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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

နိုိင်း်် ရွလေမ််း�ာ�သာ ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

သုပ်မ််းလုုအုပ်လ်ိဝေပ်။

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ုုင်းရ်ွာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုမ်းိန််တ်ကယပ်ြီးခုုမ်း်�ဝေေခုာကမ််းု ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။်

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ဝေ�ကာင်း�် သကဝ်ေသေပ်ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။်

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

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

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

ထုုတ်ဝ်ေ�လုုကရ်ွပ်ါသည်။်

                Cassam Uteem

             ဝေမ်းာရ်ွီ�တ်ီ�ယပ်စ်ာ၏် သမ်းမတ်ဝေဟိုာင်း�်



VII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ဤစာာအုုပ်သ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�၊ မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ််သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေခုတ််မ်းီဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
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ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်တ့်င်း ်လကဝ်ေတ့်� ပ်ါ�င်းက်�င်း်သ်ု��သူမ်း�ာ�က ရွင်း�်ုုင်းလ်�ကရ်ွိုဝေန်ဝေသာ အုသုအုေမ်းင်းလ်စာ်

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

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

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

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

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

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

စာ့ာ န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါက ်လာဝေစာပ်ါမ်းည်။်

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

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

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

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

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

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

မ်းုတ်�်ကန််ုေါန််� (အုခုန််� ၁)၊ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုေပ်န််အုလိန်ခ်ု�တု်�်ကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်း�ာ� (အုခုန်�် ၂) နိိုင်း်် လူ�အုခ့ုင်််းဝေရွ��ုုင််းရွာ ဓလေ့ဝေလထု်ု��တ်မ်း�်မ်း�ာ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန် ်လုုအုပ်ခ်ု�က ်(အုခုန်�် 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�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိိုင်း်် အုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�မ်းိ သင်းခ်ုန်�်စာာမ်း�ာ�ကုုမ်းူ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

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

လုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�က်တ့်င်းမ််းူက့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ပ်ါဝေ�ကာင်း�် သင်းခ်ုန်�်စာာရွရွိုပ်ါသည်။်

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

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

ဝေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ� လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ််

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

         

Vidar Helgesen 

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

ကူည်ီမ်းုမ်း�ာ�မ်းပ်ါပ်� ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်မ်းည် ်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ပ်ါသည်။်

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

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

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

ပ်ါသည်။်



X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

လန််နိုုုင်းင််း� နိုုုင်း်င်း�ေခုာ�ဝေရွ��န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်တ်ုု�အုာ� ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းရ်ွိုပ်ါသည်။် 
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1တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

၁။	 ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးံ��သုံးပ််�ျက််

ဤအုခုန််�တ့်င်း ်လူမ်း��ု�၊ ဘာာသာ၊ အု�င်း််အုတ်န််� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ� မ်း�ာ�စာ့ာရွိုဝေသာနိုုုင်းင််း�

မ်း�ာ�မ်းိ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� အုာဏာာခု့�ဝေ�က�င်း်သ်ု��ပ်ု��ုုင်း်ရွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ်ခု��ု�ကုုသု��သပ်၍် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ် ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းထ်ုာ�ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုတ့်င်း�် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် အုခုန််�

ကဏ္ဍာကုုဝေလလ်ာ�န််�စာစာ်ထုာ�သည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် အုဝေေခုခု�အုက��ု��တ်ာ�န်မ််းိာ အုေင်းင်း�် 

ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုုဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ယခုင်းက် အုမ်းုဝေဟိုာင်း�်မ်း�ာ�တ့်င်းခ်ု�မ်းိတ််ခု�်ဝေသာ ေဖွဲ့တ်ထ်ုု��ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု 

ကုု�ကာ�က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေေဖွဲ့ာင်း်မ််းတ်စ်ာ့ာ တ်ရွာ�စာီရွင်းရ်ွန်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုုက�သ်ုု� ဝေေဖွဲ့ာင်း်မ််းတ််စာ့ာတ်ရွာ�စာီရွင်း်

ပြီးပ်ီ� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် လူတ်ုုင်း�်လကလ်ိမ်း�်မ်းိီ၍ ဘာကမ််းလုုကဝ်ေသာ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�နိုိင်း် ်တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေအုာင်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည် ်(တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

စာုု�မ်းုု�ဝေရွ�နိုိင်း်ပ််ကသ်ကပ်ြီးပ်ီ� အုက�ယ်တ်�င်း််ကုု အုခုန််� ၂ တ့်င်း�်ကည််ပ််ါ)။ ဤအုခုန်�်တ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာ၏ တ်ာ�န််လကခဏာာအုာ�လု��ကုု ေပ်ည််ေ်ပ်ည််စ်ာု�စာု�ဝေ�့�ဝေနို့�တ်င်းေ်ပ်နိုုုင််းေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာလ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ပ်ါ  တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုဓလေ့ုကအုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်သု��ခုုေဖွဲ့စာသ်ည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက်�ုုင်း်စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုမ်းိီခုုုကင်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာစာန်စာ်အုမ်း��ု�မ်း��ု� က့�ေပ်ာ�တ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�် စာသည်တ််ုု�ကုု အုဝေလ�ထုာ�ဝေ�့�ဝေနို့�သ့ာ�ပ်ါမ်းည်။်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�၊ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုစာုု�ရွ

လုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််း�ာ�အုာ��ကပ်မ််းတ်ခ်ု့င်း််အုပ်ါအု�င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုာ� ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်

ရွန်် အုခု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�အုာ� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်အုေဖွဲ့စာ ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ဝေလရ်ွိုသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�အုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာအုန်ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ်ုု�၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�



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

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုရွိုမ်းရွို စာစာ်ဝေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ 

တ်ုုက်�ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည််် 

အုစာုု�ရွ၊ လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုဝေပ်� ဝေမ်း�ခု့န်�်ထုုတ်စ်ာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွို

သည်။် သုု�ရွာတ့်င််း တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် အုေမ်းင်း်�်ု��အုာဏာာကုု ပ်ုုင်း�်ုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ်တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�နိုိင်း်် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုေခုာ�

ကဏ္ဍာမ်း�ာ�က အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု �င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကခ်ု့င်း််ေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာ၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ေပ်န်လ်ည်က်န်�သ်တ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ

ကုု မ်းည်သ်ုု�မ်းည်ပ််ု� ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာသ်ည်�်ုုသည်််အုခု�ကသ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အု ဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေလလ်ာ�န််�စာစာရ်ွန််

နိုိင်း်် ထုုန်�်သုမ်း�်ကာက့ယရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အုဝေရွ�ပ်ါသည််အ်ုခု�ကတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုု�အုတ်ူ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ်အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�န်ည်�်တ်ူ အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အု�ကာ� အုာဏာာကုုည်ီမ်း့စာ့ာခု့�ဝေ�ထုာ�ရွိုရွန်လ်ုုအုပ်ဝ်ေပ်သည်။် ထုုုန်ည်�်လည်�်ဝေကာင်း�်ပ်င်း ်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုု အုဝေသ�စာုတ်ပ််ု�ဝေဖွဲ့ာ်

ရွာတ့်င်း ် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ� 

တ်စာခ်ုုထုက်ပ်ုု၍ ထုည်််သ့င်း�်ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်မ်းည်�်ုု

ပ်ါက အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု

လည်�် တ့်က်�ထုာ�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

၏ ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ 

တ်ုုင်း�်ေပ်ည်၏် အုဝေေခုအုဝေန်နိုိင်း််  သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်

တုု်�သည် ်တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာေီဇုုိုင််း�ပု်�စာ�၏ အုနိိုစာ ်

သာရွ ေဖွဲ့စာသ်င်း််သည်။်

�ကလ်ကတ််င်း်ေပ်မ်းည််အ်ုပ်ုုင်း်�မ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ�ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာရ်ွာတ့်င်း ် န်ည်�်လမ်း�် 

မ်း�ာ�ကုု အုနိုိစာခ်ု��ပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်၍ အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာအုခု�ကမ််း�ာ�ကုု ထုုတ်န်ိုုတ်တ််င်းေ်ပ်သ့ာ�မ်းည် ် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ပ်ထုမ်းဦး�စ့ာာ န်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�ကုုအုနိိုစ်ာခု��ပ်တ််င်းေ်ပ်ပြီးပီ်� ဝေန်ာကပုု််င်း�်တ့်င််း ယင်း�်တုု်�အုာ� ဤစာာအုုပ်ပ််ါ အုဝေေခုခု� 

�န််�စာစာမ််းုဝေဘာာင်းအ်ုတ့်င်း်�မ်းိ အုခု�ကန်ိုိစာ်ခု�ကန်ိုိင်း််ခု�နု်ထ်ုုု�၍ သု��သပ်သ့်ာ�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ပ်ထုမ်းသု��သပ််

ခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း�်၌ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင််း�၊ အုေခုာ� ဝေသာအုစုုာ�ရွကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုတ့်င််း�

တ့်င်းဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် အုာဏာာေဖွဲ့န်�ဝ်ေ�မ်းုကုု အုာ�ဝေပ်�ပ်ါသလာ�၊ သုု�တ်ည်�်မ်းဟိုုတ် ် ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

ကုု အုာ�ဝေပ်�ပ်ါသလာ�ဟိုူသည်က်ုု �န််�စာစာ်ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ေုတ်ုယအုခု�က်မ်းိာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�သည် ်  

မ်းူအုရွ ဥပ်ဝေေအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ကာက့ယဝ်ေပ်�ဝေရွ�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� လူအုခု့င်း််အုဝေရွ�ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကမ််းုမ်း�ာ�ကုု တ့်န်�်လိန်ရ်ွာ 

ဝေန်ာက�်ု��ခု�တ်ပ်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည််� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုပ်ါအု�င်း ်အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာအုာ�လု��နိုိင်း်် ယင်း�်ကဏ္ဍာ

အုာ�လု��တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းဝ်ေန်သည််ဟိုူဝေသာအုခု�ကက်ုု အုမ်းိတ်ရ်ွဝေန်ရွန််လုုအုပ်သ်ည်။် 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမိ်း ဝေပ်�အုပ်ဝ်ေသာတ်ာ�န်ကုု်ထုမ််း�ဝေ�ာင််း၍ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒက်ုံ	ရေးလွလ်ွ�ဆန်�်စီစီ်

နှုံငုံရ်ားန်န်ှှငုံ််	ထိုန်�်သုံးုများ�်က်�က်ွယားသ်ုံးွ��နှုံငုံ်ရားန််

အာတွက်	်တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍ	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ရေးရား�ဆွ�

ပ်ံ�များှ�	အာရေးရား�ပ်ါသုံးည််အ်ာ�ျက်တ်စီ�်ံပြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်။်	

ထိုံ�အာတူ	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍက်ုံ	ဖွဲ့ွ��စီည်�်

ရေးရား�ဆွ�ရား�တွငုံ	်အာပြား���က်ဏ္ဍများျ��န်ည်�်တူ	

အာံပ််�ျံပ်ရ်ေးရား�၊	ဥပ်ရေးဒပြားပ်ံရေးရား�နှှငုံ်	်တရား��စီီရားငုံ်

ရေးရား�က်ဏ္ဍများျ��အာကြားက်��	အာ�ဏာ�က်ုံည်ီများှစီွ�

�ွ�ရေးဝထိ��ရားှုရားန်	်လွုံအာပ်ရ်ေးပ်သုံးည်။်



3တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

၁။	ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံး
ံ��သုံး

ပ််�ျက်
်

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း််သာ တ်ရွာ�စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်် သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာလ်ည်�် ယင်း�်

တ်ုု�ကုုယတ််ုုင်းမ််းိာ လူသာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် ဥပ်ဝေေကုုအုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုက�င်း်သ်ု��ရွာတ့်င်း ် တ်စာ်ဦး�ခု�င်း�်

၏ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုဝေတ့်�အုကြုံက��နိုိင်း်် ယု��ကည်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ပ်စာပ််ယထ်ုာ�ရွန်မ််းေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေပ်။ ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�နိုိင်း် ် �သဇိုာသက်ဝေရွာကမ််းုတ်ုု�ကုု ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာန်ိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်ရွိုသည််် ဥပ်ဝေေအုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ� နိုိစာ်ဖွဲ့ကစ်ာလု��ကုု ထုည်််သ့င်း်�စာဉ်း�်စာာ�၍ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� ပ်ု�စာ�ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ်

န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု သု��သပ်တ််င်းေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု သင်း််ဝေလ�ာမ််း့တ်စာ့ာ ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်န်ိုုုင်း်ဝေရွ�အုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ဦး�တ်ည်ခ်ု�ကန်ိုိင်း်် ဝေပ်�ထုာ�ခု�ကအ်ုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ကုု ဝေသခု�ာစာ့ာ 

ခု�င်း််ခု�နု်စ်ာဉ်း�်စာာ�ရွန် ်လုုအုပ််ပ်ါသည်။် ဤအုခုန််�တ့်င်း ်အုဝေေခုအုဝေန်အုာ�လု��နိုိင်း်် ကုုကည််ီသည်် ်ပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုု

တ်ည်�်ကုုတ်င်းေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ပ််� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�သဝေဘာာ 

တ်ရွာ�မ်း�ာ�အုေပ်င်း ်တ်စာခ်ုုခု�င်း်�စာီ၏လုုအုပ်ခ်ု�ကန်ိုိင်း်် အုက��ု�ဝေက��ဇိုူ�မ်း�ာ�ကုုတ်င်းေ်ပ်ဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�ပ်ါသည်။်

ထုုု�ေပ်င်း ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သတု်ေပ်�ရွန်မိ််းာ ဤအုခုန်�်တ့်င််း တ်င်းေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်

မ်း�ာ�သည် ်အုသု���င်းဝ်ေကာင်း�်�င်းန်ိုုုင်းမ််းည််ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ်လည်�် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�ရွပ်တ််ည်ခ်ု့င်း််

က�သုု်�ဝေသာ အုထူု�ရွည်မိ််းန်�်ခု�က်တ်စာခု်ုကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေအုာင််းေမ်းင်းနုု်ိုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ 

ကုုသာမ်းက အုေခုာ�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ပ်ု�တ်ုု�ကုု 

ဝေသခု�ာစာ့ာ ဝေလလ်ာ�ကည််ရ်ိုုရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်က်ုု �ုုေခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်စာ်န်ည်�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုစာုု�ရွ၏ 

မ်းည်သ်ည်််ကဏ္ဍာကမ်း့ သီ�ေခုာ�လည်ပ််တ်နုု်ိုင်းေ်ခုင််း�မ်းရုိွေခုင််း�ပ်င််းေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ ဥပ်မ်းာအုမ်း�ာ�စုာ 

တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� အုာဏာာမ်း�ာ� 

တ်ုက�စာ့ာအုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ေခုင်း�်နိုိင်း််ပ်တ်သ်က၍် ဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်ဂရိုုေပ်�ရွမ်းည််အ်ုခု�က်မ်းိာ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� သက�်ုုင်းရ်ွာအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု တ်ုတ်ုက�က�

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်အုပ်န်ိုိ�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုလ့င်းဝ်ေသာမ််းိ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် အု�ုုပ်ါအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု က�င်း်သ်ု��

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုဟိုူဝေသာ အုဓလေ့ုပ်ါါယ်မ်းသက်ဝေရွာကပ််ါ�ုုသည််် အုခု�က်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု 

ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုပ်န်ိုိင်း်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသလုု ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာကုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

စာန်စာမ််း�ာ�ကုု က�င်း်သ်ု��သည််န်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုတ်ုတ််ကက�င်း်သ်ု��ခု�်သည််် စာီရွင်းထ်ုု��မ်း�ာ�ကုုအုဝေေခုခု�၍ 

အုာဏာာေဖွဲ့စာတ််ည်လ်ာသည်မ််း�ာ� ရွိုသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုခု��ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာနိုိင်း်် ပ်တ်သ်က်

၍ တ်ုုကရ်ိုုုကေ်ပ်ဋ္ဌာာန််�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ်လည်�် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ယင်း�်အုခု့င်း််အုာဏာာအုာ� 

က�င်း်သ်ု��၍ ဤသုု�က�င်း််သု��ေခုင်း�်မ်းိာလည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် က��ု�ဝေ�ကာင်း�်ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်ကုု 

အုဝေလအ်ုက�င်း််အုေဖွဲ့စာ ် လကခ်ု�ထုာ��ကသည်။် ထုင်းရ်ွိာ�ဝေသာ Marbury-Madison အုမ်းု၌ အုဝေမ်းရွုကန််

ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ သမ်းုုင်း�်တ့်င်းဝ်ေသာ စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

နိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းိဝေပ်�အုပ်ဝ်ေသာ  အုာဏာာခု့�ဝေ�သတ် ်

မ်းိတ်ဝ်ေပ်�မ်းုအုရွ �ီဝေလ�ာဝ်ေသာအုက��ု��ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ဝေလ�ာည််ီ၍ 



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

တ်ရွာ��င်းဝ်ေ�ကာင်း�် အုတ်ည်ေ်ပ်�နိုုုင်းခ်ု�သ်ည်။်1 

ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ဖွဲ့့ ��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ေပ်ည််စ်ာု�တ်ုက�စာ့ာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည် ်

မ်း�ာ�ကုုသာမ်းက လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��ဖွဲ့့ယရ်ွိုသည်် ်

အုဝေလအ်ုက�င်း််မ်း�ာ�၊ ရိုုု�ရွာဓလေ့ဝေလမ််း�ာ�၊ အုစာဉ်း် 

အုလာမ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�၍ ခု�နု်�်ရွန်် 

လုုအုပ်သ်လုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း ထုည််် 

သ့င်း�်ထုာ�ဝေသာ အုစာီအုစာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ် စာည်�်မ်း�ဉ်း�်

မ်း�ာ�၏ ဝေန်ာက�်ကတ့််�ေဖွဲ့စာနုု်ိုင်းဝ်ေခု� အုက��ု��က်

မ်း�ာ�ကုုလည်�် ကြိုးကု�တ်င်း်တ့်က�်ထုာ�ရွန််လုုအုပ်သ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� 

သည် ် သီ�ေခုာ�ရွပ်တ််ည်ဝ်ေလမ််းရွိုပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုေခုာ�ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�၊ သီ�ေခုာ�

ဇိုစာေ်မ်းစာမ််း�ာ�မ်းိ ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၊ သမ်းုုင်း�်ေဖွဲ့တ်သ်န်�်မ်းုနိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဝေတ့်�အုကြုံက�� နိုိစာမ််း��ု�

စာလု��မ်းိ သက�်ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�စာသည်တ််ုု�နိုိင်း်် အုေပ်န်အ်ုလိန်အ်ုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�

ဝေလရ်ွိုသည်။် လူမ်းုအုသုုင်း�်အု�ုုင်း�်အုတ့်င်း်�ရွို စာ�မ်း�ာ�၊ ရိုုု�ရွာအုစာဉ်းအ်ုလာမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်် ်

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၊ အုစာဉ်း်အုလာကုု အုဝေေခုခု�ေဖွဲ့စာတ််ည်လ်ာဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၊ အုစာဉ်းအ်ုလာအုဝေလအ်ုက�င်း််မ်း�ာ�မ်းိ

တ်�င်း််လည််� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကတ််စာစ်ာု�တ်စာ်ရွာအုတ့်က ် အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း�်၊ 

န်ာ�လည်လ်ကခ်ု�ေခုင်း�်နိုိင်း်် လကဝ်ေတ့်�က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�နိုုုင်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဇယား��က်ွက်	်၁။	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍ၏	အာဓိုက်	သုံးရေးာ�တရား��များျ��

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�သည် ်အုစာဉ်းအ်ုလာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်တ်ုု�

ထုက ်ဥပ်ဝေေကုုအုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း်�ကုုသာဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွသည်် ်အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာတ်စာရ်ွပ််

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် မ်း�ကဝ်ေမ်းိာကဝ်ေခုတ် ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာခု�နု်တ့််င်းမ််းူ 

အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း်�တ်ာ�န််အုတ့်င်း်�၌ အုေခုာ�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�စာ့ာ ပ်ါ�င်း်လာခု�်

သည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်အုဝေေခုခု�အုာ�ေဖွဲ့င်း််မ်းူ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏တ်ာ�န်မ််းိာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းု

မ်း�ာ�  ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွာတ့်င်း ်သကဝ်ေသအုခု�က်အုလကမ််း�ာ�အုာ�စာုစာစာ၍် တ်ည်ရ်ွိုပြီးပ်ီ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�ကုု သကဝ်ေသအုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်တ်ုုက်�ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ရွန််သာေဖွဲ့စာသ်ည်။်

• မ်း�ကဝ်ေမ်းိာကဝ်ေခုတ် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��

ေခုင်း�်အုာဏာာမ်းိာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုုတ်ေ်မ်းစာပ််င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုုအုခု့င်း််အုာဏာာ

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည်် အုစာုု�ရွ၏ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ� အုခု့င်း််အုာဏာာ၊ အုစာုု�ရွ

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�နိုိင်း်် အုာဏာာခု့�ဝေ�ပ်ု� စာသည်တ််ုု�နိုိင်း်် �ကစ်ာပ်၍်ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍ၏	သုံးီ�ပြား���ရားပ်တ်ည်�်ွငုံ််

က်�သ်ုံးုံ�ရေးသုံး�	အာထိူ�ရားည်မ်ျားှန််��ျက်တ်စီ�်ံက်ုံ	

ရေးဖွဲ့�ရ်ေးဆ�ငုံ်ရေးအာ�ငုံ်ပြားများငုံန်ှုံငုံ်ရားန်အ်ာတွက်	်တရား��	

စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍက်ုံသုံး�များက်	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���

ဥပ်ရေးဒ၏	အာပြား���ရေးသုံး�လွံပ်ထ်ိံ��လွံပ််န်ည်�်များျ��

နှှငုံ််	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ထိ��ပ်ံ�တုံ�က်ုံ	ရေးသုံး�ျ�စီွ�ရေးလွလ်ွ�

ကြားက်ည််ရ်ှုုရားန်	်လွုံအာပ်သ်ုံးည်။်	အာစီုံ�ရား၏	

များည််သုံးည်််အာစီုတအ်ာပ်ုံငုံ်�က်များှ	သုံးီ�ပြား���

လွည်ပ််တန်ှုံငုံပ်ြား�ငုံ�်	များရားှုရေးပ်။



5တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာ ေပ်ည်သ်ူတ်ုု�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာက်

ေခုင်း�်က�သ်ုု�ဝေသာ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုာ� တ်ာ�ေမ်းစာထ်ုာ�ခု�ကတ််ုု�နိုိင်း်် �က်စာပ်၍်ဝေသာလ်ည်�် 

ဝေကာင်း�် အုစာုု�ရွ၏ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုရွို

မ်းရွို စာစာဝ်ေ���ကပ်မ််းတ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်း်

စာစာ်ဝေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာ၏ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာနိုိင်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဝေပ်� အုေခုာ�

ကဏ္ဍာမ်း�ာ�မ်းိ �င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်ုု�သည် ်နိုုုင်း်င်း�အုလုုက ်အုမ်း��ု�

မ်း��ု� အုဖွဲ့ု�ဖွဲ့ု�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းသ်ည်။်

• မ်း�ကဝ်ေမ်းိာကဝ်ေခုတ် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�သည် ်အုေခုာ�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�စာ့ာ

ကုုလည်�်က�င်း်သ်ု���ကသည်။် မ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်  အုစာုု�ရွ၏အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�ကုု စာု�စာမ်း�်

စာစာ်ဝေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုာ� ဝေစာာင်း်�်ကည်််

ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်�သ်ုု� အုေခုာ�ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာအုာဏာာမ်း�ာ� ပ်ါ�င်း်ဝေလရ်ွို

သည်။်

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�ရွပ်တ််ည်ခ်ု့င်း််ကုု ကာက့ယေ်ခုင်း�်သည် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ  

စာုု�မ်းုု�ဝေရွ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�ရိုု��စာန်စာအ်ုာ� သင်း််ဝေလ�ာမ််းိန််ကန််စာ့ာ တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွန်န်ိုိင်း်် 

ဘာကလုု်က်မု်းမ်းရုိွဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ်အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်။် တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်တ့်င််း တ်ာ�န်ခ်ု� 

မ်းုရွိုပြီးပ်ီ� ပ့်င်း််လင်း်�ေမ်းင်းသ်ာမ်းုရွိုဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေက ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ရွမ်းည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် တ်ခုါတ်ရွ� စာ�တ်န််ဖွဲ့ုု�ထုာ�မ်းုမ်း�ာ�

အု�ကာ� အုာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု ဟိုန််ခု�ကည််ီဝေစာဝေရွ�အုတ့်က ် ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ယင်း�်သုု�ထုုန််�ည်ှုရွာတ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�၌ ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ်သ်ာ�မ်းုနိုိင်း် ် ဝေရွိ� 

ဝေန်ာကည််ီညွှ့တ်မ််းုတ်ုု�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ေခုင်း�်၊ ေပ်ည်သ်ူဝေရွိ�ဝေမ်းိာက�်ကာ�န်ာမ်းုမ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ 

စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာသတ်င်း�်

အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုု ေဖွဲ့န်�ဝ်ေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်တ်ုု� ပ်ါ၀င်း်သည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

အုာဏာာမ်း�ာ�အုဝေပ်� ေပ်န််လိန််ထုုန််�သုမ်း�်ဝေပ်�သည်် ် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ 

သင်း််ဝေလ�ာသ်ည်််အုယူခု�စာန်စာ်မ်း�ာ�၊ ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ထုုတ််ပ်ယေ်ခုင်း�်ကုစာာမ်း�ာ�တ့်င်း ်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာေပ်င်းပ််မ်းိ �င်းဝ်ေရွာကက်ြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင်း�် စာသည်််အုခု�က်မ်း�ာ�ကုု ထုည််် 

သ့င်း�်ဝေရွ��့�ရွမ်းည်။် အုာဏာာ၏ သာတ်ူည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�ကုုဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီဝေအုာင်းထ်ုုန်�်ည်ှုရွန် ်

မ်းည်သ်ည်််န်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေအုာင်းေ်မ်းင်းန်ိုုုင်းမ််းည်က်ုု �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် ထုည််် 

သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ရွမ်းည်် ် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာအုခု�ကမ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေဖွဲ့ာ်

ဝေ�ာင်းမ််းည််် ဝေရွခု�ဝေေမ်းခု�အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�မ်း�ာ�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ ် အုမ်း��ု�မ်း��ု� က့�ေပ်ာ�တ်ည်ရ်ွိုမ်းုမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

စာန်စာ်တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေအုာကတ့််င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာအ်ုမ်း�ာ�အုေပ်ာ� ရွပ်တ််ည်န်ိုုုင်း်ရွန်် 

၁။	ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံး
ံ��သုံး

ပ််�ျက်
်



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

အုာ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် တ်စာန််ည််�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ည်ရ်ွိုပြီးပ်ီ�သာ� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်

စာန်စာ်မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်သုု� ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ကာ ဝေေသခု�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

ဘာာသာဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ကုုယတ််ုုင်းစ်ာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု့င်း်် အုပ် ်

နိုိင်း်�နိုုုင်းသ်ည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာတ််စာခ်ုုထုက်မ်းကတ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်

စာန်စာ်တ်စာခ်ုုခု�င်း်�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုရွ �သဇိုာသကဝ်ေရွာကမ််းု မ်းည်မ််း့ရွိုသန်ည်�်

�ုုသည်န်ိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�၏ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာအုာဏာာအု�င်််း�င်း််ကုုမ်းည်သုု်�ခုန်�အ်ုပ်မ််းည်�ုု်သည်တုု််�မိ်းာ အုဝေရွ�တ်ကြိုးကီ�ဝေမ်း�ခ့ုန်�် 

ထုုတ်စ်ာရွာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာလာမ်းည်။် တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�စာန်စာတ််စာခု်ုထုကမ််းက တ်ည်ရုိ်ွေခုင််း�ဝေ�ကာင်််း 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ�လု��ကုု သက�်ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

စာန်စာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွာ၌ အုခုကအ်ုခု�မ်း�ာ�၊ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်းသ်ည်။်



7တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏ အုဓလေ့ုကတ်ာ�န်မ််းိာ ခုု�ရိုု��သုု�ဝေရွာကရ်ွိုလာဝေသာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�အုဝေပ်� 

ဘာကလ်ုုကမ််းုမ်းရွိုပ်� ဥပ်ဝေေကုု မ်းိန််ကန်စ်ာ့ာက�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်စာီရွင်းရ်ွန်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤတ်ာ�န််သည် ်တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�နိုိင်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာ်တ်ုု�အုာ� ခုုုင်း်မ်းာဝေရွ�နိုိင်း် ်တ်ရွာ��င်းဝ်ေရွ�တ်ုု�နိုိင်း်လ်ည်�် တ်ုုကရ်ိုုုက်

�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်သည်။် ဘာကမ််းလုုကရ်ွန်မ််းိာ အုဝေရွ�အုကြိုးကီ��ု��ပ်င်း ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်တ်င်း်

သ့င်း�်လာဝေသာသကဝ်ေသ အုဝေထုာက်အုထုာ�မ်း�ာ�ကုု အုဂတ်ုကင်း�်ရွိင်း�်စာ့ာေဖွဲ့င်း် ် စာစာဝ်ေ��ကာ မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုေမ်းင်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ် ပ်ုဂဂု�လ်ဝေရွ�ယုမ်း�်ယုုင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်မ်းစာဉ်း�်စာာ�ပ်� သာတ်ူည်ီမ်း့စာ့ာ တ်ရွာ� 

စာီရွင်းရ်ွန်် လုုအုပ်သ်ည်။် ဘာကမ််းလုုကပ််� မ်းိန််ကန်စ်ာ့ာ�ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်လကရ်ွိုအုမ်းုတ့်င်း ်အုမ်းိန်တ််ရွာ�ကုု 

ဝေ�ာင်း�်ကဉ်း်�ဝေပ်�နိုုုင်းရ်ိုု�မ်း့မ်းက တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုု ယု��ကည်စ်ာုတ်ခ်ု�ရွဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု

အုေဖွဲ့စာ ် ရိုုေမ်းင်းလ်ာဝေစာရွန် ် အုာ�ဝေပ်�သည်။် ဘာကမ််းလုုကပ််� �ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်

ယင်း�်တုု်�၏တ်ာ�န်ေ်ဖွဲ့စ်ာဝေသာ  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်တ််�်ခုုုင်းပ်ြီးမ်း�ဝေအုာင်း ်ကာက့ယ်ဝေစာာင်််းဝေရိွာကေ်ခုင််း� 

ကုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေန်ေခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် 

တ်စာဖ်ွဲ့ကတ့််င်းလ်ည်�် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�

မ်း�ာ�မိ်းာလူသာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာဝေသာဝေ�ကာင်််း အုဝေထုာက် 

အုထုာ� အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�  တ်စာပ််ု�စာ�တ်ည််� 

ဝေပ်�ထုာ�လ့င်းပ််င်း ်ဘာကလ်ုုကမ််းုမ်းရွိုဝေသာ တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�နိုိစာဥ်ီး�သည် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က ် တ်စာမ််း��ု�စာီ 

ခု�မိ်းတ်ေ်ခုင်း�်မ်း��ု�ရုိွနုုိုင်းသ်ည်။် မ်းတူ်ညီ်ဝေသာသီ�ေခုာ� 

အုဝေထုာကအ်ုထုာ� အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�အုဝေပ်�

အုဝေေခုခု�၍ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းု သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်စာမ််းုမ်း�ာ�ကုု

စာီရွင်းရ်ွာတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေကုု အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း်� 

တရား��ရှုံ��များျ��၏	အာဓိုက်	တ�ဝန်ပ်ြားဖွဲ့စီရ်ေးသုံး�	

�ံ�ရှုံ��သုံးုံ�ရေးရား�က်ရ်ားှုလွ�သုံးည်််အာပြားငုံငုံ�်ပ်ွ��များုများျ��

အာရေးပ်�	ာက်လ်ွုံက်မ်ျားုများရားှုပ်�	ဥပ်ရေးဒက်ုံ	

များှန်က််န််စီွ�	က်ျငုံ််သုံးံ��စီီရားငုံပ်ြား�ငုံ�်တ�ဝန််သုံးည်	်

တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�နှှငုံ််	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ

စီန်စီတ်ုံ�	�ုံငုံမ်ျား�ပြား�ငုံ�်၊	တရား��ဝငုံမ်ျားုရားှုပြား�ငုံ�်

ဆုံသုံးည်််အာ�ျက်မ်ျားျ��နှှငုံ််	တုံက်ရ်ှုုံက်ဆ်က်စ်ီပ််

ရေးန်သုံးည်။်	ာက်မ်ျားလွုံက်ရ်ားန်မ်ျားှ�	အာရေးရား�အာကြီးက်ီ�

ဆံ��ပ်ငုံပ်ြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်။်
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သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေမ်း့ာလ်င်း််မ်းထုာ�ဝေသာ သီ�ေခုာ�အုဝေေခုအုဝေန်တ်စာခ်ုုတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေက မ်းည်သ်ည်က်ုုဝေတ်ာင်း�်�ုု 

သည်�်ုုသည််် ဝေမ်း�ခု့န်�်အုတ့်က ် ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကထ်ုုတ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု� ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ရွန်် လုုအုပ်ဝ်ေပ်သည်။် 

ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းသ်ူမ်း�ာ�၏ တ်ာ�န်မ််း�ာ�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေ၏အုဓလေ့ုပ်ါါယက်ုု ဖွဲ့့င်း််�ုုနိုုုင်းစ်ာ့မ်း�် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ

တ်စာခ်ုုအုထုုလုုအုပ်သ်ည်။် ဖွဲ့န််တ်ီ�နိုုုင်း်စာ့မ်း်�အုရွည်အ်ုဝေသ့�မ်းိာ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုထုု မ်းရွိုမ်းေဖွဲ့စာလ်ုုအုပ််

ဝေသာလ်ည််� ထုုုတ်စာခ်ုုထု�နိုိင်း််ပြီးပ်ီ�ေပ်ည််စ်ာု�ေခုင်း�် မ်းရွိုဝေသ�ဝေပ်။ အုယူခု�စာန်စာမ််း�ာ�၊ စာီရွင်းထ်ုု��မ်း�ာ�၊ ယခုင်းက်အုမ်းု

ဝေဟိုာင်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ် စာီရွင်းခ်ု�်ဝေသာသာဓလေ့ကမ်း�ာ� စာသည််တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့န်တ််ီ�မ်းုအုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုုခု�နု်ည််ှုကာ တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုလု�� တ်စာသ်မ်းတ််တ်ည်�် စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းရ်ွန်် ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ်

အုဝေထုာကအ်ုကူဝေပ်�ရွန် ်လုုအုပ်သ်ည်။်

မ်းည်သ်ုု�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ဥပ်ဝေေကုု အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း်�နိုိင်း်် စာီရွင်းက်�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်တ်ုု�သည် ်တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုဝေေခုခု�အုာဏာာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� တ်ရွာ�ဥဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�နိုိင်း် ်ယင်း�်၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ 

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေဝေရွိ�ဝေမ်းိာက၌် တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့ခု့င်း်ရ်ွိုဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေကုုစာီရွင်းက်�င်း်သ်ု��ရွာတ့်င်း ်တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုရွိုဝေရွ�၊ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဝေ�ာကအ်ုအုု�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�တ့်င်း ် မ်းည်သ်ူမ်း�ုု ဝေလ့ာကထ်ုာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််

စာသည်တ််ုု�အုတ့်ကလ်ည်�် ပ်ဓလေ့ာန်က�ဝေပ်သည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�တ်ာ�န်သ်ည် ် အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာ

ကဏ္ဍာမ်း�ာ�၊ အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၏ အုဓလေ့ုကလုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်�ကန်ို့ယ်

မ်းုရွိုဝေန်သည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ဝေန်�စာဉ်း်တ်ရွာ�စာီရွင်းမ််းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်ရ်ွန်် တ်ာ�န််ရွိုသည််အ်ုေပ်င်း ်

အုစာုု�ရွ၏ ကဏ္ဍာတ်စာ်ရွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�် တ်ာ�န်ရ်ွိုသည်။် ဝေကာင်း�်မ်း့န်စ်ာ့ာလည်ပ််တ်န်ိုုုင်း်ဝေသာ အုစာုု�ရွ

စာန်စာက်ြိုးကီ� တ်ည်ဝ်ေ�ာကန်ိုုုင်း်ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယ၍် စာန်စာ်ကြိုးကီ�၏တ်စာစ်ာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာနိိုင်း်် အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုာ� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမိ်းအုာဏာာမ်း�ာ� အုပ်နိ်ိုင်း�်ထုာ�သည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်််း 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာပ််�ကမ််းုရွိုသည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�သည် ် အုေခုာ�

ကဏ္ဍာမ်း�ာ�၏လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�အုဝေပ်� စာစာဝ်ေ��မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်သ်က�သ်ုု� အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�က တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ကုု လှမ်း�်မ်းုု�ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာသ်ည်မ််း�ာ�ရွိုသည်။် ဤအုခုန််�၏ လာမ်းည််အ်ုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာက်ုု 

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းထ်ုုန်�်သုမ်း�်ရွာ၌ တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�၏အုခုန်�်ကဏ္ဍာနိုိင်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�

ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အု�ကာ� အုေပ်န်အ်ုလိန်�်ကသ့်ယပု််�မ်း�ာ�ကုု အုဓုလေ့ကထုာ�ဝေ�့�ဝေန့ို�သ့ာ�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�နိုိင်း်် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုဝေအုာက်

တ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာန်ိုိင်း်် တ်ရွာ�ရိုု��စာန်စာမ််း�ာ�တ်စာခ်ုုထုကမ််းကတ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်တ်သ်က၍်လည်�် 

ဝေလလ်ာသု��သပ်သ့်ာ�ပ်ါမ်းည်။်

၂.၁။	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	နှှငုံ််	ည်ီ	များည်ီ	တုံက်ဆ်ုံငုံစ်ီစီ်ရေးဆ�ပြား�ငုံ�်

မ်း�ကဝ်ေမ်းိာကဝ်ေခုတ် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�၏ အုဓလေ့ုက တ်ာ�န််မ်း�ာ�ထု�မ်းိတ်စာခ်ုုမ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ကတ်ုေပ်�အုာမ်းခု�ထုာ�သည်မ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာသည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေနိိုင်း်် ညီ် မ်းညီ် တုု်က�ုု်င်းစ်ာစာဝ်ေ��ခ့ုင်််းအုာဏာာကုု က�င်််းသု��၍ အုထုကပ််ါ

တ်ာ�န်အ်ုာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည်။်  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ နိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်ကုု 
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ရား��ရေးရား�	အာ

�ဏာ
�များျ��

ပ်ု�သဏ္ဍာာန််အုမ်း��ု�မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� ကြိုးကီ��ကပ်စ်ာစာဝ်ေ��မ်းုန်ည်�်စာန်စာမ််း�ာ�စာ့ာကုု အုသု��ေပ်�နိုုုင်း ်

သည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာ�လု��တ်ုု�အုတ့်က ် ဤသုု�စာစာဝ်ေ��ရွေခုင်း�်၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်မ်းိာ 

တ်စာခ်ုုတ်ည််�သာ ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အု�ုုပ်ါရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကမ််းိာ အုစာုု�ရွ၏ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�၊ လုုကန််ာဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ဝေရွ�နိိုင်း်် အုေခုာ�မ်းည်သ်ည်််အုစုုာ�ရွလုပ်င််းန်�်တ့်င်းမ််း�ုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိိုင်််း ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာကဖ်ွဲ့�ကေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာ ဝေရွ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီစာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာေဖွဲ့င်း် ်

တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည် ် အုသစာ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုစာုု�ရွ၏လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုရွိုမ်းရွိုစာစာဝ်ေ��နိုုုင်းသ်ည်။် အုကယ၍် အုသစာေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုစာုု�ရွလုပ်င််းန််�တ်စာရ်ွပ်ရ်ွပ်သ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုခု��ု�ဝေဖွဲ့ာက်ပ်ါက ယင်း�်ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုစာုု�ရွ၏ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကအ်ုာ� တ်ရွာ�ရိုု��ကပ်ယဖ်ွဲ့�ကပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�သည် ် အုေခုာ�ဥပ်ဝေေအုာ�လု��နိုိင်း်် အုစာုု�ရွလုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�အုာ�လု��က လုုကန််ာရွမ်းည်််အုေမ်းင်း်�်ု��ဝေသာ

အုာဏာာေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ နိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည်််

အုခုါတ့်င်း် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�သည် ်အုထုကပ််ါအုာဏာာအုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုုရွရိွုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာလ်ည်�် ယင်း�်

လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််၌ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု�န်�က်�င်းေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ််

လစာ်လ��ရိုုေခုင်း�်မ်းရွိုသည််ဥ်ပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုုသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ နိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ 

တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်အုာဏာာသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ထုုန််�သုမ်း�်ဝေစာာင်း်ဝ်ေရွိာကရ်ွန််

နိုိင်း်် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာရ်ွန််န်ည််�လမ်း�်တ်စာခ်ုု

ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်

မ်း�ာ�ကုုအုာ�ေဖွဲ့ည််ဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ� ယင်း�်အုဝေပ်�ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာက်

မ်းုမ်း�ာ�ကုု တ်ာ��ီ�ဝေပ်�သည်် ် န်ည်�်လမ်း�်လည်�်

ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

၂.၁.၁။	 များည်သ်ုံးည်တ်ုံ�က်ုံ	တုံက်ဆ်ုံငုံစ်ီစီရ်ေးဆ�နှုံငုံ်သုံးန်ည်�်။	

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ �န််�စာစာ်ခု့င်း််အုာဏာာသည် ် ဥပ်ဝေေအုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�စာ့ာတ့်င်း ် 

ဝေတ့်�ရွသည်။် အုဝေေခုခု�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ �န််�စာစာခ်ု့င်း််အုာဏာာအုရွ တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်အုသစာ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်လုုကဝ်ေသာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုဝေပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းု ရွို

မ်းရွို တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာ်ဝေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာကုုသာ ပ်ုုင်း�်ုုင်း်ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�

�ုုင်းရ်ွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�၊ စာီမ်း�ခုန်�ခ်ု့�မ်းုလုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�စာသည်် ် အုေခုာ�ဝေသာလုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု စာစာ်ဝေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုထုု အုာဏာာမ်းိာ က�ယေ်ပ်န်�သ့်ာ�တ်တ်သ်ည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုခု��ု�

ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာသဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ�မ်းိ ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေသာ ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�အုာ� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်း်စာစာဝ်ေ��ရွန်ခ်ု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည်။်2

တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍ	အာများျ��စီံသုံးည်	်အာသုံးစီ်

ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်ရေးသုံး�	ဥပ်ရေးဒများျ��နှှငုံ််	အာစီုံ�ရား၏

လွံပ်င်ုံန်�်များျ��များှ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�	အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	

က်ုံက်ည််ီများုရားှုများရားှု	သုံးံ��သုံးပ်စ်ီစီရ်ေးဆ��ွငုံ််အာ�ဏာ�	

တစီမ်ျားျ ုံ �များျ ုံ �	ပ်ုံငုံဆ်ုံငုံထ်ိ��သုံးည်။်
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ နိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်အုာဏာာသည် ် အုမ်း��ု�သာ�

အု�င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းုမ်း�ာ�အုေပ်င်း ် အုစာုု�ရွ၏ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေသာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု

လည်�် တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ 

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ုုက်�ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာသည် ်အုစာုု�ရွအု�င်း်အ်ုာ�လု��အုဝေပ်� သကဝ်ေရွာက်

ကာ ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည်လ်ည်�် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််

အုည်ီ ဝေရွ��့�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်။်3 ထုုုန်ည််�အုတ်ူပ်င်း ် �ာ�ဘာီ�ယာ�နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

တ့်င်းလ်ည်�် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရုို��အုာ� ကုုယ်ပုု်င်းအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ခ့်ုင်း််ရွေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�နိိုင်််း ဝေေသခု�ကုုယ်ပုု်င််း 

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ဌာာန်မ်း�ာ�၏ အုဝေထု့ဝေထု့ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်း်

စာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် အုာဏာာအုပ််နိုိင်း်�ထုာ�သည်။်4 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုစာုု�ရွ၏ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုုပ််ခု��ပ််  ဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ 

လုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ခု့�ဝေ�ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�

ဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်ဝေသာ ေပ်ဿန်ာဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာပ်ါက ယင်း�်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်းလ်ည်�် 

စာစာဝ်ေ��ရွေခုင်း�်လည်�်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် ဤအုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်း်

စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်မ်းိာ ပ်ုဂဂလုက တ်ရွာ�ပြီးပ်ု�င်းဘ်ာကမ််း�ာ�အု�ကာ� ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွေခုင်း�်မ်း��ု�မ်းဟိုုတ်ပ််� အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာ

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ရွေခုင်း�်ေဖွဲ့စာလ်ာသည်။်

ဤအုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ် အုစာုု�ရွကဏ္ဍာအုသီ�သီ�၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ရွန် ်

လုုအုပ်ပ်ြီးပ်ီ� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုုယ်တ်ုုင်း၏် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််သည်လ်ည်�် ပ်ါ�င်း်အု�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ရွနိုုုင်းသ်ည်။် 

ဝေတ်ာင်းက်ုုရွီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ် အုစာုု�ရွကဏ္ဍာမ်း�ာ�အု�ကာ� အုာဏာာခု့�ဝေ�

ထုာ�ေခုင်း�်ကုု စာစာ်ဝေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်5 တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�တ့်င်း ်အုစာုု�ရွအု�င်း်မ််း�ာ�အု�ကာ� (ဥပ်မ်းာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုစာုု�ရွနိုိင်း် ်ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွတ်ုု�အု�ကာ�) အုာဏာာ

ခု့�ဝေ�ထုာ�ပ်ု�ကုုလည်�် စာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုနိုုုင်းသ်ည််

။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ကမ်းမ််းရွွန်�်နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစုုာ�ရွနိိုင်း်် ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွတုု်�အု�ကာ� 

သုု�မ်းဟုိုတ် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုခု�င်း�်ခု�င်း�်အု�ကာ� 

အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�အုာ� �ကာ�န်ာစာီရွင််းပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ဝေပ်� 

အုပ်ထ်ုာ�သည်။်6 အုုနိုဒယု၊ မ်းဝေလ�ရိွာ�၊ မ်းကက�ီကုု၊ 

နိုုုင်း်ဂ��ီရွီ�ယာ�စာဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်းလ်ည်�် 

အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်မ််း�ာ�အု�ကာ� အုာဏာာခု့�ဝေ�ပ်ု�ကုု 

စာစာ်ဝေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက 

ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည်။်7

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	ည်ီ	များည်ီ	

တုံက်ဆ်ုံငုံစ်ီစီ်ရေးဆ�ပြား�ငုံ�်အာ�ဏာ�သုံးည်	်အာသုံးစီ	်

ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်လွုံက်ရ်ေးသုံး�	ဥပ်ရေးဒများျ��အာရေးပ်�	

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	က်ုံက်ည််ီများုရားှုများရားှု	

စီစီရ်ေးဆ��ွငုံ််သုံး�များက်	အာပြား���ရေးသုံး�ဥပ်ရေးဒများျ��

နှှငုံ််လွံပ်ရ်ေးဆ�ငုံ်�ျက်မ်ျားျ��၊	အာစီုံ�ရားအာဆငုံ််	

အာသုံးီ�သုံးီ�၌	အာ�ဏာ��ွ�ရေးဝထိ��ပ်ံ�များျ��နှှငုံ်	်

အာစီုံ�ရားက်ရေးဆ�ငုံရ်ားွက်ရ်ားန်	်ပ်ျက်က််ွက်မ်ျားုများျ��		

က်ုံပ်ါ	စီစီရ်ေးဆ�ပ်ုံငုံ�်ွငုံ််အာထို	က်ျယားပ်ြားပ်န််သ်ုံးွ��

တတသ်ုံးည်။်



11တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� အုစာုု�ရွ၏

ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုလုပ်င််းန်�်မ်း�ာ� လုပ််ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်ထုကစ်ာာလ့င်း ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်ပ််�ကက့်ကမ််းုမ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း်

လည််� စာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာဝေပ်�အုပ်န်ိုုုင်းသ်ည်။် ယူဂန််ေါနိုုုင်းင််း�၏ အုယူခု�ခုု�ရိုု��တ့်င်း ်အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုာဏာာ

ရွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၁၃၇(၃)8 တ့်င်း ်တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုာဏာာပ်ုုင်းတ််စာ်

ဖွဲ့့��၏ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်သုု�မ်းဟိုုတ် ်လုပ််ဝေ�ာင်း်ရွန်် ပ်�ကက့်ကခ်ု�ကသ်ည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ခု��ု�

ဝေဖွဲ့ာကသ်ည်ဟ်ိုူဝေသာ စာ့ပ််စာ့�ခု�ကက်ုု နိုုုင်းင််း�သာ�တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီမ်းိ ဝေလ့ာကထ်ုာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေ�ကာင်း�် ခု့င်း််ေပ်�

ထုာ�သည်။် ဝေလ့ာကထ်ုာ�ခု�ကသ်ည် ် ခုုုင်း်လု�သည်ဟ်ိုု ခုု�ရိုု��ကယူ�ပ်ါက ထုုုအုမ်းုကုုေပ်န်လ်ည်�်ကာ�န်ာ

စာစာဝ်ေ��မ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

၂.၁.၂။	 များည်သ်ုံးူက်	တုံက်ဆ်ုံငုံ	်စီစီရ်ေးဆ�များည််န်ည်�်။

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်အုာဏာာ၏ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာမ်းိာ 

နိုုုင်း်င်း�အုလုုက်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�သက�်သုု�စာစာ်ဝေ��မ်းုေပ်�လုပ််သည်််လုပ််င်းန််�စာဉ်း်မ်း�ာ�မ်းိာလည်�်က့ာေခုာ�သည််။ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေအုရွ တ်ည်ဝ်ေထုာင်းထ်ုာ�ဝေသာ ခုု�ရိုု��မ်း�ာ�နိုိင်း် ် လကရ်ွိုက�င်း်သ်ု����ေဖွဲ့စာသ်ည််် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာတ််ုု�

အုဝေပ်�တ့်င််း လု��လု��လ�ာ�လ�ာ�မ်းဟုိုတ်ဝ်ေသာလ်ည်�် အုတုု်င်း�်အုတ်ာကြိုးကီ�မ်းာ�စ့ာာ တ်ည်မီိ််းဝေန်သည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုု စာစာဝ်ေ��မ်းု

ေပ်�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်အုဝေမ်းရွုကန်ပ််ု�စာ�မ်းိာ ဥဝေရွာပ်ပ်ု�စာ�နိုိင်း်် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�သည်။် အု

ဝေမ်းရွုကန်ပ််ု�စာ�အုရွ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�်ရွို တ်ရွာ�ရိုု��အုာ�လု��တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် 

တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ရွန် ် အုခု့င်း််အုာဏာာရွိုသည်။် တ်စာန််ည်�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်�်ုုဝေသာ ် အု�င်း််န်ုမ်း််ဝေသာတ်ရွာ�ရိုု��

မ်း�ာ�ပ်င်း ် ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုစာုု�ရွ၏ လုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�က်တ်စာခ်ုုသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု 

ဝေဖွဲ့ာကဖ်ွဲ့�ကသ်ည်ဟ်ိုု စာစာဝ်ေ���ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် ထုုုသုု�စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် တ်ရွာ�ရိုု��သည် ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်ရုိုဝေထုာင်််းမိ်းဝေန်၍ အုမု်းကုု�ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပီ်� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုုသာအုဝေေခုခု�ပြီးပ်ီ�  အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွမ်းည်။် 

ထုုုတ်ရွာ�ရုို��မ်း�ာ�၏�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု အုယူခု��င်းနုု်ိုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် မ်းည်သုု်�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စ်ာဝေစာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်း်စာစာ်ဝေ��မ်းုအုာဏာာကုု က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်မ််းိာ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ၏် ထုုပ််�ု��တ့်င်းရ်ွိုကာ အုေမ်းင်း်�်ု��အုယူခု��င်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယ ်

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ ကုုကည််ီမ်းုရွိုမ်းရိွုအုာ� အုပြီးပ်ီ�သတ်�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု့င်း််ရွို

သည်။် အုဝေမ်းရွုကန်ပ််ု�စာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််အုမ်း�ာ�စာုမ်းိာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�၏ အုန်ည်�် 

င်းယဝ်ေသာအုဝေရွအုတ့်က်ကုုသာ �ကာ�န်ာစီာရွင််းရွဝေသာဝေ�ကာင်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ေပ်ဿန်ာ 

အုမ်း�ာ�စာုကုု ဝေအုာကတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�ကသာ စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေလရ်ွိုသည်။် အုကစ်ာတ်ုု�န်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ဝေအုာကတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်း်

စာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာတ်စာ်မ်း��ု�ကုု ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည်။်9 ဝေပ်�တ်ူဂီနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခုု�ရိုု��

၂။	တ
ရား��ရေးရား�	အာ

�ဏာ
�များျ��



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

စာန်စာသ်ီ�သန်�ရ်ွိုသည်််တ်ုုင်း ်ဝေအုာကတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�

အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာ ်

ဝေ��ခု့င်း် ် ဝေပ်�ထုာ�သည်။်10 ဝေအုာကတ််ရွာ�ရိုု��

မ်း�ာ�အုာ� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းိာ တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

နိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာ 

မ်း�ာ� ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်အုေဖွဲ့စာ ် ရိုုေမ်းင်းန်ိုုုင်းသ်ည် ်   

(အုခုန််� ၇ - ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�

မ်း�ာ�တ့်င်းလ်ည်�်ဖွဲ့တ််ရိုုဝေလလ်ာနိုုုင်းသ်ည်)်။ သုု�ရွာ 

တ့်င်း ် ထုုုသုု�အုာဏာာခု့�ဝေ�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် အု�ု�� 

သတ်တ့််င်း ် တ်ရွာ�ရုို��အုာ�လု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ ခု�နု်ည််ှု�ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်

ရွိုရွန်လ်ုုအုပ်လ်ာပြီးပ်ီ�အုခု��ု� ဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ� 

ရိုု��မ်း�ာ�၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုယတ််ုုင်းက် ယင်း�်၏ဝေဘာာင်းထ်ု�မ်းိဝေန်၍ ဦး�စာီ�

ခု��ပ်က်ုုင်းသ်က�သ်ုု� ေဖွဲ့စာဝ်ေန်သည်။်

ဤ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက်�ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာပ်ု�စာ�၏ အုာ�သာခု�က်

တ်စာခ်ုုမ်းိာ စာီရွင်းခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု အုယူခု��င်းခ်ု့င်း််ရွိုေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေအုာကတ််ရွာ�ရိုု��နိုိင်း်် အုထုကတ််န််�

တ်ရွာ�ရိုု�� နိုိစာ်ခုုစာလု��သည် ် ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�ကုုသု��သပ်၍် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်မ််းုရွိုမ်းရွို 

ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�ကုု ခု�နု်�်ပြီးပ်ီ�မ်းိ ဝေန်ာက�်ု��စာီရွင်းခ်ု�ကက်ုု ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုုလုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၏ 

အုာ�န်ည်�်ခု�ကမ််းိာ အုခု�နု်�်ကာေမ်းင်း်ေ်ခုင်း�်ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤပ်ု�စာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုတ်စာခ်ုုသည် ်အုေမ်းင်း်�်ု��တ်ရွာ�ရိုု��သုု�ဝေရွာကရ်ွိုပြီးပ်ီ� အုပြီးပ်ီ�သတ်စ်ာီရွင်းခ်ု�က်တ်စာခ်ုုခု�မ်းိတ်ပ်ြီးပ်ီ�ခု�နု််

အုထုု နိုိစာန်ိုိင်း််ခု�၍ီ�ကာနိုုုင်းသ်ည်။် ဤပ်ု�စာ�တ့်င်း ် ဝေအုာကပ််ုုင်း�်တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည် ် အုမ်းုတ်စာခ်ုုတ်ည််�ကုု 

က့�ေပ်ာ�ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် အုေမ်းင်း်�်ု��တ်ရွာ�ရိုု��သုု�ဝေရွာက၍် အု�ု��သတ််

စာီရွင်းခ်ု�က ်ခု�မ်းိတ််မ်းခု�ရွဝေသ�မ်းိီ ဝေရွိ�ဝေန်ာကမ််းည်ီညွှ့တ််မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကြုံက��ဝေတ့်�ရွနိုုုင်းသ်ည်။်

အုေခုာ�ပု်�စာ�တ်စာမ််း��ု�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ဥဝေရွာပ်ပု်�စာ�တ့်င်းမူ််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် ညီ် မ်းညီ် တုု်က�ုု်င်း ်

စာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာကုု ပ်ု�မ်းိန််လည်ပ််တ်ဝ်ေန်ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ သီ�ေခုာ�ခု့�ထုုတ်ထ်ုာ�သည်။် 

ဤပ်ု�စာ�တ့်င်း ် သီ�ေခုာ�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��က အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�အုာ�လု��

ကုု သီ�သန်��်ကာ�န်ာစာီရွင်းသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာ

ကုု ပ်ု�မ်းိန်တ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုေပ်င်းဘ်ာကတ့််င်းထ်ုာ�ရွိုဝေသာ စာန်စာမ််း��ု�တ့်င်း ် အုာဏာာခု့�ေခုာ�ေဖွဲ့န်�ဝ်ေ�

ေခုင်း�်ကုု ပ်ုုမ်းုုဝေကာင်း�်မ်း့န်စ်ာ့ာထုုန််�သုမ်း�်နိုုုင်း်မ်းည်ဟ်ိုု အုခု��ု�ပ်ည်ာရွိင်းမ််း�ာ�က �ုုသည်။်

ဤသဝေဘာာတ်ရွာ�အုရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ် အုစာုု�ရွ၏မ်းည်သ်ည်််ကဏ္ဍာနိုိင်း််မ်းိ    

မ်းပ်တ်သ်ကပ််� ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ကာက့ယထ်ုုန်�်သုမ်း�်ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်တ်စာခ်ုု

အာ�ျ ုံ �နှုံငုံ်ငုံ�များျ��တွငုံ	်အာဆငုံ််န်ုများ််ရေးသုံး�တရား��ရှုံ��

များျ��ပ်ငုံ	်ဥပ်ရေးဒတစီ်�ံသုံးုံ�များဟုံတ	်အာစီုံ�ရား၏	

လွံပ်ရ်ေးဆ�ငုံ်�ျက်တ်စီ်�ံသုံးည််	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�

အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒက်ုံ	ရေးဖွဲ့�က်ဖ်ွဲ့ျက်သ်ုံးည်ဟ်ုံ	

စီစီရ်ေးဆ�ဆံ��ပြားဖွဲ့တ်ပ်ုံငုံ�်ွငုံ််ရားှုသုံးည်။်	သုံးုံ�ရေးသုံး�	်		

ထိုံတရား��ရှုံ��များျ��၏	ဆံ��ပြားဖွဲ့တ�်ျက်က််ုံ	အာယားူ��

ဝငုံန်ှုံငုံသ်ုံးည်။်	အာပြား���နှုံငုံင်ုံ�များျ��တွငုံမ်ျားူ	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�

	အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််တုံက််ဆုံငုံ်စီစီ်ရေးဆ��ွငုံ််	

အာ�ဏာ�က်ုံပ်ံ�များှန်လ်ွည််ပ်တရ်ေးန်ရေးသုံး�	

တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�အာစီုတအ်ာပ်ုံငုံ်�များှ	သုံးီ�ပြား���

�ွ�ထိံတ်ထိ��သုံးည်။်



13တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

တ်ည်�်သာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည်််ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုေဖွဲ့စာ ် ယူ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် သီအုုုရွီ

အုရွ ထုုုစာန်စာတ့််င်း ်အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာတ်စာ်ရွပ်သ်ည် ်အုေခုာ�ကဏ္ဍာတ်စာရ်ွပ်အ်ုဝေပ်�တ့်င်း ်အုလ့န်အ်ုကွ � လှမ်း�်မ်းုု�

နိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေအုာင်းက်န်�သ်တ်ထ်ုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်အုာဏာာခု့�ဝေ�မ်းုကုု ရွိင်း�်ရွိင်း�်လင်း�်လင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း ်

သည်။် ထုုု�ေပ်င်း ်ဤပ်ု�စာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ တ်ရွာ��င်းမ််းုရွိုမ်းရွို �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု အုစာုု�ရွ၏ 

မ်းည်သ်ည််် ကဏ္ဍာထု�တ့်င်းမ််းိ အုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေပ်။ အုဝေမ်းရွုကန်ပ််ု�စာ�နိုိင်း််နိုုင်း�်ယိဉ်းလ့်င်း ်ဥဝေရွာပ်ပ်ု�စာ�တ့်င်း်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုေခုာ�မ်းည်သ်ည််် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

ကမ်းိ �ကာ�န်ာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု့င်း််မ်းရွိုပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်းသ်ာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု တ်စာုတ်

စာည်�်တ်ည်�် ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ 

ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ထု�မ်းိ ဥဝေရွာပ်ပ်ု�စာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��န်မ်းူန်ာမ်း�ာ�ကုု ဘာီန်င်း်၊ ဂ�ာမ်းန်ီ၊ ရိုုရွိာ�၊ တ်ူရွကီနိုိင်း် ်

ယူကရုွန်�်အုပ်ါအု�င််း အုေခုာ�နုုိုင််းင်း�မ်း�ာ�တ့်င်းဝ်ေတ့်�ရွသည်။်11 အုေခုာ�နုုိုင််းင်း�မ်း�ာ�တ့်င်းလ်ည်�် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��နိုိင်း်် �င်းတ််ူသည်််စာန်စာ်မ်း�ာ� တ်ည်ဝ်ေထုာင်း၍် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်း်

စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကသည််။ ဇိုယာ� ၁ တ့်င်း ်စာန်စာန်ိုိစာ်ခုု၏ အုဂ�ါရွပ်မ််း�ာ�ကုု အုနိုိစာခ်ု��ပ််ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�သည်။်

ဇယား��	၁။	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	သုံးံ��သုံးပ််ပြား�ငုံ�်ဆုံငုံ်ရား�	အာရေးများရားုက်န်န်ှှငုံ််	ဥရေးရား�ပ်ပ်ံ�စီ�များျ��

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	ည်ီ	များည်ီ	တုံက်ဆ်ုံငုံ်
စီစီရ်ေးဆ�ပြား�ငုံ�်ဆုံငုံရ်ား�“အာရေးများရားုက်န်”်	ပ်ံ�စီ�

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	ည်ီ	များည်ီ	တုံက်ဆ်ုံငုံ်
စီစီ်ရေးဆ�	ပြား�ငုံ�်ဆုံငုံရ်ား�“ဥရေးရား�ပ်”	ပ်ံ�စီ�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက်�ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��
ေခုင်း�်အုာဏာာကုု ဝေအုာကတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သုု� စာီရွင််းခု့င်း်် ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� 
ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းရွို၊ တ်ရွာ�ရိုု��အုာ�လု��တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်
ခု�ကဥ်ပ်ဝေေတ်စာစု်ာ�တ်စာရ်ွာအုာ� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာက် 
သည်ဟ်ိုူဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ် ပ်ယဖ်ွဲ့�ကေ်ခုင်း�်၊ 
လကမ််းခု�ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု ေပ်�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာ်ဝေ��ေခုင်း�်
အုာဏာာကုု ဗဟိုုုမ်းိခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�
အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခုု�ရိုု��တ်စာခ်ုုတ်ည်�်ကသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်
ဥပ်ဝေေတ်စာစ်ာု�တ်စာရ်ွာအုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ 
တ်ရွာ�မ်း�င်းဝ်ေ�ကာင်း�်သတ်မ််းိတ်က်ာ ပ်ယဖ်ွဲ့�ကပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွို
သည်။်

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်း ်
ရွာ ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�အုေပ်င်းတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာအုရွပ်ါ 
အုေမ်းင်း်�်ု��အုယူခု�တ်င်း်သ့င်း�်ရွာတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုုသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်း်
ခု့င်း််ရွိုသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��
မ်းု လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းိာ “ခုုုင်းမ််းာ”သည်။် သာမ်းန််တ်ရွာ�စာီရွင်းမ််းု 
လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ �ကာ�န်ာစာီရွင်းသ်ည်။်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် တုု်က�ုု်င်းစ်ာစာဝ်ေ��မု်းလုပ်င််းန်�် 
စာဉ်းမ််းိာ “သဝေဘာာတ်ရွာ��န်”် သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�
အုရွာရွိုမ်း�ာ�မ်းိ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်တ်င်းေ်ပ်လာဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�
အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်မ််းု ရွိုမ်းရွို�ုုင်းရ်ွာ ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�
ကုုဝေေဖွဲ့�ကာ�သည်။်

ရွင်း�်ေမ်းစာ ် - Alex Stone ၏ ‘Constitutions and Judicial Power - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ရွာ�ဝေရွ�

အုာဏာာ’ မ်းိကုု�ကာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။် Daniele Caramani (ed.)၊ နိုုင်း�်ယိဉ်းန်ိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� (Oxford နိုိင်း်် New York: Oxford 

University Press၊ ၂၀၀၈), ဇိုယာ�က့က ်၉.၁၊ စာာ ၂၂၂။  

၂။	တ
ရား��ရေးရား�	အာ

�ဏာ
�များျ��
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၂.၁.၃။	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	ည်ီ	များည်ီ	တုံက်ဆ်ုံငုံစ်ီစီရ်ေးဆ�ပြား�ငုံ်�ဆုံငုံ်ရား�	 	 	
	 အာရေးပြား�အာရေးန်များျ��နှှငုံ််	အာ�ျနု်အ်ာ�ါ

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက်�ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��မ်းုကုု က�င်း်သ်ု��ရွန််လုုအုပ်သ်ည််် 

အုခု�နု်အ်ုခုါနိုိင်း် ်အုဝေေခုအုဝေန်တ်ုု�မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��မ်းုလုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

မ်း�ာ�အုဝေပ်� သကဝ်ေရွာကဝ်ေန်ဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာအုခု�ကန်ိုိစာ်ခု�က်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ�ရိုု��အုဝေန်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ လကခ်ု�နိုုုင်း်မ်းုရွိုမ်းရွိုစာုစာစာဝ်ေရွ�အုခု့င်း်အ်ုာဏာာကုု မ်းည်သ်ည်််အုခု�နု်် နိုိင်း်် မ်းည်သ်ည်််အုဝေေခု 

အုဝေန်မ်း��ု�တ့်င်း ် ထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာက်�င်း််သု��နိုုုင်းသ်ည်�်ုုဝေသာ သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်စာည်�်ကမ်း�်မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက်�ုုင်း်စာစာ်ဝေ��မ်းုအုာဏာာ၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုုခု���ထု့င်းရ်ွန််

ဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် ကန်�်သတ်ရ်ွန်ဝ်ေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် �ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်ရွိုသည်။် အုခု�နု်အ်ုခုါနိုိင်း် ်ပ်တ် ်

သက၍် အုခု��ု�ဝေသာတ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�တ့်င််း ဥပ်ဝေေအုသစာမ််း�ာ�အုာ� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ 

လကခ်ု�နိုုုင်းမ််းုရွိုမ်းရွို�ုုသည်က်ုု ဥပ်ဝေေမ်းေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းီစာစာဝ်ေ���ကပြီးပ်ီ� အုေခုာ�တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�တ့်င်း ်

ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုကုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပြီးပ်ီ�မ်းိသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ���ကသည်။် သီရွုလက�ာ

နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််သည် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�ကုု စာစာဝ်ေ��၍ ပ်ယ ်

ဖွဲ့�ကပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုပြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာအ်ုတ်ည််ေပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်တ့်င်း ် စာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုဝေတ်ာဝ်ေပ်။12 

ဥပ်ဝေေမ်းေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းီ စာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု ဝေထုာကခ်ု�

သူမ်း�ာ�က ထုုုန်ည်�်စာန်စာေ်ဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်မ်း�ာ�

နိုိင်း််ပ်တ်သ်က၍် ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းမ််းု

ကုု တ်န််ဖွဲ့ုု�ထုာ��ကသည်။် တ်စာ်ဖွဲ့က်တ့်င်းလ်ည်�်

ဥပ်ဝေေတ်စာ်ရွပ်က်ုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပြီးပ်ီ�မ်းိသာ 

ထုုု ဥပ်ဝေေ၏ သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုက��ု� 

�ကမ််း�ာ�ကုု ေပ်ည််စ်ာု�စာ့ာန်ာ�လည်န်ိုုုင်းလ်ုမ်း််မ်းည််

�ုုဝေသာ အုယူအု�ရွိုဝေသ�သည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်

အုခု��ု�ဝေသာဝေလလ်ာသူမ်း�ာ�က ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကတ့််င်းလ်ည်�် စာစာဝ်ေ��ခု့င်း်ေ်ပ်�ရွန်အ်ုဝေရွ� 

ကြိုးကီ�သည်ဟ်ိုု ယူ��ကသည်။်

ထုုုန်ည်�်လည်�်ဝေကာင််း�ပ်င်း်အုခု��ု�ဝေသာ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၌ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် မ်းည်သ်ည်််အုခု�နု်တ့််င်း ် သု��သပ််

စာစာ်ဝေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်�်ုုသည်န်ိုိင်း်် ပ်တ်သ်က၍် 

ကုုယပ််ုုင်း ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု့င်း််အုာဏာာ ဝေပ်�ထုာ�ပြီးပ်ီ� 

အုေခုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်းမ််းူ အုေခုာ�အုဖွဲ့့��

တရား��ရှုံ��အာရေးန်ပြားဖွဲ့ငုံ်	်ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ

အာရား	လွက်�်�နှုံငုံမ်ျားုရားှုများရားှု	စီုစီစီရ်ေးရား�အာ�ွငုံ််	

အာ�ဏာ�က်ုံ	များည်သ်ုံးည်််အာ�ျနု်န်ှှငုံ််	များည်သ်ုံးည်််

အာရေးပြား�အာရေးန်များျ ုံ �တွငုံ်	ထိံတ်ရေးဖွဲ့�က််ျငုံ်သ်ုံးံ��နှုံငုံ်	

သုံးည်ဆ်ုံရေးသုံး�	သုံးတမ်ျားှတ�်ျက်စ်ီည်�်က်များ�်

များျ��သုံးည်	်ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	တုံက်	်

ဆုံငုံ်စီစီ်ရေးဆ�များုအာ�ဏာ�၏	လွံပ်ပ််ုံငုံ�်ွငုံ််အာတုံငုံ်�	

အာတ�က်ုံ	�ျ��ထိွငုံရ်ားန်ရ်ေးသုံး�လ်ွည်�်ရေးက်�ငုံ�်	

က်န််သ်ုံးတရ်ားန်ရ်ေးသုံး�	်လွည််�ရေးက်�ငုံ�်	ဆံ��ပြားဖွဲ့တ်

နှုံငုံ်စီွများ�်ရားှုသုံးည်။်	အာ�ျ ုံ �နှုံငုံင်ုံ�များျ��တွငုံ	်ဥပ်ရေးဒ

အာသုံးစီမ်ျားျ��အာ��	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒအာရား	

လွက်�်�နှုံငုံမ်ျားုရားှုများရားှုဆုံသုံးည်က််ုံ	ဥပ်ရေးဒများပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်

များီအာ�ျနု်တ်ွငုံသ်ုံး�	စီစီရ်ေးဆ�နှုံငုံပ်ြီးပ်ီ�	အာပြား���ရေးသုံး�

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒများျ��တွငုံမ်ျားူ	သုံးီ�သုံးန်််

အာများု	သုံးုံ�များဟုံတအ်ာပြားငုံငုံ�်ပ်ွ��ပြား�ငုံ�်	က်ုစီစများျ��နှှငုံ်	်

ဆက်စ်ီပ်၍်သုံး�	စီစီရ်ေးဆ��ွငုံ််အာ�ဏာ�က်ုံ	

က်ျငုံ်သ်ုံးံ���ွငုံ််ရားှုသုံးည်။်



15တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

အုစာည််�မ်း�ာ�ကုုသာ �ု��ေဖွဲ့တ်စ်ာစာ်ဝေ��ဝေစာပြီးပ်ီ� “ကုစာာကြိုးကီ�င်းယတ််စာခ်ုုခုု” ဝေပ်�ဝေပ်ါကမ််းိသာ သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေ�ကာင်း�် သတ်မ််းိတ််ထုာ�သည်။် အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေအုသစာ်

မ်း�ာ�မ်းေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းီ အုလုုအုဝေလ�ာကသ်ု��သပ်စ်ာစာ်ဝေ��မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်သ့်ာ�ရွန် ်သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည်။် ဥပ်မ်းာ 

ေပ်င်းသ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်ရ်ွမ်းည်ဟ်ိုုပ်ါရွိုသည်။် ယင်း�် 

“ေပ်ဌာာန်�်ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာအုကဥ်ပ်ဝေေမ်း�ာ�” သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုဝေသ� 

စာုတ်ဖ်ွဲ့့င်း််�ုုနိုုုင်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ဥပ်ဝေေက သီ�သန်�ဝ်ေတ်ာင်း�်�ုုသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု 

ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာအ်ုတ်ည်မ််းေပ်�မ်းိီ သု��သပ်ရ်ွန်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်13

ထုုု�အုတ်ူ ခု�လီီနိုုုင်း်င်း�တ့်င်းလ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ်အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ�လု��

ကုုမ်းေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းီ သု��သပ်စ်ာစာ်ဝေ��ရွန်တ််ာ�န််ရွိုသည်။်14 အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်းမ််းူ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် ညီ် မ်းညီ် တုု်က�ုု်င်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်အုာဏာာကုု သီ�သန်�အ်ုမု်း သုု�မ်းဟုိုတ် ်သီ�သန်�် 

အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းု အုေဖွဲ့စာသ်ာက�င်း်သ်ု��နိုုုင်းသ်ည်။် အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုရွ တ်စာ်စာု�တ်စာ ်

ဝေယာကက် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေဖွဲ့ာကဖ်ွဲ့�ကမ််းုတ်စာခ်ုုခုုအုာ� 

တ်ုုကရ်ိုုုကစ်ာ့ပ်စ်ာ့� တ်ုုင်း�်ကာ�လာသည်််အုခုါမ်းိ သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းပ််ုုင်း်

ခု့င်း််ရွိုသည်။်15 ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ� အုဝေေမ်းာကအ်ုမ်း�ာ�ရွိုသည််ကုု ဝေထုာက်�ေခုင်း်�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ စာည်�်ကမ်း�်သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု 

ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ် န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု စာုတ််ကြိုးကု�က်ဝေပ်ါင်း�်စာပ်၍် အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေရွ��့�နိုုုင်းဝ်ေ�ကာင်း�် ထုင်းရ်ွိာ�ပ်ါ 

သည်။် မ်းတ်ူည်ီဝေသာ နိုုုင်း်င်း�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�အုလုုက ် မ်းတ်ူည်ီဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�မ်းိာ သကဝ်ေရွာကမ််းု

အုမ်း��ု�မ်း��ု�ရွိုမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည််� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�် အုာဏာာ

ကုုက�င်း်သ်ု��ရွာတ့်င်း ်လ့တ်လ်ပ််မ်းုနိုိင်း်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ဝေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ

ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ �သဇိုာအုာဏာာကုု ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေစာသည်။် 

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုခု�နု်က်ာလအုလုုက် သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�ကုု ဝေေပ်ာင်း�်လ�ခု��်ကသည်။် 

ဥပ်မ်းာတ်စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ေပ်င်းသ်စာမ််းိ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီကုုေပ်ပ်ါမ်းည်။် ယခုင်းက် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီသည် ် ဥပ်ဝေေသစာမ််း�ာ�ကုု သမ်းမတ်လကမ််းိတ်မ််းထုုု�ခုင်းအ်ုခု�နု်တ့််င်းသ်ာ သု��သပ််

စာစာဝ်ေ��ခု့င်း်ရ်ွိုသည်။် ထုုုသုု�အုခု�နု်က်ာလ ကန်�သ်တ််ထုာ�သည််အ်ုေပ်င်း ် ဝေကာင်းစ်ာီတ်ရွာ�ရိုု��သည် ် ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�ကုုသု��သပ်စ်ာစာ်ဝေ��လုုလ့င်း ် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ သမ်းမတ်၊ အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာဥ်ကကဌာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာဥ်ကကဌာ၊ လှတ််ဝေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်စ်ာလု��မ်းိ အုမ်းတ််ဦး�ဝေရွ ၆၀၊ စာသည်တ််ုု�အုန်ကမ််းိတ်စာဥ်ီး�တ်စာ်

ဖွဲ့့��၏ စာတ်င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုပ်ါမ်းိ သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် ၂၀၁၀ ခုုနိုိစာ် မ်းတ််လဝေန်ာကပ််ုုင်း�်တ့်င်းမ််းူ 

သီ�ေခုာ�အုမု်းတ်စ်ာခုုအုတ့်က ်ပ်တ်သ်က်သူမ်း�ာ�ကဝေတ်ာင််း��ုုလ့င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင််းစီာသည် ်

သက�်ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီေခုင်း�်ရွိုမ်းရွိုအုဝေပ်� စာစာဝ်ေ��သု��သပ်ခ်ု့င်း်် ရွရွို

လာသည်။်16 

ထုုု�ဝေ�ကာင်််း သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��မု်း ေပ်�လုပ်နုု်ိုင်းသ်ည်််အုခု�နု်မိ််းာလည်�် ဝေေပ်ာင်း�်လ�သ့ာ�ခု�သ်ည်။် ဥပ်ဝေေ

သစာမ််း�ာ�အုာ� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်အုတ်ည််ေပ်�ေခုင်း�်မ်းေပ်�မ်းီ သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုလာသက�သ်ုု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

၂။	တ
ရား��ရေးရား�	အာ

�ဏာ
�များျ��



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

ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီသည် ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပြီးပ်ီ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုုလည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုမ်းရွို

ဝေ�ကာင်း�် တ်င်းေ်ပ်လာပ်ါက �ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုလာခု�သ်ည်။် ေပ်င််းသစာ ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီ၏ သု��သပ်စ်ာစာ်ဝေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်

ဝေကာင်းစ်ာီ၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ခု�သ်ည်။် ထုုု�ေပ်င်း ် ေပ်င််းသစာ ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်

ေပ်င်းသ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုာ� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�သည််န်ိုုုင်းင််း�ပ်ု�စာ�သုု� ဝေေပ်ာင်း�်လ�လာဝေစာခု�ပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် မ်းကုုကည််ီဝေသာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု အုသစာ်ေပ်င်း�်င်းရ်ွာတ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ တ်ာ�န််ခု�မ်းု

အုဝေပ်� အုာ�ထုာ�မ်းုဝေလ့ာခ်ု�လာခု�်သည်။်

သတု်ေပ်�ရွမ်းည်််အုခု�ကမိ််းာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် ညီ် မ်းညီ် တုု်က�ုု်င်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင််း��ုုင်းရ်ွာ 

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ၊ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�နိုိင်း််ပ်တ်သ်က၍် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် စာည်�်မ်း�ဉ်း�်သတ်မ််းိတ််

ထုာ�ေခုင်း�်မ်း��ု� အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်မ်းရွိုဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်အုာဏာာ

ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း်�အုာမ်းခု�ထုာ�သည်််တ်ုုင်း ် ယင်း�်အုာဏာာ၏ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�

နိုိင်း်် ပ်တ်သ်က၍်မ်းူ အုန်ည််�က�ဉ်း�်သာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေလရ်ွိုသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ုုက�်ုုင်းသ်ု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��မ်းုလုပ်င််းန်�်�ုုင်း်ရွာ အုဝေသ�စာုတ်အ်ုခု�က်အုလကမ််း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�ထုာ�သည်။် ဟိုန််ဝေဂရွီနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ 

တ်ုုက်�ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��မ်းု အုာဏာာအုဝေပ်� ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုဥပ်မ်းာမ်း�ာ�ကုု ဝေတ့်�ရွသည်။် ဟိုန််

ဝေဂရွီ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၃၂(က) အုရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��ကုု တ်ည်ဝ်ေထုာင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�

ထုာ�သည််အ်ုေပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက်�ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာကုု ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုက စာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာ၏န်ယ်ပ်ယန်ိုိင်း်် ပ်ု�သဏ္ဍာာန််မ်း�ာ�ကုု သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ထုာ� 

သည်။် ၁၉၈၉ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေပ်ုေမ််းအုမ်းိတ် ် ၃၂ အုရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��၏ 

ရွာထုူ�အု�င်း်အ်ုတ်န်�်၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�နိုိင်း်် လုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်စာသည်မ််း�ာ�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုဝေသ�စာုတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကမ််း�ာ�ခု�မ်းိတ်က်ာ ခုု�ရိုု��၏စာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာန်ယ်ပ်ယမ််း�ာ�ကုု သတ်မ််းိတ်ခ်ု�သ်ည်။်17

၂.၁.၄	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	ည်ီ	များည်ီ	တုံက်ဆ်ုံငုံစ်ီစီရ်ေးဆ�များုအာ�ဏာ�	များရားှုသုံးည််	်	 	
	 အာရေးပြား�အာရေးန်

အုခု��ု�ဝေသာနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င််း တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ခု့င်း် ် အုာဏာာအုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�ေခုင်း�် မ်းရွိုဝေပ်။ ဤနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�

တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်းသ်ာ အုပြီးပ်ီ�အုေပ်တ်အ်ုာဏာာရွိုပြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်လုုကဝ်ေသာ

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� သီ�ေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည််�တ်စာခ်ုုမ်းိ ထုုန််�ခု��ပ်က်ြိုးကီ��ကပ်န်ိုုုင်း်ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေအုာင်း ် ကာက့ယထ်ုာ� 

သည်။် ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာ ရွိာ�ပ်ါ�စာန်စာမ််း�ာ�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုာဏာာပ်ုုင်း ်

အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�န်ည်�်တ်ူ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုမ်းုန်�ေ်ပ်န််တ်မ်း်�မ်း�ာ�မ်းိ ဝေသ့ဖွဲ့ည်မ််းုမ်းရွိုဝေစာဝေရွ�အုတ့်က ်

ကုုယတ််ုုင်းပ််င်းေ်ပ်န်လ်ည်ထ်ုုန််�ခု��ပ်ရ်ွန်် တ်ာ�န််ရွိုသည်။် န်ယသ်ာလန််နိုုုင်းင််း�မ်းိာ ဤအုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် “ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း်် ကတ်ုက�တ်စ်ာာခု��ပ််မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ



17တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

နိုိင်း််ကုုကည််ီမ်းုရွိုမ်းရွို�ုုသည်က်ုု မ်းည်သ်ည််တ််ရွာ�ရိုု��မ်း့ စာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုဝေစာရွ” ဟိုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။်18 

အုေခုာ�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်အုကြုံက�ဝေပ်�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ထုာ�ရွိုကာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုရွိုမ်းရွို ဝေမ်း�ခု့န််�မ်း�ာ�ကုုတ်င်းသ့်င်း်�ခု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာလ်ည်�် ဥပ်ဝေေေပ်�ကဏ္ဍာအုဝေန်ေဖွဲ့င်း််

အုကြုံက�ဝေပ်�အုဖွဲ့့��မ်းိ တ်င်း်သ့င်း်�ခု�ကမ််း�ာ�ကုုလုုကန််ာရွမ်းည်ဟ်ိုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေပ်။ ဖွဲ့င်းလ်န််နိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေဝေကာမ််းတ်ီသည် ်ဥပ်ဝေေအု�ုုေပ်�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ယင်း�်တ်ုု�ဝေရွိ�ဝေမ်းိာက်

ဝေရွာကရ်ွိုလာဝေသာအုမ်းုမ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုရွိုမ်းရွို၊ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�စာ�နိုုန််�

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကုုကည််ီမ်းုရွိုမ်းရွိုတ်ုု�ကုု သု��သပ်က်ာ ဝေ�ကေင်းာခု�ကမ််း�ာ�ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေလရ်ွိုသည်။်19 ဥပ်ဝေေေပ်�ကဏ္ဍာ

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာဥပ်ဝေေဝေကာမ််းတီ်၏ ရွပ်တ််ည်ခ်ု�ကကုု်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ သမ်းမတ်ကဥပ်ဝေေ

ကုုအုတ်ည်ေ်ပ်�သည််ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ မ်းေပ်�သည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ဂရိုုမ်းထုာ�ပ်� ဥပ်ဝေေကုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာရွိုသည်။် 

သမ်းမတ်ကဥပ်ဝေေကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ရွန်ေ်င်းင််း��ုုခု�ပ််ါက လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်းဥ်ပ်ဝေေကုုေပ်င််း�င်းဝ်ေရွ��့�ပြီးပီ်� အုတ်ည် ်

ေပ်�ခု�က ်ထုပ်မ််း�ဝေတ်ာင်း�်ခု�ရွန််မ်းလုုအုပ်ပ််� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်20

၂.၁.၅။	 ဆက််လွက်	်ရေးလွလ်ွ�ဆန်�်စီစီ�်ျက်မ်ျားျ��

ဤစာာအုုပ်တ််စာအ်ုုပ််လု��တ့်င်း ်အုသု��ေပ်�ထုာ�  ဝေသာ�န်�်စာစာခ်ု�က်ရိုု ဝေထုာင်း််မ်းိာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�

နိုိင်း်် စာန်စာ်မ်း�ာ�သည်် မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာအုထုု အုာဏာာကုု ဗဟိုုုအု�င်း််တ့်င်း ် ခု��ပ််ကုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် လှ�ဝေေပ်ာင်း်�ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု ေပ်�လုပ်သ်ည်�်ုုသည်က်ုု �န််�စာစာထ်ုာ�သည်။် 

ယင်း�်က�သ်ုု� အုာဏာာကုုဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ရိုုဝေထုာင်း်မ််းိ ခု�ဉ်း�်ကပ်ေ်ခုင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ရွာတ့်င်း ် လ့န်စ်ာ့ာသင်း်ဝ်ေလ�ာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက်�ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ေခုင်း�်အုာဏာာသည် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�

အုတ့်က ် ဖွဲ့့င်း််�ုုခု�ကမ််း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ဖွဲ့့င်း််�ုုခု�က်အုာ�လု��နိုိင်း်် ပ်တ်သ်က၍် 

အုပြီးပ်ီ�အုေပ်တ် ်�ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းရ်ွန်် ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်ယင်း�်အုာဏာာသည် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း်

အုာဏာာမ်း�ာ� စာုစာည်�်တ်ည်ရ်ွိုဝေန်သည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�သည်လ်ည်�် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ �သဇိုာကုုန်ာခု��ကရွသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာရိုုဝေထုာင်း်မ််းိ�ကည်််

လ့င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ေခုင်း�် အုာဏာာက�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် အုစာုု�ရွ၏

ကဏ္ဍာမ်း�ာ��ကာ�တ့်င်း ် အုာဏာာကုုမ်း့တ်စာ့ာခု့�ဝေ�ထုာ�နိုုုင်းက်ာ ကဏ္ဍာတ်စာ်ရွပ်သ်ည် ် အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�၏

ပ်ါ�င်းပ််တ်သ်ကမ််းုမ်းရွိုပ်� တ်စာဖ်ွဲ့့��တ်ည်�်နိုိင်း်် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု အုလ့န်အ်ုကွ � သု��စာ့�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုဝေပ်။ 

အုစာုု�ရွ၏ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဝေရွ��့�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်၊ အုခု့န််ဝေကာကခ်ု�ေခုင်း�်နိုိင်း်် 

စာာ�ရွုတ်သ်ု��စာ့�ေခုင်း�်၊ စာစာ်တ်ပ်က်ုု ထုုန််�က့ပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုစာုု�ရွဌာာန်အုမ်း�ာ�စာုကုု စာီမ်း�ခုန်�်ခု့�ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု လုပ် ်

ဝေ�ာင်း�်ကသည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ယင်း�်တ်ုု�ထု�မ်းိ အုခု��ု�လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက်�ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ေခုင်း�် အုာဏာာေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါ�င်း်ပ်တ်သ်ကခ်ု့င်း်် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ကြိုးကီ��ကပ်ပ််ုုင်း်

ခု့င်း််ရွိုသည်။်

၂။	တ
ရား��ရေးရား�	အာ

�ဏာ
�များျ��
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သုု�ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

နိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��သည်် ်အုာဏာာ

ကုုက�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်ရွန်် မ်းည်သ်ုု�မ်းည်ပ််ု�စာတ်င်းန်ိုုုင်းသ်ည််

ဟိုူ ဝေသာ ကန်�သ်တ်ခ်ု�က်ရွိုသလုု စာစာဝ်ေ��ဝေရွ�

အုာဏာာက�င်််းသု��ပုု်င်းခ့်ုင်း််ရုိွသည််် အုဝေ�ကာင််း�အုရွာ 

မ်း�ာ�မ်းိာလည်�် ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုာဏာာေဖွဲ့န်�က်�ကမ််းု

မ်းိာ အုကန်�အ်ုသတ််ရွိုသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ အုဝေေခု 

အုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

တ်ရွာ�စာ့��ုုသူမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာ 

အုစာုု�ရွ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က တ်င်းေ်ပ်လာဝေသာ

အုမ်းုမ်း�ာ�၊ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု

သာ �ကာ�န်ာစာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င််း တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ� 

ကဏ္ဍာသည် ် အုခု��ု�ဝေသာဥပ်ဝေေအုန်ည်�်င်းယက်ုု

သာ သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း််

လ့တ်လ်ပ်စ့်ာာသီ�ေခုာ�ရွပ်တ််ည်ခ့်ုင်း််ရုိွသည််် တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည်ပ််င်း ် အုာဏာာကုု အုကန်� ်

အုသတ်ေ်ဖွဲ့င်း်သ်ာ က�င်း်သ်ု��နိုုုင်းသ်ည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက်�ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ေခုင်း�်အုာဏာာကုု တ်စာ်ဝေန်ရွာတ်ည်�်စာုထုာ�ပြီးပ်ီ�

သု��သည်် ် န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကဏ္ဍာအုသီ�သီ�သုု� အုာဏာာေဖွဲ့န်�ဝ်ေ� ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� သု��ဝေသာန်ည်�်လမ်း�် 

မ်း�ာ�ဟိုု သီ�ေခုာ�စာီရိုုေမ်းင်းန်ိုုုင်း်ဝေသာ်လည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာ ်ဝေကာင်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ် နိုိစာမ််း��ု�စာလု�� 

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းဝ်ေသာအုစာီအုစာဉ်း်မ်း�ာ� ဖွဲ့န်တ််ီ�ထုာ�သည်။် သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီမ်း့မ်းုကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�

ဝေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် အုစာုု�ရွ၏လည်ပ််တ်ပ််ု�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ� အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�၏ ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခု�ကမ််း�ာ�ကုုလည်�် ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ်ပ်ုု၍ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေစာမ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက်�ုုင်း်စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်အုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း်

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ခုုုင်းခ်ုုုင်း်မ်းာမ်းာကာက့ယ ်ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်း�ာ�ပ်ါ�င်းသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကမ််း�ာ�ကုု တ်သမ်းတ်တ််ည်�်ဘာက်မ်းလုုကပ််� ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်တ််ာ�န််ယူထုာ�ရွသည်် ် ကဏ္ဍာေဖွဲ့စာဝ်ေသာ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏လုပ်င််းန်�်မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေဖွဲ့ာကဖ်ွဲ့�ကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�အုာ� ကာက့ယ်

တ်ာ��ီ�ရွန်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဤအုခုန််�၌ ဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�သည်် ် အုခု�က်မ်း�ာ�အုတ်ုုင်း�် တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စုာမ်း�ာ�၏ဖုွဲ့အုာ�မ်း�ာ�မိ်းကင််း�လ့တ်မ််းည်မ််းဟုိုတ်ဝ်ေ�ကာင််း� သတု်ေပ်�ရွမ်းည်။်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေပ်� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ စာ့ကဖ်ွဲ့ကလ်ှမ်း်�မ်းုု�မ်းုမ်း�ာ�ကုုဝေလ့ာခ်ု�ရွန်် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််		တုံက်ဆ်ုံငုံ်

စီစီရ်ေးဆ�ပြား�ငုံ်�	အာ�ဏာ�သုံးည်တ်ရား��	စီီရားငုံရ်ေးရား�

က်ဏ္ဍအာ��အာပြား���က်ဏ္ဍများျ��အာတွက်	်ဖွဲ့ွငုံ်ဆ်ုံ

�ျက်မ်ျားျ��နှှငုံ်စ်ီပ်လ်ွျဉ်း်�၍	အာပြီးပ်ီ�သုံးတဆ်ံ��ပြားဖွဲ့တ်

နှုံငုံရ်ားန်�်ွငုံ််ပြားပ်ံထိ��ရေးသုံး�ရေးကြားက်�ငုံ်	်တရား��စီီရားငုံ်

ရေးရား�က်ဏ္ဍတွငုံအ်ာ�ဏာ�များျ��	အာရေးလွ�သုံး�ရေးန်	

သုံးည်။်	သုံးုံ�ရား�တွငုံ	်ပ်ုံများုံက်ျယားပ်ြားပ်န််ရ်ေးသုံး�	

ရှုုရေးထိ�ငုံ််များှကြားက်ည််လ်ွှငုံ	်ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���

ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	တုံက်ဆ်ုံငုံစ်ီစီ်ရေးဆ�ပြား�ငုံ�်အာ�ဏာ�

က်ျငုံ်သ်ုံးံ��ပြား�ငုံ�်ရေးကြားက်�ငုံ်	်အာစီုံ�ရား၏	က်ဏ္ဍများျ��

ကြားက်��တွငုံ	်အာ�ဏာ�က်ုံများှတစီွ�	�ွ�ရေးဝထိ��နှုံငုံ	်

သုံးည်။်	ရေးက်�ငုံ�်စီွ�	လွည်ပ််တရ်ေးန်ရေးသုံး�	

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒစီန်စီမ်ျားျ��တွငုံ်	

အာ�ဏာ�က်ုံ	ဗဟုုံအာဆငုံ်တ်ွငုံ်	�ျံပ်က််ုံငုံထ်ိ��ရားန််

	န်ည််�လွများ�်နှှငုံ််	က်ဏ္ဍအာသုံးီ�သုံးီ�သုံးုံ�အာ�ဏာ�

ပြားဖွဲ့န််ရ်ေးဝရားန်	်န်ည်�်လွများ�်နှှစီ်များျ ုံ �စီလွံ��	ရေးဖွဲ့�်

ရေးဆ�ငုံ်နှုံငုံရ်ေးသုံး�	အာစီီအာစီဉ်းမ်ျားျ��	ဖွဲ့န််တီ�	

ထိ��သုံးည်။်
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မ်း�ာ� ရွိုဝေသာလ်ည််� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်

သီ�သန်�လ်ည်ပ််တ်န်ိုုုင်း်ေခုင်း�်မ်းရွိုဘာ� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ 

ရိုုုက်ခုတ်မ််းုမ်း�ာ�မ်းိ ကင်း�်လ့တ််မ်းည်လ်ည်�် မ်းဟိုုတ််

ပ်ါ။ ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�မ်းိ 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ခုန်�်အုပ်မ််းည််ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ထုုုသုု�

ခုန်�်အုပ်ရ်ွာတ့်င်း ်မ်းုမ်းုတ်ုု�နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုေမ်းင်းတ််ူသူ 

မ်း�ာ�ကုုသာဝေရွွ�ခု�ယ်မ်းည််ဟိုုခုန်�်မ်းိန််�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� တ်ရွာ�စာီရွင်းရ်ွာတ့်င်းလ်ည်�် 

ကုုယပ််ုုင်းအ်ုယူအု�နိုိင်း်် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကတ််ုု� ပ်ါ�င်း်

မ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။် ထုုု�ေပ်င်းတ််ရွာ�စီာရွင်းရ်ွာတ့်င်းေ်ပ်ည်သူ် 

မ်း�ာ�က မ်းည်သ်ည်က်ုု လုုလာ�သည် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�က မ်းည််သုု�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်လုု ဝေစာမ်းည် ် 

စာသည််် အုခု�က်မ်း�ာ�လည်�် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အုဝေပ်� 

သကဝ်ေရွာကမ််းည် ် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ယင်း�်အုခု�ကမ််း�ာ�

ဝေ�ကာင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ 

တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ခု့င်း် ် အုာဏာာသည် ် ဥပ်ဝေေ

ဝေ�ကာင်း�်အုရွအုဝေရွ�ပ်ါသလုုနိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွလည်�် 

အုခုရွာက�သည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် သက�်ုုင်း်ရွာနိုုုင်းင််း�

၏ ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေေခုအုဝေန်အုလုုက ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်အုာဏာာ

၏ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာနိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ဟိုန််ခု�ကည််ီမ်း့မ်းုတ်စာခ်ုုကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�နိုုုင်းရ်ွန်လ်ုုအုပ်ဝ်ေပ်သည်။်

၂.၂။	 အာပြား���အာ�ွငုံ််အာ�ဏာ�များျ��

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာအုေပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�သည် ်တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုဝေပ်�လှမ််း�မုု်း�နုုိုင်းဝ်ေစာမ်းည််် အုေခုာ�လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််ကုုလည်�်

အုပ်န်ိုိင်း�်နိုုုင်းသ်ည်။် ယင်း�်တ်ုု�ထု�မ်းိ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််န်ည််�လမ်း�်တ်စာခ်ုုမ်းိာ မ်းေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွဝေသ�ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပြီးပ်ီ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းု ရွိုမ်းရွိုနိုိင်း်စ်ာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုကြုံက�ေပ်�ခု�က်

မ်း�ာ� ထုုတ်ေ်ပ်န်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်ေုတ်ုယန်ည်�်လမ်း�်မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းဝ်ေရွ�တ့်င်း ် တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� ပ်ါ�င်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း်�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုခု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�တ့်င်း ်

အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� ထုုန်�်ဝေ�ကာင်း�်ကြိုးကီ��ကပ် ်

ခု့င်း််ကုု တ်ုု�ခု���ထုည််သ့်င်း်�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�အုာ� စာ့ပ်စ်ာ့�ေပ်စာတ််င်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ကုု ရိုုတ်သ်ုမ်း�်ေခုင်း�်တ်ုု�တ့်င်းလ်ည်�် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ ပ်ါ�င်း်ခု့င်း််ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။်

ဖွွဲ့��စီည်�်ပံ်�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	တံုက်ဆံု်ငုံစ်ီစီရ်ေးဆ�	

ပြား�ငုံ�်	လွံပ်ထ်ိံ��လွံပ်န််ည်�်အာများျ��စီံတွငုံ	်တရား��

ဥပ်ရေးဒအာရားက်�က်ွယားထ်ိုန်�်သုံးုများ�်ပြား�ငုံ�်ဆုံငုံရ်ား�

�ုံငုံမ်ျား�ရေးသုံး�	ပ်ံ�သုံးဏ္ဍ�န်တ်စီ်�ံပ်ါဝငုံ်သုံးည်။်	

တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍ၏	ကြီးက်ီ�ကြားက်ပ်ထ်ိုန်�်သုံးုများ�်

များုလွံပ်င်ုံန်�်များှ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒက်ုံ	

ရေးဖွဲ့�က်ဖ်ွဲ့ျက်ပ်ြား�ငုံ�်များျ��အာ��	က်�က်ွယားတ်��ဆီ�

ပြား�ငုံ�်က်ုံရေးဆ�ငုံရ်ားွက်သ်ုံးည်။်	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�

က်ဏ္ဍသုံးည်	်သုံးီ�သုံးန််လ်ွည်ပ််တ်နှုံငုံပ်ြား�ငုံ�်များရားှုာ�	

နှုံငုံင်ုံ�ရေးရား�အာရားရှုုံက်�်တ်များုများျ��များှ	က်ငုံ�်လွွတ်

များည်လ်ွည်�်များဟုံတပ််ါ။	ရေးယားာံယားျအာ��ပြားဖွဲ့ငုံ်	်

နှုံငုံ်ငုံ�ရေးရား�အာပ်ုံငုံ�်တွငုံ	်ပ်ါဝငုံလ်ွုပ်ရ်ားှ��သုံးူများျ��က်	

တရား��သုံးူကြီးက်ီ�များျ��က်ုံ	�န််အ်ာပ်မ်ျားည်ပ်ြားဖွဲ့စီပ်ြီးပ်ီ�ပြားပ်ည််

သုံးူများျ��က်	များည်သ်ုံးည်က််ုံလွုံလွ��သုံးည််

သုံးုံ�များဟုံတ	်အာ�ဏာ�ပ်ုံငုံမ်ျားျ��က်	များည်သ်ုံးုံ�ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်

လွုံများည်	်စီသုံးည််အ်ာ�ျက်မ်ျားျ��လွည်�်	တရား��	

သုံးူကြီးက်ီ�အာရေးပ်�သုံးက်ရ်ေးရား�က်မ်ျားည်ပ်ြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်။်

၂။	တ
ရား��ရေးရား�	အာ

�ဏာ
�များျ��
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ထုုု�ေပ်င်း ် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုာ� ထုုန််�သုမ်း်�ကြိုးကီ��ကပ််ေခုင််း�နိုိင်း်် 

ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�မ်း�ာ�ကုုကြိုးကီ��ကပ််ေခုင်း�်တုု်�ကုုလည်�် 

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

အုဝေတ်ာမ််း�ာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ည်ပ်ြီးင်းုမ်းဝ်ေရွ�

ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ရွန်န်ိုိင်း်် အုဝေရွ�အုခုင်း�်ကာလမ်း�ာ�

အုတ့်င်း�် အုာဏာာအုလ့�သု��စာာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု တ်ာ� 

�ီ�ရွန် ် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�ပ်ုုင်း�်မ်းိ အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခု 

အုဝေန်မ်းဝေ�ကေင်းာခုင်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၏ ခု့င်း််ေပ်� 

ခု�ကက်ုု ရွယူရွမ်းည်ဟ်ိုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်။်

၂.၂.၁။			အာကြံက်�ပြားပ်ံရေးရား�ဆုံငုံရ်ား�	သုံးရေးာ�တရား��များျ��

အုကြုံက�ေပ်�ဝေရွ��တ်တရွာ�မ်းိာ မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်လုုကန််ာရွန်မ််းလုုအုပ်ဘ်ာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် 

တ်ုုက်�ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ဝေရွ�အုာဏာာ၏ အုေခုာ�ဝေသာပ်ု�စာ�တ်စာ်မ်း��ု�အုေဖွဲ့စာ ် ယူ�နိုုုင်း်သည်။် အုကြုံက�ေပ်�ခု�က်

သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�ဝေပ်�ပ်ုု�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်အုစာုု�ရွ၏အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းု ရွိုမ်းရွိုနိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် အုကြုံက�ေပ်�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်အုကြုံက�ေပ်�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု မ်းေဖွဲ့စာ ်                                                                  

မ်း ဝေန်လုုကန််ာက�င်း််သု��ရွမ်းည်ဟ်ိုူဝေသာ သဝေဘာာကုုလည်�်မ်းဝေ�ာင်းဝ်ေပ်။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�

ကဏ္ဍာသည် ် ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုနိုိင်း််ပ်တ်သ်က၍် ဝေ�့�ဝေနို့�ဝေန်စာဉ်း ် တ်ရွာ�ရိုု��၏အုကြုံက�ေပ်�ခု�ကသ်ဝေဘာာထုာ�ကုု 

ကုု�ကာ�နုုိုင်းသ်ည်။် အုကြုံက�ေပ်�ခု�ကသ်ဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�မိ်းာ အုာဏာာသကဝ်ေရွာကမု််းမ်းရုိွဝေသာဝေ�ကာင်််း ဥပ်ဝေေ   

ဝေ�ကာင်း�်အုရွ သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းရွိုဝေပ်။ ယင်း�်တ်ုု�သည်ဥ်ပ်ဝေေအုရွထုက ် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေကုု ကာက့ယ်ဝေစာာင်််းဝေရိွာက်သည််် တ်ာ�န်ကုု်သာထုမ််း�ဝေ�ာင််းပ်ါသည်။် မ်းည်သုု်�ပ်င််းေဖွဲ့စာဝ်ေစာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�

လုပ််င်းန််�စာဉ်းတ််စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုကြုံက�ေပ်�ခု�ကသ်ဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း်

သုသာစာ့ာ လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း်�ရွိုသည်။် ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုမ်းရွိုဟိုု�ုု

၍ �န်�်က�င်းသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်ဥပ်ဝေေအုာ� သု��သပ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုကြုံက�ေပ်�ခု�ကသ်ဝေဘာာထုာ�တ်စာရ်ွပ််

ကုုအုဝေေခုေပ်�ကုု�ကာ�ကာ မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ဝေလ့ာကလ်�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု တ်ရွာ�လမ်း�်ဝေ�ကာင်း�်အုရွ ပ်ုုမ်းုုခုုုင်းမ််းာလာ

ဝေအုာင််းေပ်�လုပ်၍် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာသက်ဝေရွာက်မု်းမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာသုု်� ဝေေပ်ာင်း�်လ�နုုိုင်းသ်ည်။် ထုုု�အုတူ် 

ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုကုုဝေထုာကခ်ု�ထုာ�ဝေသာ အုကြုံက�ေပ်�ခု�ကသ်ဝေဘာာထုာ�သည််လည်�် ထုုုဥပ်ဝေေကုု နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�

အုင်း်အုာ�စာုမ်း�ာ�မ်းိ ထုုပ်တ််ုုကရ်ွင်း�်ုုင်း်လာေခုင်း�်မ်းိ ကာက့ယဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် အုကြုံက�ေပ်�ခု�က်

သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�မ်းိာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ အုာဏာာသကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းရွိုဝေသာဝေ�ကာင်း် ်ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ ေပ်ဿန်ာ

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒများျ��သုံးည်	်ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�
အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	ည်ီ	များည်ီ	တုံက်ဆ်ုံငုံ်စီစီရ်ေးဆ�
ပြား�ငုံ�်ထိက်ပ််ုံသုံးည််	်အာပြား���ရေးသုံး�န်ည်�်လွများ်�များျ��	
ပြားဖွဲ့စီက်ြားက်သုံးည််	်များပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်ရားရေးသုံး�ရေးသုံး�	သုံးုံ�များဟုံတ်
ပြားပ်ဋ္ဌာ�န််�ပြီးပ်ီ�	ဥပ်ရေးဒများျ��တွငုံ	်ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���
ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	က်ုံက်ည််ီများု	ရားှုများရားှုနှှငုံ်စ်ီပ််လွျဉ်း�်၍	
အာကြံက်�ပြားပ်ံ�ျက်မ်ျားျ��	ထိံတပ်ြားပ်န််ပြား�ငုံ�်၊	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�
အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်ရေးရား�တွငုံ	်တရား��စီီရားငုံ်
ရေးရား�က်ဏ္ဍအာ��	ပ်ါဝငုံရ်ေးဆ�ငုံရ်ားွက်�်ွငုံ််ရေးပ်�ပြား�ငုံ�်	
စီရေးသုံး�	န်ည်�်လွများ်�များျ��ပြားဖွဲ့ငုံ်	်တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�
က်ဏ္ဍအာ��	ဥပ်ရေးဒပြားပ်ံရေးရား�အာရေးပ်�	လွှများ�်များုံ�နှုံငုံ်
ရေးစီများည်််အာပြား���လွံပ်ပ််ုံငုံ�်ွငုံ််များျ��က်ုံ	အာပ်န်ှှငုံ�်
နှုံငုံသ်ုံးည်။်



21တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

တ်စာခ်ုုတ့်င်း ်အုပြီးပ်ီ�သတ်�်ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်း်စာ့မ်း်�မ်းရွိုဝေခု�။ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ုုင်း�်မ်းိ လုပ်ရ်ွိာ�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုကြုံက�ေပ်�

ခု�ကသ်ဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�၏ တ်ရွာ��င််းဝေစာေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်း�င်းဝ်ေစာေခုင်း�် အုရွိုန်အ်ု�ါကုု  ဝေက�ာလ်ှာ�နိုုုင်း�်က

သည်။် ဤလုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်ဥပ်မ်းာကုု ကဝေန်ေါနိုုုင်း်င်း�တ့်င်းဝ်ေတ့်�နိုုုင်းသ်ည်။် ကဝေန်ေါနိုုုင်းင််း�ရွို ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု�� 

ခု��ပ််သည် ်သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�အုေပ်င်း ်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််

ကုုကည််ီမ်းုရွိုမ်းရွိုနိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုစာုု�ရွက ကုု�ကာ�သည််ဝ်ေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ� တ်င်းေ်ပ်လာပ်ါက တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုာဏာာသကဝ်ေရွာကေ်ခုင််း�မ်းရွိုဝေသာ အုကြုံက�ေပ်�ခု�ကသ်ဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�ကုု ထုုတ်ေ်ပ်န်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွို

သည်။်21

၂.၂.၂။	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒက်ုံ	ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်ပြား�ငုံ�်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုေပ်င်း�်င်းခ်ု့င်း််အုထုု သကဝ်ေရွာကန်ိုုုင်း်

ေခုင်း�်မ်း��ု�လည််�ရွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်င်း�်င်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စာု

မ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွ၏တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်း်ရွာနိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုုလု��ကုု အုဝေေခုခု�က�က� 

ဝေေပ်ာင်း�်လ�နိုုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ည်ပ်ြီးင်းုမ်း ်ဝေရွ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ရွန်အ်ုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

အုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုေပ်င်း�်င်းရ်ွန်် အုလ့န်ခ်ုက်ခု�ဝေသာ လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�ထုာ�ရွို

သည်။် မ်း�ာ� ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုေပ်င်း�်င်းရ်ွန်် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

အုင်း်အုာ�စာုမ်း�ာ�၊ အုစာုု�ရွအုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ� မ်း�ာ�စာ့ာပ်ါ�င်းရ်ွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်။် အုခု��ု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�တ့်င််း တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာကုု ပ်ါ�င်းပ််တ်သ်က်ခ့ုင်း််ေပ်�ထုာ�သည်။် ဝေတ်ာင််းအုာဖွဲ့ရုွကနုုိုင််းင်း�၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ေပ်င်း�်င်းမ််းုမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်မ််းုရွိုမ်းရွိုကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��က �င်းဝ်ေရွာကဝ်ေ�့�ဝေနို့�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်22 ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ  ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုခု��ု�ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�၏အုဝေရွ�ပ်ါပ်ု�ကုု အုဝေလ�ထုာ�ကာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေပ်င်း�်င်းဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်တ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုု အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာ ဝေန်ရွာတ်စာခ်ုုဝေပ်�

ထုာ�ရွန် ် လုုအုပ်ဝ်ေကာင်း�်လုုအုပ်ဝ်ေပ်မ်းည်။် တ်ကယတ််မ်း�်တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုခု��ု�ဝေသာ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ မ်းည်မ််း့ပ်င်း�်နိုဒရွိုဝေန်�ကပ်ါဝေစာ၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ဝေထုာကခ်ု�

မ်းုမ်းပ်ါပ်� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဘာက်မ်းိသက�်ုုင်း်သူမ်း�ာ�သည် ် ထုုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ေပ်င်း�်င်းန်ိုုုင်း်မ်းည်မ််းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ 

ဤလုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည််�ဝေ�ကာင်း် ်အုခု��ု�ကုစာာမ်း�ာ�မ်းိာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း်မ််း�ုုင်းဝ်ေတ်ာပ််� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းရ်ွာတ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုု အုာ�ထုာ�လာ�ကရွပြီးပ်ီ� ထုုုအုခု�ကဝ်ေ�ကာင်း်ပ််င်း ်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ �သဇိုာအုာဏာာမ်းိာပ်ုုမ်းုု ခုုုင်း်မ်းာဝေတ်ာင်း်တ််င်း�်လာသည်။် ယူကရွုန်�်နိုုုင်းင််း�၏ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းဝ်ေရွ�တ့်င်း ်ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာလုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�ကုု က�င်း်သ်ု��သည်။်23

၂.၂.၃။	 အာရေးရား�ရေးပ်�အာရေးပြား�အာရေးန်	ရေးကြားက်ပြားငုံ�ပြား�ငုံ�်

အုဝေရွ�အုခုင််း�ကာလမ်း�ာ�တ့်င််း လ�င်းေ်မ်းန်၍်ထုုဝေရွာက်ဝေသာတု်��ေပ်န်မု််းမ်း�ာ� ေပ်�လုပ်နုု်ိုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ် အုစာုု�ရွ၏အုဖွဲ့့��အုစာည်�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်  ပ်ုဂဂု�လတ််စာ်ဦး�ဦး�ကုု အုဝေရွ�

၂။	တ
ရား��ရေးရား�	အာ

�ဏာ
�များျ��



22 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)22

ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန် ဝေ�ကေင်းာခု့င်း်အ်ုာဏာာ အုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�သည်။် အုဝေရွ�ဝေပ်�ကာလမ်း�ာ�တ့်င်း ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��

သည် ် ေမ်းန်ေ်မ်းန်�်န်�်န်ဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်နုုိုင်းသ်ည်ဟု်ို ယူ�ဝေသာဝေ�ကာင်််း အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကေင်းာခ့ုင်််း 

အုာဏာာကုု အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ထု�အုပ််နိုိင်း်�ထုာ�တ်တ်သ်ည်။် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကေင်းာ

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာသည် ် အုကြွကင်း�်မ်း�အ်ုာဏာာေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုု�၏ သက�်ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�နိုိင်း် ် လ့တ် ်

လပ်ခ်ု့င်း််ကုု အုာမ်းခု�ခု�ကမ််း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ယာယီအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ရွပ််�ုုင်း�်ထုာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုာဏာာကုု အုလ့�သု��စာာ�ေခုင်း�်မ်းိ ကာက့ယရ်ွန််

အုတ့်က ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�စုာတ့်င််း အုဝေရွ�ဝေပ်�အုေဖွဲ့စ်ာသတ်မိ််းတ်နုု်ိုင်းဝ်ေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ကုု 

သီ�ေခုာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ကန်�သ်တ်ေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်သတ်မ််းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� 

ကဏ္ဍာအုပ်ါအု�င်း ်အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�၏ ဝေထုာကခ်ု�မ်းုကုုလုုအုပ်ဝ်ေ�ကာင်း�်ကန်�သ်တ်ေ်ခုင်း�် စာသည်တ််ုု�

ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွ၏အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန် ဝေ�ကေင်းာပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုဝေပ်� ကန်�်သတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည်။် 

ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ထုုုင်း�်နိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်းိ အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်

ဝေ�ကေင်းာေခုင််း�ကုု တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာမိ်း  ပု်တ်ပ််င်းနုု်ိုင်းသ်ည်။်24 အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ဘုာရွင်းမိ််းဝေ�ကေင်းာ

နိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည််� �န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�ဝေကာင််းစာီနိုိင်း်် လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�က မ်းဝေထုာကခ်ု�လ့င်း ် တ်ရွာ��င်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေပ်။ 

လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း�်သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုမ်းတ်အ်ုဝေရွအုတ့်ကက် ဝေတ်ာင််း��ုုပ်ါက ဘာုရွင်း၏်အုမ်းုန်�သ်ည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််ကုုကည််ီမ်းု ရွို မ်းရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��က တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််

ရွိုသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုယတ််ုုင်းက်ပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကေင်းာခု�ကအ်ုမ်းုန်�က်ုု ပ်ုတ််ပ်င်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာ�  ေပ်န်လ်ည်က်န်�သ်တ်ထ်ုာ�သည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုဝေရွ�ဝေပ်�ဝေ�ကေင်းာခု�ကက်ုုပ်ုတ်ပ််င်းလ်ုုလ့င်း ်အုဖွဲ့့���င်း ်သု��ပ်ု�နိုိစာပ််ု�

၏ဝေထုာကခ်ု�မ်းုကုု လုုအုပ်ေ်ခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်25 မ်းည်သ်ုု�ပ်င်း�်ုုဝေစာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ 

တ်ုုက်�ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ခု့င်း်အ်ုာဏာာဝေ�ကာင်း် ် အုစာုု�ရွအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုဝေရွ�ဝေပ်�အု ဝေေခုအုဝေန်ကုု  လကလ့်တ်စ်ာပ်ယ်

မ်းဝေ�ကေင်းာနိုုုင်းဝ်ေပ်။  

၂.၂.၄။	 စီွ��ျက်တ်ငုံပ်ြား�ငုံ�်ဆုံငုံရ်ား�	လွံပ်ထ်ိံ��လွံပ််န်ည်�်များျ��

တ် ရွာ� စာီ ရွ င်း် ဝေရွ� က ဏ္ဍာ သ ည် ်

စာ့�ခု�က်တ်င်းေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုာ� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ 

အုလ့�သု��စာာ�ေပ်�ေခုင်း�်မ်းိ ကာက့ယဝ်ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် 

အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��၏ လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ရိုုတ်သ်ုမ်း�်ပ်ုုင်း်

ခု့င်း််အုာဏာာတ်ုု�ကုု ကန်�သ်တ်န်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်တ်ုု�ကုု 

ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်းသ်ည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ �င်း်

ဝေရွာ က် စာ့ က် ဖွဲ့ က် ပ်ုု င်း် ခ့ု င်း်် ရုိွ သ ည်် �ုု ဝေသာ 

အုလာ�အုလာနိိုင်း််ပ်င်း ် ဥပ်ဝေေ ေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ 

အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုာ� အုဝေ�ကာင်း�်မ်းခုုုင်းလ်ု�ပ်� စာ့ပ်စ်ာ့�ေပ်စာ်

နှုံငုံင်ုံ�အာကြီးက်ီ�အာက်�အာ��	စီွ��ျက်တ်ငုံပ်ြား�ငုံ�်၊	

လွှတရ်ေးတ�အ်ာ��	ရှုံပ်သ်ုံးုများ်�ပြား�ငုံ�်၊	နှုံငုံ်ငုံ�ရေးရား�ပ်ါတီ

များျ��အာ��	ထိုန်�်သုံးုများ�်ကြီးက်ီ�ကြားက်ပ်ပ်ြား�ငုံ�်	သုံးုံ�များဟုံတ	်

ရေးရားွ�ရေးက်�က်ပ််ွ�လွံပ်င်ုံန်�်စီဉ်းမ်ျားျ��အာ��	ကြီးက်ီ�ကြားက်ပ််

ပြား�ငုံ�်	သုံးုံ�များဟုံတ	်အာရေးရား�ရေးပ်�အာရေးပြား�အာရေးန်	

များရေးကြားက်ည်�များီ	အာတည်ပ်ြားပ်ံရေးပ်�ပြား�ငုံ�်စီသုံးည်််	

လွံပ်ပ််ုံငုံ�်ွငုံ််အာ�ဏာ�များျ��ပြားဖွဲ့ငုံ်လ်ွည််�	တရား��	

စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍ၏	အာ�ဏာ�က်ုံ�ျ��ထိွငုံအ်ာသုံးံ���ျ

နှုံငုံသ်ုံးည်။်



23တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

တ်င်းသ်ည််် အုကြိုးကုမ်းအ်ုဝေရွ အုတ့်ကဝ်ေလ�ာက်�သ့ာ�ဝေစာနိုုုင်းသ်လုု အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုရိုုတ််

သုမ်း�်ရွန် ် ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ရွာတ့်င်း ် အုလ့ယ်တ်ကူရိုုတ််သုမ်း်�နိုုုင်း်မ်းည်မ််းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း် ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��

တ်ုု�အုဝေပ်� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�က ဝေ�ဖွဲ့န်ေ်ပ်စာတ််င်းေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်မ်းဏ္ဍာု�င်းန်ိုိစာရ်ွပ်အ်ုတ့်က ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ 

�ုု�ရွွာ�ဝေသာ ရိုုုကခ်ုတ်မ််းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းလ်ုမ်း််မ်းည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုကာအုက့ယ်

မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုာ�ေဖွဲ့�တ်ခ်ု�ရွန်် စာ့ပ််စာ့�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုဖွဲ့�ကသု်မ်း�်ရွန်အ်ုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�က်

မ်း�ာ�ကုု ပုု်၍မိ်းန်က်န်ခုု်ုင်းလု်�ဝေစာရွန် ်ဝေထုာက်ပ်�်ဝေပ်�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။် ဥပ်မ်းာ အုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န်နုု်ိုင်းင််း�

နိိုင်း်် �ူေန်နုု်ိုင်းင််း�တုု်�တ့်င်း ် တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�သည် ် စ့ာပ်စ့်ာ�ေပ်စ်ာတ်င်းေ်ခုင််း�လုပ်င််းန်�် မ်း�ာ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက်

သည်။်26

၂.၂.၅။	 ရေးရားွ�ရေးက်�က်ပ််ွ�များျ��က်ုံ	စီီများ�အာံပ််�ျံပ်ပ်ြား�ငုံ�်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�ကုုစာီမ်း�ခုန််�ခု့�ရွာတ့်င်း ် ကူည်ီေခုင်း�်နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�ကုုကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ် အုတ်ုုင်း�် 

အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု �သဇိုာလှမ်း�်မ်းုု�မ်းုရွိုသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဂ�ာမ်းန်ီ၊ ဝေတ်ာင်းက်ုုရွီ�ယာ�နိုိင်း် ်တ်ူရွကီနိုုုင်းင််း�

တ်ုု�ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�အုာ� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုဝေပ်� ထုုန်�်သုမ်း�်

ကြိုးကီ��ကပ်ခ်ု့င်း််နိုိင်း်် အုခု��ု�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်းပ််ုတ််ပ်င်းတ််ာ��ီ�ခု့င်း်တ််ုု�ကုုပ်ါ ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည်။်27 ေပ်င်း်

သစာန်ိုိင်း်် မ်း့န်ဂ်ုု�လီယာ�နိုုုင်းင််း�တ်ုု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�မ်း�ာ�ကုု ကြိုးကီ��ကပ်ခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်။်28 ေပ်င်းသ်စာဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီသည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ေဖွဲ့စာစ်ာဉ်းအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ် အုထုူ��သဇိုာလှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� မ်း့တ်ဝေသာ

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာထ်ု့န််�လာဝေစာဝေရွ�အုတ့်က ်  ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�တ်စာခ်ုုလု��ကုု တ်ရွာ�မ်း�င်းဟ်ိုုပ်င်း ်

�ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် ဝေကာင်းစ်ာီသည် ် သက�်ုုင်း်ရွာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�၏ မ်း��့ယလ်ုပ်င််းန်�်�ုုင်းရ်ွာ 

ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�ခုန်�ခ်ု့�မ်းုအုပ်ါအု�င်း ်လုပ််ထုု��လုပ်န််ည််�သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�်ကုု ဝေစာာင်း်�်ကည်််

�ကပ်မ််းတ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

၂။	တ
ရား��ရေးရား�	အာ

�ဏာ
�များျ��
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တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�က က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်ဝေသာ အုာဏာာအုမ်း��ု�မ်း��ု�အုဝေ�ကာင်း�် ဝေလလ်ာပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်ယခုု

အုခုါ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ ရွပ်တ််ည်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််၏ အုဝေရွ�ပ်ါပ်ု�နိုိင်း်် အုေခုာ�  ဝေသာအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��

မ်း�ာ�က တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေပ်� လှမ်း်�မ်းုု�နိုုုင်းရ်ွန်န်ိုိင်း်် ကြိုးကီ��ကပ်န်ိုုုင်း်ရွန်် အုသု��ေပ်�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း််စာပ််လ�ဉ်း�်၍ ဝေ�့�ဝေနို့�သ့ာ�ပ်ါမ်းည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာတ့််င်း ်

သီ�ေခုာ�အုာဏာာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�မ်းည်မ််း့ရွိုသည်�်ုုေခုင်း�်ထုက ် သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််ရွိုဝေရွ�သည််

သာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်အ်ုာ� ဝေကာင််း�မ့်းန်စ့်ာာအုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာနုု်ိုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်အုဝေေခုခု� 

လုုအုပ်ခ်ု�က်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�၏ လ့တ်လ်ပ််စာ့ာရွပ်တ််ည်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းိာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�

အုတ့်ကအ်ုခုရွာက�ပြီးပ်ီ� တ်ရွာ�စာီရွင်းရ်ွာတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေကုုဘာကမ််းလုုကပ််� က�င်း်သ်ု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်တ််ာ�န််ရွို 

သည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ လ့တ်လ်ပ််စာ့ာရွပ်တ််ည်န်ိုုုင်း်ဝေရွ�မ်းိာ လူ�အုခု့င်း််အုဝေရွ� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�၊ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းက်�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေန် 

ေဖွဲ့င်း် ်အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်လ့တ်လ်ပ်၍်အုဓလေ့ုပ်ါါယရ်ွိုစာ့ာ �ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််

ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်စာသည်တ််ုု�အုတ့်က ်အုဝေရွ�ပ်ါ�ု��ဝေသာ  လုုအုပ်ခ်ု�က်ပ်င်း ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််�ုုင်းရ်ွာ 

စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု တ်ုက�စာ့ာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်။် ယဝေန်�ဝေခုတ််တ့်င်း ်က�င်း််သု��ဝေန်ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေအုာ�လု��၏ ၆၅ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�တ့်င်း ် ဤက�သ်ုု� ကတ်ုေပ်�ခု�ကမ််း��ု� ထုည်််သ့င်း�်ထုာ�သည်။်29 ထုုုအုဝေရွ 

အုတ့်ကမ််းိာ အုခု�နု်က်ာလ�ကာေမ်းင်း်သ်ည်န်ိုိင်း််အုမ်း့ တ်ေဖွဲ့ည်�်ေဖွဲ့ည်တ််ုု�လာခု�ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ပ်ု� ၁ တ့်င်း ်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််နိုိင်း်် ပ်တ် ်

သက၍် အုတ်ုအုလင်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ�တ်ုု�လာပ်ု�

ကုု တ်င်းေ်ပ်ထုာ�သည်။်

တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�၏	လွွတလ်ွပ်စ်ီွ�ရားပ်တ်ည်	်	

ပ်ုံငုံ�်ွငုံ််များှ�	တရား��ဥပ်ရေးဒစီုံ�များုံ�ရေးရား�အာတွက်	်

အာ�ရား�က်ျသုံးည်။်
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ပ်ံ�	၁။		ဗဟုုံတရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍ၏	သုံးီ�ပြား���လွွတလ်ွပ််�ွငုံ််နှှငုံ််ပ်တ်သုံးက်၍်	တုက်ျစီွ�	ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်ထိ��ရေးသုံး�

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒများျ��၏	ရား��ုံငုံန်ှုန််�က်ုံ	နှှစီအ်ာလွုံက််ရေးဖွဲ့�ပ်ြားပ်ထိ��ပြား�ငုံ�်	(N	=	၅၅၀)
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မ်းိတ်ခ်ု�က ်- N မ်းိာ ဤဇိုယာ�တ့်င်း ်ဝေလလ်ာထုာ�ဝေသာ ဝေရွိ�ဝေခုတ်န်ိုိင်း်် လကရ်ွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏အုဝေရွအုတ့်က်

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ၁၈၅�မ်းိ စာ၍ အုက�မ်း�်ဖွဲ့�ဉ်း�် ၈��မ်း့ရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုန်ကမ််းိ ၅၅၀ (ေုတ်ုယကမ်းာာ

စာစာ်ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ�လု��၏ ၉၀ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််� အုပ်ါအု�င်း)် တ်ုု�တ့်င်း ်ဗဟိုုုတ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဌာာန်မ်း�ာ�၏ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ တ်ုက�စာ့ာထုည််သ့်င်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်။်

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် constitutionmaking.org/ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ လ့တ်လ်ပ််စာ့ာရွပ်တ််ည်ခ်ု့င်း််နိုိင်း်် စာပ််လ�ဉ်း�်သည််အ်ုစာီ 

ရွင်းခ်ု�စာာ၊ <https://constitutionmakingforpeace.org/>  ဟိုူသည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေတ့််င်းလ်ည်�်ဝေလလ်ာ�ကည််ရ်ိုုနိုုုင်း်

ပ်ါသည်။်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််မ်းုမ်းရွိုဘာ�လှမ်း�်မ်းုု�ခု�ဝေန်ရွပ်ါက နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏

 အုာဏာာကုုထုုန်�်ဝေ�ကာင်း�်နိုုုင်း်ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေတ်ာပ််� ပ်ုဂဂလုက အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� ကာက့ယဝ်ေရွ�မ်း�ာ� 

အုာ�န်ည်�်လာကာအုက�င်း်ပ််�ကေ်ခုစာာ�ရွန် ် အုခု့င်း််အုလမ်း်�မ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေပ်မ်းည်။် တ်စာ်ဖွဲ့ကတ့််င်း်

လည်�် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုုအုလ့န််အုကွ �က�င်း်သ်ု��ပ်ါက ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း််

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�တ်ာ�န်ယ်ူမ်းုမ်း�ာ�အုဝေပ်� ဂယကရ်ိုုုကမ််းုမ်း�ာ�ရွိုနိုုုင်းသ်ည်။် ထုုု�ေပ်င်း ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�အုတ့်က ်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ထုုဝေရွာက၍် လ�င်းေ်မ်းန််စာ့ာတ်ရွာ�စာီရွင်းန်ိုုုင်း်ရွမ်းည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ာ�န်ခ်ု�နိုုုင်းမ််းုရွိုဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ယင်း�်အုဝေပ်�

တ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကဏ္ဍာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီ
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၃။	တ
ရား��စီီရားငုံရေးရား�က်

ဏ္ဍ
၏
	လွ

ွတ
လွ

ပ််စီွ�	ရားပ်တ်
ည်

�်ွငုံ််နှှငုံ််	တ
�ဝန်�်�နှုံငုံများု

မ်း�ာ�က အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု လှမ်း်�မ်းုု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကြိုးကီ��ကပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုုဝေပ်�ထုာ�သည်။် 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�လ့တ််လပ််မ်းုနိုိင်း်် တ်ာ�န်ခ်ု�နိုုုင်းမ််းုအု�ကာ� ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်သက်�ုုင်းရ်ွာတ်ုုင်း�်ေပ်ည်၏် �ကစ်ာပ်အ်ုဝေေခု 

အုဝေန်မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း်�စာဉ်း�်စာာ�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ မ်းဏ္ဍာု�င်းက်ြိုးကီ�ဝေလ�ခုုနိုိင်း််

ပ်ကသ်ကသ်ည်််  အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�မ်း�ာ�စာ့ာသည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၏ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််အုဝေပ်� 

သကဝ်ေရွာက�်ကသည်။် ဤအုပ်ုုင်း�်တ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််နိုိင်း်် တ်ာ�န််ခု�မ်းု

တ်ုု�အုဝေပ်� တ်ုုကရ်ိုုုကသ်ကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ပ်ု�စာ�သု��မ်း��ု�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာမ်း�ာ�

ကုု အုဓလေ့ုကထုာ�ဝေ�့�ဝေနို့�သ့ာ�ပ်ါမ်းည်။်

ပ်ထုမ်း�ု��ပ်ု�စာ�မ်းိာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေပ်� အုေခုာ�ဝေသာအုစာုု�ရွ၏ ကဏ္ဍာမ်း�ာ�က လှမ်း�်မ်းုု�

ရွာတ့်င်း ်အုလ့န်ထ်ုုဝေရွာကဝ်ေသာန်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည််် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် သက ်

�ုုင်းသ်ည်။် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�စာ့ာတ့်င်း ်ဤကုစာာဝေ�ကာင်း် ်သဝေဘာာက့�လ့�မ်းုမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကခ်ု�သ်ည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််နိုိင်း််သက�်ုုင်း်ဝေသာ ေုတ်ုယအုခု�ကမ််းိာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ရွာထုူ�သကတ််မ်း်�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ရွာထုူ�သကတ််မ်း�် �ကာရွိည်စ်ာ့ာခုန်�အ်ုပ််ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ 

တ်န်ေ်ပ်န်တ််ုုကခ်ုုုကေ်ခုင်း�်မ်းိ ကာက့ယ်ဝေပ်�ထုာ�သည်။် ရွာထုူ�သကတ််မ်း်� �ကာေမ်းင်း်ေ်ခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်းမ််းဝေလ�ာည််ီဝေသာပ်ုဂဂု�လဝ်ေရွ�မ်း�ာ� ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်တ်ုု�မ်းိ 

ဝေလ�ာန််ည််�ပြီးပ်ီ� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဝေ�ကာင်း�်မ်း�ာ�ထုက ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုဝေ�ကာင်း�် 

တ်ရွာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုေပ်ည်််ေဖွဲ့င်း် ် လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ�ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းသ်ည်။် တ်စာ်ဖွဲ့ကတ့််င်းမ််းူ ရွာထုူ�

သကတ််မ်း�်�ကာေမ်းင်း်ေ်ခုင်း�်သည် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�နိုိင်း်် �န််�သစာ်တ်ီထု့င်း်မ်းု

တ်ုု�ကုုကန်�သ်တ်သ်ည်ဟ်ိုုလည်�် ရိုုေမ်းင်းန်ိုုုင်း်သည်။် 

တ်တ်ုယအုခု�က်မ်းိာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� 

ရွာထုူ�မ်းိ ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� 

တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်က ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ရွည်ရ်ွွယ ်

ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ထုုတ်ပ််ယခ်ု�ရွေခုင်း�်မ်း�ာ�မ်းိ ပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�

ေဖွဲ့င်း် ်အုကာအုက့ယဝ်ေပ်�ထုာ�သည်။်

၃.၁	။	 တရား��သုံးူကြီးက်ီ�များျ��	ရေးရားွ��ျယား�်န်််အာပ်ပ်ြား�ငုံ�်

အုထုကတ့််င်း ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း်� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယေ်ခုင်း�်အုာဏာာသည် ်

အုာဏာာခု�နု်ခ်ု့င်းလ့်ာအုဝေပ်� မ်း�ာ�စာ့ာသကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ် ထုုု

အုာဏာာအုာ� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် သမ်းမတ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

�န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်က် ဝေရွွ�ခု�ယပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် သုု�ဝေသာ ် သမ်းမတ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် �န််ကြိုးကီ�ခု��ပ်သ်ည် ် အုေခုာ�ဝေသာ 

တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍ၏	သုံးီ�ပြား���

လွွတလ်ွပ်�်ွငုံ််နှှငုံ််	တ�ဝန််��များုတုံ�အာရေးပ်�	

တုံက်ရ်ှုုံက်သ်ုံးက်ရ်ေးရား�က်မ်ျားုရားှုရေးသုံး�န်ည်�်လွများ�်	

ပ်ံ�စီ�သုံးံ��များျ ုံ �ရားှုပြီးပ်ီ�	၎ငုံ�်တုံ�များှ�	တရား��သုံးူကြီးက်ီ�များျ��

အာ��	ရေးရားွ��ျယား်�န််အ်ာပ်ပ််ံ�၊	တရား��သုံးူကြီးက်ီ�များျ��၏	

ရား�ထိူ�သုံးက်တ်များ�်နှှငုံ််	တရား��သုံးူကြီးက်ီ�များျ��အာ��	

ရား�ထိူ�များှ	ထိံတပ််ယားပ််ံ�တုံ�ပြားဖွဲ့စီက်ြားက်သုံးည်။်



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

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၊ ကဏ္ဍာမ်း�ာ�၏ဝေထုာကခ်ု�မ်းု၊ တ်င်းသ့်င်း်�မ်းု သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုတ်ည်ေ်ပ်�မ်းုတ်ုု�မ်းပ်ါ�င်းပ််� ခုန်�်အုပ်ပ််ုုင်း်

ခု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ဝေလမ််းရွိုဝေပ်။ မ်းည််သုု��ုုဝေစာ အုခု��ု�ဝေသာအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�မ်းိာ ဤဝေန်ရွာတ့်င်း ်အုဝေတ်ာအ်ုတ်န်် 

�သဇိုာရွို�ကသည်။် ဇိုင်းဘ်ာာဝေဘာ့နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် သမ်းမတ်သည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းန်ိုိင်း်် တ်ုုင်းပ််င်းက်ာ 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ခုန်�်အုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်30 သုု�ဝေသာ ် ထုုုဝေကာမ််းရွိင်း၏် အုဖွဲ့့���င်းအ်ုမ်း�ာ�စာုကုုလည်�် 

သမ်းမတ်ကပ်င်း ်ခုန်�အ်ုပ်ထ်ုာ�ေခုင််း�ေဖွဲ့စ်ာဝေသာဝေ�ကာင်််း တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင််း�အုာဏာာကုု နိိုစာဖ်ွဲ့ကမ််း့ဝေပ်� 

ထုာ�သည်�်ုုဝေသာလ်ည်�် အုဓလေ့ုပ်ါါယသ်ုပ််မ်းရွိုဝေတ်ာဝ်ေပ်။

အုခု��ု�နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ခုန်�အ်ုပ်မ််းုတ့်င်း ် ပ်ုုမ်းုုအုာဏာာ

ရွိုသည်။် မ်းက�်ီေုု�န်ီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��နိုိင်း်် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီမ်းိအုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�ကုု မ်း�ခု့�ဝေရွွ�ခု�ယ၍်ဖွဲ့့��စာည်�်ပြီးပ်ီ� ထုုုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� ဝေရွွ�ခု�ယေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းမ််းုစာ့မ်း�်ရွည်က်ုု အုက�ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် 

တ်ာ�န်ခ်ု�နိုုုင်းမ််းုစာီမ်း�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ကြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု�ကုုဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည်။်31 ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ အုမ်း�ာ�

အုေပ်ာ�တ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�တ်ုု�ကုု အု�င်း််ေမ်းင်း်ခ်ုု�ရိုု��မ်း�ာ�အုတ့်က ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�

ခုန်�်အုပ်ရ်ွာတ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်ပ်တ်သ်ကခ်ု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�သည်။် ဟိုန်ဝ်ေဂရွီနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုု

တ်ည်�်က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�ကုုခုန်�အ်ုပ်ပ်ြီးပ်ီ� သမ်းမတ်က ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်အ်ုဖွဲ့့��

�င်းမ််း�ာ�ကုုခုန်�အ်ုပ်သ်ည်။်32 အုင်းေ်ုုန်ီ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�တ်ုု�သည် ်ဗဟိုုုတ်ရွာ� 

ရိုု��ခု��ပ််၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းန်ိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ခုု�ရိုု��မ်း�ာ�တ့်င်း ် ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်ကုု ပ်ါ�င်း်

ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကသည်။်33

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် တ်ရွာ�စာီရွင််းရွာတ့်င်း ် ယင်း�်တ်ုု�၏နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း်် ပ်ုဂဂု�လဝ်ေရွ� ယု��ကည််

ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေဘာ�ဖွဲ့ယထ်ုာ�ရွန် ် ကြိုးကု��စာာ�လ့င်းဝ်ေသာမ််းိ ယင်း�်တ်ုု�၏အုဝေတ့်�အုကြုံက��နိုိင်း်် ရိုုဝေထုာင်း်မ််း�ာ�က 

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�အုဝေပ်� မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန် လှမ်း်�မ်းုု�မ်းည်ပ််င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�သည်လ်ည်�် 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုုခုန်�အ်ုပ်ရ်ွာတ့်င်း ် ယင်း�်တ်ုု�နိုိင်း်် ခု�ယူခု�ကေ်ခုင်း�်တ်ူသူမ်း�ာ�ကုုသာ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာ ်

သည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း်အ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�တ်ုု� နိုိစာ်ရွပ်စ်ာလု��မ်းိပ်ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခုန်�အ်ုပ််ေခုင်း�်

သည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဝေပ်� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကဏ္ဍာက ေပ်န်လ်ည်ထ်ုုန်�်ခု��ပ််ထုာ�ေခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ� ခုန်�်အုပ်ရ်ွာတ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�

ေဖွဲ့စာသ်ည််် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��

တ်ုု�ကုု ပ်ါ�င်း်ပ်တ််သက်ခု့င်း်် ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာ 

ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�နိုိင်း်် စာရိုုုကလ်ကခဏာာတ်ုု�

အုဝေပ်� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကဏ္ဍာက အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုု

အုထုု လှမ်း�်မ်းုု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်က်ုု �ုုလုုေခုင်း�်ေဖွဲ့စာ ်

သည်။်

ဥပ်ရေးဒပြားပ်ံရေးရား�နှှငုံ််	အာံပ််�ျံပ်ရ်ေးရား�တုံ�များှ	တရား��	

သုံးူကြီးက်ီ�များျ��အာ��	�န််အ်ာပ််ပြား�ငုံ�်ပ်ုံငုံ်�ွငုံ််အာ�ဏာ�ရားှု

ပြား�ငုံ�်သုံးည်	်တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�အာရေးပ်�	နှုံငုံင်ုံ�ရေးရား�

က်ဏ္ဍက်	ပြားပ်န်လ်ွည်ထ်ိုန်�်သုံးုများ်�ထိ��ပြား�ငုံ�်ပ်ငုံ်

ပြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်။်



29တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� ခုန်�်အုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု သက�်ုုင်းသ်ူအုဝေေမ်းာက်အုမ်း�ာ�ထု� ခု့�ဝေ�ဝေပ်�

ထုာ�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥဝေပ်ေသည် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေက�င်း််သု��ရွာတ့်င်း ်တ်စာဥ်ီး�တ်စာဖ့်ွဲ့��တ်ည်�်က အုလ့န် ်

အုကွ �လှမ်း�်မ်းုု�လာနိုုုင်းဝ်ေခု�ကုု ကန်�သ်တ်ဝ်ေလ့ာခ်ု�ထုာ�နိုုုင်းသ်ည်။် ထုုုစာန်စာအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ည်ှုနိုုင်း�်

မု်းမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်််း အုဝေပ်�အုယူလုပ်ေ်ခုင််း�မိ်းတ်�င်း်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ကုုယ်စာာ�လိယ်ဝေလာင််း�အုမ်း�ာ�စုာ ဝေပ်�ထ့ုကလ်ာ 

မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် အုစာ့န််�ဝေရွာကလ့်န််�ဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ပြီးပ်ီ�

ေဖွဲ့စာသ့်ာ�သည်။်

အုီသီ�ယုု�ပ်ီ�ယာ�နိုိင်း် ်ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီအုာ� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ခုန်�အ်ုပ််ရွာတ့်င်း ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ထုာ� 

သည်။်34 ဘာရွာဇိုီ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် သမ်းမတ်က တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်တ်င်းသ့်င်း�်

ပြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာက ယင်း�်တ်ုု�ထု�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယအ်ုတ်ည်ေ်ပ်�သည်။်35 အုီတ်လီဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ကမ်းူ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း�်တ့်င်း ်သဝေဘာာထုာ�အုေမ်းင်းမ််း�ာ� အုမ်း��ု�မ်း��ု�ရွိုနိုုုင်းဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�ခုန်�အ်ုပ်ရ်ွာတ့်င်း ်သမ်းမတ်၊ လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် ဝေအုာကတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�မ်းိ အုဖွဲ့့��

�င်း၏် သု��ပ်ု�တ်စာပ််ု�စာီ ခုန်�အ်ုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည်။်36

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ကာက့ယ်ထုာ�မု်းမ်း�ာ�ကလည်�် တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ် ်

ခု့င်း််ကုု အုာ�ေဖွဲ့ည််ထ်ုာ�သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ကုုယစ်ာာ�လိယ်

ဝေလာင်း�်မ်း�ာ� ဝေရွွ�ခု�ယေ်ခုင်း�်�ုုင်း်ရွာ စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�ကုု တ်ုတ်ုက�က� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် အု�ုုပ်ါ စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�

တ့်င်း ် အုသကက်န်�သ်တ်ခ်ု�က၊် လူမ်း��ု�၊ ဇိုာတ်ု၊ ဥပ်ဝေေပ်ည်ာအုရွည််အုခု�င်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုဝေတ့်�အုကြုံက��

လုုအုပ်ခ်ု�က်တ်ုု�ပ်ါ�င်းသ်ည်။်37 ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ

အုတ့်င်း�် ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီဝေစာရွန်၊် အုေမ်းင်းသ်ဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�စာု�လင်းဝ်ေစာရွန် ်  နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သဝေဘာာထုက ်ပ်ည်ာရွိင်း်

အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်�န်ဝ်ေသာ တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာအုေဖွဲ့စ်ာတ်ည်ဝ်ေထုာင််းနုုိုင်းရ်ွန် ်သက�ုု်င်းရ်ွာဝေရွွ�ခု�ယမု််း စာ�နုိုန်�် 

မ်း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယသ်တ််မ်းိတ််ရွန်် လုုအုပ်ဝ်ေပ်သည်။်

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ကာက့ယမ််းု၏ အုေခုာ�ဝေသာပ်ု�စာ�တ်စာ်မ်း��ု�မ်းိာ လ့တ်လ်ပ်၍် ဘာကမ််းလုုက်

ဝေသာ သီ�ေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုက တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း နုုိုင်းင််း�တ်ကာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာခု်ုေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ဥဝေရွာပ်လူအုခ့ုင်််းအုဝေရွ�ခုု�ရုို��အုာ� 

ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��၏ အုဖွဲ့့���င်းက်ုု�ဝေန်ရွာအုန်က ် သု��ဝေန်ရွာကုု ခုန်�်အုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

ဝေပ်�ထုာ�သည်။်38 အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်ေပ်ည်တ့််င်း�်ရွို အုမ်းိီအုခုုုကင်း�်ဝေသာ အုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေရွ�

တ့်င်း ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�သည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်    

ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာ ေပ်ည်တ့််င်း်�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည််

လည််� အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ယိဉ်းတ့််�၍ လုပ် ်

ကုုင်းရ်ွဝေလရ်ွိုသည်။် ဥပ်မ်းာ ယူဂန််ေါနိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ်

တရား��ဥပ်ရေးဒအာရားက်�က်ွယားမ်ျားု၏	အာပြား���ရေးသုံး�	

ပ်ံ�စီ�တစီ်များျ ုံ �များှ�	လွွတလ်ွပ်၍်	ာက်မ်ျားလွုံက််

ရေးသုံး�	သုံးီ�ပြား���အာဖွဲ့ွ��အာစီည်�်တစီ်�ံက်	

တရား��သုံးူကြီးက်ီ�များျ��က်ုံ�န််အ်ာပ်ပ်ြား�ငုံ�်ပြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်။်

၃။	တ
ရား��စီီရားငုံရေးရား�က်

ဏ္ဍ
၏
	လွ

ွတ
လွ

ပ််စီွ�	ရားပ်တ်
ည်

�်ွငုံ််နှှငုံ််	တ
�ဝန်�်�နှုံငုံများု



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

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းသ်ည် ်ဝေအုာကတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�မ်းိ ရွာထုူ�မ်း�ာ�ကုုခုန်�်အုပ်န်ိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် အုေမ်းင်း််

�ု��တ်ရွာ�ရိုု��မ်းိ ရွာထုူ�မ်း�ာ�ခုန်�အ်ုပ်ရ်ွာတ့်င်းမ််းူ ယင်း�်၏တ်ာ�န်မ််းိာ သမ်းမတ်ကုုအုကြုံက�ေပ်�ရွန်သ်ာေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� 

သမ်းမတ်၏ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုကုု လှတ်ဝ်ေတ်ာက် အုတ်ည််ေပ်�ဝေပ်�သည်။်39 တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� ခုန်�်အုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာ 

ဘာကမ််းလုုကသ်ည််် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီမ်း�ာ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းမ််း�ာ�သည် ် တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ� ခုန်�အ်ုပ်ရ်ွာတ့်င််း နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�၏ လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ကုု သုသုသာသာဝေလ့ာခ်ု�ဝေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်း်် တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််ကုု ကာက့ယရ်ိုု�သာမ်းက ပ်ုု၍ပ်င်းခ်ုုုင်းမ််းာဝေစာသည်။်

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ဝ်ေရွ�တ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုုယတ််ုုင်းပ််င်း ် ပ်ါ�င်း်လုပ်ပ််ုုင်း ်

ခ့ုင်း််ရုိွနုုိုင်းသ်လုု သီ�သန်�ထု်ုန်�်ခု��ပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ပ်င်းရုိ်ွနုုိုင်းဝ်ေသ�သည်။် ထုုုသုု�ဝေ�ာင််းရွွကေ်ခုင််း�သည် ်တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာ၏လ့တ်လ်ပ်ခ့်ုင်း််ကုု အုေမ်းင်််း�ု��သုု�ေမှ်းင်််းတ်င်းဝ်ေပ်�နုုိုင််းဝေသာလ်ည်�် လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်းသ်ာ နိုိင်း်�အုပ််ထုာ�သည်် ် သဝေဘာာဝေ�ာင်းသ်ည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း််ယိဉ်းလ့်င်း ် ပ်ုု၍အုရွည်အ်ုခု�င်း�်ရွိုပြီးပ်ီ� ဘာကလ်ုုကမ််းုကင်း�်ဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု 

ဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေကာင်း�် ဝေရွွ�ခု�ယန်ိုုုင်း်မ်းည် ်(သုု�ဝေသာ ်ဤအုယူအု�အုတ့်က ်သကဝ်ေသအုဝေထုာကအ်ုထုာ�မ်းရွို

ပ်ါ) ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည််� အုမ်း�ာ�ေပ်ည်သ်ူကုုကုုယစ်ာာ�ေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေရွ�

အုတ့်က ် ဝေရွရွာဝေသခု�ာမ်းည်မ််းဟိုုတ််ပ်ါ။ ထုုု�ေပ်င်း ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခုန်�အ်ုပ််ဝေရွ�အုာဏာာကုု တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာကုုသာ သီ�သန်�အ်ုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် န်ဂုုကပ်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာ

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုဝေပ်� န်ုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွထုုန်�်ဝေက�ာင်း�်ခု့င်း််ကုု ပ်ယဖ်ွဲ့�ကလ်ုုကေ်ခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အုေပ်န် ်

အုလိန်ထ်ုုန်�်ဝေက�ာင်း�်မ်းုလုုအုပ်ခ်ု�ကအ်ုရွ အုေခုာ�ဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၏လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််အုဝေပ်� 

ကန်�သ်တ််မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်ရ်ွန်် လုုအုပ််လာမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေပ်�တ်ူဂီနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ 

ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ထုာ�ရွဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် အုေခုာ�တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ရွာထုူ�ဝေန်ရွာ တ်စာ်စာုတ််

တ်စာပ််ုုင်း�်ကုု ခုန်�်အုပ်ခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်40 ဘာူဝေဂ�ရွီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်းလ်ည်�် အုေမ်းင်််း�ု��တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�မ်းိ တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ဝေအုာကရ်ိုု��မ်း�ာ�မ်းိ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ခုန်�်အုပ်ခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်41 အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န််နိုုုင်းင််း�

၏ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်းလ်ည်�် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််သည် ် လကဝ်ေအုာကခ်ု�တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�တ့်င်း်

ခုန်�်အုပ်ရ်ွန်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� ဝေရွွ�ခု�ယအ်ု�ုုေပ်�ပ်ုုင်း်ခု့င်း််ရွိုသည်။်42 ဇိုယာ� ၂ တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ဥပ်ဝေေအုခု��ု�

၏ ခုန်�အ်ုပ််ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာလုပ်ထ်ုု��မ်း�ာ�ကုု တ်င်းေ်ပ်ထုာ�သည်။်



31တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

ဇယား��၂။	တရား��သုံးူကြီးက်ီ�များျ��	ရေးရားွ��ျယားပ်ြား�ငုံ�်

	ရေးက်�မ်ျားရားှငုံ်
များပ်ါဝငုံာ်�

အာစီုံ�ရားအာဖွဲ့ွ��များှ	
�န်််အာပ်ပ်ြား�ငုံ�်

	ရေးက်�မ်ျားရားှငုံန်ှှငုံ််
ပ်ူ�တွ�၍

အာစီုံ�ရားအာဖွဲ့ွ��များှ	
�န်််အာပ်ပ်ြား�ငုံ�်

ရေးက်�မ်ျားရားှငုံမ်ျားှ
�န်််အာပ်ပ်ြား�ငုံ�်

ဥပ်ရေးဒပြားပ်ံရေးရား�
က်ဏ္ဍက်

�န်််အာပ်ပ်ြား�ငုံ�်

တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�
က်ဏ္ဍများှ	က်ုံယားတ်ုံငုံ	်

�န်််အာပ်ပ်ြား�ငုံ�်

အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န်် အုယ်ဝေဘာ�န်ီ�ယာ� အုယ်ဂ��ီရွ�ီယာ� တ်ရိုုတ်် ေပ်င်းသ်စာ်

အုာဂ�င်းတ််ီ�န်ာ� အုန်ဂ်ုုလာ ဘာူဝေဂ�ရွီ�ယာ� က���ဘာာ� ဂ�ာမ်းန်ီ

�သစာဝေ�တ်�လ� ကဝေန်ေါ ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ� လာအုုု အုီတ်လီ

ဘာဂ�လာ�ဝေေရ်ွိ် ေုုဝေမ်းန်ီကန််
ရွီပ်တ်ဘ်ာလစာ်

�ုုကပ််ရွပ်စ်ာ် မ်းက�်ီေုု�န်ီ�ယာ� ဂ�ပ်န််

ဘာီလာရိုုစာ် အုဂ�လန်န်ိုိင်း််ဝေ��လ် လကဘ်ာနို့န်် မ်းကက�ီကုု ဝေပ်�တ်ူဂီ

ဘာယ်လဂ်�ယီမ်း် ဂရွု စာပ်ုန်် မ်း့န်တ််ီန်ီဂရိုုု�  

ကဝေမ်းာာေီ�ယာ� အုစာာဝေရွ� ယီမ်းင််း ရွ�မ်းေ်ါ  

ခု�ေ ်(Chad) န်မ်း�်ဘာီ�ယာ�    

ခု�ကရ်ွီပ်တ်ဘ်ာလစာ် ပ်ုုလန််    

န်ယူ�ဇိုီလန်် ရိုုရွိာ�    

တ်ူရွကီ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက    

ဥဇိုဘာတ််ကစာာတ်န်် ဇိုင်းဘ်ာာဝေဘာ့    

မ်းိတ််ခု�က ်- အုခု��ု�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခုန်�အ်ုပ််ေခုင်း�်န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ� တ်စာမ််း��ု�ထုကမ််းက 
သု��စာ့��ကသည်။် ဤဇိုယာ�တ့်င်း ်တ်စာမ််း��ု�တ်ည်�်သု��ဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�ကုုသာ ထုည််သ့်င်း�်ထုာ�သည်။်

ရွင်း�်ေမ်းစာ။်  Adam Liptak ၏ ‘Rendering Justice, With One Eye on Re-election (တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုကုု ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာ်
ေခုင်း�်။ ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်း်ဝေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်ကုု အုဝေလ�ထုာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်)’ မ်းိ ကုု�ကာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။် န်ယူ�
ဝေယာကတ််ုုင်း�်မ်းစ်ာ၊် ၂၀၀၈၊ ဝေမ်းလ၊ ၂၅ ရွက၊် <http://goo.gl/80vUZ> ဟိုူသည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေတ့််င်း ်ဝေလလ်ာ�ကည််ရ်ိုု

နိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

၃.၂။	 ရား�ထိူ�သုံးက်တ်များ်�

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ ရွာထုူ�သကတ််မ်း�်သည်လ်ည်�် တ်ရွာ�စာီရွင်းက်ဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ် ်

ခု့င်း်် အုဝေပ်�သက်ဝေရွာကမ််းုရွိုသည်။် ရွာထုူ�သကတ််မ်း�်�ကာရွိည်စ်ာ့ာထုာ�ရွိုေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�

အုာ� ပ်ုဂဂု�လဝ်ေရွ�အုက��ု�အုေမ်းတ််နိုိင်း်် ရွာထုူ�ဝေန်ရွာတ်ုု�ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� တ်ရွာ�စာီရွင်းရ်ွန်် 

ပ်ုု၍တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�သည်။် ရွာထုူ�အုာ�နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ ကာက့ယဝ်ေပ်�ေခုင်း�်မ်း��ု�မ်းိာ မ်းည်သ်ည်််အုက��ု�မ်းိမ်းရွိုပ်� 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ရွည်မ််းိန််�ခု�ကက်ုုဝေဖွဲ့ာကဖ်ွဲ့�ကရ်ွာဝေရွာကသ်ည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ အုေမ်းင်း်�်ု��

အုကာအုက့ယဝ်ေပ်�နိုုုင်းမ််းုမ်းိာ တ်စာသ်က်တ်ာ တ်ာ�န််ထုမ်း�်ခု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အုာဂ�င်းတ််ီ�န်ာ�43 နိုိင်း််  

၃။	တ
ရား��စီီရားငုံရေးရား�က်

ဏ္ဍ
၏
	လွ

ွတ
လွ

ပ််စီွ�	ရားပ်တ်
ည်

�်ွငုံ််နှှငုံ််	တ
�ဝန်�်�နှုံငုံများု
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အုကစ်ာတ်ုု�န်ီ�ယာ�44 နိုုုင်း်င်း�တ်ုု�မ်းိ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည်။် တ်စာ်�င်း််ဝေလ့ာ၍် 

အုသက်မ်းည်မ််း့ဝေရွာကမ််းိ ပ်င်းစ်ာင်းဝ်ေပ်�ရွန် ် သတ်မ််းိတ််ထုာ�ရွိုေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

သကတ််မ်း�်အုတ့်က ် စာုတ်ပ််ူစာရွာမ်းလုုဝေသာဝေ�ကာင်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ လ့တ်လ်ပ််မ်းုကုု ေမ်းှင်း်တ််င်း်

ဝေပ်�နိုုုင်းမ််းည်။်45 အုေခုာ�ဝေသာဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�မ်းိာ သကတ််မ်း်��ကာရွိည်စ်ာ့ာ ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် 

စာမ်း�်သပ်က်ာလအုတ့်င်း�် ယာယီခုန်�အ်ုပ်ပ်ြီးပ်ီ�ဝေန်ာကတ််စာသ်က်တ်ာ တ်ာ�န််ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု�ေဖွဲ့စာသ်ည်။်46

ရွာထုူ��ကာရွိည်စ်ာ့ာ ခုန်�်အုပ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းိာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၏ လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််ကုု ခုုုင်းမ််းာဝေစာ

ဝေသာလ်ည််� အုစာုု�ရွ၏ ကဏ္ဍာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အုဝေပ်� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၏ တ်ာ�န််ခု�နိုုုင်းမ််းုကုု ခု�နု်��ဝေစာ 

သည်။် ကာလတ်ုုခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ေပ်န်လ်ည်ခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်မ််းူ �န်�်က�င်းဘ်ာကရ်ွလေမ််း�ာ�ကုုဝေတ့်�

ရွမ်းည်။် မ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့�� နိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�မ်းိာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခုန်�အ်ုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် ေပ်န်လ်ည််

ခုန်�်အုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာဝေ�ကာင်း် ်ထုုုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အု�ု��အုေဖွဲ့တ်ဝ်ေအုာကရ်ွိုတ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်

ရွာထုူ�တ်ည်ပ်ြီးမ်း�ဝေရွ�အုတ့်က ် တ်ာ�န်က်ုု ဝေက�ပ့်န်စ်ာ့ာထုမ်း�်ဝေ�ာင်း�်ကရွသည်။် ဂ့ာတ်ီမ်းာလာနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်

ဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ်၏် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�မိ်းာ င်းါ�နိိုစာတ််ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင််းရွပြီးပီ်� သက်တ်မ်း�်ကုန်လ့်င််း ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ ေပ်န်လ်ည်တ််င်း ်ဝေေမ်းှာကခ်ု�ရွမ်းိ ဝေန်ာကသ်ကတ််မ်း်�တ်စာခ်ုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်47 

ဂ�ပ်န်န်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််ကုု အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ကခုန်�အ်ုပ်ပ်ြီးပ်ီ� ခုန်�်အုပ်ခ်ု�ရွခု�နု်တ့််င်း ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က 

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််အုဝေပ်� စာစာဝ်ေ��ပု်ုင်း်ခု့င်း််ရွိုကာ ဝေန်ာက်ထုပ်၁်�နိုိစာ်တ့်င်းလ်ည်�် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ထု�မ်းိ ထုပ်မ််း�

အုစာစာဝ်ေ��ခု�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်48 ဝေန်ာက်�ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ရွာထုူ�သကတ််မ်း်�သတ်မ််းိတ််

ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာမ်းိာ ဝေန်ာကထ်ုပ််

ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် ထုပ်မ််း�တ်ာ�န််ထုမ်း�်

ဝေ�ာင်းခ့်ုင်း််မ်းေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့စ်ာသည်။် ဂ�ာမ်းနီ်ရုိွ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်း ် ဤစာန်စာ် က�င်း်သ်ု��ပြီးပ်ီ� 

ခုု�ရုို��အုဖ့ွဲ့���င်း်မ်း�ာ�သည််သက်တ်မ််း�တ်စာ်ကြိုးကုမ်း်လ့င်း ်

၁၂ နိုိစာ် တ်ာ၀န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းပ်ြီးပ်ီ�လ့င်း ် ထုပ်မ််း�

ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် မ်းရွိုဝေပ်။ ဤစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်းိာ 

ဂ�ာမ်းန်ီ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း မ်းပ်ါ�င်းဘ်ာ� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ခုု�ရိုု���ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့က်ေရွယဥ်ပ်ဝေေ

တ့်င်းသ်ာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်49

၃.၃။	 တရား��သုံးူကြီးက်ီ�များျ��အာ��	ရား�ထိူ�များှရားပ်စ်ီ�ပြား�ငုံ�်

မ်းည်သ်ည်််အုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�တ့်င်း ်လကရုိ်ွရွာထူု�ရွရုိွထုာ�သည််် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�အုာ� ရွာထူု�မိ်း

မ်းည််သုု�ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွမ်းည်�်ုုသည်််ဝေမ်း�ခု့န််�မ်း�ာ�မ်းိာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏လ့တ်လ်ပ််မ်းုအုဝေပ်� အုဝေရွ�ကြိုးကီ�

ဝေသာ သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုသည်။် သမ်းာသမ်းတ်က်�စာ့ာ ဘာကလ်ုုကမ််းုမ်းရွိုပ်� တ်ရွာ�စာီရွင်းန်ိုုုင်း်ရွန်အ်ုတ့်က ်

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ရွာထုူ�မ်းိ မ်းတ်ရွာ�ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ေခုင်း�်ခု�ရွမ်းည်က်ုု စာုု�ရွုမ်းမ််းု

ရား�ထိူ�ကြားက်�ရားှည်တ်ည်ပ်ြီးများ�များုရားှုပြား�ငုံ�်က်	တရား��	

သုံးူကြီးက်ီ�များျ��အာ��	ပ်ံဂုံးုုံလွရ်ေးရား�အာက်ျ ုံ �အာပြားများတန်ှှငုံ်	်

ရား�ထိူ�ရေးန်ရား�တုံ�က်ုံ	ထိည်််သုံးွငုံ်�စီဉ်း�်စီ��ပြား�ငုံ�်	

များပြားပ်ံပ်�	တရား��စီီရားငုံရ်ားန်ပ််ုံ၍	တွန််�အာ��ရေးပ်�

ရေးသုံး�လ်ွည််�ရား�ထိူ�ကြားက်�ရှားည််စီွ�	�န််အ်ာပ််ထိ��

ပြား�ငုံ�်ရေးကြားက်�ငုံ်အ်ာစီုံ�ရား၏	က်ဏ္ဍများျ��နှှငုံ်	်ပြားပ်ည်သ်ုံးူ	

များျ��အာရေးပ်�တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�၏	တ�ဝန်�်�နှုံငုံ်များု

က်ုံ	�ျနု်�်ရေးစီနှုံငုံ်သုံးည်။်



33တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

မ်းရုိွရွန်လုု်အုပ်သ်ည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�၏အုေပ်�အုမူ်းဝေ�ကာင်််း တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ကုု ဖွဲ့ယရိ်ွာ�ရွန် ်သုု�မ်းဟုိုတ််

ဝေရွ့�ဝေေပ်ာင်း�်ရွန်အ်ုဝေ�ကာင်း�် လု�ဝေလာကလ်ာဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�တ့်င်း ်ရွာထုူ�မိ်းဖွဲ့ယရ်ွိာ�နိုုုင်းဝ်ေသာအုဝေန်အုထုာ�အုခု��ု�ကုု တ်ုက�ရွိင်း�်လင်း�်စာ့ာဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် အုခု��ု�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ သက�်ုုင်းသ်ူမ်း�ာ�က တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ရွာထုူ�

မ်းိဖွဲ့ယရ်ွိာ�နိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု သတ်မ််းိတ််ထုာ�သည်။် အုယဝ်ေဘာ�န်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာက တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ရွာထုူ�မ်းိထုုတ်ပ််ယန်ိုုုင်း်သည်ဟ်ိုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်။်50     

ဂမ်းဘ်ာီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် သမ်းမတ်က တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းန်ိုိင်း််တ်ုုင်းပ််င်း၍် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ရွာထုူ�မ်းိရွပ်စ်ာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုပြီးပ်ီ� လှတ််ဝေတ်ာက် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� အုက�င်း်ပ််�ကမ််းု 

သုု�မ်းဟုိုတ် ်က�န်�်မ်းာဝေရွ�အုရွလုုအုပ်ခ်ု�ကတုု််�ဝေ�ကာင်််း ရွာထူု�မိ်းရွပ်စ်ာ�ဝေပ်�ရွန် ်တ်ရွာ�ရွင်း�ုု်င်းဝ်ေလ့ာကလ်�ခ့ုင်း်် 

ရွိုသည်။်51

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အုာ� တ်ာ�န်မ််းိရွပ်စ်ာ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်ပ်တ်သ်ကသ်ူမ်း�ာ�ဝေလဝေလ၊ 

ပြီးပု်�င်း်�ုုင်း်ဝေန်�ကဝေသာနုုိုင်း်င်း�ဝေရွ�အုင်း်အုာ�စုာမ်း�ာ�က 

ရွာထုူ�မ်းိ မ်းတ်ရွာ�ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်ကုု တ်ာ��ီ�

နိုုုင်းရ်ွန်် အုခု့င်း််အုလမ်း�်ပ်ုုဝေလဝေလပ်င်း ် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

အုုနိုဒုယနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ရွာထုူ�မ်းိ

ရွပ်စ်ာ�ရွန် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာဝ်ေရွာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုပ်ုုင်း�်

ကပ်ါ အုတ်ည်ေ်ပ်�ရွန် ်လုုအုပ်သ်ည်။်52 ထုုုသုု�စာီစာဉ်း်

ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွအုလ့�သု��စာာ�လုပ်နုု်ိုင်း ်

ဝေခု�ကုု မ်းတ်ာ��ီ�နိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည််� လှတ််ဝေတ်ာ်

နိုိင်း််အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ဟိုူ ဝေသာ ကဏ္ဍာနိုိစာခ်ုုမ်းိ သဝေဘာာ 

တ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ� လုုအုပ်ဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် အုလ့�သု��စာာ� 

လုပ်န်ိုုုင်း်ဝေခု� က��င်း�်သ့ာ�သည်။်

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင််း�လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�တ့်င််း တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုု ထုည်််သ့င်း�် 

လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်မိ်းာ တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�၏လ့တ်လ်ပ်မု််းကုု ကာက့ယ်ရွန်န််ည်�်လမ်း�်တ်စာခု်ုပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်53 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်ကုု လုပ််ဝေ�ာင်း်ဝေန်က�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ဝေကာမ််းရိွင််းတုု်�မိ်းာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�ရွည်ရွ်ွယ်ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း်် ရွာထူု�မိ်းထုုတ်ပ််ယ ်

ေခုင််း�မ်း�ာ�အုာ� တ်ာ��ီ�ကာက့ယ်နုုိုင်းသ်ည်။် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ရွာထူု�မိ်းထုုတ်ပ််ယေ်ခုင််း�တ့်င််း တ်ရွာ� 

စီာရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာကုု ပ်ါ�င်းလု်ပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ဝေပ်�ရွန် ် (ထုုုသုု�လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�လ့တ်လ်ပ်မု််း 

ကုုကာက့ယ၍် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုာဏာာနိုိင်း််အု�ု��အုေဖွဲ့တ်သ်ည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၌တ့်င်းသ်ာ

တ်ည်ဝ်ေစာသည်။်) အုေခုာ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာရ်ွပ်မ််းိာ �့ီေင်းန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်းသ်ု��စာ့�သည်််န်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ရွာထုူ�

မ်းိထုုတ်ပ််ယရ်ွန်အ်ု�ုုကုု ဝေထုာကခ်ု�သည််် တ်ရွာ�စာီရွင်းခ်ု�က်တ်စာခ်ုုကုု ဝေတ်ာင်း�်�ုုေခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်54 

ဂ�ာမ်းန်ီနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်းလ်ည်�် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ရွာထုူ�မ်းိရွပ်စ်ာ�ေခုင်း�်ကုု ဝေထုာကခ်ု�သည်််

သုံးများ�သုံးများတက််ျများုက်ုံ	ထိုန်�်သုံးုများ�်ပြီးပ်ီ�	

ာက်လ်ွုံက်မ်ျားုများရားှုပ်�	တရား��စီီရားငုံန်ှုံငုံရ်ားန်အ်ာတွက််	

တရား��သုံးူကြီးက်ီ�များျ��သုံးည်	်ရား�ထိူ�များှ	များတရား��

ဖွဲ့ယားရ်ားှ��ပြား�ငုံ�်	သုံးုံ�များဟုံတ	်ရေးပြားပ်�ငုံ�်ရေးရား့�ပြား�ငုံ�်��ရား

များည်က််ုံ	စီုံ�ရားုများမ်ျားုများရားှုရားန်	်လွုံအာပ်သ်ုံးည်။်	

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�	အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒများျ��တွငုံ	်တရား��	

သုံးူကြီးက်ီ�တစီဦ်း�အာ��	ရား�ထိူ�များှဖွဲ့ယားရ်ားှ��နှုံငုံရ်ေးသုံး�	

အာရေးပြား�အာရေးန်အာန်ည််�ငုံယားက််ုံ	တုက်ျရားှငုံ�်လွငုံ�်

စီွ�	ရေးဖွဲ့�ပ်ြားပ်ထိ��သုံးည်။်

၃။	တ
ရား��စီီရားငုံရေးရား�က်

ဏ္ဍ
၏
	လွ

ွတ
လွ

ပ််စီွ�	ရားပ်တ်
ည်

�်ွငုံ််နှှငုံ််	တ
�ဝန်�်�နှုံငုံများု
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တ်ရွာ�စာီရွင်းခ်ု�က်မ်းရွိုပ်� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ရွာထုူ�မ်းိရွပ်စ်ာ�

ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�ကုု အုတ်ု 

အုက� လုုကန််ာေခုင်း�်မ်းရွိုပ်� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�

အုာ� ရွာထုူ�မ်းိရွပ်စ်ာ�ေခုင်း�်၊ ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့ေခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် �ုုင်း�်င်း�်ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု ေပ်�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွို

ဟိုုသတ််မ်းိတ်က်ာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုကာ 

အုက့ယမ််း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််ကုု ပ်�်ပ်ုု�

ဝေပ်�ထုာ�သည်။်55 ဂ�ာမ်းန််တ်ရွာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာခ်ု��ပ််

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု စာ့ပ်စ်ာ့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်းိ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�အုာ� ဝေဖွဲ့ာကဖ်ွဲ့�ကဝ်ေသာ 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အုာ� ရွာထုူ�မ်းိရွပ်စ်ာ�နိုုုင်းရ်ွန်် ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အု�ု��အုေဖွဲ့တ်န်ိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခုု�ရိုု��အုဖွဲ့့���င်း ် သု��ပ်ု�နိုိစာပ််ု�၏ 

ဝေထုာကခ်ု�ခု�ကန်ိုိစာမ််း��ု�လု��ရွိုမ်းိသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

နုုိုင်းသ်ည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်််း ဂ�ာမ်းနီ်နုုိုင်းင််း�တ့်င်းလု်ပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််

အုာဏာာအုာ� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�နိုိင်််း နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�ထု� ေဖွဲ့န်�ဝ်ေ�ထုာ�ေခုင်း�်စာသေဖွဲ့င်း် ်

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�အုာ� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကအ်ုရွ တ်ာ�န််မ်းိရွပ်စ်ာ�ေခုင်း�်မ်းိ ကာက့ယဝ်ေပ်�ကာ 

တ်ည်ဝ်ေထုာင်းထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၏လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််ကုု သုသုသာသာအုာ�ေဖွဲ့ည််ဝ်ေပ်�ထုာ�သည်။်

မ်းတ်ရွာ�ရွာထုူ�မ်းိထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်ကုု တ်ာ��ီ�ဝေပ်�ဝေသာအုေခုာ�တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုကာ 

အုက့ယ်မ်း�ာ�မ်းိာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုအုာဏာာကုု သီ�ေခုာ�လ့တ််လပ််ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ထု� 

အုပ််နိုိင်း�်ထုာ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ကင်း�်လ့တ််ခု့င်း််မ်း�ာ�  ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်တ်ုု�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်

ရွာထုူ�မ်းိရွပ်စ်ာ�ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာအုမ်းုမ်း�ာ�ကုု သီ�ေခုာ�ရွပ်တ််ည်ဝ်ေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က �ု��ေဖွဲ့တ်သ်ည်။်56 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ တ်ရွာ��င်းလ်ုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေဘာာင်းအ်ုတ့်င်း�် ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�အုတ့်က ်

ေပ်စာေ်ဏာမ််းိ ကင်း�်လ့တ််ခု့င်း််ဝေပ်�သည််် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကလည်�် လ့တ်လ်ပ််စာ့ာတ်ရွာ�စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်း်

ရွန်အ်ုဝေထုာကအ်ုကူဝေပ်�နိုုုင်းဖ်ွဲ့ုု�ရွည်ရ်ွွယက်ာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်57 သုု�ဝေသာ ်ေပ်စာေ်ဏာက်င်း�်လ့တ် ်

ခု့င်း်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုာ� မ်းမ်းိန််မ်းကန်အ်ုသု��ခု�ပ်ါက အုက�င်း်ပ််�ကေ်ခုစာာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုာ�ဝေပ်�ဝေစာနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၏ တ်ာ�န်ခ်ု�နိုုုင်း်မ်းုကုုလည်�် ဝေလ�ာက်�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။်

သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ ဝေပ်�ဝေပ်ါကန်ိုုုင်း်ရွန်် အုထုကပ််ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်

မ်း�ာ�သာမ်းက နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင််းမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်း်

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုုလုုကန််ာေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�ဝေပ်�ဝေပ်ါက်ဝေအုာင်း ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန််လည်�်  

တရား��သုံးူကြီးက်ီ�အာ��	တ�ဝန်မ်ျားှရားပ်စ်ီ�ရေးရား�

လွံပ်င်ုံန််�များျ��တွငုံ်ပ်ါဝငုံပ််တသ်ုံးက်သ်ုံးူ	

များျ��ရေးလွရေးလွ၊	ပြီးပ်ုံငုံဆ်ုံငုံရ်ေးန်ကြားက်ရေးသုံး�နှုံငုံ်ငုံ�ရေးရား�

အာငုံ်အာ��စီံများျ��က်	ရား�ထိူ�များှများတရား��ထိံတပ််ယား	်

ပြား�ငုံ�်က်ုံ	တ��ဆီ�နှုံငုံ်ရားန်အ်ာ�ွငုံ််အာလွများ်�	

ပ်ုံရေးလွရေးလွပ်ငုံပ်ြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်။်	တရား��သုံးူကြီးက်ီ�များျ��

အာ��ထိံတပ််ယားပ်ြား�ငုံ�်လွံပ််ငုံန်�်များျ��တွငုံ်	တရား��	

စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍက်ုံ	ထိည််သ်ုံးွငုံ်�လွံပ််ပ်ုံငုံ�်ွငုံ််ရေးပ်�

ပြား�ငုံ�်များှ�လွည်�်	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�၏	လွွတလ်ွပ််များု

က်ုံက်�က်ွယားရ်ားန်	်န်ည်�်လွများ်�တစီ�်ံပ်ငုံ်	ပြားဖွဲ့စီ	်

သုံးည်။်	များတရား��	ရား�ထိူ�များှထိံတပ််ယားပ်ြား�ငုံ�်က်ုံ

တ��ဆီ�ရေးပ်�ရေးသုံး�	အာပြား���တရား��ဥပ်ရေးဒ

ဆုံငုံရ်ား�အာက်�အာက်ွယားမ်ျားျ��များှ�	လွံပ်င်ုံန်�်စီဉ်း်

များျ��အာ��ကြီးက်ီ�ကြားက်ပ်မ်ျားုအာ�ဏာ�က်ုံ	သုံးီ�ပြား���

လွွတလ်ွပ်ရ်ေးသုံး�	အာဖွဲ့ွ��အာစီည်�်များျ��ထိ�အာပ်န်ှှငုံ်�

ထိ��ပြား�ငုံ�်ပြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်။်
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လုုအုပ်သ်ည်။် အုစာုု�ရွ၏အုေခုာ�အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း်�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်

သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ရွည်မ််းိန််�ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည််် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်

နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေကုုဖွဲ့့င်း်�်ုုေခုင်း�်စာသည်် ်အုဝေေခုခု�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်ကသ်ည်််ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�မ်းိလ့�၍ အုေခုာ�  

ဝေသာကုစာာမ်း�ာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုု �့�မ်းထုည််ရ်ွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်။်

သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််ရွိုပြီးပ်ီ� ဝေကာင်း�်စာ့ာလည်ပ််တ််ဝေန်ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ ေဖွဲ့စာဝ်ေေမ်းာက်

နိုုုင်းဝ်ေအုာင်း ်လု�ဝေလာကဝ်ေသာဘာဏ္ဍာာဝေင်း့မ်း�ာ� ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ေခုင်း�်က�သ်ုု� လကဝ်ေတ့်�က�ဝေသာအုခု�ကမ််း�ာ�

ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း်�စာာ�ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�သည် ်တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််နိုိင်း််သမ်းာသမ်းတ်က်�မ်းုတ်ုု�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်််အုေပ်င်း ် အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�ပ်ုုင်း�်က

လည််� လာဘာ်စာာ�မ်းုတ်ုုကဖ်ွဲ့�ကဝ်ေရွ�၊ တ်ရွာ� 

စာီရွင်း်�ု��ေဖွဲ့တ််ခု�က်မ်း�ာ�ကုုဝေဖွဲ့ာ်ဝေ�ာင်း်ေခုင်း�်နိုိင်း်် 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဝေပ်� ယု��ကည်က်ုု�စာာ�မ်းုေမ်းင်း််

မ်းာ�လာဝေစာရွန် ် စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ�

အုမ်း�ာ�ဝေရွိ�ဝေမ်းိာက ် စာီရွင်း�်ကာ�န်ာေခုင်း�်က�သ်ုု� 

ပ့်င်း််လင်း�်ေမ်းင်းသ်ာစ့ာာေဖွဲ့င်််း တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုုဝေ�ာင််း 

ရွွကရ်ွန်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� ပ်ါရွိုရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� ဝေရွွ�ခု�ယေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်

တ့်င်း်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာနိိုင်း််အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာ 

တ်ုု�၏ ပ်ါ၀င်း်မ်းုသည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ 

ပ့်င်း််လင်း်�ေမ်းင်းသ်ာမ်းုကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�နိုုုင်း ်

သည်။်

သုံးီ�ပြား���လွွတ်လွပ်ရ်ေးသုံး�တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍ

ရေးပ်�ရေးပ်ါက််နှုံငုံရ်ားန်	်အာထိက်ပ််ါပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်�ျက်မ်ျားျ��

သုံး�များက်	နှုံငုံင်ုံ�ရေးရား�		ရေး�ါငုံ်�ရေးဆ�ငုံမ်ျားျ��အာရေးန်နှှငုံ််	

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒပ်ါ	ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်�ျက်မ်ျားျ��

နှှငုံ််	တရား��စီီရားငုံဆ်ံ��ပြားဖွဲ့တ်�ျက်မ်ျားျ��က်ုံ

အာရေးလွ�ထိ��လွုံက်န််�ရားန်လ်ွည်�်လွုံအာပ်သ်ုံးည်။်	

အာပြား���အာစီုံ�ရား	အာစီုတအ်ာပ်ုံငုံ�်က်လွည်�်	

လွ�ာစ်ီ��များု	တုံက်ဖ်ွဲ့ျက်ရ်ေးရား�၊	တရား��စီီရားငုံ်

ဆံ��ပြားဖွဲ့တ်�ျက်မ်ျားျ��က်ုံရေးဖွဲ့�ရ်ေးဆ�ငုံပ်ြား�ငုံ�်နှှငုံ််	

တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�အာရေးပ်�ယားံ�ကြားက်ည်က််ုံ�စီ��များုများျ��	

ပြားများှငုံ်တ်ငုံန်ှုံငုံရ်ေးရား�အာတွက်	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံမ်ျားုများျ��	

ပြားပ်ံလွံပ်ရ်ားများည်။်

၃။	တ
ရား��စီီရားငုံရေးရား�က်

ဏ္ဍ
၏
	လွ

ွတ
လွ

ပ််စီွ�	ရားပ်တ်
ည်

�်ွငုံ််နှှငုံ််	တ
�ဝန်�်�နှုံငုံများု
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ဤအုခုန််�၏ ဝေန်ာက်�ု��အုပ်ုုင်း�်တ့်င််း တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ ် တ်စာခ်ုုထုက်မ်းကတ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်နိုိင်း််

�ုုင်းသ်ည််် သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု ဝေ�့�ဝေနို့�သ့ာ�ပ်ါမ်းည်။် လူမ်း��ု�စာုအုမ်း��ု�မ်း��ု�က မ်းတ်ူည်ီသည်် ် တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေစာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် စာန်စာမ််း�ာ�ကုုယစ်ာီက�င်း်သ်ု���ကသည်် ် လူမ်း��ု�စာု�ပ်ါ�င်း်ဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်

တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�စာန်စ်ာတ်စာခု်ုထုကမ််းကတ်ည်ရုိ်ွခ့ုင်််းကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င််း ထုည်််သ့င်း�်ဝေရွ��့� 

ဝေလရ်ွို�ကသည်က်ုု အုမ်း�ာ��ု��ဝေတ့်�ရွသည်။် နိုုုင်းင််း�တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�ရွို အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာတ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာ�နိုုန််�

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာန်စာ်မ်း�ာ�ကုုအုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်အုခု��ု�ဝေသာဝေေသမ်း�ာ�မ်းိ 

အုခု��ု�ဝေသာလူမ်း��ု�မ်း�ာ�အုာ� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ သီ�သန်�အ်ုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�နုုိုင်းသ်ည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ ် တ်စာခ်ုုထုက်မ်းက တ်ည်ရ်ွိုခု့င်း်က်ုုအုသု��ခု�ေခုင်း�်

ေဖွဲ့င်း် ် ဘာာသာဝေရွ�ကုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ၊ဝေေသတ့်င်း်� ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာမ်း�ာ�ကုု အုဝေေခုခု�ဝေသာတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

စာန်စာမ််း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ေခုင်း်�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေဘာ�ထုုတ်ခ်ု�ထုာ�ရွဝေသာလူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�ကုု အုကာအုက့ယဝ်ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် 

၎င်း�်တ်ုု�၏ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုနိုိင်း် ်အုစာဉ်း်အုလာဓလေ့ဝေလမ််း�ာ�၊ စာ�မ်း�ာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေစာာင်း်ဝ်ေရွိာကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ကုုလည်�်

 ေပ်�လုပ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်ပ်ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာပ့််ာ�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ်မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�

ဝေသာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်လူမ်းုအုဖွဲ့့��

အုစာည််�အုတ့်င်း်�မ်းိ တ်င်း်�မ်းာမ်းုမ်း�ာ�ကုုထုုဝေရွာကစ်ာ့ာ ဝေလ့ာခ်ု�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် ထုုု�ေပ်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ ်

တ်စာခ်ုုထုက်မ်းက တ်ည်ရ်ွိုခု့င်း်အ်ုရွ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေရွင်း�်ေမ်းစာအ်ုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုု ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်နိုုုင်းရ်ိုု�သာမ်းက က့�ေပ်ာ�

ဝေသာ တ်ရွာ�ရိုု��စာန်စာမ််း�ာ�ကုုလည်�်ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း ်လူမ်း��ု�ဝေပ်ါင်း�်စာု� 

ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်သည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွိုသည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာ ်တ်စာခ်ုုထုက်မ်းက က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�တ့်င်း ် ဗဟိုုု၏ခု��ပ််ကုုင်းမ််းုကုု ဝေလ့ာခ်ု�နိုုုင်း်ကာ ဝေေသနိုတရွအု�င်း််တ်ရွာ�စာီရွင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု အု�ုုပ်ါ တ်ုုင်း�်

ဝေေသကြိုးကီ�နိုိင်း် ်န်ီ�စာပ်ဝ်ေသာတ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�က စာီရွင်း�်ကာ�န်ာနိုုုင်းသ်ည််် အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ�လည်�် ပ်ုုလာမ်းည််

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ရွာတ့်င််း တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�စာန်စာ ်တ်စာခု်ုထုကမ််းကတ်ည်ရုိ်ွေခုင််း�ဝေ�ကာင်််း စုာန်ဝ်ေခု�မု်းမ်း�ာ�ရုိွသည်။် 



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

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုလ့န်က့်�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�၍ တ်စာ်ခုါတ်စာ်ရွ�၌ �န်� ်

က�င််းဘာကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေန်ဝေသာ ဥပ်ဝေေစာန်စာမ််း�ာ�နိိုင်််း စာ�နုိုန်�်မ်း�ာ�ကုုအုဝေေခုခု�၍ ခုုုင်းမ််းာဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်းူဝေဘာာင်းန်ိုိင်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�တ်ည်ဝ်ေထုာင်းရ်ွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

စာန်စာ်မ်း�ာ� အုာ�လု��ဝေကာင််း�မ်း့န််စာ့ာ လည််ပ်တ််

တ်ည််ရွိုနိုုုင်း်ရွန််အုတ့်က် စာန်စာ်တ်စာ်ခုုခု�င်း်�စာီ၏

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု သတ်မ််းိတ်ရ်ွန်န်ိုိင်း်် 

စာန်စာမ််း�ာ�အုာ�လု��နိိုင်း််ကုုကညီ််မ်းည််် အုဝေေခုခု�အုခ့ုင်း်် 

အုဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ်ရ်ွန််လည်�် 

လုုအုပ်ပ််ါသည်။် ထုုုအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ကုု မ်းဝေလ ်

လာမ်းီတ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာ်မ်း�ာ�တ့်င်း်ပ်ါ�င်း်နိုုုင်း်သည််် 

ဥပ်ဝေေဇိုစာေ်မ်းစာမ််း�ာ�ကုု ဦး�စာ့ာဝေလလ်ာ�န်�်စာစာပ််ါ

မ်းည်။်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ ် တ်စာမ််း��ု�တ်ည်�်က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်တ့်င်းမ််းူ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာတ််စာခ်ုုတ်ည််�ကုုသာ အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ထုာ�သည်။် စာန်စာတ််စာခ်ုုတ်ည််�က�င်း်သ်ု��သည်် ်တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာအ်ုတ့်င်း�်ရွို ဥပ်ဝေေစာ�သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�မ်းိာ ဘာာသာဝေရွ�အုဝေေခုခု�မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေပ်ည််

ေပ်ည်�်ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေစာသေဖွဲ့င်း်ဇ်ိုစာေ်မ်းစာဝ်ေပ်ါင်း�်စာု�မ်းိ အုရွင်း�်ခု�လာသည်က်ုု ဝေတ့်�ေမ်းင်းန်ိုုုင်း်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် 

ဥပ်ဝေေကုုဖွဲ့့င်း်�်ုုေခုင်း်�နိုိင်း်် စာီရွင်းက်�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်တ်ုု�အုတ့်ကမ််းူ စာန်စာတ််စာခ်ုုတ်ည််�ကုုသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေက တ်ရွာ��င်းခ်ု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည်။်

တ်ရွာ�မ်းဥပ်ဝေေသည် ် အုသု��မ်း�ာ�ဝေသာတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဝေရွ�သာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�

ဝေသာ က�င်််း�တ်ဥ်ပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဇိုစာေ်မ်းစာမ််း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်

အုမ်းိီေပ်�ထုာ�သည်။် တ်ရွာ�မ်းဥပ်ဝေေ တ်ရွာ�သူ 

ကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုဝေထု့ဝေထု့ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ကုု�ကာ�၍

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�သည်။် ယင်း�်နိုိင်း််ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ 

အုဂ�လုပ်ရ်ိုုု�ရွာဥပ်ဝေေတ့်င်းမ််းူ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� 

သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုေခုာ�

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုုသာမ်းက တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�

ဝေရွ�သာ�ထုာ�ဝေသာ သဝေဘာာထုာ�အုေမ်းင်းမ််း�ာ�

နိုိင်း်် စာီရွင်းခ်ု�က်ေဖွဲ့တ်ထ်ုု��မ်း�ာ�ကုုလည််� ကုု�ကာ� 

သည်။် စာီရွင်းခ်ု�က်ေဖွဲ့တ်ထ်ုု��မ်း�ာ�မ်းိာ ဝေရွိ�ကစာီရွင်းခ်ု�်

ဝေသာ ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာသာဓလေ့ကေဖွဲ့တ်ထု်ု��မ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်�  

ဝေအုာကတ််ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုဝေန်နိုိင်း် ် အုလာ�တ်ူ

လွူများျ ုံ �စီံအာများျ ုံ �များျ ုံ �က်	များတူည်ီသုံးည်််	တရား��

ဥပ်ရေးဒစီ�များျ��နှှငုံ််	စီန်စီမ်ျားျ��က်ုံယားစ်ီီက်ျငုံ်သ်ုံးံ��			

ကြားက်သုံးည််	်လွူများျ ုံ �စီံ�ပ်ါဝငုံရ်ေးသုံး�	လွူ်အာဖွဲ့ွ��အာစီည်�်

များျ��တွငုံ	်တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�စီန်စီ်	တစီ�်ံထိက််

များက်	တည်ရ်ားှု�ွငုံ််က်ုံ	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ

များျ��တွငုံ	်ထိည်််သုံးွငုံ�်ရေးရား�ဆွ�ရေးလွရ်ားှုကြားက်သုံးည်က််ုံ	

အာများျ��ဆံ��ရေးတွ�ရားသုံးည်။်

အာထိူ�သုံးပြားဖွဲ့ငုံ်	်ပ်ဋိုပ်က်ခပြားဖွဲ့စီပ််ွ��ပြီးပ်ီ�ရေးန်�က်ပ််ုံငုံ�်

အာရေးပြား�အာရေးန်များျ��တွငုံ်	များတူက်ွ�ပြားပ်��ရေးသုံး�တရား��

ဥပ်ရေးဒဇစီပ်ြားများစီမ်ျားျ��က်ုံ	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ

တွငုံ	်အာသုံးုအာများှတပ်ြားပ်ံထိ��ပြား�ငုံ�်ပြားဖွဲ့ငုံ်	်လွူများုအာဖွဲ့ွ��

အာစီည််�အာတွငုံ်�များှတငုံ�်များ�များုများျ��က်ုံ	ထိုရေးရား�က််

စီွ�ရေးလွှ��်ျရေးပ်�နှုံငုံ်သုံးည်။်	တရား��ဥပ်ရေးဒစီန်စီ်

တစီ�်ံထိက်မ်ျားက်	က်ျငုံ်သ်ုံးံ��ပြား�ငုံ�်ပြားဖွဲ့ငုံ်တ်ရား��	

စီီရားငုံရ်ေးရား�တွငုံ	်ဗဟုုံ�ျံပ်က််ုံငုံမ်ျားုက်ုံရေးလွှ��်ျနှုံငုံ်

က်�	ရေးဒသုံးအာဆငုံ်တ်ရား��စီီရားငုံမ်ျားုများျ��က်ုံ							

ထိုံရေးဒသုံးနှှငုံ််န်ီ�စီပ်မ်ျားုရားှုရေးသုံး�တရား��ရှုံ��များျ��က်	

စီီရားငုံက်ြားက်��န်�နှုံငုံသ်ုံးည်််အာ�ွငုံ််အာလွများ်�များျ��

လွည်�်	ပ်ုံလွ�များည်ပ်ြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်။်



39တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

အုမ်းုမ်း��ု�တ့်င်း ်ယင်း�်စာီရွင်းခ်ု�ကေ်ဖွဲ့တ်ထ်ုု��မ်း�ာ�ကုု လုုကန််ာဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ဝေသာ ်စာီရွင်းခ်ု�က်

ေဖွဲ့တ်ထ်ုု��မ်း�ာ�မ်းိာေပ်န်လ်ည်ဝ်ေခု�ပ်နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုမ်းုအုဝေေခုအုဝေန်ခု�င်း�်အုန်ည်�်င်းယ်က့�လ့�ရိုု�ေဖွဲ့င်း် ်စာီရွင်းခ်ု�က်သာဓလေ့က

အုေဖွဲ့စာ ် အုက�����င််းမ်းုကုုပ်ယဖ်ွဲ့�ကန်ိုုုင်းသ်ည်။် အုဂ�လုပ်ရ်ိုုု�ရွာတ်ရွာ�စာီရွင််းဝေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�တ့်င်း ် အုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာ ဝေခုါင်း်�စာဉ်း်တ်စာခ်ုုဝေအုာကတ့််င်း ် စာီရွင်းခ်ု�ကေ်ဖွဲ့တ်ထ်ုု��မ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုထု့ကဝ်ေပ်�လာသည်န်ိုိင်း််အုမ်း့ တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေ၏ အုဓလေ့ုပ်ါါယန်ိုိင်း်် သဏ္ဍာာန််ဝေကာကဝ်ေ�ကာင်း�်မ်း�ာ� တ်ုက�ဝေပ်�လ့င်းလ်ာမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤသဝေဘာာ 

တ်ရွာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုဂ�လုပ်ရ်ိုုု�ရွာဥပ်ဝေေ၏ ပ်င်းက်ုုလကခဏာာမ်း�ာ�မ်းိာ အုခု�နု်န်ိုိင်း််အုမ်း့ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေန်သည်။်

ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်စာန်စာ်မ်း�ာ�မ်းိာ လူမ်း��ု�စာုတ်စာခ်ုု၏ လူမ်းုဝေရွ�စာ�မ်း�ာ�၊ ဓလေ့ဝေလမ််း�ာ�နိုိင်း်် အုဝေလအ်ုထု

မ်း�ာ�ကုု အုဝေေခုခု�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�်လည်�် မ်းရွိုတ်တ််ဝေပ်။ ယင်း�်

စာန်စာမ််း��ု� ဥပ်မ်းာတ်စာခ်ုုမ်းိာ ဝေေသ�ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အုေခုာ�ဥပ်မ်းာတ်စာခ်ုုမ်းိာ ဘာာသာဝေရွ�က�မ်း�်

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုဝေလအ်ုက�င်း််မ်း�ာ�ကုုအုဝေေခုခု�ထုာ�ဝေသာ ဘာာသာဝေရွ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုမ်း�ာ��ု��

က�င်း်သ်ု��ဝေန်ဝေသာ ဘာာသာဝေရွ�ဥပ်ဝေေမ်းိာ ရွိာရွီ�ယာ�ဝေခု� အုစာာလာမ်းဥ်ပ်ဝေေေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ထုုုဥပ်ဝေေမ်းိာ ကုုရွမ်း်

က�မ်း�်စာာနိုိင်း်် �့န်န််ာဘာာသာဝေရွ� ဝေဟိုာဝေေပ်ာခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်�အုဝေေခုခု�ထုာ�သည်။်58 အုခု��ု�နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်

ရွိာ�ရွီ�ယာ�ဥပ်ဝေေကုု တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာအ်ုေဖွဲ့စာက်�င်း်သ်ု��ပြီးပ်ီ� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ ်

တ်စာခ်ုုထုက်မ်းကတ်ည်ရ်ွိုဝေသာ အုေခုာ�နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်းမ််းူ အုေခုာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း်ယ်ိဉ်းတ့််�က�င်း်သ်ု���ကသည်။်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ ် တ်စာခ်ုုထုက်မ်းကတ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ၏် တ်ရွာ��င်းမ််းု

ကုု တ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။်59 တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာအ်ုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက အုသု 

အုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုသည််တ််ုုင်း ် အုတ်ူယိဉ်း်တ့်�

တ်ည်ရ်ွိုခု့င်း်ရ်ွိုပြီးပ်ီ� အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် ကုု�က့ယရ်ွာဘာာ

သာနိုိင်း််လူမ်း��ု� က့�ေပ်ာ�စာု�လင်းဝ်ေသာ တ်ုုင်း်�ေပ်ည််

မ်း�ာ�တ့်င်း ် ထုုုက�သ်ုု�ေဖွဲ့စာတ််တ််သည်။် ယင်း�်စာန်စာ်

အုမ်း�ာ�စာုသည် ် န်ကရ်ိုုင်း်�ဝေသာ အုဝေေခုခု�ရွင်း�်ေမ်းစာ်

မ်း�ာ�ရွိုကာ သက�်ုုင်းရ်ွာလူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�အုဝေပ်� မ်းိီခုုု

ဝေန်�ကသည်။် ထုုုန်ည်�်အုတ်ူပ်င်း ်ကုုလုုန်ီအုေပ်�ခု�ခု�်

ရွဝေသာနုုိုင််းင်း�မ်း�ာ�တ့်င်းလ်ည်�် တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�စာန်စ်ာ 

တ်စာခ်ုုထုက်မ်းက တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်း်တ်ည်�်လည်ပ််တ်ဝ်ေန်

တ်တ််သည်။် အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း်�်ုုဝေသာ် ကုုလုုန်ီ

အုစာုု�ရွမ်း�ာ�က အုစာဉ်း်အုလာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာ်

မ်း�ာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ခု�ပ်ြီးပ်ီ� တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်တ့်င်း ်

စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�ဥပ်ဝေေက�သ်ုု� ယင်း�်တ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်း်

ဥပ်ဝေေရုိုဝေထုာင်််းမ်း�ာ�ကုုလည်�် ထုည်််သ့င်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

ခု�်ဝေသာဝေ�ကာင်း်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�အုမ်း�ာ�စာုမ်းိာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာတ််စာခ်ုု

၄။	တ
ရား��စီီရားငုံရေးရား�စီန်စီ၏်

	ဝါဒအာ
များျုံ�များျုံ�	က်

ွ�ပြားပ်��တ
ည်

ရားှုပြား�ငုံ�်

သုံးုံ�ရား�တွငုံ	်တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�စီန်စီတ်စီ်�ံ				

ထိက်မ်ျားက်	တည်ရ်ားှုပြား�ငုံ�်ရေးကြားက်�ငုံ်	်စီုန်ရ်ေး��များုများျ��

ရားှုသုံးည်။်	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	

တည်ရ်ေးဆ�က်သ်ုံးူများျ��အာရေးန်နှှငုံ််	အာလွွန်က််ွ�ပြားပ်��

ပြား���န်��၍	တစီ�်ါတစီ်ရား�ဆန််က််ျငုံ်ာက်	်

ပြားဖွဲ့စီရ်ေးန်ရေးသုံး�ဥပ်ရေးဒစီန်စီမ်ျားျ��နှှငုံ််	စီ�နှုန်�်များျ��က်ုံ

အာရေးပြား���၍	�ုံငုံမ်ျား�ရေးသုံး�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���

ဥပ်ရေးဒများူရေးာ�ငုံန်ှှငုံ်	်တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�စီန်စီမ်ျားျ��

အာပြားဖွဲ့စီ	်ရေးပြားပ်�ငုံ�်လွ�တည်ရ်ေးထိ�ငုံရ်ားများည်ပ်ြားဖွဲ့စီ	်

သုံးည်။်	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�စီန်စီမ်ျားျ��အာ��လွံ��	

ရေးက်�ငုံ�်များွန်စ်ီွ�လွည်ပ််တတ်ည််ရားှုနှုံငုံရ်ားန်	်စီန်စီ်

တစီ်�ံ�ျငုံ�်စီီ၏	လွံပ်ပ််ုံငုံ�်ွငုံ််အာတုံငုံ�်အာတ�က်ုံ	

သုံးတမ်ျားှတပ်ြီးပ်ီ�	စီန်စီမ်ျားျ��အာ��လွံ��နှှငုံ်	်က်ုံက်ည််ီ

များည်််	အာရေးပြား���အာ�ွငုံ််အာရေးရား�ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်�ျက်မ်ျားျ��က်ုံ	

ရေးဖွဲ့�ထ်ိံတရ်ားန်လ်ွည်�်	လွုံအာပ်ပ််ါသုံးည်။်
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ထုကမ််းက တ်ည်ရ်ွိုခု့င်း်က်ုု အုမ်းိန််တ်ကယေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ဖွဲ့န််တ်ီ�ခု�ေ်ခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ပ််� ယင်း�်စာန်စာမ််း�ာ�ကုု လကရ်ွို

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာအ်ုတ့်င်း်�သုု� လကခ်ု�ထုည်််သ့င်း�်ခု�ေ်ခုင်း�်သာ ေဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာ၏�သဇိုာအုာဏာာနိုိင်း် ်တ်ရွာ��င်းမ််းုတ်ုု�မ်းိာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�နိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူတ်ုု�၏ သဝေဘာာထုာ�

အုဝေပ်�လု��လု��လ�ာ�လ�ာ� မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်သည်။် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အု�ကာ� ဝေလ�စာာ�မ်းုကုုရွရွိုထုာ�ဝေသာ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�နိုိင်း်ပ််ကသ်ကပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက အုသုအုမ်းိတ်မ််းေပ်�ပ်ါက တ်ရွာ�

ဝေရွ�၏ဩဇိုာကုု ယုတ်ဝ်ေလ�ာလ်ာ ဝေစာပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းတ်ုုင်းခ်ုင်းက် သု��စာ့�ခု�ဝ်ေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�၏�ု��ေဖွဲ့တ်မ််းုအုာဏာာကုု အုာ�န်ည်�်ဝေစာသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း်တ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ� တ်စာခ်ုု

ထုကမ််းက တ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ဩဇိုာအုာဏာာကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။်

အုထုကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည်််အုတ်ုုင်း်� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာတ််စာခ်ုုထုက်မ်းက တ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်

ဝေ�ကာင်း် ်  စာုန်ဝ်ေခု�မ်းု ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကန်ိုုုင်း်သည်။် တ်စာခ်ုုမ်းိာ မ်းည်သ်ည််တ််ရွာ�ရိုု��က မ်းည်သ်ူမ်း�ာ�

အုဝေပ်� မ်းည်သ်ုု�ဝေသာအုမ်းုမ်း��ု�တ့်င်း ် စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသန်ည်�်�ုုသည်် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််�ုုင်းရ်ွာ 

ဝေမ်း�ခု့န်�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်စာခ်ုါတ်စာရ်ွ�တ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာတ််စာခ်ုုသည် ် ေပ်ည်န််ယအ်ုလုုက ် အုမ်း��ု�မ်း��ု�

စာီရွင်းန်ိုုုင်းသ်ည်။် ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဤန်ည််�လမ်း�်ကုု သု��စာ့�ဝေလရ်ွိုပြီးပ်ီ� ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုခု�င်း်�စာီ၏ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�က သက�်ုုင်း်ရွာေပ်ည်န််ယအ်ုတ့်င်း�်တ့်င်း ် ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေသာအုမ်းုမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့က်ေရွယ်

တ်ရွာ�ရိုု��သာသီ�သန်�စ်ာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာ အုမ်းုမ်း��ု�မ်းဟိုုတ််လ့င်း ် ကုုယတ််ုုင်းစ်ာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်း်သည်။် 

အုေခုာ�ပ်ု�စာ�တ်စာ်မ်း��ု�တ့်င်း ်တ်စာခ်ုုသုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်စာခ်ုုထုက်ပ်ုုဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�သည် ်လူမ်း��ု�စာု

အုလုုက ်သီ�ေခုာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် အု�ုုပ်ါ န်ည်�်လမ်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်တ်စာ်ခုါတ်စာ်ရွ�တ့်င်း ်ေပ်ည်န််ယအ်ုလုုက်

စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််လည််�ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်းသ်ည်။် သုု�ဝေသာ ်အုပြီးမ်း�တ်မ်း်�ပ်ါ၀င်း်သည််ဟိုု မ်း�ုုနိုုုင်း်။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေေသခု�

လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ

ဝေပ်�အုပ်သ်ည်််က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ 

ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ခု့င်း်် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်အုေဖွဲ့စာ ်

ဝေေသတ့်င််း�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ခ့ုင်း််နိိုင်း်် က�င်််း 

သု��ခု့င်း်တ််ုု�ရွရွိုနိုုုင်းသ်ည်။် အုုနိုဒုယနိုုုင်းင််း�က�သ်ုု�ဝေသာ 

နိုုုင်း်င်း�အုခု��ု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ကုု� 

က့ယယု်��ကည်မု််းတူ်သူမ်း�ာ� အု�ကာ�အုေင်းင််း�ပ့်ာ�မု်း 

ကုု သက�်ုုင်းရ်ွာဘာာသာဝေရွ�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်

ခု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�သည်။်60 တ်ရွာ� စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာတ််စာ်

ခုုကုု ဥပ်ဝေေ၏အုခု��ု�ဝေသာ အုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�တ့်င်းသ်ာ 

က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်ဝေ�ကာင်း�် ကန်�်သတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်း��ု�

လည်�် ရွိုနိုုုင်းသ်ည်။်61 ဥပ်မ်းာ ဘာာသာဝေရွ�ဥပ်ဝေေ

နိုိင်း်် တ်ရွာ�ရို�ု�မ်း�ာ�သည်် အုခု��ု�အုမ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်

မ်းုသာ�စာုဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ််

နိုုုင်းသ်ည်။်

များည်သ်ုံးည်််တရား��ရှုံ��က်	များည်သ်ုံးူများျ��အာရေးပ်�	

များည်သ်ုံးုံ�ရေးသုံး�အာများုများျ ုံ �တွငုံ	်စီီရားငုံဆ်ံ��ပြားဖွဲ့တ်ပ်ုံငုံ်

�ွငုံ််ရားှုသုံးန်ည််�။	ရား�ဖွဲ့န််ရား��ါတွငုံ်	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�

စီန်စီတ်စီ�်ံသုံးည်	်ရေးဒသုံးအာလွုံက််	အာများျ ုံ �များျ ုံ �

ကြားက်��န်�စီီရားငုံသ်ုံးည်။်	အာပြား���ပ်ံ�စီ�များှ�	တစီ�်ံ	

သုံးုံ�များဟုံတ	်ပ်ုံများျ��ရေးသုံး�	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�စီန်စီ်

များျ��သုံးည်	်လွူများျ ုံ �အာံပ််စီံအာလွုံက်	်သုံးီ�ပြား���

ကြားက်��န်�စီီရားငုံပ်ြား�ငုံ�်ပြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်။်	ရေးန်�က်တ်စီ်များျ ုံ �

များှ�	များုသုံး��စီံသုံးုံ�များဟုံတ	်အာရေးများွဆက်�်�များုဆုံငုံ်ရား�

ဥပ်ရေးဒများျ��နှှငုံ််	ပ်တသ်ုံးက်ရ်ေးသုံး�အာပြားငုံငုံ�်ပ်ွ��များု

များျ��၊	က်ုံ�က်ွယားယ်ားံ�ကြားက်ည်မ်ျားုတူသုံးူများျ��အာကြားက်��	

အာပြားငုံငုံ�်ပ်ွ��များုများျ��ပြားဖွဲ့စီပ််ွ��ပ်ါက်	သုံးက်ဆ်ုံငုံ်ရား�

ာ�သုံး�ရေးရား�ဥပ်ရေးဒပြားဖွဲ့ငုံ််	ရေးပြားဖွဲ့ရှားငုံ်�ပြား�ငုံ�်ပ်ငုံ်	

ပြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်။်
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၄.၁။		 တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�စီန်စီ်၏	ဝါဒအာများျ ုံ �များျ ုံ �	က်ွ�ပြားပ်��တည်ရ်ားှုပြား�ငုံ�်နှှငုံ််	

	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�ဥပ်ရေးဒဆုံငုံ်ရား�ပ်ဋိုပ်က်ခ

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၌ မ်းည်သ်ည်််အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ် မ်းည်သ်ည်််ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အုဝေပ်� မ်းည်သ်ုု�

ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�က သကဝ်ေရွာကန်ိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု အုတ်ုအုလင်း�်ဖွဲ့့င်း်�်ုုထုာ�လ့င်းဝ်ေသာမ််းိ 

ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကန်ိုုုင်း်ပ်ါဝေသ�သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း ကာက့ယထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ထုုုဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ�သည်် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ်

မ်း�ာ��ကာ� က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာလ့င်း ် ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် မ်းည်သ်ည်ဘ်ာကက် အုနိုုုင်း်

ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု�ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် မ်းည််သုု��ု��ေဖွဲ့တ်မ််းည်က်ုု သတ််မ်းိတ်ရ်ွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�စာန်စာ ်တ်စာခု်ုထုကမ််းကတ်ည်ရုိ်ွေခုင််း�ဝေ�ကာင်််း အုာ�န်ည်�်သူမ်း�ာ� အုထူု�သေဖွဲ့င်း်် အုမ်း��ု�သမီ်း�မ်း�ာ�၏ အုခ့ုင်း်် 

အုဝေရွ�မ်းိာ ပြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကခ်ု�ရွဝေ�ကာင်း�် ဝေ�ဖွဲ့န်သ်ူမ်း�ာ�က ဝေထုာကေ်ပ်�ကသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

စာန်စာမ််း�ာ�ဝေအုာကတ့််င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာသဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကမ််း�ာ�အုရွ သတ် ်

မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ က�ာ�/မ်း တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့ဝေရွ�စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�ကုု အုေပ်ည််အ်ု�လုုကန််ာနိုုုင်းေ်ခုင်း�် မ်းရွိုဝေပ်။ အုထုူ� 

သေဖွဲ့င်း် ် လူမ်းု�န်�်က�င်းန်ိုိင်း်် မ်းုသာ�စာုဝေရွ�ရွာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် အုခုက်အုခု�မ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်းသ်ည်။် 

အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� ခု့�ေခုာ��က်��မ်းု တ်ုုကဖ်ွဲ့�ကဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီအုပ်ါအု�င်း ်အုေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

က ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ပ်ုုမ်းုုေဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေသာ  တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာတ််စာခ်ုုထုက်မ်းက တ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်နိုိင်း်် 

ပ်တ်သ်က၍် စာုု�ရွုမ်းပ််ူပ်န််မ်းုမ်း�ာ�ကုုထုုတ်ေ်ပ်န််ခု�်�က 

သည်။်62 ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�

က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�မ်း�ာ� 

နိုိင်း်် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�မ်း�ာ�အု�ကာ�

ပြီးပ်ု�င်း်�ုုင်းမ််းုဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေသာ တ်င်း�်မ်းာမ်းု

မ်း�ာ�ကုုဝေေဖွဲ့ရွိင််း�ရွန်် ကြိုးကု��ပ်မ််း�ဝေန်ဝေသာ်လည််� 

လကဝ်ေတ့်�ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုတ်စာခ်ုုမ်းိ မ်းဝေပ်� 

ဝေပ်ါကလ်ာဝေသ�ဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�က သီ�ေခုာ�တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�ကုု လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အု�င်း်် အုမ်း��ု�မ်း��ု� 

ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုထု့တ်အ်ုထုုပ်အ်ုာဏာာ

မ်း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပြီးပ်ီ� အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ထုာ�ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�မ်းိ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်က့်�လ့�ပ်ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�က 

အုတ်ည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု ဝေ�ကေင်းာထုာ�သည်။် အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေကလည််� ဤသတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်ကုု 

ဝေထုာကခ်ု�ထုာ�သည်။်63 ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် မ်းုုဇိုမ်း်ဘာခုန်ိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒတွငုံ	်က်�က်ွယားထ်ိ��

ရေးသုံး�	အာရေးပြား���အာ�ွငုံ််အာရေးရား�များျ��နှှငုံ််	ထိုံ

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒက်	အာသုံးုအာများှတပ်ြားပ်ံ

ထိ��သုံးည်််	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�စီန်စီမ်ျားျ��ကြားက်��

က်ွ�လွွ�များုများျ��	ရေးပ်�ရေးပ်ါက်လ်ွ�လွှငုံ	်ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�

ဥပ်ရေးဒရေးရား�ဆွ�သုံးူများျ��အာရေးန်နှှငုံ််	များည်သ်ုံးည်််

ာက််က်	အာနှုံငုံပ်ြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်ဟ်ုံ	ဆံ��ပြားဖွဲ့တရ်ားန်	်

သုံးုံ�များဟုံတ	်များည်သ်ုံးုံ�	ဆံ��ပြားဖွဲ့တမ်ျားည်က််ုံ

သုံးတမ်ျားှတရ်ားန်	်လွုံအာပ်သ်ုံးည်။်

၄။	တ
ရား��စီီရားငုံရေးရား�စီန်စီ၏်

	ဝါဒအာ
များျုံ�များျုံ�	က်

ွ�ပြားပ်��တ
ည်

ရားှုပြား�ငုံ�်
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စာန်စာတ််စာခ်ုုထုက်မ်းက တ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်ကုု “ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�ကုုမ်းခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကသ်ဝေရွွ�” လက်ခု�မ်းည်ဟု်ို ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်။်64 အုေခုာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်တ်စာခု်ုေဖွဲ့င်််း တ်ရွာ�ရုို��

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဦး�တ်ည်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ည်ှုနိုုင်း်�ဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုုဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ရွန် ် တ်ာ�န််ရွိုဝေသာ 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� ခု�တု်�်ကမ််းုမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ထုာ�သည်််အုေပ်င်း ် အုာဏာာစာီ��င်း�်ပ်ု�ကုု 

ဝေထုာက်ပ်�်ဝေပ်�ထုာ�သည်။်65 အုထုကပ််ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်ေဖွဲ့င်််း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််ခုု�ရုို�� (ဥပ်မ်းာ  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��)မ်း�ာ�က ဝေေသခု� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဘာာသာဝေရွ�တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�ကုု စာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ဥပ်ဝေေ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ထုာ�သည်။်

ကုုလ�ဘာီယာနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်း ် ယင်း�်သုု� အုထု့တ်အ်ုထုုပ်အ်ုာဏာာ

ဝေပ်�အုပ်သ်ည််် သဝေဘာာတ်ရွာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်ကပ်ြီးပ်ီ� ဝေစာဝ်ေစာစ်ာပ်စ်ာပ်ေ်ပ်င်း�်င်းထ်ုာ�သည်။် ကုုလ�ဘာီယာတ့်င်း ်

၁၉၉၁ ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ဝေေသခု�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�အုာ� ကုုယ်ပ်ုုင်းန််ယဝ်ေေမ်းအုတ့်င်း�် ကုုယပ််ုုင်း်

ဥပ်ဝေေက�င်း်သ်ု��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုပ်ါအု�င်း ် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�သည်။်66 အုမ်းုမ်း�ာ�စာ့ာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��က ယင်း�်ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ တ်စာ်ဦး�ခု�င်း�် အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�အု�ကာ� ဟိုန်ခ်ု�ကည််ီရွန််ထုုန််�ည်ှုဝေပ်�သည်။် ၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် Gonzalez Wasorna v. 

Asemblea General de Cabildos Indigenas Region Chami y Cabildo Mayor တ်ုု�၏ အုမ်းုတ့်င်း ်

ခုု�ရုို��က အုဝေေခုခု�အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိိုင်််းပ်ကသ်ကပ်ြီးပီ်� ဝေေသဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င််း အုထ့ုတ်အ်ုထုုပ်အ်ုာဏာာရုိွသည် ်

ကုု အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ဝေသာ်လည်�် ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ်က�ဉ်း�်ဝေေမ်းာင်း�်ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်အုခု��ု�

၌သာ �င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့က်ဖွဲ့ကန်ိုုုင်း်ဝေ�ကာင်း�် ေပ်န်လ်ည်က်န်�သ်တ်ခ်ု�သ်ည်။်67 ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�အုဝေပ်� ကန်�်သတ်မ််းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ််ရွာတ့်င်း ် အုခု�ကန်ိုိစာ်ခု�ကန်ိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ရ်ွမ်းည်ဟ်ိုု ခုု�ရိုု��က�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�်

သည်။် ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေအုဝေပ်� ကန်�သ်တ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုေမ်းင်း်�်ု��

အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ�ကုု ကာက့ယရ်ွန်အ်ုတ့်က်သာ 

ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ခု��ပ််ဝေနိုိာင်းမ််းုအုန်ည်�်�ု��န်ည််�

ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်�လုပ်ရ်ွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ယင်း�်အုေမ်းင်း်�်ု��

အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ�မ်းိာ အုသကရ်ွိင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််၊ည်ှင်း�် 

ပ်န်�်နိုိုပ်စ်ာကမ််းုကုု တ်ာ�ေမ်းစာေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် မ်းတ်ရွာ�ခုုုင်း�်

ဝေစာမ်းုကုု တ်ာ�ေမ်းစာေ်ခုင်း�်တ်ုု�ေဖွဲ့စာသ်ည််် လူ�အုခု့င်း် ်

အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုတ့်ကသ်ာေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် ခုု�ရိုု��က 

ထုပ်မ််း�အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုထုာ�သည်။်

အုေခုာ�တ်စာဖ်ွဲ့ကစ်ာ့န််�တ့်င်း ် အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် သီ�သန်�ခ်ု�န််လိပ််

ထုာ�ဝေသာ အုပ်ုုေင််းယ ်(exclusionary clauses) ဟိုု ဝေခု�ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုခု��ု�ဝေသာဥပ်ဝေေ

အုပ်ုုင်း်�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုေမ်းင်း်�်ု��အုာဏာာပ်ုုင်းမ််းုကုု အုသုအုမ်းိတ်မ််းေပ်�ဘာ� တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�စာန်စာ၏် အုခု��ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာပု်ုင်း်ခု့င်း််ကုု ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည်။် ယင်း�်သုု�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာ

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒအာများျ��စီံတွငုံ	်

ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ၏	အာထိွတအ်ာထိုပ််

အာ�ဏာ�များျ��က်ုံ	ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်ထိ��ပြီးပ်ီ�	အာသုံးု	

အာများှတပ်ြားပ်ံထိ��ရေးသုံး�တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�စီန်စီမ်ျားျ��

များှ	ဥပ်ရေးဒများျ��သုံးည်	်ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒပ်ါ	

ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်�ျက်မ်ျားျ��နှှငုံ််	က်ွ�လွွ�ပ်ါက်	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�

အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်�ျက်မ်ျားျ��က်

အာတည်ပ်ြားဖွဲ့စီသ်ုံးည်ဟ်ုံရေးကြားက်ပြားငုံ�ထိ��သုံးည်။်
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နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာတ်ုု�ကုုသုသာစာ့ာ ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ထုာ�သည်။် အုရွိင်း�်�ု��ဝေေပ်ာရွလ့င်း ်သီ�သန်�ခ်ု�န််လိပ််

ထုာ�ဝေသာအုပ်ုုေင််းယမ််း�ာ�အုရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း်�ကုု တ်ာ�ေမ်းစာေ်ခုင်း�်အုာမ်းခု�

ခု�ကမ််းိာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ၏ အုခု��ု�ဝေသာအုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ� အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် မ်းုသာ�စာု�ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေအုဝေပ်� သက ်

ဝေရွာက်မု်းမ်းရုိွဝေပ်။ ဥပ်မ်းာအုဝေန်ေဖွဲ့င်််း လီ�ုုသုုနုုိုင်းင််း�၏ ၁၉၉၃ ခုုနိိုစာ ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်နုုိုင်းသ်ည်။် 

အုပုု်ေခ့်ု� ၁၈(၄) ဘီာတ့်င်း ်မ်းည်သ်ည််် ဥပ်ဝေေမ်း�ုု “မ်း��ု�ရုုို�၊ အုသာ�အုဝေရွာင်း၊် လုင်း၊်ဘာာသာစာကာ�၊ ဘာာသာ၊ 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�အုယူအု�၊ လူမ်း��ု�ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် လူမ်းုဝေရွ�ဇိုစာေ်မ်းစာ၊်ပ်ုုင်း�်ုုင်းမ််းုနိုိင်း်် အုေခုာ�

အုဝေေခုအုဝေန်” တ်ုု�ဝေ�ကာင်း် ် ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်

အုဝေပ်�တ်ာ�ေမ်းစ်ာထုာ�ဝေသာလ်ည်�် အု�ုုပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

ခု�က်တ့်င်း ် “လကထ်ုပ်ေ်ခုင်း�်၊ က့ာရွိင််း�ေခုင်း�်၊ ေမ်းှ�ပ် ်

နိုိ�သပြီးဂု�လေ်ခုင်း�်၊ ဝေသ�ု��ခု�နု်တ့််င်း ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

သက�်ုုင်းသ်ူ၏ ကုုယပ််ုုင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုလုုက ်

ပ်ုုင်း�်ုုင်းမ််းုခု့�ဝေ�ေခုင်း�်” စာသည်တ််ုု�နိုိင်း်် သက�်ုုင်း်

သည်််ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုုထုည်််သ့င်း�်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေပ်။ 

ဝေဘာာစ်ာ်�ါန်ာနိုိင်း်် ဂမ်းဘ်ာီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဤ

က�သ်ုု�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ� 

သည်။်68

သီ�သန်�ခ်ု�န််လိပ််ထုာ�ဝေသာ အုပ်ုုေ်င်းယမ််း�ာ�သည် ် မ်းုသာ�စာု�ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၊ ဝေသတ်မ်း�်စာာ

နိုိင်း်် အုဝေမ်း့�ုုင်းရ်ွာစာသည်််အုပ်ုုင်း်�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ဥပ်ဝေေပ်ါကာက့ယခ်ု့င်း််မ်း�ာ�ကုု ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�သည်။်

ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် အုေခုာ�ဝေန်ရွာကဏ္ဍာမ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ာ�ေမ်းစာထ်ုာ�သည်် ် ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကရ်ွန်် 

ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုသည်။် ထုုုေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေခု�မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း်ပ််င်း ် သီ�သန်�ခ်ု�န််လိပ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုပ်ုုေင််းယမ််း�ာ�သည် ်

အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုပ်ု�စာ�အုာ�လု��ကုု တ်ုုကဖ်ွဲ့�ကဝ်ေရွ�ည်ီလာခု�က�သ်ုု� အုေပ်ည်ေ်ပ်ည််

�ုုင်းရ်ွာ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည််�၊ အုစာည််�အုဝေ��မ်း�ာ�၏ ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်မ်းရွို

ဟုိုဝေ�ဖွဲ့န်ခ်ု�ဝေန်ရွသည်။်69 သုု�ရွာတ့်င််း ဤသုု��ုုေခုင်း�်ဝေ�ကာင်််း သာတူ်ညီ်မ်း့ခ့ုင်််းတ်န်ဖုု်ွဲ့�မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င််း တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာတ််စာခ်ုုခုုက ေခုယလ်ိယ်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေန်သည်ဟ်ိုု �ုုလုုေခုင်း�်မ်းဟုိုတ်ပ််ါ။ ထုုု�အုတ်ူ တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�စာန်စာတ််စာခ်ုုထုက်မ်းက တ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ယဉ်း်ဝေက��မ်းုအုမ်း��ု�စာု�ကုုက�ယ ်

ေပ်န်�စ်ာ့ာလကခ်ု�ေခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု က�င်း်သ်ု��ရိုု�မ်း့ေဖွဲ့င်း် ် တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့ခု့င်း်က်ုု ထုုန်�်သုမ်း�်နိုုုင်းမ််းည်ဟ်ိုုလည်�် �ုုလုု

ေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။70 ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုုပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််

ရွာတ့်င်း ် အုက��ု��ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် မ်းုမ်းုတ်ုု�ဝေရွ��့�ဝေန်သည်် ် နိုုုင်း်င်း�၏သမ်းုုင်း�်၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ကစ်ာပ််

အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်�ကစ်ာပ်၍်ခု�င်း််ခု�နု်စ်ာဉ်း�်စာာ�ရွန် ်လုုအုပ်ဝ်ေပ်သည်။်

အာ�ျ ုံ �ရေးသုံး�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒများျ��တွငုံ	်

သုံးီ�သုံးန််�်ျန်လ်ွှပ်ထ်ိ��ရေးသုံး�အာပ်ုံဒ်ငုံယားမ်ျားျ��က်ုံ	

ထိည်််သုံးွငုံ�်က်�	ဥပ်ရေးဒ၏	အာ�ျ ုံ �ရေးသုံး�	အာပ်ုံငုံ�်

များျ��တွငုံ	်တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�စီန်စီမ်ျားျ��၏	

အာ�ျံပ်အ်ာပြား��အာ�ဏာ�ပ်ုံငုံ�်ွငုံ််က်ုံ	

အာသုံးုအာများှတပ်ြားပ်ံထိ��ပြီးပ်ီ�	အာထိူ�သုံးပြားဖွဲ့ငုံ်	်များုသုံး��စီံ

ဥပ်ရေးဒများျ��တွငုံ	်ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒပ်ါ	

�ွ�ပြား���ဆက်ဆ်�ပြား�ငုံ�်က်ုံတ��ပြားများစီသ်ုံးည်််	အာ�များ��

�ျက်မ်ျားျ��	ထိည််သ်ုံးွငုံ်�ပ်ါဝငုံပ်ြား�ငုံ�်များရားှုရေးပ်။

၄။	တ
ရား��စီီရားငုံရေးရား�စီန်စီ၏်

	ဝါဒအာ
များျုံ�များျုံ�	က်

ွ�ပြားပ်��တ
ည်

ရားှုပြား�ငုံ�်
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်း�်တ်စာခ်ုုအုတ့်က ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်မ်းရွိုမ်းေဖွဲ့စာ ်အုဝေရွ�

ပ်ါသည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေကုု သမ်းာသမ်းတ်က်�စာ့ာ က�င်း်သ်ု��ပြီးပ်ီ� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ဝေသာ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� ကဏ္ဍာသာမ်းရွိုလ့င််း တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�လည်�် ဝေပ်�ဝေပ်ါကန်ိုုုင်း်မ်းည် ် မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်၊  အုစာုု�ရွ၏ 

အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အု  ဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ လုပ်က်ုုင်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက�်ကဝေစာရွန် ်�ကပ်မ််းတ််

ထုုန်�်ည်ှုေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေဖွဲ့ာ်

ဝေ�ာင်းဝ်ေပ်�လ�ကရ်ွိုသည်။် ထုုုက�သ်ုု� ကြိုးကီ�ဝေလ�ဝေသာတ်ာ�န်က်ုု ဝေက�ပ့်န််စာ့ာထုမ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် အုမ်းိီအုခုုုကင်း�်ပြီးပ်ီ� လ့တ်လ်ပ််မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု ရွိုရွန်လ်ုုသည်။် 

သုု�ရွာတ့်င်း ်တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ်ခ့်ုင်း််�ုုသည်မိ််းာ တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာက အုခု��ပ် ်

အုေခုာအုာဏာာအုာ� အုေပ်ည််အ်ု၀ပ်ုုင်း်စာုု�ထုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်အ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ေခုင်း�် စာသည်််

အုဓလေ့ုပ်ါါယမ််း��ု�မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ တ်ည်တ််�်ခုုုင်းပ်ြီးမ်း�ဝေရွ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်သ့ာ�ရွန်အ်ုတ့်က ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုင်းအ်ုာ�စာုမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုာမ်းခု�နိုုုင်းမ််းုနိုိင်း်် ပ့်င်း််လင်း�်ေမ်းင်းသ်ာရွိုမ်းု

အုဝေပ်� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု လှမ်း်�မ်းုု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန် 

ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ဥပ်ဝေေလုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�ကုု ဝေရွိ�ဝေန်ာကည််ီညွှ့တ်စ်ာ့ာဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ဝေရွ�သာ

မ်းက တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာမ််းုကုုပ်ါ ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ် ကဏ္ဍာတ့်င်း�်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�နိုိင်း်် 

စာီစာဉ်းမ််းုမ်း�ာ�အုဝေပ်� ဝေသခု�ာစာ့ာသု��သပ်�်င်းေ်ခုင်းရ်ွန်် လုုအုပ်သ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ဥပ်ဝေေက တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

စာန်စာအ်ုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�ကုု တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်း်န်ကတ််ည်�် အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ထုာ�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ 

တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာမ််းုကုု အုာ�ေဖွဲ့ည််ဝ်ေပ်�သလုု လူမ်း��ု�ဝေပ်ါင်း်�စာု�ရွိုဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�ရွို မ်းတ်ူ

က့�ေပ်ာ�ဝေသာ ယဉ်း်ဝေက��မ်းုမ်း�ာ�၊ ထုု��တ်မ်း�်အုစာဉ်း်အုလာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ဝေလ�စာာ�

အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်လည်�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ ် တ်စာခ်ုုထုက်မ်းက တ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်
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ဝေ�ကာင်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုလုုကန််ာရွာတ့်င်း ်စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကြုံက��ဝေတ့်�ရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာတ််စာခ်ုုထုက်မ်းက တ်ည်ရ်ွိုခု့င်း်က်ုု မ်းသတ် ်

မ်းိတ်မ််းိီ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၊ ဥပ်ဝေေအု�င်း််�င်း််၏ အုာဏာာသကဝ်ေရွာကမ််းုနိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ကာက့ယေ်ခုင်း�်စာသည်် ်ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ဝေသခု�ာစာ့ာစာီစာဉ်းသ်တ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ရွန် ်လုုအုပ််

ဝေပ်သည်။်

ဇယား��	၃။	ဤအာ�န််�တွငုံ်	အာရေးလွ�ရေးပ်�ရေးဖွဲ့�်ပြားပ်ထိ��ရေးသုံး�	အာရေးကြားက်�ငုံ�်အာရား�များျ��

အာရေးကြားက်�ငုံ�်အာရား�များျ�� ရေးများ��ွန််�များျ��

၁။	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�၏
အာ�န််�က်ဏ္ဍ

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုခုန်�်ကဏ္ဍာသည် ်အုဘာယသ်ုု�ေဖွဲ့စာပ််ါသန်ည််�။
• တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�အုတ့်က် တ်ရွာ�စာီရွင််းဝေရွ�ကဏ္ဍာသည်် မ်းည််က�်သုု� 

အုဝေထုာက်အုကူေပ်�ပ်ါသန်ည်�်။
• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း်် အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အု�ကာ�တ့်င်း ် အုေပ်န်အ်ုလိန်ထ်ုုန်�် 

သုမ်း�်ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်မ်းည်သ်ည်တ််ုု� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။

၂။	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�	အာရေးပြား���
ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	ည်ီ	များည်ီ	တုံက်ဆ်ုံငုံ်
စီစီ်ရေးဆ�ပြား�ငုံ�်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွာတ့်င်း ် တ်ရွာ� 
စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုခုန်�်ကဏ္ဍာမ်းိာ အုဘာယန််ည််�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာ်ဝေ��ရွာတ့်င်း ် မ်းည်သ်ည်််ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်််း 
�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု သု��သပ်စ်ာစာ်ဝေ��ခု့င်း်ရ်ွိုသန်ည်�်။ 

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာ်ဝေ��ခု့င်း်က်ုု မ်းည်သ်ည်််
တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�က က�င်း်သ်ု��နိုုုင်းသ်န်ည််�။

• မ်းည်သ်ည််အ်ုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�တ့်င်း ်တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာ်ဝေ��ေခုင်း�် အုာဏာာကုု က�င်း်သ်ု��
နိုုုင်းသ်န်ည်�်။

• ဘာယလ်ုု အုခု�နု်အ်ုခုါမ်း��ု�မ်းိာ သု��သပ်စ်ာစာ်ဝေ��ေခုင်း�်အုာဏာာကုု က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်
သန်ည််�။

၃။	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�
အာ�ွငုံ််အာ�ဏာ�များျ��

• ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�တ့်င််းတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုခုန်�်ကဏ္ဍာသည်အ်ုဘာယန််ည််�။
•  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းဝ်ေရွ�တ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုခုန််�

ကဏ္ဍာသည် ်အုဘာယန််ည်�်။
• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်အုေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုဝေပ်�မ်းည်သ်ည်််န်ည််�လမ်း�်ေဖွဲ့င်််း 

ထုုန်�်သုမ်း�်ကြိုးကီ��ကပ်န်ိုုုင်းပ််ါသန်ည််�။
• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုာ� 

ကြိုးကီ��ကပ်ရ်ွာတ့်င်း ်မ်းည်သ်ုု�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်သန်ည်�်။
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၄။	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�	၏
သုံးီ�ပြား���	လွွတ်လွပ်�်ွငုံ််
နှှငုံ််	တ�ဝန်�်�နှုံငုံမ်ျားု

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�လ့တ််လပ််ခု့င်း််သည် ်အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း် ်အုဝေရွ� 
ကြိုးကီ�ပ်ါသန်ည်�်။

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုာမ်းခု�နိုုုင်းမ််းုကုုေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်မ််းည်သ်ည်််န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�
ကုု အုသု��ေပ်�နိုုုင်းသ်န်ည်�်။

• တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� မ်းည်သ်ုု�ဝေရွွ�ခု�ယသ်န်ည််�။ မ်းည်သ်ူတ်ုု�က ဝေရွွ�ခု�ယမ််းည််
န်ည်�်။ မ်းည်သ်ည်််စာည်�်ကမ်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွွ�ခု�ယသ်န်ည်�်။

• တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် သက်တ်မ်း�်ကာလ မ်းည်မ််း့ကုု တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွ 
သန်ည်�်။

• တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ရွာထုူ�မ်းိ မ်းည်က်�သ်ုု� ရွပ်စ်ာ�သန်ည််�။

၅။	တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�
စီန်စီ်၏	ဝါဒအာများျ ုံ �များျ ုံ �
က်ွ�ပြားပ်��	တည်ရ်ားှုပြား�ငုံ�်

• ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်မ်းတူ်ညီ်သည််် တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�ကုု မ်းည်သုု်� 
ဝေပ်ါင်း်�စာည်�်ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသန်ည်�်။

• တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�၏ တ်ရွာ��င််းမ်းုကုု တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ� က့�ေပ်ာ�
တ်ည််ရွိုေခုင်း�်က မ်းည်သ်ုု�ကူည်ီဝေပ်�နိုုုင်းသ်န်ည််�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေအုာကတ့််င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�
အု�ကာ� ထုုပ်တ််ုုကက့်�လ့�မ်းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ပ်ါက မ်းည်သ်ုု�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သန်ည်�်။



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

များှတစ်ီံများျ��	

ဤမ်းိတ်စ်ာုတ့်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�အုသီ�သီ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�မ်းိ ပ်ုေမ််းမ်း�ာ�

ကုု ဝေန်ာက�်ကတ့််�ရွိင်း�်လင်း�်ခု�ကတ့််င်း ်ေပ်န်လ်ည်၍် အုက�ယတ််�င်း်် ရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

1 မ်းာဗ��ရွီ နိုိင်း်် မ်းက�်ီ�င်း ်၊ 5 U.S. 137 (၁၈၀၃ ခုုနိုိစာ)်

2  အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န််နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၂၁ (၂၀၀၄ ခုုနိုိစာ်)

3  ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၆၇၊ ၁၄၃ နိုိင်း်် ၁၄၄ (၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ်)

4  �ာ�ဘာီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၆၇(၄) (၂၀၀၆ ခုုနိုိစာ်)

5  ကုုရွီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၁၁၁(၁) (၁၉၄၈ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၁၉၈၇ 

တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

6  ကင်းမ််းရွွန်�်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၄၇(၁) (၁၉၇၂ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၁၉၉၆ တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်း်

သည်)်

7  နိုုုင်းဂ်��ီရွီ�ယာ� ဖွဲ့ကေ်ရွယသ်မ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်အုမ်းုန်� ် ပ်ုေမ််း ၂၃၂         

(၁၉၉၉ ခုုနိုိစာ်) ၊ အုုနိုဒုယနိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၃၁ (၁၉၅� တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၁၉၉၆ 

တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်းသ်ည်)်၊ မ်းဝေလ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၂၈ (၁၉၅၇ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍

၁၉၉၄ တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်၊ မ်းကက�ီကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ုေမ််း ၁၀၅ (၁၉၁၇ တ့်င်း ်

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂��၇တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ထုာ�သည်)်

8  ယူဂန်ေ်ါသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥဝေပ်ေ ပ်ုေမ််း ၁၃၇(၃) (၁၉၉၅ ခုုနိုိစာ)်

9  အုကစ်ာတ််ုု�န်ီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၅၂ (၁၉၉၂ ခုုနိုိစာ်)

10 ဝေပ်�တ်ူဂီ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၂၀၄ (၁၉၇၆ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၅ တ့်င်း်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)် <http://www.concourts.net>  တ့်င်းလ်ည်�် �ကည််န်ိုုုင်းသ်ည်။်

11 Arne Mavcic ဝေရွ�သည်် ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ �န််�စာစာခ်ု�က ် (၂၀၀၁) မ်းိ စာာပ်ုုေမ််း�ာ�

<http://www.concourts.net> တ့်င်း ်�ကည််န်ိုုုင်းသ်ည်။်

12 သီရွုလက�ာ ေီမ်းုုကရွကတ််စာ ်�ုုရွိယလ်စာ ်သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၈၀ (၃) နိုိင်း်် 

၁၂၀ (၁၉၇၈ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂���တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

13 ေပ်င်းသ်စာသ်မ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၄၆(၅) နိုိင်း်် ၆၁ (၁၉၅၈ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၅

 တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

14 ခု�လီီ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၈၂ (၁၉၈� ခုုနိုိစာ)်



49တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

15 ဟိုန််ဝေဂရွီသမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၃၂/က (၃) (၁၉၄၉ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂��၇ 

တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်းသ်ည်)် ၊ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၆၇ (၆)          

(၁၉၉၆ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂��၇ တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

16 ေပ်င်းသ်စာ ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေကာင်းစ်ာီ�ကဘ်ာ�်ုုကတ့််င်း ်ရိုုပ်ါ။ <http://www.conseil-con-

stitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-lan-une/juin-2010-la-public-

ite-des-audiences-auconseilconstitutionnel.48374.html>     

17 ဟိုန််ဝေဂရွီ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခုု�ရိုု��အုကဥ်ပ်ဝေေ အုမ်းိတ် ်၃၂ (၁၉ ဝေအုာကတ််ုုဘာာ ၁၉၈၉)

18 န်ယ်သာလန််နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၁၂၀ (၁၉၈၃ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၂ တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်း်

သည်)်

19 ဖွဲ့င်းလ်န််သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၇၄ (၂��� တ့်င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂��၇ တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်း်

 သည်)်

20 ဖွဲ့င်းလ်န််သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၇၇ (၂��� တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂��၇ တ့်င်း ်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

21 ကဝေန်ေါ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် အုကဥ်ပ်ဝေေ R.S. 1958 c. S-26 ၏ အုပ်ုေ ်၅၃ <https://laws-lois.

justice.gc.ca/eng/acts/S-26/index.html> တ့်င်း ်�ကည််န်ိုုုင်းသ်ည်။်

22 ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၆၇(၄)(ဃ) (၁၉၉၆ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

၍၂၀၀၇ တ့်င်း် ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

23 ယူကရွုန်�်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၅၇ နိုိင်း်် ၁၅၉ (၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ်)

24 ထုုုင်း�်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၈၅ (၂��၇ ခုုနိုိစာ)်

25  ထုုုင်း�်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၈၅ (၂��၇ ခုုနိုိစာ)်

26  အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န်် အုစာာလာမ်း်် သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၆၉ (၂၀၀၄ ခုုနိုိစာ်) ၊ �ူေန််

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� �ကာ�ကာလ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၆၀(၂) (၂၀၀၅ တ့်င်း် ေဖွဲ့ည််စ်ာ့ကသ်ည်)်

27  တ်ူရွကီသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၆၉ (၁၉၈၂ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂��၇ တ့်င်း ်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်၊ ဂ�ာမ်းန်ီနိုုုင်း်င်း� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၂၁ (၁၉၄၉ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၆တ့်င်း် ေပ်င်း�်င်း်

သည်)် ၊ ကုုရွီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၈(၄) (၁၉၄၈ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ 

၁၉၈၇ တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

28 ေပ်င်းသ်စာသ်မ်းမတ်နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၅၈ (၁၉၅၈ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၈ တ့်င်း်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)် ၊ မ်း့န််ဂုု�လီ�ယာ�နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၆၆(၂)(၂) (၁၉၉၂ ခုုနိုိစာ်)



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

29 <https://www.right-to-education.org/link/constitutionmakingorg-database>  

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််အုစာီရွင်းခ်ု�စာာ http://www.constitutionmaking.

org/reports.html  တ့်င်း ်�ကည််န်ိုုုင်းသ်ည်။်

30  ဇိုင်းဘ်ာာဝေဘာ့သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ုေမ််း ၈၄ (၁၉၇၉ ခုုနိုိစာ်)

31  မ်းက�်ီေုု�န်ီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၀၄ နိုိင်း်် ၁၀၉ (၁၉၉၁ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

၍၂၀၀၅တ့်င်း် ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

32 ဟိုန်ဝ်ေဂရွီသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၁၉(၃)(ဋိ)၊ ၃၂ က(၄) နိုိင်း်် ပ်ုေမ််း ၄၈ (၁၉၄၉ 

တ့်င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၃ တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

33 အုင်း်ေုုန်ီ�ရွိာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၂၄ (က) မ်းိ (ဂ) (၁၉၄၅ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍

၂၀၀၂ တ့်င်း် ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

34  ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၇၄ (၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ်)၊ အုီသီယုု�ပ်ီ�

ယာ�ဖွဲ့က ်ေရွယ ်ေီမ်းုုကရွကသ်မ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၈၁ (၁၉၉၅ ခုုနိုိစာ)်

35  ဘာရွာဇိုီ� ဖွဲ့ကေ်ရွယသ်မ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၀၁ (၁၉၉၈ ခုုနိုိစာ)်

36  အုီတ်လီသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၁၃၅ (၁၉၄၈ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၃ တ့်င်း ်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

37  အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န် ်အုစာာလာမ်း်် သမ်းမတ်နုုိုင်းင််း� ပု်ေမ််း ၁၁၈ (၂၀၀၄ ခုုနိိုစာ)်၊ ဝေဘာာလီ်�ဗီ�ယာ� ေပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာ 

နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၁၈၂(၆) (၂၀၀၉ခုုနိုိစာ်)၊ အုီတ်လီသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ုေမ််း ၁၀၆ နိုိင်း်် ၁၃၅ (၁၉၄၈ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၃ တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

38  ဝေဘာာစ်ာန််ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီန်ာ�နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၆(၁)(က) (၁၉၉၅ခုုနိုိစာ)်

39  ယူဂန်ေ်ါသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၄၂ နိုိင်း်် ၁၄၈ (၁၉၉၅ ခုုနိုိစာ်)

40  ဝေပ်�တ်ူဂီသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၂၂၂ (၁၉၇၆ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၅ တ့်င်း်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

41  ဘာူဝေဂ�ရွီ�ယာ� သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၄၇ (၁၉၉၁ ခုုနိုိစာ်)၊ အုီတ်လီသမ်းမတ် 

နိုုုင်းင််း�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၃၅ (၁၉၄၈ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၃ တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

42  အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န်် အုစာာလာမ်း် ်သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၃၂ (၂၀၀၄ ခုုနိုိစာ်)

43  အုာဂ�င်းတ််ီ�န်ာ�နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၁၀ (၁၉၉၄ ခုုနိုိစာ)်

44  အုကစ်ာတ််ုု�န်ီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၄၇ (၁၉၉၂ ခုုနိုိစာ်)



51တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

45  ခု�လီီသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၇၇ (၁၉၈� ခုုနိုိစာ်)၊ နိုုုင်း်ဂ��ီရွီ�ယာ� ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်အုမ်းုန်� ်ပ်ုေမ််း ၂၉၁ (၁၉၉၉ ခုုနိုိစာ)်

46  ကုုရွီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၀၅ (၁၉၄၈ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၁၉၈၇ တ့်င်း်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

47  ဂ့ာတ်ီမ်းာလာသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၂�၇ နိုိင်း်် ၂၁၅ (၁၉၈၅ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍

၁၉၉၃ တ့်င်း ်ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

48  ဂ�ပ်န်န်ိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၇၉ (၁၉၄၆)

49  ဂ�ာမ်းန်ီနိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� စာီရွင်းခ်ု�က ်ပ်ုေမ််း ၄ (၁၉၅၁ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၉ တ့်င်း်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

50  အုယဝ်ေဘာ�န်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၂၈ (၁၉၉၈ ခုုနိုိစာ်)

51  ဂမ်း�်ဘာီ�ယာ�နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၄၁ (၁၉၉၇ ခုုနိုိစာ)်

52  အုုနိုဒုယသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၁၂၄ (၁၉၅� တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၁၉၉၅ တ့်င်း်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

53  ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ� သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၂၃ (၁၉၉� တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၁ တ့်င်း်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်၊ အုီတ်လီသမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၀၅ (၁၉၄၈ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍

၂၀၀၃ တ့်င်း် ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

54  �့ီေင်းန်ိုုုင်း်င်း� အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က ်အုခုန််� ၁၂၊ အုပ်ုုေခ်ု့� ၈ (၁၉၇၅ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၂ တ့်င်း ်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

55  ဂ�ာမ်းန်ီ ဖွဲ့ကေ်ရွယသ်မ်းမတ်နိုုုင်းင််း� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၉၇ နိုိင်း်် ၉၈ (၁၉၄၉ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၉ 

တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

56  ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၂၂ (၁၉၉� တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၁ တ့်င်း်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

57  �လုုဝေဗ�န်ီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၃၄ (၁၉၉၁ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၃ 

တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

58 Jan Michiel Otto ဝေရွ�သည်် ်Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions 

and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy - မ်းူ�လင်းန်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�ရွို ရွိာ�ရွီ�ယာ�

ဥပ် ဝေေနိုိင်း်် အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေ: ေတ်ခ်ု�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဥဝေရွာပ်သမ်းဂဂ နိုုုင်း်င်း�ေခုာ�ဝေရွ�မ်းူ�ါေအုတ့်က ် ဖွဲ့ုအုာ�

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုခု့င်း််အုလမ်း်�မ်း�ာ� (Leiden: Leiden တ်ကကသုုလစ်ာာစာဉ်း် ၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ်)



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

59 Lee Van City, D. ဝေရွ�သည််် ‘A Political Analysis of Legal Pluralism in Bolivia and 

Colombia - ဘာုုလီ�ဗီ�ယာ�နိုိင်း် ် ကုုလ�ဘာီယာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�မ်းိ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ ် တ်စာခ်ုုထုက်မ်းက 

တ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်အုဝေပ်� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ ဝေလလ်ာ�န််�စာစာ်ေခုင်း�်’၊ Journal of Latin American Studies၊ 

အုတ့်� ၃၂ (၂၀၀၀ ခုုနိုိစာ်) စာာ- ၂၀၇-၃၄

60  Lubin, Timothy, Davis, Donald R. Jr နိုိင်း်် Krishnan, Jayanth K. ဝေရွ�သည်် ်Hinduism and 

Law: An Introduction - ဟိုုနိုဒ�ဘာာသာနိုိင်း်် ဥပ်ဝေေ - မ်းုတ်�်က ် (ကမ်းဘ်ာရွစာခ်ု�်: ကမ်းဘ်ာရွစာခ်ု�်

တ်ကကသုုလ ်ပ်ု�နိုိုပ်တ််ုုက ်၂၀၁� ခုုနိုိစာ်)

61  မ်းဝေလ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၁၂၁ နိုိင်း်် ရွိာရွီ�ယာ� တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ� စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

ရွိုဝေသာဝေေသမ်း�ာ�ကုု ရွည်ည်ွှှန််�သည််် ေပ်ည်န််ယ်စာာရွင်း�် (၁၉၅၇ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၁၉၉၄ တ့်င်း ်

ေပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

62  CEDAW အုဖွဲ့့�� နိုိစာပ််တ်လ်ည်အ်ုစာီရွင်းခ်ု�စာာ၊ ကုလသမ်းဂဂစာာတ်မ်း�် A/58/31၊ ၁၈ �သဂုတ် ် ၂၀၀၃၊ 

အုပ်ုုေခ်ု့� ၁၆၀ <http://www.bayefsky.com/general/a_58_38_2003.pdf>  ထုုုအုစာီရွင်းခ်ု�စာာ

တ့်င်း ် “အုစာဉ်း်အုလာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုုမ်း်ဝေထုာင်းဝ်ေရွ�ဝေဖွဲ့ာကေ်ပ်န်မ််းု�ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေ၊ အုလုပ်သ်မ်းာ�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် အုခု့န််ဥပ်ဝေေ၊ မ်းုသာ�စာုဥပ်ဝေေအုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�နိုိင်််း အုမ်း��ု�သာ�မ်း�ာ�လကထ်ုပ််

နိုုုင်းသ်ည််် အုသကက့်ာေခုာ�ခု�က ်စာသည််တ်ုု�ပ်ါ�င်းသ်ည််် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်းခ်ု့�ေခုာ��က�်�သည်််

အုခု�ကမ််း�ာ�နိိုင်း်် ဝေခုတ်ဝ်ေန်ာကက်�ဝေန်ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု �ကလ်ကက်�င်််းသု��ဝေန်သည််် တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ��ကလ်ကတ််ည်ရ်ွိုဝေန်ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း်စ်ာုု�ရွုမ်းမ််းကင်း�်ေဖွဲ့စာရ်ွသည်”် ဟိုု က့န်ဂ်ုုသမ်းမတ် 

နိုုုင်းင််း�နိုိင်း်် ပ်တ်သ်က၍် သု��သပ်ထ်ုာ�သည်။်

63  Raquel Yrigoyen Fajardo ဝေရွ�သည်် ်‘Legal Pluralism, Indigenous Law and the Special 

Jurisdiction in the Andean Countries - ဝေတ်ာင်းအ်ုဝေမ်းရွုကနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�မ်းိ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ်

တ်စာခ်ုုထုက်မ်းကတ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�်၊ ဝေေသနိုတရွ�ုုင်း်ရွာဥပ်ဝေေနိုိင်း် ် အုထုူ�တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�မ်း�ာ�’ (ဥပ်ဝေေကုု 

ဝေက�ာလ့်န််ေခုင်း�်၊ ဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�်ဝေေသရိွု ပ်ု�စာ�မ်းက�ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�နိုိင်််း ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ �ါေက့�ေပ်ာ�

တ်ည်ရ်ွိုမ်းုမ်း�ာ�၊ ၁၀/၂၇ (၂၀၀၄) ) ထုုုစာာတ်မ်း�်တ့်င်း ်လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ တ်ုုင်း�်ေပ်ည်မ််း�ာ�မ်းိ ဝေေသခု�လူမ်း��ု�

မ်း�ာ�အုတ့်က ် အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်း်ရွာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�အုဖွဲ့့��၏ ၁၉၈၉ ခုုနိုိစာ် သဘာာတ်ူည်ီခု�က ်

အုမ်းိတ်စ်ာဉ်း် ၁၆၉ ကုု ကုု�ကာ�ထုာ�သည်။် ထုုုသဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကအ်ုရွ အုစာဉ်းအ်ုလာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်

နိုုုင်းင််း�၏ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်းရ်ွာ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�က အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�

ထုာ�သည်် ်အုဝေေခုခု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အု�ကာ� က့�လ့�မ်းုမ်းရွိုဝေစာရွန် ်သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည်။်

64 မ်းုုဇိုမ်းဘ်ာုခုသ်မ်းမတ်နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၄ (၁၆ နိုုု�င်းဘ်ာာ ၂၀၀၄) <http://www.

unhcr.org/refworld/docid/4a1e597b2.html> တ့်င်း ်�ကည်််နိုုုင်းသ်ည်။်

65 မ်းုုဇိုမ်းဘ်ာုခုသ်မ်းမတ်နိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၂၁၂(၃) (၁၆ နိုုု�င်းဘ်ာာ ၂၀၀၄) <https://

www.refworld.org/docid/4a1e597b2.html> တ့်င်း ်�ကည််န်ိုုုင်း်သည်။်



53တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

66 ကုုလ�ဘာီယာနိုုုင်းင််း� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၂၄၆ (၁၉၉၁ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၀၅ 

တ့်င်းေ်ပ်င်း�်င်းသ်ည်)်

67  González Wasorna နိုိင်း်် Asamblea General de Cabildos Indigenas region Chamiy 

Cabildo Mayor Unico အုမ်းု စာီရွင်းခ်ု�က ်T349/96

68  ဝေဘာာစ်ာ�်ါန်ာနိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၁၅(၄)(c) (၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ်)၊ ဂမ်း�်ဘာီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၇(စာ) (၁၉၉၇ ခုုနိုိစာ)်

69  အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုာ� ခု့�ေခုာ��က်��ေခုင်း�်မ်း�ာ�အုာ�လု��ကုု တ်ုုကဖ်ွဲ့�ကဝ်ေရွ�ည်ီလာခု�အုပ်ုုေ်ခု့� ၂(စာ)၊ ၅၊

 ၁၆ (၃) စာကတ််င်းဘ်ာာ ၁၉၈၁၊ အုပ်ုုေခ်ု့� ၅၊ ၁၂၄၉ U.N.T.S. ၁၃)

70  သီ�သန်�ခ်ု�န််လိပ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုပ်ုုေ်င်းယမ််း�ာ� (exclusionary clauses) နိုိင်း်် သက�်ုုင်းရ်ွာ အုခု�က်

မ်း�ာ�အုတ့်က ်ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ကုု ဝေလလ်ာနိုုုင်းသ်ည်။် Johanna Bond ဝေရွ�သည်် ် ‘Constitutional 

Exclusion and Gender in Commonwealth Africa - အုာဖွဲ့ရွုက ဓလေ့န်သဟိုာယနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�မ်းိ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာကင်း�်လ့တ််ေခုင်း�်နိုိင်း်် က�ာ�မ်းေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းု’ (Fordham International 

Law Journal ၊ ၃၁ (၂၀၀၈)) <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_

id=1662654>  ၊ Levi Volpp ဝေရွ�သည်် ်‘Feminism versus Multiculturalism - အုမ်း��ု�သမီ်း��ါေ

နိိုင်း်် ယဉ်းဝ်ေက��မု်းဝေပ်ါင််း�စုာ�က့�ေပ်ာ�တ်ည်ရုိ်ွေခုင််း�ကုု လကခ်ု�ဝေသာ�ါေ’ (Columbia Law Review မ်းိ 

ပ်ု�နိုိုပ်ဝ်ေသာ ကုုလ�ဘာီယာ ဥပ်ဝေေ�န်�်စာစာ်ခု�က ် ၊ ၁၀၁/၅ ဇို့န််လ၊ ၂၀၀၁၊ စာာ ၁၁၈၁- ၁၂၁၈) 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=277712>  ၊ Susan Miller Okin 

ဝေရွ�သည်် ် ‘Is Multiculturalism Bad for Women? - ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုဝေပ်ါင်း�်စာု�လကခ်ု�ေခုင်း�်ဟိုာ 

အုမ်း��ု�သမ်းီ��ါေအုတ့်က�်ုု�ရွွာ�ပ်ါသလာ�’ (Princeton, NJ ၊ Princeton တ်ကကသုုလပ််ု�နိုိုပ်တ််ုုက)် 

(၁၉၉၉ ခုုနိုိစာ)်

 



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

အာဓိုက်	စီ�လွံ��များျ��

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� (Judiciary)၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာ (Judicial power)၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� 

စာန်စာ်မ်း�ာ� (Judicial systems)၊ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ မ်းည်ီ တ်ုုက်�ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ေခုင််း� 

(Constitutional review)၊ တ်ရွာ�စာီရွင်း ်ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်န်လ်ည်သ်ု��သပ်ေ်ခုင်း�် (Judicial review)၊ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက်�ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ေခုင်း�် ခုုုင်း်မ်းာဝေသာပ်ု�စာ� (Concrete review)၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်း်စာစာ်ဝေ��ေခုင်း�် သဝေဘာာတ်ရွာ��န်ဝ်ေသာပ်ု�စာ� (Abstract review)၊ အုကြုံက�ေပ်�

သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ� (Advisory opinions)၊ ရွည်ည်ွှှန််�ဝေမ်း�ေမ်းန်�်ခု�ကမ််း�ာ� (Reference questions)၊ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းေ်ခုင်း�် (Constitutional amendment)၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ 

သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း်် (Judicial independence)၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ တ်ာ�န််ခု�မ်းု (Judicial 

accountability)၊ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ရွာထူု�မ်း�ာ�ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင််း� (Judicial appointment)၊ ရွာထူု�သကတ််မ်း�် 

(Term limits)၊ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစုုာ�မုု်း�ဝေရွ� (Rule of law)၊ တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�စာန်စ်ာ (Legal system)၊ တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာအ်ုတ့်င်း�် �ါေအုသီ�သီ� က့�ေပ်ာ�တ်ည်ရ်ွိုေခုင်း�် (Legal pluralism)၊ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� က့�လ့�ေခုင်း�် 

(Conflict of laws)၊ ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေ (Indigenous law)၊ ရိုုု�ရွာဥပ်ဝေေ (Traditional law)၊ တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုကာအုက့ယမ််း�ာ� (Legal safeguards)၊ အုေပ်န််အုလိန်် ထုုန်�်ဝေက�ာင်း�်မ်းုမ်း�ာ� (Checks 

and balances)၊ အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�် (Separation of powers)၊ အုဝေေခုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် လုုကဝ်ေလ�ာည်ီဝေထု့

စာ့ာ တ်ရွာ�စာီရွင်းေ်ခုင်း�် (Judicial activism)၊ ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုန်က်ဖွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း�် (Legal interpretation)၊ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာ� လကလ်ိမ်း်�မ်းိီေခုင်း�် (Judicial access)၊ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် (Supreme Court)၊ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု�� (Constitutional Court)၊ အုထုကတ််ရွာ�ရိုု�� (High Court)၊ 

တ်ရွာ�မ်းဥပ်ဝေေ (Civil law)၊ အုဂ�လုပ်ရ်ိုုု�ရွာ ဥပ်ဝေေစာန်စာ ်(Common law) 
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အာပြား���ရေးသုံး�	ရားငုံ�်ပြားများစီမ်ျားျ��

•		 တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍ၏	သုံးီ�ပြား���လွွတလ်ွပ််�ွငုံ််ဆုံငုံရ်ား�	က်ံလွသုံးများဂုံးု	အာရေးပြား���စီည်�်များျဉ်း�်များျ��

	 <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-

independence-of-the-judiciary/>	

 အုထုက်ပ်ါ မ်းိတ်တ််မ်း�်တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�အုလုုက ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၏ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်း်

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်် အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ၊ ကုလသမ်းဂဂက ၁၉၈၅ ခုုနိုိစာ်

တ့်င်း ်ခု�မ်းိတ််ခု�်ဝေသာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာနိုုုင်းသ်ည်။်

•	 ဖွွဲ့��စီည်�်ပံ်�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒဆံုငုံရ်ား�တရား��ရံှု��များျ��	-	ဖွွဲ့��စီည်�်ပံ်�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒများျ��ကံု်နုှငုံ�်ယှားဉ်းဆ်န်�်စီစီပ်ြား�ငုံ�်

	 <http://www.concourts.net/index.php>

 နိုုုင်းင််း�ဝေပ်ါင်း�် ၁၅� ဝေက�ာမ််းိ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်စာန်စာမ််း�ာ�အုာ� နိုုင်း�် 

ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာ�န််�စာစာ်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု Concourts.net တ့်င်း ်ရွရွိုနိုုုင်းသ်ည်။် ဇိုယာ�မ်း�ာ�၊ ပ်ု�စာ�ကာ�ခု�ပ််

မ်း�ာ�၊ ဝေေမ်းပ်ု�မ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ရိုုဝေထုာင်း််

မ်း�ာ�စာ့ာအုလုုကရ်ွိင်း�်လင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုုလည်�် ရွရွိုနိုုုင်းသ်ည်။်

•	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ရေးရား�ဆွ�ပြား�ငုံ�်

	 <https://www.right-to-education.org/link/constitutionmakingorg-database>	

 constitutionmaking.org �က�်ုုေ်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာေခုင်း�် 

စာီမ်း�ကုန််�(CCP) နိုိင်း်် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (USIP) တ်ုု� ပ်ူ�တ့်�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်ဝေသာ စာီမ်း�ကုန််�တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤစာီမ်း�ကုန်�်၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်မ်းိာ ၁၇၈၉ ခုုနိုိစာ်

ဝေန်ာက်ပ်ုုင်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�မ်းိ အုဂ�ါရွပ်မ််း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာစာုဝေ�ာင်း�်ထုာ�သည်် ်CCP ၏ 

ေပ်ည််စ်ာု�ဝေသာအုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုု အုဝေေခုခု�ကာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�

နိိုင်း််ပု်�စာ�မ်း�ာ�အုတ့်ကဝ်ေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာမ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ� စာန်စ်ာတ်က�ပ်�်ပုု်�ဝေပ်�ရွန်ေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။်

•		 အာရေးများရားုက်န််ပြားပ်ည်ရ်ေးထိ�ငုံစ်ီံ	အာပြားပ်ည်ပ်ြားပ်ည်ဆ်ုံငုံ်ရား�	ဖွဲ့ွ��ပြီးဖွဲ့ုံ�ရေးရား�	ဌာ�န်	(တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�က်ဏ္ဍ၏	သုံးီ�ပြား���

လွွတလ်ွပ်�်ွငုံ််နှှငုံ််	ာက်မ်ျားလွုံက်ရ်ေးရား�	ပြားများှငုံ်တ်ငုံပ်ြား�ငုံ�်	လွများ�်ညွှှန််စီ�အာံပ်)်

	 <https://www.usaid.gov/democracy>,	<https://www.ifes.org/sites/default/files/judi-

cial_independence.pdf> 

 အုဝေမ်းရုွကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာ အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�ုု်င်းရ်ွာဖ့ွဲ့��ပြီးဖုွဲ့��ဝေရွ�ဌာာန် (USAID) ၏ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစုုာ�မုု်း�ဝေရွ� 

အုစာီအုစာဉ်း်သည် ် USAID ၏ က့င်း�်�င်း�်အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဗ��ရိုုုမ်း�ာ�၊ အုေခုာ�အုဝေမ်းရွုကန် ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်း�ာ�၊ အုစာုု�ရွမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ အုသုုင်း်�အု�ုုင်း�်တ်စာခ်ုုလု��အုာ� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာအုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�လ�ကရ်ွိုသည်။် အုထုကပ််ါ အုင်းတ််ာန်ကစ်ာာမ်း�ကန်ိုိာ

တ့်င်း ် အုစာီအုစာဉ်း�်ုုင်း်ရွာအုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် “တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�ေခုာ�လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််
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နိုိင်း်် ဘာကမ််းလုုက်ဝေရွ�ေမ်းှင်း်တ််င်းေ်ခုင်း�်လမ်း�်ညွှှန််” အုပ်ါအု�င်းအ်ုေခုာ�သက�်ုုင်းရ်ွာ စာာအုုပ်စ်ာာတ်မ်း�်

မ်း�ာ�ကုုလည်�် �ကစ်ာပ််ဝေလလ်ာနိုုုင်းသ်ည်။်

•		 ဥရေးရား�ပ်အာလွယားပ််ုံငုံ�်နှှငုံ််	 ယား�ငုံဆ်ုံဗီယားက်ယ်ားူန်ီယား�တွငုံ်	 တရား��စီီရားငုံရ်ေးရား�နှှငုံ််	 ဥပ်ရေးဒဆုံငုံရ်ား�ပြားပ်ံပြားပ်ငုံ်

ရေးပြားပ်�ငုံ�်လွ�ပြား�ငုံ�်များျ��

	 <http://documents1.worldbank.org/curated/en/584951468776717773/pdf/25092-

WP-REPLACEMENT-PUBLIC.pdf>	

 အုထုကပ််ါ စာာတ်မ်း�်အုာ� အုဓလေ့ုက အုသ့င်း်ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်လ�ကရ်ွိုဝေသာ ၅ နိုုုင်း်င်း�အုတ့်က ်ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာ

ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ရွန်် ဝေန်�စာဉ်း်အုလုပ်လ်ုပ်ဝ်ေန်ဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ ဝေရွိ�ဝေန်

မ်း�ာ�၊ ဥပ်ဝေေေပ်�အုမ်းတ်မ််း�ာ�၊ စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�ပ်ည်ာရိွင််းမ်း�ာ�နိိုင်််း ဖ့ွဲ့��ပြီးဖုွဲ့��ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�တ့်င််း ကူညီ်ဝေန်ဝေသာ 

အုရွာရွိုမ်း�ာ�၏ အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�ကုု အုဝေေခုခု�ကာ ေပ်�စာုထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

အာဓိုပ်ါါယားဖ်ွဲ့ွငုံ််ဆုံ�ျက်မ်ျားျ��

အုကြုံက�ေပ်� 

သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ� 

(Advisory Opinions)

အု�ုုေပ်�ထုာ�သည်် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် 

ည်ီညွှ့တ််ေခုင်း�်ရွိုရွန် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��က 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု အုကြုံက�ဉာာဏာထ်ုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေပ်�သည်် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

ေဖွဲ့င်း် ်ခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ အုယူအု�မ်း�ာ�။ 

စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဟိုန််ခု�က်

ည်ီဝေစာေခုင်း�် 

(Checks and balances)

သင်း််ဝေလ�ာပ်ြီးပ်ီ�တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ်ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေသာ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု 

ရွရွိုဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းဝ်ေစာပြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေစာရွန် ်

တ့်န််�အုာ�ဝေပ်�သည်် ် အုရွာမ်း�ာ�အုာ� ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီဝေစာရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယ၍် 

အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုခု�င်း်�စာီက အုေခုာ�ဝေသာ ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုကန်�်

 အုသတ်ေ်ဖွဲ့င်း် ်ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုုန််�ခု��ပ််နိုုုင်းရ်ွန်် ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ဝေသာစာန်စာ။် 

တ်ရွာ�မ်း ဥပ်ဝေေ 

(Civil Law)

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� စာန်စာတ််က�စာုဝေပ်ါင်း�်ထုာ�သည်် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာ။် 

အုဂ�လုပ်ရ်ိုုု�ရွာ ဥပ်ဝေေ 

(Common Law)

အုမ်းုကုစာာမ်း�ာ�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် ယခုင်းတ််ရွာ�ဥပ်ဝေေစာီရွင်းထ်ုု��မ်း�ာ�၏ 

အုစာဉ်း်အုလာအုာ� လုုကန််ာဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာ။် 

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ က့�လ့�မ်းု 

(Conflict of laws)

နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်�ရွို တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�န်စာမ််း�ာ�၏ အုယူအု�မ်း�ာ�   

မ်းည်ီညွှ့တ််�ကသည်် ်အုဝေေခုအုဝေန်။ 
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း� ဝေရွ�

လုပ်င််းန်�်စာဉ်း ်

(Constitutional 

Amendment Process)

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ဝေေပ်ာင််း�လ�ေပ်င်း�်င်း၍်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ဖွဲ့ယရ်ွိာ�၍

ေဖွဲ့စ်ာဝေစာ၊ ထုပ်မ််း�ေဖွဲ့ည်််စ့ာက၍်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ ဝေ�ာင်းရွ်ွကေ်ခုင််း�ေဖွဲ့င်း်် ဝေေပ်ာင်း�်လ�သည်််

န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�။ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု�� 

(Constitutional Court)

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ထုုတ်ေ်ပ်န် ်ဝေ�ကေင်းာရွန်နိ်ိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေ 

မ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီေခုင်း�်ရွိုမ်းရွိုကုု �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကခ်ု�မ်းိတ်ရ်ွန်် အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း်တ််ာ�န််ရွိုဝေသာ အု�င်း််ေမ်းင်း်တ််ရွာ�ရိုု��။ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��သည် ်ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််တ်ုုကရ်ိုုုကပ််တ်သ်ကေ်ခုင်း�်မ်းရွိုသည််အ်ုေခုာ�ဝေသာ အုမ်းု 

ကုစာာမ်း�ာ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်မ်းရွိုသည်် ် တ်ရွာ�ရိုု��ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််

ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေသာ �န်�်စာစာ်

ခု�က ်(တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

�ုုင်းရ်ွာ �န်�်စာစာ်ခု�ကဟ်ိုူ၍

လည််� ဝေခု�ပ်ါသည်)် 

(Constitutional Review 

(also judicial review))

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ််

သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်မ််းု ရွို၊ မ်းရွိုအုဝေပ်� �ု��ေဖွဲ့တ််

ရွန်န်ိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်�န်�်က�င်းဝ်ေန်ပ်ါက ယင်း�်ဥပ်ဝေေကုု ပ်�ကေ်ပ်ယဝ်ေစာရွန် ်

တ်ရွာ�ရိုု��တ်စာခ်ုု၏ အုာဏာာမ်း�ာ�။

ဓလေ့ဝေလထ်ုု��စာ�နိုိင်း််ကုုကည််ီ

ဝေသာဥပ်ဝေေ 

(Customary Law)

လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု၏သက�်ုုင်းရ်ွာစာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�၊ ထုု��တ်မ်း�် 

စာဉ်းလ်ာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��မ်းု ဓလေ့ဝေလစ်ာရိုုုကမ််း�ာ�ကုု အုဝေေခုခု�၍ 

ဝေရွ��့�ပြီးပ်ီ� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသ�ဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�။

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ 

တ်ာ�န််ခု�မ်းု 

(Judicial 

Accountability)

အုေခုာ�ဝေသာ အုစာုု�ရွမ်းဏ္ဍာု�င်းမ််း�ာ�က ကြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင်း�်၊ အုေပ်န််အုလိန််

စာစာဝ်ေ��ထုုန််�ဝေက�ာင်း�်ေခုင်း�်မ်းိတ်စာ�်င်း်် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�မ်းုကုု လုုက ်

န်ာဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�နိုုုင်းမ််းည််် အုဝေေခုခု�သဝေဘာာ 

တ်ရွာ�။ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�် 

(Judicial Appointment)

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��၏ အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယသ်ည်််လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။် 

အုသု��မ်း�ာ�သည််စ်ာန်စာ်အုရွ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်အုမ်းည််

စာာရွင်း�်ကုု ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်ဝေတ်ာထ်ု� အု�ုုေပ်�တ်င်းသ့်င်း�်ပြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ် အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်ရွိုအု�ုုေပ်�ထုာ�သူမ်း�ာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�

ခုန်�်အုပ်ရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ယခ်ု�ရွန်် အုာဏာာရွိုသည်။် 
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တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ

လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း်် 

(Judicial 

Independence)

အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ လှမ်း်�မ်းုု�မ်းုမ်းိကင်း�်လ့တ်ေ်ခုင်း�်။ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်း ်

ရွာလ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််ကုု တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၏လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုုဝေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွန်န်ိုိင်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုေပ်�ဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် ေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�လာဝေရွ�အုတ့်က ် အုဝေေခုခု�က�ဝေသာ အုရွာတ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် ယူ��က

သည်။်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

�န််�စာစာခ်ု�က/်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ

�န််�စာစာခ်ု�က ်

(Judicial review/ 

constitutional review)

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် 

ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်ရွို၊မ်းရွို �ု�� 

ေဖွဲ့တ်ပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်ဥပ်ဝေေသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် စာည်�်မ်း�ဉ်း်�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် �န်�်က�င်းဝ်ေန်ပ်ါက ပ်ယဖ်ွဲ့�ကေ်ခုင်း�်ေပ်�ရွန် ်

တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏အုာဏာာမ်း�ာ�။ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ ်

(Judicial system)

တ်ရွာ�ရိုု��စာန်စာ၊် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာစာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်လက ်

ဝေတ့်�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ခု�ကမ််း�ာ�အုေပ်င်း ် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ပ်ါ�င််းဝေသာ နုုိုင်းင််း�တ်စာနုု်ိုင်းင််း� 

၏ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်း ်အုေပ်ည်််အုစာု�။

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ 

(Judiciary)

ဥပ်ဝေေကုု ထုုတ််ေပ်န်ရ်ွန််၊ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု စာီရွင်း်

�ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်န်ိုိင်း်် တ်ရွာ�မ်းုတ်မ်းုရွိုဝေစာဝေရွ�အုတ့်က ် စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် 

အုာဏာာအုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ဝေသာ အုစာုု�ရွ၏ ကဏ္ဍာတ်စာရ်ွပ်။် 

ဥပ် ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုန်ကဖ်ွဲ့့င်း််

�ုုေခုင်း်� 

(Legal interpretation)

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာ်ရွပ်က် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်သည်် ်ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�၊ စာာခု��ပ််၊ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုနိုိင်း် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ� စာသေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွ��့�

ထုာ�သည်် ် စာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်ကုု လကဝ်ေတ့်��ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�

ဝေသာ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။် 

တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ �ါေ

အုသီ�သီ�က့�ေပ်ာ�တ်ည်ရ်ွိုမ်းု 

(Legal pluralism)

ဝေပ်ါင်း�်စာု�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ၊ က့�ေပ်ာ�ဝေသာ၊ ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုထုူ�

သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ တ်ရွာ�ရိုု��စာန်စာ ်အုသ့င်းမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်စာခ်ုုဝေအုာကတ့််င်း ်တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာမ််း�ာ� အုမ်း��ု�ဝေပ်ါင်း�်စာု�တ်ည်ရ်ွို 

ဝေန်မ်းု။ 

တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ

အုကာအုက့ယမ််း�ာ� 

(Legal safeguards)

အုစာုု�ရွ၏ ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုာ� အုာဏာာကုု အုလ့�သု��စာာ�ေပ်�ေခုင်း�်မ်း�ာ�မ်းိ ကာ

က့ယရ်ွန်် ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�။ အုစာုု�ရွ၏

ကဏ္ဍာတ်စာခု်ုမိ်းတ်စာခု်ုအုဝေပ်� ထုုန်�်ဝေ�ကာင််း�သည်််အုသ့င်းဝ်ေ�ာင်းပ််ါသည်။်
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အုာဏာာမ်း�ာ�ကုုခု့�ဝေ�

သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�် 

(Separation of powers)

အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုမ်းိ အုေခုာ�ကဏ္ဍာသုု�  အုာဏာာမ်း�ာ�ကုုအုသု��ခု�ေခုင်း�်

မ်းရွိုဝေစာရွန် ် အုစာုု�ရွ၏ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ ကဏ္ဍာအုသီ�သီ�နိုိင်း် ် အုဖွဲ့့��

အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်။

အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန် 

(State of emergency)

အုဝေရွ�ဝေပ်�ဟိုု ယူ�ရွသည်် ်အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�အုာ� ဝေလ့ာဝ်ေပ်ါသ်ကသ်ာ

ဝေစာဝေရွ�အုတ့်က ်ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်် မ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု��ပ် ်ဝေရွ�ကဏ္ဍာအုာ�  အုာဏာာအုထူု�အုပ်နိ်ိုင်း�်ကာ တ်ာ�န်သ်တ်မိ််းတ််

ဝေပ်�သည်် ်ယာယီကာလအုပ်ုုင်း�်အုေခုာ�။ 

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် 

(Supreme Court)

ကြိုးကီ�မ်းာ�မ်း�ာ�ေပ်ာ�သည်် ် အုာဏာာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

မ်း�ာ�ရွိုပြီးပ်ီ� အုယူခု�ခုု�ရိုု��လည်�်ေဖွဲ့စာသ်ည််် အုမ်းုကုစာာအုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ် တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေစာန်စာ၏်အုေမ်းင်း််�ု�� ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��။ 
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စီ�ရေးရား�သုံးူအာရေးကြားက်�ငုံ�်	

Nora	Hedling သည် ်International IDEA ၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေလုပ်င််းန်�်စာဉ်းစီ်ာမ်း�ခု�ကမိ််း 

အုဓလေ့ုက�န််ထုမ်း�်တ်စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� သူမ်း၏လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်းိာ အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုသုပ်ည်ာဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်က ်

ဝေစာရွန် ် အုဓလေ့ုကထုာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် သူမ်းသည် ် ယခုင်းက် မ်းင်းန််ီ�ုုတ်ာတ်ကကသုုလ၌် အုဝေမ်းရွုကန််

ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု၏ နိုုုင်းင််း�ေခုာ�ဝေရွ��န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်နိုိင်း်် တ့်�ဖွဲ့က၍် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

�ုုင်းရ်ွာေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�ဟူိုသည််် န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င််းသုဝေတ်သန်ေပ်�လုပ်ခ်ု�ပ််ါသည်။် သူမ်းသည်အ်ုက��ု� 

အုေမ်းတ်က်ုု ဝေရွိ�ရိုုေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ပ်ည်ာဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�တ့်င်းလ်ည်�် ပ်ါ�င်း်လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်

ခု�်ပ်ါသည်။်  Ms.Hedling သည် ် တ်ပ်ဖ်ွဲ့စ်ာတ််ကကသုုလ်မ်းိ �ုဇိုာာဘာ့��နိုိင်း် ် မ်းင်းန််ီ�ုုတ်ာ ဥပ်ဝေေတ်ကကသုုလမ််းိ 

ဥပ်ဝေေပ်ည်ာရွိင်း ်ဝေေါက်တ်ာဘာ့��ကုုလည်�်ရွရွိုထုာ�ပြီးပ်ီ� မ်းင်း်န်ီ�ုုတ်ာ ဝေရွိ�ဝေန်မ်း�ာ�အုသင်း�်၏ အုဖွဲ့့���င်းတ််စာ်ဦး�

လည်�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် မ်း�ကာဝေသ�မ်းီကပ်င်း ်သူမ်းသည် ်စာဝေတ်ာဟ်ိုုမ်း�်တ်ကကသုုလမ််းိ ဥဝေရွာပ် ဥပ်ဝေေဘာာသာ 

ရွပ်၌် မ်းဟိုာဘာ့��ကုုရွရွိုထုာ�ပြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ကကသုုလက် သူမ်းအုာ� ဝေအုာကစ်ာဖွဲ့ုု�ေတ််ကကသုုလ ် ဥပ်ဝေေ�ုကုု 

ခု��ီေမ်းှင်း်ခ်ု�်ပ်ါသည်။်



61တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

ရေးန်�က််ဆက်တ်ွ�	 ။	 ဤအာ�န််�တွငုံ်	 ရားည်ည်ွှှန််�ရေးဖွဲ့�ပ်ြားပ်ထိ��သုံးည််	်
ဖွွဲ့��စီည်�်ပံ်�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒနှှငုံ််	 ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်ဥပ်ရေးဒများျ��အာ��	 အာက်ျယားတ်၀ငုံ််	
ရားှငုံ�်လွငုံ�်�ျက်မ်ျားျ��	

ဝေအုာကပ််ါရွိင်း�်လင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု စာာကုုယန်ိုိင်း်် မ်းိတ်စ်ာုတ့်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာအုစာီအုစာဉ်းအ်ုတ်ုုင်း�်

ပ်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဝေအုာကတ့််င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်

မ်း�ာ�မ်းိာ အုေခုာ�တ်စာစ်ာု�တ်စာရ်ွာ မ်းိတ််ခု�ကဝ်ေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုလ့င်း ် အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေစီာမ်း�ကုန်�် (ICL) <http://www.servat.unibe.ch/icl/info.html>  မိ်းရွယူထုာ�ေခုင််း�ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။်

အာ�ဖွဲ့ဂုံးန်န််စီစတန််နှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၂၁	(၂၀၀၄	�ံနှှစီ)်

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််သည် ် အုစာုု�ရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�က ဝေတ်ာင်း�်�ုုလာလ့င်း ်

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၊ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်အုမ်းုန်�မ််း�ာ�၊ နိုုုင်းင််း�တ်ကာစာာခု��ပ််မ်း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာသဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကမ််း�ာ�ကုု 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ််ေခုင်း�်ရွိုမ်းရွို သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ အုန်က်ဖွဲ့့င်း််�ုု

ေခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်းသ်ည်။်

ရေးတ�ငုံအ်ာ�ဖွဲ့ရားုက်သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၆၇	(၁၉၉၆	�ံနှှစီ)်

(၁) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��ကုု တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်၊် လကဝ်ေထုာကတ််ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်အ်ုေပ်င်း်

အုေခုာ�ဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� ကုု�ဦး�တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ရွမ်းည်။်

(၂) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သုု� တ်င်းသ့်င်း်�လာဝေသာအုမ်းုတ်စာခ်ုုအုာ� အုန်ည်�်�ု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�

ရွိစာဥ်ီး�ေဖွဲ့င်း် ်�ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��ရွမ်းည်။်

(၃) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည််

(က) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်အုေမ်းင်း်�်ု��တ်ရွာ�ရိုု��ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

(ခု) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကုစာာ

ရွပ်မ််း�ာ�အုဝေပ်� �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် စာပ်�်ကသ်ည််် ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုုသာ �ကာ�န်ာ

စာစာ်ဝေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

(ဂ) ကုစာာရွပ်တ််စာခ်ုုသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကုစာာရွပ် ်ဟိုုတ်၊် မ်းဟိုုတ်န်ိုိင်း်် ကုစာာ

ရွပ်တ််စာခ်ုုသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်တ်စာခ်ုုခုုနိုိင်း်် �ကစ်ာပ်မ််းုရွို

မ်းရွို �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ရွမ်းည်။်

(၄) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��ကသာ

(က) နိုုုင်းင််း�အု�င်း်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် အုစာုု�ရွဌာာန်မ်း�ာ�အု�ကာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ သက်�ုုင်းရ်ွာဌာာန်အုလုုကလု်ပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာမ်း�ာ�နိိုင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုေင်းင််း� 

ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု �ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်
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(ခု)  လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေေသနိုတရွ�ုုင်း်ရွာ ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း််ည်ီညွှ့တ််ေခုင်း�် ရွို၊ မ်းရွိုကုု အုပ်ုုင်း်� ၇၉ နိုိင်း်် ၁၂၁ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်မ််း�ာ�နိုိင်း််

အုည်ီ စာုစာစာ�်ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

(ဂ)  အုပ်ုုင်း�် ၈၀ နိုိင်း်် ၁၂၂ တ်ုု�တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်မ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ ဝေလ့ာကထ်ုာ�ခု�ကမ််း�ာ�

ကုု �ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

(ဃ) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င််း�င်းမု််းတ်စာခု်ုခုုသည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ည်ီညွှ့တ််မ်းုရွိုမ်းရွို စာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

(င်း) လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်သမ်းမတ်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ပ်�က ်

က့ကဝ်ေ�ကာင်း�် �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

(စာ)  ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� အုပ်ုုင်း�် ၁၄၄ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည််

မ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ ဝေထုာကခ်ု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

(၅) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရုို��သည် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုင်း်် ဝေေသနိုတရွလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က ်

သုု�မ်းဟိုုတ် ်သမ်းမတ်၏ အုမ်းုန်�်ထုုတ််ေပ်န််ခု�ကတ််ုု�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်မ််းုရွို

မ်းရွိုအုပြီးပ်ီ�သတ် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က ်ခု�ပ်ုုင်း်ခု့င်း််ရွိုပြီးပ်ီ� အုယူခု�ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၊ အုထုူ�တ်န်�်တ်ရွာ�ရိုု��

သုု�မ်းဟိုုတ်အ်ုလာ�တ်ူအု�င်း် ်တ်ရွာ�ရိုု��ကတ်ရွာ�မ်း�င်းဝ်ေ�ကာင်း�်အုမ်းုန်�ထ်ုုတ်ေ်ပ်န်လ့်င်း ်ထုုုအုမ်းုန်�်

အုာဏာာမ်းသကဝ်ေရွာကမ််းိီ စာစာဝ်ေ��အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေပ်�ရွမ်းည်။်

(၆) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ေခုု�ရိုု��တ်ုု�သည် ် တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုအုတ့်က ် လုု 

အုပ်လ်ာလ့င်း ်တ်စာစ်ာု�တ်စာဝ်ေယာကအ်ုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ လုပ်ထ်ုု��နိုိင်း််အုည်ီ ဝေအုာက်

ပ်ါတ်ုု�ကုု ခု့င်း်ေ်ပ်�ဝေပ်�ရွမ်းည်။်

(က) ကုစာာရွပ်တ််စာခ်ုုအုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� ဝေရွိ�ဝေမ်းိာကသ်ုု� တ်ုုကရ်ိုုုကတ််င်းသ့်င်း�် 

ဝေလ့ာကထ်ုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ််

(ခု) အုေခုာ�တ်ရွာ�ရိုု��တ်စာခ်ုုမ်းိဝေန်၍ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��ထု� တ်ုုကရ်ိုုုကအ်ုယူခု��င်း်

ေခုင်း�်။

(၇)  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုု

ေခုင်း�်၊ ကာက့ယေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းက်�င်း််သု��ေခုင်း�်တ်ုု�ပ်ါ�င်းသ်ည်။်

ရေးတ�ငုံအ်ာ�ဖွဲ့ရားုက်သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၄၃	(၁၉၉၆	�ံနှှစီ)်

(၁) ေပ်ည်န််ယ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်င်း�်င်းေ်ခုင်း�်တ်ုု� 

သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် မ်းပြီးင်းုစာ့န်�်လ့င်း ်ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်နိုုုင်းသ်ည်။်

(က) ဤအုခုန်�်တ့်င်း ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်တ််ုု�နိုိင်း်် မ်းတ်ူည်ီဝေသာ ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း် ်

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�နိုိင်း်် လုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ််

(ခု)  သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာအုရွ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ဝေခုါင််း�ဝေ�ာင််းအုခုန်�်ကဏ္ဍာ၊ အုာဏာာ 

နိုိင်း််အု�င်း််အုတ်န်�်မ်း�ာ�။
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(၂)  အုပ်ုုင်း�်ခု့� (၁) အုပ်ုုေ ်(က) နိုိင်း်် (ခု) တ်ုု�တ့်င်း ်သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်န်ိုိင်း််အုည်ီ ေပ်ည်န််ယ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟုိုတ် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းခ်ု�ကတ့််င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်တုု််�မိ်းာ

(က) အုခုန််� ၃ အုပ်ုုင်း်� ၁ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ တ်န််ဖွဲ့ုု�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ကုုကည််ီေခုင်း�်ရွိုရွမ်းည်။် 

ထုုု�ေပ်င်း်

(ခု)  ဝေေသမ်း�ာ�သုု� ဝေအုာကပ််ါလုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ� ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုရွ။

(i)  အုခုန််� ၄ နိုိင်း်် အုခုန််� ၅ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်် ် ေပ်ည်န််ယ�်ုုင်းရ်ွာ အုာဏာာ၏ 

ေပ်င်းပ််မ်းိ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ််

(ii) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုေခုာ�အုပုု်င််း�မ်း�ာ�တ့်င််း ဝေေသမ်း�ာ�အုာ�ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာ 

အုာဏာာေပ်င်းပ််မ်းိ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�။

ရေးတ�ငုံအ်ာ�ဖွဲ့ရားုက်သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၄၄	(၁၉၉၆	�ံနှှစီ)်

(၁) ေပ်ည်န််ယလ်ှတ််ဝေတ်ာမ််းိ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်င်း�်င်းေ်ခုင်း�်

ေပ်�လုပ်လ့်င်း ်သက�်ုုင်း်ရွာ လှတ်ဝ်ေတ်ာဥ်ကကဋ္ဌာသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်င်း ်

�င်းခ်ု�က ်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သုု�တ်င်းေ်ပ်၍ အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�က်ရွယူ

ရွမ်းည်။်

(၂) ေပ်ည်န််ယ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေပ်င်း�်င်းခ်ု�က်တ်ုု�သည််

တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��က ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�

ဝေပ်�ရွမ်းည်။်

(က) အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာသည် ်အုပ်ုုင်း�် ၁၄၂ နိုိင်း််အုည်ီ ခု့င်း််ေပ်�ခု�က်ရွရွိုရွမ်းည်။်

(ခု)  အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ အုေပ်ည််အ်ုစာု�သည် ်အုပ်ုုင်း�် ၁၄၃ နိုိင်း်ည််ီညွှ့တ်ရ်ွမ်းည်။်

ဆ��ာီ�ယား��သုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၆၇(၁)(၄)	(၂၀၀၆	�ံနှှစီ)်

(၁) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ်ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

၄။ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွ ဝေေသမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်

အုဝေထု့ဝေထု့ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေတ်ုု�နိုိင်း် ်ည်ီညွှ့တ််

ေခုင်း�်ရွို၊ မ်းရွို။

က်ုံရားီ�ယား��သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၁၁(၁)	(၁၉၄၈	တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၁၉၈၇	တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်*

(၁) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ်ဝေအုာကပ််ါကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ဝေပ်� စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

၁ ။ တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏ ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကအ်ုရွ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ 

ညွှ့တ််ေခုင်း�်ရွို၊ မ်းရွို စာုစာစာေ်ခုင်း�်၊

၂ ။  စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်၊
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၃ ။  နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုကုု ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ေခုင်း�်၊

၄ ။ အုစာုု�ရွဌာာန် အုခု�င်း�်ခု�င်း�်အု�ကာ�၊ အုစာုု�ရွဌာာန်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�အု�ကာ�၊ 

ဝေေသခု�အုစာုု�ရွအုခု�င်း�်ခု�င်း�်အု�ကာ� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�၊

၅ ။ အုကဥ်ပ်ဝေေတ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ုုင်း�်ကာ�

ခု�ကမ််း�ာ�။

*<https://www.constituteproject.org/constitution/Republic_of_Korea_1987.pd-

f?lang=en> ဟိုူသည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေ်မ်းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

က်ငုံမ်ျားရားွန်�်သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၄၇(၁)	 (၁၉၇၂	တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၁၉၉၆	တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်*

ပု်ေမ််း ၄၇(၁) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင််းစီာသည် ်ဝေအုာက်ပ်ါတုု်�တ့်င်း ်အုပြီးပီ်�သတ်စီ်ာရွင်း�ု်��ေဖွဲ့တ်ပုု််င်းခ့်ုင်း်် 

ရွိုသည်။်

-  ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၊ စာာခု��ပ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကမ််း�ာ�၊

-  အုမ်း��ု�သာ�ည်ီလာခု�နိုိင်း်် လှတ််ဝေတ်ာတ််ုု�၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်အုမ်းုန်�မ််း�ာ� အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင်း�် မ်းေပ်�မ်းီဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ််ေခုင်း�်ရွိုမ်းရွို စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်၊

- နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဌ်ာာန်မ်း�ာ� အုခု�င်း�်ခု�င်း�်အု�ကာ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် ဝေေသမ်း�ာ�အု�ကာ�နိုိင်း် ် ဝေေသမ်း�ာ�

အုခု�င်း်�ခု�င်း်�အု�ကာ� အုာဏာာခု့�ဝေ�မ်းု ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�။

*<https://ihl-databases.icrc.org/ihlnat/0/7e3ee07f489d674dc1256ae9002e3915/$FILE/

Constitution%20Cameroon%20-%20EN.pdf>   ဟိုူသည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

နှုံငုံဂ်ုံးျ�ီရားီ�ယား��	ဖွဲ့က်ဒ်ရားယားသ်ုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်ပြား�ငုံ�်အာများုန််	်ပ်ံဒ်များ	၂၃၂	(၁၉၉၉	

�ံနှှစီ်)*

(၁) ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုနိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုအု�ကာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်န််ယအ်ုခု�င်း�်ခု�င်း�်အု�ကာ� အုေင်းင်း�် 

ပ့်ာ�မ်းုတ်စာခ်ုုတ့်င်း ် တ်ရွာ��င်းအ်ုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�၏ တ်ည်ရ်ွိုမ်းုနိုိင်း်် က�ယေ်ပ်န်�မ််းု�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဿန်ာ

တ်စာရ်ွပ် ်(ဥပ်ဝေေအုရွေဖွဲ့စ်ာဝေစာ၊ အုခု�ကအ်ုလကအ်ုရွေဖွဲ့စ်ာဝေစာ) ပ်ါ�င်းပ််ါက ဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ်သ်ည် ်

အုေခုာ�တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�နိုိင်း််သီ�ေခုာ�ကင်း�်လ့တ်၍် မ်းူလစာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာရွိုသည်။်

(၂) ဤအုပ်ုုင်း�်မ်းိ အုပ်ုုင်း်�ခု့� (၁) တ့်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာ� ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည်် ်အုာဏာာမ်း�ာ�အုေပ်င်း ်

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််သည် ်လှတ််ဝေတ်ာမ််းိ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�က ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည်််

အုဝေလ�ာက ်မ်းူလစာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာရွိုသည်။်

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််အုာ� ရွာဇို�တ်မ််းုနိုိင်း်် ပ်တ်သ်က၍် မ်းူလစာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာကုုမ်းိ 

ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာရွ။

*<http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm> ဟူိုသည််် 

�ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်
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အာုနှိုယားသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒ်များ	၁၃၁	(၁၉၅၀	တွငုံ်	ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၁၉၉၆	တွငုံ်	ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ မ်းူလစာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် အုာဏာာမ်း�ာ�မ်းိာ

ဝေအုာကပ််ါ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ရွာ��င်းအ်ုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�၏ တ်ည်ရ်ွိုမ်းုနိုိင်း်် က�ယေ်ပ်န်�မ််းု

�ုုင်းရ်ွာေပ်ဿန်ာတ်စာရ်ွပ် ် (ဥပ်ဝေေအုရွေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုခု�ကအ်ုလကအ်ုရွေဖွဲ့စာဝ်ေစာ) ပ်ါ�င်း်ပ်ါက ဗဟိုုုတ်ရွာ� ရိုု��

ခု��ပ််သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကတ််စာရ်ွပ်ရ်ွပ်က်ုု မ်း�န်�က်�င်းဘ်ာ� အုေခုာ�တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�

နိုိင်း်် သီ�ေခုာ�ကင်း�်လ့တ်၍် မ်းူလစာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာရွိုသည်။်

(က) အုုနိုဒုယေပ်ည်ဗ်ဟိုုုအုစာုု�ရွနိုိင်း် ် ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုသုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အု�ကာ� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းု 

သုု�မ်းဟိုုတ််

(ခု) တ်စာဖ်ွဲ့ကတ့််င်း ်အုုနိုဒုယေပ်ည်ဗ်ဟိုုုအုစာုု�ရွနိုိင်း် ်ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုခုုနိုိင်း်် အုေခုာ�တ်စာဖ်ွဲ့က်တ့်င်း ်အုေခုာ�

ဝေသာ ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အု�ကာ� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းု သုု�မ်းဟိုုတ််

(ဂ) ေပ်ည်န််ယန်ိုိစာ်ခုု သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည််န်ယမ််း�ာ� အုခု�င်း�်ခု�င်း�်အု�ကာ� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းု။

 ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်းေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းီကပ်င်း ် အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ပ်ြီးပ်ီ� �ကလ်ကတ််ည်ရ်ွိုဝေန်ဝေသာ 

မ်းည်သ်ည််် စာာခု��ပ််၊ သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က၊် ကတ်ုက�တ်၊် ပ်တ်သ်ကမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုလာ�တ်ူ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�မ်းိ ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေသာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း��ု�တ့်င်းမ််း�ုု အုထုကပ််ါ စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

အုာဏာာသကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�် မ်းရွိုဝေစာရွ။

များရေးလွ�ရားှ��နှုံငုံင်ုံ�	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၁၂၈	 (၁၉၅၇	တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၁၉၉၄	တွငုံ်	 ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်*

(၁) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််သည် ် အုေခုာ�တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�နိုိင်း်် သီ�ေခုာ�ကင်း�်လ့တ်၍် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကုု 

ထုုန်�်ည်ှုထုာ�ဝေသာ မ်းည်သ်ည်််ဥပ်ဝေေကုုမ်းိမ်း�န်�က်�င်းဘ်ာ� ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွို

သည်။်

(က) လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်န််ယလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�က ေပ်ဋ္ဌာာန်�်လုုကသ်ည််် ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ််

သည် ် လှတ််ဝေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်န််ယလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�မ်းိ ဥပ်ဝေေေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုသည်် ်

ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ်စာပ်�်ကဝ်ေန်ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်အုက�����င်းေ်ခုင်း�် ရွိုမ်းရွို ကန်�က့်ကမ််းု၊ 

(ခု) ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ� အုခု�င်း�်ခု�င်း�်အု�ကာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုနိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုခုု

အု�ကာ� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�။

(၂) အုေခုာ�တ်ရွာ�ရုို��တ်စာခု်ုခုုတ့်င်း ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်တ်စာရ်ွပ်ရ်ွပ်နိ်ိုင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�် 

ဝေသာ ဝေမ်း�ခ့ုန်�်တ်စာခု်ုဝေပ်�ဝေပ်ါက်လာပ်ါက ဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ်သ်ည် ်အုယူခု�မု်းစီာရွင််းပုု်င်းခ့်ုင်း်် အုာဏာာ

တ်စာရ်ွပ်ရ်ွပ်အ်ုဝေပ်�ယုမ််း�ယုုင််းေခုင််း�မ်းရုိွပ်� (တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ကုုထုုန်�်ညုှ်ထုာ�ဝေသာ မ်းည်သ်ည််် တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေကုုမ်းိ မ်း�န်�က်�င်းဘ်ာ�) အု�ုုပ်ါဝေမ်း�ခု့န််�အုာ� �ု��ေဖွဲ့တ်သ်တ်မ််းိတ်က်ာ သက်�ုုင်းရ်ွာ

တ်ရွာ�ရိုု��သုု� �ု��ေဖွဲ့တ်သ်တ််မ်းိတ််ခု�ကန်ိုိင်း််အုည်ီ �ကာ�န်ာစာီရွင်းရ်ွန်် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ရွမ်းည်။်
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(၃) အုထုက်တ်ရွာ�ရိုု��သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�မ်းိ တ်င်းသ့်င်း�်လာဝေသာ အုယူခု�အုဝေပ်� ဗဟိုုု

တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းိာ ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်န်ိုိင်း််အုည်ီ စာီရွင်း်

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

*<https://www.constituteproject.org/constitution/Malaysia_1996?lang=en> ဟူိုသည််် �ကဘ်ာ ်

�ုုေ်မ်းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

များက်ကဆီက်ုံ	ပြားပ်ည်ရ်ေးထိ�ငုံစ်ီံနှုံငုံ်ငုံ�၏	နှုံငုံင်ုံ�ရေးရား�ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၀၅	(၁၉၁၇	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍

၂၀၀၇	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်*

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််သည် ် သက�်ုုင်း်ရွာ ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ ဝေအုာကပ််ါဥပ်ဝေေ

�ုုင်း်ရွာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုုဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

(၁) ဝေအုာကပ််ါ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�သည်် ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�မ်းိ 

အုပ် အုေခုာ�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�၊

(က) ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုနိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုန်ယဝ်ေေမ်းတ်ုု� အု�ကာ�၊

(ခု) ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုနိုိင်း်် ဝေေသနိုတရွအုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွဝေေသအု�ကာ�

(ဂ)  ဗဟိုုုအုစာုု�ရွအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��နိိုင်း်် က့န်ဂ်ရွကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�အု�ကာ�၊ ဗဟိုုုအုစာုု�ရွအုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��နိုိင်း် ်က့န်ဂ်ရွကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်အုန်ည်�်�ု��တ်စာခ်ုုတ်ုု�အု�ကာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဗဟိုုု

အုစာုု�ရွအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ� ဌာာန်ခု့�တ်စာ်ခုုနိုိင်း်် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဗဟိုုုဝေေသတ်ုု�၏ ကုုယ ်

စာာ�လိယအ်ုေဖွဲ့စာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာ အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ဝေကာင်းမ််းရွိင်းတ််ုု�အု�ကာ�၊

(ဃ) ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုခု�င်း�်ခု�င်း�်အု�ကာ�၊

(င်း)  ေပ်ည်န််ယန်ိုိင်း်် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုန်ယ်ဝေေမ်း တ်ုု�အု�ကာ�၊

(စာ)  ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုန်ယ်ဝေေမ်းနိုိင်း် ်ဝေေသနိုတရွအုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွဝေေသတ်ုု�အု�ကာ�၊

(�)  ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုစာီမ်းိ ဝေေသနိုတရွအုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွ ဝေေသမ်း�ာ�အု�ကာ�၊

(ဇို)  ေပ်ည်န််ယတ််စာခု်ုအုတ့်င်း�်ရုိွ အုာဏာာမ်း�ာ�အု�ကာ� ယင််း�တုု်�၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကမ််း�ာ�၊ အုမု်းန်�် 

မ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်ရွိုမ်းရွို အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�၊

(စာ�) ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုနိုိင်း်် ယင်း�်ေပ်ည်န််ယတ့််င်း�်ရွို ဝေေသနိုတရွအုုပ်ခ်ု��ပ််ခု့င်း််ရွ ဝေေသတ်ုု�အု�ကာ� 

ယင်း�်တုု်�၏ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကမ််း�ာ�၊ အုမု်းန်�မ််း�ာ�သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် ညီ်ည့ွှတ် ်

ေခုင်း�်ရွိုမ်းရွို အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ေခုင်း�်၊

(ည်) ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုနိုိင်း်် အုေခုာ�ေပ်ည််န်ယတ််စာခ်ုုရွို ဝေေသနိုတရွအုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွ ဝေေသတ်ုု�အု�ကာ� 

ယင်း�်တ်ုု�၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ခု�ကမ််း�ာ�၊ အုမ်းုန်�မ််း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ််

ေခုင်း�်ရွိုမ်းရွို အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�၊

(ဋိ) ဗဟိုုုဝေေသတ့်င်း�်ရွို အုစာုု�ရွဌာာန် အုခု�င်း�်ခု�င်း�်အု�ကာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�၊ 

အုမ်းုန်�မ််း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်ရွိုမ်းရွို အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�။



67တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

ေပ်ည်န််ယသ်ုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေေသနိုတရွအုုပ််ခု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွဝေေသအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��တ်ုု� ထုုတ်ေ်ပ်န်သ်ည်််အုမ်းုန်�်

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ပ်တ်သ်က၍် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုမ်းိဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�်၊ ဝေေသနိုတရွအုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွဝေေသအုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�

အုဖွဲ့့��ထုုတ်ေ်ပ်န်သ်ည်််အုမ်းုန်�မ််း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် ေပ်ည်န််ယ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဤအုပ်ုုေ်ခု့�ပ်ါ အုပ်ုုင်း�် (ဂ)၊(ဇို)၊(ဋိ) 

တ်ုု�မ်းိ သက�်ုုင်းရ်ွာတ်ုု�မ်းိဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် အုသီ�သီ�အုယူခု�တ်င်းသ့်င်း�်လာသည်် ် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�

အုတ့်က ်ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� ရွိစာဝ်ေယာကက် တ်စာ်ည်ီတ်စာည်ွှ့တ်တ််ည်�် �ု��ေဖွဲ့တ်လ့်င်း ်ယင်း�်

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�အုမ်းုန်�မ််း�ာ�ကုု တ်ရွာ�မ်း�င်းဟ်ိုူ၍ ပ်ယဖ်ွဲ့�ကပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

အုေခုာ�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်းမ််းူ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကသ်ည် ်တ်ရွာ�ရွင်း�်ုုင်းသ်ည်််

 နိုိစာ်ဖွဲ့ကအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုဝေပ်�သာ သကဝ်ေရွာကန်ိုုုင်းမ််းည်။်

(၂) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် ဝေယဘုာယ�စာ�သတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�အု�ကာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနုုိုင်းဝ်ေသာ 

က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေ�ကာင်း�် တ်ရွာ�စာ့��ုု

မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍်တ်ရွာ�စာ့��ုုမ်းည်် ် ဝေယဘာုယ�စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်ကုု ထုုတ််ေပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာပြီးပ်ီ� 

ရွကဝ်ေပ်ါင်း�် ၃၀ အုတ့်င်း်�တ့်င်း ် ထုုုစာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် 

ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�် မ်းရွိုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�စာ့��ုုမ်းုကုု ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်သ်ုု�တ်င်းသ့်င်း�်ရွမ်းည်။် အု�ုုပ်ါ 

တ်ရွာ�ရွင်း�်ုုင်း်မ်းုကုု ဝေအုာကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သူမ်း�ာ�က တ်င်းသ့်င်း�်နိုုုင်းသ်ည်။်

(က) ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုန်ယ်ဝေေမ်း၏ ေပ်ဋ္ဌာာန််�အုမ်းုန်�အ်ုပ်ါအု�င်း ် က့န်ဂ်ရွကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

သည်််ဥပ်ဝေေအုဝေပ်� ဝေအုာကလ်ှတ််ဝေတ်ာအ်ုမ်းတ် ်၃၃ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�က အုယူခု��င်းေ်ခုင်း�်၊

(ခု) ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုန်ယ်ဝေေမ်း၏ ေပ်ဋ္ဌာာန််�အုမ်းုန်�အ်ုပ်ါအု�င်း ် က့န်ဂ်ရွကလ်ှတ် ်ဝေတ်ာက်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

သည််် ဥပ်ဝေေအုဝေပ်� သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်းကက�ီကုုနိုုုင်းင််း�က အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေရွ�ထုုု�ထုာ�သည်် ်နိုုုင်းင််း� 

တ်ကာစာာခု��ပ်တ််စာခ်ုုအုဝေပ်� �ီ�န်ုတ််လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်အုမ်းတ် ်၃၃ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�က အုယူခု��င်း်

ေခုင်း�်၊

(ဂ) ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုန်ယ်ဝေေမ်း၏ ေပ်ဋ္ဌာာန််�အုမ်းုန်�အ်ုပ်ါအု�င်း ် ဗဟိုုု သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်န််ယ�်ုုင်းရ်ွာ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်အုမ်းုန်�မ််း�ာ�အုဝေပ်� သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်းကက�ီကုုနိုုုင်းင််း�က အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေရွ�ထုုု�ထုာ�သည်် ်

နိုုုင်းင််း�တ်ကာစာာခု��ပ််တ်စာခ်ုုအုဝေပ်� အုစာုု�ရွဝေရွိ�ဝေန်ခု��ပ်က် အုယူခု��င်းေ်ခုင်း�်၊

(ဃ) ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��က ေပ်ဋ္ဌာာန်�်သည်် ်ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်အ်ုဝေပ်� ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေေပ်�

ဝေရွ�အုဖွဲ့့���င်း ်၃၃ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�က အုယူခု��င်းေ်ခုင်း�်၊

(င်း) ကုုယစ်ာာ�လိယည််ီလာခု�က ေပ်ဋ္ဌာာန်�်လုုကဝ်ေသာ အုမ်းုန်�အ်ုဝေပ်� ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုန်ယဝ်ေေမ်း၏

ကုုယစ်ာာ�လိယည််ီလာခု�အုဖွဲ့့���င်း ်၃၃ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�က အုယူခု��င်းေ်ခုင်း�်၊

(စာ) ဗဟုုိုဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�အုဖ့ွဲ့��တ့်င််း စာာရွင်း�်သ့င််း�ထုာ�ဝေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်မ်း�ာ�၏ နုုိုင််းင်း�အု�င်း်် 

ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�က ဗဟုုိုနိိုင်််း ဝေေသ�ုုင််းရွာဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုယူခု��င်း ်

ေခုင်း�်သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်န််ယဝ်ေရွွ�ဝေကာကပ့််� အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�တ့်င်း ် စာာရွင်း�်သ့င်း�်ထုာ�ဝေသာ 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�၏ ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�က သက�်ုုင်းရ်ွာေပ်ည်န််ယ်

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�က ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုယူခု��င်းေ်ခုင်း�်။
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အုထုကပ််ါန်ည်�်လမ်း�်မ်းိာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ဥပ်ဝေေအုဝေပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် မ်းည်ီညွှ့တ််

ဝေ�ကာင်း�်အုယူခု��င်းရ်ွန်် တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေသာလုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�် ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဗဟိုုုနိုိင်း်် ဝေေသဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု သက�်ုုင်းရ်ွာဝေရွွ�ဝေကာကပ့််� မ်းက�င်း�်ပ်မ်းီ အုန်ည်�် 

�ု�� ရွကက်ုု��ယဝ်ေစာာ၍ ထုုတ်ေ်ပ်န််ဝေ�ကေင်းာပြီးပ်ီ� အုတ်ည််ေပ်�ရွမ်းည်။် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�က�င်း�်ပ်ဝေန်စာဉ်း ်ဝေရွွ� 

ဝေကာကပ့််�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဝေေပ်ာင်း�်လ�ခု့င်း်မ််းရွိုဝေစာရွ။

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ရွိစ်ာဦး�က ဝေထုာကခ်ု��ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါက အုယူခု��င်းထ်ုာ�ဝေသာ စာ�

သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ်တ်ရွာ��င်းအ်ုေဖွဲ့စာမ််းိ ပ်�ကေ်ပ်ယဝ်ေ�ကာင်း�် ဝေ�ကေင်းာရွာဝေရွာကသ်ည်။်

(၃) ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု ပ်ါ�င်းတ််ရွာ�ရွင်း�်ုုင်း်ဝေသာ စာုတ််�င်းစ်ာာ�ဖွဲ့့ယဝ်ေကာင်း�်ပြီးပ်ီ� အုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်် ်

တ်ရွာ�ရွင််း�ုုင်းပ့််�မ်း�ာ�တ့်င််း ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�ရုို��၏ စီာရွင်း�ု်��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကအ်ုဝေပ်� တ်စာခု်ုတ်ည်�်

ဝေသာ န်ယလ်ိည်််ခုု�ရိုု��သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုစာုု�ရွဝေရွိ�ဝေန်ခု��ပ်က်အုယူခု�ဝေလ့ာကထ်ုာ�ေခုင်း�်။ ဗဟိုုုတ်ရွာ� 

ရုို��ခု��ပ် ်ကုုယ်တုု်င်းဝ်ေရွွ�ခု�ယ်ဝေသာအုယူခု�မ်း�ာ�တ့်င််းလည်�် ထုုုလုပ်ထု်ု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�ကုု က�င်််းသု�� 

နိုုုင်းသ်ည်။်

 ဤအုပ်ုုေခ်ု့� အုပ်ုုေ ် (၁) နိုိင်း်် (၂) တ်ုု�တ့်င်း ် ရွည်ည်ွှှန််�ထုာ�ဝေသာ တ်ရွာ��င်းမ််းု ပ်�ကေ်ပ်ယေ်ခုင်း�် 

ဝေ�ကေင်းာခု�ကမ််း�ာ�သည် ် ဝေယဘာုယ� သဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ရွာဇို�တ််မ်းုဥပ်ဝေေတ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ် စာီရွင်း်

ဝေသာ ရွာဇို�တ်မ််းု�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် �ကစ်ာပ်သ်ည်မ််းိအုပ် က�န််အုမ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်

ဝေန်ာက်ဝေ�ကာင်း�်ေပ်န် ်သကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာရွ။

 ဤအုပ်ုုေခ်ု့� အုပ်ုုေ ်(၁) နိုိင်း်် (၂) တ်ုု�တ့်င်း ်ရွည်ည်ွှှန််�ထုာ�ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�အုာ� အုာခု�မ်းု

မ်း�ာ�ကုု ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၁၀၇ အုပ်ုုေ ်(၁၆) အုပ်ုုေင််းယ ်(၁) နိုိင်း်် (၂) တ်ုု�တ့်င်း ်

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း်� ေပ်စာေ်ဏာ်ခု�မ်းိတ်မ််းည်။်

*<http://biblio.juridicas.unam.mx> ဟိုူသည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

ယားူဂုံးန်ဒ်ါသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၃၇(၃)	(၁၉၉၅	�ံနှှစီ)်*

၁၃၇။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း်��ုုင်းရ်ွာ အု�ုုတ်င်းသ့်င်း�်ေခုင်း�်

(၃) တ်စာစ်ာု�တ်စာဝ်ေယာကသ်ည် ်ဝေအုာကပ််ါအုခု�ကမ််း�ာ�အုရွ

(က) လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်သည်် ်ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေခုာ�ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ််

ရွပ်၏် အုာဏာာေဖွဲ့င်း် ်လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ခု�က ်တ်စာခ်ုုခုု သုု�မ်းဟိုုတ််

(ခု) တ်စာစ်ာု�တ်စာ်ဝေယာက ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုာဏာာပ်ုုင်းအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုခုု၏ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က ်

သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်�ကက့်ကမ််းု စာသည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကတ််စာ်ရွပ်ရ်ွပ်န်ိုိင်း်် 

မ်းည်ီညွှ့တ် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေဖွဲ့ာကဖ်ွဲ့�ကဝ်ေန်သည်ဟ်ိုု စာ့ပ်စ်ာ့�ပ်ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��

သုု� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် မ်းည်ီညွှ့တ််ဝေ�ကာင်း�် ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်နိုိင်း်် လုုအုပ်သ်ည်မ််း�ာ�

ကုု ေပ်င်း�်င်းေ်ခုင်း�်တ်ုု�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ရွန်် ဝေလ့ာကထ်ုာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

*<http://www.constitutionnet.org> ဟိုူသည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်



69တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

အာက်စ်ီတ်ုံ�န်ီ�ယား��သုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၅၂	(၁၉၉၂	�ံနှှစီ)်

(၁) ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်သ်ုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကတ််စာခ်ုုသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် �န်�်က�င်းဝ်ေန်ပ်ါက တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�က တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�တ့်င်း ်အုထုကပ််ါဥပ်ဝေေ

အုာ� ကုု�ကာ�က�င်း်သ်ု��ခု့င်း်မ််းရွိုဝေစာရွ။

(၂) ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်သ်ုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကတ််စာခ်ုုသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�၊ မ်းူတ်ုု�နိုိင်း်် �န်�်က�င်းဝ်ေန်ပ်ါက ထုုုဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်ုု 

ပ်ယဖ်ွဲ့�ကက်ာ နိုုုင်း်င်း� ဝေတ်ာတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�တ့်င်း ်ကုု�ကာ�ေခုင်း�်မ်းိ ဝေရွိာင်း�်ကဉ်းရ်ွမ်းည်။်

ရေးပ်�တူဂုံးီသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၂၀၄	(၁၉၇၆	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၅	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်

တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည် ်အုမ်းုမ်း�ာ�ကုု �ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��ရွာတ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်စ်ာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု �န်�က်�င်းဝ်ေသာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ�ကုု�ကာ�က�င်း်သ်ု��ခု့င်း် ်မ်းရွိုဝေစာရွ။

သုံးီရားုလွက်ာ�	ဒီများုံက်ရားက်	်ဆုံရားှယားလ်ွစီ်	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၈၀(၃)	(၁၉၇၈	တွငုံ	်

ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၀	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်*

၈၀။ ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာ ်အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�နု်တ့််င်း်

(၃) ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုသည် ် သမ်းမတ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာဥ်ကကဋ္ဌာ၏ အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�က်ေဖွဲ့င်း် ်

ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ပြီးပ်ီ�ခု�နု်မ််းိစာ၍ မ်းည်သ်ည်််တ်ရွာ�ရိုု�� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ခုု�ရိုု��ကမ်း့ ထုုုဥပ်ဝေေ၏

တ်ရွာ��င်းမ််းုနိုိင်း်် ပ်တ်သ်က၍်မ်းည်သ်ည်််အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကန်ိုိင်း််မ်း့ စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်၊ ဝေ�ကေင်းာ

ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေခုာ�န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေမ်း�ခု့န်�်ထုုတ်ေ်ခုင်း�် ေပ်�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုဝေစာရွ။

*<https://www.constituteproject.org/constitution/Sri_Lanka_2015.pdf?lang=en> ဟိုူသည်််

 �ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

သုံးီရားုလွက်ာ�	 ဒီများုံက်ရားက်	်ဆုံရားှယားလ်ွစီ	်သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	 ၁၂၀	 (၁၉၇၈	တွငုံ	်

ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၁	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်*

၁၂၀။ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

ဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ်သ်ည် ်ဥပ်ဝေေ�ကမ််း�တ်စာခု်ု သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုေခုာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကတ််စာခု်ုသည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ််ေခုင်း�် ရွိုမ်းရွိုနိုိင်း််စာပ််လ�ဉ်း�်၍ ဝေအုာကပ််ါအုခု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကုုကည််ီလ့င်း ်တ်စာ်ဦး�

တ်ည်�် သီ�ေခုာ�စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

(က) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန််�ခု�ကက်ုုေပ်င်း�်င်းရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု

ပ်ယဖ်ွဲ့�က၍် အုစာာ�ထုုု�ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်နိုိင်း်် ပ်တ်သ်က၍်မ်းူ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အု�ုုပ်ါဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်သည် ် ပ်ုေ်မ်း ၈၃ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ �နိုဒ 
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ခု�ယူပ့်�က�င်း�်ပ်၍ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ ဝေထုာကခ်ု�မ်းုကုုရွယူရွန် ်လုုမ်းလုု �ုုသည်က်ုုသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�

ရွမ်းည်။်

(ခု) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်ုု ေပ်င်း�်င်းရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ကုုပ်ယဖ်ွဲ့�က၍်အုစာာ�ထုုု�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်ကုု �န််ကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုစာည်�်အုဝေ��၌

ပ်ုေမ််း ၈၃ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�ထုက�်က်ဝေက�ာ၏် သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကေ်ဖွဲ့င်း််

�နိုဒခု�ယူပ့်�က�င်း�်ပ်၍ ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏အု�ု��အုေဖွဲ့တ်ခ်ု�ယူရွန်အ်ုတ်ည်ေ်ပ်�လုုကလ့်င်း ်ဗဟိုုုတ်ရွာ� 

ရိုု��ခု��ပ်သ်ည် ်အု�ုုပ်ါဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်အုဝေပ်� သကဝ်ေရွာကလ်ှမ်း�်မ်းုု�ခု့င်း် ်မ်းရွိုဝေစာရွ။

(ဂ) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်ုု ေပ်င်း�်င်းရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ကုုပ်ယဖ်ွဲ့�က၍်အုစာာ�ထုုု�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်ကုု �န််ကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုစာည်�် 

အုဝေ��တ့်င်းပ််ုေမ််း ၈၄တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာအုထုူ�အုမ်း�ာ�စာု သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ် ခု့င်း််ေပ်�

ဝေပ်�လုုကပ််ါကဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အု�ုုပ်ါဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်သည် ်ပ်ုေမ််း ၈၃ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ထုာ�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ�နိုဒခု�ယူပ့်�က�င်း�်ပ်၍ ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ဝေထုာကခ်ု�မ်းုကုု ရွယူရွန်လ်ုုမ်းလုု 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်အု�ုုပ်ါဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်သည်ပ််ုေ်မ်း ၈၂ မ်းိ စာာပ်ုုေ ်၁ နိုိင်း်် ၂ တ်ုု�နိုိင်း်် ကုုကည််ီေခုင်း�် ရွိုမ်းရွို 

�ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ရွမ်းည်။်  

(ဃ) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန််�ခု�ကက်ုုေပ်င်း�်င်းရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု

ပ်ယဖ်ွဲ့�က၍် အုစာာ�ထုုု�ရွန် ်ရွည်ရ်ွွယေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်ကုု �န််ကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုစာည်�်အုဝေ��

တ့်င်းပ််ုေမ််း ၈၄ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ အုထုူ�အုမ်း�ာ�စာုသဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�လုုက်

ပ်ါကဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အု�ုုပ်ါဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်၏ အုေခုာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်မ်း�ာ�သည် ်ပု်ေမ််း 

၈၄ တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ အုထုူ�အုမ်း�ာ�စာု သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ် ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ရွန်လ်ုုမ်းလုု 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်အု�ုုပ်ါဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်၏ အုေခုာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�သည် ်ပ်ုေမ််း ၈၃ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်

မ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ�နိုဒခု�ယူပ့်�က�င်း�်ပ်၍ ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ဝေထုာကခ်ု�မ်းုကုု ရွယူန်လ်ုုမ်းလုု သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အု�ုုပ်ါ ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်သည်ပ််ုေ်မ်း ၈၂ မ်းိ စာာပ်ုုေ ်၁ နိုိင်း်် ၂ တ်ုု�နိုိင်း်် ကုုကည််ီေခုင်း�်ရွိုမ်းရွို �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�

ရွမ်းည်။်

*<https://www.constituteproject.org/constitution/Sri_Lanka_2015.pdf?lang=en> ဟိုူသည်််

 �ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

ပြားပ်ငုံသ်ုံးစီသ်ုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၄၆(၅)	 (၁၉၅၈	 တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၂၀၀၅	 တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

အုသစာေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေ�ကာင်း�် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီက အုတ်ည်မ််းေပ်�မ်းခု�င်း�် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာရွ။
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ပြားပ်ငုံသ်ုံးစီသ်ုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၆၁	(၁၉၅၈	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၅	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

(၁) အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု မ်းေပ်ဋ္ဌာာန််�မ်းီ၊ အုပ်ုုေ်ခု့� ၁၁ တ့်င်း ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ် ်

တ်စာဥ်ီး�ဦး�က တ်င်းသ့်င်း်�သည်် ်ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်ကုု �နိုဒခု�ယူပ့်�တ့်င်း ်မ်းတ်င်းေ်ပ်မ်းီ၊ လှတ်ဝ်ေတ်ာည််ီလာခု�

မ်း�ာ�၏ တ်ည််��ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု မ်းေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းီ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်ရွိုမ်းရွို 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီသုု� အုသီ�သီ�တ်င်းသ့်င်း�်ရွမ်းည်။်

(၂) ထုုုန်ည််�တ်ူပ်င်း ် လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်မ်းေပ်�မ်းီ သမ်းမတ်၊ 

�န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်၊် ဝေအုာကလ်ှတ််ဝေတ်ာ ် ဥကကဋ္ဌာ၊ အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာဥ်ကကဋ္ဌာ၊ ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုမ်းတ် ်ဝေေခုာက�်ယ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ် ်ဝေေခုာက�်ယတ််ုု�က ထုုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီသုု� တ်င်းသ့်င်း�်ရွမ်းည်။်

(၃) အုထုက်ပ်ါ စာာပ်ုုေန်ိုိစာ်ခုုပ်ါ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီသည် ်တ်စာ်

လအုတ့်င်း်� �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ရွမ်းည်။် သုု�ဝေသာ ်အုဝေရွ�ကြိုးကီ�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�တ့်င်း ်အုစာုု�ရွက ဝေတ်ာင်း�်

�ုုပ်ါက �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်် သတ်မ််းိတ််ခု�နု်က်ုု ရွိစာရ်ွကသ်ုု� ဝေလ့ာခ်ု�နိုုုင်း်သည်။်

(၄) ထုုုသုု� အုဝေရွ�ကြိုးကီ�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီသုု� တ်င်းသ့်င်း�်ေခုင်း�်

ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေအုတ်ည်ေ်ပ်�ရွန် ်သတ််မ်းိတ််ခု�နု်က်ုု �ုုင်း�်င်း�်ထုာ�နိုုုင်းသ်ည်။်

�ျလီွီသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၈၂	(၁၉၈ဝ	�ံနှှစီ)်*

ပ်ုေမ််း ၈၂ - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�မ်းိာ -

၁။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိိုင်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏အုခု��ု�သဝေဘာာ 

တ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုသည််် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�် ရွို မ်းရွို

ကုု စာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

၂။  ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းခ်ု�က်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်က့န်ဂ်ရွက်

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ကရ်ွယူရွန်် တ်င်းသ့်င်း�်လာဝေသာ စာာခု��ပ််မ်း�ာ�ကုု စာုစာစာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက်

ရွာတ့်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် ညီ်ည့ွှတ်ေ်ခုင််း�ရုိွမ်းရုိွ�ုုင််းရွာေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�ကုုဝေေဖွဲ့ရိွင််း�ရွမ်းည်။်

၃။  ဥပ်ဝေေအုာဏာာရုိွဝေသာ စီာရွင််းခု�ကအ်ုမု်းန်�တ််စာရ်ွပ်ရ်ွပ်သ်ည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် ညီ်ည့ွှတ် ်

ေခုင်း�်ရွိုမ်းရွို�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွမ်းည်။်

၄။ လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်� က�င်း�်ပ်ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�် ရွိုမ်းရွို�ုုင်းရ်ွာ 

ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုရွည်အ်ုခု�င်း�် စာစာဝ်ေ��ဝေရွ�တ်ရွာ�ရိုု��၏ အုာဏာာမ်း�ာ�ဝေပ်� 

ယုမ်း�်ယုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်� ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွမ်းည်။်

၅။ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်က ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုကုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန် ် လုုအုပ်သ်ည်််အုခု�နု်တ့််င်း ် မ်းေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်၊ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်န်ိုိင်း်် က့�လ့�ဝေသာဥပ်ဝေေကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ အုမ်းုန်�ဥ်ပ်ဝေေကုု ထုုတ််

ေပ်န်ေ်ခုင်း�် စာသည််အ်ုခုါမ်း��ု�တ့်င်းက်န်�က့်ကရ်ွမ်းည်။်
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၆။ ပ်ုေမ််း ၈၈ နိုိင်း််အုည်ီ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်က ဝေတ်ာင်း�်�ုုလာပ်ါက စာာရွင်း�်စာစာခ်ု��ပ််ရိုု��က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် မ်းညီ်ည့ွှတ်ဟု်ိုသတ်မိ််းတ်က်ာ ကန်�က့်က်လာဝေသာသမ်းမတ်၏ အုမု်းန်�သုု်�မ်းဟုိုတ် ်

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကသ်ည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်မ််းု ရွိုမ်းရွို စာုစာစာ�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွမ်းည်။်

၇။ ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ အုပ်ုုေ်ခု့� ၈ ပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ လုပ် ်

ရွိာ�မ်းုမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်မ်းရွို

ဝေ�ကာင်း�် ဝေ�ကေင်းာရွမ်းည်။် 

၈။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ အုပ်ုုေ်ခု့� ၈ပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

စာန်စာကုု်�န်�က်�င်းဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်သူ သုု�မ်းဟုိုတ် ်ဝေ�ာင်းရွ်ွကမ််းည်််သူမ်း�ာ�၏ တ်ာ�န်ရုိ်ွပု်�ကုု ဝေ�ကေင်းာရွ

မ်းည်။် သုု�ရွာတ့်င်းသ်က�်ုုင်း်သူမ်းိာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်သမ်းမတ်ဝေလာင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေန်ပ်ါက 

ထုုုသုု�ဝေ�ကေင်းာနိုုုင်းရ်ွန်လ်ှတ််ဝေတ်ာအ်ုမ်းတ် ်တ်စာ�်ကဝ်ေက�ာ၏် ဝေထုာကခ်ု�မ်းိသာ အုက�����င်းဝ်ေသာ

 လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကက်ုုရွယူရွန် ်လုုအုပ်သ်ည်။်

၉။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေ်မ်း ၄၉ န်�ပ်ါတ်် ၇ တ့်င်း ် ရွည်ည်ွှှန််�ထုာ� ဝေသာအုမ်းုကုစာာမ်း�ာ�အုာ� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ုု� တ်င်းေ်ပ်ရွမ်းည်။်

၁၀။ တ်စာစ်ာု�တ်စာဝ်ေယာကအ်ုာ� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ�်န််ကြိုးကီ�အုေဖွဲ့စာ ် ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ထုုုရွာထုူ�တ့်င်း ်

�ကလ်ကတ််ည််ပြီးမ်း�ဝေန်ေခုင်း�်၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်တ့်င်း ် အုေခုာ�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု 

ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်စာသည်တ််ုု�ကုု တ်ာ��ီ�နိုုုင်းသ်ည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ မ်းေပ်ည််မ််းိီေခုင်း�်တ်ုု�ကုု စာုစာစာ�်ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ရွမ်းည်။်

၁၁။ လှတ််ဝေတ်ာအ်ုမ်းတ််မ်း�ာ�အုာ� ရွာထုူ�မ်းိဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွန် ်အုရွည်အ်ုခု�င်း�်မ်းေပ်ည််မ််းိီေခုင်း�်၊ ကုုကည််ီမ်းုမ်းရွို

ေခုင်း�်နိုိင်း််အုေခုာ�အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်မ်း�ာ�ကုု ဝေ�ကေင်းာရွမ်းည်။်

၁၂။ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်က အုုပ််ခု��ပ်ခ်ု့င်း််အုာဏာာေဖွဲ့င်း်ထ်ုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေသာ အုမ်းုန်�ဥ်ပ်ဝေေသည် ် အုပ်ုုေခ်ု့� 

၆၀ ပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုရွ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုတ့်ကသ်ာ သီ�ေခုာ�သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�

အုဝေပ်� ထုုတ်ေ်ပ်န််ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာလ့်င်း ်ထုုုအုမ်းုန်�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်ရွိုမ်း

ရွို စာုစာစာ�်ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ရွမ်းည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခုု�ရိုု��သည် ်န်�ပ်ါတ်် ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀ တ်ုု�တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

တုု်�ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ရွာတ့်င််း အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုုလည်�် တ်ာ�န်သု်စ့ာာ�န်�်စာစာရ်ွမ်းည်။် လှတ်ဝ်ေတ်ာ် 

အုမ်းတ််တ်စာဥ်ီး�အုာ�ရွာထုူ�မ်းိဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွန် ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်စာဉ်း်လည်�် ထုုုန်ည်�်အုတ်ူ ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်။်

န်�ပ်ါတ	်၁	ကုစာာတ့်င်း ် လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် သက်�ုုင်း်ရွာဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်ကုု ည်ီလာခု�တ့်င်း ် အုပြီးပ်ီ�သတ်ပ်ြီးပ်ီ� င်းါ�

ရွကအ်ုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သုု� ဝေပ်�ပ်ုု�ရွမ်းည်။်

န်�ပ်ါတ	်၂	ကုစာာတ့်င်း ်တ်င်းေ်ပ်လာဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

တ်စာရ်ွပ်ရ်ွပ်သ်ုု�မ်းဟိုုတ် ်လှတ််ဝေတ်ာအ်ုမ်းတ် ်ဝေလ�ပ်ု�တ်စာပ််ု�တ်စာ်ဦး�ဦး�က ဝေတ်ာင်း�်�ုုလာပြီးပ်ီ� သက�်ုုင်းရ်ွာ

ဥပ်ဝေေ၌အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသ�မ်းိသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ်အု�ုုပ်ါအုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာကုုလကခ်ု�စာဉ်း�်စာာ�ရွမ်းည်။်
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ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကက်ုု လကခ်ု�ရွရွိုပြီးပ်ီ�ခု�နု်မ််းိ �ယရ်ွကအ်ုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည််

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ်ရ်ွမ်းည်။် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�၍ ခုုုင်း်လု�ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�်ေပ်နိုုုင်းလ့်င်း ် ဝေန်ာကထ်ုပ်�်ယရ်ွက်

ဝေရ့ွ��ုုင််း�နုုိုင်းသ်ည်။် ဝေတ်ာင််း��ုုခု�ကဝ်ေ�ကာင်််း သက�ုု်င်းရ်ွာဥပ်ဝေေ�ကမ််း� အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုာ� 

ရွပ်�ုု်င်း�်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရုိွပ်ါ။ သုု�ရွာတ့်င််း အုသု��စာရုွတ်ဥ်ပ်ဝေေ�ကမ််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်သမ်းမတ်က တ်င်းသ့်င်း�်ဝေသာစာစာ်

ဝေ�ကေင်းာေခုင််း��ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေ�ကမ််း�တုု်�မိ်းလ့�လ့င််း အုေခုာ�ဥပ်ဝေေ�ကမ််း�မ်း�ာ�၏ကန်�က့်က်ခု�ရွဝေသာ အုပုု်င်း�် 

မ်း�ာ�သည် ်ခုု�ရိုု��က�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�ပြီးပ်ီ�ခု�နု်အ်ုထုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ပြီးပ်ီ�ေခုင်း�်မ်းရွိုနိုုုင်းပ််ါ။

န်�ပ်ါတ	်၃ ကုစာာတ့်င်း ်စာာရွင်း�်စာစာ်ခု��ပ််က သမ်းမတ်၏ဥပ်ဝေေက�သ်ုု� အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေသာ အုမ်းုန်�ထ်ုုတ်ေ်ပ်န်ခ်ု�က်

ကုုဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ််ေခုင်း�်မ်းရွိုဟိုူဝေသာအုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ကန်�က့်ကလ့်င်း ်သမ်းမတ်

သည် ် �ယရ်ွကအ်ုတ့်င်း်�ဝေမ်း�ခု့န််�မ်း�ာ�ကုု ေပ်င်း�်င်းဝ်ေမ်း�ေမ်းန်�်ရွမ်းည်။် စာာရွင်း�်စာစာခ်ု��ပ််ရိုု��မ်းိ ဥပ်ဝေေက�သ်ုု� 

အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေသာအုမ်းုန်�ထ်ုုတ်ေ်ပ်န််ခု�ကက်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေ�ကာင်း�် 

ကန်�က့်ကရ်ွန်် လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�မ်းိအုမ်းတ်ဝ်ေလ�ပ်ု�တ်စာပ််ု�၏ သဝေဘာာတ်ူညီ်ခု�က်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�ထုုတ်န်ိုုုင်း် 

သည်။် သက�်ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေက�သ်ုု�အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေသာ အုမ်းုန်�ထ်ုုတ်ေ်ပ်န်ပ်ြီးပ်ီ� ရွကသ်ု���ယ်အုတ့်င်း�် 

ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကက်ုု တ်င်းသ့်င်း်�ရွမ်းည်။်  

န်�ပ်ါတ	်၄ ကုစာာတ့်င်း ်လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်� က�င်း�်ပ်ရွန်ရ်ွကက်ုု ဝေ�ကေင်းာခု�ကထ်ုုတ်ေ်ပ်န်သ်ည်််ဝေန်�မ်းိ �ယရ်ွက်

အုတ့်င်း�်အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေအုာကလ်ှတ််ဝေတ်ာ၏် ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�က်ေဖွဲ့င်း် ် ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�ကုု 

ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ်န်ိုုုင်းသ်ည် ် ။ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ် လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�သုု� တ်င်းသ့်င်း�်လာဝေသာ 

ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ တ်ုတ်ုက�က�ဖွဲ့့င်း်�်ုုခု�ကမ််း�ာ�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်တ့်င်းထ်ုည်််သ့င်း�်၍ သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ

အုခု�နု်တ့််င်းထ်ုုတ််ေပ်န်ရ်ွမ်းည်။် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကက်ုုလူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�က�င်း�်ပ်ရွန်် ရွကသ်ု���ယ်မ်းေပ်ည််မ််းီအုခု�နု်် 

တ့်င်းထ်ုုတ််ေပ်န်ပ််ါက ခုု�ရိုု��သည် ် လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ်ပ်ြီးပ်ီ�ရွကမ််းိ ရွကသ်ု���ယ်မ်းိ 

ဝေေခုာက�်ယ�်ကာ�သုု� ဝေေပ်ာင်း�်လ�သတ််မ်းိတ််ရွမ်းည်။်

န်�ပ်ါတ	် ၅	ကုစာာတ့်င်း ် ကန်�က့်ကခ်ု�ရွသည်် ် ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်ထုုတ်ေ်ပ်န်ပ်ြီးပ်ီ� ရွကသ်ု���ယ်အုတ့်င်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်က ထုုုဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်အုာ� အုတ်ည်ေ်ပ်�သင်း််ခု�သ်ည််် ဝေန်�ရွကဝ်ေန်ာကပ််ုုင်း�် ရွကဝ်ေေခုာက်

�ယအ်ုတ့်င်း�် လှတ််ဝေတ်ာတ််စာ်ရွပ်ရ်ွပ် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ််ဝေလ�ပ်ု�တ်စာ်ပ်ု�က ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�ကုု 

ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ်န်ိုုုင်းသ်ည်။် ခုု�ရိုု��သည် ်ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကက်ုုလကခ်ု�ပ်ါက �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်တ့်င်း ်အုတ်ည်မ််းေပ်�ရွဝေသ�

ဝေသာ ဥပ်ဝေေကုုအုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေပ်�ေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်မိ်းာ�ယ့င််း�ဝေသာ အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ကကုု်ေပ်င််း�င်းေ်ခုင််း� စာသည် ်

တ်ုု�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်း်သည်။်

န်�ပ်ါတ	်၉	ကုစာာတ့်င််း ခုု�ရိုု��သည် ်ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေအုာက်လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ် ်ဝေလ�ပ်ု�တ်စာ်

ပ်ု�ကဝေတ်ာင်း�်�ုုမ်းိသာ ထုုုအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုု လကခ်ု�စာဉ်း�်စာာ�ရွမ်းည်။် ဤအုပ်ုုေခ်ု့�၏ န်�ပ်တ် ်၇၊ ၈နိုိင်း်် ၁�

တ်ုု�တ့်င်းအ်ုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ဝေသာ အုာဏာာမ်း�ာ�အုရွ ခုု�ရိုု��ထု�တ့်င်း ် အုယူခု��င်းန်ိုုုင်း်ရွန်် အုစာုု�ရွလုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�် 

ရွိုသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် သက�်ုုင်း်ရွာပ်ုဂဂု�လမ််းိာ သမ်းမတ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် သမ်းမတ်ဝေလာင်း�်ေဖွဲ့စာလ့်င်း ် အုယူခု�ကုု 

အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာ ်အုမ်းတ်ဝ်ေလ�ပ်ု�တ်စာ်ပ်ု�က တ်င်းသ့်င်း�်ရွမ်းည်။်
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န်�ပ်ါတ	်၁၁	ကုစာာတ့်င်း ်ခုု�ရိုု��သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ် ်၁၀ ဦး�က ဝေတ်ာင်း�်�ုု

မ်းိသာထုုုအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုု လကခ်ု�စာဉ်း�်စာာ�ရွမ်းည်။်

န်�ပ်ါတ	်၁၂	ကုစာာတ့်င်း ်ကန်�က့်ကခ်ု�ဝေန်ရွသည််် ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်ကုု ထုုတ််ေပ်န်ေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုသုဝေပ်�ေခုင်း�်

ေပ်�လုပ်သ်ည်််ဝေန်�မ်းိ ရွကဝ်ေပ်ါင်း�်သု���ယအ်ုတ့်င်း်� လှတ််ဝေတ်ာတ််စာ်ရွပ်ရ်ွပ်က် ဝေတ်ာင်း�်�ုုလာမ်းိသာ ခုု�ရိုု��

က ထုုုအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုု လကခ်ု�စာဉ်း�်စာာ�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

*<http://hrlibrary.umn.edu/research/chile-constitution.pdf>   ဟိုူသည်် ်�က်ဘာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူ

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

ဟုန်ရ်ေးဂုံးရားီသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၃၂/က်	(၃)	(၁၉၄၉	တွငုံ်	ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၇	တွငုံ်	

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်။်)

(၃) မ်းည်သ်ူမ်း�ုု ဥပ်ဝေေအုရွ သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ်စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်း ်အုမ်းုဖွဲ့့င်း််ဝေလ့ာကလ်�နိုုုင်းသ်ည်။်

ရေးတ�ငုံအ်ာ�ဖွဲ့ရားုက်သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည််�ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၆၇(၆)	(၁၉၉၆	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၇	

တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

၁၆၇။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည််

(၆) နိုုုင်းင််း�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ်ုု�သည် ်တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုအုတ့်က ်လုုအုပ်လ်ာ

လ့င်း ်တ်စာစ်ာု�တ်စာဝ်ေယာကအ်ုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ လုပ်ထ်ုု��နိုိင်း််အုည်ီ ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ကုု

 ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ရွမ်းည်။်

(က) ကုစာာရွပ်တ််စာခ်ုုအုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��ဝေရွိ�ဝေမ်းိာကသ်ုု� တ်ုုကရ်ိုုုကတ််င်းသ့်င်း�် 

ဝေလ့ာကထ်ုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ််

(ခု)  အုေခုာ�တ်ရွာ�ရိုု��တ်စာခ်ုုမ်းိဝေန်၍ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��ထု� တ်ုုကရ်ိုုုကအ်ုယူခု��င်း်

ေခုင်း�်။

န်ယားသ်ုံး�လွန််	ာံရားငုံ််နှုံငုံင်ုံ�ရေးတ�်	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၁၂၀	 (၁၉၈၃	တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၂၀၀၂	

တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာာခု��ပ်မ််း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်ရွိုမ်းရွို 

တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�က တ်ုုက�်ုုင်းစ်ာစာ်ဝေ��ခု့င်း် ်မ်းရွိုဝေစာရွ။

ဖွဲ့ငုံလ်ွန်သ်ုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၇၄	(၂၀၀၀	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၇	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

ပ်ုေ်မ်း ၇၄ - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်ရွိုမ်းရွို ကြိုးကီ��ကပ်စ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာမ််းတ်ီသည် ် စာုစာစာ်ရွန်တ််င်းသ့်င်း�်လာဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန် ်
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အု�ုုေပ်�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုေခုာ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်ရွိုမ်းရွို�ုုသည်န်ိုိင်း်် 

နိုုုင်းင််း�တ်ကာ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဝေ�ကေင်းာစာာတ်မ်း�်နိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ််မ်းုရွိုမ်းရွို �ုုသည်တ််ုု�ကုု ဝေ�ကေင်းာခု�ကမ််း�ာ� 

ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေပ်�ရွမ်းည်။်

ဖွဲ့ငုံလ်ွန််သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ		ပ်ံဒ်များ	၇၇	(၂၀၀၀	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၇	တွငုံ်	ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

ပ်ုေမ််း ၇၇ - ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်

(၁)  လှတ််ဝေတ်ာမ််းိစာုစာစာဝ်ေရွွ�ခု�ယထ်ုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�နိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

သမ်းမတ်ထု� တ်င်းသ့်င်း်�ရွမ်းည်။် တ်င်းသ့်င်း်�ပြီးပ်ီ� သု��လအုတ့်င်း�်တ့်င်း ်သမ်းမတ်မ်းိ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�ဝေပ်�

ရွမ်းည်။် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုထုကတ််ရွာ�ရိုု��မ်းိ ဥပ်ဝေေနိုိင်း််ပ်တ်သ်က၍် ရွိင်း�်လင်း�်  

ခု�ကက်ုု သမ်းမတ်ထု� တ်င်းသ့်င်း်�နိုုုင်းသ်ည်။်

(၂) သမ်းမတ်က အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေပ်�ေခုင််း�မ်းရုိွလ့င််း ထုုုဥပ်ဝေေကုု လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်းေ်ပ်န်လ်ည်ေ်ပ်င််း�င်း ်ညုှ်နုိုင်း�်

နိုုုင်းသ်ည်။် လှတ််ဝေတ်ာတ့််င်း ်ဥပ်ဝေေ၏သဝေဘာာအုဓလေ့ုပ်ါါယက်ုု ပ်�ကယ့်င်း�်ဝေစာမ်းည််် ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်

မ်း�ာ� မ်းေပ်�လုပ်ဘ်ာ� ေပ်န်လ်ည်ေ်ပ်င်း�်င်းည််ှုနိုုင်း်�နိုုုင်း်လ့င်း ် သမ်းမတ်၏ အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�က်မ်းလုုအုပ်ဘ်ာ� 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်နုုိုင်းသ်ည်။် လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဥပ်ဝေေကုုေပ်န်လ်ည်ေ်ပ်င်း�်င်းေ်ခုင််း�မ်းရုိွလ့င်း ်ထုုုဥပ်ဝေေကုု �ုုင်း�်င်း�်

ထုာ�သည်ဟ်ိုု မ်းိတ်ယ်ူရွမ်းည်။်

က်ရေးန်ဒါနှုံငုံ်ငုံ�	ဗဟုုံတရား��ရှုံ���ျံပ််ဥပ်ရေးဒ	အာပ်ုံငုံ�်	၅၃(R.S.,	1985,	c.	S-26)

အုထုူ� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာ

ဘာုရွင်းခ်ု�ခု��ပ််၏ ရွည်ည်ွှှန််�ခု�ကမ််း�ာ�

အုခု��ု�ဝေသာ ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�အုတ့်က ်သဝေဘာာထုာ�အုေမ်းင်းမ််း�ာ� ရွည်ည်ွှှန််�ကုု�ကာ�ေခုင်း�်

၅၃။(၁) ဘာုရွင်းခ်ု�ခု��ပ််သည် ်ဝေအုာက်ပ်ါတ်ုု�နိုိင်း်် သက�်ုုင်းဝ်ေသာ အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�ကုု�ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��ရွာတ့်င်း ်တ်ရွာ�ရိုု��အုာ� မ်းိီေင်းမ်း�်ကုု�ကာ�နိုုုင်းသ်ည်။်

(က) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း�်၊

(ခု)  ဗဟိုုု သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်န််ယ�်ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေတ်စာ်ရွပ်ရ်ွပ်၏် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် 

ည်ီညွှ့တ်မ််းု သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း�်၊

(ဂ) ၁၈၇၆ ခုုနိုိစာ ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ စာီရွင်းခ်ု�က ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဘာုရွင်းခ်ု�ခု��ပ်အ်ုဝေပ်� 

အုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ဝေသာ အုေခုာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ်ုုင်း�် ပ်ည်ာဝေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုာ� အုယူ 

ခု�စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််၊ သုု�မ်းဟိုုတ််

(ဃ) ကဝေန်ေါနိုုုင်း်င်း� လှတ််ဝေတ်ာသ်ုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ဌာာန်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

သက�်ုုင်း်ရွာ အုစာုု�ရွဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ဌာာန်မ်း�ာ�စာသည်တ််ုု�၏လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ (ထုုု 

အုာဏာာအုာ�အုသု��ခု�ရွန် ်အု�ုုေပ်�ခု�ပ်ြီးပ်ီ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အု�ုုေပ်���ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ)
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ရေးတ�ငုံအ်ာ�ဖွဲ့ရားုက်	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒ်များ	၁၆၇(၄)(ဃ)	(၁၉၉၆	တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	

၂၀၀၇	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

(၄) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��ကသာ

(ဃ) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င််း�င်းမု််းတ်စာခု်ုခုုသည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

ခု�ကမ််း�ာ� နိုိင်း် ်ည်ီညွှ့တ်မ််းု ရွိုမ်းရွို စာစာဝ်ေ��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

ယားူက်ရားုန်�်နှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၅၇	နှှငုံ်	်၁၅၉	(၁၉၉၆	�ံနှှစီ)်*

ပ်ုေ်မ်း ၁၅၇

ယူကရွုန်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်င်း�်င်းခ်ု�ကသ်ည် ်လူသာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�သာ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�

နိုိင်း််လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််မ်း�ာ�ကုု ပ်ုတ််ပ်င်းရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကန်�်သတ််ရွန်် ရွည်ရ်ွွယလ့်င်းဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ 

ေပ်င်း�်င်း်ခု�ကသ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာလ့်တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််အုာ� ဖွဲ့�က�်ီ�ရွန် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် န်ယဝ်ေေမ်း ခု့�ထု့ကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�    

မ်းရွိုဝေရွ�ကုု ဝေဖွဲ့ာကဖ်ွဲ့�ကရ်ွန်ဥ်ီး�တ်ည်လ့်င်းဝ်ေသာ်လည်�်ဝေကာင်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်င်း�်င်းခ်ု့င်း်် 

မ်းရွိုဝေစာရွ။

စာစာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန် အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုေပ်င်း�်င်းခ်ု့င်း်် မ်းရွိုဝေစာရွ။

ပ်ုေ်မ်း ၁၅၉

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င်း�်င်းထ်ုာ�သည်် ် ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ကုု ယူကရွုန်�်လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

(Verkhovna Rada)က စာုစာစာ်ကာ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၅၇ နိုိင်း်် ၁၅၈ 

တ်ုု�တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်တ််ုု�နိုိင်း််ကုုကည််ီမ်းုရွိုမ်းရွိုအုဝေပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��၏ သဝေဘာာထုာ�

အုေမ်းင်းက်ုု အုဝေေခုခု�ထုာ�၍ စာုစာစာရ်ွမ်းည်။်

*<http://ccu.gov.ua/en/storinka/legal-acts> ဟိုူသည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

ထိုံငုံ်�နှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၈၅	(၂ဝဝ၇	�ံနှှစီ)်*

အုဝေရွ�ဝေပ်� အုမ်းုန်�်ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်အ်ုာ� ပ်ုေ်မ်း ၁၈၄ အုပ်ုုေ ်၃ အုရွ ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ််

 အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက် အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသ�မ်းီ ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ်

တ်စာခု်ုစီာမိ်း လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ်စု်ာစုာဝေပ်ါင််း�၏ အုန်ည်�်�ု��င်းါ�ပု်�တ်စာပု််�သည် ်အုဝေရွ�ဝေပ်�အုမု်းန်�ဥ်ပ်ဝေေမိ်းာ ပု်ေမ််း 

၁၈၄ အုပ်ုုေ ်၁ သုု�မ်းဟိုုတ် ်၂ နိုိင်း်် မ်းကုုက်ည်ီဝေ�ကာင်း�်သဝေဘာာထုာ�အုေမ်းင်းက်ုု သက�်ုုင်းရ်ွာ လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်

ဥကကဋ္ဌာထု� တ်င်းေ်ပ်ပုု်င်းခ့်ုင်း််ရုိွပြီးပီ်� လှတ်ဝ်ေတ်ာဥ်ကကဋ္ဌာကတ်င်းေ်ပ်ခု�က်ကုုလက်ခု�ရွရုိွပြီးပီ်� သု��ရွကအ်ုတ့်င်း�် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

 အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သုု� �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ရွမ်းည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��က �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

ခု�မ်းိတ်ပ်ြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်လှတ််ဝေတ်ာဥ်ကကဋ္ဌာထု� အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်န််ရွမ်းည်။်

ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာဥ်ကကဋ္ဌာသည် ်အုပ်ုုေ ်၁ အုရွ သက�်ုုင်းရ်ွာ

အုမ်းတ််မ်း�ာ�ထု�မ်းိသဝေဘာာထုာ�အုေမ်းင်းက်ုု လကခ်ု�ရွရွိုပ်ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��က အုပ်ုုေ ်၁ အုရွ 
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ယင်း�်တုု်�၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကကုု်ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေပ်�ပုု်�လာသည်််အုခု�နု်အ်ုထုု သက�ုု်င်းရ်ွာအုဝေရွ�ဝေပ်�အုမု်းန်� ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ရွန်် စာုစာစာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ကုုဝေရွ့��ုုင်း�်ထုာ�ရွမ်းည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��က အုဝေရွ�ဝေပ်�အုမ်းုန်�ဥ်ပ်ဝေေသည် ်ပ်ုေမ််း ၁၈၄ အုပ်ုုေ ်၁ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

၂ နိုိင်း််ကုုကည််ီေခုင်း�် မ်းရွိုဝေ�ကာင်း�် �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါက ထုုုအုဝေရွ�ဝေပ်�အုမ်းုန်�ဥ်ပ်ဝေေသည် ်ဥပ်ဝေေအုာဏာာတ်ည််

ေခုင်း�် မ်းရွိုဝေစာရွ။

အုဝေရွ�ဝေပ်� အုမ်းုန်�်ဥပ်ဝေေသည် ် ပ်ုေ်မ်း ၁၈၄ အုပ်ုုေ ် ၁ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ၂ နိုိင်း်် ကုုကည််ီေခုင်း�်မ်းရွိုဟိုု 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥဝေပ်ေခုု�ရိုု��က �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် ခုု�ရိုု��အုဖွဲ့့���င်းအ်ုန်ည်�်�ု��သု��ပ်ု�နိုိစာပ််ု� ဝေထုာကခ်ု�မ်းိ �ု�� 

ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းသ်ည်။်

*<http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tha132850.pdf> ဟိုူသည်် ် �က်ဘာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူ

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

အာ�ဖွဲ့ဂုံးန်န််စီစတန််	အာစီစလွ�များ်	်သုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒ်များ	၆၉	(၂၀၀၄	�ံနှှစီ)်

(၁) သမ်းမတ်သည် ် ဤပ်ုေမ််းအုရွ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ် (Wolesi Jirga) တ်ုု�အုဝေပ်� 

တ်ာ�န်ခ်ု�ရွမ်းည်။် 

(၂) ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ် ် သု��ပ်ု�တ်စာပ််ု�က သမ်းမတ်အုဝေပ်� လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�် 

စာ့ပ်စ်ာ့�ခု�က၊် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်သစာာာဝေဖွဲ့ာကမ််းု သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်စာမ််းုစာ့�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု တ်င်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

(၃) ဝေအုာကလှ်တ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ် ် သု��ပု်�နိိုစာပု််�က စ့ာပ်စ့်ာ�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု�ကလ်ကစ်ာစာဝ်ေ��ရွန် ် ဝေထုာကခ်ု� 

မ်း�ဝေပ်�ပ်ါက ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် တ်စာလ်အုတ့်င်း်� မ်းဟိုာဝေကာင်းစ်ာီ (Loya Jirga) ကုု 

ဖွဲ့့��စာည်�်ရွမ်းည်။်

(၄) မ်းဟိုာဝေကာင်းစ်ာီတ့်င်း ်အုဖွဲ့့���င်းသ်ု��ပ်ု�နိုိစာ်ပ်ု�၏ မ်း�ဝေပ်�ဝေထုာကခ်ု�မ်းုေဖွဲ့င်း် ်စာ့ပ်စ်ာ့�ခု�ကမ််း�ာ�သည် ်ခုုုင်းလ်ု�

ဝေ�ကာင်း�်�ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါက သမ်းမတ်ကုုရွာထုူ�မ်းိေဖွဲ့�တ်ပ်ြီးပ်ီ� ထုုုအုမ်းုကုု အုထုူ�ခုု�ရိုု��တ်စာခ်ုုထု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်

ဝေပ်�ရွမ်းည်။်

(၅) အုထုူ�ခုု�ရိုု��ကုု ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ််သု��ဦး�၊ မ်းဟိုာဝေကာင်းစ်ာီက ဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေပ်�ဝေသာ ဗဟိုုု

တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�သု��ဦး�နိုိင်း်် အုထုက်လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်(Meshrano Jirga) ဥကကဋ္ဌာတ်ုု�ေဖွဲ့င်း််

 ဖွဲ့့��စာည်�်ရွမ်းည်။်

(၆) မ်းဟိုာဝေကာင်းစ်ာီမ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေပ်�သူတ်စာဥ်ီး�က တ်ရွာ�ရွင်း�်ုုင်းေ်ခုင်း�်ကုု ဦး�စာီ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်။်

(၇) ဤအုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၆၇ တ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်မ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်။်

ဆူဒန်သ်ုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	 ကြားက်��ပြားဖွဲ့တအ်ာများျ ုံ �သုံး��	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒ်များ	 ၆၀(၂)	 (၂၀၀၅	 �ံနှှစီ်တွငုံ	်

ပြားဖွဲ့ည််စ်ီွက််သုံးည်)်*

ပ်ုေမ််း ၆၀ - သမ်းမတ်နိုိင်း်် ေုတ်ုယသမ်းမတ်တ်ုု�၏ လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်န်ိုိင်း်် စာ့�ခု�က်တ်င်းေ်ခုင်း�်

(၂) အုထုကပ််ါ အုပ်ုုေ ်၁ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်မ်း�ာ�ရွိုဝေသာေ်င်းာ�လည်�် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်စာာာဝေဖွဲ့ာကမ််းု၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�



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

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု �ုု�ရွွာ�စာ့ာဝေဖွဲ့ာက်ဖွဲ့�ကေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်းင််း�်အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�တ့်င်း ်�ုု�ရွွာ�

စာ့ာအုက�င်း်ပ််�ကေ်ပ်ာ�ေခုင်း�် စာသည်််အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ်အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုဖွဲ့့���င်း်

 ဝေလ�ပ်ု�သု��ပ်ု�က ဝေထုာကခ်ု��ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါက သမ်းမတ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေုတ်ုယသမ်းမတ်အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်းစ်ာ့�ခု�ကတ််င်းစ်ာစာ်ဝေ��ရွမ်းည်။်

*<https://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2005.pdf?lang=en> ဟိုူသည်် ် �

ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

တူရားက်ီ	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၆၉	(၁၉၈၂	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၇	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်။်)

ပ်ုေ်မ်း ၆၉ - နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ� ဝေလလ်ာရွမ်းည်် ်စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�

(၁) ပ်ုေမ််း ၆၈ စာတ်ုတ်ထအုပ်ုုေ်ပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုာ� ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကသ်ည်််လုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ� ဝေ�ာင်း ်

ရွွကေ်ခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုအုာ� အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွန် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရုို��က သက်�ုုင်းရ်ွာပ်ါတီ်သည် ်အုထုကပ််ါလုပ်ရိ်ွာ�မု်းမ်း�ာ� ဝေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွာဌာာန်ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု သတ််မ်းိတ််မ်းိသာလ့င်း ်အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွန် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ကုု

ခု�မ်းိတ်သ်ည်။်

(၂) နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�၏ လုပ််ရွိာ�မ်းုမ်း�ာ�၊ ပ်ါတ်ီတ့်င်း�် ထုုန်�်သုမ်း�်ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်လုပ်င််းန်�်

မ်း�ာ�သည် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီန်ည်�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ည်ီညွှ့တ်ရ်ွမ်းည်။် အု�ုုပ်ါ န်ည်�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု

က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်အုာ� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ်ထုုန််� ဝေ�ကာင်း�်ရွမ်းည်။်

(၃) နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�သည် ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းပ််တ်သ်ကေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာရွ။

(၄) နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်မ်း�ာ�၏ �င်းဝ်ေင့်းနိိုင်း််အုသု��စာရုွတ်မ််း�ာ�သည် ်ပ်ါတီ်ရွည်မိ််းန်�်ခု�က်နိိုင်း်် လုုက်ဝေလ�ာ 

ည်ီဝေထု့မ်းုရွိုရွမ်းည်။် ဤစာည်�်မ်း�ဉ်း�်ကုု က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်အုာ� ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း်ထ်ုုန်�် ဝေ�ကာင်း�်သည်။် 

ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�၏ �င်းဝ်ေင်း့၊ အုသု��စာရွုတ်န်ိုိင်း်် မ်းတ်ည်ဝ်ေင်း့ရွိာမ်းိီ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ခုု�ရိုု��က စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်အုပ်ါအု�င်း ်ယင်း�်တ်ုု�၏ �င်းဝ်ေင်း့နိုိင်း်် အုသု��စာာရွုတ်တ််ုု�သည် ်ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် 

ကုုကည််ီမ်းု ရွိုမ်းရွို စာစာ်ဝေ��ေခုင်း�်၊ စာစာဝ်ေ��သည်် ် န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေကုုခု��ု�ဝေဖွဲ့ာက်

ဝေ�ကာင်း�် ဝေတ့်�ရွိုပ်ါက ပ်ုတ််ပ်င်း်မ်းုမ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�် စာသည်တ််ုု�ကုု ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ်ထုုန်�်ဝေ�ကာင်း�်

ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��က စာစာဝ်ေ��မ်းုမ်း�ာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ်စာာရွင်း�်

ဇိုယာ�ခုု�ရိုု��က အုကူအုည်ီဝေပ်�ရွမ်းည်။် စာစာ်ဝေ��ေခုင်း�်ရွလေအ်ုေဖွဲ့စာ ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ခုု�ရိုု��၏ စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကသ်ည် ်ဝေန်ာက�်ု��အုပြီးပ်ီ�သတ်အ်ု�င်း်် ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

(၅) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် အုစာုု�ရွဝေရွိ�ဝေန်ခု��ပ်က် အုမ်းုတ်င်း်သ့င်း�်လာပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက်တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�ကုုဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ဝေ�ကာင်း�် ဝေန်ာက�်ု��စာီရွင်းခ်ု�က ် ခု�နိုုုင်း် 

သည်။်

(၆) နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာ်ခုု၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကန်ိုိင်း်် အုစာီအုစာဉ်းတ််ုု�သည် ် ပ်ုေမ််း ၆၈ စာတ်ုတ်ထအုပ်ုုေပ််ါ
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ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကဝ်ေ�ကာင်း�် အုတ်ည်ေ်ပ်�နိုုုင်းပ််ါက ထုုုပ်ါတ်ီအုာ� အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်

ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ရွန်�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က ်ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်သည်။်

(၇) ပ်ုေမ််း ၆၈ စာတ်ုတ်ထအုပ်ုုေ်ပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုာ� ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကသ်ည််် လုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ�ဝေ�ာင်း ်

ရွွကေ်ခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုအုာ� အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွန် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရုို��က သက်�ုုင်းရ်ွာပ်ါတီ်သည် ်အုထုကပ််ါလုပ်ရိ်ွာ�မု်းမ်း�ာ� ဝေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွာဌာာန်ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု သတ််မ်းိတ််မ်းိသာလ့င်း ်အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွန် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ကုု

ခု�မ်းိတ်သ်ည်။် အုထုကပ််ါလုပ််ရွိာ�မု်းမ်း�ာ�ကုု ပ်ါတ်ီ�င်း်မ်း�ာ�က ထု�ထု��င်း�်င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက်

သည်််အုခုါ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ါတ်ီည်ီလာခု�၊ ပ်ါတ်ီဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဗဟိုုုအုဖွဲ့့��၀င်းမ််း�ာ�

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ါတ်ီမ်းိ အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ါတ်ီအုဝေထု့ဝေထု့အုစာည်�် 

အုဝေ�� သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ူရွကီ မ်းဟိုာအုမ်း��ု�သာ�ည်ီလာခု�မ်းိ အုမ်းုဝေ�ာင်းအ်ုဖွဲ့့�� စာသည်တ််ုု�

အု�ကာ� အုထုကပ််ါလုပ််ရွိာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု သ့ယ�်ုုက၍် သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ုတ်ုပ်ပ်လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��

ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုထုကပ််ါ ပ်ါတ်ီအုစာုတ််အုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�က အုထုကပ််ါလုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ရွည် ်

ရွွယ်ခု�ကရုိ်ွရုိွေဖွဲ့င်််း က�င်််းသု��ေခုင််း� စာသည်််အုခုါမ်း��ု�တ့်င်းသ်ာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်တ်စာခု်ုသည် ်အုထုက ်

ပ်ါလုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာဌာာန်ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု သတ်မ််းိတ်န်ိုုုင်း်သည်။်

(၈) အုထုက်ပ်ါ အုပ်ုုေ်မ်း�ာ�အုတ်ုုင်း�် ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�ကုု အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်အုစာာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ေပ်စာမ််းုထုင်းရ်ွိာ�ဝေသာပ်ါတ်ီအုဝေပ်� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာမ််းိ ဝေထုာကပ််�်မ်းုမ်း�ာ�အုာ� 

လု��� သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်စာစ်ာုတ််တ်စာပ််ုုင်း�်က���လ့န်ခ်ု�သ်ည််် ပ်မ်းာဏာအုဝေလ�ာက ် ပ်ုတ်ပ််င်းေ်ခုင်း�်

မ်း�ာ� စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းသ်ည်။်

(၉) အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ခု�လုုကရ်ွဝေသာ ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုသည် ် အုေခုာ�န်ာမ်းည်တ််စာခ်ုုေဖွဲ့င်း် ် ထုပ်မ််း�

တ်ည်ဝ်ေထုာင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုဝေစာရွ။

(၁၀) ပ်ါတ်ီလုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ခု�ကမ််း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ်အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ခု�ခု�်ရွဝေသာ ပ်ါတ်ီမ်းိ တ်ည်ဝ်ေထုာင်း်

သူမ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ် ပ်ါတ်ီ�င်း်မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��က ဝေန်ာက�်ု��စာီရွင်း ်

ခု�ကန်ိုိင်း်် ပ်ါတ်ီအုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�လုုကေ်ခုင်း�်အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်ကုု ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာခု�နု်မ််းိ 

ဝေန်ာကင််းါ�နိုိစာ်အုတ့်င်း်� အုေခုာ�မ်းည်သ်ည်််ပ်ါတ်ီတ့်င်းမ််းိ တ်ည်ဝ်ေထုာင်းသ်ူ၊ ပ်ါတ်ီ�င်း၊် ညွှှန််�ကာ�

ဝေရွ�မ်းိ��၊ ကြိုးကီ��ကပ်သ်ူအုေဖွဲ့စာ ်�င်းဝ်ေရွာကထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�် မ်းရွိုဝေစာရွ။

(၁၁) ေပ်ည်ပ််နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�၊ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာမ်းိ လူတ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီမ်း�ာ�နိုိင်း် ်

ဖွဲ့ကစ်ာပ်အ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ထု�မ်းိ ဝေင်း့ဝေ�က�ဝေထုာကပ််�်မ်းုလကခ်ု�ရွယူသည်် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီ

မ်း�ာ�သည် ်အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ေခုင်း�် ခု�ရွမ်းည်။်

(၁၂) နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ� တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် လုပ်ရ်ွိာ�ေခုင်း�်၊ ကြိုးကီ��ကပ််ေခုင်း�်နိုိင်း်် စာည်�်ရိုု��ေခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ယင်း�်တ်ုု�အုဝေပ်� အုစာုု�ရွအုဝေထုာကအ်ုပ်�်မ်း�ာ� လု��� သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ ်

ပ်ုုင်း�်ပ်ုတ်ပ််င်း်ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုသု��စာာ�ရွုတ်န်ိုိင်း်် ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�နိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�

�င်းသ်ူမ်း�ာ�၏ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�စာသည််တ်ုု� အုာ�လု��ကုု အုထုကပ််ါန်ည်�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ

ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ်ထုုန််�ဝေ�ကာင်း�်ပ်ါသည်။်
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ဂုံးျ�များန်ီ	ဖွဲ့က်ဒ်ရားယားသ်ုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�	အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၂၁	(၁၉၄၉	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၆	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

ပ်ုေ်မ်း ၂၁ - နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�

(၁) နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�သည် ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�စာုတ်ဓ်လေ့ာတ််ကုု ပ်��ု�ဝေထုာင်းရ်ွာတ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်

ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�ကုု လ့တ်လ်ပ််စာ့ာတ်ည်ဝ်ေထုာင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် ယင်း�်တ်ုု�

၏ ပ်ါတ်ီတ့်င်း�်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�သည် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီဥပ်ဝေေသမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ည်ီညွှ့တ်ရ်ွမ်းည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ်

�င်းဝ်ေင်း့အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�၊ ရွန်ပ််ု�ဝေင်း့မ်း�ာ�နိုိင်း််ပ်ုုင်း�်ုုင်းမ််းုမ်း�ာ� သု��စာ့�ပ်ု�တ်ုု�ကုု လူသုရွိင်း�်ကာ� ရွိင်း�် 

လင်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွမ်းည်။်

(၂) နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�သည် ် ရွည်မ််းိန််�ခု�ကအ်ုရွဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် ယု��ကည်ခ်ု�က်အုရွ ဝေ�ာင်း ်

ရွွကမ််းုေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ၏ လ့တ်လ်ပ််မ်းုနိုိင်း်် တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းုကုုဖွဲ့�က�်ီ�ဝေနိုိာင်း်် 

ယိကရ်ွန်် သုု�မ်းဟုိုတ် ် ဂ�ာမ်းန်ီနိုုုင်း်င်း�၏ တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းုကုု ပြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကရ်ွန်် ရွည်ရ်ွွယလ်ာပ်ါက ထုုု

ပ်ါတီ်မ်း�ာ�သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ တ်ရွာ��င််းေခုင််း�မ်းရုိွဝေစာရွ။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

အုရွ တ်ရွာ��င်းေ်ခုင်း�်ရွိုမ်းရွိုကုု ဗဟိုုုဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��က �ု��ေဖွဲ့တ်သ်ည်။်

(၃) အုဝေသ�စာုတ်အ်ုခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ု�င်း်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ထုုန်�်ည်ှုသည်။်

က်ုံရားီ�ယား��သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၈(၄)	 (၁၉၄၈	 တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၁၉၈၇	 တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုု၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် လုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ�သည် ် အုဝေေခုခု�ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ်

နိုိင်း်် �န်�်က�င်းလ်ာလ့င်းအ်ုစာုု�ရွသည်် ထုုုပ်ါတ်ီအုာ� ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ဝေပ်�ရွန် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်း ်

တ်ု��ေပ်န််ရွင်း�်ုုင်းန်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်ပ်ါတ်ီကုု ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်နိုုုင်းသ်ည်။်

ပြားပ်ငုံသ်ုံးစီသ်ုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၅၈	(၁၉၅၈	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၈	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

(၁) သမ်းမတ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ� ပ်ု�မ်းိန််က�င်း�်ပ်နိုုုင်း်ရွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီက ဝေ�ာင်း ်

ရွွကသ်ည်။်

(၂) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေကာင်းစ်ာီသည် ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ရွလေန်ိုိင်း်် ပ်တ်သ်ကဝ်ေသာ ကန်�က့်က်

ခု�ကမ််း�ာ�၊ဝေ�ကေင်းာခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာ�ု��ေဖွဲ့တ်သ်ည်။်

များွန််ဂုံးုံလွီ�ယား��နှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၆၆(၂)(၂)	(၁၉၉၂	�ံနှှစီ)်

ပ်ုေမ််း ၆၆ (၂) ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ်အုပ်ုုေ ်(၁) နိုိင်း််အုည်ီ အုမ်း��ု�သာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ထု�ဝေအုာကပ််ါအုခု�ကမ််း�ာ� နိုိင်း် ်ပ်တ်သ်က၍် စာီရွင်းခ်ု�ကမ််း�ာ�ထုုတ်ေ်ပ်န်သ်ည်။်
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(၂) ေပ်ည်လ်ု��ကွတ် ် လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�၊ လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်၊ လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုမ်းတ်မ််း�ာ�ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်ေခုင််း�နိိုင်း်် သမ်းမတ်ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��ုုင်းရ်ွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�။

ဇငုံာ်�ရေးာွ	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၈၄	(၁၉၇၉	�ံနှှစီ)်

ပ်ုေမ််း ၈၄ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်

(၁) သမ်းမတ်သည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းန်ိုိင်း်် ည်ှုနိုုင်း�်၍ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််နိုိင်း်် အုထုက်

တ်ရွာ�ရိုု��တ်ုု�မ်းိ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်၊် လကဝ်ေထုာကတ််ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်၊် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ဥကကဋ္ဌာနိုိင်း််

အုေခုာ�တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ခုန်�အ်ုပ်သ်ည်။်

(၂) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််နိုိင်း်် အုထုကတ််ရွာ�ရိုု��တ်ုု�မ်းိ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်၊် လကဝ်ေထုာကတ််ရွာ�သူ 

ကြိုးကီ�ခု��ပ်၊် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ဥကကဋ္ဌာနိုိင်း်် အုေခုာ�တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ရွာထုူ�မ်း�ာ� ခုန်�အ်ုပ််ရွာတ့်င်း ် တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းမ််းိတ်င်း်ေပ်ဝေသာ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ု�က်တ်စာ်ရွပ်ရ်ွပ်န်ိုိင်း်် အုပ်ုုင်းခ်ု့� (၁) အုရွ ကုုကည််ီမ်းု

မ်းရွိုပ်ါက သမ်းမတ်သည် ်အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာက်ုု အုေမ်းန်�်ု��အုသုဝေပ်�ရွမ်းည်။်

(၃) ဤအုပ်ုုင်း�်အုရွ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်ကုု (၁၉၈၄ ခုုနိုိစာ် ဇိုင်းဘ်ာာဝေဘာ့ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းခ်ု�က ်ဥပ်ဝေေအုမ်းိတ်၄် မ်းေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းီတ့်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပြီးပ်ီ�ခု�နု််

တ့်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ) ကာလတ်စာခ်ုု သတ်မ််းိတ််တ်ာ�န်ဝ်ေပ်�အုပ်ပ်ြီးပ်ီ� ခုန်�်အုပ်ခ်ု�ရွဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�

မ်း�ာ�သည် ် သကတ််မ်း�်ကုန််�ု��ဝေန်သည်််တ်ုုင်း်ဝေအုာင်း ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကက်ာ 

တ်ရွာ�စာီရွင်း�်ကာ�န်ာေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ရိုု��ထုုုင်းစ်ာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် တ်ရွာ�ရွင်း�်ုုင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု စာတ်င်းေ်ခုင်း�်

နိုိင်း်် �ကာ�န်ာစာီရွင်းေ်ခုင်း�်တ်ုု�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်။်

များက်ဆ်ီဒုံ�န်ီ�ယား��နှုံငုံင်ုံ�	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၁၀၄	 (၁၉၉၁	 တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၂၀၀၅	 တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

(၁) နိုုုင်းင််း�  ဝေတ်ာတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီတ့်င်း ်အုဖွဲ့့���င်း ်ခုုန်စာ်ဦး�ပ်ါ�င်းသ်ည်။်

(၂) ည်ီလာခု�က ဝေကာင်းစ်ာီ�င်းမ််း�ာ�ကုု မ်း�ဝေပ်�ဝေရွွ�ခု�ယသ်ည်။်

(၃) ဝေကာင်းစ်ာီအုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေလုပ်င််းန်�်၌ ထုူ�ခုွန််သူမ်း�ာ�အု�ကာ�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ်ြီးပ်ီ�

ဝေေခုာကန်ိုိစာ်သကတ််မ်း�်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွကာ ဝေန်ာကတ််စာ်ကြိုးကုမ်း ်ထုပ်မ််း�ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ပ်ုုင်း်

ခု့င်း်် ရွိုသည်။်

(၄) သမ်းမတ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီ�င်းမ််း�ာ�သည် ် လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်က်ုု ခု�စာာ��ကရွသည်။် 

ယင်း�်တ်ုု�၏လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်က်ုု ည်ီလာခု�က �ု��ေဖွဲ့တ်သ်ည်။်

(၅) နိုုုင်း်င်း� ဝေတ်ာ်တ်ရွာ�စာီရွင််းဝေရွ� ဝေကာင််းစာီ�င််းတ်စာ်ဦး�၏လုပ််င်းန််�သည်် အုေခုာ�အုစာုု�ရွရို�ု�မ်း�ာ�၊ 

လုပ်င််းန််�မ်း�ာ�သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီ�င်းခ်ု့င်း်် စာသည်တ််ုု�နိုိင်း်် သက�်ုုင်းေ်ခုင်း�် မ်းရွိုဝေစာရွ။
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များက်ဆ်ီဒုံ�န်ီ�ယား��နှုံငုံင်ုံ�	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၁၀၉	 (၁၉၉၁	 တွငုံ်	 ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၂၀၀၅	 တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

မ်းက�်ီေုု�န်ီ�ယာ� သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��ကုု တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ကုု�ဦး�ေဖွဲ့င်း် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��မ်းိ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိအုမ်း�ာ�စာုမ်း�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေရွွ�ခု�ယ်

သည်။်

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ ရွာထုူ�သကတ််မ်း�်ကာလမ်းိာ ကုု�နိုိစာေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဝေန်ာကထ်ုပ်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကခ်ု�

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် မ်းရွိုဝေစာရွ။

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��သည် ် အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�ထု�မ်းိ ဥကကဋ္ဌာတ်စာဥ်ီး�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကပ်ြီးပ်ီ�ဥကကဋ္ဌာသည် ်ထုပ်မ််း�ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် မ်းရွိုဘာ� သု��နိုိစာတ််ာ�န််ယူရွမ်းည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေလုပ်င််းန်�်တ့်င်း ်ထုူ�ခုွန််သူမ်း�ာ�အုန်က်

မ်းိဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်သ်ည်။်

ဟုန်ရ်ေးဂုံးရားီသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၉(၃)(ဋိ)	(၁၉၄၉	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၃	တွငုံ်	

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

ပ်ုေ်မ်း ၁၉

(၃) ဤလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာစာက�်န်�်အုတ့်င်း်� လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည််

(ဋိ) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်၊ �န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်၊် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�၊ လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

�ုုင်းရ်ွာ စာု�စာမ်း�်စာစာ်ဝေ��ဝေရွ�အုရွာရွိုမ်း�ာ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာစ်ာာရွင်း�်စာစာရ်ိုု�� ဥကကဋ္ဌာနိုိင်း်် ေုတ်ုယ

ဥကကဋ္ဌာ၊ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်န်ိုိင်း်် အုစာုု�ရွဝေရွိ�ဝေန်ခု��ပ်တ််ုု�ကုု  ခုန်�်အုပ််

သည်။်

ဟုန်ရ်ေးဂုံးရားီ	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၃၂	က်	(၄)	(၁၉၄၉	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၃	တွငုံ်	

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်း ် အုဖွဲ့့���င်း ် ၁၁ ဦး�ပ်ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� အုဖွဲ့့��၀င်းမ််း�ာ�ကုု လှတ်ဝ်ေတ်ာက် 

ဝေရွွ�ခု�ယတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကဝ်ေပ်�သည်။် လှတ််ဝေတ်ာတ့််င်း ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာရွထုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီ

တ်စာခ်ုုခု�င်း်�စာီမ်းိ ပ်ါတ်ီ�င်းတ််စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်တ်င်းသ့်င်း�်ဝေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီက 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� အုဖွဲ့့���င်းဝ်ေလာင်း�်မ်း�ာ�၏ အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်ကုု တ်င်းသ့်င်း�်အု�ုုေပ်�သည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခုု�ရိုု��အုဖွဲ့့���င်း်အုေဖွဲ့စာ ် ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ရွရွန် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ် ် သု��ပ်ု�နိုိစာပ််ု�၏ 

ဝေထုာကခ်ု�မ်း�မ်း�ာ�ကုု ရွရွိုရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်။်
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ဟုန်ရ်ေးဂုံးရားီ	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒ်များ	၄၈	(၁၉၄၉	တွငုံ်	ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၃	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

(၁) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်က တ်င်းသ့်င်း်�လာဝေသာ အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်ထု�မ်းိဝေန်၍ လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ဗဟိုုု

တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်က်ုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည်၊် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်မ််းိတ်င်း်သ့င်း်�လာဝေသာ အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်ထု�မ်းိဝေန်၍ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်သည် ်

လကဝ်ေထုာကတ််ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်က်ုုဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်သ်ည်။် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� 

ခု��ပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ရွရွန် ်လှတ််ဝေတ်ာအ်ုမ်းတ််သု��ပ်ု�နိုိစာပ််ု�၏ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�မ်း�ာ�ရွရွိုရွန် ်လုု 

အုပ်သ်ည်။်

(၂) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်သည် ် ဥပ်ဝေေတ့်င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း�် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ဝေရွွ� 

ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ရ်ွမ်းည်။်

(၃) ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ကုုကည််ီမ်းိသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�

အုာ�လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်နိုိင်း််အုည်ီ ရွာထုူ�မ်းိဖွဲ့ယရ်ွိာ�နိုုုင်းသ်ည်။်

အာငုံ်ဒုံန်ီ�ရားှ��သုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၂၄	က်-ဂုံး	(၁၉၄၅	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၂	တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

ပ်ုေမ််း ၂၄ က

(၃) ဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ် ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ဝေလာင််း�မ်း�ာ�စာာရွင််း�ကုု တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ဝေကာမ််းရိွင််းက ဝေအုာက် 

လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ုု�အုတ်ည်ေ်ပ်�ရွန် ်တ်င်းသ့်င်း်�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� သမ်းမတ်က တ်ရွာ� 

�င်းန််ည််�လမ်း�်တ်က�ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ််ရွမ်းည်။်

ပ်ုေမ််း ၂၄ ခု

(၃) သမ်းမတ်သည် ် ဝေအုာကလ်ှတ််ဝေတ်ာ၏် အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�က်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်း ် အုဖွဲ့့��

�င်းမ််း�ာ�အုာ�ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်တ်ုု�ကုု ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်း်သည်။်

ပ်ုေမ််း ၂၄ ဂ

(၃) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၊ ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် သမ်းမတ်တ်ုု�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�သု��ဦး�စာီဝေရွွ�ခု�ယပ်ြီးပ်ီ� သမ်းမတ်က ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ်အ်ုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေပ်�ကာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��အုာ�ဖွဲ့့��စာည်�်ရွမ်းည်။်

ရေးတ�ငုံအ်ာ�ဖွဲ့ရားုက်သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၇၄	(၁၉၉၆	�ံနှှစီ)်

ပ်ုေမ််း ၁၇၄ - တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုရွာရွိုမ်း�ာ� ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်

(၁) လုုအုပ်ဝ်ေသာ အုရွည်အ်ုခု�င်း�်ရွိုပြီးပီ်� သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ မ်းည်သ်ည်််အုမ်း��ု�သာ�၊ အုမ်း��ု�သမ်းီ�ကုုမ်း�ုု

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုရွာရွိုအုေဖွဲ့စာ ်ခုန်�်အုပ်န်ိုုုင်း်သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� အုဖွဲ့့���င်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်

ခုန်�်အုပ်မ််းည်််သူသည် ်ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�သာ� ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်
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(၂) တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုရွာရွိုမ်း�ာ� ခုန်�်အုပ်ခ်ု�နု်တ့််င်း ်ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်လူမ်း��ု�နိုိင်း်် က�ာ�၊ မ်း

ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�မ်း့တ်ဝေစာရွန် ်က�ယ်က�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ်ရိုုေမ်းင်းသ်ု��သပ်န်ိုုုင်းဝ်ေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ကဏ္ဍာ လုုအုပ်ဝ်ေန်သည်က်ုု ထုည််သ့်င်း်�စာဉ်း�်စာာ�ရွမ်းည်။်

(၃) သမ်းမတ်သည် ် နိုုုင်းင််း�အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်််အုာ�ဝေလ�ာစ်ာ့ာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��န် ်

ဝေ�ာင်းမ််းုဝေကာမ််းရွိင်း၊် ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာရွရွိုထုာ�ဝေသာ ပ်ါတ်ီ

ဝေခုါင်း်�ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�နိုိင်း်ည််ှုနိုုင်း်�၍ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��မ်းိ ဥကကဋ္ဌာနိုိင်း်် ေုတ်ုယဥကကဋ္ဌာတ်ုု�ကုု 

ခုန်�်အုပ်ရ်ွမ်းည်။် ထုုု�ဝေန်ာက ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းန်ိုိင်း််ည်ှုနိုုင်း�်ပြီးပ်ီ� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်န်ိုိင်း်် 

လကဝ်ေထုာကတ််ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်တ််ုု�ကုု ခုန်�အ်ုပ််ရွမ်းည်။်

(၄) သမ်းမတ်သည် ် နုုိုင်းင််း�အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းေ်ဖွဲ့စ်ာသည်််အုာ�ဝေလ�ာစ့်ာာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

ခုု�ရုို��ဥကကဋ္ဌာ၊ ဝေအုာက်လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်ကုုယ်စာာ�လိယ်ဝေန်ရွာ အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�ရွရုိွထုာ�ဝေသာ ပ်ါတီ် 

ဝေခုါင်း်�ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ည်ှုနိုုင်း်�၍ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��မ်းိ အုေခုာ�တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� 

ဝေအုာကပ််ါလုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုည်ီခုန်�အ်ုပ််ရွမ်းည်။်

(က) တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ဝေကာမ််းရိွင််းခုန်�အ်ုပ်မ််းည််် ရွာထူု�အုဝေရွအုတ့်က်ထုက ်သု��ဦး�ပုု်မုု်း ထုည်််သ့င်း�်

၍ ဝေရွွ�ခု�ယထ်ုာ�ဝေသာအုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်ကုု သမ်းမတ်ထု�တ်င်း်သ့င်း�်ရွမ်းည်။်

(ခု) သမ်းမတ်သည် ် ထုုုအုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်ထု�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယ၍်ခုန်�အ်ုပ်ရ်ွမ်းည်။် အုကယ၍် ပ်ဏာာမ်း

ဝေရွွ�ခု�ယထ်ုာ�သူမ်း�ာ�အုာ� လကမ််းခု�နိုုုင်း်ဘာ� ခုန်�်အုပ်ရ်ွန်ရ်ွာထုူ�မ်း�ာ� လ့တ်ဝ်ေန်ဝေသ�ပ်ါက 

သမ်းမတ်သည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာ်မ်းရွိင်းအ်ုာ� အုက��ု�အုဝေ�ကာင်း�်နိုိင်း််တ်က့ အုကြုံက�ေပ်�ရွ

မ်းည်။်

(ဂ) တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းသ်ည် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ဝေလာင်း�်အုသစာမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်

ကုု ထုပ််မ်း�ေဖွဲ့ည််စ်ာ့ကပ်ြီးပ်ီ� သမ်းမတ်သည် ်ေဖွဲ့ည််စ်ာ့ကအ်ုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်ထု�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယ၍် က�န််ရွို

ဝေန်ဝေသာရွာထုူ�မ်း�ာ�ကုု ခုန်�အ်ုပ်ရ်ွမ်းည်။်

(၅) မ်းည်သ်ည်််အုခု�နု်တ့််င်း်မ်း�ုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��အုဖွဲ့့���င်း ် အုန်ည်�်�ု��ဝေလ�ဦး�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်း ်ခုန်�်အုပ်ခ်ု�ရွခု�နု််၌ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ေဖွဲ့စာန်ိုိင်း််ပြီးပ်ီ� ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

(၆) သမ်းမတ်သည် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းန်ိုိင်း်် ည်ှုနိုုင်း�်၍ အုေခုာ�တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�မ်းိ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�

မ်း�ာ�ကုု ခုန်�အ်ုပ်ရ်ွမ်းည်။်

(၇) ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်၊ ရွာထုူ�တ်ုု�ေမ်းင်း်ေ်ခုင်း�်၊ ရွာထုူ�မ်းိဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ေခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ်စ်ာည်�်ကမ်း�်ထုုန််�သုမ်း�်ေခုင်း�်၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုရွာရွိုမ်း�ာ�အုာ� ဘာကလ်ုုကမ််းုမ်းရွိုဘာ� 

ခုန်�်ထုာ�ေခုင်း�်စာသည်တ််ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာဥ်ပ်ဝေေတ်စာ်ရွပ်ရ်ွပ် ်

နိုိင်း််အုည်ီ  တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုရွာရွိုမ်း�ာ�ကုု ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ််ရွမ်းည်။်

(၈) တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုရွာရွိုမ်း�ာ�သည် ်တ်ာ�န်မ််းထုမ်း�်ဝေ�ာင်းမ််းီ အုခုန််�၂ နိုိင်း််အုည်ီ က�မ်း�်က�နု်ေ်ခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်ကတ်ုသစာာာေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်တ်ုု�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ကာ

က့ယမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် ကတ်ုေပ်�ရွမ်းည်။်



85တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

အာီသုံးီယားုံ�ပ်ီ�ယား��	ဖွဲ့က်ဒ်ရားယား	်ဒီများုံက်ရားက်	်သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒ်များ	၈၁	(၁၉၉၅	�ံနှှစီ်)

ပ်ုေမ််း ၈၁ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� ခုန်�အ်ုပ််ေခုင်း�်

(၁) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်န်ိုိင်း်် လကဝ်ေထုာကတ််ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်တ််ုု�အုာ� �န််ကြိုးကီ� 

ခု��ပ််က အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်တ်င်းသ့်င်း်�၍ ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက် ခုန်�အ်ုပ််ရွမ်းည်။်

(၂) အုေခုာ�ဗဟိုုုတ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ပ်တ်သ်က၍်မ်းူ ဗဟိုုုတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� အုုပ််ခု��ပ််မ်းုဝေကာင်းစ်ာီက 

ဝေရွွ�ခု�ယထ်ုာ�ဝေသာ အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်ကုု �န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်က် ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ုု�တ်င်းသ့်င်း�်၍ 

ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ်ရ်ွမ်းည်။်

(၃) ေပ်ည်န််ယဝ်ေကာင်းစ်ာီသည် ် ေပ်ည်န််ယ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းိ��ခု��ပ်က် တ်င်းသ့်င်း�်လာဝေသာ အုမ်းည််

စာာရွင်း�်ထု�မ်းိ ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်တ််ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်န်ိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယ်လကဝ်ေထုာက ် တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�ခု��ပ်တ််ုု�ကုု ခုန်�အ်ုပ််ရွမ်းည်။်

(၄) ေပ်ည်န််ယဝ်ေကာင်းစ်ာီသည် ် ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုုပ်ခ်ု��ပ််မ်းုဝေကာင်းစ်ာီက တ်င်းသ့်င်း�်လာ

ဝေသာ အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်ထု�မ်းိ ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်န်ိုိင်း်် အုထုကတ််ရွာ�ရိုု�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု

ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ရ်ွမ်းည်။် ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� အုုပ််ခု��ပ််မ်းုဝေကာင်းစ်ာီသည် ် ေပ်ည်န််ယ်

ဝေကာင်းစ်ာီသုု� အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်မ်းတ်င်းသ့်င်း်�ခုင်း ် ဗဟိုုုတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုုပ်ခ်ု��ပ််မ်းုဝေကာင်းစ်ာီနိုိင်း်် တ်ုုင်း ်

ပ်င်း၍် အုယူအု�မ်း�ာ�၊ အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုုဝေတ်ာင်း�်ခု�ရွန််တ်ာ�န််ရွိုပြီးပ်ီ� အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်နိုိင်း််အုတ်ူ ထုုု

အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုုပ်ါ တ်စာပ််ါတ်ည်�်တ်င်းသ့်င်း်�ရွမ်းည်။် ဗဟိုုုတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုဝေကာင်းစ်ာီက 

သု��လအုတ့်င်း�် သဝေဘာာထုာ�အုေမ်းင််းမ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�ပ်ုု�လာေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက ေပ်ည်န််ယဝ်ေကာင်းစ်ာီသည် ်

မ်းုမ်းုဘာာသာ ရွာထုူ�မ်း�ာ�ကုု ခုန်�အ်ုပ်န်ိုုုင်းသ်ည်။်

(၅) ေပ်ည်န််ယရ်ွို အုန်ုမ်း််�ု��တ်ရွာ�ရုို�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� အုုပ်ခ်ု��ပ််မ်းု

ဝေကာင်းစ်ာီက တ်င်းသ့်င်း်�လာသည််အ်ုထု�မ်းိ ေပ်ည်န််ယဝ်ေကာင်းစ်ာီက ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်သ်ည်။်

(၆) ပ်ည်ာရွိင်း�်န််စာ့ာလုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်် က�င်း်�်တ်န်ိုိင်း်် စာည်�်မ်း�ဉ်း�်နိုိင်း်် ပ်တ်သ်ကသ်ည်််ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း််

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� ရွာထုူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ေခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု သက�်ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� အုုပ်ခ်ု��ပ််မ်းု 

ဝေကာင်းစ်ာီမ်း�ာ�က ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်�ု��ေဖွဲ့တ်သ်ည်။်

ာရား�ဇီ�သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၀၁	(၁၉၈၈	�ံနှှစီ)်

ဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ် ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ရွာထူု�အုတ့်က် တ်င်းသ့်င်း�်ထုာ�သူမ်း�ာ�ကုု ဗဟုုိုလှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း်

လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ် ်တ်စာ�်ကဝ်ေက�ာဝ်ေထုာကခ်ု�လ့င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်က ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ််ဝေပ်�ရွမ်းည်။်

အာီတလွီသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၃၅	(၁၉၄၈	တွငုံပ်ြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၃	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

(၁) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရုို��တ့်င််း တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� ၁၅ ဝေယာက ်ပ်ါ�င်းသ်ည်။် ထုုုထု�မိ်း သု��ပု်�တ်စာပု််� 

ကုု သမ်းမတ်ကခုန်�အ်ုပ်သ်ည်၊် သု��ပ်ု�တ်စာပ််ု�ကုု လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်ဝ်ေပ်ါင်း�်ည်ီလာခု�မ်းိ ခုန်�်အုပ်ပ်ြီးပ်ီ� 

သု��ပ်ု�တ်စာပ််ု�ကုု သာမ်းန််တ်ရွာ�ရိုု��နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််တ်ုု�က ခုန်�အ်ုပ်သ်ည်။်



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

(၂) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ပ်င်း်စာင်းယ်ူသ့ာ�ဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ သာမ်းန်န်ိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ� ဗဟိုုု

တ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ်တ််ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ တ်ကကသုုလဥ်ပ်ဝေေပ်ါဝေမ်းာကခမ်း�ာ�နိိုင်််းနိိုစာနိ်ိုစာ�်ယဝ်ေက�ာအ်ုဝေတ့်� 

အုကြုံက��ရွိုဝေသာ ဝေရွိ�ဝေန်မ်း�ာ� စာသည်တ််ုု�အု�ကာ�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ရ်ွမ်းည်။်

(၃) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် ကုု�နိုိစာ်တ်ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်။် က�မ်း�်က�နု််သည်််ဝေန်�မ်းိစာတ်င်းပ်ြီးပ်ီ�

ထုပ်မ််း�ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ေခုင်း�် မ်းေပ်�လုပ်ရ်ွ။

(၄) ရွာထုူ�သကတ််မ်း�်ကုန််�ု��ခု�နု်တ့််င်း ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် ရွာထုူ�မ်းိထု့ကက်ာ လုပ်င််းန်�်

တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု �ကလ်ကလ်ုပ််ဝေ�ာင်းရ်ွန်် မ်းလုုဝေတ်ာဝ်ေပ်။

(၅) တ်ရွာ�ရုို��မ်း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေကေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေသာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိိုင်််းအုညီ် အုဖ့ွဲ့���င််းမ်း�ာ�အုထု�မိ်း ဥကကဋ္ဌာကုု

ဝေရွွ�ခု�ယရ်ွမ်းည်။် ဥကကဋ္ဌာသည် ်သု��နိုိစာ်တ်ာ�န်ယ်ူပြီးပ်ီ� ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ခု့င်း််ရွိုဝေသာလ်ည်�်

ပ်ု�မ်းိန်က်ုု�နိုိစာရ်ွာထုူ�သကတ််မ်း�်ထုက ်ဝေက�ာလ့်န််လုပ်က်ုုင်းေ်ခုင်း�် မ်းရွိုဝေစာရွ။

(၆) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် လှတ််ဝေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေေသ�ုုင်းရ်ွာဝေကာင်းစ်ာီ အုဖွဲ့့���င်းေ်ဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်၊ 

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေလုပ်င််းန်�်ကုုလုပ်ကုု်င််းေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ဥပ်ဝေေကေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ အုေခုာ�လုပ်င််းန်�်၊

ဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ်လုပ််ကုုင်းေ်ခုင်း�်တ်ုု�မ်းိ ကင်း�်ရွိင်း�်ရွမ်းည်။်

(၇) သမ်းမတ်အုာ� စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်အုမ်းုကုု စာစာ်ဝေ���ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေသာ တ်ရွာ�ရိုု��တ့်င်း ်အုဖွဲ့့���င်း ်၁၆ ဦး�

ပုု်မုု်းပ်ါ�င််းပြီးပီ်� ယင််း�တုု်�မိ်းာ လှတ်ဝ်ေတ်ာဝ်ေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��င််းရွန် ်အုရွည်အ်ုခု�င်း�်ေပ်ည်််�သူမ်း�ာ�အု�ကာ�

မိ်း သာမ်းန်တ််ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ�ခုန်�အ်ုပ်သ်ည််် လုပ်ထု်ု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�နိိုင်််းအုညီ် လှတ်ဝ်ေတ်ာက် 

ကုု�နိုိစာတ််စာက်ြိုးကုမ်း ်ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကဝ်ေသာ ေပ်ည်သ်ူ ၁၆ ဦး� ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

အာ�ဖွဲ့ဂုံးန််န်စီစတန််	အာစီစလွ�များ်သ်ုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒ်များ	၁၁၈	(၂၀၀၄	�ံနှှစီ)်

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် အုဖွဲ့့���င်းတ််စာဥ်ီး�သည် ်ဝေအုာကပ််ါအုရွည်အ်ုခု�င်း�်မ်း�ာ�ရွိုရွမ်းည်။်

- ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်န်ိုိင်း်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ အုသကသ်ည် ်ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ််

ခု�နု်တ့််င်း ်ဝေလ��ယဝ်ေအုာက ်မ်းေဖွဲ့စာရ်ွ၊

- အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န််နိုုုင်း်င်း�သာ� ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

- ဥပ်ဝေေပ်ည်ာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုစာာလာမ်းဘ်ာာသာဝေရွ� ဥပ်ဝေေအုတ်တ်ပ််ည်ာတ့်င်း ် အု�င်း််ေမ်းင်း်ပ််ည်ာ 

သင်း�်ကာ�ဖွဲ့ူ�ပြီးပ်ီ�အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န််နိုုုင်း်င်း� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာတ့််င်း ်လု�ဝေလာကဝ်ေသာ ကွမ်း�်က�င်း်

မ်းုနိုိင်း်် အုဝေတ့်�အုကြုံက��ရွိုရွမ်းည်၊်

- က�င်း်�်တ်ဝ်ေစာာင်း်ထ်ုုန််�မ်းု ေမ်းင်း်မ််းာ�ပြီးပ်ီ� ဝေကာင်း�်က��ု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည််် ဂုဏာသ်တ်င်း�်ရွိုရွမ်းည်။်

- လူလူခု�င်း�်ေပ်စာမ််းု�ုုင်း်ရွာ က���လ့န်ဝ်ေ�ကာင်း�် စာီရွင်းခ်ု�က်ခု�မ်းိတ််ခု�ရွေခုင််း� မ်းရွိုဝေစာဘာ� တ်ရွာ�ရိုု��တ်စာ်

ခုုက လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ� ရိုုတ်သ်ုမ်း်�သည််အ်ုေပ်စာေ်ဏာ ်ခု�မ်းိတ််ခု�ရွေခုင်း�်မ်းရွိုဖွဲ့ူ�သူေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။် 

- တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုခုုသုု� �င်းဝ်ေရွာကထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာရွ။



87တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

ာုံလွီ�ဗီ�ယား��ပြားပ်ည်ရ်ေးထိ�ငုံစ်ီံ	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၈၂(၆)	(၂၀၀၉	�ံနှှစီ)်*

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းရ်ွန်် နိုုုင်းင််း�်၀န််ထုမ်း�်မ်း�ာ�အုတ့်က ်သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ

 အုဝေထု့ဝေထု့လုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ေပ်ည်််မ်းိီရွန််လုုသည် ်- အုသကသ်ု���ယ်ရွိုရွမ်းည်။် ဥပ်ဝေေပ်ည်ာဘာ့��တ်စာခ်ုု

 ရွိုရွမ်းည်။်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� လုပ််င်းန်�်မ်း�ာ�ဝေ�ာင််းရွွကဖ်ွဲ့ူ�ရွမ်းည်။် ဝေရွိ�ဝေန်တ်စာဝ်ေယာက်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်သုု�မ်းဟိုုတ််

တ်ကကသုုလပ််ါဝေမ်းာကခတ်စာဝ်ေယာကအ်ုေဖွဲ့စာ ် ရိုုု�သာ�စာ့ာ၊ က�င်း်�်တ််ဝေစာာင်း်ထ်ုုန်�်ကာ ရွိစာန်ိုိစာလ်ုပ်က်ုုင်းဖ်ွဲ့ူ�ပြီးပ်ီ� 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီ၏ ထုုတ်ပ််ယပ််ုတ််ပ်င်းခ်ု�ရွေခုင်း�်မ်း��ု� မ်းရွိုဖွဲ့ူ�ဝေစာရွ။ ယင်း�် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ်

ဝေအုာကတ့််င်း ် မ်းူလအုာဏာာပ်ုုင်းက်�သ်ုု� လုပ််ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ေခုင်း�်ကုုလည်�် အုရွည်အ်ုခု�င်း�်သတ်မ််းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ်

ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း်�စာာ�သ့ာ�မ်းည်။်

*ဘာုုလီ�ဗီ�ယာ� ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းိ ဝေကာကန်ိုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

အာီတလွီသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၀၆	(၁၉၄၈	တွငုံပ်ြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၃	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

(၁) တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း ် ခုန်�အ်ုပ််ေခုင်း�်အုာ� ပြီးပ်ု�င်း�်ုုင်းမ််းုေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ စာာဝေမ်း�ပ့်�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်

စာစာ်ဝေ��ရွမ်းည်။်

(၂) တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု��ုုင်း်ရွာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် အုထုကတ််ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� 

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ရိုုု�ရိုုု�တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�၏ တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုုထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်။်

(၃) အုထုက်တ်န််� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီ၏ အု�ုုေပ်�ခု�က်အုရွ အုခု�နု်ေ်ပ်ည်် ် ဥပ်ဝေေပ်ါဝေမ်းာကခ

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် လုပ်သ်က ် ၁၅ နိုိစာ်အုထုကရ်ွိုပြီးပ်ီ� အု�င်း််ေမ်းင်း်တ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�တ့်င်းလ်ုပ်က်ုုင်းရ်ွန်် စာာရွင်း�်

သ့င်း�်ထုာ�ဝေသာဝေရွိ�ဝေန်မ်း�ာ�အုာ� ထုူ�ထုူ�ေခုာ�ေခုာ� ထုကေ်မ်းကမ််းုအုတ့်က ် အုေမ်းင်း်�်ု��အုယူခု�

တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�တ့်င်း ်ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ်န်ိုုုင်း်သည်။်

အာီတလွီသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒ်များ	၁၃၅	(၁၉၄၈	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၃	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

(၁) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်း ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� ၁၅ ဝေယာက ်ပ်ါ�င်းသ်ည်။် ယင်း�်တ်ုု�ထု�မ်းိ သု��ပ်ု�

တ်စာပု််�ကုု သမ်းမတ်ကခုန်�အ်ုပ်သ်ည်၊် သု��ပု်�တ်စာပု််�ကုု လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုစာရ်ွပ်ဝ်ေပ်ါင်း�်ညီ်လာခု�မိ်း ခုန်�အ်ုပ် ်

ပြီးပ်ီ� သု��ပ်ု�တ်စာ်ပ်ု�ကုုသာမ်းန််တ်ရွာ�ရိုု��နိုိင်း်် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ� ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််တ်ုု�ကခုန်�အ်ုပ်သ်ည်။်

(၂) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ပ်င်း်စာင်းယ်ူသ့ာ�ဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ သာမ်းန်န်ိုိင်း်် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ� ဗဟိုုု

တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ တ်ကကသုုလ ် ဥပ်ဝေေပ်ါဝေမ်းာကခမ်း�ာ�နိုိင်််း နိုိစာန်ိုိစာ�်ယဝ်ေက�ာ ်

အုဝေတ့်�အုကြုံက��ရွိုဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� စာသည်တ််ုု�အု�ကာ�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ရ်ွမ်းည်။်

(၃) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် ကုု�နိုိစာ်တ်ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်။် က�မ်း�်က�နု််သည်််ဝေန်�မ်းိစာတ်င်းပ်ြီးပ်ီ� 

ထုပ်မ််း�ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ေခုင်း�် မ်းေပ်�လုပ်ရ်ွ။
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(၄) ရွာထုူ�သကတ််မ်း�်ကုန်�်ု��ခု�နု်တ့််င်း ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် ရွာထုူ�မ်းိထု့ကက်ာ လုပ်င််းန်�်

တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု �ကလ်ကလ်ုပ််ဝေ�ာင်းရ်ွန်် မ်းလုုဝေတ်ာဝ်ေပ်။

(၅) တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေကေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေသာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�အုထု�မ်းိ 

ဥကကဋ္ဌာကုုဝေရွွ�ခု�ယရ်ွမ်းည်။် ဥကကဋ္ဌာသည် ် သု��နိုိစာ်တ်ာ�န််ယူပြီးပ်ီ� ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ခု့င်း််ရွို

ဝေသာလ်ည််� ပ်ု�မ်းိန််ကုု�နိုိစာ်ရွာထုူ�သကတ််မ်း�်ထုက ်ဝေက�ာလ့်န််လုပ်က်ုုင်းေ်ခုင်း�် မ်းရွိုဝေစာရွ။

(၆) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည်သ်ည် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်ဝေေသ�ုုင််းရွာဝေကာင််းစီာအုဖ့ွဲ့���င််းေဖွဲ့စ်ာေခုင််း�၊

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေလုပ်င််းန်�်ကုုလုပ်ကုု်င််းေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ဥပ်ဝေေကေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာအုေခုာ�လုပ်င််းန်�်၊ 

ဝေန်ရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကင်း�်ရွိင်း�်ရွမ်းည်။်

(၇) သမ်းမတ်အုာ� စာ့ပ်စ်ာ့�ေပ်စာတ််င်းေ်ခုင်း�်အုမ်းုကုု စာစာ်ဝေ���ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေသာ တ်ရွာ�ရိုု��တ့်င်း ်အုဖွဲ့့���င်း ်၁၆ ဦး�

ပုု်မုု်းပ်ါ�င််းပြီးပီ်� ယင််း�တုု်�မိ်းာ လှတ်ဝ်ေတ်ာဝ်ေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��င််းရွန် ်အုရွည်အ်ုခု�င်း�်ေပ်ည်််�သူမ်း�ာ�အု�ကာ�

မ်းိသာမ်းန်တ််ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ခုန်�အ်ုပ်သ်ည််် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း််အုည်ီ လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

က ကုု�နိုိစာတ််စာ်ကြိုးကုမ်း ်ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကဝ်ေသာ ေပ်ည်သ်ူ ၁၆ ဦး� ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ရေးာ�စ်ီ်န်ီ�ယား��နှှငုံ််	ဟု�ဇီဂုံးုံဗီန်��နှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၆(၁)(က်)	(၁၉၉၅	�ံနှှစီ)်

(၁) ဝေဘာာစ်ာန််ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီန်ာ�နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်း ် အုဖွဲ့့���င်းက်ုု�ဦး�ေဖွဲ့င်း် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သည်။်

(က) အုဖွဲ့့���င်းဝ်ေလ�ဦး�ကုု ဝေအုာကလ်ှတ််ဝေတ်ာက် ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်သ်ည်၊် အုဖွဲ့့���င်းန်ိုိစာဥ်ီး�ကုု 

လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုစာရ်ွပ်ဝ်ေပ်ါင်း�်ညီ်လာခု�က ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�အ်ုပ်သ်ည်။် က�န်ရုိ်ွဝေသာအုဖ့ွဲ့���င််းသု��ဦး� 

ကုု ဥဝေရွာပ်လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�တ်ရွာ�ရိုု��က သမ်းမတ်နိုိင်း််ည်ှုနိုုင်း�်၍ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်သ်ည်။်

ယားူဂုံးန်ဒ်ါသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၄၂	(၁၉၉၅	�ံနှှစီ)်	*

၁၄၂။ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုရွာရွိုမ်း�ာ� ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်

(၁) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်၊် လကဝ်ေထုာကတ််ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်၊် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ဥကကဋ္ဌာ၊ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််

 တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�၊ အုယူခု�တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�နိုိင်း်် အုထုကတ််ရွာ�ရိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာ်

ဦး�တ်ုု�ကုု သမ်းမတ်က တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းန်ိုိင်း်် ည်ှုနိုုင်း�်ကာ လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုတ်ည်ေ်ပ်�

ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်သ်ည်။်

(၂) (က) ဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ် ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ရွာထူု� သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုယူခု�တ်ရွာ�ရုို��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� ရွာထူု� 

        သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုထုကတ််ရွာ�ရိုု�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ရွာထုူ� လစာလ်ပ်ဝ်ေန်ပ်ါက

(ခု) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုယူခု�တ်ရွာ�ရိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုထုကတ််ရွာ�ရိုု�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�သည် ် အုဝေ�ကာင်း�်တ်စာခ်ုုခုုဝေ�ကာင်း်် ယင်း�်၏တ်ာ�န််ကုု 

ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုလ့င်း်

(ဂ) ဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ်တ််ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်သ်ည် ်ဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ်၊် အုယူခု�တ်ရွာ�ရုို�� သုု�မ်းဟုိုတ် ်
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အုထုကတ််ရွာ�ရိုု��တ်ုု�၏ အုဝေေခုအုဝေန်ကုုတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းက်ုု အုကြုံက�ဝေပ်�ေခုင်း�်

ေဖွဲ့င်း်် ဝေကာမ််းရိွင််းက သမ်းမတ်ကုုအုကြုံက�ဝေပ်�ကာ သမ်းမတ်က သင်််းဝေလ�ာဝ်ေသာသူတ်စ်ာဝေယာက်

အုာ� ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုယူခု�တ်ရွာ�ရိုု�� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုထုကတ််ရွာ�ရိုု�� 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အုေဖွဲ့စာခ်ုန်�်အုပ်က်ာ ထုုုသူသည် ် အုန်ာ�ယူရွမ်းည်် ် အုသကအ်ုရွွယဝ်ေက�ာ်

သည်််တ်ုုင်း ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အုေဖွဲ့စာ ်ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေစာေခုင်း�်၊

(၃) အုပ်ုုေင််းယ ် (၂) အုရွ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၊ အုယူခု�တ်ရွာ�ရိုု�� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုထုကတ််ရွာ�ရိုု�� 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အုေဖွဲ့စာ ် ခုန်�်အုပ်ခ်ု�ထုာ�ရွသူသည် ် ခုန်�်အုပ်ထ်ုာ�သည်် ် အုခု�နု်အ်ုဝေတ်ာအုတ့်င်း�် 

တ်ာ�န်�်ကလ်ကထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုခု�နု််သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ� �န််ဝေ�ာင်းမ််းုဝေကာမ််းရွိင်း၏်အုကြုံက�ေပ်�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်သမ်းမတ်က ရွာထုူ�ကုုေပ်န်မ််းရိုုတ်သ်ုမ်း�်မ်းီ

အုခု�နု်ထ်ုု �ကလ်ကတ််ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွန််။

*<http://www.constitutionnet.org> ဟိုူသည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

ယားူဂုံးန်ဒ်ါသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၄၈	(၁၉၉၅	�ံနှှစီ)်	*

၁၄၈။ အုေခုာ�တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုရွာရွိုမ်း�ာ� ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် �န်�်က�င်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဘာ� တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာ ်

မ်းရွိင်းသ်ည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပု်ေ်မ်း ၁၄၇(၃) တ့်င်း ်သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာရွာထုူ�ဝေန်ရွာမ်း�ာ�မ်းိတ်စာပ််ါ�

အုေခုာ�မ်းည်သ်ည််် ရွာထုူ�ဝေန်ရွာတ့်င််းမ်း�ုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်၊ ရွာထုူ�ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�

ေခုင််း�၊ တ်ာ�ေမ်းစ်ာရွာထူု�ဝေန်ရွာမ်း�ာ�ကုု ရွယူထုာ�သူမ်း�ာ�အုာ� စာည်�်ကမ််း�ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�ဝေ�ာင််း 

ရွွကက်ာထုုုသူမ်း�ာ�အုာ� ရွာထုူ�မ်းိ ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု ေပ်�လုပ်ရ်ွမ်းည်။်

*<http://www.constitutionnet.org > ဟိုူသည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

ရေးပ်�တူဂုံးီ	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၂၂၂	(၁၉၇၆	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၅	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်*

ပ်ုေမ််း ၂၂၂ (တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်မ်းုနိုိင်း်် ရွပ်တ််ည်ခ်ု�က ်အုဝေန်အုထုာ�)

(၁) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်း ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� ၁၃ ဦး� ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သည်။် �ယဥ်ီး�ကုု 

ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက်ဝေရွွ�ခု�ယပ်ြီးပ်ီ� ထုုု�ယဥ်ီး�ပ်ူ�တ့်�ကာ က�န်သ်ု��ဦး�ကုုဝေရွွ�ခု�ယသ်ည်။်

(၂) ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဝေရွွ�ခု�ယ်ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ူ�တ့်�ဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� ၆ ဦး�

ကုု အုေခုာ�တ်ရွာ�ရိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ထု�မ်းိဝေရွွ�ခု�ယပ်ြီးပ်ီ� က�န််သူမ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေပ်ည်ာရွိင်းမ််း�ာ�

ထု�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယရ်ွမ်းည်။်

(၃) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ ရွာထုူ�သကတ််မ်း်�မ်းိာ ကုု�နိုိစာေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ထုပ်မ််း�

၍ ခုန်�အ်ုပ်က်ာတ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်ကုု ခု့င်း်မ််းေပ်�ပ်ါ။

(၄) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ဥကကဋ္ဌာကုုကုုယတ််ုုင်းဝ်ေရွွ�ခု�ယရ်ွမ်းည်။်

(၅) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရုို�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်အုေခုာ�တ်ရွာ�ရုို�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�န်ည်�်တူ်
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လ့တ်လ်ပ်ခ့်ုင်း််၊ ရွာထူု�တ်ည်ပ်ြီးမ်း�ေခုင််း�၊ ဘာကမ််းလုုက်ေခုင််း�နိိုင်း်် ပု်ဂဂ�ုလဝ်ေရွ�တ်ာ�န်ရုိ်ွေခုင််း�နိိုင်း်် သီ�ေခုာ�

ေဖွဲ့စာတ််ည်ေ်ခုင်း�် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွရွိုမ်းည်။်

(၆) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အု�င်း််အုတ်န််��ုုင်းရ်ွာ

စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ရွမ်းည်။်

*<http://www.en.parlamento.pt/> ဟိုူသည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

ာူလွရ်ေးဂုံး�ရားီ�ယား��	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၄၇	(၁၉၉၁	�ံနှှစီ)်

(၁) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��ကုု အုဖွဲ့့���င်း ်၁၂ ဦး�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ရွမ်းည််။ သု��ပ်ု�တ်စာ်ပ်ု�ကုု ဝေအုာက ်

လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ုန်�်အုပ်ရ်ွမ်းည်၊် သု��ပ်ု�တ်စာ်ပ်ု�ကုု သမ်းမတ်က ခုန်�်အုပ်ရ်ွမ်းည်၊် သု��ပ်ု�

တ်စာပ််ု�ကုု အုယူခု�တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်န်ိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််တ်ုု� ပ်ူ�တ့်�ည်ှုနိုုင်း�်ပြီးပ်ီ�ဝေရွွ�ဝေကာက်

ခုန်�်အုပ်ရ်ွမ်းည်။်

(၂) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရုို��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ကုု�နိိုစာတ််ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင််းရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� 

ထုပ်မ််း�ဝေရွွ�ဝေကာက်ခု� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ခုန်�အ်ုပ်ခ်ု�ပုု်င်းခ့်ုင်း််မ်းရုိွပ်ါ။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရုို�� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

ကုုခ့ု�တ်မ်း�်တ်စာခု်ု�ီမိ်း ဥပ်ဝေေတ့်င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ အုလိည်််က�စာန်စာအ်ုတုု်င်း�် သု��နိိုစာတ််စာက်ြိုးကုမ်း ်

အုသစာေ်ပ်င်း�်င်းဝ်ေပ်�ရွမ်းည်။်

(၃) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရုို��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ပ်ည်ာရိွင််းပီ်သပြီးပီ်� ကုုယ်က�င်််းသုကခာဝေကာင်း�် 

မ်း့န်ဝ်ေသာ လုပ်သ်က ်၁၅ နိုိစာ်အုထုကရ်ွို ဝေရွိ�ဝေန်မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

(၄) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်သု��နိုိစာသ်ကတ််မ်း်�ရွို ဥကကဋ္ဌာကုု လ့�ု��ိက်

မ်း�စာန်စာ်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွွ�ခု�ယရ်ွမ်းည်။်

(၅) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အု�င်း်အ်ုတ်န််�ကုု ရွယူထုာ�သူသည် ် ကုုယစ်ာာ�

ေပ်�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််က�သ်ုု� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုစာုု�ရွရွာထုူ�မ်း�ာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုလုပ်သ်မ်းာ�သမ်းဂဂတ်ုု�တ့်င်း ်အုသင်း်��င်းထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်း�ာ�၊ သုု�မ်းဟုိုတ် ်လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ

စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေခုာ�လခုစာာ�အုလုပ်တ််ုု�ကုု လုပ်က်ုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဘာ� ကင်း�်ရွိင်း�်ရွ

မ်းည်။်

(၆) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရုို��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်းတ်မ််း�ာ�န်ည်�်တူ် ရွပုု်င်းခ့်ုင်း်် 

မ်း�ာ�ကုု ခု�စာာ�ရွမ်းည်။်

အာီတလွီသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၃၅	(၁၉၄၈	တွငုံပ်ြားပ်ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၃	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

(၁) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��တ့်င်း ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� ၁၅ ဝေယာကပ််ါ�င်းသ်ည်။် ထုုုထု�မ်းိသု��ပ်ု�တ်စာ်ပ်ု�

ကုု သမ်းမတ်က ခုန်�်အုပ်သ်ည်၊် သု��ပ်ု�တ်စာပ််ု�ကုု လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်ဝ်ေပ်ါင်း�်ည်ီလာခု�မ်းိခုန်�အ်ုပ်ပ်ြီးပ်ီ� 

သု��ပ်ု�တ်စာပ််ု�ကုုသာမ်းန််တ်ရွာ�ရိုု��နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�တ်ရွာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာခ်ု��ပ််တ်ုု�ကခုန်�အ်ုပ်သ်ည်။်
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(၂) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ပ်င်းစ်ာင်းယ်ူသ့ာ�ဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ သာမ်းန်န်ိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ� ဗဟိုုု

တ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ်တ််ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ တ်ကကသုုလဥ်ပ်ဝေေပ်ါဝေမ်းာကခမ်း�ာ�နိိုင်််း နိိုစာနိ်ိုစာ�်ယဝ်ေက�ာ ်အုဝေတ့်� 

အုကြုံက��ရွိုဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� စာသည်တ််ုု�အု�ကာ�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ရ်ွမ်းည်။်

(၃) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ကုု�နိုိစာ်တ်ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်။် က�မ်း�်က�နု််သည်််ဝေန်�မ်းိ စာတ်င်းပ်ြီးပ်ီ� 

ထုပ်မ််း�ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ေခုင်း�် မ်းေပ်�လုပ်ရ်ွ။

(၄) ရွာထူု�သက်တ်မ်း�်ကုန်�ု်��ခု�နု်တ့််င်း ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ရွာထူု�မိ်းထ့ုကက်ာ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််

မ်း�ာ�ကုု �ကလ်ကလ်ုပ််ဝေ�ာင်းရ်ွန်မ််းလုုဝေတ်ာဝ်ေပ်။

(၅) တ်ရွာ�ရုို��မ်း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေကေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေသာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိိုင်််းအုညီ် အုဖ့ွဲ့���င််းမ်း�ာ�အုထု�မိ်း ဥကကဋ္ဌာ 

ကုုဝေရွွ�ခု�ယ်ရွမ်းည်။် ဥကကဋ္ဌာသည်သု်��နိိုစာတ််ာ�န်ယူ်ပြီးပီ်� ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ဝေကာက်ခု�ခ့ုင်း််ရုိွဝေသာလ်ည်�်

ပ်ု�မ်းိန်က်ုု�နိုိစာ်ရွာထုူ�သကတ််မ်း�်ထုက ်ဝေက�ာလ့်န််လုပ်က်ုုင်းေ်ခုင်း�် မ်းရွိုဝေစာရွ။

(၆) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် လှတ််ဝေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေေသ�ုုင်းရ်ွာဝေကာင်းစ်ာီ အုဖွဲ့့���င်းေ်ဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်၊ 

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေလုပ်င််းန်�်ကုုလုပ်ကုု်င််းေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ဥပ်ဝေေကေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ အုေခုာ�လုပ်င််းန်�်၊

ဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်းလ်ုပ််ကုုင်းေ်ခုင်း�်တ်ုု�မ်းိ ကင်း�်ရွိင်း�်ရွမ်းည်။်

(၇) သမ်းမတ်အုာ� စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်အုမ်းုကုု စာစာဝ်ေ���ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေသာ တ်ရွာ�ရိုု��တ့်င်း ်အုဖွဲ့့���င်း ်၁၆ ဦး�

ပုု်မုု်းပ်ါ�င််းပြီးပီ်� ယင််း�တုု်�မိ်းာ လှတ်ဝ်ေတ်ာဝ်ေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��င််းရွန် ်အုရွည်အ်ုခု�င်း�်ေပ်ည်််�သူမ်း�ာ�အု�ကာ�

မိ်း သာမ်းန်တ််ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ�ခုန်�အ်ုပ်သ်ည််် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း််အုည်ီ လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ကကုု�နိုိစာတ််စာက်ြိုးကုမ်း ်ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကဝ်ေသာ ေပ်ည်သ်ူ ၁၆ ဦး� ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

အာ�ဖွဲ့ဂုံးန်န််စီစတန််	အာစီစလွ�များ်	်သုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒ်များ	၁၃၂	(၂၀၀၄	)

(၁) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ အုကြုံက�ေပ်�ခု�က၊် သမ်းမတ်အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�က်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ခုန်�်အုပ်ပ််ါသည်။်

(၂) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်၊ ဝေန်ရွာဝေရွ့�ဝေေပ်ာင်း�်ေခုင်း�်၊ ရွာထုူ�တ်ုု�ေမ်းှင်း်ေ်ခုင်း�်၊ ေပ်စာေ်ဏာ်

ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ယူရွန် ်အု�ုုေပ်�ခု�က်မ်း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်် ်

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာသာ ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

(၃) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််သည် ် ဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာ စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းမ််းုဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�

အုတ့်က ် ပ်ုုမ်းုုဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာ စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာရ်ွန််နိုိင်း်် 

လုုအုပ်ဝ်ေသာ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ရွန် ်ဦး�တ်ည်လ်�က ်တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုဝေထု့ဝေထု့အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ဌာာန်အုာ� တ်ည်ဝ်ေထုာင်းန်ိုုုင်းသ်ည်။်

အာ�ဂုံးျငုံတ်ီ�န်��နှုံငုံင်ုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၁၀	(၁၉၉၄)*

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေအုာကရ်ိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ 

လုပ်င််းန််�တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု သင်း််ဝေလ�ာမ််းိန််ကန််ဝေသာ ေပ်�မ်းူဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာ ်
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သည်။် ယင်း�်တ်ုု�၏ တ်ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်း်မ်းုမ်း�ာ�အုတ့်က ် ဥပ်ဝေေက စာုစာစာသ်တ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ လုပ်ခ်ု

လစာာကုုရွရွိုမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အု�ုုပ်ါလစာာ သတ်မ််းိတ််ခု�ကသ်ည် ်ယင်း�်တ်ုု�တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေန်စာဉ်းက်ာလ

အုတ့်င်း�် ဝေလ�ာန််ည်�်သ့ာ�ေခုင်း�်၊ ဝေပ်�ာကပ််�ကသ့်ာ�ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။

*<https://aceproject.org/ero-en/regions/americas/AR/argentina-constitution-as-

amended-to-1994-english/view> ဟိုူသည်် ်�ကဘ်ာ�်ုုေ် မ်းိ ကူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

အာက််စီတုံ�န်ီ�ယား��	သုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၄၇	(၁၉၉၂)

(၁) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ရွာသက်ပ်န််ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ေပ်န်လ်ည််

ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင််း�အုတ့်က် အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�နိိုင်််း လုပ်ထု်ု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေ

ကသာ ခု�မ်းိတ်ပ််ါသည်။်

(၂) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ�ရိုု��၏�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကေ်ဖွဲ့င်း်သ်ာ ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ် ် နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။်

(၃) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေကသတ်မ််းိတ််ထုာ�ပ်ါက အုေခုာ�ဝေသာဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်

ထုာ�သည်် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ခုန်�်အုပ်ထ်ုာ�သည်် ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ တ်ာ�န််ကုုခု့�ဝေ�ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း်

ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။

(၄) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ လ့တ်လ်ပ်စ့်ာာရွပ်တ််ည်ခ့်ုင်း််နိိုင်း်် တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင််းရွာအုဝေန်အုထုာ�ကုုလည်�် 

ဥပ်ဝေေကသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါသည်။်

�ျလီွီ	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�၏	နှုံငုံင်ုံ�ရေးရား�ဆုံငုံ်ရား�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၇၇	(၁၉၈၀)

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ယင််း�တုု်�၏တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု သင်််းဝေလ�ာမိ််းန်က်န်စ့်ာာ ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေန်သဝေရွွ� 

�ကလ်ကရ်ွပ်တ််ည် ် ဝေန်နိုုုင်း်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဝေအုာကရ်ိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�မ်းိာမ်းူ ယင်း�်တ်ုု�၏ 

သက�်ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�တ်ာ�န်က်ုု ဥပ်ဝေေကသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည််် ကာလတ်စာခ်ုုအုထုုသာ ထုမ်း�်

ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

အုထုကတ့််င်း ်ရွာသကပ််န်ရ်ွာထုူ�ဟိုူ၍�ုုထုာ�ဝေစာကာမ်းူ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်အုသက ်၇၅ 

နိုိစာ် ေပ်ည််ဝ်ေေမ်းာက်ပြီးပ်ီ�ပ်ါက ယင်း�်တ်ုု�၏ လုပ််င်းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု ရွပ်စ်ာ�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�မ်းဟိုုတ်ပ််ါက 

အုလုပ်မ််းိနိုုတ်ထ်ု့က်ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွသတ်မ််းိတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်် ် အုခု�က်အုတ်ုုင်း�် 

စာ့မ်း်�ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းမ််းုမ်းရွိုဝေတ်ာေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ေပ်င်းေ်ဏာစ်ာီရွင်းေ်ခုင်း�်ခု�ရွဝေသာဝေ�ကာင်း် ်မ်းုမ်းုတ်ုု�

၏ ရွာထုူ�၊ တ်ာ�န်မ််းိခု�ထုာ�ခု�ရွေခုင်း�်တ်ုု�ရွိုပ်ါကလည်�် တ်ာ�န်မ််းိရွပ်စ်ာ�နိုုုင်းသ်ည်။် အုသကအ်ုရွွယန်ိုိင်း်် 

စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာစာ�နိုုန််�မ်း�ာ�ကုု ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်အ်ုတ့်က ်အုသု�� 

ခု�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာဝေ�ကာင်း် ်ယင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်၏တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွန််သတ်မ််းိတ်က်ာလပြီးပ်ီ��ု��သည််

အုထုု တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် မ်းည််သုု��ုုဝေစာ သက�်ုုင်းရ်ွာပ်ါတ်ီက သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ��င်းအ်ုစာီ 

ရွင်းခ်ု�စာာေဖွဲ့င်း် ် ပ်န်�်ကာ�မ်းုအုဝေပ်�အုဝေေခုေပ်�၍ သမ်းမတ်က ဝေတ်ာင်း�်�ုုပ်ါက ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�ကုု သင်း််ဝေလ�ာမ််းိန််ကန််စာ့ာထုမ်း�်ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွို
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ဝေ�ကာင်း�် ဝေ�ကေင်းာဝေပ်�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� တ်ရွာ�ပြီးပု်�င်း်မ်း�ာ�ထု�မ်းိ တ်င်းေ်ပ်ခု�ကန်ိုိင်း်် သက�်ုုင်းရ်ွာအုယူခု��ကာ�န်ာ

စာစာဝ်ေ��ဝေရွ�တ်ရွာ�ရိုု��မ်းိ အုစာီရွင်းခ်ု�စာာမ်း�ာ�အုရွ ယင်း�်၏အုဖွဲ့့��အု�င်းအ်ုမ်း�ာ�စာုသည် ် သက�်ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�အုာ� ရွာထုူ�မ်းိထုုတ်ပ််ယရ်ွန်် သဝေဘာာတ်ူလကခ်ု�နိုုုင်း်သည်။် အု�ုုပ်ါ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ�ကုု 

လကဝ်ေတ့်�အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေစာရွန် ်သမ်းမတ်ထု� တ်င်းေ်ပ်ရွပ်ါသည်။်

ဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��အု�ုုေပ်�ခု�က ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်စီာရွင််း�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကအ်ုရွ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်မ်းမတ်သည် ်တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေခုာ�ဝေသာ အုရွာရွိုမ်း�ာ�အုာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာတ့်င်း�်ရွို အုမ်းုထုမ်း�်

မ်း�ာ�အုာ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ရွာထုူ�တ်ူည်ီသည်် ်အုေခုာ�ဝေန်ရွာမ်း�ာ�သုု� ဝေရွ့�ဝေေပ်ာင်း�်တ်ာ�န််ထုမ်း�်

ဝေ�ာင်းဝ်ေစာေခုင်း�်ကုု ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်းပ််ါသည်။်

*<http://hrlibrary.umn.edu/research/chile-constitution.pdf> ဟိုူသည်် ် �က်ဘာ�်ုုေမ််းိ ကူ�ယူ

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

နှုံငုံ်ဂုံးျ�ီရားီ�ယား��	ဖွဲ့က်ဒ်ရားယားသ်ုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၂၉၁	(ထိံတပ်ြားပ်န်�်ျက်)်	အာများုန်််

ညွှှန််ကြားက်���ျက်	်(၁၉၉၉)

(၁) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုယူခု��ကာ�န်ာ�စာစာဝ်ေ��ဝေရွ�ရိုု��တ်ုု�တ့်င်း ် ခုန်�်အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာပ်ုုင်းတ််စာဥ်ီး�သည် ်အုသက ်၆၅ နိုိစာဝ်ေက�ာလ့်င်း ်အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ယူနိုုုင်းမ််းည််

ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� �ကလ်က၍်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းလ်ုုပ်ါက အုသက ် ၇၀ ထုုသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ပ်ါ 

သည်။်

(၂) အုထုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ အုပ်ုုေ်ခု့� ၁ တ့်င်း ် သတ်မ််းိတ််ထုာ�သည်် ် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�မ်းိလ့�၍ အုေခုာ�ဝေသာ

တ်ရွာ�ရိုု��တ်စာခ်ုုမ်းိ ခုန်�်အုပ်ထ်ုာ�သည်် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာပ်ုုင်းသ်ည် ် အုသက ် ၆၀ ေပ်ည်််

ဝေသာအုခုါအုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ယူနိုုုင်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� �ကလ်က၍်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းလ်ုုပ်ါက အုသက ်

၆၅ နိုိစာ်ထုုသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းပ််ါသည်။်

(၃) တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� အုာဏာာပ်ုုင်းတ််စာဥ်ီး�အုေဖွဲ့စာ ်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွန်် အုာဏာာရွိုသူသည် ်-

(က) လုပ်သ်က ်၁၅ နိုိစာ်သကတ််မ်း�်နိုိင်း််အုထုကရ်ွိုသူမ်း�ာ�သည် ်အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ယူခု�နု်ေ်ဖွဲ့စာ၍်ဝေသာ ်

လည််�ဝေကာင်း�်၊ နိုုုင်း်ဂ��ီရွီ�ယာ�၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်၊် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု�� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုယူခု�

�ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��ဝေရွ�ရုို��တုု်�၏ တ်ရွာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်တ်ရွာ�ဝေရွ��န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်အုသက ်

၆၅ နိုိစာ်နိုိင်း်် အုသက ်၆၀ အုသီ�သီ� ေပ်ည််ပ်ြီးပ်ီ�ေဖွဲ့စာလ့်င်းဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် ယင်း�်တ်ုု�၏  

ရွသင်း်ရ်ွထုုုကဝ်ေသာ အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ခု�စာာ�ခု့င်း််မ်း�ာ�အုေပ်င်း ် ဝေန်ာက�်ု��ရွဝေသာ နိုိစာစ်ာဉ်း်လစာာ 

နိုုန််�ထုာ�နိုိင်း် ်ည်ီမ်း့သည်် ်ပ်င်းစ်ာင်းလ်စာာ၊ ခု�စာာ�ခု့င်း််မ်း�ာ� ရွရွိုမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

(ခု) လုပ်သ်က ်၁၅ နိုိစာ်သကတ််မ်း�်နိုိင်း််အုထုက ်ရွိုသူမ်း�ာ�သည် ်အုသက ်၆၅ နိုိစာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

၆၀ နိုိစာတ််ုု�တ့်င်း ်အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ယူပ်ါက အုထုက်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ အုပ်ုုေခ်ု့� (က) တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�

သည််် နိုုန််�ထုာ�မ်း�ာ�အုတ်ုုင်း�် အုခု��ု�က�ပ်င်းစ်ာင်းလ်စာာဝေင်း့ကုု ခု�စာာ�ခု့င်း််ရွရွိုမ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ထုုု�အုေပ်င်း ် ယင်း�်၏ လုပ််င်းန်�်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေသာကာလ၏ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်စာည်�်ကမ်း�်

မ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ ယင်း�်၏ ရွသင်း်ရ်ွထုုုကဝ်ေသာ အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ခု�စာာ�ခု့င်း််မ်း�ာ�အုေပ်င်း ်အုေခုာ�ဝေသာ

 ခု�စာာ�ခု့င်း်မ််း�ာ�ကုုလည်�် ရွရွိုခု�စာာ�နိုုုင်းသ်ည်။်
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(ဂ) မ်းည်သ်ည်််ကုစာာရွပ်တ့််င်းမ််း�ုု တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုကဥ်ပ်ဝေေ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေအုာကလ်ှတ််ဝေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာတ့််င်း�်ရွို လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာ်ရွပ်က် 

ခု�မ်းိတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်န်ိုိင်း််အုည်ီ အု�ုုပ်ါပ်င်းစ်ာင်းလ်စာာနိုိင်း်် အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ခု�စာာ�ခု့င်း််မ်း�ာ�ကုု 

ရွရွိုခု�စာာ�ခု့င်း််ရွိုပ်ါသည်။်

(၄) ဤအုပ်ုုေတ့််င်း ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် အုေခုာ�ဝေသာဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်၏် ဗဟိုုု

အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့�� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��၏ နိုုုင်း်င်း�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းခ်ု�်သူမ်း�ာ�

အုတ့်က ်ပ်င်းစ်ာင်းလ်စာာ၊ လုပ်သ်က�်ုုင်း်ရွာ �ုဝေ�က�နိုိင်း် ်အုေခုာ�ဝေသာ အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ခု�စာာ�ခု့င်း််မ်း�ာ�

ကုုသတ်မ််းိတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုာ�က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်ကုု ပ်ုတ်ပ််င်းဟ်ိုန်�တ််ာ�ေခုင်း�်

မ်းရွိုရွပ်ါ။

*<http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm> ဟိုူ

သည််် �ကဘ်ာ�်ုုေတ့််င်းလ်ည်�် ဝေလလ်ာ�ကည််ရ်ိုုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

က်ုံရားီ�ယား��သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	 ၁၀၅	 (၁၉၄၈	တွငုံ်	 ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၁၉၈၇	တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

(၁) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်၏် သကတ််မ်း�်မ်းိာ ဝေေခုာကန်ိုိစာ်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်ကုုေပ်န်လ်ည်ခ်ုန်�်အုပ်န်ိုုုင်းေ်ခုင်း�် မ်း

ရွိုဝေပ်။

(၂) ဗဟုုိုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ်ရုိ်ွ တ်ရွာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင််းရွန် ်သတ်မိ််းတ််

ကာလမိ်းာ ဝေေခုာက်နိိုစာေ်ဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� ဥပ်ဝေေအုရွ ယင််း�တုု်�အုာ� ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�အ်ုပ်နုု်ိုင်းပ််ါသည်။်

(၃) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်န်ိုိင်း်် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်ရ်ွို တ်ရွာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�မ်းိလ့�၍ 

အုေခုာ�ဝေသာတ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွန်် သတ်မ််းိတ်က်ာလမ်းိာ ၁၀ နိုိစာ် ေဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် ယင််း�တုု်�အုာ�ဥပ်ဝေေတ့်င််း ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာအုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�အုရွ ေပ်န်လ်ည် ်ဝေရွွ�ခု�ယ်

ခုန်�်အုပ်န်ိုုုင်းပ််ါသည်။်

(၄) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ယူရွန် ်အုသကအ်ုရွွယက်ုု ဥပ်ဝေေအုရွ�ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါသည်။်

ဂုံးွ�တီများ�လွ�	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၂၀၇	(၁၉၈၅	တွငုံ်	ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၁၉၉၃	တွငုံ်

	ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

ပ်ုေ်မ်း ၂၀၇ - ဝေအုာကရ်ိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ရွာဇို�တ််မ်းု�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာရ်ွန်် 

သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�

ဝေအုာကရ်ိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�နိုိင်း် ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ဂ့ာတ်ီမ်းာလာ နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည််

ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� သုကခာရွို၍တ်ည်�်ကည်သ်ူ ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ရွရွိုထုာ�သူမ်း�ာ� 

ေဖွဲ့စ်ာရွမ်းည်််အုေပ်င်း ်လကမိ််းတ်ရ်ွဝေရိွ�ဝေန်မ်း�ာ�လည်�်ေဖွဲ့စ်ာရွမ်းည်။် ကုုယ်ပုု်င််းတ်ရွာ�စီာရွင်းပုု််င်းခ့်ုင်း််ရုိွသည််် သတ်မိ််းတ််

ထုာ�ဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေအုာကရ်ိုု��မ်း�ာ�ရွို တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်�ဉ်း�်၍ လကမ််းိတ်ရ်ွ 

ဝေရွိ�ဝေန်ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်ဟ်ိုူသည်် ်သတ်မ််းိတ််ခု�ကက်ုု ဥပ်ဝေေကခုွင်း�်ခု�ကအ်ုရွ ခု�မ်းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။်



95တရား�းစီီရားင်ရ်ေးရားးကဏ္ဍ၏ ဒီီဇိုု�င်း်ပုံ��စီ�  

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏အုဝေရွအုတ့်ကအ်ုေပ်င်း ်လုုအုပ်ဝ်ေန်သည််် အုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာမ်း�ာ�အုလုုက�်န်�်စာစ်ာဝေလလ်ာရွမ်းည််် တ်ရွာ�ရုို��မ်း�ာ�၏ တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင််းမု်းနိိုင်း်် လုပ်ထု်ု��လုပ်န််ည်�် 

မ်း�ာ�ကုုလည်�် ဥပ်ဝေေကသတ်မ််းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။်

ဝေအုာကရ်ိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ရွာဇို�တ်မ််းု�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်အုေခုာ�ဝေသာ

လုပ်င််းန််�တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�၊ သမ်းဂဂမ်း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််းုဝေန်ရွာ

မ်း�ာ�၊ဘာာသာဝေရွ�ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ� စာသည််တ််ာ၀န််မ်း�ာ�ယူထုာ�သူမ်း�ာ� မ်းေဖွဲ့စာရ်ွပ်ါ။ 

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််မ်းိ ဝေအုာကရ်ိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုအုတ့်က ် မ်း�ုုင်း�်မ်းတ့်၊ 

အုေပ်ည်််အု�ထုမ်း�်ဝေ�ာင််းမ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာဝေ�ကာင််း�ကုု က့န်ဂ်ရွက်လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်က�မ််း�သစာာာက�နု်�ုု်ရွပ်ါသည်။် 

အုေခုာ�ဝေသာဝေအုာကရ်ိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ရွာဇို�တ်မ််းု�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည်ဗ်ဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု�� 

ခု��ပ််၌ က�မ်း�်သစာာာက�နု်�်ုုရွပ်ါသည်။်

*<http://pdba.georgetown.edu/> ဟိုူသည်် ် �ကဘ်ာ�်ုုေတ့််င်း ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ် စာပ်ုန်ဘ်ာာသာမ်းိ

ဘာာသာေပ်န်�်ုုထုာ�ပ်ါသည်။်

ဂုံးွ�တီများ�လွ�	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၂၁၅	(၁၉၈၅	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၁၉၉၃	တွငုံ်

	ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်*

ပ်ုေမ််း ၂၁၅ - ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၌ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်

က့န်ဂ်ရွကလ်ှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ်ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််မ်းိ ဝေအုာကရ်ိုု�� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� င်းါ�နိုိစာ ်

သကတ််မ်း�်အုတ့်က ် လုပ််င်းန်�်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွန်် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည်။် ဤသုု�ဝေရွွ� 

ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကရ်ွာတ့်င်း ်တ်ကကသုုလ်မ်း�ာ�မ်းိ ပ်ါဝေမ်းာကခခု��ပ်မ််း�ာ�၊ ဥပ်ဝေေပ်ည်ာဝေက�ာင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�

အုတ့်င်း�်ရွို တ်ကကသုုလတ််ုုင်း်�မ်းိ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�သုပ်ါ�ဌာာန်မ်း�ာ�၏ဌာာန်မ်းိ��မ်း�ာ�၊ ဝေရွိ�ဝေန်မ်း�ာ�ဝေကာ

လုပ်န်ိုိင်း်် ဂ့ာတ်ီမ်းာလာ၏ နိုုုကြိုးတ်ီဝေရွိ�ဝေန်မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ အုဝေထု့ဝေထု့ည်ီလာခု�က ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်

ထုာ�သည်် ် အုဝေရွအုတ့်ကတ််ူည်ီဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၊ ယခုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ 

ပ်ုေမ််း ၂၁၇ အုာ� ကုု�ကာ�ခု�ကအ်ုရွ အုယူခု��ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��ဝေရွ�ရိုု��နိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာတ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏ 

ဝေအုာကဝ်ေရွိ�ဝေန်မ်း�ာ�က ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�သည်် ်အုဝေရွအုတ့်ကတ််ူည်ီဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ�စာသည်တ််ုု�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီက အု�ုုေပ်�ထုာ�သည်် ် အုမ်းတ််

ဝေလာင်း�် နိုိစာ�်ယ််ဝေေခုာကဥ်ီး�အုန်ကမ််းိ ဝေရွွ�ခု�ယေ်ခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်း�ာ�အုာ�ဝေရွွ�ခု�ယ်ရွာ၌ ဝေကာမ််းတီ်အုဖ့ွဲ့���င််းမ်း�ာ�အုန်က ်သု��ပု်�နိိုစာပု််�၏ ဝေထုာကခ်ု� 

မ်း�ကုုရွရွိုရွန်လ်ုုအုပ်ပ််ါသည်။်

ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုမ်းတ်ဝ်ေလာင်း�်မ်း�ာ�၏စာာရွင်း�်အုာ� �နိုဒမ်း�ဝေပ်�

ရွာတ့်င်း ်ပ်ါ�င်းက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်ကုု လကမ််းခု�ပ်ါ။

ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��၏ ဝေအုာကရ်ိုု��တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ကုု ယင်း�်၏ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုန်က်မ်းိ သု��ပ်ု�နိုိစာ်

ပ်ု�က ဝေထုာကခ်ု�ဝေ�ကာင်း�်�နိုဒမ်း�ဝေပ်�၍ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ်ြီးပ်ီ� တ်စာ်နိုိစာတ််ာအုတ့်က ် အုာဏာာကုု 
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ထုုန်�်သုမ်း�်ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာတ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်အ်ုာ� တ်ရွာ�ရိုု��၏ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ကာလအုတ့်င်း�် ေပ်န်လ်ည််

ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်ေပ်�လုပ်ဝ်ေလမ််းရွိုပ်ါ။

*<http://pdba.georgetown.edu/> ဟိုူသည်် ် �ကဘ်ာ�်ုုေတ့််င်း ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ် စာပ်ုန်ဘ်ာာသာမ်းိ

ဘာာသာေပ်န်�်ုုထုာ�ပ်ါသည်။်

ဂုံးျပ်န်န်ှုံငုံင်ုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၇၉	(၁၉၄၆)

(၁) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််တ့်င်း ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်အ်ုပ်ါအု�င်း ်ဥပ်ဝေေက သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည်် ်တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�အုဝေရွအုတ့်ကအ်ုာ� ခုန်�်အုပ်ထ်ုာ�ရွိုပ်ါသည်။် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်မ််းိလ့�၍ အု�ုုပ်ါ တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ�လု��ကုု �န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့��က ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ပ််ါသည်။်

(၂) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််မ်းိ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင််း�ကုု ပ်ထုမ်း�ု��အုဝေထု့ဝေထု့ 

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�၌နိုုုင်း်ဝေသာ ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ဝ်ေပ်�သူ 

မ်း�ာ�က �န််�စာစာန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် တ်ဖွဲ့န်် ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ထုပ်မ််း�

၍ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ပ််ါကလည်�် ၁၀ နိုိစာ်ကာလေခုာ�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်အုလာ�တ်ူစာ့ာပ်င်းယ်င်း�်တ်ုု�အုာ� 

ေပ်န်လ်ည်�်န််�စာစာ်ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

(၃) ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ စာာပ်ုုေတ့််င်း်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း�် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�အုာ� ရွာထုူ�မ်းိ 

ထုုတ်ပ််ယရ်ွန်် ဝေထုာကခ်ု�မ်း�ဝေပ်�သူ အုမ်း�ာ�စာုကလုုလာ��ကပ်ါက ယင်း�်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ကုု ရွာထုူ�

မ်းိ ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

(၄) စာစာဝ်ေ��မ်းုေပ်�လုပ်ရ်ွာတ့်င်း ်ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်။်

(၅) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေကသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည်် ်အုသကအ်ုရွွယ်

သုု�ဝေရွာကရ်ွိုပ်ါက အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ယူနိုုုင်းပ််ါသည်။်

(၆) အု�ုုပ်ါ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည်် မ်းုမ်းုတ်ုု� တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေန်စာဉ်းက်ာလအုတ့်င်း�် သတ််မ်းိတ််

ထုာ�ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်မ်းရွိုသည်် ် ရွသင်း်ရ်ွထုုုကဝ်ေသာ ခု�စာာ�ခု့င်း််မ်း�ာ�ကုု 

ရွရွိုပ်ါသည်။်

ဂုံးျ�များန်ီနှုံငုံင်ုံ�၏	 ဖွဲ့က်ဒ်ရားယားဖ်ွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒဆုံငုံ်ရား�	 တရား��ရှုံ��ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၄	 (၁၉၅၁	 တွငုံ	်

ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၉	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

(၁) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ တ်ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်် ်သတ်မ််းိတ်က်ာလမ်းိာ ၁၂ နိုိစာေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အုပြီးင်းုမ်း�် 

စာာ�ယူရွန် ်အုသကအ်ုရွွယသ်တ်မ််းိတ််ခု�ကထ်ုကပ််ုု၍ တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်း၍် မ်းရွပ်ါ။

(၂) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� အုဝေရွ�ဝေပ်� သုု�မ်းဟိုုတ် ်�ကတ််ုုကေ်ပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်

ေခုင်း�်ကုုခု့င်း်မ််းေပ်�ပ်ါ။

(၃) အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ယူရွမ်းည်် ် အုသက်အုရွွယသ်ည် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�က အုသက ် ၆၈ နိုိစာ် ေပ်ည်််

ဝေသာ လ၏လကုန်ပ််ုုင်း�်ဟိုူ၍ သတ်မ််းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။်
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(၄) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�၏ တ်ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွန်် သတ်မ််းိတ်က်ာလ ကုန်�်ု��ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်ယင်း�်

ဝေန်ရွာတ့်င်း ် �ကလ်ကတ််ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းမ််းည်််သူအုာ� မ်းခုန်�အ်ုပ််မ်းခု�င်း�် လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််

မ်း�ာ�ကုု �ကလ်ကဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်နိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

အာယားလ်ွရ်ေးာ�န်ီ�ယား��နှုံငုံ်ငုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၂၈	(၁၉၉၈)

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��၏တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ�

ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�်၊ ရွာဇို�တ်မ််းုက���လ့န််ေခုင်း�်၊ စာုတ််ပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ရိုုပ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ခု��ု�ယ့င်း�်ေခုင်း�်၊ 

မ်းုမ်းုရွာထုူ�ဝေန်ရွာနိုိင်း်ဝ်ေလ�ာက်န်ေ်ခုင်း�် မ်းရွိုဝေသာ၊ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�၏ ဂုဏာသ်ုကခာနိုိင်း်် မ်းည်ီညွှ့တ်ဝ်ေသာ အုေပ်� 

အုမ်းူ၊ အုဝေေပ်ာအု�ုုမ်း�ာ�ရွိုဝေန်ေခုင်း�် စာသည််တ်ုု�ရွိုဝေန်ပ်ါက ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ�အုန်ကမ််းိ သု��ပ်ု�နိုိစာ်ပ်ု�၏�နိုဒမ်း�ေဖွဲ့င်း်် ရွာထုူ�မ်းိထုုတ်ပ််ယန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကအ်ုဝေပ်� အု�ုုပ်ါအုဝေေခုအုဝေန်အုရွပ််ရွပ် ်တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ေခုင်း�်ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�သည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��ကစာစာဝ်ေ��ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��မ်းိ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� 

တ်ာ�န်မ််းိရွပ်စ်ာ�ေခုင်း�်ကုု ဝေအုာကလ်ှတ််ဝေတ်ာက် ဝေ�ကေင်းာပ်ါသည်။်

ဂုံးများာ်ီ�ယား��နှုံငုံင်ုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၄၁	(၁၉၉၇)*

၁၄၁ - တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ သကတ််မ်း�်

(၁) ယင်း�်နိုိင်း််ပ်ူ�တ့်�လ�က ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�က အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာအုာဏာာ ကုုင်းဝ်ေ�ာင်းထ်ုာ�လ့င်း ်

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာကုုမ်းိ ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်၍မ်းရွပ်ါ။

(၂) ဤအုပ်ုုေခ်ု့�ရွို ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုရွ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�သည် ်-

(က) အုသက ်၆၅ နိုိစာ်ေပ်ည််ပ်ြီးပ်ီ�သည််နိုိင်း်် မ်းည်သ်ည်််အုခု�နု်မ််း�ုု ပ်င်းစ်ာင်းလ်စာာေဖွဲ့င်း် ်အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ� 

ယူနိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

(ခု) အုသက ်၇၀ ေပ်ည်််သည််နိုိင်း်် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�၏ အုာဏာာကုု ရွပ်စ်ာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

(ဂ) ယင်း�်အုာ� ခုန်�အ်ုပ်ထ်ုာ�ရုိွမု်းကုု တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ဝေကာမ််းရိွင််းနိိုင်း်် ဝေ�့�ဝေန့ို�ညုှ်နုိုင်း�်၍ သမ်းမတ်

က အု�ု��သတ််ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

(၃) ဤအုခုန်�်တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သက�သ်ုု� အုလုပ််တ်ာ�န်မ််းိရွပ်န််ာ�၍ အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ယူရွန် ်သတ််မ်းိတ််

ထုာ�သည်် ်အုသကအ်ုရွွယသ်ုု�ဝေရွာကရ်ွိုဝေန်ဝေသာလ်ည်�် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�၏ အုာဏာာတ်စာရ်ွပ်က်ုု 

ကုုင်းတ့််ယထ်ုုန််�သုမ်း�်ထုာ�သူသည် ်ယင်း�်အုသကေ်ပ်ည််ပ်ြီးပ်ီ� ဝေန်ာကထ်ုပ် ်ဝေေခုာကလ်တ်ုုင်းဝ်ေအုာင်း်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည််ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ယင်း�်တ်ာ�န််မ်းထုမ်း�်ဝေ�ာင်းမ််းီက 

စာတ်င်း်ခု�်ဝေသာ လုပ််င်းန်�်ဝေ�ာင်းတ််ာမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ယင်း�်တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းစ်ာဉ်း် ကာလ

အုတ့်င်း�်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�်ဝေသာ ကုစာာရွပ််မ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်သည်် ် အုေခုာ�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်း ်

ရွွကသ်ည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ �ကလ်ကတ််ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။်

(၄) တ်ရွာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ် ် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၊ အုယူခု��ကာ�န်ာ�စာစာဝ်ေ��ဝေရွ� 

တ်ရွာ�ရိုု��နိုိင်း်် အုထုကတ််ရွာ�ရိုု��တ်ုု�၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�နိုိင်း် ် ေပ်စာမ််းု�ုုင်းရ်ွာ အုထုူ�တ်ရွာ�ရိုု��တ်ုု�မ်းိ 
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အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�ကုုစာုတ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ရိုုပ််ပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ခု��ု�ယ့င်း�်လ�က ် မ်းသန်မ််းစာ့မ်း�်ေဖွဲ့စာ်

ေခုင်း�်မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာအုရွ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်မ်းုမ်းရွို

ေခုင်း�်၊ လကမ််းခု�နုုိုင်းဝ်ေသာအုေပ်�အုမူ်းမ်း�ာ�ကုုလုပ်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင််း� စာသည်တုု််�ကုုဝေတ့်�ရုိွရွမိ်းသာ ရွာထူု�မိ်း 

ထုုတ်ပ််ယန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

(၅) အုထုက်ပ်ါ အုပ်ုုေ်ခု့� ၄ တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�အုတ်ုုင်း�် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�သည် ်

ယင်း�်၏လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေ�ကာင်း�်၊ ယင်း�်ကုစာာရွပ်က်ုု ဤအုပ်ုုေ်

ခ့ု�နိိုင်း််အုညီ် စာစာဝ်ေ��စုာ�စာမ်း�်သင်််းဝေ�ကာင််း� အု�ုုေပ်�ခု�ကအ်ုာ� အုမ်း��ု�သာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာမိ််း ဝေထုာကခ်ု�

မ်း�ဝေပ်�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏ထုက�်ကဝ်ေက�ာက် လကမ််းိတ်ထ်ုုု�၍စာာေဖွဲ့င်း်ဝ်ေရွ�သာ�သည်််

သတ်ုဝေပ်�ခု�ကအ်ုာ� လှတ်ဝ်ေတ်ာဥ်ကကဋ္ဌာထု�တ်င်းေ်ပ်ပ်ါက တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�ကုု တ်ာ�န််မ်းိရွပ်စ်ာ�

နိုုုင်းပ််ါသည်။်

(၆) အု�ုုေပ်�ခု�က်ေဖွဲ့င်း် ်သတ်ုဝေပ်�ခု�ကက်ုု လှတ်ဝ်ေတ်ာဥ်ကကဋ္ဌာက အုထုကပ််ါ အုပ်ုုေခ်ု့� ၅ တ့်င်းပ််ါသည်််

အုတ်ုုင်း�်လကခ်ု�ရွယူဝေသာအုခုါ လှတ််ဝေတ်ာဥ်ကကဋ္ဌာသည် ် အုဝေခု�အုတ်င်း ် ဝေ�့�ဝေနို့�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� 

အု�ုုေပ်�ခု�ကအ်ုာ� လကင််းင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်�နိုဒမ်း�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

(၇) ယင်း�်အု�ုုေပ်�ခု�ကအ်ုာ� လှတ််ဝေတ်ာရ်ွို ဝေထုာကခ်ု�မ်း� သု��ပ်ု�နိုိစာပ််ု�နိုိင်း််အုထုကက် သဝေဘာာတ်ူ

လကခ်ု�ပ်ါက -

(က) ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုရွ လှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ် ပ်ုဂဂု�လ်သု��ဦး�ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ ခုု�ရိုု��အုဖွဲ့့��ကုု ခုန်�်အုပ်ပ််ါ 

သည်။် ယင်း�်တ်ုု� သု��ဦး�အုန်ကမ််းိ အုန်ည်�်�ု��တ်စာ်ဦး�သည် ်ခုု�ရိုု��၏ ဥကကဋ္ဌာေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ေမ်းင်း်မ််းာ� 

ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု ထုုန််�သုမ်း�်ခု��ပ််ကုုင်းထ်ုာ�နိုုုင်းသ်ည် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ယင်း�်

အုာဏာာရွိုပ်ါသည်။်

(ခု) အု�ုုေပ်�ခု�ကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််် စ့ာပ်စ့်ာ�ခု�ကမ််း�ာ�သည်အ်ုဝေထုာကအ်ုထုာ�ခုုုင််းလု�သည် ်

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ မ်းခုုုင်း်လု�သည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ခုု�ရိုု��သည် ် အုမ်းုကုစာာကုုစာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ပြီးပ်ီ� လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်

ဥကကဋ္ဌာမ်းိတ်စာ�်င်း်် လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ုု�အုစာီရွင်းခ်ု�စာာ တ်င်းေ်ပ်ရွပ်ါသည်။်

(ဂ) ခုု�ရိုု��က စာ့ပ််စာ့�ခု�ကမ််း�ာ�၏ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�သည် ်အုဝေထုာကအ်ုထုာ� ခုုုင်းလ်ု�ေခုင်း�်မ်း

ရွို ဟိုူ၍ဝေတ့်�ရွိုရွဝေ�ကာင်း�် လှတ်ဝ်ေတ်ာထ်ု�အုစာီရွင်းခ်ု�စာာတ်င်းပ််ါက ဤအုပ်ုုေခ်ု့�အုရွ အု�ုုပ်ါ

စာ့�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ �ကလ်ကစ်ာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��မ်းုမ်း�ာ�ကုု ေပ်�လုပ်မ််းည်မ််းဟိုုတ်ပ််ါ။

(ဃ) ခုု�ရိုု��က စာ့ပ််စာ့�ခု�ကမ််း�ာ�၏ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�သည် ် အုဝေထုာကအ်ုထုာ� ခုုုင်းလ်ု�မ်းုရွို

ဝေ�ကာင််း� အုစီာရွင််းခု�စာာတ်င်းေ်ပ်ပ်ါက လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ဦး�စာာ�ဝေပ်�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း အုစာည်�်အုဝေ��

က�င်း�်ပ်လ�က ် ယင်း�်အုစာီရွင်းခ်ု�စာာကုု သု��သပ်ခ်ု�င်း််ခု�နု်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�

အုာ�လု��အုန်က ် သု��ပ်ု�နိုိစာ်ပ်ု�၏ဝေထုာကခ်ု�မ်း�ကုု ရွရွိုထုာ�သည်် ် ယင်း�်အု�ုုေပ်�ခု�က်နိုိင်း််

စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အုာ� တ်ာ�န််မ်းိရွပ်စ်ာ�ဝေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�က ်ထုုတ််ဝေပ်�မ်းည််

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုုအုခုါ အု�ုုပ်ါ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�သည် ်တ်ရွာ�ဝေရွ�အုာဏာာထုုန်�်သုမ်း�်ခု့င်း််အုာ� 

အုခု�နု်မ််း�ုုင်း်�ပ်� ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�ခု�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်
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(၈) အု�ုုပ်ါအုပ်ုုေ်ခု့�အုရွ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ခုု�ရိုု��အုတ့်င်း�်အုမ်းုရွင်း�်ုုင်းဝ်ေန်စာဉ်းက်ာလေဖွဲ့စာပ််ါက 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�သည် ်လကရ်ွိုတ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေန်သည််် ရွာထုူ�မ်းိဝေခုတ်တခု�ထုာ�ေခုင်း�်ခု�ရွမ်းည် ်

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုကယ၍် ခုု�ရိုု��ကတ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� စာ့�ခု�က်တ်င်းေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�သည်အ်ုဝေထုာက ်

အုထုာ�ခုုုင်းလ်ု�မ်းုမ်းရွိုဝေ�ကာင်း�် အုစာီရွင််းခု�စာာတ်င်း်ေပ်ပ်ါက၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ယင်း�်အုာ�ရွာထုူ�မ်းိ ဖွဲ့ယရ်ွိာ�

ရွန်် အု�ုုေပ်�ခု�ကက်ုု အုပ်ုုေ ်၇ ၏ အုပ်ုုေ်ခု့� (ဃ) တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်််အုတ်ုုင်း�် ဝေထုာကခ်ု�

ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက ယင်း�်သုု�ရွာထုူ�ဝေခုတ်တခု�ထုာ�ေခုင်း�်ကုုလည်�် ပ်ယဖ်ွဲ့�ကဝ်ေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

(၉) ဤအုပ်ုုေခ်ု့�အုရွ ခုု�ရိုု��တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် �ကလ်ကဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�၏ 

သီ�သန်�အ်ုခုန််�၌သာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� သက�်ုုင်းဝ်ေသာတ်ရွာ�သူကြိုးကီ�သည် ် ခုု�ရိုု��၏ 

�ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��မ်းုမ်းစာတ်င်းမ််းီ လာဝေရွာကအ်ုစာစာဝ်ေ��ခု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်အ်ုည်ီ

 ကုုယစ်ာာ�ေပ်�တ်ကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်ရွိုရွမ်းည်။်

*<https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/GM/gambia-constitution-1997/view> မ်းိ 

ေပ်န်လ်ည်က်ူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည်။်

အာုနှိုယားသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ၏	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၁၂၄	 (၁၉၅၀	 တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၁၉၉၅	 တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

ပ်ုေမ််း ၁၂၄ - ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်အ်ုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်

(၁) အုုနိုဒုယ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်တ််စာဥ်ီး�နိုိင်း်် လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုဝေရွအုတ့်ကမ််း�ာ�ေပ်ာ�စာ့ာထုာ�ရွို

ေခုင်း�်မ်းေပ်�ရွန် ် ဥပ်ဝေေအုရွ သတ််မ်းိတ််ထုာ�သည်န်ိုိင်း််အုည်ီ ၇ ဦး�ထုကမ််းပ်ုုဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�

မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သည်် ်အုုနိုဒုယနိုုုင်း်င်း�၏ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် ရွိုရွပ်ါမ်းည်။်

(၂) သမ်းမတ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဦး�တ်ည်ခ်ု�ကက်ုုဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်် လုုအုပ်ဝ်ေကာင်း�်လုုအုပ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�၏ အုသက ်၆၅ နိုိစာ်တ်ုုင်း်ဝေအုာင်း ်အုာဏာာကုုထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�နိုုုင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်သမ်းမတ်

သည် ်ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို အုေမ်းင်း်�်ု��တ်ရွာ�ရုို��မ်း�ာ�မ်းိ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ည်ှုနိုုင်း်�ဝေ�့�ဝေနို့�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်ုုင်း�်ကုု ယင်း�်၏

လကဝ်ေအုာက်၌ခ့ုင်း််ေပ်�စာာေဖွဲ့င်း်် ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�အ်ုပ်ပ််ါသည်။် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်ထ်ုကစ်ာာလ့င််း တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�တ်စ်ာဦး�ကုုခုန်�အ်ုပ်မ််းည်�ုု်ပ်ါက အုုနိုဒယုနုုိုင်းင််း�၏တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်အ်ုာ� ဝေ�့�ဝေန့ို�တုု်င််းပ်င်း ်

ရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ထုုု�အုေပ်င်း ်အုေခုာ�ဝေသာ သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�မ်းိာ -

(က) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�သည် ်မ်းုမ်းုထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေန်သည််် ရွာထုူ�မ်းိ နိုုတ်ထ်ု့ကလ်ုုပ်ါက နိုုတ််

ထု့ကစ်ာာကုု သမ်းမတ်ထု� လုပ််မ်းူ၍ ဝေရွ�သာ�ဝေပ်�ပ်ုု�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

(ခု) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�ကုု အုပ်ုုေ်ခု့� ၄ တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်အုခု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ည်ုစာ့န်�်ပ်ါက

 ရွာထုူ�မ်းိ ထုုတ်ပ််ယန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

(၂)(က) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််မ်းိ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�၏ တ်ာ�န််မ်းိအုန်ာ�ယူရွမ်းည်် ် အုသကအ်ုရွွယ်

ကုု လှတ်ဝ်ေတ်ာ်က ဥပ်ဝေေအုရွေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း�် ယင်း�်၏သက�်ုုင်းရ်ွာ အုာဏာာပ်ုုင်း်

မ်း�ာ�က ခု�မ်းိတ်�်ကပ်ါသည်။်
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 (၃) လူပ်ုဂဂု�လတ််စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကသ်ည် ် အုုနိုဒုယနိုုုင်း်င်း�သာ�တ်စာဥ်ီး� မ်းဟိုုတ်ပ််ါက ယင်း�်အုာ�ဗဟိုုု

တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�အုေဖွဲ့စာ ်ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�ရွန် ်သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။်

ထုုု�အုေပ်င်း ်ယင်း�်သည် ်-

(က) အု�င်း််ေမ်းင်း်တ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၌ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အုေဖွဲ့စာ ်အုန်ည်�်�ု��င်းါ�နိုိစာ်တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း်

ဖွဲ့ူ�သူ၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အု�ုုပ်ါတ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၌ ၂ နိုိစာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ထုုု�ထုကပ််ုု၍ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�

၏တ်ာ�န်မ််း�ာ� လက�်င်း််ကမ်း�်ယူဖွဲ့ူ�သူ ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

(ခု) အု�င်း််ေမ်းင်း် ်တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�တ့်င််း တ်ရွာ�ရိုု��ဝေရွိ�ဝေန်အုေဖွဲ့စာ ်အုန်ည်�်�ု�� ၁၀ နိုိစာန်ိုိင်း်် အု�ုုပ်ါ 

တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၌ ၂ နိုိစာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ထုုု�ထုကပ််ုု၍ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�၏ တ်ာ�န််မ်း�ာ� လက�်င်း််

 ကမ်း�်ယူဖွဲ့ူ�သူ ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

(ဂ) သမ်းမတ်မ်းိ ဥပ်ဝေေပ်ည်ာရွိင်းတ််စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု ယူ�ခု�ရွသူလည်�် ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

ရားှငုံ�်လွငုံ�်�ျက်	်၁။ ဤအုပ်ုုေခ်ု့�တ့်င်း ် “အု�င်း််ေမ်းင်း် ် တ်ရွာ�ရိုု��” �ုုသည်မ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� 

စာတ်င်း၍်အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�မ်းီ မ်းည်သ်ည်််အုခု�နု််၌မ်း�ုု၊ အုုနိုဒုယ၏ မ်းည်သ်ည်််န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသ

၌မ်း�ုုတ်ရွာ�စာီရွင်းေ်ခုင်း�်ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�သည်် ်အုထုကအ်ု�င်း်် တ်ရွာ�ရိုု��ကုုဝေခု��ုုေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ရားှငုံ�်လွငုံ�်�ျက်	်၂။ ဤပ်ုေမ််းခု့�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကက်ုုခု�င်း်တ့််ကရ်ွာတ့်င်း ်လူပ်ုဂဂု�လတ််စာ်ဦး�တ်စာဝ်ေယာကသ်ည််

တ်ရွာ�ရိုု��ဝေရွိ�ဝေန်တ်စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ကာလ၊ လူပ်ုဂဂု�လ်တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက်သည် ်တ်ရွာ�ရိုု��ဝေရွိ�ဝေန်ေဖွဲ့စာလ်ာ

ပြီးပီ်�ဝေန်ာက ်ခုရုုိုင်းတ််ရွာ�သူကြိုးကီ�၏ အုာဏာာနိိုင်း််နုိုင်း�်စာာလ့င််း နု်မ်း််ပ်ါ�ေခုင််း�မ်းရုိွဝေသာ တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာ 

ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ကုုင်းတ့််ယ်ထုာ�နိုုုင်း်ဝေသာ မ်းည်သ်ည်််အုခု�နု်က်ာလမ်း�ုု စာသည်််ကာလမ်း�ာ�ကုုလည်�် 

ထုည်််သ့င်း�်တ့်ကခ်ု�ကထ်ုာ�ရွဝေပ်မ်းည်။်

(၄) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�ကုု အု�ုုပ်ါလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�

အုန်က် ဝေထုာက်ခု�မ်း�သု��ပ်ု�နိုိစာ်ပ်ု�ကုုရွရွိုဝေသာ အုဝေရွအုတ့်ကေ်ဖွဲ့င်း် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်စ်ာလု��က 

အုဝေ�ကာင်း�်�ကာ�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် သမ်းမတ်က ခု�မ်းိတ်အ်ုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေသာ အုမ်းုန်�ည်ွှှန်�်ကာ�ခု�ကမ််းိအုပ် 

အုေခုာ�ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ် ဖွဲ့ယ်ရွိာ�ေခုင်း�် မ်းေပ်�ရွပ်ါ။ မ်းဝေလ�ာမ််းကန်ေ်ပ်�မ်းူေခုင်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းမ််းုမ်းရွိုေခုင်း�်ကုုဝေတ့်�ရွိုရွဝေသာ အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဤသုု�ထုုတ်ပ််ယ်

ေခုင်း�်ေပ်�ရွန် ်ဝေထုာကခ်ု�မ်း�ဝေပ်�ရွာ၌လည်�် လှတ််ဝေတ်ာအ်ုစာည်�်အုဝေ��က�င်း�်ပ်ရွာ တ်စာ်ခု�နု်တ််ည်�်

၌ပ်င်း ်သမ်းမတ်ထု� တ်င်းေ်ပ်ပ်ါသည်။်

(၅) လှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ် ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီတ်င်းေ်ပ်ရွန်န်ိုိင်း်် အုပ်ုုေခ်ု့� (၄) တ့်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််အ်ုတ်ုုင်း�် 

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�၏ မ်းဝေလ�ာမ််းကန််ေပ်�မ်းူေခုင်း�်၊ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွန်် 

စ့ာမ်း�်ဝေ�ာင််းမု်းမ်းရုိွေခုင််း�တုု်�ကုု စုာ�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ရွန်နိ်ိုင်း််သကဝ်ေသေပ်ရွန် ် လုပ်ထု်ု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�အုာ� 

စာည််�မ်း�ဉ်း�်ခု�မ်းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်လုုကန််ာဝေစာပ်ါသည်။်

(၆) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အုေဖွဲ့စာ ် ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ မ်းည်သ်ူမ်း�ုု ယင်း�်၏

လုပ်င််းန််�တ်ာ�န်က်ုု ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�မ်းီ တ်တ်ုယဇိုယာ�အုတ့်င်း�် ဦး�တ်ည်ခ်ု�က်ေပ်ည််မ််းိီရွန် ်

ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာပ်ု�စာ�နိုိင်း််အုည်ီ သမ်းမတ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် သမ်းမတ်၏ ကုုယစ်ာာ�ခုန်�အ်ုပ််ထုာ�ဝေသာ 

အုာဏာာပ်ုုင်းအ်ုခု��ု�ဝေရွိ�ဝေမ်းိာက၌် က�မ်း�်သစာာာက�နု်�်ုုရွမ်းည်။်
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(၇) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�အုေဖွဲ့စာ ်အုာဏာာရွိုသူသည် ်အုုနိုဒုယနိုုုင်းင််း�၏ ပ်ုုင်းန််က်

အုတ့်င်း�်ရုိွ မ်းည်သ်ည်််တ်ရွာ�ရုို��၌မ်း�ုု၊ မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာပုု်င်းတ််စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက၏် ဝေရိွ�ဝေမိ်းာက်

တ့်င်းမ််း�ုု အုသန်ာ�ခု�ဝေလ့ာကလ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ထုုဝေခု�ေခုင်း�်မ်း��ု� မ်းေပ်�လုပ်ရ်ွပ်ါ။

�ရှုုံရေးအာ�ရားှ��	သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၁၂၃	 (၁၉၉၀	တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၂၀၀၁	တွငုံ်	

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

(၁) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် အုေခုာ�ဥပ် ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�အုရွ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�

၏စာည်�်မ်း�ဉ်း�်�ုုင်းရ်ွာ တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�နိိုင်််းစာပ်လ်�ဉ်း�်ဝေသာ အုမု်းကုစာာမိ်းန်သ်မ်း့ကုု စီာရွင်း�ု်��ေဖွဲ့တ််

မ်းည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီကသာ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင််း�နိုိင်း်် တ်ာ�န််မ်းိရွပ်စ်ာ�

ေခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်သည်။်

(၂) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယ်ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် တ်ာ�န််မ်းိရွပ်စ်ာ�ေခုင်း�်တ်ုု�အုာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာ 

တ့်င်း ်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ဝေကာင််းစီာသည် ်ခုရုုိုဝေအု�ရိွာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုာဏာာရွဝေကာမ််းတီ် 

မ်းိ အုကြုံက�ေပ်�ခု�ကမ််း�ာ�ကုုရွယူရွမ်းည်။်

(၃) နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ဝေကာင််းစီာတ့်င်း ်ခုရုုိုဝေအု�ရိွာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ တ်ရွာ�ရိုု��ဝေရွိ�ဝေန်မ်း�ာ�နိုိင်််း တ်ကကသုုလမ််းိ ဥပ်ဝေေဘာာသာရွပ်�်ုုင်းရ်ွာ ပ်ါဝေမ်းာကခမ်း�ာ�

အုန်ကမ််းိ ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည််် ကုုယစ်ာာ�လိယ် ၁၁ ဦး�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်

ထုာ�ပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီ၏ ကုုယစ်ာာ�လိယ်အုမ်း�ာ�စာုမ်းိာ ရွာထုူ�

အုသီ�သီ�ရွရွိုထုာ��ကဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

(၄) တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�ခု��ပ်မ််း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စာီရွင််းဝေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီ၏ ကုုယစ်ာာ� 

လိယမ််း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။

(၅) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီ၏ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ဝေလ�နိုိစာတ််ာ သတ်မ််းိတ််

ကာလတ်စာခ်ုုအုတ့်က ် ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီတ့်င်း ် သကတ််မ်း�်နိုိစာခ်ုု�က်တ်ုုက ် တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းပ်ြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်

ကုုယစ်ာာ�လိယအ်ုေဖွဲ့စာ ်�ကလ်ကတ််ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းခ်ု့င်း်် မ်းရွိုဝေတ်ာဝ်ေပ်။

(၆) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီ၏ ဥကကဋ္ဌာအုာ� ယင်း�်တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်် ် ၂ နိုိစာ်

ကာလအုတ့်က ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီ၏ ကုုယစ်ာာ�လိယ်မ်း�ာ�ကပ်င်း ်လ့�ု��ိက်

မ်း�ဝေပ်�စာန်စာေ်ဖွဲ့င်း် ်ဝေရွွ�ခု�ယ�်ကပ်ါသည်။်

(၇) နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ဝေကာင််းစီာ၏ တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�နိိုင်း်် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ်တ်ရွာ� 

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ရ်ွပ်ါမ်းည်။်
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အာီတလွီသုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�၏	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၁၀၅	 (၁၉၄၈	 တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၂၀၀၃	 တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်�ုုင်း်ရွာ ဥပ်ဝေေက သတ်မ််းိတ််ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်န်ိုိင်း််အုည်ီ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ

ဗဟိုုုဝေကာင်းစ်ာီတ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်၊ တ်ာ�န််

ဝေပ်�ေခုင််း�၊ ဝေရ့ွ�ဝေေပ်ာင််း�ေခုင််း�၊ရွာထူု�တုု်�ေမှ်းင်််းေခုင််း�နိိုင်း်် စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ခု�မိ်းတ်ေ်ခုင််း�တုု်�ကုု ဝေ�ာင်းရွ်ွကရ်ွန် ်သီ�ေခုာ�

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ ရွိုပ်ါသည်။်

ဆွီဒငုံန်ှုံငုံင်ုံ�	အာစီုံ�ရား၏	လွံပ််ငုံန်�်စီဉ်း်၊	အာ�န််�	၁၂၊	ပ်ံဒမ်ျား	၈	(၁၉၇၅	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၂	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်

(၁) ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဗဟိုုုအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်မ််းိ အုဖွဲ့့���င်းတ််စာ်ဦး�သည််

 ယင်း�်၏လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေန်စာဉ်း် ရွာဇို�တ််မ်းုဝေေမ်းာက်ဝေသာ အုေပ်�အုမ်းူကုု 

က���လ့န်ပ််ါက ေပ်စာမ််းုနိုိင်း််ပ်ကသ်ကပ်ြီးပ်ီ� ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ မ်းဝေက�န်ပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု စာု�စာမ်း�်တ်င်းေ်ပ်

ရွန်် လှတ်ဝ်ေတ်ာက် တ်ရွာ��င်းခ်ုန်�်အုပ်ထ်ုာ�သည်် ်အုရွာရွိုကဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ တ်ရွာ�ဝေရွ�

�န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်က်ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် ဥပ်ဝေေအုရွဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ထု� 

တ်င်းေ်ပ်ရွမ်းည်။်

(၂) အုလာ�တ်ူစာ့ာပ်င်း ် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ််သည် ် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဗဟိုုုအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�

�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််မ်းိ အုဖွဲ့့���င်းတ််စာဥ်ီး�အုာ� တ်ာ�န််မ်းိရွပ်စ်ာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ရွာထုူ�ဝေခုတ်တခု� 

ထုာ�ေခုင်း�် ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန််သင်း််မ်းသင်း်၊် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ယင်း�်အုာ�ဝေ��စာစာခ်ု�ရွန်် သတ််မ်းိတ်ေ်ခုင်း�် ရွို၊ 

မ်းရွိုကုု ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီစာစာဝ်ေ��၍ �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ယင်း�်

အုာ� �ကလ်ကဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ မ်းဝေက�န်ပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု စာု�စာမ်း�်

တ်င်းေ်ပ်ရွန် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာက်တ်ရွာ��င်းခ်ုန်�အ်ုပ်ထ်ုာ�သည််် အုရွာရုိွကဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင််း�၊ တ်ရွာ� 

ဝေရွ��န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ််ကဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် ဦး�စာီ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဂုံးျ�များန်ီ	 ဖွဲ့က်ဒ်ရားယားသ်ုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�၏	 အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၉၇	 (၁၉၄၉	 တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၂၀၀၉	 တွငုံ်	

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ လ့တ်လ်ပ်စ်ာ့ာရွပ်တ််ည်ခ်ု့င်း််

(၁) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်လ့တ်လ်ပ်စ်ာ့ာ ရွပ်တ််ည်န်ိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေကသာ ကြိုးကီ��ကပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

(၂) သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည်် ်ရွာထုူ�ဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ်အုခု�နု်ေ်ပ်ည်် ်တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွန်် အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်

အုမ်းုထုမ်း�်အုေဖွဲ့စာ ်ခုန်�်အုပ်ထ်ုာ�သည််် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ယင်း�်တ်ုု�၏ သဝေဘာာ�နိုဒမ်းပ်ါ�င်းပ််�

တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်် ် သကတ််မ်း�်ကာလမ်းပြီးပ်ီ��ု��မ်းီ ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင််း�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်ယာယီရွာထုူ�မ်းိခု�ထုာ�လ့င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုေခုာ�ရွာထုူ�မ်း�ာ�သုု�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ခုန်�ထ်ုာ�ေခုင်း�်

သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်အုရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်
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အုာဏာာပ်ုုင်းအ်ုဖွဲ့့��က ေပ်ဋ္ဌာာန်�်သည်် ်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�အုရွမ်းဟိုုတ်ပ််ါက လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုပ်ါ။ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေသည်အ်ုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ရွာထုူ�ေဖွဲ့င်း် ်ခုန်�်အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� 

အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ယူရွန်အ်ုတ့်က ် အုသကအ်ုရွွယက်န်�သ်တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ််ဝေကာင်း�်ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်

ပ်ါလုမ်း််မ်းည်။် တ်ရွာ�ရုို���ုုင်းရ်ွာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�ဝေေပ်ာင််း�လ�ပ်ါက တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်လစာာအုေပ်ည််် 

ရွရွိုလ�က ် အုေခုာ�ဝေသာတ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သုု� ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

လကရ်ွိုတ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေန်ဝေသာ တ်ရွာ�ရိုု��မ်းိဖွဲ့ယရ်ွိာ�ခု�ရွေခုင်း�်တ်ုု�ကုု ကြုံက��ရွနိုုုင်းပ််ါသည်။်

ဂုံးျ�များန်ီ	 ဖွဲ့က်ဒ်ရားယားသ်ုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�၏	 အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒ်များ	 ၉၈	 (၁၉၄၉	 တွငုံ်	 ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၂၀၀၉	 တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

(၁) ဗဟိုုုအုစာုု�ရွစာန်စာမ််းိ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေန်အုထုာ�ကုု ဗဟိုုုအုစာုု�ရွ

�ုုင်းရ်ွာအုထုူ� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကဥ်ပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ��့�ထုာ�ပ်ါသည်။်

(၂) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် တ်ရွာ��င်းရ်ွရွိုထုာ�သည်် ် အုာဏာာအုရွေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်မ််း

ည်ီညွှ့တ်လ်�ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် ညီ်ည့ွှတ်ဝ်ေသာ အုမု်းန်�ညှ်ွှန်�်ကာ�ခု�က်ကုုခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကပ််ါက ဗဟုုိုအုစုုာ�ရွ 

စာန်စာ်၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��သည် ်ယင်း�်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�အုာ� အုေခုာ�ဝေသာ

တ်ရွာ�ရိုု��တ်စာခ်ုုသုု�ဝေရွ့�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေစာေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�ဝေပ်�ေခုင််း�အုတ့်က ် ဝေအုာက ်

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ပ်န််�ကာ�ခု�ကအ်ုရွ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�သု��ပ်ု�နိုိစာပ််ု�ေဖွဲ့င်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါလုမ်း််မ်းည်။် တ်မ်းင်း်

ရွည်ရ်ွွယ၍် စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�အုာ� ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကထ်ုုပ်ါ�လာပ်ါက ယင်း�်အုာ�ရွာထုူ�မ်းိ ထုုတ််ပ်ယရ်ွန်် 

ညွှှန်�်ကာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

(၃) ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေန်အုထုာ�ကုု ဗဟိုုုအုစာုု�ရွ�ုုင်းရ်ွာ၊ ေပ်ည်န််ယ်

�ုုင်းရ်ွာအုထုူ� ေပ်ဋ္ဌာာန််�ခု�ကဥ်ပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်ပ်ုေမ််း ၇၄ (၁)၊ အုမ်းိတ်စ်ာဉ်း် ၂၇ ေဖွဲ့င်း် ်ခု�မ်းိတ််ဝေရွ��့�

ထုာ�ပ်ါသည်။်

(၄) ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�သည် ် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ရ်ွာတ့်င်း ်

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�မ်းည်် ်ေပ်ည်န််ယ�်ုုင်း်ရွာတ်ရွာ�ဝေရွ��န်က်ြိုးကီ�ကုု တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ� ဝေရွွ� 

ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီနိုိင်း််အုတ်ူ ခုန်�်အုပ်ထ်ုာ�ရွိုပ်ါသည်။်

(၅) ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�သည် ် အုပ်ုုေ ် ၂ နိုိင်း််အုည်ီ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကမ််း�ာ�ကုုခု�မ်းိတ်ဝ်ေကာင်း�်ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် လကရ်ွိုေပ်ည်န််ယ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� 

သည် ် အုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းုမ်းရွိုေဖွဲ့စာဝ်ေန်ပ်ါသည်။် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�အုာ� စာ့�ခု�ကတ််င်းရ်ွာ၌ 

စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်သည် ်ဗဟိုုုအုစာုု�ရွ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��တ့်င်း ်တ်ည််

မ်းိီဝေန်ပ်ါသည်။်
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�ရှုုံရေးအာ�ရားှ��သုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၂၂	(၁၉၉၀	တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၁	တွငုံ	်

ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

(၁) တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာသည် ်အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်အုတ့်က ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

(၂) ခြွခုင်း�်ခု�ကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဤအုပ်ုုေ်ခု့�၏ အုထုကပ််ါအုခု�က ်၁ အုရွ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�တ်ာ�န်က်ုု ပ်ထုမ်း

�ု��အုကြိုးကုမ်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်တ်ာ�န််ယူထုမ်း�်ဝေ�ာင်း်ရွာတ့်င်း ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း်

ရွန်် င်းါ�နိုိစာသ်ကတ််မ်း�်ကာလ ခုန်�်အုပ်မ််းည််ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤကာလပြီးပ်ီ��ု��၍ ထုပ်မ််း�ဝေရွွ�ခု�ယ်

ခုန်�အ်ုပ်မ််းည်�ုု်မိ်းသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ်ယင််း�တုု်�၏တ်ာ�န်ကုု် ရွာသကပ််န် ်ထုမ်း�်ဝေ�ာင််း

နိုုုင်းမ််းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�အုာ� ဝေအုာကပ််ါအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ် တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းမ််းုမ်းိ ရွပ်စ်ာ�နိုုုင်း်

ပ်ါသည် ်-

- ယင်း�်မ်းိ ကုုယတ််ုုင်း်ပ်န််�ကာ�လာေခုင်း�်

- ယင်း�်၏ တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွန်် အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်အုတ့်က ်စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းမ််းုမ်းရွိုဝေတ်ာေ်ခုင်း�်

- ေပ်စာေ်ဏာထ်ုုုကဝ်ေသာ ရွာဇို�တ်မ််းုကုု က���လ့န်ခ်ု�်ရွာမ်းိ ေပ်စာမ််းုစာီရွင်းခ်ု�ရွေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ�အုာဏာာကုု ထုုန်�်သုမ်း�်၍ က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်ရွန်် မ်းသင်း်ဝ်ေလ�ာဝ်ေတ်ာေ်ခုင်း�်

- စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု ေပ်င်း�်ထုန််စာ့ာခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကသ်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� ဝေကာင်းစ်ာီက 

ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ �ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်

- အုသက ်၇၀ ေပ်ည်််ေခုင်း�်

(၃) အုလုပ်တ််ာ�န်မ််းိ ရွပ်စ်ာ�ရွန် ်စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကအ်ုဝေပ်� ဝေက�န်ပ််မ်းုမ်းရွိုပ်ါက တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�သည််

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��ထု�သုု� ယင်း�်စာီရွင်းခ်ု�က်ကုုခု�မ်းိတ်ပ်ြီးပ်ီ� ၁၅ ရွကအ်ုတ့်င်း�်

အုယူခု��င်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��သည် ် ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�

သမ်းမတ်နုုိုင်းင််း�၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ တ်ရွာ�ရုို��အုဝေပ်� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ထုာ�သည်် ်လုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်အုရွ�ု��ေဖွဲ့တ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

(၄) စာည််�မ်း�ဉ်း�်အုရွ ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်�ဉ်း�်၍ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

ဝေကာင်းစ်ာီ၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကအ်ုဝေပ်�မ်းဝေက�န်ပ်မ််းု တ်စာစ်ာု�တ်စာ်ရွာရွိုပ်ါက တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�သည် ် ခုရိုုု

ဝေအု�ရွိာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��ထု�သုု� ယင်း�်စာီရွင်းခ်ု�က်ကုု 

ခု�မ်းိတ်ပ်ြီးပ်ီ� ၁၅ ရွကအ်ုတ့်င်း်� အုယူခု��င်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

တ်ရွာ�ရိုု��သည် ်ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��အုဝေပ်� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ထုာ�သည််် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်

အုရွ၊ အုယူခု��င်းေ်ခုင်း�် န်ည်�်လမ်း�်အုရွ�ု��ေဖွဲ့တ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

(၅) ဤအုပ်ုုေခ်ု့�မ်းိ ပ်ုေ်မ်း ၄ နိုိင်း်် ၅ တ်ုု�ရွို ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��

သည်အ်ုယူခု��င်းပ်ြီးပ်ီ� ရွက ်၃၀ အုတ့်င်း်� �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ််မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် သက ်

�ုုင်းဝ်ေသာ တ်ုုင်း�်ကာ�ခု�ကမ််း�ာ� မ်းပ်ါ�င်းပ််ါ။
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(၆) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�အုာ� တ်ရွာ�ရိုု��ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်မ်းရွို

ဝေ�ကာင်း�်ဝေတ့်�ရွိုရွေခုင်း�်တ်ုု�မ်းိလ့�၍ ယင်း�်၏�နိုဒမ်းပ်ါပ်� ဝေန်ရွာဝေရွ့�ဝေေပ်ာင်း�်၍ တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း်

ဝေစာေခုင်း�် မ်းေပ်�ရွပ်ါ။

(၇) တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�သည် ် ယင်း�်၏ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာအုာဏာာနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုမ်းရွိုဟိုူ၍ 

ဥပ်ဝေေကသတ်မ််းိတ််ထုာ�သည််အ်ုာဏာာကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ာ�န််ထုမ်း�်

ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု မ်းေပ်�လုပ်ရ်ွပ်ါ။

စီလွုံရေးဗ�န်ီ�ယား��သုံးများမတနှုံငုံ်ငုံ�၏	 ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	 ပ်ံဒမ်ျား	 ၁၃၄	 (၁၉၉၁	တွငုံ	် ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	 ၂၀၀၃	

တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

(၁) တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်း်သူမ်း�ာ�သည် ်တ်ရွာ�ရိုု��အုတ့်င်း�်၌ 

စာီရွင်းခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်စ်ာဉ်း် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေသာအုယူအု�အုတ့်က ်တ်ာ�န််ခု�ေခုင်း�်ရွိုနိုုုင်းမ််းည် ်မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။

(၂) တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�ဝေ�ာင််းရွွက်ဝေန်ဝေသာ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�အုာ� ေပ်စ်ာေဏာထုု်ုကဝ်ေသာ ရွာဇို�တ်မု််း

ဝေေမ်းာကဝ်ေ�ကာင်း�် သ�သယရွိုပ်ါက အုမ်း��ု�သာ�လှတ််ဝေတ်ာ၏် သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်းပ်ါပ်� ယင်း�်အုာ�

ဖွဲ့မ်း�်�ီ�ထုုန်�်သုမ််း�ေခုင််း�မ်းေပ်�နုုိုင်းသ်က�သုု်� ေပ်စ်ာမု်း�ုုင်းရ်ွာအုဝေရွ�ယူဝေ�ာင််းရွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုုလည်�် 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု့င်း််မ်းရွိုဝေပ်။

များရေးလွ�ရားှ��နှုံငုံင်ုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒ်များ	၁၂၁	(၁၉၅၇	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၁၉၉၄	တွငုံ	်ပြားပ်ငုံဆ်ငုံ်

သုံးည်)်*

(၁) ပ်ုေမ််းခု့� ၂ အုရွ ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွ၏ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ပုု်င်းခ့်ုင်း််နိိုင်း်် အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ��ုုင််းရွာ ညုှ်နုိုင်း�်ဝေ�ာင်းရွ်ွကေ်ခုင််း� အုထုကတ််ရွာ�ရုို��မ်း�ာ�သုု� အုပ်နိ်ိုင်း�်

ထုာ�ပ်ါသည်။်

(က) မ်းာလာယာ၏ ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုတ့်င်း်ရွိုကာ မ်းာလာယာအုထုကတ််ရွာ�ရိုု��အုေဖွဲ့စာ ် သုရွို

ထုာ�ပြီးပ်ီ� ယင်း�်၏စာည်�်မ်း�ဉ်း�်ထုုန််�သုမ်း�်ဝေရွ�ဌာာန်သည် ်က့ာလာလမ်းပ််ူတ့်င်း ်ရွိုသည်။်

(ခု) �ာဘာာ�နိုိင်း်် �ာရွာ�ပ် ် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�တ့်င်းရ်ွိုကာ ဝေဘာာန််ီရိုုုအုထုကတ််ရွာ�ရိုု��အုေဖွဲ့စာ ်

သုရွိုထုာ�ပြီးပ်ီ� ယင်း�်၏ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်ထုုန််�သုမ်း�်ဝေရွ�ဌာာန်သည် ် �ာဘာာ�နိုိင်း်် �ာရွာ�ပ် ်

ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်တ်ည်ရ်ွိုပ်ါသည်။်

(ဂ) (ရိုုပ်သ်ုမ်း်�ထုာ�သည်)်

 ထုုု�အုေပ်င်း ်ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ ဝေအုာကရ်ိုု��မ်း�ာ�၌ ဗဟိုုုအုစာုု�ရွနိုိင်း် ်ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�ခု့�ေခုာ�သည်််

ဥပ်ဝေေကုု က�င်း်သ်ု��ပ်ါသည်။်

(၂) ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု မ်းကဟ်ိုခ်ုါမ်းာအုာဂ့န်�် (ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��) ဟိုု အုမ်းည်ရ်ွ

သည်််တ်ရွာ�ရိုု��တ့်င်း ် အုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်၏ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေရွ�ဌာာန်သည် ်   

က့ာလာလမ်းပ််ူတ့်င်း်ရွိုသည်။် ယင်း�်သည် ်-
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(က) အုထုကတ််ရွာ�ရိုု��တ်စာခ်ုု၏ သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�၏ စာီရွင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�မ်းိ အုယူခု�

ပ်န်�်ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ် သီ�ေခုာ�တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။် (ဝေမ်းာ ်

က့န်�်ထုုန််� သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ရွာ�ရိုု��၏ အုေခုာ�ဝေသာအုရွာရွိုခု��ပ်န်ိုိင်း်် တ်ရွာ�ရိုု��မ်းိ တ်ရွာ� 

သူကြိုးကီ�တ်စာဥ်ီး�ထု� ဗဟိုုုအုစာုု�ရွ�ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေအုရွ အုယူခု��င်းန်ိုုုင်း်ဝေသာ အုထုကတ််ရွာ�ရိုု��

၏ စာီရွင်းခ်ု�ကမ််းိလ့�၍)

(ခု) ဤက�သ်ုု� အုကြုံက�ဝေပ်�သည််် တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု ပ်ုေမ််း ၁၂၈ နိုိင်း်် ၁၃၀ တ်ုု�တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�သည်။်

(ဂ) အုေခုာ�န်ည်�်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု ဗဟိုုုအုစာုု�ရွ�ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေအုရွ အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�

နိုုုင်းပ််ါသည်။်

(၃) ဗဟိုုုအုစာုု�ရွ�ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ကန်�သ်တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�အုရွ မ်းည်သ်ည်််

ညွှှန်�်ကာ�ခု�က၊် အုမ်းုန်�ေ်ီကရွီ၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းခ်ု�က ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ုေမ််းခု့� ၁ တ့်င်းည်ွှှန််��ုုထုာ�သည်် ်

တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ုု သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်းည်သ်ည်််တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ုု ဗဟိုုုအုစာုု�ရွစာန်စာ်

အုတ့်င်း�် ယင်း�်၏ ပ်ကတ်ုအုဝေန်အုထုာ�အုရွ အုာဏာာအုေပ်ည််အ်ု�ရွရွိုပြီးပ်ီ� ဗဟိုုုအုစာုု�ရွစာန်စာ်

အုတ့်င်း�်ရုိွ ကဏ္ဍာအုသီ�သီ�တ့်င််းလည်�် အုလ�ဉ်း�်သင်း််သလုုအုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ကြိုးကီ��ကပ် ်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ� ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ဗဟိုုုအုစာုု�ရွ�ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေသည် ် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�

အုတ့်က ်ဗဟိုုုအုစာုု�ရွစာန်စာ၏် အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�တ်စာရ်ွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ ယင်း�်တ်ုု�မ်းိ

အုရွာရွိုမ်း�ာ�အုတ့်က ် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ရွန် ် အုေခုာ�ဝေသာအုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်

တ်စာရ်ွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။်

(၄) ဝေဘာာန််ီယုု အုထုကတ််ရွာ�ရိုု��ရွို စာည်�်မ်း�ဉ်း�်ထုုန််�သုမ်း�်ဝေရွ�ဌာာန်အုာ� မ်းည်သ်ည်််ဝေန်ရွာတ့်င်း ်ထုာ�

ရုိွရွမ်းည်ကုု်�ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာ၌ မ်းဝေလ�ရိွာ�နုုိုင်းင််း�၏ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက� (Yang di-Pertuan Agong) 

သည် ်�ာဘာာ�နိုိင်း်် �ာရွာ�ပ်ေ်ပ်ည်န််ယမ််း�ာ�၏ �န််ကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ အုထုကတ််ရွာ�ရိုု��၏ တ်ရွာ�သူ 

ကြိုးကီ�ခု��ပ်တ််ုု�နိုိင်း်် ဝေ�့�ဝေနို့�ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည််် �န််ကြိုးကီ�ခု��ပ််အုာ�အုကြုံက�ဝေပ်�ဝေရွ�ကုု ဝေ�ာင်း ်

ရွွကမ််းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

*<https://www.constituteproject.org/constitution/Malaysia_1996?lang=en> ဟိုူသည်် ်�က်

ဘာ�်ုုေမ််းိ ေပ်န်လ်ည်က်ူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

များုံဇများ်ာု�	်သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၄	(၂၀၀၄၊	နှုံဝငုံာ်�၊	၁၆)*

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် မ်းုုဇိုမ်း်ဘာုခုန်ိုုုင်း်င်း�၏ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် အုတ်ူတ်က့ တ်ည်ရ်ွိုဝေန်

ဝေသာ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�သည်် ်စာ�သတ််မ်းိတ််ခု�က�်ုုင်း်ရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု 

အုဝေေခုခု�စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ စာ�သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် �န်�်က�င်းဝ်ေန်ေခုင်း�် မ်းရွို

သဝေရွွ�အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်� လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��ပ်ါသည်။်

*<https://www.constituteproject.org/constitution/Mozambique_2007.pdf?lang=en> ဟိုူ

သည််် �ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ေပ်န်လ်ည်က်ူ�ယူ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်
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များုံဇများာ်ု�	်သုံးများမတနှုံငုံင်ုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၂၁၂	(၃)	(၂၀၀၄၊	နှုံဝငုံာ်�၊	၁၆)*

ဥပ်ဝေေသည် ်တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�နိုိင်း် ်သဝေဘာာထုာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�အု�ကာ� ပ်ု�စာ�ခု�ရွန််နိုိင်း်် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�

ကုု ဝေေဖွဲ့ရိွင်း�်ရွန်ဥ်ီး�တ်ည်ထ်ုာ�သည််် အုေခုာ�ဝေသာဖုုွဲ့ရွမ််းမ်း�ာ�အု�ကာ� ခု�တု်�်ကမု််းမ်း�ာ�အုတ့်က ်အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်

�ုုင်းရ်ွာလုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည််��ုုင်း်ရွာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ပ််ါသည်။်

*<https://www.constituteproject.org/constitution/Mozambique_2007.pdf?lang=en> ဟိုူ

သည််် �ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ေပ်န်လ်ည်က်ူ�ယူ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

က်ုံလွ�ာီယား�	နှုံငုံင်ုံ�ရေးရား�ဆုံငုံ်ရား�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၂၄၆	(၁၉၉၁	တွငုံ	်ပြားပ်ဋ္ဌာ�န်�်၍	၂၀၀၅	တွငုံ်

	ပြားပ်ငုံဆ်ငုံသ်ုံးည်)်

ဌာာဝေန်တုု်င်း�်ရွင််း�သာ�အုာဏာာပုု်င််းမ်း�ာ�သည် ် နုုိုင်းင််း�၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ဥပ်ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း�် 

စာသည်တ််ုု�နိုိင်း််ကုုကည််ီဝေန်သဝေရွွ� ယင်း�်တ်ုု�၏ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသရွို တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ့်င်း�် ယင်း�်တ်ုု�၏ 

ကုုယပ််ုုင်းဥ်ပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း်် လုပ််ထုု��လုပ်န််ည််�မ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််�ုုင်းရ်ွာ တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု 

ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်။်

*<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/bw/bw008en.pdf>   ဟိုူသည်် ်�က်ဘာ�်ုုေမ််းိ 

ေပ်န်လ်ည်က်ူ�ယူ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

ရေးာ�စ်ီဝါန်�	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	ပ်ံဒမ်ျား	၁၅	(၄)	(ဂုံး)	(၁၉၆၆)*

ပ်ုေမ််း ၁၅။ လူမ်း��ု�စာု စာသည်််အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�အုလုုက ်ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်မ်း�ာ�မ်းိ ကာက့ယေ်ခုင်း�်

(၁) ပ်ုေမ််းခု့� (၄)၊ (၅) နိုိင်း်် (၇) ပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုရွ မ်းည်သ်ည်််ဥပ်ဝေေကမ်းိ ခု့�ေခုာ��က�်�ဝေရွ�

ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းုရွိုဝေစာဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� ခု�မ်းိတ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် 

မ်းရွိုပ်ါ။

(၂) ပ်ုေမ််းခု့� (၆)၊ (၇) နိုိင်း်် (၈) တ်ုု�အုရွ မ်းည်သ်ူတ်စာ်ဦး�တ်စာဝ်ေယာကက်ုုမ်းိ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�အုရွဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ နိုုုင်းင််း�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�အုာ� ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေရွ�တ့်င်းလ်ည််�ဝေကာင်း�်၊ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာကုု အုသု��ေပ်�ရွာ၌လည်�်ဝေကာင်း�် လူမ်း��ု�၊ အုသာ�အုဝေရွာင်းစ်ာသေဖွဲ့င်း် ်ခု့�ေခုာ�

�က�်�ဝေသာ အုေပ်�အုမ်းူမ်း��ု� မ်းေပ်�လုပ််ရွပ်ါ။

(၃) ဤပ်ုေမ််းတ့်င်း ် “ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်” ဟိုူသည်် ် ဝေ�ါဟိုာရွသည် ် မ်း��ု�နို့ယ်၊ လူမ်း��ု�စာု၊ ဇိုစာေ်မ်းစာ၊် 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုယူအု�မ်း�ာ�၊ အုသာ�အုဝေရွာင်း ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုယူ�ါေဟိုူသည်် ် လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�

အုရွ အုေပ်ည််အ်ု� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် မ်းိတ်ယ်ူနိုုုင်းဝ်ေသာ လူပ်ုဂဂု�လအ်ုသီ�သီ�တ်ုု�အုာ� 

အုမ်း��ု�မ်း��ု�က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ သဝေဘာာထုာ�၍ �က်��ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် အု�ုုပ်ါက့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ� 

ဝေသာ လကခဏာာရွပ်တ််စာခ်ုုခုုရွိုဝေန်သူ တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကအ်ုာ�ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းထ်ုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်း��ု�ရွိုပြီးပ်ီ� ယင်း�်လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ရွိုဝေန်သည်် ်အုေခုာ�ဝေသာ လူပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�

အုာ� ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ေခုင််း�မ်းရုိွေခုင််း�၊ အုခု��ု�ဝေသာ လူ၊ အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� အုခ့ုင်း််ထူု� သုု�မ်းဟုိုတ််
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အုဝေရွ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� အုလာ�တ်ူ လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ရွိုဝေန်ဝေသာသူမ်း�ာ�မ်းိာ ယင်း�်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� မ်း

ခု�စာာ�ရွေခုင်း�်ကုု �ုုလုုေခုင်း�် ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

(၄) ဥပ်ဝေေသည် ် ဝေအုာကပ််ါအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုတ့်က ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ရွိုဝေန်သဝေရွွ� ဤ

အုပ်ုုင်း�်၏ ပ်ုေမ််းခု့� (၁) အုာ� မ်းည်သ်ည်််ဥပ်ဝေေတ့်င်းမ််းိ က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်မ်းရွိုရွပ်ါ -

(က) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ�်င်းဝ်ေင်း့ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေခုာ�ဝေသာ ေပ်ည်သ်ူ�မ်းတ်ည်ဝ်ေင်း့မ်း�ာ�အုာ� ခု့�ဝေ�ခု�ထုာ�ရွန််

 လ�ာထုာ�ေခုင်း�်

(ခု) ဝေဘာာစ်ာ�ါန်ာ နိုုုင်း်င်း�သာ� မ်းဟိုုတ််သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်သက�်ုုင်းဝ်ေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�

(ဂ) ဝေမ်း့�စာာ�ေခုင်း�်၊ လကထ်ုပ််ထုုမ်း်�ေမ်းာ�ေခုင်း�်၊ က့ာရွိင်း�်ေခုင်း�်၊ ေမ်းှပ်န်ိုိ�သပြီးဂု�လေ်ခုင်း�်၊ က့ယလ့်န််

သူ၏ ပ်စာာည်�်ဥစာာာမ်း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်မု်းသာ�စုာဥပ်ဝေေအုရွ အုေခုာ�

ဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�အုတ့်က ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�

*<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/bw/bw008en.pdf> ဟိုူသည်် ် �က်ဘာ�်ုုေမ််းိ

ေပ်န်လ်ည်က်ူ�ယူ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

ဂုံးများာ်ီ�ယား��နှုံငုံ်ငုံ�၏	ဖွဲ့ွ��စီည်�်ပ်ံ�	အာရေးပြား���ဥပ်ရေးဒ	အာပ်ုံဒ်�ွ�	၇	(စီ)	(၁၉၉၇)*

၇။ ဂမ်းဘ်ာီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

 ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုေပ်င်း ်ဂမ်းဘ်ာီ�ယာ�၏ ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�လည်�်ပ်ါ�င်းပ််ါသည် ်-

(က) ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုမ်း��ု�သာ�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

နိုိင်း်် အု�ုုပ်ါဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုရွ ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ဝေန်ာက�်က်တ့်�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

(ခု) ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေခုာ�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုခုုက အုာဏာာအုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�

သည်််လူပ်ုဂဂု�လ်တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�က ခု�မ်းိတ်သ်ည််် ညွှှန်် 

�ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�၊ စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�၊ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာ ဝေန်ာက ်

�ကတ့််�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

(ဂ) တ်ပ်မ််းဝေတ်ာ် ယာယီအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီက ခု�မ်းိတ််ထုာ�ဝေသာ အုမ်းုန်�ေ်ီကရွီ အုာ�လု��

အုပ်ါအု�င်း ်လကရ်ွိုက�င်း်သ်ု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

(ဃ) တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုရွိုေခုင်း�်�ုုင်း်ရွာ ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာ ဥပ်ဝေေ နိုိင်း် ်စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�

(င်း) အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က အုသု��ေပ်�လ�ကရ်ွိုဝေသာ ရိုုု�ရွာထုု��တ်မ်း�်ဥပ်ဝေေ

(စာ) လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်င်း်�ရွို လကထ်ုပ််ထုုမ်း်�ေမ်းာ�ေခုင်း�်၊ က့ာရွိင်း�်ေပ်တ်စ်ာ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုဝေမ်း့

�ကခ်ု�ေခုင်း�်နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုသု��ေပ်�သည််် အုစာာလာမ်း်ရ်ွိာရွီယာ ဥပ်ဝေေ

*<https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/GM/gambia-constitution-1997/view> ဟိုူ

သည််် �ကဘ်ာ�်ုုေမ််းိ ေပ်န်လ်ည်က်ူ�ယူဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်
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International	IDEA	အာရေးကြားက်�ငုံ�်	

ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုကူအုည်ီဝေပ်�ဝေရွ�နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့�� (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 ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်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	သုံးည်	်များည်သ်ုံးည်််	လွံပ်င်ုံန်�်များျ��က်ုံ	လွံပ်ရ်ေးဆ�ငုံပ််ါသုံးန်ည်�်။

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�အုကြုံက��မ်းိရွရွိုသည်် ် နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာ

ထုာ�ဝေသာ အုသုပ်ည်ာဗဟိုုသုတ်မ်း�ာ� ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ေခုင်း�်

၂။ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်လ်ုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်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	သုံးည်	်များည်သ်ုံးည်််ရေးန်ရား�ရေးဒသုံးများျ��တွငုံ်	
လွံပ်င်ုံန််�ရေးဆ�ငုံရ်ားွက်ပ််ါသုံးန်ည်�်။

International IDEA သည် ်ကမ်းာာတ်စာ်�န်�်တ့်င်း ်လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် စာဝေတ်ာ်

ဟိုုမ်း�်ပြီးမ်းု��တ့်င်း ် ရိုု��စာုုကပ်ြီးပ်ီ� အုာဖွဲ့ရွုက၊ အုာရွိ-ပ်စာုဖွဲ့ုတ်၊် လက်တ်င်းအ်ုဝေမ်းရွုကနိုိင်း် ် ကယရ်ွစာဘ်ာီယန််

ဝေေသမ်း�ာ�တ့်င်းရ်ိုု��မ်း�ာ� ဖွဲ့့င်း််လိစာ်ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။် International IDEA သည် ် ကုလသမ်းဂဂတ့်င်း ်

အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် ဝေလလ်ာသူေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဝက်ာ်ဆ်ုံက်	်-	<http://www.idea.int>
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