားတူစြာ၊ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ေျမယာမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္၊
လက္လွမ္းမီႏိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လက္ရွိ ဥပေဒ၊ မူဝါဒ၊ က်င့္သံုးမႈမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ

ေလ့လာ

ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။
ျမန္ မာ့ ဓေလ့ ထံုး တမ္း ဥပေဒ၊ လုိ က္ နာက်င့္ သံုး မႈ အမ်ားစု သ ည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားမွ ေျမယာအေမြ ဆ က္ ခံ
ပို င္ ဆို င္ႏို င္ ခြ င့္ ကို ကန္ ႔ သ တ္ တားျမစ္ ထားသည္ ။ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ ကန္ ႔ သ တ္ တားျမစ္ မႈ မ်ားစြာ ရိွေ န
သည့္ ယဥ္ေ က်းမႈ ဓေလ့ ထံုး တမ္း ယွ က္ႏြ ယ္ေ နသည့္ ဥပေဒက်င့္ သံုး မႈ မ်ားသည္ ျမန္ မာအမ်ိဳးသမီး မ်ား၏
တရားဥပေဒေရးရာမ်ားႏွ င့္

မူ ဝါဒမ်ားဆို င္ ရာ

သတင္း အခ်က္ အ လက္ မ်ားအား

လက္ လွ မ္း မမီျ ခင္းႏွ င့္

ေပါင္းစည္းလိုက္သည့္အခါ၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ ရွိၿပီးသား

ျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားကိပ
ု င္လွ်င္ အသံုးမျပဳႏိင
ု သ
္ ည့္ အခက္အခဲ၊ တားျမစ္မမ
ႈ ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။
ထို ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္၊
လက္လွမ္းမီခြင့္တို႔ကို တားျမစ္လ်က္ရွိေနေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ၊
ဂ်ဲ(န္)ဒါ အေျချပဳ အျမင္ရႈေထာင့မ
္ ်ား ပါဝင္သည့္ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မမ
ႈ ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ AGIPP မွ
တိက
ု တ
္ န
ြ ္းထားသည္။ ထိမ
ု တ
ွ ဆင့္ ရလာေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရး လုပင
္ န္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္သြားရေပမည္။
အမ်ိဳးသမီးဖိရ
ု မ္အား တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ က်ား၊မ မတူညမ
ီ အ
ႈ ေပၚ အေျခခံသည့္ အခြငအ
့္ ာဏာပိင
ု ဆ
္ င
ုိ မ
္ ႈ
မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ရုိက္ ဆက္စပ္ေနေသာ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ေျမယာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲရာတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ခြင့္ မရရွိေသာ အေျခအေနကို အေလးေပး ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။58 ထို႔ေၾကာင့္ AGIPP
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသူမ်ားအား ေနာက္ပါ အခ်က္ႏစ
ွ ခ
္ ်က္အရ ေဆြးေႏြးရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။ ပထမအေနျဖင့၊္
အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအၾကား ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ပူးတြပ
ဲ င
ို ဆ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ၊့္ ဒုတယ
ိ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
လို အ ပ္ ခ်က္ ၊ စိ တ္ ဝ င္ စားမႈ မ်ားအား အေလးေပး ထည့္ သြ င္း စဥ္း စားေပးသည့္ သယံ ဇာတ၊ အရင္း အျမစ္
ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အၾကံျပဳထားသည္။59
အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အဓိကအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္ _

•

သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
သဘာဝသယံဇာတအေပၚ လက္လမ
ွ ္းမီခင
ြ ၊့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏင
ို ခ
္ င
ြ တ
့္ အ
႔ို ား အာမခံေပးေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္

•

ဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အၾကီးစားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ တြင္းထြက္ထုတ္လုပ္မႈ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အေရးပါေသာ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား၊
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ပါ၍ယင္းလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာခ်ဳပ္
စာတမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ၎စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ဆင္းသက္လာသည့္ အက်ိဳး
ရလာဒ္ခံစားခြင့္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ အာမခံေပးရန္၊ အလားတူစြာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္စာခ်ဳပ္ပါ
အခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ရွိမရွိကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည့္ ေစာင့္ၾကည့္၊ အေကာင္အထည္

•

ေဖာ္ေသာ ေကာ္မတီ မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခန္႔အပ္ေပးထားရန္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္။
သယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္း၊ တြင္းထြက္ထုတ္လုပ္ျခင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးလ်က္ရွိေသာ
ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ကန္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အျမင္

•

ရႈေထာင့္ကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။
သဘာဝသယံဇာတဆိင
ု ရ
္ ာ လုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ လ
္ ်က္ရသ
ွိ ည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိတ
ု ည
ူ ီေသာ
လုပ္ခလစာ ေပးအပ္ရမည္။

58 AGIPP and UN Women. (2016).
59 As above; Women, Peace and Security Forum. (2016). Held in Kachin, Chin, Kayin, Mon States and
Tanintharyi Division.
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ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား

၃။ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ဥပေဒမ်ား၊ စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား
ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးလု ပ္ င န္း စဥ္ျ ဖစ္ေ စ၊ ေရြးေကာက္ တ င္ေျမႇာ က္ ထားသည့္ လႊ တ္ေ တာ္ အ မတ္ တာဝန္ ျဖစ္ေ စ၊
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ အစရွိေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမဘ
ႈ ဝနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ
သည္ ပဓာနက်ေသာ အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ၎လူမႈဘဝနယ္ပယ္၊ ႏိုင္ငံေရး
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ခြင့္အား စီေဒါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ေဘက်င္း မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း၊
အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စဆ
ီ ံုးျဖတ္ခ်က္
အမွတမ
္ ်ားရွိ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိနစ
္ ံႏန
ႈ ္းမ်ားက အာမခံေပးထားသည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲအ
႔ စည္း
၏ အဖြဝ
႔ဲ င္ႏင
ို င
္ တ
ံ စ္ႏင
ို င
္ အ
ံ ေနျဖင့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ည္ ဤအျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။60

၃.၁ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါသနည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မညီမွ်မႈမ်ား အစရွိသည့္
ျပႆနာတို႔၏ ဇစ္ျမစ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္္းေကာင္းတစ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္။
၎တို႔သည္ ပိုမိုတရားမွ်မႈရွိေသာ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားကို ဖန္တီးတည္ေထာင္ရန္ အခြင့္ေကာင္းကိုလည္း
ႈ ွိေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္
ညႊန္ျပေနသည္။61 သက္ေသသာဓကမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိေရာက္စြာ ပါဝင္မရ
မ်ားသည္ ပဋိပကၡအလြန္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လူမႈကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ ရလာဒ္မ်ားကို
ဖန္တီးေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို ျပသလ်က္ ရွိသည္။62
ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး စေသာ က႑အလံုးစံုသည္
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မတူကြဲျပားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနၾကသည္။63 ဥပမာဆိရ
ု လွ်င္ အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီး ႏွ စ္ ဦးစလံုး သည္ “လက္ န က္ ကို င္ ပဋိ ပ ကၡ ” အေျခအေနမ်ားတြ င္ ပါဝင္ျ ပီး အေတြ ႔ အ ၾကံဳ မ်ား
ရရွိ ခဲ့ ၾ ကရသည္ ။ သို ႔ျ ဖစ္ ပါ၍ အမ်ိဳးသမီး တို ႔ ၏ အေတြ ႔ အ ၾကံဳ မ်ားကို ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးကိ စ ၥ ရ ပ္ မ်ားတြ င္ ပါဝင္
လာေစျခင္းသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္တကြ ကိစၥရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား သင့္ေလ်ာ္စြာ ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။
မၾကာေသးမီ က ေကာက္ ယူ ရ ရွိ ခဲ့ သ ည့္ ႏို င္ ငံ တ ကာ ေလ့ လာခ်က္ တ စ္ ခု အ ရ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ မႈ ရွိေ သာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္သည္ အဓြနရ
႔္ ည
ွ တ
္ ည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳး ရရွရ
ိ န္ ၆၄% ပိမ
ု ို ျဖစ္ႏင
ို ္ေခ်မ်ားသည္ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။64 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသို႔ ထိေရာက္စြာ ျပင္ဆင္၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္
ေပးျပီး ပါဝင္ေစပါက၊ ၎တို႔သည္ ထိေရာက္ေသာ၊ လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ (“အရည္အေသြး ျပည့္၀သည့္ ပါ၀င္မႈ”)
ရလာဒ္ေ ကာင္း မ်ားကို ေပးစြ မ္းႏို င္ ရံု သာမက၊ ျငိ မ္း ခ်မ္းေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ မ်ားအား အေကာင္ အ ထည္
ေဖာ္ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလာဒ္မ်ားကို ေပးႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။65 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ေပါင္း (၁၅၆) ခုကို ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပိုမို အဓြန္႔ရွည္
တည္တ့ံေသာ ထိေရာက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့အ
္ ျပင္၊ ၎အဓြနရ
႔္ ည
ွ တ
္ ည္တ့ံေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ရပ္သည္ က်ား၊မ အခ်ဳိးက် ခြဲတမ္းခ် ကိုတာစနစ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ

60 As above
61 Villellas, A.M. (2010). Peace processes, gendered processes. Barcelona: Institut Catala Internacional.
62 Stone, L.A. (2014). Women Transforming Conflict A Quantitative Analysis of Female Peacemaking.
Social Science Research Network.
63 Anderlini, S. (2007). Women Building Peace: What They Do, Why It Matters, Boulder: Lynne Rienner
Publisher.
64 Sandole, D,J,D, and Staroste, I. (2015). “Making the Case for Systematic, Gender-Based Analysis in
Sustainable Peace Building.” Conflict Resolution Quarterly. 33 (2), pp. 119–147.
65 As above.
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အသံုးျပဳ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ႏို င္ျ ခင္းႏွ င့္ လ ည္း ဆက္ႏြ ယ္ေ နသည္ ။ 66 ဤပတ္ သ က္ ဆ က္ႏြ ယ္ မႈ သ ည္
ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးက႑မ်ားအတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈသည္ က်ား၊မ ဆိုင္ရာ
ဂ်ဲ(န္)ဒါ အခ်ိဳးက်စနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးလာျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ျမင့္မားလာေသာ
လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားအား သက္ေသျပေနသည္။67
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ
ု င
္ န္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေအာက္ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
အတြင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လာႏိုင္ၾကသည္။ ၎တို႔မွာ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ျဖန္ေျဖေပးသူမ်ား (သို႔) ျဖန္ေျဖေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကုိယ္စားျပဳေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔
ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ား
သက္ေသမ်ား
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
ျဖန္ေျဖေပးသူမ်ား၊ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ က်ား၊ မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အၾကံေပး
အရာရွိ
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တရားမွ်တမႈ က႑မ်ားတြင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနၾကေသာ စင္ၿပိဳင္လထ
ူ စ
ု ည္းေဝးပြမ
ဲ ်ား
(စင္ၿပိဳင္ဖိုရမ္မ်ား)၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႔မ်ား

၃.၂၊ ႏိုင္ငံတကာမွ သက္ေသသာဓကမ်ား
ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရး လု ပ္ င န္ စ ဥ္ မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား ပါဝင္ လာေစရန္ မွာ မခက္ ခဲ လွေ ခ်။ အဓိ က အခ်က္ မွ
အမ်ိဳးသားမ်ားမွ ၎တိ၏
႔ု ႏိင
ု င
္ ံေရး အခြငအ
့္ ာဏာ၊ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ တ
့္ က
႔ို ို ခြဲေဝေပးလိမ
ု ႈ ရွရ
ိ န္ လိအ
ု ပ္ေပသည္။ ထိသ
ု ႔ို
ခြဲေဝေပးလိုမႈ ကင္းမဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္၊ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရး

လု ပ္ င န္း စဥ္ မ်ားအတြ င္

၎တို ႔ ၏

ပါဝင္ လာႏို င္ မႈ ကို

ရရွိေ စရန္

နည္း လမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

နည္းဗ်ဴဟာက်က် လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ၎တို႔၏ ဥပမာတစ္ခ်ိဳ႕မွာ အက္ ခ်က္ ( ခ်္ ) (Aceh) ေဒသတြ င္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးစကားဝုိ င္း မ်ားတြ င္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ မႈ ကင္း မဲ့ျ ခင္း အား
တံု ႔ျ ပန္ သ ည့္ အေနျဖင့္ ၊ အက္ ခ်က္ ( ခ်္ ) အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ စင္ ၿ ပိဳ င္ ၿ ငိ မ္း ခ်မ္းေရး ညီ လာခံ တစ္ ခု ကို
က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၎တြင္ အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၅၀၀ ပါဝင္ခဲ့ကာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး
အဖြဲ ႔ အ စည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို ႔ အား အၾကံျ ပဳခ်က္ (၂၂) ခ်က္ တို ႔ျ ဖင့္ ေတာင္း ဆို မႈ မ်ား ျပဳလု ပ္ ခဲ့ သ ည့္ အျပင္ ၊
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကို တိုက္တြန္းလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ အက္ခ်က္ (ခ်္)
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညီလာခံအား ၂၀၀၅ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ က်င္းပ ျပဳလုပခ
္ ရ
ဲ့ ာ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ (၄၀၀) ေက်ာ္သည္ ၎တိမ
႔ု ွ
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား စီမံေ၀ငွမႈ၊ IDP အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ
အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ား ကင္းမဲ့မႈ စသည့္ စိုးရိ္မ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။68
ဂြာတီမာလာ (Guatemala) ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို
ေဖာ္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည့္ အေရးပါေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝုိင္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔
ေအာင္ျမင္မႈ ၏ အဓိက ျပယုဂ္တစ္ခုမွာ ဂြာတီမာလာ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရး အစည္းအရံုး (Guatemalan
National Revolutionary Unity) ႏွင့္ ဂြာတီမာလာ အစိုးရတို႔အၾကား ျပဳလုပ္သည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြေႏြးမႈ အဖြဲ႔တြင္
အမ်ိဳးသမီး (၂) ဦး ပါဝင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။69 ထို႔အျပင္ ဂြာတီမာလာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အရပ္ဘက္
66 Stone, L.A. (2014).
67 As above.
68 UN Women. (2012). Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence
and Influence. New York: UN Women.
69 As above.
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လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖိုရမ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သည့္အျပင္၊ ယင္းဖိုရမ္မ်ားအား ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တရားဝင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏိင
ု ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေပးခဲၾ့ ကသည္။ ထိမ
ု ွ်မက ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ရလာဒ္မ်ား၊ ယင္းတို႔မွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခက္အခဲမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေဒသခံလူထုအား အသိပညာ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့သည္။70
အိုင္ယာလန္ ေျမာက္ပိုင္း (Northern Ireland) ေဒသတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးစံုႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔တစ္ခုကို ထူေထာင္ၿပီး
ေရြးေကာက္ပ၏
ြဲ ေနရာအခ်ိဳက
႔ ို အႏိင
ု ရ
္ ရွိျပီးေနာက္၊ ၎အမ်ိဳးသမီးအဖြသ
႔ဲ ည္ ၁၉၉၇ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး
ေႏြးပြဲစကားဝုိင္း၌ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ေနရာကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္းႏိုင္ငံ
အမ်ိဳးသမီး မဟာမိတအ
္ ဖြ႔ဲ (Northern Ireland Women’s Coalition) ဟုေခၚတြင္ေသာ ဤအမ်ိဳးသမီးစံအ
ု ဖြသ
႔ဲ ည္
ကက္ သ လစ္ႏွ င့္ ပရို တ က္ စ တန္ ခရစ္ ယာန္ ဘာသာဝင္ မ်ားအၾကား ရင္ ၾ ကားေစ့ေ ပးျခင္း ၊ ႏို င္ ငံေ ရး
အက်ဥ္း သားမ်ားအား

ျပန္ လ ည္ ထူေ ထာင္ေ ပးျခင္း အစရွိေ သာ လု ပ္ င န္း မ်ားကို မတူ ကြဲျ ပားေသာ
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ဆို မာလီ ယာႏို င္ ငံ (Somalia) တြ င္ မူ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ ပဋိ ပ ကၡျ ဖစ္ ပြားေနေသာ မ်ိဳးႏြ ယ္ စု အ မ်ိဳးမ်ိဳးမွ
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝုင
ိ ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခင
ြ ရ
့္ ေအာင္ ရည္ရယ
ြ ၾ္ ကိဳးပမ္းခဲၾ့ ကသည္။ မတူကြဲျပားေသာ
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘံုတူညီမႈမ်ား ရွာေဖြ၍ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းလႈပ္ရွားခဲ့ၾကရာ၊
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးႏြယ္စုဟု သတ္မွတ္ထားေသာ “ေျခာက္ခုေျမာက္မ်ိဳးႏြယ္စု” အသစ္တစ္ခု
ကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ယင္းတို႔သည္ မည္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္မွ မပါဝင္ဘဲ
အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္သာ ပါဝင္သက္ဆိုင္သည္ဟူေသာ တူညီေသာ စိတ္ထား၊ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အားေပး
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ေတာင္ဆူဒန္ (South Sudan) ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ ဒါဖာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈအတြက္အဘူဂ်ာ
ျငိ မ္း ခ်မ္းေရးစကားဝုိ င္း တြ င္ ျဖန္ေျဖသူ မ်ား၏ ဂ်ဲ ( န္ ) ဒါ အၾကံေ ပးပု ဂၢိဳ လ္ မွ က်ား၊မ ကိ စ ၥ ဂ်ဲ ( န္ ) ဒါ ကူ ညီ
ေထာက္ပံ့ေရးဆိင
ု ရ
္ ာအသင္း ဖြစ
႔ဲ ည္းေပးျပီးေနာက္၊ အမ်ိဳးသမီး ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္
ဦးစားေပးမူ ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ပါဝင္ႏင
ို ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ ယင္းၾကိဳးပမ္းမႈ ရလာဒ္မွ ဘံု က်ား၊ မ ေရးရာ လမ္းစဥ္တစ္ခအ
ု ေနျဖင့္
ဒါဖာျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိေသာ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ေခါင္းစဥ္စာပိုဒ္မ်ားအရ
ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရသည္။ ထို က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ေျမယာ
ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ႈႏင
ွ ့္ စီးပြား ပိင
ု ဆ
္ င
ို ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ား၊ ရုပပ
္ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ လံုျခံဳမႈ၊ ဦးစားေပးေရး အထူးမူ၀ါဒမ်ား၊ စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ား အပါအဝင္
လက္နက္ျဖဳတ္သမ
ိ ္းေရး၊ တပ္စဖ
ု ႕ြဲ မႈဖ်က္သမ
ိ ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္္ေပါင္းစည္းေရး လုပင
္ န္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ
စသည္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီး ဦးစားေပး ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။
ကိုလမ္ဘီယာ (Colombia) ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ကိုလမ္ဘီယာလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ (Revolutionary
armed Forces of Colombia, FARC) ၏ ၿငိ္ မ္း ခ်မ္းေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ၌ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏
ေျမယာပို င္ ဆို င္ ခြ င့္ ၊ အမ်ိဳးသမီးႏွ င့္ လိ င္ တူ ခ်စ္ သူ မ်ားအဖြဲ ႕ (LGBT)၏ အခြ င့္ အေရးႏွ င့္ က်ား၊မ ေရးရာ၊
ဂ်ဲ ( န္ ) ဒါ အေျချပဳ အၾကမ္း ဖက္ မႈ မ်ားမွ ကာကြ ယ္ေ စာင့္ေ ရွာ က္ေ ပးျခင္း စသည့္ လု ပ္ေ ဆာင္ ခ်က္ မ်ား
ပါဝင္ သ ည္ ။ ၎ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ တြ င္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ အဓိ က လို အ ပ္ ခ်က္ မ်ားကို လ ည္း
ထည့္ သြ င္းေဆြးေႏြး ထားပါသည္ ။ ဤကဲ့ သို ႔ က်ား၊မ ဆို င္ ရာ၊ ဂ်ဲ ( န္ ) ဒါ ကိ စ ၥ ရ ပ္ မ်ားအား ပါဝင္ေ ဆြးေႏြး ၊
အာမခံေပးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာႏိုင္သည္မွာ က်ား၊မ
ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တန္းတူညီမွ်ေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီး
အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ အဖြဲ႔မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာ
ေတြ႔ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္အၿပိိဳင္၊ အျပင္ပိုင္းမွ လံႈ႕ေဆာ္သူမ်ားသည္လည္း က်ား၊မ ေရးရာ၊
ဂ်ဲ(န္)ဒါ တန္းတူညီမွ်ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကသည္။ ၂၀၁၄
70 Anderlini, S. (2007).
71 As above; Villellas, A. (2010).
72 Anderson, S. (2005). My only clan is womanhood: building women’s peace identities. Utrecht:
International Fellowship of Reconciliation.
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ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးမွ “လံုေလာက္ေသာ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ကိစၥ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္မႈ” ကိုအာမခံ၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ခု
ဖြဲစည္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ကိုလမ္ဘီယာ အစိုးရမွ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ တန္းတူညီမွ်ေရး
သမၼတ၏ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ကို ခန္႔အပ္ျပီး၊ ကိုလမ္ဘီယာႏိုင္ငံ၏ ဘိုဂိုတာျမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ အမ်ိဳးသမီးဌာနတစ္ခု
ဖြငခ
့္ ပ
ဲ့ ါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြငအ
့္ ေရးကိလ
ု ပ
ု ္ေဆာင္ေနသည့္ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ၎အစိုးရအား
အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ စံခ်ိနစ
္ ံႏန
ႈ ္းမ်ားကို လိက
ု န
္ ာရန္ႏင
ွ ့္ လုပထ
္ ံုးလုပန
္ ည္းမ်ားအား က်င့သ
္ ံုးရန္ အင္တက
ုိ အ
္ ားတိက
ု ္
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၄။ နိဂံုး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ က႑အဆင့္ဆင့္ အပါအဝင္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈဘဝ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး
ပါဝင္မသ
ႈ ည္ အဓိကက်ေသာ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိလ
ု အ
႔ူ ခြငအ
့္ ေရးကို စီေဒါသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊
ေဘက်င္း မဟာဗ်ဴဟာ စီမက
ံ န
ိ ္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူေဘာင္မ်ားမွ အာမခံ၊ ေထာက္ခံ
ေပးထားသည္။ ၎အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ သက္ေသသာဓကမ်ားမွလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲ၊
ခ်ဳပ္ဆမ
ို မ
ႈ ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မသ
ႈ ည္ ယင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား ပိမ
ု ို အားေကာင္းလာေစသည့္ အျပင္၊
ထိေရာက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳး ေဖာ္ေဆာင္ရာအတြက္ လိအ
ု ပ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံဖ
ု ံုေသာ လူမအ
ႈ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွ
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အလံုးစံုပါဝင္လာမႈကို တိုးပြားေစသည္။
ဤမူဝါဒစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတိုင္း အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာ
အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးမွ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မက
ႈ ို ျမႇငတ
့္ င္ေပးေရးမွာ အဓိက ေတာင္းဆိခ
ု ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္း သာဓကမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ေပးထားသည့္ ဤ
အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မက
ႈ ို ျမႇငတ
့္ င္ေရး ေတာင္းဆိခ
ု ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ လူမအ
ႈ သိင
ု ္းအဝုင
ိ ္းမ်ားမွ
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လံုျခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတဆုိင္ရာ အခက္အခဲ
အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ထိေ ရာက္ စြာ ေျဖရွ င္းေပးႏို င္ စြ မ္း ရွိ သ ည့္ အေရးပါေသာ ထည့္ သြ င္း စဥ္း စားရမည့္
အၾကံျ ပဳခ်က္ မ်ားပင္

ျဖစ္ သ ည္ ။

ေျပာင္း လဲ မႈ မ်ားကို

ေဖာ္ေ ဆာင္

ေပးႏို င္ သ ည့္

အရည္ အ ခ်င္း ၊

စြ မ္း အားရွိ သူ မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ ၎တို ႔ ၏ ပဋိ ပ ကၡ မ်ားအၾကားမွ ရွ င္ သ န္ေ နထို င္ လာခဲ့ သ ည့္
ဘဝအေတြ ႔ အ ၾကံဳ သင္ ခ န္း စာမ်ားအေပၚ အေျခခံ ၍ ၊ အဖိုး တန္ မ ရွိ မျဖစ္ လို အ ပ္ သ ည့္ အျမင္ ရေ
ႈ ထာင့္ မ်ား၊
အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုင
ိ ္းမ်ားဆီသ႔ို တင္ျပယူေဆာင္လာရန္ အဆင္သင့္
ျဖစ္ေနျပီျဖစ္သည္။ AGIPP အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေျမယာ၊ သဘာဝသယံဇာတ
စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲေ ရး အစရွိ သ ည့္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရး လု ပ္ င န္း စဥ္ အ တြ င္း ထည့္ သြ င္း စဥ္း စားရမည့္ အခန္း က႑မ်ား
အားလံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ အျပည့္အ၀ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းတို႔အား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကတိျပဳၿပီး တစ္စိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။
သို႔ပါ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အားလံုး ပါ၀င္လာႏိုင္မႈႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္
လု ပ္ေ ဆာင္ျ ခင္း အားျဖင့္ ၊ ကြ်ႏု္ ပ္ တို ႔ ေမွ်ာ္ မွ န္းေတာင့္ တ ရာ အဓြ န္ ႔ ရွ ည္ တ ည္ တံ့ေ သာ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးတစ္ ရ ပ္
ေဖာ္ေဆာင္မႈဆီသို႔ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားၾကရန္ တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလိုက္ပါသည္။

73 For more the Colombia process see: Washington Office on Latin America. (2016). Colombia
Peace: Monitoring Progress in Peace Dialogues. http://colombiapeace.org/ and Colombia Calls
https//:vbouvier.wordpress.com
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ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးအတြ က္ က်ား၊မ တန္း တူေ ရး မဟာမိ တ္ အ ဖြဲ ႔ (AGIPP)
အေၾကာင္း
AGIPP အား ေအာက္ပါ ကာလၾကာရွည္စြာ တည္ရွိေနသည့္ စိန္ေခၚမႈႏွစ္ရပ္အား ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရန္
ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။
၁။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္
သေဘာ တူညီမႈမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈ နည္းပါးေနျခင္း
၂။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား

အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ရႈေထာင့္မ်ားမွ
ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ား၊ က်ား၊မ ေရးရာ ထည့္သြင္းပါဝင္မႈရွိေသာ ရလာဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္
အေရးတၾကီး လိုအပ္ေန ျခင္း
AGIPP ကိုျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားျပီး၊
AGIPP မွ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း/ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးေပးက႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔
အစည္းမ်ား စသည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။
AGIPP ၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း/ကြန္ရက္မ်ားသည္ အေျခခံလူထုအဆင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္သာမက၊
မူဝါဒအဆင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနလ်က္
ရွိသည္။ AGIPP အေနျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လိုလားေတာင္းဆိုအၾကံျပဳခ်က္ အသံမ်ားအား
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတြင္းေပၚေပါက္၊
ေတြ႔ၾကံဳ၊ သိျမင္လာရသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ အခက္အခဲမ်ားအား အတူတကြ ဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာေဆြးေႏြး
ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပလက္ေဖာင္း၊ေနရာတစ္ခုအား ဖန္တီးေပးသည္။
AGIPP အား ဦးေဆာင္မႈေကာ္မတီတြင္ ေအးခ်မ္းျမန္မာအင္စတီက်ဳ (Gender and Development

Institute)၊ က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္ (Gender Equality Network)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြန္ယက္ (Kachin State Women’s Network)၊ မြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္ (Mon

Women’s Network)၊ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (Nyein (Shalom) Foundation)၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္ (ရွမ္းျပည္နယ္) (Women and Peace Action Network (Shan State))ႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္ (ျမန္မာ) (Women’s Organisation Network) စေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား
ပါဝင္ပါသည္။ AGIPP ရံုးဌာနကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
AGIPP ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္အတြက္ _
Website: www.agipp.org (English) www.agipp.org.mm (Myanmar)
Facebook Alliance for Gender in the Peace Process (AGIPP)
Twitter @AGIPPMyanmar 			
Email: info@agipp.org
#morewomenbetterpeaceMyanmar #WPSinMyanmar #wherearethewomenNCA
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