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Amanda Cats-Baril သည်် International IDEA ၏
MyConstitution လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််တွွင်် ပရိုု�ဂရမ််
မန််နေ�ဂျာ�ာအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သူူဖြ�စ််ပြီး�း� အာာရှှ-ပစိိဖိိတ််
ဒေ�သ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တည််ဆော�ာက််ရေး�း
အကြံ�ံပေး�းလည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ နီီပေါ�ါ၊ မြ�န််မာာ၊ ဖိိလစ််ပိုု�င််
နှှင့််� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
တည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခဲ့့�သူူ
ဖြ�စ််ပါါသည််။ စာာရေး�းသူူသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ ရှေ့�့�နေ�တစ််ဦးး
(J.D. NYU 2011) ဖြ�စ််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၊
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းများ��း၊ ပဋိိပက္ခခအလွွန်် အကူးး�အပြော��ာင်းး�
များ��းနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းတို့့��ကိုု� အထူးး�ပြု�ု
လေ့�့လာာသူူဖြ�စ််ပါါသည််။

ဤစာာစဉ််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
ဤ စာာတမ်းး�တိုု�များ��းသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��

Amanda Cats-Baril 

အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
အရေး�းပါါသော�ာ နိုု�င်ငံံ
် ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��းဖြ�စ််သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��း၊ လွှှတ််တော်�်�သက််တမ်းး�များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သည့််�ပုံံ�စံံများ��း စသည့််� မည့််�သည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််မဆိုု� အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ
နယ််ပယ််တွွင်် ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ထော�ာက််ပြ�ကန့််�ကွွက််နိုု�င််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််

(International IDEA)၊ Gender Equality Network

ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�းများ��းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�

(GEN) နှှင့််� Triangle Women တို့့�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�စီီစဉ််ကာာ

ဆိုု�င််ရာာ မည််သို့့��ထိိရော�ာက််စွာာ� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ဤစာာတမ်းး�၌ လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါ

ပြု�ုစုုထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဂျျန််ဒါါဆိုု�င််ရာာ
အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ မူူဝါါဒနှှင့််� ဥပဒေ�များ��း
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�ရေး�း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် စိိတ််အားး�
ထက််သန််သူူများ��းအတွွက်် အတွေး�း�အခေါ်�်သစ််များ��း
ပေါ်�်ထွွက််နိုု�င််ရန််နှှင့််�၊ နိုု�င််ငံံတကာာအလေ့�့�အကျျင့််�
ကော�ာင်းး�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််
များ��းရယူူနိုု�င််ရန်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�မှှ ဥပမာာများ��းကိုု�
နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််ထုုတ််

သည််။ စာာတမ်းး�သုံးး��စော�ာင််ပါါဝင််သည့််� စာာစဉ််တွင်
ွ ် ဤစာာတမ်းး�မှာာ� တစ််စော�ာင််အပါါဝင််ဖြ�စ််ပြီး�း� စာာစဉ််ပါါ
အခြား��းစာာတမ်းး�များ��းမှာာ� စာာတမ်းး�အမှှတ်် ၂ - အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� အများ��းပြ�ည််သူူ

အတွွက်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု
(Substantive Equality and Women’s Representation in Public Institutions) နှှင့််� စာာတမ်းး�
အမှှတ်် ၃ - မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေပြု�ု အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု�တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� (Preventing

Gender-Based Violence in Myanmar) တို့့��ဖြ�စ််ပါါသည််။

အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သာာတူူညီီမျှှမှုုဆိုု�င််ရာာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဆန်းး�စစ််ချျက််ကိိရိိယာာ
(CAWE tool) ကိုု� နိုု�င််ငံံ၏ ပကတိိအခြေ�ေအနေ�နှှင့််�
ဆက််စပ််ဖော်�်�ပြ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။
ဤ စာာတမ်းး�တိုု�များ��းကိုု� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ
စစ််တပ််မှှ အာာဏာာမသိိမ်းး�မီီရေး�းသားး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

၁။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�ခြ�င်းး� (Advocacy) ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�ဆော်
� �်�ခြ�င်းး� (Advocacy) ဆိုု�သည််မှာာ� အရေး�းကိိစ္စစ သို့့��မဟုုတ်် မူူတစ်ရ
် ပ််၊ နိုု�င်ငံံ
် ရေး�း
သို့့��မဟုုတ်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး� အပြော��ာင်းး�အလဲဲတစ််ရပ်် သို့့��မဟုုတ်် မူူဝါါဒလုုပ််ငန်းး�တစ််ရပ််
(မူူဝါါဒအဆိုု�ပြု�ုချျက််ဟုု ရည််ညွှှန်းး�ပြော��ာဆိုု�ပါါသည််) ကိုု� ထော�ာက််ခံံပံ့့�ပိုးး��သည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််

International IDEA အကြော��ာ�င်းး�

သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ လေ့�့လာာသင််ယူူမှုုစွွမ်းး�ရည်် ချို့့���တဲ့့�သော�ာကလေး�းသူူငယ််များ��း

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း

ပုံံ�မှှန််ပညာာရေး�း တန်းး�တူူတက််ရော�ာက်် သင််ကြား�း�နိုု�င်ရေး�း၊
်
လူူနေ�ထူူထပ််သော�ာ မြို့�့��ပြ�ရပ််ကွွက််များ��း

နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့�� (International IDEA) သည််

တွွင်် ပန်းး�ခြံ�ံ သို့့��မဟုုတ်် စိိမ်းး�လန်းး�သော�ာနေ�ရာာများ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းပစ််ခြ�င်းး�များ��း ရပ််တန့််�စေ�ရေး�း လှုံ့့��ဆော်�်�

ကမ္ဘာာ�တစ််လွှားး��တွွင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
စနစ်် ပေါ်�်ထွွန်းး�ရေး�းကိုု� အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းရန််
ရည််သန််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း�
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။

ခြ�င်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�းများ��းကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�အားး� ပြ�စ််မှုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နိုု�င််ရန််
တွွန်းး�အားး�ပေး�းရေး�း၊ ဂျျန််ဒါါခွဲဲ�တမ်းး�များ��း သတ််မှတ်
ှ ခြ�င်းး�ကဲ့
်
သို့့�
�့ သော�
�
ာ အများ��းပြ�ည််သူအ
ူ တွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ပေး�းသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း နေ�ရာာရရှိိ�ရေး�းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
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ချျက််များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင််ပါါဝင််နိုု�င််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြော��ာင်းး�လဲဲပြ�င််ဆင်ရေး�း
်
စသည််ဖြ�င့််� မည််သည့််�
အကြော��ာင်းး�အရာာအတွွက််မဆိုု� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�နိုု�င််ပါါသည််။ အရေး�းကိိစ္စစ သို့့��မဟုုတ်် အဆိုု�ပြု�ုချျက််တစ််ရပ််ကိုု� လူူသိိရှှင််ကြား�း�
ဖြ�စ််စေ�၊ လူူသိိရှှင််ကြား�း�မဟုုတ််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ� ထော�ာက််ခံံပံ့့�ပိုးး��မှုု ပြု�ုလုုပ််သူူသည်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူ
(advocate) ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး� (Constitutional advocacy) သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ကိုု� အမြ�င့််�ဆုံးး��ဥပဒေ�အဖြ�စ်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�တွွင်် ရှုုမြ�င််ကြ�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် လိုု�အပ််
သည့််� သတ််မှှတ််ချျက််များ��းမှာာ� မြ�င့််�မား�းပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််ခက််ခဲဲပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််�ကာာလတွွင််

ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှရေး�းနှှင့််�

အမျိုး�း��သားး�အမျိုး�း��သမီးး�ပါါဝင််နိုု�င််ရေး�း စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအနေ�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�၊ အမျိုး�း��သားး� တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��း (ဂျျန််ဒါါအရေး�း� သိိမြ�င််နား�းလည််မှုရှိိ�ခြ�င်းး�
ု
) နှှင့််� သာာမန််အမျိုး�း��သမီးး�၊ အမျိုး�း��သားး�များ��းအတွွက်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်
စေ�မည့််�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််စေ�ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� (ဂျျန််ဒါါအရေး�း� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
ရှိိ�ခြ�င်းး�) လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် တိုးး��တက််မှုုများ��းစွာာ� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ကင််ညာာ၊ နီီပေါ�ါ၊ ရဝမ််ဒါါ၊ တော�ာင််အာာဖရိိကနှှင့််� တူူနီးး�ရှား��း
နိုု�င််ငံံများ��းမှှ ဂျျန််ဒါါအရေး�း� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူ (gender advocate) များ��းသည်် မိိမိိတို့့��နိုု�င််ငံံများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
များ��းတွွင်် ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင််
ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ထက်် ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူသော�ာနည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််ပေါ်�်၍ တိုးး��တက််မှုုများ��းရရှိိ�ပြီး�း�
အများ��းပြ�ည််သူူအတွွက်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပိုု�မိုု�ပါါဝင််စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််
သည့််� နယ််ပယ််များ��းလည်းး� ရှိိ�ပါါသည်် (Kimani 2020; Maingi 2011; Tamaru, Holt-Ivry and O’Reilly 2018)။ ဂျျန််ဒါါ

တန်းး�တူူညီီမျှှရေး�းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး� (Constitutional advocacy for gender
equality) ဆိုု�သည််မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ အမျိုး�း��သားး�များ��း၊ ယော�ာက်ျားး���လေး�းများ��း၊ မိိန်းး�ကလေး�းများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု�
တန်းး�တူူညီမျှ
ီ ှ တစ််ပေါ�ါင်းး�တည်းး� ပါါဝင််စေ�လျျက်် ဂျျန််ဒါါအခန်းး�ကဏ္ဍ သိိမြ�င််နား�းလည််ရေး�း (gender-sensitive) ပိုု�မို�ဖော်
ု �်�ဆော�ာင််
နိုု�င််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဂျျန််ဒါါအခန်းး�ကဏ္ဍအားး� သိိမြ�င််နား�းလည််ခြ�င်းး�ရှိိ�သည့််� (gender-sensitive) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူများ��း
နှှင့််� ပိုု�၍တိိတိိကျျကျပြော��ာ��ရပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန််
လူူအများ��း သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုများ��းက ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
သို့့��ဖြ�စ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး� (Constitutional advocacy) သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�မျှှထက််ပိုု�လွွန််ပြီး�း� ဘက််စုံံ�၊ နယ််ပယ််စုံံ� ပါါဝင််ပါါသည််။ ဥပမာာ -ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�တွွင်် တရား�းမျှှတမှုုလက််လှှမ်းး�မီီရေး�းကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�းထားး�ပါါက အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး� (NGOs) များ��းက
ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ အထော�ာက််အကူူပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါအာာမခံံချျက််ကိုု� လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််ရေး�း
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး� (advocacy) ပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��ပင််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အကော�ာင််
အထည််ဖော်�်�ရန်် ယင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ရှေ့�့�ဆော�ာင််လမ်းး�ပြ� စံံနမူူနာာလုုပ််ဆော�ာင််လျျက်် အစိုးး��ရများ��းနှှင့််� အခြား��း ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအနေ�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ အာာမခံံချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် စိိတ််ဓာာတ််တက််ကြွ�
မှုုရှိိ�စေ�လျှှက်် ကိုု�ယ််တိုု�င််လိုု�က််ပါါဆော�ာင််ရွွက််ရန််လည်းး� တစ််ခါါတစ််ရံံ ယင်းး�တို့့��ကိုု� ဖိိအားး�ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှ
ရေး�းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး� (Constitutional advocacy for gender equality)
ကိုု�လည်းး� အလားး�တူူကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ကော�ာက််ယူူသင့််�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မှာာ�ကဲ့့�သို့့��
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှရေး�းမူူကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပါါက နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှရေး�း
တိုးး��မြ�င့််�ရရှိိ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််သမျှှလုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ ကတိိကဝတ််များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� စင််စစ်် ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှရေး�းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�ဟုု ယူူဆ
နိုု�င််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� အသက််ဝင််စေ�ရန််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� အပိုု�င်းး�ကဏ္ဍအသီးး�သီးး�ကိုု� ပုံံ� ၁ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပြီး�း� စဉ််ဆက််မပြ�တ််ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဖြ�စ်် ပေါ်�်လွွင််ထင််ရှား��းစေ�ရန်် ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ပါါသည််။
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ပုံံ� ၁ - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�ခြ�င်းး� (Constitutional advocacy) စဉ််ဆက််မပြ�တ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််

စော�ာင့််�ကြ�ည့််�
လေ့�့လာာခြ�င်းး�၊ အစီီရင််ခံံ
တင််ပြ�ခြ�င်းး�၊ အကော�ာင််အထည််
ဖော်�်�ရန်် အစိုးး��ရ လွှှတ််တော်�်�
တို့့��နှှင့််�အတူူ
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု�
ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းရန််အတွွက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််

သက််ဆိုု�င််ရာာ
နိုု�င််ငံ့့�ဝန််ထမ်းး� အရာာရှိိ�များ��း

နိုု�င််ငံံသားး�များ��း

(ဥပမာာ တရား�းသူူကြီး�း�များ��း၊

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ) ကိုု�
ပညာာပေး�းခြ�င်းး�

ဥပဒေ�များ��း၊ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း၊
မူူဝါါဒများ��း၊ လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််များ��း
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
သိိမြ�င််နား�းလည််မှုု မြှ�ှင့််�တင််ရန််
ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�

ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�

သိိရှိိ�စေ�ခြ�င်းး�

ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှရေး�းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�းများ��းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��
လှုံ့့� ဆော်�်�လိုု�ပါါက အထိိရော�ာက််ဆုံးး�� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် အထော�ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််မည့််� အဓိိကအချျက်် အချို့့���ရှိိ�ပါါသည််။
ဤလေ့�့လာာချျက််စာာတမ်းး�တွွင်် အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၈ ရပ်် ကိုု� အထော�ာက််အကူူအဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းနှှင့်�်
ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာချျက််တို့့��ကိုု� မဖော်�်�ပြ�မီီ ဤလေ့�့လာာချျက််စာာတမ်းး�တွွင်းး� မည််သူူသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��
လှုံ့့� ဆော်�်�သူူအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး�၊ မည််သည့််�အချိိ�န််ကာာလတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး�တို့့��ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�ပါါ
သည််။

၂။

အမျိုး�း��သမီးး�များ��း

တန်းး�တူူညီီမျှှရေး�းအတွွက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ

လှုံ့့� ဆော်�်�သူူအဖြ�စ်် မည််သူူတို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသနည်းး�။

စည်းး�ရုံးး��

အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှရေး�းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�သူူအဖြ�စ်် မည််သူူမဆိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််ဟုု ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� မူူများ��းကိုု�ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရေး�းမှာာ� လူူတိုု�င်းး�စိိတ််ပါါဝင််စား�းပြီး�း� လူူတိုု�င်းး�၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��း
ဖြ�စ််ပါါသည််။
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�ခြ�င်းး�မှာာ� ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုအတွွက်် အစိုးး��ရကိုု� တိုု�က််တွွန်းး�စည်းး�ရုံးး�� (lobby လုုပ််) သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းကသာာ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််ဟုု မကြာ�ာခဏ ယူူဆလေ့�့ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ မှား��းယွွင်းး�သော�ာ ယူူဆချျက််ဖြ�စ််ပါါသည််။ လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး�၏ကဏ္ဍအားး�လုံးး��ရှိိ� မည််သူူမဆိုု� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�သူူ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ မီီဒီီယာာ ခေါ်�် လူူထုုဆက််သွွယ််ရေး�း
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လုုပ််ငန်းး�များ��းလည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ မီီဒီီယာာသည်် အစဉ််အလာာအားး�ဖြ�င့််� အမှှန််တရား�းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း� သတင်းး�အချျက််
အလက််များ��းကိုု� အများ��းသိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် မီီဒီီယာာမှာာ� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� ဆင််ဆာာပြု�ုလုုပ််
ခံံခဲ့့�ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဤအချျက််မှာာ� အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််ပါါသည််။ စာာနယ််ဇင်းး�မှှပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် မေး�းမြ�န်းး�သင့််�သည့််� မေး�းခွွန်းး�များ��း
ကိုု�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�၊ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း ပါါဝင််ပတ််သက််သည့််� အခြား��းကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု�
စုံံ�စမ်းး�ထော�ာက််လှှမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််လျျက်် အရေး�းကိိစ္စစတစ််ရပ််ကိုု� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�ရန်် အထော�ာက််အထားး�များ��း စုုစည်းး�
ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အရေး�းပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နိုု�င််ပါါသည််။ ကိိစ္စစရပ်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််လျျက််
အများ��းပြ�ည််သူူ သိိရှိိ�နား�းလည််စေ�ရန်် ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််
အခြေ�ေခံံကိုု� တည််ဆော�ာက််ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။
အလားး�တူူ သုုတေ�သီီများ��းနှှင့််� ပညာာရှှင််များ��းသည််လည်းး� အသေး�းစိိတ်် ကိိန်းး�ဂဏန်းး� အချျက််အလက််များ��းနှှင့််�
ဆန်းး�စစ််ချျက််များ��း ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရန်် အထော�ာက််အထားး�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�နက််ရှိုုင်းး�စွာာ�
နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�သူူများ��း ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍသည််လည်းး� လူ့့�စွွမ်းး�အားး�
အရင်းး�အမြ�စ်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း၊ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု၊ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� အလေး�းဂရုုပြု�ုခြ�င်းး�၊ အန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှင်းး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ��း
ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး� စသည့််�နယ််ပယ််များ��းတွွင်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�မြ�င််သာာစွာာ� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အဓိိက
အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ အာာမခံံချျက််များ��း၊
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံက ပါါဝင််လက််မှှတ်ရေး�းထိုးး
်
��ထားး�သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုပုံံ�စံံအားး�လုံးး�� ပပျော�ာ�က််စေ�ရေး�း
၁၉၇၉ ခုုနှှစ်် ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� (CEDAW) ကဲ့့�သို့့��သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�တို့့��နှှင့််�အညီီ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� လစာာပြ�ည့််� မီးး�ဖွား��းခွွင့််�
ပေး�းခြ�င်းး�၊ အလုုပ််အကိုု�င်် အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။ ဤသို့့��သော�ာ မီးး�ဖွား��းခွွင့််�နှှင့််� ဆက််စပ််သည့််�
အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�များ��းမှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�အရခွွင့််�ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ အထူးး�အစီီအမံံများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� လက််တွေ့�့�
တွွင်် နိုု�င််ငံံအများ��းအပြား�း�၌ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် ဤအခွွင့််�အရေး�းကိုု� လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
ပြ�ည််သူ့့ဝ
� န််ထမ်းး� သို့့��မဟုုတ်် အရာာရှိိ�များ��းသည်် မိိမိိတို့့��အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းအတွွင်းး� အချို့့���သော�ာကိိစ္စစရပ်များ�
် �းကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််
ဖွွင့််�ဆိုု�ကော�ာက််ယူူပုံံ�အပေါ်�် ဩဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််ပြီး�း� ဤနည်းး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှရေး�း စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�သူူ
များ��း ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအရာာရှိိ�များ��းသည််လည်းး� အလားး�တူူပင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးအနေ�ဖြ�င့််� ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�တင််သွွင်းး�ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အကြ�မ်းး�ဖက််ခံံရမှုုမှှ ကင်းး�လွွတ််လျျက်် ဘဝ
နေ�ထိုု�င််နိုု�င််ရန်် အခွွင့််�အရေး�းအတွွက်် ဦးးဆော�ာင််လှုုပ််ရှား��းနိုု�င််ပါါသည််။ ဝန််ကြီး�း� သို့့��မဟုုတ်် သမ္မမတသည်် ဝန််ကြီး�း�အဖွဲ့့��အတွွင်းး�
ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှရေး�း အရေး�းပါါပုံံ�ကိုု� လူူသိိရှှင််ကြား�း� ပြော��ာကြား�း�နိုု�င််ပါါသည််။
နိုု�င််ငံံသားး�များ��းသည်် အရေး�းပါါဆုံးး��နှှင့််� အင််အားး�အကြီး�း�မား�းဆုံးး�� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�သူူများ��းဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််�
လူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုုအသွွင််ဖြ�င့််� အရေး�းကိိစ္စစတစ််ရပ်် သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုကိုု� ရှေ့�့�ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� (သို့့��မဟုုတ််
တစ််ခါါတစ််ရံံ ရပ််တန့််�စေ�ခြ�င်းး�) များ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ မကြာ�ာသေး�းမီီနှှစ််များ��းအတွွင်းး�က နိုု�င််ငံံအများ��းအပြား�း�တွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ ချီီ�တက််ပွဲဲ�များ��းနှှင့််� (လိိင််မှုုကိိစ္စစ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းခဲ့့�ရသူူများ��း၏) #MeToo လှုုပ််ရှား��းမှုုတို့့��သည််
လိိင််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အနှော�ာ�င့််�အယှှက််ပေး�းမှုု၊ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့််� ခြော��ာက််လှှန့််�မှုုတို့့��ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။
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၃။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�သင့််�သည့််� အချိိ�န််ကာာလ သတ််မှှတ််ချျက််
ရှိိ�ပါါသလားး�။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းကိုု� အချိိ�န််တိုု�င်းး� လိုု�အပ််သည််သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� (Constitution-building) သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
(Constitution-making) ထက်် များ��းစွာာ�ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င််ဆင်ရေး�း
်
တရား�းဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� ကာာလတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူ၏လုုပ််ငန်းး�သည်် ပိုု�မိုု�အရေး�း
ပါါသော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� သက််တမ်းး�တစ််လျှော�ာ�က််လုံးး��တွွင်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဆက််လက််
လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အရေး�းပါါသည််သာာဖြ�စ််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှာာ�ကဲ့့�သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု
များ��းရှိိ�နေ�လျှှင််ပင်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ရှိိ�ပြီး�း� အခွွင့််�အရေး�းများ��းနှှင့််�
မူူများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�သည်် ပထမအဆင့််�သာာဖြ�စ််ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�များ��းပြီး�း�ဆုံးး��ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပါါ။

ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူ

ညီီမျှှရေး�းအပါါအဝင်် အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� ဆက််လက််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် အခြေ�ေခံံကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဖြ�င့််� သတ််မှှတ််ပေး�း
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�ဆော်
� �်�ရေး�းကိုု� ထိိရော�ာက််စွာာ�လုုပ်ဆော
် �ာင််လို�ပါ
ု ါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ကိုု� လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင်် ကျျင့််�သုံးး��နေ�ပုံံ�ကိုု� ပုံံ�မှှန်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာလျျက်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ၊ ဆန်းး�သစ််တီီထွွင််
သော�ာ၊ လက််တွေ့�့�အခြေ�ေအနေ�နှှင့််�အညီီ တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�သော�ာ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုဖြ�စ််စေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� တရား�းဝင်် အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ််ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ပါါသည််။ အမှှန််
တကယ််လည်းး� ပြ�င််ဆင််ကြ�ပါါသည််။ အဓိိက ပုံံ�စံံနှှစ််မျိုး�း��ဖြ�င့််� အပြော��ာင်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််ကြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
၁။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� တရား�းဝင်် ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� - ဥပမာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� (ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး�း� အစား�းထိုးး��)
အသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�င််ဆင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�
၂။ အလွွတ််သဘော�ာ ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရှိိ�ရင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဘော�ာင််အတွွင်းး� အပြော��ာင်းး�အလဲဲ ပြု�ုလုုပ််

ခြ�င်းး� - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ကျျင့််�သုံးး��နေ�စဉ်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��း လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဥပမာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�၊ တရား�းစီီရင်ရေး�းကဏ္ဍက
်
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�
ကော�ာက််ယူူပုံံ�များ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရက လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အသစ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််အသစ််များ��း
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� အမြ�င့််�ဆုံးး��ဥပဒေ�အဖြ�စ်် ပုုဂ္ဂဂလိိကနှှင့််� အများ��းပြ�ည််သူူ
ကဏ္ဍ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သူူအားး�လုံးး��က လက််ခံံကျျင့််�သုံးး��သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပဓာာနထားး�သော�ာ
ယဉ််ကျေး�း�မှုု/ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် (culture of constitutionalism) ကိုု� တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�။
ဤပုံံ�စံံနှှစ််မျိုး�း��မှာာ� နီးး�ကပ််စွာာ�ဆက််စပ််မှုု ရှိိ�ပါါသည််။ ဤစာာတမ်းး�တွွင်် တရား�းဝင််နှှင့််� အလွွတ််သဘော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ� အပြော��ာင်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််နိုု�င််မည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းပေါ်�်ပေါ�ါက််သည့််�အခါါ မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး�
အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန်် တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
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ပုံံ� ၂ - စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�ရေး�းစတင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့််� လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််များ��းကိုု� အဆင့််�ဆင့််�ဖော်�်�ပြ�ချျက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�

ဥပဒေ�များ��း

နည်းး�ဥပဒေ�များ��း၊ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််�
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််များ��း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််�အညီီဆော�ာင််ရွက်
ွ သော�
် ာ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�လုုပ်င
် န်းး�
အစီီအစဉ််၊ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကဏ္ဍဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း

အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ခွဲဲ�ဝေ�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�၊ ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� မဟုုတ််သော�ာ အလွွတ််သဘော�ာ
အပြော��ာင်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအတွွက်် အထူးး�
အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� မကြာ�ာခဏ တရား�းဝင််ပြ�င််ဆင််မည််ဆိုု�ပါါက တည််ငြိ�ိမ််မှုုပျျက််ပြား�း�နိုု�င််ပြီး�း�
တရား�းဝင််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲ ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသည့််� အခြေ�ေအနေ�များ��းနှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််စေ�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ပါါမူူများ��းကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�န််လည််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ထိိရော�ာက််စွာာ�တွွန်းး�အားး�ပေး�း လုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င်မည့််�
်
နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး�� အချျက််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� တရား�းဝင််ပြ�င်ဆင်
်
သည့််�
်
လုုပ်င
် န်းး�စဉ််
များ��းမှာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််ခက််ခဲဲပြီး�း� အချိိ�န််များ��းစွာာ�ယူူရသည့််�အပြ�င်် မကြာ�ာခဏ အစိုးး��ရ၏ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ရှိိ�ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အလွွတ််သဘော�ာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အထူးး�သင့််�တော်�်�ပါါသည််။ အလွွတ််သဘော�ာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�မှာာ�
ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ပိုု�မိုု�နီးး�ကပ််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပြီး�း� ပိုု�မိုု�လျျင််မြ�န််စွာာ� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််သည့််�အပြ�င်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲ
ဖြ�စ််ပေါ်�်ရန််လည်းး� ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူပါါသည််။ ပုံံ� ၂ တွွင်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲ အဆင့််�အသီးး�သီးး�နှှင့််� အလွှာာ�အသီးး�သီးး�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�မှာာ� စဉ််ဆက််မပြ�တ်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�တစ််ဆင့််�ချျင်းး� ဆော�ာင််ရွွက််
ရသည့််�လုုပ်င
် န်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ သက််လုံံကော�
�
ာင်းး�ရန််လိုအ
�ု ပ််ပါါသည််။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�ဆော်
� �်�သူူများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့�� ကိုု�ယ်စား�
် းပြု�ုဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
သော�ာ လူူအုုပ််စုုများ��းအနေ�ဖြ�င့််� ရလဒ််တစ််စုံံ�တစ််ရာာ မတွေ့�့�မြ�င််ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စိိတ််ဓာာတ််ကျျဆင်းး�နိုု�င််ပြီး�း� အလွွတ််သဘော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မှာာ� မြ�င််သာာထင််ရှား��းသည့််� ရလဒ််ထွွက််ပေါ်�်နိုု�င််သည့််�
အခွွင့််�အလမ်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ချျက််ခြ�င်းး�ပြ�င််ဆင််ရန်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�ထက်် ဥပဒေ�သစ််
သို့့��မဟုုတ်် မူူဝါါဒသစ််တစ််ရပ်် ပေါ်�်ထွွက််လာာရန်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�က ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူပြီး�း� နော�ာင််အခါါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
အပြော��ာင်းး�အလဲဲ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာရန််လည်းး� အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဤသို့့�� ဆိုု�ခြ�င်းး�မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု�
တရား�းဝင်် ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�များ��း မလုုပ််ဆော�ာင််တော့�့�ဘဲဲ လက််လျှော့�့��စွွန့််�လွှှတ််သင့််�သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�
ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပါါ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တရား�းဝင််အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််ရန််နှှင့််� အလွွတ််သဘော�ာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််ရန်် နှှစ််ခုု
အကြား�း� တစ််ခုကို
ု �သာ
ု ာရွေး�း�ချျယ််လုပ်
ု ဆော
် �ာင််ရမည််ဟုလည်းး�
ု
မဆိုု�လို�ပါ
ု ါ။ ယင်းး�အပြော��ာင်းး�အလဲဲပုံံ�စံံနှှစ်မျိုး
် �း��မှာာ� နီးး�ကပ််စွာာ� ဆက််စပ််
နေ�ပါါသည််။ ဥပဒေ� သို့့��မဟုုတ်် မူူဝါါဒအသစ်် ပေါ်�်ထွွက််လာာရေး�းကဲ့့�သို့့��သော�ာ အော�ာင််မြ�င််အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လွွယ််ကူူသည့််�
ဦးးတည််ချျက််များ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဤစာာတမ်းး�ပါါ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�အပေါ်�် ဩဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််မည့််� အခါါအခွွင့််� ဆိုု�က််ရော�ာက််လာာချိိ�န််တွွင်် အသင့််�အနေ�အထားး� ရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ထင််ရှား��းသော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းတန်းး�တူူညီီမျှှရေး�းဝါါဒီီနှှင့််� လူူမျိုး�း��စွဲဲ�ဝါါဒ ဆန့််�ကျျင််သူူ Angela Davis
(အန််ဂျျယ််လာာဒေး�းဗစ််စ််) က ဆိုု�ခဲ့့�သည််မှာာ� ‘လူူအများ��း၏ အသိိအမြ�င်် လျျင််မြ�န််စွာာ�ပြော��ာင်းး�လဲဲ၍ ကြီး�း�မား�းသော�ာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲ
များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်ရန်် ဦးးတည််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််� အခြေ�ေအနေ�ပေး�းလာာခြ�င်းး�မျိုး�း�� မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် အကြော��ာင်းး� တိုု�က််ဆိုု�င််လာာ
မည််ကိုု� မသိိနိုု�င််။ စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက ထိုု�သို့့��သော�ာ အချိိ�န််အခိုု�က််အတန့််�တွွင်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာမည့််� အပြော��ာင်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� အရယူူနိုု�င််လိိမ့််�မည်် မဟုုတ််’ ဟူူ၍ ဖြ�စ််ပါါသည်် (Davis 2020)။

၄။ ထိိရော�ာက််စွာာ� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�ရေး�း (effective advocacy) အတွွက်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း (advocacy) ဆိုု�သည််မှာာ� အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ��းနှှင့််�အညီီ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််ကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ ဆန္ဒဒဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််တစ််ခုုသည်် စည်းး�ရုံးး��
လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း (advocacy) မဟာာဗျူူ�ဟာာ၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ဖြ�စ််ရပ််တစ််ခုုတည်းး�ဖြ�င့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�
ရေး�း (advocacy) မဟုုတ််သေး�းပါါ။ အရေး�းကိိစ္စစတစ််ရပ်် သို့့��မဟုုတ်် အဆိုု�ပြု�ုချျက််တစ််ရပ််ကိုု� ထော�ာက််ခံံခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ချိိ�တ််ဆက််ပေး�းရပါါသည််။ သို့့��မှှသာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း (advocacy) သည်် ဆန္ဒဒဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�မျှှ မဟုုတ််ဘဲဲ
သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််များ��းကိုု� ဦးးတည််ရည််ရွွယ််၍ သိိစေ�ခြ�င်းး�၊ သိိစေ�လိုု�သည့််� လူူအုုပ််စုုများ��းကိုု�ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊ အချိိ�န််ကိုု�က််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ခြ�င်းး�
်
၊ လူူအများ��းယုံံ�ကြ�ည််သက််ဝင်၍
် ပါါဝင််လာာစေ�ရန််လုပ်
ု ဆော
် �ာင််ခြ�င်းး� စသည့််� ဆန္ဒဒဖော်�်�ထုုတ်ခြ�င်းး�ကို
်
�ု ဝန်းး�ရံံလျှှက််
ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� လုုပ််ငန်းး�များ��းအားး�လုံးး�� ပါါဝင််လာာမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
ပုံံ� ၃ - တစ််ကျော့�့��ပြီး�း�တစ််ကျော့�့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််
Data
collection
(အဆိုု
�များ��း မှှ
န််ကန််ကြော��ာင်းး�
(to) အချျက််
support
ပြ�သရန််
အလက််
hypothesis)
များ��း
စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�

အချျက််အလက််

Data collection
စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�

Identity
အဆိုု�များ��း
ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�
hypothesis

အကျိုးး���သက််ဆိုု�င်် ပါါဝင််
Identify
သူူများ��းနှှင့််� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�
stakeholders and
ခံံစား�းရမည့််� သူူများ��းကိုု�
beneﬁciaries
ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��း၊
Mission,
ရည််
မှှန်းး�ချျက််goals
များ��းနှှင့််�
and
objectives
ဦးးတည််
ချျက််များ��း

ထော�ာက််ခံံသူူ အခြေ�ေခံံ
Identify/Establish
အုုပ်support
်စုုကိုု� ဖော်�်�ထုုbase
တ််ခြ�င်းး�/
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�

သိိစေ�လိုု
�ရင်းး� အချျက််
Message
andနှှင့််�
ဆက််
သွွယ်် ပြော��ာဆိုု�ရေး�း
communication
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း
channels

အကော�ာင််အထည််

Implementation
ဖော်�်�ခြ�င်းး�

စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းမှာာ� တစ််ကြိ�ိမ််လုုပ််ဆော�ာင််ရုံံ�မျှှဖြ�င့််� ပြီး�း�စီးး�သည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််မျိုး� း��မဟုုတ််ဘဲဲ တစ််ကျော့�့��ပြီး�း�

တစ််ကျော့�့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� မျျဉ်းး�ဖြော��ာင့််�ပုံံ�စံံ တစ််ခုုပြီး�း�တစ််ခုု လုုပ််ဆော�ာင််၍မရဘဲဲ
အချိိ�န််ကာာလကိုု�လည်းး� ပုံံ�သေ�ထားး�၍မရပါါ။ သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက်် (message) များ��း၊ ကိိစ္စစရပ််များ��း၊ သိိစေ�လိုု�သော�ာ လူူအုုပ််စုု
(audience) များ��းနှှင့််� အချျက််အလက််များ��းကိုု� စဉ််ဆက််မပြ�တ််ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သော�ာ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�ဆော်
� �်�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််အတွွင်းး� အချိိ�န််ကာာလအလိုုက်
� ် ‘တစ််ခုပြီးု �း�တစ်ခု
် ု လုုပ်ဆော
် �ာင််
ရမည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််�များ��း’ အဖြ�စ်် တစ််ထစ််ချျမမှှတ််ယူူရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အခြေ�ေအနေ�အရ တစ််ခုုပြီး�း�တစ််ခုု လုုပ််ဆော�ာင််
သင့််�သည့််� လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�များ��းရှိိ�သကဲ့့�သို့့�� တစ််ကျော့�့��ပြီး�း�တစ််ကျော့�့�� လုုပ််ဆော�ာင််ရသည့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး� (advocacy)
၏ သဘော�ာသဘာာဝအရ အချို့့���လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�များ��းမှာာ� ထပ််ကျော့�့��လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါသည််။ ဥပမာာ ကိိစ္စစရပ််ပြ�ဿနာာ (issue)
နှှင့််� သိိစေ�လိုု�သူူ လူူအုုပ််စုု (audience) ကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ပြီး�း�မှှ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုမည့််� သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််
(advocacy message) ကိုု� ပြု�ုစုုရပါါသည််။ တဖန်် သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက်် (message) ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�စဉ််တွွင််
သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက်် (message) ၏ ထိိရော�ာက််မှုုကိုု�သုံးး��သပ််ရပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� သုံးး��သပ််စဉ်် ကိိစ္စစရပ််ပြ�ဿနာာ (issue) နှှင့််�
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သိိစေ�လိုု�သူူ လူူအုုပ််စုု (audience) အကြော��ာင်းး� အသစ််ထပ််မံံ၍ သိိရှိိ�လာာရသည််များ��း ရှိိ�တတ််ပါါသည််။ ထိုု�အခါါ သိိစေ�လိုု�ရင်းး�
အချျက်် (message) ကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ပြ�င််ဆင််ရန်် လိုု�အပ််လာာနိုု�င််ပါါသည််။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူအနေ�ဖြ�င့််� အမြဲ�ဲတစေ� လေ့�့လာာ
သင််ယူူလျျက်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ပြ�င််ဆင််ရန်် လိုု�လိုု�လားး�လားး� ရှိိ�ရပါါသည််။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရာာတွွင်် ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််ရှိိ�ရန််နှှင့််�
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�မည့််�သူူများ��းနှှင့််� ဦးးတည််ရည််ရွွယ််သော�ာ သိိစေ�လိုု�သူူအုုပ််စုုများ��း နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ကိုု�
တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ တစ််ကျော့�့��ပြီး�း�တစ််ကျော့�့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက််
လိုု�အပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�အများ��းအပြား�း�ကိုု� ပုံံ� ၃ တွွင်် ထင််ရှား��းစွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အဖွဲ့့��အစည်းး�အသီးး�သီးး�အနေ�ဖြ�င့််�
သဘော�ာသဘာာဝအားး�ဖြ�င့််� အချို့့��� အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပိုု�မိုု�သင့််�တော်�်�ပါါမည််။ ယင်းး�
လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�များ��းကိုု�ကြ�ည့််�၍ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��းကိုု� ဆီီလျော်�်��အော�ာင်် ခွဲဲ�ဝေ�သတ််မှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါမည််။

၄-၁ ထိိရော�ာက််စွာာ� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�ရေး�း အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၈ ရပ််
အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၁ - ကိိစ္စစရပ််ပြ�ဿနာာကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ရပါါမည််။
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း စတင််မလုုပ််ဆော�ာင််မီီ အရေး�းကိိစ္စစ သို့့��မဟုုတ်် အဆိုု�ပြု�ုချျက််ကိုု� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန််
လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပြ�ဿနာာနှှင့််� ရွေး�း�ချျယ််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� အသေး�းစိိတ်် သိိရှိိ�
နား�းလည််ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််နှှင့််� ဦးးတည််ချျက််များ��း သတ််မှှတ််နိုု�င််ရန််နှှင့််� ထိိရော�ာက််စွာာ�
ဦးးစား�းပေး�း သတ််မှှတ််နိုု�င််ရန််အလို့့��ငှာာ� ကိိစ္စစရပ်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ဿနာာကိုု�ကိုု�င််တွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့််�
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��း ပိုု�င်းး�ခြား��းရန််အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��း ပိုု�င်းး�ခြား��းသည့််� နည်းး�လမ်းး�အများ��းအပြား�း�ရှိိ�ပြီး�း� ယင်းး�
နည်းး�လမ်းး�အားး�လုံးး��မှာာ� ပကတိိအခြေ�ေအနေ� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ဿနာာကိုု�ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� ဟူူသော�ာ အဓိိကလုုပ််ငန်းး�ကိုု� ဗဟိုု�ပြု�ု၍
လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါသည်် (ပုံံ� ၄ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ)။ လုုပ််ငန်းး�များ��းစတင််လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�
တစ််ရပ််မှာာ� ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာ တစ််ခုုတည်းး�ကိုု�သာာမက ပြ�ဿနာာဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့််� အခြေ�ေခံံအကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ��းနှှင့််� ကိိစ္စစရပ််/
ပြ�ဿနာာ၏ သက််ရော�ာက််မှုု သို့့��မဟုုတ်် အကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု�ဖော်�်�ထုုတ််သည့််� လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤ
လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�ကိုု� ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ပြ�ပုံံ� (map) သို့့��မဟုုတ်် ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ပြ�သစ််ပင််ပုံံ� (tree) ရေး�းဆွဲဲ�သည့််� ပုံံ�စံံဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််
ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�င့််� (က) ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာကိုု� အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းပိုု�င်းး�ခြား��းလျျက်် ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ဘက်် ဝိိရော�ာဓိိ
များ��းကိုု� ပိုု�မို�ရှ
ု င်းး�လင်းး�စွာာ�သိိမြ�င်
ှ
နို
် �င်
ု ရန်
် ် (ခ) ဦးးတည််ချျက််များ��းကိုု�ဖော်�်�ထုုတ်သတ်
်
မှ
် တ်
ှ ရန်
် ် (ဂ) ဦးးတည််ချျက််များ��းကိုု� ထိိရော�ာက််စွာာ�
ဦးးစား�းပေး�းသတ််မှှတ််ရန််နှှင့််� (ဃ) လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် သိိစေ�လိုု�သူူအုုပ််စုု (များ��း) ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််၍ အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန််
အထော�ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။
ပုံံ� ၄ - ပြ�ဿနာာဆန်းး�စစ််ချျက်် သစ််ပင််ပုံံ�

သစ််ကိုု�င်းး�များ��း

အကျိုးး���ဆက််များ��း

ပင််စည််

အဓိိကပြ�ဿနာာ

အမြ�စ််များ��း

အကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ��း
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အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၂ - ရရှိိ�လာာမည့််�အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�နှှင့််� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရမည့််�ထိိခိုု�က််မှုုများ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ပြော��ာကြား�း�ပါါ။
ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာကိုု� ပိုု�မိုု�၍နှံ့့��စပ််စွာာ�သိိရှိိ�နား�းလည််လာာသော�ာအခါါ ရရှိိ�လာာမည့််�အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�နှှင့််� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရမည့််�
ထိိခိုု�က််မှုုများ��းကိုု� စတင််၍ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ‘ရရှိိ�လာာမည့််�အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��း’ မှာာ� အရေး�းကိိစ္စစ သို့့��မဟုုတ််
အဆိုု�ပြု�ုချျက််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရပ််ရွာာ�အသိုု�က််အဝန်းး�တွွင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာမည့််� အပြု�ုသဘော�ာ
သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�ပါါသည််။ ‘တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရမည့််�ထိိခိုု�က််မှုုများ��း’ မှာာ� မည််သို့့��မျှှမလုုပ််ဆော�ာင််ဘဲဲနေ�လျှှင်် သို့့��မဟုုတ််
အခြား��းဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းချျမှှတ််လျှှင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာမည့််� အနုုတ််လက္ခခဏာာသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�
ပါါသည််။ တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရမည့််�ထိိခိုု�က််မှုုများ��းမှာာ� ရုုပ််ဝတ္ထုု�ပိုု�င်းး�အပြ�င်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�နှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� အကန့််�အသတ််
ဖြ�စ််စေ�သည့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသော�ာ အလေ့�့အကျျင့််�များ��းလည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းမှာာ� အများ��းပြ�ည််သူူ
အတွွက်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းနည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံသားး�မဖြ�စ််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊
မိိခင််သည်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� သားး�သမီးး�များ��း နိုု�င််ငံံသားး�မဖြ�စ််ဘဲဲရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး� စသည််တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ မိိခင််က မိိမိိ၏
နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကိုု� သားး�သမီးး�များ��းထံံ လက််ဆင့််�မကမ်းး�နိုု�င််သည့််� ဖြ�စ််ရပ််တွွင်် ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာပြ�ဿနာာမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ပါါ နိုု�င်ငံံသားး�
်
ဖြ�စ််မှုဆို
ု �င်
ု ရာ
် ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဖြ�စ််နို�င်
ု ပါ
် ါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််မှာာ� ပြ�ဿနာာရှိိ�ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�
ပြော��ာကြား�း�လျျက်် ဤအရေး�းကိိစ္စစအတွွက်် ထော�ာက််ခံံမှုုရရှိိ�ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ပြ�ဿနာာရှိိ�ကြော��ာင်းး�သာာမက လူူအများ��း၏ ဘဝ

နေ�ထိုု�င််မှုုအပေါ်�် ထိိခိုု�က််ပုံံ�ကိုု�လည်းး� ရှှင်းး�လင်းး�ပြော��ာကြား�း�ရပါါမည််။ ယင်းး�သို့့��သော�ာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု� ပြ�င််ဆင််လိုု�သည််ဆိုု�ပါါက
သုုတေ�သနပြု�ုလုုပ််၍ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�မရသော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�အရေ�အတွွက်် မည််မျှှရှိိ�ကြော��ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် မိိခင််သည််နိုု�င််ငံံသားး�
ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� သားး�သမီးး�များ��း နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ရန်် အခက််အခဲဲများ��းကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည့််� အရေ�အတွွက််မည််မျှှရှိိ�ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်�ထုုတ်ရန်
် ် လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။ ထိုုအ
� မျိုး�း��သမီးး�များ��းအနက််မှှ အချို့့���ကိုု�တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ပြီး�း� ထိိခိုုက်
� မှု
် ဖြု �စ််စဉ််ဇာာတ််လမ်းး� သို့့��မဟုုတ််
တစ််စေ့�့တစ််စော�ာင်းး�တင််ပြ�ချျက်် ပြု�ုစုုနိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းနှှင့််� အခြား��း လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သူူ
များ��းအတွွက်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််သင့််�ကြော��ာင်းး� အချျက််အလက််များ��း ပိုု�မိုု�ရှှင်းး�လင်းး�မြ�င််သာာပါါမည််။ တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရမည့််�ထိိခိုု�က််
မှုုများ��းနှှင့််� ရရှိိ�လာာမည့််�အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ပြော��ာကြား�း�ရာာတွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု�ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါသည််။
၁။	ထိိခိုု�က််မှုုမှာာ� တစ််ကြိ�ိမ််တစ််ခါါ (ဖြ�စ််စဉ််တစ််ရပ််) သာာ ဖြ�စ််ပါါသလားး� သို့့��မဟုုတ်် စနစ််တစ််ခုုလုံးး��မှာာ� ဖြ�စ််ပွား��းနေ�ပြီး�း�
စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ထိိခိုု�က််လျျက််ရှိိ�ပါါသလားး�။
၂။	ထိိခိုု�က််မှုုမှာာ� တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််အတွွက််သာာ (လူူတစ််ဦးးချျင်းး�ကိုု� ထိိခိုု�က််မှုု) ဖြ�စ််ပါါသလားး� သို့့��မဟုုတ်် အားး�လုံးး��
စုုပေါ�ါင်းး�၍ ထိိခိုု�က််မှုု (လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််လုံးး��ကိုု� ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�) ဖြ�စ််ပါါသလားး�။
၃။	ထိိခိုု�က််သူူအရေ�အတွွက်် ထော�ာင််ဂဏန်းး�၊ သော�ာင်းး�ဂဏန်းး�၊ သိိန်းး�ဂဏန်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။
၄။	ထိိခိုုက်
� မှု
် အ
ု လားး�အလာာဖြ�စ််နို�င်
ု ခြေ�ေများ
်
��းကိုု� သတိိပြု�ုမိိပါါသလားး�။ ဥပမာာ ပထဝီီနယ်မြေ�ေတစ်
်
ခု
် ု သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုတစ််စုုမှှ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အခြား��းသူူများ��းထက်် အတားး�အဆီးး�များ��း ပိုု�မိုု�၍တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရခြ�င်းး�မျိုး�း�� ရှိိ�ပါါ
သလားး�။
၅။	ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာသည်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��အဆင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း သို့့��မဟုုတ်် စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ဆက််စပ််မှုု
ရှိိ�ပါါသလားး�။
၆။ အခြား��းနိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံမှှ ဖြ�စ််စဉ််နှှင့််� အလားး�တူူဖြ�စ််ပြီး�း� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�နိုု�င််ပါါသလားး�။
၇။ ဤအကြော��ာင်းး�အရာာသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက်် မည််သို့့��အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�နိုု�င််ပါါသနည်းး�။ မည််သို့့�� ထူးး�ခြား��းမှုု ရှိိ�နိုု�င််ပါါ
သနည်းး�။
ရရှိိ�နိုု�င််သည့််�အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းနှှင့််� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရမည့််� သို့့��မဟုုတ်် တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�သည့််� ထိိခိုု�က််မှုုများ��းကိုု� သိိရှိိ�
နား�းလည််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မိိမိိဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လိုု�သည့််� ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာ၏ နယ််ပယ််နှှင့််� အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� ရိိပ််စား�းမိိလာာပါါမည််။
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရန််အတွွက်် အထော�ာက််အထားး�အခြေ�ေခံံကိုု�လည်းး� တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ပါါမည််။ တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျသည််ဟုု
ရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�ကိုု�ခံံယူူရရှိိ�ရန်် အထော�ာက််အထားး�အခြေ�ေခံံမှာာ� အထူးး�အရေး�းကြီး�း�ပါါသည်် (နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ဖော်�်�ပြ�ထားး�
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ပါါသည််)။ ဤလုုပ််ငန်းး�ကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််စဉ်် ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာကြော��ာင့််� တိုု�က််ရိုု�က််ထိိခိုု�က််သူူများ��းနှှင့််� မိိမိိတို့့��အကြား�း� ဆက််သွွယ််
ပြော��ာဆိုု�ရေး�း လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းဖွွင့််�လှှစ််နိုု�င််ပြီး�း� မိိမိိ၏ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ဖော်�်�ပြ�ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��းနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််သူူအဖြ�စ််
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းအပေါ်�် အများ��းယုံံ�ကြ�ည််မှုု ရှိိ�လာာပါါမည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၃ - ပြ�ဿနာာ သို့့��မဟုုတ်် ကိိစ္စစရပ်် သို့့��မဟုုတ်် စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
သို့့��မဟုုတ်် မူူနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
ရပ််ရွာာ�အသိုု�က််အဝန်းး� သို့့��မဟုုတ်် လူူအုုပ််စုုများ��း ရင််ဆိုု�င််ရသည့််� ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာအားး�လုံးး��မှာာ� ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် အခွွင့််�အရေး�းချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�များ��း မဟုုတ််ပါါ။ သို့့��ရာာတွွင်် မိိမိိဖြေ�ေရှှင်းး�လိုု�သည့််� ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းဥပဒေ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််မှုုကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ပြ�သနိုု�င််ပါါက
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းစွာာ� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ကိုု� မှှန််ကန််စွာာ�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ပေး�းရန်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းက ဆော်�်�ဩခြ�င်းး�သည်် အစိုးး��ရထံံမှှ မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခံံရလိုု�မှုုဖြ�င့််�
တော�ာင်းး�ခံံနေ�ခြ�င်းး� မဟုုတ််ပါါ။ ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှရေး�း (gender equality) အခွွင့််�အရေး�းရှိိ�သော်�်�
လည်းး� လက််ရှိိ�စနစ််တွွင်် ယင်းး�အခွွင့််�အရေး�းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး� မရှိိ�’ ဟုု ဆိုု�ခြ�င်းး�သည်် ‘ဂျျန််ဒါါတန်းး�တူူညီီမျှှရေး�း (gender
equality) ရရှိိ�လိုု�ပါါသည််’ ဟုု ဆိုု�ခြ�င်းး�ထက်် ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�ပါါသည််။
မိိမိိဖြေ�ေရှှင်းး�လိုု�သည့််� ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာနှှင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံက ပါါဝင််လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််
များ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းကိုု�လည်းး� စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါသည််။ ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာသည်် နိုု�င််ငံံတကာာက အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�
သော�ာ အခွွင့််�အရေး�းတစ််ရပ််နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််နေ�ပါါက ဥပမာာ ယခင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ မီးး�ဖွား��းခွွင့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုရရှိိ�ရန်် အခွွင့််�
အရေး�းနှှင့််� ဆက််စပ််မှုရှိိ�လျှ
ု
ှင်် နိုု�င်ငံံတကာ
်
ာအဆင့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�ဆော်
� �်�ခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� လုုပ်ဆော
် �ာင််နို�င်
ု ဖွ
် ယ်
ွ ရာ
် ာ ရှိိ�ပါါသည််။ ပြ�ည််တွင်းး�
ွ
နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာအဆင့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�ကိုု� အတူူတကွွအသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါက သက််ရော�ာက််မှုုအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းကိုု� အထက််နှှင့််�အော�ာက်် နှှစ််ဘက််တစ််ပြို�ု�င််တည်းး� ဖိိအားး�ပေး�းနိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အော�ာင််မြ�င််မှုုရရှိိ�ရန်် အခွွင့််�
အလမ်းး�များ��းလည်းး� တိုးး��တက််များ��းပြား�း� လာာနိုု�င််ပါါသည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၄ - ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ ရည််မှှန်းး�ချျက်် ဦးးတည််ချျက််များ��း ပါါဝင််သည့််� အစီီအစဉ််များ��းရေး�းဆွဲဲ�ပါါ။
သက််ရော�ာက််မှုုများ��းပြား�း�သော�ာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�မှုုဖြ�စ််စေ�ရန်် အမြဲ�ဲလိုု�လိုု� အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း� ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ
ဦးးတည််ချျက််နှှင့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း ချျမှှတ််ထားး�ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ရည််မှှန်းး�ချျက််ချျမှှတ််သည့််� နည်းး�မှှန််လမ်းး�မှှန်် အမျိုး�း��မျိုး�း��
ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�မည့််� ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာကိုု� လက််တွေ့�့�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့််�
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��း ပိုု�င်းး�ခြား��းရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ ‘အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ပိုု�မိုု�ရရှိစေ���ေရန််’ ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ယေ�ဘုုယျျ
ရည််မှှန်းး�ချျက််မျှှဖြ�င့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််အော�ာင််မြ�င််ရန််ဆော�ာင််ရွွက််ဖို့့�� လိုု�အပ််သည့််�လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� မိိမိိနှှင့််� မိိမိိ၏ မဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းအနေ�ဖြ�င့််� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�သိိမြ�င််နိုု�င််မည််မဟုုတ််ပါါ။ ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ဦးးတည််ချျက််များ��း အပေါ်�်
အခြေ�ေခံံလျျက်် ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� သင့််�တော်�်�သလိုု� အလုုပ််ခွဲဲ�ဝေ�လုုပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�လည်းး� ထိိရော�ာက််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််ပါါသည််။
ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ဦးးတည််ချျက််များ��းမချျမှှတ််မီီ ယေ�ဘုုယျျဦးးတည််ရာာဘက််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််
ဖော်�်�ပြ�ချျက်် (mission statement) ကိုု� ပြု�ုစုုသင့််�ပါါသည််။ ဥပမာာ ‘အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု
ရှိိ�စေ�ရေး�း ပံ့့�ပိုးး��မှုုပေး�းသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� ဥပဒေ�များ��းရရှိိ�ရန််’ ဟူူ၍ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ဖော်�်�ပြ�
ချျက််သည်် ထီးး�မိုးး��ပေး�းသည့််�အလားး� ပိုု�မိုု�တိိကျျစွာာ�ဖော်�်�ပြ�သည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ဦးးတည််ချျက််များ��းအားး�လုံးး��သည်် ၎င်းး�
လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ဖော်�်�ပြ�ချျက််အော�ာက််အတွွင်းး� အကျုံးး���ဝင််စေ�ရပါါသည််။

International IDEA

10

ပုံံ� ၅ - လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ဖော်�်�ပြ�ချျက်် (mission statement)၊ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း (goals) နှှင့််� ဦးးတည််ချျက််များ��း (objectives)

လုုပ််ငန်းး�
တာာဝန််

Mission
(Mission)

အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�

Organization purpose and function

မျှော်�်��မှှVision
န်းး�ချျက််(Vision)
ရည််မှှန်းး�ချျက််
များ��း (Goals)
Goals

အလိုု�ရှိိ�သော�future
ာ အနာာဂတ််
အနေ�အထားး�
Desired
state

ပိုု�င်းး�

အတိိအကျျဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
ဦးးတည််ရာာဘက််
Speciﬁc
direction
အတိိအကျျဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ��း၊ မည််သို့့��

ဦးးတည််ချျ
က််များ��း (Objectives)
Objectives

နည်းး�ဗျူူ�ဟာာ
Strategic

Speciﬁc activities, the ‘how’
ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� မြ�င််သာာထင််ရှား��းရမည််၊
(should be tangible and time-bound)
အချိိ�န််ကာာလ သတ််မှှတ််ထားး�ရမည််)

မဟာာ
Tactical
ဗျူူ�ဟာာပိုု�င်းး�

စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�မည့််� လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ်် (advocacy plan) ကိုု� စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး�သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
လုုပ််နည်းး�လုုပ််ဟန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ မိိမိိ၏ အစုုအဖွဲ့့��၊ အခြား��းအကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူများ��းနှှင့််�အတူူ စုုပေါ�ါင်းး�လျျက််လုုပ််ငန်းး�
အစီီအစဉ််ကိုု� ရေး�းသားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အသေး�းစိိတ််အကော�ာင်းး�ဆုံးး��ပြု�ုစုုနိုု�င််ပြီး�း� ထော�ာက််ခံံပံ့့�ပိုးး��မှုုလည်းး� ရရှိိ�လာာပါါမည််။ လုုပ််ငန်းး� အစီီ
အစဉ််ကိုု� ပုံံ�မှှန််ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််လျျက်် နော�ာက််ဆုံးး��အခြေ�ေအနေ�နှှင့််�အညီီ ဖြ�ည့််�စွွက််ပြ�င််ဆင်် (update ပြု�ုလုုပ််) ရန်် လိုု�အပ််ပါါ
သည််။ ထို့့��အပြ�င်် မိိမိိကိုု�ယ််တိုု�င််နှှင့််� အခြား��းသူူများ��း တာာဝန််ယူူ တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�စေ�ရန်် လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရပါါမည််။

ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း (Goals) သည်် ဦးးတည််ရာာဘက််ကိုု� အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ခံံယူူချျက််
ဖြ�စ််ပါါသည််။ အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ဖော်�်�ပြ�ချျက်် (mission statement) အတွွက်် ရည််မှှန်းး�ချျက််ဥပမာာ တစ််ရပ််
မှာာ� ‘ဒေ�သန္တတရ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အပြ�ည့််�အဝ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�စွာာ�ပါါဝင််နိုု�င််မှုု တိုးး��တက််မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ရန််’ ဟူူ၍
ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််�အရေး�းများ��းနှှင့််� လူူမှုုအခွွင့််�အရေး�းများ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ အခြား��းနယ််ပယ််များ��းတွွင်် အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး�
တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိိ�ရေး�းကိုု� အဓိိကထားး�သည့််� အခြား��းရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းလည်းး� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

ဦးးတည််ချျက််များ��း (Objectives) - ဆက််လက််၍ ဦးးတည််ချျက််များ��းရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအော�ာင််မြ�င််
စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� ရလဒ််များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ ဦးးတည််ချျက်် ဥပမာာတစ််ရပ််မှာာ� ‘ဒေ�သန္တတရ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
ပါါဝင််မှုုအဆင့််� နိိမ့််�ကျျနေ�ကြော��ာင်းး� အထော�ာက််အထားး�များ��း ဖော်�်�ထုုတ််ရန််’ ဟူူ၍ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဤဦးးတည််ချျက််အော�ာင််မြ�င််
ပါါက ရည််မှှန်းး�ချျက််ဖြ�စ််သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု တိုးး��မြ�င့််�လာာစေ�ရန်် ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ အထော�ာက််
အကူူဖြ�စ််ပါါမည််။ ဦးးတည််ချျက််များ��းနှှင့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းချျမှှတ််ရာာတွွင်် ‘SMART’ ဖြ�စ််စေ�ရမည််ဟုု အတိုု�ကော�ာက်် မှှတ််သားး�
ထားး�နိုု�င််ပါါသည််။
Specific အတိိအကျျဖော်�်�ပြ�ထားး�ရမည်် - ရည််မှှန်းး�ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် ဦးးတည််ချျက််တွွင်် မည််သည််တို့့��ကိုု� အော�ာင််မြ�င််
အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ရမည််။ ရည််မှှန်းး�ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် ဦးးတည််ချျက််များ��း
သည်် ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ယေ�ဘုုယျဖော်��်��ပြ�ချျက််များ��းမဟုုတ််ဘဲဲ အတိိအကျဖော်��်��ပြ�ရမည််။ အာာရုံံ�စူးး�စိုု�က်် လုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််ရန််အတွွက်် နယ််ပယ််ကိုု�ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�စေ�ရမည််။ သိိစေ�လိုု�သူူ လူူအုုပ််စုုအသီးး�သီးး�ထံံ ရည််မှှန်းး�ချျက််ကိုု� အလွွယ််
တကူူ ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�နိုု�င််စေ�ရမည််။
Measurable တိုုင်း
� �း တာာနိုု�င််ရမည်် - ရည််မှန်း
ှ း�ချျက််ပြ�ည့််�မီမှု
ီ ကို
ု �ု အခက််အခဲဲမရှိိ� အကဲဲဖြ�တ််သုံးး�သ
� ပ််နို�င်
ု ပြီး် �း� ရည််မှန်း
ှ း�ချျက််
အတိုု�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� သိိသာာထင််ရှား��းရမည််။ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၏ တိုးး��တက််မှုုကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�
လျျက်် အခြေ�ေအနေ�များ��း အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််သည့််�အခါါ ဦးးတည််ချျက််များ��းနှှင့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််ကိုု�ပင်် လိုု�က််လျော�ာ�
ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််စေ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။
Achievable အော�ာင််မြ�င််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရမည်် - အော�ာင််မြ�င််မှုုရရှိိ�ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�အတော်�်�အသင့််� ရှိိ�ရ
မည််။ အော�ာင််မြ�င််နိုု�င််သည့််�အနေ�အထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် မိိမိိဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လိုု�သည့််� အရေး�းကိိစ္စစအတွွက်် လူူ
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အများ��းကိုု� နှိုးး�ဆော်�်�လျျက်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� အခြား��းပံ့့�ပိုးး��မှုုပုံံ�စံံများ��းရရှိိ�လာာရန်် အထော�ာက််အကူူပြု�ုသည််။ အချိိ�န််
ကာာလကြာ�ာမြ�င့််�ပြီး�း� နော�ာက််မျိုး�း��ဆက််များ��းထံံ လက််ဆင့််�ကမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရစေ�ကာာမူူ မိိမိိလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််�
ပကတိိအခြေ�ေအနေ�တွွင်် အော�ာင််မြ�င််အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််
အထူးး�အရေး�းကြီး�း�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� တရား�းဝင််ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ရန်် ချျက််ခြ�င်းး�လက််ငင်းး� ဦးးတည််ရည််ရွွယ််
လျျက်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််မည််လားး�၊ သို့့��မဟုုတ်် အော�ာင််မြ�င််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် ပိုု�မိုု�၍ အလားး�
အလာာရှိိ�သည့််� အလွွတ််သဘော�ာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်လာာရန်် အဓိိကထားး� ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည််လားး�
စသည််ကိုု�စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် ဤအချျက််ကိုု�သတိိမူူရန်် အထူးး�အရေး�းကြီး�း�သည််။
Relevant သက််ဆိုု�င််မှုုရှိိ�ရမည်် - ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ဦးးတည််ချျက််များ��းအားး�လုံးး��သည်် စီီမံံချျက််၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််
ဖော်�်�ပြ�ချျက််နှှင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မိိမိိလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� ပကတိိအခြေ�ေအနေ�နှှင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� သက််ဆိုု�င််မှုု
ရှိိ�ရမည််။ ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာအတွွက်် အစကော�ာင်းး�စေ�ရန်် ဤအချျက််မှာာ� အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။
Time-bound အချိိ�န််သတ််မှှတ််ချျက်် ရှိိ�ရမည်် - ဦးးတည််ချျက််အော�ာင််မြ�င််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� ကာာလ
ကုုန််ဆုံးး��သည့််� ရက််စွဲဲ�ရှိိ�ရပါါမည််။ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ဖော်�်�ပြ�ချျက််တို့့��ကိုု� အော�ာင််မြ�င််အော�ာင််
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းနိုု�င််သည့််� အချိိ�န််ဇယားး�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ပါါ။ မိိမိိကိုု�ယ််တိုု�င််နှှင့််� အခြား��းသူူများ��း တာာဝန််ယူူ
တာာဝန််ခံံမှုရှိိ�စေ�ရန်
ု
ဖြ် �စ််ပြီး�း� လိုုအ
� ပ််ပါါက နော�ာက််ဆုံးး�� အခြေ�ေအနေ�ဖြ�ည့််�စွွက်ပြ�င်
် ဆင်
်
် (update ပြု�ုလုုပ်)် ခြ�င်းး�၊ ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။ (ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကာာလကဲ့့�သို့့��သော�ာ) ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�ရမည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ��း၊ (အပြ�ည််ပြ�ည််
ဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနေ့�့ကဲ့့�သို့့��သော�ာ) အကျိုးး���ရှိိ�စွာာ�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ��းအပါါအဝင်် အဓိိက ဖြ�စ််ရပ််များ��း
ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းလျျက်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာကိုု� စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန််လည်းး� အထော�ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််
ပါါသည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၅ - မိိမိိပြော��ာလိုု�သော�ာကိိစ္စစရပ််ကိုု� ဂရုုတစိုု�က််တည််ဆော�ာက််ပါါ။
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�ဆော်
� �်�ရာာတွွင်် မိိမိိ၏ရပ််တည််ချျက််များ��း မှှန်ကန်
်
ကြော
် ��ာင်းး�ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ်ချျရ
် ပြီး�း� စစ််ဆေး�းအတည််ပြု�ုနိုု�င်သော�
်
ာ
ဓမ္မမဓိိဋ္ဌာာန်် အထော�ာက််အထားး�များ��း ပြ�သနိုု�င််ရေး�းမှာာ� မိိမိိဘက််မှှ တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျမှုု ရှိိ�ရေး�းအတွွက်် အထူးး�အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။
အထော�ာက််အထားး�များ��းမှာာ� ဓမ္မမဓိိဋ္ဌာာန််ကျျ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရလေ�လေ�၊ မိိမိိ၏ ရပ််တည််ချျက််ကိုု� လိုု�ရာာဆွဲဲ�ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််
ဟုုပယ််ချျရန်် ခက််ခဲဲလေ�လေ�၊ သိိစေ�လိုု�သူူအုုပ််စုုများ��းက မိိမိိကိုု� အလေး�းအနက််ထားး�လေ�လေ� ဖြ�စ််ပါါမည််။
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သည့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာနှှင့််� သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််များ��းကိုု� ခိုု�င််မာာစေ�ရန်် အချျက််အလက််များ��းနှှင့််� ကိိန်းး�
ဂဏန်းး�များ��းကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ရပါါမည််။ လိုု�အပ််သည့််�အချျက််အလက်် ကိိန်းး�ဂဏန်းး�များ��းကိုု� စာာရင်းး�ပြု�ုစုုပါါ။ စစ််တမ်းး�များ��း
ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး� (surveys)၊ ထင််မြ�င််ချျက််ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး� (opinion polls)၊ အုုပ််စုုငယ််များ��းဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး� (focus
group discussions)၊ အဓိိကသတင်းး�အချျက််အလက််ပေး�းသူူများ��းကိုု� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး� (key informant interviews)၊
စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ��း လေ့�့လာာဖတ််ရှုုလျျက်် ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််များ��းနှှင့််� အဓိိကစီီရင််ထုံးး��များ��းကိုု� သုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး�၊ ရပ််ရွာာ�
အသိုု�က််အဝန်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� (community consultations) စသည့််� နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� အထော�ာက််
အထားး�စုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််ပါါသည််။
မိိမိိပြော��ာလိုု�သော�ာကိိစ္စစရပ််ကိုု� အခိုု�င််အမာာတည််ဆော�ာက််ရန်် အထော�ာက််အထားး�များ��းကိုု� တစ််လွှာာ�ပြီး�း�တစ််လွှာာ� တင််ပြ�
နိုု�င််ရပါါမည််။ အထော�ာက််အထားး�များ��းကိုု� တစ််လွှာာ�ပြီး�း�တစ််လွှာာ� တင််ပြ�ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� အရင်းး�အမြ�စ်် အများ��းအပြား�း�မှှ ရရှိိ�သော�ာ
အထော�ာက််အထားး�များ��းကိုု� တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု ချိိ�တ််ဆက််တင််ပြ�လျျက်် မိိမိိပြော��ာလိုု�သော�ာကိိစ္စစကိုု� ခိုု�င််လုံံ�စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဥပမာာ မိိမိဖြေ��ေ�ရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည့််� ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာကြော��ာင့််� တိုု�က််ရိုု�က််ထိိခိုု�က််သူူများ��းကိုု�မေး�းမြ�န်းး�လျျက်် ဖြ�စ််စဉ််
ဖြ�စ််ရပ််များ��းစုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း� စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ��း လေ့�့လာာဖတ််ရှုုသုုတေ�သနပြု�ုချျက််များ��းနှှင့််� တွဲဲ�ဖက််တင််ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�ဆော်
� �်�သူူများ��းအတွွက်် ခိုု�င်မာ
် ာသော�ာအထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ုရပ််တည််
ချျက််ဖော်�်�ထုုတ််ရေး�း အထော�ာက််အကူူပြု�ုသည့််� နည်းး�လမ်းး�ကိိရိိယာာအမျိုး�း��မျိုး�း�� ရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ နှှစ််ခုုကိုု� အော�ာက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပါါသည််။
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၁။	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရန်် International IDEA အဖွဲ့့��က
ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�စုုကိုု� ဖိိလစ််ပိုု�င််နှှင့််� တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုလျျက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� ညီီညွွတ််မှုုကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရေး�း စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရန််
အတွွက်် အထော�ာက််အထားး�အခြေ�ေခံံကိုု� တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�ပါါသည််။ Constitutional Performance Assessment

of the 1987 Philippine Constitution (Atienza et al 2020) (၁၉၈၇ ခုုနှှစ်် ဖိိလစ််ပိုု�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�) နှှင့််� Assessing the Performance of the South African
Constitution (Bilchitz et al 2016) (တော�ာင််အာာဖရိိက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�) တို့့��တွွင်် အသီးး�သီးး�ဖတ််ရှုုလေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။
၂။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သာာတူူညီီမျှှမှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆန်းး�စစ််ချျက်် (Constitution Assessment for

Women’s Equality) (CAWE) တွွင်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းတွွင််ပါါရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�
နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (Allen 2016)။ ဥပမာာ နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််�
သက််ဆိုု�င််သည့််� ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုကိုု� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�လိုု�ပါါက CAWE ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အခြား��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််�
နှိုုင်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�နိုု�င််ပါါသည််။ မိိမိိ၏ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စာာသားး� အသုံးး��အနှုုန်းး�၊
ဥပဒေ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် အသုံးး��အနှုုန်းး�များ��းကိုု�လည်းး� လေ့�့လာာမှီီ�ငြ�မ်းး�နိုု�င််ပါါသည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၆ - အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူများ��းကိုု� သိိမြ�င််နား�းလည််ခြ�င်းး�
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရာာတွွင်် ထော�ာက််ခံံမှုုရရှိိ�ရန််အတွွက်် သိိစေ�လိုု�သူူအုုပ််စုုအသီးး�သီးး�နှှင့််� ထိိတွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််ရပါါ
သည််။ သိိစေ�လိုု�သူူအုုပ််စုုအသီးး�သီးး�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း/စိိတ််ပါါဝင််စား�းမှုုများ��းကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ပြီး�း�
သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််များ��းကိုု� ဆီီလျော်�်��အော�ာင််ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေး�းရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််များ��းကိုု� အံံဝင််ခွွင််ကျျ
စီီစဉ််ပြော��ာကြား�း�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မိိမိိ၏ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ဆက််စပ််ဖော်�်�ပြ�မှုုအားး�ကော�ာင်းး�ပြီး�း� ဦးးတည််ရည််ရွွယ််သည့််� သိိစေ�လိုု�သော�ာ အုုပ််စုု
များ��းအတွွက်် သက််ဆိုု�င််အကျုံးး���ဝင််မှုုရှိိ�လျျက်် သက််ရော�ာက််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�ပါါမည််။ သိိစေ�လိုု�သော�ာအုုပ််စုု သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုများ��း
အတွွက်် သင့််�တော်�်�သော�ာ သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််များ��းစီီစဉ််ပြု�ုစုုရန်် အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူဆန်းး�စစ််ချျက်် (stakeholder

analysis) သို့့��မဟုုတ်် သိိစေ�လိုု�သော�ာအုုပ််စုု ဖော်�်�ပြ�ချျက်် (audience mapping) ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။ မိိမိိ၏ အရေး�းကိိစ္စစအတွွက််
အဓိိက အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူများ��း၊ အရေး�းကိိစ္စစနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ၎င်းး�တို့့��၏အကျိုးး���စီးး�ပွား��း/စိိတ််ပါါဝင််စား�းမှုုများ��းနှှင့််� အကျိုးး���
သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူအသီးး�သီးး�အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းတို့့��ကိုု�ဖော်�်�ထုုတ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ််ပါါသည််။
အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူများ��း၏ ရပ််တည််ချျက််အသီးး�သီးး�ကိုု� အမှှန််တကယ်် သိိရှိိ�နား�းလည််ရန်် ထော�ာက််ခံံသည့််�
ဘက််၊ ကန့််�ကွွက််သည့််�ဘက််၊ ကြား�း�နေ�သည့််�ဘက်် ဘက််အားး�လုံးး��မှှ ပါါဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�သူူများ��း၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််
တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ပြု�ုလုုပ််ရပါါမည််။ မိိမိိက ကိုု�ယ််စား�း စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ပေး�းသော�ာ အုုပ််စုုများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့�� နေ့�့စဉ််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရ
သည့််� ထိိခိုု�က််မှုုများ��းသာာမက မိိမိိ၏လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ထိိခိုု�က််နိုု�င််သည််ဟုုရှုုမြ�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ််
တစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� ဆန့််�ကျျင််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�/အုုပ််စုုများ��းလည်းး� ပါါဝင််ရပါါမည််။ ဥပမာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ပါါဝင််
စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သားး�များ��းအတွွက်် နေ�ရာာလျော့�့��နည်းး�သွားး��လိိမ့််�မည််ဟုု ထင််မြ�င််သော�ာ အမျိုး�း��သားး�အချို့့��� ရှိိ�ပါါက သိိစေ�
လိုု�ရင်းး�အချျက််များ��း ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�ဆော်
� �်�ရေး�းလုုပ်ဆော
် �ာင််ခြ�င်းး�တို့့�တွ
� င်
ွ ် မိိမိိအနေ�ဖြ�င့််� ဤကိိစ္စစရပ််ကို�သိိရှိိ�
ု
ပြီး�း� စာာနာာ
နား�းလည််မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး� ပြ�သရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။
သိိစေ�လိုု�သော�ာအုုပ််စုုများ��း မတူူညီီပါါက သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််များ��းကိုု�လည်းး� တစ််ပုံံ�စံံတည်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ စီီစဉ််ပြု�ုစုု
လျျက်် ကော�ာင်းး�သည််ထက််ကော�ာင်းး�အော�ာင်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ပြု�ုပြ�င််ပါါ။ သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််များ��းကိုု� ကြေ��လည််စွာာ�လေ့�့လာာထားး�ပြီး�း�
အထော�ာက််အထားး�များ��းစုုဆော�ာင်းး�လျျက်် ခိုု�င််လုံံ�အော�ာင််မည််သို့့��ပြော��ာကြား�း�ရမည််ကိုု� လေ့�့ကျျင့််�ထားး�ပါါ။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သည့််�
သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက်် (advocacy message) များ��းမှာာ� ရှှင်းး�လင်းး�ပြီး�း� ပြော��ာဆိုု�ဟန််နှှင့််� အကြော��ာင်းး�အရာာမှာာ� ရှေ့�့�နော�ာက််ညီီညွွတ််ရ
ပါါမည််။ လိုု�ရင်းး�တိုု�ရှှင်းး� ပြော��ာဆိုု�နိုု�င််ပါါက အကော�ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််ပါါသည််။
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အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�တစ််ခုုမှာာ� ‘ဓာာတ််လှေ�ေကားး�စီးး�ရင်းး�အစအဆုံးး��ပြော��ာနိုု�င််အော�ာင််’ လေ့�့ကျျင့််�
ခြ�င်းး� (‘elevator pitch’) ဖြ�စ််ပါါသည််။ မိိမိိသိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််ကိုု� စက္ကကန့််� ၆၀ မပြ�ည့််�မီီ ပြော��ာရပါါသည််။ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ချျမှှတ််သူူ (ဥပမာာ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�) သို့့��မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အပေါ်�် ဩဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််သူူ (ဥပမာာ ထိိပ််တန်းး�စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�ရှှင်် သို့့��မဟုုတ်် စာာနယ််ဇင်းး�မှှပုုဂ္ဂိုု��လ််) နှှင့််� ပြော��ာဆိုု�ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််အမျိုး�း��မျိုး�း��အတွွက််
ဤလေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�ကိုု� လေ့�့ကျျင့််�နိုု�င်ပါ
် ါသည််။ သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််တွင်
ွ ် မိိမိိ၏လုုပ်င
် န်းး�ကိုု� မည််သို့့�ပံ့့
� ပိုးး��စေ�လို
�
�ကြော
ု ��ာင်းး� သို့့��မဟုုတ််
မိိမိိဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ အရေး�းကိိစ္စစအတွွက်် မည််သည််တို့့��ကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းစေ�လိုု�ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�တော�ာင်းး�ခံံသည့််�
အပိုု�င်းး� ပါါဝင််ရပါါမည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၇ - ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��များ��းတည််ဆော�ာက််ပါါ။
ခံံယူူချျက််တူူညီီသော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ အစုုအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းပါါဝင််သည့််� ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�များ��း
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�ဆော်
� �်�သည့််� လှုုပ်ရှား��
် းမှုုကို�ပို
ု �မို
ု �အေား�း�ကော�
ု
ာင်းး�စေ�နိုု�င်ပါ
် ါသည််။ မဟာာဗျူူ�ဟာာမြော��ာက်် မိိတ််ဖက််
များ��းပြု�ုလုုပ််ပါါ။ ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�တွွင်် ပါါဝင််သူူများ��းအားး�လုံးး��၏ အားး�သာာချျက််များ��းကိုု�စဉ်းး�စား�းပါါ။ ဥပမာာ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတွွင််
ပါါဝင််သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူလိုု�ပါါက NGO (အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�)
အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��ထံံရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််သည့််� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာကွွန််ရက််များ��းရှိိ�သော်�်�လည်းး� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��အစည်းး�
တစ််ရပ််နှင့််�
ှ မိိတ််ဖက််အဖြ�စ််လည်းး� ဆော�ာင််ရွက်
ွ နို
် �င်
ု ပါ
် ါသည််။ အထော�ာက််အထားး�စုုဆော�ာင်းး�ရန်် သုုတေ�သနလုုပ်င
် န်းး�ကိုု� ပုံံ�စံံထုတ်
ု ်
စီီစဉ််ခြ�င်းး�၊ သုုတေ�သနပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် ပညာာရှှင််များ��းနှှင့််� သုုတေ�သီီများ��းက အကူူအညီီပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ မီီဒီီယာာ ခေါ်�်
လူူထုုဆက််သွွယ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းက သိိစေ�လိုု�သော�ာအချျက််များ��း လူူထုုအကြား�း�သို့့�� ပိုု�မိုု�ရော�ာက််ရှိိ�စေ�ရန််ပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််ပါါသည််။
ညွှှန့််�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာတစ််ခုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှှ လုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွက််
လျျက််ရှိိ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� ရေ�ပြ�င််ညီီမဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��များ��း တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ အမျိုး�း��
သမီးး�အခွွင့််�အရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််အနေ�ဖြ�င့််� ဂျျန််ဒါါအခန်းး�ကဏ္ဍ အယူူအစွဲဲ�များ��းနှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့််�
အလေ့�့အကျျင့််�များ��းကိုု� ဆန့််�ကျျင််သော�ာ လူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုုပြု�ုလုုပ််ရန်် စိိတ််ပါါဝင််စား�းနိုု�င််ပါါသည််။ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သော�ာ အခြား��း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ LGBTQIA+ (အမျိုး�း��သမီးး�လိိင််တူူစုံံ�မက််သူူ၊
အမျိုး�း��သားး�လိိင််တူူစုံံ�မက််သူူ၊ လိိင််တူူလိိင််ကွဲဲ�စုံံ�မက််သူူ၊ လိိင််ပြော��ာင်းး�၊ လိိင််သတ််မှှတ််ချျက််လက််မခံံသူူ/မဆုံးး��ဖြ�တ််ရသေး�းသူူ၊
ဒွိိ�လိိင််နှှင့််� လိိင််စိိတ််ကင်းး�မဲ့့�သူူ စသည််) အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုု သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုများ��း၊ မသန််စွွမ်းး�သူူ
များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမပြု�ုရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််ကိုု� ပင််တိုု�င််ထားး�လျျက်် ယင်းး�သို့့��
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းစုုစည်းး�၍ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�ဖြ�င့််�သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််များ��း စီီစဉ််ထားး�သော�ာအခါါ အများ��း
ပြ�ည််သူထံံမှ
ူ
ှ လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အစိုးး��ရထံံမှှလည်းး�ကော�ာင်းး� ကျျယ််ကျျယ်ပြ�န့်
် ်�ပြ�န့််�ထော�ာက််ခံံမှုနှ
ု င့််�
ှ အာာရုံံ�စူးး�စိုက်
�ု မှု
် ရရှိိ�ရန်
ု
် အထော�ာက််
အကူူ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍသည််လည်းး� လွွန််စွာာ�ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�သော�ာ မဟာာမိိတ််ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ ၂၀၂ဝ ခုုနှှစ််တွွင််
အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၌ အထင််ကရဘော��ာလုံးး��အသင်းး�တစ််သင်းး�မှာာ� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့််� အမည်် မှှည့််�ခေါ်�်ထားး�သော�ာ
ကြော��ာင့််� အမည််ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းရန်် လှုုပ််ရှား��းမှုုပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�ပါါသည််။ အမည််ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု� အဖွဲ့့��အစည်းး�
အများ��းအပြား�း�နှှင့််� လူူထုုကထော�ာ�က််ခံံခဲ့့�ကြ�သော်�်�လည်းး� ဘော�ာလုံးး��အသင်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုအပိုု�င်းး�က ငြ�င်းး�ဆန််ခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�အခါါ
Nike (နိုု�က််ကီီ) ကုုမ္ပပဏီီက ထိုု�အသင်းး�၏တံံဆိိပ််ပါါရှိိ�သော�ာ အားး�ကစား�းဝတ််စုံံ�အားး�လုံးး��ကိုု� ၎င်းး�၏ အရော�ာင်းး�ဆိုု�င််အားး�လုံးး��မှှ
ဖယ််ရှား��းခဲ့့�ပြီး�း� ဘော�ာလုံးး��ပွဲဲ�များ��းအတွွင်းး� အစား�းအစာာနှှင့််� ဖျော်�်��ရည််များ��းပေး�းပို့့��သည့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍလုုပ််ငန်းး�များ��းကလည်းး�
ပံ့့�ပိုးး��မှုုမပေး�းတော့�့�ဘဲဲ ရုုတ််သိိမ်းး�လာာကြ�ပါါသည််။ ရက််သတ္တပတ်
တ
် နှှစ််ပတ််အတွွင်းး� ဘော�ာလုံးး��အသင်းး�၏ အမည်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ
သွားး��သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ အဓိိကအကြော��ာင်းး�မှာာ� သပိိတ််မှော�ာ�က််ခံံရသဖြ�င့််� ငွေ�ေကြေး��းပိုု�င်းး� ထိိခိုု�က််လာာခြ�င်းး�၏ အကျိုးး���ဆက််
ဖြ�စ််ပါါသည််။
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အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၈ - စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�ရေး�း ပုံံ�စံံနှှင့််� လုုပ််နည်းး�လုုပ််ဟန်် အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ပါါ။
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� အစီီအစဉ််များ��း အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် သဘော�ာထားး�နှှင့််�
အပြု�ုအမူူများ��းမှာာ� အထူးး�အရေး�းပါါပြီး�း� ဤစာာတမ်းး�ပါါ အကြံ�ံပြု�ုချျက််အားး�လုံးး��၏ အခြေ�ေခံံဖြ�စ််ပါါသည််။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�၏
ရည််မှှန်းး�ချျက််မှာာ� ပေါ�ါင်းး�ကူးး�တည််ဆော�ာက််ပေး�းရန််ဖြ�စ််ပြီး�း� အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူအားး�လုံးး��အတွွက်် အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��း
ထွွက််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�မည့််�သူူအတွွက်် ပထမအကြိ�ိမ််တွေ့�့�ဆုံံ�ချိိ�န်် ဆက််ဆံံရေး�းအစကော�ာင်းး�ရန်် အရေး�း
ကြီး�း�ပါါသည််။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း အထိိရော�ာက််ဆုံးး��လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််� ဩဇာာတိိက္ကကမရှိိ�သူူများ��း အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တွွင်် ဝင််ဆံ့့�
လိုု�ပါါက မဟာာမိိတ််ဖြ�စ််ရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။ အချိိ�န််အခါါကိုု�လိုု�က််၍ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ပုံံ�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််ရပါါသည််။ ရန််ဘက််
သဖွွယ််ပြု�ုမူူရန်် မလိုု�အပ််ပါါ။ အပြ�စ််တင််ခြ�င်းး� အပြ�စ််ပုံံ�ချျခြ�င်းး�တို့့��မပြု�ုလုုပ််ဘဲဲ အခြား��းသူူများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏လုုပ််ငန်းး�များ��း ပိုု�မိုု�
ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််ရန်် အကူူအညီီပေး�းမည့််�သူူအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�ခံံရပါါကလည်းး� ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�လာာမည််သာာ
ဖြ�စ််ပါါသည််။ အထော�ာက််အထားး�အခြေ�ေခံံ ခိုု�င််မာာစွာာ�ရှိိ�ပြီး�း� သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�မှာာ� အထော�ာက််
အကူူဖြ�စ််ပါါသည််။ တစ််ဘက််သားး�ပြော��ာဆိုု�သည််ကိုု� အပြ�န််အလှှန််နား�းလည််လိုု�စိိတ််ဖြ�င့််� နား�းထော�ာင််ရန်် (active listening)
လည်းး� အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ မိိမိိ၏ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းအဆိုု�ပြု�ုချျက််ကိုု� ကနဦးးတွွင်် ဆန့််�ကျျင််သူူ သို့့��မဟုုတ်် မဝေ�ခွဲဲ�နိုု�င််သူူ
များ��းက ၎င်းး�တို့့��ပြော��ာဆိုု�သည််ကိုု� မိိမိိအနေ�ဖြ�င့််�သိိရှိိ�နား�းလည််သည််ဟုု ခံံစား�းရစေ�ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
ပြ�န််လည််အသိိပေး�းပြော��ာကြား�း�ချျက်် (feedback) ပေး�းမည့််�အစား�း နည်းး�လမ်းး�အသွွယ်သွ
် ယ်
ွ ကို
် �ု အခြား��းသူူများ��း စဉ်းး�စား�း
နိုု�င််ရန်် ဖော်�်�ထုုတ််တင််ပြ�ခြ�င်းး�ပြီး�း� ကိိစ္စစရပ််/ပြ�ဿနာာအတွွက်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််ရရှိိ�ရန်် အပြု�ုသဘော�ာကြိုး�း��စား�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ‘feeding
forward’ ပြု�ုလုုပ််ပေး�းပါါ။ နည်းး�လမ်းး�များ��း ရှာာ�ဖွေ�ေဖော်�်�ထုုတ််ရာာတွွင်် နယ််မြေ�ေဒေ�သ ပကတိိအခြေ�ေအနေ�၌ လက််တွေ့�့�ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ
ရှိိ�ရပါါမည််။ (Allen 2016) ပြု�ုစုုသည့််� CAWE တွွင််ပါါဝင််သော�ာ နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာချျက်် ဥပမာာများ��းကိုု�လည်းး� မှီီ�ငြ�မ်းး�နိုု�င််ပါါသည််။
Constitute Project နှှင့််� International IDEA တို့့�� ပြု�ုစုုလွှှင့််�တင််ထားး�သော�ာ ConstitutionNet ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွွင််လည်းး�
ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဥပမာာအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�ရင်းး�မှာာ� အစိုးး��ရကိုု� အမျိုး�း��သားး�
အမျိုး�း��သမီးး�အခန်းး�ကဏ္ဍ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုလုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းရန်် ပျျက််ကွွက််နေ�ပါါသည််ဟုု သွားး��ရော�ာက််ပြော��ာဆိုု�ရန််မဟုုတ််ဘဲဲ
‘ယခုုအခါါ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�အရေ�အတွွက်် X ရှိိ�ပါါသည််၊ အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� အရေ�အတွွက််တူူညီီစွာာ�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ပါါဝင််လာာနိုု�င််ရန်် X နိုု�င််ငံံမှာာ�ကဲ့့�သို့့�� ဒေ�သန္တတရမဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းသတ််မှှတ််
ထားး�ရန်် စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါမည််’ ဟုု ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� ဖြ�စ််ပါါသည််။
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွင်းး�ရှိိ� လုုပ်င
် န်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ သူ
် များ
ူ ��းနှှင့််� စဉ််ဆက််မပြ�တ်ရေ
် �ရှှည်တ
် ည််တံ့့သော�
�
ာ နည်းး�လမ်းး�
ဖြ�င့််� ထိိတွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည််လည်းး� အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ တော�ာင်းး�ခံံရန််ရှိိ�မှှသာာ အဆက််အသွွယ််ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� မဖြ�စ််သင့််�
ပါါ။ အပြု�ုသဘော�ာထိိတွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဆိုု�ရာာတွွင်် အချိိ�န််ယူူ၍ နီးး�ကပ််သော�ာဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ မိိမိိတို့့��
ဖော်�်�ထုုတ််ရရှိိ�သော�ာ အချျက််များ��းကိုု�မျှှဝေ�နိုု�င််ရန်် သက််ဆိုု�င််ရာာအာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့််� အပြ�န််အလှှန််ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�မှုု လမ်းး�
ကြော��ာင်းး� ဖွွင့််�လှှစ််ထားး�ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း မိိတ််ဖက််စိိတ််ဓာာတ်် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပါါမည််။
ယင်းး�စိိတ််ဓာာတ််အပေါ်�် အခြေ�ေခံံလျျက်် စစ််မှှန််သော�ာသက််ရော�ာက််မှုုနှှင့််� ဥပဒေ�ပိုု�င်းး� အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််
ပါါသည််။

၅။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့� ဆော်�်�ခြ�င်းး� (Constitutional
advocacy) လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� ဥပမာာများ��း
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပုုဒ််မ ၃၉၇ နှှင့််� ၄၀၉ တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�း ပါါတီီ
များ��းနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�များ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ လွှှတ််တော်�်�များ��းနှှင့််� အခြား��း
တရား�းဝင််ပုံံ�စံံကျျ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအစီီအမံံများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် သီးး�သန့််�နေ�ရာာများ��း သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�ရေး�းအတွွက််
လွှှတ််တော်�်�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ဥပဒေ�များ��းကိုု�ပြ�င််ဆင််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�တွွင်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�မှုု (advocacy) ပြု�ုလုုပ််
နိုု�င််ပါါမည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�များ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲလျျက်် ပါါတီီများ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�များ��းတွွင််
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အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းသတ််မှှတ််စေ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�များ��းတွွင်် ဇစ်် သို့့��မဟုုတ််
မျျဉ်းး�ကြား�း�ကဲ့့�သို့့�� အမျိုး�း��သားး�တစ််လှှည့််� အမျိုး�း��သမီးး�တစ််လှှည့််� အရေ�အတွွက််တူူညီီစွာာ� စီီစဉ််ထားး�ရှိိ�စေ�ရန်် သတ််မှှတ််ရေး�း
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအနေ�ဖြ�င့််� ဦးးတည််ရည််ရွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ မှှတ််ပုံံ�တင််ဥပဒေ�
သို့့��မဟုုတ်် ပါါတီီနည်းး�ဥပဒေ�များ��းကိုု�ပြ�င််ဆင််လျျက်် ပါါတီီများ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
အတွွက်် ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းသတ််မှှတ််ပေး�းရန်် သို့့��မဟုုတ်် ပါါတီီများ��း၏ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််မှှတ််သော�ာ အဖွဲ့့��များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
အရေ�အတွွက်် တူူညီီစွာာ�ပါါဝင််စေ�ရန်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�နိုု�င််ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအဖွဲ့့��ချုု�ပ််က
‘နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသည်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ရာာတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အနည်းး�ဆုံးး�� ၃၀%
ပါါဝင််မှသာ
ှ ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ပါါဝင််ယှဉ်
ှ ပြို�
် �င်
ု အ
် ရွေး�း�ခံံခွွင့််�ရှိိ�မည််ဟုု ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င်ကြော
် ��ာင်းး�၊
ထိုု�သို့့��သော�ာ အဆိုု�ပြု�ုချျက််မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�မခံံရဘဲဲ ရာာထူးး�ပေး�းအပ််ရန်် မဟုုတ််ကြော��ာင်းး�၊
ပထမလှေ�ေကားး�ထစ််သို့့�� တက််လှှမ်းး�နိုု�င်ရေး�းခြေ�ေကုု
်
ပ််ရရှိိ�ရန််သာာဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�’ အဆိုု�ပြု�ုထားး�ပါါသည်် (NIMD et al. 2019: 6)။
ဤအစီီအမံံများ��းတွွက််

လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အသီးး�သီးး�အပြ�င််

ယင်းး�အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��းကိုု�

အဓိိက

ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းရမည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််နှှင့််� ပါးး�နပ််လိိမ္မာာ�စွာာ� ထိိတွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု လိုု�အပ််ပါါသည််
(ဥပမာာ မူူဝါါဒ ရှှင်းး�လင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက်် စာာတမ်းး�များ��း၊ ပြ�င််ပမှှ ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�မှုုများ��း၊ သိိစေ�လိုု�ရင်းး�အချျက််/အပြော��ာင်းး�အလဲဲ
ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� တိုု�က််တွွန်းး�မည့််� ဦးးဆော�ာင််စည်းး�ရုံးး��သူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် မဟာာမိိတ််များ��းကိုု� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�
စေ�ခြ�င်းး�၊ အစဉ််အလာာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ်
ု စား�
် းလှှယ်များ
် ��းကိုု� မဲဲဆွွယ်ခြ�င်းး�
်
၊ အလုုပ်ရုံံ
် ဆွေး
� �း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�
များ��း ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ထက်် သာာမန််ဥပဒေ�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန်် ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူ
မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� CAWE (Allen 2016) မှှ အထော�ာက််အထားး�အခြေ�ေပြု�ု ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ဖော်�်�ပြ� ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��း အစုံံ�အလင််ကိုု�
မှီီ�ငြ�မ်းး�ကိုးး��ကားး�နိုု�င််ပါါသည််။
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏ လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ဂျျန််ဒါါအခန်းး�ကဏ္ဍ
ဆိုု�င််ရာာများ��း ပါါဝင််မှုုရှိိ�ရေး�းနှှင့််� ဥပဒေ�ဖြ�င့််�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် မိိမိိဆန္ဒဒအလျော�ာ�က််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ ပါါတီီ၏
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�နေ�ရာာများ��းအတွွက်် ခွဲဲ�တမ်းး�များ��း အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း ဥပဒေ�ပြု�ုအဆင့််�တွွင်် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူ
များ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််ထိိတွေ့�့� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသည််။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအနေ�ဖြ�င့််� အော�ာက််ပါါ
တို့့��ကိုု� ဆန်းး�စစ််ချျက််များ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။
•	ပါါတီီကြေ��ညာာစာာတမ်းး�များ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ မိိန်းး�ကလေး�းများ��း၊ အမျိုး�း��သားး�များ��း၊ ယော�ာက်ျားး���
လေး�းများ��း၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�မှုု
•

အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််� ထိိပ််တန်းး�နေ�ရာာများ��းတွွင်် ပါါဝင််မှုု

•	လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ငါးး�နှှစ််အတွွင်းး� အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအရေ�အတွွက််
•	ပါါတီီသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� ထိိတွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု (ဥပမာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် ပြု�ုလုုပ််သည့််� ပွဲဲ�လမ်းး�အခမ်းး�
အနား�းများ��းကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့််� အချိိ�န််တွွင််ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထံံ
ဦးးတည််ရည််ရွွယ််၍ ဆက််သွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� စသည််) နှှင့််�
•	တက််ကြွ�စွာာ�လုုပ််ငန်းး�များ��းဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��အစည်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�
စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�ကိိစ္စစရပ််များ��း အ ရေး�းပါါပုံံ�ကိုု�သိိမြ�င််နား�းလည််မှုု မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််မည့််�အပြ�င််
မည််သည့််� ပါါတီီသည်် ပါါတီီ၏ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�များ��းတွွင်် ခွဲဲ�တမ်းး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််စေ�ရေး�း အစီီ
အမံံများ��း သတ််မှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း မျှှဝေ�နိုု�င််ပါါမည််။ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
များ��းထက်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�များ��းထံံ ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူစွာာ�ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး�၊ သွားး��ရော�ာက််တွေ့�့�ဆုံံ�ခြ�င်းး�များ��း
ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါမည််။ မူူဝါါဒ သို့့��မဟုုတ်် ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််မှာာ� ဥပဒေ� သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု�
ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််ထက်် ပိုု�မိုု�၍အော�ာင််မြ�င််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ဖွွယ််ရာာရှိိ�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဤသို့့��သော�ာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း
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မဟာာဗျူူ�ဟာာ အမျိုး�း��အစား�းများ��းသည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းကိုု� ဦးးတည််ရည််ရွွယ်် ဆော�ာင််
ရွွက််လျျက်် သာာဓကများ��း ရရှိိ�လာာပြီး�း�သော�ာအခါါမှှ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ပါါတီီများ��းနှှင့််� ဆက််လက််ထိိတွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�
‘အော�ာက််မှှအထက််’ ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ� ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသည််။
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရရှိိ�နိုု�င််မှုု တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််ရေး�းမှာာ� အထူးး�အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််အရွေး�း�ခံံရာာ၌ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� တန်းး�တူူရန််ပုံံ�ငွေ�ေ မရရှိိ�ဘဲဲ
ဖြ�စ််တတ််ပါါသည်် (UNDP and UN Women 2015; Falguera et al. 2014)။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအနေ�ဖြ�င့််� ပါါတီီ
ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��း ခွဲဲ�ဝေ�သတ််မှှတ််ပေး�းပုံံ�ကိုု� အမျိုး�း��သားး� အမျိုး�း��သမီးး�အလိုု�က်် လေ့�့လာာလျျက်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း မဲဲဆွွယ််နိုု�င််ရေး�း ပံ့့�ပိုးး��မှုု
ပေး�းသည့််� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေရေး�းကွွန််ရက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပါါတီီရန််ပုံံ�ငွေ�ေတည််ထော�ာင််ရန်် အဆိုု�ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။
ဂျျန််ဒါါအခန်းး�ကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းအနေ�ဖြ�င့််� အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လျျက််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းတွွင်် ပါါတီီဝင််အဖြ�စ်် ဝင််ရော�ာက််ကြ�ရန််အားး�ပေး�းလျျက်် ရပ််ရွာာ�အသိုု�က််အဝန်းး�အဆင့််�၌
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ အရေး�းပါါပုံံ�ကိုု� သိိမြ�င််နား�းလည််မှုုမြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ပါါသည််။ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
လော�ာင်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ရန်် အလားး�အလာာရှိိ�သူူများ��းတွွက်် မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတိုးး��တက််စေ�ရန််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မဲဲဆွွယ််ရန််
ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�၊ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု၊ ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�၊ အများ��းပါါဝင််သော�ာ မူူဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�ပညာာများ��း
တိုးး��တက််စေ�ရန်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အခြား��း နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းအမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ��းမှှ လေ့�့လာာသင််ယူူနိုု�င််ရန််
လည်းး�ကော�ာင်းး� စည်းး�ရုံးး��ရေး�းကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��းနှှင့််�အသိိပညာာ သင််တန်းး�များ��း ပို့့��ချျပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� အပါါအဝင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက််
အခက််အခဲဲ အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု�လျှော့�့��ချျလျျက်် အမျိုး�း��သမီးး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း၏ အနေ�အထားး�ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�
စေ�မည့််� လက််တွေ့�့�နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�သူူများ��းသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကာာလတွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း မဲဲဆန္ဒဒရှှင််အဖြ�စ်် စာာရင်းး�မပေး�းရသေး�းပါါက စာာရင်းး�ပေး�းရေး�းနှှင့််� မဲဲပေး�းရေး�းစည်းး�ရုံးး��လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရန််
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအတွွက်် ထော�ာက််ခံံမှုု/ပံ့့�ပိုးး��မှုု ပိုု�မိုု�ရရှိိ�ရေး�း မဲဲဆွွယ်် လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််
ရန််လည်းး�ကော�ာင်းး� စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါသည််။

ရည််ညွှှန်းး�စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ��း
Allen, M., Constitution Assessment for Women’s Equality (Stockholm: International IDEA, 2016), <https://
www.idea.int/publications/constitution-assessment-womens-equality>, accessed 1 February 2021
(အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သာာတူူညီီမျှှမှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဆန်းး�စစ််ချျက််)
Atienza et al, Constitutional Performance Assessment of the 1987 Philippine Constitution: Summary of
Findings (Stockholm: International IDEA, University of the Philippines, Center for Integrative and
Development Studies, 2020), <https://doi.org/10.31752/idea.2020.2> (၁၉၈၇ ခုုနှှစ်် ဖိိလစ််ပိုု�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�)
Bilchitz et al, Assessing the Performance of the South African Constitution (Stockholm: International IDEA,
2016), <https://www.idea.int/publications/catalogue/assessing-performance-southafrican-constituttion>, accessed 25 January 2020 (တော�ာင််အာာဖရိိက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�
သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�)
Davis, A., ‘Angela Davis on Abolition, Calls to Defund Police, Toppled Racist Statues & Voting in 2020
Election’, interview, Democracy Now!, 12 June 2020, <https://www.democracynow.org/2020/6/12/
angela_davis_on_abolition_calls_to>, accessed 1 February 2021 (‘ကျွွန််စနစ််ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ရဲဲကိုု� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ
ဖြ�တ််တော�ာက််ရန်် ဆော်�်�ဩချျက််များ��း၊ ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး�း�ဖြ�စ််သော�ာ လူူမျိုး�း��ခွဲဲ�ခြား��းသည့််� စတက််ကျုု�ဥပဒေ�များ��းနှှင့််� ၂၀၂ဝ ခုုနှှစ််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် မဲဲပေး�းခြ�င်းး�’ တို့့��အပေါ်�် အိိန််ဂျျယ််လာာဒေး�းဗစ််စ််၏ ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��း)
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Falguera, E., et al., Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance
(Stockholm:

International

IDEA,

2014),

<https://www.idea.int/publications/catalogue/funding-

political-parties-and-election-campaigns-handbook-political-finance>, accessed 20 July 2021
(နိုု�င််ငံံရေး�း ပါါတီီများ��းနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မဲဲဆွွယ််ခြ�င်းး�များ��းအတွွက်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ - နိုု�င််ငံံရေး�းအတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာ
လက််စွဲဲ�စာာအုုပ််)
Kimani, N., Meeting the Promise of the 2010 Constitution: Devolution, Gender and Equality in Kenya,
Research Paper, Africa Programme (London: Chatham House, May 2020), <https://www.chathamhouse.
org/sites/default/files/2020-05-07-meeting-promise-2010-constitutionkimani.pdf>, accessed 1
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