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ဤအစီရင္ခံစာကို Newstone အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံ၀န္ေဆာင္မႈ (Newstone Global Consulting) မွ 
ေရးသားဒီဇုိင္းေရးဆြဲပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား 
အားလံုးအတြက္ စာေရးသူတို႔တြင္သာ အလံုးစံုတာ၀န္ရွိပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္အသံုးျပဳထားသည့္ သေကၤတ 
ရုပ္ပံုမ်ားအား Flaticon.com မွ Freepik ႏွင့္ Smashicons တုိ႔ကကူညီေပးထားပါသည္



အတုိေကာက္စကားလံုးမ်ား

ALP  Australian Labor Party 

ANP  Arakan National Party

CSOs  Civil Society Organisations

DFAT  Department of Foreign Affairs and Trade 

DIPD  Danish Institute for Parties and Democracy

EMILY’s List Australian not for profit organisation focusing on supporting Australian Labor Party
  progressive women candidates 

FGD  Focus Group Discussion

GBV  Gender-Based Violence

IWD  International Women’s Day

IWDA   International Women’s Development Agency

KII  Key Informant Interview

MP  Members of Parliament

MSC  Most Significant Change

INGO  International Non-governmental Organisation

NGOs  Non-governmental Organisations

NLD  National League for Democracy

PoVAW  Prevention and Protection of Violence Against Women Bill

SNLD  Shan Nationalities League for Democracy

TNP  Ta´ang National Party

UNDP   United Nations Development Program 

WAVE  Women’s Action for Voice and Empowerment 

WLB  Women’s League of Burma 
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ဤသင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ အတိုခ်ဳပ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
အစီရင္ခံစာသည္ IWDA (International Women 

Development Agency) ႏွင့္ အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔တုိ႔ လက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား 
လက္တြဲလမ္းျပျခင္း ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္ကို ျပန္လည္ 
ေလ့လာသံုးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
၂၀၁၈၊ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလုိင္လတြင္ လက္တြဲလမ္းျပမႈ ခံယူသူမ်ား 
(mentees)၊ လက္တြဲလမ္းျပသူမ်ား (mentors)၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားသက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ 
ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးမွ က်ား/မ ေရးရာ၊ ဂ်န္ဒါ 
တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေနသူ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၆) 
ဦးအား ၎တုိ႔ အလားတူ က်ား/မ ေရးရာ၊ ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်ေရး  
ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ  ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ  အေတြ႔အႀကံဳရွိ 
အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္၊ အမ်ဳိးသမီး MP ေဟာင္း၊ 
စုစုေပါင္း (၆) ဦးႏွင့္ တြဲဖက္ေပးၿပီး လက္တြဲလမ္းျပမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ IWDA -WAVE (Women’s 

Action for Voice and Empowerment) စီမံကိန္း၏ အစိတ္ 
အပုိင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ WAVE ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ 
တစ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ၊ လႊမ္းမိုးႏုိင္မႈတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား ေနရာရရွိရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးေရးျဖစ္ပါသည္။ ဤေရွ႔ေျပး 
စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း 
အစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္တြဲလမ္းျပမႈခံယူသူ (mentee) 
မ်ားအား ေအာက္ပါတုိ႔ ရရွိလာရန္ ကူညီရန္ျဖစ္ပါသည္ - 

(၁) ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တက္လာေစေရး 

(၂) က်ား/မ ေရးရာ၊ ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား 
ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳႏိုင္ေသာ  
လႊမ္းမိုးႏုိင္စြမ္းရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္လာေစေရး
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ဤစီမံကိန္းမွ ၎၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ (၂) ခုႏွင့္အညီ ရလဒ္ 
ေကာင္းမ်ား ရရိွေစခ့ဲပါသည္။ လက္တြလဲမ္းျပမႈ ခံယူသူ (Mentees) 
မ်ား၏ ကိုယ္တုိင္အစီရင္ခံမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ား၏ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားအရ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ား၏ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ 
မ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။  

အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးတုိ႔သည့္ စီမံကိန္း အစအဆံုးအတြင္း စိတ္အား
ထက္သန္စြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေလ်ာက္၊ ထိုအေတြ႔အႀကံဳ 
မ်ားက ၎တုိ႔အား ေအာက္ပါစြမ္းရည္၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို 
ရရွိလာေစရန္ အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္ -

• အမ်ားေရွ႔တြင္ စကားေျပာဆိုမႈ စြမ္းရည္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးျငင္းခံုပြဲမ်ားအတြင္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ယံုၾကည္ 
ခ်က္မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စည္းရံုး 
လံံႈ႔ေဆာ္ျခင္း (continuous campaigning) ကဲ့သို႔ေသာ 
ႏိုင္ငံေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတႏွင့္ အသိအျမင္ 
မ်ား ရရွိလာေစရန္

• အမ်ဳိးသမီးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္  ပူးတြဲ 
ေဆာင္ရြက္လာေစရန္

• အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသို႔ ၎တုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ 
လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာ၊ ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္   
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္

ၾသစေၾတးလ်သုိ႔ ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ရျခင္းသည္ 
Mentee (လက္တြဲလမ္းျပမႈခံယူသူ) မ်ားအတြက္ အေရးပါ တန္ဖိုး 
ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ Mentee အမ်ားစုမွ ၎တုိ႔၏ သိသာ 
ထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းအရာမ်ား (significant 

change stories) ထဲတြင္ အဆုိပါခရီးစဥ္ အေၾကာင္းကို 
ရည္ညႊန္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္ရလဒ္အျဖစ္အား 
အေကာင္းဆံုး ရႈေထာင့္ႏွစ္ရပ္မွာ - 
(က) အမ်ားေရွ႔တြင္ စကားေျပာဆိုျခင္း သင္တန္း (public 

speaking) ႏွင့္
 (ခ) စဥ္ဆက္မျပတ္ လက္ေတြ႔စည္းရုံးမႈတို႔ကို တုိက္ရုိက္ 

ထိေတြ႔ခြင့္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ မပါ၀င္ခဲ့ဖူးေသာ 
Mentee မ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသမီး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခုိင္ခုိင္ 
မာမာ ဦးေဆာင္ေရွ႔ရြက္ ျပဳသူမ်ားျဖစ္လာေၾကာင္းကို  လႊတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ ၎တို႔ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ ၎တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားက သက္ေသျပေနသည္။
• အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား/မေရးရာအရ လုိအပ္ခ်က္ 

မ်ားအား ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ ၎တုိ႔ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အျပည္ 
ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ က်င္းပႏုိင္ေရး အကူအညီေပး 
ရန္ Mentee မ်ားက အထူးတလည္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၾကသည္။   

• ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ၎တုိ႔ 
ပါတီတြင္း အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ Mentee မ်ားသည္ က်ား/မ 
ေရးရာ၊ ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုေျပာဆုိ 
ေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ -  အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္  
လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ရရွိေစရန္ 
အတြက္ အေလးထား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ လက္တြဲလမ္းျပ 
ျခင္း စီမံကိန္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ 
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ 
ပါသည္။

• Mentee အခ်ဳိ႔မွလည္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လႊတ္ေတာ္အတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။

ျပဳလုပ္သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားအၾကား လံုေလာက္သည့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္မႈ  (Advocacy) ဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈ 
မ်ားျပားလာျခင္းသည္ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ 
သိမ္ေမြ႔နက္နဲသည့္ လႊတ္ေတာ္စနစ္တြင္ ၎တုိ႔ အဆိုျပဳသည့္      
ဥပေဒမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးအရ အကူအညီေပးမႈျဖင့္ ျမႇင့္တင္ရန္  
စတင္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  
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mentee မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
(Mentee) မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ျဖစ္ေနဆဲပင္  
ျဖစ္ပါသည္။

rar#mfvifhxm;aom tjyKoabmaqmif 

&v'faumif;rsm; 

စီမံကိန္း ရလဒ္အေနျဖင့္ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း (mentoring) 
အေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပိုမိုသိရွိ နားလည္ 
လာၾကသည္။ စီမံကိန္းအစ ကာလမ်ားတြင္  လက္တြဲလမ္းျပမႈ 
(mentoring) ဟူေသာ စကားလံုးကို ေရေရရာရာရွင္းျပထားေသာ 
ျမန္မာစကားလံုး တစ္လံုးမွ်ပင္မရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။  
စီမံကိန္းၿပီးဆံုးသြားေသာ အခါ၌မူ Mentee မ်ားသည္ လက္တြဲ 
လမ္းျပျခင္း (mentoring) ကို တန္ဖိုးထားရံုမွ်မက အျခားေသာ 
ႏုိင္ငံေရးစိတ္ပါ၀င္စားသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဤ 
mentoring ပံုစံမ်ဳိးကို လက္ေတြ႔အသံုးျပဳရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေန 
ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဤစီမံကိန္း၏ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္တစ္ခုဟု အတိအက်သံုးသပ္ 
ေျပာဆိုရန္ ေစာလြန္းေနေသးေသာ္လည္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ ပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌လည္း ပိုမို 
လူသိမ်ားကာ ထင္သာျမင္သာရွိလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း ၎လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ဦးတည္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းလာၾကသကဲ့သုိ႔၊ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္ေတာ္ 
မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုလာႏုိင္သည္။ ၎ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ရပ္တည္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပသလာႏုိင္သည့္ အေရးပါေသာ 
အမွတ္အသားတစ္ခုဟု ယူဆၾကသည္။

ဤစီမံကိန္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား   
ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အားေကာင္းလာေစသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး 
နယ္ပယ္ဘ၀အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသစေၾတးလ် Mentor 

လက္တြဲလမ္းျပျခင္း 
(Mentoring) 

ပန္းတုိင္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

အားေပးေထာက္ပံ့ျခင္း 
(Affirmation)

ေသြးစည္းညီညႊတ္ျခင္း 
(solidarity)

လမ္းညႊန္ခ်က္
(Direction)

လမ္းညႊန္သင္ျပျခင္း 
(Coaching)

အႀကံျပဳခ်က္
(advice)

(လက္တြဲလမ္းျပသူ) မ်ားအား အသိအျမင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ထိုအေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္လည္း အမ်ားေထာက္ခံမႈရရွိလာသည္ 
ဟု လႊတ္ေတာ္မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤစီမံ 
ကိန္းကို  ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဌာန (DFAT) 
ႏွင့္လည္း နီးကပ္စြာလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ DFAT သည္ 
စီမံကိန္းရန္ပံုေငြကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ရံုသာမက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
Mentee မ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်သံတမန္မ်ား ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းပြဲ 
အခ်ဳိ႔ကိုလည္း ဦးေဆာင္ကူညီေပးခဲ့သည္။

rar#mfvifhxm;aom tEkwfoabmaqmifonfh 

&v'frsm; 

စီမံကိန္း၏ သိသာထင္ရွားေသာ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေနသည့္   
ရလဒ္တစ္ခုမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ 
လက္တြဲလမ္းျပမႈ မျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္တြဲ လမ္းျပ 
ျခင္း (mentoring) တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆက္ဆံေရး ထိန္းသိမ္း 
တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳရသျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းငယ္ႏွင့္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ 
သည္။ ၂၀၁၈ အတြက္ စီစဥ္ထားေသာ စမ္းသပ္အစီအစဥ္ႏွင့္ 
ဒုတိယအစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္ (MP) အမ်ားစုကို မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 
Mentee မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ MP မ်ားၾကားတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ 
မ်ားမွ မမွ်တေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟူ၍ တင္းမာမႈ 
မ်ားျဖစ္ေပၚ ႏုိင္ေျခရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက 
သတိျပဳမိသည္မွာ MP မ်ားသည္ လူသိမ်ား ပိုထင္သာျမင္သာ 
ရွိလာေသာ္လည္း အမ်ားအာရံုစုိက္မႈသည္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မရွိဘဲ MP မ်ားအေပၚတြင္သာ 
တစ္ဦးခ်င္းအေနအထားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုလည္း  ေတြ႔ရပါ 
သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ၎တုိ႔ မိခင္ပါတီအတြင္း၌ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စီမံကိန္းမွ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္  
အေရးႀကီးလွေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းအေနအထားျဖင့္ 
လူသိမ်ား ထင္သာျမင္သာရွိလာမႈႏွင့္ ပါတီအေနအထားျဖင့္ 
ထင္သာျမင္သာရွိမႈတုိ႔အၾကား ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ဂရုျပဳ 
စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ 

oifcef;pmrsm;  

ဤလက္တြဲလမ္းျပျခင္း စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ အေလ့အထ 
သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။  ယဥ္ေက်းမႈအေနအထား မွ်ေ၀မႈ 
သည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ အခ်က္မဟုတ္ 
မွန္း ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္က သက္ေသျပေနေသာ္လည္း 
လက္တြဲလမ္းျပသူမ်ား (Mentors) သည္ အေတြ႔အႀကံဳရွိ ႏုိင္ငံေရး 
သမားမ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာ 
စကားမ်ားစြာကြဲျပား ျခားနားမႈႏွင့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ 
လက္တြဲ လမ္းျပမႈဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရး (mentoring 

relationships) ပိုမိုနက္ရိႈင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲတုိ႔ 
ရွိခဲ့သျဖင့္ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ လက္တြဲလမ္းျပမႈဆုိင္ရာ 
အကူအညီ (mentoring support) သည္ လူမႈစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ  
အကူအညီ အေထာက္အပံမ်ား (psychosocial) ျဖစ္ေၾကာင္း 
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ပန္းတုိင္ခ်မွတ္ျခင္း - စီမံကိန္းအစကာလက  
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္မူ၊ မည္သည့္ လက္တြဲ 
လမ္းျပသူႏွင့္ လက္တြဲလမ္းျပမႈ ခံယူသူအတြဲ 
(mentor - mentee pair) ကမွ် ကိုက္ညီမႈမရွိေတာ့ 
သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ Mentoring အယူအဆ 
ဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမရွိျခင္း၊ မတူညီသည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွစ္ခုၾကား လုပ္ေဆာင္မႈ ပံုစံတစ္ခု ဥပမာ 
သာဓကအျဖစ္ ရွိႏွင့္မေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ mentor-

mentee အတြဲမ်ားသည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ခက္ခဲခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ mentor-mentee အတြဲမ်ား 
အား  ဤစီမံကိန္းသို႔  စတင္မိတ္ဆက္စဥ္ကပင္  
ေသြးစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း အကူ 
အညီ ေပးမႈဆုိင္ရာအယူအဆမ်ားသည္ ဤလက္တြဲ 
လမ္းျပမႈ အစီအစဥ္၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း စတင္မိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ ထိုအကူအညီ 
ေပးမႈႏွင့္ ပိုမို သက္ဆုိင္ေသာ ပန္းတုိင္မ်ား ခ်မွတ္ 
ႏုိင္ရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

အေျခအေနဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပိုေပးျခင္း - ပရုိဂရမ္အစကပင္ Mentor မ်ား 
အတြက္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနဆုိင္ရာအေသးစိတ္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုမိုေပးအပ္ရန္ 
အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ Mentor မ်ားအေန 
ျဖင့္ ၎တုိ႔ Mentee မ်ား အတြက္မည္သည့္ အကူ 
အညီမ်ဳိးေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ Mentor မ်ားအား ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခု ေပးအပ္သည့္ 
အျပင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခု ျပဳလုပ္ကာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာၾကားႏုိင္ခဲ့သည္ဆုိေသာ္လည္း 
ထိုႏွစ္ခုကို ပို၍ အက်ယ္ခ်ဲ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါလွ်င္မူ 
(လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အေသးစိတ္တိတိ 
က်က်ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ဆုိင္ရာသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္းကာ) ပို၍ ေကာင္းမြန္ 
လိမ့္မည္ဟု ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသျဖင့္ 
ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

နည္းစနစ္က်စြာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္း - ယခုအေနအထားတြင္ အခ်က္ 
အလက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈသည္ နည္းစနစ္ 
တက် မရွိဘဲ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္သည္။ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ အေျခ 
အေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအလုိက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ 
ျပဳႏုိင္သည့္ ခုိင္မာေကာင္းမြန္ေသာ ေလ့လာေစာင့္ 
ၾကည့္မႈစနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ပရိုဂရမ္အတြက္ 
အေရးႀကီးလွေပသည္။ ရိုးရွင္းေသာ အဆင့္မ်ားျဖစ္ 
သည့္ မီဒီယာတြင္ အႀကိမ္မည္မွ် ေဖာ္ျပခံရသနည္း၊ 
မူ၀ါဒပုိင္း တုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား 
ႏွင့္ထိေတြ႔မႈ စသည္တုိ႔ကို မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ပါလွ်င္ 
ပရိုဂရမ္ကို ပို၍အားေကာင္းေစမည္ ျဖစ္သည္။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္သည ္
- လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္တြင္  
Mentor ႏွင့္ Mentee မ်ားၾကားပိုမိုလြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႔
စြာဆက္ဆံခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အကူအညီ 
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေျမာက္မ်ားစြာ လိုအပ္ေၾကာင္း 
ဤျပန္လည္သံုးသပ္မႈမွ တစ္ဆင့္ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေနထုိင္သူအႀကံေပး ပညာရွင္မ်ား 
ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူပညာရွင္မ်ားသည္ 
အလြန္ အေရးႀကီးသည္ဟု သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားက 
ယူဆၾကသည္။ ထို႔အျပင္ email ျဖင့္ အျပန္အလွန္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္ရန္အခ်ိန္ႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေလ့လာေရးခရီး 
မ်ားမွာလည္း အခ်ိန္တုိေတာင္းကာ ေလ့လာစရာမ်ား 
အလြန္အမင္း မ်ားျပားတတ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို 
ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တစ္ကယ္ စိတ္၀င္စားမႈရွိသည့္ 
ဘာသာျပန္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပအႀကံေပး ပညာရွင္မ်ား 
ပါ၀င္သည့္ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ အဖြဲ႔တစ္ခု 
ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေနသည္။
 

ေတြ႔ရွိရသည္။ အႀကီးမားဆံုးအကူအညီမွာ ဘာသာစကား၊ 
ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာမတူေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခ်င္း 
ခ်င္း ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ (solidarity) ျဖစ္သည္။  လက္တြဲ 
လမ္းျပသူမ်ားသည္ အေတြ႔အႀကံဳရွိ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ရန္ႏွင့္ 
စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အမ်ားေလးစားခံရသူ၊ 
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးကို စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အသိ 
အျမင္မ်ား ေပးႏုိင္သူျဖစ္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေပသည္။ သက္ဆုိင္ 
ပါ၀င္သူမ်ားက ဤစီမံကိန္းကို အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ႏွင့္ IWDA 

တုိ႔က ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ေသာ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ 
လွ်င္မူ ပို၍ေအာင္ျမင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပရိုဂရမ္သည္ Mentee မ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပး 
ႏုိင္ခဲ့ၿပီး က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေရွ႔ရြက္ ျပဳသူ 
မ်ားျဖစ္ေအာင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္၀၀ မရရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈေၾကာင့္ MPs 
မ်ား၏ ထိေရာက္အက်ဳိးရိွစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အပိုင္းတြင္ ေႏွာင့္ေႏွး 
ေစခဲ့သည္။ ပရိုဂရမ္အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာအက်ဳိး သက္ 
ေရာက္မႈရွိေစရန္ ေအာက္ပါကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား မည္သုိ႔ 
ေျဖရွင္းႏုိင္မည္နည္းဟု စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္ - 
• လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ 

၀န္ထမ္းမရွိျခင္း
• က်ား/မဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးျပဳစု 

ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမရွိျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးအရ အႏၱရာယ္ပိုရွိႏုိင္ 
ျခင္း၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ အမ်ားလက္ခံထားသည့္ အမ်ဳိး 
သမီးအခန္းက႑ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား

• ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ 
ေပးရန္ ဆႏၵမရိွျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား မရိွျခင္း
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အနာဂတ္တြင္ အလားတူအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက 
ပရိုဂရမ္အေနျဖင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား 
ထည့္သြင္းရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ သုိ႔မွသာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ 
ပါ၀င္ႏိုင္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစီအစဥ္အခ်ဳိ႔လည္း 
တည္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ဤလက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ကိုလည္း 
တစ္နည္းတစ္ဖုံ အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဥပေဒေရးရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဤပရိုဂရမ္က အေထာက္အကူျပဳလုိသည္ 
ဆုိပါက က်ား/မ ေရးရာ ဂ်န္ဒါ အခ်ဳိးက် ခြဲတမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အစရွိသျဖင့္ က႑နယ္ပယ္ 
အတိအက် သတ္မွတ္ကာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈ 
(Advocacy) နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ Mentee 
မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြမ်ားရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျပဳလုပ္လုိပါလွ်င္ အင္အား 
ေတာင့္တင္းရန္အတြက္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ 
သည္။ အခရာအဖြဲ႔ႏွင့္ IWDA ၏ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား 
အေပၚမူတည္ၿပီး လက္တြလဲမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ 
မည့္ advocacy နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွာေဖြကာ ပရိုဂရမ္ကို တည္ 
ေဆာက္သင့္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း 
ပရိုဂရမ္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားသည္ အက်ဳိး 
ရွိေစခဲ့သည္ဟု ေတြ႔ရေသာ္လည္း ၾသစေၾတးလ် Mentor မ်ား 
ေပးအပ္ႏုိင္သည့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားတြင္မူ 
အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ပရိုတစ္ခုလံုး 
အတြက္ အကူအညီေပးမည့္ Mentor တစ္ဦးထားရွိရန္၊ အဆုိပါ 
Mentor သည္ Mentee မ်ားအား ႏုိင္ငံေရးကို နည္းပညာပိုင္းအရ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးရန္၊ 
ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳႀကိဳ 
တင္တင္ နည္းဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ရရွိေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္ရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
 

tem*wfpDrHudef; ykHpHrsm; 

ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္အတြက္ ကနဦးနယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း Mentor ႏွင့္ Mentee မ်ားသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္မည္လားဟု ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ Mentor မ်ားကို အဆိုျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ 
ပရိုဂရမ္ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလက္တြဲ လမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ 
အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 
ထုိအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ လံုေလာက္ေသာ Mentor မ်ား ရွိလာ 
ၿပီဆုိပါက ျမန္မာျပည္တြင္း အေနအထားျဖင့္သာ လက္တြဲလမ္းျပ 
သည့္ အစီအစဥ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းယူမည္ဟု စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းလက္တြဲ လမ္းျပမႈ အစီအစဥ္သည္ ေရွ႔ေျပး 
စမ္းသပ္အစီအစဥ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ 
မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္ဟု ဤေလ့လာသံုးသပ္မႈမွ ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ - ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွ ေလ့လာ မွတ္သားခဲ့သည္ 
မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ မိတ္ဖက္မ်ားထံမွ အဆင့္ျမင့္ အကူအညီမ်ားကို 
သိမ္းဆည္းထားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ျပည္တြင္းမိုဒယ္တစ္ရပ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရာ၌ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း 

ရွိလာႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - 
• ၿပိဳင္ဖက္ပါတီမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး MP မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပါတီ 

တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား စိတ္တူကုိယ္တူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ 
Mentee မ်ား မရွိျခင္း

• ပါတီျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Cross-party) အစီအစဥ္တြင္ 
ပါ၀င္သည့္ Mentor ႏွင့္ Mentee မ်ားသည့္ တူညီေသာ ပါတီ 
မ်ားမွျဖစ္ပါက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (cohort) အတြင္း ပါတီ 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးဘက္ကိုသာ ေဇာင္းေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာႏုိင္ျခင္း

ဤစဥ္းစားခ်က္မ်ားအရ ျပည္တြင္း လက္တြဲလမ္းျပျခင္း  ႏိုင္ငံတြင္း 
ပံုစံမ်ဳိးသည္ ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္ႏွင့္မတူဘဲ ကြဲျပားႏုိင္သည္ 
ဟု ေတြ႔ျမင္ေနရသည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါျပည္တြင္းမိုဒယ္ကို အမွန္ 
တစ္ကယ္အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း 
အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ 

Mentee မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ၀န္ထမ္းမရွိျခင္းကို 
သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုးက ဤေလ့လာသံုးသပ္မႈတြင္ မၾကာ 
ခဏေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
အလုပ္သင္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ (internship program) ထားရွိရန္ 
အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ ထုိသုိ႔ေသာ အလုပ္သင္မ်ားကို ေပးအပ္ႏုိင္မည့္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပံုစံတစ္ခုအား ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ 
ရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္မ်ား ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္လည္း အေရးႀကီးလွသည္။ သုိ႔မွသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
အက်ဳိးရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

t}uHjyKcsufrsm;  

၁။ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို MP မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး 
အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားအား လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ 
တစ္ခုတည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းႏုိင္ပါ။ ပရိုဂရမ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံရွိ အျခားေသာ NGOs မ်ားႏွင့္ တရား၀င္မိတ္ဖက္ျပဳ 
သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူကာ အကူအညီေပးမႈမ်ားအား 
တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။

၂။ လက္တြဲလမ္းျပျခင္းအစီအစဥ္၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ႏုိင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္မႈအပုိင္းတြင္ ပို၍ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ။ ထုိသုိ႔ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အခရာအဖြဲ႔အတြက္ အႀကံေပးပညာရွင္တစ္ဦး 
ေပးအပ္ကာ ယခုထက္ ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းေစၿပီး 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ 
မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ Mentee 
မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပကာ သတင္း 
အခ်က္အလက္ မွ်ေ၀ျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
Advocacy ကို ကၽြမ္းက်င္မႈရွိစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

၃။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုစီမွ အလုပ္သင္တစ္ဦးကို အလုပ္သင္ အစီ 
အစဥ္မွတစ္ဆင့္ Mentee တစ္ဦးအတြက္ ေပးအပ္ထားၿပီး 
Mentee ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး/ 
စာရင္းဇယားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သုေတသနပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ 
အဆိုပါ အလုပ္သင္မွ အကူအညီေပးသင့္သည္။
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၄။ ပရုိဂရမ္၏ ေနာက္အဆင့္တြင္ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း 
သုေတသန (Scoping research) ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ 
မည္ဆုိပါက ျပည္တြင္း၌ လက္တြဲလမ္းျပျခင္းကိုလည္း 
ေရရွည္ နည္းဗ်ဴဟာတြင္ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

၅။ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း ပရိုဂရမ္အတြက္ စိတ္၀င္စားတက္ႂကြမႈ 
ရွိေသာ စကားျပန္/ဘာသာျပန္တစ္ဦး ဌားရမ္းသင့္သည္။ 
အဆုိပါ စကားျပန္/ဘာသာျပန္၏ တာ၀န္မွာ Mentor ႏွင့္ 
Mentee မ်ားအတြက္ စကားျပန္/ဘာသာျပန္ ၀န္ေဆာင္မႈကို 
သာ ေပးအပ္ရန္ျဖစ္သည္။

၆။ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္ကို ျမႇင့္တင္ 
ပါ။ ပရုိဂရမ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ 
သည့္ နည္းလမ္းမ်ား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္ - မီဒီယာတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ Advocacy 
ဆုိင္ရာ မ်က္ေခ်မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ 
ျဖစ္သည္။

၇။ အခရာအဖြဲ႔၏ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဤပရိုဂရမ္ 
အေၾကာင္း streamline ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ထုိအျခားလုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ 
ေပသည္။ စိတ္၀င္စားမႈရွိပါလွ်င္ Mentee တစ္ဦးခ်င္း၏ မဲဆႏၵ 
နယ္တြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈစကား၀ုိင္း (sexuality 

dialogue) ျပဳလုပ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပဳလုပ္သင့္သည္။
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ WAVE (Women’s Action 

for Voice and Empowerment) ပရိုဂရမ္ေအာက္၌ အခရာ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ႏွင့္ IWDA (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔) တို႔ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 
ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးလက္တြဲလမ္းျပျခင္း 
အစီအစဥ္ကို ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ အမ်ဳိးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ႏွစ္ဆတုိးတက္လာခဲ့ 
ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၁၃.၆% 
ကသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပိုမိုေရြးခ်ယ္ခံလာရေသာ္လည္း 
က်ား/မေရးရာ ဂ်န္ဒါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားေသာ မွတ္ယူ 
မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္အေပၚ
သံသယ၀င္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသးသျဖင့္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ  
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။   
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ႀကီးစိုးသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပဲ့ကုိင္ 
လမ္းေၾကာင္းမႈ ျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကို အကူ 
အညီေပးႏုိင္မည့္ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ 
advocacy ထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညီေပးရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။ WAVE ပရုိဂရမ္၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လႊမ္းမိုးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး 
ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္
အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လမ္းညြန္အႀကံျပဳမႈ 
ခံယူသူ (mentee) မ်ားအား ေအာက္ပါတုိ႔ ရရွိလာရန္ ကူညီရန္ျဖစ္ 
သည္ - 
(၁) ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ 

ရည္မ်ား ျမင့္တက္လာေစေရး
(၂)  က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား 

ထြက္ေပၚလာရန္ ဦးေဆာင္ေရွ႔ရြက္ ျပဳႏုိင္ေသာ၊ လႊမ္းမိုး 
ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ သူမ်ား ျဖစ္လာေစေရး

ဤေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
အသီးသီးမွ က်ား/မ ေရးရာ၊ ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ 
အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၆) ဦးအား ၎တို႔နည္းတူ 
က်ား/မ ေရးရာ၊ ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ အေတြ႔အႀကံဳရွိ  အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္၊ အမ်ဳိးသမီး MP ေဟာင္း၊ စုစုေပါင္း (၆) ဦးႏွင့္ 
တြဲဖက္ေပးၿပီး လက္တြဲလမ္းျပမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 

6 လက္တြဲလမ္းျပေသာ အတြဲ
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ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ 
လက္တြဲလမ္းျပသူ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ
လက္တြဲလမ္းျပမႈ ခံယူသူမ်ား
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ဤျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္မႈကုိ IWDA ၏ Feminist သုေတသန 
မူေဘာင္ (၂၀၁၇) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးေကာင္စီ၏ က်င့္၀တ္လုိက္နာမႈဆုိင္ရာ သုေတသန 
ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား (၂၀၁၆) က လမ္းညႊန္မႈ 
ေပးခဲ့သည္။ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား 
ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္ေရွ႔ရြက္ ျပဳ 
ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ကို တားဆီးေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ 
စနစ္ဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္သူ အတုိင္ပင္ခံမ်ား 
ေတြ႔ရွိလာေစရန္ အမ်ဳိးသမီးတန္္းတူ၀ါဒ အေျချပဳ (Feminist)

နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဤေလ့လာမႈတြင္ အသုံးျပဳခ့ဲၾကသည္။ Feminist 
ဆုိင္ရာစံ/တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း အေျခခံမူမ်ား၏ 
လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဤပရုိဂရမ္သည္ ‘အထက္သုိ႔’ (WAVE ပရိုဂရမ္) 
မည္သုိ႔တာ၀န္ခံပါသနည္း၊ ‘တစ္ေျပးညီ’ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထု၊ 
Mentor ႏွင့္ Mentee မ်ားဆီသုိ႔ လူမႈတာ၀န္ခံမႈကို မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္ 
ပါသနည္းဟု စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။ Mentee ႏွင့္ Mentor မ်ား 
သည္အမ်ဳိးသမီး MP မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ အေနအထားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနရသည္ဟု ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ၾကသည့္အတြက္ 
အေျခအေနမ်ားကို ေနာက္ခံထား၍ လက္ေတြ႔အမွန္တရားကို သိရွိ 
လက္ခံၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ MP မ်ား၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ 
စားျပဳမႈအသံမ်ားသည္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ၏ အခ်က္အခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
Mentee မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနအထားတြင္သာ ေတြ႔ႀကံဳ 
ေနရေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
လည္း ဤျပန္လည္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈက ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လက္တြဲ 
လမ္းျပျခင္း ေရွ႔ေျပးအစီအစဥ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ဤျပန္ 
လည္သံုးသပ္မႈက အကဲျဖတ္ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၈ ႏွင့္ 
၂၀၁၈ အလြန္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ပရိုဂရမ္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ကာလ 
တစ္ေလွ်ာက္ IWDA ႏွင့္ အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔တုိ႔ ေကာက္ယူခဲ့ 
ေသာ အေထာက္အထား (evidence) မ်ားသာမက ၂၀၁၈ ဇြန္လ 
ႏွင့္ ဇူလုိင္လတြင္ အဓိကသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး 
ျပဳလုပ္ရာမွ ရရွိေသာ ကနဦးအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ဤ 
ေလ့လာသံုးသပ္မႈတြင္ အသံုးျပဳထားပါသည္။
အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏုိင္သူမ်ားႏွင့္

၂၀၁၅ 
ေရြးေကာက္ပြဲ

၁၃.၆%
အမ်ဳိးသမီး mp မ်ား

၁၃.၇%
အမ်ဳိးသမီး mp မ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္

mp အသစ္မ်ား

အမ်ဳိးသမီး mp မ်ား 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အမ်ဳိးသမီး mp မ်ား 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

mp အသစ္မ်ား

၂၉%

၃၉%

၂၁%

၂၀၁၆
ေရြးေကာက္ပြဲ

EkdifiHa&; taetxm;

92.3%

အခ်က္အလက္မ်ားကို MIMU ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် 
လႊတ္ေတာ္မွ ရယူသည္

အင္တာဗ်ဴးမ်ား / ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KIIs)
- Mentor မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၄ ခု
- ျပင္ပမွသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၅ ခု
- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴး ၅ ခု
- အခရာ၊ IWDA ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၅ ခု
- ပရိုဂရမ္အႀကံေပးသူမ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴး ၂ ခု
- အသိသာ အထင္ရွားဆံုးအေျပာင္းအလဲျဖစ္သည့္ (most 

significant change) အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို 
ေျပာေစျခင္းျဖင့္ Mentee မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၅ ခု

ဦးတည္အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း (FGD ) Mentee ၄ 
ဦးျဖင့္ FGD တစ္ခုျပဳလုပ္ ခဲ့သည္

မျပဳလုပ္ခင္ - ျပဳလုပ္ၿပီး ေမးခြန္း မ်ားေျဖၾကားျခင္း 
မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းစစ္တမ္း ၂ ခုကို Mentee 
မ်ားက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ Open Data Kit software ကို အသံုး 
ျပဳ၍ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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pmtkyf/ pmayrsm;rS &&Sdaom ta&;}uD;onfh avhvmoif,lr_rsm;

လက္တြဲလမ္းျပျခင္း ပရိုဂရမ္အတြက္ စာအုပ္၊ စာေပမ်ားရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးက႑ 
တုိ႔၌သာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း ပရုိဂရမ္မ်ားအတြက္ စာအုပ္၊ စာေပမ်ား 
ရွားပါးလွသည္။ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအား ကူညီေပးေနသည့္ ပရိုဂရမ္အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔ 
အား ေအာင္ျမင္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားက မည္သုိ႔နည္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ မိုဒယ္မ်ားက အက်ဳိးအရွိဆံုး ျဖစ္သနည္းဟူေသာ အေထာက္ 
အထားမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား မရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ပညာေရးက႑ရွိ လက္တြဲလမ္းျပျခင္းဆုိင္ရာ စာအုပ္ 
စာေပမ်ားက ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလက္တြဲ လမ္းျပျခင္း ေရွ႔ေျပးအစီအစဥ္တစ္ခု စမ္းသပ္ရန္ သင္ခန္းစာမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

vufwGJvrf;jyjcif; trsKd;tpm; 
လက္တြဲလမ္းျပျခင္းဆက္ဆံေရးတစ္ခုက ကူညီေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ 
ေသာ မတူညီသည့္ အကူအညီအမ်ဳိးအစားမ်ား ရွိသည္ဟု 
ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။ Kram (၁၉၈၅) က အကူအညီ 
အမ်ဳိးအစား (၂) ခုကိုအဆိုျပဳသည္ - (၁) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
မႈဆုိင္ရာအကူအည ီ(၂)  လူမႈစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ  အကူအညီ၊ 
အေထာက္အပံ ့တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ပထမတစ္ခုသည္ အဖြဲ႔အစည္း 
အတြင္း Mentee ၏ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအပုိင္းကို အေလးထားၿပီး 
Mentor ၏ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈကြန္ရက္ႏွင့္ ရာထူးတုိ႔ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည္။ ဒုတိယတစ္ခုကမူ “လူတစ္ဦး၏ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ထင္ရွားသည့္ အရည္ 
အေသြးႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစသည့္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္” (Kram ၁၉၈၅၊ ၃၂)။

&v'faumif;rsm; 
လက္တြဲလမ္းျပျခင္းေၾကာင့္ Mentee မ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းမႈအပုိင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ရလဒ္မ်ား 
ရရိွခ့ဲသည္ဟု သိရိွရသည္။ေလ့လာမႈ ၄၃ ခု၏ ရလဒ္မ်ားကုိ ေပါင္း၍ 
ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခဲ့ရာတြင္ လက္တြဲလမ္းျပမႈခံယူသူ (Mentee) 
မ်ားသည္ လက္တြဲလမ္းျပမႈ မရရွိသူမ်ားထက္ ရာထူးတုိးမႈ ပိုမ်ား 
ေၾကာင္း၊ နစ္နာေၾကးေငြမ်ားကိုလည္း ပိုမိုရရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္ 
(Allen, et al. ၂၀၀၄)။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပိုမိုေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ 
ျမင္ရံုသာမကဘဲ ၎တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္
၍ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္သည္ဟု တင္ျပႏုိင္ေျခပုိမ်ားေၾကာင္းႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈမ်ားရရွိေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားလိမ့္မည္ဟု 
ယံုၾကည္ရသည္။

vufwGJvrf;jyr_wpfck. oufwrf;
သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ လက္တြဲလမ္းျပမႈတစ္ခုသည္ 
က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာသတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္မ်ားအလုိက္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရရွိလာေၾကာင္း ေယဘုယ်ဆိုႏုိင္သည္ (Chao 
၁၉၉၇၊ Kram ၁၉၈၅)။ စတင္မိတ္ဆက္ခ်ိန္မွ တစ္ႏွစ္အထိကို 
ပထမအဆင့္၊ ႀကီးထြားေအာင္ျမင္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ 
ရသည့္  ၂ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိကို ဒုတိယအဆင့္၊ ၂ ႏွစ္ မွ ၅ ႏွစ္ 
ေနာက္ပုိင္းျဖစ္ေပၚသည့္ ခြဲခြာျခင္းကို တတိယအဆင့္၊ ခြဲခြာျခင္း 
အဆင့္အၿပီး ၃/၄ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပန္လည္အဓိပၸာယ္
ဖြင့္ဆုိျခင္းကိုမူ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ဟု သတ္မွတ္သည္။

ခုႏွစ္

ဖိတ
္ၾက

ားျခ
င္း

ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္

ခြဲခြာျခင္း

လက္တြဲလမ္းျပမႈ၏ 
ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ပုံ အဆင့္ဆင့္

ႏွစ္သိမ့္အားေပးျခင္း 
(Counselling)

ဖိတ္ဖက္
(friendship)

ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
(Coaching)

စိန္ေခၚေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္  
(Challenging Assignments)

လမ္းညႊန္သင္ျပျခင္း 
(Coaching)

အားေပးေထာက္ပံ့ျခင္း 
(Affirmation)



9

ျပန္လည္အဓိပၸာယ
္ဖြင့္ဆုိျခင္း

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

သင့္ပါတီတြင္ 
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္လုပ္ျခင္း

အမ်ဳိးသမီးကိစၥရပ္မ်ား 
အတြက္ အျခားပါတီမ်ား
ႏွင့္ သင္ဘယ္ေလာက္ 
ေကာင္းမြန္စြာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလဲ။

အမ်ဳိးသမီး 
ကုိယ္စားလွယ္/MP 

မ်ားကုိ လက္တြဲ
လမ္းျပႏုိင္စြမ္း

ပရိုဂရမ္မစမီႏွင့္ အဆံုးတြင္ ေတြ႔ရသည့္ 
အႀကီးမားဆံုး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

pDrHudef;. yef;wkdifrsm; atmifjrifjcif;
ဤေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလက္တြဲ 
လမ္းျပျခင္းအစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္တဲြလမ္းျပမႈခံယူသူ 
(mentee) မ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ ရရိွလာရန္ ကူညီရန္ျဖစ္သည္ - 
(၁) ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ 

ရည္မ်ားျမင့္တက္လာေစေရး
(၂) က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား 

ထြက္ေပၚလာရန္ ဦးေဆာင္ေရွ႔ရြက္ျပဳႏုိင္ေသာ၊ လႊမ္းမိုးႏုိင္ 
စြမ္းရွိေသာ သူမ်ား ျဖစ္လာေစေရး

ထိုပန္းတုိင္ဆုိင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ ပရိုဂရမ္အေနျဖင့္ 
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဤေလ့လာသံုးသပ္မႈတြင္ 
ေတြ႔ရွိရသည္။ 

&nfrSef;csuf 1? ykdrkdxda&mufaumif;rGefpGm pDrHtkyfcsKyf 

Ekdifonfh pGrf;aqmif&nfrsm; jr‡ifhwufvma&; 
အစီအစဥ္၏ သက္ေရာက္မႈအပုိင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ အေျခခံ 
အခ်က္အလက္မ်ား (baseline data) ရွိႏွင့္မေနပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့့္ 
ဤေလ့လာသံုးသပ္မႈ၌ Mentee မ်ားအား အစကနဦးႏွင့္ 
အဆံုးတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ရာမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားကုိ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာမွ ရရွိေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။

Mentee ၆ ဦးအနက္ ၃ ဦးကို ေမးခြန္း ၁၆ ခုျဖင့္ အစကနဦးႏွင့္ 
အဆံုးတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ စစ္တမ္းက ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Mentee မ်ား၏ နားလည္မႈႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို လႊမ္းၿခံဳေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
• လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ဥပမာ - အမ်ားေရွ႔တြင္ 

စကားေျပာျခင္းစြမ္းရည္၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးျငင္းခံုျခင္း

• က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ား/မဦးေရ သတ္မွတ္ျခင္း 
(gender quotas) အပါအ၀င္ က်ား/မတန္းတူေရး ကိစၥရပ္မ်ား

• လက္တြဲလမ္းျပျခင္း

Mentee မ်ားအား ပရိုမတုိင္မီက အေနအထားႏွင့္ ပရိုဂရမ္အၿပီး 
တြင္ ရရွိေသာ ၎တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ နားလည္မႈ သို႔မဟုတ္ 
ယံုၾကည္မႈတို႔ကို ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ၁ မွ ၅အထိအမွတ္ေပးေစ ခဲ့ 
သည္။ ၁ ဆုိလွ်င္ အမွတ္အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ၅ ဆုိလွ်င္အမွတ္ အျမင့္ 
ဆံုးျဖစ္သည္။ လူနမူနာအေရအတြက္ (sample size) သည္ 
အေကာင္းဆံုးဟု မဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ Mentee 
မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည္ဟု ေတြ႔ရွိႏုိင္ 
သည္။ ပရုိဂရမ္မတုိင္မီက ပ်မ္းမွ်အမွတ္သည္ ၂.၇၉ ရိွရာမွ ပရုိဂရမ္ 
အၿပီးတြင္မူ ၄.၁၀ ျဖစ္လာသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လက္တြဲလမ္းျပ 
မႈ ပရုိဂရမ္သည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္အပုိင္းတြင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးရလဒ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီး MPs မ်ား 
က လက္ခံယူဆၾကသည္။

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္မွာ အႀကီးမားဆံုးအေျပာင္းအလဲကို 
ပါတီအတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ယံုၾကည္ခ်က္တြင္ 
ေတြ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။ ပရိုဂရမ္မတိုင္မီက ပ်မ္းမွ်အမွတ္ ၂.၃၃ ရွိရာမွ 
ပရိုဂရမ္အၿပီးတြင္မူ ၄.၃၃ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုေမးခြန္းအတြက္ 
လည္း အေျခခံကိန္းဂဏန္းမ်ား (baseline figure) အနည္းဆံုး 

pGrf;aqmif&nfukd Feminist ±_axmifhrS em;vnfjcif; 

ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈ နည္းပါးျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္း 
ရင္း တစ္ရပ္ မွာ ‘စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္း’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု 
ဆုိၾကသည္။  စြမ္းေဆာင္ရည္ဟု ဆုိရာတြင္ ဗဟုသုတ သို႔မဟုတ္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈဟုသာ မျမင္သင့္ဘဲ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္းဟူသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူေဘာင္အတြင္းမွလည္း 
နားလည္သင့္ေပသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျမႇင့္တင္ 
ျခင္းဆုိသည္မွာ “နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ ဘ၀ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ႏုိင္မည့္ အရည္အေသြး ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရေသာ၊ မရရွိႏိုင္ခဲ့ေသာ 
သူမ်ားအား ထိုအရည္အေသြးရရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္” (Kabeer ၂၀၀၅)။ ထို႔ေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ဆိုသည္မွာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ Kabeer ၏ အဆုိအရ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိကအခ်က္အခ်ာရႈေထာင့္ ၃ ခုရွိၿပီး 
၎တုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္ - အရင္းအျမစ္မ်ား 
(Resources)၊ လုပ္ငန္းစဥ္ (Agency) ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
(Achievements) တုိ႔ျဖစ္သည္။  “လုပ္ငန္းစဥ္ (agency) တြင္ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ 
ရြက္သည္၊ အရင္းအျမစ္မ်ားဆုိသည္မွာ လုပ္ငန္းစဥ္က လုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္၊ ေအာင္ျမင္မႈ 
မ်ားဆုိသည္မွာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္မ်ားကိုဆုိလုိသည္” (ibid)။ 
ဤရႈေထာင့္ ၃ ရပ္တြင္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ 
အက်ဳိးျပဳမႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈရွိၿပီး အဆုိပါ ျပန္လွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈကပင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုပံုေဖာ္ေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ (agency) ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ႏွစ္ခုလံုး 
လုိအပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖင့္ တုိင္းတာႏုိင္သည္။ ဤ feminist 

ရႈေထာင့္မွ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုိသည္ကို နားလည္ေအာင္ၾကည့္ျခင္း 
သည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
တန္းတူညီမႈ မရရွိျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ ၎တုိ႔တြင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟူသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အေပၚ ႏိွမ္ခ်ဆက္ဆံသူ (misogynist) တို႔၏ ႏိွမ္ခ်ေျပာဆုိမႈမ်ား 
အား ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အခရာအဖြဲ႔ႏွင့္ IWDA အဖြဲ႔၏ 
၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ အျဖစ္ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားၾကသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳၾကေၾကာင္း 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။
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သိသာထင္ရွားမႈ အရွိဆံုးေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု 
- ေဒၚခင္ေစာေ၀

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္မွ 
ဒုတိယသက္တမ္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 
ေနသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
ျဖစ္သည့္ ေဒၚခင္ေစာေ၀သည္ က်ား/
မဆုိင္ရာ သိနားလည္မႈရွိေသာ က်န္းမာ 
ေရး/ ပညာေရး/ လူမႈဖူလံုေရးမူ၀ါဒမ်ား 
အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိ နားလည္လုိသည့္ 
အတြက္ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီ 
အစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ သူမကို 

လက္တဲြလမ္းျပသူ (Mentor) မွာ ALP မွ Dr Lesley Clark 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤပရိုဂရမ္၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ သူမအတြက္ 
သိသာထင္ရွားမႈအရွိဆံုး ေျပာင္းလဲမႈမွာ ၾသစေၾတးလ် ေလ့လာ 
ေရးခရီးမွ သူမရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈတုိ႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥတ္ြင္ သူမ Mentor ၏ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာ 
Barron River၊ Cairns သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္လည္း ရခဲ့ 
သည္။ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္၏ ပထ၀ီအေနအထားသည္ သူမ၏ 
မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ဆင္တူမႈမ်ား ရွိသည္။ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး သဘာ၀သယံဇာတႂကြယ္၀သည့္ 
မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သည္။
သူမအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ၀င္ေငြရရွိမႈ မူ၀ါဒမ်ားအေၾကာင္း၊ 
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား မည္သုိ႔ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထား 
ေၾကာင္း (ဥပမာ - သစ္ေတာမ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ား၊ ေရလုပ္သားတုိ႔ 
အေျခအေန) စသည္တုိ႔ကို သင္ယူေလ့လာရရွိခဲ့သည္။ တိုးတက္ 
လာေသာ Ecotourism သည္ Cairn ေဒသ၏ စီးပြားေရးကို 
မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေနေၾကာင္း သူမျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ရ 
သည့္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆုိင္ရာ အစိုးရ၏ 
အခန္းက႑အေပၚ သူမရႈျမင္သံုးသပ္ရာ၌ သိသာထင္ရွားမႈ 

ဘာေတြက ဤသို႔စြမ္းေဆာင္ရည္ေျပာင္းလဲမႈကို 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တာလဲ။ 

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကင္ဘာရာ 
သုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ၿပီး သမားရိုးက်ဆန္ေသာ အကူ 
အညီသာမက သမားရိုးက်မဆန္ေသာ အကူအညီမ်ားရရွိႏုိင္ခဲ့ျခင္း 
သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုိင္ရာ အကူအညီႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ 
လႊမ္းမိုးႏုိင္မႈ အရွိဆံုး အေတြ႔အႀကံဳတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်သုိ႔ေလ့လာေရးခရီး

Photo credit: 
Jennifer Nagy

သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ၌ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ပရိုဂရမ္ 
အစႏွင့္အဆံုးတြင္ မတူကြဲျပားမႈရွိလာေၾကာင္း သတိထားမိသည္ 
ဟု သိရွိရသည္။ အစပထမတြင္ အလုပ္သည္ MP မ်ားအတြက္ 
အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာတင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ အားနည္း 
ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပရိုဂရမ္အရွိန္ရလာသည့္ 
အခ်ိန္တြင္မူ Mentee မ်ား၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရး 
ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပႏုိင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပန္းတုိင္ 
ေရာက္ရွိေအာင္ အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာ 
ေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

သာ ရွိေနႏွင့္ခဲ့သည္။ MPs မ်ားက ၅ မွတ္ အျပည့္ေပးခဲ့သည့္ 
အပုိင္းမွာ အမ်ားေရွ႔တြင္ စကားေျပာျခင္းစြမ္းရည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုအပုိင္းတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုးရရွိခဲ့သည္ဟု ၎တုိ႔ 
ခံစားရသည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ပရိုဂရမ္ကလည္း အမ်ားေရွ႔တြင္ 
စကားေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ ၾသစေၾတးလ်သုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္ ပရိုဂရမ္သည္ 
အမ်ားေရွ႔တြင္ စကားေျပာဆုိျခင္းအပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီး ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးပုိင္း ကၽြမ္းက်င္သူ MP 
ေဟာင္းတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ရလဒ္မ်ားအရ 
အဆုိပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ MPs မ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။

အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ Mentee မ်ား၏ အဆုိအရ 
ပရုိဂရမ္သည္ ၎တုိ႔အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရရွိလာေအာင္ 
နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ကူညီေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 
အဓိကႏုိင္ငံေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္ 
အတြင္း တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္၊ ေန႔စဥ္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စည္းရံုးျခင္းဆုိင္ရာ 
အယူအဆမ်ား ထိေရာက္စြာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံျခင္းစေသာ စြမ္းရည္မ်ား အပါ 
အ၀င္ျဖစ္သည္။ Mentor မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား မည္သုိ႔ 
ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိေၾကာင္း၊ အေထာက္အကူျပဳ ၀န္ထမ္းမ်ားက 
Mentor မ်ားအား မည္သုိ႔ အကူအညီေပးၾကေၾကာင္း သိရွိရၿပီး 
ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ 
ရန္ ၎တုိ႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ခုိင္မာလာသည္ဟု Mentee 
အနည္းငယ္က တင္ျပၾကသည္မွာ အနည္းငယ္ထူးဆန္းသည္။ 
Mentee မ်ားအတြက္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ အပုိင္းတြင္ အေတြ႔ 
အႀကံဳနည္းျခင္းတုိ႔ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ္လည္း ကင္ဘာရာသုိ႔ 
ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္အၿပီး၌ Mentee မ်ားသည္ လက္ရွိ 
အေနအထားတြင္လည္း ၎တုိ႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ 
ရွိေၾကာင္း သိရွိလာရသည္ဟုဆုိသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အျခားသက္ဆုိင္ပါ၀င္ 
သူမ်ားကလည္း သတိထားမိခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အင္တာဗ်ဴး 
တစ္ခုတြင္ ပါတီဘက္မွ ေျပာၾကားသည္မွာ ပရိုဂရမ္တြင္ Mentee 
အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သူ ၎တုိ MP ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္လာမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အထင္ႀကီးမိသည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ “သူမရဲ႔ အမ်ားေရွ႔ 
မွာ စကားေျပာတဲ့ စြမ္းရည္ တုိးတက္လာတာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ ေတာ္ 
ေတာ္မ်ားမ်ား သတိထားမိပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ 
အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေပးႏုိင္စြမ္း၊ ခ်က္က်လက္က် 
ေျပာႏုိင္စြမ္း၊ ဒါေတြေတြ႔ရပါတယ္။ သူမရဲ ့မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ႔ 
ပညာေရးဆုိင္ရာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ၊ လူမႈလိုအပ္ 
ခ်က္ဆုိင္ရာ အခက္အခဲေတြ အေၾကာင္းသူမက ဦးစားေပးတင္ျပ 
လာႏုိင္ပါတယ္” (ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ 
KII ျပဳလုပ္ထားမႈကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္)။

စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ျပင္ပမွ သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူ 
မ်ားကလည္း သတိထားမိခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ သက္ဆုိင္ 
ပါ၀င္သူတစ္ဦး၏ အဆုိအရ အမ်ဳိးသမီး MP မ်ား၏ အေရးႀကီး 
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ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ (agency) သည္ စြမ္းရည္ သို႔မဟုတ္ အခြင့္ 
အေရးအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနသည္မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 
ပမာဏေပၚတြင္လည္း အေရးႀကီးစြာ မူတည္လ်က္ရွိသည္။ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လူတစ္ဦးသည္ အနာဂတ္ကို 
ႀကိဳတင္စဥ္းစားပုံေဖာ္ထားရမည္။ မိမိတို႔ လုိလားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ 
မ်ားျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အနာဂတ္ျဖစ္ရေပမည္။ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီး 
MP မ်ားအတြက္မူ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ မညီမွ်မႈမ်ား 
(structural inequalities) အရ ၎တုိ႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ ယခင္ကဒီမိုကေရစီ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား 
မရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ မလံုေလာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
လြယ္ကူေသာတာ၀န္ တစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ ၾသစေၾတးလ် ပါလီမန္ 
သုိ႔ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ “ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ဘာေတြ 
ျဖစ္ႏုိင္လဲ၊ ဘာေတြ ေအာင္ျမင္ႏုိင္လဲဆုိတာမ်ဳိး အေတြးအေခၚ 
ေလးေတြ လမ္းပြင့္သြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္” ဟု Mentor တစ္ဦးက 
ဆုိသည္ (Mentor ႏွင့္ KII အင္ တာဗ်ဴး)။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ 
တည္ရွိလာခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီပါလီမန္သုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က် 
ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခလမ္းစမ်ား ပြင့္လာရန္အတြက္ 
အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက 
အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္ေလးမ်ားသည္ Mentee မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အေပၚ ၿခံဳငံု၍ တုိက္ရုိက္သက္ေရာက္မႈ ရွိေစခဲ့သည္ဟု တင္ျပၾက 
သည္ - 

(က) အမ်ားေရွ႔တြင္ စကားေျပာဆုိျခင္းသင္တန္း
မၾကာခဏ ၾကားရသည့္ အကူအညီတစ္ခုမွာ အမ်ားေရွ႔တြင္ စကား 
ေျပာဆုိျခင္း သင္တန္းပင္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၎တုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔တင္ျပရမည္ဟူသည့္ အေသးစိတ္ 
အသိအျမင္မ်ားအား ဤသင္တန္းမွ ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ားေရွ႔ 
တြင္ စကားေျပာဆုိျခင္း သင္တန္းဆိုေသာ္လည္း ရိုးရိုးသာမန္ 
လူအမ်ားေရွ႔တြင္ စကားေျပာဆုိျခင္းသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ 
အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျပာဆုိတင္ျပမႈကို အဓိကထား 
သင္တန္းေပးခဲ့သည့္ မႈသည္ MP မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ 
ၿခံဳငံု၍ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။

(ခ) စဥ္ဆက္မျပတ္ စည္းရံုးျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း
လက္တြဲလမ္းျပျခင္း ပရိုဂရမ္၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အေကာင္းဆံုး 
အခ်က္မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ စည္းရံုးျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားခဲ့သည့္ MP အားလံုးက မၾကာ 
ခဏေျပာၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ထိုနည္းဗ်ဴဟာကို ၎တုိ႔ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

အရွိဆံုး ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
တြင္လည္း မပ်က္စီးေသးေသာ ရွည္လ်ားေသာ ကမ္းေျခရွိၿပီး 
ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုလည္းတည္ရွိသည္။ Ecotourism ကို 
သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆုိပါက အဆုိပါခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ 
၀င္ေငြကို ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳ 
ႏုိင္ရံုသာမကဘဲ အျခားေဒသမ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔မူ၀ါဒ ဆုိင္ရာေလ့လာမႈ အခြင့္အေရးရရွိခ့ဲသည့္ 
အတြက္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသငယ္မ်ားအၾကား အရင္းအျမစ္ 
မွ်ေ၀ျခင္း အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သူမ၏ သိနားလည္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားတြင္လည္းေကာင္း လက္ေတြ႔ 
အသံုးျပဳ ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ စည္းရံုးမႈ 
စတင္ေန ၿပီျဖစ္သည္။ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ၎တုိ႔ 
အလြန္ တန္ဖိုးထားသည့္ အယူအဆမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ 
ရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ Mentee မ်ားသည္ ၎တုိ႔ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားအား နားေထာင္သိရွိႏုိင္ရန္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ၿပီျဖစ္သည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ မဲဆြယ္ 
စည္းရံုးျခင္း (continuous campaigning) ၏ အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ စည္းရံုးေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအား ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ အသိေပးတင္ျပျခင္း၊ 
လႊတ္ေတာ္တြင္း၌လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားအား 
တင္ျပေပးနသည္ဟု ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးျခင္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္ 
ေျဖၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 
Mentee မ်ားႏွင့္ KII ျပဳလုပ္ရာမွ သိရွိရသည္မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကို တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ဆုိေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ 
သည္ (အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး၊ ခြန္အား)။ စဥ္ဆက္မျပတ္ မဲဆြယ္စည္းရံုး 
မႈကို အျမင့္ဆံုးျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ MP မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
လံုေလာက္စြာ ခ်ထားေပးရန္လို အပ္သည္ဟု Mentee မ်ားက 
ဆိုၾကသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းအတြက္ 
ဆန္းသစ္ေသာ၊ ကုန္က်မႈနည္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား Mentor 
မ်ားထံမွ ေလ့လာခဲ့ရသည္ဟု အခ်ဳိ႔ Mentee မ်ားကဆုိၾကသည္။ 
အရင္းအျမစ္ေျမာက္မ်ားစြာ မလိုအပ္ဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားအား အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ MP မ်ားအတြက္ သင္ၾကား 
ပို႔ခ်ေပးသင့္ၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူထံသို႔ လက္လွမ္း 
မွီ ေရာက္ရွိျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ Mentor မ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ပတ္၀န္းက်င္သည္ ျမန္မာ့ပတ္၀န္း 
က်င္ႏွင့္ အလြန္ကြာျခားေသာ္လည္း အထက္ ေဖာ္ျပပါ နည္းအား 
ျဖင့္ Mentee မ်ားသည္ ၎တုိ႔ Mentor မ်ားထံမွ ေလ့လာသင္ယူ 
ခဲ့ရသည္မ်ားအား လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 



သိသာထင္ရွားမႈ အရွိဆံုးေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု 
-  ေဒၚနန္းမိုး
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အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိသူ အမ်ဳိးသမီး 
MP မ်ားအားပရိုဂရမ္က အဓိကထားေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ပရိုဂရမ္၏ 
သြယ္၀ုိက္ေျပာင္းလဲမႈ သီအိုရီအရ ဤပရိုဂရမ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ 
မ်ား၏ အေရးပါမႈကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုသိရွိနားလည္လာၿပီး အမ်ဳိး 
သမီးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုိးကားခ်က္ 
အတုိင္း ဦးေဆာင္ေရွ႔ရြက္ျပဳႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

“လက္တြဲလမ္းျပျခင္း ပရိုဂရမ္က ဘာကုိကုိယ္စားျပဳသလဲဆိုရင္ 
Mentee ေတြရဲ႔ဘ၀မွာ ပရိုဂရမ္ရဲ႔ရလဒ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈေလး 
ေတြသေႏၶတည္၊ အေျခတည္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ က်ား/မတန္းတူ 
ေရးဥပေဒေတြကုိ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းကေန ခုိင္ခုိင္မာမာ     
ဦးေဆာင္ေရွ႔ရြက္ျပဳေနသူေတြအျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈေတြက 
သူတုိ႔ကို အားကုိးလာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” (အခရာ၀န္ထမ္းတစ္ဦး 
ႏွင့္ KII အင္တာဗ်ဴး)

ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီး MP မ်ား၏ 
က်ား/မတန္းတူေရးအေပၚ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပို၍ ေလးေလး 
နက္နက္ရွိလာသည္ဟု Mentor မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားက 
သတိျပဳမိခ့ဲသည္။ ပရုိဂရမ္တြင္ မပါ၀င္ခ့ဲစဥ္က အမ်ဳိးသမီး MP တစ္ဦး 
ကသာ  က်ား/မ ေရးရာ၊  ဂ်န္ဒါ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ 
(gender quota) အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီး က်ား/မတန္းတူေရးႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိခဲ့ သည္။ ဤေလ့လာသံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္ 
တြင္မူ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားအား အေလးထားေဆာင္ရြက္လုိမႈကို အင္တာဗ်ဴး 
ေျဖၾကားသူ Mentee မ်ားအားလံုးက ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾက 
သည္။ ဤအခ်က္သည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ ၎တုိ႔၏ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအျဖစ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈရွိသည္ဟု
ယူဆႏုိင္ေၾကာင္း ေအာက္ပါကိုးကားခ်က္တြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။ 

“လူတိုင္းဟာ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ 
ေရွးရႈလုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ပါတီေတြ 
ၾကား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္တဲ့ အခက္အခဲေတြ 
ကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်မတို႔ 
ဘယ္ပါတီကုိ ကုိယ္စားျပဳတယ္ဆိုတာက အေရးမႀကီးပါဘူး၊ 
အားလုံးက တူညီတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းေပၚ 
မွာရိွခဲ့ပါတယ္” (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ KII အင္တာဗ်ဴး)။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ က်င္းပျခင္းမွတစ္ဆင့္လည္း 
က်ား/မတန္းတူေရးဆုိင္ရာ အေလးအနက္ထားမႈကို ျပသႏုိင္ခဲ့ 
သည္။ Mentee မ်ားက ၎တုိ႔ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား/မဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြး 
ႏုိင္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ (IWD) 
အခမ္းအနားက်င္းပ ႏိုင္ရန္ အကူအညီကုိ အထူးတလည္ ေတာင္းဆို 
ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခမ္းအနားမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုကႀကိဳဆုိလိမ့္မည္ 
ဟု Mentee မ်ားကယူဆၾကသည္။ MP တစ္ဦးက အဆုိပါ အခမ္း 
အနားကို အျခားတစ္ေနရာတြင္ က်င္းပသင့္မွန္းသိေသာ္လည္း 

နဂိုကပင္စကားေျပာျမန္ၿပီး သူမ၏ မဲဆႏၵနယ္တြင္ လူ႔အခြင္႔ 
အေရး မရရွိမႈအေၾကာင္းေျပာလွ်င္ စိတ္ခံစားခ်က္ျပင္း ထန္စြာ 
ေျပာဆုိတတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
သူမ၏ ပထမဦးဆံုး အမ်ားေရွ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမွာ မေခ်ာေမြ႔ 
ခဲ့ေပ။ သူမ စိတ္ခံစားမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္ဆုိသည့္ အခ်က္က 
သူမအား စိုးရြံ႔ေစခဲ့သည္။ ထိုအေတြ႔အႀကံဳကို သူမ၏ Mentor 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး Mentor က အမ်ားေရွ႔ စကားေျပာဆိုျခင္း 
(Public speaking) ဆုိင္ရာ လက္ေတြ႔အသံုးခ် အဆင့္မ်ားအား 
ရွင္းလင္းသင္ျပေပးခဲ့သည္ - ဥပမာအားျဖင့္ စကားမေျပာမီ 
အသက္၀ေအာင္ရွဴျခင္း၊ ေရအနည္းငယ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ မိမိေပး 
လုိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ေပးႏိုင္ 
ေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ အျခားသူ 
မ်ားအတြက္ သာမန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေနႏုိင္ေသာ္လည္း 
သူမအတြက္မူ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကို 
ေလ့လာျပင္ဆင္ကာ ပိုထူးခၽြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု သိရွိရ 
ျခင္းမွာ အားတက္စရာပင္ျဖစ္သည္။ ဤလက္ေတြ႔အခ်က္မ်ားအား 
သူမ၏ Mentor ျဖစ္ရံုသာမက အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ Judith Graley ထံမွ ရရွိခဲ့ 
ျခင္းသည္ သူမေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈျဖစ္ေပၚေစ 
ခဲ့သည္။ ဤစကားေျပာဆုိျခင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလ့က်င့္ၿပီး 
ေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ သူမ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တုိးတက္ 
လာသည္ဟု အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သတိထားမိလာသည္။  
ဤလက္တြဲ လမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္သိသာ 
ထင္ရွားဆံုး အေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္မဲဆြယ္ 
စည္းရံုးျခင္း၏ အေရးပါမႈပင္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳသူတစ္ဦးအေန 
ျဖင့္ ရပ္တန္႔ေနရမည့္ အခ်ိန္မရွိဟု သူမ၏ Mentor ကညႊန္ျပခဲ့ 
သည္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ အသံကိုနားေထာင္ရန္၊ ၎တို႔၏ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ရႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတုိင္းကို ဖမ္းဆုပ္ထားရ မည္ဟု 
ညႊန္ျပခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ ျပန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ရံုမွ်မက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ မူ၀ါဒႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္ဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းခုိင္မာလာေစ 
သည္။ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား မရွိခ်ိန္ သူမ၏ 
မဲဆႏၵနယ္ကို ျပန္သည့္အခါတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ 
၎တုိ႔၏ အသံမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ 
နားေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပို၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤပရိုဂရမ္၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
ေဒၚနန္းမိုးသည္ သူမ၏ 
ႏုိင္ငံေရးသမား ဘ၀တြင္ 
သိသာထင္ရွားမႈ အရွိဆံုး 
ေျပာင္းလဲမႈ ႏွစ္ခုကို ရရွိခဲ့ 
သည္။

Photo- Judith Graley MP &  
Daw Nan Moe MP. 
Photo credit: Jen Clark.
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Photo- Senator Claire Moore & Daw Khin Swe Lin MP.
Photo credit: Shwe Wutt Hmon

IWD ကို မီးေမာင္းထိုးျပႏုိင္ရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သူ 
ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရိွခ့ဲၿပီး ရာထူးႀကီးအစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျခ 
ျပဳ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ တစ္ဦးခ်င္း 
အေနအထားျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အမ်ဳိးသမီး 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆက္လက္ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 
ဤအခမ္းအနားတြင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အင္တာဗ်ဴး ေျဖၾကားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း မၾကာ 
ေသးမီက ပါတီတြင္း အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ Mentee မ်ားသည္ 
- လူနည္းစုႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ 
အေရးပါမႈကို အဓိကထား ေျပာၾကားျခင္း၊ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း 
ပရုိဂရမ္မွ ရရိွေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ မွ်ေ၀ျခင္း၊ IWD အခမ္းအနား 
ကဲ့သုိ႔ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္ကာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ၏ အေရးပါမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းတုိ႔ျဖင့္ 
က်ား/မ တန္းတူေရးကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာၾကေၾကာင္း သတိျပဳမိ 
ခဲ့သည္။ ဤသို႔ က်ား/မတန္းတူေရးကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ 
ရြက္လာျခင္းသည္ ပရိုဂရမ္၏ အေရးႀကီးသည့္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ဤေရွ႔ေျပး စမ္းသပ္ပရိုဂရမ္တြင္ ပါ၀င္ၿပီး 
ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေရးရာအတြက္ Mentee 
မ်ား၏ advocacy ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္ဟုလည္း 
အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဆုိၾကသည္။ ပါတီ၏ Mentee မ်ား 
သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုကိုယ္စားျပဳ 
ေျပာဆိုလာၾကသည့္အတြက္ ၎သည္ေကာင္းေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
မႈ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ပါတီမ်ားက ယူဆၾကသည္။ 

သက္ငယ္မုဒိမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းမႈ 
၂ ခုရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ Mentor မ်ား၏ ခရီးစဥ္ၿပီး ဆံုးသည့္ 
အခ်ိန္တြင္ Mentee တစ္ဦးက ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၇၆ 
ကို ျပင္ဆင္ရန္အဆုိတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ Mentee တစ္ဦးက 
ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆုိတြင္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ ေအာက္ 
ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ သက္ငယ္ မုဒိမ္းက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ပိုမို 
ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးရန္ဆုိသည့္ အခ်က္လည္း 
ပါ၀င္သည္။ ထိုအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ရာဇသတ္ ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ ကို ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ 
ေခတ္က အဂၤလိပ္လို ေရးသားထားၿပီး အဆိုကိုမူ ျမန္မာလုိျဖင့္ 
တင္သြင္းသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ မကုိက္ညီ 
၍ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ၂၀၁၈၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ ထို Mentee 
ကပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေနာက္ထပ္အဆုိတစ္ခု ထပ္မံတင္သြင္း 
ခဲ့သည္။ အဆိုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္ပြားႏႈန္း 
ျမင့္တက္လာမႈကို ေထာက္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုမ်ားျပားလာေသာ 
သက္ငယ္မုဒိမ္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သက္ငယ္မုဒိမ္း 
ကာကြယ္တားဆီးေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ သူမ အဆို 
တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထိုအဆိုအတြက္ လံုေလာက္ေသာ မဲအေရ 
အတြက္ မရရွိခဲ့သျဖင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ Advocacy ဆုိင္ရာ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ 
အားထုတ္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ အေျပာင္းအလဲသုိ႔ ဦးတည္ 
မလာေသးပါ။ Advocacy အားထုတ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ 
ေကာင္းေသာ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ 

သိသာထင္ရွားမႈ အရွိဆံုးေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု 
- ေဒၚခင္ေဆြလြင္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေဆြလြင္အတြက္ ဤလက္တြဲ 
လမ္းျပျခင္းပရိုဂရမ္၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားမႈ အရွိဆံုး 
အေျပာင္းအလဲမွာ သူမ၏ မဲဆႏၵနယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အျပည္ 
ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
ပါသည္။ လက္တြဲလမ္းျပျခင္းပရိုဂရမ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္ သူမ၏ လႊတ္ေတာ္တာ၀န္မ်ားအေၾကာင္း ရုိက္ႏွိပ္ေဖာ္ 
ျပထားသည့္ စာအုပ္ငယ္တစ္ခုကို အခရာအဖြဲ႔က ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ခဲ့ 
သည္။ သူမ၏ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ 
အေၾကာင္းႏွင့္ သူမ၏ အခန္းက႑ကို အသိေပးျခင္းနည္းလမ္း 
တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ သူမ၏ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ကုိယ္စားျပဳ 
ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းကို သိနားလည္သူ နည္းပါးသည့္အားေလ်ာ္ 
စြာ ျပည္သူမ်ားအား သူမ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားအား သူမကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း အသိေပးရန္ မျဖစ္ 
မေနလုိအပ္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ MP မ်ား၏ 
အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူကုိယ္စားျပဳ ၎တုိ႔ 
ယူထားသည့္ တာ၀န္မ်ားအေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပႏုိင္ခဲ့သည္။ 
သူမအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုပ္ကေလးကို လုိခ်င္သူ 
မ်ားျပားလာျခင္းသည္ သူမေနျပည္ေတာ္တြင္ မည္သည္တုိ႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ IWD အခမ္းအနားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ား 
ပိုမိုသိရွိနားလည္လာေၾကာင္းေဖာျ္ပေနသည့္ ထင္ရွားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္အထားပင္ျဖစ္သည္ဟု သူမယံုၾကည္သည္။ 
တက္ေရာက္သူ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္း 
အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ အခန္း 
က႑မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထမ္းရြက္ထားရေသာ 
၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ရပ္ရြာ 
အတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ား 
အေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားလည္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ 
အခ်ဳိ႔ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားက က်ား/မတန္းတူေရးသည္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားႏွင့္သာသက္ဆုိင္သည္မဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
ဖယ္က်ဥ္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား 
သည္လည္း ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ IWD အခမ္းအနား 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ရိုးရာေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ 
ၾကၿပီး ၎သည္အခမ္းအနား၏ စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းဆံုး 
အခ်က္တစ္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။
 



14

ykdI vlodrsm; xifomjrifom&Sdvmjcif; 

လက္တြလဲမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခ့ဲခ်ိန္မွစ၍ ပါတီႏွင့္ မဲဆႏၵ 
နယ္တြင္ ပို၍လူသိမ်ား ထင္သာျမင္သာရွိလာသည္ဟု Mentee 
မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက သတိျပဳမိခဲ့သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ား 
တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီထက္ စာလွ်င္ MP 
တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ ပို၍အေလးထားေဖာ္ျပမႈမ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ 
သည္ (Kruikemeier, Gattermann and Vliegenthart ၊ 
၂၀၁၈)။ မီဒီယာခ်န္နယ္မ်ား (ဆုိရွယ္မီဒီယာႏွင့္ အျခားမီဒီယာ 
မ်ား) တြင္ ပို၍လူသိမ်ား ထင္သာျမင္သာရွိလာမႈွေၾကာင့္ ကိုယ္စား 
လွယ္တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ျမင့္ 
တက္လာၿပီး ထိုသုိ႔ ထိေတြ႔မႈမ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 
ရလဒ္ေကာင္းမ်ားသို႔ ဦးတည္ေနေပသည္။ (ibid)

လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္၏ သက္ေရာက္မႈကို တုိင္းတာဆံုး 
ျဖတ္ရန္ ေစာလြန္းေနေသးေသာ္လည္း Mentee မ်ားကို ပိုမိုလူသိ 
မ်ား သိသာျမင္သာရွိလာေစခဲ့သည္။ Mentee (၆) ဦးကို လက္တြဲ 
လမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားက အင္ 
တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာေရဒီယုိႏွင့္ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႔ 
က ၎တုိ႔အား ၾသစေၾတးလ်ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳ 
မ်ားအေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ IWDA ႏွင့္ 
အခရာအဖြဲ႔တုိ႔ကလည္း ပရိုဂရမ္ဆုိင္ရာ အဓိကသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ၎တုိ႔၏ Website မ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ 
ေရးသားမွ်ေ၀မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဤအခ်က္ကလည္း Mentee မ်ားကို 
ပိုလူသိမ်ားလာေစခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကား 

ရြက္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အားနည္းေနေသးျခင္းႏွင့္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲ 
ေသာ လႊတ္ေတာ္နည္းစနစ္မ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မိမိတို႔ 
တင္သြင္းေသာ ဥပေဒေရးရာအဆိုမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအကူ 
အညီပိုမိုရရွိရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ MP 

(Mentee) မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရွိ 
တြင္ လူနည္းစုကိုယ္စားျပဳ MP သည္ ဥပေဒအဆိုတစ္ခု ေအာင္ 
ျမင္ရန္အတြက္ အစိုးရထံမွ အကူအညီရယူရန္ လိုအပ္သည္။ မိမိ 
အဆိုေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခဲမွန္းႀကိဳတင္ သိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း 
အဆုိတင္သြင္းကာ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းတြင္ ထုိအဆုိကုိ မွတ္တမ္း 
တင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အဓိပၸာယ္ရွိေပသည္။ ဥပေဒေရးရာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပါတီမ်ားၾကား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို သိရွိနားလည္လာေစမည့္ အကူအညီ 
မ်ားပိုမိုရရွိပါက သာ၍ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ဟု Mentee မ်ားက 
ဆုိၾကသည္။

rar#mfvifhxm;onfh &v'faumif;rsm;  

tem*wftwGuf Mentor jzpfvmEkdifolrsm; 
 
“က်မတုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ တိုးတက္မႈေတြရရွိေနပါၿပီ”  [Mentee 
မ်ားႏွင့္ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ]

ပရိုဂရမ္အစျပဳသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံေရးတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လက္တြဲလမ္းျပေပးႏုိင္သည့္ ယံုၾကည္မႈ  
Mentee မ်ား တြင္ ပိုမိုရရွိလာခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ အေရးႀကီး 
သည့္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပရုိဂရမ္အစတြင္ "Mentoring" 
ဆိုသည့္ စကားလုံးကုိ ျမန္မာလုိ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အသုံး 
အႏႈန္းကို ပင္ရွာမေတြ႔ခဲ့ေခ်။ ပရိုဂရမ္ၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ Mentee 
မ်ားသည္ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အယူအဆမ်ားကို နားလည္ရံုမွ်မက 
ႏုိင္ငံေရးတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဤ 
မိုဒယ္ကို လက္တြဲအသံုးျပဳရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ 
ကနဦးႏွင့္ ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ စစ္တမ္းအရ အျခားသူမ်ား 
ကို လက္တြဲလမ္းျပႏုိင္စြမ္း ရွိလာျခင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိး 
တက္လာျခင္း၏ အႀကီးမားဆံုး နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ 
ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူမႈ-ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအရ 
ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာမရွိဟု လူအမ်ားစုက 
ယူဆၾကေသာ္လည္း ထုိအယူအဆသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း အမ်ဳိး 
သမီး MP မ်ား အေနျဖင့္ သက္ေသျပႏုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရးေပးပါက 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကို Mentee တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက သက္ေသျပေနၿပီျဖစ္သည္ဟ ုMentee မ်ား 
က ေဖာ္ျပၾကသည္။ အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ကိုယ္ကို 
ဥပမာေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ယူဆၾကၿပီး ေလးစားအားက်ဖြယ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထြက္ေပၚလာေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ႏုိင္သူမ်ား 
ျဖစ္လုိၾကသည္။

လက္တြဲလမ္းျပျခင္း 
(Mentoring) 

ပန္းတုိင္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

အားေပးေထာက္ပံ့ျခင္း 
(Affirmation)

ေသြးစည္းညီညႊတ္ျခင္း 
(solidarity)

လမ္းညႊန္ခ်က္
(Direction)

လမ္းညႊန္သင္ျပျခင္း 
(Coaching)

အႀကံျပဳခ်က္
(advice)
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ဓါတ္ပံု - ၾသစေၾကးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Julie Bishop ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း။ 
ဓါတ္ပံုရုိက္ကူးသူ - Jennifer Nagy

ခ်က္အရ ထိုသုိ႔ပိုမို လူသိမ်ား ထင္သာျမင္သာရွိလာမႈေၾကာင့္ NLD 
မွ Mentee (၃) ဦးကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ပါတီ 
ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ မဲဆႏၵနယ္ 
တစ္ခုတြင္ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း ပရိုဂရမ္၏ အကူအညီျဖင့္ အျပည္ 
ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ (IWD) အခမ္းအနားကို က်င္းပႏုိင္ 
ခဲသ့ည့္အတြက္ ထုိေဒသကုိယ္စားျပဳ MP ကုိ ပုိမုိလူသိမ်ား ထင္သာ 
ျမင္သာရွိလာခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ ပုိမိုလူသိမ်ားလာသည့္အတြက္ သူမ 
၏ ပါတီကပင္ သူမအား IWD က်င္းပျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ထပ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနသည္လားဟုပင္ ေမးခြန္း 
မ်ားထုတ္လာခဲ့ရသည္။

IWD အခမ္းအနားသည့္ သူမတုိ႔အတြက္ ပံုရိပ္တည္ေဆာက္ရန္ 
အလြန္အေရးပါသည္ အခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း Mentee 
မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Mentee တစ္ဦးက ေအာက္ပါအတုိင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္ - 

“က်မမဲဆႏၵနယ္ထဲက အခ်ဳိ႔မဲဆႏၵရွင္ေတြဆိုရင္ က်မ လႊတ္ေတာ္ 
မွာ ဘာေတြ လုပ္ေနလဲမသိၾကပါဘူး။ က်မ အဲဒီမွာ ေခါင္းညိမ့္ 
ေထာက္ခံ တာပဲလုပ္ေနတယ္လို႔ ထင္ၾကသူေတြလည္း ရိွေကာင္း 
ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်မမဲဆႏၵနယ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္မွာ ယူထားရတဲ့ တာ၀န္ေတြ အေၾကာင္းသူတုိ႔ကုိ 
ေျပာျပႏုိင္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ က်မရပ္ရြာအတြက္ ရလဒ္ေကာင္း 
ေတြရလာေအာင္ က်မလုပ္ေပးႏုိင္ လိမ့္မယ္၊ ဒီ့ထက္ပိုၿပီးေတာ့ 
ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း က်မလုပ္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္ ဆိုတာမ်ဳိး 
သူတုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကပါတယ္”။ (Mentee ႏွင္ ့KII 
အင္တာဗ်ဴး)
 
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားက သူမႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ပိုမိုရင္းႏွီးမႈ 
ရရွိေစခဲ့ေၾကာင္း ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
MP တစ္ဦးကဆုိသည္။ IWD အခမ္းအနားတြင္ သူမအေၾကာင္း 

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်ဳိ႔မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
က သူမကိုစတင္၍ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႔က 
သူမ၏ MP အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သိလုိ၍ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕က 
၎တို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပလို၍ျဖစ္သည္။

အျခား MP တစ္ဦးကမူ ၾသစေၾတးလ်ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ 
အေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုကိုယ္စားျပဳသူ MP အေနျဖင့္သည္ 
သူမသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံႏွင့္ ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ 
ေၾကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ 
အမ်ားေရွ႔တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းကို မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
ထံသို႔ ပါ၀ါပြိဳင့္ျဖင့္ တင္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ သူမ၏ MP တစ္ဦးအေနျဖင့္ 
ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္စြမ္းကို မဲဆႏၵရွင္ 
ျပည္သူမ်ားက အေကာင္းျမင္ အသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီး သူမ၏ ပံုရိပ္ 
ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ပါတီမ်ားကလည္း 
တံခါးပိတ္၀ါဒျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ေနခဲ့ရသည့္ အေနအထားမွ ယခု 
ကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္ 
ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

=opa=w;vsESifh jrefrmEkdifiHt=um; csdefqufr_ 

ykdrkdtm;aumif;vmjcif;  

ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ၂ ႏိုင္ငံ 
အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ 
ခ့ဲၿပီး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး MP မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ 
IWDA ႏွင့္ အခရာအဖြဲ႔တို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကုိ 
ၾသစေၾတးလ် MP မ်ား ပုိမုိသိရိွလာေစခ့ဲသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ ဗစ္တုိးရီးယားလႊတ္ေတာ္တြင္ Mentor မ်ားက ဤပရုိဂရမ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းမ်ား 
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ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ - Gilmore ေဒသ၏ MP ျဖစ္သူ Ann 

Sudmalis က ျမန္မာႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသုိ႔ သူမ၏ Mentor အျဖစ္အေတြ႔အႀကဳံကို 
စိတ္အား ထက္သန္စြာရွင္းျပႏုိင္ခဲ့သည္။ “ဒီအမ်ဳိးသမီးငယ္ေလး 
(ေဒၚခရစ္စ္ထြန္း၊ MP) ရဲ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအတြက္ က်မ 
ဂုဏ္ယူတယ္၊ အခ်ဳိ႔ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္ အခက္အခဲေတြကို 
ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဒီပရိုဂရမ္မွာ ပါ၀င္သူအမ်ဳိးသမီးေတြလို 
စိတ္အားထက္သန္မႈရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔အတူ သူမရဲ႔ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈေတြကို က်မဂုဏ္ယူတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္” (HR Deb March ၂၀၁၇)။ 
ထုိ႔အျပင္ Mentor တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Lisa Chesters ကလည္း 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြး 
မႈ၌ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ၿပီး သူမတင္ျပေနသည့္ ဗီဒီယိုကို Facebook တြင္လူေပါင္း ၉၅၀၀ 
က ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္ (၁၄၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇)။ ၾသစေၾတးလ် 
ႏုိင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဌာနကလည္း Mentee မ်ားႏွင့္ 
ၾသစေၾတးလ်သံတမန္မ်ားအၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အခ်ဳိ႔ကို 
ကူညီေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနသည္ MP မ်ားအတြက္ IWD 
အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပႏုိင္ရန္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ေရွ႔ေျပး 
စမ္းသပ္အစီအစဥ္၏ အေတြ႔အႀကံဳအေပၚမူတည္၍ အနာဂတ္ 
လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ကို ရန္ပံုေငြ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

rar#mfvifhxm;onfh tE_wfoabmaqmif 

&v'frsm;  

MP rsm;tm;vkH;ESifh tusKd;aus;Zl;r#a0jcif;  

လက္တြလဲမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္သည္ လူသိမ်ားထင္ရွားလာၿပီး 
အျခား ျမန္မာ MP မ်ားသည္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ အစီ 
အစဥ္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာသည္ဟု သိရိွရသည္။ 

ေလွ်ာက္ထားမႈ စုစုေပါင္း ၂၆ ခုရရိွခ့ဲျခင္းက သက္ေသပင္ျဖစ္ပါ 
သည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ပရုိဂရမ္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား 
အားလုံးကုိ လက္ခံရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ 
Mentee မ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မခံရသူမ်ားအၾကား တင္းမာမႈ 
အနည္းငယ္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာသုံးသပ္မႈအရ ေတြ႔ရိွရ 
သည္။ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထုိသို႔ေသာ တင္းမာႏိုင္ေျခမ်ား 
ကုိ ႀကိဳတင္စဥ္းစားၿပီး စီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ 
ေရြးခ်ယ္မခံရသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အသိပညာ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ား (Outreach opportunities) သုိ႔မဟုတ္ Mentee 

မ်ားက အျခားသူမ်ားအတြက္ ၎တို႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား မွ်ေ၀ကာ 
ေလ့လာသင္ယူမႈ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိုတင္းမာမႈ 
မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီး MP မ်ား 
အတြက္သာ ဤတင္းမာမႈျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု မဆုိလိုပါ။ Mentee 
တစ္ဦးက KII အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ ေနစဥ္အတြင္းေျပာျပသည္မွာ 
အခ်ဳိ႔ေသာ အမ်ဳိးသား MP မ်ားကလည္း ၎တို႔သည္လည္း အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားျဖစ္လိုေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ 
အကူအညီ ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အက်ဳိး 
ေက်းဇူးရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟာသတစ္၀က္၊ အတည္တစ္၀က္ 
ေႏွာ၍ ေျပာၾကသည္ဟု သိရိွရသည္။ 

လက္တြလဲမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္သည္ ပါတီအေနအထားျဖင့္ လူသိ 
မ်ားမႈထက္ အမ်ဳိးသမီး MP တစ္ဦးခ်င္းအေနအထားျဖင့္ လူသိမ်ားမႈ 
ကုိ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း 
ရာမွ သိရိွရသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ၎တို႔ မိခင္ပါတီအတြင္း၌ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ပရုိဂရမ္က အကူအညီေပးရန္ 
အေရးႀကီးလွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း အေနအထားျဖင့္ 
လူသိမ်ား ထင္သာျမင္သာရိွလာမႈႏွင့္ ပါတီအေနအထားျဖင့္ 
ထင္သာျမင္သာရိွမႈတို႔အၾကား ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ဂရုျပဳစဥ္းစားရန္ 
လုိအပ္သည္။

ဓါတ္ပုံ - Ann Sudmalis (MP) ႏွင့္ ေဒၚခရစ္စ္ထြန္း (MP)။ 
ဓါတ္ပုံ - Jen Clark
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oifcef;pm;rsm;  

toufarG;0rf;ausmif;r_qkdif&m tultnD 

xufpmv#if vlr_pdwfykdif;qkdif&m tultnDrsm; 

ykdrkdjyKvkyfEkdifcJhjcif; 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားစြာ ကြျဲပားျခားနားမႈႏွင့္ အခ်ိန္ 
အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ လက္တြလဲမ္းျပမႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး 
(mentoring relationships) ပုိမုိ နက္ရိႈင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ 
အခက္အခဲတို႔ ရိွခ့ဲသျဖင့္ အဆုိပါလက္တြလဲမ္းျပမႈ မုိဒယ္မ်ဳိးတြင္ 
မည္သည့္ အကူအညီမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေရွ႔ေျပး 
စမ္းသပ္အစီအစဥ္အရ သိရိွႏိုင္သည္။ အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္ႏိုင္ခ့ဲသည့္ 
လက္တြလဲမ္းျပမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ (mentoring support) သည္ 
လူမႈစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အကူအညီ/အေထာက္အပ့ံ  (psychosocial) 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္မႈအရ ေတြ႔ရိွရသည္။ အႀကီးမားဆုံး 
အကူအညီမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ 
(solidarity) ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း အကူအညီ 
ေပးႏိုင္မႈကုိ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ရႈျမင္ၾကၿပီး ျမန္မာ MP မ်ား 
အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရိွသည့္ျပင္ပမွ မိတ္ေဆြ 
မ်ားရရိွျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ Mentor တစ္ဦးက ဤသုိ႔ဆိုသည္ 
- “ ႏိုင္ငံေရးဆုိတာခက္ခဲတ့ဲ ကစားပြတဲစ္ခုပဲ၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သင့္ေဘး 
မွာ တစ္စုံတစ္ဦးရိွေနဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္” (Mentor ႏွင့္ KII 
အင္တာဗ်ဴး)

MENTOR rsm;onfvnf; EkdifiHa&;orm;rsm;jzpfae 

jcif;rSm tvGefta&}uD;onfh tcsufjzpfonf?

စိတ္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာအကူအညီအတြက္ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းမွာ အေရးႀကီးလွသည္။ Mentors၊ Mentee မ်ား 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားက ကင္ဘာရာသို႔ ေလ့လာေရးခရီးသည္ 
မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္ေၾကာင့္ 
ျမန္မာ MP မ်ားအေနျဖင့္၎တုိ႔ Mentor မ်ားမည္သူျဖစ္သည္၊ 
Mentor မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား မည္သို႔ရွိသည္ဟု 
တိတိက်က်သိရွိလာၾကၿပီး Mentor မ်ား၏ လမ္းညႊန္အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကို ပိုမိုေလးစားစြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ Mentor 
မ်ားအား စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ေလးစားရျခင္းမွာ ၎တုိ႔သည္လည္း 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ႀကံဳရသည့္ ဖိအားအခ်ဳိ႔အေၾကာင္းကို နားလည္ 
ေပးႏုိင္၍ ျဖစ္သည္ဟု Mentee မ်ားကဆုိၾကသည္။ “သူမႀကံဳေတြ႔ 
ေနရတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြ၊ စိတ္ညစ္စရာေတြကို က်မ ေကာင္းေကာင္း 
နားလည္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ုိင္းက မဟုတ္တဲ့သူဆုိရင္ 
ေတာ့ ဒါကို နားလည္ႏုိင္ပါ့မလား က်မ မသိပါဘူး” (Mentor ႏွင့္ 
KII အင္တာဗ်ဴး)။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ကြာျခားလွသည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ Mentor မ်ားအား စံျပ 
ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ လက္ခံစဥ္းစားႏုိင္မွသာလွ်င္ စိတ္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

အကူအညီမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပရိုဂရမ္ကို ျပည္တြင္း 
အစီအစဥ္အျဖစ္ကူးေျပာင္းမည္ ဆုိပါက Mentor မ်ားတြင္ 
Mentee မ်ား ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္မည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရွိရန္ 
အေရးႀကီးလွေပသည္။

qufqHa&;qkdif&m yef;wkdifrsm;tm; umvtykdif; 

tjcm;tvkdufjyefvnfokH;oyfoifhonf?

လက္တြဲလမ္းျပျခင္းအတြက္ တြဲဖက္ေပးခဲ့ေသာ Mentor-Mentee 
မည္သည့္အတြဲကမွ် တြဲဖက္ျခင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ၎တုိ႔ကနဦး 
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရ 
သည္။ မည္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ႔မႈ 
အေပၚတြင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္ဟူ၍ ပန္းတုိင္မ်ားကို 
ကနဦးခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - MP မ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္ 
မ်ားတြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးတက္လာေရး၊ 
ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးျမင့္လာေရး စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
ဘာသာစကားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ နားမလည္ႏုိင္ျခင္း အခက္အခဲ 
မ်ားေၾကာင့္ Mentor မ်ားသည္ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ရန္ အလြန္ခက္ခဲခဲ့ၿပီး အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားကို အခ်က္အလက္ 
မ်ား ရွာေဖြျခင္းႏွင္ ့Mentee မ်ားထံသုိ႔ သတ္မွတ္ဖြယ္ မွတ္တမ္း 
မွတ္ရာမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကုန္ဆံုးခဲ့ရသည္။ ေပးပို႔ေသာ သိမွတ္ 
ဖြယ္မ်ားသည္လည္း Mentee မ်ားအတြက္ ျမန္မာ့အေျခအေနႏွင့္ 
အညီ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ရန္ ခက္ခဲခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ Mentor 
ႏွင့္ Mentee မ်ားက ကနဦးပန္းတုိင္မ်ားမွ ေ၀းကြာသြားႏုိင္သည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔ကမူ ကနဦးပန္းတုိင္ဆုိင္ရာ 
တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား မရွိခဲ့ျခင္းကို က်ရံႈးမႈဟု ခံစားၾကရသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ EMILY’s List ဆုိသည္မွာ ေစာလ်င္စြာႏုိင္ငံေရး ရန္ပံုေငြ 
ျမႇင့္တင္ႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ရန္ပံုေငြ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို 
ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဆုိလုိေၾကာင္း မွတ္သား 
ခဲ့ရသည္ဟု Mentee တစ္ဦးကဆုိသည္။ သူမအေနျဖင့္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာမည္သုိ႔ ေကာက္ခံသံုးစြဲႏုိင္မည္နည္း 
(resource mobilization) ဟူ၍ အေသးစိတ္ ေလ့လာႏုိင္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သူမ၏ Mentor ႏွင့္အတူ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း 
သူမအေတြ႔အႀကံဳအရ ဤပန္းတိုင္ကုိ မေရာက္ရိွႏိုင္ခ့ဲဟု သိရိွရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ mentor-mentee အတြဲမ်ားအား ဤပရိုဂရမ္သို႔စတင္ 
မိတ္ဆက္စဥ္ကပင္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း 
အကူအညီေပးမႈဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားသည္ ဤလက္တြဲလမ္းျပမႈ 
အစီအစဥ္၏ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စတင္ 
မိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ ထိုအကူအညီေပးမႈႏွင့္ ပိုမိုသက္ဆုိင္ေသာ 
ပန္းတုိင္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Mentor-

Mentee အတြဲမ်ားကိုလည္း ပန္းတုိင္မ်ားအား ကာလအပုိင္းအျခား 
အလုိက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား လုိအပ္မည္လား 
ဟု ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။
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Mentor မ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ ပိုမိုေက်ညက္မႈရွိေစရန္ 
၎တို႔အား ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မည္သုိ႔ လည္ပတ္အလုပ္လုပ္သည္ 
ဟူသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ထဲထဲ 
၀င္၀င္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႔ 
Mentor မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြျခင္းမ်ားအား 
၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း 
အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးမည္ သို႔မဟုတ္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားေပးႏုိင္သည့္ စာအုပ္စာေပမ်ား ရွိမည္ဆိုပါက အလြန္ပင္ 
အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ 
ပါ၀င္သူအခ်ဳိ႔ကလည္း “Mentee ႏွင့္ တြဲဖက္ျခင္းဆုိင္ရာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ Mentor မ်ားခရီး”  မစမီကပင္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ စံုလင္စြာျဖင့္ ႀကိဳတင္ရွင္းျပမႈကို IWDA ႏွင့္ အခရာအဖြဲ႔ 
တို႔က စီစဥ္ေပးသင့္သည္ဟု ဆုိသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ 
ဗဟုသုတစံုလင္သူ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ အယူအဆ 
မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္သကဲ့သို႔ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ စာအုပ္စာေပ 
စာရင္းမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Mentor မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မတူညီသည့္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ လာသူျဖစ္သည့္ 
အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ 
ၾကသနည္း သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္နယ္ပယ္ 
တြင္ Soft-skills အကူအညီမ်ား လိုအပ္ပါသနည္းဟု ရွင္းလင္းစြာ 
မသိႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။ Mentor တစ္ဦးကဤသို႔ဆုိခဲ့သည္ - “Mentee 
ေတြအတြက္ဘာေတြက သင့္ေလ်ာ္မလဲႀကိဳသိခြင့္ရရင္ က်မတုိ႔ 
အတြက္အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။ ဘာေတြကုိ 
သတိထားေဆာင္ရြက္ရမလဲ၊ ဘာေတြကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္
ရမလဲသိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” (Mentor ႏွင့္ KII အင္တာဗ်ဴး)။ Mentor 
မ်ားအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးရွင္းျပျခင္း အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း Mentor မ်ား 
က ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ 
ဖြဲ႔စည္းပံု၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္မည္သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ 
ေပၚလာပံု၊ လႊတ္ေတာ္ရွိ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၊ မဲဆႏၵနယ္မ်ား 
အတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲပံု၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပံု 
စသျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွင္းျပလွ်င္ ပို၍ေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ MIMU (ျမန္မာ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔) က မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပဳစုထားၿပီး 
ထိုမွတစ္ဆင့္ အသံုး၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္း 
မ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ ေအာက္ပါပံုစံသည္ မဲဆႏၵနယ္ဆုိင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို တင္ျပေပးႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ပံုစံတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။
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ဆရာ၀န္ႏွင့္လူနာအခ်ဳိး

1: 17,330  မန္တုန ္

1: 1,639    ျမန္မာ 

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္

7.9% တကၠသိုလ္၀င္တန္း 
ေအာင္ျမင္သူ

မိခင္ေသဆံုးႏႈန္း

160: 100,000 မန္တုန ္

178:100,000  ျမန္မာ 

 အျခား
1%

16,92

17,14

15,715

15,758

18 ႏွစ္ေအာက္
46%

18 ႏွစ္ေအာက္
45%

rJq²e,fy&kdzkdif - refwkef/ &Srf;jynfe,f

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး

ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႔ျပ

မဲေပးခြင့္ရွိသူအေရအတြက္

49%

90%

51%

23277

ရထား 
ဘူတာမရွိ

ကား
မွတ္တုိင္မရွိ

ေလယာဥ္ကြင္း
မရွိ

ပေလာင္
65%

ကခ်င္ 
17%လီဆူ

7%
ရွမ္း
7%

တရုတ္ 
3%
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y&kd*&rf. oufa&mufr_udk azmfjyEkdif&ef ykdrkdenf;pepfusaom apmifh=unfhavhvmr_ESifh tuJjzwfr_ (M&E) 
vkdtyfonf?

ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ပံုစံတက် M&E စနစ္တစ္ခုကို မတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား (baseline 

data) မ်ားမရွိဘဲ ပရိုဂရမ္၏ ပန္းတုိင္ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကို တုိင္းတာရန္ခက္ခဲသည္။ သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားကလည္း 
၎တုိ႔ ရရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားသည္ နည္းစနစ္တက်မရွိဘဲ ကေသာင္းကနင္းႏုိင္လွသည္ဟုဆုိသည္။ အခရာႏွင့္ IWDA သည္ 
M&E နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပရိုဂရမ္ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္မည့္ Mentee မ်ားအတြက္ တုိေတာင္းေသာ 
ကိုယ္တုိင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ နည္းလမ္းတစ္ခု (self-assessment tool) အဆင္သင့္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ဆုိင္ရာ အေျခခံ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပရိုဂရမ္သည္ စိတ္တူကိုယ္တူအမ်ဳိးသမီးမ်ား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ အမွန္အကန္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အေလးအနက္ထားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ပရိုဂရမ္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္
ကုိက္ညီမႈရွိသည့္ M&E နည္းလမ္းမ်ားကို ဒီဇုိင္းဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လုိအပ္သည္။ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ 
ျပဳလုပ္မည့္ ပရိုဂရမ္အတြက္ အသံုး၀င္ႏုိင္ေပသည္။

ရက္စြဲ အေၾကာင္း 
အရာ

ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ အေျပာင္းအလဲ 
ကို ေဖာ္ျပခ်က္

သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 
အခ်က္မ်ား

ျပန္လည္ေလ့လာ 
သံုးသပ္ျခင္း

ဇြန္လ၊ 
၂၀၁၈

သက္ငယ္ 
မုဒိမ္းဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ 
ေျပာင္းလဲရန္

အဆိုတင္သြင္း 
ခဲ့သည္

သက္ငယ္ 
မုဒိမ္းအတြက္ 
အျပစ္ဒဏ္ 
ေျပာင္းလဲ 
လိုသည္

ေထာက္ခံသူ 
နည္း၍ 
အဆိုမေအာင္ 
ျမင္ပါ

ပါတီမ်ား အၾကား 
အကူအညီ ရရွိ 
ေရး/ ေပးအပ္ေရး 
အတြက္ ပိုမုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္သည္

NLD တြင္လည္း 
၎တုိ႔ ကိုယ္ပုိင္ 
reform အစီအစဥ္ 
ရွိသျဖင့္ အဆို 
အေပၚေထာက္ခံမႈ 
မရခဲ့ပါ

အဆုိတင္သြင္းမႈ 
မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ 
MP မ်ား အေနျဖင့္ 
ပါတီမ်ား အၾကား 
အကူအညီ ရရွိရန္ 
လုိအပ္သည္

က။ အခ်ိန္ကာလအလုိက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေဖာ္ျပျခင္း (Timeline) ႏွင့္ Advocacy ဂ်ာနယ္မ်ား 

ပရိုဂရမ္ဂ်ာနယ္/မွတ္တမ္းဆုိသည္မွာ ပရိုဂရမ္သက္တမ္းအတြင္း ပရိုဂရမ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား သို႔မဟုတ္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုထားသည့္ မွတ္တမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ Lobby ႏွင့္ Advocacy ပရုိဂရမ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ ဂ်ာနယ္တစ္ခု 
ထားရွိျခင္းသည္ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္သည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ကာလကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း (Timeline - ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) ျဖင့္ ဥပမာ - မဲဆြယ္ 
စည္းရံုးမႈမ်ား အရွိန္အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိမႈ (Campaign peaks) ႏွင့္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပသေနမည္ျဖစ္ၿပီး အကဲ 
ျဖတ္ သံုးသပ္မႈျပဳစဥ္အတြင္း ရလဒ္မ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ ၎တုိ႔ကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အေရးႀကီးအေျခအေနကို 
ေဖာ္ျပသည့္ Timeline တစ္ခုရွိျခင္းျဖင့္ ပရိုဂရမ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ရလဒ္မ်ား/ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအၾကား မည္သုိ႔ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္ဟု လွ်င္ျမန္စြာ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Timeline တြင္ ပရိုဂရမ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ 
ဆုိင္ရာ အေရးႀကီးသည့္ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုရလဒ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ 
သည့္ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပသည္။ ထိုရလဒ္ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ပရို 
ဂရမ္ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အဖြဲ႔အစည္းက သိမ္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး  အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ အခ်က္အလက္မ်ား (updates) ကိုမူ MP မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ သတင္းမီဒီယာတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔မွ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ာနယ္တစ္ခုသည္ စာရြက္အသံုးျပဳ သမားရိုးက်ဂ်ာနယ္ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ဂ်ာနယ္လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္ - မည္သည့္စနစ္ 
ကိုသာ သံုးရမည္ဟု စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္ရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီး 
ေပသည္ -  
• အခ်ိန္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန/အခက္အခဲ/အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ပါ၀င္သင့္ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 

ခံစားခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း
• လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း/ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ - မည္သူတုိ႔က မည္သည္တုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္၊ မည္သူ႔ 

အတြက္ျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္
• ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ သင္ဘာေတြကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါသလဲ။ 

ေျပာင္းလဲခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါသလား။
• ျပန္လည္ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (reflection)  - အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
• ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ျခင္း -  Reflection ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ 

ခ်က္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရန္ လုိအပ္ခ်က္လည္း ထြက္ေပၚလာႏုိင္ 
သည္။ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပလာႏုိင္သည္။
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ခ။ Mentee မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာ 
ေတြ႔ဆုံမႈမ်ား 

အခရာအဖြဲ႔ႏွင့္ ပိုမို၍ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ရွိလိုေၾကာင္း MP မ်ားကဆုိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပံုမွန္ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အႀကံ 
ျပဳအပ္ပါသည္။ ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ တိုေတာင္း 
ေသာ ပံုစံစာရြက္ေလးမ်ား (reflection sheets) ကိုအသံုးျပဳ၍ 
ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းမႈႏွင့္ အျခားေသာ Follow-up မ်ားကို မွတ္တမ္း 
တင္ႏုိင္သည္။ ဤအခ်က္သည္ လက္တြဲလမ္းျပျခင္းကို အကူအညီ 
ေပးရံုသာမက က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအတြက္ 
အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈ၏ Advocacy ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈဆုိင္ရာ 
တုိးတက္မႈမ်ားအား Mentee မ်ားကို ေျပာျပႏုိင္ရန္ အခရာအဖြဲ႔ 
အတြက္ အခ်ိန္လည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဂ။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပစဥ္ 
 (ဥပမာ - အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား 

- IWD) ျမန္ဆန္ေသာ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း

မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိျခင္းျဖင့္ ပရိုဂရမ္၏ 
သက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ IWD 
ကဲ့သုိ႔ အခမ္းအနားမ်ားသည္ အခရာအဖြဲ႔အတြက္လည္း ၀န္ထုပ္ 
၀န္ပိုး အပိုမျဖစ္ေစဘဲ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုစည္းရန္ 
အခြင့္အေရးေပးသည္။ ထိုအခမ္းအနားမ်ားတြင္ vox pop 
(တက္ေရာက္လာသူ အမ်ားျပည္သူမ်ားထဲမွ လူမ်ားအား 
အင္တာဗ်ဴး အတိုကေလးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း) အင္တာဗ်ဴးကို 
ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသံုး စစ္တမ္းအတိုေလး ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ 
သို႔မဟုတ္ သမားရိုးက်မဟုတ္ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ 
ေဆြးေႏြးမႈေလးမ်ား က်င္းပကာ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ဃ။ သတင္းမီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာ 
ျခင္း (tracking of media mentions)

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း  သုိ႔မဟုတ္  အေၾကာင္း
အရာေခါင္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားအတြင္း ေဖာ္ျပမႈ 
မ်ားကို ေနာက္ေယာင္ခံ မွတ္သားႏုိင္သည့္ အြန္လုိင္းနည္းလမ္း 
မ်ားစြာရွိပါသည္။ မီဒီယာကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ 
ႏုိင္သည့္ နည္းစနစ္တစ္ခု ထားရွိျခင္းျဖင့္ MP မ်ားအေၾကာင္းကို 
မီဒီယာတြင္ မည္မွ်ေဖာ္ျပသနည္းဟူေသာ အေထာက္အထားမ်ား 
ကို ပရိုဂရမ္က ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး MP မ်ား၏ 
ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္မႈ၊ လူသိမ်ားထင္ရွားလာမႈမ်ားကို 
တုိင္းတာျခင္းသည္လည္း ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၏ 
ေရာက္ရွိႏုိင္မႈကို တုိင္းတာေပးသည့္ အခေၾကးေငြေပးစရာ မလုိ 
ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္ - ဥပမာ၊ SocialBakers ၊  
Hootsuite  သို႔မဟုတ္ Brand24 တုိ႔ျဖစ္သည္။

vufwGJvrf;jyjcif; tqifrajyawmhonfh tajctae 

wGif Mentor-Mentee twGJtopfrsm;udk 

*&kwpkdufavhvmapmifh=unfh&ef vkdtyfonf?

Mentor-Mentee အတြဲတစ္ခုတြင္ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ 
သည္။ IWDA ႏွင့္ အခရာတို႔က အဆိုပါအခက္အခဲကို လွ်င္ျမန္စြာ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္မႈတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ၎တုိ႔ 
က Mentor ႏွင့္ Mentee အၾကား နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းကို 
ရွင္းျပၿပီး Mentor တစ္ဦး၏ အခန္းက႑ကို ေသေသခ်ာခ်ာ 
ျပန္လည္ရွင္းျပကာ Mentee အေနျဖင့္ Mentor ထံမွမည္သည္ 
တုိ႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစခဲ့သည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထို Mentee ကိုပင္အျခား Mentor 
တစ္ဦးႏွင့္ တြဲဖက္ေပးခဲ့သည္။ Mentor မရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလ 
တစ္ခု သူမအေနျဖင့္ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး Mentor အသစ္ႏွင့္ တြဲဖက္ 
ျခင္းမွာလည္း ေႏွးေကြးခဲ့သျဖင့္ လက္တြဲလမ္းျပျခင္းဆုိင္ရာ ပိုမို 
ေလ့လာႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္ဟု Mentee 
ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤအေတြ႔အႀကံဳအရ အနာဂတ္တြင္ 
Mentor-Mentee အတြဲသစ္မ်ားအား ကနဦးအဆင့္ကပင္ ယခု 
ထက္ ပိုမို၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ အကူအညီေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ 
အပ္ပါသည္။

MP rsm;}uHKae&onfh t&if;tjrpf rvkHavmufr_ 

qkdif&m pdwfac:r_rsm;udk vufwGJvrf;jyjcif; 

tpDtpOfwpfckwnf;jzifh rajz&Sif;Ekdifyg? 
 
လက္တြဲလမ္းျပျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစသည္ဟု ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္မႈက ျပသေနသည္။ 
သို႔ပါေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီး MP မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
အျဖစ္ တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္မႈကို ဟန္႔တားေနသည့္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားစြာကို ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ 
အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးသြားသည့္ အခါတြင္ MP မ်ားက ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။
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trsKd;orD;rsm; yg0ifaqmif&Gufr_twGuf EkdifiHa&; 

qkdif&m tultnDay;jcif; 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားက ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ 
ႏုိ္င္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား ပါ၀င္မႈကို လက္ခံႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ 
ေသာ္လည္း ထိုအေရးႀကီးအခန္းက႑မ်ားတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရွားပါးရျခင္းကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အင္တာဗ်ဴး 
ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ား၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑အေပၚ 
စိတ္မ၀င္စားျခင္းက ရွင္းျပေနေပသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္မႈကို ဟန္႔တားေနသည့္ က်ား/မ ေရးရာ၊ ဂ်န္ဒါဆုိင္ရာ 
အတားအဆီးမ်ား (gendered-barriers) အေၾကာင္း နည္းပါး 
လွစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဥပမာ 
- ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ တစ္ဦးက က်ား/မ အေရအတြက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ (Gender quotas) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးစြာ 
ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၾကားေနက်အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သည့္ “အရည္ 
အခ်င္းရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ၊ ပါတီ၀င္ေတြ 
ရွိေနမယ္ဆုိရင္ ဘာလုိ႔ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈကို ၃၀% သတ္မွတ္ေန 
မလဲ။ သူတို႔အေနနဲ႔ ၃၀% ထက္ပိုတဲ့ ေနရာေတြကို ရႏုိင္တာပဲ၊ 
၅၀% ဆုိလည္းရႏုိင္တာပဲ”။ ဤေျဖၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံတြင္ပင္ အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ဖယ္က်ဥ္ခံေနရသည္ဟူသည့္ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းကို နားလည္ 
ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရၿပီး အတားအဆီးမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။

usm;§rjzpfjcif;tay: rlwnfI rwlnDonfh 

vkdtyfcsufrsm; 

လက္ရွိက်ား/မေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား 
မ်ား မႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသမီး MP မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ 
လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိ္င္ေျခမ်ားႏွင့္ မိသားစုတာ၀န္မ်ား
လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ MP တစ္ဦးသည္လည္း အင္တာဗ်ဴး 
ေျဖၾကားခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ 
ေနရၿပီး သူမ၏ ၿပီးခဲ့သည့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ၌ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ မွ်ေ၀ခ့ဲသည္။ အျခား MP မ်ားတြင္လည္း ကေလး 
ငယ္မ်ား ရွိၿပိး မိသားစု၀င္မ်ား၏ အကူအညီအေပၚ အားကိုး 
အားထား ျပဳေနရသည္။ အခ်ဳိ႔အမ်ဳိးသမီး MP မ်ားကလည္း 
အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔ ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား 
အေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္ - ဥပမာ၊ ၎တုိ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခုိက္ 
ေစသည့္ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာ္ကားမႈမ်ား။  အမ်ဳိးသား MP မ်ားအတြက္မူ 
ထုိသုိ႔ေသာ ေစာ္ကားမႈမ်ဳိးမႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေပ။ အမ်ဳိးသမီး MP 
တစ္ဦးက သူမ၏ ရပ္ရြာတြင္ က်င့္၀တ္ မလုိက္နာသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ားကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၎ကို 
တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္  အလုပ္အတြက္ အမ်ဳိးသားလုပ္ေဖာ္ 
ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ခရီးသြားရသည့္အခါ၌ ထုိသုိ႔ သြားလာမႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ သူမ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခုိက္ေစသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 
ကို ႀကံဳခဲ့ရသည္။

usm;§rqkdif&mpHE_ef;rsm;  

အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူ Mentee မ်ားအားလုံးက တစ္ညီတစ္ညြတ္ 
တည္း ေထာက္ျပၾကသည္မွာ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ 
သည္ အမ်ဳိးသမီး MP မ်ားကိုိသာလွ်င္ ဦးတည္ခဲ့သည္ဟူ၍ ျဖစ္ 
သည္။ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္၏ ဤအခ်က္ကို တစ္မူ 
ထူးကဲၿပီး ဆန္းသစ္သည္ဟု ၎တုိ႔ ရႈျမင္ၾကသည္။ ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း “က်မတို႔ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္ 
သည္ျဖစ္ေစ၊ အခန္းထဲမွာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးရွိေနရင္ အေန 
အထားက ေျပာင္းသြားေတာ့တာပါပဲ” (Mentee ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး)
အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားခဲ့သည့္ Mentee မ်ားအားလံုးသည္ EMILY’s 

List ၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္ 
- “အမ်ဳိးသမီးေတြအခ်င္းခ်င္း ကူညီၾကရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ 
ႏုိင္မယ္”။ ဤေဆာင္ပုဒ္ကို ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
သိရွိလာေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎တုိ႔ 
က အႀကံျပဳၾကသည္။ Mentee မ်ားက ၎တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
စြမ္းရည္ကို အမ်ဳိးသားမ်ား သိရွိေအာင္ သက္ေသျပျခင္း သာမက 
ဘဲ အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီး MP မ်ားကိုလည္း သက္ေသျပရန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႔အမ်ဳိးသမီး MP မ်ား 
သည္ Mentee မ်ားကို ပို၍ ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္ဟု 
အခ်ဳိ႔ Mentee မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံရွိ က်ား/မဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တရားေသမွတ္ယူမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူက႑တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀ ပါ၀င္ႏုိင္စြမ္းကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားခဲ့သည့္ Mentee မ်ားက 
၎တုိ႔စြမ္းေဆာင္ရည္ကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္သာ ျပသ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔အတြက္ ၎တုိ႔ မိခင္ပါတီမ်ားနွင့္ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဆက္လက္ကူညီေပးရန္ အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
၎တုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုသာ ျပသႏုိင္ 
မည္ဆုိပါက အခ်ိန္တန္လွ်င္ ၎တုိ႔ ရပ္ရြာရွိ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားကပါ ေလးစားမႈ 
ျပလာၾကသည္ဟု Mentee မ်ားက ခံစားရသည္။ 

t&if;tjrpfrsm;r&Sdjcif;  

အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားခဲ့သည့္ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
MP မ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပန္လည္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ႏုိ္င္ေျခ အမွန္တစ္ကယ္ရွိသည္ဟု 
ယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔အမ်ဳိးသမီး MP မ်ားကမူ 
အကယ္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ/စာရင္းဇယားဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား 
မရရွိပါက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မည္ 
မဟုတ္ဟု ဆုိၾကသည္။  လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အင္တာဗ်ဴး 
ေျဖၾကားခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီး MP မ်ားအတြက္ ကူညီေပးမည့္ 
၀န္ထမ္းငွားရမ္းရန္ ဘတ္ဂ်က္မရွိသျဖင့္ ၎တုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္၊ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ ၀န္ထမ္းမွ မရွိေခ်။
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) 
(Women’s League of Burma -WLB)

လက္ရွိတြင္ WLB သည္ ၆ လတာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ 
ေနသည္။ ထိုသင္တန္းတြင္ အလုပ္သင္ အစီအစဥ္တစ္ခုကိုလည္း 
ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ 
တြင္ စတင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဘြဲ႔ေပးအပ္ 
လုိက္သူမ်ားမွတစ္ဆင့္ MP မ်ားကို နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အကူ 
အညီေပးလိုသည္။ ဤအစီအစဥ္ကိုလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခု အျဖစ္ရႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။ 

ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ ္(United Nations 

Development Program - UNDP)

လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ေလ့လာသင္ယူမႈ 
စင္တာတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ IT ပုိင္းဆုိင္ရာ အကူ 

အညီႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသာမက မာစတာအတန္းမ်ား၊ သင္တန္း 
မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္မစီစဥ္ထားဘဲ လာေရာက္ေလ့လာေဆြးေႏြးႏုိင္ 
သည့္ ေနရာမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က မာစတာအတန္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းတက္ 
ေရာက္ႏုိင္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးသည္။ ေလ့လာသင္ယူမႈစင္တာ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္းစစ္မႈတစ္ခုကို UNDP ကျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသည့္ အေရအတြက္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
စင္တာတည္တံ့မႈရွိေစရန္အတြက္ ေရရွည္စီမံခ်က္အေနျဖင့္ 
ျပည္တြင္းပုိင္ဆုိင္မႈ (local ownership) အျဖစ္ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ 
ျဖစ္သည္။ စင္တာသည္ MP မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္း 
ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း 
ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ အမ်ဳိးသမီး MP မ်ား 
သည္ စင္တာမွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးမျပဳၾကေသးေခ်။ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ စင္တာသည္ ညေန ၅ နာရီထိုးလွ်င္ 
ပိတ္ၿပီျဖစ္၍ MP မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူရန္ အဆင္မေျပဟု 
ဆုိသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း စင္တာဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ပိတ္ခ်ိန္မ်ားကို 
တိုးခ်ဲ႔ရန္မွာမူ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး လြယ္ကူမည္မဟုတ္ဟု သိရွိရသည္။ အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ 
အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး MP မ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္ 
မႈမ်ား အသံုးမျပဳႏုိင္ေသးပါဟု UNDP ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး 
စင္တာမွ ေပးအပ္ႏုိင္သည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားအေၾကာင္း 
အသိေပး ေျပာၾကားသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ 
Mentee မ်ားအေနျဖင့္ စင္တာကို ပိုမိုအသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာႏုိင္ 
လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ကုန္သြယ္မႈဌာန 
(Department of Foreign Affairs and 

Trade -DFAT)

ျမန္မာအစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ၾသစေၾတးလ်တြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ ေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္ 
တစ္ခု DFAT တြင္ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ေရာက္သည့္အခါတြင္ 
ေက်ာင္းသားေဟာင္းကြန္ရက္ (Alumni network) တစ္ခု တည္ 
ေထာင္ထားသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကိုလည္း 
အမ်ဳိးသမီး MP မ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္အစီအစဥ္အတြက္ ပါ၀င္ရန္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာ ဒိန္းမတ္ 
အဖြဲ႔ အစည္း (Danish Institute for 

Parties and Democracy – DIPD)  

အမ်ဳိးသမီးႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ကို 
ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၅ ခုက Mentee မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အဆိုပါ 
Mentee မ်ားသည္ အနာဂတ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု DIPD ကေမွ်ာ္မွန္းသည္။ Mentor 
အခ်ဳိ႔မွာ အမ်ဳိးသမီး MP မ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႔မွာ CSO ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ DIPD ၏ လက္တြဲလမ္းျပျခင္းအစီအစဥ္ 
သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၇ တြင္မွ အစျပဳၿပီး ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အဆင့္ 
တြင္သာ ရွိပါေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ အစီ 
အစဥ္ ႏွစ္ခုၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာ 
ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ 

အခရာ/IWDA အစီအစဥ္မွ Mentee တစ္ဦးသည္ DIPD အစီအစဥ္ 
တြင္ Mentor ျဖစ္လာခဲ့သည့္အတြက္ ထုိသုိ႔အလားတူ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြသင့္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ပရိုဂရမ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ေနျဖင့္ ၃ လ တစ္ႀကိမ္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုိင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို DIPD က ျပဳလုပ္ 
သည္။ အကယ္၍သာ အခရာ ႏွင့္ DIPD တို႔သည္ တရား၀င္ 
ပါတနာ ျဖစ္လာပါက အဆိုပါ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ၂ ဖြ႔ဲ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ် Mentor မ်ားကို 
လည္း အြန္လုိင္းဗီဒီယိုမွတစ္ဆင့္ ပါ၀င္ေစႏုိင္သည္။ ေနာက္ထပ္ 
အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္မူ လူငယ္ပေရာဂ်က္တစ္ခုစတင္ရန္ DIPD က 
ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး အဆုိပါပေရာဂ်က္တြင္ အလုပ္သင္ 
အစီအစဥ္တစ္ခုလည္း ပါ၀င္ကာ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ MP မ်ား 
အား ကူညီေပးရံုသာမက ေလ့လာသင္ယူမႈလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ သုေတသနအတြက္ အမ်ဳိးသမီး MP မ်ားတြင္ အရင္း 
အျမစ္မ်ား ခ်ဳိ႔တဲ့ေနသည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါအစီအစဥ္ကိုလည္း အခရာ 
ႏွင့္ DIPD တုိ႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္တစ္ခု အျဖစ္ 
ရႈျမင္ႏုိင္သည္။

အနာဂတ္တြင္ အလားတူအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက 
ပရိုဂရမ္အေနျဖင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ သုိ႔မ 
ဟုတ္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ထည့္သြင္း 
ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ သုိ႔မွသာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ 
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစီအစဥ္အခ်ဳိ႔လည္း တည္ရွိေနပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တရား၀င္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ဤေလ့လာသံုးသပ္မႈ လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည့္ သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားကို ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ဥပမာအေနျဖင့္ ရႈျမင္ႏုိင္ 
သည္။ အမ်ဳိးသမီး MP မ်ားတင္ျပေသာ အခက္အခဲမ်ားအားလံုးကို 
NGO အဖြဲ႔ခ်ည္းသက္သက္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ MP မ်ား 
အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ၎တုိ႔ မိခင္ပါတီ 
မ်ားကလည္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု သတိျပဳမိရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။
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ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ Mentor ႏွင့္ Mentee မ်ား 
သတိျပဳမိသည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ 
သံသယတုိ႔ကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အကူအညီေပးသူရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ လက္တြဲလမ္းျပမႈဆုိင္ရာ တြဲဖက္ျခင္းမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ 
တစ္ဦးအၾကားမ်ားျပားလွသည့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရမႈျဖစ္ၿပီး အျခား 
ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အျပဳလကၡဏာေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ျခင္း ရွိႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 
ၾသစေၾတးလ် ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ဤအစီအစဥ္အတြက္ အႀကံေပး 
ပညာရွင္မ်ားရွိျခင္းသည္ တန္ဖိုးရွိလွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 
အခ်ဳိ႔ေသာ Mentee မ်ားကလည္း ပံုမွန္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ပိုမိုရွိျခင္း 
အားျဖင့္ လက္တြဲလမ္းျပမႈ အစီအစဥ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ပိုမို 
ျမင့္မားေစႏိုင္မည္ဟု ဆုိၾကသည္။ “အခရာအေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ 
ကုိ မၾကာခဏ ဆိုသလို လာေစခ်င္ပါတယ္၊ တစ္လကုိ အနည္းဆုံး 
တစ္ႀကိမ္ေလာက္ လာၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသမီး MP ေတြနဲ႔ အလုပ္ 
လုပ္ဖုိ႔ နည္းဗ်ဴဟာေတြအတူ ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊ 
အခရာအဖြဲ႔က CSO/အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ က်မတို႔ MP ေတြ 
အၾကား အေရးပါတဲ့ ေပါင္းကူးတံတားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” (Mentee 
ႏွင့္ KII အင္တာဗ်ဴး)။ DIPD ၏ လက္တြဲလမ္းျပျခင္းမိုဒယ္တြင္ 
ပရိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာသည္ Mentor မ်ား၊ Mentee မ်ားႏွင့္ လစဥ္ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္သည္။ Mentee မ်ား 
အေနျဖင့္ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဤမိုဒယ္ကို စူးစမ္း 
ေလ့လာသင့္ပါသည္။

အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ႏွင့္ Mentee မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ ခိုင္ခုိင္ 
မာမာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္မႈအရ ေတြ႔ရွိရ 

သည္။ Mentee မ်ားက ၎တုိ႔ အဆိုတင္သြင္းရာ၌ အသံုးျပဳမည့္ 
အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားအား နည္း 
ပညာပိုင္းအရ ဆန္းစစ္ေပးပါရန္ အခရာအဖြဲ႔ကို ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း 
က သက္ေသျပေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
မ်ားအား ကူညီေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိေသာ္လည္း သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား လွ်ဳိ႔၀ွက္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အထိခိုက္ မခံသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခ်ယ္ရီအဖြဲ႔အစည္း၊ အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔တို႔ 
ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပိုမိုလုိလားသည္ဟုလည္း အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကား 
သည့္ Mentee မ်ားကဆိုခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအား 
ျဖင့္ အခရာသည္ စာရင္းဇယားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းကုိသာ ကူညီ 
ပံ့ပိုးေပးသည့္အဖြဲ႔ မဟုတ္ဘဲ နည္းပညာပုိင္းအရ Mentee မ်ား 
အားကိုးအားထားျပဳႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားေန 
ေပသည္။

လက္တြဲလမ္းျပျခင္း သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုမႈကို 
တစ္လတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံၾကား Skype meeting အတြက္ 
အခ်ိန္ကြာျခားမႈ၊ ဘာသာစကားအခက္အခဲႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ သက္ဆုိင္ 
သူမ်ား၏ မ်ားျပားလွေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မအားလပ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ 
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ အခ်ဳိ႔ Mentor မ်ားႏွင့္ 
Mentee မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ မ်ားျပားလွေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ားေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်ခရီးစဥ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စကားေျပာဆိုမႈ
မျပဳႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ပံုမွန္ဆက္သြယ္မႈ ျဖစ္ေပၚရန္ 
အတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႔ မွန္းျပင္ဆင္ထားသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္အရင္းအျမစ္ 
ဆုိင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

ဘာသာစကား အခက္အခဲေၾကာင့္ အခရာ၀န္ထမ္းထံမွ ဘာသာျပန္ 
အကူအညီရရွိရန္ လုိအပ္သည္။ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ 
အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘာသာျပန္/စကားျပန္မရွိသည့္ 
အတြက္ ဘာသာျပန္ အကူအညီလုိအပ္သည့္ Mentee (၅) ဦးလံုး 
သည္ အခရာ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေပၚတြင္သာ အားထားေနရၿပီး 
အဆိုပါ၀န္ထမ္းအတြက္လည္း အလုပ္၀န္ပိေစခဲ့သည္။ အနာဂတ္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အလားတူျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ 
ပိုမိုအဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘာသာျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ထားရွိရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ 
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ျပသေနသည့္အတြက္ 
အနာဂတ္ပရိုဂရမ္မ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳႏုိင္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားရန္ 
အေရးႀကီးေပသည္။ အခရာအဖြဲ႔အတြင္း အလုပ္၀န္ပိမႈေၾကာင့္ 
၀န္ထမ္းႏႈတ္ထြက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။ ပရိုဂရမ္ 
သည္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြအရင္းအျမစ္မ်ား အလြန္လုိအပ္သည့္အား 
ေလ်ာ္စြာ အနာဂတ္အစီအစဥ္ကို ပိုမိုအက်ဳိးရွိစြာ၊ ေအာင္ျမင္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ကို လံုေလာက္ 
ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေ၀ပံ့ပိုးရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ 
(Akhaya Women)

ဤေလ့လာသံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္က အခရာသည္ 
ႏုိင္ငံေရးလက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ကို ၎တုိ႔၏ 

အဓိကလုပ္ငန္း နယ္ပယ္တစ္ခုအျဖစ္ ေပါင္းစည္းရန္ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ လိင္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈ (Sexuality Dialogue) မွတစ္ဆင့္ ေရရွည္ 
တည္တံ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း အစီ 
အစဥ္ကို အခရာအဖြဲ႔က ျပဳလုပ္ေနသည္။ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ား 
တြင္ အခရာ၏ စီမံကိန္းမ်ားအတြင္း အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု 
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (interprogram relationship) တည္ေဆာက္ရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ေနစဥ္ 
တြင္ Sexuality Dialogue သို႔ Mentee မ်ားကုိ အခရာက ဖိတ္ေခၚ 
ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ 
- ဥပမာ - စိတ္၀င္စားမႈရွိပါက ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို Mentee 
မ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္ျခင္း။



25

usm;§ra&;&m/ *sef'g wef;wlnDr#a&;qkdif&m Oya'rsm; 

xGufay:vm&ef vufwGJvrf;jyjcif;wpfckwnf;jzifh 

rvkHavmufyg

က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာ 
ေရးအတြက္ စည္းရံုးမႈမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ား လုိအပ္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထား 
မ်ားက ျပသေနသည္ (Cagna and Rao ၂၀၁၆)။ အကယ္၍ ပရို 
ဂရမ္သည္ လႊမ္းမိုးႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ဦးေဆာင္ေရွ႔ရြက္ျပဳသူ အမ်ဳိး 
သမီး မ်ားျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ WAVE ပရိုဂရမ္ပန္းတုိင္ျဖစ္သည့္ 
“အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးကို ကူညီပံ့ပိုးသည့္ 
မူေဘာင္မ်ား” ဆီသုိ႔ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစလုိသည္ ဆုိပါလွ်င္ 
ဥပေဒျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ Advocacy နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ား ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာ - အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ (PoVAW )ႏွင့္ က်ား/
မအေရအတြက္သတ္မွတ္ျခင္း (Gender quotas)။ 
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အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္သည္ အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၾသစေၾတးလ် Mentor မ်ားေပးႏုိင္ 
သည့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား 
ရွိေနသည္။ Mentee မ်ားအားလံုး၊ အထူးသျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာသူ Mentee တစ္ဦးတြင္ ႏုိင္ငံ 
ေရး၌ ကၽြမ္းက်င္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား 
မရွိေသးေပ။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အဆိုပါအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ရုန္းကန္ေနရေၾကာင္း Mentee မ်ားက တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ တစ္ 
ကမာၻလံုးရွိ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားအသစ္မ်ားမဆို လႊတ္ေတာ္ 
လည္ပတ္ပံု၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား လိုအပ္သည္။ Mentor တစ္ဦးက သတိျပဳမိသည္မွာ 
ၾသစေၾတးလ်တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ 
ေတာ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း တရား၀င္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ရွိသည္။ 
ျမန္မာ MP မ်ားအတြက္လည္း UNDP က လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ 
မိတ္ဆက္ရွင္းျပျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္း 
စဥ္ အေသးစိတ္ အတိအက် သိရွိႏုိင္ရန္မွာ UNDP တစ္ခုတည္း 
ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ပရိုဂရမ္က ႏုိင္ငံေရးဗဟုသုတႂကြယ္၀သူ 
ျမန္မာအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ငွားရမ္းခဲ့ေသာ္လည္း  Mentee မ်ား 
အားနည္းပညာပုိင္းအရ အကူအညီေပးရန္ သူမထံတြင္ သီးသန္႔ 
တာ၀န္မရွိခဲ့ပါ။ Mentee မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းညႊန္မႈ ျပဳလုပ္ 
ရန္ တာ၀န္ကိုပါ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ ပရိုဂရမ္တစ္ခုလံုး 
အတြက္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ လမ္းျပသူတစ္ဦး ထားရွိရန္ႏွင့္ 
ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ 
Mentee မ်ားအား အကူညီေပးရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ Mentee 

မ်ား၏ ေလးစားမႈရရွိရန္အတြက္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ႏံွ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္သင့္ပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး 
(PoVAW)

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ (VAW) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ထိေရာက္ေသာ Advocacy လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခရာသည္ 
ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ေနၿပီျဖစ္သည္။ VAW နည္းပညာပုိင္း 
ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔၏ တြဲဖက္ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ 
ၿပီး အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (CSO) မ်ားႏွင့္ Mentee 
မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္။ PoVAW ဥပေဒၾကမ္းသည္ 
ျပည္ေထာင္စု ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး 
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပရမည့္ အခ်ိန္တြင္ က်ား/မ 
တန္းတူေရး ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ေနသူ MP မ်ားထံမွ ကူညီအား 
ျဖည့္ျခင္းသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေသာ အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
အခရာ အေနျဖင့္ အခါအခြင့္သင့္သလို Mentee မ်ားႏွင့္ 
တြဲဖက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေထာက္အထားရွိေသာ္လည္း 
သီးသန္႔ Advocacy campaign တစ္ရပ္ မေဖာ္ထုတ္ရေသးပါ။ 
ဤေလ့လာသင္ယူမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ခ်ျပသည့္ အခါတြင္ 
အမ်ားပါ၀င္ႏုိင္သည့္ အခမ္းအနားအျဖစ္ က်င္းပၿပီး အခရာ 
အေနျဖင့္ CSO၊ Mentee ေဟာင္း၊ Mentee သစ္မ်ားကို 
ဖိတ္ေခၚၿပီး ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသင့္ 
ပါသည္။

tcsKd;us cGJwrf;pepf (Quotas) 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈ 
ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ အထူးယာယီနည္းလမ္းတစ္ရပ္ 
ခ်မွတ္က်င့္သံုးသင့္သည္ (ဥပမာ - အေရအတြက္သတ္မွတ္ျခင္း) 
ဟူေသာအခ်က္ကို သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမွ 
ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 
အတြက္ Quotas သတ္မွတ္ရန္ Advocacy လုပ္ေနေသာ အဖြ႔ဲ 
မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေပါင္းစည္းေဆာင္ 
ရြက္မႈ မရွိေသးသည္ကို ဤေလ့လာသံုးသပ္မႈတြင္ ေတြ႔ရသည္။ 
မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ ေရးသား 
တင္ျပမႈရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထား၌ မည္သည္ ့Quota 
အမ်ဳိးအစားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးသင့္သည္ ဟူ၍ သေဘာတူညီမႈ 
မရွိေသးပါ။ Mentee မ်ားတြင္လည္း သေဘာမတူညီမႈ ရွိေနသည္ 
ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အခ်ဳိ႔က ၎တုိ႔၏ ပါတီမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီး
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ပိုမိုထြက္ေပၚလာရန္ အေလ့အက်င့္ 
မ်ား ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႔ကမူ Quotas 

နည္းစနစ္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အေနအထားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း 
က်င့္သံုးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး မူ၀ါဒျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ 
ၾကသည္။ ေဒၚခင္ေစာေ၀သည္ က်ား/မ အေရအတြက္ သတ္မွတ္ 
ျခင္း (Gender Quotas) ကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံသူ 
ျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ် ေလ့လာေရးခရီးမွလည္း အားက်အတုယူခဲ့ 
ရသည္ဟုဆုိသည္။ ပရိုဂရမ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
Gender Equality ကို advocacy လုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အား ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ 
Quotas ဆုိင္ရာ Advocacy campaign မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ 
ပရိုဂရမ္ကို တိုးခ်ဲ႔သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
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ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္အတြက္ ကနဦး နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း Mentor ႏွင့္ Mentee မ်ားသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္မည္လားဟု ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ Mentor မ်ားကို အဆုိျပဳႏုိင္သူ မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ပရိုဂရမ္ 
ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္အျဖစ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထုိအစီ 
အစဥ္မွတစ္ဆင့္ လံုေလာက္ေသာ Mentor မ်ား ရွိလာၿပီဆုိပါက 
ျမန္မာျပည္တြင္း အေနအထားျဖင့္သာ လက္တြဲလမ္းျပသည့္ အစီ 
အစဥ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းယူမည္ဟု စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ေလ့လာသံုးသပ္မႈအရ ဤလက္တြဲလမ္းျပျခင္း မိုဒယ္ ေအာင္ျမင္မႈ 
ရွိခဲ့ၿပီး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ဤသုိ႔ သုံးသပ္သည္ - “အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာမိုဒယ္ရဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြက က်မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ 
ထက္ အမ်ားႀကီးပိုပါတယ္၊ MP ေတြရဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတနဲ႔ 
ယုံၾကည္မႈေတြကုိ ကူညီပံ႔ပိုးတဲ့ ေနရာမွာေပါ့။ ဘယ္အပုိင္းကုိ 
ျမန္မာျပည္ အေနအထားနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ကူးေျပာင္းရမလဲ 
က်မတို႔ တိတိက်က် မေျပာတတ္ပါဘူး”။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤမိုဒယ္
တြင္စိန္ေခၚမႈအခ်ဳိ႔ရွိခဲ့ၿပီး ကုန္က်စရိတ္လည္းမ်ားသည္ ျဖစ္ရာ 
အနာဂတ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား စဥ္းစားရာတြင္ ပရုိဂရမ္ကို ျပည္တြင္း 
အေနအထားျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း (localization) အစီအစဥ္ကို မျဖစ္ 
မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။

အဓိကေမးခြန္း ၂ ခုမွာ -
• လက္ရွိမိုဒယ္၏ရလဒ္ေကာင္းမ်ားအား ျပည္တြင္း 

အစီအစဥ္တြင္ မည္သုိ႔ထည့္သြင္းထိန္းသိမ္းထားပါ မည္လဲ။
• ျပည္တြင္းမိုဒယ္သည္ မည္သည့္ပံုစံျဖစ္မွာပါလဲ။

ေလ့လာသံုးသပ္မႈ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ 
အစီအစဥ္ကို ေအာင္ျမင္ေစခဲ့သည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရွိသည္ဟု 
ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္ -
• ေလးစားခံရေသာ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္က ႏုိင္ငံ 

ေရးဆုိင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈတစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ 
အသိအျမင္မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ျခင္း

• အသိအျမင္ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ ေလ့လာေရးခရီးႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 
အသစ္မ်ားကို ျပသႏုိင္ခဲ့ျခင္း

• အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ကူညီပ့ံပိုးျခင္း
• အႀကံေပးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အခရာ၊ IWDA ၀န္ထမ္းမ်ားမွ 

ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား

ျပည္တြင္းအေနအထားသုိ႔ ကူးေျပာင္းမည့္ မည္သည့္လက္တြဲ 
လမ္းျပျခင္းအစီအစဥ္မဆို ထိုအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို တတ္ 
ႏုိင္သမွ် ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျပည္တြင္းမိုဒယ္အတြက္ အေရးပါေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႔ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။  

ပရိုဂရမ္အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လံုလံုေလာက္ 
ေလာက္ခန္႔ထားႏုိင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္ 
မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ပရိုဂရမ္ကို ကူညီပံ့ပိုး 
ေပးေနေသာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ၂ ဦးရွိသည္။ 
လက္တြဲလမ္းျပျခင္း Mentor-Mentee အတြဲမ်ား 
ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ေကာင္းမြန္လံုေလာက္ေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈ 
မ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

Mentor မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး MP မ်ား၏ အေတြ႔ 
အႀကံဳမ်ားကို နားလည္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ရာ Mentor 
မ်ားသည္လည္း MP မ်ားျဖစ္သင့္ပါသည္။ Mentee 

ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ Mentor ျဖစ္ 
လာႏုိင္ေျခရွိေသာ္လည္း မိခင္ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု 
တည္းမွလာသူ အခ်င္းခ်င္းသာ လက္တြဲလမ္းျပ 
ျခင္းမ်ဳိး ပို၍ျဖစ္သြားႏုိင္ၿပီး ေရရွည္တြင္ တုိင္းရင္း 
သားပါတီငယ္မ်ားအတြင္း Mentor နည္းသြား 
ႏုိင္သည္။ ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ ပရိုဂရမ္တြင္ ပါတီမ်ား 
အၾကား ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈကို အေလးထားခဲ့ 
သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ 
အခက္အခဲကို ေရရွည္နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲ 
ကာ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားသင့္ေပသည္။

ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္တြင္ ပါတီအသီးသီးမွ 
MP မ်ားအား ၾသစေၾတးလ် Mentor မ်ားႏွင့္ 
တြဲဖက္ေပးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း ကူညီပံ့ပိုး 
ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ပါတီႏုိင္ငံေရးထက္ ေက်ာ္ 
လြန္ ကူညီပံ့ပုိးႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤမိုဒယ္ကို 
ျပည္တြင္း အေနအထားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
လွ်င္ ပါတီမ်ားအၾကား ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ပါတီတစ္ခုတည္းကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားကို 
သာ Mentor ႏွင့္ Mentee အျဖစ္ခ်ိတ္ဆက္ေပး 
ျခင္းျဖစ္ေနပါက ပါတီႏုိင္ငံေရးဘက္ ေဇာင္းေပး 
သြားၿပီး Mentee မ်ားအၾကား လူမ်ဳိးေရးအရ စိတ္ 
၀မ္းကြဲမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ 
အစီအစဥ္တြင္မူ ဤအခက္အခဲကို မႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါ။

ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္သည္ ၾသစေၾတးလ်၏ 
EMILY’s List မိုဒယ္ကိုအေျချပဳသည္။ ALP သည္ 
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ႔ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ mentoring 
ျပဳလုပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳသည္။
လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္ကို ျမန္မာျပည္တြင္း 
မိုဒယ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ 
မိုဒယ္ကို အသံုးျပဳ၍ ရေကာင္းရႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ 
အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအား EMILY’s 

List ၏ ေထာက္ပံ့မႈသည္ ေရွ႔ေျပး စမ္းသပ္အစီ 
အစဥ္ႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားသည္။ EMILY’s List 
နည္းလမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ 
အေတြ႔အႀကံဳရွိ MP ေဟာင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) 
လက္ရွိ MP မ်ားက Mentor အျဖစ္ လံုလံုေလာက္ 

အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္ တရား၀င္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈ 
မရွိလွ်င္ေတာင္မွ ေလ့လာေရးခရီးတစ္ခု ျပဳလုပ္ 
ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပရိုဂရမ္၏ ထင္ရွား 
သည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ေလ့လာေရးခရီးျပဳလုပ္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေတြးေခၚယူဆ 
မႈမ်ား၊ ေလးစားအားက်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
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ဓါတ္ပံု - ျမန္မာႏွင့္ၾသစေၾတးလ် MP မ်ား၊ ၂၀၁၇။ ဓါတ္ပံု - ေရႊ၀တ္မႈန္

ေလာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တည္ရွိေနရန္ လိုအပ္သည္။ 
အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားခ့ဲသည့္ ၾသစေၾတးလ် Mentee မ်ား ေျပာၾကား 
ခ်က္အရ EMILY’s List တြင္ Mentor အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ 
မည္သည္ ့MP မဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ MP အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ 
ရွိရန္ ေသခ်ာသူျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
Mentor သည္ ၎၏ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံျခင္း ေရြးေကာက္ပြ ဲ
(re-election) ကာလတြင္ပင္ Mentee ၏ မဲဆြယ္ စည္းရုံးမႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေနရသည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါ Mentor သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွရန္ ေသခ်ာေနသည့္ MP ျဖစ္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီႏုနယ္ေသးသည့္ ႏုိင္ငံ 
တြင္မူ MP မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြ ဲအႏိုင္အရႈးံမွာ ေရြးေကာက္ပြ ဲၿပီးဆုံး 
သည့္ အခ်ိန္မွသာ သိရွိႏုိင္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ Mentor အေရအတြက္ရရွိရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ဤစဥ္းစားခ်က္မ်ားအရ ျပည္တြင္းလက္တြဲလမ္းျပျခင္း မိုဒယ္သည္ 
ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္အစီအစဥ္ႏွင့္ မတူဘဲ ကြဲျပားႏုိင္သည္ဟု ေတြ႔ျမင္ 
ေနရသည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါ ျပည္တြင္းမိုဒယ္ကို အမွန္တစ္ကယ္ 
အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ 
အပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းမိုဒယ္သည္ Mentor အျဖစ္ တာ၀န္ယူမည့္ 
အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ဟု ၀န္ထမ္း 
တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း 
ျပည္တြင္းအစီအစဥ္အတြက္ ပရိုဂရမ္ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ မတူ 
ကြဲျပားေသာ မိုဒယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို စူးစမ္းရွာေဖြသင့္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ 
အလားအလာမ်ားကို Scoping ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ 
ပါသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ျပည္တြင္းမိုဒယ္ မည္သည့္ အမ်ဳိးအစားကို 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟူေသာ အေထာက္အထား 
အေျချပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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အစီရင္ခံစာတစ္ေလွ်ာက္ ေထာက္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း MP မ်ားသည္ 
အရင္းအျမစ္ အလြန္နည္းပါးသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး 
၎တုိ႔အတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ သုေတသနဆုိင္ရာ 
၀န္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိပါ။ လက္တြဲလမ္းျပျခင္းသည္ 
အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိမႈေၾကာင့္ 
Mentor မ်ား၏ အႀကံေပးလမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ဳိ႔ကို လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ 
ရန္ MP မ်ားအတြက္ ခက္ခဲလွသည့္အျပင္ အရာအားလံုးကို ကိုယ္ 
တုိင္စီမံေနရမႈေၾကာင့္ Mentor မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးရမည့္ 
အခ်ိန္ကိုလည္း အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည္။ အနာဂတ္မိုဒယ္မ်ား 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာေစေရး ရည္စူးကာ 
အလုပ္သင္အစီအစဥ္ကိုပါ ထည့္သြင္းေပါင္းစည္းသင့္သည္ဟု 
IWDA ကအဆိုျပဳထားပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း 
အဆိုပါအလုပ္သင္မ်ားကို ေပးအပ္ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအစီအစဥ္မ်ဳိးကို ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးသည့္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား ရွိခဲ့ဖူးၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူ တစ္ဦး 
က ရွင္းျပခဲ့သည့္အတြက္ အခ်ိန္ေပးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ထိုမိုဒယ္ကို 
အေသးစိတ္ ေလ့လာရန္ႏွင့္ ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း MP မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ၎တုိ႔ မဲဆႏၵနယ္၏    
လုိအပ္ခ်က္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ရုန္းကန္ေနရ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ၎တုိ႔ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ကူညီ 

ပံ့ပိုးသူ ၀န္ထမ္းရွိရန္ လုိအပ္ၿပီး အဆိုပါလုိအပ္ခ်က္ကို အလုပ္သင္ 
အစီအစဥ္က တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မည္ 
သည့္ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း မိုဒယ္မဆို MP မ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုး 
ေပးႏုိင္မႈႏွင့္ ႀကိဳးစားေလ့လာလုိသူ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မႈလည္း ရွိရန္လုိအပ္သည္။

MP ႏွင့္ အလုပ္သင္အၾကား လက္တြဲလမ္းျပျခင္းပံုစံျဖင့္ ဆက္ဆံ 
ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ MP သည္ 
အလုပ္သင္၏ မန္ေနဂ်ာကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနႏုိင္သျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ 
ျမန္မာ MP မ်ားအၾကား တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း 
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အလြန္ကြဲျပားျခားနားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ပရိုဂရမ္အေနျဖင့္  အင္အားကြဲျပားမႈ အေနအထားကို (power 

dynamics) ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ထိုအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
ပါက စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အလုပ္ 
သင္မ်ားအား ေနရာခ်ထားမည္ ဆိုပါက MP မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔၏ 
အခက္အခဲမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အဆိုပါ 
အလုပ္သင္က ကူညီေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲ 
ျခင္းႏွင့္ ခရီးေ၀းကြာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သင္မ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးႏုိင္ 
မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အလုပ္သင္ 
မ်ားအား ေနရာခ်ထားမည္ ဆိုပါက အဆုိပါ အလုပ္သင္သည္ 
မိမိကိုယ္ကို အားကိုးအားထားျပဳသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈ (input) အနည္း 
ဆံုးကိုသာလွ်င္ လုိအပ္သူျဖစ္သင့္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား၊ ေျပာၾကားရန္အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အျခားႏုိင္ငံေရးမွတ္တမ္းမ်ား ေရးသားရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိရန္ 
လိုအပ္သကဲ့သို႔ အဆိုပါကၽြမ္းက်င္မႈရွိရန္လည္းအခ်ိန္ေပးရသည္။ 
အလုပ္သင္ မ်ားအတြက္ကိုပါ MP အေနျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးေန 
ရပါလွ်င္ MP မ်ားအေပၚ မလိုအပ္ဘဲ အလုပ္၀န္ပိေစၿပီး ‘Mentee 
မ်ားကုိ ကူညီေပးသည့္ ၀န္ထမ္းေပးအပ္ရန္’ ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္သင္အစီအစဥ္သည္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးကို အက်ဳိးရွိေစရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္မႈ 
မ်ား လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္ - 
 y ၾသစေၾတးလ် MP မ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္မ်ားကို 

တြဲဖက္၍ လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္
 y အေတြ႔အႀကံဳရွိ မဲဆြယ္စည္းရံုးသူ/ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း (သုိ႔) MP 

မ်ားကုိ ကူညီပ့ံပုိးျခင္းဆိုင္ရာလက္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳရိွသူ တစ္စုံ 
တစ္ဦးထံမွ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈ

 y MP မ်ားကုိ ကူညီရန္ အလုပ္သင္မ်ား နည္းပညာပိုင္း ကၽြမ္းက်င္ 
မႈရွိလာရန္ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ႏုိင္သည့္ မိတ္ဆက္အစီအစဥ္
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ျပည္တြင္း၌လက္တြဲလမ္းျပျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိ/မရွိကို 
ပရုိဂရမ္၏ေနာက္အဆင့္တြင္ သုေတသနျပဳရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္မည္ဆုိပါက 
ျပည္တြင္းလက္တြဲ လမ္းျပျခင္းပါ၀င္သည့္ ေရရွည္ 
နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အတြက္ Scoping research 
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။1

2

3

4

5

6

7
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လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခုတည္းျဖင့္    
မေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ မ်ားျပား 
ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို MP မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ 
ပရိုဂရမ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခား NGO မ်ားႏွင့္   
တရား၀င္ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းကာ 
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

လက္တြဲလမ္းျပျခင္း အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ရပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္မႈအပုိင္းတြင္ ပို၍ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အခရာအဖြဲ႔ 
အတြက္ အႀကံေပးပညာရွင္တစ္ဦး ေပးအပ္ကာ 
ယခုထက္ ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းေစၿပီး နည္း 
ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္အကူအညီမ်ား 
ေပးအပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေနျပည္ 
ေတာ္တြင္ Mentee မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္း 
အေ၀းမ်ား က်င္းပကာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မွ်ေ၀ျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ Advocacy 
ကို ကၽြမ္းက်င္မႈရွိစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦးကုိ Mentee တစ္ဦးအတြက္ ေပးအပ္ 
ရန္စဥ္းစားသင့္ၿပီး Mentee ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး/ စာရင္း ဇယားအစီအစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ သုေတသနပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ အကူအညီေပး 
ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ 
နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္ -
က။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မွ 

တစ္ဆင္W့LB သို႔မဟုတ္ DIPD သုိ႔မဟုတ္ 
DFAT ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအား Mentee 
မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းႏွင့္ သုေတသန 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပုိးႏုိင္မည့္ 
၀န္ထမ္းအျဖစ္ မိတ္ဆက္ျခင္း

ခ။ Mentee တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မွ ၎တုိ႔အတြက္ 
ငယ္ရြယ္သည့္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ကူညီေပးမည့္ 
သူတစ္ဦးကို ပရိုဂရမ္အေနျဖင့္ ငွားရမ္းေပးရန္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို စူးစမ္းေလ့လာပါ။ အဆိုပါ 
၀န္ထမ္းသည္ အနာဂတ္တြင္္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသုိ႔ 
၀င္ေရာက္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈရွိသူ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုစီတုိင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ 
စာရင္းဇယားဆုိင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈပုိင္း ကၽြမ္းက်င္ရန္ 
လိုအပ္သည့္အတြက္ ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရ 
ပါမည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ အရင္းအျမစ္ ျဖည့္ရံုသက္ 
သက္မဟုတ္ဘဲ Mentee ႏွင့္ အလုပ္သင္ ႏွစ္ဖက္ 
စလံုးအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
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လက္တြဲလမ္းျပျခင္း ပရိုဂရမ္အတြက္ စိတ္၀င္စား 
တက္ႂကြမႈရွိေသာ စကားျပန္/ဘာသာျပန္တစ္ဦး 
ငွားရမ္းသင့္ပါသည္။ အဆုိပါ စကားျပန္/ဘာသာ 
ျပန္၏ တာ၀န္မွာ Mentor ႏွင့္ Mentee မ်ား 
အတြက္ စကားျပန္/ဘာသာျပန္ ၀န္ေဆာင္မႈကို 
သာ ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းေရးအလုပ္မ်ား၊ 
စာရင္းဇယားႏွင့္ အျခားပရိုဂရမ္ အလုပ္မ်ား မျပဳ 
လုပ္သင့္ပါ။

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္ကို    
ျမႇင့္တင္ပါ။ ပရုိဂရမ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား သတ္ 
သတ္မွတ္မွတ္ ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္ - မီဒီယာတြင္ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ Advocacy ဆုိင္ရာ 
မ်က္ေခ်မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ 
ျဖစ္သည္။

အခရာအဖြဲ႔၏ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဤ 
ပရိုဂရမ္အေၾကာင္း streamline ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ထုိအျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ 
စိတ္၀င္စားမႈရွိပါလွ်င္ Mentee တစ္ဦးခ်င္း၏ 
မဲဆႏၵနယ္တြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ 
စကား၀ုိင္း (sexuality dialogue) ျပဳလုပ္ၿပီး     
အမ်ဳိးသမီးမဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳလုပ္သင့္ 
သည္။
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အမွတ္စဥ္ အမည္ အဖြဲ႔အစည္း/တာ၀န္

၁ Cheery Zahau ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလက္တြဲလမ္းျပမႈအစီ အစဥ္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

၂ Leonie Morgan AM ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလက္တြဲလမ္းျပမႈအစီ အစဥ္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

၃ ေဆြ၀င့္ပုိင္ National Democratic Institute (NDI)

၄ ဦးေအာင္မင္း တအန္းအမ်ဳိးသားပါတီ (TNP)

၅ ဦးသာထြန္းလွ  ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP)

၆ စုိင္းညြန္႔လြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)

၇ ေဒၚထားထား အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔တည္ေထာင္သူ၊ ဒါရုိက္တာ

၈ နန္းစႏၵီမြန္း စီမံကိန္းညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး၊ အခရာ

၉ ခုိင္ေလး ဘ႑ာေရးမွဴး၊ အခရာ

၁၀ ခုိင္သဇင္ျမင့္ DIPD

၁၁ Anouska Charles ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဌာန (DFAT )

၁၂ နန္းခင္ေစာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)

၁၃ ေဒၚနန္းေထြးသူ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)

၁၄ ေဒၚနန္းမိုး တအန္းအမ်ဳိးသားပါတီ (TNP)

၁၅ ေဒၚခင္ေဆြလြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)

၁၆ ေဒၚခင္ေစာေ၀ ANP

၁၇ Philipp Annawitt ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP)

၁၈ ေဒးျမာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (WLB)

၁၉ Jen Clark အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ 
(IWDA)

၂၀ Judith Graley (MP) ၾသစေၾတးလ်အလုပ္သမားပါတီ (ALP)

၂၁ (Senator ) Claire Moore အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ALP ပါတီ

၂၂ Dr Lesley Clarke ၾသစေၾတးလ်အလုပ္သမားပါတီ (ALP)

၂၃ (Former Senator) Penny Wright အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း၊ လက္ရွိ Australian 

Greens အဖြဲ႔

၂၄ Ann Sudmalis (MP) ၾသစေၾတးလ်လစ္ဘရယ္ပါတီ (Liberal Party of Australia) 
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