TEN CONSIDERATIONS FOR THE DESIGN AND PREPARATION
OF NATIONAL POLITICAL DIALOGUE PROCESSES

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းပံုစႏ
ံ ွင့္ ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ အခ်က္ ၁၀ခ်က္
၁။

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြဲ၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္

အမိန္႔အာဏာကို

မည္သည့္ေနရာမွ

ရရွိသနည္း။
အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္

အမိန္႔အာဏာကို

ႏိုင္ငံေရး၊

လူမႈေရးႏွင့္

စစ္ေရးဘက္မွ အဓိက ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ၫႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။ ထိသ
ု ုိ႔ ၫႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးသည္ႏွင့္
တာဝန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို တည္ဆဲ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ေထာက္ခံ
အတည္ျပဳေပးေလ့ရွိသည္။

အေသးစိတ္

ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းမႈမ်ားမွတဆင့္

သေဘာတူညီမႈ

ယူထားသလို

ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ အတည္ျပဳေသာ ရွင္းလင္းေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမိန္႔ အာဏာမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အက်ိဳးရွိေစသည္။
အဓိက

ပါဝင္သူမ်ားမွ

ေဆြးေႏြးမႈကို

ခုိင္မာစြာ

လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္

ေဆြးေႏြးမႈ

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို

သေဘာတူရန္ ထိုသုိ႔ေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳမႈမ်ားက ေသခ်ာေအာင္ ပံ့ပိုးေပးသည္။
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ စတင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၎၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမိန္႔ အာဏာမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းၿပီး ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏ တရားဝင္မႈကို ပိုမို ခိုင္မာေစၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ
သေဘာထားကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။
အကယ္၍

အဓိက

ပါဝင္သူ

အဖြ႔မ
ဲ ်ားအၾကား

ေဆြးေႏြး

ၫႇိႏိႈင္းမႈ

မလုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္

ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ မရွိပါက အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို တက္ႂကြစာြ ေႏွာင့္ယွက္

ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည့္ အႏၲရာယ္ ရွိသည္။
၂။ မည္သည့္အခ်က္မ်ားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမိန္႔ အာဏာ၏ အဓိက အခ်က္မ်ားျဖစ္သနည္း။
ရွင္းလင္း၍

ပိုင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမိန္႔ အာဏာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္

တိက်ေသခ်ာစြာ

သတ္မွတ္ထားေသာ

ဆက္ဆံေရးကို

ေဆြးေႏြးမႈ

မစတင္ခင္က

ၫႇိႏိႈင္း

ေဆြးေႏြးထားျခင္းတုိ႔သည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို အက်ိဳးရွိေစသည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္
ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္

တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို

ၫႇိႏိႈင္း

ေဆြးေႏြးၾကသည္။
• ေဆြးေႏြးပြက
ဲ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္နည္း။

1

အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာ စာရင္းသည္
ထိန္းခ်ဳပ္ စီမံႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လြန္ကဲေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မရွိေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေဆြးေႏြးရမည့္
အေၾကာင္းအရာ စာရင္း အလြန္ ရွည္ပါက ထုိကိစၥရပ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ မေဆြးေႏြးႏိုင္ေတာ့ေပ။
• ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ မည္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားရွိသနည္း။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိၿပီး၊
ထိုအခ်က္မ်ားကို (ဥပမာ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အစုိးရ ကဲ့သုိ႔ေသာ) တည္ဆဲ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ လက္ခံ
ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ႏိုင္သည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျခားေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ လက္ခံရမည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွ

ခ်မွတ္ေပးႏိုင္သည္။

ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ထားေသာပံုစံ၌

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို ခိုင္မာသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခြင့္ အာဏာမ်ား ေပးထားႏိုင္ေသာ္လည္း
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအား

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွ

ခ်မွတ္ထားေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

အျခား

အတည္မျပဳခင္တြင္

ေဆြးေႏြးခြင့္ကို ေပးအပ္ထားသည္။
• ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသည္ တည္ရွိၿပီး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္မည္နည္း။
အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ေဆြးေႏြး

စဥ္းစား

သံုးသပ္စဥ္ကာလအတြင္း တည္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား တရားဝင္ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္း
မရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနတြင္မူ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြထ
ဲ တ
ဲ ြင္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

တက္ေရာက္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳး

ပါဝင္ၾကသည္။

ထိုသို႔

တုိးတက္မႈမ်ားကို

ပါဝငျ္ခင္းျဖင့္

ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ရေစၿပီး

၎အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္
ေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးပြဲ၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တုိက္တန
ြ ္းအားေပးႏိုင္သည္။
• ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာမည္နည္း။
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္၊ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို
ေျဖရွင္းရန္

ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

အခ်က္အားလံုးကို

ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္၊

ေဆြးေႏြးပြဲ

လိုအပ္ေသာ

အခမ္းအနား

အစီအစဥ္တြင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ၫႇိႏိႈ္င္း

ပါဝင္ေသာ

ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္

သေဘာတူညီမႈ ရရန္ အခ်ိန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ လိုအပ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ
ျဖစ္စဥ္မ်ား အခ်ိန္အလြန္ၾကာပါက အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္တို႔ ဆံုး႐ႈံးသြားႏိုင္သည္။ ျပည္သူမ်ားမွလည္း
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ

စိတ္ဝင္စားမႈ

ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ၿပီး

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း

ကာလရွည္ၾကာအတြက္ ၫႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္
ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို ပံုစံ ဒီဇိုင္းထုတ္သူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အရွိန္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္တို႔ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း မျဖစ္ေစမည့္
ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏုိင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို သေဘာတူ သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။
2

၃။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲသည္ မည္မွ်ေလာက္ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ရမည္နည္း။
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး တြင္ ခ်မွွတ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

လိုအပ္ေနသည့္

အဓိကက်သည့္

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးမွ

လိုလားေနေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရယ
ြ ္သည္။ အမ်ားသေဘာတူညီ လက္ခံမႈကို ရရန္ မ်ားစြာေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ရန္

မၾကာခဏ

လုိအပ္ပါသည္။

ရလာဒ္အားျဖင့္

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၾကသူမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲ အရြယ္အစား မည္မွ် ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ရမည္
ဟူေသာ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။
လူဦးေရ

ရာဂဏန္းမွ်သာ

ပါဝင္ေသာ

ပိုမိုေသးငယ္သည့္

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္မူ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္တတ္သည္ • ထိုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသည္ ပို၍ လြယ္ကူစာြ စီမံခန္႔ခႏ
ဲြ ိုင္သည္။
• မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ားကို မၾကာခဏ က်င္းပႏိုင္သည္။
• အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ခုိင္မာသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မ်က္ႏွာစံုညီ က်င္းပႏုိင္သည္။
• အလုပ္အဖြ႔အ
ဲ ျဖစ္ အဖြ႔အ
ဲ နည္းငယ္ႏွင့္ လူနည္းေသာ အဖြ႔င
ဲ ယ္မ်ားသာ ထပ္ခဲြရန္ လုိသည္။
•သို႔ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲငယ္မ်ားသည္ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးကို
ထည့္သြင္း

ေဆြးေႏြးရာတြင္

မေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္

အျပင္

အေရးႀကီးသည့္

မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို

ခ်န္လွပ္ထားျခင္းေၾကာင့္လည္း ေဝဖန္ခံရႏိုင္သည္။
လူဦးေရ

ေထာင္ဂဏန္းနီးပါး

(သို႔မဟုတ္)

ပိုေသာ

ႀကီးမားသည့္

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြႀဲ ကီးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္ • မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားအျပား ထည့္သြင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။
• ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဂ႐ုတစိုက္ စီမံခန္႔ခႏ
ဲြ ိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။
• မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းကိုေတာ့ မၾကာခဏ မက်င္းပႏိုင္ေပ။
• ခိုင္လံုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မ်က္ႏွာစံုညီ ထိရာက္ နက္႐ိႈင္းစြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။
• လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲ အမ်ားအျပား ခြၿဲ ပီး အလုပ္ လုပ္ရန္ လုိအပ္သလုိ ထုိအဖြ႔မ
ဲ ်ားသည္လည္း အရြယ္အစား
ႀကီးမားႏုိင္သည္။
• ပါဝင္ တက္ေရာက္သူ အမ်ားစု ထိေရာက္စာြ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စည္းကမ္းမ်ားကို
ဂ႐ုတစိုက္ႏွင့္ အေသးစိတ္ ပံုစံ ဒီဇိုင္းထုတ္ သတ္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။
ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အရြယ္အစားကို ပံုစံ ဒီဇိုင္းထုတ္သည့္အခါ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၎တို႔
ေရြးခ်ယ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္
လိုအပ္သည္။
3

၄။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခုတြင္ မည္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ
ပါဝင္ေလ့ရွိသနည္း။
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္
လုိအပ္သည့္ အဓိကက်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္း တစ္ခုလံုးမွ လိုလားေသာ အမ်ား
သေဘာတူသည့္ ဆႏၵတစ္ခု ထြက္ေပၚလာေစရန္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ င
ြ ္ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္
လူမႈေရး

အဖြ႔မ
ဲ ်ား မ်ားစြာ ပါဝင္ရန္

အေရးႀကီးသည္။

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြဲ

အမ်ားစုတြင္

အဓိက

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားလည္း
ပါဝင္ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ

အမ်ားစုသည္

အမ်ိဳးသမီး၊

လူငယ္ႏွင့္

အပယ္

အက်ဥ္ခံ

အုပ္စုမ်ားကို

ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ား ေသခ်ာ ပါဝင္ေစသည္။
ေအာက္ပါတုိ႔သည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ရပ္၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားပံုကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
• မည္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၌ အေတာ္အသင့္ ႀကီးမားေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ရွိပါသလဲ၊
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက

အဆိုပါမဲဆႏၵနယ္မ်ား၏

တရားဝင္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

မည္သည့္
ျဖစ္သည္ဟု

ေျပာႏုိင္ပါသလဲ။
•

မည္သည့္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထံတြင္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံု

ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းကို

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွ

ခ်မွတ္လိုက္ေသာ

လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္

အခြင့္အာဏာ

ရွိပါသလဲ။
•

မည္သည့္

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံတြင္

ႏိုင္ငံ၏

အခ်ိဳ႕ေသာ

ျပႆနာမ်ားကို

ေျဖရွင္းရာ၌

သမာသမတ္က်ၿပီး ဘက္လိုက္ျခင္း မရွိစာြ အလုပ္ လုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ေနာက္ေၾကာင္း မွတ္တမ္း ရွိပါသလဲ။
• မည္သည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထံတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ထူးျခား ဆန္းက်ယ္ေသာ
ဥာဏ္ကန
ြ ္႔ျမဴးသည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း အေတြးအျမင္မ်ား ရွိသနည္း။
• မည္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဆြးေႏြးမည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာ ရွိသနည္း။
အထက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ အစုိးရႏွင့္ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အမ်ား
သေဘာထား ဆႏၵတစ္ခုကို ထြက္ေပၚေစႏိုင္ေခ် ရွိပါသည္။ ထိုိသုိ႔ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈကုိ ေအာင္ျမင္စာြ
ရရွိႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္စာြ တက္ေရာက္ ေလ့လာသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမွ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊
အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ ေနရာအေရအတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ား ခ်န္ထား၊ သတ္မွတ္ေပးရမည္။
4

၅။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခု၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရက
ြ ္ပံု နည္းလမ္းမွာ

မည္သို႔နည္း။
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းကုိ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း အဖြ႔မ
ဲ ်ား
ဟူ၍ ပိုင္းျခားထားေလ့ရွိသည္။ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္သူ အေရအတြက္ သံုးေလးငါးရာ
ရွိႏိုင္သျဖင့္

အဆုိျပဳလႊာမ်ားႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

မူၾကမ္း

ေရးဆြျဲ ခင္းမ်ားကို

လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားမွ

ေရးဆြဲ

ေဆာင္ရက
ြ ္ေလ့ ရွိသည္။ ရလာဒ္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခု၏ ခိုင္မာေသာ
အလုပ္အမ်ားစုကို လုပ္ငန္း အဖြ႔မ
ဲ ်ားထံတြင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရသည္။
ဆိုလုိသည္မွာ အလုပ္အဖြ႔ဲမ်ား ပံုစံဒီဇိုင္းထုတ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းသည့္အခါ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ဂ႐ုျပဳရမည့္
အေျခခံထားရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ • လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားတြင္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မွ်တေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး၊ သုိ႔မွသာ ၎တို႔၏
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ပါဝင္ေနၾကသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား အားလံုးမွ လက္ခံၾကမည္
ျဖစ္ပါသည္။
•

လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားတြင္

လုပ္ငန္း

ေဆာင္တာမ်ားကို

ကၽြမ္းက်င္

ထိေရာက္

အက်ဳိးရွိစာြ

ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွိရန္ လိုအပ္သည္။
• မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပံုေဖာ္ေပးသည့္
ရွင္းလင္းေသာ

စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ား

သတ္မွတ္ထားျခင္းက

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို အက်ိဳးရွိေစသည္။
•

မ်ားစြာေသာ

လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားအၾကား

ပံုမွန္

ဆက္သယ
ြ ္ျခင္းကို

ကူညီ

ပံ့ပိုးေပးသည့္

ယႏၲရားတစ္ခုႏွင့္ ထိုယႏၲရားမွ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူ အမ်ားစုက ထိုလုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားထဲအတြင္းမွ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို သိရွိနားလည္ေအာင္ ေသခ်ာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္
ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အက်ိဳးရွိေစသည္။
• မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္ ဖ႔ံၿြ ဖိဳးမႈမ်ားကို ေျခရာခံ ၾကည့္ေပးၿပီး
ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈကိုပါ ေသခ်ာေအာင္
ေထာက္ကူေပးသည့္ ယႏၲရားတစ္ခု ထားရွိျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို
အက်ိဳးရွိေစသည္။
• လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ွ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား၏ ကူညီမႈျဖင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ
ရယူႏိုင္ျခင္း

စသည့္

ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ားသည္

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို အက်ိဳးရွိေစသည္။
လအနည္းငယ္ၾကာေအာင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ မ်က္ႏွာစံုညီပံုစံ
အစည္းအေဝးမ်ားကို

အႀကိမ္

အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကေအာင္

အနည္းအငယ္သာ

ေဆြးေႏြးရၿပီး

ေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးၿပီး

လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားမွာမူ

ေခတၱခဏနားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း

ျပန္လည္

ေန႔စဥ္
ေတြ႔ဆံု
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ေဆြးေႏြးရသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္

အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို အျပင္းအထန္ ေတြ႔ဆံု၊ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရက
ြ ္ၾကေလ့ ရွိသည္။

၆။

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္

မည္သို႔ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကသနည္း။
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏ ဆံုျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲ မစတင္ခင္က ႀကိဳတင္ အေသးစိတ္ ၫႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေလ့ ရွိၾကသည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ပံုစံဒီဇိုင္းထုတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို
ေျဖၾကားရန္ လိုအပ္သည္ • အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာ၌ အမ်ား သေဘာဆႏၵ
ခံယူသည့္ နည္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ မဲအမ်ားစုကို အႏိုင္ေပးျခင္းနည္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မည္လား။
• ဆႏၵမဲေပးသည့္ စနစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့လွ်င္ ပိုမုိ တင္းက်ပ္သည့္ ဆႏၵမဲ ေပးသူ အမ်ားစု မဲေပးမွ နုိင္မည့္
စနစ္ကို အေျခခံသေလာ သို႔မဟုတ္ သာမန္ မဲမ်ားလွ်င္ ႏုိင္သည့္ စနစ္ကို အေျခခံသေလာ။
• ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အေရးကိစၥမ်ားအားလံုးကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ တူညီေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိုပင္ အသံုးျပဳမလား။
• ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားအျဖစ္ ပုိင္းျခားပါက ဤလုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားတြင္လည္း
မ်က္ႏွာစံုညီ

အစည္းအေဝးကဲ့သို႔ပင္

တူညီေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာရမည္ေလာ။
•

မ်က္ႏွာစံုညီ

အစည္းအေဝးတြင္

အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို

လက္ခံခြင့္

လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားမွ

သို႔မဟုတ္

ပယ္ခ်ခြင့္သာ

ေရးသားျပဳစု
ရွိသေလာ။

တင္သြင္းလာေသာ

သို႔မဟုတ္

မ်က္ႏွာစံုညီ

အစည္းအေဝးတြင္မွလည္း ထိုအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္မည္ေလာ။
အမ်ဳိးသားအဆင့္
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံု

အေရးႀကီးေသာ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသည္

လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းအလိုက္

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

ရည္ရယ
ြ ္ေသာေၾကာင့္

အမ်ားသေဘာဆႏၵမ်ားကို

၎တို႔၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ရယူျခင္းတုိ႔ကို
ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ အမ်ားသေဘာထား ဆႏၵကို အထူးအေလးထားေလ့ရွိသည္။ အမ်ားသေဘာထား
ဆႏၵကို

ေအာင္ျမင္စာြ

ရယူေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ရန္

ခဲယဥ္းသည့္အခါ

ေဆြးေႏြးပြဲ၏

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေရွ႕မတုိးသာ၊ ေနာက္မဆုတ္သာ ပိတ္မိေနေသာ အေျခအေနမွ ေဖာက္ထက
ြ ္ႏိုင္ေအာင္
ဖြင့္ေပးႏိုင္သည့္

ယႏၲရားတစ္ခုကို

ေဆြးေႏြးပြဲမွ

ပံ့ပိုးေပးၿပီး

ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအၾကား

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ၫႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစသည္။ ထိုသို႔ေသာ ယႏၲရားမ်ဳိးသည္ လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားမွ
ပါဝင္

ေဆြးေႏြးသူမ်ားအၾကား

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားပါ

သာမက
ေစ့စပ္

ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း၌

ၫႇိႏိႈင္းမႈကို

မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို

ကူညီပံ့ပိုးေပးၿပီး

ကုိယ္စားျပဳေသာ

သေဘာတူညီမႈမ်ား

ေသခ်ာစြာ

ရယူႏိုင္ေစသည္။
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၇။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ မည္သူတို႔မွ ပါဝင္
ပံ့ပိုးေပးၾကသနည္း။
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အလြန္ ႏိုင္ငံေရးႏြယ္ၿပီး
အျငင္းပြားရေသာ

ျဖစ္စဥ္

ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ မည္သူတို႔မွ ပါဝင္ ပံ့ပိုးေပးၾကသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ၿပီး
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏

တရားဝင္မႈကိုပါ

လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ

ျဖစ္စဥ္တြင္

ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းၿပီး ထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာ အခ်က္ သံုးခ်က္ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတြ႔ရသည္။
• အဓိကက်သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအားလံုးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တက္ႂကြစာြ ပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းႏွင့္
ေထာက္ခံ

ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္းတို႔မွ

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမင့္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ

ေထာက္ခံ

ပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ

ျဖစ္စဥ္၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ေသခ်ာစြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။
•

အေကာင္းဆံုးမွာ

သက္ဆုိင္ရာ

မဲဆႏၵနယ္မ်ား

အားလံုးသည္

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။ ထိုအခါ ခ်မွတ္မည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုမွ တရားဝင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။
• နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္တုိ႔၏
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း

ႀကိဳတင္

ပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္

ျပင္ဆင္ရန္

တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကားတြင္

ယင္းတုိ႔ကို

မရရွိႏိုင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

၈။ စီမံေဆာင္ရက
ြ ္မႈႏွင့္ ေထာက္ပို႔မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ဆျဲြ ခင္း
အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသည္

ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ

ျဖစ္ရပ္မ်ား

ျဖစ္ၿပီး

အေသးစိတ္က်ေသာ စီမံေဆာင္ရက
ြ ္မႈဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပမ
ို႔ ႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား
လိုအပ္သည္။ ဤျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ဆန္သည္။ ဥပမာ အမ်ဳိးသားအဆင့္
ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေနရာ(မ်ား)ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ မၾကာခဏဆုိသလို ေထာက္ပို႔ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္းသာမက၊

လုံၿခံဳေရးႏွင့္

အထိမ္းအမွတ္

သေကၤတအျဖစ္ပါ

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားစရာမ်ား

ရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဆန္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ပဲြ၏ စီမံေဆာင္ရက
ြ ္မႈႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ပံ့ပိုးမႈ ဖြ႔စ
ဲ ည္း တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို

ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ပါဝင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ထိုဖ႔စ
ဲြ ည္း တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို
လႊမ္းမိုးလိုၾကသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံေဆာင္ရက
ြ ္မႈဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္မ်ားကို

လြန္စာြ

အာရံုစိုက္သင့္ေၾကာင္း

အႀကံျပဳလိုက္ၿပီး

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏

ႏိုင္ငံေရးက႑ကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားပင္ ထိုစီမံေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
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၉။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးအဖြ႔ဲမွ ကူညီပံ့ပိုးမႈ
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ၊ ေထာက္ပို႔ႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈမ်ား လုိအပ္သည္။ ဤကူညီ ပံ့ပိုးမႈတြင္ ေအာက္ပါ က႑မ်ား ပါဝင္ေလ့
ရွိသည္ • ေထာက္ပို႔ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား - ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
တည္းခုိေရး၊ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသည့္ ေနရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး။
• အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးအဖြ႔ဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား - မွတ္စုလုိက္ မွတ္ျခင္း၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေဆြးေႏြးပြဲ

တက္ေရာက္သူမ်ားအၾကား

မွ်ေဝေပးျခင္း၊

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈႏွင့္

မွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းျခင္း
• ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ - နည္းပညာဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ

တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊

စာတမ္းမ်ား

တင္သြင္းျခင္း

သို႔မဟုတ္

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပမ
ဲြ ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား။
•

မီဒီယာ

ဆက္ဆံေရးႏွင့္

႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ား

ျပည္သူမ်ားထံ

ေပးျခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၊

ရရွိေအာင္

သတင္း

websiteကို
စည္း႐ံုး

ထုတ္ျပန္ျခင္း

-

မီဒီယာမ်ားထံသို႔

စီမံခန္႔ချဲြ ခင္း၊

အမ်ားျပည္သူမ်ား

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

စီစဥ္ျခင္း၊

ႏိုင္ငံအႏွံ႔

သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၌ စကားရည္လုပမ
ဲြ ်ား
ျပင္ဆင္ က်င္းပျခင္း။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မစတင္မီ အခ်ိန္ကပင္

အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးအဖြ႔က
ဲ ို

ႀကိဳၿပီး

ဖြ႔စ
ဲ ည္း

ထားရမည္။

၁၀။ ျပည္သူမ်ား နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ အျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈ
အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ

က်င္းပေနစဥ္ကာလအတြင္း

ေဆြးေႏြးေနသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာင္းစြာ ေပးျခင္းေၾကာင့္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ပိုမုိ ခုိင္မာေသာ တရားဝင္မႈကို ရရွိေစႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းတို႔သည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု၏
တရားဝင္မႈကို

ပိုမို

သေဘာေပါက္မႈ

အားေကာင္းေစသည္။
ျမင့္မားေစရန္

ျပည္သူမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္

အျမင္ဖြင့္သည့္

နည္းဗ်ဴဟာကို

ရရွိရန္ႏွင့္

နားလည္

ပံုစံထုတ္သည့္အခါတြင္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္း နယ္ပယ္ ေဒသအႏွံ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရွိေအာင္
ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းသည္

အေရးႀကီးသည့္

အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

စာမတတ္ေျမာက္မႈ

ႏႈန္းထား

ျမင့္မားေနပါလွ်င္

မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား

စာမတတ္သည့္
မွ်ေဝရန္

ဥပမာ

ျပည္သူမ်ားထံ

လိုအပ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္
လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္

ထိုနည္းတူစာြ

အကယ္၍
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ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ သတင္း မီဒီယာ အခ်ိဳ႕ မရွိပါက သင့္ေတာ္ေသာ မီဒီယာမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္။
ထို႔ျပင္

အမ်ားျပည္သူမ်ားသည္

ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

ထိုသို႔

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈကို

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမ်ားတြင္

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္

တက္ေရာက္သူမ်ားစြာျဖင့္

ႀကီးမားေသာ စုေဝးျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သီးျခားမဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ပုိေသးငယ္ေသာ

အစည္းအေဝးမ်ား

က်င္းပျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္
အျခားေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။
ျပည္သူမ်ားထံသို႔

သတင္းမ်ား

ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္

ျပည္သူမ်ား

ပါဝင္ႏိုင္မည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါႏွစ္ျမႇပ္ၿပီး
ပံ့ပိုးေပးေသာ အဖြ႔မ
ဲ ွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးအဖြ႔တ
ဲ င
ြ ္းမွ ျဖစ္ၿပီး ထုိအဖြ႔ေ
ဲ ၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္
ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိပါသည္။

Katia Papagianni ကာတီးယား ပါပါဂ်ီယန္းနီ
Centre for Humanitarian Dialogue လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ပံ့ေရး ေဆြးေႏြးမႈဌာန
၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ။

9

