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ယခုုစာာအုုပ်သ်ည် ်International IDEA  က ထုုတ်ဝ်ေ�ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�် လကဝ်ေတ့်�
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ဖွဲ့ုုင်းအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် http://www.idea.int/publications/catalogue/practical-guide-constitution-building?lang=my တ့်င်း ်

ရွရွိုနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်တ့်င်း ်မ်းုတ်�်ကန််ုေါန််� (အုခုန််� ၁)၊ လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်ကုု တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�် (အုခုန််� ၃)၊ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင််း�တ့်င််း အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုင်း်် တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�တုု်�၏ ေီဇုုိုင်း�်ပု်�စာ� (အုခုန်�် ၄၊ 

၅ နိိုင်း်် ၆) နိိုင်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင််း�နိိုင်း််စာပ်လ်ုဉ်း�်၍ ဗဟုုိုခုု�ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလ့ာခ်ုုထုာ�ဝေသာအုစုုာ�ရွပု်�စာ�မ်းုာ� (အုခုန်�် 

၇) တ်ုု� ပ်ါ�င်းသ်ည်။် 
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုတ့်က ်လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ််

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

ယခုုပု်�နုိိုပ်မု််းသည် ်၂၀၁၁ ခုုနိိုစာတ့််င်း ်ေီမုု်းကဝေရွစီာနိိုင်််း ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��ုုင်းရ်ွာအုက့အုညီ်ဝေပ်�ဝေရွ�နုုိုင််းင်း�တ်ကာ အုဖ့ွဲ့��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��မ်းုာ�၏ တ်ုကုမ်းု
အုတ့်ကအ်ုတ်တ််နိုုုင်း�်ု��ကြိုးကု��စာာ�ထုာ�ဝေသာေ်င်းာ� ဤဘာာသာေပ်န်�်ုုမ်းုအုဝေပ်� အုခုုကအ်ုလကလ့်�ဝေခုုာမ််းုရွိုသည်ဟ်ိုု သ�သယတ်စာစ်ာု� 
တ်စာရ်ွာရွိုခု�ပ််ါက နိုုုင်း်င်း�တ်စာ်ကာ စာ�ထုာ�စာာအုုပ်အ်ုမ်းိတ် ်ISBN: 978-91-86565-29-9 အုာ� မ်း့ရွင်း�်စာာအုုပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်ရွည်ည်ွှှန််�ကုု�ကာ�
သင်း််ပ်ါသည်။် 

ယခုု ပ်ု�နိုိုပ််ထုုတ်ဝ်ေ�ေခုင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်စာခ်ုုခုု၏ အုကု�ု�စာီ�ပ့်ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� အုကု�ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်းုာ�မ်းိ သီ�ေခုာ�ကင်း�်လ့တ်ပ််ါ 
သည်။် ဤစာာအုုပ်တ့််င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ အုယ့အု�မ်းုာ�သည် ်International IDEA ၊ International IDEA ဘာုတ်အ်ုဖွဲ့့��သုု�မ်းဟိုုတ််
အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်းင််း�မ်းုာ� ဝေကာင်းစ်ာီသုု�မ်းဟိုုတ် ်ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့ဝေထုာကပ််�်သ့မ်းုာ�၏ အုေမ်းင်းမ််းုာ�၊ သု��သပ်ခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု ကုနု််�ဝေသဝေပ်ါက ်ကုုယ ်
စာာ�ေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။
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ကမ်းာာဝေပ်�တ့်င်း ်ဝေရွိ�အုကု�ု�� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ၁၇ ရွာစာုတ့်င်းပ််ု�စာ�ခုုမ်းိတ််ခု�ပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်

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

ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ� သဝေဘာာတ့်ည်ီခုုကအ်ုေဖွဲ့စာ ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ပ််ါသည်။် ထုုုစာဉ်းအ်ုခုါနိုိင်း် ်ယခုုအုခုုနု်�်ကာ�

တ့်င်း ် ကမ်းာာကြိုးကီ�၌ အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ� ဝေေပ်ာင််း�လ�ဝေတ့်�ကြုံက��လာခု�ရ်ွပြီးပ်ီ� ေဖွဲ့စာပ််ါ 

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

ခုုကမ််းုာ�ကုုေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန် ်ရွည်ရ်ွွယဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်၁၉၈၉ စာစာဝ်ေအု�တ်ုုကပ့််�အုပြီးပ်ီ�တ့်င်း ်အုခုု�ု�ကုု ေပ်�ေပ်င်း်

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

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

ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််ရွန်န်ိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုာဏာာနိုိင်း်် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု မ်းည်သ့်ကလုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ည်၊် ယင်း�်တ်ုု�ကုု 

မ်းည်သ်ုု�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ကမ်းည်၊် မ်းည်သ်ည်််ရွည်ရ်ွွယခ်ုုကအ်ုတ့်က ်ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကမ်းည်စ်ာသည်က်ုု �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခုုကခ်ုုမ်းိတ်ဝ်ေပ်�ရွန် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် မ်းုု�ဝေပ်�ကကုလာမ်းည် ်

မ်းဟိုုတ်သ်က�သ်ုု� အုပ်င်းမ််းိ အုလုုအုဝေလုာက ် သီ�ပ့်င်း်လ်ာမ်းည််အ်ုရွာလည်�် မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ တ်ကယ်တ်မ်း်�

တ့်င်း ်ယင်း�်တ်ုု�သည် ်လုပ််ထုု��လုပ်န််ည််�မ်းုာ�၊ သမ်းုုင်း�်�ုုင်း်ရွာဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ�မ်းုာ�၊ ဝေရွွ�ခုုယမ််းုမ်းုာ�

နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်းုာ�၏ ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာမ််းုမ်းုာ�ဝေ�ကာင်း်ရ်ွရွိုလာဝေသာ လ့သာ�မ်းုာ�၏ဖွဲ့န်တ််ီ�မ်းု

နိုိင်း်် ရွလေမ််းုာ�သာ ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာတ့််င်း ်နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်းုာ�သည် ်မ်း့လအုာဏာာရွိုသ့အုေဖွဲ့စာ ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွိုရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာ်

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

ဝေပ်��ပ်ထ်ုာ�ရွဝေသာ အုမ်းု�ု�သာ�ဝေရွ�သစာာာဝေစာာင်း်သ်ုမ်းုနိုိင်း်် ည်ီမ်း့သည်် ်အုကု�ု�အုေမ်းတ််မ်းုာ�၊ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်းုာ�ကုု

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

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

ဟို့သည်် ်ဝေ�ါဟိုာရွသည် ်အုာဏာာကုင်း််သု��မ်းုအုာ�ကန်�သ်တ််ထုာ�ေခုင်း�်ဟို့၍ အုဓလေ့ုပ်ါါယဝ်ေ�ာင်းပ််ါသည်။်

တ်စာခ်ုုနု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် ယဝေန်�ဝေခုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�၏ အုဓလေ့ုကအုဝေရွ�ပ်ါမ်းုမ်းုာ� 

သည်လ်ည်�် ယင်း�်အုဝေေခုခု�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််းုာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းုာ�စာ့ာသက်ဝေရွာကလ်ုက ် ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် 

ပုု်မုု်းဝေကာင််း�မ့်းန်ဝ်ေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�စာန်စာတ််စာခု်ုအုေဖွဲ့စ်ာဝေေပ်ာင််း�လ�ရွန် ်အုခုုနု်က်ုဝေရွာက်လာဝေသာအုခုါ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်ေပ်ည်သ့်�လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�အုာ� အုဝေလ�ထုာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ရွပ်တ််ည််

လာ�ကသည်။် ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် အုုပ််ခုု�ပ်ဝ်ေရွ�၏ ဝေခုတ်သ်စာ်ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််းုာ�အုာ� ဝေေဖွဲ့

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

ဝေမ်း့ာလ်င်း််�ကပ်ါသည်။် ယဝေန်�ဝေခုတ််တ့်င်း ် ဤေပ်ဿန်ာရွပ်မ််းုာ�ကုု အုကုင်း်ပ််ုကခ်ုုစာာ�ေခုင်း�်မ်းိအုစာ ေပ်င်း�် 

ထုန််ဝေသာ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အု�ကပ်အ်ုတ်ည််�မ်းုာ� အု�ု��၊ သဘာာ�ပ်တ်�်န််�ကုင်း ်ပ်ုကစ်ာီ�ယုုယ့င်း�်လာေခုင်း�်မ်းိ

အုစာ အုစာုလုုကအ်ုပြုံပ်��လုုကဝ်ေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ဝေန်ထုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းုာ�အု�ု�� ရိုုဝေထုာင်း်မ််းု�ု�စာု�မ်းိသု��သပ်ပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာအုနိုိ�� 
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အုေပ်ာ�တ့်င်းလ်ည်�် ယင်း�်ေပ်ဿန်ာမ်းုာ� ပ်ုုမ်းုုဝေတ့်�ရွိုရွလုကရ်ွိုပ်ါသည်။် ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေပ်ါ စာည််�မ်းုဉ်း�်မ်းုာ�အုာ� ခုုမ်းိတ်�်ု��ေ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�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�၏ အုဝေရွ�ပ်ါလာမ်းုကုုညွှှန်ေ်ပ်သည်် ် သကဝ်ေသအုဝေထုာကအ်ုထုာ�တ်စာခ်ုု

အုေဖွဲ့စာ ်“ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� လုုကန််ာကုင်း််သု��ေခုင်း�်” ဟို့ဝေသာဝေ�ါဟိုာရွကုု နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဘာုဓလေ့ာန််

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

ခုုမ်းိတ််ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၊ လ့င်းယမ််းုာ�၊ အုာ�န်ည်�်ခုု�ု�ယ့င်း�်ခုုကမ််းုာ�ရွိုဝေန်ဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့�� 

အုစာည်�်မ်းုာ�နိိုင်််း ယခုုအုခုုနု်ထု်ုတုု်င်းဝ်ေအုာင်းအ်ုဝေရွ�မ်းပ်ါဟုို သတ်မိ််းတ်၍် ခ့ု�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ လ့မု်း 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုပ်ါအု�င်း ်လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုလု��၏ အုကြိုးကီ�မ်းာ��ု��ဝေသာ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်းိ ထုုတ် ်

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုုတ်င်းေ်ပ်ခုုကမ််းုာ�ကုု သင်း်ဝ်ေလုာစ်ာ့ာစာုစာစာတ််ု��ေပ်န််ဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ပ်ဋိုပ်ကခမ်းုာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� စာုန်ဝ်ေခု�ဝေန်��ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ပ်ုုမ်းုုဝေရွိ�ကုဝေသာ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်ကုုလုုန်ီစာန်စာ်မ်းိ ပ်ဋိုပ်ကခမ်းုာ�၏ အုဝေမ်း့အုနိုိစာပ််င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်

နိုိစာမ််းုာ�တ့်င်း ် ဝေရွ��့�သည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာမ််းုာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၊် နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုု�နိုိင်း်် 

ပ်တ်သ်က၍် ခု�ယ့ခုုကခ်ုုင်း�်၊ သဝေဘာာထုာ�ခုုင်း�် အုာ�ပြီးပ်ု�င်းလ်ုကရ်ွိုသည်် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ� အုခုုင်း�်ခုုင်း�်

အု�ကာ� နိုိစာဥ်ီး�နိုိစာဖ်ွဲ့ကပ််ုကစ်ာီ�ဝေစာသည််် ေပ်င်း�်ထုန််လ့န််�ဝေသာသဝေဘာာထုာ�မ်းုာ�ကုု အု�ု��သတ်ရ်ွန်် ဦး� 

တ်ည်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဝေသခုုာမ်းုတ်စာခ်ုုမ်းိာ အု�ုုပ်ါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာမ််းုာ�ကုု အုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာ်၊ 

သကဥ်ီး���ပ်ုုင်းစ်ာန်စာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကဝေသာင်း�်ကန်င်း�်ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်မ်းုာ�ကုုဝေကုာခုုုင်း�်၍ ပြီးင်းုမ်း�် 

ခုုမ်း�်ဝေရွ�နိုိင်း် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီဝေခုတ်သ်စာက်ုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းမ််းည်ဟ်ို့ဝေသာ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခုုကေ်ဖွဲ့င်း် ်ခုုမ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ယခုုအုခုါ ဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာအုုပ်ခ်ုု�ပ်မ််းုစာန်စာ၏်စာ�မ်းုာ�နိုိင်း််အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်းုာ�ကုု ကမ်းာာ် 

ဝေပ်�ရွို နိုုုင်းင််း�အုနိုိ�အုေပ်ာ�သုု� အုဝေတ်ာအ်ုတ်န််ကုယက်ုယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ် ပ်ု ��နိုိ��ဝေရွာကရ်ွိုဝေစာမ်းည်် ် ဝေခုတ််ကာလ

တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုု ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််လုကရ်ွိုပ်ါသည်။် ဤလုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ုုကသ်ည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�၊ အုထု့�သေဖွဲ့င်း် ်ကုလသမ်းဂဂနိုိင်း် ် International IDEA က�သ်ုု� အုေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�

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

ပ်ကခမ်းုာ�ကု�င်း�်လာမ်းု အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာသည်လ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာန်စာ၏် အုဝေရွ�ပ်ါ

ဝေသာ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်းုာ�ေဖွဲ့စာ�်ကသည်် ်လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေ၊ လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

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

စာ�နိုုန််�မ်းုာ�အုဝေပ်�ေပ်�လုပ်ဝ်ေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�ကုု အုဝေထုာကအ်ုက့ေပ်�ပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ရွုက

သမ်းဂဂနိုိင်း် ် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်န််ယမ််းုာ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�စာဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုု ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာေခုင်း်�မ်းရွိုပ်ါက သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ စာ�နိုုန််�မ်းုာ�သည် ်(ဥပ်မ်းာ - လ့တ် ်

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

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်�ကာ��င်းဝ်ေပ်�ဝေသာ ယင်း�်အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်း်င်း�မ်းုာ�အုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုုပ်ခ်ုု�ပ််မ်းု
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စာန်စာတ့််င်း ် ပ်ါ�င်းသ့်မ်းုာ�၊ သက�်ုုင်း်သ့မ်းုာ�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ရွန်် ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ရွုက

သမ်းဂဂနိိုင်််း အုဝေမ်းရုွကန်ေ်ပ်ည်န််ယမ််းုာ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် စာသည်််အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ယင်း�်တုု်�၏ အုဖ့ွဲ့���င််း

နိုုုင်းင််း�မ်းုာ�တ့်င်း ် ခုုမ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုာ� ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာေခုင်း�်မ်းရွို�က

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

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာီမ်း�အုုပ်ခ်ုု�ပ်မ််းုအုတ့်က ်လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသ့မ်းုာ�အုေဖွဲ့စာ ်လကခ်ု�ကုင်း်သ်ု��လုကရ်ွိုဝေသာ စာ�နိုုန််�

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

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

ကွနို်ုပ်သ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ့်မ်းုာ�အုာ� အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်းုာ�နိုိင်း်် 

နိုုုင်းင််း�တ်ကာ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�ကဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် သင်းခ်ုန်�်စာာမ်းုာ�၊ ဝေရွွ�ခုုယမ််းုန်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�၏ 

အုကု�ု�အုေမ်းတ်မ််းုာ�ကုု ရွယ့�ကရွန် ်တ်ုုကတ့််န်�်လုုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်း ်လ့�အုခု့င်း် ်

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

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

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

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

သုပ်မ််းလုုအုပ်လ်ိဝေပ်။

လကခ်ု�ကုင်််းသု��လုက်ရုိွသည််် စာ�ခုုနု်စ်ာ�ညှွှန်�်မ်းုာ�နိိုင်််း မ့်း�ါေမ်းုာ�၏ ရွည်ရွ်ွယခ်ုုကသ်ည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ့်မ်းုာ�က အုမ်းိန််တ်ကယ ် လကဝ်ေတ့်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ုုက်မ်းုာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် 

ဝေလလ်ာလုကရ်ွိုသည် ် ဟို့သည််အ်ုခုုကက်ုု န်ုမ်း််ကုသ့ာ�ဝေစာေခုင်း�်မ်းု�ု� မ်းေဖွဲ့စာသ်င်း််ဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

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

ကုစာာမ်းုာ�ကုု ဝေတ့်�ရိွုရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည် ်(ဥပ်မ်းာ - တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း�်�ပ်ုဂဂု�လမ််းုာ�သည် ်လကရ်ွိုအုာဏာာ

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

အုသု��ေပ်�ဝေန်ေခုင်း�်)။ ၁၉၉၀ ေပ်ည််လ့်န််နိုိစာ်မ်းုာ�၏ အုကု�ု��က်မ်းုာ�အုပြီးပ်ီ� မ်းုုကက်ယ ် ဝေဂ�ဘာာခုုကဗ်၏် 

ယဝေန်�ကမ်းာာကြိုးကီ�အုဝေပ်� လတ််တ်ဝေလာ �န််�စာစာ်ဝေလလ်ာခုုကအ်ုရွ အုာဏာာကုုထုုပ်ပ််ုုင်း�်အု�င်း််၌သာ 

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

�ုုင်းရ်ွာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုမ်းိန််တ်ကယပ်ြီးခုုမ်း်�ဝေေခုာကမ််းု ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။်

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

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ့်သည် ် မ်းုမ်းုဝေရွိ�မ်းိယခုင််း ဝေရွ��့�သ့ာ��ကသ့မ်းုာ� မ်းရွရွိုခု�်

သည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု ရွရွိုပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် တ်စာက်မ်းာာလု��

�ုုင်းရ်ွာသတ်မ််းိတ်စ်ာ�နိုုန််�မ်းုာ�အုာ�န်ာ�လည်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ကမ်းာာအ်ုနိုိ��အုေပ်ာ�ကုယက်ုယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ်တ်ည်ရ်ွို 

ဝေန်ဝေသာ ရွင်း�်ေမ်းစာတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ခုလုပ််တ်စာခ်ုုကန်ိုိုပ််ရိုု�မ်း့ေဖွဲ့င်း် ် သတ်င်း်�နိုိင်း်် န်ည်�်ပ်ည်ာရွပ်မ််းုာ�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်က ် ဝေရွွ�ခုုယစ်ာရွာပ်ု�စာ�မ်းုာ�ကုု အုေမ်းန်�်ု��ရွယ့သု��စာ့�နိုုုင်းရ်ွန်် ပ်�်ပ်ုု�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်ရွိုပ်ါ 

သည်။်



VI

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်ပ်ါ�င်း်လုကရ်ွိုဝေသာ ပ်ုဂဂု�လမ််းုာ�

အုာ� International IDEA ၏ ယခုု လမ်း�်ညွှှန််ခုုကအ်ုသစာ်မ်းိ ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ထုာ�သည််် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်းုာ�

မ်းိာ - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုာ� ပြုံခု��င်းု�သု��သပ်ရ်ွန်် ပ်ုုမ်းုု၍စာန်စာက်ုဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

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

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာန်စာမ််းုာ�ဟို့၍ မ်းရွိုသက�သ်ုု� တ်စာမ််းု�ု�တ်ည််�ကုင်း်သ်ု��၍ န်ည်�်လမ်း�်အုာ�လု�� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ု�စာ�

အုာ�လု��အုတ့်က ်အု��င်းခ်ု့င်းက်ုေဖွဲ့စာဝ်ေအုာင်း ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေသာစာန်စာဟ်ို့၍လည်�် မ်းရွိုဝေ�ကာင်း�်ကုု ယင်း�်

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

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ရွန်ကုု်ယ်ပုု်င််းန်ည်�်လမ််း�မ်းုာ�ကုုရိွာဝေဖ့ွဲ့ရွမ်းည်ဟ့်ိုဝေသာအုခုုကကုု် အုဝေလ� 

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

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

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

�ကသ့မ်းုာ�နိုိင်း် ်ဝေစာစ်ာပ်ဝ်ေ�့�ဝေနို့�သ့မ်းုာ�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာသ်ုု� အုကခရွာတ်င်း၍် အုသ့င်း်ဝေေပ်ာင်း�်ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယလ်ုကရ်ွိုဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� 

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

မ်းုာ�သည် ် အုဝေကာင်း�်�ု��ဝေသာန်ည်�်ပ်ည်ာရွပ်မ််းုာ� ရွရွိုနိုုုင်းမ််းု န်ည်�်ပ်ါ�လိဝေသာလ်ည်�် အုဝေကာင်း�်�ု��

ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာတ့်ည်ီခုုကမ််းုာ�ကုုမ်း့ ရွရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဤလမ်း�်ညှွှန်စ်ာာအုုပ်သ်ည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာသဝေဘာာတ့်ညီ်မု်းတ်စ်ာရွပ်၏် အုကု�ု��ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် 

နိုုုင်းင််း�တ်စာခ်ုုမ်းိ လုုအုပ်ခ်ုုကမ််းုာ�ကုု ထုင်းဟ်ိုပ််ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�သည်် ် န်မ်း့န်ာပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုကုု ရွိာဝေဖွဲ့့ရွန်အ်ုတ့်က ်

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

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

အုတ့်င်း�် ကန်ဦး�အု�င်း််မ်းိာပ်င်း ် ဤအုခုုက်ကုု သင်း််ဝေလုာဝ်ေကာင်း�်မ်း့န်စ်ာ့ာ အုသု��ခုုပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ပု်�စာ�ဝေရွွ�ခုုယမု််းအုတ့်က ်ကန်ဦး�ဝေ�့�ဝေန့ို�မု်းမ်းုာ�ကုုဝေ�ာင််းရွွကရ်ွန် ်လုုအုပ် ်

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

ခုက်ခု�ဝေသာ အုပ်ုုင်း�်မ်းုာ�အုာ� န်ာ�လည််ရွန်အ်ုတ့်က ် န်ုေန််�ပ်ု�ု�ေခုင်း�်တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် အုလ့န်အ်ုသု���င်းလ်ိ

ဝေ�ကာင်း�် သကဝ်ေသေပ်ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။်

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

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

လုင်း်�ကုု မ်း�ကာမ်းီပ်င်းဝ်ေတ့်�ေမ်းင်းမ််းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဤလမ်း�်ညွှှန်ခ်ုုကစ်ာာအုုပ်က်ုု အုခုုနု်က်ုုက၍် 

ထုုတ်ဝ်ေ�လုုကရ်ွပ်ါသည်။်

                Cassam Uteem

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

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

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

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

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

လ့ထုုဦး�ဝေ�ာင်းသ်ည််် ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေရွ�၏ဝေန်ာက�်ကတ့််�အုေဖွဲ့စာ ်န်ယပ််ယဝ်ေေသတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�်သင်း်ဝ်ေလုာ်

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

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�ကုု ခုုမ်းိတ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

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

က့�ဝေေပ်ာင်း�်မ်းုမ်းုာ�တ့်င်း ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်� ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်ပြီးင်းုမ်း�်ခုုမ်း်�ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ်ုု�အုေပ်င်း ် အု�ကပ်အ်ုတ်ည််�လ့န််ကာလမ်းုာ�အုတ့်င်း�် အုမ်းု�ု�သာ�ေပ်န်လ်ည်ရ်ွင်း�်ကာ� 

ဝေစာဝ်ေရွ�၊ ပ့်�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�၊ ပ်ဋိုပ်ကခကာလအုပြီးပ်ီ�တ့်င်း ် သာတ့်ည်ီမ်း့ဝေသာ ဝေင်း့အုရွင်း�်အုနိုိီ�

မ်းုာ� ခု့�ဝေ�ခုုထုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် လုုအုပ််ခုုကတ််ုု�နိုိင်း််လည်�် �က်စာပ်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

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

အုရွရိုုေမ်းင်းပ်ြီးပ်ီ� ကုယက်ုယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်�်လကခ်ု�မ်းည်််ပ်ု�စာ�မ်းု�ု�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ုုမ်းုုမ်းုာ�ေပ်ာ�ကုယေ်ပ်န်�လ်ိသည််် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းု

မ်းုာ�ကုုပ်ါ တ်ု��ေပ်န်လ်ုကရ်ွိုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်် လုုအုပ်ခ်ုုက်မ်းုာ� ေမ်းင်း်မ််းာ�

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

အုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်းုာ�စာ့ာ ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် အုကု�ု��က်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

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

စာဉ်းမ််းုာ�နိုိင်း် ်န်ည််�လမ်း�်မ်းုာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် ကုယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာစာည်�်မ်းုဉ်း�်ဝေပ်ါင်း�်စာု�ေဖွဲ့င်း် ် ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုုန်�်သုမ်း�်

ထုာ�ဝေသာ၊ လကဝ်ေတ့်�ကုဝေသာ အုသုအုေမ်းင်းမ််းုာ�ကုုရွရွိုရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။်

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

အုေမ်းင်းမ််းုာ�ကုု ဝေ�မ်း့ေခုင်း�်သည် ်International IDEA ၏ အုဓလေ့ုကလုပ်င််းန်�်စာဉ်း ်ကဏ္ဍာမ်းုာ�အုန်ကမ််းိ တ်စာခ်ုု

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် �ါရွင်း်် စာာဝေရွ��ရွာမ်းုာ�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�ခုုမ်းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။်
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ဤစာာအုုပ်သ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်းုာ�၊ မ်း့�ါေခုုမ်းိတ််သ့မ်းုာ�နိုိင်း် ် ဝေခုတ််မ်းီဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်တ့်င်း ်လကဝ်ေတ့်� ပ်ါ�င်းက်ုင်း်သ်ု��သ့မ်းုာ�က ရွင်း�်ုုင်းလ်ုကရ်ွိုဝေန်ဝေသာ အုသုအုေမ်းင်းလ်စာ်

ဟိုာမ်းုမ်းုာ�ကုု ေဖွဲ့ည်််�ည်�်ဝေပ်�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်၏ အုဓလေ့ုကရွည်ရ်ွွယခ်ုုက်မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ် လတ််တ်ဝေလာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုလာ�အုလာမ်းုာ�မ်းိ 

သင်းခ်ုန််�စာာမ်းုာ�ကုုရွယ့နိုုုင်းဝ်ေသာ ပ်ထုမ်းတ်န််�စာာ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာရ်ွပ် ်ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သီ�ေခုာ�

ကဏ္ဍာမ်းုာ�အုေဖွဲ့စာဖ်ွဲ့တ်ရ်ိုုနိုုုင်း်ရွန်် အုခုန််�မ်းုာ�ကုုခု့�ထုာ�ပြီးပ်ီ� �န််�စာစာဝ်ေရွ�အုဝေေခုခု�မ်း့ဝေဘာာင်းက်ုု အုခုန််�တ်ုုင်း�်

တ့်င်း ်တ်သမ်းတ်တ််ည်�်အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုုမ်းိတ်ဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�ကုု လည် ်

ပ်တ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်းုာ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�၏အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု ပ်ုုမ်းုုန်ကရ်ိုုင်း�်

စာ့ာ န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါက ်လာဝေစာပ်ါမ်းည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခုုမ်းိတ်ဝ်ေရွ��့�ေ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

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

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

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

မု်းတ်�်ကနု််ေါန်�် (အုခုန်�် ၁) နိိုင်း်် လ့�အုခ့ုင်််းဝေရွ��ုုင််းရွာဓလေ့ဝေလထု်ု��တ်မ်း�်မ်းုာ� တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်လုု်အုပ်ခ်ုုက်

(အုခုန်�် ၃) တုု်�အုေပ်င််း အုင်းစ်ာတီ်ကု��ရိွင််း��ုုင်းရ်ွာ ေီဇုုိုင်း�်ပု်�စာ�ခုုမိ်းတ်မု််းအုတ့်ကေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်မ်းုာ�(အုခုန်�် ၄ မ်းိ 

၆)နိုိင်း် ်အုစာုု�ရွ၏ ဗဟိုုုခုု�ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ုုေခုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်းုာ� (အုခုန််� ၇) အုပ်ါအု�င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

စာန်စာက်ုု အုေပ်ည််အ်ုစာု�န်ာ�လည််ရွန်အ်ုသာ� ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်းုာ�အုတ့်က် အုဝေသ�စုာတ်အ်ုစီာအုစာဉ်း ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်န်မ့်းန်ာပု်�စာ�ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�မ်းည်မ််းဟုိုတ်ဝ်ေသာလ်ည်�် လက ်

ဝေတ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုသုအုေမ်းင်းမ််းုာ�မ်းိ သင်းခ်ုန်�်စာာမ်းုာ�ကုုမ်း့ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုုစာာရွွက်ဝေပ်�တ့်င််းဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန်မိ််းာ ရုုို�ရိွင်း�်လ့ယ်က့မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် လက် 

ဝေတ့်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ုုကတ့််င်းမ််း့ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ပ်ါဝေ�ကာင်း�် သင်းခ်ုန်�်စာာရွရွိုပ်ါသည်။်

စာာဝေရွ�သ့မ်းုာ�၊ မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်းုာ�မ်းိ ရွရွိုလာဝေသာ အုသုဉာာဏာစ်ာ့မ်း�်မ်းုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�

ခု�်ဝေသာ ပ့်�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း်သ့မ်းုာ�နိုိင်း် ်ဝေန်ာဝ်ေ��အုစာုု�ရွကုုလည်�် ပ်�်ပ်ုု�မ်းုအုတ့်က ်စာုတ်ရ်ွင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေကု�ဇို့�တ်င်းပ််ါ

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

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

         

Vidar Helgesen 

အုတ့်င်း�်ဝေရွ�မ်းိ��ခုု�ပ်၊် International IDEA
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ဤစာာအုုပ်သ်ည်မ််းုာ�စာ့ာဝေသာ ပ်ုဂဂု�လ်မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�၏ ပ်�်ပ်ုု�မ်းု၊ ပ့်�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း ်

က့ည်ီမ်းုမ်းုာ�မ်းပ်ါပ်� ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်မ်းည် ်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။

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

ရွာ ဟိုကေ်လင်း�်၊ �ာက့န်် တ်ာလာ ကာေီဂါမ်းာ ရွာဂုစာ�်င်းဟ်ိုမ်း၊် ဝေပ်ါလုု�စာ ်တ်က်စာဖ်ွဲ့ာဂုဝီေယာဂ်ုစာစ်ာန်ိုိင်း်် 

�င်း�်လပ် ် �ါဟိုီယ့ စာဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာပ်�်ပ်ုု�သ့မ်းုာ�၏ က့ည်ီဝေထုာက်ပ်�်မ်းုအုာ� ဝေကု�ဇို့�တ်င်းဝ်ေ�ကာင်း�် 

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

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

အုဓလေ့ုကကုဝေသာ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုအုတ့်က ်ဝေကု�ဇို့�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� မ်း့ဝေရွ�၊ ဂုင်းန််ီ 

တ့်ဟိုုုကက်နိုိင်း်် ဂုာယမ်းပ််သီ �စာခ်ုရ်ွမ်း ်ရွကဝ်ေန်�တ်ုု�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ ပြီးပ်ီ�ေပ်ည်််စာု�ဝေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်

မ်းုာ�နိုိင်း် ်ကွမ်း�်ကုင်းဝ်ေသာ လမ်း်�ညွှှန််မ်းုမ်းုာ�အုတ့်က ်ဝေကု�ဇို့�တ်င်းအ်ုပ်ပ််ါသည်။် ကာတ်ီယာ ပ်ါပ်ါဂီယာန်ီ

အုာ�လည်�် မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်တ့်င််း ထုုထုုဝေရွာကဝ်ေရွာက ်ပ်ါ�င်း်က့ည်ီမု်းအုတ့်က ်အုထု့�ဝေကု�ဇို့�တ်င်းလ်ုု

ပ်ါသည်။် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုာ� ခုုမ်းိတ််ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ်အုဝေတ့်� အုဝေခု� အုယ့အု�သစာမ််းုာ�နိုိင်း် ်အုေမ်းင်း်

မ်းုာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ခု�်သည််် ဝေရွာလ ် အုာဗီလာ ဝေအုာတ််စာ်ဇို်၊ အုင်းေ်ရို့� ဘာရွကေ်ဝေလ၊ အုင်းေ်ရို့� အု�လစာစ်ာ၊် 

ခုုယရ်ွီ ဝေ�ာင်း�်ေါ�စာ၊် လီန်ာ ရွစာခ်ုီလာတ်ာမ်းန််နိုိင်း်် အုေခုာ�ပ်ုဂဂု�လမ််းုာ�၊ မ်းုာ�စာ့ာဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်းုာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်��ကသည်် ် IDEA ၏ �န်ထ်ုမ်း်�မ်းုာ�အုာ�လု�� အုပ်ါအု�င်း်မ်းုာ�စာ့ာဝေသာ ပ်ုဂဂု�လမ််းုာ�ကုု

လည််� အုထု့�ဝေကု�ဇို့�တ်င်းရ်ွိုဝေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုုပ်ါသည်။်

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

အုဝေတ့်�အုေမ်းင်းမ််းုာ�၊ စာုတ်က့်�စာုတ်သ်န််�မ်းုာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ဝေသာ ယင်း�်၏

ကဏ္ဍာအုတ့်က ်အုထု့�ဝေကု�ဇို့�တ်င်းလ်ုုပြီးပ်ီ� Interpeace ၏ ပ့်�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ့်မ်းုာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ မ်းုုက်

ကယ ် ဘာရွန်�ထ်ု၊် ဝေဂုလ ် ဝေကာထ်ုရွ�လ ် ရွာရ်ွိဂ်ုုင်း�်နိုိင်း်် အုန်တ််ုုန်ီ ရွကဂ်န် ် တ်ုု�ကုုလည်�် ဝေကု�ဇို့�တ်င်းရ်ွို

ပ်ါသည်။်

သုဝေတ်သန် ေပ်�လုပ််ရွာတ့်င်း ်ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ဝေသာ အုမ်းမ််းလီ ဘာင်း််ဇို်၊ မ်း့�ဂု ်ဖွဲ့ာဇ်ို် လီဝေယာလ့်၊ အုုဗ ်ဂရွီ

န်ာ၊ စာနိုုု�လီ၊ ဂုန် ်ဝေအုာဂ်ုစီာ၊် အုာဘာရွတ်ခ်ု် �ာတ်ီ၊ အုန်် ကကထ်ုရွင်း ်�ီကီဝေမ်းရွီယာ၊ ကတ်ဂ်ုာ စာဝေတ်ာ်

ဘာာဂုာ၊ အုန််န်ာ မ်းာရွီယာ ဗာ�ဂတ်စ်ာ ်နိုိင်း်် ဖွဲ့ီ�လစာ ်�င်း�်စာ ်ဘာတ်ဂ် ်တ်ုု�အုာ� ထုပ်ဝ်ေလာင်း�် ဝေကု�ဇို့�တ်င်းအ်ုပ််

ပ်ါသည်။်



X

ထုုတ်ဝ်ေ�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ ကွမ်း်�ကုင်းသ့် ဝေဂု မ်းကသ်ရို့� စာထုရွန်ေ်ါ နိုိင်း်် အုုဗ ် ဂု�ုဟိုန််�င်းတ််ုု�အုေပ်င်း ်

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

သေဖွဲ့င်း် ်န်ာေီယာ ဟိုန်ေ်ယဇ်ိုန််ေါ၏ ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်းုာ�အုတ့်က ်ဝေကု�ဇို့�တ်င်းဝ်ေ�ကာင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုု

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

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

လာခ်ု်နိုိင်း်် တ်ာယ့ င်း�င်း� တ်ုု�ကုုလည်�် ဤစာီမ်း�ကုန််�အုတ့်ကပ့််�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်းုာ�နိုိင်း် ်စာုတ်အ်ုာ�ထုက ်

သန်စ်ာ့ာ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်းုာ�အုတ့်က ်ဝေကု�ဇို့�တ်င်းလ်ုုပ်ါသည်။်

ဝေန်ာက်�ု��တ့်င်းက်ွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဤေမ်းန်မ််းာဘာာသာေပ်န်စ်ာာအုုပ်ထ်ုုတ်ဝ်ေ�နိုုုင်းရ်ွန်် က့ည်ီပ်�်ပ်ုု�

ဝေပ်�ဝေသာ လ့ဇိုင်းဘ်ာာခု််နုုိုင်းင််း�အုစုုာ�ရွ၊ �ီ့ေင်းနုု်ိုင်းင််း�အုစုုာ�ရွ၊ ဝေန်ာဝ်ေ�နုုိုင်းင််း� နုုိုင်းင််း�ေခုာ�ဝေရွ��န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်နိိုင်း်် ဖွဲ့င်းလ်န် ်

နိုုုင်းင််း� နိုုုင်းင််း�ေခုာ�ဝေရွ��န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်တ်ုု�အုာ� ဝေကု�ဇို့�တ်င်းရ်ွိုပ်ါသည်။် 
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1အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

၁။ ခြုံချီးံ�င်ံ�သုံးံ��သုံးပ်ခ်ျီးးကား်

လကဝ်ေတ့်�န်ယပ််ယတ့််င်း ်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ဝေန်ဝေသာ အုတ်တ်ပ််ည်ာရိွင််းမ်းုာ�အုဝေန်နိိုင်း်် တု်ကုဝေသာ

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု ခုုမ်းိတ်ရ်ွန်န်ိုိင်း််ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုာ� န်ည်�်လမ်း�်အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ေဖွဲ့င်း််

အုသု��ေပ်��ကပ်ု�ကုု ဤအုခုန််�တ့်င်း ်ဝေလလ်ာသု��သပ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုန်ကအ်ုဓလေ့ုပ်ါါယ်နိုိင်း်် လုပ််ဝေ�ာင်း်ပ်ု�တ်ုု�အု�ကာ� အုခုုင်း�်ခုုင်း�်�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်မ်းုကုုလည်�်

ဝေလလ်ာတ်င်းေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤအုခုန်�်တ့်င််း အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�သည် ်ညုှ်နုိုင်း�်ဝေ�့�ဝေန့ို�မု်းမ်းုာ�အုပြီးပီ်� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် အုတ်ုအုလင်း်�ထုည််သ့်င်း်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာသဝေလာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက၊် ဥပ်ဝေေ၏ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည််ဝေ�ာကပ််ု�နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� လကဝ်ေတ့်�အုဝေကာင်း ်

အုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွင်း�်မ်းိတ်စာ�်င်း်် ဝေန်ာက်ပ်ုုင်း�်တ့်င်းဝ်ေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာသလာ�၊ မ်းည်က်�သ်ုု� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာ

သန်ည်�်ဟို့ဝေသာအုခုုကက်ုု �န်�်စာစာ်ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ််ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�က အုစာုု�ရွမ်း့�ါေမ်းုာ�ကုုထုုန်�်ဝေကုာင်း�်ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုခုု�ု�ဝေသာ လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

မ်းုာ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�မ်းုာ�အုာ�ခုုမ်းိတ်ရ်ွာ၌ မ်းည်သ်ုု�အုဝေထုာကအ်ုပ်�်ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေ�ကာင်း�်ကုု

လည််� ဝေလလ်ာထုာ�ပ်ါသည်။် ဝေန်ာက�်ု��အုဝေန်နိုိင်း်် ဤအုခုန်�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� 

ဝေရွ��့�ခုုမ်းိတ်ဝ်ေန်စာဉ်း်အုတ့်င်း�် ဝေယဘုာယုအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာတ်တ်ဝ်ေလရ်ွိုဝေသာ၊ အုေပ်န််အုလိန်ခ်ုုတု် ်

�ကဝ်ေန်ဝေသာ  အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်းုာ�ကုု ဝေရွွ�ခုုယ ်တ်င်းေ်ပ်ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုေပ်န်အ်ုလိန်် ခုုတု်�်က်

မ်းုရွိုဝေန်ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ ၆ ခုုေဖွဲ့စာသ်ည််် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုခု�ဝေသာအုုပ်ခ်ုု�ပ််မ်းုစာန်စာ၊် တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�၊ မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းုအုမ်းု�ု�မ်းု�ု�အုာ� စာီမ်း�ခုန်�်ခု့�ေခုင်း�်၊ကုာ�/မ်း တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ဝေရွ�၊ ဘာာသာဝေရွ�နိုိင်း််

နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေမ်းုာ�နိုိင်း် ် �ကစ်ာပ်ဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ဟို့၍ အု�ကမ်းဖ်ွဲ့ုဉ်း�်ဝေလလ်ာထုာ�သည်က်ုု 

ဝေတ့်�ရွိုရွနိုုုင်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် အု�ုုပ်ါ သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် စာပ်လ်ုဉ်း�်၍ 



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

မ်းည်သုု်�ကုုင််းတ့်ယဝ်ေေဖွဲ့ရိွင််း�သည်ကုု် အုကုဉ်း�်ခုု�ပ်ဝ်ေ�့�ဝေန့ို�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။် ဤအုခုန်�်တ့်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�၊  ၎င်း�်တ်ုု�၏ပ်ု�စာ�နိုိင်း်် အုဓလေ့ုပ်ါါယသ်ကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းုာ�ကုု နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်�

ရွိုအုဝေေခုအုဝေန်မ်းုာ�နိုိင်း် ်အုင်းအ်ုာ�စာုမ်းုာ�က မ်းည်သ်ုု�ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာ်နိုုုင်း်ဝေ�ကာင်း�်ကုုဝေလလ်ာတ်င်းေ်ပ်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဤသုု�ရိွင််း�လင်း�်တ်င််းေပ်ရွာတ့်င်း ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်းုာ�အုေပ်ာ�နိိုင်််း အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ လုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းမ််းုာ�မ်းိ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု ဥပ်မ်းာမ်းုာ�ေဖွဲ့င်း်ထ်ုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ်လည်�် ယင်း�်တ်ုု�ကုု ကုနု််�ဝေသ

လုပ်ရ်ွမ်းည်ဟု်ိုအုကြုံက�ေပ်�ထုာ�ေခုင််း� မ်းဟုိုတ်ပ််ါ။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�ကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေမ်းုာ�နိုိင်း် ်၎င်း�်တ်ုု�၏စာုတ်�်င်းစ်ာာ�ဖွဲ့့ယ ်ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ�မ်းုာ�ကုုထုပ်မ််း�၍ ဝေလလ်ာဝေ�့�ဝေနို့�ရွန် ်

အုာ�ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာလ်ည်�် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�သည် ်အုဝေန်အုထုာ�အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�တ့်င်း ်အုကု�ု�သကဝ်ေရွာကမ််းု 

အုသီ�သီ�ရွိုဝေန်ပြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ုု�အုာ�ဝေသခုုာစာ့ာ စာဉ်း�်စာာ�ခုုင်း်ခ်ုုနု်ေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ အုဝေန် 

အုထုာ�တ်စာခ်ုုမ်းိ အုေခုာ�တ်စာခ်ုုသုု�ပ်ု�တ့်ပ့်ာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်က့ကတ််ုက့�ယ့ေခုင်း�်မ်းု�ု�မ်းေပ်�သင်း််ပ်ါ။

အဓိုကားအယားးအဆိုမှားး� 

• ဖွဲ့့�စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေထု�တ့်င်း ် အုခုု�ု�ဝေသာကုုယက်ုင်း်တ််ရွာ�၊ လ့�ကုင်း်�်တ််စာ�နိုုန််�မ်းုာ�နိုိင်း် ်

သတ်မ််းိတ်ခ်ုုကမ််းုာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုေဖွဲ့စာေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေလ်

ရွိုသည်။် အု�ုုပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�သည် ်တ်စာခ်ုါတ်စာရ်ွ�တ့်င်း ်အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်အုတ်ုအုလင်း�်

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�၍ တ်စာခ်ုါတ်စာရ်ွ�တ့်င်း ်  တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဘာကမ််းိ အုဓလေ့ုပ်ါာယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်မ်းိ 

ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်ဝေယဘာုယု

သဝေဘာာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ်လည်�် လုုကန််ာရွန်�်တ်တရွာ�ရွိုသည််အ်ုေပ်င်း ်တ်တ််စာ့မ်း�်သမ်း့ 

ဝေသာ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုထုုလုုကန််ာရွန်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာစာ�ခုုနု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်းုာ�လည်�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်၎င်း�်တ်ုု�အုတ်ုအုလင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်သ့ယ�်ုုကက်ြိုးကု�တ်င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်

ထုာ�သည််် အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�အုရွဝေရွ��့�ထုာ�ဝေသာ၊ ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စ်ာအုတ်ည်ေ်ပ်�ထုာ�ဝေသာ၊ အုဓုလေ့ပ်ါာယ်

ဖွဲ့့င်း််�ုုထုာ�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်လကခ်ု�အုတ်ည်ေ်ပ်�ထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေစာာတ်မ်း�်မ်းုာ�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

• ဤအုခုန််�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�၌ တ်ုကုေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ (သုု�) 

အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေထုာကခ်ု�ထုာ�ဝေသာ (သုု�) ယင်း�်မ်းိ �င်း််ပ့်ာ�ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု 

ဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�ပ်ါသည်။် မ်းည်သ်ုု�ပ်င်း�်ုုဝေစာကာမ်း့ ဘာာသာဝေရွ� (သုု�) ယဉ်း်ဝေကု�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ စာ�နိုုန််�

မ်းုာ�၊ ခု�ယ့ခုုကမ််းုာ�သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေမ်းုာ�၏ တ်န််ဖွဲ့ုု�ထုာ�ခု�ယ့ခုုကမ််းုာ�စာဝေသာ

အုေခုာ�ဝေသာ ရွင်း�်ေမ်းစာမ််းုာ�မ်းိ �င်း�်သကလ်ာဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်�ုုင်းရ်ွာ စာ�နိုုန််�မ်းုာ�လည်�် 

ရွိုဝေန်ဝေသ�သည်။်  ထုုုစာ�နိုုန််�မ်းုာ�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ဝေပ်�ဝေပ်�ထုင်း်

ထုင်း ်လကခ်ု�ထုာ�ေခုင်း�် ရွိုသည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ မ်းရွိုသည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု လကဝ်ေတ့်�

အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာရ်ွာတ့်င်း ်လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုရွိုပ်ါသည်။်



3အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

• မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ့်င်း ်အုတ်ုအုကု

ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု ရွိင်း�်ရွိင်း�်လင်း�်လင်း�် ထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာ်

ဝေေပ်ာ�ုုေခုင်း�် ရွိုဝေကာင်း�်ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�၏ပ်ု�စာ�၊ ၎င်း�်တ်ုု�၏ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�နိုိင်း်် အု�ုုပ်ါအုခုုကန်ိုိစာ်ခုု အုေပ်န််အုလိန်�်ကစ်ာပ်ရ်ွာမ်းိလည်�် ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာ

နိုုုင်းဝ်ေသ�ပ်ါသည်။် သက�်ုုင်း်ရွာ အုဝေေခုခု�မ်း့တ်စာခ်ုုကုု အုတ်ုအုလင်း�်လကခ်ု�ေခုင်း�်ရွို/မ်းရွိုဟို့ဝေသာ 

အုခုုကသ်ည် ် ခုုမ်းိတ်ခ်ု�်ဝေသာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�

ဝေန်စာဉ်း် ေပ်�လုပ်ခ်ု�်ဝေသာည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုအုဝေပ်�တ့်င်း ်မ်း့တ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် 

• ေပ်င်း�်ထုန််ဝေသာပ်ဋိုပ်ကခမ်းုာ� ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေန်သည််အ်ုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ် အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုမ်းုာ�၊ မ်းင်း�်မ်း�်

စာရုုိုက်�န်မု််းနိိုင်း်် လ့�အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�ခုု�ု�ဝေဖွဲ့ာက်ေခုင််း�မ်းုာ�ကုု ဝေတ့်�ကြုံက��ခု�စာာ�ခု�ရ်ွဝေသာ လ့တ်စာဥ်ီး�ခုုင်း�် 

နိုိင်း်် လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အု�ကာ�အုာ�လု�� သဝေဘာာတ့်ည်ီလကခ်ု�ဝေသာ ခု�ယ့ခုုကမ််းုာ�ရွရွိုရွန်မ််းိာ

ဝေယဘာုယုအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ခုကခ်ု�လ့န််�လိပ်ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််းုာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေအုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွာ၌ မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသ့မ်းုာ�သည် ် မ်း့လက ဤ

က�သ်ုု� အုထု့�တ်လည် ် သတ််မ်းိတ််ထုာ�ခု�ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုလ့င်းဝ်ေသာမ််းိ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�ကုု အုဝေေခုခု�အုုတ်ေ်မ်းစ်ာတ်စာခု်ုသဖ့ွဲ့ယသ်တ်မိ််းတ်ေ်ခုင််း�မ်းု�ု�ရုိွလာနုုိုင်းပ််ါသည်။် ထုု��တ်မ်း�် 

စာဉ်းလ်ာသဝေဘာာအုရွ န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါကေ်ခုင်း�် မ်းိဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေ

၏ စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ုုကမ််းုာ�အုေပ်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်းပ််ါ�င်းသ်ည််် တ်ုကုဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခုုကမ််းုာ�နိိုင်း်် ခုုမိ်းတ်က်ုင်််းသု��မု်းမ်းုာ�မိ်းဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင််း� စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေေခုခု�

မ်း့မ်းုာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် အုေပ်န််အုလိန််လကခ်ု�ထုာ�ဝေသာ ခု�ယ့

ခုုကမ််းုာ�အုာ� ထုုတ််ဝေဖွဲ့ာတ််င်းေ်ပ်ခုုက်မ်းုာ�အုေဖွဲ့စာတ််ည်ရ်ွိုမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဤန်ည်�်ေဖွဲ့င်း် ်ခု့�ေခုာ�မ်းုမ်းုာ�၊ 

က့ာဟိုခုုကမ််းုာ� ကြိုးကီ�မ်းာ�လ့န်�်ဝေသာဝေန်ရွာမ်းုာ�၌ပ်င်း ်အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ဝေသာ မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းုမ်းုာ�ကုု စာီမ်း�

အုုပ်ခ်ုု�ပ်ရ်ွန်် ဝေယဘာုယုအုဝေေခုခု�မ်း့ဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုုကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါလုမ်း််မ်းည်။် အုခုု�ု�ဝေသာ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ် သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းရွနိုုုင်းပ််ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သ့ 

မ်းုာ�အုဝေန်နိုိင်း်် တ်ရွာ�သ့ကြိုးကီ�မ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေန်ာက်�ကတ့််�ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန််�ခုုကမ််းုာ�က ယင်း�်

တ်ုု�ကုု ပ်ုုမ်းုုအုဝေသ�စာုတ််ဖွဲ့့င်း််�ုုဝေပ်�လုမ်း််မ်းည်ဟ်ိုု ဝေမ်း့ာလ်င်း််ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် ဝေ�ါဟိုာရွအုသု��ကုယ်

ကုယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ်ဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ်သဝေဘာာတ့်ည်ီခုုကရ်ွယ့

နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ါ�င်းဝ်ေရွ��့�သ့အုာ�လု��တ်ုု�သည် ် တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�ဟို့ဝေသာ 

အုခုုကက်ုု ဝေထုာကခ်ု�ဝေကာင်း�်ဝေထုာကခ်ု�နိုုုင်း်ဝေသာလ်ည်�် အု�ုုပ်ါတ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ရွရွိုဝေရွ�အုတ့်က်

သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည်် ် အုခုု�ု�ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်ဝေသာ ဝေ�ါဟိုာရွအုသု��အုနိုုန််�

မ်းုာ�အုတ့်ကမ််း့ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုရွိုခုုင်းမ််းိ ရွိုနိုုုင်း်ဝေပ်လုမ်း်မ််းည်။် မ်းည်သ်ုု�ပ်င်း�်ုုဝေစာကာမ်း့ အုဝေေခုခု�မ်း့

မ်းုာ�အုဝေပ်�သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုရွရွိုရွန် ် ထုုဝေရွာကဝ်ေသာကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုကုု လုုအုပ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာ ်

၁။ ခြုံချီးံ�င်ံ�သုံး
ံ��သုံး

ပ်ချီးးကား
်
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သည်။် ပ်ဋိုပ်ကခမ်းုာ�၏ သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းုာ�ကုုခု�ရွဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်းုာ�တ့်င်း ်ဝေယဘာုယုစာ�သတ်မ််းိတ််

ခုုကမ််းုာ�အုဝေပ်� သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းရွိုေခုင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�

အုာ� ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်မ်းုလုပ်င််းန်�်စာဉ်းထ်ုက ် ခု့�ေခုာ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုေဖွဲ့စာသ်ုု� အုသ့င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။်

• မ်းုာ�စာ့ာဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာလကခဏာာရွပ်၏် အုဝေန်အုထုာ�နိုိင်း်် �ကစ်ာပ်မ််းုမ်းုာ� ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�ဝေပ်ါင်း�်

စာု�၊ လ့မ်းု�ု�ဝေပ်ါင်း�်စာု�၊ ဘာာသာဝေပ်ါင်း�်စာု�၊ ယဉ်း်ဝေကု�မ်းုဝေပ်ါင်း�်စာု�၊ နိုုုင်း်င်း�သာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�၊ လ့မ်းု�ု�အုခုုင်း�်ခုုင်း�်

�ကာ�နိုိင်း် ် လ့မ်းု�ု�စာုမ်းဟိုုတ််ေခုင်း�်ဟို့ဝေသာ စာကာ�လု��မ်းုာ�သည် ် မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းုမ်းုာ�ရွိုဝေန်သည်် ်

နိုုုင်းင််း�မ်းုာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်း ် ဝေပ်�ဝေပ်ါကန်ိုုုင်း်သည််် ဝေ�ါဟိုာရွအုခုု�ု�ကုု ကုုယ ်

စာာ�ေပ်�ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါ ဝေ�ါဟိုာရွမ်းုာ�သည် ် မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�ဝေသာ အုုပ်စ်ာုမ်းုာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုစာုု�ရွအု�ကာ�ရွိုဝေသာ မ်းတ့်ည်ီသည်် ်�က�်�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်းုာ�ကုု မ်းီ�ဝေမ်းာင်း�်ထုုု�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

လုကရ်ွိုပ်ါသည်။်  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ဘာာသာဝေရွ�အုဝေပ်�ထုာ�ရွိုသည်် ် သဝေဘာာထုာ�

နိုိင်း်် ကုာ�/မ်းတ်န်�်တ့်အုခု့င်း််အုဝေရွ�တ်ုု�အုဝေပ်� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ု�တ်ုု�ဝေ�ကာင်း်လ်ည်�် �ုဝေသသခု�ယ့ခုုက်

နိုိင်း််ပ်တ်သ်ကဝ်ေသာ ကုစာာေပ်ဿန်ာရွပ်မ််းုာ�ကုု ထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုုလာေခုင်း�်မ်းုာ� ရွိုလာနိုုုင်းပ််ါ 

သည်။်



5အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ုုင်း�်တ့်င်း ်ယင်း�်၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ုုက်နိုိင်း်် စာ�နိုုန််�ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ရွိင်း�်လင်း�်

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ဝေသာ၊ အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု အုေပ်ည််အ်ု�န်ာ�လည် ် သဝေဘာာဝေပ်ါက်ဝေစာရွန် ် ညွှှန််�ကာ�ဝေပ်�ဝေသာ 

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါဥပ်ဝေေ၏ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်

အုလုုက ်ရွင်း�်ုုင်းခ်ု�်ရွဝေသာအုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်းုာ�မ်းိ ဝေပ်�ထု့ကလ်ာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ်ဝေယဘာုယု

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�က စာ့�ကုုင်းထ်ုာ�ဝေသာ သုု� 

မ်းဟိုုတ်် ဝေလ�စာာ�လုုက်န်ာလုက်ရွိုဝေသာ ခု�ယ့

ခုုကတ််န်ဖုု်ွဲ့�မ်းုာ�ကုုကုုယ်စာာ�ေပ်�ပ်ါသည်။် အုဝေေခုခု� 

မ်း့မ်းုာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာနိုိင်း်် ဝေေသ�ုုင်းရ်ွာစာ�နိုုန််�

မ်းုာ�ကုု တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�အုရွ မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ 

ဦး�တ်ည်ရ်ွည်မ််းိန်�်ခုုက ် တ်စာခ်ုုအုဝေန်နိုိင်း််ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ

ကုုင်းစ်ာ့�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းုာ�ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ 

အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�သည်ဝ်ေယဘုာယုအုာ�ေဖွဲ့င်း််တုု်င်း�်ေပ်ည်် 

အုဝေန်နိုိင်း်် ထုုပ်တ််ုုကရ်ွင်း�်ုုင်း်ဝေန်ရွဝေသာ လတ် ်  

တ် ဝေလာ ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််းုာ�ကုုသာ ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့

ရွိင်း�်ပ်ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�မ်းိာမ်း့ 

ပ်ဋိုပ်ကခမ်းုာ�မ်းိရွရွိုခု�ဝ်ေသာ အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်းုာ�နိုိင်း် ်

ပြီးင်းုမ်း�်ခုုမ်း�်ဝေရွ� ထု့ဝေထုာင်းလ်ုုဝေသာ�နိုဒတ်ုု�မ်းိ ဝေပ်� 

ဝေပ်ါကလ်ာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်  

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတုံင်�်တ့င် ်ယားင်�်၏

ရာည်းရ်ာွယားခ်ျီးးကားန်ှာင််် စ�နှုန်း�်ကားုံကားုံယားစ်း�ေပ်ံ

ရာာင်�်လွှာင်�်ကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ကျေးပ်�ကျေးသုံးး၊ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�

ဥပ်ကျေးေကားုံအေပ်ည်း် ်အဝန်းး�လွှာည်းသ်ုံးကျေးား 

ကျေးပ်ါကား်ကျေးစရာန်း ်ညွှာန်း်�ကားး�ကျေးပ်�ကျေးသုံးး အကျေးေချီးချီး�မှား

မှားး�ပ်ါဝင်ပ််ါသုံးည်း။် အး�လွှာံ��အတးတကား့ 

လွှာကားခ်ျီး�ထိး��ကားကျေးသုံးး ချီး�ယားးချီးးကားမ်ှားး�ကားုံ 

ထိည်း််သုံး့င်�်ကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ထိး�ေချီးင်�်အး�ေဖွဲ့င်် ်အဆိုုံပ်ါ

အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�သုံးည်း ်စည်း�်လွှာံ��ည်း�ညွှ့တမ်ှာုရာာု

သုံးည်းဟ်ူးကျေးသုံးး ထိင်ေ်မှာင် ်ချီးးကားက်ားုံအး�ကျေးပ်�

လွှားကား ်ေပ်ည်းသ်ုံးးမှားး�အ�ကားး�တ့င် ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအကျေးပ်� ယားံ��ကားည်းမ်ှာုကားုံ ေမှာင််တ်ကား်

ကျေးစကားး အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအကျေးပ်�ကားုံလွှာည်း�် 

ပ်ုံမှာုံသုံးစားကျေးစးင််သ်ုံးုကျေးစသုံးည်း။်
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၂.၁။ ပ်ါဝင်ဖ်ွဲ့့��စည်း�်ထိး�ကျေးသုံးး ချီး�ယားးချီးးကား/်တန်း်ဖွဲ့ုံ�မှားး�

ဝေယဘုာယုအုာ�ေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုတ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�သည် ်

အုစာုု�ရွ၏ ရွည်မ််းိန်�်ခုုက၊် ဦး�တ်ည်ခ်ုုကမ််းုာ�ကုု ကုယေ်ပ်န်�စ်ာ့ာ အုဓလေ့ုပ်ါာယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်တ််စာ်ေပ်ည်၏် အုဝေတ့်�အုေမ်းင်းပ််ုုင်း�်နိုိင်း်် 

လကခဏာာရွပ်က်ုု ထုင်း်ဟိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်လုကရ်ွိုသည်။် အုဝေေခုခု�အုကု�ု��အု�င်း််ကဝေန်�ကည််ပ််ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု၏ အုယ့အု��ုုင်းရ်ွာ၊ ခု�ယ့ခုုက်

�ုုင်း်ရွာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဘာ�ဝေန်ထုုုင်းမ််းု�ုုင်း်ရွာ ကတ်ုက�တ်မ််းုာ�ကုု သဝေက�တ်သဝေဘာာ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ဝေပ်�ရိုု�သာမ်းက လကခ်ု�ဂုဏာယ့်ကုင်း်သ်ု��ဝေသာသဝေဘာာကုုလည်�် ဝေ�ာင်းက်ုဉ်း�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်  

အုလာ�တ့်စ့ာာပ်င််း အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�တ့်င််း ထုုတ် ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာအုခုုက်တုု်�သည် ်အုသုပ်ည်ာ 

ဝေပ်�ရွန်အ်ုတ့်ကလ်ည်�် ရွည်ရ်ွွယပ််ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ် ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုေခုာ�ဝေသာအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��

အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏ရွည်ရ်ွွယခ်ုုက်မ်းုာ�နိုိင်း် ် ဦး�တ်ည်ခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု 

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်  အုာ�လု��လကခ်ု�ထုာ�ဝေသာ ခု�ယ့ခုုကမ််းုာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်၍ သဝေက�တ်

သဖွဲ့့ယ ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်််း ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် စာည်�်လု��

ည်ီညွှ့တ််မ်းုရွိုသည်ဟ်ို့ဝေသာထုင်းေ်မ်းင်းခ်ုုကက်ုု အုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်းု�ု�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ုုကန်ိုိင်း်် ဦး�စာာ�ဝေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကမ််းုာ�ကုု ရွိင်း�်လင်း�်စာ့ာဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်အုခုုက်

မ်းုာ�ေဖွဲ့စာသ်ည််် ဥပ်ဝေေအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်လကဝ်ေတ့်�အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�တ့်င်း ်အုင်းမ််းတ်န််

အုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်် ် အုခုုက်ေဖွဲ့စာသ်ည််် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်းုာ�အု�ကာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေပ်� ယု��ကည််

ခုုကန်ိုိင်း်် သစာာာဝေစာာင်း်သ်ုမ်းုကုုေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။်

၂.၂။ သုံးကျေးားတးည်း�မှာု ချီးးမှာာတေ်ချီးင်�်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ဝေသာ အုကု�ု�စာီ�ပ့်ာ��ုုင်းရ်ွာ

ခု�ယ့ခုုကမ််းုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုာ�ပြီးပ်ု�င်းလ်ုကရ်ွိုဝေသာ၊ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ခုုကမ််းုာ�ရွိုဝေန်ဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�ကုု

ပ်င်း ်တ်စာစ်ာုတ်စာစ်ာည််�တ်ည်�်ေဖွဲ့စာရ်ွန်် ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းုာ�ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု� 

သည် ်မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�တ်ုု�ဘာက်မ်းိလကခ်ု�နိုုုင်းဖ်ွဲ့့ယရ်ွိုဝေသာ အုာ�လု��ယု��ကည်ထ်ုာ�သည်် ်

ခု�ယ့ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် ရွည်မ််းိန််�ခုုကမ််းုာ�ကုု  ဝေယဘာုယုအု�င်း်တ််စာခ်ုုထုု ဖွဲ့့င်း််�ုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်

ပ်ဋိုပ်ကခမ်းုာ� ကြိုးကီ�မ်းာ�စာ့ာေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်သည််အ်ုခုုနု်တ့််င်းပ််င်း ် သဝေဘာာတ့်ည်ီခုုကရ်ွရွိုဝေစာရွန်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�

နုုိုင်းသ်ည်။် ညုှ်နုိုင်း�်ဝေ�့�ဝေန့ို�ခုုက်မ်းုာ�ကုု ထုုန်�်ဝေကုာင််း�နုုိုင်းရ်ွန်နိ်ိုင်း်် တ်ခုါတ်ရွ�တ့်င်းက်န်�သ်တ်နုု်ိုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်

ဥပ်ဝေေအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု အုသု��ေပ်�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု အုဝေစာာပ်ုုင်း�်ကတ်ည်�်က

ကတ်ုေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် ဥပ်မ်းာ - အုစာုု�ရွပ်ု�စာ�တ်စာ်ရွပ်ရ်ွပ်က်ုု တ်ည်ဝ်ေထုာင်းဝ်ေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းု�ု�သည် ် ဝေ�့�

 ဝေန့ို�ေင်းင််း�ခုု�ဝေန်ရွဝေသာ ေပ်ဿန်ာတ်စာရ်ွပ်ကုု် ဝေလုာပ််ါ�သ့ာ�ဝေစာနုုိုင်းက်ာ အု�ုုပ်ါ အုဝေေခုခု�မ့်းကုု�န်�က်ုင်းဝ်ေသာ 

သ့တ်ုု�၏ လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်တ်ုု�ကုုလည််� ထုုန််�ခုု�ပ်ထ်ုာ�နိုုုင်းသ်ည်။် အုခုု�ု�ဝေသာ ဥပ်ဝေေအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု 
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၂။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပ်ံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆို
ုံင်ရား အ

ကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�၏
အ

ကျေးရာ�ပ်ါမှာုကား
ဏ္ဍ

ခုုမ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်သည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွမ်းတုု်�

သာမ်း�ုတ်သ်ာ အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွိင်း�် 

လင်း�်ရွန််အုတ့်က်နိုိင်း််မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် မ်းည်က်�သုု်�ဝေသာ ညုှ်နုိုင်း�်ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းု

မ်းုာ� ဝေရွိ��က်လုပ််ဝေ�ာင်း်မ်းည််န်ည််� �ုုသည်််

အုခုုကအ်ုဝေပ်� သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုရွရွိုဝေအုာင်း ် ဖွဲ့န်် 

တီ်�ဝေပ်�ရွန်အ်ုတ့်ကလ်ည်�် န်ည်�်လမ််း�တ်စာခု်ုေဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် ကုယေ်ပ်န်�စ့်ာာဖ့ွဲ့င်း််�ုုဝေရွ�သာ�ထုာ�သည််် 

အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�ကုု သဝေဘာာတ့်ညီ်ပြီးပီ်�သည်နိ်ိုင်း််တ်စာ ်

ပြီးပု်�င်းန််ကယ်င်း�်တုု်�နိိုင်း််ကုုကညီ််စ့ာာဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုအုာ�ဝေရွ��့�ဖွဲ့န်တီ််�ရွန်ခ်ုုမိ်းတ်ဝ်ေ�ာင်း ်

ရွွကေ်ခုင်း�်သည် ် �ကစ်ာပ််ပ်ါ�င်းလ်ုကရ်ွိုဝေသာ 

အုုပ််စာုအုသီ�သီ�တ်ုု�အုာ� ပ်ုုမ်းုု၍စုာတ်ပ််ါလကပ််ါရုိွ

လာဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ်အုာမ်းခု�သည်််အုခုုကတ််စာခ်ုုက်

ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာ ်ပ်ါသည်။် ထုုုက�သုု်�ဝေသာ ကတ်ုက�တ််ေပ်�

 ဝေဖွဲ့ာ်ဝေ�ာင်း်ဝေပ်�ေခုင်း်�မ်းု�ု�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ဝေသာ ဥပ်မ်းာအုာ� ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကတ့်င်း ်ဥပ်ဝေေမ်း့�ကမ်း�်

ဝေရွ���့ရွာ၌ဝေတ့်�ကြုံက��ခု�ရ်ွဝေသာ သာဓလေ့က၌ဝေတ့်�နုုိုင််းပ်ါသည်။် �ကစ်ာပ်ပ််ါ�င်းဝ်ေသာ အုုပ်စု်ာမ်းုာ�နိိုင်််း အုဖ့ွဲ့��မ်းုာ�

အု�ကာ� သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုရွယ့ပြီးပီ်�သာ�ေဖွဲ့စ်ာဝေသာအုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�ကုု သဝေဘာာတ့်ညီ်ခုုက် သုု�မ်းဟုိုတ် ်ပ်ဋုိည်ာဉ်း်

တ်စာခု်ုသဖ့ွဲ့ယအ်ုသု��ေပ်�ခု�ပ်ြီးပီ်� ပ်ါ�င်းဝ်ေသာအုဖ့ွဲ့��အုာ�လု��သည် ်ခုုမိ်းတ်ထ်ုာ�ဝေသာသဝေဘာာတ့်ညီ်မု်းအုဝေပ်� ခုု�ု�

ဝေဖွဲ့ာက်ခ့ုင်း််မ်းရုိွပ်ါ။ သဝေဘာာတ့်ညီ်ခုုက်ရွယ့ထုာ�ဝေသာအုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�သည်ဥ်ပ်ဝေေအုရွခုုည်ဝ်ေနိိုာင်းမု််းရုိွဝေသာ၊ 

တ်ရွာ� စီာရွင််းဝေရွ�စာန်စ်ာမိ်း လကဝ်ေတ့်�ကုင်း််သု��နုုိုင်းဝ်ေသာ၊ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် အုဝေေခုခု�အုဝေန်နိိုင်း်် 

ပ်ါ�င်းဖ့်ွဲ့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာအုရွာမ်းုာ�အုေဖွဲ့စာ ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�သ့ာ�သည် ်(ဇိုယာ�က့က ်၁ ကုု �ကည််ပ််ါ။)

ဇူးယားး�ကား့ကား ် ၁။ ကျေးတးင်အ်းဖွဲ့ရာုကား - ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ား တည်း်ကျေးထိးင်က်ျေးရာ�ဆို့�ကျေးရာ� 

လွှာမှာ�်ကျေး�ကားးင်�်ကားုံ ချီးးမှာာတက်ျေးသုံးးအကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်းန်ိုိင်း်် အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွာတ့်င်း ်အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ ထု့�က�သည််ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�က ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ကန်ဦး�အု�င်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�့�ဝေနို့�

ခုုကမ််းုာ�တ့်င်း ် တ်န်�်တ့်နိုုုင်း်င်း�သာ�ေဖွဲ့စာမ််းု၊ လ့မ်းု�ု�ဝေရွ�၊ ကုာ�/မ်းတ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့မ်းုရွိုဝေရွ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုေခုာ�ဝေသာဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုထုက၌် တ်ည်ရ်ွိုမ်းု၊ တ်စာ်ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းန်ိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက်ုု 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင််း�အုတ့်က် သ�နုိိုဋ္ဌာာန်မ််းုာ�အုပ်ါအု�င််း အုဝေေခုခု�ေဖွဲ့စ်ာဝေသာ၊ တ်ရွာ�ဝေရွ�အုရွ ခုုည်ဝ်ေနိိုာင်း်

မ်းုရွိုဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့ ၃၄ ခုုကအ်ုဝေပ်� သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ� ခုုမ်းိတ််ခု�်ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါ အုဝေေခုခု�မ်း့

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ား အကျေးေချီးချီး�မှား

မှားး�သုံးည်း ်ကား့�ေပ်း�ေချီးး�န်းး�ကျေးန်း�ကားသုံးည်း် ်

လွှား�အဖွဲ့့��အစည်း�်မှားး�ကား လွှာကားခ်ျီး�ကျေးလွှာရ်ာာုသုံးည်း်် 

ကျေးယားာံယားး သုံးကျေးားတရား�အဆိုင်််တ့င် ်

သုံးတမ်ှာာတစ်�နှုန်း�်မှားး�နှာင်််ကျေးမှာ်းမ်ှာာန်း�်ချီးးကား်မှားး�ကားုံ 

ရာာင်�်လွှာင်�်စ့း ကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ေချီးင်�်ေဖွဲ့င််က်ြီးကား��မှား�ကျေးသုံးး 

ပ်ဋိုပ်ကားခမှားး�အတ့ကားသ်ုံးကျေးားတးည်း�မှာုကားုံ 

ေဖွဲ့စက်ျေးပ်�ကျေးစပ်ါသုံးည်း။် တုကားးကျေးသုံးချီးးးကျေးသုံးး 

ဥပ်ကျေးေအကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�အး� ချီးးမှာာတ်ကျေးဆိုးင်ရ်ာွကား်

ေချီးင်�်သုံးည်းလ်ွှာည်း�် နှုံင်င််�ကျေးရာ�အရာ မှာတုံ�သုံးး

မှာဆိုံတသ်ုံးးအကျေးေချီးအကျေးန်းကားုံ ဖွဲ့ယား်ရာား�ရာာင်�်လွှာင်�်

ရာန်းန်ှာင်််အမှားး�ေပ်ည်းသ်ုံးးတုံ�၏ဆိုနှဒကားုံ ရာရာာုကျေးအးင် ်

ဖွဲ့န်းတ်��ရာန်း်န်းည်း�်လွှာမှာ�်တစ်ချီးံ ေဖွဲ့စပ််ါသုံးည်း။်



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

မ်းုာ�သည် ် �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုဝေေခုခု�အုုတ်ေ်မ်းစာအ်ုေဖွဲ့စာသ်ာမ်းက ၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ည်ှုနိုုင်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်အုတ့်က ်အုဝေေခုခု�မ်း့

ဝေဘာာင်းအ်ုေဖွဲ့စာပ််ါ ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ အုာဏာာမ်းတ်ည််

ဝေသ�မ်းီက ၁၉၉၆ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်း့ ၃၄ ခုုကန်ိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုရွို

ပ်ါဝေ�ကာင်း�်အုတ်ည်ေ်ပ်�ခုုကက်ုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ် ထုုုအုခုုနု််က ဝေလာဝေလာလတ်လ်တ် ်

တ်ည်ဝ်ေထုာင်းက်ာစာေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��ကုု �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

က ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုဝေပ်� ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် ခုုမ်းိတ််ထုာ�ဝေသာ ခုုည် ်

ဝေနိုိာင်းမ််းုရွိုသည်် ်ကတ်ုက�တ်သ်ည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကအ်ုတ့်င်း�်ပ်ါဝေသာ 

အုခုု�ု�ဝေသာစာ�နုိုန်�်မ်းုာ�ကုု ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်အုကာအုက့ယ်တုု်�က မ်းည်မ််း့အုထုု သကဝ်ေရွာကမု််းရွို

ဝေ�ကာင်း�်ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ့်ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ခုုမိ်းတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�

မ်း့ ၃၄ ခုုကသ်ည် ် ၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ဝေန်ာက�်ု��အု�င်း်် အုဝေခုုာသတ််

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်းုာ�နိိုင်း််စာပ်လ်ုဉ်း�်၍ ညုှ်နုိုင်း�်ဝေ�ာင်းရွ်ွကမု််းေပ်�ရွာတ့်င််း မ်းည်က်�သုု်� 

ညုှ်နုိုင်း�်နုုိုင်းဝ်ေ�ကာင်း�် လမ််း�ညှွှန်ဝ်ေပ်�သည်််အုေပ်င််း အုဝေရွ�အုကြိုးကီ��ု��ေဖွဲ့စ်ာသည်််မ်းည်မ််း့အုထုုသာ ညုှ်နုိုင်း�် 

နိုုုင်းဝ်ေ�ကာင်း�်ကုုလည်�် ကန်�သ်တ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�သည်။် 

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု��သည် ်အုဝေေခုခု�မ်း့ ၃၄ ခုုက်လု��ကုု 

အုေပ်ည််အ်ု� ထုုန်�်သုမ်း�်နိုုုင်း်ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ ၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ပ်ထုမ်း�ု��       

မ့်း�ကမ််း�ကုု ပ်ယခ်ုုခု�သ်ည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်််း�ုုရွလ့င််း  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ေမ့်း�ကမ်း�်သည်ဝ်ေေသနိုတရွ 

အုစာုု�ရွမ်းုာ�ကုုသင်း်ဝ်ေလုာဝ်ေသာအုာဏာာမ်းုာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ရွန်ဝ်ေအုာင်းဝ်ေအုာင်းေ်မ်းင်းေ်မ်းင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်

နိုုုင်းခ်ု�်ေခုင်း�်မ်းရွိုခု�ပ််ါ။  မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် မ်းုာ�စာ့ာဝေသာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီအုမ်းုာ�

အုေပ်ာ�ဘာကမိ််း ဗဟုုိုခုု�ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလ့ာခ်ုုဝေရွ�သည် ်မ်းသင်််းဝေလုာဝ်ေ�ကာင််း�ကုု အုေပ်င်း�်အုထုန်ဝ်ေထုာက ်

ေပ်ေင်းင်း�်�ုုခု��်ကသည်။် ေီမ်းုုကရွကတ််စာပ််ါတ်ီနိုိင်း်် အုင်းက်ာတ်ာ လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကဝ်ေရွ�ပ်ါတီ်တုု်�သည် ်ဗဟုုို

ခုု�ပ်ကုု်င်းမု််းဝေလ့ာခ်ုုဝေသာန်ည်�်လမ်း�်ကုု ကုင်း််သု��လုု�ကပြီးပ်ီ� အုာဏာာအုမ်းုာ�စာုကုုရွရွိုထုာ�သည်် ်ပ်ါတ်ီ

ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုာဖွဲ့ရွုကအုမ်းု�ု�သာ�လှတ််ဝေတ်ာ ် (ANC) သည် ် ဗဟိုုုခုု�ပ်က်ုုင်းမ််းုတ်င်း�်�ကပ်သ်ည််် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုေဖွဲ့စာ ် ထုာ�ရွိုလုုသည်။် ၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ် ဝေမ်းလ၌ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရုို��သုု�

တ်င်းသ့်င်း�်ခု�ဝ်ေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ့်း�ကမ်း�် သည် ်ANC ၏ သဝေဘာာထုာ�ကုုထုင်းဟ်ိုပ်သ်ည််် 

ဗဟိုုုခုု�ပ်က်ုုင်းမ််းုတ်င်း�်�ကပ်သ်ည်််စာန်စာ်ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ခု�ပ််ါသည်။် တ်စာ်ခုုနု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် အုဝေေခုခု�မ်း့ 

၃၄ ခုုကသ်ည် ် “တ်ရွာ��င်း ် ဝေေသနိုတရွဝေရွ�ရွာ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ််ခု့င်း််” လုုအုပ်မ််းုကုုအုဝေလ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ ေပ်ည်န််ယမ််းုာ�၏အုာဏာာနိုိင်း်် တ်ာ�န််ထုမ်း�်

ဝေ�ာင်းမ််းုမ်းုာ�သည် ်ဤ [�ကာ�ေဖွဲ့တ်]် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််အ်ုခုုက်အုလကမ််းုာ�ထုက ်

ဝေလုာန််ည််�ေခုင်း�်၊ န်ုမ်း််ပ်ါ�ေခုင်း�်မ်းရွိုသင်း်ပ််ါဟိုု တ်ုကုေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် တ်ရွာ�ရိုု��

သည် ်ANC ကလက်ခု�ထုာ�သည်် ်ဗဟိုုုခုု�ပ်က်ုုင်းမ််းုဘာကယ်ုမ်း�်ဝေသာစာန်စာက်ုု ပ်ယခ်ုုခု�်ပ်ါသည်။် ဗဟိုုု
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ခုု�ပ်က်ုုင်းမ််းု ဝေလ့ာခ်ုုဝေရွ�စာန်စာက်ုု ကုင်း်သ်ု��ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု��သည် ် မ်း�

အုမ်းုာ�စာုရွရွိုပြီးပ်ီ� အုနိုုုင်း်ရွသ့ာ�သ့မ်းုာ�ကသာ ကြိုးကီ�စုုာ�အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေန်ေခုင်း�်လုပ်၍်မ်းရွဝေစာရွန် ် တ်ရွာ�ဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာ ကာက့ယမု််းဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုဝေေခုခု�မ်း့ ၃၄ ခုုအုတ့်က ် ခုုမ်းိတ််ထုာ�ဝေသာ ခုုည်ဝ်ေနိုိာင်းမ််းုရွို

ဝေသာကတ်ုက�တ်မ််းုာ�သည် ်တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုကာအုက့ယမ််းုာ�အုဝေန်နိုိင်း််  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်အုတ့်င်း�် အုခုု�ု�ဝေသာစာ�နုိုန်�်မ်းုာ�အုာ� မ်းည်မ််း့စ့ာ�ပြီးမ်း�စ့ာာတ်ည်ရုိ်ွဝေစာနုုိုင််းဝေ�ကာင််း� 

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

* ၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်၊ 

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု��၊ အုမ်းုတ့်� CCT ၂၃/၉၆၊ အုပ်ုုေ ်၄၇၁-၈၁

** Sarkin, Jeremy, ‘The Political Role of the South African Constitutional Court’, South 

African Law Journal, 114 (1997), p. 138. ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု��၏

 နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကဏ္ဍာ

*** အုဝေေခုခု�မ်း့ ၃၀၊ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ စာီမ်း�ခုုက ်၄၊ ၁၉၉၃ ခုုနိုိစာ်

၏ ဥပ်ဝေေ ၂၀၀ နိုိင်း်် အုဝေေခုခု�မ်း့ ၁၈၊ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ စာီမ်း�

ခုုက ်၄၊ ၁၉၉၃ ခုုနိုိစာ၏် ဥပ်ဝေေ ၂၀၀ ၊ ၁၉၉၄ ခုုနိုိစာ် ၏ ဥပ်ဝေေ ၂၊ အုပ်ုုင်း�် ၁၃ (က) တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းေ်ဖွဲ့ည််စ်ာ့က်

 ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း�်၊

ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု �ကည််ပ််ါ။

သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုယ့ဝေသာအု�င်း်မ််းုာ�တ့်င်း ်အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်ထုုဝေရွာကဝ်ေသာအုစာုု�ရွတ်စာရ်ွပ််

ဖွဲ့န်တ််ီ�နိုုုင်းဝ်ေရွ�အုတ့်က ်အုဝေေခုခု�အုုတ်ေ်မ်းစာက်ုု ခုုမ်းိတ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် အုထုကတ့််င်း ်ဝေ�့�ဝေနို့�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည်််

အုတ်ုုင်း�် ယင်း�်တ်ုု�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေစာရွန်န်ိုိင်း်် အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က်

တ်ုကုခုုုင်းမ််းာသည််က်န်�်သတ််ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ်ညွှှန််�ကာ�ခုုကမ််းုာ�ကုုပ်င်း ်ခုုမ်းိတ််ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း်

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�၏ ဝေလ�န်ကသ်ည်််အုဓလေ့ုပ်ါာယသ်ည် ် အုတ်ုုကအ်ုခု�ပ်ါတ်ီမ်းုာ�အုတ့်က ် သဝေဘာာတ့်ည်ီခုုက်

တ်စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေသာ ဘာု�တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�ထုာ�မ်းုမ်းုာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ေခုင်း�်တ်စာခ်ုုတ်ည််� မ်းဟိုုတ်ဝ်ေခုု။ 

ယင်း�်တ်ုု�သည် ် မ်းုာ�ေပ်ာ�ကုယေ်ပ်န်�ပ်ြီးပ်ီ� ဝေယဘာုယုသဝေဘာာ�န်ဝ်ေသာလ်ည်�် ယင်း�်တ်ုု�ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေသာ 

အုယ့အု�မ်းုာ�သည် ်ပ်ါ�စာပ််အုဝေေပ်ာသကသ်ကသ်ာေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု သဝေဘာာထုာ�၍မ်းရွပ်ါ။ ဝေန်ာင်းတ််စာ်ခုုနု််

တ့်င်း ် ကုစာာေပ်ဿန်ာရွပ်မ််းုာ�ဝေပ်�ဝေပ်ါက်လာမ်းည််အ်ုခုါ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်ခုုမ်းိတ််သ့မ်းုာ�က ယင်း�်တ်ုု�၏ လုပ် ်

ဝေ�ာင်းခ်ုုကမ််းုာ�အုာ��ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်၊် အုထ့ု�သေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေထု�တ့်င််း အုဝေသ�စုာတ်ညှ်ွှန်�်ကာ� 

ခုုကမ််းုာ�မ်းရွိုသည််အ်ုခုါ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ်အုာ�ထုာ�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုု�အုေပ်င်းမ််းုာ�ဝေသာအုာ� 

ေဖွဲ့င်််း အုခုု�ု�ဝေသာသာမ်းန်အ်ုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�ကုု ထုုဝေရွာက်ဝေသာမ့်း�ါေမ်းုာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာမ်းုာ� 

၏အုဝေေခုခု�အုေဖွဲ့စာ ်အုသုအုမ်းိတ််ေပ်��ု��ေဖွဲ့တ်ပ်ြီးပ်ီ�သည််ဝ်ေန်ာက်တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�်

ရွို အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�၏အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုရွိင်း�်လင်း�်ေခုင်း�်ကုု လုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေလရ်ွိုသည်။် အုေပ်န််အုလိန်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

ဤသုု�ဖွဲ့့င်း်�်ုုရွိင်း�်လင်း�်ခုုကသ်ည် ် အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုာဏာာ

တ်စာရ်ွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် လှမ်း�်မုု်း�မု်းကုုပုု်မုု်းအုာ�ဝေကာင််း�ဝေစာပ်ါသည်။် ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါအုခုန်�်မ်းုာ�တ့်င်း ် တ်ရွာ�ရုို��

၂။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပ်ံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆို
ုံင်ရား အ

ကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�၏
အ

ကျေးရာ�ပ်ါမှာုကား
ဏ္ဍ
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မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုစာုု�ရွပ်ုုင်း�် ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ့်မ်းုာ�သည် ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်း်ရွာအုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�ကုု 

၎င်း�်တ်ုု��ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်မ်းုာ� ခုုမ်းိတ််ရွာ၌ လမ်း�်ညွှှန််

ဝေပ်�မ်းည်််အုရွာအုေဖွဲ့စာ်မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�လုက်ရွိုဝေသာ 

ဝေ�ကာင်း် ်ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာလှမ်း�်မ်းုု�မ်းုေဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေ�ကာင်း�်

ကုုဝေ�့�ဝေနို့�သ့ာ�မ်းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

၂.၃။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၏ အဓိုပ်ါါယားက်ားုံကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ေချီးင်�်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�သည် ်အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င်းနိ်ိုင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�မ်းဏ္ဍာု�င်း်

တုု်�မိ်း အုစုုာ�ရွပုု်င််း��ုုင်းရ်ွာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�နိိုင်််း အုာဏာာပုု်င််းမ်းုာ�၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကမ််းုာ�နိိုင်််း လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�

အုာ� ထုုန်�်ဝေကုာင်း�်လုကရ်ွိုပြီးပ်ီ� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��မ်းိ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၏ အုဓလေ့ုပ်ါာယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုခုုကတ််ုု�ကုုလည်�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�လုကရ်ွိုပ်ါသည်။် သဝေဘာာသဘာာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် ယင််း�တုု်�၏လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ� ဝေ�ာင်းရွ်ွကဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် ဝေပ်�ဝေပ်ါက်

လာဝေသာ ပ်ဋိုပ်ကခတ်ုုင်း�်၊ ဝေတ်ာင်း�်�ုုခုုကတ််ုုင်း်�အုတ့်က ် အုဝေသ�စာုတ်�်န််ဝေသာ စာည်�်မ်းုဉ်း�်မ်းုာ�ကုု 

ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�မ်းည်မ််းဟိုုတ််ဝေပ်။ သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ တ်ခုါတ်ရွ�တ့်င်း ် ဝေယဘာုယုအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် ေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�ဝေန်ဝေသာအုဝေန်အုထုာ�မ်းုာ�အုဝေပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ဝေတ်ာင်း�်�ုုခုုက်မ်းုာ�၊ လုုအုပ်ခ်ုုက်

မ်းုာ�အုာ� န်ာ�လည်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ် အုဝေေခုခု�အု�င်း််ဝေေပ်ာေပ်ဝေပ်�ဝေသာ အုရွာမ်း့သာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်

ေု့ဟိုေဖွဲ့စ်ာဝေစာဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါဝေရွ�သာ�ခုုက ်အုသု��အုနိုုန်�်မ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုခုု�ု�ဝေသာကုစာာ

ရွပ်တုု််�အုဝေပ်�တ့်င်းလ်မ်း�်ညှွှန်ခ်ုုက ်မ်းရွိုေခုင်း�်သည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်းလ်ည်�်ေဖွဲ့စာ်

ဝေလရုိ်ွပ်ါသည်။် ဝေသခုုာဝေရွာရွာမု်းမ်းရုိွဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်းုာ�တ့်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ���့

သ့မ်းုာ�အု�ကာ� သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းု မ်းရွရွိုနိုုုင်းပ််ါက 

အု�ုုပ်ါ ဝေရွ��့�မ်းည််သ့်မ်းုာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််ဝေ�ာက်ဝေရွ�လုပ််င်းန်�်စာဉ်း်ကုု 

အုခုုနု်် �ကန်��်ကာဝေစာမ်းည််အ်ုစာာ� လကဝ်ေတ့်�

အုဝေကာင်း်အုထုည််ဝေဖွဲ့ာ်မ်းည်််�ု��ေဖွဲ့တ််ခုုက်ခုုမိ်းတ် ်

သ့ထု�သုု� ေင်းင်း�်ခုု�ဝေ�့�ဝေနို့�ဝေန်ရွသည််် ဝေမ်း�ခု့န်�်

အုာ�လှ�ဝေပ်�လုုကမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ပု်�မိ်းန်ဝ်ေမ်း�ခ့ုန်�်

မ်းုာ�အုဝေပ်� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်စာခု်ုက 

တု်န်�ေ်ပ်န်ဝ်ေ�ာင်းရွ်ွကနုု်ိုင်းစ့်ာမ်း�် မ်းရုိွဝေတ်ာဝ်ေသာအုခုါ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� 

သည် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်ခုုမ်းိတ််မ်းည််် သ့မ်းုာ�အုာ� 

လမ်း�်ညွှှန်ဝ်ေပ်�သည်် ် အုဓလေ့ုကရွင်း�်ေမ်းစာတ််စာခ်ုု ေဖွဲ့စာ ်

လာနိုုုင်းပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ားအကျေးေချီးချီး�မှား

မှားး�သုံးည်း ်ထိုကျေးရားကားက်ျေးသုံးးအစုံ�ရာတစရ်ာပ် ်

ဖွဲ့န်းတ်��နှုံင်က်ျေးရာ�အတ့ကား ်အကျေးေချီးချီး�အံတ်ေမှာစက်ားုံ 

ချီးးမှာာတစ်�စဉ်က်ျေးပ်�ပ်ါသုံးည်း။်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေမှားး�သုံးည်း ်ယားင်�်တုံ�၏

လွှာံပ်င််န်း်�စဉ်မ်ှားး� ကျေးဆိုးင်ရ်ာွကားက်ျေးန်းစဉ်အ်တ့င််�

ကျေးပ်�ကျေးပ်ါကားလ်ွှားကျေးသုံးး ပ်ဋိုပ်ကားခတုံင်�်၊ 

ကျေးတးင််�ဆိုုံချီးးကားတ်ုံင်�်အတ့ကား ်အကျေးသုံး�စုတ်

ဆိုန်း်ကျေးသုံးးစည်း�်မှားဉ်�်မှားး�ကားုံ ထိည်း်သ်ုံး့င််�ကျေးဖွဲ့းေ်ပ်

ထိး�မှာည်းမ်ှာဟူံတက်ျေးပ်။ သုံးုံ�ေဖွဲ့စရ်ား ရာ�ဖွဲ့န်း်ရာ�ချီးါတ့င် ်

ကျေးယားာံယားးဥပ်ကျေးေအကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�သုံးည်း ်ေဖွဲ့စက်ျေးပ်�

ကျေးန်းကျေးသုံးးအကျေးန်းအထိး�မှားး�အတ့င််� ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၏ ကျေးတးင်�်ဆိုုံချီးးကားမ်ှားး�၊ 

လွှာုံအပ်ခ်ျီးးကား်မှားး�အး� န်းး�လွှာည်းက်ျေးရာ�အတ့ကား ်

တစခ်ျီးံတည်း�်ကျေးသုံးး အကျေးေချီးချီး�သုံးကျေးားတရား� 

ေဖွဲ့စပ််ါသုံးည်း။်



11အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

ဝေရွ��့�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေရွ��့�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည်တ််ရွာ�ရိုု��

မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုစာုု�ရွမ်းုာ�အုာ� ကြိုးကု�တ်င်း်တ့်က�်ထုာ�၍မ်းရွနိုုုင်းဝ်ေသာ အုဝေရွ�ကုစာာမ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် တ်ုကုဝေသခုုာစာ့ာ ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်နိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာမ်းုာ�အုဝေပ်�

ယင်း�်တ်ုု� မ်းည်သ်ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်က်ုု လမ်း�်ညွှှန််ဝေပ်�ပ်ါသည်။် တ်ုကုစာ့ာလမ်း�်ညွှှန်ထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုသည်််

အုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�၏ ကြိုးကီ�စာုု�လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုရွိုဝေသာ ဥပ်မ်းာတ်စာခ်ုုကုု ကဝေန်ေါနိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် 

ဥပ်မ်းာတ့်င်း ်ဝေတ့်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ယင်း�်နိုုုင်း်င်း�၌ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခုု�ပ််သည် ်ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုမ်းိခု့�ထု့ကရ်ွန်် ကြိုးကု��ပ်မ်း်�

ဝေသာ ကုစာာေပ်ဿန်ာရွပ််မ်းုာ�ကုုဝေေဖွဲ့ရိွင်း်�ရွန် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုဝေပ်�တ့်င်း်

အုာ�ထုာ�ရွသည်။်1 ေပ်ည် ်ဝေထုာင်းစ်ာုမ်းိခု့�ထု့ကေ်ခုင်း�်နိုိင်း််စာပ်လ်ုဉ်း�်ဝေသာဝေမ်း�ခု့န််�မ်းုာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေသည် ် တ်ုကုေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာကုုင်း်တ့်ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်နိုုုင်း်ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာဝေ�ကာင်း်် တ်ရွာ�ရိုု��သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု �န််�စာစာ်ဝေလလ်ာခု�်ရွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာလ်ည်�် အုဝေေခုခု�ကုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့ ၄ ရွပ်က်ုု ဝေတ့်�ရွိုခု�ပ််ါသည်။် ၎င်း�်တ်ုု�မ်းိာ ဖွဲ့ကေ်ရွယ၊် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ၊ တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�နိုိင်း် ် လ့န်ည်�်စာုလ့မ်းု�ု�မ်းုာ�အုဝေပ်�ဝေလ�စာာ�မ်းု စာသည်တ််ုု�ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည််

ရိွင််း�လင််း�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခုုက်တ်စာခု်ုမ်း့သာမ်းဟိုုတ်ပ််� အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�ဝေသာ စာ�အုေဖွဲ့စာသ်တ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ဝေသာ သကဝ်ေရွာက်

မ်းုမ်းုာ�ရွိုပြီးပ်ီ� တ်ရွာ�ရိုု��မ်းုာ�နိုိင်း်အ်ုစာုု�ရွမ်းုာ�အုာ� ခုုည်ဝ်ေနိုိာင်းမ််းုရွိုသည်ဟ်ိုု တ်ရွာ�ရိုု��က�ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါသည်။် 

အု�ုုပ်ါ�န်�်စာစာခ်ုုကအ်ုရွ တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ်ခ့်ု�ထ့ုက ်

ေခုင်း�်သည် ် အုင်း်မ်းတ်န်မ််းိ ဂရိုုေပ်�ရွမ်းည််် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေ�ကာင််း�အုရွာတ်စ်ာခုု

ေဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� ဝေကဘာကခ်ု၏် ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�သည် ်ခ့ု�ထ့ုက်

ရွန်အ်ုတ့်က ်မ်း�ဝေပ်�ရွမ်းည်�်ုုပ်ါက ဗဟိုုုအုစာုု�ရွနိုိင်း််

ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်းုာ�က ည်ှုနိုုင်း်�ဝေ�့�ဝေနို့�ေခုင်း�်

မ်းုာ�ကုုေပ်�လုပ်ရ်ွန် ်ဥပ်ဝေေအုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�က ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ထုာ�ဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�ရိုု��က ဝေတ့်�ရွိုခု�ပ််ါသည်။် 

အု�ုုပ်ါ ခုကခ်ု�လိသည််် ဝေမ်း�ခု့န််�မ်းုာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်အ်ုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုာ� မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�မ်းုနိုိင်း်�်ုုင်း်ဝေသာ  အုေခုာ�ဝေပ်�ရွမ်းည််ဥ်ပ်မ်းာတ်စာခ်ုုမ်းိာ အု့ဘာန်တ််ု အုဝေေခုခု�

မ်း့ကုု ရွည်ည်ွှှန််�အုဝေေခုခု�ကာ ဝေသေဏာပ််ယဖ်ွဲ့ုကဝ်ေရွ� �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်ခုုမ်းိတ််ခု�သ်ည််် အုင်းမ််းတ်န််ထုင်းရ်ွိာ�လိ

သည််် လုပ်ရ်ွပ်တ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည််် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု��၏ ဥပ်မ်းာပ်င်းေ်ဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။်2 အု့ဘာန်တ််ု�ုုသည််မ်းိာ လ့သာ�မ်းုာ�၏ ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုနိုိင်း်် အုခုုင်း�်ခုုင်း�်အု�ကာ� �ကစ်ာပ်တ််ည်ရ်ွို

ဝေန်မ်းုတ်ုု�နိုိင်း််သက�်ုုင်းဝ်ေသာ ေဿန်�ုုင်း်ရွာ သဝေဘာာတ်ရွာ�တ်စာခ်ုုပ်င်း ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�

တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်က်မ်းုကုု အုာ�တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ဝေမ်းာင်း�်နိုိင်းရ်ွာတ့်င်း ်အုဝေထုာကအ်ုက့ေဖွဲ့စာ်

ဝေစာပြီးပ်ီ� လုပ်သ်ာ�အုင်းအ်ုာ��ုုင်း်ရွာ �ကစ်ာပ်မ််းုမ်းုာ� (labour relations)3 အုဝေပ်� သကဝ်ေရွာကဝ်ေသာ

အုရွာမ်းုာ�အုပ်ါအု�င်း ်မ်းုာ�စာ့ာဝေသာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�မ်းုာ�၏ အုဓလေ့ုကအုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်လည်�် ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

လကရ်ွိုအုာဏာာတ်ည်လ်ုကရ်ွိုသည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေန်နိုိင်း်် ဝေသေဏာသ်ည် ် အုဝေေခုခု�အုခု့င်း်် 

အချီးး ုံ �ကျေးသုံးး သုံးးမှာန်း်အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�ကားုံ ထို
ကျေးရားကားက်ျေးသုံးး မှားဝါေမှားး� သုံးုံ�မှာဟူံတ ်
လွှာံပ်ပ််ုံင်ခ်ျီး့င်််အးဏားမှားး�၏ အကျေးေချီးချီး�အေဖွဲ့စ ်
အသုံးုအမှာာတေ်ပ်ံဆိုံ��ေဖွဲ့တပ်ြီးပ်��သုံးည်း်က်ျေးန်းးကား်တ့င် ်
ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတစ်ချီးံအတ့င်�်ရာာု 
အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�၏ အဓိုပ်ါါယား ်ဖွဲ့့င််ဆ်ိုုံရာာင်�်လွှာင်�်
ေချီးင်�်ကားုံ လွှာံပ်က်ျေးဆိုးင်က်ျေးလွှာရ်ာာုသုံးည်း။် 

၂။ ဖွဲ့့��စည်း
�်ပ်ံ�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆို
ုံင်ရား အ

ကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�၏
အ

ကျေးရာ�ပ်ါမှာုကား
ဏ္ဍ
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အုဝေရွ�မ်းုာ�ခုု�ု�ဝေဖွဲ့ာကသ်ည််် ဥပ်ဝေေနိုိင်း််မ်းည်ီညွှ့တ််ဝေသာအုရွာတ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာ/်မ်းေဖွဲ့စာက်ုု ဝေပ်�ဝေပ်�ထုင်းထ်ုင်း ်

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဘာ� အုမ်းုကုစာာတ်စာခ်ုုတ့်င်းတ််ရွာ�ရိုု��၏�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်ကုု ထုုန်�်ဝေကုာင်း�်ဝေပ်�သည်် ်စာီရွင်း ်

ခုုက�်ု��ေဖွဲ့တ်သ်ည်််အုပ်ုုင်း်�တ့်င်း4် အု့ဘာန််တ်ု အုဝေေခုခု�မ်း့ကုုသာ ကုုင်းစ်ာ့�ထုာ�ပ်ါသည်။် ဝေသေဏာဝ်ေပ်�ေခုင်း�်

သည် ်အု့ဘာန်တ််ု အုဝေေခုခု�မ်း့နိုိင်း်် ကုုက်ည်ီမ်းုမ်းရွိုသက�သ်ုု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီေခုင်း�်လည်�် 

မ်းရွိုပ်ါ။ သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ခုကခ်ု�၍အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဝေန်ဝေသာ ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်းုာ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ 

အုဓလေ့ုပ်ါါယ်အုာ� န်ာ�လည်ဝ်ေအုာင်းေ်ပ်�လုပ််ရွာတ့်င်း ်ထုုုအုဝေေခုခု�မ်း့သည် ်အု ဝေရွ�ပ်ါလာပ်ါသည်။် 
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အုထုကတ့််င်း ် ဝေ�့�ဝေနို့�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�်သည်််အုတ်ုုင်း်� အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်ပ်ါ�င်းလ်ုကရ်ွို�ကဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�၏ တ်ုန်�ေ်ပ်န်သ်�မ်းုာ�

မ်းိ ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာသည််် ည်ှုနိုုင်း်�ဝေ�့�ဝေနို့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုဝေေခုအုတ်င်း ်ဝေ�့�ဝေနို့�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််ုု�မ်းိ ဝေပ်�ထု့က်

လာနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည်် ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါ၌ အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�၏ သဝေဘာာထုာ�ကုု

သာ အုဝေလ�ဝေပ်�ထုင်းဟ်ိုပ််မ်းုရွိုဝေစာတ်တ်ဝ်ေသာလ်ည််� ယင်း�်တ်ုု�သည် ်ပ်ါ�င်း်ဝေသာအုေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�

အု�ကာ� သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�ကုုလည်�် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်။် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် ယဉ်း်ဝေကု�မ်းု၊ 

ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာ၊ ဘာာသာဝေရွ�၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�န်ယပ််ယမ််းုာ�မ်းိ ဝေပ်�ထု့ကလ်ာသည်် ်

စာ�နိုုန်�်မ်းုာ�၊ စာ�သတ််မ်းိတ််ခုုက်မ်းုာ�မ်းိ ေမ်းစာ်ဖွဲ့ုာ�ခု�

လာဝေသာ အုရွာမ်းုာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေန်နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုဓလေ့ုက

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ကက်ြွကဝေသာဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�မ်းုာ�အုာ�

လုပ််ဝေ�ာင်း်ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ေခုင်း်�နိုိင်း််   နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်၏  

စာ�တ်န််ဖွဲ့ုု�အုဝေပ်� အုယ့အု�အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ရွိုဝေသာ 

လ့ထုုအုသ�မ်းုာ� အုပြီးပ်ု�င်း်အု�ုုင်း်ပ်ါ�င်းမ််းုကုု အုာ� 

ဝေပ်�ေခုင်း�်သည် ် အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ေပ်ည််�်ပြီးပ်ီ� အုဓလေ့့န်�ရ်ွိည််

ခုုုင်း်ပြီးမ်း�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုာ� ဖွဲ့န်တ််ီ�

ရွန်အ်ုတ့်က ်အုဝေထုာကအ်ုက့ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် မ်း့

�ကမ်း�်ဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�သည် ် ပ်ုုမ်းုုကုယေ်ပ်န်�သ်ည်််

အု�င်း််မ်းုာ�တ့်င်း်သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုကုုရွရွိုရွန််လ့ယ ်

က့သည်ဟ်ိုု ထုင်းေ်မ်းင်းန်ိုုုင်း်သက�သ်ုု� နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်းုာ� 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ား အကျေးေချီးချီး�

မှားမှားး�သုံးည်း ်အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတည်း်ကျေးဆိုးကား်ကျေးရာ� 

လွှာံပ်င််န်း�်စဉ်တ့်င်ပ််ါဝင််ကျေးသုံးး အေချီးး�အဖွဲ့့��

အစည်း�်မှားး�အ�ကားး� သုံးကျေးားတးည်း�မှာုမှားး�ကားုံ

လွှာည်း�် ကားုံယားစ်း�ေပ်ံကျေးလွှာရ်ာာုပ်ါသုံးည်း။် တကား်ကြွကား 

ကျေးသုံးး ကျေးဆို့�ကျေးနှ့�ပ့်�မှားး�အး� လွှာံပ်က်ျေးဆိုးင်ခ်ျီး့င်််ေပ်ံ

ကျေးပ်�ေချီးင်�်နှာင််် နှုံင်င််�ကျေးတး၏် စ�တန်း်ဖွဲ့ုံ�အကျေးပ်� 

အယားးအဆိုအမှား ုံ �မှား ုံ �ရာာုကျေးသုံးး လွှားထိံအသုံး�မှားး� 

အပြီးပ်ုံင်အ်ဆိုုံင်ပ််ါဝင််မှာုကားုံ အး�ကျေးပ်�ေချီးင်�်သုံးည်း ်

အဓိုပ်ါါယားေ်ပ်ည်း်ဝ်ပြီးပ်�� အဓိ့န်း�ရ်ာာည်းခ်ျီးုံင်ပ်ြီးမှာ�ကျေးသုံးး 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ား အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

အး� ဖွဲ့န်း်တ��ရာန်းအ်တ့ကား ်အကျေးထိးကားအ်ကားးေဖွဲ့စ်

နှုံင်ပ််ါသုံးည်း။် 
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အုပ်ါအု�င်း ်အုေခုာ�ဝေသာသက�်ုုင်း်သ့မ်းုာ�သည် ်အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�က ဝေဖွဲ့ာည်ွှှန်�်ဝေသာ ဝေယဘာုယု�န်သ်ည်််

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာဝေမ်း�ခု့န်�်မ်းုာ�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်ုဉ်း�်၍ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် ပ်ုုမ်းုုစာုတ်အ်ုာ�ထုကသ်န််မ်းုရွိုနိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုုသတ်မ််းိတ်၍် ဤန်ည်�်အုတ်ုုင်း်� သဝေဘာာတ့်ခု့င်း်ေ်ပ်�ပြီးပ်ီ�သည်န်ိုိင်း်် ယင်း�်တ်ုု�ကုု အုစာ

မ်းိအု�ု��ထုု တ်သမ်းတ်တ််ည််�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန်န်ိုိင်း်် သဟိုဇိုာတ်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကလ်ုက ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၏ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကတ််ုုင်း်�ကုု ခုုမ်းိတ်သ်င်း််ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�ကုု ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

၏ အုခုု�ု�ဝေသာအုခုန်�်မ်းုာ�၌ဝေတ့်�ရွပြီးပီ်� ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် ယင်း�်တ်ုု�အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က ်တ်ုကုဝေသ 

ခုုာဝေသာ လမ်း�်ညွှှန်ခ်ုုကမ််းုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါသည်။်

သုု�ရွာတ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�မ်း့တ်ုုင်း�်ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေထု�တ့်င်း်

ဤက�သ်ုု�တ်ုကုေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ သတ်မ််းိတ််မ်းထုာ�ဝေပ်။ ယင်း�်အုဝေေခုခု�မ်း့တ်ုု�သည် ်ည်ှုနိုုင်း�်တ်ုုင်းပ််င်းေ်ခုင်း�်၊ အုဝေေခု

အုတ်င်းဝ်ေ�့�ဝေနို့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ေပ်ည်သ့်တ်ုု�၏ ပ့်�ဝေပ်ါင်း�်

ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�မ်းိ တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေပ်� 

ထု့ကလ်ာေခုင််း�ပ်င််းေဖွဲ့စ်ာခုုင်းမိ််းေဖွဲ့စ်ာဝေပ်လုမ်််းမ်းည်။် ထုုု

န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဝေပ်�ထု့ကလ်ာရွမ်းည််အ်ုစာာ� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ဝေန်စာဉ်းအ်ုခုုနု််

အုတ့်င်း်�တ့်င််းေဖွဲ့စ်ာဝေစာ၊ လက်ဝေတ့်�အုဝေကာင််း 

အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေန်စာဉ်း်နိုိင်း်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�ကုု 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်စာဉ်း် ကာလတ်စာဝ်ေလ့ာကတ့််င်း်

အုခုုနု်�်ကာလာသည်န်ိုိင်း််အုမ်း့ အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ 

�ုုလုုရွင်း�်ကုု ပ်ုုမ်းုုန်ကန််�စာ့ာသဝေဘာာဝေပ်ါကန််ာ� 

လည်လ်ာဝေသာ အုခုါတ့်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ အုဝေေခုခု�မ်း့�ါေ

မ်းုာ�သည် ်ထု့ကဝ်ေပ်�လာနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် ဝေလ� 

စာာ�စာ့ာထုုန်�်သုမ်း�်လုုကန််ာသည််် န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�အုေပ်င်း ်ယင်း�်တ်ုု�အုာ� အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာမ်းည်် ်န်ည်�်လမ်း�်

အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ကုုလည်�် ယခုုအုခုန်�်တ့်င်း ်ဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�ပ်ါသည်။်

၃.၁။  အကျေးေချီးချီး�ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကား်မှားး� 

အုခုု�ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်း ် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုာ� အုဝေလ�ဝေပ်�ထုာ�သည်် ်

ကဏ္ဍာမ်းုာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် ဝေတ်ာင််းအုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ပ်ထုမ်းအုခုန်�်တ့်င်း ် ယင်း�် 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ� (ဝေန်ာက�်ကတ့််�တ့်င်း ်�ကည််ပ််ါ)ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်

အုဝေေခုခု�တ်န််ဖွဲ့ုု�ထုာ�ခု�ယ့ထုာ�ဝေသာစာ�နိုုန််�မ်းုာ�ကုု ရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပြီးပ်ီ� လ့သာ�တ်ုု�၏ ဂုဏာသ်ုကခာ၊ 

တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့မ်းု၊ လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း် ်လ့တ်လ်ပ််မ်းု၊ လ့မ်းု�ု�ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုအုဝေပ်� အုဝေလ�မ်းဝေပ်�ေခုင်း�်၊ ကုာ�/မ်း

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ားအကျေးေချီးချီး�

မှားမှားး�သုံးည်း ်အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေပ်ါအကျေး�ကားးင်�်အရား 

ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကားမ်ှားး� သုံးုံ�မှာဟူံတ ်န်းုေါန်း်�ေပ်ဋ္ဌားန်း�်

ချီးးကားမ်ှားး�  သုံးုံ�မှာဟူံတ ်နှုံင်င််�ကျေးတး၏်အကျေးေချီးချီး�

ဦး�တည်းခ်ျီးးကားမ်ှားး�ကားုံ ချီးးမှာာတက်ျေးပ်�သုံးည်း််လွှာုံကားန််းး

ကားးင််သ်ုံးံ��ရာမှာည်း် ်အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး� (directive 

principles)  သုံးုံ�မှာဟူံတ ်ပ်ါဝင်က်ျေးသုံးး 

အကျေး�ကားးင်�်အရားမှားး�ကားုံ အကျေးေချီးချီး�ေချီးင်�်မှာာရာရာာု

လွှားကျေးသုံးး အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး� (derived 

principles) အသုံး့င်သ်ုံးကျေးားကျေးဆိုးင်ပ််ါသုံးည်း။် 
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ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်းရွိုဝေစာဝေရွ�၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုေခုာ�ဝေသာဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုဝေပ်�လှမ်း�်မ်းုု�အုတ်ည် ်

ေပ်�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်၊ နိုုုင်းင််း�တ်ကာတ့်င်း ် အုရွွယဝ်ေရွာကသ့်မ်းုာ� မ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််၊ ပ်ု�မ်းိန်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်းုာ�နိုိင်း် ် ပ်ါတ်ီစာု�    

ေီမ်းုုကဝေရွစာီ အုစာုု�ရွစာန်စာစ်ာသည််တ်ုု�အုာ� ခုုမ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်မ်းုာ�ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် ဤအုခုန််�သည် ်

ယင်း�်တ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကမ််းုာ�အုတ့်က ်တ်ရွာ��င်းအ်ုသု��ေပ်�မ်းည််ဘ်ာာသာစာကာ�မ်းုာ�နိုိင်း် ်လုုအုပ်ခ်ုုက်

မ်းုာ�အုပ်ါအု�င်း ်ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကတ့်င်းအ်ုသု��မ်းုာ�သည်် ်ဘာာသာစာကာ�အုာ�လု��အုတ့်က ်ဝေလ�စာာ�မ်းုကုု

ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန် ်သတ််မ်းိတ််ခုုကမ််းုာ�လည်�်ပ်ါရွိုပ်ါသည်။်5 တ့်ရွကီနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်

န်ုေါန််�ပ်ု�ု�အုပ်ုုေအ်ုပြီးပ်ီ�၌ အုပ်ုုေ်တ်စာပ််ုုေ်ပ်ါရွိုပြီးပ်ီ� ထုုုအုပ်ုုေ်တ့်င်း ် အုဝေထု့ဝေထု့အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကပု််�နိိုင်း်် လကခဏာာမ်းုာ�၊ လ့တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကခ်ုုင်း�်စီာနိိုင်း်် လ့�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာခု်ုလု�� 

၏ဖွဲ့့လု�မ်းု၊ ပြီးင်းုမ်း�်ခုုမ်း�်ဝေရွ�နိုိင်း် ်သာယာဝေပ်ုာရ်ွ့င်းဝ်ေရွ�တ်ုု�ကုု  အုာမ်းခု�မ်းုရွိုပြီးပ်ီ�  ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု ဝေစာာင်း်ဝ်ေရွိာက်

ကာက့ယရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်မ်းုာ�ပ်ါရွိုဝေသာ အုဝေေခုခု�ရွည်မ််းိန်�်ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် တ်ာ�န််ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခုုက်

မ်းုာ� ပ်ါ�င်းသ်ည်။်6 

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုုရွည််ရွွယ်ဝေဖွဲ့ာ်ေပ်ထုာ�

သည််် ဤအုခုန််�မ်းုာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေအုာ� အုဓလေ့ုပ်ါာယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း်�နိုိင်း်် အုဝေကာင်း ်

အုထုည််ဝေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်အုဝေပ်� ရွိင်း�်လင်း�်ဝေသာ လမ်း�် 

ညှွှန်ခ်ုုကမ််းုာ�ဖွဲ့န်တီ််�ဝေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခု 

ခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် အုဝေရွ�ပ်ါ�ု��တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�

ထုာ� ခု�ယ့ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ ေ့ုဟိုမ်းေဖွဲ့စာဝ်ေစာသည်််

သတ်မ််းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကက်ုု ခုုမ်းိတ်န်ိုုုင်း်ဝေစာနိုုုင်း်

ပ်ါသည်။်

၃.၂။ န်းုေါန်း်�ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကားမ်ှားး�

မ့်း�ကမ်း�်ဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�သည် ်အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�အုာ� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ကန်ဦး�အု�င်း််တ့်င်း ်

သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� ခုုမ်းိတ်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�သည်် ်အုခုန််�မ်းုာ�တ့်င်း ်ရွိင်း�်ရွိင်း�်လင်း�်လင်း�်

ဝေရွ��့�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်။် န်ုေါန််�မ်းုာ�သည် ် ကုုင်းစ်ာ့�ထုာ�ဝေသာစာ�နိုုန််�မ်းုာ�၊ စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ုုက်မ်းုာ�နိုိင်း််

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်လ်ည််�ဝေကာင်း�်၊ တ်ုုင်း်�ေပ်ည်၏် သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်တ်စာ်ဝေလ့ာက ် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�

တ်ုု�တ်ကလ်ာဝေသာ စာ�တ်န််ဖွဲ့ုု�မ်းုာ�ကုု ကုု�ကာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�်ဝေကာင်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်းုာ�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ုုကန်ိုိင်း််ရွည်မ််းိန််�ခုုကမ််းုာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်  မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�

သ့မ်းုာ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�သ့ကြိုးကီ�မ်းုာ�သည် ် အု�ုုပ်ါကတ်ုက�တ်မ််းုာ�နိုိင်း် ် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုတ့်င်း�်၌ တ်ရွာ�ဝေရွ�

အုရွ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်နိုုုင်းဝ်ေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု ထုည်််သ့င်း်�ဝေလမ််းရွိုပ်ါ။ သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာန်ုေါန််�မ်းုာ�သည် ်ဝေယဘာုယု

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��စာည်�်မ်းုာ�နိုိင်း်် အုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ�က ရွည်မ််းိန်�်ထုာ�သည်် ် ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာစာ�မ်းိတ် ်

ဝေကုာက်မ်းုာ�အုေဖွဲ့စ်ာ ထုမ်း�်ဝေ�ာင််း�ကဝေသာလ်ည်�် ၎င််း�သည်တ််ရွာ�ဝေရွ��ုုင််းရွာအုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�၏ ရွင််း�ေမ်းစ်ာ 

ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကား်မှားး� ချီးးမှာာတ်ေချီးင်�်သုံးည်း ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအး� အဓိုပ်ါးယားဖ်ွဲ့့င်််ဆိုုံေချီးင်�်နှာင်််

အကျေးကားးင်အ်ထိည်းက်ျေးဖွဲ့းေ်ချီးင်�်အကျေးပ်�ရာာင်�်လွှာင်�်

ကျေးသုံးး လွှာမှာ�်ညွှာန်း်ချီးးကား်မှားး�ဖွဲ့န်း်တ��ကျေးပ်�ေချီးင််�ေဖွဲ့င်် ်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေနှာင််် နှုံင်င််�ကျေးတး၏် 

အကျေးရာ�အပ်ါဆိုံ��စ�နှုန်း်�မှားး�နှာင်််အည်း� ေ့ုဟူမှာေဖွဲ့စ်

ကျေးစသုံးည်း်် သုံးတမ်ှာာတက်ျေးဆိုးင်ရ်ာွကားခ်ျီးးကား်ကားုံ 

ချီးးမှာာတက်ျေးစနှုံင်ပ််ါသုံးည်း။်
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တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာလ်ကခ်ု�ေခုင်း�်မ်းခု�ရွပ်ါ။  မ်းည်သ်ုု��ုုဝေစာ

 တ်ရွာ�သ့ကြိုးကီ�မ်းုာ�သည် ်အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�အုာ� 

န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါကဝ်ေစာဝေရွ�ကုု အုဝေထုာက ်

အုက့ေပ်�နိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် န်ုေါန််�မ်းုာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ်

အုာ�ထုာ�လုကရ်ွိုပ်ါသည်။်

ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုုနိုဒုယနိုုုင်းင််း� ဗဟိုုု

တ်ရွာ�ရုို��ခုု�ပ်သ်ည် ်အုေခုာ�ဝေသာဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�အုာ� ရွိင်း�်လင်း�်

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာ၌ တ်ရွာ�ဝေရွ�အုာဏာာ၏ သကဝ်ေရွာက်

မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု အုုနိုဒုယ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၏ န်ုေါန််�အု�င်း််တ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ် 

ညွှှန်�်�ုုထုာ�ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာ- ကီစာာ ဗန််န်ာေါ 

အုမ်းုကုစာာတ့်င်း ် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခုု�ပ််သည် ် ေပ်�ေပ်င်း်

မ့်းမ်း�်မ်း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုာ�ပု်�စာ�ခုုဝေပ်�သည််် ပု်ေမ််း 

၃၆၈ သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုဝေေခုခု�

ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််မ်းုကုု ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေစာမ်းည််ေ်ပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�

ခုုကလ်ုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု ေပ်�လုပ်ရ်ွန်ခ်ု့င်း််ေပ်�ေခုင်း�် မ်းရွို

ဝေ�ကာင်း�် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ပ််ါသည်။်7 တ်ရွာ�ရိုု��သည် ်

အု�ုုပ်ါ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်ခုုမ်းိတ်န်ိုုုင်း်ရွန်် န်ုေါန််�မ်းုာ�တ့်င်း ် ခုုမ်းိတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ် စာ�နိုုန််�မ်းုာ�ကုု မ်းိီခုုုအုာ� 

ထုာ�ခု�ပ််ါသည်။်  သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာတ်ရွာ�ဝေရွ�အုရွတ်ုုကရ်ိုုုက ်အုာဏာာသကဝ်ေရွာကဝ်ေစာေခုင်း�်မ်းု�ု�မ်းရွိုဝေသာလ်ည်�် 

န်ုေါန််�မ်းုာ�သည် ်တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခုုကမ််းုာ�ကုု လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်းအ်ုဝေတ့်� 

အုကြုံက��မ်းုာ�အုရွ န်ုေါန််�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�သည် ်တ်ရွာ�ဝေရွ�ရွင်း�်ုုင်းရ်ွာတ့်င််း အုာဏာာသကဝ်ေရွာကဝ်ေစာေခုင်း�်

မ်းရွိုနိုုုင်း်ဝေ�ကာင်း�် ညွှှန်ေ်ပ်ဝေန်ဝေသာလ်ည်�် ထုုုအုခုုကမ််းိာအုပြီးမ်း�မ်းမ်းိန်ပ််ါ။ န်ုေါန််�အုခုန််�၌ ဝေတ့်�ရွိုရွသည်် ်

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု အုသု��ေပ်�နိုုုင်း်မ်းုမ်းရွိုဝေ�ကာင်း�်ဝေ�ကည်ာထုာ�သည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ခုုကက်ုုတ်ာ��ီ�ရွာတ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု အုဓလေ့ုပ်ါာယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုရွာ 

တ့်င်း ်ဝေန်ာက်�ု��အု�င်း််�ု��ေဖွဲ့တ်သ့်အုေဖွဲ့စာတ််ာ�န််ယ့ပြီးပ်ီ� ၎င်း�်တ်ုု�၏သကဝ်ေရွာကမ််းုနိုိင်း်် အုသု��ေပ်�ပ်ု�တ်ုု�ကုု 

�ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်န်ုေါန််�တ့်င်းဝ်ေတ့်�ရွိုရွဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၏စာ�နိုုန််�မ်းုာ�အုဝေပ်� �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကခ်ုုမ်းိတ်သ့်မ်းုာ�အုာ� လမ်း�်ညွှှန်ရ်ွာတ့်င်းလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏စာ�န်မ်း့န်ာမ်းုာ�အုဝေပ်� တ်ုကုဝေသခုုာသည်် ် ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာ 

ဝေပ်ါကမ််းုမ်းုာ� ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ဝေသာအုမ်းိတ်အ်ုသာ�တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာလ်ည််�ဝေကာင်း�် အုသု���င်းပ််ါသည်။်

န်းုေါန်း်�မှားး�သုံးည်း်ကားုံင်စ့်�ထိး�ကျေးသုံးး စ�နှုန်း်�မှားး�၊ 

စ�သုံးတမ်ှာာတခ်ျီးးကားမ်ှားး�နှာင််် အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�ကားုံ

ကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ေချီးင်�်ေဖွဲ့င််လ်ွှာည်း်�ကျေးကားးင်�်၊ 

သုံးမှာုံင်�်ကျေး�ကားးင်�်တစ်ကျေးလွှာ်းကား ်ေဖွဲ့စက်ျေးပ်�

တုံ�တကားလ်ွှားကျေးသုံးး စ�တန်းဖ်ွဲ့ုံ�မှားး�ကားုံ 

ကားုံ�ကားး�ေချီးင်�်ေဖွဲ့င််လ်ွှာည်း�်ကျေးကားးင်�် ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေပ်ါ အကျေး�ကားးင်�်အရားမှားး�၏ 

ရာည်းရ်ာွယားခ်ျီးးကားန်ှာင််် ရာည်းမ်ှာာန်း်�ချီးးကားမ်ှားး�ကားုံကျေးဖွဲ့းေ်ပ်

ကျေးပ်�ပ်ါသုံးည်း။်  မှား�ကားမှာ�်ကျေးရာ�ဆို့�သုံးးမှားး�နှာင််် 

တရား�သုံးးကြီးကား��မှားး�သုံးည်းအ်ဆိုုံပ်ါ ကားတုကားဝတ်

မှားး�နှာင််် ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကားမ်ှားး�နှာင်််ည်း�ကျေးသုံးး တရား�

ကျေးရာ�အရာအးဏား တည်းက်ျေးသုံးးအချီး့င်််အကျေးရာ�မှားး�

ကားုံ ထိည်း်သ်ုံး့င်�်ကျေးလွှာမ်ှာရာာုပ်ါ။ တရား�သုံးးကြီးကား��

မှားး�သုံးည်း ်အေချီးး�ကျေးသုံးး ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�

ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ား ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကားမ်ှားး�အး� 

န်းး�လွှာည်းသ်ုံးကျေးားကျေးပ်ါကားက်ျေးစကျေးရာ�ကားုံ 

အကျေးထိးကားအ်ကားးေပ်ံနှုံင်ရ်ာန်းအ်တ့ကား ်ထိုံအကျေးေချီးချီး�

မှားမှားး�ကားုံ အး�ထိး�လွှားကားရ်ာာုပ်ါသုံးည်း။်
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၃.၃။ နံုှင်င််�ကျေးတးက်ားမှားဝါေချီးးမှာာတရ်ားတ့င် ် လံုွှာကားန််းးကားးင်််သံုံး��ရာမှာည်း််အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး� 
(Directive Principles)

နိုုုင်းင််း� ဝေတ်ာ၏် အုဝေေခုခု�ဦး�တ်ည်ခ်ုုကမ််းုာ�ကုုခုုမ်းိတ်ဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ� ဝေယဘာုယုအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွလုပ်င််းန်�်

တ်ာ�န်မ််းုာ� ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းန်ိုုုင်းဝ်ေစာမ်းည်််န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�ကုု ပ်ု��ကမ်း�်ဝေရွ��့�ခုုမ်းိတ်ဝ်ေပ်�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန် ်ရွည်စ့်ာ�ထုာ�သည်််အုခုန်�်မ်းုာ�တ့်င်း ်ဤ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�ကုု ဝေတ့်�

ရုိွရွပ်ါသည်။်8 နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာက် မ်း့�ါေခုုမ်းိတ််ရွာတ့်င်း ်လုုကန််ာကုင်း််သု��ရွမ်းည်််အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်ရွိင်း�်လင်း�်

ေပ်တ်သ်ာ�မ်းုရွိုပြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း််�ုုင်း်ဝေသာ မ်း့�ါေကုု အုာ�ဝေပ်�လမ်း�်ညွှှန်ဝ်ေပ်�သည််အ်ုေပ်င်း ် ေပ်�ေပ်င်း်

ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�အုတ့်က ်တ့်န်�်အုာ�တ်စာရ်ွပ်က်ုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ်လ့မ်းုစာီ�ပ့်ာ�ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တုု်� 

တ်ကဝ်ေရွ�၊ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ လ့�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� ေပ်န်လ်ည်ရ်ွင််း�ကာ�ဝေစာဝ်ေရွ�၊ တ်ရွာ��င််း ကုင်််း�တ််

မ်းုာ�၊ ယဉ်း်ဝေကု�မ်းုဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် သဘာာ�ပ်တ်�်န််�ကုင်း�ုု်င်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်ကုစာာမ်းုာ�

အုပ်ါအု�င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကုစာာ

ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််းုာ�ကုု ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ�

ကုယ်ကုယ်ေပ်န်�်ေပ်န်�်လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုလည်�်ရွိုပ်ါသည််။ 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်ကမ်း့�ါေခုုမ်းိတ််ရွာတ့်င်း်လုုက်န်ာကုင်း်် 

သု��ရွမ်းည်် ် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် တ်င်း�်�ကပ်စ်ာ့ာ 

ခုုည်ဝ်ေနိုိာင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းု�ု�ထုက ် ဝေန်ာင်းလ်ာမ်းည်််

အုစာုု�ရွအုာ� လမ်း်�ညွှှန််ရွန်် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�သည်် ်

လ့မ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�မ်း့�ါေမ်းုာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်း်

ဝေပ်�ပ်ါသည်။် 

မ်း့�ါေခုုမ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ်လုုကန််ာကုင်း််သု��

ရွမ်းည်် ် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာကုု လမ်း�်ညွှှန််ရွန်န်ိုိင်း်် အုုပ်ခ်ုု�ပ််

နိုုုင်းရ်ွန်် ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သမ်းာ�

မ်းုာ�သည််နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်း်ရွာအု�ကပ််အုတ်ည်�်မ်းုာ� 

ကြုံက��လာဝေသာအုခုါ  ထုုုအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု ခုု�ု�ဝေဖွဲ့ာက�်ကသေဖွဲ့င်း် ်အု�ုုပ်ါ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ 

အုမ်းုာ�သဝေဘာာတ့်လကခ်ု�မ်းည်�်ုုပ်ါက နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွအုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကသ်ည်လ်ည်�်�ကလ်က၍်

ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေပ်မ်းည်။် မ်း့�ါေခုုမ်းိတ််ရွာတ့်င်း ်လုုကန််ာကုင်း််သု��ရွမ်းည််အ်ုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်တ့်င်း ်

ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�ဝေရွ�အုရွအုာဏာာသက ် ဝေရွာကဝ်ေစာသည်ဟ်ိုု 

ယ့�၍မ်းရွပ်ါ။ သုု�ရွာတ့်င်းယ်င်း�်သည် ် အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် ဤက�သ်ုု�မ်းဟိုုတ်ဘ်ာ� ထုုုအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေကုုအုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဘာ�လည်�် တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုာဏာာသကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုနိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက တ်ာ�ေမ်းစာဝ်ေ�ကာင်း�် အုတ်ုအုလင်း�်ဝေ�ကည်ာထုာ�ေခုင်း�် 

မ်းရုိွလ့င်း ် မ့်း�ါေခုုမိ်းတ်ရ်ွာတ့်င်းလုု်က်န်ာကုင်း််သု��ရွမ်းည််် အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�အုပ်ါအု�င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မှားဝါေချီးးမှာာတရ်ားတ့င် ်လွှာုံကားန််းးကားးင်််သုံးံ��ရာမှာည်း် ်

အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�သုံးည်းန်ှုံင်င််�ကျေးတး၏် အကျေးေချီးချီး� 

ဦး�တည်းခ်ျီးးကား်မှားး�ကားုံချီးးမှာာတက်ျေးပ်�သုံးည်း။် 

ယားင်�်တုံ�သုံးည်းရ်ာာင်�်လွှာင်�်ေပ်တ်သုံးး�မှာုရာာုပြီးပ်�� 

ဥပ်ကျေးေေပ်ံေချီးင်�်နှာင်််ဆိုုံင်က်ျေးသုံးး မှားဝါေကားုံအး�ကျေးပ်�

လွှာမှာ�်ညွှာန်း်ကျေးပ်�သုံးည်း််အေပ်င် ်ကျေးန်းးင်လ်ွှားမှာည်း််

အစုံ�ရာအဖွဲ့့��မှားး�ကားုံ လွှာမှာ�်ညွှာန်း်ရာန်း ်(ဥပ်ကျေးေေဖွဲ့င််် 

ချီးးည်းက်ျေးနှားင်ရ်ာန်း ်မှာဟူံတ)် ရာည်းရ်ာွယားထ်ိး�ပ်ါသုံးည်း်

။ယားင်�်တုံ�ကားုံ ပ်ံ�မှာာန်းအ်း�ေဖွဲ့င်် ်တရား�အကျေးရာ�အရာ 

အးဏားသုံးကားက်ျေးရားကားက်ျေးစသုံးည်းဟ်ူံ မှာယားးဆို

ကျေးသုံးးလ်ွှာည်း�် ဥပ်ကျေးေမှားး�သုံးည်း ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေနှာင်််ည်း�မှာည်း� အဓိုပ်ါါယားဖ်ွဲ့့င်််ဆိုုံ

ရားတ့င် ်လွှာမှာ�်ညွှာန်း်ကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ကျေးပ်�ပ်ါသုံးည်း။် 

၃။ ဖွဲ့��စည်း
�ပ်�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆို
င်ရား သုံး

ကျေးာ
းတ

ရား�မှားး�ကား
ထိ

န်း�်သုံး
မှာ�်ေချီးင်�်နှာင််် အ

းဏာ
းတ

ည်း
ကျေးစေချီးင်�်
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�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�သည် ်တ်ရွာ�ဝေရွ�အုရွအုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာမ်းည်ဟ်ိုု ဝေလာတ််ုု �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်အုရွ ဂါ

န်ာရွို ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခုု�ပ််က �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကခ်ုုမ်းိတ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။်9 အုလာ�တ့်စာ့ာပ်င်း ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်ပ််ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်မ််းု ရွို၊ မ်းရွိုကုု ရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန််အုတ့်က ် ထုုုအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု 

အုသု��ေပ်�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် သီရွုလက�ာ၏ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��နိုိင်း်် အုုနိုဒုယနိုုုင်းင််း� ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��သည် ် မ်း့�ါေခုုမ်းိတ််

ရွာတ့်င်း ် လုုကန််ာကုင်း််သု��ရွမ်းည််အ်ုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွအုဝေရွ�ပ်ါေခုင်း�်ကုု အုသု 

အုမ်းိတ််ေပ်�ခု�ရ်ိုု�သာမ်းက ဝေလလ်ာခု�ပ််ါသည်။်10

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကမ််းုာ�အုဝေပ်� တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုာဏာာသက်ဝေရွာကမ််းု သုု�မ်းဟိုုတ် ်

လှမ်း်�မ်းုု�မ်းု ရွိုသည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ မ်းရွိုသည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ မ်း့�ါေခုုမ်းိတ််ရွာတ့်င်း ်လုုကန််ာကုင်း််သု��ရွမ်းည််အ်ုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� 

သည် ် အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�ေဖွဲ့င်း် ် လှမ်း်�မ်းုု�မ်းုမ်းုာ�ရွိုဝေန်ဝေ�ကာင်း�် အုဝေထုာကအ်ုထုာ�ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ယင်း�်တ်ုု�သည်အ်ုစာုု�ရွ၏ ပ်ု�မ်းိန််ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကလ်ာမ်းု သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုာ�ထုုတ်က်ြိုးကု��ပ်မ်း�်မ်းုမ်းုာ�အုာ� တ်ုုင်း�်တ်ာ

နိုုုင်းမ််းည်််စာ�ခုုနု်စ်ာ�ညွှှန်�်ကုု ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် မ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသ့မ်းုာ�အုာ� အုစာုု�ရွ၏တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်းုာ�

နိုိင်း််စာပ်လ်ုဉ်း်�၍ အုသုပ်ည်ာဝေပ်�ရွန်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ် အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုာ� 

တ်ုတ်ုကုကု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာသ်ုု� �ကလ်ကအ်ုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�

တ့်င်း ် လ့အုမ်းုာ�စာု၏ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွဝေထုာကခ်ု�မ်းုရွရွိုနိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ် အုဝေထုာက်အုက့ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် ထုုု

အုဝေေခုခု�မ်း့�ါေမ်းုာ�က သာမ်းန််ေပ်ည်သ့်တ်ုု�၏ စာာ��တ်ဝ်ေန်ဝေရွ�ဖွဲ့့လု�မ်းု၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုတ်ုု�နိုိင်း်် 

သက�်ုုင်းဝ်ေသာအုဝေ�ကာင်း�်ကုစာာမ်းုာ�အုဝေပ်� ထုင်း်ဟိုပ််လာဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်းု�ု�တ့်င်း ် အု�ုုပ်ါတ်ုန်�်ေပ်န််

မ်းုအုဝေေခုအုဝေန်မ်းု�ု� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကမ််းိ�ကည််လ့်င်းလ်ည်�် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ 

အုာ�န်ည်�်ခုုကမ််းုာ�ရွိုဝေန်ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းခ်ု�ထုာ�ရွဝေသာလ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� ထုုုအုဝေေခုခု�

မ်း့မ်းုာ�ေဖွဲ့င်း် ် က့ည်ီပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်းုာ�နိုိင်း် ် �န်ဝ်ေ�ာင်း်မ်းုမ်းုာ�ကုုဝေပ်�ပ်ါကလည်�် ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းမ််းုရွရွိုခုုင်းမ််းိ ရွရွိုနိုုုင်းမ််းည််

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုဝေ�ကာင်း�်မ်းိာ ဤအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�သည် ် ထုုုအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုာ� ဝေမ်းာင်း�်နိုိင်းလ်ု��ဝေ�ာရ်ွန်် 

လုုအုပ်သ်ည််် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုကုုမ်းရွရွိုနိုုုင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

၃.၄။ တစဆ်ိုင်််ချီး� ဆိုင်�်သုံးကားလ်ွှားကျေးသုံးး အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး� (Derived Principles)

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာသည် ် ယင်း�်အုာ� ဖွဲ့့င်း််�ုုထုာ�သည်် ် စာ�သတ်မ််းိတ််

ခုုကမ််းုာ�အုာ� တ်ုကုေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင်း�်ရွိုခုုင်းမ််းိ ရွိုဝေပ်လုမ်း်မ််းည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကသ်ုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််မ်းုအုာ�လု��ေပ်ည််စ်ာု�စာ့ာရွိုဝေန်ေခုင်း�်သည် ် ၎င်း�်တ်ုု� ဝေန်ာကတ့််င်း ်

အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်းုမ်းုာ�ရွိုဝေန်ဝေ�ကာင်း�် အုခုုကေ်ပ်ဝေန်ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာဝ်ေန်နိုုုင်း်သည်။် အု�ုုပ်ါ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�

အုာ�လု��သည် ် တ်ရွာ�ရိုု���ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကမ််းုာ�၊ ပ်ည်ာရွပ်�်ုုင်း်ရွာ�န်�်စာစာခ်ုုက်မ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေယဘာုယု 

သဝေဘာာတ့်ညီ်မု်းမ်းုာ�မိ်းတ်စ်ာ�င်း်် ကုယ်ကုယ်ေပ်န်�ေ်ပ်န်�လ်ကခ်ု�လာပြီးပီ်� တ့်င်းက်ုယ်လာဝေသာဝေ�ကာင်််းသဝေဘာာ 

တ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�၊ လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ့်မ်းုာ�၏အုယ့အု�မ်းုာ�အုဝေပ်� 

အုကု�ု�သကဝ်ေရွာက်ဝေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့င်််း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န် ်ထုမ်း�်ဝေ�ာင််းမု်းအုဝေပ်�ယင်း�်တုု်�၏ အုကု�ု� 

သကဝ်ေရွာကမ််းုသည်လ်ည်�် ေမ်းင်း်မ််းာ�လာပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်စာ�နိုုန််�မ်းုာ�ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာေခုင်း�်သည်လ်ည်�် 
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အု�ု��တ့်င်း ် တ်ရွာ�ဝေရွ�အုာဏာာသက်ဝေရွာကမ််းု အုသ့င်း်ဝေ�ာင်းဝ်ေစာနိုုုင်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

အုဖ့ွဲ့��က ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာစာ�နုိုန်�်မ်းုာ�ကုု အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�ဝေသာအုခုါ အု�ုုပ်ါစာ�နုိုန်�်မ်းုာ�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ရွိင််း�လင်း�်ဖွဲ့့င်း်�်ုုခုုကက်ုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပြီးပ်ီ� တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်

မ်းုာ�ကုုပ်င်း ်ဦး�ဝေ�ာင်းဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်11 ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�

သည် ်ဗဟိုုုအုစာုု�ရွစာန်စာက်ုု တ်ုကုေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ သတ််မ်းိတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုနိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� 

သမ်းာ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�သ့ကြိုးကီ�မ်းုာ�ကမ်း့ ယင်း�်အုာ�အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ် ဝေဖွဲ့ာလ်ာနိုုုင်းဝ်ေပ်သည်။် အု�ုုပ်ါ 

သ့ယ�်ုုကည်ွှှန််��ုုဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� (implied principles) အုဝေပ်� ကဝေန်ေါနိုုုင်းင််း� ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခုု�ပ််

က အုဝေလ�ထုာ�သည််ဥ်ပ်မ်းာကုု အုထုကတ့််င်းဝ်ေ�့�ဝေနို့�ခု�ပ်ြီးပ်ီ� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

သ့ယ�်ုုကည်ွှှန််��ုုဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� (implied principles) မ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေရွ�သာ�

ပြီးပ်ီ�စာီ�ဝေသာလ်ည်�် တ်ရွာ��င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်မ်းေပ်�ရွဝေသ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�တ်စာေ်ဖွဲ့စာလ်� သုရွို�ကဝေသာ 

တ်စာ�်င်း််ခု��င်း�်သကလ်ာဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�အုာ� တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ

ေခုင်း�်ကုု ေပ်ည်သ့်အုာ�လု��က လကခ်ု�မ်းည်မ််းဟုိုတ်ဝ်ေပ်။ တ်ရွာ�ရိုု��မ်းုာ�နိုိင်််း အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�သည် ်

တ်စာ�်င်း််ခု��င်း�်သကလ်ာဝေသာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�ဝေလရ်ွို�ကဝေသာလ်ည်�် အုခုု�ု�ကမ်း့ယင်း�်

တ်ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ လုပ်သ်င်း််/မ်းလုပ်သ်င်း််ဟ့ို၍ဝေမ်း�ခ့ုန်�်ထုုတ်လ်ုကရုိ်ွဝေ�ကာင်း�် 

ဝေစာာင်း််�ကည်််ဝေလလ်ာဝေန်�ကသ့အုမ်းုာ�စုာက လကခ်ု�ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်ကုုေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာမ််း�န်ဟ်ို့၍  

ရိုုေမ်းင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် လကဝ်ေတ့်�ကုင်း်သ်ု��ရွာတ့်င်း ်

ေပ်ဿန်ာ ဝေပ်�ဝေပ်ါကန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ

စာန်စာ်၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကအ်ုရွ တ်ရွာ�သ့ကြိုးကီ�မ်းုာ�ကုု     

ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုာဏာာပုု်င််းမ်းုာ�က ဝေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်းဝ်ေေမှ်းာကထ်ုာ�ေခုင်း�် မ်းဟိုုတ််ပ်ါ။ ထုုု�အုေပ်င်း်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုအုာ� အုတ်ည်ေ်ပ်�

ဝေသာအုခုါ ဝေရွ�သာ�ထုာ�ပြီးပ်ီ� တ်ရွာ��င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်

ေခုင်း�်မ်းေပ်�လုပ်ရ်ွဝေသ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည််

ဝေန်ာကအ်ုခုါတ့်င်း် ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာပ်ါက မ်းည်သ်ည််

ကုု အုတ်ုအုကုအုတ်ည််ေပ်�ရွမ်းည်န်ိုိင်း်် စာပ်လ်ုဉ်း�်၍

ဝေသခုုာေခုင်း�်   မ်းရွိုပ်ါ။ အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကမ််းိ �ကည်််

လ့င်းလ်ည်�် အုန်ာဂတ်က်ာလတ့်င်း ် ကြုံက��ဝေတ့်�ရွ

မ်းည်််အုဝေန်အုထုာ�မ်းုာ�သည် ် ကြိုးကု�တ်င်း်ခုန်�်မ်းိန်�်၍ 

မ်းရွနုုိုင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်််း တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် 

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကတ််စာခ်ုုကုုခုုမ်းိတ််ရွာတ့်င်း ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏စာ�နုိုန်�်မ်းုာ�ကုု အုဝေေခုခု� 

သည််် စာစာဝ်ေ��ေခုင််း�အုဝေပ်�တ့်င််း မီိ်းခုုုအုာ�ထုာ�ရွန် ်

လုုအုပ်မ််းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

တစ်ဆိုင်််ချီး�ဆိုင်�်သုံးကားလ်ွှားကျေးသုံးး ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ား အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�ကားုံ 

သုံး့ယားဝ်ုံကားည်ွှာန်း�်ဆိုုံကျေးသုံးး အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး� 

သုံးုံ�မှာဟူံတက်ျေးရာ�သုံးး�ပြီးပ်��စ��သုံးးလ်ွှာည်း�် တရား�ဝင််

ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ေချီးင််�မှာေပ်ံရာကျေးသုံး�ကျေးသုံးး အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

ဟူံလွှာည်း�်ကျေးချီး�ပ်ါသုံးည်း။် ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�

ဥပ်ကျေးေပ်ါအကျေး�ကားးင်�်အရားသုံးည်း ်ယားင်�်အး�

အဓိုပ်ါါယား်ရာာင်�်လွှာင်�်ဖွဲ့့င်််ဆိုုံေချီးင်�်နှာင််် ပ်တ်သုံးတ်

ကျေးသုံးး စ�သုံးတမ်ှာာတခ်ျီးးကား်မှားး�ကားုံ တုကားး

ေပ်တသ်ုံးး�စ့းကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ေချီးင်�် ရာာုချီးးင်မ်ှာာ ရာာုမှာည်းေ်ဖွဲ့စ်

ကျေးသုံးးလ်ွှာည်း�် အန်းးဂုံးတ်ကားးလွှာ ဆိုံ��ေဖွဲ့တခ်ျီးးကား်

မှားး�အး�ကျေးဖွဲ့းေ်ပ်နှုံင်ရ်ာန်းအ်တ့ကား ်အကျေးေချီးချီး�

ကားးကျေးသုံးးစ�နှုန်း်�မှားး�ကားုံ ချီးးမှာာတန်ှုံင်ပ််ါသုံးည်း။် 

ကျေးပ်�ကျေးပ်ါကား်လွှားသုံးည်း် ်စ�နှုန်း�်မှားး�သုံးည်း ်အဆိုံ��

တ့င် ်တရား�ကျေးရာ�ဆိုုံင်ရ်ားအးဏားသုံးကားက်ျေးရားကား်

မုှာကံုား ကျေးဆိုးင်ရွ်ာကားလ်ွှားနံုှင်ပ််ါသုံးည်း။်

၃။ ဖွဲ့��စည်း
�ပ်�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆို
င်ရား သုံး

ကျေးာ
းတ

ရား�မှားး�ကား
ထိ

န်း�်သုံး
မှာ�်ေချီးင်�်နှာင််် အ

းဏာ
းတ

ည်း
ကျေးစေချီးင်�်
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ဤအုဝေ�ကာင်း�်ကုစာာမ်းုာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ဝေန်�ကသ့မ်းုာ�က ဝေေဖွဲ့

ရွိင်း�်ဝေပ်�ရွန် ်မ်းလုုအုပ်ဝ်ေသာလ်ည််� ယင်း�်တ်ုု�နိုိင်း်် စာပ််လုဉ်း�်၍ မ်းိတ်သ်ာ�ထုာ�သင်း်ပ််ါသည်။် အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း််

�ုုဝေသာတ်ရွာ�ရိုု��မ်းုာ�ထု�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါစာာသာ�မ်းုာ�မ်းိ တ်စာ်�င်း််ခု��င်း�်သကလ်ာဝေသာ

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� ရွိုဝေန်၍ေဖွဲ့စာသ်ည်။် မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုေခုာ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�

သည် ်ထုုုဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု အုေပ်ည််အ်ု�ထုုန်�်ခုု�ပ််ေခုင်း�် (သုု�) ဝေကာင်း�်မ်း့န််

စာ့ာသုန်ာ�လည်ေ်ခုင်း�် (သုု�) အုဝေသအုခုုာထုည််သ့်င်း်�စာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်မ်းု�ု� ရွိုခုုင်းမ််းိရွိုနိုုုင်းလ်ုမ်း််မ်းည်။် ထုုုအုခုုက်

သည် ် လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုလု��၏ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကလ်ာဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်နိုိင်း်် သက�်ုုင်းရ်ွာေဖွဲ့စာရ်ွပ််

တ်စာခ်ုုခုုင်း်�စာီ၏ ဝေန်ာကက့်ယတ့််င်းရ်ွိုဝေသာအုခုုကမ််းုာ�ဝေပ်�တ့်င်းလ်ည်�် မ်း့တ်ည်ဝ်ေန်နိုုုင်းပ််ါသည်။် သုု�ဝေသာ ်

လည်�် ဝေရွိ�ဝေန်ာကည််ီညွှ့တ်မ််းုရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�အုာ� 

ေဖွဲ့ည််ဝ်ေပ်�ရွန်၊် ထုုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် ခုုတု်�်ကမ််းုရွိုရွန်၊် ထုုုဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်� 

လုုကဝ်ေသာ (ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုန်ကအ်ုဓလေ့ုပ်ါါယ်အုာ�ဖွဲ့့င်း်�်ုုနိုုုင်းမ််းည််် ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ�ကုု

သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ဝေသာ) အုစာုု�ရွမ်း့ဝေဘာာင်းက်ုု မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�နိုိင်း် ်အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�ဘာက်

မ်းိ သုရွိုထုာ�သင်း်ပ််ါသည်။်  

ဇူးယားး�က့ားကား ်၂ ။ အုနှဒယုား ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံ်�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအတ့င်�်ပ်ါရာာကုျေးသုံးး မှားဝါေချီးးမှာာတရ်ားတ့င် ်လံုွှာကားန််းး

ကားးင်််သံုံး��ရာမှာည်း််အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

အုုနိုဒယုနုုိုင်းင််း�၏ ၁၉၅၀ ခုုနိိုစာ ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ပု်ေမ််း ၃၇ က ယင််း�၏ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် 

မ့်း�ါေ�ုုင်းရ်ွာညှွှန်�်ကာ�ထုာ�သည််် အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�အုာ� မ်းည်သ်ည်််တ်ရွာ�ရုို��ကမိ်း အုာဏာာသက ်

ဝေရွာကဝ်ေစာေခုင်း�် မ်းရွိုဝေစာရွဟို့၍ပ်ါရွိုပ်ါသည်။် အုစာုု�ရွ၏မ်း့�ါေမ်းုာ� ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�အုတ့်က ်

အုစာုု�ရွက ရွရွိုဝေအုာင်းေ်မ်းင်းဝ်ေအုာင်းက်ြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်သ်င်း််ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုဝေသ�စာုတ်အ်ုစာီ 

အုစာဉ်းေ်ဖွဲ့စ်ာသည််် လ့မု်းစီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ��ုုင််းရွာ ညှွှန်�်ကာ�ခုုက်မ်းုာ� (အုာမ်းခု�ခုုက်မ်းုာ�မ်းဟုိုတ်ပ််ါ) ကုု ခုုမိ်းတ် ်

ထုာ�ပ်ါသည်။်  မ်း့�ါေခုုမ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ် လုုကန််ာကုင်း််သု��ရွမ်းည်် ် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု�� 

ခုု�ပ််၏ တ်ရွာ�ဝေရွ�အုရွ အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေသာ အုဝေေခုခု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုာ� အုန်က်အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််

�ုုေခုင်း်�အုဝေပ်� သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းုာ�ရွိုဝေသာလ်ည််� ယင်း�်တ်ုု�သည် ် အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကာ

က့ယမ််းုတ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်လုပ််ဝေ�ာင်းပ်ြီးပ်ီ� မ်း��နိုဒရွိင်း်မ်းုာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�က တ်ာ�န််ခု�

နိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ်စာ�နိုုန််�သတ်မ််းိတ်် ဝေပ်�ပ်ါသည်။်  မ်း့�ါေခုုမ်းိတ််ရွာတ့်င်း ်လုုကန််ာကုင်း််သု��ရွမ်းည်် ်အုဝေေခုခု�မ်း့

မ်းုာ�တ့်င်း ် ပ်စာာည်�်ဥစာာာပ်ုုင်း�်ုုင်း်မ်းုမ်းုာ�ကုု သာတ့်ည်ီမ်း့ ရွရွိုနိုုုင်းမ််းု၊ ကုာ�/မ်း ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ လ့မ်းု�ု�စာုမ်းုာ�ကုု

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ ခု့�ေခုာ��က်��ေခုင်း�်ကုုတ်ာ�ေမ်းစာက်န်�သ်တ််ေခုင်း�်၊ လ့တ်လ်ပ််ဝေသာတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၊ အုခုု�ု� 

ကုပ်ါ�င်းကုု်ယ်စာာ�ေပ်�ေခုင််း�နိိုင်း်် ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွမ်းုာ�၏လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာစာသည်တုု််�ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်

လုုက်န်ာကုင်း််သု��ရွမ်းည််် အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�က အုုနိုဒယု လ့�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်နိိုင်း်် ဥပ်ဝေေတုု်�အုဝေပ်� 

ကြိုးကီ�မ်းာ�စာ့ာ သကဝ်ေရွာကလ်ုကရ်ွိုဝေန်ဝေသာ န်ယပ််ယတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည််် ပ်ည်ာဝေရွ�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်ုဉ်း�်၍ 
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စာဉ်း�်စာာ��ကည််ပ််ါစာုု�။ အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်း့တ်စာခ်ုုအုရွ အုသက ် ၁၄ နိုိစာဝ်ေအုာက ် ကဝေလ�မ်းုာ�အုာ� 

အုခုမ်း� ်မ်းသင်းမ််းဝေန်ရွပ်ည်ာဝေရွ�စာန်စာအ်ုာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်င်း််ပ်ါသည်ဟ်ိုု တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေက ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�

ပ်ါသည်။် အု့န်န််ီခုရွစာရ်ွိန်န််  ဝေဂုပ်ီ နိုိင်း်် အုန်ေ်ဟိုာ ပ်ရွာေကရ်ွိ ်ေပ်ည်န််ယတ််ုု�၏ကုစာာတ့်င်း ်ဗဟိုုုတ်ရွာ� 

ရိုု��ခုု�ပ်သ်ည််ကဝေလ�မ်းုာ�တ့်င်း ်အုသက ်၁၄ နိုိစာ်အုရွွယအ်ုထုု အုခုမ်း�ပ််ည်ာဝေရွ�စာန်စာအ်ုာ� အုာဏာာ 

တ်ည်ဝ်ေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ရွရွိုဝေစာရွန် ် ကုစာာအုာ�ကုုင်းတ့််ယရ်ွာ၌ လုုကန််ာကုင်း််သု��ရွမ်းည်် ် အုဝေေခုခု�မ်း့

မ်းုာ�ကုု တ်ုုကရ်ိုုုကက်ုု�ကာ�ခု�သ်ည်။် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကပ်ြီးပ်ီ�ဝေသာအုခုါ အုစာုု�ရွမ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်းုာ�(NGOs) နိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာလ့တ်လ်ပ်သ်ည်််လုပ််ရွိာ�သ့မ်းုာ�သည် ်ပ်ည်ာဝေရွ�ကုု အုဝေေခုခု�အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ် အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�သည််် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုာ�ဝေထုာက်ခု�ဝေပ်�ရွန် ် မ်း��့ယေ်ခုင်း�်

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေအုာင််းေမ်းင်းမ််းုကုုတ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်် ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ခု��်ကပ်ါသည်။် ပ်ည်ာသင်း�်ကာ�ရွန်အ်ုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�ကုု အုဝေေခုခု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�တ်စ်ာရွပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�သည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ 

ေပ်င်း�်င်း်မ်း့မ်း�်မ်း�မ်းုကုု အုစာုု�ရွကအုတ်ည်ေ်ပ်�ခုုကခ်ုုဝေပ်�ပြီးပ်ီ�သည််အ်ုခုါ ယင်း်�တ်ုု�ကုု ၂၀၀၁ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်

ရွရွိုဝေအုာင်းေ်မ်းင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။် တ်ရွာ�ရိုု��မ်းုာ�က တ်ုုကရ်ိုုုကအ်ုာဏာာသကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�် မ်းရွိုသည််အ်ုခုါ 

လုုကန််ာကုင်း််သု��ရွမ်းည်် ်အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည်တ််ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခုုကမ််းုာ�အုတ့်က ်

သာမ်းက ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်မ်းုာ�ကုုပ်ါ ကြိုးကီ�စာုု�နိုုုင်းဝ်ေ�ကာင်း�်ကုု ဤဥပ်မ်းာက မ်းီ�ဝေမ်းာင်း�်ထုုု�ေပ်

လုကရ်ွိုပ်ါသည်။် နိုုု��ကာ�တ်ကက်ြွကသည််် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း်် တ်ရွာ�ဝေရွ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�ေဖွဲ့င်း် ် စာ�

သတ်မ််းိတ်ခ်ုုက၊် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုာ� ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာ ် မ်းည်သ်ုု�အုသ့င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်ရွမ်းည်က်ုု ဤဥပ်မ်းာက

ရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုက ်ရွိုပ်ါသည်။်

* အုုနိုဒုယ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၃၇ (၁၉၅၀ ခုုနိုိစာ် တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၁၉၉၅ ခုု

နိုိစာ်ခုုနိုိစာ် တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်း ်မ်း့မ်း�်မ်း�ထုာ�သည်)်

**  အုုနိုဒုယ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၄၅ (၁၉၅၀ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၁၉၉၅ ခုု

နိုိစာ်ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်း ်မ်း့မ်း�်မ်း�ထုာ�သည်)်

*** အု့န်န််ီ ခုရွစာရ်ွိန်န်် ဝေဂုပ်ီ နိုိင်း်် အုန်ဟ်ိုာရွာ ပ်ရွာေကရ်ွိ ်ေပ်ည်န််ယ်၊ ၁၉၉၃ ခုုနိုိစာ ်SCC (၁) ၆၄၅၊

ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု �ကည််ပ််ါ။

၃။ ဖွဲ့��စည်း
�ပ်�အ

ကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆို
င်ရား သုံး

ကျေးာ
းတ

ရား�မှားး�ကား
ထိ

န်း�်သုံး
မှာ�်ေချီးင်�်နှာင််် အ

းဏာ
းတ

ည်း
ကျေးစေချီးင်�်
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ဤအုခုန််�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�၏ သဝေဘာာသဘာာ�နိုိင်း် ် ရွည် ်

ရွွယခ်ုုက်အုာ� �န််�စာစာဝ်ေလလ်ာေခုင်း�်အုေပ်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�က မ်း�ကာခုဏာကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့

ရွိင်း�်လုကရ်ွို�ကသည်် ် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာအုခုု�ု�အုဝေပ်� အုတ်ုုခုု�ပ်ဝ်ေလလ်ာခုုကက်ုုလည်�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါ 

သည်။် ဤအုခုန််�သည် ်အုေပ်န််အုလိန််�ကစ်ာပ််ဝေန်ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည််စ်ာု�ကုယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာအုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာမ်းုာ�အုန်ကမ််းိ တ်စာခ်ုု�ု�ကုုဝေကာကန်ိုုတ််ကာ �န််�စာစာဝ်ေလလ်ာထုာ�ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်းုာ�သည် ် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုသ့င်းေ်ဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ အုေခုာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ� 

အုသ့င်းေ်ဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် ယင်း�်တ်ုု�နိုိင်း််�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်းုာ�ကုု မ်းည်က်�သ်ုု�ကုုင်း်

 တ့်ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်မ်းည်က်ုု  ဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုကု����င်းဝ်ေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာဝေခုါင်း�်စာဉ်းမ််းုာ�မ်းိာ ေီမ်းုု

ကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာ၊် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�၊ မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းုမ်းုာ�၊ ကုာ�/မ်း

ဝေရွ�ရွာ၊ ဘာာသာဝေရွ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ ဥပ်ဝေေအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ်စာခ်ုု

ခုုင်း�်ကုု ဝေ�့�ဝေနို့�ရွာတ့်င်း ် ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်ရ်ွို �န််�စာစာခ်ုုက်အုဝေေခုခု�မ်း့ဝေဘာာင်း၏် အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်

အုေဖွဲ့စာပ််ါ�င်းသ်ည််် အုဝေန်အုထုာ� ၂ ရွပ်က်ုု ဤအုခုန််�ကထုည််သ့်င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ထုာ�ပ်ါသည်။် ဝေေပ်ာင်း�်လ�

ဝေရွ�အုတ့်ကသ်က�်ုုင်း်ဝေသာ ဦး�ဝေ�ာင်းသ့်မ်းုာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ် ်

င်းန်�်စာဉ်းအ်ုာ� ဗဟိုုုအု�င်း်် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုစာုု�ရွအုင်းစ်ာတ်ီကု��ရွိင်း�်တ်စာခ်ုုမ်းိ အုာဏာာမ်းုာ�ကုုလကဝ်ေအုာကရ်ွို

အုဖွဲ့့��ခု့�မ်းုာ�သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ရွာ၌ အုသု��ခုုေခုင်း�်ဝေလာ၊ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ဗဟိုုုအု�င်း် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုစာုု�ရွအုင်းစ်ာတ်ီကု��ရွိင်း�်တ်စာခ်ုုကသာ တ်စာစ်ာုတ်စာ်စာည််�တ်ည်�်ထုုန်�်ခုု�ပ််ထုာ�ရွာ၌ အုသု��ခုုေခုင်း�်ဝေလာ

စာသည်တ််ုု�ကုု ဦး�စာ့ာသုရွိုရွပ်ါမ်းည်။် ေုတ်ုယအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ့်မ်းုာ�သည််

ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စီာမ်း�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ခုုကမ််းုာ�နိိုင်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေေခုခု�မ့်း

မ်းုာ� အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်ကတ််ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�ကုုကုင်််းသု��ေခုင််း�ဝေလာ သုု�မ်းဟုိုတ် ် 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွတ်ာ�န်ခ်ု�မ်းုအုဝေပ်� မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�ေခုင်း�်ဝေလာ စာသည်တ််ုု�ကုု စာဉ်း�်စာာ�ရွပ်ါမ်းည်။် 
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၄.၁။ ေ�မှာုံကားကျေးရာစ�စန်းစက်ားုံ အကျေးေချီးချီး�ကျေးသုံးး အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရာ�

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုခု�ဝေသာ အုုပ််ခုု�ပ်ဝ်ေရွ�အုာ� ခုုမ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ကုု ဝေခုတ်သ်စာ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င််း ဝေတ့်�ရုိွရွပ်ါသည်။် ေပ်ည်သ့်�အုခုု�ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာ သုု�မ်းဟုိုတ် ် ေပ်ည်သ့်�

အုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေသာစာန်စာ�ုု်င်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် ေပ်ည်သ့်တ်ုု�အုာ� အုစာုု�ရွအုာဏာာ၏ အုရွင်း�် 

အုေမ်းစာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်သ်တ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� အု�ုုပ်ါအုာဏာာအုာ� ကုင်း်သ်ု��ေခုင်း�်ကုုတ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန် ်ဖွဲ့န်တ််ီ�

ဝေပ်�ပ်ါ သည်။် မ်းုာ�စာ့ာဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်း ်အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်း့အုာ� ခုုမ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ရွန်် တ်ုုကရ်ိုုုကသ်တ်မ််းိတ်ခ်ုုကမ််းုာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် ၁၉၉၃ ခုုနိုိစာ် ရိုုရွိာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ရိုုရွိာ� 

ဖွဲ့ကေ်ရွယ်အုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��အုတ့်င််း�ရုိွ အုခုု�ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာပုု်င််းမ်းုာ�နိိုင်််း အုာဏာာ၏အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််းုာ�ဟ့ိုသည် ်

နိုုုင်း်င်း�သာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ေပ်ည်သ့်တ်ုု�သာေဖွဲ့စာ ်

သည််ဟိုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်12 အု�ုုပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခုုကသ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်� အုမ်းု�ု�မ်းု�ု� 

အုဖွဲ့ု�ဖွဲ့ု�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်းုာ�တ်ည်ရ်ွိုဝေန်မ်းုကုုအုသု 

အုမ်းိတ််ေပ်�ပြီးပ်ီ� ေပ်ည််သ့မ်းုာ�ကုုလည််� အုစာုု�ရွ

အုာဏာာ၏ အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််းုာ�အုေဖွဲ့စာ ် သတ််မ်းိတ််

ထုာ�ပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င််း တ်ုုက်ရိုုုက်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စ်ာ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်� စာန်စာမ််းုာ�

အုတ့်ကယ်နိုတရွာ�စာန်စာမ််းုာ�တ်ည်ဝ်ေထုာင်းဝ်ေပ်�ေခုင်း�် 

က�သုု်� ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ စာန်စာန်ိုိင်း်် 

လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်အု�င်း််မ်းုာ�ကုု သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�

ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုခု�ဝေသာ 

အုုပ််ခုု�ပ််ဝေရွ�စာန်စာအ်ုဝေပ်� ၎င်း�်၏ယု��ကည်လ်ုုက ်

န်ာမ်းုကုု ေပ်သသည်။်  

မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသ့မ်းုာ�သည် ် ေပ်ည်သ့်အုာ�လု��၏ မ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ရွာ��င်း ် ေဖွဲ့စာ်

ဝေသာ အုစာုု�ရွက ေပ်ည်သ့်တ်ုု�၏�နိုဒကုု ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�မ်းည်ဟ်ို့သည်် ်ဝေ�ကည်ာခုုကမ််းုာ�အုာ� အုာမ်းခု�ဝေပ်�

ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကက်ုု ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်သ့်လ့ထုု၏အုခုု�ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာကုု အုသု 

အုမ်းိတ််ေပ်�ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုဝေရွိ�တ်ီဝေမ်းာ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ပ်ုေမ််း ၇ သည် ်ေပ်ည်သ့်

တ်စာ်ရွပ််လု��၏ မ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင််းခု့င်း််ကုု အုာမ်းခု�ခုုက်ဝေပ်�ထုာ�ပြီးပ်ီ� ပ်ါတ်ီစာု�စာန်စာ်၏တ်န််ဖွဲ့ုု�ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ပ်ါ 

သည််။13 

ေီမုု်းကဝေရွစီာစာန်စ်ာကုု အုဝေေခုခု�ဝေသာအုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ခုုမိ်းတ််

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကမ််းုာ�သည် ် အုစာုု�ရွစာန်စာပ််ု�စာ�မ်းု�ု�စာု�ကုု ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေစာပ်ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

မှားး�စ့းကျေးသုံးး ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ

မှားး�သုံးည်း ်ေ�မှာုံကားကျေးရာစ�စန်းစ ်အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရာ�၏

အကျေးေချီးချီး�မှားအး� ချီးးမှာာတ်ကျေးဆိုးင်ရ်ာွကားခ်ျီးးကားေ်ချီးင်�်

ကားုံရာာင်�်လွှာင််�ေပ်တသ်ုံးး�စ့းကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ထိး�ပ်ါသုံးည်း။် 

ယားင်�်သုံးည်း ်ဗဟူုံအစုံ�ရာစန်းစ၊် အးဏားကားုံ

တစစ်ံတစစ်ည်း�်တည်း်� ထိုန်း်�ချီးးံပ်ထ်ိး�သုံးည်း််

တစဦ်း�တည်း်� အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရာ�စန်းစ ်စသုံးည်း််မှားး�

စ့းကျေးသုံးး အစုံ�ရာပ်ံ�စ�မှားး� ကျေးပ်�ထိ့ကားလ်ွှားကျေးစ

သုံးည်း််အေပ်င် ်ကျေးေသုံးနှတရာ အစုံ�ရာ သုံးုံ�မှာဟူံတ ်

ေပ်ည်းန််းယားအ်စုံ�ရာမှားး�အး� ဥပ်ကျေးေေပ်ံကျေးရာ� 

သုံးုံ�မှာဟူံတ ်အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရာ�အးဏားမှားး� 

လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ချီး့�ကျေးဝကျေးပ်�ေချီးင်�်အတ့ကား ်ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကား်

မှားး�ကားုံလွှာည်း�် ရာရာာုကျေးစပ်ါသုံးည်း။်
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၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ်ကုု အုဝေေခုခု�ဝေသာအုုပ်ခ်ုု�ပ််ဝေရွ�စာန်စာအ်ုာ� အုစာုု�ရွ၏အုုပ်ခ်ုု�ပ််

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ဝေေသနိုတရွ�ုုင်း်ရွာအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုထုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်

ခု့�ဝေ�ဝေပ်�သည်် ်ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွစာန်စာအ်ုသ့င်း်ေဖွဲ့င်း်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်းုာ�မ်းိာမ်း့ ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ််ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

အုဝေပ်�ဗဟိုုုေပ်�ဝေသာ တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာန်စာ်ကုုကုင်း်သ်ု��ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်  ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာကုု်အုဝေေခုခု�ဝေသာ

အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�ခုုမိ်းတ်ထ်ုာ�ေခုင််း�မ်းု�ု�ရုိွနုုိုင်းဝ်ေပ်သည်။် ဗဟုုိုခုု�ပ်ကုု်င််းမု်းအုာဏာာမ်းုာ�ဝေသာစာန်စာသုု်� ဦး�တ်ည််ဝေန်

သည််် အုလာ�အုလာမ်းုာ�ရွိုပ်ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််၌သာ 

အုာဏာာကုု ခုု�ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ရွိုဝေစာရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယပ်ြီးပ်ီ� ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် အုေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�ေဖွဲ့င်း်တ့််�၍ ထုုန်�် 

ခုု�ပ်ထ်ုာ�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ဝေပ်လုမ်း််မ်းည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုာဏာာကုုဗဟိုုုအု�င်း်တ့််င်းသ်ာ ခုု�ပ်က်ုုင်း်

ထုာ�လုုသည််သ်ဝေဘာာထုာ�ရွိုပ်ါက တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းအ်ုစာုု�ရွစာန်စာန်ိုိင်း်် အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခုု�ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၊ စာစာတ််ပ် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်၏်သဘာာ�

သယ�ဇိုာတ်မ်းုာ�ကုု ထုုုအုင်း်စာတ်ီကု��ရွိင်း�်ကသာထုုန်�်ခုု�ပ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု�ကုုအုာ�ဝေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် �န်�က်ုင်း ်

ဘာကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း််  မ့်း�ကမ််း�ဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�သည် ်သက်�ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာ သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�

အုာဏာာမ်းုာ�ကုု ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွမ်းုာ�သုု�ခု့�ဝေ�ဝေပ်�မ်းည််် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�ကုု ထုည််် 

သ့င်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာအုာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ခုုဝေပ်�နိုုုင်းဝ်ေပ်သည်။် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်

ခုုမိ်းတ်ေ်ခုင်း�်ကုု ဝေအုာက်ပုု်င််း�ရုိွအုစုုာ�ရွအု�င်််းအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�တ့်င််း ပုု်၍လုပ်ဝ်ေ�ာင်းလ်ာ�ကမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ဝေေသနိုတရွသုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်န််ယ�်ုုင်း်ရွာအုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ�သည် ်ရွ�ဌာာန် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ည်ာဝေရွ�စာန်စာမ််းုာ� အုစာ

ရွိုသည်််န်ယပ််ယမ််းုာ�တ့်င်း ် ဗဟုုိုအုစုုာ�ရွအုာဏာာပုု်င််းမ်းုာ�နိိုင်််း သီ�ေခုာ�ေဖွဲ့စ်ာဝေစာ၊ ပ့်�ဝေပ်ါင််း�၍ေဖွဲ့စ်ာဝေစာ ဝေ�ာင်း ်

ရွွကနုု်ိုင်းပ််ါသည်။် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််၌ရွိုသည်် ် အုစာုု�ရွ၏ဌာာန်ခု့�

အုသီ�သီ�အုတ့်င်း�် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ခု့�ဝေ�ေဖွဲ့န်�ေ်ဖွဲ့��ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်ကုုလုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာ

ပုု်င်း�်ေခုာ�ေခုင်း�်ဟိုုလည်�်သုရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုာဏာာကုု ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်းုာ�သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ရွန်ခ်ုုမ်းိတ်ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုသည််တ််ုုင်း ် အုာဏာာအုာ� ခုုုင်းမ််းာအုာ� 

ဝေကာင်း�်စ့ာာပုု်င််း�ေခုာ�ထုာ�ရုိွေခုင််း�သည် ်လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာမ်းုာ�ကုု တ်စာဥ်ီး�တ်ည်�်ပုု်င််း�ုုင်းသ်ည််် ဗဟုုိုအုစုုာ�ရွ

ပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ အုာဏာာပ်ုုင်းဌ်ာာန်ဟို့၍မ်းရွိုဝေ�ကာင်း�် ညွှှန််ေပ်လုကရ်ွိုပ်ါသည်။်

ေီမုု်းကဝေရွစီာကုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ အုုပ်ခ်ုု�ပ်မု််းစာန်စာ ် ထုုဝေရွာကစ့်ာာလည်ပ််တ်နုု်ိုင်းဝ်ေစာရွန် ် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�နိိုင်း်် 

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုကာအုက့ယမ််းုာ� လုုအုပ်ပ််ါသည်။်  နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ အုကာအုက့ယဝ်ေပ်�ထုာ�ဝေသာ စာန်စာ်

မ်းုာ�တ့်င်း ်အုခုုနု်မ််းိန်က်ုင်း�်ပ်ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်းုာ�ပ်ါရွိုပြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေမ်း့�ကမ်း�်မ်းုာ�ဝေရွ��့�ရွန်န်ိုိင်း်် မ်း့�ါေမ်းုာ� 

လကဝ်ေတ့်�အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေရွ�တ်ုု�အုဝေပ်�တ့်င်း ်ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�မ်းိ တ်ာ�န််ယ့မ်းုရွိုဝေစာရွန် ် ေပ်ည််

သ့မ်းုာ�မ်းိ ထုုုဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်းုာ�မ်းိတ်စာ်�င်း်် ေပ်န်လ်ည်ထ်ုုန်�်ခုု�ပ််ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုာဏာာကုု စာ့န်� ်

လှတ်လ်ုုကရ်ွေခုင်း�်သည် ်ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�နိုိင်း် ်မ်း��နိုဒရွိင်းမ််းုာ�၏ သဝေဘာာထုာ�မ်းုာ�ကုု ဝေန်ရွာတ်ကုစာီမ်း�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ် ထုုဝေရွာကမ််းုရွိုသည်ဟ်ို့ဝေသာ သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�် အုဝေထုာကအ်ုထုာ�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�

ေဖွဲ့စာရ်ွာ တ်ရွာ�မ်း့တ်မု်းရုိွဝေသာဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�မ်းုာ�သည် ် ေပ်ည်သ့်��နိုဒကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ဝေသာအုရွာအုေဖွဲ့စာဝ်ေသာ်
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လည်ဝ်ေကာင််း�၊ အုစုုာ�ရွ၏အုာဏာာအုဝေပ်��န်�်စာစာ ်

ဝေသာအုရွာအုေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် ဝေ�ာင်း ်

ရွွကဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေသည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမှ်းာက်ထုာ�ဝေသာ အုာဏာာပုု်င်းမ််းုာ�နိိုင်််း အုဖ့ွဲ့��

အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� အုစာုု�ရွ၏အုာဏာာအုသု��ခုုရွာ 

တ့်င်း ်ကုုယပ််ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု့င်း်် ပ်ုုမ်းုုရွရွိုဝေစာရွန် ်ဖွဲ့န်တ််ီ�

ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� မ်း��နိုဒရွိင်းမ််းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် မ်းိာ�ယ့င်း�်ဝေသာ

ရွလေမ််းုာ�ကုု အုမ်းိန်ေ်ပ်င်းဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု ယု� 

�ကည်သ်ည်။်  တု်ကုေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ 

သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကာက့ယမ််းုမ်းုာ�ကုု ဖွဲ့န်် 

တ်ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ� 

သည်် အုထု့�မ်း့�ါေဝေမ်း�ခ့ုန်�်မ်းုာ�အုာ� အုဝေေဖွဲ့ထုုတ် ်

ဝေပ်�နုုိုင်းရ်ွန် ် ေပ်ည်လု်��ကွတ်�်နိုဒခု�ယ့ပ့်�မ်းုာ�အုာ� 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�ရွမ်းည် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ရွမ်းည်။်

မ်းည််သုု�ပ်င်း်�ုုဝေစာကာမ့်းတ်သမ်းတ််တ်ည်�် 

ေဖွဲ့စ်ာဝေန်ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဝေ�ာင်း်ရွွက်ခုုက်န်ည််�လမ်း်�သည်် အုာ�န်ည််�ဝေ�ကာင်း်�ကုု သမ်းုုင်း်�အုဝေထုာက ်     

အုထုာ�မ်းုာ�က ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေန်ပ်ါသည်။် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဟိုန်ခ်ုုက်ည်ီဝေစာေခုင်း�်အုဝေပ်� အုထု့�

ယု��ကည်အ်ုာ�ကုု�ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ်သည် ် ကုမ်းါဏာီကြိုးကီ�မ်းုာ�၊ စာစာတ််ပ်၊် နိုုုင်း်င်း�ေခုာ�တ်ုုင်း�်ေပ်ည်မ််းုာ�၏ 

အုစာုု�ရွမ်းုာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်တ်စာသ်ီ�ပ်ုဂဂလ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်းုာ�တ်ုု�၏ အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ စာုတ်�်င်းစ်ာာ�မ်းု

မ်းုာ�ကုုရွရွိုဝေစာပြီးပ်ီ� မ်း�ဝေပ်�သ့မ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ်က်ုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�အုဝေပ်� လုုသည်ထ်ုကပ််ုုဝေသာလှမ်း�်မ်းုု�မ်းု

မ်းုာ� သကဝ်ေရွာကဝ်ေစာေခုင်း�်ဝေ�ကာင်််း ေပ်ည်သ့်�မ်း့�ါေကုု တ်ုမ်း�်ဝေခုုာဝ်ေစာပ်ါသည်။် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာအုဖွဲ့့��

အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် အု�ုုပ်ါလှမ်း်�မ်းုု�နိုုုင်းမ််းုမ်းုာ�ကုု ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ထုုု�

အုေပ်င်း ်လ့မ်းုာ�စုာ၏�နိုဒမ်း�အုတုု်င််း�သာ ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ဝေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါက လ့န်ည်�်စုာ၏သဝေဘာာထုာ� 

သည် ် လုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� ဝေမ်းိ�မ်းုန်ေ်ခုင်း�်မ်းု�ု�ေဖွဲ့စာ်တ်တ်ပ််ါသည်။် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုာ� အုာမ်းခု�ဝေပ်�နိုုုင်း်

ဝေသာ၊ အုစာုု�ရွ၏အုာဏာာကုုသတ်မ််းိတ််ေခုင်း�်နိုိင်း်် ကန်�သ်တ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု�ကုု လုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာ တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေအုကာအုက့ယသ်ည် ် ထုုုက�သ်ုု� လ့မ်းုာ�စာုကုုသာဘာကလ်ုုကေ်ခုင််း�မ်းိ တ်ု��ေပ်န်က်ာက့ယဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုကာအုက့ယ်ဟိုု�ုုရွာ၌ ဝေယဘာုယုအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ေပ်ည်သ့်လ့ထုု၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�အုဝေပ်�

အုစာုု�ရွ၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ခုု�ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�်မ်းုာ�မ်းိ ကာက့ယဝ်ေပ်�ေခုင်း�်၊ အုာဏာာကုုပ်ုုင်း�်ေခုာ�ေခုင်း�်၊ ကန်�သ်တ််

ေခုင်း�်တ်ုု� ေပ်�လုပ်ဝ်ေပ်�ဝေသာတ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ အုတ်ည််ေပ်�ထုာ�ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ� ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။် 

တ်ရွာ�ဥပ် ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုစာန်စာ်တ်စာခ်ုုတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�သည် ် အုစုုာ�ရွ

ေီဇုုိုင်း�်ပု်�စာ�ခုုမိ်းတ်ေ်ခုင်း�်၊ အုထ့ု�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုတ့်က် သီ�ေခုာ�အုာဏာာမ်းုာ�နိုိင်််း ေပ်ည််သ့တ်စာဥ်ီး�တ်စာ်

ေ�မှာုံကားကျေးရာစ�ကားုံ အကျေးေချီးချီး�ကျေးသုံးး အံပ်ခ်ျီးးံပ်မ်ှာုစန်းစ ်

ထိုကျေးရားကားစ့်းလွှာည်းပ််တန်ှုံင််ကျေးစရာန်း ်နှုံင််င်�ကျေးရာ� 

နှာင််် တရား�ဥပ်ကျေးေအကားးအကား့ယားမ်ှားး� လွှာုံအပ််

ပ်ါသုံးည်း။် နှုံင်င််�ကျေးရာ�အရာ ကားးကား့ယားမ်ှာုမှားး�တ့င််

အချီးးနု်း်ကားးလွှာအလွှာုံကား ်ကျေးရာွ�ကျေးကားးကားပ့််�မှားး�

ပ်ါဝင်က်ျေးသုံးးလ်ွှာည်း�် တသုံးမှာတတ်ည်း�်ေဖွဲ့စက်ျေးသုံးး

နှုံင်င််�ကျေးရာ�ကျေးဆိုးင််ရာွကားခ်ျီးးကားသ်ုံးည်း ်လွှာာမှာ�်မှာုံ�မှာုမှားး�

အလွှာ့န်းအ်မှာင််�သုံးကား်ကျေးရားကားက်ျေးန်းကျေးသုံးးအင်အ်း�

ကြီးကား��မှား�လွှာာသုံးည်း် ်သုံးကျေးားထိး�မှားး�ကားုံ

ကားးကား့ယားရ်ာန်း ်လွှာံ�ကျေးလွှားကားေ်ချီးင်�်မှာရာာုနှုံင်ပ််ါ။ 

အချီး့င်််အကျေးရာ�မှားး�ကားုံအးမှာချီး�ကျေးပ်�ပြီးပ်�� အစုံ�ရာ

အးဏားကားုံ ကားန်း�သ်ုံးတက်ျေးပ်�ကျေးသုံးးတရား�ဥပ်ကျေးေ 

ဆိုုံင်ရ်ား အကားးကား့ယားမ်ှားး�သုံးည်း ်ထိုံအကျေးေချီး 

အကျေးန်းကားုံ ကျေးေဖွဲ့ရာာင်�်ကျေးပ်�နှုံင်ပ်ြီးပ်�� လွှာ့တ်လွှာပ််ကျေးသုံးး

အဖွဲ့့��အစည်း�်မှားး�ကား ကြီးကား���ကားပ်န်ှုံင််ပ်ါသုံးည်း။် 



27အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

ဝေယာကခ်ုုင်း်�စာီ၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ရွိုဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�အုတ့်က ်အုကာအုက့ယမ််းုာ�

ကုု ရိွင််း�လင်း�်စ့ာာဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ� အုဓုလေ့ကအုာ�ေဖွဲ့င်််း တ်ရွာ�ရုို�� 

မ်းုာ�သည် ်အု�ုုပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�အုဝေပ်� အုာဏာာသကဝ်ေရွာကပ််ါသည်။်

၄.၂။ တရား�ဥပ်ကျေးေစံု�မံုှာ�ကျေးရာ�နှာင််် ဆိုကားစ်ပ်က်ျေးန်းကျေးသုံးးအကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

ဝေခုတ်သ်စာ ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာမ််းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ယင်း�်တ်ုု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ဖွဲ့က်

တ့်ယထ်ုာ�သည်် ် အုေခုာ�အုဝေေခုခု�မ်း့တ်စာခ်ုုမ်းိာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�ပ်င််း ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

ဟို့သည်မ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ အုစာုု�ရွ၏�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်

မ်းုာ�နိုိင်း် ်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�ကုုလမ်း�်ညွှှန််ဝေပ်�သည််၊် သဝေဘာာဝေပ်ါကန််ာ�လည်န်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� ရွိင်း�်လင်း�်လ့ယက့်စာ့ာ

ဝေရွ�သာ�ထုာ�သည်် ်ဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုု�ုုလုုေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်အုစာုု�ရွသည် ်အု�ုုပ်ါဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုု

အုစာုု�ရွအုာဏာာပ်ုုင်း်မ်းုာ�အုပ်ါအု�င််း ေပ်ည််သ့တ်ုုင်း်�အုတ့်က် တ်ရွာ�မ်း့တ်စာ့ာ တ်စာ်ည်ီတ်စာ်ညွှ့တ််တ်ည််� 

အုသု��ခုုရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ေပ်ည်သ့်တ်ုုင်း်�သည် ်တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုနိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�လုုကန််ာမ်းုအုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု ရွရွို

နိုုုင်းရ်ွမ်းည် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း်တ််ရွာ�ဥပ်ဝေေအုာ� ခုုမ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ် လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိင်း်် 

အုစာုု�ရွအုာ� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုရွ၊ လ့မ်းုဝေရွ�အုရွပ်ုကစ်ာီ�ဝေစာမ်းည်် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုဂတ်ုလုုက ်

စာာ�မ်းုနိုိင်း် ်အုာဏာာအုလ့�သု��စာာ�ေပ်�မ်းုတ်ုု�အုာ� နိုုု��ကာ�ဝေသာအုသုေဖွဲ့င်း် ်သတ်ုထုာ�ရွန်လ်ုုအုပ်ပ််ါသည်။်

သဝေဘာာတ်ရွာ� သက်သကထ်ုကစ်ာာလ့င််း အုမ်းုာ�ကလကခ်ု�ထုာ�ပြီးပီ်� လက်ဝေတ့်�ကုဝေသာ တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုယ့အု�တ့်င်း ်တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုသည်လ်ည်�် အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်တ်စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ပ်ါ�င်း်

သည်။်  ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်မ်းိန််��၍ရွနိုုုင်း်ဝေသာ၊ န်ာ�လည််ရွလ့ယက့်ဝေသာ၊ ေပ်ည်သ့်တ်စာရ်ွပ်လ်ု��ကလကခ်ု�ထုာ�

ဝေသာ ဥပ်ဝေေေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည််အ်ုေပ်င်း ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေသည် ် မ်း့တ်ဝေသာတ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာက်ုုလုုအုပ်ပ််ါသည်။် ထုုု�

အုေပ်င်း ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�ဟို့သည် ် တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေအုာ� လုုကန််ာရိုု�မ်း့သာရွိုေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ဥပ်ဝေေသည် ် တ်ရွာ��င်းအ်ုာဏာာ တ်ည်ဝ်ေစာရိုု�မ်း့

သာေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်ထုက ် ပ်ုု၍လုုအုပ်ပ််ါသည်။် ယင်း�်

တ့်င်း ် တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

မ်းုာ�အုကု����င်းပ်ြီးပ်ီ� လ့တ်ုုင်း်�၏ အု�င်း််အုတ်န်�်

မ်းုာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် မ်းဝေလုာမ််းကန်စ်ာ့ာ ခု့�ေခုာ�

�က�်�ေခုင်း�် မ်းေပ်�ရွပ်ါ။

မ်းုာ�စာ့ာဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ�ဥပ် ဝေေစာုု�မ်းု�ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုဝေပ်�

တ်ုကုေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာ ခုုမ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကမ််းုာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ရွိုရွန် ်  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်န်ည်�်လမ်း�်မ်းု�ု�စာု�ေဖွဲ့င်း် ်ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွိ�ဝေန်ာကည််ီညွှ့တ််

မ်းုရွိုဝေသာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုဝေေခုခု�မ်း့ဝေဘာာင်းက်ုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ကုင်း်သ်ု��ေဖွဲ့င်း် ် ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုေခုာ�ဝေသာဥပ်ဝေေတ်ုု�အုဝေပ်� လှမ်း်�မ်းုု�နိုုုင်းမ််းု၊  တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာေပ်န်လ်ည်သ်ု�� 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေမှားး�တ့င်် 

နှုံင်င််�ကျေးတး၏်အကျေးေချီးချီး�ကားးကျေးသုံးး ဥပ်ကျေးေနှာင်် ်

အေမှာင််ဆ်ိုံ��ဥပ်ကျေးေအချီးးံပ်တ်ုံ�ပ်ါဝင်ပ်ြီးပ်�� တရား�

ဥပ်ကျေးေသုံးည်း ်အဆိုုံပ်ါ အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�ကားုံ ဥပ်ကျေးေ

အး�လွှာံ��၏အထိကားတ့်င်ရ်ာာုပြီးပ်�� အးဏားတည်း်

ကျေးစေချီးင်�်ရာာုရာန်း ်သုံးတမ်ှာာတက်ျေးပ်�သုံးည်း။် 

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်
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သပ််မ်းုနိုိင်း်် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�စာသည်တ််ုု�သည် ် အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်း့ဝေဘာာင်းက်ုု 

ခုုုင်း်မ်းာဝေတ်ာင်း်တ််င်း�်ဝေစာပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုာမ်းခု�ခုုကမ််းုာ�အုာ� အုာဏာာတ်ည််

ဝေစာေခုင်း�်သည်လ်ည်�်အုဓလေ့ုကကုပ်ါသည်။် မ်းုာ�စာ့ာဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ုု�တ့်င်း ်သာလ့န်ဝ်ေကာင်း�် 

မ်း့န််လိသည်် ် ပ်ုေမ််းမ်းုာ�ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ရွ�မ်းေ်ါ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် နု်ေါန်�်နိိုင်း်် 

သီ�သန်�ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�က  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် အုေခုာ�ဝေသာဥပ်ဝေေတုု်�အုဝေပ်� လှမ်း�်မုု်း�နုုိုင်းမု််း

ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေန်ပ်ါသည်။်14 မ်းည်သ်ည််် �ုဝေရွာဓုလေ့ေဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေသာဥပ်ဝေေကုုမ်း�ုုပ်ယဖ်ွဲ့ုက၍် တ်ရွာ�မ်း�င်းဟ်ိုု

သတ်မ််းိတ်ပ််ါသည်။် ထုုုင်း်�နိုုုင်း်င်း�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် ညီ်ည့ွှတ်ေ်ခုင်း�်မ်းရုိွဝေသာ မ်းည်သ်ည်််

ဥပ်ဝေေမ်း�ုု အုာဏာာမ်းတ်ည်ဝ်ေ�ကာင်း�်ဝေ�ကေင်းာသည််် အုလာ�တ့်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းု�ု�ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ခု�်

ပ်ါသည်။်15 ဥပ် ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုေမ်းင်း်�်ု��ေဖွဲ့စာမ််းုသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�၊ အုေပ်န်အ်ုလိန်စ်ာစာဝ်ေ�� ထုုန်�်ည်ှုေခုင်း�်နိုိင်း်် 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�အုာမ်းခု�ခုုကမ််းုာ� စာသည််် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု ကာက့ယ်

ဝေပ်�ပ်ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ� ေပ်င်း�်င်းရ်ွန်လ်ုုအုပ်ဝ်ေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

မ်းုာ�ကုု ခုက်ခု�ဝေစာရွန်ဖ်ွဲ့န်တ််ီ�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�နိုိင်း်် စာ�နိုုန််�မ်းုာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ေခုင်း�်အုတ့်က ်ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုမ်းိတ််ေခုင်း�်ထုကစ်ာာလ့င်း ် ေမ်းင်း် ်

မ်းာ�ဝေသာ စာ�ခုုနု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်းုာ�ထုာ�ရွိုေခုင်း�်သည် ်အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� အုလုင်းစ်ာလုုဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းု ေပ်�လုပ်ေ်ခုင်း�်

မ်းုာ�မ်းိ တ်ာ��ီ�ကာက့ယဝ်ေပ်�ပ်ါသည််။ ဘာရွာဇိုီ�လန်ိုုုင်းင််း�၏ အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက�သ်ုု�မ်းုာ�စာ့ာဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င််း မ်းည်သ်ည်််ေပ်�ေပ်င််းမ့်းမ်း�်မ်း�ေခုင်း�်မ်း�ုု မ်း��နိုဒရိွင်းထ်ုက�်ကဝ်ေကုာ၏်ဝေထုာက် ခု�မ်းုကုု 

လုုအုပ်ပ််ါသည်။်16 အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် ေပ်င််း�င်းေ်ဖွဲ့ည််စ်ာ့ကမ််းုမ်းုာ�အုာ� တ်ာ� 

�ီ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ုကုဝေသခုုာဝေသာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�နိုိင်း်် စာ�နိုုန််�မ်းုာ�အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ရွိုဝေန်ဝေစာပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ� 

ေဖွဲ့င်း် ်ဂုာမ်းန် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်အ်ုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�

ေခုင်း�်မ်းုာ�အုာ� ခုုမ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်အုပ်ါအု�င်း ်အုဝေေခုခု�မ်း့အုခုု�ု�ကုုစာ့�ပြီးမ်း�စာ့ာ ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ပ်ါသည်။်17 

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�မ်းုရွိုဝေစာရွန် ် ခုုုင်း်မ်းာဝေသာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� မ်းလုုအုပ်ပ််ါ။ ယင်း�်အုစာာ� ခုုုင်းမ််းာဝေသာဥပ်ဝေေ

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�လုုအုပ်ပ်ြီးပ်ီ� ၎င်း�်ကုု ဖွဲ့့�� စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေန်ည်�်ကု ကုင်း်သ်ု��ဝေသာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�

မ်းု ရွိုဝေစာနုုိုင်းမ််းည်််န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�အုန်ကမိ််း တ်စာခု်ု

တ်ည်�်ဝေသာေဖွဲ့စာနုု်ိုင်းဝ်ေခုုအုရုိွ�ု��န်ည်�်လမ်း�်အုေဖွဲ့စာ ်

ရုိုေမ်းင်းသ်င်း််ပ်ါသည်။်  ပ်ုု၍ပြီးပ်ီ� ေပ်ည််စ်ာု�မ်းုရွိုပြီးပ်ီ� ပ်ုုမ်းုု

အုဝေသ�စုာတ်ဝ်ေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�ပ်ါ�င််းသည််် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် အုခုု�ု�ဝေသာ

ဝေန်ရွာမ်းုာ�တ့်င်း ် အုခုုနု်န်ိုိင်း််အုမ်း့ ဖွဲ့့��ပြီးဖုွဲ့��မ်းုနိုိင်း်် တ်ုု� 

တ်ကမ််းုတ်ုု�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန် ် ကန်�သ်တ်ခ်ုုက်မ်းုာ�န်ည်�် 

ပ်ါ�သည်် ် ေပ်င်း�်င်းဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ� သတ် ်

မ်းိတ််ထုာ�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်််း အုကု�ု�ေဖွဲ့စာ်ထု့န််�ဝေစာနိုုုင််းပ်ါ 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေမှားး�သုံးည်း ်ေပ်င်ဆ်ိုင််

မှာ့မှာ်�မှာ�ချီးးကား ်လွှာံပ်င််န်း်�စဉ်မ်ှားး�ကားုံချီးကားခ်ျီး�ကြီးကား��

ကျေးလွှာ�ကျေးစကျေးအးင် ်ဖွဲ့န်း်တ��ထိး�ေချီးင်�်ေဖွဲ့င်် ်အကျေးေချီးချီး�

မှားမှားး�နှာင်် ်စ�နှုန်း�်မှားး�ကားုံထိုန်း်�သုံးုမှာ်�ထိး�ပ်ါ 

သုံးည်း။် အချီးး ုံ �ကျေးသုံးး ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ

မှားး�သုံးည်း ်ေပ်ံေပ်င်မ်ှာ့မှာ�်မှာ�ေချီးင်�်ကားုံ တး�ဆို��ေချီးင်�်

ေဖွဲ့င်် ်တုကားးကျေးသုံးချီးးးကျေးသုံးးအကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�နှာင်် ်

စ�နုှန်း�်မှားး�အး�ထိးဝရာတည််းတ�်ကျေးန်းကျေးစပ်ါသုံးည်း။်
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သည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကမ််းိ�ကည််လ့်င်း ် ပ်ုုမ်းုုကုစာလ်ုစာစ်ာ့ာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း့

ဝေဘာာင်းမ််းုာ�တ့်င်း ် ၎င်း�်တ်ုု�ထုည််သ့်င်း်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်် ် အုဝေေခုခု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု 

လ့ယလ့်ယက့်က့ေပ်င်း�်င်း၍်မ်းရွနိုုုင်းရ်ွန်် ပ်ုုမ်းုုမ်းုာ�ေပ်ာ�ဝေသာ အုတ်ာ�အု�ီ�မ်းုာ�ထုည််သ့်င်း�်ကာ ကာက့ယ်

ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ုုမ်းုုအုကု�ု�ေဖွဲ့စာ်ထု့န််�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

တ်ရွာ�ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းသ်ည် ်ဥပ်ဝေေကုု အုမ်းုတ်ုုင်း်�တ့်င်း ်ကုင်း်သ်ု��ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်ယင်း�်သည် ်တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�၏ ကာက့ယဝ်ေစာာင်််းဝေရွိာကသ့်သဖွဲ့့ယပ််င်း ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာလ့တ်လ်ပ်ဝ်ေသာ၊ သင်း်် 

ဝေလုာမ််း့တ်စာ့ာတ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေန်ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��တ့်င်း ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�အုတ့်က ်

မ်းရွိုမ်းေဖွဲ့စာဝ်ေသာ လုုအုပ်ခ်ုုကမ််းုာ� ထုည်််သ့င်း်�ပ်ါ�င်းထ်ုာ�ပ်ါသည်။်   တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�တ့်င်း ်တ်ရွာ�မ်း့တ်

ဝေသာ �ကာ�န်ာခု့င်း်ရ်ွိုရွမ်းည််အ်ုေပ်င်း ် တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုလည်�်ရွိုရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ သု��သပ်ခ်ုုကအ်ုပ်ါအု�င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�သည် ်အုစာုု�ရွ

၏ အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်းုာ�ကပ်ါ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေကုုလုုကန််ာမ်းုရွိုဝေစာရွန် ်ဝေသခုုာဝေစာပ်ါသည်။် ဤ လမ်း�်ညွှှန််

စာာအုုပ်၏် တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခုန််� (အုခုန််� ၆) တ့်င်း ်သု��သပ်ခ်ုုက်န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�ကုုပ်ုုမ်းုုအုဝေသ� 

စာုတ်�်န််ဝေသာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း်ဝ်ေ�့�ဝေနို့�ထုာ�ပ်ါသည်။်

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�သည် ်အုဂတ်ုလုုကစ်ာာ�ေခုင်း�်ကုုတ်ုုကဖ်ွဲ့ုကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် မ်းုာ�စာ့ာသက�်ုုင်းမ််းု 

ရုိွပ်ါသည်။် အုစုုာ�ရွ၏အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�နိိုင်််း အုဓုလေ့ကကဏ္ဍာမ်းုာ�အုတ့်င််း� ပ့်င်း််လင်း�်ေမ်းင််းသာမု်းေမ်းင်း််မ်းာ�ဝေစာေခုင််း�၊ 

အုဂတ်ုလုုကစ်ာာ�မ်းု ဝေစာာင်း်�်ကည််က်ြိုးကီ��ကပ်သ့်မ်းုာ�ေဖွဲ့စာသ်ည််် မ်းီေီယာနိုိင်း်် ေပ်ည်သ့်တ်ုု�၏ လ့မ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်းုာ�၏လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််ကုုအုာမ်းခု�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုဂတ်ုလုုကစ်ာာ�ေခုင်း�်အုာ� တ်ုုကဖ်ွဲ့ုကရ်ွန််သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ�တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်တ်ုု�သည် ်အုဂတ်ုလုုကစ်ာာ�မ်းုအုာ� ထုုထုုဝေရွာကဝ်ေရွာက ်ဝေလ့ာခ်ုု

ပ်စာန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုစာုု�ရွ အုဓလေ့ုကအုဖွဲ့့��မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ�အုခုုင်း�်ခုုင်း�် ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်

အုစာုု�ရွ၏ အုဓလေ့ုကကဏ္ဍာမ်းုာ�အု�ကာ� အုေပ်န််အုလိန််ထုုန်�်ဝေကုာင်း�်ေခုင်း�်သည်လ်ည်�် အုဂတ်ုလုုကစ်ာာ�မ်းု

ကုု တ်ုုကဖ်ွဲ့ုကန်ိုုုင်းပ််ါသည်။်

၄.၃။ မှာတးကား့�ေပ်း�မှာုမှားး�နှာင်် ်ဆိုကားစ်ပ်က်ျေးန်းကျေးသုံးး အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

ပ်ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာပ့််ာ�ပြီးပ်ီ� အုဝေေခုအုဝေန်မ်းုာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည််

အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ဝေသာ မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းုတ်ုု�အုာ� စာီမ်း�အုုပ််ခုု�ပ်ဝ်ေရွ�ကုု ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� �ုဝေသသ 

လကခဏာာခု�ယ့ဝေရွ�နိုိင်း််�ုုင်း်ဝေသာ အုယ့အု�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်လ်ုုအုပ်ပ််ါသည်။် အုထု့�သေဖွဲ့င်း် ်မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�

မု်းမ်းုာ�နိိုင်း်် �ုဝေသသလကခဏာာခု�ယ့မု်း�ုုင််းရွာ အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�သည်တုု််င်း�်ရွင်း�်သာ� လ့မ်းု�ု�စုာမ်းုာ�နိုိင်း်် ဘာာသာ

ဝေရွ�အုရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�က့�ေပ်ာ�လုကရ်ွိုဝေသာ အုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�လိပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုဝေန်နိိုင်််း မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မု်းအုာ�မ်းည်သုု်�ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရိွင််း�သင်််းသည်နိ်ိုင်း််စာပ်လ်ုဉ်း�်၍ 

အုာ�လု��တ်ညီ်တ်ည့ွှတ်တ််ည်�်လက်ခု�ထုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်းရုိွသက�သုု်� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ အုယ့အု� 

အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါအုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်းုာ�နိိုင်း်် အုစုုာ�ရွ၏ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�အုဝေပ်� 

သုသုသာသာပ်င်း ်အုကု�ု�သက်ဝေရွာကမ််းု ရွိုပ်ါသည်။်

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်
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မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းုမ်းုာ�အုာ� အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�လကခ်ု�သည််် စာ�ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်မ်းုာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�

ဝေသာ န်ည််�လမ်း�်တ်စာခ်ုုရွိုပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဤန်ည်�်လမ်း�်သည် ် ထုုုစာ�ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်မ်းုာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�

တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုာ� န်ည််�စာန်စာ်ကုစာ့ာစာီမ်း�အုုပ််ခုု�ပ်ရ်ွာတ့်င်း ် တ်ုကုေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာအုေဖွဲ့စာ ် ရိုု

ေမ်းင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ ဤတ့်င်းအ်ုဝေလ�ထုာ�သည််အ်ုခုုကမ််းိာ တ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�ကုုအုဝေေခုေပ်�သည််် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�

အုာ�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်ထုက ်စာည််�လု��ည်ီညွှ့တ်မ််းုကုုတ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါစာ�နိုုန််�က 

အုဝေလ�ဝေပ်�သည််အ်ုခုုကမ််းိာ အုစာုု�ရွအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်က့်�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်းုာ�ထုက်စာာလ့င်း ်တ့်ည်ီဝေသာ�ုဝေသသ 

လကခဏာာအုာ�အုဝေလ�ဝေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်််း က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မု်းမ်းုာ�အုာ� စီာမ်း�အုုပ်ခ်ုု�ပ်နုု်ိုင်းဝ်ေစာရွန်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်  ခ့ု�ေခုာ� 

�က်��မ်းုမ်းေပ်�ဝေရွ� စာသည်််မ်း့�ါေမ်းုာ�အုဝေပ်� 

အုာ�ထုာ�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်််း က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�လုက်ရွိုဝေန်

ဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုတ့်င်း�် တ်န််�တ့်ည်ီ 

မ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေစာေခုင်း�်ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ရွာ၌ဤအုယ့အု� 

အုရွ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယရ်ွာတ်စာခ်ုုရွိုပ်ါသည်။် အုထု့� 

သေဖွဲ့င်း်် အုာဏာာကုု ထုုပ်ပုု််င်း�်အု�င်း််တ့်င်းတ််စာစု်ာ

တ်စာစ်ာည်�်တ်ည်�် ခုု�ပ််ကုုင်းထ်ုာ�ေခုင််း�သည် ် အုာ 

ဏာာရွရွိုဝေရွ�အုတ့်က ်အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်းုာ� အုကန်� ်

အုသတ်ေ်ဖွဲ့င်း်သ်ာရွိုသည်် ် လ့န်ည်�်စာု သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းခ်ု�ထုာ�ရွဝေသာ လ့�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�

အုတ့်က ် အုထု့�ပြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကမ််းုတ်စာရ်ွပ် ် ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ

နိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းု�ုုင်းရ်ွာသဝေဘာာတ်ရွာ�အုရွ 

တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့မ်းုကုု ကာက့ယရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ခုုုင်းမ််းာ 

ဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုကာအုက့ယလ်ုုအုပ််

ပ်ါသည်။် အုခု့င်း််အုဝေရွ�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်ုဉ်း�်၍ ခုုုင်းမ််းာ 

ဝေသာဥပ်ဝေေမ့်း�ကမ််း�နိိုင်း်် တ်ရွာ�ဝေရွ�သု��သပ်ခ်ုုက်

က�သုု်�ဝေသာ ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ုုကမ််းုာ� 

သည်အ်ု�ုုပ်ါကာက့ယမ််းုမ်းုာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေ�ာင်း ်

ရွွကဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

အုေခုာ�ဘာကမ််းိ�ကည််လ့်င်း ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ တ်ည်ရ်ွိုဝေန်မ်းုကုု အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ်

သာမ်းက အုုပ်စ်ာုအုဖွဲ့့��မ်းုာ�၏ �ုဝေသသလကခဏာာကုုအုဝေေခုခု�၍ အုထု့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုာဏာာကုု ရွရုိွဝေစာမ်းည်််အုေခုာ�ဝေသာ စာ�သတ်မိ််းတ်ခ်ုုကမ််းုာ�လည်�်ရုိွပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါစာ�နုိုန်�်မ်းုာ�သည် ်

ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် တ့်င်းပ််ုုမ်းုုကြိုးကီ�မ်းာ�သည််် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာနိုိင်း်် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ်ခ်ု့င်း််အုာ�ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�

လုက ်ဗဟိုုုအု�င်း်က် အုာဏာာကုုတ်စာစ်ာုတ်စာ်စာည််�တ်ည်�် ခုု�ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�သည်ထ်ုက ်ဗဟိုုုမ်းိအုာဏာာကုု 

လကဝ်ေအုာကအ်ု�င်း််မ်းုာ�သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း်�ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်စာန်စာ်ကုု ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာပ်ါသည်။် က ဝေန်ေါသည် ်နိုုုင်း်င်း�သာ�

ပ်ဋိုပ်ကားခေဖွဲ့စပ့််း�ပြီးပ်��အကျေးေချီးအကျေးန်းမှားး�တ့င််
ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ား အကျေးေချီးချီး�မှား
မှားး�သုံးည်း ်မှာတးကား့�ေပ်း�မှာုအး� စ�မှာ�အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရာ�
ကားုံ ကားုံင်တ့်ယားက်ျေးေဖွဲ့ရာာင်�်ရာမှာည်းေ်ဖွဲ့စပ်ြီးပ်�� 
တုံင််�ရာင်�်သုံးး�လွှားမှား ုံ �စံမှားး�နှာင်် ်ားသုံးးကျေးရာ�
အရာ အဖွဲ့့��အစည်း�်မှားး� ကား့�ေပ်း�လွှားကားရ်ာာုကျေးသုံးး 
အကျေးန်းအထိး�တ့င် ်အထိး�သုံးေဖွဲ့င််အ်ကျေးရာ�ကြီးကား��လွှာာ 
ပ်ါသုံးည်း။် သုံးုံ�ရားတ့င် ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ
သုံးည်း ်မှာတးကား့�ေပ်း�မှာုအး� မှာည်းသ်ုံးုံ�ကားုံင်တ့်ယား်
ကျေးေဖွဲ့ရာာင်�်သုံးင်််သုံးည်းန်ှာင်််စပ်လ်ွှားဉ်�်၍ အမှားး�
ေပ်ည်းသ်ုံးး၏ သုံးကျေးားဆိုနှဒကျေးကားးကားခ်ျီး�ထိး�ေချီးင်�် 
မှာရာာုပ်ါ။ လွှာံပ်က်ျေးဆိုးင််နှုံင်မ်ှာည်း်် န်းည်း�်လွှာမှာ်�တစခ်ျီးံ
မှာား မှာတးကား့�ေပ်း�မှာုမှားး�ကားုံ အသုံးုအမှာာတေ်ပ်ံ
လွှာကားခ်ျီး�ကျေးသုံးး စ�သုံးတ်မှာာတ်ချီးးကားမ်ှားး�ကားုံ ေမှာှင်််
တင်က်ျေးပ်�ေချီးင််�ေဖွဲ့စသ်ုံးည်း။်  အေချီးး�တစဖ်ွဲ့ကားတ့်င််
လွှာည်း�် အထိး�အချီး့င်််အကျေးရာ�မှားး�ကားုံ လွှားမှာုအဖွဲ့့��
အစည်း်�၏ ကားုံယားပ််ုံင်ဝ်ုကျေးသုံးသုံးလွှာကားခဏားကားုံ
အကျေးေချီးချီး�၍ အးမှာချီး�နှုံင်ပ််ါသုံးည်း။်



31အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုကုု အုဝေေခုခု�ကာ အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာခု့င်း််ေပ်�ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်ကုု 

ကုင်း်သ်ု��ပ်ါသည်။် အုကု�ု��ကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုခုု�ု�မ်းည်ီဗဟိုုုခုု�ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ုုေခုင်း�်ကုုေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။်

အုခုု�ု�မ်းည်ီဝေသာ ဗဟိုုုခုု�ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ုုေခုင်း�်သည် ်ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုသီ�သီ�တ်ုု�အုာ� အုာဏာာကုုမ်းညီ် 

မ်း့စ့ာာ သုု�မ်းဟုိုတ် ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စ့ာာ ခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ေခုင််း�ပ်င််းေဖွဲ့စာသ်ည်။် �ုုလုုသည်မိ််းာ ေပ်ည်န််ယမ််းုာ� 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေေသနိုတရွမ်းုာ�သည် ် တ့်ည်ီဝေသာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုုရွရွိုကာ ကုင်း်သ်ု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်�က

ေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသအုသီ�သီ�တ့်င်း ် ကုုယစ်ာီမ်းတ့်ည်ီဝေသာ လုုအုပ်ခ်ုုက်မ်းုာ�နိုိင်း် ် မ်းတ့်ည်ီဝေသာ 

လကခဏာာရွပ်မ််းုာ�ရွိုဝေန်သည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ အု�ုုပ်ါဝေေသကုု (အု�ုုပ်ါ ဝေေသ

တ်စာခ်ုုတ်ည််�ကုုသာ သီ�သန်�်) ယင်း�်၏လုုအုပ်ခ်ုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် ကုုကည််ီမ်းည်် ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာခုုဝေပ်� 

ဝေပ်လုမ်း်မ််းည်။် ကဝေန်ေါနိုုုင်း်င်း�တ့်င်းဝ်ေက့ဘာက၌် အုမ်းု�ု�သာ�ဝေရွ�လုပ်ရ်ွိာ�မ်းုပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာမ်း့ဝေဘာာင်းသ်ည် ်တ်ုကုဝေသာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်းုာ�ကုု ဝေက့ဘာကသ်ုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�

ေခုင်း�်အုာ�ခု့င်း်ေ်ပ်�ဝေပ်�ခု�ပ်ြီးပ်ီ� အုေခုာ�ဝေသာေပ်ည်န််ယမ််းုာ� ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။18 

အုာဏာာမ်း့ဝေ�ဝေရွ� စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကမ််းုာ�သည် ် ကုုယပ််ုုင်း�်ုဝေသသလကခဏာာမ်းုာ�အုလုုက်

အုထု့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်းုာ�ကုု ည်ီတ့်ည်ီမ်း့ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်ဥပ်မ်းာ

အုာ�ေဖွဲ့င်််း ဝေဘာာစ်ာနီ်�ယာ�နိိုင်း်် ဟိုာဇီိုဂုုဗီ�န်ာ�တ့်င်းဖ့်ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ဝေဘာာစ်ာနီ်�ယာ�၊ ခုရုုိုဝေအု�ရိွာ� 

နိုိင်း်် �ာဗီ�ယာ�တ်ုု�မ်းိဝေရွွ�ဝေကာကထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယသ်ု��ဦး�ပ်ါ�င်းသ်ည််် သမ်းမတ်စာန်စာက်ုု ဖွဲ့န်တ််ီ�

ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ကုုယ်စာာ�လိယတ််စာဥ်ီး�စာီသည် ်သမ်းမတ်ဝေန်ရွာတ့်င်း ်သဘာာပ်တ်ုအုေဖွဲ့စာအ်ုလိည်််ကုစာန်စာေ်ဖွဲ့င်း်် 

လည်ပ််တ်က်ာတ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင််းပ်ါသည်။်19 အု�ုုပ်ါ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�မ်းုာ�သည် ် အု�ုုပ်ါလ့�အုဖွဲ့့��အုစာည််�၏ 

�ုဝေသသလကခဏာာကုု အုဝေေခုခု�ကာ ထုုုေခုာ�န်ာ�ဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�၏ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွပ်ါ�င်း်

ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ေခုင်း�်နိိုင်း်် ကုုယ်စာာ�ေပ်�ေခုင််း�ကုုေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာနုုိုင််းင်း�မ်းုာ�သည် ် ဘာာသာစာကာ�

ဝေပ်ါင်း�်စုာ� မ့်း�ါေမ်းုာ�၊ အုခုု�ု�ကုဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်မ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် လ့န်ည်�်စုာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုတ့်က်

ဝေန်ရွာခုုန်ထ်ုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုိုတ် ်ခ့ု�တ်မ်း�်စာန်စာေ်ဖွဲ့င်််းခုုဝေပ်�ေခုင််း�စာသေဖွဲ့င်း်် လ့န်ည််�စာု၏ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်

ကုုေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန််ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာအုစာုု�ရွဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�မ်းုာ� (governmental structures) ကုု 

ကုင်း်သ်ု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကလ်ုက ် ရွိုပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ါကစာာတ်န်၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ 

အုမ်းု�ု�သာ�ည်ီလာခု�၏ ၁၀ ဝေန်ရွာစာာကုု မ်း့တ််စာလင်းမ််းဟိုုတ််သ့မ်းုာ�အုတ့်က ်သီ�သန်�ခ်ုုန််ထုာ�ပ်ါသည်။်20

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်းုာ� ရွိုဝေန်သည်််

နိုုုင်းင််း�တ်စာခ်ုု၏ သဝေဘာာတ်ရွာ�ကုုပ်�ပ််ုု�ရွန်အ်ုတ့်က ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာ အုကာအုက့ယလ်ုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းမ််းုာ�ကုုဝေ�ာင််းရွွက်ခု�ပ််ါသည်။် မ့်း�ါေခုုမိ်းတ်ရ်ွာတ့်င််း လုုကန််ာကုင်း််သု��ရွမ်းည််် အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ� (directive 

principles) သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာတ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ ခုုည်ဝ်ေနိုိာင်းမ််းုမ်းရွိုဝေသာ လမ်း�်ညွှှန်ခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု 

အုဝေေခုခု�ကာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာတ်ည််ဝေစာရွန် ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ဝေန်ာက�်က်တ့်� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်‘အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ’ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကမ််းုာ�သည် ်အု�ုုပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�၏ အုဓလေ့ုပ်ါါယ်မ်းုာ�နိုိင်း််

အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ အုာဏာာသကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုာမ်းခု�ခုုက်

မ်းုာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ည်ာဝေရွ�တ့်င်း ် အုန်ည််�စာုသာသု��ဝေသာ ဘာာသာစာကာ�မ်းုာ�ကုု ကာက့ယေ်မှ်းင်း််တ်င်းဝ်ေပ်�

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်
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ေခုင်း�်စာသေဖွဲ့င်း်် မ်းည်သ်ည်ကုု်ခုုမိ်းတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်က်ုု အုဝေသ�စာုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွိင်း�်လင်း�်ဝေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။် ဝေန်ာက်�ကတ့််�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာေခုင်း�်သည် ်

ဝေန်�စာဉ်းဘ်ာ�မ်းုာ�အုတ့်င်း�် သက�်ုုင်း်ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�၏ အုဓလေ့ုပ်ါါယက်ုုပ်ု�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ 

ဝေ�ကာင်း် ် သ�သ�က့�က့�မ်းရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ

ပ်�်ပ်ုု�မ်းုကုုလုုအုပ်န်ိုုုင်းဝ်ေ�ကာင်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�က စာဉ်း�်စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။် အုီရွတ််

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ပ်ုေ်မ်း ၁၂၅ သည် ်'တ်ာကုုမ်းင်း၊် ခုုာလ ် ေင်း�်စာ၊် အုစာစာရ်ွီယန်န်ိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာ 

မ်း��နိုဒရွိင်းအ်ုာ�လု�� စာသေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�အုသီ�သီ�တ်ုု�အုတ့်က ် အုုပ််ခုု�ပ််မ်းု၊ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�၊ ယဉ်း်ဝေကု�မ်းုနိုိင်း် ်

ပ်ည်ာဝေရွ��ုုင််းရွာအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�' ကုု အုာမ်းခု�ထုာ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်21 အု�ုုပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်မ်းုာ�ကုု လ့ယက့်

ရိုုု�ရွိင်း�်ဝေသာ ကုယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာအုာမ်းခု�ခုုက်မ်းုာ�အုေဖွဲ့စာေ်မ်းင်းနုု်ိုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် အုဝေသ�စုာတ်ရိ်ွင်း�်လင်း�်ခုုက်မ်းရွို

ေခုင်း�်သည် ် အုဝေထုာကအ်ုက့ေပ်�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် စာည််�မ်းုဉ်း�်စာည်�်ကမ်း�်မ်းုာ�အုာ�ဖွဲ့န်တ််ီ�ရွန််နိုိင်း်် စာီမ်း�အုုပ်ခ်ုု�ပ်ရ်ွန်် 

လုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�မ်းည််် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�

နိုိင်း်် လုပ််ရွိာ�ဝေ�ာင််းရွွက်သ့မ်းုာ�၏ အုတ်ုုင်း်� 

အုတ်ာနိိုင်း််ေပ်�မ့်းဝေ�ာင််းရွွကပု််�မ်းုာ�အုဝေပ်� ေပ်ဿန်ာ 

ရွပ်မ််းုာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကဝ်ေစာပ်ါသည်။် ဝေန်ာကထ်ုပ််

တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း ်

ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ရွိင်း�်လင်း�် 

ခုုကမ််းုာ�မ်းရွိုပ်�  အု�ုုပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက၏် မ်းဝေရွရွာ

ဝေသာ သဝေဘာာသဘာာ�သည် ် ယင်း�်ကုု မ်းည်သ်ုု�

အုသု��ခုုမ်းည်ကုု် ခုန်�မိ််းန်�်တ့်က�်ရွနုုိုင်းဝ်ေသာန်ာ� 

လည်မ််းုကုု တ်ာ��ီ�လုကရ်ွိုပ်ါသည်။် 22

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းုမ်းုာ�အုာ� စာီမ်း�ခုန်�်ခု့�ရွန််တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကမ််းုာ�ကုု ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုမ်းုာ�သည် ်တ်ရွာ�ဥပ်  ဝေေ

�ုုင်း်ရွာ တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�နိုိင်း် ် �ုဝေသသလကခဏာာ�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုာ�စာီမ်း�နိုုုင်းမ််းည််် တ်ုကု

ေပ်တ်သ်ာ�၍ အုဝေသ�စာုတ်�်န််ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်းပ််ါသည်။် ကြိုးကီ��ကပ်မ််းု

မ်းုာ�သည် ် တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�စုာ၊ ကုာ�/မ်း ေဖွဲ့စ်ာတ်ည်မု််းအုဝေပ်�အုဝေေခုခု�ကာ ခ့ု�ေခုာ��က်ခု�ေခုင်း�်မ်းုာ�အုာ�

တ်ရွာ��င်း ် တ်ာ�ေမ်းစာပ််ုတ်ပ််င်းထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုမ်းုာ�သည် ် သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်အုရွ ဖွဲ့ုနိုိုပ်ခ်ု�ရွဝေသာ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ခုု�ု�ယ့င်း�်ခုုကမ််းုာ�ရွိုဝေန်ဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုတ့်က ် လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိင်း်် အုစာုု�ရွ

အုတ့်င်း�် ပ်ါ�င်းမ််းုရွရွိုနိုုုင်းဝ်ေရွ�ကုုေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန် ်ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်းရွိုဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�စာသေဖွဲ့င်း် ်ခု�စာာ�

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းုာ�ကုု ဝေပ်�ပ်ါသည်။် သုု�မ်းဟိုုတ်ပ််ါက ဘာာသာဝေရွ�နိုိင်း် ် ယဉ်း်ဝေကု�မ်းုလ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််ကုု ကာက့ယ်

ရွန်အ်ုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာသည််် အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု ဖွဲ့န်တီ််�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေကြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေ�ာင််းရွွက်

ခုုကမ််းုာ�တ့်င်း ် တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကစ်ာီတ်ုုင်း်�၏ မ်းုခုင်းဘ်ာာသာစာကာ�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ည်ာသင်း�်ကာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််စာသေဖွဲ့င်း် ်

ယဉ်းဝ်ေကု�မ်းုကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယဝ်ေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုာ�အုာမ်းခု�ဝေပ်�သည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

လွှားန်းည်း�်စံ အဖွဲ့့��အစည်း�်မှားး�အတ့ကား ်သုံး��သုံးန်း�်

ကျေးန်းရားမှားး� ဖွဲ့ယားထ်ိး�ေချီးင်�် သုံးုံ�မှာဟူံတခ်ျီး့�တမှာ်�

စန်းစေ်ဖွဲ့င်် ်ချီးးကျေးပ်�ေချီးင််�အေပ်င် ်အေချီးး�ကျေးသုံးး

ကျေးဆိုးင််ရာွကားခ်ျီးးကားမ်ှားး�သုံးည်း ်မှာတးကား့�ေပ်း�ကျေးသုံးး

လွှား�အဖွဲ့့��အစည်း�်မှားး�အး� ဝုကျေးသုံးသုံးလွှာကားခဏား

အကျေးပ်� အကျေးေချီးချီး�ကားး နှုံင်င််�ကျေးရာ�အရာပ်ါဝင် ်

ကျေးဆိုးင််ရာွကားေ်ချီးင်�်နှာင််် ကားုံယားစ်း�ေပ်ံပ်ါဝင်ေ်ချီးင်�်

ရာာုကျေးစရာန်း ်ရာည်းရ်ာွယားထ်ိး�ပ်ါသုံးည်း။်
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ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�ပ်ါ�င််းသည်။် တ်ရွာ�ဥပ် ဝေေ�ုုင််းရွာ ကြိုးကီ��ကပ်မု််းမ်းုာ� သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုတ့်င်း�် သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်းုာ�ရွရွိုဝေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ကုုယပ််ုုင်းလ်ကခဏာာရွပ်န်ိုိင်း််

အုည်ီ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်ကုု လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေပ်�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်

မ်းုာ�အုေဖွဲ့စာ ်ေမ်းင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် လှတ််ဝေတ်ာမ််းုာ�တ့်င်းအ်ုာ�န်ည်�်၍ ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းခ်ု�ရွဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�

မ်းိ ကုုယစ်ာာ�လိယ်တ်စာဥ်ီး�စာီကသာ ထုုုင်း်ခု့င်း််ရွိုပ်ါသည်။် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုာ�န်ည်�်န်ုမ်း််ကုဝေန်ဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့�� 

အုစာည််�အုတ့်က ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်းုာ�သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုစာုု�ရွပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာဝေန်ရွာမ်းုာ�၏ သတ်မ််းိတ််

အုဝေရွအုတ့်ကက်ုု ဖွဲ့ယထ်ုာ�သည််ခ်ု့�တ်မ်း်�စာန်စာ်ေဖွဲ့င်း်ခ်ုုဝေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုမ်းုာ�၏ 

အုဓလေ့ုက �ုဝေသသလကခဏာာတ်စာရ်ွပ်မ််းိာ တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေအုရွ အုတ်ည််ေပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေစာာင်း််

�ကည််ရ်ွန်န်ိုိင်း်် အုာဏာာကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်� 

သည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ မ်းဝေပ်�သည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� 

အုာဏာာကုုပ်ယခ်ုုရွန်် အုေခုာ�လ့တ်လ်ပ်သ်ည််် 

ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုမ်းုာ�ရွိုေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် �ုုလုုသည် ်

မ်းိာ အုထု့�န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်းုာ�သည် ် ကုုယပ််ုုင်း ်

အုုပ်ခ်ုု�ပ်ခ့်ုင်း််ကုုရွရုိွ၍ကုင်််းသု��ဝေန်လ့င်းပ််င်း ် အုစုုာ�ရွ 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုာ�လု��သည် ် မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းုကုု 

အုဝေလ�ထုာ�ပြီးပ်ီ� တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�ကုု ဝေ�ာင်း ်

ရွွက်ရွမ်းည်ဟု်ို ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

ထုာ�ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။် ယင်း�်တ်ုု�ဘာကမ််းိ ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ရွန်ပ််ုကက့်ကခ်ု�်ပ်ါက အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�ခုု�ု�

ဝေဖွဲ့ာကမ််းုကုုခု�စာာ�ရွသည်ဟ်ိုု �ုုသ့မ်းုာ�အုဝေန်နိုိင်း်် 

ယင်း�်တ်ုု�၏ တ်ုုင်း�်ကာ�ခုုကမ််းုာ�ကုုတ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�အုဖွဲ့့��သုု�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုစာုု�ရွဌာာန်မ်းုာ�အုဝေပ်� မ်း

ဝေကုန်ပ်ခ်ုုကမ််းုာ�အုာ� စာု�စာမ်း်�တ်င်းေ်ပ်ရွန်ခ်ုန်�်အုပ််

ထုာ�သ့စာသေဖွဲ့င်း် ်အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း်် မ်း�ုုင်းသ်ည််် အုာဏာာပ်ုုင်းအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�သုု� တ်င်းေ်ပ်နိုုုင်းဝ်ေစာရွ

ပ်ါမ်းည်။်

မှာတးကား့�ေပ်း�မှာုအး� စ�မှာ�အံပ်ခ်ျီးးံပ််ရာန်းအ်တ့ကား ်

တရား�ကျေးရာ�ဆိုုံင်ရ်ား ကျေးဆိုးင်ရ်ာွကားခ်ျီးးကား်မှားး�၏ 

ကြီးကား���ကားပ်မ်ှာုမှားး�သုံးည်း ်တုံင်�်ရာင်�်သုံးး�လွှားမှား ုံ �စံ၊ 

ကားးး�/မှာအကျေးလွှာ�ကျေးပ်�ေချီးင်�်ဟူးသုံးည်း် ်အကျေးေချီးချီး�

သုံးကျေးားတရား�အရာ ချီး့�ေချီးး�ဆိုကားဆ်ို�ေချီးင်�်မှားး�

အး� တရား�ဝင်တ်း�ေမှာစပ််ုတပ််င်ထ်ိး�ပ်ါသုံးည်း။် 

သုံးမှာုံင်�်ကျေး�ကားးင်�်အရာ ဖွဲ့ုနှာုပ်ခ်ျီး�ရာကျေးသုံးးသုံးုံ�မှာဟူံတ ်

ချီးး ုံ �ယား့င်�်ချီးးကား်မှားး� ရာာုကျေးန်းကျေးသုံးးလွှား�အဖွဲ့့��အစည်း�်

မှားး�အတ့ကား ်လွှား�အဖွဲ့့��အစည်း�်နှာင််် အစုံ�ရာ

အတ့င်�် ပ်ါဝင််ချီး့င်််ရာရာာုနှုံင်မ်ှာုကားုံ ေမှာှင််တ်င်က်ျေးပ်�ရာန်း ်

အေပ်ံသုံးကျေးားကျေးဆိုးင်သ်ုံးည်း်် ချီး့�ေချီးး�ဆိုကား်ဆို�ကျေးရာ� 

ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကား်မှားး� စသုံးေဖွဲ့င််ခ်ျီး�စး�ပ်ုံင်ခ်ျီး့င်််မှားး�ကားုံ 

ကျေးပ်�ပ်ါသုံးည်း။် သုံးုံ�မှာဟူံတ ်ားသုံးးကျေးရာ�နှာင်် ်

ယားဉ်က်ျေးကားး�မှာုလွှာ့တ်လွှာပ်ခ်ျီး့င်််ကားုံ ကားးကား့ယားရ်ာန်း ်

အးဏားတည်းက်ျေးစသုံးည်း်် အချီး့င်််အကျေးရာ�မှားး�ကားုံ 

ဖွဲ့န်းတ်��ကျေးပ်�ပ်ါသုံးည်း။်

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်
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ဇူးယားး�ကား့ကား ်၃။ မှာတးကား့�ေပ်း�မှာုကားုံ ကားုံင်တ့်ယားက်ျေးေဖွဲ့ရာာင်�်ေချီးင်�် - ကျေးားလ်ွှာ��ဗ��ယားး�၏ လွှားမှား ုံ �ကျေးပ်ါင််�စံ�

ကျေးန်းထိုံင်က်ျေးန်းသုံးး ေပ်ည်းန််းယားမ်ှားး�

၂၀၀၆ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် ဝေတ်ာင်းအ်ုဝေမ်းရွုကနိုုုင်းင််း�မ်းုာ�ရွို တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�တ်ုု� အုမ်းုာ��ု�� 

မ်းိီတ်င်း်�ဝေန်ထုုုင်းလ်ုကရ်ွို�ကသည်် ် ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�၌ ယင်း�်၏ ပ်ထုမ်း�ု��တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ� သမ်းမတ်  

အုီဗုုမ်းုုဝေရွ�စာက်ုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကခ်ု�်ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ� လ့မ်းု�ု�စာု�တ်ုု�၏

အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု ရွရွိုထုုန််�သုမ်း�်နိုုုင်း်ရွန်န်ိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွ��့�ရွန်ရ်ွည် ်

ရွွယ၍် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�ဝေပ်ါင်း်�စာု�နိုိင်း််သက�်ုုင်း်ဝေသာလုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ုုက်မ်းုာ�ကုုတ်စာန်ိုုုင်းင််း�လု��၏ 

တ်စာစ်ာုတ်တ််စာဝ်ေေသအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လုပ််ဝေ�ာင်း်ခု�်ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် ေပ်ည်သ့်လ့ထုု၏ဝေထုာကခ်ု�အုာ�ဝေပ်�မ်းု

ကုု ရွရွိုခု�သ်ည်။် အုာဏာာရွရွိုဝေသာအုခုါတ့်င်း ်မ်းုု�ဝေရွ�စာသ်ည်တ််ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု� မ်းိီတ်င်း�်ဝေန်ထုုုင်း်

လုကရ်ွို�ကဝေသာ လ့မ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� အုာဏာာကုုလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ရွန် ်ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််လုက ်

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်�ေပ်င််းဝေေပ်ာင််း�လ�မု်းမ်းုာ�ကုု စာဉ်း�်ကမ််းေပ်တ်စ်ာတ်င်းခ်ု�ပ််ါသည်။် ၂၀၀၉ ခုုနိိုစာ ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ နိုုုင်းင််း�သာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�ဝေန်ထုုုင်း�်ကဝေသာ လကခဏာာရွပ်မ််းုာ�ကုု 

အုဝေလ�ဝေပ်�ခု�ပ််ါသည်။် နုုိုင််းင်း�သာ�ဝေပ်ါင်း�်စုာ�ဝေန်ထုုုင်းလ်ုက်ရုိွဝေသာ ဝေဘာာလီ်�ဗီ�ယာ�နုုိုင််းင်း�၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�၏အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�က့�ေပ်ာ�လုကရ်ွိုဝေသာ ဇိုစာေ်မ်းစာမ််းုာ�နိုိင်း် ်န်ယဝ်ေေမ်း၊

 ပ်ုုင်းန််ကစ်ာသေဖွဲ့င်း် ်န်ီ�ကပ်စ်ာ့ာနိုိီ�နို့ယ်လုကရ်ွို�ကဝေသာ တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�ဝေပ်ါင်း�်စာု�၏ ယဉ်း်ဝေကု�မ်းု

နိုိင်း်် စာပ်လ်ုဉ်း�်သည််အ်ုေခုာ�အုဂ�ါရွပ်မ််းုာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်သ်က�်င်းဝ်ေစာရွန် ်စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ုုက်ကုု န်ုေါန််�

တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သတ်မိ််းတ်ဝ်ေစာကာ ဝေဘာာလီ်ဗီ�ယာ�နုုိုင််းင်း�အုတ့်င်း�် မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�စ့ာာေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�ဝေန်ထုုုင်းတ််ည်ရုိ်ွ

မ်းုမ်းုာ�၏ အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုကုု အုဝေလ�ထုာ�ပ်ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�ဝေသာ  နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်� က့�ေပ်ာ�

ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ ဝေန်ထုုုင်းတ််ည်ရ်ွိုဝေန်မ်းု အုဝေရွ�ကုစာာကုု စာီမ်း�ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ပ်ါသည်။် အုာ�န်ည်�်နု်မ်း််ကုခု�ဝ်ေသာ၊ 

တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့မ်းုမ်းရွရွိုခု�ဝ်ေသာ သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်ကုု ကြုံက�်ကြုံက�်ခု�ရွင်း�်ုုင်းေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်််း ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ့်း�ကမ််း�ဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�သည် ်ဝေဘာာလီ်�ဗီ�ယာ�၏ တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�စုာဝေပ်ါင်း�်စုာ�ပ်ါ�င်းဝ်ေသာေပ်ည်သ့် 

လ့ထုုအုာ� အုာဏာာခု့�ဝေ�ဝေပ်�ရွန်မ််းုာ�စာ့ာဝေသာ ခုုမ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်းုာ�ကုု ထုည်သ့်င်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေစာ 

သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�စာုတ်ုု�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု အုတ်ည် ်

ေပ်�ဝေပ်�ဝေရွ�အုတ့်ကအ်ုဝေလ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ဤအုခုန််�တ်စာခ်ုုလု��သည် ် “ေပ်ည််သ့မ်းုာ�နိုိင်း် ် ဝေကု�လက်

ဝေေသခု�တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�စာုမ်းုာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�” အုတ့်က်ရွည်စ်ာ့�ထုာ�ပ်ါသည်။် တ်ရွာ��င်း်

အုသု အုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ�ဝေသာ တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�စာု မ်းုာ�စာ့ာပ်ါ�င်းဝ်ေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�နိိုင်း်် 

ယင်း�်တုု်�၏ဘာာသာစာကာ�မ်းုာ�အုေပ်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�မ်းုာ�၏ 

ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာအုာဏာာပုု်င််းမ်းုာ�ထု�သုု� သီ�သန်�လု်ပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာမ်းုာ� အုပ်နိ်ိုင်း�်ေခုင််း�ေဖွဲ့င်း်် န်ယဝ်ေေမ်း

အုလုုက ် လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််နိိုင်း်် ကုုယ်ပုု်င်းအု်ုပ်ခ်ုု�ပ်ခ့်ုင်း််အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု ခု �ု�ထ့ုင််းဝေပ်�ပြီးပီ်� တ်စာခ်ုုနု်တ််ည်�်

တ့်င်း ်ဝေေသနိုတရွအု�င်း််နိိုင်း်် အုမ်းု�ု�သာ�အု�င်း််အုာဏာာပုု်င််းမ်းုာ�အု�ကာ� ထုပ်တ့််ေပ်� သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုတ့်တ်က့
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ဝေ�ာင်းရွ်ွက်နုုိုင်းဝ်ေသာလုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််မ်းုာ�လည်�် ဖွဲ့န်တီ််�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ဝေဘာာလီ်�ဗီ�ယာ�၏ ဝေေသနိုတရွနိုိင်း်် 

တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�အုာဏာာပုု်င််းမ်းုာ�အုတ့်က် အုာဏာာမ်းုာ�ခ့ု�ဝေ�တုု်�ေမှ်းင်း််ဝေပ်�ေခုင််း�သည် ်အုစာဉ်းအ်ုလာအုာ� 

ေဖွဲ့င်း် ် ကုုယ်စာာ�ေပ်�မု်းမ်းခု�ရွသည်် ် လ့အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေပ်�သည််အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

အုာဏာာမ်းုာ� ထုုဝေရွာကစ်ာ့ာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

• နိုုုင်းင််း�သာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�ဝေန်ထုုုင်းလ်ုကရ်ွိုဝေသာ ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

 အုခုန််� ၄ ၊ ၂၀၀၉ ခုုနိုိစာ်။

၄.၄။ ကားးး�/မှာကျေးရာ�ရားနှာင်် ်ဆိုကားစ်ပ်က်ျေးန်းကျေးသုံးး အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ကုာ�/မ်း တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�နိုိင်း်အ်ုမ်းု�ု� 

သမ်းီ�မ်းုာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုုလည်�်စာဉ်း�်စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။် ကုာ�/မ်း တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ခုုမ်းိတ််

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကမ််းုာ�ကုု အုမ်းုာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း်ထ်ုုတ််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ကေင်းာတ်တ်�်ကဝေသာလ်ည်�် အု�ုုပ်ါဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခုုကမ််းုာ�၏ပ်ု�စာ�မ်းုာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုလုုက ် ကုယက်ုယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ် က့ာေခုာ�မ်းုမ်းုာ�ရွို

ပ်ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်းေပ်�ဝေရွ�အုတ့်က ်တ်င်း�်�ကပ််

ဝေသာခုုမ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကက်ုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�မ်းိာမ်း့ 

ကုာ�/မ်းပ်ါ�င်းမ််းုနိုိင်း်် ပ့်�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင််းရွွကမ််းုအုာ�ပ်�်ပ်ုု�ရွန် ်အုေပ်�သဝေဘာာဝေ�ာင်းဝ်ေသာ ခု့�ေခုာ��က�်�ဝေရွ� 

မ်း့�ါေမ်းုာ�ကုုဝေထုာကခ်ု�အုာ�ဝေပ်�သည်် ်လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�ကုုရွိင်း�်လင်း�်စာ့ာထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုုထုာ�ပ်ါသည်။် 

အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်း ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�ကုု တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာ်

ဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်မ်းုာ�အုတ်ည််ေပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေစာေခုင်း�် 

ေဖွဲ့င်း် ်အုမ်းိန်တ််ကယအ်ုာဏာာသကဝ်ေရွာကဝ်ေစာရွန် ်

ေပ်�လုပ်ပ််ါသည်။် ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ� 

နိုိင်း်် ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ၊ တ်ုကုစာ့ာ�ကစ်ာပ််

ဝေန်သာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�အုေပ်င်း ်  ကုာ�/မ်း အုဝေန် 

အုထုာ�နိုိင်း််ပ်တ်သ်ကသ်ည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�၊ ဝေယဘာုယုတ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာ်

ဝေရွ� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�၊ နိုုုင်း်င်း�သာ��ုုင်းရ်ွာေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကအုသု�� 

ေပ်�သည််် ဘာာသာစာကာ� အုဝေန်အုထုာ� စာသည််

တ်ုု�တ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ တည်း်ကျေးဆိုးကား်သုံးးမှားး�

အကျေးန်းေဖွဲ့င််် ကားးး�/မှာတန်း�်တး ည်း�မှာ်ေဖွဲ့စက်ျေးရာ�နှာင််် 

အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး�၏ အချီး့င််အ်ကျေးရာ�ကားုံလွှာည်း�် 

စဉ်�်စး�သုံးင်််ပ်ါသုံးည်း။် အချီးး ုံ �ကျေးသုံးး ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေမှားး�သုံးည်း ်ချီး့�ေချီးး�ဆိုကားဆ်ို�မှာု 

မှာေပ်ံကျေးရာ�အတ့ကား ်တင်�်�ကားပ်က်ျေးသုံးး ချီးးမှာာတ်

ကျေးဆိုးင်ရ်ာွကားခ်ျီးးကား်ကားုံ ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ထိး�ပ်ါသုံးည်း။် 

အချီးး ုံ �ကျေးသုံးး ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေမှားး�မှာားမှား 

ကားးး�/မှာပ်ါဝင်မ်ှာုနှာင််် ပ်း�ကျေးပ်ါင််�ကျေးဆိုးင်ရ်ာွကားမ်ှာု

အး�ပ်�်ပ်ုံ�ရာန်း ်အေပ်ံသုံးကျေးားကျေးဆိုးင်က်ျေးသုံးး 

ချီး့�ေချီးး� ဆိုကား်ဆို�ကျေးရာ�မှားဝါေမှားး�ကားုံကျေးထိးကားခ်ျီး�

အး�ကျေးပ်�သုံးည်း်် လွှာံပ်င််န်း�်စဉ်မ်ှားး�ကားုံရာာင်�်လွှာင်�်

စ့း ထိံတက်ျေးဖွဲ့းက်ျေးေပ်းဆိုုံထိး�ပ်ါသုံးည်း။်

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်
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၄.၄.၁။ ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံ်�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေကျေးရာ�သုံးး�ရားတ့င်အ်သံုံး��ေပ်ံသုံးည်း််ားသုံးးစကားး�အသံုံး��အနုှန်း�်မှားး�

ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုာ�တ်ည်ပ်ြီးမ်း�ဝေစာရွန် ်လ့င်းေ်မ်းန်ပ်ြီးပ်ီ� ရိုုု�ရွိင်း�်ဝေသာ

န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုုမ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ စာာသာ�မ်းုာ�တ့်င်း ် န်ပ်ုလိုင်းအ်ုသု��အုနိုုန််�မ်းုာ�ကုုသာ 

သု��နိုုန််�ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ကုာ�/မ်း ဘာကမ််းလုုကဝ်ေသာစာကာ�အုသု��အုနိုုန််�သည် ် အုမ်းု�ု�သာ�မ်းုာ�နိုိင်း် ်

အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အု�ကာ� တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်ကုု ညွှှန််ေပ်ဝေန်ပ်ါသည်။် ကုာ�/မ်း ဘာက်

မ်းလုုကဝ်ေသာ ဘာာသာစာကာ�အုစာာ� ‘အုမ်းု�ု�သာ�’ကုု အုသာ�ဝေပ်�ဝေသာစာကာ�လု��မ်းုာ�ကုု ပ်ုု၍အုသု��ေပ်�

ဝေလရ်ွိုေခုင်း�်သည် ် အုမ်းု�ု�သာ�မ်းုာ�က အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုဝေပ်�လှမ်း�်မ်းုု�ေခုင်း�် ပ်ုု၍ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပြီးပ်ီ�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�နိုိင်း် ်အုေခုာ�ဝေသာတ်ရွာ��င်းစ်ာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်မ်းုာ�တ့်င်း ်ယင်း�်က�သ်ုု�အုသု�� အုနိုုန််�မ်းု�ု�ကုု

အုမ်းုာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေတ့်�ရွဝေလရ်ွိုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်လ့တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကအ်ုာ� ရွည် ်

ညွှှန်�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာတ့်င်း ် ပ်ုလိုင်း်န်ာမ်း်စာာ�မ်းုာ� (သ့သည်၊် သ့�ကုုစာသေဖွဲ့င်း်)် ကုု သု��နိုုန််�ဝေလ ် ရွို�ကပ်ါသည်။် 

အုမ်းိန်စ်ာင်း်စာစာ ်‘လ့သာ�မ်းု�ု�နို့ယ်စာု’၊ ‘တ်ည်ဝ်ေထုာင်းသ့်ဖွဲ့ခုင်း်မ်းုာ�’ အုစာရွိုသည်် ်ဝေ�ါဟိုာရွမ်းုာ�ကုုဝေရွ�သာ�ရွာ

၌ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုလု��တ့်င်း ် ဝေယာကုာ်��န်ဝ်ေသာ အုသု��အုနိုုန််�မ်းုာ�ကုုသာ သု��ဝေလရ်ွို

ပ်ါသည်။် အုခုု�ု�က အုမ်းု�ု�သာ�ဝေရွာ၊ အုမ်းု�ု�သမ်းီ�ပ်ါပြုံခု��င်းု�၍ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဝေယာကုာ�်�န််

ဝေသာန်ာမ်းစ်ာာ�မ်းုာ�ကုု အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် ထုင်းေ်မ်းင်းယ့်��ကဝေသာ်လည်�် အုေခုာ�ဝေသာပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််

မ်းုမ်းုာ�၊ ဝေန်�စာဉ်းသ်ု��စာကာ�မ်းုာ�တ့်င်း ်ဝေယာကုာ်��န်ဝ်ေသာန်ာမ်းစ်ာာ�မ်းုာ�ကုု အုမ်းု�ု�သာ�မ်းုာ�အုာ� ရွည်ည်ွှှန််�

ရွန်အ်ုတ့်ကသ်ာ သု��နိုုန််�ဝေန်�ကဝေသာဝေ�ကာင်း် ် ဝေယာကုာ�်�န်ဝ်ေသာန်ာမ်းစ်ာာ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် ဘာာသာစာကာ� 

အုသု��အုနိုုန််�မ်းုာ�ကုု တ့်င်း်ကုယစ်ာ့ာဝေခု�ဝေ��သု��နိုုန််�ေခုင်း�်သည် ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏ ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းု

နိုိင်း်် အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်းုာ�မ်းိာ မ်းသုသာဝေတ်ာပ််� ဝေလုာပ််ါ�ဝေစာပ်ါသည်။်23 ဝေခုတ်သ်စာဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

အုခုု�ု�သည် ် ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့မ်းုမ်းရွိုဝေသာ အုယ့အု�မ်းုာ�ကုုဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွန်က်ြိုးကု��ပ်မ်း�်သည််အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

လ့တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကက်ုုေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုကုုေဖွဲ့စာဝ်ေစာ ရွည်ည်ွှှန််�လုုဝေသာအုခုါ န်ာမ်းစ်ာာ�

မ်းုာ� ပ်ုုမ်းသု��ပ်�ထုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကုာ�/မ်းနိုိစာမ််းု�ု�လု��နိုိင်း်် သက�်ုုင်းသ်ည််် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် “သ့ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်သ့မ်း”၊ “လ့တ်ုုင်း�်” ဟို့ဝေသာ န်ာမ်းစ်ာာ� 

မ်းုာ�ကုု အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်စာသေဖွဲ့င်း် ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုန်က ်

ကုာ�/မ်းဘာကမ််းလုုကဝ်ေသာ ဘာာသာစာကာ� အုသု�� 

အုနိုုန််�ကုု အုသု��ေပ်�သည််န်ိုုုင်းင််း�မ်းုာ�မ်းိာ ဖွဲ့ီဂု၊ီ 

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၊ �့စာဇ်ိုာလန်န်ိုိင်း်် ယ့ဂန်ေ်ါတ်ုု�

ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် 24

၄.၄.၂။ တန်း�်တးအချီး့င်််အကျေးရာ�မှားး�

တ်န်�်တ့်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�သည် ်ကုာ�/မ်း တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စ်ာဝေရွ�ကုု ကုုင်းတ့််ယန်ိုုုင်း်

ဝေရွ�အုတ့်က ်အုေခုာ�ဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�တ်စာရ်ွပ်က်ုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် မ်းုာ�စာ့ာဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတစခ်ျီးံတ့င် ်ကားးး�/မှာ 

ာကားလ်ွှာုံကားေ်ချီးင်�် မှာရာာုကျေးသုံးးားသုံးးစကားး� 

အသုံးံ��အနှုန်း်�သုံးည်းအ်မှား ုံ �သုံးး�နှာင််် အမှား ုံ �သုံးမှာ��

မှားး�အ�ကားး� တန်း�်တးည်း�မှာ်ေဖွဲ့စက်ျေးရာ�အတ့ကား်

ချီးးမှာာတက်ျေးဆိုးင််ရာွကားေ်ချီးင်�်ကားုံကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ကျေးန်းပ်ါသုံးည်း။်



37အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်း ်တ်န်�်တ့်အုခု့င်း််အုဝေရွ�အုာမ်းခု�ခုုကသ်ည် ်ကုာ�/မ်း အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုာ�သီ�ေခုာ�အုဝေသ� 

စာုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခုုက ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာမ်းည်မ််းဟိုုတ်ပ််� အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုပ်ါအု�င်း ်လ့တ်ုုင်း�်၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�အုာ�ရွရွို

ရွန်် ဝေသခုုာဝေစာပ်ါသည်။်  ကုာ�/မ်း အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်းုာ�အုပ်ါအု�င်း ် �ုဝေသသလကခဏာာအုဝေပ်� ခု့�ေခုာ�

�က�်�မ်းုကုု တ်ာ�ေမ်းစာထ်ုာ�ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�သည် ်အု�ုုပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ်မ်း�ကာခုဏာပ့်�တ့်�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကလ်ုကရ်ွိုပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ� 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် မ်းုသာ�စာုအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုလုပ်သ်မ်းာ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�စာသည်် ် တ်ုကုဝေသာန်ယပ််ယ်

မ်းုာ�ကုု ဝေယဘာုယုအုာ�ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေ�့�ဝေနို့�ရွာတ့်င်း ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုာ� တ်ုကုဝေသခုုာစာ့ာညွှှန်�်�ုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�ပ်ါသည်။် �့စာဇ်ိုာလန််၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ဝေယဘာုယုအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ဝေရွ�ကုု

အုာမ်းခု�ထုာ�ပြီးပ်ီ� လ့မ်းု�ု�၊ ဇိုစာေ်မ်းစာ၊်ကုာ�/မ်းနိုိင်း် ်ဘာ�ဝေန်ထုုုင်းမ််းုအုဝေန်အုထုာ�အုခုု�ု�၌ ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်ကုု 

တ်ာ�ေမ်းစာထ်ုာ�ဝေသာ ပ်ုေ်မ်းတ်စာခ်ုုပ်ါ�င်းပ််ါသည် ်(ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု �ကည််ပ််ါ)။ အုလာ�တ့်ပ်ုေမ််းတ်စာခ်ုုက

လည််� “အုမ်းု�ု�သာ�နိုိင်း်် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�တ့်င်း ်တ်န်�်တ့်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွိုရွမ်းည်။် တ်ရွာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်အုမ်းိန်တ််ရွာ�

�ုုင်းရ်ွာ၊ အုထု့�သေဖွဲ့င်း် ်ပ်ည်ာသင်းယ့်ဝေန်ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်လုပ်င််းန်�်ခု့င်း�်င်းဝ်ေရွာကဝ်ေန်ဝေသာ မ်းုသာ�စာုမ်းုာ�

အုတ့်က ် တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့မ်းုရွိုရွန် ် ဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကလည်�်ခုုမ်းိတ်ထ်ုာ�သည်။် အုမ်းု�ု�သာ�နိုိင်း််အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ� 

သည် ် တ့်ည်ီဝေသာစာ�သတ််မ်းိတ််ခုုကမ််းုာ�ရွိုသည််လ်ုပ််င်းန်�်အုတ့်က ် တ့်ည်ီဝေသာလစာာကုုရွရွိုရွန် ် တ့်ည်ီစာ့ာ

အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွရွိုရွမ်းည်။်” ဟို့၍ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုက ်အုမ်းု�ု�သာ�နိုိင်း်် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�တ်ုု�၏ တ်န််�တ့်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�

ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။်25 အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုတ့်င်းမ််း့ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုာ�

လည််� ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့မ်းုရွိုဝေစာရွန်် တ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ကုာ�/မ်း ခု့�ေခုာ��က�်�ဝေရွ�အုာ� 

အုေမ်းစာေ်ပ်တ်ဝ်ေခုုမ်းုန်�်ေခုင်း�်စာသေဖွဲ့င်း် ် တ်ုကုဝေသခုုာဝေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ� ခုုမ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေစာလုက ်

အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု တ်ုကုဝေသခုုာစာ့ာညွှှန်�်�ုုထုာ�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ� ပ်ါ�င်း်ပ်ါ 

သည်။် ပ်ါရွာဝေဂ့�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�ကုု ဟိုန်�တ််ာ�

ဝေလုာပ််ါ�ဝေစာဝေသာ အု�ုုပ်ါအုတ်ာ�အု�ီ�မ်းုာ�ကုုဖွဲ့ယရ်ွိာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုိုတ် ် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်းုာ�၏ဘာ�မ်းုာ�

တ့်င်း ် ကဏ္ဍာစာု�၌အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုကုုေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့မ်းု အုမ်းိန််

တ်ကယေ်ဖွဲ့စာလ်ာဝေစာဝေရွ�နိုိင်း် ် ထုုဝေရွာကဝ်ေစာဝေရွ�အုတ့်က ် အုဝေေခုအုဝေန်မ်းုာ�ကုု အုာ�ဝေပ်�ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်န်ိုိင်း်် 

လု�ဝေလာကမ််း့တ်ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ရွန်ခ်ုုမ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါ 

သည်။်26

၄.၄.၃။ ကားုံယားစ်း�ေပ်ံပ်ါဝင်ေ်ချီးင်�်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�တ့်င်း ်တ့်ည်ီဝေသာပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာအုဝေလ�ထုာ�စာရွာ ကုစာာရွပ်တ််စာခု်ုပ်င်းေ်ဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�စ့ာာတုု်�သည် ်

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေခုုမ်းိတ်ဝ်ေရွ��့�ဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုေခုာ�ဝေသာအုစုာု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�တ့်င်း ် အုမ်းု�ု� 

သမ်းီ�မ်းုာ� ပ်ါ�င်း်�ကဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ခု့�တ်မ်း်�ေဖွဲ့င်း်ခ်ုုဝေပ်�ဝေသာစာန်စာက်ုု စာတ်င်းက်ုင်း်သ်ု��ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါ 

စာန်စာမ််းုာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းန်ိုိင်း်် အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�တ့်င်း ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ� ည်ီမ်း့စာ့ာပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက်

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်



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

ေခုင်း�်အုတ့်က ်မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာ စာန်စာမ််းုာ�အုရွ ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ့်င်း ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုတ့်က ်တ်ုကုဝေသာကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ

မ်းုာ�ကုု သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် န်ီဝေပ်ါနိုုုင်း်င်း� �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

အုသစာအ်ုာ�မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ရွန် ် တ်ာ�န််ရွိုဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည််် မ်း��နိုဒရွိင်းည််ီလာခု�တ့်င်း ်

ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�၏ အုန်ည််��ု��သု��ပ်ု�တ်စာပ််ု�သည် ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်ဟ်ိုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။်27 

ရွ�မ်းေ်ါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်အုမ်းတ််ဝေန်ရွာ

၏ ၈၀ အုန်က် ၂၄ ဝေန်ရွာကုုလည်�်ဝေကာင်း�်၊ အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာ၏်အုမ်းတ််ဝေန်ရွာ ၃၀ ကုုလည်�်ဝေကာင်း�်

အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုတ့်က ် ဖွဲ့ယထ်ုာ�ရွမ်းည်ဟ်ို့ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်28 နိုုုင်း်င်း�အုသီ�သီ�၌ 

လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်ထုာ�ဝေသာ အုမ်းု�ု�သမီ်း�အုဝေရွအုတ့်ကသ်ည်ခ့်ု�တ်မ်း�် သုု�မ်းဟုိုတ် ်

သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာဝေန်ရွာ အုဝေရွအုတ့်ကထ်ုက ်ပ်ုုဝေလရ်ွိုဝေ�ကာင်း�်ဝေတ့်�ရွပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါ ခု့�တ်မ်း�်မ်းုာ�

အုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာပ်ြီးပ်ီ�မ်း�ကာမ်းီ အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�သည် ် ရွ�မ်းေ်ါလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုမ်းတ််

ဝေန်ရွာ၏ ၅၆.၃% ကုုရွရွိုပ်ုုင်း�်ုုင်း်ထုာ�ပြီးပ်ီ� ကမ်းာာဝေပ်�တ့်င်း ် လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�ပ်ါ�င်း်

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းု အုေမ်းင်း်�်ု��အု�င်း််တ့်င်း်ရွိုဝေ�ကာင်း�် ဝေတ့်�ရွသည်။်29

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုအုတ့်င်း�် ခ့ု�တ်မ်း�်စာန်စာ၏်အုေခုာ�ပု်�စာ�တ်စာခု်ုမိ်းာ ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�မ်းုာ� 

တ့်င်း ် ကုုယစ်ာာ�လိယ ်ဝေလာင်း�်အုေဖွဲ့စာက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�ရွန် ် ပ်ါ�င်းမ််းည်််အုန်ည်�်�ု�� အုမ်းု�ု�သမ်းီ�အုဝေရွအုတ့်က်

ကုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်းုာ�က အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ပ်ါ�င်းဝ်ေရွွ�ခုုယခ်ု�မ်းုအုာ�

ကန်�သ်တ််ထုာ�သည်် ် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�စာာရွင်း�်၏ ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််တ့်င်းထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းိ ကာက့ယရ်ွန်် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါတ်ီစာာရွင်း�်တ်စာခ်ုုလု�� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ါတ်ီစာာရွင်း�်၏ ထုုပ်�်ု��တ့်င်း ်

အုမ်းု�ု�သမ်းီ�ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်းုာ�၏ တ်ုကုဝေသာအုခုု�ု�ကုပ်ါ�င်းမ််းုရွိုဝေစာရွန် ် ထုပ်မ််း�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�

ပ်ါသည်။် ထုုုစာန်စာ်ကုု အုာဂုင်းတ််ီ�န်ာ�နိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် ဝေတ့်�ရွပ်ါသည်။် ၎င်း�်တ့်င်း ် ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ရွာထု့�ဝေန်ရွာ

အုတ့်က ်ည်ီတ့်ညီ်မ်း့ ပ်ါ�င်း်ယိဉ်းပ်ြီးပ်ု�င်းန်ိုုုင်း်မ်းည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွရွိုဝေစာရွန် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်အုေပ်� 

သဝေဘာာဝေ�ာင််းရွွက်ခုုကမ််းုာ� ထုည်််သ့င်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပြီးပီ်� အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းမု််း�ုုင်းရ်ွာ ေီကရီွ

ဥပ်ဝေေအုရွ ပ်ါတ်ီမ်းုာ�အုာ� အုမ်းု�ု�သမ်းီ�ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်းုာ�ကုု ဝေန်ရွာခုုထုာ�မ်းုဝေသခုုာဝေစာရွန်် 

ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ခုုကထ်ုာ�ရုိွပ်ါသည်။်30 ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းုာ�၏ေပ်င််းပ်တ့်င်း ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ရွာ၌တ်န်�်တ့်ညီ်မ်း့ 

ရွိုဝေရွ�ကုုရွရွိုဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ခု့�တ်မ်း်�စာန်စာ်ကုုကုင်း်သ်ု��ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်အုစာုု�ရွ၏အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အု�င်း််မ်းုာ�ရွို အုစာုု�ရွပ်ုုင်း�်ရွာထု့�မ်းုာ�တ့်င်း ်

ကုာ�/မ်း ဟိုန်ခ်ုုက်ည်ီဝေစာမ်းုကုုထုုန်�်သုမ်း�်ရွန် ်ခု့�တ်မ်း်�စာန်စာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေခုာ�ဝေသာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�

ကုုကုင်း်သ်ု��လုက ် ရွို�ကပ်ါသည်။် ပ်ါကစာာတ်န်၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ေပ်ည်န််ယည််ီလာခု�မ်းုာ�

တ့်င်း် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုတ့်က် သီ�သန်�်ဖွဲ့ယ်ထုာ�ဝေသာ ကုုယ်စာာ�လိယ်ဝေန်ရွာမ်းုာ� ေပ်ဋ္ဌာာန််�ထုာ�ပ်ါ 

သည််။31 ကုုလ�ဘာီယာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ေပ်ည်သ့်�အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာ၏် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်ခုုမ်းိတ််

ဝေရွ�ဝေန်ရွာတ့်င်း ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�သင်း််ဝေလုာမ််း့တ်ပြီးပ်ီ� ထုုဝေရွာကမ််းုရွိုဝေသာ ပ့်�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုရွို

ရွန်အ်ုတ့်က ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကက်ုုထုာ�ရွိုပ်ါသည်။်32



39အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

အုထု့�သေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�မ်းုာ�စာ့ာတ်ုု�သည်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေထုကစ်ာာလ့င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်

ဝေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်းုာ�က ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််ထုာ�ဝေသာ ခု့�တ်မ်း�်စာန်စာက်ုုအုသု��ေပ်��ကပ်ါသည်။် 

�ုုလုုသည်မ််းိာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်ခု့�တ်မ်း�်စာန်စာက်ုု ကုနု််�ဝေသစာတ်င်းက်ုင်း်သ်ု��ရွန််အုတ့်က်

အုလုုလာ�အုပ်�်ု��ဝေသာ၊ တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေသာအု�င်း်မ််းုာ� မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ ထုုု�အုေပ်င်း ်ခု့�တ်မ်း�်စာန်စာသ်ကသ်က်

က နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကမ််းုာ�တ့်င်း ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏ အုေပ်ည််အ်ု�ပ်ါ�င်း်ေခုင်း�်အုတ့်က ်အုာမ်းခု�ခုုက ်

မ်းရွိုပ်ါ။ အုခုု�ု�မ်းည်ီဝေသာ ကုာ�/မ်း ပ်ါ�င်းက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်ကုုေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာသည်် ် အုေမ်းစာတ့််ယဝ်ေန်ဝေသာ 

လ့မ်းုဝေရွ�၊ ယဉ်း်ဝေကု�မ်းု၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုဝေန်အုထုာ�မ်းုာ�လည်�် ရွိုပ်ါသည်။် ကုာ�/မ်း တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့

ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုာ� ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏ 

ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုအုဝေပ်� ကန်�သ်တ််ထုာ�သည်််

အုဝေနိုိာင်း််အုယိက ် အုဟိုန်�အ်ုတ်ာ�မ်းုာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာ ်

ထုုတ်သ်တ််မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် တ်ုုကဖ်ွဲ့ုကေ်ခုင်း�်အုေပ်င်း်

အုေပ်�သဝေဘာာဝေ�ာင်းဝ်ေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

အုမ်းု�ု�သမ်းီ�ထုု၏ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုကုု ေမ်းှင်း််

တ်င်း်ဝေပ်�ေခုင်း�်တ်ုု�ကုုအုဝေလ�ထုာ�သင်း််ပ်ါသည််။33 

သုု�ရွာတ့်င်း ်ခု့�တ်မ်း�်စာန်စာသ်ည််အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�စာ့ာ

တ်ုု�၏ ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်နိိုင်း်် ပ့်�ဝေပ်ါင််း�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ေခုင််း� 

တုု်�အုဝေပ်� အုကု�ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းုာ� အုကန်�် 

အုသတ်နိ်ိုင်း််သာရုိွဝေသာလ်ည်�် ယင်း�်တုု်�သည်နုု်ိုင်းင််း� 

ဝေရွ�တ့်င်း ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�အုဝေရွအုတ့်ကက်ုု အုစာဉ်း် 

သေဖွဲ့င်း််တုု်�ေမှ်းင်််းဝေစာပြီးပီ်� ယင််း�တုု်�၏ပ့်�ဝေပ်ါင််း�ဝေ�ာင်း ်

ရွွကေ်ခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုလမ်း်�မ်းုာ�သည်လ်ည်�်

 ေမ်းင်း်မ််းာ�လာပ်ါသည်။်

ဗဟုုိုခုု�ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလ့ာခ်ုုဝေပ်�ေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�အုရွ အုစုုာ�ရွ၏ အုာဏာာ

ကုု ခု့�ဝေ�ခုုဝေပ်�ေခုင်း�်သည် ်ကုာ�/မ်းအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�အုဝေပ်� ရိုုပ်ဝ်ေထု့�ဝေသာအုဝေေခုခု�အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�ကုု 

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုထုကတ့််င်း ် ဝေ�့�ဝေနို့�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�်သည်််အုတ်ုုင်း�် ဗဟိုုုမ်းိအုာဏာာကုု လကဝ်ေအုာက်

အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ေခုင််း�သည် ်အုစာဉ်းအ်ုလာအုရွ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�နိိုင်း််ဝေ��က့ာ 

ဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေပ်�ရွန်အ်ုဓလေ့ုကကုဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�ေဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�သည် ် လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်င်း�်ရွို သီ�ေခုာ�ေဖွဲ့စာတ််ည်ဝ်ေန်ဝေသာ လ့

အုုပ််စာုတ်စာစ်ာုမ်းဟိုုတ်ဘ်ာ� လ့မ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုလှာမ်းုာ�၊ တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�အုုပ်စ်ာုမ်းုာ�၊ ဘာာဘာာဝေရွ�အုုပ်စ်ာု

မ်းုာ� စာသည်ေ်ဖွဲ့င်း် ်အုုပ်စ်ာုတ်ုုင်း်�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းတ််ည်ရ်ွိုဝေန်ဝေပ်ရွာ ဗဟိုုုခုု�ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ုုေခုင်း�်သည် ်လ့န်ည်�်စာု

အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာ်လည်�် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုု အုလာ�တ့်တ်ုု�ေမ်းှင်း််

ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း်�မ်းရွိုပ်ါ။ အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကမ််းိ စာဉ်း�်စာာ��ကည််ရ်ွလ့င်း ် ဗဟိုုုခုု�ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ုုေခုင်း�်

နှုံင်င််�ကျေးရာ�တ့င် ်အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး�၏ ပ်ါဝင်က်ျေးဆိုးင် ်

ရာွကားေ်ချီးင်�်နှာင််် ကားုံယားစ်း�ေပ်ံေချီးင်�်သုံးည်း ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ား အကျေးလွှာ�ထိး�စရားကားုစာ

ရာပ်တ်စခ်ျီးံပ်င် ်ေဖွဲ့စပ််ါသုံးည်း။် ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�

ဥပ်ကျေးေမှားး�စ့းတုံ�သုံးည်း ်တရား�ဥပ်ကျေးေချီးးမှာာတ်

ကျေးရာ�ဆို့�ကျေးရာ� အဖွဲ့့��စည်း�်မှားး�နှာင််် အေချီးး�ကျေးသုံးး

အစုံ�ရာ အဖွဲ့့��အစည်း�်မှားး�ရာာု အဆိုင်််အသုံး��သုံး��

တ့င်အ်မှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး� ပ်ါဝင်�်ကားကျေးစရာန်းအ်တ့ကား်

ချီး့�တမှာ်�ေဖွဲ့င််် ချီးးကျေးပ်�ကျေးသုံးးစန်းစ်ကားုံစတင်က်ားးင််သ်ုံးံ��

ပ်ါသုံးည်း။် သုံးုံ�ရားတ့င် ်ယားင်�်တုံ�သုံးည်းန်ှုံင်င််�ကျေးရာ� 

ကျေးလွှားကားတ့င် ်အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး�အေပ်ည်း်အ်ဝ 

ပ်ါဝင်ခ်ျီး့င်််ရာာုေချီးင်�်ကားုံမှား အးမှာချီး�နှုံင်ေ်ချီးင်�်မှာရာာုပ်ါ။

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်
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သည် ်လ့န်ည်�်စာုပ်ါ�င်းဝ်ေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� မ်းုမ်းုကုုယတ််ုုင်းစ်ာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းသ်ည််် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ် ်

ခုု�ပ်ခ်ု့င်း််အုာ� ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည််� ဗဟိုုုခုု�ပ်က်ုုင်းေ်ခုင်း�်ကုု မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုထုု ဝေလ့ာခ်ုု

ဝေစာကာမ်း့ အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုဝေပ်�တ့်င်းဝ်ေတ်ာ ် အုလာ�တ့်အုကု�ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းရွိုနိုုုင်းပ််ါ။ တ်ဖွဲ့န််အုမ်းု�ု� 

သမီ်း�မ်းုာ�၏အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�မ်းုာ�နိိုင်််း စာပ်လ်ုဉ်း�်သည်််အုဝေေခုအုဝေန်မ်းုာ� တုု်�တ်က်လာဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် လုပ်ပုု််င်း ်

ခု့င်း််အုာဏာာရွိုဝေသာ အုစာုု�ရွဌာာန်တ်စာခ်ုုထုာ�ရွိုရွန်လ်ုုအုပ််ဝေပ်လုမ်း်မ််းည်။် ဗဟိုုု၏အုာဏာာကုုလကဝ်ေအုာက ်

သုု� ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်သည် ် ဝေေသနိုတရွအုရွဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ ပ်ုုင်းန််ကန််ယဝ်ေေမ်းအုရွဝေသာ ်

လည်�်ဝေကာင်း�် သတ်မ််းိတ််ထုာ�ေခုင်း�်မ်းခု�ရွဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�၏ လုုအုပ်ခ်ုုက်မ်းုာ�အုာ� ဥပ်ကခာ

ေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းု�ု�လည်�်ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သည်ဟ်ိုု အုခုု�ု�ဝေသာကွမ်း�်ကုင်းပ််ည်ာရွိင််းမ်းုာ�က ဝေကာကခ်ုုက်ခုု�ကပ်ါ 

သည်။်34 ထုုု�အုေပ်င်းထ်ုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာနိုိင်း်် ဘာာသာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုယ့အု�မ်းုာ�ကလည်�် ကုာ�/မ်း ေဖွဲ့စာ်

တ်ည်မ််းုကုုအုဝေေခုခု�၍ အုခုု�ု�ဝေသာအုခုန်�်ကဏ္ဍာမ်းုာ�ကုု ဖွဲ့ယခ်ုုန််ထုာ�ေခုင်း�်မ်းု�ု� ဝေပ်�ဝေပ်ါကဝ်ေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။်  

သုု�ရွာတ့်င်း ်ထုု��တ်မ်း�်အုစာဉ်းအ်ုလာနိုိင်း်် ဘာာသာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုယ့အု�မ်းုာ� ထုင်းဟ်ိုပ်ဝ်ေန်သည််် ယဉ်း်ဝေကု� 

မ်းုကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ေခုင်း�်သည် ် အုမ်းိန််တ်ကယတ့််င်း ် အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�်ကုုအုာ� ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်းု�ု� ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် ဤသုု��ုုပ်ါက ဝေေသနိုတရွအုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ�သည် ်ကုာ�/မ်း တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ဝေရွ�ထုကစ်ာာလ့င်း ်အုထု့� 

သေဖွဲ့င်း်် သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မု်းမ်းုာ�ရုိွဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်းု�ု�တ့်င်း ်ထုု��တ်မ်း�်အုစာဉ်းအ်ုလာ�ုုင်းရ်ွာ အုယ့အု�

မ်းုာ�ကုုသာ အုသာ�ဝေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် အုာဏာာကုုလကဝ်ေအုာကအ်ု�င်း််သုု� ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ဝေသာ

စာန်စာတ််စာခ်ုုတ့်င်း ် တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�သည် ်

အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ဝေသာဌာာန်မ်းုာ�၊ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်းုာ�နိုိင်း် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�က ခုုမ်းိတ််�ကဝေသာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်

မ်းုာ�အုဝေပ်�မ်း့တ်ည်၍် န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသတ်စာခ်ုုနိုိင်း််တ်စာခ်ုု က့ာေခုာ�မ်းုရွိုမ်းည််ပ််ု�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာက်

မ်းိ�ကည််ရ်ွလ့င်းလ်ည်�် အုခုု�ု�ဝေသာအုဝေန်အုထုာ�မ်းုာ�တ့်င်း ် ဗဟိုုုမ်းိအုာဏာာကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�သည်််

အုစာုု�ရွမ်းုာ�သည် ် သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�ရွို အုမ်းု�ု�သမ်းီ�ထုု၏ ပ်ု�မ်းိန်လ်ုုအုပ် ်

ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် အုဝေေခုအုဝေန်မ်းုာ�ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွာ၌ ပ်ုုမ်းုုမ်းုာ�ေပ်ာ�ကုယေ်ပ်န်�သ်ည််် သတ်င်း်�အုခုုက ်

အုလကမ််းုာ�၊ စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွည်မ််းုာ�ကုုရွရွိုနိုုုင်းမ််းည် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုာဏာာကုု ဗဟိုုုအု�င်း််တ့်င်းတ််စာ်စာု

တ်စာစ်ာည််�တ်ည််� ထုုန်�်သုမ်း�်ခုု�ပ်ကုု်င််းထုာ�ေခုင််း�နိိုင်း်် ဗဟုုိုအု�င်း််၏အုာဏာာကုု လကဝ်ေအုာကသုု်� ခ့ု�ဝေ�

သတ်မိ််းတ်ေ်ခုင်း�်ဟ့ိုသည််် အုတုု်င်း�်အုတ်ာသည် ်တ်စာခ်ုုနိုိင်း််တ်စာခ်ုုအု�ကာ� �ကစ်ာပ်မ််းုမ်းရွိုဟို့၍ ထုင်းရ်ွဝေသာ ်

လည်�် ယင်း�်တ်ုု�တ့်င်း ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�ထုု၏ တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့မ်းုရွိုေခုင်း�်အုတ့်က ် ကာက့ယရ်ွန်န်ိုိင်း်် ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်် 

အုာဏာာကုုအုသု��ေပ်�၍ အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ပ်ါသည်။် ဤအုဝေ�ကာင််း�ေပ်ခုုကတ််စာခု်ုတ်ည်�် 

နိုိင်း််ပ်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�သည် ်ဤအုဝေရွ�ကုစာာအုဝေပ်� အုတ့်တ်က့ ဂရိုုတ်စာုုကစ်ာဉ်း�် 

စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။်

အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာဝေရွ�နိုိင်း် ်သက�်ုုင်း်ဝေသာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�သည် ်ကုာ�/မ်း တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့

မ်းုရွိုဝေစာရွန် ်လုပ်ပ််ုုင််းခု့င်း််အုာဏာာအုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း််

ကုုကည််ီမ်းုရွိုသင်း်ပ််ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�က အုစာုု�ရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ုဂဂလုကအုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်းုာ�၏ အုဝေရွ�ယ့ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုကုု တ်ာ�ေမ်းစာထ်ုာ�ပြီးပ်ီ�ယင်း�်တ်ုု�ကုု တ်ရွာ�ရိုု��မ်းုာ�တ့်င်း ်လုုကန််ာဝေ�ာင်းရ်ွွက်
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ဝေစာသည်။်  ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�သည် ်တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ� လ့မ်းု�ု�စာုမ်းုာ�၊ ဘာာသာဝေရွ�၊ လုင်းပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ သတ််မ်းိတ််

ခုုက ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကုာ�/မ်း အုဝေရွ�တ်ုု�ကုု အုဝေေခုခု�ဝေသာခု့�ေခုာ��က�်�ဝေရွ�ကုု တ်ာ�ေမ်းစာထ်ုာ�ပ်ါသည်။် 

သုု�မ်းဟိုုတ်ပ််ါက ပ်ုုလန်န်ိုုုင်း်င်း�မ်းိာက�သ်ုု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ပ်ည်ာဝေရွ�က�သ်ုု�ဝေသာ အုစာုု�ရွပ်ုုင်း�်

�ုုင်းရ်ွာ�န်ဝ်ေ�ာင်းမု််းမ်းုာ�တ့်င််း ခ့ု�ေခုာ��က်��မု်းမ်းေပ်�ရွန် ်သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ေခုင််း�မ်းု�ု� ရုိွဝေကာင််း�ရုိွနုုိုင်းပ််ါသည်။်35 

မ်းကက�ီကုု နုုိုင်းင််း�မိ်းာက�သုု်� အုခုု�ု�ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်မ်းုာ�က တ့်ညီ်ဝေသာအုလုပ်အ်ုကုုင််းအုတ့်က ်တ့်ညီ်ဝေသာ 

လုပ်ခ်ုလစာာရွရွိုရွန် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ အုာမ်းခု�ဝေပ်�လုက ် ပ်ုဂဂလုကန်ယပ််ယတ့််င်း ် ကုာ�/မ်း 

ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်သည် ်တ်ရွာ�မ်း�င်းဝ်ေ�ကာင်း�်ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်မ်းု�ု�လည်�် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။်36 အုထုကတ့််င်း်

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ခု�သ်ည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွခု့�တ်မ်း�်စာန်စာမ််းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် သီ�သန်�ဝ်ေန်ရွာဖွဲ့ယထ်ုာ�

ေခုင်း�်မ်းုာ�စာသည်် ်အုစာုု�ရွ၏လုုကန််ာဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်းုာ� လုုအုပ်ဝ်ေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�ကုု တ်ရွာ�ရိုု��မ်းုာ�မ်းိ

တ်စာ�်င်း်် အုာဏာာသကဝ်ေရွာကဝ်ေစာကာ   ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််းပ်ါရွိုဝေသာ ကတ်ုက�တ်မ််းုာ�ကုု 

အုစာုု�ရွမ်းုာ�မ်းိ အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေစာရွန် ်တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုထု့�သေဖွဲ့င်း် ်အုာဏာာ

မ်းုာ�ကုု ခု့�ဝေ�အုုပ်ခ်ုု�ပ််သည််် သ့င်း်ေပ်င်းလ်ကခဏာာရွိုဝေသာ အုစာုု�ရွစာန်စာတ််စာခ်ုုတ့်င်း ် အု�ုုပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်

မ်းုာ�သည် ်ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ တ်စာဝ်ေေပ်�ည်ီစာ�နိုုန််�တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွာတ့်င်း ်အုဝေထုာကအ်ုက့

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�အုသီ�သီ�နိုိင်း် ် အုစာုု�ရွအုင်းစ်ာတ်ီကု��ရွိင်း�်မ်းုာ�သည် ် ထုုုစာ�နိုုန််�ဝေအုာက ်                                         

မ်း ဝေရွာကဝ်ေအုာင်းဝ်ေန်ရွာတ်စာခ်ုု သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�လုုကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  

အုေခုာ�တ်စ်ာဘာကက်�ကည်််လ့င််း ကုာ�/ 

မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ဦး�တ်ည်ဝ်ေသာ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်း်ရွာဝေ�ာင်း်ရွွက်ခုုက ်

မ်းုာ�သည် ် ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်၍ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ 

သီ�ေခုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�်ဝေကာင်း�် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်း ်

ရွာ အုတ်ည်ေ်ပ်�ခုုက်မ်းုာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ်မ်းိီခုုုအုာ�ေပ်�

ဝေန်လုက်ရွိုပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် လ့မ်းု�ု�၊ 

အုသာ�အုဝေရွာင်းအ်ုရွ အုနိုိုမ်း်ခု�ရွေခုင်း�်မ်းုာ�အုာ�

ကာက့ယသ်ည််် လုပ််င်းန်�်စာဉ်းသ်ုု�မ်းဟိုုတ် ် ခု့�ေခုာ�

�က�်�ခု�ရွသ့မ်းုာ�အုတ့်ကပ််�်ပ်ုု�ဝေပ်�ဝေသာ မ်း့�ါေ 

ကုုခုုမ်းိတ်ေ်ခုင်း�်၊ ခု့င်း််ေပ်�ေခုင်း�်မ်းုာ�ရွိုဝေသာလ်ည်�်ယင်း�်တ်ုု�အုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်် တ်ုကု 

ဝေသာစာန်စာ်မ်းုာ�ကုုပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုသည်် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း်က်ုုကည််ီဝေအုာင်း ် မ်းည်သ်ုု�ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းမ််းည်က်ုု �ု�� 

ေဖွဲ့တ်သ်တ်မိ််းတ်နုု်ိုင်းရ်ွန် ်အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုစုုာ�ရွ၏ကတု်က�တ်မ််းုာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေသာ၊ သုု�မ်းဟုိုတ် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာမ််း့�ါေ ညွှှန််�ကာ�ခုုကက်ုုညွှှန််ေပ်ဝေသာ၊ သုု�ဝေသာ ် သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခုုကတ််စာခု်ုအုေဖွဲ့စာသုု်� ဥပ်ဝေေအုရွခုုည်ဝ်ေနိိုာင်းထ်ုာ�ေခုင််း�မ်းရုိွဝေသာ လုုကန််ာရွမ်းည်််အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�အုာ� အုဝေလ� 

ထုာ�၍ စာဉ်း�်စာာ��ကည်််ပ်ါ။ အု�ုုပ်ါ ဝေယဘာုယုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�သည် ် ကုာ�/မ်း တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�

အတည်းေ်ပ်ံကျေးရာ� လွှာံပ်က်ျေးဆိုးင်ခ်ျီးးကား်မှားး�သုံးည်း်

ကားးး�/မှာ တန်း�်တးည်း�မှာ်ရာာုကျေးရာ�ကားုံ ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ထိး�

ကျေးသုံးး ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ား ေပ်ဋ္ဌားန်း�်

ချီးးကားမ်ှားး�နှာင််် ကားုံကားည််း�မှာုရာာုသုံးင််ပ််ါသုံးည်း။် 

ယားင်�်တုံ�သုံးည်း ်တရား�ရုံးံ��မှားး�ကားအတည်းေ်ပ်ံ

ထိး�ကျေးသုံးး တရား�ကျေးရာ�နှာင်််နှုံင်င််�ကျေးရာ�ဆိုုံင်ရ်ား 

န်းည်း�်လွှာမှာ�်မှားး�အကျေးပ်�တ့င်် ကျေးသုံးးလ်ွှာည်း�် 

ကျေးကားးင်�်၊ နှုံင်င််�ကျေးရာ�ဆိုုံင်ရ်ားပ်�်ပ်ုံ�မှာုတ့င်က်ျေးသုံးး ်

လွှာည်း�်ကျေးကားးင်�် မှာာ�ချီးုံအး�ထိး�လွှားကားရ်ာာုပ်ါသုံးည်း။်

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်
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အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာလ်ည်�် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ့် 

မ်းုာ�အုာ� တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�အုတ့်က ် မ်းည််သုု�အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်င်း််သည် ် စာသည််

နိုိင်း််စာပ်လ်ုဉ်း်�၍ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကခ်ုုမ်းိတ်ခ်ု့င်း််ကုု ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းမ််းုပ်ု�စာ�သည််

တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�ကုုေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန် ်လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုကု�ု�တ့်ပ့်�ဝေပ်ါင်း�်သည်် ်အုဖွဲ့့��

အုစာည်�်မ်းုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်မ်းုာ�အုဝေပ်�တ့်င်း်သာမ်းက ကုာ�/မ်း တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�နိုိင်း် ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�ထုု၏ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု တ်ုု�တ်ကဝ်ေအုာင်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေကုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း်

မ်းည််် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�အုဝေပ်�၌လည်�် မ်း့တ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။်

ဇူးယားး�ကား့ကား ်၄။ ကားးး�/မှာ တန်း�်တးည်း�မှာ်မှာုရာာုကျေးရာ�အတ့ကား ်အကျေးေချီးချီး�အံတ်ေမှာစခ်ျီးးေချီးင်�် -

အ�ကျေးကား့ကျေးေါ၏ ၂၀၀၈ ချီးံနှာစ ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ

ကုာ�/မ်းတ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ရွရွိုဝေရွ�နိုိင်း် ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�ထုု၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�အုတ့်က ် ကြိုးကု��ပ်မ်း်�အုာ� 

ထုုတ်မ််းုသည်အ်ုီဝေက့ဝေေါနိုုုင်း်င်း�ရွို ခုကခ်ု�လိဝေသာေပ်ဿန်ာရွပ်မ််းုာ�ကုု အုဝေေဖွဲ့ရွိာနိုုုင်းခ်ု�်ပြီးပ်ီ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ကုာ�/မ်း အုဝေရွ�နိုိင်း်သ်က�်ုုင်းသ်ည််် အုစာုု�ရွ�န််ကြိုးကီ�ဌာာန်အုရွ ၂၀၀၀ ခုုနိုိစာ် တ်စာ်နိုိစာအ်ုတ့်င်း�်၌ပ်င်း်

အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏ လုင်းပ််ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာ၊ စာုတ််ပ်ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာ၊ ရိုုပ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကန်ိုိုပ်စ်ာကမ််းု

ဝေပ်ါင်း�် (၅၀၇၉၄) မ်းုကုု တ်င်းေ်ပ်လာပ်ါသည်။်* ၂၀၀၉ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်အုမ်းု�ု�သာ�နိုိင်း်် အုမ်းု�ု�သမ်းီ��ကာ� 

လစာာက့ာေခုာ�ခုုကသ်ည် ်၃၀% အုထုု ရွိုပ်ါသည်။်** မ်းာရွီယာ �ုုလီေကဗ်ီလာသည် ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�

ထုု၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် ၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်က ် မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ဝေရွ�

လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် ယင််း�ကုု တ်ဝေလ�တ်စာာ�ထုုန်�်သုမ််း�ရွန် ်အီုဝေက့ဝေေါ တုု်င်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်

အုတ့်င်း�် နိုုု��ကာ�တ်ကက်ြွကဝေသာ ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုကုုေပ်�လုပ်ခ်ု�သ်ည်။် ၁၉၉၈ ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း််ခု့�တ်မ်း�်စာန်စာဥ်ပ်ဝေေခုုမ်းိတ်ပ်ြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်ကုာ�/မ်းတ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ဝေရွ�အုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာရ်ွန်် ထုပ်ခ်ုါတ်လ�လ�ပ်ုကက့်ကဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် ေပ်ဿန်ာရွပ်သ်ည် ် ပ်ုုထုင်းရ်ွိာ�လာပြီးပ်ီ� အုကု�ု� 

�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွမ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�နိုိင်း် ်အုရွပ်ဘ်ာကက်ဏ္ဍာမ်းုာ�မ်းိ ဝေတ်ာင်း�်�ုုမ်းု

မ်းုာ� ေမ်းင်း်မ််းာ�လာခု�သ်ည်။်***

ရွရုိွလာဝေသာဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် အုမ်းု�ု�သာ�နိုိင်း််အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�ကုုပ်ည်ာဝေရွ�၊ 

ကုန်�်မ်းာဝေရွ�ဝေစာာင်း်ဝ်ေရွိာကမ််းု၊ �နိုဒမ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ လ့မ်းုဘာ�လု�ပြုံခု��ဝေရွ�နိုိင်း် ်အုလုပ်အ်ုကုုင်းတ််ုု�အုပ်ါအု�င်း်

တ့်ည်ီစာ့ာေပ်�မ်း့�က�်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် အုာမ်းခု�ခုုက်ရွိုရိုု�မ်း့မ်းက လုင်းပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာနိုိင်း်် မ်းု�ု��ကပ့််ာ�

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�၊ ပ်စာာည်�်ဥစာာာ ပ်ုုင်း�်ုုင်း်မ်းုအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုုမ်းဝ်ေထုာင်းစ်ာုမ်းုာ�တ့်င်းတ့််ည်ီဝေသာ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုာ� ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်းယ်င်း�်သည် ်အုမ်းု�ု� 

သမ်းီ�မ်းုာ�အုာ� လုင်းေ်ဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုအုရွခု့�ေခုာ��က�်�ခု�ရွေခုင်း�်နိုိင်း်် လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််မ်းဝေပ်�ဘာ� ခုု�ပ်ေ်ခုယ်

ထုာ�ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု တ်ာ�ေမ်းစာထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� အုာ�န်ည်�်ခုု�ု�ယ့င်း�်မ်းုမ်းုာ�၊ မ်းစာ့မ်း�်နိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းုာ�ရွိုဝေန်သည်် ်အုမ်းု�ု� 

သမီ်း�မ်းုာ�၊ အုထ့ု�သေဖွဲ့င်််း ကုုယ်�န်ဝ်ေ�ာင်းအ်ုမ်းု�ု�သမီ်း�မ်းုာ�၊ ေပ်ည်တ့််င်း�်အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမု််းမ်းုာ�၏ ေုကခသည််

မ်းုာ�၊ လုင်းပုု််င်း�်�ုုင်းရ်ွာ မ်းတ်ရွာ�နုိိုပ်စ်ာကေ်ခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ ကဝေလ�င်းယမ််းုာ�၊ သကက်ြိုးကီ�ရွွယအ်ုုု အုမ်းု�ု� 
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သမ်းီ�မ်းုာ�အုာ�ထုုလ့ယခ်ုုုကလ့်ယ်ဝေသာ မ်း��နိုဒရွိင်း်မ်းုာ�အုေဖွဲ့စာအ်ုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။်အုဝေရွ� 

ကြိုးကီ�သည််အ်ုခုုကမ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ကုာ�/မ်းေဖွဲ့စာတ််ည်မု််း (gender) နိိုင်း်် လုင်းပုု််င်း�်

�ုုင်းရ်ွာလကခဏာာ (sexual identity) အု�ကာ� က့�ေပ်ာ�မု်းကုုခ့ု�ေခုာ�ဝေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်််း ခ့ု�ေခုာ��က်��ေခုင်း�်၏ 

ရွင််း�ေမ်းစာအ်ုဝေ�ကာင််း�တ်ရွာ�အုာ� န်ာ�လည်အ်ုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။်**** အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ဝေသာ 

လုင်း်စာုတ်တ််ုမ်း�်ညွှ့တ််မ်းုမ်းုာ�ကုု အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ေခုင်း�်အုေပ်င်း ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုတ့်က ် အုာမ်းခု�ခုုက်

ရုိွဝေသာ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုာ� ပြီးပီ်�ေပ်ည်််စုာ�စ့ာာစီာမ်း�နုုိုင်းေ်ခုင််း�ေဖွဲ့င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်တ်န်�်တ့် 

ည်ီမ်း့ ဝေရွ�အုာ� ထုုဝေရွာကစ်ာ့ာအုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ ်တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေစာမ်းည်် ်အုခု့င်း်် 

အုလမ်း်�ကုုေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ�  လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�အုာ� ကာက့ယဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ပ်ါသည်။်

* US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2002, Ecuador, 31 

March 2003.  လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကအ်ုဝေပ်� တ်င်းေ်ပ်ဝေသာ နိုုုင်းင််း�အုလုုကအ်ုစာီရွင်းခ်ု�စာာမ်းုာ� 

 <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18330.html> တ့်င်းလ်ည်�် �ကည််ရ်ိုုနိုုုင်းပ််ါသည်။်

** ‘Ecuadorian Legislators Face Gender Equality Challenge’, available at <http://www.idea.

int/americas/ecuador/legislators_face_gender.cfm> (last accessed October 2010). ကုာ�/

မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ဝေရွ�စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်းုာ�နိုိင်း် ်ရွင်း�်ုုင်းဝ်ေန်ရွဝေသာ အုီဝေက့ဝေေါလှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�

*** Rosero, Rocío and Goyes, Solanda, ‘Los derechos de las mujeres en la constitución del 

2008’, La Tendencia: Revista de Analisis Politico, 8 (October/November 2008), pp. 77–82.  

<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/05108/tendencia2008,8.pdf> ဟို့သည်် ်�ကဘ်ာ်

�ုုေတ့််င်းလ်ည်�် �င်းဝ်ေရွာက�်ကည််ရ်ိုုနိုုုင်းပ််ါသည်။်

**** ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဤအုခုန်�်၏ ဝေန်ာက်�ကတ့််�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းသ်ည််် အုီဝေက့ဝေေါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ 

ပ်ုေမ််း ၁၁ (၂) (၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ်) ကုု �ကည််ရ်ိုုပ်ါ။

*****Rosero Garces, Rocio and Goyes Quelal, Solanda, ‘Los Derechos de las Mujeres en la 

Constitucion del 2008’. အုီဝေက့ဝေေါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ၂၀၀၈ခုုနိုိစာ်၊ အုပ်ုုေ ်၁၁ (၂)ကုု�ကည််ပ််ါ။

၄.၅။ ားသုံးးကျေးရာ�နှာင််် ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၏ ဆိုကားစ်ပ်ပ််ံ�

ဘာာသာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုယ့အု�မ်းုာ�သည် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�၊ လ့တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကခ်ုုင်း�်၏ 

ကုုယပ််ုုင်းသ့်င်းေ်ပ်င်းလ်ကခဏာာမ်းုာ�အုေပ်င်းလ့်�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�ကုု သုသုသာသာပ်င်းပ််ု�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဘာာသာဝေရွ�သည်သ်မုု်းင််း�အုစာဉ်းအ်ုလာအုရွ မ်းုာ�စ့ာာဝေသာဥပ်ဝေေစာန်စာမ််းုာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကေ်မ်းင်း််မ်းာ�လာဝေစာသည််် 

အုဝေေခုခု�အုုတ်ေ်မ်းစာမ််းုာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ဘာာသာဝေရွ�နိုိင်း် ် လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အု�ကာ�ရွိုခုုုင်းမ််းာစာ့ာ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကထ်ုာ�ဝေသာ၊ ခု့�ေခုာ�မ်းရွဝေသာခုုတု်�်ကမ််းုဝေ�ကာင်း် ် ဘာာသာဝေရွ�သည်လ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ်အုဝေထုာကအ်ုက့ေပ်�ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်ပ်ဋိုပ်ကခမ်းုာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ပြီးပ်ီ�

ဝေန်ာက်ပ်ုုင်း�် ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�စာ�ခုုမ်းိတ််ရွာတ့်င်း ် ဘာာသာဝေရွ�အုယ့အု�သည်် ပ်ဋိုပ်ကခမ်းုာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ရွေခုင်း�်၏

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
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ရွင်း�်ေမ်းစာတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်ပ်ါ�င်းသ်ေဖွဲ့င်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် ကုုင်း ်

တ့်ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွမ်းည်် ်အုဓလေ့ုကအုဝေ�ကာင်း�်အုခုုကတ််စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သ့မ်းုာ� 

သည် ် ဘာာသာဝေရွ�အုာ� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ

အုစာီအုစာဉ်းတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ဝေရွ��့�ရွာ 

တ့်င်းအ်ုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ဝေသာလမ်း�်ဝေ�ကာင််း�မ်းုာ�ကုု ခုုမိ်းတ် ်

ခု�်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်

တ်စာခ်ုု သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်စာခ်ုုထုက်ပ်ုုဝေသာ ဘာာသာ

ဝေရွ� အုယ့အု�ကုုစာ့�ကုုင်းထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်

တ်ုု�သည် ် ဘာာသာဝေရွ�အု�ု��အုမ်းမ်းုာ�ကုု ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာညွှှန်�်ကာ�ခုုကမ််းုာ�အုသ့င်းအ်ုေဖွဲ့စာ ် ဝေပ်ါင်း�် 

စာပ်ပ််ါ�င်း်ထုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဘာာသာဝေရွ�

သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်းုာ�ကုု ယင်း�်တ်ုု�၏ ဥပ်ဝေေမ်းုာ�

အုာ�ဝေထုာကခ်ု�ရွန်န်ိုိင်း်် ညွှှန််ေပ်ရွန်အ်ုတ့်က ် အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်မ်းုာ�ကုု လုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်ဘာာသာဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဘာာသာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလ့တ်လ်ပ်ေ်ခုင်း�်မ်းုာ�ကုု ရိုုု�ရွိင်း�်စာ့ာ 

န်ာ�လည်အ်ုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဘာာသာဝေရွ�အုယ့�ါေမ်းုာ� အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�က့�ေပ်ာ�တ်ည်ရ်ွိုဝေန်

ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဘာာသာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်းုာ�ရွိုဝေန်ဝေသာဝေန်ရွာမ်းုာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ဝေရွ��့�သ့မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�သည််် ယု��ကည်ခ်ုုက်မ်းုာ�ရွိုဝေန်ဝေသာ လ့သာ�မ်းုာ�ပြီးင်းုမ်း�်ခုုမ်း်�စာ့ာ 

အုတ့်တ်က့ဝေန်ထုုုင်းန်ိုုုင်းသ်ည််် လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုအုာ�ဖွဲ့န််တ်ီ�နိုုုင်းဝ်ေရွ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယ၍်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် ဘာာသာဝေရွ�အုယ့အု�မ်းုာ�ကုု ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန် ် ဦး�တ်ည််

ထုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

ဘာာသာဝေရွ�နိုိင်း် ် �ကစ်ာပ််ဝေန်ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�အုဝေပ်�

တ်ုုင်း်�ေပ်ည်တ််စာေ်ပ်ည်၏် သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်၊ ယဉ်း်ဝေကု�မ်းု၊ ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာမ်းုာ�နိုိင်း် ် ယု��ကည်ခ်ုုက်မ်းုာ�က

ထုင်းဟ်ိုပ်လ်ုက ်ရွိုပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ်ဘာာသာဝေရွ�အုယ့အု�နိုိင်း် ်ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အု�ကာ��ကန်ို့ယ်မ်းုကုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ဘာာသာဝေရွ�အုယ့အု� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဘာာသာဝေရွ�အုရွ ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာမ်းုမ်းုာ�နိုိင်း််

ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ရ်ွန်် န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�စာ့ာရွိုဝေသာလ်ည်�် ဘာာသာဝေရွ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုအုဝေန်၏ �က်နို့ယမ််းု

အုာ�န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါကရ်ွာတ့်င်း ်အုဝေလ�ထုာ�စာရွာကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုမ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု

တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေကုု ဘာာသာဝေရွ�နိုိင်း် ် ဝေပ်ါင်း�်စာပ်န်ိုုုင်းမ််းည်််အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာပ်င်း ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤဝေန်ရွာတ့်င်း ်

သင်း််ဝေလုာဝ်ေသာဝေမ်း�ခု့န်�်တ်စာခ်ုုမ်းိာ ဘာာသာတ်စာခ်ုု၏ အု�ု��အုမ်းမ်းုာ�သည်် ဥပ်ဝေေအုဝေပ်� မ်းည်မ််း့လှမ်း�်မ်းုု�

မ်းုရွိုဝေန်သန်ည်�်ဟို့သည်် ်ဝေမ်း�ခု့န်�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုသည် ်တ်ုကုဝေသာဘာာသာ 

တ်ရွာ�တ်စာခ်ုုခုုနိုိင်း်် န်ီ�ကပ်စ်ာ့ာ�က်နို့ယ်ဝေန်မ်းုမ်းု�ု� ရွိုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် တ်ဖွဲ့န်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု

ားသုံးးကျေးရာ� အယားးအဆိုသုံးည်းမ်ှားး�စ့းကျေးသုံးး

ဥပ်ကျေးေစန်းစ်မှားး�စ့းကားုံ ကျေးပ်�ကျေးပ်ါကားလ်ွှားကျေးစပြီးပ်��

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ တည်းက်ျေးဆိုးကားက်ျေးရာ�ကားုံ 

ပ်�်ပ်ုံ�ကျေးပ်�နှုံင််သုံးည်း်် အကျေးေချီးချီး�သုံးကျေးားတရား�မှားး�

ေဖွဲ့စ�်ကားပ်ါသုံးည်း။် သုံးုံ�ရားတ့င် ်ယားင်�်တုံ�သုံးည်း်

ပ်ဋိုပ်ကားခမှားး�ေဖွဲ့စပ့််း�ကျေးသုံးး ရာင်�်ေမှာစတ်စခ်ျီးံေဖွဲ့စ်

နှုံင်ပ်ြီးပ်�� ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ တည်းက်ျေးဆိုးကား်

ကျေးရာ�လွှာံပ်င််န်း်�စဉ်တ့်င် ်ကားုံင်တ့်ယားက်ျေးေဖွဲ့ရာာင်�်ရာမှာည်း်် 

အဓိုကားအကျေး�ကားးင်�်အရားတစခ်ျီးံ ေဖွဲ့စလ်ွှားနှုံင််

ပ်ါသုံးည်း။်



45အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

သည် ်မ်းုာ�စာ့ာဝေသာဘာာသာတ်ရွာ�မ်းုာ�ကုု ကုုင်းစ်ာ့�ထုာ�ေခုင်း�်ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် ဘာာသာတ်ရွာ�နိုိင်း် ် စာပ်လ်ုဉ်း�်

၍ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယမ််းုာ�ကုုမ်း့ ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်� ဘာာသာတ်ရွာ�နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�ကာ�

တ့်င်း ်ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ စာည်�်ေခုာ�ထုာ�ေခုင်း�်လည်�် ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။်

ဘာာသာတ်ရွာ�တ်စာခ်ုုေဖွဲ့င်း် ် အုေပ်ည််အ်ု�ခုုမ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေစာန်စာသ်ည် ် အုစာ့န်�်တ်စာ်ဖွဲ့က်

တ့်င်းရ်ွိုပ်ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်ဘာာသာတ်ရွာ�တ်စာခ်ုုကုု အုေခုာ�ဘာာသာ 

တ်ရွာ�မ်းုာ�ထုက ်ဦး�စာာ�ဝေပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုဝေလ�ထုာ�ေခုင်း�်ရွိုပ်ါသည်။် အုမ်းိန်တ််ကယ်တ့်င်း ်မ်းုာ�စာ့ာ

ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်းုာ�သည် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်ကုု�က့ယယ်ု��ကည်မ််းု

ဘာာသာတ်စာခ်ုုကုု ထုည်််သ့င်း်�ေပ်ဋ္ဌာာန််�ထုာ�ပ်ါသည်။်  ကုုစာတ်ာရွီကာ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ      

ရိုုုမ်းန်က်ကသ်လစာဘ်ာာသာသည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေသာ တ်ရွာ��င်းန်ိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဘ်ာာသာေဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။်37 သုု�ရွာတ့်င််း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ကုု�က့ယ်ယု��ကည်မု််းဘာာသာသတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ရုိွဝေသာ  တုု်င်း�်ေပ်ည်မ််းုာ�

အုတ့်င်း�်၌ပ်င်းလ့်င်း ် အုစုုာ�ရွအုဝေပ်� ဘာာသာတ်ရွာ�၏လှမ််း�မုု်း�မု်းသည် ် အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�က့ာေခုာ�တ်တ်ပ််ါသည်။် 

အုခုု�ု�ဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�က ဥပ်ဝေေစာန်စာသ်ည် ်ဘာာသာတ်စာခ်ုု၏အုဝေေခုခု�နိုိင်း်် ကုုကည််ီရွ

မ်းည်ဟ်ိုု ဝေ�ကေင်းာသည်။် ဘာာသာဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု သုု�မ်းဟိုုတ် ်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ့်တ်စာဥ်ီး�သည် ်အုီရွန််

နိုုုင်းင််း�မ်းိာက�သ်ုု� အုစာုု�ရွနိုိင်း်ဝ်ေသာ်လည်�်ဝေကာင်း�်၊ အုစာုု�ရွ၏လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်းုာ�နိုိင်း်လ်ည်�်ဝေကာင်း�် အုေပ်န် ်

အုလိန်် အုကု�ု�သကဝ်ေရွာကလ်ုက်ရွိုပ်ါသည်။်38 အုီရွတ်န်ိုုုင်း်င်း�က�သ်ုု� အုေခုာ�ဝေသာတ်ုုင်း�်ေပ်ည်မ််းုာ�တ့်င်း ်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ကုု�က့ယယ်ု��ကည်မ််းုဘာာသာသည် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာန်စာတ််စာခ်ုု၏ အုဝေေခုခု�သဝေဘာာ 

တ်ရွာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််းဝေ�ာင်းရွ်ွက်ပြီးပီ်� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ် ဝေေသည် ်ဘာာသာဝေရွ�အု�ု��အုမ်းအုာ� မ်းိီခုုုေခုင်း�်

မ်းရွိုပ်� အုာဏာာတ်ည်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်39 ထုုု�အုေပ်င်း်

အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်း်င်း�မ်းုာ�၌ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်ကုု�က့ယ်

ယု��ကည်မ််းုဘာာသာတ်စာခ်ုုအုာ� အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�

ေခုင််း�သည် ် အုမ်းုာ�အုာ�ေဖွဲ့င်််းအုထုုမ်း�်အုမိ်းတ်တ််စာခု်ု 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်သမ်းုုင်း�်�ုုင်း်ရွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုသာ

ေဖွဲ့စာ်ပြီးပ်ီ� ဘာာသာဝေရွ�ဝေခုါင််း�ဝေ�ာင််းမ်းုာ�သည် ်

အုစာုု�ရွ၏ မ်း့�ါေအုဝေပ်� သုသာဝေသာလှမ်း�်မ်းုု�မ်းု

မ်းုာ� သကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်မ်းရွိုနိုုုင်းပ််ါ။ မ်းတ့်က့�ေပ်ာ� 

ပ်ု ��နိုိ��ေခုင်း�်၏ အုေခုာ�ဝေသာဥပ်မ်းာတ်စာခ်ုုမ်းိာ ဘာာ 

သာတ်ရွာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�ကုု လကခ်ု�ထုာ�ဝေသာလ်ည်�် 

ဘာာသာတ်ရွာ�တ်စာ်ခုုသည််အုေခုာ�တ်စာ်ခုုထုက်ပ်ုု

၍အုခု့င်း််သာေခုင်း�်မ်းု�ု�မ်းရွိုဝေသာ အုင်းေ်ုုန်ီ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း� 

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်40

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအး� ားသုံးးကျေးရာ�

အယားးအဆို သုံးုံ�မှာဟူံတ ်ားသုံးးကျေးရာ�အရာ

ကျေးလွှာ�စး�လွှာုံကားန််းးမှာုမှားး�နှာင််် ကျေးပ်ါင််�စပ်ရ်ာန်း်

န်းည်း�်လွှာမှာ�်မှားး�စ့းရာာုကျေးသုံးးလ်ွှာည်း�် ားသုံးးကျေးရာ�

နှာင််် ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးအကျေးန်း၏ ဆိုကား်နှ့ယားမ်ှာုအး�

န်းး�လွှာည်းသ်ုံးကျေးားကျေးပ်ါကားရ်ားတ့င် ်အကျေးလွှာ�ထိး�

စရားကားဏ္ဍတစခ်ျီးံမှာား ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ

တစ်ချီးံတ့င်ဥ်ပ်ကျေးေကားုံ ားသုံးးကျေးရာ�နှာင်် ်ကျေးပ်ါင််� 

စပ်န်ှုံင်မ်ှာည်း်် အတုံင်�်အတးပ်င် ်ေဖွဲ့စပ််ါသုံးည်း။်

ဤကျေးန်းရားတ့င် ်သုံးင််က်ျေးလွှားးက်ျေးသုံးးကျေးမှာ�ချီး့န်း်�တစ်ချီးံ

မှာား ားသုံးးတစခ်ျီးံ၏အဆိုံ��အမှာမှားး�သုံးည်း ်

ဥပ်ကျေးေအကျေးပ်� မှာည်းမ်ှာ်လွှာာမှာ�်မှာုံ�မှာုရာာုကျေးန်းသုံးန်းည်း်�ဟူး

သုံးည်း်် ကျေးမှာ�ချီး့န်း်�ေဖွဲ့စပ််ါသုံးည်း။်

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်
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အုခုု�ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်းုာ�တ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဘ်ာာသာ မ်းရွိုပ်ါ။ ေပ်င်းသ်စာ ်

က�သ်ုု�ဝေသာ အုခုု�ု�နိုုုင်းင််း�မ်းုာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်း ်ဘာာသာတ်ရွာ�ကုု တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

စာန်စာမ််းုာ�၊ ေပ်ည်သ့်�ဝေရွ�ရွာမ်းုာ�နိုိင်း် ်တ်င်း�်�ကပ်စ်ာ့ာ 

ခု့�ေခုာ�ထုာ�ပြီးပ်ီ� ဝေလာကီဝေရွ�ရွာကုု သီ�သန်�် 

ထုာ�ဝေသာစာန်စာက်ုု အုဝေလ�ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။်41 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် ဘာာသာဝေရွ�

အုရွလ့တ်လ်ပ်ခ့်ုင်း််ကုုဖွဲ့န်တီ််�ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာလ်ည်�် 

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာအ်ုဝေပ်� ယင်း�်၏ လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုကုု

မ်း့ ကာက့ယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် အုစာုု�ရွမ်း့�ါေမ်းုာ�

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် ဘာာသာတ်ရွာ�ကုု

ထုည်််သ့င်း�်ထုာ�ရွိုဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ေပ်ည်သ့်�ဝေရွ�ရွာနိုိင်း််

ပ်ုဂဂလုကဝေရွ�ရွာ န်ယပ််ယမ််းုာ�အု�ကာ� ခု့�ေခုာ�မ်းု

ကုု အုဝေသ�စာုတ် ်သတ််မ်းိတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါသည်။် မ်းုမ်းု

တ်ုု�၏ပ်ုဂဂလုကဝေရွ�ရွာ ဘာာသာဝေရွ� အုယ့အု�

မ်းုာ�အုာ� လုုကန််ာမ်းုသည် ် အု�ုုပ်ါခု့�ေခုာ�သတ် ်

မ်းိတ်ခ်ုုက်ကုု ဝေကုာလ်ှာ�ရွန်ေ်ဖွဲ့စာလ်ာပ်ါက တ်ရွာ�ရိုု��မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် �ကာ��င်းဝ်ေစာစ်ာပ်ဝ်ေပ်�ရွန် ် လုုအုပ်ပ််ါ

လုမ်း််မ်းည်။်

ဝေန်ာက်ထုပ်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာ အုယ့အု�တ်စာခ်ုုမ်းိာ ဘာာသာဝေရွ�နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏်�ကန်ို့ယမ််းု

 အုဝေပ်�ဘာာသာတ်ရွာ�၏ လ့တ်လ်ပ််မ်းုကုုတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ� 

သည် ် တ်ရွာ��င်းဘ်ာာသာတ်ရွာ�မ်းုာ�ကုု အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�သည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ယင်း�်တ်ုု�၏ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�နိုိင်း်် 

ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည်ဘ်ာာသာတ်ရွာ�၏ အု�ု��အုမ်းမ်းိ �င်း�်သကလ်ာသည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုစာုု�ရွ၏ 

လုပ််င်းန််�စာဉ်းမ််းုာ�တ့်င်းဘ်ာာသာတ်ရွာ�၏ လှမ်း်�မ်းုု�မ်းုကုု တ်င်း�်�ကပ်စ်ာ့ာကန်�သ်တ်ထ်ုာ�သည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ေီမ်းုုက

ဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုခု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် ဘာာသာတ်ရွာ��ုုင်းရ်ွာ လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််

အုတ့်ကက်ာက့ယရ်ွန်် သုရွိုန်ာ�လည်၍် ဖွဲ့န်တ််ီ�စာီစာဉ်း်ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ဘာာသာဝေရွ�လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််ကုု အုဝေေခုခု�

ကုဝေသာ လ့�အုခု့င်း််အုဝေရွ�တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာကယ့�ပြီးပ်ီ� ၁၉၆၆ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�သာ�အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာပ်ဋိုည်ာဉ်း(်ICCPR)က ကာက့ယဝ်ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။်42 ဘာာသာတ်ရွာ�အုဝေပ်�

နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ �ကန်ို့ယ်မ်းုသည် ် ပ်ဋိုည်ာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ မ်းည်သ်ည်််အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု     

မ်း�ုု ရွရုိွပုု်င််း�ုုင်းေ်ခုင်း�်အုာ� ဝေလုာပ််ါ�ပ်ုက်စီာ�ဝေစာေခုင််း�မ်းရုိွရွသက�သုု်� မ်းယု��ကည်�်ကသ့မ်းုာ�နိိုင်််း အုေခုာ�ဝေသာ 

အုယ့အု�မ်းုာ�ကုု လုုကန််ာကုုင်း်စာ့�ထုာ�သ့မ်းုာ�အုာ�လည်�် ခု့�ေခုာ��က်��ေခုင်း�် အုကု�ု�သကဝ်ေရွာကမ််းု

လည်�် မ်းရွိုဝေစာရွပ်ါ။43

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတစခ်ျီးံသုံးည်း ်

တုကားးကျေးသုံးး ားသုံးးတရား�တစခ်ျီးံတည်း�်နှာင််် 

န်း��ကားပ်စ့်းဆိုကားန်ှ့ယားက်ျေးန်းနှုံင််သုံးကား�သ်ုံးုံ� ားသုံးး 

တရား�မှား ုံ �စံ�ကားုံ စ့�ကားုံင်ထ်ိး�ေချီးင်�်၊ ားသုံးး 

တရား�ဆိုုံင်ရ်ားေပ်ဿန်းးရာပ်က်ားုံ မှာတံန်း�ေ်ပ်န်းေ်ချီးင်�် 

သုံးုံ�မှာဟူံတာ်းသုံးးတရား�နှာင််် နှုံင််င်�အ�ကားး�

တ့င်ရ်ာာင်�်လွှာင််�ေပ်တသ်ုံးး�ကျေးသုံးး လွှာံပ်က်ျေးဆိုးင်မ်ှာု

အတ့ကား ်သုံးတ်မှာာတထ်ိး�ေချီးင်�်လွှာည်း�် ရာာုနှုံင်ပ််ါ 

သုံးည်း။် ားသုံးးကျေးရာ� လွှာ့တလ်ွှာပ််မှာုရာာုေချီးင်�်ဆိုုံင်ရ်ား

အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�ကားုံ အကျေးေချီးချီး�လွှား�အချီး့င််အ်ကျေးရာ�တစ်

ချီးံအေဖွဲ့စန်ှုံင်င််�တကားးကား ယားးဆို�ကားပ်ါသုံးည်း။် 

ားသုံးးကျေးရာ�တစခ်ျီးံနှာင််် နှုံင််င်�တစန်ှုံင််င်�၏

ဆိုကားန်ှ့ယားေ်ချီးင်�်သုံးည်း ်မှာယားံ��ကားည်းသ်ုံးးမှားး�

သုံးုံ�မှာဟူံတ ်အေချီးး�ကျေးသုံးး ယားံ��ကားည်းခ်ျီးးကားက်ားုံ 

လွှာကားခ်ျီး�ယားံ��ကားည်းက်ျေးန်းသုံးးမှားး�အး� ချီး့�ေချီးး�

ဆိုကားဆ်ို�ေချီးင််�ကားုံဦး�တည်း်ေချီးင်�် မှာရာာုကျေးစရာပ်ါ။
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ဇူးယားး�ကား့ကား ်၅။ ားသုံးးကျေးရာ�အရာ ကား့�ေပ်း�ကျေးန်းကျေးသုံးး နှုံင်င််�အတ့င်�် ကျေးပ်ါင််�စည်း�်ေချီးင်�် -

အင််ေုံန်း��ရာား�၏ ပ်န်းက်ားစ�လွှာ

အုင်း်ေုုန်ီ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း�၏ ၁၉၄၅ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ န်ုေါန််�တ့်င််း ပ်န််ကစာီလ ကုု 

အုင်း်ေုုန်ီ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း�ဥပ်ဝေေ၏ အုဝေေခုခု�နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုဝေတ့်�အုဝေခု�တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာက်ုု�ကာ�ထုာ�ပ်ါသည်။် 

ပ်န််ကစာီလတ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််် စာည််�မ်းုဉ်း�်၅ ခုုက်ကုု မ်း့�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ်သမ်းမတ်

 �့ကာနိုုုသည် ်အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ�်ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ဝေအုာကတ့််င်း ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�လ့န်�်

ဝေန်ဝေသာ အုင်း်ေုုန်ီ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း�၏ ကွန်�်စာုမ်းုာ�ကုုဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ရွန်န်ိုိင်း်် အုစာာလာမ်းဘ်ာာသာနိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အု�ကာ��ကန်ို့ယ်မ်းု၏ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခုုကတ််စာခ်ုုကုုခုုမ်းိတ််ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ခု�ပ််ါသည်။်  

ပ်န််ကစာီလ၏ စာည််�မ်းုဉ်း�် ၅ ခုုမ်းိာ (၁) တ်စာပ််ါ�တ်ည်�်ဝေသာ အုေခုာ�မ်းရွိုသည််် ဘာုရွာ�သခုင်း ်(၂) မ်း့တ်

ပြီးပ်ီ� အုကုင်း်သ်ုကခာ ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာ လ့သာ�ေခုင်း�်စာာန်ာမ်းု�ါေ (၃) အုင်းေ်ုုန်ီ�ရွိာ�၏ စာည်�်လု��ည်ီညွှ့တ််

မ်းု (၄) ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း် ်(၅) လ့မ်းုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုတ်ုု� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� 

သည် ် အုင်း်ေုုန်ီ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း�၏ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ထုုုင်းမ််းုမ်းုာ�ကုုလကခ်ု�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� စာည်�်လု��

ည်ီညွှ့တ်မ််းုကုု ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာဝေအုာင်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ရွန်် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်၏မ်း့လဇိုာစာေ်မ်းစာမ််းုာ�သည် ်

ဝေခုတ်ဝ်ေန်ာကက်ုဝေန်ဝေသာလ်ည်�် ပ်န််ကစာီလနိုိင်း်် ယင်း�်၏ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့

မ်းုာ�သည် ်ယဝေန်�ထုုတ်ုုင်းဝ်ေအုာင်း�်ကလ်ကရ်ွိင်းသ်န််ဝေန်��ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ပ်န််ကစာီလသည်ထ်ုု��တ်မ်း�် 

စာဉ်းလ်ာနိိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာစ်ာည်�်လု��ညီ်ည့ွှတ်မု််းတုု်�၏ အုမိ်းတ်အ်ုသာ�တ်စာခု်ုေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ့်ိုဝေသာအုဝေ�ကာင််း� 

ေပ်ခုုကေ်ဖွဲ့င်း်် ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�၏ ဝေ�့�ဝေန့ို�ညုှ်နုိုင််း�ဝေရွ�ညီ်လာခု� (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

MTR) သည် ် တ်ုုင်း်�ေပ်ည်၏် မ်း�ကာဝေသ�မ်းီကေပ်�လုပ်ခ်ု�်ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေဖွဲ့ည််စ်ာ့က်

ေပ်င်း�်င်း်မ်းုလုပ်င််းန်�်စာဉ်း ်(၁၉၉၉ ခုုနိုိစာ-်၂၀၀၂ ခုုနိုိစာ်) တ့်င်း ်ဤအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်က်ုင်း်သ်ု��

ခု�်ပ်ါသည်။် *MPR သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းု လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု 

၁၉၉၉ ခုုနိုိစာ် တ့်င်းစ်ာတ်င်းခ်ု�်ဝေသာအုခုါတ့်င်း ် ယင်း�်စာ့�ကုုင်းထ်ုာ�သည်် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဘ်ာာသာတ်ရွာ�

�ုုင်းရ်ွာ အုယ့အု�ကုု ထုုန််�သုမ်း�်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ပ်န််ကစာီလထုည််သ့်င်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ လကရ်ွိုန်ုေါန််�

အုခုန််�ကုု အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု �ကလ်ကထ်ုုန်�်သုမ်း�်နိုုုင်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� 

အုစာမိ်းအု�ု�� အုသစာေ်ပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွ��့�ေခုင််း�ထုက် ေဖွဲ့ည်််စ့ာကေ်ပ်�ေပ်င်းမ့််းမ်း�်မ်း�ေခုင်း�်သာေပ်�လုပ်ရ်ွန် ်အုဝေရွ� 

ပ်ါဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကက်ုုခုုမ်းိတ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။်**

* Morfit, Michael, ‘Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order 

Government’, Asian Survey, 21/8 (1981), pp. 838–51; Weatherbee, Donald E., in Asian 

Survey, 25/2 (1985), pp. 187–97; Prawiranegara, Sjafruddin, ‘Pancasila as the Sole 

Foundation’, Indonesia, 38, Southeast Asia Program Publications at Cornell University 

(1984), pp. 74–83; and Denny Indrayana, Kompas, ‘Indonesian Constitutional Reform, 

1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition’, Book Publishing, 
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** Morfit, ‘Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order 

Government’; Weatherbee in Asian Survey, 25/2; Prawiranegara, ‘Pancasila as the Sole 

Foundation’; and Denny Indrayana, ‘Indonesian Constitutional Reform, 1999–2002’.

၄.၆။ နှုံင်င််�တကားး ဥပ်ကျေးေနှာင်် ်ဆိုကားစ်ပ်က်ျေးန်းကျေးသုံးး အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေသည် ် ဝေခုတ်သ်စာ ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုု သရိုုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေပ်�မ်းည်် ်

အုဝေေခုခု�မ်း့အုခုု�ု�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် တ်စာက်မ်းာာလု��အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာရွို လ့မ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်င်း�် 

တ်ရွာ��င်းမု််းရုိွဝေစာရွန် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် အုဝေေခုခု�လ့�အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�ကုုဝေလ�စာာ�ေခုင််း� စာသေဖွဲ့င်််း 

နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေ၏အုဝေေခုခု�အုကု�ု��စာ�နိုုန််�မ်းုာ�ကုု လုုကန််ာရွဝေပ်မ်းည်။် သုု�ဝေသာလ်ည်�်နိုုုင်းင််း�တ်ကာမ်းိ 

အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�မ်းုနိုိင်း်် လကခ်ု�မ်းုကုုရွရိွုဝေစာရွန််အုတ့်က ်လုုကန််ာရွမ်းည််် အုန်ုမ်း််�ု��သတ်မ််းိတ်ခ်ုုက်မ်းုာ�အုာ� 

လကဝ်ေတ့်�အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်အုေပ်င််း နုုိုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေနိိုင်း်် နုုိုင်းင််း�တ်ကာ�က�်�ဝေရွ�တုု်�အုဝေပ်� 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�မိ်း ကုုင််းတ့်ယပု််�ကုုင််းတ့်ယန််ည်�်မိ်းာ တ်စ်ာခုုနိိုင်း််တ်စာခု်ုမ်းတ့်ဘာ� က့�ေပ်ာ�နိုုုင်းသ်ည်။်

နိုုုင်းင််း�မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာသဝေဘာာတ့်စာာခုု�ပ်မ််းုာ�ရွို သတ်မ််းိတ်ခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု လုုကန််ာ

ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကရွမ်းည်် ်န်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�်

မ်းုာ�ရွိုပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုမ်းုန်�ည်ွှှန်�်ကာ�ခုုကအ်ုမ်းုာ�အု�ကာ� �က်နို့ယမ််းု

အု ဝေပ်� အုေမ်းင်းမ််းုာ�မ်းတ့်ည်ီ�ကသည််အ်ုဝေလုာက ်အု�ုုပ်ါန်ည်�်လမ်း�်မ်းုာ�သည်လ်ည်�်မ်းတ့်ည်ီ�ကပ်ါ။ အုခုု�ု�

ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာသတ်မ််းိတ်ခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် 

တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ုုကရ်ိုုုကပ််ါ�င်းလ်ာဝေစာရွန် ် ထုည်််သ့င်း�်ထုာ�ပ်ါသည်။် အုဝေရွိ�တ်ီဝေမ်းာ၏ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်သင်း််ဝေလုာဝ်ေသာအုခု့င်း််အုာဏာာရွိုသည်် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�က နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ

သဝေဘာာတ့်ည်ီခုုကမ််းုာ�ကုု သဝေဘာာတ့်ည်ီေခုင်း�်၊ အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် လကခ်ု�အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�် 

ခုုမ်းိတ်ပ်ြီးပ်ီ� ဝေန်ာက ်တ်ရွာ��င်းအ်ုစာုု�ရွေပ်န်တ််မ်း�်တ့်င်း ်ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာပြီးပီ်�သည်နိ်ိုင်း်် နုုိုင်းင််း�တ်ကာသဝေဘာာတ့်

ညီ်မု်း စာည်�်မ်းုဉ်း�်ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည်ေ်ပ်ည်တ့််င်း�်၌ လက်ဝေတ့်�အုကု����င််းသကဝ်ေရွာကဝ်ေ�ကာင််း� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါ 

သည်။် ။44 မ်းုုန်စာဇ်ိုင်း ် (monism) ဟိုု နိုုုင်း်င်း�တ်ကာက သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည်် ် သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်းုာ�သည် ်

နိုုုင်းင််း�တ်ကာသတ်မ််းိတ်ခ်ုုကမ််းုာ�က ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေအုဝေပ်�လှမ်း�်မ်းုု�သည််ဟိုု အုဓလေ့ုပ်ါါယသ်ကဝ်ေရွာကဝ်ေန်

ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုစာာခုု�ပ်မ််းုာ�ကုု ဥပ်ဝေေညွှှန်�်ကာ�ခုုကမ််းုာ�၏ တ်စာ်စာုတ််

တ်စာပ််ုုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်သ်တ််မ်းိတ်ပ်ြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာသဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းု�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�ကုု ေပ်ည်တ့််င်း�်

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် �န်�်ကုင်းဝ်ေန်ဝေသာဝေန်ရွာမ်းုာ�၌ပ်င်း ် အုသု��ေပ်�သင်း်သ်ည်ဟ်ိုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ ခုုကသ်မ်းမတ် 

နိုုုင်းင််း�၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည်လ်ည်�် ဤက�သုု်�ပ်င််းေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။်45 ဟိုန်ဝ်ေဂရီွ၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေသည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာသတ်မ််းိတ််ခုုကမ််းုာ�ကုု တ်ုကုေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ�ဝေသာလ်ည်�် 



49အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

ယင်း�်တ်ုု�၏ လှမ်း�်မ်းုု�ေခုင်း�်ကုု လကမ််းခု�ပ်ါ။ ယင်း�်

အုစာာ�နိုုုင်းင််း�တ်ကာသတ်မ််းိတ််ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ်သဟို 

ဇိုာတ်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန် ် ေပ်ည်တ့််င်း်�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်ဋ္ဌာာန််�

ထုာ�ပ်ါသည််။46 ထုုု�အုေပ်င််း ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုာ� အုန်က် 

အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုရွာတ့်င်း ် ထုုုဖွဲ့့င်း်�်ုုမ်းုသည် ် ဝေယ 

ဘာုယုအုသု အုမ်းိတ်ေ်ပ်�လကခ်ု�ထုာ�သည်် ် နိုုုင်း်င်း� 

တ်ကာဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုု အုကု����င်းသ်ကဝ်ေရွာကမ််းု

ရွိုဝေစာမ်းည််ပ််ု�စာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့င်း််�ုုသင်း််သည််ဟိုု ဟိုန််ဝေဂရွီ 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာတ်ရွာ�ရုို��က �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်

ခုုမ်းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။်47 ဂုာမ်းန်ီနုုိုင်းင််း�က�သုု်� အုေခုာ�

ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င််း အုစာဉ်း ်

အုလာအုရွ နုုိုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေသည် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်

ဥပ်ဝေေအုာ� လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုရွိုဝေသာလ်ည်�် သဝေဘာာတ့်

ညီ်မု်း�ုုင်းရ်ွာဝေ�ာင််းရွွက်ခုုကမ််းုာ�ကုုမ့်း ေပ်ည်တ့််င်း�် 

ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း်သ်ာအုတ်ည်ေ်ပ်�ပ်ါသည်။် သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းု�ုုင်းရ်ွာသတ်မ််းိတ်ခ်ုုကမ််းုာ�နိိုင်း်် ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေတုု်�

အု�ကာ�ပ်ဋုိပ်ကခေဖွဲ့စ်ာဝေသာအုခုါ ဝေန်ာက�ု်��ဥပ်ဝေေေပ်�ထုာ�သည်််ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်ကသာအုသာစီာ�ရွပ်ါသည်။်48

�န်�်ကုင်းဘ်ာကန််ည်�်လမ်း�်မ်းိာ အုခုု�ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်တ်ရွာ��င်းစ်ာည်�် 

ဝေနိုိာင်းမ််းုမ်းေဖွဲ့စာခ်ုင်း ်အုစာုု�ရွမ်းိနိုုုင်းင််း�တ်ကာ သတ်မ််းိတ််ခုုကမ််းုာ�ကုု ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ခုုမ်းိတ််

ရွန်် လုုအုပ်သ်ည်�်ုုဝေသာ ဂု��ယလ်စာ ်(dualist) သဝေဘာာတ်ရွာ�ကုု စာ့�ကုုင်းထ်ုာ�ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ 

ဥပ်ဝေေအုရွ သဝေဘာာတ့်စာာခုု�ပ်သ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်� စာည်�်ဝေနိုိာင်းမ််းုရွိုနိုိင်း််ဝေန်ပြီးပ်ီ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် ထုုုနိုုုင်းင််း� 

တ်ကာစာာခုု�ပ်သ်ည် ်ေပ်ည်တ့််င်း်�တ်ရွာ�ဥပ် ဝေေစာန်စာအ်ုတ့်င်း�် သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းရွိုဝေသ�လ့င်း ်လှတ်ဝ်ေတ်ာက် 

ထုုုက�သ်ုု� အုတ်ည်ေ်ပ်�ထုည််သ့်င်း်� ခုုမ်းိတ်ဝ်ေပ်�ရွန်လ်ုုအုပ််ပ်ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေမှားး�သုံးည်းန်ှုံင်င််�တကားး 

ဥပ်ကျေးေနှာင််် နှုံင်င််�တကားးဆိုကားဆ်ို�ကျေးရာ�အကျေးပ်� 

ယားင်�်တုံ�၏ သုံးကျေးားထိး�မှားး�မှာားကား့�ေပ်း�ေချီးး�

န်းး�တတ်�ကားပ်ါသုံးည်း။် အချီးး ုံ �ကျေးသုံးးဥပ်ကျေးေမှားး�

တ့င်န်ှုံင်င််�တကားး သုံးတမ်ှာာတခ်ျီးးကား်မှားး�ကားုံ

တုံကားရ်ုံးုံကားေ်ဖွဲ့စက်ျေးသုံးး ဥပ်ကျေးေကျေးရာ�ဆိုုံင်ရ်ား

ညွှာန်း�်ကားး�ချီးးကား၏် အစုတအ်ပ်ုံင်�်တစ်ချီးံအေဖွဲ့စ်

သုံးတမ်ှာာတထ်ိး�ပ်ါသုံးည်း။် အချီးး ုံ �သုံးည်း ်အေချီးး�

ကျေးသုံးး နှုံင်င််�တကားးဥပ်ကျေးေမှားး�နှာင်် ်ကျေးပ်ါင််�စပ် ်

ထိး�ပ်ါသုံးည်း။် အချီးး ုံ �ကားမှား နှုံင်င််�တကားး

သုံးတမ်ှာာတခ်ျီးးကား်မှားး�ကားုံ ယားင်�်တုံ�အး� 

တရား�ဝင် ်တးဝန်းခ်ျီး�ေချီးင်�်မှာေပ်ံမှာ� ယားင်�်တုံ�၏ 

ေပ်ည်းတ့်င်�်ဥပ်ကျေးေတ့င် ်ထိည်း်သ်ုံး့င်�်ရာန်းေ်ပ်ဋ္ဌားန်း�်

ထိး�ပ်ါသုံးည်း။်

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်
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ဇူးယားး�ကား့ကား ်၆။ နှုံင်င််�တကားး ဥပ်ကျေးေအကျေးပ်� နှုံင်င််�တ့င်�်အဆိုင်််မှာာရုံးုေမှာင်ေ်ချီးင်�်

မှာုံန်းစဇ်ူးင် ်(monism) ဟူးသုံးည်းမ်ှာား
ေပ်ည်းတ့်င်�် နှာင််် နှုံင်င််�တကားး ဥပ်ကျေးေမှားး�ကားုံ စန်းစ်

တစခ်ျီးံတည်း�်အေဖွဲ့စ ်ကျေးပ်ါင်�်စည်း�်ထိး�ကျေးသုံးး
နှုံင်င််�တကားး ဥပ်ကျေးေ၏ အေမှာင်က်ားုံ ကျေးချီး�ပ်ါသုံးည်း။်

ဂုံးး�ဝယားလ်ွှာ�ဇူးင် ်(dualism) ဆိုုံသုံးည်းမ်ှာား 
နှုံင်င််�တစန်ှုံင်င််�နှာင််် နှုံင်င််�တကားး၏ ဥပ်ကျေးေစန်းစ်

မှားး�သုံးည်း ်သုံး��သုံးန်း�ေ်ဖွဲ့စသ်ုံးည်းဟ်ူးသုံးည်း်် နှုံင်င််�တကားး 
ဥပ်ကျေးေ၏ အေမှာင်က်ားုံကျေးချီး�ပ်ါသုံးည်း။်

• နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေကုု အုကု����င်းသ်ကဝ်ေရွာကမ််းု
ရွိုဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာအ်ုသ့င်း်
ဝေေပ်ာင်း�် လ�ရွန် ်မ်းလုုအုပ်ပ််ါ။

• နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေအုာ� အုတ်ည်ေ်ပ်�လကခ်ု�ေခုင်း�်     
(ဥပ်မ်းာ- သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းု စာာခုု�ပ်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း််) သည််
ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေဝေရွ� ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု� အုေဖွဲ့စာ်
ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ဝေစာပ်ါသည်။်

• လကခ်ု�ထုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေကုု တ်ရွာ�သ့ 
ကြိုးကီ�မ်းုာ�က မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်းုာ�က
လည်�် လုုလာ��ကမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

• မ်းုုန်စာဇ်ိုင်း ်ကုင်း်သ်ု��ဝေသာ အုခုု�ု�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်းုာ�တ့်င်း ်
နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေသည် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေအုဝေပ်� 
လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းမ််းုရွိုပ်ါသည်။် 

• အုခုု�ု�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်းုာ�တ့်င်း ် အုတ်ည်ေ်ပ်�ထုာ�သည်််
သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းု တ်စာခ်ုုသည် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေနိုိင်း််
ည်ီမ်း့ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� လတ််တ်ဝေလာအုေဖွဲ့စာ�်ု��ဥပ်ဝေေ 
ေပ်�ထုာ�သည်် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကက်သာ အုသာစာီ�ရွပ်ါ 
သည်။်

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ့်င်း ်အုာဏာာ 
တ်ည်ဝ်ေစာဝေရွ�အုတ့်က ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေအုာ�
ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ပ််ါ�င်းဝ်ေစာရွ
ပ်ါသည်။်

• နိုုုင်းင််း�တ်ကာ ဥပ်ဝေေအုာ� အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်သည််
တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�ခုုင်း�်အု�င်း််တ့်င်း ်ထုုဝေရွာကမ််းု ရွိုဝေစာရွာ
၌ လု�ဝေလာကေ်ခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။ ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေ
မ်းုာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုု လုုကန််ာ
ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်တ့်င်း ် သဝေဘာာတ့်စာာခုု�ပ် ်
အုမ်းိန်တ််ကယ ်အုကု����င်းသ်ကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေစာရွ
မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် 

• တ်ရွာ�သ့ကြိုးကီ�မ်းုာ�နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်းုာ�သည်န်ိုုုင်းင််း� 
တ်ကာဥပ်ဝေေကုု တ်ုုကရ်ိုုုကအ်ုသု��ေပ်�ေခုင်း�်ထုက်
နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဥပ်ဝေေ၏သက်ဝေရွာက်မ်းုရွိုဝေစာနိုုုင်း်ရွန်် 
နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေကုုသာမီိ်းခုုုအုာ�ထုာ�ရွဝေပ်မ်းည်။်

• ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေသည် ် သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းု�ုုင်းရ်ွာ
သတ်မ််းိတ်ခ်ုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ်အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�စာရွာ ေဖွဲ့စာဝ်ေန်
ပြီးပ်ီ� အုေင်းင််း�ပ့်ာ�မ်းုသည် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ ဥပ်ဝေေကုု 
ခုု�ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�်မ်းုာ�ရုိွသည်််တုု်င်းဝ်ေအုာင်းေ်ပ်ည်တ့််င်း�် 
ဥပ်ဝေေကသာ တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�လု��အု�င်း်် တ်ရွာ��င်း ်
ဝေန်မ်းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ အုမ်းုာ�စာုသည် ်သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေရွ�နိုိင်း် ်အုာဏာာ 

တ်ည်ဝ်ေစာဝေရွ�အုတ့်က ်အုဝေေခုခု�မ်း့ဝေဘာာင်းက်ုု သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ေခုင်း�်သာမ်းက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�စာ့ာ

တ်ုု�သည် ် လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း်�်ုုင်း်ဝေသာဥပ်ဝေေမ်းုာ� စာသေဖွဲ့င်း် ် အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုု

အုမ်းိန်တ််ကယ ် ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ� 

သည် ် အုစာုု�ရွ၏လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကအ်ုဝေပ်� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ တ်ရွာ��င်းက်န်�သ်တ်ထ်ုုန်�်ခုု�ပ််နိုုုင်း်

ပ်ါသည်။်  အုခုု�ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် တ်ုကုဝေသခုုာဝေသာ သဝေဘာာတ့်ညီ်မု်းမ်းုာ�ကုု 

ညှွှန်�်�ုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရုို�မ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် အုခုု�ု�မိ်းာမ့်း အု�ုုပ်ါပ်ဋုိည်ာဉ်းစ်ာာတ်မ်း�်မ်းုာ�ကုု ယင်း�်တ်ုု�၏ဥပ်ဝေေ

အုတ့်င်း�်သုု� ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ထ်ုည်််သ့င်း်�ထုာ�ပ်ါသည်။် န်ီကာရွာဂ့ာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ၁၉၄၈ ခုုနိုိစာ် 

အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်းရ်ွာ လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဝေ�ကည်ာခုုက၊် အုဝေမ်းရွုကန်၏် အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေ�ကည်ာခုုက်



51အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

နိုိင်း်် လ့သာ�တ်စာဥ်ီး�၏ တ်ာ�န််မ်းုာ� (၁၉၄၈ ခုုနိုိစာ်) စာသည်တ််ုု� အုပ်ါအု�င်း ် ပ်ဋိုည်ာဉ်းစ်ာာတ်မ်း�်မ်းုာ�တ့်င်း်

ပ်ါ�င်းသ်ည််် လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�သည် ် အုစာုု�ရွအုင်းစ်ာတ်ီကု��ရွိင်း�်မ်းုာ�အုာ�လု��အုဝေပ်�တ့်င်း ် အုေပ်ည််အ်ု�

အုကု����င်းသ်ကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုပ်ါသည်။်49 အုလာ�တ့်စာ့ာပ်င်း ်ဂါန်ာ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ဤန်ည်�်

အုတ်ုုင်း�်တ်ဝေလ�တ်စာာ� ထုုန််�သုမ်း�်ထုာ�သည်် ် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�အုေပ်င်း ် အုခုု�ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်းုာ�၊ သဝေဘာာတ့်ည်ီခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် ဂါန်ာနိုုုင်း်င်း�က အုဖွဲ့့���င်းထ်ုာ�သည်် ် အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် စာ�ခုုနု်စ်ာ�ညွှှန််�မ်းုာ�ကုုအုစာုု�ရွကလုုကန််ာဝေစာရွန် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�

ပ်ါသည်။်50 ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ်အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာသဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုစာာခုု�ပ််မ်းုာ�ကုု 

ရွည်ည်ွှှန််�ကုု�ကာ� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်က်မ်း်မ်းရွွန် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ န်ုေါန််�

တ့်င်း ် ‘အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်း်ရွာလ့�အုခု့င်း််အုဝေရွ�ဝေ�ကည်ာခုုက၊် ကုလသမ်းဂဂပ်ဋိုည်ာဉ်းစ်ာာတ်မ်း်�နိုိင်း်် လ့သာ�

မ်းုာ�နိုိင်း်် ေပ်ည််သ့မ်းုာ�၏အုခ့ုင်း််အုဝေရွ��ုုင််းရွာ အုာဖွဲ့ရုွက ပ်ဋုိည်ာဉ်းစ်ာာတ်မ်း�်တုု်�က ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�သည််် 

အုဝေေခုခု�လ့တ်လ်ပ်မု််းမ်းုာ�ကုု လုုက်န်ာမု်းရုိွရွန်'် အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။်51

နုုိုင်းင််း�တ်ကာ�က�်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င််း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�၏ အုခုန်�်ကဏ္ဍာသည်နုု်ိုင်းင််း�တ်ကာ

သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�သုု��င်းဝ်ေရွာကရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိေပ်န်လ်ည်န်ိုုတ်ထ်ု့ကရ်ွန်် အုာဏာာကုုထုုန်�် 

သုမ်း�်ထုာ�ဝေသာ အုဝေရွ�အုကြိုးကီ��ု��အုာဏာာပုု်င််းအုေဖွဲ့စ်ာတ်ာ�န်ရုိ်ွပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င််း အုခုု�ု�ဝေသာဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် သဝေဘာာတ့်ညီ်မု်းမ်းုာ�အုာ�ဥပ်ဝေေေပ်�ကာ အုတ်ည်ေ်ပ်�ခုုကမ််းုာ�ခုုမိ်းတ်ရ်ွန်နိ်ိုင်း်် 

သုု�မ်းဟုိုတ် ်သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုစာာခုု�ပ်ခ်ုု�ပ်�်ုုဝေရွ�တ်ုု�၌ တ်ရွာ� ဝေရွ�အုပ်ုုင်း�်မ်းိလည်�် ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုရွိုဝေစာ

ရွန်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤနိုုုင်းင််း�တ်ကာ�က�်� ဝေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း် ် စာပ်လ်ုဉ်း�်၍ အုုပ်ခ်ုု�ပ််ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် 

ကုုယ်ပုု်င််း�ု��ေဖွဲ့တ်ခ့်ုင်း််ကုု ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�သည််် အုေခုာ�အုခုုက်မ်းုာ�တ့်င််း ဥပ်ဝေေစာည်�်မ်းုဉ်း�်အုရွ မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်

လုပ်ရ်ွဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာုတ််�နိုဒအုရွ လုပ််ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ဝေသာ ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယ့ပ့်�မ်းုာ�ေပ်�လုပ်ေ်ခုင်း�်

လည််� ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည်ဥ်ဝေရွာပ်သမ်းဂဂက�သ်ုု� နိုုုင်းင််း�မ်းုာ�စာ့ာကုုလှမ်း�်မ်းုု�ဝေသာ အုင်းအ်ုာ�

ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�၏ အုဖွဲ့့���င်းေ်ဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်စာသေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ�က�်�ဝေရွ�အုဝေပ်� လှမ်း�်မ်းုု�ဝေသာကုစာာ

ရွပ်မ််းုာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်�ရွိုနိုုုင်းင််း�သာ�မ်းုာ�ထု�သုု� တ်ုုကရ်ိုုုကသ်ကဝ်ေရွာကဝ်ေစာနိုုုင်းမ််းုကုု ဝေမ်း�ခု့န်�်ထုုတ််

ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

အုစာုု�ရွ၏အုာဏာာကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�သည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််မ်းု

တ်စာခ်ုုတ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ�က�်�ဝေရွ�နိုိင်း်သ်က�်ုုင်း်ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ပ်ုုမ်းုုပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� ဝေေသနိုတရွ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ�ကပ်င်း ် ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုုန်�်ခုု�ပ််နိုုုင်းပ််ါသည်။် အုခုု�ု�ဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််းုာ�

တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ဝေေသနိုတရွအုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ�အုာ� နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�တ့်င်း်

ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်ခ်ု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်န််ယမ််းုာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် နိုုုင်းင််း� 

ေခုာ�ဝေရွ�မ်း့�ါေ သုု�မ်းဟိုုတ်ေ်ပ်ည်တ့််င်း်�ဥပ်ဝေေကုု�န်�က်ုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုဝေသာလ်ည်�် သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေန် 

အုထုာ�မ်းုာ�၌ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုလုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်သည်ဟ်ိုု အုာဂုင်းတ််ီ�န်ာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။်52 အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဝေစာဝေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�နိုိင်း် ်ဝေေသမ်းုာ�၏ ခုု 

မ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�သည် ်ေပ်ဿန်ာမ်းုာ�ဝေပ်�ဝေပ်ါကန်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� ဝေေသမ်းုာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာ �က�်� 

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

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

ဝေရွ�တ့်င်း ် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ်ခ်ု့င်း််ကုု အုလ့န််အုမ်းင်း်�အုသု��ေပ်�ပ်ါက နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုဝေေခု 

အုဝေန်ပြီးပ်ု�က့�မ်းည်က်ုု စာုု�ရွွ��ဝေပ်လုမ်း်မ််းည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း်န်ိုုုင်း်င်း�အုမ်းုာ�စာုသည်် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ�က�်�ဝေရွ�ကုစာာ

ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်န်ိုိင်း်် စာစာတ််ပ်အ်ုာ� နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််တ့်င်း ် ထုုန်�်ခုု�ပ််ကြိုးကီ��ကပ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် 

အုာဏာာကုု ဗဟိုုုအု�င်း်တ့််င်း်ထုုန််�သုမ်း�်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဇူးယားး�ကား့ကား ်၇။ အးဏားချီး့�ကျေးဝမှာုဆိုုံင်ရ်ား ယားနှတရား�တစခ်ျီးံအကျေးန်းေဖွဲ့င််် နှုံင်င််�တကားးဥပ်ကျေးေကားုံ အသုံးံ��ေပ်ံ

ေချီးင်�် - န်း�ကားးရားဂုံး့းနှာင်် ်ဌားကျေးန်းတုံင်�်ရာင်�်သုံးး�မှားး�၏ အချီး့င််အ်ကျေးရာ�မှားး�

န်ီကာရွာဂ့ာ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ၁၉၈၆ ခုုနိုိစာ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေသည် ်လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်း်ရွာ ဝေ�ကည်ာခုုက၊် အုဝေမ်းရွုကန် ်လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

မ်းုာ�နိုိင်း် ် တ်ာ�န်မ််းုာ� ဝေ�ကည်ာခုုက၊် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လ့မ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ် ယဉ်း်ဝေကု�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�

မ်းုာ�အုတ့်က ် အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်း်ရွာ ပ်ဋိုည်ာဉ်းစ်ာာတ်မ်း�်၊ နိုုုင်းင််း�သာ�နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုခု့င်း််အုဝေရွ� 

အုတ့်က ်အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်း်ရွာ  ပ်ဋိုည်ာဉ်းစ်ာာတ်မ်း်�၊ အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု၏ လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာ အုဝေမ်းရွုကန်ပ််ဋိုည်ာဉ်းစ်ာာတ်မ်း်�စာသည်တ််ုု�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ကုင်း်သ်ု��လုက ်

ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေရွို လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�၊ ဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုု စာန်စာတ််ကု စာီစာဉ်းဝ်ေပ်ါင်း�် 

စာပ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ကြိုးကီ�မ်းာ�လိစာ့ာဝေသာ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုမ်းုာ�ကုုဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းခ်ု�သ်ည်။်*

အု�ုုပ်ါ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�အုတ့်င်း�် လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်      

န်ီကာရွာဂ့ာတ့်င်း ်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ� လ့မ်းု�ု�ဝေပ်ါင်း်�စာု�တ်ုု�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာသည်် ်အုဝေရွ�ပ်ါ

ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် သကဝ်ေသေပ်ခု�ပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�

နိုိင်း််အုည်ီ ၁၉၈၆ ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�စာုမ်းုာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�

ကုု အုာမ်းခု�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ�ယင်း�်တ်ုု�၏ လ့မ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုတ့်က ် ဗဟိုုုမ်းိအုာဏာာကုု လကဝ်ေအုာက်

အုဖွဲ့့��မ်းုာ�အုာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�သည်် ် အုစာုု�ရွပ်ု�စာ�မ်းုာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ခု�ပ််ါသည်။်**

နိုုုင်းင််း�တ်ကာလ့�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်န်ီကာရွာဂ့ာ၏တ်ရွာ�ရိုု��မ်းုာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်းက်ုင်း်သ်ု��သည်် ်ဗဟိုုုခုု�ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ုုဝေသာစာန်စာက်ုု ေမ်းှင်း်တ််င်းခ်ု�်ပ်ါသည်။်

နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေ၏ အုကု�ု�သက်ဝေရွာကမ််းုသည် ် အုာ�က်စာတ််င်းဂ်န််ီနိုိင်း်် န်ီကာရွာဂ့ာ

တုု်�၏ တ်ရွာ�ရုို��အုမု်းကုစာာတ့်င််း အုထ့ု�သုသာထုင််းရိွာ�ခု�ပ််ါသည်။် တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�ဝေပ်ါင်း�်စုာ�ပ်ါ�င်း ်

ဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်ကြိုးကီ�ေဖွဲ့စာသ်ည််် အုာ�ကစ်ာတ််င်းဂ်န််ီသည် ် အုတ်တလနိုတုတ််ကမ်း�်ရိုုု�တ်န်�်ဝေေသ

တ့်င်း ် မ်းိီတ်င်း�်ဝေန်ထုုုင်း�်ကပ်ါသည်။် ၁၉၉၅ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် န်ီကာရွာဂ့ာ အုစာုု�ရွက သစာပ််င်းခ်ုုတ််လ�ခု့င်း််

ပ်ါမ်းစာက်ုု အုာ�ကစ်ာတ််င်းဂ်န်ီ ပ်ုုင်းန််ကန််ယဝ်ေေမ်းအုတ့်င်း�်ရွို ပ်ုဂဂလုကကုမ်းါဏာီတ်စာခ်ုုထု�ဝေပ်�လုုကရ်ွာ 

အုာ�က်စာတ််င်းဂ်န်ီက ထုုုလုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ခုုကသ်ည် ် ၎င်း�်တ်ုု� အုစာဉ်းအ်ု�ကပ််ုုင်း�်ုုင်းခ်ု�်ဝေသာ ဝေေမ်းနိုိင်း် ်

သယ�ဇိုာတ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််�ုုင်း်ရွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု ခုု�ု�ဝေဖွဲ့ာကသ်ည်ဟ်ိုု မ်းိတ်ယ့်ခု��်ကသည်။်     

အုာ�က်စာတ််င်းဂ်န်ီသည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာမ်းိ အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�မ်းုနိုိင်း်် ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်းုာ�၊ အုထု့�သေဖွဲ့င်း် ် NGO 



53အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

ကဏ္ဍာမ်းုာ�မ်းိ ပ်�ပ််ုု�မ်းုကုုရွရွိုပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်န်ီကာရွာဂ့ာ၏ တ်ရွာ�ရိုု��ခုု�ပ််တ့်င်း ်အုနိုုုင်း်ရွခု�သ်ည်။်

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခုု�ပ််သည် ် လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုဝေမ်းရွုကန်ပ််ဋိုည်ာဉ်းက်ုု အုဝေေခုခု�၍ 

ဝေေမ်းယာပုု်င််း�ုုင်းခ့်ုင်း််မ်းုာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ခုုုင်းမ််းာဝေစာပြီးပီ်� အုစုုာ�ရွအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�စုာတုု်�၏ 

အုစာဉ်းအ်ုလာအုရွ အုမ်းုာ�ပုု်င််းဝေေမ်းမ်းုာ�၏ က��ကမ်းမာအုဝေပ်��ု��ေဖွဲ့တ်ပုု််င်းခ့်ုင်း်် အုာဏာာလု���မ်းရုိွဝေ�ကာင််း� 

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�သ်ည်။် အု�ုုပ်ါအုဝေရွ�ကုစာာသည် ်နုုိုင််းင်း�တ်ကာဥပ်ဝေေကုု ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေတ့်င််း အုတ်ည်ေ်ပ်�

ခုုုင်းမ််းာဝေစာရိုု�မ်း့မ်းက တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�စာုမ်းုာ�၏ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ်ခ်ု့င်း််ကုုလည်�် တ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေပ်�ပ်ါ 

သည်။် 

* န်ီကာရွာဂ့ာ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� အုစာုု�ရွ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၄၆ (၁၉၈၆ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ 

၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ခု�်သည်)်

**  န်ီကာရွာဂ့ာ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� အုစာုု�ရွ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၈၁ (၁၉၈၆ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ခု�်သည်)်

၄။ ကျေးကား
းကား

နှုတ
်ထိ

း�ကျေးသုံး
း အ

ကျေး�ကား
းင်�်အ

ရားမှားး�ကား
ုံ ကျေးလွှာ

လွှာ
းေချီးင်�်
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုဝေေခုခု�ကုဝေသာ 

အုယ့အု�နိုိင်း်် ရွည်ရ်ွွယခ်ုုကမ််းုာ�ကုု သရိုုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာထ်ုင်းဟ်ိုပ်ဝ်ေစာပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုဓလေ့ုပ်ါါယ်

ဖွဲ့့င်း််�ုုခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ်လကဝ်ေတ့်�အုသု��ခုုပ်ု�မ်းုာ�ကုု သတ်မ််းိတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်အုမ်းိတ််သဝေက�တ်တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာ�ခုုနု်စ်ာ�ညွှှန်�်

တ်စာခ်ုုကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ေခုင်း�် စာသည််တ်ုု�မ်းိစာ၍ နိုုုင်းင််း� ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ့်မ်းုာ�အုာ� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေပ်�၍ 

လမ်း�်ညွှှန််ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင််းရွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုာ� ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာဝေစာ

ေခုင်း�် စာသည်တ််ုု�အုထုု ကုယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာအုခုန်�က်ဏ္ဍာအုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ကုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းပ််ါသည်။်  ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�်၌ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွတ်ကက်ြွကလုပ််ရွိာ� 

မ်းုမ်းုာ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ကဝေတ်ာမ််းည်််အုခုါ၌ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�မ်းုာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာဝေသာသက�်ုုင်းရ်ွာတ့်န်�် 

အုာ�မ်းုာ�သည် ် အုာဏာာကုုတ်စာစ်ာုတ်စာ်စာည်�်တ်ည်�် ထုုန်�်ခုု�ပ််ထုာ�ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် လကဝ်ေအုာကသ်ုု� 

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ခုုဝေပ်�ဝေရွ�အုတ့်က ် ရွယ့နိုုုင်း်ေခုင်း�် ရွိုမ်းရွို အုစာရွိုသေဖွဲ့င်း် ် အုလာ�အုလာမ်းုာ�ဝေပ်�မ်း့တ်ည်၍် 

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�ဝေသာအုဓလေ့ုပ်ါါယ်မ်းုာ�ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာ�သတ်မ််းိတ််ခုုကမ််းုာ� အုကု�ု�သက်ဝေရွာကမ််းု ရွို၊ မ်းရွို �ုုသည်မ််းိာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာကာက့ယမ််းုမ်းုာ�နိုိင်း် ် �ကစ်ာပ််ဝေန်ေခုင်း�် ရွို/မ်းရွို၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် အုစာုု�ရွ

ပ်ုုင်း�်မ်းိ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ့်မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�က ယင်း�်တ်ုု�အုာ�လုုကန််ာရွန်န်ိုိင်း်် အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာရွန််

သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�် ရွို/မ်းရွို၊ အု�ုုပ်ါ စာ�သတ်မ််းိတ််ခုုကမ််းုာ�သည် ် ညွှှန််�ကာ�ခုုကမ််းုာ�အုေဖွဲ့စာသ်ာ လုပ် ်

ဝေ�ာင်းဝ်ေန်ေခုင်း်� ရွို/မ်းရွို စာသည််တ်ုု�အုဝေပ်�တ့်င်း ်မ်း့တ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါဝေမ်း�ခု့န်�်မ်းုာ�အုတ့်က ်အုဝေေဖွဲ့

သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် အု�ုုပ်ါစာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ုုက်မ်းုာ�၏ ဘာာသာစာကာ�အုသု��အုနိုုန််�နိုိင်း််

ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ရွိုပ်ု�တ်ုု�အုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်း့တ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် ကုယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာအုသု��အုနိုုန််�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�

ပ်ါက သုု�မ်းဟိုုတ် ် န်ုေါန််�အုခုန်�်တ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါကအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် အုမ်းုန်�ည်ွှ့န််�ကာ�
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ဝေသာသဝေဘာာထုက ်လမ်း�်ညှွှန်ခ်ုုကတ််စာခု်ုအုေဖွဲ့စ်ာသာ ဝေ�ာင်းရွ်ွကပ််ါသည်။် အုလာ�တ့်စ့ာာပ်င််း အုခုု�ု�ဝေသာ 

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု တ်ရွာ�ဝေရွ�ထုကစ်ာာလ့င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ န်ည်�်စာန်စာမ််းုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်တ်ုု�ကုု အုာဏာာတ်ည််

ဝေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာရ်ွန်် 'ညွှှန်�်ကာ�ခုုက'် အုေဖွဲ့စာ ် အုတ်ုုခုု���သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် အုထုကတ့််င်း်

ဝေ�့�ဝေနို့�ခု�်သည်််အုတ်ုုင်း�် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း်် တ်ရွာ�ဝေရွ��ကာ�က့ာေခုာ�မ်းုသည်် လု���ေခုာ�န်ာ�ဝေန်ေခုင်း�်မ်းဟိုုတ််

သက�သ်ုု� မ်း့�ါေခုုမ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ်လုုကန််ာကုင်း််သု��ရွမ်းည််အ်ုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာေခုင်း�်

အု�ကာ�တ့်င်းလ်ည်�် အုေပ်န်အ်ုလိန်် �ကစ်ာပ်န်ိုိီ�နို့ယ်ဝေန်ေခုင်း�်မ်းု�ု�လည်�်မ်းရုိွပ်ါ။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််မ်းု၊ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�၏ စာုစာည်�်မ်းု၊ 

တ်ရွာ�ရိုု��မ်းုာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ပ်ုုမ်းုုန်က်ရိုုင်း�်စာ့ာဝေလလ်ာေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ရွိင်း�်လင်း�်

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင်း�်မ်းုာ�မ်းိ အုလုုအုဝေလုာက်ေဖွဲ့စာလ်ာဝေသာ အုကု�ု��က်မ်းုာ�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေပ်�ထ့ုကလ်ာနုုိုင်းပ််ါသည်။် 

အု�ုုပ်ါ တ်စာ�်င်း််ခု��င်း�်သက်လာဝေသာ အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ� (derived principles) သည် ် တု်ကုေပ်တ်သ်ာ�

စာ့ာဝေရွ��့�ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�်သုု� ထုည်််သ့င်း�်ထုာ�ေခုင်း�် မ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာလ်ည်�် 

ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုဓုလေ့ပ်ါါယဖ့်ွဲ့င်း််�ုုမု်းအုဝေပ်� စာစာမိ််းန်ဝ်ေသာအုကု�ု�သကဝ်ေရွာကမု််းကုု ရွရုိွဝေစာပ်ါ 

သည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာမ့်း�ကမ်း�်ဝေရွ��့� သ့မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုမ်းိတ်သ်ဝေတ်�မ်းုာ� နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

အုဝေပ်� န်ာ�လည််သဝေဘာာ ဝေပ်ါကမ််းုမ်းုာ�၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုဓလေ့ုကအုန်က်အုဓလေ့ုပ်ါါယမ််းုာ�သည် ်

တ်စာခ်ုါတ်စာ်ရွ�တ့်င်း ် ယင်း�်၏ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�နိုိင်း် ် ယနိုတရွာ�မ်းုာ�ထုက ် တ်စာ်ခုါတ်စာ်ရွ�တ့်င်း ် ဝေကုာလ့်န််တ်က ်

သည်က်ုု ဂရိုုေပ်�သင်း်သ်ည်။် 

တ်ုကုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ခုုမ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခုုကသ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုလုုကန််ာကုင်း််သု��သည်် ် နိုုုင်းင််း� ဝေရွ�စာန်စာက်ုု သတ်မ််းိတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ပ်ါ 

သည်။် မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မု်းမ်းုာ�ကုုမ်းည်က်�သုု်� စီာမ်း�အုုပ်ခ်ုု�ပ်မ််းည်န််ည်�်။ ကုာ�/မ်းေဖွဲ့စ်ာတ်ည်မု််းကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ� 

ေခုင်း�်မ်းေပ်�ဘာ� အုာ�လု��အုတ့်ကညီ််မ်း့ဝေသာအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�ကုု မ်းည်က်�သုု်�ကြိုးကု��ပ်မ််း�ရွရုိွနုုိုင််းမ်းည်န််ည်�်။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ့်မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အု�ုုပ်ါေပ်ဿန်ာမ်းုာ�နိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာ အုဓလေ့ုကအုဝေလ� 

ထုာ�စာရွာမ်းုာ�ကုုလည်�်စာဉ်း�်စာာ�ပြီးပ်ီ� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�သည် ် တ်ုကုဝေသခုုာဝေသာ 

တ်ုုင်း်�ေပ်ည်၏် အုဝေန်အုထုာ�တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�၌ အုေပ်�သဝေဘာာဝေ�ာင်းဝ်ေသာ ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုနိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာစာ�နုိုန်�်မ်းုာ�အုာ� ေဖွဲ့ည်််�ည်�်ထုမ််း�ဝေ�ာင််းမု်းအုဝေပ်�မ်းည်က်�သုု်�ပ်�်ပုု်�နုုိုင်းမ််းည်ကုု် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ဝေသခုုာစာ့ာစာဉ်း�်စာာ�ခုုင်း်ခ်ုုနု်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွဝေပ်မ်းည်။်
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၅။ န်းုဂုံးံ��

ဇူးယားး� ၁။ ဤအချီးန်း်�တ့င် ်အကျေးလွှာ�ကျေးပ်� ကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ထိး�ကျေးသုံးး အကျေးရာ�ကားုစာရာပ်မ်ှားး�

အကျေး�ကားးင်�်အရား ကျေးမှာ�ချီး့န်း်�မှားး�

၁။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ
ဆိုုံင်ရ်ား အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�၏ 
အချီးန်း်�ကားဏ္ဍအမှား ုံ �မှား ုံ �

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုတ့်င်း ်ကုယေ်ပ်န်�စ်ာ့ာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်် ်အုဝေေခုခု�မ်း့
မ်းုာ�သည် ်မ်းည်သ်ည်််ရွည်ရ်ွွယခ်ုုကမ််းုာ�ကုု  ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းသ်န်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် အုစာုု�ရွ၏စာ�နိုုန််�မ်းုာ�၊ ရွည် ်
ရွွယခ်ုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ်ဦး�တ်ည်ခ်ုုကမ််းုာ�ကုု မ်းည်က်�သ်ုု� ပ်ါ�င်းက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�သန်ည်�်။

• အုမ်းိတ်သ်ဝေက�တ်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ၊ ပ်ည်ာဝေရွ�နိုိင်း်�်ုုင်းဝ်ေသာ၊ တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေသာ 
ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်းုာ�အုေဖွဲ့စာအ်ုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် မ်းည််
သည်််တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�မ်းုာ� ရွိုဝေန်သန်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်က့�ေပ်ာ�စာ့ာတ်ည်ရ်ွိုဝေန်ဝေသာ
 လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ��ကာ�တ့်င်း ် သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုကုုဖွဲ့န်တ််ီ�ရွာတ့်င်း ် မ်းည်က်�သ်ုု� 
ပ်�်ပ်ုု� က့ည်ီသန်ည်�်။

• အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုဓလေ့ုပ်ါါယက်ုု မ်းည်က်�သ်ုု�ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာ ်
ဝေပ်�သန်ည်�်။

၂။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�
အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ား
အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�အး�
ကားးကား့ယားထ်ိုန်း�်သုံးုမှာ�်ေချီးင်�်
နှာင်််အးဏားတည်းက်ျေးစေချီးင်�်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င်း ်အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�(consti- 
tutional principles) ကုုမ်းည်သ်ည်််ဝေန်ရွာတ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ခုုမ်းိတ်�်ကသန်ည်�်။

• ခုုမ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�မ်းိာ မ်းည်သ်ည်တ််ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကသန်ည်�်။
• န်ုေါန််�ဟို့သည်မ််းိာ အုဘာယန််ည်�်။
• မ်း့�ါေခုုမ်းိတ််ရွာတ့်င်း ် လုုကန််ာခုုမ်းိတ်ရ်ွမ်းည််အ်ုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�မ်းိာ မ်းည်သ်ည်တ််ုု� ေဖွဲ့စာ်

�ကသန်ည်�်။
• အုခုု�ု�ဝေသာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု တ်ရွာ��င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းထုုတ်ေ်ပ်န်ရ်ွဝေသ�ေခုင်း�်မ်းု�ု� 

ရွိုပ်ါသလာ�။ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်စာခ်ုုမ်းိ ဝေကာကန်ိုုတ််
�င်း�်သကဝ်ေစာနိုုုင်းပ််ါသလာ�။ 

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်အုစာုု�ရွမ်းုာ�အုာ� လမ်း�်ညွှှန််
ခုုကမ််းုာ�ကုု ခုုမ်းိတ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသလာ�။

• ဖွဲ့့�စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု တ်ရွာ�ရိုု��မ်းုာ�ကအုတ်ည်ေ်ပ်�
ေခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။

၃။ ေ�မှာုံကားကျေးရာစ�စန်းစက်ားုံ
အကျေးေချီးချီး�ကျေးသုံးး အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရာ�

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်မ််းုာ�အုာ� ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု 
အုဝေေခုခု�ဝေသာ အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�အုေဖွဲ့စာ ်မ်းည်က်�သ်ုု�ခုုမ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေစာသန်ည်�်။

• အုစာုု�ရွစာန်စာပ််ု�စာ�သည် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုုပ််ခုု�ပ်ဝ်ေရွ� အုာမ်းခု�ခုုက်ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်
ပ်ါသလာ�။ 

• အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ့်းကုုကာက့ယ်ရွန် ် မ်းည်က်�သုု်�ဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင််းရွာကာက့ယ ်
မ်းုမ်းုာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

• အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်း့ကုုကာက့ယရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ကာက့ယ်မ်းု
မ်းုာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။
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၄။ တရား�ဥပ်ကျေးေ စုံ�မှာုံ�ေချီးင်�် • ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ေခုင်း�်အုာ� မ်းည်က်�သ်ုု�ေမ်းင်း်် 
မ်းာ�ဝေစာသန်ည်�်။

• အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်း့ကုု ကာက့ယရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာကာ
က့ယမ််းုမ်းုာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

• အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်း့ကုုကာက့ယရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွကာက့ယ ် မ်းု
မ်းုာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

၅။ မှာတးကား့�ေပ်း�မှာုမှားး�နှာင်််
ဆိုကားစ်ပ််ကျေးန်းကျေးသုံးး
အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

• ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�သည် ် မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မု်းအုဝေပ်� စာီမ်း�
အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�ကုု မ်းည်က်�သ်ုု�အုဝေထုာကအ်ုက့ေပ်�သန်ည်�်။

• မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းုမ်းုာ�နိုိင်း်် �ကစ်ာပ်ဝ်ေန်သည််် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုုကာက့ယရ်ွန်် မ်းည််
က�သ်ုု�ဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကာက့ယမ််းုမ်းုာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

• မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းုမ်းုာ�နိုိင်း်် �ကစ်ာပ်ဝ်ေန်သည််် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုုကာက့ယရ်ွန်် မ်းည််
က�သ်ုု�ဝေသာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ကာက့ယမ််းုမ်းုာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

၆။ ကားးး�/မှာ ကျေးရာ�ရားနှာင်််
ဆိုကားစ်ပ််ကျေးန်းကျေးသုံးး
အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာ်
ဝေရွ�ကုု တ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု� ပ်�်ပ်ုု�မ်းု ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေရွို ဘာာသာစာကာ� အုသု��အုနိုုန််�မ်းုာ�သည် ် ကုာ�/မ်း 
တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ခုုမ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ကုုမ်းည်က်�သ်ုု� ထုင်းဟ်ိုပ် ်
ဝေစာသန်ည််�။

• ပ်ါ�င်း်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�် စာန်စာမ််းုာ�သည် ် ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�အုတ့်က် 
မ်းည််က�သ်ုု� ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်န်ည်�်။

• အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�သည် ် ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�
အုတ့်က ်မ်းည်က်�သ်ုု� ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်န်ည်�်။

• အု�ုုပ်ါစာည်�်မ်းုဉ်း�်ကုုကာက့ယရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေသာတ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာကာက့ယ်
မ်းုမ်းုာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။ 

• အု�ုုပ်ါစာည်�်မ်းုဉ်း�်ကုု ကာက့ယရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ကာက့ယ်မ်းု
မ်းုာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

၇။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ
နှာင််် ားသုံးးတရား�၏
ဆိုကားစ်ပ််မှာု

• 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�
ခုုကအ်ုဝေပ်� မ်းည်က်�သ်ုု�ထုုန််�သုမ်း�်နိုုုင်းသ်န်ည််�။

၈။ နှုံင်င််�တကားး ဥပ်ကျေးေနှာင်််
ဆိုကားစ်ပ််ကျေးန်းသုံးည်း််
အကျေးေချီးချီး�မှားမှားး�

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေ၏ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကတ့််င်း ်
မ်းည််က�သ်ုု� ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ပ််ါ�င်း်ေခုင်း�် ရွိုသန်ည်�်။

• နိုုုင်းင််း�တ်ကာ စာည်�်မ်းုဉ်း�်သတ်မ််းိတ်ခ်ုုကမ််းုာ�ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ေပ်ည်တ့််င်း�်တ်ရွာ�
ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ညွှှန်�်ကာ�ခုုကအ်ုေဖွဲ့စာ ်မ်းည်က်�သ်ုု�ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ထ်ုာ�သန်ည်�်။
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မှာာတစ်ံမှားး�

1 McLachlin, Beverley, ‘Unwritten Constitutional Principles: What is Going On?’, Re-

marks by Chief Justice Beverley McLachlin, Supreme Court of Canada. Given at the 

2005 Lord Cooke Lecture, Wellington, New Zealand, 2005, available at <http://www.

canadianjusticereviewboard.ca/NZ_Speech.pdf> (accessed November 2010). ဝေရွ��့�ပြီးပီ်� 

တ်ရွာ��င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�် မ်းေပ်�ရွဝေသ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� - ဘာာေဖွဲ့စာ်

ဝေန်သန်ည်�်။

2 The State vs T Makwanyane and M Mchunu. Constitutional Court of the Republic of 

South Africa, Case no. CCT/3/94. နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် တ်ီမ်းာက့မ်းယ်န်�်၊ အုမ်းမ််းန်ခ်ုုနို့�တ်ုု�နိုိင်း်် အုာ�ပြီးပ်ု�င်း်

မ်းု။ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ခုု�ရိုု��။ အုမ်းုတ့်�အုမ်းိတ် ်

CCT /၃/၉၄။

3 Masina, Nomonde, ‘Xhosa Practices of Ubuntu for South Africa’, in William Zartman (ed.), 

Traditional Cures for Modern Conflicts: African Conflict ‘Medicine’ (London: Lynne 

Rienner, 2000). ဝေတ်ာင််းအုာဖွဲ့ရုွကနုုိုင်းင််း�အုတ့်က ်ရုိုဇိုာ၏ အ့ုဘာန်တု်် ကုင်််းသု��မု်း

4 See Act 200/1993, the Interim Constitution of South Africa, Section (251). See the 

annexe. အုကဥ်ပ်ဝေေ ၂၀၀/၁၉၉၃ ခုုနိုိစာ် ကုု�ကည််ပ််ါ။ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၏ �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း (၂၅၁)။ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု �ကည််ပ််ါ။

5 Chapter 1 (§1-6) of the Constitution of the Republic of South Africa (1996 as amended 

2007). See the annexe. ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ 

အုခုန််�၁ (စာာ ၁-၆) (၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ခု�်သည်)်။ ဝေန်ာက်

 �က်တ့်�ကုု �ကည််ပ််ါ။

6 Article 5 of the Constitution of the Republic of Turkey (1982 as amended 2007). See 

the annexe. တ့်ရွကီ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၅  (၁၉၈၂ခုုနိုိစာ် တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ 

၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ် တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ခု�်သည်)်။ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု �ကည််ပ််ါ။

7 His Holiness Kesavananda Bharati v. The State of Kerala and Others, Supreme Court 

of India (AIR 1973 SC 1461). See also, for instance, the French Constitutional Council’s 

reliance on the Preamble and the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 
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which is referenced in the Preamble, as legally enforceable: Decision ပ်ုပ်ရ်ွဟိုန်�်မ်းင်း�်ကြိုးကီ�

ကက�်ာဗန်န််ာေါ ဘာဟိုာရွာတ်ီနိုိင်း်် ကာရွာလာေပ်ည်န််ယန်ိုိင်း်် အုေခုာ�ေပ်ည်န််ယမ််းုာ�၏အုာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းု

8 See, for example, I–XXIX of the Constitution of the Republic of Uganda (1995 as 

amended to 2005). See also Part IV of the Constitution of the Republic of India (1950 

as amended 1995)    ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်််း ယုဂန်ေ်ါ သမ်းမတ်နုုိုင်းင််း� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ I-XXIX      

(၁၉၉၅ ခုုနိိုစာ၊် ၂၀၀၅ခုုနိိုစာ ်ခုုနိိုစာတ့််င်းေ်ပ်င်း�်င်းမ့််းမ်း�်မ်း�ခု�သ်ည်််အုတုု်င်း�်) ကုု�ကည်််ပ်ါ။ အုုနိုဒယု သမ်းမတ်နုုိုင်းင််း�

 ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုပုု်င်း�် ၄ ကုုလည်�် �ကည်််ပ်ါ (၁၉၅၀ ခုုနိိုစာ၊် ၁၉၉၅ ခုုနိိုစာတ့််င်း ်ေပ်င််း�င်း ်

မ့်းမ်း�်မ်း�ခု�သ်ည်််အုတုု်င်း�်)။ 

9 Ghana Lotto Operators Association v. National Lottery Authority. Supreme Court of 

Ghana [2007–2008] SCGLR 1088. ဂါန်ာ လုုတ်ုု ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကသ့မ်းုာ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိင်း်် 

အုမ်းု�ု�သာ� ဝေအုာင်းဘ်ာာဝေလအုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ�အု�ကာ� အုာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းု

10 See, for example, Re the Thirteenth Amendment to the Constitution Bill, [1987] 2 Sri 

LR 312; His Holiness Kesavananda Bharati v. The State of Kerala and Others; and 

Minerva Mills v. Union of India (AIR 1980 SC 1789), 1981 SCR (1) 206. ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း့�ကမ်း�်အုာ� တ်စာ�်ယ််သု��ကြိုးကုမ်းဝ်ေေမ်းာက ်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ခုုက၊် [၁၉၈၇] ၂ Sri LR ၃၁၂ ဥပ်မ်းာ

ကုု�ကည်််ပ်ါ။ ပု်ပ်ရ်ွဟိုန်�်မ်းင််း�ကြိုးကီ�ကက်�ာဗန်န််ာေါ ဘာဟိုာရွာတီ်နိိုင်််း ကာရွာလာေပ်ည်န််ယနိ်ိုင်း််အုေခုာ� 

ေပ်ည်န််ယမ််းုာ�။ မ်းီန်ာဗာ ဝေမ်း�လစ်ာန်ိုိင်း်် အုုနိုဒယေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု (AIR ၁၉၈၀ SC ၁၇၈၉)၊ ၁၉၈၁ SCR   

(၁) ၂၀၆။

11 For example, the Hungarian Constitutional Court has relied on the idea of a ‘common 

constitutional law of Europe’ in arriving at decisions. See also Scheppele, Kim Lane, 

‘Declarations of Independence: Judicial Reactions to Political Pressure’, in Stephen 

B. Burbank and Barry Friedman (eds), Judicial Independence at the Crossroads: An 

Interdisciplinary Approach (Thousand Oaks, CA: Sage, 2002), p. 258.   ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ဟိုန်ဝ်ေဂရွီ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု��သည် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်မ်းုာ�ကုုခုုမ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ် ‘ဥဝေရွာပ်

၏ ဘာု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ’ သဝေဘာာတ်ရွာ�အုဝေပ်� မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�လုကရ်ွိုသည်။်

12 Article 3 of the Constitution of the Russian Federation (1993). See the annexe.  ရိုုရွိာ�

ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ုေမ််း ၃ (၁၉၉၃ခုုနိုိစာ)်၊ ဝေန်ာက်�က်တ့်�ကုု �ကည််ပ််ါ။

13 Article 7 of the Constitution of the Democratic Republic of East Timor (2002). See the 

annexe. အုဝေရွိ�တီ်ဝေမ်းာ ေီမ်းုုကရွကတ််စာ ်ရွီပ်တ်ဘ်ာလစာ ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း

 ၇ (၂၀၀၂ခုုနိုိစာ်)၊ဝေန်ာက်�ကတ့််�ကုု �ကည််ပ််ါ။
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14 Article 200 and Preamble, Constitution of the Republic of Rwanda (2003). See the 

annexe.  ရွ�မ်းေ်ါ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၂၀၀ (၂၀၀၃ခုုနိုိစာ်) နိုိင်း်် 

န်ုေါန််�။ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု �ကည််ပ််ါ။

15 Section 6, Constitution of the Kingdom of Thailand (1997). See the annexe. ထုုုင်း�်နိုုုင်းင််း�

၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၆ (၁၉၉၇ခုုနိုိစာ)် ။ ဝေန်ာက�်က်တ့်�ကုု �ကည််ပ််ါ။

16 Article 60, Constitution of the Federative Republic of Brazil (1988 as amended 1993). 

See the annexe. ဘာရွာဇိုီ� ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း 

၆၀ (၁၉၈၈ တ့်င််းေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍၁၉၉၃ ခုုနိိုစ်ာတ့်င်းေ်ပ်�ေပ်င််းမ့်းမ်း�်မ်း�ထုာ�သည်)်။ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု �ကည်််ပ်ါ။

17 Article 79 of the Basic Law of the Federal Republic of Germany (1949 as amended 

2006). See the annexe. ဂုာမ်းန်ီ ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွ သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၇၉

 (၁၉၄၉ ခုုနိုိစာ ်တ့်င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၆ တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�သည်)်။ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု �ကည်ပ််ါ။

18 Béland, Daniel and Lecours, André, ‘Federalism, Nationalism, and Social Policy 

Decentralisation in Canada and Belgium’, Regional and Federal Studies, 17/4 (2007), 

pp. 405–19, esp. p. 412.  ကဝေန်ေါနိုိင်း်် ဘာယလ်ဂ်ုယီ�တ်ုု�ရွို ဖွဲ့ယေ်ရွယဗ်ဟိုုုအုစာုု�ရွ�ါေ၊ အုမ်းု�ု� သာ�

လ့တ်လ်ပ််ဝေရွ�စာုတ်ဓ်လေ့ါတ်န်ိုိင်း်် လ့မ်းုဝေရွ�မ်း့�ါေအုာ� ထုုပ်ပ််ုုင်း�်မ်းိ လကဝ်ေအုာကသ်ုု� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ခု့�ဝေ� 

သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်

19 Article V of the Constitution of Bosnia and Herzegovina (1995). See the annexe. ဝေဘာာ်

စာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ အုပ်ုုေ ်V (၁၉၉၅ခုုနိုိစာ်)၊ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု

�ကည််ပ််ါ။

20 Article 51(4) of the Constitution of Pakistan (1973 as modified 2004). See the annexe. 

ပ်ါကစာာတ်န်န်ိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၅၁ (၄) (၁၉၇၃ခုုနိုိစာတ့််င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၄ တ့်င်း်

ေပ်င်း�်င်း်မ်း့မ်း�်မ်း�ထုာ�သည်)်။ ဝေန်ာက်�ကတ့််�ကုု �ကည််ပ််ါ။

21 The Permanent Constitution of the Republic of Iraq (2005). အုီရွတ် ်သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်

 အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ်)

22 McGarry, John and O’Leary, Brendan, ‘Iraq’s Constitution of 2005: Liberal Consociation 

as Political Prescription’, International Journal of Constitutional Law, 5/4 (2007), pp. 

670–98. ၂၀၀၅ခုုနိုိစာ် အုီရွတ်န်ိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ။ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုု အုေဖွဲ့စာ ်

လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ ပ်ါတ်ီစာု�စာုစာည်�်အုုပ််ခုု�ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာ်
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23 Irving, Helen, Gender and the Constitution: Equity and Agency in Comparative 

Constitutional Design (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), p. 41, citing 

Sandra Petersson. ကုာ�/မ်းတ်ည်ရ်ွိုမ်းုနိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ - နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာဝေသာ

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််မ်းုမ်းုာ�အုတ့်င်း�်ရွို မ်း့တ်ေခုင်း�်နိုိင်း်် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ုုက်

24 The Federal Constitution of the Swiss Confederation (1999); the Constitution of the 

Republic of South Africa (1996 as amended 2007); the Constitution of the Republic of 

Uganda (1995 as amended 2005); and the Constitution (Amendment) Act of 1997 of 

the Republic of the Fiji Islands (1997 as amended 1998).  �့စာဇ်ိုာလန်် အုကု�ု�တ့် ပ့်�ဝေပ်ါင်း�်

ဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွ ဖွဲ့ယေ်ရွယ ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ(၁၉၉၉ ခုုနိုိစာ်)၊ ဝေတ်ာင်း ်

အုာဖွဲ့ရွုက သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၇ခုုနိုိစာ်

တ့်င်း ် ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�သည်)်၊ ယုဂန််ေါ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၁၉၉၅ ခုုနိုိစာ် 

တ့်င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�သည်)်၊ ဖွဲ့ီဂု ီ ကွန်�်စာုမ်းုာ�၏ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် 

၁၉၉၇ ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ခုုက)် (၁၉၉၇ ခုုနိုိစာ် �့င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၁၉၉၈     

ခုုနိုိစာတ့််င်း ်ေပ်�ေပ်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ခု�်သည်။်)

25 Article 8(3) of the Federal Constitution of the Swiss Confederation (1999). See the 

annexe. �့စာဇ်ိုာလန်က့်န်ဖ်ွဲ့ကေ်ဝေရွ�ရိွင််း�၏ ဖွဲ့ကေ်ရွယ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပု်ေမ််း ၈ (၃) (၁၉၉၉ 

ခုုနိုိစာ်)။ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု �ကည််ပ််ါ။

26 Article 48 of the Constitution of Paraguay (1992). See the annexe. ပ်ါရွာဝေဂ့�နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၄၈ (၁၉၉၂ ခုုနိုိစာ)်။ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု �ကည််ပ််ါ။

27 Article 63 of the Interim Constitution of the Federal Democratic Republic of Nepal 

(2063), 2007. See the annexe. န်ီဝေပ်ါ ဖွဲ့ကေ်ရွယေ်ီမ်းုုကရွကတ််စာ ် သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း�၏ �ကာ�ေဖွဲ့တ် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၆၃ (၂၀၆၃)၊၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ်။ ဝေန်ာက�်က်တ့်�ကုု�ကည််ပ််ါ။

28 Articles 76 and 82 of the Constitution of the Republic of Rwanda (2003). See the 

annexe. ရွ�မ်းေ်ါ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၇၆ နိုိင်း်် ၈၂ (၂၀၀၃ ခုုနိုိစာ်)။ 

ဝေန်ာက်�ကတ့််�ကုု�ကည််ပ််ါ။

29 2008. <http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm>, accessed 27 August 2010. 

30 Article 37 of the Constitution of the Argentine Nation (1994) (see the annexe); and 

Article 4, Decree 1246.  အုာဂုင်းတ််ီ�န်ာ�နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၃၇ (၁၉၉၄ ခုုနိုိစာ်)  

(ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု�ကည််ပ််ါ) နိုိင်း်် ပ်ုေမ််း ၄၊ အုမ်းုန်�ည်ွှှန််�ကာ�ခုုက ်၁၂၄၆။
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31 Article 106 (1), Constitution of the Islamic Republic of Pakistan (1973 as amended 

2004). See the annexe. ပ်ါကစာာတ်န် ်အုစာာလာမ်း်် သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၀၆

(၁)၊ (၁၉၇၃ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၄ တ့်င်း ် ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ထုာ�သည်)် ဝေန်ာက�်က်တ့်�ကုု

�ကည််ပ််ါ။

32 Article 40, Political Constitution of Colombia (1991 as amended 2005). See the 

annexe. ကုုလ�ဘီာယာ၏ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပု်ေမ််း ၄၀ (၁၉၉၁ ခုုနိိုစာတ့််င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ 

၂၀၀၅ ခုုနိိုစာတ့််င်းေ်ပ်င််း�င်းမ့််းမ်း�်မ်း�ထုာ�သည်)်။ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု�ကည်််ပ်ါ။

33 Irving, Gender and the Constitution, p. 115. ကုာ�/မ်းဝေရွ�ရွာနိိုင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

34 Irving, Gender and the Constitution, p. 82, citing Jill Vickers. ကုာ�/မ်းဝေရွ�ရွာနိုိင်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

35 Article 33 of the Constitution of the Republic of Poland (1997). See the annexe. ပ်ုုလန််

 သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၃၃ (၁၉၉၇ ခုုနိုိစာ)် ။ ဝေန်ာက�်က်တ့်�ကုု�ကည််ပ််ါ။

36 The Sixth Title (Labor and Social Security), Article 123 (A)(VII) in the Political 

Constitution of the United Mexican States (1917, as amended 2007). See the annexe.  

�ဋ္ဌာမ်းဝေေမ်းာက်ဝေခုါင်း�်စာဉ်း ်(လုပ်သ်ာ�နိိုင်း်် လ့မု်းဖ့ွဲ့လု�ဝေရွ�)၊ မ်းကက�ီကန် ်ေပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာ၏ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပု်ေမ််း ၁၂၃ (က) (၇) ၊ (၁၉၁၇၊ ၂၀၀၇ ခုုနိိုစ်ာတ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းမ့််းမ်း�်မ်း�သည်)်။ ဝေန်ာက�်ကတ့််�

ကုု�ကည်််ပ်ါ။

37 Article 75 of the Constitution of the Republic of Costa Rica (1949 as amended to 

2003): ‘The Roman Catholic and Apostolic Religion is the religion of the State, which 

contributes to its maintenance, without preventing the free exercise in the Republic 

of other forms of worship that are not opposed to universal morality or good 

customs’. See the annexe. See also Article 2 of the Constitution of the Kingdom of 

Norway (1814 as amended to 1996) in the annexe. ကုုစာတ်ာရွီကာ သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၇၅ (၁၉၄၉ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၃ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း� 

သည်)်။ “ရိုုုမ်းန် ်ကကသ်လစာန်ိုိင်း်် တ်မ်းန််ဝေတ်ာက်ုုယု��ကည်သ်ည််် ဘာာသာတ်ရွာ�မ်းုာ�သည်န်ိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

၏ ဘာာသာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ကမ်းာာတ်စာ်�ိမ်း်�လု��နိုိင်း််�ုုင်း်ဝေသာ ကုုယက်ုင်း်သ်ုကခာ သုု�မ်းဟိုုတ်ဝ်ေကာင်း�်မ်း့န် ်

ဝေသာ ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်မ်းုာ�အုာ� �န်�်ကုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုသည်် ် အုေခုာ�ဝေသာ ယု��ကည်က်ုု�က့ယေ်ခုင်း�်ပ်ု�စာ�

မ်းုာ�ကုုပ်ါ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်� လ့တ်လ်ပ််စာ့ာကုင်း်သ်ု��နိုုုင်း်ေခုင်း�်အုာ� ဟိုန်�တ််ာ�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� ယင်း�်၏

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဘ်ာာသာကုုလည်�် ထုုန််�သုမ်း�်ပ်ါသည်။်”၊ ဝေန်ာက�်က်တ့်�ကုု�ကည််ပ််ါ။ ဝေန်ာ်ဝေ��နိုုုင်းင််း� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၂ ကုုလည်�် ဝေန်ာက်�က်တ့်�တ့်င်း�်ကည်််ပ်ါ (၁၈၁၄ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ 

၁၉၉၆ ခုုနိုိစာတ့််င်းေ်ပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ထုာ�သည်။်)
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38 Constitution of the Islamic Republic of Iran (1979 as amended 1989). အုီရွန်် အုစာာလာမ်း်် 

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၁၉၇၉ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၁၉၈၉ ခုုနိုိစာတ့််င်းေ်ပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�

ထုာ�သည်။်)

39 Article 2 of the Constitution of the Republic of Iraq (2005). See the annexe. အုီရွတ် ်

သမ်းမတ်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပု်ေ်မ်း ၂ (၂၀၀၅ ခုုနိိုစာ)်၊ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု�ကည်််ပ်ါ။

40 Chapter XI, Article 29 of the Constitution of the Republic of Indonesia (1945 as 

amended 2002). See the annexe. အုင်းေ်ုုန်ီ�ရွိာ� သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ 

အုခုန််� ၁၁၊ ပ်ုေမ််း ၂၉ (၁၉၄၅ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၂ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်င််း�င်းခ်ု�သ်ည်။်) ဝေန်ာက�်က်

 တ့်�ကုု�ကည််ပ််ါ။

41 Article 1 of the Constitution of the French Republic of 4 October 1958 (1958 as 

amended 23 July 2008). See the annexe. ၁၉၅၈ ခုုနိုိစာ်၊ ဝေအုာကတ််ုုဘာာလ ၄ ရွက၊် ေပ်င်းသ်စာ ်

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ပ်ုေ်မ်း ၁ ၊ (၁၉၅၈ ခုုနိုိစာ်တ့်င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ်၊ 

ဂု�လုုင်းလ်၂၃ ရွကဝ်ေန်�တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�သည်။် ဝေန်ာက�်က်တ့်�ကုု�ကည််ပ််ါ။)

42 Articles 18 and 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. 

See the annexe. နိုုုင်း်င်း�သာ�နိုိင်း််ေပ်ည်သ့်�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာပ်ဋိုည်ာဉ်းစ်ာာတ်မ်း�်၊ အုပ်ုုေ်

 ၁၈ နိုိင်း်် ၂၇ ၊ ၁၉၆၆။ ဝေန်ာက်�ကတ့််�ကုု�ကည််ပ််ါ။

43 United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, General Comment 

No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Article 18) 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.4). ကုလသမ်းဂဂလ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ မ်းဟိုာမ်းင်း�်ကြိုးကီ�မ်းုာ�ရိုု��၊ ဝေယဘာုယု

မ်းိတ်ခ်ုုက်အုမ်းိတ် ် ၂၂။ဝေတ့်�ဝေခု�ယ့�ေခုင်း�်၊ အုသုစာုတ််ဓလေ့ါတ််နိုိင်း်် ဘာာသာဝေရွ�တ်ုု�တ့်င်း ် လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း်် 

ရွရွိုဝေရွ� (အုပ်ုုေ ်၁၈)CCPR/C/၂၁/အုညွှှန်�် ၁/ထုပ်တ််ုု� ၄)။

44 Article 9(2) of the Constitution of the Democratic Republic of East Timor, 2002. See 

the annexe. အုဝေရွိ�တ်ီဝေမ်းာ ေီမ်းုုကရွကတ််စာ ် သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၉ (၂)၊ 

၂၀၀၂ ခုုနိုိစာ်။ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု�ကည််ပ််ါ။

45 Article 10 of the Constitution of the Czech Republic (1992 as amended 2009). See the 

annexe. ခုုကသ်မ်းမတ်နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၀၊ (၁၉၉၂ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၉ 

တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ထုာ�သည်)်။ ဝေန်ာက်�ကတ့််�ကုု�ကည််ပ််ါ။

46 Article 7 of the Constitution of the Republic of Hungary (1949 as amended 2003). See 

the annexe. ဟိုန်ဝ်ေဂရွီ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၇ (၁၉၄၉ ခုုနိုိစာတ့််င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ 

၂၀၀၃ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ခု�်ပ်ါသည်။်) ဝေန်ာက�်ကတ့််�ကုု�ကည််ပ််ါ။



65အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

47 Decision of the Constitutional Court No. 53/1993. (X.13) AB. ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု��၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက။် အုမ်းိတ် ်၅၃/၁၉၉၃ ခုုနိုိစာ ်(X-၁၃) AB

48 Ginsburg, Tom, Elkins, Zachary and Chernykh, Svitlana, ‘Commitment and Diffusion: 

How and Why National Constitutions Incorporate International Law’, University of 

Illinois Law Review, 2008, p. 205, citing Cassese. ဂခုုမ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်နိုိင်း််ပ်ု ��နိုိ�ေခုင်း�်။ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေနိုိင်း်် မ်းည်က်�သ်ုု� ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ရ်ွမ်းည်န််ည်�်။

အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း် ်ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ရ်ွမ်းည်န််ည်�်။

49 Ginsburg, Tom, Zachary Elkins, and Svitlana Chernykh. 2008. ‘Commitment and 

Diffusion’, p. 207, citing Article 46 of the Nicaraguan Constitution. ခုုမ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်ု ��နိုိ��ေခုင်း�်

50 Article 40(d), Constitution of the Republic of Ghana (1992 as amended 1996). See the 

annexe. ဂါန်ာ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၄၀ (ဃ)၊ (၁၉၉၂ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ 

၁၉၉၆ ခုုနိုိစာတ့််င်းေ်ပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ထုာ�သည်)်၊ ဝေန်ာက်�က်တ့်�ကုု�ကည််ပ််ါ။

51 Preamble, Constitution of the Republic of Cameroon (1972 as amended 1996). See 

the annexe. ကမ်းမ််းရွွမ်း ်သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ န်ုေါန်�် (၁၉၇၂ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍

၁၉၉၆ ခုုနိုိစာတ့််င်း ်ေပ်င်း�်င်း ်မ်း့မ်း�်မ်း�ထုာ�သည်)်။ ဝေန်ာက်�က်တ့်�ကုု�ကည််ပ််ါ။

52 Articles 124–125 of the Constitution of the Argentine Nation (1994). အုာဂုင်းတ််ီ�န်ာ�

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၂၄-၁၂၅ (၁၉၉၄ ခုုနိုိစာ)်။
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အဓိုကား စးလွှာံ��မှားး�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� (Constitutional principles)၊ မ်း့ဝေ�လကခ်ု�

ထုာ�ဝေသာ တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�မ်းုာ� (Shared rules)၊ အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ� (Governance) ၊ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ� (Rule 

of law)၊ မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မ်းု (Diversity)၊ ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ� (Gender equality)၊ အုမ်းု�ု�သမ်းီ�

ထုု၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ� (Women's rights)၊ ဘာာသာဝေရွ� (Religion)၊ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ�က�်�ဝေရွ� 

(International relations)၊ တ်ုကုေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� (Explicit principles)၊ တ်စာ်�င်း််ခု�

�င်း�်သကလ်ာဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� (Derived principles)၊ နု်ေါန်�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက ် (Preamble)၊ မ့်း�ါေ

ခုုမိ်းတ်ရ်ွာတ့်င််း လုုက်န်ာကုင်း််သု��ရွမ်းည်််အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ� (Directive principles)၊ အုဝေေခုခု�တ်ည်ဝ်ေ�ာကမု််း

�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ� (Founding provisions)

အေချီးး�ကျေးသုံးး ရာင်�်ေမှာစမ်ှားး�

• United National Rule of Law 

 <http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=31>

 ကုလသမ်းဂဂ (UN) ၏ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ စာုု�မ်းုု�ဝေရွ�သည် ်ေပ်ည်တ့််င်း�်အု�င်း််နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာအု�င်း််မ်းုာ�

တ့်င်းဥ်ပ်ဝေေကုု ခုုုင်းမ််းာတ်ည််တ်�်ဝေစာရွန် ်ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်ပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�

ေခုင်း�်သည် ် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်တ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ အုေပ်န််အုလိန်ခ်ုုတု်�်က်ဝေန်သည််် 

အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်းုာ�အုန်က်မိ်း တ်စာခု်ုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ပ်ဋုိပ်ကခေဖွဲ့စ်ာပ့်ာ�ပြီးပီ်�အုဝေေခုအုဝေန်မ်းုာ�တ့်င််း  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်�်ပ်ုု�က့ည်ီေခုင်း�်အုဝေ�ကာင်း�် ဝေရွ�သာ�ထုာ�ဝေသာ စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်မ်းုာ�

ပ်ါရွိုဝေသာ လင်း်ခ်ုမ််းုာ�လည်�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် 

• iKnow Politics 

 <http://www.iknowpolitics.org/>

 နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� ဝေလာကရွို အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏ နိုုုင်းင််း�တ်ကာ အုသုပ်ည်ာ ဗဟိုုသုတ်က့န်ယ်ကတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာ်

ဝေသာ iKNOW နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ် ကမ်းာာတ်စာလ်ှာ�ရွိုနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဝေလာကမ်းိ အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�

အု�ကာ� အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်းုာ�ကုုဖွဲ့လိယေ်ခုင်း�်၊ အုရွင်း�်ေမ်းစာမ််းုာ�၊ အုကြုံက�ဝေပ်��န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်းုာ�နိုိင်း် ် က့န််

ယကမ််းုာ�အုာ� ရွယ့သု��စာ့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် စာုတ်�်င်းစ်ာာ�ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်းုာ�ကုု ပ့်�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင််း�စာသည်တုု််�ေပ်�လုပ်နုု်ိုင်းဝ်ေသာ အုေပ်န်အ်ုလိန်အ်ုကု�ု�သကဝ်ေရွာကမု််းရုိွဝေန်ဝေသာ �ကဘ်ာ�ုု်ေ ်တ်စာခု်ု

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

• Quota Project 

 <http://www.quotaproject.org/>

 အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုတ့်က ် ခု့�တ်မ်း်�မ်းုာ�နိုိင်း် ် ပ်တ်သ်က၍် ကမ်းာာလု���ုုင်းရ်ွာ အုခုုက်အုလကဝ်ေေတ်ာ

ဝေဘာစ်ာတ့််င်း ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�တ့်င််းခုုမိ်းတ်ထ်ုာ�သည််် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��ုုင်းရ်ွာ ခု့�တ်မ်း�်မ်းုာ�
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အုပ်ါအု�င်း ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုတ့်က ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�နိုိင်း်် သက�်ုုင်းဝ်ေသာခု့�တ်မ်း�်မ်းုာ�အုဝေပ်�အုသု��ခုု

ေခုင်း�်နိိုင်း်် ပ်တ်သ်က်ဝေသာအုခုုက်အုလကမ််းုာ�ပ်ါ�င််းပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�ုု်ေသ်ည် ်ကမ်းာာအုနိို��အုေပ်ာ� 

ရွိုနိုုုင်းင််း�မ်းုာ�တ့်င်း ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏ ဝေန်ရွာခု့�တ်မ်း�်အုသု��ခုုမ်းုနိုိင်း််စာပ်လ်ုဉ်း�်၍ ရွိာဝေဖွဲ့့ရွရွိုနိုုုင်းဝ်ေသာ 

အုခုုကအ်ုလကမ််းုာ�ကုု တ်င်းေ်ပ်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

• UNDP ၏ ကားပ်ဆ်ိုုံကားမ်ှာုကားးကား့ယ်ားတး�ဆို��ကျေးရာ�နှာင််် ေပ်န်းလ်ွှာည်း ်ကားယားဆ်ိုယားက်ျေးရာ� - ကားးး�/မှာကျေးရာ�ရားနှာင်််

 ကားပ်ဆ်ိုုံကားမ်ှာု

 <http://www.undp.org/cpr/how_we_do//gender.shtml >

 ကပ်�်ုုကမ််းုမ်းုာ�ကုု ကာက့ယတ််ာ��ီ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်ကယ�်ယဝ်ေရွ�တ်ုု�တ့်င်း ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုာ� လုပ် ်

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာခုုဝေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း် ်ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�တ်ုု�အုတ့်က ်အုခုုက ်၈ ခုုက်ပ်ါ�င်း်ဝေသာ 

လုပ်င််းန််�စာဉ်းေ်ဖွဲ့င်း်က်ုလသမ်းဂဂ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�အုစာီအုစာဉ်း ်(UNDP) သည် ်ကပ်�်ုုကမ််းု၏ သက ်

ဝေရွာကေ်ခုင်း�်ကုုခု�ရွဝေသာ အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�င်းယမ််းုာ�၏ဘာ�မ်းုာ�တ့်င်း ် အုေပ်�သဝေဘာာ

ဝေ�ာင်းဝ်ေသာ ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ်အုဝေလ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

• ကားးး�/မှာတန်း�်တးည်း�မှာ်ရာာုကျေးရာ�နှာင်် ်အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး�အး� လွှာံပ်ပ််ုံင်ခ်ျီး့င်််အးဏားချီးးကျေးပ်�ကျေးရာ�အတ့ကား ်ကားံလွှာ

 သုံးမှာဂုံးဂ၏ ရာပ်တ်ည်းခ်ျီးးကား်

 <http://www.un-instraw.org/>

 ကုလသမ်းဂဂ အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�သည် ် ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�နိုိင်း်် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုာ� လုပ် ်

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ အုပ်န်ိုိင်း်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် ဦး�တ်ည်ခ်ုုက်မ်းုာ��ီသုု� တ်ုု�ေမ်းှင်း်အ်ုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ်

ဝေ�ာင်းရ်ွန််ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်အုစာုု�ရွအုခုုင်း�်ခုုင်း�်�ကာ�ရိွု အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုာ� မ်း့

�ါေမ်းုာ�၊ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာစာ�ခုုနု်စ်ာ�ညွှှန််�မ်းုာ�၊ စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ုုက်မ်းုာ�နိုိင်း် ် ရွည်ရ်ွွယခ်ုုက်မ်းုာ� ခုုမ်းိတ််ဝေရွ�

အုတ့်ကပ််�်ပ်ုု�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ�အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်း်င်း�မ်းုာ�အုာ�လည်�် အု�ုုပ်ါ စာ�ခုုနု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်းုာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း�်ကဉ်းန်ိုုုင်း်ဝေရွ�အုတ့်က ် က့ည်ီဝေပ်�ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ် လုုအုပ်ဝ်ေသာ 

နိုုုင်းင််း�မ်းုာအုာ�သင်း််ဝေလုာဝ်ေသာန်ည်�်ပ်ည်ာနိုိင်း် ်ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်းုာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန်န်ိုိင်း်် 

ေပ်ည်သ့်လ့ထုုနိုိင်း််အုတ့် ထုုဝေရွာကဝ်ေသာပ့်�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်မ်းုာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ်

ရွန််လည်�် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။်

•  United States Institutes of Peace 

 <http://www.usip.org/>

 အုဝေမ်းရွုကန် ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု၏ ပြီးင်းုမ်း�်ခုုမ်း�်ဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (USIP) သည် ်ပ်ဋိုပ်ကခမ်းုာ�အုာ� ကာ

က့ယရ်ွန်န်ိုိင်း်် အု�ု��သတ်ရ်ွန်တ််ုု�အုေပ်င်း ်တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းုကုုေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာရွန် ်�န််�စာစာခ်ုုက၊် ဝေလက်ုင်း််သင်း ်

�ကာ�ဝေရွ�နိုိင်း်န််ည််�လမ်း�်မ်းုာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�၊ လ့င်းယမ််းုာ�နိုိင်း်အ်ုမ်းု�ု� 

သမ်းီ�မ်းုာ�နိုိင်း်�်ုုင်း်ဝေသာ ကဏ္ဍာမ်းုာ�အုတ့်ကရ်ွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်းုာ� 

ကုုလည်�် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်တ့်င်း ်တ်စာ်စာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်



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

•  Westminster Foundation for Democracy

 <http://www.wfd.org>

 �ကမ််းင်းစ်ာတ်ာ ေီမုု်းကဝေရွစီာဝေဖွဲ့ာင််းဝေေ�ရိွင််း� (WFD) သည် ်နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�အုတ့်င််း� လ့အုမ်းုာ� 

ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�ကုု အုာ�ဝေပ်�ေမှ်းင်း််တ်င်းဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ဤ ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းု တ်စာ်စာုတ်တ််စာ ်

ဝေေသအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုာ� �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကခ်ုုမ်းိတ်ဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်မ်းုာ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်ရွန်် အုာ�  

ဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�ပ်ါ�င်းမ််းုဝေသခုုာဝေစာနိုုုင်းမ််းည််် ပ်တ််�န််�ကုင်းတ််စာ်ရွပ် ်က့ည်ီေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�

ေခုင်း�်သည် ် WFD ၏ ဦး�စာာ�ဝေပ်�လုပ်င််းန်�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် WFD သည်လ်ည််� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ� 

ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�ကုု ပ်�ပ််ုု�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

•  လွှာာတ်ကျေးတး်တ့င်�် သုံးမှာဂုံးဂ ၊ နှုံင်င််�ကျေးရာ�ကျေးလွှားကားအတ့င်�်ရာာု အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး�

 <http://www.ipu.org/iss-e/women.htm>

 လှတ််ဝေတ်ာတ့််င်း�် သမ်းဂဂသည် ် ေပ်ည်သ့်လ့ထုုကုုယစ်ာာ�ေပ်� ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုာ� ခုုုင်းမ််းာစာ့ာ တ်ည် ်

ဝေ�ာကနုု်ိုင်းဝ်ေစာရွန် ်ရွည်ရွ်ွယခ်ုုကေ်ဖွဲ့င်း််တ်ည်ဝ်ေထုာင််းထုာ�ဝေသာ ကမ်းာာအုနိို��အုေပ်ာ� လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုစာည်�် 

အုဝေ��မ်းုာ�အုတ့်က် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာခု်ုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေတ့််င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏ကဏ္ဍာကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေသာအုခုန်�်တ်စာ်ခုန်�်ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်

•  ကားံလွှာသုံးမှာဂုံးဂ သုံးကျေးားတးည်း�မှာု စးချီးးံပ်မ်ှားး� စံစည်း�်မှာု

 <http://www.ipu.org/iss-e/women.htm>

 ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ် ကုလသမ်းဂဂ အုတ့်င်း်�ဝေရွ�မ်းိ��ခုု�ပ်က် သုမ်း�်�ည်�်ထုာ�သည်် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

ဝေပ်ါင်း�်စာု�ပ်ါ�င်း်ဝေသာ၊ နိုိစာ်ဦး�နိုိစာ်ဘာက ် ခုု�ပ်�်ုု�ကဝေသာ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�၏ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ 

အုေပ်ည်််အုစုာ�နိိုင်း််ယခုင်းက် နုုိုင်းင််း�ဝေပ်ါင်း�်ခုု�ပ်အ်ုသင်း�်ကြိုးကီ�က သုမ်း�်�ည်�်ထုာ�ဝေသာစာာခုု�ပ်မ််းုာ�စာသည််် 

ရွိာဝေဖွဲ့့နိုုုင်းဝ်ေသာ အုခုုကအ်ုလကမ််းုာ�နိုိင်း် ်အု့န်လ်ုုင်း်�လင်း်ခ်ုမ််းုာ�ကုု တ်င်းေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

•  ဥပ်ကျေးေ ကျေးလွှာ်လွှားေချီးင်�်နှာင််် ားသုံးးကျေးရာ� စင်တ်း

 <http://cslr.law.emory.deu/>

 ဥပ်ဝေေ ဝေလလ်ာေခုင်း�်နိုိင်း်် ဘာာသာဝေရွ�စာင်းတ််ာ (CLSR) သည် ်ဥပ်ဝေေအုာ� ဘာာသာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုယ့

အု�မ်းုာ�အုရွ ဝေလလ်ာ�ကည််ေ်ခုင်း�်၊ ဘာာသာဝေရွ�အုာ� ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်းုာ�အုရွဝေလ ်

လာ�ကည််ရ်ွန်န်ိုိင်း်် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ် ဘာာသာဝေရွ�အုယ့အု�မ်းုာ�၊ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�၊ စာ�သတ်မ််းိတ််

ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် ကုင်း်သ်ု��မ်းုမ်းုာ�အု�ကာ� အုေပ်န််အုလိန်် အုကု�ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုေခုင်း�်တ်ုု�ကုု ဝေလလ်ာ

�ကည််ရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ဝေသာ �ကဘ်ာ�်ုုေ်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

• ကားံလွှာသုံးမှာဂုံးဂ ပ်ည်းးကျေးရာ�၊ သုံးုပ်ါ�ပ်ည်းး နှာင်် ်ယားဉ််ကျေးကားး�မှာုဆိုုံင်ရ်ား အဖွဲ့့��အစည်း�်

 <http://www.unesco.org/most/rr2nat.htm>

 လ့မ်းုဝေရွ�အုရွ ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�မ်းုာ�အုာ� စာီမ်း�အုုပ််ခုု�ပ်ေ်ခုင်း�် (MOST) အုစာီအုစာဉ်း်သည် ် လ့မ်းုသုပ်ါ�

သုဝေတ်သန်ေပ်�ဝေရွ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းအ်ုာ�ဝေပ်�ဝေသာ ကုလသမ်းဂဂ ပ်ည်ာဝေရွ�၊ သုပ်ါ�ပ်ည်ာနိုိင်း်် ယဉ်း်ဝေကု�မ်းု



69အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

�ုုင်းရ်ွာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုစာီအုစာဉ်း်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယု��ကည်မ််းုဝေပ်ါင်း�်စာု�ေဖွဲ့င်း် ်တ်ည်ဝ်ေ�ာကထ်ုာ�

ဝေသာလ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုတ့်င်း�်နိုိင်း်် မ်း့�ါေခုုမ်းိတ်ဝ်ေရွ�တ်ုု�ကုု ကြိုးကီ��ကပ််ထုုန်�်ခုု�ပ််ဝေသာ လ့မ်းုသုပ်ါ� 

သုဝေတ်သန်တ့်င်းန်ိုုင်း်�ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာဝေသာ အုယ့အု�ကုု ခုုုင်းမ််းာဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် MOST အုစာီအုစာဉ်း်

သည် ်ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်းေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း် ်တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�၊ ဘာာသာတ်ရွာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ယု��ကည်ခ်ုုက်

အုတ့်က ်လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််ရွိုဝေရွ�နိုိင်း်ဘ်ာာသာဝေရွ�အုရွ လ့န်ည်�်စာုသာရွိုဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�၏ အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�ရုိွဝေရွ�တုု်�အုတ့်က်သင်း််ဝေလုာဝ်ေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�ကုု စုာစာည်�် 

တ်င်းေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

အဓိုပ်ါါယား်ဖွဲ့့င်််ဆိုုံချီးးကားမ်ှားး�

အုခုု�ု�မ်းည်ီဝေသာ ဗဟိုုု

ခုု�ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ုုေခုင်း�် 

(Asymmetric 

decentralization) 

ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ အုသီ�သီ�အုာ� ည်ီတ့်ည်ီမ်း့မ်းေဖွဲ့စာပ််� သုု�မ်းဟိုုတ် ်က့�ေပ်ာ�

ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ အုာဏာာခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�သည်် ်စာီမ်း� ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� 

(Constitution Building) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်၊ �ကလ်က်

ဝေ�့�ဝေန့ို�တုု်င်းပ််င်းေ်ခုင််း�၊ မ့်း�ကမ််း�ဝေရွ��့�ေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုဝေေခုခု�ပု်�စာ�ခုုမိ်းတ််

ေခုင်း�်၊ အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ေခုင်း�်

တ်ုု�အုာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်လ်ုုအုပ်သ်ည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။်

ဗဟိုုုခုု�ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ုု

ေခုင်း�် (Decentralization) 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် ဗဟိုုုအု�င်း််မ်းိ က့ာဝေ��ဝေသာဝေန်ရွာမ်းုာ�၌ အုစာုု�ရွ၏ 

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် အုာဏာာကုု အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်အ်ုသီ�သီ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုုပ် ်

ခုု�ပ်ဝ်ေရွ� အု�င်း််အုသီ�သီ�မ်းိ အုေခုာ�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�သုု� ခု့�ဝေ�

သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ေခုင်း�် (ဥပ်မ်းာ- ဝေေသနိုတရွ အု�င်း််၊ ခုရိုုုင်းအ်ု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည် ်

န်ယအ်ု�င်း််မ်းုာ�)။ ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�် ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု 

န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသ�ုုင််းရွာ သဝေဘာာထုာ�တ်စ်ာရွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် န်ာ�လည်လ်ကခ်ု�

ထုာ�ပ်ါသည်၊် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်၏ အုဓလေ့ုက အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�် 

သု��ခုုမ်းိာ အုုပ််ခုု�ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်၊ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� အုာဏာာ

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ� အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�် တ်ုု� 

ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်
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ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ ်

(Democracy) 

ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�ဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေသာ၊ ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�အုတ့်ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ 

အုစာုု�ရွစာန်စာ၊် သာမ်းာန််အုဓလေ့ုပ်ါါယအ်ုရွ ‘ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�က အုုပ်ခ်ုု�ပ််သည်’် 

ဟိုု �ုုလုုပ်ါသည်။် အုန်ည်�်�ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာတ့််င်း ် (က) 

ကမ်းာာတ်စာ်�ိမ်း်�လု��ရွို အုရွွယဝ်ေရွာကသ့်တ်ုုင်း�် မ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် (ခု) ပ်ု�မ်းိန််

ေပ်န်လ်ည်က်ုင်း�်ပ်ဝေသာ လ့တ်လ်ပ်၊်တ်ရွာ�မ်း့တ်ပြီးပ်ီ� အုပြီးပ်ု�င်းအ်ု�ုုင်းေ်ဖွဲ့စာ်

ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်းုာ�၊  (ဂ) စာစာမ််းိန််သည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုထုက်

ပုု်၍ပ်ါ�င််းေခုင််း� (ဃ) သတ်င််း�အုခုုကအ်ုလကမ််းုာ�၏အုေခုာ�ဝေသာရွင််း�ေမ်းစ်ာ 

မ်းုာ�ရုိွရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။် ယင်း�်သည် ်နုုိုင်းင််း�သာ�မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုာဏာာကုု ထုုန််�သုမ်း�်နိုုုင်း်ဝေသာစာန်စာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုစာုု�ရွ၏ ပ်ု�စာ�ေဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက် မ်း့�ါေခုုမ်းိတ််

ရွာတ့်င်း ်လုုကန််ာရွမ်းည််် 

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ� 

(Directive principles) 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် အုဝေေခုခု�ဦး�တ်ည်ခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု ခုုမ်းိတ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ပြီးပ်ီ� ထုုု

ဦး�တ်ည်ခ်ုုကမ််းုာ�ကုု အုစာုု�ရွမ်းုာ�က ရွရွိုဝေအုာင်းေ်မ်းင်းဝ်ေစာနိုုုင်းမ််းည််် န်ည်�်

လမ်း်�မ်းုာ�ကုု ဝေယဘာုယုအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််ထုာ�သည်် ်အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�။ 

ဂု��ယလ်ီဇိုင်း ်(Dualism) နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာမ််းုာ�သည် ်သီ�သန်�်

ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ို့သည်် ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဥပ်ဝေေ၏ အုယ့အု�။

အုာဏာာလုုကန််ာကုင်း််သု��

ဝေစာဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််းုာ� 

(Enforcement 

mechanisms) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�အုာ�လုုကန််ာဝေ�ာင်း ်

ရွွကေ်ခုင်း�်ရွို�ကဝေစာရွန် ် အုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ�အုာ� လုုအုပ်ဝ်ေသာ အုာဏာာကုု

ဝေပ်�မ်းည်် ်ဥပ်ဝေေမ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�။ 

ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ် 

(Federal system) 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်န််ယမ််းုာ�အု�ကာ� သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််

ဝေသာ အုာဏာာမ်းုာ�ရွို ဝေသာ်လည်�် သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ကဏ္ဍာမ်းုာ�

တ့်င်း ်ဗဟိုုုအုစာုု�ရွထု�အုာဏာာဝေပ်�ရွဝေသာ အုစာုု�ရွစာန်စာ။် အုစုုာ�ရွ၏ အု�င်း််

တ်စာ�်င်း််မ်းိာ ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအု�င်း်၌် လကရ်ွိုအုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ� 

သတ်မ််းိတ််ခုုကမ််းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် သီ�ေခုာ�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် အုာဏာာမ်းုာ�ကုု 

တ်စာဘ်ာကသ်တ်ဝ်ေေပ်ာင််း�လ�ေခုင််း� မ်းေပ်�နုုိုင်းပ််ါ။ အုစုုာ�ရွ၏အု�င်််းမ်းုာ�အု�ကာ� 

လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာကုု ဝေေပ်ာင််း�လ�ေခုင််း� တ်စာစု်ာ�တ်ရွာေပ်�လုပ်မ််းည်�ုု်ပ်ါက 

အု�ုုပ်ါဝေေပ်ာင််း�လ�ေခုင််း�၏ အုကု�ု�သကဝ်ေရွာကမု််းကုု ခု�စာာ�ရွမ်းည််် အုစုုာ�ရွ 

အု�င်း််အုာ�လု��၏ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုကုု ရွယ့ရွပ်ါမ်းည်။်
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အုဝေေခုခု�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ� 

(Founding provisions) 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် အုဝေေခုခု�သတ်မ််းိတ်ခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန် ်

ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�သည်် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေပ်ါ ပ်ုေမ််းမ်းုာ�။

အုဝေေခုခု�မ်း့ဝေဘာာင်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ� 

(Framework 

constitutions) 

နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ရွာ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�မ်းိ ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်တ့်င်းမ််းိ 

သတ််မ်းိတ််�ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းဝ်ေသာ မ်းုာ�စာ့ာဝေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�နိုိင်း် ်အုဝေသ� 

စုာတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခုုကမ််းုာ�ကုုခုုန်လိ်ပ်ထ်ုာ�ပြီးပီ်�အုခုု�ု�ဝေသာအုဝေေခုခု�အုခ့ုင်််းအုဝေရွ� 

မ်းုာ�နိိုင်း်် အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�အုဝေပ်� ခုုုင်းမ််းာဝေသာကာက့ယ်မု်းမ်းုာ� တ်ည်ဝ်ေ�ာက်

ရွာတ့်င်းအ်ုသု��ေပ်�သည်် ်အုတ်ုုခုု�ပ်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�။

တ်စာ�်င်း််ခု� �င်း�်သကလ်ာ

ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�  

(Implied (derived) 

principles) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်းုာ�အုတ့်င်း�် ‘တ်ုုကရ်ိုုုက်

အုဓလေ့ုပ်ါါယ’် အုရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ၏ �ုုလုုရွင်း�်အုရွ အုတ်ု 

အုလင်း်� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�။

မ်းုုန်စာဇ်ိုင်း ်(Monism) ေပ်ည်တ့််င်း်�ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုု စာန်စာတ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်� 

ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ထ်ုည်််သ့င်း်�ထုာ�သည်် ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေ၏ အုေမ်းင်း။်

န်ုေါန််� (Preamble) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ဦး�တ်ည်ခ်ုုက်နိုိင်း်် ရွည်ရ်ွွယခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု 

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ကန်ဦး�အုစာပ်ု�ု�သည််် အုခုန််�။

သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ 

ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်းုာ� 

(Reserved seats) 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုန်ည်�်စာု/သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�

အုတ့်က ် သီ�ေခုာ�ဖွဲ့ယ်ထုာ�သည်် ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်းုာ�။ အု�ုုပ်ါ 

သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာဝေန်ရွာမ်းုာ�အုတ့်က် ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်းုာ�ကုု ပု်�မိ်းန် ်

အုာ�ေဖွဲ့င်််း အုေခုာ�ဝေသာကုုယ်စာာ�လိယမ််းုာ�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက် 

သည်််ပ်ု�စာ�အုတ်ုုင်း်� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကဝ်ေသာလ်ည်�် ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါ၌ 

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််� ဥပ်ဝေေ/ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၌ သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်််

လ့န်ည််�စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု၏ အုဖွဲ့့��အု�င်းမ််းုာ�က ၎င်း�်တ်ုု�ကုု ဝေရွွ� 

ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည်။်

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ စာုု�မ်းုု�မ်းု 

(Rule of law) 

မ်းည်သ့်တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက်ကမ်း့ သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုစုုာ�ရွက ဥပ်ဝေေ၏ အုထုက်

တ့်င်း ်မ်းရွိုဝေစာရွ၊ လ့မ်းုဝေရွ�အုရွ မ်းည်သ်ည််် အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်းရ်ွိုဝေန်ဝေစာကာမ်း့

ဥပ်ဝေေဝေ�ကာင်း�်အုရွ သာတ့်ည်ီမ်း့ရွိုရွမ်းည်ဟ်ို့သည်် ် အုယ့အု�မ်းုာ�၊ 

သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်းုာ�ရွိုဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်။
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အုာဏာာမ်းုာ�ကုု ခု့�ဝေ�

သတ််မ်းိတ်ေ်ခုင်း�် 

(Separation of powers)

အုစာုု�ရွ၏ မ်းည်သ်ည််် ကဏ္ဍာကမ်းိ အုေခုာ�ကဏ္ဍာသုု� အုထု့�အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�

ဝေသာ အုာဏာာမ်းုာ�ကုု အုသု��ခုုေခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာရွန် ် အုစာုု�ရွ၏ က့�ေပ်ာ�ေခုာ� 

န်ာ�ဝေသာ ကဏ္ဍာအုသီ�သီ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အု�ကာ� အုာဏာာမ်းုာ�

ကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ေခုင်း�်။

အုမ်းု�ု�သမ်းီ�ထုု၏ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ� 

(Women’s rights) 

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�နိိုင်း်် ေပ်ည်သ့်�ဝေရွ�ရွာတုု်�တ့်င််း သာတ့်ညီ်မ်း့ရုိွဝေရွ�၊ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်် 

ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေရွ�တ့်င်း ် သာတ့်ည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေအုရွ တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းု

ရွိုဝေရွ�နိုိင်း် ် ထုုမ်း်�ေမ်းာ�လကထ်ုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် မ်းုသာ�စာုဝေရွ�ရွာမ်းုာ�၌ သာတ့် 

ည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�တ်ုု�အုတ့်က ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�နိုိင်း်် �က်စာပ်ဝ်ေန်သည််် အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်းုာ�။
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စးကျေးရာ�သုံးးအကျေး�ကားးင်�် 

Nora Hedling သည် ်International IDEA ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�

လုပ်င််းန်�်စာဉ်းစီ်ာမ်း�ကုန်�်မိ်း အုဓုလေ့ကတ်ာ�န်ထ်ုမ်း�် ဝေ�ာင်းသ့်တ်စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပီ်� သ့မ်း၏လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မိ််းာ အုဓုလေ့က 

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုသုပ်ည်ာဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်က်ဝေရွ�ကရွုယာမ်းုာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�က့ည်ီေခုင်း�် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းပ််ါသည်။် သ့မ်း

သည် ်ယခုင်းက် မ်းင်းန််ီ�ုုတ်ာတ်ကကသုုလ၌် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု၏ နိုုုင်း်င်း�ေခုာ�ဝေရွ��န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်နိုိင်း်် 

တ့်�ဖွဲ့က၍် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�ဟို့သည်် ် န်ယပ််ယ်

မ်းုာ�တ့်င်း ်သုဝေတ်သန်ေပ်�လုပ််ခု�်ပ်ါသည်။် သ့မ်းသည် ်အုကု�ု�အုေမ်းတ််ကုု ဝေရွိ�ရိုုေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်းုာ�နိုိင်း် ် ပ်ည်ာဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်းုာ�တ့်င်းလ်ည်�် ပ်ါ�င်းလ်ုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။် Ms. Hedling သည် ် တ်ပ််ဖွဲ့စ်ာ်

တ်ကကသုုလမ််းိ �ုဇိုာာဘာ့��နိုိင်း် ် မ်းင်း်န်ီ�ုုတ်ာ ဥပ်ဝေေတ်ကကသုုလမ််းိ ဥပ်ဝေေပ်ည်ာရွိင်း ် ဝေေါက်တ်ာဘာ့��ကုုလည်�် 

ရွရွိုထုာ�ပြီးပ်ီ� မ်းင်းန််ီ�ုုတ်ာ ဝေရွိ�ဝေန်မ်းုာ�အုသင်း�်၏အုဖွဲ့့���င်းတ််စာ်ဦး�လည်�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် မ်း�ကာဝေသ�မ်းီကပ်င်း ်

သ့မ်းသည် ် စာဝေတ်ာဟ်ိုုမ်း�်တ်ကကသုုလ်မ်းိ ဥဝေရွာပ်ဥပ်ဝေေဘာာသာရွပ်၌် မ်းဟိုာဘာ့��ကုုရွရွိုထုာ�ပြီးပ်ီ� ယင်း�်

တ်ကကသုုလက် သ့မ်းအုာ� ဝေအုာကစ်ာဖွဲ့ုု�ေ ်တ်ကကသုုလ ်ဥပ်ဝေေ�ုကုု ခုု�ီေမ်းှင်း်ခ်ု�်ပ်ါသည်။်
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ကျေးန်းးကား်ဆိုကားတ့်�။ ဤအချီးန်း�်တ့င် ်ရာည်းည်ွှာန်း�်ကားုံ�ကားး�ထိး�ကျေးသုံးး 
ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ားနှာင်် ်စတကားက်ားးံဥပ်ကျေးေဆိုုံင်ရ်ား
ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကား်မှားး�

အု�ုုပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်မ်းုာ�ကုု အု�ု��သတ်မိ််းတ်စု်ာမ်းုာ�နိိုင်််း ဤအုခုန်�်၏စာာသာ�မ်းုာ�တ့်င််း ရွည်ညှ်ွှန်�် 

ကုု�ကာ�ထုာ�သည်် ်အုစာဉ်း်အုလုုက်အုတ်ုုင်း်� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် မ်းည်သ်ည်််ရွင်း�်ေမ်းစာမ််းိ ဝေကာကယ့်သည််

၍ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်မ်းထုာ�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်စာာသာ�မ်းုာ�ကုု နုုိုင််းင်း�တ်ကာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေေခုခု� 

မ့်း(ICL) စီာမ်း�ကုန်�်မိ်း (<http://www.servat.unibe.ch /icl/info>) က့�ယ့�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင််း�ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ကျေးတးင််အးဖွဲ့ရာုကား သုံးမှာမတနှုံင််င်�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ၂၀၀/၁၉၉၃ ချီးံနှာစ်၊ အကျေးေချီးချီး�မှား ၂၀၊ 

ဇူးယားး� ၄။

အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််တ်ုုင်း်�တ့်င်း ်အု�င်း််တ်စာ�်င်း််ခုုင်း�်စာီ၏ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်းုာ�ကုု ထုုဝေရွာကစ်ာ့ာ 

လုပ််ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်မ်းည်််သင်း််ဝေလုာဝ်ေသာ၊ လု�ဝေလာကမ််း့တ်ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ� 

အုာဏာာမ်းုာ�နိုိင်း်လ်ုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်းုာ� ရွိုပ်ါလုမ်း်မ််းည်။် အုစာုု�ရွ၏ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ အု�င်း််အုသီ�သီ�

အုာ� အုာဏာာမ်းုာ�ကုုခု့�ဝေ� သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ရွာတ့်င်း ် အုမ်းု�ု�သာ� စာည်�်လု��ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ် လုုအုပ် ်

ခုုကကုု်သုရုိွန်ာ�လည်ပ်ြီးပီ်� ယင််း�အုာ�ေမှ်းင်််းတ်င်းဝ်ေပ်�မ်းည်််အုေပ်င်း ် ဝေေသနိုတရွ၏ ကုုယ်ပုု်င််းအုုပ်ခ်ုု�ပ်ခ့်ုင်း််ကုု တ်ရွာ� 

�င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာပြီးပီ်� ယဉ််းဝေကု�မု်းအုရွအုသီ�သီ�မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�မု်းမ်းုာ�ကုု အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�ဝေပ်�ဝေသာ၊ အုစုုာ�ရွ၏ အု�င်း်် 

တ်စာ�်င်း််တ်ုုင်း�်တ့်င်း ်ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းခ်ုုကန်ိုိင်း်် ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ ေပ်ည်သ့်�စာီမ်း�အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�ကုု ဝေဖွဲ့ာ်

ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ဝေသာစာန်စာ်အုရွ ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

အကားဥ်ပ်ကျေးေ ၂/၁၉၉၄ ချီးံနှာစ်၊ ပ်ံေ်မှာ ၁၃ (ကား) ၏ ေပ်င်ဆ်ိုင်မ်ှာ့မှာ်�မှာ�ချီးးကားအ်တုံင်�် ကျေးတးင်အ်းဖွဲ့ရာုကား သုံးမှာမတ 

နှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ဇူးယားး�၄၊ အကျေးေချီးချီး�မှား ၁၈၊ အကားဥ်ပ်ကျေးေ ၂၀၀/၁၉၉၃ ချီးံနှာစ။် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် အုစာုု�ရွနိုိင်း် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွတ်ုု�၏အုာဏာာမ်းုာ�၊ ကန်�သ်တ်ခ်ုုက်မ်းုာ�နိုိင်း် ် လုပ်င််းန်�်

တ်ာ�န်မ််းုာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် သတ််မ်းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

ေပ်င််း�င်းမ့််းမ်း�်မ်း�ခုုကမ််းုာ�နိိုင်််းပ်ါတ်သ်က၍် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�သည််် အုေခုာ�ဝေသာ 

လုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်မ်းုာ�အုေပ်င်း ်ေပ်ည်န််ယမ််းုာ�၏ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်းုာ�၊ ကန်�သ်တ်ခ်ုုက်မ်းုာ�၊ လုပ်င််းန်�်

တ်ာ�န်မ််းုာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်မ်းုာ�ကုု ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေစာဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င်း�်င်း်

မ့်းမ်း�်မ်း�ခုုကမ််းုာ�သည် ် ေပ်ည်န််ယဥ်ပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းုာ�မိ်း အုထ့ု�သာလ့န်�်နိုဒမ်း�ရွရုိွရွန်လုု်အုပ်ပ််ါသည်။် 

တ်စာန််ည််�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် လှတ််ဝေတ်ာ၏်သု��ပ်ု�နိုိစာ်ပ်ု�ကုု ေပ်ည်န််ယ်ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ

လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းု�ု�ရွိုပြီးပ်ီ� ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ခုုကမ််းုာ�သည် ်အုခုု�ု�ဝေသာ ေပ်ည်န််ယမ််းုာ�ကုုသာ အုဝေလ�ထုာ�ပ်ါက

 အု�ုုပ်ါေပ်ည်န််ယမ််းုာ�ရွို ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းုာ�၏သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုကုုလည်�်လုုအုပ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။်
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ယင်း�်၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ၊ ကန်�သ်တ်ခ်ုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ် လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်းုာ�အုဝေပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ်သက�်ုုင်း်ဝေသာ ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာခု်ု၏သု�� 

သပ်မု််းမ်းုာ�ရွရုိွဝေစာဝေရွ�အုတ့်က် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်မ်းုာ�ကုုခုုမိ်းတ်ရ်ွပ်ါမ်းည်။်

အကားဥ်ပ်ကျေးေ ၂၀၀/၁၉၉၃ ချီးံနှာစ၊် ကျေးတးင််အးဖွဲ့ရာုကား �ကားး�ေဖွဲ့တဖ်ွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ပ်ံေ်မှာ ၂၅၁

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ�ကုင်း်သ်ု��ေခုင်း�်သည် ် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၏ ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�အုတ့်က ်

ခုုုင်း်မ်းာဝေသာ၊ဝေသခုုာဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်တ်စာခ်ုုကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာပ်ဋိုပ်ကခ

မ်းုာ�၊ အုမ်းုန်�်တ်ရွာ�၊ ဝေ�ကာကရ်ွွ��ထုုတ်လ်န်�ေ်ခုင်း�်၊ အုေပ်စာမ််းုာ�နိုိင်း် ်လကစ်ာာ�ဝေခုုမ်းုမ်းုာ�၏ အုဝေမ်း့အုနိုိစာမ််းုာ�

ေဖွဲ့င်း် ်�ုု��ါ�ဝေသာလ့�အုခု့င်း််အုဝေရွ� ခုု�ု�ဝေဖွဲ့ာကမ််းုမ်းုာ�၊ လ့သာ�ခုုင်း�် စာာန်ာဝေထုာကထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့

မ်းုာ�အုဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာကဖ်ွဲ့ုကေ်ခုင်း�်မ်းုာ�ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာခု�သ်ည််် အုတ်ုတ််ကာလရွိုခု့�ေခုာ�မ်းုမ်းုာ�နိုိင်း် ် ပ်ဋိုပ်ကခမ်းုာ�

ကုုဝေကုာလ့်န််နိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ်ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ယခုုအုခုါ သဝေဘာာဝေပ်ါကန််ာ�လည်ရ်ွန်သ်ာေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� လက ်

စာာ�ဝေခုုေခုင်း�်အုတ့်ကမ််းဟိုုတ််ဝေသာ၊ အုမ်းိာ�ကုုေမ်းင်း၍် အုမ်းိန်ေ်ပ်င်းေ်ခုင်း�်အုတ့်ကသ်ာေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� လကတ််ုန်�ေ်ပ်န််

ရွန်အ်ုတ့်က ် မ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာ၊ အု့ဘာန််တ့် သဝေဘာာတ်ရွာ�အုတ့်ကသ်ာေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� မ်းတ်ရွာ�ဖွဲ့ုနိုိုပ်မ််းုအုတ့်က ်

မ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာ စာန်စာအ်ုရွယင်း�်ကုု ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ပ်ါသည်။်

ကျေးတးင််အးဖွဲ့ရာုကား သုံးမှာမတနှုံင််င်�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ အချီးန်း်� ၁ (ပ်ံေမ်ှာ ၁-၆) (၁၉၉၆ ချီးံနှာစ်

တ့င်ေ်ပ်ဋ္ဌားန်း�်ပြီးပ်�� ၂၀၀၇ ချီးံနှာစတ့်င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင်မ်ှာ့မှာ်�မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)

ပ်ုေမ််း ၁။ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�သည် ်ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ တ်န််ဖွဲ့ုု�မ်းုာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ်အုဝေေခုတ်ည််

ဝေသာ  အုခုု�ပ််အုေခုာအုာဏာာပ်ုုင်း ်ေီမ်းုုကရွကတ််စာန်ိုုုင်း်င်း�တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

(က) လ့သာ� ဂုဏာ်သုကခာ၊ တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့မ်းု ရွရွိုဝေအုာင်းေ်မ်းင်းန်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း် ် လ့တ် ်

လပ်ခ်ု့င်း််တ်ုု�၏ တ်ုု�တ်ကေ်မ်းင်း်မ််းာ�လာမ်းု

(ခု) လ့မ်းု�ု�ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းု မ်းေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း် ်ကုာ�/မ်း ခု့�ေခုာ� �က�်�မ်းုမ်းေပ်�ဝေရွ�

(ဂ) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုထု့ဋိအ်ုထုုပ််ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�မ်းုရွိုေခုင်း�် 

(ဃ) တ်ာ�န်ခ်ု�ေခုင်း�်၊ အုလုဉ်း�်သင်း်သ်လုု တ်ုန်�ေ်ပ်န်န်ိုုုင်း်ေခုင်း�်နိုိင်း်် ပ့်င်း််လင်း�်မ်းုရွိုရွန်အ်ုတ့်က ် တ်စာက်မ်းာာ

လု��အုတုု်င်း�်အုတ်ာေဖွဲ့င်််း အုရွွယဝ်ေရွာက်သ့တုု်င်း�် မ်း�ဝေပ်�ပုု်င်းခ့်ုင်း််၊ နုုိုင်းင််း�သာ�မ်း�ဝေပ်�သ့မ်းုာ�၏ စာာရွင််း�၊ 

ပ်ု�မ်းိန်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်းုာ�နိုိင်း် ်ပ်ါတ်ီစာု� ေီမ်းုုကဝေရွစာီ အုစာုု�ရွစာန်စာ ်

ပ်ုေမ််း ၂။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုထု့ဋိအ်ုထုုပ််ေဖွဲ့စာမ််းု

ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်နိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်�ရွို ဥပ်ဝေေတ်ုု�၏ အုခုု�ပ််ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်နိုိင်း််မ်း

ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေသာဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်�မ်း့ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကက်ုု တ်ရွာ�မ်း�င်းဟ်ိုု သတ်မ််းိတ်ပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်ကေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ထုာ�သည်် ်တ်ာ�န်မ််းုာ�ကုုလည်�် လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။်
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အုခုန််� ၃။ နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်

(၁) အုမ်းုာ�စာုမ်းိာ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက နိုုုင်းင််း�သာ�မ်းုာ� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

(၂) နိုုုင်းင််း�သာ�အုာ�လု��သည်-်

(က) နိုုုင်းင််း�သာ�တ်စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�၊ အုခု့င်း်ထ်ု့�မ်းုာ�နိုိင်း် ်အုကု�ု�အုေမ်းတ််မ်းုာ�ကုု 

တ်န်�်တ့်ရွည်တ့််ခု�စာာ�ခု့င်း်် ရွိုသည်။်

(ခု) နုုိုင်းင််း�သာ�တ်စာဥ်ီး�၏တ်ာ�န်နိ်ိုင်း်် �တ်တရွာ�မ်းုာ�ကုု တ်န်�်တ့်ရွည်တ့််ပ်ါ�င်းထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်။်

(၃) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေသည် ် နိုုုင်းင််း�သာ�အုေဖွဲ့စာက်ုု ရွရွိုပ်ုုင်း�်ုုင်းေ်ခုင်း�်၊ �ု��ရိုု��ေခုင်း�်နိုိင်း််ေပ်န် ်

လည််ရွရွိုေခုင်း�်တ်ုု�အုတ့်က ်ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ရွမ်းည်။်

ပ်ုေ်မ်း ၄။ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်ီခုုင်း�်

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်ီခုုင်း�်ကုု သမ်းမတ်က ဝေ�ကည်ာခုုကထ်ုုတ်ေ်ပ်န်၍် သတ်မ််းိတ််

�ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါသည်။်

ပ်ုေ်မ်း ၅။ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုလ� 

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုလ�သည် ် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း ် ၁ တ့်င်း ် ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ်၍် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�

သည်််အုတ်ုုင်း�် အုန်ကဝ်ေရွာင်း၊် ဝေရွ့ဝေရွာင်း၊် အုစာုမ်း်�ဝေရွာင်း၊် အုေဖွဲ့�ဝေရွာင်း၊် အုန်ီဝေရွာင်းန်ိုိင်း်် အုေပ်ာဝေရွာင်းတ််ုု�ေဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။်

ပ်ုေ်မ်း ၆။ ဘာာသာစာကာ�မ်းုာ�

(၁) သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် တ်ရွာ��င်းဘ်ာာသာစာကာ�မ်းုာ�မ်းိာ စာီပ်ီေီ၊ �ီ�ုုသုု၊ �က်�့ာန်ာ၊ �့ာတ်ီ၊

ရွိီဗင်းေ်ါ၊ ဇိုစာ်�့န်ဂ်ါ၊အုာဖွဲ့ရွုက၊ အုဂ�လုပ်၊် ေီဘာီလီ၊ ရိုုဇိုာနိုိင်း်် ဇိုုလုတ်ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

(၂) ကွနို်ုပ်တ််ုု� ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�၏ တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�စာုဝေပ်ါင်း�်စာု�တ်ုု�၏ ဘာာသာစာကာ�မ်းုာ�၏အု�င်း် ်

အုတ်န်�်နိုိင်း်် အုသု��ေပ်�မ်းုတ်ုု�သည် ်သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်အုရွ ဝေလုာန််ည််�လာသည်က်ုု သုရွိုန်ာ�လည််

သေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်ည်အ်ု�ုုပ်ါ ဘာာသာစာကာ�မ်းုာ�၏အုသု��ေပ်�မ်းုကုု တ်ုု�တ်ကေ်မ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာရွန််

နိုိင်း်် အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန််လကဝ်ေတ့်��န်၍် အုေပ်�သဝေဘာာဝေ�ာင်းဝ်ေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခုုကမ််းုာ� လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် 

(၃) နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွမ်းုာ�သည် ်ရုို��သု��ဘာာသာစာကာ� တ်စာမ််းု�ု�တ်ည်�်ကုုသာ 

အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက အုသု��အုနိုုန််�၊ လကဝ်ေတ့်�ကုမ်းု၊ ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်ရ်ွမ်းု၊ ဝေေသနိုတရွ

�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်းုာ�အုေပ်င်း ်ေပ်ည်သ့်တ်စာ်ရွပ်လ်ု�� သုု�မ်းဟိုုတ် ်သက�်ုုင်းရ်ွာေပ်ည်န််ယမ််းုာ�ရွို 

လုုအုပ်ခ်ုုက်မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�၏ ဟိုန်ခ်ုုက်ည်ီမ်းုတ်ုု�ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�လုက ်

နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစုုာ�ရွနိိုင်း်် ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွမ်းုာ�သည် ်အုစုုာ�ရွပုု်င်း�်�ုုင်းရ်ွာ ဦး�တ်ည်ခ်ုုကမ််းုာ�အုတ့်က ်

သက�်ုုင်းရ်ွာရိုု��သု��ဘာာသာစာကာ�မ်းုာ�ကုုသာ အုသု��ေပ်�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ဝေေသနိုတရွအုုပ်ခ်ုု�ပ််ဝေရွ�
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အုဖွဲ့့��ကလည်�် ဝေေသခု�မ်းုာ�၏ ဘာာသာစာကာ�အုသု��အုနိုုန််�နိုိင်း်် သဝေဘာာကုလကခ်ု�မ်းုကုု 

ထုည်််သ့င်း�် စာဉ်း�်စာာ�ရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

(၄) ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုလုုက ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် 

ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်းုာ�သည် ်အု�ုုပ်ါအုစာုု�ရွမ်းုာ�၏ တ်ရွာ��င်း ်ဘာာသာစာကာ�မ်းုာ�အုာ� အုသု��ခုု

မ်းုကုု ကြိုးကီ��ကပ်၍်ဝေစာာင်း််�ကည််ရ်ွမ်းည်။် အုခုန််�ခု့� (၂)၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�ကုု န်ုမ်း််ကုဝေလုာပ််ါ�ဝေစာ

ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်� တ်ရွာ��င်းဘ်ာာသာစာကာ�အုာ�လု��သည် ် ဝေလ�စာာ�ေမ်းတ်န်ိုုု�မ်းုကုု တ်န််�တ့်ရွရွိုပြီးပ်ီ� 

တ်ရွာ�မ်း့တ်စာ့ာ သဝေဘာာထုာ�ေခုင်း�်ကုုလည်�် ရွရွိုရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

(၅) ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက တ်စာခ်ု့င်းလ်ု��၏ ဘာာသာစာကာ� ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��သည် ်-

(က) ဝေအုာကပ််ါဘာာသာစာကာ�မ်းုာ�၏ တ်ုု�တ်ကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုသု��ခုုေခုင်း�်တ်ုု�အုတ့်က ်

အုဝေန်အုထုာ�မ်းုာ�ကုုေမ်းှင်း်တ််င်း ်ဝေပ်�ရွမ်းည်။်

(၁) တ်ရွာ��င်း ်ဘာာသာစာကာ� အုာ�လု��

(၂) ခု့ု�င်း်၊ န်ာမ်း၊ �မ်း ်ဘာာသာစာကာ�မ်းုာ�နိုိင်း််

(၃) လက ်သဝေက�တ် ဘာာသာစာကာ�

(ခု) ဂုာမ်းန်၊် ဂရွု၊ ဂ့ဂုာရွာတ်ီ၊ ဟိုင်းေ်ီ၊ ဝေပ်�တ့်ဂီ၊ တ်မ်းီလ၊် တ်ီလ့ဂ့၊ အု့ရွေ့ တ်ုု�အုေပ်င်း ်ဝေတ်ာင်းအ်ုာ

ဖွဲ့ရွုကရွိုလ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်က အုမ်းုာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုသု��ေပ်�ဝေန်�ကသည်် ်အုေခုာ�ဝေသာဘာာသာ 

စာကာ�မ်းုာ�၊ အုာရွဘာီ၊ ဟိုီဘာရို့�၊သကကတ်နိုိင်း်် ဘာာသာဝေရွ�အုတ့်က ်ရွည်ရ်ွွယ၍် အုသု��ေပ်�

ဝေသာ ဘာာသာစာကာ�မ်းုာ�အုပ်ါအု�င်း ်အုာ�လု��ဝေသာဘာာသာစာကာ�မ်းုာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�

ပြီးပ်ီ� ဝေလ�စာာ�ေမ်းတ်န်ိုုု��ကရွဝေပ်မ်းည်။်

တးရာကား� သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၅ (၁၉၈၂ချီးံနှာစ် တ့င် ်ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ ၂၀၀၇ချီးံ

နှာစ် တ့င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင်မ်ှာ့မှာ�်မှာ�ပြီးပ်��)

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် အုဓလေ့ုကရွည်ရ်ွွယခ်ုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ်တ်ာ�န်မ််းုာ�

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် အုဓလေ့ုကရွည်ရ်ွွယခ်ုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ်တ်ာ�န််မ်းုာ�မ်းိာ တ့်ရွကီနိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် လ့တ်လ်ပ် ်

ဝေရွ�နိိုင်း််တ်ည်တ််�်ခုုုင်းပ်ြီးမ်း�မု်းကုု ကာက့ယ်ရွန်၊် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုာ�ခ့ု�ေခုမ်း�်၍ မ်းရွနုုိုင်းမု််း၊ သမ်းမတ်စာန်စာနိ်ိုင်း်် ေီမုု်းကဝေရွစီာ 

စာန်စာ်၊ တ်ုုင်း�်သ့ေပ်ည််သာ�တ်ုုင်း�်နိုိင်း်် လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်ကြိုးကီ�၏ လ့မ်းုဖွဲ့့လု�ဝေရွ�၊ ပြီးင်းုမ်း�်ခုုမ်း်�ဝေရွ�နိုိင်း် ်ဝေပ်ုာရ်ွ့င်းမ််းုတ်ုု�

အုတ့်ကက်ြိုးကု��ပ်မ်း�်ရွန်၊် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေက ထုုန််�ခုု�ပ်ထ်ုာ�သည်် ် တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုနိုိင်း် ် လ့မ်းုဘာ�အုဝေန်အုထုာ�

�ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�နိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ််ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်� ေပ်ည်သ့်တ်စာ်ဦး�ခုုင်း�်စာီ၏ အုဝေေခုခု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း် ်

လ့တ်လ်ပ််မ်းုကုုကန်�သ်တ််ထုာ�သည်် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�၊ လ့မ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုတ်ာ�အု�ီ�မ်းုာ�ကုု ဖွဲ့ယရ်ွိာ�

ရွန်အ်ုတ့်က ်အုာ�ထုုတ်က်ြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန််၊ ေပ်ည်သ့်တ်စာဥ်ီး�ခုုင်း�်စာီ၏ ရိုုပ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာနိုိင်း်် စာုတ်ပ််ုုင်း�်

�ုုင်းရ်ွာရွပ်တ််ည်ရ်ွိင်းသ်န််မ်းု ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�အုတ့်က ် လုုအုပ်ဝ်ေသာအုဝေန်အုထုာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ရွန််တ်ုု� 

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 



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

အုနှဒုယား သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၃၇ (၁၉၅၀ ချီးံနှာစတ့်င် ်ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ ၁၉၉၅ 

ချီးံနှာစ်တ့င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင််မှာ့မှာ�်မှာ�ပြီးပ်��)

အုပ်ုုင်း်� ၄ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာမ််း့�ါေ၏ လုုကန််ာကုင်း််သု��ရွမ်းည်် ်အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�

ဤအုပုု်င််း�တ့်င််းပ်ါ�င်းဝ်ေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်မ်းုာ�ကုု မ်းည်သ်ည်််တ်ရွာ�ရုို��ကမ်း့ အုတ်ည်ေ်ပ်�၍အုာဏာာ 

တ်ည်ဝ်ေစာေခုင်း�်ရွိုမ်းည် ် မ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာလ်ည််� ခုုမ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ယင်း�်၏အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်

အုုပ််ခုု�ပ်ဝ်ေရွ�တ့်င်း ်အုဓလေ့ုကကုသည််အ်ုေပ်င်း ်ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ရွာ၌ အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုုအုသု��ခုုရွန်သ်ည် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်တ်ာ�န်သ်ာ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

အုနှဒုယား သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ပ်ံေ်မှာ ၄၅ (၁၉၅၀ ချီးံနှာစတ့်င် ် ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ ၁၉၉၅    

ချီးံနှာစ်တ့င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင််မှာ့မှာ�်မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)

ကဝေလ�မ်းုာ�အုတ့်က ်အုခုမ်း� ်မ်းသင်းမ််းဝေန်ရွ ပ်ည်ာဝေရွ�အုတ့်က ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်

ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်၏ ကန်ဦး�အုစာနိုိစာမ််းိ ၁၀ နိုိစာအ်ုတ့်င်း�် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်ည် ်

ကဝေလ�မ်းုာ�အုာ�လု��အုတ့်က ်အုခုမ်း� ်မ်းသင်းမ််းဝေန်ရွ ပ်ည်ာဝေရွ�စာန်စာက်ုု ယင်း�်တ်ုု� အုသက ်၁၄ နိုိစာဝ်ေရွာက်

သည်််တ်ုုင်းဝ်ေအုာင်းေ်ဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ရွန် ်ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်ရ်ွမ်းည်။်

(ဤေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကသ်ည် ်ထုုုစာဉ်းက်တ်ည်�်က ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ထုာ�ပ်ါသည်။်)

ရုံးံရာား� ဖွဲ့ကားေ်ရာယား ်အစုံ�ရာ၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၃ (၁၉၉၃ ချီးံနှာစ)်

(၁) ရိုုရွိာ� ဗဟိုုုအုစာုု�ရွအုတ့်င်း�် ဝေန်ထုုုင်း်လုကရ်ွိုဝေသာ နိုုုင်း်င်း�သာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�တ်ုု�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် 

အုခုု�ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာနိုိင်း်် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာတ်ုု�၏ အုရွင်း�်အုေမ်းစာေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

(၂) ရိုုရွိာ� ဗဟိုုုအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��၏အုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ လုပ်ပ််ုုင််းခု့င်း််အုာဏာာကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုာဏာာရုိွဝေသာဌာာန်မ်းုာ�နိိုင်း်် ဝေေသနိုတရွကုုယ်ပုု်င််းအုုပ်ခ်ုု�ပ်ခ့်ုင်း််ရွအုစုုာ�ရွမ်းုာ�ေဖွဲ့င်််း တုု်ကရုု်ိုကက်ုင်််းသု��

ပ်ါသည်။်

(၃) ေပ်ည်လ်ု��ကွတ် ်�နိုဒခု�ယ့ပ့်�နိုိင်း် ်လ့တ်လ်ပ််ဝေသာဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်းုာ�သည် ်ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�၏ စာုု�မ်းုု�

နုုိုင်းဝ်ေသာလုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာကုု ရိွင််း�လင််း�ေပ်တ်သ်ာ�စ့ာာသရုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေန်ေခုင်း�်ပ်င််းေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။်

(၄) ရိုုရွိာ�နိုုုင်းင််း� ဗဟိုုုအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��တ့်င််း လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု မ်းည်သ့်တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကက်မ်းိ ပ်ုုင်း်

စာုု�ပ်ုုင်း�်န်င်း်�ေပ်�မ်း့ေခုင်း�် မ်းရွိုရွပ်ါ။

အကျေးရာာ�တ�ကျေးမှား ေ�မှာုံကားရာကားတ်စ ်သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၇ (၂၀၀၂ချီးံနှာစ)် *

ပ်ုေ်မ်း ၇ တ်စာေ်ပ်ည်လ်ု�� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုရွ မ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် ပ်ါတ်ီစာု� အုစာုု�ရွစာန်စာ်

၁။ ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် တ်စာေ်ပ်ည်လ်ု��အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာေဖွဲ့စာဝ်ေသာ၊ လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေသာ၊ ည်ီမ်း့ဝေသာ၊ 

ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာ၊ လ့�ု��ိကစ်ာ့ာဝေပ်�ရွဝေသာနိုိင်း် ် အုခုုနု်က်ာလအုလုုက ် မ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွို
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ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�အုတ့်င်း�်ခုုမ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုေခုာ�ပ်ု�စာ�မ်းုာ�အုရွ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ 

လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် အုာဏာာကုု ကုင်း်သ်ု��နိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

၂။ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ေပ်ည်သ့်လ့ထုု သဝေဘာာထုာ�မ်းုာ�ကုု စာုဝေပ်ါင်း�်ထုာ�ဝေသာ ထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာခ်ုုက်

မ်းုာ�နိုိင်း်တ််ုုင်း်�ေပ်ည်အ်ုတ့်င်း်�ရွို အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာ၌် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်းုာ�၏ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုရွ ပ်ါ�င်း်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်းုာ�အုတ့်ကန်ိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်းုာ�၏ ပ်ါ�င်း်အုဝေထုာကအ်ုက့ေပ်�မ်းုကုု တ်န််ဖွဲ့ုု�ထုာ�

ပ်ါသည်။်

* <http://www.constitutionnet.org>  �ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ရာဝမှာေ်ါ သုံးမှာမတနံုှင်င််�ကျေးတး၏် ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံ်�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ နု်းေါန်း�် ပံ်ေမ်ှာ ၂၀၀ (၂၀၀၃ ခံျီးနှာစ်)*

ပ်ုေမ််း ၂၀၀

ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် �န်�်ကုင်းဝ်ေန်ဝေသာ မ်းည်သ်ည်််အုဝေေခုခု�မ်း့မ်း�ုု တ်ရွာ�မ်း�င်း၊် 

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် မ်းကုုကည််ီဟိုု သတ်မ််းိတ််ပ်ါသည်။်

န်ုေါန််�

သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ေပ်ည်လ်ု��ကွတ် ် �နိုဒခု�ယ့ပ့်�မ်းိရွရွိုလာဝေသာ ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ရွ�မ်းေ်ါ 

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဥပ်ဝေေအုခုု�ပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်ကုင်း််သု��ပ်ါသည်။်

* <http://www.mhc.gov.rw> �ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ထိုံင်�်နှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ၊ ပ်ံေမ်ှာ (၆)၊ ၁၉၉၇ ချီးံနှာစ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် အုေမ်းင်း်�်ု��ဥပ်ဝေေ အုခုု�ပ််ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် မ်းည််

သည်််ဥပ်ဝေေတ့်င်းမ််း�ုု ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် �န်�်ကုင်းဝ်ေန်ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် မ်းည်ီညွှ့တ်ဝ်ေသာ

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�၊ စာည်�်မ်းုဉ်း�်စာည်�်ကမ်း�်မ်းုာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။

ာရားဇူး�� ဗဟူုံအစုံ�ရာ သုံးမှာမတနှုံင််င်�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၆၀ (၁၉၈၈ တ့င် ်ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ 

၁၉၉၃ ချီးံနှာစတ့်င် ်ေပ်န်းလ်ွှာည်း်ေပ်င်ဆ်ိုင်ထ်ိး�သုံးည်း)်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�မ်းု

(၀) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေအုာက်ပ်ါတုု်�မိ်းတ်င်းေ်ပ်လာဝေသာ အု�ုုေပ်�ခုုကမ််းုာ�ေဖွဲ့င်း်် ေပ်င်း�်င်း်

မ့်းမ်း�်မ်း�နုုိုင်းပ််ါသည်။်

(က) ဝေအုာက်လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုထုကလှ်တ်ဝ်ေတ်ာမိ််း ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�၏ အုန်ည်�်�ု��

သု��ပ်ု�တ်စာပ််ု�

(ခု) သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် သမ်းမတ်

(ဂ) ကုုယစ်ာာ�လိယအ်ုမ်းုာ�စာုတ်ုု�က သာမ်းန်အ်ုမ်းုာ�စာု�နိုဒမ်း�ဝေပ်�သည်် ် ဗဟိုုုအုစာုု�ရွ၏ အုစာုတ် ်

အုပ်ုုင်း�်မ်းုာ�ေဖွဲ့စာသ်ည််် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်ည်ီလာခု�မ်းုာ�၏ ထုက�်က်ဝေကုာပ််မ်းာဏာ
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(၁) ဗဟိုုုအုစာုု�ရွ၏ �ကာ��င်းေ်ခုင်း�်၊ ခု�စာစာ�်င်းဝ်ေန်ရွေခုင်း�်၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ်�ုုင်း�်ထုာ�ခု�ရွေခုင်း�်မ်းုာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�

ဝေန်ဝေသာကာလတ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ေခုင်း�်ေပ်�မ်းည်မ််းဟိုုတ်ပ််ါ။

(၂) လှတ််ဝေတ်ာ၏် အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�တ်ုုင်း�်တ့်င်း ်ဤအု�ုုေပ်�ခုုကက်ုု နိုိစာက်ြိုးကုမ်းတ််ုုင်းတ််ုုင်း ်ဝေ�့�ဝေနို့�ပြီးပ်ီ� 

မ်း�ဝေပ်�၍ယင်း�်သည် ်အုကြိုးကုမ်း်တ်ုုင်း်�တ့်င်း ်သက�်ုုင်း်ရွာကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�၏ မ်း��နိုဒဝေပ်ါင်း�် င်းါ�ပ်ု� 

သု��ပ်ု�ကုု ရွရွိုပ်ါကစာဉ်း�်စာာ�ခုုင်း်ခ်ုုနု််၍ အုတ်ည်ေ်ပ်�ပ်ါသည်။်

(၃) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ေခုင်း�်ကုု ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ်

တ်ုု�ရွိုဘာုတ်အ်ုဖွဲ့့��က သင်း်ဝ်ေလုာဝ်ေသာအုမ်းိတ်စ်ာဉ်းမ််းုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ပ်ါသည်။်

(၄) ရိုုပ်သ်ုမ်း�်ရွန် ်ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ဝေသာ ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ� အု�ုုေပ်�ခုုက်နိုိင်း်် စာပ်လ်ုဉ်း�်၍ ခုုုင်းမ််းာ 

ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်အ်ုတ်ည််ေပ်�ခုုကက်ုု ဝေ�့�ဝေနို့�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။

(က) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဗဟိုုုအုစာုု�ရွစာန်စာ။်

(ခု) တ်ုကုေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာ၊ လ့�ု��ိကစ်ာ့ာဝေပ်�ရွဝေသာ၊ တ်စာ်ေပ်ည်လ်ု�� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုရွေဖွဲ့စာ်

ဝေသာ၊အုခုါအုာ�ဝေလုာသ်ည််် �နိုဒမ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်

(ဂ) အုစာုု�ရွ၏ ဌာာန်မ်းုာ�ခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်

(ဃ) လ့တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကေ်ခုင်း�်၏ အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း် ်အုာမ်းခု�ခုုက်မ်းုာ�

(၅) ပ်ယခ်ုုေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ထုုခုုုက်ဝေစာသည်ဟ်ိုု ယ့�ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ ေပ်�ေပ်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ဝေရွ� 

အု�ုုေပ်�ခုုကက်ုု တ့်ည်ီ ဝေသာဥပ်ဝေေေပ်�ကာလတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်� ထုပ်မ််း�အု�ုုေပ်�၍ မ်းရွပ်ါ။  

ဂုံးးးမှာန်း�နှုံင်င််� ဗဟူုံအစုံ�ရာ သုံးမှာမတနှုံင််င်�ကျေးတး်၏ အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၇၉၊ (၁၉၄၉ ချီးံနှာစတ့်င် ်ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ 

၂၀၀၆ ချီးံနှာစတ့်င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင်မ်ှာ့မှာ်�မှာ�ပြီးပ်��)

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ခုုက်

(၁) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်င််း�င်းမ့််းမ်း�်မ်း�ရွာတ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်််အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုု အုတု် 

အုကုေပ်င်း�်င်း ်မ်း့မ်း်�မ်း�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေဖွဲ့ည််စ်ာ့ကေ်ခုင်း�်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် လှတ်ဝ်ေတ်ာက် အုတ်ည်ေ်ပ်�

ထုာ�သည််ဥ်ပ်ဝေေမ်းုာ�အုတ်ုုင်း�်သာ ေပ်င်း�်င်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�နိုိင်း််

အုည်ီ ပြီးင်းုမ်း�်ခုုမ်း်�ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�၊ ယင်း�်အုတ့်က ် ေပ်င်း�်င်းမ််းုမ်းုာ�ေပ်�လုပ်ဝ်ေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

သုမ်း�်ပ်ုုကအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ််သည်််အုစာုု�ရွစာန်စာက်ုု ရိုုပ််သုမ်း်�ဝေရွ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�ကုု ရွိင်း�်လင်း�်ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယခ်ုုကအ်ုတ့်က ် လု�ဝေလာက်မ်း့တ်မ်းုရွိုဝေသာ ဗဟိုုု

အုစာုု�ရွ သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း�ကုု ကာက့ယဝ်ေရွ�တ်ုု�အုတ့်ကရ်ွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာမ်းုာ�အုဝေပ်� 

သု��သပ်အ်ုဝေေဖွဲ့ထုုတ်ေ်ခုင်း�်အုာ� ဟိုန်�တ််ာ�ပ်ုတ်ပ််င်း်ေခုင်း�်မ်းရွိုသက�သ်ုု�အု�ုုပ်ါ သဝေဘာာတ့်ည်ီခုုက်

မ်းုာ�သည်လ်ည်�် ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်းုာ�အုာ� ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�

ေခုင်း�်ကုု သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေစာရွာ၌ အုကု����င်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။

(၂) အု�ုုပ်ါ လှတ််ဝေတ်ာက် အုတ်ည်ေ်ပ်�သည််် ဥပ်ဝေေမ်းုာ�သည် ် ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ� 

လိယမ််းုာ� (ဘာန်ေ်ီစာတ်က)် မ်းိ သု��ပ်ု�နိုိစာ်ပ်ု�၏ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုနိုိင်း် ်အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်(ဘာန််ေီစာ

ရွက)် မ်းိ သု��ပ်ု�နိုိစာ်ပ်ု�၏ မ်း��နိုဒကုုရွရွိုရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။်
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(၃) ပ်ုေမ််း ၁ မ်းိ ၂၀ အုတ့်င်း်� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ် ဗဟိုုုအုစာုု�ရွအုာ� ေပ်ည်န််ယမ််းုာ� (လန််ေါ) အုေဖွဲ့စာ်

ခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်၊ ဥပ်ဝေေေပ်�ရွာ၌ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ခုုမ်းိတ်ရ်ွာ၌ ေပ်ည်န််ယမ််းုာ� (လန်ေ်ါ) ၏

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ကုု သကဝ်ေရွာကဝ်ေစာသည်် ် ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၏ ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�မ်းုမ်းုာ�သည် ်လကခ်ု�နိုုုင်း်ဖွဲ့့ယမ််းရွိုပ်ါ။

ကျေးားစ်န်း��ယားး�နှာင််် ဟူးဇူး�ဂုံးုံဗ��န်းး�၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ အပ်ုံေ ်V (၁၉၉၅ ချီးံနှာစ)်

ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ�၏ သမ်းမတ်စာန်စာ်တ့်င်းက်ုုယစ်ာာ�လိယ ် ၃ ဦး� ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။် 

ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာဗဟိုုုအုစာုု�ရွ၏ န်ယဝ်ေေမ်းအုတ့်င်း�် တ်ုုကရ်ိုုုက ်ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ ဝေဘာာစ်ာန်ီ�

ရွိာ�မ်းိ တ်စာဥ်ီး�၊ ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�မ်းိ တ်စာဥ်ီး�အုေပ်င်း ် �ာပ််�်ကာ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်� တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ခုုယ်

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည်််�ာ�ဘာီ�ယာ�မ်းိတ်စာဥ်ီး�တ်ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

ပ်ါကားစာတန်း ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၏ ပ်ံေ်မှာ ၅၁ (၁၉၇၃ ချီးံနှာစ် တ့င်ေ်ပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ ၂၀၀၄ တ့င် ် ေပ်င်ဆ်ိုင််

မှာ့မှာ�်မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)

၅၁။ အုမ်းု�ု�သာ� ည်ီလာခု�

(၁) အုမ်းု�ု�သာ�ည်ီလာခု�တ့်င်း ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် မ်း့တ်စ်ာလင်း ် မ်းဟိုုတ််သ့မ်းုာ�အုတ့်က ် သီ�သန်�်

ထုာ�ဝေသာဝေန်ရွာမ်းုာ�အုပ်ါအု�င်း ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်းုာ�အုတ့်က ် သု��ရွာဝေလ��ယ်န်ိုိစာ် 

ဝေန်ရွာရွိုပ်ါသည်။်

(၂) ေပ်ည်သ့်တ်စာဥ်ီး�သည် ်ဝေအုာကပ််ါအုဝေေခုအုဝေန်မ်းုာ�နိုိင်း် ်ေပ်ည််စ်ာု�ပ်ါက မ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုပ်ါသည်။်

(က) ပ်ါကစာာတ်န် ်နိုုုင်း်င်း�သာ� ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

(ခု) အုသက ်၁၈ နိုိစာ်နိုိင်း်် အုထုက ်ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

(ဂ) ယင်း�်၏အုမ်းည်သ်ည် ်မ်း��နိုဒရွိင်းစ်ာာရွင်း�်တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းရ်ွမ်းည်။်

(ဃ) ယင်း�်သည် ် အုခု့င်း််အုာဏာာရွိုဝေသာ တ်ရွာ�ရိုု��တ်စာခ်ုုခုုက စာုတ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ခုု�ု�ယ့င်း�်မ်းုရွို

ဝေ�ကာင်း�် သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာသ့ မ်းေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွ။

(၃) အုပ်ုုေ ်၄ တ့်င်း ်တ်င်းေ်ပ်ထုာ�သည်််အုတ်ုုင်း်�မ်းိလ့�၍ အုပ်ုုေ ်၁ တ့်င်း ်ရွည်ည်ွှှန််�ထုာ�ဝေသာအုမ်းု�ု�သာ�

ည်ီလာခု�အုတ့်င်း�်ရွို ဝေန်ရွာမ်းုာ�ကုု ေပ်ည်န််ယအ်ုသီ�သီ�၊ ဗဟိုုုအုစာုု�ရွစာန်စာအ်ုရွ အုုပ်ခ်ုု�ပ််ထုာ�

ဝေသာလ့မ်းု�ု�စာု န်ယပ််ယမ််းုာ�နိုိင်း် ်ဗဟိုုုအုစာုု�ရွ၏ ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာသ်ုု� ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါအုတ်ုုင်း�် ခု့�ဝေ�

ခုုထုာ�ပ်ါသည်။်
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အကျေးထိ့ကျေးထိ့ကျေးန်းရားမှားး� အမှား ုံ �သုံးမှာ�� စံစံကျေးပ်ါင််�

ားလွှာုံကားစာတန်း် ၁၄ ၃ ၁၇

ကား�ား ပ်ါခ်ျီးထ်ိ့န်းခ်ျီးါဝါ ၃၅ ၈ ၄၃

ပ်န်းဂ်ုံးးတာ်် ၁၄၈ ၃၅ ၁၈၃

ဆိုင်�်ေ် ၆၁ ၁၄ ၇၅

ဗဟူုံအစုံ�ရာ အံပ်ခ်ျီးးံပ်သ်ုံးည်း်် လွှားမှား ုံ �စံမှားး�၏ ကျေးေသုံးမှားး� ၁၂ - ၁၂

ဗဟူုံအစုံ�ရာ၏ ပြီးမှာုံ�ကျေးတး် ၂ - ၂

စံစံကျေးပ်ါင်�် ၂၇၂ ၆၀ ၃၃၂

(၄) အုပ်ုုေ ်(၃) တ့်င်း ်ညွှှန််��ုုထုာ�သည်် ်ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ အုဝေရွအုတ့်ကအ်ုေပ်င်း ်အုမ်းု�ု�သာ�

ညီ်လာခု�အုတ့်င််း�မ့်းတ်စ်ာလင််းမ်းဟုိုတ်သ့်မ်းုာ�အုတ့်က ်၁၀ ဝေန်ရွာစာာကုုသီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ပ်ါသည်။်

(၅) အုမ်းု�ု�သာ�ည်ီလာခု�အုတ့်င်း�် ဝေန်ရွာမ်းုာ�အုာ� ေပ်ည်န််ယအ်ုသီ�သီ�၊ ဗဟိုုုအုစာုု�ရွ၏ အုုပ််ခုု�ပ််မ်းု

ဝေအုာက်တ့်င်းရုိ်ွဝေသာ လ့မ်းု�ု�စုာဝေေသမ်းုာ�နိိုင်််း ဗဟုုိုအုစုုာ�ရွ၏ပြီးမု်း��ဝေတ်ာမ််းုာ�အုတ့်က်လည်�် တ်ရွာ� 

�င်းဝ်ေ�ကည်ာခုုက ် ထုုတ်ေ်ပ်န််ထုာ�ဝေသာ ဝေန်ာက�်ု��အုကြိုးကုမ်း ် စာစာတ််မ်း်�ဝေကာကယ့်ခုုက်အုရွ 

လ့ဦး�ဝေရွကုု အုဝေေခုခု�၍ခု့�ဝေ�ခုုဝေပ်�ပ်ါသည်။်

(၆) အုမ်းု�ု�သာ� ည်ီလာခု�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကရ်ွန်် ရွည်ရ်ွွယခ်ုုက်အုတ့်က ်-

(က) အုဝေထု့ဝေထု့အုတ့်က ်မ်း��နိုဒန်ယ်သည် ်တ်စာဥ်ီး�တ်ည်�်ဝေသာမ်း��နိုဒန်ယက်ုုယစ်ာာ�လိယေ်ဖွဲ့စာ်

ပြီးပ်ီ� အု�ုုပ်ါဝေန်ရွာမ်းုာ�ကုု ရွရွိုမ်းည််က်ုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�ကုု တ်ုုကရ်ိုုုကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ၊ လ့တ်လ်ပ််

ဝေသာမ်း��နိုဒမ်းုာ�ကုု ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် ညီ်ည့ွှတ်စ့်ာာဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်််း ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်ပ်ါသည်။်

(ခု) အုပ်ုုေ ်(၃) အုရွ သက်�ုုင်း်ရွာ ေပ်ည်န််ယမ််းုာ�ကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�မ်းည်် ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�

အုတ့်ကသ်ီ�သန်�် ဖွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ဝေန်ရွာအုာ�လု��အုတ့်က ် ေပ်ည်န််ယတ််ုုင်း�်သည် ် တ်စာခ်ုု

တ်ည်�်ဝေသာ မ်း��နိုဒန်ယမ််းုာ�ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

(ဂ) မ်း့တ်စ်ာလင်း ် မ်းဟိုုတ််သ့မ်းုာ�အုတ့်က ် သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ဝေန်ရွာအုာ�လု��အုတ့်က်

မ်း��နိုဒန်ယ်သည် ်တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�လု��ကုု အုကု����င်းပ််ါသည်။်

(ဃ) အုမ်းု�ု�သာ�ည်ီလာခု�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းမ််းည်််ေပ်ည်န််ယရ်ွိုနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုစာီကရွရွိုရွန် ်ဝေသခုုာ 

သည်််အုဝေထု့ဝေထု့ စာုစာုဝေပ်ါင်း�်ကုုအုဝေေခုခု�၍ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်းုာ�၏ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�

စာာရွင်း�်မ်းိ အုခုု�ု�ကုကုုယစ်ာာ�ေပ်�စာန်စာ်အုရွ ဥပ်ဝေေအုပ်ုုေ ် ၃ နိုိင်း််အုည်ီ ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုသုု� 

ခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�သည််် အုမ်းု�ု�သမီ်း�မ်းုာ�အုတ့်ကသီ်�သန်�လ်ုာထုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယ်

ဝေန်ရွာမ်းုာ�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည်။်

 ဤဥပ်ဝေေအုပ်ုုေခ်ု့�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ုုကအ်ုရွ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုက အုနိုုုင်းရ်ွရွိုသည်် ်အုဝေထု့ 

ဝေထု့ဝေန်ရွာအုဝေရွအုတ့်က် စာုစာုဝေပ်ါင််း�တ့်င််းဝေရွွ�ဝေကာက်ခု�ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ဝေရွွ�ဝေကာက်ခု�ကုုယစ်ာာ�လိယ်မ်းုာ�၏အုမ်းည်မ််းုာ�ကုု တ်ရွာ��င််းအုစုုာ�ရွေပ်န်တ််မ်း�်တ့်င််း ထုုတ််
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ေပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာပြီးပီ်� ၃ ရွက်အုတ့်င်း�် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်သုု� မိ်းန်မိ််းန်က်န်က်န်�်င်းဝ်ေရွာကသ်ည််် ကုုယ် 

စာာ�လိယမ််းုာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် ၃ ရွကအ်ုတ့်င်း�် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီသုု� မ်းိန်မ််းိန််ကန်က်န်် �င်း်

ဝေရွာကသ်ည််် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်

(င်း) မ်း့တ်စ်ာလင်း ်မ်းဟိုုတ််သ့မ်းုာ�အုတ့်က ်ဖွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်းုာ�ကုုအုမ်းု�ု� 

သာ�ညီ်လာခု�တ့်င််း နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်အုသီ�သီ�က အုနုုိုင်းရ်ွရုိွဝေသာ ဝေယဘုာယုကုုယ်စာာ�လိယ် 

ဝေန်ရွာ၏စာုစာုဝေပ်ါင်း�် အုဝေရွအုတ့်ကက်ုုအုဝေေခုခု�၍ ဥပ်ဝေေအုရွ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်းုာ�၏ ကုုယ ်

စာာ�လိယ်စာာရွင််း�အုဝေပ်�အုခုု�ု�ကုကုုယ်စာာ�ေပ်�စာန်စာေ်ဖွဲ့င်််း ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်ပ်ါသည်။် 

 ဤဥပ်ဝေေအုပုု်ေ်၏ ရွည်ရွ်ွယခ်ုုကအ်ုရွ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်တ်စာခု်ုကအုနုုိုင်းရ်ွရွိုသည််် ဝေယုဘာုယု 

ဝေန်ရွာအုဝေရွအုတ့်ကစ်ာုစာုဝေပ်ါင်း�်တ့်င်း ် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ� 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�၏ အုမ်းည်မ််းုာ�ကုု တ်ရွာ��င်းအ်ုစုုာ�ရွေပ်န်် 

တ်မ်း�်တ့်င်း ် ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာပြီးပ်ီ� ၃ ရွကအ်ုတ့်င်း�် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီသုု� မ်းိန်မ််းိန််ကန်က်န်�်င်း်

ဝေရွာကသ်ည််် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် 

*<http://www.pakistani.org> �ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

အ�ရာတ ်သုံးမှာမတနှုံင်င််� ၏ အပြီးမှာ�တမှာ�် ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၁၂၅ (၂၀၀၅ချီးံနှာစ)် *

ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်တ်ာကုုမ်းန်၊် ခုုာလေ်င်း�်စာ၊် အုစာစာရ်ွီယမ််းနိုိင်း်် အုေခုာ�မ်း��နိုဒရွိင်း ်

ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�အုပ်ါအု�င်း ် နိုုုင်း်င်း�သာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�တ်ုု�၏ အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�၊ ယဉ်း်ဝေကု�မ်းုနိုိင်း် ် ပ်ည်ာဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုုအုာမ်းခု�နိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� ယင်း�်ကုု ဥပ်ဝေေကကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။်

*<http://aceproject.org> ဟို့သည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေ်တ့်င်းလ်ည်�် ေပ်န်လ်ည် ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

ဆို့စဇ်ူးးလွှာန်း် အကားး ုံ �တးပ်း�ကျေးပ်ါင်�်ကျေးရာ� အဖွဲ့့��အစည်း�်၏ ဗဟူုံအစုံ�ရာ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၈ (

၁၉၉၉ ချီးံနှာစ်၊၂၀၁၀ ချီးံနှာစတ့်င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင်မ်ှာ့မှာ်�မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)

တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ဝေရွ�

(၁) လ့သာ�အုာ�လု��သည် ်ဥပ်ဝေေ၏ ဝေရွိ�ဝေမ်းိာက၌် တ်န််�တ့်ရွည်တ့်် ရွိုရွမ်းည်။်

(၂) မ်းည်သ့်တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကက်ုုမ်းိ ယင်း�်၏ ဇိုာတ်ု၊ လ့မ်းု�ု�၊ ကုာ�/မ်း၊ အုသကအ်ုရွွယ၊် ဘာာသာ 

စာကာ�၊လ့မ်းုဝေရွ� အုဝေန်အုထုာ�၊ ဘာ�ဝေန်ထုုုင်းဝ်ေရွ�၊ အုဝေတ့်�အုေမ်းင်း၊် သုု�မ်းဟုိုတ် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� ခု�ယ့

ခုုကမ််းုာ�အုေပ်င်းရ်ိုုပ််ပ်ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာုတ််ပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ခုု�ု�ယ့င်း�်ခုုကမ််းုာ�ဝေ�ကာင်း် ်ခု့�ေခုာ�

�က�်�မ်းုေပ်�ေခုင်း�် မ်းရွိုဝေစာရွ။

(၃) အုမ်းု�ု�သာ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�တ့်င်း ် တ့်ည်ီဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ� ရွိုပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေက 

အုထု့�သေဖွဲ့င်း်မ််းုသာ�စာုအုတ့်င်း�်၊ ပ်ည်ာသင်းယ့်ဝေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�်နိုိင်း်် လုပ်င််းန်�်ခု့င်းအ်ုတ့်င်း�် တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာနိုိင်း်် တ်ရွာ�မ်း့တ် မ်းိန််ကန်မ််းု�ုုင်း်ရွာ တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�အုတ့်က ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�

ပ်ါသည်။် အုမ်းု�ု�သာ�မ်းုာ�နိိုင်််းအုမ်းု�ု�သမီ်း�မ်းုာ�သည် ်တ့်ညီ်ဝေသာလုပ်င််းန်�်ခ့ုင်း ်သတ်မိ််းတ်ခ်ုုကမ််းုာ�

အုတ့်က ်တ့်ည်ီဝေသာလစာာကုု ခု�စာာ�နိုုုင်းမ််းည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွိုပ်ါသည်။် 
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(၄) ဥပ်ဝေေသည် ် ခုု�ု�ယ့င်း�်အုာ�န်ည်�်ခုုကရ်ွိုသ့မ်းုာ�၏ အုခု့င်း််မ်းသာမ်းုမ်းုာ�ကုုဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွန် ် ဝေ�ာင်း ်

ရွွကခ်ုုက်မ်းုာ�အုတ့်ကလ်ည်�် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။်

ပ်ါရားကျေးဂုံး့� ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၄၈ (၁၉၉၂ ချီးံနှာစ)်

အုမ်းု�ု�သာ�နိုိင်း်် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�အုတ့်က ်တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ဝေသာ အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�

အုမ်းု�ု�သာ�နိိုင်း်် အုမ်းု�ု�သမီ်း�မ်းုာ�တ့်င််း ေပ်ည်သ့်�ဝေရွ�ရွာ၊ နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�၊ လ့မု်းဝေရွ�နိိုင်း်် ယဉ်းဝ်ေကု�မု်း�ုုင််းရွာ

တ့်ည်ီဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ� ရွို�ကပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ယင်း�်အုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ်

ဝေ�ာင်းရ်ွာတ့်င်းပု််တ်�ုု်�ဟိုန်�တ််ာ� ဝေလုာပ််ါ�ဝေစာသည််် အုတ်ာ�အု�ီ�မ်းုာ�ကုုဖွဲ့ယ်ရိွာ�ေခုင််း�၊ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာဝ်ေရွ�ရွာ

မ်းုာ�၏ ကဏ္ဍာတ်ုုင်း�်တ့်င်း ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်းုာ�ကုုေမ်းှင်း်တ််င်းေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့

ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�ကုုအုမ်းိန်တ််ကယ ် အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေပ်�ဝေစာပြီးပ်ီ� ထုုဝေရွာကမ််းုရွိုဝေစာရွန် ် လု�ဝေလာကမ််း့တ်ဝေသာ

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုကမ််းုာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

န်း�ကျေးပ်ါ ဗဟူုံအစုံ�ရာ ေ�မှာုံကားရာကားတ်စ ်သုံးမှာမတနှုံင််င်�ကျေးတး်၏ �ကားး�ေဖွဲ့တ ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ပ်ံေမ်ှာ ၆၃   

(၂၀၆၃)၊၂၀၀၇ ချီးံနှာစ ်*

တ်ုုင်း်�ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်

(၁) ဤ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�ကုု အုကု�ု�သကဝ်ေရွာကန်ိုုုင်းဝ်ေသာ၊ န်ီဝေပ်ါ 

နိုုုင်းင််း�သာ�မ်းုာ�ကုုယတ််ုုင်း ် ပ့်�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�အုသစာ်တ်စာခ်ုုကုု ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််

ရွန်် တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာက်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းထ်ုာ�ပ်ါသည်။်

(၂) ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု စာတ်င်းပ်ြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် န်ီဝေပ်ါအုစာုု�ရွက သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�သည််ဝ်ေန်�

ရွကတ့််င်း ်တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာ၏် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ကုု ေပ်�လုပ်ပ််ါသည်။်

(၃) ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ ဥပ်ဝေေအုရွ မ်း��နိုဒရွိင်း်ည်ီလာခု�တ့်င်းက်ုုယစ်ာာ�လိယ် ဝေလ�ရွာနိုိစာ�်ယ််င်းါ�ဦး�

ပ်ါ�င်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်�၊ ကုုယ်စာာ�လိယ် ဝေလ�ရွာကုု်�ဦး�ကုု ဝေရွာဝေနိိုာဝေပ်ါင််း�စာပ်ထ်ုာ�သည််် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�

စာန်စာ်အုရွ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက၍် ကုန် ်၁၆ ဦး�ကုု အု�ုုေပ်�ခုန်�ထ်ုာ�ပ်ါသည်။်

(က) ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု မ်းစာတ်င်းမ််းီ စာုု�မ်းုု�ဝေသာဥပ်ဝေေနိုိင်း်အ်ုည်ီ တ်ည်ရ်ွိုဝေန်သာ

ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�မ်း��နိုဒန်ယတ််စာခု်ုခုုင်း�်စီာမိ်း မ်း�အုမ်းုာ��ု��လ့အုနုုိုင်းရ်ွဝေသာစာန်စာကုု် အုဝေေခုခု�၍ 

ဝေရွွ�ခုုယထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�မ်းိ နိုိစာရ်ွာင််းါ�ဦး�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါ 

သည်။်

(ခု) နိိုစာရ်ွာဝ်ေလ�ဦး�ကုုမ့်း နုုိုင််းင်း�တ်စာခု်ုလု��ကုု မ်း��နိုဒန်ယတ််စာခု်ုတ်ည်�်အုေဖွဲ့စ်ာ ယ့�လုကနုု်ိုင်းင််း�ဝေရွ� 

ပ်ါတ်ီမ်းုာ�အုာ�ဝေပ်�မ်းည်် ် �နိုဒမ်း�မ်းုာ�ကုုအုဝေေခုခု�၍ အုခုု�ု�ကုဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာအ်ုရွဝေရွွ� 

ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည်။်

(ဂ) ကုုယစ်ာာ�လိယ ် ၁၆ ဦး�ကုု အုမ်းုာ�သဘာာ�နိုဒကုု အုဝေေခုခု�လုက ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာက်ဏ္ဍာ၏ 

အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ ပု်ဂဂ�ုလမ််းုာ�မိ်းဝေရွွ�ခုုယ်ပြီးပီ်� �ကာ�ေဖွဲ့တ်အ်ုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��မ်းုာ�က အု�ုုေပ်�သတ်မိ််းတ််

 ပ်ါသည်။်
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(၄) အုထုက်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ အုပ်ုုေ ်၃ ၏ အုပ်ုုေ်င်းယ ်(က) အုရွ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်းုာ�မ်းိ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�

ကုုဝေရွွ�ခုုယရ်ွာတ့်င်း ်သင်း််ဝေလုာေ်ပ်ည်််စာု�မ်းုရွိုဝေစာရွန် ်အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုုလည်�် ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�

မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ�အုထုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ အုပ်ုုေ်င်းယ ်(ခု) အုတ်ုုင်း�်ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�ကုု စာာရွင်း�်ေပ်�စာုရွာ 

တ့်င်း ်နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််းအုမ်းု�ု�သမီ်း�မ်းုာ�၊ အုတု်တ်က်ဖုွဲ့နိိုပ်ေ်ခုင််း�ခု�ရွဝေသာ လ့မ်းု�ု�စုာမ်းုာ� 

နိုိင်း်် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�စာုမ်းုာ�ေဖွဲ့စာသ်ည််် ေါလစာမ််းု�ု�နို့ယမ််းုာ�၊ မ်းက်ေဟိုီ�ီနိုိင်း်် အုေခုာ�လ့မ်းု�ု�

မ်းုာ�၏ အုခုု�ု�ကုပ်ါ�င်းက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း်�ကုု ဥပ်ဝေေတ့်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ခုုက်မ်းုာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ ဝေသခုုာ

ဝေစာရွမ်းည်။် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�နိုိင်း်စ်ာပ််လုဉ်း�်၍ ဤပ်ုေမ််းတ့်င်း ်မ်းည်သ်ုု�ပ်င်းပ််ါ�င်း်ဝေစာကာမ်း့ အုပ်ုုေ ်(၃) 

၏ အုပ်ုုေင််းယ ်(ခု) အုရွ အုခုု�ု�ကုပ်ါ�င်းက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်အုာ� အုပ်ုုေ ်(၃)၏ အုပ်ုုေင််းယ ်(က) 

အုရွ ယိဉ်းပ်ြီးပု်�င်းအ်ုဝေရွွ�ခု�မ်းည််် ကုုယ်စာာ�လိယ် အုဝေရွအုတ့်ကအ်ုာ� ထုပ်တုု််�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်း််ရွရုိွထုာ�ဝေသာ

စာုစာုဝေပ်ါင်း�်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ခုုကမ််းုာ�၏ အုန်ည်�်�ု�� သု��ပ်ု�တ်စာ်ပ်ု� ရွိုသင်း််ပ်ါသည်။်

(၅) တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�ကုု ဝေရွွ�ခုုယေ်ခုင်း�်ကုု ဥပ်ဝေေက ခုုမ်းိတ််

ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း်�လ့�ု��ိကမ််း�ဝေပ်�ဝေသာ စာန်စာေ်ဖွဲ့င်း်သ်ာ ေပ်�လုပ်က်ုင်း�်ပ်ပ်ါသည်။်

(၆) မ်း��နိုဒရွိင်းည််ီလာခု�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကရ်ွန်ရ်ွည်ရ်ွွယ၍် န်ီဝေပ်ါ ေပ်ကခေုန်အ်ုရွ ၂၀၆၃ ခုု

နိုိစာ်၊ နိုိစာက်ုန်ပ််ုုင်း�်တ့်င်း ်(၂၀၀၆၊ ေီဇိုင်းဘ်ာာ၊ ၁၅ ရွက)်တ့်င်း ်အုသက ်၁၈ နိုိစာရ်ွိုသ့ န်ီဝေပ်ါ နိုုုင်းင််း�သာ�

တ်ုုင်း�် ဥပ်ဝေေနိုိင်း်အ်ုည်ီမ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုမ်းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

(၇) ဤအုပ်ုုေ၏် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�အုရွ တ်ုုင်း်�ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်က ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�နိုိင်း်် 

ဤဝေန်ရွာတ့်င််းသင်း််ဝေလုာဝ်ေသာ အုေခုာ�အုဝေရွ�ကုစာာမ်းုာ�ကုု ဥပ်ဝေေတ့်င််းခုုမိ်းတ်ထ်ုာ�သည်််အုတုု်င်း�် 

ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်

*<http://www.constitutionnet.org> �ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ရာဝမှာေ်ါ သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၏ ပ်ံေမ်ှာ ၇၆ နှာင်် ်၈၂ (၂၀၀၃ချီးံနှာစ)် *

ပ်ုေမ််း ၇၆

လကဝ်ေထုာကက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�၏ လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုစာည်�်အုဝေ��ကုု ဝေအုာကပ််ါအုတ်ုုင်း�်ကုုယ ်

စာာ�လိယ ်(၈၀) ဦး�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ပ်ါသည်။်

(၁) င်းါ��ယ််သု��ဦး�ကုု ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ပ်ုုေခ်ု့� ၇၇ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကန်ိုိင်း််အုည်ီဝေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ပ်ါသည်။်

(၂) ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုခုုင်း်�စာီနိုိင်း်် ကီဂါလီပြီးမ်းု��ဝေတ်ာ ်တ်ုု�မ်းိ ၂ ဦး�စာီနိုုန်�်ေဖွဲ့င်း် ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ� ၂၄ ဦး�ကုု ဝေရွွ� 

ခုုယခ်ုန်�်အုပ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�ကုု သက�်ုုင်းရ်ွာ တ်ုုင်း�်၊ ဝေေသ၊ ခုရိုုုင်း၊် ပြီးမ်းု��န်ယအ်ုုပ််ခုု�ပ််

ဝေရွ�အုဖွဲ့့��၊ ပြီးမ်းု��န်ယ ် သုု�မ်းဟိုုတ်က်ီဂါလီ ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာဝ်ေကာင်းစ်ာီမ်းုာ�နိုိင်း် ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်းုာ�၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခုု�ပ်ဝ်ေရွ� ဝေကာမ််းတ်ီမ်းုာ�မ်းိေပ်ည်န််ယ်၊ ကီဂါလီပြီးမ်းု��ဝေတ်ာ၊် ခုရိုုုင်း၊် ပြီးမ်းု��န်ယ်

အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��၊ ပြီးမ်းု��န်ယ်နိုိင်း်် ကဏ္ဍာအုလုုကအ်ု�င်း််မ်းုာ�မ်းိကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်

ထုာ�ဝေသာ ပ့်�တ့်�ည်ီလာခု�မ်းိ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည်။်
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(၃) အုမ်းု�ု�သာ� လ့င်းယဝ်ေကာင်းစ်ာီကဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယ ်၂ ဦး�

(၄) မ်းသန်စ်ာ့မ်း�်ခုု�ု�တ်�်သ့မ်းုာ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုဖွဲ့့��ခုု�ပ်မ််းိ ဝေရွွ�ဝေကာကထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယ်

တ်စာဥ်ီး�

ပ်ုေ်မ်း ၈၂

အုန်ည်�်�ု�� ၃၀% မိ်းာ အုမ်းု�ု�သမီ်း�ဦး�ဝေရွပ်ါ�င်းသ်ည််် ရိွစာနိ်ိုစာတ််ာ အုခုုနု်က်ာလအုတ့်က် တ်ာ�န် ်

ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းမ််းည်််ကုုယစ်ာာ�လိယ ် ၂၆ ဦး�ေဖွဲ့င်း် ် အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်

ယခုင်းက် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�မ်းုာ�သည် ်ဤအုပ်ုုေ၏် စာာပ်ုေ ်၄ တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း�် ယင်း�်

တ်ုု�၏ ဝေတ်ာင်း�်�ုုမ်းုအုရွအုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ� ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်းပ််ါသည်။်

အု�ုုပ်ါကုုယစ်ာာ�လိယ ်၂၆ ဦး�ကုု ဝေအုာကပ််ါအုတ်ုုင်း်� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည် ်-

၁။ ေပ်ည်န််ယ ်တ်စာခု်ုခုုင်း�်စီာနိိုင်း်် ကင်းဂ်ါလီ ပြီးမု်း��ဝေတ်ာကုု် ကုုယ်စာာ�ေပ်�သည််် ကုုယ်စာာ�လိယ် ၁၂ ဦး�ကုု

န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်းုာ�နိုိင်း် ် ခုရိုုုင်း်မ်းုာ�၊ ပြီးမ်းု��န်ယအ်ုုပ််ခုု�ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��မ်းုာ�ကီဂါလီ၏ ေပ်ည်န််ယအ်ုသီ� 

သီ�နိုိင်း်် ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာမ််းုာ�၏ ပြီးမ်းု��န်ယ်သုု�မ်းဟိုုတ် ် ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာဝ်ေကာင်းစ်ာီမ်းုာ�၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ််

ဝေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီ အုဖွဲ့့��အု�င်းမ််းုာ�က လ့�ု��ိကမ််း�ဝေပ်�စာန်စာအ်ုရွ ဝေရွွ�ခုုယပ််ါသည်။်

၂။ သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်အုရွ ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းေ်ခုင်း�် ခု�ထုာ�ရွဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်းုာ�အုာ� ကုုယစ်ာာ�ေပ်�

သည််် ကုုယစ်ာာ�လိယ၈် ဦး�ကုု သမ်းမတ်နိုိင်း် ်သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက် ခုန်�အ်ုပ််ပ်ါသည်။်

၃။ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ� ဖွဲ့ုုရွမ်းက် ပ်ု�စာ�ခုုမ်းိတ််ဝေရွွ�ခုုယသ်ည််် ကုုယစ်ာာ�လိယ ်၄ ဦး�

၄။ နုုိုင်းင််း�ပုု်င်းတ််ကကသုုလမ််းုာ�နိိုင်််း အု�င်း််ေမ်းင်််းပ်ည်ာဝေရွ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�ရုိွ ပ်ည်ာဝေရွ�ပုု်င််း�နိိုင်း််သုဝေတ် 

သန်ဝေရွ��န်ထ်ုမ်း�်မ်းုာ�မိ်း ဝေရွွ�ခုုယ်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်သည််် အုန်ည်�်�ု��တ့်�ဘာကပ််ါဝေမ်းာကခအု�င်််းရုိွ 

သုု�မ်းဟုိုတ် ်သုဝေတ်သန်ေပ်�သ့အု�င်း််ရွိုသည်် ်တ်ကကသုုလမ််းိပ်ုု�ခုုသ့ ကုုယစ်ာာ�လိယ ်၁ ဦး�

၅။ ပ်ုဂဂလုကပ်ုုင်း ်တ်ကကသုုလ်မ်းုာ�နိုိင်း် ်အု�င်း််ေမ်းင်း်ပ််ည်ာဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�ရွို ပ်ည်ာဝေရွ�ပ်ုုင်း�်နိုိင်း်် 

သုဝေတ်သန်ဝေရွ��န်ထ်ုမ်း်�မ်းုာ�မ်းိ ဝေရွွ�ခုုယတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည််် အုန်ည်�်�ု�� တ့်�ဘာကပ််ါဝေမ်းာကခ 

အု�င်း််ရုိွ သုု�မ်းဟုိုတ် ်သုဝေတ်သန်ေပ်�သ့အု�င်း််ရုိွသည််် တ်ကကသုုလမိ််းပုု်�ခုုသ့ ကုုယ်စာာ�လိယ ်၁ ဦး�

အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာ ်အုမ်းတ်မ််းုာ�ကုု ခုန်�်ထုာ�ရွန် ်အု�ုုေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ်တ်ာ�န််ရွိုဝေသာ ဌာာန်

မ်းုာ�သည်အ်ုမ်းု�ု�သာ� စာည််�လု��ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် ကုာ�/မ်း တ်န်�်တ့်ရွည်တ့်် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်ကုု ထုည််် 

သ့င်း�် စာဉ်း�်စာာ�လုကရ်ွိုပ်ါသည်။်

သကတ််မ်း�်အုေပ်ည်် ် သုကခာရွိုစာ့ာ လုပ််င်းန်�်ဝေ�ာင်းတ််ာမ်းုာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ်ြီးပ်ီ�စာီ�ခု�ပ်ြီးပ်ီ� မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ 

�နိုဒအုဝေလုာကတ််ာ�န်မ််းိနိုုတ််ထု့ကခ်ု�သ်ည််် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုကြိုးကီ�အုက�အုဝေဟိုာင်း�်မ်းုာ�သည်ဗ်ဟိုုုတ်ရွာ� 

ရိုု��ခုု�ပ််သုု�ပ်န်�်ကာ�ခုုကက်ုု ဝေလ့ာက်တ်င်း၍် အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယအ်ုဖွဲ့့���င်းမ််းုာ� ေဖွဲ့စာ ်

လာနိုုုင်းပ််ါသည်။်
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ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုပ်ုုေ ် ၈၂ နိုိင်း်် ၈၃ တ်ုု�အုာ� အုသု��ခုုေခုင်း�်နိုိင်း်် စာပ်လ်ုဉ်း�်၍ 

ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာသည််အ်ုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်းုာ�ကုု စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါသည်။်

*<http://www.mhc.gov.rw> �ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

အးဂုံးးင်တ်��န်းး� နှုံင်င််� ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၏ ပ်ံေမ်ှာ ၃၇ (၁၉၉၄ချီးံနှာစ)်

(၁) ဤဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�သည် ်ေပ်ည်သ့်လ့ထုု၏ အုခုု�ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာ�ုုင််းရွာ အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�၊ ယင််း�မိ်း

�င်း�်သက်ရွရုိွလာဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်းုာ�နိိုင်််းအုညီ် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု အုေပ်ည်််အု�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်အ်ုာမ်းခု�ခုုက ်ရွိုပ်ါသည်။် မ်း�ဝေပ်�ခု့င်း်သ်ည် ်တ်စာ်ေပ်ည်လ်ု��အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုရွေဖွဲ့စာ်

ပြီးပီ်� တ်န်�်တ့်ရွည်တ့််ေဖွဲ့စ်ာဝေသာ၊ လ့�ု��ိကသုု်သုပ်ဝ်ေသာ၊ မ်းဝေပ်�မ်းဝေန်ရွေဖွဲ့စ်ာဝေသာစာန်စာေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

(၂) ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီရွာထု့�ဝေန်ရွာမ်းုာ�အုတ့်က ် အုမ်းု�ု�သာ�

မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏ အုခု့င်း််အုလမ်း်�မ်းုာ�အုဝေပ်� အုမ်းိန်တ််ကယ ် တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�ကုု

လည််� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်းုာ�၏ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာမ််းုာ�နိုိင်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာမ််းုာ�တ့်င်း ် အုေပ်� 

သဝေဘာာဝေ�ာင်းဝ်ေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�အုရွ အုာမ်းခု�ပ်ါသည်။်

ပ်ါကားစာတန်း ် အစာလွှားမှာ်် သုံးမှာမတနှုံင််င်�ကျေးတး၏် ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ပ်ံေမ်ှာ ၁၀၆ (၁) (၁၉၇၃ ချီးံနှာစ် 

တ့င် ်ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ ၂၀၀၄ တ့င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင်မ်ှာ့မှာ်�မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)

၁၀၆။ ေပ်ည််န်ယည််ီလာခု�မ်းုာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

(၁) ဝေအုာကတ့််င်း ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း်� ေပ်ည်န််ယည််ီလာခု�အုသီ�သီ�တ့်င်း ် ဝေယဘာုယုဝေန်ရွာ

မ်းုာ�နိုိင်း် ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၊ မ်း့တ််စာလင်းမ််းဟိုုတ််သ့မ်းုာ�အုတ့်က ်သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယရ်ွန်် သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�

ဝေသာဝေန်ရွာမ်းုာ� ပ်ါ�င်းမ််းည််ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

အကျေးထိ့ကျေးထိ့
ကျေးန်းရားမှားး�

အမှား ုံ �သုံးမှာ��
မှာ့တစ်လွှာင််

မှာဟူံတသ်ုံးးမှားး�
စံစံကျေးပ်ါင််�

ားလွှာုံကားစာတန်း် ၅၁ ၁၁ ၃ ၆၅

ကား�ား ပ်ါခ်ျီးထ်ိ့န်းခ်ျီးါဝါ ၉၉ ၂၂ ၃ ၁၂၄

ပ်န်းဂ်ုံးးတာ်် ၂၉၇ ၆၆ ၈ ၃၇၁

ဆိုင်�်ေ် ၁၃၀ ၂၉ ၉ ၁၆၈

(၂) လ့တ်စာဥ်ီး�တ်စာ်ဝေယာကသ်ည် ်ဝေအုာကပ််ါအုဝေေခုအုဝေန်မ်းုာ� ရွိုပ်ါက မ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုပ်ါသည်။်

(က) ပ်ါကစာာတ်န် ်နိုုုင်း်င်း�သာ�ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

(ခု) အုသက ်၁၈ နိုိစာ်နိုိင်း််အုထုက ်ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

(ဂ) ယင်း�်၏ အုမ်းည်သ်ည် ်မ်း��နိုဒရွိင်းစ်ာာရွင်း�်တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းရ်ွမ်းည်။်

(ဃ) ယင်း�်သည် ် အုခု့င်း််အုာဏာာရွိုဝေသာ တ်ရွာ�ရိုု��တ်စာခ်ုုခုုက စာုတ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ခုု�ု�ယ့င်း�်မ်းုရွို

ဝေ�ကာင်း�်သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာသ့ မ်းေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွ။
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(၃) ေပ်ည်န််ယည််ီလာခု�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကရ်ွန်် ရွည်ရ်ွွယခ်ုုက်အုတ့်က ်-

(က) အုဝေထု့ဝေထု့အုတ့်က ် မ်း��နိုဒန်ယ်သည် ် တ်စာဥ်ီး�တ်ည်�်ဝေသာ မ်း��နိုဒန်ယက်ုုယစ်ာာ�လိယ်

ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အု�ုုပ်ါဝေန်ရွာမ်းုာ�ကုု ရွရွိုမ်းည််က်ုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�ကုု တ်ုုကရ်ိုုုကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ၊လ့တ် ်

လပ်ဝ်ေသာ မ်း��နိုဒမ်းုာ�ကုု ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ််စာ့ာဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်

ပ်ါသည်။်

(ခု) အုပ်ုုေ ်(၁) အုရွ သက�်ုုင်း်ရွာေပ်ည်န််ယမ််းုာ�ကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�မ်းည်် ်အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�

နိုိင်း််မ်း့တ်စ်ာလင်း ်မ်းဟိုုတ်သ့်မ်းုာ�အုတ့်က ်သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ဝေန်ရွာအုာ�လု��အုတ့်က ်

ေပ်ည်န််ယတ််ုုင်း်�သည်တ််စာခ်ုုတ်ည််�ဝေသာ မ်း��နိုဒန်ယ်မ်းုာ� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

(ဂ) အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�နိုိင်း် ်မ်း့တ််စာလင််း မ်းဟိုုတ််သ့မ်းုာ�အုတ့်က ်ဖွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယ်

ဝေန်ရွာမ်းုာ�ကုုေပ်ည်န််ယ ်ညီ်လာခု�တ့်င််း နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်အုသီ�သီ�က အုနုုိုင်းရ်ွရုိွဝေသာ ဝေယဘုာယု

ကုုယ်စာာ�လိယ်ဝေန်ရွာ၏ စုာစုာဝေပ်ါင််း�အုဝေရွအုတ့်က်ကုုအုဝေေခုခု�၍ ဥပ်ဝေေအုရွ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ် 

မ်းုာ�၏ ကုုယစ်ာာ�လိယစ်ာာရွင်း�်အုဝေပ်�အုခုု�ု�ကု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်စာန်စာေ်ဖွဲ့င်း် ်

ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည်။်

ဤအုပ်ုုေခ်ု့�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ုုကအ်ုရွ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုက အုနိုုုင်းရ်ွရွိုသည််် ဝေယုဘာုယုဝေန်ရွာ

အုဝေရွအုတ့်ကစ်ာုစာုဝေပ်ါင်း�်တ့်င်း ် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေရွွ� 

ဝေကာကခ်ု�ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�၏ အုမ်းည််မ်းုာ�ကုု တ်ရွာ��င်းအ်ုစာုု�ရွေပ်န်တ််မ်း်�တ့်င်း ်ထုုတ််ေပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာပြီးပ်ီ� 

၃ ရွကအ်ုတ့်င်း�် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီသုု� မ်းိန်မ််းိန််ကန်က်န်�်င်းဝ်ေရွာကသ်ည််် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် 

*<http://www.parkistani.org/> �ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ကားုံလွှာ�ာ�ယားး၏ အစုံ�ရာ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေ်မှာ ၄၀ (၁၉၉၁ ချီးံနှာစ်၊ ၂၀၀၅ ချီးံနှာစတ့်င် ် ေပ်င်ဆ်ိုင််

မှာ့မှာ်�မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)*  

ပု်ေမ််း ၄၀ -

မ်းည်သ်ည််် နုုိုင်းင််း�သာ�တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက်မ်း�ုု နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာခုုမိ်းတ်ေ်ခုင််း�၊ ကုင်််းသု��ေခုင််း�နိိုင်း်် 

ထုုန််�ခုု�ပ်ေ်ခုင်း�်မ်းုာ�၌ ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွိုပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါညွှှန််�ကာ�ခုုကက်ုု ထုုဝေရွာက်

ဝေစာရွန် ်နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်-

၁။ �နိုဒမ်း�ဝေပ်�ခု့င်း်ရ်ွို၍ ဝေရွွ�ဝေကာကေ်ခုင်း�်ခု�ရွရွန် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�လည်�် ရွိုသည်။်

၂။ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်းုာ�၊ လ့ထုု�နိုဒခု�ယ့ပ့်�မ်းုာ�၊ ေပ်ည်လ်ု��ကွတ် ်�နိုဒခု�ယ့ပ့်�မ်းုာ�၊ လ့ထုုနိုိင်း်် ည်ှုနိုုင်း�်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်မ်းုာ�အုေပ်င်း ်အုေခုာ�ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�သည််် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်

မ်းုာ�တ့်င်းပ််ါ�င်းခ်ု့င်း်် ရွိုသည်။်

၃။ ပ်ါတ်ီမ်းုာ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� လုပ််ဝေ�ာင်းခ်ုုကမ််းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�ကုု မ်းည်သ်ည််် ကန်� ်

သတ်ခ်ုုက်မ်းိမ်းရွိုပ်� သတ်မ််းိတ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်နိုုုင်း်သည်။် အု�ုုပ်ါ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ုုက်မ်းုာ�တ့်င်း ်လ့တ်လ်ပ််

စာ့ာ ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ုု�၏အုယ့အု�မ်းုာ�နိုိင်း် ်စာီမ်း�ခုုကမ််းုာ�ကုုလည်�် ဝေ�မ်း့နိုုုင်းသ်ည်။်
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၄။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ဥပ်ဝေေတ်ုု�က သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည်် ်ပ်ု�စာ�သုု�မ်းဟိုုတ် ်ယင်း�်ကုုအုသု�� 

ေပ်�သည်််ကုစာာရွပ်မ််းုာ�တ့်င်း ် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်ခု�ရွသ့တ်ုု�၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု 

ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�သည်။်

၅။ ေပ်ည်သ့်ပ်ုုင်း ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�တ့်င်း ်�င်းဝ်ေရွာကလ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

၆။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ဥပ်ဝေေတ်ုု�အုာ�ကာက့ယရ်ွန်် ေပ်ည်သ့်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ုုက်မ်းုာ�ကုု 

ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�နိုုုင်းသ်ည်။်

၇။ ဝေေသခု�မ်းုာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ နိုုုင်း်င်း�သာ�ခု�ယ့ထုာ�သ့မ်းုာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ နိုုုင်း်င်း�နိုိစာန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�သာ�ခု�ယ့

ထုာ�သည်် ် ကုုလ�ဘာီယာနိုုုင်းင််း�သာ�မ်းုာ�မ်းိလ့�၍ ေပ်ည်သ့်�အုာဏာာကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် ဤဥပ်ဝေေသည်ဤ်ခြွခုင်း�်ခုုက်ကုု ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အု�ုုပ်ါကုစာာမ်းုာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ပ်ါ

ကလည်�် �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။်

အုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ေပ်ည်သ့်�အုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�အု�င်း်မ််းုာ�အုာ� �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်ခုုမ်းိတ််ရွာတ့်င်း်

 လု�ဝေလာကမ််း့တ်၍ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၏ ပ်ါ�င်းမ််းု ေဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေရွ�ကုု အုာမ်းခု�ပ်ါသည်။်

*<http://www.confinder.richmond.edu/> �ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာ ်

သည်။်

ပ်ုံလွှာန်း ်သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၃၃ (၁၉၉၇ချီးံနှာစ)်

(၁) ပ်ုုလန် ် သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်� အုမ်းု�ု�သာ�နိုိင်း်် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�သည် ် မ်းုသာ�စာုဝေရွ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�၊ 

လ့မ်းုဝေရွ�စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�တ့်င်း ်တ့်ည်ီဝေသာအုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု ရွရွိုရွမ်းည်။်

(၂) အုမ်းု�ု�သာ�နိုိင်း်် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�သည် ် တ့်ည်ီဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�ကုုရွရွိုပြီးပ်ီ� အုထု့�သေဖွဲ့င်း် ်

ပ်ည်ာဝေရွ�၊ အုလုပ််အုကုုင်းန်ိုိင်း််ရွာထု့�တ်ုု�ေမ်းင်း်ဝ်ေရွ�တ်ုု�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်ုဉ်း�်၍ တ့်ည်ီမ်းုရွိုရွပ်ါမ်းည်။် စာ�သတ် ်

မ်းိတ်ခ်ုုက်မ်းုာ� တ့်ည်ီဝေသာအုလုပ်အ်ုကုုင်းအ်ုတ့်က ် တ့်ည်ီဝေသာလစာာ ရွရွိုဝေရွ�၊ လ့မ်းုဖွဲ့့လု�ဝေရွ�၊ 

အုာဏာာထုုန်�်သုမ်း�်ဝေရွ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဂ်ုဏာေ်ပ်�ေခုင်း�်မ်းုာ�နိုိင်း် ် �ုတ်��ုပ်မ််းုာ� ရွရွိုဝေရွ�တ်ုု�တ့်င်း်

လည််� တ့်ည်ီဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ� ရွရွိုရွပ်ါမ်းည်။်

ဆိုဋ္ဌာမှာကျေးေမှားကားက်ျေးချီးါင်�်စဉ်် (လွှာံပ်သ်ုံးး�နှာင််် လွှားမှာုဖွဲ့းလွှာံ�ကျေးရာ�)၊ မှာကားကဆို�ကားန်း် ေပ်ည််းကျေးထိးင်စ်ံ၏ အစုံ�ရာ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ပ်ံေမ်ှာ ၁၂၃ (ကား) (၇) ၊ (၁၉၁၇ တ့င် ်ဥပ်ကျေးေ ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ ၂၀၀၇ ချီးံနှာစတ့်င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင်မ်ှာ့မှာ�်မှာ�

သုံးည်း)်။ *

လ့တ်ုုင်း�်သည် ်လ့မ်းုဝေရွ�အုရွ အုသု��ကုဝေသာပ်ု�စာ�ေဖွဲ့င်း် ်သုကခာရွိုရွို လုပ်က်ုုင်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု့င်း််ရွိုပြီးပ်ီ� 

အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု အုတ်ည််ေပ်�ရွန် ်အုလုပ််အုကုုင်း ်အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်းုာ� ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုလုပ် ်

သမ်းာ�အုင်းအ်ုာ�စာုစာည်�်ေခုင်း�်မ်းုာ�ကုု ဥပ်ဝေေနိုိင်း်အ်ုည်ီ တ်ုု�ေမ်းှင်း်လ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွပ်ါမ်းည်။်

ဤပ်ုေမ််း၏စာည်�်မ်းုဉ်း�်နိုိင်း််အုည်ီ လှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ်လုုကန််ာရွမ်းည််် အုလုပ်သ်မ်းာ�ဥပ်ဝေေမ်းုာ�ကုု 

ဥပ်ဝေေေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။်
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အုလုပ်သ်မ်းာ�မ်းုာ�၊ �န်ထ်ုမ်း်�မ်းုာ�၊ ေပ်ည်တ့််င်း�်�န်ထ်ုမ်း�်မ်းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် လကမ််းုပ်ည်ာရွိင်းမ််းုာ� 

ပ်ါ�င်းခ်ုု�ပ်�ုု်ထုာ�ဝေသာ စာာခုု�ပ်မ််းုာ�အုပ်ါအု�င််း အုလုပ်အ်ုကုုင််းစာာခုု�ပ်မ််းုာ�တ့်င််း ဝေအုာကပ််ါအုတုု်င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ် 

ထုာ�ပ်ါသည်။် 

၇။ ကုာ�/မ်းဝေရွ�ရွာကုုေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်ကုုေဖွဲ့စာဝ်ေစာ ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� အုမ်းု�ု� 

သမ်းီ�နိုိင်း််အုမ်းု�ု�သာ� လုပ််သာ�မ်းုာ�သည် ်တ့်ည်ီဝေသာ လုပ််င်းန်�်သတ်မ််းိတ်ခ်ုုက်မ်းုာ�အုတ့်က ်တ့်ည်ီဝေသာ 

အုခုဝေ�က�ဝေင်း့ရွရွိုဝေရွ� အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ပ်ါမ်းည်။်

*<http://www.biblio.juridicas.unam.mx;> �ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာ ်

သည်။် ကာ�လုု�စာ ်ပ်ီရွကဇ်ို် ဗကဇ်ိုဝ်ေက�က ဘာာသာေပ်န်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။်

အ�ကျေးကား့ကျေးေါ၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၁၁ (၂၀၀၈ ချီးံနှာစ)် *

အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုဝေပ်� ကုင်််းသု��ဝေ�ာင််းရွွက်မု်းကုု ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါအုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�ေဖွဲ့င်််း ကြိုးကီ��ကပ် ်

ပ်ါသည်။်

၁။ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု သင်း််ဝေလုာဝ်ေသာ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းုာ�ရွိုသည်် ်အုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ� ဝေရွိ�ဝေမ်းိာက၌် 

သီ�သန်�ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ တ်စာစ်ာုတ်စာ်စာည်�်တ်ည်�်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ ကုင်း်သ်ု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်၊ ေမ်းှင်း်တ််င်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် 

အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်မ်းုာ� ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ�၊ အုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ�သည် ် ယင်း�်တ်ုု�အုာ� အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာ

ေခုင်း�်အုတ့်က ်အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။်

၂။ ေပ်ည်သ့်အုာ�လု��သည် ် တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ရွိုပြီးပ်ီ� အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�၊ တ်ာ�န််မ်းုာ�နိုိင်း် ် အုခု့င်း််အုလမ်း�်

မ်းုာ�ကုု တ့်ည်ီစာ့ာခု�စာာ�ခု့င်း်် ရွိုရွပ်ါမ်းည်။်

မ်းည်သ့် တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကက်ုုမ်း့ �င်း�်သကဝ်ေပ်ါကဖ်ွဲ့့ာ�လာသည်် ်လ့မ်းု�ု�၊ ဝေမ်း့�ဖွဲ့့ာ�ရွာဝေန်ရွာ၊ 

အုသက၊် လုင်း၊်ကုာ�/မ်း ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းု၊ ယဉ်းဝ်ေကု�မ်းုလကခဏာာရွပ်၊် နိုုုင်းင််း�သာ�အု�င်း််အုတ်န််�၊ ဘာာသာစာကာ�

၊ အုယ့အု�သဝေဘာာထုာ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�နိုိီ�နို့ယမ််းု၊ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာမ်းိတ်တ််မ်း်�ရွိုမ်းု၊ လ့မ်းုစာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုဝေေခု

 အုဝေန်မ်းုာ�၊ တ်စာဝ်ေန်ရွာမ်းိတ်စာဝ်ေန်ရွာသုု� ဝေရွ့�ဝေေပ်ာင်း�်သည်် ်အုဝေေခုအုဝေန်၊ ကုာ�/မ်း အုသာ�ဝေပ်�မ်းု၊ ကုန််�မ်းာ

 ဝေရွ�အုဝေေခုအုဝေန်၊ HIV ဝေရွာဂါပ်ုု�ရွိုသ့ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်၊ မ်းသန််မ်းစာ့မ်း�်ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�် ရိုုပ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းု 

သုု�မ်းဟိုုတ်အ်ုေခုာ�ဝေသာ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�သည််် အုဂ�ါရွပ်မ််းုာ�ရွိုေခုင်း�်တ်ုု�အုာ� တ်စာ်ဦး�ခုုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ အုဖွဲ့့��

အုစာည်�်လုုကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ ယာယီေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု ထုုပ်ါ�ဝေစာဝေသာ ခု့�ေခုာ�

�က�်�ေခုင်း�်မ်းု�ု�မ်းရွိုသင်း်ပ််ါ။ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းု ပ်ု�စာ�အုမ်းု�ု�မ်းု�ု�တ်ုု�သည် ်ဥပ်ဝေေအုရွေပ်စာမ််းုဝေေမ်းာကပ််ါသည်။်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် မ်းမ်း့တ်မ်းုအုဝေေခုအုဝေန်ကုုရွင်း�်ုုင်းဝ်ေန်ရွဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွသင်း်ရ်ွထုုုက်

သ့မ်းုာ�အုကု�ု�အုတ့်က ် စာစာ်မ်းိန််ဝေသာတ်န််�တ့်ည်ီမ်း့မ်းုကုုေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်် အုေပ်�သဝေဘာာဝေ�ာင်းသ်ည််် အုဝေရွ� 

ယ့ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်းုာ�ကုု ခုုမ်းိတ်ရ်ွမ်းည်။်

*<http://www.pdba.georgetown.edu/> အုဝေမ်းရုွကန်၏် နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�အုခုုကအ်ုလကမ််းုာ��ကဘ်ာ�ုု်ေမိ််း 

ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်



91အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

ကားုံစတးရာ�ကားး သုံးမှာမတနှုံင််င်�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၇၅ (၁၉၄၉ ချီးံနှာစတ့်င် ် ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ 

၂၀၀၃ ချီးံနှာစတ့်င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင်မ်ှာ့မှာ်�မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)

ရိုုုမ်းန် ်ကကသ်လစာန်ိုိင်း်် တ်မ်းန်ဝ်ေတ်ာက်ုု ယု��ကည်သ်ည််် ဘာာသာတ်ရွာ�မ်းုာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်

ဘာာသာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း်�လု��နိုိင်း််�ုုင်း်ဝေသာ ကုုယက်ုင်း်သ်ုကခာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေကာင်း�်မ်း့န်ဝ်ေသာ 

ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်မ်းုာ�အုာ� �န်�်ကုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုသည်် ် အုေခုာ�ဝေသာ ယု��ကည်က်ုု�က့ယေ်ခုင်း�် ပ်ု�စာ�မ်းုာ�ကုုပ်ါ 

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်� လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ ကုင်း်သ်ု��နိုုုင်း်ေခုင်း�်အုာ� ဟိုန်�တ််ာ�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� ယင်း�်၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်

ဘာာသာကုုလည်�် ထုုန််�သုမ်း�်ပ်ါသည်။်

ကျေးန်းး်ကျေးဝ� နှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၂ (၁၈၁၄ တ့င် ် ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ ၁၉၉၆ ချီးံနှာစ် 

တ့င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင််မှာ့မှာ�်မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)

(၁) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း�် မ်းိီတ်င်း်�ဝေန်ထုုုင်း�်ကသ့မ်းုာ�အုာ�လု��သည် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ ဘာာသာတ်ရွာ�ကုု 

လ့တ်လ်ပ််စာ့ာကုင်း်သ်ု��ခု့င်း် ်ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။်

(၂) ဧ��ဝေဂလု-လ့သာရွန် ် ဘာာသာတ်ရွာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် တ်ရွာ��င်း ် ဘာာတ်ာတ်ရွာ�တ်စာခ်ုု

အုေဖွဲ့စာတ််ည်တ််�်ဝေန်��ပ်င်း်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤဘာာသာတ်ရွာ�ကုု ယု��ကည်က်ုု�က့ယသ့်မ်းုာ�အုဝေန် 

ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�် ယင်း�်တ်ုု�၏သာ�သမ်းီ�မ်းုာ�ကုု အုလာ�တ့်�ကလ်ကက်ုု�က့ယ ် ယု��ကည်�်ကရွန် ်

ပ်ု�ု�ဝေထုာင်း�်ကမ်းည်မ််းိာ ဧကန််ပ်င်း်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

အ�ရာတ ်သုံးမှာမတနှုံင်င််� ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေ်မှာ ၂ (၂၀၀၅ချီးံနှာစ)် *

ပ်ထုမ်း ။ အုစာာလာမ်းသ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် ယု��ကည်က်ုု�က့ယရ်ွာ တ်ရွာ��င်းဘ်ာာသာေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ�  

ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်၏အုဝေေခုခု�ကုဝေသာ ရွင်း�်ေမ်းစာတ််စာခ်ုုလည််� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

က။ မ်းည်သ်ည်််ဥပ်ဝေေကမ်းိ အုစာာလာမ်းဘ်ာာသာတ်ရွာ�၏ခုုမ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�၊ အု�ု�� 

အုမ်းမ်းုာ�နိုိင်း် ်�န်�်ကုင်းေ်ခုင်း�် မ်းရွိုရွပ်ါ။

ခု။ မ်းည်သ်ည််် ဥပ်ဝေေကမ်းိ ေီမ်းုုကဝေရွေီ၏ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�နိုိင်း် ်�န်�်ကုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုရွပ်ါ။

ဂ။ မ်းည်သ်ည််် ဥပ်ဝေေကမ်းိ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း််

အုဝေေခုခု�လ့တ်လ်ပ်မ််းုမ်းုာ�နိုိင်း် ်�န်�်ကုင်းေ်ခုင်း�် မ်းရွိုရွပ်ါ။

ေုတ်ုယ ။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် အုီရွတ်န်ိုုုင်း်င်း�သာ�အုမ်းုာ�စာု၏ အုစာာလာမ်းဘ်ာာသာ 

လကခဏာာရွပ်က်ုုအုာမ်းခု�သည်််အုေပ်င်း ် ဘာာသာဝေရွ�ယု��ကည်မ််းု�ုုင်းရ်ွာ လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််အုတ့်က ် ဘာာသာ 

တ်ရွာ��ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ� အုေပ်ည််အ်ု�ရွရွိုဝေစာဝေရွ�နိုိင်း် ်ခုရွစာ်ယာန််၊ ယာဇိုီေီစာန်ိုိင်း်် မ်းန်ေ်င်း�် �ာဘာင်း�်

စာစ်ာသည်််ဘာာသာတ်ရွာ�မ်းုာ�အုဝေပ်� နိုုုင်း်င်း�သာ�အုသီ�သီ�၏ လကခ်ု�ယု��ကည်မ််းု အုတ့်ကလ်ည်�် အုာမ်းခု�

ပ်ါသည်။်

*<http://www.uniraq.org> �ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်



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

အင်ေ်ုံန်း��ရာား� သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ အချီးန်း်� ၁၁၊ ပ်ံေမ်ှာ ၂၉ (၁၉၄၅ ချီးံနှာစ်၊ ၂၀၀၂ 

ချီးံနှာစ်တ့င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင််မှာ့မှာ�်မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)

(၁) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက်ုု အုတ်ုမ်းရွိုဘာုရွာ�သခုင်းအ်ုာ� ယု��ကည်သ်က�်င်းမ််းုေဖွဲ့င်း် ်အုဝေေခုတ်ည်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။်

(၂) နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်ည် ် ေပ်ည်သ့်အုာ�လု��အုာ� မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်းဘ်ာာသာဝေရွ� အုယ့အု�မ်းုာ�အုရွ

လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ ယု��ကည်က်ုု�က့ယခ်ု့င်း််ကုု အုာမ်းခု�ခုုက ်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

ေပ်င်သ်ုံးစ ်သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၁ (၁၉၅၈ ချီးံနှာစ် တ့င် ်ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ ၂၀၀၈   

ချီးံနှာစ်တ့င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင််မှာ့မှာ�်မှာ�ထိး�ပ်ါသုံးည်း။်) 

(၁) ေပ်င်းသ်စာန်ိုုုင်း်င်း�သည် ်ခု့�ေခုမ်း်�စာုတ််ေဖွဲ့ာ၍ မ်းရွဝေသာ၊ ဘာာသာဝေရွ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�မ်းဝေရွာယိကဝ်ေသာ၊ 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုခု�ဝေသာ၊ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်က ် သင်း််ဝေလုာဝ်ေသာ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�

တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်သည်ဇ်ိုစာေ်မ်းစာ ် မ်းု�ု�နို့ယ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဘာာသာတ်ရွာ�တ်ုု�အုာ� ခု့�ေခုာ�မ်းု   

မ်းေပ်�ပ်� နိုုုင်း်င်း�သာ�အုာ�လု��၏ တ်န်�်တ့်ည်ီမ်း့ဝေရွ�ကုုဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ် ယု��ကည််

ခုုကတ််ုု�ကုု အုဝေလ�ထုာ�ပြီးပ်ီ� ဗဟိုုုမ်းိလကဝ်ေအုာကသ်ုု� အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�် ခု့�ဝေ�ခုုထုာ�ဝေပ်�

သည်််စာန်စာ်ကုု ကုင်း်သ်ု��ပ်ါသည်။်

(၂) ဥပ်ဝေေသည် ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုာဏာာမ်းုာ�နိုိင်း် ်ရွာထု့�မ်းုာ�အုေပ်င်း ်ကွမ်း�်ကုင်းပ််ည်ာနိုိင်း်် လ့မ်းုဝေရွ�

အုရွဝေန်ရွာရွရွိုရွန်အ်ုတ့်က ်အုမ်းု�ု�သာ�နိုိင်း်် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�တ်ုု�၏ တ်န််�တ့်ည်ီမ်း့ရွရွိုဝေရွ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်း်

ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

ေပ်ည်းသ်ုံးး�ကျေးရာ�ရားနှာင်် ်နှုံင်င််�ကျေးရာ� အချီး့င်််အကျေးရာ�မှားး�ဆိုုံင်ရ်ား နှုံင်င််�တကားး ပ်ဋိုည်းးဉ်မ်ှာာတတ်မှာ်�၊ အပ်ုံေ ်၁၈

၁။ လ့တ်ုုင်း�်သည် ် အုဝေတ့်�အုဝေခု�၊ ခု�ယ့ခုုကန်ိုိင်း်် ဘာာသာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း်် ရွိုရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ဟိုု�ုုရွာ၌ မ်းုမ်းုဝေရွွ�ခုုယထ်ုာ�ဝေသာ ဘာာသာတ်ရွာ� သုု�မ်းဟိုုတ်ယ်ု��ကည််

မ်းုအုာ�ထုာ�ရွိုရွန် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကုင်း်သ်ု��ရွန် ် လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််နိုိင်း်် တ်စာ်ဦး�ခုုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ လ့မ်းုအုဖွဲ့့��

အုစာည််�တ်စာခ်ုုလု��ကုုေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုမ်းုာ�နိုိင်း််�ုုင်းသ်ည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ကုုယပ််ုုင်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ကုု�က့ယေ်ခုင်း�်၊ 

လုုကန််ာဝေစာာင်း််ထုုန််�အုဝေလ�ထုာ�ေခုင်း�်၊ လကဝ်ေတ့်�ကုင်း်သ်ု��ေခုင်း�်နိုိင်း်် သင်း�်ကာ�ေခုင်း�်အုတ့်က ်

မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ဘာာသာတ်ရွာ�နိုိင်း်ယ်ု��ကည်မ််းု�ုုင်း်ရွာ လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််စာသေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါ�င်းသ်င်း််ပ်ါသည်။်

၂။ မ်းုမ်းုတ်ုု� ဝေရွွ�ခုုယထ်ုာ�သည်် ်ဘာာသာတ်ရွာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ယု��ကည်မ််းုကုု ကုု�က့ယ�်ည်�်ကပ်ရ်ွန််

အုတ့်ကလ့်တ်လ်ပ််ခု့င်း််ကုု ထုုခုုုကဝ်ေစာမ်းည်် ်အုတ်င်း�်အု�ကပ်ဝ်ေစာခုုုင်း�်ေခုင်း�်မ်းု�ု� မ်းရွိုဝေစာရွပ်ါ။

၃။ မ်းုမ်းု၏ ဘာာသာတ်ရွာ�သုု�မ်းဟိုုတ်် အုယ့အု�မ်းုာ�ကုု လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ ထုုတ််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုုခု့င်း််မ်းုာ�

ရွိုရွန်ဥ်ပ်ဝေေတ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းုာ�ရွိုသက�သ်ုု� ေပ်ည်သ့်�လု�ပြုံခု��ဝေရွ�အုတ့်က ် ကာက့ယရ်ွန််

နိုိင်း်် ကုန်�်မ်းာဝေရွ�၊ကုုယက်ုင်း်တ််ရွာ�နိုိင်း်် အုဝေေခုခု�ကုဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုေပ်င်း ် အုေခုာ�

ဝေသာ အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�အုတ့်ကစ်ာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန််လည်�် လုုအုပ်ပ််ါသည်။်

၄။ လကရ်ွို ပ်ဋိုည်ာဉ်းစ်ာာတ်မ်း�်ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်�ကဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ပ်ါတ်ီမ်းုာ�သည် ် မ်းုဘာ

မ်းုာ�နိုိင်း်တ််ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ အုုပ််ထုုန််�သ့မ်းုာ�၏ ခုုုင်းမ််းာဝေသာ ခု�ယ့ခုုကေ်ဖွဲ့င်း် ်လုုကဝ်ေလုာည်ီဝေထု့



93အခြေ�ေ��မံူူမူ��းနှှင့်�် အခြေေ�န်�အခြေလှှန်��� �တ်�ဆက်��န်��� အခြေ��က်�င့်�းအခြေရာ�မူ��း

စာ့ာ ကဝေလ�မ်းုာ�၏ဘာာသာဝေရွ�နိုိင်း် ်ကုုယက်ုင်း်တ််ရွာ��ုုင်းရ်ွာ အုသုပ်ည်ာဝေပ်�ရွာ၌ လ့တ်လ်ပ််

မ်းုကုုလည်�် အုဝေလ�ထုာ�ရွဝေပ်မ်းည်။်

*<http://www.ohchr.org> �ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ေပ်ည်းသ်ုံးး�ကျေးရာ�ရားနှာင်် ်နှုံင််င်�ကျေးရာ� အချီး့င်််အကျေးရာ�မှားး�ဆိုုံင်ရ်ား နှုံင်င််�တကားး ပ်ဋိုည်းးဉ် ်မှာာတတ်မှာ�်၊ အပ်ုံေ ်၂၇

တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လ့မ်းု�ု�စာု၊ ဘာာသာဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဘာာသာစာကာ�အုရွ လ့န်ည်�်စာုသာ တ်ည်ရ်ွို

ဝေန်ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်းုာ�တ့်င်း ်အု�ုုပ်ါ လ့န်ည်�်စာုအုတ့်င်း�်မ်းိ ေပ်ည်သ့်တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကအ်ုာ� ယင်း�်၏လ့�အုဖွဲ့့�� 

အုစာည််�မ်းိအုေခုာ�သ့မ်းုာ�နိုိင်း်အ်ုတ့် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်းယ်ဉ်း်ဝေကု�မ်းုကုု ဝေပ်ုာဝ်ေမ်း့��ကရွန်၊် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်း်

ဘာာသာတ်ရွာ�ကုုဝေလ�စာာ�လုုကန််ာ၍ ကုု�က့ယ�်ည်�်ကပ်ရ်ွန်် သုု�မ်းဟုိုတ် ်မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်းဘ်ာာသာ 

စာကာ�ကုု အုသု��ေပ်�ရွန် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုတ့်က ်ပ်ုတ်ပ််င်းတ််ာ��ီ�ေခုင်း�်မ်းု�ု�မ်းရွိုဝေစာရွပ်ါ။ 

*<http://www.ohchr.org> �ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

အကျေးရာာ�တ�ကျေးမှား ေ�မံုှာကားရာကားတ်စ ်သုံးမှာမတနံုှင်င််�ကျေးတး၏် ဖ့ွဲ့��စည်း�်ပံ်�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ အပံု်ေ ်၉ (၂) (၂၀၀၂ ခံျီးနှာစ)် *

ပ်ုေမ််း ၉ (နိုုုင်းင််း�တ်ကာ ဥပ်ဝေေ)

၁။ အုဝေရွိ�တ်ီဝေမ်းာ၏ တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာသ်ည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဥပ်ဝေေ၏ ဝေယဘာုယု သုု�မ်းဟိုုတ် ်ထုု��တ်မ်း�်

 စာဉ်းလ်ာအုရွအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု ကုင်း်သ်ု��ပ်ါသည်။်

၂။ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် အုာဏာာရွိုသည်် ် သက�်ုုင်း်ရွာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ သဝေဘာာတ့်ည်ီခုုက၊် အုတ်ည်ေ်ပ်�

ခုုကသ်ုု�မ်းဟိုုတ် ်လကခ်ု�မ်းုရွရွိုပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက၊် အုစာုု�ရွ၏တ်ရွာ��င်းေ်ပ်န်တ််မ်း်�တ့်င်း ်ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာ

ပြီးပ်ီ�သည်န်ိုိင်း််နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�၊ စာာခုု�ပ်မ််းုာ�၊ ပ်ဋိုည်ာဉ်းမ််းုာ�အုတ့်က ် ခုုမ်းိတ််

ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည် ်ေပ်ည်တ့််င်း�်တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာတ့််င်း ်အုသု��ခုုမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

၃။ အုဝေရွိ�တ်ီဝေမ်းာ၏ ေပ်ည်တ့််င်း�်တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာတ့််င်း ်အုသု��ေပ်�သည်် ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာသဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းု

မ်းုာ�၊စာာခုု�ပ်မ််းုာ�နိုိင်း် ်ပ်ဋိုည်ာဉ်းမ််းုာ�မ်းိ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�နိုိင်း် ်�န်�်ကုင်းဝ်ေသာအုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�သည််

 တ်ရွာ�မ်း�င်းပ််ါ။

*<http://www.constitutionnet.org> �ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ချီးးကား ်သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး၏် ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေ်မှာ ၁၀ (၁၉၉၂ ချီးံနှာစတ့်င်ေ်ပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ ၂၀၀၉ တ့င််

ေပ်င်ဆ်ိုင််မှာ့မှာ�်မှာ�ထိး�သုံးည်း)် *

ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာထုာ�သည်် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�၊ လှတ်ဝ်ေတ်ာက် သဝေဘာာတ့်

ည်ီထုာ�ပြီးပ်ီ�ခုုကသ်မ်းမတ်နိုုုင်းင််း�ကုု ထုုန််�ခုု�ပ်ထ်ုာ�သည်် ် အုတ်ည်ေ်ပ်�ခုုက်မ်းုာ�သည် ် တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

ညွှှန်�်ကာ�ခုုက၏်တ်စာစ်ာုတ်တ််စာဝ်ေေသအုေဖွဲ့စာ ်ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုသည် ်ဥပ်ဝေေ

တ်စာခ်ုုနိုိင်း်် �န်�်ကုင်းသ်ည်််ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်မ်းုာ�ကုု ခုုမ်းိတ်ထ်ုာ�လ့င်းဝ်ေသာမ််းိ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုကုု

 အုသု��ခုုပ်ါမ်းည်။်

*<http://www.hrad.cz/en/czech-republic/index.shtml> �က်ဘာ�်ုုေမ််းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်
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ဟူန်းက်ျေးဂုံးရာ� သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၇ (၁၉၄၉ ချီးံနှာစတ့်င် ်ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ ၂၀၀၃ 

ချီးံနှာစ်တ့င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင််မှာ့မှာ�်မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)

(၁) ဟိုန်ဝ်ေဂရီွ သမ်းမတ်နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာ၏်တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာသ်ည် ်နုုိုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေ၏ ဝေယဘုာယုအုာ�ေဖွဲ့င်််း

အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�ထုာ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ့်းမ်းုာ�ကုုလက်ခု�ထုာ�ပြီးပီ်�၊ နုုိုင််းင်း�တ်ကာဥပ်ဝေေအုရွ သတ်မိ််းတ််

ထုာ�ရွိုဝေသာ လုုက်န်ာဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည််တ််ာ�န််မ်းုာ�သည် ်တ်ုုင်း�်ေပ်ည်၏် ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေနိုိင်း််

လည််� သဟိုဇိုာတ်ေဖွဲ့စာရ်ွပ်ါမ်းည်။်

(၂) လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ုု� တ်ကဝ်ေရွာကဝ်ေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််းုာ�၏ �နိုဒမ်း� သု��ပ်ု�နိုိစာပ််ု�အုရွ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုက်

လုုအုပ်ဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်းုာ�ကုု ဥပ်ဝေေအုရွသာ ကြိုးကီ��ကပ်ပ််ါသည်။်

ဂုံးါန်းး သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး၏် ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ ပ်ံေ်မှာ ၄၀ (၁၉၉၂ ချီးံနှာစတ့်င် ် ေပ်ဋ္ဌားန်း�်၍ ၁၉၉၆      

ချီးံနှာစ်တ့င်ေ်ပ်င်ဆ်ိုင်မ်ှာ့မှာ�်မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)

၄၀။ နိုုုင်းင််း�တ်ကာ �က�်�ဝေရွ�

ယင်း်�သည် ်အုေခုာ�နိုုုင်းင််း�မ်းုာ�နိုိင်း်် �က�်�ေခုင်း�်ေပ်�ရွာတ့်င်း ်အုစာုု�ရွအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်-

(က) ဂါန်ာ၏ အုကု�ု�စာီ�ပ့်ာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�သည်။် ကာက့ယဝ်ေပ်�သည်။်

(ခု) တ်ရွာ�မ်း့တ်၍ တ်န်�်တ့်ရွည်တ့််ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်လ့မ်းုဝေရွ� ညွှှန််�ကာ�ခုုက်

ကုုခုုမ်းိတ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

(ဂ) နိုုုင်းင််း�တ်ကာ ဥပ်ဝေေ၊ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းု�ုုင်းရ်ွာ သတ်မ််းိတ်ခ်ုုက်မ်းုာ�နိုိင်း် ် ပြီးင်းုမ်း�်ခုုမ်း်�ဝေသာန်ည်�်

လမ်း�်ေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်းုာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန် ်ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာပ်ါသည်။်

(ဃ) ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါရွည်ရ်ွွယခ်ုုကန်ိုိင်း်် စာ�ခုုနု်စ်ာ�ညွှှန််�မ်းုာ�အုရွ အုေမ်းတ််တ်နိုုု�ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ဝေသာ 

အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု လုုကန််ာပ်ါသည်။်

(၁) ကုလသမ်းဂဂ ပ်ဋိုည်ာဉ်း်

(၂) အုာဖွဲ့ရွုက စာည်�်လု��ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေရွ� အုဖွဲ့့��စာည်�်၏ ပ်ဋိုည်ာဉ်း်

(၃) ပြီးဗုတ်ုသ့ ဓလေ့န်သဟိုာယအုသင်း�်

(၄) အုာဖွဲ့ရုွက အုဝေန်ာက်ပုု်င််း� ေပ်ည်န််ယမ််းုာ�၏ စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်သဝေဘာာတ့်ညီ်ခုုကနိ်ိုင်း််

(၅) ဂါန်ာ အုဖွဲ့့���င်းအ်ုေဖွဲ့စာပ််ါ�င်းသ်ည််် အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

*<http://www.constitutionnet.org> �ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ကားမှာမ်ှာရာွမှာ�် သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၊ န်းုေါန်း်� (၁၉၇၂ တ့င်ခ်ျီးးမှာာတ၍် ၁၉၉၆ ချီးံနှာစ် 

တ့င်ေ်ပ်င်ဆ်ိုင်မ်ှာ့မှာ�်မှာ�ထိး�သုံးည်း။်) *

ကွနို်ုပ်တ််ုု� ကမ်းမ််းရွွမ်း�်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�သည် ် အုမ်းု�ု�သာ�ဝေရွ�လကခဏာာကုု တ်န််ဖွဲ့ုု�

ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာသည်် ်အုဂ�ါရွပ်တ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာဝ်ေသာ မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ဘာာသာစာကာ�နိုိင်း်ယ်ဉ်းဝ်ေကု�မ်းု အုေဖွဲ့ာေဖွဲ့ာကုု ဂုဏာ်

ယ့လုကရ်ွိုဝေသာလ်ည််�၊ ကွနို်ုပ်တ််ုု�နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် စာည်�်လု��ည်ီညွှ့တ်မ််းုအုာ� ခုုုင်းမ််းာဝေတ်ာင်း်တ််င်း�်ဝေစာရွန် ်
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အုလ့န်် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ လုုအုပ််ခုုကက်ုု ဝေလ�ဝေလ�န်ကန််က် သုရွိုန်ာ�လည်ပ်ြီးပ်ီ�၊ ကွနို်ုပ်တ််ုု�သည် ်ခုရွီ�ပ်န််�

တ်ုုင်းတ််စာခ်ုုတ်ည််�ကုု ဦး�တ်ည်၍်သ့ာ�ဝေန်�ကဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�တ့်င်းတ််ည်ရ်ွို�ကေခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် 

အုဝေလ�အုန်က ်ဝေ�ကေင်းာပ်ါသည်။် သဟိုာယစာုတ်ဓ်လေ့ါတ််၊ တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုနိုိင်း််ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းု စာ�န်မ်း့န်ာမ်းုာ�

ကုုအုဝေေခုခု�၍ ကမ်းမ််းရွွမ်း�် မ်းုခုင်းန်ိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာက်ြိုးကီ�ကုု တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ရွန်် ကွနို်ုပ်တ််ုု�၏ ခုုုင်းမ််းာဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခုုကက်ုုလည်�် အုခုုုင်းအ်ုမ်းာ�ုုအုပ််ပ်ါသည်။် 

ကွနို်ုပ်တ််ုု� အုကြိုးကုတ််အုန်ယ် ကြိုးကု��ပ်မ်း်�အုာ�ထုုတ်၍် ရွရွိုထုာ�ဝေသာလ့တ််လပ်ဝ်ေရွ�ကုု အုသက်

နိိုင်း််ရွင််း�ကာက့ယ်လုက် ထုုန်�်သုမ််း�ဝေစာာင်််းဝေရိွာက်ပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ရုွကကုု ကယ်�ယဝ်ေရွ�အုစီာအုစာဉ်းသ်ည် ်

အုာဖွဲ့ရွုကေပ်ည်သ့်မ်းုာ�အု�ကာ� စာည်�်လု��ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေရွ�ကုု အုစာဉ်း်သေဖွဲ့င်း်ေ်မ်းှင်း်တ််င်း၍် ဝေရွိ�သုု��ကလ်က်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်သာေဖွဲ့စာသ်ည််ဟိုု လကခ်ု�ယု��ကည်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ကွနို်ုပ်တ််ုု�၏ သဝေဘာာထုာ�သည််

ကုလသမ်းဂဂ ပ်ဋိုည်ာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� တ်ဝေလ�တ်စာာ�ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ရွိုသည်် ်အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�နိုိင်း််အုည်ီ ၊ အုေခုာ�

ဝေသာကမ်းာာန်ိုုုင်းင််း�မ်းုာ�နိုိင်း်် ပြီးင်းုမ်း�်ခုုမ်း�်ဝေသာ၊ ည်ီဝေန်ာင်း်ရွင်း�်ခုုာပ်မ်းာ �က်��ဝေရွ�မ်းုာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်လုက၊်

စာည်�်လု��ညီ်ည့ွှတ်ပ်ြီးပီ်� လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေသာအုာဖွဲ့ရုွကနုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာက်ြိုးကီ� ဝေပ်�ထ့ုန်�်လာမု်းကုု ပ်�်ပုု်�ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

သဘာာ�သယ�ဇိုာတ်မ်းုာ�ကုု ထုုန်�်ခုု�ပ်အ်ုသု��ခုုရွန် ်ခ့ု�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� ဝေန်ထုုုင်းမု််း အု�င်း်် 

အုတ်န်�်မ်းုာ�ကုုေမ်းှင်း်တ််င်း်ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�အုာ�လု��၏ဝေကာင်း�်ကု�ု�ခုုမ်း်�သာကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွာ၌ 

ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ကွနို်ုပ်တ််ုု�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုေပ်င်း ် ကွနို်ုပ်တ််ုု� ကင်းမ််းရွွမ်း�်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် 

လ့တ်လ်ပ််ဝေရွ�နိုိင်း် ် အုခုု�ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာအုဝေပ်� သင်း်ဝ်ေလုာဝ်ေသာ ဝေလ�စာာ�မ်းုနိုိင်း်အ်ုတ့် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏်

အုာ�ထုုတ်က်ြိုးကု��ပ်မ််း�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ခုုကမ််းုာ�တ့်င််း ပ့်�ဝေပ်ါင််း�ပ်ါ�င််းဝေ�ာင်းရွ်ွကရ်ွန်လုု်လာ�ဝေသာ နုုိုင်းင််း�အုာ�လု�� 

နိုိင်း််အုတ့်လကတ့််�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် အုသင်း််အုဝေန်အုထုာ�ရွိုဝေန်မ်းုအုတ့်က ်ကွနို်ုပ်တ််ုု�၏ အုာ�ထုုတ်က်ြိုးကု��ပ်မ်း�်

မ်းုကုုရွည်စ်ာ့�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်် ်ကွနို်ုပ်တ််ုု�၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကမ််းုာ�သည် ်ရွိင်း�်လင်း�်စာ့ာညွှှန်ေ်ပ်နိုုုင်းပ််ါသည်။်

ကွနို်ုပ်တ််ုု� ကမ်းမ််းရွွမ်း�်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�သည််

လ့သာ�တ်စာဝ်ေယာကသ်ည် ် လ့မ်းု�ု�၊ ဘာာသာ၊ ကုာ�/မ်းဝေရွ�ရွာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုယ့အု�မ်းုာ�ကုု 

ခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်� ဖွဲ့ယရ်ွိာ�၍မ်းရွဝေသာ၊ အုဝေလ�ထုာ�အုပ်ဝ်ေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု ပ်ုုင်း�်ုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု 

ဝေ�ကေင်းာထုာ�ပ်ါသည်။်ကွနို်ုပ််တ်ုု�၏ ထုပ််ဝေလာင်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်းုာ�သည်် လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်းင််း� 

တ်ကာ ဝေ�ကည်ာခုုက၊်ကုလသမ်းဂဂပ်ဋိုည်ာဉ်းန်ိုိင်း်် လ့သာ�မ်းုာ�နိုိင်း် ် ေပ်ည်သ့်မ်းုာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

အုာဖွဲ့ရွုက ပ်ဋိုည်ာဉ်းတ််ုု�တ့်င်း်ဝေလ�စာာ�စာ့ာ ထုုန််�သုမ်း�်ထုာ�ရွိုဝေသာ၊ ယင်း�်တ်ုု�နိုိင်း်် �ကစ်ာပ်ဝ်ေန်ဝေသာ နိုုုင်း်င်း� 

တ်ကာ သဝေဘာာတ့်ည်ီမ်းုမ်းုာ�အုထု့�သေဖွဲ့င်း် ်ဝေအုာကတ့််င်း်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််် အုဝေေခုခု�မ်း့မ်းုာ�ကုု မ်းိန််ကန်စ်ာ့ာ 

အုတ်ည်ေ်ပ်�ထုာ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််မ်းုာ�အုတ့်က ်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။်

- လ့သာ�တ်ုုင်း�်သည် ်တ့်ည်ီဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း် ်သတ််မ်းိတ်ခ်ုုက်မ်းုာ� ရွိုရွမ်းည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်းုာ�အုာ�လု��တ်ုု�အုဝေပ်� ယင်း�်တ်ုု�၏ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်က်မ်းုအုတ့်က ် လုုအုပ််

သည်််အုဝေန်အုထုာ�မ်းုာ� ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�မ်းည်။်
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- နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်ည် ် လ့န်ည်�်စာုသာရွိုဝေသာ လ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�ကုု ကာက့ယဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ� တ်ုုင်း�်ရွင်း�် 

သာ�လ့မ်းု�ု�ဝေပ်ါင်း�်စာု�တ်ုု�၏ အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�အုာ� ဥပ်ဝေေနိုိင်း်အ်ုည်ီ ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ပ်ါသည်။်

- နိုုုင်းင််း�သာ�တ်စာဥ်ီး�ခုုင်း�်စာီအုတ့်က ်လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််နိုိင်း်် လု�ပြုံခု��ဝေရွ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� အုေခုာ�သ့မ်းုာ�

၏အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ပ်ုုမ်းုုေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာ အုကု�ု�စာီ�ပ့်ာ�အုတ့်က ်အုဝေလ�ထုာ�

ပ်ါသည်။်

-  နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ညွှှန််�ကာ�ခုုက၊် လု�ပြုံခု��ဝေရွ�နိုိင်း် ်တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းဝ်ေအု�ခုုမ်း�်ဝေရွ�တ်ုု�နိုိင်း် ်စာပ်လ်ုဉ်း�်

၍ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ�အုရွ လ့သာ�တ်ုုင်း�်တ့်င်း ်

မ်းည်သ်ည်််ဝေန်ရွာတ့်င်းမ််း�ုု အုဝေေခုခုုဝေန်ထုုုင်းရ်ွန်န်ိုိင်း်် လ့တ်လ်ပ််စာ့ာဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ဝေန်ထုုုင်းရ်ွန်် အုခု့င်း််

 အုဝေရွ� ရွိုရွပ်ါမ်းည်။်

- ဝေန်အုုမ်းက်ုု ခုု�ု�ဝေဖွဲ့ာက၍်မ်းရွပ်ါ။ ဥပ်ဝေေဝေ�ကာင်း�်အုရွ မ်းဟိုုတ်ပ််ါက ဝေန်အုုမ်းတ့််င်း�် မ်းည်သ်ည်််

ရွိာဝေဖွဲ့့မ်းုကုုမ်း့ ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�ရွပ်ါ။

-  စာာဝေရွ�သာ�ဝေပ်�ပ်ုု�ေခုင်း�်၏ (သတ်င်း�်ဝေရွ�ေခုင်း�်) ကုုယပ််ုုင်းလ့်တ်လ်ပ််ခု့င်း််ကုုလည်�် ထုုပ်ါ�ခုု�ု�

ဝေဖွဲ့ာက၍်မ်းရွပ်ါ။ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� အုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုာ�မ်းိခုုမ်းိတ်ဝ်ေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုက်မ်းုာ�အုရွ

မ်းဟိုုတ်ပ််ါက �ကာ��င်းစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကေ်ခုင်း�်ကုု ခု့င်း်မ််းေပ်�ပ်ါ။

- ဥပ်ဝေေက ခုုမ်းိတ််ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်� မ်းည််သ့ တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကက်ုုမ်း့ အုတ်င်း�်အု�ကပ် ်ခုုုင်း�်ဝေစာ

ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာရွပ်ါ။

- အုမု်းကုစာာမ်းုာ�မိ်းလ့�၍ ဥပ်ဝေေက �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ုုကခ်ုုမိ်းတ်ထ်ုာ�ေခုင််း�မ်းရုိွပ်� မ်းည်သ့်တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက်

ကုုမ်း့တ်ရွာ�စာ့�ေခုင်း�်၊ ဖွဲ့မ်း�်�ီ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဖွဲ့မ်း်��ီ�ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ေခုင်း�် မ်းရွိုဝေစာရွပ်ါ။

-  ဥပ်ဝေေသည် ်ဝေန်ာကဝ်ေ�ကာင်း�်ေပ်န်် အုာဏာာသကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းု�ု� မ်းရွိုဝေစာရွပ်ါ။ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ

ဥပ်ဝေေဝေ�ကာင်း�်အုရွ မ်းဟိုုတ််ပ်�၊ ေပ်စာမ််းုမ်းကု��လ့န်မ််းီက ခုုမ်းိတ််ထုာ�ေခုင်း�် မ်းေပ်�ရွဝေသ�ဝေသာ 

ဥပ်ဝေေေဖွဲ့စာပ််ါက၊ မ်းည်သ့်တ်စာ်ဦး�တ်စာဝ်ေယာကက်ုုမ်းိ တ်ရွာ�စာီရွင်းေ်ခုင်း�်၊ အုေပ်စာဝ်ေပ်�ေခုင်း�် မ်းရွိုရွပ်ါ။

- ဥပ်ဝေေသည် ် တ်ရွာ�ရိုု��မ်းုာ�၌ မ်း့တ်ဝေသာ�ကာ�န်ာခု့င်း်အ်ုတ့်က ် လ့တ်ုုင်း�်၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု

အုာမ်းခု�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

-  စာ့ပ်စ်ာ့�ခု�ထုာ�ရွသ့မ်းုာ�ကုု ဝေခုုပ်မု်းအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း်အ်ုတ့် တ်င်း�်�ကပ်ဝ်ေသာ ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာ

မ်းုကုုဝေ�ာင်းရ်ွွကလ်ုက ် �ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��ေခုင်း�် ေပ်�လုပ်ဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် အုေပ်စာက်ု��လ့န််

ဝေ�ကာင်း�် အုတ်ည်မ််းေပ်�ရွမ်းခုုင်း�် အုေပ်စာမ််းရွိုသ့မ်းုာ�အုေဖွဲ့စာ ်ယ့�ထုာ�ပ်ါသည်။်

- မ်းည်သ်ည််် အုဝေန်အုထုာ�မ်းု�ု�မ်း�ုု လ့တ်ုုင်း်�တ့်င်းရ်ွိင်းသ်န််မ်းုအုတ့်က၊် ရိုုပ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ၊ကုုယက်ုင်း် ်

တ်ရွာ�ပ်ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာ တ်ည်�်ကည်မ််းုနိုိင်း်် လ့သာ��န််ဝေသာ �က�်�မ်းုအုတ့်က ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွို

ပ်ါသည်။်မ်းည်သ်ည််် အုဝေန်အုထုာ�မ်းု�ု�တ့်င်း်မ်းိ လ့တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကက်ုု နိုိုပ်စ်ာက်ည်ှဉ်း�်ပ်န်�်

ေခုင်း�်၊ ရွကစ်ာက�်ကမ်း�်�က�တ််ေခုင်း�်၊လ့သာ�မ်း�န်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် သုကခာခုုေခုင်း�် မ်းေပ်�ရွပ်ါ။

-  မ်းည််သ့တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကက်ုုမ်းိ ယင်း�်၏ ဇိုစာေ်မ်းစာ၊် ဘာာသာတ်ရွာ�၊ အုဝေတ့်�အုဝေခု� အုယ့အု�

သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုေမ်းင်းမ််းုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်သ့်�မ်း့�ါေအုဝေပ်� ထုာ�ရွိုဝေသာ အုကု�ု�အုေမ်းတ် ်

ရွရွိုနိုုုင်းမ််းုအုဝေန်အုထုာ�မ်းုာ�အုရွ ေုကခဝေပ်� ဝေနိုိာင်း်ယ်ိကေ်ခုင်း�် မ်းရွိုဝေစာရွပ်ါ။
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-  နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်ည် ်ဝေလာကီဝေရွ�ရွာတ်စ်ာခုုေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် ဘာာသာတ်ရွာ�အုာ�လု��အုဝေပ်� နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

၏ သမ်းာသမ်းတ်က်ုေခုင်း�်နိုိင်း်် လ့တ်လ်ပ်ေ်ခုင်း�်ကုု အုာမ်းခု�သင်း််ပ်ါသည်။်

-  ဘာာသာတ်ရွာ�နိုိင်း် ်ယု��ကည်က်ုု�က့ယမ််းု လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််ကုုလည်�် အုာမ်းခု�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

- �ကသ့်ယမ််းု၊ ထုုတ််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေရွ�သာ�တ်င်းေ်ပ်မ်းု၊ စာာန်ယဇ်ိုင်း�်မ်းုာ�၊ ည်ီလာခု�၊ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၊ အုလုပ် ်

သမ်းာ�သမ်းဂဂ ဖွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်တ်ုု�အုတ့်က ် လ့တ်လ်ပ််မ်းုမ်းုာ�အုေပ်င်း ် ဥပ်ဝေေက ခုုမ်းိတ််ထုာ�ဝေသာ 

အုဝေန်အုထုာ�မ်းုာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ�နိုဒထုုတ််ဝေဖွဲ့ာမ််းုအုတ့်က ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုုလည်�် ဝေပ်�ရွပ်ါမ်းည်။်

-  နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် လ့�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်ကြိုးကီ�၏ သဘာာ�ကုဝေသာ အုဝေေခုခု�အုခုုက်အုေဖွဲ့စာမု််းသာ�စုာ 

မ်းုာ�အုာ�ကာက့ယ၍် ေမ်းှင်း်တ််င်းမ််းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ�၊ လ့င်းယမ််းုာ�၊ သကက်ြိုးကီ�ရွွယ်

အုုုမ်းုာ�နိုိင်း််မ်းသန််မ်းစာ့မ်း�် ခုု�ု�တ်�်ဝေန်သ့မ်းုာ�ကုု ကာက့ယဝ်ေပ်�မ်းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

-  နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်ည်က်ဝေလ�မ်းုာ�၏ပ်ည်ာဝေရွ�အုတ့်က် အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�ကုုလည်�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်အုဝေေခုခု� 

ပ်ည်ာဝေရွ�အု�င်််းသည် ်မ်းသင််းမ်းဝေန်ရွေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် အု�င်း််အုလှာအုသီ�သီ�ရုိွ ပ်ည်ာဝေရွ�အုတ့်က် 

စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ကြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင်း�်သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် တ်ာ�န််တ်စာ်ရွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

-  ပ်ုုင်း�်ုုင်းမ််းု�ုုသည််မ်းိာ ပ်စာာည်�်ဥစာာာမ်းုာ�ကုု သု��စာ့�ေခုင်း�်၊ ရွယ့ပ်ုုင်း�်ုုင်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း််ထုုခု့�ဝေရွာင်း�်ခုုေခုင်း�်

တ်ုု�အုတ့်က ်ဥပ်ဝေေအုရွ နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုုင်း�်က ရွရွိုဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုု �ုုလုုပ်ါသည်။် မ်းည်သ့်

တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကက်မ်းိ ေပ်ည်သ့်� ရွည်ရ်ွွယခ်ုုကမ််းုာ�မ်းိအုပ် ခု�စာာ�ခု့င်း််ကုု ပ်ုတ်ပ််င်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာ

ရွပ်ါ။ သုု�မ်းဟိုုတ်ပ််ါက ဥပ်ဝေေက ခုုမ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေန်အုထုာ�အုရွ န်စာန််ာဝေ�က�ဝေပ်�ရွဖွဲ့့ယရ်ွို

ပ်ါသည်။်

-  ပ်ုုင်း�်ုုင်းမ််းု�ုုင်း်ရွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု တ်ပ်ါ�သ့မ်းုာ�၏ လု�ပြုံခု��မ်းု၊ လ့တ်လ်ပ််မ်းု၊ ရွပ်တ််ည်ခ်ုုက ်

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ုုင်း�်ုုင်း်မ်းုမ်းုာ�အုာ� ထုုခုုုက်န်စာ်န်ာဝေစာလုက ် ေပ်ည်သ့်�အုကု�ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်းုာ�အုာ� ခုု�ု�

ဝေဖွဲ့ာကထ်ုုပ်ါ�ဝေစာေခုင်း�် မ်းရွိုရွပ်ါ။

-  လ့တ်ုုင်း�်သည် ်ဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာ သဘာာ�ပ်တ်�်န််�ကုင်း ်တ်စာခ်ုုရွိုရွပ်ါမ်းည်။် သဘာာ�ပ်တ်�်န််� 

ကုင်းက်ာက့ယ်ဝေရွ�သည် ်နုုိုင်းင််း�သာ�တုု်င်း�်၏ တ်ာ�န်ေ်ဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် သဘာာ� 

ပ်တ်�်န်�်ကုင််းအုာ�ကာက့ယ်ဝေရွ�နိိုင်််း ဖ့ွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��တုု်�တ်ကဝ်ေစာဝေရွ�ကုုလုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

-  လ့တ်ုုင်း�်တ့်င်း ် လုပ််င်းန်�်တ်ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေရွ�အုတ့်က ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�နိုိင်း် ် တ်ာ�န််�တ်တရွာ�

မ်းုာ� ရွိုရွပ်ါမ်းည်။်

-  လ့တ်ုုင်း�်သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုသု��စာာ�ရွုတ်၏် ကြိုးကီ�ဝေလ�လိဝေသာ�န်က်ုု မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ဝေင်း့ဝေ�က�ရွရွိုမ်းု

မ်းုာ�ေဖွဲ့င်း်ခ်ု့�ဝေ� ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွဝေပ်မ်းည်။်

-  နုုိုင်းင််း�သာ�တုု်င်း�်သည် ်အုမု်းနုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာကုု် ကာက့ယ်ဝေရွ�အုတ့်ကတ််စာတ််ပ်တ််စာအ်ုာ�ပ်ါ�င််းရွမ်းည်။်

-  ကုာ�/မ်း မ်းဝေရွွ� နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်းုာ�အုာ�လု��အုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ န်ုေါန််�တ့်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�ဝေသာ အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း် ်လ့တ်လ်ပ်မ််းုမ်းုာ�ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက် ဝေ�ာင်းရ်ွွက ် ဝေပ်�ရွပ်ါမ်းည်။်

*<http://www.confider.richmond.edu> �ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�နိုိုပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်
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န်း�ကားးရားဂုံး့း သုံးမှာမတနှုံင်င််�ကျေးတး်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ ၊ ပ်ံေမ်ှာ ၄၆ နှာင််် ၁၈၁ (၁၉၈၆ချီးံနှာစ ် တ့င် ်

အတည်းေ်ပ်ံပြီးပ်��၂၀၀၅ချီးံနှာစ ်တ့င် ်ေပ်င်ဆ်ိုင် ်မှာ့မှာ�်မှာ�ထိး�သုံးည်း။်)

ပ်ုေ်မ်း ၄၆

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ပ်ုုင်းန််ကန််ယဝ်ေေမ်းအုတ့်င်း�် ေပ်ည်သ့်အုာ�လု��သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်ကာက့ယဝ်ေရွ�နိုိင်း် ်

နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုုင်း�်၏ရွိုရွင်း�်စာ့� အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ဝေရွ�၊ လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�အုာ�ကန်�သ်တ််

ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာဝေလ�စာာ�လုုကန််ာဝေရွ�၊ ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေရွ�၊ ကာက့ယဝ်ေရွ�၊ လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်း်င်း� 

တ်ကာ ဝေ�ကည်ာခုုက၊်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�နိုိင်း် ်လ့သာ�တ်ုု�၏ တ်ာ�န််�ုုင်းရ်ွာ အုဝေမ်းရွုကန် ်ဝေ�ကည်ာခုုက၊် 

စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လ့မု်းဝေရွ�နိိုင်််းယဉ်းဝ်ေကု�မု်း�ုုင်းရ်ွာ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုတ့်က် နုုိုင်းင််း�တ်ကာ ပ်ဋုိည်ာဉ်း၊် ကုလသမ်းဂဂ

အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်းုာ�၏ေပ်ည်သ့်�ဝေရွ�ရွာနိိုင်််း နုုိုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်းုာ��ုုင််းရွာ နုုိုင်းင််း�တ်ကာပ်ဋုိည်ာဉ်း ်

နိုိင်း်် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်းုာ�၏ လ့�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင််းရွာ အုဝေမ်းရွုကန် ် ပ်ဋိုည်ာဉ်းတ််ုု�

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေလ�စာာ�စာ့ာထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ�အုာ� အုေပ်ည််အ်ု�အုသု��ခုုခု့င်း််ရွရွိုဝေရွ� စာ

သည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်းုာ� ရွိုရွပ်ါမ်းည်။်

ပ်ုေ်မ်း ၁၈၁

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုတ်တလနိုတုတ် ် ကမ်း�်ရိုုု�တ်န်�်ဝေေသရွို တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ� လ့မ်းု�ု�စာုမ်းုာ�နိုိင်း်် 

လ့မ်းု�ု�ဝေပ်ါင်း�်စာု� ပ်ါ�င်း်ဝေသာလ့�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�အုတ့်က ်ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာက်ုု ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ 

စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်အု�ုုပ်ါစာန်စာ်တ့်င်း ် ယင်း�်တ်ုု�အုာ� အုုပ်ခ်ုု�ပ််ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းုာ�၏အုာဏာာ

မ်းုာ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် ပြီးမ်းု��န်ယအ်ုုပ််ခုု�ပ််ဝေရွ�အုဖွဲ့့��မ်းုာ�နိုိင်း် ် ယင်း�်

တ်ုု�အု�ကာ� �ကစ်ာပ်မ််းုမ်းုာ�နိုိင်း် ် ယင်း�်တ်ုု�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်းုာ�ကုု အုသု��ခုုေခုင်း�်မ်းုာ�စာသည်် ် အုေခုာ�ဝေသာ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကမ််းုာ� ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။် ဤဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုုကက်ုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေပ်င်း�်င်းေ်ခုင်း�် 

ေပ်�လုပ်လ်ုုပ်ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေေပ်ာင်း�်လ�ေပ်င်း�်င်းမ််းုအုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ အုမ်းုာ�စာု၏ 

မ်း��နိုဒကုု လုုအုပ်ပ််ါသည်။် 

အုတ်တလနိုတုတ်် ကမ်း�်ရိုုု�တ်န််�ရွို ကုုယ်ပ်ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ်ခ်ု့င်း််ရွ ဝေေသမ်းုာ�အုတ့်င်း�်သဘာာ�သယ�ဇိုာတ်

မ်းုာ�အုာ�သင်း်ဝ်ေလုာဝ်ေသာ န်ည််�လမ််း�မ်းုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုသု��ခုုရွန််အုတ့်က ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက် သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည်် ်

ဝေေမ်းအုသု��ေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် နိုိင်း်် သဝေဘာာတ့်စာာခုု�ပ်မ််းုာ�ကုု သက�်ုုင်းသ်ည််် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ််ခု့င်း််ရွ ဝေေသနိုတရွ

ဝေကာင်းစ်ာီက သဝေဘာာတ့်ခု့င်း်ေ်ပ်�ဝေပ်�ရွသည်။် 

အုတ်တလနိုတုတ်် ကမ််း�ရိုုု�တ်န််�အုတ့်င်း�်ရွို ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ုု�ပ်ခ်ု့င်း််ရွရွိုဝေသာ ဝေေသနိုတရွဝေကာင်းစ်ာီ၏ 

အုဖွဲ့့���င်းမ််းုာ�သည် ် ဥပ်ဝေေကေပ်ဋ္ဌာာန််�လုုကသ်ည််် လုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်မ်းုာ�နိုိင်း်် အုဝေေခုအုဝေန်အုရွ ယင်း�်၏ 

အုဝေေခုအုဝေန်တ်စာခ်ုုရွိုလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် �ု��ရိုု��ပ်ါမ်းည်။် 
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International IDEA အကျေး�ကားးင်�် 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုက့အုည်ီဝေပ်�ဝေရွ�နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့�� (International 

IDEA) သည် ် အုစာုု�ရွအုမ်းုာ� ပ်ါ�င်းဝ်ေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာတ်စာ�်န််� ေီမ်းုုကဝေရွစာီ 

ဝေရွရွိည်တ််ည်တ််�်နိုုုင်း်ဝေရွ�ပ်�ပ််ုု�မ်းုဝေပ်�ပ်ါသည်။် International IDEA ၏ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်းိာ နိုုင်း�်ယိဉ်း်

ဝေလလ်ာလုက ်အုသုပ်ည်ာ ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�ကုု အုက့အုည်ီ

ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ မ်း့�ါေမ်းုာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဝေပ်� �သဇိုာသကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွရွိည်တ််ည်တ််�်နိုုုင်းမ််းည််် 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ကုု ပ်�ပ််ုု�မ်းုဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

International IDEA သုံးည်း ်မှာည်းသ်ုံးည်း်် လွှာံပ််င်န်း�်မှားး�ကားုံ လွှာံပ်က်ျေးဆိုးင်ပ််ါသုံးန်းည်း�်။

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်းုာ��ုုင်းရ်ွာ၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ၊ 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်းုာ��ုုင်းရ်ွာ၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာတ့််င်း ်ကုာ�-မ်း အုခုန််�ကဏ္ဍာ�ုုင်းရ်ွာ၊ အုမ်းု�ု�သမ်းီ�မ်းုာ� 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ုုင်း�် စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းဝ်ေစာေခုင််း��ုုင်း်ရွာနိုိင်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ ကုုယတ််ုုင်းအ်ုက�ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ 

န်ယပ််ယမ််းုာ�တ့်င်း ်လုပ်င််းန်�်မ်းုာ�ကုု သု��ပ်ုုင်း�်ခု့�ေခုာ�လုက ်လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်

၁။ ကမ်းာာတ်စာ�်န်�် မ်းတ့်က့�ေပ်ာ�ဝေသာ ပ်ကတု်အုဝေေခုအုဝေန်အုသီ�သီ�မိ်း ေီမုု်းကဝေရွစီာ တ်ည်ဝ်ေထုာင််း

သည််် လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််းုာ��ုုင်းရ်ွာ လကဝ်ေတ့်�အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်းိရွရွိုသည်် ် နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာ

ထုာ�ဝေသာ အုသုပ်ည်ာဗဟိုုသုတ်မ်းုာ� ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ေခုင်း�်

၂။ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ အုင်းစ်ာတ်ီကု��ရွိင်း�်မ်းုာ�နိုိင်း်လ်ုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�ကုု ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ရွာတ့်င်း ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သ့မ်းုာ�ကုု အုက့အုည်ီဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့ုတ်�်ကာ�လာပ်ါက 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းုာ�တ့်င်း ်ထုုဝေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်

၃။ နိုုင်း်�ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာထုာ�သည််် အုသုပ်ည်ာဗဟိုုသုတ် အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််းုာ�ကုု ေဖွဲ့ည််�်ည်�်

ဝေပ်�ေခုင်း�်၊နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သ့မ်းုာ�ကုု အုက့အုည်ီဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� မ်း့�ါေမ်းုာ�အုဝေပ်� �သဇိုာသကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်

International IDEA သုံးည်း ်မှာည်းသ်ုံးည်း််ကျေးန်းရားကျေးေသုံးမှားး�တ့င် ်
လွှာံပ်င််န်း်�ကျေးဆိုးင်ရ်ာွကားပ််ါသုံးန်းည်း�်။

International IDEA သည် ်ကမ်းာာတ်စာ်�န်�်တ့်င်း ်လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် စာဝေတ်ာ်

ဟိုုမ်း�်ပြီးမ်းု��တ့်င်း ် ရိုု��စာုုကပ်ြီးပ်ီ� အုာဖွဲ့ရွုက၊ အုာရွိ-ပ်စာုဖွဲ့ုတ်၊် လက်တ်င်းအ်ုဝေမ်းရွုကနိုိင်း် ် ကယရ်ွစာဘ်ာီယန််

ဝေေသမ်းုာ�တ့်င်းရ်ိုု��မ်းုာ� ဖွဲ့့င်း််လိစာ်ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။် International IDEA သည် ် ကုလသမ်းဂဂတ့်င်း ်

အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် ဝေလလ်ာသ့ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဝကားာ်ဆ်ိုုံကား ်- <http://www.idea.int>






