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ကမ်းာာဝေပ်�တ့်င်း ်ဝေရွိ�အုက��ု�� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ၁၇ ရွာစာုတ့်င်း ်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ခု�ပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်

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

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

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

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

ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်၁၉၈၉ စာစာဝ်ေအု�တ်ုုကပ့််�အုပြီးပ်ီ�တ့်င်း ်အုခု� ုု �ကုု ေပ်ုေပ်င်း်

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

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

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

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

ခု�ကခ်ု�မိ်းတ်ဝ်ေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်မုု်း�ဝေပ်�ကက�လာမ်းည်မ််းဟုိုတ် ်

သက�သ်ုု� အုပ်င်းမ််းိ အုလုုအုဝေလ�ာက်သီ�ပ့်င်း်လ်ာမ်းည်် ်အုရွာလည်�်မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ တ်ကယ်တ်မ်း်�တ့်င်း ်ယင်း�်

တုု်�သည် ်လုပ်ထု်ု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�၊ သမုု်းင််း��ုုင်းရ်ွာဝေန်ာက်ခု�အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ခု�ယ်မု်းမ်း�ာ�နိိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ� 

ကြိုးကုု�ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်း�ာ�၏ ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာမ််းုမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ်ရွရွိုလာဝေသာလူသာ�မ်း�ာ�၏ ဖွဲ့န်တ််ီ�မ်းုနိုိင်း်် ရွလေမ််း�ာ�

သာ ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

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

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

ဝေပ်��ပ်ထ်ုာ�ရွဝေသာ အုမ်း� ုု �သာ�ဝေရွ�သစာာာဝေစာာင်း်သ်ုမ်းုနိုိင်း််ည်ီမ်း့သည်် ်အုက� ုု �အုေမ်းတ်မ််း�ာ�၊ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု 

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

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

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

တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မိ်းာပ်င််း ယဝေန်�ဝေခုတ် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ အုဓုလေ့ကအုဝေရွ�ပ်ါမု်းမ်း�ာ�သည််

လည််� ယင်း�်အုဝေေခုခု�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်း�ာ�စာ့ာသကဝ်ေရွာကလ်�က ် ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် ပ်ုုမ်းုု

ဝေကာင်း�်မ်း့န်ဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�စာန်စာတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ရွန် ်အုခု�နု်က်�ဝေရွာကလ်ာဝေသာအုခုါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

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

လာ�ကသည်။် ေပ်ည်သူ်မ်း�ာ�သည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာနိ်ိုင်း်် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�၏ ဝေခုတ်သ်စာေ်ပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�အုာ� ဝေေဖွဲ့ရိွင််း�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�နိုုုင်းေ်ခုင်း�်ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်ုမ်းည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုသာ လုုလာ�ဝေမ်း့ာလ်င်း််

�ကပ်ါသည်။် ယဝေန်�ဝေခုတ်တ့််င်း ် ဤေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�ကုု အုက�င်း်ပ််�ကခ်ု�စာာ�ေခုင်း�်မ်းိအုစာ ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ 

ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အု�ကပ်အ်ုတ်ည်�်မ်း�ာ� အု�ု��၊ သဘာာ�ပ်တ်�်န််�က�င်း ် ပ်�ကစ်ာီ�ယုုယ့င်း�်လာေခုင်း�်မ်းိအုစာ အုစာု 

လုုကအ်ုပြုံပ်ု�လုုက ်ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ဝေန်ထုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�အု�ု�� ရိုုဝေထုာင်း်မ််း� ုု �စာု�မ်းိသု��သပ်ပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာအုနိုိ��အုေပ်ာ�တ့်င်း်



IV

လည်�် ယင်း�်ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ� ပုု်မုု်းဝေတ့်�ရုိွရွလ�က်ရုိွပ်ါသည်။် ေပ်ည်သူ်မ်း�ာ�က ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ စာည်�် 

မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�အုာ� ခု�မိ်းတ်�ု်��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် ပ်ါ�င်းခ့်ုင်း််ရွရုိွရွန် ် လုုလာ��ကသည်််အုေပ်င်း ် ပြီးပီ်�ေပ်ည်််စုာ�ပြီးပီ်� ေီမုု်းကဝေရွစီာ 

စာန်စာကုု် အုဝေေခုခု�ဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု တ်ရွာ��င််းေဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်ပ်ါ�င်းခ့်ုင်း််ရုိွရွန် ်

လည်�် အုခုုုင်းအ်ုမ်းာဝေတ်ာင််း�ခု�လာ�ကသည်ကုု်လည်�် န်ာ�လည်နုု်ိုင်းစ်ာရွာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ အုဝေရွ�ပ်ါလာမ်းုကုုညှွှန််ေပ်သည်် ် သကဝ်ေသအုဝေထုာကအ်ုထုာ�တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် “ဖွဲ့့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� လုုကန််ာက�င်း််သု��ေခုင််း�” ဟူိုဝေသာဝေ�ါဟိုာရွကုု နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�အုဘုာဓလေ့ာန်တ့််င်း ် ထုည်််သ့င်း�်

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်က်ုုလည်�်ဝေတ့်�ရွသည်။် ယင်း�် စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခု�မ်းိတ််ဝေရွ��့�

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

ယခုုအုခု�နု်ထ်ုုတ်ုုင်းဝ်ေအုာင်း ် အုဝေရွ�မ်းပ်ါဟိုုသတ်မ််းိတ်၍် ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ် လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုလု��၏ အုကြိုးကီ�မ်းာ��ု��ဝေသာအုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်းိ ထုုတ််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုု

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

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

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

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

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

အု�ကာ� နိုိစာဥ်ီး�နိုိစာဖ်ွဲ့ကပ််�ကစ်ာီ�ဝေစာသည််် ေပ်င်း�်ထုန််လ့န််�ဝေသာ သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�ကုု အု�ု��သတ်ရ်ွန်် 

ဦး�တ်ည်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဝေသခု�ာမု်းတ်စ်ာခုုမိ်းာ အု�ုုပ်ါဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစ်ာမ်း�ာ�ကုု အုာဏာာရိွင််းစာန်စာ၊်

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

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

ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ယခုုအုခုါ ဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာအုုပ်ခ်ု�ုပ်မ််းုစာန်စာ၏်စာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုုကမ်းာာ်

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

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

တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်က်ုလသမ်းဂဂနိုိင်း် ်International IDEA က�သ်ုု� အုေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�၏ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုကဏ္ဍာမ်းပ်ါ�င််းလ့င်း ် ပ်ုုမ်းုု�ကာေမ်းင်း်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အု�ကာ� ေပ်င်း�်ထုန််

ဝေသာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�က��င်း�်လာမ်းု အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာသည်လ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာန်စာ၏် 

အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကသည်် ် လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေ၊ လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ က�င်း်သ်ု��မ်းု၊ တ်ရွာ�မ်း့တ်ေခုင်း�်၊ ပ့်င်း််လင်း�်ေမ်းင်းသ်ာမ်းုရွိုေခုင်း�်နိုိင်း်် တ်ာ�န််ခု�ေခုင်း�်စာဝေသာ သတ် ်

မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ်စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�အုဝေပ်�ေပ်ုလုပ််ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်ုပ်ါသည်။် 

အုာဖွဲ့ရွုကသမ်းဂဂနိုိင်း် ်အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်န််ယမ််း�ာ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�စာဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

 အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဝေလ�စာာ�လုုက်န်ာေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�သည် ်(ဥပ်မ်းာ 

- လ့တ်လ်ပ််ဝေသာဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ� အုာဏာာကုုထုုန််�သုမ်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်) တ်ရွာ� 

�င်းအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် �ကာ��င်းဝ်ေပ်�ဝေသာ ယင်း�်အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုုပ် ်



V

ခု�ုပ်မု််းစာန်စာတ့််င်း ်ပ်ါ�င်းသူ်မ်း�ာ�၊ သက�ုု်င်းသူ်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စ်ာ ဝေ�ာင်းရွ်ွကနုု်ိုင်းရ်ွန် ်ခ့ုင်း််ေပ်ုဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ရုွက

သမ်းဂဂနိုိင်း် ်အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် စာသည််် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ အုဖွဲ့့��

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

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

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

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

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

ကွနို်ုပ်သ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်သူမ်း�ာ�အုာ� အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

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

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

အုဝေရွ�အုတ့်က် ပူ်�ဝေပ်ါင််း�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ေခုင််း�၊ တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ��ုုင််းရွာလ့တ်လ်ပ်မု််းအုတ့်က ်အုာမ်းခု�ဝေပ်�ေခုင််း�၊ 

လု�ပြုံခုု�ဝေရွ�တ်ပ်ဖ်ွဲ့့��မ်း�ာ�ကုု ပြီးမ်းုု�ေပ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုရွ ထုုန်�်ခု�ုပ််ဝေရွ�ဝေအုာကတ့််င်း ် ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် 

နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ၊ မ်း့တ်ဝေသာ၊ ယု��ကည်အ်ုာ�ထုာ� ရွနိုုုင်းဝ်ေလာကဝ်ေသာ �နိုဒမ်း� 

ဝေပ်�နိုုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုေခုင်း�်စာဝေသာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ရွင်း�်ုုင်း်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာ၌ �န််�သစာတ််ီထု့င်းရ်ွန်် သုပ်မ််း

လုုအုပ်လ်ိဝေပ်။

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

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်သူမ်း�ာ�က အုမ်းိန််တ်ကယလ်ကဝ်ေတ့်� လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် 

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

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်၏ အု�င်း််တ်ုုင်း်�တ့်င်း ် ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည််် ခုက်ခု�ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ အုဝေရွ�

ကုစာာမ်း�ာ�ကုုဝေတ့်�ရွိုရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည် ်(ဥပ်မ်းာ - တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း�်� ပ်ုဂဂုုလမ််း�ာ�သည် ်လကရ်ွိုအုာဏာာ

ကုုစာ့န်�လ်ှတ်၍် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ရွန် ် ေင်းင်း�်�န်ဝ်ေန်ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ခ်ု့င်း််အုာဏာာရွရွိုရွန် ် န်ည်�်လမ်း�်စာု�ကုု 

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

ယဝေန်�ကမ်းာာကြိုးကီ�အုဝေပ်� လတ််တ်ဝေလာ�န်�်စာစာ်ဝေလလ်ာခု�ကအ်ုရွ အုာဏာာကုု ထုုပ်ပ််ုုင်း�်အု�င်း််၌သာ 

တ်စာစု်ာတ်စာစ်ာည်�်တ်ည်�် ထုုန်�်သုမ််း�ခု�ုပ်ကုု်င််းထုာ�ေခုင််း�သည် ်ဝေန်ရွာတုု်င်း�်ရုိွ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုမ်းိန်တ််ကယပ်ြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကမ််းု ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။်

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

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

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

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

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

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

ပ်ါသည်။်



VI

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်ပ်ါ�င်း်လ�ကရ်ွိုဝေသာ ပ်ုဂဂုုလမ််း�ာ�

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

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

ပ်င်းက်ုုယအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်မ်းဝေေပ်ာင်း�်မ်းလ�ဘာ�ခုုုင်း်မ်းာဝေသာ၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ်သာလ့န်ဝ်ေကာင်း�်မ်း့န်ဝ်ေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

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

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

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

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ရွန်က်ုုယပ််ုုင်းန််ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ရွိာဝေဖွဲ့့ရွမ်းည်ဟ်ိုူဝေသာ အုခု�က်ကုု 

အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်သည် ်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�က တ်ုုင်း်�ေပ်ည်အ်ုတ့်က ်အုဝေကာင်း�်�ု��န်ည််�ပ်ည်ာ�ုုင်းရ်ွာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်မ်းုကုုရွိာဝေဖွဲ့့ရွမ်းည်် ်

ပ်ည်ာရွပ်�်န်ဝ်ေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခု်ုသကသ်ကသ်ာ မ်းဟုိုတ်ဝ်ေပ်။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� မူ်း�ကမ်း�်

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

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာသ်ုု� အုကခရွာတ်င်း၍် အုသ့င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယလ်�ကရ်ွိုဝေသာ 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ထု့က်ရွိုလာဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�သည် ် အုဝေကာင်း�်�ု��ဝေသာ န်ည်�်ပ်ည်ာရွပ်မ််း�ာ� ရွရွိုနိုုုင်းမ််းု န်ည်�်ပ်ါ�လိဝေသာလ်ည်�် 

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

ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်သ်ည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုတ်စာရ်ွပ်၏် အုက� ုု ��က်အုဝေန် 

ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�တ်စာခ်ုုမ်းိလုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ထုင်း်ဟိုပ််ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�သည်် ် န်မ်းူန်ာပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုကုုရွိာဝေဖွဲ့့ရွန်အ်ုတ့်က ်

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

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

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

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ပု်�စာ�ဝေရွွ�ခု�ယမု််းအုတ့်က ်ကန်ဦး�ဝေ�့�ဝေန့ို�မု်းမ်း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရွ်ွကရ်ွန်လုု်အုပ် ်

သည််် အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�၏ ရိုုပ်ဝ်ေထု့�

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

ဝေ�ကာင်း�် သကဝ်ေသေပ်ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။်

ကမ်းာာကြိုးကီ�သည် ်အုာရွပ်က်မ်းာာတ့်င်း ်လကရ်ွို လုပ််ရွိာ�မ်းုအုင်းအ်ုာ�၏ အုက� ုု ��က်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ေီမ်းုု

ကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုခု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�၏ ဝေေသအုလုုကလ်ုပ်ရ်ွိာ�မ်းု

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

 ထုုတ်ဝ်ေ�လုုကရ်ွပ်ါသည်။်

Cassam Uteem

ဝေမ်းာရ်ွီ�တ်ီ�ယပ်စ်ာ၏် သမ်းမတ်ဝေဟိုာင်း�်



VII

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

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ စီာမ်း�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်မု်းကုု ေပ်န်လ်ည်ပု််�စာ�ခု�မိ်းတ်လ်ာပြီးပီ်ေဖွဲ့စ်ာရွာ လ့န်ခ်ု�ဝ်ေသာ ၅ နိိုစာ်

အုတ့်င်း�်ကပ်င်း ် ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�၊ အုကဝ်ေက့ဝေေါ၊ အုီဂ�စာ၊် အုုုကစ်ာလန််၊ ကင်းည််ာ၊ ေမ်းန်မ််းာ၊ န်ီဝေပ်ါ၊ သီရွု

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

အု�င်း််တ်စာခု်ုသုု�မ်းဟုိုတ် ်အုေခုာ�တ်စ်ာခုုတ့်င်း ်ဝေရွာက်ရုိွပ်ါ�င််းလာခု�ပ််ါသည်။် ၂၀၁၁ အုာရွပ်က်မ်းာာတ့်င်း ်လူထုု

ဦး�ဝေ�ာင်းသ်ည််် ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေရွ�၏ဝေန်ာက�်ကတ့််�အုေဖွဲ့စာ ်န်ယပ််ယဝ်ေေသတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် သင်း််ဝေလ�ာမ််း့တ်

ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစီာစာန်စာက်ုုဖွဲ့န််တ်ီ�ရွာ၌ အုဓလေ့ုက အုဝေရွ�ပ်ါသည််က်ဏ္ဍာကုု ဦး�ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ကုု ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

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

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

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

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

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

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

အုရွရိုုေမ်းင်းပ်ြီးပ်ီ� က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်�လ်ကခ်ု�မ်းည််် ပ်ု�စာ�မ်း� ုု �ေဖွဲ့င်း်် ပ်ုုမ်းုုမ်း�ာ�ေပ်ာ�က�ယေ်ပ်န်�လ်ိသည််် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းု

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

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

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

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

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

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

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�နိိုင်််း စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ နုိုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာဝေသာ အုသုအုေမ်းင်း်

မ်း�ာ�ကုုဝေ�မ်း့ေခုင်း�်သည် ် International IDEA ၏ အုဓလေ့ုကလုပ်င််းန်�်စာဉ်း ် ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုန်ကမ််းိတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာ ်

သည်။် �ါရွင်း််စာာဝေရွ��ရွာမ်း�ာ�က အုဝေလ�ထုာ�၍ တ်စာည််ီတ်စာ်ညွှ့တ်တ််ည် ်လုုကန််ာ�ကသည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လက်ဝေတ့်�လမ််း�ညှွှန်စ်ာာအုုပ်တ့််င်း ်ပ်ထုမ်း�ု��အုကြိုးကုမ်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေသာပ်ည်ာ 

ရွပ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ န်ာ�လည်တ််တ်သ်ုမ်းုနိုိင်း်် အုထုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာသည််် အုသုအုေမ်းင်းတ််ုု�ကုု 

ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်က်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်၍ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။်

ဤစာာအုုပ်သ်ည် ် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�၊ မူ်း�ါေခု�မိ်းတ်သူ်မ်း�ာ�နိိုင်််း ဝေခုတ်မီ််းဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 
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ဝေရွ��့�ေခုင်း�်တ့်င်း ် လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်းက်�င်း်သ်ု��သူမ်း�ာ�က ရွင်း�်ုုင်းလ်�ကရ်ွိုဝေန်ဝေသာ အုသုအုေမ်းင်းလ်စာဟ်ိုာမ်းု

မ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ရွန် ်ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း်�၏ အုဓလေ့ုကရွည််ရွွယခ်ု�က်မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ်လတ်တ််ဝေလာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်အုလာ�အုလာမ်း�ာ�မ်းိ သင်းခ်ုန်�်စာာ

မ်း�ာ�ကုုရွယူနိုုုင်းဝ်ေသာ ပ်ထုမ်းတ်န်�်စာာ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာရ်ွပ် ်ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန် ် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သီ�ေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�

အုေဖွဲ့စာဖ်ွဲ့တ်ရ်ိုုနိုုုင်းရ်ွန်် အုခုန််�မ်း�ာ�ကုုခ့ု�ထုာ�ပြီးပ်ီ� �န််�စာစာ်ဝေရွ�အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းက်ုု အုခုန််�တ်ုုင်း�်တ့်င်း ်တ်သ

မ်းတ်တ််ည််� အုသု��ေပ်ုေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု လည်ပ််တ််

ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု ပ်ုုမ်းုုန်ကရ်ိုုင်း�်စာ့ာ 

န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါက ်လာဝေစာပ်ါမ်းည်။်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခု�မိ်းတ်ဝ်ေရွ��့�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်််း အုဓ့လေ့န်�ရိ်ွည်စ့်ာာ ခုုုင်းမ််းာတ်ည်တ််�်သည််် ေီမုု်းကဝေရွစီာ

စာန်စာရ်ွရွိုဝေအုာင်းေ်မ်းင်းရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု� ဖွဲ့န်တ််ီ�နိုုုင်း်မ်းည််ကုု ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ� 

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

ရွိည် ် အုခု�နု်ယ်ူဝေသာ၊ သမ်းုုင်း�်နိုိင်း််�ုုင်း်ဝေသာ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု

အုာ� အုမ်းိန်တ််ကယဝ်ေရွ��့�ဝေသာအုခုါတ့်င်း်လည်�် ကာလတ်စာခ်ုုသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။ ဤစာာအုုပ််

သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာစာန်စာ်မ်း�ာ�အုာ� ပြုံခုု�င်းု�၍န်ာ�လည်ေ်ခုင်း�်ကုု အုထုူ�အုဝေလ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� 

မ်းုတ််�ကန််ုေါန်�် (အုခုန််� ၁)၊ အုဝေေခုခု�မူ်းမ်း�ာ�နိိုင်််း အုေပ်န်အ်ုလိန်ခ်ု�တု်�်ကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ� 

(အုခုန်�် ၂) နိိုင်း််လူ�အုခ့ုင်််းအုဝေရွ��ုုင််းရွာ ဓလေ့ဝေလထု်ု��တ်မ်း�်မ်း�ာ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်လုု်အုပ်ခ်ု�က ်(အုခုန််� ၃) တ်ုု�

အုေပ်င်း ် အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာ ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုအုတ့်က ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� (အုခုန််� ၄ မ်းိ ၆) နိုိင်း်် 

အုစာုု�ရွ၏ ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�  (အုခုန််� ၇) အုပ်ါအု�င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာက်ုု

အုေပ်ည််အ်ုစာု�န်ာ�လည်ရ်ွန်် အုသာ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

အုတ့်က ်အုဝေသ�စုာတ်အ်ုစီာအုစာဉ်း ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်န်မူ်းန်ာပု်�စာ�ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�မ်းည်မ််းဟုိုတ်ဝ်ေသာလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�မ်းိ သင်း်ခုန်�်စာာမ်း�ာ�ကုုမ်းူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု စာာရွွကဝ်ေပ်�တ့်င်း ်ဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန်မ််းိာ ရိုုု�ရွိင်း�်လ့ယက်ူမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�

လုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�က်တ့်င်းမ််းူ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ပ်ါဝေ�ကာင်း�် သင်းခ်ုန်�်စာာရွရွိုပ်ါသည်။်

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

ခု�်ဝေသာ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းသ်ူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေန်ာ်ဝေ��အုစာုု�ရွကုုလည်�် ပ်�်ပ်ုု�မ်းုအုတ့်က ်စာုတ်ရ်ွင်း�်ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေက��ဇိုူ�တ်င်းပ််ါ

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

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

Vidar Helgesen 

အုတ့်င်း�်ဝေရွ�မ်းိ��ခု�ုပ်၊် International IDEA
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ဤစာာအုုပ်သ်ည် ်မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာပ်ုဂဂုုလမ််း�ာ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ပ်�ပ််ုု�မ်းု၊ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း ်ကူည်ီ

မ်းုမ်း�ာ�မ်းပ်ါပ်� ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်မ်းည် ်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။

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

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

�င်း�်လပ် ် �ါဟိုီယူ စာဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာ ပ်�်ပ်ုု�သူမ်း�ာ�၏ ကူည်ီဝေထုာကပ််�်မ်းုမ်း�ာ�အုာ� ဝေက��ဇိုူ�တ်င်း်

ဝေ�ကာင်း�် ဝေေပ်ာ�ကာ�လုုပ်ါသည်။် ကွနို်ုပ်တ််ုု�သည် ်ဘာီပ်င်း ်အုကေ်ဟ်ိုီ ကာရွီ၊ စာတ်ီဖွဲ့င်း ်ဂုုမ်းကဇ်ို် ကမ်းပ််ုု�စာ၊် �ုု

လန််ေါ ဂ့ုုင်း�်စာ၊် ရွိီရွင်း ်ဟိုာ�င်း၊် ဝေတ်ာက့်ာတ်ုု ဂ�ာေင်းန်ိုိင်း်် �ီလဖ်ွဲ့ရွီေုု ဗီလာဝေကာတ််ာ တ်ုု�ကုုလည်�် ယင်း�်

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

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

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

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

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

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

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

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

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

မ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်��ကသည်် ် IDEA ၏ �န်ထ်ုမ်း်�မ်း�ာ�အုာ�လု�� အုပ်ါအု�င်း ် မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာပ်ုဂဂုုလမ််း�ာ�ကုု

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

ကွနို်ုပ်တ််ုု�၏ တ့်�ဘာကလ်ုပ််ဝေ�ာင်း်သူေဖွဲ့စာသ်ည််် Interpeace ကုုလည်�် ဤစာီမ်း�ကုန်�်အုတ့်က ်

အုဝေတ့်�အုေမ်းင်းမ််း�ာ�၊ စာုတ်က်ူ�စာုတ်သ်န််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ုု�တ်ုု�တ်ကမ််းုကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ဝေသာ ယင်း�်၏

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

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

သည်။်

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

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

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

ပ်ါသည်။်



X

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

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

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

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

အုဖွဲ့ုု�မ်းေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်း်ပ်ါ။ မ်းယလ်န််န်ီ အုယလ်င်း၊် ဂ�င်းန််ီ ဖွဲ့န််ေီယာလန် ်အုုုင်းစ်ာဘ်ာာဂ်၊် ရိုုုစာီန်ာ အုစာစ်ာဝေမ်း�လ ်- က
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1နိုု�င််င်တံော်�် ်အု�ပ်ခ်ျုု�ပ််တော်�းကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပ်�စံံသံ�မ်ှှ�်မှု

၁။		 နိိဒါါနိ်�

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ 

ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းုအုတ့်က ်အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာသု��ခုုအုန်က်မ်းိကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၊ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��ဟိုူသည်် ်အုစာုု�ရွ၏ ကဏ္ဍာ

သု��ခုုအု�ကာ� အုာဏာာခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ေခုင််း�နိိုင်း်် ထုုုကဏ္ဍာသု��ခုုအု�ကာ� အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်မု်းမ်း�ာ� 

သည် ် ဤသုု�ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဝေရွ��့�ခု�မ်းိတ်ပ်ြီးပ်ီ� ရွသု��မ်းိန်�်ဝေေခုဝေင်း့စာာရွင်း�်ကုုအုတ်ည်ေ်ပ်ုရွသည်် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၊် 

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ရွသည််် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိိုင်််း တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�အုဝေပ်�စီာရွင်း�ု်��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��ဟိုူသည်် ် အု�ုုပ်ါကဏ္ဍာသု��ရွပ်၏် က�ယေ်ပ်န်� ်

ဝေသာ ဝေယဘာုယ�က့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�အုတ့်င်း�် သင်း်ဝ်ေလ�ာမ််း့တ်ဝေသာ ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီမ်းုကုု ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်ရွန်န်ိုိင်း်် 

ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�စာ့ာကုုရွင်း�်ုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။် ယင်း�်ကဏ္ဍာသု��ခုုတ်ုု�၏ တ်စာခ်ုု

နိုိင်း််တ်စာခ်ုုအု�ကာ� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာအုေပ်န်အ်ုလိန်စ်ာစာဝ်ေ��မု်းမ်း�ာ�နိိုင်း်် ကြိုးကီ��ကပ်ထု်ုန်�်ဝေက�ာင််း�မု်းမ်း�ာ� 

သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစ်ာတ်စာခု်ုအုာ� မူ်း�ကမ််း�ဝေရွ��့�ေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်လက်ရုိွဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်ုေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်စာဉ်း�်ကမ််းေပ်တ်ဝ်ေ�့�ဝေနို့�ေင်းင်း�်ခုု�နိုုုင်း်ရွန်အ်ုတ့်က ်

အုဝေ�ကာင််း�အုရွင််း�တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ေီဇုုိုင်း�်ပု်�စာ�အုဝေ�ကာင််း� 

ဝေ�့�ဝေနို့�ရွာတ့်င်းသီ်�သန်�အ်ုဝေ�ကာင််း�အုရွာတ်စ်ာခုုအုေဖွဲ့စ်ာ ဝေ�့�ဝေန့ို�နုုိုင်းမ််းည်မ််းဟုိုတ်ဘ်ာ� ယင်း�်ပ်ါ�င််းလည်ပ််တ််

ဝေန်သည််် အုစုုာ�ရွဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�တ်စာခ်ုုလု��ကုု န်ာ�လည်ထ်ုာ�ရွန်လ်ုုအုပ်ပ််ါသည်။် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်က ် ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ဝေရွ�န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ပ်ုု၍အုဝေသ�စာုတ်က်�

စ့ာာစာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်မ်းေပ်ုမီ်း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်ကဏ္ဍာသု��ရွပ်အ်ု�ကာ� အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်မု်းမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုက�ဉ်း�် 



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

ခု�ုပ်် ပြုံခုု�င်းု�သု��သပ်ခ်ု�ကသ်ည် ် အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်ုမ်းည်ဟ်ိုု ယူ�ရွပ်ါသည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် အုစာုု�ရွ၏ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�အု�ကာ�ရွို အုဖွဲ့့��အုစာည်�်�ုုင်းရ်ွာ ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီ

မု်းသည် ်မ်းတူ်ညီ်ဝေသာစီာမ်း�ဝေ�ာင််းရွွက်ခု�ကမ််း�ာ�နိိုင်််း ပု်�စာ�သတ်မိ််းတ်မု််းန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုဝေပ်�စ့ာမ််း�နုုိုင်းပ််ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုဝေလလ်ာ၍ ဝေ�့�ဝေနို့��ကသူမ်း�ာ�သည် ်သမ်းမတ်စာန်စာ်၊ ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာန်ိုိင်း်် ယင်း�်

တ်ုု�နိုိစာ်ခုု၏ အုဂ�ါရွပ်မ််း�ာ� ဝေရွာဝေထု့�စာ့ာရွိုဝေန်ဝေသာ အုဝေရွာစာန်စာဟ်ိုူသည်် ်အုမ်း� ုု �အုစာာ�သု��ခုုအုသ့င်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်

က�ယေ်ပ်န်�်သည်််အုခုင်း�်အုက�င်း�်ရွိုသည််စ်ာန်စာ်မ်း�ာ�ကုု ခု့�ေခုာ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေလရ်ွို�ကပ်ါသည်။် သမ်းမတ်စာန်စာန်ိုိင်း််

ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာအ်ု�ကာ� အုဝေေခုခု�က့ာေခုာ�ခု�က်မိ်းာ သမ်းမတ်စာန်စာတ််စာခု်ုတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုင်း််အုစုုာ�ရွ 

၏ အုကြိုးကီ�အုက�တ်ုု�ကုု ပ်ု�ဝေသသတ််မ်းိတ််ထုာ�ဝေသာ ကာလတ်စာခ်ုုအုတ့်က ် တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမှ်းာကဝ်ေသာလ်ည်�်လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်စာန်စာတ့််င်း ်လှတ် ်

ဝေတ်ာကုု်သာ တုု်ကရုု်ိုကဝ်ေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက် 

၍ အုစာုု�ရွ၏အုကြိုးကီ�အုက�ကုု လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ပ်င်း ်

ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ်ြီးပ်ီ� ၄င်း�်သည်လ်ှတ် ်

ဝေတ်ာ၏် အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ပ်�်ပ်ုု�မ်းုကုု လုုအုပ်ပ််ါသည်။် 

ထုုုစာန်စာန်ိုိစာ်ခုုအု�ကာ� အုေခုာ�ဝေသာက့�ေပ်ာ�ခု�က်

မ်း�ာ�ကုု ထုုတ်နု်ိုတ်နုု်ိုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် အု�ုုပ်ါက့�ေပ်ာ� 

ခု�ကမ််း�ာ�သည် ် သမ်းမတ်စာန်စာ၊် ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာ် သုု� 

မ်းဟိုုတ် ် တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပုု််င်း�်သမ်းမတ်စာန်စာစ်ာသေဖွဲ့င်််း 

အုမ်း� ုု �အုစာာ�ခု့�ေခုာ�ရွာတ့်င်း ် ဝေထုာကက်ူပ်�်ပ်ုု�ေခုင်း�်  

ရုိွ၊ မ်းရုိွအုဝေပ်�မူ်းတ်ည်၍် အုယူအု�မ်း�ာ�က့�ေပ်ာ�

ေခုာ�န်ာ��ကပ်ါသည်။်

နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍ၊	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�	

လွှာာတက်ျေးတးန်ှာင်််	တရး�စ�ရင််ကျေးရ�အဖွဲ့ွ��ဟူးသည််	်

အစိ��ရ၏	ကားဏ္ဍသ���ချီး�အကြားကားး�	အးဏားကားိ�	

ချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင််�နှာင်််	အချီးးင်�်ချီးးင်�်	

ဆကားစ်ပ်က်ျေးနိမှာုမှားး�သည်	်ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�	

ဥပ်ကျေးဒါ၏	အဓိိကားကားးကျေးသး	အကျေးေချီးချီး�သကျေးား	

တရး�မှားး�	ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�

ဥပ်ကျေးဒါတစခ်ျီး�ချီးးင််�စ�သည်	်အဆိ�ပ်ါကားဏ္ဍ

သ���ရပ်အ်ကြားကားး�တွင်	်၎င်�်တိ��ကားိ�ယ်ပ်ိ�င်က်ျေးေမှာေပ်င််

အကျေးနိထားး�နှာင်််ကားိ�ကားည််�ပြီးပ်��	တိကားးကျေးသး	

ဟူနိခ်ျီးးကားည််�မှာှတမုှာရာကိျေးစရနိပ််��စ�ချီးးမှာာတပ််ါသည်။်



3နိုု�င််င်တံော်�် ်အု�ပ်ခ်ျုု�ပ််တော်�းကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပ်�စံံသံ�မ်ှှ�်မှု

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုခု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ််မ်းိတ််ေခုင်း�် (constitutional design) ၏ အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

တ်စာရ်ွပ်မ််းိာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� (state structure) အုာ� ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�က ယင်း�်တ်ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်သမ်းမတ်စာန်စာ၊် ပ်ါလီမ်းန််

စာန်စာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုဝေရွာစာန်စာက်ုု လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��ဝေန်�ကဝေ�ကာင်း�် တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ တ်ရွာ��င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ုုင်း�်သည် ် အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာနိုိစာရ်ွပ်အ်ု�ကာ� ၎င်း�်တ်ုု�ကုုယပ််ုုင်း ်

ဝေေမ်းေပ်င်းအ်ုဝေန်အုထုာ�နိုိင်း််ကုုကည််ီပြီးပ်ီ� တ်ုက�ဝေသာဟိုန်ခ်ု�က ် ည်ီညွှ့တ်မ််း့တ်မ်းုရွိုဝေစာရွန် ် ပ်ု�စာ�ဝေဖွဲ့ာခ်ု�မ်းိတ်ပ််ါ 

သည်။် ထုုု�ဝေန်ာကတ့််င်း်မ်းိ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သုပ်ါ�ပ်ည်ာရွိင်းမ််း�ာ�သည် ် ၄င်း�်တ်ုု�ကုု အုမ်း� ုု �အုစာာ�အုလုုက ် ဝေအုာက်

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါအုတုု်င်း�် ေီဇုုိုင်း�်ပု်�စာ�အုတု်အုက� ေပ်န်လ်ည်ခ့်ု�ေခုာ�ပ်ါသည်။် ပ်ည်ာရိွင််းအုသီ�သီ�သည် ်အု�ုုပ်ါပု်�စာ�မ်း�ာ� 

ကုု သတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကဝ်ေဘာာင််းအုမ်း� ုု �မ်း� ုု �အုဝေပ်�မီိ်းတ်ည်က်ာ သတ်မိ််းတ်�်ကဝေသာဝေ�ကာင်််း အုခု� ုု �ဝေသာနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ� 

သည်လ်ည်�်  မ်းတူ်ညီ်ဝေသာစာာဝေရွ��ရွာအုလုုက် 

အုမ်း� ုု �အုစာာ�အုမ်း� ုု �မ်း� ုု � သတ််မ်းိတ််ခု�ရွပ်ါသည်။် 

စာန်စာတ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်�ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်ဝေေခုရွိုဝေသာ အုာ� 

သာခု�ကန်ိုိင်း်် အုာ�န်ည်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုုဝေ�့�ဝေနို့�

ရွာတ့်င်း ် ဤမ်းဝေရွရွာမ်းုသည် ် အုလ့န််ခုကခ်ု�ဝေစာပ်ါ 

သည်။်1 ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် ဤအုခု�ကက်ုု ထုည်််သ့င်း်�

စာဉ်း�်စာာ�ကာ ဝေအုာကပ််ါစာာပ်ုုေ်မ်း�ာ�တ့်င်း ်  စာန်စာ်

မ်း�ာ�အုဝေ�ကာင်း�်ကုု အုက�ဉ်း�်ခု�ုပ်မ််းုတ််�ကပ်ြီးပ်ီ�   

ဝေယဘာုယ� သု��သပ်တ််င်းေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် အုစာုု�ရွ

စာန်စာတ််စာရ်ွပ်ကုု်ရွည်ညှ်ွှန်�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာတ့်င််း အုမ်း�ာ�စုာ

ပြီးငိ်မှာ�်ချီးးမှာ�်ကျေးရ�နှာင်််	တး�နိ�်တတရး�မှားး�ကိား�	

ထားမှာ�်ကျေးဆးင်နိ်ှ�င်က်ျေးသး	အစိ��ရတစ်ရပ််

တည်က်ျေးဆးကားက်ျေးရ�အတွကား	်တည်ပ်ြီးငိ်မ်ှာကျေးသး၊	

ဒါ�မိှာ�ကားကျေးရစ�စနိစကိ်ား�အကျေးေချီးချီး�ကျေးသး	ဖွွဲ့��စည်�်ပ်��

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါအး�	ရားကျေးဖွွဲ့ေချီးင်�်သည််

အစိ��ရစနိစအ်သ��သ��၏	ဆကားစ်ပ်က်ျေးနိကျေးသး	

အဆိ��အကျေးကားးင်�်၊	အကားး�ိ�အေပ်စမ်ှားး�အး�	

ဆနိ�်စစအ်ကား�ေဖွဲ့တေ်ချီးင်�်နှာင်််	ဒွါနိတွ်�ကျေးနိကျေးလွှာ်

ရာပိ်ါသည်။်
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ကဝေယဘာုယ�လကခ်ု�ထုာ�သည်် ်သတ်မ််းိတ််ခု�ကဝ်ေဘာာင်းတ််စာခ်ုု (parameter) ၏ လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု 

ဇိုယာ�က့က ်၁ မ်းိ ၃ တ့်င်း ်စာာလု��အုမ်းည်�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် အုခု� ုု �ဝေသာ ဝေစာာင်း်�်ကည််ဝ်ေလ ်

လာသူမ်း�ာ�က ရွည်ည်ွှှန််�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေလ်ရွိုပြီးပ်ီ�  အုခု� ုု �ကမ်းူ သင်း််ဝေလ�ာေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဟိုူ၍ ယူ�ထုာ�ဝေသာ စာ�

သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုုလည်�် ဤစာာတ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် သုု�ဝေသာ ် ၄င်း�်တ်ုု�ကုု သက ်

�ုုင်း်ရွာအုစာုု�ရွစာန်စာမ််း�ာ�အုာ� အုမ်း� ုု �အုစာာ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�သည်် ်အုဂ�ါရွပ်တ််စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်ထ်ုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�် 

စာာ�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။   

၂.၁။		 သမှာမတစနိစ်

ဇူးယး�ကားွကား	်၁။	သမှာမတစနိစ	်အစိ��ရ၏	အဂုံး�ါရပ်မ်ှားး�

သမှာမတစနိစ၏်	အဓိိကားလွှာကားခဏားရပ်မ်ှားး�မှာား	နိှ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍနှာင်််ဥပ်ကျေးဒါေပ်�	

လွှာာတက်ျေးတးတိ်��သည်	် မှာ�ဆနှဒရာင်မ်ှားး�၏	 သ��ေချီးး�ကိား�ယစ်း�ေပ်�အဖွွဲ့��အစည်�်မှားး�ေဖွဲ့စ်ပြီးပ်��	 ယင်�်တိ��၏	

ကျေးနိးကားခ်ျီး�အကျေးေချီးအကျေးနိနှာင််	်ရပ်တ်ည်မ်ှာုမှားး�သည်လ်ွှာည််�	ကားွ�ေပ်း�ေချီးး�နိး�ပ်ါသည်။်	(ယင်�်အကျေးေချီးအကျေးနိ

သည်	်ထားွကားက်ျေးပ်ါကားမ်ှာရာိကျေးသးအကျေးေချီးအကျေးနိမှာာ	လွှာွတက်ျေးေမှားကားရ်နိ	်ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါနှာင်််	ည်�ညွွတ်

ကျေးသး	နိည််�လွှာမှာ�်မှာရာိပ်�	အဆိ�ပ်ါကားဏ္ဍနှာစရ်ပ်အ်ကြားကားး�	ကျေးချီးးးင်ပ််ိတမ်ှာိကျေးသး	အကျေးေချီးအကျေးနိကားိ�	ဖွဲ့နိတ်��

နှိ�င််ပ်ါသည်။်)

-	 သမှာမတသည်	်နှိ�င််င်�ကျေးတး်နှာင်််	အစိ��ရ၏	အကြီးကား��အကား�ေဖွဲ့စသ်ည်။်

-	 ေပ်ည်သ်းလွှားထား�၏မှာ�ဆနှဒေဖွဲ့င််သ်း	(သိ��မှာဟူ�တ	်ေပ်ည်သ်း�သကျေးားထားး�ကားိ�အကျေးကားးင်အ်ထားည်	်

ကျေးဖွဲ့းက်ျေးပ်�မှာည်််	ကြားကားး�ချီး�အဖွွဲ့��အစည်�်တစခ်ျီး�မှာာ)	သမှာမတကိား�	ကျေးရွ�ကျေးကားးကားတ်င်က်ျေးေမှာားက်ားပ်ါသည်။်	

-	 သမှာမတ၏	အးဏားတည်က်ျေးသး	ရးထားး�သကားတ်မှာ�်ကားိ�	ပ်��ကျေးသသတမ်ှာာတထ်ားး�ပ်ါသည်	်(အ

ယ��အကြားကားည်မ်ှာရာိအဆိ�	တင်သ်ွင််�ေချီးင်�်ေဖွဲ့င််ေ်ဖွဲ့�တခ်ျီးး၍	မှာရပ်ါ)	 ။	ယင်�်အကျေးနိေဖွဲ့င်််	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�			

လွှာာတက်ျေးတးအ်ကျေးပ်�	 နိှ�င်င််�ကျေးရ�အရတး�နိမ်ှားး�မှာရာသိကား�သိ်��	အးဏားတည်က်ျေးနိကျေးရ�အတွကား	်

၎င်�်ပ်ါတ�၏	ပ်�်ပ်ိ��မှာုအကျေးပ်�	မှာာ�ချီးိ�ေချီးင်�်လွှာည်�်	မှာရာိပ်ါ။

- ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��သည် ်ယင်း�်၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု သမ်းမတ်ထု�မ်းိသာ

ရွရွိုပ်ါသည်။်

- သမ်းမတ်သည် ်ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါ၌ ဥပ်ဝေေေပ်ုေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ အုာဏာာ

သကဝ်ေရွာကမ််းု အုန်ည်�်င်းယ ်ရွိုပ်ါသည်။်
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ပ်��	၁။	သမှာမတစနိစအ်စိ��ရ

သမှာမတစနိစ်

နှိ�င်င််�ကျေးတး်အကြီးကား��အကား�

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်သမှာမတအဖွဲ့ွ��

�န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့��/�န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�*

ေပ်ည်သ်းလွှားထား�

ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း်ဝေေမ်းှာကသ်ည်် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည််

အစိ��ရအကြီးကား��အကား�

*�န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်သမ်းမတ်ကသာ ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်၊ ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်မ်း�ာ� ေပ်ုလုပ်န်ိုုုင်း်သည်။်

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Adapted from Diehl, Katharina, et. al. Max Planck Manuals on Constitution Building: 
Structures and Principles of a Constitution, 2nd edn (Max Planck Institute, 2009) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�နိုိင်း်် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�လကစ်ာ့�စာာအုုပ်မ််းိ ရွယူ
ကုု�ကာ�ပ်ါသည်။် 

၂.၂။	 ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ်

ဇူးယး�ကားွကား	်၂။	ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ်အစိ��ရ၏	အဂုံး�ါရပ်မ်ှားး�

ဤစနိစ၏်	အဓိိကားစ�သတမ်ှာာတ်ချီးးကားမ်ှာား	 အးဏားကားိ�ထားိပ်ပ််ိ�င်�်အဆင်််၌သး	တစ်စ�တစ	်

စည်�်တည်�်ချီးး�ပ်က်ားိ�င်ေ်ချီးင်�်ပ်င််ေဖွဲ့စသ်ည်။်	�ါစဉ််အရ	နှိ�င်င််�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ််ကျေးရ�ကားဏ္ဍသည်	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�	

လွှာာတက်ျေးတး၏်လွှာကားက်ျေးအးကားတ်ွင်	်ရာိရမှာည်ေ်ဖွဲ့စက်ျေးသးကျေးကြားကားးင််	်ယင်�်၏	ကျေးနိးကား်ချီး�အကျေးနိအထားး�မှားး�

နှာင်််	ရပ်တ်ည်မ်ှာုသည်	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်အကျေးပ်�၌	မှားတည်က်ျေးနိပ်ါသည််။

၂။	အ
စိ��ရစနိစမှားး�နှာင်််	ယ

င်�်တ
ိ��၏
	အ

ကား
း�ိ�သ

ကား
က်ျေးရးကား

မှာုမှားး�
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-	 အစိ��ရ၏အကြီးကား��အကား�ကိား�	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတ်ကျေးတးက်ားသး	ကျေးရွ�ကျေးကားးကားတ်င်က်ျေးေမှာားက်ားပ်ါသည်။်

-	 (လွှာာတက်ျေးတးသ်ည်အ်ယ��အကြားကားည်မ်ှာရာအိဆိ�ကိား�	တင်သွ်င်�်နိှ�င်က်ျေးသးကျေးကြားကားးင်််)	အစိ��ရအကြီးကား��	

အကား�သည်	်လွှာာတက်ျေးတး်ထား�တး�နိခ်ျီး�ရပြီးပ်��	၎င်�်ပ်ါတ�၏	ပ်�်ပ်ိ��မှာုအကျေးပ်�	မှာာ�ချီးိ�ရသည်။်		

- ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း ် (ဘာုရွင်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုာဏာာရွဝေသာ သမ်းမတ်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် 

အုကြိုးကီ�အုက�နိုိင်း် ် အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူအုစာုု�ရွ၏ အုကြိုးကီ�အုက�တ်ုု�သည် ် လူတ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက ်

တ်ည်�် မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။

ပ်��	၂။	ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ်အစိ��ရ

*�န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�က ခုန်�အ်ုပ််ေခုင်း�်၊ ထုုတ််ပ်ယေ်ခုင်း�်မ်း�ာ� ေပ်ုလုပ်န်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� 

ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုု ရွယူရွပ်ါသည်။်

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Adapted from: Diehl, Katharina, et. al. Max Planck Manuals on Constitution Building: 
Structures and Principles of a Constitution, 2nd edn (Max Planck Institute, 2009) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�နိုိင်း်် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�လကစ်ာ့�စာာအုုပ် ်မ်းိ ရွယူ
ကုု�ကာ�ပ်ါသည်။် 

ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ်

နှိ�င်င််�ကျေးတး်အကြီးကား��အကား�
အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုာဏာာရွိုဝေသာ၊ အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ 

လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်

သမှာမတ/ာ�ရင််

အစိ��ရအကြီးကား��အကား�

အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��/�န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�*

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်

ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည်/်ထုုတ်ပ််ယသ်ည််

ေပ်ည်သ်းမှားး�

တ်စာဥ်ီး�တ်စာ်ဝေယာကခ်ု�င်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုေခုာ�ဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်

အုထုူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်ကဝေရွွ�ခု�ယသ်ည်။်

ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည််



7နိုု�င််င်တံော်�် ်အု�ပ်ခ်ျုု�ပ််တော်�းကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပ်�စံံသံ�မ်ှှ�်မှု

 ၂.၃။		 အကျေးရးစနိစ	်(တစစ်ိတတ်စ်ပ်ိ�င်�်သမှာမတစနိစ်ကားိ�	ရည်ည်ွာနိ�်ပ်ါသည်)်

ဇူးယး�ကားွကား	်၃။	အကျေးရးစနိစအ်စိ��ရ၏	အဂုံး�ါရပ်မ်ှားး�

အကျေးရးစနိစ၏်	အဓိိကားအဂုံး�ါရပ်မ်ှာား	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်သ်းနှာစဥ်ီး�ရာိေချီးင်�်ပ်င်	်ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်	ယင်�်သည််

နှိ�င်င််�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍနှာင််	် ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်ကားိ�	 အဆင်််တစ်ချီး�တည်�်အေဖွဲ့စသ်တမ်ှာာတ်

၍	ကားဏ္ဍနှာစခ်ျီး�၏လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်ဆ်ိ�င််ရးဆကားန်ှွယ်မှာုကားိ�	ကျေးပ်ါင်�်စပ်ထ်ားး�ပ်ါသည်။်

-				 နိှ�င်င််�ကျေးတး၏်ကျေးချီးါင်�်ကျေးဆးင်အ်ေဖွဲ့စ	်ထားမှာ�်ကျေးဆးင်က်ျေးသးသမှာမတကိား�	ေပ်ည်သ်းလွှားထားး၏		မှာ�ဆနှဒ

ေဖွဲ့င််သ်း	ကျေးရွ�ကျေးကားးကားတ်င်က်ျေးေမှာားကားပ််ါသည်။်

-		 �နိ်ကြီးကား��ချီးး�ပ်အ်း�	ကျေးရွ�ချီးးယေ်ချီးင်�်၊	ချီးနိ�အ်ပ်ေ်ချီးင်�်၊	ထား�တပ််ယေ်ချီးင်�်မှားး�	ကျေးဆးင်ရ်ွကားရ်းတွင်	်

သမှာမတထား�၌ကျေးရး၊	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်ထား�၌တွင်က်ျေးရး	ထားိနိ်�ချီးး�ပ််ပ်ိ�င်ခ်ျီးွင်််	အေပ်ည််အ်�မှာရာိ

ပ်ါ။	

-  (လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုကုု တ်င်းသ့်င်း�်နိုုုင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်း်)် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��

၏အုကြိုးကီ�အုက�ေဖွဲ့စာသ်ည််် �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်သ်ည် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာထ်ု�တ်ာ�န််ခု�ရွပ်ါသည်။်  

-  ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်သမ်းမတ်တ့်င်း ်အုဝေတ်ာအ်ုတ်န််ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�

အုာဏာာရွိုပ်ါသည်။်

၂။	အ
စိ��ရစနိစမှားး�နှာင်််	ယ

င်�်တ
ိ��၏
	အ

ကား
း�ိ�သ

ကား
က်ျေးရးကား

မှာုမှားး�



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

ပ်��	၃။	အကျေးရးစနိစ်	အစိ��ရ	

နှိ�င်င််�ကျေးတး်အကြီးကား��အကား�

သမှာမတ

ကျေးရွ�ချီးးယက်ျေးရ�လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်တ်ွင်	်

ပ်ါ�င်သ်ည််

အကျေးရးစနိစ်

ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည်၊် ထုုတ််ပ်ယသ်ည််

ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည််

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်
ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည််

ေပ်ည်သ်းမှားး�

အစိ��ရအကြီးကား��အကား�

အစိ��ရအဖွဲ့ွ��/�နိက်ြီးကား��မှားး�

* �န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုုခုန်�အ်ုပ််ရွာတ့်င်း ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်/ ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်ေပ်ုသည််လ်ုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏် 
တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�်ကုု အုသု��ေပ်ု၍ ခုန်�အ်ုပ််ပ်ါသည်။် သုု�မ်းဟိုုတ် ်�န််ကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��၏ အုကြိုးကီ�အုက�က ခုန်�အ်ုပ််ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာ်

ဝေစာ/ ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ  ေပ်ုလုပ်န်ိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏ အုတ်ည်ေ်ပ်ုခု�က်ကုု ရွယူရွပ်ါသည်။်

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Adapted from: Diehl, Katharina, et. al. Max Planck Manuals on Constitution Building: 
Structures and Principles of a Constitution, 2nd edn (Max Planck Institute, 2009) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�နိုိင်း်် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�လကစ်ာ့�စာာအုုပ် ်မ်းိ ရွယူ
ကုု�ကာ�ပ်ါသည်။်  

၂.၄။		 ကားွ�ေပ်း�ေချီးး�နိး�ကျေးသး	အစိ��ရစနိစမ်ှားး�မှာာ	ေဖွဲ့စန်ှိ�င််ကျေးေချီးရာိကျေးသး	
								 အး�သးချီးးကားမ်ှားး�နှာင်််	စိနိက်ျေးချီး�မှာုမှားး�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�၊ တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းု၊ ေပ်န်လ်ည််

ရွင်း�်ကာ�ဝေစာဝ်ေရွ�နိုိင်း်် (မ်း�ကာခုဏာ�ုုသလုု) ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ေခုင်း�်တ်ုု�အုေပ်င်း ်ထုုဝေရွာက်

သည်််စာ့မ်း�်ရွည်ရ်ွိုပြီးပ်ီ� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု အုလ့�သု��စာာ�မ်းလုပ်ဝ်ေသာ အုစာုု�ရွပ်ါ၀င်းသ်ည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်က်ုု ဝေရွ��့�နိုုုင်းရ်ွန်ဝ်ေမ်း့ာမ််းိန််��ကပ်ါသည်။် သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေကာင်း�်မ်း့န်ဝ်ေသာ အုစာုု�ရွစာန်စာ်

အုာ�ရွိာဝေဖွဲ့့ေခုင်း�်သည် ် အု�ုုပ်ါသတ််မ်းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�ကုုရွရွိုဝေစာရွန် ် သက�်ုုင်းရ်ွာအုစာုု�ရွစာန်စာမ််း�ာ�၏�က ်

စာပ်ဝ်ေန်ဝေသာ အု�ုု�အုဝေကာင််း�၊ အုက� ုု �အုေပ်စာမ််း�ာ�အုာ� �န်�်စာစ်ာအုက�ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင််း�နိိုင်း်် ေ့န်တ့််�ဝေန်ဝေလရ်ွိုပ်ါ 

သည်။် အုမ်းိန်စ်ာင်းစ်ာစာ ် စာန်စာ်တ်စာခ်ုုေခုင်း�်စာီ၏ အုာ�သာခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�အုာ� ဝေလလ်ာတ်င်းေ်ပ်

ထုာ�သည်် ် ဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ� မ်း�ာ�စာ့ာရွိုပ်ါသည်။် ဇိုယာ� ၁ သည် ်သင်း်ဝ်ေလ�ာဝ်ေသာအုစာုု�ရွစာန်စာ်



9နိုု�င််င်တံော်�် ်အု�ပ်ခ်ျုု�ပ််တော်�းကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပ်�စံံသံ�မ်ှှ�်မှု

မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုမ်း�ာ�စာုဝေတ့်�ရွဝေလရ်ွိုဝေသာ အုာ�သာခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် ယင်း�်စာန်စာတ််စာခ်ုုခု�င်း်�စာီနိုိင်း်် �က်စာပ်ဝ်ေန်

ဝေသာ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

ဇူးယး�	၁။	ကွား�ေပ်း�ေချီးး�နိး�ကျေးသးအစိ��ရစနိစ်မှားး�မှာာ	ေဖွဲ့စ်နိှ�င်က်ျေးေချီးရာကိျေးသး	အး�သးချီးးကားမ်ှားး�နှာင်််	စိနိက်ျေးချီး�မုှာမှားး�	

အး�သးချီးးကားမ်ှားး� စိနိ်ကျေးချီး�မှာုမှားး�	

သမှာမတစနိစ် တိ�ကားရ်ိုိ�ကားလ်ွှာ�ပ်ပ််ိ�င်ခ်ျီးွင်််အးဏား။	

တ်ုုကရ်ိုုုကလ်ုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာတ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�သာ�

မ်း�ာ�သည် ် ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ၄င်း�်တ်ုု�၏ သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ဦး�

စာာ�ဝေပ်�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ပ်ုုမ်းုုထုင်းဟ်ိုပ်စ့်ာာ လုပ် ်

ဝေ�ာင်းဝ်ေပ်�နုုိုင််းမ်းည််် လှတ်ဝ်ေတ်ာကုု်ယ်စာာ�လိယ်

မ်း�ာ�နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ် ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ု့င်း််ေပ်ုထုာ�သည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် 

ယင်း�်သည်နုု်ိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�မိ်း အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ

ကုု တ်ာ၀န််ယူမ်းုရွိုနိုုုင်းဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က်ပုု်မုု်း၍ ထုု

ဝေရွာကဝ်ေသာတုု်ကရုု်ိုကယ်နိုတရွာ�တ်စာခု်ုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် 

ဝေထုာကပ််�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်  

တည််ပြီးင်ိမှာမ်ှာု။	

သမ်းမတ်၏ အုာဏာာတ်ည််ဝေသာ ရွာထုူ�ကာလ

ကုု အုတ်ုအုက�သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်သည် ်မ်းူ�ါေ

ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် ကြိုးကုုတ်င်းခ်ုန်�မ််းိန််�

၍ရွနိုုုင်း်ေခုင်း�်နိုိင်း်် တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းေ်ခုင်း�်ကုု ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း်

ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာမ််း�ာ�ထုက ် ပ်ုု၍ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာတ့််င်း ် တ်စာစ်ာတ်စာစ်ာနိိုင်း်် 

မ်း�ကာခုဏာဖွဲ့�က်သုမ်း�်ေခုင််း�၊ မ်း�ကာခုဏာေပ်န်လ်ည််

ဖွဲ့့��စာည်�်ရွေခုင်း်� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��၏ တ်ည် ်

ပြီးင်းုမ်းမ််းုမ်းရွိုေခုင်း�်သည် ် အုစာုု�ရွ၏ စာီမ်း�ကုန်�်မ်း�ာ�

အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်မု်းကုု ထုုခုုုက ်

ဝေစာပြီးပီ်� နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�စာန်စာကုု်လည်�် မ်းတ်ည်မ််းပြီးငု်းမ််း ေဖွဲ့စာ်

ဝေစာပ်ါသည်။်

အးဏားကားိ�ချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင်�်။	

အုုပ်ခ်ု�ုပ် ် ဝေရွ�နိိုင်််းဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် အုာ� 

ပြီးပ်ုု င်းဝ်ေန်ဝေသာ ပ်ု�စာ�နိုိစာမ််း� ုု �ကုုကုုယစ်ာာ�ေပ်ုပြီးပ်ီ� ပ်ု�စာ� 

တ်စာမ််း� ုု �ေခုင်း�်စာီသည် ် အုေခုာ�ပု်�စာ�တ်စာမ််း� ုု �ကုုထုုန်�် 

ဝေက�ာင်း�်နုုိုင်းပ််ါသည်။် ယင်း�်တ့်င်း ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ� 

ဝေသာ မ်းူ�ါေ�ုုင်း်ရွာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုဝေ�့�ဝေနို့�

ေင်းင််း�ခုု�နိုုုင်း်ရွန် ် လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််ကုုလည်�်ပ်ုုဖွဲ့န််တ်ီ�

အးဏားရာင်စ်နိစ်ဆ�သိ��ယိမှာ�်နှိ�င်က်ျေးေချီးရာိေချီးင်�်။	

သမ်းမတ်စာန်စာ ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�၏ “အုနိုုုင်းရ်ွသူ

အုကုန်ယ်ူ” ဟိုူဝေသာ သဝေဘာာသဘာာ�

ဝေ�ကာင်း် ်သမ်းမတ်မ်း�ာ�သည်မ််း��နိုဒရွိင်းအ်ုမ်း�ာ� 

စာု၏ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�ေဖွဲ့င်််း ပြီးပ်ုုင်းဘ်ာကအ်ုာ� ပ့်တ် ်

ကာသီကာ အုနိုုုင်းရ်ွေခုင်း�်မ်းိတ်စာပ််ါ� အုေခုာ�

ဝေသာအုခု�ကမ််း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ်ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ရွ

ေခုင်း�်မ်းိာေဖွဲ့စာခ်ု�ဝေလရ်ွိုပြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် တ်စာ်

ခုုတ်ည်�်ဝေသာဂုဏာ်သုကခာနိုိင်း််အုာဏာာအုရွို 

�ု��ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ရွာထုူ�ကုုပ်ါ တ်စာဥ်ီး�

တ်ည်�် ရွဝေလရ်ွိုသည်။် 

တ်စာခ်ုါတ်စာရ်ွ�တ့်င်း ်ဝေထုာက်ခု�မ်း�အုန်ည်�်င်းယ် 

ပ်ုုမ်းုုရွရွိုဝေသာလ်ည်�် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်တ််စာခ်ုုလု��

အုာ� ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုသည်ဟ်ိုူဝေသာစာုတ် ် �င်း ်

ဝေန်သည်််အုခုါ သမ်းမတ်သည်အ်ုတ်ုုကအ်ုခု�

မ်း�ာ�အုဝေပ်� သည်�်ခု�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း�် န်ည််�ပ်ါ�ေခုင်း�်၊ 

ဝေန်ာကတ််စာက်ြိုးကုမ်း ် ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကခ်ု�

ရွရွန်အ်ုတ့်က ် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု 

အုလ့�သု��စာာ�ေပ်ုလုပ်န်ိုုုင်း်ဝေခု�မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�

နိုုုင်းေ်ခုင်း�်၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေအုထုကတ့််င်း ်

ရွိုဝေန်သည်ဟ်ိုူဝေသာ ခု�စာာ�ထုင်းေ်မ်းင်းခ်ု�ကမ််း� ုု � 

ဝေပ်�ဝေပ်ါကဝ်ေစာရွန် ် ဖွဲ့န််တ်ီ�ေခုင်း�်မ်း� ုု �မ်း�ာ�ပ်င်း်

ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းသ်ည်။် 

နှိ�င်င််�ကျေးရ�ကျေးချီးးးင်ပ််ိတမ်ှာုအကျေးေချီးအကျေးနိ။	

ကဏ္ဍာနိုိစာ်ရွပ်လ်ု��က �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ

ကုု ည်ီတ်ူည်ီမ်း့ရွထုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်သမ်းမတ်

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိတ်စာ�်င်း်် ယင်း�်၏

လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ရွန်အ်ုတ့်က ်

လုုအုပ်ဝ်ေသာ �နိုဒမ်း�ပ်မ်းာဏာ အုမ်း�ာ�စာုကုု  

မ်းရွရွိုပ်ါက နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ မ်းတ်ုု�သာ မ်း�ုတ််

သာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း� ုု �ကုု ေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။်
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င်�်တ
ိ��၏
	အ
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ကား
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မှာုမှားး�



ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုစုုာ�ရွအုဝေပ်�အုတ်ုုကအ်ုခု�ေပ်ုလုပ််

ေခုင်း�်သည်အ်ုစာုု�ရွ၏ ရွပ််တ်ည််ခု�ကက်ုု ထုုခုုုက်

န်စာန််ာဝေစာေခုင််း�မ်းရုိွသက�သုု်� ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�အုသစာ ်

မ်း�ာ� ထုပ်မ််း�က�င််း�ပ်ရွန် ်လုုအုပ်မ််းုကုုလည်�်မ်းေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�ဝေစာပ်ါ။

ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ် အမှားး�ပ်ါ�င်မ်ှာုရာိေချီးင်�်။	

ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာ်သည် ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ� 

ကြိုးကီ�မ်းာ�စာ့ာ တ်ည််ရွိုဝေန်သည်် ်လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်� က�ယေ်ပ်န်�၍် ေပ်ည််စ်ာု�ဝေသာ 

ပ်ါ၀င်းမ််းုရွိုသည်် ် အုစာုု�ရွစာန်စာက်ုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�

နိုုုင်းရ်ွန်် အုလာ�အုလာ ဝေပ်�စာ့မ်း�်နိုုုင်းပ််ါသည်။်

ကျေးေပ်းင်�်လွှာွယေ်ပ်င်လ်ွှာွယရ်ာိေချီးင်�်။	

အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့�� အုကြိုးကီ�အုက�တ်စာဥ်ီး�၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

စာီမ်း�ခု�ကမ််း�ာ�သည် ် ေပ်ည်သ်ူလူထုုအုမ်း�ာ�စာု၏ 

သဝေဘာာထုာ�ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက 

၄င်း�်အုာ� ရွာထုူ�မ်းိအုခု�နု်မ််းဝေရွွ� ထုုတ်ပ််ယန်ိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် အုကယ၍် ၄င်း�်သည်လ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏

ဝေထုာက်ခု�မ်းုမ်းရွရွိုပ်ါကအုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�က 

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုသစာ ်က�င်း�်ပ်နိုုုင်းပ််ါသည်။်  

ထားိကျေးရးကားမ်ှာုမှားး�။		

အုုပ်ခ်ု�ု ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�ဗီတုု်အုာဏာာ

သု��ကာ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏လုပ်င််းန်�်တ်ာ 

၀န််ကုု ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ�ဝေစာေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ုတ်�်ုု�

ေခုင်း�်မ်း�ာ� မ်းေပ်ုလုပ်ဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်ု

လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုေမ်းန်�်န်လ်ာနိုုုင်းပ််ါသည်။်

တည်ပ်ြီးင်ိမှာမ်ှာုမှာရာိေချီးင်�်။	

အုစာုု�ရွသည် ်အုမ်း�ာ�စာု၏ �နိုဒမ်း�အုရွ ပြီးပ်ုုက့� 

နုုိုင်းပ််ါသည်။် အုထူု�သေဖွဲ့င်််းည့ွှန်�ဝ်ေပ်ါင်း�် အုစုုာ�ရွ 

သည် ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုာ� တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းဝ်ေစာရွန််

အုတ့်က ်အုခုကအ်ုခု�မ်း�ာ�ပုု်မုု်း၍ကြုံက �ုဝေတ့်� နိုုုင်း်

ပ်ါသည်။်

အးဏားကားိ�	ချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတက်ျေးပ်�သည်််	

အကျေးနိအထားး�မှားး�	မှာရာိေချီးင်�်။

ရွင်း�်နိုိီ�ဝေသာ �က�်�ဝေရွ�ကုုဝေထုာကထ်ုာ� 

၍ လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် အုစာုု�ရွအုာ� ဝေ�ဖွဲ့န််

ေခုင််း�မ်းေပ်ု�ကပ်ါ။ ထုုု�အုေပ်င််း အုစုုာ�ရွမိ်းလည်�် 

ေဖွဲ့ုတ်ခ်ု�ခု�ရွမ်းည်က်ုု စာုု�ရွုမ်းသ်ေဖွဲ့င်း် ် ခုုုင်းမ််းာ 

ဝေသာ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာီမ်း�ခု�ကမ််း�ာ� က�င်း်သ်ု��

နိုုုင်းမ််းုမ်းရွိုေခုင်း�်  ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�လည်�် ရွို

ပ်ါသည်။်

အကျေးရးစနိစ် ပြီးပ်��ေပ်ည််စ်��မှာုရာိေချီးင်�်။	

အုဝေရွာစာန်စာသ်ည် ် အုတ်ုုကအ်ုခု� အုင်းအ်ုာ�စာု

မ်း�ာ�အု�ကာ� အုာဏာာခု့�ဝေ� သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�

ေခုင်း�်ကုု အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု ခု့င်း််ေပ်ု

ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုသည် ်သမ်းမတ်ဝေန်ရွာ

ကုုရွရွိုနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုေခုာ�တ်စာခ်ုုသည် ်�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ််

ရွာထုူ�ကုု ရွရွိုပ်ုုင်း�်ုုင်းန်ိုုုင်း်ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်နိုိစာ်ခုု

စာလု��သည် ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ပ်ု�စာ�

ခု�မ်းိတ်မ််းုစာန်စာမ််း�ာ�တ့်င်း ် ခုုုင်းမ််းာဝေသာဝေန်ရွာကုု 

ရွရုိွနုုိုင်းပ််ါသည်။် ၄င်း�်ကုစာာရွပ်အ်ုဝေပ်� အုဝေကာင််း� 

ေမ်းင်းရ်ိုုဝေထုာင်း််မ်းိ ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေေခုကုု ခုန်�်မ်းိန်�်ရွပ်ါက 

ယင်း်�သည် ် က�န်စ်ာန်စာန်ိုိစာ်ခုုလု��၏ အုာ�သာ

ခု�ကအ်ုခု� ုု �ကုုဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

မှာတိ��သးမှာဆ�တသ်းအကျေးေချီးအကျေးနိ။	

အုဝေရွာစာန်စာတ့််င်း ် သမ်းမတ်နိုိင်း်် �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််

အု�ကာ� အုုပ်ခ်ု�ုပ်မ််းုပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ပ်ဋိုပ်ကခ

မ်း�ာ�ရွိုနိုုုင်းသ်ည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်မ််းတ်ူည်ီဝေသာ

ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�မ်းိ သမ်းမတ်နိုိင်း်် �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ် ် 'ယိဉ်း ်

တ့်�ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း'် ရွဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း� ုု �

တ့်င်း ် ေဖွဲ့စာတ််တ််သည်။်  ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�စာ့ာ အုတ်ူ

ယိဉ်းတ့််�ဝေန်ထုုုင်းမု််းဝေအုာက်တ့်င်း ် သမ်းမတ်ဝေရွာ 

�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်က်ပ်ါ ေပ်ည်သ်ူ�ကုုယစ်ာာ�ဝေေပ်ာ

�ကာ�ရွန် ် အုာဏာာရွိုဝေ�ကာင်း�် တ်ရွာ��င်း ်

အုတ်ည််ေပ်ုဝေဖွဲ့ာ်ေပ်နုုိုင်း်ပ်ါသည််(သမ်းမတ်စာန်စာ ်

နိိုင်း််အုလာ�တ်ူစာ့ာ)။ ၄င်း�်ကုစာာရွပ်အ်ုဝေပ်� အု 

�ုု�ေမ်းင်းရ်ိုုဝေထုာင်း်မ််းိ ခုန်�မ််းိန််�ရွမ်းည် ်�ုုပ်ါက

10 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ယင်း�်သည် ်က�န်စ်ာန်စာ်နိုိစာ်ခုုလု��မ်းိ စာုန််ဝေခု�မ်းု 

အုခု� ုု �ကုုလည််� ဝေပ်ါင်း်�စာည််�ထုာ�နိုုုင််းပ်ါ 

သည်။်

၂.၅။	 အစိ��ရစနိစအ်သ��သ��၏	အး�သးချီးးကားမ်ှားး�နှာင်််	စိနိက်ျေးချီး�မှာုမှားး�ကားိ�	
	 တိ�င်�်တးသည်််	အညွာနိ�်ကားိနိ�်မှားး�၏	အကားနိ�အ်သတေ်ဖွဲ့င််	်အကျေးရ�ပ်ါမှာု

တ်ုုင်း�်ေပ်ည်တ််စာေ်ပ်ည်ရ်ွို နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဝေေခုအုဝေန်အုဝေပ်� အုစာုု�ရွစာန်စာတ််စာခ်ုု၏ သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�

ကုု ကြိုးကုုတ်င်းခ်ုန်�်မ်းိန်�်ရွန်မ််းိာ ခုကခ်ု�ဝေသာတ်ာ�န််တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါစာန်စာမ််း�ာ�၏ အုာ�သာခု�က်

မ်း�ာ�၊ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ စာာဝေရွ��ရွာအုမ်း� ုု �မ်း� ုု �၏ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ အုယူအု�မ်း�ာ�ကုု 

စာုစာည်�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်ဇိုယာ� ၁ ကုု ဖွဲ့တ်ရ်ိုုရွာတ့်င်း ်အုဝေ�ကာင်း�်အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �အုရွ သတ်ုေပ်ု၍ ဖွဲ့တ််ရိုုဝေလ ်

လာသင်း်ပ််ါသည်။်

ပ်ထုမ်းဦး�စ့ာာ အုထုကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည်််အုတုု်င်း�် စာန်စာတ််စာခု်ုခု�င်း�်စီာ၏ ဖ့ွဲ့င်း််�ုုရိွင််း�လင််း�ခု�က်မ်း�ာ�

အုဝေပ်� ဝေယဘာုယ�လကခ်ု�အုတ်ည်ေ်ပ်ုထုာ�သည််် သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကဟ်ိုူ၍မ်းရွိုပ်ါ။ လကရ်ွိုတ့်င်း ် အုဝေရွာ

စာန်စာ်/ တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�်သမ်းမတ် (semi-presidential) စာန်စာ်၏ က့�ေပ်ာ�ဝေသာအုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုခု�က ်

အုန်ည််��ု�� ၃ ခုု ကုု လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��ဝေန်�ကပြီးပ်ီ�  တ်စာခ်ုုခု�င်း်�စာီသည် ်နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�ကုုအုမ်း� ုု �မ်း� ုု �သတ်မ််းိတ်�်က

ပ်ါသည်။် သက�ုု်င်းရ်ွာ အုဓုလေ့ပ်ါါယဖ့်ွဲ့င်း််�ုုခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်�မူ်းတ်ည်၍် အုခု� ုု �နုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�သည် ် ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာ ်

က�င်း်သ်ု��ဝေန်��ဟိုု သတ််မ်းိတ််ခု�ထုာ�ရွပြီးပ်ီ� အုခု� ုု �ကမ်းူ တ်စာစ်ာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်သမ်းမတ်စာန်စာက်ုု က�င်း်သ်ု��ဝေန်ေခုင်း�်

ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု သတ်မ််းိတ်လ်ာ�ကတ်ာမ်း� ုု �လည်�်ရွိုပ်ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ �သစာကြိုးတ်ီ�ယာ�၊ အုုုင်းယ်ာလန်)်။ တ်စာ်ခု� ုု �

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�ကုုမ်းူ တ်စာစ်ာုတ််တ်စာပ််ုုင်း�်သမ်းမတ်စာန်စာ်အုစာာ� သမ်းမတ်စာန်စာ်ကုုသာက�င်း်သ်ု��ဝေန်ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု 

သတ်မ််းိတ်�်ကပ်ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ ကုုရွီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေတ်ာင်းက်ုုရွီ�ယာ�)။ အုုပ်ခ်ု�ုပ်မ််းုစာန်စာ်

၏ သဝေဘာာတ်ရွာ�တ်စာခ်ုုခု�င်း�်စာီကုု မ်းည်က်�သ်ုု�အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုု�ကမ်းည်�်ုုသည်််အုဝေပ်� ဘာု�သဝေဘာာတ်ူည်ီ

မ်းုမ်းရွိုပ်ါက သမ်းမတ်စာန်စာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�်သမ်းမတ်စာန်စာသ်ည် ်ေပ်ဿန်ာဝေပ်�လာနိုုုင်းမ််းည် ်�ုု 

သည်က်ုု အုက� ုု �သင်း််အုဝေ�ကာင်း�်သင်း်ဝ်ေ�့�ဝေနို့�ေင်းင်း�်ခုု�ရွန်် ခုကခ်ု�ပ်ါသည်။် 

 ေုတ်ုယအုခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် သမ်းမတ်

စာန်စာ်၏ ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�မ်းိာ အုမ်း� ုု �အုစာာ�စာု�လင်း်မ်း�ာ�ေပ်ာ�

ပြီးပ်ီ� သမ်းမတ်၏အုာဏာာနိုိင်း်် တ်ာ၀န််၀တ်တရွာ�မ်း�ာ�

မ်းိာလည်�် မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်

သမ်းမတ်စာန်စာက်ုု ဝေယဘာုယ�အုမ်း� ုု �အုစာာ�တ်စာခ်ုု

အုေဖွဲ့စာသ်ာစာဉ်း�်စာာ�ပြီးပ်ီ� ၄င်း�်စာန်စာ၏်အုက� ုု ��က်

မ်း�ာ�ကုု သာမ်းန်ပ်ြုံခုု�င်းု�ဝေကာကခ်ု�ကခ်ု�လုုကပ််ါက 

တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ ပ်ု�စာ�ကုုသာဝေပ်�

စာ့မ်း�်ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ရွလေမ််း�ာ�ကုု ရွိင်း�် 

နိှ�င်င််�ကျေးရ�စနိစမ်ှားး�၏	ကားးယ်ေပ်နိ�က်ျေးသး

အမှား�ိ�အစး�ပ်��စ�မှားး�ကိား�	သမှာမတစနိစ၊်

ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစန်ှာင်််	ယင်�်စနိစန်ှာစခ်ျီး�ကျေးပ်ါင်�်စပ််

ထားး�သည်််	လွှာကားခဏားရပ်မ်ှားး�ရာကိျေးနိကျေးသး	

အကျေးရးစနိစဟ်ူး၍	၃	မှား�ိ�ခွျီး�ေချီးး�နိှ�င်ပ််ါသည်။်	

စနိစတ်စခ်ျီး�ချီးးင်�်စ�၏	ဖွွဲ့င်််ဆိ�ရာင်�်လွှာင်�်ချီးးကားမ်ှားး�

အကျေးပ်�	ကျေးယာ�ယးအတည်ေ်ပ်�	သကျေးားတးည်�

ချီးးကား	်မှာရာပိ်ါ။

၂။	အ
စိ��ရစနိစမှားး�နှာင်််	ယ

င်�်တ
ိ��၏
	အ

ကား
း�ိ�သ

ကား
က်ျေးရးကား

မှာုမှားး�

11နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာတ့်င်း ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�၏ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� (institutional structure)  အုဝေသ�စာုတ််

အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�အုဝေပ်� ပ်ုုမ်းုုအုဝေလ�ထုာ�ရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။် 

တ်တ်ုယအုခု�ကမ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု ရွိင်းသ်န််တ်ည်ပ်ြီးမ်း�နိုုုင််းရွန်န်ိုိင်း်် တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းပ်ြီးပ်ီ� 

စာ့မ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွည်ေ်မ်းင်း်ဝ်ေသာ အုစာုု�ရွဝေပ်�ထု့ကလ်ာဝေစာရွန် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ 

အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ရွိုနိုုုင်းဝ်ေသာ ကုစာာရွပ် ် (အုစာုု�ရွစာန်စာ)် မ်း�ာ�အုဝေပ်�ကုုသာ အုဝေလ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ််

ေခုင်း�်သည်အ်ုထုင်းန်ိုိင်း််အုေမ်းင်းလ့်�ဝေစာတ်ကပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါတ်ီဝေရွ�ရွာဦး�စာာ�ဝေပ်�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�နိုိင်း်် မ်း��နိုဒန်ယတ််စာခ်ုုတ့်င်း ် ကုုယစ်ာာ�လိယတ််စာဥ်ီး�သာဝေရွွ�ခု�ယခ်ု့င်း််ရွိုသည်် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာ် 

(single-member plurality electoral districts) မ်း�ာ�သည်သ်မ်းမတ်စာန်စာမ််း�ာ�ထုကပုု််၍ ‘အုနုုိုင်းရ်ွသူ

အုာ�လု��ယူ’ �ုုသည်််န်ည််�လမ်း�်ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�သည်။် အုမ်းိန်စ်ာင်းစ်ာစာ ် အုထုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါအုခု�ကမ််း�ာ�၏ 

အုက� ုု ��ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုစုုာ�ရွစာန်စ်ာအုမ်း� ုု �အုစာာ�မ်း�ာ�၏ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကအ်ုဝေပ်�အုမိ်းန်တ််ကယ ်

အုက� ုု �သကဝ်ေရွာကမ််းုနိုိင်း််စာပ််လ�ဉ်း�်၍ အုေင်းင်း�် 

ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုပ်ါသည်။် သုဝေတ်သန်ေပ်ုသူအုခု� ုု �က 

သမ်းမတ်စာန်စာမ််း�ာ�သည်ပ််ါလီမ်းန်စ်ာန်စာမ််း�ာ�ထုက် မ်း

ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းမ််းုနိုိင်း်် ပ်ုုကြုံကု�ဝေတ့်�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုာဏာာရွိင်း ်

စာန်စာမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုစာာ�ထုုု�နိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�

�ကဝေသာလ်ည်�်2 အုခု� ုု �က မူ်းယင််း�အုခု�ကကုု် အု 

တုု်ကအ်ုခု�ေပ်ု၍ ေင်းင်း�်�န်�်ကပြီးပ်ီ�3 အုခု� ုု �ကမ်းည် ်

သုု��ုုဝေစာ ယင်း�်တ်ုု�နိုိစာခ်ုု�ကာ�မ်းည်သ်ုု�မ်းိ�ကစ်ာပ် ်

မ်းုမ်းရွိုဟိုူ၍ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ��ကပ်ါသည်။်4

စာတ်ုတ်ထအုခု�က်မ်းိာ နိုုုင်းင််း�အုလုုက ် တ်ုက�ဝေသာဝေရွခု�ဝေေမ်းခု�အုဝေန်အုထုာ�အုေပ်င်း ် တ်စာ်သီ�ပ်ုဂဂလ 

လုပ််ရွိာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�သည်လ်ည််� အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ရိုုရွိာ�တ့်င်း ် သမ်းမတ်နိုိင်း်် 

�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ််ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််းုနိုိစာ်ရွပ်ပ််ါ�င်းသ်ည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုု က�င်း်သ်ု��ပ်ါ 

သည်။် ဝေဘာာရွစာစ်ာယ်က�်င်း ် သမ်းမတ်ေဖွဲ့စာဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� အုခု� ုု �ဝေသာ �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််မ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွ၏    

မ်းူ�ါေမ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ် �သဇိုာသကဝ်ေရွာကန်ိုုုင်းဝ်ေသာ်လည်�် ဗလာေီမ်းာပ်ူတ်င်း၏်သမ်းမတ်သကတ််မ်း်�တ့်င်းမ််းူ 

၄င်း�်၏ မ်းူ�ါေ�ုုင်းရ်ွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုုလုုကန််ာရွန်အ်ုတ့်က ် �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််မ်း�ာ�အုာ� နိုုတ်ထ်ု့ကဝ်ေစာခု�်

သည်။် ယင်း�်သည် ်တ်ရွာ��င်းဖ်ွဲ့့��စာည််�ပ်ု� (formal structure) ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သုပ်ါ� ပ်ည်ာရွိင်း်

မ်း�ာ�က ဗလာေီမ်းာပ်ူတ်င်း၏် အုစာုု�ရွသည် ် တ်ရွာ�လ့န်သ်မ်းမတ်စာန်စာက်ုု က�င်း််သု��ဝေန်သည်ဟ်ိုု ယူ��က

သည်။် ဗလာေီမ်းာပ်ူတ်င်း ်�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ေီမ်းစာ်ထုရွီ မ်းက်ေဗ်ီေကအ်ုာ� သမ်းမတ်အုေဖွဲ့စာ ်ဝေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်းဝ်ေေမှ်းာကခ်ု�ဝ်ေသာအုခုါတ့်င်း ်ဤယူ�ခု�ကသ်ည် ်ထုပ်မ််း�၍ဝေေပ်ာင််း�လ�ခု�ပ််ါသည်။် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�

အုာဏာာသည် ်ရိုုရွိာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�မ်းုမ်းရွိုပ်� တ်စာ်သီ�ပ်ုဂဂလ လုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ�

၏ ကုုယပ််ုုင်းလ်ကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�ခု�ပ််ါသည်။်

ဖွွဲ့��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါတစခ်ျီး�	ရာင်သ်နိ်

တည်ပ်ြီးမှာ�နိှ�င်ရ်နိန်ှာင်််	တည်ပ်ြီးငိ်မ်ှာပြီးပ်��	စွမှာ�်ကျေးဆးင််

ရည်ေ်မှာင်််ကျေးသး	အစိ��ရကျေးပ်�ထွားကားလ်ွှားကျေးစရနိ	်

ဆ���ေဖွဲ့တရ်းတွင်	်အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်ဆိ�င်ရ်း	

အကျေးေပ်းင်�်အလွှာ�ရာနိိှ�င်က်ျေးသး	ကိားစစရပ်	်(အစိ��ရ

စနိစ)်	မှားး�အကျေးပ်�သး	အကျေးလွှာ�ကျေးပ်�ေချီးင်�်ေဖွဲ့င်််	

ဆ���ေဖွဲ့တေ်ချီးင်�်သည်	်အထားင်န်ှာင်််အေမှာင်လွ်ွှာ�ကျေးစ

တတပ််ါသည်။်	

12 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ပ်ဥာမ်းအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ် ပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုနိုိင်း်် အုေခုာ�

ဝေသာပ်ု�စာ�မ်း�ာ�အု�ကာ� မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်ဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေပ်�ရွန် ်မ်းလုုအုပ်ပ််ါ။ လကဝ်ေတ့်�တ့်င်း ်ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာဝ်ေရွွ�ခု�ယ်

သင်း််လာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ် သမ်းမတ်စာန်စာ်ကုု ဝေရွွ�ခု�ယ်

သင်း််လာ��ုုသည်မ််းိာ ေပ်ဿန်ာမ်းဟိုုတ်ပ််� လက ်

ဝေတ့်�၌အု�င်းဝ်ေေပ်ထုုဝေရွာကမ််းုရွိုမ်းည်် ် စာန်စာအ်ုာ�

ရွိာဝေဖွဲ့့ေခုင်း�်သည််သာကုစာာရွပ််တ်စာ်ခုုေဖွဲ့စာ်ပ်ါသည််။ 

မ်း�ကာခုဏာ�ုုသလုု နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် တ်ည် ်

ရုိွဝေန်ဝေသာအုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း�စာန်စာအ်ုတ့်က ်အုဝေေခု 

အုဝေန်မ်း�ာ�၊ သမ်းုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာနိုိင်း်် သဝေက�တ်�ုုင်းရ်ွာ 

အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ�ရွိုသည်။် အုလ့န်တ််ု က�

ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ဝေအုာကမ််းိသာလ့င်း ်အုင်း်

စာတ်ီက���ရွိင်း�် စာန်စာတ််စာခ်ုုမ်းိ ဝေန်ာကတ််စာခ်ုုသုု� 

အုဝေေပ်ာင််း�အုလ�တ့်င်း ်သုသာဝေသာဝေေပ်ာင််း�လ�မု်းေဖွဲ့စ်ာ 

တ်တ််သည်။်

အု�ုုပ်ါဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု သု��သပ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဤအုခုန််�သည် ်အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�

နိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ� အုေပ်န််အုလိန််�က်စာပ်မ််းုကုု ထုင်းဟ်ိုပ်ဝ်ေစာဝေသာအုင်းစ်ာတ်ီက���

ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ််မ်းု၏ တ်ုက�ဝေသာရိုုဝေထုာင်း်မ််း�ာ�အုဝေပ်� အုဝေလ�ထုာ�ဝေ�့�ဝေနို့�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�ပ်ါသည်။် (ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်-် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်၊ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယ်

ေခုင်း�်၊ သမ်းမတ်သက်တ်မ်း�်ကန်�သ်တ််ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်

ရွပ်၏် အုစာည်�်အုဝေ��အုတ့်က် လုပ်ထု်ု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�အုစာရုိွသည်််) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုထူု�

လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင််း�အုာ�ေဖွဲ့င်််း ဤအုခုန်�်တ့်င်း ်အု�ုုပ်ါရုိုဝေထုာင်််းမ်း�ာ�က ပုု်မုု်းကြိုးကီ�မ်းာ�ပြီးပီ်� ပြီးပီ်�ေပ်ည််် 

စာု�သည််် အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် အုသုအုမ်းိတ််ေပ်ုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါသည်။် ၎င်း�်တ်ုု�၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းပ််ု�နိုိင်း်် 

�ကစ်ာပ်ပ််ု�တ်ုု�သည် ် ၎င်း�်တ်ုု�အုာ� လုုကန််ာက�င်း််သု��သည်် ် ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ�

ဝေပ်� မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်အု�ုုပ်ါအုဝေရွ�ကြိုးကီ�မ်းုန်ည်�်ပ်ါ�သည်် ်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု ပ်ထုမ်း

ဦး�စာ့ာ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ု့�ထုုတ်က်ာ ဝေ�့�ဝေနို့�ေင်းင်း�်ခုု�ေခုင်း�်မ်း�ာ�စာတ်င်းေ်ခုင်း�်သည် ်မ်းည်သ်ည််စ်ာန်စာ်က အုမ်းိန်တ််ကယ်

လုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်က်ုု သတ်မ််းိတ်ရ်ွန်အ်ုဝေထုာကအ်ုကူေပ်ုပ်ါသည်။် တ်ုက�စာ့ာ 

သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာအုာဏာာမ်း�ာ�၊ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ စာစာဝ်ေ��ထုုန်�် 

ဝေက�ာင်း�်မ်းုမ်း�ာ�၊ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ််ဝေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�အုဝေပ်�

အုတ်ည်ေ်ပ်ုေခုင်း�်သည် ် အုမ်း� ုု �အုစာာ�စာု�လင်းဝ်ေသာ ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေစာနိုုုင်းမ််းည် ် ေဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။်။ ဤသုု� ပြုံခုု�င်းု�သု��သပ်ခ်ု�ကက်ုုအုဝေေခုခု�သည်််န်ည်�်လမ်း�်သည် ်တ်စာ်သီ�တ်စာသ်န်�လ်ုပ်က်ုုလုပ်ရ်ွမ်းည်််

အုရွာဟိုု �ုုလုုေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။ ယင်း�်သည် ် မ်းည်သ်ည်််အုစာုု�ရွစာန်စာက်ုု ဝေရွွ�ခု�ယရ်ွမ်းည်န်ိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ 

ဖွွဲ့��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါ၏	မှားကြားကားမှာ�်ကျေးရ�ဆွ�သး	

မှားး�သည်	်ပ်��စ�တစခ်ျီး�နှာင်််	အေချီးး�ကျေးသးပ်��စ�မှားး�

အကြားကားး�	မှာေဖွဲ့စ်မှာကျေးနိကျေးရွ�ချီးးယက်ျေးပ်�ရနိ	်မှာလိွှာ�အပ််

ပ်ါ။	လွှာကားက်ျေးတွ�တွင်	်ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ	်ကျေးရွ�ချီးးယ်

သင်််လွှား�	သိ��မှာဟူ�တ်	သမှာမတစနိစကိ်ား�	ကျေးရွ�ချီးးယ်

သင်််လွှား�ဆိ�သည်မ်ှာား	ေပ်ဿနိးမှာဟူ�တ်ပ်�	

ဖွွဲ့��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါတည်က်ျေးဆးကားေ်ချီးင်�်

လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်	်အကျေးနိအထားး�ကျေးပ်�မှားတည်က်ားး	

လွှာကားက်ျေးတွ�၌အဆင်က်ျေးေပ်ထိားကျေးရးက်ားမုှာရာမိှာည်််	

စနိစအ်း�	ရားကျေးဖွွဲ့ေချီးင်�်သည်သ်း	ကိားစစရပ်တ်စခ်ျီး�

ေဖွဲ့စ်ပ်ါသည်။်

၂။	အ
စိ��ရစနိစမှားး�နှာင်််	ယ

င်�်တ
ိ��၏
	အ

ကား
း�ိ�သ
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13နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



ကန်ဦး� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေ�့�ဝေနို့�ခု�ကမ််း�ာ�တ့်င်း ် ဝေခု�ာင်းပ််ုတ်မ််းုဝေန်ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်းိ ဝေရွိာင်းရ်ွိာ�ရွန််

အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်ုနိုုုင်းပ််ါသည်။်

အုစာုု�ရွစာန်စာမ််း�ာ�အုာ� သု��သပ်ရ်ွာတ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေလမ််းရွိုဝေသာလ်ည်�် အုေပ်န််အုလိန််

ထုုန််�ဝေက�ာင်း�်ေခုင်း�် (checks and balances) နိုိင်း်် အုာဏာာခု့�ဝေ� ေခုင်း�် အုစာရွိုသည်် ်ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ 

ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာ အုခုန််�ကဏ္ဍာကဝေန် ပ်ါ�င်းဝ်ေလရ်ွိုသည််် အုေခုာ�အုခု�ကတ််စာ်ခု�က်ရွိုပ်ါ

ဝေသ�သည်။် ၄င်း�်မ်းိာ တ်ရွာ�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�အုေပ်င်း ် ယင်း�်တ်ုု�၏ 

အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ လ့တ်လ်ပ််မ်းုနိုိင်း်် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်သ်ု��သပ်ရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�မ်းုမ်း�ာ�ကုုပ်င်း ် စာစာဝ်ေ��ရွန်အ်ုခု့င်း််အုာဏာာရွိုသည်် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��၏ 

အုခုန််�ကဏ္ဍာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ၄င်း�်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုု ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်၏် အုခုန််� ၆ တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�

ပ်ါသည်။်

14 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



15နိုု�င််င်တံော်�် ်အု�ပ်ခ်ျုု�ပ််တော်�းကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပ်�စံံသံ�မ်ှှ�်မှု

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာက် မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�လုုကပ်ြီးပ်ီ� တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�က အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုလုုက်ဝေသာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန်န်ိုိင်း်် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွန််ဟိုူသည်် ် အုစာဉ်းအ်ုလာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်ရွိုပြီးပ်ီ� အုစာုု�ရွ၏ ရွိင်းသ်န််

တ်ည်ပ်ြီးမ်း�ဝေသာ ကဏ္ဍာသု��ရွပ်အ်ုန်ကမ််းိ တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�်ကုု သက�်ုုင်းရ်ွာေပ်ဋ္ဌာာန်�်စာာအုုပ်မ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့တ််ရိုု

ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် သုရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် လကဝ်ေတ့်�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ပြီးပ်ုုင်းဘ်ာကက်င်း�်သည်််

အုာဏာာရွိုဝေသာ အုခုန််�ကဏ္ဍာတ့်င်း ် တ်ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းလ်�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် ပ်ု�ရွုပ်က်ုု 

ေပ်ည်တ့််င်း�်တ့်င်းဝ်ေရွာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာတ့်င်းပ််ါ ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုေမ်းှင်း်တ််င်းန်ိုုုင်းသ်ည်််  နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ သဝေဘာာ 

သဘာာ�နိုိင်း််အုည်ီ ခုန်�်အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်း ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူဟိုူ၍လည်�် ေမ်းင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။်  

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်သည် ် ကြိုးကီ�စာ့ာဝေသာ

သဝေဘာာထုာ�မ်းတုု်က်�ုုင်းမု််းမ်း�ာ� ေဖွဲ့စ်ာဝေစာနုုိုင်းသ်ည််် 

အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ ကုစာာရွပ်တ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

အုထူု�သေဖွဲ့င်း်် တုု်င်း�်ရွင််း�သာ� လူမ်း� ုု �ဝေရွ�လကခဏာာ 

အုစာ့�မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်််း ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာပ့်ာ�ဝေသာ လူ� 

အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ့်င်း ် ပ်ုု၍အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသည်။် ဝေရွွ� 

ဝေကာကပ့််�သည် ် အုနိုုုင်း်ရွသူနိုိင်း်် ရိုု��န်ုမ်း််သူမ်း�ာ�ကုု 

ခု့�ေခုာ�ဝေပ်�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းအ်ုသစာ ်

က ၄င်း�်အုာ� ဝေထုာကခ်ု�သူမ်း�ာ�ကုုသာ ဦး�စာာ�ဝေပ်�

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေ�ာင််းရွွက်ဝေပ်�၍အုတုု်က ်

အုခု�ပ်ါတီ်မ်း�ာ�နိိုင်း််၄င်း�်တုု်�နိိုင်း််ပူ်�ဝေပ်ါင်း�်ေခုင်း�်မ်းရုိွဝေသာ 

သူမ်း�ာ�အုာ� ထုုခုုုကန််စာန််ာဝေစာမ်းည်က်ုု ရိုု��န်ုမ်း််သူ 

အထားး�သေဖွဲ့င်််	တိ�င်�်ရင်�်သး�လွှားမှား�ိ�စ�မှားး�နှာင်််	

သဟူဇူးးတေဖွဲ့စမု်ှာမှာရာေိချီးင်�်၊	စွ�ပြီးမှာ�ကျေးသးကိား�ယ်စး�

ေပ်�မုှာမှားး�ရာေိချီးင်�်	စသည်််အကျေးကြားကားးင်�်မှားး�ကျေးကြားကားးင်််	

ေဖွဲ့စ်ကျေးပ်�လွှားရကျေးသး	ပ်ဋိိပ်ကားခမှားး�

တည်ရ်ာကိျေးနိကျေးသး	လွှား�အဖွွဲ့��အစည်�်တွင််	

နိှ�င်င််�ကျေးတး	်အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍ၏	အကြီးကား��အကား�

အး�	ကျေးရွ�ကျေးကားးကားတ်င်က်ျေးေမှာားကားေ်ချီးင်�်သည််	

အလွွှာနိအ်ကျေးရ�ပ်ါကျေးသး	ကိားစစရပ်တ်စခ်ျီး�အေဖွဲ့စ	်

ရာကိျေးနိသည်မ်ှာား	အ�်သး�သင်််စရး	ကိားစစရပ််

မှာဟူ�တပ််ါ။



မ်း�ာ�က အုထုုုကအ်ုဝေလ�ာက် စုုာ�ရုွမ်း�်ကမ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် အုမိ်းန်စ်ာင်းစ်ာစာ ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမူ်းဝေဘာာင််း

အုတ့်င်း�် သုု�မ်းဟုိုတ် ် မ်းူဝေဘာာင်းအ်ုေပ်င််းကဝေန် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�အုာဏာာကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ေခုင်း�်၊ ဗဟိုုု

အု�င်း််၌သာ တ်စာစု်ာတ်စာစ်ာည်�်တ်ည်�် ခု�ုပ်ကုု်င််းထုာ�ေခုင််း�နိိုင်း်် အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေစာရွန် ်ကြိုးကုု�ပ်မ််း�အုာ�ထုုတ််

မု်းတုု်�၏ တ်စာစု်ာတ်တ််စာပုု််င်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း မ်း�ာ�စ့ာာဝေသာေပ်ည်တ့််င်း�်ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�စာတ်င််းနိုုုင်း ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်န်လ်ည််

ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာနိုုုင်းပ််ါသည်။်  

သုု�ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု လုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ကသူ 

မ်း�ာ�က မ်းုမ်းုတ်ုု�၏တ်ုုင်း�်ေပ်ည်အ်ုတ့်က ် ရွရွိုနိုုုင်းဝ်ေသာအုဝေကာင်း�်�ု��န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�အုဝေပ်� မ်းူတ်ည်၍် ဝေေဖွဲ့ 

ရွိင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ရွိာဝေဖွဲ့့�ကသည်် ် ပ်ည်ာရွပ်�်န််ဝေသာ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းသ်ကသ်က ် တ်စာခ်ုုမ်း့သာမ်းဟိုုတ်ပ််ါ။ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�့�ဝေနို့��ကသူမ်း�ာ�သည် ်၄င်း�်တ်ုု�၏ 

ကုုယ်ပုု်င််းနုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုစီာစာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စ်ာ အုသ့င်းဝ်ေေပ်ာင်း�် 

ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်ရ်ွိာ�သူမ်း�ာ�/နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ု�စာ�သတ််မ်းိတ််မ်းုသည် ် စာုတ််ပ်ါ�င်းစ်ာာ�မ်းုအုမ်း� ုု �မ်း� ုု �၊ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခု�က ် အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ရွို�ကသည်် ်

မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်�ကသူမ်း�ာ�အု�ကာ�ရွို သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုု ကုုယ်စာာ�ေပ်ုပ်ါသည်။် အုဖွဲ့�ကသ်မ်းာ�

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကသ်မ်းာ�မ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ် ပ်ဋိုပ်ကခဝေန်ာကပ််ုုင်း�် မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ်

ည်ှုနိုုင်း်�ဝေေပ်လည်မ််းုမ်း�ာ�ကုု ဝေတ်ာင်း�်�ုု�ကမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည် ်

ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် အုဝေကာင်း�်မ်း့န််�ု�� လုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်�ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ရွရွို

ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းန်ိုုုင်းမ််းည် ် မ်းဟိုုတ််ဝေသာလ်ည််� အုဝေကာင်း�်မ်း့န်�်ု��ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကက်ုုရွရွိုဝေအုာင်း ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် အုက� ုု ��က်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ်မ််းုမ်း�ာ�သည် ် ခုုုင်းမ််းာဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုအုဝေေခုအုဝေန် 

ရွိုမ်းရွိုအုဝေပ်�မ်းူတ်ည်၍် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏်လမ်း�် 

ဝေ�ကာင်း�်အုဝေပ်� �သဇိုာလှမ်း�်မ်းုု�မ်းုမ်း�ာ�လည်�်ရွိုပ်ါသည်။် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ဝေရွွ�ခု�ယ်စာရွာန်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�ကုု နုိုင်း�်ယိဉ်းရု်ိုဝေထုာင်််းကဝေန် ဝေရိွ� 

ဝေန်ာကည််ီညွှ့တ်စ်ာ့ာ စာန်စာတ််က�စာီစာဉ်း် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်ဤအုခုန််�သည် ်သက�်ုုင်းသ်ူမ်း�ာ�အုာ� 

ယင်း�်တုု်�ခု�မိ်းတ်ထ်ုာ�သည်််နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ� (agenda) ကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပု်�စာ� (constitutional 

format) အုေဖွဲ့စာသ်ုု� ဝေေပ်ာင်း�်လ�နိုုုင်း်ရွန်အ်ုတ့်က ် အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်ုသည်။် ထုုု�ေပ်င်း ် အုာ�ပြီးပ်ုုင်းမ််းုရွိုသည်် ်

အုက� ုု �စာီ�ပ့်ာ�အုသီ�သီ�ကုု အုလာ�အုလာရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ  ည်ှုနိုုင်း�်သဝေဘာာတ်ူ

ည်ီခု�က ် (constitutional compromise) အုေဖွဲ့စာ ် ထုည်််သ့င်း�်ရွာတ့်င်း ် အု�င်းဝ်ေေပ်လ့ယက်ူဝေစာရွန််

အုတ့်ကအ်ုဝေထုာကအ်ုကူေပ်ုပ်ါသည်။် ဤအုခုန််�သည် ်အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း်န်ိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ

မ်း�ာ�ကုု ခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်နုု်ိုင်းမ််းည််် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ဝေရွွ�ခု�ယ်စာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�အုဝေ�ကာင််း� 

ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤအုခုန််�သည် ် အုခု� ုု �ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း� ုု �တ့်င်း ် ခုုုင်းမ််းာအုာ� 

ဝေကာင်း�်ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ ရွနိုုုင်း်ဝေသာအုက� ုု �အုေမ်းတ်မ််း�ာ�အုာ�လည်�် လ�စာလ်��ရိုု

ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်� အုာဏာာကုု လူန်ည်�်စာုကသာ ဗဟိုုုအု�င်း််တ့်င်း ် စာုစာည်�်ထုုန်�်ခု�ုပ််ထုာ�ပြီးပ်ီ� အုမ်း�ာ�စာုကုု

16 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းထ်ုာ�သည််် အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�်ခု�ုပ်ကုု်င်းထ်ုာ� 

ဝေသာ အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�က အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုထုု 

ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�အုာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�

ဝေစာနိုုုင်းသ်ည် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကြိုးကီ�ထု့ာ�လာဝေစာနိုုုင်း ်

သည်ဟ်ိုု ယူ�ပ်ါသည်။် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�အုာဏာာအုာ� 

ဗဟုုိုအု�င်််းမိ်း လကဝ်ေအုာက်အု�င်း််မ်း�ာ�သုု� ခ့ု�ဝေ�  

ဝေပ်�ရွာတ့်င်း ်အုန်ုမ်း််�ု��စာ�နိုုန််�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�က်ခု�မ်းိတ််ဝေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် ပ်ါ�င်းသ်င်း််

ပ်ါ�င်း်ထုုုကသ်ူမ်း�ာ�ပ်ုုမ်းုု၍ ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ဝေရွ�အုတ့်က်

ခု့င်း််ေပ်ုဝေပ်�ရွန် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုုသုု�အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�

အုာဏာာခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်သည် ်အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ� 

ကဏ္ဍာအုတ့်ကေ်ဖွဲ့စာန်ိုုုင်းသ်လုု အုစာုု�ရွ၏အုေခုာ�

ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုပြီးပ်ုုင်း ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်

�ုုင်းရ်ွာ အုေပ်န််အုလိန််ထုုန််�ဝေက�ာင််း�ေခုင်း�်စာန်စာ၏် တ်စာစ်ာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် 

နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� ကြိုးကီ��ကပ်ထု်ုန်�်ဝေက�ာင််း�ဝေရွ� သုု�မ်းဟုိုတ် ် ယင််း�၏အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု စာစာ ်

ဝေ��ထုုန်�်ဝေက�ာင်း�်ရွာတ့်င််း လုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ကသူမ်း�ာ�ပုု်မုု်းပ်ါ�င််းေခုင််း�သည် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မိ်းတ်ဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းက်ုုဝေနိုိာင်း် ် ဝေနိုိ��ကန်��်ကာဝေစာပြီးပ်ီ� တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် ဗီတ်ုုအုာဏာာသု��ရွန် ် အုလာ�အုလာမ်း�ာ�ကုု 

ပ်ုုမ်းုု၍ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်းအ်ုာ�လု��ပ်ါ၀င်းမ််းုရွိုဝေသာအုုပ်ခ်ု�ုပ်မ််းုပ်ု�စာ�နိုိင်း်် ထုုဝေရွာကမ််းုရွိုဝေသာ လုပ် ်

ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ��ကာ� ဟိုန်ခ်ု�ကည််ီမ်း့မ်းု ရွိုရွန်လ်ုုအုပ််ပ်ါသည်။် 

ဤအုခုန််�တ့်င်း ်  ဝေရွ�သာ�ထုာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာပု်�စာ� ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�၏ 

အုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�်အုသီ�သီ�ကုု ပု်� ၄ တ့်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပြီးပီ်� နိိုစာပုု််င်း�်ခ့ု�ထုာ�ပ်ါသည်။် ပ်ထုမ်းအုပုု်င််း�သည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်

အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ပ်ကတ်ုေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု ဝေရွွ�ခု�ယ်

စာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ� (formal or institutional design options) ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ�၊ ေုတ်ုယအုပ်ုုင်း�်မ်းိာ အုင်းစ်ာတ်ီ

က���ရိွင်း�်ေီဇုုိုင်း�်ပု်�စာ�အုတ့်င်း�် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� အုမိ်းန်တ််ကယတ််ာ�န်ဝ်ေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည််် 

ခုုုင်း်မ်းာဝေသာအုခု့င်း််အုာဏာာနိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

၁။ ပ်ထုမ်းအုပ်ုုင်း�်နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု၏ က့�ေပ်ာ�ေခုာ� 

န်ာ�ဝေသာ ရိုုဝေထုာင်း်န်ိုိစာ်ခုုအုာ� အုဝေလ�ဝေပ်� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ် ်

ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�်ရွို အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းုနိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း် ်အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အု�ကာ� အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�

သတ်မိ််းတ်မု််းတုု်�ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�်ရုိွ အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း��ုုင်းရ်ွာ

နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�အးဏားအး�	ဗဟူိ�

အဆင်််မှာာ	လွှာကားက်ျေးအးကားအ်ဆင်််မှားး�သိ��	ချီးွ�ကျေး�

ကျေးပ်�ရးတွင်	်အနိိမှာ််ဆ���စ�နှုနိ်�အကျေးနိေဖွဲ့င်််	

ဆ���ေဖွဲ့တ်ချီးးကား	်ချီးးမှာာတ်ကျေးရ�လွှာ�ပ််င်နိ�်စဉ်တ်ွင်	်

ပ်ါ�င်သ်င််ပ််ါ�င်ထ်ားိ�ကားသ်းမှားး�	ပ်ိ�မှာိ�၍ပ်ါ�င်န်ှိ�င််

ကျေးရ�အတွကား	်ချီးွင်််ေပ်�ကျေးပ်�ရနိ	်ေဖွဲ့စသ်ည်။်	

ထားိ�သိ��အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�အးဏား	ချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတ်

ေချီးင်�်သည်	်အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍအတွင်�်အတွကား်

ေဖွဲ့စန်ှိ�င်သ်လွှာိ�	အစိ��ရ၏အေချီးး�ကျေးသးကားဏ္ဍမှားး�

နှာင်််အပြီးပ်ိ�င်	်အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်ဆိ�င််ရး	

အေပ်နိအ်လွှာာနိ်ထားိနိ�်ကျေးကားးးင်�်ေချီးင်�်စနိစ၏်	

တစစ်ိတတ်စပ််ိ�င်�်အကျေးနိေဖွဲ့င်််လွှာည််�	ေဖွဲ့စန်ှိ�င််

ပ်ါသည်။်

၃။	ရည်
ရ်ွယ

ချီးးကား
/်	ခြုံချီး��င်��သ

���သ
ပ််ချီးးကား

်

17နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ််မ်းုတ့်င်း ်အုလ�ာ�လုုက်နိုိင်း်် ဝေေါင်းလ်ုုကဟ်ိုူဝေသာ ရိုုဝေထုာင်း်န်ိုိစာမ််း� ုု �ရွိုပ်ါသည်။် 

အုလ�ာ�လုုကရ်ိုုဝေထုာင်း်တ့််င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းု၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုာ� ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််

ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုုသုု� ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ်စာုဝေပ်ါင်း�်

သမ်းမတ်စာန်စာ ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ေခုင််း� (သမ်းမတ်၏ လုပ်င််းန်�်ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င််း  လူပု်ဂဂုု လတ််စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက်

ထုကပ််ုု၍ ပ်ါ�င်းခ်ု့င်း််ရွိုေခုင်း�်ကုု �ုုလုုသည်)်၊ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�နိုိင်း်် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�  

ဟိုူ၍ အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူနိုိစာ်ဦး�ထုာ�ရွိုဝေသာ အုုပ်ခ်ု�ုပ်မ််းုစာန်စာ်ထုာ�ရွိုေခုင်း�်  (သမ်းမတ်နိုိင်း်် �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ်)် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်သမ်းမတ်၏ အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေသာ ရွာထုူ�သကတ််မ်း်�ကာလအုတ့်က ်စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�

သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ်လုပ််ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းသ်ည်။် ဝေေါင်းလ်ုုကရ်ိုုဝေထုာင်း်တ့််င်းမ််းူ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််

ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု န်ည််�လမ်း�်အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ေဖွဲ့င်း်် ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ကာ အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််

အုသီ�သီ�သုု� ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�ပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ် အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုအုေပ်င်း ် အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာမ်း�ာ��ကာ�ရုိွ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်

�ုုင်းရ်ွာ �ကစ်ာပ်မ််းုမ်း�ာ�သည်လ်ည်�် အုလ့န််အုဝေရွ�ကြိုးကီ�လိပ်ါသည်။် အုစာုု�ရွ၏က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ� 

ဝေသာစာန်စာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုေပ်န်အ်ုလိန်စ်ာစာဝ်ေ��၍ ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီဝေစာေခုင်း�်

လုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််း�ာ�အုာ�ပြုံခုု�င်းု�၍ ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ််ေခုင်း�်သည် ်အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေပ်� အုက� ုု �သက်

 ဝေရွာကမ််းုအုမ်း� ုု �မ်း� ုု � ရွိုဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်ပ်ုု၍တ်ုက�စာ့ာသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုင်းစ်ာတ်ီ

က���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း်�သတ််မ်းိတ််မ်းုန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�သည် ်  နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏

လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုကုု�န််�စာစာရ်ွန်် အုခု့င်း််အုလမ်း်�အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �နိုိင်း်် ထုုုသုု��န်�်စာစာန်ိုုုင်း်သည်် ် အုတ်ုုင်း�် 

အုတ်ာပ်မ်းာဏာအုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ကုု ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

၂။ အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� အုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�သည်် ်တ်ုက�ဝေသာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�သည် ်

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ထုုန်�်သုမ်း�်ခု�ုပ်က်ုုင်းထ်ုာ�နိုုုင်းမ််းည််် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ပ်ါ

 သည်။် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်၊ လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ဝေစာေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�် 

ခု�မ်း�်သာခု့င်း်မ််း�ာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာစာဝ်ေ�ကေင်းာေခုင်း�် အုစာရွိုသေဖွဲ့င်း် ်အုစာဉ်းအ်ုလာအုရွ နိုုုင်းင််း� 

ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာက လုပ််ဝေ�ာင်းရ်ွသည်် ်အုာဏာာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုစာဉ်းအ်ုလာအုရွ ဥပ်ဝေေေပ်ု

ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေအုာကတ့််င်း်ရွိုဝေသာလ်ည်�် အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�၏ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း်

ဝေ�ာင်းရွ်ွက်မု်းလုုဝေသာ လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင််းတ်ာဟူို၍ ခ့ု�ေခုာ�ဝေကာင််း�ခ့ု�ေခုာ�နုုိုင်းပ််ါလုမ်း််မ်းည်။်   အုုပ်ခ်ု�ုပ််

ဝေရွ�အုကြိုးကီ�အုက�၏ ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ�နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်ဝေသာ အုာဏာာမ်း�ာ�အုန်က ်အုခု� ုု �မ်းိာ ဥပ်ဝေေေပ်ု 

လှတ်ဝ်ေတ်ာက် အုတ်ည်ေ်ပ်ုလုုကသ်ည််် ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�အုာ� ဗီတ်ုုအုာဏာာသု��၍ ပ်ယခ်ု�

ေခုင်း�်၊ ေီကရွီ (decree) အုမ်းုန်�်ညွှှန််�ကာ�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ဥပ် ဝေေအုတ်ည်ေ်ပ်ုေပ်ဌာာန်�်ေခုင်း�်၊ အုခု� ုု �ဝေသာ 

မ်းူ�ါေဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ ဦး�ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်၊ ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒ 

ခု�ယူပ့်� သုု�မ်းဟိုုတ် ်လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�မ်း�ာ�ကုုက�င်း�်ပ်ေခုင်း�်နိုိင်း်် ရွသု��မ်းိန်�်ဝေေခုဝေင်း့စာာရွင်း�် ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််

ေခုင်း�်အုစာရွိုသည်် ်အုာဏာာမ်း�ာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်  

18 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ပ်��	၄။	ဗဟိူ�အဆင်််မှာာ	လွှာက်ားကျေးအးကားသိ်��	အးဏားမှားး�ခွျီး�ကျေး�ကားးင်််သ���ေချီးင်�်အတွကား	်အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�အးဏားမှားး�	

နှာင်််	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါဆိ�င်ရ်း	ကျေးရွ�ချီးးယစ်ရးမှားး�	

အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဗဟိုုုအု�င်း်မ််းိ လကဝ်ေအုာကသ်ုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ရွာတ့်င်း်

 နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�

သမ်းာ�ရိုုု�က�န်ည်�်လမ်း�် (အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ�ုုင်းရ်ွာ)

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�
ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�်

(၅.၂ ကုု �ကည််ပ််ါ)

အုလ�ာ�လုုက်

• တ်ာ�န််မ်း�ာ�

 ခု့�ဝေ�ဝေသာ

 နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

 အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�

• အုုပ်ခ်ု�ုပ််သူ

 နိုိစာ်ဦး� ပ်ါ�င်း်

 အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေသာ

 နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

 အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�

စာန်စာ်

•  တ်ာ�န််ထုမ်း်�

 ဝေ�ာင်းရ်ွန်် 

သတ်မ််းိတ််

ရွာထုူ�ကာလ

• တ်စာ်စာုတ််

တ်စာပ််ုုင်း�် 

သမ်းမတ်စာန်စာ်

• ပ်ါလီမ်းန််စာန်စာ်

•  စာစာဝ်ေ�ကေင်းာေခုင်း�်

•  အုဝေရွ�အုဝေပ်� 

အုဝေေခုအုဝေန် 

ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်

•  အုေပ်စာ်ေဏာမ််းိ

ခု�မ်း�်သာခုင့်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်/

 လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာ

 ခု့င်း််ေပ်ုေခုင်း�်

•  သတ်မ််းတိ်ထ်ုာ�ဝေသာ

 အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ� 

အုာ� ခုန််�အုပ်ေ်ခုင်း�်

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

 အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�

 အုာဏာာအုာ�

 အုစာုု�ရွအု�င်း်် 

အုသီ�သီ�တ့်င်း်

 ခု့��သတ်မ််းိတ််

 ဝေပ်�ေခုင်း�်

• စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ� 

ကဏ္ဍာအုဝေပ်� အုာဏာာနိုိင်း်် 

သမ်းမာန်စ်ာာ�င်း််ဝေခု�ေခုင်း�်

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာ၏အုကြိုးကီ�အုက�ကုု 

ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က

 ဝေရွွ�ခု�ယေ်ခုင်း�်

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ� 

အုကြိုးကီ�အုက�/နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်

အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��

မ်း�ာ�၏ လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ 

စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��မ်းုကုု

ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် 

 ဥပ်ဝေေေပ်ုေခုင်း�်အုာဏာာ

•  နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ� 

ကဏ္ဍာ၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်

မ်း�ာ�အုာ�တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

အုရွ ေပ်န်လ်ည်�်န််�စာစာ်

ေခုင်း�်

• ဥပ်ဝေေက�သ်ုု�

အုာဏာာတ်ည််

ဝေသာအုမ်းုန််�မ်း�ာ�ကုု

ထုုတ်ေ်ပ်န်ေ်ခုင်း�်

•  ဗီတ်ုုအုာဏာာ

•  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

 ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ

 ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�မ်းု

 မ်း�ာ�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်း်

ေခုင်း�်

အုစာုု�ရွစာန်စာမ််း�ာ�ဝေေါင်း်လုုက် ထုုန််�ဝေက�ာင်း�်စာစာဝ်ေ��မ်းုမ်း�ာ�

အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ 
�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က ်ခု�မ်းိတ် ်ေခုင်း�်
တ့်င်း ်အုေခုာ�ဝေသာ ကဏ္ဍာ

မ်း�ာ�၏ ပ်ါ�င်းမ််းု (၅.၄.၁ ကုု 
�ကည််ပ််ါ)

အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း် ်အုစာုု�ရွ
အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ� အု�ကာ�

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�် 
လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်

အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာ 
ပ်ါ�င်းမ််းု 

(၅.၄.၂ ကုု�ကည််ပ််ါ)

ထုုဝေရွာကဝ်ေသာန်ည်�်လမ်း�်

၃။	ရည်
ရ်ွယ

ချီးးကား
/်	ခြုံချီး��င်��သ

���သ
ပ််ချီးးကား

်

19နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု





21နိုု�င််င်တံော်�် ်အု�ပ်ခ်ျုု�ပ််တော်�းကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပ်�စံံသံ�မ်ှှ�်မှု

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� လုပ််င်းန်�်စာဉ်း၊် ေပ်ည်သ်ူ�မ်းူ�ါေ၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းု၊ လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ ဝေပ်ါင်း�် 

စာည်�်ည်ီညွှ့တ်မ််းု စာသည််တ်ုု�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�၏ တ်ုက�စာ့ာသတ်မ််းိတ််

ထုာ�ခု�ကမ််း�ာ�အုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�၊ အုက� ုု ��က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်သည်် ်

အု�ုု�ကမ်း�် (အုယူအု�) မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ခုန်�်မ်းိန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်� ဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�က ် အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�ရွိုပ်ါ 

သည်။်5 သုု�ရွာတ့်င််း လကဝ်ေတ့်�အုဝေန်အုထုာ�အုရွ ဤအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာန်ယပ််ယအ်ုတ့်င်း�် ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ် ်

သာ�စ့ာာဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ ပြုံခုု�ငု်း�ဝေကာက်ခု�ကခ်ု�မု်းမ်း�ာ�အုလ့န်န််ည်�်ပ်ါ�ပ်ါသည်။် စာာဝေရွ��ရွာတ်စ်ာဦး�ဝေရွ�သာ�

ထုာ�သက�သ်ုု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကြိုးကုုတ်င်း်ခုန်�်မ်းိန်�်မ်းုသည် ်အုရွာမ်းဝေရွာကဝ်ေသာ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�

ခု�ကမ််း�ာ�၊ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�မ်းထုာ�ဝေသာ အုက� ုု �ရွလေမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်န်�က်��ဝေန်သည်ဟ်ိုု �ုုပ်ါသည်။်6 ဤသုု� ေဖွဲ့စာရ်ွ

ေခုင်း�်မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ၏ စာကာ�လု��သု��နိုုန််�မ်းုနိုိင်း်် ယင်း�်၏အုက� ုု �

သကဝ်ေရွာက်မု်းမ်း�ာ�အု�ကာ� �ကာ��င််းနုုိုင်းဝ်ေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�၊ စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိိုင်််း လူမု်းဝေရွ�စာသည််် အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ဝေသာ 

ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�စာ့ာရွိုဝေသာဝေ�ကာင်း် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်7 ဤဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေစာဝေသာ တ့်န်�်အုာ�မ်း�ာ�ကုု အုသု 

အုမ်းိတ်ေ်ပ်ုေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဤအုခုန််�သည် ်ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း်�တ့်င်း ်ဝေရွ��့�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု နိုုင်း်�ယိဉ်း်ဝေလလ်ာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုုသုု�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာတ့်င်း ်

နိုုုင်းင််း�တ်စာခ်ုုခုုရွို ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�၏ ဝေန်ာက်ခု�သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင်း�်မ်းပ်ါ 

ရွိုပ်ါ။ အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း်�်ုုဝေသာ ်မ်းတ်ူည်ီဝေသာအုဝေန်အုထုာ�အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �တ့်င်း ်တ်ူည်ီဝေသာ စာ�နိုုန််�သတ်မ််းိတ််

ခု�ကတ််စာမ််း� ုု �တ်ည်�်ကုု အုသု��ေပ်ုဝေသာအုခုါ မ်းတ်ူည်ီဝေသာရွလေအ်ုသီ�သီ� ထု့ကဝ်ေပ်�လာနိုုုင်းဝ်ေသာ 

ဝေ�ကာင်း်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုုန်ည််�တ်ူ ပ်ု�စာ�မ်း� ုု �စာု�ေဖွဲ့င်း်က့်�ေပ်ာ�လ�ကရ်ွိုဝေသာ စာ�နိုုန််�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု အုသု��ေပ်ု

ပ်ါကလည်�် အုလာ�တ်ူအုက� ုု �သက်ဝေရွာကမ််းုမ်း� ုု �ကုုသာ ရွရွိုမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်



‘�ုု�ကပ်ါစာုု�။ တ်ီ�မ်းုတ်တ််� ် ဂီတ်တ်ူရွုယာဝေတ့်ရွယ၊် တ်ီ�မ်းုတ်သ်ူဝေတ့်ရွယက် မ်းတ်ူဝေတ်ာဘ်ာူ��ုုရွင်း်

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုတ်� ်ဂီတ်သ�စာဉ်း်ဟိုာလည်�် ဝေေပ်ာင်း�်လ�သ့ာ�ပ်ါတ်ယ’်

ေမ်း�်ာကာ မ်းီရွဂ်�န် ် (ပ်ါဝေမ်းာကခ၊ ဝေယ�လ ် တ်ကကသုုလ)်၊ ‘အုဝေထုာကအ်ုထုာ��ုုင်းရ်ွာ ဝေေပ်ာင်း�်လ�

ေခုင််း�၏မ်းဝေရွရွာဝေသာက��ကမ်းမာ။ အုင်းဂ်လုု-အုဝေမ်းရုွကန်နိ်ိုင်း်် တုု်ကက်ြိုးကီ�မ်း�ာ��ုုင််းရွာစာမ်း�်သပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�’

၄၅ Am/မ်းိတ်တ််မ်း်�မ်း�ာ�၊ စာုစာည်�်မ်းု ၈၃၉ (၁၉၉၇)

ထုပ်တ််ူည်ီဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိစာခ်ုုမ်းရွိုနိုုုင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်တ်စာခ်ုုမ်းိ သင်းခ်ုန်�်စာာမ်း�ာ�

ကုု အုေခုာ�ဝေသာမ်းတ်ူည်ီသည််် အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�၊ အုေခုာ�လူမ်း�ာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုေခုာ�ဝေသာ ယဉ်း်ဝေက��မ်းု 

ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ်က့�ေပ်ာ�စာ့ာ အုသု��ခု�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုခု� ုု �ဝေသာ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ

စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ် လူမ်းုဝေရွ�အုဝေေခု 

အုဝေန်တ်စာမ််း� ုု �တ့်င်း ် အုလ့န််သင်း််ဝေလ�ာပ်ြီးပ်ီ� ထုု

ဝေရွာကမ််းုရွိုနိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် အုေခုာ�ဝေသာ အုဝေန် 

အုထုာ�တ်စာမ််း� ုု �တ့်င်း ်အုသု��မ်း�င်းေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ််

ထုုခုုုက်န်စာ်န်ာဝေစာေခုင်း�်မ်း�ာ�ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၊ 

စာည်�်မ်း�ဉ်း်�မ်း�ာ�ကုုခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်ဝေသာ်လည်�် အု�ုုပ်ါ 

ဥပ်ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ� ကုုယတ််ုုင်းက်ပ်င်း ် လူ�အုဖွဲ့့�� 

အုစာည်�်ကုု ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေစာနိုုုင်းမ််းည်မ််းဟိုုတ််ပ်ါ။ 

ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်ထ်ုုုင်း�်နိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ဘာုရွင်းသ်ည် ် အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုခုမ်း�်အုန်ာ�နိုိင်း််ပ့်�တ်ကက်�င်း�်ပ်သည််် အုကြိုးကီ�အုက�

အုေဖွဲ့စာသ်ာ သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ထုုုင်း်�နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�သည် ် ၄င်း�်အုာ� ခု�င်းခ်ုင်းေ်မ်းတ်န်ိုုု�မ်းု၊ 

ဝေလ�စာာ�မ်းုတ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်၏် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုုညွှှန်�်ကာ�ရွန်် ပ်ု�စာ�တ်က�ေဖွဲ့င်း်် သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�

ေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာ အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု နိုိင်း်�အုပ််ထုာ�ပ်ါသည်။် အုလာ�တ်ူစာ့ာပ်င်း ်အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း်

လည်�် အုေပ်င်းလ်ူမ်း�ာ�မ်းသုရွိုနိုုုင်းသ်ည််် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ သ့ယ�်ုုက၍် သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ

သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ�အုရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာထုကပ််ုု၍ အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်

ခု့�ဝေ�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါသဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ဝေရွ��့�ဖွဲ့န်တ််ီ�

ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုသက�သ်ုု� ဝေထုာကခ်ု�ေခုင်း�်မ်း�ာ�မ်းရွိုဝေသာလ်ည်�် ယင်း�်တ်ုု�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု 

ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ယင်း�်သည် ် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် အုခု� ုု �ဝေသာ ဓလေ့န်အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�မ်းာ�သည်် ် နိုုုင်းင််း�

မ်း�ာ�တ့်င်း ်ပ်ုု၍သုသာထုင်းရ်ွိာ�မ်းုရွိုပ်ါသည်။် �သစာဝေ�တ်�လ�တ့်င်း ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ခု�ဝ်ေသာ ‘ရွာထုူ�မ်းိထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်’8 

နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း်�သည်် ် အုကြိုးကီ�မ်းာ��ု��နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုက�ပ်ရ်ိုုုကမ််းုအုဝေေခု 

ဖွွဲ့��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါပ်ါ	အကျေးကြားကားးင်�်အရး၏

စကားး�လွှာ���	သ���နုှနိ�်မုှာနှာင်််	ယင်�်၏	အကားး�ိ�

သကားက်ျေးရးကားမု်ှာမှားး�အကြားကားး�	ကြားကားး��င်နိ်ှ�င်က်ျေးသး	

နိှ�င်င််�ကျေးရ�၊	စ��ပွ်း�ကျေးရ�နှာင်််	လွှားမုှာကျေးရ�စသည်််	

အမှား�ိ�မှား�ိ�ကျေးသး	ကျေးေပ်းင်�်လွှာ�မုှာမှားး�စွးရာပိ်ါသည်။်	

မှာတးည်�ကျေးသးအကျေးနိအထားး�အမှား�ိ�မှား�ိ�တွင်	်တးည်�

ကျေးသးစ�နုှနိ�်သတမ်ှာာတခ်ျီးးကား	်တစမ်ှား�ိ�တည်�်ကိား�	

အသ���ေပ်�ကျေးသးအချီးါ	မှာတးည်�ကျေးသးရလွှားဒါ်

အသ��သ��	ထွားကားက်ျေးပ်�လွှားနိှ�င်ပ််ါသည်။်

22 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



အုဝေန်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် မ်းည်ီ 

ညွှ့တ်ဝ်ေသာဥပ်ဝေေကုု တ်ုတ်ုက�က�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်

မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်မ်း�လ်ည်�် အုခု�နု်�်ကာရွိည်စ်ာ့ာတ်ည်ရ်ွိုခု�်

ဝေသာ �သစာဝေ�တ်�လ�နိုုုင်းင််း�၏ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် �န်�်က�င်းဝ်ေန်သည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုရွ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေ

တ်စာခ်ု� ုု �ကုု စာုဝေပ်ါင်း�်လုုကဝ်ေသာအုခုါ ယင်း�်အုဝေန် 

အုထုာ�သုု� ဝေရွာကရ်ွိုခု�ပ််ါသည်။်

အုစာုု�ရွစာန်စာမ််း�ာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ် ်

ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏အုာဏာာကုု က့�ေပ်ာ�စာ့ာသတ် ်

မိ်းတ်နုု်ိုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် အုမိ်းန်တ််ကယအ်ုဝေန်အုထုာ� 

မ်း�ာ�ကုု အုဝေေခုတ်ည်၍် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေေပ်ာင်း�်လ�လာ

သည််် အုာဏာာတ်ည်ရ်ွိုပ်ု� (power dynamics) ကုုသာ ညွှှန်ေ်ပ်နိုုုင်းပ််ါသည်။် ခုုုင်းမ််းာဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု အုပ်န်ိုိင်း်�ေခုင်း�်ခု�ရွသည်် ် သမ်းမတ်တ်စာဥ်ီး�သည် ် အုပ်ုုင်း�်ပ်ုုင်း�်က့�ဝေန်ဝေသာ 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီစာန်စာ၊် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ််ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုာ�ထုာ�၍မ်းရွဝေသာ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် ရွင်း�်ုုင်းရ်ွာတ့်င်း ်

အုာ�န်ည်�်နိုုုင်းပ််ါသည်။် အုလာ�တ်ူစာ့ာပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် အုာဏာာအုန်ည်�် 

င်းယသ်ာရွိုသည်် ် သမ်းမတ်သည် ် ၄င်း�်၏ပ်ါတ်ီမ်းိ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုမ်းတ််ဝေန်ရွာအုမ်း�ာ�စာုကုု 

ရွရွိုထုာ�ပ်ါက မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု လှမ်း်�မ်းုု�နိုုုင်းသ်လုု ထုုမ်း�်ခု�ုပ််မ်းု/စာည်�်ကမ်း�်တ်င်း�်�ကပ််

မ်းုမ်း�ာ�လည်�် ခု�ရွနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကက်�ကည််လ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုမ်း�ာ��ု���နိုဒမ်း�

ေဖွဲ့င်််း �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်ကုု်ဝေရွွ�ခု�ယ်ဝေသာလှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာမိ််းာပ်င််း လှတ်ဝ်ေတ်ာဝ်ေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုတ့်က ် ကြိုးကုု�ပ်မ်း�်

ဝေန်�ကဝေသာ နိုုုင်း်င်း� ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�သည်် အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�/ စာီမ်း�ကုန်�်မ်း�ာ�ထုက ်ယင်း�်တ်ုု�ဝေခုါင်း�် 

ဝေ�ာင်း၏် ကုုယ်ရွည်က်ုုယဝ်ေသ့�နိုိင်း်် စာရိုုုကလ်ကခဏာာအုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာမ်းူတ်ည်၍် စာည်�်ရိုု���ကပ်ါသည်။် 

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ရွလေမ််း�ာ�ကုု  ဝေ�ကေင်းာဝေသာအုခုါ ‘အုနိုုုင်းရ်ွရွိုသူ’ တ်စာဥ်ီး�အုာ� မ်းီေီယာမ်းိတ်စာ�်င်း််ဝေ�ကေင်းာ

ပ်ါသည်။် အုထုကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ဝ်ေသာ ရုိုရိွာ�နုုိုင််းင်း�၏ဥပ်မ်းာက�သုု်� စာစာမိ််းန်ဝ်ေသာအုာဏာာေီဇုုိုင်း�်နိိုင်း််ပ်တ်သ်က ်

လာလ့င်း ်တ်စာသ်ီ�ပ်ုဂဂလ လုပ်ရ်ွိာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�သည်လ်ည််� အုဝေရွ�ပ်ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�၏ အုမ်းိန်တ််ကယ ် အုက� ုု �သကဝ်ေရွာကမ််းု

မ်း�ာ�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�မ်း�ာ�၏ အုေပ်န််အုလိန််သကဝ်ေရွာကမ််းုကုု စာဉ်း�်စာာ�ရွပ်ါလ့င်း ်

�ကစ်ာပ်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်သည်် ်အုဝေန်အုထုာ�တ်စာခ်ုုအုာ� ရွင်း�်နိုိီ�ကွမ်း�်�င်းစ်ာ့ာ သုန်ာ�လည်ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်� အု�ုုပ်ါ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�၏ အုက� ုု �သကဝ်ေရွာကမ််းုကုု ခုန်�်မ်းိန်�်နိုုုင်းမ််းည်မ််းဟိုုတ််ဝေပ်။ မ်းည်သ်ည်််ပ်ု�စာ�သည် ် သင်း်် 

ဝေလ�ာစ်ာ့ာ အု��င်း်ခု့င်းက်�ေဖွဲ့စာမ််းည်က်ုု ဝေယဘာုယ�ဝေကာကခ်ု�က်ခု�ရွာ၌ မ်းုမ်းုမ်းိီေင်းမ်း�်လုုကဝ်ေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်

တ်စာခ်ုုကုုက�င်း်သ်ု��သည်် ် ဝေန်ာက်ခု�အုဝေန်အုထုာ�နိုိင်း်် ထုုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်ုု လကဝ်ေတ့်�ေပ်န်လ်ည်အ်ုသု��ေပ်ု

မ်းည််် လကရ်ွိုဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ�ကုု အုဝေသအုခု�ာန်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါကေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက မ်းဝေအုာင်း ်

အစိ��ရ	စနိစမ်ှားး�သည်	်နိှ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�	

ကားဏ္ဍ၏အးဏားကိား�	ကွား�ေပ်း�စွးပ်��စ�သတမ်ှာာတ်

နိှ�င်က်ျေးသးလ်ွှာည်�်	အမှာာနိတ်ကားယ	်အကျေးနိအထားး�

မှားး�ကိား�	အကျေးေချီးတည်၍်	ေဖွဲ့စ်ကျေးပ်�ကျေးေပ်းင်�်လွှာ�လွှား

သည်််	အးဏားကိား�သး	ရည်ည်ွာနိ�်နိှ�င်ပ််ါသည်။်	

အေချီးး�ကျေးသး	နိှ�င်င််�မှားး�တွင်လ်ွှာည်�်	ေပ်င်ပ််မှာာမှာ

သိရာနိိှ�င်သ်ည်််	တရး�ဥပ်ကျေးဒါအရ	သွယ�ိ်�က်ား၍	

သိ��မှာဟူ�တ်	နိှ�င်င််�ကျေးရ�ဆိ�င်ရ်း	သကျေးားတးည်�မုှာ

မှားး�သည်	်ဖွွဲ့��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါ၏

အတိ�င်�်အတးထားကားပိ််�၍	အးဏားမှားး�ကိား�	

လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ခွျီး�ကျေး�နိှ�င်ပ််ါသည်။်

၄။	ကျေးနိးကား
ခ်ျီး�အ

ကျေးေချီးအ
ကျေးနိသ

ည်
	်အ

ကျေးရ�ပ်ါသ
ည်

်

23နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



ေမ်းင်းဝ်ေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�နိုိင်း််  ကြုံကု�ဝေတ့်�ရွနိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ ဝေ�့�ဝေနို့�

တ်င်းေ်ပ်မု်းမ်း�ာ�သည် ် နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ 

အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ေ�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်

ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းုကုု န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါကဝ်ေစာ 

ရွန်ပ််�်ပုု်�ဝေပ်�သင်််းပြီးပီ်� အုေခုာ�နုုိုင််းင်း�တ်စာခု်ုခုု၏ န်မူ်းန်ာ 

ေဖွဲ့စာရ်ွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ်အုကြုံက�ေပ်ုခု�ကမ််း�ာ�ကုုတ်င်းေ်ပ်ရွန် ်ကြိုးကုု�ပ်မ်း�်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။  နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုေမ်းင်းရ်ိုု�နိုိင်း်် လကခ်ု�ကာ မ်းုမ်းုနိုုုင်းင််း�အုတ့်က ် အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်ု

နုုိုင်းသ်ည်ဟု်ို သတ်မိ််းတ်ပ်ြီးပီ်�လုုက်သည်နိ်ိုင်း််တ်စာပ်ြီးပု်ုင်းန််က ်တု်က�ဝေသာဝေေမ်းေပ်င််းအုဝေန်အုထုာ�တ်စာခု်ုနိိုင်း််အုတူ် 

ပ်ုုမ်းုုန်က်ရိုုင်း်�စာ့ာဝေလလ်ာရွန်သ်ာ အုကြုံက�ေပ်ုထုာ�ပ်ါသည်။် 

ဆကားစ်ပ်	်ေဖွဲ့စက်ျေးပ်�ကျေးနိသည်််	အကျေးနိအထားး�

တစခ်ျီး�အး�	ရင်�်နှာ��ကားွမှာ�်�င်စွ်း	သိနိး�လွှာည််

ေချီးင်�်မှာရာပိ်�	ဖွွဲ့��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါဆိ�င်ရ်း

ေပ်ဋ္ဌားနိ�်ချီးးကားမ်ှားး�၏	အကားး�ိ�သကားက်ျေးရးကားမု်ှာကိား�

ချီးနိ�မ်ှာာနိ�်နိှ�င်မ်ှာည်	်မှာဟူ�တ်ကျေးပ်။

24 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



25နိုု�င််င်တံော်�် ်အု�ပ်ခ်ျုု�ပ််တော်�းကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပ်�စံံသံ�မ်ှှ�်မှု

၅.၁။	 ဒါ�မှာိ�ကားကျေးရစ�စနိစက်ားိ�	ပ်��စ�ချီးးမှာာတ်ရး၌	ဗဟူိ�ချီးး�ပ်က်ားိ�င်မ်ှာုမှားး�ကျေးသး	

	 	နိှ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍအး�ပ်��စ�ချီးးမှာာတေ်ချီးင်�်

ဗဟုုိုခု�ုပ်ကုု်င််းမု်းမ်း�ာ�ဝေသာ  နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ်စာခု်ုတ့်င်း ်တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက၊် အုဖွဲ့့��

အုစာည််�တ်စာခ်ုုတ်ည််�က အုစာုု�ရွနိုိင်း် ် တ်ုုင်း်�ေပ်ည်က်ုုကုုယစ်ာာ�ေပ်ုလ�က ် အုာဏာာကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််၌ 

တ်စာစ်ာုတ်စာစ်ာည််�တ်ည်�် ထုုန််�သုမ်း�်ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ အုကြိုးကီ� 

အုက�၏အုာဏာာသည် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်သ်ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်

သည် ်ယင်း�်အုာ�အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုကုု တ်င်းသ့်င်း်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်ဖ်ွဲ့ယရ်ွိာ�ခု့င်း်မ််းရုိွပ်ါ။ ထုုု�အုေပ်င်း ်အုကြိုးကီ� 

အုက�သည် ်�န်က်ြိုးကီ�အုဖ့ွဲ့��ကုုလည်�် အုေပ်ည်််အု�ထုုန်�်ခု�ုပ်နုု်ိုင်းပ််ါသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်််း�ကာ�ေဖွဲ့တ်ဝ်ေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�

မ်း�ာ�မိ်းလ့�၍ နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�သည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ကြိုးကီ��ကပ်မု််းမိ်းလ့တ်ဝ်ေေမ်းာက်

ပြီးပီ်� ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုတုု်ကအ်ုခု�ေပ်ုခု�ရွနုုိုင်းေ်ခုင််း�ကုုလည်�် ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဤလကခဏာာ

ရွပ်မ််း�ာ�သည် ်သမ်းမတ်စာန်စာ၏် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�ကုု သ့ာ�ဝေရွာကထ်ုင်းဟ်ိုပ်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။်

သုု�ရွာတ့်င်း ်ဗဟိုုုခု�ုပ််ကုုင်းမ််းုမ်း�ာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�ကုု သမ်းမတ်စာန်စာ်က�င်း်သ်ု��ဝေသာ 

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�၌သာ ဝေတ့်�ရွိုရွသည်မ််းဟိုုတ််ပ်ါ။ တ်စာစ်ာုတ်တ််စာဝ်ေေသအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်သည် ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်

�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်သတ်မ််းိတ််မ်းု၏ အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုဝေ�ကာင်း်သ်ာမ်းက နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီစာန်စာ၏် ခုုုင်းမ််းာမ်းုနိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�  

(အုပ်ုုင်း�် ၂.၅ ကုု �ကည််ပ််ါ) သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုစာုု�ရွ၏ အုာဏာာရွိင်း�်န််ဝေသာလကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ်ဤသုု�

ေဖွဲ့စာရ်ွေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာ်အုတ့်င်း်�ရွို အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ဝေသာအုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်

သတ်မ််းိတ်မ််းုမ်း�ာ�သည် ်ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင််းမ်းုမ်း�ာ�ဝေသာ  နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာအုဝေပ်� အုက� ုု �သက ်

ဝေရွာကမ််းုမ်း�ာ� ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုေခုာ�ဝေသာရိုုဝေထုာင်း်တ််စာခ်ုုမ်းိာ လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာ်တ်စာခ်ုု

အုတ့်င်း�် �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်််း �န်က်ြိုးကီ�အုဖ့ွဲ့��အုဝေပ်� မ်းည်သ်ည်််အုတုု်င်း�်အုတ်ာေဖွဲ့င်််း အုေပ်ည်််အု�ထုုန်�်ခု�ုပ််

နုုိုင်းသ်န်ည်�်ဟိုူ၍ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည် ် (၅.၃.၂ ကုု �ကည််ပ််ါ)။ သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာ်၏ အုဓလေ့ုကက�သည်် ်



အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မိ်းာ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေပ်� အုစုုာ�ရွ၏နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�အုရွ မီိ်းခုုုေခုင််း�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် 

�န်က်ြိုးကီ� အုဖ့ွဲ့��အုာ�လု��သည် ်�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်၏် တ်ာ�န်ေ်ဖွဲ့စ်ာေခုင််း�၊ မ်းေဖွဲ့စာေ်ခုင််း�မိ်းာပ်င်း ်အုလ့န်ပ််င်းက့်�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�

ပ်ါသည် ်(ဂ�ာမ်းနီ်၏ ဥပ်မ်းာကုု �ကည်််ပ်ါ 9) ။ အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း��ုုင်းရ်ွာေီဇုုိုင််း�သတ်မိ််းတ်မု််းအုေပ်င်း ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ တ်ာ�န််မ်း�ာ�သည်လ်ည်�် အုုပ််ခု�ုပ်် ဝေရွ�အုာဏာာအုာ� 

ဗဟိုုုတ့်င်း ်အုမ်းိန်တ််ကယခ်ု�ုပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ရွိုမ်းုအုဝေပ်� သကဝ်ေရွာကမ််းု သ့ာ�ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�၏အုဝေရွ�ဝေပ်�

အုဝေေခုအုန်ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�် (နိုိင်း််အုတ်ူ ထုုုအုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ်အုုပ်ခ်ု�ုပ်မ််းုအုာဏာာကုု တ်ုု�ေမ်းှင်း်ေ်ခုင်း�်)၊ လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်

ဝေစာေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်လ့တ််ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာစာဝ်ေ�ကေင်းာေခုင်း�် စာသည်တ််ုု�သည် ်အုုပ် ်

ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏အုာ�ကြိုးကီ�မ်းုကုု ညွှှန််ေပ်ဝေန်ဝေသာအုရွာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း်�်ုုဝေသာ ် ထုုု

ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ် ပ်တ်သ်ကသ်ည််် ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�အုကြိုးကီ�အုက�၏ 

သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေန်ဝေသာဝေ�ကာင်း်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ အုာ�ကြိုးကီ�ဝေန်ေခုင်း�်သည် ်သဝေဘာာသဘာာ�အုရွ ထုုခုုုက�်ု��ရိုု��ဝေစာနိုုုင်းေ်ခုင်း�် မ်း

ရွိုပ်ါ။ ယင်း�်သည် ် တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းုကုုဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�ဝေန်ဝေသာ အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�စာ့ာရွို

သည််် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက်ုုလည်�် တ်စာခ်ုုတ်စာ်စာည်�်တ်ည်�် ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းပ််ါသည် ်(ဘာရွာဇိုီ�၏ဥပ်မ်းာကုု �ကည််ပ််ါ)။

ယင်း�်သည် ်မ်းူ�ါေမ်း�ာ�အုာ� တ်စာည််ီတ်စာ်ညွှ့တ်တ််ည်�်ရွိုဝေစာပြီးပ်ီ� ကာလရွိည််စာီမ်း�ကုန််�မ်း�ာ�အုတ့်က ်ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�

ရွာတ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုု ခုုုင်း်မ်းာဝေတ်ာင်း်တ််င်း�်ဝေစာပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုဝေမ်းရွုကန််

ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစု်ာတ့်င်း ်ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�မ်း��့ယ်ကာလအုတ့်င််း� ကတု်က�တ်ေ်ပ်ုထုာ�ခု�ဝ်ေသာ ေပ်ုေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ� 

ဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍   သမ်းမတ် ဘာာ�ရွကအ်ုုုဘာာ�မ်းာ�

အုစာုု�ရွလကထ်ုက ် လကရ်ွို ရွင်း�်ုုင်းဝ်ေန်ရွဝေသာ 

စာုန််ဝေခု�မ်းုဥပ်မ်းာသည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာအုဝေန်ေဖွဲ့င်််း အုေခုာ�ဝေသာအုစုုာ�ရွကဏ္ဍာမ်း�ာ�မ်းိ 

ဗီတ်ုုအုာဏာာက�င်း်သ်ု��သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွန်် လုုအုပ် ်ဝေန်သည်််စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုကုု မ်းီ�ဝေမ်းာင်း�်

ထုုု�ေပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ခုုုင်းမ််းာဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းု

အုတ့်က ် အုဓလေ့ုကစာုန််ဝေခု�မ်းုမ်းိာ အုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာ် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ ် ပ်�ကသ်ုန်�်ဝေစာနိုုုင်း ်

သည််် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာသ်ုု� ဝေေပ်ာင်း�်လ�သ့ာ�နိုုုင်း်

ေခုင််း�ကုု ကာက့ယ်ေခုင််း�ပ်င််းေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်  နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာသည် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ

ကြိုးကီ��ကပ်မု််းမိ်း လု���လ့တ်လ်ပ်ပ််ါက သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုေမ်းင်း်�်ု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု�ုပ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာအု�ကာ� �ကစ်ာပ်မ််းုသည် ်

ချီးိ�င်မ်ှားကျေးသး	နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�

ကားဏ္ဍဆိ�င်ရ်း	ပ်��စ�ချီးးမှာာတ်မှာုအတွကား်	အဓိိကား

စိနိက်ျေးချီး�မှာုမှာား	အးဏားရာင်စ်နိစ	်သိ��မှာဟူ�တ	်

ဒါ�မှာိ�ကားကျေးရစ�စနိစပ််းကားသ်�နိ်�ကျေးစနှိ�င်သ်ည်််		

အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�စနိစ်သိ��	ကျေးေပ်းင်�်လွှာ�သွး�နှိ�င််ေချီးင်�်

ကားိ�	ကားးကားွယေ်ချီးင်�်ပ်င်ေ်ဖွဲ့စပ််ါသည်။်		

နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�အးဏားသည်	်တရး�

ဥပ်ကျေးဒါဆိ�င်ရ်းကြီးကား��ကြားကားပ်မ်ှာုမှာာ	လွှာ����လွှာွတလ်ွှာပ််

ပ်ါကား	သိ��မှာဟူ�တ	်အေမှာင််ဆ်���တရး�သးကြီးကား��ချီးး�ပ််

မှားး�နှာင်််	နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍအကြားကားး�	

ဆကားစ်ပ််မှာုသည်	်အလွှာွနိ်နိ��စပ််ပ်ါကား	

အးဏားရာင်စ်နိစာ်ကားသ်ိ��	ယိမှာ�်လွှာိ�ဟူနိ်ရာိကျေးနိ

ေချီးင်�်ကားိ�	စ�မှာ�အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်ရ်သည်မ်ှာား	ပ်ိ�၍	

ကြီးကား��မှား�ကျေးသးစိနိက်ျေးချီး�မှာုတစ်ချီး�	ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်

26 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



အုလ့န်န််ီ�စာပ်ပ််ါက ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ် ်ဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ်  အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ 

လက�်ယတ့််င်းသ်ာရွိုဝေသာဝေ�ကာင်း် ် အုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာ်ဘာကသ်ုု� ယုမ်း�်လုုဟိုန်ရ်ွိုဝေန်ေခုင်း�်ကုု စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု�ုပ်ရ်ွ

သည်မ််းိာ ပ်ုု၍ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုတ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

အီုဂ�စာ ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် လ့န်ခ်ု�ဝ်ေသာ နိိုစာဝ်ေပ်ါင်း�် ၄၀ အုတ့်င်း�် ယင်း�်၏ဖ့ွဲ့��ပြီးဖုွဲ့ု�တုု်�တ်က်

လာမ်းုသည် ် ဗဟိုုုအု�င်း််တ့်င်း ် အုာဏာာကုုခု�ုပ််ကုုင်းထ်ုာ�ဝေသာ စာန်စာက်ုု အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�်က�င်း်သ်ု��သည်် ် 

အုုပ််ခု�ုပ်မ််းုကဏ္ဍာ၏ စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု မ်းီ�ဝေမ်းာင်း�်ထုုု�ေပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ် အုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာက်ုု 

ကန်ဦး�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဝေပ်�ဝေပ်ါကဝ်ေစာခု�ပ်ြီးပ်ီ� ထုုု�ဝေန်ာက်တ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာကဦး�ဝေ�ာင်းဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းမ််းုမ်း�ာ�သည် ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�အု�ကာ� ဟိုန်ခ်ု�က်မ်းည်ီမ်းုကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာခု�်

ပ်ါသည်။် အုီဂ�စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ ၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်သကတ််မ်း်�ကန်�သ်တ်ခ်ု�က်မ်းရွိုသည်််

ဗဟုုိုခု�ုပ်ကုု်င််းဝေသာအုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု သမ်းမတ်ထု�အုပ်နိ်ိုင်း�်ခု�ပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င််းလုုအုပ်ပ််ါက ဥပ်ဝေေ 

ေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�ကုုဖွဲ့�က်သုမ်း�်ရွန်နိ်ိုင်း်် ဝေအုာက်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဖ့ွဲ့���င်းတ််စာခ်ု� ုု �သာမ်းက အုထုက ်

လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ် ်(သု��ပ်ု�တ်စာပ််ု�)ကုု ခုန်�်အုပ်န်ိုုုင်း်သည််် အုာဏာာကုု သမ်းမတ်အုာ� အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�သည်သ်ာ

မ်းက အုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာ ဥပ် ဝေေေပ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဗီတ်ုုအုာဏာာကုုလည်�် ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုုမ်း့မ်းက       

‘အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုကုု တ်ုုကဖ်ွဲ့�ကေ်ခုင်း�်’ ဟိုူသည်် ်ကဏ္ဍာဝေအုာကတ့််င်း ်လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�ရွိုသည်သ်ာ

မ်းက  တ်ပ်မ််းဝေတ်ာဥ်ီး�စာီ�ခု�ုပ် ် အုကြိုးကီ�အုက�၊ ရွ�ဌာာန်၏အုရွာရွိုခု�ုပ် ် အုကြိုးကီ�အုက�အုေဖွဲ့စာပ််ါ ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�

ပ်ါသည်။် ဤက�သ်ုု� အုလာ�တ်ူပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ရွိုဝေသာ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ုေပ်င်း်

ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ� ေပ်ုလုပ််ရွာတ့်င်း ် အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုာဏာာဝေလ့ာခ်ု�ခု့�ဝေ�နိုုုင်းမ််းည််် န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�

အုဝေပ်� အုဓလေ့ုကထုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

၅.၂။	 နှိ�င်င််�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ််ကျေးရ�အးဏားမှားး�ကားိ�	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�အင်စ်တ�	 	

	 ကားး��ရာင်�်အဆင်််ဆင်််သိ��ချီးွ�ကျေး�ကျေးပ်�ရးတွင်	်ကျေးရွ�ချီးးယစ်ရးနိည်�်လွှာမှာ�်မှားး�

မူ်း�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�သည် ် နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�်ရုိွ အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ 

အုာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ရွန်န််ည်�်လမ်း�် 

နိုိစာမ််း� ုု �ကုုဝေတ့်�ရွိုထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ (က) 

သမ်းမတ်နိုိင်း််�ုုင်းဝ်ေသာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်လူပု်ဂဂုု လ ်

တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက်ထုက ် ပုု်ပ်ါ�င််းခု့င်း််ရွိုဝေသာ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ (collegial exe- 

cutive) သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူနိုိစာ်ဦး�ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ

အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာ ် (dual executive) ကုု ပ်ု�စာ�

သတ််မ်းိတ််သည်််အုလ�ာ�လုုက်န်ည်�်လမ်း�်နိုိင်း််(ခု)

အုစာုု�ရွအု�င်း်အ်ုသီ�သီ� ထုပ််မ်း�ဖွဲ့့��စာည်�်သည်် ်

ဝေေါင်း်လုုကန််ည်�်လမ်း�်ဟိုူ၍ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

နှိ�င််င်�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ််ကျေးရ�အးဏားမှားး�ကားိ�	

တး�နိ်ချီးွ�ကျေး�သတ်မှာာတ်ကျေးသး	နှိ�င််င်�ကျေးတး	်

အ�ပ််ချီးး�ပ််ကျေးရ�ကားဏ္ဍ	သိ��မှာဟူ�တ်	အ�ပ််ချီးး�ပ််သး

နှာစ်မှား�ိ�ပ်ါ�င််ကျေးသး	အ�ပ််ချီးး�ပ််ကျေးရ�အး�	

ဖွဲ့ွ��စည််�ေချီးင််�ေဖွဲ့င်််လွှာည််�ကျေးကားးင််�၊	အစိ��ရ၏	

အဆင်််	အသ��သ��ကားိ�ထားပ််မှာ�ဖွဲ့ွ��စည််�ေချီးင််�	

အး�ေဖွဲ့င်််လွှာည််�ကျေးကားးင််�	ချီးွ�ကျေး�သတ်မှာာတ်

ကျေးပ်�နှိ�င််ပ်ါသည််။

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

27နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



၅.၂.၁။	 တး�နိ်ချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတက်ျေးသး	နှိ�င်င််�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�	(collegial	executive)	

တ်ာ�န်ခ့်ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�တ့်င််း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�/  နုုိုင််းင်း� ဝေတ်ာ်

အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုကြိုးကီ�အုက�၏ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်အုတ့်င်း�် အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ဝေသာတ်ာ၀န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း�်က

သူမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်် ပ်ါ�င်းဖ့်ွဲ့��စာည်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် တ်ာ�န်ခ့်ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�တ့်င််း ပု်�စာ�

မ်း�ာ�စ့ာာ ရွိုပ်ါသည်။် ၂၀၀၄ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်လကမ််းိတ််ဝေရွ�ထုုု�ခု�ဝ်ေသာ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုအုပြီးပ်ီ�တ့်င်း ်

�ူေန််နိုုုင်း်င်း�သည် ် တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာ ရွာထုူ�အု�င်း်အ်ုတ်န််�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်ေဖွဲ့င်း် ် သမ်းမတ်တ်စာဥ်ီး�၊ 

အုကြိုးကီ�တ်န်�်ေုတ်ုယ သမ်းမတ်တ်စာဥ်ီး�နိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာ ေုသမ်းမတ်တ်စာ်ဦး�ပ်ါ�င်းသ်ည်််  ဝေလ�ာရ်ွ�ဝေသာ စာုဖွဲ့့��မ်းု

ပ်ု�စာ�ေဖွဲ့င်း် ်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းခ်ု�်ပ်ါသည် ်(ပ်ု� ၅ ကုု�ကည််ပ််ါ)။ �ူေန််ဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�် လ့တ်လ်ပ််ဝေရွ�မ်းရွရွိုမ်းီ ၂၀၁၁ ခုု

နိုိစာ် ဇိုူလုုင်းလ်အုထုု �ူေန််သမ်းမတ်သည် ် တ်ုုင်း်�ေပ်ည်၏်တ်စာ်ဦး�တ်ည်�်ဝေသာ အုကြိုးကီ�အုက�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေ�ာင်း ်

ရွွကခ်ု�်ဝေသာလ်ည်�် အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ဝေသာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ် သမ်းမတ်စာန်စာ်၏ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုကြိုးကီ�တ်န််� 

ေုတ်ုယသမ်းမတ်၏ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုေဖွဲ့င်း် ် ဝေ�့�ဝေနို့�ည်ှုနိုုင်း�်ရွန် ် လုုအုပ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။် သမ်းမတ်သည် ် ယင်း�်၏ 

လကဝ်ေအုာက်ခု�ရွာထူု�ဝေန်ရွာမ်း�ာ�အုတ့်က် တ်စာဥ်ီး�ကုု �ူေန်နုု်ိုင်းင််း�ဝေေမ်းာကပုု််င်း�်မိ်း ဝေခု�ယူခု�ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပီ်� က�န််

တ်စာဥ်ီး�ကုု �ူေန််နိုုုင်း်င်း� ဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�်မ်းိ (ယခုုအုခုါ �ူေန််နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�်သည် ်လ့တ်လ်ပ််ဝေရွ�ရွပြီးပ်ီ� ေဖွဲ့စာ ်

သည်)် ခုန်�အ်ုပ်ခ်ု�်ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ အုကြိုးကီ�တ်န််� ေုသမ်းမတ်သည််

သမ်းမတ်နိိုင်း်် ဇိုာတု်ဝေေမ်းေခုင််း�မ်းတူ်ညီ်ရွပ်ါ။ အုကြိုးကီ�တ်န်�်ေုသမ်းမတ်သည် ်သမ်းမတ်၏သဝေဘာာ�နိုဒေဖွဲ့င်််း အုာဏာာ

ကုုထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�၍ မ်းရွနိုုုင်း်ပ်ါ။ ယင်း�်တ်ုု�၏ တ်ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်သကတ််မ်း်�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေက အုေခုာ�န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ကြိုးကုုတ်င်းသ်တ််မ်းိတ််ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။်  

ပ်��	၅။	ဆးဒါနိ်နှိ�င်င််�၏	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ပ်ိ�င်�်	ချီးွ�ထား�တ်မှာုမှာတိ�င်မ်ှာာ�	နှိ�င််င်�ကျေးတး်	အ�ပ််ချီးး�ပ််ကျေးရ�အဖွဲ့ွ��ပ်��စ�

အုကြိုးကီ�တ်န်�် ေုသမ်းမတ်

ေုသမ်းမတ်

အုမ်း� ုု �သာ�ည်ီလာခု�
တ့်င်း ်ဝေေမ်းာကပ််ုုင်း�် 
အုတ့်က ်အုမ်းတ် ်

ဝေန်ရွာအုမ်း�ာ��ု��ေဖွဲ့င်း််
ပ်ါတ်ီက ဝေထုာကခ်ု� 
တ်ာ�ဝေသာ ပ်ုဂဂုုလ်

ခုန်�်အုပ်် ဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�်မ်းိ
ေဖွဲ့စာပ််ါက

ခုန်�်အုပ််ဝေေမ်းာကပ််ုုင်း�်မ်းိ
ေဖွဲ့စာပ််ါက

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်သမ်းမတ်
(ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကခ်ု�)

(သမ်းမတ်က ခုန်�အ်ုပ်သ်ည်)် 

�ူေန်ဝ်ေတ်ာင်းပ််ုုင်း�်
သမ်းမတ်

28 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ�ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�သည် ်

ပ်ုုမ်းုုအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာ ပ်ူ�တ့်�အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��ပ်ု�စာ�ကုု ဝေရွ��့�ခု��်ကပြီးပ်ီ�၊ ယင်း�်အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��ပ်ု�စာ�တ့်င်း ်

ပ်ူ�တ့်�အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ သု��ရွပ်စ်ာလု��သုု� အုာဏာာည်ီတ်ူ ည်ီမ်း့ရွရွိုဝေစာမ်းည်် ် ပ်ု�စာ�ေဖွဲ့င်း်သ်တ်မ််းိတ်ခ်ု�်ပ်ါသည် ်   

(ပ်ု� ၆ ကုု �ကည််ပ််ါ)။ သမ်းမတ်စာန်စာတ့််င်း ်ပ်ါ�င်းမ််းည််် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း� ုု �စာုဝေပ်ါင်း�်

စာု�မ်းုဝေပ်�မ်းူတ်ည်၍် �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�မ်းိ တ်စာဥ်ီး�၊ �ာဘာီ�ယာ�မ်းိတ်စာဥ်ီး�နိုိင်း်် ဝေဘာာစ်ာန်ီ�

ယာ�မ်းိတ်စာဥ်ီး�စာသေဖွဲ့င်း် ် န်ယဝ်ေေမ်းတ်စာခ်ုုေခုင်း�်စာီက ကုုယစ်ာာ�လိယတ််စာ်ဦး�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါ 

သည်။် တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီသည် ် ေပ်ည်ပ််ဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်က်ုု ကုုယ်စာာ�ေပ်ုဝေသာ အုမ်းည်ခ်ု�သမ်းမတ်

အုေဖွဲ့စာ ်ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွဝေသာလ်ည်�် ၄င်း�်တ်ုု�သည် ်အုလိည်််က�စာန်စာ်အုရွ အုကြိုးကီ�အုက�အုေဖွဲ့စာ ်ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

�ကပ်ါသည်။် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းမ််းည်�်ုုပ်ါက နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်အုမ်း�ာ�ေပ်ည်သ်ူတ်ုု�၏ သဝေဘာာ�နိုဒ

ေဖွဲ့င်း် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်အုမ်း�ာ��ု��ကုုခု�မ်းိတ်ရ်ွပြီးပ်ီ� ဤသုု�မ်းဟိုုတ်ပ််ါက မ်း�ပ်ုုသာသည်် ်အုဝေရွအုတ့်က ်�ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကက်ုုသာ ရွယူပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် အုမ်း�ာ�သဝေဘာာထုာ�နိုိင်း် ် �န်�်က�င်းဝ်ေသာသမ်းမတ်သည် ် ယင်း�်၏ 

န်ယဝ်ေေမ်းအုတ့်င်း�် အုလ့န််အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� ‘ထုုခုုုကန််စာန််ာဝေစာသည်’် ဟိုူ၍ �ု�� 

ေဖွဲ့တ်က်ာ ဝေ�ကေင်းာနိုုုင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်််း အုမ်း�ာ�ေပ်ည်သ်ူ၏ �နိုဒကုုသာသဝေဘာာတ်ူလကခ်ု�ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါ 

ဝေေသ၏ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် သု��ပ်ု�နိုိစာ်ပ်ု� မ်း�အုသာစာီ�အုဝေရွအုတ့်ကေ်ဖွဲ့င်း် ် ဤ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ကုု 

ဟိုန်�တ််ာ�နိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်�နိုဒမ်း�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

ပ်��	၆။	ကျေးား်စနိ��ယး�နှာင်််	ဟူးဇူး�ဂုံးိ�ဗ��နိး�တိ��၏	တး�နိက်ျေး�မှာှချီးွ�ကျေး�ကျေးသး	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးရ�အဖွဲ့ွ��

ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ� ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ� �ာ�ဘာီ�ယာ�

သမှာမတရးထားး�

(၂းး၁ အုမ်း�ာ�စာု�နိုဒမ်း�ေဖွဲ့င်း် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�)

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အုဝေရွ�ပ်ါလိသည််် အုက� ုု �စာီ�ပ့်ာ�
ကုု ထုုခုုုကန််စာပ််ါဝေစာပ်ါက �နိုဒမ်း�အုသာရွ၍ အုနိုုုင်းရ်ွရွို
သ့ာ�ဝေသာကုုယစ်ာာ�ေပ်ုေခုင်း�်သည်ဝ်ေေသနိုတရွအု�င်း််၌ 
ယင်း�်၏ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ရွည်ည်ွှှန််�ပ်ါသည်။်

ေပ်ည်သ်း�	လွှာာတက်ျေးတး်
ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ� ဖွဲ့ကေ်ဝေရွ�ရွိင်း�်

ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ� ဖွဲ့ကေ်ဝေရွ�ရွိင်း�်မ်းိမ်း��နိုဒရွိင်းမ််း�ာ� �ာပ်ါစာက်ာ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�မ်းိ မ်း��နိုဒရွိင်းမ််း�ာ�

ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�ကုုယစ်ာာ�လိယ်
မ်း�ာ�(မ်း��နိုဒရွိင်း၏် သု��ပ်ု� နိုိစာ်ပ်ု�
ကကန်�်က့ကန်ိုုုင်းပ််ါသည်)်

(သက�်ုုင်းရ်ွာ ကုုယစ်ာာ�လိယက်ုု ေပ်ည်သ်ူ�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်�တ့်င်း ်
ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ်ြီးပ်ီ� ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�

ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု သမ်းမတ်က ဝေရွွ�ခု�ယပ််ါသည်။်)

(ည်ီလာခု�၏ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�နိုိင်း်် �ာ�ဘာီ�ယာ�၏
ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု သမ်းမတ်က ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည်။်)

ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�ကုုယစ်ာာ�လိယ ်
မ်း�ာ� (မ်း��နိုဒရွိင်း၏် သု��ပ်ု�နိုိစာပ််ု�
က ကန််�က့ကန်ိုုုင်းပ််ါသည်)်

(မ်း��နိုဒရွိင်း၏် သု��ပ်ု� နိုိစာ်ပ်ု�က 
ကန်�်က့ကန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်)်

ေပ်ည်သ်း�လွှာာတက်ျေးတး်
ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ�ဖွဲ့ကေ်ဝေရွ�ရွိင်း�်

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

29နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



ဝေဘာာစ်ာနီ်�ယာ�နိိုင်း်် ဟိုာဇီိုဂုုဗီ�န်ာ�တုု်�၏ တ်ာ�န်ခ့်ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်၍် ထုမ်း�်ဝေ�ာင််းဝေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��နိုိစာခ်ုုလု��သည် ် တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�မ်း� ုု �နို့ယ်စာုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ေဖွဲ့စာပ့််ာ�သည်် ် ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ ေပ်ည် ်

တ့်င်း�်စာစာမ််း�ာ�အုပြီးပီ်�ဝေ�ာင််းရွွက်ရွသည််် ပြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၏ အုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�်တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည် ်

(�ူေန််နိုုုင်းင််း�၏ ၂၀၀၅ ဘာကစ်ာု�ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုနိုိင်း် ်ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ�တ်ုု�၏ 

၁၉၉၅ ဝေေတ့်န်် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု)။ ယင်း်�တ်ုု� နိုိစာ်ခုုစာလု��တ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာကုု ခု့�တ်မ်း�်

ခု�ရွာ၌ �ကာ��င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�သူသည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုေမ်းင်း်�်ု��အု�င်း််တ့်င်းရ်ွို

ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�မ်းပ်ါပ်� ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ခု�က်ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်မ်းည် ်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။ စာစာ်

ဖွဲ့ကပ်ြီးပ်ုုင်းဝ်ေန်�ကဝေသာ ဂုုဏာ်�ဂဏာမ်း�ာ�အု�ကာ�ရွို ရွန်လ်ုုမ်းုမ်း�ာ�ကုု အု�ု��သတ်ရ်ွန်် အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�လိ

ဝေသာလ်ည််� အု�ုုပ်ါ သဝေဘာာတ်ူညီ်ခု�ကမ််း�ာ�သည် ်အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကုု သုသာစာ့ာပ်င်း ်ပ်ုု၍ခုကခ်ု�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ�တ့်င်း ်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ�

အုေပ်န်အ်ုလိန် ်ယု��ကည်မု််းကင််း�မ်း�ဝ်ေန်ေခုင်း�်သည် ်ရုိွဝေန်��ေဖွဲ့စာပ်ြီးပီ်��ကလ်ကခ်ု�တီ်ကရ်ွမ်းည််် လမ်း�်ခုရီွ�အုတ့်က ်

ကြိုးကုု�ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်း�ာ�ကုု အုဟိုန်�အ်ုတ်ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။် 

တ်ာ�န်ခ့်ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ု ပ်ဝ်ေရွ�အုဖ့ွဲ့��၏ တ်တု်ယဝေေမ်းာက်ပု်�စာ�ကုု �့စာဇ်ိုာလန််

နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် က�င်း်သ်ု��ပ်ါသည် ် (ပ်ု� ၇ ကုု �ကည််ပ််ါ)။ ဖွဲ့ကေ်ရွယဝ်ေကာင်းစ်ာီသည် ်  တ်ုုင်း�်ေပ်ည်တ််စာ်ေပ်ည်၏် 

အုေမ်းင်း်�်ု��နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််ရွိုသည််် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  ၄င်း�်အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်

တ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွပ်ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� အုကြိုးကီ�အုက�အုေဖွဲ့စာတ််စာစ်ာုတ်စာ်စာည်�် တ်ာ�န််ယူဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွပ်ါသည်။် 

ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် ဘာာသာစာကာ�အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ဝေေပ်ာ�ုု�ကသည်် ် လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်း�ာ�ကုု လု�ဝေလာကမ််း့တ်စာ့ာ

ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုနိုုုင်းရ်ွန်် သင်း််ဝေလ�ာသ်ည််် စာဉ်း�်စာာ�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုဝေသာ၊ မ်းတ်ူည်ီသည််် လကဝ်ေအုာကခ်ု�ေပ်ည် ် န်ယ်

မ်း�ာ�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�အ်ုပ််ဝေသာ ကုုယ်စာာ�လိယ ်(၇) ဦး�ပ်ါ�င်းဝ်ေစာပ်ါသည်။်10 ဖွဲ့ကေ်ရွယဝ်ေကာင်းစ်ာီ�င်း ်၇ ဦး�

ကုု (ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ�) ဖွဲ့ကေ်ရွယဝ်ေကာင်းစ်ာီက သီ�ေခုာ�စာီဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကပ်ြီးပ်ီ� ဝေလ�နိုိစာတ််ာ 

တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းခ်ု့င်း််ရွရွိုပ်ါသည်။် ထုုုဝေကာင်းစ်ာီ�င်းမ််း�ာ�ကုု အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့ယရ်ွိာ�၍ မ်း

ရွပ်ါ။ အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�ေပ်ုရွန််နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း� ဝေတ်ာပ့််�မ်း�ာ�တ်ကဝ်ေရွာကရ်ွန်�်ုုသည််် ရွည် ်

ရွွယခ်ု�က်ေဖွဲ့င်း် ် နိုိစာစ်ာဉ်းန်ိုိစာတ််ုုင်း်�တ့်င်း ် ယင်း်�ဝေကာင်းစ်ာီ�င်းမ််း�ာ�အုန်က်မ်းိ တ်စာ်ဦး�ကုုသမ်းမတ်အုေဖွဲ့စာ ် အု�ုုေပ်ု

ဝေသာလ်ည််� ယင်း�်တ်ုု�ကုု ည်ီတ်ူည်ီမ်း့သာဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည်။် ထုုုသုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း်

လည်�် ဖွဲ့ကေ်ရွယ်ဝေကာင််းစီာက အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာရ်ွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်််း �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါသည်။် ဝေကာင််းစီာ�င််းတုု်င်း�်သည် ်

သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာအုရွ အုုပ််ခု�ုပ််ရွပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေက အုာဏာာကုုသတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ထုာ�ေခုင်း�် မ်းရွိုဝေသာလ်ည်�် ၁၉၅၉ ခုုနိုိစာ်မ်းိစာတ်င်း၍် အုကြိုးကီ��ု��ပ်ါတ်ီ

ဝေလ�ခုုသည် ်ဖွဲ့ကေ်ရွယဝ်ေကာင်းစ်ာီတ့်င်း ်ပ်ါ�င်းက်ုုယစ်ာာ�ေပ်ုထုာ��ကပ်ါသည််။ �့စာဇ်ိုာလန််နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်ညွှ့န်�်

ဝေပ်ါင်း�်အုစာုု�ရွအုသု��ေပ်ုေခုင်း�် အုဝေေခုခု�အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�မ်း�ာ�မ်းိာ တ်ုုကရ်ိုုုကေ်ီမ်းုုကဝေရွစာီလုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၏ 

အုက� ုု ��က်မ်း�ာ�သာ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

30 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ပ်��	၇။	ဆွစဇ်ူးးလွှာနိန်ှိ�င်င််�၏	တး�နိက်ျေး�မှာှချီးွ�ကျေး�ကျေးသး	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�အဖွဲ့ွ��

ဖွဲ့ကားဒ်ါရယက်ျေးကားးင်စ်�
နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် အုကြိုးကီ�အုက�/အုစာုု�ရွ၏ အုကြိုးကီ�အုက�

အဖွဲ့ွ���င်	်၇	ဦး�
အုမ်း�ာ�စာု�နိုဒမ်း�ေဖွဲ့င်း် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်

ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည််
(ေပ်ည်န််ယ်တ်စာခ်ုုလ့င်း ်ကုုယစ်ာာ�လိယတ််စာဥ်ီး�သာ ပ်ါ�င်းသ်ည်။် ဘာာသာစာကာ�အုသီ�သီ�

ဝေေပ်ာ�ကဝေသာလူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ လု�ဝေလာကမ််း့တ်ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုေခုင်း�်)

ဖွဲ့ယ်ေရွယ ်ည်ီလာခု� (ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်)
နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဝ်ေကာင်းစ်ာီ (ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ)် + ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ� ဝေကာင်းစ်ာီ (အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ်)

ဥပ်မ်းာ ၃ ခုုက ရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း�် တ်ာ�န််ခု့�ဝေ�ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��သည် ် အုေခုာ�ဝေသာအုစာုု�ရွစာန်စာ ် တ်စာမ််း� ုု �မ်း� ုု �နိုိင်း်် �ကစ်ာပ်ဝ်ေန်ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ ယင်း�်ကုု 

သမ်းမတ်စာန်စာ ်(�ူေန််)၊ တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�်သမ်းမတ်စာန်စာ ်(ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ�) နိုိင်း်် တ်စာ်ပ်ုုင်း�်

လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာ် (�့စာ်ဇိုာလန််) တ်ုု�တ့်င်း ်အုသု��ေပ်ုပ်ါသည်။်

၅.၂.၂။	 အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်သ်း	နှာစမ်ှား�ိ�နှာစစ်း�	ပ်ါ�င်က်ျေးသး	နှိ�င်င််�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�စနိစ်

အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု အုလ�ာ�လုုကန််ည််�လမ်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�နိုိင်း်် 

အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�ဟိုူ၍ အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူနိုိစာ်ဦး�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာက်ုု 

ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ပ်ကတ်ုသဝေဘာာအုရွ ‘အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူနိုိစာ်ဦး�ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ 

နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စ်ာ’ သည် ် ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာအုစာဉ််းအုလာမ်း�ာ�ရုိွပြီးပီ်� ယင််း�ကုု က�ယ်က�ယ်ေပ်န်�ေ်ပ်န်�်

လကခ်ု��ကပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်််း နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ်အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�သည် ်အုစာုု�ရွကုစာာရွပ်မ််း�ာ�

ကုု စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု�ုပ်ေ်ခုင်း�်၊ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု�ကုုဝေ�ာင်းရ်ွွကပ်ြီးပ်ီ� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏်အုကြိုးကီ�အုက� (သမ်းမတ်

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဘာုရွင်း)် သည် ် အုခုမ်း�်အုန်ာ�ပ့်�တ်ကသ်ည်််ရွာထုူ�ပ်ုုင်း�်ုုင်းက်ာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််

အုာဏာာအုန်ည်�်င်းယ်သာရုိွပ်ါသည် ် (နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုကြိုးကီ�အုက�သည် ် အုုပ်စုု်ာ�မ်းင်း�်မူ်း၍ အုစုုာ�ရွ၏အုကြိုးကီ� 

အုက�သည် ် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ပ််ါသည်)်။ တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�်သမ်းမတ်စာန်စာဟ်ိုု ရွည်ည်ွှှန််�ဝေလရ်ွိုသည််် ပ်ုု၍အုတ့်� 

အုဖွဲ့ကညီ််ဝေသာ အုုပ်ခ်ု�ုပ်သူ်နိိုစာဥ်ီး�ပ်ါ�င််းသည်််အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�သည် ် လ့န်ခ်ု�ဝ်ေသာ�ယစု်ာနိိုစာနိ်ိုစာခု်ုအုတ့်င်း�်ပုု်၍ 

ထုင်း်ရွိာ�အုသု��မ်း�ာ�လာပ်ါသည်။် သမ်းမတ်စာန်စာ်တ်စာ�်ကသ်ာက�င်း်သ်ု��သည်် ် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်သမ်းမတ် 

စာန်စာ် (semi-presidential system) ရွို အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူနိုိစာ်ဦး�ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ� (dual executive) 

သည် ် အုုပ်ခ်ု�ုပ် ်ဝေရွ�ကဏ္ဍာကုု ဥပ်ဝေေအုရွ အုသုအုမ်းိတ််ေပ်ုထုာ�သည််၊် လ့တ်လ်ပ်စ်ာ့ာတ်ည်ရ်ွိုသည်် ် အုဖွဲ့့��

နိုိစာ်ဖွဲ့့��အုေဖွဲ့စာ ် ခု့�လုုကပ််ါသည်။် ၄င်း�်အုဖွဲ့့��နိုိစာဖ်ွဲ့့��မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ သီ�ေခုာ�ထုင်းရ်ွိာ�ဝေသာ 

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

31နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် တ်စာဖ်ွဲ့့��မ်းိာ တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာက ် တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းခု�ရွ

သည်််�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပီ်� ၄င််း�သည် ်အုစုုာ�ရွ၏အုကြိုးကီ�အုက�ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် ၄င်း�်�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်သ်ည် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

တ့်င်း�် အုမ်း�ာ�စာုဝေထုာကခ်ု�မ်းုလုုအုပ်ပ််ါသည်။် ဝေန်ာကတ််စာဖ်ွဲ့့��သည် ် ေပ်ည်သ်ူလူထုုက ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမ်းှာကလ်ုုကသ်ည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏်ဝေခုါင်း်�ဝေ�ာင်းေ်ဖွဲ့စာသ်ူသမ်းမတ်တ်ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််

ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�နိုိစာ်ရွပ််�ကာ� အုာဏာာဟိုန််ခု�က်ည်ီမ်း့မ်းုသည်် အုလ့န််က့ာဟိုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ 

အုာဏာာဟိုန်ခ်ု�ကညီ််မ်း့မု်းဝေပ်�တ့်င််းမူ်းတ်ည်၍် အုုပ်ခ်ု�ုပ်သူ်နိိုစာဥ်ီး�ပ်ါ�င််းဝေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�၏ အုခု� ုု �

ဝေသာပု်�စာ�မ်း�ာ�သည် ်သမ်းမတ်စာန်စာဘ်ာကသုု်�ပုု်အုာ�သာပြီးပီ်� အုေခုာ�ဝေသာပု်�စာ�မ်း�ာ�မိ်းာမူ်း လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာဘ်ာက ်

သုု�  ပ်ုု၍အုာ�သာဝေန်ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုီဂ�စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ ၂၀၀၇ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်အုစာုု�ရွ

သည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိိုင်််း အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုေမ်းင်း််�ု��အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်ေဖွဲ့စာက်ာ �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ််

သည် ် ၄င်း�်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��၏ ထုုပ််�ု��တ့်င်းရ်ွိုသည်ဟ်ိုု သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဤသတ််မ်းိတ််

ခု�ကက် အုစာုု�ရွ၏အုဓလေ့ုကလုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််သည် ်သမ်းမတ်အုာ� ယင်း�်၏မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာရ်ွာ၌ ပ်�်ပ်ုု�ကူည်ီရွန်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုူသည််အ်ုခု�ကက်ုု ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ 

အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ မ်းူ�ါေဝေရွ�ရွာအုာ�လု��အုဝေပ်� အုပြီးပ်ီ�သတ်�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ် သမ်းမတ်ဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ 

တ်ည်မ််းိီဝေန်ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ်သ်ည် ်(လှတ််ဝေတ်ာ၏် အုယု�အု�ကည်အ်ုေပ်င်း)် သမ်းမ၏ အုယု�အု�ကည််

အုဝေပ်� မ်းိီခုုုပ်ါသည်။်  အုုုင်း်ယာလန်န်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ သမ်းမတ်

သည် ်၄င်း�်အုာ�ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််ဝေပ်�ထုာ�သည််် အုာဏာာနိိုင်း်် လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�

မိ်းလ့�၍ က�န်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုစာုု�ရွ၏ အုကြုံက�ဝေပ်�ခု�ကအ်ုရွသာလ့င်း ် က�င်း်သ်ု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွပ်ါသည်။် 

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာနိိုစာရ်ွပ်လု်��တ့်င််း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ် ်ဝေရွ�၏ အုကြိုးကီ�အုက�နိိုစာဥ်ီး�အုန်က ်တ်စာဥ်ီး�မိ်းာ အုုပ်ခ်ု�ုပ််

ဝေရွ�အုတ့်င်း�် ဗီတ်ုုအုာဏာာကုု အုသု��ခု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုပ်ါ။ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာ၏ သက�်ုုင်းရ်ွာအုကြိုးကီ�အုက�နိုိစာ်ဦး�တ်ုု�အုာ� လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေပ်�ရွာတ့်င်း ် ပ်ုုမ်းုု၍ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီ

ဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းကုု်ဝေရွွ�ခု�ယ်ထုာ�ပ်ါသည်။် စာစာမိ််းန်ဝ်ေသာလုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာအုေပ်င်း ်(မ်းည်သ်ည်််လုပ်င််းန်�်

တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု သမ်းမတ်အုတ့်ကထ်ုာ�၍ မ်းည်သ်ည်တ််ုု�ကုုအုစာုု�ရွအုတ့်ကထ်ုာ�ရွမ်းည်က်ုု စာဉ်း�်စာာ�နိုုုင်းရ်ွန််

အုတ့်က)် �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််နိုိင်း််�န််ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��အုာ� ဝေရွွ� 

ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်

လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် သမ်းမတ်၏ ပ်ါ�င်း်မ်းုသည် ်

အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသည်။် �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ်သ်ည် ်

ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်က ် တ်ာ�န််ရွိုဝေသာ

ဝေ�ကာင်း် ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််သူနိုိစာမ််း� ုု �ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ အုုပ်ခ်ု�ုပ််

ဝေရွ�၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်း�ာ� (အုစာုု�ရွ၏အုကြိုးကီ�အုက�      

(�န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််)အုာ�ဝေရွွ�ခု�ယ်/ခုန်�်အုပ််/ထုုတ််ပ်ယ ်

ရွန်အ်ုာဏာာ အုစာရွိုသည်တ််ုု�ကုု) အုပ်ုုင်း�် ၅.၃.၁ 

တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

‘အ�ပ််ချီးး�ပ််သးနှာစ်ဦး�ပ်ါ�င််ကျေးသးနှိ�င််င်�ကျေးတး်
အ�ပ််ချီးး�ပ််ကျေးရ�စနိစ်’	တွင််	ကြီးကား��မှား�ကျေးသး	
အစဉ််အလွှားမှားး�ရာိပ်ါသည််။	နှိ�င််င်�မှားး�စွးတိ��
တွင််	အစိ��ရ၏အကြီးကား��အကား�သည််	အစိ��ရ၏	
ကားိစစရပ််မှားး�ကားိ�	စ�မှာ�အ�ပ််ချီးး�ပ််ေချီးင််�၊	မှား�ါဒါမှားး�
ကားိ�	ချီးးမှာာတ်ေချီးင််�တိ��ကားိ�	ကျေးဆးင််ရွကား်ပြီးပ်��	
နှိ�င််င်�ကျေးတး်၏	အကြီးကား��အကား�သည်	်
အချီးမှာ်�အနိး�ပ်ွ�တကား်သည်််ရးထားး�ပ်ိ�င််ဆိ�င််ကားး	
နှိ�င််င်�ကျေးရ�ဆိ�င််ရး	လွှာ�ပ််ပ်ိ�င််ချီးွင်််အးဏား	
အနိည််�င်ယ်သးရာိပ်ါသည််

32 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



အုာဏာာမ်း�ာ�ကုုခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ရွာတ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူနိုိစာဥ်ီး�ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာက်ုု 

က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ရွရွိုနိုုုင်းမ််းည်််အုလာ�အုလာဝေကာင်း�်မ်း�ာ�ကုုဝေမ်း့ာလ်င်း််ကာ အုခု� ုု �ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�သည် ်

အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ� ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာရွန်န်ိုိင်း်် ‘ညွှ့န်�ဝ်ေပ်ါင်း�်အုစာုု�ရွ’ 

ကုုဖွဲ့န်တ််ီ�ရွန်အ်ုတ့်က ် ယင်း�်စာန်စာ်အုာ� �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် စာတ်င်းက်�င်း်သ်ု��ခု�ပ််ါသည်။် 

ကင်းည််ာနိုုုင်းင််း� (၂၀၀၈) နိုိင်း်် ဇိုင်းဘ်ာာဝေဘာ့နိုုုင်းင််း�     

(၂၀၀၈) တ်ုု�၏ အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�တ့်င်း ် �ကာ�ေဖွဲ့တ််

ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကအ်ုရွ အုတုု်ကအ်ုခု�ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင််း 

မ်း�ာ�ကုု �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်ခုန်�်အုပ်ထ်ုာ�ရွန်် 

ေဖွဲ့စ်ာဝေသာလ်ည်�် သမ်းမတ်အုာ� နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ� 

အုက�နိုိင်း်် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�တ်ုု�၏ လုပ်င််းန်�်

တ်ာ�န်နိ်ိုစာရ်ွပ်လု်��ကုုထုမ််း�ဝေ�ာင်းရ်ွန်�်ကလ်က ်

အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။် �ုုလုုသည််မ်းိာ  ညွှ့န်�်

ဝေပ်ါင်း�်အုစုုာ�ရွတ်စာခု်ုတ်ည်�်တ့်င််း အုတူ်ဝေပ်ါင်း�်စာည်�် 

၍အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေစာမ်းည််အ်ုစာာ� �န််ကြိုးကီ�ခု��ပ််မ်း�ာ�ကုု 

အုဝေရွ�ပ်ါသည်် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�အုာဏာာ

အုန်ည်�်င်းယသ်ာဝေပ်�၍သမ်းမတ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�မူ်းဝေဘာာင်း ်

အုတ့်င်း�် ထုည််သ့်င်း�်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

၁၉၉၆ နိုိင်း်် ၂၀၀၁ ခုုနိုိစာအ်ုတ့်င်း်� အုစာာဝေရွ�နိုုုင်းင််း�၏ အုစာုု�ရွစာန်စာသ်ည် ်အုုပ််ခု�ုပ််သူနိုိစာ်ဦး�ပ်ါ�င်း်

ဝေသာအုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ကုု ပ်ု�မ်းိန််အုတ်ုုင်း�်မ်းဟိုုတ်ပ််� ဝေေပ်ာင်း�်ေပ်န်က်�င်း�်ပ်ခု�ပ််ါသည်။် 

�ုုလုုသည်မ််းိာ  နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုကြိုးကီ�အုက� (အုခုမ်း�်အုန်ာ�တ်က်ပ်ုဂဂုုလ)် ကုု ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိဝေရွွ� 

ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမှ်းာက်၍ အုစုုာ�ရွ၏အုကြိုးကီ�အုက� (�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်)်ကုု အုသစာဝ်ေရွွ�ဝေကာက်ဖ့ွဲ့��စာည်�်လုုကဝ်ေသာ 

ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က တ်စာ ်

ပြီးပ်ုုင်းန််က် တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်

ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုစာာဝေရွ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် တ်စာ်စာစာီပြီးပ်ုု

က့�ဝေန်ဝေသာဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာဝ်ေ�ကာင်း် ်တ်ည် ်

ပြီးင်းုမ်းဝ်ေသာ အုစာုု�ရွကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ရွာတ့်င်း ် ဤစာန်စာ်

သည်လ်ည်�် မ်းဝေအုာင်းေ်မ်းင်းခ်ု�်ပ်ါ။ အုဝေ�ကာင်း�်မ်းိာ 

�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်၏်ပ်ါတ်ီသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်�အုလ့န်အ်ုာ�န်ည်�်ဝေန်ပြီးပ်ီ� တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းဝ်ေသာ အုစာုု�ရွ

ဖွဲ့န်တ််ီ�နိုုုင်းရ်ွန်် မ်းေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းခ်ု�်ပ်ါ။ အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ဝေသာ ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ� (ဥပ်မ်းာ- မ်းတ်ူည်ီဝေသာ ပ်ါတ်ီ

အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�) က ဤန်ည်�်လမ်း�်အုဝေပ်� မ်းတ်ူည်ီဝေသာအုဝေကာင်း�်ေမ်းင်းမ််းုအုမ်း� ုု �မ်း� ုု � ရွိုနိုုုင်း�်ကဝေသာ ်

လည််� အုစာာဝေရွ�၏ကုစာာတ့်င်းမ််းူ ယင်း�်သည်ဝ်ေအုာင်းေ်မ်းင်းခ်ု�်ေခုင်း�် မ်းရွိုခု�ပ််ါ။ 

�နိ်ကြီးကား��ချီးး�ပ််နှာင်််	�နိ်ကြီးကား��အဖွဲ့ွ��အး�ကျေးရွ�ချီးးယ်

ချီးနိ�်အပ််ေချီးင််�	သိ��မှာဟူ�တ်ထား�တ်ပ်ယ်ေချီးင််�	

လွှာ�ပ််င်နိ်�စဉ််တွင််	သမှာမတ၏	ပ်ါ�င််ေချီးင််�သည််	

အလွှာွနိ်အကျေးရ�ပ်ါပ်ါသည််။

တစ်ပ်ိ�င််�သမှာမတစနိစ်ဟူ�ရည််ညွာနိ်�ကျေးလွှာ်ရာိသည်််

	ပ်ိ�၍အတွ�အဖွဲ့က်ားည်�ကျေးသး	အ�ပ််ချီးး�ပ််သးနှာစ်ဦး�

ပ်ါ�င််သည်််အ�ပ််ချီးး�ပ််ကျေးရ�သည််	လွှာွနိ်ချီး�်ကျေးသး

ဆယ်စ�နှာစ်နှာစ်ချီး�အတွင််�	ပ်ိ�၍	ထားင််ရား�အသ���

မှားး�လွှားပ်ါသည််။	ဖွဲ့ွ��စည််�ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါ

အး�	မှားကြားကားမှာ်�ကျေးရ�ဆွ�ကြားကားသးမှားး�သည်	်

အေင်င််�ပ်ွး�ဖွဲ့ွယ်ေဖွဲ့စ်ကျေးသး	ကျေးရွ�ကျေးကားးကား်ပ်ွ�မှားး�

အပြီးပ်��	ပ်ဋိိပ်ကားခမှားး�ကျေးလွှားး်ပ်ါ�	ကျေးစရနိ်	နှာင်််	‘

ညွွနိ�်ကျေးပ်ါင််�အစိ��ရ’ကားိ�	ဖွဲ့နိ်တ��ရနိ်စသည်််	

အထားး�ကားိစစရပ််အတွကား်		ယင််�စနိစ်အး�	

ကြားကားး�ေဖွဲ့တ်ကျေးေဖွဲ့ရာင််�ချီးးကား်တစ်ချီး�အေဖွဲ့စ်	စတင််	

ကားးင်််သ���ချီး�်ပ်ါသည််။

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

33နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



၅.၂.၃	သမှာမတရးထားး�သကားတ်မှာ�်	ကားနိ�သ်တခ်ျီးးကား်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုကြိုးကီ�အုက�၏ ရွာထုူ�သကတ််မ်း်�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

တ့်င်း ် သတ်မ််းိတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် လူတ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကထ်ု�တ့်င်း်သာ အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�စာုဝေ��

တ်ည်ရ်ွိုဝေန်မ်းုကုု ဝေေဖွဲ့ဝေလ့ာဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်အုခု�နု်က်ာလသတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကသ်ည်လ်ည်�် အုာဏာာ

ဝေေဖွဲ့ဝေလ့ာခ့်ု�ဝေ�ရွာတ့်င််း အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာအုခု�က်တ်စာခ်ု�ကေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။် ေပ်ည်သူ်လူထုုက မု်းမု်းတုု်�အုာဏာာရွဝေစာ 

လုုဝေသာသူကုု ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုရွဝေရွွ�ခု�ယရ်ွာတ့်င်း ်ထုုုသုု�ဝေသာရွာထုူ�သကတ််မ်း်�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� 

သည် ်ေပ်ည်သ်ူတ်ုု�၏ အုေပ်ည််အ်ု�ဝေရွွ�ခု�ယပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု ကန်�်သတ််လုုကသ်က�သ်ုု�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ဝေသာလ်ည်�်

ရွာထုူ�သကတ််မ်း�် သတ််မ်းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�သည် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�နိုိင်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမ်းှာကဝ်ေသာအုာဏာာရွိင်းအ်ုစာုု�ရွမ်း�ာ� (electoral authoritarian regimes) သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ည်ဝ်ေထုာင်း်

ကာစာ ေီမုု်းကဝေရွစီာစာန်စ်ာမ်း�ာ�၏ ခုုုင်းမ််းာဝေတ်ာင်််းတ်င်း�်ဝေစာမု်းအုတ့်က်ပ်�်ပုု်�သည််် အုဝေရွ�အုပ်ါ�ု��ဝေသာလုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းမ််း�ာ�အုန်ကမ််းိ တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ‘မ်း�ကဝ်ေမ်းိာကဝ်ေခုတ်အ်ုာဖွဲ့ရွုကတ့်င််း အုုပ်ခ်ု�ုပ်မ််းုအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�နိုိင်း်် 

ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းအ်ုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�လုပ်ရ်ွာတ့်င်း ်အုာဏာာသုမ်း်�ေခုင်း�်အုစာာ� အုခု�နု်က်ာလ (ရွာထုူ�သကတ််မ်း်�) 

သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုတ်ူ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�ပ်ု�မ်းိန််က�င်း�်ပ်ေခုင်း�်ကုု အုဝေေခုခု�က�ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်

တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စာအ်ုသု��ေပ်ုကာ အုစာာ�ထုုု�နိုုုင်းခ်ု�သ်ည်’်ဟိုု စာာဝေရွ��ရွာနိုိစာဥ်ီး�က�ုုထုာ�ပ်ါသည်။်11  ထုူ�ေခုာ�

တ်ာကဝေတ်ာ ် တ်ူန်ီ�ရွိာ�နိုိင်း်် အုီဂ�စာန်ိုုုင်း်င်း�တ်ုု�တ့်င်း ် ရွာထုူ�သကတ််မ်း်�ကန်�သ်တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်င်း�် ထုည််သ့်င်း်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ အုကြိုးကီ� 

အုက�၏ဝေန်ရွာအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�တ်စာ်ခုုခု�င်း�်စီာသည် ်

အုဝေ�ကာင်း�်အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ဝေ�ကာင်း် ် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည််

ဟိုုယူ�ပ်ါသည်။် ရွာထုူ�ကာလသတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက� အုုပ်ခ်ု�ုပ််ရွ

မ်းည််် အုခု�နု််သကတ််မ်း်�ကုုသာ ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�

နိုုုင်း်သည်။် အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် မ်းည်သ်ည်််

အုခု�နု်က်ာလတ့်င်းမ််း�ုု ၎င်း�်အုကြိုးကီ�အုက�၏ အုာ 

ဏာာကုု ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�နိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ သုု�ဝေသာ ်

လည်�် အုခု�နု်က်ာလ ကန်�သ်တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�မ်းရွို

ပ်ါက နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ် ်ဝေရွ�အုကြိုးကီ�အုက�သည် ်

အုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာဝ်ေအုာကတ့််င်း ်၎င်း�်တ်ုု�အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်

ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ရွနိုုုင်းမ််းယ်် အုဝေန်အုထုာ�

တ်စာခ်ုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ရွန််အုတ့်က ် အုာဏာာကုုအုသု��ခု�

လုုစာုတ််ရွိုနိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� ထုုုစာုတ််ကုုတ့်န််�လိန််နိုုုင်း်စာ့မ်း်�  

ရးထားး�သကားတ်မှာ�်သတ်မှာာတ်ချီးးကားမ်ှားး�သည်	်

ဒါ�မှာိ�ကားကျေးရစ�အသွင်က်ားး�ကျေးေပ်းင်�်ကျေးရ�နှာင်််	

ကျေးရွ�ကျေးကားးကားတ်င်က်ျေးေမှာားကားက်ျေးသး	အးဏားရာင််

အစိ��ရမှားး�	သိ��မှာဟူ�တ	်တည်က်ျေးထားးင်က်ားးစ

ဒါ�မှာိ�ကားကျေးရစ�စနိစမ်ှားး�၏	ချီးိ�င်မ်ှားကျေးတးင်််တင်�်ကျေးစ

မှာုအတွကားပ််�်ပ်ိ��သည််	်အကျေးရ�အပ်ါဆ���ကျေးသး	

လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ််မှားး�အနိကားမ်ှာာ	တစခ်ျီး�ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်	

အချီးးနိိ်ကားးလွှာ	ကားနိ�သ်တခ်ျီးးကားမ်ှားး�မှာရာိပ်ါကား	

နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်	်ကျေးရ�အကြီးကား��အကား�သည်	်

အးဏားရာင်စ်နိစက်ျေးအးကားတ်ွင််	၎င်�်တိ��

အပြီးမှာ�တမှာ�်ေပ်နိလ်ွှာည််ကျေးရွ�ကျေးကားးကားခ်ျီး�ရနှိ�င််မှာယ််	

အကျေးနိအထားး�တစ်ချီး�ကားိ�	ဖွဲ့နိ်တ��ရနိအ်တွကား်	

အးဏားကားိ�	အသ���ချီးးလွှာိ�စိတရ်ာိနှိ�င်ပ်ြီးပ်��	

ထားိ�စိတက်ားိ�တွနိ�်လွှာာနိန်ှိ�င််စွမှာ်�မှာရာိတကားက်ြားကားကျေးပ်။

34 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



မ်းရုိွတ်က�်ကဝေပ်။ သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုကြိုးကီ�အုက�အုာ� ကာလကန်�သ်တ်ခ်ု�ကမ််းရုိွပ်� 

အုကြိုးကုမ်းက်ြိုးကုမ်းေ်ပ်န်လ်ည် ်ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်ကုု ကာက့ယရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ရွာထုူ�သကတ််မ်း်�ကန်� ်

သတ်ေ်ခုင်း�်သည် ်အုလ့န််အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသည်။် အုခု�နု်က်ာလသတ်မ််းိတ်ခ်ု�က ်ပ်ု�စာ�နိုိစာ်မ်း� ုု �ရွိုပ်ါသည်။်  ပ်ထုမ်း

ပ်ု�စာ�တ်စာ်မ်း� ုု �မ်းိာ အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်းခ်ု့င်း််ေပ်ုထုာ�ဝေသာ �က်တ်ုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကခ်ု�ရွသည်််

အုကြိုးကုမ်းအ်ုဝေရွအုတ့်ကက်ုု ကန်�သ်တ််ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်-် ရိုုရွိာ�နိုုုင်းင််း� 12 နိုိင်း်် �သစာကြိုးတ်ီ�ယာ�

နိုုုင်းင််း�13 တ်ုု�သည် ် �ကတ််ုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်ကုု နိုိစာက်ြိုးကုမ်းထ်ုုသာ ခု့င်း််ေပ်ုထုာ�ပ်ါသည်။် 

သုု�ဝေသာ ် သမ်းမတ်ဝေဟိုာင်း�်ကုု ကာလတ်စာခ်ုုရွပ််န်ာ�ပြီးပ်ီ�ပ်ါက ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�အုတ့်င်း�် ေပ်န်လ်ည်�်င်းဝ်ေရွာက်

အုဝေရွွ�ခု�ေခုင််း�အုာ� တ်ာ�ေမ်းစ်ာထုာ�ေခုင််း�မ်းရုိွပ်ါ။ ပ်န်ာ�မ်းာ�နုုိုင််းင်း�တ့်င်း1်4 ဤသုု� ရွပ်န််ာ�သည်််ကာလကုု သမ်းမတ် 

တ်စာဥ်ီး� တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေသာ သကတ််မ်း�်နိုိစာခ်ုုစာာထုု တ်ုု�ေမ်းှင်း်သ်တ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ေုတ်ုယ 

အုမ်း� ုု �အုစာာ�မ်းိာမ်းူ တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းမ််းည််် အုကြိုးကုမ်းအ်ုဝေရွအုတ့်ကက်ုု လု���ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ေခုင်း�် 

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုခု� ုု �ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်(ဥပ်မ်းာ ပ်ါရွာဝေဂ့�15 နိုိင်း်် ဝေတ်ာင်းက်ုုရွီ�ယာ�16) သမ်းမတ်သကတ််မ်း်�

တ်စာက်ြိုးကုမ်းစ်ာန်စာ်ကုုသာ က�င်း်သ်ု��ပြီးပ်ီ� အုမ်း�ာ�စာုဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�မ်းိာမ်းူ (ဥပ်မ်းာ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက 17 နိုိင်း်် 

တ်ူရွကီ 18) သကတ််မ်း�်ကုု နိုိစာ်ကြိုးကုမ်း်ထုာ�ရွန် ်�ု��ေဖွဲ့တ်�်ကပ်ါသည်။် 

ကမ်းာာအုနိုိ��အုေပ်ာ�တ့်င်း ် သမ်းမတ်သကတ််မ်း�်၏ အုခု�နု်က်ာလကန်�သ်တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ််

ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ဝေလာက ်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ရွဝေသာ၊ အုစာာ�ထုုု�

ရွဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� မ်းရွိုပ်ါ    

(ဥပ်မ်းာ- အုယဂ်��ီရွီ�ယာ�၊ ဘာီလာရိုုစ်ာ၊ ဘာာကီန်ာ ဖွဲ့ာ�ုု၊ ကုေေ်ီအုီဗ့ုုင်း�်၊ ဂါဘာ့န််၊ ကာဇိုာခုါစာတ်န််၊ န်မ်းဘ်ာီ�

ယာ�၊ ပ်ီရိုူ�၊ သီရွုလက�ာ၊ ယူဂန််ေါ) ။ တ်ရွာ��င်းအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေပ်င်း�်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းု

လုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် အုဓလေ့ုကလုပ်ဝ်ေ�ာင်း်သူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ပ်ါ�င်း်ဝေလမ််းရွိုဝေသာ်လည်�် ထုုုက�သ်ုု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုထုူ�ည်ှုနိုုင်း�်ေပ်င်း�်င်းမ််းုမ်း�ာ� ေပ်ုလုပ်န်ိုုုင်း်ရွန်အ်ုတ့်က ်သမ်းမတ်က စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�မ်း�ာ�ကုု ကန်�သ်တ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�

�ကသူမ်း�ာ�သည် ်အုကာအုက့ယမ််း�ာ�ကုု ထုပ််မ်း�၍ထုည််သ့်င်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်�ကပ်ါသည်။် အုယလ်�်ာဗာဝေေါ 19၊

 ဟို့န်ေ်ူ�ရွပ်စ်ာ ် 20 နိုိင်း်် န်စာဂ်ါ 21 တ်ုု�တ့်င်း ်သမ်းမတ်၏ သက်တ်မ်း်�ကာလ သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်အုဝေပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကသ်ည် ် ဝေေပ်ာင်း�်လ�၍မ်းရွဟိုု သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� ဟို့န်ေ်ူ�ရွပ်စ်ာ ် 22 တ့်င်း ်

ဤသုု� တ်ည်ပ်ြီးမ်း�ဝေန်မ်းုကုုကာက့ယရ်ွန်အ်ုတ့်က ်စာစာ်တ်ပ်က်ုုပ်င်း ်လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။်

ဝေတ်ာင်းက်ုုရွီ�ယာ� 23 ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းိာမ်းူ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ပ်ါသည်။်  ဝေတ်ာင်းက်ုု�ရွီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�

တ့်င်း ် သမ်းမတ်၏ အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေသာသကတ််မ်း�်ကုု တ်ုု�ခု���ေခုင်း�်နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်သည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်း်ဝေေပ်ာင်း�်လ�ခု�ကသ်ည် ်၎င်း�်အု�ုုေပ်ုခု�က်တ်င်းေ်ပ်ဝေသာအုခု�နု်တ့််င်း ်အုာဏာာရွိုဝေသာ သမ်းမတ်

အုတ့်က ်သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုမ်းည်မ််းဟိုုတ််ပ်ါ။

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

35နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



၅.၂.၄။	 နှိ�င်င််�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�အးဏားကားိ�	ဗဟူိ�ချီးး�ပ်က်ားိ�င်မ်ှာုကျေးလွှာှးခ်ျီးးေချီးင်�်နိည်�်လွှာမှာ�်ေဖွဲ့င််	်
	 ချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင်�်

အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူနိုိစာ်ဦး�ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာ၏် ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�သည် ်လူပ်ုဂဂုုလအ်ုသီ�သီ�တ်ုု�အုာ� 

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� အုတ်ူတ်က့ ခု�မ်းိတ်ဝ်ေစာေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�

အုာဏာာမ်း�ာ�ကုုပ်ုဂဂုုလ၊် ဌာာန်အုသီ�သီ�တ်ုု�အုာ� အုပ်န်ိုိင်း်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွ၏နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် အုေမ်းင်း််�ု��

အုာဏာာကုု တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကထ်ုကပ််ုုဝေသာသူမ်း�ာ�အု�ကာ� ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ရ်ွန်် အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ�ကုု 

ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုေခုာ�တ်စာန််ည်�်မ်းိာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွအု�င်း််အုသီ� 

သီ�သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ဝေသာ  ဝေေါင်းလ်ုုကန််ည်�်ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�်  ခု့�ဝေ�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် (တ်ုုင်း�်ဝေေသ

ကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�၊ ဝေက��ရွွာမ်း�ာ� စာသေဖွဲ့င်း်)် အုစာုု�ရွအု�င်း်အ်ုသီ�သီ�တ့်င်း ်  အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာကုု 

ထုာ�ရွိုေခုင်း�်သည် ် ၎င်း�်ကဏ္ဍာတ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်သူမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုပ်ါ�င်းလ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ကရွန်အ်ုတ့်က ်

အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာတ်စာရ်ွပ်က်ုု အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�/အုစုုာ�ရွ၏ 

ဝေအုာက်ပုု်င်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�သုု� လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ဝေပ်�ေခုင််း�/လှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ� သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် တ်ာ�န််

�တ်တရွာ�နိုိင်း် ်အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာအုာဏာာမ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ လကဝ်ေအုာကသ်ုု� သ့ယ်

ေဖွဲ့ာစာီ��င်း�်လာေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု၏ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

သည် ် ေပ်စာမု််း�ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�စုာကုုခု�မိ်းတ်ေ်ခုင််း�အုတ့်က် သက�ုု်င်းရ်ွာေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�ကုုသာ တ်ာ�န််

ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွမ်း�ာ�သည် ်ဝေသေဏာစ်ာီရွင်းခ်ု�က်ကုု က�င်း်သ်ု��ပ်ါက

အု�ုုပ်ါေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုတ့်င်း�် ဝေသေဏာက်�ခု�ရွမ်းည််် ေပ်စာမ််းုက���လ့န်သ်ူမ်း�ာ�၏ လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု့င်း််ဝေတ်ာင်း�်�ုု

မ်းုမ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ် လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်အ်ုတ့်က ် ပ်န််�ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�ကုုပ်ါ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအုတ့်င်း်�ရွို နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာရ်ွာဇို�တ်မ််းုမ်း� ုု �တ့်င်း ် ေပ်စာမ််းုက���လ့န်သ်ူမ်း�ာ�ကုု

လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် သမ်းမတ်၏အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ေခုင်း�်မ်းေပ်ုပ်� 

အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု လကဝ်ေအုာကအ်ု�င်း််�င်း််သုု�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်သည် ်သမ်းမတ်၏အုာဏာာကုု ဝေလ�ာပ််ါ�

 သ့ာ�ဝေစာပ်ါသည်။်

ဗဟိုုုခု�ုပ််ကုုင်း်မ်းုဝေလ့ာ်ခု�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�အုမ်း� ုု �

မ်း� ုု �သည် ် အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေပ်�က့�ေပ်ာ�ေခုာ�

န်ာ�စာ့ာ အုက� ုု �သကဝ်ေရွာကမ််းု ရွိုဝေစာပ်ါသည်။် 

ယင်း�်က�သ်ုု� ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်၏ အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာနိုိင်း်် 

အုတ်ုမ်း်အုန်က်သည် ် ဝေမ်း�ခု့န််�နိုိစာခ်ုုအုဝေပ်�တ့်င်း ်

မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် “ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

သည် ်အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�/ အုစာုု�ရွ (administration/

government) ၏ အုေခုာ�ဝေသာအု�င်း််အုသီ�သီ�

သုု� မ်းည်သ်ည်််တ်ာ�န်အ်ုမ်း� ုု �အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု လှ� 

နှိ�င််င်�ကျေးတးအ်�ပ််ချီးး�ပ််ကျေးရ�အးဏားမှားး�ကားိ�	

အစိ��ရအဆင်််အသ��သ��သိ��	လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်

သတမ်ှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင််�ေဖွဲ့င််	်ချီးွ�ကျေး�ကျေးပ်�နှိ�င််ပ်ါသည််

(တိ�င်�်ကျေးဒါသကြီးကား��မှားး�၊	ေပ်ည်န်ိယမ်ှားး�၊	ကျေးကားး�ရွး

မှားး�	စသေဖွဲ့င််)်	အစိ��ရအဆင်််အသ��သ��တွင်	်	

အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍကားိ�	ထားး�ရာိေချီးင်�်သည်	်၎င်�်

ကားဏ္ဍတွင်	်နှိ�င်င််�ကျေးရ�လွှာ�ပ်က်ျေးဆးင်သ်းမှားး�	ပ်ိ�မှာိ�

ပ်ါ�င်လ်ွှာ�ပ်က်ျေးဆးင်	်ကြားကားရနိအ်တွကား်	အေချီးး�

ကျေးသး	နိည်�်လွှာမှာ�်တစ်ချီး�	ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်

36 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�သန်ည်�်နိုိင်း််နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်် ဝေရွ�ကဏ္ဍာက ဝေစာာင်း်�်ကည််က်ြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ

မ်းည်မ််း့ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�မ်းည်န််ည်�်” တ်ုု�ေဖွဲ့စာ ်သည်။် ေပ်စာမ််းု�ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ရွ�၊ ပ်ုလုပ်မ််း�ာ�၏ 

လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််စာသေဖွဲ့င်း် ်အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�/အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ််ဝေသာ အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ ပ်ုု

၍ကြိုးကီ�မ်းာ�လာသည််အ်ုတ်ုုင်း�်တ်ာအုဝေလ�ာက ် အုာဏာာကုု လကဝ်ေအုာကခ်ု�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သုု� ခု့�ဝေ�

သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�သည်််အုတုု်င်း�်အုတ်ာ ေမ်းင်း််မ်းာ�လာဝေလေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် ယင်း�်အုတုု်င်း�်အုတ်ာသည် ် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အု�င်း််၌သာအုာဏာာကုု တ်င်း�်�ကပ်စ့်ာာခု�ုပ်ကုု်င််းထုာ�ဝေသာစာန်စာမိ််း အုာဏာာကုုလကဝ်ေအုာကအ်ုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�ထု�သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာ်အုထုု စာန်စာ်မ်း�ာ�တ်စာဝ်ေလ့ာက ် အုခု�နု်�်ကာလာသည်န်ိုိင်း််အုမ်း့ 

သုသာေခုာ�န်ာ�လာနိုုုင်းပ််ါသည်။်   

ဗဟုုိုခု�ုပ်ကုု်င််းမု်းဝေလ့ာခ်ု�သည််် ပ်မ်းာဏာကုု ပုု်မုု်းတု်က�စ့ာာတုု်င််း�တ်ာရွန်အ်ုတ့်က ်အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ��ုုင််း 

ရွာ ဗဟုုိုခု�ုပ်ကုု်င််းမု်းဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်၊ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဗဟုုိုခု�ုပ်ကုု်င််းမု်းဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်နိိုင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ဟိုူ၍ အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�သု��မ်း� ုု �ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�် 

စာာ�ရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်�ုုသည်မ််းိာ ဗဟိုုုအုစာုု�ရွနိုိင်း် ်

�ကစ်ာပ်၍် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ပ်ုုင်း�်ုုင်းထ်ုာ�ဝေသာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု 

ရွည်ည်ွှှန််�ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်�ုုသည်မ််းိာ ဗဟိုုုအုစာုု�ရွက ဝေေသနိုတရွ

အုစာုု�ရွမ်း�ာ�အုာ� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုေခုင်း�်က�သ်ုု�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ� ဝေ�ာင်း ်

ရွွကန်ိုုုင်းရ်ွန်ခ့်ုင်း််ေပ်ုထုာ�ဝေသာ  အုတုု်င်း�်အုတ်ာေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် ဝေန်ာက�ု်��ေဖွဲ့စာသ်ည််် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဗဟုုို

ခု�ုပ်ကုု်င်းမု််းဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်�ုုသည််မ်းိာ ဗဟိုုုအုစာုု�ရွကဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်း�ာ�အုာ� ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�တ်ာ�န််

ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွန်် ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း်�အုတ်ာ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ 

အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�သု��ခုုကုု ဝေအုာကတ့််င်း်အုဝေသ�စာုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

အု�ုုပ်ါ အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ� သု��ခုု

အု�ကာ�ခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်သည် ် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုအုတ်ုုင်း�် 

အုတ်ာကုု  ပုု်မုု်းလ့ယ်ကူဝေစာဝေသာလ်ည်�် ထုုဝေရွာက်

ဝေသာ ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန််

အုတ့်က ်ယင်း�်တ်ုု�သု��မ်း� ုု �ကုု ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ရွန်် လုုအုပ်ပ််ါသည်။် အုကယ၍် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း််

ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်အုဝေပ်� ပ်�်ပ်ုု�ေခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်လုုကန််ာေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုအုာဏာာဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်သည် ်အုဝေလ�အုန်ကရ်ွိုသည် ်မ်း

ဝေခု��ုုနိုုုင်းပ််ါ။

အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�အးဏားဗဟူိ�ချီးး�ပ်က်ားိ�င်မ်ှာုကျေးလွှာှးခ်ျီးးေချီးင်�်	

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင််းမ်းုဝေလ့ာခ်ု�ရွာတ့်င်း ် ပ်ု�စာ�သု��မ်း� ုု �ရွိုပ်ါသည်။် ‘ဗဟိုုုအု�င်း်မ််းိ 

ဝေေသနိုတရွအု�င်း််သုု� တ်ာ�န်ခ့်ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ေခုင််း� (de-concentration)’24 ၊ ‘ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုလုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််

အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ဆိ�င်ရ်း	အးဏားချီးွ�ကျေး�ကျေးပ်�ေချီးင်�်

ဆိ�သည်မ်ှာား	ဗဟူိ�အဆင််မ်ှာာ	ကျေးဒါသနှတရအဆင််သ်ိ��	

အးဏား	ချီးွ�ကျေး�သတ်မှာာတ်ကျေးပ်�ေချီးင်�်၊	ကားိ�ယစ်း�

ေပ်�လွှာ�ပ်ပ််ိ�င်ခ်ျီးွင်််ကျေးပ်�ေချီးင်�်နှာင်််	လွှာ�ပ်ပ််ိ�င်ခ်ျီးွင်််အးဏား

မှားး�လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်အပ်န်ှာင််�ေချီးင်�်ကားိ�ဆိ�လွှာိ�ပ်ါသည်။်

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

37နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



ဝေပ်�ေခုင်း�် (delegation)’ နိိုင်း်် ‘လုပ်ပုု််င်း ်ခု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်န်ိုိင်း�်ေခုင်း�် (devolution)’ တ်ုု�ေဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် တ်စာခ်ုုခု�င်း်�စာီသည် ်အုုပ််ခု�ုပ် ်ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ တ်ုု�ခု���ရွရွိုဝေစာပ်ါသည် ်(ပ်ု� ၈ 

ကုု�ကည််ပ််ါ)။ 

ပ်��	၈။	ဗဟူိ�အဆင်််မှာာ	ကျေးဒါသနှတရ	အဆင်််သိ��	တး�နိ်ချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင််�၊	ကားိ�ယစ်း�ေပ်�လွှာ�ပ်ပ််ိ�င်ခ်ျီးွင်််ကျေးပ်�

ေချီးင်�်နှာင်််	လွှာ�ပ်ပ််ိ�င်ခ်ျီးွင်််အးဏားမှားး�လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်အပ်န်ှာင််�ေချီးင်�်တိ��၏	ကားွ�ေပ်း�ထားင်ရ်ား�ချီးးကားမ်ှားး�	

ဗဟိုုုအုစာုု�ရွမ်းိ မ်းူ�ါေအုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု သက�်ုုင်းရ်ွာဝေေသနိုတရွ

အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�သုု� ခု့�ဝေ�ဝေပ်�သည််အ်ုခုါ ဗဟိုုုအု�င်း််မ်းိဝေေသနိုတရွအု�င်း်သ်ုု� တ်ာ�န််ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာ ်

ဝေပ်�သည်။် ဤသုု� လှ� ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�သည််အ်ုခုါ န်ယဝ်ေေမ်းနိုိင်း် ် ပ်ထု�ီအုဝေန်အုထုာ��ုုင်းရ်ွာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

ခ့ု�ဝေ�မု်းအုဝေေပ်ာင််း�အုလ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�ဝေစာသည်။် သုု�ဝေသာတ််ာ�န်နိ်ိုင်း််အုာဏာာသည် ် ဗဟုုိုအု�င်း််၌သာ က�န် ်

ရုိွပ်ါသည်။် ဤသုု�လှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ�မု်းသည် ် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််အုစုုာ�ရွမ်း�ာ�သုု� အုမိ်းန်တ််ကယလု်ပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ခ့ု�ဝေ� 

ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်းဟုိုတ်ပ််ါ။ ထုုု�ဝေ�ကာင်််း ဝေန်ာကထ်ုပ်အ်ုစုုာ�ရွအု�င်း််မ်း�ာ�ကုုလည်�် မ်းေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါ (ပု်� ၈ ကုု�ကည်််ပ်ါ)။ 

တ်ာ�န််ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်

ဗဟိုုုအု�င်း်် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ အုမ်းိတ်လ်ကခဏာာ
ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�/အုမ်းုဝေ�ာင်း-်ဝေအု�ဂ�င်း်�်က�်�ဝေရွ�

အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ေခုင်း�်
ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််

ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်

အုပ်န်ိုိင်း�်ေခုင်း�်

အုရွင်း�်အုေမ်းစာ ်- Diehl, Katharina, et. al. Max Planck Manuals on Constitution Building: Structures and 
Principles of a Constitution, 2nd edn (Max Planck Institute, 2009) မ်းိ ကုု�ကာ�သည်။် Böckenförde, M., 
Decentralization from a Legal Perspective: Options and Challenges (Unpublished, 2010) ကုုလည်�် 

�ကည််န်ိုုုင်းသ်ည်။် 

ကုုယ်စာာ�ေပ်ုလုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ဝေပ်�ရွာတ့်င််း ဗဟုုိုအုစုုာ�ရွသည် ်အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ဝေသာ ေပ်ည်သူ်�ဝေရွ�ရွာလုပ်င််းန်�် 

မ်း�ာ�အုတ့်က ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် စာီမ်း�ခုန်�်ခု့�ဝေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု  အုေခုာ�အုစာုု�ရွအု�င်း်တ််စာခ်ုုသုု� 

ဝေပ်�ရွန်လုု်အုပ်သ်ည်။် ကုုယ်စာာ�ေပ်ုလုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင််း�သည် ် အုမု်းဝေ�ာင််းအုကြိုးကီ�အုမိ်း��နိိုင်း်် ဝေအု�ဂ�င်း်် 

အု�ကာ� �က�်�ဝေရွ�ပ်ု�စာ�မ်း� ုု � ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဗဟိုုုအုစာုု�ရွသည် ် အုမ်းုဝေ�ာင်းအ်ုကြိုးကီ�အုမ်းိ��က�သ်ုု�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� 

38 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ဝေေသနိုတရွအုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင်း�်မ်း�ာ�သည် ်ဝေအု�ဂ�င်််းက�သုု်�ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် ကြိုးကီ��ကပ်မု််းအု�င်း််မိ်းာက့�ေပ်ာ�ပြီးပီ်� အုလ့န် ်

အုမ်းင်း်�ဗဟိုုုထုုန်�်ခု�ုပ်မ််းုမ်း�ာ� ပ်ါ၀င်း်နိုုုင်းက်ာ ဝေအုာကဝ်ေေခုအု�င်း်မ််း�ာ�သုု� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််န်ည်�်န်ည်�်သာ ခု့င်း််ေပ်ု 

သည်။် �န်�်က�င်းဘ်ာကတ့််င်း်မ်းူ တ်ရွာ�၀င်းလ်မ်း�်ညွှှန််ခု�ကမ််း�ာ�ကုုလုုကန််ာရွန်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း�် 

တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ်ဗဟိုုုအုစာုု�ရွသည် ်အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း်မ််းူ�ါေအုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာမ််းုကုု အုေပ်ည််အ်ု�

ခု့�ဝေ�ခု�ထုာ�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် 

လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာမ်း�ာ� လှ�ဝေေပ်ာင််း�အုပ်နိ်ိုင်း�်ေခုင််း�သည် ်ဗဟုုိုခု�ုပ်ကုု်င်းမု််းဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုင်းအ်ုာ�

အုဝေကာင်း�်�ု��ပ်ု�စာ�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�သုု� အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်

ပ်ါ�င်းသ်ည်။် တ်စာဖ်ွဲ့န်် ဤန်ည််�တ့်င်းလ်ည်�် ပ်ု�စာ�အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ရွိုပ်ါသည်။် ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာတ်ာ�န််

မ်း�ာ�တ့်င်း ်ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုအုတ့်က ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေမ်း�ာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်နိုုုင်းသ်ည််် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ� အုကန်�အ်ုသတ််

ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါ၀င်း်နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� (အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်သုသာထုင်းရ်ွိာ�ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်ခု့င်း််ရွိုဝေသာ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ပ်ု�စာ�အုလာ� 

တ်ူနိုိင်း််တ်က့)  စာည်�်မ်း�ဉ်း�်စာည်�်ကမ်း�်မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�နိုိင်း်မ််းဟိုာဗ��ဟိုာမ်း�ာ� တ်ီထု့င်းခ်ု�မ်းိတ််

နိုုုင်းသ်ည်။် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာဝေပ်�မ်းူတ်ည်ပ်ြီးပ်ီ� ဗဟိုုုမ်းိအုစာုု�ရွသည် ်

အုကန်�အ်ုသတ််ေဖွဲ့င်း်သ်ာ �င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကန်ိုုုင်း်သည်။် ဗဟိုုုအုစာုု�ရွသည် ် ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�အုာ�

အုေပ်ည််အ်ု၀ တ်ာ၀န််ယူမ်းုမ်းရွိုဝေတ်ာဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင််းမ်းုဝေလ့ာခ်ု�ဝေရွ� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ

သည်တ််ာ�န်် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�နိုိင်း်အ်ုတ်ူ တ်စာ်ပ်ါ 

တ်ည်�် ေဖွဲ့စာဝ်ေန်ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် မ်း��နိုဒရွိင်းမ််း�ာ�

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�

တ့်င်း�်နိုဒမ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်ထ်ုုုတ်ာ�န်က်ုုယူရွမ်းည်။်

နှိ�င််င်�ကျေးရ�ဗဟူိ�ချီးး�ပ်က်ားိ�င်မ်ှာုကျေးလွှာှးခ်ျီးးေချီးင်�်	

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� ဗဟိုုုခု�ုပ််ကုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်တ့်င်း ် အုခု�က်နိုိစာခ်ု�က်ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။် ၎င်း�်အုခု�က်နိုိစာ်

ခု�ကမ််းိာ (က) ဗဟိုုုအုစာုု�ရွမ်းိ ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�သုု� ဝေေသနိုတရွအုာဏာာပု်ုင်းမ််း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်န်ိုုုင်း်

ဝေသာအုာဏာာ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် (ခု) ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေေသအု�င်း််တ့်င်း ် အုစာုု�ရွဖွဲ့့��စာည်�်ရွန််

အုာဏာာကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ေခုင်း�်တ်ုု� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ပ်ထုမ်းအုခု�ကသ်ည် ် ဗဟိုုုအုစာုု�ရွအုစာာ� နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�အုာ�

ဝေေသ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််မ်း�ာ�တ့်င်းအ်ုမ်းုထုမ်း်�မ်းည်် ် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမ်းှာကရ်ွန်် အုခု့င်း််ဝေပ်�ဝေသာဝေ�ကာင်း်် ၎င်း�်ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ဝေရွ�ဟိုု 

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်နိုုုင်းသ်ည်။် သုု�ဝေသာဝ်ေေသခု�အုရွာရွိုမ်း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကန်ိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်ရွိုသည််တ််ုုင်း ် ဝေရွွ� 

ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်ခု�အုရွာရုိွမ်း�ာ�သည် ် ဗဟုုိုညှွှန်�်ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု �ကလ်ကအ်ုဝေကာင်းအ်ုထုည် ် ဝေဖွဲ့ာ်

ဝေန်သမ်း့ကာလပ်တ်လ်ု�� နုုိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် မ်းူ�ါေကုုအုကန်�အ်ုသတ်ေ်ဖွဲ့င်း်သ်ာ လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းဝ်ေပ်လုမ်း် ်

မ်းည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ်ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းမ််းု

အုတ့်ကသ်ာ တ်ာ�န်ခ်ု�နိုုုင်း်ဝေစာပြီးပ်ီ� အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာမ်းူ�ါေမ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်ရ်ွန်မ််းူ တ်ာ�န််မ်းရွိုဝေပ်။ (ပ်ု� ၉ ၏ ည်ာ 

ဘာက ် ဇိုယာ�က့ကက်ုု �ကည််ပ််ါ)။ 

နှိ�င်င််�ကျေးရ�ဗဟူိ�ချီးး�ပ်က်ားိ�င်မ်ှာုကျေးလွှာှးခ်ျီးးကျေးရ�အတိ�င််�	

အတးသည််တး�နိ်လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ကျေးပ်�နှာင်််အတး	

တစပ််ါတည်�်ေဖွဲ့စက်ျေးနိရမှာည််ေဖွဲ့စသ်ည်။်	

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

39နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဗဟိုုုခု�ုပ််ကုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်၏ ေုတ်ုယအုခု�က်ကုုေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွာတ့်င်း ်မ်း��နိုဒရွိင်း်

မ်း�ာ�အုာ� ၎င်း�်တ်ုု�၏ဝေေသ�ုုင်းရ်ွာဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းက်ုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ု့င်း််ေပ်ုေခုင်း�်အုေပ်င်း ်ဝေေသနိုတရွနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဝေခုါင်း�် 

ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဗ်ဟိုုုမ်းိ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ််နိုိင်း်�ဝေသာ မ်းူ�ါေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်် ေခုင်း�်၊

ဝေစာာင်း်�်ကည််ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုက�ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု�ကုုဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းဝ်ေစာမ်းည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ပ်ု��ုုင်းရ်ွာအုစာီ 

အုမ်း�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုဝေလအ်ုက�င်း််မ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်ပ်ါ�င်းသ်ည်။် ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာအုစာီအုမ်း�

မ်း�ာ�သည် ် ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာ ဝေေသနိုတရွလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာနိုိင်း်် လ့တ်လ်ပ််စာ့ာရွပ်တ််ည်န်ိုုုင်း်ခု့င်း််ရွိုဝေသာ 

ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ� (သုု�) တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�်ဥပ်ဝေေေပ်ုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ� (quasi-legislative) လုုအုပ်ပ်ြီးပ်ီ� ၎င်း�်ဥပ်ဝေေေပ်ု

အုဖွဲ့့��၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွမ်းိ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်န်ိုိင်း�်ဝေသာ မ်းူ�ါေဝေရွ�ရွာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုာ� 

ေီဇိုုုင်း်�ဝေရွ��့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုဝေသ�စာုတ်ဝ်ေရွ��့�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ေပ်ုလုပ်န်ိုုုင်း်သည်အ်ုထုု က�ယေ်ပ်န်�သ်ည် ် (ပ်ု� ၉ ၏ 

ဘာယဘ်ာက ်ဇိုယာ�က့ကက်ုု �ကည််ပ််ါ) ။   

ပ်��	၉။	နှိ�င်င််�ကျေးရ�ဗဟူိ�ချီးး�ပ်က်ားိ�င်မ်ှာုကျေးလွှာှးခ်ျီးးေချီးင်�်ဥပ်မှားမှားး�

အုရွင်း�်အုေမ်းစာ ်- Böckenförde, M., Decentralization from a Legal Perspective: Options and Challenges 
(Gießen: TransMIT, 2010). တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေရိုုဝေထုာင်း်မ််းိ ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် - န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာုန််ဝေခု�
မ်းုမ်း�ာ�

နှိ�င်င််�ကျေးတး်	အစိ��ရအဆင််် နှိ�င်င််�ကျေးတး်	အစိ��ရအဆင်််

ဥပ်ဝေေ၊ အုမ်းုန််�၊ 
ညွှှန်�်ကာ�ခု�က်
တ်ုု�ေဖွဲ့င်း ်ညွှှန်�်ကာ�သည််

ကျေးဒါသနှတရ	အစိ��ရအဆင်််
အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ� လုပ်င််းန််�တ်ာ�န်သ်ည််

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််မ်းိ ညွှှန်�်ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု
အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာပ််ါသည်။်

ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ� ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�

ကျေးဒါသနှတရ	အစိ��ရအဆင်််
လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် အုာဏာာရွရွိုဝေသာန်ယပ််ယက်ုု
ခု�မ်းိတ််ဝေပ်�ရွန် ်အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ အုာဏာာ

(ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ� အုာဏာာအုပ်ါအု�င်း)်

လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ၏
န်ယပ််ယမ််း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်
ဝေပ်�သည််

ဝေရွွ�ဝေကာက်
တ်င်းဝ်ေေမ်းှာက်
သည််

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ မ်းဟိုုတ်ပ််�
အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်
န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု
ကန်�်သတ််ရွန်တ််ာ�န််

တ်င်း�်�ကပ်ဝ်ေသာ ကြိုးကီ��ကပ်အ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�
ကန်�်သတ််ထုာ�ဝေသာ/အုာ�န်ည်�်ဝေသာ ကြိုးကီ��ကပ်အ်ုုပ််ခု�ုပ််ဝေရွ�

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာနိုိင်း်် 
အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�် 
အုတ့်ကတ််ာ�န်ရ်ွိုေခုင်း�်

ဝေရွွ�ဝေကာက်
တ်င်းဝ်ေေမ်းှာက်
သည််

40 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ာဏ္ဍးကျေးရ�ဆိ�င်ရ်းဗဟူိ�ချီးး�ပ်က်ားိ�င်မ်ှာုကျေးလွှာှးခ်ျီးးေချီးင်�်

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင််းမ်းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်သည် ် အုစာုု�ရွတ်ာ၀န်၀်တ်တရွာ�မ်း�ာ� ခု့�ဝေ�မ်းု

အုဝေပ်�တ့်င်း ် အုဓလေ့ုကထုာ�ပြီးပ်ီ� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းု ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်တ့်င်း ် ထုုုတ်ာ၀န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�ကုု 

အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွာတ့်င်း ် ကုုယပ််ုုင်းစ်ာီမ်း�အုုပ်ခ်ု�ုပ််နိုုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း�်တ်ာ ပ်ါ�င်းသ်ည်။် ဘာဏ္ဍာာ 

ဝေရွ� ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်သည်မ််းူ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု �ု��ေဖွဲ့တ််

သတ်မ််းိတ်ပ််ါသည်။် လု�ဝေလာကဝ်ေသာ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�မ်းရွိုပ်ါက ဝေေသ�ုုင်းရ်ွာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ဝေေသနိုတရွအုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�သည် ် ၄င်း�်တ်ုု�အုပ််နိုိင်း်�ခု�ရွဝေသာတ်ာ၀န််အုသစာမ််း�ာ�အုာ� လု�ဝေလာကစ်ာ့ာလုပ် ်

ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ေခုင်း�်မ်းရွိုေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်တ်ာ၀န််ခု�မ်းုနိုိင်း််တ်ရွာ�၀င်းမ််းုကုု အုာ�န်ည်�်ဝေစာသည်။်

ထုုု�အုေပ်င်း ် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင််းမ်းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ကုု ခု�န််လိပ်ထ်ုာ�ေခုင််း� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေနိုိာင်း်် 

ဝေနိုိ�ဝေစာေခုင်း�်တ်ုု�သည် ်ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုေခုာ�ရိုုဝေထုာင်း်၊် ကဏ္ဍာမ်း�ာ�ကုုလည်�် ထုုဝေရွာကမ််းု

မ်းရွိုေခုင်း�် ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်။် 

ဗဟုုိုအု�င်််းအုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�မ်း�ာ�သည် ်ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််အုရွာရုိွမ်း�ာ�ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင််း�ကုု �သဇိုာလှမ်း�်မုု်း� 

ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ထုုန်�်ခု�ုပ်က့်ပ်က်�ခု့င်း် ် အုလယအ်ုလတ််ရွိုသည်။် အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န််နိုိင်း််အုုနိုဒုယတ်ုု�တ့်င်း ် သမ်းမတ်

သည် ်ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�၏ အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုကြိုးကီ�အုက�မ်း�ာ�ကုု ခုန်�်အုပ်သ်ည်။် ဂါန်ာတ့်င်း ်ဝေေသနိုတရွနိိုင်း်် 

ဝေက��လကအ်ုစုုာ�ရွ၀န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်သည် ် ခုရုုိုင်းအ်ု�င်း််အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုကြိုးကီ�အုက�ရွာထူု�အုတ့်က် ကုုယစ်ာာ� 

လိယဝ်ေလာင်း�်မ်း�ာ�ကုု အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်တ်င်းသ့်င်း်�သည်။် သမ်းမတ်ကအုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်တ်င်းသ့်င်း�်ခု�ရွသူမ်း�ာ�ကုု

ခုန်�်အုပ်ပ်ြီးပ်ီ� ခုရိုုုင်းလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက် သု��ပ်ု�နိုိစာ်ပ်ု�မ်း�ေဖွဲ့င်း် ်ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်း�ာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်ုသည်။် ထုုု�

အုေပ်င်း ်မ်းိတ်သ်ာ�စာရွာရွိုသည်မ််းိာ ခုရိုုုင်း်လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုဖွဲ့့���င်း ်၃၀ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�အုထုုကုု သမ်းမတ်က ခုန်�်အုပ််

သည်။်

ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ကုု ခု�န်လ်ိပ်ထ်ုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ�ဝေစာေခုင်း�်

တ်ုု�သည် ် ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုေခုာ�ရိုုဝေထုာင်း်၊် ကဏ္ဍာမ်း�ာ�ကုုလည်�် ထုုဝေရွာကမ််းုမ်းရွိုေခုင်း�် 

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်။် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုသု��စာရွုတ်�်ုုင်း်ရွာ တ်ာ၀န််၀တ်တရွာ�မ်း�ာ� ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်သည် ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွ

မ်းည််် လုပ်င််းန်�်တ်ာ၀န််မ်း�ာ�နိုိင်း်က်ွမ်း�်က�င်းမ််းုမ်း�ာ� ခု�မ်းိတ်တ််ာ�န််ဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် တ့်�ဖွဲ့ကည််ီဝေန်ရွမ်းည်။်

၅.၃။	 အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င်အ်ကျေးပ်�	အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်ဆိ�င််ရး

	 ထားိနိ�်ကျေးကားးးင်�်မှာုမှားး�	

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု ထုုန််�ခု�ုပ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ်အုေခုာ�ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုုမ်းိာ 

ထုုန်�်ဝေက�ာင်း�်စာစာ်ဝေ��ဝေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�ကုု ပ်ု�စာ�သတ််မ်းိတ််ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုဝေပ်� 

မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�ေခုင်း�်ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤအုခုန််�၏ အုစာပ်ုုင်း�်တ့်င်း ် အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည်််အုတ်ုုင်း�် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု စာစာဝ်ေ��ရွာတ့်င်း ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

41နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



နိုိစာမ််း� ုု �ကုု အုလ့န်အ်ုသု��ေပ်ု�ကပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ လှတ််ဝေတ်ာစ်ာန်စာ်နိုိင်း်် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�် သမ်းမတ်

စာန်စာဟ်ိုုဝေခု�ဝေသာ  အုုပ််ခု�ုပ်သ်ူနိုိစာ်မ်း� ုု �ပ်ါ�င်းသ်ည််် အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာတ််ုု�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်ပ််ုုင်း ်

ခု့င်း််ကုုထုုန်�်သုမ်း�်ရွန််နိုိင်း်် အုာဏာာကုု နိုိစာ်ဖွဲ့ကစ်ာလု��တ့်င်းထ်ုာ�ရွိုရွန် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်

ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း််ကင်း�်က့ာ၍မ်းရွပ်ါ။ လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�အုာဏာာသည် ်(က) 

ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ�င်း�်သကလ်ာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်၊်  (ခု) ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်အုစာုု�ရွကုုေဖွဲ့ုတ််

ခု�နိုုုင်း်သည််် အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုကုု တ်င်းသ့်င်း်�နိုုုင်းသ်ည်။် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါဖွဲ့့��စာည်�်မ်းုပ်ု�စာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်ု 

လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု အုာ�သာဝေစာသည််် အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အု�ကာ� အုထုကဝ်ေအုာက�်က်��ဝေရွ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�

ပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် �န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့�� ဖွဲ့့��စာည်�်မ်းုအုဝေပ်� တ်ုုကရ်ိုုုကသ်ကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုပ်ါက 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု ထုပ််ဝေလာင်း�်ထုုန််�ခု�ုပ်ထ်ုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်သမ်းမတ်

စာန်စာ်က�င်း််သု��ဝေသာအုုပ််ခု�ုပ််သူနိုိစာ်ဦး�ပ်ါ�င်း်သည််် 

အုုပ််ခု�ုပ််ဝေရွ�စာန်စာတ့််င်း ်ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်််း နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ််ခု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာအုာ�ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

အုရွ တ်ရွာ��င်း ် လ့တ်လ်ပ််စာ့ာရွပ်တ််ည်ဝ်ေသာ 

သီ�ေခုာ� အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်နိုိစာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် ခု့�ေခုာ�

ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ခု�ယ်

ေခုင််း�မ်းဟုိုတ်ပ််� ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င််းဝေထုာက ်

ခု�မ်း�အုမ်း�ာ��ု��ရွရွို၍ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်

ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ အုစာုု�ရွ၏အုကြိုးကီ�အုက�ေဖွဲ့စာသ်ည််် 

�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်န်ိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူလူထုုက ဝေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် အုကြိုးကီ�အုက�

ေဖွဲ့စာသ်ူ သမ်းမတ်တ်ုု� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်ု 

လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�အု�ကာ� ဟိုန််ခု�ကည််ီမ်း့မ်းုသည် ် ကြိုးကီ�မ်းာ�စာ့ာက့ာဟိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုညွှှန်�်ကုန်�်ဝေလ�ခုုတ်ုု�

က နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�နိုိင်း်ဥ်ပ်ဝေေ ေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်မု််းမ်း�ာ�အုတ့်က ်သင်း််ဝေလ�ာ်

ဝေသာအုတုု်င်း�်အုတ်ာကုု သတ်မိ််းတ်ရ်ွန် ်အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်ုပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ (က) အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူနိုိစာဥ်ီး� 

ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာအ်ုတ့်င်း်� အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက� (�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်)်ကုု ခုန်�်အုပ်/်ဝေရွွ�ခု�ယ/်ထုုတ် ်

ပ်ယန်ိုုုင်း်ဝေသာ အုာဏာာ (ခု) �န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့��အုဝေပ်�ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ� (ဂ) အုယု�အု�ကည်မ််းရုိွ အု�ုုတ်င်းသ့်င်း�်နုုိုင်း်

ရွန်၊် ဝေ�ဖွဲ့န်ေ်ပ်စာတ််င်းနုု်ိုင်းရ်ွန် ်ေဖွဲ့စာနုု်ိုင်းဝ်ေေခုနိိုင်း်် (ဃ) ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်နိုုုင်းမ််းည်််အုာဏာာတ်ုု� 

ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�အးဏားကားိ�ထားိနိ�်ချီးး�ပ််

ရနိ	်အေချီးး�ကျေးသးနိည််�လွှာမှာ်�တစခ်ျီး�မှာား	

ထားိနိ�်ကျေးကားးးင််�စစ်ကျေးဆ�ကျေးရ�စနိစ်မှားး�ကားိ�	ပ်��စ�

သတမ်ှာာတေ်ချီးင်�်နှာင်််	အစိ��ရ၏	အေချီးး�ကျေးသး	

ကားဏ္ဍမှားး�အကျေးပ်�	မှာာ�ချီးိ�အး�ထားး�ေချီးင်�်ပ်င််ေဖွဲ့စ်

ပ်ါသည်။်	နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�အးဏားကားိ�	

စစက်ျေးဆ�ရးတွင််	အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်ဆိ�င််ရး

ဒါ�ဇူးိ�င််�ပ်��စ�သတမ်ှာာတမ်ှာုနှာစ်မှား�ိ�ကားိ�	အလွှာွနိအ်သ���	

ေပ်�ကြားကားပ်ါသည်။်	ယင်�်တိ��မှာား	လွှာာတ်ကျေးတးစ်နိစ်

နှာင်််	တစစ်ိတတ်စပ််ိ�င်�်သမှာမတစနိစ်ဟူ�ကျေးချီး�

ကျေးသး	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်သ်းနှာစဥ်ီး�ပ်ါ�င်သ်ည်််		အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််

ကျေးရ�စနိစ်တိ��	ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်

42 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



၅.၃.၁။	 အစိ��ရ၏	အကြီးကား��အကား�	(�နိက်ြီးကား��ချီးး�ပ်)်	အး�	ချီးနိ�်အပ်/်ကျေးရွ�ချီးးယ/်ထား�တပ််ယ်နှိ�င်က်ျေးသး	
	 အးဏား

အုုပ်ခ်ု�ုပ်သူ်နိိုစာဥ်ီး�ပ်ါ�င််းဝေသာအုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စ်ာကုု ဝေရွွ�ခု�ယေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ် သမ်းမတ်အုာ� �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်က်ုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ရ်ွန်် ခု့င်း််ေပ်ုထုာ�ပ်ါသည် ် (ဥပ်မ်းာ- 

ေပ်င်းသ်စာ၊် မ်း့န်ဂ်ုုလီ�ယာ�၊ မ်းုုဇိုမ်း်ဘာုခု၊် န်မ်းဘ်ာီ�ယာ�၊ ပ်ီရိုူ�၊ ပ်ုုလန်၊် ရိုုရွိ၊ �ီန်ီဝေဂါ တ်ုု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�) ။ အုခု� ုု �ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်အုဝေေအုတ့်င်း�် ‘သမ်းမတ်စာန်စာ ်လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

၏ ည်ီလာခု�အုတ့်င်း�် ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုပ်ါတ်ီမ်း�ာ�၏ အုေမ်းင်းက်ုုလကခ်ု�ရွန်န်ိုိင်း်် အုဝေထု့ဝေထု့ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ရွလေ်

မ်း�ာ�ကုုဝေလ�စာာ�လုုက်န်ာမု်းရုိွရွန်'် သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်််း သမ်းမတ်၏ကုုယ်ပုု်င်း�ု်��ေဖွဲ့တ်ခ့်ုင်း််ကုု အုတုု်င်း�် 

အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု ဝေလ့ာခ်ု�ထုာ�ပ်ါသည်(်ဝေပ်�တ်ူဂီ)25 ။ တ်စာ်ခုါတ်စာ်ရွ�တ့်င်း ်�န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််အုာ� ထုုတ််ပ်ယ်

ရွန်အ်ုာဏာာသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် မ်း�အုသာစာီ�ရွဝေသာ အုဝေရွအုတ့်ကဝ်ေပ်�တ့်င်းသ်ာ လု���မ်းူတ်ည််

ဝေန်ပ်ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ- ေပ်င်းသ်စာ၊် ဝေပ်�တ်ူဂီ၊ �ီန်ီဝေဂါ)။ အုက� ုု ��က်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် သမ်းမတ်၏ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုသည် ်

စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေတ်ာပ််ါ။  သမ်းမတ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ််ဝေတ်ာမ််းိဝေထုာကခ်ု�မ်းု (အုန်ည်�် 

�ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု) ကုုရွရွိုဝေစာရွန် ် ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ထုာ�သူတ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကက်ုု သတ််မ်းိတ်န်ိုုုင်း်

ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် သမ်းမတ်၏ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုကုု ထုုုသုု�ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််

ကုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ပ်ြီးပ်ီ�သည်န်ိုိင်း်် ၄င်း�်သည် ် သမ်းမတ်၏ထုုန််�ခု�ုပ််မ်းုဝေအုာကတ့််င်း ် မ်းရွိုဝေတ်ာဘ်ာ� သမ်းမ၏ 

လကဝ်ေအုာကခ်ု�လည်�် မ်းဟိုုတ််ဝေတ်ာပ််ါ။ သုု�ရွာတ့်င်း ် �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်သ်ည် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် လက ်

ဝေအုာကခ်ု�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် အုစာုု�ရွ၏မ်းူ�ါေမ်း�ာ�အုာ� စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ဘာကသ်ုု�သာ အုာ�သာပ်ါသည်။် အုခု� ုု �ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၌ သမ်းမတ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် �န််ကြိုးကီ� 

ခု�ုပ်အ်ုာ� ထုုတ်ပ််ယရ်ွာတ့်င်း ် ကုုယပ််ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�က်ရွိုဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ်ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ေခုင်း�်အုာ� ေဖွဲ့င်း် ်

သမ်းမတ်၏ ဝေန်ရွာကုု တ်ည်တ််�်ခုုုင်းပ်ြီးမ်း�ဝေစာပ်ါသည် ်   

(ဥပ်မ်းာ- မ်းုုဇိုမ်းဘ်ာုခု၊် န်မ်းဘ်ာီ�ယာ�၊ ပ်ီရိုူ�၊ ရိုုရွိာ�)။ 

အုက� ုု ��က်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်�န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ်သ်ည်သ်မ်းမတ် 

နိုိင်း်် ဥပ် ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ု�ကာ� �ကာ�ည်ှပ်ဝ်ေန်

ပြီးပ်ီ� ၄င်း�်သမ်းမတ်နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�၏ 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� န်ည်�်ဗ��ဟိုာမ်း�ာ�အုဝေပ်�ကုုလည်�် မ်းိီခုုု

အုာ�ထုာ�ဝေန်ရွပ်ါသည်။်

လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာမ််း�ာ�တ့်င််း ၀န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်အ်ုာ� ဝေရွွ�ခု�ယ်သည်််န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�မိ်းာ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ� 

�ကဝေသာလ်ည်�်  ယင်း�်၏မ်းူလပ်ု�စာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် �နိုဒအုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် 

အုခု� ုု �ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်အ်ုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်

၏ လကထ်ု�တ့်င်းသ်ာ လု���ဥဿု�ရွိုဝေန်ပ်ါသည််။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်�့ီေင်းန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်

နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်မ်ှာုကားဏ္ဍအကျေးပ်�	တည်ရ်ာိ

ကျေးသး	နှိ�င််င်�ကျေးတးအ်�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�အးဏားနှာင်််	

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး၏်	ပ်��စ�ချီးးမှာာတမ်ှာု	အတိ�င်�်	

အတး၏	ညွာနိ်ေပ်ချီးးကားတ်စခ်ျီး�မှာား	အ�ပ််ချီးး�ပ်သ်း

နှာစဥ်ီး�ပ်ါ�င်က်ျေးသး	အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�စနိစအ်တွင််�	

အစိ��ရ၏	အကြီးကား��အကား�(�နိက်ြီးကား��ချီးး�ပ်)်	ကားိ�	

ချီးနိ�အ်ပ်/်ကျေးရွ�ချီးးယ/်	ထား�တပ််ယန်ှိ�င််ကျေးသး	

သမှာမတ၏အးဏား	ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

43နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



ဥကကဌာက �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်က်ုု အု�ုုေပ်ုခုန်�ထ်ုာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်�န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််ဝေန်ရွာ

အုတ့်က ် သမ်းမတ်က မ်းည်သ်ုု�ပ်င်းအ်ု�ုုေပ်ုနိုုုင်း်ဝေသာ်လည်�် သမ်းမတ်၏ အု�ုုေပ်ုခု�ကက်ုု �နိုဒမ်း�အုမ်း�ာ�စာုမ်းိ 

ဝေထုာကခ်ု�ေခုင်း�် မ်းရွို�ကပ်ါက ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် အုေခုာ�ဝေသာ ပ်ုဂဂုုလတ််စာဥ်ီး�တ်စာ်ဝေယာကက်ုု 

ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကန်ိုုုင်း်ပ်ါသည် ် (ဂ�ာမ်းန်ီနိုုုင်း်င်း�)။ ထုုုအုခုါ သမ်းမတ်ကလည်�် အု�ုုပ်ါ ဝေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�သူကုုသာ ခုန်�်အုပ်ရ်ွပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်သမ်းမတ်

သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာဝ်ေရွွ�ဝေကာကပ့််�တ့်င်း ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာအုဝေရွအုတ့်က ် အုမ်း�ာ��ု��ရွရွို

ထုာ�ဝေသာပ်ါတ်ီမ်းိဝေရွွ�ခု�ယက်ာ �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်တ််စာဥ်ီး�ကုု အု�ုုေပ်ုနိုုုင်းပ််ါသည် ်(ဂရွုနိုုုင်းင််း�)။ အုခု� ုု � နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�

တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်က ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာသူကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် အုကြိုးကီ�အုက�

အုေဖွဲ့စာခ်ုန်�်အုပ်ဝ်ေပ်�ရွန် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ သတ််မ်းိတ််ထုာ�ပ်ါသည် ်(ဂ�ပ်န်)်။ အုကယ၍် သမ်းမတ်

သည် ်အုခု�နု်က်ာလတ်စာခ်ုုတ်ုုင်းဝ်ေအုာင်း ်ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�သူကုု �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််အုေဖွဲ့စာ ်ခုန်�်အုပ််

ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါက အုခု� ုု �နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ ၄င်း�်အုာ� ခုန်�်အုပ်ရ်ွန်�်ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းပ််ါသည် ်    

(အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�)။

၅.၃.၂။		 �နိ်ကြီးကား��အဖွဲ့ွ��အကျေးပ်�	ထားိနိ�်ချီးး�ပ်ေ်ချီးင်�်

�န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့��အုဝေပ်� ထုုန််�ခု�ုပ်ေ်ခုင်း�်အုာ� ပ်ု�စာ�သတ််မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�

ကဏ္ဍာနိုိင်း််  ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ု�ကာ� �ကစ်ာပ််မ်းုကုုလှမ်း�်မ်းုု�ရွန် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုဝေသ�စာုတ်ခ်ု�နု်ည််ှုရွန် ်

အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သမ်းမတ်စာန်စာ ်အုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ်�န််ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��ကုု သမ်းမတ်ကသာ 

ခုန်�်အုပ်၍် ယင်း�်၏သဝေဘာာအုတ်ုုင်း�်သာ အုေပ်ည််အ်ု�တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်အုန်ည်�် 

င်းယဝ်ေသာ သမ်းမတ်စာန်စာမ််း�ာ�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ၀န််ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��၏ဖွဲ့့��စာည်�်မ်းုတ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ

�င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကခ်ု့င်း််ေပ်ုထုာ�ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ကုုလ�ဘာီယာတ့်င်း ်�န််ကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ဥပ်ဝေေေပ်ု 

လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ေပ်င်း�်ထုန်စ်ာ့ာဝေ�ဖွဲ့န််ဝေေပ်ာ�ုုနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ�26 အုာဂ�င်းတ််ီ�န်ာ�တ့်င်းလ်ည်�် �န််ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��၏ အုကြိုးကီ� 

အုက�အုာ� အုလာ�တ်ူေပ်ုမ်းူနိုုုင်းပ််ါသည်။်27 အုုပ် ်

ခု�ုပ်သ်ူနိုိစာဥ်ီး� ပ်ါ�င်း်ဝေသာ အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�စာန်စာ၏်

စာုန််ဝေခု�မ်းုတ်စာခ်ုုမ်းိာ �န််ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��မ်းိ အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�

ကုုဝေရွွ�ခု�ယ်ေခုင်း�်/ထုုတ််ပ်ယ်ေခုင်း�်ေပ်ုလုပ််ရွာတ့်င်း ်

သမ်းမတ်၊ �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်

တ်ုု�၏  လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�အု�ကာ�လု�ဝေလာက်

ဝေသာဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီမ်း့မ်းု ရွိုရွန်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ေပ်င်းသ်စာ်

နိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ �န််ကြိုးကီ� 

ခု�ုပ််သည် ်ခုန်�်အုပ်ရ်ွမ်းည်် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ထုုတ်ပ််ယ်

ရွမ်းည်် ် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� အု�ု��အုေဖွဲ့တ််

ဝေပ်�မ်းည််သ်မ်းမတ်ထု� အုကြုံက�ေပ်ုတ်င်းေ်ပ် ရွပ်ါသည်။် 

�နိက်ြီးကား��အဖွဲ့ွ��အကျေးပ်�	ထားိနိ�်ချီးး�ပ်ေ်ချီးင်�်အး�	ပ်��စ�

သတမ်ှာာတေ်ချီးင်�်သည်	်နှိ�င််င်�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�

ကားဏ္ဍနှာင်််	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးအ်ကြားကားး�

ဆကားစ်ပ်မ်ှာုကားိ�	လွှာာမှာ�်မှာိ��ရနိ	်သိ��မှာဟူ�တ	်

အကျေးသ�စိတ်ချီးးနိိ်ည်ာိရနိ	်အေချီးး�ကျေးသး	

နိည်�်လွှာမှာ်�တစ်ချီး�ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်	�နိက်ြီးကား��အဖွဲ့ွ��၏	

ပ်��စ�ချီးးမှာာတမ်ှာုကားိ�	လွှာာမှာ�်မှာိ��ေချီးင််�ေဖွဲ့င််	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�	

လွှာာတက်ျေးတးသ်ည်	်နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�

ကားဏ္ဍ၏	ဦး�တည်ခ်ျီးးကားလ်ွှာမှာ်�ကျေးကြားကားးင်�်ကားိ�လွှာည်�်	

ပ်��ကျေးဖွဲ့းက်ျေးပ်�နှိ�င်ပ််ါသည်။်

44 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုု တ်င်းသ့်င်း်�မ်းုသည် ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုဝေပ်�သာ အုက� ုု �သကဝ်ေရွာကမ််းု

ရွိုပြီးပ်ီ� အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��၏ တ်စာဥ်ီး�တ်စာ်ဝေယာကခ်ု�င်း�်အုဝေပ်� သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းရွိုပ်ါ။ ပ်ီရိုူ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်ု 

လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်�န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့��မ်းိ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ေပ်င်း�်ထုန်စ်ာ့ာ ဝေ�ဖွဲ့န်က်န်�က့်ကရ်ွန်် အုာဏာာ

ရွိုဝေသာဝေ�ကာင်း် ် �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်၏်ဝေန်ရွာကုု အုာ�န်ည်�်ဝေစာပ်ါသည်။် မ်း့န်ဂ်ုုလီ�ယာ�တ့်င်း ် �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ်သ်ည် ် 

သမ်းမတ်နိုိင်း််ဝေ�့�ဝေနို့�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် �န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့�� ဖွဲ့့��စာည်�်ရွန်အ်ု�ုုေပ်ုပြီးပ်ီ� လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ကုုယစ်ာာ�လိယ်

ဝေလာင်း�်မ်း�ာ�ကုု တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီအုတ်ည်ေ်ပ်ု ခုန်�်အုပ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် တ်စာ်ဖွဲ့န်�်န််ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�ကုု

လှမ်း�်မုု်း�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏  ဦး�တ်ည်ခ်ု�ကလ်မ်း�်ဝေ�ကာင််း� 

ကုုလည်�် ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�၏ �ကာ�ေဖွဲ့တ််ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၁၉၉၄-၆) တ့်င်း ်မ်းတ်ူည်ီဝေသာ 

န်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့င်း် ်လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ခု�်ပ်ါသည်။် ယင်း�်မ်းိာ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်ဖွဲ့့��စာည်�်မ်းု (the composition 

of legislature) သည် ်၀န််ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့�� ဖွဲ့့��စာည်�်မ်းု (the composition of the Cabinet) အုာ� အု�ု��အုေဖွဲ့တ််

ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်စာုစာုဝေပ်ါင်း�်အုမ်းတ််ဝေန်ရွာ ၅ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�ဝေက�ာ ်ရွရွိုထုာ�

ဝေသာပ်ါတ်ီက အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��၌ ရွာထုူ�တ်စာဝ်ေန်ရွာရွခု့င်း််ရွိုသည်။်28 ဤေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က၏် ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်မ်းိာ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ� စာန်စာ်ဝေအုာကတ့််င်း ်မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာ လူမ်း� ုု �စာုမ်း�ာ�အုာ�လု�� ပ်ါ၀င်း်သည််် အုစာုု�ရွ

တ်စာရ်ွပ်က်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

၅.၃.၃။	 အယ��အကြားကားည်မ်ှာရာိ	အဆိ�တင်သ်ွင်�်ေချီးင်�်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုခုင်း�်အုက�င်း�်၏ အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�တ်စာရ်ွပ်အ်ုရွ အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�ကုု ဝေ�ဖွဲ့န်က်န်� ်

က့ကန်ိုုုင်း်သည််် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုာဏာာကုု န်ည်�်လမ်း�်အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ေဖွဲ့င်း်် ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� 

အုလာ�အုလာရွိုဝေသာအုင်းအ်ုာ�အုဝေရွွ� (dynamics) မ်း�ာ� ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ် �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်အ်ုဝေပ်� အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုတ်င််းသ့င်း�်နိုုုင်းသ်ည််် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ် ်

ဝေတ်ာ၏် အုာဏာာကုုေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုခု့င်း််အုာဏာာကန်�သ်တ်မ််းု

မ်း�ာ�ေပ်ုလုပ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။်   ရိုုရွိာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် သမ်းမတ်သည် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်မ်း�ကုုပ်ယခ်ု�နိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

သည် ် ဝေန်ာင်းသ်ု��လအု�ကာတ့်င်းသ်ာ အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုု ထုပ်မ််း�တ်င်း်သ့င်း�်ေခုင်း�်ေပ်ုလုပ်န်ိုုုင်းပ််ါသည်။် 

အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်�န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ််အုာ�ထုုတ််ပ်ယေ်ခုင်း�်ကုု ၄င်း�်၏သတ်မ််းိတ်သ်ကတ််မ်း်�အုထုု 

တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေစာပြီးပ်ီ�ဝေသာအုခုါမ်းိ လုပ််ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကာလတ်စာခ်ုုတ့်င်း�်န််ကြိုးကီ�မ်း�ာ�

အုာ�ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေရွအုတ့်ကအ်ုရွသာလ့င်း ်ထုုတ််ပ်ယန်ိုုုင်း်သည်ဟ်ိုူ၍ ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။်29 အုခု� ုု �

ဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ထုုု�ထုက်ပုု်၍ပ်င််းက�ယ်ေပ်န်�ပ််ါသည်။် ယင်း�်တုု်�တ့်င််း အုယု�အု�ကည််

မ်းရုိွအု�ုုသည် ် အုေပ်ုသဝေဘာာဝေ�ာင်းရ်ွန် ် လုုအုပ်ဝ်ေ�ကာင်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် �ုုလုုသည်မ််းိာ �နိုဒမ်း�

အုမ်း�ာ�စာုအုရွ �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ််အုာ�ထုုတ််ပ်ယပ််ါက တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် �နိုဒမ်း�အုမ်း�ာ�စာုအုရွ �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််

အုသစာအ်ုာ� ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ဝ်ေပ်�ရွပ်ါမ်းည် ် (ဂ�ာမ်းန်ီ30၊ ဟိုန်ဝ်ေဂရွ3ီ1၊ လီ�ုုသုု32၊ ပ်ုုလန်3်3၊ စာပ်ုန်3်4)။ 

အုက� ုု ��က်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုအုာ� တ်င်းသ့်င်း�်ေခုင်း�်သည် ် �န််ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��အုာ� တ်ာ၀န််မ်းိ

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

45နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



နုိုတ်ထ့်ုကရ်ွန် ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုသစာဝ်ေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်ရွန်အ်ုတ့်က ်မ်းလ့�မ်းဝေသ့ဖုွဲ့အုာ�ဝေပ်�ေခုင််း�မ်းဟုိုတ် ်

ပ်ါ။ ဤသုု� အုသစာခ်ုန်�ထ်ုာ�ရွန် ်သဝေဘာာတ်ူည်ီနိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ်သ်ည် ်လူန်ည်�်စာုကုုကုုယစ်ာာ�

ေပ်ုဝေသာ ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းအ်ုေဖွဲ့စာ ် �ကလ်က၍် 

တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင််းနုုိုင်းပ််ါသည်။်  အုုပ်ခ်ု�ုပ်သူ်နိိုစာ်

ဦး�ပ်ါ�င်းသ်ည်််အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာကုု်က�င်း််သု��ဝေသာ 

နုုိုင်းင််း� (ပုု်လန်)် တ့်င်း ်အုေပ်ုသဝေဘာာဝေ�ာင်းဝ်ေသာ 

အုယု�အု�ကည်မ််းရွို အု�ုုတ်င်းသ့်င်း�်ရွာ၌အုက� ုု �

သကဝ်ေရွာကမု််းနိိုစာမ််း� ုု �ရုိွပ်ါသည်။် ယင်း�်မိ်းာ �န်က်ြိုးကီ� 

ခု�ုပ်/်�န်က်ြိုးကီ�အုဖ့ွဲ့��အုာ�ထုုတ်ပ််ယရ်ွန်ခ်ုကခ်ု�သေဖွဲ့င်း်် 

ကန်ဦး� ခုန်�်အုပ်မ််းုတ့်င်း ်သမ်းမတ်၏ လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ

လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််ကုု ပုု်မုု်းက�ယ်ေပ်န်�စ့်ာာခ့ုင်း််ေပ်ုဝေပ်�ရွန်ေ်ဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကတ့််င်းလ်ည်�် အုယု�အု�ကည်မ််းရုိွအု�ုု 

ကုုတ်င်းသ့်င်း�်ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်အုစာုု�ရွသစာတ််ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်သမ်းမတ်သည် ်ပ်ါ�င်းမ််းုမ်းရွိုရွပ်ါ။ 

၅.၃.၄။	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်အး�	ဖွဲ့းကားသ်ိမှာ�်ေချီးင်�်

ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်ထုာ�ဝေသာညီ်လာခု�ကုု ဖွဲ့�ကသု်မ်း�်နုုိုင်းသ်ည််် သမ်းမတ်၏အုာဏာာသည် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�အု�ကာ�ရွို �ကစ်ာပ်မ််းုကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�သည်် ်အုရွာ

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ရွန် ်သမ်းမတ်အုာ� အုာဏာာအုပ်န်ိုိင်း�်ေခုင်း�်သည် ်မ်း��နိုဒရွိင်းအ်ုာ�လု��

က တ်ာ�န််ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည်် ် လှတ််ဝေတ်ာ၏် မ်းူလသတ််မ်းိတ်က်ာလသကတ််မ်း်�ကုု ဝေလ�ာန််ည််�ဝေစာပ်ါ 

သည်။် ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်နိုုုင်းေ်ခုင်း�်အုာဏာာ၏ အုမ်းိန််တ်ကယ ် ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုအုဝေပ်�မ်းူတ်ည်၍် အုာဏာာ၏ 

ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီမ်း့မ်းုအုဝေပ်� အုက� ုု �သကဝ်ေရွာကမ််းုအုခု� ုု � ရွိုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုကယ၍် အုုပ််ခု�ုပ်သ်ူနိုိစာဥ်ီး�ပ်ါ�င်း်

ဝေသာအုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာ၏် ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ�တ့်င်း ် ဝေလ�န်ကသ်ည်််ကန်�သ်တ်မ််းုမ်း�ာ�မ်းရွိုပ်ါက သမ်းမတ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုုရွယူေခုင်း�်မ်းေပ်ုပ်� အုစာုု�ရွကုုခုန်�အ်ုပ်န်ိုုုင်းပ််ါသည်။် အုကယ၍် ဥပ်ဝေေေပ်ု 

လှတ်ဝ်ေတ်ာက် အုစာုု�ရွအုာ�အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုကုု တ်င်းသ့်င်း�်ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယပ််ါက သမ်းမတ်သည် ်လှတ် ်

ဝေတ်ာက်ုုဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်မ်းည်ဟ်ိုု ပြီးခုုမ်း်�ဝေေခုာကက်ာ အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုတ်င်းသ့်င်း�်ေခုင်း�်ကုု ကြိုးကုုတ်င်းဟ်ိုန်� ်

တ်ာ�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ေပ်ုလုပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�နိုုုင်း်ေခုင်း�်အုာဏာာသည် ် သမ်းမတ်အုာ� လှတ်ဝ်ေတ်ာဝ်ေရွွ� 

ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�၏ အုခု�နု်က်ာလအုဝေပ်�လှမ််း�မုု်း�ခ့ုင်််းဝေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်််း ယင်း�်၏နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းနိ်ိုင်း်် လုုက ်

ဝေလ�ာညီ်ဝေထ့ုမ်းုရွိုဝေစာရွန် ် ကြိုးကုု�ပ်မ်း�်ဝေစာနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�ကုု ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဝေရွွ� 

ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမှ်းာကသ်ည််် အုစုုာ�ရွစာန်စာမ််း�ာ�တ့်င််း ဖွဲ့�က်သုမ်း�်နုုိုင်းမု််းအုာဏာာသည် ်သမ်းမတ်အုာ� (လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်

အုတ့်င်း�် ကုုယစ်ာာ�လိယ်ဝေန်ရွာအုမ်း�ာ�စုာရွရုိွထုာ�ဝေသာ၎င််း�၏ပ်ါတီ်မိ်းတ်စ်ာ�င်း််) ၎င်း�်ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ဝေကာက် 

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကခ်ု�ရွနိုုုင်းမ််းည််် အုလာ�အုလာကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် န်ည်�်ဗ��ဟိုာက�ကုရွုယာတ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာ ်

လာနိုုုင်းသ်ည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဂ�ပ်န်န်ိုုုင်း်င်း�၏ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု �န််ကြိုးကီ� 

ခု�ုပ််က စာတ်င်းဥ်ီး�ဝေ�ာင်းပ်ြီးပ်ီ� (နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�၏ လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်းိတ်စာ�်င်း််) အုခု�နု်မ််းဝေရွွ�

အစိ��ရအကြီးကား��အကား�အး�	အယ��အကြားကားည်မ်ှာရာိ

အဆိ�ေဖွဲ့င််	်ကျေး�ဖွဲ့နိက်ားနိ�က်ားွကားန်ှိ�င်သ်ည်််	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�	

လွှာာတက်ျေးတး၏်	အးဏားကားိ�	နိည်�်လွှာမှာ်�အမှား�ိ�

မှား�ိ�ေဖွဲ့င််	်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�ချီးးမှာာတန်ှိ�င်ပ်ြီးပ်��	အလွှား�အလွှား

ရာိကျေးသးအင်အ်း�အကျေးရွ�	(dynamics)	မှားး�	

ကျေးဖွဲ့းက်ျေးဆးင််နှိ�င်ပ််ါသည်။်

46 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်နိုုုင်း ်ဝေသာလ်ည်�် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ််ဝေတ်ာ၏် ဝေလ�နိုိစာတ််ာကာလအုပြီးပ်ီ� ဝေန်ာကအ်ုက��ု��အုခု�နု််

မ်းိသာ ယင်း�်ကုုဖွဲ့�က်သုမ်း်�ရွန် ် လုုအုပ််ပ်ါသည်။် ဝေလ�နိုိစာတ််ာကာလအု�ု��တ့်င်း ် ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်ကုု နိုိစာ်

ဝေပ်ါင်း�် ၆၀ ဝေက�ာအ်ုတ့်င်း�် တ်စာက်ြိုးကုမ်းသ်ာဝေတ့်�ရုိွရွပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�ကုုမူ်း 

သကတ််မ်း�်မ်းဝေစာမ််းီ ကြိုးကုုတ်င်း၍်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ပ်ါသည်။်

အုထုကတ့််င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည််် စာုန််ဝေခု�မ်းုအုမ်း� ုု �မ်း� ုု �အုရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�သည် ်

လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�နိုုုင်းသ်ည်််အုာဏာာကုု သမ်းမတ်အုာ�ဝေပ်�အုပ်ရ်ွာတ့်င်း ် ထုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်လုုအုပ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�၊ အုကန်�အ်ုသတ််မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေပ်�အုပ်ပ််ါသည်။် ၎င်း�်လုုအုပ်ခ်ု�က်နိုိင်း်် ကန်�်သတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်

ရွမ်းည်််အုခု�နု်က်ာလကန်�သ်တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ� (ဝေပ်�တူ်ဂီတ့်င််း လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�အုပြီးပီ်� ပ်ထုမ်းဝေေခုာက်

လအုတ့်င်း�်၌ ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ေခုင်း�် မ်းေပ်ုရွပ်ါ) ၊ ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�နိုုုင်း်မ်းည််် အုကြိုးကုမ်း်အုဝေရွအုတ့်ကက်န်�သ်တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�  

(ေပ်င်းသ်စာန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် တ်စာ်နိုိစာလ့်င်းတ််စာ်ကြိုးကုမ်းသ်ာ 

ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ခု့င်း််ရွိုသည်)်၊ ဂါဘာ့န်တ့််င်း ် (တ်စာန်ိုိစာ်

လ့င်းတ််စာ်ကြိုးကုမ်း ်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ခု့င်း််ကုု ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာ ်

လည်�် သမ်းမတ်သကတ််မ်း�်တ်စာခု်ုအုတ့်င်း�် နိိုစာက်ြိုးကုမ်း်

ထုကပ််ုု၍ ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ခု့င်း််မ်းေပ်ုပ်ါ)၊  ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွ

မ်းည််် အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�် (ဩစာတ်ီ�ယာ�တ့်င်း ်

အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�က ် တ်စာ်မ်း� ုု �အုတ့်က ် တ်စာ်ကြိုးကုမ်း်

သာ ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ခု့င်း််ရွိုသည်)်  သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့�က ်

သုမ်း�်ရွမ်းည်် ် ဝေရွိ�ဦး�အုဝေေခုအုဝေန်တ်စာရ်ွပ်သ်တ် ်

မ်းိတ်ေ်ခုင်း�် - ဥပ်မ်းာ လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုေပ်ုအုမ်းူ/

လုပ်ရ်ွပ် ် (မ်းုုဇိုမ်းဘ်ာုခု်၊ ပ်ုုလန်)် စာသည််် အုကန်�အ်ုသတ််မ်း�ာ� ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။်  အုခု� ုု �ဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်

ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� သမ်းမတ်ကဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ေခုင်း�်သည် ် တ်စာ်ခု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် သမ်းမတ်ဝေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကပ့််�မ်း�ာ� က�င်း�်ပ်ရွန်အ်ုတ့်က ်အုစာပ်� ုု �ဝေပ်�လုုကသ်က�သ်ုု� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်(်န်မ်း်ဘာီ�ယာ�35)။ အုေခုာ�

ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်းမ််းူ သမ်းမတ်သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်ကုု စာတ်င်းဥ်ီး�ဝေ�ာင်းရ်ိုု�သာ

လုပ်န်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ�  အုပြီးပ်ီ�သတ်�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကသ်ည် ်ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�မ်းိ မ်း��နိုဒရွိင်းမ််း�ာ�အုဝေပ်� မ်းူတ်ည််

ပ်ါသည် ်(အုီဂ�စာ ်၂၀၀၅36)။

၅.၃.၅။	 စွ�ချီးးကားတ်င်ေ်ချီးင်�်

စ့ာ�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင််း�ဟူိုသည် ် နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုုထုုန်�်ခု�ုပ်ရ်ွန် ် အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်

လမ်း�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်သည် ် အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုကုုတ်င်းသ့်င်း�်သည်် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာကြိုးကီ��ကပ်မ််းုနိုိင်း််မ်းတ်ူည်ီပ်� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�သည် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ်

�န်�်က�င်းဝ်ေန်ပြီးပ်ီ� မ်းမ်းိန်မ််းကန်လ်ုပ််ဝေ�ာင်းဝ်ေန်ပ်ါက ယင်း�်အုာ�ထုုတ်ပ််ယန်ိုုုင်း်ဝေသာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု

ဝေပ်�ပ်ါသည်။် သမ်းမတ်စာန်စာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာက် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ� 

ကျေးရွ�ကျေးကားးကားတ်င်က်ျေးေမှာားကားထ်ားး�ကျေးသး

ည်�လွှားချီး�ကားိ�	ဖွဲ့းကားသ်ိမှာ်�နှိ�င်သ်ည်််	သမှာမတ၏

အးဏားသည်	်နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�နှာင်််	

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးတ်ိ��အကြားကားး�ရာိ	ဆကားစ်ပ်မ်ှာု

ကားိ�	ဆ���ေဖွဲ့တအ်ကျေးေဖွဲ့ထား�တ်ကျေးပ်�သည်််အရးတစခ်ျီး�	

ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်	၎င်�်ဒါ�ဇူးိ�င််�ပ်��စ�အကျေးပ်�မှားတည်၍်	

အးဏား၏	ဟူနိခ်ျီးးကားည််�မှာှမှာုအကျေးပ်�	အကားး�ိ�

သကားက်ျေးရးကားမ်ှာု	အချီးး�ိ�ရာိနှိ�င်ပ််ါသည်။်

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

47နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



အုက�အုာ� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်သည် ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�၏ 

အုခုန််�ကဏ္ဍာမ်းဟိုုတ်သ်ည်် ်နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်သည် ်အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်သင်း််ဝေလ�ာလ်ာပ်ါသည်။် 

ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်နိုိစာ်ခုုကုု ထုည်််သ့င်း်�စာဉ်း�်စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ စာ့�ခု�ကတ််င်း်

ေခုင်း�်ေပ်ုလုပ်န်ိုုုင်းမ််းည််် ေပ်စာေ်ဏာ်အုမ်း� ုု �အုစာာ�နိုိင်း်် ဤလုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာ

မ်း�ာ�၏ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုတ်ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် အုခု� ုု �ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်

သစာာာဝေဖွဲ့ာက်မု်းစာသည်််  ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာေပ်စ်ာေဏာမ််း�ာ�အုာ� စ့ာ�ခု�ကတ််င်းသ်ည်််ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကကုု် ကန်�သ်တ််

ထုာ�ပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်းမူ််း ပုု်၍က�ယ်ေပ်န်�ပ်ြီးပီ်� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေခုာ�ဝေသာဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုခုုကုု ယင်း�်တ်ုု� အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေန်စာဉ်း် ခု� ုု �ဝေဖွဲ့ာကပ််ါက က�ခု�ရွမ်းည်််

ေပ်စာေ်ဏာမ််း�ာ�ကုုပ်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည် ် (ဟိုန််ဝေဂရွီ)။ အုစာ့န်�်ဝေရွာကေ်ပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ ကုစာာတ်စာရ်ွပ်မ််းိာ 

သမ်းမတ်သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွ၏ ဂုဏာသ်ုကခာကုု ထုုခုုုကပ််�ကစ်ာီ�ဝေစာပ်ါက ၎င်း�်အုာ�စာ့�ခု�ကတ််င်းန်ိုုုင်း်

ဝေသာ တ်ာဇိုန်�်န်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤက�သ်ုု� မ်းရွိင်း�်လင်း�်ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�သည် ် စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုေဖွဲ့စာ်

ဝေေပ်ာင်း�်လ�ရွာတ့်င်း ် ေပ်ဿန်ာေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်(်ဝေမ်းာလ်ေ်ုုဗာနိုုုင်းင််း�မ်းိာက�သ်ုု�)�ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကသ်ည် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေပ်� အုေပ်ည််အ်ု�မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါက စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

�ုုင်း်ရွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်း်အုေဖွဲ့စာဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ရွာတ့်င်း ် ေပ်ဿန်ာေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဝေယဘာုယ�

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည်် သမ်းမတ်၏အုေပ်ုအုမ်းူမ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ 

ညွှ့တ်မ််းုရွိုဝေစာရွန် ်ထုုန်�်ဝေက�ာင်း�်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း််ဝေသာ်လည်�်ဝေကာင်း�်၊ စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ဝေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီ၏ လုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်းပ််ါ�င်းေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်လ်ည််�ဝေကာင်း�် ဝေစာာင်း််�ကည််သ်ည်််တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ဟို့န်ေ်ူ�

ရွပ််စာန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် အုေခုာ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာမ််း� ုု �ကုု လုုကန််ာက�င်း််သု��ပ်ါသည်။် အုကယ၍် သမ်းမတ်သည် ်

အုေခုာ�အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ရုိွသည်််အုန်ကမိ််း၎င်း�် 

၏အုာဏာာရွာထုူ�သက်တ်မ်း�်နိုိင်း််စာပ််လ�ဉ်း�်သည််် 

ကန်�သ်တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ေပ်င်း�်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်

ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုစာီအုမ်း�ကုု

 ပ်�ကေ်ပ်ာ�ဝေစာပ်ါက တ်ပ််မ်းဝေတ်ာသ်ည် ် ဖွဲ့့�စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုပ်ုုေခ်ု့� ၂၇၂   (၂) အုရွ �ကာ�

�င်းစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကမ််းုမ်း�ာ� ေပ်ုလုပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့�စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုပ်ုုေခ်ု့� ၂၇၂  (၂) တ့်င်း ်‘ယင်း�် 

(စာစာတ််ပ်)် ကုု ပ်ုုင််းန်က်န်ယဝ်ေေမ်း၏ တ်ည်တ််�်ခုုုင်းပ်ြီးမ်း�

မု်း၊ သမ်းမတ်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုခု�ုပ်အ်ုေခုာအုာဏာာကုု 

ကာက့ယရ်ွန််၊ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုမ်းုန်�၊် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုုပ်စ်ာုု�မု်း၊ လ့တ်လ်ပ််

ဝေသာ မ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေစာရွန်န်ိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍ၏	အကြီးကား��အကား�သည်	်

တရး�ဥပ်ကျေးဒါနှာင်််	ည်�ညွွတေ်ချီးင်�်မှာရာိပ်�	မှာမှာာနိ	်				

မှာကားနိ်	လွှာ�ပ်က်ျေးဆးင််ကျေးနိပ်ါကား	ယင်�်အး�	

ထား�တပ််ယေ်ချီးင်�်ဟူးသည််	်စွ�ချီးးကားတ်င်ေ်ချီးင်�်သည်	်

နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍကားိ�ထားိနိ�်ချီးး�ပ်ရ်နိ်

အေချီးး�ကျေးသး	နိည််�လွှာမှာ်�ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်	

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးက်ား	နှိ�င််င်�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ််

ကျေးရ�ကားဏ္ဍ၏	အကြီးကား��အကား�အး�	နှိ�င်င််�ကျေးရ�အရ

ထား�တပ််ယေ်ချီးင်�်သည်	်အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်ဆိ�င်ရ်း	

စ�မှာ�ကျေးဆးင်ရ်ွကားခ်ျီးးကားမ်ှားး�၏	အချီးနိ�်ကားဏ္ဍ

မှာဟူ�တသ်ည််	်နှိ�င်င််�မှားး�တွင်	်စွ�ချီးးကားတ်င်ေ်ချီးင်�်

သည်	်အထားး�သေဖွဲ့င််သ်င်််ကျေးလွှားးလ်ွှားပ်ါသည်။်

48 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



သမ်းမတ်အုကူ�အုဝေေပ်ာင်း�်တ့်င်း ် လ့တ်လ်ပ််မ်းုရွိုဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်’် 

ဟိုူ၍ အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

၅.၃.၆။	 နှိ�င်င််�သး�မှားး�ကား	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�အစိ��ရကားိ�	တး�နိမ်ှာာေပ်နိ်လွှာည််ရို�ပ်သ်ိမှာ�်ချီးွင်််
အုစာုု�ရွ၏ အုခုန််�ကဏ္ဍာအုသီ�သီ�အုတ့်င်း�်ရွို သုု�မ်းဟိုုတ် ်ကဏ္ဍာအုသီ�သီ��ကာ�ရွို အုင်းစ်ာတ်ီက���

ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�အုေပ်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� ယင်း�်၏တ်ာ�န််

ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းမ််းုကာလ မ်းပြီးပ်ီ��ု��မ်းီ တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ခု့င်း််ရွိုသည်် ်နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု ဝေစာာင်း်�်ကည််စ်ာစာဝ်ေ��နိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်

တ်စာခု်ုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဝေယဘုာယ�အုာ�ေဖွဲ့င်််း အုမ်း� ုု �သာ�အု�င်း််၌ တ်ာ�န်မိ််းေပ်န်လ်ည်ရု်ိုပ်သု်မ်း�်ေခုင််း�န်ည်�်လမ်း�် 

နိုိစာမ််း� ုု �ရွိုပ်ါသည်။် တ်စာ်စာုတ်တ််စာဝ်ေေသ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာန်ည်�်လမ်း�်နိုိင်း်် အုေပ်ည််အ်ု�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာ

န်ည်�်လမ်း�်ဟိုူ၍ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုေပ်ည်််အု�လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာန်ည်�်လမ်း�်�ုုသည်မ််းိာ အုစာုု�ရွအုာ�တ်ာ�န််

မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ရွာတ့်င်း ်စာတ်င်းလ်ုပ််ရွိာ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုပြီးပ်ီ�သတ်�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ်ေပ်ည်သ်ူေပ်ည် ်

သာ�မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ လု���ဥဿု�တ်ည်မ််းိီဝေန်ဝေသာစာန်စာ ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ

နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဤန်ည််�လမ်း�်ေဖွဲ့င်း်် တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ေခုင်း�်သည်အ်ုသု��န်ည််�ပြီးပ်ီ� အုခု� ုု �ဝေသာ 

လကတ််င်းအ်ုဝေမ်းရွုကနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်းသ်ာ ယင်း�်န်ည်�်လမ်း�်အုာ� အုသု��ခု�သည်က်ုုဝေတ့်�ရွပ်ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ-

အုကဝ်ေက့ဝေေါ37)။ တ်စာစ်ာုတ်တ််စာဝ်ေေသလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်းိာမ်းူ တ်ာ�န််မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်

ရွန်အ်ုတ့်က ်စာတ်င်း် ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းု သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်း်�ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�် စာသည်််

အု�င်း််နိုိစာ�်င်း််ရွိုသည််အ်ုန်ကမ််းိ အု�င်း််တ်စာခ်ုုတ့်င်း်သာ ေပ်ည်သ်ူလူထုု ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုခု� ုု �

ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်သမ်းမတ်၏ မ်းမ်းိန််မ်းကန်လ်ုပ််ရွပ်မ််း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ်၎င်း�်အုာ��ုုင်း�်င်း�်သည်််လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�

တ့်င်းလ်ည်�် ေပ်ည်သ်ူလူထုုသည်တ််စာစ်ာုတ််တ်စာပ််ုုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်ပ််ါ�င်း်ပ်ါသည် ်(ရိုုုဝေမ်း�န်ီ�ယာ�38)။ အုခု� ုု �ကုစာာ

ရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်ေပ်ည်သ်ူလူထုုသည် ်သမ်းမတ်အုာ�ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ေခုင်း�်ကုု သဝေဘာာတ်ူအုတ်ည်ေ်ပ်ုရွသည်် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

သီ�သန်�ဝ်ေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ် အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ် ပ်ါ�င်း်လာပ်ါသည် ် (�သစာကြိုးတ်ီ�ယာ�39နိုိင်း်် 

အုုုက်စာလန်4်0)။

ေပ်ည်သ်ူလူထုုမ်းိ အုစာုု�ရွအုာ� တ်ာ�န််မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ရွာတ့်င်း ်အုမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းဝ်ေရွ�၊ ထုုဝေရွာက်

ဝေသာအုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�၊ ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာရ်ွို ထုုဝေရွာကဝ်ေသာအုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်တ်ာ�န််မ်းိ

ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ေခုင်း�်လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ� လုုကဝ်ေလ�ာည်ီဝေထု့ရွိုဝေရွ� စာသည််် အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�အုာ� 

ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီမ်း့ဝေစာရွန် ်လုုအုပ််ပ်ါသည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကက် �ကည််ေ်ပ်န်လ့်င်းလ်ည်�် မ်း�ကာခုဏာ အုစာုု�ရွ

ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ေဖွဲ့ုတ်ခ်ု�ေခုင်း�် ေပ်ုလုပ််ပ်ါက အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုာ�လု��ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ၏် 

သဝေဘာာတ်ရွာ�ကုု ဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာပြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� ယင်း�်၏ကာလလတ်န်ိုိင်း််ကာလ 

ရွိည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွာတ့်င်း ်ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ��ကန်��်ကာဝေစာမ်းည် ်

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုေခုာ�တ်စာဖ်ွဲ့ကတ့််င်းလ်ည်�် အုစာုု�ရွေဖွဲ့ုတ်ခ်ု�နိုုုင်းခ်ု့င်း််အုဝေပ်� အုလ့န်အ်ုကွ �အုသု��ခု�မ်းုမ်း�ာ�ဝေရွိာင်း ်

ရွိာ�ရွန်အ်ုတ့်က ် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုာ� အုလ့န််အုမ်းင်း်�ခုကခ်ု�ဝေအုာင်း ် ဖွဲ့န်တ််ီ�ေခုင်း�်သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကုုယစ်ာာ� 

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

49နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



လိယမ််း�ာ�က နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�ထု�တ်ုုကရ်ိုုုကတ််ာ�န်ခ်ု�မ်းုရွိုဝေစာနိုုုင်းဝ်ေရွ��ုုသည််် မ်းူလရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်ကုု ကန်� ်

သတ်လ်ုုကသ်လုုေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သည်။် 

၅.၄။	 အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးရ�ကားဏ္ဍ၏	ထားိကျေးရးကားမ်ှာုရာိကျေးသးအးဏားကားိ�

 ဒါ�ဇူးိ�င်�်ကျေးရ�ဆွ�ေချီးင််�

အုထုကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည်််အုတ်ုုင်း�် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ်

အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာခု့�ဝေ�မ်းုမ်း�ာ�အုေပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ် �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကခ်ု�သည်််လုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ် အုေခုာ�နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ� ထုည်််သ့င်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်

အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု ထုုန််�ခု�ုပ်ဝ်ေကာင်း�်ထုုန််�ခု�ုပ်ခ်ု�င်း�်ကပ်ါသည်။် ယင်း�်အုဝေေခုအုဝေန်အုတ့်က ်န်ည်�်

လမ်း�်နိုိစာခ်ုုကုု စာဉ်း�်စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။် ပ်ထုမ်းအုခု�ကမ််းိာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်အုေခုာ�

ဝေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသူ်မ်း�ာ�၏ ပ်ါ၀င်းမု််းမ်း�ာ�အုာ� အုစာဉ်းအ်ုလာအုရွ အုုပ်ခ်ု�ုပ်သူ်မ်း�ာ�၏ဝေအုာက်တ့်င်း်

ထုာ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ေုတ်ုယအုခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုစာုု�ရွ၏အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာန်ယပ််ယ်

မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းမ််းုအုာဏာာအုာ� ကန်�်သတ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

၅.၄.၁။	 နှိ�င်င််�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍ၏	အကျေးရ�ကြီးကား��ကျေးသး	ဆ���ေဖွဲ့တခ်ျီးးကားခ်ျီးးမှာာတ်ကျေးရ�
	 လွှာ�ပ်င််နိ်�စဉ််မှားး�တွင်	်အေချီးး�ကျေးသး	နှိ�င်င််�ကျေးရ�လွှာ�ပ်က်ျေးဆးင်သ်းမှားး�၏	ပ်ါ�င်မ်ှာု

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��၏ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�အုာ� ခု့�ဝေ�ယူမ်းည်် ် ပ်ထုမ်းအုမ်း� ုု �အုစာာ�တ့်င်း ် အုဝေရွ�ဝေပ်�

အုဝေေခုအုဝေန် ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်၊ အုေပ်စ်ာေဏာ်မ်းိ ကင်း�်လ့တ််မ်းု သုု�မ်းဟိုုတ် ် လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်၊ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ရွာ��င်းစ်ာစာ်ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�် စာသည််တ်ုု�နိုိင်း််စာပ််လ�ဉ်း�်ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။် 

အုစာဉ်းအ်ုလာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ််ဝေတ်ာက် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုကုု တ်ာ��ီ�ကာက့ယ်

ဝေသာအု�ု��အုေဖွဲ့တ်မ််း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည််် ေုတ်ုယအုမ်း� ုု �အုစာာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဥပ်ဝေေက�သ်ုု� 

အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေသာအုမ်းုန်�မ််း�ာ� ထုုတ််ေပ်န်န်ိုုုင်းသ်ည််် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏အုာဏာာကုု ကန်� ်

သတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်ု�မ်းိန််ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု စာီစာဉ်း်ဖွဲ့န်တ််ီ�ရွန် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ 

ကြိုးကုု�ပ်မ်း�်ခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်� ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

အကျေးရ�ကျေးပ်�	အကျေးေချီးအကျေးနိ

အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ကုု မ်းည်သူ်က ဝေ�ကေင်းာမ်းည်န််ည်�်၊ မ်းည်သ်ည်််န်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့င်း်် လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်

ရွမ်းည်န််ည််�ဟိုူသည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေမ်း�ခု့န်�်နိုိစာခ်ုုလု��သည် ်ထုုုလုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်အုုပ် ်

ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုေပ်င်း ် အုေခုာ�အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်းမ််း�ာ� ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်မ်းည််် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ကုု ဝေပ်�စာ့မ်း�်

ပ်ါသည်။် ထုုပ်ါ�က���ဝေက�ာေ်ခုင်း�်�ုုင်း်ရွာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်သဘာာ�ကပ်ဝ်ေဘာ��ုုကမ််းုမ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ အုစာရွိုဝေသာ 

အုဝေေခုအုဝေန်မ်း� ုု �တ့်င်း ်(သာ)  အုစုုာ�ရွသည် ်အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ဝေ�ကေင်းာနုုိုင််းသည်ကုု် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ အုဝေသ�စာုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်နိုုုင်းပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

50 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



�ုုင်းရ်ွာ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�သည် ်ကုုယပ််ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု့င်း််အုတ့်က ်အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ထုာ�ရွိုလုု

�ကပ်ါသည် ် (ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်သ်ူ�က�န််�မ်းာဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်အုမ်းုန်� ် ညွှှန််�ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�

အုာ� ပြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကမ််းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာ ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း� ုု �အုတ့်က)်။ အု�ုုပ်ါ အုဝေန်အုထုာ�အုာ�လု��

ကုု ရွိင်း�်လင်း�်စာ့ာ ဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန် ်ကြိုးကုု�ပ်မ်း�်ေခုင်း�်သည် ်ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေေခုမ်းရွိုသက�သ်ုု� ဉာာဏာ်အုဝေေမ်းာအ်ုေမ်းင်းမ််း

ရွိုရွာလည်�်က�ပ်ါသည်။် ပြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကမ််းုအုတ်ုုင်း်�အုတ်ာသည် ် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေန်အုထုာ�သုု� ဝေရွာကရ်ွိုလာ

ဝေသာအုခုါ အုခု� ုု �ဝေသာ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်  အုလ့�သု��စာာ� ေပ်ုလုပ်မ််းုကုု ဝေရွိာင်းရ်ွိာ�ရွန််

အုတ့်က ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု�န််�စာစာ်ရွန်် တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကက်ုု လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေပ်�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာ ်

သည်။် ပ်ီရိုူ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�က 

အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်မ်းေပ်ုမ်းီ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�် အုာဏာာ

မ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ထုာ�မ်းုအုရွ �န််ကြိုးကီ� 

ဌာာန်ကဦး�စာ့ာအုတ်ည််ေပ်ုဝေပ်�ရွန််လုုအုပ််ပ်ါသည််။ 

ဝေမ်းာလ်�ီ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် အုုပ် ်

ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန် ဝေ�က 

ေင်းာ ေခုင််း�ေပ်ုရွန် ်ခ့ုင်း််ေပ်ုထုာ�ဝေသာလ်ည်�် သတ်မိ််းတ် ်

ထုာ�ဝေသာကာလတ်စ်ာခုုအုတ့်င်း�်၌ အုခု�နု်ဝ်ေန်ာက ်

ဝေ�ကာင်း�်ေပ်န် ် အုက� ုု �သကဝ်ေရွာကမ််းည််် လှတ် ်

ဝေတ်ာ်၏ အုတ်ည်ေ်ပ်ုခု�က်ကုုလည်�် လုုအုပ်ပ််ါ 

သည်။် အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�နိုိင်း် ်ဖွဲ့ီဂ�တီ်ုု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ 

အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်မ်းေပ်ုမ်းီ လှတ််ဝေတ်ာက်ဦး�စာ့ာအုတ်ည်ေ်ပ်ုရွမ်းည်် ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

အုာဏာာ အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�ပ်ါသည်။် မ်း့န််ဂုုလီ�ယာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် လှတ်ဝ်ေတ်ာက်သာ 

အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကေင်းာနုုိုင််းသည်ဟု်ိုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ကာ အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏အုာဏာာကုု အုက�ယ်

ေပ်န်��်ု��ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် လှတ််ဝေတ်ာသ်ည််ယာယီအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် �ုုင်း�်င်း�်ကာလအုတ့်င်း�် ရွိုဝေန်ပ်ါက  

သမ်းမတ်က တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေပ်�ရွဝေသာလ်ည်�် လှတ််ဝေတ်ာသ်ည်မ််းည်သ်ည််တ််ု��ေပ်န်ခ်ု�က်မ်းိ မ်းေပ်ုလုပ််

ပ်ါက ဤသုု�ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်သည် ် အုခု�နု်က်ာလအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ၇ ရွကသ်ကတ််မ်း်�သာ�ကာရွိည်ပ်ြီးပ်ီ� ပ်�ကေ်ပ်ယ်

သ့ာ�ပ်ါသည်။်

မ်းည်သ်ုု�ပ်င်း�်ုုဝေစာ အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်သည် ်အုေခုာ�ဝေသာအုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�နိုိင်း်မ််းတ်ူပ်� အုေပ်န်အ်ုလိန််ဝေစာာင်််း�ကည််ေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့ယရ်ွိာ�လ�က ် တ်စာ်ဖွဲ့ကသ်တ်လ်ုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�

အုေဖွဲ့စာ ် အုာဏာာကုုခု�ုပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ပ်ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကပ််ုုင်း�် နုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�စ့ာာတုု်� 

သည် ်ရုိုန်�ရ်ွင်း�်�ကမ််း�တ်မ်း�်ဝေသာ န်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�ကုု အုသု��ေပ်ုထုာ�သည််် အုဝေရွ�ဝေပ်�ဥပ်ဝေေ၏ေဏာက်ုု ေပ်င်း�်

 ထုန််စာ့ာခု�စာာ��ကရွသည်။် ဤသုု� ေဖွဲ့စာတ််တ်ဝ်ေသာသဝေဘာာတ်ုု�အုဝေပ်�တ့်င်း ် သတ်ုထုာ�လ�က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်	်ကျေးရ�ကားဏ္ဍ၏	အးဏားကားိ�	

ဆ���ေဖွဲ့တ်ချီးးကားခ်ျီးးမှာာတက်ျေးရ�	လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်မ်ှားး�တွင်	်

အေချီးး�ကျေးသး	နှိ�င််င်�ကျေးရ�လွှာ�ပ်က်ျေးဆးင်မ်ှာုမှားး�၏	

ပ်ါ�င်မ်ှာု	ေဖွဲ့င််က်ျေးသးလ်ွှာည်�်ကျေးကားးင်�်	(ဥပ်မှား

အး�ေဖွဲ့င််	်-	အကျေးရ�ကျေးပ်�	အကျေးေချီးအကျေးနိကျေးကြားကားေင်း

ေချီးင်�်)၊	အစိ��ရ၏	အေချီးး�ကျေးသးကားဏ္ဍမှားး�

အတွင်�်ရာိ	အကျေးရ�ပ်ါကျေးသး	နိယပ််ယမ်ှားး�အကျေးပ်�	

ရာိကျေးနိကျေးသး	နှိ�င််င်�ကျေးတးအ်�ပ််ချီးး�ပ်	်ကျေးရ�ကားဏ္ဍ၏	

လွှာာမှာ�်မှာိ��မှာုအး�	ကားနိ�သ်တထ်ားး�ေချီးင်�်ေဖွဲ့င််	်

လွှာည််�ကျေးကားးင််�	ထားိနိ်�ချီးး�ပ်ထ်ားး�နှိ�င််ပ်ါသည်။်

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

51နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�သည် ်အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်အုတ့်က ်

မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန် ကြိုးကုုတ်င်းလ်ုုကန််ာရွမ်းည်််လုုအုပ််ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�်သတ်ုကြိုးကီ�စာ့ာအုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�ထုည်် ်

သ့င်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်လ့န်က်�စာ့ာထုုန််�ခု�ုပ်တ််က�်ကပ်ါသည်။် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ� တ်ကယတ််မ်း�်

ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေသာအုခုါ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေန်ဝေသာ အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�မ်းရွိုပ်ါက လုုအုပ််ခု�က်

မ်း�ာ�ကုု ေပ်ည််မ််းိီဝေစာေခုင်း�်င်းိာ မ်းေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေပ်။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေဟိုတ်ီနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် သမ်းမတ်၏�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာနိုိင်း်် လုုအုပ်ခ်ု�ကတ််ုု�ကုု အုဝေလ�ထုာ�ကာ လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ��ကန်��်ကာမ်းုမ်းရွိုပ်� 

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်အုေပ်င်း ်မ်းည်သ်ည််အ်ုဝေရွ�ဝေပ်� ဝေ�ကေင်းာခု�ကမ််း�ုု �န််ကြိုးကီ�ခု�ုပ််နိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာ 

အုစာုု�ရွ�န်က်ြိုးကီ�အုာ�လု��က ထုပ််�င်း််လကမ််းိတ််မ်း�ာ�ထုုု�ရွန် ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်။် မ်း�ကာဝေသ�မ်းီက ဝေဟိုတ်ီ

နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် သဘာာ�ဝေဘာ�အုနိုတရွာယမ််း�ာ�မ်းပ်ါပ်� နိုုုင်းင််း�ရွပ်ေ်ခုာ�မ်းိ က���ဝေက�ာ်

ဝေစာာက်ာ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်စာစာပ့််�မ်း�ာ�ကုုသာ 

အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်အုေဖွဲ့စာ ် သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ခု�်

သည်။် သုု�ရွာတ့်င််းမ်းကြုံကု�စာဖူွဲ့�ေပ်င််း�ထုန်သ်ည်််င်းလ�င််း

ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ခု�ပ်ြီးပ်ီ�ဝေန်ာက�်န််ကြိုးကီ�မ်း�ာ�စာ့ာ၊ လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�စာ့ာတ်ုု� ဝေသဝေ�ကပ်�ကစ်ာီ�ခု�ရ်ွ

ဝေသာအုခုါ ဤသုု� ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ဝေသာ စာကာ� 

လု��သု��နုိုန်�်မု်းနိိုင်း််လတ််တ်ဝေလာအုဝေရွ�ယူဝေ�ာင်း ်

ရွွက်ရွန်လုု်အုပ်ဝ်ေန်သည််် အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်််း

ဝေဟိုတီ်အုစုုာ�ရွသည် ် သက�ုု်င်းဝ်ေသာဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်မ်း�ာ�ကုုလ�စာ ်

လ��ရုိုခု�ပ်ြီးပီ်� မ်းည်သုု်�ပ်င််းေဖွဲ့စ်ာဝေစာကာမူ်း အုခု�ုပ်အ်ုေခုာ 

အုာဏာာကုုကာက့ယ်နိုုုင်း်ဝေရွ�အုတ့်က်အုဝေရွဝေပ်� 

အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကေင်းာခု�က်ာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ

စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု အုတ်င်း�်အု�ကပ်လ်�စာလ်��ရိုုဝေစာ 

ခု�်ပ်ါသည်။် 

လွှာွတ်ပြီးင်ိမှာ�်ချီးးမှာ်�သးချီးွင်််ကျေးပ်�ေချီးင််�/	လွှာွတပ်ြီးင်ိမှာ�်ချီးွင်််ကျေးပ်�နှိ�င်သ်ည်််အးဏား

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ပု်�မိ်းန်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင််း�ကသည််် အုေခုာ�ဝေသာလုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်တ််စာရ်ွပ််

မ်းိာ လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် လ့တ််ပြီးင်းုမ်း�်ခု့င်း််ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်််အုာဏာာ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ပ်ဋို 

ပ်ကခအုလ့န်အ်ုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်က်ုစာာရွပ်မ််း�ာ�ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ အုကူ�အုဝေေပ်ာင်း�်�ုုင်း ်

ရွာတ်ရွာ�မ်း့တ်ဝေရွ�အုတ့်က် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ� (constitutional regulations) 

သည် ် အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ပ်ါလိပြီးပ်ီ� သမ်းုုင်း�်သစာ်ကုု ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်စာ့ာစာတ်င်းရ်ွန်မ််းရွိုမ်းေဖွဲ့စာ ် လုုအုပ်ပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါ 

စာည်�်မ်း�ဉ်း်�မ်း�ာ�၏ အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည််် ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ�သည််ဝ်ေန်ာက ် 

မှာည်သ်ိ��ဆိ�ကျေးစ	အကျေးရ�ကျေးပ်�အကျေးေချီးအကျေးနိ	

ကျေးကြားကားေင်းေချီးင်�်သည်	်အေချီးး�ကျေးသး	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�

ဥပ်ကျေးဒါမှားး�နှာင်််မှာတးပ်�	အေပ်နိအ်လွှာာနိ်ကျေးစးင်််

ကြားကားည််ေ်ချီးင်�်မှားး�ကားိ�	ဖွဲ့ယရ်ား�လွှားကား	်

တစဖ်ွဲ့ကားသ်တလ်ွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်မ်ှားး�အေဖွဲ့စ	်

အးဏားကားိ�	ချီးး�ပ်က်ားိ�င်ထ်ားး�ေချီးင်�်ပ်င််	ေဖွဲ့စသ်ည်။်	

ဤသိ��	ေဖွဲ့စတ်တက်ျေးသး	သကျေးားတိ��အကျေးပ်�တွင်	်

သတိထားး�လွှားကား	်ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါမှား

ကြားကားမှာ�်ကျေးရ�ဆွ�ကြားကားသးမှားး�စွးတိ��သည်အ်ကျေးရ�ကျေးပ်�	

အကျေးေချီးအကျေးနိကျေးကြားကားေင်းေချီးင်�်အတွကား	်မှာေဖွဲ့စမ်ှာကျေးနိ

ကြီးကားိ�တင်လ်ွှာိ�ကားန်ိးရမှာည််လ်ွှာိ�အပ််ချီးးကားမ်ှားး�ကားိ�	

အလွှာွနိအ်မှာင််�သတိကြီးကား��စွး	အမှားး�အေပ်း�

ထားည်််သွင်�်ေပ်ဋ္ဌားနိ�်ေချီးင််�ေဖွဲ့င််	်လွှာွနိ်ကား�စွး	

ထားိနိ်�ချီးး�ပ်တ်ကား်ကြားကားပ်ါသည်။်

52 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ကုုမ်းူ ဤအုခုန််�တ့်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

သကတ််မ်း�်၏ သာမ်းန်လ်မ်း်�ဝေ�ကာင်း�်တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်� ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်ရ်ွည်ရ်ွွယထ်ုာ�သည်် ် လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�် 

ခု�မ်း�်သာခု့င်း်နိ်ိုင်း်် အုေပ်စာေ်ဏာမိ််းကင်း�်လ့တ်ခ့်ုင်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်မ်း�ာ�ကုုသာ ဤအုခုန််�၌

ဝေလလ်ာတ်င်းေ်ပ်သ့ာ�မ်းည် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဤအုဝေန်အုထုာ�၌ပ်င်း ် လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်ဝ်ေပ်�

ေခုင်း�်/လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု့င်း််ဝေပ်�ရွန်အ်ုာဏာာသည် ် အုမ်းိာ�မ်းခု�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် စာဉ်း�်စာာ�ဝေေမ်းာေ်မ်းင်းဉ်ာာဏာ်မ်းရွိုပ်� အုသု�� 

ခု�ပ်ါက တ်ရွာ� ဝေရွ�စာီရွင်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကြိုးကီ�ကြိုးကီ�မ်းာ�မ်းာ�ေဖွဲ့င်း်် လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းဝ်ေသာ

အုလာ�အုလာမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာပ််�ဝေစာပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်/်လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�် 

လုပ်င််းန််�စာဉ်းတ့််င်း ်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက�်ကသူမ်း�ာ�၏ သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီမ်း့မ်းုအုာ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်

သည် ် အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ပ်ါလိပ်ါသည််။ ဤတ့်င်း ်

လ့တ််ပြီးငု်းမ်း�်ခု�မ်း�်သာခ့ုင်း််ဝေပ်�နုုိုင်း်ဝေသာအုုပ််ခု�ုပ််ဝေရွ� 

ကဏ္ဍာ၏ သီ�သန်�အ်ုာဏာာ (ဘာာကီန်ာ ဖွဲ့ာ�ုု၊ 

ခု�က်ရွီပ်တ််ဘာလစာ)် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေပ်စာေ်ဏာမ််းိ 

ခု့င်း််လှတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် (ဝေဂ�ာဂ်�ယီာ၊ ကင်းည််ာ)နိုိင်း်် 

လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ််

ရွာတ့်င်း ်အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� မ်းပ်ါ�င်းဝ်ေစာေခုင်း�် 

(ဟိုန်ဝ်ေဂရွီ) အုထုု အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ အုသီ�သီ�ရွို

ရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ န်ည်�်

လမ်း�်မ်း� ုု �စာု�ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ၎င်း�်အုစာ့န်�်

နိိုစာ်ဖွဲ့က်အု�ကာ�ဝေရွွ�ခု�ယ်နုုိုင်း်မ်းည်််န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ� 

မ်းိာ ေပ်စာေ်ဏာခ်ု့င်း််လှတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်နိိုင်း်် လ့တ်ပ်ြီးငု်းမ်း�် 

ခု�မ်း�်သာခ့ုင်း််အုာဏာာတ်ုု�ကုု အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ

နိိုင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာက်ပြီးပု်ုင််းတူ်က�င်််းသု��ေခုင််း� 

(မ်းုုဇိုမ်းဘ်ာုခု၊် ၁၉၉၀)၊ အုုပ််ခု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်

လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်န်ိုိင်း်် အုေပ်စာေ်ဏာမ််းိ လ့တ် ်

ဝေေမ်းာကခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု ကန်�သ်တ်သ်တ််မ်းိတ််

ထုာ�ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်ဝေအုာက်တ့်င်းသ်ာလုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေစာေခုင််း� (ဝေဟိုတီ်)၊ လ့တ်ပ်ြီးငု်းမ်း�်ခု�မ်း�်သာခ့ုင်််းနိိုင်း််အုေပ်စာ ်

ေဏာမိ််းလ့တ်ဝ်ေေမ်းာကခ့်ုင်း််ကုုအုတ်ည်ေ်ပ်ုရွန် ်အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိိုင်််း ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ပူ်�တ့်�အုာဏာာ

ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�် (အုင်းေ်ုုန်ီ�ရွိာ�၊ ဝေတ်ာင်းက်ုုရွီ�ယာ�) စာသည်တုု််�ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် ဝေန်ာက�ု်��န်ည်�်လမ်း�်နိိုစာမ််း� ုု �

ကုု ဝေပ်ါင်း�်စာပ်အ်ုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေသာ ဂရွုနိုုုင်းင််း�တ့်င်းလ့်တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်သ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ

ေပ်စာမ််းုမ်း�ာ�အုတ့်ကသ်ာ သတ်မ််းိတ််ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း်လ်ှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�က အုတ်ည်ေ်ပ်ုမ်းိသာ 

ယင်း�်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုုဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ပ်ဋိိပ်ကားခအလွှာွနိအ်ကျေးေချီးအကျေးနိမှားး�တွင်	်

လွှာွတပ်ြီးင်ိမှာ�်ချီးးမှာ်�သးချီးွင်််ကားိစစရပ်မ်ှားး�ပ်ါ�င်က်ျေးသး	

အကားး�အကျေးေပ်းင်�်ဆိ�င််ရး	တရး�မှာှတကျေးရ�	

(transitional	justice)	အတွကား	်ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါဆိ�င်ရ်း	စည်�်မှားဉ်�်မှားး�	

(constitutional	regulations)	သည်	်

ထားိပ်တ်နိ�်အကျေးရ�ပ်ါလွှာာပြီးပ်��	သမှာိ�င်�်သစ်ကားိ�	

ပြီးင်ိမှာ�်ချီးးမှာ်�စွး	စတင်ရ်နိမ်ှာရာိမှာေဖွဲ့စ	်လွှာိ�အပ််ပ်ါ	

သည်။်	လွှာွတပ်ြီးင်ိမှာ�်ချီးးမှာ�်သးချီးွင်််ကျေးပ်�ေချီးင်�်/	

လွှာွတပ်ြီးင်ိမှာ�်ချီးွင်််ကျေးပ်�ရနိ	်အးဏားသည်	်အမှာား�

မှာချီး�သေဖွဲ့င််	်စဉ်�်စး�ကျေးေမှားေ်မှာင်	်ဉားဏာမ်ှာရာိပ်�	

အသ���ချီးးပ်ါကား	တရး�ကျေးရ�ဆိ�င်ရ်း	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်မ်ှာု

မှားး�အကျေးပ်�	အတိ�င်�်အတး	ကြီးကား��ကြီးကား��မှား�မှား�	

လွှာာမှာ�်မှာိ��နှိ�င်က်ျေးသး	အလွှား�အလွှားမှားး�

ေဖွဲ့စက်ျေးပ်�ကျေးစပ်ါသည်။်

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

53နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



၅.၄.၂။	 ဥပ်ကျေးဒါကျေးရ�ဆွ�ေချီးင်�်လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်မ်ှားး�တွင်	်အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍ၏
	 သကားက်ျေးရးကားမ်ှာုကားိ�	ကားနိ�သ်တေ်ချီးင်�်

ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေကုု မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ရွန်အ်ုာဏာာသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း််သာ သက ်

�ုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း် ်မ်း�ုုင်း်ပ်ါ။  အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုေခုင်း�်က�သ်ုု�ဝေသာ အုစာုု�ရွ

၏ အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�မ်းိ အုဓလေ့ုကလုပ် ်ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု ပ်ုတ်�်ုု�ေခုင်း�်၊ စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

လှမ်း်�မ်းုု�ေခုင်း�်မ်း�ာ�ေပ်ုရွန်အ်ုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဗဟိုုုအု�င်း််တ့်င်းခ်ု�ုပ်က်ုုင်းဝ်ေကာင်း�်ခု�ုပ််ကုုင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။်  ဥပ်ဝေေ 

ေပ်ုဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ုဝေပ်� အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ �င်းဝ်ေရွာကလ်ှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းမ််းည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု ဝေလ�ာပ််ါ�

ဝေအုာင်း ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်သည် ် အုုပ်ခ်ု�ုပ် ်ဝေရွ�အုာဏာာကုုပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွာတ့်င်း ် စာဉ်း�်စာာ�ရွမ်းည််ဝ်ေန်ာကထ်ုပ််

အုခု�ကတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င််း အုုပ် ်

ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာက ပ်ါ�င်းသ်ည််် ပ်ု�စာ�နိုိစာ်မ်း� ုု �နိုိစာ်စာာ�

ရုိွပ်ါသည်။် ယင်း�်တုု်�မိ်းာ (က)ေီကရီွအုမု်းန်�(်decree) 

ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုနိုုုင်းသ်ည််် အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ 

အုာဏာာနိုိင်း်် (ခု) ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဥပ်ဝေေ 

ေပ်ုဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏

ပ်ါ�င်းမ််းုတ်ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

ဒါ�ကားရ�အမှာိနိ�ေ်ဖွဲ့င််	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ေချီးင်�်

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�သဝေဘာာသဘာာ�အုရွ ဥပ်ဝေေက�သ်ုု�  အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေသာအုမ်းုန်�က်ုု ထုုတ်ေ်ပ်န်န်ိုုုင်း်

ဝေသာအုာဏာာနိုိင်း်် ေီကရွီအုမ်းုန်�ည်ွှှန််�ကာ�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုေခုင်း�်အုာဏာာ နိုိစာမ််း� ုု �အု�ကာ� ဝေရွာဝေထု့�မ်းု 

မ်းရွိုဝေစာရွန်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသည်။် အုန်ည်�်�ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုကြိုးကီ�အုက�ကုု ေပ်ည်သ်ူလူထုုက တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ� 

ခု�ယတ််င်းဝ်ေေမှ်းာက်သည််် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုမ်း�ာ�စုာသည် ် နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းကုု် အုဝေကာင််းအုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုမ်းုန်�မ််း�ာ�ကုု ထုုတ်ေ်ပ်န်န်ိုုုင်းဝ်ေသာအုာဏာာကုု ရွရွို�ကပ်ါ 

သည်။် အုခု� ုု �ဝေသာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�၌ သမ်းမတ်သည် ် ဥပ်ဝေေကုုအုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာရ်ွာ၌ ဥပ်ဝေေေပ်ု 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုုဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်အ်ုတ့်က ် က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာကုုယပ််ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က ်

သမ်းမတ်ထု�တ့်င်း ်ရွိုပ်ါသည်။်41

ေီကရွီအုမ်းုန်�ည်ွှှန်�်ကာ�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုရွာတ့်င်း ် ပ်ု�စာ�နိုိစာ်မ်း� ုု �ရွိုပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ (က) 

ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ အုပ်န်ိုိင်း်�သည်် ် အုာဏာာနိုိင်း်် (ခု) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ မ်းူလရွရွိုဝေသာ 

အုာဏာာမ်း�ာ�ဟိုူ၍ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ အုပ်န်ိုိင်း�်သည်် ်အုာဏာာအုရွ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်

သည် ်ယင်း�်အုာဏာာအုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ေခုင်း�်ကုု ကြိုးကီ��ကပ်ပ််ီ� အုခု�နု်မ််းဝေရွွ�ေပ်န်လ်ည်ပ််ယဖ်ွဲ့�ကန်ိုုုင်းပ််ါသည် ်(ခုရိုုု

ဝေအု�ရွိာ�)။ အုကယ၍် ၄င်း�်အုာဏာာကုု ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုမ်း�ာ�စာုေဖွဲ့င်း် ် ယာယီဝေပ်� 

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�	လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်အ်ကျေးပ်�	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�

ကားဏ္ဍမှာာ	�င်က်ျေးရးကားလ်ွှာာမှာ်�မှာိ��နှိ�င််မှာည်််	

အတိ�င်�်အတးကားိ�	ကျေးလွှားးပ််ါ�ကျေးအးင်	်

ကျေးဆးင််ရွကားေ်ချီးင်�်သည်	်နှိ�င််င်�ကျေးတး	်အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််

ကျေးရ�အးဏားကားိ�ကားိ�	ပ်��စ�ချီးးမှာာတရ်းတွင်	်စဉ်�်စး�

ရမှာည်််	ကျေးနိးကား်ထားပ်အ်ချီးးကားတ်စခ်ျီး�ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်

54 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



အုပ်ထ်ုာ�ပြီးပ်ီ�  ၄င်း�်နိုိင်း််ပ်ါ၀င်း်ပ်တ်သ်ကသ်ည််် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုဝေသ�စာုတ်က်ုု ဝေသခု�ာစာီစာစာဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�လ့င်း ်သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ဝေသာန်ယ်ပ်ယတ််စာခု်ုခု�င်း�်စီာ၏ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်မ်း�ာ�ကုု ပုု်မုု်းထုုဝေရွာက်စ့ာာအုဝေကာင််း

 အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာနုု်ိုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အုဝေထုာက်ကူေပ်ုပ်ါလုမ်း််မ်းည်။် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း ် တုု်ကရုု်ိုကအ်ုပ်နိ်ိုင်း�် 

ထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ�အုာဏာာနိုိင်း်စ်ာပ််လ�ဉ်း�်၍ ရိုုဝေထုာင်း်န်ိုိစာမ််း� ုု �ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။် 

ပ်ထုမ်းတ်စာခ်ု�ကမ််းိာ ခြွခုင်း�်ခု�ကအ်ုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�အုတ့်က ် ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ�အုာဏာာနိုိင်း်် ေုတ်ုယအုခု�က်မ်းိာ 

အုထုူ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုတ့်က ်ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ�အုာဏာာ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုမ်း�ာ�စာုဝေသာ ခြွခုင်း�်ခု�ကအ်ုဝေန်အုထုာ�

မ်း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ််ဝေတ်ာက် အုစာည်�်အုဝေ��က�င်း�်ပ်ဝေန်ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာကာလမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

သုု�ရွာတ့်င်း ်အု�ုုပ်ါအုမ်းုန်�်မ်း�ာ�အုာ�  ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာက် အုစာည်�်ဝေ��က�င်း�်ပ်ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်တု်က�ဝေသာ

အုခု�နု်က်ာလတ်စာခု်ုအုတ့်င်း�် အုတ်ည်ေ်ပ်ုေခုင််း�မ်းရုိွဝေသာအုခုါ အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ပ်�ကေ်ပ်ယ်သ့ာ�ဝေလရ်ွိုပ်ါသည် ်

(ဘာရွာဇိုီ�လန်ိုုုင်းင််း�)။ အုေခုာ�ဝေသာ ခြွခုင်း�်ခု�ကတ််စာခ်ုုမ်းိာ အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်

ယင်း�်ကုု ဝေသခု�ာစာ့ာပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက

အု�ုုပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ�အုာဏာာ 

၏ အုဝေတ်ာအ်ုတ်န််က�ယေ်ပ်န်�်ဝေသာပု်�စာ�ေဖွဲ့င်း်် လ့တ် ်

လပ်စ့်ာာလုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းဝ်ေသာ အုလာ�အုလာမ်း�ာ� 

ရွိုဝေန်ပြီးပ်ီ� အုီဂ�စာ၊် �ူေန်န်ိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�

မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဝေတ့်�ရွသည််အ်ုတ်ုုင်း�် အုာဏာာအုာ� 

အုလ့�သု��စာာ�ေပ်ုေခုင်း�်မ်း� ုု � ေဖွဲ့စာတ််တ််ပ်ါသည်။်

တ်စာန််ည််�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုသည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူမ်း�ာ�အုာ� 

အုထုူ�မ်းူ�ါေကဏ္ဍာမ်း�ာ�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေက�သ်ုု�အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေသာ အုမ်းုန်�မ််း�ာ�ကုုထုုတ်ေ်ပ်န်ရ်ွန်် ခု့င်း််ေပ်ုထုာ�နိုုုင်း ်

သေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�ကုု ထုုုန်ယ်ပ်ယမ််း�ာ�မ်းိ ဖွဲ့ယရ်ွိာ�လုုကသ်က�သ်ုု� ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည် ် (ေပ်င်း်

သစာ)်။

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�	လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်အ်တွင််�	အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍ၏	ပ်ါ�င်မ်ှာု	

ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်ုေခုင်း�်၏ ပ်ဏာာမ်းဝေေခုလိမ်း�်မ်း�ာ�ကုု စာတ်င်းေ်ခုင်း�်မ်းိအုစာ 

ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်အုာ� ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာ ် ထုုတ်ေ်ပ်န််ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်အု�ု��ထုု အု�င်း််မ်း�ာ�စာ့ာ ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။် ဤ

လုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ထုုဝေရွာကဝ်ေသာပ်ါ�င်းမ််းုသည် ်(က) ကန်ဦး�အု�င်း်် နိုိင်း်် (ခု) 

ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ကုု အုတ်ည််ေပ်ုပြီးပ်ီ� ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််ဟိုူသည်် ် အု�င်း််နိုိစာ�်င်း််

တ့်င်း ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

(က) ဥပ်ဝေေေပ်ုရွန် ်စာတ်င်းလ်ုပ််ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ေခုင်း�်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ အုမ်း�ာ�စာု၌ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ကုစာာရွပ်အ်ုာ�လု��တ်ုု�၏ ဥပ်ဝေေ 

ေပ်ုဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ုာ� စာတ်င်း်ရွန်အ်ုတ့်က ် အုကန်�အ်ုသတ််မ်းရွိုဝေသာ အုာဏာာကုု ခု�ုပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� 

ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် သီ�သန်�ပ််င်း်ခု�ုပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ပ်ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ- အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု)။ သုု�ရွာတ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�

အမှာိနိ�	်ညွာနိက်ြားကားး�ချီးးကားေ်ဖွဲ့င််	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ရနိ်

နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�	အးဏားဆိ�သည်မ်ှာား	

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးမ်ှာာ	အပ်န်ှာင််�ထားး�ကျေးသး	

အးဏား	သိ��မှာဟူ�တ	်ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါ

ဆိ�င်ရ်း	မှားလွှာအးဏားကားိ�	ဆိ�ေချီးင်�်ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

55နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�၌ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�ဝေရွ��့�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု အုန်ည်�်�ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�

ကဏ္ဍာအုာ� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုခု� ုု �ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ရွသု��မ်းိန်�်ဝေေခုဝေင်း့စာာရွင်း�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၊ နိုုုင်းင််း�တ်ကာသဝေဘာာတ်ူ

ည်ီမ်းုစာာခု�ုပ််မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာကုန်သ့်ယ်မ်းုနိုိင်း်် သ့င်း�်ကုန်စ်ာည်�်�ကပ်ခ်ု့န်် ဥပ်ဝေေေပ်ုေခုင်း�်တ်ုု�ကုု 

က�င်း်သ်ု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် သီ�သန်�အ်ုာဏာာရွိုပ်ါသည် ် (ဥပ်မ်းာ - ဘာရွာဇိုီ�လ၊် ခု�လီီနိုိင်း်် ကုုလ�ဘီာယာ)။ “

တ်�ခုါ�မိ်း��လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က”်ဟုိုတ်င််းစာာ�နုုိုင်းသ်ည််် အု�ုုပ်ါဝေစာာင်း််�ကည်််သည််် ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ်

အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် သက�်ုုင်း်ရွာမ်းူ�ါေန်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ် မ်းူလရွိုရွင််း�စာ့�အုဝေန်အုထုာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်

ထုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် သမ်းမတ်တ်စာဥ်ီး�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုတ်ုုက်အုခု�အုဖွဲ့့��စာည်�်မ်း�ာ� လှမ်း�်မ်းုု�ထုာ�သည်် ် ဥပ်ဝေေေပ်ု 

လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုတ့်င််း� ဝေေပ်ာင်း�်လ�မု်းမ်း�ာ�မ်းေပ်ုလုပ်ဝ်ေစာလုုလ့င််း ဥပ်ဝေေ 

ေပ်ုဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ၀င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကေ်ခုင်း�်မ်းိဝေရွိာင်း�်ကဉ်းေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် ထုုန်�်သုမ်း�်နိုုုင်းပ််ါသည်။်  

(ခု) သမ်းမတ်၏ ဗီတ်ုုအုာဏာာမ်း�ာ�

ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ� အုတ်ည်ေ်ပ်ုပြီးပ်ီ�ဝေသာအုခုါ သမ်းမတ်အုဝေန် 

ေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်အုာ��င်းဝ်ေရွာကလ်ှမ်း်�မ်းုု�ရွန်၊် ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ��ကန်��်ကာဝေစာရွန် ် နိုိင်း်် ပ်ုတ်ပ််င်းတ််ာ��ီ�ရွန် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေတ်ာဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�မ်း�ာ�က ခု့င်း််ေပ်ုထုာ�ပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ဗီတ်ုု 

အုာဏာာသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည််ပ််ု�စာ�သည် ် အုာဏာာအုာ� ဗဟိုုုအု�င်း််တ့်င်းခ်ု�ုပ််ကုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

လကဝ်ေအုာကခ်ု� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုသီ�သီ�သုု� ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ််ေခုင်း�်နိုိစာမ််း� ုု �စာလု��ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် သမ်းမတ်၏ 

�ကာ��င်းစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကေ်ခုင်း�် အုမ်း� ုု �အုစာာ�ကုုလည်�် နိုိစာ်မ်း� ုု �နိုိစာ်စာာ�ခု့�ေခုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် သမ်းမတ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် (က) 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်မ်း�ာ�အုတ့်က ် ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ကုု ေပ်င်း�်ေပ်င်း�်ထုန်ထ်ုန်် ေင်းင်း�်�န်ပ််ယခ်ု�

နိုုုင်းသ်ည် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်(ခု) ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်မ််းုအုဝေပ်� �န််�စာစာန်ိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ပ်ထုမ်းအုခု�ကက်ုု နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဗီတ်ုုအုာဏာာဟိုုဝေခု�၍ ေုတ်ုယအုခု�က်အုာ� ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်၏ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ််မ်း�ုုုင်း်ရွာ ဗီတ်ုုအုာဏာာဟိုု ဝေခု��ုုပ်ါ သည်။် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ကဝေရွွ�ခု�ယ်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်ေခုင််း�မ်းဟုိုတ်ပ််� မ်း��နိုဒရိွင်းမ််း�ာ�က သမ်းမတ်ကုုတုု်က်ရုုိုကဝ်ေရွွ�ဝေကာက် တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက ်

�ကသည်် ် သမ်းမတ်စာန်စာန်ိုိင်း်် တ်စာစ်ာုတ််တ်စာပ််ုုင်း�်သမ်းမတ်စာန်စာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဗီတ်ုုအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ပ်ုု၍

အုသု��မ်း�ာ�ပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ဝေ�့�ဝေနို့�လ�ကရ်ွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ကုု ကန်ဦး�

အုတ်ည်ေ်ပ်ုခု�သ်ည််် ဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုမ်း�ာ�စာုနိုိင်း် ် ည်ီမ်း့ ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် သာလ့န်ဝ်ေသာမ်း�အုဝေရွအုတ့်ကေ်ဖွဲ့င်း် ်

ဗီတ်ုု အုာဏာာကုု ဝေက�ာလ့်န််၍ပ်ယခ်ု�နိုုုင်း်သည် ် (ဥပ်မ်းာ ဝေဘာာစ်ာ်�ါန်ာ၊ အုုနိုဒုယ၊ တ်ူရွကီ)။ ထုုုသုု�ဝေသာ

အုဝေေခုအုဝေန်သည် ်သမ်းမတ်၏ ဗီတ်ုုအုာဏာာကုု အုာ�ဝေပ်�ာဝ်ေစာပြီးပ်ီ� ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ��ကန်��်ကာမ်းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာ

ပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ကုု ေပ်န်လ်ည်စ်ာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်မ်းေပ်ုမ်းီ ဗီတ်ုုအုာဏာာတ်စာရ်ွပ််

သည် ်လဝေပ်ါင်း�်မ်း�ာ�စာ့ာ�ကာနိုုုင်းပ််ါသည်။်  ၄င်း�်�ကာ�ကာလသည်ဝ်ေန်ာကထ်ုပ်ဝ်ေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

မ်းီေီယာ၏ အုာရိုု�စာုုကမ််း�ာ�ကုု ဝေပ်�ဝေပ်ါကဝ်ေစာနိုုုင်း်ပ်ါသည် ် (ဥရိုုဝေဂ့�)။ သမ်းမတ်၏ ဗီတ်ုုအုာဏာာကုု ဝေက�ာ်

လ့န််ပ်ယခ်ု�ရွန်် လုုအုပ်ဝ်ေသာဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ််ဝေတ်ာ၏် မ်း�အုဝေရွအုတ့်ကသ်ည် ် ပ်ုု၍ေမ်းင်း်ဝ်ေလ သမ်းမတ်၏ 

56 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



အုာဏာာသည် ်ပုု်မုု်းခုုုင််းမ်းာမု်းရွရုိွလာမ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။် ဥပ်မ်းာအုခု� ုု �မိ်းာ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာမိ််း အုမိ်းန်တ််ကယ ်

တ်က်ဝေရွာက်ဝေသာ အုဖွဲ့့���င််းအုာ�လု��တ်ုု�၏ ဝေထုာက်ခု�မ်း� ရွာနိုုန််�ေပ်ည်််ေဖွဲ့စာ်ရွန််လုုအုပ််ဝေသာ ပ်ီရိုူ�နိုုုင််းင်း�၊    

မ်း�အုသာရွနိုုုင်းမ််းုနိုုန််� ၆၀% လုုအုပ််ဝေသာ ပ်ုုလန်န်ိုုုင်း်င်း�၊ မ်း�အုသာရွနိုုုင်းမ််းု နိုုန််� ၆၇% လုုအုပ်ဝ်ေသာ ခု�လီီ

နိုုုင်းင််း�နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုဖွဲ့့���င်းအ်ုာ�လု��အုန်က ် ၆၇% ဝေထုာကခ်ု�မ်း� အုသာစာီ�ရွရွိုရွမ်းည်် ် အုီ

ဂ�စာန်ိုုုင်း်င်း� တ်ုု�ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�နိုိင်း်် အုတ်ုုကအ်ုခု�ေပ်ုသူမ်း�ာ�၏ အုင်းအ်ုာ�

တ်ုု�အုဝေပ်� မ်းူတ်ည်၍် သမ်းမတ်၏ဗီတ်ုုအုာဏာာသည် ် အုကြွကင်း�်မ်း�ဗ်ီတ်ုုအုာဏာာနိုိင်း်် တ်န််�တ်ူေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� 

ထုုုအုာဏာာကုုက�င်း်သ်ု��ပ်ါက ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်အုာ�လု��ကုု ပ်ုတ်ပ််င်းဟ်ိုန်�တ််ာ�

နိုုုင်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဥပ်ဝေေအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ��င်းတ််ည်ရ်ွိုဝေသာ ရွာနိုုန်�်ေပ်ည််ဗ်ီတ်ုုအုာဏာာကုု ဝေတ့်�ရွဝေလမ််းရွို

ပ်ါ။ ရွိုပ်ါကလည်�် ကန်�သ်တ််ထုာ�ဝေသာ မ်းူ�ါေန်ယပ််ယမ််း�ာ�အုတ့်ကသ်ာ အုက�ု���င်းပ််ါသည်။် 

သမ်းမတ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လကခ်ု�သည်၊် မ်းခု�သည််ကုုသာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန်လ်ုုဝေသာ ‘မ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုလု��ကုု 

ပ်ယခ်ု�ခု့င်း််ဗီတ်ုုအုာဏာာ’ အုေပ်င်း ်သမ်းမတ်အုာ� ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုု၏ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�ကုု ကန်�က့်က်

နိုုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာ ‘တ်စာစ်ာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�် ပ်ယ ်

ခု�ခု့င်း််ဗီတ်ုုအုာဏာာ’လည်�် ရွိုပ်ါသည် ် (ဥရိုုဝေဂ့�)။ 

မ်းည်သ်ုု��ုုဝေစာ တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�် ပ်ယခ်ု�ခု့င်း််ရွို  

သည််် ဗီတ်ုုအုာဏာာသည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်

အုာ� ဥပ်ဝေေေပ်ုေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ အုဝေသ�စာုတ်အ်ုခု�က ်

အုလကမ််း�ာ�အုတ့်င်း�် အုကန််�အုသတ်ေ်ဖွဲ့င်း် ်ပ်ါ၀င်း်

ပ်တ်သ်ကေ်ခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ�လုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ် ပ်ုု၍န်ီ�ကပ်မ််းုရွိုဝေစာပ်ါသည်။် ဤသုု� 

ကန်�်သတ််ထုာ�ဝေသာ�ကာ��င်း်မု်းမ်း�ာ�သည််တ်စာ်စာ 

တ်စာ်စာေဖွဲ့င်း််တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ၏အုပြီးပ်ီ�သတ််ပ်ု�စာ�အုဝေပ်� 

ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။် 

အုေခုာ�ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်တ်စာရ်ွပ်မ််းိာ သမ်းမတ်က အု�ုုေပ်ုထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေအုတ့်က ် လုုအုပ််

ဝေသာ အုတ်ည်ေ်ပ်ု ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏်န်ယပ််ယ ် က�ယေ်ပ်န်�လ်ာဝေစာရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် တ်ုုကရ်ိုုုကလ်ူမ်း�ာ�စာု 

�နိုဂမ်း�ေဖွဲ့င်း် ် အုတ်ည်ေ်ပ်ုေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ယခ်ု�ေခုင်း�်ေပ်ုလုပ်န်ိုုုင်းရ်ွန်် အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ဥပ်ဝေေမ်းူ

�ကမ်း�်ကုု ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�တ့်င်း ်တ်င်းေ်ပ်ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဝေပ်� လှမ်း�်မ်းုု�

နိုုုင်းပ််ါသည်(်ေပ်င်းသ်စာ၊် ပ်ီရိုူ�)။ ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်� (referendum) သုု�မ်းဟိုုတ် ် လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်� 

(plebiscite) ကုုက�င်း�်ပ်ရွန် ်လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာသည် ်သမ်းမတ်၏မ်းူ�ါေ အု�ုုေပ်ုခု�ကက်ုု သဝေဘာာတ်ူည်ီ

ဝေစာဝေရွ�အုတ့်က ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ�ဖွဲ့ုအုာ�ဝေပ်�ရွန် ်သမ်းမတ်ကသာအုသု��ေပ်ုသည်် ်အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ

အုရွာေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ၄င်း�်အုာဏာာကုုအုသု��ေပ်ုကာ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုမ်းိာပ်ါရွိုတ်� ် စာစာမ််းိန်ဝ်ေသာ

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာဝေပ်�ကုုသာ သီ�သီ�သန်�သ်န်�အ်ုဝေေခုခု�ပြီးပ်ီ� ေင်းင်း�်ခုု�ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ� လုပ်တ််ာရွိုနိုုုင်းသ်က�သ်ုု� 

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�	လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်တ်ွင််	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်	်ကျေးရ�

ကားဏ္ဍ၏	ပ်ါ�င်မ်ှာုသည်	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ေချီးင်�်အးဏား	

သိ��မှာဟူ�တ	်ဗ�တိ�အးဏားကားိ�	ဆိ�လွှာိ�ပ်ါသည်။်	

နှိ�င်င််�မှားး�စွးတိ��၌	ဥပ်ကျေးဒါမှားကြားကားမှာ�်မှားး�အး�

ကျေးရ�ဆွ�ပ်ိ�င်ခ်ျီးွင်််အးဏားကားိ�	အနိည်�်ဆ���

အကျေးနိေဖွဲ့င်််	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးရ�ကားဏ္ဍအး�

အတိ�င်�်အတး	တစ်ချီး�အထားိချီးွ�ကျေး�သတ်မှာာတ်

ကျေးပ်�ပ်ါသည်။်	သိ��မှာဟူ�တပ််ါကား	ဗ�တိ�အးဏားကားိ�	

အကျေးနိအထားး�	အမှား�ိ�မှား�ိ�တွင်အ်သ���ချီးးကားး	

ကြီးကား��စိ��ေချီးယလ်ွှာာယန်ှိ�င််ပ်ါသည်။်

၅။	ပ်��စ�ဒါ�ဇူးိ�င််�	ကျေးရွ�ချီးးယ
စ်ရးမှားး�

57နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



သမ်းမတ်သည် ်လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာနိုိင်း်် တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်တ်ုု�ကုု ထုပ်ဝ်ေလာင်း�်အုတ်ည်ေ်ပ်ုဖွဲ့ုု�အုတ့်က ်၄င်း�်

အုာဏာာကုုအုသု��ခု�ေခုင်း�်မ်း� ုု �လည်�်ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုသည် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုကုု သင်း််ဝေလ�ာရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��သုု� �န််� 

စာစာသ်ု��သပ်မ််းုေပ်ုရွန် ်လက�်င်း််ကမ်း�်၍ ဝေပ်�ပ်ုု�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းု ရွိုမ်းရွို

ကုုသု��သပ်ရ်ွန်် သမ်းမတ်အုာ� လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည် ် (ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�၊ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက)။ ဤတ့်င်း ်

ယင်း�်ကုု သင်း််ဝေလ�ာရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��က လကခ်ု�ပ်ါက �ကန်��်ကာမ်းုမ်း�ာ�ရုိွနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေအုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုရွိုမ်းရွိုနိုိင်း် ်စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ သမ်းမတ်၏ အုဝေလ�ဝေပ်�မ်းုသည် ်(ယင်း�်ကုုသင်း်ဝ်ေလ�ာ်

ရွာတ်ရွာ�ရိုု��က ဝေထုာကခ်ု�ပ်ါက) နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကအ်ုစာာ� ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာအုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�က်

မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုဝေေခုခု�ဝေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ��ကန်��်ကာဝေစာပြီးပီ်� အု�ု��သတ်ေ်ခုင်း�်မ်း� ုု � ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်� 

ဝေစာပ်ါသည်။် သမ်းမတ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်

စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ�ပ်ယခ်ု�ရွန်် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုေခုင်း�်သည် ်တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဝေစာာင်း်�်ကည်််

ထုုန််� ဝေက�ာင်း�်မ်းုကုု အုဝေစာာပ်ုုင်း�်အုဝေေခုအုဝေန်မ်းိာပ်င်း ်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ဝေစာပ်ါသည်။်  

58 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



59နိုု�င််င်တံော်�် ်အု�ပ်ခ်ျုု�ပ််တော်�းကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပ်�စံံသံ�မ်ှှ�်မှု

အုစာုု�ရွ၏ နိုုုင်းင််း� ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�သည် ်

အုမ်း� ုု �အုစာာ�စုာ�လင်းပ်ြီးပီ်� ထုုုအုမ်း� ုု �အုစာာ�အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�အုန်က်မိ်း အုခု� ုု �ဥပ်မ်းာမ်း�ာ�ကုုသာ ဝေရွွ�ခု�ယ်စာရွာ

န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် အုထုကတ့််င်း်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�အုာဏာာအုာ� 

လကဝ်ေအုာကအ်ု�င်း််အုသီ�သီ�သုု� ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�ရွန် ် အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ဝေသာအုကြုံက�ေပ်ုခု�ကမ််း�ာ�ကလည်�် 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုယူအု�မ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းုအုေဖွဲ့စာအ်ုသ့င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဖွဲ့ုု� ဝေ�့�ဝေနို့�

ရွာတ့်င်းအ်ုဝေထုာက ်အုကူေပ်ုဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေစာနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�်သာမ်းက

 အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာသု��ရွပ်လ်ု��အု�ကာ�မိ်းာရွိုဝေသာ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီ

 မ်း့တ်မ်းုရွိုဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်အု�ကာ�ရွို �က်နို့ယမ််းုမ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ေဖွဲ့င်း် ် တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်သည် ် ပ်ထုမ်းအု�င်း်လ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်သာ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�

လုပ်ရ်ွိာ�သကဝ်ေရွာကမ််းု (political dynamics) နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ကသူမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု လုုသလုုအုသု��ေပ်ုကာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�် ဝေရွ��့�ထုာ�

�ကသူမ်း�ာ� ရွည်မ််းိန်�်ထုာ�သည်န်ိုိင်း်် မ်းဝေလ�ာည််ီဝေသာရွလေမ််း�ာ�ကုု ထု့ကဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုခုါ

အုာ�ဝေလ�ာစ်ာ့ာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ် ်ဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ ဥပ်ဝေေအုာ�အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�်ခု���ကာ�၍ ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်ေခုင်း�်

မ်း�ာ�ကုု ဝေရွိာင်းရ်ွိာ�ရွန်အ်ုတ့်ကသ်က�်ုုင်း်ရွာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ�ထု�မ်းိ ပ်�်ပ်ုု�ကူည်ီမ်းုနိုိင်း်် နိုုု��ကာ�

သတ်ုရွိုမ်းုတ်စာသ်တ်မ််းတ်တ််ည်�် လုုအုပ််ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဘာရွာဇိုီ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေက ‘�ီဝေလ�ာသ်က�်ုုင်း်မ်းုရွိုသည်််အုဝေရွ�ဝေပ်�’ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ‘ယာယီဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်

မ်း�ာ�’ကုုထုုတ်ေ်ပ်န်ရ်ွန်် အုာဏာာကုု သမ်းမတ်အုာ�ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ၁၉၈၈ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုရွ အု�ုုပ်ါဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေအုာ�ေဖွဲ့င်််း အုတ်ည်ေ်ပ်ုေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက ရွက်

ဝေပ်ါင်း�် ၃၀ ဝေက�ာလ့်န််ပ်ါက တ်ရွာ�မ်း�င်းဝ်ေတ်ာဝ်ေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဤေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကသ်ည် ်ယာယီဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု အုကြိုးကုမ်း်အုကန်�အ်ုသတ််မ်းရွို ေပ်န်လ်ည်ထ်ုုတ်ေ်ပ်န်ရ်ွန်် သမ်းမတ်



အုာ� ခု့င်း််ေပ်ုထုာ�သည်ဟ်ိုုလည်�် အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုလုု�ရွဝေန်ပ်ါသည်။် ၂၀၀၁ ေပ်ုေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုက သက ်

�ုုင်း်ရွာအုခု�နု်က်ာလကုု ရွကဝ်ေပ်ါင်း�် ၆၀ အုထုု တ်ုု�ေမ်းှင်း်ခ်ု�်ရိုု�မ်း့မ်းက ယာယီဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု တ်စာ်

ကြိုးကုမ်း်သာ သကတ််မ်း�်တ်ုု�ရွန်သ်တ်မ််းိတ််ထုာ�ခု�ပ််ါသည်။် သုု�ဝေသာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�အုဖွဲ့့��၏အုာဏာာကုု ထုုန်�် 

ခု�ုပ််နိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ေီဇိုုုင်း်�ဝေရွ��့�ထုာ�သည်် ် အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်အု�ကာ� အုေပ်န် ်

အုလိန်ဝ်ေစာာင်း်�်ကည််ထ်ုုန်�် ဝေက�ာင်း�်ေခုင်း�်�ုုင်း်ရွာ န်ည်�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် တ်စာ်ခုါတ်စာ်ရွ�တ့်င်း ်မ်းသင်း်ဝ်ေလ�ာ်

ပ်ါ။ �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်သ်ည် ် သူ/သူမ်း၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီအုဝေပ်� ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုုန်�်ခု�ုပ််ပ်ါက ထုုုန်ည်�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� 

သည်မ််းသင်း်ဝ်ေလ�ာဝ်ေ�ကာင်း�် သကဝ်ေသေပ်ဝေန်ပ်ါသည်။် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င််း� ခု့င်း််ေပ်ုထုာ�သည်် ်

ရွာထူု�သက်တ်မ်း�်/လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််မ်း�ာ�ထုက် ဝေက�ာလ့်န်၍်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင််း�မိ်း ကာက့ယ်ရွန်အ်ုတ့်က ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုခုကအ်ုခု�ရွိုပ်ါသည်။် ၄င်း�်မ်းိာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ဝေထုာကပ််�်မ်းုမ်းရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုကန်�်အုသတ်ေ်ဖွဲ့င်း်သ်ာ လကလ်ိမ်း�်မ်းီဝေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်    

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်မ််းုကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ဝေရွ�လုပ် ်

င်းန်�်စာဉ်းတ့််င်းပ််ါ�င်း်ဝေလမ််းရွို�ကဝေသာလ်ည််� ၄င်း�်တ်ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ သက်တ်မ်း်�မ်း�ာ�တ်ုု�ေမ်းှင်း်ေ်ခုင်း�်ကုု 

ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာဝေသာ အု�ုုပ်ါလုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�အုာ� ဦး�ဝေ�ာင်းရ်ွန်န်ိုိင်း်် ညွှှန််�ကာ�ရွန် ်တ်စာသ်မ်းတ််တ်ည်�် စာီမ်း�

အုုပ််ခု�ုပ်ရ်ွပ်ါသည် ် (ဘာာကီန်ာ ဖွဲ့ာ�ုု၊  ကုု�ေီဗ့ာ� ၊ ဂါဘာ့န််၊ ယုဂန်ဓ်လေ့ါ)။ ဤရွလေမ််း� ုု � မ်းေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာရွန််

အုတ့်က ်အုခု� ုု �ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� (အုယလ်�်ာဗာဝေေါ၊ ဟို့န်ေ်ူ�ရွပ်စ်ာ၊် န်ီဂါ) က သမ်းမတ်

၏ သကတ််မ်း�်ကာလကုု ေပ်ုေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း်�လ�၍ မ်းရွဟိုူ၍ ဝေ�ကေင်းာခု�ပ်ြီးပ်ီ�  ဟို့န်ေ်ူ�ရွပ်စ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ့်င်းမ််းူ တ်ပ်မ််းဝေတ်ာအ်ုာ� (အုထုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ) ဤေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်ုု အုတ်ည်ေ်ပ်ုရွန် ်လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�

ထုာ�ပ်ါသည်။် ဟ့ိုန်ေူ်�ရွပ်စ်ာနိ်ိုင်း်် နီ်ဂါတုု်�တ့်င်း ်ဤကန်�သ်တ်ခ်ု�ကကုု်ဝေက�ာလှ်ာ�ရွန် ်သမ်းမတ်မ်း�ာ�က ကြိုးကုု�ပ်မ််း�

ခု�်ဝေသာအုခုါ ၄င်း�်တ်ုု�၏ ကြိုးကုု�ပ်မ်း�်ခု�ကသ်ည် ် မ်းဝေအုာင်းေ်မ်းင်း�်ကပ်� အုာဏာာရိုုပ်သ်ုမ်း�်ခု�ရွသည်မ််းိာလည်�် 

တ်ုုက်�ုုင်းမ််းုတ်စာခ်ုုဟိုု ယူ�၍မ်းရွနိုုုင်းပ််ါ။ ယင်း�်ကုု ကာက့ယရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ဤစာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�

အုဝေပ်� ဝေေပ်ာင်းဝ်ေေပ်ာင်း်တ်င်း�်တ်င်း�် က���လ့န်ဝ်ေသာ မ်းဝေလ�စာာ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�

မ်းိ �ကာ��င်းစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု လ�စာလ်��ရိုုလုုက်ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် အုတ်ုုကအ်ုခု�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ကုု 

ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာခု�သ်ည်။် အု�ု��တ့်င်း ် နိုိစာ်နိုုုင်းင််း�စာလု��မ်းိ သမ်းမတ်မ်း�ာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေပ်�ေခုယ ်

လိယရ်ွန််ကြိုးကုု�စာာ�မ်းုကုု စာစာတ််ပ်၏် �ကာ��င်းမ််းုေဖွဲ့င်း် ်အု�င်း််အုသီ�သီ�၌ ရွပ်တ််န်�်သ့ာ�ဝေစာခု�သ်ည်။် 

60 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ဇူးယး�	၂။	ဤအချီးနိ်�တွင်	်အကျေးလွှာ�ကျေးပ်�ကျေးဖွဲ့း်ေပ်ထားး�ကျေးသး	အကျေးရ�ကားိစစရပ်မ်ှားး�		

အကျေးကြားကားးင်�်အရး ကျေးမှာ�ချီးွနိ်�မှားး�

၁။	အစိ��ရစနိစ် • အုစာုု�ရွ အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ကာလတ်စာခ်ုုတ့်င်း ်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်း်

ရွန်အ်ုတ့်က ် ေပ်ည်သူ်လူထုုက တုု်ကရုု်ိုကဝ်ေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်ရွမ်းည်လ်ာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်

၎င််း�၏တ်ရွာ��င််းမု်းသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာမိ််း�င်း�်သက်ပြီးပီ်� ၎င််း�၏ စာတ်င်းေ်ဖွဲ့စာတ််ည််မ်းု

နိုိင်း်် ရွိင်းသ်န််ရွပ််တ်ည်မ််းုသည် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ မ်းိီခုုုရွမ်းည်လ်ာ�။ 

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် အုကြိုးကီ�အုက�သည် ် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသလာ�။ ဤသုု�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်

ပ်ါက ယင်း�်ကုုေပ်ည်သ်ူလူထုုက ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကရ်ွမ်းည်လ်ာ� (သမ်းမတ်စာန်စာ)် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်က ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကရ်ွမ်းည်လ်ာ� (ဝေတ်ာင်းအ်ုာ

ဖွဲ့ရွကု၊ ဝေဘာာစ်ာ�ါန်ာ)။

• ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည်် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ် အုကြိုးကီ�အုက�

တ်စာဥ်ီး�၊ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် အုကြိုးကီ�အုက�က ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမ်းှာကသ်ည်် ် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�တ်စာဥ်ီး�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်အုပ်သ်ည်် ် ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်း်နိုိစာ်ဦး� 

အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ည််် အုုပ်ခ်ု�ုပ်မ််းုစာန်စာမ််း� ုု � ရွိုသင်း််ပ်ါသလာ�။

၂။	နှိ�င်င််�ကျေးတး်အဆင်််	

အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍအး�	

ပ်��စ�ချီးးမှာာတ်ေချီးင်�်	

• အုစာုု�ရွ အုကြိုးကီ�အုက� (နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုကြိုးကီ�အုက�) တ်ုု�၏ဝေန်ရွာမ်း�ာ�ကုု လူတ်စာ်ဦး�တ်စာ ်

ဝေယာကတ််ည်�်ကသာ ရွရွိုနိုုုင်း်ပ်ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်သမ်းမတ်ရွာထုူ�ကုု  အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�စာ့ာ

ေဖွဲ့င်််းဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ပြီးပ်ီ� တ်ာ�န််ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်�်ကဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ပ်ု�စာ� 

(collegial executive) ေဖွဲ့င်း် ်အုုပ််ခု�ုပ်မ််းည်လ်ာ�။

• တ်ာ�န်ခ်ု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ်�်ကပ်ါက သမ်းမတ်တ်ာ�န် ် စာုဝေပ်ါင်း�်ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း်ဝေသာ အုဖွဲ့့���င်း်

မ်း�ာ�သည် ်အုာဏာာကုု ည်ီတ်ူည်ီမ်း့ ရွရွိုရွမ်းည်လ်ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�တ့်င်း ်

မ်းတ်ူည်ီဝေသာ အုာဏာာတ်စာမ််း� ုု �စာီရွိုပြီးပ်ီ� အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုုသာ 

စာုဝေပ်ါင်း�်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က ်ခု�ဝေစာမ်းည်လ်ာ�။ 

• ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုိစာဥ်ီး� အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေသာ အုစာုု�ရွစာန်စာ ်(dual executive) ကုု က�င်််းသု��ပ်ါက

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် အုကြိုးကီ�အုက�သည် ် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�အုာ� ခုန်�အ်ုပ်/်ဝေရွွ�ခု�ယ/်ထုုတ်ပ််ယ်

ရွန်် အုာဏာာရွိုပ်ါသလာ�။

• ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုိစာဥ်ီး� အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေသာ အုစာုု�ရွစာန်စာတ့််င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�သည် ်

�န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�ကုု ခုန်�အ်ုပ််ေခုင်း�်/ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�် 

ရွိုပ်ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဤအုခု့င်း်အ်ုာဏာာသည် ် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�ကုုသာ အုပ်န်ိုိင်း်�

ထုာ�ပ်ါသလာ�။

၃။	သမှာမတ၏	ရးထားး�

သကားတ်မှာ�်သတ်မှာာတခ်ျီးးကား်

မှားး�

• ေပ်ည်သ်ူလူထုုက တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာက ် တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာသမ်းမတ်၏ တ်ာ�န််

ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည််် အုခု�နု်က်ာလ သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ရွိုပ်ါသလာ�။ ဤသတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�သည် ် အုလ့ယ်တ်ကူ ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�မ်းုမ်း�ာ� ေပ်ုလုပ်၍်မ်းရွဝေအုာင်း ် မ်းည်က်�သ်ုု� ကာ

က့ယဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်န်ည်�်။

၆။	နိိဂုံး���

61နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



၄။	နှိ�င််င်�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�

အးဏားကားိ�	လွှာကားက်ျေးအးကား်

အဆင်််မှားး�သိ��	လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်	

ချီးွ�ကျေး�ကျေးပ်�ေချီးင်�်	

• ဝေေါင်းလ်ုုကစ်ာန်စာအ်ုရွ နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အု�င်း်် အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုစာုု�ရွအု�င်း််အုမ်း� ုု �မ်း� ုု � ရွိုပ်ါသလာ�။

• အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ရွိုပ်ါက သက�်ုုင်း်ရွာအုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုကြိုးကီ�အုက�ကုု ေပ်ည်သ်ူ 

လူထုုကဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ

က ဝေရွွ�ခု�ယပ််ါသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�/အုစာုု�ရွ၏ အုကြိုးကီ�အုက�သည် ် အုမ်း� ုု �သာ�မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုုသာ 

အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�ေခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ�သုု�မ်းဟိုုတ် ်ယင်း�်အုာ� အုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာ တ်စာမ််း� ုု �မ်း� ုု �ကုု ကုုယပ််ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ် (အုစာုု�ရွအု�င်း််တ်စာရ်ွပ််တ့်င်း ် ယင်း�်

ကုုယတ််ုုင်း်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာည််ီလာခု�မ်းိ ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ) မ်းူ�ါေမ်း�ာ�အုာ��ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန််

နိုိင်း်် ယင်း�်အုစာုု�ရွအု�င်း််ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုရွန််အုာဏာာအုပ််နိုိင်း်�ထုာ�ပ်ါသလာ�။

• အုစာုု�ရွအု�င်း််သည် ်ယင်း�်၏ ကုုယပ််ုုင်း�်င်းဝ်ေင်း့မ်း�ာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းန်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်ရွိုပ်ါသလာ�။

၅။	နှိ�င်င််�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ််

ကျေးရ�ကားဏ္ဍ၏	အင်စ်တ�

ကားး��ရာင်�်ဆိ�င်ရ်းအးဏား

မှားး�

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွန််အုာဏာာရွိုပ်ါ

သလာ�။ ရွိုမ်းည်�်ုုပ်ါက မ်းည်သ်ည််အ်ုဝေန်အုထုာ�မ်း� ုု �တ့်င်း ်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်နိုုုင်း်မ်းည်န််ည်�်။

၆။	နှိ�င််င်�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ််

ကျေးရ�ကားဏ္ဍအကျေးပ်�	အင်စ်တ�

ကားး��ရာင်�်ဆိ�င်ရ်း

ထားိနိ်�ကျေးကားးးင်�်မှာုမှားး�

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�သည် ် �န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့��အုဝေပ်�အုေပ်ည််အ်ု� 

ကြိုးကီ��ကပ််ထုုန်�်ခု�ုပ်န်ိုုုင်းပ််ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် တ့်�ဖွဲ့က၍် အုုပ် ်

ခု�ုပ်ရ်ွပ်ါသလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်က အုစာုု�ရွ၏ အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွအုယု�အု�ကည်မ််းရွို

အု�ုုတ်င်း်သ့င်း်�ေခုင်း�် ရွိုနိုုုင်းပ််ါသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုကြိုးကီ�အုက�/အုစာုု�ရွ အုကြိုးကီ�အုက�တ်ုု�အုာ� စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်တ့်င်း ်

မ်းည်သ်ူတ်ုု�က ပ်ါ�င်း�်ကမ်းည်န််ည်�်။

• သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ� 

အုက�ကုု တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း်�နိုုုင်း်မ်းည််် အုခု့င်း််အုလမ်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။

62 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



၇။		အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င်၏်		

ထားိကျေးရးကားက်ျေးသး	အးဏား

မှားး�

• နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င််း အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကေင်းာရွန် ်သီ�သန်�အ်ုာဏာာ 

ရွိုပ်ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ� (ဥပ်မ်းာ- ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ)် က 

ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် ရွိုနိုုုင်းပ််ါသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း ် စာစာ်ဝေ�ကေင်းာရွန် ် သီ�သန်�အ်ုာဏာာ ရွိုပ်ါသလာ�။ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ� (ဥပ်မ်းာ-ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ)် က ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်း ်

ရွွကေ်ခုင်း�် ရွိုနိုုုင်းပ််ါသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း ်အုေပ်စာေ်ဏာ်မ်းိ လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကခ်ု့င်း််/လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာ

 ခု့င်း််ဝေပ်�ရွန် ်သီ�သန်�အ်ုာဏာာ ရွိုပ်ါသလာ�။သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေခုာ�ဝေသာ ကဏ္ဍာမ်း�ာ� (ဥပ်မ်းာ

- ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်) ကပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် ရွိုနိုုုင်းပ််ါသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်တ့်င်းပ််ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။ ဤသုု��ုုလ့င်း ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည်ေ်ီကရွအီုမ်းုန်�်ညွှှန် ်

�ကာ�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်ုရွန်အ်ုခု့င်း််အုလမ်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။ မ်းည်သ်ည်် ်ကန်�်သတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�

ထုာ�ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုေခုင်း�်ကုု ဦး�ဝေ�ာင်း်ခု့င်း််နိုိင်း်် အုခု� ုု �ဝေသာ

ကဏ္ဍာမ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာသီ�သန်�လ်ုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုပ်ါသလာ�။ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ််း�မ်း�ာ�ကုုပ်ယခ်ု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုပ်ါသလာ�။ 

• ဤသုု�ရုိွပ်ါက ယင််း�သည်�ုု်င်း�်င်း�်ထုာ�နုုိုင်းသ်ည််် ပ်ယခ်ု�ခု�ကသ်ကသ်ကသ်ာေဖွဲ့စ်ာပ်ါသလာ� 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် သမ်းမတ်၏ပ်ယခ်ု�ခု�ကက်ုု ကန်�်က့ကရ်ွန် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် သာလ့န််

အုမ်း�ာ�စာုဝေထုာကခ်ု�မ်း�မ်း�ာ�ကုု လုုအုပ်ပ််ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုခု� ုု �ဝေသာ န်ယပ််ယမ််း�ာ�

တ့်င်း ်ရွာနိုုန််�ေပ်ည််် ကန်�်က့ကပ််ယခ်ု�မ်းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။ 

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ််း�တ်စာခ်ုုအုာ�တ်ရွာ��င်းအ်ုတ်ည်ေ်ပ်ုေခုင်း�်

မ်းေပ်ုလုပ်မ််းီ ယင်း�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�် ရွို၊ မ်းရွို ကုု ဝေမ်း�ေမ်းန်�်

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုပ်ါသလာ�။

၆။	နိိဂုံး���
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၏ ပ်ုေမ််း ၆၇/၆၈၊ (၁၉၄၉) တ့်င်း ်ေပ်ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၉ တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ထုာ�သည်။်

31. Article 39 A of the Constitution of Hungary (1949) as of 2007. ဟိုန်ဝ်ေဂရွီနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

 အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ပ်ုေမ််း ၃၉ က၊ (၁၉၄၉) တ့်င်း ်ေပ်ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၇ တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ထုာ�သည်။်

32. Article 87 (8) of the Constitution of Lesotho (1993). လီ�ုုသုုနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၊ ပ်ုေမ််း ၈၇ (၈) (၁၉၉၃)

33. Article 158 (1) of the Constitution of Poland (1997). ပ်ုုလန််နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၊ ပ်ုေမ််း ၁၅၈ (၁)၊ (၁၉၉၇)
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34. Article 113 of the Constitution of Spain (1978) as of 1992. စာပ်ုန််နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ ၊ ပ်ုေမ််း ၁၁၃ (၁၉၇၈) တ့်င်း ်ေပ်ဌာာန်�်၍ ၁၉၉၂ တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ထုာ�သည်။်

35. Article 57 of the Constitution of Namibia (1990) as of 1998. န်မ်းမ််းီ�ဘာီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ပု်ေ်မ်း ၅၇ (၁၉၉၀) တ့်င််းေပ်ဌာာန်�်၍ ၁၉၉၈ တ့်င််းေပ်င််း�င်းမ့််းမ်း�်မ်း�ထုာ�သည်။်

36. Article 136 of the Constitution of Egypt (1971) as of 2005 (before the 2007 

amendments). အုီဂ�စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ပ်ုေမ််း ၁၃၆ (၁၉၇၁) တ့်င်း ် ေပ်ဌာာန်�်၍ 

၂၀၀၅ တ့်င်း် ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ထုာ�သည် ်(၂၀၀၇ ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�မ်းုမ်း�ာ� မ်းတ်ုုင်းမ််းီ)။

37. Article 105 of the Constitution of the Republic of Ecuador (1998) as of 2008. 

အုကဝ်ေက့ဝေေါ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ပ်ုေမ််း ၁၀၅၊ (၁၉၉၈) တ့်င်း ် ေပ်ဌာာန်�်၍ 

၂၀၀၈ တ့်င်း် ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ထုာ�သည်။်

38. Article 95 of the Constitution of Romania (1991) as of 2003. ရိုုုဝေမ်း�န်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ပု်ေ်မ်း ၉၅ (၁၉၉၁) တ့်င််း ေပ်ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၃ တ့်င်း ်ေပ်င််း�င်းမ့််းမ်း�်မ်း�ထုာ�သည်။်

39. Article 60 (6) of the Constitution of the Republic of Austria (1920) as of 2004. 

 ဩစာကြိုးတ်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ပ်ုေ်မ်း ၆၀(၆)၊ (၁၉၂၀) တ့်င်း ်ေပ်ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၄ တ့်င်း်

ေပ်င်း�်င်း်မ်း့မ်း�်မ်း�ထုာ�သည်။်

40. Article 11 of the Constitution of the Republic of Iceland (1944) as of 1999. အုုုကစ်ာလန််

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ပ်ုေ်မ်း ၁၁ (၁၉၄၄) တ့်င်း ်ေပ်ဌာာန်�်၍ ၁၉၉၉ တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်း်

မ်း့မ်း�်မ်း�ထုာ�သည်။်

41. Payne, J. M. et al., Democracies in Development: Politics and Reform in Latin 

America (Washington, DC: Inter-American Development Bank, International IDEA et 

al., 2007).  ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ုု�တ်ုု�တ်ကဝ်ေန်ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာမ််း�ာ� - လကတ််င်းအ်ုဝေမ်းရွုကတ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

နိုိင်း်် ေပ်ုေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�

အဓိိကား	စးလွှာ���မှားး�

တ်ာ�န်ခ့်ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုဖ့ွဲ့�� (Collegial executive)၊ နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာ်

အုကြိုးကီ�အုက�နိိုင်း်် အုစုုာ�ရွ အုကြိုးကီ�အုက�ဟိုူ၍ အုုပ််ခု�ုပ်သ်ူနိုိစာ်ဦး�ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ အုုပ််ခု�ုပ််ဝေရွ�စာန်စာ ် (Dual 

executive)၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်မ််းုအုာဏာာကုု ဝေေါင်းလ်ုုကစ်ာန်စာေ်ဖွဲ့င်း် ်ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် (Vertical 

separation of executive powers)၊ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�မ်းု (Institutional 

dependence)
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အေချီးး�ကျေးသး	ရင်�်ေမှာစမ်ှားး�

•	 Peacebuilding	Initiative	

 <http://www.peacebuildinginitiative.org/>

 ဤ�က်ဘာ�ုု်ေသ်ည် ်ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာပ့်ာ�ခု�ပ်ြီးပီ်�ဝေန်ာကပုု််င်း�် ပြီးငု်းမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန် ်လုုအုပ် ်

ဝေန်ဝေသာအုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�၌ ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာ�်ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု 

ဝေေခုဝေေခုေမ်းစာေ်မ်းစာ ်ဝေလလ်ာသု��သပ် ်တ်င်းေ်ပ်ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ၊် အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�

နိုိင်း်် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေတ်ုု�၏ အုယူအု�မ်း�ာ�နိုိင်း်် စာပ််လ�ဉ်း�်သည်် ် အုဓလေ့ုပ်ါါယသ်တ််မ်းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်

သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်လ့န်ခ်ု�်ဝေသာ နိုိစာဝ်ေပ်ါင်း�်နိုိစာ�်ယဝ်ေက�ာက် 

ပ်ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာပ့််ာ�ခု�ပ်ြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အုခု�က်အုခု�ာက�ဝေသာ 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုေပ်ုဝေသာ အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ� မ်းည််

က�သ်ုု� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာပ်ု�ကုု�န််�စာစာ်ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်က ်သီ�သန်� ်ရွည်ည်ွှှန််�

၍ ဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�ပ်ါသည်။်

•	 	ACE	Electoral	Knowledge	Network

 <http://www.aceproject.org>

 International IDEA၊ အုာဖွဲ့ရုွကဝေတ်ာင််းပုု်င်း�်၏ ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��ုုင်းရ်ွာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် (ESIA)၊ ကဝေန်ေါ 

၏ ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၊ မ်းကက�ီကုု၏ ဖွဲ့ယေ်ရွယဝ်ေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်၊ ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�

စာန်စာ်မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာ ဝေဖွဲ့ာင်းဝ်ေေ�ရွိင်း�် (IFES)၊ ကုလသမ်းဂဂ၏ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်လူမ်းုဝေရွ�ရွာ

မ်း�ာ�ဌာာန် (UNDESA)၊ ကုလသမ်းဂဂ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ုု�တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�အုစာီအုစာဉ်း ်(UNDP)နိုိင်း်် ကုလသမ်းဂဂ ဝေရွွ� 

ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ ပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ�ဌာာန် (UNEAD) ဟိုူဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွက ်

ခု�ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ ACE ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာ အုသုပ်ည်ာ ဗဟိုုသုတ် က့န်ယ်ကသ်ည် ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�

�ုုင်းရ်ွာအုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�၊ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် စာ့မ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွည်ေ်မ်းင်း်မ််းာ�မ်းုတ်ုု�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်�ဉ်း�်သည်် ်�န််ဝေ�ာင်း ်

မ်းုမ်း�ာ�ကုု က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်�ဖ်ွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာ အု့န်လ်ုုင်း�်ဗဟိုုသုတ် ဘာဏာတ််ုုကက်ြိုးကီ� ေဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်တ့်င်း ်ဝေေခုဝေေခုေမ်းစာေ်မ်းစာရ်ွိုဝေသာဝေ�ာင်း�်ပ်ါ�မ်း�ာ�၊ တ်စာက်မ်းာာလု���ုုင်းရ်ွာကုန်�် 

ဂဏာန်�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်မ်းိတ်တ််မ်း�်သ့င်း�်ထုာ�သည်် ်အုခု�ကအ်ုလက်မ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ဝေပ်ါင်း�်စာု�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�သည်် ် စာ့ယစ်ာု�က�မ်း�်မ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုတ့်က ် အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်ုမ်းည်် ် အုခု�က်အုလက်

မ်း�ာ�၊ ဝေစာာင်း်�်ကည််ဝ်ေလလ်ာမ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုတ်တ်ပ််ည်ာ�ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ုု�တ်ုု�တ်ကမ််းုမ်း�ာ�၊ တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�၏ တ်ုက�စာ့ာသတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�၊ ဝေန်�စာဉ်း ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�သတ်င်း�်

မ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ဝေန်�စာ့�မ်း�ာ�၊ ပ်ဝေဟိုဠိုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကွမ်း�်က�င်းသ်ူမ်း�ာ�၏က့န်ယ်ကမ််း�ာ�ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်

68 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



•		 Institute	of	Federalism	

 <http://www.federalism.ch>

 ဖွဲ့ယေ်ရွယမ််းူ�ါေ�ုုင်း်ရွာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်သည် ်ဖွဲ့ယေ်ရွယမ််းူ�ါေနိုိင်း်် ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ �ု�ါေက့�ေပ်ာ�

ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ� အုဝေပ်�တ့်င်း ်အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေသာ သုဝေတ်သန်နိုိင်း်် ပ်ည်ာရွပ်�်ုုင်းရ်ွာ ကွမ်း�်က�င်းမ််းုဌာာန်

တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်၏�ကဘ်ာ�်ုုေသ်ည် ်ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုဝေပ်ါင်း�်စာု�ေဖွဲ့င်း်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့�� 

အုစာည််�မ်း�ာ�အုာ� ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်စာ့ာဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေရွ�အုဝေပ်� အုဝေလ�ဝေပ်�သည်် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာသုဝေတ်သန်နိုိင်း်် 

ဝေ�့�ဝေနို့�နိုုုင်းမ််းည််် စာင်းတ််ာတ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် ဝေပ်�စာ့မ်း�်ပ်ါသည်။် 

•		 Geneva	Centre	for	the	Democratic	Control	of	Armed	Forces	

 <http://www.dcaf.ch>

 ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုခု�၍ တ်ပ်မ််းဝေတ်ာအ်ုာ� ကြိုးကီ��ကပ်ခ်ု�ုပ်ထ်ုုန်�်ဝေရွ� စာင်းတ််ာ (DCAF)သည် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�အုတ့်က် တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွဝေသာ လု�ပြုံခုု�ဝေရွ�တ်ပ်မ််း�ာ�၏ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ုု�

တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�သည်် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ ဝေဖွဲ့ာင်းဝ်ေေ�ရွိင်း�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်

သည် ်အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�အုာ� ဝေ�့�ဝေနို့�တ်င်းေ်ပ်ထုာ�သည်် ်မ်းူ�ါေစာာတ်မ်း်�မ်း�ာ� (‘ဥဝေရွာပ်ရွို 

အုဝေရွ�ဝေပ်� အုာဏာာသကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�အုဝေပ်� နိုုင်း်�ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာဝေသာ �န်�်စာစာခ်ု�က၊် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ

စာန်စာ်အုာ� ကာက့ယေ်ခုင်း�်’ (၂၀၀၉)) အုပ်ါအု�င်း ် စာာအုုပ်မ််း�ာ�၊ ထုုတ်ဝ်ေ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါ 

သည်။်

•		 National	Democratic	Institute	

 <http://www.ndi.org/>

 အုမ်း� ုု �သာ�ေီမ်းုုကရွကတ််စာအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�် (NDI) သည် ် နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုု�၏ ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းု၊ ပ့်င်း်် 

လင်း်�မ်းုနိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏ တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ်ကမ်းာာအုနိုိ��အုေပ်ာ�ရွို ေီမ်းုုကရွကတ််စာ ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

ကုုပ်�်ပ်ုု�သည််် အုေမ်းတ််အုစာ့န််�ကုု ဝေရွိ�ရိုုေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ၊ ဘာကမ််းလုုကဝ်ေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ် အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�အုေပ်င်း ် အုေခုာ�ဝေသာ ထုုတ််

ဝေ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ထုည််သ့်င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်အု့န်လ်ုုင်း်�စာာ�ကည််တ််ုုက ်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

•			 Organization	 for	 Security	 and	 Co-operation	 in	 Europe	 Office	 for	 Democratic	

Institutions	and	Human	Rights	

 <http://osce.org/odihr>

 ဥဝေရွာပ်ရွို လု�ပြုံခုု�ဝေရွ�နိုိင်း် ်ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (OSCE) သည် ်ကြိုးကုုတ်င်းသ်တ်ုဝေပ်� 

ခု�က၊် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�အုာ� တ်ာ��ီ�ကာက့ယဝ်ေရွ�၊ အုက�ပ်အ်ုတ်ည်�်မ်း�ာ�အုာ� စာီမ်း�ခုန်�်ခု့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်ဋို 

ပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကပ််ုုင်း�် ေပ်န်လ်ည်ထ်ုူဝေထုာင်းဝ်ေရွ� စာသည််် န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်း ်

ရွာ ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်််း �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ််ဝေရွ�အုတ့်က ်ဖွဲ့ုုရွမ်းတ််စာခ်ုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန် ်

ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ဝေသာ ဝေေသနိုတရွလု�ပြုံခုု�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်၏ အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်းင််း�

69နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



မ်း�ာ�မ်းိဝေထုာကပ််�်ကူည်ီထုာ�ဝေသာဤအုဖွဲ့့��အုစာည်�်သည် ်ပ်ါ�င်း်ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�၏ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သဝေဘာာ 

ထုာ�ကုု ယင်း�်၏ က့င်း�်�င်း�်လုပ်င််းန်�်က့န်ယ်ကမ််း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် လကဝ်ေတ့်�က�င်း်သ်ု��အုဝေကာင်း ်

အုထုည််ဝေဖွဲ့ာပ််ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေသ်ည် ် စာ့ယ်စာု�ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�၊ သတ်င်း်��န််ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�၊ သုမ်း�် 

�ည်�်ထုာ�ဝေသာအုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ� (database) နိုိင်း် ်မ်းိတ််တ်မ်း်�မ်းိတ်ရ်ွာမ်း�ာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်

•		 Semi-presidential	One	Website	

 <http://www.semipresidentialism.com/The_Semi-presidental_One/Blog/Blog.html>

 ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေတ့််င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သုပ်ါ�ပ်ည်ာရွိင်းဝ်ေရွာဘာတ်အ်ုယလ်ဂ်�ဝီေရွ�သာ�ထုာ�ဝေသာ တ်စာ်စာုတ််

တ်စာပ််ုုင်း�်သမ်းမတ်စာန်စာ ်နိုိင်း်် ယင်း�်စာန်စာ၏် အုစာုု�ရွမ်း�ာ�အုဝေ�ကာင်း�်ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

အဓိိပ်ါါယဖ်ွဲ့ွင်််ဆိ�ချီးးကားမ်ှားး�	

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ 

ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�

ေခုင်း�် (Administrative 

decentralization) 

အုစာုု�ရွ၏ အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ် ဗဟိုုုအုစာုု�ရွနိုိင်း်် စာပ် ်

လ�ဉ်း�်၍ ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ အုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�က ပ်ုုင်း�်ုုင်းသ်ည််် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ် ်

ခု�ုပ်မ််းု အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာ။ အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ� အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�သည်််

 ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�မ်းိာ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဗဟိုုုအု�င်း်မ််းိ ဝေေသနိုတရွ အု�င်း််သုု� တ်ာ�န််

ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�ေခုင်း�် (de-concentration)၊ ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုလုပ်ပ််ုုင်း်

ခု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�် (delegation)နိုိင်း် ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်

အုပ်န်ိုိင်း်�ေခုင်း�် (devolution) တ်ုု�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

အုစာုု�ရွ၏ ကဏ္ဍာမ်း�ာ� 

(Branches of 

government)

နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်မ်းုပ်ု�စာ�အုတ့်င်း်� အုာဏာာနိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််�ုုင်းရ်ွာ

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�သည်် ် အုခုန််�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�။ ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေခုတ်သ်စာ်

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာတ််စာခ်ုုတ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၊ ဥပ်ဝေေေပ်ု လှတ် ်

ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဟိုူသည်် ်ကဏ္ဍာသု��ရွပ် ်ရွိုပ်ါသည်။် 

စာုဝေပ်ါင်း�်သမ်းမတ်စာန်စာ ်

(Collegial presidency) 

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ထုုုင်းဝ်ေန်�ကသည်် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� 

ညုှ်နုိုင်း�်ဝေေပ်လည်ဝ်ေစာရွန် ်န်ည်�်လမ်း�်တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စ်ာ အုသု��ေပ်ုသည််် သမ်းမတ်

၏တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွာတ့်င်း ် ဦး�စာီ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူ 

တ်စာဥ်ီး�ထုကပ််ုုဝေသာစာန်စာ။် 

ဗဟိုုုအု�င်း်မ််းိ ဝေေသနိုတရွ

အု�င်း််သုု� တ်ာ�န်ခ်ု့�ဝေ�

သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် 

(De-concentration)

ဗဟိုုုအုစာုု�ရွသည် ် မ်းူ�ါေတ်စာရ်ွပ်က်ုုအုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက ် 

ဝေရွ�အုတ့်က ် ယင်း�်၏အုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�ထု�သုု�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်းလှ�ဝေေပ်ာင်း�် 

ဘာ� တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�ကုုသာ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေသာစာန်စာ။် 

70 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



ကုုယစ်ာာ�ေပ်ုလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

ဝေပ်�ေခုင်း�် (Delegation)

ဗဟုုိုအုစုုာ�ရွသည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်ဝ်ေပ်ါင်း�်စုာ�ကုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း ်

ဝေရွ�အုတ့်က ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ််ဝေရွ�နိုိင်း် ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််ဝေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု 

အုေခုာ�ဝေသာအုစာုု�ရွ အု�င်း််မ်း�ာ�သုု� အုခု�နု်မ််းဝေရွွ� ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်း်

သည်််စာန်စာ်ေဖွဲ့င်း် ် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်န်ိုိင်း�်ေခုင်း�် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။် ကြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင်း�် 

အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာသည် ်အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �က့ာေခုာ�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ထုုဝေရွာကဝ်ေသာဗဟိုုု၏ 

ကြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင််း�မ်း�ာ�လည်�်ပ်ါ�င််းနုုိုင်းသ်ည်််အုေပ်င်း ်အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�နိိုင်််းအုဝေကာင်း ်

အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ� မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုုလည်�် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�

သုု� အုေပ်ည််အ်ု�ခု့�ဝေ� သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်န်ိုိင်း�်ေခုင်း�် 

(Devolution) 

ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�သုု� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာလှ� 

ဝေေပ်ာင််း�ဝေပ်�အုပ်သ်ည််် ဗဟုုိုခု�ုပ်ကုု်င််းမု်းဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်၏အုင်းအ်ုာ�အုဝေကာင်း�်

 �ု��ပ်ု�စာ�။

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�နိုိင်း်် 

အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�ဟိုူ၍ 

အုုပ်ခ်ု�ုပ်သ်ူနိုိစာဥ်ီး�

ပ်ါ�င်းသ်ည််် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်

အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာ ်

(Dual executive) 

သမ်းမတ်တ်စာ်ဦး�နိုိင်း်် �န်က်ြိုးကီ�ခု�ုပ်တ််စာ်ဦး�တ်ုု�က အုတ်ူတ်က့ အုုပ်ခ်ု�ုပ််�က

သည်််စာန်စာ်။ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာ (Executive 

branch) 

အုစာုု�ရွ၏ ကဏ္ဍာသု��ရွပ်အ်ုန်က် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်မ််းုကဏ္ဍာသည်တ််စာခ်ုု

အုပ်ါအု�င်းေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။် ယင်း�်၏အုဓုလေ့ကတ်ာ�န်မိ််းာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင်း်

 အုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် (Fiscal 

decentralization) 

ဝေေသနိုတရွ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုခု့န််ဝေင်း့မ်း�ာ� ဝေကာကခ်ု�ဝေပ်�ေခုင်း�်၊

အုသု��စာရွုတ်စ်ာသည််် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်် ်

အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာ။

အုေပ်ည််အ်ု� တ်ာ�န််မ်းိ

ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်း်ခု့င်း််  

(Full recall) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုရွ အုေပ်ည််အ်ု� ရွာထုူ�မ်းိဖွဲ့ယရ်ွိာ�နိုုုင်းခ်ု့င်း််

ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါက ကန်ဦး�အု�င်း််မ်းိ အုပြီးပ်ီ�သတ် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်မ််းု

 သည် ်ေပ်ည်သ်ူလူထုုဝေပ်�၌သာ အုေပ်ည််အ်ု�မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်သည်။်

71နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



အုလ�ာ�လုုကစ်ာန်စာ်အုရွ 

အုာဏာာခု့�ေခုာ�သတ်မ််းိတ််

ေခုင်း�် (Horizontal 

separation of 

authority) 

အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာ တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�၌ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် (ဥပ်မ်းာ- နိုုုင်းင််း� 

ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု�ုပ်မ််းုကဏ္ဍာအုတ့်င်း�် တ်စာ်ဦး�ထုကပ််ုု၍အုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေသာ သမ်းမတ်

စာန်စာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ)်၊ 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််၌ရွိုဝေသာ အုစာုု�ရွ၏ ကဏ္ဍာအုသီ�သီ�အု�ကာ�တ့်င်း်

ဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�်၊ အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ� သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ရွန် ်

န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာဝေသာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က။်

စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�် 

(Impeachment)

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ထုုပ်ပ််ုုင်း�်အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�၊ ေပ်ည်သ်ူ�

အုာဏာာပ်ုုင်း ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ရွာထုူ�မ်းိဖွဲ့ယရ်ွိာ�နိုုုင်း်

မ်းည််် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ အုမ်းုရွင်း�်ုုင်းဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။်

ေကီရွအီုမ်းနု်�ည်ွှနှ်�်ကာ�ခု�က်

အုရွ ဥပ်ဝေေေပ်ုေခုင်း�် 

(Legislating by decree)

ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ ် မ်းိ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�သည််အ်ုာဏာာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

မ်းူလ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုာဏာာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ် အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ဥပ်ဝေေေပ်ုရွန်အ်ုာဏာာ။ ဥပ်ဝေေေပ်ု 

လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ခု့�ဝေ�ခု�ဝေပ်�သည််အ်ုာဏာာတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ်

သည် ် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ထုာ�သည်် ် ယင်း�်အုာဏာာအုာ� အုခု�နု်မ််းဝေရွွ� 

ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�နိုုုင်းသ်ည်။်

တ်စာစ်ာုတ်တ််စာဝ်ေေသ 

တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည််

ရိုုပ််သုမ်း�်နိုုုင်းခ်ု့င်း်် 

(Mixed recall) 

ဤစာန်စာ်အုရွ ရွာထုူ�မ်းိ ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွန်အ်ုတ့်က ် စာတ်င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းု 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်း်�ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�် စာသည်််

အု�င်း််နိုိစာ်�င်း််ရွိုသည််အ်ုန်က်မ်းိ အု�င်း််တ်စာခ်ုုတ့်င်း်သာ ေပ်ည်သ်ူလူထုု 

ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ေခုင်း�်။

အုဝေရွာစာန်စာ ်

(Mixed system)

သမ်းမတ်စာန်စာ ်နိုိင်း်် လှတ််ဝေတ်ာစ်ာန်စာ် တ်ုု�၏ သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု န်ည်�်

လမ်း်�တ်က� ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ 

ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းု။ 

ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာ်

(Parliamentary system)

အုစာုု�ရွ၏အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမှ်းာက်ပြီးပီ်� အုစုုာ�ရွ၏အုကြိုးကီ�အုက�သည် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာကုု်တ်ာ�န်ခ်ု�ရွဝေသာ 

အုစုုာ�ရွ၏ အုင််းစာတီ်က���ရိွင််း�ေီဇုုိုင်း�်ပု်�စာ�။

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဗဟိုုုခု�ုပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် (Political 

decentralization)

ဝေေသနိုတရွ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ကုုယစ်ာာ�ေပ်ု ပ်ါ�င်း်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်   

အုုပ််ခု�ုပ်ဝ်ေရွ�၏ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�နိိုင်း််�ုုင်းဝ်ေသာ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု ထုမ်း�်

ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်မ်းည််် အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာ။ 

72 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



သမ်းမတ်စာန်စာ ်

(Presidential system) 

သတ်မိ််းတ်က်ာလတ်စ်ာခုုအုတ့်က ်ေပ်ည်သူ်လူထုုကတုု်ကရုု်ိုကဝ်ေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�နိုိင်း်် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�တ်ုု� 

တ်စာဥ်ီး�တ်ည်�်ေဖွဲ့စာဝ်ေန်ဝေသာ အုစာုု�ရွ၏ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�။ 

တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည််

ရိုုပ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်းခ်ု့င်း််

(Recall) 

ဥပ်ဝေေေပ်ုလှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�်

ရွို ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်် ်    

သတ််မ်းိတ််ကာလမ်းပြီးပ်ီ��ု��မ်းီ ရွာထုူ�မ်းိဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွန် ် မ်း��နိုဒရွိင်းမ််း�ာ�၏ 

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ။  နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏ ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုအုဝေပ်� 

မ်းူတ်ည်၍် အုေပ်ည််အ်ု�ရွာထုူ�မ်းိဖွဲ့ယ်ရွိာ�နိုုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ဝေေသ

သာ ရွာထုူ�မ်းိဖွဲ့ယရ်ွိာ�နိုုုင်းခ်ု့င်း််ဟိုူ၍ က့�ေပ်ာ�ပ်ါသည်။်

အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�် 

(Separation of powers) 

အုစာုု�ရွ၏ မ်းည်သ်ည်််ကဏ္ဍာကမ်းိ အုေခုာ�ကဏ္ဍာသုု� အုထုူ�အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�

ဝေသာ အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု အုသု��ခု�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာရွန် ် အုစာုု�ရွ၏ က့�ေပ်ာ�ေခုာ� 

န်ာ�ဝေသာ ကဏ္ဍာအုသီ�သီ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� အုာဏာာမ်း�ာ�

ကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ေခုင်း�်။

အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန် 

(State of emergency) 

အုဝေရွ�ဝေပ်�ဟိုု ယူ�ရွသည်် ် အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�အုာ� ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်

ဝေရွ�အုတ့်က်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု�ုပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� အုဓုလေ့ကအုာ�ေဖွဲ့င်််း အုာဏာာ

နိုိင်း်် တ်ာ�န်အ်ုထုူ�အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�သည်် ်ယာယီကာလအုပ်ုုင်း�်အုေခုာ�။

ဝေေါင်း်လုုကစ်ာန်စာအ်ုရွ 

အုာဏာာခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�် 

(Vertical separation of 

authority)

အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခ့ု�ဝေ�ေခုင််း� ပု်�စာ�အုမ်း� ုု �မ်း� ုု �ကုု အုသု��ေပ်ုေခုင််း�ေဖွဲ့င်််း အုစုုာ�ရွ 

၏ အု�င်း််အုသီ�သီ�အု�ကာ� အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ဝေပ်�ဝေသာ 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က။်

ဗီတ်ုုအုာဏာာ (Veto) �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က ် ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေကုု အုတ်ည်ေ်ပ်ုဝေရွ�အုာ� 

တ်ာ��ီ�၊ ဟိုန်�တ််ာ�၊ ဝေရွ့��ုုင်း�်နိုုုင်းဝ်ေသာ အုာဏာာပ်ုုင်းတ််စာ်ဦး� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာရ်ွပ်၏်အုာဏာာ။

ဗီတ်ုုအုာဏာာကုု 

က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်သူမ်း�ာ� 

(Veto players)

ဥပ်ဝေေေပ်ုဝေရွ� လုပ််င်းန်�်စာဉ်းစ်ာသည်တ််ုု�အုဝေပ်� ပ်ယခ်ု�ခု့င်း််အုာဏာာရွိုဝေသာ 

ဥပ်ဝေေေပ်ုအုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်သမ်းမတ်မ်း�ာ� စာသည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

 အုာဏာာရွိုသူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�။

73နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ်ခ်ု�ုပ််မ်းုကဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းု



စးကျေးရ�သးအကျေးကြားကားးင်�်	

Markus Böckenförde သည် ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ� ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ုု�တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ� 

ဖွဲ့ယေ်ရွယ်�န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်၏ မူ်း�ါေခု�မိ်းတ်လု်ပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေသာ�န်ထ်ုမ်း�်မ်း�ာ�အုတ့်က ်အုကြုံက�ဝေပ်�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်၏

ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းတ််စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာသ်ည်််အုေပ်င်း ် ဂ�ာမ်းန််ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ုု�တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုကြိုးကီ�တ်န််�သုဝေတ် 

သန်ပ်ည်ာရွိင်းလ်ည်�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ၂၀၀၉ မ်းိ ၂၀၁၁ ခုုနိုိစာ်အုထုု စာဝေတ်ာခ်ု်ဟိုုမ်း�်ရွို International IDEA ၌

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�စာီမ်း�ကုန််�၏ စာီမ်း�ကုန််�အုရွာရွိုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� စာီမ်း�ကုန််�မ်းန်ဝ်ေန်ဂ�ာ

အုေဖွဲ့စာလ်ည်�် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုုဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် IDEA အုဖွဲ့့��အုစာည်�်သုု��င်းဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်   

မ်းေပ်ုမ်းီ အုာဖွဲ့ရွုက စာီမ်း�ကုန််�၏ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုိင်း်် ဟိုုန််ေယလ်ဘ်ာာဂ််ရွို နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေနိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ 

ဥပ်ဝေေတ်ုု�အုာ� နိုုင်း်�ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာဝေရွ� မ်းကစ်ာပ််လန်�ခ်ု် (Max Planck ) အုဖွဲ့့��အုစာည်�်(MPIL) ၏ အုကြိုးကီ�

တ်န်�်သုဝေတ်သန်ပ်ည်ာရွိင်းတ််စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာခ်ု�သ်ည် ်(၂၀၀၁-၂၀၀၈)။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ် တ့်င်း ်�ူေန််နိုုုင်း်င်း�ရွို 

�န််�စာစာဝ်ေရွ�နိုိင်း်် အုက�ေဖွဲ့တ်ဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရိွင်း ်(ACE) ၏ ဂ�ာမ်းန်နုု်ိုင်းင််း�ေခုာ�ဝေရွ�ဌာာန်၌ တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ��ုုင််းရွာ

ကွမ်း�်က�င်းပ််ည်ာရိွင်းအ်ုေဖွဲ့စာ ် ဝေရ့ွ�ဝေေပ်ာင်း�်ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းခ်ု�သ်ည်။် �ူေန််၏ ပြီးပ်ီ�ေပ်ည််စ်ာု�ဝေသာ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�

သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုအုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�ကုုပ်�ပ််ုု�ရွန်န်ိုိင်း်် ကြိုးကီ��ကပ်ရ်ွန်် ACE ကုု လုပ်ပ််ုုင်း ်

ခု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ၁၉၉၅ မ်းိ ၁၉၉၇ ခုုနိုိစာ်အုထုု ယင်း�်သည် ်ဗင်း�်န်စာစ်ာဝ်ေကာမ််းရိွင်း၏် ဂ�ာမ်းန်ကုု်ယစ်ာာ� 

လိယေ်ဖွဲ့စာသ်ူ တ်ရွာ�ဝေရွ�ပ်ါဝေမ်းာကခ ဟို�လ်မ်းတ်ထ်ု ်စာတ်ုုင်းဘ်ာာဂ�ာ၏ လကဝ်ေထုာကသ်ုဝေတ်သန်မ်းိ��အုေဖွဲ့စာ ်   

(ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုဝေပ်� ဥဝေရွာပ်ဝေကာင်းစ်ာီ၏ အုကြုံက�ဝေပ်�အုဖွဲ့့��) 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်

ဝေေါက်တ်ာ Böckenförde သည် ်ဟိုုန််ေယဘ်ာတ်ဂ် ်တ်ကကသုုလမ််းိ ဥပ်ဝေေဘာ့��နိုိင်း်် ပ်ါဝေမ်းာကခဘာ့��

အုေပ်င်း ်မ်းင်းန််ီ�ုုတ်ာ တ်ကကသုုလ်မ်းိ ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာမ်းဟိုာဘာ့��ကုုရွရွိုပြီးပ်ီ� ယင်း�်သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သုပ်ါ�ဘာာသာ 

ရွပ်၏် ဘာ့��နိုိင်း််ည်ီမ်း့ပ်ါသည် ်(ဖွဲ့ရွီ� ဘာာဂ် ်တ်ကကသုုလ)်။ ယင်း�်သည် ်�ူေန်န်ိုိင်း်် �ုုမ်းာလီယာတ်ုု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်းပ််ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� သက�်ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်း်ရွာလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�နိုိင်း်် တ့်�ဖွဲ့ကလ်ုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�သ်ည်််အုေပ်င်း ်အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န််နိုိင်း်် န်ီဝေပ်ါတ်ုု�တ့်င်းလ်ည်�် 

ပ်ါ�င်းလ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။်

ယင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� စာသည်််န်ယပ််ယမ််း�ာ�၌ စာာအုုပ်စ်ာာတ်မ်း�် ထုုတ်ဝ်ေ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ်

ေပ်ုလုပ်ခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ� မ်းကစ်ာခ်ုလန်�ခ်ုစ်ာီမ်း�ကုန််�မ်း�ာ�အုတ့်က ်ဝေလက်�င်း််သင်း�်ကာ�ဝေရွ� ပ်စာာည်�်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်အုသု��ေပ်ု

သည််် မ်းကစ်ာပ််လန်�ခ်ု၏် လကစ့်ာ�စာာအုုပ်မ််း�ာ�တ့်င််း တ့်�ဖွဲ့က်ဝေရွ�သာ�ခု�ပ််ါသည်။် ကုလသမ်းဂဂ ဖ့ွဲ့��ပြီးဖုွဲ့ု�တုု်�တ်က် 

ဝေရွ�အုစာီအုစာဉ်း ် (UNDP)၊ န်ည်�်ပ်ည်ာ�ုုင်းရ်ွာ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ဂ�ာမ်းန််အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၊ 

ဂ�ာမ်းန်န်ိုုုင်း်င်း�ေခုာ� ဝေရွ�ဌာာန်၊ က့န်န်််ရွကေ် ်အုာေင်းဝ်ေန်ာ် ဝေဖွဲ့ာင်းဝ်ေေ�ရွိင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့ရွကေ်ရွစာ ်အု�လဘာတ်ဝ်ေဖွဲ့ာင်း်

ဝေေ�ရွိင်း�်စာသည်တ််ုု�၏ အုတ်ုုင်းပ််င်း်ခု�အုေဖွဲ့စာ ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်

74 ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)



International	IDEA	အကျေးကြားကားးင်�်	

ေီမုု်းကဝေရွစီာနိိုင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��ုုင်းရ်ွာ အုကူအုညီ်ဝေပ်�ဝေရွ�နုုိုင််းင်း�တ်ကာအုဖ့ွဲ့�� (International 

IDEA) သည် ် အုစာုု�ရွအုမ်း�ာ� ပ်ါ�င်းဝ်ေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာတ်စာ�်န််� ေီမ်းုုကဝေရွစာီ 

ဝေရွရွိည်တ််ည်တ််�်နိုုုင်း်ဝေရွ�ပ်�ပ််ုု�မ်းုဝေပ်�ပ်ါသည်။် International IDEA ၏ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်းိာ နိုုင်း�်ယိဉ်း်

ဝေလလ်ာလ�က ်အုသုပ်ည်ာ ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ ေပ်ုေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�ကုု အုကူအုည်ီ

ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဝေပ်� �သဇိုာသကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွရွိည်တ််ည်တ််�်နိုုုင်းမ််းည််် 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ကုု ပ်�ပ််ုု�မ်းုဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

International	IDEA	သည်	်မှာည်သ်ည်််	လွှာ�ပ်င််နိ�်မှားး�ကားိ�	လွှာ�ပ်က်ျေးဆးင်ပ််ါသနိည်�်။

ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ၊ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင််း��ုုင်းရ်ွာ၊ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ� 

ပ်ါတ်ီမ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာတ့််င်း ်က�ာ�-မ်း အုခုန််�ကဏ္ဍာ�ုုင်းရ်ွာ၊ အုမ်း� ုု �သမ်းီ�မ်း�ာ� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

ပ်ုုင်း�် စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းဝ်ေစာေခုင်း�်�ုုင်း်ရွာနိုိင်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ ကုုယတ််ုုင်းအ်ုက�ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ န်ယပ််ယ်

မ်း�ာ�တ့်င်း ်လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�ကုု သု��ပ်ုုင်း�်ခု့�ေခုာ�လ�က ်လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်

၁။ ကမ်းာာတ်စာ�်န်�် မ်းတူ်က့�ေပ်ာ�ဝေသာ ပ်ကတု်အုဝေေခုအုဝေန်အုသီ�သီ�မိ်း ေီမုု်းကဝေရွစီာ တ်ည်ဝ်ေထုာင််း

သည််် လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာ လကဝ်ေတ့်�အုဝေတ့်�အုကြုံကု�မ်းိရွရွိုသည်် ် နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာ

ထုာ�ဝေသာ အုသုပ်ည်ာဗဟိုုသုတ်မ်း�ာ� ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ေခုင်း�်

၂။ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်လ်ုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ေပ်ုေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ရွာတ့်င်း ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ�ကုု အုကူအုည်ီဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့ုတ်�်ကာ�လာပ်ါက 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်ထုုဝေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်

၃။ နိုုင်း်�ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာထုာ�သည််် အုသုပ်ည်ာဗဟိုုသုတ် အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု ေဖွဲ့ည််�်ည်�်

ဝေပ်�ေခုင်း�်၊နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ�ကုု အုကူအုည်ီဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� မ်းူ�ါေမ်း�ာ�အုဝေပ်� �သဇိုာသကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်

International	IDEA	သည်	်မှာည်သ်ည်််ကျေးနိရးကျေးဒါသမှားး�တွင််	
လွှာ�ပ်င််နိ်�ကျေးဆးင်ရ်ွကားပ််ါသနိည်�်။

International IDEA သည် ်ကမ်းာာတ်စာ်�န်�်တ့်င်း ်လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် စာဝေတ်ာ်

ဟိုုမ်း�်ပြီးမ်းုု�တ့်င်း ် ရိုု��စာုုကပ်ြီးပ်ီ� အုာဖွဲ့ရွုက၊ အုာရွိ-ပ်စာုဖွဲ့ုတ်၊် လက်တ်င်းအ်ုဝေမ်းရွုကနိုိင်း် ် ကယရ်ွစာဘ်ာီယန််

ဝေေသမ်း�ာ�တ့်င်းရ်ိုု��မ်း�ာ� ဖွဲ့့င်း််လိစာ်ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။် International IDEA သည် ် ကုလသမ်းဂဂတ့်င်း ်

အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် ဝေလလ်ာသူေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

�ကားာ်ဆ်ိ�ကား	်-	<http://www.idea.int>
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