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ယခုုစာာအုုပ်သ်ည် ်International IDEA  က ထုုတ်ဝ်ေ�ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�် လကဝ်ေတ့်�

လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်တ့််င်း ်အုခုန််� ၁ အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ါ�င်းသ်ည်။် လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ် ်တ်စာအ်ုုပ််လု��ကုု အုီလကထ်ုရွွန်�်န်စာစ်ာာအုုပ် ်အုသ့င်း ်

PDF ဖွဲ့ုုင်းအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် http://www.idea.int/publications/catalogue/practical-guide-constitution-building?lang=my  

တ့်င်းရ်ွရွိုနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်တ့်င်း ်အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုေပ်န််အုလိန််ခု�တု်�်ကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ� (အုခုန်�် ၂)၊ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာ ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် (အုခုန််� ၃)၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�်တ့်င်း ်  အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�တ်ုု�၏ ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ� (အုခုန််� ၄၊ ၅ နိုိင်း်် ၆) နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�်နိုိင်း််

စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ထုာ�ဝေသာ အုစာုု�ရွပ်ု�စာ�မ်း�ာ� (အုခုန််� ၇) တ်ုု�ပ်ါ�င်းသ်ည်။် 
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုတ့်က ်လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ််

© ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာ အုကူအုည်ီဝေပ်�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)၊ ၂၀၂၀ ခုုနိုိစာ်  မ်းူပ်ုုင်း်
ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုဂ�လုပ်ဘ်ာာသာေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွ�သာ�ထုာ�ဝေသာ စာာတ်မ်း�်ကုု ၂၀၁၁ ခုုနိုိစာ် မ်းူပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ေဖွဲ့င်း် ်ထုုတ်ဝ်ေ�သည်။်

ယခုုပု်�နုိိုပ်မု််းသည် ်၂၀၁၁ ခုုနိိုစာတ့််င်း ်ေီမုု်းကဝေရွစီာနိိုင်််း ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��ုုင်းရ်ွာအုကူအုညီ်ဝေပ်�ဝေရွ� နုုိုင််းင်း�တ်ကာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် (International 
IDEA) မ်းိ အုဂ�လုပ်ဘ်ာာသာေဖွဲ့င်း် ်ထုုတ်ဝ်ေ�ဝေသာ A Practical Guide To Constitution Building လကစ်ာ့�စာာအုုပ်အ်ုာ� ေမ်းန်မ််းာ 
ဘာာသာသုု� တ်ုုကရ်ိုုုကေ်ပ်န်�်ုုထုာ�ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် International IDEA (Myanmar) မ်းိ ဘာာသာေပ်န်စ်ာာလု��မ်း�ာ�၏ တ်ုက�မ်းု
အုတ့်က ် အုတ်တ််နိုုုင်း�်ု��ကြိုးကု��စာာ�ထုာ�ဝေသာေ်င်းာ� ဤဘာာသာေပ်န်�်ုုမ်းုအုဝေပ်� အုခု�ကအ်ုလကလ့်�ဝေခု�ာမ််းုရွိုသည်ဟ်ိုု သ�သယ 
တ်စာစ်ာု�တ်စာရ်ွာရွိုခု�ပ််ါက နိုုုင်းင််း�တ်စာ်ကာစာ�ထုာ�စာာအုုပ်အ်ုမ်းိတ် ်ISBN: 978-91-86565-28-2  အုာ� မ်းူရွင်း�်စာာအုုပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်ရွည်ည်ွှှန််�
ကုု�ကာ�သင်း်ပ််ါသည်။် 

ယခုု ပ်ု�နိုိုပ််ထုုတ်ဝ်ေ�ေခုင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်စာခ်ုုခုု၏ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�မ်းိ သီ�ေခုာ�ကင်း�်လ့တ်ပ််ါ 
သည်။် ဤစာာအုုပ်တ့််င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ အုယူအု�မ်း�ာ�သည် ်International IDEA ၊ International IDEA ဘာုတ်အ်ုဖွဲ့့��သုု�မ်းဟိုုတ််
အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်းင််း�မ်း�ာ� ဝေကာင်းစ်ာီသုု�မ်းဟိုုတ် ်ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့ဝေထုာကပ််�်သူမ်း�ာ�၏ အုေမ်းင်းမ််း�ာ�၊ သု��သပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု က�နု််�ဝေသဝေပ်ါက ်ကုုယ ်
စာာ�ေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။
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ကမ်းာာဝေပ်�တ့်င်း ်ဝေရွိ�အုက��ု�� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ၁၇ ရွာစာုတ့်င်းပ််ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ခု�ပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်

သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�စာန်စာသ်စာမ််း�ာ�အုတ့်က ် ကဏ္ဍာသစာတ််ရွပ်က်ုု အုေပ်ည််အ်ု� ဖွဲ့့င်း််လိစာဝ်ေပ်�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်

ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ� သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကအ်ုေဖွဲ့စာ ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ပ််ါသည်။် ထုုုစာဉ်းအ်ုခုါနိုိင်း် ်ယခုုအုခု�နု်�်ကာ�

တ့်င်း ် ကမ်းာာကြိုးကီ�၌ အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� ဝေေပ်ာင််း�လ�ဝေတ့်�ကြုံက��လာခု�ရ်ွပြီးပ်ီ� ေဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ၏ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခု�ကမ််း�ာ�ကုုေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန် ်ရွည်ရ်ွွယဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်၁၉၈၉ စာစာဝ်ေအု�တ်ုုကပ့််�အုပြီးပ်ီ�တ့်င်း ်အုခု��ု�ကုု ေပ်�ေပ်င်း်

ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လာခု��်ကသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ုုင်း�်၏ အုဓလေ့ုကလုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုမ်းိာ အုစာုု�ရွ၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု 

ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်န်ိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုာဏာာနိုိင်း်် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု မ်းည်သ်ူကလုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ည်၊် ယင်း�်တ်ုု�ကုု 

မ်းည်သ်ုု�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ကမ်းည်၊် မ်းည်သ်ည်််ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကအ်ုတ့်က ်ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကမ်းည်စ်ာသည်က်ုု �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ရွန် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် မ်းုု�ဝေပ်�ကက�လာမ်းည် ်

မ်းဟိုုတ်သ်က�သ်ုု� အုပ်င်းမ််းိ အုလုုအုဝေလ�ာက ် သီ�ပ့်င်း်လ်ာမ်းည််အ်ုရွာလည်�် မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ တ်ကယ်တ်မ်း်�

တ့်င်း ်ယင်း�်တ်ုု�သည် ်လုပ််ထုု��လုပ်န််ည််�မ်း�ာ�၊ သမ်းုုင်း�်�ုုင်း်ရွာဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�

နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်း�ာ�၏ ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာမ််းုမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း်ရ်ွရွိုလာဝေသာ လူသာ�မ်း�ာ�၏ဖွဲ့န်တ််ီ�မ်းု

နိုိင်း်် ရွလေမ််း�ာ�သာ ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာတ့််င်း ်နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�သည် ်မ်းူလအုာဏာာရွိုသူအုေဖွဲ့စာ ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွိုရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�သာ�တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကအ်ုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုသည်မ််းိာ နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�က 

ဝေပ်��ပ်ထ်ုာ�ရွဝေသာ အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�သစာာာဝေစာာင်း်သ်ုမ်းုနိုိင်း်် ည်ီမ်း့သည်် ်အုက��ု�အုေမ်းတ််မ်း�ာ�၊ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု

ယင်း�်တ်ုု�အုာ� ေပ်န်လ်ည်တ််ု��ေပ်န််ဝေပ်�သည်််အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွက ယင်း�်၏အုာဏာာအုသု��ခု�မ်းုကုု ကန်�သ်တ််

ထုာ�ဝေသာ လူမ်းုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကတ်ုက�တ်တ််စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီေခုင်း�်

ဟိုူသည်် ်ဝေ�ါဟိုာရွသည် ်အုာဏာာက�င်း််သု��မ်းုအုာ�ကန်�သ်တ််ထုာ�ေခုင်း�်ဟိုူ၍ အုဓလေ့ုပ်ါါယဝ်ေ�ာင်းပ််ါသည်။်

တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် ယဝေန်�ဝေခုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ အုဓလေ့ုကအုဝေရွ�ပ်ါမ်းုမ်း�ာ� 

သည်လ်ည်�် ယင်း�်အုဝေေခုခု�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်း�ာ�စာ့ာသက်ဝေရွာကလ်�က ် ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် 

ပုု်မုု်းဝေကာင််း�မ့်းန်ဝ်ေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�စာန်စာတ််စာခု်ုအုေဖွဲ့စ်ာဝေေပ်ာင််း�လ�ရွန် ်အုခု�နု်က်�ဝေရွာက်လာဝေသာအုခုါ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ေပ်ည်သ်ူ�လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�အုာ� အုဝေလ�ထုာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ရွပ်တ််ည််

လာ�ကသည်။် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�၏ ဝေခုတ်သ်စာ်ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�အုာ� ဝေေဖွဲ့

ရွိင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�နိုုုင်းေ်ခုင်း�်ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�မ်းည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုသာ လုုလာ�

ဝေမ်း့ာလ်င်း််�ကပ်ါသည်။် ယဝေန်�ဝေခုတ််တ့်င်း ် ဤေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�ကုု အုက�င်း်ပ််�ကခ်ု�စာာ�ေခုင်း�်မ်းိအုစာ ေပ်င်း�် 

ထုန််ဝေသာ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အု�ကပ်အ်ုတ်ည််�မ်း�ာ� အု�ု��၊ သဘာာ�ပ်တ်�်န််�က�င်း ်ပ်�ကစ်ာီ�ယုုယ့င်း�်လာေခုင်း�်မ်းိ

အုစာ အုစာုလုုကအ်ုပြုံပ်��လုုကဝ်ေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ဝေန်ထုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�အု�ု�� ရိုုဝေထုာင်််းမ်း��ု�စာု�မ်းိသု��သပ်ပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာ အုနိုိ�� 
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အုေပ်ာ�တ့်င်းလ်ည်�် ယင်း�်ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုဝေတ့်�ရွိုရွလ�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေပ်ါ စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�အုာ� ခု�မ်းိတ်�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ်ပ်ါ�င်းခ်ု့င်း််ရွရွိုရွန်လ်ုုလာ��ကသည််အ်ုေပ်င်း ်ပြီးပ်ီ�ေပ်ည််စ်ာု�

ပြီးပ်ီ� ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းခ်ု့င်း််ရွိုရွန်လ်ည်�် အုခုုုင်း်အုမ်းာဝေတ်ာင်း�်ခု�လာ�ကသည်က်ုုလည်�် န်ာ�လည်န်ိုုုင်း်စာရွာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ အုဝေရွ�ပ်ါလာမ်းုကုုညွှှန်ေ်ပ်သည်် ် သကဝ်ေသအုဝေထုာကအ်ုထုာ�တ်စာခ်ုု

အုေဖွဲ့စာ ်“ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� လုုကန််ာက�င်း််သု��ေခုင်း�်” ဟိုူဝေသာဝေ�ါဟိုာရွကုု နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဘာုဓလေ့ာန််

တ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်က်ုုလည်�်ဝေတ့်�ရွသည်။် ယင်း�်၏ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ခု�မ်းိတ််ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၊ လူင်းယမ််း�ာ�၊ အုာ�န်ည်�်ခု��ု�ယ့င်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ရွိုဝေန်ဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့�� 

အုစာည်�်မ်း�ာ�နိိုင်််း ယခုုအုခု�နု်ထု်ုတုု်င်းဝ်ေအုာင်းအ်ုဝေရွ�မ်းပ်ါဟုို သတ်မိ််းတ်၍် ခ့ု�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ လူမု်း 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ်လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုလု��၏ အုကြိုးကီ�မ်းာ��ု��ဝေသာ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်းိ ထုုတ် ်

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုုတ်င်းေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု သင်း်ဝ်ေလ�ာစ်ာ့ာစာုစာစာတ််ု��ေပ်န််ဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� စာုန်ဝ်ေခု�ဝေန်��ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ပ်ုုမ်းုုဝေရွိ�က�ဝေသာ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ကုုလုုန်ီစာန်စာ်မ်းိ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၏ အုဝေမ်း့အုနိုိစာပ််င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်

နိုိစာမ််း�ာ�တ့်င်း ် ဝေရွ��့�သည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာမ််း�ာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၊် နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုု�နိုိင်း်် 

ပ်တ်သ်က၍် ခု�ယူခု�ကခ်ု�င်း�်၊ သဝေဘာာထုာ�ခု�င်း�် အုာ�ပြီးပ်ု�င်းလ်�ကရ်ွိုသည်် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� အုခု�င်း�်ခု�င်း�်

အု�ကာ� နိုိစာဥ်ီး�နိုိစာဖ်ွဲ့ကပ််�ကစ်ာီ�ဝေစာသည််် ေပ်င်း�်ထုန််လ့န််�ဝေသာသဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�ကုု အု�ု��သတ်ရ်ွန်် ဦး� 

တ်ည်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဝေသခု�ာမ်းုတ်စာခ်ုုမ်းိာ အု�ုုပ်ါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာမ််း�ာ�ကုု အုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာ်၊ 

သကဥ်ီး���ပ်ုုင်းစ်ာန်စာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကဝေသာင်း�်ကန်င်း�်ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ကုုဝေက�ာခုုုင်း�်၍ ပြီးင်းုမ်း�် 

ခု�မ်း�်ဝေရွ�နိုိင်း် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီဝေခုတ်သ်စာက်ုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းမ််းည်ဟ်ိုူဝေသာ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ခု�မ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ယခုုအုခုါ ဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာအုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုစာန်စာ၏်စာ�မ်း�ာ�နိုိင်း််အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု ကမ်းာာ် 

ဝေပ်�ရွို နိုုုင်းင််း�အုနိုိ�အုေပ်ာ�သုု� အုဝေတ်ာအ်ုတ်န််က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ် ပ်� ��နိုိ��ဝေရွာကရ်ွိုဝေစာမ်းည်် ် ဝေခုတ််ကာလ

တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််လ�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ဤလုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကသ်ည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်ကုလသမ်းဂဂနိုိင်း် ် International IDEA က�သ်ုု� အုေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုကဏ္ဍာ မ်းပ်ါ�င်းလ့်င််းပ်ုုမ်းုု�ကာေမ်းင်း်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အု�ကာ� ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ ပ်ဋို 

ပ်ကခမ်း�ာ�က��င်း�်လာမ်းု အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာသည်လ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာန်စာ၏် အုဝေရွ�ပ်ါ

ဝေသာ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကသည်် ်လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေ၊ လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

က�င်း်သ်ု��မ်းု၊ တ်ရွာ�မ်း့တ်ေခုင်း�်၊ ပ့်င်း််လင်း�်ေမ်းင်းသ်ာမ်းုရွိုေခုင်း�်နိုိင်း်် တ်ာ�န််ခု�ေခုင်း�်စာဝေသာ သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ်

စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�အုဝေပ်�ေပ်�လုပ်ဝ်ေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ရွုက

သမ်းဂဂနိုိင်း် ် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်န််ယမ််း�ာ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�စာဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာေခုင်း်�မ်းရွိုပ်ါက သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�သည် ်(ဥပ်မ်းာ - လ့တ် ်

လပ်ဝ်ေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုပြီးပီ်� အုာဏာာကုုထုုန််�သုမ်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်) တ်ရွာ��င်း်

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်�ကာ��င်းဝ်ေပ်�ဝေသာ ယင်း�်အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုုပ်ခ်ု��ပ််မ်းု
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စာန်စာတ့််င်း ် ပ်ါ�င်းသ်ူမ်း�ာ�၊ သက�်ုုင်း်သူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ရွန်် ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ရွုက

သမ်းဂဂနိိုင်််း အုဝေမ်းရုွကန်ေ်ပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် စာသည်််အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ယင်း�်တုု်�၏ အုဖ့ွဲ့���င််း

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာေခုင်း�်မ်းရွို�က

ဝေ�ကာင်း�်ဝေတ့်�ရွိုရွပ်ါက ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ �ကာ��င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်သည်။် ယင်း�်တ်ုု�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုအုတ့်က ်လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��လ�ကရ်ွိုဝေသာ စာ�နိုုန််�

မ်း�ာ�က ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ထုာ�သည် ်(ဥပ်မ်းာ - လ့တ်လ်ပ််ဝေသာဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ� အုာဏာာကုုထုုန်�်သုမ်း�်

ေခုင်း�်နိုိင်း်် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်)။

ကွနို်ုပ်သ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုာ� အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

နိုုုင်းင််း�တ်ကာ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် သင်းခ်ုန်�်စာာမ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�၏ 

အုက��ု�အုေမ်းတ်မ််း�ာ�ကုု ရွယူ�ကရွန် ်တ်ုုကတ့််န်�်လုုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်လူ�အုခု့င်း် ်

အုဝေရွ�အုတ့်က ် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ လ့တ်လ်ပ််မ်းုအုတ့်က ် အုာမ်းခု�ဝေပ်�

ေခုင်း�်၊ လု�ပြုံခု��ဝေရွ�တ်ပ်ဖ်ွဲ့့��မ်း�ာ�ကုု ပြီးမ်းု��ေပ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုရွ ထုုန်�်ခု��ပ််ဝေရွ�ဝေအုာကတ့််င်း ်ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်

နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�သာ�တ်ုုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ၊ မ်း့တ်ဝေသာ၊ ယု��ကည််အုာ�ထုာ� ရွနိုုုင်းဝ်ေလာကဝ်ေသာ 

�နိုဒမ်း�ဝေပ်�နိုုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုေခုင်း�်စာဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုုရွင်း�်ုုင်း်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာ၌ �န််�သစာတ််ီထု့င်းရ်ွန်် 

သုပ်မ််းလုုအုပ်လ်ိဝေပ်။

လကခ်ု�က�င်််းသု��လ�က်ရုိွသည််် စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညှွှန်�်မ်း�ာ�နိိုင်််း မူ်း�ါေမ်း�ာ�၏ ရွည်ရွ်ွယခ်ု�ကသ်ည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�က အုမ်းိန််တ်ကယ ် လကဝ်ေတ့်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် 

ဝေလလ်ာလ�ကရ်ွိုသည် ် ဟိုူသည််အ်ုခု�ကက်ုု န်ုမ်း််က�သ့ာ�ဝေစာေခုင်း�်မ်း��ု� မ်းေဖွဲ့စာသ်င်း််ဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်၏အု�င်််းတ်ုုင်း်�တ့်င်း ် ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည််် ခုက်ခု�ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ အုဝေရွ�

ကုစာာမ်း�ာ�ကုု ဝေတ့်�ရိွုရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည် ်(ဥပ်မ်းာ - တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း�်�ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�သည် ်လကရ်ွိုအုာဏာာ

ကုုစာ့န်�လ်ှတ်၍် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ရွန်ေ်င်းင်း�်�န်ဝ်ေန်ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ််ခု့င်း််အုာဏာာရွရွိုရွန် ် န်ည်�်လမ်း�်စာု�ကုု 

အုသု��ေပ်�ဝေန်ေခုင်း�်)။ ၁၉၉၀ ေပ်ည််လ့်န််နိုိစာ်မ်း�ာ�၏ အုက��ု��က်မ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ� မ်းုုကက်ယ ် ဝေဂ�ဘာာခု�ကဗ်၏် 

ယဝေန်�ကမ်းာာကြိုးကီ�အုဝေပ်� လတ််တ်ဝေလာ �န််�စာစာ်ဝေလလ်ာခု�ကအ်ုရွ အုာဏာာကုုထုုပ်ပ််ုုင်း�်အု�င်း််၌သာ 

တ်စာစ်ာုတ်စာစ်ာည််�တ်ည်�် ထုုန််�သုမ်း�်ခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်သည် ် ဝေန်ရွာတ်ုုင်း�်ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုမ်းိန််တ်ကယပ်ြီးခုုမ်း်�ဝေေခုာကမ််းု ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။်

ကမ်းာာကြိုးကီ�သည် ်လ့င်းေ်မ်းန််ဝေသာဝေေခုလိမ်း်�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�လ့က ်ရွိုပ်ါသည်။် ယဝေန်�ဝေခုတ်၏်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူသည် ် မ်းုမ်းုဝေရွိ�မ်းိယခုင််း ဝေရွ��့�သ့ာ��ကသူမ်း�ာ� မ်းရွရွိုခု�်

သည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွရွိုပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် တ်စာက်မ်းာာလု��

�ုုင်းရ်ွာသတ်မ််းိတ်စ်ာ�နိုုန််�မ်း�ာ�အုာ�န်ာ�လည်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ကမ်းာာအ်ုနိုိ��အုေပ်ာ�က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ်တ်ည်ရ်ွို 

ဝေန်ဝေသာ ရွင်း�်ေမ်းစာတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ခုလုပ််တ်စာခ်ု�ကန်ိုိုပ််ရိုု�မ်း့ေဖွဲ့င်း် ် သတ်င်း်�နိုိင်း်် န်ည်�်ပ်ည်ာရွပ်မ််း�ာ�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်က ် ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ကုု အုေမ်းန်�်ု��ရွယူသု��စာ့�နိုုုင်းရ်ွန်် ပ်�်ပ်ုု�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်ရွိုပ်ါ 

သည်။်



VI

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်ပ်ါ�င်း်လ�ကရ်ွိုဝေသာ ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�

အုာ� International IDEA ၏ ယခုု လမ်း�်ညွှှန််ခု�ကအ်ုသစာ်မ်းိ ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ထုာ�သည််် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�

မ်းိာ - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ပြုံခု��င်းု�သု��သပ်ရ်ွန်် ပ်ုုမ်းုု၍စာန်စာက်�ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ပ်င်းကုု်ယ်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် မ်းဝေေပ်ာင််း�မ်းလ�ဘာ�ခုုုင််းမ်းာဝေသာ၊ သုု�မ်းဟုိုတ် ်သာလ့န်ဝ်ေကာင််း�မ့်းန်ဝ်ေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာန်စာမ််း�ာ�ဟိုူ၍ မ်းရွိုသက�သ်ုု� တ်စာမ််း��ု�တ်ည်�်က�င်း်သ်ု��၍ န်ည်�်လမ်း�်အုာ�လု�� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ု�စာ�

အုာ�လု��အုတ့်က ်အု��င်းခ်ု့င်းက်�ေဖွဲ့စာဝ်ေအုာင်း ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေသာစာန်စာဟ်ိုူ၍လည်�် မ်းရွိုဝေ�ကာင်း�်ကုု ယင်း�်

က အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤလမ်း�်ညွှှန််ခု�ကတ့််င်း ်နိုုုင်းင််း�တ်ုုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်း ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ရွန်ကုု်ယ်ပုု်င််းန်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�ကုုရိွာဝေဖ့ွဲ့ရွမ်းည်ဟူ်ိုဝေသာအုခု�ကကုု် အုဝေလ� 

ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုအုာ� ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်ေ်ခုင််း�သည် ်ဝေ�ာင်းရွ်ွက ်

သူမ်း�ာ�က တ်ုုင်း�်ေပ်ည်အ်ုတ့်က ် အုဝေကာင်း�်�ု��န်ည််�ပ်ည်ာ�ုုင်းရ်ွာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်မ်းုကုုရွိာဝေဖွဲ့့ရွမ်းည်် ် ပ်ည်ာရွပ််

�န််ဝေသာလုပ်င််းန််�စာဉ်း ်တ်စာခ်ုုသကသ်ကသ်ာ မ်းဟိုုတ််ဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�

�ကသူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေစာစ်ာပ်ဝ်ေ�့�ဝေနို့�သူမ်း�ာ�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာသ်ုု� အုကခရွာတ်င်း၍် အုသ့င်း်ဝေေပ်ာင်း�်ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယလ်�ကရ်ွိုဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� 

သမ်းာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာ�ကပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စ်ာရွာ ထ့ုကရုိ်ွလာဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ စာာရွွက်စာာတ်မ်း�် 

မ်း�ာ�သည် ် အုဝေကာင်း�်�ု��ဝေသာန်ည်�်ပ်ည်ာရွပ်မ််း�ာ� ရွရွိုနိုုုင်းမ််းု န်ည်�်ပ်ါ�လိဝေသာလ်ည်�် အုဝေကာင်း�်�ု��

ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကမ််း�ာ�ကုုမ်းူ ရွရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဤလမ်း�်ညှွှန်စ်ာာအုုပ်သ်ည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာသဝေဘာာတူ်ညီ်မု်းတ်စ်ာရွပ်၏် အုက��ု��ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် 

နိုုုင်းင််း�တ်စာခ်ုုမ်းိ လုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ထုင်းဟ်ိုပ််ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�သည်် ် န်မ်းူန်ာပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုကုု ရွိာဝေဖွဲ့့ရွန်အ်ုတ့်က ်

ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�ကုု တ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း�်ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာ�ကည််ရ်ွလ့င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ဝေန်စာဉ်း်

အုတ့်င်း�် ကန်ဦး�အု�င်း််မ်းိာပ်င်း ် ဤအုခု�က်ကုု သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေကာင်း�်မ်း့န်စ်ာ့ာ အုသု��ခု�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ပု်�စာ�ဝေရွွ�ခု�ယမု််းအုတ့်က ်ကန်ဦး�ဝေ�့�ဝေန့ို�မု်းမ်း�ာ�ကုုဝေ�ာင််းရွွကရ်ွန် ်လုုအုပ် ်

သည််် အုခု�က်အုလကမ််း�ာ�ကုုပ်�ပ််ုု�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၏ ရိုုပ်ဝ်ေထု့�

ခုက်ခု�ဝေသာ အုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�အုာ� န်ာ�လည််ရွန်အ်ုတ့်က ် န်ုေန််�ပ်��ု�ေခုင်း�်တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် အုလ့န်အ်ုသု���င်းလ်ိ

ဝေ�ကာင်း�် သကဝ်ေသေပ်ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။်

ကမ်းာာကြိုးကီ�သည် ်အုာရွပ်က်မ်းာာတ့်င်း ်လကရ်ွိုလုပ်ရ်ွိာ�မ်းုအုင်းအ်ုာ�၏ အုက��ု��က်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ေီမ်းုု

ကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၏ ဝေေသအုလုုက ်လုပ်ရ်ွိာ�မ်းု

လုင်း်�ကုု မ်း�ကာမ်းီပ်င်းဝ်ေတ့်�ေမ်းင်းမ််းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဤလမ်း�်ညွှှန်ခ်ု�ကစ်ာာအုုပ်က်ုု အုခု�နု်က်ုုက၍် 

ထုုတ်ဝ်ေ�လုုကရ်ွပ်ါသည်။်

                Cassam Uteem

             ဝေမ်းာရ်ွီ�တ်ီ�ယပ်စ်ာ၏် သမ်းမတ်ဝေဟိုာင်း�်
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ပြီးပ်ီ�ခု�ဝ်ေသာ �ယစ်ာုနိုိစာ်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် တ်ုုကက်ြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ�လု��မ်းိ နိုုုင်း်င်း�အုာ�လု��သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုကုု ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�စာ�ခု�မ်းိတ််လာပြီးပ်ီေဖွဲ့စာရ်ွာ လ့န်ခ်ု�်ဝေသာ ၅ 

နိုိစာအ်ုတ့်င်း�်ကပ်င်း ်ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�၊ အုကဝ်ေက့ဝေေါ၊ အုီဂ�စာ၊် အုုုကစ်ာလန်၊် ကင်းည််ာ၊ ေမ်းန်မ််းာ၊ န်ီဝေပ်ါ၊ သီရွု

လက�ာ၊ �ူေန််၊ ထုုုင်း�်နိုိင်း်် တ်ူန်ီ�ရွိာ�တ်ုု�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏် 

အု�င်း််တ်စာခ်ုုသုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�တ်စာခ်ုုတ့်င်း ် ဝေရွာကရ်ွိုပ်ါ�င်းလ်ာခု�ပ််ါသည်။် ၂၀၁၁ အုာရွပ် ် ကမ်းာာတ့်င်း ်

လူထုုဦး�ဝေ�ာင်းသ်ည််် ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေရွ�၏ဝေန်ာက�်ကတ့််�အုေဖွဲ့စာ ်န်ယပ််ယဝ်ေေသတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�်သင်း်ဝ်ေလ�ာ်

မ်း့တ်ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုဖွဲ့န််တ်ီ�ရွာ၌ အုဓလေ့ုကအုဝေရွ�ပ်ါသည််က်ဏ္ဍာကုု ဦး�ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�ကုု ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�သည် ် ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ အုသ့င်း်

ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်� ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ်ုု�အုေပ်င်း ် အု�ကပ်အ်ုတ်ည််�လ့န််ကာလမ်း�ာ�အုတ့်င်း�် အုမ်း��ု�သာ�ေပ်န်လ်ည်ရ်ွင်း�်ကာ� 

ဝေစာဝ်ေရွ�၊ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�၊ ပ်ဋိုပ်ကခကာလအုပြီးပ်ီ�တ့်င်း ် သာတ်ူည်ီမ်း့ဝေသာ ဝေင်း့အုရွင်း�်အုနိုိီ�

မ်း�ာ� ခု့�ဝေ�ခု�ထုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် လုုအုပ််ခု�ကတ််ုု�နိုိင်း််လည်�် �က်စာပ်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စ့ာာတုု်�သည် ်အုစုုာ�ရွ၏န်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�ကုု အု�ကမ််း�ဝေရွ��့�ရုို�မ်း့သာ မ်းဟုိုတ်ဝ်ေတ်ာပ််� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

အုရွရိုုေမ်းင်းပ်ြီးပ်ီ� က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်�်လကခ်ု�မ်းည်််ပ်ု�စာ�မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ုုမ်းုုမ်း�ာ�ေပ်ာ�က�ယေ်ပ်န်�လ်ိသည််် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းု

မ်း�ာ�ကုုပ်ါ တ်ု��ေပ်န်လ်�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်် လုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� ေမ်းင်း်မ််းာ�

လာသေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်တ်ုု�သည် ် မ်း�ကာခုဏာရိုုပ်ဝ်ေထု့�ပြီးပ်ီ� ရွိည်�်ကာတ်တ်ဝ်ေပ်ရွာ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်န်ိုိင်း်် အုဝေကာင်း ်

အုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ�စာ့ာ ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် အုက��ု��က်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေကုု ပု်�ဝေဖွဲ့ာရ်ွာတ့်င်း ်ပ်ါ�င်းမ််းည်််သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ်န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာစာည်�်မ်း�ဉ်း�်ဝေပ်ါင်း�်စာု�ေဖွဲ့င်း် ် ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုုန်�်သုမ်း�်

ထုာ�ဝေသာ၊ လကဝ်ေတ့်�က�ဝေသာ အုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုုရွရွိုရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာဝေသာ အုသု 

အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုု ဝေ�မ်း့ေခုင်း�်သည် ်International IDEA ၏ အုဓလေ့ုကလုပ်င််းန်�်စာဉ်း ်ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုန်ကမ််းိ တ်စာခ်ုု

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် �ါရွင်း်် စာာဝေရွ��ရွာမ်း�ာ�က အုဝေလ�ထုာ�၍ တ်စာ်ည်ီတ်စာည်ွှ့တ်တ််ည်�် လုုကန််ာ�ကသည်် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်တ့််င်း ်ပ်ထုမ်း�ု��အုကြိုးကုမ်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်

ဝေသာ ပ်ည်ာရွပ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာ န်ာ�လည်တ််တ်သ်ုမ်းုနိုိင်း်် အုထုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာသည််် အုသု 

အုေမ်းင်းန်ိုိင်း််တ်ုု�ကုု ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်က်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်၍ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။်
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ဤစာာအုုပ်သ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�၊ မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ််သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေခုတ််မ်းီဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်တ့်င်း ်လကဝ်ေတ့်� ပ်ါ�င်းက်�င်း်သ်ု��သူမ်း�ာ�က ရွင်း�်ုုင်းလ်�ကရ်ွိုဝေန်ဝေသာ အုသုအုေမ်းင်းလ်စာ်

ဟိုာမ်းုမ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့ည်််�ည်�်ဝေပ်�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်၏ အုဓလေ့ုကရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ် လတ််တ်ဝေလာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုလာ�အုလာမ်း�ာ�မ်းိ 

သင်းခ်ုန််�စာာမ်း�ာ�ကုုရွယူနိုုုင်းဝ်ေသာ ပ်ထုမ်းတ်န််�စာာ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာရ်ွပ် ်ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သီ�ေခုာ�

ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာဖ်ွဲ့တ်ရ်ိုုနိုုုင်း်ရွန်် အုခုန််�မ်း�ာ�ကုုခု့�ထုာ�ပြီးပ်ီ� �န််�စာစာဝ်ေရွ�အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းက်ုု အုခုန််�တ်ုုင်း�်

တ့်င်း ်တ်သမ်းတ်တ််ည်�်အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု လည် ်

ပ်တ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု ပ်ုုမ်းုုန်ကရ်ိုုင်း�်

စာ့ာ န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါက ်လာဝေစာပ်ါမ်းည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ��့�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်အုဓလေ့့န်�ရ်ွိည်စ်ာ့ာခုုုင်းမ််းာတ်ည််တ်�်သည််် ေီမ်းုုကဝေရွ

စာီစာန်စာ်ရွရွိုဝေအုာင်းေ်မ်းင်းရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဖွဲ့န််တ်ီ�နိုုုင်း်မ်းည််ကုု ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ� 

လကဝ်ေတ့်� လမ်း်�ညွှှန််စာာအုုပ်က် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်သည် ်ကာလ

ရွိည်အ်ုခု�နု်ယ်ူဝေသာ၊ သမ်းုုင်း�်နိုိင်း််�ုုင်း်ဝေသာ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုာ�

အုမ်းိန်တ််ကယဝ်ေရွ��့�ဝေသာအုခုါတ့်င်းလ်ည်လ်ည်�် ကာလတ်စာခ်ုုသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။ ဤစာာအုုပ််

သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ စာန်စာ်မ်း�ာ�အုာ�ပြုံခု��င်းု�၍ န်ာ�လည်ေ်ခုင်း�်ကုု အုထုူ�အုဝေလ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ�

အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုေပ်န််အုလိန််ခု�တု်�်ကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ� (အုခုန််� ၂)နိုိင်း် ်လူ�အုခု့င်း်ဝ်ေရွ�

�ုုင်း်ရွာ ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်မ်း�ာ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန််  လုုအုပ််ခု�က ် (အုခုန််� ၃)တ်ုု�အုေပ်င်း ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်

�ုုင်း်ရွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ်မ််းုအုတ့်က ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� (အုခုန််� ၄ မ်းိ ၆)နိုိင်း် ် အုစာုု�ရွ၏ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�  (အုခုန််� ၇) အုပ်ါအု�င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာက်ုု အုေပ်ည််အ်ုစာု�န်ာ�လည်ရ်ွန််

အုသာ�ဝေပ်� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်က ် အုဝေသ�စုာတ်အ်ုစီာ 

အုစာဉ်း ် သုု�မ်းဟုိုတ် ် န်မူ်းန်ာပု်�စာ�ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�မ်းည်မ််းဟုိုတ်ဝ်ေသာလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိိုင်း်် 

အုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�မ်းိ သင်း်ခုန်�်စာာမ်း�ာ�ကုုမ်းူ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု စာာရွွက်

ဝေပ်�တ့်င်း ်ဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန်မ််းိာ ရိုုု�ရွိင်း�်လ့ယက်ူမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် လက်ဝေတ့်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်တ့်င်း်

မ်းူက့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ပ်ါဝေ�ကာင်း�် သင်းခ်ုန်�်စာာရွရွိုပ်ါသည်။်

စာာဝေရွ�သူမ်း�ာ�၊ မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�မ်းိ ရွရွိုလာဝေသာ အုသုဉာာဏာစ်ာ့မ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�

ခု�်ဝေသာ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း်သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေန်ာဝ်ေ��အုစာုု�ရွကုုလည်�် ပ်�်ပ်ုု�မ်းုအုတ့်က ်စာုတ်ရ်ွင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းပ််ါ

ဝေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ််

သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ အုကူအုည်ီမ်းပ်ါပ်� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်း်မ်းည် ်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။

         

Vidar Helgesen 

အုတ့်င်း�်ဝေရွ�မ်းိ��ခု��ပ်၊် International IDEA
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ဤစာာအုုပ်သ်ည်မ််း�ာ�စာ့ာဝေသာ ပ်ုဂဂု�လ်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ ပ်�်ပ်ုု�မ်းု၊ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း ်

ကူည်ီမ်းုမ်း�ာ�မ်းပ်ါပ်� ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်မ်းည် ်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။

ကွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်စာာဝေရွ�သူမ်း�ာ�နိိုင်း်် မ်းာ�ကပ်စ်ာ ်ဝေဘာာက်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်၊် ဟိုာ�င်း ်အုီဗရွာဟိုင်း၊် နိုုု

ရွာ ဟိုကေ်လင်း�်၊ �ာက့န်် တ်ာလာ ကာေီဂါမ်းာ ရွာဂ�စာ�်င်းဟ်ိုမ်း၊် ဝေပ်ါလုု�စာ ်တ်က်စာဖ်ွဲ့ာဂ�ဝီေယာဂ်�စာစ်ာန်ိုိင်း်် 

�င်း�်လပ် ် �ါဟိုီယူ စာဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာပ်�်ပ်ုု�သူမ်း�ာ�၏ ကူည်ီဝေထုာက်ပ်�်မ်းုအုာ� ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းဝ်ေ�ကာင်း�် 

ဝေေပ်ာ�ကာ�လုုပ်ါသည်။် ကွနို်ုပ်တ််ုု�သည် ်ဘာီပ်င်း ်အုကေ်ဟ်ိုီ ကာရွီ၊ စာတ်ီဖွဲ့င််း ဂုုမ်းကဇ်ို် ကမ်းပ််ုု�စာ၊် �ုုလန်ေ်ါ ဂ့ု�

င်း�်စာ၊် ရွိီရွင်း ် ဟိုာ�င်း၊် ဝေတ်ာက့်ာတ်ုု ဂ�ာေင်းန်ိုိင်း်် �ီလ်ဖွဲ့ရွီေုု ဗီလာဝေကာတ််ာတ်ုု�ကုုလည်�် ယင်း�်တ်ုု�၏ 

အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုအုတ့်က ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းဝ်ေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုုပ်ါသည်။်

ကုုယစ်ာ့မ်း�်၊ ဉာာဏာ်စာ့မ်း်�ရွိုသဝေရွွ� အုပ်င်း်ပ်န်�်ခု�ကာ သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��ဝေပ်��ကဝေသာ တ်က်ေပ််ရွာ

�ပ် ်ေ့န်ဂ်ါန်ာ၊ ကာ�လုု�စာ ်အုယလ်ဘ်ာတ်တ််ုု ဂုုတ်ီ ယာ၊ နိုုုရွီယာ မ်းာရွိမ်းဘ်ာာ၊ ခုရွစာ်စာတ်ီ�န်ာ� မ်းူဝေရွ�၊ ဂ�င်းန််ီ 

တ်ူဟိုုုကက်နိုိင်း်် ဂ�ာယမ်းပ််သီ �စာခ်ုရ်ွမ်း ်ရွကဝ်ေန်�တ်ုု�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ ပြီးပ်ီ�ေပ်ည်််စာု�ဝေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကွမ်း�်က�င်းဝ်ေသာ လမ်း်�ညွှှန််မ်းုမ်း�ာ�အုတ့်က ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းအ်ုပ်ပ််ါသည်။် ကာတ်ီယာ ပ်ါပ်ါဂီယာန်ီ

အုာ�လည်�် မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်တ့်င််း ထုုထုုဝေရွာကဝ်ေရွာက ်ပ်ါ�င်း်ကူည်ီမု်းအုတ့်က ်အုထုူ�ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းလ်ုု

ပ်ါသည်။် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ခု�မ်းိတ််ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ်အုဝေတ့်� အုဝေခု� အုယူအု�သစာမ််း�ာ�နိုိင်း် ်အုေမ်းင်း်

မ်း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ခု�်သည််် ဝေရွာလ ် အုာဗီလာ ဝေအုာတ််စာ်ဇို်၊ အုင်းေ်ရိုူ� ဘာရွကေ်ဝေလ၊ အုင်းေ်ရိုူ� အု�လစာစ်ာ၊် 

ခု�ယရ်ွီ ဝေ�ာင်း�်ေါ�စာ၊် လီန်ာ ရွစာခ်ုီလာတ်ာမ်းန််နိုိင်း်် အုေခုာ�ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�၊ မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်��ကသည်် ် IDEA ၏ �န်ထ်ုမ်း်�မ်း�ာ�အုာ�လု�� အုပ်ါအု�င်း်မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�ကုု

လည််� အုထုူ�ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းရ်ွိုဝေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုုပ်ါသည်။်

ကွနို်ုပ်တ််ုု�၏ တ့်�ဘာက ်လုပ််ဝေ�ာင်းသ်ူေဖွဲ့စာသ်ည််် Interpeace ကုုလည်�် ဤစာီမ်း�ကုန်�်အုတ့်က ်

အုဝေတ့်�အုေမ်းင်းမ််း�ာ�၊ စာုတ်က်ူ�စာုတ်သ်န််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�မ်းုဝေသာ ယင်း�်၏

ကဏ္ဍာအုတ့်က ်အုထုူ�ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းလ်ုုပြီးပ်ီ� Interpeace ၏ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ မ်းုုက်

ကယ ် ဘာရွန်�ထ်ု၊် ဝေဂ�လ ် ဝေကာထ်ုရွ�လ ် ရွာရ်ွိဂ်ုုင်း�်နိုိင်း်် အုန်တ််ုုန်ီ ရွကဂ်န် ် တ်ုု�ကုုလည်�် ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းရ်ွို

ပ်ါသည်။်

သုဝေတ်သန် ေပ်�လုပ််ရွာတ့်င်း ်ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ဝေသာ အုမ်းမ််းလီ ဘာင်း််ဇို်၊ မ်းူ�ဂ� ်ဖွဲ့ာဇ်ို် လီဝေယာလ်ူ၊ အုုဗ ်ဂရွီ

န်ာ၊ စာနိုုု�လီ၊ ဂ�န် ်ဝေအုာဂ်�စီာ၊် အုာဘာရွတ်ခ်ု် �ာတ်ီ၊ အုန်် ကကထ်ုရွင်း ်�ီကီဝေမ်းရွီယာ၊ ကတ်ဂ်�ာ စာဝေတ်ာ်

ဘာာဂ�ာ၊ အုန််န်ာ မ်းာရွီယာ ဗာ�ဂတ်စ်ာ ်နိုိင်း်် ဖွဲ့ီ�လစာ ်�င်း�်စာ ်ဘာတ်ဂ် ်တ်ုု�အုာ� ထုပ်ဝ်ေလာင်း�် ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းအ်ုပ််

ပ်ါသည်။်



X

ထုုတ်ဝ်ေ�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ ကွမ်း်�က�င်းသ်ူ ဝေဂ� မ်းကသ်ရိုူ� စာထုရွန်ေ်ါ နိုိင်း်် အုုဗ ် ဂ��ုဟိုန််�င်းတ််ုု�အုေပ်င်း ်

International IDEA အုဖွဲ့့��၏ စာ့မ်း်� ဝေ�ာင်း်ရွည်ေ်မ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာ ပ်ု�နိုိုပ််ထုုတ်ဝ်ေ�ဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�် အုထုူ� 

သေဖွဲ့င်း် ်န်ာေီယာ ဟိုန်ေ်ယဇ်ိုန််ေါ၏ ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်း�ာ�အုတ့်က ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းဝ်ေ�ကာင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုု

ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဖွဲ့့��၏ ပ်�်ပ်ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�မ်းိာ 

အုဖွဲ့ုု�မ်းေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်း်ပ်ါ။ မ်းယလ်န််န်ီ အုယလ်င်း၊် ဂ�င်းန််ီ ဖွဲ့န််ေီယာလန် ်အုုုင်းစ်ာဘ်ာာဂ်၊် ရိုုုစာီန်ာ အုစာစ်ာဝေမ်း�လ ်- က

လာခ်ု်နိုိင်း်် တ်ာယူ င်း�င်း� တ်ုု�ကုုလည်�် ဤစာီမ်း�ကုန််�အုတ့်ကပ််ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာုတ်အ်ုာ�ထုက ်

သန်စ်ာ့ာ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�အုတ့်က ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းလ်ုုပ်ါသည်။်

ဝေန်ာက်�ု��တ့်င်းက်ွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဤေမ်းန်မ််းာဘာာသာေပ်န်စ်ာာအုုပ်ထ်ုုတ်ဝ်ေ�နိုုုင်းရ်ွန်် ကူည်ီပ်�်ပ်ုု�

ဝေပ်�ဝေသာ လူဇိုင်းဘ်ာာခု််နိုုုင်း်င်း�အုစာုု�ရွ၊ �့ီေင်းန်ိုုုင်း်င်း�အုစာုု�ရွ၊ ဝေန်ာဝ်ေ�နိုုုင်းင််း� နိုုုင်း်င်း�ေခုာ�ဝေရွ��န်က်ြိုးကီ�ဌာာန် နိုိင်း်် ဖွဲ့င်း်

လန််နိုုုင်းင််း� နိုုုင်း်င်း�ေခုာ�ဝေရွ��န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်တ်ုု�အုာ� ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းရ်ွိုပ်ါသည်။် 



XI

စကားး�ချီးး �� ............................................................................................................................... III

အမှာားစး ................................................................................................................................. VII

ကျေးကားး�ဇူးး�တင်လ်ွှာား ..................................................................................................................... IX

အုခုန််� ၁ ။ နိိဒါါနိ်� ................................................................................................................... ၁

 ၁.၁ ဤအုခုန််�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က ် ...................................................................................... ၁

 ၁.၂ ဝေယဘာုယ� ဝေလလ်ာဝေတ့်�ရွိုခု�ကမ််း�ာ� ........................................................................... ၃

 ၁.၃ အုဓလေ့ုက ယူ�ခု�ကမ််း�ာ�  ............................................................................................ ၄

 ၁.၄  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က ်အုက�ဉ်း်�ခု��ပ််  ................. ၅

အုခုန််� ၂။ ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံုံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတည်းက်ျေး�းကားသ်ူးမှားး�ရင်�ံိ်င်ရ်သူည်း်် အကျေး�့ကျေး�့စိနိက်ျေးချီး်မုှာမှားး� ..... ၉

 ၂.၁ အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကပ််ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေသာ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ� ...................................... ၉

 ၂.၂ ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုတ့်ကဝ်ေတ်ာင်း�်�ုုခု�က ်........................................................................... ၁၄

အုခုန််� ၃။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတည်းက်ျေး�းကားက်ျေးရ�ဒါ�ဇူးိံင်�်ကျေးရ��့�ကျေးရ�လွှာံပုံင််နိ�်စဉ်ရ်ာိ

   စိနိက်ျေးချီး်ချီးးကား်မှားး� ..................................................................................................... ၁၉

 ၃.၁ ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းု အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ ...................................................................................... ၂၀

 ၃.၂ �ကာ�ေဖွဲ့တ် ်အုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�............................................................................................ ၂၅

 ၃.၃  အုသ့င်း်အုကူ�အုဝေေပ်ာင်း�်�ုုင်း်ရွာ တ်ရွာ�မ်း့တ်ဝေရွ� ......................................................... ၂၆

 ၃.၄  အုာ�လု��ပ်ါ�င်းဝ်ေရွ�နိုိင်း် ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�် ...................................................................... ၂၇

 ၃.၅  ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်  ..................................................................... ၂၉

 ၃.၆  ေပ်င်းပ််မ်းိ ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�၏ အုခုန်�်ကဏ္ဍာ ................................................................ ၃၂

အုခုန််� ၄။ �ိကျေးရးကားက်ျေးသူး ကျေးရး�ချီးးယ်စ်ရးအကျေးရ�ကားိစစမှားး� .......................................................... ၃၇

 ၄.၁ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာ ေီဇိုုုင်း�် ................................................................................ ၃၈

  ၄.၁.၁. ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဗုသုကာပ်ု�စာ� .................................................... ၃၉

  ၄.၁.၂. ‘ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ’နိုိင်း် ်‘နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ’ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� .............. ၄၁

  ၄.၁.၃. လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ စာုစာည်�်ထုာ�ရွိုေခုင်း�်နိုိင်း်် ခု့�ဝေ�ေခုင်း�် ....................................... ၄၇

 ၄.၂ အုစာုု�ရွ စာန်စာ ် ............................................................................................................ ၅၀

 ၄.၃  လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၏ အုခုန်�်ကဏ္ဍာ ................................................................................ ၅၁

 ၄.၄  မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းုကုု အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်......................................................................... ၅၂

 ၄.၅ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ� .............................................................................................. ၅၅



XII

အုခုန််� ၅။ ဤလွှာမှာ�်ညွှာနိ်စးအံပုံ်ကားိံ အသူံ��ေပုံုေချီးင်�် ...................................................................... ၅၉

 ၅.၁  လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်၏် ရွည်မ််းိန််�ခု�ကမ််း�ာ� ....................................................................... ၅၉

 ၅.၂  ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်၏် ခု�ဉ်း်�ကပ်မ််းု ............................................................................ ၅၉

 ၅.၃  အုခုန််�လုုကပ်ြုံခု��င်းု�သု��သပ်ေ်ခုင်း�်မ်း�ာ� ............................................................................. ၆၁

အုခုန််� ၆။ နိိဂုံးံ�� ....................................................................................................................... ၈၃

မ်းိတ်စ်ာုမ်း�ာ� .............................................................................................................................. ၈၅

အုဓလေ့ုက စာာလု��မ်း�ာ� .................................................................................................................. ၈၆

အုေခုာ�ဝေသာ ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ� ........................................................................................................ ၈၆

အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုခု�ကမ််း�ာ� ......................................................................................................... ၈၉

စာာဝေရွ�သူအုဝေ�ကာင်း�်............................................................................................................... ၉၄

က�မ်း�်ကုု�စာာရွင်း�် ..................................................................................................................... ၉၅

International IDEA အုဝေ�ကာင်း�် ............................................................................................. ၉၉

ဇူးယ်း�

ဇိုယာ� ၁။ ၁၉၇၅ နိုိင်း် ်၂၀၀၂ အု�ကာ�ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၊ 

     ၄င်း�်တ်ုု�ကုု အုစာေပ်�ဝေစာခု�သ်ည််် ေဖွဲ့စာရ်ွပ်မ််း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ်အ်ုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ� .................. ၂၃

ဇိုယာ� ၂။ ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ

     ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� ..................................................................................... ၄၆

ဇိုယာ� ၃။ အုခုန််� (၂) တ့်င်း ်အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ� ............................. ၆၂

ဇိုယာ� ၄။ အုခုန််� (၃) တ့်င်း ်အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ� ............................. ၆၅

ဇိုယာ� ၅။ အုခုန််� (၄) တ့်င်း ်သု��သပ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏်အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း််

     �က်စာပ်ဝ်ေသာဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ� ...................................................................................... ၆၉

ဇိုယာ� ၆။ အုခုန််� (၅) တ့်င်း ်သု��သပ်ထ်ုာ�ဝေသာ လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း််

     �က်စာပ်ဝ်ေသာဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ� ...................................................................................... ၇၃

ဇိုယာ� ၇။ အုခုန််� (၆) တ့်င်း ်အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်ကဝ်ေသာ

     အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ� .................................................................................................. ၇၆

ဇိုယာ� ၈။ အုခုန််� (၇) တ့်င်း ်သု��သပ်ထ်ုာ�ဝေသာ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ဝေရွ�၏

     အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ်�ကစ်ာပ်ဝ်ေသာဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ� .................................................... ၇၈



1မိိတ်ဆ်က်န်ိိဒါါနိ်�

၁.၁။ ဤအချီးနိ�်၏ ရည်းရ်းယ်ခ်ျီးးကား ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� 

လုပ်င််းန််�စာဉ်း၏်ရွလေမ််း�ာ�အုာ� တ်ရွာ��င်းမ််းုရွိုရွန််နိုိင်း်် လူအုမ်း�ာ�က�ယေ်ပ်န်�စ်ာ့ာ သဝေဘာာတ်ူလကခ်ု�မ်းုရွိုရွန် ်

ရွည်ရွ်ွယဝ်ေမ်း့ာမိ််းန်�်�ကသည်။် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်၏ ရွလေမ််း�ာ�ကုု အုမ်း�ာ�က 

က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ်သဝေဘာာတ်ူလကခ်ု�ပြီးပ်ီ� နိုုုင်း်င်း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု��က အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ဝေသာအုခုါ ၎င်း�်ရွလေ်

သည် ်တ်ရွာ��င်းမ််းုရွိုသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်သည် ်ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ

သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�၊ အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် ေပ်င်း�်ထုန််ဝေသာပ်ဋိုပ်ကခနိုိင်း် ် ကာလ�ကာရွိည်စ်ာ့ာ အုေမ်းစာတ့််ယ်

ဝေန်ဝေသာ လူမ်းုဝေရွ�က့�ေပ်ာ�မ်းုအုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�ရွိုနိုုုင်းသ်ည််် ဝေရွရွိည်လ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွဝေသာ သမ်းုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းန်ိုိင်း်် 

ဝေရွွ�ခု�ယအ်ုသု��ေပ်�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�၏ ရွလေတ််ရွာ��င်းရ်ွိုမ်းုသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည် ်

ဝေ�ာကဝ်ေရွ�၏ ကန်ဦး�အု�င်း််မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�က ခု�မ်းိတ််ဝေသာ 

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုဓလေ့ုကမ်းူတ်ည်န်ိုုုင်း်သည်။် နိုုင်း်�ယိဉ်းအ်ုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာ�ကည််ေ်ခုင်း�်

ေဖွဲ့င်််း ဤအုခုန်�်သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုာ� သင်််းဝေလ�ာဝ်ေကာင််း�မ့်းန်ဝ်ေသာအုစာေပ်�ေခုင်း�်

မ်းည်က်�သ်ုု�ရွရွိုနိုုုင်းမ််းည်က်ုု စာဉ်း�်စာာ�နိုုုင်းဝ်ေစာရွန်န်ိုိင်း်် စာီစာဉ်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေစာရွန် ် ရွည်ရ်ွွယသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�သည် ် ဝေေသမ်း�ာ�နိုိင်း်န်ိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အု�ကာ� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာက�င်း်သ်ု��ဝေန်

သည််် နိုုုင်းင််း�၏အုခု��ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာ�ုုင်းရ်ွာ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�်အုဝေလ�ထုာ�မ်းုေဖွဲ့င်း် ် စာတ်င်း်

ထုာ�သည်။်  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ဋိုပ်ကခအုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ်ရွင်း�်ုုင်း်

ရွဝေသာ အုဓလေ့ုကစာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

ဝေရွ�တ့်င်း ် အုာလု��ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်းမ််းုရွိုဝေသာနိုိင်း် ် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ� ေီဇိုုုင်း�်



2 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

ခု�မ်းိတ်မ််းုအုဝေပ်�မ်းူတ်ည်၍်  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၏ တ်ရွာ��င်းမ််းု 

နိုိင်း်် ရွလေမ််း�ာ�တ်ုု�တ်ကန်ိုုုင်း်ဝေ�ကာင်း�် ယူ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် 

စာတ်င်း်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�

သည် ် မ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကန်ိုိစာ်မ်း��ု�ခု�မ်းိတ်ရ်ွန်် လုုအုပ်ဝ်ေလရ်ွိုသည်။် ပ်ထုမ်းအုခု�ကမ််းိာ 

လုပ််င်းန််�စာဉ်းအ်ုတ်ုုင်း�်အုတ်ာနိုိင်း်် သက�်ုုင်း်ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� (ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

ခု�မ်းိတ််ဝေရွ�အုတ့်က ်လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�၊ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�၊ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�၊ အုခု�နု်န်ိုိင်း်် တ်ာ�န််

�တ်တရွာ�မ်း�ာ�)နိုိင်း် ်ေုတ်ုယအုခု�ကမ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်းပ််ါ�င်း်မ်းည််် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာနိုိင်း််သက ်

�ုုင်း်ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ပ်ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေသာဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၏ တ်ရွာ��င်းမ််းုသည် ် အု�ုုပ်ါ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကန်ိုိစာ်မ်း��ု�ဝေပ်�တ့်င်း ် မူ်းတ်ည်ဝ်ေလရုိ်ွသည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းကုု် စာတ်င်းရ်ွာတ့်င််း ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေေခုအုဝေန်သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�အုတ့်က် အုဓုလေ့ကလမ််း�ညှွှန်ခ်ု�ကတ််စာခု်ုအုဝေန်အုေဖွဲ့စာ ် အုဝေရွ�ပ်ါပု်�ကုု 

ဤအုခုန်�်တ့်င််း အုထူု�အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင််း�ကုု ဝေအုာကပ််ါအုတုု်င်း�် အုစာဉ်းအ်ုလုုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�ပ်ါသည်။် 

(က) ပ်ထုမ်းဦး�စ့ာာ ဤအုခုန်�်တ့်င်း ်အုဝေေခုခု�ထုာ�ဝေသာ ဝေယဘုာယ�ဝေလလ်ာဝေတ့်�ရုိွခု�က်မ်း�ာ�နိိုင်််း  အုဓုလေ့က

ယူ�ခု�က်မ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ််ဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�သည်။် 

(ခု) ေုတ်ုယအုခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ကမ်းာာလု���ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� 

ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ခု�ကအ်ုဝေပ်� ပြုံခု��ငု်း�သု��သပ်ခ်ု�ကကုု်အုဝေေခုခု�၍ ပ်ဋုိပ်ကခေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေသာဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�အု�ကာ� ဝေတ့်�ရွနိုုုင်းဝ်ေေခုရွိုဝေသာ ဝေယဘာုယ�စာုန်ဝ်ေခု�

ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�့�ဝေနို့�ထုာ�သည်။်  

(ဂ) တ်တ်ုယအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ��င်းမ််းုရွိုဝေသာ ရွလေမ််း�ာ�ရွရွိုဝေသခု�ာဝေစာရွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည််ဝေ�ာက်ေခုင််း� လုပ််င်းန််�စာဉ်း်၏ 

ရိုုဝေထုာင်း်မ််း�ာ�ကုုဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�သည်။်  

(ဃ) စာတ်ုတ်ထအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ထုုုဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�

ကုု အုထုကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ဝ်ေသာ လုပ် ်

င်းန်�်စာဉ်း်မ်းိ �င်း�်သကလ်ာဝေသာ သုု� 

မ်းဟုိုတ် ်ဝေပ်�ထ့ုက်လာဝေသာအုဝေ�ကာင််း�

 အုရွာ�ုုင်း်ရွာ ကုစာာရွပ်အ်ုခု��ု�နိုိင်း်် ခု�တု် ်

�ကထ်ုာ�သည်။်

(င်း) ပ်ဥာမ်းအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဤလမ်း�်ညွှှန််ခု�က ်စာာ 

တ်မ်း�်နိုိင်း်် ယင်း�်ကုုမ်းည်သ်ုု� အုသု��ေပ်�ရွ

မ်းည်ကုု်မု်းတ်�်ကဝ်ေပ်�ပြီးပီ်� ဤလမ််း�ညှွှန် ်

ခု�ကစ်ာာတ်မ်း�်တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းသ်ည်််အုေခုာ�

အုခုန်�်မ်း�ာ�ကုုပြုံခု��ငု်း�သု��သပ်ထ်ုာ�သည်။်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ တည်း်ကျေး�းကားက်ျေးရ�ကားိံ 
ကျေးရရာည်းလ်ွှာံပုံင််နိ�်စဉ်တ်စ်ချီးံအေဖွဲ့စ ်သူတမ်ှာာတ်
�း�သူည်း။် ယ်င်�်သူည်း ်ေဖွဲ့စရ်ပုံတ်စခ်ျီးံမှာဟုံတ်
သူကား�သ်ူိံ� ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတစရ်ပုံက်ားိံ  
မှားကြကားမှာ�်ကျေးရ��့� ေချီးင်�်နှာင်််လွှာည်း�်�ပုံတ်းမှာကားးကျေးပုံ။ 
ယ်င်�်တ့င် ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါကျေးရ��့�ရနိ ်
သူိံ�မှာဟုံတ ်မှားကြကားမှာ�်ကျေးရ��့�ရနိအ်တ့ကား ်
အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်မှားး� ဖွဲ့့��စည်း�်တည်းက်ျေး�းင််
ေချီးင်�်၊ လွှာံပုံ�်ံ��လွှာံပုံန်ိည်း�်မှားး�၊ စည်း�်မှားဉ်�်မှားး� 
ချီးးမှာာတေ်ချီးင်�်တိံ�နှာင်််ယ်င်�်ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး� 
ဥပုံကျေးဒါကားိံ ဥပုံကျေးဒါအရသူကားက်ျေးရးကားမ်ှာုကျေးပုံ�ေချီးင်�်
နှာင်််အကျေးကားးင်အ်�ည်းက်ျေးဖွဲ့းေ်ချီးင်�်တံိ�ပုံါဝင်သ်ူည်း။်



3မိိတ်ဆ်က်န်ိိဒါါနိ်�

၁။ နိိဒါါနိ�်

၁.၂။ ကျေးယ်ဘုံယ်း ကျေးလွှာလ်ွှားကျေးတ့�ရာိချီးးကားမ်ှားး�

၁။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ကုု ဝေရွရွိည်န်ိုိင်း််သမ်းုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်

က�ယေ်ပ်န်�စ်ာ့ာ သတ်မ််းိတ််ထုာ�သည်။် ၄င်း�်သည် ် ေဖွဲ့စာရ်ွပ်တ််စာခ်ုုမ်းဟိုုတ်သ်က�သ်ုု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်ကုု် မူ်း�ကမ််း�ဝေရွ��့�သည်််ကာလေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�

ေခုင်း�်နိုိင်း််လည်�် ထုပ််တ်ူမ်းတ်ူည်ီပ်ါ။ ဤအုခုန််�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�

သည် ် အု�င်း််မ်း�ာ�စာ့ာပ်ါ�င်းဝ်ေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် ၄င်း�်တ်ုု�မ်းိာ (က) နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�ရွို 

သမ်းုုင်း�်အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�၏ က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် လကဝ်ေတ့်�က�င်း်သ်ု��

ဝေလရ်ွိုဝေသာ  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�နိုိင်း်် ၄င်း�်ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းု၏ အုတ်ုုင်း�် 

အုတ်ာအုတ့်က ်လုုအုပ်ခ်ု�ကအ်ုဝေပ်�သဝေဘာာတူ်ညီ်ေခုင််း� (ခု) သက�ုု်င်းရ်ွာအုဝေေခုခု�မူ်းမ်း�ာ�ဝေအုာက်

တ့်င်း ်�ကာ�ေဖွဲ့တ်အ်ုစီာအုမ်း�မ်း�ာ� ခု�မိ်းတ်ရ်ွန်လုု်အုပ်နုု်ိုင်းမ််းည်််  အုာလု��ပ်ါ�င််းနုုိုင်းမု််းရုိွဝေသာနိိုင်း်် ပူ်�ဝေပ်ါင်း�်

ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုိုတ် ် မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�

ေခုင်း�်အုတ့်က ်အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်၊ လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာည်�်မ်း�ဉ်း�်

မ်း�ာ�ကုုခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�် (ဂ) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဥပ်ဝေေအုရွသကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေစာေခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်သဝေဘာာတ်ူအုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် (ဃ) အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်သဘာာတ်ူအုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�က်ရွရွို

ပြီးပ်ီ� ဝေန်ာကပ််ုုင်း�် ကန်ဉ်းီ�နိုိစာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ်အုလ့န််အုဝေရွ�ပ်ါသည်် ်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေရွ�အု�င်း််

တ်ုု� ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

၂။ လကရ်ွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာေပ်န်လ်ည်ေ်ပ်င်း�်င်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�် 

လ�ေခုင်း�်သည် ်အုေခုာ�ေဖွဲ့စ်ာနုုိုင်းဝ်ေသာန်ည်�်လမ််း�တ်စာမ််း��ု�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာက်ုု ‘အုပြီးပ်ီ�သတ်ေ်ီဇိုုုင်း�်’ နိုိင်း်် တ်စာခ်ုုလု��

အုစာမ်းိအု�ု��မူ်း�ကမ််း�ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွ��့�ေခုင််း�နိိုင်း်် အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်တုု်� ပ်ါ�င်းဝ်ေလရုိ်ွသည်။်

ယင်း�်ကုု အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် ၁၉၉၀ ခုုနိုိစာ်ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်ကာလမ်း�ာ�ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ်လုပ််ဝေ�ာင်းလ်ာ�ကသည်။် 

၃။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာစာာသာ�မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ် အုဝေလ�ထုာ�သည်သ်ာမ်းက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေရွလေ်

တ်ရွာ��င်းမ််းု ရွိုရွန်ပ််ါ ကြိုးကု��ပ်မ်း်��ကပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာ်ရွပ်၏် တ်ရွာ��င်းမ််းု

တ့်င်း ်ဘာကဝ်ေပ်ါင်း�်စာု�ပ်ါ�င်းသ်ည်။် ၎င်း�်တ်ုု�မ်းိာ 

• ဥပ်ဝေေအုရွ တ်ရွာ��င်းမ််းု - သက�်ုုင်း်ရွာ ဥပ်ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�၊ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း်် စာ�ခု�နု််

စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကုုကည််ီေခုင်း�်မ်းိတ်စာ�်င်း်် ရွရွိုသည်။် 

• နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ တ်ရွာ��င်းမ််းု - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥဝေေကုုက�င်း်သ်ု��လကခ်ု�သည််် မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�

သည််် လူအုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သည်် ် လူအုုပ်စ်ာု၏ အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�မ်းူပ်ုုင်းေ်ဖွဲ့စာမ််းု 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုခု��ပ််အုေခုာအုာဏာာလ့တ်လ်ပ်စ်ာ့ာစာီရွင်းန်ိုုုင်းမ််းုအုဝေပ်�တ့်င်း ်ထုင်းဟ်ိုပ်ပ််ါသည်။် 



4 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

• က�င်း််�တ်အ်ုရွ တ်ရွာ��င်းမု််း - နုုိုင်းင််း�၏အုဝေေခုခု�က�င်််း�တ်တ််ရွာ�ကုု အုဝေေခုခု�ဝေသာ ဘာု�မ်း့ဝေ�

တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအု�ကာ� န်ီ�ကပ်ဝ်ေသာ�ကန်ို့ယမ််းုအုဝေပ်� ထုင်း ်

ဟိုပ်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်နိုုုင်းင််း�၏လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�် ေပ်န် ်

လည််ရွင််း�ကာ�ဝေစာဝ်ေရွ�၊ ကာလ�ကာရိွည်စ့်ာာ မ်းတ်ရွာ�ဖုွဲ့နုိိုပ်ခ်ု�ရွပြီးပီ်�ဝေန်ာက် ခ့ုင်း််လှတ်ေ်ခုင််း�၊ 

လူမု်းဝေရွ��ုုင်းရ်ွာပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် က�င်း်�်တ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေပ်န်လ်ည်အ်ုာ�သစာဝ်ေလာင်း�်ေခုင်း�်

က�သ်ုု�ဝေသာ ရွည်မ််းိန််�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေမ်း့ာမ််းိန််�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

၄။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်တ််ရွာ��င်းမ််းုရွိုရွန် ် ၄င်း�်အုာ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

အုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုာ�ေဖွဲ့ည်််ပ်�်ပုု်�နုုိုင်းသ်ည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေအုာ� အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း ်

ရွွကသ်ည်််အုခုါ အုခု�နု်တ််စာခ်ုုသုု� ဝေရွာကလ်ာသည်န်ိုိင်း််အုမ်း့ ထုုုတ်ရွာ��င်းမ််းုသည် ် ပ်ုုမ်းုုတ်ုု�လာ

နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုမ်း�ာ�၏ဝေလ�စာာ�မ်းုကုု ပ်ုု၍က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်�ရ်ွရွိုကာ နိုုုင်း်င်း�၏ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�နိုုုင်း်

ဝေသာ ကုရွုယာတ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် ေဖွဲ့စာလ်ာမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

ဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းန်ိုိင်း်် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်ပ်ါရွိုသည်် ် အု ဝေရွ�ပ်ါဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ� 

နိုိစာ်ခုုစာလု��သည် ် တ်ရွာ��င်းမ််းုရွရွိုရွန်အ်ုတ့်က ် အုဓလေ့ုကဝေသာခ်ု�ကေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ဝေသာ ် တ်စာခ်ုု

ခု�င်း်�စာီသည် ် ပ်ဋိုပ်ကခသကဝ်ေရွာကမ််းု အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာကေ်ခုင်း�်တ့်င်း ် မ်းတ်ူည်ီဝေသာစာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ� ရွင်း�်ုုင်းရ်ွသည်။် ဤစာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေက�ာ ်

လှာ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုဝေေခုအုဝေန်အုဝေပ်� တ်ု�� 

ေပ်န်မု််းမ်း�ာ� အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ရုိွဝေန်ေခုင််း�အုာ�ေဖွဲ့င်််း  

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််ဝေ�ာက ်

သူမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ� တ်ရွာ��င်းမ််းုကုု ပ်ုုမ်းုုတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

နိုုုင်းမ််းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

၁.၃။ အဓိိကား ယ်း�ချီးးကားမ်ှားး�

အုဓုလေ့ကယူ�ခု�က်မ်း�ာ�သည် ် လမ်း�်ညှွှန်စ်ာာအုုပ်နိ်ိုင်း်် ဤအုခုန်�်တ့်င််းခု�ဉ်း�်ကပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာအုဝေ�ကာင််း� 

အုရွာမ်း�ာ�ကုု မ်းီ�ဝေမ်းာင်း�်ထုုု�ေပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

• ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေေခုအုဝေန်နိုိင်း်် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် ၄င်း�်အုဝေေခုအုဝေန်အုတ့်င်း�်ရွို အုာဏာာလုပ်ရ်ွိာ�သက ်

ဝေရွာကမ််းုမ်း�ာ� (power dynamic) သည် ်အုလ့န်�အ်ုလ့န် ်အုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်။်

• အုယူ�ါေ နိုိစာေ်ခုမ်း�်က့�ဝေန်ပြီးပ်ီ� ပ်ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေန်ဝေသာ လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကသ်ည် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ 

ရွလေမ််း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

• သရုိုပ်လ်ကခဏာာနုုိုင်းင််း�ဝေရွ� (identity politics) အုဝေပ်� အုယူ�ါေမ်း�ာ� နိိုစာေ်ခုမ်း�်က့�ဝေန်ဝေသာအုခုါ  

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကန်ိုိင်း််က�င်း်သ်ု��မ်းုအုဝေပ်� က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ သဝေဘာာ 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါကားိံ တည်းက်ျေး�းကား်

�း�ကျေးသူးလွှာံပုံင််နိ�်စဉ်န်ှာင််် ၄င်�်၏အကျေးရ�ပုံါ

ကျေးသူး အကျေးကြကားးင်�်အရးမှားး�နှာစခ်ျီးံစလွှာံ��သူည်း ်

တရး�ဝင်မ်ှာုအတ့ကား ်အဓိိကားကျေးသူးခ်ျီးးကား်

ေဖွဲ့စသ်ူည်း။်



5မိိတ်ဆ်က်န်ိိဒါါနိ်�

တ်ူည်ီမ်းုတ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်အ်ုတ့်က ် လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်င်း�်က့�ေပ်ာ�မ်းုသည် ် ဝေက�ာလ်ှာ�ရွန် ်

လုုအုပ်ဝ်ေသာ အုဓလေ့ုကစာုန်ဝ်ေခု�မ်းုတ်စာရ်ွပ် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

• နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်�နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ေပ်င်းပ််ရွို အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ကုုေဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေသာ မ်းတ်ူည်ီဝေသာတ့်န်�်အုာ�မ်း�ာ� 

ဝေပ်�ထ့ုက်လာမု်းသည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်က ်အုဓုလေ့က 

အုခု�ကတ််စာခ်ု�က ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုသ့င်း်ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုုပ်ခ်ု��ပ််စာီမ်း�မ်းုစာန်စာ်

တ်ုု�နိုိင်း််�ုုင်းဝ်ေသာ အုဝေတ့်�အုကြုံက��ရွိုခု�သ်ည်််နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေလရ်ွိုပြီးပ်ီ� မ်းည်သ်ည််အ်ုဝေေခု 

အုဝေန်မ်း��ု�မ်းိမ်းေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ခု�ဖ်ွဲ့ူ�ဘာ�နိုိင်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်သည် ်ေဖွဲ့စာဝ်ေတ်ာင်း််

ေဖွဲ့စာခ်ု�သည်။်

• ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၏ အုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းုကုုခု�ရွဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�သည် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်အု�ကမ်း�်ဖွဲ့က်

ပ်ဋိုပ်ကခ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ဋိုပ်ကခလ့န် ် (�ုုလုုသည်မ််းိာ အုမ်းိန်တ််ကယ်အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုမ်း�ာ� ပြီးပ်ီ��ု��

ပြီးပ်ီ�) အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�လုပ်ရ်ွိာ�သက်ဝေရွာကမ််းုမ်း�ာ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်သည်။် ကမ်းာာလု���ုုင်းရ်ွာ 

အုထုင်း်ရွိာ��ု��ဝေသာ အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကပ််ဋိုပ်ကခသည် ် နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။်

• ကမ်းာာလု���ုုင်းရ်ွာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်စာန်စာန်ိုိင်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုသ့င်းက်ူ� 

ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ��ီသုု�ဦး�တ်ည်သ်ည််် ကမ်းာာလု���ုုင်းရ်ွာ အုလာ�အုလာမ်း�ာ�နိုိင်း်် လုပ်ရ်ွိာ�မ်းုကုုထုည်် ်

သ့င်း�် စာဉ်း�်စာာ�သင်း်သ်ည်။် 

၁.၄။ ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံုံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတည််းကျေး�းက်ားေချီးင်�်ကျေး�းင်ရ်းကားခ်ျီးးက်ားအကားးဉ်�်ချီးးုပုံ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကသ်ည် ် နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ဝေေသမ်း�ာ�

အုတ့်င်း�်နိုိင်း််အု�ကာ� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းု ရွိုမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် လကတ််င်းအ်ုဝေမ်းရွုကဝေေသရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကသ်ည် ် အုာဖွဲ့ရွုက၊ အုာရွိနိုိင်း်် ဥဝေရွာပ်၏ အုခု��ု�ဝေသာ အုစာုတ် ်

အုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�ထုကပ််င်း ် ပ်ုု၍ဝေရွိ�က�သည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ကုုစာတ်ာရွီကာနိုိင်း် ် ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�တ်ုု�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ၁၈၂၅1 နိုိင်း်် ၁၈၂၆2 ခုုနိုိစာ်တ်ုု�တ့်င်း ်ပ်ထုမ်းဦး�စာ့ာ ဝေရွ��့�တ်ည်ဝ်ေထုာင်းခ်ု�သ်ည်။်

 ၁၉၉၀ ေပ်ည်််လ့န်နိ်ိုစာမ််း�ာ�အုတ့်င််း� ဝေတ်ာင််းအုဝေမ်းရုွက၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွ��့�

ခု�သ်ည်။် ဥပ်မ်းာ- ကုုလ�ဘာီယာ၊ ပ်ါရွာဝေဂ့�နိုိင်း် ်ပ်ီရိုူ�။ အုာဂ�င်းတ််ီ�န်ာ�နိုိင်း်် ဥရိုု   ဝေဂ့�တ်ုု�တ့်င်းမ််းူ ကြိုးကီ�မ်းာ�စာ့ာ ေပ်န််

 လည်ေ်ပ်င်း�်င်း်မ်းုမ်း�ာ� ေပ်�လုပ််ခု�သ်ည်။် အုီဝေက့ဝေေါနိုိင်း်် ဝေဘာာလ်ီဗီ�ယာ�နိုိစာန်ိုုုင်း်င်း�စာလု��သည် ်မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�ကုု �ယစ်ာုနိုိစာ်တ်စာခ်ုုဝေက�ာဝ်ေက�ာတ့််င်း ် ဝေရွ��့�ခု�သ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ် အုာ�လု��ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်းမ််းုအုရွည်အ်ုဝေသ့�နိုိင်း်် လူမ်းုအုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်း�ာ�အုာ�လု��၏ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ် ယခုင်း်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၏ မ်းဝေအုာင်းေ်မ်းင်းမ််းု

မ်း�ာ�သည် ်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုသစာမ််း�ာ�ကုုေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�ဝေစာခု�သ်ည်။် မ်း�ကာဝေသ�မီ်းကပ်င််း နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း�

မ်း�ာ�အုဝေပ်� ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ ယု��ကည်မ််းုအု�င်း်် မ်းကြုံက��စာဖွဲ့ူ�န်ုမ်း််က�မ်းုသည် ် ဝေတ်ာင်းအ်ုဝေမ်းရွုကဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�



6 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ကုု သရိုုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည် ်

ဝေ�ာကဝ်ေရွ�၏ ဝေမ်းာင်း�်နိုိင်းအ်ုာ�မ်း�ာ�သည် ်  ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာေီမ်းုုကဝေရွစာီ အုစာုု�ရွမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုတ်ုုကအ်ုခု�ေပ်�

ရွာတ့်င်း ်လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းဝ်ေစာခု�်သည်။် �န်�်က�င်းဘ်ာကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်၁်၉၈၀ 

နိိုင်း်် ၁၉၉၀ ေပ်ည်််လ့န်ဝ်ေနိိုာင်း�်ပုု်င််း�နိိုစာမ််း�ာ�၌ ဥဝေရွာပ်အုဝေရိွ�ပုု်င််း�ရုိွ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေေပ်ာင်း�် 

အုလ�မ်း�ာ�ကုု ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာသ်ုု� အုသ့င်း်ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဝေစာ��က့ကစ်ာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�စာန်စာန်ိုိင်း်် ပု်ဂဂလုက

ပုု်င်း�ုု်င်းမု််း3က�သုု်�ဝေသာ ဥဝေရွာပ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာစာ�နုိုန်�်မ်း�ာ�ကုု အုေပ်ည်််အု�လကခ်ု�ေခုင်း�်တ်ုု�

ကုုပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်း�ာ�စာုက တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ခု�ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဟိုန်ဝ်ေဂရွီ (၁၉၈၉-၉၀ 

တ့်င်း ် ေပ်င်း�်င်း်ခု�ကမ််း�ာ�)နိုိင်း်် ဘာူလ်ဝေဂ�ရွီ�ယာ� (၁၉၈၉-၉၁) တ်ုု�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ

လုပ််င်းန််�စာဉ်းသ်ည် ် ယခုင်းအ်ုာဏာာရွ က့န်ေ်မ်း�န်စာ်�ါေီမ်း�ာ�မ်းိ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု �ုုရွိယလ်စာပ််ါတ်ီမ်း�ာ�

အုေဖွဲ့စာသ်ုု� ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုတ့်င်း ်ကူည်ီပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ခု�သ်ည်။် ဝေအုာကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်သက�သ်ုု� ပ်ဋိုပ်ကခနိုိင်း် ်လကန််က် 

ကုုင်းဝ်ေသာင်း�်က�န်�်မ်းုမ်း�ာ�၏ တ့်န်�်အုာ�သည် ် အုန်ဂ်ုုလာ၊ ဘာူရွွန်ေ်ီ၊ ခု�က်ေ၊် က့န်ဂ်ုု ေီမ်းုုကရွကတ််စာ်

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၊ အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�၊ မ်းုုဇိုမ်း်ဘာုခု၊် န်မ်း်ဘာီ�ယာ�၊ နိုုုင်းဂ်�ာ၊ နိုုုင်း်ဂ��ီယီ�ရွာ�၊ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၊ �ူ

ေန်န်ိုိင်း်် ယူဂန်ဓ်လေ့ါနိုုုင်းင််း�တ်ုု�တ့်င်း ်လုပ််ဝေ�ာင်း်ခု�သ်က�သ်ုု� အုာဖွဲ့ရွုက၏ မ်း�ကာဝေသ�မ်းီကရွရွိုခု�ဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုဝေတ့်�အုကြုံက��ကုု လု��ဝေ�ာဝ်ေစာခု�သ်ည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာက၌် ကင်းည််ာ၊ 

ဇိုမ်းဘ်ာီယာနိုိင်း်် ဇိုင်းဘ်ာာဝေဘာ့တ်ုု�တ့်င်း ်  စာ�စာည််�မ်း�ဉ်း�်အုေဖွဲ့စာသ်တ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာသည် ်ေီမ်းုု

ကဝေရွစီာအုသ့င်းကူ်�ဝေေပ်ာင််း�ဝေရွ��ီသုု� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းကုု် တ့်န်�်အုာ� 

ဝေပ်�ခု�သ်ည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�မ်းတ်ုုင်းခ်ုင်း ်ကပ်လ့်ကအ်ုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်အ်ုတ့်က ် လုုအုပ်ခ်ု�ကန်ိုိင်း်် 

က��ု�ဝေ�ကာင်း�်�ီဝေလ�ာမ််းုကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ဝေလရ်ွို

သည်။် အုမ်းိန်စ်ာင်းစ်ာစာတ့််င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ ဝေ�ာင်း်ရွွက်ခု�က်တ်စာ်ခုုတ်ည််�ေဖွဲ့င်််းသာ 

ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ သုု�မ်းဟိုုတ် ်စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ� 

ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုစာသည်် ် လုုခု�င်းဝ်ေသာပ်န်�်တ်ုုင်း်

မ်း�ာ�ကုု ရွရွိုမ်းည်မ််းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် မ်းုမ်းုကုုယတ််ုုင်း ် စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ လုုခု�င်းဝ်ေသာရွလေ်မ်း�ာ� ရွရွိုရွန် ်

အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�တ်ူဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း်သဝေဘာာတူ်ပြီးပီ်�ဝေသာ 

သဝေဘာာထုာ�အုာ�လု��နီ်�ပ်ါ�ကုု တ်ကက်ြွကစာ့ာဝေေပ်ာ 

�ုုေခုင်း�်၊  ဝေစာစ်ာပ်ညုှ််နုိုင်း�်ေခုင််း�နိိုင်း်် တ်င်းေ်ပ်ဝေတ်ာင််း��ုု 

ေခုင်း�်တ်ုု� ေပ်�လုပ်�်ကရွဝေပ်မ်းည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ တစခ်ျီးံတည်း�်ေဖွဲ့င််သ်ူး 

ငြိင်ိမှာ�်ချီးးမှာ်�ကျေးရ�၊ ဒါ�မှာိံကားကျေးရစ� သူိံ�မှာဟုံတ ်

စ��ပုံ့း�ကျေးရ� ဖွဲ့့��ငြိဖွဲ့ို�တိံ�တကားမ်ှာုစသူည်း် ်လွှာိံချီးးင််

ကျေးသူးပုံနိ�်တိံင်မ်ှားး�ကားိံ ရရာိမှာည်းမ်ှာဟုံတ်ကျေးပုံ။ 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါမှားး�သူည်း ်မှာိမှာိ

ကားိံယ်တ်ိံင်စ်�မှာ�ကျေး�းင်ရ်းကားေ်ချီးင်�် မှာဟုံတ်ကျေးပုံ။ 

အကျေးလွှာ�အနိကား ်စဉ််�စး�ချီးးင်််ချီးးနိိ်ရကျေးသူး 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါအေဖွဲ့စ ်ကျေးချီးါင်�်ကျေး�းင််

မှားး�နှာင််် နှိံင်င််�သူး�မှားး� ပုံါဝင်က်ျေး�းင်ရ်းကားရ်

မှာည်း။် ၄င်�်သူည်း ်လွှာမှာ�်ညွှာနိ်ချီးးကားမ်ှာာ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�

အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတည်းက်ျေး�းကားက်ျေးရ�အေဖွဲ့စ ်

ရည်းမ်ှာာနိ�်သူည်း်် ကျေး�းင်ရ်းကားခ်ျီးးကားက်ားိံ 

ကားတိကားဝတေ်ပုံုေချီးင်�်ေဖွဲ့စသ်ူည်း။်
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ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်သ်ည် ်သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ဝေသာရွည်ရွ်ွယ်ခု�ကမ််း�ာ� ရွရုိွဝေအုာင််းေမ်းင််းဝေရွ�အုတ့်က ်အုဝေေခုခု�မူ်းဝေဘာာင််း 

တ်စာရ်ွပ်က်ုုခု�မ်းိတ်မ််းည် ် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ� အုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်သ်ာမ်းက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေကုုအုဘာကဘ်ာကမ််းိ�င်း်ေခုင်းသ်ု��သပ်သ်ည်််အုခုါ ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်း ်

ရွွကသ်ည်််အုခု�နု််သည်လ်ည််� အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသည်။်

၄င်း�်သည် ်လမ်း�်ညွှှန််ခု�ကမ််းိ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�အုေဖွဲ့စာ ်ဝေမ်း့ာမ််းိန််�သည်််

လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်ကုုကတ်ုက�တ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ�စာ့ာသည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုဝေပ်� ဝေရွရွိည်အ်ုေမ်းင်းရ်ွိုသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် အုစာုု�ရွတ်ာ�န် ်

ထုမ်း�်ဝေ�ာင််းရွန်ဝ်ေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�ေပ်န်လ်ည်က်�င််း�ပ်ေခုင််း�၊ အုရွင််း�အုေမ်းစာမ််း�ာ�တ့်င််း ဝေပ်�ာဝ်ေမ့်း�ဝေန်�ကေခုင််း�၊ အုခ့ုင်း်် 

ထုူ�မ်း�ာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ေပ်စာမ််းု�ုုင်း်ရွာတ်ရွာ�စာ့��ုုေခုင်း�်မ်းိ ကင်း�်လ့တ်ခ်ု့င်း််မ်း�ာ�စာသည်် ် ဘာက ်

လုုက်ဝေသာအုက��ု�စီာ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းကုု် စုုာ�မုု်း�ဝေန်ဝေလရုိ်ွသည်။် 

�ုုလုုသည်မ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အုမ်းိန်တ််ကယ်အုနိုုုင်း် 

ရွရွိုသူနိုိင်း် ် ရိုု��န်ုမ်း််သူမ်း�ာ�ရွိုသည်။် ကာလတ်ုုနိုိင်း်် ကာလရွိည်လ်ုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�အု�ကာ� ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ 

အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ��ုုင်းရ်ွာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ရွိုပ်ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ကခာ

တ်ရွာ�ကုုက�င်််းသု��ပြီးပီ်�  ဝေရွတုု်အုက��ု�စီာ�ပ့်ာ�ကုု မ်း�က်က့ယ်ေပ်�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။်  ကုုယက်��ု�ကုု မ်းင်း�ဘ်ာ� အုမ်း�ာ�

အုက��ု�ကုု�ကည််ဝ်ေသာရွလေသ်ည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွအုရွ 

ရွရွိုဝေအုာင်းေ်မ်းင်းန်ိုုုင်းဝ်ေေခုမ်းရွိုဝေပ်။ လကဝ်ေတ့်အုဝေတ့်� 

အုကြုံက��မ်း�ာ�အုရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည်အ်ုဝေရွ�ပ်ါဝေသာဝေရွတုု်အုက��ု� 

စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ကုု �န်�်က�င်းဝ်ေန်သည်််ဝေရွရိွည်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကအ်ုမ်း�ာ�စုာကုုလကခ်ု�မ်းည် ်မ်းဟိုုတ််ဝေပ်။ သုု�ေဖွဲ့စာ်

ရွာ လကဝ်ေတ့်��န်ဝ်ေသာ က�င်း်သ်ု��သူမ်း�ာ�စာ့ာ 

သည် ်�ကာ�ေဖွဲ့တ်န်ိုိင်း်် အုသ့င်း်ကူ�ဝေေပ်ာင်း်�ဝေရွ� စာီမ်း�

ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း််သာ  ဝေရွတုု်အုတ့်က်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေကုု မ်းူဝေဘာာင်းခ်ု�မ်းိတ်ရ်ွန်် ဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေလရ်ွိုပြီးပ်ီ�

ကာလရွိည် ်ရွည်ရွ်ွယခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု တ်�င်း််ခု�င်း�်စီာ

ရွရုိွဝေစာသည်။် 

အကျေးတ့�အကြုံကားု�မှာာ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ 

တည်းက်ျေး�းကားသ်ူးမှားး�သူည်း ် အကျေးရ�ပုံါကျေးသူး 

ကျေးရတိံအကားး ို �စ��ပုံ့း�မှားး�ကားိံ �နိ်က်ားးင််ကျေးနိသူည်း််

 ကျေးရရာည်းေ်ပုံဋ္ဌားနိ�်ချီးးကားအ်မှားး�စံကားိံ လွှာကားခ်ျီး�မှာည်း ်

မှာဟုံတက်ျေးပုံ။ သူိံ�ေဖွဲ့စရ်း လွှာကားက်ျေးတ့��နိ်ကျေးသူး 

ကားးင််သ်ူံ��သူးမှားး�စ့းသူည်း် ကြကားး�ေဖွဲ့တန်ှာင်် ်

အသူ့င်က်ားး�ကျေးေပုံးင်�်ကျေးရ� စ�မှာ�ချီးးကားမ်ှားး�ေဖွဲ့င်််သူး 

ကျေးရတိံအတ့ကား ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါကားိံ မှား

ကျေးဘုးင်ခ်ျီးးမှာာတရ်နိ ်ကျေးရး�ချီးးယ််ကျေးလွှာရ်ာိငြိပုံ�� ကားးလွှာ

ရာည်း ်ရည်းရ်းယ်ခ်ျီးးကား်မှားး�ကားိံ တ�င််ခ်ျီးးင်�်စ� 

ရရာိကျေးစသူည်း။် 
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ရွင်း�်ုုင်းရ်ွသည်် ်

စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုနိုိစာမ််း��ု�ကုု ဝေအုာကပ််ါအုတ်ုုင်း်� ထုည််သ့်င်း်�စာဉ်း�်စာာ�ထုာ�သည်။်

(က) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင််း�အုာ� ပ်�်ပုု်�ကူညီ်ဝေပ်�သည််် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�နိိုင်း်် အုင်းစ်ာတီ်

က���ရိွင််း�ပုု်င််း��ုုင်းရ်ွာ စ့ာမ်း�်ဝေ�ာင််းရွည်မ််း�ာ�ကုု အုလ့န်အ်ုာ�န်ည်�်ဝေစာဝေသာ ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာအု�ကမ်း�် 

ဖွဲ့ကပ််ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာပ့််ာ�သည််အ်ုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာ်ရွပ်အ်ုာ� တ်ည် ်

ဝေ�ာကေ်ခုင်း�်၊ 

(ခု) ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာသ်ုု�မ်းဟိုုတ် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုဝေေခုအုဝေန်တ်စာ်ရွပ်ရ်ွို 

ပ်ဋိုပ်ကခကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ရွန်အ်ုလုု�င်းိာ  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာ်ရွပ်က်ုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်။

၂.၁။ အကြကားမှာ�်ဖွဲ့ကား်ပုံဋိိပုံကားခမှားး�ကျေးကြကားးင််ေ်ဖွဲ့စက်ျေးပုံ်ကျေးသူး စိနိက်ျေးချီး်မှာုမှားး�

ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်သ်ည်ပ််ဋိုပ်ကခကုု လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်ုုင်း�်၏ အုဓလေ့ုကအုဂ�ါရွပ်တ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ်

သတ်မ််းိတ်ပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်မ်း့တ်ဝေသာစာည်�်မ်း�ဉ်း�်စာည်�်ကမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဘာကမ််းလုုက်

ဝေသာ အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် တ်စာ်ဦး�ခု�င်း�်�ကာ�ရွို အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�

�ုုင်းရ်ွာပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ကုု စာီမ်း�ခုန်�်ခု့�ရွန် ် ကြိုးကု��ပ်မ်း်�ခု�ကေ်ဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု ယူ�ထုာ�သည်။် ပ်ဋိုပ်ကခ၏သဝေဘာာ 

သဘာာ�နိုိင်း်် အုမ်း��ု�အုစာာ�ကုု တ်ုက�မ်းိန််ကန်စ်ာ့ာရွိာဝေဖွဲ့့ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ်န်ိုုုင်း်ေခုင််း�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုာ� လုုကဝ်ေလ�ာည်ီဝေထု့မ်းုရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာရွလေက်ုု ရွိာဝေဖွဲ့့

ဝေတ့်�ရွိုရွန် ် အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ပ်ါလုမ်း််မ်းည်။် အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကပ််ဋိုပ်ကခကုု ပ်ဋိုပ်ကခ၏အုထုူ�အုမ်း��ု�အုစာာ�

တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်သတ်မ််းိတ်သ်ည်။် အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကပ််ဋိုပ်ကခတ့်င်း ်ပ်ါ�င်း်သူမ်း�ာ�အု�ကာ� စာစာဝ်ေရွ�အုရွ ဝေအုာင်း်

နိုုုင်းသ်ူမ်းရွိုပ်ါကနိုိင်း် ်ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကမ််း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်အုပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�

ေပ်�လုပ်ရ်ွန်လ်ုုအုပ်ပ််ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င််း ထုုုအု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကပ််ဋိုပ်ကခတ့်င်း ်
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ပ်ါ�င်းသ်ူမ်း�ာ� ပ်ါ�င်း်ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ေပ်ည်တ့််င်း�်ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�စာ့ာသည် ်  နိုုုင်း်င်း� ဝေရွ�ပ်�ပ််ုု�မ်းု၊ ဝေလက်�င်း််သင်း ်

�ကာ�မ်းုနိုိင်း် ်လကန််ကတ််ပ််�င်းေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�အုတ့်က ်အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာဝေေသ�ုုင်းရ်ွာရိုုဝေထုာင်း်မ််း�ာ�ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�

ဝေစာသည်။် ကုုလ�ဘာီယာ၊ က့န်ဂ်ုု ေီမ်းုုကရွကတ််စာ ် သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၊ န်ီဝေပ်ါ၊ သီရွုလက�ာနိုိင်း် ် �ူေန််နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�

တ့်င်း ် လတ််တ်ဝေလာေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်ဝေသာ လကန််ကက်ုုင်းတ််ုုကပ့််�မ်း�ာ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ ဝေေဖွဲ့ရိွင်း�်ခု�က်မ်း�ာ�ကုုညုှ်နုိုင််း�ဝေ�ာင််းရွွက်

ရွန် ် လကဝ်ေတ့်�အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ ် ဝေ�ာင်း ်

ရွွက်သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း််နိုိစာ်ဦး�နိုိစာ်ဘာက်ပ်ါ�င်း်ဝေသာ 

သမ်းာ� ရုုို�က�ဝေ�့�ဝေန့ို�ပ့်�မ်း�ာ�မိ်း မ်းတူ်ညီ်ဝေသာအုဖ့ွဲ့��

အုစာည််� မ်း�ာ�နိုိင်််း သက်�ုုင်း်သူမ်း�ာ� ပ်ါ�င်း်သည််် 

ဝေစာစ်ာပ်ည််ှုနိုုင်း�်မ်းုမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာသုု်� ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေစာခု�်  

ပြီးပ်ီ� ၄င်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ

ဝေေပ်ာင််း�လ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�သည်် လု�ပြုံခု��ဝေရွ�

နိိုင်း်် တ်ည်ပ်ြီးငု်းမ််းဝေရွ�ကုု ဦး�စာာ�ဝေပ်�သည််် ကုစာာရွပ််

တ်စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေသခု�ာမ်းုရွိုဝေစာရွန် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  

အု�ကမ််း�ဖွဲ့ကပ််ဋုိပ်ကခသည် ် အုာဏာာစုာစာည်�်ေခုင််း� (concentration) နိိုင်း်် အုာဏာာခ့ု�ေဖွဲ့ာေခုင််း� 

(dipersal) အုဝေပ်� အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�် အုက��ု�သကဝ်ေရွာက်မု်းရုိွသည်။်  အုင်းဂ်ုုလာ၊ ကုုလ�ဘီာယာနိိုင်း်် မုု်းဇိုမ်းဘ်ာစာ်

တ်ုု�ရွို ပ်ဋိုပ်ကခလ့န် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်မ်းုမ်း�ာ�သည် ်လု�ပြုံခု��ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�မ်း�ာ�ကုု အုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င််းက အုမု်းန်�ဝ်ေပ်�နုုိုင်း ်ဝေသာနိိုင်း်် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�၊ ပြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်ဝေရွ�သဝေဘာာတူ်ညီ်ခု�က်

မ်း�ာ�ကုု အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င််းကဝေ�ာင််းရွွက်နုုိုင်းဝ်ေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ဗဟုုိုေပ်�အုစုုာ�ရွကုု ဖွဲ့န်တီ််�ဝေပ်�ခု�ပ််ါသည်။်

ပ်ဋုိပ်ကခကာလမ်း�ာ�အုတ့်င််း�ေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�သည််် �ုု��ါ�ဝေသာလူ�အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကမု််းမ်း�ာ�သည် ် ေပ်န်လ်ည် ်

ရွင်း�်ကာ�ဝေစာဝ်ေရွ� ကြိုးကု��ပ်မ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�၏ ယု��ကည်စ်ာုတ်ခ်ု�ရွမ်းုကုု စာစာဝ်ေ��စာမ်း�်သပ်ခ်ု�ပ််ါသည်။်  

ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်််း ကဝေမ်းာာေီ�ယာ�နိိုင်််း ရွ�မ််းေါတုု်�ရုိွ လူမ်း��ု�တု်��သတ်ေ်ဖွဲ့တ်မု််းမ်း�ာ�နိိုင်း်် ဝေန်ာက�်ကတ့််� ေပ်န်လ်ည််

ရွင်း�်ကာ�ဝေစာဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ် �ုဝေသသလကခဏာာ (identity) ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ အုသု��ခု�ဝေန် 

သည်ဟ်ိုူ၍ န်ကရ်ိုုင်း်�ဝေသာသ�သယရိွုေခုင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�ကုု အုကာအုက့ယဝ်ေပ်�ရွန် ် ခုုုင်းမ််းာဝေသာ

ဥပ်ဝေေေပ်န်ဋ်္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေစာခု�သ်ည်။်

ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေဝေရွ�အုရွ (လူန်ည်�်စာုအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေသ�စာုတ်၊် ကုုယပ််ုုင်း�်ု�� 

ေဖွဲ့တ်ခ်ု့င်း််)နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွဝေရွွ�ခု�ယ်မ်းုမ်း�ာ�မ်းိတ်�င်း်လ်ည််� အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ��ုုင်းရ်ွာပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ကုု ကုုင်း ်

တ့်ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ပ်ါက  “အုနိုုုင်းရ်ွသူအုကုန််ယူ” �ုုသည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုခု�ကက်ုု အုန်ည်�်�ု��အုေဖွဲ့စာသ်ုု�ဝေလ့ာခ်ု�

နိုုုင်းဝ်ေခု� (သုု�) ဖွဲ့ယရ်ွိာ�နိုုုင်းဝ်ေခု� ရွိုသည်။်  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုအုသစာစ်ာတ်င်းရ်ွန်် အုဝေေခုခု�အုေဖွဲ့စာ ်

ပ်ဋိုပ်ကခကုုအုသု��ေပ်�မ်းည််အ်ုစာာ� ယခုင်းရ်ွိုနိုိင်း််ပြီးပ်ီ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�မ်း�ာ�အုဝေပ်�အုဝေေခုခု�ေခုင်း�်၏ အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုကုု

အုဝေတ့်�အုကြုံက��ကဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လ�ကရ်ွိုသည်။် မ်းဝေအုာင်းေ်မ်းင်းဝ်ေသာအုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်အုသစာမ််း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ကုု ရွပ်�်ုုင်း်�ဝေစာပြီးပ်ီ� ပ်ဋိုပ်ကခကုု ေပ်န်လ်ည်ေ်ဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။် 

အကြကားမှာ�်ဖွဲ့ကားပ်ုံဋိိပုံကားခတ့င် ်ပုံါဝင်သ်ူးမှားး�

အကြကားး� စစက်ျေးရ�အရ ကျေးအးင်န်ှိံင်သ်ူးမှာရာိပုံါကား 

နှာင််် ငြိင်ိမှာ�်ချီးးမှာ်�ကျေးရ�သူကျေးဘုးတးည်း�ချီးးကားမ်ှားး�တ့င် ်

ဖွဲ့့��စည်း�်အပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါအကျေးေပုံးင်�်အလွှာ�

ေပုံုလွှာံပုံရ်နိ ်လွှာိံအပုံပ်ုံါကား ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�

ဥပုံကျေးဒါတည်းက်ျေး�းကားက်ျေးရ�တ့င် ်�ိံအကြကားမှာ�်ဖွဲ့ကား်

ပုံဋိိပုံကားခတ့င် ်ပုံါဝင်သ်ူးမှားး� ပုံါဝင်ရ်မှာည်း်

ေဖွဲ့စသ်ူည်း။်  
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၂။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပုံံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတ
ည်း

်ကျေး�
းကား

သူ
းမှားး� ရင်�်

ိံင်ရ်သူ
ည်း

်် အ
ကျေး�

့ကျေး�
့စိနိကျေးချီး်မှာုမှားး�

ပ်ဋိုပ်ကခသည် ် အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု 

ေပ်�န်�်တ်ီ�ဝေစာေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်  အုရွည်အ်ုခု�င်း�်

ရွိုဝေသာ စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်သ်ူမ်း�ာ�ကုု နိုိင်း်ထုုတ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု�

ဝေ�ကာင်း် ် လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်ရွို ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ 

အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုသည် ် အုစာုု�ရွ�ုုင်းရ်ွာနိုိင်း်် အုဖွဲ့့��

အုစာည်�်မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွည်မ််း�ာ�ကုု  

အုာ�န်ည်�်ဝေစာသည်။်  ၄င်း�်သည် ်နိုုုင်းင််း�ကုုအုုပ်ခ်ု��ပ််

နိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် လုပ်င််းန်�်လည်ပ််တ််မ်းု�ုုင်းရ်ွာ 

တ်ရွာ��င်းမ််းုမ်းရွိုသည်် ် အုစာုု�ရွတ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ 

သည်။် ကုစာာရွပ်န်ိုိစာ်ခုုစာလု��သည် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�

၏ အုဝေေခုခု�လုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� ခု��ု�တ်�်မ်းုေဖွဲ့စာဝ်ေစာပြီးပ်ီ�  

သဘာာ�ဝေဘာ�အုနိုတရွာယမ််း�ာ� အုပ်ါအု�င်း ် ထုုတ် ်

လန်�တ််ုန််လုပ်ဝ်ေစာဝေသာ အုေဖွဲ့စာအ်ုပ်�ကမ််း�ာ�ကုု 

ရွင်း�ုု်င်းရ်ွန် ်ထုုခုုုကလ့်ယသူ်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာသေဖွဲ့င်််း အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�်�င်း�်ရွ�န့ိုမ်း�်ပ်ါ�ေခုင််း�ကုု ဦး�တ်ည်ပ်ြီးပီ်� အု�ကမ်း�် 

ဖွဲ့က ် ပ်ဋိုပ်ကခသ�သရွာကုု တ့်န်�်အုာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာသည်။်

စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ပ်ါ�င်းသ်ည်။်

• အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကပ််ဋိုပ်ကခကုုရွပ်�်ုုင်း်�ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�  ယင်း�်တ်ုု�

၏လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု  စာတ်င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေစာရွန် ် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကတ််စာ်ရွပ် ်

သုု�မ်းဟိုုတ် ် �ကာ�ေဖွဲ့တ်လ်ု�ပြုံခု��ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က ် မ်းခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်မ်းီ နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုုစာတ်င်းရ်ွန်် မ်းေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေပ်။  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်မ်းစာတ်င်းမ််းီ ဦး�စာ့ာဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည််် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကမ််းု 

လုပ်င််းန််�သည်ပ််ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု� ရွိုနိုုုင်း်ဝေသာ်လည်�် ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုတ့်က ် လုုကန််ာရွမ်းည်််လုပ်င််းန်�်စာဉ်း ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

တ့်င်းပ််ါ�င်း်မ်းည််် အုဝေသ�စာုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ�အုထုုပ်င်း ် သတ်မ််းိတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်နိုုုင်းသ်ည်။် အုာဖွဲ့ဂန် ်

န်စာာတ်န််ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�်သည် ်၄င်း�်ကုုဝေဖွဲ့ာ်ေပ်ထုာ�သည်။် ၂၀၀၁ 

ခုုနိုိစာ် ဘာ့န်�်သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကက်ုု အုစာုု�ရွ၏အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်အုင်း�်စာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည််

တ်ည်ဝ်ေထုာင်းရ်ွန််  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ဝေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာ်ရွပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်််  စာတ်ုတ်တ

အု�င်း်် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�လမ်း�်ေပ်ဝေေမ်းပ်ု�အုေဖွဲ့စာ ် ခု�မ်းိတ်ခ်ု�သ်ည်။် န်ီဝေပ်ါနိုုုင်းင််း�၌ ၂၀၀၆ ခုုနိုိစာတ့််င်း ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အု�ကာ�  သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ဝ်ေသာ �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်

ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း် ်ဖွဲ့က်ေရွယသ်မ်းမတ်စာန်စာအ်ုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေဘာာင်းဟ်ိုုဝေခု�သည်် ်

တ်ုက�သည်် ် ဉ်းီ�တ်ည််ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုတ့်က ်

ခု�မ်းိတ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။် မ်းုုဇိုမ်း်ဘာစာသ်ည် ် အုထုကပ််ါအုဝေေခုအုဝေန်နိုိစာ်ခုုလု��အုတ့်က ် ခြွခုင်း�်ခု�ကက်ုု

ငြိင်ိမှာ�်ချီးးမှာ�်ကျေးရ�သူကျေးဘုးတးည်း�ချီးးကားတ်စရ်ပုံ ်

သူိံ�မှာဟုံတ ်ကြကားး�ေဖွဲ့တလ်ွှာံ�ခြုံချီးု�ကျေးရ�သူကျေးဘုးတးည်း�

ချီးးကား်မှာချီးးမှာာတန်ှိံင်မ်ှာ� ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ 

တည်းက်ျေး�းကား်ကျေးရ�လွှာံပုံ်င်နိ�်စဉ်က်ားိံ  စတင်ရ်နိ ် 

မှာေဖွဲ့စန်ှိံင်က်ျေးပုံ။  သူိံ�ရးတ့င် ်မှာည်းသ်ူည်း််နိည်း်�ေဖွဲ့င်််

မှာ�ိံ ငြိင်ိမှာ�်ချီးးမှာ�်ကျေးရ� ရရာိရနိအ်တ့ကား်သူး 

ဦး�စး�ကျေးပုံ� ကျေး�းင််ရးကားေ်ချီးင်�်သူည်းလ်ွှာည်း်� 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ� အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါကျေးရ��့�ကျေးရ�

လွှာံပုံင််နိ်�စဉ်က်ားိံ အနှတရးယ် ်ေဖွဲ့စက်ျေးပုံ်ကျေးစ

ကျေးကြကားးင်�်ကားိံ Dayton ငြိင်ိမှာ�်ချီးးမှာ�်ကျေးရ�သူကျေးဘုးတး

ည်း�ချီးးကားက်ား ေပုံကျေးနိသူည်း။် 
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ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။် သူပ်ုန််မ်း�ာ�ကုု ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�နိုိင်း် ် လုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်�အု�င်း််ေမ်းင်း်ဝ်ေစာစ်ာပ်ည််ှုနိုုင်း�်မ်းုမ်း�ာ�

တ့်င်းပ််ါ�င်း်မ်းုရွိုဝေစာဖွဲ့ုု�ဖွဲ့ုအုာ�ဝေပ်�ရွန် ်လကရ်ွိုအုစာုု�ရွသည် ်ပ်ုု၍ေီမ်းုုကဝေရွစာီန်ည််�က�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်က်ုု ၁၉၉၀ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် မ်းုတ်�်ကခ်ု�် သည်။် အုမ်းိန်စ်ာင်းစ်ာစာတ့််င်း ် ၁၉၉၁      

ခုုနိုိစာဝ်ေန်ာကပ််ုုင်း�် လကမိ််းတ်ဝ်ေရွ�ထုုု�ခု�ဝ်ေသာ ပြီးပီ်�ေပ်ည်််စုာ�ဝေသာပြီးငု်းမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�သဝေဘာာတူ်ညီ်ခု�က်

မ်း�ာ�သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေထုက ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွသာလ့န်ဝ်ေသာလ်ည်�် ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်တ့်င်း ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ လကဝ်ေအုာကေ်ဖွဲ့စာခ်ု�သ်ည်။်

• က�ယေ်ပ်န်�စ့်ာာေဖွဲ့န်�ဝ်ေ�ဝေန်ဝေသာလက်န်ကမ််း�ာ�ကုု အုလ့ယတ််ကူရွရုိွနုုိုင််းေခုင််း�သည် ် အု�ကမ်း�်ဖွဲ့က ်

မ်းုကုန်က်�စာရွုတ်က်ုု ဝေလ�ာန််ည််�ဝေစာပြီးပ်ီ�  အုဖွဲ့�ကသ်မ်းာ�မ်း�ာ�သည် ်  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဝေပ်� မ်းဝေက�န်ပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု လု��ဝေ�ာဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။်

• မ်းည်သ်ည်််န်ည်�်ေဖွဲ့င်း်မ််း�ုု ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�ရွရွိုရွန်အ်ုတ့်က်သာ ဦး�စာာ�ဝေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်သည််

လည််� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု အုနိုတရွာယေ်ဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာသည်။် ဥပ်မ်းာ

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က ် တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်အုစာာ�

အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုနိုိင်း်် လု�ပြုံခု��မ်းုကင်း�်မ်း�ေ်ခုင်း�်စာီမ်း�ခုန်�်ခု့�မ်းုကုု ဦး�စာာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်သည် ်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုု

လု�� ပ်�ကစ်ာီ�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။် ၁၉၉၅ ခုုနိုိစာ် ဝေေတ့်န်် (Dayton) ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က်

တ့်င်း ်ပ်ါ�င်း်ဝေသာအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�သည် ်ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ကုု ပြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်ဝေရွ�သဝေဘာာတူ်ညီ်မု်း၏ ဝေန်ာက�်ကတ့််�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�သ်ည်။် ေပ်န််

ဝေေပ်ာင်း�်�ကည််လ့်င်း ် ဤခု�ဉ်း်�ကပ်မ််းုသည် ် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�

သူမ်း�ာ�အု�ကာ�  လု�ဝေလာကဝ်ေသာနိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ  စာဉ်း�်စာာ�ဝေ�့�ဝေနို့�ရွန်် ခု့င်း််မ်းေပ်�ခု�ဝ်ေပ်။ ၄င်း�်

သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုအုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာရ်ွန်် ဝေန်ာက�်ကတ့််�အုခုက်အုခု�တ့်င်း်

က��ု�ဝေ�ကာင်း�်�ီဝေလ�ာဝ်ေသာ အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကအ်ုေဖွဲ့စာ ်ယူ�နိုုုင်းသ်ည်။် 

• ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေန်ရွာခု�ထုာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်တ်ရွာ�မ်း့တ်ဝေရွ�အုဝေပ်� ထုုုကသ်င်း််အုာ�ဝေလ�ာစ်ာ့ာ အုဝေလ�ထုာ�

ဝေသာ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�မ်းာ�စာ့ာခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကခ်ု�ရွသူမ်း�ာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေပ်�

ထုာ�ရွိုသည််အ်ုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ််ေခုင်း�်သည် ် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုေဖွဲ့စာသ်ည်။် ေပ်ည်တ့််င်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ေပ်ည်ပ််သုု� ထု့က်ဝေေပ်�တ်ုမ်း�်ဝေရွိာင်းဝ်ေန်ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�စာ့ာရွိုဝေန်နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ၄င်း�်တ်ုု�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် ပ်ါ�င်း်ဝေစာေခုင်း�်သည် ် ဝေထုာကပ််�်ပ်ုု�ဝေ�ာင်း်

ဝေရွ�နိုိင်း်လ်ု�ပြုံခု��ဝေရွ� ကုန်က်�စာရွုတ်ေ်မ်းင်း်မ််းာ�သည်။်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�သည် ် စာုတ်ရ်ွိည်ရ်ွန်လ်ုုအုပ်ဝ်ေသာလ်ည်�် အုထုူ�

ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု လ�င်းေ်မ်းန််စာ့ာကုုင်းတ့််ယရ်ွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကပ်ြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကမ််းုက

ညွှှန်ေ်ပ်ဝေန်နိုုုင်းပ််ါသည်။်  အုီရွတ်တ့််င်း ်(၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�

ကုု ဦး�တ်ည်ဝ်ေသာ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ့််င်း)် ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ခု�်သက�သ်ုု� ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏် အုခု�နု််

ကာလမ်း�ာ�နိုိင်း် ် သမ်းုုင်း�်မ်းိတ််တ်ုုင်း်မ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�
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နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အု�ကာ� �င်း််ပ့်ာ�အုသုပ်ည်ာဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဝေ�့�ဝေနို့�

ေင်းင်း�်ခုု�မ်းုအုဝေပ်�အုာ�ဝေပ်�မ်းုကုု လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းသ်ည်။်     

• နိုုုင်းင််း�ပြီးပ်ု�က့�မ်းုပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုုသာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန် ်ကြိုးကု��ပ်မ်း်�ဝေသာ  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းုအုတ့်က ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ တ်ာ�န််ယူမ်းု

တ်ာ�န်ခ်ု�မ်းုကုု စာ့န်�လ့်တ်သ်ည်််  လကန််ကက်ုုင်းတ််ပ်ဖ်ွဲ့့��မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့ုနိုိုပ်ခ်ု��ပ််ေခုယဝ်ေသာ

အုုပ်စ်ာုု�သူမ်း�ာ�ကုု စာုတ်ဝ်ေက�န်ပ်ဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က ်အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�်အုဝေပ်� လ့န်က်�အုဝေလ�ထုာ�

ရွေခုင်း�်အုပ်ါအု�င်း ် ကြိုးကီ�စာ့ာဝေသာစာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ရွင်း�်ုုင်းရ်ွမ်းည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် ပ်ုု၍တ်ာ�န်ယ်ူ

တ်ာ�န်ခ်ု�မ်းုရွိုဝေသာ အုစာုု�ရွေဖွဲ့စာလ်ာမ်းည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�်ထုက ်

အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ဝေရွ�ကုုသာ ပ်ုုမ်းုုအုဝေလ�ဝေပ်�သည််ဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င််း အုက�င်း်ပ််�ကေ်ခုစာာ�

ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုာဏာာအုလ့�သု��စာာ�မ်းုမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုအုာ�ဝေကာင်း�်လာနိုုုင်းသ်ည်။်

• နိုုုင်းင််း�ပြီးပ်ု�က့�မ်းုဝေလ�ာခ်ု�ရွန်် အုဝေလ�ဝေပ်�ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုအုာ�လု��နိုိင်း််အုတ်ူ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၏ 

အုေခုာ�ဝေသာ အုဝေရွ�အုရွာကုစာာမ်း�ာ�ကုု လမ်း�်ညွှှန် ်ဝေပ်�နိုုုင်းမ််းည််် ဥပ်ဝေေမ်းူဝေဘာာင်းတ််စာ်ရွပ်ခ်ု�မ်းိတ််

ရွန်အ်ုတ့်က ်အုခု�နု်အ်ုန်ည််�င်းယသ်ာ ရွနိုုုင်းသ်ည်။် �န်�်က�င်းဘ်ာကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုခု��ု�အုဝေေခုအုဝေန်

မ်း�ာ�တ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ပြီးပ်ု�က့�လ့ယမ််းုကုု ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်မ်းတ်ုုင်းခ်ုင်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

ေခုင်း�်၏ အုဝေရွ�အုရွာမ်း�ာ�ကုု အုရွင်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည််် အုဝေန်အုထုာ�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သည်။်  

ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�လ�ကရ်ွိုဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ခု�ဖ်ွဲ့ူ�ဝေသာ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််ဝေ�ာကဝ်ေရွ�အုဝေေခု 

အုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည် ်

ဝေ�ာက်သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် လက်န်က်ကုုင််းပ်ဋို 

ပ်ကခမ်း�ာ�ကုုသာ ရွပ်�်ုုင်း်�ရွန်ဟ်ိုူဝေသာ က�ဉ်း�် 

ဝေေမ်းာင်း�်ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�

တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

�ုုင်းရ်ွာ အုပြီးပ်ီ�သတ်သ်ဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုု လှမ်း်�မ်းုု�

မ်းုမ်းေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာရွန် ် ဝေသခု�ာဝေစာရွမ်းည်် ် စာုန််ဝေခု�

ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် ရွင်း�်ုုင်း်ရွသည်။် မ်းတ်ူည်ီဝေသာ

အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�က ဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာ အုဝေလ ်

အုက�င်း်အ်ုခု��ု�ကုု အုကြုံက�ေပ်�ထုာ�သည်။်

နှိံင်င််�ငြိပုံိုကား့�မှာု၏ပုံဋိိပုံကားခမှားး�အတိံင်�်အတးကားိံ

သူး ကျေးေဖွဲ့ရာင်�်ရနိ ်ကြိုးကားို�ပုံမှာ်�ကျေးသူး  ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�

အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ တည်း်ကျေး�းကားသ်ူးမှားး�သူည်း ်

လွှာကားန်ိကား်ကားိံင်တ်ပုံဖ်ွဲ့့��မှားး�သူိံ�မှာဟုံတ ်ဖွဲ့ိနှာိပုံခ်ျီးးုပုံ်

ေချီးယ်က်ျေးသူးအံပုံစ်ိံ�သူးမှားး�ကားိံ စိတက်ျေးကားးနိပုံ်ကျေးစ

ရနိအ်တ့ကား ်အးဏားချီး့�ကျေးဝေချီးင်�်အကျေးပုံ် လွှာ့နိက်ား�

စ့းအကျေးလွှာ��း�ရေချီးင်�်အပုံါအဝင် ်ကြိုးကား��စ့း

ကျေးသူး စိနိက်ျေးချီး်မှာုမှားး�ကားိံ ရင်�်ိံင်ရ်မှာည်း။် 

ေဖွဲ့စန်ှိံင်ပ်ုံါကား ငြိင်ိမှာ�်ချီးးမှာ်�ကျေးရ�တည်း်ကျေး�းကားေ်ချီးင်�်

သူည်း ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�တည်းက်ျေး�းကားက်ျေးရ�မှာာ 

သူ��ေချီးး�ေဖွဲ့စသ်ူင်််သူည်း။် 

၂။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပုံံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတ
ည်း

်ကျေး�
းကား

သူ
းမှားး� ရင်�်

ိံင်ရ်သူ
ည်း

်် အ
ကျေး�

့ကျေး�
့စိနိကျေးချီး်မှာုမှားး�
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အကြုံကား�ေပုံု�း�သူည်း်် ကျေးကားးင်�်မှာ့နိ်ကျေးသူး အကျေးလွှာ်အကားးင််မ်ှားး�

• လုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ု�င်း်် ၂ �င်း််ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်ပ်ု�စာ�ကုု 

ခု�မိ်းတ်ပ််ါ။ (၁) တ်ည်ပ်ြီးငု်းမ််းမု်းကုုကုုင််းတ့်ယဝ်ေေဖွဲ့ရိွင််း�ေခုင်း�်နိိုင်း်် ပြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းကုု် အု�ု�� 

သတ်မ််းည််် သီ�ေခုာ��ကာ�ေဖွဲ့တ် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုသ့င်း်ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ အုစာီအုစာဉ်းတ််စာရ်ွပ်က်ုု အုသု��ေပ်�ပ်ါ။ (၂) အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�် ေီဇိုုုင်း�်၏ ဝေရွရွိည်ဝ်ေမ်း့ာ ်

မ်းိန်�်ခု�ကအ်ုဝေပ်� ပ်ုုမ်းုုခုုုင်းမ််းာစာ့ာအုဝေလ�ထုာ�လ�က ် အုပြီးပ်ီ�သတ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

ကုု ဝေပ်�ထု့ကလ်ာဝေစာရွန် ်ခု့င်း််ေပ်�ပ်ါ ။

• အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုကုု ကာက့ယန်ိုုုင်းမ််းည််် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ရွပ်တ််န်�န်ိုုုင်းမ််းည််် အုခု��ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�သည် ်အုက�င်း်ပ််�ကေ်ခုစာာ�ေခုင်း�်၊ တ်ာ�န််ယူမ်းုတ်ာ�န် ်

ခု�မ်းုရွိုဝေသာအုစာုု�ရွနိုိင်း် ်လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�်ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�် စာဝေသာ အုေခုာ�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုုလည်�် ထုုဝေရွာကစ်ာ့ာဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်နိုုုင်းေ်ခုင်း�် ရွို/မ်းရွို

ကုု ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ်ပ််ါ။

• ေဖွဲ့စာနုု်ိုင်းလ့်င်း ်ဝေဘာာင််းဝေက�ာေ်ခုင်း�်ကုု တ်ာ��ီ�ရွန်နိ်ိုင်း််  ကွမ်း�်က�င််းလုပ်သ်ာ�အုင််းအုာ� ခ့ု�ဝေ�ေခုင််း� 

ကုုခု့င်း်ေ်ပ်�ရွန် ် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကမ််းုကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�

နိုိင်း်် ခု့�ေခုာ�ထုာ�ပ်ါ။ သုု�မ်းိသာ  ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�သည် ်လု�ဝေလာက်

ပြီးပ်ီ� ဝေကာင်း�်မ်း့န်ဝ်ေသာအုသုဝေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည််် အုဝေလ�ထုာ�မ်းုရွရွိုမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် 

• လကဝ်ေတ့်� ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် အုာဏာာကုုင်းစ်ာ့�ေခုယ်လိယမ််းည််် သူမ်း�ာ�အုာ� 

ဝေန်ာကပုု််င််း�တ့်င််းဝေပ်�ဝေပ်ါက်လာမ်းည််် ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�ကုုစာစ်ာဝေ��ကုုင််းတ့်ယနုု်ိုင်းမ််းည််် အုတုု်င်း�် 

အုတ်ာန်ယပ််ယက်ုုလည်�် ခု့င်း်ေ်ပ်�ဝေပ်�သင်း်သ်ည်။်   

၂.၂။ ဒါ�မှာိံကားကျေးရစ�အတ့ကားက်ျေးတးင်�်�ိံချီးးကား်

ေီမ်းုုကဝေရွစာီသည် ် တ်ရွာ��င်းမ််းုရွိုသည််ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာ်ရွပ်၏် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာအုဂ�ါ

တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် လူမု်းဝေရွ��ုုင််းရွာပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�အုာ� 

စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်ရ်ွန်လ်ုုအုပ်ဝ်ေသာစာန်စာ်တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်ဝေတ်ာင်း�်�ုုလာ�ကသည််။ အုန်ည်�်�ု��အု�င်း်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်   

ေီမ်းုုကဝေရွစာီသည် ်အုစာုု�ရွ�ုုင်းရ်ွာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်တ့်င်း ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်

ေဖွဲ့င်း် ်ေပ်ည်သ်ူလူထုုနိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�တ့်င်း ်ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုအု�ကာ�ရွို

တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့မ်းုကုု အုန်ကအ်ုဓလေ့ုပ်ါါယ်ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�သည်။် ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ အုကူ 

အုည်ီဝေပ်�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည််� (International  IDEA) က ထုုတ်ဝ်ေ�ခု�သ်ည််် ေီမ်းုုက ဝေရွစာီနိုုုင်းင််း�

ကုု�န််�စာစာဝ်ေလလ်ာဝေသာ န်ည််�စာန်စာစ်ာာတ်မ်း်�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန် 

ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေီဇိုုုင်း�်ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ် အုသု��ေပ်�နိုုုင်း်ဝေသာရိုုဝေထုာင်း််အုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုု ထုည်််သ့င်း�်

စာဉ်း�်စာာ�ထုာ�ဝေသာ ဝေမ်း�ခု့န်�်ဝေပ်ါင်း�် ၁၄ ခုု ပ်ါရွိုသည်။် 
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ဝေေပ်ာင််း�လ�မု်းမ်း�ာ�ကုုေဖွဲ့စ်ာဝေစာဝေသာ တ့်န်�်အုာ�မ်း�ာ�နိိုင်််း အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း��ုုင်းရ်ွာ အုက��ု�စီာ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�

အု�ကာ� �ကန်ို့ယမ််းုသည် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�ကုု အုက��ု�သကဝ်ေရွာကဝ်ေစာသည်။် အုုနိုဒုယ

နုုိုင်းင််း�တ့်င်းအု်ုနိုဒယုအုမ်း��ု�သာ�က့န်ဂ်ရွက်က အုေပ်ည်််အု�လှမ်း�်မုု်း�ထုာ�သည််် တုု်င်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င််း 

အုခု��ု�က�ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မု်းရုိွဝေသာ လူန်ည်�်စုာမ်း�ာ�သည် ် အုုနိုဒုယ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၁၉၄၉) တ့်င်း ်

အုာ�လု��ပ်ါ�င်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွာတ့်င်း ်ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းခ်ု�သ်ည်။်  ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်

တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ယင်း�်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းိ ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ခု�သ်ည််် လူမ်းုတ်ရွာ�မ်း့တ်ဝေရွ� 

လုပ််ရွိာ�မ်းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း််ပ်င်း ် အုခု�နု်ပ််ုုမ်းုု၍ တ်ည်တ််�်ဝေစာခု�သ်ည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်််း တ်ရွာ��င််းအုဖ့ွဲ့��မ်း�ာ�၊ ပ်ါ�င်းသူ်မ်း�ာ�၊ 

သက�ုု်င်းသူ်မ်း�ာ�အုာ�လု��၏ ပူ်�ဝေပ်ါင််း�ပ်ါ�င်းေ်ခုင််း�ကုုပ်ါ�င််းခ့ုင်း််ေပ်�ထုာ�ဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာက်ဝေရွ�သည််ေီမုု်းကဝေရွစီာအုသ့င်း်ကူ�ဝေေပ်ာင်း�် 

ဝေရွ�ကုုအုာ�န်ည်�်ဝေစာမ်းည််အ်ုစာာ� ပ်ုုမ်းုုအုာ�ဝေကာင်း�်

ဝေသာ အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာဝေရွွ�ခု�ယမ််းု ပ်ုုမ်းုု

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းဝ်ေခု�မ်း�ာ�သည်။် ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်လက်ဝေတ့်�

လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ�သည် ် အုာ�လု��ပ်ါ�င်းမ််းုနိုိင်း်် 

ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းမ််းုကုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ  ေီမ်းုုကဝေရွစာီ

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�၏ 

အုရွည်အ်ုဝေသ့� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အု�င်း််ကုု တ်ုုင်း်�တ်ာ

ရွန်် စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�ကုုခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်းသ်ည်။်

လုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််း�ာ�စာ့ာတ်ုု�သည် ်အုဝေေခုအုဝေန်အုဝေပ်�တ့်င်း ်အုလ့န်မ််းူတ်ည်ဝ်ေသာလ်ည်�် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ

အုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�ကုု ပ်ုုမ်းုုအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေစာသည်် ် သီ�ေခုာ�အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း််

လုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ုခု��ု�ရွိုသည်။် အု�ုုပ်ါေီဇိုုုင်း်�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ် တ်ရွာ��င်းသ်တ်င်း�်အုခု�က ်

အုလကမ််း�ာ�ကုု ရွယူေခုင်း�်က�သ်ုု�ဝေသာ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ� အုကာအုက့ယဝ်ေပ်�ေခုင်း�်၊ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�၊ အုုပ်ခ်ု��ပ််

စာီမ်း�ဝေရွ�နိုိင်း်် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုရွ ခု��ပ်က်ုုင်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်အု�င်း််နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း် ် 

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ု�ကာ� အုာဏာာ�ကန်ို့ယ်မ်းုတ်ုု�ပ်ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ုု�အုာ�လု��ကုုဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ် ်

အုတ့်င်း�်ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်ရွို အုခုန််�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ေပ်ည််စ်ာု�စာ့ာဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ကန်ဦး�အု�င်း််၌ အု�ုုပ်ါအုင်းစ်ာတ်ီ

က���ရွိင်း�်မ်း�ာ�ကုု ေီဇိုုုင်း�်ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ်ဝေတ့်�ကြုံက��ရွဝေသာ  စာုန်ဝ်ေခု�ခု�ကမ််း�ာ�မ်းိာ ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ကုု အုစာေပ်�ရွန် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�  

မ်းရွိုေခုင်း�်သည် ်အုခုကအ်ုခု�တ်စာ်ရွပ်ေ်ဖွဲ့စာန်ိုုုင်းသ်ည်။်

• မ်း�ကာခုဏာပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းု

ကုု  �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�မ်းည်် ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်အုမ်း��ု�အုစာာ�ကုု အုထုူ�အုဝေလ�ဝေပ်�ဂရိုုစာုုကရ်ွန်် လုု

သည်။် ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း်�်ကစ်ာပ်၍် ပ်ဋိုပ်ကခသစာမ််း�ာ�  ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်းသ်ည်။်

• ဥပ်ဝေေမူ်းဝေဘာာင််းအုသစာသ်ည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�၏ အုဓုလေ့ကအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�အုတ့်က ် သက�်ုုင်း်ရွာကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်ေခုင်း�်အုဝေပ်� အုထုူ�

တရး�ဝင်အ်ဖွဲ့့��မှားး�၊ ပုံါဝင်သ်ူးမှားး�၊ သူကား�်ိံင််

သူးမှားး�အး�လွှာံ��၏ ပုံး�ကျေးပုံါင်�်ပုံါဝင််ေချီးင်�်ကားိံ၊ 

ပုံါဝင်ခ်ျီး့င်််ေပုံု�း�ကျေးသူး ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�

ဥပုံကျေးဒါ တည်း်ကျေး�းကား်ကျေးရ�သူည်း ်ဒါ�မှာိံကားကျေးရစ�

အသူ့င်က်ားး�ကျေးေပုံးင်�်ကျေးရ�ကားိံ ပုံိံမှာိံအး�ကျေးကားးင်�်

ကျေးသူး အင်စ်တ��ကားး��ရာင်�်�ိံင်ရ်း ကျေးရး�ချီးးယ်မ်ှာု

ပုံိံမှာိံေဖွဲ့စက်ျေးစနှိံင်က်ျေးချီးးမှားး�သူည်း။်

၂။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပုံံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတ
ည်း

်ကျေး�
းကား

သူ
းမှားး� ရင်�်

ိံင်ရ်သူ
ည်း

်် အ
ကျေး�

့ကျေး�
့စိနိကျေးချီး်မှာုမှားး�
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အုဝေလ�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် သုု�ဝေသာအ်ု�ုုပ်ါ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် ေီမ်းုုကဝေရွစာီန်ည်�်လမ်း�်က� 

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်ကုု ဝေရွရွိည််တ်ည်တ််�်ဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ်လုုအုပ်မ််းည််် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်

စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�အုဝေပ်� ဂရိုုစာုုကအ်ုဝေလ�ဝေပ်�မ်းု န်ည်�်ပ်ါ�နိုုုင်းသ်ည်။် 

• အုခု��ု�ဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ် အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�နိုုုင်းဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ဝေရွိ�ရိုုု�စာ့��ါေီမ်း�ာ�နိုိင်း် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုဂ�ါရွပ်မ််း�ာ�အုာ�ည်ှုနိုုင်း�်ရွသည်။် သုု�ဝေသာအ်ု�ုုပ်ါ 

ည်ှုနိုုင်း�်မ်းုမ်း�ာ�သည် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီမ်းက�သည်် ် အုဂ�ါ 

ရွပ်မ််း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနုုိုင််းသည်။် အုကယ၍် အုာဏာာရိွင််းအုဖ့ွဲ့��ဝေဟိုာင််း�အုဖ့ွဲ့���င််းမ်း�ာ�သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာ�်ုုင်း်ရွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�စာန်စာ်တ့်င်းဝ်ေန်ရွာရွရွိုရွန် ် ည်ှုနိုုင်း�်ပ်ါက ရွရွိုလာမ်းည်် ်

အုသစာဝ်ေသာ ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�ရွို ၎င်း�်တ်ုု�၏အုခုန််�ကဏ္ဍာသည် ် ၄င်း�်တ်ုု�၏ေုကခခု�ခု�်ရွသူ 

မ်း�ာ�အုတ့်က ် တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုရွရွိုရွန် ် အုရွင်း�်အုေမ်းစာရ်ွရွိုမ်းု ဝေလ�ာန််ည််�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။် ဤအုဝေပ်� 

အုယူမ်း�ာ�သည် ် စာ�သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ ကတ်ုက�တ်မ််း�ာ�နိုိင်း်လ်ည်�် �န်�်က�င်းပ်ြီးပ်ီ�သုကခာမ်း�်

ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�မ်းမ်း့တ်မ်းုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်ပ််င်း ်လူအုမ်း�ာ�ကုုမ်းိတ်ယ်ူဝေစာသည်။်

• ဤအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ဝေရွ�အုတ့်က ် မ်း��နိုဒရွိင်းမ််း�ာ�မ်းိ အုပ် ်

နိုိင်း်�ထုာ�ဝေသာ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််လုုအုပ််ခု�က ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာက်�င်း်သ်ု��ပြီးပ်ီ�

ဝေန်ာက ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုာ� ဦး�စာာ�ဝေပ်�အုေဖွဲ့စာ ် သတ််မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်သည် ် ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းဝ်ေသာ

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် �ကစ်ာပ်မ််းုေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်းသ်ည်။် အုနိုတရွာယမ််းိာ ေီ

မ်းုုကဝေရွစာီအုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ပြီးပ်ု�င်း�်ုုင်းမ််းု၏ ေမ်းင်းသ်ာမ်းုအုရွို�ု��ရိုုဝေထုာင်း််

မ်း�ာ�အုဝေပ်� ပြုံခု��င်းု�အုဝေလ�ထုာ�သည််် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာစာ့မ်း�်ဝေ�ာင််းမ်းုတ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် န်ာ� 

လည််ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လကဝ်ေတ့်�လုပ်င််းန်�်ရွို 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုဝေပ်� သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုတ်ည် ်

ဝေ�ာကန်ိုုုင်း်ရွန်် အုဖွဲ့့��အုမ်း�ာ�စာုကုုလုုအုပ််ဝေသာ ပ်ုုမ်းုုရိုုပ်ဝ်ေထု့�သည်် ် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာ်ရွပ်ေ်ဖွဲ့စာ ်

ဝေ�ကာင်း�် အုမ်းိန််တ်ကယသ်ကဝ်ေသေပ်လ�ကရ်ွိုသည်။်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ကုု ဝေတ်ာင်း�်�ုုဝေန်သူမ်း�ာ�အုာ�လု��သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� ေီမ်းုုကဝေရွစာီလုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်းပ််ါ�င်း်ရွန်် သဝေဘာာတ်ူဝေသာ ်

လည််� ေီမ်းုုကဝေရွစာီကုုရွလေအ်ုေဖွဲ့စ်ာ ကတ်ုက�တ်ေ်ပ်�ထုာ�သူမ်း�ာ�မ်းဟိုုတ််ဝေပ်။ ၄င်း�်တ်ုု�သည် ်

လူအုမ်း�ာ�လကခ်ု�ဝေသာ အုစာုု�ရွအုဝေပ်�ထုုန်�်ခု��ပ်ရ်ွန်ရ်ွည်ရ်ွွယသ်ည်််လုပ်င််းန်�်စာဉ်းထ်ုက ်အုာဏာာ 

ရွရွိုဝေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာသ်ာ လုပ််ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�

ကုု ဝေလ့ာခ်ု�နိုုုင်း်သည်။်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုသီ�သီ�တ်ုု�အုဝေန် 

ေဖွဲ့င်း် ် အုစာုု�ရွအုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်အုသစာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ၄င်း�်တ်ုု�၏အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ� ခုုုင်းမ််းာဝေစာရွန် ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု အုသု��ခု�သည်ကုု်လည်�် သတု် 
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ေပ်�ရွန်လုု်အုပ်သ်ည်။် ေီမုု်းကဝေရွစီာစာန်စ်ာ

အုေမ်းစာတ့််ယဝ်ေစာဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွာတ့်င်း ်

ပြီးခုုမ်း်�ဝေေခုာက်မ်းုတ်စာ်ခုုမ်းိာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစ်ာမ်း�ာ�ကုု သီ�သန်�်

အုာဏာာလှမ်း�်မုု်း�နုုိုင်းသ်ည်််န်ယပ််ယမ််း�ာ�

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�အုတ့်က် အုသု��ခု�ကာ 

ကုုယ်က��ု�စာီ�ပ့်ာ�ရွိာသည်််ကုစာာရွပ််မ်း�ာ� 

ကုုပ်ုုမ်းုုအုာ�ဝေပ်�ရွန် ် အုသု��ခု�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာ ်

သည်။် 

• ဝေန်ာက�ု်��အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းက်ုု လက ်

ဝေတ့်�တ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုု သုု� 

မ်းဟိုုတ် ်အုဖွဲ့့��အုစာည််�တ်စာခ်ုုတ်ည််�ကသာ  လှမ်း�်မ်းုု�ဝေသာအုဝေန်အုထုာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေန်သည်််တ်ုုင်း ်  ေီမ်းုု

ကဝေရွစာီအုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�ကုု ကြိုးကု��ပ်မ်း်�ရွိာဝေဖွဲ့့နိုုုင်းသ်ည်။် အုခု��ု�ဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်

အုင်း်အုာ�ကြိုးကီ�ပ်ါတ်ီသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေပ်�ရွပ်တ််ည်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ကြိုးကု�တ်င်းသ်တ် ်

မ်းိတ်ထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� ကုုယ်ပ်ုုင်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ကုုပ်င်း ်ဝေရွ��့�ထုာ�ရွိုပြီးပ်ီ� ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းသ်ည်။် 

ထ့ုကဝ်ေပ်�နုုိုင််းလာဝေသာအုနိုတရွာယမိ််းာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာရ်ွပ်လု်��သည် ် အုေခုာ�အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အု�ကပ်အ်ုတ်ည််�မ်း�ာ�ထုက ်အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်၏�နိုဒအုရွေဖွဲ့စာ်

သည််် လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာနိိုင်း််အုခ့ုင်း််ထူု�မ်း�ာ�ကုု အုဝေလ�ထုာ�ဝေလရုိ်ွေခုင််း�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီကုု က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်ဝေရွ�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�နိုိင်း် ်

ထုပ်တ််ူအုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေ�ကာင်း�် သတ်ုေပ်�သင်း််သည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ� 

သည် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်မ်းုကုု စာီ�ပ့်ာ� 

ဝေရွ�ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ရွည်ရ်ွွယပ််ါက 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်

သည် ်�င်း�်ရွ�န့ိုမ်း�်ပ်ါ�မု်းကုုေဖွဲ့စ်ာဝေစာသလာ��ုုသည််် 

ဝေမ်း�ခု့န်�်ကုု ဝေမ်း�ရွန်ရ်ွိုလာသည်။် အုဝေေဖွဲ့မ်းိာ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်သည် ်

ရုိွရွင််း�စ့ာ�အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ထုုန်�်သုမ််း�ေခုင််း�သုု�မ်းဟုိုတ်် 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ��ကစ်ာပ်မ််းု 

အုသစာက်ုု ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ေခုင်း�်ရွိုမ်းရွိုဝေပ်�မ်းူတ်ည်သ်ည်။် 

အချီးး ို � ကျေးသူး ကားိစစရပုံမ်ှားး�တ့င်အ်ကျေးေပုံးင်�်အလွှာ�
ကားိံ ပုံ�်ပုံိံ�နှိံင်က်ျေးရ�အတ့ကား ်ကျေးရာ�ရိုးိံ�စ့�ဝါဒါ�မှားး�နှာင်် ်
ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတည်း်ကျေး�းကားက်ျေးရ� 
အဂုံး�ါရပုံမ်ှားး�အး� ည်းိိနှုင်�်ရသူည်း။် သူိံ�ကျေးသူး ်
အ�ိံပုံါ ည်းိိနှုင်�်မှာုမှားး�သူည်း ်ဒါ�မှာိံကားကျေးရစ� 
ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါမှားး�တ့င် ်ဒါ�မှာိံကားကျေးရစ�မှာ
ကားးသူည်း် ်အဂုံး�ါရပုံမ်ှားး�ေဖွဲ့စက်ျေးပုံ်ကျေးစနှိံင်သ်ူည်း။် 
နှိံင််င်�ကျေးရ�အဖွဲ့့��အစည်း�်အသူ��သူ��တိံ�အကျေးနိေဖွဲ့င်််  
၄င်�်တိံ�၏ အကားး ို �စ��ပုံ့း�မှားး� ချီးိံင်မ်ှားကျေးစရနိ ်
ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ တည်း်ကျေး�းကား်ကျေးရ�
လွှာံပုံင််နိ�်စဉ်မ်ှားး�ကားိံ အသူံ��ချီးးနှိံင်သ်ူည်း။်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါသူစ ်ကားးင််သ်ူံ��ငြိပုံ��

ကျေးနိးကား ်ကျေးရး�ကျေးကားးကား်ပုံ့�မှားး�အး� ဦး�စး�ကျေးပုံ�

အေဖွဲ့စ ်သူတမ်ှာာတေ်ချီးင်�်သူည်းဒ်ါ�မှာိံကားကျေးရစ�အသူ့င််

ကားး�ကျေးေပုံးင်�်ကျေးရ�ကားိံ ကျေးရး�ကျေးကားးကားပ်ုံ့�ငြိပုံိုင်�်ိံင်မ်ှာု

နှာင််် တနိ်�တး�း�သူည်း်် အနှတရးယ်ေ်ဖွဲ့စက်ျေးစ 

သူည်း။် ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတည်း်ကျေး�းကား်

ကျေးရ�လွှာကားက်ျေးတ့�လွှာံပုံင််နိ�်ရာိ ဒါ�မှာိံကားကျေးရစ�အသူ့င််

ကားး�ကျေးေပုံးင်�်ကျေးရ�သူည်း ်နှိံင််င်�ကျေးရ�ကားိစစရပုံမ်ှားး�

အကျေးပုံ် သူကျေးဘုးတးည်း�မှာုတည်းက်ျေး�းကားန်ှိံင်ရ်နိ ်

အဖွဲ့့��အမှားး�စံကားိံလွှာိံအပုံက်ျေးသူး ပုံိံမှာိံရိုးုပုံက်ျေး�့�

သူည်း်် လွှာံပုံင််နိ�်စဉ်တ်စရ်ပုံ်ေဖွဲ့စက်ျေးကြကားးင်�် အမှာာနိ်

တကားယ်သ်ူကားက်ျေးသူေပုံလွှားကားရ်ာိသူည်း။်

၂။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပုံံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတ
ည်း

်ကျေး�
းကား

သူ
းမှားး� ရင်�်

ိံင်ရ်သူ
ည်း

်် အ
ကျေး�

့ကျေး�
့စိနိကျေးချီး်မှာုမှားး�
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ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်  ပ်ဝေေသရွာဇိုအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုမ်း��ု�ကုု ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ေခုင်း�်သုု�မ်းဟိုုတ် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုရွ ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းခ်ု� 

ထုာ�ရွဝေသာအုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�တ့်င်းပ််ါ�င်းလ်ာရွန်ဥ်ီး�တ်ည်ေ်ခုင်း�်။ အုကယ၍်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီကုု မ်းဝေက�န်ပ်မ််းုမ်း�ာ�၏ အုဝေေခုခု�အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်မ်း�ာ�အုတ့်က ်

လမ်း�်ဝေ�ကာင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်အ်ုသု��ေပ်�ပ်ါက အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုခုု၏ လကရ်ွိုဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�ကုုသာ 

တ်ု��ေပ်န််ဝေန်ေခုင်း်�ထုက ်ဝေရွရွိည်အ်ုေမ်းင််းေဖွဲ့င်း် ်သု��သပ်ရ်ွန််ဧကန်မ််းုခု� လုုအုပ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုဝေဟိုာင်း�်မ်းိက�န််ရွစာသ်ည််် ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာမ်းည်ီမ်း့မ်းုမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ မ်းဝေအုာင်းေ်မ်းင်းမ််းု၏ လကခဏာာတ်စာရ်ွပ် ်ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သည်။်
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ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ကုု စာတ်င်းရ်ွာကာလတ့်င််းမ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်််း ‘အုသစာ်

ဝေသာအုစာပ်��ု�ေခုင်း်�မ်း�ာ�’�ုုသည်် ်ကတ်ုက�တ်မ််း�ာ�ထုာ�ဝေလရ်ွိုသည်။် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�သည် ်‘ပ်ု�မ်းိန််နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�’ 

ထုကဝ်ေက�ာလ့်န်ဝ်ေသာ အုစုုာ�ရွ၏အုဓုလေ့ကက�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မူ်းမ်း�ာ�ကုုအုတ်ည်ေ်ပ်�ရွန် ်သမုု်းင််း��င််းအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�

ရွသည်််အုခု�နု်သ်ည် ်အုလ့န်ရိ်ွာ�ပ်ါ�ဝေသာကာလလည်�်ေဖွဲ့စ်ာသည်။် အုထုကတ့််င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်က�သုု်� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခု်ုသည် ်က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ ပ်ဋုိပ်ကခအုသ့င််းကူ�ဝေေပ်ာင််း�ဝေရွ�

သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်အုေဖွဲ့စာ ်ခု့�ေခုာ�သတ်မ််းိတ််

ဝေလရ်ွိုဝေ�ကာင်း�်ကုုလည်�် ဝေတ့်�ရွိုရွသည်။် ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာ ပ်ုု၍ကြိုးကီ�မ်းာ�က�ယေ်ပ်န်�သ်ည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�

တ့်င်း ်အုစာေပ်�မ်းိတ်သ်ည် ်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာရ်ွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်  

အုဝေကာင်း�်�ု��ရွလေက်ုုဝေသခု�ာဝေစာရွန် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေပ်င်း�်င်း်

ေခုင်း�်လုပ်င််းန််�စာဉ်းန်ိုိင်း်် ထုုဝေရွာကခ်ုုုင်း်မ်းာဝေသာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုတ်ုု�နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၏ ကန်ဦး�အု�င်း််မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် ခု�မ်းိတ််ဝေသာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ်

အုထုူ�အုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်။် အုခု��ု�ဝေသာ အုဝေရွ�ပ်ါသည််လ်ုပ််င်းန်�်စာဉ်း�်ုုင်းရ်ွာဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�သည် ် ဝေအုာကပ််ါ

တ်ုု�ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

• ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းု အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ

• �ကာ�ေဖွဲ့တ်န်ိုိင်း်် အုသ့င်း်ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ� 

အုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�ကုု အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်

•  အုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�

မ်း့တ်ဝေရွ�နိုိင်း်�်ုုင်း်ဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�

•  လုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� ေီမ်းုုကဝေရွစာီကုုယ ်

စာာ�ေပ်�မ်းု

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံ ကျေးဒါ�ိံင်ရ်း ကျေးေပုံးင််�လွှာ�

ေပုံင်�်င်ေ်ချီးင်�်လွှာံပုံင််နိ�်စဉ်န်ှာင််် �ိကျေးရးကား်

ချီးိံင်မ်ှားကျေးသူး ကားိစစရပုံမ်ှားး�ကားိံ ပုံံ�စ�ချီးးမှာာတ်မှာုတိံ�

နှာင််် စပုံ်လွှားဉ်�်၍ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတည်း်

ကျေး�းကားက်ျေးရ�၏ ကားနိဦး�အ�င်််မှားး�အတ့င်�် 

ချီးးမှာာတက်ျေးသူး �ံ��ေဖွဲ့တခ်ျီးးကား်မှားး�သူည်း ်အ�း�

အကျေးရ�ကြိုးကား��သူည်း။်
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• လူထုုမ်း�ာ�ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းမ််းုနိုိင်း််

• ေပ်င်းပ််ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�၏ အုခုန်�်ကဏ္ဍာ

၃.၁။ ကျေးေပုံးင်�်လွှာ�မှာု အတိံင်�်အတး

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်ယခုင်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု အုစာာ� 

ထုုု�မ်းည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာက်ုု မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ပြီးပ်ီ�ေပ်ည််စ်ာု�သည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ပ်ါ�င်းသ်ည််် အုပြီးပ်ီ�သတ်ေ်ီဇိုုုင်း�်ကုု ဝေမ်း့ာမ််းိန််�နိုုုင်းသ်ည်။် အုပြီးပ်ီ�သတ်ေ်ီဇိုုုင်း�်

ဝေရွ��့�မ်းုကုု လုပ်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုစာီအုစာဉ်းသ်စာ်တ်စာ်ရွပ်က်ုု ခု�မ်းိတ််ဝေပ်� 

သည်။် အုခု��ု�ဝေသာမ်းတ်ူည်ီသည််က်ုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်းမ််းူ မ်းူရွင်း�်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု စာဉ်း�်က်မ်းေပ်တ် ်

ေပ်�ေပ်င််းဝေေပ်ာင်း�်လ�ကာ အု�င်း််အုလုုကလု်ပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေသာေီဇုုိုင််း�ပု်�စာ�ေဖွဲ့င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေေပ်ာင်း�် 

အုလ�ကုုဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင််းသည်။် အု�င်း််�င်း််ဝေေပ်ာင််း�လ�မု်းနိိုင်း်် တ်ဝေရွွ�ဝေရွွ�ေပ်�ေပ်င််းဝေေပ်ာင််း�လ�မု်းမ်း�ာ�သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုန်ည််��ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု လုုကန််ာေခုင်း�်ရွို

ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�စာန်စာအ်ုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ကြိုးကီ�ကုု တ်ုု�ပ့်ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ထုင်းဟ်ိုပ်ဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်။် 

ပ်ဋိုပ်ကခ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာ်အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�ကုု အုတ်ုတ််ကာလမ်းိအုေဖွဲ့စာအ်ုပ်�က်

မ်း�ာ� ထုပ်မ််း�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ေခုင်း�်အုလ�င်း�်မ်းရွိုဝေစာဝေရွ�ဝေတ်ာင်း�်�ုုရွန်အ်ုတ့်က ်သကဝ်ေသအုေဖွဲ့စာက်ုု�ကာ�နိုုုင်းသ်ည်။် 

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၏အုတ်ုတ်က်ာလရွို အုသာ�အုဝေရွာင်းခ်ု့�ေခုာ�မ်းုဝေအုာကတ့််င်းရ်ွိုဝေသာ လူမ်း��ု�မ်း�ာ�အု�ကာ�

တ်ရွာ��င်းခ်ု့�ေခုာ�မ်းု သုု�မ်းဟိုုတ် ် က ဝေမ်းာာေီ�ယာ�နိုိင်း် ် ရွ�မ်းေ်ါတ်ုု�၌ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ခု�ဝ်ေသာ တ်ရွာ�င်းလ်ူမ်း��ု�တ်ုန််�

သတ်ေ်ဖွဲ့တ်မ််းုတ်ုု�သည် ် အုတ်ုအုလင်း်�ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုသုအုမ်းိတ်မ််းေပ်�ေခုင်း�်ခု�ရွသည်် ် ရွိင်း�်လင်း�်သည်် ်

အုတ်ုတ််ကာလ ဥပ်မ်းာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။်   အုီရွတ်န်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ်အုစာုု�ရွသည် ်စာစာဝ်ေရွ�အုရွလု���ရိုု��န်ုမ်း််ခု�သ်ည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်သည် ် ထုင်း်ရွိာ�ဝေပ်�လ့င်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုလ့င်းဝ်ေတ်ာင်း ်  အုတ်ုတ်် 

ကာလမ်းိ အုေဖွဲ့စာအ်ုပ်�ကမ််း�ာ� ထုပ််မ်း�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ေခုင်း�် အုလ�င်း�်မ်းရွိုဝေစာမ်းည်် ်ေပ်ယုဂေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန်ဝ်ေမ်း့ာလ်င်း််သည်။် 

ဤအုဝေေခုအုန်မ်း�ာ�ရွိုဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုအုတ်ုုင်း�် အုတ်ာ

သည် ် နိုုုင်း်င်း�၏မ်းရွိုမ်းေဖွဲ့စာလ်ုုအုပ်ဝ်ေသာ အုင်းစ်ာတ်ီ

က���ရွိင်း�်မ်း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်တ််ည်ဝ်ေထုာင်းရ်ွန် ်ေဖွဲ့စာ ်

သည်။် အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�သည်လ်ည်�် နိုုုင်း်င်း�

က�ရိုု��မ်းုရွိုခု�ဝ်ေသာသမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�

 လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းည်််န်ယပ််ယတ့််င်း ် အုလာ�တ်ူဝေမ်း့ာ ်

မ်းိန််�ခု�ကမ််း�ာ� ရွင်း�်ုုင်းခ်ု�်ရွသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န််နိုုုင်းင််း�။

�န်�်က�င်း်ဘာက်အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည်အ်ုတု်တ် ်

ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ�ိံင်ရ်း အကျေးေပုံးင်�် 
အလွှာ�သူည်း ်ယ်ချီးင်ဖ်ွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါကားိံ 
အစး��ိံ�မှာည်း််၊ အတိတန်ှာင််် လွှာံ��ဝပုံတ်သူတ်မှာု
မှာရာိသူည်း် ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါမှားကြကားမှာ�်
ကျေးရ��့�ေချီးင်�်ပုံါဝင်က်ျေးသူး အငြိပုံ��သူတဒ်ါ�ဇူးိံင််�
ကျေးရ��့�ကျေးသူး လွှာံပုံင််နိ�်စဉ်တ်စရ်ပုံ်ေဖွဲ့စသ်ူည်း။် 
သူိံ�မှာဟုံတ ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံ  ကျေးဒါ�ိံင််ရး
အကျေးေပုံးင်�်အလွှာ�သူည်း ်လွှာကားရ်ာိဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�
အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါကားိံ အ�ကားမ်ှာေပုံတေ်ပုံုေပုံင််
ကျေးေပုံးင်�်လွှာ�သူည်း်် ကျေးေပုံးင်�်လွှာ�တိံ�တကား်ကျေးသူး 
ဒါ�ဇူးိံင််�တစခ်ျီးံတိံ� ေဖွဲ့စန်ှိံင််သူည်း။်
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာတ့််င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေဟိုာင်း�်မ်းိ အုစာဉ်းအ်ုလာမ်း�ာ�ကုု �ကလ်က်

ထုုန်�်သုမ််း�ထုာ�ရုိွရွန် ်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေသာအုဝေေပ်ာင််း�အုလ�မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်််း ေဖွဲ့စ်ာပ့်ာ� ဝေသာပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�နိိုင်််း အုာဏာာ 

ရွိင်းစ်ာန်စာ်မ်း�ာ�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�မ်း�ာ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ရွန်် ဝေတ်ာင်း�်�ုုမု်းကုုရွင်း�ုု်င်းရ်ွသည််် အုဝေေခုအုဝေန်

မ်း�ာ�လည်�်ရုိွခု�သ်ည်။် အုင်းေုု်နီ်�ရိွာ�နုုိုင််းင်း�သည် ်ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�ကာလတ့်င်း ်၁၉၄၅ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ယင်း�်၏အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ ပ်န််ကာစာီလာအုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ� (အုခုန််� ၂ ကုု�ကည််ပ််ါ) �ီသုု� ဝေခုတ််

ဝေန်ာကေ်ပ်န်သ့်ာ�ခု�ပ်ြီးပီ်� အုတု်တ်က်အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�ကုု လု���ပ်စာပ််ယလုု်ကေ်ခုင််း�မ်း��ု�မ်းဟုိုတ်ဘ်ာ� ေပ်င်း�်င်း်

မ်း့မ်း�်မ်း�ေခုင်း�်မ်း�ာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကက်ာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု အုကြိုးကုမ်းမ််း�ာ�စာ့ာေပ်င်း�်င်းခ်ု�သ်ည်။်

ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု အုပြီးပ်ီ�သတ်ေ်ီဇိုုုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အု�င်း််�င်း််တ်ုု�တ်က်

လာဝေသာဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုအုေဖွဲ့စာ ်ဝေတ့်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ထုုုဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာသည် ်အုဝေေခုအုဝေန်တ်စာခ်ုု

၌ ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်််အုရွာအုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းူတ်ည်သ်ည်။် အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န််တ့်င်း ် ၂၀၀၃ နိုိင်း်် ၂၀၀၄ ခုုနိုိစာ်

အုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ လုုယာဂ�ာဂါ သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်းဟိုာဝေကာင်းစ်ာီရွို ဝေ�့�ဝေနို့�ခု�ကမ််း�ာ�

တ့်င်း ် ကန်ဦး�ဝေထုာကခ်ု�ထုာ�ဝေသာ သမ်းမတ်၊ �န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ််တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သည်် ် တ်စာ်စာုတ််

တ်စာပုု််င်း�်သမ်းမတ်စာန်စာမိ််းသည် ် ဝေ�့�ဝေန့ို�ပ့်�အု�ု��တ့်င််း သမ်းမတ်စာန်စာသုု်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွန် ် ဝေထုာကခ်ု�ခု��်က

သည်။် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�စ့ာာတုု်�က ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာသ်ည် ်ဝေရွရိွည်အု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�

အုတ့်က ်ပုု်မုု်းအုာ�ဝေကာင််း�ဝေသာစာန်စာေ်ဖွဲ့စ်ာနုုိုင်းမ််းည်ကုု် သ�သယရုိွဝေသာလ်ည်�် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ

၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမု််းကုု အုာမ်းခု�ခု�က်ရွိုဝေစာရွန် ်အုထုကပ််ါဥပ်မ်းာက�သ်ုု� သမ်းမတ်စာန်စာ်ကုုဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေလရ်ွိုသည်။် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု စာတ်င်းက်�င်််းသု��စာဉ်းက်ာလအုတ့်င််း� သမ်းမတ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် လကရုိ်ွလကင််းင််း�ကာလရုိွ 

ဝေေပ်ာင်း�်လ�မု်းအုတုု်င််း�အုတ်ာသည် ် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုဝေပ်�အုဝေလ�ထုာ�ရွန်၊် လုပ်င််းန်�်လည် ်

ပ်တ်မု််းရုိွဝေသာ အုစာုု�ရွအုာ�ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းဝ်ေရွ�ကုု မ်းရွိုမ်းေဖွဲ့စာလ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်န်ိုိင်း်် လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာ်

ဝေရွွ�ခု�ယမု််းနိိုင်း််ပ်တ်သ်က်၍ လုုက်ဝေလ�ာညီ်ဝေထ့ုေဖွဲ့စ်ာဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာပ်ါက ဝေန်ာင်း ်၁၀ နိိုစာအ်ု�ကာ 

တ့်င်း ် ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်သ်ု��သပ်န်ိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အုကြုံက�ေပ်�ခု�်သည်။် ဤဝေန်ရွာတ့်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မု်း

အုတုု်င်း�်အုတ်ာနိိုင်း်် ကာလမ်းည်မ််း့�ကာမ်းည်�ုု်သည််် ဝေမ်း�ခ့ုန်�်မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက မ်းီ�ဝေမ်းာင်း�်

ထုုု�ေပ်ထုာ�သက�သ်ုု� အုာဖွဲ့ဂန််န်စာာတ်န််၏ လုုအုပ််ခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်� ဝေရွရွိည်ဝ်ေမ်း့ာမ််းိန််�ခု�ကထ်ုက ် ပ်တ် ်

�န်�်က�င်းအ်ုဝေန်အုထုာ�ရွို လတ််တ်ဝေလာစာုု�ရွုမ်းမ််းုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် လကဝ်ေတ့်�က�စာ့ာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�်ရွသည်။် 

လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုရွိုဝေသာအုုပ်စ်ာုအုသစာ်မ်း�ာ� အုစာရွိုသည်တ််ုု�သည် ် ေဖွဲ့စာရ်ွပ်တ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်� ထု့ကဝ်ေပ်�လာသေဖွဲ့င်း် ်

စာန်စာဝ်ေဟိုာင်း�်မ်းိ အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�မ်း�ာ�ကုု အုဝေလ့ာအ်ုတ်င်း�်ေပ်�လုပ်က်ာ ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�့�ဝေနို့�ရွန် ် လုုအုပ်လ်ာ

ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်လကရ်ွိုဝေန်ာကခ်ု�အုဝေေခုအုဝေန်သည် ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာန်ယပ််ယက်ုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�

ပ်ါသည်။် 

ကင်းည််ာနုုိုင်းင််း�ေဖွဲ့စာရ်ွပ်တ့််င်း ်ကြိုးကီ�မ်းာ�က�ယ်ေပ်န်�ဝ်ေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ဝေေပ်ာင်း�်လ�

မု်းလုုအုပ်ဝ်ေ�ကာင်း�်ကုု ၁၉၉၇ ခုုနိုိစာ်အုဝေစာာပ်ုုင်း�်တ့်င်း ် သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�သ်ည်။် အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုုစာုစာည်�်ပြီးပ်ီ� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ရွန် ် ဝေကာမ််းရွိင်းတ််စာ်ရွပ်က်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်ခု�သ်ည်။် ၂၀၀၄ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်အုဝေပ်� ဝေ�့�ဝေနို့�ရွန််အုတ့်က ်ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ််မ်း�ာ�နိုိင်း် ်
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မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာအုုပ်စု်ာမ်း�ာ�မိ်း ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်း�ာ�ပ်ါ�င််းဝေသာ အုမ်း��ု�သာ�ညီ်လာခု�ကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်က�င််း�ပ်ခု�်

သည်။် ဤအု�င်း််တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ရွို အုစာုု�ရွစာန်စာအ်ုဝေပ်�ဗဟိုုုေပ်�ဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာ

မ်း�ာ�စာ့ာသည် ်အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယရ်ွာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာခု�ပ်ြီးပ်ီ� အုခု��ု�နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�သည် ်အုစာည်�် 

အုဝေ��မ်းိ ထု့က်ခု့ာသ့ာ�ခု�သ်ည်။် ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်တ့်င်း ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့���ုုင်းရ်ွာပ်ါတ်ီသည် ် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်

သမ်းမတ်စာန်စာ်ကုု အုေပ်ည််အ်ု�သမ်းမတ်စာန်စာ်ေဖွဲ့င်း် ် အုဝေေခုခု�မ်းူအုာ�ေဖွဲ့င်း်အ်ုစာာ�ထုုု�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဗဟိုုုမ်းိအုာဏာာကုု 

ဝေအုာကဝ်ေေခုသုု� ခု့�ဝေ�မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု ကန်�သ်တ််လုုကေ်ခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် မ်းူ�ကမ်း�်ကုုဝေေပ်ာင်း�်လ�ခု�ပ်ြီးပ်ီ� 

ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�သုု� တ်င်းသ့်င်း်�ခု�သ်ည်။် ၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ် နိုုု�င်းဘ်ာာလတ့်င်း ် အု�ုုေပ်�ထုာ�သည်် ်      

မ်းူ�ကမ်း�်ကုု ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�က �နိုဒမ်း� ၅၈ % ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ယခ်ု�ခု�်သည်။် ၂၀၀၈ ခုုနိိုစာ ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�

နိိုင်း််�ကစ်ာပ်ဝ်ေသာ အု�ကမ််း�ဖွဲ့က်မု်းမ်း�ာ�အုပြီးပီ်�တ့်င််း အုာဏာာခ့ု�ဝေ�ရွန်အ်ုတ့်က ်ညွှ့န်�ဝ်ေပ်ါင်း�်အုစာုု�ရွကုု တ်ည် ်

ဝေထုာင်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ခု�သ်ည်။် ပ်ုုမ်းုု�ုု�ရွွာ�လာဝေသာ အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုမ်း�ာ�ကုုတ်ာ��ီ�ရွန် ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည််် 

ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုပြီးပ်ီ� 

သတ်ေ်ခုင်း�်သည် ်စာတ်ုတ်တအုခု�ကေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။် အုဓလေ့ုက အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယကု်စာာရွပ်မ််း�ာ�အုဝေပ်� အုေမ်းင်းမ််းတူ်မု်းမ်း�ာ�

ကုုညုှ်နုိုင််း�ဝေ�ာင််းရွွကရ်ွန် ်ကွမ်း�်က�င််းသူမ်း�ာ�ဝေကာမ််းတီ်ကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ခု�သ်ည်။် ၄င်း�်တုု်�သည် ်တ်စာစု်ာတ်တ််စာပုု််င်း�် 

သမ်းမတ်စာန်စာ်ကုု ဝေန်ာက်တ်စာက်ြိုးကုမ်း ်ထုပ််မ်း�အု�ုုေပ်�ခု�်ဝေသာ်လည်�် ညွှ့န်�ဝ်ေပ်ါင်း�်အုစာုု�ရွ၏ လှတ်ဝ်ေတ်ာဝ်ေကာ ်

မ်းတ်ီသည် ်သမ်းမတ်စာန်စာသ်ီ�သန်�ေ်ဖွဲ့င်း််သာ အုစာာ�ထုုု�ခု�ပ််ါသည်။် သုု�ဝေသာ ်အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်�န်် 

ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�အုာ� ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ကုု က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်�လ်ုပ််ဝေ�ာင်းရ်ွန်် ကတ်ုက�တ််

ထုာ� လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။်   ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာက်ုု ၂၀၁၀ ခုုနိုိစာ် ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�

န်ည်�်လမ်း�်မ်းိတ်စာ�်င်း်် ပ်ါ�င်းသ်ူမ်း�ာ�၏ ၇၀% န်ီ�ပ်ါ�ဝေသာဝေထုာကခ်ု�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ် အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�သ်ည်။် ဤ

ကုစာာရွပ်တ့််င်း ် ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာသည် ် အုပြီးပ်ီ�သတ်ေ်ီဇိုုုင်း�်ရွရွိုရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် ရွိင်း�်ရွိင်း�်လင်း�် 

လင်း�်ေဖွဲ့စာခ်ု�်ဝေသာလ်ည်�်  အုာ�လု��အုဝေလ�ထုာ�

စာုတ်�်င်းစ်ာာ�သည်် ် စာန်စာဝ်ေဟိုာင်း�်ကုု ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်

ေခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်တ်သ်ကဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူ

ည်ီခု�ကအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းူတ်ည်ခ်ု�သ်ည်။် ကင်းည််ာ

နိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုလှာတ့်င်း ် ဤသဝေဘာာတ်ူ

ည်ီခု�ကက်ုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်သည် ်�ယစ်ာုနိုိစာ်

တ်စာခ်ုုဝေက�ာ�်ကာေမ်းင်း်ခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ� ၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ် အုဝေတ့်� 

အုကြုံက��ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် ဝေန်ာကထ်ုပ်အ်ု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းု

မ်း�ာ�ကုုတ်ာ��ီ�ရွန် ်လုုအုပ်သ်ည်ဟ်ိုု �ုုခု�သ်ည်။် 

ဝေတ်ာင််းအုာဖွဲ့ရုွကနုုိုင််းင်း�တ့်င်း ် ဝေေပ်ာင််း�လ�မု်းအုတုု်င်း�် 

အုတ်ာအုဝေပ်� သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကရ်ွရွိုရွန် ်၁၉၉၀ 

နိုိင်း်် ၁၉၉၆ ခုုနိုိစာအ်ု�ကာ�  ၆  နိုိစာ် �ကာေမ်းင်း်ခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ�                 

မ်း ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းခ်ု�်ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီပ်ဋိုဉာာဉ်းန်ိုိစာ်ခုု၊ 

ကျေးေပုံးင်�်လွှာ�မှာု အတိံင်�်အတးသူည်း် အကျေးေချီးအကျေးနိ

တစရ်ပုံ၌် ေဖွဲ့စက်ျေးပုံ်နှိံင်သ်ူည်း််အရးအကျေးပုံ်တ့င် ်

မှားတည်းသ်ူည်း။် �ိံ�ကျေးကြကားးင်် ်ကျေးေပုံးင်�် လွှာ�မှာု

အတိံင်�်အတး ရရာိနှိံင်မ်ှာုရာိမှာရာိဟုးကျေးသူး 

ကျေးမှာ�ချီး့နိ်�သူည်း ်ကားး ို �ကျေးကြကားးင်�်��ကျေးလွှားးစ့်း 

လွှာိံအပုံက်ျေးသူးအချီးးနိိ်တ့င် ်ကျေးေပုံးင်�်လွှာ့ယ််ေပုံင််

လွှာ့ယ်ရ်ာိမှာုနှာင််် ပုံါဝင်သ်ူးအဖွဲ့့��မှားး�အး�လွှာံ��

အကျေးနိေဖွဲ့င််် ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ� အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ�ိံင်ရ်း 

အသူ့င်က်ျေးေပုံးင်�်လွှာ�မှာုနှာင်််ပုံတသ်ူကားက်ျေးသူး 

စည်း�်မှားဉ််�မှားး�၊ အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်မှားး�နှာင််် 

လွှာံပုံ�်ံ��လွှာံပုံန်ိည်း်�အသူစ်ကားိံ လွှာကားခ်ျီး�နှိံင််မှာုတိံ�

နှာင်််�ကားစ်ပုံက်ျေးနိသူည်း။်
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�ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုနိုိင်း်် ယင်း�်�ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ့်ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေအုာကရုိ်ွ အုမ်း��ု� 

သာ�စာည်�်လု��ညီ်ည့ွှတ်ဝ်ေရွ�အုစုုာ�ရွတ်စာရ်ွပ်ရုိ်ွခု�သ်ည်။် ဂ့ါတီ်မ်းာလာနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�မ်း�ာ�တ့်င်း ် လက ်

န်ကက်ုုင်းတ််ပ်ဖ်ွဲ့့��မ်း�ာ�အုာ�လု�� ပ်ါ�င်းဝ်ေအုာင်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်မ်းုမ်းရွိုေခုင်း�်သည် ် ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုလုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု 

ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းစ်ာ့ာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ်ြီးပ်ီ�စာီ�နိုုုင်းမ််းုမ်းရွိုနိုုုင်းဝ်ေ�ကာင်း�် ဝေသခု�ာဝေစာလ�ကရ်ွိုပြီးပ်ီ� လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်ရွိုပ်ဋိုပ်ကခ

မ်း�ာ�သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ဝေ�့�ဝေန့ို�ပ့်�မ်း�ာ�တ့်င််း အု�ုုေပ်�ထုာ�သည််် ဝေေပ်ာင်း�်လ�မု်းအုတုု်င််း� 

အုတ်ာကုု အုလ့န်ခ်ု�နုုိုင်းရ်ွည်ရုိ်ွဝေ�ကာင််း� သကဝ်ေသေပ်လ�က်ရုိွသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်််းဝေေပ်ာင်း�်လ�မု်းအုတုု်င််း�အုတ်ာ 

ရွရွိုနိုုုင်းမ််းု ရွိုမ်းရွိုဟိုူဝေသာဝေမ်း�ခု့န်�်သည် ် က��ု�ဝေ�ကာင်း�်�ီဝေလ�ာစ်ာ့ာလုုအုပ််ဝေသာအုခု�နု်တ့််င်း ် ဝေေပ်ာင်း�်လ့ယ်

ေပ်င်းလ့်ယရ်ွိုမ်းုနိုိင်း်် ပ်ါ�င်းသ်ူအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုာ�လု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုသ့င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�

မ်းုနိုိင်း််ပ်တ်သ်ကဝ်ေသာ စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�၊ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်အုသစာက်ုု လကခ်ု�

နိုုုင်းမ််းုတ်ုု�နိုိင်း််�ကစ်ာပ််ဝေန်သည်။်

အုခု��ု�ဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ရွိုနိုိင်း််ပြီးပ်ီ� 

အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််းမ်း�ာ�နိိုင်််း စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�အုဝေပ်�မိ်းတ်စ်ာ�င်း်် အုသစာဝ်ေသာအုရွာမ်း�ာ� တ်ည်ဝ်ေ�ာကနုု်ိုင်း်

သည််် အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ရုိွ�ကသည်။် ၄င်း�်သည် ် လုပ််င်းန်�်စာဉ်း ် ပြီးပ်ီ�ဝေေမ်းာက်သည်အ်ုထုု တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ရွန် ်

လု�ဝေလာကဝ်ေသာ တ်ရွာ��င်းမ််းုေဖွဲ့င်း်ရ်ွိုနိုိင်း််ဝေန်ဝေသာ လှတ််ဝေတ်ာမ််း�ာ�ရွိုသည်််ဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ် အုထုူ�အုသု�� 

�င်းသ်ည်။် 

ဇူးယ်း� ၁။ ၁၉၇၅ နှာင််် ၂၀၀၂ အကြကားး�ရာိ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ� အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ�ိံင်ရ်းလွှာံပုံင််နိ�်စဉ်မ်ှားး�၊ ၄င်�်တိံ�ကားိံ 

အစေပုံုကျေးစချီး�သ်ူည်း်် ေဖွဲ့စရ်ပုံမ်ှားး� သူိံ�မှာဟုံတအ်င်စ်တ�ကားး��ရာင်�်မှားး�

လွှာံပုံင််နိ�်စဉ််အမှား ို �အစး� စံစံကျေးပုံါင််�လွှာံပုံင််နိ�်စဉ််၏ %

က။ န်ုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုကဏ္ဍာမ်းိ ညွှှန််�ကာ�ထုာ�ဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်း် ၂၃ %

ခု။ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ� ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�/ေူ�တ်ုုကဝ်ေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ� ၅.၆ %

ဂ။ အုမ်း��ု�သာ�ည်ီလာခု�/အုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် ၇.၂ %

ဃ။ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာည်ီလာခု� ၆၂.၆ %

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Jennifer, Widner, Princeton တ်ကကသုုလ်

အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်င်း�်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�နိုုုင်းသ်ည််် 

တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေသာလမ်း�်ဝေ�ကာင်း�် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းသ်ည်။်  ၄င်း�်၏ အုာ�သာခု�ကမ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်လကရ်ွိုပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူအုသစာမ််း�ာ�၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

အုရွ လကခ်ု�မ်းုကုုရွရွိုရွန်လ်ုုအုပ််ဝေသာ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်အုသစာတ််ည်ဝ်ေထုာင်းရ်ွန်် အုဝေလ�ထုာ�စာရွာမ်းလုု

ဝေတ်ာဝ်ေပ်။ လကရ်ွိုလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�သည် ်ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာအုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်မ်းု အုဝေေခုအုဝေန်ကုုတ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းု

ရွိုဝေစာနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� တ်ရွာ��င်းမ််းုသာမ်းက တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ် ည်ီညွှ့တ်မ််းုကုုဝေထုာကပ််�်ေခုင်း�်၊ ထုုန်�်သုမ်း�်ေခုင်း�်လုပ််

နိုုုင်းသ်ည်။် သုု�ဝေသာ ် ကန်�သ်တ််ခု�က ် ၃ မ်း��ု�ရွိုပ်ါသည်။် ပ်ထုမ်းဦး�စာ့ာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

၃။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပုံံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတ
ည်း

်ကျေး�
းကား

က်ျေးရ�ဒါ�ဇူးိံင််�ကျေးရ��
့�ကျေးရ�လွှာ

ံပုံင််နိ�်စဉ်ရ်ာိစိနိက်ျေးချီး်ချီးးကား
်မှားး�
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ည်ှုနိုုင်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ� ေပ်�လုပ််ဝေန်ဝေသာအုေခုာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ�က�သ်ုု�ပ်င်း ်လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�သည််

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုုထုုန်�်ခု��ပ််ရွာတ့်င်း ်ဝေေခုလိမ်း�်သာဝေန်ရွန် ်ကြိုးကု�� 

ပ်မ်း�်နိုုုင်းဝ်ေသာ  အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ရွိုသည်။် ၄င်း�်သည် ်အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်မ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာ ်

လည်�် မ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုေခုာ�အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�၏အုာ�န်ည်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုရွယူရွန်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

အုနိုတရွာယ်မ်းိာ လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ယင်း�်၏ကုုယပ််ုုင်းလ်ုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် အုာဏာာဝေတ်ာင်း်တ််င်း�်ခုုုင်းမ််းာဝေစာရွန်က်ုုသာ

အုဝေလ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ေုတ်ုယအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လှတ််ဝေတ်ာသ်ည်န်ိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�ကုု စာုစာည်�်ဝေ�ာင်း ်

ရွွကဝ်ေသာဝေန်ရွာေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုဝေေခုအုဝေန်အုဝေတ်ာမ််း�ာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ယင်း�်ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�သည် ် ပ်ါတ်ီတ့်င်း�်ေီမ်းုုက

ဝေရွစာီန်ည်�်က� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�မ်းရွိုဘာ� ဦး�ဝေ�ာင်းသ်ူအုန်ည််�စာုမ်းိ လှမ်း�်မ်းုု�ထုာ�ဝေလရ်ွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်သည် ် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်န်ိုိင်း််အုမ်း့ စာုတ်�်င်းစ်ာာ�ဝေသာအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�သည် ် အုဓလေ့ုက

အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�ကုု�ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေသာ ဝေသ�င်းယ်ပြီးပီ်��သဇိုာကြိုးကီ�မ်းာ�သည်််အုုပ်စု်ာကုု အုလ့တ်သ်ဝေဘာာ ဝေ�့�ဝေန့ို� 

သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကမ််းိတ်�င်း်် ကန်�က့်ကန်ိုုုင်း်မ်းည်။် တ်တ်ုယအုခု�က်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်�ရွို 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာဖ်ွဲ့့��ခု�င်း�်သည် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�တ့်င်း၄်င်း�်တ်ုု�ကုုအုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�မ်းည်် ် ပ်ါတ်ီေီဇိုုုင်း�်မ်း�ာ�

နိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာမ််း�ာ�ကုု ဝေထုာကခ်ု�နိုုုင်း်ဖွဲ့့ယ်ရွိုသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ 

စာည်�်မ်း�ဉ်း်�မ်း�ာ�သည် ်လှတ််ဝေတ်ာ၏်လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာခု့�ဝေ�ပ်ု�ကုု သတ်မ််းိတ်ဝ်ေလရ်ွိုဝေသာဝေ�ကာင်း် ်ထုုုက� ်

သုု�ဝေသာ ဦး�စာာ�ဝေပ်�ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�သည် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်တ််ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းုကုုထုုခုုုကဝ်ေစာနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ�အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်

ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းခ်ု�ရွဝေသာအုဖွဲ့့��မ်း�ာ� လကန််ကက်ုုင်းပ််ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုမ်း�ာ�သုု� ေပ်န်လ်ိည်််သ့ာ�ပ်ါက 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာမ်းူဝေဘာာင်းက်ုု မ်းူရွင်း�်အုဓလေ့ုပ်ါါယပ််�ကေ်ပ်ာ�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုတ့်ကရ်ွည်ရွ်ွယ၍်သာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင််းထုာ� 

ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုသစာ်မ်း�ာ�ပ်င်းလ့်င်း ် ယင်း�်တ်ုု�၏ ဝေန်ာကထ်ုပ်က်ုုယပ််ုုင်းအ်ုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ 

အုက��ု�စီာ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ရုိွနုုိုင််းသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်််း အုုနိုဒယုနုုိုင်းင််း�နိိုင်း်် အုစာာဝေရွ�နုုိုင်းင််း�တုု်�ရုိွ ဝေရွွ�ဝေကာက်ခု�တုု်င်း�်ေပ်� 

ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�သည် ်ပ်ု�မ်းိန််ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုသ့င်းသ်ုု�မ်းကူ�ဝေေပ်ာင်း�်မ်းီ ဥပ်ဝေေေပ်�အုာဏာာကုု 

စာုစာည်�်ခုုုင်းမ််းာဝေအုာင်း ်ေပ်�လုပ်ခ်ု�သ်ည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း််

ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်း်ရွွက်သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာရွလေမ််း�ာ�ကုု ခု�ယ်လိယ်

ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယသ်ည််် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ 

အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ရွိုနိုုုင်းသ်ည်က်ုု ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ထုာ�

သင်း််သည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည််ဝေ�ာက်သူမ်း�ာ�သည်် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်ေီဇိုုုင်း�်နိုိင်း်် လုပ် ်

င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဩဇိုာလှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းသ်ည််် အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာရွလေမ််း�ာ�အုဝေပ်� ၄င််း�တုု်�၏ ကုုယ ်

ပ်ုုင်းအ်ုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�ကုုလည်�် အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�သင်း််

သည်။်

ပုံါဝင်က်ျေး�းင််ရးကားသ်ူးမှားး�အကျေးနိေဖွဲ့င််် ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�
အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ�ိံင်ရ်း ရလွှာဒါမ်ှားး�ကားိံ ချီးးယ််
လွှာာယ်ရ်နိ ်ရည်းရ်းယ်သ်ူည်း်် အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်
�ိံင််ရး အကားး ို �စ��ပုံ့း�မှားး�ရာိနှိံင််သူည်းက်ားိံ
ကျေးမှာ်းမ်ှာာနိ�်�း�သူင်််သူည်း။် လွှာကားရ်ာိလွှာာတက်ျေးတး်
မှားး�သူည်း ်ဥပုံကျေးဒါည်း�ညွှ့တမ်ှာုနှာင်််တရး�ဝင်မ်ှာု
ကျေးပုံ�နှိံင်က်ျေးသူးလ်ွှာည်း်� အမှာာနိတ်ကားယ် ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�
အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ တည်းက်ျေး�းကားက်ျေးရ�
ရည်းရ်းယ်ခ်ျီးးကားအ်တ့ကား ်ဖွဲ့့��စည်း�်ကျေးသူး အဖွဲ့့��
သူစမ်ှားး�တ့င်ရ်ာိသူကား�သ်ူိံ� အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်
�ိံင််ရး အကားး ို �စ��ပုံ့း�မှားး�ရာိနှိံင််သူည်း။်
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၃.၂။ ကြကားး�ေဖွဲ့တ ်အစ�အမှာ�မှားး�

ပ်ဋုိပ်ကခေဏ်ာခု�ရွဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ကာလ�ကာရိွည် ်

စာ့ာအုက�ပ်အ်ုတ်ည်�်ပြီးပ်ီ��ု��ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ရွန်လ်ုုမ်းုမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုက�ပ်အ်ုတ်ည်�်

မ်း�ာ�ရွပ်�်ုုင်း�်သ့ာ�ဝေသာ အုခုုုကအ်ုတ်�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုု ဝေရွ��့�ရွန် ်အုခု့င်း််သာ

ဝေသာအုခု�နု်် မ်းေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေပ်။ ဤဝေန်ရွာတ့်င်းစ်ာုန််ဝေခု�ခု�ကမ််းိာ အုတ်ုတ််ကာလနိုိင်း်် ရွိင်း�်ရွိင်း�်လင်း�်လင်း�်ေဖွဲ့စာ်

ရွန်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွင်း�် ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု တ်တ််နိုုုင်းသ်မ်း့လုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ခု့င်း််ေပ်�ရွန်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် 

�ကာ�ေဖွဲ့တ်အ်ုစီာအုမ်း�မ်း�ာ�သည် ် ပု်�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�ေဖွဲ့စာနုု်ိုင်းပ်ြီးပီ်� တ်စာခ်ုါတ်ရွ�အုသ့င်းကူ်�ဝေေပ်ာင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဝေ�ာင််း 

ရွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်�ကသည်။် 

�ကာ�ေဖွဲ့တ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ် ကာလတ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ် (က) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည် ်အုဝေနိိုာင်း််အုယိကအ်ုဟိုန်�အ်ုတ်ာ�န်ည်�်စ့ာာေဖွဲ့င်း်် အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ� 

ကုု လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု့င်း််ရွိုရွန်အ်ုတ့်က ် ယခုင်းစ်ာန်စာ်

ဝေဟိုာင်း�်မ်း�ာ�မ်းိ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်လကခ်ု�ထုာ�ဝေသာ  

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�မ်းူဝေဘာာင်း ် အုသစာ်မ်း�ာ�၏

အုဝေေခုခု�မ်းုအုဝေပ်�တ့်င်း ် လုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေစာရွန် ်  

(ခု) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ အုသစာ်တ်စာရ်ွပ် ်

တ်ည််ဝေ�ာက်မ်းုဝေအုာင်း်ေမ်းင်း်စာ့ာပြီးပ်ီ�ဝေေမ်းာက်ဝေစာနိုုုင်း ်

မ်းည်််အုခု့င်း််အုလမ်း�်ကုု ပ်ုုမ်းုုရွရွိုဝေစာနိုုုင်းဝ်ေသာ တ်ည် ်

ပြီးင်းုမ်းဝ်ေသာ အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ဝေန်ရွာဖွဲ့န််တ်ီ�

ဝေပ်�ရွန်တ််ုု�ကုု ရွည်ရ်ွွယသ်ည်။်

�ကာ�ေဖွဲ့တ်အ်ုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�သည် ် ပ်ါ�င်းသ်ူမ်း�ာ�အု�ကာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််

ရွာ၌ ကူည်ီဝေပ်�ရွာတ့်င်း ်ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းန်ိုုုင်း်သည်။် လကခ်ု�နိုုုင်းဝ်ေသာ�ကာ�ေဖွဲ့တ်အ်ုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�ကုု ေီဇိုုုင်း�်ဝေရွ��့�

ေခုင်း�်သည် ်စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေရွရွိည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ခု�တု်�်က်ပ်ု�

အုပ်ါအု�င်း ် �ကာ�ေဖွဲ့တ်အ်ုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�၏ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း််ကာလအုဝေပ်� သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုရွရွိုရွန်သ်ည် ်

အုလာ�တ်ူ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုရွိုသည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာမ််းည်််အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း်် စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�

ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ုု၍ေမ်းင်း််မ်းာ�သည််လ်ုုကန််ာရွမ်းည်််စာည်�်ကမ်း�်မ်း�ာ� ထုည်််သ့င်း�်ေခုင်း�်အုာ� ေဖွဲ့င်း် ်

အုပြီးပ်ီ�သတ်အ်ုစာီအုမ်း�ကုု သတ်မ််းိတ်န်ိုုုင်း်သည်။် ၁၀ နိုိစာ်�ကာေဖွဲ့စာပ့််ာ�ခု�ဝ်ေသာ လကန််က်ကုုင်းတ််ုုကပ့််�မ်း�ာ�ကုု

အုပြီးပီ်�သတ်ရ်ွန်ညုှ််နုိုင်း�်ဝေ�့�ဝေန့ို�ခု�ဝ်ေသာ နီ်ဝေပ်ါနုုိုင်းင််း�၏ လကရုိ်ွ�ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ့်ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၂၀၀၇) 

သည် ် သကဥ်ီး���ပ်ုုင်း ် တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းဘ်ာုရွင်းစ်ာန်စာ်အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�မ်းိ ဖွဲ့ကေ်ရွယသ်မ်းမတ် နိုုုင်း်င်း�သုု�

ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေစာခု�ပ်ြီးပ်ီ� ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုကုုဝေရွရွိည်တ််ည်တ််�်နိုုုင်း်ဝေစာဖွဲ့ုု� ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာ ်မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ရွန် ်ညွှှန််�ကာ�ခု�ပ််ါသည််။  ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကတ့်င်း ်�ကာ�

ရနိလ်ွှာိံမှာုမှားး� သူိံ�မှာဟုံတ ်အကားးပုံအ်တည်း�်မှားး� 

ရပုံ�်ိံင်�်သူ့း�ကျေးသူး အချီးိံကားအ်တ�်သူည်း ်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ မှားကြကားမှာ�်တစ်ချီးံ ကျေးရ��့�

ရနိ ်အချီး့င်််သူးကျေးသူးအချီးးနိိ ်မှာေဖွဲ့စန်ှိံင်က်ျေးပုံ။  

ကြကားး�ေဖွဲ့တအ်စ�အမှာ�မှားး�သူည်း ်ပုံါဝင်သ်ူးမှားး�

အကြကားး� ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါအး� ပုံံ�စ�

ချီးးမှာာတရ်း၌ ကားးည်း�ကျေးပုံ�ရးတ့င် ်ကျေးအးင်ေ်မှာင်န်ှိံင််

ကျေးသူးလ်ွှာည်း�် ၄င်�်တိံ�ကားိံဒါ�ဇူးိံင်�်ကျေးရ��့�ေချီးင််�သူည်း ်

စိနိက်ျေးချီး်မှာုေဖွဲ့စသ်ူည်း။် 

၃။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပုံံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတ
ည်း

်ကျေး�
းကား

က်ျေးရ�ဒါ�ဇူးိံင််�ကျေးရ��
့�ကျေးရ�လွှာ

ံပုံင််နိ�်စဉ်ရ်ာိစိနိက်ျေးချီး်ချီးးကား
်မှားး�
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ေဖွဲ့တ်ဖ့်ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် အုပြီးပီ်�သတ်ဖ့်ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်က ် လုုကန််ာရွမ်းည်််အုဝေေခုခု�မူ်း 

၃၄ ရွပ်က်ုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။်

ဝေန်ာက်ခု�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�သည် ် �ကာ�ေဖွဲ့တ်အ်ုစီာအုမ်း�၏ အုခု�နု်က်ာလကုုသတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�လုမ်း်် 

မ်းည် ် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် နီ်ဝေပ်ါနိုိင်း်် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�တ်ုု�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ဝေရွ�

အုတ့်က ်နိုိစာန်ိုိစာတ််ာကာလကုု သတ်မ််းိတ််ထုာ�ခု�သ်ည် ် (န်ီဝေပ်ါနိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ်အု�ုုပ်ါမ်းူလသတ်မ််းိတ်က်ာလ

ကုု တ်ုု�ခု���ခု�သ်ည်)်။ အုေခုာ�နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�သည် ်ပ်ုု၍ကာလတ်ုုနိုိင်း် ်ပ်ုု၍ကာလရွိည်တ််ုု�ကုု သတ်မ််းိတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�်

သည်။် အုဝေရွ�ဝေပ်�ကုစာာမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ် ် မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ရွန် ် ခု့င်း််ေပ်�ခု�နု်က်ုု 

သတ်မ််းိတ်ဝ်ေလရ်ွိုဝေသာလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေ�့�ဝေနို့�

ပ့်�မ်း�ာ�အုတ့်က ်လု�ဝေလာကဝ်ေသာ အုခု�နု်က်ာလတ်စာခ်ုု  ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်းစ်ာာ�ထုာ�ရွမ်းည်။် သုု�မ်းဟိုုတ်ပ််ါက    

မ်း ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းန်ိုုုင်းဝ်ေခု�ပ်ုု၍ ေမ်းင်း်မ််းာ�နိုုုင်းသ်ည်။် 

ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာအုပြီးပ်ီ�သတ်အ်ုတ်ုုင်း်�အုတ်ာနိုိင်း်် အု�င်း််�င်း်် ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေပ်င်း�်င်းဝ်ေသာေီဇိုုုင်း�်ခု�ဉ်း�် 

ကပ်မ််းုမ်း�ာ�နိုိစာခ်ုုစာလု��သည် ် ပြီးပ်ီ�ဝေေမ်းာကမ််းုဝေသခု�ာဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် �ကာ�ကာလတ်စာခ်ုု လုုအုပ်န်ိုုုင်းသ်ည်။် 

ဝေရွိ�ဝေန်ာက ်အုစာီအုစာဉ်း်သတ်မ််းိတ််ေခုင််း�သည် ်မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�စာ့ာ အုမ်း��ု�မ်း��ု�တ်ည်ရ်ွိုဝေန်�ကဝေသာ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�

မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်းုု�ဝေအုာကတ််စာခ်ုုထု�သုု� ယူဝေ�ာင်းလ်ာ�ကဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�တ့်င်း ်

ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�အု�ကာ� က�ယေ်ပ်န််�ဝေသာသဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုရွရွိုရွန််နိုိင်း်် ဝေရွရွိည်အ်ုက��ု�ကုုအုဝေလ� 

ထုာ�ရွန် ်ဝေပ်ါင်း�်ကူ�တ်�တ်ာ�တ်စာခ်ုုကုု ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�သင်း်ပ််ါသည်။် မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက်

ဝေန်သူမ်း�ာ�သည် ်ထုုုရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကအ်ုတ့်က ်ဝေရွိ�ဝေန်ာက ်အုစာီအုစာဉ်း်သတ်မ််းိတ်မ််းုတ့်င်း ်အု�င်း််မ်း�ာ�ကုုခု့�ေခုာ�

ထုာ�ရွိုရွန်က်ြိုးကု��ပ်မ်း�်�ကပြီးပ်ီ� ၄င်း�်တ်ုု�၏ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�သည် ် အု�င်း််အုသီ�သီ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရွ်ွကသူ် 

မ်း�ာ�အုာ�ပ်ါ�င််းဝေစာေခုင်း�်နိိုင်း်် ဖွဲ့ယရိ်ွာ�ေခုင််း�တုု်�အုဝေပ်� သက်ဝေရွာကမ််းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာသည်။် ယင်း�်န်ည်�်ဗ��ဟိုာ

မ်း�ာ�သည် ်လကရ်ွိုကြုံက��ဝေတ့်�ဝေန်ရွသည်် ်အုဝေ�ကာင်း�်ကုစာာမ်း�ာ�အုာ� အုဝေလ�ထုာ�ဝေစာာင်း််�ကည်််ရွာမိ်း ေပ်�လုပ်မု််း

ဝေသာအုမိ်းာ�မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်််း ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�ကုုအုပြီးမ်း�ေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�ဝေစာသည်။်

၃.၃။ အသူ့င်အ်ကားး�အကျေးေပုံးင်�်�ိံင်ရ်း တရး�မှာ်တကျေးရ�

အုသ့င်း်ကူ�ဝေေပ်ာင််း�ဝေရွ�ကာလအုတ့်င််း� တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုဝေတ်ာင််း��ုုခု�က်မ်း�ာ�ကုု ဝေက�န်ပ််မ်းုရွို 

ဝေလာက်ဝေအုာင်း ် တ်ု��ေပ်န်ဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်သည် ် ပ်ဋိုပ်ကခပြီးပ်ီ��ု��ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ 

သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�၏ အုလယ၌်ရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုတ်ည် ်

ဝေ�ာကေ်ခုင်း�်၏ ရွိုဝေန်ပြီးပ်ီ�ဝေသာစာုန်ဝ်ေခု�ခု�ကတ််ာ�န််မ်း�ာ�ကုု  ရိုုပ်ဝ်ေထု့�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။် အုဝေလ�ထုာ�ရွမ်းည်် ်

ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ် ဝေအုာကပ််ါတ်ုု� ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်သည်။် ကွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း အုတ်ုတ််ကာလနိုိင်း််ပ်တ်သ်က်

ဝေသာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု မ်းည်သ်ုု�ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�် ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည်န််ည်�်။ ယခုင်းက် ဖွဲ့ုနိုိပ်ခ်ု�်သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်

ရွာဇို�တ််မ်းုမ်း�ာ� က���လ့န်ခ်ု�်သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်စာ့ာအုတ်ူယိဉ်းတ့််�ဝေန်ထုုုင်းရ်ွန်် မ်းည်သ်ုု�သင်းယ်ူနိုုုင်းမ််းည််

န်ည်�်။ မ်းည််သုု�ေပ်န်လ်ည််ရွင််း�ကာ�ဝေစာပ်ြီးပီ်� ခ့ုင်း််လှတ်နုု်ိုင်းမ််းည်န််ည်�်။ ပ်ဋုိပ်ကခပြီးပီ်�ဝေန်ာက် လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င််း

ဝေ�ာင်းရွ်ွကသူ်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ယခုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်သ်ူမ်း�ာ�၊ စာစာ်သာ�မ်း�ာ�၊ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုု ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကခ်ု�ရွ
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သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ၄င်း�်တ်ုု�ကုုဝေထုာကခ်ု�အုာ�ဝေပ်�သူမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ  မ်းုသာ�စာု၊ မ်းုတ်ဝ်ေ�့သူင်းယခ်ု�င်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုရွပ်ဘ်ာကလ်ူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ�ရွို သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ကုစာာ�ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်။် ထုုု

က�သ်ုု�ဝေသာ ကုစာာ�မ်းုမ်း�ာ�သည် ် လူထုု၏ဝေေါသမ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာုတ်ေ်ဏာရ်ွာမ်း�ာ�အုတ့်က ် ထု့ကဝ်ေပ်ါက်တ်စာခ်ုု

ေဖွဲ့စာရ်ွန််နိုိင်း်် က���လ့န်ခ်ု�ရွမ်းုကုုေဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေသာ သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်�ုုင်းရ်ွာ အုခု�က်အုလကမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ် ် 

သည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်တ်စာ်ရွပ်လ်ုုအုပ်သ်ည်။် ၄င်း�်သည် ်ေပ်န်လ်ည်ရ်ွင်း�်ကာ�ဝေစ်ာဝေရွ�အုတ့်က ်ပ်ုုပ်ုုကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ

လုပ်င််းန််�စာဉ်း၏် အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စာဝ်ေသာ်လည်�်ဝေကာင်း�် သုု�မ်းဟုိုတ် ်ရွာဇို�တ််မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်ဥ်ပ်ဝေေ

ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကမ််းုမ်း�ာ�အုတ့်က ် ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ တ်ရွာ�မ်း့တ်ဝေရွ��ုုင််းရွာ ဝေေဖွဲ့ရိွင်း�်ခု�က်အုေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် 

ဝေကာင်း�် ေဖွဲ့စာနုု်ိုင်းသ်ည်။်  လကဝ်ေတ့်�က�ဝေသာစာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်းိာ အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းသ်ူရွိင်း�်ရွိင်း�်လင်း�်လင်း�်

မ်းရွိုဘာ� အုတ်င်း�်အုက�ပ််ည်ှုနိုုင်း�်ဝေေဖွဲ့ရိွင်း�်ပြီးပီ်� မ်းတုု်�သာမ်း�ုတ်သ်ာေဖွဲ့င်း်် ရွပ်တ််န်�ထ်ုာ�ဝေသာ ပ်ဋုိပ်ကခအုဝေေခု 

အုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် တုု်င်း�်ေပ်ည်ကုု် ပြီးပု်�က့�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာပ်� လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်ကြိုးကီ�တ်စာခ်ုုလု��အုာ� ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းစ်ာ့ာ

ေပ်န်လ်ည်ထ်ုူဝေထုာင်းဝ်ေရွ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

၃.၄။ အး�လွှာံ��ပုံါဝင်က်ျေးရ�နှာင််် ကားိံယ်စ်း�ေပုံုေချီးင်�်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် အုာ�လု��ပ်ါ�င််းဝေသာကုုယ်စာာ�ေပ်�မု်းသည် ်

အုဝေကာင်း�်�ု��ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သဝေဘာာတ်ရွာ�အုရွ ၄င်း�်သည် ်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််ရွာ��င်းမ််းုရွိုရွန် ်အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာ

အုခု�ကတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။် ေီမ်းုုကဝေရွစာီဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်သည် ် တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းုနိုိင်း်် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�အုတ့်က ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ�နိုဒ ရွိုနိုုုင်းဝ်ေခု�ရွို

ပြီးပ်ီ� အုာ�ဝေကာင်း�်ခုုုင်းမ််းာမ်းုရွိုသည်် ်အု�ကမ်း�်ဖွဲ့�ဉ်း�်လကခ်ု�နိုုုင်း်ဝေသာ ရွလေမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်�က်စာပ်လ်�ကရ်ွိုသည်။် 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်�စာ့ာ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုတ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေရွ�အုဝေပ်� အုဝေလ�ထုာ�သည််် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု လ့�ု��ိကစ့်ာာမူ်း�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင််း�နိိုင်း်် 

ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာေခုင််း�တုု်�ကုုလည်�် ပ်ယခ်ု�ခု�သ်ည်။် ယင်း�်အုစာာ� နီ်ဝေပ်ါနုုိုင်းင််း�ရုိွ လကရုိ်ွတုု်င််း�ေပ်�ေပ်ည််ေပ်�

ည်ီလာခု�တ့်င်းထ်ုင်းဟ်ိုပ်သ်က�သ်ုု� လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုပ်ုုင်း�်အုာ�လု��၏ အုက�ယေ်ပ်န်��်ု��ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်

ကုုဝေပ်�ဝေပ်ါကဝ်ေစာရွန် ်ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ထုည််သ့်င်း�်စာဉ်း�်စာာ��ကပ်ါသည်။် 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ကုု လု�ဝေလာကဝ်ေသာအုခု�နု်န်ိုိင်း််တ်ည် ်

ပြီးင်းုမ်းဝ်ေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ကုု လုုအုပ်သ်ည်််ဝေ�့�ဝေနို့�ည်ှုနိုုင်း�်မ်းုလုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာလ်ည်�် ရိုုေမ်းင်း ်

သည်။် ေီမ်းုုကဝေရွစီာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�်ကုု တ်ုု�ခု���မ်းည််ဝ်ေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�် 

မ်း�ာ�မ်းိာ အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာနိုိင်း််လုပ််ထုု��လုပ်န််ည််��ုုင်းရ်ွာကုစာာရွပ််မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုင်းစ်ာတ်ီက���

ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ထုည်််သ့င်း်�စာဉ်း�်စာာ�သည်််န်ည်�်လမ်း�်တ့်င်း ် အုာဖွဲ့ရွုက၏ဝေေသမ်း�ာ�တ့်င်း ် အုသု��ေပ်�ခု�်သည််် 

အုမ်း��ု�သာ�ည်ီလာခု�၏ ဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�ဖွဲ့ုုရွမ်းမ််း�ာ� ပ်ါ�င်းသ်ည်။် ၄င်း�်တ်ုု�ကုု ဘာီန်င်း်၊ ဂါန်ာ၊ ကင်းည််ာနိုိင်း်် မ်းာလီရွို 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�က ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ�်ီသုု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းု

အုဝေပ်� ဝေ�့�ဝေနို့�ည်ှုနိုုင်း�်မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်အုာဏာာရွပ်ါတ်ီနိုိင်း်် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ရွန်အ်ုတ့်က ်ဝေန်ာကထ်ုပ်ကုု်ယစ်ာာ�လိယ်

အုဖ့ွဲ့��မ်း�ာ�ကုုပ် �ါ�င်းဝ်ေစာသည်််န်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စ်ာ ဝေခု�ယူက�င််း�ပ်ခု�ေ်ခုင််း�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ပူ်�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င််းမု်းမ်း�ာ�

၃။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပုံံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတ
ည်း

်ကျေး�
းကား

က်ျေးရ�ဒါ�ဇူးိံင််�ကျေးရ��
့�ကျေးရ�လွှာ

ံပုံင််နိ�်စဉ်ရ်ာိစိနိက်ျေးချီး်ချီးးကား
်မှားး�
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တ့်င်းဘ်ာကလုု်က်မု်းမ်း�ာ�ရုိွခု�ပ်ြီးပီ်�ညီ်လာခု�ကုု ပ့်င်း််ပ့်င်း်် 

လင်း�်လင််း�မ်းလုပ်ခ်ု�ဝ်ေသာဝေန်ရွာ (ဥပ်မ်းာ - မ်းာလီ

နုုိုင်းင််း�) တ့်င်း ်ပ်ဋုိပ်ကခတုု်�ပ့်ာ�လာခု�သ်ည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာည်ီလာခု� ပ်ုု၍ဝေအုာင်းေ်မ်းင်း်

ခု�သ်ည်််ဘီာန်င်းနုု်ိုင်းင််း�က�သုု်�ဝေသာေဖွဲ့စ်ာရွပ်တ့််င်း ်အုမ်း��ု� 

သာ�ည်ီလာခု�ကုု ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်�ဝေသာ အုုပ် ်

ခု��ပ်စ်ာီမ်း�ဝေရွ�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန် ် ကူည်ီဝေပ်�ရွာတ့်င်း ် ပ်ုုမ်းုု

ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာဝေအုာင်းေ်မ်းင်းမ််းုကုု ေပ်သနိုုုင်းခ်ု�သ်ည်။်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာညီ်လာခု� 

ကုုလည်�် ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်

စာဉ်း�်စာာ��ကပ်ါသည်။်  ည်ီလာခု�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ရွန်၊် ေင်းင်း�်ခုု�ဝေ�့�ဝေန့ို�ရွန်နိ်ိုင်း်် သဝေဘာာတူ်ညီ်ရွန်ဟူ်ိုဝေသာ ရွည်ရွ်ွယခ်ု�က်

တ်စာခု်ုတ်ည်�်ေဖွဲ့င်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်မိ်းတ်�င်း်် ဝေခု�ယူက�င်း�်ပ်ဝေသာကုုယ ်

စာာ�လိယ်မ်း�ာ�အုဖ့ွဲ့��ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် ၄င်း�်သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ရွန် ်ရွည်ရွ်ွယဖ့်ွဲ့��စာည်�်ထုာ�သည််

သာမ်းက ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�၏ပု်�မိ်းန်လု်ပ်င််းန်�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာဝေသာအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကုုကြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင််း�၊ တ်ာ�န်ယူ်မု်းတ်ာ�န် ်

ခု�မု်းနိိုင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ရုိွဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း််လည်�် ဝေ�ာင်းရွ်ွကဝ်ေသာတုု်င််း�

ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�နိိုင်း်် က့ာေခုာ�သည်။် ေပ်င််းသစာ ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�ဝေရွ�ခု�ည်�်ကပ််

န်ည်�်ေဖွဲ့င်း်် လှမ်း�်မုု်း�ထုာ�ဝေသာနုုိုင််းင်း�မ်း�ာ�သည် ်ပု်�မိ်းန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်််း တုု်င်း�်ေပ်�ေပ်ည််ေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု က�င်း််သု��ဝေလ်

ရွိုပြီးပ်ီ� ၄င်း�်သည်လ်ကတ််င်းအ်ုဝေမ်းရွုကတ့်င်းလ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်၏ အုစာဉ်းအ်ုလာ

န်ည်�်လမ််း�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သီ�ေခုာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုစာရ်ွပ်ကုု် တ်စာပ်ြီးပု်�င်းန််ကတ််ည်�်က�င်း�်ပ်ရွာ၌ တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည််ေပ်�

လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�နိုိင်း် ် သာမ်းန်န်ိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် �န််ထုုပ်�်န််ပ်ုု�မ်း

ေဖွဲ့စာဘ်ာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�ကုု ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွာတ့်င်း ်ဝေရွရွိည်ခ်ု�ဉ်း�်ကပ််

န်ည်�်ကုု က�င်း်သ်ု��နိုုုင်းသ်ည်။် သုု�ဝေသာတ််ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် ပ်ု�မ်းိန်လ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ု�ကာ� ပြီးပ်ု�င်း�်ုုင်း်

မ်းုသည် ် အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာနိုိင်း်် အုစာုု�ရွပ်ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာကဏ္ဍာတ့်င်း ် အုဟိုန်�အ်ုတ်ာ�မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ေပ်င််း�ထုန်ဝ်ေသာပ်ဋုိပ်ကခပ်င််းေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�ဝေစာနုုိုင််းသည်။် ဤက�သုု်�ဝေသာေဖွဲ့စ်ာရွပ်သ်ည် ် တုု်င်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ် 

အုခု��ု�ကုု ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ သီ�ေခုာ�ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ� ၄င်း�်တ်ုု�၏လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုကုု တ်ည် ်

ဝေ�ာကရ်ွန်န်ိုိင်း််ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ကြိုးကီ��ကပ်ရ်ွန်ပ််င်းက်ြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေသာဝေန်ရွာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်််  လကတ််င်း်

အုဝေမ်းရွုကတ့်င်း ်ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ခု�သ်ည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကတ့််င်းလ်ည်�် တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် လုပ်င််းန်�်

တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုုဝေပ်ါင်း�်စာပ်ထ်ုာ�ဝေသာ လှတ််ဝေတ်ာတ််စာ်ရွပ်သ်ည် ်လုပ်င််းန်�်လည်ပ််တ််မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုခုက်အုခု�

မ်း�ာ�နိုိင်း်ရ်ွင်း�်ုုင်းရ်ွနိုုုင်းသ်ည်။် န်ီဝေပ်ါနိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် တုု်င်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း််လည်�် သတ်မိ််းတ်ခ်ု�ထုာ�ရွေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာ်ရွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ၎င်း�်သည် ်

အုမ်း�ာ�သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ရ်ွေခုင်း�်နိုိင်း်် အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�်က�သ်ုု�ဝေသာ လကဝ်ေတ့်�

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတည်းက်ျေး�းကားက်ျေးနိစဉ််

အတ့င်�် အး�လွှာံ��ပုံါဝင်က်ျေးသူး ကားိံယ်စ်း�ေပုံုမှာု 

သူည်း ်လွှာံပုံင််နိ်�စဉ်တ်ရး�ဝင််မှာုရာိရနိအ်တ့ကား်

အကျေးရ�ကြိုးကား��သူည်း။် အး�နိည်း�်ကျေးသူး ကားိံယ်စ်း�

ေပုံုေချီးင်�်သူည်း ်ကျေး�့�ကျေးနှ့�ည်းိိနှုင််�မှာုမှားး�ကားိံ 

အးဏားရပုံါတ�၏ တစဖ်ွဲ့ကားသ်ူတ်�နိ်ကျေးသူး

အကားး ို� စ��ပုံ့း�မှားး�ေဖွဲ့င်် ်�ံ��ေဖွဲ့တခ်ျီးးကားခ်ျီးးေချီးင်�်

သူိံ�မှာဟုံတ ်လွှာာမှာ�်မှာိံ��း�ကျေးသူး အဖွဲ့့��၏အးဏား

နှာင်််အချီး့င်််�း�မှားး�ကားိံ လွှာိံရး�့�မှာုမှားး�ေဖွဲ့စက်ျေးစ

မှာည်း်် အနှတရးယ်ေ်ဖွဲ့စက်ျေးစနှိံင််သူည်း။်
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ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် ရိုုပ်ဝ်ေထု့�ဝေလရ်ွိုသည််် အုစာုု�ရွဖွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်တ်ာ�န််ကုုပ်ါ ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွပ်ါသည်။် န်ီဝေပ်ါ

နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမူ်း�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�် အု�ု��သတ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အုခု�နု်တ််ုု�ခု���ယူခု�ရ်ွသ

က�သ်ုု�  အု�ုုပ်ါလုပ်င််းန်�်တ်ာ�န် ်နိုိစာ်ရွပ်လ်ု��သည် ်လု�ဝေလာကဝ်ေသာအုခု�နု်် လုုအုပ်သ်ည်။် 

ထုုုသုု�ဝေသာ ဝေ�့�ဝေန့ို�ညုှ်နုိုင််း�မု်းဖုုွဲ့ရွမ််းမ်း�ာ�၏အုဓုလေ့ကေပ်ဿန်ာတ့်င််း ကုုယ်စာာ�ေပ်�မု်းနိိုင်း််ပ်တ်သ်က်

ဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာပ်ါ�င်းသ်ည်။် အုခု��ု�ေဖွဲ့စာရ်ွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဝေ�့�ဝေနို့�ည်ှုနိုုင်း�်ေခုင်း�်ကုု 

ပ်ါတီ်တ်စာခု်ုတ်ည်�်က ကြိုးကီ�မ်းာ�စ့ာာလှမ််း�မုု်း�ခု��ပ်ကုု်င််းထုာ�သည်။် တီ်ဝေမ်းာလကစ်ာတီ်နုုိုင်းင််း�ရုိွ လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေသာ 

အုဝေရွိ�တ်ီဝေမ်းာအုတ့်က ်ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေရွ�တ်ပ်ဥ်ီး� (Frente Revolucionária de Timor-Leste Indepen- 

dente, Fretilin)၊ အုုနိုဒုယရွို က့န်ဂ်ရွကပ််ါတ်ီ (၁၉၄၇-၉)၊ ရွ�မ်းေ်ါရွို ရွ�မ်းေ်ါမ်း��ု�ခု�စာ်တ်ပ်ဥ်ီး� (Rwandan 

Patriotic Front)နိုိင်း်် အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�ရွို အုီရွစာထ်ုရွီယ� ေပ်ည်သ်ူ�လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (EPLF) 

တ်ုု�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုာ�န်ည်�်ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်သည် ် ဝေ�့�ဝေနို့�ည်ှုနိုုင်း�်မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုာဏာာရွပ်ါတ်ီ၏ 

တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ်�်န်ဝ်ေသာ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် လှမ်း�်မ်းုု�ထုာ�ဝေသာ

အုဖွဲ့့��၏အုာဏာာနိုိင်း် ် အုခု့င်း််ထုူ�မ်း�ာ�ကုု လုုရွာ�့�မ်းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာမ်းည်် ် အုနိုတရွာယေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်။် ဤ

ေပ်ဿန်ာကုုဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်အ်ုတ့်က ်ယင်း�်အုဖွဲ့့��ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်မ်းည််် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်သည် ်

အုဝေရွ�ပ်ါလာသည်။် တ်ုုင်း်�ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာအ်ုမ်း��ု�သာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�

ကုုကြိုးကီ��ကပ်သ်ည််် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��ုုင်းရ်ွာစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိိုင်််း လုပ်ထု်ု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�သည် ် ပု်�မိ်းန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း််

အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�၊ န်ယဝ်ေေမ်းအုခု�တု်အ်ု�ကမ််း�ာ� 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်လူန်ည်�်စာု သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာစာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�တ်ုု�မ်းိတ်စာ�်င်း််နိုုုင်းင််း� 

သာ�မ်း�ာ� အုဖွဲ့့���င်းေ်ဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်မ်းည်််စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�ကုု သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ထုာ�သည်။် ထုုုက�သုု်�ဝေသာ အုဖ့ွဲ့��၏ 

အုရွွယအ်ုစာာ�နိုိင်း်် အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေပ်� ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာစာန်စာေီ်ဇုုိုင်း�်သည် ် အုဝေရွ�ပ်ါ

ဝေသာ သကဝ်ေရွာက်မ်းုမ်း�ာ�ရွိုသည်။် ၂၀၀၆ ခုုနိုိစာ်က ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကခ်ု�်ဝေသာ ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�

၏ တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ် အုဖွဲ့့���င်း ် ၃၀၁ ဦး�ရွိုပြီးပ်ီ� ၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ်က ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�က�င်း�်ပ်ခု�်

ဝေသာ န်ီဝေပ်ါ၏ တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ်အုဖွဲ့့���င်း ်၆၀၁ ဦး�ရွိုခု�သ်ည်။် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ�

တ့်င်း ် အုာဖွဲ့ရွုကအုမ်း��ု�သာ�က့န်ဂ်ရွကလ်ှတ််ဝေတ်ာက် တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာက်ုု ဝေသခု�ာဝေပ်ါက်

လှမ်း�်မ်းုု�မ်းည်ကုု် ရိွင််း�ရိွင််း�လင််း�လင််း�ေဖွဲ့စ်ာခု�ဝ်ေသာ ဝေတ်ာင််းအုာဖွဲ့ရုွကနုုိုင််းင်း�တ့်င်း ် တုု်င်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

၏ရွလေ်မ်း�ာ�ကုု အုသစာဖ့်ွဲ့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင််းထုာ�သည််် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရို�ု�မ်းိ 

အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေပ်�ရွန် ်လူန်ည်�်စာုပ်ါတ်ီမ်း�ာ�က  ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းစ်ာ့ာတ်ုုကတ့််န်�်ဝေေပ်ာ�ုုနိုုုင်းခ်ု�သ်ည်။်

၃.၅။ ေပုံည်းသ်ူးလွှား�ံ၏ ပုံါဝင်က်ျေး�းင်ရ်းကားေ်ချီးင်�်

ေပ်ည််သူလူထုု၏ ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်း်ရွွက်ေခုင််း�အုခုန််�ကဏ္ဍာသည်် ေမ်းင်််းမ်းာ�လာလ�က်ရွိုပ်ါသည််။  

ေပ်ည်သ်ူလူထုုနိုိင်း််တ်ုုင်းပ််င်းဝ်ေ�့�ဝေနို့�ပြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ုု�၏ အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ထုည််သ့်င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ေပ်�လုပ်ဝ်ေသာ 

အုခုါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းန်ိုိင်း်် ၄င်း�်၏ရွလေမ််း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်သ်ူလူထုု

၏ တ်ရွာ��င်းမ််းုအုပ်န်ိုိင်း်�ေခုင်း�်အုေဖွဲ့စာ ်ပ်ုုမ်းုု၍ေမ်းင်းလ်ာသည်။် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ထု�မ်းိ 

၃။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပုံံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတ
ည်း

်ကျေး�
းကား

က်ျေးရ�ဒါ�ဇူးိံင််�ကျေးရ��
့�ကျေးရ�လွှာ

ံပုံင််နိ�်စဉ်ရ်ာိစိနိက်ျေးချီး်ချီးးကား
်မှားး�
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တ်င်းေ်ပ်မ်းုဝေပ်ါင်း�် ၂ သန်�်ဝေက�ာက်ုု စာုစာည်�်ရွရွိုခု�သ်ည်။်

ေပုံည်းသ်ူးလွှား�ံ ပုံါဝင်က်ျေး�းင်ရ်းကားေ်ချီးင်�်၏ အကားး ို�ကျေးကားး�ဇူးး�မှားး�

• ေပ်ည်သူ်လူထုုမ်း�ာ�သည် ်အုစုုာ�ရွနိိုင်း်် ယင်း�်တုု်�အု�ကာ��က်��ဝေရွ�ကုု အုုပ်ခ်ု��ပ်စီ်ာမ်း�မ်းည််် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီန်ည်�်ေဖွဲ့င်း်ပ််ါ�င်းန်ိုုုင်း်သည်။်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ဝေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််ုု�နိုိင်း််ပ်တ်သ်က်

၍ ေပ်ည်သ်ူလူထုုအုာ� သတ်င်း�်အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုု ဝေ�မ်း့ဝေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်လ်ု��ကွတ် ်

�နိုဒခု�ယူပ့်�သည် ်ပ့်င်း်လ်င်း်�ေမ်းင်းသ်ာမ်းုနိုိင်း်် တ်ာ�န်ယ်ူမ်းုတ်ာ�န်ခ်ု�မ်းုကုု ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာပ်ါသည်။်

• ေပ်ည်သ်ူလူထုုမ်း�ာ�သည် ် �နိုဒမ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်းေပ်�မ်းီ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ပ်ါ�င်းသ်ည််် 

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုဝေပ်� မ်းုမ်းုကုုယ်မ်းုမ်းု အုသုပ်ည်ာဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ရွင်း�်နိုိီ�ကွမ်း�်�င်းမ််းုမ်း�ာ�ေပ်� 

လုပ်န်ိုုုင်း်သည်။်

ကားံနိ်ကားးစရိတမ်ှားး�

• ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ ပ်ါ�င်းမ််းုသည် ် ကုန်က်�စာရွုတ်က်ြိုးကီ�မ်းာ�နိုုုင်းသ်ည်။် ၄င်း�်သည် ် ရွိာ�ပ်ါ�သည်် ်

အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု သု��စာ့�မ်းုေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ၏ တ်ရွာ��င်းမ််းုနိုိင်း်် သုသာ

ဝေသာ ခု�တု်�်ကမ််းုရွိုခု�င်းမ််းိ ရွိုနိုုုင်းဝ်ေပ်လုမ်း်မ််းည်။် 

• လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ေခုယလ်ိယ်မ်းည်််သူမ်း�ာ�သည် ်ေပ်ည်သ်ူလူထုုကဝေေဖွဲ့�ုုရွန် ်ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�

ဖွဲ့န်တ််ီ�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာ်လည်�်ဝေကာင်း�်၊ �နိုဒမ်း�ဝေပ်�မ်းည််သ်ူမ်း�ာ�အုာ�လှမ်း�်မ်းုု�ရွန် ်ဘာကလ်ုုက်

ဝေသာ လုပ်ရ်ွိာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာ်လည်�်ဝေကာင်း�် ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ပ်ါ�င်းမ််းုကုု

ကြိုးကု��ကုုင်းေ်ခုယလ်ိယန်ိုုုင်း်သည်။်

• နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကုုယပ််ုုင်းလ်ကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�အုရွ ခု့�ေခုာ�ထုာ�ဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်

ေပ်ည်သူ်လူထုု၏ပ်ါ�င််းမု်းသည် ် တုု်င်း�်ရွင််း�သာ�လူမ်း��ု�စုာ သုု�မ်းဟုိုတ် ် ဘာာသာဝေရွ��ုုင််းရွာလူမ်း�ာ�စုာ 

မ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်ုုလကခ်ု�ရွန်သ်ုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ယခ်ု�ရွန်် 

ဟိုူဝေသာ ရိုုု�ရွိင်း�်သည််ဝ်ေရွွ�ခု�ယခ်ု့င်း််နိုိစာ်မ်း��ု�ကုုသာ ဝေပ်�ထုာ�သည်။် 

• ေပ်ည်သ်ူလူထုုပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် လူန်ည်�်စာု၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ထုုပ်ါ�ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကဝ်ေသာ လူကြိုးကု�ကမ််း�ာ�ဝေသာအုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်။်

ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ� ကာလရွိည်�်ကာစာ့ာ အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန် 

နိုိင်း်် ပ်ဋိုပ်ကခမ်းိ ဝေပ်�ထ့ုက်ရုိုန်�်ထ့ုက်လာဝေသာနုုိုင််းင်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ေပ်ည်သူ်လူထုု၏ ပ်ါ�င်းမု််းအုရွည်အ်ုဝေသ့�သည် ်

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုသုပ်ည်ာ ဝေပ်�ရွန် ် လက်ဝေတ့်�လုုအုပ်ဝ်ေန်ဝေ�ကာင််း� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လ�က်ရုိွသည်။် ဤအုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်

ဝေ�ကာင်း််  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမူ်း�ကမ််း�၏ မူ်း�ကမ််း�ေပ်�စုာမု်းအု�င်််းသုု� ေပ်ည်သူ်လူထုု၏အုေမ်းင််းမ်း�ာ� စုာစာည်�် 

ဝေကာကခ်ု�ေခုင်း�်မ်းေပ်�မ်းီ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�န်ီတ်ုပ်ည်ာဝေပ်�မ်းုကုု ဦး�စာ့ာဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်င်း််ဝေ�ကာင်း�်အုကြုံက�ေပ်�ထုာ�သည်။် 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�န်ီတ်ုပ်ည်ာဝေပ်�မ်းုကုု အုစာုု�ရွအုပ်ါအု�င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကမ််းုလုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

တ့်င်းပ််ါ�င်း်ဝေသာ ဘာကလုု်ကသ်ည်််အုဖ့ွဲ့��မ်း�ာ�အုစာာ� လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေသာအုဖ့ွဲ့��မ်းိ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေသာဝေန်ရွာမ်း�ာ�
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တ့်င်း ် ေပ်ည်သ်ူလူထုုပ်ါ�င်းမ််းု၏ အုရွည်အ်ုဝေသ့�

သည် ် ပ်ုုမ်းုုခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင််း�မ်းုရွိုဝေ�ကာင််း� ယု� 

�ကည််နိုုုင်း်သည််။ ဘာုုလီ�ဗီ�ယာ�တ့်င်း ် တ်ုုင်း�်ေပ်�

ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ေပ်ည်သူ်လူထုု ပူ်�ဝေပ်ါင််း�

ပ်ါ�င်း်မ်းုကုုစာည်�်ရိုု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ� ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�

၏ အုကြုံက�ေပ်�ခု�ကမ််း�ာ� စာုစာည်�်ရွယူရွန်အ်ုတ့်က ်

ဝေကာမ််းတ်ီမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ခု�သ်ည်။် အုေခုာ�ဝေသာ 

ေဖွဲ့စာရ်ွပ်မ််း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် ယူဂန်ေ်ါ

နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေသာဝေကာမ််းရိွင်းသ်ည် ်ေပ်ည််

သူမ်း�ာ�ကုု အုသုပ်ည်ာဝေပ်�မ်းုမ်း�ာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�်

ပြီးပ်ီ� ထုင်းေ်မ်းင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု စာုစာည်�်ရွယူခု�သ်ည်။် 

ေပ်ည်သူ်လူထုု၏ပ်ါ�င််းမု်းသည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင််း�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းကုု်တ်ရွာ� 

�င်းမ််းုရွိုဝေစာေခုင်း�်အုေဖွဲ့စာ ် ပ်ုုမ်းုုရိုုေမ်းင်းဝ်ေသာလ်ည််� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ တ်ရွာ��င်းမ််းုနိုိင်း််�က်စာပ်ဝ်ေသာ 

သုသာဝေသာသကဝ်ေသအုဝေထုာကအ်ုထုာ� မ်းရွိုေခုင်း�်မ်း��ု�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သည်သ်ာမ်းက ကြိုးကု��ကုုင်းေ်ခုယလ်ိယေ်ခုင်း�်

မ်း�ာ�ကုု လမ်း�်ဖွဲ့့င်း်ဝ်ေပ်�မ်းု ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်ဝေစာသည်။် 

ေပ်ည်သူ်လူထုု၏အုခုန်�်ကဏ္ဍာသည် ်အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေရွ�အု�င်း််မ်း�ာ�တ့်င််းလည်�် ပုု်၍ေမ်းင်းသ်ာ 

မ်းုရွိုလာသည်။် အုခု��ု�ဝေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ�အုတ်ည်ေ်ပ်�ရွန် ်ေပ်ည်လ်ု�� 

ကွတ်�်နိုဒခု�ယူပ့်�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ထုင်းေ်မ်းင်းခ်ု�ကမ််း�ာ�စာုစာည်�်ရွယူရွာတ့်င်း ် ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ပ်ါ�င်းမ််းုကုု ခု့င်း််ေပ်�ထုာ� 

သည်။် ဥပ်မ်းာ ယခုင်းက်ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�က်တ်စာခ်ုုတ်ည််�ေဖွဲ့င်း် ် လု�ဝေလာကမ််းု

ရွိုဝေသာ အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န််နိုိင်း်် ကင်းည််ာနိုုုင်းင််း�။ သုု�ဝေသာ ် ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာလူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်က့�ေပ်ာ�မ်းု အုဝေေခု 

အုဝေန်တ့်င်း ် ရွိုနိုိင်း််ပြီးပ်ီ�သာ�က့�ေပ်ာ�ဝေန်ဝေသာ ေပ်ည်သ်ူလူထုုမ်း�ာ�ကုု အုုပ်စ်ာုခု့�ေခုင်း�်မ်း��ု�မ်းေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန် ် ေပ်ည်လ်ု�� 

ကွတ်�်နိုဒခု�ယူပ့်�ကုု ဂရိုုတ်စာုုကအ်ုသု��ေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် လုုအုပ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်  

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွာတ့်င်း ် အုာဏာာရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုမ်း�ာ�

ရွိုဝေသာဝေ�ကာင်း် ်အုာ�လု��ပ်ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းသ်ည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

ညုှ်နုိုင်း�်ဝေ�ာင််းရွွက်ေခုင််း�၏ ရွည်ရွ်ွယခ်ု�ကရ်ွရုိွဝေအုာင််းေမ်းင််းဝေရွ�သည် ် ရွရုိွလာဝေသာဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

�ုုင်းရ်ွာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုုပ်ု�ဝေဖွဲ့ာရ်ွန်် ေပ်င်းပ််မ်းိအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုတ့်က ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�နိုိင်း််ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာမ်းူ

ဝေဘာာင်းအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ရွိုဝေသာအုခု့င်း််အုလမ်း်�မ်း�ာ�ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�သည်် ် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုဝေပ်� မ်း�ာ�စာ့ာ

မ်းူတ်ည်သ်ည်။် ပ့်င်း််လင်း်�ဝေသာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုပ်ု�စာ�မ်း�ာ�၌ပ်င်း ် အုာဏာာရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာည်ှုနိုုင်း�်မ်းုမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�်ထုုန်�်ခု��ပ််မ်းု �ကလ်ကထ်ုာ�ရွို�က

သည်။် အုကယ၍်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းသ်ည် ်ပ့်င်း််လင်း်�ဝေသာဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုပ်ု�စာ�မ်း�ာ�မ်းရွိုပ်ါက သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်သ်ူလူထုု

၏ အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု့င်း််ေပ်�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�သည် ် ကုုယက်��ု�စာီ�ပ့်ာ�

အုလုုက ်ဝေန်ာကက့်ယ်ရုိွအုာဏာာကုုခ့ု�ဝေ�ထုာ�ဝေသာ အုတ့်င်း�်လူအုုပ်စု်ာမ်း�ာ�၏ က�ဉ်း�်ဝေေမ်းာင်း�်ဝေသာအုတုု်င််း� 

ေပုံည်းသ်ူးလွှား�ံပုံါဝင်က်ျေး�းင်ရ်းကားေ်ချီးင်�်သူည်း ်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတည်းက်ျေး�းကားေ်ချီးင်�်

လွှာံပုံင််နိ်�စဉ်အ်း� တရး�ဝင်မ်ှာုရာိကျေးစသူည်းဟ်ုံ

ပုံိံ၍ရိုးုေမှာင်လ်ွှားကြကားပုံါသူည်း။် သူိံ�ကျေးသူး ်၎င်�်သူည်း ်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ၏ တရး�ဝင်မ်ှာုနှာင််် 

သူိသူးကျေးသူး ချီးးတိ်�ကားမ်ှာုရာိကျေးကြကားးင်�်

ေပုံနှိံင်က်ျေးသူး သူကားက်ျေးသူအကျေး�းကားအ်�း�မှာရာိ

သူကား�သ်ူိံ� ကြိုးကားို�ကားိံင်ေ်ချီးယ်လ်ွှာာယ််မှာုမှားး�ကားိံ 

လွှာမှာ�်စဖွဲ့့င်််ကျေးပုံ�ပုံါသူည်း။် 

၃။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပုံံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတ
ည်း

်ကျေး�
းကား

က်ျေးရ�ဒါ�ဇူးိံင််�ကျေးရ��
့�ကျေးရ�လွှာ

ံပုံင််နိ�်စဉ်ရ်ာိစိနိက်ျေးချီး်ချီးးကား
်မှားး�
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အုတ်ာအုတ့်င်း�် က�ဝေရွာကန်ိုုုင်း်သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုဝေပ်� အုထုကတ််န််�

လှာ လူတ်န်�်စာာ�မ်း�ာ�၏လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုသည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုခု�ကအ်ုလကတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န်� ်

ဝေသာ ေပ်ည်သ်ူလူထုုထု�မ်းိ အုသ�မ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ်ပ်ုု၍ပ့်င်း်လ်င်း�်ဝေသာဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေသာ 

အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�ကလည်�် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုရွိုန်အ်ုဟိုုန်န်ိုိင်း်် တ်ရွာ� 

�င်းမ််းုကုုေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။် အုေခုာ�တ်စာဖ်ွဲ့ကတ့််င်း ် ‘ကာက့ယဝ်ေရွ�’ကုု တ်ုု�ခု���ေခုင်း�်သည် ် စာစာမ််းိန်ဝ်ေသာ

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ၏ ဟိုန််ခု�ကည််ီေခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ကုုဝေေပ်ာင်း�်လ�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုာဏာာရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

က ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ၊ လုပ််ဝေ�ာင်းရ်ွန်�်နိုဒလည်�်မ်းရွိုဝေသာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဦး�တ်ည်န်ိုုုင်း်

ဝေစာသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�၏ အုခုန််�ကဏ္ဍာကုု 

ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းထ်ုာ�၍မ်းရွဝေပ်။ ဝေမ်း�ခု့န််�မ်းိာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ် အုဓလေ့ုကရွာထုူ�

ဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ် ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုသူမ်း�ာ�၏ အုခုန််�ကဏ္ဍာကုု ကန်�သ်တ်စ်ာရွာမ်းလုုပ်� အုကြိုးကီ�တ်န််�

ရွာထုူ�ဝေန်ရွာရွို ဝေခုါင်း်�ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�ကုု မ်းည်က်�သ်ုု�တ်ာ�န််ဝေပ်�အုပ် ်အုသု��ေပ်�နိုုုင်း်မ်းည်န််ည်�်။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း််

ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�ကုု အုဝေသ�စုာတ်လု်ပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုစာည်�်အုဝေ��မ်း�ာ�တ့်င််းမ်းဟုိုတ်ဘ်ာ� အုခု��ု�ဝေသာမ်းဟိုာ 

ဗ��ဟိုာဝေေမ်းာကဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ဝေသာအုခု�နု်မ််း�ာ�တ့်င််းမိ်း ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရွ်ွကဝ်ေစာဝေသာ အုဝေေခုခု�မူ်းမ်း�ာ�ရုိွနုုိုင််းသည်။်

အုခု��ု�ဝေသာဥပ်မ်းာမ်း�ာ�အုရွ အုခုကအ်ုခု�မ်းိလ့န််ဝေေမ်းာကဝ်ေစာရွန် ် ကူည်ီပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ဝေသာ ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�ရွို

နိုုုင်းသ်လုု တ်စာ�်ုု�မ်းုကုုေဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေသာ ဝေခုါင်း�် ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�လည်�် ရွိုနိုုုင်းသ်ည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်ဝေခုါင်း�် ဝေ�ာင်းမ််း�ာ� 

သည် ် ယင်း�်တ်ုု�အုာ�ဝေထုာကခ်ု�အုာ�ဝေပ်�သူအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�၏ ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�အုတ့်က ် ဓလေ့ာ�စာာခု�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း် 

သည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�မ်းရွိုဝေသာလ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကမ််းုအုတ့်င်း�် 

ဩဇိုာလှမ်း�်မ်းုု�ဝေသာဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�စာ့ာရွိုသည်။်  အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်လူမ်း��ု�စာု အုကြိုးကီ�အုက�မ်း�ာ�၊ ဘာာသာဝေရွ�

ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�၊ စာစာဝ်ေခုါင်း�်ဝေ�ာင််းမ်း�ာ�၊ မီ်းေီယာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�မ်း�ာ�နိိုင်း်် စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်း်

မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုဝေေခုအုဝေန်တ်စာခ်ုုစာီရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုဘာယ ်

ဝေ�ကာင်း် ် အုခု��ု�ဝေခုါင်း်� ဝေ�ာင်းမ််း�ာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု ေမ်းှင်း်တ််င်း်

ဝေန်ပြီးပ်ီ� အုခု��ု�မ်းိာခုုခု�တ့်န်�်လိန််ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ာ��ီ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ်က်န်�က့်ကေ်ခုင်း�်၊ ဟိုန်�တ််ာ�ေခုင်း�်

မ်း�ာ�ရွိုဝေန်မ်းုနိုိင်း် ် မ်းည်သ်ည်််အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ် ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�အု�ကာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာကေ်ခုင်း�်ကုု  ဝေအုာင််းေမ်းင််းစ့ာာပြီးပီ်�ဝေေမ်းာက်ေခုင််း�ေဖွဲ့စ်ာဝေစာရွန် ်အုဝေပ်�အုယူလုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ည််တ်ုု�ကုု န်ာ�လည််

နိုုုင်းရ်ွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

၃.၆။ ေပုံင်ပ်ုံမှာာ ကျေး�းင်ရ်းကားသ်ူးမှားး�၏ အချီးနိ�်ကားဏ္ဍ

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်၏ အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�ပ်ုုင်း�်ုုင်းမ််းု�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူကုု 

အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်င်းပ််မ်းိ 

ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကသူမ်း�ာ�၏ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�ကုုအုဓလေ့ုပ်ါါယေ်ပ်ည််�်စာ့ာ အုသု��ခု�နိုုုင်းသ်ည်။် အု�ုုပ်ါေပ်င်းပ််လုပ်ရ်ွိာ�

သူမ်း�ာ�သည် ် အုမ်း��ု�မ်း��ု�ရွိုသည်။် ၄င်း�်တ်ုု�မ်းိာဘာဏ္ဍာာဝေရွ� ဝေထုာကပ််�်မ်းုဝေပ်�ဝေသာ အုလိ�ရွိင်းမ််း�ာ� (ဥပ်မ်းာ- 
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လူထုုပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက�်ကဝေရွ�၊ လူထုုပ်ည်ာဝေရွ�နိုိင်း် ် ထုုဝေရွာကအ်ုက��ု�ရွိုဝေစာမ်းည်် ် ဝေလလ်ာဝေရွ�ခုရွီ�မ်း�ာ�

အုတ့်က)်၊ အုထုူ�အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု အုကြုံက�ဉာာဏာမ််း�ာ�

ဝေပ်�ရွန် ်ဖွဲ့ုတ်�်ကာ�ခု�ရွသည်် ်ကွမ်း�်က�င်းသ်ူမ်း�ာ�၊ �ကာ��င်းဝ်ေစာစ်ာပ်ေ်ဖွဲ့န်ဝ်ေေဖွဲ့မ်းုမ်း�ာ�၊ အုဝေေခုအုတ်င်း ်ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းု

မ်း�ာ�တ့်င်းဘ်ာကမ််းလုုကပ််� �ကာ�ဝေန်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် လု�ပြုံခု��မ်းု�ုုင်းရ်ွာအုာမ်းခု�ခု�ကအ်ုတ့်က ်ဝေ�ာင်း ်

ရွွကဝ်ေပ်�မ်းည်် ် ယု��ကည်န်ိုုုင်း်သည််် ဘာကဝ်ေပ်ါင်း�်စာု�နိုိင်း်် နိုိစာဥ်ီး�နိုိစာဘ်ာကပ််ါ�င်း်ဝေသာအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�၊ အုဝေရွ�ကြိုးကီ�

ဝေသာအုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�၊ သတ််မ်းိတ််ဝေ�ကေင်းာခု�ကမ််း�ာ�ခု�မ်းိတ်က်ာ အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�ရွို  ေပ်ည်တ့််င်း�်တ်ာ�န််

ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ�ကုု ၎င်း�်ဝေ�ကေင်းာခု�ကတ််ုု�နိုိင်း််အုည်ီ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု ေပ်�မ်းူဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေစာ 

ဝေသာ နိုုုင်းင််း�အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ� အုဖွဲ့့���င်းအ်ုေဖွဲ့စာပ််ါ�င်းဝ်ေန်သာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိိုင်း်် အုသု���င်းဝ်ေသာ

စာည်�်ရိုု��လု��ဝေ�ာဝ်ေရွ�န်ည်�်ကုရွုယာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်လ့တ်လ်ပ််ဝေသာဝေစာာင်း်�်ကည်််ဝေလလ်ာေခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�စာ့မ်း�် 

နုုိုင်းဝ်ေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာလူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� စာသည်တ််ုု�ပ်ါ�င်းသ်ည်။် ေပ်ည်တ့််င်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�

အု�ကာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�သည်် ်အုက�ပ်အ်ုတ်ည််�မ်း�ာ�ကုုကုုင်းတ့််ယ်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်လ်ည်�် ေပ်င်းပ််မ်းိဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�

ကုု အုသု��ေပ်�ပ်ါသည်။် ပ်ါတ်ီ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုတ်ည််�က လှမ်း�်မ်းုု�ထုာ�သည်် ် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

မ်း�ာ�တ့်င်း ်ေပ်င်းပ််အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု �န်�်စာစာ ်ဝေပ်�ရွန်န်ိုိင်း်် အုေခုာ�န်ည်�်

လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုပ်�ပ််ုု�ဝေပ်�ရွန်၊် သုု�မ်းဟိုုတ် ် မ်းတ်ူည်ီဝေသာအုေမ်းင်းမ််း�ာ�ဝေပ်�စာ့မ်း�်ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် မ်းတ်ူည်ီဝေသာ

အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�့�ဝေနို့�ခု့င်း်ရ်ွိုဝေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�မ်း�ာ�ထုင်းသ်ာေမ်းင်းသ်ာမ်းုရွိုဝေစာေခုင်း�်ကုုကူည်ီဝေပ်�ရွန််

ဝေတ်ာင်း�်�ုုသည်။်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ� န်ာ�လည်ထ်ုာ�ရွန်အ်ုတ့်က ်အုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်််

အုခု�ကမ််းိာ ေပ်င်းပ််မ်းိဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�၏အုခုန်�်ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုာ�လု��မ်းဟုိုတ်လ့်င်းဝ်ေတ်ာင်း ်အုမ်း�ာ�စာုသည် ်စာ�

တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�မ်း�ေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်�ကာ�ဝေန်မ်းုမ်းရွိုေခုင်း�်ေဖွဲ့စာ ်

သည်။် အုေခုာ�တ်စာဖ်ွဲ့ကတ့််င်း ် ကုလသမ်းဂဂက�သ်ုု�

ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�အုမ်း�ာ�စာုအုဖွဲ့့���င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည််် ဘာက်

ဝေပ်ါင်း�်စာု�ပ်ါ�င်းသ်ည််် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ကုုယ ်

စာာ�ေပ်�ဝေသာ စာ�တ်န််ဖွဲ့ုု�မ်း�ာ�သည် ် ေပ်ည််တ့်င်း်� 

ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည််ဝေ�ာကသူ်မ်း�ာ�

အုတ့်က ် အုသု���င်းနုု်ိုင်းသ်ည်။် ၎င်း�်ကုု ေပ်ည်တ့််င်း်�

ဝေ�ာင်းရွ်ွက်သူမ်း�ာ�နိိုင်််း လကန််ကကုု်င််းတ်ပ်ဖ့်ွဲ့�မ်း�ာ� 

အု�ကာ� ကုုယပ််ုုင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း််အုဝေ�ကာင်း�် ည်ှုနိုုင်း်�

ဝေ�့�ဝေန့ို�ရွာတ့်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ 

အုဝေေခုခု�မူ်းမ်း�ာ�ကုု ကုလသမ်းဂဂလု�ပြုံခု��ဝေရွ�ဝေကာင််းစီာ 

၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်အုဝေပ်� အုဝေေခုခု�၍ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�်

ဝေသာ န်မ်းီ�ဘာီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်းဝ်ေတ့်�နိုုုင်းသ်ည်။် ဤ

ကုစာာတ့်င်း ် န်မ်းီ�ဘာီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၌ လ့တ်လ်ပ််ဝေရွ�    

ေပုံင်ပ်ုံမှာာ ကျေး�းင်ရ်းကားသ်ူးမှားး�သူည်း ်ဘုဏ္ဍးကျေးင့်

ပုံ�်ပုံိံ�ေချီးင်�်၊ ကားွမှာ�်ကားးင်မ်ှာု နိည်း�်ပုံည်းးမှားး�၊ ကြကားး�

တ့င်က်ျေးစစ်ပုံေ်ဖွဲ့နိက်ျေးေဖွဲ့ေချီးင်�် သူိံ�မှာဟုံတ ်ကျေး�့�ကျေးနှ့�

ချီးးကားမ်ှားး�တ့င် ်ကြကားး�ကျေးနိကားးည်း�ပုံ�်ပုံိံ�မှာုကျေးပုံ�ေချီးင်�်

နှာင်််လွှာံ�ခြုံချီးု�မှာု�ိံင်ရ်း ကားိစစရပုံမ်ှားး�ကားိံကျေး�းင်ရ်းကား်

ကျေးပုံ�နှိံင်က်ျေးသူးလ်ွှာည်း�် အမှားး�စံ၏အချီးနိ်�ကားဏ္ဍ

မှာား စ�တနိ်ဖွဲ့ိံ�မှာ�က်ျေးနိေချီးင်�် တစ်နိည်း�်အး�ေဖွဲ့င်် ်

ကြကားး�ကျေးနိမှာုမှာရာိေချီးင်�်မှား ို � ေဖွဲ့စန်ှိံင်သ်ူည်း။်  အချီးး ို �

ကျေးသူးကားိစစရပုံမ်ှားး�တ့င် ်၄င်�်တိံ�၏ တနိ်ဖွဲ့ိံ�

မှားး�သူည်း ်ေပုံည်းတ့်င်�်ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�

ဥပုံကျေးဒါတည်း်ကျေး�းကားသ်ူးမှားး�၏ ပုံနိ�်တိံင်မ်ှားး�၊ 

ရည်းမ်ှာာနိ�်ချီးးကား်မှားး� သူိံ�မှာဟုံတ ်ဦး�စး�ကျေးပုံ�

အကျေးကြကားးင်�်အရးမှားး�နှာင််် �နိ်က်ားးင်က်ျေးနိသူည်း။်

၃။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပုံံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတ
ည်း

်ကျေး�
းကား

က်ျေးရ�ဒါ�ဇူးိံင််�ကျေးရ��
့�ကျေးရ�လွှာ

ံပုံင််နိ�်စဉ်ရ်ာိစိနိက်ျေးချီး်ချီးးကား
်မှားး�



34 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

မ်းရွရွိုမ်းီ ၁၉၉၀ ခုုနိုိစာ်အုတ့်င်း်� ကုလသမ်းဂဂ၏ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းု သမုု်းင်း�်ဝေ�ကာင်း�်သည် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်နိိုင်း််

နုုိုင်းင််း�တ်ကာနိုိစာ်ခုုစာလု��အုတ့်က ် တ်ရွာ��င်းရ်ွလေမ််း�ာ��ီသုု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�

လမ်း�်စာဉ်းက်ုု လု��ဝေ�ာဝ်ေမ်းာင်း�်နိုိင်း်ဝေပ်�သည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�ရွရွိုဝေစာရွန် ်

ယင်း�်တ်ုု�၏ ေပ်ည်တ့််င်း�်အုဝေေခုအုဝေန်ကုု အုေပ်ည််အ်ု�ထုုန််�ခု��ပ်မ််းုမ်း��ု�မ်းရွိုဘာ� ေပ်ည်တ့််င်း�်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ�

အုတ့်က ် အုဝေေခုခု�တ်စာခ်ုုကုုပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ခု�်သည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကတ့််င်း ် ကုလသမ်းဂဂအုဝေထု့ဝေထု့ အုတ့်င်း�် 

ဝေရွ�မ်းိ��ခု��ပ်မ််းိတ်�င်း်် ထုုုကုလသမ်းဂဂအုဖွဲ့့��သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်ရွို ၄င်း�်တ်ုု�ပ်ါ�င်း်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ် တ်ရွာ��င်းမ််းုရွိုဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာအုခု�ကတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်

နိုုုင်းင််း�တ်ကာလူ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ကတ်ုက�တ်ထ်ုာ� အုသု��ေပ်��ကပ်ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ်ကုလသမ်းဂဂ၏ အုခုန်�်ကဏ္ဍာအုဝေပ်� ညွှှန်�်ကာ�မ်းုမ်းိတ်စ်ာု 4

အုခု��ု�ဝေသာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င််း ေပ်င််းပ်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသူ်မ်း�ာ�၏ တ်န်ဖုု်ွဲ့�မ်း�ာ�သည် ်ေပ်ည်တ့််င်း�်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�၏ ပ်န််�တ်ုုင်းမ််း�ာ�၊ ရွည်မ််းိန်�်ခု�ကမ််း�ာ�သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဦး�စာာ�ဝေပ်�မ်းုမ်း�ာ�

နိုိင်း်် သုသာစာ့ာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်းသုမ်းသာေဖွဲ့င်း် ်�န်�်က�င်းဝ်ေန်သည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ေပ်င်းပ််ပ်ါ�င်းသ်ူမ်း�ာ�သည် ်မ်းူ

�ကမ်း�်ဝေရွ��့�သည််အ်ု�င်း််တ့်င်း ်အုထုူ�အုဝေလ�ဝေပ်�ရွင်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ် ်

င်းန်�်စာဉ်း၏် အုခု�နု်န်ိုိင်း််ကာလကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်အ်ုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ်ရွိုဝေန်နိုုုင်းသ်ည်။် ကဝေမ်းာာေီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း်

 ပ်�ရွစာစ်ာ ် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ� သဝေဘာာတ်ူညီ်ခု�က ်(၁၉၉၁) အုရွ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�မ်းုကုု ရွက ်၉၀ အုတ့်င်း�်ပြီးပ်ီ�ရွန် ်

လုုအုပ်ပ်ြီးပ်ီ� ၁၉၉၃ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာခု�သ်ည်။် ကဝေမ်းာာေီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�စာ့ာက 

အုခု�နု်က်ာလ အုကန်�်အုသတ်ရ်ွိုဝေ�ကာင်း�်ဝေေပ်ာ�ုုပြီးပ်ီ� ၁၉၉၇ ခုုနိုိစာ် အုာဏာာသုမ်း�်မ်းုကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာလုပ်င််းန််�စာဉ်းတ့််င်း ် အုတ်ုုကအ်ုခု�အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုာ�လု�� ပ်ါ�င်း်မ်းုမ်းရွိုခု�ေ်ခုင်း�်၏ တ်ုက�ဝေသာသက ်

ဝေသအုေဖွဲ့စာေ်မ်းင်းဝ်ေတ့်�နိုုုင်းသ်ည်။် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏်အုခု�နု်နိ်ိုင်း်် ကာလအုဝေပ်��ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မု်းသည် ်ေပ်ည်တ့််င်း�်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�က အုခုုုင်းအ်ုမ်းာခု�မ်းိတ််ရွမ်းည်် ်အုရွာေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

အုေခုာ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်ေပ်င်းပ််မ်းိ ဝေ�ာင်း ်

ရွွကသ်ူမ်း�ာ�၏ဖွဲ့ုအုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်လှမ်း်�မ်းုု�မ်းုဝေအုာကတ့််င်း ်ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�

ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း်�ခု�သ်ည်။် ယင်း�်သည် ်တ်ရွာ��င်းမ််းုရွိုဝေစာမ်းည်် ်အုဝေရွ�ကုစာာ

ရွပ််ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် ခု�ကခ်ု�င်း�်လကဝ်ေတ့်�အုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းုသည် ် အုဝေေခုအုဝေန်အု��င်းခ်ု့င်းက်� မ်း

ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်းရွိုေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်�ု��ရိုု��ေခုင်း�်တ်ုု� ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်။် 

ယင်း�်ကုု ကြိုးကု�တ်င်း်ဟိုန်�တ််ာ�ရွန််အုတ့်က ် ပ့်င်း််လင်း်�ေမ်းင်းသ်ာဖွဲ့့ယရ်ွိုဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�၊ စာ�မ်းူဝေဘာာင်းမ််း�ာ�

ဝေအုာက်တ့်င်း ် ေပ်�မူ်းဝေ�ာင််းရွွက်ရွန် ် သုု�မ်းဟုိုတ် ်ဝေရွွ�ခု�ယ်စာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု စာဉ်း�်စာာ��ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င််း 

သုသာထုင်းရိ်ွာ�လ့န်�်ဝေသာ အုခုန်�်ကဏ္ဍာမ်း�ာ�တ့်င်းပ််ါ�င်းေ်ခုင််း�မ်းရုိွဘာ� ဝေရိွာင််း�ကဉ်းရ်ွန် ် ေပ်င်းပ််မိ်းဝေ�ာင််းရွွကသူ် 

မ်း�ာ�သည် ်ပု်�မိ်းန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း််သတု်ဝေပ်�ခု�ရွဝေလရုိ်ွသည်။် တ်ရွာ��င်းမ််းုရွိုဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းန်ိုိင်း်် ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ

ရွလေမ််း�ာ�ကုု ရွရွိုဝေစာနိုုုင်းဝ်ေသာန်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ကုု ေီဇိုုုင်း�်ဝေရွ� 

�့�ရွန််အုတ့်က ် နိုုုင်း်င်း�သာ�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်သူမ်း�ာ�တ့်င်းလ်ည်�် တ်ာ�န််ရွိုသည်။် 
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ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေသာဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ် အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဦး�စာာ�ဝေပ်�မု်းမ်း�ာ�နိိုင်််းပ်န်�်တုု်င််းမ်း�ာ�ကုု သတ်မိ််းတ်ပ်ြီးပီ်� 

အု�ုုပ်ါမူ်းဝေဘာာင်းအ်ုတ့်င်း�် ေပ်င်းပ််မ်းိဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�၏ကဏ္ဍာကုု ထုည်််သ့င်း�်ေခုင်း�်သည် ်ဝေကာင်း�်မ်း့န်ဝ်ေသာ

စာတ်င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုေဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ေပ်င်းပ််အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အုခုန််�ကဏ္ဍာကုု ‘ကာက့ယဝ်ေရွ�

�ါေီ’ အုေဖွဲ့စာ ်နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�သဝေဘာာတ့်င််း ထုည်််သ့င်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေစာေခုင်း�်သည် ်အုလ့န်ရုု်ို�ရိွင်း�်ကာ အုဝေရွ�ကြိုးကီ�အုခု�က ်

မ်း�ာ� လ�စာလ်��ရိုုခု�ရွနိုုုင်းသ်ည်။် အုဝေ�ကာင်း�်မိ်းာယင်း�်သည် ်အုမိ်းန်တ််ကယေ်ပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ထုုပ်တ််ုုက်

ရွင်း�်ုုင်း ် ကုုင်းတ့််ယေ်ခုင်း�်ရွိုနိုုုင်းမ််းည််မ်းဟိုုတ််ဘာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

အုတ့်က ် ေပ်င်းပ််မိ်းဝေ�ာင််းရွွက်သူမ်း�ာ�၏ အုေခုာ�ဝေသာအုသု���င််းသည််် ပ်�်ပုု်�မု်းမ်း�ာ�ကုုလည်�် ထုုခုုုကဝ်ေစာနိုုုင်း်

ဝေသာဝေ�ကာင်း်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

၃။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပုံံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတ
ည်း

်ကျေး�
းကား

က်ျေးရ�ဒါ�ဇူးိံင််�ကျေးရ��
့�ကျေးရ�လွှာ

ံပုံင််နိ�်စဉ်ရ်ာိစိနိက်ျေးချီး်ချီးးကား
်မှားး�
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ပ်ါ�င်းဝ်ေသာအုဖ့ွဲ့��မ်း�ာ�စ့ာာတုု်�သည် ်အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်တ််စာခု်ုအုဝေပ်�တ့်င်း ်မ်းည်သ်ည်််ဘာကမိ််း တု်တု်က�က�

ရွပ်တ််ည်သ်ည်က်ုု မ်းဝေသခု�ာသည်မ််း��ု� ေဖွဲ့စာဝ်ေလရ်ွိုသည်။် ဤက�သ်ုု�ဝေသာ မ်းဝေသခု�ာမ်းုမ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာအုဝေပ်� သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုပ်ုု၍က�ယ်ေပ်န်�စ်ာ့ာရွယူေခုင်း�်နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�် 

ပြီးပ်ီ�စာုု�ရွုမ်းစ်ာရွာရွိုသည်။် ပ်ုုမ်းုုကြိုးကီ�မ်းာ�က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ  အုမ်း�ာ��နိုဒလုုအုပ်ဝ်ေလဝေလ၊ လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ဝေန်သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ခု�မ်းိတ်န််ုင်း်ရွန်် အုခု�နု်ပ််ုုမ်းုုလုုအုပ်ဝ်ေလဝေလနိုိင်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု� 

မ်းိတ်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ဝေပ်��ပ်ရ်ွမ်းုမ်း�ာ�ပ်ုုမ်းုုမ်း�ာ�ေပ်ာ�ဝေလဝေလေဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာအုက��ု� 

စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ရွိုသည်် ် အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�စာ့ာသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာကမ််းုအုတ့်င်း�် ခု�မ်းိတ်ဝ်ေသာအုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�မ်းိမ်းုမ်းုတ်ုု�ကုုယ ်

ပ်ုုင်းအ်ုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�ကုု မ်းည်သ်ုု�အုမ်း�ာ��ု��ရွရွိုဝေအုာင်းလ်ုပ််ဝေ�ာင်းမ််းည်က်ုု တ့်ကခ်ု�က်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာမ််းည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်သ်ည် ် အုဝေရွ�ကုစာာအုာ�လု��ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်နိုုုင်းမ််းည်မ််းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် မ်းည်သ်ည််် 

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း်�မ်းည်၊် မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုထုာအုထုု ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်မ်းည်က်ုု 

ဝေ�့�ဝေနို့�ေင်းင်း�်ခုု�ရွသည်။် ေပ်ည်တ့််င်း်�တ့်င်း ်လု��ဝေ�ာဝ်ေမ်းာင်း�်နိုိင်းသ်ည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေကုု ေပ်ည်တ့််င်း�်သု��သပ်ခ်ု�ကနိ်ိုင်း််အုညီ် လ့တ်လ်ပ်စ့်ာာေီဇုုိုင်း�်ဝေရွ��့�နုုိုင်းသ်ည်။် အုဝေ�ကာင််း�အုရွာအုဝေရွ� 

ကုစာာမ်း�ာ�သည် ် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယန်ိုိင်း််မ်းဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်နိုုုင်း်မ်းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာလ်ာသည်န်ိုိင်း််အုည်ီ အုဖွဲ့�ကအ်ုဝေမ်းိာင်း်လ်ုပ််

မ်းည်််သူမ်း�ာ�၏ အုနိုတရွာယက်ြိုးကီ�ထု့ာ�လာသည်။် ၄င်း�်တ်ုု�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�ကုုကန်�က့်ကထ်ုာ�ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ််

�န်�်က�င်းဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်မ််းဝေဖွဲ့ာန်ိုုုင်းဝ်ေစာ

ရွန်် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကသည်။် ၄င်း�်တ်ုု�၏ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု  �ု�� 

ေဖွဲ့တ်ဝ်ေရွွ�ခု�ယရ်ွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုဝေပ်�အုယူလုပ်ေ်ခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် မ်းကလ်ု��ဝေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုဖွဲ့�ကအ်ုဝေမ်းိာကေ်ပ်�နိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုသူမ်း�ာ�ကုုကုုင်းတ့််ယစ်ာီမ်း�ရွန်် အုခု�နု််
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လုုအုပ်ဝ်ေလရုိ်ွသည်။် သုု�မ်းိသာ အုစာုအုဖွဲ့့��အုဝေတ်ာမ််း�ာ�မ်း�ာ�၏ ယု��ကည််မ်းုေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

အုာ�ဝေကာင်း�်အုသက�်င်းလ်ာမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ေပ်ည်သ်ူ�အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် အုစာုု�ရွတ့်င်းပ််ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း်

မု်းရုိွလာမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မိ်းာပ်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည် ်အုထူု� 

သေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းခ်ု�ရွသူမ်း�ာ�၏ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခု�က်

မ်း�ာ�ကုု စာီမ်း�ခုန်�်ခု့�ရွန််အုတ့်က ် လုုအုပ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာ ်

သည်။် 

အုခု��ု�ကုစာာမ်း�ာ�သည် ် အုေခုာ�ကုစာာရွပ််မ်း�ာ�ထုကပ််ုု၍ အုေင်းင်း�်အုခုုန်် ေဖွဲ့စာဝ်ေစာသည်။် ဝေယဘာုယ�

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်

လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုရွရွိုရွန် ်လမ်း�်ညွှှန််မ်းုရွိာဝေဖွဲ့့ဝေလရ်ွိုသည််် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုခု�နု်ပ််ုုဝေပ်�ရွဝေလရ်ွိုသည််် ကုစာာရွပ်သ်ည် ်

အုာဏာာခု့�ဝေ�မ်းု�ုုင်းရ်ွာကုစာာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဘာယသ်ူဝေတ့်မ်းိာ အုာဏာာဘာယဝ်ေလာကအ်ုထုုရွိုသလ� မ်းည််

သည်််ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်အုတ့်က်လ�နိုိင်း်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်ကဝ်ေသာဝေမ်း�ခု့န်�် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် �န်�်က�င်း်

ဘာကအ်ုေမ်းင်းမ််း�ာ�ရွိုဝေပ်မ်းယ် ် က�ယေ်ပ်န်�စ်ာ့ာယု��ကည်လ်က်ခု�ထုာ�သည်် ် အုဝေလအ်ုထုနိုိင်း်် ယု��ကည်မ််းုမ်း�ာ�၊ 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ� အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�ပ်ါ�င်းမ််းုနိုိင်း်် ၎င်း�်တ်ုု�၏ မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာ ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုမ်း�ာ�၊ 

အုာဏာာအုလ့�သု��စာာ�ေပ်�မ်းုကုုကာက့ယရ်ွန်န်ိုိင်း်် လ့တ််ပြီးင်းုမ်း�်ခု့င်း််ကုုစာစာဝ်ေ��ရွန််အုတ့်က ် ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ 

ဥပ်ဝေေမ်းူဝေဘာာင်းမ််း�ာ�အုတ်ုုင်း�် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ခု�ကမ််း�ာ�တ်ုု�ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  ဤအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်

စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ကုုဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွာတ့်င်း ် ကြုံက��ဝေတ့်�ရွမ်းည််စ်ာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုုဝေအုာကပ််ါအုတ်ုုင်း�်အုဝေလ� 

ထုာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။်

၄.၁။ အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်�ိံင်ရ်း ဒါ�ဇူးိံင်�်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်ပ်ဋိုပ်ကခကုုတ်ု��ေပ်န်ရ်ွာတ့်င်း ်က�င်း်သ်ု��မ်းည်် ်

အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း်�အုဝေပ်�အုခု�နု်ယ်ူ၍ ဝေ�့�ဝေနို့�ဝေလရ်ွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေရွို 

အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာေီဇိုုုင်း�်သည် ်န်ဂုုကရွိုနိုိင်း်ပ်ြီးပ်ီ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေလအ်ုထု

မ်း�ာ�မ်းိဝေကာကယ်ူ၍ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ဝေလရ်ွိုသည်။် သုု�ဝေသာ ် ထုုုသုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုသည် ် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်ပ််ဋိုပ်ကခ

မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်််း ညီ်ည့ွှတ်ကုု်က်ညီ်မု်းမ်းရုိွေဖွဲ့စ်ာကာ က�င်််းသု��မု်းသည် ်အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�်အုထုုအုခုုုကမ််းခု�ဝေသာ အုဝေေခု 

အုဝေန်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်သ်ည်လ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ်

လတ်တ််ဝေလာက�င်း်သ်ု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် ဦး�တ်ည်ခ်ု�ကလ်မ်း�်ဝေ�ကာင်း�်မ်း�ာ�ကုုအုဝေေခုခု�၍ ေီဇိုုုင်း�်

ခု�မ်းိတ််ထုာ�သည်။် ယင်း�်၏ အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ��ုုင်းရ်ွာ အုယူအု�မ်း�ာ�မ်းိာ (က) လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် 

အုာဏာာကုု ခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်တ်ုု�ကုုဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းသ်ည််် တ့်န်�်အုာ�

မ်း�ာ� (dynamics) (ခု) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါအုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေအုရွတ်ရွာ��င််းမ်းုရွိုဝေစာမ်းည်််

တ့်န်�်အုာ� (dynamic) နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကုုပ်ုုမ်းုုဝေန်ရွာဝေပ်�ရွန် ်ကြိုးကု��စာာ�သည်််တ့်န်�်အုာ�မ်း�ာ� နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်

ခု�ကမ််း�ာ�တုု်�ေဖွဲ့စ်ာသည်။် ထုုု�အုေပ်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါစာာသာ�နိိုင်််း ၎င်း�်အုာ�အုေမ်းင်း််�ု��တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ 

တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာဝ်ေအုာင်း ် ပ်ု� ဝေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်ထုကဝ်ေက�ာလ့်န််ဝေသာ ပ်ုု၍က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်မ်း�ာ�အု�ကာ�ရွို 

�ကစ်ာပ်မ််းုတ်ုု�ကုုလည်�် အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတစရ်ပုံသ်ူည်း ်အကျေးရ�

ကားိစစအး�လွှာံ��ကားိံ ကျေးေဖွဲ့ရာင်�်နှိံင််မှာည်းမ်ှာဟုံတ်ကျေးပုံ။
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၄.၁.၁။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ�ိံင်ရ်း ဗိိသူံကားးပုံံ�စ�

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ဗုသုကာပု်�စာ��ုုသည်မိ််းာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာစာာသာ� 

မ်း�ာ�ကုု အုဝေေခုခု�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�နိိုင်််း ရွည်ရွ်ွယခ်ု�ကမ််း�ာ�နိိုင်််းခု�တု်�်ကဝ်ေပ်�ဝေသာ အုသု��အုနုိုန်�်တ်စာခု်ု 

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုတ့်င်း ် ပ်ါ�င်းဝ်ေသာလကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�သည် ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန််

ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ထုာ�သည်် ်ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်န်ီ�ကပ််စာ့ာ�ကစ်ာပ်မ််းုရွိုသည်။် ဝေန်ာကပ််ုုင်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာမ််းုအု�င်း််မ်း�ာ�တ့်င်း ်  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဗုသုကာပ်ု�စာ�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာာသာ�ကုု အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုရွန်အ်ုတ့်က ် အုသု���င်းဝ်ေသာလမ်း�်ညွှှန်မ််းုတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာ ်

သည်။် ဗုသုကာပု်�စာ�န်ည်�်လမ််း�တ်စာခု်ုမိ်းာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု 'အုဝေေခုခု�မူ်းဝေဘာာင််း' တ်စာခု်ုအုေဖွဲ့စာ ်

သတ်မိ််းတ်ရ်ွန်ေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။် ေီဇုုိုင်း�်အုရွ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေစာာသာ�တ့်င််း အုမ်း�ာ�သဝေဘာာတူ်ညီ်မု်းအုဝေပ်�

အုဝေေခုခု�သည််် စာ�သတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာအုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ် အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�သာ ပ်ါ�င်း်

သည်။် မ်းူဝေဘာာင်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (framework constitution) သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်ကုုညွှှန််

�ကာ�နိုုုင်းမ််းည််် အုဝေထု့ဝေထု့အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်နိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် အုန်ာဂတ််ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�အုတ့်က ် လက်ရွိုအုမ်း�ာ�သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်းရွိုဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�စာ့ာကုုသတ် ်

မ်းိတ်န်ိုုုင်း်သည်။် အုကယ၍်န်ီဝေပ်ါနိုုုင်း်င်း�၏ လကရ်ွိုလုပ်င််းန်�်စာဉ်းရ်ွို ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

သူမ်း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုစီာအုစာဉ််းပ်ါ�င်းဝ်ေသာ မူ်းဝေဘာာင််းဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�ဥပ်ဝေေကုုက�င်း််သု��ရွန် ်၂၀၁၀ ခုုနိိုစာတ့််င်း်

သဝေဘာာတူ်ညီ်ခု�ပ််ါက ယင််း�တုု်�သည် ် တုု်င်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုစာနိ်ိုစာတ််ာ ဝေနိိုာင်း််ဝေနိို��ကန်��်ကာမု်းကုု 

ဝေရိွာင်း�်ကဉ်းနုု်ိုင်းသ်ည်။် ကုန်က်�စာရုွတ်ကုု် ပြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ု�ု��သတ်မု််းက�သုု်�ဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာ

အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�အုတ့်က ်လှ�ဝေေပ်ာင်း�်သု��နိုုုင်းခ်ု�်ဝေပ်လုမ်း်မ််းည်။် 

‘အုဝေေခုခု�စာုဖွဲ့့��တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု� (basic structure)' ခု�ဉ်း�်ကပ်မ််းုသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုစုုာ�ရွအုဓုလေ့ကလုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းတ််ာမ်း�ာ�နိိုင်််း ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�၊ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�၊ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုသည်် ် အုစာုု�ရွကဏ္ဍာသု��ရွပ်က်�သ်ုု�ဝေသာ အုစာုု�ရွ�ုုင်းရ်ွာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု က�င်း် ်

သု��မ်းည်် ် အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�တ်ည််ဝေ�ာကမ််းုကုု ဦး�စာာ�ဝေပ်�သည််ဝ်ေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်ကုု ဝေပ်�

စာ့မ်း�်သည်။် အုဝေေခုခု�စာုဖွဲ့့��တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု� ခု�ဉ်း�် 

ကပ်မ််းုတ့်င်း ် ဗဟိုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ထုာ�သည်် ်

အု�င်း််မ်း�ာ�လည်�် ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုေခုာ�ဥပ်ဝေေ

အုတ့်င်း�်ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�

မ်းရုိွပ်ါက အုစုုာ�ရွအုဝေန်ေဖွဲ့င်််း တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ 

လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာရုိွသည်ဟု်ို ယူ�ခု�ကတ််စာခု်ု

ရုိွသည်။် မ်းတ်ူည်ီဝေသာ အုစာုု�ရွဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�မ်း�ာ� 

(governmental structures) သည် ် အုခု��ု�

ဝေသာန်ယပ််ယမ််း�ာ�အုဝေပ်� လှမ်း�်မုု်း�မု်းသက်ဝေရွာက် 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတစ်ချီးံတ့င် ်ပုံါဝင််

ကျေးသူး လွှာကားခဏားရပုံမ်ှားး�သူည်း ်ကျေး�းင်ရ်းကားရ်နိ်

ကျေးမှာ်းမ်ှာာနိ�်�း�သူည်း်် ရည်းရ်းယ်ခ်ျီးးကား်မှားး�နှာင််် 

နိ��ကားပုံ်စ့း�ကားစ်ပုံမ်ှာုရာိသူည်း။် ကျေးရး�ချီးးယ်စ်ရး

နိည်း�်လွှာမှာ�်တစ်ချီးံမှာား အမှားး�သူကျေးဘုးတးည်း�မှာု

အကျေးပုံ် တည်း်ရာိသူည်း်် စ�သူတ်မှာာတခ်ျီးးကား်မှားး�နှာင််် 

ကြိုးကား��မှား�ကျေးသူးအကျေးရ�ကားိစစရပုံမ်ှားး�နှာင််် အကျေးေချီးချီး�

မှားမှားး�သူးပုံါဝင်က်ျေးသူး မှားကျေးဘုးင်က်ားိရိယ်းတစခ်ျီးံ

အေဖွဲ့စ ်�ည်း်သ်ူ့င်�်စဉ်�်စး�ရနိေ်ဖွဲ့စသ်ူည်း။်
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ဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် အုစာုု�ရွ၏အုာဏာာအုဝေပ်�ကန်�သ်တ်ေ်ခုင်း�်နိိုင်း််စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်၊ နုုိုင်းင််း�သာ�တ်ုုင်း�်၏ 

လ့တ်လ်ပ််မ်းုအုတ့်က ်အုကာအုက့ယဝ်ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီေခုင်း�်ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ေခုင်း�်တ်ုု�

ကုု လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ည်။်

‘အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�အုဝေေခုခု�ဝေသာ’ခု�ဉ်း�်ကပ်မု််းကုုလည်�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်နုုိုင်းသ်ည်။် အုဓုလေ့ကအုာ�ေဖွဲ့င်််း ၁၇၈၉ ခုုနိိုစာ်

ေပ်င်းသ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေရွ�အုဝေပ်�အုဝေေခုခု�၍ ဤခု�ဉ်း�်ကပ်မ််းုသည် ် နိုုုင်း်င်း�၏က��ု�ဝေ�ကာင်း�်�င်းေ်ခုင်းမ််းု

ကုု လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ လူမ်းုဘာ�ဖွဲ့ူလု�ဝေရွ�အုာ� ကာက့ယမ််းုအုေဖွဲ့စာမ််းိတ်ယ်ူသည်။် ယင်း�်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဦး�စာာ�ဝေပ်�အုေဖွဲ့စာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်အ်ုတ့်က ်အုစာုု�ရွကုုဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းထ်ုာ�ေခုင်း�် 

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤဝေရွွ�ခု�ယမ််းုသည် ် ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာကုု ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်း်ရွာ ယဉ်း်ဝေက��မ်းုကုုအုဝေလ�ထုာ�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွနိုိင်း် ်အုစာုု�ရွ၏အုုပ် ်

ခု��ပ် ်ဝေရွ�ပ်ုုင်း�်မ်းိ အုာဏာာတ်ည််အုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းုရွိုဝေစာနိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�

ကုု ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ်သ်ာ�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။် ဤခု�ဉ်း်�ကပ်မ််းုသည် ်သုသာဝေသာအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ကုု အုထုင်းအ်ုရွိာ�

ေပ်သရွန် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုသု��အုနိုုန််�ကုု တ့်င်း်က�ယစ်ာ့ာသု��နိုုန််�သည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်သူမ်း�ာ�သည် ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုုဂုဏာယ်ူစာ့ာ 

ေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာာသာ�၏ ဝေရိွ�တ့်င််းထုာ�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်််း ဤခု�ဉ်း�်ကပ်မု််းကုုအုဝေလ�ဝေပ်�သည်။် 

ဂ့ါတ်ီမ်းာလာနိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၁၉၈၅) ၏ ပ်ထုမ်းအုပ်ုုေတ့််င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည််

ေပ်ည်သ်ူနိုိင်း်် မ်းုသာ�စာုကုုကာက့ယရ်ွန်တ််ာ�န်ရ်ွိုဝေသာ ဂ့ါတ်ီမ်းာလာအုစာုု�ရွတ်စာရ်ွပ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ရွန်အ်ုတ့်က ်

အုဝေေခုခု�ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် အု�ုုပ်ါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်၁၉၆၂ မ်းိ ၁၉၈၅ ခုုနိုိစာ် 

အုထုုေဖွဲ့စာခ်ု�သ်ည််် အုဝေမ်းရွုကအုလယ်ပ်ုုင်း�်၏ ဝေသ့�ထု့ကသ်�ယုုမ်းုအုမ်း�ာ��ု��  ေပ်ည်တ့််င်း�်စာစာမ််း�ာ�အုန်က်မ်းိ 

စာစာပ့််�တ်စာ်ပ့်�ကုု အု�ု��သတ်ခ်ု�်ဝေသာလ်ည်�်  လူ�အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�ကုုအုဝေလ�ထုာ�ဝေသာ  ဤဗုသုကာပ်ု�စာ�သည် ်

စာပ်ုန်ဘ်ာာသာ စာကာ�ဝေေပ်ာဝေသာအုဝေမ်းရွုကရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဓလေ့ဝေလထ်ုု��စာ�မ်း�ာ�နိုိင်း််အုည်ီ 

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤခု�ဉ်း်�ကပ်မ််းုသည် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ� ကတ်ုက�တ်ေ်ပ်�မ်းုအု�င်း််ကုုလည်�် ညွှှန််ေပ်သည်။် ဥပ်မ်းာ

တ်စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၁၉၉၆) သည် ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�

နိိုင်း်် ယဉ်းဝ်ေက��မု်းအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန်နိ်ိုင်း်် အုရွပ်သ်ာ�ေပ်ည်သူ်မ်း�ာ�အုခု�င််း�ခု�င်း�်အု�ကာ�တ့်င််းလည်�် 

အုခ့ုင်း််အု ဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်မ်း�ာ�ကုု လုုက်န်ာအုသု��ခု�မု်းရုိွဝေစာရွန် ်ထုုုခု�ဉ်း�်ကပ်န််ည်�်လမ်း�်ကုုအုသု��ေပ်�ခု�သ်ည်။် 

၄င်း�်သည် ်လကန််က်ကုုင်းတ််ပ်ဖ်ွဲ့့���င်းမ််း�ာ�၏ �နိုဒ

ထုုတ််ဝေဖွဲ့ာ်ေပ်သခ့ုင်််းကုုလည်�်အုသုအုမိ်းတ််ေပ်�ထုာ� 

သည်။် ဤအုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ခု�က ် တ်စာခ်ုုခု�င်း်�စာီ 

သည် ် သုသာထုင််းရွိာ�မ်းုရွိုပြီးပ်ီ� ထုုုက�သ်ုု� အုသု 

အုမ်းိတ်ေ်ပ်�ခု�က ် နိုိစာ်ခုုလု��ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်သည် ်  ဤ

ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေန်ေဖွဲ့င်််း မ်းည််သည််် 

အုတ့်က်ဝေ�ကာင်း် ်လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်််း အုမ်း�ာ��ု��

ကုုကည််ီသည်�်ုုသည််် အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�က၏် 

တ်စာစ်ာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါအတ့င််�ေပုံဋ္ဌားနိ�်ပုံါရာိ

သူည်း်် ဥပုံကျေးဒါ၏ အေမှာင််�်ံ��ေဖွဲ့စ်မှာုကားိံ 

အကျေးလွှာ��း�ငြိပုံ�� အေချီးး�ဥပုံကျေးဒါပုံံ�စ�မှားး�အး�လွှာံ��

၏ အ�ကားတ့်င် ်ရာိသူည်း။် ၎င်�်သူည်း ်တရး�

ကျေးရ�တးဝနိဝ်တတရး�မှားး�ကားိံ သူတမ်ှာာတ်ေပုံဋ္ဌားနိ�်

ကျေးပုံ�ငြိပုံ�� တရး�ကျေးရ��ံ��ေဖွဲ့တ်ချီးးကားအ်ကျေးပုံ်တ့င် ်မှာာ�

တည်းပ်ုံါသူည်း။်
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၄.၁.၂။ ‘ဥပုံကျေးဒါကျေးရ��ိံင်ရ်း’ နှာင်် ်‘နှိံင်င််�ကျေးရ��ိံင်ရ်း’ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါမှားး�

'ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ (legal constitution)' သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပ်ါရွိုသည်် ် ဥပ်ဝေေ

၏ အုေမ်းင်း််�ု��ေဖွဲ့စ်ာမ်းုကုု အုဝေလ�ထုာ�ပြီးပ်ီ� အုေခုာ�

ဥပ်ဝေေပ်ု�စာ�မ်း�ာ�အုာ�လု��၏အုထုကတ့််င်း ် ရွိုသည်။် 

၎င်း�်သည် ် တ်ရွာ�ဝေရွ� တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�ကုု 

သတ်မ််းိတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� တ်ရွာ�ဝေရွ��ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းိီတ်ည််ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေ၏အုေမ်းင်း််�ု�� ရုို

ဝေထုာင်း််သ့င်းေ်ပ်င်းကုု် အုဝေလ�ထုာ�သည်။် အုေခုာ�

တ်စာ်ဖွဲ့က်တ့်င်း်မ်းူ 'နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်း်ရွာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ(political constitution)' သည် ်

ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဝ်ေကာင်းစ်ာီက�သ်ုု�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု၏ အုာဏာာဝေအုာကတ့််င်းရ်ွိုဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�

လုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ပ်ုုမ်းုုကြိုးကီ�မ်းာ�က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�မ်းူဝေဘာာင်းမ််း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ� 

ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ေခုင်း�်ကုု အုာ�ဝေပ်�ေမ်းှင်း်တ််င်းသ်ည်။် 

ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင်းရ်ွာနိိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် ပ်ါ�င်း်ပ်တ်သ်က်

ဝေသာအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�၏ န်ည်�်ဗ��ဟိုာမ်း�ာ�မ်းိ ဝေပ်�ထု့ကလ်ာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေကုုဝေထုာကခ်ု�သူမ်း�ာ�သည် ်ဝေန်ာင်း်ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်မ်းည််် နိုုုင်းင််း� ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာည်ှုနိုုင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�မ်းိ ယင်း�်တ်ုု�၏

အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ကုုကာက့ယရ်ွန်် ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဝေသခု�ာမ်းုကုု ပ်ုု၍နိုိစာသ်က�်ကသည်။် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းု

မ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေအုရွကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�ကုုအုမ်းိန်တ််ကယ်ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်းဝ်ေသာ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု ထုင်း်ေမ်းင်းယ်ူ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း� ဝေရွ�အုရွ ဝေန်ာက�်က်တ့်��ုု�က��ု�မ်း�ာ�ကုု 

ဝေရွိာင်းရ်ွိာ�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် တ်ုုင်း်�ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာရ်ွို ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ� (၁၉၉၄-၆) သည် ်မ်း��နိုဒရွိင်း်မ်း�ာ�အု�ကာ� ဝေရွပ်န်�်စာာ�ခု�သ်ည််် ဝေသေဏာဝ်ေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာ ်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်မ်းု

နိုိင်း််ပ်တ်သ်ကဝ်ေသာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကက်ုု အုသစာဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ� 

ရိုု��သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ခု�သ်ည်။် အုမ်း�ာ�စာုဝေထုာကခ်ု�မ်းုရွိုဝေသာလ်ည်�် �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ    

(၁၉၉၄-၆)တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ� ခုုုင်းမ််းာအုေမ်းစာတ့််ယမ််းုရွိုဝေစာဝေရွ��ုုသည်် ်အုခု�က်

ကုုအုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ကာ ဝေသေဏာဝ်ေပ်�ေခုင််း�သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း််မ်းကုုကညီ််ဝေ�ကာင််း� တ်ရွာ�ရုို��က

ဝေ�ကေင်းာခု�သ်ည်။် ဤလမ်း�်ညှွှန်စ်ာာအုုပ်တ့််င်း ် ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာအုေင်းင််း�ပ့်ာ�မု်းမ်း�ာ�အုာ� 'ဥပ်ဝေေနိိုင်််း ကုုက်ညီ်

ဝေအုာင််းေပ်�လုပ်ေ်ခုင်း�်(legalization)' ေဖွဲ့င်််း ဝေေဖွဲ့ရိွင််း�သည်််န်ည်�်လမ်း�်ကုု ရွည်ညှ်ွှန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

‘ဥပုံကျေးဒါကျေးရ��ိံင်ရ်း’ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ

သူည်း ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ�ိံင်ရ်း အေမှာင်််

�ံ��ေဖွဲ့စ်မှာုကားိံ အကျေးလွှာ��း�ငြိပုံ�� တရး��ံ��ေဖွဲ့တ်

ချီးးကားက်ျေးပုံ်တ့င် ်မှာာ�တည်းသ်ူည်း။် ဥပုံကျေးဒါအကားး 

အကား့ယ်မ်ှားး�သူည်း ်ယ်းယ်�ကားိံယ်စ်း�လွှာာယ််

အမှားး�စံမှာာ အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး� အလွှာ့ယ်တ်ကားး

ကျေးေပုံးင်�်လွှာ�နှိံင်ေ်ချီးင်�်ကားိံ တး����သူင်််သူည်း။်  

အေချီးး�တစ်ဖွဲ့ကားတ့်င်မ်ှား နှိံင်င််�ကျေးရ��ိံင်ရ်း 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါသူည်း ်နှိံင်င််� ကျေးရ�လွှာံပုံ ်

င်နိ�်စဉ်မ်ှားး�နှာင််် ပုံိံမှာိံကြိုးကား��မှား�ကျေးသူး နှိံင်င််�ကျေးရ� 

မှားကျေးဘုးင်မ်ှားး�မှာာတစ�်င််် အကျေးရ�ကားိစစရပုံမ်ှားး�

ကျေးေဖွဲ့ရာင်�်ေချီးင်�်ကားိံ အး�ကျေးပုံ�ေမှာိင််တ်င်သ်ူည်း။် 

၄။ �
ိကျေးရးကား

ကျေးသူ
း ကျေးရး�ချီးးယ်

စ်ရးအ
ကျေးရ�ကား

ိစစမှားး�
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'ဥပ် ဝေေနိိုင်း််ကုုက်ညီ်ဝေအုာင််းေပ်�လုပ်ေ်ခုင််း�' န်ည်�်လမ််း�ကုုဝေရွွ�ခု�ယ်ဝေသာ လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင််းရွွက�်ကသူမ်း�ာ� 

သည် ်ဝေအုာကပ််ါအုတ်ုုင်း�် မ်း�ကာခုဏာဝေခု�ပ်ဝေေပ်ာ�ုုဝေလရ်ွိုသည်။်

• အုာဏာာရွအုစာုု�ရွသည် ်ေီမ်းုုကရွကတ််စာ ်လူအုမ်း�ာ�စာုနိုိင်း်မ််းကုုကည််ီဝေသာဝေ�ကာင်း် ်(၄င်း�်သည်လ်ူ

 န်ည််�စာု အုစုုာ�ရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်လူမ်း�ာ�စာုမ်းပ်ါ�င်းသ်ဝေလာကရ်ွိုဝေသာ အုစာုု�ရွေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သည်)် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုုပ်ခ်ု��ပ်သူ်မ်း�ာ�နိိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� ဥပ်ဝေေအုရွအုပြီးမ်း�တ်မ််း�ထုုန်�် 

ခု��ပ်သ်င်း််သည်။်

• အုဝေေခုခု�က�ဝေသာဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုတ်ုုင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် ေပ်င်းပ််

တ့်င်း ်ကြုံက��ဝေတ်ာင်း်က်ြုံက��ခု�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ ကြိုးကီ�မ်းာ�သည််သ်ဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု လုုအုပ်ဝ်ေလ်

ရွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်းအ်ုတ်ည်ေ်ပ်�ပြီးပ်ီ�သည်န်ိုိင်း်် ဥပ်ဝေေအုကာအုက့ယမ််း�ာ� 

သည် ်ယာယီကုုယ်စာာ�လိယအ်ုမ်း�ာ�စာုမ်းိ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�အုလ့ယတ််ကူဝေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်ကုု တ်ာ� 

�ီ�သင်း်သ်ည်။်

• မ်းတူ်က့�ေပ်ာ�မု်း န်ကရု်ိုင်း�်စ့ာာရုိွဝေန်ဝေသာ လူ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�တ့်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေပ်�  

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုေမ်းင််းကုု ဝေထုာက်ခု�သူမ်း�ာ�သည် ် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�တ့်င်းမ််း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်််း အုနုုိုင်းရ်ွဝေလ ်ရုိွ

ပြီးပီ်� ၎င််း�တုု်�အုာဏာာတ်ည်နုု်ိုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်လှတ်ဝ်ေတ်ာ၊် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င််းနိိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်မ်း�ာ�

က�သုု်�ဝေသာ အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း�မ်း�ာ�ကုု လှမ်း�်မုု်း�မု်းမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်နုု်ိုင််းဝေသာဝေ�ကာင်််း တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိိုင်််း

ကုုကညီ််ဝေအုာင််းေပ်�ေခုင်း�်န်ည်�်လမ််း�သည် ်ပုု်၍သမ်းာသမ်းတ်က်�သည်။်

• ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း  ပုု်မုု်းရိွင်း�်လင််း�မု်းရုိွေခုင်း�်သည် ်အုာဏာာပုု်င််းမ်း�ာ�၏တ်ာ�န်ယူ်မု်းတ်ာ�န် ်

ခု�မ်းုကုု အုာ�ဝေကာင်း�်ဝေစာသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ရွ�တ်ပ်ဖ်ွဲ့့��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်လူတ်စာဝ်ေယာကအ်ုာ� ဖွဲ့မ်း�် 

�ီ�ရွမ်းုပြီးပ်ီ� ၄၈န်ာရွီအုတ့်င်း�် တ်ရွာ�စာ့��ုုေခုင်း�်ေပ်�ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်ဟ်ိုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ ပ်ုေမ််း

သည် ် မ်းည်သ်ည်််အုခု�နု်တ့််င်း ် ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကမ််းုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� မ်းည်သ်ည်််အုခု�နု်တ့််င်း ် က���လ့န််သူကုုဝေဖွဲ့ာ ်

ထုုတ်မ််းည်က်ုု သတ််မ်းိတ််မ်းုေဖွဲ့စာဝ်ေစာသည်။် လူ�အုသကန်ိုိင်း်် လ့တ်လ်ပ််မ်းုသည် ် အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ပ်ါ

ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်ရွိင််း�လင်း�်မ်းုလုုအုပ်သ်ည်။် လူန်ည်�်စာုအုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုန်ာဂတ််တ့်င်းဥ်ပ်ဝေေ 

ေပ်�ဝေရွ�မ်းိ �င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်သည််် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာန်ယ်ပ်ယက်ုု ဝေလ့ာခ်ု�ရွန်် 

လူန်ည်�်စာုအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ် ပ်ုုမ်းုု၍အုဝေသ�စာုတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန် ် ဝေတ်ာင်း�်�ုုလာ

နိုုုင်းသ်ည်။် 

သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုန်ကရ်ိုုင်း်�ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ရွို အုန်ည်�်င်းယဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ လူမ်း�ာ�စာု၏ အုုပ််ခု��ပ်မ််းုသကသ်ကဝ်ေအုာကတ့််င်းသ်ာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�ကုု �ကလ်ကထ်ုာ�ရုိွဝေန်��ေဖွဲ့စ်ာသည်။် စာစာမိ််းန်ဝ်ေသာကာက့ယ်မု်းကုုဝေပ်�ရွန် ်လက်ဝေတ့်�က�ပြီးပီ်�အုလုပ် ်

ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုခု��ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာအုေပ်န်အ်ုလိန််ထုုန််�ဝေက�ာင်း�်မ်းုမ်း�ာ� ရွိုရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် မ်းည်သ်ည််် လူ 

မ်း�ာ�စာု၏ လုပ်ပ််ုုင််းခု့င်း််အုာဏာာကုုမ်း�ုုကန်�်သတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူ

သည် ်ယဉ်းဝ်ေက��မု်းမ်း�ာ�ေပ်ာ�ဝေသာ သုု�မ်းဟုိုတ် ်လူမ်း��ု�စုာစုာ�လင်းဝ်ေသာနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်။် 

ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုေမ်းင်း်�်ု��ဥပ်ဝေေေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် န်ာ� 

လည်ေ်ခုင်း�်သည် ်လ့န််စာ့ာအုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်။်
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တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်အုယူအု�မ်း�ာ�နိုိင်း်် အုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�ကုု

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုဝေပ်�အုယူည်ှုနိုုင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�အုေဖွဲ့စာဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ၎င်း�်တ်ုု�ကုု သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုရွရွိုပ်ါက 

အုာဏာာဟိုန်ခ်ု�ကည််ီမ်း့မ်းုရွိုေခုင်း�်ကုု ထုင်းဟ်ိုပ််ဝေစာပ်ါသည်။် မ်း�ကာခုဏာ�ုုသလုုပ်င်းဤ်သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က်

မ်း�ာ�သည် ်အုဝေဟိုာင်း�်မ်းိအုသစာသ်ုု� အုသ့င်း်ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်လ်ု�ဝေလာကပ်ြီးပ်ီ�  နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ 

အုလာ�အုလာရွိုသည်် ် တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုေမ်းင်းက်ုု တ်ုု�ေမ်းှင်း်ေ်ခုင်း�်သည် ်

တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိိုင်််းကုုက်ညီ်ဝေအုာင််းေပ်�လုပ်ေ်ခုင််း�နိိုင်း်် ဩဇိုာအုာဏာာခု���ထ့ုင်းေ်ခုင််း�ကုု 

ပ်င်းကုု်ယ်အုာ�ေဖွဲ့င်း််�န်�က်�င်းသ်ည်။် လကရုိ်ွဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�နိိုင်််း ပ်ါတီ်မ်း�ာ�သည် ်၄င််း�တုု်�၏ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်� 

�ုုင်းရ်ွာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုခု့င်း်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့င်း််�ုုနိုုုင်း်သည််် 

တ်ာ�န်က်ုုပ်င်းဝ်ေတ်ာင်း�်�ုုဝေလရ်ွိုသည်။် အုစာုု�ရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းသ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဝေ�ာင်း ်

ရွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််

ကုုကည််ီမ်းုရွိုသည်ဟ်ိုု အုခုုုင်း်အုမ်းာ မ်းိတ််ယူမ်းု၍ 

ထုုုအုခု�ကအ်ုဝေပ်�  အုခု့င်း််ဝေကာင်း�်ယူကာအုက��ု� 

အုေမ်းတ်ရ်ွရုိွရွန် ် နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�န်ည်�်လမ််း�ေဖွဲ့င်််းခု�ဉ်း�်ကပ် ်

မ်းုကုုဝေထုာကခ်ု�သူမ်း�ာ�က ပ်ုု၍အုလုုရွို�ကသည်။် 

ထုုု�အုေပ်င်း ် ယင်း�်တ်ုု�က အုစာုု�ရွ၏လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာ 

ဏာာအုဝေပ်�ထုာ�ရွိုသည်် ် ကန်�သ်တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််းသာမ်းက အုာဏာာရွို

သည်််အုဖ့ွဲ့��မ်း�ာ�ကေပ်င််း�င်း်နုုိုင်း်ဝေသာဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ� 

တ့်င်း်လည်�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ရုိွရွန််ဝေတ်ာင်း�်�ုုသည််။ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�

ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း််နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်အုခု��ပ် ်

အုေခုာအုာဏာာကုု အုသု��ေပ်�သည်ဟ်ိုူ၍ပ်င်း ် ဝေဖွဲ့ာ ်

ေပ်နိုုုင်းသ်ည်။် အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ� ဖွဲ့ကေ်ရွယေ်ီမ်းုု

ကရွကတ််စာ ် သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ (၁၉၉၅) သည် ်အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုေမ်းင်း််

�ု��အုခု့င်း််အုာဏာာရွိုမ်းုကုု အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�ဝေသာ် 

လည်�် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုမ်းုလုုအုပ််ဝေသာအုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေသာ 

အုခုါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာု�စာမ်း�်ဝေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီသည် ် စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မိ်းတ်ဝ်ေပ်�နုုိုင်းဝ်ေသာ တ်စာခု်ုတ်ည်�်ဝေသာ အုဖ့ွဲ့�� 

ေဖွဲ့စာသ်ည််် ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ် (ေပ်ည်သ်ူ�လှတ်ဝ်ေတ်ာ)် သုု� ဝေန်ာကထ်ုပ်အ်ုဝေရွ�ယူဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ� 

အုကြုံက�ေပ်�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�န်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ခု�ဉ်း�်ကပ်မ််းုကုုဝေထုာကခ်ု��ကသူမ်း�ာ�က ဝေအုာကပ််ါအုတ်ုုင်း�်ဝေခု�ပ်ဝေေပ်ာ�ုုဝေလရ်ွို

သည်။်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါမှားး�သူည်း ်အယ်းအ�

မှားး�နှာင််် အစ�အမှာ�မှားး�ကားိံ နှိံင်င််�ကျေးရ��ိံင်ရ်း 

အကျေးပုံ�အယ်းည်းိိနှုင်�်ချီးးကား်မှားး�အေဖွဲ့စ ်ကျေးဖွဲ့းေ်ပုံ

ကျေးပုံ�ငြိပုံ�� ၎င်�်တိံ�ကားိံ သူကျေးဘုးတးည်း�မှာုရရာိပုံါကား 

အးဏားဟုနိခ်ျီးးကား်ည်း�မှာ်မှာုရာိေချီးင်�်ကားိံ �င်ဟ်ုပုံ်

ကျေးစပုံါသူည်း။်  ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါသူည်း ်

ကျေးယ်ဘုံယ်းအကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�ကားိံ �င်ဟ်ုပုံက်ျေးနိရ

မှာည်းေ်ဖွဲ့စင်ြိပုံ�� ကျေးရ�သူး��း�ေချီးင်�်မှာရာိကျေးသူး 

ဟုးကား့ကားမ်ှားး�ကားိံေဖွဲ့ည်း်�်ည်း�်ရနိ ်နှိံင်င််�ကျေးရ�

�ိံင်ရ်းသူကျေးဘုးတးည်း�မှာုနှာင််် �ံ��တမှာ�်စဉ်လ်ွှား 

အကျေးလွှာအ်�မှားး�ကားိံကျေးပုံ��း�သူည်း။် ဤ 

နှိံင််င်�ကျေးရ�နိည်း�်လွှာမှာ�်ေဖွဲ့င််ခ်ျီးးဉ်�်ကားပုံ်မှာုသူည်း်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ�ိံင်ရ်းေပုံဿနိးမှားး�

အကျေးပုံ် တရး�စ�ရင််�ံ��ေဖွဲ့တေ်ချီးင်�်နှာင်််ပုံတ်သူတ ်

ကျေးသူးကျေး�့�ကျေးနှ့�မှာုမှားး�ကားိံ အကျေးလွှာ��း�သူည်း။်

၄။ �
ိကျေးရးကား

ကျေးသူ
း ကျေးရး�ချီးးယ်

စ်ရးအ
ကျေးရ�ကား

ိစစမှားး�
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• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုဝေသ�စာုတ်အ်ုစာာ� ဝေယဘာုယ�အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�ကုု 

ထုင်း်ဟိုပ်ဝ်ေန်ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ရွိင်း�်လင််း�ေပ်တ်သ်ာ�မ်းု တ်ုတ်ုက�က�မ်းရွိုေခုင်း�်ကုု ခု့င်း််ေပ်�သင်း််သည်။် 

သုု�မ်းိသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုနိုိင်း် ်ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာ အုဝေလအ်ုထုမ်း�ာ�သည် ်ဝေရွ� 

သာ�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ ဟိုာက့ကမ််း�ာ�ကုုေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည် ်

ဝေထုာင်းစ်ာုမ်းိေပ်ည်န််ယမ််း�ာ� မ်းခု့�ထု့ကန်ိုုုင်းေ်ခုင်း�် သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က ်(အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု) 

သုု�မ်းဟုိုတ် ် နုုိုင်းင််း�၏ဝေေမ်းာက်ပုု်င်း�်နိိုင်း််ဝေတ်ာင််းပုု်င််း�အု�ကာ� အုလိည်််က�သမ်းမတ်ရွာထူု�က�င်််းသု��သည််် 

သဝေဘာာတူ်ညီ်ခု�က ်(နုုိုင်းဂ်��ီရီွ�ယာ�နုုိုင်းင််း�)။ 

• ပ်ု�ဝေသခုန်�အ်ုပ််ထုာ�ေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာ အုစာုု�ရွအုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�ကသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု အုပြီးပ်ီ�သတ်�်ု��ေဖွဲ့တ်သ်င်း််သည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ယိဉ်းပ်ြီးပ်ု�င်းမ််းုမ်း�ာ�မ်းိ

တ်စာ�်င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� ပုု်မုု်းဝေကာင််း�မ့်းန်တုု််�တ်ကလ်ာသင်််းဝေသာဝေ�ကာင်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေပ်င်း�်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်ရ်ွာတ့်င်း ် တ်ုုကရ်ိုုုကေ်ီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း် ် ေပ်ည်သ်ူ 

လူထုု၏ အုစာေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုတ်ုု�ကုု  လုုကန််ာသင်း််သည်။် 

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာသ်ည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုနိုိင်း် ် �နိုဒမ်း�ဝေပ်�

ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုအုမ်း�ာ�စာုကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။်

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် သုန်ာ�လည််စာ့ာေဖွဲ့င်း်် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုုခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်းရ်ွန်် လုုအုပ််

သည််် သတ်င်း�်အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုု မ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် မ်းရွရွိုတ်တ်ဝ်ေပ်။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်ခု�အုစုုာ�ရွနိိုင်း်် လကန််ကကုု်င််းသူပု်န်မ််း�ာ�အု�ကာ�ရုိွ ပြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်ဝေရွ�သဝေဘာာ 

တ်ူည်ီခု�ကသ်ည် ် တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းမ််းိ ခု့�မ်းထု့ကရ်ွဟိုုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်ုု ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�က ထုုုပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီ

ခု�ကက်ုု အုက����မ်း�င်းဟ်ိုု အုမ်းုန်�ခ်ု�မ်းိတ််ပ်ါက မ်းည်သ်ည်််အုက��ု��က်မ်း�ာ� ထု့ကဝ်ေပ်�လာမ်းည််

န်ည််�။ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုာဏာာရွပ်ါတ်ီ၏အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ� ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ မ်းမ်းိန်မ််းကန််လုပ်မ််းုကုု

က���လ့န်ဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�အုစာုု�ရွအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ာ�န််မ်းိရွပ်စ်ာ�သင်း််ဝေ�ကာင်း�် တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�မ်းိဝေတ့်�ရွိုပ်ါက မ်းည်သ်ုု�ေဖွဲ့စာမ််းည််န်ည််�။ အုလာ�တ်ူအုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�

ကုုခု�မ်းိတ်ဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�သူမ်း�ာ�နိုိင်း််မ်းတ်ူဘာ�  တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကန်ိုိင်း်် ပ်တ်သ်က၍် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာအုက��ု��က်မ်း�ာ�ကုု ရွင်း�်ုုင်းရ်ွမ်းည်မ််းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ 

အုကယ၍် ယင်း�်ကုုဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ တ်ရွာ�ရုို��သုု�တ်ာ�န်ဝ်ေပ်�အုပ်ထ်ုာ�လ့င််းပ်င်း ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ေပ်ဿန်ာ၏ သဝေဘာာသဘာာ�အုရွ တ်ရွာ�ရိုု��သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

ခု�မ်းိတ်ရ်ွန်် လုုအုပ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

• ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာသည် ် ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာအုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယ ် ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုဝေပ်�

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�မ်းုအုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ရွန် ်အုလ့န််အုာ�န်ည်�်ဝေန်နိုုုင်းသ်ည်။် 

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�န်ည်�်လမ််း�ေဖွဲ့င်််း ခု�ဉ်း�်ကပ်မု််းသည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�အုဝေပ်�  

တ်ရွာ�စာီရွင်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း််ပ်တ်သ်ကဝ်ေသာ ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုဝေလ�ထုာ�သည်။် ဤအုေမ်းင်းရ်ိုုဝေထုာင်း်အ်ုရွ 
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တ်ုုင်းပ််င်းဝ်ေ�့�ဝေနို့�ဝေရွ�ယနိုတရွာ�မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င််း အုမ်း��ု�မ်း��ု�ေပ်န်�က်��ထုည်််သ့င်း�်

ထုာ�သည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာဝေကာင်းစ်ာီမ်း�ာ�၊ လု�ပြုံခု��ဝေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီမ်း�ာ�၊ ပ်ါတ်ီ

နိိုစာရ်ွပ် ်မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်ပ်ါ�င်းသ်ည််် လှတ်ဝ်ေတ်ာဝ်ေကာမ််းတီ်မ်း�ာ�၊ ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင််း ၂ ဦး�ကအုုပ်ခ်ု��ပ်သ်ည််် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာ အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�်၊ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�

အုရွလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာ အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�်၊ သီ�ေခုာ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၊် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�

ဝေကာင်းစ်ာီမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုလာ�တ်ူအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�တ်ုု�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် 

ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်က ် စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်သ်ာမ်းက အုခု��ု�ဝေသာအုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�

တ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု��ပ် ်ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်မ််းုမ်း�ာ�လည်�်လုုအုပ်ဝ်ေ�ကာင်း�် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် �ု�� 

ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�မ်းည်က်�သ်ုု�ခု�မ်းိတ်ရ်ွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�်ကုု ညွှှန််ေပ်ထုာ�ခု�ကမ််း�ာ� မ်း�ာ�စာ့ာရွိုပ်ါသည်။် ေပ်ည်သ်ူ 

လူထုု၏သဝေဘာာတူ်ညီ်မု်းရွယူရွန်နိ်ိုင်း်် ပူ်�ဝေပ်ါင််း�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်မု်းရုိွဝေသာ အုစုုာ�ရွတ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာရ်ွန်အ်ုတ့်က ်တ့်န်�် 

အုာ�ဝေပ်�မ်းုမ်း�ာ�ကုုလည်�်ထုည််သ့်င်း်�နိုုုင်းသ်ည်။်  ၄င်း်�တ်ုု�အုာ�လု��သည််  ဝေ�့�ဝေနို့�ဝေရွ�ဝေရွရွည်တ််ည်တ််�်မ်းု 

အုနိုိစာသ်ာရွတ့်င်း ်ရွိုသည်။်

ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင်းရ်ွာနိုိင်း််နိုုုင်း်င်း� ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် အုေပ်န်အ်ုလိန်�်က ်

နို့ယမ််းုရွိုဝေ�ကာင်း�် အုဝေလ�ထုာ�ဝေဖွဲ့ာ်ေပ်ထုာ�သည်။် ပ်ုုမ်းုုအုဝေသ�စာုတ်�်န််�စာစာရ်ွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�စာ့ာသည် ် ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေန်ည််�လမ်း�် ၂ မ်း��ု�လု��ကုု က�င်း်သ်ု��ဝေလရ်ွိုသည်။် န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုုမ်းိာ အုခု��ု�ဝေသာ

ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ� (ဥပ်မ်းာ - လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း�်) ကုု 

အုဓလေ့ုကကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်န်ိုိင်း်် အုေခုာ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုုမ်းိာ အုေခုာ�ဝေသာေပ်ဿန်ာအုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�    

(ဥပ်မ်းာ- နိုုုင်းင််း�ေခုာ��က�်�ဝေရွ�၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာစာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုမ်း�ာ�) ကုု အုဓလေ့ုကကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်

ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ဝေသာ ် လကရ်ွိုဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဦး�တ်ည်ခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ပ်ုုမ်းုုအုဝေသ�စာုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်လာသည််် အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�စ့ာာအုဝေပ်� တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်ုု�ခု���ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��အုသစာက်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်

တ်ည်ဝ်ေထုာင််းေခုင်း�်တုု်�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဥပ် ဝေေနိိုင်း််ကုုက်ညီ်ဝေအုာင််းေပ်�လုပ်ေ်ခုင််း�ကုု ဦး�စာာ�ဝေပ်�လာ�ကသည်။် ဥပ်မ်းာ 

အုာ�ေဖွဲ့င်း်် မ်း�ကာဝေသ�မီ်းက အုင််းေုုနီ်�ရိွာ�၊ မ့်းန်ဂုု်လီ�ယာ�နိိုင်််း ထုုုင််း�နုုိုင်းင််း�တုု်�ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

၄။ �
ိကျေးရးကား

ကျေးသူ
း ကျေးရး�ချီးးယ်

စ်ရးအ
ကျေးရ�ကား

ိစစမှားး�
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ဇူးယ်း� ၂။ ဥပုံကျေးဒါကျေးရ��ံိင်ရ်းဖ့ွဲ့��စည််း�ပံုံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါမှားး�နှာင််် နံိှင်င််�ကျေးရ��ံိင်ရ်းဖ့ွဲ့��စည််း�ပံုံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါမှားး� 

ဥပုံကျေးဒါကျေးရ��ိံင်ရ်း ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါမှားး�

• အုစာုု�ရွ၏ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် ပ်တ်သ်က်
ဝေသာန်ယပ််ယမ််း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ်အုဝေလ�ဝေပ်�ေခုင်း�်။

•  အုစုုာ�ရွ၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကသ်ည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေနိုိင်း််ကုုကည််ီမ်းု ရွိုမ်းရွို တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ
၏ သု��သပ်ခ်ု�က။်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��သည် ်ဖွဲ့့�� 
စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေသာထုုန်�်သုမ်း�် 
ဝေစာာင်််းဝေရိွာက်သူ ေဖွဲ့စ်ာသည်ဟူ်ိုဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ�
လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုအုယူအု�။

• ပုု်၍အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာလ့တ်လ်ပ်ဝ်ေသာဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 
ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေစာာင်း်�်ကည််ဝ်ေလလ်ာမ်းု ။

• ပ်ုုမ်းုုမ်း�ာ�ေပ်ာ�ဝေသာအုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�အုဝေပ်� တ်ရွာ�
ဝေရွ��ုုင််းရွာ စာီရွင််းပ်ုုင််းခု့င်း််စာ့မ်း်�နိုုုင်း်သည််် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�
အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာအုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�အုဝေပ်� တ်ရွာ� 
ရိုု��မ်း�ာ�၏ ပ်ုုမ်းုုကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််။

• ရွိင််း�လင်း�်မ်းု - တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�မ်းုလ့ယက်ူဝေစာရွန််
အုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် အုဝေသ� 
စာုတ် ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�မ်းု ။

•  နိုုုင်းင််း�သာ�အုခု့င်း််အုဝေရွ� အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ ထုပ်မ််း�
ေဖွဲ့ည််စ်ာ့ကထ်ုာ�သည်် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�တ်ုု�၏အုဝေေခုခု�ရွပ်ုုင်း်
ခု့င်း််မ်း�ာ� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ကန်ိုိင်း်် ပ်ုုမ်းုုကြိုးကီ�မ်းာ�သည််် တ်ရွာ�
ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�မ်းု။

• အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�
အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် ပ်ုုမ်းုု ရွိည် ်
လ�ာ�သည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်။

• တ်ုု�တ်ကမ််း�ာ�ေပ်ာ�လာဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�ကုု 
နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ေခုင်း�်ထုက ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�မ်းိ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွက်
ေခုင်း�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေပ်င်း�်င်းေ်ခုင်း�်အုတ့်က ်
တ်င်း�်�ကပ်ဝ်ေသာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ� ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်၊ 
ေပ်င်း�်င်းဝ်ေရွ� လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�ကုု ခုကခ်ု�ဝေစာ
ရွန်် ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�ကုု အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်

နှိံင်င််�ကျေးရ��ိံင်ရ်း ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါမှားး�

• အုစာုု�ရွ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကသ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီေခုင်း�်ရွိုသည်ဟ်ိုု အုခုုုင်းအ်ုမ်းာ 
ယူ�ခု�က။်

• ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ� လှမ််း�မ်းုု�မ်းု အုယူအု�။
• ေပ်င််းပ် သုု�မ်းဟုိုတ် ်လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေလလ်ာဝေစာာင်း််�ကည််မ််းုမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုု
န်ည်�်ပ်ါ�ေခုင်း�်။

• အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�အုဝေပ်� တ်ရွာ�ဝေရွ�အုရွ စာီရွင်း�်ု�� 
ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင််း�ထုက်နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ဝေ�့�ဝေန့ို�ေင်းင််း�ခုု�ေခုင််း�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် အုဝေသ�စာုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာ ်
ေပ်ထုာ�ေခုင််း�ထုက် ရိွင််း�လင််း�ေပ်တ်သ်ာ�ေခုင််း�မ်းရုိွဝေသာ 
ဝေယဘာုယ�အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�။  

• အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုဝေေခုခု�
လ့တ်လ်ပ််မ်းုမ်း�ာ�ကုု မ်းူ�ါေအုစာီအုမ်း�မ်း�ာ� လုုအုပ််
ဝေသာ ဝေတ်ာင်း�်�ုုမ်းုမ်းိ ခု့�ေခုာ�ထုာ�ေခုင်း�်။

• အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ဥပ်ဝေေမ်းူဝေဘာာင်း ် (fra- 
mework constitutions) နိုိင်း်် ဖွဲ့့�� စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခု�ဉ်း�်ကပ်မ််းုအုဝေေခုခု�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� (basic 
structure constitutional approaches) အုပ်ါ 
အု�င်း ် တ်ုုဝေတ်ာင်း�်ပြီးပ်ီ�က�စာလ်�စာဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�
အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်။

• တ်ုုကရ်ိုုုကေ်ီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာန်ိုိင်း်် လူထုုက စာတ်င်း်
ဝေ�ာင်းရွ်ွက်နုုိုင်းမု််းမ်း�ာ�သည်လ်ည်�်  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�သည်။်
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၄.၁.၃။ လွှာံပုံပ်ုံိံင်ခ်ျီး့င်််အးဏား စံစည်း�်�း�ရာိေချီးင်�်နှာင််် ချီး့�ကျေးဝေချီးင််�

တ်စာဖ်ွဲ့ကတ့််င်း ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာသ်ည် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဝေတ့်�အုဝေခု�မ်း�ာ�တ့်င်း ်အုမ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ

ဗဟုို�ါေ (pluralism) နိိုင်း်် အုစုုာ�ရွအုင််းစာတီ်က���

ရိွင်း�်မ်း�ာ�အု�ကာ��က�်�ဝေရွ�တ့်င်း ်အုေပ်န််အုလိန််

ထုုန်�်ဝေ�ကာင်း�်မ်းု လုုအုပ်သ်ည်။် လူန်ည်�်စုာလက်

အုတ့်င်း�်၌ အုာဏာာကုု စာုစာည်�်ထုာ�ေခုင်း�်သည် ်

အုာ�န်ည်�်ခု�ကေ်ဖွဲ့စာ ်သည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် ေီမုု်းကဝေရွ

စီာစာန်စာရုိ်ွ အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း��ုုင်းရ်ွာ လကဝ်ေတ့်�

ေီဇုုိုင်း�်သည် ်အုာဏာာရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�ကုု အုမ်း��ု�သာ�

အု�င်း််တ့်င်း ်အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ� ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်း်

ေခုင်း�်ကုုလည်�်ဝေကာင်း�် အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််နိိုင်း်် 

ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််�ကာ�  ဝေေါင်းလုု်က်ထုာ�ရုိွမု်းကုုပ်င််းလည်�်ဝေကာင်း�်  အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�သင်််းသည်။် 

အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�်�ုုသည််မ်းိာ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွရွိုသည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ရိုု��မ်း�ာ�သုု� အုခု��ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ကုု

ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်ရွန်် သီ�ေခုာ�အုာဏာာမ်း�ာ�အုပ်န်ိုိင်း်�ေခုင်း�်၏ အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာတ့်င်း ် အုသု��ေပ်�

သည််် ဝေ�ါဟိုာရွတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုကယ၍် ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ�သည် ် အုာဏာာခု့�ဝေ�သည််ပ််ု�စာ�ေဖွဲ့စာရ်ွန်် လုုအုပ််

ပ်ါက ၄င်း�်ကုုအုလ�ာ�လုုကန််ည်�်လမ်း�် (လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ခု့�ဝေ�ပ်ုုင်း�်ေခုာ�ေခုင်း�်၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာဝေစာာင်း်�်ကည််ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့�� အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�ထုာ�ရွိုေခုင်း�်) နိုိင်း်် ဝေေါင်းလ်ုုကန််ည်�်လမ်း�် (လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

အုာဏာာခု့�ဝေ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်းိ ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ် စာသည််် ဗဟိုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�)  မ်း�ာ�

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းသ်ည်။် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�ဝေပ်�လ�င်း်ဝေတ်ာင်း ်ဗဟိုုုအု�င်း်အ်ုင်းစ်ာတ်ီ

က���ရိွင်း�်မ်း�ာ�သည်အ်ုာ�ဝေကာင််း�ဝေန်နုုိုင်းပ််ါဝေသ�သည်။် အုဘာယဝ်ေ�ကာင်််း�ုုဝေသာ ်ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင််း�ဝေသာ

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ� ကဏ္ဍာ၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၊် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�နိုိင်း် ်အုေခုာ�ဝေသာဝေစာာင်း်�်ကည််ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��မ်း�ာ� 

အုေပ်န်အ်ုလိန်စ်ာစာ်ဝေ��ထုုန်�်ဝေက�ာင်း�်မ်းုရွိုသည်် ် ဗဟိုုုနိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််တ့်င်း ်အုာဏာာခု့�ဝေ�ဝေသာဝေ�ကာင်း််

ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�်တ့်င်း ်လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ခု့�ဝေ�နိုုုင်းသ်ည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ သမ်းမတ်၊ 

�န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်န်ိုိင်း်် �န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အု�ကာ� အုာဏာာမ်း့ဝေ�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကုု တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာ

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီမ်း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း််လည််� အုာဏာာမ်း့ဝေ�နိုုုင်းသ်ည်။် 

အုေခုာ�တ်ဖွဲ့က်တ့်င်း ်ကန်ဦး�ေီမုု်းကဝေရွစီာနုုိုင််းင်း�တ်စာနုု်ိုင်းင််း�သည် ်ပ်ဋုိပ်ကခ သုု�မ်းဟုိုတ် ်နုုိုင်းင််း�၏ ကာလ

�ကာ အု�ကပ်အ်ုတ်ည်�်မ်း�ာ� (ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်�ုုင်းရ်ွာ အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ကာလ

�ကာရွိည်စ်ာ့ာအုသု��ေပ်�ေခုင်း�်၏ အုက��ု��ကမ််းိတ်�င်း််) ဝေ�ကာင်း် ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာ၏လကထ်ု�တ့်င်း ်စုာစာည်�်ထုာ�ရုိွသည်််အုဝေေခုအုဝေန်သုု� ဝေရွာကသ့်ာ�နုုိုင်းသ်ည်။် အုာဏာာအုာ�ခု��ပ်ကုု်င််း 

ထုာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်မ််းုအု�င်း််မ်းိ လကဝ်ေအုာကသ်ုု� အု�င်း််�င်း််လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�် မ်းေပ်�မ်းီ 

လွှာကားရ်ာိဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ�ိံင်ရ်း 
ဦး�တည်းခ်ျီးးကား်မှားး�သူည်း ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�
ဥပုံကျေးဒါအတ့င်�် ပုံိံမှာိံအကျေးသူ�စိတက်ျေးဖွဲ့းေ်ပုံေချီးင်�် 
ေဖွဲ့စက်ျေးပုံ်လွှားသူည်း် ်အကျေးရ�ကားိစစမှားး�စ့းအကျေးပုံ် 
တရး�ကျေးရ��ိံင်ရ်း လွှာာမှာ�်မှာိံ�မှာုအတိံင်�်အတး
တိံ�ချီးး��ေချီးင်�်နှာင််် ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံ ကျေးဒါ�ိံင်ရ်း
တရး�ရိုးံ��အသူစက်ားိံ ဖွဲ့့��စည်း�် တည်း်ကျေး�းင်ေ်ချီးင်�်
တိံ�အး�ေဖွဲ့င်် ်ဥပုံကျေးဒါကျေးရ�ရး ချီးးဉ််�ကားပုံ်မှာုနိည်း�်
လွှာမှာ�်ကားိံ ပုံိံမှာိံနှာစသ်ူကားက်ျေးကြကားးင်�်�င်ရ်ား�လွှား
သူည်း။်

၄။ �
ိကျေးရးကား

ကျေးသူ
း ကျေးရး�ချီးးယ်

စ်ရးအ
ကျေးရ�ကား

ိစစမှားး�
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ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းဝ်ေသာပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ� တ်ည်ဝ်ေ�ာကမ််းုရွရွိုရွန်လ်ုုအုပ်န်ိုုုင်း်မ်းည်။် အုာဏာာကုုစာုစာည်�်ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်

ေခုင််း� (aggregation) �ုုသည်မိ််းာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုုခု�မိ်းတ်နုု်ိုင််းသည််် 

သီ�သန်�အ်ုာဏာာရွိုဝေသာကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ရိုု��မ်း�ာ�၏အုဝေရွအုတ့်ကက်ုု ဝေလ့ာ ်

ခု�ေခုင်း�်၏အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေသာဝေ�ါဟိုာရွတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ မ်းည်သ်ည်််

အုစာုတ််အုပ်ုုင်း�်ထု�မ်းိမ်း�ုု ဝေလ�န်ကေ်ပ်င်း�်ထုန််ဝေသာ အုတ်ုုက်အုခု�မ်း�ာ�ပ်ါ�င်းမ််းုမ်းရွိုဝေစာဘာ� တ်စာ်ဖွဲ့ကသ်တ််

ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာရိုု��မ်း�ာ�အုာ� ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်၏ အုက��ု�

သက ်ဝေရွာကမ််းုတ့်င်းလ်ည်�် ယင်း�်ဝေ�ါဟိုာရွကုု ဝေတ့်�ေမ်းင်းန်ိုုုင်းသ်ည်။် 

န်ကရ်ိုုင်း်�ဝေသာသဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုသည်် ် အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ် အုဝေထု့ဝေထု့လူမ်းုဘာ�ဖွဲ့ူလု�

ဝေရွ�အုတ့်က ် အုသု��ေပ်�သည််လ်ုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု အုမ်း�ာ��ု��တ်ုု�ေမ်းှင်််းအုသု��ေပ်�ဝေရွ��ုုသည်် ် ရွည်မ််းိန်�် 

ခု�ကက်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ေမ်းှင်း်တ််င်းန်ိုုုင်းသ်ည်။် ထုုု�ဝေန်ာကဝ်ေရွွ�ခု�ယ်

ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ� (constitutional options) 

သည် ် အုစာုု�ရွအုာ�လု�ဝေလာကဝ်ေသာအုာဏာာနိုိင်း်် လုပ််ဝေ�ာင်းရ်ွန်လ်ုပ်ပ််ုုင််းခု့င်း််ကုု ဝေပ်�အုပ်န်ိုုုင်း်သင်း််သည်။် 

အုာဏာာစုာစာည်�်ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ေခုင််း� န်ယပ််ယအ်ုတုု်င်း�်အုတ်ာအုရွဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင််း� အုခု��ု�ဝေသာအုင်းစ်ာတီ်

က���ရိွင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�အုတ့်င်း�်တ့်င်းဝ်ေသာ်လည်�်ဝေကာင်း�် ဝေတ့်�ေမ်းင်းန်ိုုုင်းသ်ည်။် ယင်း�်၏ အုပြီးပ်ီ�သတ််

အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းိာ ထုုပ််ပ်ုုင်း�်ရွိုအုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ေပ်ဿန်ာအုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�နိုိင်း် ်စာပ်လ်�ဉ်း�်၍

အုဝေရွ�ယူဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အုခု့င်း််အုလမ်း်�ပ်ုုမ်းုုမ်း�ာ�ပြီးပ်ီ� ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််ရွို အုစာုအုဖွဲ့့��င်းယမ််း�ာ� 

သည်လ်ည်�် စာုစာည်�်ဝေပ်ါင်း�်စာပ်လ်ုုကဝ်ေသာအုခုါ ၎င်း�်တ်ုု�တ်စာဥ်ီး�တ်ည်�်ရွပ်တ််ည်စ်ာဉ်း်က ရွရွိုဝေသာအုာဏာာ 

ထုက ်ပ်ုုမ်း�ာ�ဝေသာအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု အုပ်န်ိုိင်း်�ရွရွိုသည်။် 

ေဗတု်န်နုု်ိုင်းင််း� �ကစ်ာမ််းင်းစ်ာတ်ာလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်အုာဏာာကုုကြိုးကီ�မ်းာ�စ့ာာ စုာစာည်�်ဝေပ်ါင််း�စာည်�်ထုာ� 

ေခုင်း�်၏ ဥပ်မ်းာတ်စာခု်ုေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း�ကည်််လ့င််း အုာဏာာသည် ် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�တ်စာဖ့်ွဲ့��

တ်ည်�်ကုုအုပ်နိ်ိုင်း�်ထုာ�ပြီးပ်ီ� န်ယပ််ယအ်ုတ်ုုင်း်� အုတ်ာအုရွ�ကည််လ့်င်း ်ဘာုရွင်း၊် �န််ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��နိုိင်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�

ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သည််လ်ှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ် န်ယပ််ယက်ဏ္ဍာတ်ုုင်း�်တ့်င်း ် အုေမ်းင်း်�်ု��ေဖွဲ့စာ ်

သည်။် ယဝေန်�ဝေခုတ်နုု်ိုင်းင််း�မ်း�ာ�သည် ်ရုိုပ်ဝ်ေထ့ု�ခုက်ခု�လိဝေသာ၊ နုုိုင်းင််း�တ်ကာနိိုင်း််န်ည်�်ပ်ည်ာ�ုုင််းရွာေပ်ဿန်ာ 

ရွပ််မ်း�ာ�ကုုကုုင်းတ့််ယရ်ွန်် ပ်ုုမ်းုုကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ စာ့မ်း်�ရွည်ေ်ပ်ည််�်သည်် ်အုစာုု�ရွလုုအုပ်သ်ည််် ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�နိုိင်း််

ရွင်း�်ုုင်းဝ်ေန်ရွသည်ဟ်ိုု ဝေခု�ပ်ဝေေပ်ာ�ုုဝေသာ အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာဝေေပ်ာင််း�လ�မ်းုအုာ� လု��ဝေ�ာဝ်ေမ်းာင်း�်နိုိင်း်

သူမ်း�ာ�ရွိုသည်။် ယင်း�်တ်ုု�တ့်င်း ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီေပ်�ေပ်�င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်း ်

ရွာ ေီဇိုုုင်း�်နိုိင်း််ပ်တ်သ်ကဝ်ေသာ အုထုကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည််် အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အု�ကာ� 

တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့မ်းုကုုဖွဲ့န်တ််ီ�ရွန်၊် န်စာ်န်ာမ်းုမ်း�ာ�အုတ့်က ် ဝေလ�ာဝ်ေ�က�မ်း�ာ�ဝေပ်�ရွန် ် ယနိုတရွာ�မ်း�ာ�ဝေထုာကပ််�်

ဝေပ်�ရွန်န်ိုိင်း်် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာ အုာဏာာ�ကန်ို့ယ်မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�မ်းိ 

ခု့�ေခုာ�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာရွန်တ််ုု� ပ်ါ�င်းသ်ည်။် သာမ်းန်ေ်ပ်ည်သူ်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုစုုာ�ရွ၏အုာဏာာကုု အုဓုလေ့ကက�

ဝေသာ ပ်ဋုိပ်ကခလ့န်ေ်ပ်ဿန်ာမ်း�ာ�အုတ့်က ် အုမ်း�ာ��ု��ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေစာလုုသည်။် အု�ုုပ်ါေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�တ့်င်း ်

ရွာဇို�တ်မု််းမ်း�ာ�ပ်� ��နိို��ေခုင်း�်၊ ဝေက�ာင််း�စာန်စာမ််း�ာ�ေပ်န်လ်ည်စ်ာတ်င်းေ်ခုင််း�၊ �ကသ့်ယဝ်ေရွ�နိိုင်််း ပုု်�ဝေ�ာင််း�ကသ့်ယ ်

italic ပြီးပ်ီ�ဝေတ်ာ ်တ်စာ�်က်တ်ည်�်လုပ်ဝ်ေပ်�ပ်ါ please also add (aggregation)
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ဝေရွ� အုဝေေခုခု�အုဝေ�ာကအ်ုအုု�မ်း�ာ�မ်းရုိွေခုင်း�်၊ အုစုုာ�ရွအုရွာရုိွမ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်််းတ်ာ�ေမ်းစ်ာထုာ�မု်းမ်းရုိွေခုင််း� အုစာရုိွ

သည်တုု််�ပ်ါ�င်းပ်ြီးပီ်� ယင်း�်ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုတ့်ကအ်ုစာုု�ရွပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွည်ေ်ပ်ည််မ််းီရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်။်

လူမ်း�ာ�အု�ကာ� လူမ်းုဝေရွ�၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုအုရွ မ်း့ဝေ�ခု�စာာ�ပ်ုုင်း�်ုုင်းဝ်ေသာ �ုဝေသသ 

လကခဏာာပ်ု�စာ�မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း် ်�ကန်ို့ယ်မ်းုရွိုဝေသာအုခုါ  အုာဏာာစာုစာည်�်ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်မ်းုပ်ုုမ်းုုဝေအုာင်းေ်မ်းင်းန်ိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုပ်ါ 

သည်။် စာန်စာ်အုတ့်င်း�် တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့�က�်�မ်းုကုုအုဝေလ�ထုာ�ဝေသာ အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၊ လူမ်း��ု�နိုိင်း်် ကုု� 

က့ယရ်ွာဘာာသာအုရွ လူန်ည််�စာုမ်း�ာ�က�သ်ုု�ဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်ရွို က့�ေပ်ာ�ဝေသာအုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် 

မ်း့တ်ဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုု စာန်စာ်၏ေပ်င်းပ််တ့်င်း်မ်းဟိုုတ််ပ်� စာန်စာအ်ုတ့်င်း�်၌ရွိာဝေဖွဲ့့�ကမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် အုထုူ�

အုာရိုု�စာုုကအ်ုဝေလ�ထုာ�မ်းုရွိုဝေသာ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာသည် ်လူထုုအုာ�လု��၏ အုဝေထု့ဝေထု့လူမ်းုဖွဲ့ူလု�ဝေရွ�

ကုု ဦး�စာာ�ဝေပ်�ေခုင််း�မ်းိတ်စာ�်င်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုစာီအုစာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ရွန် ်တ့်န်�်အုာ� ဝေပ်�ရွာ၌ ပ်ုုမ်းုု                 

ထုု ဝေရွာကရ်ိုု�သာမ်းက က��ု�ဝေ�ကာင်း�်သင်း်ဝ်ေလ�ာဝ်ေသာ တ့်ကခ်ု�က်မ်းုအုရွလည်�် ပ်ုု၍အုခု�နု်တ််ုုတ်ုုနိုိင်း်် ခုရွီ�

ဝေရွာကနုု်ိုင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်််း အုာဏာာစုာစာည်�်ေခုင််း�သည် ် ေဖွဲ့စ်ာနုုိုင်းဝ်ေခု�တ်စာခု်ုအုဝေန်ေဖွဲ့င်််းထ့ုကဝ်ေပ်�လာနုုိုင််းသည်။် 

ခု�ည်ဝ်ေနိိုာင်းမု််းမ်း�ာ�မ်းခုုုင််းမ်းာခု�နု် ်အုာဏာာစုာစာည်�် ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယသ်ည််် ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�သည် ်အုေခုာ�

သူမ်း�ာ�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုစာဝေတ်�သည်် ် လုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုုပ်စ်ာုအုခု��ု�မ်းိ အုေခုာ�အုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�

အုဝေပ်� စာုု�မ်းုု�ေခုယလ်ိယန်ိုုုင်း်သည််် အုနိုတရွယရ်ွိုပ်ါသည်။်

ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုသုစာုတ်န်ိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏အုသုအုေမ်းင်းန််ုမ်း််က�ဝေသာ ဝေန်ရွာတ့်င်း ်

အုဘာယဝ်ေ�ကာင်််းအုစုုာ�ရွသည် ် ပ်ထုမ်းဝေန်ရွာတ့်င်းရုိ်ွဝေန်ရွဝေ�ကာင််း�ကုုရိွင််း�လင််း�ရွန် ် ကြိုးကု��စာာ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ည််် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်အုာဏာာစာုစာည်�်ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ရွန်တ့််န်�်အုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေတ်ာင်း�်�ုုေခုင်း�်လည်�်ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သည်။် ယင်း�်သည် ် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏ လုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�အုာ� 

ေဖွဲ့ည််�်ည်�်နိုုုင်းရ်ွန်် လုုအုပ်သ်ည်််အုစာုု�ရွ၏စာ့မ်း�်ရွည်မ််း�ာ�ကုု မ်းူ�ါေအုာ�ေဖွဲ့င်း််ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွာတ့်င်း ်က�င်း်သ်ု��မ်းည်််

အုစာီမ်း�မ်း�ာ�ကုု သတ်မ််းိတ်ဝ်ေဖွဲ့ာ်ထုုတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်းင််း�၏စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွည်တ််ည်ဝ်ေ�ာကမ််းုကုု လမ်း�် 

ညွှှန်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာန်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုုလည်�်ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�သည် ်ပ်ုု၍အုာဏာာရွိုဝေသာ၊ 

ဂုဏာသ်တ်င်း�်ကြိုးကီ�ဝေသာ ရွာထူု�ဝေန်ရွာ၊ ဌာာန်မ်း�ာ�၏�့�ဝေ�ာင််းမု်းကုုခု�ရွနုုိုင််းဝေခု�ရုိွသည်။် ၄င််း�တုု်�သည် ်ပ်ထုမ်း 

အုခု�ကအ်ုဝေန်အုေဖွဲ့စာ ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ခု�မ်းိတ််ရွန်န်ိုိင်း်် 

ေုတ်ုယအုခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွအုာ�အု�ကပ်အ်ုတ်ည််�မ်း�ာ�ကုု ဝေက�ာလ်ှာ�နိုုုင်းရ်ွန်န်ိုိင်း်် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုဝေသာ

အုနိုတရွာယမ််း�ာ�ကုုပုု်မုု်းဝေကာင််း�မ့်းန်စ့်ာာ စီာမ်း�ခုန်�ခ့်ု�နုုိုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်ကအ်ုာ�ဝေပ်�ေမှ်းင်််းတ်င်းရ်ွန် ်ပ်ဋုိပ်ကခကုုအုဝေ�ကာင််း�ေပ်

ရွည်ည်ွှှန််�ဝေလရ်ွိုသည်။်

အုာဏာာစုာစာည်�်ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ေခုင်း�်နိိုင်း််ခ့ု�ဝေ�ေခုင်း�်သည် ်ပ်ု�ဝေသပ်ု�စာ�မ်းရွိုဘာ� ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုကုု ကုုယစ်ာာ�

ေပ်�သည်။် စာပ်ုန်န်ိုုုင်းင််း�က�သ်ုု�ဝေသာ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ပြီးပ်ီ�မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�အု�ကာ� ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�စာ့ာအုတ်ူယိဉ်းတ့််� ဝေန် 

ထုုုင်းဝ်ေသာ ခု�မ်း�်သာသည််န်ိုုုင်း်င်း�အုခု��ု�တ့်င်း ် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုုခု့�ဝေ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

စာန်စာအ်ုတ့်င်း�် ထုုုအုခု�ကက်ုုအုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ဝေသာ အုဝေလအ်ုထုရွိုသည်။် အီုဝေက့ဝေေါက�သ်ုု�ဝေသာ  ပ်ဋိုပ်ကခ

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာအု�ကပ်အ်ုတ်ည်�်မ်း�ာ�ဝေတ့်�ကြုံက��ရွဝေသာ အုေခုာ�ခု�မ်း�်သာဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်   

၄။ �
ိကျေးရးကား

ကျေးသူ
း ကျေးရး�ချီးးယ်

စ်ရးအ
ကျေးရ�ကား

ိစစမှားး�

italic ပြီးပ်ီ�ဝေတ်ာ ်တ်စာ�်ကတ််ည်�်လုပ်ဝ်ေပ်�ပ်ါ please also add (aggregation)
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မ်း�ကာဝေသ�မ်းီက အုာဏာာကုု အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�လက်

ထု�တ့်င်း ်တ်စာဥ်ီး�တ်ည်�် ခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ရွိုဝေစာသည်် ်

လမ်း�်ဝေ�ကာင််း��ီသုု�ဦး�တ်ည်သ့်ာ�ခု�သ်ည်။် အုမ်း�ာ� 

ပ်ါ�င်းေ်ခုင််း� (inclusion) နိိုင်း််ခု�န်လ်ိပ််ထုာ�ရွိုေခုင်း�် 

(exclusion) သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု တ်စာက်မ်းာာ

လု��အုနိုိ�� က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်သည် ် အုာဏာာခု့�ဝေ�ဝေပ်�

သည််် ေီဇိုုုင်း�်မ်း�ာ�က�င်း်သ်ု��ရွန် ် အုာ�ဝေပ်�ေမ်းှင်း်တ််င်း်

ဝေပ်�ခု�သ်ည်။် နိုုုင်း်င်း�နိုိစာ်နိုုုင်းင််း�လု��တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�သာ�

ေဖွဲ့စာမ််းု�ုုင်းရ်ွာအုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�သည် ်ထုုုအုခု�ကက်ုုတ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်အု�င်း််တ့်င်းပ််ါ အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း်

ဝေစာခု�ပ််ါသည်။်  တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ်ဂလုုဘာယလ်ုုကဝ်ေဇို�ရွိင်း�်၏ ရွလေအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုေခုာ�ရွလေတ််စာခ်ုု

မ်းိာ နိုုုင်း်င်း�ပ်ုုမ်းုုအုာ�န်ည်�်လာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည် ်သုု�ဝေသာ ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်း�ာ�၊ ခု�မ်း်�သာကြွကယ�်ဝေသာ

မ်းုသာ�စာုမ်း�ာ�၊ ဘာာသာဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာမ်းီေီယာစာဝေသာ ပ်ုဂဂလုကလကတ့််င်း ်

အုာဏာာစာုစာည်�်ထုာ�ရွိုေခုင်း�်မ်းိလ့�၍ အုာဏာာကုုတ်စာဝ်ေန်ရွာတ်ည်�်၌ ခု��ပ််ကုုင်းထ်ုာ�ရွိုေခုင်း�်သည် ်လကဝ်ေတ့်�

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ု��ေပ်န်မ််းုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုခု��ု�နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�သည် ် အုာဏာာကုုအုက��ု�ထုုဝေရွာကမ််းုရွိုဝေစာရွန် ် လူထုု

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုသ့င်းသ်ုု� ေပ်န်လ်ည်ရ်ွယူပြီးပီ်� အုာဏာာစာုစာည်�်ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ေခုင်း�်(aggregation) ကုု ဦး�တ်ည်�်က

သည်။်  ယင်း�်သည် ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုစာက�်န်�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။်

၄.၂။ အစိံ�ရ စနိစ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် လ့န်ခ်ု�်ဝေသာ�ယစ်ာုနိုိစာ် အုန်ည်�်င်းယ်

အုတ့်င်း�်ဝေပ်�ထု့ကလ်ာခု�်သည််် ဘာု�ခု�ဉ်း�်ကပ်မ််းုမ်းိာ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းအ်ုာ�ကြိုးကီ��ကပ်ရ်ွန်် အုမ်း��ု�သာ�စာည်�်လု��

ညီ်ည့ွှတ်ဝ်ေရွ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ည့ွှန်�ဝ်ေပ်ါင်း�်အုစုုာ�ရွမ်း�ာ� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ေခုင််း�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤခု�ဉ်း�်ကပ်မု််းတ့်င်း ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ� 

ကဏ္ဍာရွို ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုသည် ်သာမ်းန်အ်ုမ်း�ာ�စာုအုဝေပ်� အုဝေေခုခု�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ဘ်ာ� အုမ်း��ု�သာ�စာည်�်လု��

ည်ီညွှ့တ််မ်းုရွိုရွန် ်မ်းတ်ူည်ီဝေသာအုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်ရွန်လ်ုုအုပ်ဝ်ေ�ကာင်း�် အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ရွလေ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း ် တ်ာ�န််�တ်တရွာ�မ်း�ာ�မ်း့ဝေ�ထုာ��ကသည်် ် မ်းတ်ူည်ီ

ဝေသာပ်ါတ်ီမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ခု�သ်ည်။် ဤခု�ဉ်း်�ကပ်မ််းုသည် ်ရွာထုူ�ေမ်းင်း်ဝ်ေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�အုတ့်က ်အုဝေရွ� 

ကြိုးကီ�ဝေသာဝေန်ရွာမ်း�ာ� ဝေပ်�စာ့မ်း�်နိုုုင်း်ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် လူကြိုးကု�က်မ်း�ာ�ဝေသာလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�ဝေလလ်ာမ်းုအုရွ 

ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းမ််းုအုလ့န်န််ည််�ပ်ါ�သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုတ့်င်း ် အုစာုု�ရွစာန်စာ၏်ေီဇိုုုင်း�်တ်ည်တ််�်

ဝေန်ပ်ါက ရွလေအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းသ်ည် ် အုစာုု�ရွဝေကာင်း�်တ်စာ်ရွပ်က်ုု အုာ�န်ည်�်သ့ာ�ဝေစာနိုုုင်း်

သည််် ေဖွဲ့စာပ့််ာ�လ�ကရ်ွိုဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ယိဉ်းပ်ြီးပ်ု�င်း်တ်ုုကခ်ုုုကမ််းုမ်း�ာ�အုာ� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဝေသာဝေန်ရွာ ေဖွဲ့စာလ်ာ

နိုုုင်းသ်ည်။်  

အုေခုာ�ဝေသာခု�ဉ်း�်ကပ်မ််းုတ်စာခ်ုုမ်းိာ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကတ််က� ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သည််် ဥပ်ဝေေေပ်�အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�

တ့်င်း ် အုမ်း��ု�သာ�ဝေခုါင်း်�ဝေ�ာင်းအ်ုမ်း�ာ�စာုကုု  ဝေန်ရွာဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤပ်ု�စာ�ရွို ဥပ်ဝေေေပ်�အုဖွဲ့့��သည််

ဒါ�မှာိံကားကျေးရစ�စနိစသ်ူည်း ်နှိံင်င််�ကျေးရ�

အကျေးတ့�အကျေးချီး်မှားး�တ့င် ်အမှားး��ိံင််ရးဗိဟုံ

ဝါဒါနှာင်််  အစိံ�ရအင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်မှားး�အကြကားး�

�ကား�်�ကျေးရ�တ့င် ်အေပုံနိအ်လွှာာနိ်

�ိနိ်�ကျေးကြကားးင်�်မှာု လွှာိံအပုံသ်ူည်း။် လွှားနိည်း�်စံ

လွှာကားအ်တ့င်�်၌ အးဏားကားိံချီးးုပုံက်ားိံင်�်း�ရာိ

ေချီးင်�်သူည်း ်အး�နိည်း်�မှာုေဖွဲ့စသ်ူည်း။်
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ် ်

င်းန်�်စာဉ်းက်ုု တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ဝေမ်းာင်း�်နိုိင်း်ပ်ါက ရွလေ်

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာသဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုု 

အုက�ယေ်ပ်န်��်ု��ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်အုေဖွဲ့စာ ်

ေမှ်းင်််းတ်င်းဝ်ေပ်�မ်းည်််လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာသုု်� ကူ�ဝေေပ်ာင််း�

သ့ာ�နိုုုင်းသ်ည်။် ထုုုသုု�ေဖွဲ့စာပ််ါက အုခု��ု�က�ကုုယ ်

စာာ�ေပ်�ေခုင်း�်သည် ်ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုာ� ရိုုု�ရွိင်း�်လ့ယက်ူ

သည်််ပ်ု�စာ�ေဖွဲ့င်း် ် အု�င်း််ေဖွဲ့င်း်ည််ီလာခု�သုု��င်းခ်ု့င်း််ေပ်�

ရွန်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုနိုုုင်းမ််းည်။် သုု�ဝေသာအ်ုနိုတရွာယမ််းိာ ည်ီလာခု�တ့်င်းပ််ါတ်ီမ်း�ာ�၏ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်သည် ်

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ဝေရွ� အုပ်ါအု�င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုဓလေ့ုကတ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုုထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွာ၌ ယင်း�်၏

အုရွည်အ်ုခု�င်း်�နိုိင်း်် စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းမ််းုကုု အုာ�န်ည်�်ဝေစာသည်။် ဤစာန်စာ်တ့်င်း ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်လှတ် ်

ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း်�ရွို ဝေသ�င်းယဝ်ေသာပ်ါတ်ီနိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�မ်း�ာ�အုတ့်က ်ဓလေ့ာ�စာာခု�ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်းသ်ည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုစာုု�ရွ၏အုရွွယ်အုစာာ�နိုိင်း်် ၄င်း�်၏ 

ကုန်က်�စာရွုတ်တ််ုု�နိုိင်း်် �ကစ်ာပ််ဝေသာအုစာုု�ရွစာန်စာေ်ီဇိုုုင်း်�၏ အုက��ု��က်မ်း�ာ�ကုုလည်�် သတ်ုေပ်�မ်းုရွန်လ်ုု

အုပ်သ်ည်။် အုသုသာထုင််းရိွာ��ု��အုက��ု��ကမိ််းာ အုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��အုရွွယ်အုစာာ�ကြိုးကီ�ဝေလဝေလ ကုန်က်�စာရုွတ် ်

ပ်ုုမ်းုုမ်း�ာ�ဝေလဝေလေဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ဝေသာ ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့�� ပ်ုုမ်းုုကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေလဝေလ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�အုသစာမ််း�ာ� ပ်ုုမ်းုု

ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေလဟိုုလည်�် �ုုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် 

၄.၃။ လွှား်အချီး့င်််အကျေးရ�၏ အချီးနိ�်ကားဏ္ဍ

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာသ်ည် ် စာ�သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် နိုုုင်း်င်း�သာ�နိုိင်း်် 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု� ဝေပ်�ရွန်န်ိုိင်း်် အုာမ်းခု�ဝေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည် ်

ဝေ�ာကမ််းည်််သူမ်း�ာ�ကုုလုုအုပ်သ်ည်။် အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ် ပုု်င်း�်ေခုာ�ခ့ု�ထုုတ်၍်မ်းရွဝေသာဝေ�ကာင်််း စီာ�ပ့်ာ� 

ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�၊ ယဉ်း် ဝေက��မ်းု သုု�မ်းဟိုုတ် ် စာုဝေပ်ါင်း�်အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�မ်းုစာသည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�စာ့ာရွိုေခုင်း�်

သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုခု့င်း််အု ဝေရွ�ကုုေပ်ည်််စာု�ဝေစာပြီးပ်ီ� န်ာ�လည််သဝေဘာာဝေပ်ါကရ်ွန်် ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်။် ဝေအုာက်

တ့်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မု်းမ်း�ာ�ရွိုသည်် ်အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ်တ်န််�တ်ူည်ီမ်း့မ်းုနိုိင်း် ်ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းု

မ်းရုိွေခုင်း�် စာသည်််အုဝေေခုခု�အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ကာက့ယ်ဝေပ်�ေခုင််း�မိ်းလ့�၍ လူထုု၏အုလှာအုာ�လု��အုတ့်က ်

က�ယေ်ပ်န်�၍်တ်န်�်တ်ူေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ထုုဝေရွာကသ်ည်််

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုကာအုက့ယ်

ဝေပ်�မ်းုသည် ်မ်းေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေပ်။ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�သည် ်

မ်းတ်ရွာ�ဝေသာ မ်းည်ီမ်း့မ်းုကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေအုရွ ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည်။် အုမ်း��ု� 

သမ်းီ�မ်း�ာ�၊ ကဝေလ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်မ်းသန််စာ့မ်း်�သူမ်း�ာ�၏ 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါတည်း်ကျေး�းကား်ကျေးနိစဉ််

အတ့င်�် လွှာ့နိခ်ျီး�က်ျေးသူး �ယ်စ်ံနှာစ ်အနိည်း�်င်ယ််

အတ့င်�်ကျေးပုံ်�့ကားလ်ွှားချီး�သ်ူည်း် ်ဘုံ�ချီးးဉ်�်ကားပုံ်မှာု

မှာား လွှာံပုံင််နိ�်စဉ်အ်း�ကြိုးကား��ကြကားပုံရ်နိ ်အမှား ို �သူး�

စည်း�်လွှာံ��ည်း�ညွှ့တက်ျေးရ� သူိံ�မှာဟုံတ ်ညွှ့နိ်က်ျေးပုံါင်�် 

အစိံ�ရမှားး� ဖွဲ့့��စည်း�်ေချီးင်�်ေဖွဲ့စသ်ူည်း။် ဤချီးးဉ်�် 

ကားပုံမု်ှာသူည််းကျေးအးင်ေ်မှာင်မု်ှာအလ့ွှာနိန်ိည်း�်ပုံါ�သူည်း။်

၄။ �
ိကျေးရးကား

ကျေးသူ
း ကျေးရး�ချီးးယ်

စ်ရးအ
ကျေးရ�ကား

ိစစမှားး�

စ��ပ့ုံး�ကျေးရ�၊ လွှားမုှာကျေးရ�၊ ယ်ဉ် ်ကျေးကားး�မုှာ သံိူ�မှာဟံုတ် 

စံကျေးပုံါင်�်အသိူအမှာာတေ်ပုံုမုှာစသူည်််း အခ့ျီးင်််အကျေးရ�

မှားး�စ့းရာေိချီးင်�်သူည်း ်နံိှင်င််�ကျေးရ� အခ့ျီးင်််အ ကျေးရ�ကံိား 

ေပုံည်း််စံ�ကျေးစငြိပုံ�� နိး�လွှာည်းသ်ူကျေးဘုးကျေးပုံါကားရ်နိေ်ဖွဲ့စ်

ကျေးစနံိှင်သ်ူည်း။်
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လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�သည် ် ယဉ်း်ဝေက��မ်းုနိုိင်း် ် �ုဝေသသလကခဏာာအုဝေေခုခု�ဝေသာ အုုပ််စာုမ်း�ာ�အု�ကာ�ရွိုဝေန်သည်် ်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�ဥပ်မ်းာေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ၎င်း�်တ်ုု�သည် ် ထုုလ့ယခ်ုုုကလ့်ယေ်ဖွဲ့စာသ်ည်သ်ာမ်းက အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကပ််ဋိုပ်ကခ

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် န်ကရ်ိုုင်း်�ဝေသာခု့�ေခုာ�ခု�ရွမ်းုမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ် ပ်ုုမ်းုုထုုလ့ယခ်ုုုကလ့်ယေ်ဖွဲ့စာန်ိုုုင်းသ်ေဖွဲ့င်း် ် ထုုုအုခု့င်း််အုဝေရွ�

မ်း�ာ� အုာမ်းခု�မ်းုရွိုသင်း်သ်ည်။်

၄.၄။ မှာတးကား့�ေပုံး�မှာုကားိံ အသူိအမှာာတေ်ပုံုေချီးင်�်

န်ကရ်ိုုင်း်�ဝေသာ သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မု်းနိုိင်း်် မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်�

ရွို အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�နိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုသည်် ်အုဖွဲ့့��အုာ�လု��၏ အုေပ်ည််အ်ု�ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဘာ� တ်ရွာ��င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�နုုိုင််းမ်းည်မ််းဟုိုတ်ဝ်ေပ်။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င််း လူန်ည်�်စုာ 

အုုပ််စာုမ်း�ာ� ပ်ါ�င်းက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�ခု့င်း်ရ်ွိုသည်ဟ်ိုုပ်င်း ် လကခ်ု�ထုာ�သည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု  

ကန်ဦး�အု�င်း််မ်း�ာ�၌ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ဝေစာရွန် ်အုစာီအုစာဉ်း်ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်သည် ်ဝေကာင််း�မ်း့န်ဝ်ေသာစာတ်င်းမု််း၏ တ်စာ်စာုတ််

တ်စာပ််ုုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုဝေ�့�ဝေနို့�ရွန်အ်ုဖွဲ့့��မ်း�ာ� ဖွဲ့့��စာည်�်သည််အ်ုခု�နု်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်သူမ်း�ာ�သည် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု 

ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း်�စာာ�ရွသည်။် ယင်း�်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပြီးပ်ီ�သည််နိုိင်း်် လု�ဝေလာကစ်ာ့ာကုုယစ်ာာ�ေပ်�

ေခုင်း�်မ်းခု�ရွဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာပ််လ�ဉ်း�်ပြီးပ်ီ� အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်လ�ာထုာ�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာ

န်ည်�်လမ်း�်လည်�်ရွိုသည်။် ယင်း�်သည် ်မ်း�ကန်ိုိာစာု�ည်ီအုစာည်�်အုဝေ��၊ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု သုု�မ်းဟိုုတ် ်ည်ီလာခု�

ထုကစ်ာာလ့င်း ် အုမ်းိန်တ််ကယ ် မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည််် ဝေကာမ််းတ်ီ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေကာမ််းရွိင်း်

တ့်င်း ်ထုုုအုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်း�ာ�၏ မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းု ဝေသ 

ခု�ာဝေစာရွန် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီန်ည်�်က� သဝေဘာာတ်ူည်ီ

ခု�ကသ်ည် ် လူထုု�နိုဒရွိာဝေဖွဲ့့ရွန် ် လုပ်ထ်ုု��လုပ် ်

န်ည်�်မ်း�ာ�လုုအုပ်သ်ည်။် သုု�ဝေသာ ် ေီမ်းုုကရွက်

တ်စာန််ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�သည် ် ပ်ဋိုပ်ကခနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

အုယူ�ါေ နိုိစာေ်ခုမ်း်�က့�ဝေန်ဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်

လူထုုအုမ်း�ာ�၏�နိုဒကုု�ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းမ််းု အုထုူ� 

သေဖွဲ့င်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုတ့်င်း�်ရွို အုမ်း�ာ�စာုမ်းိသာတ်စာ�်င်း်် �ု��ေဖွဲ့တ််

ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေစာပ်ါက လူထုုအုမ်း�ာ�၏ �နိုဒကုု 

အုမ်းိန်တ််ကယ်�ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းမ််းု ဝေသခု�ာဝေစာရွန််

ထုက ် ပ်ုုခုကခ်ု�ဝေသာ အုရွာမ်းရွိုပ်ါ။ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� 

သရိုုပ််လကခဏာာမ်း�ာ�စာ့�ပြီးမ်း�ပြီးပ်ီ� အုလ့ယ်တ်ကူ  မ်း

ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�

သူိံ�ကျေးသူး ်ဒါ�မှာိံကားရကားတ်စန်ိည်း�်လွှာမှာ်�မှားး�သူည်း ်

ပုံဋိိပုံကားခနှိံင်င််�မှားး� နှာင်် ်အယ်းဝါဒါနှာစ်ေချီးမှာ�်

ကား့�ကျေးနိကျေးသူးနှိံင်င််�မှားး�တ့င် ်လွှား�ံအမှားး�၏

�နှဒကားိံ �ံ��ေဖွဲ့တက်ျေးပုံ�နှိံင််မှာု အ�း�သူေဖွဲ့င်် ်

ကျေးရး�ကျေးကားးကားပ်ုံ့�နှာင််် ဥပုံကျေးဒါေပုံုလွှာာတက်ျေးတး်

အတ့င်�်ရာိ လွှားအမှားး�စံမှာာသူးတစ�်င််် �ံ��ေဖွဲ့တ်

ကျေး�းင််ရးကားက်ျေးစပုံါကား လွှား�ံအမှားး�၏�နှဒကားိံ 

အမှာာနိတ်ကားယ်�်ံ��ေဖွဲ့တ်ကျေးပုံ�နှိံင််မှာု ကျေးသူချီးးးကျေးစ

ရနိ�်ကား ်ပုံိံချီးကားခ်ျီး�ကျေးသူး အရးမှာရာိပုံါ။ 

 နိကားရ်ိုးုင်�်ကျေးသူး သူကျေးဘုး�း�ကား့�လွှာ့�မှာုနှာင်် ်

မှာတးကား့�ေပုံး�ကျေးသူး လွှား်အဖွဲ့့��အစည်း�်တ့င် ်

နှိံင်င််�အတ့င်�်ရာိ အေင်င်�်ပုံ့း�နှိံင််ကျေးချီးးရာိသူည်း်် 

အဖွဲ့့��အး�လွှာံ��၏ အေပုံည်း်အ်ဝပုံး�ကျေးပုံါင််�ပုံါဝင််

ေချီးင်�်မှာရာိဘု� တရး�ဝင်ဖ်ွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ

ကားိံ ကျေးရ��့�နှိံင်မ်ှာည်းမ်ှာဟုံတက်ျေးပုံ။
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မ်း�ာ�သည် ်အုမ်း�ာ�၏ဘုာ��နိုဒကုု ပု်�ဝေဖွဲ့ာနုု်ိုင်းမု််းန်ည်�်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�ရွလေသ်ည်လ်ည်�် အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် 

အုပြီးပ်ု�င်းအ်ု�ုုင်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေန်ပ်ါသည်။် လူအုမ်း�ာ�စာုမ်းိခု�မ်းိတ်ဝ်ေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ�အုာ�ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကပ််ါက ၎င်း�်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကသ်ည် ်တ်ရွာ��င်းမ််းုမ်းရွိုနိုုုင်းပ််ါ။ ထုုု�

အုေပ်င်း ်ထုုုအုာမ်းခု�ခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်� သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုရွယူရွာတ့်င်းလ်ည်�် လူအုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�၏ သဝေဘာာ�နိုဒ

ကုု က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်�ရ်ွရွိုရွန် ်လုုအုပ််မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ�  န်ကရ်ိုုင်း�်စာ့ာက့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုဝေန်ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်

မ်း��ု�တ့်င်း ် ထုုုသုု�ရွရိွုရွန် ် အုခု�နု်ယ်ူရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်  ကမ်းာာအ်ုကြိုးကီ��ု��ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုုုင်းင််း�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုုနိုဒုယ

နိုုုင်းင််း�သည် ်မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းုအုမ်း�ာ��ု��ရွိုသည်် ်နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း� ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုုနိုဒုယနိုုုင်းင််း�သည် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�

မ်း�ာ�အုာ�လု��ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းိ �င်း�်သကသ်ည်ဟ်ိုု လကခ်ု�န်ာ�လည်က်ာ အုထုူ�လူန်ည်�်စာု

၏ အု�င်း််အုတ်န်�်ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် သတ််မ်းိတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။် တ်စာ်ပြီးပ်ု�င်းန််က်

တ်ည်�်မ်းိာပ်င်း ်အုုနိုဒုယနိုုုင်း်င်း�သည် ်၎င်း�်၏မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု လ့တ်လ်ပ််ည်ီမ်း့ဝေသာ လူ

တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီ၏ အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုခု�ကာ ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�လ�က ်ရွိုပ်ါသည်။် 

တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ� လူမ်း��ု�စာု၊ နိုုုင်းင််း�သာ�၊ ဇိုာတ်ခ်ု့�ေခုာ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုေခုာ�ပ်ုဂဂု�လဝ်ေရွ�လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�

အုဝေေခုခု�သည််် အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�သည် ်၎င်း�်တ်ုု� ခုုုင်း်မ်းာစာ့ာရွရွိုနိုုုင်းမ််းည််် အုက��ု�အုေမ်းတ် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်�ု��ရိုု��မ်းုအုဝေပ်�

မ်းူတ်ည်၍် ေီမ်းုုကဝေရွစာီေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင််း�လ�ဝေရွ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုတ့်က ်

ဝေထုာကခ်ု�မ်းုကုု အုတ်ုု�အုဝေလ�ာေ်ပ်�လုပ်ဝ်ေလရ်ွိုသည်။် မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းုကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

အုဝေေခုခု�မ်းူတ့်င်း ် အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ေခုင်း�်သည် ် စာမ်းိတ််ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ဝေသာ ် မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းုကုုကာက့ယရ်ွန််

အုတ့်က ် အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�၏ မ်းိန််ကန်ဝ်ေသာလုပ်ဝ်ေ�ာင်း်မ်းုဝေသခု�ာဝေစာရွန် ် ခု�စာာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�အုာ� အုာမ်းခု�

ခု�ကရ်ွိုဝေစာမ်းည်် ် ထုုဝေရွာကဝ်ေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ� လုုအုပ််မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�သည် ် မ်းတ်ူ

က့�ေပ်ာ�မ်းုကုု စာစာမ််းိန်ဝ်ေသာအုကာအုက့ယ်ဝေပ်�မ်းည်် ်တ်�ခုါ�ဝေပ်ါက်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်ယ်ခုုအုခုါ

လူန်ည်�်စာု၊ တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်စ်ာပ််လ�ဉ်း�်သည်် ် လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ဝေကာင်း�်စာ့ာသတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ဝေပ်ါက်

လာ�ကပ်ါသည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာမ််း�ာ�အု�ကာ� 

ရွို ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်မ်းည််န််ည်�်ကုု စာဉ်း�်စာာ�

ရွန်လ်ုုအုပ်ဝ်ေသာလ်ည်�် ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ သုု�မ်းဟိုုတ််

တ်ရွာ�စာီရွင်း်ဝေရွ��ုုင်း်ရွာအုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�တ်ည််ရွိုဝေန် 

မ်းုကုု အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်သည်လ်ည်�် အုသု���င်း်

သည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိုိင်း်် အုေခုာ�အုစာုု�ရွ

အု�င်း််အုသီ�သီ�၌မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာအုဖွဲ့့��မ်း�ာ၏ 

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုကုု ထုည်််သ့င်း်�စာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်သည် ်

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ပ်ု�မ်းိန််

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ကုန်�်ဂဏာန်�်ဝေဖွဲ့ာေ်မ်း�လာေဖွဲ့င်း် ် ခု�တု် ်

�ကဝ်ေသာ အုာဏာာခု့�ဝေ�ဝေရွ�အုစာီအုမ်း�မ်း�ာ� လုု 

အုပ်န်ိုုုင်းသ်ည်။်  ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ  

မှာတးကား့�ေပုံး�မှာုကားိံကားးကား့ယ်ရ်နိအ်တ့ကား ်

အးဏားပုံိံင်မ်ှားး�၏ မှာာနိ်ကားနိ်ကျေးသူး

လွှာံပုံက်ျေး�းင်မ်ှာုကျေးသူချီးးးကျေးစရနိ ်ချီး�စး�ရရာိပုံိံင်ခ်ျီး့င်််

မှားး�အး� အးမှာချီး�ချီးးကားရ်ာိကျေးစရမှာည်းေ်ဖွဲ့စသ်ူည်း။်  

လွှား်အချီး့င််အ်ကျေးရ�သူည်း ်မှာတးကား့�ေပုံး�မှာုကားိံ 

စစမ်ှာာနိက်ျေးသူးအကားးအကား့ယ်က်ျေးပုံ�မှာည်း်် 

တ�ချီးါ�ကျေးပုံါကားတ်စ်ချီးံေဖွဲ့စန်ှိံင်င်ြိပုံ�� အ�း�သူေဖွဲ့င်် ်

လွှားနိည်း�်စံမှားး�၊ တိံင်�်ရင်�်သူး�မှားး�နှာင််် 

စပုံလ်ွှားဉ်�်သူည်း်် လွှား်အချီး့င််အ်ကျေးရ�မှားး� ကျေးကားးင်�်

စ့း သူတ်မှာာတက်ျေးပုံ်ကျေးပုံါကား်လွှားကြကားပုံါသူည်း။်

၄။ �
ိကျေးရးကား

ကျေးသူ
း ကျေးရး�ချီးးယ်

စ်ရးအ
ကျေးရ�ကား

ိစစမှားး�
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ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာေီဇိုုုင်း�်တ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ရွန် ် ဝေရွွ�ခု�ယ်

စာရွာမ်း�ာ�စာ့ာ ပ်ါ�င်းသ်ည်။်

ဝေန်ာက်�ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် မ်းည်သ်ည်််န်ည်�်လမ်း�် ဝေရွွ�ခု�ယအ်ုသု��ေပ်�မ်းည်န််ည်�်�ုုသည်် ် ဝေမ်း�ခု့န်�်

သည် ်ရွရွိုလုုသည်််ပ်န်�်တ်ုုင်းအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ်မ်းူတ်ည်သ်ည်။် ၎င်း�်ပ်န်�်တ်ုုင်းမ််းိာ လမ်း�်ဝေ�ကာင်း�်တ်စာခ်ုုဝေပ်�ရွို အုစာု

အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုာ�လု��အု�ကာ� ဘာု�အုဝေေခုခု��ုဝေသသလကခဏာာနိုိင်း် ် အုေပ်�အုမ်းူကုုသတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် စာုဝေပ်ါင်း�်

လုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�က်တ်စာခ်ုုတ့်င်း ် အုုပ််စာုအုာ�လု�� တ်ရွာ��င်းပ််ါ�င်းလ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းုကုု 

အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်လာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် မ်းတ်ူည်ီဝေသာအုုပ်စ်ာုမ်း�ာ� အုခုန််�ကဏ္ဍာအုသီ�သီ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်လုပ် ်

ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ရွန်် သီ�သန်�ဝ်ေန်ရွာစာီစာဉ်းထ်ုာ�ရွိုဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ခု့င်း်် အုာမ်းခု�ခု�က်က�သ်ုု�ဝေသာ 

အုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မု်းကုုအုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်လာ�ဟိုု စာဉ်း�်စာာ�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်  ကုုယပ််ုုင်း်

လကခဏာာစာ့�ပြီးမ်း�စာ့ာေဖွဲ့င်း် ် အုယူ�ါေနိုိစာ်ေခုမ်း�်က့�ဝေန်ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င််း ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်

သည် ်ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�အုတ့်ကဝ်ေေဖွဲ့ရွိင််း�ခု�ကတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်လုု အုသစာဝ်ေသာေပ်ဿန်ာမ်း�ာ� ထုပ်မ််း�ဝေပ်�ဝေပ်ါက်

လာဝေစာနိုုုင်းသ်ည််် ေပ်ဿန်ာအုရွင်း�်ေမ်းစ်ာတ်စာခ်ုုလည််� ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ�စာ့ာရွိုဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�တ့်င်း်

သာမ်းန်အ်ုမ်း�ာ�စာု�နိုဒကုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကုုေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်န်ိုိင်း်် ကာက့ယထ်ုုုကဝ်ေသာအုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�၊ 

စာည်�်မ်း�ဉ်း်�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင််း�မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုဝေလ�ဝေပ်�အုာရိုု�စာုုကရ်ွန်လ်ုုအုပ်န်ိုုုင်းသ်ည်။် ပြုံခု��င်းု��ကည်််

လ့င်း ် ဘာာသာဝေရွ�၊ လူမ်း��ု�ဝေရွ�၊ တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�အုဝေရွ�နိုိင်း် ် စာန်စာတ််က�ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာ 

လူမ်းုဝေရွ�အုမ်း��ု�အုစာာ� အုုပ််စာုမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေန်ည်�်က� အုုပ်ခ်ု��ပ််မ်းုအုတ့်င်း�် န်ယ် 

ဝေေမ်းန်ယန််ုမ်းုတ်�်ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ�အုပ်ါ 

အု�င်း ်အုေခုာ�ဝေသာ ၎င်း�်တ်ုု�ကုုယပ််ုုင်းရ်ွိင်းသ်န််ရွပ် ်

တ်ည်န်ိုုုင်း်မ်းည်််အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ� သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�

ရွန်အ်ုတ့်က ်ဘုာ�အု�ုုေပ်�ခု�ကမ််း�ာ�သည် ်ေပ်ဿန်ာ 

ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကအ်ုတ့်က ် ကြိုးကီ�မ်းာ�လိသည််အ်ုဟိုန်� ်

အုတ်ာ�ေဖွဲ့စာ်ဝေ�ကာင်း�်လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�က ်

မ်း�ာ�ကေပ်သလ�က်ရုိွသည်။် အုဝေ�ကာင််း�မိ်းာ အု�ုုပ်ါ

အုခု�ကမ််း�ာ�သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်း ်

ရွာ ဝေပ်ါင်း်�စာပ်ည််ှုနိုုင်း�်မ်းုကုု အုဟိုန်�အ်ုတ်ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ

ပြီးပီ်�ပူ်�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရွ်ွကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်က ်

လည်�် မ်းကလ်ု��မ်း�ာ�မ်းဝေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် ေဖွဲ့စာ ်

သည်။် ဝေအုာကဝ်ေေခုမ်းိထုုပ်ပ််ုုင်း�်သုု� လူမ်းုဝေရွ��ုုင်း ်

ရွာလုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း� ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ� ဖွဲ့့��စာည်�်

တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်သည် ် ဘာု�လကခဏာာေဖွဲ့စာဝ်ေသာ 

လွှာမှာ�်ကျေးကြကားးင်�်တစ်ချီးံကျေးပုံ်ရာိ အစံအဖွဲ့့��မှားး�

အး�လွှာံ��အကြကားး� ဘုံ�အကျေးေချီးချီး�ဝိကျေးသူသူ 

လွှာကားခဏားတစရ်ပုံက်ားိံ သူတ်မှာာတ်

တည်းက်ျေး�းကား်ကျေးပုံ�ေချီးင််�ေဖွဲ့င်် ်မှာတးကား့�ေပုံး�မှာုကားိံ 

အသူိအမှာာတေ်ပုံုနှိံင်သ်ူလွှာိံ သူိံ�မှာဟုံတ ်သူ��သူနိ််

ကျေးနိရးစ�စဉ််�း�ရာိကျေးပုံ�ေချီးင်�်နှာင််် ကားိံယ်ပ်ုံိံင််

အံပုံ်ချီးးုပုံခ်ျီး့င်််အးမှာချီး�ချီးးကားက်ျေးပုံ�ေချီးင်�်တိံ�ေဖွဲ့င််လ်ွှာည်း်� 

မှာတးကား့�ေပုံး�မှာုကားိံအသူိအမှာာတေ်ပုံုကျေးပုံ�နှိံင််သူည်း။် 

ကားိံယ်ပ်ုံိံင်လ်ွှာကားခဏားမှားး�စ့�ငြိမှာ�စ့းေဖွဲ့င်် ်အယ်းဝါဒါ

နှာစေ်ချီးမှာ�်ကား့�ကျေးနိကျေးသူး အကျေးေချီးအကျေးနိတ့င် ်

ဒါ�မှာိံကားကျေးရစ�စနိစက်ားးင််သ်ူံ��ေချီးင်�်သူည်း ်ေပုံဿနိး

မှားး�အတ့ကား ်ကျေးေဖွဲ့ရာင်�်ချီးးကားတ်စခ်ျီးံေဖွဲ့စသ်ူလွှာိံ 

အသူစက်ျေးသူးေပုံဿနိးမှားး� �ပုံမ်ှာ�ကျေးပုံ်ကျေးပုံါကား်

လွှားကျေးစနှိံင်သ်ူည်း်် ေပုံဿနိးအရင်�်ေမှာစတ်စခ်ျီးံ

လွှာည်း�် ေဖွဲ့စန်ှိံင်သ်ူည်း။် 
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နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုအုဝေပ်� အုဝေေခုခု�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�မ်း�ာ�၏ ကုုယပ််ုုင်းလ်ကခဏာာရွပ််

မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုဝေေခုမ်းခု�ပ်ါ။  ေုတ်ုယအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုလ့န််အုမ်းင်း�် မ်းည်ီမ်း့မ်းုမ်း�ာ�ကုု  ေပ်ည်သ်ူ�ဝေရွ�ရွာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�မ်းိ

တ်စာ�်င်း်် ကုုင်းတ့််ယမ််းည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ညွှ့န်�ဝ်ေပ်ါင်း်�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကုုယပ််ုုင်းအ်ုက��ု�စာီ�ပ့်ာ��ုုင်းရ်ွာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�သည် ် လူမ်း��ု�စာုနိုိင်း်် ဝေေသစာ့�ကုုအုဝေေခုမ်းေပ်�ဘာ� နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်အုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ အုဝေေခုေပ်��ကသည်််

အုခုါ အုသီ�အုပ့်င်း််ခု�စာာ�လာဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။်

၄.၅။ တရး�ဥပုံကျေးဒါစိံ�မှာိံ�ကျေးရ�

အုဝေေခုခု�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ရွေခုင်း�်၏ မ်းူလရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်မ်းိာ 

သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကမ််း�ာ�ကုု တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�က အုေမ်းင်း်�်ု��ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာ ် အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာမ်းည််် ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာစာာသာ�သုု� စာန်စာ်တ်က�စာုဝေပ်ါင်း�်ရွန်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ယင်း�်သည် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာက်

ေခုင်း�်၏ အုစာုတ််အုပ်ုုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

ဝေရွ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုသီ�သီ�အု�ကာ�အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�မ်း့ဝေ�ရွန်သ်ာမ်းဟိုုတ်ဝ်ေ�ကာင်း�် ဝေသခု�ာ

ဝေစာရွန်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်။် နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်� လုုအုပ်ဝ်ေသာကန်�သ်တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ� ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

ဝေရွ�အုတ့်က ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�မ်းုရိွုရွမ်းည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု နိုုုင်းင််း� 

ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�ေဖွဲ့င်း်သ်ာဝေရွ��့�ထုာ�ပ်ါက ယင်း�်တ်ုု�၏အုာဏာာကုု  ကန်� ်

သတ်ထ်ုုန်�်ခု��ပ်ထ်ုာ�နိုုုင်း်ရွန်် ဝေန်ာက်�ကတ့််�ဘာာမ်းိမ်းရွိုဝေပ်။ ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခု�မ်းိတ််

ဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းက်ုုပ်င်း ် ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�၏ ခုန်�်မ်းိန်�်နိုုုင်းဝ်ေသာ မ်းူဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်�စာည်�် 

ဝေနိုိာင်းထ်ုာ�မ်းုဝေသခု�ာဝေစာရွန် ် ဥပ်ဝေေနိုိင်း််ည်ီညွှ့တ်သ်ည်််ပ်ု�စာ�အုခု��ု�ကုု ဝေရွိ�ဦး�စာ့ာတ်ည်ဝ်ေထုာင်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�

ရွန်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်။် ၎င််း�သည်အ်ုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွာတ့်င််း လူတုု်င်း�်အုတ့်ကသ်င်း််ဝေလ�ာသ်ည််် 

ဥပ်ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည်််သူအုာ�လု��အုတ့်က ် တ်စာ်ဝေေပ်�ည်ီမ်း့တ်ဝေစာမ်းည်််

ဝေန်ာက်ခု�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�ရွိုဝေစာရွန် ်အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ပ်ါသည်။်

ထုုဝေရွာက်ဝေသာရွလေ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစုုာ�မုု်း�မု်းရုိွေခုင််း�သည် ်ေပ်ည်သူ်မ်း�ာ�၏ဘာ�န်ယ်ပ်ယ ်

အုာ�လု��တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ အုေမ်းင်း်�်ု��ေဖွဲ့စာဝ်ေန်မ်းုအုဝေပ်� အုဝေေခုခု�သည်။် အုဝေေခုခု�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်း်င်း�

တ်ုုင်း�်တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုေမ်းင်း်�်ု��ဥပ်ဝေေေဖွဲ့စာလ်ာပ်ု�ကုု သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်းူ

ဝေဘာာင်း ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာန်စာ်ရွိုသည်။် အုာဏာာတ်ည််ဝေန်��ေဖွဲ့စာပ််ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာဝေေပ်ာင်း�် 

လ�မ်းုကုု အုက��ု�သကဝ်ေရွာကဝ်ေစာရွန် ် ည်ှုနိုုင်း်�သူမ်း�ာ�မ်းိအုသု��ေပ်�မ်းည််် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�ကုု လှမ်း�်မ်းုု�

ရွန်် ထုုုမ်းူဝေဘာာင်းက်ုုအုသု��ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် အုကယ၍် ၄င်း�်သည်အ်ုာ�န်ည်�်ဝေန်ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်လု���မ်းရွိုေခုင်း�်

ေဖွဲ့စာပ််ါက �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ယခုင်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက�သုု်�ဝေသာ 

အုေခုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေမူ်းဝေဘာာင််းတ်စာခု်ုကုုတ်ည်ဝ်ေထုာင််းရွန် ် အုဝေရွ�တ်ကြိုးကီ�လုုအုပ်န်ိုုုင်းသ်ည်။် တ်ည််��ဥပ်ဝေေ

ဝေရွ�ရွာမ်းူဝေဘာာင်းသ်ည် ် အု�ုုေပ်�တ်င်း်ေပ်ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�မ်း�ာ� 

သည် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်ည််ီညွှ့တ်မ််းု ရွို၊ မ်းရွိုနိုိင်း်် က��ု�ဝေ�ကာင်း�်ခုုုင်းလ်ု�မ်းု ရွို၊ မ်းရွိုဝေမ်း�ခု့န်�်ထုုတ်န်ိုုုင်း်ရွန်် စာုတ်�်င်း ်

စာာ�သူမ်း�ာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ပ်ါ�င်းသ်ူအုသစာ်မ်း�ာ�အုာ� ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

အုာ� လက�်ါ�ကြိုးကီ�အုုပ်မ််းုကုု ဝေလ�ာက်�ဝေစာပ်ါသည်။် 

၄။ �
ိကျေးရးကား

ကျေးသူ
း ကျေးရး�ချီးးယ်

စ်ရးအ
ကျေးရ�ကား

ိစစမှားး�
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 ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်န်ီဝေပ်ါနိုိင်း်် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၏ တ်ုုင်း�်ေပ်�

ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်�သ်ုု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်းူဝေဘာာင်းခ်ု�မ်းိတ််ရွန်် အုခု��ပ််အုေခုာအုာဏာာအုဖွဲ့့��

တ်စာခ်ုုကုု ဥပ်ဝေေလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာေဖွဲ့င်း် ် ဝေရွွ�ခု�ယန်ိုုုင်း်သည်။် ယင်း�်လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် မ်းူလနိုိင်း််အုခု��ပ်် 

အုေခုာအုာဏာာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ေဖွဲ့င်း် ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်မ်းူလအုာဏာာ

ေဖွဲ့င်း် ်ခု့င်း််ေပ်�ဝေသာအုဖွဲ့့��မ်းိ�င်း�်သကပ်ြီးပ်ီ� အုေမ်းင်း်�်ု��ဥပ်ဝေေေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် ထုုုဝေရွွ�ခု�ယမ််းုကညွှှန်ေ်ပ်သည်။် လူ�

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုဝေ�ကာင်း�် ဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�ခု�ကတ့််င်း ် ဝေတ့်�ရွ 

သက�သ်ုု�  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေသည် ်အုေခုာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏အုခု��ပ်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�်ကုု ၎င်း�်ကုုယတ််ုုင်းက် 

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုလ့င်း ်ထုုုဝေရွွ�ခု�ယမ််းုကုု အုသု��ေပ်��ကသည်။်   အုေခုာ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာက်ုု အုေမ်းင်း်�်ု��ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာ ်

အုမ်း�ာ�၏ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်််း အုခု��ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာသဝေဘာာတူ်ည်ီခု�က ် ဝေပ်�ထု့ကလ်ာဝေစာရွန် ်

ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�ကုုအုသု��ေပ်��ကသည်။် ကင်းည််ာနိုုုင်းင််း�၌ ယခုင်းရ်ွိုနိုိင်း််ပြီးပ်ီ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေအုာ� ဖွဲ့န်တ််ီ�ခု�သ်ူမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကသည်် ် တ်ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်း�်� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�အုဖွဲ့့��နိုိင်း် ်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု တ်စာခ်ုုလု��အုစာာ�ထုုု�ရွန်အ်ုတ့်က ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်း်ရွာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်းရွိုဝေ�ကာင်း�် လူထုုကလကခ်ု�ခု�်ဝေသာအုခုါ နိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်�တ့်င်း ်အုစာဉ်း် အုလာ

မ်းရွိုခု�ဝ်ေသာလ်ည််� ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�စာန်စာက်ုု က�င်း်သ်ု��ခု�်သည်။် အုခု��ပ််အုေခုာအုာဏာာသည် ်

ေပ်ည်သ်ူတ်ုု�လက�်ယတ့််င်း်ရွိုသည်ဟ်ိုူဝေသာ အုယူအု�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ကသာလ့င်း ် ယင်း�်ကုု

လုပ််ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤန်ည်�်လမ်း�်ကုု အုေမ်းစာတ့််ယဝ်ေန်ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ 

အုစာုတ််အုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ� ထုု ဝေရွာကခ်ုုုင်း်မ်းာစာ့ာ ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ရွန်အ်ုတ့်ကလ်ည်�် အုသု��ေပ်�သည်။်

ဝေမ်း�ခု့န်�်တ်စာခ်ုုမ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာတ့််င်း ် တ်ည်�်�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

�ကလ်ကက်�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်ဝေေခုကုု ဖွဲ့ယထ်ုုတ်လ်ုုကသ်ည်််ဝေန်ရွာတ့်င်း ်ဘာာေဖွဲ့စာသ်င်း််သန်ည်�်�ုုသည်် ်ဝေမ်း�ခု့န်�်

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဥပ်ဝေေအုစာီအုစာဉ်းအ်ုသစာ်တ်စာခ်ုုလု��ကုုခု�မ်းိတ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ် တ်ည်�်�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ခု�က်ခု�င်း�်

ရိုုပ််သုမ်း�်ရွန် ်မ်းရိုုပ်သ်ုမ်း�်ရွန်သ်ည် ်စာုန််ဝေခု�ခု�ကတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုခု��ု� ဥပ်ဝေေမ်း�ာ��ကလ်ကထ်ုုန်�်သုမ်း�်

ထုာ�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါကမ်းည်သ်ည်််ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် မ်းည််မ်း့�ကာမ်းည်န််ည်�်။ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်အုဝေကာင်း ်

အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�်၏ အုဝေစာာ�ု��ေပ်ဿန်ာတ်စာရ်ွပ်မ််းိာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေကုု �ကလ်ကက်�င်း်သ်ု��ေခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ေခုင်း�်အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာသ်ည် ် ဝေေသနိုတရွ

အုစာုု�ရွကုု ရွပ်�်ုုင်း�်လုုကဝ်ေသာ်လည်�် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်အုသစာမ််း�ာ�သည် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ၏ လုပ် ်

ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�အုတ့်က ်စာည််�မ်း�ဉ်း�်အုသစာ်မ်း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန် ်အုခု�နု်မ််းရွိုခု�ဝ်ေပ်။ ထုုုေဖွဲ့စာရ်ွပ်တ့််င်း ်သမ်းမတ်န်ယ်

လ�င်း်မ်းန်ေ်�လာ�သည် ်ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွကုု လုပ််င်းန်�်လည်ပ််တ််ခု့င်း််ေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ်စာည်�်မ်း�ဉ်း�်အုသစာမ််း�ာ�

ခု�မ်းိတ််ရွန်် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု ပ်န်�်ကာ�ခု�သ်ည်။် အု�ုုပ်ါအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်

သည်အ်ုဝေေခုခု�မ်းူအုရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််ည်ီညွှ့တ််မ်းု ရွို၊ မ်းရွိုဟိုူသည်် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ

စာုန်ဝ်ေခု�မ်းု လ့င်းေ်မ်းန်စ်ာ့ာေဖွဲ့စာ ်ဝေပ်�လာဝေစာခု�သ်ည်။် အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်

အုာဏာာမ်း�ာ�အုာ� ခု့�ဝေ�ပ်ုုင်း�်ေခုာ�ထုာ�မ်းုကုု အုဝေေခုခု�မ်းူအုေဖွဲ့စာ ် အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ�ပြီးပ်ီ� ထုုုအုခု�ကသ်ည် ်
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ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ၎င်း�်၏ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်းေပ်�နုုိုင်းဟု်ို အုဓုလေ့ပ်ါါယ ်

သကဝ်ေရွာကဝ်ေန်ဝေသာဝေ�ကာင်း်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်  ဤက�သ်ုု�ဝေသာေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ဝေေခုကုု ကြိုးကု�တ်င်းဟ်ိုန်�တ််ာ�ေခုင်း�်အုဝေန် 

ေဖွဲ့င်း်် အုခု��ု�ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င််း အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င််းသည် ် ေီကရီွ (decree) အုမု်းန်�ညှ်ွှန် ်

�ကာ�ခု�က်ေဖွဲ့င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�ခ့ုင်း််ရုိွဝေ�ကာင််း� ရိွင််း�ရိွင််း�လင််း�လင််း�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပြီးပီ်� ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ထုုု

ဥပ်ဝေေနိိုင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်သည််် အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်အ်ုဝေပ်�  ၎င််း�၏သင်််းဝေလ�ာမိ််းန်က်န်ဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�အုာဏာာေဖွဲ့င်််း 

ဥပ်ဝေေမ်းေပ်�မ်းခု�င်း�် အုာဏာာတ်ည်သ်ည်။်  ဥပ်ဝေေအုဝေဟိုာင်း�်အုာဏာာ မ်းသကဝ်ေရွာကဝ်ေတ်ာသ်ည်််ေဖွဲ့စာရ်ွပ််

မ်း�ာ�တ့်င်း ်ေီဂရွီအုမ်းုန်�အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ယာယီဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု့င်း််မ်းိတ်စာ်ပ်ါ�  အုေခုာ�န်ည်�်လမ်း�်မ်းရွိုဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေကုုယတ််ုုင်းက် တ်ည်�်�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု  ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�သည််ေ်ဖွဲ့စာရ်ွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�၏ န်ာမ်းည်က်ြိုးကီ�ဝေသာ  “ဝေန်�င်းခ်ု�နု်် (သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�

ဝေသာအုခု�နု်တ့််င်း ် အုာဏာာကုန််�ု��မ်းည််ဥ်ပ်ဝေေ) နိုိင်း်် ဝေန်ထု့ကခ်ု�နု်် (ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းုမ်းတ်ုုင်းမ််းီ အုာဏာာ

သကဝ်ေရွာကဝ်ေသာဥပ်ဝေေ) အုပ်ုုေ်င်းယမ််း�ာ�” က�သ်ုု�ဝေသာ အုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာ

န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု စာဉ်း�်စာာ�နိုုုင်းသ်ည်။်

ဥပ်ဝေေဝေဟိုာင်း�်မ်း�ာ�ပ်�ကပ််ယမ််းုတ့်င်း ် အုက��ု��က်မ်း�ာ�ရွိုပြီးပ်ီ� အုစာုု�ရွစာန်စာအ်ုဝေဟိုာင်း�်ဝေအုာက ်

ဥပ်ဝေေ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ်မ််းုတ့်င်း ် မ်းူတ်ည်န်ိုုုင်းသ်ည်။် ဝေကာင်း�်မ်း့န်ဝ်ေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�စာန်စာန်ိုိင်း်် စာ�တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ယခုင်းဥ်ပ်ဝေေမ်း�ာ�

အုာ�လု��ကုု ပ်ယဖ်ွဲ့�ကန်ိုုုင်းဝ်ေသာ်လည်�် အုခု��ု�ဝေသာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွစာန်စာဝ်ေဟိုာင်း�်၏ �ု�� 

ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကအ်ုတ်ုုင်း�် �ကလ်ကထ်ုာ�ရွို��ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်သူမ်း�ာ�သည််

ဝေယဘုာယ�အုဝေေခုခု�မူ်းမ်း�ာ�ထုက် ကုစာာရွပ်တ််စာခု်ုခု�င်း�်ဝေ�ာင််းရွွကရ်ွန် ်လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင််း�ေဖွဲ့င်််း 

ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု က��ု�ဝေ�ကာင်း�်ည်ီညွှ့တ်မ််းုရွိုမ်းရွိုစာစာဝ်ေ��ရွန် ်အုထုူ�ဝေကာမ််းတ်ီတ်စာရ်ွပ််

သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�ရိုု��ကုု တ်ာ�န်ဝ်ေပ်�အုပ်န်ိုုုင်း်သည်။်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေသစ်ာတ်စာခု်ုလု��ကုု က�င်််းသု��ဝေစာဝေသာဝေန်ရွာမ်း�ာ�၌ပ်င််း 

အုခု��ု�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ�ကလ်ကဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကက်�င်း်သ်ု��ဝေန်�ကေခုင်း�်မ်း��ု� ရွိုမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာ ်

သည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာမ််း�ာ�သည် ်ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ယခုင်းဥ်ပ်ဝေေအုဝေဟိုာင်း�်

တ့်င်း ် ရွရွိုထုာ�သည််် နိုုုင်း်င်း�သာ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� �ကလ်ကရ်ွရွိုနိုုုင်းဝ်ေစာသည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် အုေခုာ�

ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ သုု�မ်းဟုိုတ် ်နုုိုင်းင််း�တ်ကာသဝေဘာာတူ်ညီ်ခု�က်မ်း�ာ�က ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစ်ာမ်းတုု်င်းခ်ုင်း်

ဦး�စာ့ာအုကာအုက့ယဝ်ေပ်�ထုာ�ပ်ါက ဥပ်ဝေေစာန်စာ်အုမ်း�ာ�စာုသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

သူမ်း�ာ�က တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ်ဖ်ွဲ့ယရ်ွိာ�ေခုင်း�် မ်းေပ်�သင်း်ဝ်ေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ််ဖွဲ့န်တ််ီ�ထုာ�သည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�သည် ်မ်းူလ/အုရွင်း�်ခု� ဥပ်ဝေေ (substantive law) ကုု 

အုသစာေ်ပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွ��့�နိုုုင်းသ်က�သ်ုု� အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်နိုိင်း်် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်

ခု�ကမ််း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ် ၎င်း�်တ်ုု�သည် ် အုကွမ်း�်တ်�င်းရ်ွိုပြီးပ်ီ�သာ� လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် မ်းူဝေဘာာင်းမ််း�ာ�    

(ဥပ်မ်းာ ရွသင်း်ရ်ွထုုုကဝ်ေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�၏အု�င်း်အ်ုတ်န််�ကုု သတ််မ်းိတ်�်ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေသာ ခုု�ရိုု��ကာ�
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န်ာ�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု) �ကလ်ကထု်ုန်�်သုမ််း�ထုာ�ရုိွသင်််းပ်ါသည်။် မူ်းလ/အုရွင်း�်ခု�ဥပ်ဝေေကုုသာ ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�် 

လ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာစာ်ဘာကအ်ုမ်းုထုမ်း်�မ်း�ာ�က�သ်ုု� အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာတ်ာ�န််ရွို

လုပ််ဝေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာက် ၎င်း�်တ်ုု�၏ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�ကုု လုု 

အုပ်သ်လုု ေပ်�ေပ်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�သည်််တ်ုုင်း ် ၎င်း�်တ်ုု�သည် ် အုခု��ု�ဝေသာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု �ကလ်က၍်

အုသု��ခု�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် 
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၅.၁။ လွှာမှာ�်ညွှာနိ်စးအံပုံ၏် ရည်းမ်ှာာနိ�်ချီးးကား်မှားး�

ဤလမ်း�်ညှွှန်စ်ာာအုုပ်ကုု်  မု်းမု်းတုု်�နုုိုင်းင််း�ရုိွ  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကမု််းတ့်င်းပ််ါ�င်းသ်ည်််

သူမ်း�ာ�အုတ့်က ် ဦး�တ်ည်ရ်ွည်ရ်ွွယထ်ုာ�သည်။် မ်း�ကာဝေသ�မ်းီက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

ေခုင်း�်လုပ်င််းန််�စာဉ်းက်ုု ကမ်းာာန်ိုုုင်း်င်း�အုဝေတ်ာမ််း�ာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ် က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းလ်ာ�ကမ်းုမ်း�ာ�

၏ အုက��ု��ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်က်ုု ဝေရွ�သာ�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  ၄င်း�်၏ပ်န််�တ်ုုင်းမ််းိာ 

လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�အု�ကာ� အုသုပ်ည်ာအုဝေေခုခု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည် ်

ဝေ�ာကဝ်ေရွ�ကုုမ်း့ဝေ�ရွန် ် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်သ်ည် ်အုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်။် အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း်�်ုု

ဝေသာ ် ပ်ထုမ်းအုခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်သ်ည် ် လကဝ်ေတ့်�က�င်း်သ်ု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�ရွရွို

နိုုုင်းဝ်ေသာ ယခုုပ်ု�စာ�က�သ်ုု�ဝေသာစာာအုုပ််မ်း�ာ� အုန်ည််�င်းယသ်ာရွိုသည််အ်ုန်က်မ်းိ တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။် ေုတ်ုယ

အုခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်၄င်း�်သည်အ်ုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ်ုုင်း�်အုတ့်က ်အု��င်းခ်ု့င်းက်�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာသည်် ်န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုု

တ်ည်�်ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်ထုက ် ဝေန်ာက်ခု�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေလလ်ာေခုင်း�်၏ အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုကုုအုဝေလ�ထုာ�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�ကုု ကုုင်းတ့််ယန်ိုုုင်း်သည်။် အုသုပ်ည်ာကြွကယ�်ဝေသာလကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ�က 

အုဝေေဖွဲ့မ်း�ာ�ပ်ုုမ်းုုရွိာဝေဖွဲ့့ရွန်အ်ုတ့်က ် ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်က်ုု အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်ကုု�ကည််ေ်ခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဤ

စာာအုုပ်၏်အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုကုု ဝေတ့်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်  

၅.၂။ ဤလွှာမှာ�်ညွှာနိ်စးအံပုံ၏် ချီးးဉ််�ကားပုံ်မှာု

ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်သ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ်

ယင်း�်တ်ုု�၏ ရွလေမ််း�ာ�အုဝေပ်��ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် ဝေန်ာက်ခု�အုဝေေခုအုဝေန်၏အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုကုု မ်းီ�ဝေမ်းာင်း�်ထုုု�ေပ်

ထုာ�သည်။် ယင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�
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အုတ့်က ် အုဝေသ�စာုတ်စ်ာီမ်း�ခု�ကတ််စာခ်ုုမ်းဟိုုတ်သ်လုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်သူမ်း�ာ�က 

ညုှ်နုိုင်း�်ဝေ�့�ဝေန့ို��ကရွမ်းည််် အုရွာအုာ�လု��ကုုဝေေဖွဲ့ရိွင််း�နုုိုင်းသ်ည််် တ်စာခု်ုတ်ည်�်ဝေသာလကစ့်ာ�စာာဝေစာာင်းတ််စာခု်ု 

လည်�်မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ ယင်း�်သည် ်ပ်ဋိုပ်ကခေဏာခ်ု�ရွဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုဝေေခု 

အုဝေန်ရွို လူသုမ်း�ာ�သည််် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�က ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ခု�သ်ည််် ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�် 

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာဉ်း�်စာာ�နိုုုင်းမ််းည််် ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန် ်ပ်ုု၍ရွည်ရ်ွွယသ်ည်။် 

ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်သ်ည် ်  ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�စာန်စာတ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်�ရွို 

အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာ စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ရိုု�သာမ်းက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေစာန်စာ်တ်စာခ်ုုလု��ကုုပ်ါ န်ာ�လည်ဝ်ေစာရွန် ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်  ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်သ်ည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် မ်းည်သ်ုု��ုုထုာ�သည် ်

သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်းည်သ်ုု�အုဓလေ့ုပ်ါါယသ်ကဝ်ေရွာကသ်ည်န်ိုိင်း််  ၄င်း�်တ်ုု�အုမ်းိန်တ််ကယ ်မ်းည်သ်ုု�အုလုပ်လ်ုပ်သ်ည်တ််ုု�

အု�ကာ� က့�ေပ်ာ�စ့ာာခ့ု�ေခုာ�န်ာ�လည်ရ်ွန် ်တုု်ကတ့််န်�်အုာ�ဝေပ်�သည်။် ကမ်းာာအုနိို��အုေပ်ာ�ရုိွ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�မ်းိ ဥပ်မ်းာမ်း�ာ�ကုု အုမ်း�ာ��ု��ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် ထုုုဥပ်မ်းာမ်း�ာ�တ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�

သည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေနိုိင်း်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုသု��ေပ်�ရွမ်းည်် ် ဝေထုာကခ်ု�ဝေ�့�ဝေနို့�ခု�ကမ််း�ာ�

အုေဖွဲ့စာ ် မ်းမ်းိတ်ယ်ူသင်း်ဝ်ေပ်။  ယင်း�်အုစာာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်

ဥပ်မ်းာမ်း�ာ�ကုု မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၏ ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ်ရွရွိုနိုုုင်း်

ဝေသာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုစာဉ်း�်စာာ�ရွာတ့်င်း ် အုသု��ေပ်�

နိုုုင်းရ်ွန်် အုာ�ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာမ်း�ာ�စာဉ်း�်စာာ�ရွာတ့်င်း ်အုသု��ေပ်�ရွန််အုတ့်က်

အုာ�ဝေပ်�ထုာ�သည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�သည် ်အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်

ပ်ုေ်မ်းတ်စာခ်ုု၏�ုုလုုခု�ကသ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုရွို အုေခုာ�ဝေသာပ်ုေမ််းတ်စာခ်ုု၏ အုဓလေ့ုပ်ါါယ်

ကုု ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေစာနိုုုင်း်သည်။်  ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေပ်� ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာ ေပ်ည််စ်ာု�က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ 

အုေမ်းင်းရ်ွရွိုဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ်ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်ပ််ါ အုခုန််�တ်စာခ်ုုခု�င်း�်စာီသည် ်သက�်ုုင်းရ်ွာအုင်းစ်ာတ်ီက���

ရွိင်း�်မ်း�ာ�ကုု ရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာတ့်င််း က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်�ေ်ဖွဲ့င်း် ် ခု�ဉ်း�်ကပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် သုု�ေဖွဲ့စာ၍် 

အုခုန််�တ်စာခ်ုုခု�င်း�်စာီသည် ် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာသီ�ေခုာ�စာီေဖွဲ့င်း်ရ်ွပ်တ််ည်ပ်ြီးပ်ီ�၊ သက�်ုုင်းရ်ွာဦး�တ်ည်အ်ုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်လုုအုပ်သ်လုုအုသု��ခု�နိုုုင်းဝ်ေစာမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်သ်ည် ် အုရွင်း�်အုေမ်းစာက်ုရွုယာတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ၄င်း�်ကုု တ်ုုကရ်ိုုုကပ််�်ပ်ုု�

ကူည်ီမ်းု၊ ဝေလက်�င်း််သင်း�်ကာ�မ်းုနိုိင်း် ်သတ်မ််းိတ််ထုာ�သည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေမ််း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်International IDEA 

မ်းိ ထုပ်ဝ်ေလာင်း�်ရွရွိုဝေသာ ကွမ်း�်က�င်းမ််းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်�်ပ်ုု�ထုာ�သည်။်
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၅.၃။ အချီးနိ်�လွှာိံကားခ်ြုံချီးု�င်ံ�သူံ��သူပုံ်ေချီးင်�်မှားး�

၅.၃.၁။ အချီးနိ်� ၁။ မှာိတ�်ကားန်ိိဒါါနိ်�

ကန်ဦး�အု�င်း််တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည်် မ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်နိုိစာမ််း��ု�ကုု ခု�မ်းိတ်�်ကရွဝေလရ်ွိုသည်။် ပ်ထုမ်းတ်စာခ်ုုမ်းိာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ်ုုင်း�်အုတ်ာနိုိင်း်် 

စာပ်လ်�ဉ်း�်ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ� (ဥပ်မ်းာ - �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ််ဝေရွ�အုတ့်က ်လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�၊ 

အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင်း�်မ်း�ာ�၊ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�၊ အုခု�နု်ကုု်က်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမု််းနိိုင်း်် တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�)ေဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� ေုတု်ယ 

တ်စာခု်ုမိ်းာ ပ်ါ�င်းဝ်ေသာအုဝေ�ကာင််း�အုရွာနိိုင်း််သက�ုု်င်းဝ်ေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာသည်။် ပ်ဋုိပ်ကခေဏာခ်ု�ရွ

ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ��င်းမ််းုသည် ် အု�ုုပ်ါ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်နိုိစာမ််း��ု�ဝေပ်�တ့်င်းမ််း�ာ�ဝေသာ အုာ�ေဖွဲ့င်း််

မူ်းတ်ည်ဝ်ေလရုိ်ွသည်။် ဤအုခုန်�်သည်ဖ့်ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�ကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း ် စာတ်င်းသ်ည်််အုခု�နု်တ့််င်း ် ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေေခုအုဝေန်၏အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ု�ကုု 

အုဓုလေ့ကလမ််း�ညှွှန်ခ်ု�ကအ်ုေဖွဲ့စာအ်ုဝေလ�ဝေပ်�ထုာ�သည်။် ယင််း�ကုုဝေအုာကပ််ါအုတုု်င်း�်ပု်�စာ�ဖ့ွဲ့��စာည်�်ထုာ�သည်။်

• ပ်ထုမ်းအုခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဤအုခုန််�တ့်င်းအ်ုဝေေခုခု�ထုာ�သည််် ဝေယဘုာယ�ဝေစာာင်း်�်ကည််ဝ်ေလလ်ာ

ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာယူ�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။်

• ေုတ်ုယအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်းင််း�တ်ကာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကမ််းု ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�

၏အုတ်ုုခု��ပ်် သု��သပ်ခ်ု�ကအ်ုဝေပ်�အုဝေေခုခု�၍ ပ်ဋိုပ်ကခေဏာခ်ု�ရွဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်ရွို  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကမ််းုမ်း�ာ�တ့်င်း ် ဝေတ့်�ရွနိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုဝေသာ အုဝေထု့ဝေထု့စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု 

ထုုတ်န်ိုုတ်တ််င်းေ်ပ်ထုာ�သည်။် 

• တ်တု်ယအုဝေန်ေဖွဲ့င်််း တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိိုင်း််  ဝေလ�ာညီ််သည်််ရွလေမ််း�ာ�တ်ည်တ််�်ခုုုင်းပ်ြီးမ်း�ဝေန်ဝေစာရွန် ်လုပ်င််းန်�် 

စာဉ်း�်ုုင်းရ်ွာ ရိုုဝေထုာင်း်မ််း�ာ�ကုုလည်�် ဝေ�့�ဝေနို့�တ်င်း�်က်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

• စာတု်တ်ထအုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ထုုုဝေ�့�ဝေန့ို�ခု�က်မ်း�ာ�ကုု လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�မိ်း �င်း�်သကလ်ာဝေသာ သုု�မ်းဟုိုတ် ်

ဝေပ်�ထု့ကလ်ာသည််အ်ုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ�ုုင်းရ်ွာအုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�အုခု��ု�နိုိင်း််ခု�တု်�်ကထ်ုာ�သည်။်

• ပ်ဥာမ်းအုခု�ကမ််းိာ အုခုန််� ၁ သည် ် လမ်း�်ညွှှန််ခု�က်နိုိင်း်် ယင်း�်ကုုမ်းည်က်�သ်ုု� အုသု��ေပ်�ရွမ်းည်က်ုု 

မ်းုတ်�်ကထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်တ့််င်း ် ပ်ါ�င်း်ဝေသာအုေခုာ�အုခုန်�်မ်း�ာ�ကုု ပြုံခု��င်းု�သု��သပ််

ထုာ�သည်။်

၅.၃.၂။ အချီးနိ်� ၂။ အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�နှာင််် အေပုံနိအ်လွှာာနိ်ချီးးတိ်�ကားက်ျေးသူး အကျေးကြကားးင်�်အရးမှားး� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်စာည်�်လု��ည်ီညွှ့တ်မ််းုနိုိင်း်် အုာ�လု��လကခ်ု�မ်း့ဝေ�ဝေသာတ်န်ဖ်ွဲ့ုု�

မ်း�ာ�၏ အုဓလေ့ုပ်ါါယက်ုုဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန် ်အုခုရွာက�သည်် ်အုဝေေခုခု�မ်းူအုခု��ု�ကုု ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ်သ်တ််မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် 

ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေစာေခုင်း�်တ့်င်း ် အုခုန််�ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း််ပ်ါ�င်းသ်ည်။် သုု�ဝေသာ ် ၄င်း�်တ်ုု�၏ အုဓလေ့ုပ်ါါယ်

သည် ် သဝေက�တ်တ်စာခု်ုမ်း့သာေဖွဲ့စ်ာေခုင််း�ထုက်ပုု်သည်။် အုဝေေခုခု�မူ်းမ်း�ာ�တ့်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏

အုဓုလေ့ပ်ါါယနိ်ိုင်း််လုပ်င််းန်�် လည်ပ််တ်မ််းုအုာ� ရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွည်ရ်ွိုပ်ါသည်။် ဤ

၅။ ဤ
လွှာ

မှာ�်ညွှ
ာနိ်စးအ

ံပုံက်ား
ိံ အ

သူ
ံ��ေပုံုေချီးင်�်
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အုခုန််�တ့်င်း ် အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�သည် ် ည်ှုနိုုင်း်�ဝေ�့� ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေအုတ့်င်း�် အုတ်ု 

အုလင်း�် ထုည်််သ့င်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာသဝေလာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က၊် ဥပ်ဝေေ၏

ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေအုာ� လကဝ်ေတ့်�အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွင်း�်

မ်းိတ်စာ�်င်း်် ဝေန်ာက်ပ်ုုင်း�်တ့်င်းဝ်ေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာသလာ�၊ မ်းည််က�သ်ုု� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာသန်ည်�်ဟိုူဝေသာ အုခု�က်

ကုု �န််�စာစာ်ဝေလလ်ာထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ် အုခု��ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဓလေ့ုပ်ါါယ်

ဖွဲ့့င်း််�ုုခု�ကမ််း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေထုာကက်ူဝေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ််သူမ်း�ာ�အုာ� လမ်း�် 

ညွှှန်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ စာသည််် အုစာုု�ရွအုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�

မ်းူမ်း�ာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းု အုခုန််�ကဏ္ဍာကုုလည််� ဝေလလ်ာထုာ�သည်။် ဤအုခုန််�သည် ် အုေပ်န်အ်ုလိန်ခ်ု�တု် ်

�ကဝ်ေန်သာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း်် �ကန်ို့ယ်ဝေန်သည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူ

မ်း�ာ�ကုုလည်�် ဝေလလ်ာထုာ�သည်။် ယင်း�်သည် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�၊ မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းု စာီမ်း�ခုန်�်ခု့�ဝေရွ�၊ 

က�ာ�/မ်းတ်န်�်တ်ူဝေရွ�၊ ဘာာသာဝေရွ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ�က�်�ဝေရွ�စာသည််ဝ်ေရွွ�ခု�ယထ်ုာ�ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာမ်း�ာ�ကုု ဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�ပြီးပ်ီ� ၎င်း�်တ်ုု�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် အုသု��အုနိုုန််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်

တ်ုက�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် မ်းည််က�သ်ုု� ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ကုုင်းတ့််ယန်ိုုုင်း်မ်းည်က်ုု ဝေ�့�ဝေနို့�

တ်င်းေ်ပ်ထုာ�သည်။် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေေခုအုလာ�အုလာမ်း�ာ�က ထုုုဝေခုါင်း�်စာဉ်းန်ိုိင်း််�ကစ်ာပ်ဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�၏ပ်ု�စာ�နိုိင်း်် အုဓလေ့ုပ်ါါယက်ုုမ်းည်က်�သ်ုု�ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာန်ိုုုင်းမ််းည်က်ုု 

ဝေလလ်ာထုာ�သည်။်

ဇူးယ်း� ၃။ အချီးနိ်� (၂) တ့င် ်အကျေးလွှာ�ကျေးပုံ�ကျေးဖွဲ့း်ေပုံ�း�ကျေးသူး အကျေးရ�ကားိစစရပုံမ်ှားး�

အကျေးကြကားးင်�်အရး ကျေးမှာ�ချီး့နိ်�မှားး�

၁။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ
�ိံင််ရး အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�၏ 
အချီးနိ်�ကားဏ္ဍအမှား ို �မှား ို �

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုတ့်င်း ်က�ယေ်ပ်န်�စ်ာ့ာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်် ်အုဝေေခုခု�
မ်းူမ်း�ာ�သည် ်မ်းည်သ်ည်််ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု  ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းသ်န်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွ၏စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�၊ 
ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် ဦး�တ်ည်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု မ်းည်က်�သ်ုု� ပ်ါ�င်းက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�
သန်ည်�်။

• အုမ်းိတ်သ်ဝေက�တ်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ၊ ပ်ည်ာဝေရွ�နိုိင်း်�်ုုင်းဝ်ေသာ၊ တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေသာ 
ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာအ်ုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�သည် ်
မ်းည်သ်ည်််တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�မ်း�ာ� ရွိုဝေန်သန်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�သည် ်က့�ေပ်ာ�တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ဝေသာ 
လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ��ကာ�တ့်င်း ် သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုုဖွဲ့န်တ််ီ�ရွာတ့်င်း ် မ်းည်က်�သ်ုု� 
ပ်�်ပ်ုု� ကူည်ီသန်ည်�်။

• အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�သည်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုဓလေ့ုပ်ါါယက်ုု မ်းည်က်�သ်ုု�ပ်ု�
ဝေဖွဲ့ာ် ဝေပ်�သန်ည်�်။
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၂။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�
အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ�ိံင်ရ်း
အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�အး�
ကားးကား့ယ်�်ိနိ�်သူိမှာ�်ေချီးင်�်နှာင်််
အးဏားတည်းက်ျေးစေချီးင်�်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�ကုု
မ်းည်သ်ည်််ဝေန်ရွာတ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ခု�မ်းိတ်�်ကသန်ည်�်။

• ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�မ်းိာ မ်းည်သ်ည်တ််ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကသန်ည်�်။
• န်ုေါန််�အု�င်း််ဟိုူသည်မ််းိာ အုဘာယန််ည််�။
• မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ် လုုကန််ာခု�မ်းိတ်ရ်ွမ်းည််အ်ုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�မ်းိာ မ်းည်သ်ည်တ််ုု� 

ေဖွဲ့စာ�်ကသန်ည်�်။
• အုခု��ု�ဝေသာအုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ��င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််းထုုတ်ေ်ပ်န်ရ်ွဝေသ�ေခုင်း�်

မ်း��ု� ရွိုပ်ါသလာ�။ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်စာခ်ုုမ်းိ ဝေကာက်
နိုုတ်စ်ာုစာည်�် ရွရွိုနိုုုင်းပ််ါသလာ�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွမ်း�ာ�အုာ� 
လမ်း�်ညွှှန်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသလာ�။

• ဖွဲ့့�စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�က
အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။

၃။ ဒါ�မှာိံကားကျေးရစ�စနိစက်ားိံ
အကျေးေချီးချီး�ကျေးသူး အံပုံခ်ျီးးုပုံက်ျေးရ�

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်မ််း�ာ�အုာ� ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု 
အုဝေေခုခု�ဝေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုေဖွဲ့စာ ်မ်းည်က်�သ်ုု�ခု�မ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေစာသန်ည်�်။

• အုစာုု�ရွစာန်စာပ််ု�စာ�သည် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ� အုာမ်းခု�ခု�က်ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း်
နိုုုင်းပ််ါသလာ�။ 

• အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မူ်းကုုကာက့ယ်ရွန် ် မ်းည်က်�သုု်�ဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင််းရွာကာ
က့ယ ်မ်းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

• အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်းူကုုကာက့ယရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ကာက့ယမ််းု
မ်း�ာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

၄။ တရး�ဥပုံကျေးဒါ စိံ�မှာိံ�ေချီးင်�် • ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ေခုင်း�်အုာ� မ်းည်က်�သ်ုု�
ေမ်းင်း် ်မ်းာ�ဝေစာသန်ည်�်။

• အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်းူကုု ကာက့ယရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာကာ
က့ယမ််းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

• အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်းူကုုကာက့ယရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွကာက့ယ ်မ်းု
မ်း�ာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

၅။ မှာတးကား့�ေပုံး�မှာုမှားး�နှာင်််
�ကားစ်ပုံ်ကျေးနိကျေးသူး
အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

• ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေေခုခု�မူ်းမ်း�ာ�သည် ် မ်းတူ်က့�ေပ်ာ�မု်းအုဝေပ်� စာီမ်း�
အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကုု မ်းည်က်�သ်ုု�အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�သန်ည်�်။

• မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် �ကစ်ာပ််ဝေန်သည််် အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�ကုုကာက့ယရ်ွန်် မ်းည််
က�သ်ုု�ဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကာက့ယမ််းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

• မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် �ကစ်ာပ််ဝေန်သည််် အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�ကုုကာက့ယရ်ွန်် မ်းည််
က�သ်ုု�ဝေသာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ကာက့ယမ််းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

၅။ ဤ
လွှာ

မှာ�်ညွှ
ာနိ်စးအ

ံပုံက်ား
ိံ အ

သူ
ံ��ေပုံုေချီးင်�်
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၆။ ကားးး�/မှာ ကျေးရ�ရးနှာင်််
�ကားစ်ပုံ်ကျေးနိကျေးသူး
အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�သည် ် က�ာ�/မ်း တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့
ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�ကုု တ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု� ပ်�်ပ်ုု�မ်းု ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေရွို ဘာာသာစာကာ� အုသု��အုနိုုန််�မ်း�ာ�သည် ် က�ာ�/မ်း 
တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ခု�မ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ကုုမ်းည်က်�သ်ုု� ထုင်းဟ်ိုပ််
 ဝေစာသန်ည်�်။

• ပ်ါ�င်း်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�် စာန်စာမ််း�ာ�သည် ် က�ာ�/မ်း တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�
အုတ့်က ်မ်းည်က်�သ်ုု� ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်န်ည်�်။

• အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�သည် ် က�ာ�/မ်း တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�
အုတ့်က ်မ်းည်က်�သ်ုု� ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်န်ည်�်။

• အု�ုုပ်ါစာည်�်မ်း�ဉ်း�်ကုုကာက့ယရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေသာတ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာကာ
က့ယမ််းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။ 

• အု�ုုပ်ါစာည်�်မ်း�ဉ်း�်ကုု ကာက့ယရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ကာက့ယ်
မ်းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

၇။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ
နှာင််် ဘုးသူးတရး�၏
�ကားစ်ပုံ်မှာု

• နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ယင်း�်နိိုင်း်် ဘာာသာတ်ရွာ�တုု်�အု�ကာ�
 �ကစ်ာပ်ဝ်ေန်မ်းုကုု မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�သန်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေတ်စာခ်ုုသည် ်ဘာာသာ ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလ့တ်လ်ပ်မ််းု အုာမ်းခု�
ခု�ကအ်ုဝေပ်� မ်းည်က်�သ်ုု�ထုုန််�သုမ်း�်နိုုုင်းသ်န်ည််�။

၈။ နှိံင်င််�တကားး ဥပုံကျေးဒါနှာင်််
�ကားစ်ပုံ်ကျေးနိသူည်း််
အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေ၏ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်
တ့်င်း ်မ်းည်က်�သ်ုု� ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ပ််ါ�င်းေ်ခုင်း�် ရွိုသန်ည်�်။

• နုုိုင်းင််း�တ်ကာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်သတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ေပ်ည်တ့််င်း�်တ်ရွာ� 
ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာညွှှန်�်ကာ�ခု�ကအ်ုေဖွဲ့စာမ််းည်က်�သ်ုု�ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ထ်ုာ�သန်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဥပ်ဝေေအုဝေပ်�ကတ်ုက�တ်က်ုု 
မ်းည််က�သ်ုု� ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းသ်န်ည်�်။

• နိုုုင်းင််း�တ်ကာ တ်ာ�န််စာည်�်မ်း�ဉ်း�်သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ေပ်ည် ်
တ့်င်း�် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာညွှှန််�ကာ�ခု�ကအ်ုေဖွဲ့စာ ် မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ထ်ုာ�
သန်ည််�။

၅.၃.၃။ အချီးနိ်� ၃။ လွှား်အချီး့င််က်ျေးရ��ိံင််ရး ဓိကျေးလွှာ�်ံ��တမှာ�်တစ်ရပုံတ်ည်းက်ျေး�းကားေ်ချီးင်�်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုတ့်င်း ်လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုစာာပ်ါ�င်းရ်ွေခုင်း�်အုတ့်က ်အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်

မ်း�ာ�စာ့ာရွိုသည်။် ၄င်း�်တ်ုု�သည် ် အုစာုု�ရွ၏အုာဏာာအုဝေပ်� ကန်�သ်တ်ေ်ခုင််း�မ်း�ာ�၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုတ့်က ်

အုတ်ာ�အု�ီ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာဝေစာေခုင်း�်၊  လူ�အုခ့ုင်််းအုဝေရွ��ုုင််းရွာ ယဉ်းဝ်ေက��မု်းတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင််း�အုတ့်က ်အုဝေေခုခု�

အုုတ််ေမ်းစာခ်ု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ တ်ရွာ��င်းမ််းုဝေပ်ါင်း�်စာပ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု�ကုု ညွှှန််ေပ်ဝေန်သည်။် 

လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်သည် ် တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီနိုိင်း််အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ၄င်း�်တ်ုု�၏အုက��ု� 

စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ကုု စာုစာည်�်တ်င်းေ်ပ်ရွန်အ်ုတ့်က ် ဝေန်ရွာဝေပ်�သည်။် ယင်း�်သည် ် သာမ်းန်ေ်ပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုုရွင်း�်ုုင်းရ်ွန်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ဝေပ်�သည်။် ၄င်း�်သည် ် လူ�

အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်းည်သုု်� ‘အုလုပ်လု်ပ်ပု််�’နိိုင်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုဝေက�ာလ့်န်၍် လူ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်၏အုေခုာ�

ဝေသာ ရုိုပ်ဝ်ေထ့ု�သည်််အုတုု်င်း�်အုတ်ာမ်း�ာ�ကုုပ်ါ ထုုဝေတ့်�သည်််အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာသည်။် နုုိုင်းင််း�တ်ကာ 
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ဥပ်ဝေေအုရွ လူ�အုခ့ုင်််းအု ဝေရွ�သည် ်အုာ�လု��နိိုင်း််သက�ုု်င်းဝ်ေသာ၊ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်သုမ်း�်ယူ၍မ်းရွနုုိုင်းဝ်ေသာ ခ့ု�ေခုမ်း�် 

ဝေ�င်းိ၍ မ်းရွနိုုုင်းဝ်ေသာအုရွာေဖွဲ့စာသ်ည််။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် အုခု��ု�ဝေသာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု 

ထုည်််သ့င်း�်ေခုင််း�နိိုင်း်် ကာက့ယ်ရွေခုင််း�အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�က်သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ သဝေဘာာသဘာာ� 

နိုိင်း်် ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် အုပြီးပ်ု�င်း်ေဖွဲ့စာလ်ာသည်။် အုဓလေ့ုကစာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်းိာ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�အုာမ်းခု�ခု�က်

အုဝေပ်�သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကသ်ာမ်းက လူမ်းုဝေရွ�မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းုနိုိင်း် ် ပ်ဋိုပ်ကခေဏာခ်ု�ရွဝေသာလူအုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�ပြီးင်းုမ်း�် 

ခု�မ်း�်စာ့ာအုတ်ူယိဉ်းတ့််�ဝေန်ထုုုင်း်ဝေရွ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ်လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကာက့ယမ််းုမ်း�ာ�ကုု အုသု��ေပ်�

ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ယင်း�်ရွည်မ််းိန််�ခု�က်သည် ် တ်င်း�်မ်းာမ်းုရွိုပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�

အုတ့်င်း�် မ်းတ်ူည်ီဝေသာလူ�အုဖွဲ့့��အုစာည််�အုသီ�သီ�အု�ကာ�ရွို လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�

အုဝေပ်�  ရွ�ဖွဲ့န်ရ်ွ�ခုါေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုဝေေခုအုတ်င်းဝ်ေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်ေမ်းင်းဝ်ေတ့်�ရွသက�သ်ုု� ေဖွဲ့စာသ်ည်။် လူန်ည်�်စာု

လူအုုပ်စ်ာု၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုထုူ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုက��ု�ရွရွိုဝေစာေခုင်း�်၊ နိုုုင်းင််း�၏သဘာာ�သယ� 

ဇိုာတ်မ်း�ာ�အု ဝေပ်� ဝေတ်ာင်း�်�ုုမ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်�ကန်ို့ယ်ဝေသာ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�၊ မ်းုသာ�စာု

�က�်�ဝေရွ�တ့်င်းတ််န်�်တ်ူဝေရွ�ရွရွိုရွန်အ်ုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�တ်ုု�သည် ်အုပ်ါအု�င်း်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

အုေခုာ�စာုန််ဝေခု�မ်းုတ်စာခ်ုုမ်းိာ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာအုာမ်းခု�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေန်ရွာတ်က�ေဖွဲ့စာရ်ွန် ် ရိွင်း�်ရိွင်း�် 

လင်း�်လင်း�် လုုအုပ်သ်ည်််အုခ့ုင်း််အုဝေရွ� အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် အုဝေေခုခု�အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�၏ ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုာဏာာသကဝ်ေရွာကဝ်ေစာမ်းုသည် ်ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ထုု��တ်မ်း�်အုစာဉ်းအ်ုလာ

မ်း�ာ�တ့်င်းက်�ယေ်ပ်န်�စ်ာ့ာသကဝ်ေရွာကသ်က�သ်ုု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည်လ်ည််� 

လူ�အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�အုဝေပ်�ပုု်မုု်းက�ယ်ေပ်န်�ဝ်ေသာ သဝေဘာာတူ်ညီ်ခု�က်ရွရုိွဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ်ဝေန်ရွာဝေပ်�သည််် အုေခုာ�

ဝေေပ်ာင်း�်လ�နိုုုင်းဝ်ေသာ အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ� မ်းူဝေဘာာင်းမ််း�ာ�ရွရွိုဝေအုာင်း ် အုာ�ထုုတ်က်ြိုးကု��ပ်မ်း�်

သည်။်

ဇူးယ်း� ၄။ အချီးနိ်� (၃) တ့င် ်အကျေးလွှာ�ကျေးပုံ�ကျေးဖွဲ့း်ေပုံ�း�ကျေးသူး အကျေးရ�ကားိစစရပုံမ်ှားး�

အကျေးကြကားးင်�်အရး ကျေးမှာ�ချီး့နိ်�မှားး�

၁။ လွှား်အချီး့င််အ်ကျေးရ� ဓိကျေးလွှာ်
�ံ��တမှာ�်ကားိံ အဓိိပုံါါယ်ဖ်ွဲ့့င်််�ိံ
သူတ်မှာာတေ်ချီးင်�်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုတ့်င်း ်လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ� အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း် ်ပ်ါ�င်း်
သင်း််သန်ည်�်။
• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုတ့်င်း ် မ်းည်သ်ည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းသ်င်း််

သန်ည််�။
• ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၏ အုဝေတ့်�အုကြုံက��နိုိင်း်် အုဝေေခုအုဝေန်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

အုတ့်င်း�် မ်းည်သ်ည်််အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းသ်င်း််သည် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ခု�န််လိပ်သ်င်း််
သည််ကုု မ်းည်က်�သ်ုု��ု��ေဖွဲ့တ်သ်န်ည််�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�ကုု
သာ အုဝေလ�ဝေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်ထုက ်လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ရွရွိုခု�စာာ�မ်းုအုရွ စာဉ်း်�စာာ�ေခုင်း�်
သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�အုာ�အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု 
တ်စာ်ခုုလု��ပြုံခု��င်းု�လ�က် သုု�မ်းဟိုုတ်် ပြီးပ်ီ�ေပ်ည်််စာု�မ်းုရွိုစာ့ာ ခု�ဉ်း်�ကပ််နိုုုင်း်ရွန်် မ်းည််သုု�
အုဝေထုာက်အုကူ ေပ်�နိုုုင်းသ်လ�။

၅။ ဤ
လွှာ

မှာ�်ညွှ
ာနိ်စးအ

ံပုံက်ား
ိံ အ

သူ
ံ��ေပုံုေချီးင်�်
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၂။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ
တည်းက်ျေး�းကားက်ျေးရ�လွှာံပုံင််နိ�် 
စဉ််နှာင််် လွှား်အချီး့င််အ်ကျေးရ� ဓိကျေးလွှာ်
�ံ��တမှာ်�

• ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုအုာ� ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်ဝ်ေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းသ်ည် ်လူ�အုခ့ုင်််း 
အုဝေရွ�နိိုင်််းစာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�နိိုင်း််မ်းည်က်�သုု်� �ကစ်ာပ် ်
ဝေန်သန်ည််�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု၏ သဝေဘာာသဘာာ�သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုဝေ�ကာင်း�်ရွင််း�
နိုိင်း်် ယင်း�်ကခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�စာန်စာအ်ုမ်း��ု�အုစာာ�သည် ် လူ�အုခု့င်း် ်
အုဝေရွ�၏အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာရ်ွန််အုတ့်က ်အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းက်ုု မ်းည်က်�သ်ုု�
ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�မ်းည်န််ည်�်။

၃။ ပုံဋိိပုံကားခ အကျေးေချီးအကျေးနိရာိ လွှား်
အချီး့င်််အကျေးရ� ဓိကျေးလွှာ�်ံ��တမှာ်�

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကက်ုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်အ်ုတ့်က ်
ယခုင်းက်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ခု�သ်ည်််�ုု�ရွွာ�ဝေသာ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု 
မ်းည််သုု� ရွင်း�်ုုင်းဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်မ်းည်န််ည််�။

• လူ�အုဖွဲ့့��စာည်�်�ုုင်းရ်ွာပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း်�စာာ�ဝေသာ အုာဏာာခု့�ဝေ�
သတ််မ်းိတ် ် ဝေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာ်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�
ယဉ်း်ဝေက��မ်းုကုု မ်းည်က်�သ်ုု� ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာမ််းည်န််ည််�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ပ်ါက 
သုု�မ်းဟိုုတ် ်(တ်စာန််ည်�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်)်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်း ်
ရွာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ လူမ်းုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�
အုာ� အုဝေေဖွဲ့ထုုတ်ေ်ခုင်း�်အုတ့်က ် ဝေရွွ�ခု�ယထ်ုာ�ဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်
သဝေဘာာထုာ�ပ်ါကလူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�အုာ� အုဝေကာကအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက်
ေခုင်း�်သည် ်အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသလာ�။

• ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အု�ကာ� 
သဝေဘာာထုာ� က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�သည် ် လူ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုကုု မ်းည်က်�သ်ုု� 
အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုသန်ည်�်။

၄။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ
မှားး�တ့င် ်လွှား်အချီး့င်််အကျေးရ� 
�ိံင််ရးကျေးရး�ချီးးယ်မ်ှာုမှားး�ကားိံ 
�ံ��ေဖွဲ့တေ်ချီးင်�်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် မ်းည်သ်ည််် လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�အုာ� ခု�မ်းိတ်ရ်ွ
မ်းည််ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�မ်းီ ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း်မ််းည်သ်ည််် စာ�မ်းိတ််ဝေက�ာက်
မ်း�ာ�ကုု စာဉ်း�်စာာ��ကသန်ည်�်။

• နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၊ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူလူထုုမ်း�ာ�အု�ကာ� က့�ေပ်ာ�မ်းု
မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 
အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာအုတ့်က ်မ်းည်သ်ုု� အုက��ု�သကဝ်ေရွာကသ်န်ည်�်။ 

၅။ လွှား်အချီး့င််အ်ကျေးရ�မှားး�ကားိံ
အတည်းေ်ပုံုေပုံဋ္ဌားနိ�်ေချီးင်�်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုတ့်င်း ်လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�ကုု 
မ်းူဝေဘာာင်းခ်ု�မ်းိတ််ဝေသာအုခုါဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန် 
ေဖွဲ့င်း် ် အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန််�ခု�ကအ်ုာ�ကြိုးကု�တ်င်း၍် အုဝေလ�အုန်က ် စာဉ်း်�စာာ�ခု�င်း်ခ်ု�နု််
ေခုင်း�်သည် ်အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း် ်အုလ့န်တ််ရွာအုဝေရွ�ပ်ါသန်ည်�်။

• အုတ်ည််ေပ်�ေပ်ဌာာန်�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်တ်သ်က၍် မ်းည်သ်ည််် အုဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�သည် ်
ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်းသ်န်ည််�။
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၆။ လွှားမှာုကျေးရ�တင်�်မှားမှာု၏
အကျေးကြကားးင်�်အရးအေဖွဲ့စ်
လွှား်အချီး့င််အ်ကျေးရ�အး� 
ကျေးဖွဲ့းေ်ပုံေချီးင်�်

• လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ� 
သည်လူ်�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုတ့်င််း�ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�ပုု်မုု်းတုု်�ပ့်ာ�လာဝေစာနုုိုင််းသလာ�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုတ့်င်း�် လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု 
ဝေ�့�ဝေနို့�ရွာတ့်င်း ်မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေသာ တ်င်း�်မ်းာမ်းုမ်း�ာ�ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်းသ်န်ည််�။

• က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ� ရွိုဝေန်သည််အ်ုဝေန်အုထုာ�၌ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 
တ်ည််ဝေ�ာကရ်ွာတ့်င်း ်မ်းည်သ်ည်််အုဝေ�ကာင်း�်ကုစာာမ်း�ာ�သည် ်ပ်ုုမ်းုုကြိုးကီ�မ်းာ�သည်် ်
တ်င်း်�မ်းာမ်းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းသ်န်ည်�်။ 

• အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယမ််း�ာ�ရိွုသည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုတ့်ကအ်ုာမ်းခု� 
ဝေပ်�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာရ်ွာတ့်င်း ် မ်းည််
သည််် ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ� ပ်ူ�တ့်�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာတ်တ်သ်န်ည်�်။ အု�ုုပ်ါ ေပ်ဿန်ာ
ရွပ်မ််း�ာ�အုာ� ဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာရွန် ်မ်းည်သ်ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်မ်းည်န််ည််�။

၇။ အ�း�သူတမ်ှာာတ�်း�သူည်း်် 
အချီး့င်််အကျေးရ�မှားး�အး� 
သူကျေးဘုး�း�ကား့�ကျေးစေချီးင်�်မှားး�
အကြကားး�တ့င် ်လွှား်အချီး့င််အ်ကျေးရ�
ဓိကျေးလွှာ�်ံ��တမှာ်�အကျေးပုံ် အမှားး�
၏ သူကျေးဘုးတးည်း�မှာု�နှဒ

• အုေခုာ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ထုက ် ပ်ုု၍သဝေဘာာထုာ�က့�ေခုင်း�်ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာသည််် 
အုခု့င်း်် အုဝေရွ�မ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။

• လူန်ည်�်စာု လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုာမ်းခု�ဝေပ်�ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်
မ်းည်သ်ည််် တ်င်း်�မ်းာမ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�ဝေပ်ါက်လာဝေစာသန်ည်�်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက ်သူမ်း�ာ�သည် ်အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုမ်း�ာ�၏ 
သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု�နိုဒကုု မ်းည်သ်ုု� ရွယူနိုုုင်းမ််းည်န််ည််�။

• အုမ်း��ု�သမ်းီ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုာမ်းခု�ဝေပ်�ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်မ်းည်သ်ည်််တ်င်း�်မ်းာမု်း
မ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေစာသန်ည်�်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူ
မ်း�ာ�သည် ်အု�ုုပ်ါ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်�အုမ်း�ာ�၏ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု�နိုဒကုု 
မ်းည််သုု�ရွယူနိုုုင်းမ််းည််န်ည်�်။

• စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း်် ယဉ်းဝ်ေက��မု်း�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုအုာမ်းခု�ဝေပ်�
ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်််း မ်းည်သ်ည်််တ်င်း�်မ်းာမု်းမ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေစာသန်ည်�်။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 
အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည််ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� 
အုမ်း�ာ�၏သဝေဘာာ တ်ူည်ီမ်းု�နိုဒကုု မ်းည်သ်ုု�ရွယူနိုုုင်းမ််းည်န််ည််�။

၈။ နိိဂုံးံ�� • လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ သတ််မ်းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်တ််ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်် ဖွဲ့့�� 
စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်အုာ� အုသု��ေပ်�မ်းည်�်ုုပ်ါ
လ့င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် မ်းည်သ်ည်််
အုခု�ကက်ုု န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါကရ်ွန်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသန်ည်�်။

၅.၃.၄။ အချီးနိ်� ၄။ နှိံင်င််�ကျေးတး်အံပုံ်ချီးးုပုံက်ျေးရ�မှာဏ္ဍိုင်၏် ဒါ�ဇူးိံင်�်ပုံံ�စ�သူတ်မှာာတ်မှာု

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�လုုကပ်ြီးပ်ီ� တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�က အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုလုုက်ဝေသာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန်န်ိုိင်း်် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွန််ဟိုူသည်် ် အုစာဉ်းအ်ုလာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်ရွိုပြီးပ်ီ� အုစာုု�ရွ၏ ရွိင်းသ်န််

တ်ည်ပ်ြီးမ်း�ဝေသာ ကဏ္ဍာသု��ရွပ်အ်ုန်ကမ််းိ တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�်ကုု သက�်ုုင်းရ်ွာေပ်ဋ္ဌာာန်�်စာာအုုပ်မ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့တ််ရိုု

ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် သုရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် လကဝ်ေတ့်�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ပြီးပ်ု�င်းဘ်ာကက်င်း�်သည်််

အုာဏာာရုိွဝေသာအုခုန်�်ကဏ္ဍာတ့်င်း ်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းလ်�ကရုိ်ွပ်ါသည်။် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်ပု်�ရုွပ်ကုု် ေပ်ည်တ့််င်း�်

တ့်င်းဝ်ေရွာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာတ့်င်းပ််ါ ကုုယ်စာာ�ေပ်�ေမ်းှင်း်တ််င်းန်ိုုုင်းသ်ည်််  နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ သဝေဘာာသဘာာ�နိုိင်း််

၅။ ဤ
လွှာ

မှာ�်ညွှ
ာနိ်စးအ

ံပုံက်ား
ိံ အ

သူ
ံ��ေပုံုေချီးင်�်
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အုည်ီ ခုန်�အ်ုပ််ထုာ�ဝေသာဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်း ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုုပ်ခ်ု��ပ်သ်ူဟိုူ၍လည််� ေမ်းင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။်  နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်သည် ်ကြိုးကီ�စာ့ာဝေသာသဝေဘာာထုာ�

မ်းတုု်က�ုု်င်းမု််းမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနုုိုင်းသ်ည််် အုလ့န််အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ ကုစာာရွပ်တ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုထူု�သေဖွဲ့င်း်် တုု်င်း�် 

ရွင််း�သာ�လူမ်း��ု�ဝေရွ�လကခဏာာ အုစာ့�မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်််း ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာပ့်ာ�ဝေသာလူ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ့်င််းပ်ုု၍အုဝေရွ� 

ကြိုးကီ�ပ်ါသည်။် အုမိ်းန်တ််ကယတ့််င်း ်ေပ်ည်တ့််င်း�်ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�စ့ာာတုု်�စာတ်င််းေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေပ်�ဝေပ်ါက်

လာေခုင်း�်သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ မူ်းဝေဘာာင််းအုတ့်င်း�်သုု�မ်းဟုိုတ် ် မူ်းဝေဘာာင်းကုု်ဝေက�ာလ့်န်၍် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု ထုုန််�သုမ်း�်ေခုင်း�်၊ ဗဟိုုုအု�င်း်၌်သာ တ်စာ်စာုတ်စာစ်ာည်�်တ်ည်�် ခု��ပ််ကုုင်း်

ထုာ�ေခုင်း�်နိုိင်း််/သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေစာရွန်က်ြိုးကု��ပ်မ်း�်ေခုင်း�်၏ တ်စာစ်ာုတ်တ််စာ်ဝေေသေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ် ် မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းသ်ည် ် ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူ 

မ်း�ာ�က တ်ုုင်း�်ေပ်ည်အ်ုတ့်က ်ရွရွိုနိုုုင်းသ်ည််် အုဝေကာင်း�်�ု��ဝေသာ န်ည်�်ပ်ည်ာ�ုုင်းရ်ွာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကက်ုု ရွိာဝေဖွဲ့့

ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ်ဝ်ေပ်�ဝေသာ ပ်ည်ာရွပ်�်န််ဝေသာလုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ခု�ကတ််စာခ်ုု သကသ်ကသ်ာမ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ် ် မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေ�့�ဝေနို့�ည်ှုနိုုင်း�်သူမ်း�ာ�သည် ် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�

အုစာီအုစာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် အုသ့င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယ်

ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်ရ်ွိာ�သူမ်း�ာ�/ပ်ါတီ်မ်း�ာ�လည်�် ေဖွဲ့စာ�်ကသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်း်ရွာေီဇိုုုင်း�်သည် ်မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာအုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�နိုိင်း် ်ဝေမ်း့ာလ်င်း််ခု�က်မ်း�ာ�ရွိုဝေန်�ကသည်် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ် ်

ရွိာ�သူမ်း�ာ�စာ့ာအု�ကာ� သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေလရ်ွိုသည်။်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ဝေရွွ�ခု�ယ်စာရွာန်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�ကုု နုိုင်း�်ယိဉ်းရု်ိုဝေထုာင်််းကဝေန် ဝေရိွ� 

ဝေန်ာကည််ီညွှ့တ်စ်ာ့ာ စာန်စာတ််က�စာီစာဉ်း် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်ဤအုခုန််�သည် ်သက�်ုုင်းသ်ူမ်း�ာ�အုာ� 

ယင်း�်တုု်�ခု�မိ်းတ်ထ်ုာ�သည်််နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ� (agenda) ကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပု်�စာ� (constitutional 

format) အုေဖွဲ့စာသ်ုု� ဝေေပ်ာင်း�်လ�နိုုုင်း်ရွန်အ်ုတ့်က ် အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�သည်။် ထုုု�ေပ်င်း ် အုာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းုရွိုသည်် ်

အုက��ု�စီာ�ပ့်ာ�အုသီ�သီ�ကုု အုလာ�အုလာရုိွဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ညုှ်နုိုင်း�်သဝေဘာာတူ်ညီ် 

ခု�က ်(constitutional compromise) အုေဖွဲ့စာ ်ထုည်််သ့င်း်�ရွာတ့်င်း ်အု�င်းဝ်ေေပ်လ့ယက်ူဝေစာရွန်အ်ုတ့်က်

အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ပ်ါသည်။် ဤအုခုန််�သည် ် အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း်န်ိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု 

ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်န်ိုုုင်း်မ်းည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�အုဝေ�ကာင်း�်ကုု 

အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤအုခုန််�သည် ်အုခု��ု�ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�တ့်င်း ်ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�် 

ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ ရွနိုုုင်း်ဝေသာအုက��ု�အုေမ်းတ််မ်း�ာ�အုာ�လည်�် လ�စာလ်��ရိုုထုာ�ေခုင်း�်

မ်းရုိွပ်� အုာဏာာကုုလူန်ည်�်စုာကသာ ဗဟုုိုအု�င်််းတ့်င်း ် စုာစာည်�်ထုုန်�်ခု��ပ်ထ်ုာ�ပြီးပီ်� အုမ်း�ာ�စုာကုုဖွဲ့ယ်�ကဉ်းထ်ုာ� 

သည််် အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�်ခု��ပ်ကုု်င်းထ်ုာ�ဝေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�က အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုထုု ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ ပ်ဋို 

ပ်ကခမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�အုာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ကြိုးကီ�ထု့ာ�လာဝေစာနိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု ယူ�ပ်ါသည်။်

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုဝေေခုခု�အု�င်း််သည် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

ခု�မ်းိတ််မ်းုလုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုပ်ါ�င်းခ်ု့င်း််ေပ်�ရွန်၊် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�်
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ပ်ါ�င်းခ်ု့င်း််ေပ်�ရွန် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေပ်န််အုလိန််ထုုန််�ဝေက�ာင်း�်နိုုုင်းဝ်ေသာ အုေခုာ�ဝေသာ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�

တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းခ်ု့င်း််ေပ်�ရွန်တ််ုု�ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဇူးယ်း� ၅။ အချီးနိ်� (၄) တ့င် ်သူံ��သူပုံ်�း�ကျေးသူး အံပုံ်ချီးးုပုံက်ျေးရ�မှာဏ္ဍိုင်၏်အကျေးရ�ကားိစစရပုံမ်ှားး�နှာင်််�ကားစ်ပုံ်

ကျေးသူးကျေးမှာ�ချီး့နိ်�မှားး�

အကျေးကြကားးင်�်အရး ကျေးမှာ�ချီး့နိ်�မှားး�

၁။ အစိံ�ရစနိစ် • အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�အုာ� သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာကာလတ်စာခ်ုုတ့်င်းတ််ာ�န်ထ်ုမ်း�် 
ဝေ�ာင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ေပ်ည်သ်ူလူထုုက တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ� ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကရ်ွ
မ်းည််လာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်၎င်း�်၏ တ်ရွာ��င််းမ်းုသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ �င်း�် 
သကပ်ြီးပ်ီ� ၎င်း�်၏စာတ်င်းေ်ဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုနိုိင်း်် ရွိင်းသ်န််ရွပ်တ််ည်မ််းုသည် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာ်
အုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ မ်းိီခုုုရွမ်းည်လ်ာ�။ 

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�သည် ် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ပ်ါသလာ�။ ဤသုု�
ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း ်ပ်ါက ယင်း�်ကုု ေပ်ည်သ်ူလူထုုက ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကရ်ွမ်းည်လ်ာ� 
(သမ်းမတ်စာန်စာ)် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်
ရွမ်းည်လ်ာ� (ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၊ ဝေဘာာစ်ာ�ါန်ာ)။

• ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည််် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ� 
အုက�တ်စာဥ်ီး�၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�က ဝေရွွ�ဝေကာက် 
တ်င်း ်ဝေေမ်းှာကသ်ည်််အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�တ်စာဥ်ီး�တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်အုပ်သ်ည််် ဝေခုါင်း�် 
ဝေ�ာင်းန်ိုိစာဥ်ီး� အုုပ်ခ်ု��ပ််သည်််အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုစာန်စာ်မ်း��ု� ရွိုသင်း်သ်လာ�။

၂။ နှိံင်င််�ကျေးတး်အ�င််် အံပုံခ်ျီးးုပုံ်
ကျေးရ�ကားဏ္ဍအး� ဒါ�ဇူးိံင်�်ချီးးမှာာတ်
ေချီးင်�် 

• အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက� (နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�) တ်ုု�၏ ဝေန်ရွာမ်း�ာ�ကုု လူတ်စာ်
ဦး� တ်စာဝ်ေယာကတ််ည််�ကသာ ရွရွိုနိုုုင်းပ််ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်သမ်းမတ်ရွာထုူ�ကုု  
အုဖ့ွဲ့���င်းမ််း�ာ�စ့ာာေဖွဲ့င်််းဖ့ွဲ့��စာည်�်ထုာ�ပြီးပီ်� တ်ာ�န်ခ့်ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်�်ကဝေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်
အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ပ်ု�စာ� (collegial executive) ေဖွဲ့င်း် ်အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းည်လ်ာ�။

• တ်ာ�န််ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်�်ကပ်ါက သမ်းမတ်တ်ာ�န်် စာုဝေပ်ါင်း�်ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေသာ 
အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�သည် ်အုာဏာာကုုည်ီတ်ူည်ီမ်း့ရွရွိုရွမ်းည်လ်ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ကုုယစ်ာာ� 
လိယမ််း�ာ�တ့်င်းမ််းတူ်ညီ်ဝေသာအုာဏာာတ်စာမ််း��ု�စီာရုိွပြီးပီ်� အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာ အုဝေ�ကာင််း� 
အုရွာမ်း�ာ�ကုုသာ စာုဝေပ်ါင်း�်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�ဝေစာမ်းည်လ်ာ�။ 

• ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုိစာဥ်ီး� အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေသာ အုစာုု�ရွစာန်စာ ်(dual executive) ကုု က�င်််း 
သု��ပ်ါက နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�သည် ်အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�အုာ� ခုန်�်အုပ်/်ဝေရွွ� 
ခု�ယ/် ထုုတ်ပ််ယရ်ွန်် အုာဏာာရွိုပ်ါသလာ�။

• ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုိစာဥ်ီး� အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေသာ အုစာုု�ရွစာန်စာတ့််င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�
သည် ်�န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�ကုု ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်/ ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်မ်း�ာ�
တ့်င်း ်ပ်ါ�င်း်ေခုင်း�်ရွိုပ်ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဤအုခု့င်း််အုာဏာာသည် ်အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ� 
အုက�ကုုသာ အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�ပ်ါသလာ�။

၃။ သူမှာမတ၏ ရး�း�သူကား ်
တမှာ�်သူတမ်ှာာတခ်ျီးးကားမ်ှားး� 

• ေပ်ည်သ်ူလူထုုက တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာက ် တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ သမ်းမတ်၏ 
တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်် ် အုခု�နု်က်ာလ သတ််မ်းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။ 
ဤသတ််မ်းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ်အုလ့ယတ််ကူ ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်၍် မ်း
ရွဝေအုာင်း ်မ်းည်က်�သ်ုု� ကာက့ယဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်န်ည်�်။

၅။ ဤ
လွှာ

မှာ�်ညွှ
ာနိ်စးအ

ံပုံက်ား
ိံ အ

သူ
ံ��ေပုံုေချီးင်�်
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၄။ အံပုံခ်ျီးးုပုံက်ျေးရ�အးဏားကားိံ 
ဗိဟုိံချီးးုပုံက်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ်းခ်ျီးးေချီးင်�်

• ဝေေါင်း်လုုကစ်ာန်စာအ်ုရွ နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အု�င်း် ် အုမ်း��ု�မ်း��ု�
သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုစာုု�ရွအု�င်း််အုမ်း��ု�မ်း��ု� ရွိုပ်ါသလာ�။ 

• အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််အုမ်း��ု�မ်း��ု�ရွိုပ်ါက သက�်ုုင်းရ်ွာအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုကြိုးကီ�အုက�ကုု 
ေပ်ည်သ်ူလူထုုက ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်
အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာက ဝေရွွ�ခု�ယပ််ါသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�/အုစာုု�ရွ၏ အုကြိုးကီ�အုက�သည် ်အုမ်း��ု�သာ�မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု
သာ အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ရွိုပ်ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ယင်း�်အုာ�
အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ တ်စာမ််း��ု�မ်း��ု�ကုု ကုုယ်ပ်ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ် အုစာုု�ရွအု�င်း််
တ်စာရ်ွပ်တ့််င်း ်ယင်း�်ကုုယတ််ုုင်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာည််ီလာခု�မ်းိ ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ) 
မူ်း�ါေမ်း�ာ�အုာ��ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်နိ်ိုင်း်် ယင်း�်အုစုုာ�ရွအု�င်််းကုု ကုုယ်စာာ�ေပ်�ရွန်အ်ုာဏာာ 
အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�ပ်ါသလာ�။

• အုစာုု�ရွအု�င်း်သ်ည် ် ယင်း�်၏ ကုုယပ််ုုင်း�်င်းဝ်ေင်း့မ်း�ာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းန်ိုုုင်း်ေခုင်း�် ရွိုပ်ါ
သလာ�။

၅။ နှိံင်င််�ကျေးတး်အံပုံ်ချီးးုပုံက်ျေးရ� 
ကားဏ္ဍ၏ အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�် 
�ိံင်ရ်း အးဏားမှားး�

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွန် ်
အုာဏာာရွိုပ်ါသလာ�။ ရွိုမ်းည်�်ုုပ်ါက မ်းည်သ်ည်််အုဝေန်အုထုာ�မ်း��ု�တ့်င်းဖ်ွဲ့ ��က ်
သုမ်း�် နိုုုင်းမ််းည််န်ည်�်။

၆။ နှိံင််င်�ကျေးတး်အံပုံ်ချီးးုပုံက်ျေးရ� 
ကားဏ္ဍအကျေးပုံ် အင်စ်တ�ကားး�� 
ရာင်�်�ိံင်ရ်း�ိနိ�်ကျေးကားးးင်�်မှာု
မှားး�

• နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�သည် ်�န်က်ြိုးကီ�အုဖ့ွဲ့��အုဝေပ်� အုေပ်ည််် 
အု�ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုုန်�်ခု��ပ််နိုုုင်းပ််ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် တ့်� 
ဖွဲ့က၍် အုုပ်ခ်ု��ပ်ရ်ွပ်ါသလာ�။

• နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏အုကြိုးကီ�အုက�သည် ် �န်က်ြိုးကီ�အုဖ့ွဲ့��အုဝေပ်�အုေပ်ည်််  
အု� ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုုန်�်ခု��ပ််နိုုုင်းပ််ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း််တ့်� 
ဖွဲ့က၍် အုုပ်ခ်ု��ပ်ရ်ွပ်ါသလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် အုစုုာ�ရွ၏အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�အုရွအုယု�အု�ကည် ်
မ်းရွိုအု�ုု တ်င်းသ့်င်း�်ေခုင်း�် ရွိုနိုုုင်းပ််ါသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် အုကြိုးကီ�အုက�/အုစာုု�ရွ အုကြိုးကီ�အုက�တ်ုု�အုာ� စာ့�ခု�က်တ်င်းေ်ခုင်း�် လုပ် ်
င်းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်မ်းည်သ်ူတ်ုု�က ပ်ါ�င်း�်ကမ်းည်န််ည််�။

• သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်
အုကြိုးကီ�အုက�ကုု တ်ာ�န်မိ််းေပ်န်လ်ည်ရု်ိုပ်သု်မ်း�်နုုိုင်းမ််းည််် အုခ့ုင်း််အုလမ်း�်ရုိွပ်ါသလာ�။

၇။ အံပုံခ်ျီးးုပုံက်ျေးရ�မှာဏ္ဍိုင်၏် 
�ိကျေးရးကားက်ျေးသူးအးဏားမှားး�

• နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င််း အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကေင်းာရွန် ် သီ�သန်�် 
အုာဏာာရွိုပ်ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ� (ဥပ်မ်းာ- ဥပ်ဝေေေပ်� 
လှတ်ဝ်ေတ်ာ်) က ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ရွိုနိုုုင်းပ််ါသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း ် စာစာ်ဝေ�ကေင်းာရွန် ် သီ�သန်�အ်ုာဏာာ ရွိုပ်ါ
သလာ�။ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာ ကဏ္ဍာမ်း�ာ� (ဥပ်မ်းာ-ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ)် 
က ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် ရွိုနိုုုင်းပ််ါ သလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်းအ်ုေပ်စာေ်ဏာမ််းိ လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကခ်ု့င်း််/လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ််း� 
ခု�မ်း�်သာခု့င်း်ဝ်ေပ်�ရွန် ် သီ�သန်�အ်ုာဏာာ ရွိုပ်ါသလာ�။ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာ 
ကဏ္ဍာမ်း�ာ� (ဥပ်မ်းာ- ဥပ်ဝေေ ေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ)် က ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် ရွိုနိုုုင်းပ််ါ
သလာ�။
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• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည်် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်တ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်
ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။ ဤသုု��ုုလ့င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ
သည််ေီကရွီအုမ်းုန်�ည်ွှှန်�်ကာ�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ရွန်အ်ုခု့င်း််အုလမ်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။
မ်းည်သ်ည်််ကန်�သ်တ််ခု�ကမ််း�ာ� ထုာ�ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်ကုု ဦး�ဝေ�ာင်းရ်ွန်် နိုိင်း်် အုခု��ု�
ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ��ုုင််းရွာ သီ�သန်�လ်ုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုပ်ါသလာ�။ 
နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�ကုုပ်ယခ်ု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုပ်ါ
သလာ�။ 

• ဤသုု�ရွိုပ်ါက ယင်း�်သည်�်ုုင်း�်င်း�်ထုာ�နိုုုင်းသ်ည််် ပ်ယခ်ု�ခု�က ် သကသ်ကသ်ာ 
ေဖွဲ့စာပ််ါသလာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်သမ်းမတ်၏ ပ်ယခ်ု�ခု�က်ကုု ကန််�က့ကရ်ွန်် ဥပ်ဝေေေပ်� 
လှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏ သာလ့န်အ်ုမ်း�ာ�စာုဝေထုာကခ်ု�မ်း�မ်း�ာ�ကုု လုုအုပ်ပ််ါသလာ� သုု� 
မ်းဟိုုတ် ်အုခု��ု�ဝေသာ န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်ရွာနိုုန်�်ေပ်ည််် ကန််�က့ကပ််ယခ်ု�မ်းုမ်း�ာ� ရွို
ပ်ါသလာ�။ 

• နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င််း ဥပ်ဝေေမူ်း�ကမ််း�တ်စာခု်ုအုာ�တ်ရွာ��င်းအ်ုတ်ည် ်
ေပ်�ေခုင်း�် မ်းေပ်�လုပ်မ််းီ ယင်း�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�် ရွို၊ မ်း
ရွိုကုု ဝေမ်း�ေမ်းန်�်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုပ်ါသလာ�။

၅.၃.၅။ အချီးနိ်� ၅။ ဥပုံကျေးဒါေပုံုလွှာာတက်ျေးတး၏် ဒါ�ဇူးိံင်�်ပုံံ�စ�သူတ်မှာာတ်မှာု

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုဝေေခုခု�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န် ်၃ ရွပ်မ််းိာ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်၊ ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�် 

နိိုင်း်် ကြိုးကီ��ကပ် ်ေခုင်း�်တုု်�ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�တ့်င်း ် ကုုယ်စာာ�ေပ်�မု်းအုမ်း�ာ��ု�� အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း�ေဖွဲ့စာသ်ည်််

အုဝေလ�ာက ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ် လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ က့�လ့�လ�ကရ်ွိုဝေသာ အုယူအု�မ်း�ာ�ကုု 

အုပြီးပ်ု�င်းအ်ု�ုုင်းေ်င်းင်း�်ခုု�ဝေ�့�ဝေနို့�နိုုုင်း်ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ရွပ်�်န်�်တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�သည်။် ပ်ဋိုပ်ကခလ့န််

အုဝေေခုအုဝေန်တ်စာခု်ုတ့်င်း ်ယခုင်းက်ရွန်ဖ်ွဲ့ကေ်ဖွဲ့စ်ာခု�ဝ်ေသာအုုပ်စု်ာမ်း�ာ�သည် ်အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကေ်ခုင််း�နိိုင်း်် အုမု်းန်�်တ်ရွာ�

မ်း�ာ�ကုု နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�ေဖွဲ့င်််းသာအုစာာ�ထုုု�ရွန် ်အုာ�ထုုတ်က်ြိုးကု��ပ်မ််း��ကသည်။် ဤသုု�အုဝေန်အုထုာ�တ့်င််း ဥပ်ဝေေ ေပ်�

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုသည် ်အုယူအု�၊ သဝေဘာာထုာ�အုသီ�သီ�ကုု ထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာတ််င်းေ်ပ်ရွန်၊် စာဉ်း�်စာာ� 

ခု�င်း််ခု�နု်ရ်ွန်န်ိုိင်း်် ည်ှုနိုုင်း်�ဝေေပ်လည်ဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ဝေ�့�ဝေနို့�ရွာဝေန်ရွာတ်စာခ်ုုကုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေပ်�ေခုင်း�်

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ထုုုက�သ်ုု� အုဝေန်အုထုာ�အု�င်း််�င်း်် ဝေေပ်ာင်း�်လ�တ်ုု�တ်ကမ််းုကုု ပ်ုုမ်းုုအု�င်းဝ်ေေပ်ဝေေပ်ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

နိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ပ်ုု၍ လကဝ်ေတ့်�က�စာ့ာ�ုုရွလ့င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာေီဇိုုုင်း�်သည် ်မ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း််

မ်းတူ်က့�ေပ်ာ�ဝေသာ အုက��ု�စီာ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�နိိုင်််း ဝေမ်း့ာမိ််းန်�်ခု�က်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း််ရုိွဝေန်သည််် ပ်ါ�င်းသ်က�ုု်င်းသူ်မ်း�ာ�အု�ကာ�

ည်ှုနိုုင်း�်ေခုင်း�်ကုုကုုယစ်ာာ�ေပ်�သည်။် အုဖွဲ့�ကအ်ုဝေမ်းိာင်း်သ်မ်းာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုက���လ့န်သ်ူမ်း�ာ�အုပ်ါ 

အု�င်း ် ပ်ဋိုပ်ကခလ့န် ် ပ်ါ�င်းပ််တ်သ်ကသ်ူမ်း�ာ�စာ့ာသည် ် ည်ှုနိုုင်း�်ဝေေပ်လည်မ််းုကုု ဝေတ်ာင်း�်�ုုလာမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာ ်

သည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ပ်ည်ာရွပ်ပုု််င််း��ုုင်း ်

ရွာအုရွ�ကည်််လ့င်း ် အုဝေကာင််း�မ့်းန်�ု်��  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ရွရုိွနုုိုင်းမ််းည်မ််းဟုိုတ်ဝ်ေသာလ်ည်�် 

အုဝေကာင်း�်မ့်းန်�ု်��အုသင်််းဝေလ�ာ�ု်�� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ညုှ်နုိုင်း�်ခု�က်မ်း�ာ�ကုု အုမိ်းန်တ််ကယ်
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ဝေ�ာင်းရွ်ွကနုု်ိုင်းမ််းည်�ုု်ပ်ါက ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းနုု်ိုင်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ထုာ�ေခုင််း�ေဖွဲ့စ်ာဝေသာဝေ�ကာင်််း ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင််းမ်း�ာ�၏ဝေမ်း့ာမိ််းန်�်ခု�က်မ်း�ာ�အုေပ်င်း ်

ယင်း�်တ်ုု�၏ သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�သည်လ်ည်�် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဝေပ်�

လှမ်း�်မုု်း�နုုိုင်းပ််ါသည်။် အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�ပ်ါတီ်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း လူမ်း�ာ�စုာတ်စ်ာဘာကတ််ည်�်က  ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်

၏အုာဏာာကုု တ်စာစ်ာုတ်ည််�ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်၍ အုလ့န််အုက���အုသု��ခု�ဝေစာေခုင်း�်ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည််် “နိုုုင်း်

သူအုကုန်ယ်ူ” ဟိုူသည်် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်နိုိင်း််သာမ်းက ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ပု်�စာ�တ်စာခု်ုလု��နိိုင်း််ပ်ါ

သက�ုု်င်းဝ်ေန်ဝေသာ ပု်�စာ�ရွရုိွရွန်ညုှ််နုိုင်း�်မု်းမ်း�ာ� ေပ်�လုပ်ဝ်ေကာင််း�ေပ်�လုပ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဘာာသာဝေရွ�အုရွေဖွဲ့စာ်

ဝေစာ၊ ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုအုရွေဖွဲ့စာဝ်ေစာ လူန်ည်�်စာုအုုပ်စ်ာုကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေသာပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်မ််းူ အုေခုာ�ပ်ု�စာ�မ်း��ု�

ကုုပ်ုုမ်းုုလုုလာ�ေခုင်း�်မ်း��ု�ရွိုနိုုုင်းသ်ည်။်  

မ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုစာုု�ရွဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�တ့်င်း ် ၄င်း�်တ်ုု�၏အုခုန်�်

ကဏ္ဍာကုုေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခု�ကမ််း�ာ�ထုာ�ရွိုဝေလရ်ွိုသည်။် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

မ်း�ာ�ပြီးပ်ီ� အုာဏာာရိွင်းအု်ုပ်ခ်ု��ပ်သူ်မ်း�ာ�၏ ေဏာက်ုုခု�ရွဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�တ့်င်း ် ယင်း�်အုဝေေခုအုဝေန်မ်းိ 

လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကရ်ွန်စ်ာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းခ်ု�ကရ်ွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုသာလ့င်းဝ်ေမ်း့ာလ်င်း်် ဝေစာာင်း်စ်ာာ�ဝေန်�က

မ်းည််ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာဝ်ေထုာကခ်ု�သူမ်း�ာ�သည် ်ထုုဝေရွာကစ်ာ့ာစာ့မ်း�် ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းဝ်ေသာအုာဏာာကုု 

စာုစာည်�်ထုာ�သည်် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ေပ်ဿန်ာတ်စာ်ရွပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ် မ်းဝေတ့်�ေမ်းင်းန်ိုုုင်းဝ်ေပ်။ ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ည်ှုနိုုင်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုဝေပ်�အုယူမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်ေ်ခုင်း�်၊ ထုုု�ဝေန်ာက ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�က�င်း�်ပ်

ေခုင်း�် စာသည်ေ်ဖွဲ့င်း် ် အုစာီအုစာဉ်းအ်ုလုုက ် လုပ််ဝေ�ာင်းဝ်ေသာ ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�့�ဝေနို့�ရွာ မ်းဏ္ဍာု�င်းတ််စာ်ရွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

ယူ��ကပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င််း အုစုုာ�ရွ၏ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င််းေီဇုုိုင်း�်ခု�မိ်းတ်ေ်ခုင််း�သည်လ်ည်�် စုာန်ဝ်ေခု�မု်းမ်း�ာ� 

ရွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် လူမ်း�ာ�စာုတ်စာဘ်ာကတ််ည်�်၏ 

ဝေအုာကတ့််င်းရ်ွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ််ဝေတ်ာ၏် အုကြွကင်း�်မ်း�အ်ုာဏာာသည် ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုန်ည်�်ပ်ါ� ဝေသာ 

လူန်ည််�စာုအုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�အုဝေပ်� ပြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကမ််းုေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုူ၍လည်�် စာဉ်း�်စာာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဤအုခုန််�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်ဝေတ်ာ၏် ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုအုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

အုယူအု�အုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုု �န််�စာစာ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤအုခုန််�သည် ် အု�ုုပ်ါ အုယူအု�အုမ်း��ု�မ်း��ု�

တုု်�ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာတ့်င််း ကုုယ်စာာ�ေပ်� ဝေရွ�၊ ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�နိိုင်််း ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ဟူိုသည််် အုဝေေခုခု�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်် 

သု��ရွပ်အ်ုဝေပ်�အုဝေေခုခု�ကာ အုစာီအုစာဉ်း်တ်က�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် 

ကုုယပုု််င်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွရွိုသည်် ် အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာနိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်အုေပ်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ထုု

ဝေရွာက၍်အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�ဟူိုသည််် အုေခုာ�ဝေသာအုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�နိိုစ်ာခုုလည်�် 

ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် 
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ဇူးယ်း� ၆။ အချီးနိ်� (၅) တ့င် ် သူံ��သူပုံ်�း�ကျေးသူး လွှာာတက်ျေးတး်၏အကျေးရ�ကားိစစရပုံမ်ှားး�နှာင်််�ကားစ်ပုံ်ကျေးသူး

ကျေးမှာ�ချီး့နိ်�မှားး�

အကျေးကြကားးင်�်အရး ကျေးမှာ�ချီး့နိ်�မှားး�

၁။ အစိံ�ရစနိစ ် • အုစုုာ�ရွအုကြိုးကီ�အုက�၏ ဝေရွွ�ခု�ယ်မု်းနိိုင်း်် တ်ည်ပ်ြီးမ်း�ဝေရွ�တုု်�သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ် 
အုဝေပ်� မ်းိီခုုုေခုင်း�်ရွိုသလာ�။

• သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�နိုိင်း်် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�တ်ုု�၏ လုပ်င််းန်�်
တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကတ််ည်�်ကသာ ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ရွိုသလာ�၊ 
ယင်း�်ပ်ုဂဂု�လသ်ည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် သဝေဘာာထုာ�အုဝေပ်� မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်
သလာ� (ဝေဘာာစ်ာ�ါန်ာ၊ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက)။

• သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်သ်ူလူထုုက တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာက ် တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ 
နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�တ်စာဥ်ီး�နိိုင်း်် အုစုုာ�ရွ၏အုကြိုးကီ�အုက�တုု်�အု�ကာ�နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာ ်
အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်သ်ည််် ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုိစာ်ဦး�အုုပ်ခ်ု��ပ််
ဝေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာ၌် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်အုစာုု�ရွ၏ အုကြိုးကီ�အုက�
အုာ�ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်/ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်တ်ုု�တ့်င်း ် မ်းည်သ်ည်််တ်ာ�န်က်ုုထုမ်း�် 
ဝေ�ာင်းသ်န်ည််�။ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ဝေရွွ�ခု�ယေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်တ့်င်း ်
ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။ ထုုတ်ပ််ယရ်ွန်အ်ုခု့င်း််အုာဏာာသည် ်ဥပ်ဝေေ 
ေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏ သီ�သန်�အ်ုာဏာာ ေဖွဲ့စာသ်လာ�။

• သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�ကုု (နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် 
အုစာုု�ရွ၏ အုကြိုးကီ�အုက�) ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ ခု့�ေခုာ�ထုာ�ပ်ါသလာ�။ ယင်း�်
အုာ� ေပ်ည်သ်ူလူထုုမ်းိ တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ခု�ယ ်တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်လာ�။

၂။ဥပုံကျေးဒါေပုံုလွှာာတက်ျေးတး၏်
ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�၊ ကျေးရး�ကျေးကားးကားပ်ုံ့�
စနိစမ်ှားး�၊ သူ��သူနိ်ဖ်ွဲ့ယ်�်း�
သူည်း််ကားိံယ်စ်း�လွှာာယ်က်ျေးနိရး
မှားး�၊ ကားိံယ်စ်း�လွှာာယ််ကျေးလွှားင်�်
မှားး�၏ ကျေးနိရးချီး့�တမှာ�်မှားး�၊ ေပုံင််
ပုံမှာာကျေးရး�ချီးးယ် ်ချီးနိ်အ်ပုံမ်ှာုမှားး�
အး� ပုံံ�စ�ချီးးမှာာတ်ေချီးင်�်

• မ်းည်သ်ည်် ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်နိုိင်း််အုည်ီ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်မ်းည််
န်ည်�်။ အုမ်း�ာ�စာုစာန်စာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ါတ်ီစာု�အုခု��ု�က� ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေရွ�စာန်စာ ်
သုု�တ်ည်�်မ်းဟိုုတ် ်ယင်း�်စာန်စာန်ိုိစာ်မ်း��ု�လု��အုာ� ဝေရွာထုာ�သည်် ်စာန်စာ်ရွိုသလာ�။

• ပ်ါတ်ီစာု�အုခု��ု�က� ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေသာစာန်စာမ််း�ာ�အုရွ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေရွ�အုတ့်က ်
အုန်ည်�်�ု�� သတ်မ််းိတ်အ်ု�င်း််မ်း�ာ� ရွိုသလာ�။

• လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုတ့်က ် သီ�သန်�်
ဖွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ အုမ်းတ်ဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ� ရွိုသလာ�။ ဤသုု�ရွိုပ်ါက ဤဝေန်ရွာမ်း�ာ�
အုတ့်က ်မ်းည်သ်ည်််န်ည်�်ကုု အုသု��ေပ်�၍ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းည်န််ည််�။

• အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုတ့်ကက်ုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်ဝေန်ရွာခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ�ရွိုသလာ�။
• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� သီ�သန်�အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ကသာ တ်ုုကရ်ိုုုက်

ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း်ဝေေမ်းှာကပ််ါသလာ�။ အုခု��ု�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�
အုတ့်က ် ဝေရွွ�ခု�ယ်ခုန်�်အုပ်သ်လာ� (လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာ်ရွပ်သ်ာ ထုာ�ရွိုဝေသာ 
ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�တ့်င်း)်။

၃။ မှာ�ကျေးပုံ�ေချီးင်�် လွှာံပုံ�်ံ�� 
လွှာံပုံန်ိည်း�်ကားိံ ဒါ�ဇူးိံင်�်ချီးးမှာာတ်
ေချီးင်�်

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏ရွာနိုုန်�်ေပ်ည််ဝ်ေထုာကခ်ု�မ်း�အုရွ 
ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေပ်�သလာ�၊ လူန်ည်�်စာုအုာ�ကာက့ယရ်ွန်် အုဝေရွ�ပ်ါ
ပြီးပ်ီ� အုမ်းိာ�မ်းခု�နိုုုင်း်သည််် အုခု��ု�ဝေသာအုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာပ််လ�ဉ်း�်၍ နိုိစာ်ထုပ် ်
က့မ်း�် မ်း�ဝေပ်�စာန်စာက်ုု က�င်း်သ်ု��သလာ�။

၅။ ဤ
လွှာ

မှာ�်ညွှ
ာနိ်စးအ

ံပုံက်ား
ိံ အ

သူ
ံ��ေပုံုေချီးင်�်
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၄။ ဥပုံကျေးဒါေပုံု
အ�ကားလ်ွှာာတက်ျေးတး် 

• နိုုုင်းင််း� ဝေတ်ာ၏် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာ်ရွပ် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုိစာ်ရွပ််
ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သလာ�။ ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက်လှတ်ဝ်ေတ်ာရ်ွိုပ်ါက မ်းည်သ်ူတ်ုု�ကုု 
ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းည်န််ည်�်။ န်ယဝ်ေေမ်း၊ဝေေသအုလုုက ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်
အုကြိုးကီ�အုက�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် သကက်ြိုးကီ�ပ်ုုင်း�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေစာတ်န်ာ�်န်ထ်ုမ်း�် အုဖွဲ့့��
အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အု�ုုပ်ါ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်သု��မ်း��ု�ကုု ဝေရွာထုာ�သည်် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်
မ်း�ာ�ရွိုသလာ�။ 

• ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက်လှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏ ကုုယ်စာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု မ်းည်က်�သ်ုု� ဝေရွွ�ခု�ယ်
မ်းည််န်ည်�်။ ယင်း�်တ်ုု�အုာ� သက�်ုုင်းရ်ွာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်
ဝေေမ်းှာကသ်လာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ်န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသအုလုုက ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ရွို ေပ်ည််
သူမ်း�ာ�က ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း်ဝေေမ်းှာကသ်လာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ယင်း�်တ်ုု�ကုု နိုုုင်း်င်း� 
ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုထုကပ််ါအုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိစာ်ရွပ်စ်ာလု��က ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�် 
အုပ်�်ကသလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက်လှတ်ဝ်ေတ်ာ်သည် ် ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု 
ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ပ်ါက န်ယပ််ယတ််ုုင်း�်သည် ်ည်ီတ်ူည်ီမ်း့ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ခု့င်း် ်ရွိုသလာ� (
ဥပ်မ်းာ- တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ အုရွွယအ်ုစာာ�ပ်မ်းာဏာနိုိင်း် ် လူဦး�ဝေရွကုု ထုည််် 
သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� ယင်း�်တ်ုု� တ်စာခ်ုုစာီမ်းိ ကုုယစ်ာာ�လိယန်ိုိစာ်ဦး�စာီ)။

• အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုာဏာာ
မ်း�ာ�မ်းိာ အုဘာယန််ည်�်။

• ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းနိ်ိုင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုစာရ်ွပ်လု်��တ့်င််းတူ်ညီ်ဝေသာ 
အုာဏာာရွိုပ်ါသလာ� (ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုကြွကင်း�်မ်း�အ်ုာဏာာ)။ 
သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက်လှတ်ဝ်ေတ်ာက်သာလ့င်း ် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်ကုု �ုုင်း�်င်း�်
နိုုုင်းေ်ခုင်း�်ရွိုပ်ါသလာ�။ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာအုဝေပ်�မ်းူတ်ည်၍် �ု��ေဖွဲ့တ်သ်လာ�။

၅။ ဥပုံဒါေပုံုကျေးရ�အးဏားမှားး�ကားိံ 
ဗိဟုိံချီးးုပုံက်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ်းခ်ျီးးေချီးင်�် 

• ဝေေါင်းလုု်ကစ်ာန်စာအ်ုရွ တုု်င်း�်ေပ်ည်အ်ုတ့်င်း�်အုစုုာ�ရွ၏ အု�င်း််အုသီ�သီ�တ့်င််းလည်�် 
ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�ရွိုသလာ�။

• ဤသုု�ရွိုပ်ါက မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာအုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွ၏ လက ်ဝေအုာက်
 အု�င်း််မ်း�ာ�သုု� ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�မ်းည်န််ည််�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု မ်းည်သ်ုု�ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်မ််းည်န််ည််�။ အုစာုု�ရွ၏
ဝေေသနိုတရွအု�င်း််မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�အုတ့်က ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်
အုုပ်ခ်ု��ပ် ် ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ရွိုသလာ�။ တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်းန််က်တ်ူည်ီစာ့ာရွရွိုဝေသာ အုာဏာာ
မ်း�ာ�ရွိုသလာ�။ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိုိင်း်် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််နိုိစာ်ခုုလု��က ဥပ်ဝေေ      
စာည်�်မ်း�ဉ်း�်ခု�မိ်းတ်�်ကပ်ါကမ်းည်သ်ည်််စာည်�်မ်း�ဉ်း�်သည်ပုု််၍လှမ်း�်မုု်း�နုုိုင််းမ်းည်န််ည်�်။

• အုစာုု�ရွ၏ လကဝ်ေအုာကအ်ု�င်း််မ်း�ာ�အုတ့်က ် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ 
လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�အုာ� ကာက့ယေ်ခုင်း�်စာသေဖွဲ့င်း် ် မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာမ်း�ာ�သည််
အုထုူ� အုဝေရွ�ပ်ါသန်ည်�်။
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၆။ ဥပုံကျေးဒါေပုံုလွှာာတက်ျေးတး၏် 
အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်�ိံင်ရ်း 
အးဏားမှားး� 

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်းနုု်ိုင်းင််း�ဝေရွ�အုဝေ�ကာင််း�ေပ်ခု�က်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်််း အုစုုာ�ရွ၏အုကြိုးကီ� 
အုက�ကုု ထုုတ်ပ််ယရ်ွန်အ်ုာဏာာရွိုပ်ါသလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် အုကြိုးကီ�အုက�အုာ�
ယင်း�်၏ မ်းမ်းိန်မ််းကန်လ်ုပ်ရ်ွပ်မ််း�ာ� လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုအုတ့်က ် ထုုတ်ပ််ယရ်ွန်် သီ� 
သန်�အ်ုာဏာာ ရွိုပ်ါသလာ� (စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်)။ သုု�မ်းဟိုုတ် ် စာ့�ခု�က်တ်င်းေ်ခုင်း�် 
လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်အုန်ည််��ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်သလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ကုုယစ်ာာ�လိယ်
မ်း�ာ�အုာ� သမ်းမာန်စ်ာာ�င်း််ဝေခု�ရွန်န်ိုိင်း်် စာု�စာမ်း်�စာစာ်ဝေ��မ်းုမ်း�ာ� ေပ်�လုပ်ရ်ွန်် အုာဏာာ
ရွိုသလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်�န််ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��အုာ�ဖွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်နိုိင်း််စာပ််လ�ဉ်း�်၍အုဝေရွ� 
ဝေပ်� ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုမ်း�ာ�ရွိုသလာ�။

၇။ ဥပုံကျေးဒါေပုံုလွှာာတ ်ကျေးတး်အကျေးပုံ် 
အင်စ်တ��ကားး��ရာင်�်�ိံင်ရ်း 
�ိနိ�်ကျေးကားးးင်�်စစက်ျေး��မှာုမှားး� 

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်သည် ် ယင်း�်၏ သတ်မ််းိတ်က်ာလမ်းတ်ုုင်းမ််းီ ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွ
နိုုုင်းဝ်ေေခုရွိုသလာ�။ 

• ရွိုမ်းည်�်ုုပ်ါက ဤသုု�ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်မ်းုသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�်
ဝေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က(်မ်းည်သ်ည်််လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်မ်းိ ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်းရွိုေခုင်း�်)
ဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာရ်ွေခုင်း�် ေဖွဲ့စာသ်လာ�။ သုု�မ်းဟုိုတ် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းု အုကြိုးကီ�အုက�
၏ အုေပ်ည််အ်ု� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွရွိုေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာရ်ွသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အုတ့်က ် တ်ုက�စာ့ာသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�အုရွ 
ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်
ဝေေမ်းှာကရ်ွန်် အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ� ရွိုသလာ�။

၈။ ဥပုံကျေးဒါေပုံုလွှာာတက်ျေးတး၏် 
ဥပုံကျေးဒါေပုံုကျေးရ�အးဏားမှားး� 

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်သည် ်တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် ေဖွဲ့စ်ာ
ပ်ါသလာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုခု��ု�ဝေသာန်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်ေီကရွီ (decree) အုမ်းုန်�်
ညှွှန်�်ကာ�ခု�ကအ်ုရွ ဥပ်ဝေေေပ်�ရွန် ်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င််းအုတ့်က ်အုခ့ုင်း်် 
အုဝေရွ� ရွိုသင်း်သ်လာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်နိုိင်း်် သက�်ုုင်းသ်ည််် 
တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်ေဖွဲ့စာသ်လာ�။ သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းု
မ်းဏ္ဍာု�င်း်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဗီတ်ုုအုာဏာာသု��၍ ပ်ယခ်ု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုပ်ါ
သလာ�။ ဤသုု��ုုပ်ါက ဝေရွ့��ုုင်း�်မ်းုကုုသာ ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာသည်် ် ဗီတ်ုုအုာဏာာ 
ေဖွဲ့စာပ််ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် သမ်းမတ်၏ ဗီတ်ုုအုာဏာာကုု ဝေက�ာလ်ှာ�ပ်ယခ်ု�ရွန်် 
ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ စာုစာုဝေပ်ါင်း�်၏ ထုက�်ကဝ်ေက�ာဝ်ေသာ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုဝေရွ 
အုတ့်ကက်ုု လုုအုပ်သ်လာ�။ အုခု��ု�ဝေသာ န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်အုကြွကင်း�်မ်း� ် ဗီတ်ုု 
အုာဏာာကုု က�င်း်သ်ု��နိုုုင်းသ်လာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းသ်ည် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ� အုတ်ည်မ််းေပ်�ရွ
ဝေသ�မ်းီ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ ကန်�က့်ကပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုသလာ�။

၉။ အေချီးး�ကျေးသူး ဥပုံကျေးဒါေပုံုကျေးရ�
ပုံါဝင်က်ျေး�းင်ရ်းကားမ်ှာုမှားး� 

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန် ဝေ�ကည်ာဝေရွ�ကုု ဝေ�ာင်းရွ်ွက် 
ဝေပ်�သလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည်စ်ာစာဝ်ေ�ကည်ာဝေရွ�တ့်င််း ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ဝေပ်�သလာ�။
• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်သည် ် အုေပ်စာေ်ဏာမ််းိ လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကခ်ု့င်း််/လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်� 

သာခု့င်း််ဝေပ်�အုပ်ဝ်ေရွ�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�သလာ�။

၅။ ဤ
လွှာ

မှာ�်ညွှ
ာနိ်စးအ

ံပုံက်ား
ိံ အ

သူ
ံ��ေပုံုေချီးင်�်
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၅.၃.၆။ အချီးနိ်� ၆။ တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�မှာဏ္ဍိုင်၏် ဒါ�ဇူးိံင်�်ပုံံ�စ�သူတ်မှာာတ်မှာု

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုာ� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်

ရွန်န်ိုိင်း်် ဥပ်ဝေေကုုအုန်ကအ်ုဓလေ့ုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုရွန်် တ်ာ�န််ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�

စာုသည် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာ� ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ကုုကည််ီမ်းုရွိုရွန်က်ာက့ယဝ်ေပ်�ဝေသာအုရွာအုေဖွဲ့စာ ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်း်ရွာ သု��သပ်မ််းုအုာဏာာကုုလည်�် ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ထုာ�သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာေပ်န်လ်ည်သ်ု�� 

သပ်ေ်ခုင််း�အုာဏာာမ်း�ာ�နိိုင်််း လုပ်ထု်ု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အု�ကာ� ကြိုးကီ�မ်းာ�စ့ာာ 

က့�ေပ်ာ�သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသု��သပ်မ််းု ေီဇိုုုင်း်�နိုိင်း််ပ်တ်သ်ကဝ်ေသာ အုခု��ု�ဝေသာဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာ

မ်း�ာ�ကုု ဤအုခုန်�်တ့်င််းဝေလလ်ာတ်င်းေ်ပ်ထုာ�သည်။် ထုုု�အုေပ်င််းဤအုခုန်�်သည် ်တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�နိိုင်း်် အုေခုာ� 

ဝေသာမ်းဏု္ဍာ�င်းမ််း�ာ�အု�ကာ�  အုာဏာာဟိုန်ခ်ု�ကညီ််မု်းကုုဝေ�့�ဝေန့ို�ထုာ�သည်။် တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ��ုုင််းရွာ လ့တ် ်

လပ်မ််းုသည် ် အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ပ်ါသက�သ်ုု� ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�၏ တ်ာ�န််ယူမ်းုတ်ာ�န်ခ်ု�မ်းု

နိုိင်း်် ပ့်င်း််လင်း�်ေမ်းင်းသ်ာမ်းုသည်လ်ည်�် မ်းရွိုမ်းေဖွဲ့စာလ်ုုအုပ််ပ်ါသည်။် ဝေန်ာက�်ု��တ့်င်း ်ဤအုခုန််�သည် ်အုထုူ� 

သေဖွဲ့င်း်် မ်းတူ်က့�ေပ်ာ�မု်းမ်း�ာ�ရုိွဝေန်ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င််းစုာတ်�်င်းစ်ာာ�ဖ့ွဲ့ယဝ်ေကာင််း�ဝေသာ တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�၏ 

အုတ့်င်း�်ပုု်င်း�် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�်တ်စာခု်ုေဖွဲ့စာဝ်ေသာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စ်ာအုမ်း��ု�မ်း��ု� က့�ေပ်ာ�တ်ည်ရ်ွိုမ်းုနိုိင်း်် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုဝေအုာကရ်ွို မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာစာန်စာမ််း�ာ� သဟိုဇိုာတ်ရွိုစာ့ာ အုတ်ူ

ယိဉ်း်တ့်�တ်ည်ရ်ွိုနိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ဝေေခုမ်း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာတ်င်းေ်ပ်ထုာ�သည်။်

ဇူးယ်း� ၇။ အချီးနိ်� (၆) တ့င် ်အကျေးလွှာ�ကျေးပုံ�ကျေးဖွဲ့း်ေပုံ�း�ကျေးသူး တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�နှာင်််ပုံတ်သူကားက်ျေးသူးအကျေးရ�

ကားိစစရပုံမ်ှားး�

အကျေးကြကားးင်�်အရး ကျေးမှာ�ချီး့နိ်�မှားး�

၁။ တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�၏
အချီးနိ်�ကားဏ္ဍ

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုခုန်�်ကဏ္ဍာသည် ်အုဘာယန််ည််�။
• တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မု်းု�ဝေရွ� ဝေသခု�ာဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်

မ်းည််က�သ်ုု� အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�သန်ည်�်။
• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း်် အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အု�ကာ�တ့်င်း ် အုေပ်န်အ်ုလိန်ထ်ုုန်�် 

သုမ်း�်ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်မ်းည်သ်ည်တ််ုု� ရွိုသန်ည်�်။

၂။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါ 
ေပုံနိ်လွှာည်းသ်ူံ��သူပုံ်ေချီးင်�် 

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွာတ့်င်း ် တ်ရွာ� 
စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုခုန်�်ကဏ္ဍာမ်းိာ အုဘာယန််ည််�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်န်လ်ည်သ်ု��သပ်ေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်တ့်င်း ် မ်းည််
သည်််ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�အုာ� သု��သပ်စ်ာစာ်ဝေ��နိုုုင်းသ်န်ည််�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်န်လ်ည်သ်ု��သပ်ေ်ခုင်း�်ကုု မ်းည်သ်ည်််တ်ရွာ�ရိုု�� 
မ်း�ာ�က က�င်း်သ်ု��နိုုုင်းသ်န်ည််�။

• မ်းည်သ်ည််အ်ုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�တ့်င်း ်သု��သပ်စ်ာစာ်ဝေ��ေခုင်း�်အုာဏာာကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း်
နိုုုင်းသ်န်ည်�်။

• ဘာယလုု်အုခု�နု်အ်ုခုါမ်း��ု�မိ်းာ သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��ေခုင််း�အုာဏာာကုု က�င်််းသု��နုုိုင်းသ်လ�။
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၃။ တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�
အးဏားမှားး�

• ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�တ့်င််း တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏အုခုန်�်ကဏ္ဍာသည်အ်ုဘာယန််ည််�။
• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေပ်င်း�်င်းဝ်ေရွ�တ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုခုန််�

ကဏ္ဍာသည် ်အုဘာယန််ည်�်။
• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုဝေပ်� မ်းည်သ်ည်််န်ည််�လမ်း�်

ေဖွဲ့င်း်ထ်ုုန်�်သုမ်း�်ကြိုးကီ��ကပ်န်ိုုုင်း်သန်ည်�်။
• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုာ� 

ကြိုးကီ��ကပ်ရ်ွာတ့်င်း ်မ်းည်သ်ုု�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်သန်ည်�်။

၄။ တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�၏ သူ��ေချီးး�
လွှာ့တလ်ွှာပုံမ်ှာုနှာင််် တးဝနိယ််းမှာု 
တးဝနိခ်ျီး�မှာု

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််သည် ် အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း်အ်ုဝေရွ� 
ကြိုးကီ�ပ်ါသန်ည်�်။

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ တ်ာ�န်ယ်ူမ်းုတ်ာ�န်ခ်ု�မ်းုကုု ဝေသခု�ာဝေစာရွန် ်မ်းည်သ်ည်််
ယနိုတရွာ�မ်း�ာ�ရွိုသန်ည်�်။

• တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� မ်းည်သ်ုု�ဝေရွွ�ခု�ယသ်န်ည််�။ မ်းည်သ်ူတ်ုု�က ဝေရွွ�ခု�ယ်
သန်ည််�။ မ်းည်သ်ည်််စာည်�်ကမ်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွွ�ခု�ယသ်န်ည်�်။

• တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် မ်းည်မ််း့သက်တ်မ်း�်ကာလ တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွ 
သန်ည်�်။

• တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ရွာထုူ�မ်းိမ်းည်က်�သ်ုု� ရွပ်စ်ာ�သန်ည််�။

၅။ တရး�စ�ရင်က်ျေးရ��ိံင်ရ်း 
ဗိဟုံဝါဒါ

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် မ်းတ်ူည်ီသည်် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� စာန်စာ်မ်း�ာ�ကုု
မ်းည််သုု�ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသန်ည််�။

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�၏ တ်ရွာ��င််းမ်းုကုု တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ� က့�ေပ်ာ�
တ်ည််ရွိုေခုင်း�်က မ်းည်သ်ုု�ကူည်ီဝေပ်�သန်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေအုာကတ့််င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�
ထုုပ်တ််ုုကက့်�လ့�မ်းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ပ်ါက မ်းည်သ်ုု�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သန်ည်�်။

၅.၃.၇။ အချီးနိ်� ၇။ အစိံ�ရ၏ ဗိဟုိံချီးးုပုံက်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ်းခ်ျီးးကျေးရ� ပုံံ�စ�မှားး�

ဗဟုုိုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလ့ာခ်ု�ဝေရွ�သည် ်ဝေယဘုာယ�အုာ�ေဖွဲ့င်််း (က) ထုုဝေရွာကမု််းနိိုင်း််တ်ာ�န်ယူ်မု်းတ်ာ�န် ်

ခု�မု်းရုိွဝေစာရွန် ်�န်ဝ်ေ�ာင်းမု််းမ်း�ာ�ဝေပ်�အုပ်ရ်ွာတ့်င််း လူထုုနိိုင်း််ပုု်မုု်းနီ်�ကပ်စ့်ာာဝေပ်�နုုိုင််းရွန် ်(ခု) ကုုယပုု််င်းအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ခ့်ုင်း်် 

အုတုု်င်း�်အုတ်ာအုခု��ု�ကုုခ့ုင်း််ေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်််း နုုိုင်းင််း�တ်စာနုု်ိုင်းင််း�အုတ့်င်း�်ရုိွ မ်းတူ်က့�ေပ်ာ�ဝေသာလူအုုပ်စု်ာမ်း�ာ�အု�ကာ� 

သဟိုဇိုာတ်ေဖွဲ့စာမ််းုကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်ဟ်ိုူသည်် ် အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်နိုိစာခ်ုုဝေ�ကာင်း်ေ်ဖွဲ့စာရ်ွေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုထုူ� 

သေဖွဲ့င်း် ် အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကပ််ဋိုပ်ကခဝေ�ကာင်း် ် တ်စာစ်ာစာီေဖွဲ့စာဝ်ေန်ဝေသာလူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်သည် ်ယဉ်းဝ်ေက��မု်း၊ဘာာသာဝေရွ�အုာ�ေဖွဲ့င်််း မ်းတူ်က့�ေပ်ာ�ဝေသာ လူအုုပ်စု်ာမ်း�ာ�ပြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်စ့ာာ အုတူ် 

ယဉ်းတ့််�ဝေန်ထုုုင်းဝ်ေရွ�ကုု အုဝေထုာက်အုကူေပ်�နုုိုင်းသ်ည်။် ဗဟုုိုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလ့ာခ်ု�ဝေရွ�သည် ်သမ်းာ�ရုုို�က�ပု်�စာ� 

နိိုင်း်် ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင််း�ဝေသာ/လက်ဝေတ့်�က�ဝေသာပု်�စာ�တုု်� ပ်ါ�င်းသ်ည်။် သမ်းာ�ရုုို�က�ပု်�စာ�သည် ် အုစာုု�ရွ၏ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�စာန်စာ်�ုုင်းရ်ွာကုုကုုင်းတ့််ယပ်ြီးပ်ီ� ခုုုင်း်မ်းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာပ်ု�စာ�သည် ် စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ် ်ဝေရွ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� 

နိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုအုာဏာာဝေလ့ာခ်ု�ရွာတ့်င်း ် အုမ်းိန်တ််ကယ်မ်းည်မ််း့ ဝေလ့ာခ်ု�ဝေပ်�

သန်ည်�်�ုုသည််ပ််မ်းာဏာကုု တ်ုုင်း�်တ်ာအုဝေလ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်  

၅။ ဤ
လွှာ

မှာ�်ညွှ
ာနိ်စးအ

ံပုံက်ား
ိံ အ

သူ
ံ��ေပုံုေချီးင်�်
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ဇူးယ်း� ၈။ အချီးနိ်� (၇) တ့င် ်သူံ��သူပုံ်�း�ကျေးသူး ဗိဟုိံချီးးုပုံက်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ်းခ်ျီးးကျေးရ�၏အကျေးရ�ကားိစစရပုံမ်ှားး�နှာင််် 

�ကားစ်ပုံ်ကျေးသူးကျေးမှာ�ချီး့နိ်�မှားး�*

အကျေးကြကားးင်�်အရး ကျေးမှာ�ချီး့နိ်�မှားး�

၁။ အစိံ�ရအ�င်််မှားး� • အုစာုု�ရွအု�င်း်မ််း�ာ� မ်းည််မ်း့ထုာ�ရွိုနိုုုင်းမ််းည်န််ည််�။ အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း်န််ည််�။ 
နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�အုေပ်င်း ် အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာ
အု�င်း််မ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ� (ဥပ်မ်းာ- ဝေေသနိုတရွအု�င်း်)်။ 

• အုစာုု�ရွ၏ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည််် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�
အု�င်း်် မ်းည်မ််း့ရွိုသန်ည်�်။ 

• အုစုုာ�ရွအု�င်း််တ်စာ�်င်း််ကုု နုုိုင်းင််း�တ်စာ�ိ်မ်း�်လု��တ့်င််း အုခု��ု�ညီ်စ့ာာက�င်််းသု��ဝေ�ာင််း 
ရွွက်ေခုင်း�်ရုိွပ်ါသလာ�။ သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုခု��ု�ဝေသာန်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�တ့်င််းသာ အုခု��ု�
 မ်းည်ီစာ့ာ ခု�မ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်လာ�။

• အုကယ၍် အုစာုု�ရွအု�င်း််နိုိစာ�်င်း််ထုက ်ပ်ုုရွိုပ်ါက (နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည် ်
န်ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�) အုစာုု�ရွအု�င်း်မ််း�ာ�အုာ�လု��ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်
တ်ုုကရ်ိုုုကဖ်ွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်သင်း်သ်လာ�။ 

• သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််အုစာုု�ရွသည် ်၎င်း�်ဝေအုာကတ့််င်း ်အုစာုု�ရွအု�င်း်မ််း�ာ�
နိုိင်း်် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ဌာာန်မ်း�ာ�ထုပ်မ််း�ထုာ�ရွိုေခုင်း�်၊ န်ယန််ုမ်းုတ်မ််း�ာ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်၊ 
ကွမ်း်�က�င်းမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်တ်ုု�နိုိင်း်် စာပ််လ�ဉ်း�်၍
�ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ ရွိုသင်း်သ်လာ�။ 

• သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်တ့်င်း ် အုဝေေခုခု�မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်လုပ် ်
ဝေ�ာင်းရ်ွဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်ဝေ�ာင်းရ်ွွကစ်ာရွာမ်းလုုဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်
�ုုင်းရ်ွာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင််း�အုေပ်င််း ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုတ့်က ်ဝေေပ်ာင််း�လ့ယ် 
ေပ်င်းလ့်ယရ်ွိုဝေသာ အုလယအ်ုလတ် ်လမ်း်�စာဉ်း်တ်စာခ်ုုခုု ရွိုသလာ�။

၂။ ေပုံည်းန်ိယ်န်ိယ််နိိမှာိတမ်ှားး�ကားိံ 
သူတမ်ှာာတေ်ချီးင်�်

• မ်းည်သ်ည်် ် စာ�သတ််မ်းိတ်ခ်ု�ကက်ုု အုသု��ေပ်�မ်းည်န််ည််� (တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�၊ 
ဘာာသာစာကာ�၊ ဘာာသာတ်ရွာ�၊ ပ်ထု�ီ�င်း ် အုဝေန်အုထုာ�၊ သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်၊ 
စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ ယခုင်းက်တ်ည်�်ကရွိုဝေန်ပြီးပ်ီ�ဝေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ 
ပ်ဋုိပ်ကခေဖွဲ့စာနုု်ိုင်းဝ်ေသာ အုလာ�အုလာမ်း�ာ�၊ အုေခုာ�အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�နိိုင်််း ယင်း�် 
တ်ုု�အုာ�လု��)။ 

• အုန်ည်�်�ု��ရုိွသင်း််ဝေသာ သတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ထုာ�ရုိွသလာ� (အုန်ည်�်�ု��ရုိွသင်််း 
ဝေသာ တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏အုဝေရွအုတ့်က၊် အုန်ည်�်�ု��ရွိုသင်း််ဝေသာလူဦး�ဝေရွ၊ 
အုန်ည်�်�ု�� ရွိုသင်း််ဝေသာ ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�)။

• ေပ်ည်န််ယ�်ုုင်းရ်ွာ န်ယန််ုမ်းုတ််ကန်�သ်တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ
အုတ့်င်း�် သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု
သာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သလာ�။

• သက�ုု်င်းရ်ွာေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�မိ်း ေပ်ည်သူ်လူထုုသည် ်န်ယနု််မု်းတ်ဝ်ေဘာာင််းကန်�သ်တ် ်
ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် ပ်ါ�င်း်ပ်တ်သ်ကန်ိုုုင်း်သလာ�။ သက�်ုုင်းရ်ွာတ်ုုင်း�်ဝေေသ
ကြိုးကီ�မ်း�ာ�မ်းိ  လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�သည် ်န်ယန််ုမ်းုတ်ဝ်ေဘာာင်း ်ကန်�သ်တ်ေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်
တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းပ််တ်သ်ကန်ိုုုင်းသ်လာ�။ 

• ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ� ထုည်ဝ်ေထုာင်းသ်တ်မ််းိတ်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ
အုတ့်င်း�် အုခု�နု်ဇ်ိုယာ�မ်း�ာ� (ယာယီ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�) ရွိုသလာ�။
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• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ��ုုင်းရ်ွာ န်ယန််ုမ်းုတ််ကန်�သ်တ် ်
ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်၊ တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�အုသစာမ််း�ာ�ကုု တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်
သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�အုခု�င်း�်ခု�င်း�် ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ေခုင်း�်စာသည်် ် ဝေ�ာင်းရ်ွွက ်
ခု�ကမ််း�ာ�အုတ့်က ်လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည််�မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းသ်လာ�။

• အုကယ၍် ပ်ါ�င်းပ််ါက န်ယနု််မု်းတ်က်န်�သ်တ်ခ်ု�ကဝ်ေဘာာင််း ဝေေပ်ာင််း�လ�မု်းကုု မ်းည်သူ်
တ်ုု�မ်းိ မ်းည်က်�သ်ုု� လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းည်န််ည််�။ 

• ယင်း်�လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်တ့်င်း ် မ်းည်သ်ူတ်ုု�က ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက�်ကမ်းည်န််ည််�။ 
နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််၊ သက�ုု်င်းရ်ွာတုု်င််း�ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ သက်�ုုင်းရ်ွာတုု်င််း� ဝေေသ 
ကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ယင်း�်တ်ုု�အုာ�လု�� ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်း ်
ရွွကန်ိုုုင်း�်ကသလာ�။ 

• န်ယနု််မု်းတ်က်န်�သ်တ်ခ်ု�ကဝ်ေဘာာင််းမ်း�ာ�ကုု ေပ်င််း�င်းဝ်ေေပ်ာင််း�လ�ရွန် ်တု်က�စ့ာာသတ် ်
မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ စာ�သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က ်ရွိုပ်ါသလာ� (ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်-် အုန်ည်�်�ု��ရွို
သင်း််ဝေသာ လူဦး�ဝေရွပ်မ်းာဏာ၊ စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုရွ အုလာ�အုလာဝေကာင််း�မ်း�ာ�ရုိွေခုင််း�)။ 

• အုထုူ�သာလ့န်လ်ူမ်း�ာ�စာုဝေထုာကခ်ု�မ်းု၊ ည်ှုနိုုင်း�်ေခုင်း�် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်
ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�မ်း�ာ� ရွိုသလာ�။

၃။ ဗိဟုိံချီးးုပုံက်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ်းခ်ျီးး
ေချီးင်�်အတိံင်�်အတး

• အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုာဏာာမ်း�ာ�လှ� 
ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း််ပ်ကသ်ကပ်ြီးပ်ီ� မ်းည်သ်ည်််အုတုု်င်း�်အုတ်ာအုထုု အုစုုာ�ရွ 
အုဖ့ွဲ့��ခ့ု�မ်း�ာ�အုာ�အုပ်နိ်ိုင်း�်ရွန် ်မိ်းန်�်�ထုာ� သန်ည်�်။ 

• မူ်း�ါေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်အုစုုာ�ရွ၏ဝေအုာကပုု််င်း�် 
အု�င်း််မ်း�ာ�ကုု တ်ာ�န်မ််း�ာ�လှ�အုပ်ထ်ုာ�ပ်ါသလာ�။ 

• သုု�မ်းဟုိုတ် ် ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��မ်း�ာ�တ့်င််း အုဝေ�ကာင််း�ကုစာာတ်စ်ာရွပ်အ်ုာ� မ်းည်သုု်� 
ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွမ်းည်က်ုု �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်် အုာဏာာရွိုသလာ�။ 

• အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းု�ုုင်းရ်ွာ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ကုု နိုုုင်းင််း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု��တ့်င်း ်
အုခု��ု�ည်ီစာ့ာ ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကပ်ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုခု��ု�ဝေသာ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသ
မ်း�ာ�ရုိွ လူန်ည်�်စုာ၏သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�ကုု စာဉ်း�်စာာ�လ�က် အုခု��ု�မ်းညီ်စ့ာာ လှ�ဝေေပ်ာင််း� 
ခု့�ဝေ�ဝေပ်�သလာ�။ 

• နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�တ့်င်း ် အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင််း�ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��
မ်း�ာ�ထု� မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာထုု အုပ်န်ိုိင်း�် ထုာ�သန်ည်�်။ 

• ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ်
ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�အုတ့်က ်တ်ာ�န်ရ်ွိုသူမ်း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကခ်ု့င်း်် ရွို
သလာ�။ 

• သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�သည် ် (ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွသုု� တ်ာ�န်လ်ှ� 
ဝေေပ်ာင်း�်နိုိင်း�်အုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာအုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်� 
ေခုင်း�်) တ်ုု�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ သက�်ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းည်် ်
ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုလည်�် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကန်ိုုုင်း်ပ်ါသလာ�။ 

• ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင််းရွာ အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင််း�တ့်င််း  ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွ 
အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�ထု�သုု� မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုထုု အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�သန်ည်�်။ 

• အုစာုု�ရွ၏ သက�်ုုင်းရ်ွာအု�င်း််မ်း�ာ�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�
ကုုလကဝ်ေတ့်�က�င်း််သု��ရွန် ် အုန်ည်�်�ု��ရုိွသင်််းသည်််ရွင််း�ေမ်းစ်ာမ်း�ာ�၏အုတုု်င််း�အုတ်ာ 
မ်းည််မ်း့လုုအုပ်သ်န်ည်�်။

၅။ ဤ
လွှာ

မှာ�်ညွှ
ာနိ်စးအ

ံပုံက်ား
ိံ အ
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• မ်းည်သ်ည်် ်�င်း်ဝေင်း့ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွအု�င်း်အ်ုသီ�သီ�သုု� ခု့�ဝေ�ခု�ဝေပ်�မ်းည််
န်ည်�်။ 

• �င်း်ဝေင်း့ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�သု��စာ့�မ်းည်လ်ာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း်် 
တ်စာ�်င်း််ကုုသာ အုေပ်ည််အ်ု�အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�သလာ�။ 

• တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်�င်းဝ်ေင်း့ခု့န််၊ ကုမ်းါဏာီအုခု့န်၊် အုဝေရွာင်း�်၊ �န််ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�၊ ဝေေမ်းယာ
မ်း�ာ�၊ ယာဉ်း်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုေခုာ�လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�မ်းိ �င်းဝ်ေင်း့မ်း�ာ�အုဝေပ်� မ်းည်သ်ူက အုခု့န်် 
ဝေကာကခ်ု�မ်းည်န််ည်�်။

• အုခု့န််မ်း�ာ�၊ အုဝေကာကခ်ု့န်မ််း�ာ�နိုိင်း် ် မ်းူပ်ုုင်းခ်ုမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုခု့န််ဝေကာကခ်ု�နိုုန််�ကုု 
မ်းည််က�သ်ုု� ခု�မ်းိတ်မ််းည််န်ည်�်၊ မ်းည်သ်ူက ခု�မ်းိတ်မ််းည်န််ည််�။

• ဝေေသနိုတရွ အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ� ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းုမ်း�ာ�ရွိုပ်ါသလာ�။ 
ယင်း�်တုု်�သည် ် ေပ်ည်သူ်မ်း�ာ�အုာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��န်ထု်ုပ်�်န်ပုု််�မ်း�ာ� 
ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက် ရွရိွုသည်််�င်း်ဝေင်း့မ်း�ာ�ကုု မ်းည်က်�သ်ုု� ခု့�ဝေ�ခု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�မ်းည်န််ည််�။ 
�င်း်ဝေင်း့မ်း�ာ� ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် မ်းည်သ်ူကဦး�စာီ�၍ လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်
မ်းည််န်ည်�်။ ခုွင်း�်ခု�ကရ်ွိုဝေသာ ခု့�ဝေ�ခု�ထုာ�ဝေပ်�မ်းုနိုိင်း် ် ခုွင်း�်ခု�ကမ််းရွိုဝေသာ ခု့�ဝေ�
ခု�ထုာ�ဝေပ်�မ်းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။ ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 
အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�/ခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�သင်း်ပ််ါသလာ�။ 
နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ�်င်းဝ်ေင်း့မ်း�ာ�အုာ�ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်ကုု ေပ်န်လ်ည်ေ်ပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ရွန််ပ်ု�မ်းိန်�်န််� 
စာစာခ်ု�က ်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ� ရွိုသလာ�။

• မ်းတ်ူည်ီဝေသာ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွည်မ််း�ာ�နိုိင်း် ် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�၏ 
�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုစာရွုတ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ်စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ မ်းည်သ်ုု� ကုုင်းတ့််ယ ်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်မ်းည်န််ည််�။ 
ည်ှုနိုုင်း�်မ်းု လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ရွိုသလာ�။ ဤသုု� ည်ှုနိုုင်း�်ေခုင်း�်ကုု မ်းည်သ်ုု� ဝေ�ာင်း ်
ရွွကမ််းည််န်ည်�်။ မ်းည်သ်ည််အ်ု�င်း််သုု� ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�မ်းည်န််ည််�။ မ်းည်သ်ူတ်ုု�က
ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည််န်ည်�်။ မ်းည်သ်ူက �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်မ််းည်န််ည််�။ 

၄။ ဗိဟုိံချီးးုပုံက်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ်းခ်ျီးး
ေချီးင်�်�ိံင်ရ်း  စ�မှာ�ကျေး�းင််ရးကား်
ချီးးကားမ်ှားး�

• ေပ်ည်န််ယအ်ုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��မ်း�ာ�တ့်င််း ကုုယ်ပုု်င််းစီာမ်း�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ရွန် ်အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�ရုိွပ်ါက 
ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ကုုယပ််ုုင်းစ်ာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကက်ုု �ု��ေဖွဲ့တ် ်
ခု�ကခ်ု�မိ်းတ်မ််းနုုိုင်းမ််းခု�င်း�် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င််း �ကာ�ေဖွဲ့တ်စီ်ာမ်း�ဝေ�ာင်း ်
ရွွကခ်ု�ကက်ုု ဝေရွ��့�ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ရွိုသလာ�။ 

• သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��ခ့ု�မ်း�ာ�အုတ့်င််း� စီာမ်း�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ခု�ကကုု် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 
ဥပ်ဝေေ (နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေတ့်င်း)် ခု�မ်းိတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ� သလာ�။

• သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ� အုတ့်က ်ယင်း�်တ်ုု�
အုာ� မ်းည််သုု� စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�
ကုုဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ဝေသာ စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်း�ာ�နိုိင်််း လမ်း်�ညွှှန််ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်
 ထုာ�ေခုင်း�် ရွိုသလာ�။ 

• မ်းည်သ်ည်် ် သီ�ေခုာ�အုပ်န်ိုိင်း�်ဝေသာအုာဏာာ အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်
အု�င်း််/ဝေေသနိုတရွအု�င်း် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�ကရွရွို�ကသန်ည်�်။

• မ်းည်သ်ည််အ်ုာဏာာ အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်းန််က်တ်ည်�် က�င်း်သ်ု��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််
ဝေပ်�သန်ည်�်။ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း်် မ်း�ာ�က အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု 
တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်းန််က် အုသု��ခု�မ်းည်�်ုုပ်ါက မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာမ်းိ လှမ်း�်မ်းုု�မ်းည်န််ည််�။
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• မ်း့ဝေ�က�င်း််သု��သည််် အုာဏာာမ်း�ာ� ရွိုသလာ�။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်
အု�င်း််သည် ် မ်းူ�ါေမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန််�မ်း�ာ�ကုု သတ်မ််းိတ်ပ်ြီးပ်ီ� ေပ်ည် ်
န်ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�က ေပ်ည်န််ယ�်ုုင်းရ်ွာအုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�ကထုုတ်ေ်ပ်န်သ်ည််် စာည််� 
မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု ကြိုးကီ��ကပ်အ်ုုပ်ခ်ု��ပ််သည်။် 

• အုာဏာာမ်း�ာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင််း�အုတ့်က် မ်းည်သ်ည််် စာ�သတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�
ကုုအုသု��ေပ်�မ်းည်န််ည်�်။ မ်းည်သ်ူမ်း�ာ�က �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�မ်းည်န််ည််�။

• မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာမ်း�ာ�သည် ်အုစုုာ�ရွ၏ဝေအုာကပုု််င်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�အုတ့်က ်အုထူု� 
အုဝေရွ�ပ်ါသန်ည်�် (ဥပ်မ်းာ- ယင်း�်တ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်းလ်ကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ကာ 
က့ယေ်ခုင်း�်)။

• အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�အုာ�လု��တ့်င်းတ််ူည်ီဝေသာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ ရွရွိုပ်ါသလာ�။
သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုခု��ု�မ်းည်ီဝေသာ ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်မ်း��ု� ေဖွဲ့စာသ်လာ�။ 

• နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုန်က ်မ်းည်သူ်တုု်�တ့်င်း ်ကြွကင်း�်က�န်အ်ုာဏာာ 
(ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းိ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�် မ်းရွိုဝေသာအုာဏာာ) ရွိုသန်ည်�်။ 

• အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် မ်းည်သ်ုု� စာာရွင်း�်သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်
ထုာ�သန်ည်�် (ဥပ်မ်းာ- ဇိုယာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်)်။ 

• အုာဏာာခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ရ်ွာတ့်င််း ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုကုုအုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ ် ဝေ�ာင်း ်
ရွွကရ်ွမ်းည်် ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�၏အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေဘာာင်း်
အုဝေပ်�မ်းူတ်ည်ပ်ြီးပ်ီ� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်
ဝေရွ��့�ပ်ါသလာ�။ 

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််သည် ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခ့ု�မ်း�ာ�သုု� မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�် အုတ်ာအုထုု 
အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�နိုုုင်းသ်န်ည်�်။ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယထ်ုာ�ဝေသာ 
န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�ကုုသာ အုာဏာာမ်း�ာ� လှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�နုုိုင််းသလာ�။ အုစုုာ�ရွ 
အုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�တ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုစာုု�ရွ၏ ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််
မ်း�ာ�အုာ� မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုထုု အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�နိုုုင်း်
သန်ည်�်။

• ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ ရွိုသလာ�။ 
• ဤသုု��ုုလ့င်း ် ယင်း�်ကုု မ်းည်သ်ုု�စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်န််ည််�။ ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် တ်ရွာ�ဝေရွ�ကဏ္ဍာတ်ုု�အု�ကာ� မ်းည်သ်ည််် 
�က�်�ဝေရွ�ရွိုမ်းည်န််ည်�်။ (နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေအုရွ ခု့�ေခုာ�ထုာ�ပ်ါသလာ�၊ သုု� 
မ်းဟိုုတ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာသ်လာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း်် တ်ရွာ�
 ရိုု��မ်း�ာ�ကုု ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည််ဝေထုာင်း၍် ထုုပ်ပ််ုုင်း�်အု�င်း််တ်ရွာ�ရိုု��
မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက် တ်ည်ဝ်ေထုာင်းထ်ုာ�သလာ�။

၅။ ဗိဟုိံချီးးုပုံက်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ်းခ်ျီးး
ေချီးင်�် အ�ိံေပုံုချီးးကားမ်ှားး�
အတ့ကား ်ဥပုံကျေးဒါ�ိံင််ရး 
အကားးအကား့ယ်မ်ှားး�

• ဗဟုုိုခု��ပ်ကုု်င်းမု််းဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် အု�ုုေပ်�ခု�ကကုု်ဝေေပ်ာင််း�လ�မ်းည်�ုု်ပ်ါက တုု်င်း�်ဝေေသ 
ကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုုလုုအုပ်ဝ်ေ�ကာင်း�် ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်
 ရွိုသလာ�။ 

• ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��သုု� ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာ/လက်ဝေတ့်�က�ဝေသာအုာဏာာ 
မ်း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ပ်ါက ဤသုု�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ေပ်င်း�်င်းခ်ု�ကအ်ုတ့်က ် ယင်း�်တ်ုု�
၏ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုု လုုအုပ်သ်လာ�။

၅။ ဤ
လွှာ

မှာ�်ညွှ
ာနိ်စးအ

ံပုံက်ား
ိံ အ

သူ
ံ��ေပုံုေချီးင်�်
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၆။ ဗိဟုိံချီးးုပုံက်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ်းခ်ျီးး
ေချီးင်�် အ�ိံေပုံုချီးးကားမ်ှားး�
အတ့ကား ်ပုံဋိိပုံကားခ ကျေးေဖွဲ့ရာင်�်ကျေးရ� 
လွှာံပုံ်င်နိ�်စဉ်မ်ှားး�

• မ်းည််သုု�ဝေသာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း ် အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု စာီမ်း�
ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�မ်းည်န််ည်�်။ အုခု��ု�ဝေသာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�အုတ့်က ် အုထုူ� 
တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၊ ပ်ု�မ်းိန်တ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၊ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ုုကရ်ိုုုကတ််ရွာ�စာီရွင်း်
မ်း�ာ� ရွိုသလာ�။

* This is an adjusted and redesigned template informed by the ‘road map to federalism’ in 

Töpperwien, Nicole, ‘Input Papers on Federalism prepared for the Nepali Swiss Forum on 

Federalism’ (no publisher, no date), available at <http://www.swisscooperation.admin.ch/nepal/

en/Home/.../resource_en_178456.pdf> (accessed 28 May 2011). ဤဇိုယာ�သည် ်Nicole ဝေရွ�သာ�ထုာ�

ဝေသာ 'the road map to federalism' in Topperwien မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေကာကန်ိုုတ်် မ်း့မ်း�်မ်း�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�သည် ် လကရ်ွိုအုနိုိ��အုေပ်ာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေန်သည််အ်ုဝေေခု 

အုဝေန်မ်း�ာ�အုာ�ရွင်း�်ုုင်း်ရွန်် အုာ�န်ည်�်သည်် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည််ဝေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည် ်တ်ရွာ��င်းမု််းနိိုင်း်် ကာလတုု်၊ ကာလရိွည်ေ်ပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�ကုု တု်��ေပ်န်နုု်ိုင်းသ်ည််် 

လုပ်င််းန်�်စာဉ်းနိ်ိုင်း််ထုုဝေရွာကဝ်ေသာရွလေမ််း�ာ�ကုု ေီဇိုုုင်း်�ခု�မ်းိတ်ရ်ွန််ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ရွာတ့်င်း ်အုန်ာဂတ််သည်မ််းဝေရွရွာ

ဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�၏ ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းမ််းုသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုေပ်င်း ်

အုေခုာ�ဝေသာအုခု�ကမ််း�ာ� ဝေပ်�တ့်င်းလ်ည်�် မ်းူတ်ည်သ်ည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုအုာ� မ်းည််က�သ်ုု�ေီဇိုုုင်း�်ခု�မ်းိတ််မ်းုနိုိင်း်် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်၏

ပြီးပီ်�ေပ်ည်််စုာ�မု်းနိိုင်း်် လူန်ည်�်စုာကသာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�တ့်င်းလ်က�်ါ�ကြိုးကီ�အုုပ်ထ်ုာ�ေခုင််း�မ်း�ာ�ကုု ဝေလ့ာခ်ု�မု်းတုု်�ကုု လှမ်း�်မုု်း� 

နိုုုင်းသ်ည်။် သင်း််ဝေလ�ာမ််းိန််ကန််စာ့ာ စာတ်င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်မ်းု 

ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းစ့်ာာအု�ု��သတ်ရ်ွန် ် အုဓုလေ့ကတ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�နုုိုင််းပြီးပီ်� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏အုဝေကာင််းအုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာမ််းုတ့်င်း ်လုပ်င််းန််�ဝေ�ာင်းတ််ာမ်း�ာ� ရွည်ရ်ွွယသ်ည်််အုတ်ုုင်း�် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ဝေစာသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကမ််းုအုစာေပ်�ရွာတ့်င်း ် လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက�်ကသူ 

မ်း�ာ�သည်ပ််ု�စာ�မ်း��ု�စာု�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေရွာကရ်ွိုလာနိုုုင်းသ်ည််် စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ထုာ��ကရွဝေပ်မ်းည်။် အု�ုုပ်ါ

စုာန်ဝ်ေခု�မု်းမ်း�ာ�သည် ် ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�၊ နုုိုင်းင််း�်သမုု်းင်း�်ဝေ�ကာင််း�၊ သုု�မ်းဟုိုတ် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွာတ့်င်း ်�ကစ်ာပ်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာသည်် ်အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ဝေပ်�တ့်င်းမ််းူတ်ည်က်ာ ဝေတ့်�ကြုံက��ရွနိုုုင်း်

ပြီးပ်ီ� အုေခုာ�ဝေသာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�သည် ် လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ််ုု�တ်ကလ်ာမ်းုနိုိင်း််အုတ်ူ ထု့ကဝ်ေပ်�လာနိုုုင်းသ်ည်။် ဖွဲ့့�� 

စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဝေယဘာုယ�နိုိင်း် ် အုထုူ�စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုုဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ်န်ိုုုင်း်

ပြီးပ်ီ� ၄င်း�်တ်ုု�ကုုဝေက�ာလ်ှာ�ရွန် ်ကန်ဦး�အုစာမ်းိစာီစာဉ်းန်ိုုုင်း်သည်။် 

ေီမုု်းကဝေရွစီာန်ည်�်က� အုာ�လု��ပ်ါ�င်းဝ်ေရွ�အုတ့်က ်တ်ရွာ��င်းအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

�ကသူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ပ်ါ�င်း်ပ်တ်သ်ကသ်ူမ်း�ာ� အုာ�လု��ပ်ါ�င်းသ်ည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�
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လုပ််င်းန်�်စာဉ်းသ်ည် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီေပ်�ေပ်င််းဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�အုေပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�

လုပ််င်းန််�စာဉ်းက်ုု ခုုုင်းမ််းာဝေတ်ာင်း်တ််င်း�်ဝေစာမ်းည််် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�ကုုပ်ုု၍ ရွရွိုနိုုုင်းဝ်ေစာ 

သည်။်  ဤအုခု�ကက်ုု သုရွိုသဝေဘာာဝေပ်ါကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည််

ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�် ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ကုုအုဝေေခုခု�ကာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီန်ည််�က� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်၏ အုရွည်အ်ုဝေသ့�နိုိင်း််အု�င်း််ကုု တ်ုုင်း်�တ်ာနိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�

ဝေသာ  အုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ်ရွိုနိုုုင်းသ်ည်။် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုဓုလေ့ကက�ဝေသာအုဝေရွ�ကုစာာတုု်င််း�ကုု မ်းဝေေဖွဲ့ရိွင််း�နုုိုင်းဝ်ေပ်။လကဝ်ေတ့်�

�င်းဝ်ေရွာကဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် မ်းည်သ်ည်််အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု  

မ်းည်သ်ည််် အုဝေသ�စာုတ်အ်ုတ်ုုင်း်�အုတ်ာအုထုု ထုည်််သ့င်း်�မ်းည်က်ုု ဝေ�့�ဝေနို့�နိုုုင်းသ်ည်။် လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်း ်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ေပ်ည်တ့််င်း�်ထုင်းေ်မ်းင်းယ်ူ�သု��သပ်ခ်ု�က်နိုိင်း််

အုည်ီ လ့တ်လ်ပ််စာ့ာေီဇိုုုင်း်�ခု�မ်းိတ်သ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် အုဖွဲ့�က်

အုဝေမ်းိာင်း်သ်မ်းာ�မ်း�ာ�ကုုလည်�် စာီမ်း�ကုုင်းတ့််ယန်ိုုုင်း်ရွန်် လုုအုပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် သုု�မ်းိသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေသည် ်ပုု်မုု်းက�ယ်ေပ်န်�မ််း�ာ�ေပ်ာ�ဝေသာ ပ်ါ�င်းလု်ပ်ဝ်ေ�ာင်းသူ်မ်း�ာ�၏ ယု��ကည်မု််းေဖွဲ့င်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုင်းစ်ာတီ်

က���ရွိင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုစာုု�ရွစာန်စာအ်ုတ့်င်း်� တ်ည်တ််�်ခုုုင်း်ပြီးမ်း�စာ့ာအုာဏာာသက�်င်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေန်ာက�်ု��

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ထုာ�ခု�ကမ််း�ာ�၊ အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်

ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းေ်ခုင်း�်ခု�ရွဝေသာသူမ်း�ာ�၏ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု စာီမ်း�ခုန်�်ခု့�ရွန််လုုအုပ်န်ိုုုင်းသ်ည်။် ယင်း�်တ်ုု�၏ ပ်�်ပ်ုု�

ကူည်ီမ်းုကုုရွယူရွာတ့်င်း ် တ်ရွာ��င်းလ်ု�ပြုံခု��ဝေရွ�အုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�ကုု တ်ုု�ခု���ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် လုုအုပ်န်ိုုုင်းသ်က�သ်ုု� 

ယင်း�်တ်ုု�အုာ� လမ်း�်ဝေ�ကာင်း�်အုတ့်င်း်� �င်းဝ်ေရွာကဝ်ေစာေခုင်း�်သည် ်အုခု�နု်ယ်ူနိုုုင်းသ်ည်။်

လွှာကားက်ျေးတ့�ကျေး�းင််ရးကားသ်ူး၏ အ�ိံ

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်သည် ် ဝေ�့စာဉ်းမ််း��ု��က်တ်စာ်ဝေလ့ာကလ်ု��

တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုမ်းရွိုေခုင်း�်ကုု ခု�စာာ�ခု�ရ်ွဝေသာ အုမ်း��ု�သာ�နိုိင်း်် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုာ�လု��အုတ့်က၊်ယင်း�်

တ်ုု�၏ စာုတ်�်နိုဒမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့င်း််လိစာ်ေပ်သရွန် ်စာကာ�လု��မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်တ်ရွာ��င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန် ်သတ်တုလုုအုပ််

မု်းအုတ့်က ်သမုု်းင်း�်ပ်ည်ာရိွင််း၊ လူမု်းဝေဗေပ်ည်ာရိွင််း၊ မ်းနုိုဿဝေဗေပ်ည်ာရိွင်း၊် ဝေတ့်�ဝေခု�ပ်ည်ာရိွင််း၊ စာာဝေရွ� 

�ရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ကဗ�ာ�ရွာမ်း�ာ�အုတ့်က ် လုပ််ဝေ�ာင်းမ််းုတ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ယင်း�်ကုု ကွမ်း�်က�င်း်

သည််် နိုုုင်း်င်း� ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�အုာ� ဝေရွ��့�ဝေစာေခုင်း�်သည် ်စာည်�်မ်း�ဉ်း�်ဥပ်ဝေေသ�ုုင်းရ်ွာ ရိုုပ်ဝ်ေထု့�ခုကခ်ု�

မ်းုကုု မ်းေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန် ်ဖွဲ့ုတ်ဝ်ေခု�ေခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဥပ်ဝေေပ်ည်ာရွိင်းမ််း�ာ�ကုုသာ တ်ာ�န်် အုပ်န်ိုိင်း�်ေခုင်း�်

သည် ် ယထုာဘာူတ်�ါေ၏ အုသက်မ်းပ်ါဝေသာ စာုတ်က်ူ�စာုတ်သ်န််�မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်ဝေရွ��့�ရွန််

ဖွဲ့ုတ်ဝ်ေခု�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်သမ်းုုင်း�်သည် ်ပ်ုုမ်းုုန်ာက�င်းဝ်ေစာဝေသာ သင်းခ်ုန်�်စာာကုု သင်းဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။်

ဝေတ်ာက့်ာတ်ုုဂ�ာေင်း၊် �န််ကြိုးကီ�ဝေဟိုာင်း�်နိုိင်း်် 

ဘာရွာဇိုီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာမ််းရွိင်း၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုကြုံက�ဝေပ်�
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မှာာတစ်ံမှားး�

1 ကုုစာတ်ာရီွကာတ့်င််း လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေရွ�ရွရုိွခု�နု်မိ််းစာ၍ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းက်ုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေသာ ဝေန်�စာ့�အုခု��ု�မ်းိာ ဝေအုာကပ််ါအုတ်ုုင်း်� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

- ၁၈၂၁ ခုုနိုိစာတ့််င်း ်စာပ်ုန်န်ိုုုင်း်င်း�မ်းိ လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေရွ�ရွရွိုခု�ပ််ါသည်။်

- ၁၈၂၃ မ်းိ ၁၈၄၀ အုတ့်င်း�်  အုဝေမ်းရွုကဗဟိုုုအုစာုု�ရွ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ အုဖွဲ့့���င်း်

- ၁၈၂၅ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (Ley fundamental del estado libre de Costa Rica)

- ၁၈၄၄ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (Constituctio’n Poli’tica del Estado Libre y Soberno de

Costa Rica)

- ၁၈၄၇ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (Constituctio’n Poli’tica de Costa Rica)

- ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဟိုု ဝေခု��ုုသည််် ၁၈၄၈ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ

- ဝေန်ာက်ထုပ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�- ၁၈၅၉၊ ၁၈၆၉၊ ၁၈၇၁၊ ၁၉၁၇၊ ၁၉၄၉

Universidad de Costa Rica, Constituctio’n Poli’tica de Costa Rica 1821-2010 (2010), 

<http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/idex.php?option=com-content&view=arti-

cle&id=46&Itemid=193>; Obreg’on Quesada, Clotide:Las constituctio’n de Costa 

Rica(5 vol) (2009)

2 ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�၏ ပ်ထုမ်း�ု��ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ၁၈၂၆ ခုုနိုိစာ်၊ နိုုု�င်းဘ်ာာ ၁၉ ရွက်

ဝေန်�တ့်င်း ်မ်း��နိုဒရွိင်းည််ီလာခု�က အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ပ််ါသည်။် (Congreso General Constituyente de la 

Repu’blica Boliviana) ဝေန်ာကပုု််င််း� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ထုပ်မ််း�ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေသာ ခုုနိိုစာ ်

မ်း�ာ�မိ်းာ ၁၈၃၁၊ ၁၈၃၄၊ ၁၈၃၉၊ ၁၈၄၃၊ ၁၈၅၁၊ ၁၈၆၁၊ ၁၈၆၈၊ ၁၈၇၁၊ ၁၈၇၅ စာသည်တုု််�ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။်

<http://constituyentesoberana.org/info/?q=historia-constituciones-bolivia> နိုိင်း်် 

<http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/constituciones.shtml> ကုု 

�ကည််ပ််ါ။

3 ဥဝေရွာပ်အုဝေရိွ�ပုု်င််း�နုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င််း နုုို��ကာ�တ်ကက်ြွက 

မ်းုမ်း�ာ� ေမ်းင်း်မ််းာ�လာခု�ပ်ြီးပ်ီ� မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာတ်ုုင်း�်ေပ်ည်မ််း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ အုသစာမ််း�ာ�ကုု 

လ့န်ခ်ု�်ဝေသာ ရွာစာုနိုိစာခ်ုုအုတ့်င်း်�က ဘာီလာရိုုစာ၊် ဘာူလဝ်ေဂ�ရွီ�ယာ�၊ ခု�က်ဇို ်ရွီပ်တ််ဘာလစာ၊် အုကစ်ာတ်ုု�

နီ်စာ�ယာ�၊ ခုါဇိုာခုါစာတ်န်၊် ကာဂ�စ်ာစာတ်န်၊် လီသူ�န်�်နီ်�ယာ�၊ ရုုိုဝေမ်း�နီ်�ယာ�၊ ရုိုရိွာ�နိိုင်််း စာလုုဗင််း�နီ်�ယာ�

စာဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်က�င်း်သ်ု��ခု�်သည်။် Ludwikowski, Rett R., Constitution-Making in the 

Region of Former Soviet Dominance (Durham, NC: Duke University Press, 1996). 

ယခုင်း ်�ုုဗီယက ်ဩဇိုာအုာဏာာ၏ န်ယ်ပ်ယအ်ုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�် 
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4 United Nations, ‘United Nations Assistance to Constitution-making Processes’, Guid-

ance Note of the Secretary-General (April 2009; no document number), available at 

<http://www.unrol.org/doc.aspx?n=Guidance_Note_United_Nations_Assistance_to_

Constitution-making_Processes_FINAL.pdf>. ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�

လုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ုာ� ကုလသမ်းဂဂ၏ကူည်ီပ်�ပ််ုု�မ်းု

အဓိိကား စးလွှာံ��မှားး�

�ကာ�ေဖွဲ့တ်အ်ုစာီအုမ်း�မ်း�ာ� (Interim arrangements)၊ နိုုုင်းင််း�တ်ကာမ်းိပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�

၏အုခုန်�်ကဏ္ဍာ (Role of international actors)၊ ေပ်င််းပ်မိ်းပ်ါ�င််းဝေ�ာင်းရွ်ွကသူ်မ်း�ာ� (External actors)၊ 

ပြီးပ်ု�က့�လ့ယဝ်ေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ� (Fragile states)၊ နိုုုင်းင််း�၏ပြီးပ်ု�က့�လ့ယမ််းု (State fragility)၊ အုသ့င်းအ်ုကူ� 

အု ဝေေပ်ာင်း�်�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�မ်း့တ်ဝေရွ� (Transitional justice)၊ အုမ်း��ု�သာ� ဝေရွ�စာည်�်လု��ည်ီညွှ့တ်မ််းုအုတ့်က်

အုစာုု�ရွ (Government of national unity)၊  ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�် (Enactment)၊  ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒ 

ခု�ယူပ့်�မ်း�ာ� ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာေခုင်း�် (Referendum)၊  ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် (Promulgation)၊ တ်ုုင်း�်

ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်(Constituent assembly)

အေချီးး�ကျေးသူး ရင်�်ေမှာစမ်ှားး�

မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည်် သုဝေတ်သန်ေပ်�လုပ်ရ်ွန်န်ိုိင်း်် ဝေ�့�ဝေနို့�ရွန််အုတ့်က ် ဗဟိုု 

သုတ်အုသုအုေမ်းင်း ် ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု လူအုမ်း�ာ�အုာ�ပ်�ပ််ုု�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်�က

ပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ လုပ််ရွိာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် အုထုူ�န်ယပ််ယဝ်ေေသမ်း�ာ�ရွို နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကဏ္ဍာ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်လုပ်င််းန််�စာဉ်းက်ုု အုထုူ�အုဝေလ�ထုာ�ပ်ါသည်။် လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�၏ လုပ်င််းန်�်

 စာဉ်း်ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် အုေခုာ�ဝေသာရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�မ်းိာ ဝေအုာကပ််ါအုတ်ုုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

• UNDP ကားပုံ�်ိံကားမ်ှာုကားးကား့ယ်က်ျေးရ�နှာင််် မှားလွှာအကျေးနိအ�း� ေပုံနိ်လွှာည်းက်ျေးရးကားရ်ာိကျေးရ� စ�မှာ�ချီးးကား်

 < http://www.undp.org/cpr/ >

 ကုလသမ်းဂဂဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ� အုစာီအုစာဉ်း် (UNDP) ၏ ကပ်�်ုုကမ််းုကာက့ယဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် ေပ်န်လ်ည် ်

ထုူဝေထုာင်းဝ်ေရွ�စာီမ်း�ခု�ကသ်ည် ်ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�ဝေလ့ာခ်ု�ဝေရွ�၊ ကာက့ယဝ်ေရွ�နိုိင်း် ်ေပ်န်လ်ည်တ််ည်ဝ်ေ�ာက်

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�ဝေပ်�ကာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၊ အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ရိုုန်�်ကန််ဝေန်ရွဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�

ကုုကူည်ီရွန်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် ယင်း�်၏�ကဘ်ာ�်ုုေ်တ့်င်း ်အုဝေစာာပ်ုုင်း�်ကပ်�်ုုကေ်ခုင်း�်ေပ်ဿန်ာကုု 

ကယ�်ယဝ်ေရွ�၊ က�ာ�/မ်း သာတ်ူည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�၊ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�နိုိင်း် ်

စာပ်လ်�ဉ်း�်ဝေသာ အုစာီအုစာဉ်း်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ရွိုပ်ါသည်။် ယင်း�်တ့်င်း ်ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၏ဝေန်ာက�်က ်
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တ့်�အုဝေန်အုထုာ�တ်စာခု်ုတ့်င်း ်လုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�အုာ� စာစာဝ်ေ��ေခုင််း�အုတ့်က ်လကဝ်ေတ့်�လမ််း�ညှွှန်ခ်ု�က ်

စာာအုုပ် ်ပ်ါရွိုပ်ါသည်။်

• USIP ပုံဋိိပုံကားခ၏ ကျေးနိးကား�်ကားတ့်� ငြိင်ိမှာ�်ချီးးမှာ�်ကျေးရ�နှာင််် တည်းင်ြိင်ိမှာက်ျေးရ�လွှာံပုံင််နိ�်စဉ်မ်ှားး�ဌားနိ

 <http://www.usip.org/programs/centers/center-post-conflict-peace-and-stabili-

tyoperations>

 အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုလှတ််ဝေတ်ာက် မ်းတ်ည်ထ်ုာ�ဝေသာ လ့တ်လ်ပ််ဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု

ေဖွဲ့စာသ်ည််် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစာု၏ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်သည် ် သုဝေတ်သန်ေပ်�လုပ်ရ်ွန််၊ 

အုဝေကာင်း�်�ု��ဝေသာ က�င်း်သ်ု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�ကုု သတ်မ််းိတ်ရ်ွန််၊ ဝေလက်�င်း််သင်း�်ကာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်

ပ်ည်ာဝေရွ�ဝေရွ� ကြိုးကု��ပ်မ်း်�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ရွန်၊် ပ်ဋိုပ်ကခ၏ ဝေန်ာက�်ကတ့််�အုတ့်က ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းဝ်ေရွ� လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုုလုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ပ်ဋိုပ်ကခ၏ ဝေန်ာက ်

�ကတ့််�ပြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�် ဝေရွ�နိိုင်း်် တ်ည်ပ်ြီးငု်းမ််းဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ဌာာန် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ခု�ပ််ါသည်။် USIP သည် ်ကမ်းာာ 

ကြိုးကီ�အုတ့်င်း�် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၏ သကဝ်ေရွာကမ််းုကုုခု�ရွဝေသာ န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းဝ်ေအု�ခု�မ်း�်မ်းု

ကုု ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ်ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ� တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်၊ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� အုစာီအုစာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ထုုတ်ဝ်ေ�မ်းုမ်း�ာ�လည်�် ရွိုပ်ါသည်။်

• Constitution Net 

 <http://www.constitutionnet.org>

 ConstitutionNet ဟိုုအုမ်းည်ရ်ွသည်် ် ကမ်းာာအုနိုိ��က �ကည််ရ်ိုုနိုုုင်းဝ်ေသာ အုင်းတ််ာန်က်ရွင်း�်ေမ်းစာက်ုု 

International IDEA နိုိင်း်် Interpeace တ်ုု�ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်၍ ကမ်းကထုေပ်�မ်းုေဖွဲ့င်း် ်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။် 

ယင်း�်ကုု ဝေန်ာ်ဝေ��အုစာုု�ရွ၏ ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့မ်းတ်ည်မ််းုေဖွဲ့င်း် ် International IDEA က ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေ�ာင်း ်

ရွွက်ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကမု််းတ့်င်း ်ပ်ါ�င်းဝ်ေသာသူမ်း�ာ�၏ တုု်�ခု��� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သည်် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုသုအုေမ်းင်းလ်ုုအုပ်ခ်ု�က်ကုု �န်် ဝေ�ာင်းမ််းုဝေပ်�ရွန် ်ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�

ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါ�ကဘ်ာ�်ုုေ်တ့်င်း ်ဤလမ်း်�ညွှှန််စာာအုုပ်အ်ုာ� အု့န်လ်ုုင်း�်စာာအုုပ်အ်ုသ့င်းေ်ဖွဲ့င်း် ်ရွယူနိုုုင်း်

ပြီးပီ်� အုေခုာ�ဝေသာအုသုအုေမ်းင််းန်ည်�်လမ််း� ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ခု�ကမ််း�ာ�အုတ့်က ်အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�၊ ဝေလက်�င်း််

သင်း�်ကာ�ဝေရွ�သင်းရ်ိုုု�၊ ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုစာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာရွို ဝေရွွ�ခု�ယထ်ုာ�ဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

မ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ စာင်းစ်ာစာထ်ုုတ်ဝ်ေ�ဝေသာ အုခု�ကအ်ုလက်မ်း�ာ�ကုုလည်�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

• ဒါ�မံိှာကားကျေးရစ�နှာင််် ကျေးရး�ကျေးကားးက်ားပ့ုံ��ံိင်ရ်း အကားးအည်း�ကျေးပုံ�ကျေးရ� နံိှင်င််�တကားးအဖ့ွဲ့��အစည််း� (International 

IDEA) 

 <http://www.idea.int>

 ေီမုု်းကဝေရွစီာနိိုင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��ုုင်းရ်ွာအုကူအုညီ်ဝေပ်�ဝေရွ� နုုိုင််းင်း�တ်ကာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် (International 

IDEA) သည် ်ကမ်းာာအုနိို�� အုဓ့လေ့န်�ရိ်ွည်စ့်ာာက�င်််းသု��လာသည််် ေီမုု်းကဝေရွစီာစာန်စာကုု် ပ်�်ပုု်�ဝေပ်�သည််် အုစုုာ�ရွ 

အုခု�င်း်�ခု�င်း်��ကာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်၏ ဦး�တ်ည်ခ်ု�က်မ်းိာ 
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နိုုင်း�်ယိဉ်းအ်ုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုုဝေပ်�ေခုင်း�်၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုရွ ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုကုု ကူည်ီပ်�်ပ်ုု�ေခုင်း�်၊ 

မ်းူ�ါေမ်း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်းင််း� ဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုလှမ််း�မ်းုု�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�နိုုုင်းဝ်ေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု 

အုဝေေခုေပ်�သည််ဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုကုုပ်�ပ််ုု�ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် IDEA ၏ �က်ဘာ�်ုုေသ်ည် ်ဝေေသနိုတရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ််င်းန်�်မ်း�ာ�၊ အုဝေမ်း�အုဝေေဖွဲ့မ်း�ာ�နိုိင်််း ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာရိုုဝေထုာင်း်မ််းိဝေန်၍ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ်၏ မ်းေပ်ည််စ်ာု�မ်းုမ်း�ာ�၊ ဟိုာက့ကမ််း�ာ�အုဝေပ်� နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုု�၏ 

အုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုုခုန်�မ််းိန်�်ရွန် ်လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ�ကအုသု��ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကစ်ာသည််် အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

• ConstitutionMaking.org 

 <http://www.constitutionmaking.org/>

 ConstitutionMaking.org သည် ်နုိုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� စီာမ်း�ကုန်�် (CCP) နိိုင်း်် 

USIP တ်ုု�၏ ပ်ူ�တ့်�စာီမ်း�ကုန်�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်၏ပ်န််�တ်ုုင်းမ််းိာ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််သူမ်း�ာ�အုာ� ပ်ု�စာ�

ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ� န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုဝေပ်� စာန်စာက်�

ဝေသာ အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ �က်ဘာ�်ုုေမ််း�ာ� 

သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ဝေရွ�လမ်း�်ဝေ�ကာင်း�်�ုုင်းရ်ွာ အုခု�က်အုလကရ်ွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�၊ မ်းူ

�ကမ်း�်အုစာီရွင်းခ်ု�စာာမ်း�ာ� စာုစာည်�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ 

ကုစာာရွပ်အ်ုသီ�သီ�နိုိင်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာုစာည်�်ထုာ�ဝေသာ အုခု�က်အုလကမ််း�ာ�အုာ�

 ဝေ�့�ဝေနို့�နိုုုင်းမ််းည်််အုခုင်း�်အုက�င်း�်ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ့်င်း ်ကမ်းာာအုနိုိ��အုေပ်ာ�ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း်စ်ာပ််လ�ဉ်း�်၍ ဘာဝေလာဂ်တ််စာခ်ုု ရွိုပ်ါသည်။်

• Venice Commission 

 <http://www.venice.coe.int/site/main/Presentation_E.asp>

 တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ ဥဝေရွာပ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီဝေကာမ််းရွိင်းသ်ည် ် ကပ်�်ုုကမ််းုမ်း�ာ�အုာ� 

စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�၊ ပ်ဋိုပ်ကခကာက့ယ်ဝေရွ�နိုိင်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ်ုု�ကုု ကုုင်း ်

တ့်ယသ်ည််် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာတ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ မ်းူ�ါေအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်က 

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�တ့်င်း ်အုကြုံက�ဉာာဏာဝ်ေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ေီမ်းုုကဝေရွစာီ၊ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာသည်တ််ုု� ပ်ါ�င်း်ဝေသာ ဥဝေရွာပ်၏တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ

စာ�မ်း�ာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန် ်ရွည်မ််းိန််�ထုာ�ပ်ါသည်။် �ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ်ဥဝေရွာပ်၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�အုဝေပ်� နိုုုင်း်င်း�ကုု အုဓလေ့ုကအုဝေလ�ထုာ�ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�် 

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

• University of Richmond 

 <http://confinder.richmond.edu/>

 ဗာ�ဂ��ီန်ီ�ယာ�ေပ်ည်န််ယ်၊ ရွစာခ်ု�မ််း့န်တ့််င်း ်တ်ည်ရ်ွိုသည်် ်ရွစာခ်ု�မ်း့န််တ်ကကသုုလသ်ည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေရွိာဝေဖွဲ့့ဝေတ့်�ရွိုသူ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�၏ ဘာူမ်းုန်ကသ်န််ပ်င်း ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
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ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၊ ပ်ဋိုဉာာဉ်း်စာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�၊ ေပ်င်း�်င်းေ်ဖွဲ့ည််စ်ာ့က်ခု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုေခုာ�သက�်ုုင်းဝ်ေသာ စာာရွွက ်

စာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�စာသေဖွဲ့င်း် ် အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုု အု့န်လ်ုုင်း�်တ့်င်းစ်ာုစာည်�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

�ုုင်းရ်ွာ စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်လ်ည််� လင်း်ခ်ုမ််း�ာ�ခု�တု်�်ကက်ာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

အဓိိပုံါါယ််ဖွဲ့့င်််�ိံချီးးကားမ်ှားး�

လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု 

စာုစာည်�်ထုာ�ရွိုေခုင်း�် 

(Aggregation)

ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ရွာထုူ�အု�င်း်�်င်း််ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေလရ်ွိုဝေသာ အုာဏာာကုု 

စာုစာည်�်ထုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဗဟိုုုအု�င်း််၌သာ ခု��ပ််ကုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်၏

သကဝ်ေရွာကမ််းု။

အုဝေေခုခု�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� ခု�ဉ်း်�ကပ််

မ်းု (Basic structure 

approach)

အုဓလေ့ုက အုစာုု�ရွ�ုုင်း်ရွာ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� အုစာုု�ရွ

�ုုင်းရ်ွာအုာဏာာကုုက�င်း််သု��ဝေ�ာင််းရွွကမ််းည််် အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင်း�်မ်း�ာ�အုာ� 

တ်ည်ဝ်ေထုာင်းဝ်ေရွ�ကုု ဦး�စာာ�ဝေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ ခု�ဉ်း�်ကပ်မ််းုတ်စာရ်ွပ်။်

တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�

လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်(Constituent 

Assembly)

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုအုာ� မူ်း�ကမ််း�ဝေရွ��့�ရွန် ်သုု�မ်းဟုိုတ်အ်ုတ်ည်် 

ေပ်�လကခ်ု�ရွန်် ရွည်ရ်ွွယ၍်ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သည်် ်အုဖွဲ့့��တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်စာ်ပြီးပ်ု�င်းတ််ည်�်

လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုစာခု်ုတ်ည်ရုိ်ွမု်းကုုဝေရိွာင််းလှ�ရွန်လ်ကဝ်ေတ့်�က�ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�် 

ေပ်ခု�ကမ််း�ာ�အုရွ အုေခုာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာလ်ုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�လည်�် ရွိုနိုုုင်းသ်ည် ်(ဖွဲ့့�� 

စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာည်ီလာခု�တ့်င်းလ်ည်�်ဝေတ့်�ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်)်။

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� 

(Constitution Building)

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ညုှ်နုိုင်း�်ဝေ�ာင်းရွ်ွကေ်ခုင််း�၊ တုု်င်းပ််င်းဝ်ေ�့ဝေန့ို� 

ေခုင််း�၊ မူ်း�ကမ််း�ဝေရွ��့�ေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ် အုဝေေခုခု�ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်ေ်ခုင််း�၊ အုဝေကာင်း ်

အုထုည််ဝေဖွဲ့ာ်ဝေ�ာင်း်ရွွက်ေခုင််း�နိုိင်း်် ေပ်င််း�င်း်ေခုင််း�တ်ုု� ဝေ�ာင်း်ရွွက်ဝေသာ

လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ ည်ီလာခု� 

(Constitutional 

Convention) 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ု၏ မူ်းဝေဘာာင််းခု�မိ်းတ်ရ်ွန် ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်ေပ်င််း�င်း ်

မ်း့မ်း်�မ်း�ရွန််ရွည်ရ်ွွယ၍် စာီမ်း�က�င်း�်ပ်သည်််ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ� တ်ရွာ��င်း်

အုစာည်�်အုဝေ��ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ၄င်း�်သည် ်တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် မ်းတ်ူ

ဘာ�ကုုယတ််ုုင်းအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုခု��ပ််အုေခုာအုာဏာာသုု�မ်းဟိုုတ် ်

တ်ရွာ��င်း ် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းရွိုဝေသာလ်ည်�် အုေခုာ�တ်စာဖ်ွဲ့့��မ်းိဝေပ်� 

အုပ်ဝ်ေသာ သီ�ေခုာ�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််သုု�မ်းဟိုုတ်ည်ွှှန််�ကာ�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ် အုလုပ််

လုပ်သ်ည်။် 
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ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ ်

(Democracy)

ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေသာ၊ ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အုတ့်ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ 

အုစာုု�ရွစာန်စာ၊် သာမ်းာန််အုဓလေ့ုပ်ါါယအ်ုရွ ‘ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က အုုပ်ခ်ု��ပ််သည်’် 

ဟိုု �ုုလုုပ်ါသည်။် အုန်ည်�်�ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာတ့််င်း ် (က) 

ကမ်းာာတ်စာ်�ိမ်း်�လု��ရွို အုရွွယဝ်ေရွာကသ်ူတ်ုုင်း�် မ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် (ခု) ပ်ု�မ်းိန််

ေပ်န်လ်ည်က်�င်း�်ပ်ဝေသာ လ့တ်လ်ပ်၊်တ်ရွာ�မ်း့တ်ပြီးပ်ီ� အုပြီးပ်ု�င်းအ်ု�ုုင်းေ်ဖွဲ့စာ်

ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�၊  (ဂ) စာစာမ််းိန််သည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုထုက်

ပုု်၍ပ်ါ�င််းေခုင််း� (ဃ) သတ်င််း�အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�၏အုေခုာ�ဝေသာရွင််း�ေမ်းစ်ာ 

မ်း�ာ�ရုိွရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။် ယင်း�်သည် ်နုုိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုာဏာာကုု ထုုန််�သုမ်း�်နိုုုင်း်ဝေသာစာန်စာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုစာုု�ရွ၏ ပ်ု�စာ�ေဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။် 

ခု့�ဝေ�ေခုင်း�် 

(Disaggregation)

ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်မ်းဏ္ဍာု�င်း်မ်း�ာ�၊ ပ်ါ�င်းသ်ူမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုစာုု�ရွအု�င်း်မ််း�ာ�

အု�ကာ� အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�်၏သကဝ်ေရွာကမ််းု။

အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�် 

(Dispersal of power)

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ အု�င်း််အုသီ�သီ�ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်န်ိုိင်း်် ထုုန်�်ခု��ပ််ထုာ�

ေခုင်း�်မ်းိ တ်ာ��ီ�ရွန်အ်ုတ့်က ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�၍ အုမ်း��ု�အုစာာ�စာု�လင်း်

ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�၊ ရိုု��ဌာာန်

မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသ သုု� ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ခု့င်း််အုန်ည်�်အုမ်း�ာ�

အုလုုကလု်ပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း်် သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုာဏာာကုုအုပ်နိ်ိုင်း�်ေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ခ့ု�ဝေ� 

ေခုင်း�်၏ သကဝ်ေရွာကမ််းု။

မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းု (Diversity) လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�၊ ယဉ်း် 

ဝေက��မ်းုနိုိင်း် ်လူမ်းုပ်ထု�ီ စာသည်တ််ုု�က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာတ်ည်ရ်ွိုဝေန်ေခုင်း�်။

အုမ်း��ု�သာ�စာည်�်လု��

ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေရွ�အုစာုု�ရွ 

(Government of 

national unity)

ေီမုု်းကဝေရွစီာစာန်စ်ာသုု� အုသ့င်းကူ်�ဝေေပ်ာင််း�ဝေရွ�ကာလ သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုဝေရွ�ဝေပ်�

အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းုကုုထုုန်�်သုမ်း�်ရွန် ်ဖွဲ့့��စာည်�်

ထုာ�ဝေသာ ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�ညွှ့န်�ဝ်ေပ်ါင်း�် အုုပ်ခ်ု��ပ်ေ်ခုင်း�်။

ဝေေပ်ာင်း�်လ�တ်ုု�တ်ကဝ်ေသာ

ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ� (Graduated 

design)

တ်စာက်ြိုးကုမ်း်လ့င်း ်အုဝေ�ကာင်း�်ကုစာာတ်စာရ်ွပ်က်ုုသာ ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ေခုင်း�်

ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း်် တ်ုု�ပ့်ာ�လာဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုဖွဲ့န်တ််လ�ေပ်�ေပ်င်း်

ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုပ်ါ�င်းဝ်ေသာ အုခု�နု်န်ိုိင်း််အုမ်း့ ဝေေပ်ာင်း�်လ�တ်ုု�တ်ကလ်ာသည်် ်

လုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေေပ်ာင်း�်လ�

မ်းုမ်း�ာ�အုာ� မ်းူဝေဘာာင်းခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�ခု�ဉ်း်�ကပ်မ််းုတ်စာရ်ွပ်။်
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အုပြီးပ်ီ�သတ်ေ်ီဇိုုုင်း�် 

(Grand design)

အုခု�နု်မ််း�ာ�စာ့ာတ့်င်း ် အုမ်း��ု�စာု�ဝေသာ၊ သီ�ေခုာ�ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�လုပ် ်

ဝေ�ာင်း်ေခုင်း�်ထုက ် အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုတ်ည််�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့�� 

စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုအုာ� ပြီးပီ်�ေပ်ည်််စုာ�နုုိုင်းသ်မ်း့လုပ်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင််း�ေဖွဲ့င်််း 

မ်းူဝေဘာာင်းခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေသာ ခု�ဉ်း�်ကပ်မ််းုတ်စာရ်ွပ်။်

လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� 

(Human Rights)

လူသာ��န််မ်းု သုု�မ်းဟိုုတ် ် လူ�ဂုဏာသ်ုကခာနိုိင်း်် တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်လ့တ်လ်ပ်မ််းု

�ုုင်း်ရွာအုဝေေခုခု�မ်းုအုဝေပ်� လူတ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီ ခု�စာာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း််ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််။ 

အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာ 

အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ� 

(Institutional interests) 

အုစာုု�ရွကဏ္ဍာအုခု��ု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

အုတ့်င်း�် အုသာရွရွန်က်ြိုးကု�ပ်မ််း�ဝေသာ အုက��ု�စီာ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�။ ယင််း�သည် ် မ်း�ာ� 

ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု အုဝေကာင်း�်�ု��အုသု�� 

ခု�ရွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ကာက့ယရ်ွန်် ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေန်ဝေသာ အုစာုု�ရွ၏အုဖွဲ့့��တ်စာခ်ုု

သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေခုာ�အုဖွဲ့့��တ့်င်း ်ဝေပ်�လ့င်းသ်ည်။် 

�ကာ�ေဖွဲ့တ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (Interim 

Constitution) 

အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� မ်းူဝေဘာာင်းခ်ု�မ်းိတ််ဝေရွ�တ့်င်း်

အုဝေထုာက်အုကူေပ်�ရွန် ် အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်််းအုသု��ေပ်�ဝေလရုိ်ွဝေသာ ကန်�သ်တ်် 

ထုာ�ပြီးပ်ီ� ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ု�ဝေသအုခု�နု်က်ာလတ်စာခ်ုုအုတ့်က ် အုာဏာာ

သကဝ်ေရွာကရ်ွန်် ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�သည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ။

ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (Legal 

constitution) 

အုေခုာ�ဝေသာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�အုာ�လု��အုဝေပ်�စာည်�်ဝေနိုိာင်း်

ထုာ�ဝေသာ အုေမ်းင်း်�်ု��ဥပ်ဝေေေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေတ်ာ�န်မ််း�ာ�နိုိင်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလှမ်း�်မ်းုု�မ်းုရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ။

ဥပ်ဝေေအုရွ တ်ရွာ��င်းမ််းု 

(Legal legitimacy) 

ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းန်ိုိင်း််  လုုကဝ်ေလ�ာည်ီ 

ဝေထု့မ်းုဝေ�ကာင်း် ်တ်ရွာ��င်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်အုဓလေ့ုကလကခ်ု�ထုာ�ဝေသာ အုစာုု�ရွ သုု� 

မ်းဟိုုတ် ်အုာဏာာပ်ုုင်း၏် ဂုဏာအ်ုဂ�ါရွပ် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုရွည်အ်ုဝေသ့�။

က�င်း်�်တ်အ်ုရွ တ်ရွာ��င်း်

ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�် (Moral 

legitimacy)

ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ ကုုယက်�င်း်တ််ရွာ�၊ ဘာာသာတ်ရွာ� သုု�မ်းဟိုုတ်ထ်ုု��တ်မ်း�် 

စာဉ်းလ်ာနိိုင်း်် ညီ်ည့ွှတ်ဝ်ေသာ သစာာာဝေစာာင်််းသုမု်းတုု်�ဝေ�ကာင်််း တ်ရွာ��င််းအုေဖွဲ့စ်ာ 

အုဓလေ့ုကလကခ်ု�ထုာ�သည်် ်အုစာုု�ရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုာဏာာပ်ုုင်း၏် ဂုဏာအ်ုဂ�ါ 

ရွပ် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုရွည်အ်ုဝေသ့�။

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (Political 

constitution)

ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာသည််် 

အုကြိုးကီ�မ်းာ��ု��နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာရုိွဝေသာ အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က ်

အုရွ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဝေေပ်လည်မ််းုတ်စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုဝေလ�ဝေပ်�သည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ။
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နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ တ်ရွာ��င်းမ််းု 

(political legitimacy)

အုမ်း�ာ�စုာ၏ဝေထုာက်ခု�မု်းကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ေခုင််း�ဝေ�ကာင်််း တ်ရွာ��င််းအုေဖွဲ့စ်ာ 

အုဓလေ့ုကလကခ်ု�ထုာ�ဝေသာ အုစာုု�ရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုာဏာာပ်ုုင်း၏် ဂုဏာအ်ုဂ�ါ 

ရွပ် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုရွည်အ်ုဝေသ့�။

ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ ပ်ါ�င်း်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် 

(Popular participation)

တ်ုုင်း်ပ်င်းဝ်ေ�့�ဝေနို့�ေခုင်း�်၊ ေပ်ည်သ်ူ�အုသ�ကုု န်ာ�ဝေထုာင်းဝ်ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း််ေပ်ည် ်

လု��ကွတ် ်�နိုဒခု�ယူပ့်�မ်း�ာ�က�သုု်�ဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် ေပ်ည်သူ်လူထုု၏ 

ပ်ါ�င်းမ််းု။

ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာေခုင်း�် 

(Promulgation) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေအုသစာတ််စာခ်ုုအုာ� 

လုပ််င်းန်�်လည်ပ််တ်ဝ်ေစာရွန်သ်ုု�မ်းဟိုုတ် ်သကဝ်ေရွာကဝ်ေစာရွန်ပ််ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

တ်ရွာ��င်းဝ်ေ�ကေင်းာမ်းုေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာလုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်။

ေပ်ည်လ်ု��ကွတ် ်လူထုု

�နိုဒခု�ယူပ့်� 

(Referendum)

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟုိုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာဥပ်ဝေေအုတ့်င််း� ဝေေပ်ာင််း� 

လ�မ်းုေပ်�လုပ်ရ်ွန််၊ အု�ုုေပ်�ခု�က်အုဝေပ်�ဝေထုာကခ်ု�ရွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကန်� ်

က့က်ရွန် ်ေပ်ည်သူ်လူထုုက �နိုဒမ်း�ဝေပ်�သည်််လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။် ေပ်ည်လု်��ကွတ် ်

လူထုု�နိုဒခု�ယူ ပ့်�၏ရွလေသ်ည် ် စာည်�်ဝေနိုိာင်းမ််းုေဖွဲ့စာေ်ဖွဲ့စာသ်ုု�မ်းဟိုုတ်ဝ်ေရွွ� 

ခု�ယမု််းေဖွဲ့စ်ာေဖွဲ့စ်ာ ေဖွဲ့စ်ာနုုိုင်းသ်ည်။် ၄င််း�ကုု လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််းလည်�် 

သု�ကသည်။် 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�အုဝေေခုခု�သည််် 

ခု�ည်�်ကပ်မ််းု (Rights-

based approach) 

နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကာက့ယ်ဝေပ်�ေခုင််း�နိိုင်း်် နုုိုင်းင််း�သာ� 

မ်း�ာ�၏လူမ်းုဖွဲ့ူလု�ဝေရွ�နိုိင်း် ် ဤအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွနိုိင်း်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေီဇိုုုင်း�်တ့်င်း ် ဦး�စာာ�ဝေပ်�သကဝ်ေရွာကမ််းုဝေပ်�ရွမ်းည်ဟ်ိုူဝေသာ 

သဝေဘာာတ်ရွာ�ကုု လကခ်ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

ဝေရွ�ခု�ဉ်း�်ကပ်မ််းုတ်စာခ်ုု။ 

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ စာုု�မ်းုု�မ်းု 

(Rule of law) 

မ်းည််သူ တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကက်မ်း့ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုစာုု�ရွက ဥပ်ဝေေ၏ 

အုထုကတ့််င်း ် မ်းရွိုရွဘာ� လူတ်ုုင်း�်သည် ် လူမ်းုဝေရွ�အုဝေေခုအုဝေန်မ်းည်သ်ုု�ပ်င်း်

ရွိုဝေစာကာမ်းူ ဥပ်ဝေေဝေရွိ�ဝေမ်းိာကတ့််င်း ် တ်န််�တ်ူေဖွဲ့စာသ်ည်က်ုု ကုုင်းစ်ာ့�ထုာ�

သည််် အုဝေေခုအုဝေန် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုယူအု�။ အုုပ််ခု��ပ်သ်ူမ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း်

လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုဖွဲ့့���င်းအ်ုာ�လု��သည် ် ဥပ်ဝေေအုာဏာာတ်ည်မ််းုကုု 

လကခ်ု�ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်
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အုဖွဲ့�ကသ်မ်းာ�မ်း�ာ� 

(Spoilers) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုပ်ါအု�င်းရ်ွရွိုနိုုုင်းဝ်ေခု� 

ရွိုဝေသာ သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကမ််း�ာ�ကုု �န်�်က�င်းဝ်ေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေနိုိာင်း်် 

ယိကဝ်ေသာ အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�။

အုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�

ကာလ တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းု 

(Transitional justice) 

ယခုင်းက် က���လ့န်ခ်ု�သ်ည််် လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုက�င်း်ပ််�ကေ်ခုစာာ�မ်းုမ်း�ာ�က�သ်ုု�ဝေသာ န်စာန််ာခု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်

အုမိ်းာ�မ်း�ာ�ကုုဝေေဖွဲ့ရိွင််း�ရွန် ်ဥပ်ဝေေဝေရွ��ုုင််းရွာနိိုင်း်် အုေခုာ�ဝေသာကုစာာ�မု်းမ်း�ာ� 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ၄င်း�်ကုုပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုဓလေ့ုက 

နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းု ကာလမ်း�ာ�တ့်င်း ် အုတ်ုတ််ကာလနိုိင်း်် အု�က ်

ေဖွဲ့တ်မ််းုလကခဏာာအုေဖွဲ့စာ ်ယင်း�်ကုု အုသု��ေပ်�သည်။် 
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စးကျေးရ�သူးအကျေးကြကားးင်�် 

Winluck Wahiu သည် ် International IDEA ကုု ၂၀၀၆ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် �င်းဝ်ေရွာကလ်ုပ်က်ုုင်းခ်ု�်

ပ်ါသည်။် ၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် န်ီဝေပ်ါနိုုုင်း်င်း�ရွို IDEA ရိုု��အုဖွဲ့့��၏ အုကြိုးကီ�အုက�အုေဖွဲ့စာ ်တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ�

နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်� ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ် အုမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းမ််းုလုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�

သည်််စီာမ်း�ခု�ကအ်ုာ� ခု�မိ်းတ်ဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ရွာတ့်င်းကူ်ညီ်ခု�ပ််ါသည်။် ကင််းည်ာနုုိုင်းင််း�၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

အုသစာက်ုု ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ် တ့်င်း ်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ်သ်ည််် လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ့််င်းလ်ည်�် ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�သ်ည်််

အုေပ်င်း ်အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဤလုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်က ်တ်ာ�န််ရွိုဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်နိုိင်း်် လှတ် ်

ဝေတ်ာ�်ုုင်း်ရွာ ဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီတ်ုု�၏ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုကြုံက�ဝေပ်�အုေဖွဲ့စာလ်ည်�် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�်

ပ်ါသည်။် ယူဂန်ေ်ါတ့်င်း ် (၂၀၀၄) လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိင်း်် �့စာဇ်ိုာလန်တ့််င်း ် (၂၀၀၄) ဥပ်ဝေေ

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်ုု�အုာ� အု�ုုပ်ါနိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုလုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု အုကြုံက�ေပ်�

ခု�်ပ်ါသည်။် ၂၀၀၁ ခုုနိုိစာ်မ်းိ ၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ်အုတ့်င်း်� Winluck သည် ်ကင်းည််ာနိုိင်း်် �့ီေင်းတ််ုု�၏ ဥပ်ဝေေပ်ည်ာရွိင်း်

မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဝေကာမ််းရွိင်း ် အုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�၏ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုာဖွဲ့ရွုကလူ�

အုခု့င်း််အုဝေရွ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုရွရွိုဝေရွ�စာီမ်း�ခု�ကက်ုု ဂ�န်ီဗာရွို အုဝေထု့ဝေထု့အုတ့်င်း�်ဝေရွ�မ်းိ��ဌာာန်နိုိင်း်တ််က့ 

ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ� �ာဟိုာရွဝေေသတ့်င်းပ််ါ�င်းဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း� ၁၆ နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

အုရွ တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�အုဝေပ်� နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�၏ ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခု�ကက်ုု  ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ခု�ပ််ါသည်။် Winluck သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက်

သူေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� န်ာအုီရိုုုဘာီ တ်ကကသုုလ်မ်းိ ဘာ့��ရွထုာ�သူလည်�် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်း်ရွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်း်တ့်င်း ်ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းခ်ု�်ဝေသာတ်ာ�န်မ််း�ာ�အုတ့်က ်ယင်း�်အုာ� ကင်းည််ာနိုုုင်းင််း�ဥပ်ဝေေအုဖွဲ့့��

အုစာည်�်မ်းိ ဂုဏာေ်ပ်��ုုကုု ခု��ီေမ်းှင်း်ခ်ု�သ်ည် ်(၂၀၀၅)။



95မိိတ်ဆ်က်န်ိိဒါါနိ်�

ကားးမှာ�်ကားိံ�စးရင်�် 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပုံံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပုံကျေးဒါမှားး�၏ နှိံင်င််� ကျေးရ�သူကျေးဘုးသူဘုးဝ 

Griffith, J. A. G., ‘The Political Constitution’, Modern Law Review, 42/1 (1979), pp. 1–21 
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