
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနင့်ှ ရေွေးရောေပ်ွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု 
ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောရေးရတွ့ေိှချေ်အစီေင်ခံစာ 
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မာတိကာ 

အခန်း(၁)၂၀၂၀ ပါတီစံုဒီမိုေရေစီရေွေးရောေ်ပွဲနှင့်ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုဆိုင်ော                                                    ၃-၇ 

၁.၁။၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲအခင်းအကျင်း 

၁.၂။အမျ ိုးသမီးများ နုိင်ငံရေးနှင့်ရေွေးရကာက်ပဲွဖြစ်စဉ်ရစာင့်ကကည့်ရေ့ော ရေးမှုအစီေင်ခံစာ၏ေည်ေွေယ်ချက် 

၁.၃။အြွဲအစည်းဆိုင်ောအကျဉ်း 

၁.၄။၂၀၂၀ရေွေးရကာက်ပွဲနှင့်ရေွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေးအြဲွ့အစည်းများ 

၁.၅။ရေွေးရကာက်ပဲွရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုဆိုင်ောနည်းစနစ်နှင့်ဖပင်ဆင်မှု 

  အခန်း(၂)ရေွေးရောေ်ပဲွမတိငု်မီောေအရဖခအရနရတွ့ေှိချေ်များ         ၈-၉ 

  ၂။၂၀၂၀-ရေွေးရကာက်ပွဲမတုိင်မီဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပဲွရကာ်မေှင်၏ဖပင်ဆင်ရဆာင်ေွေက်မှုရတွ့ေှိချက်များ 

၂.၁။ ရေွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ော ဥပရဒမူရောင် ဖပုဖပင်ရဖပာင်းေဲမှုများ 

၂.၂။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဆိုင်ော အေူးစီမံရဆာင်ေွေက်ချက်များ 

၂.၃။ ရေွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေးအြွဲ့အစည်းများဆိုင်ော ရတွ့ေှိချက်များ 

၂.၄။နုိင်ငံရေးပါတီနှင့်ဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပဲွရကာ်မေှင်အကကားအဖငင်းပွားြွယ်ောရတွ့ေှိချက်များ 

၂.၅။ရေွေးရကာက်ပွဲနှင့်သတင်းမီဒီယာေွတ်ေပ်ခွင့် 

အခန်း(၃)၂၀၂၀-ပါါတီစံုဒီမိုေရေစီရေွေးရောေ်ပဲွနှင့်အမျ ိုးသမီးအခန်းေဏ္ရတွ့ေှိချေ်နှင့်အကေံဖပုချေ်များ                       ၁၀-၁၄ 

၃.၁။အဓိကရတွ့ေှိချက်များ            

၃.၁.၁အမျ ိုးသမီးေွှတရ်တာက်ိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် နုိင်ငံရေးပါဝင်မှု 

၃.၁.၂၊၊အမျ ိုးသမီးေွှတရ်တာက်ိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေဆိုင်ောစီမံခန့်ခွဲမှု 

၃.၁.၃။အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေရတွ့ေှိချက်များ 

၃.၁.၄။အမျ ိူ းသမီးေွှတရ်တာက်ိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏အခက်အခဲနှင့်စိန်ရခါ်မှုများ 

၃.၁.၅။ဖမန်မာနုိင်ငံေူမှုအြွဲ့အစည်း၏ကျား/မရေးောအဖမင် 

၃.၁.၆။ရေွေးရကာက်ပဲွနှင့်ငငိမ်းချမ်းရေးပဋိပက္ခကကားကအမျ ိုးသမီးများ၏နုိင်ငံရေးပါဝင်မှုဆုံးရှုံးမှုများ 

၃.၂။ဉီးစားရပးအကေံဖပုချေ်များ          ၁၄-၁၇  

၃.၂.၁။နုိင်ငံရေးတွင်အမျ ိုးသမီးများပါဝင်မှုနှင့်အခန်းကဏ္ဍဖမှင့်တင်ရေး 

၃.၂.၂။ေူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏ပံ့ပုိးမှုနှင့်ကျား/မရေးောအဖမင်ဖပုဖပင်ရဖပာင်းေဲရေး 

၃.၂.၃။ဉပရဒရေးောမူရောင်နှင့်မူဝါဒဆိုင်ောဖပုဖပင်ရဖပာင်းေဲမှုများ 

၃.၂.၄။အမျ ိုးသမီးများ၏နုိင်ငံရေးပါဝင်မှုကုိေိခိုက်ရစရသာရေွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ောအကကမ်းြက်မှုများအကာကွယ်ရပးဖခင်း 

၃.၂.၅၊၊ရေွေးရကာက်ပွဲနှင့်ငငိမ်းချမ်းရေးေုပ်ငန်းစဉ် 

၃.၂.၆။နည်းပညာေပ်နှင့်အေည်အရသွးဖမှင့်တင်မှုဆိုင်ောေုပ်ငန်းစဉ်များပံ့ပိုးရပးမှု 
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၃.၂.၇၊၊ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးဆုိင်ောေုပ်ငန်းစဉ်အရကာင်ေည်ရြာ်မှုဆိုင်ောဖပင်ဆင်မှုများ 

အခန်း(၄)အမျ ိုးသမီးေွှတရ်တာ်ေိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏နိုင်ငံရေးပါဝင်မှုနှင့်အခန်းေဏ္        ၁၈-၂၂ 
၄.၁။တိုင်းရဒသကကီနှင့်ဖပည်နယ်အေုိက်ေှိအမျ ိုးသမီးေွှတရ်တာက်ိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ 

၄.၂။နုိင်ငံရေးေည်မှန်းချက်၊ဖြတ်သန်းမှုနှင့်ေူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော 

၄.၃။အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏အခက်ခဲ၊စိန်ရခါ်မှုနှင့်အတားအဆီးများ 

၄.၄။နုိင်ငံရေးတွင်အမျ ိုးသမီးပါဝင်ဖမှင့်တင်ရေးအဓိကေုိအပ်ချက်များ 

အခန်း(၅)အမျ ိုးသမီးေွှတရ်တာ်ေိုယ်စားေှယ်များ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ော     ၂၃-၂၈ 

၅။ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုရတွ့ေှိချက်များ 

၅.၁။ဉပရဒရေးောမူရောင် 

၅.၂။အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး 

၅.၃။ကူးစက်ကပ်ရောဂါအရဖခအရနရကကာင့်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေုပ်ငန်းစဉ်သက်ရောက်မှုများ 

၅.၄။အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုများ 

၅.၅။အမျ ိုးသမီးေွှတရ်တာက်ိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ောကတိကဝတ်များ 

၅.၆အမျ ိုးသမီးေွှတရ်တာက်ိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေအဓိရတွ့ေှိချက်များ 

အခန်း(၆)မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများေျား/မရေးောသရောထားအဖမင်စစ်တမ်းရောေ်ယူဖခင်း                        ၂၉-၃၂                                              

၆.၁။ဥပရဒရေးောမူရောင ်

၆.၂။မဲဆန္ဒနယ်တငွ်းအမျ ိုးသမီးေွှတရ်တာက်ိုယ်စားေှယ်ရောင်းယှဉ်ငပိုင်မှုဖပည်သူေူေုသိေှိမှုအရဖခအရန 

၆.၃။မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများ၏စွမ်းရဆာင်ရဆာင်ေည်ပုိင်းဆိုင်ောတင်ွကျား/မ ခွဲဖခားေင်ဖမင်ယူဆချက် 

အခန်း(၇)အမျ ိုးသမီးများေိုဉီးတည်ရသာရေွေးရောေ်ပွဲဆိုင်ော အကေမ်းြေ်ဖြစ်စဉ်များရစာင့်ကေည့်ရေ့ောဖခင်း                  ၃၃-၄၂ 

၇.၁.။နုိင်ငံရေးတွင်အမျ ိုးသမီးများပါဝင်မှုကိုဟန့်တားရသာအကကမ်းြက်မှု 

၇.၂။ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသည့်နည်းေမ်း 

၇.၃၊၊ဉပရဒရေးောမူရောင် 

၇.၄၊၊ရေွေးရကာက်ပွဲနှင့်ေူမှုကွန်ယက်သက်ရောက်မှု 

၇.၅၊၊အဓိကရတွ့ေှိချက်များ 

၇.၆၊၊ရေွေးရကာက်ပွဲကာေအကကမ်းြက်တိုက်ခိုက်ခံေမှုရစာင့်ကကည့်ရေ့ော မှုရတွ့ေှိချက်များ                                                                                                              

၇.၇၊၊အမျ ိုးသမီးမဲဆန္ဒေှင်များအာရေွေးရကာက်ပွဲအကကမ်းြက်မှုဖြစ်စဉ်များရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုရတွ့ေှိချက်များ 

၇.၈။အမျ ိုးသမီးေွှတရ်တာက်ိုယ်စားေှယ်ရောင်းများကိုဉီးတည်ရသာအွန်ေုိင်းအကကမ်းြက်မှုများရတွ့ေှိချက်များ 

နိုင်ငံရေးတွင်အမျ ိုးသမီးများပါဝင်မှုနှင့်စိန်ရခါ်မှုအတားအဆီးများရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုဆိုင်ောအစီေင်ခံစာနိဂုံး                         ၄၃ 
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အခန်း(၁) 

၂၀၂၀ ပါတီစံုဒီမိုေရေစီရေွေးရောေ်ပဲွနှင့်ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုဆိုင်ော 

၁.၁။၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုေရေစီရေွေးရောေ်ပဲွအခင်းအေျင်း 

၂၀၂၀-နိုဝင်ောေ(၈)ေက်ရန့တွင်ကျင်းပခ့ဲရသာဖမန်မာနုိင်ငံရေွေးရကာက်ပွဲသည် မတ်ေမှစတင်ဖြစ်ပွားခ့ဲရသာ 

ကမ္ဘာ့ကူးစက်ကပ် ရောဂါဖြစ်ပွားရနရသာကာေအတွင်းကျင်းပဖခင်းဖြစ်ငပီးရေွေးရကာက်ပဲွကျင်းပေန်ဖပင်ဆင်မှု အပုိင်းတွင် 

အခက်အခဲနှင့်စိန်ရခါ်မှုများစွာကကုရံတွ့ခဲ့ေသည်၊၊ နုိဝင်ောေ(၈)ေက်ရန့တွင်ဖပုေုပ်ခဲ့ရသာရေွေးရကာက်ပဲွသည် ဖပညသူ့် 

ေွှတ်ရတာ်မဲဆန္ဒနယ်(၃၁၅)ခု၊အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်မဲဆန္ဒနယ်(၁၆၁)ခုနှင့် တုိင်းရဒသကကးီ ဖပည်နယ် ေွှတ်ရတာ် 

(တုိင်းေင်းသားရေးောဝန်ကကီးရနော(၂၉)ခ ု အပါအဝင်မဲဆန္ဒနယ်(၆၄၁)ခုကျင်းပခ့ဲငပီးရေွေးရကာက်ပွဲကျင်းပနိုင်သည့်ောခိုင် 

နှုန်း(၉၄.၅%)ေှိပါသည်၊၊ 

ဖပည်သူ့ေွှတ်ရတာ်နှင့်အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်အတွက်ဆန္ဒမဲရပးခွင့်ေှိသူ(၃၈,၂၇၁,၄၄၇)ဉီးဖြစ်ငပီး(၂၇,၅၁၂,၈၅၅)ဉီးမဲရပးခဲ့ငပီး

တုိင်းရဒသကကးီနှင့်ဖပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်(တုိင်းေင်းသားအပါအဝင် ဆန္ဒမဲရပးခွင့်ေှိသူ(၄၂,၈၆၆,၇၄၁)ဉီးနှင့် ဆန္ဒ မဲရပးသူ 

(၃၀,၄၅၉,၁၁၃)ဉီးဖမရပးခ့ဲော ၇၁%မဲရပးနှုန်းေှိခဲ့သည်၊၊ ၂၀၂၀ ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲတွင် မဲအများဆုံး ေေှိသူ 

အနုိင်ေရသာ (First Past the Post) စနစ်ကိုကျင့်သံုးငပီး မဲဆန္ဒနယ် (၁၅)ခုတွင်ေုံးဝကျင်းပနိုင်ဖခင်းမေိှပဲ မဲဆန္ဒနယ် 

(၄၁)ခုတွင် နယ်ရဖမတစ်စိတ်တပိုင်း ကျင်းပနုိင်ဖခင်း မေိှခဲ့ပါ။ နုိင်ငံရေးပါတီရပါင်း(၉၁)ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ငပီး 

ယင်းပါတီများ အနက် မဲဆန္ဒနယ် (၆၀)အေက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ရသာ ပါတီ(၁၅)ခုသာေိှသည်။ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း 

စုစုရပါင်း (၅၆၃၉)ဉီးေှိငပီး အမျ ိုးသမီးကိုယ် စားေှယ်ရောင်း(၉၀၂)ဉီးပါဝင်သည်။ အမျ ိုးသား ဒမီိုကရေစီ အြွဲ့ချုပ်ပါတီမှ 

ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း (၁၁၀၆) ဉီးနှင့်အရေ အတွက်အများဆံုးဖြစ်ငပီး၊ ဖပည်ရောင်စုကကံ့ခိငု်ရေး နှင့်ြွံ့ငြိုးရေးပါတီမှ 

(၁၀၉၁)ဉီး နှင့်ဖပည်ရောင်စုရကာင်းကျ ိုး ရဆာင် ပါတီမှ (၉၂၄)ဉီးဖြစ်သည်။ 

 ရေွေးရကာက်ပွဲတစ်ေပ်၏အဓိကမဏ္ဏိုင်ဖြစ်ရသာ ဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်မေှင်သည်ပါတီအများစု၏ 

ယုံကကည်မှုကင်းမ့ဲဖခင်းကိုခံရနေသည်ကိရုတွ့ေှိေသည်။နုိင်ငံရေးပါတီ(၂၆)ခု၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေပါတီကျင့်ဝတ်အား 

ေိုကန်ာေန်ေက်မှတ်ေိုးဖခင်းအားဖငင်းဆန်ခဲ့သည့်အချက်သည် မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေတုိင်ကကားမှု ၊ရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု် 

ောအဖငင်းပွားမှုများအားဖပင်းေန်ရစရသာအရဖခအရနဖြစ်သည်၊၊ ဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်မေှင်၏ ပါတီမှတ်ပုံ 

တင်ဖခင်းနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း အမည်စာေင်း တင်သွင်းမှု အပုိင်းတွင် စီစစ်မှုအားနည်းချက် များေိှခဲ့ငပီး ရေွေးရကာက်ပွဲ 

မတုိင်မီနှစ်ပတ်အေိုမှပင် ကန့်ေေူကိယု်စားေှယ်၏ ေွှတ်ရတာ် ဉပရဒသတ်မှတ်ချက်နှင့် မညီရသာ နုိင်ငံဝန်ေမ်း တည် 

ေှိရနဆဲရကကာင့် အမည်စာေင်းမှပယ်ြျက်ခဲ့ဖခင်း ၂၀၂၀၊ ရအာက်တုိော၊ (၂၇)တွင ် ညီညတ်ွရသာ ဒမီိုကေက်တစ်ပါတီ၏ 

ရေွေးရကာက်ပွဲမှ ရုပ်သိမ်းခံေဖခင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ဖပည်ရောင်စု ရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင်နှင့် သတင်းမီဒီယာ 

တ့ုိ၏ေိပ်တုိကပ်ဋိပက္ခ နှစ်ကကိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ငပီး သတင်းမီဒီယာေက်မှဆန္ဒဖပဖခင်း ရကကဖငာချကေ်ုတ်ဖပန်ဖခင်း များဖပုေုပ်ခဲ့ 

သည်၊၊ ေို့ဖပင် ၂၀၂၀-ရေွေးရကာက်ပွဲ တွင်ရေွေးရကာက်ပဲွမကျင်းပဖြစ်ရသာ မဲဆန္ဒနယ် ေှမ်းဖပည်နယ် နှင့်ေခိုင် ဖပည်နယ်ေှိ 

ငမို့နယ်(၁၅)ငမို့နယ်တ့ုိတွင်ရေွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပခွင့်မေေိှခဲ့ပါ။ယင်းသ့ုိရသာအရဖခအရနသည်ေွှတ်ရတာ်ရေွေးရကာက်ပွဲ 

များတွင်ဌာရနတုိင်းေင်းသား ပါတီများ၏ေွှတ်ရတာ်နုိင်ငံရေးပါဝင်မှုနယ်ပယ်အားကျည်းရဖမာင်းရစပါသည်။ ေိုသ့ုိ ကျင်းပ 

ခွင့်မေရသာ မဲဆန္ဒနယ် သတ်မှတ်သည့် ေုပ်ငန်းစဉ် သည်ပွင့်ေင်းဖမင်သာမှုမေှိပဲ အစုိးေ၊ စစ်တပ်နှင့် ဖပည်ရောင်စု 

ရေွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်မေှင်တ့ုိ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ေပ်အား တာဝန်ခံနုိင်မှုမေိှခဲ့ပါ။  



အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့် ရေွေးရောေ်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုအစီေင်ခံစာ 

4 
 

၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲသည်ကကိုတင်မဲရပးဖခင်းေုပ်ငမ်းစဉ်များ တွင်စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းရသာ 

ရကကာင့် အဖငင်းပွား တုိင်ကကားမှုနှင့်ပဋိပက္ခ များေိှခဲ့ငပီးရေွေးရကာက်ပွဲရန့ တွင်ေည်းမဲအကကမိ်ကကိမ်ရပးဖခင်း၊ တံဆိပ်တံုး 

ဖပဿနာများတုိင်ကကားမှုများေိှခဲ့ငပီးဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင်မှအရေးယူမှု(၆၀)ေိေှိခဲ့ငပီးသက်ဆိင်ုောငမို့နယ်ေဲ

စခန်းများတွင်ောဇသတ်ကကီးဉပရဒပုဒ်မ၄၂၀/၄၆၈ နှင့်ေွှတ်ရတာ်ရေွေးရကာက်ပွဲဉပရဒပုဒ်မ ၅၈/၅၉တ့ုိဖြင့်အရေးယူမှု 

များေိှခဲ့သည်။ရေွေးရကာက်ပွဲငပီးရနာက်ပိုင်းဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင်သ့ုိ ရေွေးရကာက်ပွဲကန့်ကွကေ်ွှာ (၁၈၇) 

ေှိငပီး နိုင်ငံရတာ်သမ္မတဦးဝင်းဖမင့်အပါအဝင်(၄)ဦးနှင့်ဖပည်ရောင်စုရေွေး ရကာက်ပဲွ ရကာ်မေှင်ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင်(၁၅)ဦးတ့ုိကုိ 

အာဏာပိုင်ရမးစာချွန်ရတာ်နဲ့ အာဏာရပးစာချွန်ရတာ်ရတွ ေုတ်ဆင့် ရပးြ့ုိ အမျ ိုးသားနုိင်ငံရေးဒမီိုကေက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ 

ဦးစုိးရမာင်နဲ့ ဖပည်ခိုင်ငြိုးပါတီတ့ုိက ဖပည်ရောင်စုတေား ေွှတ်ရတာ်ချုပ်ကို တင်သွင်းမှုများေိှခဲ့သည်။ ေို့ဖပင်မဲစားေင်း 

မှားယွင်မှုနှင့်ပတ်သက်ငပီးတပ်မရတာ်မှရေွေးရကာက်ပွဲတွင်စွက်ြက်မှုများေိှောခ့ဲသည်။ 

၁.၂။အမျ ိုးသမီးများ နုိင်ငံရေးနှင့်ရေွေးရကာက်ပွဲဖြစ်စဉ်ရစာင့်ကကည့်ရေ့ော ရေးမှုအစီေင်ခံစာ၏ေည်ေွေယ်ချက် 

            ၂၀၁၀တွင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိကုျင့်သံုးရသာ ဒမီိုကရေစီအသွင်ကူးရဖပာင်းစနိုင်ငံ ဖြစ်ရသာဖမန်မာနုိင်ငံသည် ဒမီိ ု

ကရေစီ အရေ့အေများအားရကာင်းရစေန်အတွက်အေိှန်ယူ  အစပျ ိုးရနေရသာအရဖခအရန ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀မတုိင်မီ က 

အရဖခအရနသည် ဖမန်မာနုိင်ငံေှိ အမျ ိုးသမီးများသည် ဓရေ့ေုံးတမ်း အစဉ်အော နှင့်ေူမှု ပတ်ဝန်းကျင်၏ ရေှးရုိးစဲွအဖမင် 

များရအာက် တွင်ေှင်သန်ရနေရသာ အရဖခအရနဖြစ်သည်၊၊ေို့ရကကာင့်အုပ်ချုပ်ရေး၊စီးပွားရေးနှင့် ေူမှုးရေးောတ့ုိတွင် အမျ ိုး 

သမီးများ၏ရခါင်းရဆာင်မှုအခန်းကဏ္ဍသည်မေိှသရောက်ပင် ဖြစ်သည်။ ေိုကဲ့သ့ုိရသာ အရဖခအရနများအား ရဖပာင်းေဲ 

နိုင်ရစေန် ၂၀၁၁- ရနာက်ပိုင်း တွင်အမျ ိူ းသမီးများအရေးရဆာင်ေွေက်ရနရသာ ေူမှုအြဲွ့အစည်းများ အားရကာင်းောငပီး 

အမျ ိုးသမီးစွမ်းရဆာင်ေည်ဆိုင်ောဖမင့်တင်မှုများ၊ကျား/မရေးောကဏ္ဍနှင့်နုိင်ငံရေးတွင် အမျ ိုးသမီးပါါဝင်မှုစသည် တ့ုိကုိ 

အရေးေားရဆာင်ေွေက်ခဲက့ကသည်။ 

ေို့ရကကာင့် RAIN MAKER အြွဲ့သည် ဖမန်မာနုိင်ငံအမျ ိုးသမီးများ၏ နုိင်ငံရေးပါဝင်မှုအပုိင်း တွင်အဓိကကျရသာ 

ရေွေးရကာက်ပွဲနှင့်အမျ ိုးသမီးကဏ္ဍအားရစာင်ကကည့်ရေ့ောသုရတသန ဖပုဖခင်းဖြင့်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ အမျ ိုးသမီးများ၏ 

စိန်ရခါ်မှုနှင့်အခက်အခဲများ၊အမျ ိုးသမီးရခါင်းရဆာင်မှု နှင့်ပါဝင်မှုအားဟန့်တားေားရသာအောများနှင့် ဖမန်မာနုိင်ငံ မဲဆန္ဒ 

ေှင်များ၏ကျား/မရေးောအဖမင်တ့ုိကုိ ၂၀၂၀-ရေွေးရကာက်ပွဲကာေသုရတသနစစ်တမ်းရကာက်ယူဖခင်းဖြစ်သည်။ ငပီးခ့ဲရသာ 

၂၀၁၅-ပါတီစံုဒီမိုကရေစီ ရေွေးရကာက်ပဲွနှင့်ကကားဖြတ်ရေွေးရကာက်ပွဲများတွင်ေည်း ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုများ ဖပုေုပ်ခဲ့ော 

ငပီးခ့ဲရသာရေွေးရကာက်ပွဲရတွ့ေှိချကမ်ျားရပါ်အရဖခခံေျှက်အမျ ိုးသမီးများနုိင်ငံရေးနယ်ပယ်နှင့် အခန်းကဏ္ဍ ကို ဖမင့်တင် 

ရပးနုိင်ရသာ နည်းေမ်းများ၊ ရဖပာင်းေဲမှုများနှင့် ဉပရဒရေးောမူရောင်များ အားဖပင်ဆင်နိုင်ရစေန် အဓိက ေည်ေွေယ်သည်။ 

၁.၃။အြဲွအစည်းဆိုင်ောအကျဉ်း 

RAIN MAKER (Reliable, Array, Independent nodes Maker) အြွဲ့သည် ဖမန်မာနုိင်ငံ ရေွေးရကာက်ပဲွ ဖြစ်စဉ် 

ရေ့ောမှုေုပ်ငန်းစဉ်များတွင်၂၀၁၃ခုနှစ်မှစတင်ကာေွတ်ေပ်ငပီးတေားမျှတမှုေိှရသာဒမီိုကရေစီနည်းကျရေွေးရကာက်ပွဲမျ

ါားအားရကာင်းရစေန် ေည်ေွေယ်ချက်ဖြင့်ရေွေးရကာက်ပဲွဆိုင်ောအသိပညာရပးနှင့်ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုဆိုင်ော ေုပ်ငန်း 

စဉ်များကိုရဆာင်ေွေက်ခဲပ့ါသည်။ေ့ုိဖပင်ဖမန်မာနုိင်ငံရေွေးရကာက်ပဲွရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေးကွန်ယက်၏ ေုပ်ငန်း ရကာ်မတီ 

အြဲွ့ဝင်ဖြစ်ငပီး ဖမန်မာနုိင်ငံတစ်နိုင်ငံေံုးေှိ ရဒသခံအြဲွ့အစည်းရပါင်း(၂၈)ြွဲ့နှင့် အတူဒီမိုကရေစီနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေး ေှင်သန် 

အားရကာင်းရစရေးနှင့် နိုင်ငံြွံငြိုးတုိးတက်ရေး ကဏ္ဍများတွင် စဉ်ဆက ်မဖပတ်ရဆာင်ေွေက်ရနသည့် ေွတ်ေပ်ငပီးအမီှအခို 

ကင်းရသာ အြဲွ့အစည်း တစ်ေပ် ဖြစ်ပါသည်။ 
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ဖမန်မာနုိင်ငံရေွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ောေုပ်ငန်းစဉ် များတွင်နုိင်ငံသားနှင့် ရေွေးရကာက်ပွဲအသိပညာရပးကဏ္ဍတွင်ပေမအကကိမ် 

မဲရပးမည့် ေူငယ်များနှင့် အမျ ိုးသမီးများ၏ရေွေးရကာက်ပွဲ တွင်ပါဝင်မှုဖမင့်တင်ရေး အစီအစဉ်နှင့် ရေွေးရကာက်ပွဲ ဆိုင်ော 

ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှု ေုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ရေွေးရကာက်ပဲွဆိငု်ော ဉပရဒရေးောမူရောင်နှင့်ရေွေး ရကာက်ပဲွဆိငု်ောအဖငင်းပွား 

မှုများ အားရေ့ော သည့်ေုပ်ငန်းစဉ်များ ကိုရဆာင်ေွေက် ေျှက်ေှိပါသည်။  

ေို့ဖပင် ဖမန်မာနုိင်ငံရေွေးရကာက်ပွဲ ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေးကွန်ယက်၏ ေုပ်ငန်းရကာ်မတီအြွဲ့ဝင်ဖြစ်ငပီး ဖမန်မာနုိင်ငံ 

တစ်နိုင်ငံေုံးေိှ ရဒသခံအြွဲ့အစည်းရပါင်း(၂၈)ြွဲ့နှင့် အတူ ဒမီိုကရေစီနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေး ေငှ်သန်အားရကာင်း ရစရေးနှင့် 

နိုင်ငံြွံငြိုးတုိးတက်ရေးကဏ္ဍများတွင် စဉ်ဆက်မဖပတ် ရဆာင်ေွေက်ရနသည့် ေွတ်ေပ်ငပီးအမီှအခုိကင်းရသာ အြဲွ့ အစည်း 

တစ်ေပ် ဖြစ်ပါသည်။၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒေှင်အသိပညာရပးဆုိင်ောေုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ရသာ 

နိုင်ငံသားနှင့်ရေွေးရကာက်ပဲွသင်တန်း၊ ရေွေးရကာက်ပဲွဆိငု်ောသတင်းအချက်အေက် အသိပညာရပးေုပ်ငန်းစဉ်အား 

ဒဂီျစ်တယက်မ့်ပိန်းနှင့်ေက်ကမ်းစာရစာင်နှင့်ပိုစတာကမ့်ပိန်းများကုိငမို့နယ်ရပါင်း(၁၂၀)တွငI်nternational Foundation 

for electoral system (IFES)၏ ပံ့ပိုးရပးမှုဖြင့် ရဆာင်ေွေက်ခဲပ့ါသည်။ ေ့ုိဖပင်မဲဆန္ဒေှင်အသိပညာရပး သီချင်းြန်တီးမှု 

နှင့်ဗွီဒီယိုြန်တီးရုိကက်ူးမှုတ့ုိအားရဒသအသီးသီးမှေူငယ်အြဲွ့အစည်းများ နှင့်ပူးရပါင်း ရဆာင်ေွေက်ခဲသ့ည်။ ရေွေးရကာက်ပဲွ 

မတုိင်မီ ကာေတွင်းရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ော ရဆွးရနွးပဲွများ ကိုဇွန်ေမှစတင်ကာ နိုင်ငံသား နှင့်ရေွေးရကာက်ပွဲအစီအစဉ် 

ဖြင့်ဖမန်မာနုိင်ငံရဒသအသီးသီးမှမိတ်ေက်အြွဲ့အစည်းများနှင့် အတူအွန်ေိုင်းမှတဆင့်ဖပုေုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၂၀-ရေွေးရကာက်ပွဲ ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေး ေုပ်ငန်းစဉ်အားNational Democratic Institute (NDI), Action Aid 

Myanmar(AAM)တ့ုိ၏ကူညီပံ့ပိုးရပးမှုဖြင့်ရဆာင်ေွေက်ခဲသ့ည်၊၊RAIN MAKER(ဖမန်မာနုိင်ငံရေွေးရကာက်ပဲွ ရစာင့်ကကည့် 

ရေ့ော ရေး ကွန်ယက်)သည်ရေွေးရကာက်ပွဲမကျင်းပဖြစ်ရသာ(၁၅)ငမို့နယ်နှင့် ရဝးေံခက်ခဲရသာ ငမို့နယ် (၈)နယ်မှအပ 

ကျန်ရဒသအားေံုး(၃၀၇)ငမို့နယ်တွင် ရေွေးရကာက်ပဲွ ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ(၁၃၀၀)ဉီးဖြင့် ၂၀၂၀ပါတီစံုဒီမိုကရေစီ 

ရေွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်း စဉ်အားရစာင့်ကကည့်ရေ့ောခ့ဲပါသည်။ေ့ုိဖပင်အမျ ိုးသမီးများနုိင်ငံရေး နှင့်ရေွေးရကာက်ပွဲဖြစ်စဉ် 

တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကကည့် ရေ့ောမှု ေုပ်ငန်းစဉ်အပုိင်းအား ရေေှည်ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ (၁၂၀)ဉီးနှင့ ်ရေွေးရကာက်ပွဲရန့ 

အမျ ိုးသမီးများ အကကမ်းြက် ခံေမှု ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှု အား ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ (၁၅၀)ဉီးဖြင့် ရေ့ောခ့ဲသည်။ 

၁.၄။၂၀၂၀ရေွေးရောေ်ပဲွနှင့်ရေွေးရောေ်ပွဲရစာင့်ကေည့်ရေ့ောရေးအြဲွ့အစည်းများ 

ရေွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေးေုပ်ငန်းစဉ်သည်ဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲတစ်ေပ်၏ေက်ေိုကမ်ှုကင်း၍ ေွတ်ေပ် 

ငပီးတေားမျှတရသာမှုေှိ/မေိှကို နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ောဖြင့် ချဉ်းကပ်ရေ့ောေဖခင်း ဖြစ်ောေွန်စွာ အရေးကကီး ပါသည်။ 

ေို့အတူ ရေွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေးကဏ္ဍတွင် ရဆာင်ေွေက်ရနရသာအြွဲ့အစည်းများအရနဖြင့် ေက်ေိုကမ်ှု 

ကင်းေှင်းမှု၊ နည်းစနစ်တကျရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှု၊ ရေ့ကျင့်ရပးေားရသာကျွမ်းကျင်သည့် ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူများ၏ 

ရဆာင်ေွေက ် မှု နှင့်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတ့ုိနှင့်ရဆာင်ေွေက်ေန်ေိုသည်၊၊ရေွေးရကာက်ပွဲ ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေးေုပ်ငန်းစဉ် 

ဆိုသည်မှာ ရေွေးရကာက်ပွဲကျင်းပသည့်နှစ်ကာေတွင်သာ မဟုတ်ပဲရေွေးရကာက်ပွဲ ငပီးသွားသည့် တုိင်ရအာင် ဒမီိုကရေစီ 

ရေွေးရကာက်ပွဲ စနစ်တစ်ေပ် ပိုမိုအားရကာင်းောရစေန် အေားတူနုိင်ငံသား များယံုကကည်ရသာ စစ်မှန်ရသာရေွေးရကာက်ပဲွ 

တစ်ေပ် ရပါ်ရပါက်ရစေန် စဉ်ဆက်မဖပတ်ရဆာင်ေွေက်ေရသာေုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ရေွေးရကာက်ပွဲတွင် ဖပည်ရောင်စု 

အဆင့် ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေးအြဲွ့ရပါင်း(၁၃)ြွဲ့ေှိငပီး ရဒသအေိုက ် ရစာင့်ကကည့် ရေ့ောရေးအြဲွ့ရပါင်း(၈)ြွဲ့ေှိကာ 

ဖပည်တွင်း ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ စုစုရပါင်း(၉၂၂၁)ဉီးေိှသည်။ဖပည်ပရစာင့်ကကည့် ရေ့ောရေးအြဲွ့(၂)ြဲွ့ေှိသည်။ 
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၁.၅။ရေွေးရောေ်ပဲွရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုဆိုင်ောနည်းစနစ်နှင့်ဖပင်ဆင်မှု 

၂၀၂၀ရေွေးရကာက်ပဲွတွင်အမျ ိုးသမီးများနုိင်ငံရေးနှင့်ရေွေးရကာက်ပဲွဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်မှုနှင့် ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေး ေုပ်ငန်း 

စဉ်ဖပင်ဆင်ောတွင် ရေွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေး အြဲွ့သည်ေက်ေိှဖြစ်ပွား ရနရသာ ကူးစက်ကပ်ရောဂါါရေး 

ကာကွယ်ရေးဆိုင်ောအရဖခအရနများ အေရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေးဆုိင်ောေုပ်ငန်း အစီအစဉ်နှင့် ရစာင့်ကကည့် ရေ့ော 

သူများ၏ေံုခခုံရေး နှင့ ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးဆုိင်ောေမ်းညွှန်ချက်နှင့်မူဝါဒဆိင်ုောများ ကိုဖပင်ဆင်ခဲ့ ပါသည်။ ေိုသ့ုိ 

ဖပင်ဆင်ောတွင် ေက်ေှိသက်ဆိငု်ော ရဒသန္တေအမိန့်ညွှန်ကကားချက်များ နှင့်အားကစားနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ကကီး ဌာန၏ 

ေမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီေိုကန်ာရဆာင်ေွေက်ေန်နှင့် ရေွေးရကာက်ပဲွ ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ ရစတနာ့ဝန်ေမ်း များကုိ 

ယခင် ရေွေးရကာက်ပဲွအရတွ့အကကုေံှိငပီးသူများ ကိုဉီးစာရပး ေည့်သွင်းေန်၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ောအကာကွယ် ပစ္စည်း 

များပ့ံပုိးရပးေန်နှင့်ေက်ေှိေုတ်ဖပန်ေားရသာ ေမ်းညွှန်ချက်များကုိတိကျစွာေိုကန်ာေန် ရေွေးရကာက်ပွဲ ရစာင့်ကကည့ ်

ရေ့ော ရေးေုပ်ငန်း ေမ်းညွန်ကိဖုပင်ဆင်ေန် စသည်တ့ုိကုိ ရဆာင်ေွေက်ခဲသ့ည်။ 

ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောရေးဆုိင်ောသင်တန်းများ 

ရေေှည်ရေွေးရကာက်ပဲွရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ (၁၂၀)ဉီးအား သင်တန်းရေးကကမ်ိခွဲငပီး အွန်ေိုင်းမှ ဖပုေုပ် ရပးခ့ဲပါသည်၊၊ 

ေို့အတူရေရေွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ (၁၅၀)ဉီးအားရေ့ောရေးအား သင်တန်းသံုးကကမိ်ခွဲငပီး အွန်ေုိင်းနှင့် ရဒသ 

အေုိကတ်ာဝန်ခံများမှ တဆင့ ် သင်တန်းရပးဖခင်းတ့ုိကုိ ရဆာင်ေွေက်ခဲသ့ည်။ ရေေှည် ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ (၁၂၀)ဉီးနှင့် 

ရေွေးရကာက်ပွဲရန့ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ (၁၅၀)ဉီးတ့ုိသည် အမျ ိုးသမီးနှင့် ရေွေးရကာက်ပဲွပါဝင်မှု ကဏ္ဍ 

ရေ့ောမှုေုပ်ငန်းစဉ်ပိုင်းတွင် ငမို့နယ်(၁၂၀)ေှ ိအမျ ိုးသမီး ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ် ရောင်းများ၏ရေွေးရကာက်ပွဲ ပါဝင်မှု 

ဖြစ်စဉ်အား ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောေန် ကကးီကကပ်သူ(၁၂)ဉီးနှင့်အတူရနောချ ေားခ့ဲသည်။ 

ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုနည်းစနစ် 

ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုကာေအားရေွေးရကာက်ပဲွအမည်စာေင်း တင်သွင်းသည့်ကာေ ၊မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး ကာေနှင့် 

ရေွေးရကာက်ပွဲရန့စသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်များ အရကာင်ေည်ရြာ်သည့်ဇေူိုင်ေမှနိုဝင်ောေ၂၀၂၀တွင်း သတ်မှတ်သည်။ 

စစ်တမ်း ေယူေန်နမူနာပံုစံအားဖြင့် အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)ဉီး နှင့်တုိကရုိ်က် ရတွ့ဆုံ အင်တာ 

ဗျူးဖခင်း၊ အမျ ိုးသမီးကုိယ်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)၏ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေမ်းရကကာင်း အကကမိ်(၂၄၀)အား ရစာင့်ကကည့် 

ရေ့ော မှတ်တမ်းယူဖခင်း၊ မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူ(၁,၂၀၀)ဉီးအား စစ်တမ်းရမးခွန်းရကာက်ယူေန် ဖြစ်သည်။ 

စစ်တမ်းရမးခွန်းရကာက်ယူမည့်အဓိကနယ်ပယ်များသည်အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်(၁၂၀)ဉီး၏ရေွေးရကာက်ပွဲကာေကကုံတ

ါွရ့ေရသာအခက်အခဲနှင့်စိန်ရခါ်မှုများနှင့ ် အမျ ိုးသမီးများနုိင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှုကိဟုန့်တားမှုဖြစ်ရစရသာအရကကာင်း များ 

အား တုိကရုိ်က်ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းဖခင်း နှင့်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုများ ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောဖခင်း၊ ရေွေးရကာက်ပွဲ ကာေ 

အမျ ိုးသမီးများအား အကကမ်းြက်တုိကခ်ိုက်ခံေမှုနှင့် အမုန်းစကား များသတင်းမှားများဖြင့် တုိက်ခိုကမ်ှု ရေွေးရကာက်ပဲွ 

ပါဝင်မှုအားဟန့်တားမှုဖြစ်စဉ်များနှင့်ဖမန်မာနုိင်ငံ မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများ ၏ကျား/မရေးောအဖမင်ဆန်းစစ် ရေ့ောဖခင်း 

ဖြစ်သည်။ ေိုသ့ုိရေ့ောောတွင၂်၀၀၈ြဲွ့စည်းပုံအရဖခခံဉပရဒပါ အခန်း(၈) (၉)(၁၀) ပါ ဖပဌာန်းချကမ်ျား ၊ရေွေးရကာက်ပွဲ 

ဉပရဒ၊ နည်းဉပရဒနှင့်ရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ော ေုပ်ေုံးေုပ်နည်းေမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကျင့်ဝတ်များ၊ နုိင်ငံတကာ 

နှင့်သရောတူညီေက်မှတ်ရေးေိုးေားရသာ ေူအခွင့်အရေးရကကဖငာစာတမ်း ၊အမျ ိုးသမီးများအရပါ် ခွဲဖခားဆက်ဆံမှု 

ပရပျာက်ရေး၊မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေး၊များအားစံေားအရဖခဖပုရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသုရတသနဖပုေားဖခင်းဖြစ်သည်။ 
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စစ်တမ်းရကာက်ယူောတွင် အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၉၀၂)ဉီးအနက်မှ နိုင်ငံရေးပါတီ(၁၅)ခု၏အမျ ိုး 

သမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)ဉီးကိုဉီးတည်သတ်မှတ်ကာစနစ်တကျရကာက်ယူမှုပုံစံ(Systemiatic Sam- 

pling- SYS)စနစ်ဖြင့် ရကာက်ယူေား ပါသည်။ ေ့ုိဖပင် မဲဆန္ဒေှင်သရောေားစစ်တမ်းရကာက်ယူောတွင် မဲဆန္ဒေှင် 

(၁၂၀၀)ဉီး သတ်မှတ်ကာ ကျပန်းရကာက်ယူဖခင်း (Sample Random Sampling –SRS) စနစ်ကို အသံုးဖပု ေားပါသည်။ 

ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုအတွက်စစ်တမ်းရမးခွန်းပံုစံ(၆)မျ ိုးဖပင်ဆင်အသံုးဖပုခဲ့သည်။ 

၁။အမျ ိုးသမီးများ၏နုိင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှုနှင့်အခန်းကဏ္ဍရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုစစ်တမ်း 

၂။ရေွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်းကကုရံတွ့ေရသာအခက်အခဲနှင့်စိန်ရခါ်မှုများရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုစစ်တမ်း 

၃။ရေွေးရကာက်ပွဲကာေအမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်များကုိအကကမ်းြက်တုိကခ်ိုက်မှုဖြစ်စဉ်ရစာင့်ကကည့်မှုစစ်တမ်း 

၄။ရေွေးရကာက်ပွဲရန့အမျ ိုးသမီးဆိုင်ောအကကမ်းြက်မှုေူးဖခားဖြစ်စဉ်ရစာင့်ကကည့်မှုစစ်တမ်း 

၅၊၊အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများအားေူမှုကွန်ယက်မှတုိကခ်ိုက်မှုများရစာင့်ကကည့်မှုစစ်တမ်း 

၆။မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူေူေုကျား/မရေးောအဖမင်ဆန်းစစ်ရေ့ောမှုစစ်တမ်း 

ဖပည်နယ်နှင့်တုိင်းရဒသကကးီ အေိုကရ်စာင့်ကကည့်ရေ့ောသူစာေင်း 

ဖပည်နယ်နှင့်တိုင်းရဒသကကီး 
ရေွေးရကာက်ပဲွရန့ရစာင့့်က်ကည့် 

ရေ့ောသူအရေအတွက် 
ရေေှည်ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ ကကီးကကပ်သူ 

ကချင်ဖပည်နယ် ၇၇ ၂၀ ၂ 

ကယားဖပည်နယ် ၁၁ 
၆ ၁ 

ကေင်ဖပည်နယ် ၂၇ 
၁၂ ၁ 

ချင်းဖပည်နယ် ၃၈ 
၁၂ ၁ 

မရကွးတိငု်းရဒသကကီး ၁၅၃ 
၂၄ ၁ 

စစ်ကိုင်းတိငု်းရဒသကကီး ၁၇၅ 
၂၈ ၁ 

ပဲခူးတိငု်းရဒသကကီး ၁၄၈ 
၂၄ ၁ 

ေခိုင်ဖပည်နယ် ၂၈ 
၆ ၁ 

ေှမ်းဖပည်နယ် ၆၃ 
၁၂ ၂ 

မွန်ဖပည်နယ် ၆၆ 
၈ ၂ 

မန္တရေးတုိင်းရဒသကကီး ၁၀၉ 
၂၄ ၁ 

ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး ၂၆ 
၁၆ ၁ 

တနသ်ာေီတိုင်းရဒသကကီး ၅၇ 
၈ ၁ 

ဧောဝတီတိုင်းရဒသကကီး ၅၄ 
၂၈ ၂ 

ရနဖပည်ရတာ ် ၁၂ ၂၃၈ - 
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အခန်း(၂) 

ရေွေးရောေ်ပွဲမတုိင်မီောေအရဖခအရနရတွ့ေိှချေ်များ 

  ၂။၂၀၂၀-ရေွေးရောေ်ပွဲမတုိင်မီဖပည်ရထာင်စုရေွေးရောေ်ပွဲရော်မေငှ်၏ဖပင်ဆင်ရဆာင်ေွေေ်မှုရတွ့ေိှချေ်များ 

၂.၁။ ရရွေးရောေ်ပွဲဆိငု်ရာ ဥပရေမူရောင် ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုများ 

၂၀၁၅ - ၂၀၂၀ ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွဲထော်မရှင်အား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးသည့်ထနာေ်ြုိင်းပဖစ်ထသာ ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်၊ ထဖထဖာ်ဝါရီလ(၁၅)ရေ်တွင် “ပြည်ထောင်စုပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ဖွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေေို ပြင်ဆင်သည့် ဥြထေကေမ်း 

အတည်ပြုထရး ပြည်လုံးေျွတ်ဆန္ဒခံယူြွဲ နည်းဥြထေ”၁ အတည်ပြုပခင်းနှင့် သေ်ဆိငု်ရာ ထရွေးထောေ်ြဲွ နည်းဥြထေများြါ 

နည်းဥြထေြုေ်မ (၃၉)၂နှင့်အညီ ြွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိထစရန် တြ်မဲရံုများအား တြ်ပြင်ြထနရာတွင်သတ်မှတ် ပြင်ဆင် 

ထစပခင်း၊ ပြည်တွင်းထပြာင်းထရွှေ့ထနေိုင်မှု ရေ်ထြါင်း (၁၈၀)အစား ရေ်ထြါင်း(၉၀) ထနေုိင်ရံုပဖင့် မိမိထနေိုင်ရာထေသတွင် 

တရားဝင် မဲထြးနုိင်ပခင်း၊ တုိင်းရင်းသားလူမျ ိုးထရးရာ လွှတ်ထတာ်ေိယု်စားလှယ်ထလာင်း၏ ထရွေးထောေ်ြဲွအသံုးစားရိတ်ေို 

သိန်း (၁၅၀)ဟု တုိးပမှင့်ခွင့်ပြုပခင်းတ့ုိေုိ အတည်ပြုခဲ့သည်။၂၀၁၉တွင် ပြည်ထောင်စု ထရွေးထောေ်ြွဲထော်မရှင်သည် ေျားမ 

ထရးရာ တန်းတူညီမျှထရး နင့်ှအမျ ိုးသမီးစွမ်းရည်ပမှင့်တင်ထရး မူဝါေနှင့်လုြ်ထဆာင်မှု အစီအစဉ် မဟာဗျုဟာ တစ်ရြ် 

အားထရးဆဲွခဲ့ပြီး အမျ ိုးသမီးလွှတ်ထတာ်ေိယု်စားလှယ်ထလာင်း ြါဝင်မှုဆိုင်ရာ ဉြထေ ထသာ်လည်းထောင်း နည်းဉြထေထသာ် 

လည်းထောင်း ထပြာင်းလဲမှုမရိှခဲ့ြါ။ 

ေို့ပြင် ၂၀၁၅ -အထေွထေွထရွေးထောေ်ြဲွ၊ ၂၀၁၇- ကေားပဖတ်ထရွေးထောေ်ြွဲ နှင့် ၂၀၁၈- ကေားပဖတ် ထရွေးထောေ်ြဲွ တ့ုိတွင် 

အမိန့်ထကေညာချေမ်ျားနှင့်သာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ထသာ ထရွေးထောေ်ြွဲဆိငု်ရာ ထစ့စြ်ညှိနှိုင်းထရး ထော်မတီများေုိ လည်းထောင်း၊ 

ခွင့်ပြုခ့ဲထသာ ထရွေးထောေ်ြွဲထစာင့်ကေည့်ထလ့လာထရး အဖွဲ့အစည်းများေုိလည်းထောင်း ထရွေးထောေ်ြွဲဆိငု်ရာ နည်းဥြထေ 

အသီးသီးတွင် ေည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်း အတည်ပြုခ့ဲသည်။ 

၂.၂။ ေုိဗစ်-၁၉ ရရာဂါဆုိင်ရာ အထူးစီမံရဆာင်ရွေေ်ချေ်များ 

ေိုဗစ်-၁၉ ေမ္ဘာ့ေြ်ထရာဂါထကောင့် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ပမို့နယ်အများအပြားတွင် ခရီးသွားလာထရးဆုိင်ရာ ေန့်သတ် 

ချေမ်ျား၊ ထနအိမ်တွင်း ထနေုိင်ထရးအစီအစဉ် (stay at home)၊ ေူးစေ်ခံရသူများနှင့် ေိထတွ့မှုရှိသူများအား ေွာရန်တင်း 

ဝင်ထစပခင်း စသည့် အထပခအထနများသည် ထရွေးထောေ်ြဲွေျင်းြမှုနှင့် ြတ်သေ်ပြီး မဲဆန္ဒရှင်များ၏ စုိးရိမ် ထကောင့်ကေမှုေိ ု

ပမင့်တေ်ထစခဲ့သည်ေိ ုထတွ့ရသည်။ 

အပခားတစ်ဖေ်တွင်မူ ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွဲထော်မရှင်အထနပဖင့် ထရွေးထောေ်ြဲွပဖစ်စဉ်အတွင်း ေုိဗစ်-၁၉ ထရာဂါ 

ေူးစေ်မှုေိ ုတတ်နိုင်သမျှ ောေွယ်၊ ေိန်းချုြ်ရန်အတွေ် ေျန်းမာထရးနှင့်အားေစား ဝန်ကေီးဌာနမှ သတ်မှတ်ချေ်များ၊ 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ ထရွေးထောေ်ြွဲေျင်းြနုိင်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သလို ထရွေးထောေ်ြွဲဆိငု်ရာ ဆေ်စြ် ြတ်သေ် 

သူများ နှင့် သေ်ဆိငု်ထသာ ထကေညာချေအ်မျ ိုးမျ ိုးအား ေုတ်ပြန်ခဲ့သည်ေိလုည်း ထတွ့ရသည်။ မဲဆွယ် စည်းရံုးထရးဆိုင်ရာ 

ညွှန်ကေားချေ်များ၊ ေုိဗစ်-၁၉ ထရာဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုြ်ထရးဆိုင်ရာ ေျန်းမာထရးစံလုြ်ငန်းလမ်းညွှန် (SOP)၄များေုိ 

ေုတ်ပြန်ခဲ့သလို မဲရံုလုြ်ငန်းလမ်းညွှန်များတွင်လည်း ောေွယ်၊ ေိန်းချုြ်ထရးဆိုင်ရာ လုြ်ေံုးလုြ်နည်း များေုိ ေည့်သွင်း 

သတ်မှတ်ခဲ့သည်ေိ ု ထတွ့ရသည်။ေို့ပြင် ေြ်ထရာဂါ ေူးစေ်ပြန့်ြွားမှုောလအတွင်း အသေ် (၆၀)နှင့်အေေ် ရှိသူများ 

ကေိုတင်မဲ ထြးနုိင်ရန် ထကေညာချေအ်မှတ်၅ ၁၈၉/၂၀၂၀အား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ထအာေ်တုိဘာလ (၁၀)ရေ်ထန့တွင် 

ေုတ်ပြန်ခဲ့ြါသည်။ 



အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့် ရေွေးရောေ်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုအစီေင်ခံစာ 
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၂.၃။ ရရွေးရောေ်ပဲွရစာင့်ကေည့်ရလ့လာရရးအဖဲွ့အစည်းများဆုိင်ရာ ရ ွ့ရိှချေ်များ 

၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွဲထော်မရှင်ေ ထဆာင်ရွေေ်ခဲထ့သာ ထရွေးထောေ်ြွဲဆိငု်ရာ နည်းဥြထေ ပြင်ဆင် 

ချေမ်ျားအနေ် တစ်ချေ်မှာ ယခင်ထရွေးထောေ်ြွဲများေ အမိန့်ထကေညာချေမ်ျားနှင့်သာ ခွင့်ပြုခဲ့ ထသာ ထရွေးထောေ်ြွဲ 

ထစာင့်ကေည့်ထလ့လာထရး အဖဲွ့အစည်းများ၏ ထစာင့်ကေည့်ထလ့လာခွင့်ေို ထရွေးထောေ်ြွဲဆိငု်ရာ နည်းဥြထေ အသီးသီးတွင် 

ေည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်း အတည်ပြုခဲ့ပခင်းြင် ပဖစ်သည်။အပခားတစ်ဖေ်တွင်မူ ၂၀၂၀အထေွထေွထရွေးထောေ်ြဲွ အတွေ် ေုတ်ပြန် 

ထသာ ထရွေးထောေ်ြွဲထစာင့်ကေည့်ထလ့လာထရး လုြ်ငန်းစဉ်များဆုိင်ရာ အမိန့်ထကော်ပငာစာများတွင် ယခင် ထရွေးထောေ်ြွဲ 

များေ ထစာင့်ကေည့်ထလ့လာခွင့်ပြုခဲ့သည့် ထရွေးထောေ်ြဲွပဖစ်စဉ်တစ်ချ ို့ေိုပဖုတ်ြယ်ေားပခင်း၊ ဥြထေအောအေွယ် နှင့် 

လုံခခုံထရး အောအေွယ်ရယူြုိင်ခွင့်ေိုပဖုတ် ြယ်ေားပခင်းတ့ုိေုိ ထတွ့ရသည်။ 

ထရွေးထောေ်ြွဲထစာင့်ကေည့်ထလ့လာသူများ၏ တာဝန်အထနနှင့် ေြ်မံေည့်သွင်းလုိေထ်သာ အချေတ်စ်ချေ်မှာ မိမိတို့ 

အဖဲွ့မှ ထလ့လာသူဦးထရနှင့် ထလ့လာခ့ဲသည့် မဲရံုအလုိေ ်အင်အားစာရင်း မှန်ေန်ထကောင်း မဲရံုမှူးေံမှ ပူး ဲွ (စ)ြါ ြုံစံနှင့် 

ထောေ်ခံချေ်ရယူရန်ဟူ၍ ပဖစ်သည်။ 

၂.၄။နိုင်ငံရေးပါတီနှင့်ဖပည်ရထာင်စုရေွေးရောေ်ပဲွရော်မေငှ်အကေားအဖငင်းပွားြွယ်ောရတွ့ေိှချေ်များ 

နိုင်ငံရေးပါတီ(၉၆)ေိှသည့်အနက် ဇွန်ေ(၂၆)ေက်ရန့တွင်(၆၅)ပါတီက ပါတီကျင့်ဝတ်အားေက်မှတ်ရေးေိုးခ့ဲရသာ်ေည်း 

(၂၆) ပါတီမှေက်မှတ်ရေးေိုးေန်ဖငင်းဆန်ခဲ့သည်၊၊ ၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲတွင်အရေွေးခံခွင့်ေှိရသာ (၉၃) 

ပါတီဖြစ်ရသာ်ေည်းစည်းမျဉ်းေိုကန်ာမှုပုိင်းဆိုင်ောအချက်များအေ(၉၁)ပါတီဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ခွင့်ေခ့ဲသည်၊၊ယင်းပါတီမျာ

ါး အနက်မဲဆန္ဒနယ်(၆၀)အေက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ရသာပါတီ(၁၅)ခုသာေိှသည်။ ရေွေးရကာက်ပွဲမတုိင်မီကာေ အတွင်း 

နိုင်ငံရေး ပါတီများ၏ ဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်မေှင်၏ ေပ်တည်မှုအရပါ်ယုံကကည်မှု ကျဆင်းရသာအရဖခအရန 

များသည် နုိင်ငံပိုင်သတင်း မီဒီယာအသံုးဖပုငပီး မဲဆွယ်မိန့်ခွန်းအားဆင်ဆာဖြတ်ဖခင်း၊ နုိင်ငံထရးြါတီများထတွ့ဆုံခွင့် 

ထတာင်းသည် ေုိပငင်းဆန်မှုများနှင့် ထရွေးထောေ်ြွဲ မေျင်းြပဖစ်ထသာမဲဆန္ဒနယ် သတ်မှတ်ချေ်များ ထကောင့် ပဖစ်ထြါ် 

လာခ့ဲသည်၊၊ ေို့ပြင် နိုင်ငံထရး ြါတီများ ပဖစ်ထသာ ပြည်သူ့ြါတီ၊ရခိုင်ဉီးထဆာင်ြါတီ၊ လူ့ထဘာင်သစ်ြါတီ၊ ဓနုအမျ ိုးသား 

ြါတီတ့ုိ ၏နိုင်ငံြုိင်မီေီယာ အသံုးပြုခွင့်တွင် ြါတီမိန့်ခွန်းများအားဆင်ဆာပဖတ်ထတာေ်မှုများရိှခဲ့သည်၊၊ 

ကေိုတင်မဲနှင့် မဲစာရင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအြုိင်းတွင်လေ်ရှိအာဏာရြါတီမှ ထဝဖန်ထပြာဆိုမှများရိှခဲ့သည်၊၊ ေိုသ့ုိ့ထသာ အထပခ အထန 

များတွင်ြါတီ ေျင့်ဝတ်ေို လေ်မှတ်ေိုး ရန်ပငင်းဆန်ခဲ့ထသာနုိင်ငံထရးြါတီ(၂၆)ခုသည် တြ်မထတာ်ောေွယ်ထရး ဉီးစီးချုြ် 

နှင့်ထတွ့ဆုံခဲသ့ည်၊၊ 

၂.၅။ရေွေးရောေ်ပဲွနှင့်သတင်းမီဒီယာေွတ်ေပ်ခွင့် 

၂၀၁၉ဩဂုတ်ေ(၁၃)တွင် ဖမန်မာနုိင်ငံသတင်းစာဆောအသင်းနှင့်ဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင် တ့ုိရေွေး ရကာက်ပွဲ 

ဆိုင်ောဖပင်ဆင်မှုဆိုင်ောသရောတူညီမှုများဖပုေုပ်ခဲ့သည်၊၊ ၂၀၁၉ဩဂုတ်ေ(၁၃)၊၂၀၂၀တွင် သတင်းမီဒီယာ ရကာင်စီ 

သည်ရေွေးရကာက်ပွဲဆိင်ုော မီဒီယာေုပ်ငန်းေမ်းညွှန်၆ ကိုေုတ်ရဝခဲ့သည်၊၊ ရေွေးရကာက်ပဲွမတုိင်မီကာေ အတွင်းမီဒီယာ၏ 

သတင်းမီဒီယာေွတ်ေပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်ငပီးဖပည်ရောင်စု ရေွေးရကာက်ပဲွရကာ်မေှင်ရံုးရေှ့ေိ ဆန္ဒဖပမှုများ ေှိခဲ့ငပီး 

ရေွေးရကာက်ပွဲငပီး ရနာက်ပိုင်းတွင်ေဲသတင်းမီဒီယာများအရပါ်ြိနှိပ်ရဖပာဆိုဆက်ဆမံှုရကကာင့်သတင်းစာဆောများ အသင်း 

နှင့်မီဒီယာ ရောကမှှရကကဖငာချကမ်ျားေုတ်ဖပန်သည်အေိဖြစ်ခဲ့သည်။ 
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အခန်း(၃) 

၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုေရေစီရေွေးရောေ်ပဲွနှင့်အမျ ိုးသမီးအခန်းေဏ္ရတွ့ေိှချေန်ှင့်အကေဖံပုချေ်များ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်အငပီးသတ်စာေင်း၇ (Inter Parliamentary Union)ရြာ်ဖပချကအ်ေဖမန်မာနုိင်ငံသည် ေွှတ်ရတာ် တွင် 

အမျ ိုးသမီး ပါဝင်မှု၁၁.၃%ဖြင့်ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၅၈တွင်ေှိရနငပီးအရေှ့ရတာင်အာေှတွင် သီေိေက်ာ၊ေိုင်းနှင့် ေရူနိုင်း နုိင်ငံ 

အေက် တွင်ေှိရနသည်၊၊ေက်ေှိဖမန်မာနုိင်ငံရေးတွင် အမျ ိုးသမီး ပါဝင်မှုသည် နိမ့်ကျရနဆဲဖြစ်ငပီး ရေွေးရကာက်ပဲွ နိုင်ငံရေး 

တွင်ေည်း အမျ ိုးသမီးရောက်ခံမှု ေွန်စွာ နိမ့်ကျရနရသာအရဖခအရနသည်ငပီးခ့ဲရသာရေွေးရကာက်ပွဲ မဲေေဒ် များအေ ၆% 

ရေျာ့နည်း ရနသည်ကို ရတွ့ေှိေသည်။ ၂၀၁၅-ရေွေးရကာက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း   (၆၀၃၈)ဉီး ေိှသည့်အနက် 

အမျ ိုးသမီး (၈၁၄)ဉီး ပါဝင်ော ၂၀၂၀- ရေွေးရကာက်ပဲွတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ရသာ ေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း 

(၅၆၃၉)ဉီး အငပီးသတ်စာေင်းအေ အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၉၀၂)ဉီး ေှိောအမျ ိုးသမီးပါဝင်မှု  ၃% 

ဖမင့်တက်ောောေက်ေှိ နိုင်ငံရေးပါါတီများ၏ ကျား/မရေးောမူဝါဒနှင့် ဒမီိုကရေစီ၏ ဝိရသသေက္ခဏာ တစ်ေပ် ဖြစ်ရသာ 

အားေံုးအကျုံးဝင်ပါဝင်မှုအရဖခအရနအားဖပန်ေည်သံုးသပ်ေန်ေုိအပ်ောငပီဖြစ်ငပီးအမျ ိုးသမီး များနုိင်ငံရေး တွင်ပါ၀င်ော 

နိုင်ရေး သည်အကန့်အသတ်ေှိရနငပီး စိန်ရခါ်မှုဖပင်းေန် သည်ကိရုတွ့ေှိေသည်။ ေ့ုိဖပင်ပါတီ အချင်းချင်း ကိုယ်စားေှယ် 

ရောင်းအမည်စာေင်း တင်သွင်းစဉ်ကာေ အတွင်းေူစာေင်းအရဖပာင်းအေဲများရကကာင့် အမျ ိူ းသမီး ေွှတ်ရတာ် 

ကိုယ်စားေှယ် ရေျာ့နည်းသွားဖခင်းနှင့် အမျ ိုးသမီး ပါ၀င်မှုများရသာညီညတ်ွရသာ ဒမီိုကေက် တစ်ပါတီ ရုပ်သိမ်းခဲ့ရသာ 

အရဖခအရန ရကကာင့် ၂၀၂၀-ရေွေးရကာက်ပဲွ တွင်ရမျှာ်မှန်းေားသရောက် အမျ ိုးသမီး ေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ် ဝင်ရောက် 

ယှဉ်ငပိုင်မှု ဖမင့်တက်မောခ့ဲပါ၊၊ ေ့ုိဖပင် ေခိုင်ဖပည်နယ် ရတာင်ကုတ်ငမို့နယ် တွင်ဖြစ်ပွားခ့ဲရသာ အမျ ိုးသား ဒမီိုကရေစီ 

အြဲွ့ချုပ်၏ ေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်များ ဖြစ်ရသာ အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ် ရောင်း(၂)ဉီး အားမဲဆွယ် 

စည်းရံုးရနစဉ် အတွင်းေက်နက်ကိငု်အြဲွ့၏ဖပန်ရပးဆဲွမှုသည် အမျ ိုးသမီးများ ရေွေးရကာက်ပွဲ တွင်ပါဝင်ောနုိင်ရေး 

ကိုဟန့်တားေုိကရ်သာ ငခိမ်းရဖခာက်မှုတစ်ေပ် ဖြစ်သည်။ 

ေိုကဲ့သ့ုိရသာအရဖခအရနမျ ိုးတွင် ေိခိုကန်စ်နာသူအမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများအား တည်ဆဲဉပရဒများအေ 

အကာကွယ်မဖပုနုိင်ဖခင်း နှင့ရ်ေွေးရကာက်ပွဲဆိင်ုော ဉပရဒအေ ေုိသူတ့ုိ၏ေိခိုကန်စ်နာမှုကို တေားမျှတ ရသာဉပရဒအေ 

ရဆာင်ေွေက်ရပးဖခင်း အေျဉ်းမေိှခဲ့ပါ။အဆုိပါ အချကမ်ျား အားရေွေးရကာက်ပွဲမတုိင်မိေုတ်ဖပန်ခဲ့ရသာ ကနဉီး ရတွ့ေှိချက် 

ေုတ်ဖပန်မှု အစီေင်ခံစာတွင် ရြာ်ဖပေားသည်။  

၂၀၂၀ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲတွင် အမျ ိုးသားဒမုိီကရေစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီမှ အနုိင်ေေှိခဲ့ငပီးဖပည်ရောင်စု ရေွေးရကာက်ပွဲ 

ရကာ်မေှင်၏ ရေွေးရကာက်ပွဲရကကာ်ဖငာချက်ေေဒ်၈ များအေအမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်တွင် ၁၅.၅၂% ၊ဖပည်သူ့ေွှတ်ရတာ် ရနော 

တွင်၁၆.၈၂%၊ တုိင်းရဒသကကးီ ဖပည်နယ်ေွှတ်ရတာ် တွင် ၁၈%ေိဖမင့်တက်ောခဲ့သည်၊၊ ငပီးခဲ့ရသာ၂၀၁၅-ပါတီစံု ဒမီိုကရေစီ 

ရေွေးရကာ်ကပွဲတွင်အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှု ၁၁%ေှိောက၇%ေိ ဖမင့်တက်ောသည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ေန်ကုန်တုိင်းရဒသကကးီ 

ေွှတ်ရတာ်သည်အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှု၃၀%ဖြင့်အဖမင့်ဆုံးဖြစ်ငပီး၊မွန်ဖပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်သည်၂၅%၊ကေင်ဖပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်

သည် ၂၁% နှင့်မရကွးတုိင်းရဒသကကးီေွှတ်ရတာ်သည် ၂၀%ဖြင့်အမျ ိုးသမီး ပါဝင်မှုနှုန်းဖမင့်ောသည် ကိုရတွ့ ေသည်၊၊ ၂၀၂၀-

ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ရသာအမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏ ရေွေးရကာက် ပဲွ 

ဖြစ်စဉ်ကာေရေ့ော ရတွ့ေှိချကမ်ျားကုိ အရသးစိတ်ရြာ်ဖပသွားမည် ဖြစ်သည်၊၊ 
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၃.၁။အဓိေရတွ့ေိှချေ်များ 

၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲတွင်အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှု ၁၈%ေိဖမင့်တက်ောခဲ့ငပီး အမျ ိုးသားဒမုိီကရေစီအြွဲ့ချုပ် 

ပါတီမှ အမျ ိုးသမီးများအများဆံုးရေွေးရကာက်တင်ရဖမှာက်ခံခဲ့ေငပီး ေှမ်းတုိင်းေင်းသားဒိမိုကရေစီအြဲွ့ချုပ်ပါတီမှ ဒတိုယ 

အများဆံုးဖြစ်သည်၊၊ကမ္ဘာ့ကူးစက်ကပ်ရောဂါရေးကာေတွင်းကျင်းပေရသာရေွေးရကာက်ပဲွဖြစ်ရသာရကကာင့် အခက်အခဲ 

နှင့်စိန်ရခါ်မှုများကကားမှယှဉ်ငပိုင်ေရသာ်ေည်း အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုဖမင့်တက်ောဖခင်းသည် ကျား/မရေးတန်းတူညီမျှရေး 

ေုပ်ငန်းစဉ်များပုိမိုရဆာင်ေွေက်ေန် ေေဒရ်ကာင်းဖြစ်သည်၊၊ သ့ုိရသာ်ေည်းအမျ ိုးသမီးများ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ော 

နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးပါတီပိုင်းဆိုင်ောမူဝါဒနှင့်ပံ့ပိုးမှုများ၊ ရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ောဉပရဒရေးောမူရောင်များနှင့် 

အမျ ိုးသမီးများကုိ အကာကွယ်ရပးနုိင်ရသာတေားဉပရဒ၊ ရေွေးရကာက်ပဲွနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေးဆုိင်ောေုပ်ငန်းစဉ်များတွင် 

ရဖပာင်းေဲမှုများရဆာင်ေွေက်ေန်များစွာေုိအပ်ရနဆဲ ဖြစ်သည်ကိရုတွ့ေှိေသည်။ ေို့အတူဖမန်မာ့ေူရောင်အြဲွ့အစည်း၏ 

ရဒသအေိုကမ်တူညီရသာ ရေှးရုိးစဲွဓရေ့ေုံးတမ်းအစဉ်အောများနှင့် ကျား/မရေးောအဖမင်ကျဉ်းရဖမာင်းမှုများ ေွန်ခဲ့ 

ရသာ(၅)နှစ်တာကာေေက်ပိုမို ရကာင်းမွန်ောသည်ဟုေင်ေရသာ်ေည်း အေည်အချင်းေှိရသာ အမျ ိုးသမီး 

ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း များ၏ရေွေးရကာက်ပွဲ ေေဒမ်ျားကုိရေ့ောပါက များစွာရဖပင်းေဲေန်ေိုအပ်ရနဆဲဖြစ်သည်ကိ ု

ရတွ့ေသည်။ ေို့ဖပင်ဖမန်မာနုိင်ငံတွင်အမျ ိုးသမီးများ နိုင်ငံရေး တွင်ပါဝင်မှုကို အရောက်ပံရပးနုိင်ရသာ ရေွေးရကာက် 

ပွဲဆိငု်ောနှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကဲ့သ့ုိရသာ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ော ပ့ံပိုးရပးနုိင်ရသာကျွမ်းကျင်သည့်အြဲွ့အစည်းများ ရေေှည် 

ပံ့ပုိးမှုမေိှဖခင်းနှင့်အရေအတွက် နည်းပါးရနဖခင်းသည် ဖပန်ေည်သံုးသပ်ဖပင်ဆင်ေန်ေုိအပ်သည်။၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုကရေစီ 

ရေွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ကကည့် ရေ့ောမှုရတွ့ေှိချက်များကုိ အရဖခခံ၍ သက်ဆိငု်ောကဏ္ဍ အေုိက် ရတွ့ေှိချကန်ှင့်အကကံ 

ဖပုချက်များကုိအရသးစိတ်ရြာ်ဖပေားသည်၊၊ 

၃.၁.၁အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ေိယု်စားေှယ်ရောင်းများ၏အခန်းေဏ္နှင့် နိုင်ငံရေးပါဝင်မှု 

 အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း၁၂၀ေှိသည့်အနက်၂၂% သည်နုိင်ငံရေးနှင့်ေူမှုရေး ောနယ်ပယ်တွင် 

ေုံးဝအရတွ့ အကကုမံေိှသူများဖြစ်ောအမျ ိုးသမီး ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ် ရောင်းရေွေးချယ်ောတွင် နုိင်ငံရေး 

ပါတီများ အရနဖြင့်အေည်အ ချင်းသတ်မှတ်ချက်များတိကျစွာဖပဌာန်းေားဖခင်းမေိှပါ။နုိင်ငံရေးပါတီများတွင် ကျား 

/ မ ရေးောပါဝင်မှုအားအရေးေားငပီး အချ ိုးကျပါဝင်မှု စနစ်ကျင့်သံုးရသာပါတီ အား(၅)ပါတီ သာေှိရနသည်၊၊ 

 ပါတီဝင်အမျ ိုးသမီးများ၏ပါတီတွင်းတာဝန်ေမ်းရဆာင်မှုနှင့်အခန်းကဏ္ဍသည်နုိင်ငံရေးပါတီ(၁၅)ခု၉၏အမျ ိုးသမီး 

ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)ဉီး၏ရဖြဆိုမှုအေ ၅%သည်သာပါတီ၏ဉီးရဆာင်မှုအဆင့် နှင့်ဆုးံဖြတ် နိုင် 

ခွင့ ်ေှိရသာ ရနော တွင်ေှိကကငပီးကျန်သူများသည်သာမာန်ပါတီဝင်များဖြစ်ကကသည်။ 

 ပါတီဝင်အမျ ိုးသမီးများ၏ေုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်တာဝန်ရပးအပ်ောတွင် များရသာအားဖြင့်အချ ိုးကျပါဝင်မှုစနစ် အေဟ ု

ရဖြဆိုသူ ၂၂% သာ ေှိငပီး၊အေည်အချင်း၊နုိင်ငံရေးအရတွ့အကကုေံူမှုရေးော ဝင်ဆန့်သူတ့ုိကုိသာရေွေးချယ်၍ တာဝန် 

ရပးရေ့ ေှိသည်ကိ ုရတွ့ေ ငပီးအမျ ိုးသားပါတီဝင်များေက်သတ်မှတ်ချက် ကန့်သတ်ချက်များစွာေှိသည်။ 

 နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ပုံမှန်စွမ်းေည်ဖမင့်သင်တန်းနှင့် သင်တန်းများဖပုေုပ်ရပးမှု အရဖခအရနအား ရေ့ော ောတွင် 

ပါတီ(၁၅)ခ ု အနက်ပါတီ(၅)ခုတွင်သာေုပ်ရဆာင်သည်ကိရုတွ့ေှိေသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများ ၏ဖပည်ပ နိုင်ငံ ရေး 

ပါတီများ၊နည်းပညာ ပံ့ပုိးမှုများချတ်ိဆက်ောတွင် အင်အားကကးီပါတီများ ၏ချတ်ိဆက်မှု ရကာင်းမွန်ရသာ အရဖခ 

အရနတွင်ေိှ ရသာ်ေဲ တုိင်းေင်းသား ေူနည်းစု ပါတီ များသည် ေိရောက် ရသာပံ့ပိုးမှုများမေေိှပါ။ 

 နိုင်ငံရေးပါတီများအရနဖြင့်အေည်အချင်းေှိငပီး နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားရသာအမျ ိုးသမီးများကုိ စနစ်တကျ ပ့ံပိုး 

ရပးငပီးရေွေး ရကာက်ပွဲမတုိင်မီကပင်ကကိုတင်ဖပင်ဆင်ရပးမှုအားနည်းသည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ 



အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့် ရေွေးရောေ်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုအစီေင်ခံစာ 
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 ေက်ေိှေွှတ်ရတာ်ရေွေးရကာက်ပွဲဉပရဒနှင့် နုိင်ငံရေးပါတီများ၏ဉပရဒေုပ်ေုံးေုပ်နည်းများတွင် နိုင်ငံရေးတွင် 

အမျ ိုးသမီး ပါဝင်မှုကိဖုမှင့်တင်ရပးနုိင်ရသာအချကမ်ျားမပါေိှပါ၊၊ 

၃.၁.၂၊၊အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ေိယု်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေဆိုင်ောစီမံခန့်ခွဲမှု 

 နိုင်ငံရေးပါတီများအရနဖြင့်ရေွေးရကာက်ပဲွယှဉ်ငပိုင်ေန်ရေွေးချယ်ေားရသာအမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများအ

ါားဖပင်ဆင်ပံ့ပိုးရပးမှုအားနည်းဖခင်းနှင့်အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများအတွက်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေုပ်ငန်း

စဉ်များအတွက်တိကျ ရသာေမ်းညွှန်ချက်များနှင့်မဲဆွယ်စည်းရံုရေး တွင်ရငွရကကး ဆိုင်ောနှင့်အချက် အေက် 

ဆိုင်ော ပံ့ပုိးမှု သည်မေိှသရောက် ဖြစ်သည်ကိရုတွ့ေှိေသည်၊၊ 

 အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများသည် မိမိတ့ုိ၏မဲဆန္ဒနယ်တွင်ဖပည်သူေူေု၏ ေိုအပ်ချက်များ နှင့်မဲဆွယ် 

စည်းရံုးရေးဆိုင်ောေုပ်ငန်းစဉ်ဖပင်ဆင်မှု ပိုင်းတွင်အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်း၁၂၀ဉီး၏၁၂%က သာေုပ် 

ရဆာင် ေားဖခင်း ေှိသည်ကို ရတွ့ေှိေသည်၊၊ 

 ကပ်ရောဂါရေးကာေအတွင်း ေူအများစုရဝး စီတန်းေှည့်ေည်မဲဆွယ်ဖခင်း ေုပ်သည်ကို၂၇%ကရဖြဆိုငပီး 

ကျန်အရဖခအရနများသည် ေက်ကမ်းစာရစာင်နှင့် ပိုစတာကမ့်ပိန်းများဖြစ်ကကငပီး အိမ်တုိင်ောရောက် မဲဆွယ်မှုများ 

အားရောဂါကာကွယ်ရေး ဆိုင်ောေမ်းညွှန်ချကမ်ျား နှင့်အညီရတွ့ေသည်၊၊ 

 အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများသည် မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အီေက်ေရောနစ် 

ဆက်သွယ် ရေးနည်းပညာေပ်များ အသံုးဖပုမှုနည်းဖခင်းနှင့်သတင်းမီဒီယာချတ်ိဆက်မှု နှင့်ဖပည်သူေူေုေံ မိမိတ့ုိ 

၏ရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ောရကကဖငာချက်နှင့်ေုပ်ငန်းများ သတင်းစကားရပးပ့ုိမှုပုိင်းဆိုင်ောတွင် ေိရောက်စွာ အသံုးဖပု 

နိုင်မှု အား နည်းသည်၊၊ 

 အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏ရေွေးရကာက်ပဲွဆိငု်ောဉပရဒရေးောမူရောင်နှင့်ေုပ်ေုံးေုပ်နည်းပုိင်းဆိုင်

ောသိေိှမှုေွန်စွာအားနည်းပါသည်၊၊ 

 ဖမန်မာနုိင်တွင် ရေွေးရကာက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ောစီမံခန့်ခွဲမှု နှင့်ပတ်သက်ငပီးကျွမ်းကျင်ပညာေှင် မေှိဖခင်းနှင့် 

ရေ့ောမှု၊ ဖပင်ဆင်မှုများမေိှပါ။ 

၃.၁.၃။အမျ ိုးသမီးေိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးောေရတွ့ေိှချေ်များ 

 ကပ်ရောဂါရေးကာေအတွင်း အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်း များသည်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး ကာေ ေက်ရပါင်း 

(၆၀)တွင်း ပေမေတွင် မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေိရောက်စွာမေုပ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့ပါ။ 

 ကပ်ရောဂါရေးကာေအတွင်းမတူညီရသာရဒသအသီးသီး၏အမိန်ညွှန်ကကားချက်များနယ်ရဖမဖြတ်ရကျာ်ခွင့်တားဖ

ဖါစ်မှုများေိှခဲ့သည့်အဖပင်ေက်နက်ကိငု်ဧေိယာအတွင်း မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေုပ်ရဆာင်ေရသာ အမျ ိုးသမီး 

ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းများသည်ေက်နက်ကိင်ုများ ကိုနယ်ရဖမဖြတ်သန်းခွင့် အခရကကးရငွများရပးခ့ဲေ 

သည်ကို ရဖြဆိုသူ(၁၂၀)ဉီး၏ ၉%ရတွ့ ေသည်၊၊ 

 နိုင်ငံရေးပါတီများအရနဖြင့်အမျ ိုးသမီးကုိယ်စားေှယ်ရောင်းများအတွက်မဲဆန္ဒနယ်ရဖမသတ်မှတ်ောတွင် ေုံခခုံ 

ရေးနှင့် ရေးအန္တောယ်ဆိုင်ောများ ၊ခေီးသွားောမှု ဆိုင်ောကုန်ကျစားေိတ်များစသည်တ့ုိကုိ ေည့်သွင်း စဉ်းစား 

ငပီးရဆာင်ေွေက်ေန်ေိုသည်၊၊ 

 မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေအတွင်းအမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်း၄၇%သည်အကကမ်းြက်မှုပုံစံအမျ ိုးမျ ိူ းဖြင့်တုိ

က်ခိကု်ခံခဲ့ေမှုများေိှသည်ကိရုတွ့ေှိေငပီးအမုန်းစကားများနှင့်အသရေြျက်ရဖပာဆိုမှုသည်အများဆံုးဖြစ်ရနသည်ကို



အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့် ရေွေးရောေ်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုအစီေင်ခံစာ 
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ရတွ့ေှိေသည်၊၊ေိုသ့ုိေင်ဆိုင်ေရသာအကကမ်းြက်များကုိ၆၆%သည်မည်သည့်တုန့်ဖပန်မှုမျှမဖပုေုပ်ခဲ့ပါ၊၊ 

၈%ရသာအမျ ိုးသမီးများသာသည်တေားဉပရဒအေရဖြေှင်းခဲ့ငပီးကျန် အရဖခအရနတ့ုိသည် မီဒီယာမှတဆင့် ရဖြေှင်း 

ဖခင်း နှင့်ပါတီမှတဆင့် ရဖြေှင်းခဲ့သည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ 

၃.၁.၄။အမျ ိူ းသမီးေွှတ်ရတာ်ေိယု်စားေှယ်ရောင်းများ၏အခေ်အခဲနှင့်စိန်ရခါ်မှုများ 

 အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)ဉီး၏၇၁% အတွက်မည်သည့်အောမျှ၄င်းတ့ုိ၏ နုိင်ငံရေး 

ပါဝင်မှု အား ဟန့်တားမှုမေှိပါဟုရဖြဆိုခဲ့ဖခင်းသည် ငပီးခ့ဲရသာရေွေးရကာက်ပွဲများတွင်တုန့်ဖပန်ရဖြဆိုခဲ့ ရသာေေဒ် 

များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမုိတုိးတက်ရကာင်းမွန်သည်ဟုယူဆနုိင်ပါသည်။ 

 ၂၉%ရသာအမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းများသည် မိသားစုတာဝန်များနှင့်မိသားစု အကကးီအကဲ 

များသည် ၄င်းတ့ုိ၏နိုင်ငံရေးပါဝင်မှုတွင်ေွှမ်းမုိးမှုများသည် ဟန့်တားမှုအရနဖြင့်ေှိငပီး ကျား/မ ရေးော ခွဲဖခားမှု 

နှင့်ေူမှုပတ်ဝန်းကျင် ဓရေ့ေုံးတမ်းအစဉ်အောများသည်ေဲကကီးမားရသာအဟန့်အတားဖြစ်သည်ဟုဆိပုါသည်၊၊ 

 မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေမ်းရကကာင်းများဟန့်တားရနှာက်ယှက်မှုများေိှသည်ကို၉%ကရဖြဆိုမှုေှိငပီးများရသာအားဖြင့်

ပိုစတာများစုတ်ငြဲဖခင်းနှင့်ေမ်းရကကာင်းဟန့်တားမှုများဟုသိေှိေသည်၊၊ 

 ေို့ဖပင်အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများအားေူမှုကွန်ယက်မှတဆင့်သတင်းတုများ၊အသရေြျက်ရဖပာဆိုမှုမျ

ါားနှင့်တုိကခ်ိုက်ခံေမှုများေိှခဲ့ငပီးဖပန်ေည်ရဖြေှင်းေခက်ခဲငပီးသတင်းအချကအ်ေက်ေေှိသူ၏ဆင်ဖခင်ညဏ်ရပါ်မူ

တည်ငပီးေူရပါင်းများစွာသ့ုိပျ ံ့န့ံှရစကာ၄င်းတ့ုိကုိရောက်ခံအားရပးမှုကိကုျဆင်းရစရသာတုိကခ်ိုက်မှုဖြစ်သည်၊၊ 

 အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း ၄၈%သည်သာေူမှုကွန်ယက်ကို စနစ်တကျအသံုးဖပုသည်ကို 

ရတွ့ေငပီး အီေက်ေရောနစ်ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ောအားနည်းသည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ 

 ေို့ဖပင်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ောတွင်ပါတီမှကူညီပံ့ပုိးမှုပုိင်းအားနည်းငပီး၇၈%သည်မိမိတ့ုိကုိယ်ပိုင်ရငွအသံုးဖပု 

သည်ကိရုတွ့ေငပီးမိသားစုနှင့်ေူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရောက်ပံ့မှုအားနည်းသည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ 

 ရေွေးရကာက်ပွဲဆိင်ုောနည်းပညာရောက်ပံ့မှုရပးရသာ နိုင်ငံတကာအြဲွ့အစည်း၏ တုိက်ရုိကပ်ံ့ပိုးမှုေှိသည်ကို၂% 

ရဖြဆိုမှုေှိငပီး အေပ်ေက်အြွဲ့အစည်းနှင့် အမျ ိုးသမီးအြဲွ့အစည်းများ ၏ပံ့ပိုးမှုေေှိသည်ဟု၂၃% ကရဖြဆိုေား 

သည်၊၊ များရသာအားဖြင့်သင်တန်းနှင့် နည်းပညာဆုိင်ောပ့ံပိုးမှုများဖြစ်ငပီး အမျ ိုးသမီးများကုိမဲရပးေန် ေှုံ့ရဆာ် 

ရသာ ကမ့်ပိန်းများဖြစ်သည်ကိရုတွ့ေသည်။ 

 အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဉီး၏အေည်အရသွးနှင့်ေုပ်ရဆာင်ချက်ကိသိုေှိနားေည်ငပီးမဲရပးရောက်ခံ

သူနည်းဖခင်းနှင့်ပါတီကကီးများ၏ ေွှမ်းမုိးမှုကိသုာအဓိကအရေးရပးရသာ မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများ၏ နုိင်ငံရေး အသိ 

အဖမင်အားနည်းမှုတ့ုိသည်ေဲ အမျ ိုးသမီးများနုိင်ငံရေး တွင်ပါဝင်ောခွင့်ေေိှေန် ကကးီမားရသာ စိန်ရခါ်မှု တစ်ေပ်ပင် 

ဖြစ်သည်၊၊ 

၃.၁.၅။ဖမန်မာနိုင်ငံေူမှုအြွဲ့အစည်း၏ေျား/မရေးောအဖမင် 

 ၂၀၂၀-ရေွေးရကာက်ပွဲတွင်မိမိတ့ုိရဒသတွင်းအမျ ိုးသမီး ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း ဝင်ရောက် ယှဉ်ငပိုင် 

သည် ကို သိေှိသူ မဲဆန္ဒေှင် ၇၃%ေှိခဲသ့ည်၊၊ 

 ဖမန်မာနုိင်ငံေှိအမျ ိုးသမီးများ နုိင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှုအားမိသားစုမှ ရောက်ခံအားရပးမှု ၁၅%သာေှိသည်ကို 

ရတွ့ေသည်၊၊အမျ ိုးသမီးများ၏နုိင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှုအားဖမန်မာေူမှု အသုိင်းအဝန်း၏ စုိးေိမ်ေရသာ အရကကာင်း 



အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့် ရေွေးရောေ်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုအစီေင်ခံစာ 
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အေင်း များသည်အဓိကအားဖြင့် ေူမှုရေးနှင့် ဓရေ့ရုိးောအရကကာင်းေင်းခံများေိှသကဲ့သ့ုိ ေုံခခုံရေးနှင့် နိုင်ငံရေး 

ဖပဿနာများ ရကကာင့်ဖြစ်သည်ကို မဲဆန္ဒေှင် စစ်တမ်း အေရတွ့ေှိေသည်၊၊ 

 ေို့ဖပင်အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းအားရောက်ခံအားရပးမှုသည် စစ်တမ်းအေ ၃၀%ေှိငပီး 

ယင်းရဖြဆိုမှုသည် ၄င်တ့ုိ၏ပါတီတည်ေှိမှုအရဖခအရနရပါ်မူတည်ရနရသာ ရကကာင့်တိကျသည် ဟုယူဆေန် 

ခက်ခဲသည်၊၊ အရကကာင်းေင်းသည်မဲဆန္ဒေှင်များသည်အမျ ိုးသမီးတစ်ဉီး၏ အေည်အချင်းစွမ်းရဆာင်မှုကို ယုံကကည် 

ငပီး မဲရပးဖခင်းေက်ပါတီတစ်ခုကိယုုံကကည်မှုပိုသည် ကိုမဲေေဒ်များကွာဖခားချက်အေသိသာသည်၊၊ 

 နိုင်ငံရေးဉီးရဆာင်မှုကဏ္ဍတွင်အမျ ိုးသမီးနှင့်အမျ ိုးသားစွမ်းရဆာင်ေည်ပိုင်းဆိုင်ောေင်ဖမင်ချက်ကိရုေ့ောောတွင်

တူညီသည်ဟုသရောေားအဖမင်ေိှသူ၃၂%သာေှိသည်ကို ရတွ့ေသည်၊၊တူညီရသာ အေုပ်အကိုင် အခွင့်အေမ်း 

များကုိ တန်းတူေသင့်ပါ သည်ဟုသရောတူေက်ခံသူ ၆၈%ေှိသည်၊၊ 

 အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများအားမဲရပးရေွေးချယ်ေန်အဓိကအရကကာင်းေင်းသည်ရဒသခံဖြစ်ငပီးေပ်/ေွောရေး

စွမ်းရဆာင်နိုင်သူနှင့်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း၏စွမ်းရဆာင်နိုင်ခဲ့ရသာ အေည်အချင်းပိုင်းကုိအဓိက ေားသည်ဟု 

ရဖြဆို ခဲ့ကကသည်၊၊ ေို့ဖပင် ဉပရဒရေးောကျွမ်းကျင်န့ံှစပ်မှုကိေုဲအရေးေားကကသည်၊၊ 

၃.၁.၆။ရေွေးရောေ်ပွဲနှင့်ငငိမ်းချမ်းရေးပဋိပေ္ခကေားေအမျ ိုးသမီးများ၏နုိင်ငံရေးပါဝင်မှုဆုံးရှုံးမှုများ 

 ၂၀၂၀-ရေွေးရကာက်ပွဲတွင် ရေွေးရကာက်ပဲွနီးမှြျက်သိမ်းေုိကရ်သာမဲဆန္ဒနယ်များတွင် အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိုယ်  

စားေှယ်ရောင်းများ၏နုိင်ငံရေးပါဝင်ခွင့်ဆုးံရှုံးခ့ဲေသည်။ 

 ေခိုင်ဖပည်နယ်ရတာင်ကုတ်မဲဆန္ဒနယ်တွင်ရေွေးရကာက်ပဲွမဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုေုပ်ရနစဉ်ကာေတွင်းမှာအ

မျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၂)ဉီးအားရဒသခံ ေက်နက်ကိင်ုအြွဲ့မှဖပန်ရပးဆွဲခံေသည့် ဖြစ်ေပ် 

ဖြစ်ပွားမှုတွင်မည်သည့်အြွဲ့အစည်းမျှတုန့်ဖပန်ရဆာင်ေွေက်မှုမေိှခဲ့ပါ၊၊ 

 ေက်နက်ကိငု်ဧေိယာတွင်းေိှမဲဆန္ဒနယ်မှအမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး

ေှုပ်ေှားမှုများအတွက် ေုံခခုံရေးဆိုင်ောကာကွယ်ရပးမှုများမေိှပါ၊၊ 

၃.၂။ဉီးစားရပးအကေံဖပုချေ်များ 

ဒမီိုကရေစီကူးရဖပာင်းစဖမန်မာနုိင်ငံတွင် အမျ ိူ းသမီးများ၏ နိုင်ငံရေးပါဝင်မှုနှင့် ရခါင်းရဆာင်မှု အခန်းကဏ္ဍ ဖမှင့်တင်ရေး 

သည် ရေှးရုိးစဲွအစဉ်အောနှင့် ကျား/မရေးောအဖမင် ကျဉ်းရဖမာင်းမှု ရအာက်တွင် ရုန်းကန်ရနေဆဲ ဖြစ်သည်။ အမျ ိုးသမီး 

များနုိင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ောရစရေးတွင် အဓိကအားဖြင့် နုိင်ငံရေးပါတီများ တွင်မူတည်ရသာ်ေဲ ဖမန်မာနုိင်ငံ၏ အြဲွ့အစည်း 

အသီးသီးနှင့်ေူမှုအဝန်းအဝုိင်း၊ဉပရဒရေးောမူရောင်နှင့်  မူဝါဒပုိင်းဆိုင်ောစသည် တ့ုိသည်ေဲအရေးကကးီသည်။အမျ ိုးသမီး 

ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏ နိုင်ငံရေးေည်မှန်းချက၊်ဖြတ်သန်းမှုနှင့် ေူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောအပိုင်းကိုရေ့ော ပါေျှင် 

အေက်ေက်မှ ပံ့ပိုးမှုများရဆာင်ေွေက်ေန် ေိုအပ်ရနသည်ကိရုတွ့ေှိနိုင်သည်။ အမျ ိုးသမီးပါဝင်ခွင့် နှင့်ေူမှုအဝန်း အဝုိင်း 

၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်ကျား/မရေးောအဖမင်ရဖပာင်းေဲရေး၊ဉပရဒရေးောမူရောင်နှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်နိုင်ရေးအပုိင်းတ့ုိကုိ အဓိက 

ဉီးတည်ကာ ၂၀၂၀ ရေွေးရကာက်ပဲွ ရစာင့်ကကည့် ရေ့ောမှုရတွ့ေှိချကမ်ျားကို  စီစစ်၍အကကဖံပု ရဆွးရနွးချက်များအား 

ရအာက်တွင်ရြာ်ဖပေားသည်။ 
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၃.၂.၁။နိုင်ငံရေးတွင်အမျ ိုးသမီးများပါဝင်မှုနှင့်အခန်းေဏ္ဖမှင့်တင်ရေး 

 

 အမျ ိုးသမီးများသည် ၄င်းတ့ုိ၏မိသားစုများနှင့်၎င်းတ့ုိ၏ လူ့ထဘာင်အဖွဲ့အစည်းများအထြါ် 

သေ်ထရာေ် မှုရှိထသာနုိင်ငံထရးလုြ်ငန်းစဉ်များတွင်ြါ၀င်ခွင့်ရှိထစရန်။ 

 အများပြည်သူဘ၀တွင်အမျ ိုးသမီးများအား အြယ်ခံပဖစ်ထစထသာ လွှမ်းမုိးမှုများနှင့်သထဘာေားများ 

ေိုစစ်ထဆးသည့်အရည်အထသွးဆိုင်ရာထလ့လာမှုများပြုလုြ်ပခင်း။ 

 ေျား/မတန်းတူညီမျှမှုနှင့် အမျ ိုးသမီးစွမ်းရည်ပမှင့်တင်ထရး တွင်အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွင့်အထရး 

များအားပမှင့်တင်ထြးပခင်းနှင့်နုိင်ငံထရးတွင်ြါ၀င်မှုအတွေ်အတားအဆီး များေုိေိုင်တွယ်ပခင်း။ 

 ထရွေးထောေ်ြွဲလုြ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျ ိုးသမီးများအားေုိယ်တုိင်ဉီးထဆာင်စီမံခွင့်ထြးပခင်း။ 

 နိုင်ငံထရးြါတီများသည်ထရွေးထောေ်ြဲွစနစ်များ၏ေျား၊ မထရးရာအေျ ိုးသေ်ထရာေ်မှုများ ေုိစူးစမ်း 

ထလ့လာပြီးြါတီတွင်းေျား/မထရးရာတန်းတူညီမှုအားအထလးထြးထဆာင်ရွေေ်ပခင်း။ 

 အမျ ိုးသမီးများ၏နုိင်ငံထရးတွင်ြါ၀င်မှု အတွေ် အတားအဆီးများနှင့် ြတ်သေ်၍ လူေုထတွ့ဆုံ 

ထဆွးထနွးြွဲများ ပမှင့်တင်ပခင်း၊  

 အမျ ိုးသမီးများအားရြ်ရွောလူထနမှုဖံွ့ပဖိုးထရးလုြ်ငန်းစဉ်များတွင် ြါဝင်ဉီးထဆာင်မှုနှင့်လုြ်ငန်းတာဝန် 

များထြးပခင်း၊၊ 

၃.၂.၂။ေမူှုပတ်ဝန်းေျင်၏ပ့ံပိုးမှုနှင့်ေျား/မရေးောအဖမင်ဖပုဖပင်ရဖပာင်းေဲရေး 

 ေျား/ မထရးရာအသိြညာထြးအစီအစဉ်များေုိ ထေျာင်းြညာထရးနှင့် အစုိးရဌာနများတွင် အထောင် 

အေည်ထဖာ်ရန်အစုိးရ၀န်ကေီးဌာနများအားြ့ံြုိးမှုအစီအစဉ်များချမှတ်ပခင်း။ 

 နိုင်ငံထရးြါတီများနှင့်လွှတ်ထတာ်များမှအမျ ိုးသမီးများအတွေ်သင်တန်းထြးပခင်းနှင့်အမျ ိုးသမီးများအ

ဖွဲ့ချုြ်၏ဖံွ့ပဖိုးတုိးတေ်မှုေိြုံ့ြိုးထြးပခင်း ၊၊ 

 အမျ ိုးသမီးအရြ်ဘေ်လူ့အဖဲွ့အစည်း၀င်များ၊ အမျ ိုးသမီးအဖဲွ့အစည်းများနှင့် အမျ ိုးသမီး ဂျာနယ် 

လစ်များ အတွေ်ေျွမ်းေျင်မှု တည်ထဆာေ်ပခင်းနှင့် ထခါင်းထဆာင်မှု သင်တန်းထြးပခင်း၊၊  

 နိုင်ငံထရးြါတီများနှင့်လွှတ်ထတာ်များမှအမျ ိုးသမီးများအတွေ်သင်တန်းထြးပခင်းနှင့်အမျ ိုးသမီးများအ

ဖွဲ့ချုြ်၏ဖံွ့ပဖိုးတုိးတေ်မှုေိြုံ့ြိုးထြးပခင်း၊၊ 

 အမျ ိုးသမီးလွှတ်ထတာ်ေိယု်စားလှယ်များ၏အထတွ့အကေုနံှင့်ထဆာင်ရွေေ်မှုများေုိပြည်သူလူေုနှင့်

ထတွ့ဆုံတင်ပြမှုများပြုလုြ်ပခင်း၊၊ 

 မတူညီထသာထေသအသီးသီးရှိဓထလ့ေံုးတမ်းအစဉ်အလာများသည်အမျ ိုးသမီးများ၏ရှင်သန်ရြ် 

တည်မှုနှင့်ပဖစ်တည်မှုအထြါ်ဖိနှိြ်မှုများရိှြါေြယ်ဖျေ်သွားရန်။ 

 လွှတ်ထတာ်တွင်တာဝန်ေမ်းထဆာင်ထနထသာအမျ ိုးသမီးလွှတ်ထတာ်ေိယု်စားလှယ်များ၏စွမ်းထဆာင်

ရည်မှတ်တမ်းများဆန်းစစ်ပြီးအများပြည်သူသိရှိထစရန်အစီရင်ခံစာေုတ်ပြန်မှုများပြုလုြ်ပခင်း၊၊ 

 စစ်ထဘးထရှာင်စခန်းနှင့်ထရွှေ့ထပြာင်းအလုြ်သမား၊စေ်ရံုအလုြ်သမားများမဲထြးခွင့်မဆမဲစာရင်းတွင်ြါ

ဝင်ထစရန် စနစ်တေျထောေ်ယူရန်။ 
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၃.၂.၃။ဉပရဒရေးောမူရောင်နှင့်မူဝါဒဆိုင်ောဖပုဖပင်ရဖပာင်းေဲမှုများ 

 နိုင်ငံထရးြါတီများအတွေ် ေျား၊မထရးရာတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာမူဝါေစည်းမျဉ်း ေိုထရးဆွဲပခင်း နှင့် 

သတ်မှတ် ေားထသာအနည်းဆုံး အမျ ိုးသမီးေိုယ်စားလှယ်ထလာင်း များေုိထရွေးထောေ်ြဲွတွင် 

ဝင်ထရာေ် ယှဉ်ပြိုင် ခွင့်ထြးရန်လုိသည်။ 

 အမျ ိုးသမီးေိုယ်စားလှယ်ထလာင်းများ၏ြါဝင်မှုေိေုိခိုေအ်ားနည်းချေ်ပဖစ်ထစသည့်ထရွေးထောေ်ြွဲ 

ဆိုင်ရာဥြထေများေုိပြုပြင်ပခင်း။ 

 အမျ ိုးသမီးများအားတရားမျှတမှုေိလုေ်လှမ်းမီထစပခင်းနှင့်တရားထရးရာေဏ္ဍများ အမျ ိုးသမီးများ

ြါ၀င် မှုနှင့်ေိုယ်စားပြုမှုေိတုိုးပမှင့်ပခင်း။  

 အမျ ိုးသမီးြါဝင်မှုပမှင်တင်ထရးဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွေေ်ချေ်များေုိ နိုင်တောသထဘာတူညီမှုအရ 

လေ်မှတ်ထရးေိုးေားထသာConvention of Elemination all form of Decrimination Against for 

Woman(CEDAW)Bejin Plattform ြါအချေ်အလေ်များ နှင့်အညီနုိင်ငံထတာ်အဆင့်မ ှ ထဆာင်ရွေေ် 

ရန်၊၊ 

 ထရွေးထောေ်ြွဲစနစ်များ၏ေျား/မထရးရာအေျ ိုးသေ်ထရာေ်မှုများေုိထလ့လာပြီးအမျ ိုးသမီးများြါဝင်

မှုပမှင့်တင်ထရးမူဝါေများစနစ်တေျအထောင်ေည်ထဖာ်ရန်။ 

 နိုင်ငံထရးြါတီများအားတန်းတူညီမျှထသာ အခွင့်အထရးများရရိှထစရန်အတွေ်အမျ ိုးသမီး ေိုယ်စား 

လှယ်ထလာင်းများအားေြ်ထဆာင်းရန်ြုံထငွများထြးပခင်းအားနုိင်ငံထရးြါတီများဆုိင်ရာဥြထေေိုပြင်

ဆင်ပခင်း၊၊ 

၃.၂.၄။အမျ ိုးသမီးများ၏နိုင်ငံရေးပါဝင်မှုေိထုိခိုေရ်စရသာရေွေးရောေ်ပွဲဆိငု်ောအကေမ်းြေ်မှုများအောေွယ်ရပးဖခင်း 

 ထရွေးထောေ်ြွဲဆိင်ုရာအကေမ်းဖေ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုြိုင်းနှင့်ြတ်သေ်ထသာဉြထေထရးရာမူထဘာင်နှင့်လမ်း

ညွှန်ချေ်များေုိ ထရွေးထောေ်ြဲွမတုိင်မီေြင် ထရွေးထောေ်ြွဲနှင့် ဆေ်စြ်ြတ်သေ်ထသာ အဖွဲ့ 

အစည်းများ၊ ဌာနဆုိင်ရာများ၊နိုင်ငံထရးြါတီများ နှင့်ကေိုတင်ညှိနှိုင်းထဆွးပြီးပြင်ဆင်ရန် လိုအြ် သည်၊၊ 

 ထရွေးထောေ်ြွဲမတုိင်မီြဋိြေ္ခနှင့်အကေမ်းဖေ်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ်လိုအြ်ချေ်များေုိအေဲ 

ပဖတ်ရန်ထေသတွင်းပငိမ်းချမ်းထရးတည်ထဆာေ်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချေအ်လေ်များေုိမျှထဝပြီးအစုိးရ၊

စစ်တြ်နှင့်ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွဲထော်မရှင်ကေားညိှနှိုင်းထဆာင်ရွေေ်ရန်။ 

 ရေွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုများအားစနစ်ကျစွာရဆာင်ေွေက်နိုင်ေန် ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေး 

အြဲွ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍာ များကိုအရေးေားငပီးေံုရောက်ရသာေဏ္ဍာရေးစီမံမှုေိှေန်။ 

 ရေွေးရကာက်ပွဲဆိင်ုောေံုခခုံရေးအြွဲ့များနှင့် ရစ့စပ်ညိှနှိုင်းရေးရကာ်မတီတ့ုိကုိ ရေွေးရကာက်ပဲွ မတုိင်မီ 

က ပင်ရနောချေားေန်၊၊ 

 ရေွေးရကာက်ပွဲဆိင်ုောအကကမ်းြက်မှု (ေူမှုကွန်ယက်မှတုိကခ်ိုက်မှုအပါအဝင်)နှင့် ပတ်သက်ရသာ 

အသိပညာရပး ကာကွယ်မည့်နည်းေမ်း၊ ဉပရဒပိုင်းဆိုင်ော၊ အကကမ်းြက်မှုများကုိ တုန့်ဖပန်ရဖြေှင်း 

မှုနည်းေမ်းများကုိ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင်နှင့် အေပ်ေက်အြွဲ့ အစည်း 

များ ချတ်ိဆက်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေက်ေန်၊၊ 
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၃.၂.၅၊၊ရေွေးရောေ်ပဲွနှင့်ငငိမ်းချမ်းရေးေုပ်ငန်းစဉ် 

 နိုင်ငံထရးနှင့်ြဋိြေ္ခလွန်အသွင်ေူးထပြာင်းမှုများတွင်အမျ ိုးသမီးများ၏ထခါင်းထဆာင်မှုနှင့်ြါ၀င်မှုေိ ု

ထောေ်ြ့ံပခင်း၊၊ 

 ပငိမ်းချမ်းထရး လုြ်ငန်းစဉ်များ  တွင်လေ်နေ်ေိုင်အဖဲွ့များ၊နုိင်ငံထရးြါတီနှင့်အရြ်ဘေ်အဖွဲ့အစည်း 

တ့ုိထရွေးထောေ်ြွဲမတုိင်မီေြင်ထတွ့ဆုံထဆွးထနွးော အမျ ိုးသမီးများ၏နုိင်ငံထရးြါဝင်ခွင့်နှင့် လုံခခံထရး 

ဆိုင်ရာသထဘာတူညီချေ်နှင့်ေျင့်ဝတ်များခုိင်မာစွာသတ်မှတ်အတည်ပြုေားရန်၊၊ 

 လေ်နေ်ေိငု်အဖဲွ့အစည်းများအထနပဖင့်ထရွေးထောေ်ြဲွောလတွင် အြစ်အခတ်ရြ်စဲထရး သထဘာတူ 

ညီချေ်များအရ လေ်ထတွ့လိုေန်ာထဆာင်ရွေေ်ရန်၊၊ 

၃.၂.၆။နည်းပညာေပ်နှင့်အေည်အရသွးဖမှင့်တင်မှုဆိုင်ောေုပ်ငန်းစဉ်များပံ့ပိုးရပးမှု 

 နိုင်ငံရေးပါတီများအရနဖြင့်အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုဖမှင့်တင်ရေးဆိုောတွင် အရေအတွက်ကန်ိးဂဏာန်း 

ပါဝင်ရံုမျှမဟုတ်ပဲရေွေးရကာက်ပဲွတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်မည့်အမျ ိုးသမီးများကုိကကိုတင်ရေ့ကျင့်ဖပင်

ဆင်ရပးငပီးစနစ်တကျပံ့ပိုးေန်၊၊ 

 နိုင်ငံတကာနှင့်ဖပည်တွင်းအြဲွ့အစည်းများအရနဖြင့်ရေွေးရကာက်ပဲွတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်မည်အမျ ိုး

သမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းများအားရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဉပရဒပိုင်းဆိုင်ော

တ့ုိကုိရေေှည်စီမံချက်ဖြင့်ရဆာင်ေွေက်ေန်။ 

 ရေွေးရကာက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်မည့်အမျ ိုးသမီးများအားအရဖခခံအားဖြင့်မီဒီယာဆက်သွယ်ရေး

ဆိုင်ောနည်းပညာနှင့်ဒီဂျစ်တယ်ေုံခခုံရေးဆိုင်ောအသိပညာရပးများသင်တန်းရပးဖခင်း၊၊ 

၃.၂.၇၊၊ေျား/မတန်းတူညီမျှရေးဆုိင်ောေုပ်ငန်းစဉ်အရောင်ထည်ရြာ်မှုဆိုင်ောဖပင်ဆင်မှုများ 

 တုိင်းရဒသကကးီနှင့်ဖပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်အသီးသီးေှိအမျ ိုးသမီးနှင့်ကရေးသူငယ်ဆိုင်ောအခွင့်အရေး 

ရကာ်မတီအရနဖြင့်ရဒသအေိုကအ်မျ ိုးသမီးများေဝြွံ့ငြိုးတုိးတက်ရေးေုပ်ငန်းစဉ်နှင့် 

ကျား/မရေးောအသိပညာရပးေုပ်ငန်းစဉ်များကိုရဒသခံအေပ်ေက်အြဲွ့အစည်း(အမျ ိုးသမီးအြဲွ့)မျာ

ါးနှင့်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေက်ေန်၊၊ 

 ေူမှုြူေုံရေးကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ဖပန်ေည်ရနောချေားရေးဝန်ကကီးဌာနအရနဖြင့်အမျ ိုးသမီးများဖံွ့ပဖိုး

တုိးတေ်ထရးဆိုင်ရာအမျ ိုးသားမဟာဗျူဟာစီမံေိန်း (NSPAW)ကိုအရကာင်ေည်ရြာ်ောတွင် ရဒသ 

အဆင့်ဆင့် ချတ်ိဆက်ရဆာင်ေွေက်မှုများေိှရစေန်။ 

 မတူညီရသာအေွှာအသီးသီးေိှအမျ ိုးသမီးများ၏ေိုအပ်ချကအ်ခက်ခဲများကုိသုရတသနစစ်တမ်းေယူင

ဖါီးတိကျရသာရောက်ပံ့မှုဆိုင်ောေုပ်ငန်းစဉ်များကိုေက်ရတွ့အရကာင်ေည်ရြာ်နုိင်ေန်၊၊ 

 

 

 

 



အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့် ရေွေးရောေ်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုအစီေင်ခံစာ 

18 
 

အခန်း(၄) 

အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ေိယု်စားေှယ်ရောင်းများ၏နိုင်ငံရေးပါဝင်မှုနှင့်အခန်းေဏ္ 

၄.၁။တုိင်းရဒသကေနီှင့်ဖပည်နယ်အေိုေေ်ှိအမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ေိယု်စားေှယ်ရောင်းများ 

၂၀၂၀ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ရသာ (၉၁)ပါတီေှိသည့်အနက် အမျ ိုးသား ဒမီိုကရေ 

စီအြွဲ့ချုပ် ၊ဖပည်ရောင်စုကကံ့ခိငု်ရေးပါတီ၊ဖပည်ရောင်စုရကာင်းကျ ိုးရဆာင်ပါတီ၊ ဖပည်သူ့ပါတီ ၊ေှမ်းတုိင်းေင်းသား 

ဒီမိုကရေစီ အြဲွ့ချုပ် အပါအဝင်(၁၅)ပါတီမှဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ရသာအမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားေှယ် (၁၂၀)ဉီးအား 

တုိကရုိ်က်ရတွ့ဆုံ၍အချက်အေက် ရကာက်ယူမှုေုပ်ငန်းစဉ်အားရအာက်တုိော(၁၅)ေက်မှ နိုဝင်ော(၆)ေက်ရန့ အတွင်း 

ရေေှည်ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ (၁၂၀)ဉီးမှအချကအ်ေက်စစ်တမ်းရကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ မဲဆန္ဒနယ်အေိုက် ဝင်ရောက် 

ယှဉ်ငပိုင်မှုအရေအတွက်ကမိူတည်ငပီး နိုင်ငံရေးပါတီ(၁၅)ပါတီအား ဉီးတည်ောတွင် ဖပည်ရောင်စုပါတီ ၆၅% ၊တုိင်းေင်း 

သားပါတီ၂၈%ဖြစ်သည်။ 

၂၀၂၀-ရေွေးရကာက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီရပါင်း(၉၁)ပါတီဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ငပီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းစုစုရပါင်း (၅၆၃၉)ဉီး 

ေှိငပီးအမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်း(၉၀၂)ဉီး ပါဝင်သည်။ အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီ အြွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း 

(၁၁၀၆) ဉီးနှင့်အရေအတွက်အများဆံုးဖြစ်ငပီး၊ ဖပည်ရောင်စုကကံ့ခိငု်ရေး နှင့်ြံွ့ငြိုးရေးပါတီမှ (၁၀၉၁)ဉီးနှင့်ဖပည်ရောင်စု 

ရကာင်းကျ ိုးရဆာင်ပါတီမှ (၉၂၄)ဉီးဖြစ်သည်ကိရုတွ့ေှိေသည်။ ရဒသအေိုက် အမျ ိုးသမီး ပါဝင်ယှဉ်ငပိုင်မှု တွင်ေန်ကုန် တုိင်း 

ရဒသကကးီတွင်အမျ ိုး သမီးကုိယ်စားေှယ်(၁၉၉)ဉီးဝင်ရောက် ယှဉ်ငပိုင်ငပီးအရေ အတွက် အများဆံုး ဖြစ်ငပီး 

ေှမ်းဖပည်နယ်တွင် (၁၇၁)ဉီးဖြစ်၍ ဒတိုယ အများဆုံးဖြစ်သည်။ 

 

၄.၂။နိုင်ငံရေးေည်မှန်းချေ်၊ဖြတ်သန်းမှုနှင့်ေူမှုပတ်ဝန်းေျင်ဆိုင်ော 

အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)နှင့်ရတွ့ဆုံရမးဖမန်းချကအ်ေ အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ် 

ရောင်း ၆၃%သည်ပေမအကကမ်ိရေွေးရကာက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်သူများဖြစ်ကကသည်။အမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း 
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မွေန်င်

ရခိုင်
ရန်င်ကုန်င်
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၂၀၂၀-ပါ ီစံုေမုိီေရရစီရရွေးရောေ်ပဲွနှင့်အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှု

တိုင်းရင်း္ား တိငု်း/ပပည်နင်ယ်ေွှတ ်တာ် ပပည်္ူေွှတ ်တာ် အမျ ို း္ားေွှတ ်တာ်
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၁၇%သည်မည်သည့် နုိင်ငံရေးအရတွ့အကကုမံျှမေိှပါဟုရဖြဆိုေားငပီး ၁၈%သည်ေက်ေှိ ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ် 

များဖြစ်ကကငပီး ၃၅%သည်နိုင်ငံရေးပါတီဝင်အရတွ့အကကုေံှိပါသည်ဟုရဖြဆိုေားသည်။ အမျ ိုး သမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်း 

၁၈%သည်တက်ကကေှုပ်ေှားသူများနှင့် ၁၁%သည်အေပ်ေက်အြွဲ့ရခါင်းရဆာင်များ ဖြစ်သည်ကိရုတွ့ေှိေသည်။ 

 

ေို့ဖပင်အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းများ၏ရေွေးရကာက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ေန် တုိကတွ်န်းရသာ 

အရဖခအရနများတွင်၅၃%နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ရေွေးချယ်မှုဖြစ်ငပီး၂၈%သည်နိုင်ငံရေးမျ ိုးဆက်အေဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ဖခင်း 

ဖြစ်သည်။၁၅%သည်မိသားစု၏တုိကတွ်န်းချက်အေဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ဖခင်းဖြစ်ငပီးကျန်၁၅%သည်ကိယု်ပုိင်ဆန္ဒရကကာင့် 

ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်သည်ဟုရဖြဆိုသည်။ေ့ုိအတူ ပါတီတွင်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း အဖြစ်ရေွေးချယ်ခံေမှုအား ရေ့ောော 

တွင်နိုင်ငံရေး အရတွ့အကကုဖံပည့်ဝမှုရကကာင့်ရေွေးချယ်ခံေသည်မှာ ၃၃% ေှိငပီး၄၃%သည် ပညာအေည်အချင်းရကကာင့် 

ေည်းရကာင်း ၂၁%သည်ေူငယ်ဖြစ်ရသာ အရကကာင်းေင်းရကကာင့်ရဖြဆိုကကသည်။ေ့ုိဖပင် ပါတီမူဝါဒအေဟု၇၂% ရဖြဆိ ု

သည်ကိရုတွ့ေသည်။ တဆက်ေဲပင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ကျား/မ ရေးောမူဝါဒအား အရေးေားရဆာင်ေွေက်မှာအား ၅၅% 

သည် ေိုကန်ာသည် ဟုရဖြဆိုခဲ့ငပီးကျန်၄၅%သည်ေုိကန်ာမှုမေှိဟုရဖြဆိုခဲ့သည်။ 
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နိုင်ငံရေးပါတီတွင်အမျ ိုးသမီးပါတီဝင်များ၏ပါတီတွင်ရခါင်းရဆာင်မှုတာဝန်ယူောတွင် ေိုအပ်ချက်များကုိအချကအ်ေက် 

ောယူောတွင် ပါတီ(၁၅)ခုမှအမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်း များ၏ရဖြကကားချက်အေ၁၇% သည်ပါတီတွင်း ေုပ်သက်နှင့် 

တာဝန်ရပါ်တွင်မူတည်ငပီး၇၆%သည်အေည်အရသွး ပိုင်းဆုိင်ောအဓိကဖြစ်သည်ကိရုတွ့ေှိေသည်။ ေ့ုိဖပင် ေူမှုရေးော  

ကျယ်ဖပန့်မှုသည် ၃၄%ေှိငပီးမိသားစုနိုင်ငံရေးရနာက်ခံပိုင်းကို ၄% ရဖြဆိုေားသည်၊၊ ေ့ုိဖပင် ကျား/မရေးောမူဝါဒ အေ 

ေည့်သွင်းမှု ကို၂၁%ရတွ့ေှိေငပီး အချ ို့ရသာောေူးကကးီသူ၏ ေက်ေိုကမ်ှုနှင့်ရငွရကကးချမ်းသာမှု သည် ၄%ရတွ့ေှိေ သည်၊ 

၊ေို့ဖပင် ောေ်ရပး ောေ်ယူ နှင့်အဖခားရသာေိင်ပုိင်းဆိုင်ောအရပးအယူများသည်၁% ေိှရနရသးသည်ကို ရတွ့ေှိေသည်။ 

အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများနုိင်ငံရေးတွင်ပါဝင်နုိင်ေန်အတွက် အခွင့်အေမ်း ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ော အရဖခ 

အရန ကိုဆန်းစစ်ောတွင် ရဖြဆိုသူ၏၄၂%သည် မည်သည့်ပံ့ပိုးမှုမှမေေိှပါ ဟုရဖြဆို ခဲ့သည်၊၊ နုိင်ငံတကာအြဲွ့ အစည်း၏ 

ပံ့ပုိးမှု၂%ကေေှိ သည်ဟု ရဖြဆိုေားငပီးဖပည်တွင်အြဲွ့အစည်း၊ အမျ ိုးသမီးအြဲွ့များ၏ ပံ့ပုိးမှုသည် ၂၀%ေှိငပီး ပါတီဟု 

ရဖြဆိုသည်မှာ၄၄%ေှိသည်၊၊ေို့ဖပင် ၁၇%စီးပွားရေးေုပ်ငန်းေှင်များမှပံ့ပိုးမှုေှိသည်ဟု ရဖြဆိုေားသည်။ မည်သ့ုိ ရသာ 

ပံ့ပုိးမှုများေေိှသည်ကိရုဖြဆိုောတွင် ၁၄% သည် ရငွရကကးဆိုင်ော ပ့ံပိုးမှုများဖြစ်ငပီး ၃၉%သည်သင်တန်းများပ့ံပိုးရပး ဖခင်း 

ဖြစ်သည်။ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ောေုပ်ငန်းများတွင် ကူညီပံ့ပုိးမှုသည် ၂၂%ေှိငပီးရစတနာ့ ဝန်ေမ်းနှင့်ရံုးေုပ်ငန်းဆိုင်ော 

ကူညီရပး ဖခင်းေှိသည် ကို၂၅%ရတွ့ ေသည်။ 

၄.၃။အမျ ိုးသမီးေိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏အခေ်ခဲ၊စိန်ရခါ်မှုနှင့်အတားအဆီးများ 

ရေွေးရကာက်ပွဲတွင် အမျ ိုးသမီးကုိယ်စားေှယ်ရောင်းများအဓိကကကုံရတွ့ေရသာ အခက်အခဲများသည် မဲဆွယ်စည်းရံုး ရေး 

ဆိုင်ောအသံုးစားေိတ်များကုိ မိမိကိယ်ုပိုင်ရငွဖြင့်အသံုးဖပုေသူ၆၃%ေှိငပီးပါတီမှရောက်ပံ့မှုနည်းရသာ အရဖခအရန သည် 

၄၈%ေိှသည်၊၊ ေို့ဖပင်အချ ို့ရသာအမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ် နှင့်မဲဆန္ဒနယ်ကွာဟမှုေှိရသာရသာရနောမှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ငပိုင်ေသူ 

၁၀%သည် မဲဆန္ဒနယ်မညီမျှမှုသည်အခက်ခဲဟုရဖြကကားခ့ဲသည်။ေ့ုိဖပင်ေက်နက်ကိငု်ဧေိယာများတွင် ဖြတ်သန်း သွားော 

ခွင့ ်ရငွရကကး ရတာင်းခံမှုများသည်၉%ေှိရနသည်။ 

 

40%

39%

13%

5%

3%

17%

19%

43%

29%

22%

7%

4%

3%

11%

16%

28%

8%

15%

7%

1%

1%

5%

3%

13%

0 10 20 30 40 50 60

အချန်ိင်ေံု ောက်မှုမရှိ

 ငွေ  ကးအရင်းအပမစ်

ပါတီ ခါင်း ောင်များမှပ ံ့ပိုးမှုအားနင်ည်း

မိ္ားစုမှပံ့ပိုးမှုမရှိ

ပညာအရည်အချင်း

နင်ည်းပညာေိုင်ရာစိန်င် ခါ်မှု

အရည်အ ွ္ေးပမှင်တင်မှုေိုင်ရာ္င်တန်င်းေုိအပ်ချက်

အမျ ို း္မီးများနုိင်ငံ ရးတွေင် စိတ်ဝင်စားမှုအားနင်ည်း

ရရွေးရောေ်ပွဲောလကေုံရ ွ့ရရသာအခေ်အခဲနှင့်စိန်ရခါ်မှုများ

Ethnic Union Both
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နိုင်ငံရေးတွင်အမျ ိုးသမီးများပါဝင်မှုအားအဓိကအဟန့်အတားဖြစ်ရစရသာအောများဆန်းစစ်ောတွင် ၄၂%သည်မေိှပါ ဟ ု

ရဖြဆိ ုခဲ့ရသာ်ေဲကျန်၅၈%တွင် ဉပရဒရေးောမူရောင်များသည် ၁၆%ကျား/မရေးော ခွဲဖခားမှု၄၂%ေှိသည်ကိ ုရတွ့ေသည်။ 

ေို့အတူအေည်အချင်းေိုအပ်ချက်သည် ၂၅%ရငွရကကးအေင်းအဖမစ် ၂၀%ေှိရနသည်ကိရုဖြဆိုေားသည်။ ၁၉% အမျ ိုးသမီး 

ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများသည်ရေှးရုိးစဲွအစဉ်အောများ၏ ေွှမ်းမိုးမှုနှင့် ောသာရေး ယုံကကည် ကိုးကွယ်မှုသည် 

ဟန့်တားမှုေှိရနဆဲဟ၁ု၁%ရဖြဆိုခဲ့သည်။ 

ရေွေးရကာက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကကုရံတွ့ေရသာအခက်အခဲနှင့်စိန်ရခါ်မှုများနျင့်ပတ်သက်ငပီးရမးဖမန်းောတွင် ၄၃%သည် 

မဲဆန္ဒေှင်အမျ ိုးသမီးများ၏ နုိင်ငံရေးတွင်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းဖခင်းနှင့် မိမိတ့ုိမိသားစုေံမှရောက်ပံ့အားရပးမှု မေေိှပါဟု ၅% 

ကရဖြဆိုသည်။ေို့ဖပင်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေအချန်ိမေုံရောက်မှု ၄၀%ေိှငပီး ေဏ္ဍာရငွ အခက်အခဲေိှသည် ကို၃၉% 

ရဖြဆိုကကသည်။ေို့ဖပင်နည်းပညာရဖပာင်းေဲမှုသည်ေည်း၂၀၂၀တွင်အခက်အခဲတစ်ေပ်ဖြစ်သည်ဟု၁၇%ရဖြဆိုမှုေှိငပီး၁၉% 

သည် မိမိတ့ုိ၏အေည်အရသွးပိုင်းဆုိင်ောဖမင့်တင်မှုအားနည်းဖခင်းသည်ကကီးမားရသာစိန်ရခါ်မှုဟုရဖြဆိုခဲ့သည်။ 

ဖမန်မာနုိင်ငံ၏အမျ ိုးသမီးများသည်မိသားစုတာဝန်နှင့်ေွမ်းမုိးေိန်းချုပ်မှုများ သက်ရောက်မှုများသည်နိုင်ငံရေးနှင့် ေူမှု 

ရေးောတွင် ပါဝင်နိုင်ေန်အတွက် ေိုအချကသ်ည်ေည်းကကးီမားရသာဟန့်တားမှုတစ်ေပ်ဖြစ်ေကာ ယခုစစ်တမ်းတွင်ေဲ ၂၃% 

သည် မိသားစုတာဝန်များနှင့်၂၂%သည် မိသားစု၏ေွှမ်းမုိးမှုရအာက်တွင်ေှိရနဆဲဟုရဖြဆိုေားသည်။ 

 

၄.၄။နုိင်ငံရေးတွင်အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုဖမှင့်တင်ရေးအဓိေေိုအပ်ချေ်များ 

ပါတီ(၁၅)ခုအားရမးဖမန်းောတွင်ဖပည်ရောင်စုအဆင့်ေှိပါတီများနှင့်တုိင်းေင်းသားပါတီများပါတီငယ်များ တ့ုိသည်နိုင်ငံရေး 

အစဉ်အောနုိင်ငံရေးေွှမ်းမိုးမှုနှင့်နယ်ရဖမအရနအေားအေမတူညီရသာရနာက်ခံနှင့် အရဖခအရနများေိှရသာ ရကကာင့် 

၄င်းတ့ုိ ၏ စိန်ရခါ်မှုနှင့်အခက်အခဲများသည်ေည်း ကွာဖခားသွားနုိင်သည်။ဖမန်မာနုိင်ငံတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ နိုင်ငံရေး 

ပါဝင်မှု ဖမင်တင် ရေးကဏ္ဍအတွက် ရဆာင်ေွေက်ေန်နည်းေမ်းများကုိရမးဖမန်းောတွင်၈၁%ရဖြဆိုမှုသည် အမျ ိုး သမီးများကို 

အဖမင်ြွင့်သင်တန်းများ ပံ့ပုိးမှုရပးေန်ဟုရဖြဆိုခဲ့သည်။ေုိသ့ုိရဖြဆိုောတွင် ဖပည်ရောင်စုပါတီများမှရဖြဆိုမှု ၄၅% သည် 

ပါတီများ၏ပ့ံပုိးမှုနှင့်မိသားစုေူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏ပံ့ပုိးမှုသည်အဓိကကျသည်ဟုရဖြဆိုခဲ့သည်။ ေို့ဖပင်အချ ိုးကျ ပါဝင်မှု စနစ် 

မရှိပါ

45%

ဉပ ေ ရးရာမူ ောင်

2%

မိ္ားစုအ္ုိင်းအဝန်င်း

6%

ပါတီမူဝါေ

2%

ပညာအရည်အချင်း

4%

ကျား/မ ရးရာခွေဲပခားမှု
11% ကပ် ရာဂါ ေးကာေညွေန်င် ကားချက်

1%ေဏ္ဍာ ရး

5% မဲေန္ဒနင်ယ်မမျှတပခင်း

3%

ော္ာ ရး

3%
ဓ ေ့ထုံးစံ

4%

ေူမှုပတ်ဝန်င်းကျင်

6%

အိမ် ထာင်မှုတာဝန်င်

6%

အပခား

2%

Other
21%

နိုင်ငံရရး ွင်အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုအားဟန့် ားမှုများ
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ေိုအပ်သည်ဟု ၃၆% ကရဖြဆိုငပီး၊ရနာက်အစုိးေဌာနများတွင် ရခါင်းရဆာင်မှုရနောများတွင် အမျ ိုးသမီးများ 

တာဝန်ရပးေန်ဟုရဖြဆိုကကသည်၊၊ 

 

ရြာ်ဖပပါအချက်အေက်များသည်အမျ ိုးသမီးကုိယ်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)အားေက်ေှိဖမန်မာ့နိုင်ငံရေးနယ်တွင် အမျ ိုးသမီး 

များပါဝင်မှုနှင့်ပ့ံပိုးရပးမှုအရဖခအရနများကုိဆန်းစစ်ရေ့ောနုိင်ေန်အချကအ်ေက်စီစစ်ရြာ်ဖပဖခင်းဖြစ်သည်။  

အမျ ိုးသမီးများအားကိန်းဂဏာန်းရြာ်ဖပရံုမျှသာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင်အေည်အချင်းဖပည့်ဝစွာေပ်တည်နိုင်မှုေိှရစေ

န်ပ့ံပိုးမှုသည်နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် ဖမန်မာ့ေူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမျ ိုးသမီးများနုိင်ငံရေး တွင်ပါဝင်ောနိုင်ေန် ေိုအပ် ချကမ်ျား 

ကိုရတွ့ေှိနိုင်သည်။အဓိကအချကအ်ရနဖြင့်ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် ကျား/မရေးောခဲွဖခားမှုအဖမင်သည် အမျ ိုးသမီး များ 

နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ောနုိင်ေန်ကကီးမားရသာအတားအဆီးဖြစ်ရနသည်ကိရုတွ့ေှိေသည်၊၊ေို့ဖပင်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှအမျ ိုးသမီး 

များအရနဖြင့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံရေ့ောမှုရကျာင်းများနှင့်ရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ော ဉပရဒမူရောင်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများကုိ ပါတီမှ 

ရသာ် ေည်းရကာင်းအေပ်ေက်အြွဲ့အစည်းမှရသာ်ေည်းရကာင်း ပ့ံပိုးရပးမှုများေုိအပ်သည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ ဖမန်မာနုိင်ငံ 

ေူမှုအြွဲ့အစည်းတွင် အမျ ိုးသမီးများအရပါ်ဓရေ့ေံုးတမ်းအစဉ်အောများအေ ြိနိှပ်မှုများ၊ေူမှုပတ်ဝန်းကျင် တွင် 

အရေးမေား မိရသာအကကမ်းြက်မှုများ၊ အမုန်းစကားများနှင့်ရှုတ်ချမှုများသည်ဉပရဒကိုနားေည်၍ဖြစ်ရစ နားမ ေည် 

ရသာရကကာင့် ဖြစ်ရစကျုးေွန်မှု များကုိရတွ့ေသည်၊၊ ေိုသ့ုိရသာအရဖခအရနမျ ိုးသည် အသိပညာရပးရံုမျှနှင့် ေံုရောက်ဖခင်း 

မေိှရသာရကကာင့်အမျ ိုးသမီးများ အရပါ်အကကမ်းြက်မှုဆိုင်ောအကာကွယ်ရပးရသာ ဉပရဒ တစ်ေပ် အတည်ဖပုေန်ေုိသည်၊၊ 

အေူးသဖြင့်နုိင်ငံရေးပါတီနှင့်ဖမန်မာ့နိုင်ငံေှိ အြဲွ့အစည်းဆိုင်ောနှင့် ေူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏အမျ ိုးသမီးများအားအေက်ေက် 

မပ့ံှပိုးမှုအရဖခအရနများသည်ေိုအပ်ရနဆဲဖြစ်ငပီးဖပုဖပင်ရဖပာင်းေဲမှုများစွာရဆာင်ေွေက်ေန်ေိုအပ်ရနသည်ကိရုတွ့နိုင်သည်။ 

၂၀၂၀ရေွေးရကာက်ပဲွတွင် နုိင်ငံရေးပါတီများ အရနဖြင့် ပါတီတွင်းကျား/မ ရေးောမူဝါဒများ နှင့်အမျ ိုးသမီးများနုိင်ငံရေး 

တွင်ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍဖမှင့်တင်ောတွင်ေိရောက်ရသာမဟာဗျုဟာချမှတ်ရေးနှင့်ေက်ရတွ့ေုပ်ရဆာင်နိုင်ငပီး ေိရောက် 

ရသာေုပ်ငန်းစဉ်များဉပရဒရေးောမူရောင်များဖပင်ဆင်ေန်နှင့်နိုင်ငံရေးပါတီမှအမျ ိုးသမီးများအားပ့ံပိုးမှုများ ကိုဉီးစားရပး 

ရဆာင်ေွေက်ေိုအပ်သည်၊၊  

အရသးစိတ် အကကုဖံပုချက်များအား အခန်း(၃)တွင်ရြာ်ဖပေားသည် 

81%

36%

23%

45%

45%

12%

Awareness Training

Propotional Content system

Recrutiting women in government department

Party's support

Community and family support

Other

နိုင်ငံရရး ွင်အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုပမှင့် င်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများ
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အခန်း(၅) 

အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ေိယု်စားေှယ်များ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ောရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုရတွ့ေိှချေ်များ 

၅.၁။ဉပရဒရေးောမူရောင် 

ဖမန်မာနုိင်ငံရေးတွင် အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုနှင့်အခန်းကဏ္ဍဆန်းစစ်ရေ့ောောတွင်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေများသည် အဓိက 

ကျရသာအစိတ်အပိုင်းတစ်ေပ်ဖြစ်သည်၊၊ ဖမန်မာနုိင်ငံ၏၂၀၀၈ြဲွ့စည်းပုံအရဖခခံဉပရဒ၁၀ ပါအခန်း(၈)နှင့် ေွှတ်ရတာ် 

ရေွေးရကာက်ပွဲများဉပရဒ၁၁ပုဒ်မ(၈)နှင့်(၁၀) အေ ရေွေးရကာက်တင်ရဖမှာက်ခံခွင့်ေှိသည်၊၊ နိုဝင်ောေ(၈)ေက်ရန့အား ၂၀၂၀-

ရေွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပမည့်ရန့အဖြစ်သတ်မှတ်ငပီးရနာက်သက်ဆိငု်ောေွှတ်ရတာ်၁၂ အေုိကပ်ုံစံ(၆)နှင့်ပုံစံ(၆-က) ကိုယ်စား 

ေှယ်ရောင်းအမည်စာေင်း တင်သွင်းမည့်ေက်အားဇူေိုင်ေ(၂၀)ေက်မှ ဩဂုတ်ေ(၇)ေက်ရန့ ေိသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ 

အမည်စာေင်း တင်သွင်းမှုအားကန့်ကွကရု်ပ်သိမ်းနုိင်သည့် ကာေသည်ဩဂုတ်ေ(၁၀)ေက်ရန့ေိဖြစ်သည်။ စီစစ်သည့် 

ကာေ၁၁-၈-၂၀၂၀ မ၁ှ၇-၈-၂၀၂၀တွင်းဖြစ်ငပီး၃၀-၈-၂၀၂၀တွင်အတည်ဖပု ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း စာေင်းအား 

ပုံစံ(၁၀)ဖြင့် ရကကဖငာသည်။ ၂၀၂၀ရေွေးရကာက်ပွဲတွင်ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၈)ဉီး သည်နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုအေ 

(၇)ဉီးပယ်ြျက်ခံေဖခင်းနှင့်(၁)သည်နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းဖြစ်ရနဆဲရကကာင့်ပယ်ြျက်ခံခဲ့ေသည်။ ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်ရောင်း 

(၄)ဉီးရသဆုံးခဲ့ငပီး ေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း အမည်စာေင်းတင်သွင်းသည့် ေုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကန့်ကွကခ်ံေသည့် 

အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းမေိှပါ။ရေွေးရကာက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေ၁၃သည်(၈)ေက်၊စက်တင်ော

ေ ၂၀၂၀ မှ (၆)ေက် နုိဝင်ောေ ၂၀၂၀ ေိဖြစ်သည်။ ရေွေးရကာက်ပွဲမတုိင်မီတစ်ေက်သည် မဲမဆွယ်ေ ေက်ဖြစ်သည်။ 

ရေွေးရကာက်ပွဲအသံုးစားေိတ်အားဖပည်သူ့ေွှတ်ရတာ်၊အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်၊တိုင်းရဒသကကးီ/ဖပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စား

ေှယ်ရနောများအတွက် သိန်း(၁၀၀)ေက်မပုိရသာပမာဏ သတ်မှတ်ေားငပီးတုိင်းေင်းသားရေးောေွှတ်ရတာ်ရနောအ 

တွက်သိန်း(၁၅၀)ေက်မပိုရသာပမာဏဖြစ်သည်။ရေွေးရကာက်ပွဲအသံုးစားေိတ်အားတုိင်းရဒသကကးီ/ဖပည်နယ်ရေွေးရကာက်ပဲွ

ရကာ်မေှင်ခွဲများကရေွေးရကာက်ပွဲေေဒ်ရကကဖငာသည့်ေက်မှေက်ရပါင်း(၃၀)အတွင်းသက်ဆိငု်ောခရုိင် အဆင့် ရေွေး/ရကာ် 

ခွဲများ တွင်ပုံစံ(၂၀)၁၄ ကိုအသံုးဖပုေျှက်ရေွေးရကာက်ပွဲအသံုးစားေိတ်ကိတုင်သွင်းေန်ဖြစ်သည်။ 

 

၅.၂။အမျ ိုးသမီးေိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး 

ရေွေးရကာက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေသည်(၈)ေက ် စက်တင်ောေ ၂၀၂၀မှ (၆)ေက ် နုိဝင်ောေ ၂၀၂၀ ေိဖြစ်သည်။ 

အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း၏ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး ဆိုင်ော ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှု ေုပ်ငန်းစဉ် များကို 

ရေေှည်ရေွေးရကာက်ပဲွ ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ (၁၂၀)သည်တုိင်းရဒသကကးီနှင့် ဖပည်နယ်(၁၄)ခ ု ေှိ(၃၃)ပါတီမှ အမျ ိုးသမီး 

ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)ဉီး၏ရအာက်တုိော (၁၅)ေက်မှ နုိဝင်ော (၆)ေက်ကာေတွင်း မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး 

ေှုပ်ေှားမှုများအားရစာင့်ကကည့်ရေ့ောငပီးမှတ်တမ်းေယူခဲ့ပါသည်။  

အဓိက ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှု နယ်ပယ်သည် အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းများ ရေွေးရကာက်ပွဲ မဲဆွယ် 

စည်းရံုးရေး ကာေေင်ဆိုင်ေရသာ အခက်အခဲများနှင့်အကကမ်းြက်မှုများ နှင့်ရေွေးရကာက်ပဲွဆိုင်ောကတိကဝတ်များ ကို 

ရေွေးရကာက်ပွံဆိင်ုော ဉပရဒ၊ ပါတီကျင့်ဝတ် နှင့်ဖပစ်မှုဆိုင်ောဉပရဒနှင့်ေုံးနည်းများအရပါ်အရဖခဖပုစံေားငပီး မဲဆွယ် 

စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုအကကမ်ိ(၂၄၀)၏ ရတွ့ေှိ ချက ် များ၊အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)ဉီး၏ ရဖြဆိ ု

မှုများ၊မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူ(၁၂၀၀)ဉီး၏ ရဖြဆိုမှုအချက ် အေက်များကုိဆန်းစစ်ရြာ်ဖပေားဖခင်းဖြစ်သည်။ ရေွေးရကာက်ပွဲ 

အကကမ်းြက်မှုများအား ရေ့ောောတွင် အေူးသဖြင့် အမျ ိုးသမီးကုိယ်စားေှယ်ရောင်းများ ၏မဲဆွယ်စည်းရံုး ောရနော 
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များတွင်ဖြစ်ပွားရသာအကကမ်းြက်မှုများနှင့် ေူမှုကွန်ယက်ကိအုသံုးဖပုငပီး များစွာရသာ မဲဆန္ဒေှင် ဖပည်သူများ 

သ့ုိသတင်းအမှားများနှင့် အမုန်းစကားများဖြင့် တုိကခ်ိုက်မှုများကုိပါ အချကအ်ေက်မှတ်တမ်းယူဖခင်း ဖြစ်သည်။ 

၅.၃။ေူးစေ်ေပ်ရောဂါအရဖခအရနရကောင့်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေုပ်ငန်းစဉ်သေ်ရောေ်မှုများ 

ေက်ေိှကပ်ရောဂါကူးစက်မှုေိန်းချုပ်ရေးကာေတွင်အမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း များသည်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး 

ရဆာင်ေွေက်ောတွင် အခက်အခဲေှ/ိမေှိစစ်တမ်းေယူောတွင်ရဖြဆိုသူ(၁၂၀)၏၄၁%သည်အခက်အခဲေှိသည်ဟု ရဖြကကားခဲ့ 

သည်။ေ့ုိဖပင်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေုပ်ရဆာင်ေန် သက်ဆိငု်ောရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင်၏ ခွင့်ဖပုချက်ေယူော တွင်ေည်း 

အခက် အခဲေှိငပီး၈%သည်မဲဆွယ်စည်းရံုးခွင့်ေမ်း ရကကာင်းခွင့်ဖပုချက်ရတာင်းော တွင်ဖငင်းပယ်ခံေသည်များေိှသည်၊၊  

ကပ်ရောဂါကူးစက်ရေးကာေတွင်း ဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင်မှေုတ်ဖပန်ေားရသာ ကပ်ရောဂါကူးစက်မှု 

ကာကွယ်ရေးဆိုင်ောေုိကန်ာေမည်ေမ်းညွှန်ချက်များသည်အခက်အခဲဖြစ်သည်ဟု၃၈%ရဖြဆိုေားသည်။ ေို့ဖပင်မဲဆွယ် 

စည်းရံုးရေးေုပ်ငန်းစည်အားအဓိကအခက်အခဲဖြစ်ရစရသာအရဖခအရနသည် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကကီးဌာန၏ 

ေုတ်ဖပန်ချက်များဟု ၄၅%ရဖြဆိုမှုေိှောတွင် အေားတူပင်သက်ဆိငု်ောရဒသ အေိုကအ်မိန့် ညွှန်ကကားချက် များရကကာင့် 

ဖြစ်သည်ဟု ၂၄%က ဆိုကကသည်။ 

ေို့ဖပင်ရဒသအေိုကေ်ုတ်ဖပန်ရသာ အမိန့်ညွှန်ကကားချက်များနှင့်သည်ေည်း အခက်အခဲေှိသည်ကို၂၄%ရဖြဆိုေားငပီး 

ဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင်၏ညွှန်ကကားချကရ်ကကာင့်ဟု၇%ကရဖြဆိုေားသည်။ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ရ

ရါးဆိုင်ောညွှန်ကကားချက်များသည် ရဒသတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီရသာ ေုတ်ဖပန်ချက်များေိှငပီး အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ် 

ကိုယ်စားေှယ် ရောင်းများသည် အခက်အခဲများေှိခဲ့သည်ဟုရဖြဆိုေားသည်။ 

၅.၄။အမျ ိုးသမီးေိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုများ 

မဲဆန္ဒေှင(်၁၂၀၀)အားမိမိတ့ုိရဒသတွင်း မဲဆွယ်စည်းရံုး(စီတန်းေှည့်ေည်)ေှုပ်ေှားမှု အရဖခအရနအားစစ်တမ်းေယူော တွင် 

၉၃%သည် မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုအချ ို့ေှိသည်ဟုရဖြဆိုငပီ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှည့်ေည်မှု အကကမ်ိအားဖြင့်၁-၅ကကမိ် 

တွင် ရတွ့ေှိေမှုသည် ၅၆%နှင့ ် ၅-၁၀ကကိမ်ရတွ့ေှိေမှုသည် ၂၄%ေှိသည် ကိုကကည့်ဖခင်းဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီများအရနဖြင့် 

မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးအားေုပ်ရဆာင်သည်ကိရုတွ့ေှိနုိင်သည်။ 

1%

7%

24%

5%

10%

51%

34%

အစုိးရ ကျာင်း/အစုိးရရံုး

ော္ာ ရးနှင့်္က်ေိုင် ္ာ  နင်ရာ

အများနှင့်္က်ေိုင် ္ာ နင်ရာ (ပန်င်းခခံ၊  ေး စ္ပြင့်)

အားကစားရံု/ကွေင်း

ပါတီရံုး

ကုိယ်ပိုင်ရံုး/အိမ်

ေမ်း ွ္ေယ်/မိန်င်းေမ်းမ

မဲဆွယ်စည်းရုံးထရးပြုလုြ်သည့်ထနရာများ
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အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ောေှုပ်ေှားမှုရတွ့ေှိချက်များကုိမဲဆွယ်စည်းရံုးေ

ရါးဆိုင်ော စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး ကာေကကုရံတွ့ေရသာ စိန်ရခါ်မှုနှင့်အခက်အခဲများ၊ရေွေးရကာက်ပွဲ အကကမ်းြက် 

မှုမဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုများအကကိမ်(၂၄၀) ရစာင့်ကကည့် ရေ့ောမှုရတွ့ေှိချကမ်ျားအေ ၄၇%အိမ်တုိင်ောရောက် 

မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး နည်းေမ်းများဖပုေုပ်ကကငပီး ၅၃%သည် စီတန်း ေှည်ေည်မှုများဖြစ်သည်။ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး 

ေှုပ်ေှားမှုများကုိ ငမို့ဖပဧေိယာ ၄၀%နှင့် ရကျးေက်ဧေိယာ ၆၀%တ့ုိတွင် ရတွ့ေှိခဲ့ငပီးေူေုစည်းရံုး ရဟာရဖပာပွဲများ ကို 

ရကျးေွောများတွင်၇၃%နှင့်ငမို့ဖပတွင်၂၃%ရတွ့ေှိေသည်။ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုများကုိ များရသာအား ဖြင့်ကိုယ်ပိုင် ရံုး 

နှင့်အိမ်များတွင် အများဆံုး ဖပုေုပ်ခဲ့သည်မှာ ၅၄%ေှိခဲ့ငပီးအများနှင့်သက်ဆိငု်ရသာရနောများတွင် ၂၄%ရတွ့ေငပီး ၃၄%သည် 

ေမ်းသွယ်/ မိန်းေမ်းမ များ တွင်ဖြစ်သည်။ ၁၀% သည်ပါတီရံုးများတွင် ဖြစ်ငပီးောသာရေး နှင့်သက်ဆိငု်ရသာ 

ရနောများတွင် ၇% ရတွ့ေှိေသည်။ 

 

မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုရဟာရဖပာပွဲများတွင် ပါတီရခါင်းရဆာင်များ ပါဝင်မှု ၆၆%ေှိငပီး ၁၃% သည်ေပ်ေွော 

ရခါင်းရဆာင်များဖြစ်ကကသည်။ရဒသခံအာဏာပုိင်များပါဝင်ရဟာရဖပာဖခင်း ၂% စီးပွားရေးေုပ်ငန်းေှင်များ ၁၆%ရတွ့ 

ေသည်။ ေို့ဖပင်ောသာရေးရခါင်းရဆာင်များပါဝင်မှုသည်၁%နှင့်ေင်ရပါ်ရကျာ်ကကားသူများကိုရတွ့ေှိေမှုသည်၄%ေှိသည်။ 

မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးရဟာရဖပာပွဲများတွင် ဉီးရဆာင်ရဟာရဖပာရဆွးရနွးသူအမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း (၁-

၃)အတွင်းေိှသည်ကို၅၈%ရတွ့ေှိခဲ့ေငပီး၊ ၅ဉီးနှင့်အေက်ပါဝင်သည်ကို၁၉%နှင့်အမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း များမပါ 

သည်ကိ၂ု၂%ရတွ့ေှိေသည်။ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးရဟာရဖပာပဲွများတွင်ေူမျ ိုးရေးောသာရေးနှင့် ကျား/မရေးော တ့ုိနှင့် 

ပတ်သက်ငပီးပုတ်ခတ်ရဟာရဖပာမှုများ၉၃%မရတွ့ေှိေပါ၊၊ 

၂၀၂၀ရေွေးရကာက်ပဲွတွင် အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်ရောင်းများ၏အဓိက ဉီးတည်ရသာမဲဆန္ဒေှင်အုပ်စုများ 

သည် ၅၉%သည်ေယ်သမားနှင့် အေုပ်သမားေူတန်းစားများဖြစ်ကကငပီး၁၃%သည် စက်ရံုအေုပ်သမားများ၃၇%သည် 
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ပညာတတ် ေူငယ်များနှင့် ၂၉%သည် တုိင်းေင်းသားများကုိဉီးတည်သည်ဟုရဖြဆိုကကငပီး ၂၂%သည်ေူေတ်တန်းစားနှင့် 

ပညာတတ် များ ၁၄%သည် စီပွားရေး ေုပ်ငန်းေှင်များဖြစ်ကကသည်ဟုရဖြဆိုေားချက်များအေရတွ့ေသည်။  

မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးရဟာရဖပာပွဲများဖပုေုပ်သည့်ရနောများတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက် (၃၀)ရအာက်အား၄၄%နှင့် 

(၃၀-၅၀) အတွင်းအား၄၂% တ့ုိေသည်ကိရုတွ့ေှိေငပီး၅၀နှင့်အေက်အား ၁၃%ရတွ့ေသည်၊၊တက်ရောက်သူမဲဆန္ဒေှင် 

များသည် အမျ ိုးသမီးအရေအတွက် ပိုမိုများဖပားသည်ကို၃၈%ရတွ့ေှိေငပီး အမျ ိုးသမီးအရေအတွက် ပိုမုိနည်းပါးသည်ကို 

၂၈%ရတွ့ ေှိေသည်။ကျန်အရဖခအရနသည်ကျား/မအရေအတွက်ညီမျှသည်။ 

မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှု နှင့်ပတ်သက်ငပီး အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)နှင့် ရတွ့ဆုံရမးဖမန်း 

ချကအ်ေေက်ကမ်းစာရစာင်ဖြန့်ရဝမှု ၈၄%နှင့်ပိုစတာကမ့်ပိန်းေုပ်ရဆာင်မှု ၈၂%ဖပုေုပ်ကကသည်ကို ရတွ့ေှိကကငပီး ေူေု 

ရဟာရဖပာပဲွများ ကို၅၈%ဖပုေုပ်သည်ကို ရတွ့ေှိေသည်။ေူစုေူရဝး ယာဉ်တန်းများဖြင့်မဲဆွယ် စည်းရံုးရေး ဖပုေုပ် 

သည်ကိ၂ု၇%ရတွ့ေငပီး၊ယာဉ်တန်းအေှဖပယာဉ်များနှင့်အသံချဲ့စက်အသံုးဖပုမဲဆွယ်မှုများကုိ၂၁%ဖပုေုပ်ခဲ့ကကသည်ကိရုတွ့

ေှိေသည်။ ေို့ဖပင်ေက်ေှိ ရဖပာင်းေဲရနရသာနည်းပညာများအေ အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းများသည် 

ေူမှု ကွန်ယက်အသံုးဖပုငပီးမဲဆွယ်စည်းရံုးမှု၅၃%၊သတင်းမီဒီယာအသံုးဖပုမှု ၂၄%နှင့် အီးရမးနှင့်ြုန်းရခါ်ဆိုမှု ဖပုေုပ်ဖခင်း 

၁၃% ေှိသည်ကိရုတွ့ေသည်။ 

မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုများတွင်များရသာအားဖြင့်ပံုနှိပ်ေားရသာစာေွေက်များရပးရဝမှုသည် ၆၀%ေှိငပီးကျန်းမာရေး 

ဆိုင်ောကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများအား၄၂%ရပးရဝသည်ကိရုတွ့ေှိေသည်၊၊ပါတီအမှတ်တေပစ္စည်းများဖြစ်ရသာအေံ၊ေင်ေိုးနှ

င့်ရသာ့ချတ်ိများအားရပးရဝသည်ကို ၂၀%နှင့်တီေှပ်များရပးသည်ကို၈% နှင့်အစားအရသာက်များ ရပးရဝ သည်ကို၇% 

ရတွ့ေ သည်၊၊မည်သည့်အောမျှမရပးရဝသည်ကို၁၂%ရတွ့ေသည်။ 

 

၅.၅။အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ေိယု်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ောေတိေဝတ်များ 

၂၀၂၀ရေွေးရကာက်ပဲွတွင်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ောကတိကဝတ်များအား အချကအ်ေက်ေယူော တွင်အမျ ိုးသမီး ကိုယ်စား 

ေှယ်ရောင်း(၁၂၀)အား ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ် အဖြစ်ရေွေးချယ်တင်ရဖမာက်ခံေပါက မိမိတ့ုိဖပည်သူအတွက် 

ရဆာင်ေွေက်ရပးမည်အောများကိုရမးဖမန်းောတွင် ရဒသြွံ့ငြိုးတုိးတက်ရေးရဆာင်ေွေက်ရေးကိုအများဆုံး ၇၈%ဖြစ်ငပီး ၅၅% 

သည် ပညာရေးကဏ္ဍ ြွံ့ငြိုးတုိးတက်ရေးနှင့် ေမ်းတံတား၊ရေး၊ေျှပ်စစ်မီးေေိှမှုအား ၄၈% ရဖြဆိုခဲ့သည်၊ ၊ေို့ဖပင်၃၅% 
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သည်ငငိမ်းချမ်း ရေးကိုရဆာင်ေွေက်မည်ဟုရြာ်ဖပငပီး ၃၅%သည်တုိင်းေင်းသားအရေးရဆာင်ေွေက်မှုများ ဖြစ်သည်။ ၄၇%သည် 

ဒမီိုကရေစီတုိးတက်ြွံ့ငြိုးရေးရဆာင်ေွေက်ေန်ဖြစ်ငပီးအမျ ိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုင်ော ရဆာင်ေွေက်ချက် များသည် ၆၄%ေှိသည် 

ကို ရတွ့ေှိေသည်၊၊ 

ေို့အတူ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှု ေူေုရဟာရဖပာပဲွအကကမ်ိ(၂၄၀)၏ ရစာင့်ကကည့်စစ်တမ်း အချကအ်ေက် များတွင် 

ေည်းေပ်ေွောြံွ့ငြိုးတုိးတက်ရေးကဏ္ဍများရဆာင်ေွေက်ေန်၈၅%၊ဒမီိုကရေစီအရေးရြာ်ရဆာင်ေန်၆၁%ေှိသည်။ေမ်း၊တံတား၊

ရေမီးေေိှနိုင်ရေးကတိများကုိ၄၁%ရဖပာကကားကကငပီး၊ပညာရေး ကဏ္ဍတုိးတက်ရေးရဆာင်ေွေက်ေန်၃၇%ရဖပာကကားသည်ကုိ 

ရတွ့ေှိေသည်။တုိင်းေင်းသားပါါတီမှ အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းအများစုသည် တုိင်းေင်းသားအရေး 

ရဆာင်ေွေက်ေန်၂၄%ရဖြဆိုကကငပီးငငိမ်းချမ်းရေးရြာ်ရဆာင်ေန်ကိေုည်း ၃၀%ရဖပာကကားသည်။ ေို့ဖပင်အမျ ိုးသမီး အခွင့ ်

အရေး ဆိုင်ောဖမင့်တင်ရဆာင်ေွေက်မည့်ကတိကဝတ်များကုိ၃၇%ရဖပာကကားကကသည်ကိရုတွခဲ့သည်။ 

 

ရေွေးရကာက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ော ေုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ငပီးကကို တင်ဖပင်ဆင်မှု အပုိင်းနှင့်ပတ်သက်ငပီး 

ရမးဖမန်း ော တွင်၈၅% သည်ပါတီမှေမ်းညွှန်ချက်များအေရဆာင်ေွေက်သည်ဟုသိေငပီးကျန်၁၅% သည်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး 

ေမ်းရကကာင်း နှင့်အချန်ိအားဗဟုိနှင့်ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွေက်ငပီး ကိုယ်တုိင်ဖပင်ဆင်သည်ဟုရဖြဆိုသည်။ မိမိတ့ုိမဲဆန္ဒေိှ ဖပည်သူ 

ေူေု ေိုအပ်ချက်များနှင့်စပ်ေျည်းငပီး ေူေုသရောေားစစ်တမ်း (သ့ုိမဟုတ်)အုပ်စုြွဲ့ရဆွးရနွးမှုများ ဖပုေုပ်ခဲ့ဖခင်းေိှ 

/မေှိရမးဖမန်းောတွင် ၉၅% သည်မေိှပါဟုရဖြဆိုကကသည်။ ေို့ဖပင်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေး မိန့်ခွန်းများအား ကကို တင် 

ဖပင်ဆင်မှုေှိ/မေိှ ရမးခွန်းတွင်၆၅%သည်မေိှပါဟုရဖြကကားခ့ဲသည်။မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေသတင်းမီဒီယာနှင့် ချတ်ိဆက် မှု၊ 

ရတွ့ဆုံမှုေှိ/မေိှ ရမးဖမန်းော တွင် ၁၆%၏ ရဖြကကားမှုအေ ေှိသည် ဟုသိေှိေငပီး ၈၄%မဖပုေုပ်ခဲ့ပါဟုရဖြဆိုကကသည်။ 

၅.၆အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးောေအဓိရတွ့ေှိချေ်များ 

စက်တင်ော(၈)ေက်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေစတင်သတ်မှတ်ရသာအချနိ်တွင်ကူးစက်ရောဂါဖပန့်ပွားမှုေိန်းချုပ်ရေးကာ

ေအတွင်းေန်ကုန်တုိင်းရဒသကကးီ၊မွန်ဖပည်နယ်၊ေခိုင်ဖပည်နယ်နှင့်မန္တရေးတုိင်းရဒသကကးီအချ ို့တွင်ရနအိမ်တွင ် ရနေုိင်ေန် 

သတ်မှတ်ေား ငပီးေူစုေူရဝးမေုပ်ေန် တားဖမစ်ေားရသာ အရဖခအရနတွင်ေိှသည်။ Rain Maker မှရတွ့ဆုံရမးဖမန်းခ့ဲ 

ရသာအမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ် အမျ ိုးသမီး ေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)ဉီးမှ(၈၂)ောခုိင်နှုန်းသည် မဲဆွယ် 

85%

24%

61%

30% 41%
37%

37%

11%

ထရွေးထောေ်ြွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးထရးေတိေဝတ်များ
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စည်းရံုးရေး ကာေပေမေ အတွင်းေူေုစည်းရံုးရဟာရဖပာပွဲများ ရဆာင်ေွေက်နုိင်ဖခင်းမေိှပဲ ရအာက်တုိောေ တတိယ 

ပတ်မှ ေုပ် ရဆာင်နုိင်သည်ကိရုတွ့ေသည်။ 

မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေအတွင်း မဲဆန္ဒနယ်ရဖမများသ့ုိစည်းရံုးရေးရဆာင်ေွေက်ောတွင် အဓိကအခက်အခဲကကုံရတွ့မှုများ 

သည် မတူညီရသာရဒသန္တေအမိန့်များ အေဟန့်တားမှုများကုိ အမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားေှယ် ၁၂၀ဉီးရမးဖမန်းချက်အေ (၄၁) 

ောခုိင်နှုန်းသည် ရကျးေက်ရဒသ မဲဆန္ဒနယ်များ သ့ုိသွားရောက်ေန်အခက်အခဲ ဟန့်တားမှုကကုံေသည်ဟု ရဖြကကား ခဲ့ငပီး 

ရောဂါ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ော ေမ်းညွှန်ချက်အေ တားဖမစ်ခံေသည်ကို(၄၁)ောခုိင်နှုန်းကရဖြဆိုခဲ့ငပီး အချ ို့မငငိမ်းချမ်း ရသာ 

မဲဆန္ဒနယ်မှအမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်များသည် ေက်နက်ကိငု်အြဲွ့၏ တားဖမစ်မှုများေိှသည် ကိုရဖြဆို ခဲ့ကကသည်။ ၂၀၂၀-

ရေွေးရကာက်ပွဲကာေတွင်းမဲဆွယ်စည်းရံုးရေး ကာေအတွင်းမဲဆန္ဒနယ်(၃၀)ောခုိင်နှုန်းသည် ရောဂါကူးစက် ဖပန့်ပွားမှု 

ေိန်းချုပ်ရေးအရဖခအရနအေ မဲဆွယ်စည်းရံုးမှုများ မေိှရသာ်ေဲအဖခားရသာ မဲဆန္ဒနယ်များတွင်ပါတီများ မဲဆွယ် 

စည်းရံုးရေး ေှုပ်ေှားမှုဖပင်းေန်ငပီး ေိပ်တုိက် ရတွ့ဆုံရသာဖပဿနာများေှိော ရေွေးရကာက်ပွဲ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု အဖမင့်ဆုးံ 

ရသာ အရဖခအရန ဖြစ်သည်။ 

ေိုကဲ့သုိရသာအရဖခအရနမှာပင်ရအာက်တုိောေ(၁၄)ေက်တွင်ဖြစ်ပွားခ့ဲရသာ ေခိုင်ေက်နက်ကိုင် အြွဲ့ အစည်းတစ်ခု၏ 

ရတာင်ကုတ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်(၃)ဉီးအား မဲဆွယ်စည်းရံုးစဉ်ကာေအတွင်းြမ်းဆီး ရခါ်ရဆာင် 

သွားရသာ ရေွေးရကာက်ပဲွအကကမ်းြက်မှုဖြစ်ပွားခ့ဲရသာ အရဖခအရနတွင် အမျ ိုးသမီး ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်(၁)ဉီးနှင့် 

ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း တစ်ဉီးပါေိှခဲ့သည်။ 

ဖမန်မာနုိင်ငံ၏ေက်ေှိအရဖခအရနတွင်အမျ ိုးသမီးများနှင့် နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်နိုင်ရသာအရနအေားသည် ေူမှု ပတ်ဝန်းကျင် 

ေုံးေမ်းအစဉ်အောများအေအကဲဆတ်ရသာအရဖခအရနတွင်ေှိောေုိကဲ့သ့ုိရသာအရဖခအရနသည် အမျ ိုး သမီး များ နိုင်ငံ 

ရေးတွင် ပါဝင်ောနုိင်ရသာ အခွင့်အေမ်း နည်းပါးမှုကိပုိုမို သက်ရောက်ရစငပီးအမျ ိုးသမီး နိုင်ငံရေးသမား များအား 

ငခိမ်းရဖခာက် ြိအားရပး ဖခင်းဖြစ်ောရနာက် ရေွေးရကာက်ပဲွများတွင် မငငိမ်းချမ်း ရသာရဒသတွင်းေိှ အမျ ိုးသမီး ပါဝင်မှု 

ပိုမိကျဆင်းော နုိင်ပါသည်။၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲသည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကူးစက် ဖပန့်ပွားမှု ကာေ 

အတွင်း ဖပုေုပ်ေရသာရကကာင့်ရေွေးရကာက်ပွဲနှင့် သက်ဆိငု်ရသာ ကဏ္ဍအသီးသီး သည်စိန်ရခါ်မှုနှင့် အခက်အခဲ 

များစွာကကုံေသည်။ ေိုသ့ုိရသာအရဖခအရနမှာပင်ရေွေးရကာက်တွင် ပါဝင်သည့်အမျ ိုးသမီးများသည်ပါဝင်မှု အားဖြင့် နည်းပါး 

ရသာ အရဖခအရနမှာပင် မဲဆွယ် စည်းရံုးရေးကာေ အခက်အခဲတားဆီးမှုများနှင့်ရေွေးရကာက်ပဲွ ပဋိပက္ခဖပင်းေန် မှုကကားပုိမုိ 

ရုန်းကန်ခဲ့ေသည်၊၊ 

အဓိကအားဖြင့်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေတွင်းေဏ္ဍာရေးဆိုင်ောေုိအပ်ချက်သည်စိန်ရခါ်မှုဟုဆိရုသာ်ေဲ ဖမန်မာနိုင်ငံေှိ 

အမျ ိုးသမီး ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းများသည် မဲဆယွစ်ည်းရံုးရေးေုပ်ငန်းစဉ်ရဆာင်ေွေက်မှုပုိင်းတွင် ရေွေးရကာက် 

ပွဲဆိငု်ောေုပ်ေုံးေုပ်နည်းနှင့် ဉပရဒများကိုသိေှိမှုအားနည်းဖခင်း၊ ပါတီေက်မှအားရပးရောက်ပံ့မှုအပိုင်းတွင်အားနည်း 

ဖခင်းတ့ုိကုိရတွ့ေှိေသည်၊၊ေို့ဖပင်တသီးပုဂ္ဂေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်ေရသာအမျ ိုးသမီး ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ 

သည် သတင်းအချက်အေက်ပုိင်းဆိုင်ောနှင့်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးတွင် ပုိမိုခက်ခဲငပီးအကကမ်းြက်မှု ဖြစ်စဉ်များ ကိုပိုမို 

ကကုရံတွ့ခဲ့ကကသည်။ေို့ရကကာင့်နိုင်ငံရေး ပါတီများ အရနဖြင့်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေတွင်းအမျ ိုးသမီးများ၏ မဲဆွယ် 

စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုများကုိပံ့ပုိးရပးဖခင်းနှင့်ဖြစ်ရပါ်ောနုိင်ရသာအခက်ခဲနှင့်စိန်ရခါ်မှုများကုိဆန်းစစ်ငပီး အမျ ိုးသမီးများ 

နှင့် သင့်ရေျာ်ရသာ မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ် စီမံရပးေန် အဓိကေိုအပ်သည် ။ေို့အတူအမျ ိုးသမီးများ ရပါ်သက်ရောက် 

ောနုိင်ရသာ အကကမ်းြက်မှုများအားေုပ်ငန်းအြဲွ့များြဲွ့ငပီးေျှင်ဖမန်စွာတုန့်ဖပန်ရဖြေှင်းေန်ေိုသည်။ 
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အခန်း(၆) 

မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများေျား/မရေးောသရောထားအဖမင်စစ်တမ်းရောေ်ယူဖခင်း 

၂၀၂၀-ရေွေးရကာက်ပွဲတွင် အမျ ိုးသမီးများနုိင်ငံရေးပါဝင်မှုဖမှင့်တက်ောရေးတွင် အဓိကကျရသာ မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူ သရော 

ေားစစ်တမ်တမ်း ကိုရေွေးရကာက်ပွဲမတုိင်မီ (၅)ေက်မှစတင်ကာ ရေွေးရကာက်ပွဲရန့ကာေအတွင်း တုိင်းရဒသကကးီ /ဖပည် 

နယ် (၁၄)ခုတွင်ရကာက်ယူခဲ့ပါသည်။မဲဆန္ဒေှင်များသည် အသက်(၁၈-၆၅)နှစ်အတွင်းနှင့် ကျား/မ ညီမျှမှု နှင့် ရကျးေက် 

နှင့်ငမို့ဖပ အချ ိုးကျရကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ရေွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူ (၂၇၀)ဉီးသည် တုိင်းရဒသကကးီ နှင့်ဖပည်နယ် 

အေုိက ် ကကးီကကပ်သူ(၁၄)ဉီး၏စီမံမှုဖြင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ရဆာင်ေွေက်ခဲသ့ည်၊၊ အဓိက ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှု သည် 

မဲဆန္ဒေှင် ဖပည်သူများ၏ မိမိတ့ုိမဲဆန္ဒနယ်တွင် အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏ ရေွေးရကာက်ပွဲဝင်ရောက် ယှဉ်ငပိုင် 

သည်ကိသိုေှိမှုနှင့်စိတ်ဝင်စားမှု အရဖခအရန၊အမျ ိုးသမီးများ၏ရခါင်းရဆာင်မှု အေည်အရသွးပိုင်း တွင်ယုံကကည်မှုနှင့် 

အမျ ိုးသား ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှု၊ အမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း များအား ရောက်ခံမှု အရဖခအရန 

နှင့်ကျား/မရေးောအဖမင်သရောေားစသည်တ့ုိကိ ု အချကအ်ေက်ေယူေန်ဖြစ်သည်။ 

၆.၁။ဥပရဒရေးောမူရောင် 

၂၀၀၈ြဲွစည်းပုံအရဖခခံဉပရဒအခန်း(၈)နုိင်ငံသားများ၏ မူေအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များပုဒ်မ၃၆၉(က)နှင့်(ခ)အေေည်း 

ရကာင်း၊ေွှတ်ရတာ်ရေွေးရကာက်ပွဲဉပရဒပါမဲဆန္ဒေှင်နှင့်နုိင်ငံတကာနှင့်သရောတူညီေက်မှတ်ရေးေိုးေားရသာ အဖပည် 

ဖပည်ဆိုင်ောေူ့အခွင့်အရေးရကကဖငာစာတမ်း၁၅၊အမျ ိုးသမီးများအရပါ်နည်းမျ ိုးစံုနှင့်ခွဲဖခားဆက်ဆံမှုပရပျာက်ရေးသရောတူ

ည ီချက်၁၆ ပါအပုိဒ် ၁၊၂၊၇ပါအချက်များရပါ်တွင်မူတည်ငပီးရသာင့်ကကည့်ရေ့ောဖခင်းဖြစ်သည်။ 

၆.၂။မဲဆန္ဒနယ်တွင်းအမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ေိယု်စားေှယ်ရောင်းယှဉ်ငပိုင်မှုဖပည်သူေူထုသိေိှမှုအရဖခအရန 

ရဒသအသီးသီးေှိမဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူ(၁၂၀၀) ဉီးအား မိမိတ့ုိရဒသတွင်း အမျ ိုးေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စား ေှယ်ရောင်းများ၏ 

ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်မှုအား သိေှိမှုကိရုမးဖမန်းော တွင် သိေှိပါသည် ဟုရဖြဆိုသည်မှာ ၇၃%ေှိငပီး မသိေှိသူမှာ ၂၇%ေှိသည်၊၊  

အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်များ ဝင်ရောက်ယှဉ်ငပိုင်သည့်မဲဆန္ဒနယ်ရဖမသိေှိမှုအားရမးဖမန်းောတွင် ဖပည်သူ့ 

ေွှတ်ရတာ်ဟုရဖြဆိုမှု၃၅%၊တုိင်းရဒသကကးီ/ဖပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ဟု၃၃%၊အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်ဟု၂၃%တုိင်းေင်းသား ၇% 

တ့ုိကုိရဖြကကားပါသည်။၈၇%မဲဆန္ဒေှင်များသည် မိမိတ့ုိနှစ်သက်ောပါတီ၏ မဲဆွယ်စည်းရံုးမှုများသ့ုိေွတ်ေပ်စွာတက် 

ရောက် ခငွ့်ေှိငပီးဆန္ဒမဲရပးောတွင် ြိအားရပးခံေရသာအရဖခအရနကိုအချက်အေက်ေယူောတွင် ၃၅%ြိအားရပးခံေမှု 

များေိှငပီး၁၁% သည်မသိပါဟုတုန့်ဖပန်သည်၊၊၅၄%သည် ြိအားရပးခံေမှုများမေိှသည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ 

43%

13%
11%

43%

34%

ထရွေးထောေ်ြွဲတွင်ဝင်ထရာေ်ယှဉ်ပြိုင်ရန်တားပမစ်ရသည့်အထကောင်းရင်း
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ဆက်ေက်ငပီးအမျ ိုးသမီး မဲဆန္ဒေှင်များသည် အိမ်ရောင်ေက်ဆန္ဒအေ နှင့်မိသားစု ဆန္ဒအေရေွေးချယ်မဲရပးေသည် 

မှာ၆%ေှိငပီး ကျန်၉၄%သည်ေွတ်ေပ်စွာ မဲရပးခွင့်ေှိသည်ဟုဆိသုည်၊၊ အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများအားရပး 

ရောက်ခံမှု /ပံ့ပုိးမှု အားစစ်တမ်းရကာက်ောတွင် ၃၀% သည် အေွန်အမင်း ရောက်ခံမှုေှိငပီး အနည်းငယ်ရောက်ခံသူ 

၅၁%ေှိကာမသိပါဟုရဖြဆိုသူ၄%ေှိငပီး ၁၅%ကေုံးဝ မရောက် ခံပါ၊၊  

 

ဖမန်မာေူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမျ ိုးသမီးကုိယ်စားေှယ်ရောင်းများအား နုိင်ငံရေးနှင့်ရေွေးရကာက်ပဲွတွင် ပါဝင်ေန် 

ဟန့်တားေသည့် အရကကာင်းေင်းများအားရေ့ောောတွင်ေူမှုရေးနှင့်ဓရေ့ရုိးောအရကကာင်းေင်း သည်၄၃%နှင့် ေုံခခုံရေး 

ဆိုင်ောရကကာင့်သည်ေည်း၄၃%ဖြစ်သည်။ေို့ဖပင်ပညာအေည်အချင်းမဖပည့်စံုမှုရကကာင့်၂၃%နှင့်ောသာရေးအေကုိ၁၃%ရဖြ

ဆိုကကသည်၊၊၃၄%ရသာရဖြဆိုမှုသည်နိုင်ငံရေးဖပဿနာများဖြစ်ရသာ ောေူအာဏာနှင့်ောေ်စားမှုရကကာင့်သည် အဓိက 

ဖြစ်ရန သည်ကိရုတွ့ေသည်။ 

မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများ၏အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းရေွေးချယ်မဲရပးောတွင်သတ်မှတ်ချကမ်ျား၅၈%မိမိတ့ုိရဒသခံဖြစ်ပ

ဖါီးေပ်ရေးေွောရေးစွမ်းရဆာင်နုိင်သူဖြစ်ေန်၂၁%သည်ဉပရဒရေးောကျွမ်းကျင်န့ံှစပ်မှုနှင့်၁၈%သည်နိုင်ငံရေးပါတီဆက်နွယ်မှု

ေှိေန်ဟုရဖြဆိုကကသည်၊၊ ေို့ဖပင်၃၆%သည်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း၏ယခင်စွမ်းရဆာင်ေည်နှင့်ကိုယ်ေည်ကိယု်ရသွးေက် 

ဖမက်မှုကို အရေးေားရေွေးချယ်သည်ဟုရဖြဆိုသည်။ 

၆.၃။မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများ၏စွမ်းရဆာင်ရဆာင်ေည်ပုိင်းဆိုင်ောတွင်ေျား/မ ရေးောအဖမင် 

မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများ၏ စွမ်းရဆာင်ေည်ပိုင်းတွင် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအဖမင်ကွဖဲပားမှုအားနုိင်ငံရေး၊စီးပွားရေးနှင့် 

အေုပ်အကိုင်အခွင့်အေမ်းနယ်ပယ်(၃)ခုကိုမူတည်ငပီးရမးခွန်းများရမးဖမန်းခဲ့ပါသည်။ရအာက်ရြာ်ဖပပါဇယားတွင်ရြာ်ဖပပါ

ရမးခွန်းများအား တုန့်ဖပန်ရဖြဆိုေားချကမ်ျားကိုရတွ့ေှိနိုင်သည်။မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများရဖြဆိုမှုအေ အမျ ိုးသားများသည် 

အမျ ိုး သမီး များေက်သာေွန်စွာ စွမ်းရဆာင်နိုင်သူဟုေင်ဖမင်ယူဆမှုသည် ၂၅% ေက်ရကျာ်ေွန်ဖခင်းမေိှပါ။ အေားတူ 

ပင်ေုံးဝေင်ပါသည်ဆိုသည်မှာေည်း ၇%ေက်ရကျာ်ေွန်ဖခင်းမေိှပါ၊၊ေို့ဖပင်အေုပ်ကိငု်အခွင့်အေမ်းသည် အမျ ိုးသမီး 

များသည်အမျ ိုးသားများနှင့်တန်းတူေပုိင်ခွင့်ေိှသည်ဟု ၆၈%ကယူဆသည်။ဤအချကသ်ည်ဖမန်မာေူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် 

36%

5%

21%

18%

21%

58%

ကုိယ်စားေှယ် ောင်း၏ယခင်စွေမ်း ောင်ရည်

အမျ ို း္မီးကိစ္စရပ်များအတွေက်ကုိယ်စားေှယ် ောင်း၏စာတမ်း

ကုိယ်ရည်ကုိယ် ွ္ေး / ေွေဲ ောင်

နုိင်ငံ ရးပါတီေက်နွေယ်မှု၊

ဉပ ေ ရးရာကျွမ်းကျင်န့ံှစပ်မှု

 ေ္ခံပြစ်ပပီးရပ် ရးရွာ ရးစွေမ်း ောင်္ူ

အမျ ိုးသမီးေိုယ်စားလှယ်ထလာင်းထရွေးချယ်မဲထြးရာတွင်အဓိေသတ်မှတ်ချေ်များ



အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့် ရေွေးရောေ်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုအစီေင်ခံစာ 
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အမျ ိုး သမီးများအရပါ်တွင်ရကာင်းမွန်ရသာအဖမင်များ ဖြစ်ောငပီးငပီးခ့ဲရသာ(၅)နှစ်တာကာေအတွင်း အမျ ိုးသမီးများ၏ 

စွမ်းရဆာင်ေည် တုိးဖမင့်မှုသည်သိသာစွာရဖပာင်းေဲောခ့ဲသည်ဟုယူဆနုိင်သည်။ 

 

ရခါင်းရဆာင်မှုဆိုင်ောအေည်အရသွးေိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်ငပီးကျား/မနှိုင်းယှဉ်ောတွင် မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူ၏ တုန့်ဖပန်ချက် 

သည်ရုိသားမှုေိှဖခင်း ေိုအပ်သည်ကို၇၅% ရဖြဆိုကကငပီးမိမိကိယု် မိမိယံုကကည်မှုေှိဖခင်း အား၆၆%ရဖြဆို ကကသည်။ 

ပေဟိတစိတ်ေိုအပ်ချက်အားအမျ ိုးသမီးများသည်၆၀%အမျ ိုးသားများသည်၆၄%နှင့် ပညာတတ်ရဖမာက်မှု 

ေိုအပ်ချက်တွင်အမျ ိုးသမီး ၆၈%နှင့်အမျ ိုးသား၇၂%ရဖြဆိုေားကကသည်။ နိုင်ငံရေးမျ ိုးဆက်ဖြစ်ေန်ဟူရသာအချကအ်ား 

၂၇% ေက်မရကျာ် ရသာ ရဖြဆိုမှုေှိငပီး အိမ်ရောင်မေိှသူဖြစ်ေန်ဆိုသည့် အချကသ်ည်ေဲ၄%ေက်မရကျာ်သည်ကို 

ရတွ့ေသည်။ မဲဆန္ဒေှင် ဖပည်သူများ အားအေည်အချင်းတူရသာအမျ ိုးသား ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းနှင့် 

အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စား ေှယ်ရောင်း မည်သူ့ကိုရေွေးချယ်မေဲဆိုရသာနှိုင်းယှဉ်ရမးခွန်း တွင်အမျ ိုးသားကိုသာ 

မဲရပးမည် ဟ၃ု၉%က ရဖြဆိုငပီး အမျ ိုးသမီး ကိုရပးမည် ဟူရသာ၃၄%ရဖြဆိုမှုေည်းေိှခဲ့သည်။ ေ့ုိအတူမည်သူ့ကို ရပးေမည် 

မသိပါဟုရဖြဆိုသူ ၂၅%ေှိသည်။ 

ရမးခွန်း တုန့်ဖပန်မှု 

(1)ေံုးဝ 

ေင်ပါသည် 

 

(2)မေင်ပါ 

 

(3)မသိပါ 

 

(4)အနည်းငယ်

ေင်သည် 

(5)ေံုးဝ 

မေင်ပါ။ 

အမျ ိုးသားများသည်အမျ ိုးသမီးများ ေက်နုိင်ငံရေးရခါင်းရဆာင် 

များပုိမို ရကာင်းမွန် သေား 
၂၅% ၃၂% - ၃၇% ၇% 

အမျ ိုးသားများသည်အမျ ိုးသမီးများေက်စီးပွားရေးစွမ်းရဆာင်ေည်

ပိုမုိရကာင်းမွန်သည်ဟုေင်ပါသေား။  

 

၂၂% ၂၇% ၁၈% ၃၀% ၃% 

အမျ ိုးသမီးများသည်အမျ ိုးသားများက့ဲသ့ုိတူညီရသာအေုပ်အကုိင်

အခွင့်အေမ်းများေှိသင့်ဟုေင်ပါသေား။ 
၆၈% ၉% ၇% ၁၆% ၁% 

75%

60%
66%

22%

68%

55%

4%

75%
64% 66%

27%

72%

59%

2%

ထခါင်းထဆာင်မှုအရည်အချင်းလုိအြ်ချေ်နှိုင်းယှဉ်မှု

အမျ ို း္မီး အမျ ို း္ား
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မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူ(၁၂၀၀)အားရေွေးရကာက်ပွဲတွင် မိမိနှစ်သက်ောပါတီ(သ့ုိမဟုတ်)ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအား 

ေွတ်ေပ်စွာမဲရပးရေွေးချယ်ောတွင်မဲဆန္ဒေှင်ေွတ်ေပ်ခွင့်အား ေိခိုကမ်ှုေှိ/မေှိရမးောတွင် ၈၈%က မေိှပါဟု ရဖြဆိုငပီး ၆% 

သည်ရဖြဆိုေန်ဖငင်းဆန်ခဲ့သည်၊၊ေိခိုကမ်ှုဖပဿနာကကုေံသည်ဟု ၆%ကရဖြဆိုောတွင် မိသားစုနှင့် ဖပဿနာဖြစ်ေသည် မှာ 

၄%အေုပ်အကုိင်စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိငု်ရသာဖပဿနာများ၃%ေှိငပီး၁%ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ော ငခိမ်းရဖခာက် 

ခေံသည်ကိရုတွ့ေသည်။ 

 

စစ်တမ်းေေဒမ်ျားအေဖမန်မာနုိင်ငံမဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများ၏ကျား/မရေးောအဖမင်စစ်တမ်းရကာက်ယူောတွင်အမျ ိုးသမီးများ

နိုင်ငံရေးတွင်ေွတ်ေပ်စွာပါဝင်နိုင်ခွင့်ေှိရသာအရဖခအရနသည်မိသားစု၏စုိးေိမ်ပူပန်မှုအေေွှမ်းမိုးခံရနေဆဲ ဖြစ်သည်ကို 

ရတွ့ေှိေသည်၊၊ေ့ုိအတူ၈၇%မဆဲန္ဒေှင်ဖပည်သူများသည်မိမိနှစ်သက်ောပါတီကို ေွတ်ေပ်စွာမဲရပးခွင့်ေှိငပီး မဲဆန္ဒေှင်အခွင့် 

အရေး ဖပည့်ဝစွာေေိှကကသည်၊၊ ေို့ဖပင်အမျ ိုးသမီးရခါင်းရဆာင်မှုဆိုင်ောနှင့် ပတ်သက်ရသာသရောေား အဖမင်များ 

ရဖပာင်းေဲမှုများ ေှိောရသာ်ေည်းတန်းတူစွမ်းရဆာင်မှုေှိသည်ဟုဖမင်သည်မှာ၃၂%သာေှိသည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ေို့ဖပင် နုိင်ငံ 

ရေးတွင်အမျ ိုးသမီးများပါဝင်ပါကအိမ်ရောင်မေှိသူဖြစ်ေမည်ရသာယူဆချက် ၄%သာေှိသည်ကိရုတွ့ေော ရကာင်းမွန် 

ရသာရဖပာင်းေဲမှုပင်ဖြစ်သည်၊၊ ဖမန်မာေူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျား/မရေးောအဖမင်တွင် စွမ်ရဆာင်ေည်ပုိင်းဆိုင်ောနှင့် 

ပတ်သက်ငပီး ယခင်ေေဒ်များနှင့် များစွာကွာဖခားတုိးတက်ောခဲ့ရသာ်ေည်း အချ ို့ရသာရေှးရုိးစဲွရုိးောဓရေ့များ နှင့်ေွှမ်းမိုး 

မှု၊ေူမှုပတ်ဝန်းကျင်အဖမင်ခွဲဖခားမှုတ့ုိသည် ေဲေှိရနဆဲဖြစ်သည်၊၊ ေို့ဖပင်မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများ၏ နုိင်ငံရေး သစ္စာခံမှု 

၊နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုေဲရပါ်တွင်ယုံကကည်မှုသည်ေဲ အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုကကီးမားရသာဟန့်တားမှုပင်ဖြစ်သည်။ 

ေို့ရကကာင့်နှစ်ရပါင်းများစွာကအဖမစ်တွယ်ခဲ့ရသာအယူအဆနှင့်ယုံကကည်မှုများကုိရဖပာင်းေဲေန်သည်အချန်ိကာေအတုိင်းအ

တာ တစ်ခုရတာ့ယူေမည်ဖြစ်သည်၊၊ ေ့ုိအတူအားေုံးပူးရပါင်းပါဝင်ရဆာင်ေွေက်ောနုိင်ရေးနှင့်ေက်ရတွ့အရကာင်ေည် 

ရြာ်ရဆာင်ေွေက်ေမည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များကုိေဲစနစ်တကျဖပင်ဆင်ေန်ေိုသည်။အေူးသဖြင့်ရကျာင်းပညာရေးပုိင်းမှပင်စတင် 

ကာကျား/မရေးောအသိပညာရပးများဖပုေုပ်ဖခင်းအရဖခခံသိေှိနားေည်သွားမည်၊၊အမျ ိုးသမီးများ၏ေဝေပ်တည်ေှင်သန်မှု 

ြွံ့ငြိုးတုိးတက်ရေးနှင့်စွမ်းေည်ဖမှင့်တင်ရပးဖခင်းဖြင့်ေူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏အဖမင်များရဖပာင်းေဲောနုိင်မည်၊၊ 

အမျ ိုးသမီးများအသိအဖမင်ပွင့်ေင်းောမှုဖြင့်အကျ ိုးမေိှရသာရေှးရုိးစဲွဓရေ့ေုံးတမ်းများကုိပယ်ြျက်ောနုိင်မည်၊၊ငပီးခဲ့ရသာ

(၅)နှစ်တာကာေ ေက်ဖမန်မာ့ေူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပိုမိုရကာင်းမွန်ရသာကျား/မ ရေးောသရောေားအဖမင်များ 

ရဖပာင်းေဲောဖခင်းသည်ေေဒရ်ကာင်းဖြစ်ပါသည်၊၊ 

0 200 400 600 800 1000 1200

ပပဿနင်ာမရှိ

မိ္ားစု/မိတ် ေွေများနှင့် ပပဿနင်ာပြစ်ပခင်း

အေုပ်အကုိင်/စီးပွေား ရးေုပ်ငန်င်းနှင့် ္က်ေိုင် ္ာ ပပဿနင်ာများ

ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာပခိမ်း  ပခာက်မှု/ နင်ာကျင် စမှု

ပစ္စည်းဥစ္စာများ ေုံးရှုံးပခင်း

စိတ်ပိုင်းေိုင်ရာ နှာက်ယှက်ပခင်း

အပခား ______________
 ပြေိုရန်င် ပငင်း္ည်။

88%

4%

3%

1%

0%

1%

1%

6%

နိုင်ငံထရးြါတီတစ်ခုခုအား မဲထြးမိြါေ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ကေုံရပခင်းရှ/ိမရှိ
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အခန်း(၇) 

အမျ ိုးသမီးများေုိဉီးတည်ရသာရေွေးရောေ်ပွဲဆိငု်ောအကေမ်းြေ်ဖြစ်စဉ်များရစာင့်ကေည့်ရေ့ောဖခင်း 

ရေွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်း အမျ ိုးသမီးများအရပါ်အကကမ်းြက်မှုဖြစ်စဉ်များရစာင့်ကကည့်ရေ့ောောတွင် ရေွေးရကာက်ပွဲ 

ဖြစ်စဉ်များတွင်အမျ ိုးသမီး မဲဆန္ဒေှင်များ၊ကုိယ်စားေှယ်ရောင်းများ ၊တက်ကကေှုပ်ေှားသူများ၊ ရေွေးရကာက် တင်ရဖမှာက် 

ခံေားေရသာကုိယ်စားေှယ်များ နှင့်ရေွေးရကာက်ပွဲတာဝန်ေှိသူများအား တုိကရုိ်က် ငခိမ်းရဖခာက်ဖခင်း၊ ကိုယ်ေိေက်ရောက် 

ကျုးေွန်ဖခင်းတ့ုိအဖပင်အွန်ေိုင်းမှရနှာင့်ယှက်မှု၊ ငခိမ်းရဖခာက်မှုများနှင့် အဖခားအေဲွသံုးစားမှုများ နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်း 

ရစသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုရစာင့်ကကည့် မှတ်တမ်းေယူဖခင်း ဖြစ်သည်၊၊ ေက်ေှိဖမန်မာနုိင်ငံေှိ အမျ ိုးသမီးများသည် ရန့စဉ် 

ေူမှုေဝနှင့် ေူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပါဓရေ့ ေုံးတမ်းအစဉ်အောများနှင့်မိသားစုတာဝန်များ ရကကာင့် နုိင်ငံရေးတွင် ပါဝင် 

ခွင့်မဆုိေားနှင့် ေူမှုေဝပါဝင်ခွင့်တွင် များစွာရသာ အဟန့်အတားများ ကကုရံတွ့ရနေသည်၊၊ ေို့ဖပင် ကျား/မ အရဖခဖပု 

ကွဲဖပားရသာ အကကမ်းြက်မှုသည်ေည်းပံုစံမျ ိုးစံုဖြင့်ေှိရနသည်၊၊ ရေွေးရကာက်ပွဲကာေ အတွင်းအေွှာ အသီးသီး မှပါဝင်ခွင့် 

ေှိသူ အမျ ိုးသမီးများအရပါ် မည်သည့်အကကမ်းြက်မှုကိစ္စေပ်ဖြစ်ရစကျူးေွန်ဖခင်းသည် အမျ ိူ းသမီးများ၏ နိုင်ငံရေး အခွင့ ်

အရေး ကိုအသံုးချေန်နှင့်အမျ ိုးသမီးများနုိင်ငံရေးပါဝင်ခွင့်အားတုိကရုိ်ကေ်ိခိုကဖ်ခင်းဖြစ်သည်။  

ငပီးခ့ဲရသာရေွေးရကာက်ပွဲများတွင် ရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ောအဖငင်းပွားမှုများ၂၀၁၀-ရေွေးရကာက်ပွဲတွင် (၂၉)ခုနှင့် ၂၀၁၅-

ရေွေးရကာက်ပွဲတွင်(၄၅)ခုေှိခဲ့ရသာ်ေည်းရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ောအဖငင်းပွားမှုများသာဖြစ်သည်။ရေွေးရကာက်ပဲွမသမာမှုများသ

ည်သာဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင်နှင့်ေဲဌာနတွင်တေားဝင်ရဆာင်ေွေက်မှုများေိှခဲ့ရသာ်ေည်းရေွေးရကာက်ပွဲ ကာေ 

တွင်းအမျ ိုးသမီးများကို အကကမ်းြက်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့် စပ်ေျဉ်းငပီး တုိင်ကကားမှု မေှိခဲ့ပါ။ေုိသ့ုိရသာ အရဖခအရန သည် 

အကကမ်းြက်မှုဖြစ်စဉ်များကင်းစင်ရနရသာ အရဖခအရန မဟုတ်ပဲဉပရဒပိုင်းဆိုင်ောသိေိှမှုအားနည်းဖခင်း၊ အကကမ်း ြက် 

မှုဖြစ်ရသာ်ေည်း ကာယကံေှင်ကိယု်တုိင်က ငခိမ်းရဖခာက်ခံေမှုရကကာင့်ရသာ်ေည်းရကာင်း၊ အရဖခအရန ရှုပ်ရေွး မှုများကို 

မေုိေားရသာ ရကကာင့်ေည်းရကာင်း တုိင်ကကားမှုများမေိှခဲ့ပါ။ 

၇.၁.။နိုင်ငံရေးတွင်အမျ ိုးသမီးများပါဝင်မှုေိဟုန့်တားရသာအကေမ်းြေ်မှု 

၂၀၂၀ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲတွင်အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်များ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကကည့် ရေ့ောမှု 

နှင့်အတူနိုင်ငံရေးတွင်အမျ ိုးသမီးများပါဝင်ောနုိင်ရေးအတွက် အရေးကကီးရသာ အချကတ်စ်ေပ် ဖြစ်ရသာကျား/မ အရဖခဖပု 

အကကမ်းြက်မှုဖြစ်စဉ်အားရစာင့်ကကည့်ရေ့ောခ့ဲပါသည်၊၊ အကကမ်းြက်မှုဆိုောတွင် တုိကရုိ်ကက်ိုယ်ေိေက်ရောက် 

ကျုးေွန်ဖခင်းအဖပင် အမုန်းစကားများ၊သတင်းမှားများသိက္ခာချရသာစကားေပ် များအား ရဖပာဆိုဖခင်းများအဖပင် ေူမှု 

ကွန်ယက်နှင့်အွန်ေုိင်း အသံုးဖပု၍တုိကခ်ိုက်ရသာ အကကမ်းြက်မှုများပါ ပါဝင်သည်။၂၀၂၀-ရေွေးရကာက်ပဲွသည် ကူးစက် 

ကပ်ရောဂါရေးကာေ အတွင်းအင်အားကကးီနုိင်ငံရေးပါတီများ၏ ငပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပဋိပက္ခများ ဖပင်းေန်ငပီး အကကမ်းြက် 

မှုများေှိကာတုိင်တုိင်းကကားမှုနှင့် အဖငင်းပွားမှုများ ေိှခဲ့သည်၊၊ရေွေးရကာက်ပွဲ မတုိင်မီကာေမှာပင်အဖငင်းပွားမှုများ တုိင်ကကား 

မှုများေှိခဲ့သည့်အဖပင် အမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း အားတုိင်းေင်းသားေက်နက်ကိငု်အြွဲ့မှ ဖပန်ရပး ဆွဲမှုများ 

ေိဖြစ်ပွားခ့ဲပါသည်။  ေ့ုိဖပင် ၂၀၁၅တွင် ေူမှုကွန်ယက် ဆိုေှယ်မီဒီယာ အသံုးဖပုသူ (Facebook)၄.၇သန်း ေိှရသာ်ေည်း 

၂၀၂၀ တွင် ၂၂သန်းေိ ဖမှင့်တက်ောခဲ့သည်။ 

ဖမန်မာနုိင်ငံတွင်ရေွေးရကာက်ပွဲကာေအမျ ိုးသမီးများအတွက် ေူမှုကွန်ယက်အသံုးဖပုငပီးသတင်းမှားဖြင့်တုိကခ်ိုက်ဖခင်းများ 

သည်ေည်းအကကမ်းြက်မှုပုံစံတစ်မျ ိုးပင်ဖြစ်ငပီးအမျ ိုးသမီးများ၏နုိင်ငံရေးပါဝင်မှုကို သက်ရောက်ောနုိင်သည်၊၊ 



အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့် ရေွေးရောေ်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုအစီေင်ခံစာ 
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ေို့ရကကာင့် ယခုရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုဆိုင်ောရတွ့ေှိချကအ်ချကအ်ေက်များသည်ရေွေးရကာက်ပွဲ ကာေတွင်း အမျ ိူ းသမီး 

များ အားဉီးတည်ရသာအကကမ်းြက်မှုများကုိတည်ဆဲဉပရဒနှင့်ရေွေးရကာက်ပဲွဆိငု်ော ဉပရဒများအေ ေိရောက်စွာ အရေးယူ 

မှုနှင့် ကာကွယ်မှုများရဆာင်ေွေက်ေန်နှင့်အတွက် အကိုးအကားဖပုေည်ညွှန်းနုိင်ေန်ဖြစ်သည်။ ဤအစီေင်ခံစာသည် 

အမျ ိုးသမီးများ အရပါ်အကကမ်းြက်မှုနှင့်ေူမှုကွန်ယက်မှအမုန်းစကား၊ သတင်းတုများနှင့်တုိကခ်ိုက်မှုတ့ုိ၏ ရေ့ော ရတွ့ေှိ 

ချကမ်ျား ကိုတင်ဖပသည်။ 

၇.၂။ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောသည့်နည်းေမ်း 

ရေွေးရကာက်ပွဲဖြစ်ပွားရသာ အမျ ိုးသမီးများကုိ တုိကရုိ်ကသ်က်ရောက်ရစရသာ အကကမ်းြက်မှုများအားရေ့ောောတွင် 

အကကမ်းြက်မှုအမျ ိုးအစား အေိုကစီ်စစ်ဖခင်း၊တုိက်ရုိကရ်တွ့ကကုမံှုနှင့် မိမိနှင့်ဆကနွ်ယ်သူများ၏ ရတွ့ကကုံမှု၊ ရစာင့်ကကည့် 

သူကိုယ်တုိင်မျက်ဖမင်ကကုံရတွ့မှုတ့ုိကုိအချကအ်ေက်ေယူဖခင်းဖြစ်သည်၊၊အဓိကဉီးတည် အုပ်စုမှာရေွေးရကာက်ပွဲတွင် ကဏ္ဍ 

အေုိကပ်ါဝင်ကကရသာ အမျ ိုးသမီးအုပ်စုဖြစ်ရသာမဲဆန္ဒေှင်၊ ေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း၊ ရေွေးရကာက်ပွဲ ဆိုင်ော 

ဝန်ေမ်းနှင့်ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောသူများဖြစ်သည်၊၊ ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှုအားနှစ်ပိုင်းခဲွငပီးရဆာင်ေွေက်ောတွင် စစ်တမ်း 

ရကာက်ယူဖခင်း နှင့်တုိကရုိ်ကအ်င်တာဗျုးရမးဖခင်း နှင့် ေူမှုကွန်ယက်နှင့် အွန်ေိုင်းမီဒီယာအား ရစာင့်ကကည့်၍ အချက ်

အေက်ေယူခဲ့သည်၊၊ ရစာင့်ကကည့် ရေ့ောမှုစစ်တမ်းရကာက်ယူောတွင် ရေွေးရကာက်ပွဲကာေတွင်း နယ်ပယ်အသီးသီး 

မှအမျ ိုးသမီး များ ရတွ့ကကုံေရသာ အကကမ်းြက်မှုဖြစ်စဉ်များကို ရအာက်တုိောေ(၁၅)ေက်မှ နိုဝင်ောေ(၈)ေက်ရန့ ေ ိ

မဲဆန္ဒေှင် (၁၂၀၀)အား စစ်တမ်းရကာက်ယူဖခင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှု(၂၄၀)ကို ရစာင့်ကကည့်ရေ့ော၍ အချက ်

အေက်ယူဖခင်း၊အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)ဉီး နှင့်တုိကရုိ်က် ရတွ့ဆုံရမးဖမန်း ဖခင်းဖြင့် စစ်တမ်း  

ေယူသည်၊၊ေူမှုကွန်ယက်နှင့်အွန်ေိုင်းမီဒီယာရစာင့်ကကည်ရေ့ောမှုတွင်စက်တင်ောမှနုိဝင်ော ၂၀၂၀ ေ ိ ပါတီ(၅)ခုမှ 

အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၁၅)ဉီးကိုအဓိကရစာင့်ကကည့်ငပီး၄င်းတ့ုိအား အမုန်းစကားများ၊ သတင်းတု၊ 

သတင်းမှားများနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ေိခိုကရ်စေန် အစီအစဉ်ချတုိကခ်ိုက်မှုများ ကိုအမျ ိုးအစား ခွဲငပီး သတင်း အချကအ်ေက်၏ 

သက်ရောက်မှု၊ နှင့်ကကည့်ရှုသူများ ၏တုန့်ဖပန်မှု များကုိ ရစာင့်ကကည့် ရေ့ောဖခင်း ဖြစ်သည်၊၊ 

စစ်တမ်းရမးခွန်းအချက်အေက်တည်ရဆာက်ောတွင် ေက်ေှိဖမန်မာနုိင်ငံ၏အမျ ိုးသမီးများအားအကကမ်းြက်မှု နှင့်ေုံခခုံ 

ရေး ဆိုင်ော တည်ဆဲဉပရဒများ၊နိုင်ငံရေး ပါတီများေုိကန်ာေမည့် ကျင့်ဝတ်များ၊နုိင်ငံတစ်ကာနှင့် သရောတူညီမှု ေက်မှတ် 

ရေးေိုးေားရသာ ေူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ောရကကဖငာစာတမ်းနှင့် ကျား/မရေးော အရဖခဖပုခွဲဖခား ဆက်ဆံမှုပရပျာက် ရေး 

သရောတူစာချုပ်ပါအချက ်များ ရပါ်မူတည်ငပီးဖပင်ဆင်ေားသည်၊၊ 

၇.၃၊၊ဉပရဒရေးောမူရောင် 

ေက်ေိှဖမန်မာနုိင်ငံသည်အမျ ိုးသမီးများအား အကကမ်းြက်ဆိုင်ောအကာအကွယ်ဖပုရသာ ဉပရဒပိုင်းဆိုင်ောသည်သီးဖခား 

မေိှရသးပါ၊၊အမျ ိုးသမီးများအားအကကမ်းြက်မှုဆိုင်ောကာကွယ်ရေးဉပရဒကကမ်း၁၇သည်ဖပင်ဆင်ဆဲအရဖခအရနေိှရနငပီးအတ

ည်မဖပုေရသးပါ၊၊ေုိရကကာင့် ရေွေးရကာက်ပွဲကာေတွင်းဖြစ်ပွားရသာ အကကမ်းြက်မှုများသည် ေက်ေှိဖမန်မာနုိင်ငံ၏ 

ောဇသတ်ကကီး၁၈ဉပရဒနှင့်နိုင်ငံသားများ၏ပုဂ္ဂိုေ်ဆိုင်ောေွတ်ေပ်မှုနှင့်ေုံခခုံရေးကိုကာကွယ်ရပးရသာဉပရဒ၁၉၊အီေက်

ေရောနစ် ဆက်သွယ်ရေးဉပရဒ၂၀ များဖြင့်တေားဉပရဒအေတည်ေှိသည်၊၊ေို့အတူဖပည်ရောင်စု ရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင် 

၏ ရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ော ဉပရဒ၂၁ နှင့်နုိင်ငံတကာသရောတူညီချက်များပါအမျ ိုးသမီးများအား ခွဲဖခားဆက်ဆံမှု ပရပျာက် 

ရေးသရောတူညီမှုစာချုပ်ပါ(၁)(၂)(၃)(၅)(၇)(၁၅)ပါအချက်များနှင့်အညီစံေားငပီးရစာင့်ကကည့်ရေ့ောခ့ဲသည်။ 



အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့် ရေွေးရောေ်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုအစီေင်ခံစာ 
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ဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင်၏ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျ ိုးသမီးဖမှင့်တင်ရေးဆိုင်ောမူဝါဒပုိင်းဆိုင်ော၂၂ နှင့် 

အညီ ဖြစ်မှုကိေုည်း ရစာင့်ကကည့် ရေ့ောခ့ဲ သည်။ 

၇.၄၊၊ရေွေးရောေ်ပွဲမတုိင်မီေူမှုေွန်ယေ်သေ်ရောေ်မှုအရဖခအရန 

ဖမန်မာနုိင်ငံသည်ရေွေးရကာက်ပွဲမတုိင်မီကာေကပင်ေူမှုကွန်ယက်မှ အမုန်းစကားနှင့်သတင်းမှားများပျ ံ့န့ံှမှုနှင့် အရကာင့် 

တုများ၊စာမျက်နှာအတုများဖြင့်တုိကခ်ိုက်မှုသည် ေွန်စွာစုိးေိမ်ေရသာအရဖခအရနေိှခဲ့သည်၊၊ ယင်းအရဖခအရနသည်ဖမန်မာ 

နိုင်ငံတွင်သာမက ေူမှုကွန်ယက်အသံုးဖပုသည့်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတုိင်းကကုေံရသာ အရဖခ အရန ဖြစ်သည်၊၊ ယင်းအရဖခအရနသည် 

ဉပရဒပိုင်းဆိုင်ော၊ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့်ရဖြေှင်းရဆာင်ေွေက်မှုနည်းေမ်း၊အသံုးဖပုသူများ၏ဆင်ဖခင်ညဏ်ရပါ်တွင်မူတည်

ငပီးသက်ရောက်မှုကွာဖခားသွားမည်သာဖြစ်သည်၊၊ေက်ေိှဖမန်မာနုိင်ငံတွင်ယင်းအရဖခအရနကုိကာကွယ်နုိင်ေန် အေပ်ေက် 

အြဲွ့အစည်းနှင့်နည်းပညာဆုိင်ောအြဲွ့အစည်းများပူးရပါင်းငပီးရဆွးရနွးပဲွများနှင့်ကမ့်ပိန်းများအားကျယ်ဖပန့်စွာေုပ်ရဆာင်

ရနသည်၊၊ 

ေို့ဖပင်ရေွေးရကာက်ပွဲမတုိင်မီကာေအတွင်းအစုိးေသည် အရမေိကန်ရဒါ်ောသန်း(၆,၀၀၀)အကုန်ကျခံငပီး ေူမှုကွန်ယက် 

ရစာင့်ကကည့်ေိန်းရကျာင်းရေး အြဲွ့ေားေိှေားငပီးေူမှုကွန်ယက်ရပါ်မှအမုန်းစကားနှင့် ေူမှုစံနှုန်း ချ ိုးရြာက်ရသာ 

အရကကာင်းအောများကုိစီစစ်သည်ဟုဆိသုည်၊၊သ့ုိရသာ်ေည်းေက်ေှိတွင်ဉပရဒပညာေှင်၊နိုင်ငံရေးသံုးသပ်သူနှင့်သတင်းမီဒီ

ယာအချ ို့မှအစုိးေနှင့်အာဏာေအြဲွ့အစည်းများကိုရဝြန်ရောက်ဖပရသာပိုစ်နှင့်စာသားရတွဆင်ဆာဖြတ်ရတာက်မှုများေိှ

သည်ဟုရဝြန်ကန့်ကွကမ်ှုများဖပင်းေန်ေျှက်ေှိငပီး ေူမှုကွန်ယက်ေိန်းရကျာင်းရေးအြဲွ့သည်ယင်းရနာက်ကွယ်တွင်ေှိ 

သည်ဟုဆိကုကသည်။ဖမန်မာနုိင်ငံတွင် ၂၀၂၀ဖပည့်နှစ်ပေမ(၃)ေပတ်တွင်းမှာပင် အမုန်းစကားဖြန့်ချမီှု(၅,၁၀၀)ကို ဆင်ဆာ 

ဖြတ် ခဲ့ငပီး ဒတိုယပတ်တွင် (၂၈၀,၀၀၀)ရကျာ်ကိဆုင်ဆာဖြတ်ခဲ့သည်ဟု Facebook ကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။ေက်ေိှတွင် 

ေူမှုကွန်ယက်တွင် ပုဂ္ဂိုေ်ရေးောတုိကခ်ိုက်မှုများနှင့်သတင်းမှားများကုိ ေူပုဂ္ဂိုေ်အရနဖြင့် ၆၆(ဃ)အစုိးေေက်မှ ပုဒ်မ 

၅၀၅(က)(ခ)တ့ုိဖြင့် တေား ဉပရဒအေရဖြေှင်းကကငပီးအမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း များတုိင်းကကားမှု များမ 

ရတွ့ေှိပါ၊၊ 

၇.၅၊၊အဓိေရတွ့ေိှချေ်များ 

 အမျ ိုးသမီးများနုိင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ောတွင်အကကမ်းြက်မှုများတုိကခ်ိုက်ခံေမှုကိကုိုယ်တုိင်ရတွ့ကကုံသည်ဟု၂၄%ရဖြ

ဆိုငပီးမိမိေူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရတွ့ဆုံသည်ဟုရဖြဆိုသူ၃၈%နှင့်အရဖခအရနနှစ်မျ ိုးကိုကကုံရတွ့ြူးပါသည်ဟုရဖြ

ဆိုသူ၁၇%ရဖြဆိေုားောအမျ ိုးသမီးများအကကမ်းြက်သည့်နည်းေမ်းနှင့်ဖပင်းေန်မှုအနည်းအများကွာဖခားမှုေှိမည်ဖ

ဖါစ်ရသာ်ေဲနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ေှိအမျ ိုးသမီးများကုိ အကကမ်းြက်သည့်ေုပ်ေပ်များသည် ောနှုန်းဖပည့်ေှိသည်ဟု 

ရကာက်ချက်ချနိုင်သည်၊၊ 

 အမျ ိုးသမီးများအားအကကမ်းြက်မှုများကျုးေွန်ောတွင် ကိုယ်ေိေက်ရောက်ကျူးေွန်ဖခင်း၊ အသရေြျက် ရဖပာဆုိ 

မှုများ၊ သတင်းမှားများဖြင့်တုိကခ်ိုက်ဖခင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများေိခိုကဖ်ခင်း၊ အွန်ေိုင်းေူမှုကွန်ယက်မှ 

တုိကခ်ိုက်ဖခင်းစသည်ဖြင့်မျ ိုးစံုေှိသည့်အနက် အွန်ေိုင်းနှင့်ေူမှုကွန်ယက်မှ အမုန်းစကားသတင်းတု များနှင့် 

တုိကခ်ိုက်ဖခင်း နှင့်တုိကရုိ်က် စွပ်စဲွရဖပာဆိုမှု များသည်အဖမင့်ဆုးံဖြစ်သည်။ 

 အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရနစဉ်တွင် ၂၁%သည် မည်သည့်အကကမ်းြက်မှုမျှ ရတွ့ဆုံ 

ခဲ့ဖခင်း မေိှခဲ့ရသာ်ေည်း ၇၀%သည်ပံုစံမျ ိုးစံုရသာ အကကမ်းြက်မှုများကုိကကုံရတွ့ခဲ့ေသည်ကို ရတွ့ေသည်၊၊ ၉%သည် 

ရဖြဆိုေန် ဖငင်းဆန်ခဲ့သည်၊၊ 



အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့် ရေွေးရောေ်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုအစီေင်ခံစာ 
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 အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏၆၆%သည်အကကမ်းြက်မှုများအားမည်သည့်တုန့်ဖပန်မှုမျှမဖပုခဲ့သည်ကို

ရတွ့ေသည်၊၊ဉပရဒနှင့်အညီဖပန်ေည်တုန့်ဖပန်မှုနည်းသည်၊၊ဖမန်မာနုိင်ငံ၏ဉပရဒပိုင်းဆိုင်ောေုပ်ေံုးေုပ်နည်းများ 

ရကကာင့် ေည်းရကာင်း၊ ရနာက်ဆက်တဲွဖပဿနာများနှင့်ငခိမ်း ရဖခာက်ခံေမှုများရကကာင့်ဟုရတွ့ေသည်၊၊ 

 အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)ဉီး အနက်(၉၆)ဉီးသည်ဆိုေှယ်မီဒီယာအသံုးဖပုသူများဖြစ်ငပီး 

ယင်းအနက် ၃၈%သည် အွန်ေိုင်းေူမှုကွန်ယက်မှတုိကခ်ိုက်မှုခံခဲ့ေသည်၊၊တုိကခ်ိုက်မှုပုံစံများသည် သတင်းမှား 

များနှင့် အမုန်းစကား ရဖပာဆိုမှုများ၊ ေိင်ပုိင်းဆုိင်ောအကကမ်းြက်ရဖပာဆိုမှုများ၊ ဖပစ်တင်ရဖပာဆုိမှုများနှင့် 

ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းရစေန် ေုပ်ရဆာင်မှု များဖြစ်သည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ 

 နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာအသံုးဖပု၍ပါတီမိန်ခွန်းရဖပာကကားောတွင် အမျ ိုးသမီး၃%သာေိှသည်၊၊ 

 မရကွးတုိင်းရဒသကကးီရပါက်ငမို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားသည့် ကကို တင်မဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျ ိုးသမီးဝန်ေမ်း 

ရေွေးရကာက်ပွဲအောေိှ အားသတင်းေင်းဖမစ်အမှန်မသိေှိပဲဖပန်ေည်ဖြန့်ရဝရသာဗွီဒီယိုြိုင်နှင့်အမုန်းစကား များ ပါဝင် 

ရသာမှတ်ချက်များသည် ကာယကံေှင် ရေွေးရကာက်ပဲွ တာဝန်ေမ်းရဆာင်ေရသာ အမျ ိုးသမီး ကိုများစွာ 

ေိခိုကန်စ်နာရစခဲ့သည်။ 

 မဲရံုမှုးအမျ ိုးသမီး(ပညာရေးဝန်ေမ်း)များ(၈၉)ဉီးသည်ရေွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်တွင်းေိခိုကရ်ဖပာဆိုရဝြန်မှုများက

ဖါံုရတွ့ခဲ့ငပီးေဲအရေးပုိင်မှုဖြင့်တုိင်ကကားခံခဲ့ေသည်၊၊ 

 ရေွေးရကာက်ပွဲရန့တွင်အမျ ိုးသမီးများကုိအသံုးချရစခိုင်းငပီးမဲမသမာမှုဖပုေန်ခိုင်းရစခဲ့သည့်ဖြစ်ေပ် (၁၈)ခုေှိခဲ့သည်၊၊ 

၇.၆၊၊အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ေိယု်စားေှယ်ရောင်းများ၏ရေွေးရောေ်ပွဲောေအကေမ်းြေ်တုိေခ်ိုေ်ခံေမှုရစာင့်ကေည့်ရေ့

ောမှုရတွ့ေိှချေ်များ 

အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)ဉီးတွင ် အမျ ိုးသမီးကုိယ်စားေှယ်ရောင်း များအရနဖြင့်မိမိတ့ုိ မဲဆန္ဒ 

နယ်ရဖမတွင် မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုများ ရဆာင်ေွေက်ရနစဉ်ကာေတွင် ရတွ့ကကုံေရသာဖပဿနာနှင့် ရနှာက်ယှက် 

ခံေမှု အရဖခအရနအား ရမးဖမန်းောတွင် ၂၁%သည် ကကုရံတွ့ခဲ့ဖခင်း မေိှရသာ်ေည်း၇၀%က  ရတွ့ကကုံခဲ့ဖခင်းေိှသည်ဟု ရဖြဆိ ု

ခဲ့ငပီး၉%က ရဖြဆိုေန်ဖငင်းဆန်ခဲ့သည်၊၊ရတွ့ကကုံေသည့်ဖြစ်စဉ်များအား ဆန်းစစ်ောတွင် ၂၄%သည်မဲဆွယ် စည်းရံုးသည့် 

ကာေအတွင်း အမျ ိုးသမီးတစ်ဉီး၏ဖြစ်တည်မှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုေိပါးရစရသာ ေုပ်ေပ် အဖပုအမူနှင့် ရဖပာဆုိ ရေးသား 

တုိကခ်ိုက်ခံခဲေ့သည် ဟ ု ရဖြသည်၊ ၊၅%သည်၎င်းတ့ုိ၏မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ောပစ္စည်းများ ကိုြျက်ဆီး ခံခဲ့ေသည်၊၊ 

၄%သည်ကိယု်ေိေက်ရောက်ေန်ဖပုမှုများေိှခဲ့သည်၊၊ေို့ဖပင်ေုပ်ငန်းပုိင်းဆိုင်ောများတွင်ဖပဿနာကကုံေသည်မှ ၆% ေှိငပီး 

မိသားစုတွင်းပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမှုကို ၅% ေကိကုခံဲ့ေသည်၊၊ေို့ဖပင်ောေ်ရပးောေ်ယူကိစ္စေပ်များကုိ၄% ရတွ့ကကုံ ခဲ့ကကသည်၊၊ 

နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ရသာ အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းများကုိ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေတုိကခ်ိုက်သည့်အ 

ကကမ်းြက်မှုများကုိ၄၇%ကရတွ့ကကုံခံစားခဲ့ေသည်၊၊အေှက်ေရစေန်သိက္ခာချတုိကခ်ိုက်မှုကို၂၃%ကရတွ့ကကုံခဲ့သည်၊၊ေို့အတူ

ပင် အမုန်းစကားများဖြင့် ရဝြန်တုိကခ်ိုက်မှု သည်၁၉%ေိေှိသည်၊၊ အားနည်းချက် များကို ေုတ်ရြာ်ငပီး ငခိမ်းရဖခာက်မှုများ 

သည် ၁၁%ရတွ့ေသည်၊၊ ကိုယ်ေိေက်ရောက်တုိကခ်ိုက်မှုများ သည်၃%ေှိခဲ့သည်၊၊ ၉%ရဖြဆိုမှုသည်မီဒီယာ နှင့်အွန်ေုိင်း 

မှတုိကခ်ိုက ်ဖခင်းများခံခဲ့ေသည်၊၊ 

မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးဆိုင်ော ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှု ရတွ့ေှိ ချကမှ်တ်တမ်းများအေမဲဆွယ်စည်းရံုးရေး ေှုပ်ေှားမှုအကကမိ်ရေ 

(၂၄၀)၏ ၈%သည်အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ် ရောင်းများ၏ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေမ်းရကကာင်းများကုိ 

ဟန့်တားရနှာက်ယှက်မှုများေိှသည်ကို ရတွ့ေှိခဲ့သည်၊၊ ေို့ဖပင် နုိင်ငံရေးပါတီရောက်ခံသူများ၏ ပါတီစဲွဖြင့် တုိကခ်ိုက်မှုများ 

သည် ၅% သည်ကိယု်ရတွ့မျက်ဖမင်ရတွ့ေှိငပီး ၁၈% သည် ကကားြူးသည်ဟုသိေသည်၊၊ 
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ရေွေးရကာက်ပွဲတွင်အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင်းများသည်ရေွေးရကာက်ပွဲဆိင်ုအကကမ်းြက်မှုများတုိကခ်ိုက်မှု

များေိှခဲ့ရသာ်ေည်း မည်သည့်တုန့်ဖပန်မှုမျှမေုပ်ခဲ့သည်ကို၆၆%ရတွ့ေှိေော ရေွေးရကာက်ပဲွဆိငု်ော အကကမ်းြက်မှု ဖြစ်စဉ် 

များ ဉပရဒပိုင်းဆိုင်ောမှတ်တမ်းများမေိှဖခင်းသည်ကိငု်တွယ်ရဖြေှင်းမှုဆိုင်ောေုပ်ငန်းစဉ်များကုိအခက်ခဲဖြစ်ရစသည်၊၊ 

ဉပရဒပိုင်းအေဉပရဒပုိင်းအေတုိင်ကကားအရေးယူမှု၇%သာေိှသည်ကိရုတွ့ေငပီးပါတီမှရဖြေှင်းချကရ်ပးမှု၇%နှင့်မိမိကိုယ်ပုိင်

ေူမှုကွန်ယက်အသံုးဖပု၍သတင်းမှန်ေုတ်ဖပန်ရဖြေှင်းသည်မှာ၁၂%ေှိသည်၊၊ေို့ဖပင်သတင်းမီဒီယာမှရဖြေှင်းသည်မှာ၆%ေှိငပီး 

သတင်းစာေှင်းေင်းပွဲဖပုေုပ်ငပီးရဖြေှင်းသည်မှာ၂%ေှိသည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ 

ေက်ေိှဖမန်မာနုိင်ငံ၏ဉပရဒနှင့်ရေွေးရကာက်ပွဲဉပရဒအေတုိင်ကကားအမှုြွင့်မှသာအရေးယူရဆာင်ေွေက်ဖခင်းဖြစ်သည်။ဉပရဒ

ေုပ်ေုံးေုပ်နည်းနှင့်တေားရေးဆုိင်ောကကန့်ကကာမှုများရကကာင့် တောဉပရဒနှင့်အညီရဖြေှင်းေန်ဖမန်မာနုိင်ငံသာများတတ် 

နိုင်သမျှရေှာင်ေှားဖခင်းသည်ေည်းဖမန်မာနုိင်ငံ၏တောစီေင်ရေးကဏ္ဍ၏ယိမ်းယိုင်မှုကိဖုြစ်ရစရသာအရကကာင်းေင်းတစ်ေပ် 

ပင် ဖြစ်သည်။ 

၇.၇၊၊အမျ ိုးသမီးမဲဆန္ဒေှင်များအာရေွေးရောေ်ပွဲအကေမ်းြေ်မှုဖြစ်စဉ်များရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုရတွ့ေိှချေ်များ 

မဲဆန္ဒေှင်(၁၂၀၀)အားစစ်တမ်းရကာက်ယူမှုနှင့်ရေွေးရကာက်ပဲွရန့တွင်ဖြစ်ပွားရသာေူးဖခားဖြစ်စဉ်ရတွ့ေှိချကမ်ျားကုိရြာ်ဖပခ

ဖါင်းဖြစ်သည်၊၊အေူးသဖြင့်အမျ ိုးသမီးမဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများ၏အခွင့်အရေးနှင့်နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ခွင့်ဆန်းစစ်ချက်နှင့်ရေွေးက

ရါာက်ပွဲကာေအကကမ်းြက်ခံေမှုဖြစ်စဉ်တ့ုိကုိရစာင့်ကကည့်ရေ့ောဖခင်းဖြစ်သည်။ 

 

ဖမန်မာနုိင်ငံေှိအမျ ိုးသမီးမဲဆန္ဒေှင်များ၏နုိင်ငံရေးပါဝင်ခွင့်အရဖခအရနတွင်မိမိဆန္ဒနှင့်အညီဆုံးဖြတ်မဲရပးခွင့်၉၅%ေှိငပီးကျန်

၅%သည်၎င်းတ့ုိ၏ခင်ပွန်းသ့ုိမဟုတ်မိသားစု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိေုိုကန်ာေသည်ဟုဆိ၏ု၊၊သ့ုိောတွင် မဲရပးောတွင် ဖပင်ပ 

ြိအားရပးမှုအရဖခအရနတွင် ြိအားရပးခံေမှု၃၅%ေှိငပီး ၁၁%ကရတာ့မသိပါဟု ရဖြဆိုငပီး၅၄%သည် ြိအားရပးခံေမှုမေိှပါ၊၊ 

ေို့ဖပင်မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးေှုပ်ေှားမှုရစာင့်ကကည့်ကာေတွင်အမျ ိုးသမီးများသည်မိမိနှစ်သက်ောပါတီသ့ုိမဟုတ်ကိယု်စား 

ေှယ်များကုိအားရပးောတွင်ဟန့်တားမှု၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင် ောအကကမ်းြက်ဖခင်း၊ ငခိမ်းရဖခာက်ဖခင်း၊ဖပုေုပ်ခံေသူများေိှပါသေား 

ဟုရမးဖမန်းောတွင်၈၄%ကေံုးဝမေိှရသာအရဖခအရနဖြစ်ငပီး၁%ကအများအဖပားေိှသည်ဟုရဖြဆိုသည်၊၊၁၂%ကရတာ့အနည်

ါး ငယ်ေှိ သည် နှင့် ၃%သည်တစ်ဉီးေှိသည်ဟုရတွ့ေသည်၊၊ 

66%

7%
12%

2%

6%

7%

13%

အကေမ်းဖေ်မှုများအား နု့်ပပန်ရပဖရှင်းမှု

မည့်္ုိမျှမပပုခဲ့ပါ။

တိငု် ကားအမှုြွေင့်

မိမိပိုင်အ ကာင့်မှ္တင်းမှန်င်ထုတ်ပပန်င်ပခင်း

္တင်းစာရှင်းေင်းပွေဲပပုေုပ်

္တင်းမီေီယာအ္ုးံပပု

ပါတီမှ ပြရှင်းချက် ပး
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အမျ ိုးသမီးမဲဆန္ဒေှင်များကိုဉီးတည်ရသာအကကမ်းြက်မှုများ၊အမုန်းစကားများနှင့်တုိကခ်ိုက်မှုများကိုမဲဆွယ်စည်းရံုးရေးပဲွမျ

ါားတွင် ၁၀%ရတွ့ေှိခဲ့ေသည်အဖပင်းအကကမ်းြက်မှုြန်တီးေန်စည်းရံုးေှုံ့ရဆာ်သည် ကိုေဲ၄၄%ရတွ့ခဲေ့သည်၊၊ အေားတူ 

ပင်အမျ ိုးသမီးမဲဆန္ဒေှင်များ၏ပုဂ္ဂေိကပိုင်ဆိုင်မှုများကုိြျက်ဆီးခံေသည်မှာ၁၀%ေှိခဲ့သည်၊၊ရေွေးရကာက်ပဲွရန့ရစာင့်ကကည့်

ရေ့ောမှုတွင်မဲရံု(၁၃၀၀)အား ရစာင့်ကကည့်ရေ့ောောတွင် ေူးဖခားဖြစ်စဉ်ဆိုင်ော သတင်းရပးပို့မှု(၈၆)ခုကိုေက်ခံေေှိခဲ့ 

သည်၊၊ယင်းအမှုဖြစ်စဉ်၏(၆၄)ခုတွင်အမျ ိုးသမီးများပါဝင်ရနပါသည်၊၊ 

အမျ ိုးသမီးများကုိအသံုးချငပီးရေွေးရကာက်ပွဲဆိင်ုော ဖပစ်မှုများကျုးေွန်ေန်တွန်းအားရပးမှုများေိှရနသည်ကို မဲဆွယ်စည်းရံုး 

ရေးကာေရတွ့ေှိချက်များတွင်ေည်းရြာ်ဖပခ့ဲပါသည်။၂၀၂၀ပါတီစံုဒိမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲသည်ရေွေးရကာက်ပွဲဆိင်ုောအ

ကကမ်းြက်မှုများအဖမင့်ဆုးံ အရဖခအရနမှာေိှသည်၊၊ဖမန်မာနုိင်ငံတွင်ရေွေးရကာက်ပွဲကို ရေွှေ့ဆိုင်းေန်မှာေည်း ေိန်းချုပ်ေား 

ရသာ ၂၀၀၈ြဲွ့စည်းပံုအရဖခခံဉပရဒရကကာင့်အခွင့်မသာပါ၊၊ 

ေိုသ့ုိခကခ်ဲရသာအရဖခအရနနှင့်ရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ောစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းချကမ်ျားရကကာင့်ရေွေးရကာက်ပဲွဆိုင်ောအဖငင်းပွား

မှုနှင့်တုိင်ကကားမှုများစွာစံချန်ိတင်ခဲ့ေဖခင်းဖြစ်သည်၊ 

၇.၈။အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ေိယ်ုစားေှယ်ရောင်းများေုိဉီးတည်ရသာအွန်ေိုင်းအကေမ်းြေ်မှုများရတွ့ေိှချေ်များ 

အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း(၁၂၀)ဉီးအနက် (၉၆)ဉီးသည် ေူမှုကွန်ယက်အသံုးဖပုကကော များအား 

အွန်ေိုင်းနှင့်ေူမှုကွန်ယက် တုိကခ်ိုက်မှုများကကုရံတွ့ြူးဖခင်းေိှ/မေှိရမးဖမန်းောတွင်၃၈% တုိကခ်ိုက်ခံေမှုေှိသည်ဟု ရဖြဆိုငပီး 

တုိကခ်ိုက်ခံေမှုပုံစံများသည် အွန်ေိုင်းမှစနစ်တကျ အုပ်စုြွဲ့တုိကခ်ိုက်ဖခင်း ေှိသည် ဟု၁၃%ရဖြဆိုကကငပီး သတင်း 

အချကအ်ေက်မှားဖြင့် တုိကခ်ိုက်မှုသည်၁၆%ေိှသည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊နည်းပညာသံုးငပီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် သက်ဆိငု် 

ရသာ သတင်းအချကအ်ေက်ရြာ်ေုတ်တုိကခ်ိုက်မှုသည် ၁၂%ေှိငပီး၊ေိင်ပုိင်းဆိုင်ော စကား  များဖြင့် တုိကခ်ိုက်မှုသည်၆% 

ေိေှိသည်ကိရုတွ့ေှိေသည်၊၊ အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်ရောင်းအား တုိကရုိ်က် ရဝြန် ရဖပာဆိုဖခင်း သည်၂၆% 

ေှိသည်၊၊အဖခားရသာအရဖခအရနများသည် စာတုိများရပးပ့ုိရနှာက်ယှက်ဖခင်း၊ အမုန်းစကား နှင့်ငခိမ်းရဖခာက်သည့် စာသား 

များရပးပ့ုိဖခင်းနှင့်ေိင်ပုိင်းဆိုင်ော မြွယ်မောပံုများဖပသဖခင်းတ့ုိဖြစ်သည်၊၊ 
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နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင်အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားများေက် အကကမ်းြက်မှု၊ ငခိမ်းရဖခာက်မှု၊ ရနှာင့်ယှက်ရစာ်ကားမှု (သ့ုိ) 

အဖခားတုိကခ်ိုက်မှုများ ကိုပိုမိုကကုံရတွ့ေမှုသည်အမျ ိုးသမီးများကပုိမိုတုိကခ်ိုက်ခံေပါသည်ဟုေင်ဖမင်သူ ၅၂%ေှိငပီး 

၃၁%ကရတာ့မေင်ပါဟုရဖြဆိုသည်၊၊အနည်းငယ်ေင်ဖမင်သူက ၁၉%ေှိသည်၊၊ ေ့ုိဖပင်မီဒယီာရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှု 

အပုိင်းတွင်နုိင်ငံရေးပါတီ(၁၅)ခုအနက်မွန်အမျ ိုးသမီးပါတီမှအပကျန်ပါတီအားေံုးေူမှုကွန်ယက်တွင်တေားဝင်စာမျက်နှာြွ

င့ေ်ားသည်။အမျ ိုးသားဒီမုိကရေစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီသည် ဒေီှိုင်းဂျာနယ်နှင့် ဖပည်ရောင်စုကကံ့ခိငု်ရေးနှင့်ြံွ့ငြိုးရေးပါတီသည် 

ဖပည်ရောင်စု ရန့စည်သတင်းစာစသည်ဖြင့် ကိုယ်ပုိင်သတင်းမီဒီယာနှင့်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာများပုိင်ဆိုင်ကကသည်။ 

 ၂၀၂၀ရေွေးရကာက်ပွဲတွင် နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွင်မိန့်ခွန်းရဖပာဖခင်းကိအုမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ် ရောင်း 

များ ၄%သာဖပုေုပ်သည်။သတင်းမီဒီယာရစာင့်ကကည့်ရေ့ောမှု ရအာက်တုိော-ဒဇီင်ော ၂၀၂၀တွင်းရစာင့်ကကည့် 

ရေ့ောောတွင် သတင်းမီဒီယာ(၅)ခုသတင်းရြာ်ဖပချက် အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်(၁၅)ေူမှုကွန်ယက် မှရေွေးရကာက်ပဲွနှင့် 

သက်ဆိငု်ရသာ သတင်း အချကအ်ေက် ရြာ်ဖပမှု (၃၆၀)အားရစာင့်ကကည့်ောတွင် သတင်းတု၊အကကမ်းြက်မှုနှင့် သာမာန် 

သတင်းစသည်ဖြင့် ခွဲဖခား ရစာင့်ကကည်ခဲ့သည်၊၊ 

အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများ၏ရေွေးရကာက်ပဲွဆိငု်ောသတင်းအချက်အေက်(၃၆၀)အားစီစစ်ောတွင် ၅၆% သည် 

သတင်းမှန်ဖြစ်သည်ကိရုတွ့ေငပီး၃%သည်ရဆွးရနွးပဲွစကားဝုိင်းနှင့်၆%သည်အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းများနှင့်အင်

တာဗျူးအစီအစဉ်များဖြစ်သည်။၂၄%သည်အမုန်းစကားရြာ်ဖပမှုများဖြစ်သည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊သတင်းမှားရြာ်ဖပမှု၈%ရတွ့

ေှိေငပီး၂%သည်ရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ောအကကမ်းြက်မှုများဖြစ်သည်၊၊အမုန်းစကားတုိကခ်ိုက်မှုများတွင်ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည် 

(အမျ ိုးသားဒီမုိကရေစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီ)၊ ရဒါ်သက်သက်ခိုင် (ဖပည်သူ့ရေှ့ရဆာင်ပါတီ)၊ ရဒါ်ညိုညိုသင်း (တသီးပုဂ္ဂေ)၊ 

ရဒါ်အိသဉ္ဇာရမာင်(ေူ့ရောင်သစ်ပါတီ)တ့ုိကုိတုိက်ခိုကမ်ှုအဖမင့်ဆုးံဖြစ်သည်။သတင်းတုများသည်တေားဝင်သတင်းမီဒီယာ

များတွင်မရတွ့ေှိေပဲေူမှုကွန်ယက်အသံုးဖပုသူနှင့်ဆိုေှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများတွင်ရတွ့ေသည်၊၊ 
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ေို့ဖပင်ေူမှုကွန်ယက်၏သတင်းအချကအ်ေက်သက်ရောက်မှု ကိုရေ့ောောတွင်သတင်း အချကအ်ေက်မှန်ေက် 

သတင်းမှာအမုန်းစကားများကပုိမိုပျ ံ့န့ံှေွယ်သည်၊၊ရအာက်ရြာ်ဖပပါဇယားတွင် သတင်းမှန်ကိဖုြန့်ရဝမှုနှင့်သတင်းမှား၊ 

အမုန်းစကားဖြန့်ရဝမှု နှိုင်းယှဉ်ချက်တွင်ရတွ့နိုင်သည်၊၊သတင်းမှားတင်ရသာ စာမျက်နှာများတွင် ေှိသည့်ပေိသတ်ေက် 

ရကျာ်ေွန်ရသာ ဖြန့်ရဝမှုများေိှရနသည်ကိရုတွ့နိုင်သည်၊၊ေူမှုကွန်ယက်အသံုးဖပုသူများ၏ သတင်းအချက်အေက်စီစစ်မှု 

နှင့်ခွဲဖခားသံုးသပ်မှုပိုင်းအာနည်းမှုများေိှငပီးယင်းဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ငပီးကကုံရတွ့ေသူအမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှ

ယ်ရောင်းများ၏အရေးယူတုန့်ဖပန်မှုများနည်းဖခင်းနှင့်ရစာင့်ကကည့်ေိန်းရကျာင်းရေးအြဲွ့များနည်းရသာရကကာင့် ဖမန်မာ 

နိုင်ငံတွင်ေူမှုကွန် ယက်အမုန်းစကား၊သတင်းမှားေိန်းချုပ်မှုသည်ေိရောက်စွာရဆာင်ေွေက်နုိင်ဖခင်းမေိှပါ၊၊ 

 

Sectors Media Name comments Like Follow Share Sectors Media Name comments Like Follow Share 

Fake News Opera 

Entertainment 
11k 11,512 36,649 43k News DVB TV News 35 13M 13M 94 

Mock New Lin Yin Thawe 44 548 17k 115 News BBC Burmese 1K 17M 18M 4.8K 

Mock News Myanmarland 277 34.7K 34.7K 42k News Mizzima - News 

in Burmese 
71 14M 14.9M 1.9K 

Violence Case Development 
Media Group 

1.1K 451K 596K 3.5K News RFA Burmese 608 9M 6M 1K 

Fake News Opera 

Entertainment 
26 11,512 36,649 475 News Myannmar LuDu 

Media 
426 60,887 85,692 226 

 

 

္တင်းတု/္တင်းမှား

္ာမာန်င်္တင်း

အင်တာဗျူး

 ရွး ကာက်ပွေဲအ ကမ်းြက်မှု

အမုန်င်းစကား ြာ်ပပမှု

 ေွေး နွေးပွေဲစကားဝုိင်း

8%

58%

6%

2%

24%

3%

ရရွေးရောေ်ပွဲသ င်းအချေ်အလေ်ရ ွ့ရှိမှု
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နိုင်ငံရေးတွင်အမျ ိုးသမီးများပါဝင်မှုနှင့်စိန်ရခါ်မှုအတားအဆီးများရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုဆိုင်ောအစီေင်ခံစာနိဂုံး 

၂၀၁၀မှစတင်ကာဖပုေုပ်ခဲ့ရသာဒမီိုကရေစီရေွေးရကာက်ပဲွများတွင် ရေွေးရကာက်ပဲွကာေတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု နှင့်အဖငင်း 

ပွားမှုများသည် ၂၀၂၀ရေွေးရကာက်ပဲွတွင်ဖပင်းေန်မှုအဖမင့်ဆုးံဖြစ်သည်။ မဲဆွယ်စည်းရံုးရေးကာေနှင့် ရေွေးရကာက် ပွဲငပီး 

ရနာက်ပိုင်း အတွင်းအသက် ဆုံးရှုံးသည် အေိခိုကေ်န်ဖြစ်ပွားမှုများ၊ အမျ ိုးသမီးကုိယ်စားေှယ်ရောင်းများကို ေက်နက် 

ကိုင်အြဲွ့မှဖပန်ရပးဆွဲမှုများသည်ရေွေးရကာက်ပဲွတစ်ေပ်၏ စံနှုန်းများကုိေိခိုကရ်စသည်၊၊ ရေွေးရကာက်ပဲွဆိငု်ော ရစ့စပ် 

ညှိနှိုင်းရေးရကာ်မတီသည် သာမာန် ရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ောအဖငင်းပွားမှုများ ကိုသာရဖြေှင်းရေ့ေှိငပီး ရေွေးရကာက်ပွဲဆိငု်ော 

အကကမ်းြက်မှုနှင့် ပဋိပက္ခရဖြေှင်းမှုများတွင် ေဲအရေးပုိင်ခွင့်နှင့်သာရဖြေှင်းရေ့ေှိသည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ ေက်ေှိဖမန်မာနုိင်ငံ 

ရေး တွင် နုိင်ငံရေးပါတီအချ ို့ရနာက်ကွယ်တွင်ေက်နက်ကိငု်အင်အားစုများတည်ေိှရနဖခင်းသည်ရနာင်တွင် ရေွေးရကာက်ပွဲ 

အကကမ်းြက်မှုပဋိပက္ခများပုိမိုဖပင်းေန်ောနိုင်သည်၊၊အေူးသဖြင့်အမျ ိုးသမီးများကုိပိုမိုဉီးတည်ောနိုင်ငပီးအမျ ိုးသမီးမျာ၏ 

နိုင်ငံရေးပါဝင်ခွင့်ကိုအသံုးချကာရေွေးရကာက်ပွဲမသမာမှုများဖြစ်ပွားောနုိင်သည်။ေ့ုိရကကာင့်ထရွေးထောေ်ြဲွဆိငု်ရာအကေမ်းဖ

ေ်မှုများေုိသီးပခားထလ့လာဆန်းစစ်ပြီး အသင့်ထတာ်ဆုံးမူဝါေထပဖရှင်းချေ်များေုိထဖာ်ေုတ်ပြီး ထရွေးထောေ်ြွဲဆိငု်ရာ     

အကေမ်းဖေ်မှုများစီမံခန့်ခွဲမှုများေုိထနာင်ထရွေးထောေ်ြဲွများမတုိင်မီပြင်ဆင်ရန်အေူးအကေံပြုြါသည်၊၊ 

၂၀၂၀ြါတီစံုေီမိုေထရစီထရွေးထောေ်ြွဲတွင်အမျ ိုးသမီးြါဝင်မှု၁၇%ဖမင့်တက်ောဖခင်းသည်ရကာင်းမွန်ရသာအရေွေ့ဖြစ်ငပီး(၅)

နှစ်တာကာေတွင်းကျား/မရေးောမျှတမှု ရဆာင်ေွေက်ခဲဖ့ခင်းများ၏ ေေဒ်ရကာင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊၊သ့ုိရသာ်ေည်း 

ဖမန်မာနုိင်ငံ၏ မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူနိုင်ငံရေးသရောေားနှင့် ဆန္ဒသည်ေူတစ်ဉီးချင်း၏အေည်အရသွးရပါ် မူတည်ငပီးမဲရပး 

ဖခင်းေက်ပါတီေပ်တည်မှုရပါ်တွင်မဲရပးကကဖခင်းဖြစ်သည်၊၊၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲတွင်(၉၁)ပါတီေှိသည့်အ 

နက်အနုိင်ေပါတီအရေအတွက်သည်(၂၀)ပါတီဖြစ်သည်။ ဖပည်ရောင်စုရေွေးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင်၏ ေေဒေု်တ်ဖပန် ချက ်

အေအမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီသည်၈၂%၊ဖပည်ရောင်စုကကံ့ခိုင်ရေးနှင့်ြွံ့ငြိုးရေးပါတီ သည်၆%နှင့် ေှမ်းတုိင်းေင်း 

သား ဒမီိုကရေစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီသည်၄%ဖြစ်သည်၊၊ရေွေးရကာက်ခံ အမျ ိုးသမီးေွှတ်ရတာ်ကိယု်စားေှယ်ရောင် ါး(၁၉၄)ဉီး 

အနက် (၁၆၆)ဉီးသည်အမျ ိုးသားဒမုိီကရေစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီမှဖြစ်သည်၊၊ အဖခားရသာရေွေးရကာက်မခံေရသာ အမျ ိုးသမီး 

ေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအမျ ိုးသမီးများ၏ မဲေေဒက်ိုရေ့ောပါကတုိင်းေင်းသား ပါတီမှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ငပိုင် 

ရသာ အမျ ိုးသမီးများသည် မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူရောက်ခံမဲ ၄.၀၄%မှ၂၁.၀၂%အတွင်းေှိငပီး ၊ဖပည်ရောင်စုပါတီမှ ယှဉ်ငပိုင်သူ 

များ၏မဲေေဒ်ေေှိမှုသည်၀.၇၆%-၁၈.၀၇နှင့်တသီးပုဂ္ဂေ ၀.၀၈%-၈%သာေေိှသည်ကိရုတွ့ေသည်၊၊ ယင်းအရဖခအရနသည် 

အမျ ိုးသမီးများ၏နုိင်ငံရေးတွင် ပါဝင်မှုသည်မဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများ၏ ကျား/မရေးောအဖမင်ေက်ပါတီ၏ေပ်တည်မှုကိသုာ 

ယုံကကည်အရေးရပးရသာမဲဆန္ဒေှင်ဖပည်သူများ၏ယုံကကည်မှုအစဲွရကကာင့်သာဖြစ်သည်ဟုရကာက်ချက်ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်၊၊

သ့ုိဆိုေျှင်နိုင်ငံရေးတွင်အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုဖမှင့်တင်ရေးရဆာင်ေွေက်မှုနည်းေမ်းများသည်မေုိအပ်ပဲအမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုဖမှင့်တ

င်ေန်အင်အားကကီးပါတီမှ ယှဉ်ငပိုင်ဖခင်းနှင့်ယင်းပါတီများအားကျား/မရေးောမူဝါဒပုိင်းဆုိင်ော ရဆာင်ေွေက်ေန် တွန်းအား 

ရပးဖခင်းနှင့်အချ ိုးကျ ပါဝင်မှုစနစ်သတ်မှတ်ဖခင်းသည်နိုင်ငံရေးတွင် အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုနှင့် အခန်းကဏ္ဍ ဖမှင့်တင် ရေး 

အတွက်အရဖြတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊၊ 

မည်သ့ုိပင်ဆိုရစကာမူ၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပဲွေေဒအ်ေ ေွှတ်ရတာ်တွင် အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှု၁၇% ေိေှိော 

ငပီဖြစ် သည်၊၊ ရနာင်ရေွေးရကာက်ပွဲများတွင် အေည်အချင်းဖပည့်ဝငပီး၊ဖပည်သူေူေုကို ကိုယ်စားဖပုနိုင်ရသာ အမျ ိုးသမီးများ 

ပိုမုိပါဝင်ောနုိင် မည်ဟုရမျှာ်ေင့်ပါသည်၊၊ ငပီးခဲ့ရသာရေွေးရကာက်ပွဲမှသင်ခန်းစာ များေယူငပီးရနာင်ရေွေးရကာက်ပွဲများတွင် 

အမျ ိုးသမီးများ ပါဝင်မှုဖမှင့်တင်ောနုိင်ရေးအတွက်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေက်ငပီး ေုပ်ငန်းစဉ်နှင့်မူဝါဒချမှတ်ဖပင်ဆင် နိုင်မည် 

ဖြစ်ပါသည်၊၊ 



အမျ ိုးသမီးများနိုင်ငံရေးနှင့် ရေွေးရောေ်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်မှု ရစာင့်ကေည့်ရေ့ောမှုအစီေင်ခံစာ 

42 
 

ရကျးဇူးတင်ေွှာ 

၂၀၂၀-ပါတီစံုဒီမိုကရေစီရေွေးရကာက်ပွဲသည် ကူးစက်ကပ်ရောဂါရေးကာေတွင်ကျင်းပေ ရသာရကကာင့်အခက်အခဲ များစွာ 

ေင်ဆိုင်ခဲ့ေပါသည်၊၊အေူးသဖြင်ေမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍနှင့်ဌာနဆုိင်ောချတ်ိဆက်ရဆာင်ေွေက်မှုအပုိင်းတွင်ပုိ၍ခက်ခဲ

ကကေသည်ကိနုားေည်စာနာမိပါသည်။ရေွေးရကာက်ပွဲကာေတွင် မဲဆန္ဒေှင်အသိပညာရပးနှင့်ရေွေးရကာက်ပွဲ ရစာင့်ကကည့် 

ရေ့ောရေးေုပ်ငန်းစဉ်ကိုRAIN Maker, Bago Observer Group and Kadu Youth Development (Myanmar Election 

Observation Network)နှင့်အတူပူးရပါင်းရဆာင်ေွေက်ကညီူရပးကကရသာ ရဒသအသီးသီးမှ မိတ်ြက်အြဲွ့အစည်းများ 

ကိုရေးစားစွာဖြင့်ရကျးဇူးတင်ပါသည်၊၊ ကပ်ရောဂါရေးကာေဖြစ်ရသာ်ေဲမိမိတ့ုိ၏ အသက်အန္တောယ်ကိအုရေးမေားပဲ 

နိုင်ငံသားရကာင်းပီသစွာဖြင့်ဖပည်သူများ အားမဲဆန္ဒေှင်အသိပညာရပးရဆာင်ေွေက်ခဲရ့သာ ေူငယ်အြဲွ့အစည်းများ၊ေွတ် 

ေပ်ငပီးတေားမျှတရသာ ရေွေးရကာက်ပွဲရပါ်ရပါက်ရေးအတွက်တက်ကကစွာ ပါဝင်ကကရသာ ရေွေးရကာက်ပွဲ ရစာင့်ကကည့် 

ရေ့ောသူ အားေံုးကိုေည်းရကျးဇူးတင်ဂုဏ်ယူပါသည်၊၊အေူးသဖြင့် တုိင်းရဒသကကးီနှင့်ဖပည်နယ် အသီးသီးမှရဒသခံ 

ညှိနှိုင်းရေးမှုးအဖြစ်တာဝန်ယူရပးကကသူအားေံုးကိုရကျးဇူးအေူးတင်ပါသည်။ 

ရေွေးရကာက်ပွဲဆိင်ုောေုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ေဏ္ဍာရေးဆိုင်ောကူညီပ့ံပိုးမှုရပးရသာ IFES (International Foundation 

for Electoral System) နှင့်Action Aid Myanmar(AAM)ရေွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ကကည့်ရေ့ောရေး ေုပ်ငန်းစဉ်အား 

ေဏ္ဍာရေးဆိုင်ောနှင့် နည်းပညာပ့ံပိုးရပးပါရသာNational Democratic Institute (NDI) တ့ုိအား ရကျးဇူး 

များစွာတင်ေှိပါသည်။ 

ရဒါ်ရအးသန္တာရအာင် 

စီမံကိန်းဒါရုိကတ်ာ 

RAIN MAKER (Myanmar Electoral Observation Network) 


