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ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ သမုိင္းေၾကာင္းအဆက္ဆက္၌ ဆုံးရံႈးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္၊ 
ေစာင့္ေရွာက္၊ ျမွင့္တင္နုိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ နုိင္ငံေရး နွင့္ ဥပေဒေရးအရ 

ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခြင့္ကုိ ၾကားကာလဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္  
အဆုိျပဳ တင္သြင္းျခင္း။  

၁။    သမုိင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ား၊မ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံ 
ကာ ဖိႏိွပ္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိုင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေတြ႔ႀကံဳ ခံစားခဲ့ 
ၾကရသည္။ နွစ္ေပါင္း (၇၀) ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းလမ္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အဓမၼခုိင္းေစမႈအျပင္ အဆုိးဆုံးမွာ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈ 
မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအနက္ တကယ့္အမ်ားစုၾကီးမွာ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း 
မခံရဘဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ကာလတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္ေကာင္စီတုိ႔အား 
ဆန္႔က်င္တုိက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း1 ေန႔စဥ္ဘ၀ လုံျခံဳမႈ ကင္းမဲ့လ်က္ရိွသည္။ တည္ဆဲ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားေရးစနစ္မ်ား ေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ 
ရင္းစားျပန္လည္ကုစားခြင့္၊ တရားမွ်တမႈခံစားခြင့္မ်ားဆုံးရံႈးခဲ့သည္။ 

 
၂။ ထုိ႔အျပင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္  ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
နည္းပါးခ႔ဲသည္။ ယင္းမွာ အေျခခံအခြင့္အေရး (Basic Rights) မဟုတ္ေသာ္လည္း ဖြ႔ဲစည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒအရေပးအပ္ေသာ အခြင့္အေရး (Constitutional Rights) အျဖစ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အာမခံ 
ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 
၃။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကုိ တစုံတရာ 
အာမခံေပးမႈရိွခ႔ဲသည္။2 ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္မူ က်ားမတန္းတူေရးကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ 
ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပုိမုိတုိးပြားေစသည့္ ပုဒ္မမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။3 သာဓကအား 
ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ရာထူးမ်ား ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိေစရန္ ခြဲျခားထားေသာ ပုဒ္မမ်ား4၊  
စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ က်ားမေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဘက္ျခင္း( Gender Base Violence- GBV)ႏွင့္  အဆုိး 

 
1  
2 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၁၃-၁၇။ 
3 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၃၅၂။ 
4 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၂၃၂၊ ၃၅၂။ 
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ရြားဆုံးလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို တရားစြဲဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိေစရန္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ပုဒ္မမ်ား5 ႏွင့္ အေရးေပၚ ကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံထားႏုိင္ 
ေစသည့္ပုဒ္မမ်ား6 အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုံၿခံဳမႈ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရံႈးေစခဲ့သည္။ က်ားမတန္းတူညီမွ် 
ေရးကုိ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

 
၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ လင္မယားကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိခုိက္နစ္နာၾကရသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းလုိက္သည္။ 
ထုိဥပေဒမ်ားေၾကာင့္  ေရွးရုိးစြဲက်ားမေရးရာ ပုံသကားက်အေတြးအေခၚမ်ား ပုိမုိလႊမ္းမုိးေစသည္။ ၄င္းတုိ ့ 
သည္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာသူမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံထားၿပီး လြဲမွား၍ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားသည့့္ ဘာသာ 
ေရး အယူအဆအမွားမ်ားႏွင့္  ေခတ္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ က်ားမေရးရာ အယူအဆမ်ားကုိ ဆက္လက္ 
သက္ဆုိး ရွည္ေစသည္။7  

 
၅။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္းဥပေဒသည္ ကမာၻ ့လူ  ့အခြင့္ အေရးေၾက 
ညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ မိသားစုေရးရာ 
မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာကုိ 
အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတစုံတရာမရွိေစဘဲ မိမိ၏လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ထိမ္းျမား 
လက္ထပ္ခြင့္၊ မိသားစုထူေထာင္ခြင့္8 အစရိွသည္တုိ ့အား အၾကီး အက်ယ္ကန္႔သတ္ထားသည္။ ယခု 
စတင္တည္ေထာင္ေတာ့မည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းေနထ္ုိင္ေသာ အရြယ္ေရာက္ျပီး  အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ မိမိ၏လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵအရ လက္ထပ္ပုိင္ခြင့္္ကုိ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသား အေရာင္၊ 
အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈျဖင့္ ကန္႔သတ္၊ ဟန္႔တား၊အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၾကားကာလဖြဲ ့ 
စည္းပုံတြင္ ပုဒ္မ (၂၆)ကုိ  အဆုိျပဳ ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ (၁၄၂) (ဆ) အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္၏ သီသန္႔ဥပေဒျပဳအာဏာ အညႊန္း၌ ဓေလ႔ထံုးတမ္း ကြဲျပားျခားနားသူမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္း 
ျမားျခင္း၊ လင္မယားကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳခြင့္ကုိ 
ေဖၚျပထားသည္။ 

 
၆။ ဤၾကားကာလ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ ကုိယ္ပုိင္ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရး၊ 
ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ စီးပြားရွာခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ပစၥည္းပုိင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ က်န္းမာေရး 
ဆုိိင္ရာခံစားခြင့္၊ အုိမင္းမစြမ္း မသန္မစြမ္းျဖစ္ပါက အေထာက္အပ့ံခံစားခြင့္၊ လက္ထပ္ထမ္းျမား 
ျခင္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရး၊ မ်ိဳးပြားျခင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခံပုိင္ခြင့္  

 
5 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၃၄၃၊ ၄၄၅။ 
6 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၃၈၁၊ ၄၂၀။ 
7 CEDAW ေကာ္မတီ (၂၀၁၆), Concluding Observations on the combined fourth and fifth periodic reports of 
Myanmar (CEDAW  C/MMR/ CO/4-5). 
8 ကမၻာ႔လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ အပုိဒ္ ၁၂ႏွွင့္ ၁၆။ 
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အစရိွသည္တုိ ့အား အဆုိျပဳျပဌာန္းထားသည္။9 သုိ ့ရာတြင္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ 
တျပည္ေထာင္စနစ္အေျခခံမွ မခ်ဥ္းကပ္။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္က အစစ အရာရာ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားကုိ 
ဆန္ ့က်င္သည္။ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္မႈ (Provincial Sovereignty) 
အေျခခံမွ ေဖာ္ေဆာင္သည္။ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားအား ျပည္နယ္အစုိးရ အသီးသီးက အဓိက 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္နွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္သည္။10 
 
၇။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားတြက္ လူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံ တုိင္ 
ၾကားကာ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈခံယူခြင့္ရွိေစရန္ ပုဒ္မ (၄၂) တြင္လည္ေကာင္း၊ ဤၾကားကာလ ဖြ႔ဲစည္း 
ပုံအေျခခံဥပေဒ က အသိမွတ္ျပဳထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရး တရပ္ရပ္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထား ကုစားခံပုိင္ခြင့္ကုိ ပုဒ္မ(၄၂) 
တြင္လည္ေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝလုံျခံဳမႈအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေစရန္  ရည္ရြယ္ 
ျပဌာန္းထားပါသည္။  
 
၈။ ၾကားကာလဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၅)တြင္ လိင္ခြဲျခားမႈမရိွဘဲ  ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
တန္းတူအခြင့္ အေရးရွိေစရမည္ဟု အဆုိျပဳထားသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံက့ဲသုိ ့ ေရွ ့ပုိင္း၀ါက်တြင္ 
အာမခံေပးထားသေယာင္ျပဌာန္းထားျပီး ေနာက္ပုိင္း၀ါက်၌ ျပန္လည္ကန္ ့သတ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းမ်ိဳးမရိွ။11 
လိင္မခြဲျခားဘဲဆုိသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမမခြဲျခားဘဲဟု ဆုိလုိပါသည္။12 ၾကားကာလ 
ဖြဲ ့စည္းပုံ ပုဒ္မ (၂၀)အရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အတြင္းေနထ္ုိင္သူအမ်ိဳးသမီး တုိင္းသည္ နုိင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မိသားစု အစရိွသည့္ နယ္ပယ္ အသီးသီး၌  တန္းတူ အခြင့္အေရး 
ရွိေစရမည္ဟုလည္း အဆုိျပဳျပဌာန္း ထားသည္။  

၉ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းစရာမလုိဘဲ ဤၾကားကာလဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ 
အတည္ျပဳျပီးလ်င္ျပီးျခင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္နွင့္ စစ္ေကာင္စီအား ဆန္ ့က်င္တုိက္ပြဲ၀င္ေနစဥ္မွာပင္  
ဆုံျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ား 
ျမင့္မားတုိးတက္လာေစေရးကုိ ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ အာမခံျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။  
သာဓကအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒျပဳက႑တြင္ ပုဒ္မ(၉၇) အရ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ၌လည္းေကာင္း၊ 
ပုဒ္မ (၉၉) အရ ျပည္နယ္မ်ားအဆင့္၌လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ အနည္းဆံုး(၃၀)ရာခုိင္ႏႈန္း 
ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပုဒ္မ (၁၆၁) (က) အရ 
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစုိးရဖြဲ ့စည္းရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးဦးေရ အနည္းဆုံး 
သုံးပုံတပုံ ပါ၀င္နုိင္ေစေရးကုိ ဦးတည္သည္။  ပုဒ္မ (၁၀၂) အရ ေကာ္မရွင္ ၁၃ ခု ဖြဲ ့စည္းရာတြင္လည္း 
အမ်ိဳးသမီးဦးေရ သုံးပုံတပုံပါ၀င္ေစရန္ အဆုိျပဳျပဌာန္းထားပါသည္။ 

 
9 ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ Leagal Aid Netwrok- LAN က ျပဳစုျပီး ၂၀၂၁ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၇) ရက္ တြင္ 
တင္ဆက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံ၊ ၾကားကာလဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)၊ ပုဒ္မ 
၁၅-၃၅၊ ၃၇-၃၉။  
https://drive.google.com/file/d/1IGBoqMVJYN0ZFFXdtYwtlsktGu6WiHVl/view?usp=sharing 
10 ၄င္း ပုဒ္မ ၃၇။ 
11 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၃၅၂။ 
12အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ၊ အနာဂါတ္ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)ဖြင့္ ဆုိခ်က္၊ ပထမအႀကိမ္၊ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ 
စာ-၆၉။ 
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၁၀။ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း)13 ပုဒ္မ ၅၀နွင့္ ၾကားကာလဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒ ပုဒ္မ (၈၇) တုိ ့အရ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နွင့္ မဆန္ ့က်င္ေစဘဲ ျပည္နယ္ ဖြဲ ့စည္းပုံ 
မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာေရးဆြဲခြင့္ရိွေၾကာင္းျပဌာန္းထားသည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
(ဒုတိယမူၾကမ္း) ကုိ ယာယီအတည္ျပဳျခင္း၊ ၾကားကာလ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျခင္းတုိ ့ 
ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစုိးရတရပ္အား ဖြဲ ့စည္းျပီးလ်င္ 
ျပီးျခင္း တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ဖြဲ ့စည္းပံုမ်ားအား ေရးဆြဲၾကရေတာ့ 
မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခါတြင္ အဆုိပါ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနွစ္ရပ္အေပၚ အေျခခံထားသည့္ 
အမ်ိဳသမီး အခြင့္အေရးမ်ားအား ျပည္နယ္ဖြဲ ့စည္းပုံအသီးသီးတြင္ ေဒသႏၱရ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားအလုိက္ 
ထည့္သြင္းျပဌာန္းၾကရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ 

     နိဂုံးခ်ဳပ္တုိက္တြန္းခ်က္ 

 စစ္အာဏာရွင္မ်ားကုိ တုိက္ပြဲဆင္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အတြက္ လက္ေတြ ့အုတ္ျမစ္ခ်ေဖာ္ 
ေဆာင္ေနစဥ္မွာပင္ ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဘုိးမထား၊ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
စြမ္းရည္မ်ားအား လက္ေတြ ့အက်ိဳးရိွစြာအသုံးခ်နိုင္ေစရန္ ဤၾကားကာလ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ 
ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွ အဆုိျပဳထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ ့အစည္းအသီး 
သီးမ်ား၊ ယင္းတုိ ့၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးပညာရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အနဳပညာရွင္ အဆုိေတာ္အလွ 
ရွင္မ်ား၊ CDM  လူထုတုိက္ပြဲၾကီးတြင္ ရဲ၀့ံစြန္ ့စားစြာ ဦးေဆာင္တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ အမ်ုိဳးသမီး လူငယ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိယ္တုိင္ တုိ ့က ဤၾကားကာလ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား အတည္ျပဳက်င့္သုံးပါရန္ 
NLD နွင့္  CRPH ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားၾကရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္                               ဧၿပီလ (၁၁) ရက္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္။ 
အေသးစိတ္သိရိွလုိလ်ွင္ ဆက္သြယ္ရန္ 
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Website: legalaidnetwork.org 
Tel: (46) 76 1156 215                          

Mr. Adalgiso Montinari: M.A Conflict Studies and Human Rights, University of Utrecht, The 
Netherlands. 
Senior Researcher & Program Facilitator - Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 

Mr. Kyaw Kyaw, B.Sc (Geology) 
Strategy & Policy Consultant 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: kyawkyaw@legalaidnetwork.org 

Ms. Lu Awng (LL.B, B.A Com Arts) 
Advocacy Coordinator, Legislative Assemblies 
Legal Aid Network (LAN) 
Email: lu.awng@legalaidnetwork.org 
  

 
13 ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) https://www.mmpeacemonitor.org/images/pdf/The-
constitution-of-the-federal-republic-of-the-union-of-burma-second-draft.pdf 
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Ms. Ja Nu Pan (LL.B, LL.M, Ph.D)  
Advocacy Coordinator for Legal and Constitutional Campaign 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: janupan@legalaidnetwork.org  

 

Mr. Lahpai Naw San (LL.B, D.L)  
Advocacy Coordinator to Ethnic Resistance Organizations 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: lahpai.nawsan@legalaidnetwork.org 

 
Ms. Roi San Awng (LL.B, DBL, DML)  
Advocacy Coordinator to National Legal Communities 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: roisanawng@legalaidnetwork.org 

 

 

 

 

 


