
 

 

 

 

The Myanmar Constitution Academy is a nine-day intensive course aimed at 

giving participants an introduction to key constitutional principles in terms of 

both constitutional design and constitution building processes. It offers 

participants the opportunity to learn from leading international and local 

Myanmar experts in the fields of comparative constitutional law, and the history 

and development of constitutional law in Myanmar. The course focuses on the 

role of constitution-building in conflict settings, and in diverse or multi-ethnic 

countries, and the relevance of constitutional processes in managing conflicts.  

Participants will gain a sophisticated appreciation for the core approaches to, 

and concepts of, constitutional design. They will also have the opportunity to 

apply this learning in practical exercises focused on issues directly relevant to 

the Myanmar context.  

The training will be delivered by International IDEA staff and expert advisers. 

Course costs, travel, food and accommodation for successful applicants will be 

covered by the organizers. The number of participants is limited to 25. 
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Goals 

Upon completion of the course, the participants will be able to: 

• Demonstrate an advanced understanding of the principles and 

processes of constitutional design; 

• Engage in critical and constructive analysis of Myanmar’s 2008 

Constitution in light of fundamental constitutional design principles 

and comparative experience; 

• Discuss and share core concepts of constitutional design and debate 

their application to the case of Myanmar; 

• Understand the role constitutions play in peace-building processes; 

• Be active members of a network of individuals and organizations 

capable of developing activities to promote constitutional culture in 

Myanmar; and 

• Implement individual action plans to promote constitutional culture 

in Myanmar. 

Participant Profile 

Participants may include representatives of civil society organizations, research 

institutes, political parties, academia, lawyers, journalists and other state or 

non-state organizations engaged in constitutional issues in Myanmar.   

Existing knowledge of Myanmar constitutional questions is desirable, as is the 

willingness and interest to share the knowledge learned, and an interest in 

participating in a network of future facilitators on constitutional issues. Some 

experience as a trainer would be beneficial.  

Participants will be selected with a view towards representativeness of the 

group in terms of gender, ethnicity as well as diversity of professional 

backgrounds.   

Course Content and Training Methods 

The training will encompass both knowledge and skills transfer. Comparative 

constitutional design knowledge will be imparted by a faculty led by 

International IDEA staff, and guest lecturers on specific topics.  Participants will 

be asked to apply and discuss comparative approaches in the Myanmar context 

in detail. This will include dialogue with national experts on relevant issues.   

The training will employ an interactive, participant-driven methodology and 

active involvement in the course is expected of participants. The course will be 

delivered predominantly in English and Myanmar language, with interpretation. 

The morning sessions will be more focused on presentations of key concept as 

well as group work. Afternoon sessions will emphasize group work and 

application of the knowledge to the Myanmar context and constitution, as well 

To Apply  

Applications must be 
submitted via this link  
http://bit.ly/2SCLL5A  (OR) 
via email to 
my.constitution@idea.int 
by 15 March 2020.  

Applications must contain: 
1. Curriculum Vitae 
2. Completed application 
form 

Applications can be 
submitted in either English 
or Myanmar Language 
(English is preferred but 
not necessary).  

Applicant must be a 
Myanmar National. 

Please note that applicants 
must be able to commit to 
participate for the full 9 
days. 

Only successful candidates 
will be contacted and 
notified by 30 March 2020. 
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as dialogue around case studies. On some evenings, optional activities such as 

talks or films followed by discussion will also be organized. 

A list of topics to be covered is provided below.  

1. Democracy, Constitutionalism and Good Government 

2. Separation of Power and Constitutional Checks and Balances 

3. Federalism and Decentralization 

4. Judiciary and Constitution 

5. Bills of Rights 

6. Gender and Constitutions 

7. Constitution-building in Post-Conflict Settings 

8. Constitutional History and Trajectory of Myanmar 

9. The Security Sector in Transitions to Democracy  

About International IDEA 
The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) is a leading expert 

organization in sustainable democratic transitions and in democratic constitution-building.   

International IDEA is an intergovernmental organization established in 1995, with 30 Member States, which 

aims to support sustainable democracy worldwide and assist in the development of institutions and the 

culture of democracy. At the interface between research, fieldwork and the donor community, International 

IDEA provides a forum for dialogue, builds networks of experts, develops training materials and provides 

strategic advice at the international, regional and national level, cooperating with a range of organizations.   

Since its establishment in 2005, the International IDEA Constitution-Building Programme has been a global 

thought leader in providing comparative knowledge on constitution-building processes and constitutional 

design, and International IDEA has provided direct assistance in several different country contexts including 

Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Yemen, Tunisia, Libya, Ukraine, South Sudan, Bolivia, Ecuador, and Chile. 

In Myanmar, International IDEA works with democratic stakeholders to consolidate the transition to 

democracy, by contributing to electoral processes, democratic oversight of the parliament, and by 

strengthening constitutional expertise in the country. International IDEA established its presence in Myanmar 

in 2012 and has offices in Yangon and Naypyitaw.  

The MyConstitution programme supports partners in Myanmar in strengthening their expertise on 

constitution-building, with a focus on building a home-grown, well-informed, and inclusive constitutional 

culture. The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of Norway, Finland, and Sweden, and the 

Grand Duchy of Luxembourg.                     

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ သင်တန််းသည် (၉) ရက်တာ ကကာ ြင ်ြည်ဖြစ်ပ  ြီး တက်ခရာက်ြည ် 

သင်တန််းသာ်း/ သူ ြ ာ်းက ုံ ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ ပံုံစံေီဇ ုံင််း၏ အခရ်းပါခသာ အခ ြေြေံြူြ ာ်းနှင ် 
လုံပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း အခကကာင််းက ုံ ြ တ်ဆက်ခပ်းြည်  ဖစ်ပါသည်။ သင်တန််းသာ်း/သူြ ာ်းသည် 

ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေက ုံ န ှိုင််းယှဉ်ခလ လာြှိုြ ာ်း ခဆာင်ရွက်န ုံင်ြည ်အ ပင်၊  ြန်ြာန ုံင်ငံတ င် 

ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေြ ာ်း ခပေါ်ခပါက်လာြှို သြ ုံင််းခကကာင််းစသည်တ ုံို့က ုံ န ုံင်ငံတကာနှင ်  ြန်ြာန ုံင်ငံြှ 

ကျွြ််းက င် ပညာရှင်ြ ာ်းထံြှ သင်ယူခလ လာန ုံင်ြည ် အြေ င ်အလြ််းြ ာ်း ရရှ ြည် ဖစ်သည်။ 

သင်တန််းတ င် ြတူက   ပာ်းပပီ်း တ ုံင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းခပါင််းစံုံခနထ ုံင်ခသာ န ုံင်ငံြ ာ်းနှင ် 
ပဋ ပကခြ ာ်းခ ဖရှင််းခရ်း အြေင််းအက င််းတ င် ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ တည်ခဆာက် ြေင််း၏ 

အြေန််းကဏ္ဍအာ်း အထူ်းသ ဖင ် အခလ်းထာ်းပ ုံို့ြေ သ ာ်းြည် ဖစ်သည်။ ထ ုံို့ ပင် ယင််းက  သ ုံို့ခသာ 

ပဋ ပကခြ ာ်းက ုံ စီြံြေနိ်ု့ြေ  ရာတ င် ဆီခလ ာ်န ုံင်ြည ် ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ 

လုံပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ုံလည််း အဓ ကထာ်း ခဆ ်းခန ်းသ ာ်းြည် ဖစ်သည်။  

သင်တန််းသာ်း/သြူ ာ်းသည် ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ ပံုံစံေီဇ ုံင််း၏ အခရ်းပါသည ် အယူအဆြ ာ်း၊ 
ြေ ဉ််းကပ်ပံုံနည််းလြ််းြ ာ်းက ုံ  ပည ် ပည ်ဝဝ ခလ လာသင်ယူန ုံင်ြည် ဖစ်သည်။ ထ ုံို့ ပင် 

ယင််းခလ လာသ ရှ ထာ်းသည ် အသ ပညာြ ာ်းက ုံ  ြန်ြာန ုံင်ငံ၏ အခ ြေအခနနှင ်တ ုံက်ရ ုံက် 

အက ံ ်းဝင်န ုံင်ြည ် က စစရပ်ြ ာ်းက ုံ အဓ ကထာ်းကာ လက်ခတ ွဲ့ခလ က င ်ြေန််းြ ာ်းတ င် 

 ပန်လည်အသံုံ်းြေ န ုံင်ြည ် အြေ င ်အခရ်းြ ာ်းက ုံလည််း ရရှ ြည ် ဖစ်သည်။  

သင်တန််းအာ်း International IDEA ၏  ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ တည်ခဆာက် ြေင််း အစီအစဉ်ြှ 
သုံခတသန ဝန်ထြ််းြ ာ်းနှင ်  ပင်ပအကကံခပ်းပုံဂ္  လြ် ာ်းြှ ပ ုံို့ြေ သ ာ်းြည်  ဖစ်သည်။ ခရွ်းြေ ယ်ြေံရခသာ 

သင်တန််းသာ်း/သူမ  ြီး ၏ သင်တန််းခကက်း၊ ြေရီ်းစရ တ်၊ အစာ်းအခသာက်နှင ် ခနရာထ ုံင်ြေင််းြ ာ်းက ုံ 

စီစဉ်ခဆာင်ရွက်သူြ ာ်းြှ ပံ ပ ုံ်းခပ်းသ ာ်းြည်  ဖစ်သည်။ သင်တန််းသာ်းအခရအတ က်က ို ၂၅ ဦ်း ဖင ် 

ကနိ်ု့သတ်ထာ်းပါသည်။  

 

 

ခလ ာက်လ ာခြေေါ်ယ ူြေင််း| 
ခနောက်ဆံုံ်းထာ်း ပ ုံို့ရြည ်ရက် - 

ြတ်လ ၁၅ ရက ်၂၀၂၀ 

ခနရာ -  ပင်ဥ်ီးလ င်ပြ  ွဲ့ 
အြေ  န် - ခြလ ၂၅ ရက်  ြ ှ
ဇ န်လ ၂ ရက် အထ  

ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ သင်တန််း  
ခြလ၂၀၂၀ 



 

သင်တန််း၏ ရည်ရယ်ွြေ က်ြ ာ်း  

သင်တန်ြီးပ  ြီးမဖမ က်သ  ြီး ါက သင်တန််းသာ်း/သြူ ာ်းသည် မ  က် ါတ ိုို့က ို လုံပ်ခဆာင်န ုံင်ြည် 

 ဖစ်သည်။ 

• ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ ပံုံစံေီဇ ုံင််း၏ အခ ြေြေံြူြ ာ်းနှင ် လုံပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ုံ 

ကျွြ််းက င်စ ာ နော်းလည်န ုံင်ြည်။ 

• ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ အခ ြေြေံပံုံစံေီဇ ုံင််းြူြ ာ်းနှင ် န ှိုင််းယှဉ်ခလ လာထာ်းသည ် 

အခတ ွဲ့အကကံ ြ ာ်းအာ်း  ြန်ြာန ုံင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေတ င် ထည ်သ င််း 
စဉ််းစာ်းကာ အခရ်းပါသည ် သံုံ်းသပ်ြှိုြ ာ်း ပ န ုံင်ြည်။ 

• ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ ပံုံစံေီဇ ုံင််း၏ အခရ်းပါခသာ အယူအဆြ ာ်းက ုံ  ပန်လည် 

ြ ခဝကာ ခဆ ်းခန ်းန ုံင် ြေင််း နှင ် ယင််းအယူအဆြ ာ်းက ုံ  ြန်ြာန ုံင်ငံ၏ အခ ြေအခနတ င် 

အသံုံ်းြေ န ုံင်ရန် ခဝဖန်ခဆ ်းခန ်းန ုံင်ြည်။ 

• ပင ြ််းြေ ြ််းခရ်းတည်ခဆာက် ြေင််း လုံပ်ငန််းစဉ်တ င် ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ၏ 
အြေန််းကဏ္ဍက ုံ နော်းလည်သ ရှ န ုံင်ြည်။ 

•  ြန်ြာန ုံင်ငံတ င် ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ ယဉ်ခက ်းြှိုက ုံ  ြြှင ်တင်ရန် 

လုံပ်ခဆာင်န ုံင်သည ် အဖ  ွဲ့စည််းြ ာ်း နှင ် ပုံဂ္  လ်တစ်ဦ်းြေ င််းြှ စုံစည််းထာ်းသည ် 

က န်ယက်ြ ာ်းတ င် တက်တက်ကက ကက  ပါဝင်န ုံင်ြည်။ 

•  ြန်ြာန ုံင်ငံတ င် ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ ယဉ်ခက ်းြှိုက ုံ  ြြှင ်တင်ရန် 

တစ်ဦ်းြေ င််းစီ၏ အကကံဉာဏ်ြ ာ်းနှင ် အစီအြံြ ာ်းက ုံ အခကာင်အထည်ခဖာန် ုံင်ြည်။ 

သင်တန််းသာ်းြ ာ်း၏ က ုံယ်ခရ်းအြေ က်အလက် 

 ြန်ြာန ုံင်ငံ၌ ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေနှင ်ဆ ုံင်ခသာ က စစရပ်ြ ာ်းတ င် လုံပ်ခဆာင်ခနသည ် 

အရပ်ဖက်လူြှိုအဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ သုံခတသန င်စတ က  ြီးရှငြ်ီးမ  ြီး၊ န ုံင်ငံခရ်းပါတီြ ာ်း၊ 
ပညာခရ်းဆ ုံင်ရာ အဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ ခရှွဲ့ခနြ ာ်း၊ သတင််းြီေီယာြ ာ်း၊ အ ြော်းခသာ အစ ုံ်းရြဟုံတ်ခသာ 

အဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်း သ ုံို့ြဟုံတ် အစ ုံ်းရအဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းြှ က ုံယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း ပါဝင် ခလ ာက်ထာ်းန ုံင်သည်။  

 ြန်ြာန ုံင်ငံ၏ ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ အ ငင််းပ ာ်းြှိုြ ာ်းနှင ်ဆ ုံင်ခသာ ဗဟုံသုံတရှ သူြ ာ်းက ုံ 

ပ ုံဦ်းစာ်းခပ်းြည် ဖစ်ပပီ်း၊ ခလ လာထာ်းသည ် အသ ပညာြ ာ်းက ုံ  ပန်လည်ြ ခဝရန် ဆနဒရှ သူ၊ 

ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေနှင ်ဆ ုံင်ခသာ က စစရပ်ြ ာ်းက ုံ ြ ခဝရန် ဖ  ွဲ့စည််းထာ်းခသာ က န်ရက်တ င် ပါဝင်ရန် 

စ တ်ပါဝင်စာ်းသူြ ာ်း  ဖစ်ရြည်။ သင်တန််းနည််း ပ အခတ ွဲ့အကကံ အြေ   ွဲ့ရှ သူြ ာ်း  က   ြီးမ  ြီးန ိုင် ါသည်။  

သင်တန််းသာ်းြ ာ်းက ုံ က ာ်း/ြ  ဖစ်တည်ြှို၊ တ ုံင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းြ ာ်း နှင ်  ြတူက   ပာ်းသည ် 

အလုံပ်အက ုံင်အြ   ်းြ   ်း စသည် ဖင ် က ုံယ်စာ်း ပ ြှိုက ုံ ခရှ်းရှိုကာ ခရွ်းြေ ယ်သ ာ်းြည် ဖစ်သည်။  

သင်ကက ြီးမည့််  မကက င်ြီး ရ နငှ့်် သင်ကက ြီး  ို နည်ြီးလမ်ြီးမ  ြီး  

ဤသင်တန််းသည် အသ ပညာြ ာ်းနှင ် ကျွြ််းက င်ြှို နှစ်ြ   ်းစလံုံ်းက ုံ ြ ခဝရန် ဖစ်သည်။ 
ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေပံုံစံေီဇ ုံင််း န ှိုင််းယှဉ်ခလ လာြှို အသ ပညာအာ်း International IDEA ၏ 

သင်ကကာ်းခရ်းအဖ  ွဲ့ြှ ဝန်ထြ််းြ ာ်းနှင ် အထူ်းခြေါင််းစဉ်ြ ာ်းက ုံ ဧည ်ကထ ကြ ာ်းြှ ပ ုံို့ြေ သ ာ်းြည် ဖစ်သည်။ 

သင်တန််းသာ်း/သြူ ာ်းသည် န ှိုင််းယှဉ်ခလ လာြှို နည််းလြ််းြ ာ်းက ုံ  ြန်ြာန ုံင်ငံ၏ အခ ြေအခနတ င် 

အသံုံ်းြေ ကာ အခသ်းစ တ် ခဆ ်းခန ်းသ ာ်းြည် ဖစ်သည်။  ပည်တ င််း ပညာရှင်ြ ာ်းြှလည််း 

သက်ဆ ုံင်ရာခြေါင််းစဉ်ြ ာ်းက ုံ ခဆ ်းခန ်းြည် ဖစ်သည်။  

သင်တန််းတ င် အ ပန်အလှန်ခဆ ်းခန ်းြှို၊ သင်တန််းသာ်းြ ာ်းြှ အကကံ ပ ခသာ သင်ကကာ်းြှို 

ပံုံစံနည််းစနစန်ှင ် တက်ကက စ ာ ပါဝင်ြှိုြ ာ်းက ုံ အသံုံ်း ပ သ ာ်းြည်  ဖစ်သည်။ သင်ကကာ်းြှိုြ ာ်းက ုံ 

အဂဂလ ပ်နှင ်  ြန်ြာနှစ်ဘာသာ ဖင ် အဓ ကပ ုံို့ြေ ြည် ဖစ်သည်။ ဘာသာ ပန်မ ြီးမည် ဖြစ် ါသည်။  

မလ  က်ထ ြီးရန ်

မလ  က်လ  မ  ြီးက ို ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ 
ြတ်လ ၁၅ ရက်မနို့ 
မနောက်ဆ ိုြီးထ ြီးက   
http://bit.ly/2SCLL5A တ င် 
ဝင် ဖည ်၍ခသာ်လည််းခကာင််း  
(သ ုံို့ြဟုံတ်) 

my.constitution@idea.int သ ိုို့ 

မ ြီး  ိုို့၍ခသာ်လည််းခကာင််း 
မလ  က်ထ ြီး ရမည်။  

မလ  က်ထ ြီးရ တ င်  
(၁) က ိုယ်မရြီး  ခ က် လက်- CV 
(၂) ဖြည့််စ က်ပ  ြီး မလ  က်လ    ိုစ   
တ ိုို့ဖြင့်် မလ  က်ထ ြီးရမည် ဖြစ်သည်။ 

မလ  က်လ    ိုစ က ို  င်္ဂလ  ်ဘ သ  
သ ိုို့ ဖမန်မ ဘ သ  တစ်မ   ြီးမ   ြီးဖြင့်် 
ဖြည့််သ င်ြီး မ ြီး  ိုို့န ိုင်သည်။ 
( င်္ဂလ  ်ဘ သ  ဖြင့်် မ ြီး  ိုို့ ါက   ို၍ 
 မထ က် က ူဖြစ်မသ ်လည်ြီး 
မဖြစ်မမန လ ို  ်ခ က ်မဟိုတ် ါ။ 

မလ  က်ထ ြီးသသူည် ဖမန်မ န ိုင်င သ ြီး 
ဖြစ်ရမည်။ 

သင်တန်ြီးသ ြီး/သမူ  ြီးသည် (၉) ရက ်
 ဖ ည့်် တက်မရ က်န ိုင်ရမည်။  

သင်တန်ြီးတက်မရ က်ရန် 
မရ ြီးခ ယ်ခ ရသမူ  ြီးက ို သ  ၂၀၂၀ ခိုနစှ် 
ြတ်လ ၃၀ ရက်မနို့တ င် 
 မကက င်ြီးကက ြီးမ ြီးသ  ြီးမည် 
ဖြစ်သည်။  

http://bit.ly/2SCLL5A
mailto:my.constitution@idea.int


 

နံနက်ပ ုံင််းအစီအစဉ်ြ ာ်းတ င် အခရ်းပါခသာ အယူအဆြ ာ်းက ုံ တင်ဆက်ြှိုနှင ် 

အုံပ်စုံဖ  ွဲ့ခဆ ်းခန ်းြှိုြ ာ်းက ုံ အဓ က လုံပ်ခဆာင်သ ာ်းြည်  ဖစ်သည်။ ခနို့လည်ပ ုံင််းအစီအစဉ်တ င် 
အုံပ်စုံဖ  ွဲ့ခဆ ်းခန ်းြှိုြ ာ်းနှင ်အတူ အသ ပညာြ ာ်းက ုံ  ြန်ြာန ုံင်ငံ၏ အခ ြေအခနတ င် 

 ပန်လည်အသံုံ်းြေ ကာ ခလ လာသံုံ်းသပ် ြေင််းနှင ် ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေနှင ် ဆ ုံင်ခသာ 

 ဖစ်ရပ်ခလ လာြှိုြ ာ်း က ုံလည််း ခ ပာဆ ုံခဆ ်းခန ်းသ ာ်းြည် ဖစ်သည်။ အြေ   ွဲ့ခသာ ညခနြ ာ်းတ င် 

ရုံပ်ရှင်ဇာတ်လြ််းြ ာ်း သ ုံို့ြဟုံတ် အလ တ်သခဘာ ခဆ ်းခန ်းြှိုြ ာ်းက ုံလည််း အြေါအြေ င ်သင ်သလ ုံ 

 ပ လုံပ်သ ာ်းြည် ဖစ်သည်။  

သင်တန််းတ င်ပ ုံို့ြေ ြည ် လ  ထာ်းခြေါင််းစဉ်ြ ာ်းြှာ ခအာက်ပါအတ ုံင််း ဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်သည် 

ခနောက်ဆံုံ်း အတည် ပ ထာ်းြေ က် ြဟုံတ်သည ်အတ က် ခြေါင််းစဉ် အခ ပာင််းအလ ြ ာ်း ရှ န ုံင်ပါသည်။  

(၁) ေီြ ုံကခရစီ၊ ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာဝါေနှင ် ခကာင််းြ န်ခသာအစ ုံ်းရ 

(၂) အာဏာြေ  ခဝ ြေင််းနှင ် ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ အ ပန်အလှန်ထ န််းခက ာင််း ြေင််း 

(၃) ဖက်ေရယ်ဝါေနှင ် ဗဟ ုံြေ  ပ်က ုံင်ြှိုခလ ာ ြေ  ြေင််း 

(၄) တရာ်းစီရင်ခရ်းနှင ် ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ 

(၅) န ုံင်ငံသာ်းအြေ င ်အခရ်း  

(၆) က ာ၊ြ ခရ်းရာနှင ် ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ 

(၇) ပဋ ပကခလ န်အခ ြေအခနတ င် ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေတည်ခဆာက် ြေင််း လုံပ်ငန််းစဉ် 

(၈) ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ သြ ုံင််းခကကာင််းနှင ်  ြန်ြာန ုံင်ငံ၏  ပရုံပ်ြ ာ်း 

(၉) ေီြ ုံကခရစီကူ်းခ ပာင််းြှို ဖစ်စဉ်တ င် လံုံခြေံ ခရ်း၏ အြေန််းကဏ္ဍ 

 

International IDEA အခကကာင််း  

ေီြ ုံကခရစီနှင ် ခရွ်းခကာက်ပ  ဆ ုံင်ရာ အကူအညီခပ်းခရ်း န ုံင်ငံတကာအဖ  ွဲ့အစည််း (International IDEA) သည် ခရရှည်တည်တံခသာ 
ေီြ ုံကခရစီအသ င်ကူ်းခ ပာင််းခရ်းြှိုြ ာ်းနှင ် ေီြ ုံကခရစီက ခသာ ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ တည်ခဆာက်ြှိုတ င် က ြ််းက င်ခသာ ထ ပ်တန််း 

အဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ဖ  ွဲ့  ဖစ်သည်။  

International IDEA အာ်း န ုံင်ငံတကာအစ ုံ်းရမ  ြီး ကက ြီး ြေ  တ်ဆက်လုံပ်က ုံင်ခသာ အဖ  ွဲ့အစည််း တစ်ြေုံအ ဖစ် ၁၉၉၅ ြေုံနှစ်တ င် ကြဘာခပေါ်ရှ  

အဖ  ွဲ့ဝင်န ုံင်ငံခပါင််း ၃၀  ဖင ် ဖ  ွဲ့စည််းြေ  သည်။ ကြဘာတစ်ြေ င် ခရရှည်တည်တံခသာ ေီြ ုံကခရစီက ုံ ကူညီအာ်းခပ်း ြေင််းနှင ် ေီြ ုံကခရစီ 

အင်စတီက  ်းရှင််းြ ာ်းနှင ် ေီြ ုံကခရစီ ယဉ်ခက ်းြှိုြ ာ်း ခပေါ်ခပါက်လာခစရန် ပံ ပ ုံ်းခပ်း ြေင််းြ ာ်း ပ လုံပ်ရန် ရည်ြှန််းထာ်းသည်။ 
သုံခတသန ပ  ြေင််း၊ န ုံင်ငံြ ာ်းအလ ုံက် က င််းဆင််းလုံပ်ခဆာင် ြေင််းနှင ် ဖ ံွဲ့ပဖ  ်းခရ်းအလှ ရှင် အသ ုံင််းအဝ ုံင််းနှင ် ထ ခတ ွဲ့ခဆာင်ရွက် ြေင််း 

လုံပ်ငန််းြ ာ်းက ုံ ခဆာင်ရွက်ရသည ်အာ်းခလ ာ်စ ာ International IDEA သည် ခဆ ်းခန ်းပ  ြ ာ်း ပ လုံပ်န ုံင်ြည ် ဖ ုံရြ်၊ 

ကျွြ််းက င်ပညာရှင်ြ ာ်းအြေ င််းြေ င််း ြေ  တဆ်က်န ုံင်ြည ် က န်ယက်ြ ာ်း တည်ခဆာက် ြေင််း၊ သင်တန််းတ င် အသံုံ်း ပ န ုံင်ြည ် က ရ ယာြ ာ်းက ုံ 

ခရ်းသာ်း ြေင််းနှင ် အဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းနှင ် ပူ်းခပါင််းကာ ခေသလံုံ်းဆ ုံင်ရာအဆင ်နှင ် န ုံင်ငံခတာ်အဆင ်တ င် ဗ  ဟာက ခသာ 

အကကံခပ်းြှိုြ ာ်းက ုံလည််း ပံ ပ ုံ်းခပ်းပါသည်။  

International IDEA ၏ ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ တည်ခဆာက် ြေင််း အစီအစဉ်သည် ၂၀၀၅ ြေုံနှစ်က စတင်တည်ခထာင်ြေ  ပပီ်း 

ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ တည်ခဆာက် ြေင််းလုံပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းနှင ် ပံုံစံေီဇ ုံင််းဆ ုံင်ရာ န ှိုင််းယှဉ်ခလ လာြှိုြ ာ်း ပံ ပ ုံ်းရာတ င် ကြဘာထ ပ်တန််း 

အစီအစဉ်တစ်ြေုံ ဖစ်သည်။ နီခပါ၊  ြန်ြာ၊ သီရ လကဂာ၊ ရီြန်၊ တူနီ်းရှာ်း၊ လစ်ဘယာ်း၊ ယူကရ န််း၊ ခတာင်ဆူေန်၊ ဘ ုံခလ်းဗီယာ်း၊ အီခက ခေါ နှင ် 

ြေ လီီ စသည ်န ုံင်ငံြ ာ်းအပါအဝင် ြတူညီသည ် န ုံင်ငံြ ာ်း၏ အခ ြေအခနြ ာ်းတ င် တ ုံက်ရ ုံက်ပံ ပ ုံ်းြှိုြ ာ်း ခထာက်ပံ ခပ်းလ က်ရှ သည်။   

International IDEA သည်  ြန်ြာန ုံင်ငံတ င် ေီြ ုံကခရစီ အသ င်ကူ်းခ ပာင််းခရ်း ြေ ုံင်ြာအာ်းခကာင််းလာခစရန် အထူ်းသ ဖင ် 
ခရွ်းခကာက်ပ  လုံပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း၊ လ တ်ခတာ် ခလ လာခစာင ်ကကည ်ြှို၊ န ုံင်ငံတ င််း ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေဆ ုံင်ရာ ကျွြ််းက င်ြှို 

ြေ ုံင်ြာအာ်းခကာင််းလာခစ ြေင််း စသည ် ကဏ္ဍြ ာ်းတ င် ပံ ပ ုံ်းခပ်းြှိုြ ာ်းက ုံ ေီြ ုံကခရစီအခရ်း ခဆာင်ရွက်သူြ ာ်းနှင ်အတူ 



 

ပူ်းခပါင််းခဆာင်ရွက်လ က် ရှ သည်။ International IDEA သည်  ြန်ြာန ုံင်ငံတ င် ၂၀၁၂ ြေုံနှစ်ကတည််းက စတင်ခဆာင်ရွက်ြေ  ရာ ယြေုံဆ ုံလ င် 

ရန်ကုံန်နှင ် ခန ပည်ခတာ်တ ုံို့တ င် ရံုံ်းြေန််းြ ာ်း ဖ င ်လှစ်န ုံင်ြေ  သည်။ 

International IDEA ၏ MyConstitution Programme သည် လို ်မြ ်မဆ င်ြက် သက်ဆ ိုင်သူမ  ြီး၏ ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ 

တည်မဆ က်ဖခင်ြီး ဆ ုံင်ရာ အသ ပညာြ ာ်းက ုံ  ြြှင ်တင်ခပ်း ြေင််း ဖင ်  လ ိုြီးစ ိုခခ  င ို စဥ်ြီးစ ြီးဆ ိုြီးဖြတ်န ိုင်မသ ၊  မ  ြီး ါ၀င်မှုရှ မသ ၊ ဖ ည်တ င်ြီးဖြစ် 

ဖ  ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ ဆ ုံင်ရာ ယဉ်ခက ်းြှိုတစ်ရပ် ခဖာ်ခဆာင်န ိုင်ရန် ရည်ရ ယ် ါသည်။ ဤ စ  စဥ်က ို ခနေ်ာခဝ်းန ုံင်ငံ၏ 

န ုံင်ငံ ြော်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ ြင်လန်န ိုင်င ၊ ဆ  ဒင်န ိုင်င  နှင ် လူဇင်ဘာ ြေ်န ိုင်င   စ ိုြီးရတ ိုို့မှ မထ က်  ့်ကူညီသည်။  

 

 


