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LEONIE MORGAN AND CHEERY ZAHAU
“ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈရွိတဲ့ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈဆိုတာ အျပန္အလွန္ေလးစား ယံုၾကည္မႈ
အေပၚ အေျခတည္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ဖလွယ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။”

“Effective mentoring involves an exchange of skills and experience firmly
အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ကလဲရ္ မိုးရ္၊
based on mutual respect”
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈေရွ႔ေျပး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္သူ
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စာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံး ဓာတ္ပုံ။ ေဒၚနန္းေထြးသူ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္
Penny Wright၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း။ ဓာတ္ပုံ - ေရႊ၀တ္မႈံ

a&;om;jyKpkol
LEONIE MORGAN AM
ဤစာအုပ္ကို ဦးေဆာင္ေရးသားသူ Leonie Morgan သည္ ဤလမ္းညႊန္မႈအစီအစဥ္၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ
အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ လမ္းညႊန္မႈ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑
ပိုင္းဆုိင္ရာ အႀကံေပးလည္းျဖစ္သည္။
Leonie သည္ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပး၍လည္းေကာင္း အတိုင္ပင္ခံ အႀကံေပးအေနျဖင့္
လက္တြဲလမ္းညႊန္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာရွိသူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရံုးတြင္း ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ပိုမို၍ ေရြးေကာက္ခံလာရသည္ကို ျမင္လိုသည့္ ဆႏၵျပင္းျပသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္းသာမက ပစိဖိတ္ႏွင့္ အာရွေဒသႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အဓိက အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ Leonie
၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ထူးျခားစြာ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီိမွ် ကိုယ္စား
ျပဳပါဝင္လာေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္
(Member of the Order of Australia) အျဖစ္ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္အတူ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

CHEERY ZAHAU
ခ်ယ္ရီဇာေဟာင္း (Cheery Zahau) သည္ ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ
အႀကံေပးအျဖစ္ နည္းပညာပိုင္းတြင္ပံ့ပိုးအႀကံေနသူျဖစ္ပါသည္။ ခ်ယ္ရီသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္
ပါ၀င္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရိွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳ
ခံထားရသူျဖစ္ပါသည္။
ခ်ယ္ရီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္
ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ သူမသည္ မၾကာမွီက ေပါင္းစည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး
တြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔တြင္
ဘ႑ာေရးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။
သူမသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) ၏ N-Peace ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈
ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ေပးအပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုျဖစ္သည့္ Schuman ဆုကိုလည္းေကာင္း ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသူ
ျဖစ္ပါသည္။

aus;Zl;wifv¸m
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသမွ် အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို စိတ္ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကပါေသာ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလံုးကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
• ေဒၚနန္းမိုး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
• ေဒၚခင္ေစာေဝ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
• ခ်ယ္ရီဇာေဟာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ အႀကံေပး၊ အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔။
• လႊတ္ေတာ္အမတ္ အဲန္း ဆြတ္မာလီ၊ ၾသစေၾတးလ် ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္။
• လႊတ္ေတာ္အမတ္ ကလဲရ္ မိုးရ္၊ ကြင္းစ္လန္းဒ္၊ ၾသစေၾတးလ် ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္။
• ဂ်ဴးဒစ္ ဂရာေလး၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း၊ ဗစ္တိုးရီးယား ပါလီမန္၊ ၾသစေၾတးလ်။
ဤအစီအစဥ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ေလဘာပါတီမွ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အသစ္ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္
ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားအၾကား လက္တလ
ဲြ မ္းညႊနမ
္ က
ႈ ုိ စီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးပါေသာ EMILY’s List အဖြထ
႔ဲ မ
ံ ွ အမ်ားအျပား ေလ့လာ
သင္ယူ၍ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ EMILY’s List အဖြဲ႔အား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မွတဆင့္ ရံပုံေငြ ပံ့ပိုးေပးပါေသာ
နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရတို႔အား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ လက္တြဲလမ္းညႊန္ေပးမႈ အစီအစဥ္သည္ IWDA ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအသံႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္္ (WAVE) ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ WAVE သည္ အာရႈႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ
အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စုစည္းေစျခင္းႏွင့္ ေထာက္ကူပံ့ပုိးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ နယ္ပယ္အသီး
သီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ အုပ္ျမစ္ခ်ေပးသည့္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈအစီအစဥ္
ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေပါင္း ၅ ႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း ၁၈ ဖြဲ႔တုိ႔မွ ၎တုိ႔၏ စုေပါင္းအသံမ်ား တုိးခ်ဲ႔ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး
ေခါင္းေဆာင္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ အခင္းအက်င္းတုိ႔ကို ဖန္တီးႏုိင္ရန္ WAVE မွ ၎တုိ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုိအပ္
ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့လာလွ်က္ရွိသည္။
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trSmpum;
လက္တြဲလမ္းျပျခင္းနည္းလမ္းကို အခရာ၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ (၂၀၁၁)
မွ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း၏ အစြမ္း
ထက္ၿပီး သဘာဝက်ေသာ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေလ့လာေတြႊရွိ
ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းတုိ႔ႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈဟူသည္ ေတြ႕ရခဲ့ၿပီး ေလ့လာအတုုယူစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြရန္ခက္ခဲသည္။

ထားထား

ျမန္မာ့သင္ယူမႈဆုိင္ရာ လူမႈအသုုိက္အဝန္းတြင္မူ လက္တြဲလမ္းျပျခင္းနည္းလမ္းသည္
ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား
အရ လက္တြဲလမ္းျပျခင္းနည္းလမ္းကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းရပါမူ ကၽြန္မက အပင္စိုက္
ျခင္းကို ဝါသနာပါသည္ ဆုပ
ိ ါစိ႕ု ။ ကၽြနမ
္ သည္ အပင္စက
ုိ ျ္ ခင္းတြင္ မကြ်မ္းက်င္ပါ။ သုေ
႔ို သာ္
ကၽြနမ
္ အသိမတ
ိ ေ
္ ဆြတစ္ေယာက္က အပင္စက
ုိ ျ္ ခင္း ဥယ်ာဥ္ျပဳစုျု ခင္းတြင္ ကၽြမး္ က်င္သည္
ဆိုပါက သူမႏွင့္ အတူတကြ အပင္စိုက္ျခင္း ဥယ်ာဥ္ျပဳစုုျခင္းျဖင့္ သူမအား နည္းလမ္း
ျပသရန္ အကူအညီေတာင္းခံမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လမ္းညႊန္မႈတြင္ ဥယ်ာဥ္ျပဳစုုျခင္း
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗီဒီယိုမ်ား၊ အပင္မ်ဳိးစိတ္ကြဲမ်ား၏ မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္စိုက္ျခင္း၏
ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ အခက္အခဲ မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းက မိသားစုုဘဝႏွင့္မည္သို႕
ဆက္စပ္မႈရွိၿပီး မည္သို႔ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
အား ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ျခင္းတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းနည္းလမ္းျဖင့္ လမ္းညႊန္
မႈ ခံယူသူသည္ ကိုယ္တိုင္ အေတြ႔အႀကံဳမွတဆင့္ သင္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ကၽြနမ
္ တိ၏
႔ု လက္တလ
ဲြ မ္းညႊနမ
္ ႈ အစီအစဥ္တင
ြ ္ လမ္းညႊနမ
္ ခ
ႈ ယ
ံ သ
ူ ူ အမ်ဳိးသမီး လႊတေ
္ တာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္မႈႏွင့္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈတို႔ကို ျမင္ေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း နည္းလမ္းသည္ ျမန္မာ
အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းလည္းျဖစ္သည္ဟု
ယူဆႏုိင္သည္။ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း ပထမအပတ္ စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆) ဦးမွာ ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ
ေဒသမ်ားထဲတြင္ ပိုမိုဦးေဆာင္ႏိုင္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္
တြင္း အဆိုတင္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္မႈမ်ားမွာ ပိုမိုခိုင္မာလာၿပီး ထင္ရွားလာခဲ့သည္ကို
လည္း ေတြ႔ရသည္။
အခရာအဖြဲ႕၏ တည္ေထာင္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဒါရုုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္
လည္းေကာင္း ဤကဲ့သုိ႔ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ကို စတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္
ဂုုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္သကဲ့သုိ႕ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္တကြ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႀကံ့ခုိင္ၿပီး အရည္အခ်င္း
ရွိသည့္ ထူးျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရျခင္းအတြက္
လည္း အထူးဂုုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ပါသည္။ ကၽြန္မအေနျဖင့္ ဤျမန္မာအမ်ဳိးသမီး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာအမ်ဳိး
သမီးမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အေျပာင္း အလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ စစ္မွန္
ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္ေစမည္ဟု အခိုင္အမာယံုၾကည္ပါသည္။
အျခားေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဤလက္တြဲ
လမ္းျပျခင္းနည္းလမ္းကို ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူမႈ
လုုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလာဒ္မ်ား သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းမွတဆင့္
ႏုုိင္ငံအေျပာင္းအလဲကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ထားထား
တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဒါရိုက္တာ၊ အခရာျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕
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IWDA ႏွင့္ အခရာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔တို႔တြင္ တူညီသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ေမွ်ာ္မွန္း

ခ်က္ တစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ထိုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မႈတုိ႔အတြက္ တုိးျမႇင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။
ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္သည့္ အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တြင္ ပါဝင္ေနၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္
ေရရွည္လက္တြဲ သြားေစႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယခုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ဖလွယ္၍ သင္ယူ
ေလ့လာရျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္တြင္ရိွေနသည့္ အစိုးရအသီသီး
ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Bettina Baldeschi

ကၽြန္မတို႔၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္သည့္ ဆက္ဆံေရးအရိွန္အဟုန္ရလာသည္ႏွင့္အမွ်
အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေန
သည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ဤသို႕ဦးစီးေဆာင္ရြက္လာသည့္ မ်က္ႏွာသစ္
မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အားတက္စရာႏွင့္
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ေပးေစပါသည္။ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကိုယ္ေရးကုိယ္တာအရ ႏွင့္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာအရ အဆင္
ေျပ ေပွ်ာ္ရႊင္မႈရွိေစယံုမွ်မက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြန္အားျဖစ္ေစပါသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မႈကို အားေပးျခင္းသည္ ထုိအမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္
မ်ားက အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၇)
ခုႏွစ္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ စမ္းသပ္အစီအစဥ္၏ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ေတြက
ထိုအခ်က္ကို သက္ေသျပလွ်က္ရွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရာ က်ားမတန္းတူညီေရးအတြက္
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာင္မႈမ်ား ခုိင္မာေစခဲ့ပါသည္။ က်ားမတန္းတူညီေရးအတြက္ ေဆာင္
ရြက္ရန္ စိတ္ဆႏၵရွိျခင္းက အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ရျခင္း အေတြ႔အႀကံဳအေပၚ အေျခခံၿပီး
၎တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္
က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။
ဤအစီအစဥ္ကိုလည္း ယခုထက္မက အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတခုလုံးတြင္ တုိးခ်ဲ႔
ေဆာင္ရြက္ရန္ အလားအလာျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ လာမည့္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ တြင္
ဤအစီအစဥ္ကို တီေမာႏုိင္ငံမွာလည္း စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို က်မတုိ႔
၀မ္းေျမႇာက္၀မ္းသာ ျဖစ္မိပါသည္။

Bettina Baldeschi
CEO, IWDA
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rmwdum
နိဒါန္း

၇

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲ။

၉

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သိေကာင္းစရာမ်ား

၁၀

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္တြင္
ဘာေၾကာင့္ ပါဝင္သင့္ပါသလဲ။

၁၀

အစီအစဥ္တြင္ မပါဝင္မွီ မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္သင့္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား

၁၁

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈခံယူသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အျပည့္အဝသင္ယူႏိုင္ရန္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁၄

ၾသစေၾတးလ် လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၁၇

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈေပးသူအျဖစ္ သင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ား။

၁၇

မစတင္မွီ မိမိကုိယ္ကို ဆန္းစစ္သင့္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား

၁၇

ထိေရာက္မႈရိွသည့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္သူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂၀

ဤအစီအစဥ္အေၾကာင္း သိလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား

၂၃

လက္တဲြလမ္းညႊန္မႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္

၂၄
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ed'gef;
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရွ႕ေျပးလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး စတင္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး

အစီအစဥ္အား ျပင္ပမွ အကဲျဖတ္ခဲ့ရာတြင၂္ ဤအစီအစဥ္၏

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (MPs) မ်ား ႏွစ္ဆ တိုးလာခဲ့ျခင္း

ရလဒ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား

သည္ ႀကီးမားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သလို၊ ျမန္မာ

လွယ္မ်ားသည္ -

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသံပိုမိုအားေကာင္းလာေစႏိုင္မည့္
အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုလဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

•

ျပည္သူလူထုေရွ႔တြင္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသည့္ အရည္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ပါဝင္မႈ

အခ်င္း ပိုတိုးလာျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ား

ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား

ပိုရိွလာျခင္း။

၁

လွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၁၀.၂% အထိ ရိွလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

•

က်ား၊ မ တန္းတူညီမ်ွေရး အေရးကိစၥမ်ားအတြက္

သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ထဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု

၎တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ

အဆင့္လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္မႈ

ပိုတိုးလာျခင္း။

ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယ အနည္းဆံုးအဆင့္

•

တြင္သာ ရိွပါေသးသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈ
ႏႈန္း အနိမ္႔ဆံုးျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္။

အမ်ဳိးသမီးအေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်
ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈပိုမ်ားလာျခင္း။

•

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈအေၾကာင္းကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာ
ေပါက္လာျခင္း။

ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု

•

သည္ ႏိုင္ငံေရးက႑သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
တြင္ အတားအဆီးေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္လႊာခဲ့ရၿပီး ၎တို႔၏

ပါတီတြင္းႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း လူသိျမင္သာမႈ
ပိုရိွလာျခင္း။

•

သက္ဆိုင္ရာ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ
ပိုမိုအားေကာင္းလာျခင္း။

အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ ေအာင္လုပ္ေပးရန္ ၎တို႔အတြက္
တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တြင္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေစရန္ ပံ့ပိုးမႈအေနျဖင့္ အခရာ

အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ဳိး

အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲထားပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္

သမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီ (IWDA) တို႔ ပူးေပါင္း

ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသစ္ (၆) ဦး

၍ ေဒသတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအသံႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္

ႏွင့္ ယခင္ေရွ႔ေျပးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္သူ အမ်ားစု ပါ

တင္ေရးအစီအစဥ္ (WAVE) ၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္

ဝင္သည့္ ၾသစေၾတးလ်မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆) ဦး

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္

တို႔ကို တြဲဖက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈအစီအစဥ္အားျဖင့္ ျမန္မာ
က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေအာက္ပါ

ထြက္ေပၚလာၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ခံယူခ်က္

အတိုင္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။

အျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
စံုမွ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆)

•

လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပိုမိုထိေရာက္

ဦးႏွင့္ တူညီသည့္ ခံယူခ်က္ရိွထားသည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ

ေအာင္ျမင္မႈ ရိွလာေစရန္။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆) ဦးတို႔ကို လက္တြဲ

ဆိုသည္မွာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္သာ သင့္ေတာ္သည္

လမ္းညႊန္မႈအတြက္ တြဲဖက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဆိုသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အျမစ္စြဲလက္ခံထား
သည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို စိန္ေခၚရန္။

1 IPU, Women in National Parliaments, 1 November 2018: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm.
2 Newstone Global Consulting, Myanmar Women Parliamentarians Mentoring Pilot Learning Review, August 2018,
www.iwda.org.au/resource/myanmar-women-parliamentarians-mentoring-pilot-learning-review/.
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•

လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအျပင္ မိသားစုအေရး၊
လူမႈေရးႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး တာဝန္မ်ားအၾကားတြင္
ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ အသံုးဝင္ေသာ
လမ္းညႊန္မႈမ်ားရရိွလာေစရန္။

•

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္
ေရြးေကာက္ခံရႏိုင္ေျခ မ်ားလာေစရန္။

•

ပါတီတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပိုမိုျမႇင့္တင္
ႏိုင္ေစရန္ အပါအဝင္ မိမိတို႔၏ ပါတီတြင္း လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လာ
ေစရန္။

•

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔
အတြက္ စည္းရံုးလံႈေဆာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိး
သမီး အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အနီးကပ္ပါဝင္
လုပ္ေဆာင္ လာေစရန္။

ဤ လက္စြဲစာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
ဒုတိယအႀကိမ္ တည္းျဖတ္ထားသည့္ ဤလက္စြဲစာအုပ္
သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ၾက
မည့္ သူမ်ားအတြက္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈမွ အေကာင္းဆံုး
အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရရိွသြားေစရန္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေၾကာင္းမ်ား၊ မွ်ေဝခ်က္
မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔က်သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ယခုလက္စြဲ
စာအုပ္တြင္ ပါဝင္ပါသည္။
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ နိဒါန္းပ်ဳိးၿပီး
ေနာက္ ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ အပိုင္း (၂) ပိုင္းပါဝင္ပါသည္။
တစ္ပိုင္းမွာ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ခံယူမည့္သူမ်ားအတြက္
ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈေပမည့္သူမ်ား
အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအျပင္တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အကိုက္
ညီဆံုးျဖစ္မည့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲႏိုင္
ရန္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈဆိုင္ရာ သေဘာ
တူညီခ်က္ ပံုစံတစ္ခုကိုလည္း ထည့္ေပးထားပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား။ ဓာတ္ပုံ - ေရႊ၀တ္မႈံ
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လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ (Mentoring) ဆိုသည္မွာ ရည္မွန္းခ်က္

စိတ္ျဖင့္ နားေထာင္ေပးၿပီး အကဲျဖတ္ အႀကံေပးရမည္

ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈတူညီသည့္ လူႏွစ္ဦးၾကား ပံ့ပိုးမႈေပးသည့္

ျဖစ္သလို၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်သည့္အခါတြင္ အားရိွ

ဆက္ဆံေရး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ခံယူသူ

ေစရန္ အားေပးရပါမည္။

၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ျပသ

•

လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈတြင္ ပိုတိုးတက္လာေစျခင္း -

ေပးမည့္သူက နားေထာင္ေပးၿပီး လိုအပ္သည့္ လမ္းညႊန္မႈ၊

လက္တြဲလမ္းညႊန္ေပးသူသည္ အႀကံေပးျခင္း၊ အေတြ႔

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရပါသည္။ လက္တြဲလမ္းညႊန္ရာတြင္

အႀကံဳ ဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝျခင္း၊ ရင္းျမစ္အသစ္မ်ား၊

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ အေျခတည္၍

ခ်ဥ္းကပ္နည္းအသစ္မ်ား ရိွပါက ေျပာျပေပးျခင္း၊ ပိုမို

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဖလွယ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်ယ္ျပန္႔သည့္ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း
စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ လမ္းညႊန္မႈခံယူသူ

အခ်ဳိ႔လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ပံုစံမ်ားတြင္ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္

၏ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္

ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ယခု

ပိုမိုတိုးတက္လာေစရပါမည္။

လက္တြဲ လမ္းညႊန္မႈပံုစံမွာ ႏိုင္ငံေရးက႑အတြက္ အဓိက
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ လက္တြဲ

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္ လမ္းညႊန္ျပသေပးသူ (Mentor)

လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ အခါတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

အတြက္အသိပညာ၊ ဗဟုသုတအသစ္မ်ားႏွင့္ အျမင္အသစ္

ေလာင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရြးေကာက္ခံထားရသည့္

မ်ား ရလာျခင္း၊ နားေထာင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ပိေ
္ု ကာင္းလာၿပီး၊ လမ္းညႊန္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း ဦးစားေပးမႈ

ျပသရာတြင္ ပိုမိုကၽြမ္းက်င္လာျခင္း၊ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္

အေပၚ မႈတည္၍ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏို္င္ငံေရးက႑

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္

တြင္ လက္တြဲလမ္းျပေပးသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိ

သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရလာျခင္း စသည့္ ပိုမိုတိုးတက္ေစ

တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ား

သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။

ကို မွ်ေဝးေပးလိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊

လမ္းညႊန္ျပသသူ (mentor) အေတြ႔အႀကံဳ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးကမ္ပိန္းမ်ားအတြက္ စည္းရံုးလံႈေဆာ္ေပးသူမ်ား

လမ္းညႊန္ျပသမႈ ခံယူသူ (Mentee) လိုခ်င္သည့္ ရည္မွန္း

သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ခ်က္တို႔အေပၚတြင္ မူတည္၍ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ပံုစံမ်ား
သည္ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ

လက္တြဲလမ္းညႊန္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးရိွ

အတြက္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရိွေစရန္

ပါသည္ -

အတြက္ အားလံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္အခ်ဳိ႔ ရိွပါသည္။

•

ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း - လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ

ထိုအဆင့္မ်ားကို ေအာက္ပါပံုအတိုင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး အေသး

သည္ လုပ္ငန္းသေဘာႏွင့္ တြဲလွ်က္ေနသည့္ ရင္းႏွီး

စိတ္အဆင့္မ်ားကို ဤလက္စြဲစာအုပ္ထဲတြင္ ထပ္၍ ေဖာ္ျပ

ကၽြမ္းဝင္မႈျဖစ္သည္။ လက္တြဲလမ္းညႊန္သူသည္ စာနာ

ေပးထားပါသည္။

၁
ဆက္ဆံေရးု
တည္ေဆာက္ပါ။

၂

၄

ဆက္ဆံေရး၏
ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အေပၚ သေဘာတူညီ
ခ်က္ရယူပါ။

ျပန္လည္သံုးသပ္၍
ဆန္းစစ္ပါ။

၃
ဆက္ဆံေရးကို
တိုးတက္လာေစပါ။
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ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အတြက္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္တြင္
ဘာေၾကာင့္ ပါဝင္သင့္ပါသလဲ။
အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
ယခုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လက္တြဲ
လမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအက်ဳိး
ေက်းဇူးမ်ား ရရိွႏိုင္ပါသည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးအရပံ့ပိုးကူညီျခင္း
လုပ္ငန္းမွတဆင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ရသူ ျဖစ္သည့္ သင္၏
လမ္းညႊန္ျပေပးသူသည္ • သူ႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သင္ႏွင့္အတူ မွ်ေဝေပးျခင္းျဖင့္
သင့္အား မိမိကိုယ္ကိုန္ဖိုးထားတတ္လာၿပီး ယံုၾကည္မႈ
ပိုမို အားေကာင္းလာေစ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအျပင္ မိမိ
ကိုယ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္တတ္လာေစရန္ ကူညီေပးပါ
လိမ့္မည္။
• အမ်ားတကာမွ ဝိုင္း၍ ေဝဖန္စကားေျပာသည့္ အခါတြင္
ခံႏိုင္ရည္ အားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးပါလိမ့္မည္။
• သင့္လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ သင့္
မိသားစုအေရးကိစၥမ်ား၊ ရပ္ရြာအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္
ရိွသည့္ အရာမ်ားအၾကား မည္သို႔ အလြယ္တကူ
ဟန္ခ်က္ထိန္းညိႇ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မလဲဆိုသည့္
နည္းလမ္းအပါအဝင္ မိမိကိုယ္ကို ဂရုစိုက္သည့္
နည္းစနစ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးျခင္း။
• သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ သူတစ္ဦးထံမွ စာနာနားလည္
ေပးမႈကို သင္လိုအပ္လာပါက သင္ေျပာလိုသည္မ်ားကို
နားေထာင္ေပးျခင္း။

လုပ္ငန္းပိုင္းကၽြမ္းက်င္မႈတြင္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစျခင္း
သင့္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို သိရိွၿပီဆိုပါက လက္တြဲ
လမ္းညႊန္ေပးသူသည္
• ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို
အႀကံျပဳေပး ႏိုင္ပါလိမ့္မည္ -
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•

•

•

- သင္ေရးဆြဲေစလိုသည့္ သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္လိုသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားအတြက္
အေကာင္းဆံုးနည္းျဖင့္ စည္းရံုးလံႈေဆာ္ျခင္း
- ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ရိွေနသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္
ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း။
- သင့္မဲဆႏၵနယ္ေျမႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း သင့္ပံုရိပ္
ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။
- အျခား အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
မဟာမိတ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ အမ်ဳိးသမီးအေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
- ပို၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း။
အေရးကိစၥတစ္ခုအား အေျဖရွာရာတြင္ အျခားနည္းဗ်ဴ
ဟာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာေစၿပီး၊ ကြဲျပားသည့္
အျမင္ရႈေထာင့္ျဖင့္ ရႈျမင္တတ္လာေစရန္ အားေပးသည့္
ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ သင့္အား စိန္ေခၚေပးျခင္း။
သင့္လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္
ျဖစ္ေစ၊ သင့္အနာဂတ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆင္းသည့္
အခါမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ အသံုးဝင္ႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား
အား အႀကံျပဳေပးျခင္း။
ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း။

ျပန္လည္သံုးသပ္၍ အေျပာင္းအလဲကိုဖန္တီး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္စဥ္အဆိုး၊
အေကာင္းမွန္သမွ် ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရဖူးသည့္ သူျဖစ္သည့္အတြက္
သင္၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္ေပးသူသည္ • ေကာင္းသည့္အေတြ႔အႀကံဳ၊ ဆိုးသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား
ကို ျပန္လည္သံုးသပ္တတ္လာေစၿပီး ထိုအေတြ႔အႀကံဳ
မ်ားမွ သင္ခန္းစာယူတတ္ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
• သင္ေျပာင္းလဲေစလိုသည့္ အရာအတြက္ သင္တတ္ႏိုင္
သည့္ နယ္ပယ္အတြင္းမွ အားလံုးကို ရေအာင္ လုပ္လာ
ရန္ အားေပးျခင္း။ သင့္လက္တြဲလမ္းျပသူသည္လည္း
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ရိွေနသည့္ ကာလတြင္း ေန႔စဥ္ရက္
တိုင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို အေတြ႔အႀကံဳအရ
သိထားသူျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္တြင္ မပါဝင္မွီ မိမိကိုယ္ကိုဆန္းစစ္ သင့္သည့္
ေမးခြန္းမ်ား

?

မိမိသည္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ခ်င္သူ တစ္ေယာက္
ဟုတ္ပါသလား။

?

မိမိသည္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ရယူရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဟုခံစားရပါသလား။

?

မိမိကို လက္တြဲလမ္းညႊန္ေပးမည့္သူအား ကၽြန္မ၏
ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမွအစ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားအဆံုး ေမးျမန္း
တိုင္ပင္ရန္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရိွပါၿပီလား။

?
?

မိမိတို႔၏ ေဆြးေႏြးမႈ အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို
လံုၿခံဳစြာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ျပင္ဆင္ၿပီး
ၿပီလား။
ကၽြန္မ၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို လက္တြဲလမ္းညႊန္ေပး
မည့္သူႏွင့္ မွ်ေဝရန္၊ သူမထံမွ ျပန္၍ သင္ယူရန္
စိတ္ထဲတြင္ အဆင္ေျပသည္ဟု ခံစားရပါသလား။

?

မိမိသည္ အျခားသူ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္
သည္ဟု ထင္ပါသလား။

?

သတိျပဳရန္အခ်က္မွာ သင္သည္ သင့္လမ္းညႊန္မႈ
ေပးသူ အႀကံျပဳသမွ်အရာ အားလံုးကို လုိက္လုပ္ရန္
မလိပ
ု ါ။ သိေ
႔ု သာ္ သူေျပာသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေရွဆ
႔ က္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားေပးႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

အားလံုးအဆင္ေျပသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကို သင္အတြက္
အဆင္ေျပသည္ဟု ေျဖဆိုပါက ယခုလက္တြဲ
လမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ သင့္
အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရိွပါလိမ့္မည္။
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ေဒၚနန္းမိုးသည္ တအာင္းအမ်ဳိးသားပါတီဝင္
တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၊ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္
ကိုယ္စားျပဳ၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါသည္။
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ၏ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တြင္
သူမသည္ ဗစ္တိုးရီးယန္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ျဖစ္သူ Judith Graley ႏွင့္ တြဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါ
သည္။ ေရွ႕ေျပးလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္၏ ရလဒ္
ျဖစ္သည့္ သူမကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ ထူးျခားေသာ
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေျပာျပထား
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။၃

နဂိုကပင္ စကားေျပာျမန္ၿပီး သူမ၏ မဲဆႏၵနယ္တြင္ လူ႔အခြင့္
အေရး မရရိွမႈ အေၾကာင္းေျပာလွ်င္ စိတ္ခံစားခ်က္ျပင္းထန္
စြာ ေျပာဆိုတတ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ
လႊတ္ေတာ္တြင္ သူမ၏ ပထမဦးဆံုး အမ်ားေရွ႕ေျပာဆို
ေဆြးေႏြးမႈမွာ မေခ်ာေမြ႔ခဲ့ေပ။ သူမစိတ္ခံစားမႈအေပၚ ေမးခြန္း
ထုတ္ႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္
ရိွေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္က သူမအား စိုးထိတ္ေစခဲ့သည္။
ထိုအေတြ႔အႀကံဳကို သူမ ၏ လက္တြဲလမ္းျပသူ Judith
Graley ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး Judith မွ လူအမ်ားေရွ႕တြင္
စကားေျပာဆိုျခင္း ဆိုင္ရာလက္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းသင္ျပေပးခဲ့သည္။ ဥပမာ - စကား
မေျပာမွီ အသက္ဝေအာင္ရႈျခင္း၊ ေရအနည္းငယ္ ေသာက္
ျခင္းႏွင့္ မိမိေပးလိုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ဤအခ်က္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ သာမန္အႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း သူမအတြက္မူ ႏိုင္ငံေရး
တြင္ အေၾကာင္းအရာအမ်ားစုကို ေလ့လာသင္ယူၿပီး
ကၽြမ္းက်င္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရိွရျခင္းသည္
အားတက္စရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလက္ေတြ႔အခ်က္မ်ား
အား သူမ၏ လက္တြဲလမ္းျပသူျဖစ္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ Judith Graley ထံမွ
ရရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူမသည္လည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္သူ
တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္မႈျဖစ္ ေပၚလာေစခဲ့ပါ

3 Newstone Global Consulting, Myanmar Women Parliamentarians Mentoring Pilot Learning Review, August
2018, p 9, www.iwda.org.au/resource/myanmar-women-parliamentarians-mentoring-pilot-learning-review/.
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သည္။ ထုိသို႔ စကားေျပာဆိုျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလ့က်င့္ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္
သူမ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာသည္ဟု အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သတိထားမိလာ
ၾကသည္။
ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္ျခင္း အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ သိသာထင္ရွားဆံုး အေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ
စဥ္ဆက္မျပတ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း၏ အေရးပါမႈပင္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
တစ္ဦးအေနျဖင့္ ရပ္တန္႔ေနရမည့္ အခ်ိန္မရိွဟု သူမ၏ လက္တြဲလမ္းျပသူက ညႊန္ျပခဲ့သည္။ မဲဆႏၵရွင္
ျပည္သူမ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ရန္၊ ၎တို႔၏ ျပႆနာရပ္မ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ရႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတိုင္းကို ဖမ္းဆုပ္ထားရမည္ဟု လမ္းညႊန္ျပခဲ့သည္။
ဤအခ်က္သည္ တုံ႔ျပန္အႀကံျပဳခ်က္ ရယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ရံုမက လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္၏ မူဝါဒႏွင့္ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းခိုင္မာလာေစပါသည္။ ယခုအခါ
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား မရိွခ်ိန္တြင္ သူမ၏ မဲဆႏၵနယ္ကို ျပန္သည့္အခါတိုင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုကာ ၎တို႔၏ အသံမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုယ္စားျပဳ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုအားစိုက္ထုတ္ နားေထာင္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

Judith Graley ႏွွင့္ ေဒၚနန္းမုိ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္။ ဓာတ္ပုံ - Kira Sharkie
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vufwGJvrf;n¸efjcif; - aumif;rGefonfh tkyfcsKyfa&;
ta=umif;ykdI oif,ljcif;
ေဒၚခင္ေစာေဝသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဒုတိယသက္တမ္းတြင္ ကိုယ္စားျပဳ
ေရြးေကာက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚခင္ေစာေဝသည္
ကြင္းစလန္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ Lesley Clark ႏွင့္တြဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့
ပါသည္။ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ သူမႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား
အေၾကာင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေျပာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။၄

ေဒၚခင္ေစာေဝသည္ က်ား၊မဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈရိွေသာ က်န္းမာေရး/ပညာေရး/လူမႈဖူလံုေရး မူဝါဒမ်ား
အေၾကာင္း ပိုမိုသိရိွနားလည္လိုသည့္အတြက္ လက္တြဲလမ္းညႊန္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ သူမ
အတြက္ သိသာထင္ရွားမႈ အရိွဆံုး ေျပာင္းလဲမႈမွာ ၾသစေၾတးလ် ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွ သူမရရိွခဲ့သည့္ အေတြ႔
အႀကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈတုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္တြင္ သူမ၏ လက္တြဲလမ္းျပသူျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ
Clark က ယခင္မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာ Barron River၊ Cairns သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ
မဲဆႏၵနယ္ေျမသည္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ရိွၿပီး သဘာဝသယံဇာတ ႂကြယ္ဝသည့္
သူမ၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမႏွင့္ ပထဝီအေနအထားအရ ဆင္တူပါသည္။
သူမသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ အခြန္ဘ႑ာေငြရရိွမႈ မူဝါဒမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား (ဥပမာ
- သစ္ေတာမ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ား၊ ေရေအာက္ေရေနသက္ရိွသတၱဝါမ်ား) အား မည္သို႔ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည့္
အေၾကာင္းတို႔ကို သင္ယူေလ့လာခဲ့ရသည္။ တိုးတက္လာေသာ စီးပြားေရး အေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားသည္
Cairn ေဒသ၏ စီးပြားေရးကို အဓိကအေထာက္အကူျဖစ္ေနေၾကာင္းကို သူမျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ထိုအျပင္
ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ရသည့္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ဆိုင္
သည့္ အစိုးရ၏ အခန္းက႑အေပၚတြင္ သူမ၏ ရႈျမင္သံုးသပ္ပံုသည္ ထူးျခားစြာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း မပ်က္စီးေသးသည့္ ရွည္လ်ားေသာ ကမ္းေျခရိွၿပီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုလည္း
တည္ရိွေနပါသည္။ စီးပြားေရးအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္ေငြ
တိုးေစႏိုင္ၿပီး လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရံုမက အျခားေဒသမ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ဤသို႔ မူဝါဒဆုိင္ရာ ေလ့လာခြင့္ရရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ရင္းျမစ္မ်ား
မွ်ေဝေရးတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းလိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းကို သူမမိုပိုသိရိွနားလည္လာခဲ့ပါသည္။

Dr Lesley Clark ႏွွင့္ ေဒၚခင္ေစာေ၀၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္။

4 Newstone Global Consulting, Myanmar Women Parliamentarians Mentoring Pilot Learning Review, August 2018, p
8, www.iwda.org.au/resource/myanmar-women-parliamentarians-mentoring-pilot-learning-review/.
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လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈခံယူသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္
အျပည့္အဝ သင္ယူႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
အဆင့္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

•

အဆင့္ (၁) ဆက္ဆံေရးတစ္ခုတည္ေဆာက္ပါ
•

•

•

တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္သိေစရန္ အခ်ိန္
ယူပါ။ သင့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သင္၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္
မည့္ သူႏွင့္ ေဝမွ်ပါ။ (ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ အလြန္
ကြာျခားပါသျဖင့္) သင့္မဲဆႏၵနယ္ေျမႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
အေၾကာင္းေျပာျပေပးပါ။
သင္ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာရသည္ကို ေျပာ
ေပးပါ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အေန
ျဖင့္ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး
ေၾကာင္း အျပင္အနာဂတ္တြင္ သင္လုပ္ေဆာင္လိုသည့္
အေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။
သင့္အား လက္တြဲလမ္းညႊန္ျပေပးမည့္သူအေၾကာင္းကို
ပိုသိေအာင္လုပ္ပါ။ သူမ၏ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊
သူမ၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမအေၾကာင္း၊ သူမႏိုင္ငံေရးတြင္
ပါဝင္လာရသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး
ျပႆနာမ်ားတြင္ သူမ စိတ္ဝင္စားထက္သန္မႈ
ရိွေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။

အဆင့္ (၂) ဆက္ဆံေရး၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္
သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူပါ။
•

•

•

ဤေလ့လာသင္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ သင့္လုိအပ္ခ်က္
ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေစရန္အတြက္ ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ
အစီအစဥ္မွ သင္ဘာရရိွလိုသည္ကို စဥ္းစားထားရပါ
မည္။ ဤအစီအစဥ္အား ပါဝင္ရန္ ဘာေၾကာင့္ သေဘာ
တူညီခဲ့ပါသလဲ။
သင့္အစပိုင္းတြင္ ခ်မွတ္ထားခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ကို လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ျပဳလုပ္ရင္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ
သြားႏိုင္ပါသည္။ ေရွ႔ေျပးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏
အေတြ႔အႀကံဳအရ အစီအစဥ္အစပိုင္းတြင္ ရိုးရွင္းေသာ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပါက ပို၍ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မွ သင္ဘာေတြ
ရရိွခ်င္သလဲ ဆိုသည္ကို ခ်ေရးပါ။ သင့္အတြက္ အခ်ိန္
တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ရိွပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ရိုးရွင္းၿပီး
အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔တြင္ ျပည့္မွီႏိုင္သည့္ ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားကို ခ်ေရးပါ။
သင့္ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မွီရန္ သူမအေနျဖင့္ မည္သုိ႔
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အဆိုပါ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပသူႏွင့္
ေဆြးေႏြးပါ။ ယခု လက္တြဲလမ္းျပမႈမွတဆင့္ ရရိွရန္
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သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပသူ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာမ်ား
ကို ေမးျမန္းပါ။
ဆက္ဆံေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဦး
သေဘာတူညီမႈ ရယူပါ။ ဥပမာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
မည္သို႔ နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိမ္ေရ မည္မွ်ဆက္သြယ္မည့္
အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။ ထိုအျပင္ အခ်ိန္ကြာဟခ်က္ကို
သတိျပဳပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ိန္သည္ ၾသစေၾတးလ်
ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိန္ထက္ ၄ နာရီ ေနာက္က်ပါသည္။ ေရွ႔ေျပး
အစီအစဥ္တင
ြ ္ ပါဝင္ခသ
့ဲ မ
ူ ်ားသည္ ေဖ့ဘတ
ြ ္ မက္ေဆ့ဂ်ာ
မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္
ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔အေျခအေနမ်ားတြင္
အခရာအဖြဲ႔၏ အကူအညီျဖင့္ မက္ေဆ့မ်ားကို ဘာသာ
ျပန္ေပးခဲ့ရပါသည္။ သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပသူသည္
ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မည္
မဟုတ္ပါ။

စာမ်က္ႏွာ (၂၃) တြင္ပါဝင္သည့္ လက္တြဲလမ္းျပမႈဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္စာရြက္ပံုစံကို အသံုးျပဳ၍ သင္ႏွင့္ သင့္
လက္တြဲလမ္းျပသူတို႔ အၾကားတြင္ ပို၍ စနစ္က်သည့္
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အတူ
တကြေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။

အဆင့္ (၃) ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္လာေစ။
•
•

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ၏ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ရန္
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အခ်ိန္ယူရန္လိုသည္ကို သိမွတ္ပါ။
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈသည္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု
ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္သူႏွစ္ဦးလံုးသည္ အသိပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏
လက္တြဲလမ္းျပသူထံမွ သူသင္ယူေနျခင္း မဟုတ္ပဲ
သူႏွင့္ အတူတူ ေလ့လာသင္ယူပါ။ သင္၏ လက္တြဲ
လမ္းျပသူသည္လဲ သင့္ထံမွ သင္ယူ စရာအမ်ားအျပား
ရိွေနပါလိမ့္မည္။

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
•

•

သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပသူႏွင့္ ပံုမွန္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္
ရြက္ပါ။ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ရရိွရန္
ထိုအတြက္ ဦးစားေပးရန္လိုၿပီး ပံုမွန္ဆက္သြယ္ရန္
ခံယူခ်က္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပ
သူမွ ဆက္သြယ္လာသည္ကို ေစာင့္မေနပါႏွင့္။
သင္၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈတြင္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္
အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ေရးသားဆက္သြယ္ရာတြင္
ျဖစ္ေစ ပို၍ထိေရာက္မႈရိွေစရန္ ဘာသာျပန္ေပးရန္
လိုအပ္ပါက အခ်ိန္မေရြး ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

•

•

•

အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မွ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ ေရွ႕ေျပး
အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူအမ်ားစုသည္လည္း ဆက္
သြယ္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ ဘာသာျပန္ကို အသံုးျပဳခဲ့
ၾကပါသည္။
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ခံယူရန္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ အခ်ိန္
တိုင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ဥပမာ - သင္
ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို
စာရင္းျပဳစုထားျခင္း။ လက္တြဲလမ္းညႊန္ရန္ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈ မစတင္မွီ ထိုေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးလုိ
သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပသူထံ
ႀကိဳတင္ပို႔ထားျခင္းျဖင့္ သူမသည္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္
ထားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ စာရင္းျပဳစုထားျခင္းျဖင့္ သင္
အမွန္တကယ္ရယူလိုသည့္ အရာကို ဤလက္တြဲ
လမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္မွ ရရိွလာရန္ ေသခ်ာေစပါသည္။
မွတ္တမ္းေရးထားပါ။ သင့္လက္တြဲလမ္းျပသူႏွင့္
ေဆြးေႏြးၿပီးတိုင္း အနာဂတ္တြင္ သင္မည္သို႔ ေျပာင္းလဲ
လုပ္ေဆာင္မည္ကို မွတ္တမ္းတင္ သံုးသပ္ႏိုင္ပါလိမ့္
မည္။

အဆင့္ (၄) – ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ဆန္းစစ္ပါ။

ထိုအျပင္ သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပမည့္သူႏွင့္ ဤအစီ
အစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္
လူခ်င္း ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရပါလိမ့္မည္။ ပထမအႀကိမ္မွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွာ အစီအစဥ္၏
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ၾသစေၾတးလ်သို႔ သြားရသည့္
အခါတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

•

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ျခင္း
•

•

အေတြးအေခၚ အႀကံဥာဏ္အသစ္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရန္
လမ္းဖြင့္ထားပါ။ သင္၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္သူမွ အႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ၿပီး သင့္အတြက္ မည္သို႔ အသံုး
ဝင္ႏိုင္မည္ကို စဥ္းစားပါ။ ထိုအႀကံဥာဏ္အေပၚ
သင့္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုလည္း ျပန္ရန္ ေျပာျပေပးပါ။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွသည့္ အႀကံဥာဏ္
ဟုတ္မဟုတ္၊ သင့္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္
အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္စသည့္ အခ်က္မ်ားကို
သင္သည္သာ အသိဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
အႀကံျပဳ၊ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း နားေထာင္ၿပီး ထည့္
သြင္း စဥ္းစားေပးပါ။ လက္တြဲလမ္းညႊန္သူမ်ားသည္
သင္၏ အေရးကိစၥ ျပႆနာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕
တြင္ မျဖစ္ေပၚလာခင္ စိန္ေခၚရန္ အားေပးသည့္ အေရး
ပါေသာ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ပါသည္။

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈအတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို
လ်ဳိ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း။
•

သင္ႏွင့္ သင့္လက္တြဲလမ္းညႊန္သူတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးထားပါ။ သင္တို႔ ႏွစ္ဦး
ၾကား လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ဆက္ဆံေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္
အတြက္ သင္တို႔ အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝေသာ သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လံုၿခံဳမႈရိွၿပီး သင္တို႔ ႏွစ္ဦးသာ
သိေၾကာင္း စိတ္ခ်မႈရိွေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
အကယ္၍ လက္တြဲလမ္းျပမႈ အေၾကာင္းအခ်ဳိ႔ကို အျခား
သူႏွင့္ ေျပာလိုပါက ဥပမာ - လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈမွ
တဆင့္ သင့္အတြက္ ရရိွလာသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
ကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဝမွ်လိုပါက သင္၏ လက္တြဲ
လမ္းညႊန္သူႏွင့္ ပထမဦးစြာတိုင္ပင္ပါ။

•

သင္၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္
ျပန္လည္၍ သံုးသပ္ပါ။ သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈ ပံုစံဟုတ္ပါသလားဆုိသည္ႏွင့္ သင္တို႔ႏွစ္ဦး
အတူတူ ခ်မွတ္ထားသည့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ျပည့္မွီေစႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ရိွမရိွ
စသည္တို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္
မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရ
သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို
သင္၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္သူႏွင့္ မွ်ေဝေပးပါ။
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ၏ မည္သည့္အပိုင္းသည္
သင့္အတြက္ အသံုးဝင္မႈရိွၿပီး မည္သည့္အပိုင္းတြင္
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္ လိုအပ္ေနသည္ ဆိုသည့္
အခ်က္ကို သင့္လက္တြဲလမ္းညႊန္သူအား အျပဳသေဘာ
ေဆာင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပါ။

ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ လက္တြဲ
လမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္၏ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မ်ားထဲမွ
တစ္ခုမွာ ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈကာလတြင္ အေတြ႔အႀကံဳ
ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ရန္
ျဖစ္ပါသည္။

အၿမဲတမ္းမွတ္မိေနရန္ အခ်က္မ်ား • သင္သည္လည္း ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ
ဆက္ဆံေရးတြင္ အသိပညာ၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား
မွ်ေဝေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ထံမွသင္၏ လက္တြဲ
လမ္းျပသူသည္ အမ်ားအျပား သင္ယူရရိွပါလိမ့္မည္။
• သင့္လက္တြဲလမ္းျပသူမွ ဆက္သြယ္လာသည္ကို
ေစာင့္မေနပါႏွင့္။ သင့္အတြက္ အကူအညီလိုအပ္ပါက
သူမထံသို႔ မက္ေဆ့ပို႔လိုက္ပါ။
• ဤလက္တဲြလမ္းညႊန္မႈ ဆက္ဆံေရးတြင္ သင့္
အတြက္ စိုးရိမ္စရာ သို႔မဟုတ္ အခက္အခဲ တစံု
တရာ ႀကံဳေတြ႔ရပါက အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔သို႔
ဆက္သြယ္ေပးပါ။
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ခ်ယ္ရီဇာေဟာင္းသည္ အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၏ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
က႑ဆိုင္ရာ အႀကံေပးျဖစ္ၿပီး ယခုလက္တြဲ လမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္တြင္
နည္းပညာပိုင္း ပံ့ပိုးကူညီေနသူ ျဖစ္ပါသည္

•

သင့္လက္တြဲလမ္းညႊန္သူအား ေမးျမန္းလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားပါ
o သင့္လႊတ္ေတာ္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါသလား
o သင့္အတြက္ မရွင္းလင္း၊ မေသခ်ာျဖစ္ေနသည့္ အရာအတြက္ မည္သို႔
လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္ ရွင္းလင္းေသာ အႀကံျပဳခ်က္ကို ေမးျမန္းလိုပါ
သလား။
o သင့္အေတြးမ်ားကို တစံုတေယာက္ႏွင့္ မွ်ေဝေပးရန္ သင့္အားနားေထာင္
ေပးရန္လူလိုအပ္ေနပါသလား။
o သင္လမ္းေပ်ာက္ေနသည္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနသည္ သို႔မဟုတ္
အကူအညီမဲ့ေနသည္ဟု ခံစားေနရ၍ စိတ္ ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္ အရာကို
ရွာေဖြေနပါသလား။

•
•

•

သင့္အားလက္တြဲလမ္းညႊန္ေပးမည့္သူကို ယံုၾကည္ေပးပါ။ ထိုနည္းျဖင့္ သင္တို႔
ႏွစ္ဦး၏ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
သင္၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္ေပးမည့္သူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ကို
ေပးပါ။ အခြင့္ရပါက ေကာ္ဖီ/လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း အခ်ိန္ တစ္နာရီ
သို႔မဟုတ္ ႏွစ္နာရီခန္႔ ယူႏိုင္ပါက ပို၍ေကာင္းပါသည္။ စိတ္ေအးလက္ေအး
ရိွသည့္ အခ်ိန္တြင္ စည္းေဝးေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ထြက္လာ
ေစရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
သင့္လက္တြဲလမ္းညႊန္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသည့္အခါတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေပးပါက ပို၍ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
(ေမးခြန္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေမးေပးပါ။)

ခ်ယ္ရီ ဇာေဟာင္း
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လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈေပးသူအျဖစ္ သင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္
အရာမ်ား
သင္လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ အခါတြင္ သင့္အေတြ႔
အႀကံဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ လည္းေကာင္းသင္
ႏွင့္ တြဲဖက္ရသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သင့္ထံမွ သင္ယူလိုသည့္ အခ်က္
မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍ လည္းေကာင္း အေျခအေနမ်ား
ကြဲျပားသြားႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ သင္သူမအတြက္ ပံ့ပိုးေပးရမည့္ အရာအမ်ားစုမွာ
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုသည့္
နည္းလမ္း၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ •
•
•
•
•
•

•
•

•

•

ျပည္သူလူထု၏ ေဝဖန္ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈမ်ားကို
ခံႏိုင္ရည္ရိွရန္။
လႊတ္ေတာ္တြင္းပို၍ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္း ပို၍ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္။
ႏိုင္ငံေရးက႑ရိွ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးရိွရိွ မိတ္ဖက္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္။
သူေရးဆြဲေစလိုသည့္ သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေစလိုသည့္ မူဝါဒမ်ားအတြက္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္တတ္ရန္။
သူမ၏ မဲဆႏၵနယ္တြင္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ ကတိအာမခံခ်က္မ်ား ရေအာင္
လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈ
ရိွေစပါ။ ထိုနည္းျဖင့္ ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္လည္
ေရြးေကာက္ခံရႏိုင္ေျခကို တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု
ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုယ္စားျပဳမႈရိွေသာ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာေစရန္။
ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရႏိုင္ေစရန္ အားေကာင္းသည့္
မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရးလုပ္ရန္။
မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အျခား မိမိ၏
မိသားစု၊ လူမႈဘဝ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အၾကား ဟန္ခ်က္မွ်တ
သည့္ ပံုစံျဖင့္ “မိမိကိုယ္ကို ဂရုစိုက္” ျခင္းကို
လုပ္ေဆာင္တတ္လာေစရန္။
ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္
မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္၍ အျခား
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္။
မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈပို မ်ားလာေစရန္။

မစတင္မွီ မိမိကုိယ္ကို ဆန္းစစ္သင့္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား

?

?
?

ႏိုင္ငံေရးက႑အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ေခါင္းေဆာင္မႈ အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရိွေနႏိုင္
သည့္ အေရးကိစၥမ်ား အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
မိမိသည္ အသိပညာ ဗဟုသုတရိွၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈ
ရိွသူ ဟုတ္ပါသလား။
ႏိုင္ငံေရး က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အျခား
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မိမိသည္ ကူညီေပးလိုစိတ္ ရိွပါ
သလား။
မိမိသည္ အျခားယဥ္ေက်းမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမွ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ဖူးသည့္ အေတြ႔အႀကံဳ
ရိွပါသလား။ အျခား ယဥ္ေက်းမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမွ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းကို
ပိုမိုသင္ယူ၊ သိလိုစိတ္ရိွသူပါလား။

?

မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းမြန္သည့္ စံျပပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ဟု
ခံယူထားပါသလား။

?

မိမိကိုယ္တိုင္ လက္တြဲလမ္းျပမႈခံယူခဲ့ဖူးျခင္း သို႔
မဟုတ္ လက္တြဲလမ္းျပသူ လုပ္ခဲ့ဖူးျခင္းႏွင့္ လက္တြဲ
လမ္းျပမႈ အေၾကာင္းထပ္မံ၍ သင္ယူလိုစိတ္ရိွသူ
ဟုတ္ပါသလား။

?

မိမိသည္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရး ေကာင္းသည့္သူအျဖစ္
မိမိကုိယ္ကို မွတ္ယူပါသလား။

?

မိမိသည္ တဖက္သတ္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္
တဖက္သားကို တင္စီးေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ား
မလုပ္ပါပဲအျပဳ သေဘာေဆာင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္
မ်ားေပးျခင္း၊ ပံ့ပိုေပးျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊ နားေထာင္
ေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေပးႏိုင္မည့္သူ ဟုတ္ပါသလား။

လုပ္ႏိုင္ပါသည္
သင္သည္ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ား အားလံုးကို လုပ္ႏိုင္ပါသည္
ဟု ေျဖဆိုပါက သင္သည္ လက္တြဲ လမ္းျပသူေကာင္း
တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
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vufwGJvrf;jyol wpfa,muf bma=umifh jzpfoifhovJ?
Ann Sudmalis သည္ Gilmore ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ ၾသစေၾတးလ် လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္

ျဖစ္ပါသည္။ လက္တြဲလမ္းျပမႈ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၇ မွ အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚခရစ္ထြန္းႏွင့္ ပူးတြဲခဲ့သည္။ ယခုအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ သူမရရိွခဲ့သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို မွ်ေဝေပးထားပါသည္။

“နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီးဆက္သြယ္ရျခင္းသည္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ရိွေနသည့္ သူနွင့္ အလုပ္တြဲလုပ္ရသည္ႏွင့္
အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္မတို႔ တြဲလုပ္ရတဲ့အခါမွာ တူညီတဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ားအျပားရိွၿပီး ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္လာႏိုင္တဲ့ အလား
အလာေတြမ်ားေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ မမွ်တရင္ ဒီအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္မွာ
မဟုတ္ပါဘူး။
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လက္တြဲလမ္းညႊန္ရသည့္ အစီအစဥ္မွာေတာ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ
သင္ယူရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ သဟဇာတမွ်မွ် ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး
က႑တြင္ မွ်မွ်တတ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အပါအဝင္ က႑ရႈေထာင့္ ေပါင္းစံုမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။
လက္တြဲလမ္းျပမႈဆိုသည္မွာ ဘယ္ေသာအခါမွ တစ္ဖက္တည္းက သင္ယူ၍ မရပါ။ ဤအစီအစဥ္၏ ထိေရာက္မႈကို
ၾကည့္ပါက ထိုအခ်က္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုမွ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းယႏၱရားလည္ပတ္ပံု၊ အျမင္ရႈေထာင့္ေတြ ကြဲျပားစံုလင္ပံုတို႔ကို ျမင္ခဲ့ရသည္မွာ
အံ့ၾသအားက်စရာ ေကာင္းပါသည္။ ထိုအျပင္ လံုေလာက္သည့္ ပံ့ပိုးမႈ အထူးသျဖင့္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးမည့္
ဝန္ထမ္းမ်ား မရိွေသာ္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ပံ့ပိုးမႈကို ရွာေဖြၿပီး ရုန္းကန္ လုပ္ကိုင္ၾကရေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုမွ
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အေျခအေနကိုလဲ ႏႈိင္းယွဥ္မိခဲ့ပါသည္။
ယခုလို အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝခြင့္ရခဲ့သည့္အတြက္ ကၽြန္မအေနျဖင့္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၉
ခုႏွစ္တြင္လဲ ထုိထပ္ပို၍ သင္ယူခြင့္ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီခြင့္ရရိွရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။”

Ann Sudmalis လႊတ္ေတာ္အမတ္ ႏွွင့္ ေဒၚခရစ္ထြန္း၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္။ ဓာတ္ပုံ - Jen Clark
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usr trSefwu,f bmvkyfay;rSmvJ?
အမတ္ျဖစ္သူ ကလဲရ္မိုးရ္ Claire Moore သည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ကြင္းစလန္း ျပည္နယ္အတြက္
လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရၿပီး အစိုးရကို ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းရသည့္ အတိုက္အခံပါတီ
ဖက္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးရာထူး အပါအဝင္ အႀကီးတန္း ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အႀကိမ္ေပါင္း
မ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ
အေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ အတိုက္အခံပါတီဖက္မွ ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းရေသာ ဝန္ႀကီးရာထူးကို တာဝန္
ယူထားပါသည္။ လက္တြဲလမ္းျပသူအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႔အႀကံဳရိွထားသူ ကလဲရ္သည္ ေရွ႕ေျပး
အစီအစဥ္တင
ြ ္ အမ်ဳိးသားဒီမက
ုိ ေရစီအဖြခ
႔ဲ ်ဳပ္ (NLD) ၏ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ လႊတေ
္ တာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေဆြလြင္ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ခြင့္ ရခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
လက္တြဲလမ္းျပသူသည္ ပံ့ပိုးမႈလည္း ေပးသလို စိန္ေခၚမႈလည္းေပးရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းခြင္သည္ လူတစ္ဦးခ်င္း
၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အေျခခံသလို အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ခ်ျပႏိုင္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း အေျခတည္
ေနပါသည္။ စစ္မွန္သည့္ ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခတည္ၿပီး ရိုးသား၊ စိတ္ခ်ရမႈရိွသည့္ တစ္ဦးခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ဳိးကို
ရွာေတြ႔ရန္ ခက္ခဲသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပင္းထန္ေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။
ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈရိွသည့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈဆိုသည္မွာ အျပန္အလွန္ေလးစားယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံ၍
အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖလွယ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ၾကား ဆက္သြယ္
ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ အေရးႀကီးသလို တဖတ္သက္ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြ၊ တိုက္ခိုက္မႈေတြ မပါဘဲ
စိန္ေခၚခ်က္ေပးရင္ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈ တိုးလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။
ကၽြန္မစိတ္ထဲတြင္ျဖစ္ေနသည့္ မေသခ်ာမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ စိတ္ပ်က္ အားမရမႈမ်ားကို တျခားသူအား ျပန္ေျပာလိုက္
ျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူကို ဖြင့္ခ်လိုက္ျခင္းမ်ဳိး လံုးဝဥႆံုမရိွေၾကာင္း အာမခံႏိုင္သည့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမ်ဳိးကို
ကၽြန္မတန္ဖိုးထားပါသည္။ ထိခိုက္ခံစားလြယ္စရာမလိုဘဲ လြတ္လပ္ရိုးသားစြာ တိုင္ပင္ေျပာႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။
အျခားႏို္င္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ရသည့္အခါတြင္ အထူးသျဖင့္ ဘာသာစကားအခက္အခဲေၾကာင့္
စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ဤဆက္ဆံေရးသည္ စစ္မွန္သည့္ တစ္ဦးခ်င္း
ရင္းႏွီးဆက္သြယ္မႈျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ခ်ရသည့္ ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းတစ္ခုကို
အားကိုးရန္ လိုအပ္သည္မွလြဲ၍ မိမိတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ေဝမွ်ရန္၊ မိမိလိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တိုင္း ေဆြးေႏြးေျပာ
ဆိုလိုသည္မ်ားကို ေျပာႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွတဆင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရေစႏိုင္ပါသည္။ လက္တြဲလမ္းညႊန္
မႈ၏ ဆက္ဆံေရးပံုစံမ်ားသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္မတူညီႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိလိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆက္
သြယ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိကို ဂရုတစိုက္ ေဆြးေႏြးနားေထာင္ေပးမည့္သူရိွေၾကာင္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို
ယံုၾကည္မႈ ရိွလာေစပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အျမဲတမ္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနပါ၊ ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြ မွ်ေဝေပးရန္
အျမဲသတိရပါ။

Senator Claire Moore ႏွွင့္
ေဒၚခင္ေဆြလြင္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္။
ဓာတ္ပုံ - ေရႊ၀တ္မႈံ
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ထိေရာက္မႈရိွသည့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္သူေကာင္း
တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အဆင့္ (၁) – ဆက္ဆံေရးတစ္ခုတည္ေဆာက္ပါ။
•

•

သင္လက္တြဲလမ္းျပေပးရမည့္သူႏွင့္ မေတြ႔မွီ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေၾကာင္း သိႏိုင္သမွ်
မ်ားမ်ားသိေအာင္ ေလ့လာပါ။ DFAT မွလည္း သင့္
လုပ္ငန္း မစတင္မွီကနဦး မိတ္ဆက္အစီအစဥ္ အေနျဖင့္
လိုအပ္သည့္ ဖတ္စရာမ်ားကို ေပးပါလိမ့္မည္။ လက္တြဲ
လမ္းညႊန္မႈ၏ ေရွ႔ေျပးအစီအစဥ္အား ျပန္လည္သံုးသပ္
ျခင္းတြင္လည္း လုပ္ငန္းမစတင္မွီ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သိမွတ္
စရာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာျခင္း၏ အက်ဳိး
ေက်းဇူးကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။
သင္တို႔ ႏွစ္ဦး၏ ပထမဆံုး ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္
တစ္ဦး ရင္းႏွီးလာေစရန္ အခ်ိန္ယူပါ။
- သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပမႈခံယူမည့္ သူအား
ဘာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
ခဲ့သည္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ မည္
သည့္ အရာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး
အနာဂတ္တြင္ မည္သည့္အရာမ်ားကို လုပ္ခ်င္
ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မည္သည့္
အရာကို သူမ စိတ္အားထက္သန္မႈရိွသည္တို႔ကို
ေမးျမန္းပါ။ သူမ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္
အေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏွင့္ ေထာက္ခံမႈ
အမ်ားစုရသည့္ အေျခခံအခ်က္ မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။
- သင့္အေၾကာင္းကိုလည္း အနည္းငယ္မွ်ေဝေပးပါ။
သင့္ရပ္ရြာဝန္းက်င္အေၾကာင္း၊ သင့္မဲဆႏၵနယ္
အေၾကာင္း၊ သင္ စိတ္ဝင္စားမႈရိွသည့္ ႏိုင္ငံေရး
နယ္ပယ္အေၾကာင္းႏွင့္ သင္ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္
ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားအျပင္ အေရးအႀကီး
ဆံုးမွာ သင္၏ လက္တြဲ လမ္းျပမႈ ခံယူမည့္သူကို
သင့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွတဆင့္ မည္သို႔ကူညီ ေပးႏိုင္
မည္ကို ေျပာျပေပးပါ။

•

ထိုအျပင္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမႈအားလံုးကို လ်ဳိ႔ဝွက္
ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးေပး ေျပာျပေပး
ပါ။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ
ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ယံုၾကည္မႈရိွရန္ အေရး
ႀကီးပါသည္။

အဆင့္ (၂) ဆက္ဆံေရး၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူပါ
•

ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရာမွ
ရရိွလာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ သင္ႏွင့္ သင္၏ လက္တြဲ
လွမ္းျပမႈခံယူမည့္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား
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•

•

•

•

ေဆြးေႏြးပါ။ ပထမ အႀကိမ္ႏွစ္ဦးသားလူခ်င္း ေတြ႔ဆံုရ
သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အရာျဖစ္ၿပီး ေနာက္
ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္၍ သံုးသပ္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ (ေသြးစည္း
ညီညႊတ္မႈ၊ ရင္းႏွီခင္မင္မႈ စသည္တို႔ကို ေပးႏိုင္ေသာ)
လူမႈစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာရႏိုင္သည္ကို
အမွတ္ရပါ။
ဤလက္တြဲလမ္းျပမႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမွတဆင့္
မည္သည့္အရာမ်ားကို ရရိွလာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း
ကို သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပမႈ ခံယူမည္သူ ကိုယ္တိုင္
ေဖာ္ထုတ္သိရိွလာရန္ အားေပးပါ။ သင္၏ လက္တြဲ
လမ္းညႊန္မႈကို ခံယူမည့္သူ ေဖာ္ထုတ္သိရိွလာသည့္
နယ္ပယ္တြင္သင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ အရာမ်ားကို
စာရင္းျပဳစုၾကည့္ပါ။ ထိုေနာက္တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္
ေဆာင္မည့္ ရွင္းလင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား
ကို အၾကမ္းခ်မွတ္ပါ။ ထိုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို
လက္တြဲ လမ္းညႊန္မႈ ျပဳလုပ္ရင္း ျပင္ဆင္သြားႏိုင္ပါ
သည္။ အစီအစဥ္ စတင္သည့္အခါတြင္ ရိုးရွင္းသည့္
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ထားပါက ပို၍ အလုပ္
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားမွ
သိရိွခဲ့ၾကသည္။
ဤအစီအစဥ္မွ သင္တို႔ ႏွစ္ဦးလံုး ရယူလိုသည့္ အခ်က္
မ်ားကို ခ်ေရးပါ။ သင္တို႔ ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ရည္မွန္း
ခ်က္ပန္းတိုင္သည္ ရိုးရွင္းၿပီး တရားဝင္ သတ္မွတ္ထား
သည့္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လက္ေတြ႔က်က်
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ျဖစ္ေစပါ။
ဆက္ဆံေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဦး
သေဘာတူညီမႈ ရယူပါ။ ဥပမာ - မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္
မည္သို႔နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိမ္ေရမည္မွ် ဆက္သြယ္မည့္
အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပါ။ သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပမႈ ခံယူသူ
သည္ တခါတရံတြင္ သင့္ထံမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို အလ်င္
အျမန္ရယူလိုသည့္ အခ်ိန္လဲရိွႏိုင္သည္ကို သတိရပါ။
ထိုအျပင္ အခ်ိန္ကြာဟခ်က္ကို သတိျပဳပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ အခ်ိန္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိန္ထက္ ၄
နာရီေနာက္က်ပါသည္။
ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားသည္ ေဖ့ဘြတ္
မက္ေဆ့ဂ်ာမွ တဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ အေကာင္း
ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔အေျခအေနမ်ား
တြင္ အခရာအဖြဲ႔၏ အကူအညီျဖင့္ မက္ေဆ့မ်ားကို
ဘာသာျပန္ေပးခဲ့ရပါသည္။ သင္သည္လည္း ျမန္မာ
စကားမေျပာႏိုင္သလို သင္၏ လက္တြဲ လမ္းျပမႈ ခံယူသူ
သည္လည္း အနည္းဆံုးအစပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ
ျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ယံုၾကည္မႈ မရိွျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ (၂၃) တြင္ပါဝင္သည့္ လက္တြဲလမ္းျပမႈဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္ စာရြက္ပံုစံကို အသံုးျပဳ၍ သင္ႏွင့္ သင္၏
လက္တြဲလမ္းျပမႈ ခံယူသူတို႔ အၾကားတြင္ ပို၍ စနစ္က်သည့္
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အတူ
တကြ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အဆင့္(၃) ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္လာေစပါ။
•
•

•

•

•

ယံုၾကည္မႈပါသည္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ဆက္ဆံေရး
တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ အခ်ိန္ယူပါသည္။
သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပမႈ ခံယူမည့္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို
နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ အခ်ိန္ယူပါ။ သင္တို႔
ႏွစ္ဦး အတူတကြခ်မွတ္ခဲ့သည့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ
သေဘာတူညီခ်က္မွ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခတည္၍
ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္မွ သင္၏ လက္တြဲ
လမ္းညႊန္မႈ ခံယူသူသည္ မည္သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း
ကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးေပးပါ။ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္
အခ်ိန္ၾကာလာလွ်င္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္ကို အမွတ္
ရပါ။
သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပမႈ ခံယူသူအား ဘာလုပ္သင့္
ေၾကာင္း ေျပာသည့္ ပံုစံမ်ဳိးကို ေရွာင္ပါ။ သင့္အေတြ႔
အႀကံဳအေပၚ အေျခခံ၍သာ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးပါ။
ထိုသို႔ေပးသည့္ အခါတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး
အေျခအေနသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ မ်ားစြာ

ေမးခြန္းမ်ဳိးကို ေမး၍ ျပႆနာရပ္တစ္ခု အေၾကာင္းကို
ပိုသိေအာင္လုပ္ပါ။
- ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ဥပမာတစ္ခုေလာက္ ေျပာျပေပးပါလား။
- ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ တိတိက်က် ေျပာျပေပးပါလား။
- ဘယ္လို ရလဒ္ေတြ ထြက္ေပၚလာသလဲ။
- သင္ဘယ္လို ကိုင္တြယ္လိုက္သလဲ။
- ဘယ္လို နည္းနဲ႔ ေျပလည္သြားသလဲ။
- ဘယ္အခ်က္ေၾကာင့္ အဆင္ေျပသြားတာလဲ။
- ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ပိုေကာင္းႏိုင္မလဲ။
- အဲ့အေတြ႔အႀကံဳကေန ဘာေတြ သင္ယူရရိွခဲ့သလဲ။
- ေနာက္တစ္ခါဆို ဘယ္လိုမ်ဳိး ကြဲျပားစြာ လုပ္ေဆာင္
မယ္ ထင္သလဲ။
•

ကြာျခားသည္ကို မွတ္သားထားပါ။
ေမးခြန္းတစ္ခု၏ အေျဖကို သင္မသိပါက အျခား အေျဖ
သိႏိုင္ေခ်ရိွသူ သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ရႏိုင္
သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
ဤအစီအစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပ
မႈ ခံယူသူႏွင့္ လူခ်င္း အနည္းဆံုးႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ႏိုင္ပါလိမ့္
မည္။ ပထမတစ္ႀကိမ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ
တစ္ႀကိမ္မွာ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခု
ျဖစ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေလ့လာ
သည့္ အခါတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

- ဘယ္လိုေနလဲ။ ေနလို႔ေကာင္းလား။
- ကၽြန္မတို႔ ေနာက္ဆံုး ေတြ႔ၿပီး/စကားေျပာၿပီး ေနာက္
ပိုင္း ဘာေတြ ထပ္ျဖစ္ေသးလဲ။
- သင္ဘာေတြ သင္ယူေလ့လာခဲ့ရသလဲ။
- သင့္မွာ ဘာေတြ စိုးရိမ္ေနရတာ ရိွလဲ။
- အႀကံဥာဏ္တစ္ခုအေနနဲ႔ စဥ္းစားလို႔ရတာက
- ဒီရလဒ္ေတြ ရလာေအာင္ ဘယ္လိုအစီအစဥ္ေတြနဲ႔
လုပ္ေဆာင္မယ္ စဥ္းစားထားသလဲ။

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
•

•

•

•

ပံုမွန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈလုပ္ေပးပါ။ သင္၏ လက္တြဲ
လမ္းျပမႈ ခံယူသူမွ သင့္ထံသို႔ မဆက္သြယ္လာပါက
သင့္ဖက္မွ စတင္၍ ဆက္သြယ္ေပးပါ။ သူမ၏ ေဖ့ဘြတ္
မက္ေဆဂ်ာမွတဆင့္ မက္ေဆ့ပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖုန္းေခၚ
ျခင္းျဖင့္ သူမ၏ အေျခအေနကို ေမးျမန္းပါ။
အေသအခ်ာ နားေထာင္ေပးသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုး
ျပဳ၍ မရွင္းသည့္ အခ်က္မ်ားကို သူမႏွင့္ ျပန္၍ အတည္
ျပဳေပးပါ။ တိတ္ဆိတ္ေနပါကလည္း ထိုအခ်ိန္ကို
ေလးစားပါ။
ေရွ႕ေျပးလက္တြဲ လမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾက
သူ အမ်ားစုသည္ လက္တြဲလမ္းညႊန္ရန္ ေဆြးေႏြးရာ
တြင္ ပို၍ ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ ဘာသာျပန္ကို
အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဘာသာျပန္ လိုအပ္ပါက ေတာင္း
ဆိုရန္ တုံ႔ဆိုင္းမေနပါႏွင့္။ အခရာ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔ႏွင့္
IWDA တို႔မွကူညီ ေပးပါလိမ့္မည္။
သင္တို႔ ေဆြးေႏြးသည့္ အခါတြင္ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ကို ထပ္ေဖာ္ထုတ္သည့္

ဆက္ဆံေရးကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ရိွေစၿပီးအျခား
က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးလာ
ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ စကားအစအျဖစ္ အသံုးဝင္
ႏိုင္ေသာ အျခားအဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ

အဆင့္ (၄) ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ဆန္းစစ္ပါ။
•

•

ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား
သံုးသပ္ျခင္းကို စလုပ္ေပးပါ။ သင္၏ လက္တြဲလမ္းျပမႈ
ကို ခံယူသူသည့္ သင္၏ လမ္းညႊန္ျပမႈ ပံုစံႏွင့္ ပတ္သက္
၍ သင့္အား တိုက္ရိုက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုံ႔ျပန္ခ်က္
မ်ား ေျပာရန္ အားနာေနႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ အခရာ
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ထံသို႔ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား ေျပာေစၿပီး
ထိုအဖြဲ႔မွ တဆင့္သင့္ထံသို႔ မွ်ေဝေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို
အႀကံေပးပါ။
သင္၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈကို ခံယူသူႏွင့္ သင္သည္
ရည္မွန္းခ်က္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ရိွေနသလား
ဆိုသည္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။ လိုအပ္ပါက
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္
အႀကံေပးပါ။
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•

•

လက္တြဲလမ္းညႊန္ရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ သင့္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ပါသလားဆိုသည္ႏွင့္ ဤ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ သင္ေလ့လာသင္ယူရသည့္
အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ သင့္ထင္ျမင္ခ်က္
မ်ားကို သင္၏ လက္တြဲ လမ္းျပခံယူသူႏွင့္ မွ်ေဝပါ။
သင္တို႔ ႏွစ္ဦးၾကား ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးတြင္ ဘာသာျပန္
သူ ရိွရန္လိုအပ္ပါသလား ဆိုသည္ကို အၿမဲမျပတ္
သံုးသပ္ စဥ္းစားေပးပါ။

အေရးအႀကီးဆံုးအေနႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ လက္တြဲလမ္းညႊန္
ျခင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ား
အၿမဲတမ္း သတိရေနရမည့္ အခ်က္
-

ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ေပးပါ။

-

ကြဲျပားသည့္ အခ်က္မ်ားကို လက္ခံေပးပါ။

-

သင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဝိေရာဓိစိတ္မ်ားႏွင့္ ယူဆ
ခ်က္မ်ားကို မိမိကိုယ္ကို သတိျပဳမိပါေစ။
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ေဒၚနန္းမိုးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စား ျပဳ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေရွ႔ေျပး
အစီအစဥ္တြင္ ဗစ္တိုးရီးယန္း ပါလီမတ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္
ျဖစ္သူ Judith Graley ႏွင့္ တြဲဖက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သူတို႔၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္ရင္းရခဲ့သည့္ ထူးျခားေသာ
ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကို ေျပာျပထားပါသည္။

ေဒၚနန္းမိုးႏွင့္ Judith Graley၊ ျမန္မာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

“ႏိုင္ငံေရးမွာ တခါတေလက်ရင္အား အေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးမႈဆိုတာ
ကိုယ္ကိုနားလည္ေပးႏိုင္ တဲ့သူဆီကလာပါတယ္။ ေဒၚနန္းမိုး
အတြက္ တကယ့္အစစ္အမွန္ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳရိွတဲ့
သူလည္းျဖစ္၊ သူမကို စာနာေပးႏိုင္သူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရိွေန
ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑ေတြမွာ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သူရိွဖို႔
တကယ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဒၚနန္းမိုးက နဂိုကတည္းက
တက္ႂကြတဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မကလဲ ပြင့္လင္းတဲ့
သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ေတြ စကားေျပာတဲ့အခါ
တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္နားလည္ႏိုင္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့
အတူတူ ရယ္ေမာခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြလဲ ရိွတာေပါ့။” ဟု Judith
Graley မွ သူတို႔၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း
ေျပာျပပါသည္။
ေဒၚနန္းမိုးကလဲသူတို႔ ႏွစ္ဦးၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ အလို
အေလ်ာက္ ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။
“ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုးက အမ်ဳိးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားေတြလဲ
ျဖစ္ၾကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ပြင့္လင္းတဲ့ ဆက္ဆံ
ေရးရလာဖို႔၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖို႔ သိပ္အခ်ိန္မယူလိုက္ရ
ပါဘူး။ Judith ကလည္း လိင္ခြဲျခားမႈႀကီးတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ
ရံုးကန္ေနရတာျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔
ဆင္တူပါတယ္။ Judith က ကၽြန္မေနာက္ကေနၿပီး ပံ့ပိုးအားေပး
ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ
အတြက္အဲ့လို ေနာက္ကေန ရိွေနေပးၿပီးပံ့ပိုးေပးႏိုင္မယ့္ သူေတြ
လိုပါတယ္။ ကၽြန္မလဲ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ကၽြန္မကို လိုအပ္မယ့္
သူအတြက္ လက္တြဲလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္လာခ်င္
ပါတယ္။” ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
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ေမးခြန္း။ လက္တြဲလမ္းညႊန္သူႏွင့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ
ခံယူမည့္သူမ်ားကို မည္သို႔ ေရြးခ်ယ္ပါမည္နည္း။

ေမးခြန္း။ လက္တြဲလမ္းညႊန္မည့္သူ/လမ္းညႊန္မႈ ခံယူမည့္သူ
ႏွင့္ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ဆက္သြယ္သင့္ပါသလဲ။

ယခု အစီအစဥ္တြင္ လုပ္ေပးမည့္ လက္တြဲလမ္းညႊန္ေပးသူ

ထိုအခ်က္သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ထည့္
သြင္းေရးဆြဲ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္
သို႔မဟုတ္ တစ္ လတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ဆက္သြယ္
ေဆြးေႏြးရန္ လိအ
ု ပ္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက
ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သေဘာတူညီခ်က္ထားရိွ ထားသင့္
ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္
ရိွသည့္ အခ်ိန္ကြာဟခ်က္ကို သတိျပဳရန္သာလိုပါ သည္။

(Mentors) အမ်ားစုသည္ ယခင္ေရွ႕ေျပး အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္
ခဲ့ဖူးၾကသည့္ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ထပ္မံပါဝင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္
ေနၾကပါသည္။ Mentors မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီး
မွ အေတြ႔အႀကံဳရင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾက
သလို က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ခံယူခ်က္ထား လုပ္
ေဆာင္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ခန္႔
လက္တြဲလမ္းညႊန္ဖူးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ဖ
ံ က္မွ လႊတေ
္ တာ္ကယ
ုိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ားကို လႊတေ
္ တာ္
ဖက္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔
သည္ မတူညီသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏွင့္
ပထဝီအေနအထားအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ လာၾကၿပီး က်ား၊မေရးရာအတြက္
ခံယူခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရိွသူမ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။
ေမးခြန္း။ ကၽြန္မႏွင့္တြဲ၍ လက္တြဲလမ္းျပမႈ လုပ္မည့္တြဲဖက္ကို
မည္သုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရမည္နည္း။
အစီအစဥ္၏ အစတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ
တြင္ အားလံုးလူခ်င္း ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ
တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို
ေျပာခြင့္ရၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဤအစီအစဥ္အေပၚတြင္ မည္သို႔
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ကို ေျပာျပခြင့္ရၾကပါလိမ့္မည္။
ထိုေနာက္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သူတို႔၏
မူဝါဒေရးရာ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ ဦးစားေပးမႈအေပၚတြင္ အေျခတည္
၍ သူတို႔ တြဲဖက္လိုသည့္ သူကို ေရြးခ်ယ္ပါလိမ့္မည္။
ေမးခြန္း။ လက္တြဲလမ္းညႊန္မည့္သူ/လမ္းညႊန္မႈ ခံယူမည့္သူ
ႏွင့္ ဘယ္လုိ ဆက္သြယ္လို႔ ရမလဲ။
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္၏ အစ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳ
လုပ္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ အားလံုးလူခ်င္း ေတြ႔ဆံုခြင့္ရပါလိမ့္
မည္။ ထိုေနာက္ အစီအစဥ္ (၆) လခန္႔ၾကာသည့္ အခ်ိန္တြင္
ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ
သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ လာေရာက္သည့္ အခါတြင္ ဒုတိယ
အႀကိမ္ေျမာက္လူခ်င္း ေတြ႔ဆံုခြင့္ရပါလိမ့္မည္။
ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ တယ္လီဖုန္း သို႔မဟုတ္
အင္တာနက္မွ တဆင့္ ဥပမာ အီးေမးလ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ မက္ေဆ့
ဂ်ာ၊ Skype သို႔မဟုတ္ အျခား တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
Application မ်ားျဖစ္သည့္ (WhatsApp စသည္တမ
႔ုိ ွ တဆင္)့
ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ လိုအပ္သည္ ဆိုပါက ဆက္သြယ္ေျပာ
ဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေရးသားထားသည့္စာမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးပါ
မည္။ သင့္အတြက္ ဘာသာျပန္ေပးရန္ အကူအညီ လိုအပ္
ပါက အခရာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ IWDA ထံသို႔
ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးမႈကို ပံုမွန္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ အေရးႀကီး
ေၾကာင္းေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္အား သံးု သပ္ရာတြငေ
္ တြရ
႔ ခ
ွိ ရ
့ဲ ပါသည္။
ေမးခြန္း။ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးရရန္ အကူအညီလိုအပ္
လာပါက ဘယ္လုလ
ိ ုပ္ေဆာင္ရပါမလဲ။
ဆက္သြယ္မႈအမ်ားစုသည္ တယ္လီဖုန္း သို႔မဟုတ္ အင္တာ
နက္မွတဆင့္ ဥပမာ အီးေမးလ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ မက္ေဆ့ဂ်ာ၊
Skype သို႔မဟုတ္ အျခား တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
Application မ်ားမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။
ၾသစေၾတးလ် လႊတေ
္ တာ္အမတ္မ်ားသည္ ျမန္မာစကား
မေျပာႏိင
ု သ
္ ည္အ
့ တြက္ ဘာသာျပန္ လိအ
ု ပ္ပါလိမမ
့္ ည္။
ထိအ
ု တြက္ အခရာ အမ်ဳိးသမီးအဖြမ
႔ဲ ွ ကူညေ
ီ ပးပါမည္။
ေမးခြန္း။ လက္တြဲလမ္းညႊန္မည့္သူ/လမ္းညႊန္မႈ ခံယူမည့္
သူႏွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစရန္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။
လက္တေ
ဲြ ဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ အစပိင
ု း္ တြင္ ဘယ္သက
ူ စ၍ ဆက္သယ
ြ ္
မည္၊ မည္သို႔ဆက္သြယ္မည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး
၍ သေဘာတူညီမႈ ယူထားရပါမည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္
အေသးစိတ္ကို လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ဦး သေဘာ
တူညီခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားရပါမည္။
ေမးခြန္း။ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈသည္ အလုပ္မျဖစ္ေနပါက
ဘယ္လိုလုပ္သင့္ပါသလဲ။
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈအတြက္ ဆက္ဆံေရးသည္ အသံုးဝင္၊
အလုပ္ျဖစ္ေနသလားဆိုသည္ကို ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ပံုမွန္သံုးသပ္
ေနလွ်င္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မည္
သည့္ အရာသည္ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အရာသည္
ပိုေကာင္းရန္လိုအပ္ ေနသည္ကို အျပန္အလွန္ မွတ္ခ်က္ေပး
အႀကံျပဳႏိုင္ပါသည္။
အခက္အခဲႀကံဳရ၍ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါက အခရာအမ်ဳိးသမီး
အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ IWDA ထံသို႔ အကူအညီ ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။
ထိုနည္းျဖင့္လည္း မေျပလည္ေသးပါက ေနာက္ထပ္ လက္တြဲ
လမ္းညႊန္ ေပးမည့္သူ အသစ္ကို တြဲဖက္ေပးပါမည္။
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ေမးခြန္း။ လက္တြဲလမ္းညႊန္မည့္သူ/လမ္းညႊန္မႈ ခံယူမည့္
သူကမဆက္သြယ္လာပါက ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈသည္ ႏွစ္ဖက္ဆက္သြယ္ရမည့္ အလုပ္
ျဖစ္ၿပီး တဖက္မွ မဆက္သြယ္လာပါက တျခားတဖက္မွ စတင္
ဆက္သယ
ြ ေ
္ ပးဖိလ
႔ု ပ
ုိ ါသည္။ အေရးႀကီးဆံးု အခ်က္မာွ အဆက္
အသြယ္ မျပတ္ေစဖို႔ျဖစ္ပါသည္။
သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ဆက္သြယ္မႈ
မျပဳလုပ္ၾကပါက အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ IWDA ထံ
သို႔ ဆက္သြယ္၍ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အကူအညီ
ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္း။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အတြက္ ဆက္
ဆံေရးသည္ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ရပ္တန္႔သင့္ပါသလဲ။
အစီအစဥ္၏ တရားဝင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္သည္ ၁၂ လ ျဖစ္ၿပီး ၁၂
လ ျပည့္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ယခုအစီအစဥ္၏ အက်ဳိးသက္
ေရာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ပါဝင္ၾကသူမ်ား အားလံုး
ကို ေမးျမန္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ လက္တြဲလမ္းညႊန္သူ
ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈခံယူသူမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း
သီးျခား အလြတ္သေဘာဆက္လက္၍ လမ္းညႊန္မႈ လုပ္သြား
မလားဆိုသည္ကို အတူတကြ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
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လက္တြဲလမ္းညႊန္ေပးမည္သူႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈခံယူသူ ႏွစ္ဦးလံုး၏ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ား ရွင္းလင္းသြားေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔
ႏွစ္ဦး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီလာေစရန္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္မွ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို အစီအစဥ္၏ အစပိုင္းတြင္ ေရးသားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးပြားလာ
သည္ႏွင့္အမွ် ပံုမွန္ျပန္လည္သံုးသပ္ေနဖို႔လိုပါသည္။
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္တို႔ႏွစ္ဦး၏ လက္တြဲ
လမ္းညႊန္မႈတစ္ေလွ်ာက္ သေဘာတူသတ္မွတ္ရမည့္ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္
အေျခခံေပးမည့္အရာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ဤသေဘာတူညီခ်က္ၿပီးလွ်င္ သင္တို႔၏ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္မည့္
သေဘာတူညီခ်က္ စံနမူနာတစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လက္တြဲလမ္းညႊန္သည့္ အစီအစဥ္
ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္တြဲမႈ သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံစာရြက္။
ကြ်န္မတုိ႔သည္ လမ္းညႊန္မႈ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို
သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။
၁။
၂။
၃။
ကၽြန္မတို႔ မည္သို႔ အတူတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည္ကို သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ဦးလံုးအတြက္ လက္တြဲ
ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ေက်နပ္မႈရေစႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူညီ
ပါသည္။
၁။

ပံုမွန္ ဆက္သြယ္ပါမည္။ ကၽြန္မတို႔ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ၾကမည့္ အခ်ိန္ဇယားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
ႀကိမ္ေရ နည္းလမ္း စတင္ဆက္သြယ္မည့္သူ -
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၂။

ကၽြန္မတို႔၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ လွ်ဳိ႔ဝွက္ထိန္းသိမ္းအပ္သည္မ်ားကို လွ်ဳိ႔ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။
ကၽြန္မတို႔အတြက္ လွ်ဳိ႔ဝွက္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုသည္မွာ -

၃။

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အခါတြင္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္။
ကၽြန္မတို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ •
•
•

၄။

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္မွတ္ခ်က္ေပး အႀကံျပဳေပးၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္၏ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ပါမည္။ ထိုသို႔ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
•
•
•

ကၽြန္မတို႔သည္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ (၁၂) လအတြင္း ပံုမွန္ဆက္သြယ္သြားပါမည္။ ထိုကာလ ကုန္ဆံုးသည့္ အခါ
တြင္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကၽြန္မတုိ႔၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္သြားပါမည္။ ထိုေနာက္တြင္မွ တရားဝင္
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးပါမည္။ ကၽြန္မတို႔ သည္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ အလြတ္သေဘာ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ
ကို ဆက္ထိန္းသိမ္းထားလိုပါက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းသြားပါမည္။
ထို ၁၂ လ တာကာလအတြင္း ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္ထဲမွ တစ္ေယာက္သည္ ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈကို ဆက္လုပ္၍
အက်ဳိးမျဖစ္ဟု ယံုၾကည္ယူဆပါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ေျပာဆိုၿပီး အခရာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ IWDA
ထံသို႔ အကူအညီေတာင္းပါမည္။

လက္တြဲ လမ္းညႊန္ေပးသူ၏ လက္မွတ္ ..............................

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ခံယူသူ၏ လက္မွတ္ ..............................

ေန႔စြဲ ............../........................./..................

ေန႔စြဲ ............../........................./..................

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈအတြက္

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈအတြက္

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု -

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု -

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္လက္တြဲလမ္းညႊန္သည့္ အစီအစဥ္
ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္တြဲမႈ သေဘာတူညီခ်က္ စံနမူနာ
ကၽြန္မတုိ႔သည္ လမ္းညႊန္မႈ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို သေဘာ
တူညီခဲ့ၾကပါသည္။
၁။ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္သိရန္ ႀကိဳးစားၿပီး ေနာက္ကၽြန္မတို႔ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အခ်က္အခဲမ်ားႏွင့္
ထိုအခက္အလဲမ်ားကို မည္သို႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္အေၾကာင္းကို အေျဖရွာသြားပါမည္။
၂။ ဥပမာ - မူဝါဒတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းရိွ အျခားသူမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ရယူႏိုင္
မည့္ နည္းလမ္းမ်ား သိရိွေစရန္အတြက္ ကၽြန္မတို႔၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝသြားပါမည္။
၃။ လာမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အထူးသျဖင့္
လူမႈကြန္ယက္ကို မည္သို႔ အက်ဳိးရိွရိွ အသံုးခ်ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို တစ္ေယာက္ဆီမွ တစ္ေယာက္
သင္ယူ ေလ့လာသြားပါမည္။
၄။ မိမိ၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေနရာ
တက် အသံုးခ်တတ္ေစရန္ မွ်ေဝေပးသြားပါမည္။
၅။ ႏိုင္ငံေရးက႑ရိွ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ပို၍ အက်ဳိးရိွရိွ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ
မ်ားကို အတူတကြ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ၾကပါမည္။
ကၽြန္မတို႔ မည္သို႔ အတူတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည္ကို သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ဦးလံုးအတြက္ လက္တြဲ
ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ေက်နပ္မႈရေစႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူညီ
ပါသည္။
၁။

ပံုမွန္ဆက္သြယ္ပါမည္။ ကၽြန္မတို႔ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ၾကမည့္ အခ်ိန္ဇယားမွာေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
• ႀကိမ္ေရ - တစ္လတစ္ႀကိမ္ (လတစ္လ၏ ပထမဆံုးရက္)
• နည္းလမ္း - ေဖ့စ္ဘြတ္ မက္ေဆဂ်ာ ႏွင့္ WhatsApp မွ ဖုန္းေခၚျခင္း။
• စတင္ဆက္သြယ္မည့္သူ - သေဘာတူညီထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ခံယူသူမွ စတင္ဆက္သြယ္
ပါမည္။

၂။

ကၽြန္မတို႔၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ လွ်ဳိ႔ဝွက္ထိန္းသိမ္းအပ္သည္မ်ားကို လွ်ဳိ႔ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။ ကၽြန္မတို႔ အတြက္
လွ်ဳိ႔ဝွက္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုသည္မွာ
• အျခားသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝလိုပါက မမွ်ေဝခင္ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ဦးၾကားတြင္
သေဘာတူညီမႈ အရင္ရယူပါမည္။

၃။

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အခါတြင္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္။ ကၽြန္မ
တို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ
• ကၽြန္မတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံၿပီး ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ဦးလံုးတြင္ မတူညီသည့္
အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရိွသည့္အတြက္ ဤလက္တြဲ လမ္းညႊန္မႈတြင္ မွ်ေဝေပးႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္
ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
• ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္မွ ႏွစ္ဦးလံုး သင္ယူေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါမည္။
• အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အတိုင္း ကၽြန္မတို႔သည္ ပုံမွန္ဆက္သြယ္ ေဆြးေႏြးပါမည္။
• သေဘာတူညီထားသည့္ အခ်ိန္မတိုင္မွီ တရက္အလိုတြင္ ထိုသေဘာတူညီထားသည့္ အခ်ိန္အတိုင္း
ဆက္သြယ္ရန္ အဆင္ေျပႏိုင္ေၾကာင္းကို လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ခံယူသူမွ အတည္ျပဳေပးရပါမည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိန္ကြာဟခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။)
• ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုးသည္ မိမိ၏ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားမည့္ ဂ်ာနယ္
မွတ္တမ္းေရးသားထားပါမည္။
• ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုမႈတစ္ခု အဆံုးသတ္ခါနီးတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို
သေဘာတူညီခ်က္ရယူပါမည္။
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၄။

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ မွတ္ခ်က္ေပး အႀကံျပဳေပးၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္၏ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ
ပါမည္။ ထိုသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
• ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ၿပီးဆံုးသည့္အခါတိုင္း ကၽြန္မတို႔ ရည္မွန္းထားသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ပါသလား
ဆိုသည္ကို ေမးျမန္းပါမည္။
• ကၽြန္မတို႔ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီရန္ တိုးတက္လာမႈမ်ား ရိွပါသလားဆိုသည္ကို ပံုမွန္ ေဆြးေႏြး
သြားပါမည္။
• လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေနပါသလားဆိုသည္ႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ထုိရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုပါသလားဆိုသည္ကို အခ်ိန္ကာလအလိုက္ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လွန္သံုးသပ္ေမးျမန္းသြား
ပါမည္။
• ကၽြန္မတို႔၏ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရိွပါသလား သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုေကာင္းဖို႔ လိုေနပါ
သလားဆိုသည္တို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကပါမည္။

ကၽြန္မတို႔သည္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ (၁၂) လအတြင္း ပံုမွန္ဆက္သြယ္သြားပါမည္။ ထိုကာလ ကုန္ဆံုးသည့္ အခါ
တြင္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကၽြန္မတုိ႔၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္သြားပါမည္။ ထိုေနာက္တြင္မွ တရားဝင္
လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးပါမည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ အလြတ္သေဘာ လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈကို
ဆက္ထိန္းသိမ္းထားလိုပါက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းသြားပါမည္။
ထို ၁၂ လတာကာလအတြင္း ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္ထဲမွ တစ္ေယာက္သည္ ဤလက္တြဲလမ္းညႊန္မႈကို ဆက္လုပ္၍
အက်ဳိးမျဖစ္ဟု ယံုၾကည္ယူဆပါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ေျပာဆိုၿပီး အခရာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ IWDA
ထံသို႔ အကူအညီ ေတာင္းပါမည္။

လက္တြဲ လမ္းညႊန္ေပးသူ၏ လက္မွတ္ ..............................

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈ ခံယူသူ၏ လက္မွတ္ ..............................

ေန႔စြဲ ............../........................./..................

ေန႔စြဲ ............../........................./..................

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈအတြက္

လက္တြဲလမ္းညႊန္မႈအတြက္

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု -

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု -

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ
IWDA Head Office
Level 1, 250 Queen Street
Melbourne VIC 3000
1300 661 812
iwda@iwda.org.au
www.iwda.org.au
ABN 19 242 959 685
ACN 126 216 165

Akhaya Office
No.8, Block72,
Nawaday Garden City,
Yangon-Pathein Road (no.5
Road), Hlaing Thar Yar
Township, Yangon,
Myanmar
www.akhaya.org

