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စာာ ရေး�းသူူ

Amanda Cats-Baril သူည်် International IDEA ၏ 

MyConstitution လုုပ််ငန်း်းအစာီအစာဉ််တွွင် ပ်ရိုုုဂ�မ်် 

မ်န်း် ရေးန်းဂ�ာအဖြ�စာ်  ရေး�ာင်�ွက််ခဲ့့�သူူဖြ�စာ်ပြီးပ်ီး အာ�ှ-ပ်စာု�ုတွ်  

ရေး�သူ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� တွည်် ရေး�ာက်် ရေး�း 

အကြံက်� ရေးပ်းလုည််း ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ န်းီ ရေးပ်ါ၊ ဖြမ်န်း်မ်ာ၊ �ုလုစာ်ပ်ုုင် 

နှှင�် အဖြခဲ့ားနှုုင်င�မ်�ားတွွင် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� 

တွည်် ရေး�ာက်် ရေး�း လုုပ််ငန်း်းစာဉ််မ်�ားက်ုု ပ်��ပ်ုုး ရေးပ်းခဲ့့�သူူ 

ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ စာာ ရေး�းသူူသူည်် နှုုင်င�တွက်ာ  ရေး�ှ� ရေးန်းတွစာ်ဦးး 

(J.D. NYU 2011) ဖြ�စာ်ပြီးပ်ီး �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�၊ 

လုူ�အခဲ့ွင�်အ ရေး�းမ်�ား၊ ပ်ဋိုပ်က်ခအလုွန်း် အက်ူးအ ရေးဖြပ်ာင်း 

မ်�ားနှှင�် �ီမ်ုုက် ရေး�စာီ ရေး�ာ် ရေး�ာင် ရေး�းတွုု�က်ုု အထူးူးဖြပ်ု 

 ရေးလု�လုာသူူဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

ဤစာာစာဉ််မ်�ားနှှင�် စာပ််လု�ဉ််း၍

ဤ စာာတွမ််းတွုုမ်�ားသူည်် �ီမ်ုုက် ရေး�စာီနှှင�်  ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ်ွ့ 

�ုုင်�ာ အက်ူအည်ီ ရေးပ်း ရေး�း နှုုင်င�တွက်ာအ�ွ့� 

(International IDEA)၊ Gender Equality Network 

(GEN) နှှင�် Triangle Women တွုု� ပ်ူးရေးပ်ါင်းစာီစာဉ််က်ာ 

ဖြပ်ုစာုထူးုတွ် ရေး�ဖြခဲ့င်းဖြ�စာ်ပြီးပ်ီး ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င�တွွင် ဂ�န်း်�ါ�ုုင်�ာ 

အားလုု�းပ်ါ�င်မ်ု�ှုရေးသူာ မ်ူ�ါ�နှှင�် ဥပ် ရေး�မ်�ား 

�ွ��ပြီး�ုုးတွုုးတွက်် ရေးစာ ရေး�း ပ်ါ�င် ရေး�ာင်�ွက််�န်း် စာုတွ်အား 

ထူးက််သူန်း်သူူမ်�ားအတွွက်် အ ရေးတွွးအ ရေးခဲ့်သူစာ်မ်�ား 

 ရေးပ််ထူးွက််နှုုင်�န်း်နှှင�်၊ နှုုင်င�တွက်ာအရေးလု�အက်�င�် 

ရေးက်ာင်းမ်�ားနှှင�်စာပ််လု�ဉ််းသူည်�် သူတွင်းအခဲ့�က််အလုက်် 

မ်�ား�ယူူနှုုင်�န်း် က်မ်ာာတွစာ်�န်း်းမ်ှ ဥပ်မ်ာမ်�ားက်ုု 

နှုင်းယူှဉ်် ရေးလု�လုာရေး�ာ်ဖြပ်ထူးားသူည်�်   ၂၀၁၆ ခဲ့ုနှှစာ်ထူးုတွ် 

အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား သူာတွူည်ီမ်ှမ်ု�ုုင်�ာ 

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� �န်း်းစာစာ်ခဲ့�က််က်ု�ုယူာ    

(CAWE tool) က်ုု နှုုင်င�၏ ပ်က်တွုအ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်းနှှင�် 

�က််စာပ်် ရေး�ာ်ဖြပ်�န်း် �ည််�ွယူ်သူည််။ 

ဤ စာာတွမ််းတွုုမ်�ားက်ုု ၂၀၂၁ ခဲ့ုနှှစာ်  ရေး� ရေး�ာ်�ါ�ီလု 

စာစာ်တွပ််မ်ှ အာဏာာမ်သူုမ််းမ်ီရေး�းသူားခဲ့့�ဖြခဲ့င်းဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ 

International IDEA အရေး�က်ာင်း

�ီမ်ုုက် ရေး�စာီနှှင�်  ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ်ွ့�ုုင်�ာ အက်ူအည်ီ ရေးပ်း ရေး�း 

နှုုင်င�တွက်ာအ�ွ့� (International IDEA) သူည်် 

က်မ်ာာတွစာ်လုးားတွွင် ရေး��ှည််တွည််တွ��ရေးသူာ �ီမ်ုုက်ရေး�စာီ 

စာန်းစာ် ရေးပ််ထူးွန်း်းရေး�းက်ုု အရေးထူးာက််အပ်��ရေးပ်း�န်း် 

�ည််သူန်း်ရေး�ာင်�ွက််ရေးန်းသူည်�် အစာုုး�မ်�ားအ�က်ား 

ခဲ့�တုွ်�က််ရေး�ာင်�ွက််ရေးန်းရေးသူာ အ�ွ့�အစာည််း 

တွစာ်ခဲ့ုဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း

အ ရေး�းပ်ါ ရေးသူာ နုုှင်င� ရေး�းလုုပ််ငန််းးစာဉ််မ်�ားဖြ�စ်ာသူည်� ်ပြီးငုမ််းခဲ့�မ််း ရေး�း ရေး�ွး ရေးနွှးဖြခဲ့င်း၊  ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ့ွ် 

မ်�ား၊ လုးတွ် ရေးတွာ်သူက််တွမ််းမ်�ား၊ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� ဖြပ်ုဖြပ်င် ရေးဖြပ်ာင်းလု့ ရေး�း သူုု�မ်ဟုုတွ် အဖြခဲ့ား 

�ု�းဖြ�တွ်ခဲ့�က်် ခဲ့�မ်ှတွ်သူည်�်ပ်ု�စာ�မ်�ား စာသူည်�် မ်ည်�်သူည်�်လုုပ််ငန်း်းစာဉ််တွွင်မ်�ုု အမ်�ားဖြပ်ည််သူူ�ုုင်�ာ 

န်းယူ်ပ်ယူ်တွွင် ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှမ်ု မ်�ှုဖြခဲ့င်းက်ုု  ရေးထူးာက််ဖြပ်က်န်း််က်ွက််နှုုင်ပ်ါသူည််။    ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င�တွွင်  

ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှမ်ုနှှင�် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား၏ အခဲ့ွင�်အ ရေး�းမ်�ားအတွွက်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� 

�ုုင်�ာ မ်ည််သူုု�ထူးု ရေး�ာက််စာွာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်နှုုင် ရေး�က်ာင်း ဤစာာတွမ််း၌  ရေးလု�လုာတွင်ဖြပ်ထူးားပ်ါ 

သူည််။ စာာတွမ််းသုူ�း ရေးစာာင်ပ်ါ�င်သူည်� ်စာာစာဉ််တွွင် ဤစာာတွမ််းမှ်ာ တွစ်ာ ရေးစာာင်အပ်ါ�င်ဖြ�စ်ာပြီးပီ်း စာာစာဉ််ပ်ါ 

အဖြခဲ့ားစာာတွမ််းမ်�ားမ်ှာ  စာာတွမ််းအမ်ှတွ် ၂ - အနှှစာ်သူာ�ပ်ုုင်း တွန်း်းတွူည်ီမ်ှမ်ုနှှင�် အမ်�ားဖြပ်ည််သူူ 

အတွွက်် တွာ�န်း်ထူးမ််း ရေး�ာင်သူည်�် အ�ွ့�အစာည််းမ်�ားတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား က်ုုယူ်စာားဖြပ်ုပ်ါ�င်မ်ု 

(Substantive Equality and Women’s Representation in Public Institutions) နှှင�် စာာတွမ််း 

အမ်ှတွ် ၃ - ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င�တွွင် ဂ�န်း်�ါအ ရေးဖြခဲ့ဖြပ်ု အ�က်မ််း�က််မ်ုက်ုုတွား�ီးဖြခဲ့င်း (Preventing 

Gender-Based Violence in Myanmar) တွုု�ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

၁။ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�� ဆော်�်းခြချုင်းး� (Advocacy) �ုးသည်းးမှာာ် အဘယ်းနည်းး�။

စာည််းရုို�းလုု�်  ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်း (Advocacy) �ုုသူည််မှ်ာ အ ရေး�းကု်စာစ သုုူ�မ်ဟုုတ်ွ မူ်တွစ်ာ�ပ််၊ နုုှင်င� ရေး�း 

သူုု�မ်ဟုုတွ် လုူ�အ�ွ့�အစာည််းအတွွင်း အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့တွစာ်�ပ်် သူုု�မ်ဟုုတွ် မ်ူ�ါ�လုုပ််ငန်း်းတွစာ်�ပ်် 

(မ်ူ�ါ�အ�ုုဖြပ်ုခဲ့�က််ဟုု �ည််ညွှးန်း်း ရေးဖြပ်ာ�ုုပ်ါသူည််) က်ုု  ရေးထူးာက််ခဲ့�ပ်��ပု်ုးသူည်�် လုုပ်် ရေး�ာင်ခဲ့�က်် 

သူုု�မ်ဟုုတွ် လုုပ််ငန်း်းစာဉ််ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။  ရေးလု�လုာသူင်ယူူမ်ုစာွမ််း�ည်် ခဲ့� ုု �တွ့� ရေးသူာက် ရေးလုးသူူငယူ်မ်�ား 

ပ်ု�မ်ှန်း်ပ်ည်ာ ရေး�း တွန်း်းတွူတွက်် ရေး�ာက်် သူင်�က်ားနှုုင် ရေး�း၊ လုူ ရေးန်းထူးူထူးပ်် ရေးသူာ ပြီးမ်ုု�ဖြပ်�ပ််က်ွက််မ်�ား 

တွွင် ပ်န််းးခြံခဲ့� သုုူ�မ်ဟုုတ်ွ စုာမ််းလုန််းး ရေးသူာရေးန်း�ာမ်�ားကုု် �ယ်ူ�ှားပ်စ်ာဖြခဲ့င်းမ်�ား �ပ််တွန်း်် ရေးစာ ရေး�း လုု�်  ရေး�ာ် 

ဖြခဲ့င်း၊ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားနှှင�် မ်ုန်း်းက် ရေးလုးမ်�ားက်ုု အ�က်မ််း�က််ဖြခဲ့င်းအား ဖြပ်စာ်မ်ုအဖြ�စာ် သူတွ်မ်ှတွ်နှုုင်�န်း် 

တွွန််းးအား ရေးပ်း ရေး�း၊ ဂ�န််း�ါခ့ွဲ့တွမ််းမ်�ား သူတ်ွမှ်တ်ွဖြခဲ့င်းက့်�သုုူ� ရေးသူာ အမ်�ားဖြပ်ည််သူူအတွွက်် �န််း ရေး�ာင်မု်  

ရေးပ်းသူည်�် အ�ွ့�အစာည််းမ်�ားတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား  ရေးန်း�ာ��ှု ရေး�းက်ုု အား ရေးပ်းဖြမ်ှင�်တွင်သူည်�် ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်း 
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ခဲ့�က််မ်�ား �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�တွွင်ပ်ါ�င်နှုုင်�န်း် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�  ရေးဖြပ်ာင်းလု့ဖြပ်င်�င် ရေး�း စာသူည််ဖြ�င�် မ်ည််သူည်�် 

အ ရေး�က်ာင်းအ�ာအတွွက််မ်�ုု စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။ အ ရေး�းက်ုစာစ သူုု�မ်ဟုုတွ် အ�ုုဖြပ်ုခဲ့�က််တွစာ်�ပ််က်ုု လုူသူု�ှင်�က်ား 

ဖြ�စာ် ရေးစာ၊ လုူသူု�ှင်�က်ားမ်ဟုုတွ်သူည်�် န်းည််းလုမ််းမ်�ားဖြ�င�်ဖြ�စာ် ရေးစာ  ရေးထူးာက််ခဲ့�ပ်��ပ်ုုးမ်ု ဖြပ်ုလုုပ််သူူသူည်် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူ 

(advocate) ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်း (Constitutional advocacy) သူည်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့� 

ဥပ် ရေး�က်ုုရေးဖြပ်ာင်းလု့ဖြခဲ့င်း၊ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု အ ရေးက်ာင်အထူးည်် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်းတွုု�နှှင�် သူက််�ုုင်ပ်ါသူည််။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့� 

ဥပ် ရေး�က်ုု အဖြမ်င�်�ု�းဥပ် ရေး�အဖြ�စာ် က်မ်ာာတွစာ်�န်း်းတွွင် ရိုုဖြမ်င်�က်ပ်ါသူည််။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု  ရေးဖြပ်ာင်းလု့�န်း် လုုုအပ်် 

သူည်�် သူတွ်မ်ှတွ်ခဲ့�က််မ်�ားမ်ှာ ဖြမ်င�်မ်ားပြီးပ်ီး �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� ဖြပ်ုဖြပ်င်ရေးဖြပ်ာင်းလု့ ရေး�းက်ုု လုုပ်် ရေး�ာင်�န်း်ခဲ့က််ခဲ့့ပ်ါသူည််။ 

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� ဖြပ်ုဖြပ်င် ရေးဖြပ်ာင်းလု့ ရေး�းလုုပ််ငန်း်းမ်�ား  ရေး�ာင်�ွက်် ရေးန်းသူည်�်က်ာလုတွွင်  ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�းနှှင�် 

အမ်� ုု းသူားအမ်� ုု းသူမ်ီးပ်ါ�င်နှုုင် ရေး�း စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူမ်�ားအ ရေးန်းဖြ�င�် အမ်� ုု းသူမ်ီး၊ အမ်� ုု းသူား တွန်း်းတွူည်ီမ်ှရေး�း ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်း 

ခဲ့�က််မ်�ား (ဂ�န်း�်ါအရေး�း သုူဖြမ်င်န်းားလုည််မု်�ုှဖြခဲ့င်း)  နှှင� ်သူာမ်န်းအ်မ်� ုု းသူမီ်း၊ အမ်� ုု းသူားမ်�ားအတွွက်် အရေးဖြပ်ာင်းအလ့ုမ်�ားဖြ�စ်ာရေးပ်် 

ရေးစာမ်ည်�်န်းည််းလုမ််းဖြ�င�် အရေးက်ာင်အထူးည်် ရေး�ာ်နှုုင်ရေးစာ�န်း် ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က််မ်�ားက်ုုဖြမ်ှင�်တွင်ဖြခဲ့င်း (ဂ�န်း်�ါအရေး�း တွု��ဖြပ်န်း်ရေး�ာင်�ွက််မ်ု 

�ှုဖြခဲ့င်း) လုုပ််ရေး�ာင်�ာတွွင် တွုုးတွက််မ်ုမ်�ားစာွာ ဖြ�စာ်ရေးစာနှုုင်ပ်ါသူည််။ က်င်ည်ာ၊ န်းီ ရေးပ်ါ၊ ��မ််�ါ၊  ရေးတွာင်အာ��ုက်နှှင�် တွူန်းီး�ှား 

နှုုင်င�မ်�ားမ်ှ ဂ�န်း်�ါအရေး�း စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူ (gender advocate) မ်�ားသူည်် မ်ုမ်ုတွုု�နှုုင်င�မ်�ား၏ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� 

မ်�ားတွွင်  ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှမ်ုက်ုု တွုုးဖြမ်ှင�်ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်း ရေး�း  ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်ခဲ့့��က်ပ်ါသူည််။ သူုု��ာတွွင် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�တွွင် 

ထူးည်�်သူွင်းဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းဖြခဲ့င်းထူးက်် ပ်ုုမ်ုုလုွယူ်က်ူ ရေးသူာန်းည််းလုမ််းမ်�ားဖြ�င�် နှုုင်င� ရေး�းအ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြ�စာ်ရေးပ််၍ တွုုးတွက််မ်ုမ်�ား��ှုပြီးပ်ီး 

အမ်�ားဖြပ်ည််သူူအတွွက်် တွာ�န်း်ထူးမ််း ရေး�ာင် ရေးသူာ အ�ွ့�အစာည််းမ်�ားတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား ပ်ုုမ်ုုပ်ါ�င် ရေးစာ�န်း်  ရေး�ာင်�ွက််နှုုင် 

သူည်�် န်းယူ်ပ်ယူ်မ်�ားလုည််း �ှုပ်ါသူည်် (Kimani 2020; Maingi 2011; Tamaru, Holt-Ivry and O’Reilly 2018)။ ဂ�န်း်�ါ 

တွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�းအတွွက်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်း (Constitutional advocacy for gender 

equality) �ုုသူည််မ်ှာ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား၊ အမ်� ုု းသူားမ်�ား၊  ရေးယူာက််�ား ရေးလုးမ်�ား၊ မ်ုန်း်းက် ရေးလုးမ်�ား၏ အခဲ့ွင�်အ ရေး�းမ်�ားက်ုု 

တွန််းးတူွညီ်မ်ှ တွစ်ာ ရေးပ်ါင်းတွည််း ပ်ါ�င် ရေးစာလု�က်် ဂ�န််း�ါအခဲ့န််းးက်ဏ္ဍ သုူဖြမ်င်န်းားလုည်် ရေး�း (gender-sensitive) ပုု်မုု် ရေး�ာ် ရေး�ာင် 

နှုုင်�န်း် သူုု�မ်ဟုုတွ် ဂ�န်း်�ါအခဲ့န်း်းက်ဏ္ဍအား သူုဖြမ်င်န်းားလုည််ဖြခဲ့င်း�ှုသူည်�် (gender-sensitive) �ွ့�စာည််းပ်ု�အရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ်ရေး� မ်ူမ်�ား 

နှှင�် ပ်ုု၍တွုတွုက်�က်�ရေးဖြပ်ာ�ပ်ါက် �ွ့�စာည််းပ်ု�အရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ်ရေး�ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က််မ်�ားက်ုု ပ်ုုမ်ုုဖြပ်ည်�်စာု�စာွာ အ ရေးက်ာင်အထူးည်် ရေး�ာ်နှုုင်�န်း် 

လုူအမ်�ား သူုု�မ်ဟုုတွ် အုပ််စာုမ်�ားက်  ရေး�ာင်�ွက််�က်ဖြခဲ့င်းဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

သူုု�ဖြ�စာ်၍ �ွ့�စာည််းပု်�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်း (Constitutional advocacy) သူည်် �ွ့�စာည််းပ်ု� 

အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု ဖြပ်င်�င် ရေးဖြပ်ာင်းလု့ဖြခဲ့င်းမ်ှထူးက််ပ်ုုလုွန်း်ပြီးပ်ီး ဘက််စာု�၊ န်းယူ်ပ်ယူ်စာု� ပ်ါ�င်ပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ -�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့� 

ဥပ် ရေး�တွွင် တွ�ားမ်ှတွမ်ုလုက််လုှမ််းမ်ီ ရေး�းက်ုု အာမ်ခဲ့�ခဲ့�က်် ရေးပ်းထူးားပ်ါက် အစာုုး�မ်ဟုုတွ် ရေးသူာအ�ွ့�အစာည််း (NGOs) မ်�ားက် 

ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ အ ရေးထူးာက််အက်ူ ရေးပ်းဖြခဲ့င်းနှှင�် ဤ�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�ပ်ါအာမ်ခဲ့�ခဲ့�က််က်ုု လုက်် ရေးတွွ� ရေး�ာ် ရေး�ာင် ရေးပ်းနှုုင် ရေး�း 

လုုပ်် ရေး�ာင်ဖြခဲ့င်းသူည်် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်း (advocacy) ပ်ု�စာ�တွစာ်မ်� ုု းပ်င်ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု အ ရေးက်ာင် 

အထူးည်် ရေး�ာ်�န်း် ယူင်းအ�ွ့�အစာည််းမ်�ားသူည််  ရေး�ှ� ရေး�ာင်လုမ််းဖြပ် စာ�န်းမ်ူန်းာလုုပ်် ရေး�ာင်လု�က်် အစာုုး�မ်�ားနှှင�် အဖြခဲ့ား ပ်ါ�င်  

ရေး�ာင်�ွက််သူူမ်�ားအ ရေးန်းဖြ�င�် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�ပ်ါ အာမ်ခဲ့�ခဲ့�က််မ်�ားက်ုု ဖြ�ည်�်�ည််း ရေး�ာင်�ွက််�န်း် စာုတွ်ဓာာတွ်တွက််ကြွက် 

မ်ု�ှု ရေးစာလုှက်် က်ုုယ်ူတွုုင်လုုုက််ပ်ါ ရေး�ာင်�ွက််�န်း်လုည််း တွစာ်ခဲ့ါတွစာ်�� ယူင်းတွုု�က်ုု �ုအား ရေးပ်းနှုုင်ပ်ါသူည််။  ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှ  

ရေး�းအတွွက်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်း (Constitutional advocacy for gender equality) 

က်ုုလုည််း အလုားတွူက်�ယူ်က်�ယူ်ဖြပ်န်း််ဖြပ်န်း်် အဓာုပ်ါါယူ်ရေးက်ာက််ယူူသူင�်ပ်ါသူည််။ ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င��ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�မ်ှာက့်�သူုု� 

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�တွွင် ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�းမ်ူက်ုု အသူုအမ်ှတွ်ဖြပ်ုထူးားပ်ါက် နှုုင်င�အတွွင်း ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�း 

တွုုးဖြမ်င�်��ှု�န်း်  ရေး�ာင်�ွက််သူမ်ှလုုပ််ငန်း်းမ်�ားသူည်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�ပ်ါ က်တွုက်�တွ်မ်�ားက်ုု  ရေး�ာ် ရေး�ာင် ရေးပ်းဖြခဲ့င်း 

ဖြ�စာ် ရေးသူာ ရေး�က်ာင�် စာင်စာစာ် ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�းအတွွက်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်းဟုု ယူူ� 

နှုုင်ပ်ါသူည််။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� အသူက််�င် ရေးစာ�န်း်ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်သူည်�် အပ်ုုင်းက်ဏ္ဍအသူီးသူီးက်ုု ပ်ု� ၁ တွွင်  ရေး�ာ်ဖြပ် 

ထူးားပြီးပ်ီး စာဉ််�က််မ်ဖြပ်တွ်ရေး�ာင်�ွက််�သူည်�်လုုပ််ငန်း်းစာဉ််အဖြ�စာ်  ရေးပ််လုွင်ထူးင်�ှား ရေးစာ�န်း်  ရေး�း�ွ့ထူးားပ်ါသူည််။
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ပ်း� ၁ - ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်း�အ ဆော်ခြချုချု�ဥပ် ဆော်��ုးင်းးရာ် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�� ဆော်�်းခြချုင်းး� (Constitutional advocacy) စဉ်းး�ကျးမှာခြပ်တ်း လှုံ့းပ်းင်းနး�စဉ်းး

ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�းနှှင�် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား၏ အခဲ့ွင�်အ ရေး�းမ်�ားအတွွက်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�း 

လုု�် ရေး�ာ်လုုုပ်ါက် အထူးု ရေး�ာက််�ု�း လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်�န်း်  အ ရေးထူးာက််အက်ူဖြပ်ုနှုုင်မ်ည်�် အဓာုက်အခဲ့�က်် အခဲ့� ုု ��ှုပ်ါသူည််။ 

ဤ ရေးလု�လုာခဲ့�က််စာာတွမ််းတွွင် အကြံက်�ဖြပ်ုခဲ့�က်် ၈ �ပ်် က်ုု အ ရေးထူးာက််အက်ူအဖြ�စာ်  ရေး�ာ်ဖြပ်ထူးားပ်ါသူည််။ တွူန်းီး�ှားနှုုင်င�မ်ှ 

အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားက် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့မ်�ားဖြ�စ်ာ ရေးပ်် ရေးစာ�န်း် လုုပ်် ရေး�ာင်ခဲ့့��က်ပ်ု�နှှင�် �က််လုက််၍ 

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ ထူးု ရေး�ာက််စာွာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်�က်ပ်ု�က်ုုလုည််း ဖြ�စာ်�ပ်် ရေးလု�လုာခဲ့�က််အဖြ�စာ် ထူးည်�်သူွင်းရေး�ာ်ဖြပ် 

ထူးားပြီးပ်ီး စာုတွ်က်ူးစာုတွ်သူန်း်းမ်�ား  ရေးပ်် ရေးပ်ါက််လု�က်် စာုတွ်ဓာာတွ်တွက််ကြွက် ရေးစာ�န်း်  ရေး�ာ်ဖြပ်ထူးားပ်ါသူည််။ ယူင်းအကြံက်�ဖြပ်ုခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် 

ဖြ�စာ်�ပ်် ရေးလု�လုာခဲ့�က််တွုု�က်ုု မ် ရေး�ာ်ဖြပ်မ်ီ ဤ ရေးလု�လုာခဲ့�က််စာာတွမ််းတွွင်း မ်ည််သူူသူည်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�း 

လုု�် ရေး�ာ်သူူအဖြ�စာ်  ရေး�ာင်�ွက််နှုုင် ရေး�က်ာင်း၊ မ်ည််သူည်�်အခဲ့�နု်း်က်ာလုတွွင်  ရေး�ာင်�ွက််နှုုင် ရေး�က်ာင်းတွုု�က်ုု  ရေး�ွး ရေးနှွးထူးား 

ပ်ါသူည််။

၂။ အမှာျ�ု�သမှား�မှာျ်� တ်နး�တ်ူည်းးမှာှ ဆော်ရာ�အတ့်ကျး ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်း�အ ဆော်ခြချုချု�ဥပ် ဆော်��ုးင်းးရာ် စည်းး�ရုံးး�� 
လှုံ့့�� ဆော်�်းသူအခြဖွဲ့စး မှာည်းးသူတ်ုး�  ဆော်�်င်းးရာွကျးနိုုးင်းးပ်ါသနည်းး�။

အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား တွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�းအတွွက်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူအဖြ�စာ် မ်ည််သူူမ်�ုု 

 ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်သူည််ဟုု ရိုုုး�ှင်းစာွာရေး�ာ်ဖြပ်နှုုင်ပ်ါသူည််။ အ ရေး�က်ာင်းမ်ှာ တွန်း်းတွူည်ီမ်ှမ်ုက်ုု အား ရေးပ်းဖြမ်ှင�်တွင် ရေးသူာ �ွ့�စာည််းပ်ု� 

အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�ပ်ါ  ရေးမ်ှာ်မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် မ်ူမ်�ားက်ုုရေး�ာ် ရေး�ာင်နှုုင် ရေး�းမ်ှာ လုူတွုုင်းစာုတွ်ပ်ါ�င်စာားပြီးပ်ီး လုူတွုုင်း၏ အက်� ုု းစာီးပ်ွား 

ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

 ရေးစာာင�်�က်ည်�်

ရေးလု�လုာဖြခဲ့င်း၊ အစာီ�င်ခဲ့�

တွင်ဖြပ်ဖြခဲ့င်း၊ အ ရေးက်ာင်အထူးည််  

ရေး�ာ်�န်း် အစာုုး� လုးတွ် ရေးတွာ်

တွုု�နှှင�်အတွူ

ရေး�ာင်�ွက််ဖြခဲ့င်း

အခဲ့ွင�်အ ရေး�းမ်�ားက်ုု 

 ရေး�ာ် ရေး�ာင် ရေးပ်း�န်း်အတွွက်် 

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�ပ်ါ 

ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က််မ်�ားက်ုု လုက််ရေးတွွ� 

အရေးက်ာင်အထူးည််ရေး�ာ်�န်း်

နှုုင်င�သူားမ်�ား

ပ်ါ�င်ရေး�ာင်�ွက််ဖြခဲ့င်း

သူက််�ုုင်�ာ 

နှုုင်င���န်း်ထူးမ််း အ�ာ�ှုမ်�ား

 (ဥပ်မ်ာ တွ�ားသူူကြီးက်ီးမ်�ား၊ 

လုု�ခြံခဲ့ု� ရေး�းက်ဏ္ဍ) က်ုု 

ပ်ည်ာ ရေးပ်းဖြခဲ့င်း

ဥပ် ရေး�မ်�ား၊ စာည််းမ်�ဉ််းမ်�ား၊ 

မ်ူ�ါ�မ်�ား၊ လုုပ််ငန်း်းအစာီအစာဉ််မ်�ား 

 ရေး�း�ွ့ဖြခဲ့င်း သူုု�မ်ဟုုတွ် 

ဖြပ်င်�င်ဖြခဲ့င်း

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�ပ်ါ 

ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က််မ်�ားက်ုု 

သူုဖြမ်င်န်းားလုည််မ်ု ဖြမ်ှင�်တွင်�န်း် 

က်�ယူ်က်�ယူ်ဖြပ်န်း််ဖြပ်န်း်် 

သူု�ှု ရေးစာဖြခဲ့င်း
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စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်းမ်ှာ က်ုစာစ�ပ််တွစာ်ခဲ့ုအတွွက်် အစာုုး�က်ုု တွုုက််တွွန်း်းစာည််းရိုု�း (lobby လုုပ််)  ရေးသူာ အ�ွ့�အစာည််း 

မ်�ားက်သူာ လုုပ်် ရေး�ာင်နှုုင်သူည််ဟုု မ်�က်ာခဲ့ဏာ ယူူ� ရေးလု��ှု�က်ပ်ါသူည််။ မ်ှားယူွင်း ရေးသူာ ယူူ�ခဲ့�က််ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ လုူ�အ�ွ့� 

အစာည််း၏က်ဏ္ဍအားလုု�း�ှု မ်ည််သူူမ်�ုု စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူ ဖြ�စာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ မ်ီ�ီယူာ  ရေးခဲ့် လုူထူးု�က််သူွယူ် ရေး�း 

လုုပ််ငန်း်းမ်�ားလုည််း ပ်ါ�င်ပ်ါသူည််။ မ်ီ�ီယူာသူည်် အစာဉ််အလုာအားဖြ�င�် အမ်ှန်း်တွ�ားက်ုု �ှာ ရေး�ွ ရေး�ာ်ထူးုတွ်ပြီးပ်ီး သူတွင်းအခဲ့�က်် 

အလုက််မ်�ားက်ုု အမ်�ားသူု�ှုနှုုင်�န်း်  ရေး�ာင်�ွက်် ရေးပ်း�ပ်ါသူည််။ ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င�တွွင် မ်ီ�ီယူာမ်ှာ နှှစာ် ရေးပ်ါင်းမ်�ားစာွာ �င်�ာဖြပ်ုလုုပ်် 

ခဲ့�ခဲ့့��ဖြခဲ့င်း ရေး�က်ာင�် ဤအခဲ့�က််မ်ှာ အ ရေး�းကြီးက်ီး�ု�းဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ စာာန်းယူ်ဇင်းမ်ှပ်ုဂုုုလု်မ်�ားသူည််  ရေးမ်းဖြမ်န်း်းသူင�်သူည်�်  ရေးမ်းခဲ့ွန်း်းမ်�ား 

က်ုုရေးမ်းဖြမ်န်း်းဖြခဲ့င်း၊ အဂတွုလုုုက််စာားမု်၊ လုူ�အခဲ့ွင�်အ ရေး�းခဲ့� ုု း ရေး�ာက််မ်ုမ်�ား သူုု�မ်ဟုုတွ် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က််မ်�ား 

သူုု�မ်ဟုုတွ် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�နှှင�် စာပ််လု�ဉ််း၍ လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််သူူမ်�ား ပ်ါ�င်ပ်တွ်သူက််သူည်�် အဖြခဲ့ားက်ုစာစ�ပ််မ်�ားက်ုု 

စာု�စာမ််း ရေးထူးာက််လုှမ််းဖြခဲ့င်းတွုု� လုုပ်် ရေး�ာင်လု�က်် အ ရေး�းက်ုစာစတွစာ်�ပ််က်ုု စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်�န်း် အ ရေးထူးာက််အထူးားမ်�ား စာုစာည််း  

ရေးပ်းဖြခဲ့င်းဖြ�င�် အ ရေး�းပ်ါ ရေးသူာအခဲ့န်း်းက်ဏ္ဍမ်ှ ပ်ါ�င်နှုုင်ပ်ါသူည််။ က်ုစာစ�ပ်် သူုု�မ်ဟုုတွ် ဖြပ်ဿန်းာတွစာ်�ပ််က်ုု  ရေး�ာ်ထူးုတွ်လု�က်် 

အမ်�ားဖြပ်ည််သူူ သူု�ှုန်းားလုည်် ရေးစာ�န်း် �ှင်းလုင်းတွင်ဖြပ်ဖြခဲ့င်းဖြ�င�် အဖြခဲ့ားအ�ွ့�အစာည််းမ်�ားက် �က််လုက််လုုပ်် ရေး�ာင်နှုုင်�န်း် 

အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�က်ုု တွည်် ရေး�ာက်် ရေးပ်းနှုုင်ပ်ါသူည််။ 

အလုားတွူ သူု ရေးတွသူီမ်�ားနှှင�် ပ်ည်ာ�ှင်မ်�ားသူည််လုည််း အ ရေးသူးစာုတွ် က်ုန်း်းဂဏာန်း်း အခဲ့�က််အလုက််မ်�ားနှှင�် 

�န်း်းစာစာ်ခဲ့�က််မ်�ား ဖြ�ည်�်�ည််း ရေးပ်းဖြခဲ့င်း၊ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်�ာတွွင် အသူု�းဖြပ်ု�န်း် အ ရေးထူးာက််အထူးားမ်�ားက်ုု ပ်ုုမ်ုုန်းက််ရိုုင်းစာွာ 

န်းားလုည််သူ ရေးဘာ ရေးပ်ါက်် ရေးစာဖြခဲ့င်းဖြ�င�် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူမ်�ား ဖြ�စာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။ ပ်ုဂုလုုက်က်ဏ္ဍသူည််လုည််း လုူ�စာွမ််းအား 

အ�င်းအဖြမ်စာ် စာီမ်�ခဲ့န်း််ခဲ့ွ့ ရေး�း၊ �င်းနှှီးဖြမှ်ုပ််နှှ�မ်ု၊ မ်တွူက်ွ့ဖြပ်ားမ်ုက်ုု အ ရေးလုးဂရိုုဖြပ်ုဖြခဲ့င်း၊ အနှတ�ာယူ်က်င်း�ှင်း ရေးသူာ လုုပ််ငန်း်းခဲ့ွင်မ်�ား 

ဖြ�စာ် ရေးစာဖြခဲ့င်း စာသူည်�်န်းယူ်ပ်ယူ်မ်�ားတွွင်  ရေးက်ာင်းမ်ွန်း် ရေးသူာလုုပ််ငန်း်းစာဉ််မ်�ားက်ုု �ှင်းလုင်းဖြမ်င်သူာစာွာ က်�င�်သူု�းဖြခဲ့င်းဖြ�င�် အဓာုက် 

အခဲ့န်း်းက်ဏ္ဍမ်ှ ပ်ါ�င်နှုုင်ပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ စာီးပ်ွား ရေး�းလုုပ််ငန်း်းတွစာ်ခဲ့ုအ ရေးန်းဖြ�င�် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�ပ်ါ အာမ်ခဲ့�ခဲ့�က််မ်�ား၊ 

ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င�က် ပ်ါ�င်လုက််မ်ှတွ် ရေး�းထူးုုးထူးား ရေးသူာ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားအား ခဲ့ွ့ဖြခဲ့ား�က််��မ်ုပ်ု�စာ�အားလုု�း ပ် ရေးပ်�ာက်် ရေးစာ ရေး�း 

၁၉၇၉ ခဲ့ုနှှစာ် က်ွန်း်ဗင်း�ှင်း (CEDAW) က့်�သူုု� ရေးသူာ နှုုင်င�တွက်ာဥပ် ရေး�တွုု�နှှင�်အည်ီ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားက်ုု လုစာာဖြပ်ည်�် မ်ီး�ွားခဲ့ွင�်  

ရေးပ်းဖြခဲ့င်း၊ အလုုပ််အက်ုုင် အက်ာအက်ွယူ် ရေးပ်းဖြခဲ့င်းတွုု�က်ုု လုုပ်် ရေး�ာင်နှုုင်ပ်ါသူည််။ ဤသူုု� ရေးသူာ မ်ီး�ွားခဲ့ွင�်နှှင�် �က််စာပ််သူည်�် 

အက်ာအက်ွယူ် ရေးပ်းဖြခဲ့င်းမ်�ားမ်ှာ နှုုင်င�တွက်ာဥပ် ရေး�အ�ခဲ့ွင�်ဖြပ်ုနှုုင် ရေးသူာ အထူးူးအစာီအမ်�မ်�ား ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ သူုု� ရေးသူာ် လုက်် ရေးတွွ� 

တွွင် နှုုင်င�အမ်�ားအဖြပ်ား၌ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားအတွွက်် ဤအခဲ့ွင�်အ ရေး�းက်ုု လုက်် ရေးတွွ� ရေး�ာ် ရေး�ာင် ရေးပ်းဖြခဲ့င်း မ်�ှုပ်ါ။

ဖြပ်ည််သူူ��န််းထူးမ််း သုုူ�မ်ဟုုတ်ွ အ�ာ�ုှမ်�ားသူည်် မု်မု်တုုွ�အ�့ွ�အစာည််းမ်�ားအတွွင်း အခဲ့� ုု � ရေးသူာကု်စာစ�ပ််မ်�ားကုု် အဓုာပ်ါါယ်ူ 

�ွင�်�ုုရေးက်ာက််ယူူပ်ု�အ ရေးပ်် ဩဇာသူက်် ရေး�ာက််နှုုင်ပြီးပ်ီး ဤန်းည််းဖြ�င�် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား တွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�း စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူ 

မ်�ား ဖြ�စာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။  ရေး�ွး ရေးက်ာက််ခဲ့�အ�ာ�ှုမ်�ားသူည််လုည််း အလုားတွူပ်င်  ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်ပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ လုးတွ် ရေးတွာ် 

က်ုုယူ်စာားလုှယူ်တွစာ်ဦးးအ ရေးန်းဖြ�င�် ဥပ် ရေး��က်မ််းတွင်သူွင်းပြီးပ်ီး အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား အ�က်မ််း�က််ခဲ့��မ်ုမ်ှ က်င်းလုွတွ်လု�က်် ဘ�  

ရေးန်းထူးုုင်နှုုင်�န်း် အခဲ့ွင�်အ ရေး�းအတွွက်် ဦးး ရေး�ာင်လုုပ််�ှားနှုုင်ပ်ါသူည််။ �န်း်ကြီးက်ီး သူုု�မ်ဟုုတွ် သူမ်မတွသူည်် �န်း်ကြီးက်ီးအ�ွ့�အတွွင်း  

ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�း အ ရေး�းပ်ါပ်ု�က်ုု လုူသူု�ှင်�က်ား  ရေးဖြပ်ာ�က်ားနှုုင်ပ်ါသူည််။

နှုုင်င�သူားမ်�ားသူည်် အ ရေး�းပ်ါ�ု�းနှှင�် အင်အားအကြီးက်ီးမ်ား�ု�း စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူမ်�ားဖြ�စာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။ အထူးူးသူဖြ�င�် 

လုူထူးုလုုပ််�ှားမ်ုအသူွင်ဖြ�င�် အ ရေး�းကု်စာစတွစာ်�ပ်် သူုု�မ်ဟုုတွ် လုုပ််ငန်း်းစာဉ််တွစာ်ခဲ့ုက်ုု  ရေး�ှ��က်် ရေး�ာင်�ွက််ဖြခဲ့င်း (သူုု�မ်ဟုုတွ် 

တွစာ်ခဲ့ါတွစာ်�� �ပ််တွန်း်် ရေးစာဖြခဲ့င်း) မ်�ား လုုပ်် ရေး�ာင်နှုုင်ပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ မ်�က်ာ ရေးသူးမ်ီနှှစာ်မ်�ားအတွွင်းက် နှုုင်င�အမ်�ားအဖြပ်ားတွွင် 

အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား၏ ခဲ့�တီွက််ပ်ွ့မ်�ားနှှင�် (လုုင်မ်ုက်ုစာစ အ�က်မ််း�က််မ်ု  ရေးတွွ�ကြံက်ု�ခဲ့�စာားခဲ့့��သူူမ်�ား၏) #MeToo လုုပ််�ှားမ်ုတွုု�သူည်် 

လုုင်ပ်ုုင်း�ုုင်�ာ အ ရေးနှှာင�်အယူှက်် ရေးပ်းမ်ု၊ အ�က်မ််း�က််မ်ုနှှင�်  ရေးဖြခဲ့ာက််လုှန်း််မ်ုတွုု�က်ုု မ်ီး ရေးမ်ာင်းထူးုုး ရေး�ာ်ဖြပ်နှုုင်ခဲ့့�ပ်ါသူည််။
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၃။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်း�အ ဆော်ခြချုချု�ဥပ် ဆော်��ုးင်းးရာ် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�� ဆော်�်းသင်း်းသည်း်း အချုျနုးကျ်လှုံ့ သတ်းမှာာတ်းချုျကျး 

ရာာုပ်ါသလှုံ့်�။

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�းက်ုု အခဲ့�နု်း်တွုုင်း လုုုအပ််သူည််သူာ ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� တွည်် ရေး�ာက််ဖြခဲ့င်း (Constitution-building) သူည်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�  ရေး�း�ွ့ဖြခဲ့င်း 

(Constitution-making) ထူးက်် မ်�ားစာွာပ်ုုမ်ုုက်�ယူ်ဖြပ်န်း်် ရေးသူာလုုပ််ငန်း်းစာဉ််ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� ဖြပ်င်�င် ရေး�း 

တွ�ား�င် ရေး�ာင်�ွက်် ရေးန်းသူည်�် က်ာလုတွွင် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူ၏လုုပ််ငန်း်းသူည်် ပ်ုုမ်ုုအ ရေး�း 

ပ်ါ ရေးသူာ်လုည််း �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� သူက််တွမ််းတွစာ် ရေးလုှာက််လုု�းတွွင် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�းလုုပ််ငန်း်းမ်�ားက်ုု �က််လုက်် 

လုုပ်် ရေး�ာင်�န်း် အ ရေး�းပ်ါသူည််သူာဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င�မ်ှာက့်�သူုု� �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�နှှင�် စာပ််လု�ဉ််း၍ အဖြငင်းပ်ွားမ်ု 

မ်�ား�ှု ရေးန်းလုှင်ပ်င် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�းလုုပ်် ရေး�ာင်�န်း် လုုုအပ််ပ်ါသူည််။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ှုပြီးပ်ီး အခဲ့ွင�်အ ရေး�းမ်�ားနှှင�် 

မ်ူမ်�ားက်ုု ထူးည်�်သူွင်းဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းထူးားဖြခဲ့င်းသူည်် ပ်ထူးမ်အ�င�်သူာဖြ�စာ်ပြီးပ်ီး လုုပ််ငန်း်းမ်�ားပြီးပ်ီး�ု�းဖြခဲ့င်းမ်ဟုုတွ်ပ်ါ။  ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူ 

ည်ီမ်ှ ရေး�းအပ်ါအ�င် အခဲ့ွင�်အ ရေး�းမ်�ားက်ုု �က််လုက်် ရေး�ာ် ရေး�ာင်�န်း် အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�က်ုု �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�ဖြ�င�် သူတွ်မ်ှတွ် ရေးပ်း 

ဖြခဲ့င်းဖြ�စ်ာပ်ါသူည််။ �့ွ�စာည််းပု်�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရုို�းလုု�်  ရေး�ာ် ရေး�းကုု် ထုူး ရေး�ာက််စွာာလုုပ်် ရေး�ာင်လုုုပ်ါက် �့ွ�စာည််းပု်�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့� 

ဥပ် ရေး�က်ုု လုက်် ရေးတွွ� ရေး�ာ် ရေး�ာင် က်�င�်သူု�း ရေးန်းပ်ု�က်ုု ပ်ု�မ်ှန်း်  ရေးစာာင�်�က်ည်�် ရေးလု�လုာလု�က်် ပ်ုုမ်ုု ရေးက်ာင်းမ်ွန်း် ရေးသူာ၊ �န်း်းသူစာ်တွီထူးွင်  

ရေးသူာ၊ လုက်် ရေးတွွ�အ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်းနှှင�်အည်ီ တွု��ဖြပ်န်း်နှုုင်စာွမ််း�ှု ရေးသူာ အ ရေးက်ာင်အထူးည်် ရေး�ာ်မ်ုဖြ�စာ် ရေးစာ�န်း် ကြီးက်ုုးပ်မ််း�ပ်ါသူည််။

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု တွ�ား�င် အတွည််ဖြပ်ုဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းပြီးပ်ီး ရေးန်းာက်် အကြီးက်ုမ််ကြီးက်ုမ််ဖြပ်င်�င်နှုုင်ပ်ါသူည််။ အမ်ှန်း် 

တွက်ယူ်လုည််း ဖြပ်င်�င်�က်ပ်ါသူည််။ အဓာုက် ပ်ု�စာ�နှှစာ်မ်� ုု းဖြ�င�် အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြပ်ုလုုပ််�က်ဖြခဲ့င်း ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

၁။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု တွ�ား�င် ဖြပ်င်�င်ဖြခဲ့င်း - ဥပ်မ်ာ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု (��က််သူုမ််းပြီးပ်ီး အစာားထူးုုး) 

အသူစာ် ရေး�း�ွ့ဖြခဲ့င်း သူုု�မ်ဟုုတွ် ဖြပ်င်�င်ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းဖြခဲ့င်း

၂။ အလုွတွ်သူ ရေးဘာ ဖြပ်င်�င်ဖြခဲ့င်း သူုု�မ်ဟုုတွ် �ှု�င်း�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� ရေးဘာင်အတွွင်း အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ ဖြပ်ုလုုပ်် 

ဖြခဲ့င်း - �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု  ရေး�ာ် ရေး�ာင်က်�င�်သူု�း ရေးန်းစာဉ်် အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့မ်�ား လုုပ်် ရေး�ာင်ဖြခဲ့င်း ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ 

ဥပ်မ်ာ အ�ွ့�အစာည််းမ်�ား တွည်် ရေးထူးာင်ဖြခဲ့င်း၊ တွ�ားစာီ�င် ရေး�းက်ဏ္ဍက် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု အဓာုပ်ါါယူ်�ွင�်�ုု 

ရေးက်ာက််ယူူပ်ု�မ်�ား  ရေးဖြပ်ာင်းလု့ဖြခဲ့င်း၊ အစာုုး�က် လုုပ်် ရေး�ာင်ခဲ့�က််အသူစာ်မ်�ား သူုု�မ်ဟုုတွ် လုုပ််ငန်း်းစာဉ််အသူစာ်မ်�ား 

လုုပ်် ရေး�ာင်ဖြခဲ့င်း၊ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု နှုုင်င�အတွွင်း အဖြမ်င�်�ု�းဥပ် ရေး�အဖြ�စာ် ပ်ုဂုလုုက်နှှင�် အမ်�ားဖြပ်ည််သူူ 

က်ဏ္ဍ လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််သူူအားလုု�းက် လုက််ခဲ့�က်�င�်သူု�းသူည်�် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု ပ်ဓာာန်းထူးား ရေးသူာ 

ယူဉ်် ရေးက်�းမ်ု/ပ်တွ်�န်း်းက်�င် (culture of constitutionalism) က်ုု တွည်် ရေး�ာက််ဖြခဲ့င်း။

ဤပ်ု�စာ�နှှစာ်မ်� ုု းမ်ှာ န်းီးက်ပ််စာွာ�က််စာပ််မ်ု �ှုပ်ါသူည််။ ဤစာာတွမ််းတွွင် တွ�ား�င်နှှင�် အလုွတွ်သူ ရေးဘာ �ွ့�စာည််းပ်ု� 

အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြပ်ုလုုပ််နှုုင်မ်ည်�် အခဲ့ွင�်အလုမ််းမ်�ားရေးပ်် ရေးပ်ါက််သူည်�်အခဲ့ါ မ်ည််သူုု� ရေး�ာင်�ွက််နှုုင် ရေး�က်ာင်း 

အ ရေးထူးာက််အက်ူဖြ�စာ် ရေးစာ�န်း် တွင်ဖြပ်ထူးားပ်ါသူည််။
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ပ်း� ၂ - စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�� ဆော်�်း ဆော်ရာ�စတ်င်းး ဆော်�်င်းးရာွကျးနိုုးင်းးမှာည်း်း လှုံ့းပ်းင်းနး�နယ်းပ်ယ်းမှာျ်�ကျုး အ�င်း်း�င်း်း ဆော်ဖွဲ့်းခြပ်ချုျကျး

 �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု ��က််သူုမ််းဖြခဲ့င်း၊ အစာားထူးုုးဖြခဲ့င်း၊ ဖြပ်င်�င်ဖြခဲ့င်း မ်ဟုုတွ် ရေးသူာ အလုွတွ်သူ ရေးဘာ 

အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြပ်ုလုုပ််ဖြခဲ့င်း န်းည််းလုမ််းမ်�ားသူည်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူမ်�ားအတွွက်် အထူးူး 

အ ရေး�းကြီးက်ီးပ်ါသူည််။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု မ်�က်ာခဲ့ဏာ တွ�ား�င်ဖြပ်င်�င်မ်ည််�ုုပ်ါက် တွည််ပြီးငုမ််မ်ုပ်�က််ဖြပ်ားနှုုင်ပြီးပ်ီး 

တွ�ား�င်ဖြပ်င်�င်ဖြခဲ့င်းမ်ဖြပ်ုဘ့  ရေးဖြပ်ာင်းလု့လုာသူည်�် အ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်းမ်�ားနှှင�် လုုုက်် ရေးလု�ာည်ီ ရေးထူးွဖြ�စာ် ရေးစာ�န်း် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့� 

ဥပ် ရေး�ပ်ါမ်ူမ်�ားက်ုု ဖြပ်န်း်လုည််သူု�းသူပ််ဖြခဲ့င်းနှှင�် ဖြပ်န်း်လုည််အဓာုပ်ါါယူ်�ွင�်�ုုဖြခဲ့င်းတွုု�က်ုု ထူးု ရေး�ာက််စာွာတွွန်း်းအား ရေးပ်း လုုပ်် ရေး�ာင် 

နုုှင်မ်ည်� ်န်းည််းလုမ််းမ်�ားဖြ�စ်ာပ်ါသူည််။ အ ရေး�းကြီးကီ်း�ု�းအခဲ့�က််မှ်ာ �့ွ�စာည််းပု်�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�ကုု် တွ�ား�င်ဖြပ်င်�င်သူည်� ်လုုပ််ငန််းးစာဉ်် 

မ်�ားမ်ှာ ရေး�ာင်�ွက််�န်း်ခဲ့က််ခဲ့့ပြီးပ်ီး အခဲ့�နု်း်မ်�ားစာွာယူူ�သူည်�်အဖြပ်င် မ်�က်ာခဲ့ဏာ အစာုုး�၏ထူးုန်း်းခဲ့�ုပ််မ်ု ရေးအာက််တွွင် �ှုဖြခဲ့င်း  

ရေး�က်ာင�် အထူးက်် ရေး�ာ်ဖြပ်ပ်ါ အလုွတွ်သူ ရေးဘာ အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြ�စာ် ရေးစာနှုုင်သူည်�် န်းည််းလုမ််းမ်�ားမ်ှာ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� 

�ုုင်�ာလုုပ််ငန်း်းမ်�ားက်ုု စာတွင်ရေး�ာင်�ွက််�န်း် အထူးူးသူင�် ရေးတွာ်ပ်ါသူည််။ အလုွတွ်သူ ရေးဘာ အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြပ်ုလုုပ််ဖြခဲ့င်းမ်ှာ 

ဖြပ်ည််သူူလုူထူးုနှှင�် ပ်ုုမ်ုုန်းီးက်ပ််စာွာရေး�ာင်�ွက််နှုုင်ပြီးပ်ီး ပ်ုုမ်ုုလု�င်ဖြမ်န်း်စာွာ အ ရေးက်ာင်အထူးည််ရေး�ာ်နှုုင်သူည်�်အဖြပ်င် အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ 

ဖြ�စာ် ရေးပ််�န်း်လုည််း ပ်ုုမ်ုုလုွယူ်က်ူပ်ါသူည််။ ပ်ု� ၂ တွွင် အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ အ�င�်အသူီးသူီးနှှင�် အလုးာအသူီးသူီးက်ုု  ရေး�ာ်ဖြပ်ထူးား 

ပ်ါသူည််။

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်းမ်ှာ စာဉ််�က််မ်ဖြပ်တွ် တွဖြ�ည််းဖြ�ည််းတွစာ်�င�်ခဲ့�င်း  ရေး�ာင်�ွက်် 

�သူည်�လု်ုပ််ငန််းးဖြ�စ်ာပ်ါသူည််။ သူက််လုု� ရေးက်ာင်း�န််းလုုုအပ််ပ်ါသူည််။ စာည််းရုို�းလုု�်  ရေး�ာ်သူူမ်�ားနှှင� ်၎င်းတုုွ� ကုု်ယ်ူစာားဖြပ်ု ရေး�ာင်�ွက််  

ရေးသူာ လုူအုပ််စာုမ်�ားအ ရေးန်းဖြ�င�် �လု�်တွစာ်စာု�တွစာ်�ာ မ် ရေးတွွ�ဖြမ်င်�ဖြခဲ့င်း ရေး�က်ာင�် စာုတွ်ဓာာတွ်က်��င်းနှုုင်ပြီးပ်ီး အလုွတွ်သူ ရေးဘာ 

�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြ�စာ် ရေးစာ�န်း်  ရေး�ာင်�ွက််ဖြခဲ့င်းမ်ှာ ဖြမ်င်သူာထူးင်�ှားသူည်�် �လု�်ထူးွက်် ရေးပ််နှုုင်သူည်�် 

အခဲ့ွင�်အလုမ််း ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု ခဲ့�က််ဖြခဲ့င်းဖြပ်င်�င်�န်း် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်းထူးက်် ဥပ် ရေး�သူစာ် 

သူုု�မ်ဟုုတွ် မ်ူ�ါ�သူစာ်တွစာ်�ပ််  ရေးပ််ထွူးက််လုာ�န်း် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်းက် ပ်ုုမ်ုုလုွယူ်က်ူပြီးပ်ီး  ရေးန်းာင်အခဲ့ါ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� 

အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ ဖြ�စာ် ရေးပ််လုာ�န်း်လုည််း အ ရေးထူးာက််အက်ူဖြ�စာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။ ဤသူုု� �ုုဖြခဲ့င်းမ်ှာ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု 

တွ�ား�င် ဖြပ်င်�င်ရေးဖြပ်ာင်းလု့�န်း် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်းမ်�ား မ်လုုပ်် ရေး�ာင် ရေးတွာ�ဘ့ လုက်် ရေးလုှာ�စာွန်း််လုးတွ်သူင�်သူည််ဟုု �ုုလုုု 

ဖြခဲ့င်းမ်ဟုုတွ်ပ်ါ။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� တွ�ား�င်အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြ�စာ်�န်း်နှှင�် အလုွတွ်သူ ရေးဘာ အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြ�စာ်�န်း် နှှစာ်ခဲ့ု 

အ�က်ား တွစ်ာခုဲ့ကုု်သူာ ရေး�ွးခဲ့�ယ်ူလုုပ်် ရေး�ာင်�မ်ည််ဟုုလုည််း မ်�ုုလုုုပ်ါ။ ယူင်းအ ရေးဖြပ်ာင်းအလ့ုပု်�စာ�နှှစ်ာမ်� ုု းမှ်ာ နီ်းးက်ပ််စွာာ �က််စာပ််  

ရေးန်းပ်ါသူည််။ ဥပ် ရေး� သူုု�မ်ဟုုတွ် မ်ူ�ါ�အသူစာ်  ရေးပ််ထူးွက််လုာ ရေး�းက့်�သူုု� ရေးသူာ  ရေးအာင်ဖြမ်င် ရေးအာင်ရေး�ာင်�ွက််�န်း် လုွယူ်က်ူသူည်�် 

ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ား ခဲ့�မ်ှတွ်လုုပ်် ရေး�ာင် ရေး�း�ုုင်�ာ ဤစာာတွမ််းပ်ါ အကြံက်�ဖြပ်ုခဲ့�က််မ်�ားက်ုု က်�င�်သူု�းဖြခဲ့င်းဖြ�င�် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့� 

ဥပ် ရေး�အ ရေးပ်် ဩဇာသူက်် ရေး�ာက််နှုုင်မ်ည်�် အခဲ့ါအခဲ့ွင�် �ုုက်် ရေး�ာက််လုာခဲ့�နု်း်တွွင် အသူင�်အ ရေးန်းအထူးား �ှုမ်ည််ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

�ွ့�စာည််းပ်ု�

အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�

ဥပ် ရေး�မ်�ား

န်းည််းဥပ် ရေး�မ်�ား၊ စာည််းမ်�ဉ််းမ်�ားနှှင�် 

အုပ််ခဲ့�ုပ််မ်ုစာန်းစာ်မ်�ား

�့ွ�စာည််းပု်�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�နှှင�အ်ညီ်ရေး�ာင်�ွက်် ရေးသူာ အမ်� ုု းသူားအ�င�လု်ုပ််ငန််းး

အစာီအစာဉ််၊ လုမ််းညွှးန်း်ခဲ့�က််မ်�ား သူုု�မ်ဟုုတွ် အုပ််ခဲ့�ုပ်် ရေး�းက်ဏ္ဍ�ု�းဖြ�တွ်ခဲ့�က််မ်�ား

အ�င်းအဖြမ်စာ်မ်�ား ခဲ့ွ့ ရေး�သူတွ်မ်ှတွ်ဖြခဲ့င်း
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က်မ်ာာတွစာ်�န်း်းထူးင်�ှား ရေးသူာ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားတွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�း�ါ�ီနှှင�် လုူမ်� ုု းစာွ့�ါ� �န်း််က်�င်သူူ Angela Davis 

(အန်း်ဂ�ယူ်လုာ ရေး�းဗစာ်စာ်) က် �ုုခဲ့့�သူည််မ်ှာ ‘လုူအမ်�ား၏ အသူုအဖြမ်င် လု�င်ဖြမ်န်း်စာွာရေးဖြပ်ာင်းလု့၍ ကြီးက်ီးမ်ား ရေးသူာ အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ 

မ်�ား ဖြ�စာ် ရေးပ််�န်း် ဦးးတွည််လုုပ်် ရေး�ာင်နှုုင်မ်ည်�် အ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်း ရေးပ်းလုာဖြခဲ့င်းမ်� ုု း မ်ည််သူည်�်အခဲ့�နု်း်တွွင် အ ရေး�က်ာင်း တွုုက််�ုုင်လုာ 

မ်ည််က်ုု မ်သူုနှုုင်။ စာဉ််�က််မ်ဖြပ်တွ် ကြီးက်ုုးပ်မ််း ရေး�ာင်�ွက််ထူးားဖြခဲ့င်းမ်�ှုပ်ါက် ထူးုုသူုု� ရေးသူာ အခဲ့�နု်း်အခဲ့ုုက််အတွန်း််တွွင်  ရေးပ်် ရေးပ်ါက်် 

လုာမ်ည်�် အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြပ်ုလုုပ််�န်း် အခဲ့ွင�်အလုမ််းမ်�ားက်ုု အ�ယူူနှုုင်လုုမ်�်မ်ည်် မ်ဟုုတွ်’ ဟုူ၍ ဖြ�စာ်ပ်ါသူည်် (Davis 2020)။

၄။ ထို ဆော်ရာ်ကျးစ့် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�� ဆော်�်း ဆော်ရာ� (effective advocacy) အတ့်ကျး အကြံကျ�ခြပ်�ချုျကျးမှာျ်�

စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�း (advocacy) �ုုသူည််မ်ှာ အထူးက်် ရေး�ာ်ဖြပ်ပ်ါ အဓာုပ်ါါယူ်�ွင�်�ုုခဲ့�က််မ်�ားနှှင�်အည်ီ လုုပ််ငန်း်းစာဉ်် 

တွစာ်�ပ််ဖြ�စာ်သူည််က်ုု သူု�ှုန်းားလုည််�န်း် အ ရေး�းကြီးက်ီးပ်ါသူည််။ �နှဒ ရေး�ာ်ထူးုတွ်ဖြခဲ့င်းက့်�သူုု� ရေးသူာ ဖြ�စာ်�ပ််တွစာ်ခဲ့ုသူည်် စာည််းရိုု�း 

လုု�် ရေး�ာ် ရေး�း (advocacy) မ်ဟုာဗ��ဟုာ၏ တွစာ်စာုတွ်တွစာ်ပ်ုုင်း ဖြ�စာ်နှုုင် ရေးသူာ်လုည််း ဖြ�စာ်�ပ််တွစာ်ခဲ့ုတွည််းဖြ�င�် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်  

ရေး�း (advocacy) မ်ဟုုတွ် ရေးသူးပ်ါ။ အ ရေး�းက်ုစာစတွစာ်�ပ်် သူုု�မ်ဟုုတွ် အ�ုုဖြပ်ုခဲ့�က််တွစာ်�ပ််က်ုု  ရေးထူးာက််ခဲ့�ဖြခဲ့င်းဖြ�စာ် ရေး�က်ာင်း 

�ှင်းလုင်းစာွာ ခဲ့�တုွ်�က်် ရေးပ်း�ပ်ါသူည််။ သူုု�မ်ှသူာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�း (advocacy) သူည်် �နှဒ ရေး�ာ်ထူးုတွ်ဖြခဲ့င်းမ်ှ မ်ဟုုတွ်ဘ့ 

သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််မ်�ားက်ုု ဦးးတွည််�ည််�ွယူ်၍ သူု ရေးစာဖြခဲ့င်း၊ သူု ရေးစာလုုုသူည်�် လုူအုပ််စာုမ်�ားက်ုုရေး�ာ်ထူးုတွ်ဖြခဲ့င်း၊ အခဲ့�နု်း်က်ုုက််  

ရေး�ာင်�ွက််ဖြခဲ့င်း၊ လူုအမ်�ားယုူ��က်ည််သူက််�င်၍ ပ်ါ�င်လုာ ရေးစာ�န််းလုုပ်် ရေး�ာင်ဖြခဲ့င်း စာသူည်� ်�နှဒ ရေး�ာ်ထုူးတ်ွဖြခဲ့င်းကုု် �န််းး��လုှက်် 

 ရေး�ာင်�ွက််�သူည်�် လုုပ််ငန်း်းမ်�ားအားလုု�း ပ်ါ�င်လုာမ်ည််ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

ပ်း� ၃ - တ်စး ဆော်ကျျ််ပြီးပ်း�တ်စး ဆော်ကျျ််  ဆော်�်င်းးရာွကျးရာသည်း်း စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�� ဆော်�်း ဆော်ရာ�လှုံ့းပ်းင်းနး�စဉ်းး

စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�းမ်ှာ တွစာ်ကြီးက်ုမ််လုုပ်် ရေး�ာင်ရိုု�မ်ှဖြ�င�် ပြီးပ်ီးစာီးသူည်�်လုုပ််ငန်း်းစာဉ််မ်� ုု းမ်ဟုုတွ်ဘ့ တွစာ် ရေးက်�ာ�ပြီးပ်ီး 

တွစာ် ရေးက်�ာ�  ရေး�ာင်�ွက််�သူည်�် လုုပ််ငန်း်းစာဉ််ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ �ုုလုုုသူည််မ်ှာ မ်�ဉ််း ရေးဖြ�ာင�်ပ်ု�စာ� တွစာ်ခဲ့ုပြီးပ်ီးတွစာ်ခဲ့ု လုုပ်် ရေး�ာင်၍မ်�ဘ့ 

အခဲ့�နု်း်က်ာလုက်ုုလုည််း ပ်ု� ရေးသူထူးား၍မ်�ပ်ါ။ သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က်် (message) မ်�ား၊ က်ုစာစ�ပ််မ်�ား၊ သူု ရေးစာလုုု ရေးသူာ လုူအုပ််စာု 

(audience) မ်�ားနှှင�် အခဲ့�က််အလုက််မ်�ားက်ုု စာဉ််�က််မ်ဖြပ်တွ်ဖြပ်န်း်လုည််သူု�းသူပ််�ပ်ါသူည််။ သူုု�ဖြ�စာ်၍ ဤစာာတွမ််းတွွင်  ရေး�ာ်ဖြပ် 

ထူးား ရေးသူာ အကြံက်�ဖြပ်ုခဲ့�က််မ်�ားကုု် စာည််းရုို�းလုု�်  ရေး�ာ် ရေး�းလုုပ််ငန််းးစာဉ််အတွွင်း အခဲ့�န်ု်းက်ာလုအလုုုက်် ‘တွစ်ာခုဲ့ပြီးပီ်းတွစ်ာခုဲ့ လုုပ်် ရေး�ာင် 

�မ်ည်�် လုုပ််ငန်း်းစာဉ််အ�င�်မ်�ား’ အဖြ�စာ် တွစာ်ထူးစာ်ခဲ့�မ်မ်ှတွ်ယူူ�န်း်ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ အ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်းအ� တွစာ်ခဲ့ုပြီးပ်ီးတွစာ်ခဲ့ု လုုပ်် ရေး�ာင် 

သူင�်သူည်�် လုုပ််ငန်း်းအ�င�်မ်�ား�ှုသူက့်�သူုု� တွစာ် ရေးက်�ာ�ပြီးပ်ီးတွစာ် ရေးက်�ာ� လုုပ်် ရေး�ာင်�သူည်�် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်း (advocacy) 

၏ သူ ရေးဘာသူဘာ�အ� အခဲ့� ုု �လုုပ််ငန်း်းအ�င�်မ်�ားမ်ှာ ထူးပ်် ရေးက်�ာ�လုုပ်် ရေး�ာင်�ပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ က်ုစာစ�ပ််ဖြပ်ဿန်းာ (issue) 

နှှင�် သူု ရေးစာလုုုသူူ လုူအုပ််စာု (audience) က်ုု သူု�ှုန်းားလုည််ပြီးပ်ီးမ်ှ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်�ာတွွင် အသူု�းဖြပ်ုမ်ည်�် သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က်် 

(advocacy message) က်ုု ဖြပ်ုစာု�ပ်ါသူည််။ တွ�န်း် သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က်် (message) က်ုု အသူု�းဖြပ်ု၍ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်စာဉ််တွွင် 

သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က်် (message) ၏ ထူးု ရေး�ာက််မ်ုက်ုုသူု�းသူပ််�ပ်ါသူည််။ ယူင်းသူုု� သူု�းသူပ််စာဉ်် က်ုစာစ�ပ််ဖြပ်ဿန်းာ (issue) နှှင�် 

Implementation

Data collection
hypothesis)

Identify Identify/Establish
stakeholders and(to support
beneficiaries

Data collection

support base

Message and
Mission, goals
and objectives channels

communicationIdentity
hypothesis

အခဲ့�က််အလုက်် 

စာု ရေး�ာင်းဖြခဲ့င်း

အ�ုုမ်�ား  ရေး�ာ်ထူးုတွ်ဖြခဲ့င်း
အ ရေးက်ာင်အထူးည်် 

 ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်း

(အ�ုုမ်�ား မ်ှန်း်က်န်း် ရေး�က်ာင်း 
ဖြပ်သူ�န်း်) အခဲ့�က််အလုက်် 

မ်�ား စာု ရေး�ာင်းဖြခဲ့င်း

လုုပ််ငန်း်းတွာ�န်း်မ်�ား၊ 
�ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် 

ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ား

သူု ရေးစာလုုု�င်း အခဲ့�က််နှှင�် 
�က််သူွယူ်  ရေးဖြပ်ာ�ုုရေး�း 

လုမ််း ရေး�က်ာင်းမ်�ား

 ရေးထူးာက််ခဲ့�သူူ အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့� 
အုပ််စာုက်ုု  ရေး�ာ်ထူးုတွ်ဖြခဲ့င်း/ 

တွည်် ရေး�ာက််ဖြခဲ့င်း

အက်� ုု းသူက််�ုုင် ပ်ါ�င် 
သူူမ်�ားနှှင�် အက်� ုု း ရေးက်�းဇူး 

ခဲ့�စာား�မ်ည်�် သူူမ်�ားက်ုု 
 ရေး�ာ်ထူးုတွ်ဖြခဲ့င်း
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သူု ရေးစာလုုုသူူ လုူအုပ််စာု (audience) အ ရေး�က်ာင်း အသူစာ်ထူးပ််မ်�၍ သူု�ှုလုာ�သူည််မ်�ား �ှုတွတွ်ပ်ါသူည််။ ထူးုုအခဲ့ါ သူု ရေးစာလုုု�င်း 

အခဲ့�က်် (message) က်ုု ည်ှုနှုင်းဖြပ်င်�င်�န်း် လုုုအပ််လုာနှုုင်ပ်ါသူည််။ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူအ ရေးန်းဖြ�င�် အပြီးမ့်တွ ရေးစာ  ရေးလု�လုာ 

သူင်ယူူလု�က်် ည်ှုနှုင်းဖြပ်င်�င်�န်း် လုုုလုုုလုားလုား �ှု�ပ်ါသူည််။ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်�ာတွွင်  ရေးဖြပ်ာင်းလုွယူ်ဖြပ်င်လုွယူ်�ှု�န်း်နှှင�် 

စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်း ရေး�က်ာင�် အက်� ုု းဖြ�စာ်ထူးွန်း်းမ်ည်�်သူူမ်�ားနှှင�် ဦးးတွည််�ည််�ွယူ် ရေးသူာ သူု ရေးစာလုုုသူူအုပ််စာုမ်�ား နှှစာ်မ်� ုု းလုု�းက်ုု 

တွု��ဖြပ်န်း်နှုုင်စာွမ််း�ှု�န်း် လုုုအပ််ပ်ါသူည််။ တွစာ် ရေးက်�ာ�ပြီးပ်ီးတွစာ် ရေးက်�ာ�  ရေး�ာင်�ွက််�သူည်�် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�းလုုပ််ငန်း်းစာဉ််အတွွက်် 

လုုုအပ််သူည်�် လုုပ််ငန်း်းအ�င�်အမ်�ားအဖြပ်ားက်ုု ပ်ု� ၃ တွွင် ထူးင်�ှားစာွာရေး�ာ်ဖြပ်ထူးားပ်ါသူည််။ အ�ွ့�အစာည််းအသူီးသူီးအ ရေးန်းဖြ�င�် 

သူ ရေးဘာသူဘာ�အားဖြ�င�် အခဲ့� ုု � အခဲ့န်း်းက်ဏ္ဍမ်�ားနှှင�် လုုပ််ငန်း်းတွာ�န်း်မ်�ားက်ုု  ရေး�ာင်�ွက််�န်း် ပ်ုုမ်ုုသူင�် ရေးတွာ်ပ်ါမ်ည််။ ယူင်း 

လုုပ််ငန်း်းအ�င�်မ်�ားက်ုု�က်ည်�်၍ လုုပ််ငန်း်းတွာ�န်း်မ်�ားက်ုု �ီ ရေးလု�ာ် ရေးအာင် ခဲ့ွ့ ရေး�သူတွ်မ်ှတွ်ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်ပ်ါမ်ည််။

၄-၁ ထို ဆော်ရာ်ကျးစ့် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�� ဆော်�်း ဆော်ရာ� အကြံကျ�ခြပ်�ချုျကျး ၈ ရာပ်း

အကြံကျ�ခြပ်�ချုျကျး ၁ - ကျုစစရာပ်းခြပ်ဿန်ကျုး သုရာာုန်�လှုံ့ည်းးရာပ်ါမှာည်းး။

စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�း စာတွင်မ်လုုပ်် ရေး�ာင်မ်ီ အ ရေး�းက်ုစာစ သူုု�မ်ဟုုတွ် အ�ုုဖြပ်ုခဲ့�က််က်ုု န်းားလုည််သူ ရေးဘာ ရေးပ်ါက််�န်း် 

လုုုအပ််ပ်ါသူည််။ �ုုလုုုသူည််မ်ှာ ဖြပ်ဿန်းာနှှင�်  ရေး�ွးခဲ့�ယူ်လုုပ်် ရေး�ာင်နှုုင်မ်ည်�် လုုပ်် ရေး�ာင်ခဲ့�က််မ်�ားက်ုု အ ရေးသူးစာုတွ် သူု�ှု 

န်းားလုည််�န်း် ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�း �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််နှှင�် ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ား သူတွ်မ်ှတွ်နှုုင်�န်း်နှှင�် ထူးု ရေး�ာက််စာွာ 

ဦးးစာား ရေးပ်း သူတွ်မ်ှတွ်နှုုင်�န်း်အလုုု�ငှာ က်ုစာစ�ပ်် သူုု�မ်ဟုုတွ် ဖြပ်ဿန်းာက်ုုက်ုုင်တွွယူ် ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်သူည်�် အတွုုင်းအတွာဖြ�င�် 

အစာုတွ်အပ်ုုင်းမ်�ား ပ်ုုင်းဖြခဲ့ား�န်း်အ ရေး�းကြီးက်ီးပ်ါသူည််။  အစာုတွ်အပ်ုုင်းမ်�ား ပ်ုုင်းဖြခဲ့ားသူည်�် န်းည််းလုမ််းအမ်�ားအဖြပ်ား�ှုပြီးပ်ီး ယူင်း 

န်းည််းလုမ််းအားလုု�းမ်ှာ ပ်က်တွုအ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်း သူုု�မ်ဟုုတွ် ဖြပ်ဿန်းာက်ုု�န်း်းစာစာ်ဖြခဲ့င်း ဟုူ ရေးသူာ အဓာုက်လုုပ််ငန်း်းက်ုု ဗဟုုုဖြပ်ု၍ 

လုုပ်် ရေး�ာင်�ပ်ါသူည်် (ပ်ု� ၄ က်ုု�က်ည်�်ပ်ါ)။ လုုပ််ငန်း်းမ်�ားစာတွင်လုုပ်် ရေး�ာင်�ာတွွင် အ ရေးထူးာက််အက်ူဖြ�စာ်နှုုင်သူည်�် န်းည််းလုမ််း 

တွစာ်�ပ််မ်ှာ က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာ တွစာ်ခဲ့ုတွည််းက်ုုသူာမ်က် ဖြပ်ဿန်းာဖြ�စာ် ရေးပ်် ရေးစာသူည်�် အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�အ ရေး�က်ာင်း�င်းမ်�ားနှှင�် က်ုစာစ�ပ််/

ဖြပ်ဿန်းာ၏ သူက်် ရေး�ာက််မ်ု သူုု�မ်ဟုုတွ် အက်� ုု း�က််မ်�ားက်ုုရေး�ာ်ထူးုတွ်သူည်�်  ရေးလု�က်�င�်ခဲ့န်း်းဖြပ်ုလုုပ််ဖြခဲ့င်း ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ ဤ  

ရေးလု�က်�င�်ခဲ့န်း်းက်ုု  ရေး�က်ာင်းက်� ုု းဖြပ်ပ်ု� (map) သူုု�မ်ဟုုတွ်  ရေး�က်ာင်းက်� ုု းဖြပ်သူစာ်ပ်င်ပ်ု� (tree)  ရေး�း�ွ့သူည်�် ပ်ု�စာ�ဖြ�င�် ဖြပ်ုလုုပ််နှုုင် 

ပ်ါသူည််။ သူုု�ဖြ�င�် (က်) က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာက်ုု အစာုတွ်အပ်ုုင်းမ်�ားပ်ုုင်းဖြခဲ့ားလု�က်် ခဲ့�တုွ်�က််မ်ုမ်�ားနှှင�် �န်း််က်�င်ဘက်် �ု ရေး�ာဓာု 

မ်�ားကုု် ပုု်မုု်�ှင်းလုင်းစွာာသုူဖြမ်င်နုုှင်�န််း (ခဲ့) ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ားကုု်ရေး�ာ်ထုူးတ်ွသူတ်ွမှ်တ်ွ�န််း (ဂ) ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ားကုု် ထုူး ရေး�ာက််စွာာ 

ဦးးစာား ရေးပ်းသူတွ်မ်ှတွ်�န်း်နှှင�် (ဃ) လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််�ာတွွင် သူု ရေးစာလုုုသူူအုပ််စာု (မ်�ား) က်ုု  ရေး�ာ်ထူးုတွ်၍ အစာီအစာဉ်် ရေး�း�ွ့�န်း် 

အ ရေးထူးာက််အက်ူဖြပ်ုနှုုင်ပ်ါသူည််။ 

ပ်း� ၄ - ခြပ်ဿန်�နး�စစးချုျကျး သစးပ်င်းးပ်း�

သစးကျုးင်းး�မှာျ်�

ပ်င်းးစည်းး

အခြမှာစးမှာျ်�

အကျျ�ု��ကျးမှာျ်�

အဓိုကျခြပ်ဿန်

အ ဆော်�ကျ်င်းး�ရာင်းး�မှာျ်�
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အကြံကျ�ခြပ်�ချုျကျး ၂ - ရာရာာုလှုံ့်မှာည်း်းအကျျ�ု� ဆော်ကျျ�ဇူးူ�နိုာင်း်း  ဆော်တ့်�ကြံကျ��ရာမှာည်း်းထိုချုုးကျးမှာ့မှာျ်�ကျုး ရာာင်းး�လှုံ့င်းး� ဆော်ခြပ််�ကျ်�ပ်ါ။

က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာက်ုု ပ်ုုမ်ုု၍နှှ��စာပ််စာွာသူု�ှုန်းားလုည််လုာ ရေးသူာအခဲ့ါ ��ှုလုာမ်ည်�်အက်� ုု း ရေးက်�းဇူးနှှင�်  ရေးတွွ�ကြံက်ု��မ်ည်�် 

ထူးုခဲ့ုုက််မ်ုမ်�ားက်ုု စာတွင်၍ရေး�ာ်ထူးုတွ်နှုုင်မ်ည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ ‘��ှုလုာမ်ည်�်အက်� ုု း ရေးက်�းဇူးမ်�ား’ မ်ှာ အ ရေး�းက်ုစာစ သူုု�မ်ဟုုတွ် 

အ�ုုဖြပ်ုခဲ့�က််က်ုု  ရေး�ာင်�ွက််ဖြခဲ့င်းဖြ�င�် လုူ�အ�ွ့�အစာည််း သူုု�မ်ဟုုတွ် �ပ််�ွာအသူုုက််အ�န်း်းတွွင် ဖြ�စာ် ရေးပ််လုာမ်ည်�် အဖြပ်ုသူ ရေးဘာ 

သူက်် ရေး�ာက််မ်ုမ်�ားက်ုု �ုုလုုုပ်ါသူည််။ ‘ ရေးတွွ�ကြံက်ု��မ်ည်�်ထူးုခဲ့ုုက််မ်ုမ်�ား’ မ်ှာ မ်ည််သူုု�မ်ှမ်လုုပ်် ရေး�ာင်ဘ့ ရေးန်းလုှင် သူုု�မ်ဟုုတွ် 

အဖြခဲ့ား�ု�းဖြ�တွ်ခဲ့�က််မ်�ားခဲ့�မ်ှတွ်လုှင် ဖြ�စာ် ရေးပ််လုာမ်ည်�် အနှုတွ်လုက်ခဏာာသူ ရေးဘာ ရေး�ာင် ရေးသူာ သူက်် ရေး�ာက််မ်ုမ်�ားက်ုု �ုုလုုု 

ပ်ါသူည််။  ရေးတွွ�ကြံက်ု��မ်ည်�်ထူးုခဲ့ုုက််မ်ုမ်�ားမ်ှာ ရိုုပ််�တွုု ပ်ုုင်းအဖြပ်င် ခဲ့ွ့ဖြခဲ့ား�က််��ဖြခဲ့င်းနှှင�် လုူ�အခဲ့ွင�်အ ရေး�းမ်�ားက်ုု အက်န်း််အသူတွ် 

ဖြ�စာ် ရေးစာသူည်�် ခဲ့ွ့ဖြခဲ့ား�က််�� ရေးသူာ အ ရေးလု�အက်�င�်မ်�ားလုည််း ဖြ�စာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားမ်ှာ အမ်�ားဖြပ်ည််သူူ 

အတွွက်် တွာ�န်း်ထူးမ််း ရေး�ာင်�ာတွွင် ပ်ါ�င်နှုုင်သူည်�် အခဲ့ွင�်အလုမ််းမ်�ားန်းည််းပ်ါးဖြခဲ့င်း၊ သူုု�မ်ဟုုတွ် နှုုင်င�သူားမ်ဖြ�စာ်နှုုင်ဖြခဲ့င်း၊ 

မ်ုခဲ့င်သူည်် နှုုင်င�သူားဖြ�စာ် ရေးသူာ်လုည််း သူားသူမ်ီးမ်�ား နှုုင်င�သူားမ်ဖြ�စာ်ဘ့�ှုနှုုင်ဖြခဲ့င်း စာသူည််တွုု� ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ မ်ုခဲ့င်က် မ်ုမ်ု၏ 

နှုုင်င�သူားဖြ�စာ်ဖြခဲ့င်းက်ုု သူားသူမ်ီးမ်�ားထူး� လုက််�င�်မ်က်မ််းနှုုင်သူည်�် ဖြ�စာ်�ပ််တွွင် ဥပ် ရေး��ုုင်�ာဖြပ်ဿန်းာမ်ှာ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့� 

ဥပ် ရေး�ပ်ါ နုုှင်င�သူားဖြ�စ်ာမု်�ုုင်�ာ ဖြပ်ဋ္ဌာာန််းးခဲ့�က််ဖြ�စ်ာနုုှင်ပ်ါသူည််။ သုုူ��ာတွွင် ယူင်းဖြပ်ဋ္ဌာာန််းးခဲ့�က််မှ်ာ ဖြပ်ဿန်းာ�ုှ ရေး�က်ာင်း �ှင်းလုင်း  

ရေးဖြပ်ာ�က်ားလု�က်် ဤအ ရေး�းက်ုစာစအတွွက််  ရေးထူးာက််ခဲ့�မ်ု��ှု�န်း် ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က််ဖြပ်ဿန်းာ�ှု ရေး�က်ာင်းသူာမ်က် လုူအမ်�ား၏ ဘ�  

ရေးန်းထူးုုင်မ်ုအ ရေးပ်် ထူးုခဲ့ုုက််ပ်ု�က်ုုလုည််း �ှင်းလုင်း ရေးဖြပ်ာ�က်ား�ပ်ါမ်ည််။ ယူင်းသူုု� ရေးသူာဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က််ကုု် ဖြပ်င်�င်လုုုသူည််�ုုပ်ါက် 

သူု ရေးတွသူန်းဖြပ်ုလုုပ််၍ နှုုင်င�သူားဖြ�စာ်ခဲ့ွင�်မ်� ရေးသူာ အမ်� ုု းသူမ်ီးအ ရေး�အတွွက်် မ်ည််မ်ှ�ှု ရေး�က်ာင်း သူုု�မ်ဟုုတွ် မ်ုခဲ့င်သူည််နှုုင်င�သူား 

ဖြ�စာ် ရေးသူာ်လုည််း သူားသူမ်ီးမ်�ား နှုုင်င�သူားဖြ�စာ်�န်း် အခဲ့က််အခဲ့့မ်�ားကြံက်ု� ရေးတွွ� ရေးန်း�သူည်�် အ ရေး�အတွွက််မ်ည််မ်ှ�ှု ရေး�က်ာင်း 

 ရေး�ာ်ထုူးတ်ွ�န််း လုုုအပ််ပ်ါသူည််။ ထုုူးအမ်� ုု းသူမီ်းမ်�ားအန်းက််မှ် အခဲ့� ုု �ကုု် ရေးတွွ��ု� ရေးမ်းဖြမ်န််းးပြီးပီ်း ထုူးခုုဲ့က််မု်ဖြ�စ်ာစာဉ််ဇာတ်ွလုမ််း သုုူ�မ်ဟုုတ်ွ 

တွစာ် ရေးစာ�တွစာ် ရေးစာာင်းတွင်ဖြပ်ခဲ့�က်် ဖြပ်ုစာုနှုုင်ပ်ါသူည််။ သူုု�ဖြ�င�် �ု�းဖြ�တွ်ခဲ့�က််ခဲ့�မ်ှတွ်သူူမ်�ားနှှင�် အဖြခဲ့ား လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််သူူ 

မ်�ားအတွွက်် အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြပ်ုလုုပ််သူင�် ရေး�က်ာင်း အခဲ့�က််အလုက််မ်�ား ပ်ုုမ်ုု�ှင်းလုင်းဖြမ်င်သူာပ်ါမ်ည််။  ရေးတွွ�ကြံက်ု��မ်ည်�်ထူးုခဲ့ုုက််

မ်ုမ်�ားနှှင�် ��ှုလုာမ်ည်�်အက်� ုု း ရေးက်�းဇူးမ်�ားက်ုု �ှင်းလုင်းရေးဖြပ်ာ�က်ား�ာတွွင်  ရေးအာက််ပ်ါတွုု�က်ုုထူးည်�်သူွင်းစာဉ််းစာားနှုုင်ပ်ါသူည််။

၁။ ထူးုခဲ့ုုက််မ်ုမ်ှာ တွစာ်ကြီးက်ုမ််တွစာ်ခဲ့ါ (ဖြ�စာ်စာဉ််တွစာ်�ပ််) သူာ ဖြ�စာ်ပ်ါသူလုား သူုု�မ်ဟုုတွ် စာန်းစာ်တွစာ်ခဲ့ုလုု�းမ်ှာ ဖြ�စာ်ပ်ွား ရေးန်းပြီးပ်ီး 

စာဉ််�က််မ်ဖြပ်တွ် ထူးုခဲ့ုုက််လု�က််�ှုပ်ါသူလုား။

၂။ ထူးုခဲ့ုုက််မ်ုမ်ှာ တွစာ်ဦးးတွစာ် ရေးယူာက််အတွွက််သူာ (လုူတွစာ်ဦးးခဲ့�င်းက်ုု ထူးုခဲ့ုုက််မ်ု) ဖြ�စာ်ပ်ါသူလုား  သူုု�မ်ဟုုတွ် အားလုု�း 

စာု ရေးပ်ါင်း၍ ထူးုခဲ့ုုက််မ်ု (လုူ�အ�ွ့�အစာည််းတွစာ်�ပ််လုု�းက်ုု ထူးုခဲ့ုုက််ဖြခဲ့င်း) ဖြ�စာ်ပ်ါသူလုား။

၃။ ထူးုခဲ့ုုက််သူူအ ရေး�အတွွက််  ရေးထူးာင်ဂဏာန်း်း၊  ရေးသူာင်းဂဏာန်း်း၊ သူုန်း်းဂဏာန်း်း �ှုပ်ါသူလုား။

၄။ ထုူးခုုဲ့က််မု်အလုားအလုာဖြ�စ်ာနုုှင် ရေးဖြခဲ့မ်�ားကုု် သူတုွဖြပ်ုမု်ပ်ါသူလုား။ ဥပ်မ်ာ ပ်ထူး�ီန်းယ်ူ ရေးဖြမ်တွစ်ာခုဲ့ သုုူ�မ်ဟုုတ်ွ တုုွင်း�င်းသူား 

လုူမ်� ုု းအုပ််စာုတွစာ်စာုမ်ှ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားသူည်် အဖြခဲ့ားသူူမ်�ားထူးက်် အတွားအ�ီးမ်�ား ပ်ုုမ်ုု၍ရေးတွွ�ကြံက်ု��ဖြခဲ့င်းမ်� ုု း �ှုပ်ါ 

သူလုား။

၅။ က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာသူည်် ပ်ုုမ်ုုက်�ယူ်ဖြပ်န်း်် ရေးသူာ တွစာ်နှုုင်င�လုု�းအ�င�် နှုုင်င� ရေး�း သူုု�မ်ဟုုတွ် စာီးပ်ွား ရေး�းနှှင�် �က််စာပ််မ်ု 

�ှုပ်ါသူလုား။

၆။ အဖြခဲ့ားနှုုင်င�တွစာ်နှုုင်င�မ်ှ ဖြ�စာ်စာဉ််နှှင�် အလုားတွူဖြ�စာ်ပြီးပ်ီး နှုင်းယူှဉ််�က်ည်�်နှုုင်ပ်ါသူလုား။

၇။ ဤအ ရေး�က်ာင်းအ�ာသူည်် ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င�အတွွက်် မ်ည််သူုု�အက်� ုု းဖြ�စာ်ထူးွန်း်းနှုုင်ပ်ါသူန်းည််း။ မ်ည််သူုု� ထူးူးဖြခဲ့ားမ်ု �ှုနှုုင်ပ်ါ 

သူန်းည််း။

��ှုနှုုင်သူည်�်အက်� ုု း ရေးက်�းဇူးမ်�ားနှှင�်  ရေးတွွ�ကြံက်ု��မ်ည်�် သူုု�မ်ဟုုတွ်  ရေးတွွ�ကြံက်ု�နှုုင် ရေးဖြခဲ့�ှုသူည်�် ထူးုခဲ့ုုက််မ်ုမ်�ားက်ုု သူု�ှု 

န်းားလုည််ဖြခဲ့င်းဖြ�င�် မ်ုမ်ု ရေးဖြ��ှင်း ရေး�ာင်�ွက််လုုုသူည်�် က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာ၏ န်းယူ်ပ်ယူ်နှှင�် အတွုုင်းအတွာက်ုု �ုပ််စာားမ်ုလုာပ်ါမ်ည််။ 

စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်�န်း်အတွွက်် အ ရေးထူးာက််အထူးားအ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�က်ုုလုည််း တွည်် ရေး�ာက််နှုုင်ပ်ါမ်ည််။ တွ�ားန်းည််းလုမ််းက်�သူည််ဟုု 

ရိုုဖြမ်င်ဖြခဲ့င်းက်ုုခဲ့�ယူူ��ှု�န်း် အ ရေးထူးာက််အထူးားအ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�မ်ှာ အထူးူးအ ရေး�းကြီးက်ီးပ်ါသူည်် ( ရေးန်းာက််ပ်ုုင်းတွွင်  ရေး�ွး ရေးနှွး ရေး�ာ်ဖြပ်ထူးား 
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ပ်ါသူည််)။ ဤလုုပ််ငန်း်းက်ုုရေး�ာင်�ွက််စာဉ်် က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာ ရေး�က်ာင�် တွုုက််ရိုုုက််ထူးုခဲ့ုုက််သူူမ်�ားနှှင�် မ်ုမ်ုတွုု�အ�က်ား �က််သူွယူ်  

ရေးဖြပ်ာ�ုု ရေး�း လုမ််း ရေး�က်ာင်းမ်�ား�ွင�်လုှစာ်နှုုင်ပြီးပ်ီး မ်ုမ်ု၏ရေး�က်ာင်းက်� ုု း ရေး�ာ်ဖြပ် ရေး�ွး ရေးနှွးခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် က်ုုယူ်စာားဖြပ်ုနှုုင်သူူအဖြ�စာ် 

 ရေး�ာင်�ွက််ခဲ့�က််မ်�ားအ ရေးပ်် အမ်�ားယူု��က်ည််မ်ု �ှုလုာပ်ါမ်ည််။

အကြံကျ�ခြပ်�ချုျကျး ၃ - ခြပ်ဿန် သုး�မှာဟုးတ်း ကျုစစရာပ်း သုး�မှာဟုးတ်း စုး�ရာုမှားပ်ူပ်နးမှာ့ကျုး ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်း�အ ဆော်ခြချုချု�ဥပ် ဆော်� ခြပ်ဋ္ဌာ်နး�ချုျကျး 
သုး�မှာဟုးတ်း မှာူနိုာင်း်း ချုျတု်း�ကျး ဆော်ဖွဲ့်းခြပ်ပ်ါ။

�ပ််�ွာအသူုုက််အ�န်း်း သူုု�မ်ဟုုတွ် လုူအုပ််စာုမ်�ား �င်�ုုင်�သူည်�် က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာအားလုု�းမ်ှာ ဥပ် ရေး�ခဲ့� ုု း ရေး�ာက််ဖြခဲ့င်း 

သူုု�မ်ဟုုတွ် အခဲ့ွင�်အ ရေး�းခဲ့� ုု း ရေး�ာက််ဖြခဲ့င်းမ်�ား မ်ဟုုတွ်ပ်ါ။ သူုု��ာတွွင် မ်ုမ်ု ရေးဖြ��ှင်းလုုုသူည်�် က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာနှှင�် �ွ့�စာည််းပ်ု� 

အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�ပ်ါ ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က်် သူုု�မ်ဟုုတွ် အဖြခဲ့ားဥပ် ရေး�ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က််အ�က်ား ခဲ့�တုွ်�က််မ်ုက်ုု ထူးုတွ် ရေး�ာ်ဖြပ်သူနှုုင်ပ်ါက် 

လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််မ်ုမ်�ားစာွာ ပ်ုုမ်ုုအား ရေးက်ာင်းလုာနှုုင်ပ်ါသူည််။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� သူုု�မ်ဟုုတွ် ဥပ် ရေး�က်ုု မ်ှန်း်က်န်း်စာွာ 

အ ရေးက်ာင်အထူးည်် ရေး�ာ် ရေးပ်း�န်း် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူမ်�ားက်  ရေး�ာ်ဩဖြခဲ့င်းသူည်် အစာုုး�ထူး�မ်ှ မ်�က််နှှာသူာ ရေးပ်းခဲ့��လုုုမ်ုဖြ�င�် 

 ရေးတွာင်းခဲ့� ရေးန်းဖြခဲ့င်း မ်ဟုုတွ်ပ်ါ။ ‘�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�အ� ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�း (gender equality) အခဲ့ွင�်အ ရေး�း�ှု ရေးသူာ် 

လုည််း လုက််�ှုစာန်းစာ်တွွင် ယူင်းအခဲ့ွင�်အ ရေး�းက်ုု  ရေး�ာ် ရေး�ာင် ရေးပ်းဖြခဲ့င်း မ်�ှု’ ဟုု �ုုဖြခဲ့င်းသူည်် ‘ဂ�န်း်�ါတွန်း်းတွူည်ီမ်ှ ရေး�း (gender 

equality) ��ှုလုုုပ်ါသူည််’ ဟုု �ုုဖြခဲ့င်းထူးက်် ပ်ုုမ်ုုအား ရေးက်ာင်းပ်ါသူည််။

မ်ုမ်ု ရေးဖြ��ှင်းလုုုသူည်�် က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာနှှင�် ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င�က် ပ်ါ�င်လုက််မ်ှတွ် ရေး�းထူးုုးထူးား ရေးသူာ နှုုင်င�တွက်ာ စာာခဲ့�ုပ်် 

မ်�ားအ�က်ား ခဲ့�တုွ်�က််မ်ုမ်�ားက်ုုလုည််း စာဉ််းစာားနှုုင်ပ်ါသူည််။ က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာသူည်် နှုုင်င�တွက်ာက် အသူုအမ်ှတွ်ဖြပ်ုထူးား  

ရေးသူာ အခဲ့ွင�်အ ရေး�းတွစာ်�ပ််နှှင�် ခဲ့�တုွ်�က်် ရေးန်းပ်ါက် ဥပ်မ်ာ ယူခဲ့င် ရေး�ာ်ဖြပ်ခဲ့့� ရေးသူာ မ်ီး�ွားခဲ့ွင�် အက်ာအက်ွယူ် ရေးပ်းမ်ု��ှု�န်း် အခဲ့ွင�် 

အ ရေး�းနှှင� ်�က််စာပ််မု်�ုှလုှင် နုုှင်င�တွက်ာအ�င� ်စာည််းရုို�းလုု�်  ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်းကုု်လုည််း လုုပ်် ရေး�ာင်နုုှင်�ွယ်ူ�ာ �ုှပ်ါသူည််။ ဖြပ်ည််တွွင်း 

နှှင�် နှုုင်င�တွက်ာအ�င�် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်းက်ုု အတွူတွက်ွအသူု�းဖြပ်ုနှုုင်ပ်ါက် သူက်် ရေး�ာက််မ်ုအားဖြ�င�် အစာုုး�လုုပ််ငန်း်း

ရေး�ာင်�ွက််သူူမ်�ားက်ုု အထူးက််နှှင�် ရေးအာက်် နှှစာ်ဘက််တွစာ်ပြီးပ်ုုင်တွည််း �ုအား ရေးပ်းနှုုင်မ်ည််ဖြ�စာ်ပြီးပ်ီး  ရေးအာင်ဖြမ်င်မ်ု��ှု�န်း် အခဲ့ွင�် 

အလုမ််းမ်�ားလုည််း တွုုးတွက််မ်�ားဖြပ်ား လုာနှုုင်ပ်ါသူည််။

အကြံကျ�ခြပ်�ချုျကျး ၄ - ရာာင်းး�လှုံ့င်းး� ဆော်သ် ရာည်းးမှာာနး�ချုျကျး ဦး�တ်ည်းးချုျကျးမှာျ်� ပ်ါဝင်းးသည်း်း အစးအစဉ်းးမှာျ်� ဆော်ရာ��့�ပ်ါ။

သူက်် ရေး�ာက််မ်ုမ်�ားဖြပ်ား ရေးသူာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်မ်ုဖြ�စာ် ရေးစာ�န်း် အပြီးမ့်လုုုလုုု အစာီအစာဉ်် ရေး�း�ွ့ပြီးပ်ီး �ှင်းလုင်း ရေးသူာ 

ဦးးတွည််ခဲ့�က််နှှင�် �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ား ခဲ့�မ်ှတွ်ထူးား�ှု�န်း် လုုုအပ််ပ်ါသူည််။ �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််ခဲ့�မ်ှတွ်သူည်�် န်းည််းမ်ှန်း်လုမ််းမ်ှန်း် အမ်� ုု းမ်� ုု း 

�ှုနှုုင်ပ်ါသူည််။ သူုု��ာတွွင် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်မ်ည်�် က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာက်ုု လုက်် ရေးတွွ�လုုပ်် ရေး�ာင်နှုုင်သူည်�် အတွုုင်းအတွာဖြ�င�် 

အစာုတွ်အပ်ုုင်းမ်�ား ပ်ုုင်းဖြခဲ့ား�န်း် အ ရေး�းကြီးက်ီးပ်ါသူည််။ ‘အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား တွန်း်းတွူည်ီမ်ှမ်ု ပ်ုုမ်ုု��ှုရေးစာ�န်း်’ က့်�သူုု� ရေးသူာ  ရေးယူဘုယူ� 

�ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်ှဖြ�င�် �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က်် ရေးအာင်ဖြမ်င်�န်း်ရေး�ာင်�ွက််�ုု� လုုုအပ််သူည်�်လုုပ််ငန်း်းမ်�ားက်ုု မ်ုမ်ုနှှင�် မ်ုမ်ု၏ မ်ဟုာမ်ုတွ်အ�ွ့� 

အစာည််းမ်�ားအ ရေးန်းဖြ�င�် �ှင်းလုင်းစာွာသုူဖြမ်င်နှုုင်မ်ည််မ်ဟုုတွ်ပ်ါ။ �ှင်းလုင်း ရေးသူာ �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ား အ ရေးပ်် 

အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�လု�က်် ညွှွန်း်် ရေးပ်ါင်း�ွ့�စာည််းဖြခဲ့င်းနှှင�် သူင�် ရေးတွာ်သူလုုု အလုုပ််ခဲ့ွ့ ရေး�လုုပ််က်ုုင်ဖြခဲ့င်းတွုု�က်ုုလုည််း ထူးု ရေး�ာက််စာွာ လုုပ်် ရေး�ာင် 

နှုုင်ပ်ါသူည််။

�ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ားမ်ခဲ့�မ်ှတွ်မ်ီ  ရေးယူဘုယူ�ဦးးတွည််�ာဘက််က်ုု  ရေး�ာ်ဖြပ်သူည်�် လုုပ််ငန်း်းတွာ�န်း်  

ရေး�ာ်ဖြပ်ခဲ့�က်် (mission statement) က်ုု ဖြပ်ုစာုသူင�်ပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ ‘အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားအတွွက်် အနှှစာ်သူာ�ပ်ုုင်း တွန်း်းတွူည်ီမ်ှမ်ု 

�ှု ရေးစာ ရေး�း ပ်��ပ်ုုးမ်ု ရေးပ်းသူည်�် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�နှှင�် ဥပ် ရေး�မ်�ား��ှု�န်း်’ ဟုူ၍ ဖြ�စာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။ လုုပ််ငန်း်းတွာ�န်း် ရေး�ာ်ဖြပ် 

ခဲ့�က််သူည်် ထူးီးမ်ုုး ရေးပ်းသူည်�်အလုား ပ်ုုမ်ုုတွုက်�စာွာရေး�ာ်ဖြပ်သူည်�် �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ားအားလုု�းသူည််  ၎င်း  

လုုပ််ငန်း်းတွာ�န်း် ရေး�ာ်ဖြပ်ခဲ့�က််ရေးအာက််အတွွင်း အက်�ု�း�င် ရေးစာ�ပ်ါသူည််။
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ပ်း� ၅ - လှုံ့းပ်းင်းနး�တ််ဝနး ဆော်ဖွဲ့်းခြပ်ချုျကျး (mission statement)၊ ရာည်းးမှာာနး�ချုျကျးမှာျ်� (goals) နိုာင်း်း ဦး�တ်ည်းးချုျကျးမှာျ်� (objectives)

စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်မ်ည်�် လုုပ််ငန်း်းအစာီအစာဉ်် (advocacy plan) က်ုု စာာဖြ�င�် ရေး�းသူားထူးားဖြခဲ့င်းသူည််  ရေးက်ာင်းမ်ွန်း် ရေးသူာ 

လုုပ််န်းည််းလုုပ််ဟုန်း် ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ မ်ုမ်ု၏ အစာုအ�ွ့�၊ အဖြခဲ့ားအက်� ုု းသူက််�ုုင်ပ်ါ�င်သူူမ်�ားနှှင�်အတွူ စာု ရေးပ်ါင်းလု�က််လုုပ််ငန်း်း 

အစာီအစာဉ််က်ုု  ရေး�းသူားဖြခဲ့င်းဖြ�င�် အ ရေးသူးစာုတွ်အ ရေးက်ာင်း�ု�းဖြပ်ုစာုနှုုင်ပြီးပ်ီး  ရေးထူးာက််ခဲ့�ပ်��ပ်ုုးမ်ုလုည််း ��ှုလုာပ်ါမ်ည််။ လုုပ််ငန်း်း အစာီ 

အစာဉ််က်ုု ပ်ု�မ်ှန်း်ဖြပ်န်း်လုည််သူု�းသူပ််လု�က််  ရေးန်းာက််�ု�းအ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်းနှှင�်အည်ီ ဖြ�ည်�်စာွက််ဖြပ်င်�င် (update ဖြပ်ုလုုပ််) �န်း်  လုုုအပ််ပ်ါ 

သူည််။ ထူးုု�အဖြပ်င် မ်ုမ်ုက်ုုယူ်တွုုင်နှှင�် အဖြခဲ့ားသူူမ်�ား တွာ�န်း်ယူူ တွာ�န်း်ခဲ့�မ်ု�ှု ရေးစာ�န်း် လုုပ််ငန်း်းအစာီအစာဉ််က်ုု အသူု�းဖြပ်ု�ပ်ါမ်ည််။

�ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ား (Goals) သူည်် ဦးးတွည််�ာဘက််က်ုု အတွုအလုင်း ရေး�ာ်ဖြပ်ပြီးပ်ီး လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််�န်း် ခဲ့�ယူူခဲ့�က်် 

ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ အထူးက်် ရေး�ာ်ဖြပ်ပ်ါ လုုပ််ငန်း်းတွာ�န်း် ရေး�ာ်ဖြပ်ခဲ့�က်် (mission statement) အတွွက်် �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််ဥပ်မ်ာ တွစာ်�ပ်် 

မ်ှာ ‘ ရေး�သူနှတ� �ီမ်ုုက် ရေး�စာီတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား အဖြပ်ည်�်အ� အဓာုပ်ါါယူ်�ှုစာွာပ်ါ�င်နှုုင်မ်ု တွုုးတွက််ဖြမ်င�်မ်ားလုာ ရေးစာ�န်း်’ ဟုူ၍ 

ဖြ�စာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။ စာီးပ်ွား ရေး�းအခဲ့ွင�်အ ရေး�းမ်�ားနှှင�် လုူမ်ုအခဲ့ွင�်အ ရေး�းမ်�ားက့်�သူုု� ရေးသူာ အဖြခဲ့ားန်းယူ်ပ်ယူ်မ်�ားတွွင် အနှှစာ်သူာ�ပ်ုုင်း 

တွန်း်းတွူည်ီမ်ှမ်ု�ှု ရေး�းက်ုု အဓာုက်ထူးားသူည်�် အဖြခဲ့ား�ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ားလုည််း �ှုနှုုင်ပ်ါသူည််။

ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ား (Objectives) - �က််လုက််၍ ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ား�ှု�မ်ည််ဖြ�စာ်ပြီးပ်ီး �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ား ရေးအာင်ဖြမ်င် 

 ရေးစာ�န်း် လုုပ်် ရေး�ာင်�မ်ည်�် �လု�်မ်�ားဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ ဦးးတွည််ခဲ့�က်် ဥပ်မ်ာတွစာ်�ပ််မ်ှာ ‘ ရေး�သူနှတ� �ီမ်ုုက် ရေး�စာီတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား 

ပ်ါ�င်မ်ုအ�င�် န်းုမ်�်က်� ရေးန်း ရေး�က်ာင်း အ ရေးထူးာက််အထူးားမ်�ား  ရေး�ာ်ထူးုတွ်�န်း်’ ဟုူ၍ ဖြ�စာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။ ဤဦးးတွည််ခဲ့�က်် ရေးအာင်ဖြမ်င် 

ပ်ါက် �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််ဖြ�စာ် ရေးသူာ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား ပ်ါ�င် ရေး�ာင်�ွက််မ်ု တွုုးဖြမ်င�်လုာ ရေးစာ�န်း် ဦးးတွည်် ရေး�ာင်�ွက််�ာ၌ အ ရေးထူးာက်် 

အက်ူဖြ�စာ်ပ်ါမ်ည််။ ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ားခဲ့�မ်ှတွ်�ာတွွင် ‘SMART’ ဖြ�စာ် ရေးစာ�မ်ည််ဟုု အတွုု ရေးက်ာက်် မ်ှတွ်သူား 

ထူးားနှုုင်ပ်ါသူည််။

 Specific အတ်ုအကျျ ဆော်ဖွဲ့်းခြပ်ထိ်�ရာမှာည်းး - �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က်် သူုု�မ်ဟုုတွ် ဦးးတွည််ခဲ့�က််တွွင် မ်ည််သူည််တွုု�က်ုု  ရေးအာင်ဖြမ်င်  

ရေးအာင်  ရေး�ာင်�ွက််�န်း်လုုုအပ်် ရေး�က်ာင်း �ှင်းလုင်းစာွာရေး�ာ်ဖြပ်�မ်ည််။ �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က်် သူုု�မ်ဟုုတွ် ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ား 

သူည်် က်�ယူ်ဖြပ်န်း််ရေးသူာ  ရေးယူဘုယူ�ရေး�ာ်ဖြပ်ခဲ့�က််မ်�ားမ်ဟုုတွ်ဘ့ အတွုအက်�ရေး�ာ်ဖြပ်�မ်ည််။ အာရိုု�စာူးစာုုက်် လုုပ်် ရေး�ာင် 

နှုုင်�န်း်အတွွက်် န်းယူ်ပ်ယူ်က်ုုက်�ဉ််း ရေးဖြမ်ာင်း ရေးစာ�မ်ည််။ သူု ရေးစာလုုုသူူ လုူအုပ််စာုအသူီးသူီးထူး� �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််က်ုု အလုွယူ် 

တွက်ူ �က််သူွယူ် ရေးဖြပ်ာ�ုုနှုုင် ရေးစာ�မ်ည််။

 Measurable တု်းင်းး�တ််နုိုးင်းးရာမှာည်းး - �ည််မှ်န််းးခဲ့�က််ဖြပ်ည်�မီ််မု်ကုု် အခဲ့က််အခ့ဲ့မ်�ုှ အက့်ဖြ�တ်ွသုူ�းသူပ််နုုှင်ပြီးပီ်း �ည််မှ်န််းးခဲ့�က်် 

အတွုုင်း  ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်ဖြခဲ့င်း �ှု၊ မ်�ှု သူုသူာထူးင်�ှား�မ်ည််။ လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််မ်ု၏ တွုုးတွက််မ်ုက်ုု  ရေးစာာင�်�က်ည်�် 

လု�က်် အ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်းမ်�ား အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ဖြ�စာ်သူည်�်အခဲ့ါ ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််က်ုုပ်င် လုုုက်် ရေးလု�ာ 

ည်ီ ရေးထူးွ  ရေးဖြပ်ာင်းလု့နှုုင် ရေးစာ�န်း် ဖြ�စာ်သူည််။

 Achievable  ဆော်အ်င်းးခြမှာင်းး ဆော်အ်င်းး  ဆော်�်င်းးရာွကျးနိုုးင်းးရာမှာည်းး -  ရေးအာင်ဖြမ်င်မ်ု��ှု�န်း် အခဲ့ွင�်အလုမ််းအ ရေးတွာ်အသူင�် �ှု� 

မ်ည််။  ရေးအာင်ဖြမ်င်နှုုင်သူည်�်အ ရေးန်းအထူးား�ှုဖြခဲ့င်းသူည်် မ်ုမ်ု ရေးဖြ��ှင်း ရေး�ာင်�ွက််လုုုသူည်�် အ ရေး�းက်ုစာစအတွွက်် လုူ 

Mission

Vision

Goals

Objectives

Organization purpose and function

Desired future state

Specific direction 

Specific activities, the ‘how’   
(should be tangible and time-bound) Tactical

Strategic

လုုပ််ငန်း်း

တွာ�န်း် 

(Mission)

 ရေးမ်ှာ်မ်ှန်း်းခဲ့�က််(Vision)

�ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ား (Goals)

အ�ွ့�အစာည််း၏ �ည််�ွယူ်ခဲ့�က််နှှင�် လုုပ််ငန်း်း

န်းည််းဗ��ဟုာ 

ပ်ုုင်း

မ်ဟုာ 

ဗ��ဟုာပ်ုုင်း

အလုုု�ှု ရေးသူာ အန်းာဂတွ်အ ရေးန်းအထူးား

အတွုအက်� ရေး�ာ်ဖြပ်ထူးားသူည်�် ဦးးတွည််�ာဘက်် 

အတွုအက်� ရေး�ာ်ဖြပ်ထူးားသူည်�် လုုပ််ငန်း်းမ်�ား၊ မ်ည််သူုု�       

   ရေး�ာင်�ွက််မ်ည််ဖြ�စာ် ရေး�က်ာင်း ဖြမ်င်သူာထူးင်�ှား�မ်ည််၊     

      အခဲ့�နု်း်က်ာလု သူတွ်မ်ှတွ်ထူးား�မ်ည််)
ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ား (Objectives)
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အမ်�ားက်ုု နှုး ရေး�ာ်လု�က်် အ�င်းအဖြမ်စာ်မ်�ားနှှင�် အဖြခဲ့ားပ်��ပ်ုုးမ်ုပ်ု�စာ�မ်�ား��ုှလုာ�န်း် အ ရေးထူးာက််အက်ူဖြပ်ုသူည််။ အခဲ့�နု်း် 

က်ာလု�က်ာဖြမ်င�်ပြီးပ်ီး  ရေးန်းာက််မ်� ုု း�က််မ်�ားထူး� လုက််�င�်က်မ််းရေး�ာင်�ွက််� ရေးစာက်ာမ်ူ မ်ုမ်ုလုုပ််ငန်း်းရေး�ာင်�ွက််�သူည်�် 

ပ်က်တွုအ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်းတွွင်  ရေးအာင်ဖြမ်င် ရေးအာင်ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်သူည်�် �ည််မှ်န်း်းခဲ့�က််မ်�ားက်ုု ခဲ့�မ်ှတွ် ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်�န်း် 

အထူးူးအ ရေး�းကြီးက်ီးသူည််။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု တွ�ား�င်ဖြပ်င်�င်နှုုင်�န်း် ခဲ့�က််ဖြခဲ့င်းလုက််ငင်း ဦးးတွည််�ည််�ွယူ် 

လု�က်် စာည််းရိုု�းလုု�်  ရေး�ာ် ရေး�းလုုပ်် ရေး�ာင်မ်ည််လုား၊ သူုု�မ်ဟုုတွ်  ရေးအာင်ဖြမ်င် ရေးအာင်  ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်�န်း် ပ်ုုမ်ုု၍ အလုား 

အလုာ�ှုသူည်�် အလုွတွ်သူ ရေးဘာ အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့မ်�ားဖြ�စာ် ရေးပ််လုာ�န်း် အဓာုက်ထူးား ကြီးက်ုုးပ်မ််း ရေး�ာင်�ွက််မ်ည််လုား 

စာသူည််က်ုုစာဉ််းစာား�ာတွွင် ဤအခဲ့�က််က်ုုသူတွုမ်ူ�န်း် အထူးူးအ ရေး�းကြီးက်ီးသူည််။ 

 Relevant သကျး�ုးင်းးမှာ့ရာာုရာမှာည်းး - �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် ဦးးတွည််ခဲ့�က််မ်�ားအားလုု�းသူည်် စာီမ်�ခဲ့�က််၏ လုုပ််ငန်း်းတွာ�န်း်  

ရေး�ာ်ဖြပ်ခဲ့�က််နှှင�်လုည််း ရေးက်ာင်း၊ မ်ုမ်ုလုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််�မ်ည်�် ပ်က်တွုအ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်းနှှင�်လုည််း ရေးက်ာင်း သူက််�ုုင်မ်ု 

�ှု�မ်ည််။ က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာအတွွက်် အစာ ရေးက်ာင်း ရေးစာ�န်း် ဤအခဲ့�က််မ်ှာ အ ရေး�းကြီးက်ီးပ်ါသူည််။

 Time-bound အချုျနုးသတ်းမှာာတ်းချုျကျး ရာာုရာမှာည်းး - ဦးးတွည််ခဲ့�က်် ရေးအာင်ဖြမ်င် ရေးအာင်  ရေး�ာင်�ွက််�မ်ည်�် က်ာလု 

က်ုန်း်�ု�းသူည်�် �က််စာွ့�ှု�ပ်ါမ်ည််။ �ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် လုုပ််ငန်း်းတွာ�န်း် ရေး�ာ်ဖြပ်ခဲ့�က််တွုု�က်ုု  ရေးအာင်ဖြမ်င် ရေးအာင် 

 ရေး�ာင်�ွက််�န်း် တွွန်း်းအား ရေးပ်းနှုုင်သူည်�် အခဲ့�နု်း်ဇယူားရေး�း�ွ့ထူးားပ်ါ။ မ်ုမ်ုက်ုုယူ်တွုုင်နှှင�် အဖြခဲ့ားသူူမ်�ား တွာ�န်း်ယူူ 

တွာ�န််းခဲ့�မု်�ုှ ရေးစာ�န််းဖြ�စ်ာပြီးပီ်း လုုုအပ််ပ်ါက်  ရေးန်းာက််�ု�းအ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်းဖြ�ည်�စွ်ာက််ဖြပ်င်�င် (update ဖြပ်ုလုုပ််) ဖြခဲ့င်း၊  ရေးဖြပ်ာင်းလ့ု 

ဖြခဲ့င်းမ်�ား လုုပ်် ရေး�ာင်နှုုင်ပ်ါသူည််။ ( ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ်ွ့က်ာလုက့်�သူုု� ရေးသူာ)  ရေး�ှာင်လုး့�မ်ည်�် ဖြ�စာ်�ပ််မ်�ား၊ (အဖြပ်ည််ဖြပ်ည်် 

�ုုင်�ာ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား ရေးန်း်က့်�သူုု� ရေးသူာ) အက်� ုု း�ှုစာွာအသူု�းဖြပ်ုနှုုင်မ်ည်�် ဖြ�စာ်�ပ််မ်�ားအပ်ါအ�င် အဓာုက် ဖြ�စာ်�ပ််မ်�ား 

က်ုု ထူးည်�်သူွင်းစာဉ််းစာားလု�က်် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�း မ်ဟုာဗ��ဟုာက်ုု စာီစာဉ်် ရေး�း�ွ့�န်း်လုည််း အ ရေးထူးာက််အက်ူဖြပ်ုနှုုင် 

ပ်ါသူည််။

အကြံကျ�ခြပ်�ချုျကျး ၅ - မှာုမှာု ဆော်ခြပ််လှုံ့ုး ဆော်သ်ကျုစစရာပ်းကျုး ဂရုံးးတ်စုးကျးတ်ည်းး ဆော်�်ကျးပ်ါ။

စာည််းရုို�းလုု�် ရေး�ာ်�ာတွွင် မု်မု်၏�ပ််တွည််ခဲ့�က််မ်�ား မှ်န််းက်န််း ရေး�က်ာင်းယုူ��က်ည််စုာတ်ွခဲ့��ပြီးပီ်း စာစ်ာ ရေး�းအတွည််ဖြပ်ုနုုှင် ရေးသူာ 

ဓာမ်မဓာုဋ္ဌာာန်း် အ ရေးထူးာက််အထူးားမ်�ား ဖြပ်သူနှုုင် ရေး�းမ်ှာ မ်ုမ်ုဘက််မ်ှ တွ�ားန်းည််းလုမ််းက်�မ်ု �ှု ရေး�းအတွွက်် အထူးူးအ ရေး�းကြီးက်ီးပ်ါသူည််။ 

အ ရေးထူးာက််အထူးားမ်�ားမ်ှာ ဓာမ်မဓာုဋ္ဌာာန််းက်� ယူု��က်ည််စာုတွ်ခဲ့�� ရေးလု ရေးလု၊ မ်ုမ်ု၏ �ပ််တွည််ခဲ့�က််က်ုု လုုု�ာ�ွ့ ရေးဖြပ်ာ�ုုဖြခဲ့င်းဖြ�စာ်သူည်် 

ဟုုပ်ယူ်ခဲ့��န်း် ခဲ့က််ခဲ့့ ရေးလု ရေးလု၊ သူု ရေးစာလုုုသူူအုပ််စာုမ်�ားက် မ်ုမ်ုက်ုု အ ရေးလုးအန်းက််ထူးား ရေးလု ရေးလု ဖြ�စာ်ပ်ါမ်ည််။

စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူည်�် မ်ဟုာဗ��ဟုာနှှင�် သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််မ်�ားက်ုု ခဲ့ုုင်မ်ာ ရေးစာ�န်း် အခဲ့�က််အလုက််မ်�ားနှှင�် က်ုန်း်း 

ဂဏာန်း်းမ်�ားက်ုု စာု ရေး�ာင်း�ပ်ါမ်ည််။ လုုုအပ််သူည်�်အခဲ့�က််အလုက်် က်ုန်း်းဂဏာန်း်းမ်�ားက်ုု စာာ�င်းဖြပ်ုစာုပ်ါ။ စာစာ်တွမ််းမ်�ား  

ရေးက်ာက််ယူူဖြခဲ့င်း (surveys)၊ ထူးင်ဖြမ်င်ခဲ့�က်် ရေးက်ာက််ယူူဖြခဲ့င်း (opinion polls)၊ အုပ််စာုငယူ်မ်�ားဖြ�င�်  ရေး�ွး ရေးနှွးဖြခဲ့င်း (focus 

group discussions)၊ အဓာုက်သူတွင်းအခဲ့�က််အလုက််ရေးပ်းသူူမ်�ားက်ုု  ရေးတွွ��ု� ရေးမ်းဖြမ်န်း်းဖြခဲ့င်း (key informant interviews)၊ 

စာာအုပ််စာာတွမ််းမ်�ား  ရေးလု�လုာ�တွ်ရိုုလု�က်် ဥပ် ရေး�မ်ူ ရေးဘာင်မ်�ားနှှင�် အဓာုက်စာီ�င်ထူးု�းမ်�ားက်ုု သူု ရေးတွသူန်းဖြပ်ုဖြခဲ့င်း၊ �ပ််�ွာ 

အသူုုက််အ�န်း်းနှှင�်  ရေး�ွး ရေးနှွးတွုုင်ပ်င်ဖြခဲ့င်း (community consultations) စာသူည်�် န်းည််းလုမ််းအမ်� ုု းမ်� ုု းဖြ�င�် အ ရေးထူးာက်် 

အထူးားစာု ရေး�ာင်းနှုုင်ပ်ါသူည််။

မ်ုမ်ု ရေးဖြပ်ာလုုု ရေးသူာက်ုစာစ�ပ််က်ုု အခဲ့ုုင်အမ်ာတွည်် ရေး�ာက််�န်း် အ ရေးထူးာက််အထူးားမ်�ားက်ုု တွစာ်လုးာပြီးပ်ီးတွစာ်လုးာ တွင်ဖြပ် 

နှုုင်�ပ်ါမ်ည််။ အ ရေးထူးာက််အထူးားမ်�ားက်ုု တွစာ်လုးာပြီးပ်ီးတွစာ်လုးာ တွင်ဖြပ်ဖြခဲ့င်း�ုုသူည််မ်ှာ အ�င်းအဖြမ်စာ် အမ်�ားအဖြပ်ားမ်ှ ��ှု ရေးသူာ 

အ ရေးထူးာက််အထူးားမ်�ားက်ုု တွစာ်ခဲ့ုနှှင�်တွစာ်ခဲ့ု ခဲ့�တုွ်�က််တွင်ဖြပ်လု�က်် မ်ုမ်ု ရေးဖြပ်ာလုုု ရေးသူာက်ုစာစက်ုု ခဲ့ုုင်လုု� ရေးစာဖြခဲ့င်းဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ 

ဥပ်မ်ာ မ်ုမ်ုရေးဖြ��ှင်း ရေး�ာင်�ွက််လု�က််�ှုသူည်�် က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာ ရေး�က်ာင�် တွုုက််ရိုုုက််ထူးုခဲ့ုုက််သူူမ်�ားက်ုုရေးမ်းဖြမ်န်း်းလု�က်် ဖြ�စာ်စာဉ်် 

ဖြ�စာ်�ပ််မ်�ားစာု ရေး�ာင်းပြီးပ်ီး စာာအုပ််စာာတွမ််းမ်�ား  ရေးလု�လုာ�တွ်ရိုုသူု ရေးတွသူန်းဖြပ်ုခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် တွွ့�က််တွင်ဖြပ်ဖြခဲ့င်းဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

�့ွ�စာည််းပု်�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ စာည််းရုို�းလုု�်  ရေး�ာ်သူူမ်�ားအတွွက်် ခုုဲ့င်မ်ာ ရေးသူာအ ရေးထူးာက််အထူးား အ ရေးဖြခဲ့ဖြပ်ု�ပ််တွည်် 

ခဲ့�က််ရေး�ာ်ထူးုတွ် ရေး�း အ ရေးထူးာက််အကူ်ဖြပ်ုသူည်�် န်းည််းလုမ််းက်ု�ုယူာအမ်� ုု းမ်� ုု း �ှုပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ နှှစာ်ခဲ့ုက်ုု  ရေးအာက််တွွင်  ရေး�ာ်ဖြပ် 

ထူးားပ်ါသူည််။
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၁။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး��ုုင်�ာ လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််မ်ုက်ုု �န်း်းစာစာ် ရေးလု�လုာ�န်း် International IDEA အ�ွ့�က် 

 ရေး�ာ်ထူးုတွ်ထူးား ရေးသူာ န်းည််းလုမ််းစာုက်ုု �ုလုစာ်ပ်ုုင်နှှင�်  ရေးတွာင်အာ��ုက်တွွင် အသူု�းဖြပ်ုလု�က်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� 

ဖြပ်ုဖြပ်င် ရေးဖြပ်ာင်းလု့ ရေး�းနှှင�် �ွ့�စာည််းပု်�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�နှှင�် ည်ီညွှွတွ်မ်ုက်ုု ဖြပ်န်း်လုည််သူု�းသူပ်် ရေး�း စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်�န်း် 

အတွွက်် အ ရေးထူးာက််အထူးားအ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�က်ုု တွည်် ရေး�ာက််ခဲ့့�ပ်ါသူည််။ Constitutional Performance Assessment 

of the 1987 Philippine Constitution (Atienza et al 2020) (၁၉၈၇ ခဲ့ုနှှစာ် �ုလုစာ်ပ်ုုင် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� 

နှှင�်စာပ််လု�ဉ််း၍ လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််မ်ုက်ုု သူု�းသူပ််ဖြခဲ့င်း) နှှင�် Assessing the Performance of the South African 

Constitution (Bilchitz et al 2016) ( ရေးတွာင်အာ��ုက် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�နှှင�် စာပ််လု�ဉ််း၍ လုုပ််ငန်း်း  

ရေး�ာင်�ွက််မ်ုက်ုု သူု�းသူပ််ဖြခဲ့င်း) တွုု�တွွင် အသူီးသူီး�တွ်ရိုု ရေးလု�လုာနှုုင်ပ်ါသူည််။

၂။ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား သူာတွူည်ီမ်ှမ်ု�ုုင်�ာ �ွ့�စာည််းပ်ု�အရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ်ရေး��န်း်းစာစာ်ခဲ့�က်် (Constitution Assessment for 

Women’s Equality) (CAWE) တွွင် က်မ်ာာတွစာ်�န်း်း �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�မ်�ားတွွင်ပ်ါ�ှုသူည်�် လုုပ််ငန်း်းစာဉ််မ်�ားက်ုု 

နှုင်းယူှဉ်် ရေးလု�လုာ ရေး�ာ်ဖြပ်ထူးားပ်ါသူည်် (Allen 2016)။ ဥပ်မ်ာ နှုုင်င� ရေး�းတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား ပ်ါ�င် ရေး�ာင်�ွက််မ်ုနှှင�် 

သူက််�ုုင်သူည်�် က်ုစာစ�ပ််တွစာ်ခဲ့ုက်ုု စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်လုုုပ်ါက် CAWE က်ုု အသူု�းဖြပ်ု၍ ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င� �ွ့�စာည််းပ်ု� 

အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�ပ်ါ သူက််�ုုင်�ာဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က််မ်�ားက်ုု အဖြခဲ့ား�ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�မ်�ားပ်ါ ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် 

နှုင်းယူှဉ််�က်ည်�်နှုုင်ပ်ါသူည််။ မ်ုမ်ု၏ အ�ုုဖြပ်ုခဲ့�က််မ်�ားအတွွက်် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�စာာသူား အသူု�းအနှုန်း်း၊ 

ဥပ် ရေး�ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းခဲ့�က်် အသူု�းအနှုန်း်းမ်�ားက်ုုလုည််း  ရေးလု�လုာမ်ှီဖြငမ််းနှုုင်ပ်ါသူည််။

အကြံကျ�ခြပ်�ချုျကျး ၆ - အကျျ�ု�သကျး�ုးင်းးပ်ါဝင်းးသူမှာျ်�ကျုး သုခြမှာင်းးန်�လှုံ့ည်းးခြချုင်းး�

စာည််းရိုု�းလုု�်ရေး�ာ်�ာတွွင်  ရေးထူးာက််ခဲ့�မ်ု��ှု�န်း်အတွွက်် သူု ရေးစာလုုုသူူအုပ််စာုအသူီးသူီးနှှင�် ထူးု ရေးတွွ� ရေး�ာင်�ွက််�ပ်ါ 

သူည််။ သူု ရေးစာလုုုသူူအုပ််စာုအသူီးသူီး၏ လုုုအပ််ခဲ့�က််မ်�ားနှှင�် အက်� ုု းစာီးပ်ွားမ်�ား/စာုတွ်ပ်ါ�င်စာားမ်ုမ်�ားက်ုု သူု�ှုန်းားလုည််ပြီးပ်ီး 

သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််မ်�ားက်ုု �ီ ရေးလု�ာ် ရေးအာင်ည်ှုနှုင်း ရေးပ်း�န်း် အ ရေး�းကြီးက်ီးပ်ါသူည််။ သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််မ်�ားက်ုု အ��င်ခဲ့ွင်က်� 

စာီစာဉ်် ရေးဖြပ်ာ�က်ားဖြခဲ့င်းဖြ�င�် မ်ုမ်ု၏ရေး�က်ာင်းက်� ုု း�က််စာပ်် ရေး�ာ်ဖြပ်မ်ုအား ရေးက်ာင်းပြီးပ်ီး ဦးးတွည််�ည််�ွယူ်သူည်�် သူု ရေးစာလုုု ရေးသူာ အုပ််စာု 

မ်�ားအတွွက်် သူက််�ုုင်အက်�ု�း�င်မ်ု�ှုလု�က်် သူက်် ရေး�ာက််မ်ုအား ရေးက်ာင်းပ်ါမ်ည််။ သူု ရေးစာလုုု ရေးသူာအုပ််စာု သူုု�မ်ဟုုတွ် အုပ််စာုမ်�ား 

အတွွက်် သူင�် ရေးတွာ် ရေးသူာ သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််မ်�ားစာီစာဉ််ဖြပ်ုစာု�န်း် အက်� ုု းသူက််�ုုင်ပ်ါ�င်သူူ�န်း်းစာစာ်ခဲ့�က်် (stakeholder 

analysis) သူုု�မ်ဟုုတွ် သူု ရေးစာလုုု ရေးသူာအုပ််စာု  ရေး�ာ်ဖြပ်ခဲ့�က်် (audience mapping) ဖြပ်ုလုုပ််နှုုင်ပ်ါသူည််။ မ်ုမ်ု၏ အ ရေး�းက်ုစာစအတွွက်် 

အဓာုက် အက်� ုု းသူက််�ုုင်ပ်ါ�င်သူူမ်�ား၊ အ ရေး�းက်ုစာစနှှင�်စာပ််လု�ဉ််း၍ ၎င်းတွုု�၏အက်� ုု းစာီးပ်ွား/စာုတွ်ပ်ါ�င်စာားမ်ုမ်�ားနှှင�် အက်� ုု း

သူက််�ုုင်ပ်ါ�င်သူူအသူီးသူီးအ�က်ား �က််�� ရေး�းတွုု�က်ုုရေး�ာ်ထူးုတွ်သူည်�် လုုပ််ငန်း်းစာဉ််ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

အက်� ုု းသူက််�ုုင်ပ်ါ�င်သူူမ်�ား၏ �ပ််တွည််ခဲ့�က််အသူီးသူီးက်ုု အမ်ှန်း်တွက်ယူ် သူု�ှုန်းားလုည််�န်း်  ရေးထူးာက််ခဲ့�သူည်�် 

ဘက််၊ က်န်း််က်ွက််သူည်�်ဘက််၊ �က်ား ရေးန်းသူည်�်ဘက်် ဘက််အားလုု�းမ်ှ ပ်ါ�င် ရေး�ွး ရေးနှွးသူူမ်�ား၊ အ�ွ့�အစာည််းမ်�ားနှှင�် တွုုက််ရိုုုက်် 

တွုုင်ပ်င် ရေး�ွး ရေးနှွးမ်ု ဖြပ်ုလုုပ််�ပ်ါမ်ည််။ မ်ုမ်ုက် က်ုုယူ်စာား စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေးပ်း ရေးသူာ အုပ််စာုမ်�ားနှှင�် ၎င်းတွုု�  ရေးန်း်စာဉ််ကြံက်ု� ရေးတွွ�� 

သူည်�် ထူးုခဲ့ုုက််မ်ုမ်�ားသူာမ်က် မ်ုမ်ု၏လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််မ်ု ရေး�က်ာင�် ၎င်းတွုု�က်ုု ထူးုခဲ့ုုက််နှုုင်သူည််ဟုုရိုုဖြမ်င် ရေးသူာ သူုု�မ်ဟုုတွ် 

တွစာ်န်းည််းန်းည််းဖြ�င�် �န်း််က်�င် ရေးသူာ အ�ွ့�အစာည််း/အုပ််စာုမ်�ားလုည််း ပ်ါ�င်�ပ်ါမ်ည််။ ဥပ်မ်ာ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားက်ုု ပ်ုုမ်ုုပ်ါ�င်  

ရေးစာဖြခဲ့င်းဖြ�င�် အမ်� ုု းသူားမ်�ားအတွွက််  ရေးန်း�ာရေးလု�ာ�န်းည််းသူွားလုုမ်�်မ်ည််ဟုု ထူးင်ဖြမ်င် ရေးသူာ အမ်� ုု းသူားအခဲ့� ုု � �ှုပ်ါက် သူု ရေးစာ 

လုုု�င်းအခဲ့�က််မ်�ား  ရေးဖြပ်ာ�ုုဖြခဲ့င်းနှှင� ်စာည််းရုို�းလုု�်  ရေး�ာ် ရေး�းလုုပ်် ရေး�ာင်ဖြခဲ့င်းတုုွ�တွွင် မု်မု်အ ရေးန်းဖြ�င� ်ဤကု်စာစ�ပ််ကုု်သုူ�ုှပြီးပီ်း စာာန်းာ 

န်းားလုည််မ်ု�ှု ရေး�က်ာင်း ဖြပ်သူ�န်း် လုုုအပ််ပ်ါသူည််။

သူု ရေးစာလုုု ရေးသူာအုပ််စာုမ်�ား မ်တွူည်ီပ်ါက် သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််မ်�ားက်ုုလုည််း တွစာ်ပ်ု�စာ�တွည််းမ်ဟုုတွ်ဘ့ စာီစာဉ််ဖြပ်ုစာု 

လု�က််  ရေးက်ာင်းသူည််ထူးက်် ရေးက်ာင်း ရေးအာင် ည်ှုနှုင်းဖြပ်ုဖြပ်င်ပ်ါ။ သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််မ်�ားက်ုု  ရေး�က်လုည််စာွာရေးလု�လုာထူးားပြီးပ်ီး 

အ ရေးထူးာက််အထူးားမ်�ားစာု ရေး�ာင်းလု�က်် ခဲ့ုုင်လုု� ရေးအာင်မ်ည််သူုု�ရေးဖြပ်ာ�က်ား�မ်ည််က်ုု  ရေးလု�က်�င�်ထူးားပ်ါ။ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူည်�် 

သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က်် (advocacy message) မ်�ားမ်ှာ �ှင်းလုင်းပြီးပ်ီး  ရေးဖြပ်ာ�ုုဟုန်း်နှှင�် အ ရေး�က်ာင်းအ�ာမ်ှာ  ရေး�ှ� ရေးန်းာက််ည်ီညွှွတွ်� 

ပ်ါမ်ည််။ လုုု�င်းတွုု�ှင်း  ရေးဖြပ်ာ�ုုနှုုင်ပ်ါက် အ ရေးက်ာင်း�ု�းဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။
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အ ရေးထူးာက််အက်ူဖြ�စာ်နှုုင်သူည်�်  ရေးလု�က်�င�်ခဲ့န်း်းတွစာ်ခဲ့ုမ်ှာ ‘ဓာာတွ် ရေးလုှက်ားစီား�င်းအစာအ�ု�း ရေးဖြပ်ာနှုုင် ရေးအာင်’  ရေးလု�က်�င�် 

ဖြခဲ့င်း (‘elevator pitch’) ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ မ်ုမ်ုသူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််က်ုု စာက်ကန်း်် ၆၀ မ်ဖြပ်ည်�်မ်ီ  ရေးဖြပ်ာ�ပ်ါသူည််။ �ု�းဖြ�တွ်ခဲ့�က်် 

ခဲ့�မ်ှတွ်သူူ (ဥပ်မ်ာ အစာုုး�အ�ာ�ှု) သူုု�မ်ဟုုတွ် �ု�းဖြ�တွ်ခဲ့�က််အ ရေးပ်် ဩဇာသူက်် ရေး�ာက််နှုုင်သူူ (ဥပ်မ်ာ ထူးုပ််တွန်း်းစာီးပ်ွား ရေး�း 

လုုပ််ငန်း်း�ှင် သူုု�မ်ဟုုတွ် စာာန်းယူ်ဇင်းမ်ှပ်ုဂုုုလု်) နှှင�်  ရေးဖြပ်ာ�ုု�ာတွွင် အသူု�းဖြပ်ုနှုုင်မ်ည်�် သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််အမ်� ုု းမ်� ုု းအတွွက်် 

ဤ ရေးလု�က်�င�ခ်ဲ့န််းးကုု်  ရေးလု�က်�င�နုု်ှင်ပ်ါသူည််။ သုူ ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််တွွင် မု်မု်၏လုုပ််ငန််းးကုု် မ်ည််သုုူ�ပ်��ပုု်း ရေးစာလုုု ရေး�က်ာင်း သုုူ�မ်ဟုုတ်ွ 

မ်ုမ်ု ရေး�ာင်�ွက်် ရေးန်း ရေးသူာ အ ရေး�းက်ုစာစအတွွက်် မ်ည််သူည််တွုု�က်ုုရေး�ာင်�ွက်် ရေးပ်း ရေးစာလုုု ရေး�က်ာင်း �ှင်းလုင်းစာွာ ရေးတွာင်းခဲ့�သူည်�် 

အပ်ုုင်း ပ်ါ�င်�ပ်ါမ်ည််။

အကြံကျ�ခြပ်�ချုျကျး ၇ - ညွ့န�း  ဆော်ပ်ါင်းး�အဖွဲ့့��မှာျ်�တ်ည်းး ဆော်�်ကျးပ်ါ။

ခဲ့�ယူူခဲ့�က််တွူည်ီ ရေးသူာ အ�ွ့�အစာည််းမ်�ား၊ အစာုအ�ွ့�မ်�ားနှှင�် လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််သူူမ်�ားပ်ါ�င်သူည်�် ညွှွန်း်် ရေးပ်ါင်းမ်�ား 

တွည်် ရေး�ာက််ဖြခဲ့င်းဖြ�င� ်စာည််းရုို�းလုု�်  ရေး�ာ်သူည်� ်လုုပ််�ှားမု်ကုု်ပုု်မုု် ရေးအား ရေးက်ာင်း ရေးစာနုုှင်ပ်ါသူည််။ မ်ဟုာဗ��ဟုာ ရေးဖြမ်ာက်် မု်တ်ွ�က်် 

မ်�ားဖြပ်ုလုုပ််ပ်ါ။ ညွှွန်း်် ရေးပ်ါင်းတွွင် ပ်ါ�င်သူူမ်�ားအားလုု�း၏ အားသူာခဲ့�က််မ်�ားက်ုုစာဉ််းစာားပ်ါ။ ဥပ်မ်ာ  ရေး�သူနှတ�အစာုုး�တွွင် 

ပ်ါ�င်သူည်�် အမ်� ုု းသူမ်ီးက်ုုယူ်စာားလုှယူ်မ်�ားက်ုု စာစာ်တွမ််း ရေးက်ာက််ယူူလုုုပ်ါက် NGO (အစာုုး�မ်ဟုုတွ် ရေးသူာအ�ွ့�အစာည််း) 

အ ရေးန်းဖြ�င�် ၎င်းတွုု�ထူး�ရေး�ာက််�ှုနှုုင်သူည်�်  ရေးက်ာင်းမ်ွန်း် ရေးသူာက်ွန်း်�က််မ်�ား�ှု ရေးသူာ်လုည််း  ရေး�သူနှတ�အစာုုး� အမ်� ုု းသူမ်ီးအ�ွ့�အစာည််း 

တွစ်ာ�ပ််နှှင� ်မု်တ်ွ�က််အဖြ�စ်ာလုည််း  ရေး�ာင်�ွက််နုုှင်ပ်ါသူည််။ အ ရေးထူးာက််အထူးားစုာ ရေး�ာင်း�န််း သုူ ရေးတွသူန်းလုုပ််ငန််းးကုု် ပု်�စာ�ထုူးတ်ွ 

စာီစာဉ််ဖြခဲ့င်း၊ သူု ရေးတွသူန်းဖြပ်ုလုုပ််ဖြခဲ့င်းတုွု�အတွွက်် ပ်ည်ာ�ှင်မ်�ားနှှင�် သူု ရေးတွသူီမ်�ားက် အက်ူအည်ီ ရေးပ်းနှုုင်ပ်ါသူည််။ မ်ီ�ီယူာ  ရေးခဲ့် 

လုူထူးု�က််သူွယူ် ရေး�းလုုပ််ငန်း်းမ်�ားက် သူု ရေးစာလုုု ရေးသူာအခဲ့�က််မ်�ား လုူထူးုအ�က်ားသူုု� ပ်ုုမ်ုု ရေး�ာက််�ှု ရေးစာ�န်း်ပ်��ပ်ုုးနှုုင်ပ်ါသူည််။

ညွှးန်း်် ရေးပ်ါင်းလုုပ်် ရေး�ာင်ဖြခဲ့င်းသူည်် က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာတွစာ်ခဲ့ုနှှင�်စာပ််လု�ဉ််း၍ ဘက်် ရေးပ်ါင်းစာု�မ်ှ လုုပ််ငန်း်း  ရေး�ာင်�ွက်် 

လု�က််�ှု ရေးသူာ အ�ွ့�အစာည််းမ်�ားအ�က်ား ရေး�ဖြပ်င်ည်ီမ်ဟုာမ်ုတွ်အ�ွ့�မ်�ား တွည်် ရေး�ာက််ဖြခဲ့င်းလုည််း ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ အမ်� ုု း

သူမ်ီးအခဲ့ွင�်အ ရေး�းအ�ွ့�အစာည််းတွစာ်ခဲ့ု၏  ရေးခဲ့ါင်း ရေး�ာင်အ ရေးန်းဖြ�င�်  ဂ�န်း်�ါအခဲ့န်း်းက်ဏ္ဍ အယူူအစာွ့မ်�ားနှှင�် ခဲ့ွ့ဖြခဲ့ား�က််��သူည်�် 

အ ရေးလု�အက်�င�်မ်�ားက်ုု �န်း််က်�င် ရေးသူာ လုူထူးုလုုပ််�ှားမ်ုဖြပ်ုလုုပ််�န်း် စာုတွ်ပ်ါ�င်စာားနှုုင်ပ်ါသူည််။ ခဲ့ွ့ဖြခဲ့ား�က််��မ်ုနှှင�် စာပ််လု�ဉ််း၍ 

လုုပ််ငန်း်း ရေး�ာင်�ွက််လု�က််�ှု ရေးသူာ အဖြခဲ့ား အ�ွ့�အစာည််းမ်�ား �ှုနှုုင်ပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ LGBTQIA+ (အမ်� ုု းသူမ်ီးလုုင်တွူစာု�မ်က််သူူ၊ 

အမ်� ုု းသူားလုုင်တွူစာု�မ်က််သူူ၊ လုုင်တွူလုုင်က်ွ့စာု�မ်က််သူူ၊ လုုင် ရေးဖြပ်ာင်း၊ လုုင်သူတွ်မ်ှတွ်ခဲ့�က််လုက််မ်ခဲ့�သူူ/မ်�ု�းဖြ�တွ်� ရေးသူးသူူ၊ 

�ွုလုုင်နှှင�် လုုင်စာုတွ်က်င်းမ့်�သူူ စာသူည််) အသူုုက််အ�န်း်းမ်�ား၊ တွုုင်း�င်းသူားအုပ််စာု သူုု�မ်ဟုုတွ် လုူမ်� ုု းအုပ််စာုမ်�ား၊ မ်သူန်း်စာွမ််းသူူ 

မ်�ားက်ုု ခဲ့ွ့ဖြခဲ့ား�က််��မ်ုမ်ဖြပ်ု ရေး�း  ရေး�ာင်�ွက််ဖြခဲ့င်းဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာတွစာ်�ပ််က်ုု ပ်င်တွုုင်ထူးားလု�က်် ယူင်းသူုု� 

အ�ွ့�အစာည််းမ်�ားစာုစာည််း၍ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေးသူာ ခဲ့�ဉ််းက်ပ််ပ်ု�ဖြ�င�်သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််မ်�ား စာီစာဉ််ထူးား ရေးသူာအခဲ့ါ အမ်�ား 

ဖြပ်ည််သူူထူး�မှ် လုည််း ရေးက်ာင်း၊ အစုုား�ထူး�မှ်လုည််း ရေးက်ာင်း က်�ယ်ူက်�ယ်ူဖြပ်န်း််ဖြပ်န်း််ရေးထူးာက််ခဲ့�မု်နှှင� ်အာရုို�စူားစုုာက််မု်��ုှ�န််း အ ရေးထူးာက်် 

အက်ူ ဖြ�စာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။

ပ်ုဂုလုုက်က်ဏ္ဍသူည််လုည််း လုွန်း်စာွာထူးု ရေး�ာက််မ်ု�ှု ရေးသူာ မ်ဟုာမ်ုတွ်ဖြ�စာ်နှုုင်ပ်ါသူည််။ ဥပ်မ်ာ ၂၀၂� ခဲ့ုနှှစာ်တွွင် 

အ ရေးမ်�ုက်န်း်ဖြပ်ည်် ရေးထူးာင်စာု၌ အထူးင်က်�ရေးဘာလုု�းအသူင်းတွစာ်သူင်းမ်ှာ ခဲ့ွ့ဖြခဲ့ား�က််��သူည်�် အမ်ည်် မ်ှည်�် ရေးခဲ့်ထူးား ရေးသူာ  

ရေး�က်ာင�် အမ်ည်် ရေးဖြပ်ာင်းလု့ ရေးပ်း�န်း် လုုပ််�ှားမ်ုရေးပ်် ရေးပ်ါက််ခဲ့့�ပ်ါသူည််။ အမ်ည်် ရေးဖြပ်ာင်းလု့ ရေးပ်း�န်း်  ရေးတွာင်း�ုုဖြခဲ့င်းက်ုု အ�ွ့�အစာည််း 

အမ်�ားအဖြပ်ားနှှင�် လုူထူးုက်ရေးထူးာက််ခဲ့�ခဲ့့��က် ရေးသူာ်လုည််း  ရေးဘာလုု�းအသူင်း စာီမ်�ခဲ့န်း််ခဲ့ွ့မ်ုအပ်ုုင်းက် ဖြငင်း�န်း်ခဲ့့�ပ်ါသူည််။ ထူးုုအခဲ့ါ 

Nike (နှုုက််က်ီ) က်ုမ်ါဏာီက် ထူးုုအသူင်း၏တွ��ုပ််ပ်ါ�ှု ရေးသူာ အားက်စာား�တွ်စာု�အားလုု�းက်ုု ၎င်း၏ အ ရေး�ာင်း�ုုင်အားလုု�းမ်ှ 

�ယူ်�ှားခဲ့့�ပြီးပ်ီး  ရေးဘာလုု�းပ်ွ့မ်�ားအတွွင်း အစာားအစာာနှှင�်  ရေး��ာ်�ည််မ်�ားရေးပ်းပ်ုု�သူည်�် ပ်ုဂုလုုက်က်ဏ္ဍလုုပ််ငန်း်းမ်�ားက်လုည််း 

ပ်��ပ်ုုးမ်ုမ် ရေးပ်း ရေးတွာ�ဘ့ ရိုုတွ်သူုမ််းလုာ�က်ပ်ါသူည််။ �က််သူတွတပ်တွ် နှှစာ်ပ်တွ်အတွွင်း  ရေးဘာလုု�းအသူင်း၏ အမ်ည််  ရေးဖြပ်ာင်းလု့ 

သူွားသူည််က်ုု  ရေးတွွ��ပ်ါသူည််။ အဓာုက်အ ရေး�က်ာင်းမ်ှာ သူပ်ုတွ် ရေးမ်ှာက််ခဲ့��သူဖြ�င�်  ရေးငွ ရေး�က်းပ်ုုင်း ထူးုခဲ့ုုက််လုာဖြခဲ့င်း၏ အက်� ုု း�က်် 

ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ 
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အကြံကျ�ခြပ်�ချုျကျး ၈ - စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�� ဆော်�်း ဆော်ရာ� ပ်း�စ�နိုာင်း်း လှုံ့းပ်းနည်းး�လှုံ့းပ်းဟုနး အမှာျ�ု�မှာျ�ု�ကျုး သုရာာုန်�လှုံ့ည်းးပ်ါ။

စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�းလုုပ်် ရေး�ာင်ဖြခဲ့င်းနှှင�် အစာီအစာဉ််မ်�ား အ ရေးက်ာင်အထူးည်် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်းတွုု�တွွင် သူ ရေးဘာထူးားနှှင�် 

အဖြပ်ုအမ်ူမ်�ားမ်ှာ အထူးူးအ ရေး�းပ်ါပြီးပီ်း ဤစာာတွမ််းပ်ါ အကြံက်�ဖြပ်ုခဲ့�က််အားလုု�း၏ အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ဖြခဲ့င်း၏ 

�ည််မ်ှန်း်းခဲ့�က််မ်ှာ  ရေးပ်ါင်းက်ူးတွည်် ရေး�ာက်် ရေးပ်း�န်း်ဖြ�စာ်ပြီးပ်ီး အက်� ုု းသူက််�ုုင်ပ်ါ�င်သူူအားလုု�းအတွွက်် အက်� ုု း ရေးက်�းဇူးမ်�ား 

ထူးွက်် ရေးပ်် ရေးစာနှုုင်ပ်ါသူည််။ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်မ်ည်�်သူူအတွွက်် ပ်ထူးမ်အကြီးက်ုမ််ရေးတွွ��ု�ခဲ့�နု်း် �က််�� ရေး�းအစာ ရေးက်ာင်း�န်း် အ ရေး�း 

ကြီးက်ီးပ်ါသူည််။  စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�း အထူးု ရေး�ာက််�ု�းလုုပ်် ရေး�ာင်နှုုင်မ်ည်�် ဩဇာတွုက်ကမ်�ှုသူူမ်�ား အသူုုင်းအ�ုုင်းတွွင် �င်��� 

လုုုပ်ါက် မ်ဟုာမ်ုတွ်ဖြ�စာ်�န်း်လုုုအပ််ပ်ါသူည််။ အခဲ့�နု်း်အခဲ့ါက်ုုလုုုက််၍ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်ပ်ု�က်ုု  ရေးဖြပ်ာင်းလု့နှုုင်�ပ်ါသူည််။ �န်း်ဘက်် 

သူ�ွယူ်ဖြပ်ုမ်ူ�န်း် မ်လုုုအပ််ပ်ါ။ အဖြပ်စာ်တွင်ဖြခဲ့င်း အဖြပ်စာ်ပ်ု�ခဲ့�ဖြခဲ့င်းတွုု�မ်ဖြပ်ုလုုပ််ဘ့ အဖြခဲ့ားသူူမ်�ားက်ုု ၎င်းတွုု�၏လုုပ််ငန်း်းမ်�ား ပ်ုုမ်ုု  

ရေးက်ာင်းမ်ွန်း်စာွာလုုပ််က်ုုင်နှုုင်�န်း် အက်ူအည်ီ ရေးပ်းမ်ည်�်သူူအဖြ�စာ် ရိုုဖြမ်င်ဖြခဲ့င်းခဲ့��ပ်ါက်လုည််း ဩဇာသူက်် ရေး�ာက််မ်ု�ှုလုာမ်ည််သူာ 

ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ အ ရေးထူးာက််အထူးားအ ရေးဖြခဲ့ခဲ့� ခဲ့ုုင်မ်ာစာွာ�ှုပြီးပ်ီး သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််မ်�ားက်ုု �ှင်းလုင်းစာွာရေးဖြပ်ာ�ုုဖြခဲ့င်းမ်ှာ အ ရေးထူးာက်် 

အက်ူဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။ တွစာ်ဘက််သူားရေးဖြပ်ာ�ုုသူည််က်ုု အဖြပ်န်း်အလုှန်း်န်းားလုည််လုုုစာုတွ်ဖြ�င�် န်းား ရေးထူးာင်�န်း် (active listening) 

လုည််း အ ရေး�းကြီးက်ီးပ်ါသူည််။ မ်ုမ်ု၏ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�းအ�ုုဖြပ်ုခဲ့�က််က်ုု က်န်းဦးးတွွင် �န်း််က်�င်သူူ သူုု�မ်ဟုုတွ် မ် ရေး�ခဲ့ွ့နှုုင်သူူ 

မ်�ားက် ၎င်းတွုု� ရေးဖြပ်ာ�ုုသူည််က်ုု မ်ုမ်ုအ ရေးန်းဖြ�င�်သူု�ှုန်းားလုည််သူည််ဟုု ခဲ့�စာား� ရေးစာ�န်း် ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

ဖြပ်န််းလုည််အသုူ ရေးပ်း ရေးဖြပ်ာ�က်ားခဲ့�က်် (feedback)  ရေးပ်းမ်ည်�အ်စာား န်းည််းလုမ််းအသွူယ်ူသွူယ်ူကုု် အဖြခဲ့ားသူူမ်�ား စာဉ််းစာား 

နှုုင်�န်း်  ရေး�ာ်ထူးုတွ်တွင်ဖြပ်ဖြခဲ့င်းပြီးပ်ီး က်ုစာစ�ပ််/ဖြပ်ဿန်းာအတွွက််  ရေးဖြ��ှင်းခဲ့�က််��ှု�န်း် အဖြပ်ုသူ ရေးဘာကြီးက်ုုးစာားဖြခဲ့င်းဖြ�င�် ‘feeding 

forward’ ဖြပ်ုလုုပ်် ရေးပ်းပ်ါ။ န်းည််းလုမ််းမ်�ား �ှာ ရေး�ွ ရေး�ာ်ထူးုတွ်�ာတွွင် န်းယူ် ရေးဖြမ် ရေး�သူ ပ်က်တွုအ ရေးဖြခဲ့အ ရေးန်း၌ လုက်် ရေးတွွ�ဖြ�စာ်နှုုင် ရေးဖြခဲ့ 

�ှု�ပ်ါမ်ည််။ (Allen 2016) ဖြပ်ုစာုသူည်�် CAWE တွွင်ပ်ါ�င် ရေးသူာ နှုင်းယူှဉ်် ရေးလု�လုာခဲ့�က်် ဥပ်မ်ာမ်�ားက်ုုလုည််း မ်ှီဖြငမ််းနှုုင်ပ်ါသူည််။ 

Constitute Project နှှင�် International IDEA တွုု� ဖြပ်ုစာုလုးင�်တွင်ထူးား ရေးသူာ ConstitutionNet �က််ဘ်�ုုက််တွွင်လုည််း 

က်မ်ာာတွစာ်�န်း်းမ်ှ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� ဥပ်မ်ာအမ်� ုု းမ်� ုု းက်ုု  ရေးလု�လုာနှုုင်ပ်ါသူည််။ �ုုလုုု�င်းမ်ှာ အစာုုး�က်ုု အမ်� ုု းသူား 

အမ်� ုု းသူမ်ီးအခဲ့န်း်းက်ဏ္ဍ တွန်း်းတွူည်ီမ်ှမ်ုလုုပ်် ရေး�ာင် ရေးပ်း�န်း် ပ်�က််က်ွက်် ရေးန်းပ်ါသူည််ဟုု သူွား ရေး�ာက်် ရေးဖြပ်ာ�ုု�န်း်မ်ဟုုတွ်ဘ့ 

‘ယူခဲ့ုအခဲ့ါ  ရေး�သူနှတ�အစာုုး�တွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးအ ရေး�အတွွက်် X �ှုပ်ါသူည််၊ အမ်� ုု းသူားမ်�ားနှှင�် အ ရေး�အတွွက််တွူည်ီစာွာ 

က်ုုယူ်စာားဖြပ်ု ပ်ါ�င်လုာနှုုင်�န်း် X နှုုင်င�မ်ှာက့်�သူုု�  ရေး�သူနှတ�မ့်�နှဒန်းယူ်မ်�ားတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားအတွွက်် ခဲ့ွ့တွမ််းမ်�ားသူတွ်မ်ှတွ် 

ထူးား�န်း် စာဉ််းစာားနှုုင်ပ်ါမ်ည််’ ဟုု  ရေးဖြပ်ာ�ုုဖြခဲ့င်းမ်� ုု း ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််။

အစုုား�အ�့ွ�အစာည််းမ်�ားအတွွင်း�ုှ လုုပ််ငန််းး ရေး�ာင်�ွက််သူူမ်�ားနှှင� ်စာဉ််�က််မ်ဖြပ်တ်ွ ရေး��ှည််တွည််တွ�� ရေးသူာ န်းည််းလုမ််း 

ဖြ�င�် ထူးု ရေးတွွ� ရေး�ာင်�ွက််ဖြခဲ့င်းသူည််လုည််း အ ရေး�းကြီးက်ီးပ်ါသူည််။  ရေးတွာင်းခဲ့��န်း်�ှုမ်ှသူာ အ�က််အသူွယူ်ဖြပ်ုလုုပ််ဖြခဲ့င်း မ်ဖြ�စာ်သူင�် 

ပ်ါ။ အဖြပ်ုသူ ရေးဘာထူးု ရေးတွွ� ရေး�ာင်�ွက််ဖြခဲ့င်း�ုု�ာတွွင် အခဲ့�နု်း်ယူူ၍ န်းီးက်ပ်် ရေးသူာ�က််�� ရေး�းတွည်် ရေး�ာက််ဖြခဲ့င်း၊ မ်ုမ်ုတွုု� 

 ရေး�ာ်ထူးုတွ်��ှု ရေးသူာ အခဲ့�က််မ်�ားက်ုုမ်ှ ရေး�နှုုင်�န်း် သူက််�ုုင်�ာအာဏာာပ်ုုင်မ်�ားနှှင�် အဖြပ်န်း်အလုှန်း်�က််သူွယူ် ရေးဖြပ်ာ�ုုမ်ု လုမ််း  

ရေး�က်ာင်း �ွင�်လုှစာ်ထူးားဖြခဲ့င်းတွုု� ပ်ါ�င်ပ်ါသူည််။ ဤန်းည််းဖြ�င�် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�း မ်ုတွ်�က််စာုတွ်ဓာာတွ် ဖြ�စာ် ရေးပ််လုာပ်ါမ်ည််။ 

ယူင်းစာုတွ်ဓာာတွ်အ ရေးပ်် အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�လု�က်် စာစာ်မ်ှန်း် ရေးသူာသူက်် ရေး�ာက််မ်ုနှှင�် ဥပ် ရေး�ပ်ုုင်း အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့မ်�ား  ရေးပ်် ရေးပ်ါက််လုာနှုုင် 

ပ်ါသူည််။

၅။ ခြမှာနးမှာ်နိုုးင်းးင်း�တ့်င်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်း�အ ဆော်ခြချုချု�ဥပ် ဆော်��ုးင်းးရာ် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့�� ဆော်�်းခြချုင်းး� (Constitutional 

advocacy) လှုံ့းပ်း ဆော်�်င်းးသည်း်း ဥပ်မှာ်မှာျ်�

ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င��ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး� ပ်ု�်မ် ၃၉၇ နှှင�် ၄၀၉ တွွင် ဖြပ်ည်် ရေးထူးာင်စာုလုးတွ် ရေးတွာ်သူည်် နှုုင်င� ရေး�း ပ်ါတွီ 

မ်�ားနှှင�်  ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ်ွ့�ုုင်�ာဥပ် ရေး�မ်�ား ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းနှုုင်သူည််ဟုု ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းထူးားပ်ါသူည််။ သူုု�ဖြ�စာ်၍ လုးတွ် ရေးတွာ်မ်�ားနှှင�် အဖြခဲ့ား 

တွ�ား�င်ပ်ု�စာ�က်� အုပ််ခဲ့�ုပ််မ်ုအစာီအမ်�မ်�ားတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားအတွွက်် သူီးသူန်း််ရေးန်း�ာမ်�ား သူတွ်မ်ှတွ်ထူးား�ှု ရေး�းအတွွက်် 

လုးတွ် ရေးတွာ် ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ်ွ့ ဥပ် ရေး�မ်�ားက်ုုဖြပ်င်�င်�န်း် ဖြပ်ည်် ရေးထူးာင်စာုလုးတ်ွ ရေးတွာ်တွွင် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်မ်ု (advocacy) ဖြပ်ုလုုပ်် 

နှုုင်ပ်ါမ်ည််။  ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ်ွ့ဥပ် ရေး�မ်�ားက်ုု ဖြပ်ုဖြပ်င် ရေးဖြပ်ာင်းလု့လု�က်် ပ်ါတွီမ်�ား၏ က်ုုယူ်စာားလုှယူ် ရေးလုာင်းစာာ�င်းမ်�ားတွွင် 
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အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားအတွွက်် ခဲ့ွ့တွမ််းမ်�ားသူတွ်မ်ှတွ် ရေးစာ�န်း် သူုု�မ်ဟုုတွ် က်ုုယ်ူစာားလုှယူ် ရေးလုာင်းစာာ�င်းမ်�ားတွွင် ဇစာ် သူုု�မ်ဟုုတွ် 

မ်�ဉ််း�က်ားက့်�သူုု� အမ်� ုု းသူားတွစာ်လုှည်�် အမ်� ုု းသူမ်ီးတွစာ်လုှည်�် အ ရေး�အတွွက််တွူည်ီစာွာ စာီစာဉ််ထူးား�ှု ရေးစာ�န်း် သူတွ်မ်ှတွ် ရေး�း 

စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူမ်�ားအ ရေးန်းဖြ�င�် ဦးးတွည််�ည််�ွယူ် ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်ပ်ါသူည််။ သူုု�မ်ဟုုတွ် နှုုင်င� ရေး�းပ်ါတွီ မ်ှတွ်ပ်ု�တွင်ဥပ် ရေး� 

သူုု�မ်ဟုုတွ် ပ်ါတွီန်းည််းဥပ် ရေး�မ်�ားက်ုုဖြပ်င်�င်လု�က်် ပ်ါတွီမ်�ား၏ က်ုုယ်ူစာားလုှယူ် ရေးလုာင်းစာာ�င်းမ်�ားတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား 

အတွွက်် ခဲ့ွ့တွမ််းမ်�ားသူတွ်မ်ှတွ် ရေးပ်း�န်း် သူုု�မ်ဟုုတွ် ပ်ါတွီမ်�ား၏�ု�းဖြ�တွ်ခဲ့�က််မ်ှတွ် ရေးသူာ အ�ွ့�မ်�ားတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား 

အ ရေး�အတွွက်် တွူည်ီစာွာပ်ါ�င် ရေးစာ�န်း် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်နှုုင်�ွယူ်�ာ �ှုပ်ါသူည််။ ဖြမ်န်း်မ်ာနှုုင်င� အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားအ�ွ့�ခဲ့�ုပ််က် 

‘နှုုင်င� ရေး�းပ်ါတွီမ်�ားသူည်် က်ုုယူ်စာားလုှယူ် ရေးလုာင်းမ်�ား အမ်ည််စာာ�င်းတွင်သူွင်း�ာတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား အန်းည််း�ု�း ၃၀% 

ပ်ါ�င်မှ်သူာ  ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ့ွ်တွွင် ပ်ါ�င်ယှူဉ််ပြီးပု်ုင်အ ရေး�ွးခဲ့�ခွဲ့င��ုှ်မ်ည််ဟုု  ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ့ွ်ဥပ် ရေး�တွွင် ထူးည်�သွ်ူင်းဖြပ်ဋ္ဌာာန််းးနုုှင် ရေး�က်ာင်း၊ 

ထူးုုသူုု� ရေးသူာ အ�ုုဖြပ်ုခဲ့�က််မ်ှာ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားက်ုု  ရေး�ွး ရေးက်ာက််တွင် ရေးဖြမ်ှာက််ဖြခဲ့င်းမ်ခဲ့��ဘ့ �ာထူးူး ရေးပ်းအပ််�န်း် မ်ဟုုတွ် ရေး�က်ာင်း၊ 

ပ်ထူးမ် ရေးလုှက်ားထူးစာ်သူုု� တွက််လုှမ််းနှုုင် ရေး�းရေးဖြခဲ့က်ုပ််��ှု�န်း်သူာဖြ�စာ် ရေး�က်ာင်း’ အ�ုုဖြပ်ုထူးားပ်ါသူည်် (NIMD et al. 2019: 6)။

ဤအစာီအမ်�မ်�ားတွွက်် လုးတွ် ရေးတွာ်က်ုုယူ်စာားလုှယူ်အသူီးသူီးအဖြပ်င် ယူင်းအ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့မ်�ားက်ုု အဓာုက် 

 ရေး�ာ် ရေး�ာင် ရေးပ်း�မ်ည်�် ဖြပ်ည်် ရေးထူးာင်စာု ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ်ွ့ရေးက်ာ်မ်�ှင်နှှင�် ပ်ါးန်းပ််လုုမ်မာစာွာ ထူးု ရေးတွွ� ရေး�ာင်�ွက််မ်ု လုုုအပ််ပ်ါသူည်် 

(ဥပ်မ်ာ မ်ူ�ါ� �ှင်းလုင်း ရေး�ွး ရေးနှွးခဲ့�က်် စာာတွမ််းမ်�ား၊ ဖြပ်င်ပ်မ်ှ �က််သူွယူ် ရေးဖြပ်ာ�ုုမ်ုမ်�ား၊ သူု ရေးစာလုုု�င်းအခဲ့�က််/အ ရေးဖြပ်ာင်းအလု့ 

ဖြပ်ုလုုပ််နှုုင်မ်ည်�် န်းည််းလုမ််းမ်�ားက်ုု တွုုက််တွွန်း်းမ်ည်�် ဦးး ရေး�ာင်စာည််းရိုု�းသူူမ်�ား သူုု�မ်ဟုုတွ် မ်ဟုာမ်ုတွ်မ်�ားက်ုု စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်  

ရေးစာဖြခဲ့င်း၊ အစာဉ််အလုာန်းည််းလုမ််းဖြ�င� ်လုးတ်ွ ရေးတွာ်ကုု်ယ်ူစာားလှုယ်ူမ်�ားကုု် မ့်�ွယ်ူဖြခဲ့င်း၊ အလုုပ််ရုို� ရေး�ွး ရေးနွှးပ့ွ်မ်�ားနှှင� ်  ရေး�ွး ရေးနွှးပ့ွ် 

မ်�ား ဖြပ်ုလုုပ််ဖြခဲ့င်းတွုု� ဖြ�စာ်ပ်ါသူည််)။ �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု ဖြပ်င်�င်ဖြခဲ့င်းထူးက်် သူာမ်န်း်ဥပ် ရေး�က်ုု ဖြပ်င်�င်�န်း် ပ်ုုမ်ုုလုွယူ်က်ူ 

မ်ည််ဖြ�စာ်ပြီးပ်ီး CAWE (Allen 2016) မ်ှ အ ရေးထူးာက််အထူးားအ ရေးဖြခဲ့ဖြပ်ု  ရေး�က်ာင်းက်� ုု း ရေး�ာ်ဖြပ်  ရေး�ွး ရေးနှွးခဲ့�က််မ်�ား အစာု�အလုင်က်ုု 

မ်ှီဖြငမ််းက်ုုးက်ားနှုုင်ပ်ါသူည််။

နှုုင်င� ရေး�းပ်ါတွီမ်�ား၏ လုုပ််ငန်း်းအစာီအစာဉ််မ်�ားနှှင�်  ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ်ွ့ရေး�က်ည်ာစာာတွမ််းမ်�ားတွွင် ဂ�န်း်�ါအခဲ့န်း်းက်ဏ္ဍ 

�ုုင်�ာမ်�ား ပ်ါ�င်မ်ု�ှု ရေး�းနှှင�် ဥပ် ရေး�ဖြ�င�်ဖြပ်ဋ္ဌာာန်း်းထူးား ရေးသူာ သူုု�မ်ဟုုတွ် မ်ုမ်ု�နှဒအ ရေးလု�ာက််ရေး�ာင်�ွက်် ရေးသူာ ပ်ါတွီ၏ 

က်ုုယူ်စာားလုှယူ် ရေးလုာင်း ရေးန်း�ာမ်�ားအတွွက်် ခဲ့ွ့တွမ််းမ်�ား အ ရေးက်ာင်အထူးည်် ရေး�ာ် ရေး�း ဥပ် ရေး�ဖြပ်ုအ�င�်တွွင် စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူ 

မ်�ားသူည်် နှုုင်င� ရေး�းပ်ါတွီမ်�ားနှှင�် တွုုက််ရိုုုက််ထူးု ရေးတွွ�  ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်ပ်ါသူည််။ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူမ်�ားအ ရေးန်းဖြ�င�်  ရေးအာက််ပ်ါ 

တွုု�က်ုု �န်း်းစာစာ်ခဲ့�က််မ်�ား ဖြပ်ုလုုပ််နှုုင်ပ်ါသူည််။

• ပ်ါတွီ ရေး�က်ည်ာစာာတွမ််းမ်�ားနှှင�် မ်ူ�ါ�မ်�ားတွွင် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား၊ မ်ုန်း်းက် ရေးလုးမ်�ား၊ အမ်� ုု းသူားမ်�ား၊  ရေးယူာက််�ား  

ရေးလုးမ်�ား၏ လုုုအပ််ခဲ့�က််မ်�ားက်ုု ထူးင်ဟုပ်် ရေး�ာ်ဖြပ်မ်ု

• အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား �ု�းဖြ�တွ်ခဲ့�က််ခဲ့�မ်ှတွ်သူည်�် ထူးုပ််တွန်း်းရေးန်း�ာမ်�ားတွွင် ပ်ါ�င်မ်ု

• လုွန်း်ခဲ့့� ရေးသူာ ငါးနှှစာ်အတွွင်း အမ်� ုု းသူားနှှင�် အမ်� ုု းသူမ်ီး လုးတွ် ရေးတွာ်က်ုုယူ်စာားလုှယူ်မ်�ားအ ရေး�အတွွက််

• ပ်ါတွီသူည်် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားနှှင�် ထူးု ရေးတွွ� ရေး�ာင်�ွက််မ်ု (ဥပ်မ်ာ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားအတွွက်် ဖြပ်ုလုုပ််သူည်�် ပ်ွ့လုမ််းအခဲ့မ််း 

အန်းားမ်�ားက်ုု အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား တွက်် ရေး�ာက််နှုုင်သူည်�် အခဲ့�နု်း်တွွင်ဖြပ်ုလုုပ််ဖြခဲ့င်း၊ အမ်� ုု းသူမ်ီး အ�ွ့�အစာည််းမ်�ားထူး� 

ဦးးတွည််�ည််�ွယူ်၍ �က််သူွယူ် ရေး�ာင်�ွက််ဖြခဲ့င်း စာသူည််) နှှင�်

• တွက််ကြွက်စာွာလုုပ််ငန်း်းမ်�ား ရေး�ာင်�ွက််လု�က််�ှုသူည်�် အမ်� ုု းသူမ်ီးအ�ွ့�အစာည််း �ှု၊ မ်�ှု

စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ်သူူမ်�ားအ ရေးန်းဖြ�င�် ယူင်းက်ုစာစ�ပ််မ်�ား အ ရေး�းပ်ါပ်ု�က်ုုသူုဖြမ်င်န်းားလုည််မ်ု ဖြမ်ှင�်တွင်နှုုင်မ်ည်�်အဖြပ်င် 

မ်ည််သူည်�် ပ်ါတွီသူည်် ပ်ါတွီ၏က်ုုယ်ူစာားလုှယူ် ရေးလုာင်းစာာ�င်းမ်�ားတွွင် ခဲ့ွ့တွမ််းမ်�ားနှှင�် အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား ပ်ါ�င် ရေးစာ ရေး�း အစာီ 

အမ်�မ်�ား သူတွ်မ်ှတွ် ရေး�ာင်�ွက််လု�က််�ှု ရေး�က်ာင်း သူတွင်းအခဲ့�က််အလုက််မ်�ား မ်ှ ရေး�နှုုင်ပ်ါမ်ည််။ လုးတွ် ရေးတွာ်က်ုုယူ်စာားလုှယူ် 

မ်�ားထူးက်် နှုုင်င� ရေး�းပ်ါတွီမ်�ား၏  ရေးခဲ့ါင်း ရေး�ာင်ပ်ုုင်းမ်�ားထူး� ပ်ုုမ်ုုလုွယူ်ကူ်စာွာ�က််သူွယူ်ဖြခဲ့င်း၊ သူွား ရေး�ာက်် ရေးတွွ��ု�ဖြခဲ့င်းမ်�ား 

ဖြပ်ုလုုပ််နှုုင်ပ်ါမ်ည််။ မ်ူ�ါ� သူုု�မ်ဟုုတွ်  ရေး�က်ည်ာစာာတွမ််းက်ုုရေးဖြပ်ာင်းလု့�န်း်မ်ှာ ဥပ် ရေး� သူုု�မ်ဟုုတွ် �ွ့�စာည််းပ်ု�အ ရေးဖြခဲ့ခဲ့�ဥပ် ရေး�က်ုု 

 ရေးဖြပ်ာင်းလု့�န်း်ထူးက်် ပ်ုုမ်ုု၍ရေးအာင်ဖြမ်င် ရေးအာင်  ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်�ွယူ်�ာ�ှုပ်ါသူည််။ ထူးုု�အဖြပ်င် ဤသူုု� ရေးသူာ စာည််းရိုု�းလုု�် ရေး�ာ် ရေး�း 



17International IDEA

မ်ဟုာဗ��ဟုာ အမ်� ုု းအစာားမ်�ားသူည်် ဖြပ်ည််န်းယူ်/တွုုင်း ရေး�သူကြီးက်ီးအ�င�်တွွင် နှုုင်င� ရေး�းပ်ါတွီမ်�ားက်ုု ဦးးတွည််�ည််�ွယူ်  ရေး�ာင် 

�ွက််လု�က်် သူာဓာက်မ်�ား ��ှုလုာပြီးပ်ီး ရေးသူာအခဲ့ါမ်ှ ဖြပ်ည်် ရေးထူးာင်စာုအ�င�် ပ်ါတွီမ်�ားနှှင�် �က််လုက််ထူးု ရေးတွွ� ရေး�ာင်�ွက််သူည်�် 

‘ ရေးအာက််မ်ှအထူးက််’ ခဲ့�ဉ််းက်ပ််ပ်ု� ဖြ�င�်  ရေး�ာင်�ွက််နှုုင်ပ်ါသူည််။

က်ုုယူ်စာားလုှယူ် ရေးလုာင်း အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ား �န်း်ပ်ု� ရေးငွ��ှုနှုုင်မ်ု တွုုးတွက်် ရေးက်ာင်းမ်ွန်း် ရေး�းမ်ှာ အထူးူးအ ရေး�းကြီးက်ီးပ်ါသူည််။ 

 ရေး�ွး ရေးက်ာက််ပ်ွ့တွွင် �င် ရေး�ာက််ယူှဉ််ပြီးပ်ုုင်အ ရေး�ွးခဲ့��ာ၌ အမ်� ုု းသူမ်ီးမ်�ားသူည်် အမ်� ုု းသူားမ်�ားနှှင�် တွန်း်းတွူ�န်း်ပ်ု� ရေးငွ မ်��ှုဘ့ 
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