ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းအဆက္ဆက္၌ ဆံုးရံႈးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္၊
ေစာင့္ေရွာက္၊ ျမွင့္တင္နိုငေ
္ ရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ နိုင္ငေ
ံ ရး နွင့္ ဥပေဒေရးအရ
ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခြငက
့္ ို ၾကားကာလဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္
အဆိုျပဳ တင္သြင္းျခင္း။

၁။

သမိုင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ား၊မ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံ

ကာ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳ ခံစားခဲ့
ၾကရသည္။ နွစ္ေပါင္း (၇၀) ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းလမ္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မ၊ႈ အဓမၼခိုင္းေစမႈအျပင္ အဆိုးဆံုးမွာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈ
မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအနက္ တကယ့္အမ်ားစုၾကီးမွာ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း
မခံရဘဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိခဲသ
့ ည္။ ယေန႔အခ်ိန္ကာလတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္ေကာင္စီတို႔အား
ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း1 ေန႔စဥ္ဘ၀ လံုျခံဳမႈ ကင္းမဲလ
့ ်က္ရွိသည္။ တည္ဆဲ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားေရးစနစ္မ်ား ေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို
ရင္းစားျပန္လည္ကုစားခြင့္၊ တရားမွ်တမႈခံစားခြငမ
့္ ်ားဆံုးရံႈးခဲသ
့ ည္။
၂။

ထို႔အျပင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္

နည္းပါးခဲ႔သည္။ ယင္းမွာ အေျခခံအခြင့္အေရး (Basic Rights) မဟုတ္ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒအရေပးအပ္ေသာ အခြင့္အေရး (Constitutional Rights) အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အာမခံ
ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၃။

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကို တစံတ
ု ရာ

အာမခံေပးမႈရခ
ွိ ဲ႔သည္။2 ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္မူ က်ားမတန္းတူေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ
ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမမ
ႈ ်ား ပိုမိုတိုးပြားေစသည့္ ပုဒ္မမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။3 သာဓကအား
ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ရာထူးမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္းမရိွေစရန္ ခြဲျခားထားေသာ ပုဒ္မမ်ား4၊
စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ က်ားမေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဘက္ျခင္း( Gender Base Violence- GBV)ႏွင့္ အဆိုး

1
2

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၁၃-၁၇။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၃၅၂။
4
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၂၃၂၊ ၃၅၂။
3

1

ရြားဆံုးလူ႔အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္

တပ္မေတာ္သားမ်ားကုိ

တရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္းမရိွေစရန္

ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ပုဒ္မမ်ား5 ႏွင့္ အေရးေပၚ ကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္
ေစသည့္ပုဒ္မမ်ား6 အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးေစခဲ့သည္။ က်ားမတန္းတူညီမွ်
ေရးကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
၄။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ထပ္ထမ
ိ ္းျမားျခင္း၊ လင္မယားကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥ

ရပ္မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာၾကရသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းလိုက္သည္။
ထိုဥပေဒမ်ားေၾကာင့္

ေရွးရိုးစြဲက်ားမေရးရာ ပံုသကားက်အေတြးအေခၚမ်ား ပိုမိုလမ
ႊ ္းမိုးေစသည္။ ၄င္းတို ့

သည္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာသူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံထားၿပီး လြဲမွား၍ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားသည့့္ ဘာသာ
ေရး အယူအဆအမွားမ်ားႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွေသာ က်ားမေရးရာ အယူအဆမ်ားကို ဆက္လက္
သက္ဆိုး ရွည္ေစသည္။7
၅။

ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္းဥပေဒသည္ ကမာၻ ့လူ ့အခြင့္ အေရးေၾက

ညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ မိသားစုေရးရာ
မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင၊့္ ႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာကို
အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတစံုတရာမရိွေစဘဲ မိမိ၏လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ထိမ္းျမား
လက္ထပ္ခြင့္၊ မိသားစုထူေထာင္ခြင့္8 အစရွသ
ိ ည္တို ့အား အၾကီး အက်ယ္ကန္႔သတ္ထားသည္။ ယခု
စတင္တည္ေထာင္ေတာ့မည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းေနထို္င္ေသာ အရြယ္ေရာက္ျပီး

အမ်ိဳးသမီး

မ်ားသည္ မိမိ၏လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵအရ လက္ထပ္ပိုင္ခြင့္ကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသား အေရာင္၊
အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈျဖင့္ ကန္႔သတ္၊ ဟန္႔တား၊အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၾကားကာလဖြဲ ့
စည္းပံုတြင္ ပုဒ္မ (၂၆)ကို

အဆိုျပဳ ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ (၁၄၂) (ဆ) အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္

ေတာ္၏ သီသန္႔ဥပေဒျပဳအာဏာ အညႊန္း၌ ဓေလ႔ထုံးတမ္း ကြဲျပားျခားနားသူမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္း
ျမားျခင္း၊ လင္မယားကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳခြင့္ကို
ေဖၚျပထားသည္။
၆။

ဤၾကားကာလ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ ကိုယ္ပိုင္

အခြင့္အေရးမ်ား၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရး၊
ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ စီးပြားရွာခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခခ
ံ ြင့္၊ က်န္းမာေရး
ဆိိုင္ရာခံစားခြင့္၊

အိုမင္းမစြမ္း

ျခင္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရး၊

မသန္မစြမ္းျဖစ္ပါက

မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာကိစမ
ၥ ်ားနွင့္

အေထာက္အပံ့ခံစားခြင့္၊
စပ္လ်ဥ္း၍

လက္ထပ္ထမ္းျမား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၃၄၃၊ ၄၄၅။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ 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၊ အပိုဒ္ ၁၂ႏွွင့္ ၁၆။
5
6
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အစရွိသည္တို ့အား အဆိုျပဳျပဌာန္းထားသည္။9 သို ့ရာတြင္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌
တျပည္ေထာင္စနစ္အေျခခံမွ မခ်ဥ္းကပ္။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္က အစစ အရာရာ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားကို
ဆန္ ့က်င္သည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ (Provincial Sovereignty)
အေျခခံမွ

ေဖာ္ေဆာင္သည္။

အဆိုပါ

အခြင့္အေရးမ်ားအား

ျပည္နယ္အစိုးရ

အသီးသီးက

အဓိက

ေဖာ္ေဆာင္ရန္နင
ွ ့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္သည္။10
၇။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားတြက္ လူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံ တိုင္

ၾကားကာ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈခံယူခြင့္ရိွေစရန္ ပုဒ္မ (၄၂) တြင္လည္ေကာင္း၊ ဤၾကားကာလ ဖြဲ႔စည္း
ပံုအေျခခံဥပေဒ က အသိမွတ္ျပဳထားေသာ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရး တရပ္ရပ္
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု ရားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္ထား ကုစားခံပိုင္ခြင့္ကို ပုဒ္မ(၄၂)
တြင္လည္ေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝလံုျခံဳမႈအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရရိေ
ွ စရန္

ရည္ရြယ္

ျပဌာန္းထားပါသည္။
၈။
ၾကားကာလဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၅)တြင္ လိင္ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ
ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္
တန္းတူအခြင့္ အေရးရိွေစရမည္ဟု အဆိုျပဳထားသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကဲ့သို ့ ေရွ ့ပိုင္း၀ါက်တြင္
အာမခံေပးထားသေယာင္ျပဌာန္းထားျပီး ေနာက္ပိုင္း၀ါက်၌ ျပန္လည္ကန္ ့သတ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိ။11
လိင္မခြဲျခားဘဲဆိုသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမမခြဲျခားဘဲဟု ဆိုလိုပါသည္။12 ၾကားကာလ
ဖြဲ ့စည္းပံု ပုဒ္မ (၂၀)အရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အတြင္းေနထို္င္သူအမ်ိဳးသမီး တိုင္းသည္ နိုင္ငံေရး၊
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မိသားစု အစရွိသည့္ နယ္ပယ္ အသီးသီး၌ တန္းတူ အခြင့္အေရး
ရိွေစရမည္ဟုလည္း အဆိုျပဳျပဌာန္း ထားသည္။
၉။
ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းစရာမလိုဘဲ ဤၾကားကာလဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
အတည္ျပဳျပီးလ်င္ျပီးျခင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္နွင့္ စစ္ေကာင္စီအား ဆန္ ့က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ေနစဥ္မွာပင္
ဆံုျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား
ျမင့္မားတိုးတက္လာေစေရးကို ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အာမခံျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။
သာဓကအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စ၏
ု ဥပေဒျပဳက႑တြင္ ပုဒ္မ(၉၇) အရ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ၌လည္းေကာင္း၊
ပုဒ္မ (၉၉) အရ ျပည္နယ္မ်ားအဆင္၌
့ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ အနည္းဆုံး(၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္း
ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပုဒ္မ (၁၆၁) (က) အရ
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဖြဲ ့စည္းရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးဦးေရ အနည္းဆံုး
သံုးပံုတပံု ပါ၀င္နိုငေ
္ စေရးကို ဦးတည္သည္။ ပုဒ္မ (၁၀၂) အရ ေကာ္မရွင္ ၁၃ ခု ဖြဲ ့စည္းရာတြင္လည္း
အမ်ိဳးသမီးဦးေရ သံုးပံုတပံုပါ၀င္ေစရန္ အဆိုျပဳျပဌာန္းထားပါသည္။

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ Leagal Aid Netwrok- LAN က ျပဳစုျပီး ၂၀၂၁ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၇) ရက္ တြင္
တင္ဆက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ၊ ၾကားကာလဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)၊ ပုဒ္မ
၁၅-၃၅၊ ၃၇-၃၉။

9

https://drive.google.com/file/d/1IGBoqMVJYN0ZFFXdtYwtlsktGu6WiHVl/view?usp=sharing
၄င္း ပုဒ္မ ၃၇။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၃၅၂။
12
အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ၊ အနာဂါတ္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)ဖြင့္ ဆိုခ်က္၊ ပထမအႀကိမ္၊ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊
စာ-၆၉။
10
11

3

၁၀။
ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း)13 ပုဒ္မ ၅၀နွင့္ ၾကားကာလဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ ပုဒ္မ (၈၇) တို ့အရ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နွင့္ မဆန္ ့က်င္ေစဘဲ ျပည္နယ္ ဖြဲ ့စည္းပံု
မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရးဆြဲခြင့္ရွိေၾကာင္းျပဌာန္းထားသည္။ သို ့ျဖစ္၍ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
(ဒုတိယမူၾကမ္း) ကို ယာယီအတည္ျပဳျခင္း၊ ၾကားကာလ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳျခင္းတို ့
ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတရပ္အား ဖြဲ ့စည္းျပီးလ်င္
ျပီးျခင္း တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဖြဲ ့စည္းပုံမ်ားအား ေရးဆြဲၾကရေတာ့
မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခါတြင္ အဆိုပါ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွစ္ရပ္အေပၚ အေျခခံထားသည့္
အမ်ိဳသမီး အခြင့္အေရးမ်ားအား ျပည္နယ္ဖြဲ ့စည္းပံုအသီးသီးတြင္ ေဒသႏၱရ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားအလိုက္
ထည့္သြင္းျပဌာန္းၾကရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္တိုက္တြန္းခ်က္

စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို တိက
ု ္ပြဲဆင္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အတြက္ လက္ေတြ ့အုတ္ျမစ္ခ်ေဖာ္
ေဆာင္ေနစဥ္မွာပင္ ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဘိုးမထား၊ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
စြမး္ ရည္မ်ားအား လက္ေတြ ့အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်နုိင္ေစရန္ ဤၾကားကာလ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္
ရႈေထာင္ေ
့ ပါင္းစံုမွ အဆိျု ပဳထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို ့ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ ့အစည္းအသီး
သီးမ်ား၊ ယင္းတို ့၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးပညာရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အနဳပညာရွင္ အဆိုေတာ္အလွ
ရွင္မ်ား၊ CDM လူထုတိုက္ပြဲၾကီးတြင္ ရဲ၀ံ့စြန္ ့စားစြာ ဦးေဆာင္တက
ို ္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ အမ်ိဳု းသမီး လူငယ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တင
ို ္ တို ့က ဤၾကားကာလ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား အတည္ျပဳက်င့္သံုးပါရန္
NLD နွင့္ CRPH ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားၾကရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္

ဧၿပီလ (၁၁) ရက္ ၂၀၂၁ ခုနွစ။္

အေသးစိတ္သိရွိလိုလ်ွင္ ဆက္သြယ္ရန္
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