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အတိုု�ကော�ာက််ဝေါ�ါဟာာရများ��း
AFPFL

Anti-Fascist People’s Freedom League
(ဖက််ဆစ််ဆန့််�ကျျင်ရေး
် �းပြ�ည်သူ့့
် လွွတ်
�
လ
် ပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� ချုု�ပ်် (ဖဆပလ))

CDM

Civil Disobedience Movement
(ပြ�ည််သူ့့�အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုု)

CRPH

Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw
(ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ကော်�်�မတီီ)

EAO

Ethnic Armed Organizations
(တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း)

FCDCC

Federal Constitutional Drafting and Coordinating 		
Committee (ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မူူကြ�မ်းး� 		

	ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းနှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းကော်�်�မတီီ)
FDC

Federal Democracy Charter
(ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီပဋိိညာာဉ််)

FPNCC

Federal Political Negotiation and Consultative Committee
(ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းနှှင့််� အတိုု�င််ပင််ခံံ

	ကော်�်�မတီီ)
FPTP

First-past-the-post (electoral system) (မဲဲအများ��းဆုံးး��ရရှိိ�သူူ
အနိုု�င််ရရှိိ�သည့််� (မဲဲများ��းသူူနိုု�င််) စနစ််) (ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််)

JPCCA

Joint Parliamentary Committee on Constitutional
Amendment (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င််ဆင််ရေး�းပူးး�ပေါ�ါင်းး�

	လွှှတ််တော်�်�ကော်�်�မတီီ)
KIO

Kachin Independence Organization 			
(ကချျင််လွွတ််လပ််ရေး�းအဖွဲ့့��)

KNU

Karen National Union
(ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��)
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LGBTI

Lesbian, gay, bisexual, transsexual and intersex 		
(အမျိုး�း��သမီးး�လိိင််တူူစုံံ�မက််သူူ၊ အမျိုး�း��သားး�လိိင််တူူစုံံ�မက််သူူ၊ လိိင််တူူ

	လိိင််ကွဲဲ�စုံံ�မက််သူူ၊ လိိင််ပြော��ာင်းး�နှှင့််� ဒွိိ�လိိင််)
NCA

Nationwide Ceasefire Agreement
(တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာတူူစာာချုု�ပ််)

NLD

National League for Democracy
(အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််)

NUCC

National Unity Consultative Council
(အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ)

NUG

National Unity Government
(အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ)

SLORC

State Law and Order Restoration Council
(နိုု�င််ငံံတော်�်�ငြိ�ိမ််ဝပ််ပိိပြား�း�မှုုတည််ဆော�ာက််ရေး�းအဖွဲ့့��)

SNLD

Shan Nationalities League for Democracy
(ရှှမ်းး�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းဒီီမိုု�ကရေ�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််)

UNFC

United Nationalities Federal Council
(ညီီညွွတ််သော�ာတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ဖက််ဒရယ််ကော�ာင််စီီ)

USDP

Union Solidarity and Development Party
(ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ)
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ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာာ�
International IDEA ၏ MyConstitution လုုပ်င
် န်းး�အစီီအစဉ််မှှ ဝန််ထမ်းး�
များ��းဖြ�စ််သော�ာ Amanda Cats-Baril (အမန််ဒါါခက််စ််ဘရယ််လ််)၊ Thibaut
Noel (သီီဘိုု�နိုု�ဝယ််လ််) နှှင့််� S Gun Mai (အက််စ််ဂွွန်းး�မိုု�င််) တို့့��အားး� ဤ အစီီရင််
ခံံစာာ သဘော�ာတရား�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၊ သုုတေ�သန အကူူအညီီ
ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အစီီရင််ခံံစာာ မူူကြ�မ်းး�များ��းကိုု� အကြော��ာင်းး�အရာာပိုု�င်းး� ပြ�န််လည််
သုံးး��သပ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။

tESpfcsKyfazmfjycsuf

ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�

သမိုု�င်းး�၊

ဖြ�စ််ပေါ်�် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုလမ်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� အသစ််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အဓိိက အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််
ပါါဝင််သူအ
ူ ချို့့���၏ ရပ််တည််ချျက်များ
် ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီ
နည်းး�ကျျ တရား�းဝင််ဖြ�စ််သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း
နှှင့််� အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ
ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပုံံ�အမျိုး�း��မျိုး�း��၊ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းအနက်် သဘော�ာ
တူူညီီမှုုရရှိိ�ရန်် ဖြ�စ််နိုု�င််သည့််�နယ််ပယ််များ��းနှှင့််� သဘော�ာကွဲဲ�လွဲဲ�သည့််� နယ််ပယ််
များ��း၊ ဆက််လက််၍ စဉ်းး�စား�းဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် လိုု�အပ််သည့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
စီီစဉ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပုံံ�နယ််ပယ််များ��းကိုု� ပိုုမို
� ၍
�ု နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််စေ�ရေး�း အထော�ာက််
အကူူဖြ�စ််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ ထိုု�မှှတဆင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး� သို့့��မဟုုတ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ အသိုု�က််
အဝန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�အသွွယ််သွွယ််ကိုု� သိိရှိိ�
နား�းလည််နိုု�င််ရေး�း အထော�ာက််အကူူပြု�ုရန််လည်းး� ရည််ရွွယ််ပါါသည််။

သဘော�ာတူူညီီနိုု�င််သည့််�အချျက််များ��း (Points of convergence)
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီထော�ာက််ခံံသော�ာ လှုုပ််ရှား��းမှုုအနေ�ဖြ�င့််� ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီ၊ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာ စနစ််၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းများ��း၊ ဖက််ဒရယ််
စနစ််၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စနစ််နှှင့််� တပ််မတော်�်�ကိုု� အရပ််ဖက််မှှ ကွွပ််ကဲဲရေး�း
တို့့��ကိုု�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ခံံယူူချျက််ဖြ�င့််� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� အလေး�းအနက််ဆော�ာင််ရွွက််
လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တည််ဆော�ာက််ရန်် ခိုု�င်မာ
် ာသော�ာ
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အခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််မည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ� စာာသားး�များ��းအဖြ�စ်် ပြု�ုစုုရာာတွွင်် အသေး�းစိိတ််ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု�
သတိိရှိိ�စွာာ�ဖြ�င့််� ဂရုုပြု�ုရန််လိုု�အပ််ပါါမည််။

သဘော�ာကွဲဲ�လွဲဲ�လျျက််ရှိိ�သည့််�အချျက််များ��း (Points of divergence)
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ထော�ာက််ခံံသော�ာ လှုုပ််ရှား��းမှုုအတွွင်းး�တွွင်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ
ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ သဘော�ာကွဲဲ�လွဲဲ�မှုု များ��းပြား�း�ပါါသည််။
၁။	နိုု�င််ငံံမှှခွဲဲ�ထွွက််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််တွွင်းး�နှှင့််� ပြ�ည််ပ
(နယ််မြေ�ေအရ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််စွာာ�) ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မှုု
၂။

ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ မူူ နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်းး�ရှိိ�
ပြ�ည််သူူလူူထုုတစ််ရပ််လုံးး��၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ

၃။	အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းနှှင့််�
သယံံဇာာတအရင်းး�အမြ�စ််များ��း
၄။

ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ယင်းး�တို့့��တွွင််
ပါါဝင််မည့််�အကြော��ာင်းး�အရာာများ��းနှှင့််� ကန့််�သတ််ချျက််များ��း

၅။

ပြ�ည််နယ််၏ ပြ�ည််နယ််သားး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံသားး�
ဖြ�စ််ခြ�င်းး�၊ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံသားး�အခွွင့််�အရေး�းများ��း

၆။

ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် မဲဲပေး�းခွွင့််�များ��း၊

၇။

ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုမှှ တစ််ခုုသို့့�� လွွတ််လပ််စွာာ�သွားး��လာာခွွင့််�

၈။

ပြ�ည််နယ််အဆင့််� လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�

၉။

ပြ�ည််နယ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း အရေ�
အတွွက််နှှင့််� သတ််မှှတ််ပုံံ�၊ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နယ််နိိမိိတ််များ��း သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

၁၀။	ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ၊ လူူနည်းး�စုုအတွွင်းး�ရှိိ� လူူနည်းး�စုုများ��းကိုု� အကာာအကွွယ််
ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ ဒေ�သများ��း
၁၁။	နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� ဘာာသာာရေး�း မရော�ာစွွက််ခြ�င်းး�၊ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာနှှင့််� အခြား��းဘာာသာာ
များ��း၏ အဆင့််�အတန်းး�နှှင့််�
၁၂။ အမျိုး�း��သားး�အမျိုး�း��သမီးး� အခန်းး�ကဏ္ဍ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််� LGBTQI+ (အမျိုး�း��
သမီးး�လိိင််တူူ စုံံ�မက််သူူ၊ အမျိုး�း��သားး�လိိင််တူူ စုံံ�မက််သူူ၊ လိိင််တူူလိိင််ကွဲဲ�
စုံံ�မက််သူူ၊ လိိင််ပြော��ာင်းး�၊ ဒွိိ�လိိင််၊ စသည််တို့့��) ၏ အခွွင့််�အရေး�းများ��း
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အသေး�းစိိတ်် ထုုတ််ဖော်�်�ရန််လိုု�အပ််သော�ာ အချျက််များ��း
(Points for Development)
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ကိိစ္စစရပ်များ
် ��းကိုု� ထပ််မံ၍
ံ
အသေး�းစိိတ််စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။
၁။

အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်� (တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းလွှှတ််တော်�်�) ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
များ��းနှှင့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပါါဝင််မှုု

၂။	အော�ာက််လွှှတ််တော်�်� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည့််�စနစ််
၃။	လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ်် သဘော�ာကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�
၄။

အတိုု�က််အခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�

၅။	သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််များ��းတွွင်် ပါါဝင််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််
အဖွဲ့့��ဝင််များ��းနှှင့််� ကော်�်�မရှှင််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��း
၆။	လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််
ခြ�င်းး�
၇။

တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ စုုဖွဲ့့��ပုံံ�နှှင့််� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််မှုု

၈။

ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တရား�းရုံးး��နှှင့်�် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တရား�းရုံးး��၏
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််နှှင့််� ဆက််စပ််ပုံံ�များ��း

၉။

အမျိုး�း��သားး�အမျိုး�း��သမီးး� အခန်းး�ကဏ္ဍ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� အမျိုး�း��သားး�
အမျိုး�း��သမီးး�အခန်းး�ကဏ္ဍ အခြေ�ေပြု�ု အခွွင့််�အရေး�းများ��း

ဦးးစား�းပေး�းများ��း (Priorities)
သဘော�ာကွဲဲလွဲ
� လျျက်
�ဲ
ရှိိ�သော
် �ာ ကိိစ္စစရပ်များ
် ��းနှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
သူူများ��းအကြား�း� သိိမြ�င််နား�းလည််မှုုအပေါ်�် အခြေ�ေခံံသည့််� အားး�လုံးး��သဘော�ာ
တူူညီီမှုုရရှိိ�ရေး�း အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန််နှှင့််� အာာရုံံ�စူးး�စိုု�က််မှုု မရှိိ�သေး�းသော�ာ
ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� စဉ်းး�စား�းသုံးး��သပ််လျျက်် ရပ််တည််ချျက််ဖော်�်�ထုုတ််ရန််အလို့့��ငှာာ�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းသည်် ‘သဘော�ာကွဲဲ�
လွဲဲ�လျျက််ရှိိ�သည့််�အချျက််များ��း’နှှင့််� ‘အသေး�းစိိတ်် ထုုတ််ဖော်�်�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ
အချျက််များ��း’ ကိုု� အဓိိကထားး� လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�ပြီး�း� နည်းး�ပညာာ အကူူအညီီပေး�း
ခြ�င်းး�နှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် တည််ဆော�ာက််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာမှှ ပံ့့�ပိုးး��မှုု
ပေး�းရာာတွွင််လည်းး� ယင်းး�အချျက််များ��းကိုု� အဓိိကထားး�သင့််�ပါါသည််။ လက််တွေ့�့�
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အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

အပိုု�င်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့််�

အကူးး�အပြော��ာင်းး�

စိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််အခဲဲများ��းကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဒီီဇို�င်းး
ု �ရေး�းဆွဲဲရေး
� �း ဆွေး�း�နွေး�း�
ရာာတွွင််ထည့်�သွွင်းး
်
�လျျက်် ပြ�ည်သူ
် လူ
ူ ထု
ူ ဗဟို
ု
�ပြု�ု
ု လူ့့�အခွွင့််အ
� ရေး�း အခြေ�ေခံံချျဉ်းး�ကပ််
ပုံံ�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရပါါမည််။
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အခန်းး� ၁ (ပကတိိအခြေ�ေအနေ� ဆန်းး�စစ််ချျက််) တွွင်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််
ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ စစ််ဖက််မှှ အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် လက််ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ� အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� နော�ာက််ခံံအချျက််များ��းကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�၍ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပါါသည််။ အခန်းး� ၂ (သမိုု�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ဆန်းး�စစ််ချျက််) တွွင်် အာာဏာာမသိိမ်းး�မီီ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ပြ�န််ပြော��ာင်းး�သုံးး��သပ််
လျျက်် မျျက််မှော�ာ�က်ကြုံ�ံ�တွေ့�့
်
�နေ�ရသည့််� ပြ�ဿနာာများ��းအတွွက်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��း
ရှာာ�ဖွေ�ေရာာတွွင်် အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� သာာဓကများ��းနှှင့််� ဥပမာာများ��းကိုု�
လေ့�့လာာဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�ပါါသည််။ အခန်းး� ၃ (အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူဆန်းး�စစ််
ချျက််) တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရေး�းအခင်းး�အကျျင်းး�အတွွင်းး� အဓိိကပါါဝင််လှုုပ််ရှား��းနေ�
သူူများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ လိုု�လားး�ချျက််များ��းကိုု�
လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ထားး�ပါါသည််။ အခန်းး� ၄ (လိုု�လားး�ချျက််ဆန်းး�စစ််ချျက််) တွွင််
ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ခဲ့့�ပြီး�း�သည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာအားး�လုံးး��ကိုု� ဆက််စပ််ဖော်�်�ပြ�လျျက််
အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူများ��း၏ လိုု�လားး�ချျက််များ��းကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�သည့််� နယ််ပယ််
များ��းနှှင့််� တင်းး�မာာမှုုဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� သို့့��မဟုုတ်် မကိုု�က််ညီီသည့််� အချျက််များ��းကိုု�
အသေး�းစိိတ်် လေ့�့လာာဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�ပါါသည််။
အခန်းး� ၂ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အကြော��ာင်းး�များ��းကိုု� ထော�ာက််ရှုုလျျက််
လိုု�လားး�ချျက််ဆန်းး�စစ််ချျက််အပိုု�င်းး�တွွင်် ညီီညွွတ််သော�ာတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း
ဖက််ဒရယ််ကော�ာင််စီီ (UNFC) က ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြု�ုစုုထုုတ််ဝေ�ထားး�သော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မူူကြ�မ်းး�ကိုု� အဓိိကလေ့�့လာာထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�မူူကြ�မ်းး�
မှာာ� ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းနှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�း
ကော်�်�မတီီ (FCDCC) က ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြု�ုစုုထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
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အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မူူကြ�မ်းး�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အခန်းး� ၄ တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံဥပဒေ� မူူကြ�မ်းး� (၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) ကိုု� အသေး�းစိိတ််လေ့�့လာာသုံးး��သပ််
လျျက်် ယင်းး�မူူကြ�မ်းး�စာာသားး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အဓိိကပါါဝင်် ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သူူများ��း
အနေ�ဖြ�င့််� သဘော�ာထားး�တူူညီီသည့််� အချျက််များ��းနှှင့််� ကွဲဲ�လွဲဲ�သည့််�အချျက််များ��းကိုု�
ဖော်�်�ထုုတ််တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အစော�ာပိုု�င်းး�ကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
မူူကြ�မ်းး�စာာသားး�များ��းကိုု�အခြေ�ေခံံ၍ ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ပဋိိညာာဉ််၏ အချို့့���
အပိုု�င်းး�များ��းကိုု� ပြု�ုစုုခဲ့့�ခြ�င်းး�၊ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းတွွင်် ယခုုအခါါ
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ အပြ�န်အ
် လှှန်ဆွေး�း
်
�နွေး�း�ရာာ၌ တရား�းဝင််ရည်ညွှ
် န်း
ှ �း
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းအဖြ�စ်် ယူူဆကြ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� အထက််ပါါအတိုု�င်းး� လေ့�့လာာ
သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�မှာာ� သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််မှုုရှိိ�ပါါသည််။ ယခုုအထိိ ပြ�င််ပလေ့�့�လာာ
သူူများ��း မသိိရှိိ�နိုု�င််သေး�းသော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�နေ�ဆဲဲ ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု�မူူ စနစ််တကျျ
ဆန်းး�စစ််ချျက်် မပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သေး�းပါါ။ သို့့��ရာာတွွင်် အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူ
အသီးး�သီးး�၏ ရပ််တည််ချျက််များ��းမှာာ� ယခင််ကနှှင့််� စဉ််ဆက််မပြ�တ်် တူူညီီမှုု
အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ရှိိ�လိိမ့််�မည််ဟုု ယူူဆရပါါသည််။ အခန်းး� ၅ မှာာ�
နိိဂုံးး��ချုု�ပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� မုုချျမှှန််ကန််သည့််�အနေ�ဖြ�င့််� ချျပြ�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ အပြု�ုသဘော�ာ
စိိတ််ကူးး�စိိတ််သန်းး�များ��း၊

အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းနှှင့််�

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််

ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုု�င််မည့််� အချျက််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ
ဦးးစား�းပေး�းများ��းပုံံ�စံံဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််ရန််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
တွွင်် ရွေး�း�ချျယ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််မည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းပုံံ�စံံဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံအတွွက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��း ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််ရန်် တင််ပြ�
ထားး�ပါါသည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏

၂၀၀၈ခုုနှှစ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု�

စစ််ဖက််က

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ အရပ််ဖက်ခေါ�
် ါင်းး�ဆော�ာင််မှုအ
ု ပိုု�င်းး�ထံံ အာာဏာာတစ််စိိတ်တ
် စ််ဒေ�သ
ကိုု� တစ််ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ရေး�း ရည််ရွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ မဟာာ
ဗျူူ�ဟာာ၏ တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သအဖြ�စ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�စဉ််က စစ််ဖက််
အနေ�ဖြ�င့််� မိိမိိ၏တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျဖြ�စ််မှုအ
ု ခြေ�ေခံံကို�ု တိုးး��ချဲ့့��ရေး�းနှှင့်�် နေ့�့တစ််ဓူဝ
ူ
နိုု�င််ငံံကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််ရသည့််� ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး��ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််နေ�ရခြ�င်းး�မှှ ဆုုတ််ခွာာ�
ရေး�း၊ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် စစ််ဖက််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၏ ကိုု�ယ််ကျိုးး���စီးး�ပွား��းနှှင့််�
အဖွဲ့့��အစည်းး�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းနှှင့််� စုုစည်းး�ညီီညွွတ််
သော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအဖြ�စ််

၎င်းး�တို့့��၏ရှုုမြ�င််ပုံံ�ကိုု� အခိုု�င််အမာာဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း

နည်းး�လမ်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် လိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် အစဉ််တစိုု�က်အ
် ငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာ ဖြ�စ််ခဲ့့�ပါါသည််။ စစ််ဖက်က
်
နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ဆက််လက််၍ပါါဝင််နိုု�င််ရန်် အခိုု�င််အမာာစီီစဉ််ထားး�သော�ာ ဗဟိုု�
ချုု�ပ််ကိုု�င််သည့််� ‘စည်းး�ကမ်းး�ပြ�ည့််�ဝသော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ’ ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
ဝေ�ဖန််ကြ�ခြ�င်းး�အပြ�င်် မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှာာ� အများ��းပါါဝင််နိုု�င််မှုုနှှင့််�
ထင််သာာမြ�င််သာာမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည့််� နည်းး�လမ်းး�ကိုု�
လည်းး� ဝေ�ဖန််ကြ�ပါါသည််။ ယင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��လျျက််
ယခင််ကနှှင့််� နှိုုင်းး�စာာလျှှင်် ပွွင့််�လင်းး�မှုုရှိိ�လာာသည့််� ကာာလအတွွင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�း၌ ပါါဝင််နေ�သူူအများ��းအပြား�း�က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု�
ပြ�င််ဆင််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် အသစ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ သို့့��ပင််ဖြ�စ််
သော်�်�လည်းး� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
အဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD) က လက််တွေ့�့�ကျျကျျစဉ်းး�စား�း၍ မချျစ််သော်�်�လည်းး� အော�ာင့််�ကာာ
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နမ်းး� လက််ခံံခဲ့့�သည့််� စစ််ဖက်် (တပ််မတော်�်�)၁ နှှင့််� ‘သဘော�ာတူူညီီချျက််’ (pact)
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�သဘော�ာတူူညီီချျက််အပေါ်�် အခြေ�ေခံံလျျက်် ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွွင််
လွွတ််လပ််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပခဲ့့�ပြီး�း� (ကြား�း�ဖြ�တ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ဖြ�စ််ပြီး�း� NLD လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� ရော�ာက််ရှိိ�လာာခဲ့့�ပါါသည််) ထို့့��နော�ာက်် ၂၀၁၅
ခုုနှှစ််နှှင့််� ၂၀၂ဝ ခုုနှှစ််တို့့��တွွင််လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း ဆက််လက််ကျျင်းး�ပ
ခဲ့့�ပါါသည််။
၂၀၁၅ခုုနှှစ််တွွင်် NLD က တော�ာင််ပြို�ု�ကမ်းး�ပြို�ု�အနိုု�င််ရပြီး�း� အစိုးး��ရ ဖွဲ့့��စည်းး�
နိုု�င််ခဲ့့�ရာာ စစ််ဖက််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင််ပင်် ရှိိ�သေး�းသော်�်�လည်းး� NLD ခေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််သည့််� အစိုးး��ရဖြ�စ််ပါါသည််။ ရာာနှုုန်းး�မပြ�ည့််�သည့််�တိုု�င်် တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သ
အားး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံ အရပ််ဖက််အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််သည့််� ကာာလ
ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အတုံ့့��အလှှည့််�အနေ�ဖြ�င့််� NLD သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ တစ််စုံံ�တစ််ရာာ ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််လိုု�ပါါက ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဘော�ာင််အတွွင်းး�၌သာာ လုုပ််ဆော�ာင််ရန််လက််ခံံခဲ့့�ရပါါ
သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�
သော�ာ ပြ�င််ဆင််ချျက််လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတိုု�င်းး�သာာ ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လက််ခံံခဲ့့�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အရ လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ၇၅% ကျော်�်�� မဲဲအများ��းစုု
ရရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� လွှှတ်တော်�်�ကို
်
ယ်
�ု စား�းလှ
်
ယ်
ှ နေ�ရာ
်
ာ ၂၅% မှာာ� စစ််ဖက်မှ
် ရယူ
ှ
ထားး
ူ
�
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲတစ််စုံံ�တစ််ရာာ
ပြု�ုလုုပ််လိုု�ပါါက NLD နှှင့််� စစ််ဖက််အကြား�း� သဘော�ာတူူညီီမှုုယူူရန်် လိုု�အပ််
ပါါမည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာအပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��းကိုု� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�
ချိိ�တ််ဆက််လျျက်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန််နှှင့််� စက််တင််ဘာာလ ၂၀၁၆၊ မေ�လ ၂၀၁၇၊
ဇူူလိုု�င််လ ၂၀၁၈ နှှင့််� သြ�ဂုုတ််လ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် အသီးး�သီးး�တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့််�
၁ တပ််မတော်�်�ဆိုု�သည််မှာာ� စစ််ဖက််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�က မိိမိိတို့့��ကိုု�ယ််ကိုု� ခေါ်�်ဝေါ်�်ရာာတွွင်် အသုံးး��
ပြု�ုသော�ာ ဂုုဏ််ပြု�ုသည့််� ဝေါ�ါဟာာရဖြ�စ််ပါါသည််။ ကိုု�လိုု�နီီလက််အော�ာက််မကျျရော�ာက််မီီ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
တော်�်�ခေ�တ််က တပ််မတော်�်�ဟုုခေါ်�်ဝေါ်�်ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆက််လက််သုံးး��နှုုန်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ လက််ရှိိ�
လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��ကိုု� တပ််မတော်�်�ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်သုံးး��နှုုန်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အချို့့���သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
ဘက််တော်�်�သားး� အင််အားး�စုုများ��းက ကန့််�ကွွက််ကြ�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအကြော��ာင်းး�
ရေး�းသားး�ရာာတွွင်် အများ��းသုံးး��ဝေါ�ါဟာာရအဖြ�စ်် တပ််မတော်�်�ဟုုပင်် သုံးး��နှုုန်းး�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သဖြ�င့််� ဤ
စာာတမ်းး�၌လည်းး� တပ််မတော်�်�ဟုု သုံးး��နှုုန်းး�ခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�ပါါသည််။ အများ��းသုံးး��ဝေါ�ါဟာာရအဖြ�စ််
တပ််မတော်�်�ဟုု သုံးး��နှုုန်း�း ခြ�င်းး�သာာဖြ�စ််ပြီး�း� စစ််အစိုးး��ရကိုု�ထော�ာက််ခံသည့်
ံ
�် နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းသဘော�ာဆော�ာင််
သော�ာ အသုံးး��အနှုုန်းး�မဟုုတ််ပါါ။
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၂၁ ရာာစုု ပင််လုံံ� ခေါ်�် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းမှှ ထွွက််ပေါ်�်
လာာသော�ာ

အကြော��ာင်းး�အရာာအသီးး�သီးး�အတွွက််

မူူများ��းကိုု�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာတူူညီီချျက်် (Union Peace Accord) အဖြ�စ်် ပြု�ုစုုပြီး�း�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င်ဆင်
်
ချျက်
်
များ
် ��းအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုရန််လည်းး� NLD က
လက််ခံံခဲ့့�ပါါသည််။ ဤ ပကတိိအခြေ�ေအနေ�များ��းကြော��ာင့််� NLD သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င်ဆင်
်
ရေး
် �းအဆိုု�ပြု�ုရာာတွွင်် အကန့််�အသတ််ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� အနည်းး�ငယ််
မျှှသော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု�သာာ အဆိုု�ပြု�ုတင််ပြ�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဥပမာာ
၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င််ဆင််ရေး�းအဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းမှာာ� နော�ာင််
ကျျင်းး�ပမည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အဆက််ဆက််တွွင်် တပ််မတော်�်�သားး�လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အရေ�အတွွက််ကိုု� တစ််ဆင့််�ချျင်းး� အနည်းး�ငယ််မျှှစီီ လျှော့�့��ချျသွားး��
ရန််မျှှသာာဖြ�စ််ခဲ့့�ပါါသည််။ တစ််ချိိ�န်တ
် ည်းး�မှာာ�ပင်် ပြ�ည်န
် ယ််များ��းနှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
များ��း၏ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ��းကိုု� သက််ဆို�င်
ု ရာ
် ာပြ�ည်န
် ယ််နှင့်
ှ �် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ်တော်�်�
်
အသီးး�သီးး�က ခန့််�အပ််နိုု�င််သည့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�စေ�ရေး�းကဲ့့�သို့့�� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အခြေ�ေပြု�ု နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းက တင််ပြ�သော�ာ အာာဏာာပိုု�မိုု�ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းရေး�း အဆိုု�ပြု�ု
ချျက်် အများ��းအပြား�း�ကိုု� NLD သည်် လက််မခံံခဲ့့�ပါါ။ ဤအဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု�
စစ််ဖက််နှှင့််� စစ််ဖက််၏ မဟာာမိိတ််ဖြ�စ််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ (USDP) တို့့��က အထိုု�က််အလျော�ာ�က်် ထော�ာက််ခံံသည််ဟုု
ကော�ာလဟလများ��း ကြား�း�သိိရပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ယင်းး�တို့့��မှာာ� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ စနစ််၏ ကန့််�သတ််ချျက််များ��းအတွွင်းး� အော�ာင််မြ�င််
အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည််ဟုု ထင််မြ�င််ယူူဆရပါါသည််။ သို့့��သော်�်� NLD ၏
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းနှှင့််� မကိုု�က််ညီီကြော��ာင်းး� သိိသာာထင််ရှား��းပါါသည််။
၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််နေ့�့တွွင်် စစ််ဖက််မှှအာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�
နော�ာက်် အလုံးး��စုံံ�ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ပါါသည််။ NLD နှှင့်�် စစ််ဖက်အ
် ကြား�း� အထူးး�ဂရုုပြု�ု
၍ ဟန််ချျက််ညှိိ�ထားး�သည့််� သဘော�ာတူူညီီချျက််ကိုု� စစ််ဖက််မှှ တစ််ဘက််သတ််
ချိုး�း��ဖော�ာက််ခဲ့့�ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံအ
ံ ရပ််ဖက်အ
် စိုးး��ရသို့့�� အာာဏာာကိုု� တစ််ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�
တစ််စိိတ်တ
် စ််ဒေ�သ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းရေး�း ယခင််မဟာာဗျူူ�ဟာာနေ�ရာာတွွင်် အင််အားး�
သုံးး��ဖိိနှိိ�ပ််ရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာကိုု� အစား�းထိုးး��ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ NLD
အနေ�ဖြ�င့််� စိိတ််ဓာာတ််အားး�ဖြ�င့််လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့််လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး�
၂၀၀၈ ခုုနှစ်
ှ ် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ စည်းး�နှော�ာ�င််မှုမှ
ု ှ ကင်းး�လွွတ််သွားး��ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စနစ််ကိုု� ပြ�န််လည််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််
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သည့််� ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�အခါါအခွွင့််�’ တစ််ရပ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ ယခင််ကာာလများ��းနှှင့််� မတူူညီီသည့််�အချျက််မှာာ� စစ််ဖက််ကိုု� အခြား��းသူူ
များ��းက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူ
အုုပ််စုုတစ််စုုအဖြ�စ်် တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျ ပါါဝင််ခွွင့််�ရှိိ�သည််ဟုု မရှုုမြ�င််ကြ�တော့�့�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
စစ််ဖက််မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််�အညီီ မဟုုတ််ဘဲဲ အာာဏာာရယူူ
ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကိုု� တုံ့့��ပြ�န််လျျက်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ပဋိိညာာဉ်် (Federal Democracy
Charter) (FDC) ကိုု� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် မတ််လ ၃၁ ရက််တွွင်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�ပါါသည််။
ဤပဋိိညာာဉ််မှာာ� ၂၀၂ဝ ခုုနှှစ်် အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ခံံရသော�ာ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း အနက်် ၈၀% ခန့််�ကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ (Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw) (CRPH)၊ CDM ခေါ်�်
ပြ�ည််သူ့့�အာာဏာာ ဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုု (Civil Disobedience Movement)၊
အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊

သပိိတ််ကော်�်�မတီီများ��းနှှင့််�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး� (EAO) များ��း အားး�လုံးး�� မဟုုတ််သော်�်�
လည်းး� အများ��းအပြား�း�တို့့��အကြား�း� သဘော�ာတူူညီီချျက််ဖြ�စ််ပါါသည််။ စစ််ဖက််ကိုု�
စုုပေါ�ါင်းး�ဆန့််�ကျျင်လျျက်
်
် အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ်ရေး
် �းအစိုးး��ရ (NUG) တည််ထော�ာင််ပြီး�း�
ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� စနစ််သစ််ဆီီသို့့��ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရန််
အခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ်် တည််ဆော�ာက််ရေး�း ဘုံံ�တူူညီီသည့််� ခံံယူူချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဖက််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ပဋိိညာာဉ်် (Federal Democracy Charter)
(FDC) တွွင်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အစား�းထိုးး��ရန်် မျှော်�်��မှှန်းး�
ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�သိိသာာသော်�်�လည်းး� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု�
ဖျျက််သိိမ်းး�ရန်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါ။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖက််ဒရယ်် ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီ ပဋိိညာာဉ်် (Federal Democracy Charter) (FDC) နှှင့််� တစ််နေ့�့တည်းး�
တွွင်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ
(Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw) (CRPH) ၏
သီးး�ခြား��းဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တွွင််မူူ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�
ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာထားး�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး�း�
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မည််သို့့�� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််မည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သော်�်�လည်းး� အနှှစ််
သာာရအားး�ဖြ�င့််� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မှာာ� စစ််ဖက််၏ ဆော�ာင််ရွွက််
ချျက််များ��းကြော��ာင့််� ပျျက််ပြ�ယ််သွားး��ပြီး�း� ကျျင့််�သုံးး��၍မရတော့�့�ဟုု ကြေ��ညာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််
ပါါသည််။၂ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် CRPH က FDC ၏ မူူများ��းနှှင့််�ညီီညွွတ််လျှှင််
အကျုံးး���ဝင််သော�ာ ဥပဒေ�များ��းဆက််လက််၍ အတည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာခဲ့့�ပါါ
သည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ချို့့���ယွွင်းး�နေ�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ဖာာထေး�း
မည့််အ
� စား�း မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် အ
ံ တွွက်် အမှှန်တ
် ကယ််သင့််�တော်�်�ပြီး�း� အကျိုးး���သက််ဆို�င်
ု ်
ပါါဝင််သူူအသီးး�သီးး�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သစ််ကိုု� ပုံံ�စံံထုုတ််စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာ
ပြီ�ီ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သစ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဗဟိုု�အစိုးး��ရနှှင့််�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကို
် �င်
ု ် တော်�်�လှှန်ရေး
် �းအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းအကြား�း�၊ တိုု�င်းး�
ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််

တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�

အသီးး�သီးး�တို့့��အကြား�း�၊

အရပ််ဖက််အာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့််� စစ််ဖက််အကြား�း�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အုုပ််စုုအသီးး�သီးး�
တို့့��အကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းလျျက််ရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� ပဋိိပက္ခခအသီးး�သီးး�ကိုု� အဆုံးး��
သတ််စေ�ရန််လည်းး� အထော�ာက််အကူူ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု�

ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါက

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�

လစ််ဟာာချျက််နှှင့််� ဥပဒေ�လစ််ဟာာချျက်် ဖြ�စ််နေ�ပါါမည််။ ဖက််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
ပဋိိညာာဉ်် (FDC) သည်် ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�ပြေး��း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တစ််ရပ််၏

သွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာအချို့့���

ရှိိ�သော်�်�လည်းး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သစ်် တစ််ရပ််မဟုုတ််ပါါ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�အဖြ�စ်် ထုုတ််ပြ�န််ထားး�ခြ�င်းး�လည်းး� မဟုုတ််ပါါ။၃ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ကျျန််ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

၂

၂၀၂၁ခုုနှှစ်် မတ််လ ၃ ရက်် ရက််စွဲဲ�ပါါ ‘၂၀၀၈ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ကြော��ာင်းး�
ကြေ��ညာာချျက််’ (‘Declaration of the abolishment of the 2008 constitution’) စာာသားး�
အပြ�ည့်အ
�် စုံံ�ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ံ ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုလွှ
ု တ်
ှ တော်�်�
်
ကိုုယ်
� စား�းပြု�ုကော်�်�မတီ
်
ီ (CRPH Myanmar)
၏ တရား�းဝင််ဝက််ဘ််ဆိုု�က်် <https://crphmyanmar.org/crph3103212/> တွွင်် ဖတ််ရှုု
နိုု�င််ပါါသည််။

၃	ဖက််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ပဋိိညာာဉ်် (Federal Democracy Charter) (FDC) ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််�
ဥပဒေ�ပိုု�င်းး� အဆင့််�အတန်းး�ကိုု� International IDEA (2021) တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ဤအစီီရင််ခံံ တင််ပြ�ချျက််စာာတမ်းး�တွွင်် ရည််ညွှှန်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ FDC စာာမူူကိုု� CRPH
ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွွင်် လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။
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ဖက််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ပဋိိညာာဉ်် (FDC) ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းပိုု�င်းး�နှှင့််� ဥပဒေ�ပိုု�င်းး�
အဆင့််�အတန်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုရှိိ�ပါါသည််။ FDC ကိုု� အတည််ပြု�ု
ပြီး�း�သည််နှှင့််� တစ််ပြို�ု�င််နက်် FDC ၏ အချို့့���အပိုု�င်းး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ဆွေး�း�နွေး�း�
ညှိိ�နှိုုင်းး�လိုု�ကြော��ာင်းး�၊ အများ��းပါါဝင််ပြီး�း� အားး�လုံးး��သဘော�ာတူူညီီမှုုအပေါ်�် အခြေ�ေခံံ
သည့််�လုပ်
ု င
် န်းး�စဉ််ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ်ရေး
် �း အတိုု�င်ပင်
် ခံ
် ကော�
ံ
ာင််စီီ (National
Unity Consultative Council) (NUCC) အတွွင်းး� ပြ�န်လ
် ည််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ရေး�း
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဤစာာတမ်းး�ကိုု� ရေး�းသားး�ချိိ�န််တွွင််
အသေး�းစိိတ််အချျက််အလက််များ��း မပြီး�း�ပြ�တ််သေး�းသော်�်�လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
လွှှတ််တော်�်�ကိုု� ကြီး�း�စိုးး��လွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�သော�ာ NLD အနေ�ဖြ�င့််� တစ််ဘက််သတ််
လုုပ်ဆော�
်
ာင််နို�င်
ု ခြ�င်းး
် � မရှိိ�စေ�ရေး�းအတွွက်် NUCC ၏အခန်းး�ကဏ္ဍ တိုးး��တက််မြ�င့််�မား�း
လာာရန််နှှင့််� CRPH ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��း အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ လျော့�့��နည်းး�
ကျျဆင်းး�သွားး��ရန်် အလားး�အလာာ ရှိိ�ပါါသည််။
သို့့��ပင်ဖြ�
် စ််သော်�်�လည်းး� ကြား�း�ဖြ�တ််အုပ်
ု ချုု
် �ပ််မှုအ
ု စီီအမံံများ��း အပြော��ာင်းး�အလဲဲ
ဖြ�စ််ခြ�င်းး�သည်် အနာာဂတ်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဒီီဇို�င်းး
ု �အတွွက်် နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းတွွင််
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သူူများ��း၏ အပြီး�း�သတ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းကိုု� အဆုံးး��အဖြ�တ််
ပေး�းလိိမ့််�မည်ဟု
် ု တစ််ထစ််ချျမဆိုု�နို�င်
ု ပါ
် ါ။ လက််ရှိိ�အနေ�အထားး�တွွင််မူူ FDC သည််
NLD/CRPH၊ CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�း
မဟာာမိိတ််များ��းအကြား�း� လပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ပြီး�း�သည့််�တိုု�င်် ဆက််
လက််တည််မြဲ�ဲလျျက််ရှိိ�သည့််�၊ အနာာဂတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�အတွွက်် မူူများ��း
ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာတူူညီီမှုု အမြ�င့််�ဆုံးး��အဆင့််� ဖော်�်�ပြ�ချျက််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တည််ဆော�ာက််ရေး�း အခြေ�ေခံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
ပိုု�င်းး�နှှင့််� အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��အတွွက်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
အပိုု�င်းး�တွွင်် ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန်် တိုု�င်းး�ပြု�ု
ပြ�ည်ပြု�ု
် ညီီလာာခံံ (Constitutional Convention) ကျျင်းး�ပရေး�း၊ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�သစ််ကိုု� လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််၍ အတည််ပြု�ုရန်် သတ််မှှတ််ရေး�း
ကဲ့့�သို့့��သော�ာ မရှိိ�မဖြ�စ််ဖြ�တ်သ
် န်းး�ရမည့််လ
� မ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း သို့့��မဟုတ်
ု ် အဆင့််�များ��း
ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ FDC တွွင်် ဖက််ဒရယ််
စနစ််၊ လွှှတ််တော်�်� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််၊ အထက််အော�ာက်် လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််စနစ််၊
သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််များ��း၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းများ��းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတို့့��ကိုု� တည််ထော�ာင််လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ကတိိကဝတ််
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ပြု�ုချျက််များ��း အသေး�းစိိတ််မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� အတိိအလင်းး� ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��း
ပါါဝင််ပါါသည််။
ယင်းး�ကတိိကဝတ််ပြု�ုချျက််များ��းမှာာ� အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ သဘော�ာတူူညီီမှုု
တည််ဆော�ာက််ရန်် အခြေ�ေခံံများ��း သို့့��မဟုုတ်် သတ််မှှတ််ချျက််များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။
ကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င်သည့်
်
�် ပြ�ည်န
် ယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
များ��းအတွွက််လည်းး� ယင်းး�ကတိိကဝတ််ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� အလားး�တူူ အလေး�း
ဂရုုပြု�ု လိုု�က််နာာရပါါမည််။ အနည်းး�ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�
(institution) များ��းကိုု� ပုံံ�စံံချျမှှတ််ရာာတွွင်် ‘ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဘက််တော်�်�သားး�များ��း’ဟုု
ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ခေါ်�်ဆိုု�နိုု�င််မည့််�သူူများ��းဘက််မှှ လက််ခံံနိုု�င််မည့််�
အနိိမ့််�ဆုံးး��အဆင့််� ဘော�ာင််သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�
ဘော�ာင််သတ်မှ
် တ်
ှ ချျက်
်
များ
် ��းအရ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် အချို့့���သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��းကိုု�ထည့်�သွွင်းး
်
�ပြီး�း� အချို့့���သော�ာဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ နမူူနာာပုံံ�စံံများ��းနှှင့်�်
ဥပမာာများ��းကိုု� ဖယ််လှှပ််သည််။ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််�
ဖယ််ဒရယ််စနစ််ဆို�င်
ု ရာ
် ာတို့့��ကဲ့့�သို့့�သော
� �ာ မက််ခရိုအ
�ု ဆင့််�ဟုခေါ်�
ု ်သည့််� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နိုု�င််
သည့််အ
� ဆင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် (အားး�လုံးး�� မဟုုတ်သည့်
်
�တို
် �င်
ု )် အများ��းအပြား�း�ကိုု� ချျမှှတ််
ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ
တွွင်် အဓိိကအခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ််မှာာ� FDC ဖြ�စ််နေ�သေး�းသရွေ့�့� ကာာလပတ််လုံးး��
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ဖြ�င့််� သမ္မမတဦးးဆော�ာင််သော�ာစနစ််နှှင့််� ဝန််ကြီး�း�
ချုု�ပ်် ဦးးဆော�ာင််သော�ာစနစ်် မည််သည််က ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််ကြော��ာင်းး�၊ မူူအားး�ဖြ�င့််�
ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� ထော�ာက််ခံံကြော��ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကန့််�ကွွက််ကြော��ာင်းး� အချိိ�န််
ကုုန််ခံံလျျက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�ရန််မလိုု�အပ််တော့�့�ပါါ။ ထို့့��အပြ�င်် စစ််ဖက််ကိုု� အရပ််
ဖက်် အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ ကြီး�း�ကြ�ပ််
ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�တို့့��မှာာ� မုုချျဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဆွေး�း�နွေး�း�ရမည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��း
မဟုုတ်တော့�့�ပါ
်
ါ။ ထိုု�ကိိစ္စရပ်
စ များ
် ��းအစား�း ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဒီီဇို�င်းး
ု �ရေး�းဆွဲဲရန်
� ်
အတွွက်် အလယ််အလတ််အဆင့််�နှှင့််� မိုု�က််ခရိုု�အဆင့််�ဟုုခေါ်�်သော�ာ အသေး�းစိိတ််
အဆင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်များ
် ��းကိုု� ပိုုမို
� ၍
�ု အာာရုံံ�စူးး�စိုု�က်ဆွေး�း
်
�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �နိုု�င်မည်
်
် ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� (က) မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ံ ပကတိိအခြေ�ေအနေ�တွွင်် အယုံံ�အကြ�ည််
မရှိိ�အဆိုု�အားး� မဲဲခွဲဲခြ�င်းး
� �ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကိိစ္စစရပ်များ
် ��းဆိုု�င်ရာ
် ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�

မည််သို့့��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သင့််�ကြော��ာင်းး�

သို့့��မဟုုတ််

လွှှတ််တော်�်�

အမြဲ�ဲတမ်းး�အမိိန့််� (Standing Order) များ��းကိုု� မည််သို့့��ထုုတ််ပြ�န််သင့််�ကြော��ာင်းး�
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ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး� (ခ) ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�၊ ဒေ�သန္တတရ
အဆင့််�တို့့��အကြား�း� နယ််ပယ််အလိုု�က်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ၊ တာာဝန််နှှင့််� အရင်းး�
အမြ�စ််များ��းခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််၏ကိုု�ယ််တိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််မှုု (‘self
rule’) အပိုု�င်းး�ကဏ္ဍများ��း (ဂ) ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း ဗဟိုု�အဆင့််�တွွင််
ကိုုယ်
� စား�းပြု�ုပါ
်
ါဝင််မှုနှ
ု င့်
ှ �် မြ�န််မာာတစ််နို�င်
ု ငံ
် လုံးး�
ံ �အတွွက်် မူူဝါါဒချျမှှတ်ရာ
် ာတွွင်် ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််၏ အတူူတကွွအုုပ််ချုု�ပ််မှုု (‘shared
rule’) အပိုု�င်းး�ကဏ္ဍများ��း (ဃ) ဖက််ဒရယ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုအဖွဲ့့�� ကဲ့့�သို့့��
သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််များ��းဆိုု�င််ရာာ အသေး�းစိိတ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
နှှင့်�် (င) ထိိရော�ာက််မှုရှိိ�
ု ပြီး�း� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််အမှီီ�အခိုုက
� င်းး�သော�ာ တရား�းစီီရင်ရေး
် �း
ကဏ္ဍတည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�အသေး�းစိိတ််အချျက််များ��း
မှာာ� အနုုစိိတ််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အမြ�င််မတူူညီီမှုုများ��းလည်းး� များ��းပြား�း�
ပါါမည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဘက််တော်�်�သားး�များ��းအနေ�ဖြ�င့််� မိိမိိတို့့��အကြား�း�
တွွင်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ မူူများ��းကိုု� လက််ခံံချျမှှတ််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််ဟုု ယူူဆလျျက််
ယင်းး�အသေး�းစိိတ််အချျက််များ��းကိုု� အာာရုံံ�စူးး�စိုု�က်် ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််ပါါက အနည်းး�ဆုံးး��
အားး�ဖြ�င့််� ယင်းး�မူူများ��းကိုု�ဆန့််�ကျျင််သူူများ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
မှာာ� လွွယ််ကူူရိုးး��ရှှင်းး�သွားး��ပါါမည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သစ်် အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� အပြ�န််အလှှန််ဆက််စပ််နေ�သော�ာ
နယ််ပယ််ကဏ္ဍအများ��းအပြား�း�မှှ သက််ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� အလုံးး��စုံံ�ကိုု�င််တွွယ််
ပေး�းနိုု�င််သည့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��းလိုု�အပ််ပါါမည််။ ယင်းး�တို့့��တွွင်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရ ကဏ္ဍ
အသီးး�သီးး�အကြား�း� ‘ရေ�ပြ�င််ညီီ’ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဗဟိုု�အဆင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းနှှင့််� ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရဒေ�သ
များ��းနှှင့််� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� ‘အထက််အော�ာက််’ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�
ကဲ့့�သို့့��သော�ာ စုုဖွဲ့့��ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းသာာမက အခွွင့််�အရေး�းများ��း၊ ရည််ရွွယ််ချျက််
နှှင့််� ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ
အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး� ကိိစ္စစရပ််များ��းလည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ အရပ််ဖက််မှှ အုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊
လွှှတ််တော်�်�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ၊ ဖက််ဒရယ််စနစ််၊ လူူနည်းး�စုုအခွွင့််�အရေး�းများ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာနှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု�
နယ််မြေ�ေဒေ�သအလိုု�က််ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အထွေ�ေထွေ�ေ မူူများ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာတူူညီီချျက်် ရရှိိ�နိုု�င််သည့််�တိုု�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
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အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သစ်် ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ ယင်းး�မူူများ��းကိုု� ခိုု�င််မာာမှုုရှိိ�ပြီး�း� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��
နိုု�င််သည့််� ဥပဒေ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းပုံံ�စံံဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆွဲဲ�လျျက်် လက််တွေ့�့�
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုမရှိိ�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး� မပြု�ုမိိသော�ာ
အပိုု�င်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု�ပါါ ခြုံ�ံ�ငုံံ�မိိသည့်�် စုုစည်းး�ညီီညွွတ်မှု
် ရှိိ�
ု ပြီး�း� ပြ�ည့်�စုံံ�သော
် �ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စာာသားး�ကိုု� မူူကြ�မ်းး�ပြု�ုစုုနိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ အတိိအကျျ
အားး�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ရလျှှင်် ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ��းကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််
ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�
နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� အချို့့���မူူဝါါဒပိုု�င်းး� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း
ထံံမှှ အနည်းး�နှှင့််�အများ��း အသေး�းစိိတ််အချျက််များ��းပါါဝင််သော�ာ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��း
ထွွက််ပေါ်�်ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� ဖွဲ့့�� စည်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုတ်
ု ် လွှှတ်တော်�်�
်
ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ��းအတွွက််မူူ အာာရုံံ�
စူးး�စိုု�က််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု အလွွန််နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။ မကြာ�ာသေး�းမီီက မလေး�းရှား��း၊ နီီပေါ�ါ
နှှင့််� ဆာာမိုု�အာာတို့့��တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််�ဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� ဥပမာာအနေ�ဖြ�င့််� ကြ�ည့််�
ု � ရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� �ဆိုု�င်ရာ
် ာ အသေး�း
ပါါက၄ ယင်းး�သို့့��သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဒီီဇို�င်းး
စိိတ််အချျက််များ��းသည်် လွှှတ််တော်�်�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စနစ််
တည််ငြိ�ိမ််မှုုရှိိ�စေ�ရေး�းအတွွက်် အထူးး�အရေး�းပါါလာာနိုု�င််ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပုံံ�စံံထုုတ််စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ယင်းး�သို့့��သော�ာ
အသေး�းစိိတ််အချျက််များ��းကိုု�

ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရာာတွွင််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက််

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ်မည့်
်
�သူ
် များ
ူ ��းအနေ�ဖြ�င့််� သုုညမှစ
ှ တင််ရန်မလို
်
အ
�ု ပ််ပါါ။ ၁၉၉၀
ပြ�ည့်နှ
�် စ်
ှ မှ
် စ
ှ ၍ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တည််ဆော�ာက််ရေး�း ကြို�ု�တင််ပြ�င်ဆင်
်
သည့်
်
�်
လုုပ််ငန်းး�များ��းစွာာ�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�တွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့််�
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းအတွွင်းး�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� လုုပ်ဆော�
်
ာင််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။

၄	မလေး�းရှား��း၊ နီီပေါ�ါနှှင့််� ဆာာမိုု�အာာတို့့��အားး�လုံးး��တွွင်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာစနစ််များ��း ကျျင့််�သုံးး��
ကြ�ပြီး�း� မကြာ�ာသေး�းမီီက ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� အကြ�ပ််အတည်းး�များ��းနှှင့်�် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။
ယင်းး�အကြ�ပ််အတည်းး�များ��း ဖြ�စ််ပွား��းရာာတွွင်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ��းကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� တာာဝန််မှှ
ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း၊ လွှှတ််တော်�်�ကိုု� ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�
ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့််� အခြေ�ေအနေ�များ��းဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း မရှှင်းး�လင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� တိိကျျမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�
တို့့��မှာာ� အဓိိက အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ခဲ့့�ပါါသည််။
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၁၉၉ဝ ပြ�ည့််�နှှစ််မှှ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််အထိိ ကာာလအတွွင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
မူူကြ�မ်းး�အချို့့���ကိုု� ပြု�ုစုုခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�မူူကြ�မ်းး�များ��းကိုု� စုုစည်းး�လျျက်် ဖက််ဒရယ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းနှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းကော်�်�မတီီ (Federal
Constitutional Drafting and Coordinating Committee) (FCDCC) ၏
၂၀၀၈ ခုုနှစ်
ှ ် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� ၁၅ နှှစ်် ကျော်�်��ကာာလ
အတွွင်းး� အားး�လုံးး��သဘော�ာတူူညီီမှုု တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�၏ ရလဒ်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
အကျိုးး���သက််ဆို�င်
ု ပါ
် ါဝင််သူအ
ူ များ��း ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �သည့််� လုုပ်င
် န်းး�စဉ််မှထွွက်
ှ
ပေါ်�
် ်
လာာ သည့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
နော�ာက််ဆုံးး��နှှင့်�် အပြ�ည့်�စုံံ�ဆုံးး�
်
�မူူကြ�မ်းး�မှာာ� ညီီညွွတ်သော
် �ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း
ဖက််ဒရယ််ကော�ာင််စီီ (United Nationalities Federal Council) (UNFC) က
၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြု�ုစုုထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�သော�ာ မူူကြ�မ်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�မူူကြ�မ်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အားး�လုံးး��မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� အချို့့��� ပါါဝင််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ယင်းး� UNFC မူူကြ�မ်းး�မှာာ�
FCDCC မူူကြ�မ်းး�ကိုု� ဆက််လက််၍ဖြ�ည့််�စွွက််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� FCDCC
မူူကြ�မ်းး�ကိုုပြ� �င်ဆင်
်
ထားး
်
�သည့််� ပိုုမို
� ပြ�ု �ည့်�စုံံ�သော
် �ာ မူူဟုု ယူူဆနို�င်
ု ပါ
် ါသည််။ စစ််ဖက်မှ
် ှ
သွွတ််သွွင်းး�ခဲ့့�သော�ာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကသာာ နိုု�င််ငံံရေး�း
နယ််ပယ််တွွင်် လွှှမ်းး�မိုးး��ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ယင်းး� FCDCC-UNFC မူူကြ�မ်းး� (၂၀၁၆
ခုုနှှစ််) ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ ယင်းး�မူူကြ�မ်းး�သည််
ပြု�ုစုုသူများ
ူ ��း၏ ရည််ရွွယ််ချျက်စေ�
် တနာာမှှန်က
် န််ခြ�င်းး�၊ မူူကြ�မ်းး�ပြု�ုစုုသည့်�် နည်းး�လမ်းး�
မှာာ� အခြား��းမူူကြ�မ်းး�များ��းနှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လျှှင်် ပွွင့််�လင်းး�ပြီး�း� အများ��းပါါဝင််နို�င်
ု ခြ�င်းး
် �တို့့��
ကြော��ာင့််� အနည်းး�ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့််� ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီဘက်တော်�်�သားး
်
� အုုပ််စုုအချို့့���အတွွင်းး�
တွွင်် ယင်းး�သည်် တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျမှုု အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ရှိိ�ပါါသည််။
ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီပဋိိညာာဉ်် (FDC) ပင််လျှှင်် ဤ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�အပေါ်�်
တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သ အခြေ�ေပြု�ုထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် UNFC ၏
၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအုုပ််စုုအားး�လုံးး��က ကျေ�ေနပ််မှုုရှိိ�သည််
ဟုု မဆိုု�နိုု�င််ပါါ။ ဥပမာာ ယင်းး�မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် NLD တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�
မရှိိ�ပါါ။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�အတွွက်် အားး�လုံးး��သဘော�ာတူူညီီမှုု တည််ဆော�ာက််
ခဲ့့�ရာာတွွင်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုမတိုု�င််မီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ
ဆွေး�း�နွေး�း�လျျက််ရှိိ�သူများ
ူ ��းသာာ ပါါဝင််ကြော��ာင်းး�နှှင့်�် အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပို�င်းး
ု �ဤ
လုုပ်င
် န်းး�စဉ််တွွင်် အကျိုးး���သက််ဆို�င်
ု ် ပါါဝင််သူအ
ူ သစ််များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာကြော��ာင်းး�
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သတိိပြု�ုသင့််�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �မှုုများ��း စတင််ပြု�ုလုပ်
ု ရန်
် ် အဆင််ပြေ�ေသော�ာ မူူကြ�မ်းး�
ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဘက််တော်�်�သားး� အင််အားး�စုုများ��း
အကြား�း� အပြ�ည့််�အဝ အားး�လုံးး��သဘော�ာတူူညီီမှုုရှိိ�သည့််� မူူကြ�မ်းး�မဟုုတ််ပါါ။
မတတ််သာာ၍ လက််ခံံကျျင့််�သုံးး��ရသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းသည််
ကြာ�ာရှှည််မခံံတတ််ကြ�ပါါ။ လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ဖြ�စ််စေ�ရန်် အနည်းး�ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့််� သက််ဆို�င်
ု ရာ
် ာ နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းဆော�ာင််ရွွက်သူ
် များ
ူ ��း
အကြား�း� လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အားး�လုံးး��သဘော�ာတူူညီီမှုု (sufficient consensus)
ရှိိ�ရပါါမည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အကြ�မ်းး�အားး�ဖြ�င့််� အဓိိက နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််သူူ အုုပ််စုုသုံးး��စုု ရှိိ�ပါါသည််။ ပထမအုုပ််စုုမှာာ� စစ််ဖက််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဗိုု�လ််ကျျစိုးး��မိုးး��
သော�ာ အုုပ်ချုု
် �ပ််သူလူ
ူ တ
ူ စ််စုက
ု စစ််ဖက်အ
် ရာာရှိိ�ကြီး�း�များ��း၏ အာာဏာာနှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�း
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ တစ််ချိိ�န််
တည်းး�မှာာ�ပင်် ရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ�ပြီး�း� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််သည့််� တူူညီီသော�ာ (uniform) မြ�န််မာာ
အမျိုး�း��သားး�ရေး�းဝါါဒ ရှုုမြ�င််ပုံံ�ရှိိ�ပါါသည််။ ဤဝါါဒကိုု� စစ််အာာဏာာရှှင််ခေ�တ်် လူူမှုု
နှိုးး�ဆော်�်�ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ��း (social mobilization schemes) မှှ မြ�စ််ဖျား��းခံံ
ဆင်းး�သက််လာာသော�ာ စစ််ဖက််၏ ကိုု�ယ််စား�းပါါတီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ (USDP) တွွင််လည်းး� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ ဒုုတိိယအုုပ််စုုမှာာ�
စစ််ဖက််အုုပ််စိုးး��မှုုကိုု� ဆန့််�ကျျင််သည့််� အစော�ာပိုု�င်းး�ကာာလ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဘက််တော်�်�
သားး� လှုုပ််ရှား��းမှုုမှှထွွက််ပေါ်�်လာာပြီး�း� ၁၉၉ဝ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် တော�ာင််ပြို�ု�
ကမ်းး�ပြို�ု�အနိုု�င်ရရှိိ�ခဲ့့�သော
်
�ာ အများ��းစုုပါါတီီ အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီအဖွဲ့့�� ချုု�ပ်် (NLD)
ဖြ�စ််ပါါသည််။ NLD သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ခံံယူူချျက််ဖြ�င့််� မြ�န််မာာတစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��တွွင််
တည််ရှိိ�သော�ာ တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီကြီး�း�ဟုု ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ (မြ�န််မာာ
တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��တွွင်် တည််ရှိိ�သည််ဟုုဆိုု�ခြ�င်းး�မှာာ� NLD သည်် မြ�န််မာာတစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ရှိိ�
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် နေ�ရာာများ��းအတွွက်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခြ�င်းး�ကိုု�
ဆိုု�လိုု�ပါါသည််။ အခြား��းသော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ပါါတီီအများ��းစုုမှာာ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုု
အလိုု�က််သာာတည််ရှိိ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းတွွင််
သာာ မဲဲဆွွယ််လှုုပ််ရှား��းကြ�ပါါသည််။) သို့့��ရာာတွွင်် NLD သည်် အစဉ််အလာာအားး�ဖြ�င့််�
ဗမာာလူူမျိုး�း�� ဗဟိုု�ပြု�ု မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်�အမြ�င််ကိုု� စွဲဲ�ကိုု�င််ပါါသည််။ လူူနည်းး�စုု
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုနှှင့််�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကိုု�

အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုအ
ု ထိိ ခွွင့််�ပြု�ုသော်�်�လည်းး� အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာသည်် ဗမာာ
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လူူမျိုး�း��များ��း ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရေ�အတွွက််အားး�ဖြ�င့််လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအားး�
ဖြ�င့််လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး� ကြီး�း�စိုးး��လွှှမ်းး�မိုးး��သည့််� မြ�န််မာာတစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��တွွင််သာာ တည််ရှိိ�
သည််ဟုု ယူူဆပါါသည််။ တတိိယအုုပ််စုုမှာာ� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း
ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််
တော်�်�လှှန််ရေး�းအုုပ််စုုများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� မိိမိိတို့့��
ရပ််ရွာာ�အသိုု�က််အဝန်းး�အတွွက်် ကိုု�ယ််တိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� (self rule) ရရှိိ�ရေး�း၊
အတိိတ််သမိုု�င်းး�တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံပြ�င််ပ၌ တည််ရှိိ�ခဲ့့�သည််ကိုု� ထော�ာက််ရှုုလျျက််
ဖယ််ဒရယ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး�တွွင်် မိိမိိတို့့��၏ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အချုု�ပ််
အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း ခံံယူူချျက််ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။ ဤ
အုုပ််စုုသုံးး��စုုမှာာ� လုံးး��ဝကွဲဲ�ပြား�း�ပြီး�း� တစ််စုုတွွင််ပါါဝင််သူူများ��းသည်် အခြား��းအစုုများ��း
တွွင်် မပါါဝင််ဟုုမဆိုု�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သတိိမူူသင့််�ပါါသည််။ လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း�� အများ��းအပြား�း�သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် NLD ကိုု� မဲဲပေး�းကြ�ပါါသည််။
NLD အတွွင်းး�တွွင်် များ��းစွာာ�ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�များ��းရှိိ�ပြီး�း� ယခင််က
ယင်းး�ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းကိုု� အကြော��ာင်းး�ပြု�ု၍ ပါါတီီမှှ ခွဲဲ�ထွွက််ခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�ခဲ့့�ပါါ
သည််။ ထို့့��အပြ�င်် သမ္မမတဦးးသိိန်းး�စိိန်် ဦးးဆော�ာင််ပြီး�း� ပုံံ�သဏ္ဍာာန််အားး�ဖြ�င့််� USDP
ကြီး�း�စိုးး��သည့််� အစိုးး��ရ (၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) သည်် စစ််ဖက််မှှ တင််မြှော��ာ�က််
သော�ာ အစိုးး��ရဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အချို့့��� ရပ််တည််ချျက််များ��းတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဘက််
တော်�်�သားး�များ��းနှှင့််� မျှော်�်��မှှန်းး�သည််ထက်် ပိုု�မိုု�၍နီးး�ကပ််ပါါသည််။
၂၀၁၅ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၂ဝ ခုုနှှစ််အထိိ ကာာလတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏
အခြေ�ေခံံဖြ�စ််သော�ာ သဘော�ာတူူညီီမှုုမှာာ� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု�
ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သော�ာ တပ််မတော်�်�ကတစ််ဘက််၊ လက််တွေ့�့�အကြော��ာင်းး�များ��း ကြော��ာင့််�
ပင်် ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ ယင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဘော�ာင််အတွွင်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််
သဘော�ာတူူညီီခဲ့့�သော�ာ NLD ကတစ််ဘက်် သဘော�ာတူူညီီမှုုဖြ�စ််ပါါသည််။ သမ္မမတ
ဦးးသိိန်းး�စိိန််၏ ကနဦးးပွွင့််�လင်းး�မှုုနှှင့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််
ချျက််များ��းပြီး�း�နော�ာက်် ဤသို့့�� သဘော�ာတူူညီီမှုုရရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဦးးသိိန်းး�စိိန််
သည်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််က ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််ထံံ သွားး��ရော�ာက််တွေ့�့�ဆုံံ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�
မှာာ� ထင််ရှား��းပါါသည််။ ထိုု�သဘော�ာတူူညီီမှုုအပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ NLD သည််
စစ််ဖက််မှှ ဆန့််�ကျျင််တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ��း မဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�ရန််သတိိပြု�ုလျျက်် မြ�န််မာာ
အစိုးး��ရအတွွင်းး� အရပ််သားး�များ��း ပါါဝင််လာာစေ�ရန််နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ ဖြ�စ််
စေ�ရန်် အနည်းး�ငယ််မျှှသော�ာ ပြ�င််ဆင််မှုုများ��းသာာ လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ပါါ
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သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�း
အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းနှှင့်�် အခြား��းတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ��း၏ရှုုမြ�င်ပုံံ�များ
် ��းကိုု� များ��းသော�ာ
အားး�ဖြ�င့််� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှတဆင့််�
၎င်းး�တို့့��အားး� ဖက််ဒရယ််စနစ််ဆိုု�င််ရာာ လိုု�က််လျော�ာ�မှုုများ��း အနည်းး�ဆုံးး�� အတိုု�င်းး�
အတာာဖြ�င့််�သာာ လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ NLD မှာာ� ရှေ့�့�မတိုးး��သာာ နော�ာက််မဆုုတ််
သာာ အနေ�အထားး�သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�နေ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််
ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��းအတိုု�င်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ပေး�းမည််ဆိုု�ပါါက စစ််ဖက််မှှ လက််ခံံနိုု�င််မည််မဟုုတ််ပါါ။
NLD သည်် စစ််ဖက််က လက််ခံံမှုုဖြ�င့််� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�ရ
ခြ�င်းး�သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခုုအခါါ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကြော��ာင့််� ယင်းး�
အလွွတ််သဘော�ာ သဘော�ာတူူညီီမှုုလည်းး� အဆုံးး��သတ််သွားး��ပြီး�း� ဖက််ဒရယ်် ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီပဋိိညာာဉ်် (FDC) သည်် မတူူညီီသော�ာ အခင်းး�အကျျင်းး�မှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာ
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ NLD၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ��း၊ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
ဘက််တော်�်�သားး� CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုတို့့��အကြား�း� သဘော�ာတူူညီီမှုု ဖြ�စ််ပါါသည််။
NLD သည်် FDC ကိုု� သဘော�ာတူူညီီရာာ၌ ဗမာာလူူမျိုး�း��မဟုုတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အုုပ််စုုများ��း၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� အတိိအလင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန််နှှင့််�
ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရေး�း ကတိိကဝတ််ပြု�ုရန်် ယခင််ကထက်် ပိုု�မိုု�၍ နီးး�ကပ််လာာခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ NLD ၏ ဖယ််ဒရယ််စနစ်် ကတိိကဝတ််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် အသေး�းစိိတ််ကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�သည့််�အဆင့််�သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�သော�ာအခါါ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အပါါအဝင်် လူူ
နည်းး�စုု တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက်များ
် ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရန််
လုံံ�လော�ာက််သော�ာ စစ််မှန်
ှ မှု
် နှ
ု င့်
ှ �် ကျျယ််ပြ�န့််�မှုု ရှိိ�မရှိိ� စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ရပါ
် ါမည််။ သို့့��ရာာတွွင််
NLD နှှင့်�် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကို
် �င်
ု ် တော်�်�လှှန်ရေး
် �းအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းအကြား�း�
လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အားး�လုံးး��သဘော�ာတူူညီီမှုု (sufficient consensus) ရရှိိ�သည့််�
တိုု�င်် ၎င်းး�တို့့��လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� စစ််ဖက််အနေ�ဖြ�င့််�
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�အသစ််လက််အော�ာက််တွွင်် အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း�သည့််�
တိုု�င်် လက််ခံံဖွွယ််ရာာမရှိိ�ပါါ။ နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ အုုပ််စုုတစ််စုု
အဖြ�စ်် စစ််ဖက််၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အင််အားး�ကိုု� လုံးး��ဝဖယ််ရှား��းနိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါက
အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ မေး�းခွွန်းး�နှှစ််ခုုလုံးး��အတွွက်် အဖြေ�ေရှာာ�နိုု�င််မှှသာာလျှှင်် ရေ�ရှှည််
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တည််တံ့့�နိုု�င််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဖက််ဒရယ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပေါ်�်ထွွက််
လာာနိုု�င််ပါါမည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပါါလီီမန််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ်် ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�မှာာ� ၁၉၃၅ ခုုနှှစ််
ဘားး�မား�းအက်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချိိ�န််မှှ အစပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။ အကြ�ပ််အတည်းး�နှှင့််� တင်းး�မာာမှုု
များ��း၊ ပြ�တ််တော�ာက််မှုုများ��း ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ရှှည််လျားး��ပါါသည််။
မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် ဘားး�မား�းအက််၊ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၊ ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဟူူ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ၄ ရပ််ရှိိ�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဂျျပန််ခေ�တ်် ၁၉၄၃ ခုုနှှစ််တွွင်် ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အချိိ�န််
အနည်းး�ငယ််မျှှ ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည့််� ကာာလလည်းး�ရှိိ�ပါါသည််။ စစ််အစိုးး��ရများ��းက
ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� အခြေ�ေခံံမရှိိ�ဘဲဲ ကာာလကြာ�ာရှှည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�လွွတ််

အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�များ��းလည်းး�

ရှိိ�ပါါသည််။

ဤသမိုု�င်းး�

ကြော��ာင်းး�ကိုု� အကျျဉ်းး�မျှလေ့��့�လာာသုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစဉ််တစိုု�က််
ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််အခဲဲများ��းကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအသီးး�သီးး�မှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး� ဆက််လည််တည််မြဲ�ဲကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�များ��းနှှင့််� မတည််မငြိ�ိမ််တင်းး�မာာမှုုများ��း
ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််ဖော်�်�ထုုတ်နို
် �င်
ု ပါ
် ါသည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သစ််ကို�ု ဒီီဇို�င်းး
ု �ရေး�းဆွဲဲ�
ရာာတွွင်် ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက ပြ�ည််တွွင်းး�ရှိိ� အစဉ််အလာာများ��းအပေါ်�် အခြေ�ေခံံနိုု�င််ရန််
အလို့့��ငှာာ� သင််ခန်းး�စာာယူူဖွွယ််ရာာများ��း၊ သမိုု�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းအတွွင်းး�မှှ ကော�ာင်းး�မွွန််
သော�ာ လုုပ််နည်းး�လုုပ််ဟန််ဥပမာာများ��းကိုု�လည်းး� ထုုတ််နှုုတ််လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။
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၂-၁ ၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် ဘားး�မား�းအက််
၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် ဘားး�မား�းအက််မှာာ� ဗြိ�ိတိိသျှှအင််ပါါယာာ ပါါလီီမန််က ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခဲ့့�သည့််� အက််ဥပဒေ�ဖြ�စ််ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� အိိန္ဒိိ�ယမှှခွဲဲ�ထုုတ််လျျက်် အထက််
အော�ာက်် လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််နှှင့််� မြ�န််မာာဝန််ကြီး�း�အဖွဲ့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းပြီး�း� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း တည််ထော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒိုု�င််အာာခီီ
(diarchy) (ဒွိိ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း) ဟုုခေါ်�်သော�ာ ယင်းး�စနစ််တွွင်် မြ�န််မာာဝန််ကြီး�း�များ��း
သည်် ပါါလီီမန််ထံံ တာာဝန််ခံံရပြီး�း� ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းကိိစ္စစရပ်် အများ��းစုုအတွွက််
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�ရှိိ�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း၊ ကာာကွွယ််ရေး�း၊
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့််� နယ််ခြား��းဒေ�သ (Frontier Area) များ��းကိုု�မူူ ဗြိ�ိတိိသျှှအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
မှူး��း (Governor) ၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။
ဘားး�မား�းအက််၏ သွွင််ပြ�င်လ
် က္ခခဏာာနှှစ်ရပ်
် ကို
် �ု သတိိမူူသင့််�ပါါသည််။ ပထမ
အချျက််မှာာ� ဘားး�မား�းအက််သည်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� မပြု�ု
သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာပြ�ည်မ
် (Ministerial Burma) နှှင့်�် နယ််ခြား��းဒေ�သ (Frontier
Area) များ��းဟုု ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ပါါသည််။ မြ�န််မာာပြ�ည််မမှာာ� ဗမာာလူူမျိုး�း�� အများ��းစုု
ဖြ�စ််သော�ာ နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��း ဖြ�စ််ပြီး�း� အကြ�မ်းး�အားး�ဖြ�င့််� ယခုု တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း
ယခင််တိုု�င်းး�များ��းဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်သော�ာ နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ နယ််ခြား��း
ဒေ�သများ��းမှာာ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း အများ��းစုုဖြ�စ််ပြီး�း� ယခုု ပြ�ည််နယ််များ��းဟုု
ခေါ်�်ဝေါ်�်သော�ာ နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းဖြ�စ််ပါါသည််။၅ နယ််ခြား��းဒေ�သများ��းမှာာ� များ��းသော�ာ
အားး�ဖြ�င့််�

မြ�န််မာာဝန််ကြီး�း�အဖွဲ့့��၏

တိုု�က််ရိုု�က််ကွွပ််ကဲဲမှုုအော�ာက််တွွင််

မရှိိ�ဘဲဲ

ဗြိ�ိတိိသျှှအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းက တိုု�က််ရိုု�က််အုုပ််ချုု�ပ််ပါါသည််။ ယင်းး�အုုပ််ချုု�ပ််မှုုမှာာ�
များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� အသေး�းစိိတ််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ နယ််မြေ�ေခံံ အုုပ််ချုု�ပ််
သူူအလွှာာ�များ��းက ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် ဘားး�မား�းအက််ကိုု� ကာာလကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ�ကပင်် ဖျျက််သိိမ်းး�
အစား�းထိုးး��ပြီး�း� ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာပြ�ည််မနှှင့််� နယ််ခြား��းဒေ�သများ��း ခွဲဲ�ခြား��းခဲ့့�
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� နော�ာက််ပိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� သမိုု�င်းး�တွွင််
ရေ�ရှှည််ပြ�ဿနာာများ��းစွာာ� ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�ပြီး�း� ယနေ့�့ထက််တိုု�င်် အပြ�ည့််�အဝ
ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ပြ�ည််မနှှင့််� နယ််ခြား��း ခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဟန််ချျက််မညီီ
၅	ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််ကိုု� မြ�န််မာာပြ�ည််မတွွင်် ရခိုု�င််တိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခဲ့့�ပါါသည််။
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သော�ာ ဘက််မညီီ အချိုး�း��မညီီ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုစုုဖွဲ့့��ပုံံ� ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�
နယ််မြေ�ေဒေ�သအသီးး�သီးး�တွွင်် အစိုးး��ရနှှင့််� ထိိတွေ့�့�ဆက််ဆံံမှုု အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�၊
ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းမှာာ� များ��းစွာာ�ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��း
နား�းခဲ့့�ပါါသည််။ မြ�န််မာာပြ�ည်မ
် နှှင့်�် နှိုုင်းး�စာာလျှှင်် နယ််ခြား��းဒေ�သများ��းမှာာ� အနည်းး�ဆုံးး��
အားး�ဖြ�င့််� အုုပ််ချုု�ပ််သူူအလွှာာ�များ��းအတွွက်် ဗြိ�ိတိိသျှှအာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့််� ပိုု�မိုု�၍
ကျေ�ေနပ််နှှစ််သက််ဖွွယ်် တိုု�က််ရိုု�က််ထိိတွေ့�့�ဆက််ဆံံမှုုရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ဒုုတိိယကမ္ဘာာ�
စစ််အတွွင်းး�က မြ�န််မာ့့�လွွတ််လပ််ရေး�းတပ််မတော်�်�သည်် ဂျျပန််ဘက််မှှ တိုု�က််ခိုု�က််
နေ�ချိိ�န််တွွင်် နယ််ခြား��းဒေ�သများ��းသည်် ဗြိ�ိတိိသျှှဘက််မှှ ဂျျပန််ကိုု�ကူူညီီတိုု�က််ခိုု�က််
ရန််တပ််သားး�များ��း ခေါ်�်ယူူစုုဆော�ာင်းး�ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံတွွင်် ပါါဝင််
သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��းအနေ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််တပ််မတော်�်�များ��း မထားး�ရှိိ�ကြ�သည််မှာာ�
မှှန််သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းက ထိုု�ကာာလအတွွင်းး� အတွေ့�့�
အကြုံ�ံ�များ��းကိုုအ
� ကြော��ာင်းး�ပြု�ု၍ ပြ�ည်န
် ယ််တပ််မတော်�်�များ��းထားး�ရှိိ�ရန်် ဖက််ဒရယ််
စနစ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် အစဉ််တစိုု�က်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါ
သည််။
ဤ ပြ�ည််မနှှင့််�နယ််ခြား��း ခွဲဲ�ခြား��းမှုုမှှပင်် နိုု�င််ငံံမှှခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းအယူူအဆ
ထွွက််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််သည်် အိိန္ဒိိ�ယ၊ သီီဟိုု�ဠ််တို့့��နှှင့််�
အဆင့််�အတန်းး�တူူ သီးး�ခြား��း ဒိုု�မီီနီီယံံ ခေါ်�် အုုပ််ချုု�ပ််ခံံနိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် လွွတ််လပ််ရေး�း
ယူူမည််ဟူူသော�ာ အဆိုု�ကိုု� ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််အတွွင်းး�က ခေ�တ္တတမျှှ စဉ်းး�စား�း
ခဲ့့�ပြီး�း� နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် လက််မခံံဘဲဲပယ််ချျခဲ့့�ပါါသည််။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�
သည့််� ပင််လုံံ�ညီီလာာခံံတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည်န
် ယ််အချို့့���က မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် အ
ံ တွွင်းး�
မှာာ�ပင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရယူူ၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ရာာတွွင်် ပါါဝင််ရန််
သဘော�ာတူူညီီခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အခြေ�ေပြု�ု ပြ�ည််နယ််
များ��းမှာာ� ဗြိ�ိတိိသျှှအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းနှှင့််� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�၍ ပိုု�မိုု�တိုု�က််ရိုု�က််ထိိတွေ့�့�
သော�ာဆက််ဆံရေး
ံ �းရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဗမာာလူူမျိုး�း�� တစ််နို�င်
ု ငံ
် တ
ံ ည်းး�သားး�များ��းနှှင့်�မူ
် ူ ဆက််ဆံရေး
ံ �း
ပိုု�မိုု�အားး�နည်းး�၍ သူူစိိမ်းး�ပြ�င််ပြ�င်် မဟုုတ််သည့််�တိုု�င်် အရင်းး�အချာ�ာအဆင့််�သို့့��
မရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က်ရှိိ�ခဲ့့�သည့်
်
�် မတူူကွဲပြား�း
�ဲ �သော�ာ ဆက််ဆံရေး
ံ �း
များ��းကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ တစ််သားး�တည်းး� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�နိုု�င််ရန်် အခက််အခဲဲများ��း
နှှင့််� ဆက််လက််တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခဲ့့�ရပါါသည််။
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ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� ၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် ဘားး�မား�းအက််တွွင်် စစ််မှှန််သော�ာ ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ

အပိုု�င်းး�များ��းပါါရှိိ�သော်�်�လည်းး�

ဗြိ�ိတိိသျှှအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းက

ဆက််လက််ရယူူထားး�မည့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာအများ��းအပြား�း� သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း�
ဗြိ�ိတိိသျှှ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််အတွွင်းး� ဩဇာာသက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�၊
ကြား�း�ဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။ မူူအားး�ဖြ�င့််� ‘ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၊
ငြိ�ိမ််ဝပ််ပိိပြား�း�ရေး�း၊ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း’ ကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန််
အာာဏာာများ��း ပေး�းအပ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဗြိ�ိတိိသျှှ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� မဟာာ
ဗျူူ�ဟာာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််လည်းး� ယင်းး�အာာဏာာ
များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းက ဆက််လက််ရယူူသည့််� အာာဏာာ
များ��းသည်် ကာာလရှှည််လျားး��စွာာ� အရိိပ််ထိုးး��လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေ
အနေ�တွွင်် ကြား�း�ဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� အာာဏာာနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််သည့််� အာာဏာာကဲ့့�သို့့��သော�ာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
တွွင်် ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််ထံံ အပ််နှှင်းး�ထားး�သော�ာအာာဏာာများ��းသည်် ၁၉၃၅
ခုုနှှစ်် ဘားး�မား�းအက််တွွင်် ဗြိ�ိတိိသျှှအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းထံံ အပ််နှှင်းး�ထားး�သော�ာ
အာာဏာာများ��းနှှင့််� ထူးး�ထူးး�ခြား��းခြား��း ဆင််တူူနေ�သည််မှာာ� တိုု�က််ဆိုု�င််မှုုမဟုုတ််ပါါ။
၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ၁၉၃၅ ခုုနှှစ််
ဘားး�မား�းအက််တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံ ဒီီမိုု�ကရက််တစ််
နိုု�င််ငံံရေး�းကိုု� ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�း၊ နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုုဆိုု�င််ရာာ အရေး�းအရာာ
များ��းအတွွက််သာာ ကန့််�သတ််သတ််မှှတ််လျျက်် ခွွင့််�ပြု�ုပါါသည််။ ကာာကွွယ််ရေး�း၊
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်� စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�းတို့့��အတွွက်် အရေး�းပါါသော�ာ
ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု�မူူ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခွွင့််�မပေး�းဘဲဲ ဖယ််ထုုတ််ထားး�ပါါ
သည််။ ဗြိ�ိတိိသျှှအင််ပါါယာာသည်် မိိမိိ၏ အရေး�းပါါသော�ာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု�
မထိိခိုု�က််သရွေ့�့� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ နိုု�င််ငံံရေး�းကိုု� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ခွွင့််�ပြု�ုလိုု�
သည့််�နည်းး�တူူ စစ််ဖက််သည််လည်းး� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ု၍ အလားး�တူူသတ််မှှတ််ချျက််ဖြ�င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ နိုု�င််ငံံရေး�းကိုု� အတိုု�င်းး�
အတာာတစ််ခုုအထိိ ခွွင့််�ပြု�ုလိုု�သည့််� ဆန္ဒဒရှိိ�ပါါသည််။
သို့့��ဖြ�စ််၍ ၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် ဘားး�မား�းအက််က အမွေ�ေပေး�းခဲ့့�သည့််� သက််
ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ယနေ့�့ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဘက််တော်�်�သားး�များ��း ရင််ဆိုု�င််ရသည့််� အခြေ�ေခံံပြ�ဿနာာကိုု� ပိုု�မိုု�၍
သိိရှိိ�နား�းလည််နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�ပြ�ဿနာာမှာာ� တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုုမရှိိ�၊ ဒီီမိုု�
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ကရေ�နည်းး�ကျျ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�လည်းး� မဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််၏
ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ်ကဲဲမှု
်
မှ
ု ှ ကင်းး�လွွတ််လျျက်် ဗမာာလူူမျိုး�း��အများ��းစုုနေ�ထို�င်
ု သော
် �ာ မြေ�ေပြ�န့််�
ဒေ�သများ��းတွွင််သာာမက ယခင််က နယ််ခြား��းဒေ�သများ��းဖြ�စ််ခဲ့့�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းတွွင််ပါါ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပထဝီီနယ််မြေ�ေ တစ််ဝန်းး�လုံးး��တွွင််
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကာာကွွယ််ရေး�း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း မူူဝါါဒများ��းဆိုု�င််ရာာ
ကိိစ္စစရပ််များ��း အပါါအဝင်် မူူဝါါဒနယ််ပယ််အားး�လုံးး��တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လက််တွေ့�့�
ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််တစ််ရပ်် တည််ထော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််နေ�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။

၂-၂ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၆
၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလွွတ််လပ််ရေး�းရ
ပြီး�း�နော�ာက်် ပထမဆုံးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သော�ာ ဥပဒေ�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််အချို့့���
ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ စံံနမူူနာာတစ််ရပ််
အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
ရသည့််� အချို့့���သော�ာမေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် လက််တွေ့�့�ကျျသော�ာ
စိိတ််ကူးး�စိိတ််သန်းး�များ��းရယူူနို�င်
ု သည့်
်
�် အရင်းး�အမြ�စ််တစ််ရပ်အ
် ဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�
ဆက််လက််တည််ရှိိ�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပါါသည််။
၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ နည်းး�ကျျဖြ�စ််
ကြော��ာင်းး� ညွှှန််ပြ�သည့််� အကြော��ာင်းး�နှှစ််ချျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ပထမအချျက််မှာာ� ၁၉၃၅
ခုုနှစ်
ှ ် ဘားး�မား�းအက််အရ ရွေး�း�ချျယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ထားး�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က်ခံ
် ံ
တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည်ပြု�ုလွှ
်
တ်
ှ တော်�်�
်
က အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍
လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ဖြ�င့််� အတည််ပြု�ုခဲ့့�ခြ�င်းး� မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� ကနဦးးကပင်် ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျမှုုရှိိ�ပါါသည််။ ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� အခက််အခဲဲ
များ��းကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပြီး�း� နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် ပျျက််ပြား�း�ခဲ့့�ရသော်�်�လည်းး� အစစ််အမှှန်် ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီခေ�တ််ကိုု�ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းခဲ့့�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဖြ�စ််ပါါသည််။
၆ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� စာာအုုပ််
ကော�ာင်းး�များ��း ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��အနက်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး��မှာာ� J. S. Furnivall (1960) နှှင့််� U
Maung Maung (1959) တို့့��ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�စာာအုုပ််နှှစ််အုုပ််လုံးး��မှာာ� စစ််ဖက််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကြော��ာင့််�
အဆိုု�ပါါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပျျက််ပြား�း�မသွားး��မီီ နှှစ််အနည်းး�ငယ််အတွွင်းး� ထွွက််ပေါ်�်ခဲ့့�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။
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(ဗြိ�ိတိိသျှှ) ပါါလီီမန််အစိုးး��ရ ဝက််စ််မင််စ််တာာပုံံ�စံံသည်် ၂ဝ ရာာစုု အလယ််
ပိုု�င်းး�တွွင်် အဆင့််�ဆင့််�ပြော��ာင်းး�လဲဲ၍ ရင့််�ကျျက််လာာပြီး�း�သော�ာ ဥပမာာတစ််ရပ််အဖြ�စ််
၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ရှုုမြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�အရ သမ္မမတသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််ပြီး�း� အဆော�ာင််အယော�ာင််
ရာာထူးး�တာာဝန််များ��း ထမ်းး�ဆော�ာင််ရပါါသည််။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာကိုု� လက််တွေ့�့�
ကျျင့််�သုံးး��သူူမှာာ� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််နှှင့််� ဝန််ကြီး�း�အဖွဲ့့��ဖြ�စ််ပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�က ၎င်းး�တို့့��ကိုု�
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအကြား�း�မှှ ရွေး�း�ချျယ််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည််
လွှှတ််တော်�်�ထံံ နိုု�င််ငံံရေး�းအရတာာဝန််ခံံရပါါသည််။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ပါါ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း စုုဖွဲ့့��ပုံံ�အတော်�်�များ��းများ��းမှာာ� အိိန္ဒိိ�ယ၊
ပါါကစ္စစတန််၊ မလေး�းရှား��းနှှင့််� ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့ရှ််�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဒေ�သတွွင်းး�မှှ အခြား��း
ဝက််စ််မင််စ််တာာပုံံ�စံံ (ဗြိ�ိတိိသျှှ) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းနှှင့််� လွွန််စွာာ�ဆင််တူူ
ပြီး�း� အချို့့���လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� စည်းး�မျျဉ်းး�ပိုု�င်းး�များ��းတွွင်် သာာလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််သည််
ဟုု ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။
၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ
ဘက််မညီီ (အချိုး�း��မညီီ) ဖက််ဒရယ််စုုဖွဲ့့��ပုံံ�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုလျျက်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း�� အသီးး�သီးး�ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းနှှင့််� ကိုု�ယ််တိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််မှုု
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အလိုု�က်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကိုု� အဆင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း�� သတ််မှှတ််
ပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ထားး�ပါါသည််။
သို့့��သော်�်� ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ဆော�ာင််မည့််� ဖက််ဒရယ််
စနစ််၏ ပုံံ�သဏ္ဍာာန််မှာာ� အလွွန််ထူးး�ခြား��းပါါသည််။
•	ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��တွွင်် ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� မဟုုတ််ပါါ။ ယခင််က
မြ�န််မာာပြ�ည််မကိုု�ပင်် ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ဗမာာလူူမျိုး�း��အများ��းစုုဖြ�စ််
သော�ာ နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းသည်် တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််နိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် တည််ရှိိ�ပြီး�း�
ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�က ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် တိုု�က််ရိုု�က််ဥပဒေ�ပြု�ုပါါသည််။ ဤ
ပုံံ�စံံနှှင့််� အတိိအကျျမတူူညီီသော်�်�လည်းး� သိိသိိသာာသာာဆင််တူူသည့််� ပုံံ�စံံ
မှာာ� ထိုု�စဉ််က ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနိုု�င််ငံံကြီး�း�များ��းအနက်် ယူူကေ� (ဗြိ�ိတိိန််) တစ််နိုု�င််ငံံ
တည်းး�သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ယူူကေ�တွွင်် မြော��ာက််အိုု�င််ယာာလန််၌ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�
ပေး�းထားး�သော�ာပါါလီီမန်ရှိိ�
် ပြီး�း� ယူူကေ�၏ အခြား��းပြ�ည်န
် ယ််များ��းတွွင်် ပါါလီီမန််
မရှိိ�ပါါ။
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•

အထူးး�ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရရှိိ�သော�ာ နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းသည််လည်းး�
တန်းး�တူူညီီမျှှ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� မရရှိိ�ပါါ။ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််၊ ကချျင််
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ကရင််နီီပြ�ည််နယ်် (၁၉၅၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ကယားး�ပြ�ည််နယ်် ဖြ�စ််
လာာသည််) တို့့��မှာာ� ပြ�ည််နယ််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��း အပြ�ည့််�အဝရရှိိ�ပါါ
သည််။ ၁၉၅၁ ခုုနှစ်
ှ တွွင်
်
် ကရင််ပြ�ည်န
် ယ််အဖြ�စ်် ဖွဲ့့�� စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�
မပြု�ုမီီ ကော်�်�သူူလေး�းဒေ�သမှာာ� ‘အထူးး�ဒေ�သ’အဖြ�စ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�
အဆင့််�လျော့�့��နည်းး�၍ ရရှိိ�ပါါသည််။ ချျင်းး�လူူမျိုး�း��များ��းမှာာ� ‘ချျင်းး�ဝိိသေ�သတိုု�င်းး�’
အဖြ�စ်် ကန့််�သတ််ချျက််ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံမှုုဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရရှိိ�ပြီး�း� ချျင်းး�ပြ�ည််နယ်် မရရှိိ�သေး�းပါါ။
•	သီးး�ခြား��းရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သော�ာ ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�များ��း မရှိိ�ပါါ။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� အထက််အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််မှှ ပြ�ည််နယ််ကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းက ပြ�ည််နယ််ကော�ာင််စီီ
သို့့��မဟုုတ်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ရပါါသည််။

•

ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင််
ပါါဝင််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�င့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််၏ အကြီး�း�အကဲဲသည်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝန််ကြီး�း�အမည််ဖြ�င့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ ဝန််ကြီး�း�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ အလားး�တူူ ကချျင််ပြ�ည််နယ််၏ အကြီး�း�အကဲဲသည်် ကချျင််
ပြ�ည်န
် ယ််ဆို�င်
ု ရာ
် ာ ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုဝန်
ု ကြီး် �း� အမည််ဖြ�င့််� ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုအ
ု စိုးး��ရ
ဝန််ကြီး�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကရင််ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�၊ ချျင်းး�ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�များ��းလည်းး�
ရှိိ�ပါါသည််။
ဤထူးး�ခြား��းသည့််� ဖက််ဒရယ််စနစ််ပုံံ�စံမှာာ�
ံ အာာဏာာရ ဖဆပလ က နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �း

တွွင်် လွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�နိုု�င်သရွေ့
်
�့� အသင့််အ
� တင့််အ
� ဆင််ပြေ�ေခဲ့့�ပါါသည််။ သဘော�ာကွဲဲလွဲ
� �ဲ
မှုုများ��းကိုု� ပါါတီီအတွွင်းး�စေ့�့စပ််ဖြေ�ေရှင်းး
ှ �နိုု�င်ပြီး် �း� ပြ�ည်န
် ယ််ကော�ာင််စီနှ
ီ င့်
ှ �် ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုု
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် နှှစ််ဘက််လုံးး��က အယုံံ�အကြ�ည််ရှိိ�သည့််� ပြ�ည််နယ််အဆင့််� အစိုးး��ရ
များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖဆပလ နှှစ််ခြ�မ်းး�ကွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ဤ
ပုံံ�စံံအတိုု�င်းး� လုံးး��ဝဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််၍ မရနိုု�င််တော့�့�ပါါ (Maung Maung
1959)။ ယှှဉ််ပြို�ု�င််အရွေး�း�ခံံရသည့််� ပါါတီီစုံံ�နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� လုံးး��ဝမသင့််�တော်�်�သော�ာ
အစီီအမံံဖြ�စ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််ကော�ာင််စီီတွွင်် အများ��းစုုဖြ�စ််
သော�ာပါါတီီနှင့်
ှ �် ပြ�ည်သူ့့
် လွှ
� တ်
ှ တော်�်�တွွင်
်
် အများ��းစုုဖြ�စ််သော�ာပါါတီီတို့့�� မတူူညီသော
ီ �ာ
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အခါါ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််သည်် အခြား��းပါါတီီမှှ ပုုဂ္ဂိုု��လ််ကိုု� ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�အဖြ�စ််
ခန့််�အပ််ရပါါသည််။ ဝက််စ််မင််စ််တာာ (ဗြိ�ိတိိသျှှ) စနစ််တွွင်် မရှိိ�မဖြ�စ်် လိုု�အပ််သော�ာ
စုုစည်းး�ညီီညွွတ််မှုုနှှင့််� ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ဆီီလျော်�်��မှုု ပျျက််ပြား�း�သွားး��ပြီး�း� အာာဏာာရ
ပါါတီီက တာာဝန််သိိစွာာ� အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�အုုပ််ချုု�ပ််သည့််� ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာများ��းနှှင့််�
ပါါလီီမန််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာများ��း ကစဉ််ကလျားး�� ဖြ�စ််ခဲ့့�ရပါါသည််။
၁၉၄၇ ခုုနှစ်
ှ ် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ အခြား��းအတွေ့�့�ရနည်းး�ပြီး�း� ထူးး�ခြား��း
သော�ာ သွွင််ပြ�င်လ
် က္ခခဏာာတစ််ရပ်မှာာ�
် (အခန်းး� ၁၀ တွွင််) ရှှမ်းး�နှှင့်�် ကရင််နီ(ီ ကယားး�)
ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံမှှခွဲဲ�ထွွက််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�းရှိိ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤအခွွင့််�အရေး�းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��လိုု�ပါါက သတ််မှှတ််ချျက််အချို့့���
နှှင့််� ကိုု�က််ညီီရပါါမည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း� ပထမ
ဆယ််နှှစ််အတွွင်းး� ခွဲဲ�ထွွက််ခွွင့််�ကိုု� မကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််၏
ပြ�ည််နယ််ကော�ာင််စီီက သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ� မဲဲအများ��းစုုဖြ�င့််� ခွဲဲ�ထွွက််လိုု�ကြော��ာင်းး� အတည််ပ
ြုုပေး�းရပါါမည််။ ထို့့��နော�ာက်် ‘ပြ�ည််သူူတို့့��၏ ဆန္ဒဒအမှှန််ကိုု�သိိနိုု�င််ရန််’ ပြ�ည််နယ််
အတွွင်းး� လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� ပြု�ုလုုပ််ရပါါမည်် (ပုုဒ််မ ၂၀၄)။ ထို့့��အပြ�င်် ‘ခွဲဲ�ထွွက််
နိုု�င်သော
် �ာ အခွွင့််အ
� ရေး�းအသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ ကိိစ္စစအားး�လုံးး��ကိုု’� ဥပဒေ�
နှှင့််�အညီီသာာလျှှင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရပါါမည်် (ပုုဒ််မ ၂၀၆)။ ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည််
သဘော�ာတရား�းအားး�ဖြ�င့််� ဗဟိုု�အစိုးး��ရကိုု� လူူထုုဆန္ဒဒ ခံံယူသည့်
ူ
�လု
် ပ်
ု င
် န်းး�စဉ််အပေါ်�်
ဩဇာာသက််ရော�ာက််လျျက်် နိုု�င်ငံ
် မှ
ံ လွွ
ှ ယ််လင့််တ
� ကူူ မခွဲဲထွွက်
�
နို
် �င်
ု စေ�ရေး
်
�း လုုပ်ဆော�
်
ာင််
နိုု�င််သည့််� နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာ ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ပေး�းအပ််ထားး�ပါါသည််။ ဥပမာာ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အရေ�အတွွက််
ရာာခိုု�င်နှု
် န်း
ု �း များ��းစွာာ� ပိုုမို
� �သော
ု �ာအများ��းစုုမဲဲမရရှိိ�ပါါက နိုု�င််ငံံမှှခွဲဲ�ထွွက််ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င််ဟုု
ဥပဒေ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င်ရန်
် ် ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုလွှ
ု တ်
ှ တော်�်�ကို
်
�ု တားး�မြ�စ််သည့်�် အတိိ
အလင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််မျိုး�း�� ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် မပါါရှိိ�ပါါ။
သို့့��ရာာတွွင်် ၁၉၄၇ ခုုနှစ်
ှ ် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အဓိိပ္ပါ�ါ ယ််
ဆွဲဲ�ဆန့််� ဖွွင့််�ဆိုု�နိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ� စမ်းး�သပ််သည့််� ဖြ�စ််စဉ််ဖြ�စ််ရပ််များ��း မပေါ်�်ပေါ�ါက််
ခဲ့့�ပါါ။
၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ နိုု�င််ငံံမှှ ခွဲဲ�ထွွက််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�
အရေး�းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကြော��ာင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုအကြား�း� အမြ�င််မတူူ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု
များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�ပါါသည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကိုု�
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အဓိိက လိုု�လားး�သူူများ��းအတွွက်် ၁၉၄၇ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် စံံနမူူနာာ
တစ််ရပ််အဖြ�စ်် လက််ခံံမှုုရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ‘ပင််လုံံ�စိိတ််ဓာာတ််’ ကိုု� အမှှန််တကယ်် ဖော်�်�
ဆော�ာင််သည့်�် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ်အ
် ဖြ�စ်် မြ�န််မာ့့�ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုု တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် အမြ�င့််�ဆုံးး��အဖြ�စ်် ဆက််လက််
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုလျျက််ရှိိ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� တစ််စုုတစ််စည်းး�တည်းး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�
ထားး�နိုု�င််ရေး�း စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််သူူများ��းကမူူ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည််
ပြ�ဿနာာများ��းကိုု�

အမွေ�ေပေး�းခဲ့့�သည််ဟုု

ရှုုမြ�င််ကြ�ပါါသည််။

ဗဟိုု�အစိုးး��ရကိုု�

အားး�နည်းး�စေ�လျျက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုနှှင့််� နယ််မြေ�ေတည််တံ့့�
ခိုု�င်မြဲ�ဲမှု
် တို့့�
ု ကို
� �ု ထိိန်းး�သိိမ်းး�မထားး�နိုု�င်ဘဲဲ
် စစ််ဖက်အု
် ပ်
ု ချုု
် �ပ််မှုအော�
ု
ာက််သို့့�� သက််ဆင်းး�
ကျျရော�ာက််စေ�သည််ဟုု ယူူဆကြ�ပါါသည််။
၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ အခြား��း ထူးး�ခြား��းသော�ာ သွွင််ပြ�င််
လက္ခခဏာာတစ််ရပ််မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းအယူူဝါါဒ အခြေ�ေခံံကိုု� အခိုု�င််အမာာထည့််�သွွင်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကွွန််မြူ�ူနစ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� မဟုုတ်သော်
် �်�
လည်းး� မဟတ္တတမဂန္ဓီီ�၏ လယ််ယာာဝါါဒ အယူူအဆများ��းနှှင့််� ရော�ာထွေး�း�ယှှက််တင််
ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ ဥပမာာ အလုုပ််သမား�း လယ််သမား�းများ��းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
အခန်းး�တွွင်် လယ််ယာာမြေ�ေပြ�ည််သူူပိုု�င််သိိမ်းး�ရေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ လူူမှုုပြု�ု
ပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု�လိုု�လားး�သော�ာ (progressive ဖြ�စ််သည့််�) လိုု�က််နာာရန််
လမ်းး�ညွှှန််မူူများ��း (Directive Principles) ကိုု�လည်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�
အနေ�ဖြ�င့််� အမိိန့််�ပေး�းကွွပ််ကဲဲသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ်် (command economy)
ကိုု�သာာ ကျျင့််�သုံးး��ရန်် အလွွန််အမင်းး� ကန့််�သတ််ရာာရော�ာက််သည််ဟုု မျျက််မှော�ာ�က််
ခေ�တ််တွွင်် ထင််မြ�င််ယူူဆဖွွယ််ရာာရှိိ�ပါါသည််။

၂-၃ ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
စစ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််သူူများ��းသည်် ၁၉၆၀ ပြ�ည့််� အစော�ာပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းတွွင််
၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မရှိိ�ဘဲဲ အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�ပါါသည််။ ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မှာာ� စစ််ဖက််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရက ပါါတီီဖွဲ့့��စည်းး�လျျက်် ပါါတီီ
အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရအဖြ�စ်် ကူးး�ပြော��ာင်းး�ပြီး�း� စစ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုု အဖွဲ့့��အစည်းး�စနစ််
များ��းတည််ထော�ာင််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဟုု ရှုုမြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ၁၉၇၄
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ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််�
ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�တွွင်် ဆန့််�ကျျင််ဘက််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�တွွင်် အထက််အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� ပါါတီီစုံံ�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
စနစ််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�
တစ််ရပ််သာာရှိိ�ပြီး�း� တစ််ပါါတီီစနစ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�သည်် ဗြိ�ိတိိသျှှ ဝက််စ််မင််စ််တာာပုံံ�စံံ ပါါလီီမန််စနစ််ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံပကတိိ
အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီအော�ာင််ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ၁၉၇၄ ခုုနှှစ််
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မှာာ�မူူ စစ််အေး�းတို�က်
ု ပွဲ
် ကာ
�ဲ ာလက ကွွန််မြူ�ူနစ််အုပ်
ု စု
် အ
ု တွွင်းး�
အများ��းအပြား�း� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကျျင့််�သုံးး��ကြ�သည့််� ဆိုု�ဗီီယက််/ယူူဂိုု�ဆလပ််ပုံံ�စံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ဆီီလျော်�်��အော�ာင်် ပြု�ုပြ�င််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင််
၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ ပြ�ည််နယ််သစ်် သုံးး��ပြ�ည််နယ််၊ တိုု�င်းး�
အသစ််တစ််တိုု�င်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််အဆင့််� စုုဖွဲ့့��ပုံံ�ကိုု� စံံသတ််မှှတ််လျျက််
ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�များ��း တရား�းဝင််တန်းး�တူူ
ညီီမျှှမှုုရှိိ�စေ�ရေး�း အယူူအဆကိုုလ
� ည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ ပြ�ည်န
် ယ််
၇ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး� ၇ တိုု�င်းး� ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ပုံံ�မှာာ� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံ ဥပဒေ�နှှင့််�တူူညီီပြီး�း� အမည််အခေါ်�်အဝေါ်�်မျှှသာာ ကွာာ�ခြား��းပါါသည််။
၁၉၈၈ ခုုနှှစ်် အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ၁၉၆၂ ခုုနှှစ််ကစ၍ အာာဏာာကိုု� စွဲဲ�ကိုု�င််ထားး�
သော�ာ စစ််ဖက်အ
် ကြီး�း�အကဲဲဟော�ာင်းး� ဦးးနေ�ဝင်းး�ကိုု� စစ််အစိုးး��ရက ဖြု�ုတ််ချျခဲ့့�ပါါသည််။
နိုု�င််ငံံတော်�်� ငြိ�ိမ််ဝပ််ပိိပြား�း�မှုုကော�ာင််စီီကိုု� တည််ထော�ာင််လျျက်် နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင််
နိုု�င််ငံံတော်�်�အေး�းချျမ်းး�သာာယာာရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကော�ာင််စီီဟုု အမည််ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�ပါါ
သည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စနစ်် တည််ထော�ာင််နိုု�င််ရန်် ဆော�ာင််
ရွွက််နေ�သည််ဟုု စစ််ဖက််က ဆိုု�ခဲ့့�ပါါသည််။ ဥပဒေ�စည်းး�မျျဉ်းး�လွွတ််၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မရှိိ�ဘဲဲ တာာဝန််ယူမှု
ူ ု တာာဝန််ခံမှု
ံ က
ု င်းး�မဲ့့�သည့််� အုုပ်ချုု
် �ပ််မှုု နော�ာက််ထပ််
နှှစ််ပေါ�ါင်းး� ၂၀ ကြာ�ာမြ�င့််�ခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက်် စစ််ဖက််သည်် စည်းး�ကမ်းး�ပြ�ည့််�ဝသော�ာ ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီအမည််ဖြ�င့််� မိိမိိတို့့��၏ရှုုမြ�င််ပုံံ�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စနစ််
ဖန််တီးး�ခဲ့့�ပါါသည််။

အသွွင််ယူူထားး�သော�ာ

စနစ််တစ််ရပ််ကိုု�

စိိတ််တိုု�င်းး�ကျျ
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၂-၄ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
စစ််ဖက််သည်် အာာဏာာကိုု�ဆုုပ််ကိုု�င််ထားး�ရာာမှှ တစ််ဆင့််�ချျင်းး� တစ််စိိတ််
တစ််ဒေ�သ ဆုုတ််ခွာာ�လျျက်် မူူဝါါဒ အဓိိကအပိုု�င်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဗီီတိုု�
အာာဏာာနှှင့််� ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုအများ��းအပြား�း�ကိုု� ဆက််လက််ရယူူထားး�စဉ််
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအရပ််သားး�အစိုးး��ရထံံ

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ရေး�း

မဟာာဗျူူ�ဟာာ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု�
သွွတ််သွွင်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။၇ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ အဓိိကသွွင််ပြ�င််
လက္ခခဏာာများ��းမှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
•

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်� အထက််အော�ာက်် လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််လုံးး��တွွင််
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ��းအနက်် ၂၅% နှှင့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််�
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ��းအနက်် ၂၅% ကိုု�
စစ််ဖက််မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအတွွက်် သီးး�သန့််�ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။ အထက််
တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� ဤသို့့�� သီးး�သန့််�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းကိုု� စစ််ဖက််အနေ�ဖြ�င့််� ပယ််ချျနိုု�င််သည့််�
ဗီီတိုု�ရရှိိ�ပြီး�း� နော�ာက််ပိုု�င်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� အပြော��ာင်းး�အလဲဲ တစ််စုံံ�
တစ််ရာာ ပြု�ုလုုပ််မည််ဆိုု�ပါါက ပြော��ာင်းး�လဲဲမည့််� နှုုန်းး�နှှင့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�သည့််�
ဦးးတည််ချျက််တို့့��ကိုု� စိိတ််တိုု�င်းး�ကျျထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််ပါါသည််။

•	သမ္မမတနှှင့််� ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ်် အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ပြီး�း�
ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ်် ဗိုု�လ််ချုု�ပ််မှူး��းကြီး�း�သည်် အစိုးး��ရနှှင့််� ဆက််ဆံံရေး�း
တွွင်် ကိုု�ယ််တိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််� အများ��းအပြား�း�ရှိိ�ပါါသည််။
•

အဓိိကအာာဏာာရှိိ�သည့််�

ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း

(ဥပမာာ

ကာာကွွယ််ရေး�း၊

ပြ�ည််ထဲဲရေး�းနှှင့််� နယ််စပ််ရေး�းရာာ) ၏ ဝန််ကြီး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ရေး�း
ဦးးစီးး�ချုု�ပ််က ခန့််�အပ််ပါါသည််။ အနှှစ််သာာရအားး�ဖြ�င့််� ယင်းး�ဝန််ကြီး�း�ဌာာန
များ��းကိုု� စစ််ဖက််၏တိုု�က််ရိုု�က််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ထားး�ရှိိ�ရာာရော�ာက််
ပါါသည််။ အစိုးး��ရယန္တတရား�း၏ ကျော�ာ�ရိုးး��အဖြ�စ်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ များ��းပြား�း�
၇ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အတည််ပြု�ုရန်် စစ််ဖက််သည်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပ
ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� စစ််မှှန််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ မဲဲပေး�းခြ�င်းး�မဟုုတ််ကြော��ာင်းး� အများ��းပင််
သိိရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် ကနဦးး ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
နည်းး�ကျျ တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျမှုု (democratic legitimacy) မရှိိ�ပါါ။
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သော�ာ အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာနသည်် ကာာကွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန
အော�ာက််တွွင််ရှိိ�ပြီး�း� စစ််ဖက််၏ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ပါါဝင််ပါါသည််။
•	သမ္မမတနှှင့််� ဒုုတိိယသမ္မမတနှှစ််ဦးးကိုု� ရွေး�း�ချျယ််သည့််� စနစ််မှာာ� စစ််ဖက််မှှ
တစ််ဦးးအမြဲ�ဲတစေ� ပါါဝင််စေ�မည့််� စနစ််ဖြ�စ််ပါါသည််။
•

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�များ��းကိုု� အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ ပေး�းအပ််ထားး�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ��းကိုု� ဗဟိုု�မှှ ခန့််�အပ််သည့််� ‘ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််’ကိုု� ချျမှှတ််
ပါါသည််။

•

အခွွင့််အ
� ရေး�းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပြ�ည့်�စုံံ�မှု
် မရှိိ�ဘဲဲ
ု
အခွွင့််အ
� ရေး�းကန့််�သတ်ချျက်
်
်
များ��းကိုု� လွွတ််လပ််ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
လိုု�က််နာာစေ�ရေး�း အစီီအမံံများ��း အားး�နည်းး�သည််။
၂၀၀၈ ခုုနှှစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မှာာ� စုုပေါ�ါင်းး�စပ််ပေါ�ါင်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ

တစ််ပို�င်းး
ု � နိုု�င်ငံ
် တော်�်�
ံ
အင််စတီကျူးး
ီ ��ရှှင်းး�များ��း စုုဖွဲ့��့ ပုံံ�ကြော��ာင့််လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အခြား��း
အကြော��ာင်းး�များ��းကြော��ာင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� ရှှည််လျားး��ပြီး�း� ကို့့��ရို့့��ကားး�ယားး�နိုု�င််သော�ာ၊
ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� အချို့့���နေ�ရာာများ��းတွွင်် ရှေ့�့�နော�ာက််ညီီညွွတ််မှုုမရှိိ�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အယူူအဆပိုု�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�
များ��း စီီစဉ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တို့့��တွွင်် မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် နိုု�င််ငံံတကာာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ စံံနှုုန်းး�
များ��းနှှင့််� မညီီညွွတ််သည့််�အပြ�င်် ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုပုံံ�အပိုု�င်းး�တွွင််လည်းး� မရှှင်းး�လင်းး�
ခြ�င်းး�၊ မတိိကျျခြ�င်းး�၊ မပြ�ည့်�စုံံ�ခြ�င်းး
်
�၊ စုုစည်းး�ညီီညွွတ်မှု
် မရှိိ�ခြ�င်းး
ု
�တို့့��ကြော��ာင့််� နက််ရှိုင်းး
ု �
သော�ာ ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််များ��း ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် ပြ�င််ဆင််ရန််
ဖြ�စ််နို�င်
ု ခြေ�ေရှိိ�သော်
်
�်�လည်းး� အပြော��ာင်းး�အလဲဲ အများ��းအပြား�း�မပြု�ုလုုပ်ဘဲဲ
် လက််တွေ့�့�
ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည့််� အပြ�ည့််�အဝ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� ဖော်�်�
ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�အဖြ�စ််

အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််ရန််

အလွွန်် ခက််ခဲဲပါါမည််။ ယင်းး�သို့့��သော�ာအပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် စစ််ဖက််မှှ
နိုု�င််ငံံရေး�းဆန္ဒဒ သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ� မပြော��ာင်းး�လဲဲဘဲဲ ဖြ�စ််နိုု�င််မည််မဟုုတ််ပါါ။ ယခုု
အခါါ ယင်းး�သို့့��သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းဆန္ဒဒ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုမရှိိ�သည််မှာာ� ရှှင်းး�လင်းး�သိိသာာ
ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းဆန္ဒဒပြော��ာင်းး�လဲဲရမည့််�အစား�း စစ််ဖက််သည်် အစမ်းး�သဘော�ာ
အကူးး�အပြော��ာင်းး�ပြု�ုလုုပ််စဉ်် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီပွွင့််�လင်းး�မှုုနှှင့််� လူ့့�
အဖွဲ့့��အစည်းး� အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု လမ်းး�ကြော��ာင်းး�အတိုု�င်းး� ဆက််လက််မဖြ�စ််ပွား��း

39

စေ�ရေး�း ရပ််တန့််�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။ စစ််ဖက််သည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအကူးး�အပြော��ာင်းး� စတင််ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဟုု
မရှုုမြ�င််ဘဲဲ မိိမိိတို့့�� ဇာာတ််ညွှှန်းး�ရေး�းသားး�စီီစဉ််ရိုု�က််ကူးး�သည့််� အကူးး�အပြော��ာင်းး�
တစ််ရပ်် အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး�ဟုု ရှုုမြ�င််ပါါသည််။ ၂၀၂ဝ ခုုနှှစ်် နိုု�ဝင််ဘာာလတွွင်် NLD
က တစ််ကြိ�ိမ််ထပ််မံံ၍ တော�ာင််ပြို�ု�ကမ်းး�ပြို�ု�အနိုု�င််ရပြ�န််သည််ကိုု�ကြ�ည့််�၍ မိိမိိတို့့��
ခွွင့််�ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ ပွွင့််�လင်းး�ကာာလ အရှိိ�န််အဟုုန််မြ�င့််�တက််လာာပြီး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး� ပြု�ုနိုု�င််တော့�့�မည််မဟုုတ််ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� သိိမြ�င််လာာသော�ာ
စစ််ဖက််သည်် ပြ�န််လည််၍အထက််စီးး�ရရှိိ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််လာာပါါသည််။ ၂၀၂၁
ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလတွွင်် စစ််ဖက််သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� လျှော့�့��တွွက််၍
လုုပ််ဆော�ာင််လာာသော�ာအခါါ မြ�န််မာာပြ�ည််သူူလူူထုုသည်် ဆယ််စုုနှှစ််တစ််စုုကြာ�ာ
လွွတ််လပ််ခွွင့််� ပိုု�မိုု�ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက်် သန္နိိ�ဋ္ဌာာန််ခိုု�င််မာာစွာာ�ဖြ�င့််� စစ််ဖက််အုုပ််စိုးး��မှုုကိုု�
အပြီး�း�အပြ�တ်် ဖယ််ရှား��းရှှင်းး�လင်းး�ရန်် အုံံ�ကြွ�လာာခဲ့့�ပါါသည််။

၂-၅

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ

ဖြ�စ််စဉ််ဖြ�စ််ရပ််များ��း၏

လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�
သမိုု�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ဖြ�စ််ရပ််များ��း၏ ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းကိုု� မည််သည့်�နည်းး
်
�လမ်းး�ဖြ�င့််� ပြု�ုစုုရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး�
မှာာ� မည််သည့််�အကြော��ာင်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သိိမြ�င််နား�းလည််ရေး�း အထော�ာက််
အကူူပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံအများ��းအပြား�း�တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းအပြော��ာင်းး�အလဲဲကြီး�း�
များ��း ရုုတ််တရက်် ဖြ�စ််ပွား��းသည့််�တိုု�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သစ််သည်် ယခင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဟော�ာင်းး�များ��းနှှင့််�

ဆင််တူူလေ့�့ရှိိ�ပါါသည််

(Elkins,

Ginsburg and Melton 2009)။ ယင်းး�သို့့�� ဆင််တူူခြ�င်းး�မှာာ� အဓိိက အကြော��ာင်းး�
နှှစ််ရပ််ရှိိ�ပါါသည််။ ပထမအကြော��ာင်းး�မှာာ� ‘path dependency’ ခေါ်�် ‘လမ်းး�အိုု�
လိုု�က််ခြ�င်းး�’ ဖြ�စ််ပြီး�း� မဖြ�စ််မနေ�ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် လိုု�အပ််သည််များ��းကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
လျျက်် ကျျန််ရှိိ�သည််များ��းကိုု� မပြော��ာင်းး�မလဲဲဘဲဲ ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� သဘာာဝအကျျဆုံးး��
ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််ဟုု ထင််မြ�င််ယူူဆခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ လမ်းး�အိုု�လိုု�က််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
အရွေ့�့�တစ််ခုဖြ�
ု စ််ပေါ်�်လာာရန်် လေး�းကန််မှုု (inertia) ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ချျမှှတ််ရာာတွွင်် လွွယ််ကူူရိုးး��ရှှင်းး�ပြီး�း� စဉ်းး�စား�းရမည့််� အပြော��ာင်းး�အလဲဲ အကြော��ာင်းး�
အချျက််များ��းကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� သဘော�ာတူူညီီမှုုရရှိိ�ရန်် ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူပါါ
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သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းသည်် ဥပဒေ�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အများ��းလက််ခံံ
ထားး�သော�ာ ဝေါ�ါဟာာရများ��း၊ အယူူဝါါဒများ��းနှှင့််� စဉ်းး�စား�းတွေး�း�တော�ာပုံံ� ဖြ�စ််စဉ််များ��း
ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံ၏ ဥပဒေ� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််/ယဉ််ကျေး�း�မှုု
အတွွင်းး� တည််ရှိိ�သည််ဟူူသော�ာ အချျက််နှှင့််�လည်းး� ကိုု�က််ညီီပါါသည််။
လမ်းး�အိုု�လိုု�က််ရာာတွွင်် လမ်းး�အိုု�သည်် ကိုု�လိုု�နီီအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအတွွင်းး� အတွေ့�့�
အကြုံ�ံ�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ပဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုများ��းလည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
ဥပမာာ ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့ရှ််�၊ အိိန္ဒိိ�ယ၊ မလေး�းရှား��းနှှင့််� ပါါကစ္စစတန််တို့့��သည်် သမိုု�င်းး�
ဖြ�စ််စဉ််အတွွင်းး� ဗြိ�ိတိိသျှှ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ထိိတွေ့�့�မှုုရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�နိုု�င််ငံံ
များ��း၏ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာစနစ််များ��းမှာာ� (ဗြိ�ိတိိသျှှ) ဝက််စ််မင််စ််တာာ
ပုံံ�စံံကိုု�ယူူ၍ တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့ရှ််�နှှင့််� ပါါကစ္စစတန််သည််
အာာဏာာရှှင််အုုပ််ချုု�ပ််သည့််� သမ္မမတဦးးဆော�ာင််သော�ာစနစ််များ��းကိုု� စမ်းး�သပ််အသုံးး��
ပြု�ုခဲ့့�သေး�းသော်�်�လည်းး� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာစနစ််များ��းဖြ�င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု�
ပြ�န််လည််ကျျင့််�သုံးး�� လာာကြ�ပါါသည််။ တော�ာင််အာာရှှနှှင့််� အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှရှိိ�
အခြား��းနိုု�င်ငံ
် များ
ံ ��းတွွင်် ပြ�ည်ပ
် ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုအ
ု ခြား��းပုံံ�စံံများ��းကိုု� သက််ဆို�င်
ု ရာ
် ာ
နိုု�င််ငံံများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းတွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ လာာအိုု�နှှင့််�
ဗီီယက််နမ််တို့့��မှာာ� သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် ကွွန််မြူ�ူနစ််ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း�
၎င်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းမှာာ� ၁၉၃၆ ခုုနှှစ်် ဆိုု�ဗီီယက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အခြေ�ေခံံလျျက်် ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
၁၉၄၇ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းကိုု� အထက််တွွင််
အကျျဉ်းး�မျှှ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ခဲ့့�ရာာ၌ ယင်းး�ဆန့််�ကျျင််ဘက်် ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုု
နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််ရပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�မှာာ� ကြ�ည််လင််ခြ�င်းး�မရှိိ� နော�ာက််ကျုု�သော�ာ ရွှံ့့��ရေ�ကဲ့့�သို့့��
ထိုးး��ထွွင်းး�သိိမြ�င််ရန်် အလွွန််ခက််ခဲဲပါါသည််။ စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည့််�
အစဉ််အလာာတစ််ရပ််အပေါ်�် ဆက််လက််တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ဘဲဲ သမိုု�င်းး�
တစ််လျှော�ာ�က်် ရှိိ�ခဲ့့�သည့််� အပိုု�င်းး�အစများ��းကိုု� ပြ�န််လည််စုုစည်းး�ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းတွွင်် စဉ််ဆက််မပြ�တ််မှုုကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�
လေ့�့ရှိိ�သည့််� ဒုုတိိယအကြော��ာင်းး�မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��းမှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာ
သော�ာ သဘော�ာတူူညီီချျက််များ��းကိုု� ဥပဒေ�ပုံံ�စံံဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင််
ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��းတွွင်် ပါါဝင််
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သည့််� သတ််မှှတ််ချျက််များ��းမှာာ� နိုု�င််ငံံ၏ အခြေ�ေခံံယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း
လိုု�အပ််ချျက််များ��း၊ လူူဦးးရေ�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေအနေ�များ��း၊ ပထဝီီနယ််မြေ�ေနှှင့််� မဟာာ
ဗျူူ�ဟာာ အခြေ�ေအနေ�များ��းအရ ထွွက််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ခေ�တ််ကာာလများ��း
ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သော်�်�လည်းး�

ယင်းး�လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််�

အခြေ�ေအနေ�များ��းမှာာ�

မပြော��ာင်းး�မလဲဲ ဆက််လက််တည််မြဲ�ဲနေ�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ လူူမျိုး�း��တစ််မျိုး�း��တည်းး�
ရှိိ�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ငယ််များ��းမှာာ� လူူမျိုး�း��စုံံ�ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကြီး�း�
များ��းနှှင့်�် လိုုအ
� ပ််ချျက်များ
် ��းမတူူညီနို
ီ �င်
ု ပါ
် ါ။ ထိုု�ပကတိိအခြေ�ေအနေ�များ��းသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ� အသီးး�သီးး�တွွင်် အစဉ််အဆက်် ထင််ဟပ််ပေါ်�်လွွင််နေ�မည််သာာ
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤအကြော��ာင်းး�ကြော��ာင့််� သမ္မမတဦးးဆော�ာင််သော�ာ စနစ််မှှ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််
ဦးးဆော�ာင််သော�ာ စနစ််သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််မှှ
ဖက််ဒရယ််စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ မက််ခရိုု� ခေါ်�် လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သော�ာ
အဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��းနည်းး�ပါးး�ပြီး�း� တွေ့�့�ရခဲဲခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဤသို့့��သမိုု�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ည်သူ
် လူ
ူ ထု
ူ ု သိိရှိိ�ပြီး�း�
ဖြ�စ််၍ ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််သော�ာကြော��ာင့််� အများ��းလက််ခံံမှုုရှိိ�ပြီး�း� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��
နိုု�င််သော�ာ ‘ရှှင််သန််’ နိုု�င််မည့််� အလားး�အလာာ ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ� အပြော��ာင်းး�အလဲဲ အမျိုး�း��အစား�းများ��းကိုု� မရှှင််သန််နိုု�င််မည့််� အမျိုး�း��အစား�း
များ��းမှှ ခွဲဲ�ထုုတ််ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််
အဖြ�စ်် အထော�ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ လက််တွေ့�့�တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းယဉ််ကျေး�း�မှုု/
ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် (political culture) မှာာ� နိုု�င််ငံ့့�အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းထက်် ပိုု�မိုု�၍
‘မူူရင်းး�စွဲဲ�အတိုု�င်းး�သာာရှိိ�လိုု�ခြ�င်းး�’၊

ပြော��ာင်းး�လဲဲရခက််ခြ�င်းး�၊

ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််အခွွင့််�

အလမ်းး� နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ု (PR) စနစ််၊
ပါါတီီစုံံ�နိုု�င််ငံံရေး�း၊ ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရ၊ စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�လျျက််
အပြ�န််အလှှန်် လိုု�က််လျော�ာ�ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�တို့့��အပေါ်�် အခြေ�ေပြု�ုသည့််� ဒတ််ချ််�ပုံံ�စံံ
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီမှာာ� အလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန်် ပါါသည်် (Lijphart 1999)။
သို့့��ရာာတွွင်် ယင်းး�သို့့��သော�ာစနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ဖူးး�သည့််� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�လည်းး�
မရှိိ�၊ နိုု�င််ငံံရေး�း ပတ််ဝန်းး�ကျျင််/ ယဉ််ကျေး�း�မှုုမှာာ� ဆန့််�ကျျင််ဘက််ရန််သူူသဖွွယ််
ဆက််ဆံံကြ�ပြီး�း� စဉ််ဆက််မပြ�တ်် အပြ�န််အလှှန်် လိုု�က််လျော�ာ�ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�
ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး� အစဉ််အလာာ မရှိိ�သည့််�အပြ�င်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းမှာာ�
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မဲဲအများ��းဆုံးး��ရသူူကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင််လည်းး� နိုု�င််သူူအကုုန််ယူူသည့််�
ဓလေ့�့နှှင့််� ကျျင့််�သားး�ရနေ�သော�ာ နိုု�င််ငံံတွွင်် ယင်းး�သို့့��သော�ာစနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��မည််
ဆိုု�ပါါက အခက််အခဲဲများ��းစွာာ� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပကတိိ အခြေ�ေ
အနေ�တွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဘက််တော်�်�သားး�များ��းက နှှစ််ချီီ�ကြာ�ာသော�ာ ခုုခံံတွွန်းး�လှှန််မှုု
များ��းပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� လူူထုုကိုု� တပ််လှှန့််�နှိုးး�ဆော်�်�ခဲ့့�သည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�း
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််/ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှင့်
ှ �် နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်များ
် ��းချျမှှတ်သည့်
်
�် လုုပ်င
် န်းး�
စဉ််အပေါ်�် များ��းစွာာ�သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နေ�ပြီ�ီဖြ�စ််လေ�ရာာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဘက််တော်�်�
သားး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းသမား�းများ��းအနေ�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု�
ရေး�းဆွဲဲရာ
� ာတွွင်် အထူးး�သဖြ�င့််� မကြာ�ာသေး�းမီီ အတိိတ််ကာာလနှှင့်�် လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��
အဆက််ဖြ�တ််ရန််

အလိုု�ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။

သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ

အခြေ�ေခံံမှှစ၍

အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��း ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင််ပင်် အတိိတ််က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
များ��း၏ အချို့့���သော�ာအပိုု�င်းး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ပြု�ုပြ�င်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကျိုးး���ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဤအချျက််မှာာ�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သော်�်�လည်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လက််နက််ကိုု�င််များ��း ထိိန်းး�ချုု�ပ််သည့််� နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏အဖွဲ့့��အစည်းး�
(institution) များ��း တည််ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အကျုံးး���ဝင််ပါါသည််။ ယခင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မူူဘော�ာင််များ��းတွွင်် ယင်းး�တို့့��ကိုု� လျျစ််လျူူ�ရှုုထားး�သော်�်�လည်းး� ယခုု
အခါါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� မူူဘော�ာင််အသစ််တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ အဆင့််�အတန်းး�မှာာ�
နိုု�င်ငံ
် တ
ံ ည််ဆော�ာက််ရေး�း တရား�းဝင််အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းအဖြ�စ်် ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�ပြော��ာင်းး�လဲဲ
လာာနိုု�င််ပါါသည််။

၂-၆ မည််သည််တို့့��ကိုု� မစွွန့််�ပစ််ဘဲဲ ဆက််လက််အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါ
မည််နည်းး�။
သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က််ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းသည်် အထူးး�
သဖြ�င့််� စစ််မှန်
ှ သော
် �ာ ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီခေ�တ်၏
် ပြ�ယုဂ်
ု ် ကိုုယ်
� စား�းပြု�ုသကေ�င်္တတ
်
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းဖြ�စ််ပါါက စိိတ််ဓာာတ််တက််ကြွ�ဖွွယ်် အရင်းး�အမြ�စ််တစ််ရပ်ဖြ�
် စ််
နိုု�င်ပါ
် ါသည််။ ဥပမာာ ၁၉၆၄ ခုုနှစ်
ှ ် အာာဖဂန််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၊ ၁၈၅၃ ခုုနှစ်
ှ ်
အာာဂျျင််တီးး�နား�း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၊ ၁၉၂၂ ခုုနှှစ်် လတ််ဗီီယာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၊ ၁၇၉၁ ခုုနှှစ်် ပိုု�လန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၊ ၁၉၅ဝ ခုုနှှစ််
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ဆီးး�ရီးး�ယားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တို့့��မှာာ� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အော�ာင််
မြ�င််မှုုရရှိိ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ ခေ�တ််ကာာလအတွွက်် လစ််ဘရယ်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��း ဖြ�စ််သည််ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��
ကြော��ာင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံများ��းမှာာ� အာာဏာာရှှင််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�
နေ�သည့််�ကာာလများ��း၊ နိုု�င်ငံ
် တော်�်�
ံ
အနေ�ဖြ�င့််� ကျျရှုံးး��နေ�သည့််�ကာာလများ��း သို့့��မဟုတ်
ု ်
ပြ�ည််ပကျူးး��ကျော်�်��မှုုခံံရသည့််� ကာာလများ��းတွွင််ပင်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ� ပြ�န််လည််ရှှင််သန််လာာရေး�း မျှော်�်��လင့််�ချျက််များ��း ဆက််လက််ရှှင််သန််ခဲ့့�ပါါ
သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� မူူကြ�မ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အချိိ�န််ကာာလ အနည်းး�
ငယ််သာာ အတည််ဖြ�စ််ခဲ့့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းသည််ပင်် ဤသို့့��
စိိတ််ဓာာတ််တက််ကြွ�စေ�နိုု�င််သည့််� စွွမ်းး�အားး�ရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ ၁၈၁၂ ခုုနှှစ်် စပိိန််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် အပြ�ည့််�အဝ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�
မရှိိ�သော်�်�လည်းး� စစ််မှန်
ှ သော
် �ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မျှော်�်��မှှန်း�း ချျက််များ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ထားး�သည််ဟုု ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�ခံံရပါါသည််။ လက််တင််အမေ�ရိိကနိုု�င််ငံံ
အတော်�်�များ��းများ��းတွွင်် ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုများ��းပြား�း�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ဖြ�စ််ပြီး�း� စပိိန််နိုု�င််ငံံရှိိ� လစ််ဘရယ််ဝါါဒီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းသမား�းများ��းကိုု�
စိိတ််ဓာာတ််ခွွန််အားး� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ဆဲဲပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ‘ခေ�တ််
ကော�ာင်းး�ကိုု�ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရန််’ စံံနမူူနာာပြု�ု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
များ��းကိုု� ကနဦးးတွွင်် ပြ�န််လည််ကျျင့််�သုံးး��ပြီး�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ အခြေ�ေအနေ�
များ��းနှှင့််� လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု�ထင််ဟပ််လျျက်် နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် လိုု�အပ််သလိုု�
ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ လတ််ဗီီယာာတွွင်် ၁၉၉၁ ခုုနှှစ််က လည်းး�
ကော�ာင်းး�၊ အာာဂျျင််တီးး�နား�းတွွင်် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််ကလည်းး�ကော�ာင်းး� ကယိိကထ
အနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�င့််� ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီကို�ု ပြ�န်လ
် ည််တည််ဆော�ာက််ရန်် စံံနမူနာ
ူ ာပြု�ု ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
နည်းး�ကျျ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ကြ�သူူများ��းအတွွက််
စံံနမူနာ
ူ ာအဖြ�စ်် မျှော်�်��လင့််�ချျက်အ
် လင်းး�ရော�ာင််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� နော�ာက််ဆုံးး��
တွွင်် အော�ာင််မြ�င််မှုုမရရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�၊ အော�ာင််မြ�င််မှုုမရရှိိ�သည့််� အကြော��ာင်းး�များ��းအနက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ပုံံ� အားး�နည်းး�မှုုလည်းး� အပါါအဝင််ဖြ�စ််နေ�
ခြ�င်းး�၊ စံံနမူူနာာပြ�ဖြ�စ််သည့််�တိုု�င်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု လွွန််စွာာ�ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး� စသည့််�အကြော��ာင်းး�
များ��းကြော��ာင့််� ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််ရှိိ�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပြို�ု�ကွဲဲ�စေ�မည့််� ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သည့််� ‘ခွဲဲ�ထွွက််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�’
အဖြ�စ်် အခြေ�ေခံံအားး�ဖြ�င့််� ရှုုမြ�င်မှု
် ု ရှိိ�နေ�သေး�းသရွေ့�့� ချီးး��မွွမ်းး�ထော�ာမနာာပြု�ုသူူကပြု�ု၍
ခါးး�ခါးး�သီးး�သီးး� ဆန့််�ကျျင််သူူက ဆန့််�ကျျင််နေ�မည််သာာဖြ�စ််ပါါသည််။ အဓွွန့််�ရှှည််
တည််တံ့့�မည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စနစ််မှာာ� မည််သို့့��ပင်် ဆိုု�စေ�ကာာမူူ အပြ�န််
အလှှန််လိုု�က််လျော�ာ� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံရမည််ဖြ�စ််လေ�ရာာ အဓွွန့််�ရှှည််
တည််တံ့့�မည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စနစ်် တည််ဆော�ာက််ရေး�း အခြေ�ေခံံကိုု�
မပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ပါါ။ အလားး�တူူ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် ပါါဝင််
နေ�သည့််� လက််ဝဲဲနို�င်
ု ငံ
် ရေး
ံ �းအယူူဝါါဒမှာာ�လည်းး� သဘော�ာကျျနှှစ်ခြို�
် �ု က််သူရှိိ�သကဲ့့�သို့့�
ူ
�
မလိုု�လားး� မနှှစ််သက််သူူများ��း ရှိိ�ပါါမည််။ မလိုု�လားး� မနှှစ််သက််သူူများ��းတွွင််
ပြ�ည််တွွင်းး�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင်် အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာမှှ ရင်းး�နှီးး��
မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ��း ပါါဝင််ပါါမည််။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပြ�န််လည််
ကျျင့််�သုံးး��ရန်် အတိိတ််ကအကြံ�ံပြု�ုချျက််အချို့့��� ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ယင်းး�သို့့��ပြ�န််လည််
ကျျင့််�သုံးး��ရန််မှာာ� အထက််ပါါအကြော��ာင်းး�များ��းကြော��ာင့််� ရွေး�း�ချျယ််နို�င်
ု သည့်
်
�် နည်းး�လမ်းး�
တစ််ရပ််မဟုုတ််ပါါ။ စင််စစ်် လက််ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
များ��းတွွင််လည်းး� ယင်းး�သို့့��သော�ာ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းမှှ ကျော်�်��လွွန််ပြီး�း� ဆက််လက််
တိုးး��တက်် ဆွေး�း�နွေး�း�နေ�ပြီ�ီဖြ�စ််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအနေ�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ဖြ�စ််စဉ်် နာာရီီလက််တံံကိုု� ပြော��ာင်းး�ပြ�န််လှှည့််�၍ ခေ�တ််ဟော�ာင်းး�သို့့�� ပြ�န််
သွားး��ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ။
သို့့��ပင််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဟော�ာင်းး�များ��းကိုု� အပိုု�င်းး�
လိုု�က်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ� ပြ�ဿနာာများ��းအတွွက်် အဖြေ�ေရှာာ�နိုု�င််
သည််များ��းလည်းး� ရှိိ�ပါါမည််။ အော�ာက််တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သကဲ့့�သို့့�� FCDCCUNFC (2016) မူူကြ�မ်းး�နှှင့််� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ပဋိိညာာဉ်် (FDC) တို့့��၏
လစ််ဟာာချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရန်် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့���ကိုု� ကူးး�ယူူအသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြု�ုပြ�င််အသုံးး��
ပြု�ုခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ဤသို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ဖြ�စ််နိုု�င််
ပါါက အားး�သာာချျက်် နှှစ််ရပ််ရှိိ�ပါါမည််။ ပထမအချျက််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အားး�လုံးး��ကိုု� အစမှှစတင််၍ ဒီီဇိုု�င်းး�စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန််
မလိုု�အပ််တော့�့�သည့််�အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ရေး�းဆွဲဲ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�မှာာ�
ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူနိုု�င််ပါါသည််။ ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� စမ်းး�သပ််အသုံးး��ပြု�ု အစစ််ဆေး�းခံံပြီး�း�
သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ယူူငင််သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
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ပျျက််ပြား�း�ခဲ့့�ရသည့််� ပြ�ဿနာာဖြ�စ််စေ�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမှှတပါးး� အခြား��း
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမှာာ� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််မှုု ရှိိ�ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််�
၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ ထူးး�ခြား��းမှုုကင်းး�မဲ့့�သော�ာ သာာမန််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��းဖြ�စ််သည့််� လွှှတ််တော်�်�ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း၊ အစိုးး��ရ
ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖြု�ုတ််ချျခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း၊ လွှှတ််တော်�်�၏ အခွွင့််�
အရေး�းများ��းနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းမှာာ� ယနေ့�့ အခြေ�ေ
အနေ�အတွွက်် အများ��းဆုံးး��အထော�ာက််အကူူ ဖြ�စ််နိုု�င််ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။
၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�များ��းမှှပင်် တည််ငြိ�ိမ််မှုုနှှင့််� စဉ််ဆက််မပြ�တ််မှုု အပိုု�င်းး�များ��းကိုု� ထုုတ််နှုုတ််
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။ FDC နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီလှုုပ််ရှား��းမှုု အနေ�ဖြ�င့််�
နိုု�င််ငံံ၏ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ စုုဖွဲ့့��ပုံံ�အခြေ�ေခံံကိုု� ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံအမည််၊
သကေ�င်္တတများ��းနှှင့်�် မြို့�့��တော်�်�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ သင်္ကေ�ေ�တပိုု�င်းး� ကိိစ္စစရပ်များ
် ��းကိုု� လက််ငင်းး�
မပြော��ာင်းး�လဲဲသေး�းဘဲဲ ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��မှာာ� ဤအချျက််ကိုု� အနည်းး�ဆုံးး��
အားး�ဖြ�င့််� အမူူမဲ့့�အမှှတ််မဲ့့� လက််ခံံထားး�ကြော��ာင်းး� ပြ�သနေ�သည််ဟုု ယူူဆရပါါ
သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�း
နိုု�င်သည့်
်
�် လုုပ်ပို
် �င်
ု ခွွ
် င့််�အာာဏာာရှိိ�သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ ခုံံ�ရုံးး��ထားး�ရှိိ�
ခြ�င်းး� (အနည်းး�ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့််� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�တွွင်် ခုံံ�ရုံးး��၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
များ��းကိုု� ဖြ�တ််တော�ာက််လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ မူူလပုံံ�စံံဖြ�င့််� ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�)
ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� မူူဘော�ာင််သစ််တွွင်် အသုံးး��ဝင််သော�ာ အပိုု�င်းး�တစ််ပိုု�င်းး�
အဖြ�စ်် ထုုတ််နှုုတ််ရယူူနိုု�င််ပါါသည််။ မြ�န််မာ့့�ဆိုု�ရှှယ််လစ််လမ်းး�စဉ်် ခေ�တ််ကာာလ
(၁၉၆၂ ခုုနှှစ််မှှ ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််) မှာာ�ပင်် ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီခေ�တ်် ဥပဒေ�အချို့့���ကိုု�
ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သေး�းသည််ကိုု� ထော�ာက််ရှုုလျျက်် ယခင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ဥပဒေ�ပိုု�င်းး� စဉ််ဆက််
မပြ�တ််စေ�ခြ�င်းး�သည််လည်းး�

သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််မှုုများ��းစွာာ�

ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

မည််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�သင့််�ပြီး�း� မည််သည််တို့့��ကိုု�
အစား�းထိုးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သင့််�ကြော��ာင်းး� အသေး�းစိိတ််လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််လျျက်် အများ��း
ပါါဝင််သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� သတ််မှှတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် လိုု�အပ််
ပါါမည််။
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ဤအခန်းး�တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််
အဓိိက ပါါဝင််သူူများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ လိုု�လားး�ချျက််များ��း၊
ဦးးစား�းပေး�းများ��းနှှင့််� ‘မျျဉ်းး�နီီ’ (‘red line’) ဟုု ခေါ်�်သော�ာ အလျှော့�့��မပေး�းနိုု�င််သည့််�
အခိုု�င််အမာာရပ််တည််ချျက််များ��းကိုု� လေ့�့လာာဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�ရပ််တည််
ချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဒီီဇို�င်းး
ု �ရေး�းဆွဲဲရေး
� �းဆိုု�င်ရာ
် ာ ယခင်် ဆွေး�း�နွေး�း�
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းနှှင့််� ငြ�င်းး�ခုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ပေါ်�်ထွွက််ခဲ့့�သော�ာ ရည််တည််ချျက််
များ��းမှှ ထုုတ််နုုတ််ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� မကြာ�ာသေး�းမီီက အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��း
ရှိိ�နိုု�င်် သို့့��မဟုုတ်် တရား�းဝင််အတည််မပြု�ုရသေး�းခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

၃-၁ အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD)
အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီအဖွဲ့့�� ချုု�ပ််(NLD) သည်် မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ရှိိ�
ံ အကြီး�း�မား�းဆုံးး��
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၂ဝ ခုုနှှစ်် နိုု�ဝင််ဘာာလ အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က်သည့်
်
�် ပြ�ည်သူ့့
် လွှ
� တ်
ှ တော်�်�
်
ကိုုယ်
� စား�းလှ
်
ယ်
ှ နေ�ရာ
်
ာ
၃၃၀ ရှိိ�သည့််�အနက်် ၂၅၈ နေ�ရာာ (၇၈%)၊ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည့််�
အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ၁၆၈ နေ�ရာာရှိိ�သည့််�အနက်် ၁၃၈
နေ�ရာာ (၈၂%) အနိုု�င််ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည်် (Myanmar Information Management
Unit, 2020)။ NLD သည်် မြ�န််မာာတစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း၌ ပါါဝင််
ယှှဉ််ပြို�ု�င််ပြီး�း� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််မှှတပါးး� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး�း�လွှှတ််တော်�်�များ��းတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အများ��းစုု
ရရှိိ�ပါါသည််။
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NLD တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒ မရှိိ�ပါါ။
၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းမတိုု�င််မီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ပြီး�း�စ ကာာလတွွင််
ထိိပ််ပိုု�င်းး� NLD ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းအကြား�း�၌ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ကိုု� အနည်းး�ဆုံးး��ကြား�း�ဖြ�တ််အနေ�ဖြ�င့််� ပြ�န််လည််ကျျင့််�သုံးး��ရန်် သို့့��မဟုုတ်် FCDCC
မူူကြ�မ်းး�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုရန်် ထော�ာက််ခံံသူူအချို့့��� ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည်် (U Ko Ni 2015)။
သို့့��သော်�်� ယင်းး�ရပ််တည််ချျက်မှာာ�
် အခိုု�င်အ
် မာာဖြ�စ််တည််မလာာဘဲဲ ပါါတီီ၏တရား�းဝင််
မူူဝါါဒအဖြ�စ််သို့့�� မရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေအနေ�များ��းအရလည်းး� ယင်းး�သို့့��
ရပ််တည််ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မှာာ� လူူထုု
ထော�ာက််ခံံမှုုမရရှိိ�သော်�်�လည်းး� ထိုု�စဉ််က NLD အတွွက်် အခြား��း ရွေး�း�ချျယ််စရာာ
မရှိိ�ပါါ။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ ကန့််�သတ််ချျက််များ��းအတွွင်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််မှှသာာ စစ််ဖက််မှှလက််ခံံနိုု�င််ပြီး�း� အာာဏာာရရှိိ�နိုု�င််မည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�
ဖြ�စ််သည််ကိုု� NLD အနေ�ဖြ�င့််� သိိရှိိ�နား�းလည််ခဲ့့�ပါါသည််။
ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််ကိုု� သမ္မမတရာာထူးး�သို့့�� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််
ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန်် တားး�မြ�စ််ထားး�သော�ာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ပုုဒ််မ ၅၉ ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�င််ဆင််ရန်် ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုအချို့့���လည်းး�
၂၀၁၅ ခုုနှှစ််နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�တွွင်် ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််အားး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် မပါါဝင််သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏အတိုု�င််ပင််ခံံ ရာာထူးး�
အသစ််သို့့��ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူသော�ာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု�
ရှာာ�ဖွေ�ေဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််ခဲ့့�သဖြ�င့််� ပုုဒ််မ ၅၉ ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�င််ဆင််
ခြ�င်းး� မလုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါ။
NLD အစိုးး��ရဖြ�စ််လာာသော�ာအခါါ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�နှှစ်ခု
် ဖြ�
ု င့််� တစ််ပြို��ု င််တည်းး� ဆော�ာင််ရွွက်ပါ
် ါသည််။ ပထမလမ်းး�ကြော��ာင်းး�
မှာာ� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင််စတင််ခဲ့့�သော�ာ ၂၁ ရာာစုု ပင််လုံံ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််
ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကို
် �င်
ု ် တော်�်�လှှန်ရေး
် �းအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းနှှင့်�် ဆက််လက််
ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််မှာာ� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��
ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�း သဘော�ာတူူစာာချုု�ပ်် (NCA) ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��
သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသာာ ပါါဝင််
နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ထိိရော�ာက််မှုု လျော့�့��နည်းး�ကျျဆင်းး�ခဲ့့�ရပါါသည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အရပ််ဖက်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း အပါါအဝင်် အခြား��း
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တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ်စု
် များ
ု ��းသည်် ဤလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််နို�င်
ု ခြ�င်းး
် �မရှိိ�ပါါ (Dolan,
2016)။ NLD အစိုးး��ရသည်် ဦးးသိိန်းး�စိိန််အစိုးး��ရကဲ့့�သို့့��ပင်် အင််အားး�အကြီး�း�မား�းဆုံးး��
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကို
် �င်
ု ် တော်�်�လှှန်ရေး
် �းအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း NCA ကိုု� လက််မှတ်
ှ ်
ရေး�းထိုးး��လျျက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ပါါဝင််လာာစေ�ရန်် စည်းး�ရုံးး��နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�
မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��အပြ�င်် အရပ််ဖက်လူ
် မှု
ူ အ
ု ဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းနှှင့်�် ၂၀၁၅ ခုုနှစ်
ှ ် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲ
တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ မရရှိိ�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသည််
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် တရား�းဝင််ပါါဝင််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ၂၁ ရာာစုု ပင််လုံံ�
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််၏ အခြား��းကန့််�သတ်ချျက်
်
တ
် စ််ရပ်မှာာ�
် စစ််ဖက်မှ
် ှ ပါါဝင််
နေ�ပြီး�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� ပယ််ချျခွွင့််�ဗီီတိုု�ကိုု� ဆက််လက််ရယူူထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ NLD၊ စစ််ဖက််နှှင့််� ပါါဝင််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််
ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း သုံးး��ပွွင့််�ဆိုု�င်် သဘော�ာတူူညီီချျက််ရရှိိ�ရန်် အလွွန််ခက််ခဲဲ
ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ဇူူလိုု�င််လ တတိိယအကြိ�ိမ်် ပင််လုံံ�
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ ပြီး�း�ဆုံးး��ချိိ�န််တွွင်် ယေ�ဘုုယျျ ဖက််ဒရယ််နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
မူူ ၅၁ မူူကိုု� သဘော�ာတူူညီီမှုု ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ယင်းး�တို့့��မှာာ� များ��းသော�ာ
အားး�ဖြ�င့််� NCA တွွင်် ပါါဝင််ပြီး�း� ကတိိကဝတ််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ သို့့��မဟုုတ််လျှှင််လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တည််ဆော�ာက််ရေး�း
အတွွက်် ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာမူူဘော�ာင််အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််လော�ာက််သည့််� အသေး�း
စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းမဟုုတ််ပါါ။ ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��း၊ နိုု�င််ငံံမှှ
ခွဲဲ�မထွွက််ရေး�းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ သဘော�ာကွဲဲလွဲ
� လျျက်
�ဲ
ရှိိ�သည့်
်
�် ကိိစ္စစရပ်အ
် ချို့့���အတွွက်် နှှစ်ဘက်
်
်
လိုု�က််လျော�ာ� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််
ရပ််တန့််�သွားး��ချိိ�န််၌ အတူူတကွွ ယှှဉ််တွဲဲ�အုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး� (shared rule) အစီီ
အမံံများ��းနှှင့််� ဗဟိုု�တွွင််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�းကဲ့့�သို့့��
အခြား��းအရေး�းပါါသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� အလုံံ�အလော�ာက််
ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။
NLD ၏ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ဒုုတိိယလမ်းး�ကြော��ာင်းး�မှာာ� ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��း
ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုလျျက်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ NLD က အများ��းစုုရရှိိ� လွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ပြ�င််ဆင််ရေး�း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လွှှတ််တော်�်�ကော်�်�မတီီ (JPCCA) က ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င််ဆင််ချျက်် ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�နှှစ််စော�ာင််ကိုု� လွှှတ််တော်�်�သို့့��
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တင််သွွင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သည့််� ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းမှာာ� ‘နည်းး�လွွန်းး�သည််’
ဟုုဆိုု�ရပါါမည််။ အရေး�းပါါဆုံးး��အဆိုု�ပြု�ုချျက််မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�လွှှတ််တော်�်�
နှှစ််ရပ််လုံးး��တွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�လွှှတ််တော်�်�များ��း
တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ စစ််ဖက််မှှ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ၂၅% မှှ
တတိိယ လွှှတ််တော်�်�သက််တမ်းး�တွွင်် ၁၅%၊ စတုုတ္ထထ လွှှတ််တော်�်�သက််တမ်းး�
တွွင်် ၁၀%၊ ပဉ္စစမ လွှှတ််တော်�်�သက််တမ်းး�တွွင်် ၅% သို့့�� တစ််ဆင့််�ချျင်းး� အရေ�
အတွွက်် လျှော့�့��ချျရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေ�ကြေ��ညာာရန်် လုုပ််
ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သို့့�� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််နှှင်းး�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အရေး�း
ပေါ်�် အခြေ�ေအနေ�များ��းတွွင်် အာာဏာာကိုု� ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််က မကျျင့််�သုံးး��ဘဲဲ
သမ္မမတက ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရန်် အပ််နှှင်းး�ပါါမည််။
၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် NLD က အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းအနက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ အဓိိကပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့���ကိုု� ပြ�င််ဆင််လိုု�ပါါက
လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� ပြ�င််ဆင််ရန််စည်းး�မျျဉ်းး�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် အဆိုု�ပြု�ု
ချျက််လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််လုံးး��တွွင််
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၇၅% အစား�း ၆၇% ၏မဲဲဖြ�င့််� ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ရန််
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤပြ�င််ဆင််ချျက််အရ စစ််ဖက််တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� ပယ််ချျ
သည့််�ဗီီတိုု�မရှိိ�တော့�့�ဘဲဲ နော�ာင််အခါါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပြ�င််ဆင််ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�
လွွယ််ကူူပါါမည််။
NLD ၏ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပြ�င််ဆင််ချျက််ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�
တွွင်် ‘ဖက််ဒရယ််’ ဟူူသော�ာ ဝေါ�ါဟာာရကိုု�ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ
ဒေ�သများ��းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�
များ��းကိုု� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� အနည်းး�ငယ််မျှှသော�ာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲအချို့့���သာာ
ပါါဝင််ပြီး�း� ဆက််လက််၍ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း မပါါရှိိ�ပါါ။
ရှှမ်းး�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (SNLD) သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ပြ�င််ဆင််ရေး�း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လွှှတ််တော်�်�ကော်�်�မတီီ (JPCCA) တွွင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််
ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျရန်် ပြ�င််ဆင််ချျက််အများ��းအပြား�း�ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုတင််ပြ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
NLD က အများ��းစုုဖြ�စ််၍ အားး�လုံးး��ပယ််ချျခံံရပါါသည််။ သို့့��ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး�း�များ��း မိိမိိတို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�များ��းက

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
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ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� သဘော�ာကွဲဲ�လွဲဲ�မှုု များ��းပြား�း�
သော�ာကိိစ္စစရပ််များ��းမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င််ဆင််ချျက်် ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�များ��း
တွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ သမ္မမတကိုု� လွှှတ််တော်�်�က ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််
သော်�်�လည်းး� လွှှတ်တော်�်�ကို
်
�ု သမ္မမတက နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းအရတာာဝန််မခံသော
ံ �ာ၊ ထိိရော�ာက််
တွွင််ကျျယ််မှုုနှှင့််� တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုု မရှိိ�သော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အစိုးး��ရစနစ််ကိုု�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲလျျက်် နိုု�င််ငံံအများ��းတွွင်် ကျျင့််�သုံးး��လျျက််ရှိိ�သည့််� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််
ဦးးဆော�ာင််သော�ာ စနစ််များ��းနှှင့််� ပိုု�မိုု�နီးး�စပ််ပြီး�း� ပိုု�မိုု�၍တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�သည့််�
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာစနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန်် အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းလည်းး� မပါါ
ရှိိ�ပါါ။
NLD သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ရည််မှှန်းး�ချျက််ကြီး�း�မား�း
သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း မလုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မှာာ� အကြော��ာင်းး�သုံးး��ရပ်် ရှိိ�နိုု�င််ပါါ
သည််။ ပထမအကြော��ာင်းး�မှာာ� ‘အကျိုးး���မျှော်�်��ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�’ (‘rational choice’)
အယူူအဆအပေါ်�် အခြေ�ေခံံပါါသည််။ ဤအယူူအဆအရ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းသည်် မိိမိိတို့့�� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာနှှင့််�
အားး�သာာချျက််

အများ��းပြား�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််စေ�ရန််

ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ပါါသည််

(Elster 1995; Negretto 2013 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ NLD သည်် အကြီး�း�မား�းဆုံးး��ပါါတီီ
ဖြ�စ််သည့််�အလျော�ာ�က်် နိုု�င််ငံံရေး�းကိုု� လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််သော�ာ အများ��းစုုဖြ�င့််�ဆုံးး��ဖြ�တ််သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ဖြ�စ််စေ�ရန်် စိိတ််အားး�ထက််သန်ပြီး် �း� လုုပ်ပို
် �င်
ု ခွွ
် င့််�အာာဏာာကိုု� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု မှု
် ု
လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�၊ တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုု တိုးး��မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အပြ�န််အလှှန််
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် စိိတ််အားး�ထက််သန််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််
ပါါသည််။ ဒုုတိိယဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေမှာာ� အယူူဝါါဒကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။ NLD သည််
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ အရပ််သားး�အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� အလိုု�ရှိိ�သဖြ�င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဖော်�်�ဆော�ာင််
ရန်် ခံံယူူချျက််ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ဗမာာလူူမျိုး�း��ဦးးဆော�ာင််သည့််� စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််သော�ာ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖြ�စ််ရန််လည်းး� ခံံယူူချျက််ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ခွဲဲ�ထွွက််ခြ�င်းး�ကိုု�
တားး�ဆီးး�ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု�လည်းး� အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာ မျှော်�်��မှှန်းး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
တတိိယဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေမှာာ� NLD သည်် စင််စစ်် ပိုု�မိုု�၍ အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��း
ပြု�ုလုုပ််လိုု�ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။

ပါါတီီသည််

မိိမိိတို့့��

အာာဏာာရရှိိ�ရေး�းနှှင့််�
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ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အသာာစီးး�ရရှိိ�ရေး�းတို့့��ကိုု�သာာ ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ
စိိတ််ရင်းး�စေ�တနာာအမှှန်ဖြ�
် င့််� မူူသာာပဓာာန ဆော�ာင််ရွွက်လျျက်
်
် ဗမာာလူူမျိုး�း�� အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းမျှှကိုု�သာာ ဦးးစား�းပေး�းခြ�င်းး�ထက်် ပိုု�မိုု�၍ သဘော�ာထားး�ကြီး�း�သော်�်�လည်းး�
လက််တွေ့�့�တွွင်် အော�ာက််ခြေ�ေမှစ
ှ ၍ အပြော��ာင်းး�အလဲဲလုုပ်နို
် �င်
ု ခြ�င်းး
် �မရှိိ�ဘဲဲ စစ််ဖက်မှ
် ှ
အကန့််�အသတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�ခံံရခြ�င်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဤတတိိယ ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ
သာာ အဖြ�စ််မှှန််ဆိုု�ပါါက NLD က အဆိုု�ပြု�ုသော�ာပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းသည်် ပါါတီီ၏
ဦးးတည််ချျက်် အစစ််အမှှန််မဟုုတ််ဘဲဲ နည်းး�ဗျူူ�ဟာာအရ စစ််ဖက််၏ နိုု�င််ငံံရေး�း
ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုကိုု� တစ််ဆင့််�ချျင်းး�ဖယ််ရှား��းလျျက်် နော�ာင််အခါါ ဆက််လက််၍
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း လုုပ််ဆော�ာင််ရေး�းလမ်းး�ရှှင်းး�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််
ပါါသည််။ ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေတစ််ခုုတည်းး�သာာ အပြ�ည့််�အဝမှှန််ကန််ရမည််ဟုု မဆိုု�လိုု�ပါါ။
ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ

နှှစ််မျိုး�း��သုံးး��မျိုး�း��

နည်းး�လမ်းး�အသွွယ််သွွယ််ဖြ�င့််�

ပေါ�ါင်းး�စပ််လျျက််

မှှန််ကန််နေ�ခြ�င်းး�၊ NLD အတွွင်းး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�၊ အုုပ််စုုတစ််ခုုချျင်းး�အလိုု�က််
မတူူညီီခြ�င်းး�များ��းလည်းး� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
ယခုုအခါါ NLD သည်် အစိုးး��ရအဖြ�စ််မှှ ဖယ််ရှား��းခံံရပြီး�း�ဖြ�စ််၍ စစ််ဖက််က
မငြို�ု�ငြ�င််စေ�ရန်် ရှော�ာ�င််ရှား��းရမည့်�် ငဲ့့�ကွွက််ဖွွယ််ရာာမရှိိ�တော့�့�ပါါ။ စင််စစ်် NLD သည််
ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီဘက်တော်�်�သားး
်
� ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�တည််ဆော�ာက််ရန်လ
် ည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဖြ�စ််ရပ််
များ��းစွာာ�တို့့��တွွင်် ပါါတီီဝင််များ��း၏ ရုုပ််ပိုု�င်းး�အန္တတရာာယ်် ကင်းး�ရှှင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုအတွွက််
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အခြေ�ေပြု�ုပါါတီီများ��းနှှင့်�် အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ်ရေး
် �း အတိုု�င်ပင်
် ခံ
် ံ
ကော�ာင််စီီ (NUCC) တွွင်် ပါါဝင််သည့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပေါ်�် ပိုု�မိုု�၍
မှီီ�ခိုု�ရသော�ာ အခြေ�ေအနေ�သို့့��ရော�ာက််ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ NLD သည််
ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််ကိုု� ပိုု�မိုု�၍ လက််ခံံ
စဉ်းး�စား�းဖွွယ််ရာာရှိိ�ပြီး�း� ပါါတီီ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒမှာာ� သိိသာာ
သော�ာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ စင််စစ်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီပဋိိညာာဉ််
(FDC) တွွင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းစွာာ�လျှော့�့��ချျထားး�သည့််� ဖက််ဒရယ််လွှှတ််တော်�်�
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုပြီး�း� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ကိုု� ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မှာာ� ဤသို့့�� သိိသာာသော�ာအပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု� ညွှှန််ပြ�
သည့််� အထော�ာက််အထားး�အချို့့���ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဤအပြော��ာင်းး�အလဲဲမှာာ�
NLD ၏ မူူ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာမျှှသာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည််ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� မသိိရှိိ�နိုု�င််သေး�းပါါ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌
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မည််သည့််�အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ဤအပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု�ထင််ဟပ််သည့််� အသေး�း
စိိတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပါါဝင််လာာမည််ကိုု�လည်းး� မသိိရှိိ�နိုု�င််သေး�းပါါ။ ဖက််ဒရယ််
စနစ််ကျျင့််�သုံးး��ရန်် မူူအားး�ဖြ�င့််� ကတိိကဝတ််ပြု�ုကြော��ာင်းး�ကြေ��ညာာခြ�င်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရ
အဆင့််�များ��းအကြား�း� အာာဏာာခွဲဲဝေ
� �မှုု တာာဝန််ခွဲဝေ
�ဲ �မှုု အရင်းး�အမြ�စ််ခွဲဝေ
�ဲ �မှုု အပြော��ာင်းး�
အလဲဲကြီး�း�များ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် သဘော�ာတူူညီီခြ�င်းး�တို့့��မှာာ� များ��းစွာာ�ကွာာ�ခြား��းပါါသည််။
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�သည််လည်းး� အကြော��ာင်းး�အချျက််တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ပါါဝင််
ပါါသည််။ NLD သည်် အာာဏာာရှှင်် အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် အစိုးး��ရကိုု� ဆန့််�ကျျင််
သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအတွေ့�့�အကြုံ�ံ�က ပုံံ�ဖော်�်�ပေး�းထားး�သည့််� ထူးး�ခြား��းသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပါါတီီခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှာာ� အကျျယ််ချုု�ပ််ကျျခံံနေ�ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
ကာာလကြာ�ာရှှည်် ပါါတီီနှှင့််� ထိိတွေ့�့�ခွွင့််�မရဘဲဲ ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ NLD ပါါတီီတွွင်းး�
မူူဝါါဒချျမှှတ််ပုံံ�မှာာ� အစဉ််အလာာအားး�ဖြ�င့််� တံံခါးး�ပိိတ််လျှို့့���ဝှှက်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််ဟုု အစဉ််အလာာအားး�ဖြ�င့််� ရှုုမြ�င််ကြ�ပါါသည််။ ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််
၏ စဉ်းး�စား�းတွေး�း�ခေါ်�်ပုံံ�၊ ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည်် နား�းသို့့��ပေါ�ါက််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံဉာာဏ််၊ ပါါတီီက ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််နှှင့််� မည််
သည့််�အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ သဘော�ာတိုု�က််ဆိုု�င််ကြော��ာင်းး�တို့့��ကိုု� အပြ�င််လူူများ��း
သိိနိုု�င််ရန်် ခက််ခဲဲပါါသည််။ အိိန္ဒိိ�ယနှှင့််� ယူူကေ�နိုု�င််ငံံတို့့��တွွင်် ပညာာသင််ကြား�း�ခဲ့့�ပြီး�း�
ဗြိ�ိတိိသျှှနိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� အိိမ််ထော�ာင််ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ အင်္ဂဂ�လိိပ််နှှင့််�ရင်းး�နှီးး��မှုုရှိိ�သူူတစ််ဦးး
အနေ�ဖြ�င့််� ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််သည်် လွှှတ််တော်�်� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဗြိ�ိတိိသျှှပုံံ�စံံ
များ��းကိုု� နှှစ််သက််သည််ဟုု အများ��းက ထင််မြ�င််ယူူဆကြ�ပါါသည််။ NLD သည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန််မျှှ မဟုုတ််ဘဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
အသစ််ကိုု�အဆိုု�ပြု�ုရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�ရရှိိ�သည့််�အခါါတိုု�င်းး� လွှှတ််တော်�်�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စံံနမူူနာာ လေ့�့လာာ
ရန််အတွွက်် အိိန္ဒိိ�ယကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဝက််စ််မင််စ််တာာ ပုံံ�စံံကိုု�အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။
ဤသို့့��သော�ာ ဗြိ�ိတိိသျှှဗဟိုု�ပြု�ု ရှုုမြ�င်ပုံံ�ရှိိ�နေ�နို
်
�င်
ု ခြ�င်းး
် �ကိုု� ပုံံ�ကြီး�း�မချဲ့့��သင့််�သော်�်�လည်းး�
NLD သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� ပတ််သက််လာာလျှှင်် ဆန်းး�သစ််သော�ာ
စိိတ််ကူးး�စိိတ််သန်းး�များ��း မထွွက််ပေါ်�်ခြ�င်းး�၏ အကြော��ာင်းး�ရင်းး� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�
ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��ထံံမှှ ဆင်းး�သက််လာာသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု အမြ�င့််�မား�းဆုံးး��ကာာလမှာာ� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံ
တကာာဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုအပိုု�င်းး� နှှစ််ပိုု�င်းး�လုံးး��အတွွက်် ၂ဝ ရာာစုု အလယ််ပိုု�င်းး�
ကိုု�လိုု�နီီနိုု�င််ငံံများ��း လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�သည့််� ကာာလဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤဗြိ�ိတိိသျှှ
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အစဉ််အလာာတွွင်် လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�း အခွွင့််�အရေး�းများ��း၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ဆိုု�င််ရာာ၊ အမျိုး�း��သားး�အမျိုး�း��သမီးး� အခန်းး�ကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာနှှင့််� လိိင််တူူလိိင််ကွဲဲ� စုံံ�မက််
သူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�းများ��းသာာမက လူူနည်းး�စုုများ��း ပါါဝင််နိုု�င််စေ�ရန်် လုုပ််
ဆော�ာင််ရေး�းနှှင့််� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရေး�း အစီီအမံံများ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ငွေ�ေကြေး��း၏
ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�၊ အများ��းပြ�ည််သူူ တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း၊ သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး�� သီးး�ခြား��း
ထားး�ရှိိ�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� ညီီညွွတ််မှုုကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�
ကဲ့့�သို့့��သော�ာ မကြာ�ာသေး�းမီီက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ တိုးး��တက််ဖြ�စ််ပေါ်�်
မှုုများ��းကိုု� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� မတွေ့�့�ရှိိ�ရပါါ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အမြ�င့််�
ဆုံးး��ထားး�၍ အုုပ််ချုု�ပ််သည့််�စနစ််အတွွက်် ရှေး�း�ဆန််သော�ာချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�ဖြ�စ််ရုံံ�မျှှမက
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ခြိုး�း��ခြံ�ံချွေ�ေတာာစွာာ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််� ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�လည်းး�ဖြ�စ််ပါါ
သည််။

ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�

လိုု�အပ််သည််ထက်် ပိုု�မိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�သည်် မကော�ာင်းး�မွွန််ဟုု ယူူဆလေ့�့ရှိိ�ပြီး�း�
ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှ သာာမန််ဥပဒေ�ဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် အများ��းလိုု�က််နာာသည့််�
ကျျင့််�ထုံးး��ပုံံ�စံံဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ချျန််လှှပ််ထားး�လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ တရား�းသူူကြီး�း�များ��း
ထက်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု� ပိုု�မိုု�၍ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျ အားး�ကိုးး��အားး�ထားး�ပြု�ုပါါသည််။
ယခုုအခါါ NLD ပါါတီီတွွင်းး� အခြေ�ေအနေ�မှာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််ပါါသည််။
ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည်် ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရပြီး�း� ပါါတီီ၏ထိိပ််တန်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�
မှာာ� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခံံရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပုုန်းး�အော�ာင်းး�နေ�ရခြ�င်းး�များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရပါါ
သည််။ လက််တွေ့�့�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုမှာာ� NLD နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�း မျိုး�း��ဆက််သစ််များ��း
ထံံ ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��ပြီ�ီ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�မျိုး�း��ဆက််သစ််များ��းသည်် (ဗြိ�ိတိိသျှှ)
ဝက််စ််မင််စ််တာာပုံံ�စံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စနစ််ကိုု� သံံယော�ာဇဉ််တွွယ််သူူများ��း
မဟုုတ််ဘဲဲ NLD အစိုးး��ရဖြ�စ််ခဲ့့�စဉ််က အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��းဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််မှုုနှုုန်းး�
နှေး�း�ကွေး�း�ခြ�င်းး�ကိုု� စိိတ််ပျျက််အားး�လျော့�့��သူူများ��း ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�သို့့��ဖြ�စ််ပါါက
FDC တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််ရသည့််� ပိုု�မိုု�ရဲဲတင်းး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မူူဝါါဒသို့့��
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် အစစ််အမှှန််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��ပင််
ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ NLD ၏ ရှုုမြ�င််ပုံံ�နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�း
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏ ရှုုမြ�င််ပုံံ�တို့့��အကြား�း�
အမှှန််တကယ်် ကွာာ�ခြား��းနေ�မှုုများ��းမရှိိ�တော့�့�ဘဲဲ ပျော�ာ�က််ကွွယ််သွားး��ပြီ�ီဟုု မဆိုု�
လိုု�ပါါ။ အော�ာက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သကဲ့့�သို့့�� ၎င်းး�တို့့��အကြား�း�တွွင်် တင်းး�မာာမှုု
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ဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� အချျက််အသီးး�သီးး� ကျျန််ရှိိ�နေ�ပါါသေး�းသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လိုု�က််လျော�ာ�
ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�၊ နှှစ််ဘက််ညှိိ�နှိုုင်းး�အဖြေ�ေရှာာ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� အလေး�းအနက်် လုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််တော့�့�မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ဖွွယ််ရာာဖြ�စ််ပါါသည််။

၃-၂ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ (CRPH)
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ (CRPH) ကိုု� ၂၀၂၁
ခုုနှှစ်် အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းက ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အမှှတ်် ၂/၂၀၂၁ ဖြ�င့််� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ CRPH သည်် ပါါတီီ၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အဖွဲ့့��
အစည်းး�အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက်ကြော
် ��ာင်းး� သတိိမူူရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ CRPH တွွင််
NLD အများ��းစုုဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ကယားး�ပြ�ည်န
် ယ်် ဒီီမိုက
�ု ရက််တစ််ပါါတီီ၊ တအာာန်းး�
(ပလော�ာင််) အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီနှင့်
ှ �် ကချျင််ပြ�ည်န
် ယ်် ပြ�ည်သူ့့
် ပါ
� ါတီီကဲ့့�သို့့�� အခြား��းပါါတီီ
များ��းလည်းး� ကိုုယ်
� စား�းပြု�ုပါ
်
ါဝင််ပါါသည််။ CRPH ၏လုုပ်င
် န်းး�တာာဝန််မှာာ� ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်�၏

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန််နှှင့််�

လွှှတ််တော်�်�အစည်းး�အဝေး�း မကျျင်းး�ပနိုု�င််သည့််�ကာာလအတွွင်းး� လွှှတ််တော်�်�၏
လုုပ်င
် န်းး�တာာဝန််များ��းကိုု� လုုပ်ဆော�
်
ာင််ရန်ဖြ�
် စ််ပါါသည််။ အစပထမတွွင်် လွှှတ်တော်�်�
်
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၁၆ ဦးးဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀ အထိိ တိုးး��မြ�င့််�ပါါဝင််လာာခဲ့့�ပါါသည််။
CRPH သည်် NUCC အတွွင်းး�ရှိိ� အခြား��းအကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူ အုုပ််စုုများ��းနှှင့််�
တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�လျျက်် အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�း အစိုးး��ရ (NUG) တွွင်် ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မည့််� ဝန််ကြီး�း�များ��းကိုု� ခန့််�အပ််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�ဝန််ကြီး�း�များ��းသည််
ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုလွှ
ု တ်
ှ တော်�်�ကို
်
�ု တာာဝန််ခံလျျက်
ံ
် အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းအာာဏာာကိုု� ကျျင့််�သုံးး��
ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ တရား�းဝင််အစိုးး��ရအဖြ�စ်် NUG ကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာက အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုရေး�း ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။
၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၉ ရက််တွွင်် CRPH သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
အတိုု�င်ပင်
် ခံ
် ပု
ံ ဂ္ဂို
ု ��ု လ််ဆို�င်
ု ရာ
် ာ ဥပဒေ� (ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုလွှ
ု တ်
ှ တော်�်�
်
ဥပဒေ�အမှှတ်် ၁/
၂၀၂၁) ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�ဥပဒေ�မှာာ� ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််ကိုု�
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််အဖြ�စ်် နော�ာက််ထပ်် ၅ နှှစ််သက််တမ်းး�အတွွက််
ခန့််�အပ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််ကိုု� စစ််အစိုးး��ရက ဖမ်းး�ဆီးး�
ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််၍ ဤသို့့��ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�မှာာ� သင်္ကေ�ေ�တသဘော�ာ သက််သက််သာာလျှှင််
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ဖြ�စ််ပါါသည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််နှှင့််� သမ္မမတဦးးဝင်းး�မြ�င့််�
တို့့��ကိုု� NUG တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပါါသည််။ ဦးးဝင်းး�မြ�င့််�၏ သမ္မမတသက််တမ်းး�
မှာာ� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ သက််တမ်းး�ကုုန််ဆုံးး��ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ်် ဥပဒေ�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
သဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််လေး�းရပ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ (က)
ပါါတီီစုံံ�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ်် ထွွန်းး�ကားး�ရေး�း (ခ) ဈေး�းကွွက််စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ်် ကျျင့််�သုံးး��
ရေး�း (ဂ) ဖက််ဒရယ််ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုု နိုု�င်ငံ
် ကို
ံ တ
�ု ည််ဆော�ာက််ရေး�း (ဃ) ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုု
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းတို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး� ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း
သည်် FDC တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အနည်းး�ငယ််ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််� ယေ�ဘုုယျျ
သဘော�ာဆော�ာင််သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမျှော်�်��ရည််ချျက််နှှင့််� စံံတန််ဖိုးး��၊ ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီ ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုတ
ု ည််ဆော�ာက််ရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာ လမ်းး�ညွှှန်အ
် ခြေ�ေခံံမူများ
ူ ��းအော�ာက််
တွွင်် အကျုံးး���ဝင််နို�င်
ု ပြီး် �း� လက််ဦးးမဆွွ ဖော်�်�ပြ�ချျက်များ
် ��းဟုု ယူူဆရပါါသည််။ မည််သို့့��
ပင််ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ တူူညီီသော�ာယေ�ဘုုယျျ အလားး�အလာာကိုု� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။
လက််တွေ့�့�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ
များ��း၊ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေကြေး��းခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရစုုဖွဲ့့��ပုံံ�တို့့��ကိုု� အသေး�း�စိိတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််
ကျျန််ရှိိ�သေး�းသော်�်�လည်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီသာာမက ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု�ပါါ ဖော်�်�ဆော�ာင််
ရန်် ထပ််လော�ာင်းး�၍ ကတိိကဝတ််ပြု�ုကြော��ာင်းး� NLD က အသိိပေး�းဖော်�်�ပြ�လို�က်
ု ခြ�င်းး
် �
ဖြ�စ််ပါါသည််။

၃-၃ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုု�င််ငံံရေး�းမှာာ� ရှုုပ််ထွေး�း�ပါါသည််။ ပဋိိပက္ခခ
နှှင့််� ဖိိနှိိ�ပ််မှုုသမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သော�ာ အရပ််သားး�
နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းအတွွက်် နယ််ပယ််ပျော�ာ�က်ကွွ
် ယ််ခဲ့့�ရသဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အုုပ်စု
် ု
နှှင့်�် လူူနည်းး�စုုအုပ်
ု စု
် ၈ု အများ��းအပြား�း�ကိုု� ကိုုယ်
� စား�းပြု�ုသော
်
�ာ သို့့��မဟုတ်
ု ် ကိုုယ်
� စား�းပြု�ု
်
၈	ဝေါ�ါဟာာရအသုံးး��အနှုုန်းး�ကိုု� သတိိပြု�ုရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဟူူသော�ာ
ဝေါ�ါဟာာရသည်် အများ��းစုုဗမာာလူူမျိုး�း�� မဟုုတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��းကိုု� ယေ�ဘုုယျျ
အားး�ဖြ�င့််�ရည််ညွှှန်းး�ပါါသည််။ စင််စစ်် ဗမာာလူူမျိုး�း��သည််လည်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပင််ဖြ�စ််ပြီး�း� တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�ဟူူသော�ာ သတ််မှှတ််ချျက််အရ အဓိိပ္ပါါ�ယ််သက််ရော�ာက််သည့််� ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုများ��း ရှိိ�ပါါသည််။
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သည််ဟုုဆိုု�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသာာမက တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််
တော်�်�လှှန််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းလည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�
ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�း
များ��းမှာာ� ရှှင်းး�လင်းး�မှုုမရှိိ� ရှုုပ်ထွေး�း
်
�ပြီး�း� နား�းလည််ရ ခက််ခဲဲတတ််ပါါသည််။ မည််သို့့�ပင်
� ်
ဖြ�စ််စေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အခြေ�ေပြု�ုနိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းပါါတီီများ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ၏
ံ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ� အရေး�းတော်�်�ပုံံ�တွွင်် ‘တတိိယမဏ္ဍိုု�င််’ အဖြ�စ်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�
ပါါဝင််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ ဦးးစား�းပေး�းများ��းနှှင့််� စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ��းမှာာ� NLD၊ စစ််ဖက််
တို့့��နှှင့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�မတူူဘဲဲ ကွာာ�ခြား��းပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� တစ််ပေါ�ါင်းး�တည်းး�စုုရုံးး��၍ အကျျဉ်းး�
ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။
ညီီညွွတ််သော�ာတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး� �း �များ��း ဖက််ဒရယ််ကော�ာင််စီီ (UNFC)
သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ပါါဝင််
် ရှိိ�
ံ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အားး�လုံးး�� မဟုုတ်သော်
် �်�လည်းး�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ထားး�ပြီး�း�၉ မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
အများ��းအပြား�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််ဟုုဆိုု�သော�ာ အဓိိက လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််
သည့််� အဖွဲ့့�� အစည်းး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��
(KNU)နှှင့််� ကချျင််လွွတ််လပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (KIO) ကဲ့့�သို့့�� UNFC တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�အချို့့��� နုုတ််ထွွက််သွားး��ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� UNFC ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ�
အားး�နည်းး�သွားး��ခဲ့့�ပါါသည််။ ၂၀၁၇ ခုုနှစ်
ှ မှ
် စ
ှ တင််၍ ၎င်းး�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍလျော့�့���ကျျ
သွားး��ပြီး�း� အင််အားး�တော�ာင့််�တင်းး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််
ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�အချို့့��� ပါါဝင််သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�
ရေး�းနှှင့်�် အတိုု�င်ပင်
် ခံ
် ကော်�်�မတီ
ံ
ီ (FPNCC) က အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုအ
ု ထိိ အစား�း
ထိုးး�� ဝင််ရော�ာက််လာာပါါသည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် မပါါဝင််သေး�းသော�ာ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အသေး�းစိိတ်် မနုုဿဗေ�ဒ ဆန်းး�စစ််ချျက်များ
် ��း ရှှည်လျားး�
်
�စွာာ�မပြု�ုလုုပ်ဘဲဲ
် ရှော�ာ�င််ရှား��းနို�င်
ု ရန်
် ် နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �း
ဆန်းး�စစ််ချျက်် ဝေါ�ါဟာာရအသုံးး��အနှုုန်းး�ကိုု� လွွယ််ကူူရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� စီီစဉ််သုံးး��နှုုန်းး�ထားး�ပါါသည််။ သို့့��ရာာ
တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� တိိကျျမှှန််ကန််စွာာ� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ရန််မှာာ�
နက််နဲဲသိိမ််မွေ့�့�သော�ာ ကိိစ္စစရပ််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။
၉	တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကို
် �င်
ု ် တော်�်�လှှန်ရေး
် �းအဖွဲ့့�� အစည်းး� ၁၁ ဖွဲ့့�� ပါါဝင််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� နုုတ်ထွွက်
်
်
သော�ာအဖွဲ့့��အချို့့���၊ အဖွဲ့့��ဝင််အဖြ�စ််မှှ ဆိုု�င်းး�ငံ့့�သော�ာ အဖွဲ့့��အချို့့���နှှင့််� အခန်းး�ကဏ္ဍ အနည်းး�ငယ််သာာ
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာအဖွဲ့့��အချို့့��� ရှိိ�ပါါသည််။
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အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာထားး�ရပ််တည််ချျက််များ��းကိုု� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််�
မသိိရှိိ�ရပါါ၊ ဤဆန်းး�စစ််ချျက််တွွင််လည်းး� မပါါဝင််ပါါ။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ဆုံးး��ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််ရရှိိ�ရန်် ၎င်းး�တို့့��၏ ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��းလည်းး�
ပါါဝင််ရပါါမည််။
အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� UNFC သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
မူူကြ�မ်းး�တစ််ရပ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပါါသည်် (၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�)။ ဤမူူကြ�မ်းး�ပါါ
အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းတွွင်် NLD က ယခင်် သဘော�ာတူူညီီခဲ့့�သည့််� အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��း
ထက်် များ��းစွာာ�ပိုု�လွွန််သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့��� ပါါရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ (က)
ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် လုံးး��ဝနီးး�ပါးး�
လွွတ််လပ််ခွွင့််�ရှိိ�ခြ�င်းး� (ခ) အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ခုုလုံးး��ရှိိ�
ပြ�ည််သူူလူူထုုထံံမှှ ဆင်းး�သက််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ နိုု�င််ငံံတွွင်် ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ
ပြ�ည်န
် ယ််များ��းမှှ ဆင်းး�သက််သည်ဟု
် ယူ
ု ဆခြ�င်းး
ူ
� (ဂ) နိုု�င်ငံ
် သားး
ံ �ဖြ�စ််မှုကို
ု �ု ပြ�ည်န
် ယ််
အဆင့််�တွွင်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််တစ််ခုု၏ ‘ပြ�ည််နယ််သားး�များ��း’ သည််
အခြား��းပြ�ည််နယ််တစ််ခုု၏ ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သန္တတရ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင််
မဲဲပေး�းခွွင့််� မရရှိိ�ခြ�င်းး� (ဃ) ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��
များ��း တည််ထော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� (င) ပြ�ည််နယ််နယ််နိိမိိတ််ကိုု� လူူမျိုး�း��အပေါ်�်အခြေ�ေခံံ
၍ ရေး�းဆွဲဲ�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လက််ရှိိ� ဗမာာလူူမျိုး�း�� အများ��းစုုဖြ�စ််သော�ာ တိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး�း� ၇ ခုု နေ�ရာာတွွင်် ‘ဗမာာအမျိုး�း��သားး�ပြ�ည််နယ််’ တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� တို့့�� ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ ယင်းး�တို့့��အားး�လုံးး��မှာာ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းက အထူးး�လိုု�လားး�သော်�်�လည်းး� NLD အနေ�ဖြ�င့််� လက််ခံံရန်် ခက််ခဲဲ
ပြီး�း� စစ််ဖက်အ
် နေ�ဖြ�င့််�သည်းး�မခံံနို�င်
ု သော
် �ာ သဘော�ာကွဲဲလွဲ
� မှု
�ဲ ကြီးု �း�မား�းသည့််� ကိိစ္စစရပ််
များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။
အခြား��း တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းက ၂၁
ရာာစုု ပင််လုံံ�ညီီလာာခံံသို့့�� သီးး�ခြား��းအဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��း တင််သွွင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ အထူးး�
သဖြ�င့််� SNLD သည်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င််ဆင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�
စဉ််သို့့�� တင််သွွင်းး�ချျက််များ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပါါသည််။ များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� ဤအဆိုု�ပြု�ု
ချျက််များ��းမှာာ� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�နှှင့််� အသေး�းစိိတ််အချျက််များ��းတွွင်် ကွာာ�ခြား��းမှုု
ရှိိ�နိုု�င်သော်
် �်�လည်းး� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�ကို�က်
ု ညီ
် မှု
ီ ရှိိ�ပါ
ု ါသည််။ ဥပမာာ ချျင်းး�အမျိုး�း��သားး�
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တပ််ဦးး (CNF) က ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအခွွင့််�အရေး�းများ��း၊ လူူမျိုး�း��များ��းတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�းသည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစစ််စစ််မူူ (စစ််မှှန််
သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််) အပေါ်�် အခြေ�ေခံံသည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကိုု� တည််ထော�ာင််ရန််
အဆိုု�ပြု�ုပါါသည််။ ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး�� (KNU) ကမူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူနည်းး�စုု အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝအကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�း အဆိုု�ပြု�ုပါါ
သည််။
၂၀၁၉ ခုုနှစ်
ှ ် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င်ဆင်
်
ရေး
် �းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််သို့့�� အဆိုု�ပြု�ု
ချျက််များ��းတင််သွွင်းး�ရာာတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ ဒေ�သများ��းတွွင််သာာတည််ရှိိ�
ပြီး�း� လက််ရှိိ�အသိိအမှှတ်် ပြု�ုထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ဖြ�င့််� ကိုုယ်
� ပို
် �င်
ု အု
် ပ်
ု ချုု
် �ပ််ခွွင့််�ရဒေ�ေသများ��း၏ လုုပ််
ပိုု�င်ခွွ
် င့််�အာာဏာာများ��းကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းကိုု�
ကန့််�သတ််ရန်် ဆန္ဒဒရှိိ�ကြော��ာင်းး� သတိိမူူသင့််�ပါါသည််။

၃-၄ အခြား��းပါါဝင််သူူများ��း
NLD နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
ကဲ့့�သို့့�� အင််အားး�တော�ာင့််�တင်းး�သော�ာ ပါါဝင််သူူများ��းအပြ�င်် အခြား��းပါါဝင််သူူများ��း
သည််လည်းး� FDC တွွင်် အဆိုု�ပြု�ုထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုညီီလာာခံံ (Constittutional Convention) မှှတဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တည််ဆော�ာက််ရာာ
တွွင်် တိုု�က်ရို
် �က်
ု ပါ
် ါဝင််လာာနိုု�င်ပါ
် ါသည််။ သို့့��မဟုတ်
ု ် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တည််
ဆော�ာက််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်သွွယ််ဝိုု�က််၍ နိုု�င််ငံံရေး�းဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုု
ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။
CDM ဟုု ခေါ်�်သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုု၊ NUCC တွွင််
ပါါဝင််သော�ာ အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� အုုပ််စုုအသီးး�သီးး�၊ မဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��များ��း
နှှင့််� သပိိတ််ကော်�်�မတီီများ��းကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ဆိုု�င််ရာာဖိိအားး�ပေး�းမှုုမှာာ� ထင််ရှား��းသိိသာာမှုု အရှိိ�ဆုံးး��ဖြ�စ််ပါါသည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
သပိိတ််ကော်�်�မတီီများ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ လှုုပ််ရှား��းမှုုနှှင့််� စစ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
ပြ�န််လည််ကျျင့််�သုံးး��လာာခြ�င်းး�ကိုု� တက််ကြွ�စွာာ�ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လက််မခံံ
ဘဲဲဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည့််� နယ််ပယ််အသီးး�သီးး�မှှ မြ�န််မာာ
အရပ််ဖက်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ပါါဝင််ပါါသည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စစ််ဖက််မှှ ကြား�း�
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ဝင််ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီအချိိ�န််တွွင်် ယခင််ကထက်် ပွွင့််�လင်းး�မှုုနှှင့််� လွွတ််လပ််မှုုရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ရှိိ�
ံ အရပ််ဖက်လူ
် မှု
ူ ု အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းသည်် ယခင်် စစ််အုပ်
ု ချုု
် �ပ််
ရေး�း ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�စဉ််ကထက်် များ��းစွာာ� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ အနေ�အထားး�သို့့��
ရော�ာက််ရှိိ�လာာကြော��ာင်းး� သတိိမူူသင့််�ပါါသည််။ CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
ဘက််တော်�်�သားး�များ��းဘက််တွွင်် အခိုု�င််အမာာရှိိ�နေ�သော်�်�လည်းး� တစ််စုုတစ််စည်းး�
တည်းး� မဟုုတ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း၊
ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�အခွွင့််�အရေး�းများ��း (national rights) ဆိုု�င််ရာာ
ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��းမှာာ� ရှေ့�့�နော�ာက််ညီီညွွတ််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ကိုု�ယ််ကျိုးး���စီးး�ပွား��း
ကြော��ာင့််�ပင်် ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� စုုစည်းး�ညီီညွွတ််စေ�သည့််�
ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုမှာာ� CDM ကိုု� ထော�ာက််ခံံခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အလုုပ််အကိုု�င်် သို့့��မဟုုတ််
ရာာထူးး�တိုးး��မြှ�ှင့််�မှုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းခြ�င်းး�မခံံရရေး�း ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�
အုုပ််စုုအသီးး�သီးး�၏ ယခင်် ရပ််တည််ချျက််များ��းထက််သာာလွွန််သော�ာ တိုးး��တက််မှုု
တစ််ရပ်မှာာ�
် လူ့့�အခွွင့််အ
� ရေး�းများ��းနှှင့်�် ခွဲဲခြား��းဆက်
�
ဆံ
် မှု
ံ မပြု�ုရေး
ု
�းအတွွက်် ခိုု�င်မာ
် ာသော�ာ
ခံံယူူချျက််ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး� �း �အခြေ�ေပြု�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ကျျင့််�သုံးး��သည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး� �း �
အလိုု�က်် သတ််မှှတ််သော�ာအယူူအဆများ��းနှှင့််� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ဆန့််�
ကျျင််ဘက်် ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� လူူငယ််အစုုအဖွဲ့့��များ��းသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�လူူမျိုး�း�� အမျိုး�း��သားး�ရေး�းဝါါဒ (ethnic nationalism) နှှင့််� ဝိိသေ�သ နိုု�င််ငံံရေး�း
(identity politics) ကိုု� ကျော်�်��လွွန််လျျက်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုု အခြား��းနယ််ပယ််များ��းကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် အသင့််�ရှိိ�သည််ဟုု ယူူဆရပါါသည််။ ယခုုအထိိ NUCC
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲများ
� ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခိုု�င်အ
် မာာရပ််တည််ချျက်များ
် ��းကိုု� ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း နော�ာင််အခါါကျျင်းး�ပ
သည့််�အခါါ အရေး�းပါါသော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းဖြ�စ််လိိမ့််�မည််ဟုု ယူူဆရပါါ
သည််။
ထေ�ရဝါါဒဗုုဒ္ဓဘာ
ဓ ာသာာဘုုန်း�း တော်�်�ကြီး�း�များ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ကို
ံ �ု ဗုုဒ္ဓဘာ
ဓ ာသာာ
ထွွန်းး�ကားး�သော�ာနိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ယေ�ဘုုယျျ
အားး�ဖြ�င့််� ရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ�အယူူအဆ ရှိိ�သော်�်�လည်းး� အတိိတ််ကာာလတွွင်် စစ််ဖက််
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ဆန့််�ကျျင််ရာာ၌ အထူးး�သဖြ�င့််� ရှှစ််လေး�းလုံးး�� အရေး�းတော်�်�ပုံံ�ကာာလ
အတွွင်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ တက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင််ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လက််ရှိိ� အကြ�ပ််
အတည်းး�၌ ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��းသည်် အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် စုုစည်းး�
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ညီီညွွတ်သော
် �ာ နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းလှုုပ်ရှား��းသူ
်
များ
ူ ��းအဖြ�စ်် ပေါ်�်ထွွက််လာာခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ အထက််
ဖော်�်�ပြ�ပါါ အရပ််ဖက်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက တော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�သည့််�အတိုု�င်းး�
နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� ဘာာသာာရေး�းကိုု� ပိုု�မိုု�ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ရှိိ�ရေး�း ရှေး�း�ရှုုသည့််�
အလားး�အလာာလည်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်င
် န်းး�အသိုု�က်အ
် ဝန်းး�မှာာ�မူူ ကွဲဲပြား�း
� �လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိက
ကဏ္ဍမှာာ� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� မူူရှိိ�သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဘက််တော်�်�သားး�များ��းဟုု
ယတိိပြ�တ််မဆိုု�နိုု�င််သည့််�တိုု�င််

မကြာ�ာသေး�းမီီနှှစ််များ��းအတွွင်းး�

ပွွင့််�လင်းး�မှုုနှှင့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းလွွတ််လပ််ခွွင့််�တို့့��၏ အကျိုးး���ကိုု�ခံံစား�းခဲ့့�ရသူူများ��းပီီပီီ ယင်းး�တို့့��ကိုု� ဆက််
လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရှိိ�ရန်် လိုု�လားး�ကြ�ပါါသည််။ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု�
ဆက််လက််ကာာကွွယ်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အာာမခံံချျက််များ��းရရှိိ�ရန််
ကြိုး�း��ပမ်းး�နေ�သည််ဟုု ယူူဆရပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�အသိုု�က််အဝန်းး�မှာာ� အထူးး�သဖြ�င့််� စက််ရုံံ�လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု
အသုံးး��ပြု�ုသည့််� လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ပေး�းဝေ�ရေး�းကဲ့့�သို့့��သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ��းမှာာ�
များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� စစ််ဖက််ကွွန််ရက််များ��းနှှင့််� နီးး�ကပ််သော�ာ ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��း
ရှိိ�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� စစ််ဖက််က အာာဏာာရယူူထားး�ရှိိ�လိုု�ခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�တစ််ရပ််မှာာ�
ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းနယ််ပယ််များ��းကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
အကျိုးး���အမြ�တ်် ရယူူလိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သတိိပြု�ုသင့််�ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး� အသိုု�က််အဝန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဘုံံ�
ဈေး�းကွွက််နှှင့််� တစ််စုုတစ််စည်းး�တည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ်် ရှိိ�ရေး�း၊ စံံနှုုန်းး�များ��းတူူညီီပြီး�း�
စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််သည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းလည်းး� တူူညီီ
ရေး�းလိုု�လားး�မည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််ပါါသည််။ ဤအချျက််မှာာ� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း
ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း၊ အခွွန််ကော�ာက််ခံံရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��း၊ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့််� မြေ�ေယာာ
အခွွင့််�အရေး�းများ��း စသည််တို့့��အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပါါမည််။

၃-၅ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့�� (တပ််မတော်�်�)
စစ််ဖက်ခေါ�
် ါင်းး�ဆော�ာင််ပို�င်းး
ု �က ယင်းး�တို့့��၏လုုပ်ဆော�
်
ာင််ချျက်ကို
် �ု ၂၀၀၈ ခုုနှစ်
ှ ်
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််ဟုု ယုုတ္တိိ�မတန််ဘဲဲ ဆိုု�ခဲ့့�ပါါ
သည််။ စစ််ဖက််၏ ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာချျက််များ��းအရ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််က စစ််ဖက််မှှ
အာာဏာာရယူူခဲ့့�ခြ�င်းး�သည်် အာာဏာာသိိမ်းး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မသမာာ
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မှုုများ��းကြော��ာင့််� ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််သည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�အရ ၎င်းး�ထံံအပ််နှင်းး
ှ �ထားး�သော�ာ လုုပ်ပို
် �င်
ု ခွွ
် င့််�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��လျျက်် ဥပဒေ�
နှှင့််�အညီီ ကြား�း�ဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သာာဖြ�စ််သည််ဟုု ဆိုု�ပါါသည််။ ဤရပ််တည််
ချျက််မှာာ� ခိုု�င်လုံံ�မှု
်
မရှိိ�ဘဲဲ
ု
ကြား�း�ဝင််ဆော�ာင််ရွွက်မှု
် အ
ု တိုု�င်းး�အတာာ များ��းပြား�း�ပြ�င်းး�ထန််
လွွန်းး�ခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� မသမာာမှုုများ��း ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််� အထော�ာက််အထားး�
မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ထော�ာက််ထားး�လျျက်် ရိုးး��သားး�ဖြော��ာင့််�မတ််သော�ာ ရပ််တည််ချျက််
မဟုုတ််ဟုု ယူူဆရပါါသည််။ သို့့��ပင််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဤရပ််တည််ချျက််အရ
စစ််ဖက််သည််

၂၀၀၈

ခုုနှှစ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု�

အပေါ်�်ယံံမျှှပင််

ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ ဆက််လက််စွဲဲ�ကိုု�င််ထားး�လိုု�သေး�းကြော��ာင်းး� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။
စစ််ဖက််သည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� စစ််ဖက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�
တစ််ရပ််လုံးး��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းနှှင့််� စစ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၏ လူူတစ််ဦးးချျင်းး�နှှင့််�
စီးး�ပွား��းရေး�း အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအတွွက်် အကာာအကွွယ််ရယူူလျျက်် အာာဏာာ
လက််ရှိိ�အနေ�အထားး�မှှ တစ််ဆင့််�ချျင်းး�ဆုုတ််ခွာာ�ရန်် နည်းး�လမ်းး�အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ပါါ
သည််။ ကိုုယ်
� ကျိုးး�
် ��စီးး�ပွား��းအတွွက််ဖြ�စ််သည်မှာာ�
် သံံသယဖြ�စ််ဖွွယ််မလို�သော်
ု �်�လည်းး�
စစ််ဖက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ဦးးတည််ချျက််တစ််ရပ််မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ မပြို�ု�ကွဲဲ�စေ�ရေး�း ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပြို�ု�ကွဲဲ�မည့််� အန္တတရာာယ််သည်် အကြီး�း�မား�းဆုံးး��အန္တတရာာယ််ဟုု
စစ််ဖက််အနေ�ဖြ�င့််� ကာာလကြာ�ာရှှည်် ရှုုမြ�င််ခဲ့့�ပြီး�း� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််
ရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံမှှခွဲဲ�ထွွက််မှုုဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း� ဝါးး�အစည်းး�ပြေ�ေသကဲ့့�သို့့�� ဖရိုု�ဖရဲဲဖြ�စ််မည့််�
အန္တတရာာယ််မှှ ကာာကွွယ််ရေး�းအကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ��းဖြ�င့််� အာာဏာာကိုု� ရယူူထားး�ခဲ့့�
ပါါသည််။ စင််စစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပထမအကြိ�ိမ်် စစ််ဖက််မှှ ကြား�း�ဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ခဲ့့�ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််များ��းက ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ ဥပဒေ�အရ ၎င်းး�
တို့့��ရရှိိ�ထားး�သော�ာ ခွဲဲ�ထွွက််ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��လာာနိုု�င််သည််ဟုု စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ စစ််ဖက််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ
နိုု�င်ငံ
် တော်�်�
ံ
တည််ဆော�ာက််ရေး�း ‘လုုပ်င
် န်းး�တာာဝန််’ သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုု
များ��းတွွင်် မွေး�း�ရာာပါါအချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာရှိိ�သည််ဟူသော
ူ �ာ အယူူအဆနှှင့်�် သီးး�ခြား��း
နိုု�င််ငံံတည််ထော�ာင််ရန်် အခွွင့််�အရေး�းရှိိ�သည််ဟူူသော�ာ အယူူအဆတို့့��ကိုု� အမြ�စ််
ပြ�တ်် ရှှင်းး�လင်းး�ဖယ််ရှား��းရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
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၂၁ ရာာစုု ပင််လုံံ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် စစ််ဖက််မှှ ပါါဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
များ��းကိုု�ကြ�ည့််�ပါါက တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�းနှှင့််� ပတ််သက််လျှှင််
အလျှော့�့��မပေး�းသည််ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ စစ််ဖက််၏ အလျှော့�့��မပေး�းနိုု�င််
သော�ာ အခိုု�င််အမာာရပ််တည််ချျက်် မျျဉ်းး�နီီ (red line) များ��းမှာာ� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ မည််သည့််�အပိုု�င်းး�မဆိုု�
မည််သည့််�အခါါတွွင််မျှှ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမှှ ခွဲဲ�မထွွက််ရေး�းနှှင့််� ‘ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမပြို�ု�
ကွဲဲ�ရေး�း’၊ ‘တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုု မပြို�ု�ကွဲဲ�ရေး�း’နှှင့််� ‘အချုု�ပ််အခြာ�ာ
အာာဏာာ တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲရေး�း’ ကဲ့့�သို့့��သော�ာ မူူများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင််
ဆက််လက််၍ အသိိအမှှတ််ပြု�ု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရှိိ�ရေး�းဖြ�စ််ပါါသည််။ တပ််မတော်�်�ကိုု�
ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််၏ ကွွပ််ကဲဲမှုုအော�ာက််တွွင်် တစ််စုုတစ််စည်းး�တည်းး� ထားး�
ရှိိ�ရေး�းကိုု�လည်းး� အလျှော့�့��မပေး�းဘဲဲ တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါသည််။ အနှှစ််သာာရအားး�ဖြ�င့််�
ပြ�ည်န
် ယ််အဆင့််� တပ််မတော်�်�များ��း သီးး�ခြား��းတည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််ပိိတ်ပင်
် ်
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ စစ််ဖက််အနေ�ဖြ�င့််� ‘ဖက််ဒရယ််’ ဟူူသော�ာ ဝေါ�ါဟာာရကိုု� အသုံးး��
ပြု�ုရန်် နော�ာက််မတွွန့််�သော်�်�လည်းး� စစ််ဖက််ကဆိုု�လိုု�သော�ာ ဖက််ဒရယ််အဓိိပ္ပါါ�ယ််
မှာာ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကို
် �င်
ု ် တော်�်�လှှန်ရေး
် �းအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းက ဆိုု�လို�သော
ု �ာ
အဓိိပ္ပါါ�ယ််နှှင့််�

များ��းစွာာ�ကွာာ�ခြား��းပါါသည််။

စစ််ဖက််အလိုု�အရ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ပြ�ည်န
် ယ််များ��းနှှင့်�် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ကိုုယ်
� ပို
် �င်
ု အု
် ပ်
ု ချုု
် �ပ််ခွွင့််�ကို�ု စုုစည်းး�
ညီီညွွတ််သော�ာ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်�က ပေး�းအပ််သော�ာ
အတိုု�င်းး�အတာာအထိိသာာလျှှင်် အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််� ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�
တွွင်် တစ််ပေါ�ါင်းး�တည်းး�ပါါဝင််လျျက်် ခွဲဲ�ထွွက််ခွွင့််�ရှိိ�မည်် မဟုုတ််ပါါ။ ဤသို့့��ဆိုု�ပါါက
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပုံံ�စံံဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအတွွက်် သက််ရော�ာက််မှုုများ��း ရှိိ�ပါါ
မည််။ ဥပမာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက
ကြွ�င်းး�ကျျန််ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာများ��း (မည််သည့််�ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာ အညွှှန်းး�တွွင််မျှှ
ဖော်�်�ပြ�မထားး�သော�ာ အာာဏာာများ��း) ကိုု� ပြ�ည််နယ််အဆင့််�က ကျျင့််�သုံးး��သင့််�ကြော��ာင်းး�
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံသို့့�� အဆိုု�ပြု�ုတင််သွွင်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� စစ််ဖက််က ယင်းး�အာာဏာာများ��း
ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�တွွင််ထားး�ရှိိ�လိုု�ကြော��ာင်းး� သတိိပြု�ုဖွွယ််ရာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။
သို့့��သော်�်� စစ််ဖက််သည်် တစ််ခါါတစ််ရံံ NLD ထက််ပိုု�မိုု�၍ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျ
ရေး�းကိုု� လက််ခံစဉ်းး
ံ �စား�းခဲ့့�ပါါသည််။ ဥပမာာ ပြ�ည်န
် ယ််နှင့်
ှ �တို
် �င်းး
ု �ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ်တော်�်�
်
များ��းကိုု� သက််ဆို�င်
ု ရာ
် ာပြ�ည်န
် ယ််နှင့်
ှ �် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ��း ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ခွွင့််�ပြု�ုရန်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ��း၏ အဆိုု�ပြု�ုချျက််နှှင့််� ဆင််တူူ
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သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င်ဆင်
်
ချျက်
်
တ
် စ််ရပ်ကို
် �ု စစ််ဖက်နှ
် င့်
ှ �် ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုု
ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ မဟာာမိိတ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ပြ�င််ဆင််ရေး�းပူးး�ပေါ�ါင်းး�လွှှတ််တော်�်�ကော်�်�မတီီ (JPCCA) တွွင်် တင််သွွင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။
မည််သည့််� ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ဤကဲ့့�သို့့�� ပြ�င််ဆင််လိုု�သည််ကိုု� အပြ�ည့််�အစုံံ� မသိိရှိိ�
ရပါါ။ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု ပိုု�မိုု�လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�ဖြ�င့််� NLD က ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု�
ကြီး�း�စိုးး��ထားး�နိုု�င်ခြ�င်းး
် �အားး� ထိိန်းး�ညှိိ�သည့်အ
�် င််အားး� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င်ရန်
် နှ
် င့်
ှ �် နယ််မြေ�ေ
အလိုု�က်် ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�နိုု�င််
ရန်် ရည််ရွွယ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
သို့့��သော်�်� အဖြ�စ််မှှန််မှာာ� ဆယ််စုုနှှစ််များ��းစွာာ� ကာာလအတွွင်းး� စစ််ဖက််၏
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�း
ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� လက််နက််ကိုု�င််များ��း ထိိန်းး�ချုု�ပ််
သည့််� နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��း အလွွန််များ��းပြား�း�စွာာ� ပေါ်�်ထွွက််လာာပြီး�း� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��
အတွွက်် တစ််စုတ
ု စ််စည်းး�တည်းး�ဖြ�စ််သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စနစ််ကို�ု တည််
ထော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ စစ််ဖက််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� မကင်းး�ရာာ
မကင်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းသာာ တိုးး��တက််ကြီး�း�ပွား��းလျျက်် ကြွ�ယ််ဝချျမ်းး�သာာ လာာခဲ့့�ကြ�ပါါ
သည််။ စစ််ဖက််က ကြေ��ညာာထားး�သော�ာ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း အဆုံးး��စွွန်် ချွွတ််ခြုံ�ံ�
ကျျနေ�မှုုကိုု� အချျင်းး�ချျင်းး� သံံယော�ာင််လိုု�က််လျျက််ရှိိ�သော�ာ စစ််ဖက််ဝါါဒဖြ�န့််�ချိိ�ရေး�း
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းမှှတပါးး� မည််သူူမဆိုု�မတွေ့�့�ချျင်် မြ�င််လျျက််သားး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� ပွွင့််�လင်းး�စွာာ�ရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စစ််ဖက််ဝါါဒ
ဖြ�န့််�ချိိ�ရေး�းသည််ပင်် စိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််အခဲဲများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရပါါသည််။ စစ််ဖက်က
်
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော�ာင််စီီနှှင့််� ၎င်းး�ကြိုး�း��ဆွဲဲ�ရာာ
ကရသည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််တို့့��သည်် အရပ််သားး�အသွွင််
ရှိိ�သည့််� အစိုးး��ရတစ််ရပ််ရပ််ကိုု� တရား�းဝင်် ပြ�န််လည််တင််မြှော��ာ�က််ရန်် အလို့့��ငှာာ�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� ပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� စီီစဉ််ပြု�ုလုုပ််ရန်် ကြံ�ံစည််နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ
သည််။ သို့့��သော်�်� ၂၀၀၈ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� NLD က လက််သင့််�ခံံ
ခဲ့့�ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲအ
�ဲ ဆက််ဆက်တွွင်
်
် မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ များ
် ��းသည်် မိိမိိတို့့��ဆန္ဒကို
ဒ �ု မဲဲဖြ�င့််�
ထုုတ််ဖော်�်�ပြ�သနိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�အနည်းး�ငယ််မျှှသော�ာ တရား�းနည်းး�
လမ်းး�ကျျမှုုရှိိ�သည်ဟု
် ု ရှုုမြ�င်ခံ
် ရခြ�င်းး
ံ
�မျိုး�း��ကိုု� မည််သို့့�ပင်
� ကြိုး�း
် ��စား�းအားး�ထုုတ်စေ�ကာ
်
ာ
မူူ ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််နိုု�င််မည််မဟုုတ််ပါါ။
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လက််ငင်းး�အဖြေ�ေရှာာ�ရမည့််� မေး�းခွွန်းး�မှာာ� FDC နှှင့်အ
�် ညီီခေါ်�်ယူူမည့်�် တိုု�င်းး�ပြု�ု
ပြ�ည််ပြု�ုညီီလာာခံံ (Constitutional Convention) က ရေး�းဆွဲဲ�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သစ််ကိုု� စစ််ဖက််သည်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�အပြော��ာင်းး�အလဲဲ ဖြ�စ််ပြီး�း�
နော�ာက်် မည််ကဲ့့�သို့့��တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််သနည်းး�ဟူူသော�ာ မေး�းခွွန်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ နော�ာက််
တက််လာာမည့််� စစ််ဖက််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�သည်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန်် လိုု�လားး�
ဆန္ဒဒရှိိ�ပါါမည််လားး�။ သို့့��မဟုုတ်် ၂၀၀၈ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ ဥပဒေ�အရသာာ
လျှှင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ အရပ််သားး�အုုပ််ချုု�ပ််မှုု ပြ�န််လည််တည််ထော�ာင််ရမည််ဟုု
အလျှော့�့��မပေး�းဘဲဲ တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါမည််လားး�။ ၂၀၂ဝ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််ကိုု�
ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�၊ NLD ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�လျျက်် နိုု�င််ငံံတော်�်� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော�ာင််စီီမှှ
တဆင့််� စစ််ဖက််မှှတိုု�က််ရိုု�က််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု� အတင်းး�အကြ�ပ်် ပြ�န််လည််ကျျင့််�သုံးး��
ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� စစ််ဖက််၏ မကြာ�ာသေး�းမီီက လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
လက််ရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�သည်် အားး�မတန််မာာန််လျှော့�့��ရသည့််� အခြေ�ေအနေ�သို့့��
မရော�ာက််သေး�းသရွေ့�့� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
သစ််ကိုု� လက််ခံံရန်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေမရှိိ�ပါါ။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ရှေ့�့�ဆက််နိုု�င််မည့််� မည််သည့််�
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�အတွွက််မဆိုု� စစ််ဖက််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး� အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််ပြီး�း�
ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ အခြေ�ေခံံတော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� တရား�းဝင််ပြ�ည််သူ့့�ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ်များ
် ��းက ကိုုယ်
� စား�းဖော်�်�
်
ပြ�သည့်အ
�် တိုု�င်းး�လက််ခံရန်
ံ ် လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။ စစ််ဖက််
က ရုုပ်ပို
် �င်းး
ု �အင််အားး�သုံးး��စွဲဲနို
� �င်
ု သည့်
်
အ
�် တွွက်် လုုပ်င
် န်းး�စဉ််နှင့်
ှ �် ရလဒ််နှစ်
ှ မျိုး
် �း��လုံးး��ကိုု�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််လိိမ့််�မည််ဟုု ထင််မြ�င််ယူူဆနိုု�င််ပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အရပ််သားး�
အစိုးး��ရ အုုပ််ချုု�ပ််မှုု ပြ�န််လည််တည််ထော�ာင််လိုု�ပါါက ၎င်းး�တို့့��အလိုု�ကျျသာာလျှှင််
လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဟုု တင်းး�ခံံနေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ လက််နက််ကိုု�င်် ခုုခံံမှုုများ��း
မြ�င့််�တက််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� စစ််ဖက််သည်် တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျမှုုနှှင့််� နယ််မြေ�ေကိုု�
ထိိရော�ာက််စွာာ� ထိိန်းး�ချုု�ပ််နို�င်
ု မှု
် နှ
ု စ်
ှ ရပ်
် လုံးး�
် �ကိုု� လျျင််မြ�န်စွာာ�
် လက််လွှတ်
ှ ဆုံးး�
် �ရှုံးး��ရသည့််�
အခါါ ဆက််လက််၍တင်းး�ခံံနို�င်
ု ရန်
် ခက်
်
ခဲဲပါ
် ါမည််။ စစ််ဖက်အ
် နေ�ဖြ�င့််� ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���
ဖော်�်�ပြ�ရန်် အခက််အခဲဲဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� အချျက််မှာာ� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ� (ပုုဒ််မ ၄၂၁ (ခ) ) တွွင်် အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေ�ကိုု� (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�နှှင့်အ
�် ညီီ စတင််ကျျင့််�သုံးး��ပြီး�း�နော�ာက််) အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့်�် ကာာကွွယ််ရေး�း
ကော�ာင််စီီထံံတင််ပြ�လျျက်် ခြော��ာက််လစီီ နှှစ််ကြိ�ိမ်် သက််တမ်းး�တိုးး��နိုု�င််ကြော��ာင်းး�
ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သော်�်�လည်းး� သက််တမ်းး�တိုးး��မြှ�ှင့််�ကြော��ာင်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�
သို့့��တင််ပြ�ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုု�
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ခေါ်�်ယူူမည််ဆိုု�ပါါက ဥပဒေ�ကြော��ာင်းး�အရလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအရလည်းး�
ကော�ာင်းး�၊ အရေး�းပေါ်�်အစီီအမံံ၏ ချို့့���ယွွင်းး�အားး�နည်းး�ချျက်် ပေါ်�်ထွွက််လာာပါါမည််။
စစ််ဖက််အနေ�ဖြ�င့််� အာာဏာာကိုု� ကာာလကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ� ဆုုပ််ကိုု�င််ထားး�လေ�လေ�၊
၂၀၀၈ ခုုနှစ်
ှ ် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� လိုု�က်နာ
် ာဆော�ာင််ရွွက်လျျက်
်
ရှိိ�ပါ
် ါကြော��ာင်းး�
ခိုု�င််မာာမှုုမရှိိ�သည့််� ၎င်းး�၏ပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��း ယုံံ�ကြ�ည််ဖွွယ််ရာာ ကင်းး�မဲ့့�လေ�လေ�
ဖြ�စ််ပါါမည််။ စင််စစ်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� စွွန့််�လွှှတ််မည််ဆိုု�
လျှှင််လည်းး� NLD သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဘက််တော်�်�သားး�များ��း၏ သတ််
မှှတ်ချျက်
်
များ
် ��းအတိုု�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ရန်် လက််ခံမည့်
ံ
အ
�် ဓိိပ္ပါါ�ယ််ဟုု တစ််ထစ််ချျ
မဆိုု�နိုု�င််ပါါ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အခြေ�ေမခံံဘဲဲ ပြ�န််လည််အုုပ််ချုု�ပ််မည့််�
အဓိိပ္ပါါ�ယ််လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာရှှင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပ
ဒေ�သစ််တစ််ရပ််ကိုု�သွွတ််သွွင်းး�ရန်် ကြိုး�း��စား�းလာာနိုု�င််ပါါသည််။ မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ�
စစ််ဖက််၏ တရား�းဝင်် သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�နှှင့််�အညီီ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��း
အနက်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�နိုု�င််သည့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
အာာဏာာ မပါါရှိိ�ပါါ။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�က စစ််ဖက််ကိုု� အပ််နှှင်းး�
ထားး�သည့််� အာာဏာာများ��းသည််လည်းး� စစ််ဖက််၏လုုပ််ရပ််များ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု
ကိုု� တိုု�က််ခိုု�က််ခဲ့့�မှုုများ��းကြော��ာင့််� ပျျက််ပြ�ယ််သွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ စစ််ဖက််
သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျ ပါါဝင််ခွွင့််�
ရှိိ�သည့််� အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််သူူတစ််ဦးးဖြ�စ််သည််ဟုု မယူူဆနိုု�င််တော့�့�ပါါ။
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အခန်းး� ၂ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� ညီီညွွတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း ဖက််ဒရယ််ကော�ာင််စီီ (UNFC) က ပြု�ုစုုထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�မူူကြ�မ်းး� (၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဘက််တော်�်�သားး�များ��း အကြား�း�
တွွင််ပင်် အားး�လုံးး��သဘော�ာတူူညီီမှုု အပြ�ည့််�အဝမရရှိိ�ဘဲဲ အဖွဲ့့��အစည်းး�အချို့့���၏
သဘော�ာတူူညီီမှုုကိုု�သာာ ရရှိိ�ထားး�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဤ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�
သည်် NLD က ထော�ာက််ခံံခဲ့့�သည့််� ယခင်် FCDCC မူူကြ�မ်းး�အပေါ်�် အခြေ�ေပြု�ု
ထားး�ပြီး�း� NLD က လက််ခံံထားး�သည့််� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီပဋိိညာာဉ်် (FDC) ၏
အခြေ�ေခံံလည်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ အားး�လုံးး��ထော�ာက််ခံံသည့််� မူူကြ�မ်းး�မဟုုတ််
သည့််�တို�င်
ု ် ယခုုအထိိ အကျျယ််ပြ�န့််�ဆုံးး��ထော�ာက််ခံမှု
ံ ရရှိိ�ထားး
ု
�သည့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�မူူကြ�မ်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤအခန်းး�၏ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�
ကိုု�ထော�ာက််ခံရန်
ံ ် သို့့��မဟုတ်
ု ် ဝေ�ဖန််ရန်မဟု
်
တ်
ု ဘဲဲ
် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း စတင််ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််မည့််� မူူကြ�မ်းး�အဖြ�စ်် ဆန်းး�စစ််သုံးး��သပ််ရန််သာာ
ဖြ�စ််ပါါသည််။ နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက်သူ
် ူ အသီးး�သီးး�၏ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ဆိုု�င််ရာာ လိုု�လားး�ချျက််များ��းကိုု� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည့််� ကြေး��းမုံံ�ပြ�င််သဖွွယ််
၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုလျျက်် သဘော�ာတူူညီီမှုုရရှိိ�နိုု�င််သည့််� အချျက််
များ��းနှှင့််� ကွဲဲ�လွဲဲ�သည့််�အချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််ရည််ရွွယ််ပါါသည််။
ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�ကိုု� FDC
နှှင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ NLD၊ စစ််ဖက််နှှင့််� အခြား��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သူူများ��း၏
ရပ််တည််ချျက််များ��းနှှင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� တိုု�က််ဆိုု�င််၍ မတူူညီီသည််များ��းကိုု� ဖော်�်�
ထုုတ််ရပါါမည််။ ဤသို့့�� ဖော်�်�ထုုတ််ရာာတွွင်် အခန်းး� ၃ ၌ ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ပါါဝင််သူူ
ဆန်းး�စစ််ချျက်် ရလဒ််များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�
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သော�ာ ရပ််တည််ချျက်များ
် ��းမှာာ� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းကိုု� ဖတ််ရှုလေ့�့လာ
ု
ာသုံးး��သပ််ချျက််
အပေါ်�် အခြေ�ေခံံခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အချို့့���စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းမှာာ� ၂၀၂၁ ခုုနှစ်
ှ ် စစ််ဖက်မှ
် ှ
အာာဏာာမရယူူမီီ ထွွက််ပေါ်�်ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ထပ််လော�ာင်းး�၍သတိိမူူရန်် အရေး�း
ကြီး�း�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အခြေ�ေအနေ�မှာာ� အဆင့််�ဆင့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ဆဲဲဖြ�စ််
ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််
သည််နှှင့််�အမျှှ ရပ််တည််ချျက််များ��းလည်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််ပါါသည််။

၄-၁ အခြေ�ေခံံမူူများ��း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မူူကြ�မ်းး� (၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) တွွင်် နိိဒါါန်းး�နှှင့််� အခန်းး� ၁
အကြား�း�၌ အခြေ�ေခံံမူူများ��းကိုု� စာာရင်းး�ပြု�ုစုုဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (ဇယားး� ၁ ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ)။
ယင်းး�အခြေ�ေခံံမူူများ��းမှာာ� FDC တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
မျှော်�်��ရည််ချျက််၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစံံတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့််� အကြ�မ်းး�အားး�ဖြ�င့််� ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�ပါါ
သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် သဘော�ာမတူူညီီမှုုရှိိ�နိုု�င််သည့််� အချျက််အချို့့���လည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။
ပထမအချျက််မှာာ� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ‘ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� အပြ�ည့််�အဝ
ရရှိိ�ရေး�း’ နှှစ််ထပ််ကွွမ်းး� ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ပထမ ကတိိကဝတ််မှာာ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ��းသည်် ‘နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုရေး
ု �း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု
နှှင့််� အခြား��းကဏ္ဍများ��း’တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� အပြ�ည့််�အဝရရှိိ�ရေး�း ကတိိ
ကဝတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�
သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွက်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� အပြ�ည့််�အဝရရှိိ�ရေး�း ကတိိ
ကဝတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပကတိိ
အခြေ�ေအနေ�တွွင်် ကျေ�ေနပ််လော�ာက််သော�ာ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််ဆို
� �မှု
ု ု သို့့��မဟုတ်
ု ် လက််တွေ့�့�
ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုမပြု�ုရသေး
ု
�းဘဲဲ လူူနည်းး�စုုတို�င်းး
ု �ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့်�် ဗဟိုုအ
� စိုးး��ရ
နှှစ်ဘက်
်
လုံးး�
် � လက််ခံနို
ံ �င်
ု သည့်
်
�နည်းး
်
�လမ်းး�ဖြ�င့််�ဘော�ာင််သတ်မှ
် တ်
ှ ရန်
် ် အထူးး�လိုုအ
� ပ််
နေ�သည့််� မူူတစ််ရပ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြ�ည််ပဆိုု�င််ရာာ (မိိမိိနယ််မြေ�ေကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ�)
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� (external self-determination) သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံမှှ
ခွဲဲ�ထွွက််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�းအဖြ�စ်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ပါါက စစ််ဖက််သာာမက
NLD နှှင့််� ‘လူူနည်းး�စုုအတွွင်းး�မှှ လူူနည်းး�စုုများ��း’ ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ ပါါတီီများ��း
ကလည်းး� ဆန့််�ကျျင််ကြ�ဖွွယ််ရာာရှိိ�ပါါသည််။ စစ််ဖက််သည်် ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
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အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ လုုပ််ငန်းး�တစ််ရပ််လုံးး��ကိုု� ယခင််က ဆန့််�ကျျင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပြီး�း� လူူနည်းး�စုုအတွွင်းး�မှှ လူူနည်းး�စုုများ��းမှာာ�မူူ ပြ�ည််နယ််များ��း နိုု�င််ငံံမှှ ခွဲဲ�ထွွက််
လျှှင်် ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုအန္တတရာာယ််ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
ဇယားး� ၁ - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မူူကြ�မ်းး� (၂၀၁၆ခုုနှှစ််) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အခြေ�ေခံံမူူများ��း
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ

နိုု�င််ငံံ၏အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာဟူူသမျှှတို့့��သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုထံံမှှ
ဆင်းး�သက််စေ�ရမည််။

တန်းး�တူူရေး�း

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တိုု�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရဖြ�စ််စေ�၊ လူူမျိုး�း��ရေး�း
အရဖြ�စ််စေ� တန်းး�တူူရည််တူူ အခွွင့််�အရေး�းရှိိ�စေ�ရမည််။

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တိုု�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််�
ယဉ််ကျေး�း�မှုု စသည့််� ကဏ္ဍအသီးး�သီးး�တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�
အပြ�ည့််�အဝ ရှိိ�စေ�ရမည််။

ဖက််ဒရယ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

ကိုုယ်
� ပို
် �င်
ု ပြ် �ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� အပြ�ည့်အ
�် ဝရှိိ�သော�ာ ပြ�ည်န
် ယ််များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�

မူူများ��း

သည့််� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖြ�စ််ရမည််။

လူူနည်းး�စုုများ��း၏

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင်် ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွင်းး� နေ�ထိုု�င််ကြ�သော�ာ

အခွွင့််�အရေး�းများ��း

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�းများ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် အတိိအလင်းး� ကာာကွွယ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းရမည််။

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအခွွင့််�အရေး�း၊

ဘာာသာာအယူူဝါါဒ၊

အသားး�အရော�ာင််၊

လိိင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းအပေါ်�်

အခြေ�ေခံံလူ့့�အခွွင့််�အရေး�းနှှင့််�

အခြေ�ေခံံသော�ာ

ကျားး��-မ ဆိုု�င််ရာာ

အရေး�းများ��း၊ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� ကာာကွွယ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�း

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု

ရမည််။

ဘာာသာာရေး�းကိုု�

ဘာာသာာရေး�းကိုု� အခြေ�ေမခံံသော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်� ဖြ�စ််စေ�ရမည််။

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မရှိိ�စေ�ဘဲဲ

အခြေ�ေခံံလူ့့�အခွွင့််�

အခြေ�ေမခံံသော�ာ နိုု�င််ငံံ
ပါါတီီစုံံ�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််

ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် ပါါတီီစုံံ�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��
စေ�ရမည််။

ရည််ညွှှန်းး�ချျက်် - UNFC ၏ သုုတေ�သနနှှင့််� ဥပဒေ�ရေး�းရာာဌာာနက ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြု�ုစုုထုုတ််ဝေ�သော�ာ
FCDCC-UNFC မူူကြ�မ်းး�
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၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံမှှခွဲဲ�ထွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကဲ့့�သို့့�� ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး�လည်းး� မရှိိ�၊ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကဲ့့�သို့့�� ထုုတ်ဖော်�်�တားး
်
�မြ�စ််ခြ�င်းး�လည်းး�မရှိိ�ဘဲဲ အတိိအလင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��း မပါါရှိိ�သည််မှာာ� သတိိမူူဖွွယ််ရာာဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် မူူကြ�မ်းး�ပါါ
အချို့့���သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမှာာ� နိုု�င််ငံံမှှခွဲဲ�ထွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ပြ�င််ဆင််ချျက််ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပါါက ခွဲဲ�ထွွက််ခွွင့််�မပြု�ုဘဲဲ တားး�မြ�စ််သည့််�
အနေ�ဖြ�င့််� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ကော�ာက််ယူူနိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ ပုုဒ််မ ၈ တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ အမြ�င့််�ဆုံးး��ဥပဒေ�ဖြ�စ််သည််ဟုု
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� ပုုဒ််မ ၄၆ (က) တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� ‘ဤ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််�အညီီ’ ခွွင့််�ပြု�ုသော�ာ အတိုု�င်းး�အတာာအထိိသာာလျှှင်် ကန့််�သတ််
ထားး�ပါါသည််။ နိုု�င်ငံ
် မှ
ံ ခွဲ
ှ ထွွက်
�ဲ
ခြ�င်းး
် �ကိုု� ပိုုမို
� ၍
�ု အတိိအလင်းး�တားး�မြ�စ််ပိိတ်ပင်
် သော
် �ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မျိုး�း��ကိုု�သာာ စစ််ဖက််မှှ လက််ခံံဖွွယ််ရာာရှိိ�ပြီး�း� စစ််ဖက််
သာာမက NLD နှှင့််� အခြား��း ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝါါဒီီများ��းကလည်းး� ခွဲဲ�ထွွက််ခြ�င်းး�ကိုု�
တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ အချို့့���သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ��းက
ယင်းး�သို့့��ပိိတ်ပင်
် ခြ�င်းး
် �ကိုု� လက််မခံသဖြ�
ံ
င့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ ဆွေး�း�နွေး�း�
ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�များ��း ရှေ့�့�မတိုးး��နိုု�င််ဘဲဲ တန့််�သွားး��နိုု�င််ပါါသည််။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�
တွွင်် ဤကိိစ္စစကို�ု မည််သို့့�မျှ
� ှမဖော်�်�ပြ�ဘဲဲ ဂရုုပြု�ု၍ရှော�ာ�င််ရှား��းထားး�ခြ�င်းး�သည်် နှှစ်ဘက်
်
်
လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ အပြ�န််အလှှန််လိုု�က််လျော�ာ�ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််ဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� အနီးး�စပ််
ဆုံးး��ရပ််တည််ချျက်် ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။၁၀ မဖော်�်�ပြ�ဘဲဲထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�
အပေး�းအယူူပြု�ုလုပ်
ု ရန်
် ် ချျန််လှပ်
ှ ထားး
်
�ခြ�င်းး�ဟုုလည်းး� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ကော�ာက််ယူနို
ူ �င်
ု ပါ
် ါ
သည််။ နော�ာင််အခါါ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� ပြ�ည််နယ််များ��းထံံ
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု မှု
် ု ပိုုမို
� �များ
ု ��းပြား�း�စွာာ�လျှော့�့��ချျပေး�းသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
မည််ဆိုု�ပါါက နိုု�င််ငံံမှှခွဲဲ�မထွွက််ရေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရန်် အပေး�း
အယူူ ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။
အလားး�တူူ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််�ဘာာသာာရေး�း မရော�ာ
ယှှက််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဘက််တော်�်�သားး�
၁၀	ကွဲဲ�ပြား�း�လျျက််ရှိိ�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ကိိစ္စစရပ််အချို့့���ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၌
မဖော်�်�ပြ�ဘဲဲ ချျန််လှှပ််ထားး�ခြ�င်းး�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ Lerner (2011) ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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လှုုပ််ရှား��းမှုုအတွွင်းး� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�၍ ရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ� သဘော�ာထားး�ရှိိ�သည့််�
အပိုု�င်းး�များ��းမှှ ဆန့််�ကျျင််ကန့််�ကွွက််လာာနိုု�င််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် လူူများ��းစုု
ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ယုံံ�ကြ�ည််ကိုးး��ကွွယ််သော�ာ နိုု�င််ငံံဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
အဆင့််�တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� လိုု�လားး�နိုု�င််ပါါသည််။၁၁ ဘာာသာာရေး�းနှှင့််�
နိုု�င်ငံ
် တော်�်�
ံ
အကြား�း� ဆက််နွွယ််မှုများ
ု ��းသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍
အမြဲ�ဲလိုု�လိုု� သဘော�ာကွဲဲ�လွဲဲ�သည့််�အချျက််ဖြ�စ််ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပကတိိ အခြေ�ေ
အနေ�မှာာ� အများ��းစုု ဗမာာလူူမျိုး�း��များ��းသည်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� ထေ�ရဝါါဒဗုုဒ္ဓဓ
ဘာာသာာဝင််များ��းဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� သဘော�ာကွဲဲလွဲ
� မှု
�ဲ ပို
ု မို
�ု ပြ�ု �င်းး�ထန််နို�င်
ု ပါ
် ါသည််။ ရှှမ်းး�
လူူမျိုး�း��ကဲ့့�သို့့�� အချို့့���သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူနည်းး�စုုများ��းသည််လည်းး� များ��းသော�ာ
အားး�ဖြ�င့််� ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� မူူဆလင်် အများ��းစုုဖြ�စ််သော�ာ
ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာ သို့့��မဟုုတ်် ခရစ််ယာာန််အများ��းစုုဖြ�စ််သော�ာ အခြား��းတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��းရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ ကချျင််လူမျိုး
ူ �း��များ��းနှှင့်�် ချျင်းး�လူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း�တွွင်် မြ�န််မာာ
တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��၏ လူူဦးးရေ�နှှင့််� နှိုုင်းး�စာာပါါက ခရစ််ယာာန်် အချိုး�း��အစား�းများ��းစွာာ� ပိုု�မိုု�
များ��းပြား�း�ပါါသည််။

၄-၂ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင််ပါါဝင််သော�ာ
ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� စုုဖွဲ့့��သည့််�ပုံံ�သဏ္ဍာာန််
၂၀၁၆

ခုုနှှစ််

မူူကြ�မ်းး�တွွင််

ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

တည််ထော�ာင််ရန်် မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�ပါါသည််။ UNFC ၏ သုုတေ�သနနှှင့််� ဥပဒေ�
ရေး�းရာာဌာာနက ပြု�ုစုုထုုတ််ဝေ�သော�ာ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာ ပြ�န််ဆိုု�ချျက််၌ နိုု�င််ငံံ၏
အမည််ကိုု� လက််ရှိိ�တရား�းဝင််အမည််အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ‘Myanmar’
ဟုု မဖော်�်�ပြ�ဘဲဲ ‘Burma’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (၂၀၁၆ခုုနှစ်
ှ ် မူူကြ�မ်းး�၊ ပုုဒ်မ
် ၁)။

၁၁	နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းနှှင့်�ဘာ
် ာသာာရေး�း မရော�ာယှှက်ခြ�င်းး
် �နှှင့်�် ဘာာသာာရေး�းကိုု� အသိိအမှှတ်ပြု�ုခြ�င်းး
်
�တို့့��မှာာ� တစ််ခုု
နှှင့််�တစ််ခုု မဆန့််�ကျျင််ပါါ။ ယင်းး�တို့့�� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး�� ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း�� ရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� ယုံံ�ကြ�ည််ကိုးး��ကွွယ််မှုု
အသီးး�သီးး�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲ အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့််� အိိန္ဒိိ�ယပုံံ�စံံ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််�ဘာာသာာ
ရေး�း မရော�ာယှှက်ခြ�င်းး
် �အပါါအဝင်် ရွေး�း�ချျယ််နို�င်
ု သည့်
်
�် နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�ရှိိ�ပါါသည််။ ဤ အကြော��ာင်းး�
အရာာနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ထပ််မံံဖတ််ရှုုလေ့�့လာာလိုု�ပါါက International IDEA မှှ ထုုတ််ဝေ�သော�ာ
Constitution-Building Primer (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တည််ဆော�ာက််ရေး�း အခြေ�ေခံံ
လမ်းး�ညွှှန််စာာစော�ာင််) ဖြ�စ််သည့််� ‘Religion–State Relations’ (‘ဘာာသာာရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�
ဆက််နွွယ််မှုုများ��း’) ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

71

သို့့��သော်�်� ‘Myanmar သို့့��မဟုုတ်် Burma ဆိုု�ပါါက လူူမျိုး�း��တစ််မျိုး�း��ကိုု�သာာ
ရည််ညွှှန်းး�ခြ�င်းး�’ကြော��ာင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အားး�လုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််သည့််�
နိုု�င််ငံံအမည််သစ််တစ််ရပ််ကိုု� စဉ်းး�စား�းသင့််�ကြော��ာင်းး� UNFC က ၂၁ ရာာစုု ပင််လုံံ�
ညီီလာာခံံတွွင်် အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။ ဆက််လက််၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ‘တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�အားး�လုံးး��နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည််။ ထိုု�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် မတူူညီီ
သော�ာ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�များ��း ရှိိ�ကြ�သော်�်�လည်းး�
တူူညီီသော�ာ ရည််မှှန်းး�ချျက်် ပန်းး�တိုု�င််အားး�ဖြ�င့််� ညီီညွွတ််ကြ�ပြီး�း� တန်းး�တူူရည််တူူ
ရှိိ�သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖြ�စ်် လက််တွဲဲ�သွားး��ရန်် ကတိိပြု�ုကြ�သည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပါါသည်် (၂၀၁၆ ခုုနှစ်
ှ ် မူူကြ�မ်းး�၊ ပုုဒ်မ
် ၂)။ တဖန်် ၂၀၁၆ ခုုနှစ်
ှ ် မူူကြ�မ်းး� ပုုဒ်မ
် ၆
၌ ‘ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််�ရှိိ�
သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ထားး�သည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါ
သည််။ အထက််တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�သည််

အမြ�င့််�ဆုံးး��ဥပဒေ�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�

ဤကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�မှာာ�

ကန့််�သတ််ချျက််ရှိိ�ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၈ နှှင့််� ၄၆ (က))။ ဤနေ�ရာာတွွင်် အဓိိက
အရေး�းပါါသော�ာအချျက််မှာာ� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မူူကြ�မ်းး�၌ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််များ��းဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�
တည််ထော�ာင််မည််ဟုု ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််
နယ််နိိမိိတ််များ��းကိုု� ဖြ�တ််ကျော်�်��၍ ပြ�န့််�နှံ့့��နေ�ထိုု�င််ကြ�သဖြ�င့််� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မူူကြ�မ်းး�
အတွွင်းး�တွွင််ပင်် ဝိိရော�ာဓိိ ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ FDC တွွင်် မျှော်�်��မှှန်း�း ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�လုုပ်င
် န်းး�စဉ််ဖြ�င့််� ကျေ�ေနပ််မှုရရှိိ�သည်
ု
အ
် ထိိ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု � ဖြေ�ေရှှင်းး�
ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််ပါါက နော�ာင််အခါါ ပြ�ဿနာာဖြ�စ််လာာနိုု�င််ပါါသည််။
၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မူူကြ�မ်းး�နှှင့််� FDC နှှစ််ရပ််လုံးး��တွွင်် အခြေ�ေခံံအားး�ဖြ�င့််� အဆင့််�
အတန်းး�တူူညီသော
ီ �ာ ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုဝင်
ု ပြ် �ည်န
် ယ််များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�သည့််� ဖက််ဒရယ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကိုု� မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�င့််� ဗမာာလူူမျိုး�း�� အများ��းစုုရှိိ�သည့််�
နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းကိုု� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၊ အခြား��းတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း
အများ��းစုုရှိိ�သည့််� နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းဟုု သင်္ကေ�ေ�တပြု�ု ခွဲဲ�ခြား��း
မှှည့််�ခေါ်�်ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� ပယ််ဖျျက််မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းနှှင့််�
ပြ�ည်န
် ယ််များ��းသည်် တူူညီသော
ီ �ာ လုုပ်ပို
် �င်
ု ခွွ
် င့််�အာာဏာာများ��းနှှင့်�် ကိုုယ်
� ပို
် �င်
ု အု
် ပ်
ု ချုု
် �ပ််ခွွင့််�
ရှိိ�မည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အမည််ကွာာ�ခြား��းနေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မတူူညီီမှုုကိုု� အလေး�း
အနက််ပြု�ုရာာရော�ာက််ပါါသည််။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ဗမာာလူူမျိုး�း��အများ��းစုု
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နေ�ထိုု�င််သော�ာ နယ််မြေ�ေဒေ�သအများ��းအပြား�း�ကိုု� ပြ�ည််နယ််တစ််ပြ�ည််နယ််အဖြ�စ််
စုုပေါ�ါင်းး�လျျက်် ဗမာာလူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ‘ဗမာာအမျိုး�း��သားး�ပြ�ည်န
် ယ််’ တည််ထော�ာင််
ရန်် ပါါရှိိ�ပါါသည််။ ၀ လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဇာာတိိမြေ�ေအဖြ�စ်် ၀ ပြ�ည််နယ််ဟုု ပြ�ည််နယ််
အသစ််တစ််ပြ�ည််နယ််ကိုု�လည်းး� တည််ထော�ာင််ပါါမည််။ လက််ရှိိ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝင််
ယူူနစ်် ၁၄ ခုုဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�သော�ာ စုုဖွဲ့့��ပုံံ�မှာာ� အများ��းစုုဖြ�စ််သော�ာ ဗမာာလူူမျိုး�း��များ��း
အတွွက်် (အထက််လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ယူူနစ််အားး�လုံးး�� တူူညီီသော�ာလွှှတ််တော်�်�
ကိုုယ်
� စား�းလှ
်
ယ်
ှ အ
် ရေ�အတွွက်် ရရှိိ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံလျျက်)် အထက််လွှတ်
ှ တော်�်�
်
ကိုုယ်
� စား�းလှ
်
ယ်
ှ နေ�ရာ
်
ာထက််ဝက်နှ
် င့်
ှ �် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�/ပြ�ည်န
် ယ််အဆင့််� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််
စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ထက််ဝက််ရရှိိ�ပြီး�း� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�း
ထားး�သော�ာကြော��ာင့််� ဤအပိုု�င်းး�မှာာ� အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ်် ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့��
ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှုုများ��းပြား�း�နေ�ခြ�င်းး�ကိုု� ဗမာာပြ�ည််နယ်် တစ််ပြ�ည််နယ််တည်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လျှော့�့��ချျနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ဗမာာ
ပြ�ည််နယ််၏ လူူဦးးရေ�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းထုုတ််ကုုန််ပမာာဏမှာာ� လွွန််စွာာ�ကြီး�း�မား�းပြီး�း�
ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း� အလွွန််အမင်းး� ဟန််ချျက််မညီီမှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပါါမည််။
ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း� ယင်းး�သို့့�� အလွွန််အမင်းး�ကွာာ�ခြား��းချျက်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ
ဖယ််ဒရယ််နို�င်
ု ငံ
် များ
ံ ��း မရှိိ�သလော�ာက််ဖြ�စ််ပြီး�း� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��၍မရသည့််� အစီီ
အမံံဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ‘နိုု�င််ငံံ၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာဟူူသမျှှတို့့��သည််
ပြ�ည်သူ
် လူ
ူ ထု
ူ ထံ
ု မှ
ံ သာ
ှ ာ ဆင်းး�သက််စေ�ရမည်’် ဟုု အခြေ�ေခံံမူများ
ူ ��းတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
‘ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာ အာာဏာာသည်် နိုု�င််ငံံသားး�တို့့��ထံံမှှ
ဆင်းး�သက််လာာပြီး�း� နိုု�င််ငံံသားး�တို့့��၏ လက််ဝယ််၌ တည််ရှိိ�သည််’ ဟုု ပုုဒ််မ ၄ တွွင််
လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ FDC တွွင််မူူ ‘ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဖွဲ့့��ဝင်် ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့််� ယင်းး�ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူတို့့��သည််
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ၏ မူူရင်းး�ပိုု�င််ရှှင််များ��းဖြ�စ််သည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�နှှင့််� FDC တို့့��အကြား�း� အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပုံံ�နှှင့််�
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ၏ အရင်းး�အမြ�စ််မတူညီ
ူ ဘဲဲ
ီ ကွဲဲလွဲ
� လျျက်
�ဲ
ရှိိ�ကြော
် ��ာင်းး� ထင််ရှား��း
သိိသာာပါါသည််။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ၏ အရင်းး�
အမြ�စ််သည်် ‘ပြ�ည်သူ
် လူ
ူ ထု
ူ ’ု ဟုု တစ််စုတ
ု စ််ပေါ�ါင်းး�တည်းး� ရှုုမြ�င်ပါ
် ါသည််။ FDC တွွင််
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ၏ အရင်းး�အမြ�စ််သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင်် ပြ�ည််နယ််
များ��းနှှင့််� ယင်းး�ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူတို့့�� ဖြ�စ််သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ပါါသည််။
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ရှုုမြ�င််ပုံံ�တစ််မျိုး�း��ကိုု�သာာ ရွေး�း�ချျယ််လျျက်် ဤကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းချျက််ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာတူူညီီချျက်် ရှာာ�ဖွေ�ေဖော်�်�ထုုတ််၍ ဂရုုပြု�ုရွေး�း�ချျယ််
သုံးး��နှုုန်းး�သော�ာ ဝေါ�ါဟာာရအသုံးး��အနှုုန်းး�များ��းဖြ�င့််� နှှစ််ဖက််လိုု�က််လျော�ာ�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
လိုု�အပ််ပါါသည််။
ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည််

သကေ�င်္တတပြု�ုသည့််�အဆင့််�တွွင််

‘အရေး�းပါါ’

သော်�်�လည်းး� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ
(တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�) ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�
အရေး�းကိုု� အများ��းအပြား�း� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
အဆင့််� ဥပဒေ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််သော�ာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�သည််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင််ပါါဝင််သော�ာ

ပြ�ည််နယ််များ��း၏

ပြ�ည််သူူလူူထုုများ��းထံံမှှ ဆင်းး�သက််လာာသည််ဟုု ပြ�ည််နယ််အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ
ကိုု� အဓိိပ္ပါ�ါ ယ််ဖွွင့််ဆို
� �နို
ု �င်
ု ပါ
် ါသည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�င်ဆင်
်
သည့်
်
�နည်းး
်
�လမ်းး�
ကိုု�ကြ�ည့််�လျှှင်် ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ အပြော��ာင်းး�
အလဲဲ ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အပြီး�း�သတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခွွင့််�ရှိိ�သဖြ�င့််� လက််တွေ့�့�
တွွင်် ပြ�ည််နယ််အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

၄-၃ အခွွင့််�အရေး�းများ��းနှှင့််� အာာမခံံချျက််များ��း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� မူူကြ�မ်းး� (၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) တွွင်် အခွွင့််�အရေး�းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��း အများ��းအပြား�း�ပါါဝင််ပါါသည််။ အသက််ရှင်
ှ ရပ်
် တ
် ည််ပို�င်
ု ခွွ
် င့််၊� တရား�းဥပဒေ�
ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူအခွွင့််�အရေး�းရှိိ�ခြ�င်းး�၊ လွွတ််လပ််စွာာ�တွေး�း�ခေါ်�် ယုံံ�ကြ�ည််
ခွွင့််�၊ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးအဖြ�စ်် တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံမှု
ံ များ
ု ��းမရှိိ�ရေး�းတို့့��ကို�ု ပုုဒ်မ
် ၁၀ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ အတင်းး�
အဓမ္မမစေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�၊ နှိိ�ပ််စက််ညှှင်းး�ပန်းး�ခြ�င်းး� မခံံရစေ�ရေး�းကိုု� ပုုဒ််မ ၁၁ တွွင််လည်းး�
ကော�ာင်းး�၊ လွွတ််လပ််စွာာ� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�နှှင့််� လွွတ််လပ််စွာာ� စုုဝေး�းခွွင့််�ကိုု�
ပုုဒ််မ ၁၃ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဘာာသာာရေး�း လွွတ််လပ််ခွွင့််�နှှင့််� လွွတ််လပ််စွာာ�
ကိုးး��ကွွယ််ခွွင့််�ကိုု� ပုုဒ််မ ၁၄ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််လွွတ််လပ််ခွွင့််� အခွွင့််�
အရေး�းများ��းကိုု� ပုုဒ််မ ၁၅ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကျားး��-မ တန်းး�တူူ အခွွင့််�အရေး�းကိုု�
ပုုဒ််မ ၁၆ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််� အခွွင့််�အရေး�းကိုု� ပုုဒ််မ ၁၇ တွွင််
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လွွတ််လပ််စွာာ�သွားး��လာာခွွင့််�ကိုု� ပုုဒ််မ ၁၈ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
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လက််ထပ််ထိိမ်းး�မြား�း�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�းကိုု� ပုုဒ််မ ၁၉ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�ကိုု� ပုုဒ််မ ၂၀ တွွင််လည်းး�
ကော�ာင်းး�၊ လွွတ််လပ််စွာာ�အသင်းး�အဖွဲ့့��များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခွွင့််�ကိုု� ပုုဒ််မ ၂၁
တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မတရား�းဖမ်းး�ဆီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ချုု�ပ််နှော�ာ�င််ခြ�င်းး�မခံံရရန်် အခွွင့််�
အရေး�းကိုု� ပုုဒ််မ ၂၂ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တရား�းမျှှတသော�ာ အမှုုစစ််ဆေး�းစီီရင််ခြ�င်းး�
(fair trial) နှှင့််� ပုံံ�မှှန််တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််ဖြ�င့််� မျှှတစွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး�
(due process) ခံံယူူရရှိိ�ရန်် အခွွင့််�အရေး�းကိုု� ပုုဒ််မ ၂၄ နှှင့််� ၂၅ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါမည််။
ယင်းး�အခွွင့််အ
� ရေး�းများ��းအပြ�င်် စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့်�် လူူမှုရေး
ု �းဆိုု�င်ရာ
် ာ အခွွင့််အ
� ရေး�း
အမျိုး�း��မျိုး�း��အတွွက်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းလည်းး�ပါါဝင််ပါါမည််။ ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ပိုု�င်ဆို
် �င်
ု ခွွ
် င့််�
ကိုု� ပုုဒ််မ ၂၆ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အလုုပ််လုုပ််ခွွင့််�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရှာာ�ဖွေ�ေခွွင့််�ကိုု� ပုုဒ််မ
၂၆ နှှင့််� ၂၇ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တီီထွွင််ဖန််တီးး�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� နည်းး�ပညာာမူူပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�
ပုုဒ််မ ၂၈ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပညာာသင််ကြား�း�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ပုုဒ််မ ၃၀ တွွင််
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င်ငံ
် ပို
ံ �င်
ု က
် ဏ္ဍပြ�င်ပတွွင်
်
် ပညာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��းနှှင့်�် တက္ကကသို�လ်
ု ်
များ��း တည််ထော�ာင််ခွွင့််�ကိုု� ပုုဒ််မ ၃၂ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အများ��းပြ�ည််သူူ ကျျန်းး�မာာ
ရေး�း ပြု�ုစုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုရရှိိ�ရန်် အခွွင့််�အရေး�းကိုု� ပုုဒ််မ ၃၃ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
‘သဘာာဝတရား�းနှှင့််�ကိုု�က််ညီီ၍ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�ညီီညွွတ််သည့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု�
ရရှိိ�ရန််အခွွင့််အ
� ရေး�း’ကိုု� ပုုဒ်မ
် ၄၀ တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါမည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း
ကဏ္ဍများ��း သို့့��မဟုုတ်် လူူတန်းး�စား�းများ��းအတွွက်် လူူမှုုစီးး�ပွား��း အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု�
လည်းး� ထပ််မံံ၍တိုးး��ချဲ့့��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါမည််။ ပုုဒ််မ ၃၇ ဖြ�င့််� ‘လူ့့�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�နှှင့််�အညီီ
ရှှင််သန််ရပ််တည််နိုု�င််ရေး�း’၊ ‘သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အခြေ�ေ
အနေ�များ��းရရှိိ�ခွွင့််�’၊ ‘လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းခံံစား�းခွွင့််�’၊ ‘မျှှတသော�ာအလုုပ််ချိိ�န်် သတ််မှှတ််
ချျက််နှှင့််�အညီီ အလုုပ််လုုပ််ခွွင့််�’၊ ‘အားး�လပ််ရက််နှှင့််� ခွွင့််�ရက််များ��း ခံံစား�းခွွင့််�’၊
‘အလုုပ််သမား�းသမဂ္ဂဂများ��း လွွတ််လပ််စွာာ� တည််ထော�ာင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခွွင့််�နှှင့််� စည်းး�ရုံးး��
ခွွင့််�’ အပါါအဝင်် အလုုပ််သမား�းအခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းပါါမည််။
ပုုဒ််မ ၃၈ ဖြ�င့််� ‘သီးး�နှံံ�များ��းကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� စိုု�က််ပျိုး�း��ခွွင့််�၊ ရော�ာင်းး�ချျခွွင့််�၊ ထုုတ််
လုုပ််ခွွင့််�’ နှှင့််� အခွွန််များ��းကိုု� သီးး�နှံံ�ဖြ�င့််�မဟုုတ််ဘဲဲ ငွေ�ေကြေး��းဖြ�င့််� ပေး�းဆော�ာင််ခွွင့််�
အပါါအဝင်် တော�ာင််သူူလယ််သမား�း အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�း
ပါါမည််။
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ယဉ််ကျေး�း�မှုုအခွွင့််�အရေး�းများ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင််
လူ့့�အသိုု�က်အ
် ဝန်းး� ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှင့်
ှ �် လူူတစ််ဦးးချျင်းး� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း လိုုအ
� ပ််
ချျက််များ��းကိုု� ဟန််ချျက််ညီီပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ‘မိိရိုးး��ဖလာာ သဘာာဝ
အမွေ�ေအနှှစ််များ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာအမွေ�ေအနှှစ််များ��းနှှင့််� ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အစဉ််
အလာာအရ သီးး�သန့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််လာာခဲ့့�သော�ာ နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ အမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု�
သက််ဆိုု�င််ရာာ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�မှှ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�စေ�ရမည််’ ဟုု လည်းး�
ကော�ာင်းး� (ပုုဒ််မ ၂၉)၊ ‘နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�သည်် မိိမိိတို့့��၏ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊
ဓလေ့�့ထုံးး��စံံ၊ အစဉ််အလာာများ��းကိုု� တိုးး��တက််ပြ�န့််�ပွား��းအော�ာင််... လွွတ််လပ််စွာာ�
ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�စေ�ရမည််’ ဟုု လည်းး�ကော�ာင်းး� (ပုုဒ််မ ၃၄)၊ ‘နိုု�င််ငံံသားး�
တိုု�င်းး�သည်် မိိမိိတို့့��လူူမျိုး�း��၏ ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� စာာပေ�တို့့��ကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ�ပြော��ာ
ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� သင််ယူူပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� တိုးး��တက််ပြ�န့််�ပွား��းအော�ာင်် ... မြှ�ှင့််�တင််ပိုု�င််ခွွင့််�
ရှိိ�စေ�ရမည််’ ဟုု လည်းး�ကော�ာင်းး� (ပုုဒ််မ ၃၅)၊ ပြ�ည််နယ််အသီးး�သီးး�တွွင်် ပြ�ည််
ထော�ာင််စုု၏ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာများ��းဖြ�စ််သော�ာ မြ�န််မာာဘာာသာာနှှင့််� အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာ
အပြ�င်် ‘ယင်းး�ပြ�ည််နယ််၏ အမျိုး�း��သားး�ဘာာသာာကိုု�လည်းး� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာအဖြ�စ််
သတ််မှှတ််ရမည််’ ဟုု လည်းး�ကော�ာင်းး� (ပုုဒ််မ ၁၇၀)၊ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါမည််။ အထူးး�
စီီမံံဆော�ာင််ရွွက််မှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အဖြ�စ်် ‘ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုနော�ာက််ကျျလျျက််ရှိိ�သော�ာ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��းအတွွက််ဖြ�စ််စေ�၊ စွွမ်းး�ဆော�ာင််နို�င်
ု မှု
် အ
ု ခြေ�ေအနေ� နိိမ့််�ပါးး�
လျျက််ရှိိ�သော�ာ နိုု�င််ငံံသားး� အစုုအဖွဲ့့��များ��းအတွွက်် ဖြ�စ််စေ�၊ ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာများ��း
အရ နှိိ�မ့််�ချျဖယ််ကြ�ဉ််ခြ�င်းး�ခံံထားး�ရသော�ာ နိုု�င်ငံ
် သားး
ံ �အစုုအဖွဲ့့�� များ��းအတွွက်် ဖြ�စ််စေ�၊
... ဥပဒေ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�၍ အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ စီီမံံဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��သည််
နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး� တန်းး�တူူအခွွင့််�အရေး�း ရှိိ�စေ�ရမည််ဟူူသော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကြော��ာင့််�
အဟန့််�အတားး�မဖြ�စ််စေ�ရ’ ဟုု (ပုုဒ််မ ၃၉) ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါမည််။
၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�အရ အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းမည့််�
အရေး�းယူူ ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းအစီီအမံံနှှစ််ရပ်် တည််ထော�ာင််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါမည််။
ပထမအစီီအမံံမှာာ� ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုတ
ု ရား�းရုံးး��ချုု�ပ််/တရား�းလွှှတ်တော်�်�ချုု
်
�ပ််သို့့�� အယူူခံံ
ဝင််သည့်�် နည်းး�လမ်းး�ကိုုအ
� သုံးး��ပြု�ုသော�ာ တရား�းစီီရင်ရေး
် �းပိုု�င်းး�အစီီအမံံဖြ�စ််ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��သို့့�� တင််သွွင်းး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််သည််ကိုု�
သတိိမူူသင့််�ပါါသည််။ အခွွင့််အ
� ရေး�းများ��း ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းနှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�
၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��၏ စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််� (ပုုဒ််မ ၁၂၁) မှာာ�
မရှှင်းး�လင်းး�ပါါ။ ဒုုတိိယအစီီအမံံမှာာ� လွွတ််လပ််သော�ာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းကော်�်�မရှှင််
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ဖြ�စ််ပါါသည််။ အခွွင့််�အရေး�းများ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဥပဒေ�ကြော��ာင်းး�အရ အငြ�င်းး�
ပွား��းမှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�မည််မဟုုတ််ဘဲဲ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းများ��းနှှင့််�အညီီ လိုု�က််နာာ
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ပ််ကြ�ည့််�ရှုုခြ�င်းး�နှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ လူူထုုပညာာပေး�းခြ�င်းး�၊ အခြား��းအစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� အကြံ�ံပေး�း
ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� တာာဝန််ယူူပါါမည်် (ပုုဒ််မ ၁၇၃)။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် လူ့့�အခွွင့််�
အရေး�းကော်�်�မရှှင််တွွင်် ပါါဝင််မည့််�သူူများ��း၊ စုုဖွဲ့့��မှုုနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ အသေး�း
စိိတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပါါဝင််ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၁၇၃)။ အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�က
ရွေး�း�ချျယ််အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�သော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ်် ၁၁ ဦးးကိုု� ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�က
လက််ခံံအတည််ပြု�ုပြီး�း�ပါါက ...သမ္မမတသည်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််
များ��းအဖြ�စ်် ခန့််�အပ််တာာဝန််ပေး�းပါါမည််။
ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ပါါက အခွွင့််အ
� ရေး�းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမှာာ� ကျျယ််ပြ�န့််�ပြီး�း� ခေ�တ််မီီ
သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််�
လည်းး� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ကိုု�က််ညီီပါါသည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ နယ််ပယ််ကန့််�သတ််ထားး�ပြီး�း� သတ််မှှတ််ချျက််
များ��းစွာာ�ပါါရှိိ�သည့််� အခွွင့််�အရေး�းများ��းထက်် များ��းစွာာ�ကျော်�်��လွွန််၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါမည််။ ဥပမာာ လွွတ််လပ််စွာာ�ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�ကိုု� ကန့််�သတ််လိုု�ပါါက
လွွတ််လပ််စွာာ�ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ‘ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ အခြေ�ေခံံမူူ
များ��း၊ ကျျင့််�စဉ််များ��းကိုု�ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််သူ့့�ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ပြ�ည််သူူတို့့��၏
ကိုုယ်
� ကျျ
် င့််တ
� ရား�းကိုု� ထိိခိုု�က်ပျျက်
်
ပြား�း
် �စေ�ခြ�င်းး�များ��းဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ’ မှှသာာ ကန့််�သတ််
ဟန့််�တားး�သည့််� ဥပဒေ�ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ပါါမည်် (ပုုဒ််မ ၁၃)။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင််မူူ ‘နိုု�င််ငံံတော်�်�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�း၊ ရပ််ရွာာ�
အေး�းချျမ်းး�သာာယာာရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူူတို့့��၏ ကိုု�ယ််ကျျင့််�တရား�းအကျိုးး���ငှာာ�’
ဥပဒေ�များ��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�၍ ကန့််�သတ််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၃၅၄)။
တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�းတို့့��ကိုု� အကြော��ာင်းး�ပြ�၍
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု� နယ််ပယ််ကန့််�သတ််ရန်် စီီစဉ််ထားး�သော�ာ ကန့််�သတ််ချျက််များ��း
မဟုုတ်ဘဲဲ
် ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီကို�ု ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်စီ
် စ
ီ ဉ််ထားး�သည့််� ကန့််�သတ််
ချျက််များ��းသာာဖြ�စ််ပါါသည််။ တရား�းစီီရင်ရေး
် �းပိုု�င်းး� စီီရင်ချျက်
်
များ
် ��းတွွင်် ဤကန့််�သတ််
ချျက််များ��းကိုု� မည််သို့့�� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��မည််နည်းး�ဆိုု�သော�ာ မေး�းခွွန်းး�မှာာ� ယခုု
အခါါ အဖြေ�ေမသိိရှိိ�နိုု�င််သေး�းသော်�်�လည်းး� ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းကြော��ာင်းး�
အထင််အရှား��းပင်် တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။
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၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် အချို့့���အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� ရုုပ််သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�မရှိိ�
သော�ာ အခွွင့််�အရေး�းများ��းအဖြ�စ်် ကြေ��ညာာထားး�သည််မှာာ� သတိိပြု�ုဖွွယ််ရာာ ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေ�များ��းတွွင််ပင်် ယင်းး�အခွွင့််�အရေး�း
များ��းကိုု� ကန့််�သတ််နိုု�င််မည််မဟုုတ််ပါါ။ FDC တွွင်် ဤအချျက််မပါါရှိိ�ဘဲဲ ၂၀၀၈
ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် ရုုပ််သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�မရှိိ�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�းများ��း
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း
သဘော�ာတူူညီီချျက််စာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် ရုုပ််သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�မရှိိ�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�းများ��း
အဖြ�စ်် ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�အသိိအမှှတ်ပြု�ုထားး
်
�သည့််� ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့်�် နှိိ�ပ််စက်ညှှင်းး
်
�ပန်းး�
ခြ�င်းး�မခံံရစေ�ရေး�းကဲ့့�သို့့��သော�ာ အခြေ�ေခံံအနှှစ်သာ
် ာရ လူ့့�အခွွင့််အ
� ရေး�းများ��းကိုု� ၂၀၁၆
ခုုနှစ်
ှ ် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ယခင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းထက်် ပိုုမို
� �ကော�
ု
ာင်းး�မွွန််စွာာ� အကာာအကွွယ််
ပေး�းထားး�ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� မူူကြ�မ်းး� (၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
အခွွင့််�အရေး�းများ��းသည်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အထိိ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�
ပွဲဲ�များ��းတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အခြေ�ေပြု�ုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
များ��းက အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�းများ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ�
NLD အနေ�ဖြ�င့််� ယခင််က သဘော�ာတူူညီီ ထော�ာက််ခံံခဲ့့�သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာထက််
များ��းစွာာ� ပိုု�လွွန််သော်�်�လည်းး� NLD လက််ခံံခဲ့့�သည့််� FDC အပိုု�ဒ်် ၂၂ မှှ ၂၇ အထိိ
လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�ပါါသည််။ NLD နှှင့််� အခြား��း ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဘက််တော်�်�
သားး�များ��းအနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�� လူူသိိရှှင််ကြား�း�လက််ခံံထားး�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီမူူများ��း
နှှင့််�အညီီ ကျျင့််�သုံးး��မည််ဆိုု�ပါါက ဆန့််�ကျျင််ကန့််�ကွွက််ရန်် ရှိိ�မည််မဟုုတ််ပါါ။
သို့့��ရာာတွွင်် အရေး�းပါါသော�ာ အဟန့််�အတားး�ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည့််� အချျက််အချို့့���
ရှိိ�ပါါသည််။ အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည်န
် ယ််များ��းဖြ�င့််�သာာမက တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း
ဖြ�င့််�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ အခြေ�ေခံံသဘော�ာသဘာာဝနှှင့််� သက််ဆိုု�င််ပါါ
သည််။ အထူးး�အရေး�းပါါသည့််�အချျက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း� လွွတ််လပ််စွာာ�
သွားး��လာာခွွင့််�ကိုု� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၃၁)။ ပြ�ည််နယ််အနေ�ဖြ�င့််�
ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စု၏
ု အခြား��းနယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းမှှ မိိမိိပြ�ည်န
် ယ််သို့့�ဝင်
� ရော
် �ာက်် အခြေ�ေ
ချျနေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� ကန့််�သတ််နိုု�င််ပါါမည််။ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုတွွင်် ဖက််ဒရယ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းရရှိိ�သော�ာ နိုု�င််ငံံသားး�အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� အခြား��း
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ပြ�ည်န
် ယ််တွွင်် ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုုလ
� ည်းး� သက််ဆို�င်
ု ရာ
် ာပြ�ည်န
် ယ််က ကန့််�သတ်နို
် �င်
ု ်
ပါါမည််။ ဤအချျက််မှာာ� ၁၇၈၁ ခုုနှစ်
ှ ် အမေ�ရိိကန််ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုု ကွွန််ဖက်ဒရေး
် �းရှှင်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း စတင််ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ချိိ�န််မှှစ၍ နား�းလည််
သဘော�ာပေါ�ါက်် ကျျင့််�သုံးး��လာာခဲ့့�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ်် အခြေ�ေခံံမူများ
ူ ��းနှှင့်�် ဆန့််�ကျျင််
ပါါသည််။ ထိုု�မျှှမက ပြ�ည််နယ််အသီးး�သီးး�သည်် မိိမိိပြ�ည််နယ််၏ ပြ�ည််နယ််သားး�
ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််သည့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�ပါါမည်် (ပုုဒ််မ
၁၄၁)။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�အလိုု�အရ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုမှှ ပြ�ည််နယ််သားး�တစ််ဦးး
သည်် အခြား��းပြ�ည််နယ််၏ ပြ�ည််နယ််သားး�အဖြ�စ််မခံံယူူဘဲဲ ယင်းး�ပြ�ည််နယ််၏
ပြ�ည််နယ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၊ ဒေ�သန္တတရ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် မဲဲပေး�းခွွင့််�ရှိိ�မည််
မဟုုတ််ပါါ (ပုုဒ််မ ၁၃၅)။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုု အယူူအဆများ��းသည််
သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် ဖယ််ထုုတ််မှုု၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုလူူမျိုး�း��ကြီး�း�ဝါါဒတို့့��နှင့်
ှ �် ဒွွန််တွဲ�ဲ
လျျက််ရှိိ�သည့်အ
�် ပြ�င်် တစ််သီးး�တစ််သန့််� ပြ�ည်န
် ယ််သားး�ဖြ�စ််မှုု စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နိုု�င်ငံ
် တ
ံ စ််နို�င်
ု ငံ
် အ
ံ ဖြ�စ်် ရပ််တည််ခြ�င်းး�ဆိုု�င်ရာ
် ာ၊ မဲဲပေး�းခွွင့််ဆို
� �င်
ု ရာ
် ာ
နှှင့််� လွွတ််လပ််စွာာ�သွားး��လာာခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�စာာချုု�ပ််များ��းကိုု�
ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုဖြ�
ု စ််နို�င်
ု သည့်
်
�် အန္တတရာာယ််လည်းး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဤအကြော��ာင်းး�အရာာ
တစ််ရပ််လုံးး��မှာာ� လွွန််စွာာ�သဘော�ာကွဲဲ�လွဲဲ�မှုု များ��းပြား�း�ဖွွယ််ရာာရှိိ�ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
ဘက််တော်�်�သားး�လှုုပ််ရှား��းမှုုတွွင်် ပါါဝင််သူူများ��းအနက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� စည်းး�လုံးး��
ညီီညွွတ်လျျက်
်
် တစ််စုတ
ု စ််စည်းး�တည်းး� တည််ရှိိ�သော�ာနိုု�င်ငံ
် အ
ံ ဖြ�စ်် ရှုုမြ�င်သူ
် ူများ��း၊
အသွွင််တူူမှှသာာ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််နိုု�င််သည််ဟုု တူူညီီမှုုကိုု� တန််ဖိုးး��ထားး�သူူများ��း၊
နိုု�င််ငံံသားး�များ��း၏ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း
အလိုု�က််မဟုုတ််ဘဲဲ လူူတစ််ဦးးချျင်းး�အလိုု�က်် အဓိိကထားး� ဖော်�်�ဆော�ာင််လိုု�သူူများ��း
အနေ�ဖြ�င့််� ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ပြ�ည််တွွင်းး�သွားး��လာာမှုု အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� ဆန့််�ကျျင််
ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။
အဟန့််�အတားး�ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည့််� နော�ာက််ထပ််အချျက််တစ််ချျက််မှာာ� ၂၀၁၆
ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�ပါါ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုများ��းမရှိိ�စေ�ရေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် (ပုုဒ််မ ၁၁) အရ
အကာာအကွွယ််ပေး�းထားး�သည့််� အကြော��ာင်းး�အချျက််များ��းတွွင်် လိိင််စိိတ််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု
ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပြီး�း� လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��း၏ တပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ��းအတွွက််ပါါ
အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုု အကျုံးး���ဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၁၄၉)။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
တွွင်် LGBTQI (အမျိုး�း��သမီးး�လိိင််တူစုံံ�မက်
ူ
သူ
် ၊ူ အမျိုး�း��သားး�လိိင််တူစုံံ�မက်
ူ
သူ
် ၊ူ လိိင််တူူ
လိိင််ကွဲဲ�စုံံ�မက််သူူ၊ လိိင််ပြော��ာင်းး�နှှင့််� ဒွိိ�လိိင််) အခွွင့််�အရေး�းများ��း လက််ရှိိ�အနေ�အထားး�
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ကိုု� ထော�ာက််ရှုုလျျက်် ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််မှာာ� ရဲဲတင်းး�သော�ာခြေ�ေလှှမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း�
အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာဖြ�စ််မည့််� အလားး�အလာာများ��းပြား�း�ပါါသည််။

၄-၄ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� အစိုးး��ရ
စနစ််
၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့််� အစိုးး��ရစနစ််ကို�ကျျ
ု င့််�သုံးး��ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကို�ဖော်�်�
ု
ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဖက််ဒရယ််
သမ္မမတသည်် နိုု�င်ငံ
် တော်�်�
ံ
အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််ပြီး�း� အဆော�ာင််အယော�ာင််၊ သကေ�င်္တတနှှင့်�်
ပွဲဲ�တက််သဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းရှိိ�ပါါမည်် (ပုုဒ််မ ၁၀၂)။
ဖက််ဒရယ််သမ္မမတကိုု�

ငါးး�နှှစ််သက််တမ်းး�အတွွက််

ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

လွှှတ််တော်�်�က - ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အထက််အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
အစည်းး�အဝေး�းကျျင်းး�ပလျျက်် - သွွယ််ဝို�က်
ု ရွေး
် �း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က်ပါ
် ါမည်် (ပုုဒ်မ
်
၁၀၀ နှှင့််� ပုုဒ််မ ၁၀၁)။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာနှှင့််� မူူပါါဝချျမှှတ််သည့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
ကိုု� အစိုးး��ရကကျျင့််�သုံးး��ပါါမည််။ အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� တွွင်် ဝန််ကြီး�း�များ��းပါါဝင််ပြီး�း� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််က
ဦးးဆော�ာင််ပါါမည််။

ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ကိုု�

ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�က

အမည််စာာရင်းး�

တင််သွွင်းး�ပြီး�း� (ပုုဒ််မ ၁၁၁) ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�၏ အယုံံ�အကြ�ည််ရှိိ�မှုု (နိုု�င််ငံံရေး�း
ထော�ာက််ခံံမှုု) ဖြ�င့််�သာာလျှှင်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််တာာဝန််ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််
(ပုုဒ််မ ၁၁၇)။၁၂ ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး�လုံးး��မှာာ� လွှှတ််တော်�်�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ စံံနှုုန်းး�
များ��းနှှင့််� လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာအစိုးး��ရစနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��
မည််ဟုု FDC ပါါ ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းနှှင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကိုု�က််ညီီပါါသည်် (FDC
အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၄၊ အပိုု�င်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၈)။
၁၂	စာာတမ်းး�ပြု�ုစုုသူူ ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး� အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာ ပြ�န််ဆိုု�ချျက််မှာာ� ရှေ့�့�နော�ာက််
မညီီညွွတ််ပါါ။ ပုုဒ််မ ၁၁၁ တွွင်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ကိုု� အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�က အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�
သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� ပုုဒ််မ ၁၀၂ တွွင်် ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�က အမည််
စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�က အမည််စာာရင်းး�
တင််သွွင်းး�မည််ဆိုု�ပါါက အစိုးး��ရ၏လုုပ််ငန်းး�များ��းဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် အထက််အော�ာက်် လွှှတ််တော်�်�
နှှစ််ရပ််လုံးး��မှှ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံမှုုလိုု�အပ််ပြီး�း� အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ရန််
ပင်် အလွွန််ခက်ခဲဲနို
် �င်
ု သည့်
်
အ
�် ပြ�င်် အယုံံ�အကြ�ည််မရှိိ�အဆိုု�ကို�ု ပြ�ည်သူ့့
် လွှ
� တ်
ှ တော်�်�
်
ကသာာ အတည််
ပြု�ုရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််� ပုုဒ််မ ၁၁၇ နှှင့််�လည်းး� ညီီညွွတ််မှုုရှိိ�မည်် မဟုုတ််သဖြ�င့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်�က အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�မည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ချျက််မှာာ� စာာစီီစာာရိုု�က်် သို့့��မဟုုတ််
ဘာာသာာပြ�န်် မှား��းယွွင်းး�ခြ�င်းး�ဟုု ယူူဆရပါါသည််။
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FDC တွွင်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ၏ မဏ္ဍိုု�င််သုံးး��ရပ််ဖြ�စ််သော�ာ ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း
အာာဏာာ၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာနှှင့််� တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာတို့့��ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�
ခွဲဲခြား��းထားး
�
�ပြီး�း� သီးး�ခြား��းစီီကျျင့််�သုံးး��လျျက်် အချျင်းး�ချျင်းး�အပြ�န်အ
် လှှန်် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဟန််ချျက်ညှိ
် �ခြ�င်းး
ိ �များ��း ပြု�ုလုုပ်ရမည်
်
ဖြ�
် စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�လျျက်် အာာဏာာ
များ��း ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ရေး�းမူူကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ဤအချျက််
မှာာ� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာစနစ််
နှှင့်�မကို
်
�က်
ု ညီ
် ဟု
ီ ု မဆိုု�နို�င်
ု သော်
် �်�လည်းး� အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�နှှင့်�် အော�ာက််လွှတ်
ှ တော်�်�ရှိိ�
်
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အများ��းစုုတို့့��အကြား�း� အပြ�န််အလှှန်် အယုံံ�အကြ�ည််ရှိိ�မှုုနှှင့််� မှီီ�ခိုု�
အားး�ထားး�မှုု ဆက််ဆံံရေး�းတို့့�� ရှိိ�ရပါါမည််။ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာစနစ််တွွင််
အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး�� အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဟန််ချျက််ညှိိ�ခြ�င်းး�များ��းမှာာ�
အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းအပိုု�င်းး�နှှင့်�် ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�းအပိုု�င်းး�တို့့��ကို�ု အပြ�န်အ
် လှှန်လု
် ပ်
ု ဆော�
်
ာင််စေ�
ရန််မဟုတ်
ု ဘဲဲ
် (အကြော��ာင်းး�မှာာ� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််သည်် လွှှတ်တော်�်�တွွင်
်
ကို
် ယ်
�ု စား�းလှ
်
ယ်
ှ ်
အများ��းစုုရရှိိ�သော�ာ ပါါတီီ၏ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ရုံးး��တွွင်် အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�း
ပိုု�င်းး�နှှင့််� ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�းပိုု�င်းး� နှှစ််ပိုု�င်းး�လုံးး��ပါါဝင််ပါါသည််) အာာဏာာရပါါတီီ သို့့��မဟုုတ််
အာာဏာာရပါါတီီများ��းနှှင့််� အတိုု�က််အခံံတို့့��အကြား�း� အပြ�န််အလှှန်် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
ခြ�င်းး�နှှင့််� ဟန််ချျက််ညှိိ�ခြ�င်းး�များ��း အဓိိကလုုပ််ဆော�ာင််ရပါါသည််။ သို့့��ပင််ဖြ�စ််သော်�်�
လည်းး� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ FDC တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�
‘အတိုု�က််အခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််’ကိုု�အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�
သဖြ�င့််� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာ အစိုးး��ရစနစ််ကိုု�ကျျင့််�သုံးး��သည့််� နိုု�င််ငံံများ��း၏
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းနှှင့််� မတူူညီီဘဲဲကွာာ�ခြား��းလျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ဤအပိုု�င်းး�ကဏ္ဍကိုု� နော�ာင််အခါါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ ဥပဒေ�
ဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင််ထပ််မံံ၍ စဉ်းး�စား�းဆွေး�း�နွေး�း�သင့််�ပါါ
သည််။
လွှှတ််တော်�်�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းက
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အရေ�အတွွက်် တူူညီီစွာာ� တိုု�က််ရိုု�က််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််
လျျက်် ဖွဲ့့��စည်းး�မည့််� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်� (ပုုဒ််မ ၆၆) နှှင့််� လူူဦးးရေ�အပေါ်�်တွွင််
အခြေ�ေခံံ၍ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််လျျက််
ဖွဲ့့��စည်းး�မည့််� ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်� (ပုုဒ််မ ၇၄) ဟူူ၍ အထက််အော�ာက်် လွှှတ််တော်�်�
နှှစ်ရပ်
် ထားး
်
�ရှိိ�ရန်် အဆိုု�ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ရသုံးး��ခန့််�မှန်း
ှ �း ခြေ�ေငွေ�ေစာာရင်းး� (ဘတ််ဂျျက်)်
ကိုု� ပြ�ည်သူ့့
် လွှ
� တ်
ှ တော်�်�တွွင်
်
သာ
် ာ တင််သွွင်းး�နိုု�င်ခြ�င်းး
် � (ပုုဒ်မ
် ၈၄ (ခ)) နှှင့်�် သဘာာဝ
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သယံံဇာာတနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�များ��းကိုု� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�တွွင််
သာာ တင််သွွင်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး� (ပုုဒ််မ ၈၄ (ဂ)) တို့့��မှှလွဲဲ�၍ လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််မှာာ�
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ တန်းး�တူူနီးး�ပါးး� ရှိိ�ပါါသည််။ ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး�လုံးး��မှာာ�
FDC တွွင်် ‘ဖက််ဒရယ််လွှှတ််တော်�်�ကိုု� အာာဏာာတူူသည့််� ဖက််ဒရယ််အထက််
လွှှတ််တော်�်�နှှင့််� ဖက််ဒရယ််အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�တို့့��ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�သည််။ အထက််
လွှှတ််တော်�်�ကိုု� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင်် ပြ�ည််နယ််အသီးး�သီးး�က အရေ�
အတွွက်် တူူညီစွာာ�ရွေး
ီ
�း�ချျယ််စေ�လွှတ်
ှ သည့်
်
�် ကိုုယ်
� စား�းလှ
်
ယ်
ှ များ
် ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�သည််။
အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�ကိုု� လူူဦးးရေ�အပေါ်�်တွွင််အခြေ�ေခံံ၍ သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
မြို့�့��နယ််အပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံ၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင််
မဲဲဆန္ဒဒရှှင်် ပြ�ည််သူူများ��းက ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််လိုု�က််သည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�သည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� FDC ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပြီး�း� FDC နှှင့််� ကိုု�က််ညီီပါါသည်် (FDC အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၄၊ အပိုု�င်းး� ၃ အပိုု�ဒ််
၇)။
ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ထူးး�ခြား��းပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
တည််ဆော�ာက််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာ ဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာ
အချျက််အချို့့��� ရှိိ�ပါါသည််။ ပထမအချျက််မှာာ� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သားး�
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းက တိုု�က််ရိုု�က်် ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ရမည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််
မြှော��ာ�က််မည့််�နည်းး�လမ်းး�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တို့့��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�မထားး�ပါါ။ စင််စစ််
ယင်းး�ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းက ဆုံးး��ဖြ�တ််မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အတိိအလင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (ပုုဒ်မ
် ၆၄)။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ပြ�ည်န
် ယ််တစ််ခုနှ
ု င့်
ှ တ
�် စ််ခုု ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲ
အစီီအမံံများ��းနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�များ��းမတူူညီီဘဲဲ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းချျက်် များ��း
ပြား�း�လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�အခါါ အရာာရှိိ�များ��းနှှင့််�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသည်် ပြ�ည််နယ််
အသီးး�သီးး�တွွင်် နည်းး�ဥပဒေ� စည်းး�မျျဉ်းး�အသီးး�သီးး�ကိုု� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရသဖြ�င့််�
ဝန််ပိုု�လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း ခိုု�င််မာာမှုု၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံမှုု
နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွက်် မဲဲဆွွယ််ခြ�င်းး�တို့့��အပေါ်�် ဤအချျက််က မည််သို့့�� သက််
ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ဂရုုပြု�ု၍စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််အဆင့််�တွွင််
ယင်းး�သို့့�� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းရန်် လိုု�အပ််ပါါသလားး�။ သို့့��မဟုုတ်် ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�၍ တူူညီီမှုုပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�စေ�ရန်် သင့််�တော်�်�
ပါါသလားး�။
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ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�အတွွက််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�မထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ လက််ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး��နေ�
သော�ာ first-past-the-post (FPTP) သို့့��မဟုုတ်် single member plurality
(SMP) ဟုုခေါ်�်သော�ာ မဲဲများ��းသူူနိုု�င်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် သို့့��မဟုုတ်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််
တစ််ခုုတွွင်် မဲဲအရေ�အတွွက်် အများ��းဆုံးး��ရရှိိ�သူူ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် တစ််ဦးးကိုု�သာာ
ရွေး�း�ချျယ််သည့််�စနစ််ကိုု� ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��မည််ဟုု အရိိပ််အမြွ�က်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််
သက််ရော�ာက််သော်�်�လည်းး� ရှှင်းး�လင်းး�မှုုမရှိိ�ပါါ။ မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သည့််�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဘော�ာင််အတွွင်းး� အခြား��းရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲစန
�ဲ စ််များ��းကိုုလ
� ည်းး�
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။ FPTP စနစ်် ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အားး�သာာချျက််
များ��းနှှင့််� အားး�နည်းး�ချျက််များ��းရှိိ�ပါါသည််။ ကြို�ု�တင််မျှော်�်��မှှန်းး�နိုု�င််သော�ာ အနာာဂတ််
ကာာလအတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံပကတိိအခြေ�ေအနေ�တွွင်် FPTP ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� NLD အတွွက်် ပိုု�မိုု�အလေး�းသာာဖွွယ််ရာာရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ခုုလုံးး��တွွင််
ပြ�န့််�နှံ့့��တည််ရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််ကိုု� အဓိိကထားး�သော�ာ ပါါတီီများ��းထက််
ဒေ�သအလိုု�က်် စုုစည်းး�မှုုအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာ
အပေါ်�်အခြေ�ေပြု�ုသည့််� အတိုု�က််အခံံပါါတီီများ��းကိုု� အားး�သာာစေ�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ်် ပိုု�မိုု�နက််ရှိုုင်းး�စွာာ�ခိုု�င််မာာမှုုရှိိ�လာာပြီး�း� တည််ငြိ�ိမ််
သော�ာ ယှှဉ််ပြို�ု�င််အရွေး�း�ခံံသည့််�စနစ်် ဖြ�စ််ထွွန်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လျျက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ရလဒ််များ��းမှာာ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ထက်် အစိုးး��ရ
မူူဝါါဒနှှင့်�် လုုပ်င
် န်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ချျက်
်
အ
် ပေါ်�် အကဲဲဖြ�တ််ချျက်ဖြ�
် စ််စေ�ရေး�းကိုု� အဟန့််�
အတားး�ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု�အပြော��ာင်းး�
အလဲဲပြု�ုလုုပ််နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�အသွွယ််သွွယ််ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းစတင််ပြု�ုလုုပ််
လျျက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုအပေါ်�် မည််သို့့�� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ဆန်းး�စစ််
လေ့�့လာာသင့််�သည််သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််ရန််
ဖွွင့််�လှှစ််ထားး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လက််ရှိိ�စနစ််ကိုု�ပင်် ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��ပြီး�း� နော�ာင််
တစ််ချိိ�န်် အခါါအခွွင့််�သင့််�လျှှင်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲပြု�ုနိုု�င််ရန်် ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� အများ��းပြား�း�ဆုံးး�� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
တတိိယအချျက််မှာာ� ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ရွေး�း�ချျယ််
တင််မြှော��ာ�က််သည့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ်် နယ််နိိမိိတ််များ��းကိိစ္စစ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််
မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ယင်းး�နယ််နိိမိိတ်များ
် ��းကိုု� ‘ဥပဒေ�အရသတ််မှတ်
ှ မည်
်
’် ဟုုသာာ ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပါါသည််။ အချိုး�း��ဖြ�စ််စေ�ရေး�းမူူကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အခြား��း
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လမ်းး�ညွှှန််မှုု မရှိိ�ပါါ။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��စေ�ရန်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််
နယ််နိိမိိတ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�အားး� တားး�ဆီးး�ရန်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််ပြ�န််လည််
သတ််မှှတ််ရေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမရှိိ�ပါါ။ ဤသို့့�� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ
သွားး��စေ�ရန်် မဲဲဆန္ဒဒနယ်် နယ််နိိမိိတ််ကိုု� စိိတ််ကြို�ု�က််ရေး�းဆွဲဲ� သတ််မှှတ််နိုု�င််ရေး�း
တံံခါးး�ဖွွင့််�ပေး�းထားး�သကဲ့့�သို့့��ဖြ�စ််ခြ�င်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ကျျန်းး�မာာ
ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ခံံနိုု�င််ရည််ရှိိ�ရေး�းအတွွက်် ကြီး�း�လေး�းသော�ာအကျိုးး���ဆက််များ��း ရှိိ�လာာ
နိုု�င််ပါါသည််။ မဲဲဆန္ဒဒနယ်် နယ််နိိမိိတ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ လုုပ််နည်းး�လုုပ််ဟန်် နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာချျက််များ��း
အများ��းအပြား�း�ရှိိ�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ်် နယ််နိိမိိတ်များ
် ��းကိုု� လွှှတ်တော်�်�
်
က မရေး�းဆွဲဲ�ဘဲဲ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််ကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�စေ�ခြ�င်းး�၊ ရပ််ရွာာ�
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ သမိုု�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာင်းး�အချျက််များ��း၊ ဒေ�သန္တတရ
အစိုးး��ရ နယ််နိိမိိတ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပထဝီီနယ််မြေ�ေ သွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာများ��း
အတွွက်် ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ပြ�င်ဆင်
်
နို
် �င်
ု စေ�ရန်
်
် လူူဦးးရေ�အချိုး�း��အစား�း အတိိအကျျမှှ သွေ�ေဖည််
ခွွင့််�ပြု�ုသည့််� အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါ
သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� မကြာ�ာသေး�းမီီနှှစ််များ��းအတွွင်းး�က မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��း အကြား�း�
လူူဦးးရေ�အချိုး�း��အစား�း ကွာာ�ဟချျက််ကြီး�း�မား�းလွွန်းး�ခြ�င်းး�သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအတွွက်် ချို့့���ယွွင်းး�အားး�နည်းး�ချျက််ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််ကိုု� ထော�ာက််ရှုု
လျျက်် အနာာဂတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း မျှှတမှုုရှိိ�ရေး�း သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် ထိုု�သို့့��သော�ာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ရှိိ�ရေး�း အလေး�းအနက်် စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။
နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� အထက််အော�ာက်် လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
အာာဏာာများ��း တန်းး�တူူနီးး�ပါးး� ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပြ�ဿနာာဖြ�စ််လာာနိုု�င််ပါါသည််။
အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�သည်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မူူကြ�မ်းး�တွွင်် အမည််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
မရှိိ�သော်�်�လည်းး� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မှာာ�ထက်် ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််� များ��းပြား�း�ပါါသည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် အထက််အော�ာက်် လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််အကြား�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု
ဖြ�စ််ပွား��းလျှှင်် လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််ပေါ�ါင်းး� ပူးး�တွဲဲ�အစည်းး�အဝေး�းကျျင်းး�ပ၍ ဖြေ�ေရှှင်းး�
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အရေ�အတွွက််များ��းပြား�း�သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�
လွှှတ််တော်�်� (အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�)က အသာာစီးး�ရရှိိ�ပြီး�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�
ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၉၅)။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မူူကြ�မ်းး�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််ပေါ�ါင်းး� ပူးး�တွဲဲ�
အစည်းး�အဝေး�းပြု�ုလုုပ််၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�သည့််�နည်းး�လမ်းး� တည််ရှိိ�
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တော့�့�မည််မဟုတ်
ု ပါ
် ါ။ အမျိုး�း��သားး�လွှှတ်တော်�်�သည်
်
် ဥပဒေ�အများ��းစုုကို�ု ပယ််ချျခွွင့််�
ဗီီတိုု�ရရှိိ�သကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤသို့့�� အထက််အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််ကိုု�
တန်းး�တူူနီးး�ပါးး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�မှာာ� ထော�ာင့််�စေ့�့အော�ာင််စဉ်းး�စား�း၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဟုု
မဆိုု�နိုု�င််ပါါ။ ဖက််ဒရယ််စနစ်် အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် ‘ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အသံံ’ ဖြ�စ််
သော�ာ အမျိုး�း��သားး�လွှှတ်တော်�်�
်
၏ အခန်းး�ကဏ္ဍအားး�ဖြ�ည့််�မြှ�ှင့််တ
� င််ခြ�င်းး�ကိုု� နား�းလည််
နိုု�င်သော်
် �်�လည်းး� လွှှတ်တော်�်�
်
ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီစနစ်် လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အထက််
လွှှတ််တော်�်� အားး�ကော�ာင်းး�လွွန်းး�ပါါက ပြ�ဿနာာများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််ပါါသည််။
၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မူူကြ�မ်းး�အရ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််နှှင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ
ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�ထံံ တာာဝန််ခံံရပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် ဦးးဆော�ာင််
သော�ာအစိုးး��ရစနစ််၏ ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ဆက််စပ််စီီစဉ််ထားး�ရှိိ�ပုံံ�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီပါါသည််။
သို့့��ရာာတွွင်် အနည်းး�ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့််�ရသုံးး��ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေငွေ�ေစာာရင်းး� (ဘတ််ဂျျက််)ကိုု�ပင််
မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ပါါက ထိိရော�ာက််စွာာ�အုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပါါ။ ‘ဘဏ္ဍာာငွေ�ေကြေး��း
ရရှိိ�ရန််’ မစွွမ်းး�ဆော�ာင််နို�င်
ု ခြ�င်းး
် � (တစ််နှစ်
ှ တာ
် ာဘတ််ဂျျက်ဥ
် ပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
နိုု�င််ခြ�င်းး�) ကြော��ာင့််� ဩစတြေး��းလျျတွွင်် ၁၉၇၅ ခုုနှှစ််က အကြ�ပ််အတည်းး�ကြုံ�ံ�ခဲ့့�ရ
ဖူးး�ပါါသည််။ ထိုု�စဉ််က အစိုးး��ရသည်် အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�၏ အယုံံ�အကြ�ည််ရှိိ�မှုုကိုု�
ဆက််လက််ရရှိိ�နေ�သော်�်�လည်းး� အထက််လွှှတ််တော်�်�က ဘတ််ဂျျက််ကိုု� မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ပေး�းခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရနုုတ််ထွွက််ပေး�းခဲ့့�ရပါါသည််။
အခြား��းဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာအစိုးး��ရစနစ််များ��းတွွင်် ဤပြ�ဿနာာကိုု�
ရှော�ာ�င််ရှား��းရန််အလို့့��ငှာာ� အထက််လွှှတ််တော်�်�က ဥပဒေ�ကိုု� နှော�ာ�င့််�နှေး�း�ကြ�န့််�ကြာ�ာ
စေ�ရန်် အချိိ�န််ဆွဲဲ�ထားး�နိုု�င််သည့််�ကာာလကိုု� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သဘော�ာ
ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��းကိုု� အထက််အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�အစည်းး�အဝေး�းပြု�ု
လုုပ်၍
် ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ လိိပ််ခဲဲတည်းး�လည်းး�ကျော်�်��လွှားး��ရေး�း (deadlockbreaking) အစီီအမံံများ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ကြ�ပါါသည််။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင််
အဆိုု�ပြု�ုထားး�သော�ာ ကုုစား�းမှုုများ��းမှာာ� အားး�နည်းး�လွွန်းး�ပြီး�း� လိိပ််ခဲဲတည်းး�လည်းး�
ကျော်�်��လွှားး��ရေး�းအတွွက်် ထိိရော�ာက််မှုရှိိ�မည်
ု
မဟု
်
တ်
ု ဟု
် ယူ
ု ဆရပါ
ူ
ါသည််။ ဘတ််ဂျျက််
ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�များ��းကိုု� အထက််လွှှတ််တော်�်�က ၂၁ ရက််အတွွင်းး� စဉ်းး�စား�းဆုံးး��ဖြ�တ််
ရန်် သတ််မှှတ််ထားး�သော်�်�လည်းး� (ပုုဒ််မ ၉၈) သတ််မှှတ််ကာာလ ကျော်�်��လွွန််သည့််�
တိုု�င်် ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� အတည််မပြု�ုနိုု�င််လျှှင်် မည််သို့့�� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််မည််
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� မရှှင်းး�လင်းး�ပါါ။ ဤကိိစ္စစကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�
တစ််ခုုမှာာ� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�က ၂၁ ရက််အတွွင်းး� ဘတ််ဂျျက််ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု�
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အတည််မပြု�ုလျှှင်် ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�က နော�ာက််ဆုံးး��အတည််ပြု�ုထားး�သော�ာ
မူူကြ�မ်းး�သည််

ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�၏

အဆုံးး��အဖြ�တ််ဖြ�င့််�

ဥပဒေ�အဖြ�စ််သို့့��

ရော�ာက််ရှိိ�မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ လွှှတ််တော်�်�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
စနစ််ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ထိုု�သို့့��သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အလားး�တူူ
သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဥပမာာ အများ��းအပြား�း�ရှိိ�ပါါသည််။
သာာမန််ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�များ��း (ဘဏ္ဍာာငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာ မဟုုတ််သော�ာ ဥပဒေ�
ကြ�မ်းး�များ��း) အတွွက်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် အဆိုု�ပြု�ုထားး�သော�ာ ဖြေ�ေရှှင်းး�
နည်းး�မှာာ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကော်�်�မတီီက အထက််အော�ာက််လွှှတ််တော်�်� နှှစ််ရပ််အကြား�း�
သဘော�ာကွဲဲ�လွဲဲ�နေ�မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကော်�်�မတီီက
ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် သဘော�ာတူူညီီလျှှင်် ဥပဒေ�ကြ�မ်းး� စတင််တင််သွွင်းး�
ခဲ့့�သော�ာ လွှှတ််တော်�်�သို့့�� ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� ပြ�န််လည််ပေး�းပို့့��ပါါမည််။ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ကော်�်�မတီီက သဘော�ာတူူညီီထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� လွှှတ််တော်�်�
နှှစ််ရပ််လုံးး��က အတည််ပြု�ုလျှှင်် ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�သည်် ဥပဒေ�အဖြ�စ််သို့့��ရော�ာက််ရှိိ�ပါါ
သည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် ပြ�ဿနာာမှာာ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကော်�်�မတီီ၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
အတွွက်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် အချိိ�န််ကန့််�သတ်ချျက်
်
် မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကော်�်�မတီီသည်် မူူအားး�ဖြ�င့််� ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� မဲဲပေး�းသည့််�
အဆင့််�သို့့��ပင်် မရော�ာက််ရှိိ�မီီ အချိိ�န််အကန့််�အသတ််မရှိိ� အချိိ�န််ဆွဲဲ�ထားး�နိုု�င််ပါါသည််။
သို့့��မဟုုတ်် သဘော�ာတူူညီီမှုုမရရှိိ�ဟုု ချျက််ချျင်းး� ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� အဆုံးး��သတ််လိုု�က််
နိုု�င််ပါါသည််။ မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််သည််ဖြ�စ််စေ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ကော်�်�မတီီ၏ လက််ဝယ်် အလွွန််ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပယ််ချျခွွင့််� ဗီီတိုု� ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��
ပါါမည််။ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကော်�်�မတီီဥက္ကကဌသည်် ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�းတွွင်် အလွွန််ကြီး�း�မား�းသော�ာ
အခန်းး�ကဏ္ဍရှိိ�လာာမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာ စနစ််၏ ကြော��ာင်းး�
ကျိုးး���ဆက််စပ်် စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ပျျက််ပြား�း�သွားး��ပါါမည််။ ဤသို့့��မဖြ�စ််စေ�ရန််
ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််မှာာ� အစိုးး��ရကတင််သွွင်းး�သော�ာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�နှှင့်�စပ်
် လျျဉ်းး
်
�၍ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ကော်�်�မတီီဥက္ကကဌအဖြ�စ်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အစိုးး��ရဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�များ��း ဆော�ာင််
ရွွက််သည့်�် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကတာာဝန််ယူစေ�ရန်
ူ
် သို့့��မဟုတ်
ု ် ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� ကမကထ
ပြု�ုတင််သွွင်းး�သော�ာဝန််ကြီး�း�က တာာဝန််ယူူရန်် သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
ဤညှိိ�နှိုုင်းး�ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��း ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�သည့််�တိုု�င်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�
သည်် အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�ထံံ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာအများ��းအပြား�း�ကိုု� အပ််နှှင်းး�
ထားး�ဆဲဲပင်် ဖြ�စ််ပါါမည််။ ဩစတြေး��းလျျ အထက််လွှှတ််တော်�်�မှှတပါးး� အခြား��း
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မည််သည့််�

လွှှတ််တော်�်�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနိုု�င််ငံံ၏

အထက််လွှှတ််တော်�်�ထက််မဆိုု�

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� အာာဏာာအများ��း
အပြား�း� အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လက််တွေ့�့�နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် မည််သည််တို့့�� ဖြ�စ််ပွား��း
လာာမည််ကို�ု ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တည််ဆော�ာက််သူများ
ူ ��းအနေ�ဖြ�င့််� ဂရုုတစိုု�က််
စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ယခင််က မဲဲပေး�းခဲ့့�ကြ�ပုံံ�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ပြ�ည််နယ််
များ��းတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ��းသာာလျှှင်် ကြီး�း�စိုးး��မည််ဟုု ယတိိပြ�တ်် မယူူဆ
သင့််�ပါါ။ မည််သို့့��ပင််ဆိုု�စေ�ကာာမူူ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အချိုး�း��အစား�း မတူူ
ညီီခြ�င်းး�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ပုံံ�စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း မတူူညီီခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
အစိုးး��ရတစ််ရပ််သည်် ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အခိုု�င််အမာာ အများ��းစုုရရှိိ�ထားး�
သည့််�တိုု�င်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�သော�ာ ဥပဒေ�များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�က ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းရေး�း
အတွွက်် အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အခြား��းပါါတီီများ��းမှှ ပြ�ည််နယ််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့််� အမြဲ�ဲတမ်းး�အစီီအမံံဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ� အထူးး�အစီီ
အမံံဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ� အပေး�းအယူူပြု�ုလုပ်
ု လျျက်
်
် သဘော�ာတူူညီမှု
ီ ရယူ
ု
ရပါ
ူ ါမည််။ ထိုုအ
� ခါါ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းသည့််� သက််
ရော�ာက််မှုုမရရှိိ�ဘဲဲ အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းမှှ အချို့့���
ပါါတီီများ��း (တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပါါတီီများ��းနှှင့််� အခြား��းပါါတီီများ��း) ကိုု� အချျင်းး�ချျင်းး�
တိုု�က််ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ (ဆီးး�သီးး�ဗန်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းဟုု ခေါ်�်ဆိုု�နိုု�င််သော�ာ) အနှှစ််သာာရ
အားး�ဖြ�င့််� အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုဖြ�စ််သည့််�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေကိုု� မဲဲနှှင့််� အလဲဲ
အလှှယ်ပြု�ုလု
်
ပ်
ု ခြ�င်းး
် �များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င်ပါ
် ါသည််။ မြ�န််မာာတစ််နို�င်
ု ငံ
် လုံးး�
ံ � အတိုု�င်းး�
အတာာဖြ�င့််� မူူဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းကိုု� ရှေ့�့�နော�ာက််ညီီညွွတ််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််နှှင့််�
မူူဝါါဒအကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု ထိိရော�ာက််ရန်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲပါါမည််။ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ကိုု� ပယ််ချျနိုု�င််သည့််� ဗီီတိုု�စွဲဲ�ကိုု�င််သူူ များ��းလေ�လေ�၊ ပွွတ််တိုု�က််မှုု၊ ရှုုပ််ထွေး�း�မှုု
များ��းပြား�း�ပြီး�း� လွဲဲ�ချော်�်��မှုုနှှင့််� နှော�ာ�င့််�နှေး�း�ကြ�န့််�ကြာ�ာမှုုတို့့�� ဖြ�စ််ပွား��းမည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�
များ��းပြား�း�လေ�လေ� ဖြ�စ််ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံအနေ�ဖြ�င့််� အကြ�ပ််အတည်းး�မှှ လွွန််မြော��ာက််
လျျက်် ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရမည့််� အချိိ�န််တွွင်် ဤအခြေ�ေအနေ�များ��း
ဖြ�စ််ပွား��းလာာပါါက တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��း ဖြ�စ််ထွွန်းး�နိုု�င််ပါါ
မည််လားး� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ဖွွယ််ရာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။
စင််စစ်် အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�သည်် ဗဟိုု�အဆင့််�တွွင်် ထိိရော�ာက််စွာာ�
ပြော��ာဆိုု�နိုု�င််သည့််� အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ အသံံရှိိ�ရန်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရလည်းး�ကော�ာင်းး�၊
သင်္ကေ�ေ�တအားး�ဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�
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၏အခန်းး�ကဏ္ဍ အားး�ကော�ာင်းး�ပြီး�း� မလိုု�အပ််ဘဲဲ ပွွတ််တိုု�က််မှုုမဖြ�စ််စေ�ရန်် လျှော့�့��ချျ
နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််မှာာ� ဗဟိုု�နှှင့််�ပြ�ည််နယ်် နှှစ််ဆင့််�လုံးး��က ဥပဒေ�ပြု�ုနိုု�င််
သော�ာ ထပ််တူူပြု�ုဥပဒေ�များ��းအတွွက်် အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�ကိုု� လုံးး��ဝပယ််ချျခွွင့််�
ဗီီတိုု�ပေး�းထားး�ပြီး�း� ဗဟိုု�က ပြ�ည််နယ််မပါါဘဲဲ ဥပဒေ�ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ သီးး�သန့််�ပြု�ုဥပဒေ�
များ��းအတွွက်် ပယ််ချျခွွင့််�ဗီီတိုု� မပေး�းအပ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််�
ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာကိုု� ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုနှ
ု င့်
ှ ပြ�် �ည်န
် ယ််များ��း အတူူတကွွ ကျျင့််�သုံးး��သည့််�
နယ််ပယ််များ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ပြု�ုလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�အပေါ်�် ပြ�ည််နယ််ကိုု�
ကိုုယ်
� စား�းပြု�ုသော
်
�ာ လွှှတ်တော်�်�ကို
်
ယ်
�ု စား�းလှ
်
ယ်
ှ များ
် ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�လွှှတ်တော်�်�
်
မှှတဆင့််� ပယ််ချျခွွင့််�ဗီီတိုု� ရှိိ�ပါါမည််။ ဥပဒေ�ပြု�ုလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�မှာာ� ဖက််ဒရယ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုက

သီးး�သန့််�ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည့််�နယ််ပယ််ဖြ�စ််ပါါက

အမျိုး�း��သားး�

လွှှတ်တော်�်�
်
၏လုုပ်ပို
် �င်
ု ခွွ
် င့််�မှာာ� ပိုုမို
� �နည်းး
ု
�ပါးး�ပါါမည််။ ဥပမာာ ၆ လ သို့့��မဟုတ်
ု ် ၁၂ လ
ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ထားး�နိုု�င်သည့်
်
�် လုုပ်ပို
် �င်
ု ခွွ
် င့််�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ အစိုးး��ရက နှော�ာ�င့််�နှေး�း�
ကြ�န့််�ကြာ�ာမှုုကိုု� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�လိုု�လျှှင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။

၄-၅ တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍနှှင့််� လွွတ််လပ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််များ��း
၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််မှုု
ရှိိ�ရေး�းမူူကို�ု ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�ပါါသည်် (ပုုဒ်မ
် ၁၂၀)။ သို့့��ရာာတွွင််
တရား�းသူူကြီး�း�များ��းခန့််�အပ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် တရား�းသူူကြီး�း�များ��း၏ရာာထူးး�တာာဝန်် သက််တမ်းး�
ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းမှှတဆင့််� ယင်းး�မူူကိုု�ဖော်�်�ဆော�ာင််သည့််� အစီီအမံံများ��းမှာာ�
အားး�နည်းး�ပါါသည််။ ဖက််ဒရယ််တရား�းရုံးး��ချုု�ပ််တရား�းသူူကြီး�း�များ��းကိုု� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််က
အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််လွှှတ််တော်�်�မှှ အတည််ပြု�ုပြီး�း�နော�ာက််
သမ္မမတက ခန့််�အပ််ရန််ဖြ�စ််သည်် (ပုုဒ််မ ၁၂၃)။ တရား�းသူူကြီး�း�များ��းကိုု� အရည််
အချျင်းး�ပေါ်�်မူူတည််၍ ပါါတီီစွဲဲ�ကင်းး�စွာာ� ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�အပ််နိုု�င််ရန််အလို့့��ငှာာ� တရား�း
သူူကြီး�း�ခန့််�အပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင်် သို့့��မဟုုတ်် အလားး�တူူအဖွဲ့့��အစည်းး�မျိုး�း�� တည််
ထော�ာင််မည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမပါါရှိိ�သည််မှာာ� ယနေ့�့ စံံချိိ�န််စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််� နှိုုင်းး�
စာာလျှှင်် ထူးး�ခြား��းပါါသည််။ တရား�းသူူကြီး�း�တစ််ဦးးကိုု� မခန့််�အပ််မီီ အခြား��းတရား�း
သူူကြီး�း�များ��းနှှင့််� တိုု�င််ပင််ရန်် သတ််မှှတ််ချျက််လည်းး� မရှိိ�ပါါ။၁၃

၁၃ ဥပမာာ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင်် တရား�းသူူကြီး�း�များ��းကိုု� မခန့််�အပ််မီီ ဝါါရင့််�အကြီး�း�တန်းး�တရား�းသူူကြီး�း�များ��း
နှှင့််� ဦးးစွာာ�တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း� ပါါသည််။
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၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ဖက််ဒရယ််တရား�းရုံးး��ချုု�ပ်် တရား�းသူူကြီး�း�များ��း
ပြ�ည့််�မီီရမည့််� အနိိမ့််�ဆုံးး��အရည််အချျင်းး� သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� အနည်းး�ဆုံးး��
အသက်် ၄၅ နှှစ်် ပြ�ည့််�ပြီး�း�သူူဖြ�စ််ရမည််၊ ဥပဒေ�ရေး�းရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင််
အနည်းး�ဆုံးး�� ၁ဝ နှှစ်် အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� ရှိိ�ပြီး�း�သူူဖြ�စ််ရမည််၊ ‘ရိုးး��သားး�ဖြော��ာင့််�မတ််၍
အကျျင့််�စာာရိိတ္တတ ကော�ာင်းး�ရမည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၁၂၄)။ ၂၀၀၈
ခုုနှစ်
ှ ် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုတ
ု ရား�းလွှှတ်တော်�်�ချုု
်
�ပ်် တရား�း
သူူကြီး�း�များ��းကိုု� ‘နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအပေါ်�် သစ္စာာ�ရှိိ�သူူ’ ‘နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီဝင််မဟုုတ််သူူ’ ဖြ�စ််ရမည််ဟုု သတ််မှှတ််ပါါသည်် (မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ပုုဒ််မ ၃၀၁)။ ယင်းး�သတ််မှှတ််ချျက််များ��းမှာာ� ၂၀၁၆
ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင််မပါါရှိိ�ပါါ။ အထူးး�သဖြ�င့််� တရား�းရုံးး��ချုု�ပ်် တရား�းသူူကြီး�း�ခန့််�အပ််
သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှာာ� သဘော�ာသဘာာဝအားး�ဖြ�င့််� လွွန််စွာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းစွွက််နိုု�င််ခြေ�ေ
ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� တရား�းရုံးး��ချုု�ပ်် တရား�းသူူကြီး�း�များ��း နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီဝင်် မဖြ�စ််ရန််
တားး�မြ�စ််ချျက််ကိုု� ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�သည်် ပြ�ဿနာာဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဖက််ဒရယ််
တရား�းရုံးး��ချုု�ပ််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာတရား�းရုံးး�� လက််အော�ာက််ရှိိ�
တရား�းစီီရင််ရေး�းအပိုု�င်းး�ကိုု� ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းဖြ�င့််� စည်းး�မျျဉ်းး�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရန််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဖက််ဒရယ််တရား�းရုံးး��များ��းအတွွက်် သာာမန််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ဥပဒေ� (စတက််ကျုု�ဥပဒေ�) ဖြ�င့််� စည်းး�မျျဉ်းး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရန်လ
် ည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မျှော်�်��မှှန်း�း
ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အခြား��း တရား�းသူူကြီး�း�များ��းအတွွက်် အရည််အချျင်းး�သတ််မှှတ််
ချျက််များ��းကိုု� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�မထားး�ပါါ။
ဖက််ဒရယ််အဆင့််� တရား�းသူူကြီး�း�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� တာာဝန််မှှဖယ််ရှား��းသည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး� ပုုဒ််မ ၁၂၅ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
တရား�းသူူကြီး�း�များ��းသည်် ဆန္ဒဒအလျော�ာ�က််နုုတ််ထွွက််နိုု�င််ပြီး�း� အငြိ�ိမ်းး�စား�းယူူရမည့််�
အသက််မှာာ� ၇၅ နှှစ်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ‘မိိမိိ၏တာာဝန််ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန်် မစွွမ်းး�
ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််� အခြေ�ေအနေ�သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လျှှင််ဖြ�စ််စေ�’ ‘အကျျင့််�သိိက္ခာာ�လွွန််စွာာ�
ပျျက််ပြား�း�လျှှင််ဖြ�စ််စေ�’ ရာာထူးး�တာာဝန််မှှ ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�ခံံရပါါမည််။ တရား�းသူူကြီး�း�
ကိုု� ရာာထူးး�တာာဝန််မှှဖယ််ရှား��းသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှာာ� ဖက််ဒရယ််ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််က
အဆိုု�ပြု�ုပြီး�း� အထက််အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််လုံးး��က ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းသော�ာ စုံံ�စမ်းး�
စစ််ဆေး�းရေး�းကော်�်�မတီီ၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််အပေါ်�် အခြေ�ေခံံလျျက်် ဖက််ဒရယ််
လွှှတ််တော်�်� (အထက််အော�ာက်် လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််လုံးး��) ၇၅% အများ��းစုုဖြ�င့််�
တရား�းသူူကြီး�း�ကိုု� ရာာထူးး�တာာဝန််မှှ ဖယ််ရှား��းရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််သည််။ တရား�း

89

စီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ်် အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�မှုု ရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�လျှှင််
၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ထက်် များ��းစွာာ�သာာလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ သမ္မမတ
သည်် တရား�းသူူကြီး�း�များ��းကိုု� ရာာထူးး�တာာဝန််မှှ ဖယ််ရှား��းရာာတွွင်် တက််ကြွ�သော�ာ
အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၃၀၂)။ ၂၀၀၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ဖက််ဒရယ််
တရား�းရုံးး��များ��းနှှင့််� ပြ�ည််နယ််တရား�းရုံးး��များ��း ယှှဉ််တွဲဲ�ထားး�ရှိိ�သော�ာ ဒွိိ� သို့့��မဟုုတ််
စင််ပြို�ု�င်် တရား�းရုံးး��စနစ််ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုထားး�ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၁၂၁-၁၂၈)။ ပြ�ည််နယ််
ဥပဒေ�နှှင့််� အကျုံးး���ဝင််သည့််� ရာာဇဝတ််မှုု (ပြ�စ််မှုု) နှှင့််� တရား�းမမှုုများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််
တရား�းရုံးး��များ��းက စစ််ဆေး�းစီရင်
ီ ပါ
် ါမည််။ ဖက််ဒရယ််တရား�းရုံးး��ချုု�ပ််သည်် ပြ�ည်န
် ယ််
အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း�တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းနှှင့််� အမှုုအခင်းး�များ��း
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််တစ််ခုု၏ ပြ�ည််နယ််သားး�များ��းနှှင့််� အခြား��းပြ�ည််နယ််တစ််ခုု၏
ပြ�ည််နယ််သားး�များ��းအကြား�း�တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းနှှင့််� အမှုုအခင်းး�
များ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဖက််ဒရယ််သဘော�ာသဘာာဝဆော�ာင််သည့််� စာာရင်းး�ပြု�ုစုု ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက််သာာ စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပါါမည်် (ပုုဒ််မ ၁၂၇)။ ယခင််
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းတွွင်် တစ််ခုတ
ု ည်းး�သော�ာ စုုစည်းး�ထားး�သည့််� တရား�းရေး�း
စနစ််အတွွင်းး�၌ တရား�းရုံးး��အဆင့််�ဆင့််�ကိုု� ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� တရား�းစီီရင််ရေး�း
ကဏ္ဍအတွွက်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းစွာာ� လျှော့�့��ချျထားး�ခြ�င်းး�မှာာ� ယခင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းအားး�လုံးး��နှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းပါါသည််။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�
တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��း
အပေါ်�် စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခွွင့််�ရှိိ�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��ကိုု�
ဖက််ဒရယ်် တရား�းရုံးး��ချုု�ပ််နှှင့််� သီးး�ခြား��းစီီထားး�ရှိိ�ရန်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (ပုုဒ််မ
၁၂၁)။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင််လည်းး� အလားး�တူူ သီးး�ခြား��း
ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင််မူူ ယင်းး�သို့့�� ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး�
မရှိိ�ပါါ။
အာာဏာာများ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး� အခြား��းပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��ကိုု� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််
မူူကြ�မ်းး�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းကော်�်�မရှှင််၊ ကျားး��-မ
တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကော်�်�မရှှင််၊ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု စုံံ�စမ်းး�တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းကော်�်�မရှှင််၊
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝန််ထမ်းး�ရေး�းရာာကော်�်�မရှှင််၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၊ သဘာာဝ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းကော်�်�မရှှင််၊ ကလေး�းအခွွင့််�အရေး�းကာာကွွယ််ရေး�း
ကော်�်�မရှှင််၊ လူူနည်းး�စုုအခွွင့််�အရေး�း ကာာကွွယ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််၊ အမှှန််တရား�း
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ဖော်�်�ထုုတ််ရေး�းနှှင့််� ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််ကဲ့့�သို့့�� လွွတ််လပ််သော�ာ
ကော်�်�မရှှင််များ��း တည််ထော�ာင််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၁၇၂-၁၇၄)။ ယင်းး�
ကော်�်�မရှှင််များ��းမှာာ� FDC တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ကော်�်�မရှှင််များ��းနှှင့််� အတိိ
အကျျ မတူူညီီပါါ။ FDC တွွင်် အကျျင့််�ပျျက််ခြ�စား�းမှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းကော်�်�မရှှင််၊
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၊ ခွဲဲ�ခြား��းမှုုပပျော�ာ�က််ရေး�းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းကော်�်�မရှှင််၊
သတင်းး�အချျက််အလက််သိိပိုု�င််ခွွင့််�ကော်�်�မရှှင််နှှင့််� ဂျဲဲ�န််ဒါါအခြေ�ေပြု�ုအကြ�မ်းး�ဖက််မှုု
ဆန့််�ကျျင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မရှှင််တို့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
FDC တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝန််ထမ်းး�ရေး�းရာာကော်�်�မရှှင််၊ လူူနည်းး�စုုအခွွင့််�အရေး�း
ကာာကွွယ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််နှှင့််� အမှှန််တရား�းဖော်�်�ထုုတ််ရေး�းနှှင့််� ပြ�န််လည််သင့််�
မြ�တ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််တို့့��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ကော်�်�မရှှင််
များ��းကိုု� သာာမန််စတက််ကျုု�ဥပဒေ�ဖြ�င့််� တည််ထော�ာင််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည့််�အပြ�င််
FDC အပေါ်�်အခြေ�ေခံံ၍ ရေး�းဆွဲဲ�မည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင််လည်းး� ထည့််�
သွွင်းး� နိုု�င််ပါါသည််။

၄-၆ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း� အာာဏာာ
ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�
ဖက််ဒရယ််အဆင့််�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အဆင့််�အကြား�း� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာအညွှှန်းး� နှှစ််ရပ််ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကသာာလျှှင်် ဥပဒေ�
ပြု�ုနိုု�င်သော
် �ာနယ််ပယ််များ��းကိုု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� သီးး�သန့််�ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာ အညွှှန်း�း
(Exclusive List) (ပုုဒ််မ ၁၀၃) နှှင့််� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု လွှှတ််တော်�်�
သာာမက ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�များ��းကလည်းး� ဥပဒေ�ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ နယ််ပယ််များ��း
ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ထပ််တူူဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာအညွှှန်းး� (Concurrent List)
(ပုုဒ်မ
် ၉၃)တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။၁၄ ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာအညွှှန်း�း တစ််ခုနှ
ု င့်
ှ တ
�် စ််ခုု ညီီညွွတ်မှု
် ု
မရှိိ�လျှှင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

ထပ််တူူဥပဒေ�ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ

ကိိစ္စစရပ််များ��းဖြ�စ််လျှှင််

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဥပဒေ�များ��းက လွှှမ်းး�မိုးး��ပါါသည််
၁၄	စာာတမ်းး�ပြု�ုစုုသူူရရှိိ�ထားး�သော�ာ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာပြ�န််တွွင်် ပုုဒ််မများ��းကိုု� နံံပါါတ််တပ််ရာာ၌ အမှား��း
အယွွင်းး�များ��း ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ တစ််ခါါတစ််ရံံ ပုုဒ််မနှှစ််ခုုကိုု� နံံပါါတ််တစ််ခုုတည်းး� တပ််ထားး�ခြ�င်းး�များ��း
တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။
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(ပုုဒ််မ ၉၈)။ ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာအညွှှန်းး�များ��းတွွင်် မပါါဝင််သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းမှာာ�
ပြ�ည််နယ််အဆင့််�ကသာာလျှှင်် ဥပဒေ�ပြု�ုနိုု�င််သည့််� အာာဏာာဖြ�စ််ပါါမည််။ ၂၀၁၆
ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�ပါါ ဤအချျက််မှာာ� နိုု�က််ဂျီးး��ရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ၏ ၁၉၆၃ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� ဆင််တူူပါါသည််။ နိုု�က််ဂျီးး��ရီးး�ယားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
တွွင််လည်းး� ဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာအညွှှန်းး�နှှင့််� ထပ််တူူဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာ
အညွှှန်းး�ဟူူ၍ အတိိအလင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး�း� ယင်းး�ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာအညွှှန်းး�
များ��းတွွင်် မပါါဝင််သည့််�ကိိစ္စစရပ််များ��းမှာာ� ပြ�ည််နယ််အဆင့််�ကရရှိိ�သော�ာ ကြွ�င်းး�ကျျန််
အာာဏာာများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤအစီီအမံံမှာာ� FDC နှှင့််� အနည်းး�ငယ််ကွဲဲ�လွဲဲ�လျျက််
ရှိိ�ပါါသည််။ FDC တွွင်် ‘ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအာာဏာာ၊ ပြ�ည််နယ််အာာဏာာနှှင့််� ထပ််တူူပြု�ု
အာာဏာာများ��းကိုု� သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရမည််။ ဖက််ဒရယ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင််
ပြ�ည််နယ််များ��းအားး�လုံးး��၏ ဘုံံ�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် ကျျင့််�သုံးး��ရန််လိုု�အပ််သော�ာ
အခွွင့််�အာာဏာာများ��းကိုု�သာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသို့့��အပ််နှှင်းး�သည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သဖြ�င့််� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံမှာာ�ကဲ့့�သို့့�� ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာအညွှှန်းး� သုံးး��ရပ််ထားး�ရှိိ�သော�ာ
စနစ််ကိုု� မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�
ပြု�ုအာာဏာာအညွှှန်းး�၊ ထပ််တူူဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာအညွှှန်းး�နှှင့််� ပြ�ည််နယ်် ဥပဒေ�ပြု�ု
အာာဏာာအညွှှန်း�း ဟူူ၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရှိိ�သည််။ ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�ကွာာ�ခြား��းချျက်ကို
် �ု ဆွေး�း�နွေး�း�
ညှိိ�နှိုုင်းး�လျျက်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ဖြေ�ေရှှင်းး�ရပါါမည််။
သို့့�� ရာ ာတွွင်် အရေး�းပါါသော�ာအချျက်် မှာာ� ကြွ�င်းး�ကျျန်် အာ ာဏာာများ��းကိုု �
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသို့့�� မအပ််နှှင်းး�ဘဲဲ ပြ�ည််နယ််များ��းသို့့�� အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဤ
အချျက််တွွင်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�နှှင့််� FDC တို့့�� တူူညီီပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� နယ််ပယ််များ��းသို့့�� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�
ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာများ��း တိုးး��ချဲ့့��နိုု�င််မည််ဖြ�စ််၍ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခြေ�ေပြု�ု နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီများ��းက ဤအချျက််ကိုု� လိုု�လားး�နှှစ််သက််ပါါသည််။ NLD ကမူူ ကြွ�င်းး�ကျျန််
အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းထံံအပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အစဉ််အဆက်် ထော�ာက််ခံံခဲ့့�
ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ၂၁ ရာာစုု ပင််လုံံ�ညီီလာာခံံများ��းတွွင်် NLD ၏ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းနှှင့််�
၂၀၁၉ ခုုနှှစ််က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပြ�င််ဆင််ရန်် NLD ၏ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��း
တွွင်် ဤကိိစ္စစနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��းကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် အဆိုု�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ သို့့��ရာာတွွင်် NLD သည််
FDC ကိုု�လက််ခံံထားး�ပြီး�း� ‘... ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� ကြွ�င်းး�ကျျန််နေ�
သည့််�အာာဏာာများ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင်် ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် တည််ရှိိ�
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သည််’ ဟုု FDC တွွင်် အတိိအလင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� NLD
သည်် ယင်းး�မူူကိုု�လက််ခံံသည််ဟုု ယူူဆရပါါမည််။
ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာအညွှှန်းး� နှှစ််ရပ််ထားး�ရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� သုံးး��ရပ််ထားး�ရှိိ�သည််
ဖြ�စ််စေ� မည််သည့်�အာ
် ာဏာာများ��းနှှင့်�် မည််သည့်ဥ
�် ပဒေ�ပြု�ုနယ််ပယ််များ��းကိုု� အညွှှန်း�း
အသီးး�သီးး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�၊ ယင်းး�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန််
သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််သော�ာ ဘဏ္ဍာာရေး�းအရင်းး�အမြ�စ််များ��း မည််သို့့��ပံ့့�ပိုးး��မည််
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အတိိအကျျသတ််မှတ်
ှ ရေး
် �း အခက််အခဲဲများ��းရှိိ�မည််သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။
FDC တွွင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းစွာာ� လျှော့�့��ချျထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ပုံံ�စံံကိုု�ကုု
တည််ထော�ာင််ရန်် ယေ�ဘုုယျျကတိိကဝတ််များ��း ပါါရှိိ�သော်�်�လည်းး� အထက််ဖော်�်�ပြ�
ပါါ အသေး�းစိိတ််အချျက််များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တည််ဆော�ာက််သည့်�လု
် ပ်
ု င
် န်းး�စဉ််အတွွင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ရန်် များ��း
စွာာ� ကျျန််ရှိိ�ပါါသည််။ လက််တွေ့�့�အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းနှှင့််� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေကြေး��း
ရရှိိ�ရန်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေကဲ့့�သို့့��သော�ာ အပိုု�င်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သည့််�အဆင့််� အစော�ာပိုု�င်းး�ကပင်် မုုချျထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရပါါမည််။
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အခြေ�ေပြု�ု ပါါတီီအများ��းစုုနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််
တော်�်�လှှန်ရေး
် �းအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းက ပြ�ည်န
် ယ််အဆင့််�တွွင်် အာာဏာာအများ��းအပြား�း�
ရရှိိ�ရေး�းတော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�မည််သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု�
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဘက််တော်�်�သားး� ညွှှန့််�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��တွွင်် ပါါဝင််သည့်�် ဗဟိုု�စုစည်းး
ု
�ရန််
လိုု�လားး�သော�ာအပိုု�င်းး�များ��း သို့့��မဟုတ်
ု ် အများ��းစုုဗမာာ အပိုု�င်းး�များ��းက ဆန့််�ကျျင််ကြ�
မည််သာာဖြ�စ််ပါါသည််။

၄-၇ ပြ�ည််နယ််အဆင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
၁၉၇၄ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််
အဆင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�က သတ််မှှတ််ပေး�းပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း (ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
များ��း)အနေ�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ််တိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အစီီအမံံများ��းပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ခွွင့််�နယ််ပယ််မရှိိ�ပါါ။ ယင်းး�တို့့��နှှင့််�ဆန့််�ကျျင််လျျက်် FDC နှှင့််� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််
မူူကြ�မ်းး�တို့့��တွွင်် ပြ�ည်န
် ယ််များ��းကိုု� ပြ�ည်န
် ယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� အတည််ပြု�ု
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ဤအချျက််မှာာ� နိုု�င််ငံံတစ််ဝန်းး� ပစ််ခတ််တိုု�က််
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ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�း သဘော�ာတူူစာာချုု�ပ်် (NCA) ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��သော�ာ တိုု�င်းး�
ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ကာာလကြာ�ာရှှည််
တော�ာင်းး�ဆိုု�လျျက််ရှိိ�သော�ာ အဓိိက တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််တစ််ရပ်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၁ ရာာ
စုုပင််လုံံ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံများ��းတွွင််လည်းး� သဘော�ာကွဲဲ�လွဲဲ�ခဲ့့�သည့််� ကိိစ္စစရပ််
ဖြ�စ််ပါါသည််။
FDC တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းအနေ�ဖြ�င့််� မိိမိိတို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��း
ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် အခွွင့််�အရေး�းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�
အထူးး�သဖြ�င့််� ‘လူူနည်းး�စုုများ��းအတွွင်းး�မှှ လူူနည်းး�စုုများ��း’ ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�း
ရေး�းနှှင့််� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရေး�းတို့့��နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ယင်းး�လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့််�ကိုု� ကန့််�သတ််ချျက််အချို့့��� ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည်် (FDC အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၄။
အပိုု�င်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၁၂-၁၄)။ ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွင်းး�ရှိိ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုု
များ��းနှှင့််� ဘာာသာာရေး�းလူူနည်းး�စုုများ��းအတွွက်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ အခွွင့််�
အရေး�းများ��းအပါါအဝင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ဝန်းး�လုံးး��တွွင်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းများ��း
ခံံစား�းခွွင့််�ရှိိ�ရေး�း FDC ၏ ကတိိကဝတ််ပြု�ုချျက််တွွင််လည်းး� ယင်းး�အကာာအကွွယ််
များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (FDC အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၄။ အပိုု�င်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၂၂၂၇)။ ဥပမာာ FDC တွွင်် ‘တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုငယ််များ��းအားး� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််
ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၊ ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််မှုုများ��းတွွင်် ဦးးစား�း
ပေး�းမှုု သို့့��မဟုုတ်် သီးး�သန့််�နေ�ရာာပေး�းမှုုများ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည််’ ဟုု သတ််
မှှတ််ထားး�ပါါသည်် (FDC အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၄။ အပိုု�င်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၂၆)။ သို့့��ရာာတွွင််
ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမှာာ� ယေ�ဘုုယျျမူူများ��းသာာဖြ�စ််ပြီး�း� တိိကျျစွာာ� အဓိိပ္ပါါ�ယ််
သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပါါ။ အရေး�းယူူဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�များ��းအဖြ�စ်် ရေး�းဆွဲဲ�ရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။
ယင်းး�မူူများ��းကိုု� လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််
မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�မထားး�ပါါ။ ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� မိိမိိတို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��း ရေး�းဆွဲဲပြ� �ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ပေး�းမည်ဟု
် ဖော်�်�
ု
ပြ�ရာာ၌ မည််သည့်�် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��း ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ကန့််�သတ််ချျက််များ��း မပါါဝင််ပါါ။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင်် ပြ�ည််နယ််များ��းက မိိမိိတို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��း
ကိုု�

ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင််

အခြေ�ေခံံမည့််�မူူများ��းကိုု�လည်းး�

ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု�ယ််တိုု�င််

94

သတ််မှှတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�နှှင့််� ညီီညွွတ််စေ�ရမည််ဟူူသော�ာ သတ််မှှတ််ချျက််တစ််ခုုသာာလျှှင်် ထားး�ရှိိ�ပါါ
သည်် (ပုုဒ််မ ၄၈)။ အာာဏာာများ��းကိုု� သီးး�ခြား��း ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ရမည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�
သော�ာ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််နှှင့််�မူူ
ညီီညွွတ်ရပါ
် ါမည််။ FCDCC က ပြ�ည်န
် ယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဒီီဇို�င်းး
ု �ရေး�းဆွဲဲရာ
� ာ
တွွင်် အခြေ�ေခံံရမည့််� မူူလေး�းရပ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ယင်းး�မူူများ��းသည််
ပြ�ည််နယ််များ��းအပေါ်�် စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိိ�သည််ဟုု ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် အတိိ
အလင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။၁၅
ထိုု�နည်းး�တူူ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နယ််ပယ််အတွွင်းး� အလုံးး��စုံံ�
တည််ရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�များ��း၊ ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
များ��းဖြ�င့််� စည်းး�မျျဉ်းး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််သွားး��ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�မှာာ� ပြ�ည််နယ််
များ��းအတွွက်် ကိုုယ်
� ပို
် �င်
ု အု
် ပ်
ု ချုု
် �ပ််ခွွင့််အ
� များ��းဆုံးး��ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ‘လူူနည်းး�စုု
များ��းအတွွင်းး�မှှ လူူနည်းး�စုုများ��း’ ၏ အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� ထိိခိုု�က််နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�ပါါမည််။
ပြ�ည််နယ််များ��းအနေ�ဖြ�င့််�

ပြ�ည််နယ််၏အစွွန််အဖျား��း

နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းကိုု�

လျျစ််လျူူ�ရှုုလျျက်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာနှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််မြို့�့��
တော်�်�များ��းတွွင်် စုုစည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အတော�ာအတွွင်းး�တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��း အဆိုု�ပြု�ုရာာတွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� ပအိုးး��ဝ်် လူူမျိုး�း��
များ��းကိုု�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ပါါတီီကဲ့့�သို့့�� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အခြေ�ေပြု�ု ပါါတီီ
အချို့့���သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရဒေ�သ သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််
ချုု�ပ််ခွွင့််�ရတိုု�င်းး�များ��းအတွွင်းး� အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််� ရရှိိ�ထားး�သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််
ချုု�ပ််ခွွင့််�များ��း လျှော့�့��ချျခံံရမည််ကိုု� စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််သဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
အာာဏာာများ��း တိုးး��ချဲ့့��ရေး�းကိုု� ဆန့််�ကျျင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မှာာ�သတိိမူူဖွွယ််ရာာဖြ�စ််ပါါသည််။
၁၅	ယင်းး�မူူများ��းကိုု� UNFC သုုတေ�သနနှှင့််� ဥပဒေ�ရေး�းရာာဌာာနက ပြု�ုစုုထုုတ််ဝေ�သော�ာ FCDCCUNFC မူူကြ�မ်းး� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာ ပြ�န််ဆိုု�ချျက််တွွင်် အော�ာက််ခြေ�ေမှှတ််စုုအဖြ�စ််ဖော်�်�
ပြ�ထားး�ပြီး�း� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းသည်် (က)
ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ရေး�းဆွဲဲ�ရမည်် (ခ) ပါါတီီစုံံ�
ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီစနစ််ကို�ု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရမည်် (ဂ) ပြ�ည်သူ
် လူ
ူ ထု
ူ ၏
ု ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီအခွွင့််အ
� ရေး�းများ��းကိုု� ကာာကွွယ််
ရမည်် (ဃ) ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရ
မည််။
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ဤအကြော��ာင်းး�များ��းကြော��ာင့််� မတူူကွဲပြား�း
�ဲ �မှုုများ��းပြား�း�သော�ာ အခြား��းဖက််ဒရယ််
စနစ််များ��းတွွင်် ဒေ�သန္တတရဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီနှင့်
ှ �် လူူနည်းး�စုုများ��းအတွွင်းး�မှှ လူူနည်းး�စုုများ��း၏
အခွွင့််�အရေး�းများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းတွွင်် မည််သို့့�� အသိိ
အမှှတ််ပြု�ု၍ အာာမခံံချျက််ပေး�းကြ�ကြော��ာင်းး� လေ့�့လာာသင့််�ပါါသည််။ အနာာဂတ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
ပြု�ုပြ�င််လျျက်် ထည့််�သွွင်းး�အသုံးး��ပြု�ု နိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ� အထူးး�သဖြ�င့််� တော�ာင််အာာဖရိိက
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� အခန်းး� ၇ တွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််အတွွင်းး� ဒေ�သန္တတရ
ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီကိုအ
�ု သိိအမှှတ်ပြု�ု
် ၍ အာာမခံံချျက်ပေး�းခြ�င်းး
်
�ကိုုလ
� ည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အိိန္ဒိိ�ယ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပုုဒ််မ ၃၇၁ တွွင်် ရပ််ရွာာ�အသိုု�က််အဝန်းး� အသီးး�သီးး�
အတွွက်် အာာမခံံချျက််အသီးး�သီးး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� နှိုုင်းး�ယှှဉ််
လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။

၄-၈ လုံံ�ခြုံ�ံရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော
�
��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့်�် အရပ််ဖက််-စစ််ဖက််
ဆက််ဆံံရေး�းများ��း
၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�သည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််�
သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသော�ာ အချျက််တစ််ချျက််မှာာ� အဆင့််�အားး�လုံးး��ရှိိ�
လွှှတ််တော်�်�များ��းတွွင်် စစ််ဖက််မှှ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ဖယ််ရှား��း
ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ စစ််မှန်
ှ သော
် �ာ အများ��းလက််ခံကျျ
ံ င့််�သုံးး��ကြ�သည့််� ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီ
အစိုးး��ရစနစ််ကိုု� တည််ထော�ာင််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� စစ််ဖက််သည်် နိုု�င််ငံံရေး�း သို့့��မဟုုတ််
စီးး�ပွား��းရေး�းအင််အားး�တစ််ရပ််မဟုုတ််ဘဲဲ အရပ််ဖက််က အုုပ််ချုု�ပ််သော�ာနိုု�င််ငံံတော်�်�
၏ လက််အော�ာက််ခံံဝန််ထမ်းး�များ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး� အလိုု�အရ
တပ််မတော်�်�သည်် အရပ််ဖက််အစိုးး��ရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအော�ာက််တွွင််သာာ ရှိိ�ပါါမည််
(ပုုဒ််မ ၁၅၄)။ သမ္မမတသည်် စစ််သေ�နာာပတိိချုု�ပ််အဖြ�စ််ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� နေ့�့စဉ််
လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစများ��းကိုု� အစိုးး��ရကိုု�ယ််စား�းဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ အရပ််သားး�
ကာာကွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�၏ ကွွပ််ကဲဲမှုုအော�ာက််တွွင်် ထားး�ရှိိ�ပါါမည်် (ပုုဒ််မ ၁၅၂)။
ဤအချျက််မှာာ� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� ကွာာ�ခြား��းပါါသည််။
၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင်် စစ််ဖက််၏ ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််
အားး� တပ််မတော်�်�အပေါ်�် နိုု�င််ငံံရေး�းအရလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�ပိုု�င်းး�တွွင််
လည်းး�ကော�ာင်းး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� များ��းစွာာ� ပေး�းအပ််ထားး�ပါါသည််။
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၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�အရ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သည််
တပ််မတော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ အထွေ�ေထွေ�ေဥပဒေ�ပြု�ုခွွင့််�အာာဏာာ ရှိိ�ပါါသည််။
အစိုးး��ရ၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််အရ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�၏ သဘော�ာ
တူူညီီချျက််ဖြ�င့််� သမ္မမတက စစ််ကြေ��ညာာနိုု�င််ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၁၀၂)။ ထို့့��အပြ�င််
တပ််မတော်�်�ကိုု� ‘အရပ််ဖက််ကွွပ််ကဲဲမှုုအော�ာက််တွွင််ထားး�ရှိိ�ရေး�း’ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််
များ��းအဖြ�စ်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအခြေ�ေခံံကျျင့််�စဉ််နှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ
တရား�းများ��းကိုု� စစ််ဖက််ဆိုု�င််ရာာ သင််တန်းး�များ��းတွွင်် မသင််မနေ�ရ ထည့််�သွွင်းး�
သင််ကြား�း�ရေး�းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါမည်် (ပုုဒ််မ ၁၅၆)။ ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
ဘက််တော်�်�သားး� လှုုပ််ရှား��းမှုုတစ််ခုုလုံးး��က ထော�ာက််ခံံကြ�ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။
သို့့��ရာာတွွင်် လက််ရှိိ�စစ််ဖက််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�ကိုု� ဖယ််ရှား��းနိုု�င််မှှသာာ ယင်းး�တို့့��ကိုု�
အော�ာင််မြ�င််အော�ာင်် ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််၍ များ��းစွာာ�ခက််ခဲဲမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
သိိသာာထင််ရှား��းပါါသည််။
၂၀၁၆ ခုုနှစ်
ှ ် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာ အဖြ�စ််နို�င်
ု ဆုံးး�
် �ဟုု ဆိုု�နို�င်
ု သည့်
်
�်
အဆိုု�ပြု�ုချျက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း (ပြ�ည််နယ််အဆင့််� လက််နက််
ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��း) ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ထားး�ရှိိ�ရန်် ခွွင့််�ပြု�ုရေး�းဖြ�စ််ပါါသည်် (ပုုဒ််မ
၅၁)။ ဤလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ဖြ�င့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
အမျိုး�း��သားး�လွှှတ်တော်�်�တွွင်
်
် ပြ�ည်န
် ယ််များ��း လုုပ်ပို
် �င်
ု ခွွ
် င့််�အားး�ကော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
ထိိရော�ာက််သော�ာ ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုမဖြ�စ််ဘဲဲ ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််တပ််မတော်�်�
များ��း၏အင််အားး�ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််လူူဦးးရေ�၏ ၀.၅% ထက်် မပိုု�စေ�ရန််
၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် ကန့််�သတ််ထားး�ပါါသည််။ သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ ဥပမာာ
အားး�ဖြ�င့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည်န
် ယ််၌ အင််အားး� ၂၅၀၀၀ ရှိိ�သော�ာ ပြ�ည်န
် ယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့��့ ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််နိုု�င််ပါါမည််။ ယင်းး�မှာာ� ကင််ညာာတပ််မတော်�်� သို့့��မဟုုတ််
ဘယ််ဂျီီ�ယမ််တပ််မတော်�်�၏ အင််အားး�နှှင့််� မတိိမ်းး�မယိိမ်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
FDC တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၌ ပြ�ည််နယ််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့််�
ပြ�ည််နယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း

အခွွင့််�အရေး�းရှိိ�ကြော��ာင်းး�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သဖြ�င့််�

(အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၄။ အပိုု�င်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၃၀) ဤအဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��း အားး�လုံးး��မှာာ�
ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� FDC နှှင့််� ကိုု�က််ညီီပါါသည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််နယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
တပ််ဖွဲ့့��များ��းဆိုု�ရာာ၌ စစ််ပွဲဲ�ဆင််နွှဲဲ�နိုု�င််သည့််� ပြ�ည််နယ််တပ််မတော်�်�များ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�
ကြော��ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ထို့့��ထက််အဆင့််�နိိမ့််�သည့််� လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု�
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ဆိုု�လိုု�ကြော��ာင်းး� မရှှင်းး�လင်းး�ပါါ။ FDC တွွင်် အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ တည််
ထော�ာင််ရန််နှှင့််� အရပ််ဖက််မှှ အများ��းစုုပါါဝင််ရန်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဤအချျက််
ကိုု� ၂၀၁၆ ခုုနှစ်
ှ ် မူူကြ�မ်းး�တွွင်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�မထားး�ပါါ။ FDC တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍ အများ��းပါါဝင််နိုု�င််မှုုကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုချျက််လည်းး� ပါါဝင််
ပါါသည်် (အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၄၊ အပိုု�င်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၃၃)။ သို့့��ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ
စာာသားး�ကိုု� ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လက််တွေ့�့�မည််သို့့��ဖော်�်�ဆော�ာင််မည််ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�
မသိိရှိိ�နိုု�င််ပါါ။ မြ�န််မာ့့�တပ််မတော်�်�အတွွင်းး�သို့့�� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�
လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထည့််�သွွင်းး�ရန်် ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ
သည််။ သို့့��မဟုုတ်် ဗမာာလူူမျိုး�း��မဟုုတ််သော�ာ အရာာရှိိ�များ��း ပိုု�မိုု�ပါါဝင််လာာစေ�ရန််
တပ််အင််အားး�စုုဆော�ာင်းး�သည့််� အခြေ�ေခံံကိုု� တိုးး��ချဲ့့��မည့််�အဓိိပ္ပါါ�ယ််လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််
ပါါသည််။
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နိိဂုံးး��ချုု�ပ််အနေ�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
အခင်းး�အကျျင်းး�မှာာ� ၂၀၂၁ ခုုနှစ်
ှ ် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ဖြ�စ််စဉ််များ��းကြော��ာင့််� လုံးး��ဝပြော��ာ�င်းး�လဲဲ
သွားး��ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မှာာ� ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််
များ��းစွာာ�ရှိိ�ပြီး�း� ယခင််က ယင်းး�မူူဘော�ာင််အတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််�
နယ််ပယ််ကို�ု ကန့််�သတ်ထားး
် �ခဲ့့�ရာာမှှ ယင်းး�ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မှာာ� နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းအရ
လည်းး�ကော�ာင်းး� ဥပဒေ�အရလည်းး�ကော�ာင်းး� ပျျက််ပြ�ယ််သွားး��ပြီ�ီဟုု ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီဘက််တော်�်�သားး� လှုုပ််ရှား��းမှုုအလိုု�အရ ယင်းး�မှာာ� ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ FDC ကိုု� ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သဖွွယ်် ကျျင့််�သုံးး��လျျက််ရှိိ�ပြီး�း�
ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သစ််ကိုု�
ရေး�းဆွဲဲ�ရမည််ဟုု ဆိုု�ပါါသည််။ စာာရွွက််လွွတ််ပေါ်�်တွွင်် ရေး�းဆွဲဲ�ရန််မဟုုတ််ဘဲဲ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ထားး�သည့််� (FDC အဓိိက
ပါါဝင််ပြီး�း� အခြား��းစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းလည်းး� အပါါအဝင််ဖြ�စ််သော�ာ) မူူကြ�မ်းး�
အသီးး�သီးး�တွွင်် ကွွက််လပ််ဖြ�ည့်�သည့်
်
�် လုုပ်င
် န်းး�စဉ််ဖြ�င့််�ရေး�းဆွဲဲပါ
� ါမည််။ ဤလုုပ်င
် န်းး�
စဉ််ကိုု� အော�ာင််မြ�င််အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် စစ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုု ရှုံးး��နိိမ့််�ရန််
သို့့��မဟုုတ်် ပြို�ု�ကွဲဲ�သွားး��ရန််လိုု�အပ််ပါါသည်် သို့့��မဟုုတ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�
ချျက််ရရှိိ�ရန်် လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။ အနည်းး�ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့််� ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီဘက်တော်�်�သားး
်
�
များ��းအနေ�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ မည််သည်တို့့�
် ကို
� �ု ရရှိိ�ရန််
ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သဘော�ာတူူညီီနိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဤအချျက််များ��းအရ NLD သည်် မဟာာဗျူူ�ဟာာလမ်းး�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
သွားး��သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ ၂၀၀၈-၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် စစ််ဖက််ကိုု� လိုု�က််လျော�ာ�
လျျက်် စစ််ဖက််က သတ််မှှတ််သော�ာဘော�ာင််အတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊
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အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််� အနည်းး�ငယ််စီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
NLD အတွွက်် အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် စစ််ဖက််မှှ ကြား�း�ဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း�နော�ာက်် NLD သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�း
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ��းနှှင့််� သဘော�ာတူူညီီမှုု ရယူူလျျက်် ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီဘက််တော်�်�သားး� လှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� စုုစည်းး�နိုု�င််မှှသာာ အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�ရန််
ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ NLD သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ရပ််တည််ချျက််
ကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲလျျက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ပြ�င််ဆင််ရေး�း၊
ဖက််ဒရယ်် လူူမျိုး�း��အများ��းပါါဝင််သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖြ�စ််စေ�ရေး�း၊ ယခင််ကထက််
ပိုု�မိုု�နက််ရှိုုင်းး�စွာာ� ကတိိကဝတ််ပြု�ုရေး�း ထော�ာက််ခံံဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
FDC တွွင်် ဤသို့့��အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််ပွား��းကြော��ာင်းး� အထော�ာက််အထားး� တွေ့�့�မြ�င််
ရသော်�်�လည်းး� အသေး�းစိိတ််အချျက််များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ကျျန််ရှိိ�နေ�ပါါ
သည််။ ယင်းး�အသေး�းစိိတ််အချျက််များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် ယခင််
မူူကြ�မ်းး�များ��းကိုု� ရည််ညွှှန်းး�နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�မူူကြ�မ်းး�များ��းမှာာ� ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််များ��း၊
အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာများ��း၊ အားး�လုံးး��သဘော�ာမတူူညီီသည့််�အချျက််များ��း ပါါရှိိ�မည််
ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ယင်းး�တို့့��ကိုု� အခြေ�ေပြု�ုလျျက်် စတင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ယခင််ရရှိိ�
ခဲ့့�ပြီး�း�သည့််� သဘော�ာတူူညီီချျက််များ��းအပေါ်�် ဆက််လက််တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ပြီး�း�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲရေး
� �းအတွွက်် ရင်းး�နှီးး��စိုု�က်ထု
် တ်
ု ခဲ့့�
် ပြီး�း�သော�ာ
ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��း အလဟဿမဖြ�စ််စေ�ရေး�း ရှော�ာ�င််ရှား��းနိုု�င််ပါါမည််။
FDC သည်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�ကိုု�အခြေ�ေခံံ၍ ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ရာာ ယင်းး�
မူူကြ�မ်းး�ကိုု� ဂရုုပြု�ု၍လေ့�့လာာသင့််�ပါါသည််။ ဤအစီီရင််ခံံတင််ပြ�ချျက်် စာာတမ်းး�
တွွင်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�၏ အဓိိကသွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�
၂၀၁၆ ခုုနှစ်
ှ ် မူူကြ�မ်းး�၊ FDC ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၊ NLD တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက်ကို
် �င်
ု ်
တော်�်�လှှန်ရေး
် �းအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း၊ အခြား��းနိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းပါါတီီများ��း၊ နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းတွွင်် ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းနှှင့််� ရပ််တည််ချျက််များ��းအကြား�း� တူူညီီ
သည့််�အချျက််များ��းနှှင့််� ကွဲဲ�လွဲဲ�သည့််�အချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ လွှှတ််တော်�်�စနစ်် ကျျင့််�သုံးး��
ခြ�င်းး�၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းများ��း၊ ဖက််ဒရယ််စနစ််၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�စနစ််၊
တပ််မတော်�်�ကို�ု အရပ််ဖက်က
် ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး� စသည််ဖြ�င့််� တူူညီသည့်
ီ
အ
�် ချျက််အလက််
အများ��းအပြား�း�ရှိိ�ပြီး�း� အားး�လုံးး��သဘော�ာတူူညီီမှုုဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တည််
ဆော�ာက််ရန်် ခိုု�င််မာာသော�ာအခြေ�ေခံံဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် သဘော�ာတူူညီီခြ�င်းး�မှာာ�
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ယေ�ဘုုယျျခြုံ�ံ�ငုံံ�ဖော်�်�ပြ�သည့်�် အဆင့််�တွွင်သာ
် ာရှိိ�ပါါသေး�းသည််။ လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��
နိုု�င််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�များ��း ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််ရန််
အသေး�းစိိတ််ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ဂရုုတစိုု�က််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန်် လိုု�အပ််ပါါမည််။
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း မပြီး�း�ပြ�တ််သေး�းသော�ာ နယ််ပယ််များ��းမှာာ� (က) ဘာာသာာရေး�း
ကိုု� အခြေ�ေမခံံခြ�င်းး� (ဘာာသာာရေး�းနှှင့်�် နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းခွဲဲခြား��းထားး
�
�ရှိိ�ခြ�င်းး�) (ခ) ပြ�ည်ထော�
်
ာင််စုု
အတွွင်းး� မှီီ�တင်းး�နေ�ထိုု�င််ကြ�သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုုတစ််ရပ််လုံးး��တွွင်် တည််ရှိိ�သည့််�
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာအပြ�င်် ပြ�ည််နယ််အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာရှိိ�သည််ဟူူသော�ာ မူူ
(ဂ) ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း� အာာဏာာ၊ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အရင်းး�
အမြ�စ််များ��းခွဲဲ�ဝေ�ပုံံ� အတိိအကျဖော်��်��ပြ�ချျက်် (ဃ) ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပ
ဒေ�များ��းတွွင််ပါါဝင််မည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
များ��းအတွွက်် ကန့််�သတ််ချျက််များ��း (င) ပြ�ည််နယ််သားး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး� (စ) ပြ�ည််နယ််
များ��းတွွင်် မဲဲပေး�းခွွင့််� (ဆ) ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုမှှတစ််ခုု လွွတ််လပ််စွာာ�သွားး��လာာခွွင့််�
(ဇ) ပြ�ည်န
် ယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့��့ များ��း (ဈ) ပြ�ည်န
် ယ်် နယ််နိိမိိတ်များ
် ��း (ည) ဒေ�သန္တတရ
အစိုးး��ရ၊ ‘လူူနည်းး�စုုများ��းအတွွင်းး�မှှ လူူနည်းး�စုုများ��း’ ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�
နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ ဒေ�သများ��းနှှင့််� (ဋ) LGBTQI (အမျိုး�း��သမီးး�လိိင််တူူ
စုံံ�မက််သူူ၊ အမျိုး�း��သားး�လိိင််တူူစုံံ�မက််သူူ၊ လိိင််တူူလိိင််ကွဲဲ�စုံံ�မက််သူူ၊ လိိင််ပြော��ာင်းး�
နှှင့််� ဒွိိ�လိိင််) အခွွင့််�အရေး�းများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။
နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူူကြ�မ်းး�နှှင့််� FDC တွွင်် ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းသော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ဒီီဇို�င်းး
ု �ရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� �ဆိုု�င်ရာ
် ာ
အပိုု�င်းး�ကဏ္ဍများ��း ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုဖြ�စ််ဖွွယ််ရာာနှှင့််� အငြ�င်းး�
ပွား��းဖွွယ််ရာာမရှိိ�သည့််�တိုု�င်် နည်းး�ပညာာအဆင့််�တွွင်် ထပ််မံံ၍စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််
ပါါသည််။ အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� (က) အထက််လွှှတ််တော်�်�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��း
နှှင့််� ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�မှုု (ခ) အထက််အော�ာက်် လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ်် သဘော�ာကွဲဲ�လွဲဲ�မှုု
များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး� (ဂ) အတိုု�က််အခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�
(ဃ) လွွတ််လပ််သော�ာကော်�်�မရှှင်များ
် ��းတွွင်် ပါါဝင််ဖွဲ့��့ စည်းး�မှုုနှင့်
ှ �် လုုပ်ပို
် �င်
ု ခွွ
် င့််�အာာဏာာ
များ��း နှှင့််� (င) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ၊ တရား�း
ရုံးး��ချုု�ပ််/တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််နှှင့််� ဆက််စပ််ပုံံ�၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ တစ််ရပ််
လုံးး��၏စုုဖွဲ့��့ ပုံံ�နှင့်
ှ �် သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််အမှီီ�အခိုုက
� င်းး�မှုုတို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�နယ််ပယ််
များ��းတွွင်် သဘော�ာမတူူညီီခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဆက််လက််၍ အသေး�းစိိတ်် ရေး�းဆွဲဲ�

101

ရန််လိုု�အပ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူူ
များ��းအနေ�ဖြ�င့််� ဂရုုပြု�ုသင့််�ပြီး�း� နည်းး�ပညာာအကူူအညီီနှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် တည််
ဆော�ာက််မှုုပိုု�င်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာမှှပံ့့�ပိုးး��မှုုပေး�းရန်် ဦးးစား�းပေး�းများ��း သတ််မှှတ််နိုု�င််ပါါ
မည််။
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စာာအုုပ််စာာတမ်းး� ရည််ညွှှန်းး�ချျက််များ��း
Ahmed, D., Religion–State Relations, Constitution-Building Primer
No. 8 (Stockholm; International IDEA, 2014), <https://www.idea.
int/publications/catalogue/religion-state-relations>, accessed
14 February 2022 (ဘာာသာာရေး�းနှှင့်�် နိုု�င်ငံ
် တော်�်�
ံ
ဆက််စပ်် မှုုများ��း)
Dolan, R., ‘The problem with the 21st century Panglong conference’, The Diplomat, 6 August 2016, <https://thediplomat.
com/2016/08/the-problem-with-the-21st-century-panglongconference/>, accessed 31 January 2021 (၂၁ ရာာစုု ပင််လုံံ�ညီီလာာခံံ
၏ ပြ�ဿနာာ)
Elkins, Z., Ginsburg, T. and Melton, J., The Endurance of National

Constitutions (Cambridge University Press, 2009), <https://
doi.org/10.1017/CBO9780511817595> (နိုု�င််ငံံအသီးး�သီးး�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��း ရေ�ရှှည််ခံံမှုု)
Elster, J., ‘Forces and mechanisms in the constitution making
process’, Duke Law Journal, 45/2 (1995), pp. 364–96, <https://
doi.org/10.2307/1372906> (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ရေး�းဆွဲဲ�သည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််သည့််� အင််အားး�စုုများ��းနှှင့််� အစီီအမံံများ��း)
Furnivall, J. S., The Governance of Modern Burma (2nd edition)
(International Secretariat, Institute of Pacific Relations: New
York, 1960 (မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အုုပ််ချုု�ပ််မှုု)
International IDEA, ‘Constitutional Memo on Myanmar’s Federal
Democracy Charter’ (unpublished) (မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ံ ဖက််ဒရယ််ဒီမို
ီ က
�ု ရေ�စီီ
ပဋိိညာာဉ််ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််) (ပုံံ�နှိိ�ပ််
ထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး� မပြု�ုရသေး�း)
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Lerner, H., Making Constitutions in Deeply Divided Societies
(Cambridge University Press, 2011), <https://doi.org/10.1017/
CBO9780511793394> (ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနက််ရှိုုင်းး�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�)
Lijphart, A., Patterns of Democracy: Government Forms and
Performance in Thirty-Six Countries (Yale University Press,
1999) (ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ပုံံ�သဏ္ဍာာန််များ��း - နိုု�င််ငံံ ၃၆ နိုု�င််ငံံ၏ အစိုးး��ရပုံံ�စံံများ��းနှှင့််�
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု)
Maung Maung, U., Burma’s Constitution (Dordrecht: Springer,
1959),

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-011-

8890-6> (မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�)
Myanmar Information Management Unit, Myanmar Elections, 2020,
<http://themimu.info/election>, accessed 31 Jan 2022 (၂၀၂ဝခုုနှစ်
ှ ်
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�)
Negretto, G., Making Constitutions: Presidents, Parties and

Institutional Choice in Latin America (Cambridge University Press,
2013), <https://doi.org/10.1017/CBO9781139207836>

(ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ��းရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� � - လက််တင််အမေ�ရိိကရှိိ� သမ္မမတများ��း၊ ပါါတီီ
များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံ၏အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းရွေး�း�ချျယ််ပုံံ�)
U Ko Ni, then NLD Constitutional Advisor, author’s interview,
Yangon, November 2015 (၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် နိုု�ဝင််ဘာာလတွွင်် ထိုု�စဉ််က
NLD ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပေး�းဖြ�စ််သော�ာ ဦးးကိုု�နီီနှှင့််�
စာာရေး�းသူူ၏ တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ချျက််)
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စာာရေး�းသူူအကြော��ာင်းး�
W. Elliot Bulmer, PhD (ပါါရဂူူဘွဲ့့��) သည်် International IDEA တွွင််
Senior Programme Officer (အကြီး�း�တန်းး�လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််အရာာရှိိ�) အဖြ�စ််
ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�

တည််ဆော�ာက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

အထူးး�ပြု�ု ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခုုအခါါ ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံ လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််
တွွင်် တွဲဲ�ဖက််တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့််�လည်းး� ၂၀၁၅
ခုုနှှစ််မှှစ၍

နီးး�ကပ််စွာာ�လုုပ််ငန်းး�များ��း

ထိိတွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သူူဖြ�စ််ပါါသည််။

ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�
ပြု�ုပြ�င်ပြော��
် ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု�ပံ့့�ပိုးး��သည့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်တ
် ည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည်သူ
် ူ
လူူထုု ပညာာပေး�းခြ�င်းး�၊ နည်းး�ပညာာအကူူအညီီပေး�းခြ�င်းး�များ��း ပါါဝင််ပါါသည််။

MyConstitution စီီမံံကိိန်းး�အကြော��ာင်းး�
MyConstitution စီီမံံကိိန်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် မိိတ််ဖက််များ��းကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တည််ဆော�ာက််ရေး�း ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��း အားး�ကော�ာင်းး�စေ�
ရေး�း ပံ့့�ပိုးး��မှုုပေး�းပါါသည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�တွွင််ရေး�းဆွဲဲ�သော�ာ၊ အသိိပညာာပြ�ည့််�ဝသည့််�
အများ��းပါါဝင််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််/ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပြီး�း� ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကိုု� အထော�ာက််အကူူပြု�ုစေ�ရန််
ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််
ရွွက််ပါါသည််။
•

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု
နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််သူူများ��းအတွွက်် တော�ာင်းး�ခံံချျက််
အပေါ်�်အခြေ�ေခံံ၍ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��း၏ အကြံ�ံပေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း

•	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပကတိိအခြေ�ေအနေ�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််မှုုရှိိ�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ
ခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ်် အမျိုး�း��မျိုး�း��အတွွက်် ကမ္ဘာာ�
တစ််ဝန်းး�အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာချျက််အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍
အံံဝင််ခွွင််ကျျ လေ့�့လာာသင််ယူူမှုုစီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး�
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•

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��း၊ ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရေး�း ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��း၊ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််� အများ��း
ပါါဝင််မှုုတို့့��ကိုု� စိိတ််ချျလက််ချျ ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််သည့််� နေ�ရာာများ��းနှှင့််� အခွွင့််�
အလမ်းး�များ��း

•

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ မြ�န််မာာဘာာသာာဖြ�င့််� ပြု�ုစုုထားး�သော�ာ အသိိပညာာတိုးး��တက််ရေး�း
စာာအုုပ််စာာတမ်းး�ပစ္စစည်းး�များ��းနှှင့််� သုုတေ�သနတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��း

•

အများ��းလက််ခံံထားး�သော�ာ သုံးး��သပ််ချျက််နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
ပကတိိအခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီစေ�ရေး�း ဆီီလျော်�်��အော�ာင််ပြု�ုပြ�င််ရာာတွွင််
လက််တွေ့�့�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�ကိိရိိယာာများ��းနှှင့််� ပံ့့�ပိုးး��မှုု
MyConstitution စီီမံံကိိန်းး�သည်် ကြား�း�ဖြ�တ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊

နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တော်�်�ကြီး�း�များ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအုုပ််စုုများ��း၊ မီီဒီီယာာ ခေါ်�် လူူထုုဆက််သွွယ််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အပါါအဝင်် အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််
ပါါဝင််သူအ
ူ မျိုး�း��မျိုး�း��အတွွက်် ဦးးတည််ရည်ရွွ
် ယ််သည့်�် လုုပ်င
် န်းး�များ��းကိုု� လုုပ်ဆော�
်
ာင််
ပါါသည််။

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီ
ပေး�းရေး�းနိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့�� (International IDEA)
အကြော��ာင်းး�
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း နိုု�င််ငံံတကာာ
အဖွဲ့့�� (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)
(International IDEA) သည်် လူူသားး�အားး�လုံးး��၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််လည်းး�ဖြ�စ််၊
ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုကိုု�လည်းး� ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
စနစ်် ကမ္ဘာာ�တစ််လွှားး��တွွင်် တိုးး��တက််ထွွန်းး�ကားး�ရေး�းကိုု� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််အဖြ�စ််
ခံံယူူလျျက်် အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
(intergovernmental organization) တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနိုု�င််ငံံ
ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� စနစ််များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အဆင့််�အားး�လုံးး��တွွင််
တည််ဆော�ာက််ရေး�း၊ အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�းနှှင့်�် ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း ပံ့့�ပိုးး��မှုု
ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ်င
် န်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ပါ
် ါသည််။ အဖွဲ့့�� ၏မျှော်�်��မှှန်း�း ချျက််မှာာ� ဒီီမိုက
�ု ရေ�စီီ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျလုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းနှှင့််�

အဖွဲ့့��အစည်းး�

စနစ််များ��းသည်် အများ��းပါါဝင််မှုနှ
ု င့်
ှ �် တာာဝန််ယူတာ
ူ ာဝန််ခံမှု
ံ ရှိိ�လျျက်
ု
် ရေ�ရှှည်တ
် ည််တံ့့�
ဟန််ချျက််ညီီသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုကိုု� အားး�လုံးး��ရရှိိ�ခံံစား�းနိုု�င််သည့််�ကမ္ဘာာ�ကြီး�း� ဖြ�စ််လာာ
စေ�ရေး�း ဖြ�စ််ပါါသည််။

အဖွဲ့့��၏ လုုပ််ငန်းး�
အဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� အဓိိက နယ််ပယ််သုံးး��ရပ််တွွင်် သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�စေ�ရန််
အဓိိကထားး�လျျက်် လုုပ်င
် န်းး�များ��းလုုပ်ဆော�
်
ာင််ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အမျိုး�း��သားး�
အမျိုး�း��သမီးး�အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့်�် အများ��းပါါဝင််မှု၊ု ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််နို�င်
ု ခြေ�ေကို
်
�ု စာာနာာနား�းလည််
ခြ�င်းး�နှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ဟန််ချျက််ညီီသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုတို့့��ကိုု� လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််
အားး�လုံးး��တွွင်် အဓိိကလုုပ််ငန်းး�များ��းအဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။

International IDEA သည်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�နှှင့််� ဒေ�သတစ််ဝန်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
လားး�ရာာများ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််ချျက််များ��း ပြု�ုစုုပေး�းပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ လုုပ််နည်းး�
လုုပ််ဟန််ကျျင့််�စဉ််များ��းဆိုု�င််ရာာ နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာ သိိမှှတ််ဖွွယ််ရာာများ��း ပြု�ုစုုထုုတ််
ဝေ�ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သူူများ��း
အတွွက်် ပြု�ုပြ�င်ပြော��
် ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာ နည်းး�ပညာာအကူူအညီီနှင့်
ှ �် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််
တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််နှှင့််� ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီ တည််ဆော�ာက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အများ��းပြ�ည််သူူ ဆွေး�း�နွေး�း�ဖလှှယ််ရေး�းနှှင့််�
သက််ဆိုု�င််သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း စီီစဉ််ကျျင်းး�ပပေး�းပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��း
အဖွဲ့့��၏ ရုံးး��ချုု�ပ််သည်် ဆွီီ�ဒင််နိုု�င််ငံံ စတော့�့�ဟုုမ်းး�မြို့�့��တွွင်် တည််ရှိိ�ပါါသည််။
ဒေ�သအဆင့််�နှှင့််� နိုု�င််ငံံအဆင့််� ရုံးး��များ��းကိုု� အာာဖရိိက၊ အာာရှှပစိိဖိိတ််၊ ဥရော�ာပ၊
လက််တင််အမေ�ရိိကနှှင့််� ကယ််ရစ််ဘီီယမ်် ဒေ�သများ��းတွွင်် ဖွွင့််�လှှစ််ထားး�ရှိိ�ပါါ
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