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တ့်င်းရ်ွရွိုနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်တ့်င်း ်မ်းုတ်�်ကန််ုေါန််� (အုခုန််� ၁)၊ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုေပ်န်အ်ုလိန်ခ်ု�တု်�်ကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်း�ာ� (အုခုန််� ၂)၊ လူ�အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း်�မ်း�ာ� တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် (အုခုန်�် ၃) နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည် ်
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ််
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ကမ်းာာဝေပ်�တ့်င်း ်ဝေရွိ�အုက��ု�� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ၁၇ ရွာစာုတ့်င်း ်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ခု�ပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

သာ ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

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

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

ဝေပ်��ပ်ထ်ုာ�ရွဝေသာ အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�သစာာာဝေစာာင်း်သ်ုမ်းုနိုိင်း််ည်ီမ်းာသည်် ်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�်

ဟုူသည်် ်ဝေ�ါဟုာရွသည် ်အုာဏာာက�င်း််သု��မ်းုအုာ� ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်ဟုူ၍ အုဓလေ့ုပ်ါါယဝ်ေ�ာင်းပ််ါသည်။်

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

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

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

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

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

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

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

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

လုုကအ်ုပြုံပ်��လုုက ်ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ဝေန်ထုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�အု�ု�� ရိုုဝေထုာင်း်မ််း��ု�စာု�မ်းိသု��သပ်ပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာအုနိုိ��အုေပ်ာ�တ့်င်း်
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လည်�် ယင်း�်ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ� ပုု်မုု်းဝေတ့်�ရုိွရွလ�က်ရုိွပ်ါသည်။် ေပ်ည်သူ်မ်း�ာ�က ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ စာည်�် 

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

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

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

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

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� လုုကန််ာက�င်း််သု��ေခုင််း�” ဟူုဝေသာဝေ�ါဟုာရွကုု နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�အုဘုာဓလေ့ာန်တ့််င်း ် ထုည်််သ့င်း�်

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ခု�မ်း�်ဝေရွ�နိုိင်း် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီဝေခုတ်သ်စာက်ုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းမ််းည်ဟ်ုူဝေသာ ဝေမ်းာာမ််းိန််�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ခု�မ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

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

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

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

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

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

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

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

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

မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ်စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�အုဝေပ်�ေပ်�လုပ်ဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ပ်ါသည်။် 

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

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

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

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



V

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

လုုအုပ်လ်ိဝေပ်။

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

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

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

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

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

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

အုသု��ေပ်�ဝေန်ေခုင်း�်)။ ၁၉၉၀ ေပ်ည််လ့်န််နိုိစာ်မ်း�ာ�၏ အုက��ု��ကမ််း�ာ�အုပြီးပ်ီ� မ်းုုကက်ယ ် ဝေဂ�ဘာာခု�ကဗ််၏် 

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

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

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုမ်းိန်တ််ကယပ်ြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကမ််းု ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။်

ကမ်းာာကြိုးကီ�သည် ်လာင်းေ်မ်းန််ဝေသာဝေေခုလိမ်း်�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�လာက ်ရွိုပ်ါသည်။် ယဝေန်�ဝေခုတ်၏်

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

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

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

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

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

ပ်ါသည်။်



VI

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်တ့််င်း ်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။် 

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

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

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

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

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

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

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

ပ်ည်ာရွပ်�်န်ဝ်ေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်တ််စာခု်ုသကသ်ကသ်ာ မ်းဟုုတ်ဝ်ေပ်။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� မူ်း�ကမ်း�်

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

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

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

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

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

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

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

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

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာ�ကည််ရ်ွလာင်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ဝေန်စာဉ််

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

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

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

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

ဝေ�ကာင်း�် သကဝ်ေသေပ်ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။်

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

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

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

 ထုုတ်ဝ်ေ�လုုကရ်ွပ်ါသည်။်

Cassam Uteem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ဝေစာဝ်ေရွ�၊ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�၊ ပ်ဋိုပ်ကခကာလအုပြီးပ်ီ�တ့်င်း ် သာတ်ူည်ီမ်းာဝေသာ 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�မ်းာသာမ်းဟုုတ်ဝ်ေတ်ာပ််� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ 

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

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

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

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

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

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

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

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�နိိုင်််း စာပ်လ်�ဉ်�်၍ နုိုင်း�်ယိဉ်ဝ်ေလလ်ာဝေသာ အုသုအုေမ်းင်း်

မ်း�ာ�ကုုဝေ�မ်းာေခုင်း�်သည် ် International IDEA ၏ အုဓလေ့ုကလုပ်င််းန်�်စာဉ် ် ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုန်ကမ််းိတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာ ်

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

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

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

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

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

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

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

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

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

မ်းတ်တ််ည််� အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်မ််း�ာ�ကုု လည်ပ််တ််

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

န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါက ်လာဝေစာပ်ါမ်းည်။်

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

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

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

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

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

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

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

(အုခုန်�် ၂) နိိုင်း်် လူ�အုခ့ုင်််းအုဝေရွ��ုုင််းရွာ ဓလေ့ဝေလထု်ု��တ်မ်း�်မ်း�ာ� တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်လုု်အုပ်ခ်ု�က ်(အုခုန််� ၃) 

တ်ုု�အုေပ်င်း ်အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာ ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုအုတ့်က်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� (အုခုန််� ၄ မ်းိ ၆) အုပ်ါ 

အု�င်း် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာ်ကုု အုေပ်ည်််အုစာု�န်ာ�လည််ရွန်် အုသာ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာ်ေပ်ထုာ�ပ်ါသည််။ 

ယင်း�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်က ်အုဝေသ�စာုတ်အ်ုစာီအုစာဉ် ်သုု�မ်းဟုုတ် ်န်မ်းူန်ာပ်ု�စာ�ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�မ်းည်မ််းဟုုတ်ဝ်ေသာလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် အုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�မ်းိ သင်းခ်ုန်�်စာာမ်း�ာ�

ကုုမူ်းဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု စာာရွွက်ဝေပ်�တ့်င််းဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန်မိ််းာ ရုုို�ရိွင်း�် 

လ့ယကူ်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကတ့််င်းမူ််း က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ပ်ါဝေ�ကာင််း� သင်းခ်ုန်�်စာာ 

ရွရွိုပ်ါသည်။်

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

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

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

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

Vidar Helgesen 

အုတ့်င်း�်ဝေရွ�မ်းိ��ခု��ပ်၊် International IDEA



IX

ဤစာာအုုပ်သ်ည် ်မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ပ်�ပ််ုု�မ်းု၊ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း ်ကူည်ီ

မ်းုမ်း�ာ�မ်းပ်ါပ်� ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်မ်းည် ်မ်းဟုုတ်ပ််ါ။

ကွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်စာာဝေရွ�သူမ်း�ာ�နိိုင်း်် မ်းာ�ကပ်စ်ာ ်ဝေဘာာက်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်၊် ဟုာ�င်း ်အုီဗ်ရွာဟုင်း၊် နိုုု

ရွာ ဟုကေ်လင်း�်၊ �ာက့န်် တ်ာလာ ကာေီဂါမ်းာ ရွာဂ�စာ�်င်းဟ်ုမ်း၊် ဝေပ်ါလုု�စာ ်တ်က်စာဖ်ွဲ့ာဂ�ဝီေယာဂ်�စာစ်ာန်ိုိင်း်် 

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

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

လန််ေါ ဂ့ု�င်း�်စာ၊် ရွိီရွင်း ်ဟုာ�င်း၊် ဝေတ်ာက့်ာတ်ုု ဂ�ာေင်းန်ိုိင်း်် �ီလဖ်ွဲ့ရွီေုု ဗ်ီလာဝေကာတ််ာ တ်ုု�ကုုလည်�် ယင်း�်

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

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

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

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

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

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

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

မ်း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ခု�်သည််် ဝေရွာလ ် အုာဗ်ီလာ 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�င်း ် မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�ကုု

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

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

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

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

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

သည်။်

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

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

ဘာာဂ�ာ၊ အုန်န််ာ မ်းာရွီယာ ဗ်ာ�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 အုုဗ် ် ဂ��ုဟုန််�င်းတ််ုု�အုေပ်င်း ်

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

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

ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်အ်ုဖွဲ့့��၏ 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�အုတ့်က ်ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာုတ်အ်ုာ�ထုက်

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

ဝေန်ာက�ု်��တ့်င််း ကွနို်ပု်တုု််�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ဤေမ်းန်မ််းာဘာာသာေပ်န်စ်ာာအုုပ်ထု်ုတ်ဝ်ေ�နုုိုင််းရွန် ်ကူညီ်ပ်�်ပုု်� 
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1အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

၁။	 ဤအချီးန်း်�၏	ရည်ရ်ွယ်ခ်ျီးးကားန်ှာင်�်	ခြုံချီးံ�င်ံ�သုံးံ��သုံးပ်ခ်ျီးးကား်

၁.၁။		 ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်	သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်အးဏားမှားး�	လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ချီးွ�ကျေး�

	 ကျေးပ်�ေချီးင်�်ဆိုိံသုံးည်မ်ှာား	အဘယ်န််းည်�်။

‘ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင််း� (decentralization)’ 

ဟုူဝေသာဝေ�ါဟုာရွသည် ်ေဖွဲ့စာရ်ွပ်အ်ုမ်း��ု�မ်း��ု�အုတ့်က်အုက�����င်းပ််ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�၊ 

သက�်ုုင်းရ်ွာအုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ� ဘာကဝ်ေပ်ါင်း�်စာု�ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�သည််် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�က 

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ဟုူသည် ် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�၌ကြုံက��ဝေတ့်�ဝေန်ရွသည််် ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�အုတ့်က ် - 

အုထူု�သေဖွဲ့င်း်် ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�လ့န်က်ာလ ေပ်န်လ်ည်ထူ်ုဝေထုာင််းဝေရွ�အုတ့်က ်ဝေေဖွဲ့ရိွင်း�်ခု�က်တ်စာခု်ုအုေဖွဲ့စာ ်ယူ� 

�ကပ်ါသည်။် အုက��ု��ကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် ‘ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ဝေပ်�ေခုင်း�်’ ဟူုဝေသာ ဝေ�ါဟုာရွနိိုင်း််�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်သည််် သဝေဘာာတ်ရွာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�ရုိွပြီးပီ်� ကွမ်း�်က�င််းသူအုခု��ု�က 

ယင်း�်ဝေ�ါဟုာရွကုု အုေခုာ�ဝေသာအုဓုလေ့ပ်ါါယ်မ်း�ာ�နိုိင်း်် ဝေရွာယိကဝ်ေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤသုု� ဝေရွာယိက်

သု��နိုုန််�မ်းုမ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်�်၍  ‘ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာ ်

ခု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ်အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်’၏ သဝေဘာာတ်ရွာ�ကုု �န််�စာစာေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် လကဝ်ေတ့်�

အုသု��ခု�ေခုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�ကုု ရိုုပ်ဝ်ေထု့�ဝေစာပ်ါသည်။်  

ဤအုခုန်�်နိုိင်း်် International IDEA ၏ လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန်စ်ာာအုုပ်တ််ုု�တ့်င်း ်  ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ‘ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�

ေခုင််း�’ ဟူုသည်််ဝေ�ါဟုာရွကုု နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာဗ််ဟုုုအု�င်း််မိ်း  အုေခုာ�ဝေသာ အုစုုာ�ရွအု�င်း််အုသီ�သီ�ရုိွ1 သုု�မ်းဟုုတ််

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�အု�င်း်အ်ုသီ�သီ�ရွို2 အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သုု� အုစာုု�ရွ၏အုာဏာာနိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�ခု့�ဝေ�သတ် ်



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

မိ်းတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ဟူုသည််် ဝေ�ါဟုာရွတ်စ်ာခုုအုေဖွဲ့စ်ာသာ သာမ်းန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း််န်ာ�လည်�်ကပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဗ်ဟုုု 

ခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ်အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု န်ယန််မ်းုတ်န်ိုိင်း်် သက�်ုုင်းဝ်ေသာ

အုယူအု�တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် န်ာ�လည်ထ်ုာ��ကပ်ါသည်။် အုာဏာာမ်း�ာ�နိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�ကုု ဝေေသနိုတရွ၊ 

ေပ်ည်န််ယ် သုု�မ်းဟုုတ် ်ခုရိုုုင်းအ်ု�င်း််မ်း�ာ�သုု� ခု့�ဝေ�ခု�ဝေပ်�ပ်ါသည် ်(ပ်ု� ၁ ကုု �ကည််ပ််ါ)။            

ပ်ံ�	 ၁။	 နှိံင်င််�တကားး	 သုံးိံ�မှာဟိုံတ	် ကျေး�သုံးကြီးကား��မှားး�ဆိုိံင်ရ်း	 အဖွဲ့ွ��အစည်�်မှားး�ထံ�	 လွှာံပ်ပ််ိံင်ခ်ျီးွင်�်အးဏားမှားး�	

လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ကျေးပ်�ေချီးင််�

နှိံင်င််�တကားး/ကျေး�သုံးတွင်�်နှိံင်င််�မှားး�အဆိုင်�်

နိုုုင်းင််း�တ်ကာနိုိင်း်် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်၊

ဝေေသတ့်င်း�်နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ� ပ်ူ� ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်၊

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်ဗ်ဟုုုအု�င်း််

ဝေေသနိုတရွ

အု�င်း််

ဝေေသနိုတရွ

အု�င်း််

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Böckenförde, M., Decentralization from a Legal Perspective: Options and Challenges 

(Gießen: TransMIT, 2010). တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေရိုုဝေထုာင်း််မ်းိ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ� - သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ� 

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ်အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင််း�သည် ်နိုိစာ်လမ်း�်သ့ာ�

န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််ရွို အုာဏာာနိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာ� နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်�ရွို ေပ်ည် ်

န်ယအ်ု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ်ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွမ်း�ာ�ထု�လှ�ဝေေပ်ာင််း�ေခုင််း�ကုု ညှွှန်�်�ုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန်အ်ုတ့်က ်ကွမ်း�်က�င််း 

သူမ်း�ာ�က ယင်း�်ဝေ�ါဟုာရွကုုအုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုသု��ေပ်��ကပ်ါသည်။် ထုုုသုု� အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�

ရွာတ့်င်း ် ေပ်ည်တ့််င်း�်အု�င်း််ထုကဝ်ေက�ာလ့်န််၍ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာအု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ် နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�စာ့ာပ်ါ�င်းဝ်ေသာ 

ဝေေသကြိုးကီ�တ်စ်ာခုုလု��အု�င်း််ကုု 3 လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင််း�လည်�်ေဖွဲ့စာနုု်ိုင်းပ််ါသည်။် ‘နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််ထုက်

ဝေက�ာလ့်န််၍ အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု’ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာတ်စာ်ရွပ်အ်ုာ� 'ဝေေသတ့်င်း�်နိုုုင်းင််း�

မ်း�ာ� ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်’ သုု�မ်းဟုုတ် ်‘နိုုုင်းင််း�တ်ကာနိုိင်း်် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်’ ဟုု ညွှှန််��ုုနိုုုင်း်



3အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

၁။	ဤ
အ
ချီးန်း်�၏

	ရည်
ရ်ွယ်

ချီးးကား
နှာင်�်	ခြုံချီးံ�င်ံ�သုံး

ံ��သုံး
ပ်ချီးးကား

်

ပ်ါသည်။် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာအုာ� နိုုုင်း်င်း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်သည် ်ဗ်ဟုုု

အုစာုု�ရွအုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ေခုင်း�်၏ အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�အုေဖွဲ့စာ ် ရွည်ည်ွှှန််�နိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် ဤအုခုန်�်တ့်င်း ်

နိုုုင်းင််း� တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်�ရွို ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�် ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်၏ 

သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�သာ အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သ့ာ� 

မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ‘နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််ထုက်ဝေက�ာ်လ့န််

၍ အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင််း�ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်’၏ အုက��ု�

သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

လက်ဝေတ့်�က�င်း််သ�ု� ဝေ�ာင်း်ရွွက်�ကသူမ်း�ာ�အု 

တ့်က ်၎င်း�်၏သင်း််ဝေလ�ာမု််းအုဝေ�ကာင််း�ကုုအုက�ဉ်�် 

ခု��ပ်သ်ာ တ်င်းေ်ပ်သ့ာ�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည် ် (ဇိုယာ� 

က့က ်၁ ကုု �ကည််ပ််ါ) ။

ဇူးယ်း�ကားွကား	် ၁။	 ကျေး�သုံးတွင််�နှိံင််င်�မှားး�	 ပ်း�ကျေးပ်ါင်�်ကျေးဆိုးင်ရ်ွကားေ်ချီးင်�်နှာင်�်	 နှိံင််င်�တကားးနှာင်�်	 ပ်း�	ကျေးပ်ါင်�်

ကျေးဆိုးင််ရွကားေ်ချီးင်�်

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်သည် ်လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်� ေဖွဲ့န်�်

က�ကခ်ု့�ဝေ�နိုုုင်းသ်ည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ရိုု�မ်းာမ်းက နိုုုင်းင််း�တ်ကာအု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ်ဝေေသ

တ့်င်း�်နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အု�င်း််သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ််နိုိင်း်�မ်းည််် အုာဏာာနိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုုလည်�် သတ်မ််းိတ််

ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ သုု�မ်းဟုုတ် ် ဝေေသတ့်င်း�်နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�၏ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုစာာခု��ပ်မ််း�ာ�

တ့်င်း ် အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ကရ်ွယူပြီးပ်ီ�ဝေသာအုခုါ အုတ်ုအုလင်း�်ဝေ�ကေင်းာထုာ�သည််် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ�ုုင်းရ်ွာ 

သုု�မ်းဟုုတ် ်န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသ�ုုင််းရွာလုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွကရ်ွန် ် နုုိုင်းင််း� 

မ်း�ာ�သည် ် လုပ်င််းန်�်စာဉ်မ််း�ာ�၊ တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�လု��ကလကခ်ု�ထုာ�သည််် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း်် ခု�မ်းိတ််

ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာသဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ�အုရွ အုဖွဲ့့���င်း်

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�မ်းိ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ်သ်ည််် လုပ််င်းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုုထုမ်း�်ဝေ�ာင်း�်ကဝေသာ လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ

ရွပ်တ််ည်ဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ သုု�မ်းဟုုတ် ် ဝေေသကြိုးကီ��ုုင်းရ်ွာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု တ်ည်ဝ်ေထုာင်း်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်နုုိုင်းပ််ါသည် ်(အုာဖွဲ့ရုွကသမ်းဂဂ (AU)၊ အုဝေရိွ�ဝေတ်ာင််းအုာရိွနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�အုဖ့ွဲ့�� (အုာ�ီယ�)၊ ဝေေမ်းာက်

အုဝေမ်းရွုက လ့တ်လ်ပ််ဝေသာကုန်သ့်ယ်ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု (NAFTA)၊ အုာဖွဲ့ရွုကအုဝေရွိ�ပ်ုုင်း�် အုဖွဲ့့��

အုစာည််�၊ အုာရွပ်ေ်ပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုသင်း�်ကြိုးကီ� စာသေဖွဲ့င်း််)။ အုခု��ု�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာ သုု�မ်းဟုုတ် ်ဝေေသ

�ုုင်းရ်ွာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ် အုခု�နု်န်ိုိင်း််အုမ်းာ အုစာုု�ရွ�န််ဝေသာ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုမ်း�ာ�အုသ့င်းသ်ုု� တ်ုု� 

တ်ကဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�လ�ကရ်ွိုသည်။် လ့န််ခု�်ဝေသာ�ယစ်ာုနိုိစာအ်ုန်ည်�်င်းယခ်ုန်�်က ဥဝေရွာပ်သမ်းဂဂ (EU) 

သည် ် ၎င်း�်၏အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာအုာဏာာနိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု စာဉ်�်က်

မ်းေပ်တ်ရ်ွရွိုခု�သ်ည်သ်ာမ်းက ဤက�သ်ုု� အုာဏာာခု့�ဝေ�ရွရွိုမ်းုသည် ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၊ ဥပ်ဝေေေပ်� 

‘ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်	သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်
အးဏားလွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ချီးွ�ကျေး�ကျေးပ်�ေချီးင်�်’	ကားိံ	
အစိံ�ရ၏	အးဏားအး�	နှိံင်င််�ကျေးတးဗ်ဟိုိံဌားန်းမှာာ	
အစိံ�ရ	အဆိုင််�အသုံး��သုံး��ရာိ		သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်
အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရ�အဆိုင်�်အသုံး��သုံး��ရာိ		အေချီးး�ကျေးသုံးး	
အဖွဲ့ွ��အစည်�်မှားး�သုံးိံ�	ချီးွ�ကျေး�သုံးတ်မှာာတ်ကျေးပ်�ေချီးင်�်
အတွကား	်ကျေးယ်ဘံယ်း	ကျေး�ါဟိုးရတစခ်ျီးံအေဖွဲ့စ်
သုံးး	သုံးးမှာန်းအ်း�ေဖွဲ့င််�	န်းး�လွှာည်က်ြကားပ်ါသုံးည်။်



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

လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုင်း်် တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တုု်�ပ်ါ�င််းသည််် နုုိုင်းင််း�စုာ�အုစုုာ�ရွတ်စာရ်ွပ်ကုု်လည်�်  ဖွဲ့န်တီ််�

ဝေပ်�ခု�သ်ည်။် သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်အုရွ ‘နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််ကုုဝေက�ာလ့်န််၍’ အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု စာဉ်�်ကမ််းေပ်တ်လ်ုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�်ေခုင်း�်သည် ် �့စာဇ်ိုာလန််၊ အုာရွပ်ဝ်ေစာာဘ်ာ့ာ�မ်း�ာ� ေပ်ည် ်

ဝေထုာင်းစ်ာုနိုိင်း်် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုဟုူသည််် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�အုာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေစာခု�ပ််ါသည်။် 

'နိုုုင်းင််း�တ်ကာနိုိင်း်် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်' နိုိင်း်် 'ဝေေသတ့်င်း�်နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ� ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်း ်

ရွွကေ်ခုင်း�်' သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာတ််စာရ်ွပ်က်ုု ဝေ�့�ဝေနို့�ည်ှုနိုုင်း�်ဝေန်စာဉ်န်ိုိင်း်် မ်းူ�ကမ်း�်

ဝေရွ��့�ဝေန်စာဉ်တုု််�တ့်င်း ်သ့ယ�ုု်က်ဝေသာ၊ အုလိမ်း�်က့ာဝေသာ လှမ်း�်မုု်း�မု်းသာရုိွနုုိုင်းပ််ါသည်။်   ဝေယဘုာယ� 

အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာည်ီလာခု�ထုက ် ယင်း�်ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်မ်းိ ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေသာ

အုစုုာ�ရွမ်း�ာ�နိိုင်း်် လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�က နုုိုင််းင်း�စုာ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သုု� လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ� 

မ်းည််် နုုိုင်းင််း�တ်ကာသဝေဘာာတူ်ညီ်မု်းစာာခု��ပ်မ််း�ာ�အုာ�လက်မိ်းတ်ဝ်ေရွ�ထုုု�ေခုင််း�နိိုင်း်် အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်မ်း�ာ�

ကုု စာဉ်�်စာာ��ု��ေဖွဲ့တ်�်ကပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်ကုစာာရွပ်န်ိုိစာ်ခုုကုု တ်စာ်ခု�နု်တ််ည်�်တ်စာ်ပြီးပု်�င်းတ််ည်�် ဝေေဖွဲ့

ရိွင််း�နုုိုင်းဝ်ေ�ကာင်း�်ကုု စာပု်န်နုု်ိုင်းင််း�၏ေဖွဲ့စ်ာစာဉ်က် မီ်း�ဝေမ်းာင််း�ထုုု�ေပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဗုု်လခ်ု��ပ် ် ဖွဲ့ရွန်စ်ာစာာကုုဖွဲ့

ရွန်က်ုုက့ယလ့်န််ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်၁၉၇၅ မ်းိ ၁၉၇၈ ခုုနိုိစာအ်ုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်

�ကသူမ်း�ာ�သည် ် ၁၉၇၆ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် ဥဝေရွာပ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (EEC) ၏ အုဖွဲ့့���င်းေ်ဖွဲ့စာရ်ွန််  

ဝေလာာကထ်ုာ�ပြီးပ်ီ�သည််ဝ်ေန်ာက ်EEC ကုု �င်းဝ်ေရွာကရ်ွာတ့်င်း ်ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုဝေသာ  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ လုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု စာဉ်�်စာာ�ခု��်ကရွပ်ါသည်။်  

ဝေေသတ့်င်း�်နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ� ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်တ့်င်း ် ဤကုစာာရွပ်သ်ည် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာရွို 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�အုတ့်က်လည်�် အုဓုလေ့ကက�ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာ- ကမ်းာာ်

ကုန်သ့်ယဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (WTO) သုု�မ်းဟုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ ေပ်စာမ််းု�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��၏ ဝေရွာမ်း

ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းသ်ည််် စာ�သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�အုရွ အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�က ထုုုစာ�

မ်း�ာ�နိုိင်း််ည်ီညွှှတ်ဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာပ်ု�စာ�ကုု ခု�မ်းိတ််ေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းုေပ်�ရွန် ် လုုအုပ်ပ််ါ 

သည်။်  ဝေရွာမ်းဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုေပ်င်း ်EU  ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းု၏ အုခု��ု�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကမ််း�ာ�နိိုင်း်် ညီ်ည့ွှတ်ဝ်ေစာရွန် ်ဂ�ာမ်းနီ်နုုိုင်းင််း�သည် ်ဂ�ာမ်းန်နုု်ိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အုာ� ေပ်စာမု််းက���လ့န်ခ်ု�ဝ်ေသာ 

တုု်င်း�်ေပ်ည်သ်ုု�လှ�အုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်၍ ယင်း�်၏ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု 

ည်ှုနိုုင်း�်ရွပ်ါသည်။် ဂ�ာမ်းန် ်အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ပ်ုေ်မ်း ၁၆၂ (၂)* က ‘မ်းည်သ်ည််် ဂ�ာမ်းန်န်ိုုုင်း်င်း�သာ�ကုုမ်းိ

 ယင်း�်တ်ုု�ေပ်စာမ််းုက���လ့န်ခ်ု�်ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ရွပ်ေ်ခုာ�တ်ုုင်း�်ေပ်ည်သ်ုု�အုပ်န်ိုိ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာရွ။ ဥပ်ဝေေက စာုု�မ်းုု�

ထုာ�သည််် နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ အုဝေေခုခု�စာည်�်မ်း�ဉ်�်ကုု လုုကန််ာဝေန်သဝေရွွ� ဥဝေရွာပ်သမ်းဂဂ၏ အုဖွဲ့့���င်း်

နိုုုင်းင််း�တ်စာခ်ုု ခုုထု�သုု�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ နိုုုင်းင််း�တ်ကာတ်ရွာ�ရိုု��သုု�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်န်ိုိ�နိုုုင်း်သည််် အုေခုာ�

ဝေသာစာည်�်မ်း�ဉ်�်ကုု ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်’် ဟုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် ပ်ုု၍ဝေယဘာုယ��န်ဝ်ေသာအုခု�ကမ််းိာ

 ယခုုအုခုါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ်အုခု��ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာ�ုုင်းရ်ွာ ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုကုု 

နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သုု� တ်ာ�န််ဝေပ်�အုပ်ရ်ွန်် အုတ်ုအုလင်း�်ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည််် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်



5အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

မ်း�ာ� ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်(်ဥပ်မ်းာ- ဂ�ာမ်းန်ီနိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၂၃ နိုိင်း်် ၂၄၊ ** စာက�ာပ်ူ

နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ပ်ုေ်မ်း ၇၊ ***ဗ်ဟုုု အုာဖွဲ့ရွုကသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ၏ ပ်ုေမ််း ၇၀ (၂၀၀၄)၊ ဟုန်ဝ်ေဂရွီနိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၂ (က) ****)။ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု မူ်း�ကမ်း�် 

ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ်  ‘နိုုုင်း်င်း�တ်ကာနိုိင်း်် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်' နိုိင်း်် 'ဝေေသတ့်င်း�်နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ� ပ်ူ� ဝေပ်ါင်း�်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်’ �ုုင်း်ရွာ အုန်ာဂတ််ကာလအုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ�ကုု စာဉ်�်စာာ�ရွမ်းည််အ်ုေပ်င်း ် နိုုုင်းင််း� 

တ်ကာ သုု�မ်းဟုုတ် ် ဝေေသ�ုုင်းရ်ွာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ပြီးပ်ီ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ လုပ်ပ််ုုင်းခ့်ုင်း််

အုာဏာာမ်း�ာ�ကုုလည်�် အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�ဝေပ်�ရွဝေပ်မ်းည်။် ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာပ့်ာ�ပြီးပီ်�ဝေန်ာက် ေပ်န်လ်ည် ်

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်မ််း�ာ�တ့်င််း (ေပ်ည်တ့််င်း�်စာစာအ်ုပြီးပီ်�) သုု�မ်းဟုုတ် ်အု�ု��အုေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ဝေသာ 

ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ� (ဥပ်မ်းာ- ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာသ်ုု� အုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�) ရွိုသည််် အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�

တ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဥပ်ဝေေအုရွ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�သည် ် ယခုင်း်

ကတ်ည်�်ကရုိွထုာ�ပြီးပီ်�ေဖွဲ့စ်ာသည််် နုုိုင်းင််း�တ်ကာသတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု လုုက်န်ာရွဝေပ်မ်းည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ 

မူ်း�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�သည် ်အုစုုာ�ရွသစ်ာကုု ဖွဲ့န်တီ််�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာမ်းည််် အုထူု�သဝေဘာာတူ်စာာခု��ပ်ပ််ါ 

လုုကန််ာရွမ်းည်််သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�ကုု န်ာ�လည်ရ်ွဝေပ်မ်းည်။် 

* ဂ�ာမ်းန်ီဖွဲ့ကေ်ရွယသ်မ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ (၁၉၄၉) Grundgesetz (အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ)၊ ၂၀၁၀ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်

အုတ်ုုင်း�်။ 

** ထုုုန်ည်�်လည်�်ဝေကာင်း�်

*** စာက�ာပ်ူသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ (၁၉၆၅) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။ 

**** ဟုန်ဝ်ေဂရွီသမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ (၁၉၄၉) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။ 

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်တ့်င်း ် ရိုုဝေထုာင်း််နိုိစာမ််း��ု�ရွိုပ်ါသည်။် ပ်ထုမ်းရိုုဝေထုာင်း််မ်းိာ ေပ်ည်န််ယ်

အု�င်း််အုစာုု�ရွမ်း�ာ�အုာ� ‘ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််’ ေဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ကုုယပ််ုုင််းလုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ််

�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�အုာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် (နိုိင်း််/သုု�မ်းဟုုတ်)် ကြိုးကီ��ကပ်အ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ရွန်် (ဥပ်မ်းာ- က�န််�မ်းာဝေရွ�

ဝေစာာင်း််ဝေရွိာကမ််းု၊ မ်းူလတ်န်�်ပ်ည်ာဝေရွ� စာသေဖွဲ့င်း််) တ်ာ�န်ဝ်ေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ေုတ်ုယအုခု�က်မ်းိာ ‘အုတ်ူတ်က့

ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်အုုပ်ခ်ု��ပ်ေ်ခုင်း�်’ စာန်စာ်ကုု တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း််  ေပ်ည်န််ယအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု

အု�င်း််လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာမ််းိတ်စာ�်င်း်် အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််စာည်�်မ်း�ဉ်�်မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ်

ပ်ါ�င်းခ့်ုင်း််ေပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ်သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�သည်််န်ယပ််ယတ််စာခု်ုအုာ� အုစုုာ�ရွအု�င်း််အုသီ�သီ�က အုတူ် 

တ်က့ဝေ�ာင််းရွွက်နုုိုင်းရ်ွန် ်ခ့ုင်း််ေပ်�ဝေပ်�ထုာ�သည််် ‘'ထုပ်တူ််ေပ်�အုာဏာာမ်း�ာ�'’ စာာရွင််း�ကုုသတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ေခုင််း� 

တ်ုု�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ရိုုဝေထုာင်း််နိုိစာမ််း��ု�လု��သည် ် ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်၏် အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်

မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် 

၁။	ဤ
အ
ချီးန်း်�၏

	ရည်
ရ်ွယ်

ချီးးကား
နှာင်�်	ခြုံချီးံ�င်ံ�သုံး

ံ��သုံး
ပ်ချီးးကား

်



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

၁.၂။	 ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	ဦး�တည််ချီးးကားမ်ှားး�

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုရွင်း�်ခု�အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�နိုိင်း်် တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်နိုိစာမ််း��ု�ကုု ထုာ�ရွိုဝေလရ်ွို

�ကပ်ါသည်။်

• ဝေအုာကဝ်ေေခုအု�င်း််သုု�အုာဏာာခု့�ဝေ�ဝေရွ�မ်းူကုု အုဝေေခုခု�၍ ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု 

ေဖွဲ့ည်််�ည်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်အုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန််။ အုစာုု�ရွ၏ ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း််

�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ� ထုုဝေရွာကစ်ာ့ာပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းရ်ွန်မ််းိာ ယင်း�်တ်ုု�၏ တ်ာ�န််�တ်တရွာ�သာလာင်း ်ေဖွဲ့စာရ်ွ

ပ်ါမ်းည်။် ပ်ုု၍ထုုဝေရွာကမ််းုရွိုပြီးပ်ီ� တ်ု��ေပ်န််ရွန်အ်ုသင်း််ရွိုဝေသာ အုစာုု�ရွကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�နိုုုင်းဝ်ေစာဝေရွ�အုတ့်က ်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုာဏာာကုု က�ယက်�ယေ်ပ်န််�ေပ်န်�် ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ရွန်န်ိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာ

တ့်င်း ်ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က ပ်ုုမ်းုု၍ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကလ်ာနိုုုင်းဝ်ေရွ�အုတ့်က ်တ့်န််�အုာ�ဝေပ်�ရွန်။် 

• မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာ အုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ� ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်စာ့ာ အုတ်ူယိဉ်တ့််�ဝေန်ထုုုင်းန်ိုုုင်း်ဝေစာသည််် အုစာုု�ရွပ်ု�စာ�

တ်စာရ်ွပ်တ််ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန််။ လူန်ည်�်စာု သုု�မ်းဟုုတ် ်ဖွဲ့ယ�်ကဉ်ခ်ု�ရွဝေသာဝေေသမ်း�ာ�ကုု ကုုယစ်ာာ�

ေပ်�သည််် သက�ုု်င်းရ်ွာတ်ာ�န်ရုိ်ွသူမ်း�ာ�ကုု အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စ်ာတ့်င်းဝ်ေန်ရွာသတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ရွန်။် 

ထုုုသုု�ေဖွဲ့င်း််ယင်း�်တ်ုု�အုာ� သစာာာဝေစာာင်််းသုရွန်စ်ာည်�်ရိုု��လ�က ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းုကုုအုခုုုင်း ်

အုမ်းာ တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန််။ 

အုထုူ�ဝေသာ ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ် ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာဦး�တ်ည်ခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ် ဗ်ဟုုုခု��ပ် ်

ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုမ်း�ာ�အုဝေပ်� လှမ်း်�မ်းုု�ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်။် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်စာာအုုပ်မ််း�ာ�ကမ်းူ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

အုာဏာာကုု ဝေေသနိုတရွအု�င်း််၊ တ်ုုင်း်�ဝေေသအု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်

သည် ် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�ဝေပ်ါင်း်�စာု�တ်ုု�၏ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာတ်ည်ရ်ွိုဝေန်ထုုုင်းမ််းုကုု အုဝေကာင်း�်မ်း့န်�်ု��

ည်ှုနိုုင်း်�ဝေေပ်လည်ဝ်ေစာပြီးပ်ီ� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််မ်းိဝေေသနိုတရွအု�င်း််သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်န်ိုိင်း�်ဝေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ� 

သည် ် �န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် တ်ာ�န်ယ်ူနိုုုင်းမ််းုကုု တ်ုု�ေမ်းှင်််းဝေပ်�သည်ဟ်ုု အုကြုံက�ေပ်�ထုာ�ပ်ါ 

သည်။် သုု�ရွာတ့်င််း အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�

ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ခု�သ်ည််် လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�်၌ 

�န်�်က�င််းဘာကအ်ုက��ု�သကဝ်ေရွာကမု််းမ်း�ာ� မ်းေဖွဲ့စာ ်

ဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ်သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလာာခ်ု�ဝေရွ�ပ်ု�စာ�ကုု ခု�မ်းိတ််ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ် သတ်ု

ကြိုးကီ�စာ့ာထုာ�ရွိုမ်းုနိုိင်း် ် �င်းေ်ခုင်းဝ်ေမ်းာာဝ်ေတ့်�မ်းုတ်ုု� ရွို

သင်း််ပ်ါသည်။် အုာ�န်ည်�်ဝေသာ ေပ်ည်န််ယ်ဖွဲ့့��စာည်�်

တ်ည်ဝ်ေ�ာကမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုရွည်အ်ုဝေသ့�ေပ်ည်််၀ 

ဝေသာ လူ�စာ့မ်း�်အုာ�ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ� မ်းရွိုေခုင်း�်သည် ်

အုရွည်အ်ုခု�င်း�်မ်းမီိ်းဝေသာ အုက�င်း််ပ်�ကေ်ခုစာာ�ဝေသာ 

ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	ဦး�တည်ခ်ျီးးကား်

တစခ်ျီးံမှာား	မှာတးကားွ�ေပ်း�ကျေးသုံးး	အဖွဲ့ွ��အစည်�်မှားး�	

ငြိင်ိမှာ�်ချီးးမှာ်�စွး	အတးယ်ာဉ်တ်ွ�ကျေးန်းထံိံင််နှိံင််မှာည်�်	

အစိံ�ရဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�တစရ်ပ်	်တည်က်ျေးဆိုးကားရ်န်းန်ှာင်�်	

လွှားန်းည်�်စံ	သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်ဖွဲ့ယ်က်ြကားဉ်ခ်ျီး�ကျေး�သုံးမှားး�

အး�	ကားိံယ်စ်း�ေပ်ံသုံးည််�	သုံးကားဆ်ိုိံင်ရ်းတး�န်း်	

ရာိသုံးးမှားး�အး�	ထံိံအစိံ�ရစန်းစအ်တွင်�်တွင််	

ယ်င်�်တိံ�၏	အချီးွင်�်အကျေးရ�မှားး�ကားိံ	သုံးတမ်ှာာတ်

ကျေးဖွဲ့းထံ်ံတနံိ်ှင်ရ်န်းခွ်ျီးင်�်ေပ်ံကျေးပ်�ေချီးင်�်တံိ�ေဖွဲ့စ်ပ်ါသုံးည်။်



7အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာသည််် အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အု��င်းခ်ု့င်းက်�မ်းေဖွဲ့စာဝ်ေသာ လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�

�ုုင်းရ်ွာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်သည်လ်ည်�် ခု့�ထု့ကဝ်ေရွ�လုပ်ရ်ွိာ�မု်းမ်း�ာ�ကုု ပ်ုု၍ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေစာ

နိုုုင်းပ််ါသည်။်

ဤအုခုန််�သည် ်ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်အုတ့်က ်သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ကုု ရွိာ 

ဝေဖွဲ့့ေခုင်း�်နိုိင်း်် ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်ရ်ွာတ့်င်း ် အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ဝေစာမ်းည်် ် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�် 

ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင််း��ုုင်းရ်ွာ  အုယူအု�သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�စ့ာာကုု တ်င်းေ်ပ်ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်

ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်�ုုသည်မ််းိာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်တ်ုုင်း�်အုတ့်က ် ဦး�စာာ�ဝေပ်�လုပ်င််းန်�်စာဉ် ် တ်စာ်ရွပ််

မ်းဟုုတ်ပ််ါ။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်တ့််င်းပ််ါ�င်းသ်ည််် အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ� အုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်း�ာ�သည် ် အုာဏာာကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််၌သာ စာုစာည်�်ခု��ပ််ကုုင်းထ်ုာ�ရွန် ် ရွည်မ််းိန်�်ထုာ�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်် ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု����ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အုသ့င်း်ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်��ကာလမ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွိုဝေန်ဝေသာ တ်ုုင်း�်ေပ်ည််

မ်း�ာ�တ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်ည် ်စာုစာုဝေပ်ါင်း�်အုသု��စာရွုတ်ဝ်ေပ်�တ့်င်း ်အုဓလေ့ုကအုဝေလ�ထုာ�ကာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွဝေသာ

ဝေ�ကာင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုာ�ကြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင်း�်သည် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုာဏာာကုု အုသု��ေပ်�နုုိုင်းသ်ည်််  

အုခ့ုင်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ� အုပြီးမ်း�တ်ဝေစာဖွဲ့န်တီ််�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စ်ာရွာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာကုုခ့ု�တ်မ််း�ခု�ဝေ�သတ်မ််းိတ််

ရွာတ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာသူမ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်ကုုကြိုးကီ��ကပ်ရ်ွန်် အုပြီးပ်ု�င်းအ်ု�ုုင်း်

ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ေပ်ည်န််ယသ်ုု�မ်းဟုုတ် ်ဝေေသနိုတရွ�န််ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုုထုုဝေရွာကစ်ာ့ာထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွာ 

တ့်င်း ်ထုုခုုုကဝ်ေစာနုုိုင်းပ််ါသည်။် အုမိ်းန်စ်ာင်းစ်ာစာ ်ဝေေသတ်စာခု်ုကုု အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ဖွဲ့ယ�်ကဉ်ထ်ုာ�ေခုင််း�သည် ်ေပ်ည်တ့််င်း�်

ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၏ အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်တ်စာခ်ုုပ်င်း ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

လူ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာခု်ု သုု�မ်းဟုုတ် ်တုု်င်း�်ရွင််း�သာ�မ်း��ု�န့ိုယစု်ာတ်စာခု်ုခုု၏ ဘာာသာတ်ရွာ�၊ လကခဏာာ

ရွပ် ် သုု�မ်းဟုုတ် ် ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်လ်ာမ်း�ာ�အုဝေပ်�အုဝေေခုခု�ကာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် လကခဏာာအုမ်းိတ်အ်ုသာ�မ်း�ာ�

အုေဖွဲ့စာ ်လကခ်ု�က�င်း််သု��ရွန် ်ကြိုးကု��ပ်မ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်သည် ်ေုတ်ုယစာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာရွေခုင်း�်

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤသုု� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယရ်ွာ အုေပ်�အုမ်းူမ်း�ာ�သည် ်အုုပ်ခ်ု��ပ််သူမ်း�ာ�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ အုာဏာာ

အုဝေ�ာကအ်ုအုု�ကြိုးကီ�ကုု ခုုုင်း်မ်းာဝေတ်ာင်း််တ်င်း�်ဝေစာနိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် ဤယနိုတရွာ�အုတ့်င်း�်ရွို အုေခုာ�ဝေသာ 

လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း််  ကင်း�်က့ာဝေစာပ်ါသည်။် ဘာကလ်ုုကမ််းုမ်းရွိုဝေသာ လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်

ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ဝေရွ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုဝေပ်� ခုုုင်း်မ်းာဝေသာခု�မ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ်�န််�က�င်း်

ဘာကအ်ုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�ကုု ရွရွိုဝေစာနိုုုင်းဝ်ေသာ်လည်�် ဝေထုာကခ်ု�သူမ်း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�

ထု�မ်းိ သစာာာဝေစာာင်း်သ်ုမ်းုကုုမ်းူ ရွရွိုဝေစာနိုုုင်းလ်ုမ်း််မ်းည် ်မ်းဟုုတ်ပ််ါ။4

၁.၃။	 ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	အစိတအ်ပ်ိံင်�်မှားး�နှာင်�်	ရှုုကျေးထံးင််�မှားး�

ဗ်ဟုုုအု�င်း််၌သာ အုာဏာာကုုခု��ပ်ကုု်င််းထုာ�ဝေသာ အုစုုာ�ရွပု်�စာ�သည် ်န်ယဝ်ေေမ်းရုိုဝေထုာင်််းအုရွဝေသာ ်

လည််�ဝေကာင်း�်၊ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်ပ််ုုင်း�်အုရွဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�နိုိင်း်် ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�

ကုု စာုစာည်�်ထုုန်�်ခု��ပ််ထုာ�ပ်ါသည်။် ဗ်ဟုုုအု�င်း််၌သာ အုာဏာာကုုခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ဝေသာ အုစာုု�ရွပ်ု�စာ�မ်း��ု�ကုု 

ဗ်ာတ်ီကန်န်ိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာဝေသ�င်းယ်လ့န််�သည််် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�မ်းိအုပ်ဝေတ့်�ရွဝေလမ််းရွိုပ်ါ။ ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွသည် ်

စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ် ်ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဌာာန်ခု့�တ်စာခ်ုုဖွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ် ရွိုပြီးပ်ီ�သာ�ဌာာန်ခု့�ကုု အုာဏာာတ်စာရ်ွပ် ်

၁။	ဤ
အ
ချီးန်း်�၏

	ရည်
ရ်ွယ်

ချီးးကား
နှာင်�်	ခြုံချီးံ�င်ံ�သုံး

ံ��သုံး
ပ်ချီးးကား

်
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သုု�မ်းဟုုတ် ် ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ� ခု့�ဝေ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ဝေသာအုခုါ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် (သုု�) အုာဏာာ

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�် ပ်ု�စာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာပ်ါ သည်။် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ရွာတ့်င်း ်စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုအုမ်း��ု�

မ်း��ု�ကုု ရွင်း�်ုုင်းဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ရွန်် န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�စာ့ာကုု ဝေပ်�စာ့မ်း�်နိုုုင်းသ်ည်််ပ်ု�စာ�မ်း��ု�စာု�ရွိုပ်ါသည်။် 

စာန်စာက်�၍ ထုုဝေရွာကဝ်ေသာအုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�မ်း�ာ� ကုုယစ်ာီပ်ါရွိုသည််် အုထုကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ဝ်ေသာ ဦး�တ်ည် ်

ခု�ကန်ိုိစာမ််း��ု�ကုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေပ်�နိုုုင််းမ်းည််် က�ယ်

ေပ်န််�လိဝေသာ ပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�အုစာာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�ရွိုပ်ါသည်။်  

အု�ုုပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု ပ်ု� ၂ တ့်င်း ်ပ်ု�စာ�

ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်််အုတ်ုုင်း�်  ဤအုခုန််�တ့်င်းဝ်ေ�့� 

ဝေနို့�တ်င်းေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

ပ်ံ�	၂။	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်ပ်ံ�စ�မှားး�

ဗဟံိိုချီးးံပ်ကံိ်ားင်မု်ှာကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်တွင်	်ပံ်�စ�မှားး�စွး

ရာပိ်ါသုံးည်။်	စန်းစက်ားး၍	ထိံကျေးရးကားက်ျေးသုံးး	

အစိတအ်ပံိ်င်�်မှားး�	ကံိားယ်စ်�ပ်ါရာသိုံးည်�်	ကားးယ်ေ်ပ်န်း�်

လွှာာကျေးသုံးး	ပံ်�စ�အမှား ိံ�အစး�	ကျေးပ်ါင်�်စံ�ရာပိ်ါသုံးည်။်	

ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်	ပ်ံ�စ�မှားး�

သမ်းာ�ရိုုု�က� ပ်ု�စာ� (Formal) ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာ  ပ်ု�စာ� (Substantive)

အုစာုု�ရွ/အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ� 
အုဖွဲ့့��၏ အု�င်း်မ််း�ာ� 

အုဝေရွအုတ့်က ်
(၃.၂.၁ ကုု�ကည််ပ််ါ)

အုခု��ု�ည်ီ

အုခု��ု�ည်ီ
နိုုုင်းင််း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု��

ရွို အုစာုု�ရွ/
အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ� 
အု�င်း််မ်း�ာ�၏ 
တ်ူည်ီဝေသာ 

အုဝေရွအုတ့်က်

ဝေေသနိုတရွ အုဖွဲ့့��အုစာည်�် 
တ်ုုင်း�်တ့်င်း ်တ်ူည်ီသည််် 

ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ 
အုာဏာာမ်း�ာ�နိုိင်း်် လုပ််
ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�ရွရွိုပ်ါသည််

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာမ််းိ တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ်ဖ်ွဲ့�ကသ်ုမ်း�်မ်းုကုု 
တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ကာက့ယဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် 

အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ (၃.၃ ကုု �ကည််ပ််ါ)

ဝေေသနိုတရွ အုဖွဲ့့�� အုစာည်�် 
မ်း�ာ�တ့်င်း ်မ်းတ်ူည်ီသည််် 

ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ အုာဏာာ
မ်း�ာ�နိုိင်း်် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ� 
ရွရွိုပ်ါသည် ်(၃.၂.၂ ကုု 

�ကည််ပ််ါ)

အုခု��ု�ဝေသာ 
န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်
အုစာုု�ရွ/အုုပ်ခ်ု��ပ််
ဝေရွ� အု�င်း်မ််း�ာ� 

သည််အုေခုာ�ထုက ်
ပ်ုုမ်း�ာ�သည််

အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� (ဝေေသနိုတရွ 
အု�င်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ/သုု�မ်းဟုုတ် ်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ/်သုု�မ်းဟုုတ် ်
တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� အုဖွဲ့့��ရွိုပ်ါသလာ�။ 

၃.၂.၃ ကုု �ကည််ပ််ါ)

ဝေေသနိုတရွ အု�င်း််ရွို သက�်ုုင်းရ်ွာ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်
မ်း�ာ�အုာ� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ဝေပ်�ေခုင်း�် (၃.၂.၃ ကုု �ကည််ပ််ါ)

အုခု��ု�မ်းည်ီ

အုခု��ု�မ်းည်ီ

အုေပ်န််အုလိန််
မ်းိီခုုုဝေသာ

အုစာုု�ရွ/အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ� 
အုဖွဲ့့��၏ အု�င်း််

တ်စာ�်င်း််၌ရွိုဝေသာ အုဖွဲ့့��
အုစာည််� အုဝေရွအုတ့်က ်

(၃.၂.၂ ကုု�ကည််ပ််ါ)

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ
အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုာဏာာကုု 

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ� ဝေပ်�ေခုင်း�်၏ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ အုမ်း��ု�မ်း��ု� 
(၃.၂.၁ ကုု �ကည််ပ််ါ)



9အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ သမ်းာ�ရိုုု�က� အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�် (ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း ်‘ပ်ထု�ီ�င်းန်ိုိင်း််�ုုင်း်

ဝေသာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်’ ဟုု ရွည်ည်ွှှန််�သည်)် သည် ် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်းိ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််

သုု� အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်မ််း�ာ�နိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်တ််ုုင်း်�တ့်င်းရ်ွိုဝေသာ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�၏ အုဝေရွအုတ့်က်

အုာ� �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် (ပ်ု� ၂ ၏ ဘာယဘ်ာကစ်ာာတ်ုုင်းက်ုု �ကည််ပ််ါ) အုစာုု�ရွ၏ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ကုု ကုုင်းတ့််ယ်

ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။် တ်န်ည််�အုာ�ေဖွဲ့င်း််�ုုရွပ်ါမ်းူ ယင်း�်သည် ်ဝေအုာကပ််ါဝေမ်း�ခု့န််�မ်း�ာ�ကုု အုဝေေဖွဲ့ထုုတ်ဝ်ေပ်�

ပ်ါသည်။် တ်ုုင်း�်ေပ်ည််တ်စာေ်ပ်ည်တ့််င်း ်အုစာုု�ရွအု�င်း်မ််း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�အု�င်း်မ််း�ာ� မ်းည်မ််းာရွိုသင်း််

သန်ည်�် (အုပ်ုုင်း�် ၃.၁.၁ ကုု�ကည််ပ််ါ)။ အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်တ််စာခ်ုု သုု�မ်းဟုုတ် ်အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�အုဖွဲ့့��၏ အု�င်း််

တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�ဌာာန်ခု့�မ်းည်မ််းာေဖွဲ့င်း်် ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်သင်း််သန်ည််� (ဥပ်မ်းာ- တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�အု�င်း်တ့််င်း ်တ်ုုင်း�်

ဝေေသကြိုးကီ�မ်းည်မ််းာကုု ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းသ်င်း််သန်ည်�်) (အုပ်ုုင်း�် ၃.၁.၂ ကုု�ကည််ပ််ါ)။ ထုုုသုု��န်�်စာစာ်

ဝေလလ်ာဝေမ်း�ေမ်းန်�်မ်းုသည် ် အုစာုု�ရွ သုု�မ်းဟုုတ် ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုခု��ု�ဝေသာအု�င်း််မ်း�ာ�က နိုုုင်း်င်း�

တ်စာနုု်ိုင်းင််း�လု��တ့်င်းရုိ်ွဝေန်ေခုင််း�မ်းဟုုတ်ပ််� နုုိုင်းင််း�အုတ့်င်း�်ရုိွ အုခု��ု�ဝေသာအုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�်မ်း�ာ�တ့်င််းသာရုိွဝေန်ဝေ�ကာင််း� 

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သည််် အုခု��ု�မ်းည်ီဝေသာဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�မ်း�ာ�ကုုလည်�် ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ပ်ုု၍တ်ုက�စာ့ာသတ် ်

မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ဝေန်ာကထ်ုပ််တ်ာ�န််တ်စာခ်ုုမ်းိာ 

လကဝ်ေအုာက်အု�င်း််မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် အုမိ်းန်တ််ကယ ်

အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်မု််းပ်င််းေဖွဲ့စ်ာပ်ါ 

သည်။် အုမ်း��ု�သာ�မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင်း ်

အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်မ်းည််် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ/ 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်စာီမ်း�ခုန််�ခု့�ဝေရွ�ကုု လုပ််ဝေ�ာင်း်ဝေသာ

အုစာုု�ရွက�သ်ုု� အုဖွဲ့့��တ်စာခ်ုုသာ ရွိုသင်း််ပ်ါသလာ� 

သုု�မ်းဟုုတ် ် တ်ုုင်း�်ဝေေသ�ုုင်းရ်ွာ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းည််် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာခ်ုုပ်ါရုိွသင်း််

ပ်ါသလာ�၊ သုု�မ်းဟုုတ် ် တုု်င်း�်ဝေေသ�ုုင််းရွာ ဥပ်ဝေေ

ကုုစာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်သ်ည်််တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��ပ်ါ ရွို 

သင်း််ပ်ါသလာ� (အုပ်ုုင်း�် ၃.၂.၃ ကုု     �ကည််ပ််ါ။)

ယခုင်းက် သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်�ုုင်းရ်ွာ အုေဖွဲ့စာအ်ုပ်�ကမ််း�ာ�သည် ် သင်း််

ဝေလ�ာဝ်ေသာ န်ယဝ်ေေမ်း�ုုင်းရ်ွာ၊ အုစာုု�ရွ�ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�စာန်စာက်ုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် သုု�ဝေသာလ်ည်�်

ထုုုဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�စာန်စာ်သည် ်အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်် ေပ်င်း�်ထုန််ဝေသာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်တ့််င်း�်အုက�ပ်ရ်ိုုုကမ််းု

မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်ခုုုင်း်မ်းာသည်််ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကအ်ုသစာ ်သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုကုု ထုင်းဟ်ုပ်ဝ်ေစာ

မ်းည်််ပ်ု�စာ�စာန်စာ်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�က ေပ်န်လ်ည်၍်ခု�မ်းိတ်စ်ာီစာဉ်ရ်ွဝေပ်

မ်းည်။် န်မ်းူန်ာမ်း�ာ�မ်းိာ ေုတ်ုယကမ်းာာစာစာပ်ြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် ဂ�ာမ်းန်ီနိုုုင်းင််း�နိုိင်း်် လူမ်း��ု�ဝေရွ�ခု့�ေခုာ�မ်းုဝေခုတ်ပ်ြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�တ်ုု� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

အးဏားလွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ချီးွ�ကျေး�ကျေးပ်�ေချီးင််�၏		

သုံးမှား�ရှုိံ�ကားး	အစိတအ်ပ်ိံင်�်သုံးည်	်ေပ်ည်န််းယ််

အဆိုင်�်မှာာ	နှိံင်င််�ကျေးတးအ်ဆိုင်�်ထံိ	အစိံ�ရ၏

အဆိုင်�်မှားး�နှာင်�်	အစိံ�ရ၏	အဆိုင်�်တိံင်�်တွင််

ရာိကျေးသုံးး	ကျေး�သုံးနှတရအစိံ�ရ	အဖွဲ့ွ��အစည်�်	

အကျေးရအတွကား်အး�လွှာည်�်ကျေးကားးင်�်၊	ယ်င်�်အဖွဲ့ွ��

အစည်�်မှားး�အတွင်�်ရာိ	အမှာာန်းတ်ကားယ်	်အဖွဲ့ွ��	

အစည်�်ဆိုိံင်ရ်း	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ်မှာုအး�	လွှာည်�်	

ကျေးကားးင်�်	ဆိုံ��ေဖွဲ့တက်ျေးပ်�ေချီးင််�ေဖွဲ့င််�	အစိံ�ရ၏	

ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�ကားိံ	ကားိံင်တ်ွယ်က်ျေးေဖွဲ့ရာင်�်ကျေးပ်�ပ်ါသုံးည်။်

၁။	ဤ
အ
ချီးန်း်�၏

	ရည်
ရ်ွယ်

ချီးးကား
နှာင်�်	ခြုံချီးံ�င်ံ�သုံး

ံ��သုံး
ပ်ချီးးကား

်



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

ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင််း�ဝေသာ အုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�်သည် ် (ပု်� ၂ ၏ဘာယ်

ဘာကေ်ခုမ်း�်ကုု �ကည်််ပ်ါ) သမ်းာ�ရိုုု�က�ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုကုု ထုုဝေရွာကဝ်ေသာအုာဏာာမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် မ်းည်က်�သ်ုု�ေဖွဲ့ည်််

�ည််�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်မ်းည်ကုု် တုု်င်း�်တ်ာပ်ါသည် ်(လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင််းေခုင််း��ုုင်းရ်ွာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်း

ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ်အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ဟုူ၍ ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း်ရွည်ည်ွှှန််�ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်)်။ 

အုစာုု�ရွ၏လကဝ်ေအုာကအ်ု�င်း််မ်း�ာ�သုု� မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာမ်း�ာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ပ်ါသန်ည်�်။ အုခု��ု�

ဝေသာနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်အုလာ�တူ်သမ်းာ�ရုုို�က�လှ�ဝေေပ်ာင််း�ေခုင််း� ပု်�စာ�မ်း��ု�ရုိွနုုိုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် အု�င်း််အုသီ� သီ�သုု�

ခု့�တ်မ်း�်ခု�၍ တ်ာ�န်ဝ်ေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာအုာဏာာနိုိင်း် ် အုစာ့မ်း်�အုစာမ်း�ာ�သည် ် အုလ့န်က့်�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ပ်ါ 

သည် ်(‘ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်အုတုု်င်း�်အုတ်ာ သုု�မ်းဟုုတ် ်အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင််း�အုတုု်င်း�် 

အုတ်ာ’ အုေဖွဲ့စာ ်ရွည်ည်ွှှန််�ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်)်။ 

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာ သုု�မ်းဟုုတ် ် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်

အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာသည် ်အုာဏာာကုု ဗ်ဟုုုအု�င်း််တ့်င်း ်ထုုန််�သုမ်း�်ခု��ပ််ကုုင်းမ််းုအုသ့င်းဝ်ေ�ာင်းသ်ည််် စာန်စာမ််း�ာ�

မိ်း အုာဏာာကုုခ့ု�တ်မ််း�စာန်စာေ်ဖွဲ့င်း်် တ်ာ�န်လှ်�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ်ဝ်ေသာစာန်စာမ််း�ာ�အုထုု စာန်စာမ််း�ာ�အုလုုက ်က့�ေပ်ာ� 

ေခုာ�န်ာ�ပ်ါသည်။် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၊ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုာဏာာဗ်ဟုုုခု��ပ် ်

ကုုင်းမ််းု ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ဟုူသည်် ် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလာာ်ခု�ေခုင်း�်ရုိုဝေထုာင်း််သု��မ်း��ု�အု�ကာ�ခ့ု�ေခုာ�ေခုင်း�် 

သည် ်ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ တ်ုု�တ်က်

ေမ်းင်း််မ်းာ�မု်းကုုတုု်င်း�်တ်ာရွာတ့်င်း်မ်း�ာ�စ့ာာအုဝေထုာက ်

အုကူေပ်�ပ်ါသည် ် (အုပ်ုုင်း�် ၃.၂.၁ ကုု �ကည််ပ််ါ)။  

နုုိုင်းင််း�တ်စာနုု်ိုင်းင််း�သည် ် ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင််း� 

ကုု မ်းည်မ််းာအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာထုုန်ကရ်ိုုင်း�်ရွန် ် ရွည် ်

ရွွယထ်ုာ�ပ်ါသန်ည်�်။ 

ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ သမ်းာ�ရုုို�က�ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်မု််းသည် ်ယင််း�၏အုဝေရွ�ပ်ါမု်းအုတုု်င််း� 

အုတ်ာကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေလမ််းရွိုဝေသာလ်ည််� ယင်း�်သည်ဗ််ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ခုုုင်းမ််းာအုာ� 

ဝေကာင်း�်ဝေသာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ကုုမ်းူ က�ဉ်�်ဝေေမ်းာင်း�်ဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် ပ်ု� ၂ တ့်င်း ် မ်းာာ�ေပ်ထုာ�သည်််

အုတ်ုုင်း်� သမ်းာ�ရိုုု�က�ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုနိုိင်း်် အုမ်းိန််တ်ကယထ်ုုဝေရွာကဝ်ေသာအုာဏာာတ်ုု�သည် ် အုေပ်န်အ်ုလိန််

အုက��ု�သကဝ်ေရွာကလ်�က ် ရွိုပ်ါသည်။် အုစာုု�ရွ၏ ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�တ့်င်းအ်ုဝေရွ�ပ်ါ၍ အုနိုိ��အုေပ်ာ�

ဝေရွာကရ်ွိုနိုုုင်းဝ်ေသာ အုာဏာာမ်း�ာ�အုာ� ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�ရွာတ့်င်း ်ပ်ထုမ်းဦး�စာ့ာမ်းာတ်ဝေသာ အုင်းစ်ာတ်ီက���

ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုကုု လုုအုပ််ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် သမ်းာ�ရိုုု�က�ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုသည် ်ေပ်ည်န််ယအ်ု

�င်း််တ့်င်း ် ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် ခု�မ်းိတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဤအု�င်း််သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်တ်ာ�န််ဝေပ်�အုပ်မ််းည် ် မ်းဟုုတ်ပ််ါ။ သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ 

ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််တ့်င်း ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုင်း်် တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�အုဖ့ွဲ့��ဟူုသည််် အုစုုာ�ရွ 

ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	ချီးိံင်မ်ှား
အး�ကျေးကားးင််�ကျေးသုံးး	အစိတအ်ပ်ိံင််�သုံးည််	
သုံးမှား�ရှုိံ�ကားးပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတမ်ှာုကားိံ	ထံိကျေးရးကားက်ျေးသုံးး
အးဏားမှားး�ေဖွဲ့င််�	မှာည်က်ား��သုံးိံ�	ေဖွဲ့ည််�ဆိုည်�်
ကျေးဆိုးင််ရွကားမ်ှာည်က်ားိံ	တိံင်�်တးပ်ါသုံးည်။်	ယ်င်�်
ကားိံ	အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရ�၊	နှိံင််င်�ကျေးရ�နှာင်�်	ဘဏ္ဍားကျေးရ�
ဆိုိံင််ရး	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်ဟိုးသုံးည််�	
ရှုုကျေးထံးင်�်သုံးံ��မှား ိံ �အရ	တိံင်�်တးနှိံင််ပ်ါသုံးည်။်	



11အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

၏ သီ�ေခုာ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ� ဖွဲ့န်တ််ီ�ေခုင်း�်သည် ် မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုရွမ်း�ုု ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�

ေခုင်း�်၏ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုဝေပ်� လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းပ််ါသည် ်(အုပ်ုုင်း�် ၃.၂ ကုု�ကည််ပ််ါ)။ 

အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်၏ ထုုဝေရွာကတ့််င်းက်�ယမ််းုအုစာုစာုတ်ုု�သည် ် ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််

ဝေရွ�ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုနိုိင်း်် အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာဝေပ်�တ့်င်းသ်ာမ်းက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက ်

�ကသူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွ၏ တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ်ဖ်ွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်ကုု တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ကာ

က့ယန်ိုုုင်း်မ်းု ရွို၊ မ်းရွို အုဝေပ်�၌ပ်ါ မ်းူတ်ည််ဝေန်ပ်ါသည် ် (အုပ်ုုင်း�် ၃.၃ ကုု �ကည်််ပ်ါ)။ ဤအု�င်း််တ့်င်း ် ‘ဖွဲ့က်

ေရွယစ်ာန်စာ်’ ဟုူဝေသာ ဝေ�ါဟုာရွကုု ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ်အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�မ်းု

၏ တ်ုက�စာ့ာသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ပ်ု�စာ�တ်စာ်မ်း��ု�အုေဖွဲ့စာ ်အုသု��ေပ်�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာပ််ု�စာ�၏ တ်ုက�မ်းု

အုရွို�ု�� �ုဝေသသလကခဏာာရွပ်တ််စာခ်ုုမ်းိာ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�အုတ့်က ်ယင်း�်ကဝေပ်�စာ့မ်း�်ဝေသာ ဥပ်ဝေေအုရွ

အုကာအုက့ယဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုုသုု�ဥပ်ဝေေအုရွ အုကာအုက့ယဝ်ေပ်�ရွာတ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွက 

ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု ထုုခုုုက်ဝေစာနိုုုင်း်မ်းည််် ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း��ု� အုလ့ယတ််ကူေပ်�လုပ်၍်မ်းရွ

နိုုုင်းဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေမ်းူဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုုပ်ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�မ်းုနိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်�်၍ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာည်ှုနိုုင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာမ်းည််် မ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�က�သ်ုု� 

ဝေစာာင်း််�ကည််ဝ်ေလလ်ာဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု

တ်ုု�ပ်ါ�င်းသ်ည်။်  သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််

အုသီ�သီ��ကာ�ရုိွ ဖွဲ့ကေ်ရွယ်တ်ရွာ�ဝေရွ��က်စာပ် ်

မ်းုကုု အုဝေသ�စာုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်သည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေပ်ု�စာ�သည် ် ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွ၏ တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ််

�န််ဝေသာ ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု �န်�်က�င်းဝ်ေသာ

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ညုှ်နုိုင်း�်ဝေ�့�ဝေန့ို� 

မ်းုတ်ုုင်း�်ကုု ပ်�ပ််ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	ထံိကျေးရးကား်

တွင်က်ားးယ်မ်ှာု	အစံစံတိံ�သုံးည်	်ချီးွ�ကျေး�သုံးတ်မှာာတ်

ကျေးရ�	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ်မှာုနှာင်�်	အကျေးရ�ပ်ါမှာု	အတိံင်�်	

အတးကျေးပ််တွင်သ်ုံးးမှာကား	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�

ဥပ်ကျေး�	တည်	်ကျေးဆိုးကားက်ြကားသုံးးမှားး�အကျေးန်းေဖွဲ့င််�	

နှိံင်င််�ကျေးတးအ်စိံ�ရ၏	တစဖ်ွဲ့ကား်သုံးကား	်ဖွဲ့းကား	်

သုံးိမှာ�်ေချီးင်�်ကားိံ	တရး�ဥပ်ကျေး�အရ	ကားးကားွယ်န်ှိံင််

မှာု	ရာိ၊	မှာရာိ	အကျေးပ််၌ပ်ါ	မှားတည်က်ျေးန်းပ်ါသုံးည်။်

၁။	ဤ
အ
ချီးန်း်�၏

	ရည်
ရ်ွယ်

ချီးးကား
နှာင်�်	ခြုံချီးံ�င်ံ�သုံး

ံ��သုံး
ပ်ချီးးကား

်





13အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

ကွမ်း�်က�င်းသ်ူမ်း�ာ�က ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်ဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့

ရွိင်း�်နိုုုင်းရ်ွန်် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်န်ည်�်လမ်း�်အုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုု ဝေထုာက်ေပ်�ကပ်ါသည်။် သုု�ဝေသာ ်နိုုုင်းင််း�

နိိုင်း်် ဝေေသနိုတရွဝေန်ာက်ခု�အုဝေန်အုထုာ�အုခု��ု�တ့်င်း ် �န်�်က�င််းဘာကအ်ုက��ု�သကဝ်ေရွာကမု််းမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နုုိုင်း ်

ပြီးပ်ီ� တ်စာဖ်ွဲ့ကတ့််င်းလ်ည်�် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�နိုိင်း်စ်ာပ််လ�ဉ်�်၍ အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင််း�ခု့�ဝေ�မ်းု၏ အုဝေပ်ါင်း�်လကခဏာာ

ဝေ�ာင်းဝ်ေသာ အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�ကုု ဝေလ�ာပ််ါ�ပ်�ကေ်ပ်ယဝ်ေစာနိုုုင်းပ််ါသည် ်(ဇိုယာ� ၁ ကုု�ကည််ပ််ါ)။

အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�သည် ် ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်စာန်စာက်ုု က�င်း််သု��ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ပ်ဋိုပ်ကခအုာ� 

ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းစ်ာ့ာဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်နိုုုင်း်ခု�ပ်ြီးပ်ီ� အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�မ်းိာမ်းူ ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွို�ကပ်� ပ်ုုမ်းုုေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ 

ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ကုု ဦး�တ်ည်ဝ်ေစာသည်ဟ်ုု လကဝ်ေတ့်�မ်း�ကေ်မ်းင်းက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ ဝေလလ်ာမ်းုမ်း�ာ�ကလည်�် 

အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ��ကပ်ါသည်။် သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်အုသ့င်းသ်ဏ္ဍာာန််နိုိင်း်် 

ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုကုု သတ််မ်းိတ််ေခုင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�အုတ့်က ် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုအုရွို

�ု��ဝေသာတ်ာ�န်တ််စာခ်ုုပ်င်း ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းမ််းုဟုူသည် ် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်တ််စာ်ေပ်ည်န်ိုိင်း်် ပ်ဋိုပ်ကခ၏ 

လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�အုဝေပ်�၌သာ မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်သည််မ်းဟုုတ််ဝေပ်။ အုာဏာာက�င်း််သု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�၏ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းပ််တ်သ်တ််မ်းု၊ ယင်း�်တ်ုု�၏ စာုတ်အ်ုာ�ထုကသ်န််မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း််လည်�် 

သက�်ုုင်းဝ်ေန်ပ်ါသည်။် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယအ်ုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�သည်လ်ည်�် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်

စာန်စာမ််း�ာ�အုရွ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ဝေေသနိုတရွအု�င်း််၊ ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း်် 

သုု�မ်းဟုုတ် ် ခုရိုုုင်းအ်ု�င်း််သုု�လှ�ဝေေပ်ာင််း�အုပ််နိုိင်း်�ရွာတ့်င်း ် ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုာဏာာအုာ� ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း်် 

ဟုန်ခ်ု�က်ည်ီဝေစာဝေရွ�အုတ့်က ်ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေလရ်ွို�ကပြီးပ်ီ� ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွသုု�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း််  တ်ာ�န်မ််း�ာ�ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေရွ�ကုု အုဝေလ�ထုာ�ပ်ါသည်။်

အုခု��ု�ဝေသာ အုစုုာ�ရွအုင််းစာတီ်က���ရိွင််း�မ်း�ာ�အုတ့်ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုတ့်ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ဝေန်ာက ်

�ု�� ယတု်ေပ်တ်အ်ုာဏာာအုယူအု�သည် ်အုဝေရွ�ပ်ါသည်ဟ်ုုသတ််မ်းိတ်သ်ည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဓလေ့ဝေလထ်ုု��စာ�



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

မ်း�ာ�ကလည်�် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်အုဝေပ်� အုဟုန််�အုတ်ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�သည် ်

ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွအုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ သစာာာဝေစာာင်း်သ်ုရွန်လ်ုုသည်ဟ်ုူဝေသာအုယူအု�နိုိင်း်် အုလာ�တ်ူစာ့ာပ်င်း ်ဥပ်ဝေေ

အုာ�လု��တ်ုု�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဓလေ့ဝေလထ်ုု��စာ�မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်�်စာာ�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� လူတ်ုုင်း�်တ်စာ်ည်ီ

တ်စာည်ွှ့တ်တ််ည်�် လုုကန််ာဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်ဟ်ုူသည််် အုယူအု�သည် ် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်

လုပ််င်းန်�်စာဉ်အ်ုဝေပ်� ရုိုပ်ဝ်ေထ့ု�နုုိုင််းဝေစာပ်ါသည်။် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင််းမ်း�ာ�၏ကဏ္ဍာတ့်င််းလည်�် ကုုယ်က��ု�

ကုုသာ�ကည်််ပ်ါက အု�ုုပ်ါေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ပ်ုုမ်းုု�ုု�ရွွာ�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် ထုုဝေရွာကဝ်ေသာဗ်ဟုုုခု��ပ် ်

ကုုင််းမ်းုဝေလာာ်ခု�ေခုင်း်�ကုု ရွရွိုဝေအုာင််းေမ်းင််းဝေစာရွန််

အုတ့်က ်အုစာုု�ရွအု�င်း််အုသီ�သီ�ရုိွဝေခုါင််း�ဝေ�ာင််း

မ်း�ာ�၊ အုထူု�သေဖွဲ့င်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် အုာဏာာကုု

ဝေလာာခ်ု�ရွမ်းည််် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဝ်ေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ� 

သည် ် ဤသဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ််ဝေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွဝေပ်မ်းည်။် လူန်ည်�်စာု သုု�မ်းဟုုတ် ် ဝေေသနိုတရွ

အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ� 

သည် ်ခ့ု�ထ့ုကလုု်မု်းအုပ်ါအု�င််း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာကုု် �န်�်

က�င်းမ််းည်််အုစာာ�  ဝေေသနိုတရွအု�င်း််၌ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

ကုု အုုပ်ခ်ု��ပ်ရ်ွာတ့်င််း ပြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်စာ့ာအုေပ်�သဝေဘာာ

ဝေ�ာင်းလ်�က ် ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်မ်းည််် အုခု့င်း််

အုလမ်း�်ေဖွဲ့င်း်် အုစာာ�ထုုု�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဇိုယာ� ၁ တ့်င်း ်မီ်း�ဝေမ်းာင််း�ထုုု�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သက�သုု်� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူ

 မ်း�ာ�သည် ်ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ�ကုု လ�စာလ်��ရုိုထုာ��ကပ်ါက သုု�မ်းဟုုတ််

 ယင်း�်ကုု ခု�မ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င််း ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းမ််းုမ်းရွိုပ်ါက ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုေပ်�သဝေဘာာ

ဝေ�ာင်းဝ်ေသာ အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�သည် ် အုပ်�ကသ်ဝေဘာာသုု� ဝေေပ်ာင်း�်လ�သကဝ်ေရွာကသ့်ာ�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။်

ပ်ဋိိပ်ကားခမှားး�	ေဖွဲ့စက်ျေးပ််ကျေးန်းကျေးသုံးး	နှိံင််င်�မှားး�

အတွင်�်ရာိ	စိန်းက်ျေးချီး်မှာုမှားး�ကားိံကျေးေဖွဲ့ရာင်�်ရန်း်	ဗဟိုိံ

ချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်န်းည်�်လွှာမှာ်�အမှား ိံ �မှား ိံ �

ကားိံ	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတန်ှိံင်က်ျေးသုံးးလ်ွှာည််�	နှိံင််င်�ကျေးတးန်ှာင်�်	

ကျေး�သုံးနှတရကျေးန်းးကား်ချီး�	အကျေးန်းအထံး�အချီးး ိံ �တွင််	

ဆိုန်း်�ကားးင်ဘ်ကား	်အကားး ိံ�သုံးကားက်ျေးရးကားမ်ှာုမှားး�	

ေဖွဲ့စက်ျေးပ််နှိံင်ပ််ါသုံးည်။်	အချီးး ိံ �ကျေးသုံးးနှိံင်င််�မှားး�တွင်	်

ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်စန်းစ်ကားိံ	ကားးင််�သုံးံ��

ေချီးင်�်အး�ေဖွဲ့င််�	ပ်ဋိိပ်ကားခမှားး�ကားိံ	ကျေးအးင်ေ်မှာင်စ်ွး	

ကျေးေဖွဲ့ရာင်�်နှိံင်ခ်ျီး��ကျေးသုံးးလ်ွှာည်�်		အချီးး ိံ �နှိံင််င်�မှားး�တွင််

မှား	မှာကျေးအးင်ေ်မှာင်ခ်ျီး��ကျေးပ်။
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၂။	ကျေးန်းးကား
ခ်ျီး�အ

ကျေးေချီးအ
ကျေးန်း၏

	အ
ကျေးရ�ပ်ါမှာု

ဇူးယ်း�	 ၁။	 ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	 အေပ်ံသုံးကျေးဘးကျေးဆိုးင်က်ျေးသုံးး	 အကားး ိံ�သုံးကားက်ျေးရးကားမ်ှာုမှားး�နှာင််�	

အပ်းကားသ်ုံးကျေးဘးကျေးဆိုးင်က်ျေးသုံးး	အကားး ိံ�သုံးကားက်ျေးရးကားမ်ှာုမှားး�

အေပ်ံသုံးကျေးဘး	-	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်သုံးည််	
ကျေးအးကားပ််ါ	အကျေးကြကားးင်�်အရးမှားး�တွင်	်
အကျေးထံးကားအ်ကားး	ေဖွဲ့စက်ျေးစပ်ါသုံးည််

အပ်းကားသ်ုံးကျေးဘး	-	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်ကျေးကြကားးင််�	
ကျေးအးကား်ပ်ါအကားး ိံ �ဆိုကားမ်ှားး�	ေဖွဲ့စက်ျေးပ််နှိံင်ပ််ါသုံးည််

...နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််တ့်င်း ် ခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ဝေသာ အုာဏာာ
ကုုကန်�်သတ််ေခုင်း�်
ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်း်မ်းုဝေလာာ်ခု�ေခုင်း�်၏အုခု��ု�ဝေသာပ်ု�စာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ်
လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာကုု ခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ရ်ွန် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ� 
သေဖွဲ့င်း်် အုာဏာာကုု ဝေေါင်း်လုုကစ်ာန်စာအ်ုရွ (ထုုပ်ပ််ုုင်း�်မ်းိ 
ဝေအုာကပ််ုုင်း�်သုု�) စာီ��င်း�်ပ်� ��နိုိ�ဝေစာပ်ါသည်။် 

...အုာဏာာကုု အုလ့�သု��စာာ�လုပ််နိုုုင်း်မ်းည််် ဝေေသနိုတရွ
အုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာေခုင်း�်
အုာဏာာရွလုုမ်းုသည် ် လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည် ်
န်ယ် အုစာုု�ရွတ်စာခ်ုုအုာ� မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�
အုတ့်က ် အုလ့�သု��စာာ�ေပ်�ေခုင်း�်ကုု ဦး�တ်ည်ဝ်ေစာပ်ါသည်။် 
အုက�င်း််ပ်�က ် ေခုစာာ�ေခုင်း�်ကုု ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�၌ 
အုေမ်းစ်ာေဖွဲ့တ်ဝ်ေခု�မု်းန်�်ရွန်ခ်ုကခ်ု�လိပြီးပီ်� ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွအု�င်််း 
မ်း�ာ�တ့်င်း ်ထုုဝေရွာကမ််းုမ်းရွိုနိုုုင်းပ််ါ။ 

...ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ လုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်် ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�
အုတ့်က ်အုထုူ�အုဝေလ�ဝေပ်�ေခုင်း�်
ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ် ဝေေသနိုတရွ လုုအုပ် ်
ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ပ်ုုမ်းုုေဖွဲ့ည််�်ည််�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

...လူ�စာ့မ်း�်အုာ�ရွင်း�်ေမ်းစာန်ိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုရွင်း�် 
အုေမ်းစာ ်မ်း�ာ�မ်းလု�ဝေလာကမ််းုဝေ�ကာင်း်် ခုရွီ�မ်းဝေပ်ါကေ်ခုင်း�်
အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ် ဝေသ�င်းယလ့်န်�်ပြီးပ်ီ� လှမ်း�်မ်းုု�ခု��ပ် ်
ကုုင်းမ််းုကုုခု�ရွဝေသာအုခုါ ယင်း�်တ်ုု�၏လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�
ကုုသင်း််တ်င်း််ဝေလ�ာကပ််တ်စ်ာ့ာထုမ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ေခုင်း�်ရွိုမ်းည် ်
မ်းဟုတု်ဝ်ေပ်။ အုဝေ�ကာင်း�်မ်းိာ ယင်း�်တ်ုု�တ်င့်း ်လု�ဝေလာကမ််းာတ်
ဝေသာ လူ�စာ့မ်း�်အုာ�ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�နိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုရွင်း�် 
အုေမ်းစာမ််း�ာ� လု�ဝေလာကစ်ာ့ာမ်းရွရွိုေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

. . .မ်းတူ်က့� ေပ်ာ�ဝေသာေပ်ည််သူမ်း�ာ�တ်ည််ရုိွဝေန်ထုုုင််း�က
ဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် တ်င်း်�မ်းာမ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်� 
လာနိုုုင်းဝ်ေသာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ကုု စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်ေ်ခုင်း�်
ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်သည် ် လူန်ည်�်စာု အုဖွဲ့့��
အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းု အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ
တ်စာ်ခုုကုုရွရွိုဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ေခုင်း�်အုေပ်င်း်ယင်း�်တ်ုု�၏ကုုယ ်
ပ်ုုင်းန််ယဝ်ေေမ်းဝေေသအုတ့်င်း�် လူန်ည်�်စာု၏ ရွပ်တ််ည််မ်းု
အုဝေန်အုထုာ�ကုုလည်�် ရွရွိုဝေစာပ်ါသည််။ လူန်ည်�်စာု
အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်၏ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် 
ဝေေသနိုတရွအု�င်း််တ့်င်း ် တ်ရွာ�န်ည်�်က� အုသုအုမ်းိတ် ်
ေပ်�ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ ဝေခုါင်း်�ဝေ�ာင်းမ််းုဝေန်ရွာကုု ရွရွိုနိုုုင်းပ််ါ 
သည်။်

...ပုု်မုု်းလုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််ရွရုိွမ်းည််် ကုုယ်ပုု်င်းအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ခ့်ုင်း််ကုု ဝေတ်ာင်း�် 
�ုု�ကသည််် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�
 ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�
...ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ လူမ်း�ာ�စာု အုစာုအုဖွဲ့့��သစာမ််း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်� 
လာဝေစာေခုင်း�်
န်ယပ််ယဝ်ေေသတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် လူန်ည်�်စာု
မ်း�ာ�ကုု လူမ်း�ာ�စာုရွပ်တ််ည်ခ်ု�က ် အုဝေန်အုထုာ�အုတ်ုုင်း�် 
တ်ာ�န်ဝ်ေပ်�အုပ်ပ််ါကအုသစာဝ်ေသာ လူန်ည်�်စုာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် 
မ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းသ်ေဖွဲ့င်း် ်ေပ်ဿန်ာကုုအုဝေေဖွဲ့ထုုတ်ရ်ွ
မ်းည်််အုစာာ�ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�ကုုသာေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။်
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...အုေပ်�သဝေဘာာဝေ�ာင််းဝေသာ၊ နိုုု��ကာ�တ်က်ကြွက 
ဝေသာအုစာုု�ရွ၏ လုပ်င််းန်�်စာဉ််မ်း�ာ�နိုိင်း်် မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ််ဝေရွ�
ကုု အုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်
အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု �ုပ်က်ုုင်းန်ိုုုင်းဝ်ေသာ အုေခုာ�
ဝေသာရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်း်် ဗ်ဟုုု
ခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်သည် ်မူ်း�ါေယိဉ်ပ်ြီးပု်�င်းမု််းမ်း�ာ�၊ မူ်း
�ါေ စာမ်း�်သပ်ဝ်ေလလ်ာေခုင်း�်နိုိင်း်် မ်းူ�ါေအုသစာဝ်ေေပ်ာင်း�် 
လ�ေခုင်း�်ကုု အုာ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် 

...ဝေေသအုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ� ထုုခုုုကန််စာ်န်ာဝေစာဝေသာ ပြီးပ်ု�င်း ်
�ုုင်းမ််းုမ်း�ာ� 
သဘာာ�သယ�ဇိုာတ်မ်း�ာ�၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် 
အုလုပ်အ်ုကုုင်းအ်ုခု့င်း််အုလမ်း်�မ်း�ာ�သည် ် ဝေေသအုလုုက ်
က့ာေခုာ�နိုုုင်းသ်ေဖွဲ့င်း် ် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်
သည် ်ဝေေသမ်း�ာ�အု�ကာ� သာတ်ူည်ီမ်းာမ်းုမ်းရွိုေခုင်း�်နိုိင်း််ပြီးပ်ု�င်း ်
�ုုင်းမ််းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေစာပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် န်ယဝ်ေေမ်း
ဝေေသမ်း�ာ�သည် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ် မ်းတ်ည်န်ိုုုင်းမ််းည််် ဝေင်း့လု��
ဝေင်း့ရွင်း�်ကုုရွရွိုရွန် ် ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ရွာ၌ စာည််�မ်း�ဉ််�ဝေရွ�ရွာလုုက ်
န်ာမ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်စာစ်ာထုကတ််စာစ်ာ အုာ�န်ည်�်လာနိုုုင်း ်   
သေဖွဲ့င်း်် န်ယပ််ယဝ်ေေသမ်း�ာ�အု�ကာ� အုလာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းုမ်း�ာ� 
ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

...အုစာုု�ရွစာန်စာ၏် ခုကခ်ု�ရိုုပ်ဝ်ေထု့�မ်းုအုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််
ေခုင်း�် 
သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဝေေသနိုတရွ 
သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွထု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�
ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် စာန်စာ်သည် ်
အုစာုု�ရွ၏ �န််ထုုပ်�်န်ပ််ုု�မ်း�ာ�ကုု မ်းာဝေ�ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း်
နိုုုင်း်ဝေစာပြီးပ်ီ� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွကုုလည်�် အုဓလေ့ုက စာုန်် 
ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဦး�စာာ�ဝေပ်�လုပ်င််းန်�်စာဉ်မ််း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ်
ပ်ုု၍အုဝေလ�ဝေပ်�နိုုုင်းဝ်ေစာပ်ါသည်။် 

...မ်းလုုအုပ်ပ််� လုပ်င််းန်�်စာဉ််မ်း�ာ�ကုုထုပ်မ််း�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�် 
နိုိင်း်် မ်း�ာ�ေပ်ာ�ဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်လ်ည််ပ်တ်ဝ်ေရွ� စာာ�ရွုတ််
မ်း�ာ�
ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ရွာတ့်င်း ်အုစုုာ�ရွ၏လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န် ်
မ်း�ာ�ကုု ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုထုကပ််ုု၍ ထုပ်မ််း�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ� 
ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ခုရွီ�မ်းတ့်င်းက်�ယပ််� အုပ်ဝ်ေ�ကာင်း�်ထုပ်ဝ်ေန်
ဝေသာ သုု�မ်းဟုုတ် ် ဝေရွိ�ဝေန်ာကမ််းည်ီဝေသာ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု 
နိုုုင်းင််း�အုနိုိ��အုေပ်ာ�တ့်င်း ် ဝေပ်�ဝေပ်ါကဝ်ေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် ဗ်ဟုုု
ခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်  စာန်စာမ််း�ာ�တ့်င််း အုစုုာ�ရွ၏ အု�င်း််
အုသီ�သီ�တ့်င်း ် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ သုု� 
မ်းဟုုတ် ်လစာာဝေပ်�ထုာ�ရွဝေသာအုရွာရွိုမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုမ်း�ာ�ေပ်ာ�
လာမ်းုဝေ�ကာင်း် ်ပ်ုု၍စာာ�ရွုတ်က်ုန်က်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်

၏ အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�ကုု လှမ်း�် 

မုု်း�နုုိုင်းသ်ည််် အုေခုာ�အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာအုဝေန် 

အုထုာ�နိုိင်း်် �က်စာပ်ဝ်ေန်သည််် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း ်

ဝေေခုမ်း�ာ�မ်းိတ်စာခ်ုုမ်းိာ အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်် ပ်ါတ်ီ

မ်း�ာ�ကုု ဝေေသနိုတရွစာန်စာေ်ဖွဲ့င်း် ်က�င်း််သု��ဝေစာ

ပ်ါက တ်ုုင်း�်ေပ်ည်တ််စာ်ေပ်ည်အ်ုတ့်င်း�်ရွို 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီစာန်စာ၏် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေေပ်ာင်း�် 

လ�မ်းုပ်ု�စာ�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ဝေေသနိုတရွစာန်စာအ်ုရွ အုာဏာာခု့�ဝေ�ဝေပ်� 

ေခုင််း�ခု�ရွဝေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ� 

သုု�မ်းဟုုတ် ် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ ဝေေသနိုတရွ 

ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	သုံးင််�ကျေးလွှားးက်ျေးသုံးး	
အသုံးွင်သ်ုံးဏ္ဍာန်းန်ှာင်�်	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတမ်ှာုကားိံ	သုံးတမ်ှာာတ်ေချီးင်�်
သုံးည်	်ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေး�	ကျေးရ�ဆိုွ�ကြကားသုံးးမှားး�
အတွကား	်စိန်းက်ျေးချီး်မှာုအရာိဆိုံ��ကျေးသုံးးတး�န်းတ်စ်ချီးံပ်င််	ေဖွဲ့စ်
ပ်ါသုံးည်။်	ကျေးအးင်ေ်မှာင်မ်ှာုဟိုးသုံးည်	်ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးး
ကျေးပ်�ရးတွင်	်ကြကားး�မှာာပ်ါ�င်က်ျေးဆိုးင်ရ်ွကားက်ျေးပ်�သုံးး	မှားး�သုံးး
မှာကား	နှိံင်င််�တစန်ှိံင်င််�အတွင်�်ရာိ	နှိံင်င််�ကျေးရ�ပ်ါတ�စန်းစ၏်	
ကျေးေပ်းင်�်လွှာ�ကျေးစနှိံင််သုံးး	တွန်း�်အး�မှားး�နှာင်�်လွှာည်�်
သုံးကားဆံိ်ိုင်က်ျေးန်းပ်ါသုံးည်။်	အးဏားရလွှာိံမှာုသုံးည်	်မှာိမှာိတိံ�၏
ကားိံယ်ပ််ိံင်အ်ကားး ိံ �	စ��ပ်ွး�အတွကား	်ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု
ကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်စန်းစအ်း�	အလွှာွ�သုံးံ��စး�ေပ်ံေချီးင်�်ကားိံ	
ဦး�တည်က်ျေးစပ်ါသုံးည်။်



17အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ဝေေသနိုတရွနိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�န်ယပ််ယအ်ုဝေပ်� ကြိုးကီ�စာုု�နိုုုင်းသ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုတ်စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်က နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုာဏာာ

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်ကုု အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာမ်းည်မ််းာထုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းမ််းည်က်ုု �ု��ေဖွဲ့တ််

ဝေပ်�ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။်5

၂။	ကျေးန်းးကား
ခ်ျီး�အ

ကျေးေချီးအ
ကျေးန်း၏

	အ
ကျေးရ�ပ်ါမှာု



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



19အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

၃.၁။	 ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	��ဇူးိံင််�ပ်ံ�စ�သုံးတ်မှာာတမ်ှာု	-	

	 သုံးမှား�ရှုိံ�ကားးပ်ံ�စ�ကားိံ	တည်က်ျေးဆိုးကားေ်ချီးင်�်	

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းုသည် ်နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ န်ယဝ်ေေမ်းဖွဲ့့��စာည်�်

တ်ည်ဝ်ေ�ာကပု််�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ဤအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာနိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်�်၍ ဝေအုာကပ််ါဝေမ်း�ခု့န််�မ်း�ာ�ကုု 

ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်�်စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။်

• နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် အုစာုု�ရွအု�င်း််မ်း�ာ� မ်းည်မ််းာထုာ�ရွိုသင်း််သန်ည်�်။ ယခုင်းအ်ုစာုု�ရွ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်

တ်ည််ဝေ�ာကပ််ု�နိိုင်း််နုိုင်း�်ယိဉ်ရ်ွဝေသာ ်အုစုုာ�ရွအု�င်း််မ်း�ာ�ကုုထုပ်တုု််�ရွန် ်သုု�မ်းဟုုတ် ်ဝေလာာခ်ု�ရွန် ်

အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်မ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။ ဤက�သ်ုု� ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်အုတ့်က ်မ်းည်သ်ည်််အုက��ု��က်

မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာနိုုုင်းသ်န်ည်�်။ 

• တ်ုုင်း�်ေပ်ည်အ်ုတ့်င်း်�ရွို န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသအုာ�လု��သည် ်တ်ူည်ီဝေသာအုစာုု�ရွတ်စာ�်င်း််တ်ည်�်က အုုပ် ်

ခု��ပ််သည်််စာန်စာ်ကုု က�င်း်သ်ု��သင်း်ပ််ါသလာ�။ 

• အုစုုာ�ရွ၏အု�င်း််တ်စ်ာ�င်း််၌ မ်း��နိုဒရိွင်းန််ယပ််ယဝ်ေပ်ါင်း�် မ်းည်မ််းာရုိွဝေန်နုုိုင်းသ်န်ည်�်။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း််

ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််တ့်င်း ်အုစာုု�ရွ�န််ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု ကုန်က်�စာာ�ရွုတ်အ်ုန်ည်�်�ု��ေဖွဲ့င်း်် အုဝေကာင်း�်

မ်း့န်�်ု��ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းရ်ွန်် မ်းည်သ်ုု�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်င်း််သန်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုခု��ု�

ဝေသာ အုဂ�ါရွပ်မ််း�ာ�ကုုဝေခုတ်တရွပ်�ုု်င်း�်ထုာ�ပြီးပီ်� ဝေန်ာကပုု််င်း�်အု�င်း််အုဝေန်အုထုာ�တ်စာခု်ုသုု� ဝေရွာက်

မ်းိသာအုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာစ်ာီစာဉ််ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ပ်ါသလာ�။ ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်င်း််ပ်ါသလာ�။ 

• ဝေန်ာက်ပ်ုုင်း�်အု�င်း််အုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်တ့််င်း�်ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ဝေသာပ်ု�စာ�ကုု ည်ှုနိုုင်း�်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် မ်းည်သ်ည်််န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ� ရွိုပ်ါသန်ည်�်။
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ပ်ံ�	၃။	အစိံ�ရအဆိုင််�မှားး�

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအစိံ�ရ

ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် ၁

အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း်တ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်�ရွို မ်း��နိုဒန်ယမ််း�ာ�

ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် ၁
အုစာုု�ရွ

အု�င်း််မ်း�ာ�

ဝေေသနိုတရွ

အု�င်း်် ၂

ဝေေသနိုတရွ

အု�င်း်် ၂

ဝေေသနိုတရွ

အု�င်း်် ၂

ဝေေသနိုတရွ

အု�င်း်် ၂

ဝေေသနိုတရွ

အု�င်း်် ၂

ဝေေသနိုတရွ

အု�င်း်် ၂

ဝေေသနိုတရွ

အု�င်း်် ၂

ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် ၁

၃.၁.၁။	 အစိံ�ရအဆိုင်�်မှားး�၏	အကျေးရအတွကား်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််၊ ဝေေသ/ခုရိုုုင်း/်ေပ်ည််န်ယအ်ု�င်း််နိုိင်း်် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််ဟုူ၍ အုစာုု�ရွ/အုုပ်ခ်ု��ပ််

ဝေရွ�စာန်စာက်ုု ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အု�င်း််သု���င်း််ဝေတ့်�ရွိုရွပ်ါသည်။် သုု�ဝေသာ ်  ‘ဝေေသနိုတရွအု�င်း််’ တ့်င်း ်

အုစာုု�ရွ/အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��ကုု အု�င်း််ခု့�မ်း�ာ�စာ့ာေဖွဲ့င်း်ပ််ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း်် လကဝ်ေတ့်�အုဝေကာင်း်

 အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွာတ့်င်း ်စာန်စာမ််းက�လိဝေပ်။ 

ယခုင်းက် သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်အုေဖွဲ့စာအ်ုပ်�ကမ််း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွအု�င်း်် 

မ်းည်မ််းာထုာ�ရွိုမ်းည်က်ုု အု�ု��အုေဖွဲ့တ် ် ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်မ််း�ာ�သည်် နိုုုင်းင််း�အုနိုိ�

အုေပ်ာ�တ့်င်း ်အုခု��ု�ည်ီစာ့ာ တ်ည်ရ်ွိုဝေန်�ကပ်ါသည်။်

တ်စာဖ်ွဲ့ကတ့််င်းလ်ည်�် နုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�သည်နုု်ိုင်းင််း�၏အုခု��ု� 

ဝေသာ န်ယဝ်ေေမ်းအုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုစာုု�ရွ 

အု�င်း််မ်း�ာ�ကုု ပ်ုု၍မ်း�ာ�ေပ်ာ�စာ့ာဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ရွိုပြီးပ်ီ� 

အုခု��ု�မ်းညီ်ဝေသာသမ်းာ�ရုုို�က�ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်မု််းကုု အုခုါ

အုာ�ဝေလ�ာစ်ာ့ာ သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည် ်  (ဥပ်မ်းာ

- ပ်ု� ၄ ကုု �ကည််ပ််ါ) ။

ကျေး�သုံး၊	ေပ်ည်န််းယ်	်သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်ချီးရှုိံင်အ်ဆိုင်�်မှားး�

သုံးိံ�	အးဏားလွှာာ�	ကျေးေပ်းင်�်သုံးတ်မှာာတ်ကျေးပ်�ေချီးင်�်

သုံးည်	်အးဏားအး�	ထံိန်း်�ချီးးံပ်က်ျေးရ�နှာင်�်	

ဟိုန်းခ်ျီးးကား်ည်�မှာ့ကျေးရ�အကျေးပ််	ကြီးကားိံ�ပ်မှာ�်အး�ထံံတ်

မှာုမှားး�ကားိံ	ေဖွဲ့စက်ျေးပ််	ကျေးစပ်ါသုံးည်။်	ကျေး�သုံးနှတရ

အစိံ�ရမှားး�သုံးိံ�	အးဏားလွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ချီးွ�ကျေး�ကျေးပ်�

ေချီးင်�်သုံးည်	်တး�န်းထ်ံမှာ်�ကျေးဆိုးင်မ်ှာုကားိံ	ပ်ိံ၍

အကျေးလွှာ�ထံး�ေချီးင််�ေဖွဲ့စပ််ါသုံးည်။်	
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ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအစိံ�ရ

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအစိံ�ရ

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�

ပ်ံ�	၄။	ဆိုး�န်းန်ှိံင်င််�ရာိ	အစိံ�ရအဆိုင်�်မှားး�	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�

�ူေန််နိုုုင်း်င်း� ဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�်အုစာုု�ရွ

ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာေ်ပ်ည်န််ယ် ၃ ခုု

ေပ်ည်န််ယ် ၁၃ ခုု

ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ/ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့�� (ယင်း�်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

အုတ့်င်း�်၌ပ်င်း ်အု�င်း်် ၃ �င်း််ကုု ထုပ်မ််း�ဖွဲ့့��စာည်�်နိုုုင်းသ်ည်)်

ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွ/ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖ့ွဲ့�� (ယင််း�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်အုတ့်င်း�်၌ပ်င််း အု�င်း်် ၃ �င်း််ကုု ထုပ်မ််း�ဖ့ွဲ့��စာည်�်နုုိုင်းသ်ည်)်

ေပ်ည်န််ယ် ၁၀ ခုုေပ်ည်န််ယ် ၁၅ ခုု

အုခု��ု�ဝေသာနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဗ်ဟုုုအု�င်း််နိိုင်း်် အုနီ်�ကပ်�ု်��တ်ည်ရုိ်ွဝေသာ ဝေအုာကတ််စာ�်င်း််ရုိွ အုစုုာ�ရွ 

အု�င်း််သည် ် န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသအုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း်�အုခု��ု�ကုုသာ �သဇိုာလှမ်း�်ခု���နိုုုင်းပ််ါသည် ် (၂၀၀၅ မ်းိ ၂၀၁၁ 

အုတ့်င်း�် �ူေန််နိုုုင်း်င်း�6 နိုိင်း်် တ်ာဇိုန်�်န်ီ�ယာ�7)။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် �ူေန််နိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်�ူေန််နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�်အုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းဝ်ေသာ အုစာုု�ရွသီ�သန်�်အု

�င်း််တ်စာခ်ုုကုု  ထုပ််တ်ုု�ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ခု�ပ််ါသည် ် (ပ်ု� ၄ ကုု �ကည််ပ််ါ)။ �ူေန်�်ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေသစာက်ုုဦး�တ်ည်သ်ည််် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ည်ှုနိုုင်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်�ယစ်ာုနိုိစာစ်ာစာပ့််�အုပြီးပ်ီ� 

�ူေန်ဝ်ေတ်ာင်းပ််ုုင်း�်ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အုတ့်က ် ဘာု�န်ယဝ်ေေမ်းတ်စာခ်ုုကုု ရွရွိုနိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�်ဝေေသရွို 

သူပ်ုန်မ််း�ာ�က ဤက�သ်ုု� အုစာုု�ရွအု�င်း်တ််စာခ်ုုကုုထုပ်တ််ုု�ရွန် ်ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ပြီးမ်းု��ေပ်ကြိုးကီ�အု�င်း််အုစာုု�ရွသည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််၏ တ်ုုကရ်ိုုုက်

ထုုန်�်ခု��ပ်မု််းဝေအုာကတ့််င်းတ််ည်ရုိ်ွပြီးပီ်� ၎င််း�နိိုစာ�်င်း််အု�ကာ� အုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��ခ့ု�မ်း�ာ�မ်းထုာ�ရုိွပ်ါ။ ဂ�ာမ်းနီ်နုုိုင်းင််း�တ့်င်း ်

သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်မ်း�ာ�အုရွ ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာသ်ု��ခုုတ့်င်း ် ပြီးမ်းု��ေပ်အု�င်း်န်ိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း်် နိုိစာမ််း��ု�လု��ထုာ�ရွိုပြီးပ်ီ� 

ဂ�ာမ်းန်ီနိုုုင်းင််း�၏ အုေခုာ�ဝေသာန်ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�၌ထုာ�ရွိုသည်် ် အုစာုု�ရွတ်တ်ုယအု�င်း််သည် ် ၎င်း�်ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာသ်ု��

ခုုတ့်င်း်မ်းပ်ါ�င်းပ််ါ (ဟုမ်း�်ဘာာဂ်ပ်ြီးမ်းု��ဝေတ်ာန််ယဝ်ေေမ်း၏ �န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ် ်သုု�မ်းဟုုတ် ်အုုပ််ခု��ပ်သ်ူသည် ်ဟုမ်း�်ဘာာဂ််

ပြီးမ်းု��၏ ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာ�်န််လည်�် ေဖွဲ့စာသ်ည်)် (ပ်ု� ၅ ကုု �ကည််ပ််ါ)။ 

ပ်ံ�	၅။	ဂုံးးးမှာန်း�နှိံင်င််�ရာိ	အစိံ�ရ/အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရ�အဆိုင်�်မှားး�	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�
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အုေခုာ�နုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည် ် ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာေပ်ည် ်

န်ယအ်ု�င်း်် န်ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�အုတ့်င််း�ရုိွ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စ်ာတ့်င်း ် �ကာ�အု�င်း််တ်စာခု်ုကုု ထုပ်မ််း�ဖ့ွဲ့��စာည်�်ထုာ�ပ်ါ 

သည်။် အု�ုုပ်ါ အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွမ်း�ာ�ယင်း�်တ်ုု�၏ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင်း ်

အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ် ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် �့စာ်ဇိုာလန််နိုုုင်းင််း�ရွို ေပ်ည်န််ယခ်ု့�မ်း�ာ� (�့စာ်ဇိုာလန််

နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်�ရွို ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်ခုရိုုုင်း်မ်း�ာ� အု�င်း််နိုိင်း််ည်ီမ်းာသည်််န်ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�) တ့်င်း ်ယင်း�်တ်ုု�၏

မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်မ်းည််် ခုရုုိုင်းအ်ု�င်း််အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်း�ာ�ရုိွပ်ါသည်။်  သုု�ရွာတ့်င်း်

ပုု်မုု်းဝေသ�င်းယ်ဝေသာ ေပ်ည်န််ယခ့်ု�မ်း�ာ�တ့်င်းမူ််း ယင်း�်တုု်�၏အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�ကုု စီာမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အု�ုုပ်ါ 

အု�င်း််ကုု  မ်းလုုအုပ်ဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်ခုရိုုုင်း်အု�င်း််အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်း�ာ� မ်းရွိုပ်ါ။8 

ပ်ံ�	၆။	ဆိုွစဇ်ူးးလွှာန်းန်ှိံင်င််�ရာိ	အစိံ�ရ/အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရ�	အဆိုင်�်မှားး�၏	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�	

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအစိံ�ရ

ဝေေသနိုတရွ အုစုုာ�ရွ 

ေပ်ည်န််ယခ်ု့� ၂၀ + ေပ်ည်န််ယခ်ု့� ၆ ခုု

ခုရိုုုင်းမ််း�ာ� (ေပ်ည်န််ယခ်ု့� ၁၂ + ေပ်ည်န််ယခ်ု့� ၃ ခုု)

အုဝေရွ�ကြိုးကီ�သည်မ််းိာ အုစာုု�ရွအု�င်း််အုသီ�သီ� သုု�မ်းဟုုတ် ်အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုအု�င်း််အုသီ�သီ� ခု�မ်းိတ််

ကာ အုခု��ု�မ်းည်ီဝေသာ အုာဏာာခု့�ဝေ� ဝေပ်�ရိုု�ေဖွဲ့င်း် ်အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�မ်းု၏ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု ညွှှန််ေပ်

ဝေပ်�နိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ တ်စာ်ဖွဲ့ကတ့််င်းလ်ည်�် �ူေန််

ဝေတ်ာင််းပုု်င်း�်တ့်င််း ထုပ်တုု််�ထုာ�ဝေသာအုစုုာ�ရွ �ကာ�

အု�င်း််တ်စာခ်ုုသည် ် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

အုာဏာာကုုရွရွိုပြီးပ်ီ� ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု

မ်း�ာ�၏ ဝေရွိ�ဝေေပ်�အု�င်း်မ််း�ာ�လည်�် ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ

ဝေ�ကာင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ ဟုန်ခ်ု�က်ည်ီမ်းုအုဝေပ်� 

ကြိုးကီ�မ်းာ�စ့ာာလှမ််း�မုု်း�မု်းရုိွဝေသာလ်ည်�် �့စာဇ်ိုာလန် ်

နိုုုင်း်င်း�ရွိုအုခု��ု�မ်းည်ီဝေသာအုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�အု�င်း််မ်း�ာ� 

သည် ်အုမ်းိန်တ််ကယ်အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းု မ်းရွို

ပ်ါ။

ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေး�	တည်က်ျေးဆိုးကားသ်ုံးး

မှားး�သုံးည်	်စ��ပ်ွး�ကျေးရ�နှာင်�်	အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရ�	

အလွှား�အလွှားကျေးကားးင်�်ေချီးင််�မှားး�သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်

အဖွဲ့ွ��ချီးွ�တစခ်ျီးံချီးးင််�စ�၏	အကားး ိံ �ရရာိနှိံင်မ်ှာု	

သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်လွှာကားခဏားရပ်မ်ှားး�ကားိံ	အကျေးေချီးချီး�

လွှားကား	်ကျေး�သုံးနှတရအဖွဲ့ွ��ချီးွ�မှားး�ကားိံ	ဖွဲ့န်းတ်��နှိံင််

ပ်ါသုံးည်။်	ငြိင်ိမှာ�်ချီးးမှာ်�ကျေးရ�	သုံးကျေးဘးတးည်�မှာုကားိံ

ရရာိကျေးစရန်း	်ည်�တးည်�မှာ့ေဖွဲ့စက်ျေးရ�ကားိံ	အကျေးေချီးချီး�

သုံးည်�်	အစိံ�ရ၏	ကျေး�သုံးနှတရအဆိုင်�်မှားး�ကားိံ	

လွှာိံအပ်ပ််ါသုံးည်။်



23အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

၃.၁.၂။	 အစံိ�ရအဆိုင်�်တစရ်ပ်အ်တွင်�်	န်းယ်က်ျေးေမှာအလံိွှာက်ားအဖွွဲ့��အစည်�်မှားး�အး�ပံ်�စ�ချီးးမှာာတေ်ချီးင်�်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွ/အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�အု�င်း်မ််း�ာ�ကုု 

အုဝေရွအုတ့်က် မ်းည်မ််းာထုာ�ရုိွမ်းည်အ်ုေပ်င််း အု�ုုပ်ါ အု�င်း််တ်စာ�်င်း််ခု�င်း�်စီာတ့်င််းရုိွဝေသာ အုစုုာ�ရွ/အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�

အုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�ကုုပ်ါ အုဝေရွအုတ့်ကမ််းည်မ််းာထုာ�ရွိုမ်းည်က်ုုသတ််မ်းိတ်ရ်ွန်် �ု��ေဖွဲ့တ်�်ကရွပ်ါမ်းည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်သူမ်း�ာ�က ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�အုာ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွာတ့်င်း ်အုသု��ေပ်�သည််် 

စာ�သတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကသ်ည်လ်ည်�် အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသည်။် ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ပြီးပီ်�ခု�ဝ်ေသာ ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�၏ အုဂ�ါရွပ်မ််း�ာ�

အုဝေပ်�အုဝေေခုခု�လ�က ် အု�ုုပ်ါစာ�သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ကြိုးကု�တ်င်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေလရ်ွိုဝေသာလ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုလာ�အုလာအုဝေပ်� အုဝေေခုခု�၍

ဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�်၊ အုဖွဲ့့��တ်စာခ်ုုခု�င်း�်စာီ၏ လုပ််ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်စာ့မ်း�်အုရွဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ ကုုယပ််ုုင်း်

လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု အုဝေေခုခု�၍ဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းန်ိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုာ� အုတ်ည််ေပ်�ေခုင်း�်သည် ်လုုအုပ်သ်ည်််ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�သဝေဘာာ 

တ်ူည်ီမ်းု၏ ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းေ်ခုင်း�်အုဝေပ်�တ့်င်းမ််းူတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ီ� ထုုုပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုတ့်င်း ် ကုုယပ််ုုင်း်

လကခဏာာရွပ်က်ုု အုဝေေခုေပ်�ဝေသာ ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�လုုအုပ်ဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်ပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုခု�င်း်�

စာီ၏ဝေကာင်း�်က��ု�မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်းမ််းိီတ်ည်ပ်ြီးပ်ီ� ဝေရွွ�ခု�ယေ်ခုင်း�်သည် ်မ်းေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေပ် (ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟုာ

ဇိုီဂုုဗ်ီ�န်ာ�၊ �ူေန် ် စာသေဖွဲ့င်း််)။ ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု ကုုယပ််ုုင််းလကခဏာာ�ုုင်းရ်ွာ စာ�သတ်မ််းိတ််

ခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်�အုဝေေခုခု�ကာ �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါက ေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�လာဝေသာ ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွ အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာခု်ုသည် ်

ယင်း�်တ်ုု�၏ ကုုယ်ပ်ုုင်းလ်ကခဏာာရွပ််မ်း�ာ�အုာ�ခုုုင်းမ််းာဝေစာမ်းည်် ် ဝေတ်ာင်း�်�ုုမ်းုမ်း�ာ�ကုု စာဉ်�်က်မ်းေပ်တ်လ်ုပ််

လာနိုုုင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်  ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုအုာဏာာကုု ပ်� ��နိုိ��ဝေစာသည်််က့င်း�်�က်ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည် ်   

(စာပ်ုန်န်ိုုုင်း်င်း�ရွို ကာတ်ာလုုန်ီ�ယာ�)။ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသအုလုုက ် အုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�သည် ် ကုုယပ််ုုင်းလ်ကခဏာာရွပ် ်

တ်စာခ်ုုတ်ည််�ကုုသာ အုသာ�ဝေပ်�ဝေလမ််းရွို�ကဝေသာဝေ�ကာင်း်် ကုုယပ််ုုင်းလ်ကခဏာာရွပ်က်ုု အုဝေေခုေပ်�သည်် ်

ဝေေသနိုတရွအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ်လူန်ည်�်စုာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်အုသစာမ််း�ာ�ကုုထုပ်မ််း�၍ဖွဲ့န်တီ််�နုုိုင်းပ််ါသည်။် ဝေန်ာက ်

ထုပ်ဝ်ေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေသာ လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�ကုု မ်းာမ်းာတ်တ်စာဉ််�စာာ�ဝေပ်�ေခုင်း�် 

မ်းရွိုပ်ါက ပ်ဋိုပ်ကခကုုအုစာပ်��ု�ဝေပ်�ေခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကမ််းိ�ကည််လ်ာင်းလ်ည်�် အုဝေေခုခု�

အု ဝေ�ာကအ်ုအုု�မ်း�ာ�၊ ပ်ထု�ီ�င်းအ်ုဝေန်အုထုာ�၊ အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�နိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�စာသည််် စာ�

သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုုသာ အုဝေေခုေပ်�လ�က ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုရွ ‘အုသင်း််ဝေလ�ာ�်ု��ဝေသာအုရွွယအ်ုစာာ�’ ကုု 

ဝေရွွ�ခု�ယသ်တ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်သည်လ်ည်�် ထုုဝေရွာကပ်ြီးပ်ီ� ခုရွီ�ဝေပ်ါကဝ်ေသာအုစာုု�ရွကုု ဧကန်မ််းုခု� ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�

မ်းည်မ််းဟုုတ်ပ််ါ။ န်ယနု််မု်းတ် ်ဝေဘာာင်းခ့်ု�ေခုာ�ကန်�သ်တ်မု််းမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း်် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််တ့်င်း ် တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�

လူမ်း��ု�စုာ�ုုင်းရ်ွာ နုုိုင်းင််း� ဝေရွ�ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�နိိုင်််း ဖွဲ့ယ�်ကဉ်မု််းမ်း�ာ�ထုပ်မ််း�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေစာပ်ါက ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�ကုုဝေေဖွဲ့ ရိွင််း� 

နိုုုင်းမ််းည်မ််းဟုုတ်ဘ်ာ� ထုုုေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�ကုု ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�သုု� ထုပ်မ််း�က�ဝေရွာကဝ်ေစာပ်ါသည်။်  ထုုု�

ဝေ�ကာင်း်် သက�်ုုင်းရ်ွာေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ကလက်ခု�သည််် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုရွရွိင်းသ်န််နိုုုင်း်မ်းည််် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု

ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာ ဝေရွာစာပ်ဝ်ေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�သည််် ခု�ဉ်�်ကပ်မ််းုန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�လုုအုပ်ပ််ါသည်။်9 န်ီဝေပ်ါ

နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်ေပ်ည်တ့််င်း�်န်ယန််ုမ်းုတ််ကန်�်သတ််ေခုင်း�်�ုုင်း်ရွာ စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်�်၍ �ကလ်က်

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�



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

က�င်း�်ပ်ဝေန်ဝေသာ ဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�မ်း�ာ�က အု�ုုပ်ါအုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�အုာ� ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် �က်စာပ်ဝ်ေန်ဝေသာ 

စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လ�ကရ်ွိုပ်ါသည် ်(ဇိုယာ� ၂ ကုု �ကည််ပ််ါ) ။ 

ဇူးယ်း�ကားွကား	်၂။	န်း�ကျေးပ်ါအစိံ�ရ၏	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်စန်းစ	်အသုံးွင်သ်ုံးဏာားန်းအ်း�ကျေးဆိုွ�ကျေးနှွ�

ေချီးင်�်*

နီ်ဝေပ်ါနုုိုင်းင််း�တ့်င်း ်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာေ်ပ်န်လ်ည်ပု််�စာ�ခု�မိ်းတ်ဝ်ေရွ�နိိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�် 

ခု့�ဝေ�ဝေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီသည် ်ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုဝေရွအုတ့်က၊် အုမ်းည်မ််း�ာ�နိုိင်း်် န်ယန််ုမ်းုတ်မ််း�ာ�၊ အုန်ာဂတ််

တ့်င်း ် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�မ်းည်််/ဖွဲ့က်ေရွယ်အုစုုာ�ရွစာန်စာပု််�စာ�အုရွ ကုုယ်ပုု်င််းလကခဏာာ၊ စီာ�ပ့်ာ� 

ဝေရွ�နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုလာ�အုလာမ်း�ာ�၊ ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ� ေဖွဲ့န်�်ဝေ�ဝေရွ�နိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာ

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွင်း�်မ်း�ာ�ကုုအုဝေေခုေပ်�လ�က ် ေပ်ည်န််ယအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု အုဝေသ�စာုတ်ရ်ွိင်း�်လင်း�်

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေသာ ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုတ်စာခ်ုုအုာ� ေပ်�လုပ််ခု�်ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါ သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်ဝေဘာာင်းမ််း�ာ�နိုိင်း််

အုည်ီ ဝေေမ်းပ်ု�နိုိစာမ််း��ု�နိုိစာစ်ာာ�ကုု ဝေရွ��့�သတ်မ််းိတ််ခု�်ပ်ါသည်။် တ်စာခ်ုုမ်းိာ ေပ်ည်န််ယ် ၁၄ ခုုပ်ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� 

အုေခုာ�တ်စာခ်ုုမ်းိာ ေပ်ည်န််ယဝ်ေေခုာကခ်ုု ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် 

* န်ီဝေပ်ါနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်� (CCD) ကုု �ကည််ပ််ါ၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် 

CCD ၏ ဝေန်ာက�်ု��ေပ်င်း�်င်းထ်ုာ�ဝေသာ အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�၊ ၂၀၁၀၊ ဇိုန််န်�ါရွီ၊ ၁၈

အုေခုာ�အုဝေရွ�ပ်ါသည်် ် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ်စာခ်ုုမ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ပြီးပ်ီ�

ဝေန်ာက ် ယင်း�်တ့်င်း ် ေပ်ည်တ့််င်း�်ဝေရွ�ရွာန်ယန််ုမ်းုတ််ကန်�်သတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�အုာ� ဝေေပ်ာင်း�်လ�ရွန်အ်ုခု့င်း််အုလမ်း်� 

မ်း�ာ�ထုည််သ့်င်း�်သင်း််၊ မ်းသင်း််ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အုကယ၍်ထုည်််သ့င်း်�မ်းည်�်ုုပ်ါက ယင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်က်ုု မ်းည်သ်ူက 

ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည်န််ည်�်။  ေပ်ည်တ့််င်း်�န်ယန််ုမ်းုတ််သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�ခုရိုုုင်းမ််း�ာ�

ထုကစ်ာာလာင်း ်ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� ပ်ုု၍ဖွဲ့န််တ်ီ�ပ်ါက ယင်း�်ဝေမ်း�ခု့န်�်သည် ်ပ်ုု၍အုဝေရွ� 

ကြိုးကီ�လာပ်ါသည်။် ယင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်တ့််င်း ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဟုူသည််် ရိုုဝေထုာင်း််နိုိစာ်

မ်း��ု�ရွိုပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက်သာ အုာဏာာကုုေပ်င်း�်ထုန််စာ့ာခု��ပ််ကုုင်းထ်ုာ�ဝေသာစာန်စာမ််း�ာ�တ့်င်း ် ရိုုဝေထုာင်း််

နိုိစာ်မ်း��ု�စာလု��ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက်သာ ခု�မ်းိတ််မ်းည််

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် သာမ်းန်ဥ်ပ်ဝေေကုု 

ဝေရွ��့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်ကုု ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည် ်(ဘာီန်င်း�်)10။ 

အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုက

လည်�်ေပ်ည််တ့်င်း�်န်ယ်န်ုမ်းုတ််ကန်�်သတ််ခု�က်မ်း�ာ� 

အုာ�ဝေေပ်ာင်း�်လ�သည်််ဥပ်ဝေေသည် ်ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု

အု�င်း််ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း�် ဝေထုာကခ်ု�မ်း� 

အုမ်း�ာ��ု��ရွရုိွရွန် ်လုုအုပ်သ်ည်သ်ာမ်းကပ်� အုက��ု� 

အဖွဲ့ွ��အစည်�်ဆိုိံင်ရ်းပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတမ်ှာု၊	ပ်ထံ���င််

အကျေးန်းအထံး�၊	အရင််�အေမှာစ်မှားး�နှာင်�်	လွှာံပ်ပ််ိံင်	်

ချီးွင်�်အးဏားမှားး�စသုံးည််�	စ�သုံးတမ်ှာာတ်ချီးးကားမ်ှားး�

ကားိံသုံးး	အကျေးေချီးေပ်ံလွှားကား	်စ��ပ်ွး�ကျေးရ�အရ	

‘အသုံးင်�်ကျေးလွှားးဆ်ိုံ��ကျေးသုံးးအရွယ်အ်စး�’	ကားိံ	

ကျေးရွ�ချီးးယ််သုံးတမ်ှာာတေ်ချီးင်�်သုံးည််လွှာည်�်	

ထံိကျေးရးကားက်ျေးသုံးး	အစိံ�ရကားိံ	ဧကားန်းမ်ှာံချီးး	

ဖွဲ့န်းတ်��ကျေးပ်�မှာည်	်မှာဟိုံတပ််ါ။



25အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

သကဝ်ေရွာကမ််းုကုုခု�ရွဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းသ်ည််် အု�ုုပ်ါကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏ ဝေထုာကခ်ု�

မ်း� သု��ပ်ု�နိုိစာပ််ု�ကုုလည်�် ရွရွိုရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်ဟ်ုူ၍ သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�နိုုုင်းပ််ါသည် ်(ဘာယလ်ဂ်�ယီ�11)။ အုခု��ု�

ဝေသာ တ်ုုင်း�်ေပ်ည်မ််း�ာ�တ့်င်းမ််းူ သက�်ုုင်း်ရွာန်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�၏ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ သဝေဘာာတ်ူခု့င်း််

ေပ်�ဝေပ်�ရွန်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည် ် (မ်းဝေလ�ရွိာ�12)။ ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�တ့်င်း်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဝေထုာက်ခု�မ်း�အုေပ်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကလည်�် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�ရုိွ နိုုုင်းင််း�သာ�

မ်း�ာ�၏ လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�ေဖွဲ့င်း်ပ််�်ပ်ုု�မ်းုကုု လုုအုပ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည် ်(�့စာဇ်ိုာလန်1်3)။

၃.၂။	 ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	ချီးိံင်မ်ှားအး�ကျေးကားးင်�်မှာုအတိံင်�်အတးကားိံ	

	 ဆိုံ��ေဖွဲ့တေ်ချီးင်�်

ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ကုု သမ်းာ�ရုုို�က�ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်မု််းအုေပ်င်း ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည် ်

ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုုလည်�် 

ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်�်စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။် ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ  

(ဤအုခုန်�်တ့်င်း ် ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာ ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ဟုု ရွည်ည်ွှှန််�ပ်ါသည်)် ကုု 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််မ်းိ အုစာုု�ရွ၏ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သုု� အုမ်းိန်တ််ကယ ် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�သည််် 

လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါသည်။် ဤသုု��န််�စာစာရ်ွာတ့်င််း ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါအုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာမ်း�ာ�ကုု အုထုူ�ဂရိုုေပ်�၍ သု��သပ်သ်င်း််ပ်ါသည်။် 

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�သည် ်မ်းည်သ်ည်််အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�နိုိင်း်် 

ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�အုပ်သ်င်း််သန်ည်�်။ အုစုုာ�ရွ

၏ မ်းည်သ်ည်််အုလှာအု�င်း််ကုု ဝေပ်�အုပ်မ််းည််န်ည်�်။ 

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�လု��

တ့်င်း ်တ်စာဝ်ေေပ်�ည်ီတ်ည်�် ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�သင်း်ပ််ါသလာ�၊ သုု�မ်းဟုုတ် ်အုဝေေခုအုဝေန်အုရွပ်ရ်ွပ််

ဝေပ်� မ်းူတ်ည်၍် (လူဦး�ဝေရွသုပ်သ်ည်�်မ်းု၊ လူန်ည််�စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� စာသေဖွဲ့င်း််) အုခု��ု�မ်းည်ီစာ့ာ 

ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�သင်း်ပ််ါသလာ�။ 

• အုခု��ု�ဝေသာအုစာုု�ရွအု�င်း်မ််း�ာ�သည် ်ထုုပ််ပ်ုုင်း�်အု�င်း််အုစာုု�ရွ၏ အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�အုဖွဲ့့��ခု့�သကသ်က်

အုေဖွဲ့စာသ်ာ ရွပ်တ််ည်သ်င်း််ပ်ါသလာ�။ အုစုုာ�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာ အု�င်း််မ်း�ာ�တ့်င်း ်ကုုယ်ပုု်င််းအုုပ်ခ်ု��ပ််

ခု့င်း််အုာဏာာကုု ရွရွိုသင်း်ပ််ါသလာ�။ 

• ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�သည် ်အုစုုာ�ရွ၏ အုဓုလေ့ကကဏ္ဍာသု��ရွပ်အ်ုန်က ်

မ်းည်သ်ည်််ကဏ္ဍာကုု ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�၌ ထုည််သ့်င်း�်ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ရွိုသင်း််သန်ည်�်။ 

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�



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

ပ်ု� ၇ သည် ်ေပ်င်းသ်စာန်ိုိင်း်် �့စာ်ဇိုာလန််နိုုုင်းင််း�တ်ုု�အုတ့်င်း�် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ သမ်းာ� 

ရိုုု�က�ပ်ု�စာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ်အုလာ�သဏ္ဍာာန်တ််ူသည်ဟ်ုု ထုင်းရ်ွဝေသာလ်ည်�် ၁၉၈၂ ခုု

နိုိစာတ့််င်း ် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေရွ� ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�သ်ည််် ေပ်င်းသ်စာန်ိုုုင်း်င်း�သည် ်

အုာဏာာခု့�တ်မ်း�်ခု�ဝေပ်�မ်းု အုမ်း�ာ��ု��နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်အုပ်ါအု�င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည််် �့စာဇ်ိုာလန််နိုုုင်းင််း�ထုကပ််ုု၍ ဗ်ဟုုု

အု�င်း််တ့်င်း ်အုာဏာာကုု ခု��ပ်ကုု်င််းထုာ�ပ်ါသည်။် အုစုုာ�ရွ၏ သမ်းာ�ရုုို�က�ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်မု််းသည် ်ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်း 

ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု �ု��ေဖွဲ့တ်မ််းဝေပ်�နိုုုင်းဝ်ေ�ကာင်း�်ကုု ဝေအုာကပ််ါ

ပု်ရွမ်းစ်ာမ်း�ာ�က အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေန်ပ်ါသည်။် တ်ဖွဲ့န်ဗ််ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�် 

မု်းအုတုု်င်း�်အုတ်ာသည် ်အုစုုာ�ရွ၏အု�င်း််အုသီ�သီ�သုု� ခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ထုာ�ဝေသာ လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာ 

နိုိင်း်် အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�ဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းူတ်ည်ပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် �့စာဇ်ိုာလန််နိုုုင်းင််း�၏ ေပ်ည်န််ယခ်ု့�မ်း�ာ� 

သည် ်ေပ်င်းသ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ ဝေေသမ်း�ာ�ထုကစ်ာာလာင်း ်လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာနိုိင်း်် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ခု့င်း််မ်း�ာ�ကုု ပ်ုု

၍ရွရွိုပ်ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ- ေပ်ည်န််ယခ်ု့�မ်း�ာ�၏ အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ အုခု့န််ဝေကာကခ်ု�ဝေရွ� အုာဏာာ)။ �့စာဇ်ိုာလန််

၏ ခုရိုုုင်းမ််း�ာ�သည်် ေပ်ည်န််ယခ်ု့�မ်း�ာ�၏ မ်းူ�ါေ အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာ 

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်သ်ာ ဖွဲ့့��စာည််�ထုာ�ဝေသာလ်ည််� ယင်း�်တ်ုု�၏ ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�မ်းိာ ဝေရွွ�ဝေကာက်

ခု�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ေပ်င်းသ်စာတ့််င်း်မ်းူ အုစာုု�ရွဌာာန်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းမ််းည််် စာီရွင်းစ်ာုန်ယ၏် အုုပ်ခ်ု��ပ််

ဝေရွ�မ်းိ��ကုု သမ်းမတ်ကခုန်�်အုပ်၍် ယင်း်�သည် ်ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွ၏မ်းူ�ါေကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�

ပ်ါသည်။် 

ပ်ံ�	၇။	ေပ်င်သ်ုံးစန်ှာင်�်	ဆိုွစဇ်ူးးလွှာန်းတ်ိံ�ရာိ	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ်မှာုမှားး�

* ေပ်င်းသ်စာန်ိုုုင်း်င်း�န်ယ်န်ုမ်းုတ်ေ်ပ်င်းပ််ရွို လကဝ်ေအုာကခ်ု�ဝေေသနိုတရွအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��ကုုမ်းူ ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်�်စာာ�

ေခုင်း�် မ်းေပ်�ပ်ါ။

ေပ်င်းသ်စာ*်

န်ယဝ်ေေမ်း ၂၆ ခုု

ေပ်ည်န််ယခ်ု့�
၂၃ ခုု(ေပ်ည်န််ယခ်ု့�

၃ ခုုကုု ေပ်ည်န််ယစ်ာုတ် ်၂ ခုု
ခု့�ေခုာ�နိုုုင်းသ်ည်)်

၁၄၉	ချီးရှုိံင််	(၂၀၀၈)
(အုလ့န်ဝ်ေသ�င်းယဝ်ေသာ 

ေပ်ည်န််ယခ်ု့�မ်း�ာ�တ့်င်း ်
ခုရိုုုင်းမ််းရွိုပ်ါ)

အစိံ�ရဌားန်း	၉၆	ချီးံ
ေပ်င်းသ်စာေ်ပ်ည်န််ယ် အုစာုု�ရွ

အုဖွဲ့့��ခု့�ဝေပ်ါင်း�် ၃၄၂ ဖွဲ့့��
ေပ်ည်န််ယခ်ု့� ၄၀၃၉ ခုု

ကျေး�သုံးနှတရအံပ််ချီးးံပ်က်ျေးရ�
အဖွဲ့ွ��င်ယ်မ်ှားး�	၃၆၆၈၂	ဖွဲ့ွ��

ကျေး�သုံးနှတရအံပ်ခ်ျီးးံပ််ကျေးရ�
အဖွဲ့ွ��င်ယ်မ်ှားး�	၂၆၃၆	ဖွဲ့ွ��	(၂၀၀၉)

�့စာဇ်ိုာလန််



27အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

၃.၂.၁။	 ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရ�၊	နှိံင်င််�ကျေးရ�နှာင်�်	ဘဏ္ဍားကျေးရ�ရှုုကျေးထံးင််�မှားး�	

ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာ ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်�ုုသည်မ််းိာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း််အုာဏာာကုု 

အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််အုသီ�သီ�သုု� တ်ာ�န််ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်ကုု �ုုလုုပ်ါသည်။် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် 

အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာသည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာကုု ဗ်ဟုုုအု�င်း််၌သာ တ်င်း�်�ကပ်စ်ာ့ာခု��ပ်က်ုုင်းဝ်ေသာ အုသ့င်း်

ဝေ�ာင်းသ်ည်််စာန်စာမ််း�ာ�မ်းိ အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု လကဝ်ေအုာကအ်ု�င်း််အုသီ�သီ�သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်တ်ာ�န််ဝေပ်�အုပ််

ဝေသာစာန်စာ်အုထုု စာန်စာ်အုမ်း��ု�မ်း��ု�အုဝေပ်�မ်းူတ်ည်၍် က့ာေခုာ�ပ်ါသည်။် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် အုဝေန် 

အုထုာ�ကုုပ်ုု၍တ်ုက�စာ့ာတ်ုုင်း�်တ်ာရွန် ်ကွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�

ေခုင်း�် (administrative decentralization)၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုာဏာာဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် (Political 

decentralization) နိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုာဏာာဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် (Fiscal decentralization) 

ဟုူသည််် အုခု�ကအ်ုခု�ာက�ဝေသာ အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�သု��မ်း��ု�ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်�်စာာ�ရွပ်ါမ်းည်။် အုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်�ုုသည်မိ််းာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုာဏာာနိိုင်း််စာပ်လ်�ဉ်�်၍ ဝေေသနိုတရွ 

အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကပ်ုုင်း�်ုုင်းသ်ည််် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း်် ရွရွိုသည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု ရွည်ည်ွှှန််�

ပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုာဏာာဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်သည် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�အုာ� ကုုယစ်ာာ�ေပ်�

ေခုင်း�်စာသည််် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုုဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွကခု့င်း််ေပ်�ဝေသာ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဝေန်ာက်�ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုာဏာာဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်�ုုသည်မ််းိာ ဗ်ဟုုု

အုစုုာ�ရွမ်း�ာ�က ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင််းရွာတ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု ဝေေသနိုတရွအုဖ့ွဲ့��ခ့ု�မ်း�ာ�ထု�လှ�ဝေေပ်ာင််း�ဝေပ်�အုပ်ဝ်ေသာအုတုု်င််း� 

အုတ်ာကုု �ုုလုုပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါ သဝေဘာာတ်ရွာ�သု��ခုုအုာ� ခု့�ေခုာ�ထုာ�ေခုင်း�်သည် ် တ်ုုင်း�်တ်ာမ်းုမ်း�ာ�

အုတ့်ကလ့်ယက်ူဝေစာဝေသာလ်ည််�  ထုုဝေရွာကဝ်ေသာဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ်အုာဏာာလှ� 

ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�မ်းုေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ယင်း�်တ်ုု�သု��မ်း��ု�လု��ကုု ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်လ်ုုပ်ါသည်။် အုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုာဏာာဗ်ဟုုု

ခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုာဏာာ

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်အုာ� အုဝေထုာက ်

အုကူေပ်�ေခုင်း�်၊ လုုကန််ာေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက ဗ်ဟုုုခု��ပ် ်

ကုုင်း်မ်းုဝေလာာ်ခု�ေခုင်း်�သည်် အုရွာဝေရွာက်မ်းည် ်

မ်းဟုုတ််ပ်ါ။ယင်း�်ပ်ု�စာ�သု��မ်း��ု�ကုုဝေအုာက်တ့်င်း်ဝေ�့� 

ဝေနို့�ထုာ�ပ်ါသည်။်

အံပ််ချီးးံပ်က်ျေးရ�အးဏားဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်တ့်င််းလည်�်  ‘ဗ်ဟုုုအု�င်း််မိ်း ဝေေသနိုတရွအု�င်း််

သုု� တ်ာ�န်ခ့်ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် (de-concentration)’၊ ‘ကုုယ်စာာ�ေပ်�လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ဝေပ်�ေခုင်း�် (delega- 

tion)’ နိုိင်း်် ‘လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ််နိုိင်း်�ေခုင်း�် (devolution)’ ဟုူ၍ အုသ့င်းသ်ဏ္ဍာာန််သု��

မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း်် က့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုပ်ါသည်။် ထုုုတ်စာခ်ုုခု�င်း်�စာီသည် ်အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာ 

တ်ုု�ခု���ရွရွိုဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

အံပ်ခ်ျီးးံပ််ကျေးရ�၊	နှိံင်င််�ကျေးရ�နှာင်�်	ဘဏ္ဍားကျေးရ�
ဆိုိံင်ရ်း	အးဏားဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်
ဟိုး၍	ပ်ံ�စ�မှားး�ရာိကြကားပ်ါသုံးည်။်	ထံိကျေးရးကားက်ျေးသုံးး	
ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု	ကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်	ေဖွဲ့စက်ျေးစရန်း်
အတွကား်	ယ်င်�်တိံ�သုံးံ��မှား ိံ �လွှာံ��ကားိံ	ည်ိိနှုင်�်
ကျေးဆိုးင်ရ်ွကားရ်န်းလ်ွှာိံပ်ါသုံးည်။်

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�



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

ပ်ံ�	 ၈။	 ဗဟိုိံအဆိုင််�မှာာ	 ကျေး�သုံးနှတရအဆိုင်�်သုံးိံ�	 တး�န်း်ချီးွ�ကျေး�သုံးတ်မှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင််�	 (de-concentration)၊	

ကားိံယ်စ်း�ေပ်ံလွှာံပ်ပ််ိံင်ခ်ျီးွင်�်ကျေးပ်�ေချီးင်�်	 (delegation)	နှာင်�်	လွှာံပ်ပ််ိံင်ခ်ျီးွင်�်အးဏားမှားး�	လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်အပ်န်ှာင်�်ေချီးင်�်	

(devolution)	-	ကားွ�ေပ်း�ေချီးး�န်းး�ချီးးကားမ်ှားး� 

ဗဟိုိံအဆိုင်�်မှာာ	ကျေး�သုံးနှတရအဆိုင်�်သုံးိံ�	
တး�န်းခ်ျီးွ�ကျေး�သုံးတမ်ှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင််�	

ကားိံယ်စ်း�ေပ်ံလွှာံပ်ပ််ိံင်ခ်ျီးွင်�်ကျေးပ်�ေချီးင်�်

ဝေေသနိုတရွအု�င်း််

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်�ုုင်း်ရွာ လကခဏာာရွပ််
ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�/အုမ်းုဝေ�ာင်း-်ဝေအု�ဂ�င်း်�်က�်�ဝေရွ�
အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ေခုင်း�်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််

လွှာံပ်ပ််ိံင်ခ်ျီးွင်�်အးဏားမှားး�လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်
အပ်န်ှာင််�ေချီးင််�

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Böckenförde, M., Decentralization from a Legal Perspective: Options and Challenges 

(Gießen: TransMIT, 2010). တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေရိုုဝေထုာင်း်မ််းိ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် ပ်ု�စာ� - သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ� 

ဗ်ဟုုုအုစုုာ�ရွသည် ်မူ်း�ါေအုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု သက်�ုုင်းရ်ွာဝေေသနိုတရွ

အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�သုု� ခု့�ဝေ�ဝေပ်�သည််အ်ုခုါ ဗ်ဟုုုအု�င်း််မ်းိ ဝေေသနိုတရွအု�င်း််သုု� တ်ာ�န််ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် 

ေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�သည် ်။ ဤသုု� လှ�ဝေေပ်ာင််း�ဝေပ်�သည်််အုခုါ န်ယဝ်ေေမ်းနိိုင်း်် ပ်ထု�ီ�င််းအုဝေန်အုထုာ��ုုင်းရ်ွာ လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််

ခု့�ဝေ�မ်းုအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာသည်။် သုု�ဝေသာ ် တ်ာ�န််နိုိင်း်် အုာဏာာသည် ် ဗ်ဟုုုအု�င်း််၌သာ 

က�န်ရ်ွိုပ်ါသည်။် ဤသုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�မ်းုသည် ် အုစာုု�ရွ၏ ဝေအုာကပ််ုုင််း�အု�င်း််မ်း�ာ�သုု� အုမ်းိန်တ််ကယ ်

လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်းဟုုတ်ပ််ါ။ ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် 

အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာအု�င်း်မ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�

ဝေပ်�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်အ်ုထုကတ််န််� 

ဝေက�ာင်း�်မ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေက အုုပ် ်

ခု��ပ််ပြီးပ်ီ� နိုုုင်း်င်း�ပ်ုုင်းအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က အုဝေကာင်း ်

အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ�်ုုင်း ်

ရွာအုဝေရွ�ကုစာာပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည် ် (ဝေက�ာင်း�်ဝေ�ာက်

ေခုင်း�်၊ ဝေက�ာင်း�်မ်း�ာ�ကုု ကြိုးကီ��ကပ်အ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ေခုင်း�်၊ 

အံပ််ချီးးံပ်က်ျေးရ�ဆိုိံင််ရး	အးဏားလွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ချီးွ�ကျေး�

ေချီးင်�်တွင်	်ဗဟိုိံအဆိုင််�မှာာ	ကျေး�သုံးနှတရအဆိုင််�သုံးိံ�	

တး�န်းခ်ျီးွ�ကျေး�သုံးတမ်ှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင်�်	

(de-concentration)	၊	ကားိံယ်စ်း�ေပ်ံလွှာံပ်ပ််ိံင်	်

ချီးွင်�်ကျေးပ်�ေချီးင််�	(delegation)	နှာင််�	လွှာံပ််ပ်ိံင်ခ်ျီးွင်�်	

အးဏားမှားး�	လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်အပ်န်ှာင််�ေချီးင်�်	

(devolution)	ဟိုးကျေးသုံးးပ်ံ�စ�မှားး�ရာိပ်ါသုံးည်။်	



29အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

သင်းရ်ိုုု�ညွှှန်�်တ်မ်း�်မ်း�ာ�ကုု ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်၊ �ရွာမ်း�ာ�င်းိာ�ရွမ်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် လစာာဝေပ်�ေခုင်း�်)။  အုတ်ုုခု��ပ်�်ုုရွ

လာင်း ် ကုစာာရွပ်အ်ုာ�လု��ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဗ််ဟုုုအု�င်း််မ်းိသာ အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း်

အုထုကတ််န်�်ဝေက�ာင်း�်မ်း�ာ�သည် ် ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း�်၌သာ တ်ည်ရ်ွိုသည်မ််းဟုုတ်ပ််� နိုုုင်း်င်း�အုနိုိ��အုေပ်ာ�တ့်င်း ်

တ်ည်ရ်ွိုဝေန်သေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်၏ သဝေဘာာသဘာာ�ကုု ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� ယင်း�်တ်ုု�

အုာ�ကြိုးကီ��ကပ်က့်ပ်က်�ရွန် ်နုုိုင်းင််း�အုတ့်င်း�်ရုိွအုစုုာ�ရွ�န်ထ်ုမ်း�်မ်း�ာ�နိိုင်း်် �ရွာ/�ရွာမ်းမ်း�ာ�ကုုဝေစာလှတ်ရ်ွသည်။် 

ကုုယ်စာာ�ေပ်�လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ဝေပ်�ရွာတ့်င်း ် ဗ်ဟုုုအုစုုာ�ရွသည် ် အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာေပ်ည်သူ်�ဝေရွ�ရွာလုပ်င််းန်�် 

မ်း�ာ�အုတ့်က ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် စာီမ်း�ခုန််�ခု့�ဝေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု အုေခုာ�အုစာုု�ရွအု�င်း်တ််စာခ်ုုသုု� 

ဝေပ်�ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည်။် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်သည် ် ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွအုာ� အုမ်းုဝေ�ာင်းအ်ုကြိုးကီ� 

အုက�ဟုုယူ�ပြီးပီ်� ဝေေသနိုတရွအုင််းစာတီ်က���ရိွင််း�မ်း�ာ�ကုု လက်ဝေအုာကခ်ု�ဝေအု�ဂ�င်း််အုေဖွဲ့စ်ာယူ�သည််် အုကြိုးကီ� 

အုက�နိိုင်း်် ဝေအု�ဂ�င်း််အု�ကာ��က်��ဝေရွ�မ်း��ု� ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�အုတုု်င်း�်အုတ်ာမ်း�ာ�သည် ်က့�ေပ်ာ� 

ေခုာ�န်ာ��ကပြီးပ်ီ� အုလ့န််အုမ်းင်း်�ဗ်ဟုုုထုုန်�်ခု��ပ်မ််းုမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ကာ ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�သုု� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

န်ည်�်န်ည််�သာခု့င်း််ေပ်�သည်။် �န်�်က�င်းဘ်ာကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်လမ်း�်ညွှှန်ခ်ု�က်မ်း�ာ�အုတ်ုုင်း�် လုုကန််ာဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ကာ ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွသည် ် ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�အုာ� အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�နိုိင်း်် မ်းူ�ါေမ်း�ာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�ကုု အုေပ်ည်််အု�ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုထုကတ််န််�ဝေက�ာင်း�်

မ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေအုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုဝေအုာကရ်ွို နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် 

ယင်း�်တ်ုု�အုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ် ဗ်ဟုုုပ်ည်ာဝေရွ��န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်၏ ကြိုးကီ��ကပ်မ််းု

ဝေအုာကတ့််င်းရ်ွိုဝေသာ ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�က ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် 

လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင််း�အုပ်နိ်ိုင်း�်ေခုင််း� (Devolution) သည် ်ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု� 

ေခုင်း�်၏ အုင်း်အုာ�အုဝေကာင်း�်�ု��ပ်ု�စာ�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ်ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�သုု� အုာဏာာမ်း�ာ�

ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။် တ်ဖွဲ့န်် ယင်း�်စာန်စာ်တ့်င်းလ်ည်�် ပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�ရွိုပ်ါသည်။် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ််

သည်််အုရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ် န်ယပ််ယတ််စာခ်ုုနိုိင်း််သက�်ုုင်းသ်ည််် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ်

ရွန်လ်ုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ� အုကန်�်အုသတ််ေဖွဲ့င်း်ပ််ါ�င်းန်ိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� (အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာန်ိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် သုသာ

ထုင်း်ရွိာ�ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု က�င်း််သု��နိုုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာ 

ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ပ်ု�စာ�အုလာ�တ်ူ) စာည််�မ်း�ဉ်�်စာည်�်ကမ်း�်မ်း�ာ� ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်နိုိင်း်် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�နိုိင်း်် မ်းဟုာ 

ဗ်��ဟုာမ်း�ာ� တ်ီထု့င်းခ်ု�မ်းိတ်န်ိုုုင်းသ်ည်။်  လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ေခုင််း� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုဝေပ်�မ်းူတ်ည််

၍ ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွသည်် အုကန်�်အုသတ််ေဖွဲ့င်း်သ်ာ �င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကန်ိုုုင်း်သည်။် ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွသည် ်ဝေေသနိုတရွ

အုဖ့ွဲ့��ခ့ု�မ်း�ာ�အုဝေပ်� ခ့ုင်း််ေပ်�မု်းန်�်မ်း�ာ�ခု�မိ်းတ်ေ်ခုင််း�မ်းရုိွဝေတ်ာသ်ေဖွဲ့င်း်် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင််း� သုု�မ်းဟုုတ် ်

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ကုု တ်ာ�န််လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�မ်းုနိုိင်း်် တ့်�ဘာကလ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွပ်ါမ်းည်။် မ်း��နိုဒရွိင်း်

မ်း�ာ�သည် ်ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�တ့်င်း ်�နိုဒမ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း််  အု�ုုပ်ါတ်ာ�န်�်တ်တရွာ�ကုု ယူရွ

မ်းည်။်  ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုထုကတ််န်�်ဝေက�ာင်း�်မ်း�ာ�သည် ်ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေက ထုုန်�်ခု��ပ််ထုာ�ပြီးပ်ီ� ဝေေသနိုတရွ

အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�က အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းသ်ည််် ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည် ် (စာာ 

သင်းဝ်ေက�ာင်း�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်၊ စာာသင်းဝ်ေက�ာင်း�်မ်း�ာ�ကုု  စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်ေ်ခုင်း�်၊ သင်းရ်ိုုု�ညွှှန်�်တ်မ်း်�မ်း�ာ�ကုု 

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�



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

ဝေရွ��့�ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်၊ �ရွာ/�ရွာမ်းမ်း�ာ�ကုု င်းိာ�ရွမ်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် လစာာဝေပ်�ဝေခု�ေခုင်း�်)။ အုတ်ုုခု��ပ်�်ုုရွပ်ါမ်းူ 

ကုစာာရွပ်တ််ုုင်း�်ကုု ဝေေသနိုတရွအု�င်း််မ်းိာပ်င်း ် ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကပ်ါသည်။် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� 

သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုတ့်က ်�ီဝေလ�ာဝ်ေသာပ်ည်ာဝေရွ�မ်းူ�ါေကုုရွရွိုရွန် ်ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကပ်ါသည်။် 

နှိံင်င််�ကျေးရ�	အးဏားဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာကုု ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ရွာတ့်င်း ် သုု�မ်းဟုုတ် ် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ရွာတ့်င်း ် 

(က) ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွအု�င်း်မ််းိ ဝေေသနိုတရွအု�င်း််အုစာုု�ရွမ်း�ာ�သုု� ဝေေသနိုတရွအုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်

အုပ်န်ိုုုင်း်ဝေသာအုာဏာာကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် (ခု) ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််၏ 

အုစာုု�ရွကုု ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်် အုာဏာာကုုလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်ဟုူ၍ အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�နိုိစာမ််း��ု�ရွိုပ်ါသည်။် 

ပ်ထုမ်းသဝေဘာာတ်ရွာ�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာ အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်ဟုူ၍ အုမ်းည်သ်တ််မ်းိတ််

နုုိုင်းပ်ြီးပီ်� ယင််း�စာန်စာအ်ုရွ နုုိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�သည် ်ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်န််ယအ်ုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��ခ့ု�မ်း�ာ�တ့်င််း တ်ာ�န် ်

ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းမ််းည််် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကန်ိုုုင်း်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ� 

သည် ် ဝေေသနိုတရွကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကန်ိုုုင်း်ခု့င်း််ရွိုလာင်းဝ်ေသာလ်ည်�် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�

ကုု ထုုပ်ပ််ုုင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�၌သာ�ု��ေဖွဲ့တ်�်ကပ်ါက နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�သည် ် မ်းူ�ါေအုဝေပ်�အုကန်�်အုသတ်ေ်ဖွဲ့င်း််

သာ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုထုု လှမ်း်�မ်းုု�နိုုုင်းဝ်ေပ်လုမ်း််မ်းည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်�့စာဇ်ိုာလန််နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�သာ�

မ်း�ာ�သည် ်ခုရိုုုင်း၏်အုကြိုးကီ�အုက�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကဝ်ေသာအုခုါ ယင်း�်၏လုပ်ပ််ုုင်းခ့်ုင်း််သည် ်ေပ်ည် ်

န်ယခ်ု့�မ်း�ာ�၏ (အုထုကတ့််င်း�်ကည််ပ််ါ) အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာညွှှန်�်ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်သ်ာ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဤကုုယစ်ာာ�လိယအ်ုာ� အုဝေကာင်း်

 အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ဝေရွ�အုတ့်က်သာတ်ာ�န်ယူ်ရွန် ်ထုုန်�်ခု��ပ်နုု်ိုင်းပ်ြီးပီ်� ဝေေသစုာတ်န််ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�အု�င်း်် 

တ့်င်းခ်ု�မ်းိတ်သ်ည််် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာမ်းူ�ါေမ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�တ့်င်း ် တ်ာ�န််မ်းရွိုဝေပ်။

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ ေုတ်ုယဝေေမ်းာကသ်ဝေဘာာတ်ရွာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်း်

ရွာတ့်င်း ် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ဝေေသ�ုုင်းရ်ွာဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�ကုုဝေရွွ�ခု�ယရ်ွန်် မ်း��နိုဒရွိင်းမ််း�ာ�ကုု ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည်််

အုေပ်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွမ်းိ လှ�ဝေေပ်ာင်း်�ဝေပ်�အုပ်ဝ်ေသာ မ်းူ�ါေ�ုုင်းရ်ွာတ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်၊ ဝေစာာင်း််

�ကည််က်ြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုက�ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု�ေပ်�လုပ်ရ်ွန်် ဝေေသအု�င်း််အုာ� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေပ်�အုပ််

ထုာ�သည််် ပု်�စာ�က�ဝေသာစီာမ်း�ဝေ�ာင််းရွွက်မု်းနိိုင်း်် လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင််းဝေရွ� က�င်း််ထုု��မ်း�ာ�လည်�် ပ်ါ�င်း်

ပ်ါသည်။် ထုုုက�သ်ုု� စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�သည် ် ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာ ဝေေသနိုတရွလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာနိုိင်း်် 

လ့တ်လ်ပ််စာ့ာရွပ်တ််ည်န်ိုုုင်း်ခု့င်း််ရွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ� (သုု�) တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်ဥပ်ဝေေေပ်�အုဖွဲ့့��မ်း�ာ� (quasi-

legislative) လုုအုပ်ပ်ြီးပီ်� ၎င််း�ဥပ်ဝေေေပ်�အုဖ့ွဲ့��၏ လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််သည် ် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစုုာ�ရွမိ်း လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်နိ်ိုင်း�် 

ဝေသာ မ်းူ�ါေဝေရွ�ရွာကုစာာမ်း�ာ�အုာ� ေီဇိုုုင်း်�ဝေရွ��့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုဝေသ�စာုတ်ဝ်ေရွ��့�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်းသ်ည််

အုထုု က�ယေ်ပ်န်�်သည်။် 
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ပ်ံ�	၉။	နှိံင်င််�ကျေးရ�အးဏား	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်	ဥပ်မှားမှားး�	              

ကျေး�သုံးနှတရ	အစိံ�ရအဆိုင််�
အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ� လုပ်င််းန််�တ်ာ�န်သ်ည် ် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််မ်းိ ညွှှန်�်ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု 
အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာပ််ါသည်။်

ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�

တ်င်း�်�ကပ်ဝ်ေသာ ထုုန်�်ခု��ပ်ေ်ခုင်း�်
ကန်�သ်တ််ထုာ�ဝေသာ/အုာ�န်ည်�်ဝေသာ ထုုန်�်ခု��ပ်ေ်ခုင်း�်

ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�

ဥပ်ဝေေ၊ အုမ်းုန််�၊ ညွှှန််�ကာ�ခု�က်
တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ်ညွှှန်�်ကာ�သည််

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ မ်းဟုုတ်ပ််� 
အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�် 
န်ည်�်လမ်း�်အုတ့်ကသ်ာ 
တ်ာ�န်ရ်ွိုေခုင်း�်

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ နိုိင်း်် 
အုဝေကာင်းအ်ုထုည််
ဝေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်အုတ့်က ်
တ်ာ�န်ရ်ွိုေခုင်း�်                      

ဝေရွွ�ဝေကာက ်

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာက်

သည််

ဝေရွွ�ဝေကာက ်

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာက်

သည််

လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာရွိုဝေသာ 
န်ယပ််ယက်ုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�သည်။်

ကျေး�သုံးနှတရ	အစိံ�ရအဆိုင််�
လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် အုာဏာာရွရွိုဝေသာန်ယပ််ယက်ုု 
ခု�မ်းိတ််ဝေပ်�ရွန် ်အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ အုာဏာာ  

(ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ� အုာဏာာအုပ်ါအု�င်း)်

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအစိံ�ရအဆိုင်�် ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအစိံ�ရအဆိုင်�်

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Böckenförde, M., Decentralization from a Legal Perspective: Options and Challenges 
(Gießen: TransMIT, 2010). တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ ရိုုဝေထုာင်း််မ်းိ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် ပ်ု�စာ� - သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ� 

ဘဏ္ဍားကျေးရ�အးဏားဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်	

ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုာဏာာ ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်သည် ် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််

အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�လု�ဝေလာကမ််းာတ်မ်းုမ်းရွိုပ်ါက ဝေေသနိုတရွ 

သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�သည် ် ယင်း�်တ်ုု�အုာ� ထုပ်မ််း�ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည််် တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု

မ်းာတ်စ့ာာထုမ််း�ဝေ�ာင််းနုုိုင်းမ််းည်မ််းဟုုတ်ပ််� တ်ာ�န်ယူ်မု်းနိိုင်း်် တ်ရွာ�န်ည်�်လမ််း�က�မု်းကုုအုာ�န်ည်�်ဝေစာပ်ါသည်။် 

ထုုု�အုေပ်င်း ် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုာဏာာဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ကဏ္ဍာကုု ဝေဘာ�ဖွဲ့ယထ်ုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ်

ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ��ကန်�်�ကာဝေစာေခုင်း�်သည် ်ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုေခုာ�ဝေသာရိုုဝေထုာင်း်မ််း�ာ�ကုုလည်�် 

မ်းထုုဝေရွာကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။်

အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာ ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�ပု်�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းု၏ အုဓလေ့ုက

 အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ� သု��မ်း��ု�ရွိုပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ (က) အုသု��စာာ�ရွုတ်သ်ု��စာ့�ဝေရွ� တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�
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ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�် (အုစာုု�ရွ၏ မ်းည်သ်ည်််အု�င်း််မ်း�ာ�က ဝေပ်�မ်းည်)်၊ (ခု) ရွရွိုရွမ်းည််် နိုုုင်း်င်း�်�င်းဝ်ေင်း့မ်း�ာ�ဝေကာကခ်ု�

ဝေရွ�တ်ာ�န်က်ုုဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�် (အုစာုု�ရွ၏ မ်းည်သ်ည်််အု�င်း််မ်း�ာ�မ်းိ အုခု့န််ဝေကာကခ်ု�မ်းည်)် နိုိင်း်် (ဂ) အုစာုု�ရွ

အုခု�င်း�်ခု�င်း်��ကာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်မ်းုမ်း�ာ� (အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််အုသီ�သီ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဘ်ာဏ္ဍာာဝေင်း့မ်း�ာ�ကုု 

မ်းည််က�သ်ုု�ခု့�ဝေ�သု��စာ့��ကပြီးပ်ီ� မ်းည်ီမ်းာမု်းမ်း�ာ�ကုု တ်စာဝ်ေေပ်�ည်ီေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန် ်မ်းည်က်�သ်ုု�ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည်)် 

ဟုူ၍ ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် ထုုဝေရွာကမ််းုရွိုဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�စာန်စာက်ုုရွရွိုရွန်အ်ုတ့်က ် လုပ်င််းန်�်

တ်ာ�န်မ််း�ာ�ခု့�ဝေ�ခု�ထုာ�မ်းု နိုိင်း်် လုပ််ဝေ�ာင်း်န်ုင်း်စာ့မ်း်�သည် ်အုသု��စာာ�ရွုတ်အ်ုတ့်က ်တ်ာ�န််ခု့�ဝေ�ခု�ထုာ�မ်းု 

နိုိင်း််တ့်�ဖွဲ့ကည််ီဝေန်ရွပ်ါမ်းည် ် (တ်ာ�န််ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေန်ဝေသာ အုစာုု�ရွအု�င်း််ကဝေပ်�သင်း်ပ််ါသည်)်။ စာရွုတ် ်

သု��စာ့�ဝေရွ�တ်ာ�န်သ်ည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ�်င်းဝ်ေင်း့မ်း�ာ�ကုု ဝေကာကခ်ု�တ်င်းေ်ပ်ဝေရွ�တ်ာ�န်် သုု�မ်းဟုုတ် ်အုခု့န််ဝေင်း့မ်း�ာ�

ဝေကာကခ်ု�ဝေရွ�အုာဏာာတ်ုု�နိုိင်း်် အုေပ်န််အုလိန််�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်သည်ဟ်ုု ယူ�နိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် ဤ�က်စာပ်မ််းု 

သည်ဝ်ေန်ရွာတ်ုုင်း�်တ့်င်း ် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေလမ််းရွိုပ်ါ။ သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ ဟုန်ခ်ု�က်ည်ီမ်းာမ်းုကုု ရွရွိုဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းရ်ွန်် 

ခုုုင်း်လု�ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ� ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် အုကယ၍် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ဝေေသနိုတရွ 

သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွမ်း�ာ�အုာ� အုခု့န််ဝေကာကခ်ု�ဝေရွ�အုာဏာာ ကြိုးကီ�ကြိုးကီ�မ်းာ�မ်းာ�ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ပ်ါက 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွသည် ်မ်းာခုရိုုုစာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ� စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�တ့်င်း ်လုုအုပ်ဝ်ေသာအုခု့န်ဝ်ေကာကခ်ု�မ်းု

ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကမ််း�ာ� အုာ�န်ည်�်သ့ာ�ဝေပ်လုမ်း််မ်းည်။် အုလာ�တူ်စ့ာာပ်င််း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစုုာ�ရွကုုသာ အုခ့ုန်ဝ်ေင့်း

ဝေကာကခ်ု�ဝေရွ� အုာဏာာကုန််အုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ပ်ါက မ်းလုုလာ�အုပ်ဝ်ေသာ အုက��ု��က်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာနိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် စာာ�ရွုတ်က်�ခု�သု��စာ့�ဝေရွ�အုာဏာာကုု 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ�်င်းဝ်ေင်း့ ဝေကာကခ်ု�ဝေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�နိုိင်း်် 

ခု့�ေခုာ�ထုာ�ေခုင်း�်သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုသု��စာာ�ရွုတ််

၏ အုက��ု�အုေမ်းတ််မ်း�ာ�နိုိင်း်် �ု��ရိုု��မ်းုမ်း�ာ�အု�ကာ� 

�ကစ်ာပ်မ််းုကုုမ်းထုင်းမ််းရွိာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။် အုတ်ု 

အုက�ဝေေပ်ာရွဝေသာ ်ဝေေသနိုတရွနိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယ် နိုုုင်း်င်း� 

ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�အုေပ်င်း ်ယင်း�်တ်ုု�၏ မ်း��နိုဒရွိင်းမ််း�ာ�

အု�ကာ� ဘာဏ္ဍာာဝေရွ� တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းမ််းုကုု 

ကြိုးကီ�ဝေလ�ဝေစာေခုင််း�မ်းေဖွဲ့စ်ာဝေစာရွန်် အုခု့န််ဝေင်း့စာည််� 

�ကပ်က်ာ အုသု��စာရွုတ်အ်ုတ့်က ် မ်းတ်ည်ဝ်ေင်း့ရွိာ 

ဝေဖွဲ့့ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်  

အုခု့န််ဝေကာကခ်ု�ေခုင်း�်နိုိင်း်် စာာ�ရွုတ်သ်ု��စာ့�ေခုင်း�် အုခု့င်း််အုာဏာာကုု ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်န််ယ်

အုစာုု�ရွသုု� တ်ာ�န်ဝ်ေပ်�အုပ်သ်င်း််၊ မ်းသင်း်် �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေသာအုခုါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူ

မ်း�ာ�သည် ် ဝေအုာကပ််ါအုဝေေခုခု�မ်းူနိုိစာ်မ်း��ု�ကုု စာဉ်�်စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ (က) အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ဝေေသခု�မ်း�ာ�ကုု အုက��ု�ခု�စာာ�ခု့င်း််ရွရွိုဝေစာသည််် ဝေေသနိုတရွ�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု ဝေင်း့ဝေ�က�မ်းတ်ည်ဝ်ေပ်�ရွန် ်

ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွအုာ� တ်ာ�န််ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဘ်ာဏ္ဍာာမ်း�ာ�သည် ်

လု�ဝေလာကသ်င်း််ပ်ါသည် ် (အုန်ည်�်�ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ေပ်ည််စ်ာု�ကြွကယ၀်ဝေသာ ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယ်

ဘဏ္ဍားကျေးရ�အးဏားဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု	

ကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်ကားဏ္ဍာကားိံ	ကျေးဘ�ဖွဲ့ယ်ထ်ံး�ေချီးင်�်	

သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်ကျေးနှားင်�်ကျေးနှာ�ကြကားန်း�်ကြကားးကျေးစေချီးင်�်သုံးည််	

ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု	ကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်၏	အေချီးး�ကျေးသုံးး	

ရှုုကျေးထံးင်�်မှားး�ကားိံလွှာည်�်	မှာထံိကျေးရးကားေ်ချီးင်�်မှားး�	

ေဖွဲ့စက်ျေးပ််ကျေးစပ်ါသုံးည်။်	အသုံးံ��စး�ရိတအ်တွကား်	

ကျေးပ်�အပ်ထ်ံး�ကျေးသုံးး	တး�န်းသ်ုံးည််	လွှာံပ်င််န်း�်

တး�န်းမ်ှားး�ချီးွ�ကျေး�ချီးးထံး�မှာုနှာင်�်	လွှာံပ််ကျေးဆိုးင်န်ှိံင််

စွမှာ်�တိံ�နှာင်�်	တွ�ဖွဲ့ကားည််�ကျေးန်းရပ်ါမှာည်။်



33အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

အုစာုု�ရွမ်း�ာ�အုတ့်က)်။ (ခု) ဝေေသနိုတရွ�န််ဝေ�ာင်း်မ်းုမ်း�ာ�မ်းိ ရွရွိုဝေသာအုက��ု�ခု�စာာ�ခု့င်း််မ်း�ာ�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်၍ 

ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�သည် ်ဝေေသခု�မ်း�ာ�ထု�မ်းိ ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ အုခု့န််ဝေင်း့မ်း�ာ�ကုု ဝေကာကခ်ု�သင်း််ပ်ါသည်။် 

ဝေပ်�ဝေ�ာင်းဝ်ေသာအုခု့န််မ်း�ာ�နိုိင်း်် ရွရွိုဝေသာအုက��ု�အုေမ်းတ််မ်း�ာ�အု�ကာ� ခု�တု်�်ကမ််းုတ်စာခ်ုုကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�

ေခုင်း�်သည် ် ေပ်ည်န််ယအ်ုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�၏ တ်ာ�န်ယ်ူနိုုုင်း်မ်းုကုု ပ်ုု၍ခုုုင်းမ််းာဝေစာပြီးပ်ီ� အုစာုု�ရွလုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််

မ်း�ာ�အုာ� ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေရွ�ကုုလည်�်  ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာပ်ါသည်။် 

အုထုကတ့််င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည်််အုတ်ုုင်း�် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််တ့်င်း ်ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုခု့န််ဝေင်း့အုမ်း�ာ�စာု

ကုု ဝေကာကယ်ူရွရွိုဝေသာလ်ည််� ဝေကာကယ်ူရွရွိုမ်းည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ�်င်းဝ်ေင်း့မ်း�ာ�ထုက ်ပ်ုု၍စာာ�ရွုတ်သ်ု��စာ့��ကရွ

မ်းည််် ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�ထု�သုု� အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ စာရွုတ််သု��စာ့�ဝေရွ� တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု 

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ်ဝ်ေသာအုခုါ အုခု့န််ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့ဝေကာကခ်ု�ေခုင်း�်နိုိင်း်် စာရွုတ််သု��စာ့�မ်းုအု�ကာ� မ်းည်ီမ်းာမ်းုမ်း�ာ�

လည််� ရွိုတ်တ်ပ််ါသည်။် ဝေေါင်းလ်ုုက ် သုု�မ်းဟုုတ် ် အုစာုု�ရွအု�င်း််အု�ကာ� မ်းည်ီမ်းာမ်းုမ်း�ာ�ဟုုဝေခု�ဝေသာ 

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်မ်းုမ်းေပ်�မ်းီ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�လုုဝေင်း့ေပ်မ်းု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် အုလ�ာ�လုုကစ်ာန်စာအ်ုရွ မ်းည်ီမ်းာမ်းုမ်း�ာ�      

(ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� မ်းည်ီမ်းာမ်းုမ်း�ာ�) လည်�်ရွိုပ်ါသည်။် ခု�မ်း်�သာကြွကယ�်သူမ်း�ာ�သည် ်

န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသတ်ုုင်း�်တ့်င်း ်ရွိုမ်းဝေန်နိုုုင်းသ်က�သ်ုု� ယင်း�်တ်ုု�အုာ�လု��က ဝေပ်�ဝေ�ာင်းဝ်ေသာ စာရွုတ််မ်း�ာ�မ်းိာလည်�်

တ်ူည်ီနိုုုင်းမ််းည်မ််းဟုုတ်ပ််ါ၊ ထုုု�အုေပ်င်း ် အုခု��ု�ဝေသာဝေေသမ်း�ာ�သည် ် ထုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်�န််ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ရွိုပြီးပ်ီ� သုု� 

တ်ည်�်မ်းဟုုတ် ်ယင်း�်ဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ်လူဦး�ဝေရွမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုမ်း�ာ�ေပ်ာ�စာ့ာဝေန်ထုုုင်းေ်ခုင်း�်တ်ုု�ဝေ�ကာင်း် ်ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း််

ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် အုစာုု�ရွမ်း�ာ�တ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ�်င်းဝ်ေင်း့မ်း�ာ�ကုုဝေကာကခ်ု�ရွာ၌ တ်ူည်ီဝေသာစာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွည််

ရွို�ကမ်းည် ် မ်းဟုုတ််ဝေပ်။ ဤက�သ်ုု�ဝေသာ မ်းည်ီမ်းာမ်းုမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ် အုစာုု�ရွအုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ� လုုအုပ်ဝ်ေသာ 

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်မ်းုမ်း�ာ� ေပ်�လုပ််ရွပ်ါသည်။် ဤသုု�ေပ်�လုပ်ရ်ွာတ့်င်း ် ဝေေါင်းလ်ုုက်စာန်စာအ်ုရွ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွမ်းိ 

ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�သုု� ဝေင်း့ဝေ�က�ဝေထုာကပ််�်ေခုင်း�်မ်း�ာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ်ြီးပ်ီ� အုလ�ာ�လုုကစ်ာန်စာအ်ုရွ ဝေေသနိုတရွ

အုစာုု�ရွအုခု�င်း�်ခု�င်း်��ကာ�တ့်င်း ် ဝေင်း့ဝေ�က�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကပ်ါသည်။် ‘ဝေင်း့ဝေ�က�

ဝေထုာကပ််�်ေခုင်း�်’ ဟုူဝေသာဝေ�ါဟုာရွသည် ်အုစာုု�ရွ

အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ�ထုုပ််ပ်ုုင်း�်အု�င်း််မ်းိဝေအုာက်ဝေေခု

အု�င်း််မ်း�ာ�သုု�  လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ဝေသာဝေင်း့ကုု �ုု 

လုုေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုဝေထု့ဝေထု့ဝေထုာကပ််�်ဝေင်း့၊ 

အုထူု�ဝေထုာကပ််�်ဝေင့်း၊အုကူအုညီ်သဝေဘာာဝေထုာက ်

ပ်�်ဝေင့်း သုု�မ်းဟုုတ် ်ေဖွဲ့ည်််စ့ာကဝ်ေထုာက်ပ်�်ဝေင့်း စာသေဖွဲ့င်း််

ဝေထုာကပ််�်ဝေင်း့ အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ဝေန်ာက်ခု�

အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�ဝေပ်�မူ်းတ်ည်၍် အု�ုုပ်ါဝေထုာက် 

ပ်�်ဝေင်း့မ်း�ာ�သည် ် ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�၏ လုပ််ပ်ုုင်း်

ခု့င်း််အုာဏာာကုု ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာပ်ါသည်။်

ပ်ံ�မှာာန်းအ်း�ေဖွဲ့င််�	ကျေး�သုံးနှတရအဆိုင်�်	အစိံ�ရမှားး�	

သုံးည်	်နှိံင်င််�ကျေးတး	်�င်က်ျေးင်ွမှားး�ကားိံ	ကျေးကားးကားခ်ျီး�

ရးတွင်	်တးည်�ကျေးသုံးး	စွမှာ�်ကျေးဆိုးင်ရ်ည်	်ရာိမှာည််

မှာဟိုံတ်ကျေးပ်။	နှိံင်င််�ကျေးတးအ်ဆိုင်�်မှာာ	ကျေး�သုံးနှတရ

အဆိုင်�်မှားး�သုံးိံ�	လွှာည်�်ကျေးကားးင်�်၊	ကျေး�သုံးနှတရ

အစိံ�ရ	အဆိုင်�်အချီးးင်�်ချီးးင်�်တွင်က်ျေးသုံးး	်

လွှာည်�်ကျေးကားးင်�်	အစိံ�ရအချီးးင်�်ချီးးင်�်ကြကားး�	

လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်မှာုသုံးည်	်လွှာိံအပ်န်ှိံင်ပ််ါသုံးည်။်

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�
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ပ်ံ�	၁၀။	နှိံင်င််�ကျေးတး်	�င်က်ျေးင်ွကားိံ	ကျေးကားးကားခ်ျီး�ကျေးရ�	အးဏားမှားး�၊	နှိံင်င််�	၆	နှိံင်င််�မှာာ	ဥပ်မှားမှားး�

၀.၂၂%

၃.၃၃% ၃.၅၆%
၂၁.၄၁%

၃၂.၂၉%

၀.၈၈%

၉၄.၉၀% ၉၅.၅၆%

၄၆.၃၀%

၁.၇၇%

ဗ်ဟုုုအု�င်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း်် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််

၃၇.၇၈%
၁၅.၂၇%

၄၂.၁၉%

၂.၉၃% ၉.၇၈%

၆၂.၀၁% ၈၁.၈၀% ၄၈.၀၄%

အးဂုံးးင်တ်��န်းး�	

အချီးွန်း်ကျေးကားးကားခ်ျီး�ရရာိမှာု

မှာကျေးလွှာ�ရား�

အချီးွန်း်ကျေးကားးကားခ်ျီး�ရရာိမှာု

ကြသုံးစကျေးကြတ�လွှား	

အချီးွန်း်ကျေးကားးကားခ်ျီး�ရရာိမှာု

ကျေးတးင်အ်းဖွဲ့ရိကား

အချီးွန်း်ကျေးကားးကားခ်ျီး�ရရာိမှာု

ကားကျေးန်း�ါ

အချီးွန်း်ကျေးကားးကားခ်ျီး�ရရာိမှာု

ဆိုွစဇ်ူးးလွှာန်း်

အချီးွန်း်ကျေးကားးကားခ်ျီး�ရရာိမှာု

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် International Monetary Fund. (2008). Government Finance Statistics Yearbook 2008 (Vol. 

XXXII). Washington, DC: International Monetary Fund. နိုုုင်းင််း�တ်ကာဝေင်း့ဝေ�က�ရွန်ပ််ု�ဝေင်း့အုဖွဲ့့�� (၂၀၀၈)၊ အုစာုု�ရွ

၏ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�ကုန်�်ဂဏာန်�်အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာ နိုိစာခ်ု��ပ််စာာဝေစာာင်း ်၂၀၀၈ (စာာအုမ်းိတ် ်၃၂)၊ �ါရွိင်းတ််န်ေ်ီစာီ 

နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဝေင်း့ဝေ�က�ရွန်ပ််ု�ဝေင်း့အုဖွဲ့့��

၃.၂.၂။	 အချီးး ိံ �ည်�ကျေးသုံးး	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်နှာင်�်	အချီးး ိံ �မှာည်�ကျေးသုံးး	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု
	 ကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�နိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�န်ယပ််ယမ််း�ာ�အုတ့်င်း�် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်

အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာသည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်စာ်�ိမ်း်�လု��တ့်င်း ် အုခု��ု�ည်ီဝေန်ရွန်မ််းလုုပ်ါ။ အုခု��ု�မ်းည်ီဝေသာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်စာန်စာ်မ်း�ာ�သည်လ်ည််� ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်တ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်သကဝ်ေသေပ်နိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်အုခု��ု�ဝေသာ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�အု�ကာ� 

ေပ်ည်တ့််င်း�်ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�ဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာရွန် ်ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ကုုသဝေဘာာတူ်ညီ်ပ်ါက အု�ုုပ်ါဝေေသ 

မ်း�ာ�အုတ့်က် ကုုယ်ပုု်င််းအုုပ်ခ်ု��ပ်ခ့်ုင်း််အုာဏာာကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင််း�သည် ်အုဓုလေ့ပ်ါါယရုိ်ွပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာ 

မ်း�ာ�မ်းိာ ဖွဲ့င်းလ်န်် (အုာလန််)၊ အုင်းေ်ုုန်ီ�ရွိာ� (အုာဝေရွိ�)၊ အုီတ်လီ (ဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�် တ်ီရိုုုအုီ)၊ မ်းဝေလ�ရွိာ� (ဝေဘာာ်
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နီ်ယုု)၊ ဖုွဲ့လစာပုု််င််း (မ်းင်းေ်န်န််ာအုုု)၊ �ူေန် ်(ဝေတ်ာင်းပုု််င်း�် �ူေန်)်နိိုင်း်် တ်ာဇိုန်�်နီ်�ယာ� (ဇိုန်ဇီ်ို�ဘာာ) တုု်� ေဖွဲ့စာ�်က

ပ်ါသည်။် ထုုုက�သုု်�ဝေသာ  အုစီာအုမ်း�မ်း�ာ�အုန်ကမိ််း အုခု��ု�ဝေသာအုစီာအုမ်း�မ်း�ာ�သည် ်�ူေန်နိ်ိုင်း်် တ်ာဇိုန်�်နီ်�ယာ�

တုု်�မိ်းာက�သုု်� နုုိုင်းင််း�၏လက်ရုိွက�င်း််သု��ဝေန်သည််် အုခု��ု�မ်းညီ်သမ်းာ�ရုုို�က�ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်မု််း (asymmetric formal 

structure) ကုု ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာ ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုမ်း��ု�မ်း��ု�နိုိင်း်် 

ဝေပ်ါင်း�်စာပ်လုု်ကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စ်ာသည်။် သုု�ရွာတ့်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့င်း်် 

အုခု��ု�ညီ်သမ်းာ�ရုုို�က�ပု်�စာ� (symmetrical formal structure) ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�လ�က် တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�် 

မ်းိာပ်င်း ်အုခု��ု�ဝေသာန်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�၌ ဘာာသာစာကာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်ယဉ်ဝ်ေက��မ်းုနိုိင်း် ်စာပ်လ်�ဉ်�်၍ လုပ်ပ််ုုင်း်

ခု့င်း်် ပ်ုုမ်းုုဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာ အုင်းေ်ုုန်ီ�ရွိာ�14 သုု�မ်းဟုုတ် ်ဖွဲ့ုလစာပ််ုုင််း15 တ်ုု� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုတ့်င်း�်ရွို အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ� စာုတ််ဓလေ့ာတ််ရွိုသူမ်း�ာ�ကမ်းူ ဤသုု�ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုမ်း�ာ�သည် ် အုစာုတ်စ်ာုတ်အ်ုမ်းှာမ်းှာ

ပြီးပ်ု�က့�ေခုင်း�်ကုုေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� သက�်ုုင်း်ရွာန်ယပ််ယဝ်ေေသမ်း�ာ�ကုုလည််� မ်းူရွင်း�်ပ်ုုင်း�်ုုင်းသ်ူမ်း�ာ�ကေပ်န် ်

လည်ဝ်ေတ်ာင််း��ုုမု်းမ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာနုုိုင်းသ်ည်ဟု်ုအုေင်းင််း�ပ့်ာ�လ�က် တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စုာမ်း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်ဘာာသာ 

တ်ရွာ�ကုုအုဝေေခုခု�၍ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�အု�ကာ�ခု့�ေခုာ�သည််် အုခု��ု�မ်းည်ီဝေသာပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်မု််းမ်း�ာ�ကုု ကန်�်

က့က်�ကပ်ါသည်။် သမုု်းင််း�ဝေ�ကာင််း�အုစာဉ်အ်ုလာအုရွ ဖွဲ့ယ�်ကဉ်ေ်ခုင််း�ခု�ရွပြီးပီ်� ခ့ု�ေခုာ��က�်�ခု�ရွဝေသာ လူ 

န်ည်�်စုာန်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�က ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ�ဝေထုာကခ်ု�မု်းရွရုိွရွန် ်အုဝေပ်�အုယူအုေဖွဲ့စာ ်ကုုယ်ပုု်င်း ်

အုုပ််ခု��ပ်ခ်ု့င်း််အု�င်း််အုတ်န််�ကုု ဝေတ်ာင်း�်�ုုလာနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် သက�်ုုင်းရ်ွာ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရွ်ွကသူ်မ်း�ာ�၏  

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုာ�သာခု�က်မ်း�ာ�ဝေပ်�မူ်းတ်ည်၍် အုခု��ု�မ်းညီ်ဝေသာပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်မ််းုမ်း�ာ�သည် ် ကြိုးကီ�မ်းာ�စာ့ာ

က့ာေခုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသအုသီ�သီ�အုတ့်က ်

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်  ပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုုထုာ�ရွို�ကပ်ါသည်။် ပြီးဗ်ုတ်ုန််နိုုုင်း်င်း� (UK) နိုိင်း်် စာပ်ုန်တ််ုု�သည် ်

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�သည််် ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ဝေရွ�န်ည်�်လမ်း�်ဝေပ်ါင်း�်စာု�အုတ့်က ် ဥပ်မ်းာဝေကာင်း�်မ်း�ာ� ဝေပ်�စာ့မ်း�် 

နိုုုင်းပ််ါသည် ်(ဇိုယာ�က့က ်၃ နိုိင်း်် ဇိုယာ�က့က ်၄ ကုု�ကည််ပ််ါ)။ 

ဇူးယ်း�ကားွကား	် ၃။	 ေဖွဲ့စရ်ပ်က်ျေးလွှာ�လွှားချီးးကားမ်ှားး�	 -	 ငြိဗိတိန်းန်ှိံင်င််�၏	 အချီးး ိံ �မှာည်�ကျေးသုံးး	 ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု

ကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်

ပြီးဗု်တု်န်နုု်ိုင်းင််း�သည် ် စာဝေကာတ််လန်၊် ဝေ�လ်စာနိ်ိုင်း်် 

အုုုင်းယ်ာလန်ဝ်ေေမ်းာကပုု််င်း�်တုု်�တ့်င်းဗ််ဟုုုခု��ပ်ကုု်င်းမု််းဝေလာာခ်ု� 

ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်း��ု�စာု�ကုု လကဝ်ေတ့်�က�င်း်သ်ု��ခု�သ်ည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

အုစာုု�ရွက အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းမ််းည််် ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�ကုု ပြီးဗ်ုတ်ုသာ လှတ်ဝ်ေတ်ာက် အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�ရွ

ဝေသာ အုဂ�လန််နိုိင်း်် နိုုင်း�်စာာလာင်း ်က�န်န််ယဝ်ေေမ်းသု��ခုုတ့်င်း ်

တ်ာ�န််လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�မ်းု အု�င်း််အုမ်း��ု�မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း်် က�င်း််သု��

လ�က ်ရွို�ကပ်ါသည်။်

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�
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စာဝေကာတ််လန်် ေပ်ည်န််ယတ့််င်း ်�ကဘ်ာမ််းင်း်စာတ်ာပ်ု�စာ�မ်းိ �င်း�်သကလ်ာဝေသာ လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

တ်စာခ်ုုနိုိင်း််   အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာတ်စ်ာခုု  ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။်  ၁၉၉၈ စာဝေကာတ််လန််  အုကဥ်ပ်ဝေေအုရွ     

စာ ဝေကာတ််လန််၏ လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�*ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိာမ်းူ 

ပြီးဗ်ုတ်ုသာလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်က ် သီ�သန်�်ဖွဲ့ယထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ န်ယပ််ယတ််ုုင်း�်တ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�

ပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ စာည််�မ်း�ဉ်�်မ်း�ာ�ကုု ဝေရွ��့�ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်းပ််ါသည် ် (ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာ တ်စာ်�င်း််ခု�လှ� 

ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်န်ိုိင်း�်ေခုင်း�်ဟုုလည်�်ဝေခု�သည်)်။ 

ထုုုအုကဥ်ပ်ဝေေ ခု့�တ်မ်း်�ခု�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�သည််် န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်တ်စာ်ပြီးပ်ု�င်းန််က် ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�ရွန် ်ပြီးဗ်ုတ်ုသာလှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ဝေသာလ်ည်�် စာဝေကာတ််လန််လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ပ်န်�်ကာ�

မ်းိသာ ယင်း�်ကုုလုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ပ်ါသည်။် (�ီ���လ ်သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က)် 

၁၉၉၈ ဝေ�လ်စာ ်အုစုုာ�ရွ၏ အုကဥ်ပ်ဝေေအုရွ ယခုင်းက် ပြီးဗု်တု်သာ�န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ� ရွရုိွခု��်ကဝေသာ

လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာကုု ဝေ�လ်စာန််ယ၏် အုမ်း��ု�သာ�ညီ်လာခု�သုု�ခ့ု�တ်မ််း�ခု�ကာ သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ဝေသာ 

န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ခု�သ်ည်။် သုု�ဝေသာ ်အုမ်း��ု�သာ�ည်ီလာခု�မ်းိ အုုပ််ခု��ပ််

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုမ်းုန်�်ညွှှန်�်ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်် စာည််�မ်း�ဉ်�်မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်မ််းုကုု ကန််�သတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် 

ပြီးဗ်ုတ်ုသာလှတ်ဝ်ေတ်ာက်ပ်င်း ်ဝေ�လစ်ာန််ယအ်ုတ့်က ်အုဓလေ့ုကက�ဝေသာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်အုတ်ည် ်

ေပ်���ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

အုုုင်းယ်ာလန်ဝ်ေေမ်းာက်ပုု်င််း�တ့်င််း အုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��ခ့ု�မ်း�ာ�ထု� အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင််း�အုပ်နိ်ိုင်း�်ေခုင််း�သည် ် 

ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်န်ိုိင်း်် ေ့န််တ့်�ဝေန်ပ်ါသည်။် ယင်း�်မ်းိဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေသာ ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�

ဝေ�ကာင်း်် ပြီးဗ်ုတ်ုသာလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်အုုုင်း်ယာလန််ဝေေမ်းာကပ််ုုင်း�် ည်ီလာခု�နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာကုု 

ဝေလ�ကြိုးကုမ်းတ််ုုင်းတ််ုုင်း ်ယာယီ�ုုင်း�်င်း�်ဝေစာပြီးပ်ီ� ၂၀၀၂ ခုုနိုိစာ် ဝေအုာကတ််ုုဘာာလတ့်င်း ်ဝေန်ာက�်ု��အုကြိုးကုမ်း်

�ုုင်း�်င်း�်ခု�သ်ည်။် လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ� ဖ့ွဲ့င်း််လိစာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ခု�နု်တ့််င်း ် အုုုင်းယ်ာလန်ဝ်ေေမ်းာကပုု််င်း�်ညီ်လာခု�

သည် ် ပြီးဗု်တု်သာလှတ်ဝ်ေတ်ာက် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်နိ်ိုင်း�်ထုာ�ဝေသာ မူ်း�ါေဝေရွ�ရွာန်ယပ််ယမ််း�ာ�အုတ့်က ်

ပ်င်းမ််းဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိိုင်း်် �င်း််ပ့်ာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်နုုိုင်းသ်ည်။် သုု�ဝေသာ ်သီ�သန်�လ်�ာထုာ�ဝေသာမူ်း�ါေ

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအဆိုင်�်အံပ််ချီးးံပ်က်ျေးရ� ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအဆိုင်�်လွှာာတ်ကျေးတး်

အဂုံး�လွှာန်း်

ကျေး��လွှာ်

ကျေးေမှားကားပ််ိံင်�်အိံင််ယ်းလွှာန်း်

စကျေးကားး�တလွှာန်း်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�
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ဝေရွ�ရွာန်ယ်ပ်ယမ််း�ာ�နိိုင်််း ခြွခုင်း�်ခု�က်ထုာ�ရုိွဝေသာ မူ်း�ါေဝေရွ�ရွာန်ယပ််ယမ််း�ာ�အုတ့်ကမူ််း ပြီးဗု်တု်သာ

လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ပြီးဗ်ုတ်ုသာလှတ်ဝ်ေတ်ာ်က ၁၉၉၈ အုုုင်းယ်ာလန််

ဝေေမ်းာကပ််ုုင်း�်အုကဥ်ပ်ဝေေကုု ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�မ်းုမ်းရွိုမ်းခု�င်း�် ယင်း�်လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ‘ခြွခုင်း�်ခု�ကထ်ုာ�

ဝေသာ’ န်ယပ််ယမ််း�ာ�ကုု �ကလ်ကအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းည််ေဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်ဖွဲ့န်် ပြီးဗ်ုတ်ုသာလှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်     

‘သီ�သန်�်ထုာ�ရွိုဝေသာ’ န်ယပ််ယမ််း�ာ�ကုုလည်�် လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာ်ရွပ််လု��၏ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု

အုရွ သကမ််းိတ်ဝ်ေပ်�ထုာ�ဝေသာ ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်ရွက၌် အုမ်းုန်�်ညွှှန်�်ကာ�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ််

နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဤသုု� အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�သု��ရွပ်ခ်ု့�ေခုာ�ထုာ�ဝေသာ တ်ာ�န််မ်း�ာ�သည် ် ဝေေမ်းာကပ််ုုင်း�်အုုုင်း်

ယာလန်၏် တ်စာခ်ုုတ်ည်�်ဝေသာအုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�မ်းုစာန်စာမ််း�ာ�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

* ထုုု�အုေပ်င်း ်စာဝေကာတ််လန်် လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်�င်း်ဝေင်း့ခု့န်၏် စာ�သတ်မ််းိတ်န်ိုုန််�ကုု ပြီးဗ်ုတ်ုန်အ်ု�င်း််၏  ၃% ထုု 

ဝေေပ်ာင်း�်လ�ရွန်အ်ုာဏာာရွိုပ်ါသည် ်(သုု�ရွာတ့်င်းယ်င်း�်အုာဏာာကုု အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသ�ပ်ါ)။ Böckenförde, 

M., Schmidt, J. and Wiesner, V., Max Planck Manual on Different Forms of Decentralization, 

3rd edn (Heidelberg: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International 

Law, 2009), p. 46. ကုု�ကည််ပ််ါ။ 

စာပ်ုန်န်ိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်‘ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ� အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ေခုင်း�် Decentralization a la carte’ ဟုုရွည်ည်ွှှန််�သည််် အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုုကုု တ်င်းေ်ပ်ထုာ�

ပ်ါသည်။် ဗ်ုုလခ်ု��ပ်ဖ်ွဲ့ရွန်က်ုု၏ အုာဏာာရွိင်းအ်ုစာုု�ရွ အုုပ်ခ်ု��ပ််မ်းုဝေအုာကတ့််င်း ် နိုိစာဝ်ေပ်ါင်း�် ၄၀ ဝေက�ာ�်ကာ

ဝေအုာင်း ် အုကြွကင်း်�မ်း�အ်ုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာ်ေဖွဲ့င်း် ် အုာဏာာကုုခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကပ််ုုင်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမူ်း�ကမ််း�ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ်နုုိုင််းင်း�၏က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မု်းမ်း�ာ�ကုု ညုှ်နုိုင်း�်ဝေေပ်လည်ဝ်ေစာမ်းည်််တ်စာခု်ုတ်ည်�် 

ဝေသာ ယနိုတရွာ�ကုု ၁၉၇၈ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် တ်ီထု့င်းဝ်ေရွ��့�ခု�်�ကသည်။် စာပ်ုန်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ တ်မ်းူထုူ�ေခုာ�ဝေသာ အုဓလေ့ုကအုဂ�ါရွပ်မ််းိာ ေပ်ည်န််ယ် အုသီ�သီ�/ ပြီးမ်းု��န်ယ ်အုသီ�သီ�အုဝေန်

ေဖွဲ့င်း် ် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု ယင်း�်တ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်းစ်ာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�ဝေပ်�မ်းူတ်ည်၍် မ်းတ်ူည်ီ

ဝေသာ အုရွိုန်အ်ုဟုုန်မ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း်် အုေမ်းင်း််�ု��အု�င်း်် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ခု့င်း််ကုုရွယူနိုုုင်းမ််းည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေစာန်စာ်တ်စာခ်ုုကုု ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသအုပ်ုုင်း�်အုေခုာ�အုရွ စာပ်ုန််နိုုုင်းင််း�ကုု 

‘ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာန််ယ်ဝေေမ်းမ်း�ာ�၊ ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�နိုိင်း်် တ်ရွာ��င်းက်ုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ခု့င်း််ရွရွိုဝေသာန်ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�’ ဟုူ၍ 

ခု့�ေခုာ�ထုာ�ပ်ါသည် ် (ပ်ုေမ််း ၁၃၇)။ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွရွိုေခုင်း�်သည် ် ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာန််ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�နိုိင်း်် ေပ်ည် ်

န်ယမ််း�ာ�အုတ့်က် အုလုုအုဝေလ�ာက်ရွရုိွဝေသာ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�တ်စာခု်ုေဖွဲ့စာပ်ြီးပီ်� ယင််း�အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�ကုုမ်းည်က်�သုု်� 

သု��စာ့�ရွမ်းည်၊် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွဝေသာန်ယဝ်ေေမ်း၏ အုဝေန်အုထုာ�ကုု မ်းည်က်�သ်ုု�ရွရွိုနိုုုင်းသ်ည် ် စာသည််

တ်ုု�နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်�်၍ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက သတ်မ််းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ခု့င်း််ရွန်ယ်ဝေေမ်း

မ်း�ာ�၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု  ပ်ုေ်မ်း ၁၄၈ တ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်ပ်ုေမ််း 

၁၅၀ အုရွ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွသည် ်ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာ န်ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�အုာ� ယင်း�်၏လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

အုာဏာာစာာရွင်း�် (ပ်ုေမ််း ၁၄၉) ရွိုအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်16

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�
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ဇူးယ်း�ကားွကား	်၄။	ေဖွဲ့စရ်ပ်က်ျေးလွှာ�လွှားေချီးင်�်	-	စပ်ိန်း်နှိံင််င်�၏	ကားိံယ်ပ််ိံင်အ်ံပ်ခ်ျီးးံပ််ကျေးရ�	အးဏားလွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်

ချီးွ�ကျေး�ေချီးင််�	

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအဆိုင်�်	

ဥပ်ကျေး�ေပ်ံလွှာာတက်ျေးတး်

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအဆိုင်�်	

စ�မှာ�အံပ််ချီးးံပ်က်ျေးရ�

ကျေး�သုံးနှတရအဖွဲ့ွ��

အစည်�်

ကျေး�သုံးနှတရအဖွဲ့ွ��အစည်�်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�

ပ်ုေမ််း ၁၄၈ နိုိင်း်် 

၁၄၉ တ်ုု�တ့်င်း ်

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်

အုာဏာာခု့�ဝေ�မ်းု

စာာရွင်း�်

ကျေး�သုံးနှတရအဖွဲ့ွ��အစည်�်

ကျေး�သုံးနှတရအဖွဲ့ွ��အစည်�်

အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�

၃.၂.၃။	 မှာည်သ်ုံးည်�်	အစိံ�ရအဆိုင််�မှားး�ကားိံ	မှာည်သ်ုံးည်�်အးဏားမှားး�	လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ကျေးပ်�မှာည််န်းည်�်။

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယ် 

အု�င်း််ရွို အုစာုု�ရွ၏ အုဓလေ့ုကကဏ္ဍာသု��ရွပ်က်ုု အုာဏာာမ်း�ာ�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်နိိုင်း်် ယင်း�်၏အုင််းစာတီ်က���ရိွင််း��ုုင်းရ်ွာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကပု််�၏ အုဝေရွ�ပ်ါမု်းအုတုု်င်း�်အုတ်ာ

ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ပ်ါလုမ်း််မ်းည်။် အုထုကတ့််င်း ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည်််အုတ်ုုင်း�် ပ်ထုမ်းအု�င်း််အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုစာုု�ရွ၏

မ်းည်သ်ည်််ကဏ္ဍာကုု အုစုုာ�ရွ သုု�မ်းဟုုတ် ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စ်ာ၏ မ်းည်သ်ည်််အု�င်း််တ့်င်း ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ရွမ်းည်ဟူ်ုသည်််

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ်ရ်ွန်် လုုအုပ််ပ်ါသည် ်(ဇိုယာ� ၂ ကုု �ကည််ပ််ါ)။ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�

သည် ်အုစုုာ�ရွ၏ဝေအုာက်ပုု်င်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�၌ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟုုတ် ်တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�အုဖ့ွဲ့��ကုု စီာစာဉ််

ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�မ်းိသာလာင်း ်ယင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�သုု� လကဝ်ေတ့်�ထုုဝေရွာကဝ်ေသာအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ဝေပ်�နိုုုင်းမ််းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဇူးယ်း�	၂။	မှာည်သ်ုံးည်�်	အစိံ�ရအဆိုင််�ကားိံ	မှာည်သ်ုံးည်�်	အးဏားအမှား ိံ �အစး�မှားး�	ကျေးပ်�အပ်မ်ှာည်န််းည်�်။ 

အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရ� ဥပ်ကျေး�ေပ်ံလွှာာတက်ျေးတး် တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�

ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််  

ေုတ်ုယအု�င်း်် (ဥပ်မ်းာ-အုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�၊
ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ� စာသေဖွဲ့င်း်)် ? ? ?
တ်တ်ုယအု�င်း်် 
(ဥပ်မ်းာ- ဝေေသနိုတရွ အု�င်း််) ? ? ?
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ယူဝေကနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်််အုတ်ုုင်း�် ေုတ်ုယအု�င်း််အုစာုု�ရွတ့်င်း ် ဝေ��လစ်ာန််ယက်�သ်ုု� 

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�တ်စာခ်ုုတ်ည်�်ပ်ါ�င်းတ််ာရွိုသက�သ်ုု� စာဝေကာတ််လန််က�သ်ုု� ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း် ်အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�နိုိစာ်

ခုုစာလု�� ပ်ါ�င်း်တ်ာမ်း��ု�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုေခုာ�နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုုနိုဒုယနိုိင်း်် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု

တ့်င်း ် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွ တ်ရွာ�ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းက်ုု ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််တ့်င်း်ထုာ�ရွိုပြီးပ်ီ� ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�နိုိင်း််

သက�်ုုင်းဝ်ေသာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�၊ တ်ရွာ�ဝေရွ�ရွာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ထုုုေပ်ည််န်ယအ်ု�င်း််က တ်ာ�န််ယူဝေစာ

ပ်ါသည်။် 

ေုတု်ယအု�င်း််အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ကုုယ်ပုု်င်းအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ခ့်ုင်း််ရွရုိွဝေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ််

ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟုုတ် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်ုု�က လုုကန််ာဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွ

မ်းည်််တ်ာ�န််မ်း�ာ�နိုိင်း်် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်အ်ုသီ�သီ�တ့်င်းအ်ုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုင်း်် တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်ရ်ွန်လုု်အုပ်ပ််ါသည်။် 

သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�ကုု လှ� 

ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်သည််သက်�ုုင်း်ရွာလုပ််င်းန်�် 

တ်ာ�န််မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း်မ်းူတ်ည််ပြီးပ်ီ�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�် 

ဝေရွ��့�ေခုင်း�် (ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် တ်ာ�န််)၊ 

ဥပ်ဝေေကုုကြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ် အုဝေကာင်း ်

အုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် (နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏တ်ာ�န်)် သုု�မ်းဟုုတ် ်ဥပ်ဝေေနိုိင်း််

အုည်ီဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုကုုလက ်

ဝေတ့်�က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�် (တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��၏တ်ာ 

�န််) တ်ုု�နိုိင်း်် န်ီ�စာပ်မ််းုရွိုမ်းရွိုဝေပ်�တ့်င်းမ််းူတ်ည်ပ််ါလုမ်း်် 

မ်းည်။် 

ဥပ်ကျေး�ေပ်ံကျေးရ�	အးဏားမှားး�ကားိံ	လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ချီးွ�ကျေး�ေချီးင်�်	(သုံးိံ�)	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်	

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ လုပ််င်းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ရွာတ့်င်း ် သုု�မ်းဟုုတ် ်

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ရွာတ့်င်း ် အုစာုု�ရွ၏ မ်းည်သ်ည်််အု�င်း််မ်း�ာ�သည် ် အုထုူ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်၍    

(ဥပ်မ်းာ- ေပ်ည်သ်ူ��န်ဝ်ေ�ာင်း်မ်းု လုပ််င်းန်�်မ်း�ာ�) ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�သင်း််သည်၊် ယင်း�်အုာဏာာသည် ်သီ�သန်�်

ရွဝေသာအုာဏာာေဖွဲ့စာသ်င်း််သည် ်သုု�မ်းဟုုတ် ်အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်မ််း�ာ�အု�ကာ�ခ့ု�ဝေ�သင်း််သည်စ်ာသေဖွဲ့င်း်် စာဉ်�်စာာ�

ခု�င်း််ခု�နု်ရ်ွန်် လုုအုပ်ပ််ါသည်။် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာကုု ေပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာအု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည် ်

န်ယအ်ု�င်း််အုစာုု�ရွမ်း�ာ�အု�င်း်သ်ုု� သီ�သန််�အုာဏာာအုပ်န်ိုိင်း�်ရွန် ်သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဤသုု�ခု့�ဝေ�

ဝေပ်�ရွာတ့်င်း ် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုနိုိစာ်မ်း��ု�ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်် အုခု��ု�ဝေသာန်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့ယ�်ကဉ််

ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေး�	တည််ကျေးဆိုးကားက်ြကား

သုံးးမှားး�သုံးည်	်	အံပ််ချီးးံပ််ကျေးရ�၊	ဥပ်ကျေး�ေပ်ံ	

လွှာာတက်ျေးတး်နှာင်�်	တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�ဟိုးသုံးည််�	

အစိံ�ရ၏	ကားဏ္ဍာသုံးံ��ရပ်အ်န်းကား	်မှာည်သ်ုံးည်�်

ကားဏ္ဍာအး�	အစိံ�ရ၏	အဆိုင်�်အသုံး��သုံး��တွင်	်

ဖွဲ့ွ��စည်�်တည်က်ျေးထံးင်ရ်မှာည်က်ားိံ	ဆိုံ��ေဖွဲ့တခ်ျီးးကား်	

ချီးးမှားတရ်န်း်	လွှာိံအပ်ပ််ါလွှာိမှာ�်မှာည်။်	သုံးင််�ကျေးလွှားး်

ကျေးသုံးး	တး�န်း်�တတရး�မှားး�ကားိံ	လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ချီးွ�ကျေး�

ကျေးပ်�ေချီးင်�်သုံးည်	်သုံးကားဆ်ိုိံင်ရ်း	လွှာံပ်င််န်း�်တး�န်း်

မှားး�ကျေးပ််တွင်သ်ုံးး	မှားတည်ပ််ါလွှာိမှာ�်မှာည်။်

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�



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

ထုာ�မ်းုမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း်ေ်ဖွဲ့စာရ်ွသည််် ေပ်င်း�်ထုန််ဝေသာ ပ်ဋိုပ်ကခတ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်အုာ�ပြီးပ်ု�င်းဝ်ေန်�ကဝေသာ

ပြီးပ်ု�က့�ဝေန်သည််် အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�မ်း�ာ�သည် ်အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််တ်စာ်�င်း််တ်ည််�ကုုသာ သီ�ေခုာ�အုာဏာာအုပ် ်

နိုိင်း�်ရွန် ် သဝေဘာာတူ်ညီ်�ကမ်းည် ် မ်းဟုုတ်ဝ်ေပ်။ သီ�ေခုာ�အုာဏာာအုပ်နိ်ိုင်း�်ေခုင််း�၏ ေုတု်ယစုာန်ဝ်ေခု�မု်းမိ်းာ ပုု်၍

လကဝ်ေတ့်�က�ပ်ါသည်။် သီ�ေခုာ�အုာဏာာဝေပ်�ရွန်အ်ုတ့်ကသ်ာ အုာ�ထုာ�ဝေန်ေခုင်း�်သည် ်ဤစာန်စာ်ကုုလက ်

ဝေတ့်�က�င်း််သု��သည််် န်ယပ််ယမ််း�ာ�စ့ာာတုု်�တ့်င််း  စုာန်ဝ်ေခု�မု်းမ်း�ာ�နိိုင်း်် တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ��ုုင််းရွာ ဝေရွာဝေထ့ု�မု်းမ်း�ာ� 

ဧကန်မ််းုခု� ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းသ်ည်ဟ်ုူဝေသာအုခု�ကက်ုု မ်း�ကက့်ယေ်ပ်�ထုာ�ရွာဝေရွာကပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စ့ာာသည် ်ေပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာအု�င်း််နိိုင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််အုစုုာ�ရွမ်း�ာ�အု�ကာ� ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာ

ကုု ပ်ူ�တ့်�က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်ဝေစာရွန် ်ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။် 

ထုပ်တူ််ေပ်�အုာဏာာ (concurrent powers) မ်း�ာ�သည်လ်ည်�် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စ့ာာ လည်ပ််တ််

လုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ကပ်ါသည်။် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််ရွို ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�အု�ကာ�

က�င်း်သ်ု��ဝေသာ ထုပ်တ််ူေပ်�အုာဏာာမ်း�ာ�သည် ်ဝေေါင်းလ်ုုကန််ည်�်စာန်စာအ်ုရွ အုာဏာာမ်း�ာ�ထုပ်ဝ်ေန်မ်းုဝေ�ကာင်း်် 

မ်းည်သ်ည်််စာည်�်မ်း�ဉ်�်အုတ်ုုင်း်� က�င်း််သု��သည်ဟ်ုူသည််် ေပ်ဿန်ာရွပ်ဝ်ေပ်�ထု့ကလ်ာရွပ်ါသည်။် ဝေယဘာုယ�

အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာအု�င်း််လှတ်ဝ်ေတ်ာကုု် အုဓုလေ့ကဦး�စာာ�ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါ 

သည်။် ထုပ်တူ််ေပ်�အုာဏာာရွရုိွဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်န်ယပ််ယမ််း�ာ�သည် ် အုမ်းိန်စ်ာင်းစ်ာစာ ် ေပ်ည် ်

ဝေထုာင်းစု်ာအု�င်း််လှတ်ဝ်ေတ်ာက် လှမ်း�်မုု်း�ထုာ�ဝေသာန်ယပ််ယမ််း�ာ�သာေဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� ဝေရွရိွည်တ့််င်း ်ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း်် 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�ကုုပ်င်း ် ဟုန််�တ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်လ်ာနိုုုင်းသ်ည်ဟ်ုု ဝေေသနိုတရွမ်းိဝေ�ဖွဲ့န်ဝ်ေရွ�သမ်းာ�

မ်း�ာ�က ဝေစာာေကတ်ကန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်အုခု��ု�ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဦး�စာာ� 

ဝေပ်�လုပ်င််းန််�စာဉ်မ််း�ာ�နိုိင်း်် �ကစ်ာပ််ဝေန်ပ်ါသည််။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဂ�ာမ်းန် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်

ကြိုးကီ�စာုု�မ်းု (supremacy) ကုု  ‘အုမ်းိန်တ််ကယ်

လုုအုပ်’်ပြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာ်

ဝေ�ာင်းမ််းည််် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း်် လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ကုုသာ ဝေပ်�အုပ်ပ််ါသည်။် ‘ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွလက ်

ဝေအုာကရ်ွို န်ယဝ်ေေမ်းအုတ့်င်း�် တ်ူည်ီဝေသာဘာ၀ဝေန် 

ထုုုင်းမ််းု အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�နိုုုင်းဝ်ေရွ� 

သုု�မ်းဟုုတ် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟုုတ် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�

အုရွ ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်မ်းုမ်း�ာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေရွ�သည် ်

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�အုတ့်က ် လုုအုပ်ဝ်ေသာ 

ဖွဲ့ကေ်ရွယ်စာည်�်မ်း�ဉ်�်မ်း�ာ�ကုု  အုတုု်င်း�်အုတ်ာတ်စာ်

ခုုအုထုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။်’17

အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�တ့်င်းမ််းူ တ်စာ်မ်း��ု�တ်စာဖ်ွဲ့ု� သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ��ကပ်ါ 

သည်။် ကဝေန်ေါနိုုုင်းတ့််င်း ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း်် 

အစိံ�ရ၏	မှာည်သ်ုံးည်�်အဆိုင်�်မှားး�သုံးည်	်ဥပ်ကျေး�	

ေပ်ံသုံးင််�ပ်ါသုံးန်းည်�်။	ယ်င်�်အးဏားသုံးည််	အစိံ�ရ

၏	အဆိုင်�်တစခ်ျီးံတည်�်ကားိံသုံးး	သုံး��ေချီးး�

အပ်န်ှာင်�်ထံး�ေချီးင်�်	ေဖွဲ့စပ််ါသုံးလွှား�	သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်

အစိံ�ရ၏	အဆိုင်�်အသုံး��သုံး��အတွင််�	ချီးွ�ကျေး�

သုံးတမ်ှာာတထ်ံး�ပ်ါသုံးလွှား�။	အထံး�သုံးေဖွဲ့င််�	

အချီးး ိံ �ကျေးသုံးးန်းယ််ကျေးေမှာကျေး�သုံးမှားး�ကားိံ	ဖွဲ့ယ်က်ြကားဉ််

ထံး�မှာုမှားး�ကျေးကြကားးင််�ေဖွဲ့စရ်ကျေးသုံးး	ေပ်င်�်ထံန်း်ကျေးသုံးး	

ပ်ဋိိပ်ကားခတစခ်ျီးံ	ေဖွဲ့စပ််ွး�ငြိပ်��ကျေးန်းးကား	်အး�ငြိပ်ိံင််

ကျေးန်းကြကားကျေးသုံးး	ငြိပ်ိံကားွ�ကျေးန်းသုံးည််�	အစိတအ်ပ်ိံင်�်

မှားး�သုံးည်	်အစိံ�ရ၏	အဆိုင်�်တစဆ်ိုင်�်တည်�်

ကားိံသုံးး	သုံး��ေချီးး�အးဏားအပ်န်ှာင်�်ရန်း	်သုံးကျေးဘး	

တးည်�ကြကားမှာည်	်မှာဟိုံတက်ျေးပ်။



41အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

လှမ်း�်မ်းုု�မ်းု (national supremacy) နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်၍ ထုူ�ေခုာ�ဝေသာ ခုွင်း�်ခု�ကတ််စာခ်ုုထုာ�ရွိုပ်ါသည်။် 

သကေ်ပ်ည်််ပ်င်းစ်ာင်း်နိုိင်း််သက�်ုုင်း်ဝေသာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�က�သ်ုု� ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေတ်ုု� အုေင်းင်း�်

 ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေသာအုခုါ ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေကုုသာ အုတ်ည်ေ်ပ်�လက်ခု�ပ်ါသည်။်18 အုေခုာ�န်ည်�်လမ်း�်

တ်စာခ်ုုအုရွ ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏်အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုု မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�

ရွန်လ်ုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ပြီးပ်ီ� ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�ကုု ေပ်ည်န််ယတ့််င်း�်အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�နိုိင်း််

အုည်ီ အုဝေသ�စာုတ်ေ်ဖွဲ့ည်််စာ့ကတ််င်းေ်ပ်ရွန် ်ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည် ်(ယင်း�်ကုု အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�် 

သုု�မ်းဟုုတ် ်ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ထုာ�သည်််အုာဏာာမ်း�ာ�ဟုု ညွှှန််��ုုထုာ�ပ်ါသည်)်။ တ်တ်ုယန်ည််�လမ်း်�တ်စာ်

ခုုမ်းိာ အုခု��ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င််း ေပ်ည််ဝေထုာင််းစာုအု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည််န်ယ်အု�င်း်် အုစာုု�ရွ

နိုိစာ်ခုုစာလု��တ့်င်း ် တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်း်တ်ည်�်ဥပ်ဝေေေပ်�ရွန် ် ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် ထုပ်တ််ူေပ်�အုာဏာာအုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�ပ်ါ 

သည်။် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုနိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�သည် ် တ်ုုကရ်ိုုုကသ်ဝေဘာာထုာ�က့�လ့�ဝေသာ 

အုခုါမ်းိသာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုေပ်ဿန်ာမ်း�ာ� ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ််

သည် ်တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�က အုမ်းုတ်စာ်မ်းုခု�င်း�်စာီအုလုုက ်�ု��ေဖွဲ့တ်သ်ည်််အုတ်ုုင်း်� အုက�����င်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည် ်

(�ူေန််)။

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ထုပ်တ််ူေပ်�အုာဏာာ က�င်း််သု��လ�ကရ်ွိုဝေသာ 

န်ယပ််ယမ််း�ာ�အုတ့်င်း�် ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်ဝေသာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ကုု မ်းည်သ်ုု�ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွမ်းည်န်ိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်�်၍  အုဝေသ 

အုခု�ာဝေရွ��့�ထုာ�သည််် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဝေရွ��့�ခု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသည် ် (ဇိုယာ�က့က ် ၅ ကုု  

�ကည််ပ််ါ)။ 

ဇူးယ်း�ကားွကား	်၅။	ထံပ်တ်းေပ်ံအးဏားမှားး�	-	ကျေးတးင်အ်းဖွဲ့ရိကားနှိံင်င််�၏	ဥပ်မှား

ကျေးတးင််အးဖွဲ့ရိကား	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�	အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေး�၏	ပ်ံ�မ်ှာ	၁၄၆

အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေအု�ကာ� သဝေဘာာထုာ�လ့�လ့�မ်းုမ်း�ာ� 

(၁) ဤပ်ုေမ််းသည် ်ဇိုယာ� ၄ [ထုပ်တ််ူေပ်�အုာဏာာမ်း�ာ�] တ့်င်း ်စာာရွင်း�်ေပ်�စာုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်

လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််န်ယပ််ယမ််း�ာ�နိုိင်း် ်သက�်ုုင်းဝ်ေသာ ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုမ်း��ု�သာ�

အု�င်း််ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အု�ကာ� သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုနိုိင်း် ်သက�်ုုင်းအ်ုက�����င်းသ်ည်။်  

(၂) နိုုုင်း်င်း�တ်စာ်�ိမ်း်�လု��အုဝေပ်� တ်စာ်ဝေေပ်�ည်ီသက်ဝေရွာက်ဝေန်သည််် အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််

ဥပ်ဝေေသည်် ဝေအုာက်ပ်ါအုဝေေခုအုဝေန်တ်စာ်ရွပ််ရွပ််နိုိင်း်် ကုုက်ည်ီပ်ါက ေပ်ည််န်ယ်ဥပ်ဝေေကုု

လှမ်း်�မ်းုု�နိုုုင််းသည််။   

(က) သက�်ုုင်း်ရွာေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုသီ�သီ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ၎င်း�်တ်ုု�ဝေရွ��့�ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�သည််် 

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ထုုဝေရွာကစ်ာ့ာလုုကန််ာဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းု မ်းရွိုပ်ါက အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််

ဥပ်ဝေေသည် ်ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ပ်ါသည်။်

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�
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(ခု) အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေသည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု��တ့်င်း ် ထုုထုုဝေရွာက်ဝေရွာက ် တ်စာ်

ဝေေပ်�ည်ီ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ရွမ်းည််အ်ုဝေရွ�ကုစာာကုု ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ဤသုု� တ်စာ်

ဝေေပ်�ည်ီ အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်် ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ကုု ခု�မ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ပ်ါသည် ်-

(၁) စာ�သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်် စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်း�ာ� 

(၂) အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းမ််း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်

(၃) အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း်် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�

(ဂ) အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေကုု ဝေအုာကပ််ါအုဝေ�ကာင်း�်အုခု�က်မ်း�ာ�အုရွ လုုအုပ်ပ််ါ 

သည်-်

(၁) နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာလ်ု�ပြုံခု��ဝေရွ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေစာာင်း်ဝ်ေရွိာကရ်ွန််။

(၂) စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုရွ စာည်�်လု��ည်ီညွှ့တ်မ််းုကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ရွန်။်

(၃) ကုန်ပ််စာာည်�်မ်း�ာ�၊ �န််ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�၊ ဝေင်း့အုရွင်း�်အုနိုိီ�မ်း�ာ�နိုိင်း်လ်ုပ်သ်ာ�အုင်းအ်ုာ� 

စာုမ်း�ာ�၏ ဝေရွွ�လ�ာ�စာီ��င်း�်မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်််း စာပ်လ်�ဉ်�်၍ ဘာု�စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�ဝေ��က့ကက်ုု 

ကာက့ယရ်ွန််။

(၄) ေပ်ည်န််ယန််ယနု််မု်းတ်မ််း�ာ�ကုု ေဖွဲ့တ်ဝ်ေက�ာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွကဝ်ေသာ စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�် 

မ်း�ာ�ကုု အုာ�ဝေပ်�ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန််။

(၅) အုစုုာ�ရွ�န်ဝ်ေ�ာင်းမု််းမ်း�ာ�အုာ� သာတူ်ညီ်မ်းာရွယူခ့ုင်််း သုု�မ်းဟုုတ် ်သာတူ်ညီ်မ်းာရွယူ

သု��စ့ာ�နုုိုင်းမ််းည််် အုခ့ုင်း််အုလမ်း�်ကုု အုာ�ဝေပ်�ေမှ်းင်််းတ်င်းရ်ွန် ်သုု�မ်းဟုုတ် ်

(၆) သဘာာ�ပ်တ်�်န်�်က�င်းက်ုု ကာက့ယဝ်ေစာာင်း် ်ဝေရွိာကရ်ွန််။

(၃) ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုု၏ မ်းဝေလ�ာက်န်ဝ်ေသာ ဝေအုာကပ််ါအုေပ်�အုမ်းူမ်း�ာ�ကုု  အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေ

ေဖွဲ့င်း် ်ကာက့ယရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါက ယင်း�်အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေသည် ်ေပ်ည်န််ယ်

မ်း�ာ�၏ဥပ်ဝေေကုု လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

(က) အုေခုာ�ဝေသာ ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်နိုုုင်းင််း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု��၏ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ က�န််� မ်းာ

ဝေရွ� သုု�မ်းဟုုတ် ် လု�ပြုံခု��ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ကုု ထုုခုုုကန််စာန််ာဝေစာေခုင်း�်။  

သုု�မ်းဟုုတ််

(ခု) နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�မူ်း�ါေမ်း�ာ�ကုုအုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာရ်ွာတ့်င်းဟ်ုန်�်တ်ာ�ေခုင််း�။

(၄) အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ် ဝေေအုာ� ပ်ုေ်မ်းခု့� (၂) (ဂ) တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်ကုု

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်် လုုအုပ််ေခုင်း�် ရွို၊မ်းရွိုနိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်၍ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာပြီးပ်ီ� 

အု�ုုပ်ါအုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကထ်ုုတ်ရ်ွန်် တ်ရွာ�ရိုု��သုု�ဝေရွာကရ်ွိုလာပ်ါက တ်ရွာ� 

ရိုု��သည် ် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဝ်ေကာင်းစ်ာီမ်းိ ဥပ်ဝေေကုုအုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�် သုု� 

မ်းဟုုတ် ် ကန််�က့ကပ််ယခ်ု�ေခုင်း�်ေပ်�ရွန််အုတ့်က ် သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ� ရွိုရွ

ဝေပ်မ်းည်။် 
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(၅) ပ်ုေမ််းခု့� (၂) သုု�မ်းဟုုတ် ် (၃) တ်ုု�နိုိင်း်် အုက����မ်း�င်းပ််ါက အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေအုဝေပ်�

ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေကသာ ကြိုးကီ�စာုု�ပ်ါသည်။် 

(၆) လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုကဥ်ပ်ဝေေအုရွ သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုု၏ ဥပ်ဝေေအုရွ ဝေရွ��့�ဝေသာ

ဥပ်ဝေေသည် ် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဝ်ေကာင်းစ်ာီ၏ အုတ်ည်ေ်ပ်�မ်းုရွရွိုပြီးပ်ီ�မ်းိသာ 

လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

(၇) အုကယ၍် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ��ုုင််းရွာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဝ်ေကာင်းစ်ာီထု� ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုကုုတ်င်းသ့်င်း�်ပြီးပ်ီ�

ဝေန်ာက ် ပ်ထုမ်း�ု��အုကြိုးကုမ်း ် အုစာည်�်အုဝေ��ထုုုင်းသ်ည်််ဝေန်�မ်းိ ရွကဝ်ေပ်ါင်း�် ၃၀ အုတ့်င်း�် 

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကတ််စာခ်ုုကုု ခု�မ်းိတ်အ်ုဝေေဖွဲ့ထုုတ်န်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက မ်းည်သ်ည်််အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်

ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း်မ််း�ုု ဝေကာင်းစ်ာီမ်းိလကခ်ု�အုတ်ည်ေ်ပ်�လုုကသ်ည်ဟ်ုူ၍ ယူ�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် 

(၈) ပ်ုေမ််းခု့� ၆ တ့်င်း ် ရွည်ည်ွှှန််�ထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေတ်စာ်ရွပ်အ်ုာ� ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာ

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဝ်ေကာင်းစ်ာီက အုတ်ည််ေပ်�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက အုတ်ည်မ််းေပ်�ရွသည်် ် အုဝေ�ကာင်း�်

အုရွင်း�်မ်း�ာ�အုာ� ဤဥပ်ဝေေကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုာဏာာပ်ုုင်းအ်ုဖွဲ့့��ထု�သုု� 

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်သ်ည်််ဝေန်�မ်းိ ရွက ်ဝေပ်ါင်း�် ၃၀ အုတ့်င်း�် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုသုဝေပ်�ရွမ်းည်။် 

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၏ (၁၉၉၆) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။  

<http://www.constitutionnet.org> �ကဘ်ာ�်ုုေတ့််င်းလ်ည်�် �ကည််ရ်ိုုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် 

 တ်ုက�စာ့ာသတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ တ်ာ�န််တ်စာခ်ုုအုာ�ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွန်် မ်းည်သ်ည်််အုစာုု�ရွအု�င်း််

မ်း�ာ�တ့်င်းမ််းိ အုာဏာာမ်းရွိုသည််် အုဝေန်အုထုာ�မ်း��ု�ကုု ဝေရွိာင်းရ်ွိာ�နိုုုင်းရ်ွန်် အုစာုု�ရွအု�င်း် ် တ်စာခ်ုုခုုတ့်င်း်ပ်ု�မ်းိန််

အုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုဝေထု့ဝေထု့အုာဏာာ သုု�မ်းဟုုတ် ် ကြွကင်း်�က�န််အုာဏာာ သတ််မ်းိတ််ထုာ�ရွပ်ါမ်းည််။ အုခု��ု�ဝေသာ

နုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာအု�င်း််၌ ကြွကင်း�်က�န် ်

အုာဏာာအုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ပြီးပ်ီ� (ကဝေန်ေါ၊ အုုနိုဒုယ) 

အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ယင်း�်အုာဏာာကုု 

ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု အုပ်န်ိုိင်း်�

ထုာ�ပ်ါသည် ်(ဂ�ာမ်းန်ီ၊ အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်း ်

စာု)။

အုာဏာာမ်း�ာ�ခု့�ဝေ� သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�ေခုင်း�်

ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ထုည်််သ့င်း�်

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်နိုုုင်းသ်ည််် န်ည််�လမ်း�်မ်း��ု�စာု� ရွိုပ်ါသည်။် 

အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုာဏာာမ်း�ာ�အုဝေသ� 

စာုတ် ် စာုစာည်�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေသာစာန်စာက်ုု အုသု��ေပ်�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု

အု�င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုုစာုစာည်�်ကာ တ်ုက�စာ့ာသတ်မ််းိတ််ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််အုစာုု�ရွ 

အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�တ့်င်းမ််းူ ကြွကင်း�်က�န်အ်ုာဏာာကုုအုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�သေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ လုပ််

န်းည်�်လွှာမှာ�်တစရ်ပ်မ်ှာား	ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံ

အဆိုင်�်	ဥပ်ကျေး�ေပ်ံလွှာာတက်ျေးတးအ်း�	နှိံင်င််�ကျေးတး	်

အကျေးေချီးချီး�မှားကျေးဘးင်က်ားိံ	မှားကြကားမှာ်�ကျေးရ�ဆိုွ�ကျေးရ�

အတွကား	်လွှာံပ်ပ််ိံင်ခ်ျီးွင်�်ကျေးပ်�ထံး�ငြိပ်��	ေပ်ည်န််းယ််

အဆိုင်�်ဥပ်ကျေး�ေပ်ံလွှာာတက်ျေးတးမ်ှားး�ကားိံ	ေပ်ည်န််းယ််

အကျေးန်းအထံး�မှားး�နှာင်�်အည်�	အကျေးသုံး�စိတ်

အချီးးကားအ်လွှာကားမ်ှားး�		ေဖွဲ့ည််�စွကားတ်င်ေ်ပ်ကျေးပ်�ရန်း	်

ချီးွင်�်ေပ်ံကျေးပ်�ေချီးင်�်ေဖွဲ့စပ််ါသုံးည်။်

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�



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

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု တ်ုက�စာ့ာ သတ်မိ််းတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန် ်မ်းလုုအုပ်ပ််ါ။ ပုု်၍ဝေတ့်�ရွဝေလရုိ်ွဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မိ်းာ

ဇိုယာ�/ဝေန်ာက�်ကတ့််�အုခု�က ် အုလကစ်ာန်စာေ်ဖွဲ့င်း်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင််း�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုုစာန်စာအ်ုရွ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း ေပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာအု�င်း််နိိုင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််တုု်�၏  သီ�ေခုာ�အုာဏာာမ်း�ာ�၊ ထုပ််တ်ူေပ်�

အုာဏာာမ်း�ာ�နိုိင်း်် မ်းာဝေ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ဝေသာအုာဏာာမ်း�ာ�ဟုူ၍ ဇိုယာ�အုလုုကစ်ာာရွင်း�်ေပ်�စာုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�

ပြီးပ်ီ� ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််ရွို အုစာုု�ရွမ်း�ာ�အုတ့်ကလ်ည်�် အုာဏာာစာာရွင်း�်တ်စာခ်ုုကုု အု�ုုေပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်နိုုုင်း ်

သည်။် 

ေပ်ည်န််ယ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�အုာ� အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ထုုထုုဝေရွာကဝ်ေရွာက ် ခု့�ဝေ�သတ် ်

မ်းိတ်ဝ်ေပ်�သည်် ်အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာသည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်�ရွို မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�စာ့ာ ဝေန်ထုုုင်းတ််ည်ရ်ွိုမ်းုဝေပ်�တ့်င်း်

မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် ပ်ထု�ီ�င်းအ်ုဝေန်အုထုာ�၊ သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်၊ ဘာာသာတ်ရွာ�၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်ဝေမ်း့�/ဝေသ/

လူဦး�ဝေရွစာာရွင်း�် စာသည််် စာ�သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ� လကဝ်ေတ့်�ခု့�ဝေ�သတ် ်

မ်းိတ်က်�င်း််သု��မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�မ်းည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ဝေန်�ကသူမ်း�ာ�ကုု အုဓလေ့ုကလှမ်း�်မ်းုု�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ�က�်�ဝေရွ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာက်ာက့ယ ်

ဝေရွ�၊ ဝေင်း့ဝေရွ�ဝေ�က�ဝေရွ�နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�စာသည််် ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်၏ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�စာ့ာ တ်ုု�ကုု ပ်ု�

မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််တ့်င်း်သာ ထုုန််�သုမ်း�်ထုာ�ရွိုဝေသာလ်ည်�် မ်းူ�ါေဝေရွ�ရွာန်ယပ််ယမ််း�ာ�

တ့်င်း ်ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်သည် ်သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�၏ ဟုန်ခ်ု�က်

ည်ီမ်းာမ်းုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းူတ်ည်ပ််ါသည်။် ဘာရွာဇိုီ�လ၊် အုုနိုဒုယနိုိင်း်် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�သည် ် တ်ုက�စာ့ာသတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု တ်တ်ုယအု�င်း််ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ

ထု�သုု�လည်�် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။် 

အံပ််ချီးးံပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍာ၏	လွှာံပ်င််န်း�်တး�န်းမ်ှားး�ကားိံ	ချီးွ�ကျေး�သုံးတမ်ှာာတေ်ချီးင်�်

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ လုပ််င်းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�မ်းီ ဖွဲ့့�စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် စာဉ်�်စာာ�ရွမ်းည််် အုခု�က ်၃ ခု�က်ရွိုပ်ါသည်။် ၎င်း�်တ်ုု�မ်းိာ ေပ်ည်န််ယ် 

သုု�မ်းဟုုတ် ်ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်(က) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်(အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််) ဥပ်ဝေေကုု

သာလာင်း ် အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်င်း််ပ်ါသလာ� (ဝေေသနိုတရွနိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််တ်ုု�တ့်င်း ်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ� မ်းရုိွဝေသာအုဝေန်အုထုာ�) (ခု) ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်န််ယဥ်ပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

က မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ထုာ�သည်် ်ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်န််ယ် ဥပ်ဝေေကုုသာလာင်း ်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်င်း််ပ်ါသလာ� (ဗ်ဟုုုအု�င်း်အ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�က နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေကုု သီ�ေခုာ�အုဝေကာင်း ်

အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေသာအုဝေန်အုထုာ�) (ဂ) ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုေပ်င်း ်  အုမ်း��ု�သာ�

အု�င်း််ဥပ်ဝေေ၏ အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာအုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�်မ်း�ာ�ကုုလည်�် အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွကနုု်ိုင်းေ်ခုင််း�  

ရွိုသင်း််၊ မ်းသင်း််   (ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုကယ၍် ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််သည် ်အုမ်း��ု�သာ�

အု�င်း််ဥပ်ဝေေကုု ပ်ုု၍ထုုဝေရွာကစ်ာ့ာဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်မ်းည်််အုဝေန်အုထုာ� (‘ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုရွိုဝေသာ 

အုာဏာာခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်မု််း’ သုု�မ်းဟုုတ် ် ‘ပူ်�ဝေပ်ါင််း�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်မု်းရုိွဝေသာ ဖွဲ့ယေ်ရွယစ်ာန်စာ’် ဟူု၍လည်�် 



45အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

ရွည်ညှ်ွှန်�်ဝေလရ်ွိုသည်)်)  တ်ုု�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ကုန်က်�စာာ�ရွုတ်အ်ုက��ု�ရွိုရွိုေဖွဲ့င်း်် ထုုဝေရွာကမ််းုအုရွို�ု�� ေပ်ည်သ်ူ�

�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု ရွရွိုဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�သည် ်

အု�ုုပ်ါ�န်ဝ်ေ�ာင်းမု််းမ်း�ာ�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ရွာတ့်င််း ယင်း�်�န်ဝ်ေ�ာင်းမု််းမ်း�ာ�အုာ� အုက��ု�ခု�စာာ�ခ့ုင်း််ရုိွသူမ်း�ာ�အုတ့်က် 

အုနီ်�စာပ်�ု်��ကုုယ်စာာ�ေပ်�ဝေပ်�သည််် သုု�မ်းဟုုတ် ်အုနီ်�စာပ်�ု်��တ်ာ�န်ရုိ်ွသည််် အုစုုာ�ရွအု�င်း််ကုုသာ အုာဏာာ

ကုုအုပ်န်ိုိင်း်�သင်း််သည်ဟ်ုူဝေသာအုခု�ကက်ုု ကွမ်း�်က�င်းသ်ူမ်း�ာ�က ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း််သဝေဘာာတ်ူည်ီ�ကပ်ါ 

သည် ်(ယင်း�်ကုုဝေအုာကဝ်ေေခုအု�င်း််သုု� အုာဏာာခု့�ဝေ�ဝေရွ�မ်းူဟုု ညွှှန််��ုုဝေလရ်ွိုပ်ါသည်)်။19 ဤက�သ်ုု� စာီမ်း�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့မ်း�ာ�ကုု မ်းည်သ်ူကသု��စာ့�ဝေန် 

သည်၊် မ်းည််က�သ်ုု� သု��စ့ာ�သည်ကုု် ပုု်မုု်းလ့ယ်ကူစ့ာာသုေမ်းင််းနုုိုင်းသ်ေဖွဲ့င်း်် ပ့်င်း််လင်း�်ေမ်းင်းသ်ာမု်းနိိုင်း်် တ်ာ�န်ခ်ု�နုုိုင်းမု််း

မ်း�ာ�ကုု ေမှ်းင်း််တ်င်းဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် (ဤအုဝေ�ကာင်း�်ေပ်

ခု�ကက် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််မ်း�ာ�သည် ် အုေခုာ�ဝေသာ 

�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်င်း််သည််ဟုူ 

သည်််�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကကုု် အုပြီးမ်း�တ်မ််း�လက်ခု�သဝေဘာာ 

တူ်ဝေစာမ်းည်မ််းဟုုတ်ပ််ါ။ ထုုဝေရွာကမ််းုအုရွို�ု��ဝေသာ 

စာီမ်း�ခု�က၏်အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် 

မ်းည်သ်ည်််အုစာုု�ရွအု�င်း််သည် ် �န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�

ကုု ေဖွဲ့ည်််�ည်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်က်ုု ဝေတ့်�ရွိုနိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် မ်းုု�ဝေလ�ါသအုဝေေခု 

အုဝေန် ခုန်�်မ်းိန်�်ခု�ကက်�သုု်�ဝေသာ ် အုခု��ု�ဝေသာအုစီာ 

အုစာဉ်မ််း�ာ�သည် ် တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�လု��အု�င်း်် ဝေ�ာင်း ်

ရွွကမ််းိသာ အုက��ု�ထုုဝေရွာကစ်ာ့ာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်

မ်းည် ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်သည်။်)

ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ ဦး�စာာ�ဝေပ်�အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�သည်လ်ည်�် မ်းည်သ်ည်််အုစာုု�ရွအု�င်း််က 

အုထုူ�တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းသ်င်း််သည်ဟ်ုူဝေသာ အုခု�က်အုဝေပ်�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ� ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် 

ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�သည် ် ဝေေသသု��ဘာာသာစာကာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ယဉ််ဝေက��မ်းုမ်း�ာ�

အုဝေ�ကာင်း�် သင်း�်ကာ�ဝေပ်�မ်းုမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းသ်ည််် အုဝေေခုခု�ပ်ည်ာဝေရွ�သင်းရ်ိုုု�ညွှှန်�်တ်မ်း်�ကုု ဦး�စာာ�ဝေပ်��ကမ်းည် ်

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ၎င်း�်ကုု ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သာ ပ်ုုမ်းုုထုုဝေရွာကစ်ာ့ာဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကက်�ကည််လ်ာင်းလ်ည်�် သာတ်ူည်ီမ်းာရွိုဝေစာရွန် ် ရွည်ရ်ွွယလ်�က ် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ� 

အုာ�လု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် မ်းည်သ်ည်််ဝေန်ရွာတ့်င်း ်ဝေန်ထုုုင်း�်ကဝေစာကာမူ်း  သက်ေပ်ည်််ပ်င်းစ်ာင်းနိ်ိုင်း်် အုလုပ်လ်ကမ််း�မ််း�ာ� 

ခု�စာာ�ခ့ုင်း််က�သုု်�ဝေသာ တု်က�ဝေသာေပ်ည်သူ်��န်ဝ်ေ�ာင်းမု််းမ်း�ာ�ကုု ညီ်တူ်ညီ်မ်းာလကလိ်မ်း�်မီ်းရွရုိွဝေစာရွန် ်နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာ ်

အုစာုု�ရွကသာလာင်း ်ေဖွဲ့ည်််�ည်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ပ်ါက ပ်ုု၍သင်း််ဝေလ�ာမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�က သဝေဘာာတ်ူည်ီနိုုုင်းပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�မ်းတ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းုမ်း�ာ� 

သုု�မ်းဟုုတ် ်ရွသု��မ်းိန်�်ဝေေခုဝေင်း့စာာရွင်း�်မ်းည်ီမ်းာမ်းုမ်း�ာ�မ်းေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာရွန် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

ကားံန်းက်ားးစး�ရိတ	်အကားး ိံ �ရာိရာိေဖွဲ့င်�်	ထံိကျေးရးကားမ်ှာု
အရာိဆိုံ��	ေပ်ည်သ်ုံးး��န်းက်ျေးဆိုးင်မ်ှာုမှားး�ကားိံ	ရရာိ
ကျေးဆိုးင်ရ်ွကားန်ှိံင်က်ျေးစရန်း	်ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�	
ဥပ်ကျေး�	တည််ကျေးဆိုးကားက်ြကားသုံးးမှားး�သုံးည်	်အဆိုိံပ်ါ
�န်းက်ျေးဆိုးင်မ်ှာုမှားး�ကားိံ	ကျေးဆိုးင်ရ်ွကားက်ျေးပ်�ရးတွင်	်
ယ်င်�်�န်း်ကျေးဆိုးင်မ်ှာုမှားး�အး�	အကားး ိံ �ချီး�စး�ချီးွင်�်ရာိ
သုံးးမှားး�အတွကား	်အန်း��စပ််ဆိုံ��	ကားိံယ်စ်း�ေပ်ံကျေးပ်�
သုံးည်�်	သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်အန်း��စပ််ဆိုံ��တး�န်း်ရာိသုံးည်�်	
အစိံ�ရအဆိုင်�်ကားိံသုံးး	အးဏားကားိံအပ်န်ှာင်�်သုံးင်�်
သုံးည်ဟ်ိုံ	ကားွမှာ�်ကားးင်သ်ုံးးမှားး�ကား	သုံးကျေးဘးတးည်�
ကြကားပ်ါသုံးည်။်

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�
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တ်စာခု်ုလု��၏လုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�အုာ�လု��အုဝေပ်� 

၌ အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေသာ သုု�မ်းဟုုတ် ်

အုလုပ်လ်ကမ််း�ခ်ု�စာာ�ခု့င်း််မ်း�ာ�စာသေဖွဲ့င်း်် စာီ�ပ့်ာ� 

ဝေရွ�ယနိုတရွာ�ကြိုးကီ�နိုိင်း်အ်ုတ်ူ အုတ်က်အုက�

ေမ်းန်�်န််မ်းုကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာဝေသာ စာာ�ရွုတ််

သု��စာ့�ဝေရွ� တ်ာ�န််အုခု��ု�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�

ရွပ်ါသည်။် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ ဝေတ်ာင်း�်�ုုမ်းုေဖွဲ့စာ်

ဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု��၌ က�န််�မ်းာဝေရွ�နိုိင်း်် 

ပ်ည်ာဝေရွ�က�်သုု�ဝေသာ အုခု��ု�ေပ်ည််သူ��န် ်

ဝေ�ာင်းမု််းလုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�အုနု်မ်း််�ု��စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညှွှန်�် 

မ်း�ာ�နိုိင်း််ေပ်ည်််မ်းီဝေစာဝေရွ�သည်် ေပ်ည််ဝေထုာင််းစာု

အု�င်း်် ဥပ်ဝေေစာည််�မ်း�ဉ်�်မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်ရ်ွန်် လုု 

အုပ််လာမ်းည််ေဖွဲ့စာ်သည််။ထုုုစာည်�်မ်း�ဉ်�်မ်း�ာ�က 

စာီမ်း�ခု�က်မ်း�ာ�ကုုအုဝေကာင်း်အုထုည််ဝေဖွဲ့ာ်မ်းည််် 

ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

လမ်း�်ညွှှန်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုုသာ လုုကန််ာရွမ်းည််် 

စာည်�်မ်း�ဉ်�်ကုု ခု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။် 

ဗဟံိိုချီးးံပ်ကံိ်ားင်မု်ှာကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်စန်းစအ်တွင်�်	တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�အးဏားမှားး�ကံိားခွျီး�တမှာ�်ချီးးကျေးပ်�ေချီးင်�်	-	ပံ်�စ�နှာစမ်ှား ိံ�20

အုလာ�တ်ူစာ့ာပ်င်း ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�တ့်င်း ်ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် ရွိုသင်း််၊ မ်းရွိုသင်း်ဟ်ုူဝေသာ 

ဝေမ်း�ခု့န်�်အုတ့်က ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်းင််း�အုနိုိ�အုေပ်ာ�တ့်င်းထ်ုာ�ရွိုေခုင်း�်၊ မ်းထုာ�ရွိုေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ််

ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်န််ယ်၏ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ ဝေေသနိုတရွ

တ်ရွာ�ရုို��မ်း�ာ�က အုဓုလေ့ပ်ါါယဖ့်ွဲ့င်း််�ုုေခုင်း�်နိိုင်း်် လကဝ်ေတ့်�အုသု��ခု�ဝေ�ာင််းရွွကေ်ခုင််း� ေပ်�လုပ်သ်င်း််မ်းသင်း််�ုုသည်််

အုခု�ကက်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်သူမ်း�ာ�က ထုည််သ့်င်း�်စာဉ်�်စာာ�ရွန် ်လုုအုပ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင််း�စာန်စာတ််စာခု်ုတ့်င်း ်အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ဝေသာအုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေအုေပ်င်း ်ဝေေသနိုတရွအု�င်း််တ့်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််တ့်င်း်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ သက ်

�ုုင်းရ်ွာ အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကဝေရွ��့��ကသည််် ေပ်ည်န််ယလှ်တ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စာသေဖွဲ့င်း်် ပု်�မိ်းန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် 

ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�စာ့ာရွိုတ်တ်ပ််ါသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ ဝေမ်း�ခု့န်�်တ်စာခ်ုုမ်းိာ က့�ေပ်ာ�ေခုာ� 

န်ာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုု မ်းည််က�သ်ုု�စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွမ်းည်၊် တ်စာ်န်ည်�်�ုုရွဝေသာ ် မ်းည် ်

သည််် တ်ရွာ�ရိုု��စာန်စာသ်ည် ်ဤသုု�က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်် ထုုဝေရွာကပ်ြီးပ်ီ� 

ပ့်င်း််လင်း်�ေမ်းင်းသ်ာမ်းုရွိုဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်ရွိုပ်ါသန်ည်�်ဟုူ၍ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�

ေခုင်း�်ကုု ကြိုးကီ�မ်းာ�က�ယေ်ပ်န််�စာ့ာ က�င်း််သု��သည်််နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် သီ�ေခုာ�/နိုိစာမ််း��ု� ခု့�ထုာ�သည်််ပ်ု�စာ� (the 

သုံးးတးည်�မှာ့ရာိကျေးစရန်း	်ရည်ရ်ွယ်လ်ွှားကား	်နှိံင််င်�သုံးး�

မှားး�အး�လွှာံ��အကျေးန်းေဖွဲ့င်�်	မှာည်သ်ုံးည်�်ကျေးန်းရးတွင််	

ကျေးန်းထံိံင်က်ြကားကျေးစကားးမှား	သုံးကားေ်ပ်ည််�ပ်င်စ်င်န်ှာင််�အလွှာံပ််	

လွှာကားမ်ှာ��ချီး�စး�ချီးွင်�်ကား��သုံးိံ�ကျေးသုံးး	တိကားးကျေးသုံးချီးးးကျေးသုံးး	

ေပ်ည်သ်ုံးး��န်းက်ျေးဆိုးင်မု်ှာမှားး�ကံိား	ည်�တးည်�မှာ့လွှာက်ားလွှာာမှာ�်	

မှာ�ရရာိကျေးစရန်း	်ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအစိံ�ရကားသုံးးလွှာ့င်	်

ေဖွဲ့ည််�ဆိုည်�်ကျေးဆိုးင််ရွကားက်ျေးပ်�ပ်ါကား	ပ်ိံ၍သုံးင််�ကျေးလွှားး်

မှာည်	်ေဖွဲ့စသ်ုံးည်ဟ်ိုံ	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေး�	တည်	်

ကျေးဆိုးကားက်ြကားသုံးးမှားး�ကား	သုံးကျေးဘးတးည်�နှိံင်ပ််ါသုံးည်။်		

လွှာိံအပ်ခ်ျီးးကား်မှားး�	အး�လွှာံ��အကျေးပ််၌		အကားး ိံ �သုံးကား	်

ကျေးရးကားမ်ှာုရာိကျေးသုံးး	သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်အလွှာံပ််လွှာကားမ်ှာ��	ချီး�စး�

ချီးွင်�်မှားး�စသုံးေဖွဲ့င်�်	စ��ပ်ွး�ကျေးရ�ယ်နှတရး�ကြီးကား��ကားိံ

အတကားအ်ကားး	ေမှာန်းဆ်ိုန်း်မှာုကားိံ	ေဖွဲ့စက်ျေးပ််ကျေးစကျေးသုံးး	

စး�ရိတသ်ုံးံ��စွ�ကျေးရ�	တး�န်းအ်ချီးး ိံ �ကားိံ	ထံိန်း�်သုံးိမှာ်�

ရးတွင်လ်ွှာည််�	ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအစိံ�ရကားသုံးး	ပ်ိံ၍

ကျေးဆိုးင်ရွ်ကားနံိ်ှင်မ်ှာည်ဟံ်ို	သုံးကျေးဘးတးည်�နံိှင်ပ််ါသုံးည်။်
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separated/dual model) နိုိင်း်် ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်

ထုာ�သည််် ပ်ု�စာ� (the integrated model) ဟုူ၍

အုဝေေခုခု�ပ်ု�စာ�နိုိစာ်မ်း��ု�ကုု ဝေတ့်�ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် ပ်ု�စာ�နိုိစာ်

မ်း��ု�လု��သည် ် အုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာ ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်း်

မ်းုဝေလာာေ်ခုင်း�်စာန်စာ်တ့်င်း ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

လုပ််ပ်ုုင်း်ခု့င်း််အုာဏာာကုု ခု့�တ်မ်း်�သတ််မ်းိတ််ရွန် ်

န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�စာ့မ်း�်နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် 

သုံး��ေချီးး�/	နှာစမ်ှား ိံ �ချီးွ�ထံး�သုံးည်�်ပ်ံ�စ�

(the	separated/dual	model)*

အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုတ့်င်း ် က�င်း််

သု��သည််် သီ�ေခုာ�/နိုိစာမ််း��ု� ခု့�ထုာ�သည်််ပ်ု�စာ�အုရွ 

ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််တ်ုု�

တ့်င်းအ်ု�င်း််သု���င်း််ေဖွဲ့င်း််ဖ့ွဲ့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ တ်ရွာ� 

ရိုု��စာန်စာ်ကုု (ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၊ အုယူခု�

�ကာ� န်ာစာစာဝ်ေ��ဝေရွ� တ်ရွာ�ရိုု��နိုိင်း်် ဗ်ဟုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််) အုသု��ေပ်��ကပ်ါသည် ် (ပ်ု� ၁၁ ကုု�ကည််ပ််ါ)။ 

ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည် ်ယင်း်�တ်ုု�ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�နိုိင်း််သာ သက�်ုုင်းသ်ည်််ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�ကုု  က�င်း််သု��ဝေလရ်ွိုပြီးပ်ီ� အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေကုုလည်�် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း်် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၌သာ စာီရွင်း်

�ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါသည်။် အုက��ု��ကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေကုု က�င်း််သု��လ�ကရ်ွိုသည််် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ�်ုုင်း ်

ရွာ  ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�အုနိုိ��အုေပ်ာ�တ့်င်း ်လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ� အုပ်န်ိုိင်း�်ရွရွိုပ်ါသည်။် 

ဤ သီ�ေခုာ�ပ်ု�စာ�သည် ် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏ ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့ရွိာဝေဖွဲ့့ဝေရွ�နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�တ်ုု�အုဝေပ်�တ့်င်း ် အုက��ု�

သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�ရွိုပ်ါသည်။် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုတ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�ကုု ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််တ့်င်း ် ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့မ်း

တ်ည်၍် စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ််ပြီးပ်ီ� ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�ကုုမ်းူ သက�်ုုင်းရ်ွာေပ်ည််န်ယမ််း�ာ�က ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့မ်းတ်ည််

ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် 

တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�	အးဏားမှားး�ကားိံ	ချီးွ�ကျေး�
သုံးတမ်ှာာတက်ျေးပ်�မှာည်ဆ်ိုိံပ်ါကား	န်းည််�လွှာမှာ�်တစ်ချီးံ	
မှာား	ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအဆိုင်�်နှာင်�်	ေပ်ည်န််းယ်အ်ဆိုင်�်
တိံ�အတွကား	်ကားိံယ်ပ််ိံင်တ်ရး�ရှုံ��စန်းစမ်ှားး�	
ထံး�ရာိရန်း	်ေဖွဲ့စပ််ါသုံးည်။်	ကျေးယ်ဘံယ်းအး�ေဖွဲ့င််�	
ေပ်ည်န််းယ်တ်ရး�ရှုံ��မှားး�သုံးည်	်ယ်င်�်တိံ�
ေပ်ည်န််းယ်မ်ှားး�နှာင်�်သုံးး	သုံးကားဆ်ိုိံင်သ်ုံးည်�်	ဥပ်ကျေး�
မှားး�ကားိံ	ကားးင််�သုံးံ��ကျေးလွှာ�ရာိငြိပ်��	အမှား ိံ �သုံးး�ဥပ်ကျေး�
ကားိံ	ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအဆိုင်�်	တရး�ရှုံ��မှားး�၌သုံးး	
စ�ရင်ဆ်ိုံ��ေဖွဲ့တပ််ါသုံးည်။်	အမှား ိံ �သုံးး�ဥပ်ကျေး�ကားိံ	
ကားးင််�သုံးံ��လွှားကားရ်ာိသုံးည်�်	နှိံင်င််�ကျေးတးဆ်ိုိံင်ရ်း		
ေပ်ည်န််းယ်	်တရး�ရှုံ��မှားး�သုံးည်	်နှိံင်င််�
အနှာ�အေပ်း�တွင်	်လွှာံပ်ပ််ိံင်ခ်ျီးွင်�်အးဏားမှားး�	
အပ်န်ှာင်�်ရရာိပ်ါသုံးည်။်

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�
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ပ်ံ�	၁၁။	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်စန်းစ်တွင်	်သုံး��ေချီးး�ချီးွ�ထံး�ကျေးသုံးး	ပ်ံ�စ�မှားး�	

* Adapted from a discussion in:  Diehl, Katharina, et. al. Max Planck Manuals on Constitution 
Building: Structures and Principles of a Constitution, 2nd edn (Max Planck Institute, 2009). 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် လမ်း�်ညှွှန်စ်ာာအုုပ် ်- ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်၏် တ်ည်ဝ်ေ�ာက ်

ပ်ု�မ်း�ာ�နိုိင်း်် အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ� 

ေပ်ည်န််းယ််အဆိုင်�်

ေပ်ည်န််ယ်

ဥပ်ဝေေကုုသာ

က�င်း််သု��

သည််

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအဆိုင်�်

အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေကုုသာ 

က�င်း်သ်ု��သည််

ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု
တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််

ေပ်ည်န််ယ်
၏ တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််

ေပ်ည်န််ယ်
၏ တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််

ေပ်ည်န််ယ်
၏ တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််

ေပ်ည်န််ယ၏် အုယူခု��ကာ�န်ာ
စာစာဝ်ေ��ဝေရွ�တ်ရွာ�ရိုု��

ေပ်ည်န််ယ၏် အုယူခု��ကာ�န်ာ
စာစာဝ်ေ��ဝေရွ�တ်ရွာ�ရိုု��

ေပ်ည်န််ယ၏် အုယူခု��ကာ�န်ာ
စာစာ်ဝေ��ဝေရွ�တ်ရွာ�ရိုု��

ဝေေသနိုတရွအု�င်း််တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ� ဝေေသနိုတရွအု�င်း််တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ� ဝေေသနိုတရွအု�င်း််တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�

အုယူခု��ကာ�န်ာစာစာဝ်ေ��ဝေရွ�တ်ရွာ�ရိုု��

ဝေေသနိုတရွအု�င်း််တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ� 

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Adapted from Diehl, Katharina, et. al. Max Planck Manuals on Constitution Building: 
Structures and Principles of a Constitution, 2nd edn (Max Planck Institute, 2009). See also: 

Böckenförde, M. et al., Max Planck Manuals on Constitution Building: Options for the Structure of 
the Judiciary (Unpublished, 2009) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ် ်- ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်၏် တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�မ်း�ာ�နိုိင်း်် အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ� 

ကျေးပ်ါင်�်စည်�်ထံး�သုံးည်�်	ပ်ံ�စ�	(the	integrated	model)*	

ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�သည််် ပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုတ့်င်း ်(အုမ်းည်န်ိုိင်း်် လုုကဝ်ေအုာင်းပ််င်း)် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုတ်ရွာ�ရိုု��

မ်း�ာ�နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယတ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည်် စာန်စာ်တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�တ့်င်း ် ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ��ကေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

အုေမ်းင်း််�ု��ဗ်ဟုုုတ်ရွာ�ရိုု��သည် ်ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုတ်ရွာ�ရိုု��ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်ထုက်န်ုမ်း််ဝေသာ တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည် ်

ယင်း�်တ်ုု�တ်ည်ရ်ွိုရွာ ေပ်ည်န််ယက်ုုကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေသာ ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုမ်းုဝေရွာ အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုမ်းူပ်ါ နိုိစာမ််း��ု�လု��ကုုင်း ်

တ့်ယဝ်ေေဖွဲ့ရိွင်း�်နုုိုင်းသ်ည််် လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာနိိုင်း်် စ့ာမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွည်ရုိ်ွပ်ါသည်။် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုုလည်�် 

အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် သက�်ုုင်း်ရွာေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေဟုူသည်် ်ဥပ်ဝေေနိုိစာမ််း��ု�နိုိစာစ်ာာ�ကုု စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်် 
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လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ ဝေပ်�အုပ်သ်တ်မ််းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။်  ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�သည်််ပ်ု�စာ�ကုု အုသု��ေပ်�ဝေသာ

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််တ့်င်း်ရွိုဝေသာ  အုေမ်းင်း််�ု��ဗ်ဟုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််ကသာလာင်း ်အုမ်း��ု�သာ�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုမ်းုမ်း�ာ�အုာ� စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုပြီးပ်ီ� ေပ်ည်န််ယ်၏အုေမ်းင်း််�ု��တ်ရွာ�ရိုု��သည် ်ေပ်ည်န််ယ်

ဥပ်ဝေေ၏ ဝေန်ာက်�ု��အုမ်းုန််�ညွှှန််�ကာ�ခု�က ်ခု�မ်းိတ်ဝ်ေသာတ်ရွာ�ရိုု��ေဖွဲ့စာပ််ါသည် ်(ဂ�ာမ်းန်ီ၊ �ူေန််)။ အုေခုာ�

ဝေသာစာန်စာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေဝေရွာ၊ အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေပ်ါ ပ်ါ�င်း်ဝေန်သည််် အုမ်းုကုစာာနိုိစာရ်ွပ်လ်ု��ကုု  

ဗ်ဟုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််သုု�မ်းဝေရွာကမ််းီ အုယူခု��င်းန်ိုုုင်းပ််ါသည် ်(အုုနိုဒုုယ)။ 

ပ်ံ�	၁၂။	ကျေးပ်ါင်�်စည််�ထံး�သုံးည်�်	ပ်ံ�စ�	 

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံ
တရး�ရှုံ��ချီးးံပ််

ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််တ့်င်း်
သာစာီမ်း�အုုပ််ခု��ပ််၍ ဘာဏ္ဍာာ

ဝေင်း့မ်းတ်ည်ထ်ုာ�သည်။်

အဆိုင်�်ေမှာင််�	ေပ်ည်န််းယ််တရး�ရှုံ��မှားး�

ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေကကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်သည််် 
အုမ်းုကုစာာမ်း�ာ�အုတ့်က ်ဝေန်ာက�်ု��အုမ်းုန်�်ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်သည်။်

အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေက ကုုင်းတ့််ယ်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်သည်််အုမ်းုကုစာာ
 မ်း�ာ�အုတ့်က ်ေုတ်ုယ သုု�မ်းဟုုတ် ်တ်တ်ုယအု�င်း််အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် 
အုမ်းုန်�်ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်သည်။်

ကျေး�သုံးနှတရအဆိုင်�်

ဝေေသနိုတရွစာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�မ်း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်န််ယ်ကစာီမ်း�အုုပ််ခု��ပ််၍ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့မ်းတ်ည်ထ်ုာ�သည်။်

ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ထုမ်းအု�င်း်် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကည်သ်ည်။်

ေပ်ည်န််ယန်ိုိင်း်် အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း်် ဥပ်ဝေေနိုိစာမ််း��ု�လု��ကုုက�င်း်သ်ု��၍ ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွသည်် ်အုမ်းုကုစာာမ်း�ာ�။

အေချီးး�ကျေးသုံးး	ကျေး�သုံးနှတရ/ေပ်ည်န််းယ်	်တရး�ရှုံ��မှားး�	

ေပ်ည်န််းယ််အဆိုင်�်

နှိံင်င််�ကျေးတး်အဆိုင်�်

ေပ်ည်န််းယ််အဆိုင်�်

ကျေး�သုံးနှတရအဆိုင်�်

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Adapted from Diehl, Katharina, et. al. Max Planck Manuals on Constitution Building: 
Structures and Principles of a Constitution, 2nd edn (Max Planck Institute, 2009). See also: 

Böckenförde, M. et al., Max Planck Manuals on Constitution Building: Options for the Structure of 
the Judiciary (Unpublished, 2009) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ် ်- ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်၏် တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�မ်း�ာ�နိုိင်း်် အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�

ေီနိုိစာပ််ုုေစ်ာီကုု bullet point ထုည််ဝ်ေပ်�ပ်ါ
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ပ်ံ�စ�တစ်မှား ိံ �ချီးးင််�စ�၏	အး�သုံးးချီးးကားမ်ှားး�

စာန်စာတ််ခုုခု�င်း်�စာီ၌ တ်စာခ်ုုတ့်င်း်မ်းရွိုဝေသာ အုာ�သာခု�ကမ််း�ာ� အုေခုာ�တ်စာခ်ုုတ့်င်း ် ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် 

ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�ဝေသာ တ်ရွာ�ရိုု��စာန်စာသ်ည် ်ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု့င်း််အုာဏာာ သုု�မ်းဟုုတ် ်

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏ စာ့မ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွည်ရ်ွိုမ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်၍ ပ်ဋိုပ်ကခအုန်ည်�်င်းယ်

သာ ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာတ်တ််ပ်ါသည်။် ယင်း�်စာန်စာ်တ့်င်း ်တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၊ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ အုဝေရွအုတ့်က်

န်ည်�်ပ်ါ�သေဖွဲ့င်း်် ကုန်က်�စာာ�ရွုတ်မ််း�ာ� သကသ်ာဝေစာပ်ါသည်။် ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�သည််် ပ်ု�စာ�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

ကုု ပ်ုု၍တ်စာ်ည်ီတ်စာည်ွှ့တ်တ််ည်�် က�င်း််သု���ကသေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ပ်ုု၍ ကြိုးကု� 

တ်င်းခ်ုန်�်မ်းိန်�်နိုုုင်းဝ်ေစာပ်ါသည်။်  တ်ဖွဲ့န်် နိုိစာ်မ်း��ု� ခု့�ေခုာ�ထုာ�သည််ပ််ု�စာ�သည် ်ပ်ုု၍လ့တ်လ်ပ်ပ်ြီးပ်ီ� အုမ်း��ု�အုစာာ� 

စုာ�လင်းပ််ါသည်။် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် 

မ်း�ာ� (ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�၊ လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်

ဝေေသနိုတရွ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�) တ့်င်း ်  ယင်း�်တ်ုု�၏ 

ကုုယပ််ုုင်းဥ်ပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ခု�မ်းိတ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ပ်ုု

၍လုပ််ပ်ုုင်း်ခု့င်း််မ်း�ာ�ရွိုမ်းည််ေဖွဲ့စာ်ပ်ါသည််။ယင်း�်သည် ်

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�ကုု 

က�င်း််သု���ကသည်််နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် (အုဂ�လုပ်ရ်ိုုု�ရွာ 

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် - တ်ရွာ�မ်းဥပ်ဝေေ (ကဝေန်ေါ၊ ပြီးဗ်ုတ်ုန််

နိုုုင်း်င်း�)) ပ်ုု၍ပ်င်း ် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�လိပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာ်

ရွာ တ်ုုင်း�်ေပ်ည်တ််စာ်ေပ်ည်အ်ုတ့်င်း�် ယင်း�်၏က့�ေပ်ာ�

ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုတ့်င််း� တ်စာ်ခု�နု််

တ်ည်�်မ်းိာပ်င်း ် ဥပ်ဝေေအုမ်း��ု�မ်း��ု�နိုိင်း်် စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်

အုမ်း��ု�မ်း��ု�တ်ုု� တ်ည်ရ်ွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် ခု့�ေခုာ�ထုာ�   

သည်််ပ်ု�စာ�သည် ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ ေပ်ည်န််ယ်

မ်း�ာ�၏ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာအုမ်းုန်�်ညွှှန်�်ကာ� 

ခု�ကမ််း�ာ�အု�ကာ� အုာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းုကုုလည်�် ဖွဲ့န်တ််ီ�

ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

ကျေးပ်ါင််�စည််�ထံး�ကျေးသုံးး	တရး�စ�ရင််ကျေးရ�ပ်ံ�စ�
အရ	ေပ်ည်က်ျေးထံးင််စံအဆိုင်�်တရး�ရှုံ��မှားး�နှာင််�	
ေပ်ည်န််းယ်အ်စိံ�ရအဆိုင်�်	တရး�ရှုံ��မှားး�သုံးည်	်
စန်းစ	်တစခ်ျီးံတည်�်အေဖွဲ့စ်	တး�န်းထ်ံမှာ်�ကျေးဆိုးင််
ကြကားပ်ါသုံးည်။်	အေမှာင််�ဆိုံ��	တရး�ရှုံ��ချီးးံပ်သ်ုံးည််	
နှိံင်င််�ကျေးတးအ်ဆိုင်�်	တရး�ရှုံ��ေဖွဲ့စင်ြိပ်��	
လွှာကားက်ျေးအးကား်ချီး�	တရး�ရှုံ��မှားး�သုံးည်	်ယ်င်�်တိံ�
တည်ရ်ာိကျေးန်းကျေးသုံးး	သုံးကားဆ်ိုိံင်ရ်းေပ်ည်န််းယ်မ်ှားး�
၏	တရး�ရှုံ��မှားး�ေဖွဲ့စက်ြကားပ်ါသုံးည်။်	တရး�ရှုံ��
မှားး�တွင်	်ေပ်ည်န််းယ်ဥ်ပ်ကျေး�ကျေးရ�ရးမှားး�အေပ်င်	်
အမှား ိံ �သုံးး�ဥပ်ကျေး�ကျေးရ�ရးမှားး�ကားိံ	ကားိံင်တ်ွယ်	်
ကျေးေဖွဲ့ရာင်�်နှိံင်က်ျေးသုံးး	အးဏားနှာင်�်	လွှာံပ််ပ်ိံင်ခ်ျီးွင်�်မှားး�	
ရာိပ်ါသုံးည်။်	တရး�သုံးးကြီးကား��မှားး�ကားိံလွှာည်�်	
အမှား ိံ �သုံးး�ဥပ်ကျေး�နှာင်�်	သုံးကားဆ်ိုိံင်ရ်း	ေပ်ည်န််းယ်	်
ဥပ်ကျေး�ဟိုးသုံးည််�	ဥပ်ကျေး�နှာစ်မှား ိံ �နှာစ်စး�ကားိံ	စ�ရင််
ဆိုံ��ေဖွဲ့တရ်န်း	်လွှာံပ်ပ််ိံင်ခ်ျီးွင်�်အးဏား	ကျေးပ်�အပ်၍်	
သုံးတမ်ှာာတထ်ံး�ပ်ါသုံးည်။်	
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၃.၃။	 ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်ဆိုိံင်ရ်း	စ�မှာ�ကျေးဆိုးင်ရ်ွကားခ်ျီးးကားမ်ှားး�အတွကား	်
	 တရး�ဥပ်ကျေး�ဆိုိံင်ရ်း	အကားးအကားွယ်မ်ှားး�	-	ဖွဲ့ယ်�်ရယ်စ်န်းစမ်ှားး�၏	
	 အဓိိကားအဂုံး�ါရပ််

၃.၃.၁။	 န်းိ�ါန်း်�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွ၏ ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�သုု� 

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�နုုိုင််းသည််် ထုုဝေရွာက်အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ အုာဏာာနိိုင်း်် လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ကုု စာစာဝ်ေ��ေခုင််း�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် 

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာကုု �န််�စာစာအ်ုက�ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ဤသုု� အုက�ေဖွဲ့တ််

ရွာတ့်င်း ် ေဖွဲ့ည်််စာ့ကအ်ုေမ်းင်းရ်ိုုဝေထုာင်း််မ်း�ာ�သည်လ်ည်�် တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည် ်

ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်အ်ုသီ�သီ��ကာ� တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ�ကန်ို့ယမ််းု၊ အုာဏာာလှ� 

ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ တ်ာ�န်ယ်ူဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုတ်ုု�ကုု �န်�်စာစာန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် 

၎င်း�်နိုိင်း််စာပ််လ�ဉ်�်၍ သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဝေအုာကပ််ါဝေမ်း�ခု့န််�မ်း�ာ� ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။် ဝေေသနိုတရွ 

သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်န််ယ၏်ကုုယ်ပုု်င်းအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ခ့်ုင်း််ကုု ခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ေခုင််း�၊ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ်

ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ေခုင်း�်တ်ုု�အုဝေပ်� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�ကသာ သီ�ေခုာ��ု��ေဖွဲ့တ်�်ကပ်ါသလာ�။ 

ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ဝေေသနိုတရွနိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယတ််ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ကုု 

တ်စာဘ်ာကသ်တ်က်န််�သတ််ထုာ�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ်မ်းုမ်းုတ်ုု�စာုတ်သ်ဝေဘာာအုတ်ုုင်း�် ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု ေပ်� 

လုပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသလာ� (နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ခုကခ်ု�လိသည်ဟ်ုု အုဝေထုာကအ်ုထုာ�မ်း�ာ�ရွိုဝေသာလ်ည်�်)။ သုု�မ်းဟုုတ််

ပ်ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု 

(ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေေသနိုတရွ၏ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုုရိုုပ်သ်ုမ်း�်ရွန် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

ေပ်င်း�်င်း်မ်း့မ်း�်မ်း�မ်းုလုုအုပ်ေ်ခုင်း�်) ကာက့ယဝ်ေပ်�ပ်ါသလာ�။ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် လုပ်င််းန်�်စာဉ်မ််း�ာ�

ကုု ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေ�ာင််းရွွက်လ�က်ရုိွ�ကဝေသာ အုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� လမ််း�ညှွှန်ခ်ု�ကဝ်ေပ်�နုုိုင်းမ််းည််် ဗ်ဟုုု

ခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်�ုုင်း်ရွာ ဥပ်ဝေေမ်းူဝေဘာာင်းတ််စာရ်ွပ်က်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်အုတ်ုအုလင်း�် 

သတ်မ််းိတ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။  အုတ်ုုခု��ပ််�ုုရွပ်ါမ်းူ ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်းူဝေဘာာင်း်

၏ လမ်း�်ညှွှန်မု််းဝေအုာက်တ့်င်းရုိ်ွဝေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း�မ်း�ာ� (ေပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာအု�င်း််ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ေပ်ည် ်

န်ယအ်ု�င်း််ေဖွဲ့စ်ာဝေစာ) သုု�မ်းဟုုတ် ်တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ��ုုင််းရွာအုင််းစာတီ်က���ရိွင််း�မ်း�ာ�က ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�

ေခုင်း�်ကုု ထုုန်�်ခု��ပ်က်ြိုးကီ��ကပ်ပ််ါသလာ�။ 

ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း်�ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု 

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ သတ်မ််းိတ််ေပ်ဋ္ဌာာန်�်�ကသည်မ််းိာ အု�်ဩစာရွာတ်စာခ်ုုမ်းဟုုတ်ဝ်ေပ်။ အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�မိ်းာမူ်း အုစုုာ�ရွ၏ သက်�ုုင်းရ်ွာအု�င်း််မ်း�ာ�အုာ�လု��ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင််း�မ်းရုိွသည်််အုေပ်င််း 

အုစာုု�ရွအု�င်း််အုသီ�သီ�ကုုလည်�် မ်းည််က�သ်ုု�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်ဟ်ုူသည််် လမ်း�်

 ညွှှန််မ်းု အုန်ည််�င်းယက်ုုသာဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။်21 တ်ရွာ�ဝေသအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အု�ုုပ်ါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�သည် ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််လှတ််ဝေတ်ာအ်ုာ� ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေမ်းူဝေဘာာင်း ်

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�
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သုု�မ်းဟုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�မ်းူဝေဘာာင်းတ််စာရ်ွပ်က်ုုဖွဲ့န််တ်ီ�ရွန် ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် အုစုုာ�ရွအု�င်း််

မ်း�ာ�ကုု အုတု်အုလင်း�် သတ်မိ််းတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပြီးပီ်�  

ေပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာအု�င်း်် လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း််

လုုက်န်ာရွမ်းည်််ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်း်မ်းုဝေလာာ်ခု�ေခုင်း�်�ုုင်း ်

ရွာကန်�်သတ်ခ်ု�ကဝ်ေဘာာင််းမ်း�ာ�နိိုင်း််လမ််း�ညှွှန်ခ်ု�က ်

မ်း�ာ�ကုု ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။်22 သုု�ရွာတ့်င်း်

အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွနိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏တ်ုုကရ်ိုုုကလ်က ်

ဝေအုာက်ခု�အုဖ့ွဲ့��ခ့ု�မ်း�ာ�အု�ကာ� အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင််း� 

ခု့�ဝေ�ဝေရွ�အုတ့်က် အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုုကုု 

ဝေရွ��့�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပြီးပီ်�  အုာဏာာထုပ််မ်း�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်

ခ့ု�ဝေ�ေခုင််း�ကုုတ်ာ�ေမ်းစ်ာမု်းနိိုင်း်် တုု်�ေမှ်းင်း််လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမု််း 

နိုိစာ်မ်း��ု�စာလု��ကုုမ်းေပ်�လုပ်ပ််ါ။ အု�ုုပ်ါ စာီမ်း�ဝေ�ာင်း ်

ရွွကခ်ု�က်အုရွ ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း်် လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

သည်် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ�ေခုင််း�အုာ� ထုပ်မ််း�

တုု်�ေမှ်းင်း်် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်�်၍ �ု�� 

ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းု ေပ်�လုပ်ပ််ါလုမ်း််မ်းည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�သည် ်အုစာုု�ရွ၏ လကဝ်ေအုာကခ်ု�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု အုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ� ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကအ်ုတ့်ကသ်ာ ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွ၏ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။်23 အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကက် �ကည််လ်ာင်းလ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

သည် ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာတ်ာ�န်မ််း�ာ�နိုိင်း်် စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွန်ဟ်ုူသည််် ရွည်ရ်ွွယ ်

ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွနိုိင်း်် လကဝ်ေအုာကခ်ု�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုကုု

အုာ�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင််းမ်းု ဝေလာာခ်ု�

ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုာ� ေပ်င်း�်င်း်

မ်း့မ်း်�မ်း�ေခုင်း�်ကုု ဝေေသနိုတရွ၏ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုရွိုဝေသာ 

ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်  အုထုက ်

လှတ််ဝေတ်ာမ််းိလည်�်ဝေကာင်း�်၊ ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လှတ်ဝ်ေတ်ာမိ််းလည်�်ဝေကာင်း�် အုစာုု�ရွ

၏ လက်ဝေအုာက်အုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်း�ာ�မ်းိ သဝေဘာာ 

တ်ူည်ီမ်းိသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေစာေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဖွဲ့့�� 

စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�

ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေး�	တည်က်ျေးဆိုးကားက်ြကား

သုံးးမှားး�အကျေးန်းေဖွဲ့င််�	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု	ကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်

ဆိုိံင််ရး	ေပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကားမ်ှားး�အး�	ေပ်င်ဆ်ိုင်မ်ှာွမှာ်�မှာ�

ေချီးင်�်ကားိံ	အစိံ�ရ၏	လွှာကားက်ျေးအးကားအ်ဖွဲ့ွ��အစည်�်

မှားး�မှာာ	သုံးကျေးဘးတးည်�မှာာသုံးး	ကျေးဆိုးင်ရ်ွကားန်ှိံင််ကျေးစ

ေချီးင်�်အး�ေဖွဲ့င််�	နှိံင်င််�ကျေးတးအ်စိံ�ရနှာင်�်	

လွှာကားက်ျေးအးကား်ချီး�အဖွဲ့ွ��အစည်�်မှားး�အကြကားး�	

ပ်း�ကျေးပ်ါင်�်ကျေးဆိုးင််ရွကားမ်ှာုကားိံ	ဖွဲ့န်း်တ��နှိံင််ပ်ါသုံးည်။်

အစိံ�ရ၏အဆိုင်�်	အသုံး��သုံး��ကြကားး�	တရး��င်	်

ေဖွဲ့စက်ျေးသုံးး	ဆိုကား်နှွယ်မ်ှာုသုံးည်	်အကျေးရ�ပ်ါကျေးသုံးး	

အယ်းအဆိုတစခ်ျီးံ	ေဖွဲ့စပ််ါသုံးည်။်		နှိံင်င််�ကျေးတး	်

အးဏားပ်ိံင်မ်ှားး�ကားသုံးး	ကျေး�သုံးနှတရ	သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်

ေပ်ည်န််းယ်၏်	ကားိံယ်ပ််ိံင်အ်ံပ််ချီးးံပ်ခ်ျီးွင်�်ကားိံ	ချီးွ�ကျေး�

သုံးတမ်ှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင််�၊	လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ကျေးပ်�ေချီးင််�	

သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်ေပ်န်း်လွှာည်ရ်ှုံပ််သုံးိမှာ်�ေချီးင်�်တိံ�အကျေးပ််	

သုံး��ေချီးး�	ဆိုံ��ေဖွဲ့တက်ြကားပ်ါသုံးလွှား�။		

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအဆိုင်�်	ဥပ်ကျေး�ေပ်ံလွှာာတက်ျေးတး်

သုံးည်	်ကျေး�သုံးနှတရနှာင်�်	ေပ်ည်န််းယ်တ်ိံ�၏	ကားိံယ်ပ််ိံင််

အံပ််ချီးးံပ်ခ်ျီးွင်�်ကားိံ	တစဘ်ကားသ်ုံးတ	်ကားန်း�်သုံးတ်

ထံး�ေချီးင်�်		သုံးိံ�မှာဟိုံတ	်မှာိမှာိတိံ�	ဖွဲ့းကားသ်ုံးိမှာ်�ေချီးင််�

မှားး�ကားိံ	ေပ်ံလွှာံပ်န်ှိံင်ပ််ါသုံးလွှား�။	သုံးိံ�မှာဟိုံတပ််ါကား	

ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေး�သုံးည်	်ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု	

ကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်ဆိုိံင်ရ်း	အကျေးေချီးချီး�သုံးကျေးဘးတရး�

မှားး�ကားိံ	ကားးကားွယ်က်ျေးပ်�ပ်ါသုံးလွှား�။



53အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

သည် ်ဤက�သ်ုု�ဝေသာ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုကုု ဖွဲ့န််တ်ီ�ရွရွိုနိုုုင်းသ်ည်။် 

၃.၃.၂။	 ဖွဲ့ကား�်ရယ်စ်န်းစ်နှာင်�်	တစေ်ပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်န်းစ်တိံ�အကြကားး�၊	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်
	 စန်းစ်နှာင်�်	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်က်ျေးသုံးးစန်းစတ်ိံ�အကြကားး�		-	ဥပ်ကျေး�ကျေးရ�ရးကားွ�ေပ်း�ေချီးး�န်းး�မှာုမှားး�

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ သဝေဘာာတ်ရွာ�နိုိစာမ််း��ု�သည် ်အုစာုု�ရွ၏အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဝေေါင်းလ်ုုကစ်ာန်စာ်

အုရွခု့�ဝေ�ေခုင်း�်နိုိင်း််စာပ််လ�ဉ်�်၍ ဝေ�့�ဝေနို့�ရွာတ့်င်း ်ရိုုပ််ဝေထု့�ဝေစာပ်ါသည်။် အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််အုသီ�သီ�ရွိုဝေသာ

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�ကုု ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွာတ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်အုစာုု�ရွ၏အုာဏာာ

မ်း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်မ််းည်လ်ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ် ဗ်ဟုုုအု�င်း််၌သာ ခု��ပ်ကုု်င််းထုာ�မ်းည်လ်ာ� �ုု 

သည်က်ုုသာမ်းက တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာန်စာ်လာ� သုု�မ်းဟုုတ် ် ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�စာန်စာထ်ုာ�မ်းည်လ်ာ� 

စာသည်က်ုု �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ရ်ွဝေပ်မ်းည်။်  ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် အုာ�အုဝေကာင်း�်�ု��ပ်ု�စာ�ကုု 

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်် ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွကသာ အုာဏာာကုုတ်စာစ်ာုတ်စာစ်ာည်�် ခု��ပ်က်ုုင်းရ်ွန်် 

သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�သည််် တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာဟ်ုူ၍ လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်

ယင်း�်သဝေဘာာတ်ရွာ�နိုိစာခ်ုုကုု အုခု�င်း�်ခု�င်း�်အုေပ်န််အုလိန််လ�လိယ၍် အုသု��ေပ်�ဝေလရ်ွို�ကပ်ါသည်။် သုု�ဝေသာ်

ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာတ့််င်း ် ပ်င်း်ကုုယအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုထုုလုုအုပ််

ပြီးပ်ီ� ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ဝေသာစာန်စာတ််စာခ်ုုဟုု�ုုနိုုုင်း်ဝေသာလ်ည်�် ယင်း�်တ့်င်းေ်ခုာ�န်ာ�ဝေသာ 

အုဓလေ့ုပ်ါါယရ်ွိုသေဖွဲ့င်း်် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မု်းမ်း�ာ�ကုု န်ာ�လည်ေ်ခုင်း�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ည်ှုနိုုင်း�်

ဝေ�့�ဝေနို့��ကသူမ်း�ာ�၏ ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�ကုု ပ်ုု၍ဝေလ�န်ကဝ်ေစာပ်ါသည်။် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�သည် ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�၊ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�နိိုင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�ကုု ဗ်ဟုုုအု�င်း််မ်းိ အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််အုသီ�သီ�သုု� အုမ်းိန်တ််ကယ ်ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််

ဝေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏  အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုပ်မ်းာဏာကုု တ်ုုင်း�်တ်ာနိုုုင်းပ််ါသည်။် တ်ဖွဲ့န််  

‘တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာန်စာ်’ နိုိင်း််  ‘ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်’ ဟုူသည််် ဝေ�ါဟုာရွမ်း�ာ�သည် ်အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်အ်ုသီ�သီ�

�ကာ� ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ�ကန်ို့ယ်မ်းုကုု ပြုံခု��င်းု�မ်းုဝေစာပ်ါသည်။် ယခုင်းက် လ့တ်လ်ပ်ပ်ြီးပ်ီ� ဝေလ�ာရ်ွ�စာ့ာခု�တု်�်က်

ထုာ�ဝေသာ အုခု��ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာပ်ုုင်းန််ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ရွာမ်းိတ်စာ�်င်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုသစာ်

တ်စာရ်ွပ် ်('အုတ်ူယိဉ််တ့်�ဝေန်ထုုုင်း်ဝေသာ  ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်') တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေန်ထုုုင်း�်ကဝေသာ �့စာဇ်ိုလန်န်ိုိင်း််

အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုက�သ်ုု� ဖွဲ့ကေ်ရွယန်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာမ်းုကုုအုဝေေခုခု�ကာ သဝေဘာာတ်ရွာ�င်းါ�ခုု

သည် ်ဖွဲ့ကေ်ရွယန်ိုုုင်း်င်း�ကုု ပ်ု�စာ�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။်24 

• အုန်ည််��ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််နိုိစာ်�င်း််သည် ် တ်ူည်ီဝေသာန်ယဝ်ေေမ်းနိုိင်း်် တ်ူည်ီဝေသာ 

ေပ်ည်သ်ူလူထုုအုဝေပ်� အုခု��ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာကုု က�င်း်သ်ု��နိုုုင်းသ်ည်။်

• ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််တ့်င်း်ရွိုဝေန်ဝေသာ ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွနိုိင်း်် တ်ုုင်း�်ဝေေသအု�င်း််တ့်င်းရ်ွိုဝေသာ တ်ုုင်း�်

ဝေေသအုစုုာ�ရွတ်ုု�နိုိစာ်မ်း��ု�လု��သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း်် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ 

သုု�မ်းဟုုတ် ် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�လ့တ်လ်ပ််မ်းု အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာတ်စာခ်ုုထုုပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်သည််် သီ�ေခုာ�အုာဏာာ    

(ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ေ်ခုင်း�်) ကုု ပ်ုုင်း�်ုုင်း်ထုာ�ပ်ါသည်။်25

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�
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• အုစာုု�ရွအု�င်း််တ်စာခ်ုုခု�င်း�်စာီတ်ုုင်း�်၏ တ်ာ�န််�တ်တရွာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာတ်ုု�ကုု မ်းည််

သည်််အု�င်း််ကမ်းိ တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ်ဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ေပ်င်း�်င်းေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�နိုုုင်းရ်ွန်် ဥပ်ဝေေစာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်

တ်စာခ်ုုေဖွဲ့င်း်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်သ်ည််် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဝေေသနိုတရွအု�င်း််မ်းိ 

ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ပ်ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� ၎င်း�်ကုုယ်စာာ�လိယမ််း�ာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာရုိ်ွအုထုကလှ်တ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်းဝ်ေန်ရွာရွရုိွပ်ါသည် ်(အုတူ်တ်က့ပူ်�ဝေပ်ါင််း�အုုပ်ခ်ု��ပ်ေ်ခုင််း�)။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု��ေဖွဲ့င်း်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ေပ်ည်လ်ု�� 

ကွတ်�်နိုဒခု�ယူပ့်�ေဖွဲ့င်း်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွအု�င်း်န်ိုိင်း်် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််မ်း�ာ�အု�ကာ� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�

မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုဝေေဖွဲ့ထုုတ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် ခုု�သမ်းာဓလေ့ုေဖွဲ့င်း်စ်ာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�် ယနိုတရွာ�ကုုလည်�်ဖွဲ့န်တ််ီ�

ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် 

ကွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ� င်းါ�မ်း��ု�မ်းိ ဖွဲ့ကေ်ရွယန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်က ် မ်းရွိုမ်း

ေဖွဲ့စာ ်လုုအုပ်ခ်ု�ကတ််စာခ်ုုကုု ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်တ််စာခ်ုုသည် ်ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွအု�င်း််

၌ရွိုဝေသာ သီ�ေခုာ�အုာဏာာမ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ် လကရ်ွိုတ့်င်းခ်ု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ထုာ�ဝေသာ အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု 

တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ် ် ရိုုပ်သ်ုမ်း�်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုပ်ါ။ ထုုု�အုေပ်င်း ် အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််မ်း�ာ�အု�ကာ� အုာဏာာမ်း�ာ�အုာ� 

ဝေေပ်ာင်း�်လ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်အုတ့်က ် သက�်ုုင်း်ရွာ အုစာုု�ရွအု�င်း််မ်း�ာ�၏ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုု လုုအုပ်ပ််ါ 

သည်။် လကတ််င်းဘ်ာာသာစာကာ�အုရွ ဖွဲ့ုု�ေပ်စ်ာ ် (foedus) ဟုုဝေခု�သည််် ဤသုု�ဝေသာ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု 

သုု�မ်းဟုုတ် ်ပ်ူ�ဝေပ်ါင််း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုအုမ်း��ု�အုစာာ�သည် ်အုမ်းိန််စာင်းစ်ာစာ ်‘ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်’ ဟုူဝေသာ ဝေ�ါဟုာရွ

အုာ� အုစာ့�ေပ်�ဝေခု�ဝေ��ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်ကုုက�င်း်သ်ု��ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�အုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ် အုထုက ်

လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း�် အုစာည်�်အုဝေ��၌ပ်ါ�င်းဝ်ေန်�ကဝေသာ ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�၏ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်တ့််င်း ် ပ်ါ�င်း်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် ယင်း�်စာ�သတ်မ််းိတ််

ခု�ကက်ုု ေဖွဲ့ည််�်ည််�ပ်ါသည်။် 

ဇူးယ်း�ကားွကား	်၆။	အံပ်စ်ံအကျေးေချီးေပ်ံ	ဖွဲ့ကား�်ရယ်စ်န်းစ	်

မ်း�ကာဝေသ�မ်းီနိုိစာမ််း�ာ�အုတ့်င်း�် ‘အုုပ်စ်ာုအုဝေေခုေပ်� ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်’ ဟုူဝေသာ ဝေ�ါဟုာရွကုု 

အုဝေလ�ထုာ�လာ�ကပ်ါသည်။် ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်သည် ် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ရွန်အ်ုတ့်က ် တ်ုက� 

စာ့ာသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ပ်ု�စာ�စာန်စာ်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်ကုုအုထုကတ့််င်းလ်ည်�် န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသနိုိင်း်် 

သက�်ုုင်းဝ်ေသာ သဝေဘာာတ်ရွာ�တ်စ်ာခုုအုေဖွဲ့စာ ်သတ််မ်းိတ််ခု�်ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်(အုပ်ုုင်း�် ၁.၁ ကုု�ကည််ပ််ါ) 

ရိုုပ်ဝ်ေထု့�မ်းုမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ‘အုုပ်စ်ာုအုဝေေခုေပ်� ဖွဲ့က်ေရွယစ်ာန်စာ်’ ၏အုဝေေခုခု�သဝေဘာာ 

တ်ရွာ�သည် ်‘န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသတ်စာခ်ုုထုကစ်ာာလာင်း ်ယဉ်ဝ်ေက��မ်းု၊ ဘာာသာတ်ရွာ�သုု�မ်းဟုုတ်ဘ်ာာသာ 

စာကာ��ုုင်းရ်ွာ �ုဝေသသလကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း်သ်ာ အုသုုင်း�်အု�န််�တ်စာခ်ုုကုု အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်

ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသ�ုုင်းရ်ွာတ်ည်ရ်ွိုမ်းုကုု အုဝေေခုခု�ေခုင်း�်ထုက ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည််

သူတ်စာဥ်ီး�တ်စာ ်ဝေယာကစ်ာီတ်ုုင်း်�၏ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုကုုသာအုဝေေခုခု�ပြီးပ်ီ� အု�ုုပ်ါအုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�
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အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�လကခ်ု�ေခုင်း�်ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်’်။* သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ အုခု��ု�ဝေသာ အုခု့င်း််

အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု န်ယဝ်ေေမ်းတ်စာခ်ုုသတ်မ််းိတ်၍် ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ ်

လည််� န်ယဝ်ေေမ်းတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�်တ့်င်း ် စာုဝေ��ဝေန်ထုုုင်း�်ကေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာလ်ည်�် နိုုုင်းင််း�အုနိုိ��အုေပ်ာ�တ့်င်း ်

ပ်� ��နိုိ��ဝေန်ထုုုင်းလ်�ကရ်ွိုသည််် ေပ်ည်သ်ူလူထုု အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� (လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�) ကုု ဝေပ်�အုပ််

ထုာ�ပ်ါသည်။်

အု�ုုပ်ါ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ အုဝေရွ�အုရွာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ရွန်အ်ုတ့်က ်အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ကုုယပ််ုုင်းလ်ကခဏာာရွပ်မ််း�ာ� (ယဉ်ဝ်ေက��မ်းု၊ ပ်ည်ာဝေရွ�၊ ဘာာသာစာကာ�

နိုိင်း်် ဘာာသာတ်ရွာ�) တ်ုု�နိုိင်း််ပ်ကသ်ကပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ုု� ကုုယပ််ုုင်းအ်ုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�ပ်င်း ် ရွိုဝေန်နိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေအုာတ််ုုမ်းန််အုင်းပ််ုုင်းယ်ာတ့်င်း ် အုခု��ု�ဝေသာအုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�ကုု ဘာာသာ

ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�လကသ်ုု�သာ အုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ပ်ါသည် ်(မ်းီ�လကစ်ာ)်။ အုုနိုဒုယ၊ အုစာာဝေရွ�နိုိင်း်် လက်

ဘာနို့န််တ်ုု�တ့်င်း ်လကထ်ုပ််ထုုမ်း်�ေမ်းာ�မ်းု အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�ကုု က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ ဘာာသာဝေရွ�အုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်း�ာ�က ယခုုတ်ုုင်းဝ်ေအုာင်းဝ်ေ�့�ဝေနို့��ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေန်ရွ�� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့ီဂ�တီ့်င်းတ််ုုင်း�်ရွင်း�်သာ� 

လူမ်း��ု�စာုဝေပ်ါင်း်�စာု�တ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ရွရွိုနိုုုင်းမ််းည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်� 

လကခ်ု�ထုာ�ပ်ါသည်။် ဘာယလ်ဂ်�ယီ�တ့်င်း ်ဝေရွာယိက်ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ထ်ုာ�ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်ကုုအုသု��ေပ်�ပြီးပီ်�

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက်ုုလည်�် တ်ုုင်း်�ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုလုုက် ခု့�ေခုာ�ထုာ�ပ်ါသည်။်**  

‘အုုပ်စ်ာုအုဝေေခုေပ်� ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်’၏ အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�သည်် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာု

မ်း�ာ�အုလုုက ် ယဉ်ဝ်ေက��မ်းုအုသီ�သီ�ရွို�ကဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု ည်ှုနိုုင်း�်ဝေေပ်လည်ဝ်ေစာမ်းည််

ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် ယင်း�်တ့်င်းလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ� ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ လုုအုပ််

ဝေသာအု�င်း််ကုုရွရွိုရွန်န်ိုိင်း်် ေပ်န််�နိုိ��တ်ည််ရွိုဝေန်�ကဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� �န််ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�

ကုု ထုုထုုဝေရွာကဝ်ေရွာက ်ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ရွန်တ််ုု�အုတ့်ကခ်ုက်ခု�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ‘အုုပ်စ်ာုအုဝေေခု 

ေပ်�ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်’ ၏အုယူအု�မ်း�ာ�ကုု ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်ပ််ါ အုခုန််�မ်း�ာ�၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် (အုခုန််� ၄ နိုိင်း်် အုခုန််� ၅) တ်ုု�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်၍  ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�သည််် လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေရွ�အုတ့်က ် အုခု��ု�ဝေသာ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ဝေရွ� 

န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�အုဝေ�ကာင်း�်တ့်င်း ်ရွိင်း�်လင်း�်ထုာ�ပ်ါသည်။်

* Thalmann, U. and Widrig, C., ‘Contemporary Diversity versus Swiss Federalism’, New 

Trends in Federalism Working Paper no. 2 (Fribourg: Institute of Federalism, 2004), 

available at <http://www.federalism.ch/files/documents/New_trends_in_federalism_

WP2.pdf> ဝေခုတ်ပ်ြီးပ်ု�င်းက့်�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်�့စာဇ်ိုာလန််၏ ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်အု�ကာ� အုာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းု 

** Baechler, G., ‘Territorial vs Ethnic and Personal Federalism: Issues & Practices’, Swiss 

Agency for Development and Cooperation (2008), available at <http://www.swiss-

cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/Document_Archive> န်ယဝ်ေေမ်း�ုုင်းရ်ွာနိုိင်း်် လူမ်း��ု�စာု�ုုင်း ်

ရွာ အုုပ်စ်ာုအုဝေေခုေပ်�ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွစာန်စာအ်ု�ကာ� အုာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းု - အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် လကဝ်ေတ့်�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�
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ဤတ့်င်း ်အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ အုခု�ကန်ိုိစာ်ခု�က ်ရွိုပ်ါသည်။် ပ်ထုမ်းအုခု�ကမ််းိာ ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်သည် ်

ဥပ်ဝေေအုရွသတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုစုုာ�ရွအုခု�င််း�ခု�င်း�်�ကာ� �က�်�ဝေရွ�ကုုညှွှန်�်�ုုဝေသာဝေ�ကာင်း််  အုစုုာ�ရွ 

အု�င်း််�င်း််မ်း�ာ�အု�ကာ� �က�်�ဝေရွ�နိုိင်း်် ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း�်ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�နိုိင်း််�ုုင်းဝ်ေသာ 

အုထူု�အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�တုု်�ကုု တ်စာခု်ုတ်ည်�်ခု�တု်�်ကထ်ုာ�ရုိွဖုုွဲ့� လုုပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း�်

တ့်င်း ်ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာက်ုု က�င်း််သု��ဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ုုင်း�်သည် ်ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််နိုိင်း်် ဝေေသအု�င်း််၊ ခုရိုုုင်း်

အု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််တ်ုု�အု�ကာ� �ကန်ို့ယမ််းုကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ထုာ�ပ်ါ သည်။် 

သုု�ရွာတ့်င်း ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ် ဝေေသအု�င်း််နိုိင်း်် ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် အုစာုု�ရွမ်း�ာ�အု�ကာ� 

�ကန်ို့ယမ််းုကုု ေပ်ဋ္ဌာာန််�တ်ည်ဝ်ေ�ာကထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသ�ပ်ါ။ ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ့်င််း အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာကဏ္ဍာမိ်းပ်ါ�င််းဝေ�ာင်းရွ်ွက်သည််် ဝေတ်ာင််းအုာဖွဲ့ရုွကနုုိုင််းင်း�၌ပ်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်င်း�်င်း်မ်း့မ်း်�မ်း�မ်းုအုတ့်က ်ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွမ်း�ာ�ထု�မ်းိ ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းု တ်စာ်စာု�တ်ရွာမ်းရွို

ပ်ါက ဝေေသနိုတရွအုာ�ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည်််အုာဏာာကုု ေပ်န်လ်ည်ရု်ိုပ်သု်မ်း�်နုုိုင်းပ််ါသည်။် ‘အု�င်း််သု���င်း််ပ်ါ�င်း ်

ဝေသာ ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်’ ဟုူသည်််ဝေ�ါဟုာရွကုု အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်သည် ်ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါ၌ အုေမ်းင်းမ််းိာ�မ်းုကုု ဦး�တ်ည််

ဝေစာပ်ါသည်။် ေုတ်ုယအုခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်အ်ုသီ�သီ�နိုိင်း််  ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွ၏ �ကန်ို့ယေ်ခုင်း�်ဟုူ

သည်််အုခု�ကသ်ည် ်ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ (ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ဝေေသနိုတရွအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် 

မ်း�ာ�သုု� အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�ဝေသာ အုာဏာာ၏အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ) အုမ်းိန်တ််ကယ်အုဝေရွ�ပ်ါမ်းု အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာနိုိင်း်် 

စာပ်လ်�ဉ်�်၍ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ 

ပ်ံ�	၁၃။	ဖွဲ့ကား�်ရယ်စ်န်းစတ်ွင်	်ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�် 

ဖွဲ့ကား�်ရယ်အ်စိံ�ရစန်းစအ်တွင်�်	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်	

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအစိံ�ရအဆိုင်�်	

နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်�ရွို နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာ

အုာဏာာကုုအုန်ည်�်အုက�ဉ်�်သာ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ဝေပ်�သည််် ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်

အုာဏာာကုုက�ယေ်ပ်န်�်မ်း�ာ�ေပ်ာ�စာ့ာ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ဝေပ်�သည်် ်ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်

ဝေေသနိုတရွ
ဝေေသနိုတရွ

ဝေေသနိုတရွ
ဝေေသနိုတရွ

ဝေေသနိုတရွ
ဝေေသနိုတရွ

ဝေေသနိုတရွ
ဝေေသနိုတရွ

နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်�ရွို နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာ

ေပ်ည်က်ျေးထံးင်စ်ံအစိံ�ရအဆိုင်�်	

သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုမ်း�ာ�ဝေသာ ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�

ထုာ�ဝေသာ တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းန်ိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�စာသည််် ဝေ�ါဟုာရွမ်း�ာ�သည် ် အုခု�င်း�်ခု�င်း�်အုဓလေ့ုပ်ါါယ�်န််�က�င်းဝ်ေန်

�ကဝေသာလ်ည်�် ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုမ်းိန််တ်ကယအ်ုဝေရွ�ပ်ါမ်းု အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ  သုု�မ်းဟုုတ် ်

နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်�ရွို အုစာုု�ရွအုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ� �ကန်ို့ယမ််းုမ်း�ာ�ကုု ကာက့ယဝ်ေပ်�သည်် ် ဥပ်ဝေေ
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�ုုင်းရ်ွာအုကာအုက့ယမ််း�ာ�၏ သဝေဘာာတ်ရွာ�ကုုညှွှန်ေ်ပ်ဝေန်ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် ပြီးဗု်တု်သာလှတ်ဝ်ေတ်ာ် 

က စာဝေကာတ််လန််အုာ� အုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�သည််် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာသည် ် ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာတ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်� 

ဝေေသနိုတရွလကဝ်ေအုာကအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သုု� အုပ်န်ိုိင်း်�ဝေသာအုာဏာာထုက်ပ်ုု၍က�ယေ်ပ်န်�်ပ်ါသည်။် သုု�ရွာ 

တ့်င်း ် ပြီးဗ်ုတ်ုန်န်ိုုုင်း်င်း�သည် ်ဖွဲ့ကေ်ရွယန်ိုုုင်း်င်း�တ်စာခ်ုုမ်းဟုုတ်ပ််ါ။  စာ  ဝေတ်ာတ််လန််ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ� တ်ာ�န််

ထုမ်း�်ဝေ�ာင််းသည််် အုထုကလှ်တ်ဝ်ေတ်ာကုု်အုဝေလ�ဝေပ်�မု်းမ်းရုိွဝေသာ ပြီးဗု်တု်န်နုု်ိုင်းင််း�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်စာဝေကာ ်

တ်လန််၏ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာဏာာ သုု�မ်းဟုုတ် ် အုုပ််ခု��ပ််မ်းုအုာဏာာအုာ�လု��ကုု တ်စာ်ဖွဲ့ကသ်တ် ်

ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်းပ််ါသည်။် တ်ာဇိုန်�်န်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်ည် ် ဇိုန််ဇိုီဘာာကွန်�်စာုမ်းိလ့�၍ 

အုေခုာ�ဝေသာတ်ုုင်း�်ဝေေသမ်း�ာ�သုု� ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာ လုပ်ပ််ုုင််းခု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့ယဖ်ွဲ့�က်

နိုုုင်းသ်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွစာန်စာ ်မ်းရွိုဝေပ်။ သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာတ််စာ�်ိမ်း�်တ့်င်း ်အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေန်ဝေသာအု�င်း််

သည် ်တ်စာခ်ုုထုကပ််ုု၍ မ်းရွိုဝေပ်။

တ်စာဖ်ွဲ့ကတ့််င်း ်ဖွဲ့ကေ်ရွယ်စာန်စာနိ်ိုင်း်် တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစာန်စာအ်ု�ကာ�၊ အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကတ့််င်းလ်ည်�် 

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုမ်း�ာ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်တ်ုု�အု�ကာ� သင်း််ဝေလ�ာစ်ာ့ာခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်သည် ်

အုဝေကာင်း�်�ု��ဝေသာ အုစာုု�ရွဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယရ်ွာ၌ ရိုုပ်ဝ်ေထု့�မ်းုနိုိင်း်် မ်းဝေရွရွာမ်းုကုုဖွဲ့ယ ်

ရွိာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် အုသ့င်း်ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်တ််စာခ်ုုတ့်င်း ် ဖွဲ့က်ေရွယအ်ုစာုု�ရွစာန်စာပ််ု�စာ�ကုု  ကန်ဦး�

ခု�မ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်သည် ်(ဥပ်မ်းာ - န်ီဝေပ်ါနိုိင်း်် �ုုမ်းာလီယာတ်ုု�တ့်င်း)် မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွွ��့��ကသူမ်း�ာ�အုာ� 

နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ အုဝေန်အုထုာ�နိုိင်း်် စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုုထုင်းဟ်ုပ်ဝ်ေန်ဝေသာ အုခု��ု�မ်းည်ီဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုန်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု စာဉ်�်စာာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာဝေတ်ာပ််ါ။

ဇူးယ်း�ကားွကား	်၇	 -	ပ်ါ�င်သ်ုံးည်�်အကျေးကြကားးင်�်အရးမှားး�ကားိံ	ထံည်�်သုံးွင်�်စဉ်�်စး�ေချီးင်�်	 -	ဆိုး�န်း်နှိံင်င််�၏	

ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာုကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်ဆိုိံင််ရး	အကျေးကားးင်�်ဆိုံ��န်းည််�လွှာမှာ�်မှားး�ကားိံ	သုံးံကျေးတသုံးန်းေပ်ံလွှာံပ်ေ်ချီးင်�်။	

‘ကွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် Comprehensive Peace Agreement (ပြီးပ်ီ�ေပ်ည််စ်ာု�ဝေသာ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု) တ်စာခ်ုုလု��တ့်င်း ်ကွနို်ုပ်တ််ုု�ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�့�ဝေနို့�ခု�ဝ်ေသာ၊ သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�်

ဝေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုအုမ်း��ု�အုစာာ�ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန် ်တ်ရွာ��င်းသ်တ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာစာကာ�ရွပ်က်ုု သု��နိုုန််�

ထုာ�ေခုင််း� မ်းရွိုပ်ါ။ ကဝေလ�တ်စာ်ဦး� ဝေမ်း့�ဖွဲ့့ာ�ေခုင််း�မ်းေပ်�မ်းီ အုမ်းည််ဝေပ်�ေခုင််း�မ်းေပ်�ရွန်် ကွနို်ုပ််တ်ုု�အုာ� 

အုာဖွဲ့ရွုက၏ ရွာသီခု့င်းက်လမ်း�်ညွှှန််ထုာ�ပ်ါသည်။် [….] Intergovernmental Authority on 

Development [ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�အုဝေပ်� အုစာုု�ရွအုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ�တ့်င်းရ်ွိုဝေသာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

အုာဏာာ] ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်တ့််င်း ်[…..] Sudan People’s Liberation Movement [�ူ

ေန်် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ လ့တ််ဝေေမ်းာကဝ်ေရွ�လုပ်ရ်ွိာ�မ်းု] နိုိင်း်် Government of Sudan [�ူေန််အုစာုု�ရွ] 

တ်ုု�သည် ်ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွနိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အု�ကာ� ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာေ်ဖွဲ့င်း်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ က့န်ဖ်ွဲ့ကေ်ရွယရ်ွိင်း�်

စာန်စာ်ေဖွဲ့င်း်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ စာစာ်မ်းိန််ဝေသာဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်ေဖွဲ့င်း်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ မ်းည်သ်ည်််စာန်စာက်ုု က�င်း််သု��သင်း််သည်စ်ာ

သေဖွဲ့င်း် ် စာဉ်�်စာာ�လ�က ် နို့�န်စာဝ်ေန်မ်းည်််အုစာာ� ည်ှုနိုုင်း်�ရွန်န်ိုိင်း်် စာစာန်ိုိင်း်် ပြီးင်းုမ််း�ခု�မ်း်�ဝေရွ�တ်ုု�၏ ေပ်င်း�်ထုန််

၃။	ပ်ံ�စ�ချီးးမှာာတ
်ကျေးရ�	န်းည်

်�လွှာ
မှာ်�မှားး�



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

ဝေသာ ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�ကုု  အုဝေေဖွဲ့ထုုတ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ေူ�တ်ုုကဝ်ေ�့�ဝေနို့�ခု��်ကပ်ါသည်။် ဤကဝေလ�

သည် ်ဝေမ်း့�ဖွဲ့့ာ�ခု�ပ်ြီးပ်ီေဖွဲ့စာသ်ည်််အုတ့်က ်သုဝေတ်သန်ေပ်�သူမ်း�ာ�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် �ူေန််၏ ပြီးပ်ီ�

ေပ်ည်််စာု�ဝေသာ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ� သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကတ့််င်း ်�ူေန််နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�က သဝေဘာာတ်ူည်ီထုာ�

ဝေသာ စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု အုဝေကာင်း�်�ု��ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာမ််းည်ဟ်ုု ယု��ကည်သ်ည််် အုမ်းည်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ 

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်’ 

John Garang၊ �ူေန််ဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�် သမ်းမတ်ဝေဟုာင်း�်နိုိင်း်် �ူေန်န်ိုုုင်း်င်း�၏ ပ်ထုမ်းဦး��ု��ေု

သမ်းမတ်၊ ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်နိုိင်း်် စာပ််လ�ဉ်�်သည််် တ်တ်ုယအုကြိုးကုမ်းဝ်ေေမ်းာက ်ည်ီလာခု�တ့်င်း ်SPLM ဥကကဌာ

၏ မ်းုန်�်ခု့န်�်၊ ဘာရွပ်�်�လ၊် ဘာယလ်ဂ�ယီ�၊ ‘�ူေန်၏် ဦး�တ်ည်ခ်ု�က’်အုရွ၊ ၁၂၊ မ်းတ်လ်၊ ၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ်၊ 

<http://www.sudanvisiondaily.com/modules.php?name=News&file=article& 

sid=5800> ဟုူသည််် �ကဘ်ာ�်ုုေ်တ့်င်းလ်ည်�် ဝေလလ်ာ�ကည််ရ်ိုုနိုုုင်းပ််ါသည် ် (စာာဝေရွ�သူသည် ်ဝေမ်း 

၂၂၊ ၂၀၁၀ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်�ကဘ်ာ�်ုုေ်ကုု �င်းဝ်ေရွာက�်ကည််ရ်ိုုခု�သ်ည်)်



59အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဗ်ဟုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ကုု  အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်နိုိစာရ်ွပ်ဝ်ေ�ကာင်း််  ဝေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် (က) ထုုဝေရွာကမ််းုနိုိင်း်် တ်ာ�န်ခ်ု�မ်းုရွိုရွန် ် ေပ်ည်သ်ူ��န်ဝ်ေ�ာင်းလ်ုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�ကုု 

ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�နိုိင်း်် ပ်ုုမ်းုုန်ီ�ကပ်စ်ာ့ာ သတ်မ််းိတ််ခု�ထုာ�ဝေပ်�ရွန် ်(ခု) ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ေ်ခုင်း�်ကုု  အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ

တ်စာခ်ုုထုု လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်�ရွို က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

�ကာ� သဟုဇိုာတ်ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန်ဟ်ုူ၍ ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်် ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာပ်ဋို 

ပ်ကခမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း်် ပြီးပု်�က့�ဝေန်ဝေသာလူ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမ်းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်သည် ်မ်းတူ်က့�ေပ်ာ� 

ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ ယဉ်ဝ်ေက��မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဘာာသာတ်ရွာ�မ်း�ာ�၏ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�စာ့ာအုတ်ူအုက့ယိဉ်တ့််�ဝေန် 

ထုုုင်းေ်ခုင်း�်ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် 

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ရွာတ့်င်း ်သမ်းာ�ရိုုု�က�ပ်ု�စာ�နိုိင်း်် ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာပ်ု�စာ�ဟုူ၍နိုိစာ်မ်း��ု� 

ရွိုပ်ါသည်။် သမ်းာ�ရိုုု�က�ပ်ု�စာ�သည် ်အုစာုု�ရွ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု��ုုင်းရ်ွာ အုစာီအုစာဉ်စ်ာန်စာက်ုု ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ� ခုုုင်းမ််းာ

အုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာပ်ု�စာ�သည် ်အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်၏ အုမ်းိန်တ််ကယ ်အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ

ကုုဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�၏ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�နိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာအုာဏာာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ရိုုဝေထုာင်း်မ််းိ အုသင်း််ဝေလ�ာ�်ု�� တ်ုုင်း�်တ်ာနိုုုင်းပ််ါသည်။်  ‘ဖွဲ့က်

ေရွယစ်ာန်စာ်’ နိုိင်း်် ‘တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစာန်စာ်’ ဟုူသည််် သဝေဘာာတ်ရွာ�နိုိစာမ််း��ု�သည် ် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်တ််စာ်ေပ်ည််

အုတ့်င်း�် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုာ�ဝေကာင်း�်မ်းုကုု ညွှှန််ေပ်ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ ယင်း�်သည် ်အုစာုု�ရွ၏ အု

�င်း််အုသီ�သီ��ကာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ �ကန်ို့ယ်မ်းုကုုသာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့က်ေရွယစ်ာန်စာမ််း�ာ�

တ့်င်း ်ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုတ်ူတ်က့ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်အုုပ်ခ်ု��ပ််ေခုင်း�်တ်ုု�ကုုအုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွန််နိုိင်း်် ကာက့ယရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုကာအုက့ယမ််း�ာ� လုုအုပ်ပ််ါသည်။် 



60 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)60

ဇူးယ်း�	၃။	ဤအချီးန်း်�တွင််	အကျေးလွှာ�ကျေးပ်�ကျေးဖွဲ့း်ေပ်ထံး�ကျေးသုံးး	အကျေးရ�ကားိစစရပ်မ်ှားး�*

အကျေးကြကားးင်�်အရးမှားး� ကျေးမှာ�ချီးွန်း်�မှားး�

၁။	အစိံ�ရအဆိုင်�်မှားး� • အုစာုု�ရွအု�င်း််မ်း�ာ� မ်းည််မ်းာထုာ�ရွိုနိုုုင်းမ််းည်န််ည််�။ အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း်န််ည််�။ နိုုုင်း်င်း� 
ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�အုေပ်င်း ် အုစာုု�ရွ၏အုေခုာ�ဝေသာ အု�င်း််
မ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ� (ဥပ်မ်းာ- ဝေေသနိုတရွအု�င်း်)်။ 

• အုစာုု�ရွ၏ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည််် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�
အု�င်း်် မ်းည်မ််းာရွိုသန်ည်�်။ 

• အုစုုာ�ရွအု�င်း််တ်စ်ာ�င်း််ကုု နုုိုင်းင််း�တ်စာ�ိ်မ်း�်လု��တ့်င််း အုခု��ု�ညီ်စ့ာာက�င်း််သု��ဝေ�ာင််း 
ရွွက်ေခုင်း�်ရုိွပ်ါသလာ�။ သုု�မ်းဟုုတ် ်အုခု��ု�ဝေသာန်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�တ့်င််းသာ အုခု��ု�
မ်းည်ီစာ့ာ ခု�မ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသလာ�။ အုကယ၍် အုစာုု�ရွအု�င်း််နိုိစာ�်င်း််ထုက်
ပ်ုုရွိုပ်ါက (နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�) အုစာုု�ရွအု�င်း််မ်း�ာ�
အုာ�လု��ကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်တုု်ကရုု်ိုကဖ့်ွဲ့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင််း ေပ်ဋ္ဌာာန်�်
သင်း််ပ်ါသလာ�။ 

• သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််အုစာုု�ရွသည် ်၎င်း�်ဝေအုာကတ့််င်း ်အုစာုု�ရွအု�င်း််မ်း�ာ�
နိုိင်း်် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ဌာာန်မ်း�ာ�ထုပ်မ််း�ထုာ�ရွိုေခုင်း�်၊ န်ယန််ုမ်းုတ်မ််း�ာ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်၊ 
ကွမ်း်�က�င်းမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်တ်ုု�နိုိင်း်် စာပ််လ�ဉ်�်၍
�ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာရွိုသင်း််ပ်ါသလာ�။ 

• သုု�မ်းဟုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်တ့်င်း ် အုဝေေခုခု� မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်လုပ် ်
ဝေ�ာင်းရ်ွဝေသာ သုု�မ်းဟုုတ် ်မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်ဝေ�ာင်းရ်ွွကစ်ာရွာမ်းလုုဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်
�ုုင်းရ်ွာ စာည်�်မ်း�ဉ်�်မ်း�ာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင််း�အုေပ်င််း ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုတ့်က် ဝေေပ်ာင််း�လ့ယ် 
ေပ်င်းလ့်ယရ်ွိုဝေသာ အုလယအ်ုလတ်လ်မ်း်�စာဉ််တ်စာခ်ုုခုု ရွိုပ်ါသလာ�။

၂။	ေပ်ည်န််းယ်န််းယ်န််းိမှာိတမ်ှားး�ကားိံ	
သုံးတမ်ှာာတေ်ချီးင်�်

• မ်းည်သ်ည််် စ�သုံးတ်မှာာတခ်ျီးးကားက်ုု အုသု��ေပ်�မ်းည်န််ည််� (တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�၊  
ဘာာသာစာကာ�၊ ဘာာသာတ်ရွာ�၊ ပ်ထု�ီ�င်း ် အုဝေန်အုထုာ�၊ သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်၊ 
စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ ယခုင်းက်တ်ည်�်က ရွိုဝေန်ပြီးပ်ီ�ဝေသာ အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ 
ပ်ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ဝေသာ အုလာ�အုလာမ်း�ာ�၊ အုေခုာ� အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း်် 
ယင်း်�တ်ုု�အုာ�လု��)။ 

• အန်းည်�်ဆိုံ��	ရာိသုံးင်�်ကျေးသုံးး	သုံးတ်မှာာတခ်ျီးးကားမ််း�ာ� ထုာ�ရွိုပ်ါသလာ� (အုန်ည်�်�ု��ရွို
သင်း််ဝေသာ တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ အုဝေရွအုတ့်က၊် အုန်ည်�်�ု��ရွိုသင်း်ဝ်ေသာ 
လူဦး�ဝေရွ ၊ အုန်ည်�်�ု�� ရွိုသင်း်ဝ်ေသာ ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�)။

• ေပ်ည်န််ယ�်ုုင်းရ်ွာ န်ယန််ုမ်းုတ််ကန်�်သတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်ံ�အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေး�
အတွင်�်	သုံးတ်မှာာတထ်ံး�ေချီးင်�် ရွိုပ်ါသလာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု
သာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသလာ�။

• သက�ုု်င်းရ်ွာေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�မိ်း ေပ်ည်သူ်လူထုုသည် ်န်ယနု််မု်းတ်ဝ်ေဘာာင််း ကန်�်သတ် ်
ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်တ့််င်း ်ပ်ါ�င်း်ပ်ကသ်ကန်ိုုုင်းပ််ါသလာ�။ သက�်ုုင်းရ်ွာတ်ုုင်း�်ဝေေသ 
ကြိုးကီ�မ်း�ာ�မ်းိ  လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�သည် ်န်ယန််ုမ်းုတ်ဝ်ေဘာာင်း ်ကန်�်သတ်ေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ််
တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းပ််ကသ်ကန်ိုုုင်းပ််ါသလာ�။ 

• ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ� ထုည်ဝ်ေထုာင်းသ်တ်မ််းိတ်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ
အုတ့်င်း�် အုခု�နု်ဇ်ိုယာ�မ်း�ာ� (ယာယီ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�) ရွိုပ်ါသလာ�။
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• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ��ုုင်းရ်ွာ န်ယန််ုမ်းုတ််ကန်�်သတ််
ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်၊ တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�အုသစာမ််း�ာ�ကုု တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်
သုု�မ်းဟုုတ် ် တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�အုခု�င်း�်ခု�င်း�် ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ေခုင်း�်စာသည််် ဝေ�ာင်းရ်ွွက ်
ခု�ကမ််း�ာ�အုတ့်က ်လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည််�မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသလာ�။

• အုကယ၍် ပ်ါ�င်း်ပ်ါက န်ယန််ုမ်းုတ််ကန်�်သတ်ခ်ု�ကဝ်ေဘာာင်း ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုကုုမ်းည်် 
သူတ်ုု�မ်းိ မ်းည်က်�သ်ုု�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းည်န််ည််�။ 

• ယင်း်�လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်တ့်င်း ် မ်းည်သ်ူတ်ုု�က ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက�်ကမ်းည်န််ည််�။ 
နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််၊ သက�်ုုင်းရ်ွာတ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ သက�်ုုင်းရ်ွာ တ်ုုင်း�်ဝေေ 
သကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွိုလူန်ည်�်စာုမ်း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်ယင်း�်တ်ုု�အုာ�လု��ပ်ါ�င်း ်ဝေ�ာင်း်
 ရွွကန်ိုုုင်း�်ကပ်ါသလာ�။ 

• န်ယန််ုမ်းုတ်် ကန််�သတ်ခ်ု�ကဝ်ေဘာာင်းမ််း�ာ�ကုု ေပ်င်း�်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ရွန် ် တ်ုက�စာ့ာ 
သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က ်ရွိုပ်ါသလာ� (ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း််-အုန်ည််� 
�ု��ရွိုသင်း်ဝ်ေသာ လူဦး�ဝေရွပ်မ်းာဏာ၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုရွ အုလာ�အုလာဝေကာင်း�်မ်း�ာ�
ရွိုေခုင်း�်)။ 

• အုထုူ�သာလ့န် ် လူမ်း�ာ�စာုဝေထုာကခ်ု�မ်းု၊ ည်ှုနိုုင်း�်ေခုင်း�် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည််�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 
ေပ်ည်လ်ု��ကွတ် ်�နိုဒခု�ယူပ့်�မ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။

၃။	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု	ကျေးလွှာ့း�ချီးး
ေချီးင်�်	အတိံင်�်အတး

•	 အံပ်ခ်ျီးးံပ်က်ျေးရ�ဆိုိံင်ရ်း	 အးဏားဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု	 	 ကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်နိုိင်း််ပ်ကသ်ကပ်ြီးပ်ီ� 
မ်းည်သ်ည််် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုထုု အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�အုာ� အုပ်န်ိုိင်း�်ရွန် ် မ်းိန်�်�
ထုာ�သန်ည်�်။ 

• မူ်း�ါေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အုစုုာ�ရွ၏ဝေအုာက်ပုု်င်း�် 
အု�င်း််မ်း�ာ�ကုု  တ်ာ�န်မ််း�ာ� လှ�အုပ်ထ်ုာ�ပ်ါသလာ�။ 

• သုု�မ်းဟုုတ် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုဝေ�ကာင်း�်ကုစာာတ်စာရ်ွပ်အ်ုာ� မ်းည် ်
သုု� ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွမ်းည်က်ုု �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်် အုာဏာာရွိုပ်ါသလာ�။ 

• အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းု�ုုင်းရ်ွာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ကုု နိုုုင်းင််း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု��တ့်င်း ်
အုခု��ု�ည်ီစာ့ာ ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကပ်ါသလာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်အုခု��ု�ဝေသာ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသ
မ်း�ာ�ရုိွ လူန်ည်�်စုာ၏ သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�ကုုစာဉ်�်စာာ�လ�က် အုခု��ု�မ်းညီ်စ့ာာ လှ�ဝေေပ်ာင််း� 
ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ပ်ါသလာ�။ 

• နံိှင်င််�ကျေးရ�ဆံိိုင်ရ်း	ဗဟံိိုချီးးံပ်ကံိ်ားင်မု်ှာအးဏားကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်ကုု ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွ အုဖ့ွဲ့��
မ်း�ာ�ထု� မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာထုု အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�သန်ည်�်။ 

• ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��သည် ် နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာ၏်မူ်း�ါေမ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ် 
ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�အုတ့်က ်တ်ာ�န်ရ်ွိုသူမ်း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကခ်ု့င်း်် ရွို
ပ်ါသလာ�။ 

• သုု�မ်းဟုုတ် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�သည် ် (ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွသုု� တ်ာ�န်လ်ှ� 
ဝေေပ်ာင်း�်နိုိင်း�်အုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�
ဝေပ်�ေခုင်း�်) တ်ုု�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်၍ သက�်ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 
မ်းည်််  ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုလည်�် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကန်ိုုုင်း်ပ်ါသလာ�။ 

• ဘဏ္ဍားကျေးရ�ဆိုိံင်ရ်း	အးဏားမှားး�ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု		ကျေးလွှာ့း�ချီးးေချီးင်�်တ့်င်း ်  ဝေေသနိုတရွ
အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�ထု�သုု� မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုထုု အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�သန်ည်�်။ 

• အုစာုု�ရွ၏ သက�်ုုင်းရ်ွာအု�င်း််မ်း�ာ�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�
ကုု လကဝ်ေတ့်�က�င်း်သ်ု��ရွန် ် အုန်ည်�်�ု��ရွိုသင်း််သည််် ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�၏ အုတ်ုုင်း�် 
အုတ်ာ မ်းည်မ််းာလုုအုပ်ပ််ါသန်ည််�။ 
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• မ်းည်သ်ည််် �င်း်ဝေင်း့ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွအု�င်း််အုသီ�သီ�သုု� ခု့�ဝေ�ခု�ဝေပ်�မ်းည််
န်ည်�်။

• �င်း်ဝေင်း့ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�သု��စာ့�မ်းည််လာ�၊ သုု�မ်းဟုုတ် ်အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း်် တ်စာ်
�င်း််ကုုသာ အုေပ်ည််အ်ု၀ အုပ််နိုိင်း�်ထုာ�ပ်ါသလာ�။ 

• တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်�င်းဝ်ေင်း့ခု့န််၊ ကုမ်းါဏာီအုခု့န်၊် အုဝေရွာင်း�်၊ �န််ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�၊ ဝေေမ်းယာ
မ်း�ာ�၊ ယာဉ််မ်း�ာ�နိုိင်း်် အုေခုာ�လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�မ်းိ �င်းဝ်ေင်း့မ်း�ာ�အုဝေပ်� မ်းည်သ်ူက အုခု့န်် 
ဝေကာကခ်ု�မ်းည်န််ည်�်။

• အုခု့န််မ်း�ာ�၊ အုဝေကာကခ်ု့န်မ််း�ာ�နိုိင်း်် မ်းူပ်ုုင်းခ်ုမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုခု့န််ဝေကာကခ်ု�နိုုန််�ကုု 
မ်းည််က�သ်ုု� ခု�မ်းိတ်မ််းည််န်ည်�်၊ မ်းည်သ်ူကခု�မ်းိတ်မ််းည်န််ည််�။

• ဝေေသနိုတရွ အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ� ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းုမ်း�ာ�ရွိုပ်ါသလာ�။ 
ယင်း�်တ်ုု�သည် ်ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အုာ� အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာဘာဏ္ဍာာဝေရွ��န်ထ်ုုပ်�်န််ပ်ုု�မ်း�ာ� 
ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက်ရွရွိုသည််် �င်း်ဝေင်း့မ်း�ာ�ကုု မ်းည်က်�သ်ုု� ခု့�ဝေ�ခု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�မ်းည်န််ည််�။ 
�င်း်ဝေင်း့မ်း�ာ� ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် မ်းည်သ်ူကဦး�စာီ�၍ လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်
မ်းည််န်ည်�်။ ခုွင်း�်ခု�ကရ်ွိုဝေသာ ခု့�ဝေ�ခု�ထုာ�ဝေပ်�မ်းုနိုိင်း် ် ခုွင်း�်ခု�ကမ််းရွိုဝေသာ ခု့�ဝေ�
ခု�ထုာ�ဝေပ်�မ်းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။ ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 
အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်စာည်�်မ်း�ဉ်�်မ်း�ာ�/ခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�သင်း််ပ်ါသလာ�။ 
နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ�်င်းဝ်ေင်း့မ်း�ာ�အုာ� ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်ကုု ေပ်န်လ်ည်ေ်ပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ရွန် ် ပ်ု�မ်းိန််
�န််�စာစာခ်ု�က ်လုပ်င််းန်�်စာဉ်မ််း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။

• မ်းတ်ူည်ီဝေသာ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွည်မ််း�ာ�နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�၏ 
�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုစာရွုတ်မ််း�ာ�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်၍ မ်းည်သ်ုု� ကုုင်းတ့််ယ ်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်မ်းည်န််ည််�။ 
ည်ှုနိုုင်း�်မ်းုလုပ်င််းန်�်စာဉ်မ််း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။ ဤသုု� ည်ှုနိုုင်း�်ေခုင်း�်ကုု မ်းည်သ်ုု� ဝေ�ာင်း ်
ရွွကမ််းည််န်ည်�်။ မ်းည်သ်ည်််အု�င်း််သုု� ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�မ်းည်န််ည််�။ မ်းည်သ်ူတ်ုု�က
 ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည််န်ည်�်။ မ်းည်သ်ူက �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်မ််းည်န််ည််�။ 

၄။	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု	ကျေးလွှာ့း�ချီးး
ေချီးင်�်ဆိုိံင်ရ်း	စ�မှာ�ကျေးဆိုးင်ရ်ွကား်
ချီးးကားမ်ှားး�

• ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�တ့်င်း ် ကုုယ်ပ်ုုင်းစ်ာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွို
ပ်ါက ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်းစ်ာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကက်ုု 
�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က ်ခု�မ်းိတ်မ််းနိုုုင်းမ််းခု�င်း�် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်�ကာ�ေဖွဲ့တ် ်
စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကက်ုု ဝေရွ��့�ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ေခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။ 

• သုု�မ်းဟုုတ် ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�အုတ့်င််း� စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကက်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 
အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေတ့်င်း)် ခု�မ်းိတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသလာ�။

• သုု�မ်းဟုုတ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�အုတ့်က ်ယင်း�်တ်ုု�
အုာ� မ်းည််သုု� စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည် ်သုု�မ်းဟုုတ် ်စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းု ပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�
ကုုဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ဝေသာ စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် လမ်း်�ညွှှန််ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်
 ထုာ�ေခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။ 

• မ်းည်သ်ည််် သုံး��ေချီးး�အပ်န်ှာင်�်ကျေးသုံးးအးဏား အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အု
�င်း််/ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�က ရွရွို�ကသန်ည်�်။

• မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာ အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု ပ်ူ�တ့်�က�င်း်သ်ု��ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ဝေပ်�သန်ည်�်။ 
နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�က အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်းန််က် 
အုသု��ခု�မ်းည်�်ုုပ်ါက မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာမ်းိ လှမ်း�်မ်းုု�မ်းည်န််ည််�။ 
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• မှာ့ကျေး�ကားးင််�သုံးံ��သုံးည်�်အးဏားမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု
�င်း််သည် ်မ်းူ�ါေမ်း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန််�မ်း�ာ�ကုု သတ််မ်းိတ်ပ်ြီးပ်ီ� ေပ်ည်န််ယ်
အု�င်း််မ်း�ာ�က ေပ်ည်န််ယ�်ုုင်းရ်ွာအုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�က ထုုတ်ေ်ပ်န်သ်ည််် စာည််�မ်း�ဉ််�
မ်း�ာ�ကုု ကြိုးကီ��ကပ်အ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ေ်ခုင်း�်။ 

• အုာဏာာမ်း�ာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင််း�အုတ့်က ် မ်းည်သ်ည််် စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်
မ်း�ာ�ကုုအုသု��ေပ်�မ်းည်န််ည်�်။ မ်းည်သူ်မ်း�ာ�က�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မိ်းတ်ဝ်ေပ်�မ်းည်န််ည်�်။

• မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာမ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွ၏ ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�အုတ့်က ်
အုထုူ�အုဝေရွ�ပ်ါသန်ည်�် (ဥပ်မ်းာ- ယင်း�်တ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်း ် လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု 
ကာက့ယေ်ခုင်း�်)။

• အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�အုာ�လု��တ့်င်း ် တ်ူည်ီဝေသာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာရွရွိုပ်ါသလာ�။ 
သုု�မ်းဟုုတ် ်အချီးး ိံ �မှာည်�ကျေးသုံးး ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်မ်း��ု� ေဖွဲ့စာပ််ါသလာ�။ 

• နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်သုု�မ်းဟုုတ် ်ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုန်က ်မ်းည်သူ်တုု်�တ့်င်း ်ကြွကားင်�်ကားးန်းအ်းဏား	
(ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းိ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာအုာဏာာ) ရွိုပ်ါသန်ည်�်။ 

• အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် မ်းည်သ်ုု�စာာရွင်း�်သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ် 
ထုာ�သန်ည်�် (ဥပ်မ်းာ- ဇိုယာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်)်။ 

• အုာဏာာခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ရ်ွာတ့်င််း ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုကုုအုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း ်
ရွွကရ်ွမ်းည််် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�၏အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေဘာာင်း်
အုဝေပ်�မ်းူတ်ည်ပ်ြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ�
 �့�ပ်ါသလာ�။ 

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််သည် ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�သုု� မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုထုု 
အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ�နုုိုင်းပ််ါသန်ည်�်။ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််မိ်း ဝေရွွ�ခု�ယ်ထုာ�ဝေသာ 
န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�ကုုသာ အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�နုုိုင််းပ်ါသလာ�။အုစုုာ�ရွ 
အုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�တ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ်အုစာုု�ရွ၏ ဝေအုာကပ််ုုင်း�်အု�င်း််
မ်း�ာ�အုာ� မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုထုု အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါ
သန်ည်�်။

• ဝေေသနိုတရွ အုစာုု�ရွ အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�တ့်င်း ်တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍာ	ရွိုပ်ါသလာ�။ 
• ဤသုု��ုုလာင်း ်ယင်း�်ကုု မ်းည်သ်ုု�စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်န််ည််�။ ေပ်ည်န််ယ် တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် တ်ရွာ�ဝေရွ�ကဏ္ဍာတ်ုု�အု�ကာ� မ်းည်သ်ည််် 
�က�်�ဝေရွ� ရွိုမ်းည်န််ည်�်။ (သီ�သန်�ဖ်ွဲ့့��စာည်�်မ်းည်လ်ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်အုကုန်လ်ု��
ကုု အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေဝေအုာကတ့််င်းသ်ာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင််းမ်းည်လ်ာ�၊ သုု�မ်းဟုုတ် ်
ဝေအုာက်ပုု်င်း�်အု�င်း််တ်ရွာ�ရုို��မ်း�ာ�ကုု ေပ်ည်န််ယက်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပြီးပီ်� အု�င်း််ေမ်းင်််းတ်ရွာ� 
ရိုု��မ်း�ာ�ကုု ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု က ဖွဲ့့��စာည်�်ဝေစာမ်းည်လ်ာ�။)  

၅။	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု	ကျေးလွှာ့း�ချီးး
ေချီးင်�်	အဆိုိံေပ်ံချီးးကားမ်ှားး�
အတွကား	်ဥပ်ကျေး�ဆိုိံင်ရ်း	
အကားးအကားွယ်မ်ှားး�

• အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�် အု�ုုေပ်�ခု�ကက်ုု ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းည်�်ုုပ်ါက
တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ သဝေဘာာတ်ူည်ီမု်းကုု လုုအုပ်ဝ်ေ�ကာင်း�် ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ 
လုပ်င််းန်�်စာဉ် ်ရွိုပ်ါသလာ�။ 

• ဝေေသနိုတရွ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��သုု� အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ပ်ါက 
ဤသုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ေပ်င််း�င်းခ်ု�ကအ်ုတ့်က ်ယင်း�်တ်ုု�၏သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုု လုုအုပ််
 ပ်ါသလာ�။ 

၄။	န်းိဂုံးံ��
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၆။	ဗဟိုိံချီးးံပ်က်ားိံင်မ်ှာု	ကျေးလွှာ့း�ချီးး
ေချီးင်�်	အဆိုိံေပ်ံချီးးကားမ်ှားး�
အတွကား	်ပ်ဋိိပ်ကားခကျေးေဖွဲ့ရာင်�်ကျေးရ�	
လွှာံပ််င်န်း�်စဉ်မ်ှားး�

• မ်းည််သုု�ဝေသာ အေင်င်�်ပ်ွး�မှာုကျေးေဖွဲ့ရာင််�ကျေးရ�လွှာံပ်င််န်း�်စဉ််အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု စာီမ်း�
ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�မ်းည်န််ည်�်။ အုခု��ု�ဝေသာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�အုတ့်က ် အုထုူ� 
တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၊ ပ်ု�မ်းိန်တ််ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၊ ဗ်ဟုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ုုကရ်ိုုုကတ််ရွာ�စာီရွင်း်
 မ်းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။ 

* This is an adjusted and redesigned template informed by the ‘roadmap to federalism’ in 
[Töpperwien, Nicole], Input Papers on Federalism, Papers on Federalism prepared for the Nepali 
Swiss Forum on Federalism (Swiss Agency for Development and Cooperation, 2007–08), 
available at <http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/.../resource_en_178456.
pdf> (accessed 28 May  2011). ဤဇိုယာ�သည် ် 'ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ် လမ်း်�ေပ်ဝေေမ်းပ်ု�' မ်းိ ကူ�ယူကာ ေပ်န်လ်ည််
ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 
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မှာာတစ်ံမှားး�	

1 ‘အုစာုု�ရွအု�င်း််’ ဟုူသည််် ဝေ�ါဟုာရွသည် ်တ်ုုင်း်�ေပ်ည်တ််စာ်ေပ်ည်၏် ဝေေါင်းလ်ုုကစ်ာန်စာအ်ုရွ (ထုုပ်ပ််ုုင်း�်မ်းိ

ဝေအုာကပ််ုုင်း�်) ညွှှန််�ကာ�ခု�ကအ်ုတ့်င်း်� သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာဝေန်ရွာ၌ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာကုု အုသု�� 

ခု�သည််် ရွာထုူ�ဂုဏ်ာသုမ်း ်အု�င်း််�င်း််ကုု �ုုလုုေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အု�င်း််မ်း�ာ�ဟုု �ုုရွာ၌ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

အု�င်း််၊ ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း်် သုု�မ်းဟုုတ် ်ဝေေသနိုတရွအု�င်း််တ်ုု� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် 

2  ‘အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အု�င်း်’် �ုုသည်မ််းိာ တ်ုုင်း်�ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�အု�င်း်၊် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််စာသေဖွဲ့င်း်် အုစာုု�ရွ၏

မ်းူ�ါေမ်း�ာ�အုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာရ်ွာ၌ စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုအုရွ ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ဝေသာ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်

�ုုင်းရ်ွာပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုပ်င်း ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်သည်မ််းူ�ါေမ်း�ာ�ကုုခု�မ်းိတ်ေ်ခုင််း�မ်းရွိုပ်� အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ကုုသာ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်း်အ်ုစာုု�ရွအု�င်း််နိုိင်း််သဝေဘာာသဘာာ�မ်းတ်ူပ်ါ။ 

3  ‘တ်ုုင်း�်ဝေေသ (regional)’ ဟုူဝေသာ ဝေ�ါဟုာရွသည် ်(က) ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း�်ရွို သုု�မ်းဟုုတ် ်ဝေေသတ့်င်း�်

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�ရွို ဝေေသမ်း�ာ�၊ (ဥပ်မ်းာ- ဥဝေရွာပ်၊ အုဝေရွိ�အုာဖွဲ့ရွုက စာသေဖွဲ့င်း််) သုု�မ်းဟုုတ် ်(ခု) နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်  

အု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�အု�ကာ�ရွို အုစာုု�ရွ၏ လကဝ်ေအုာကန််ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�ကုု ရွည်ည်ွှှန််�

ဝေသာ တ်ုုင်း�်ဝေေသ သုု�မ်းဟုုတ် ်ဝေေသမ်း�ာ� (ေပ်ည်န််ယ်နိုိင်း်် အုလာ�သဏ္ဍာာန်တ််ူည်ီသည်)်။ 

4  Ghai, Y., ‘The Structure of the State: Federalism and Autonomy’, in International 

IDEA, Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators (Stockholm: 

International IDEA, 2003), pp. 155–68. နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာစ်ာုဖွဲ့့��ပ်ု� - ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာန်ိုိင်း်် ကုုယပ််ုုင်း ်

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�

5  Brancati, D., ‘Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic 

Conflict and Secessionism?’, International Organization, 60 (2006), pp. 651–85. ဗ်ဟုုု

ခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် - တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာု�ုုင်းရ်ွာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�နိုိင်း်် ခု့�ထု့ကဝ်ေရွ�စာန်စာမ််း�ာ� 

ဝေတ်ာကဝ်ေလာင်းဝ်ေစာရွန် ်မ်းီ�စာပ်��ု�ဝေပ်�ေခုင်း�်လာ� သုု�မ်းဟုုတ် ်ပြီးင်းုမ်း�်သတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်လာ�

6   Article 24 of the Interim National Constitution of the Republic of Sudan (2005).    

�ူေန်် သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ �ကာ�ေဖွဲ့တ် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၂၄ (၂၀၀၅) 

7  Article 2 of the Constitution of Tanzania (1977) as of 1995. တ်ာဇိုန်နီ််�ယာ�နုုိုင်းင််း� (၁၉၉၇) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၂၊ ၁၉၉၅ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။ 

8  ေပ်ည်န််ယခ်ု့�တ်စာခ်ုုခု�င်း�်စာီ၏ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်သက�်ုုင်းရ်ွာေပ်ည်န််ယခ်ု့�မ်း�ာ�၏ အုုပ်ခ်ု��ပ််

ဝေရွ� သုု�မ်းဟုုတ် ် အုစာုု�ရွ�ုုင်းရ်ွာ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုကုု ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည်််အုတ့်က ် �့စာဇ်ိုာလန််

နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ� အု�င်း််အုသီ�သီ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�

မ်း�ာ�ကုု မ်းဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေတ်ာပ််ါ။ 



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

9  Baechler, G., ‘Territorial vs Ethnic and Personal Federalism: Issues & Practices’ 

(2008), available at <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410044/

FULLTEXT01.pdf>. န်ယဝ်ေေမ်းအုဝေေခုေပ်�ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာန်ိုိင်း်် တ်ုုင်း�်ရွင််း�သာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုုပ််စာု

အုဝေေခုေပ်�ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်အု�ကာ� အုာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းု - အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း်် လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခု�ကမ််း�ာ� 

10 Article 150 of the Constitution of the Republic of Benin (1990). ဘာီန်င်း ်သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း�၏ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ပ်ုေမ််း ၁၅၀ (၁၉၉၀)

11  Article 4 of the Constitution of the Kingdom of Belgium (1994) as of 2008. ဘာယလ်ဂ်� ီ

ယ�နိုုုင်းင််း� (၁၉၉၄) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ုေမ််း ၄၊ ၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။  

12  Article 2 of the Constitution of Malaysia (1957) as of 1994. မ်းဝေလ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း�၏ (၁၉၅၇) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၂၊ ၁၉၉၄ ခုုနိုိစာ ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။ 

13  Article 53 of the Federal Constitution of the Swiss Confederation (1999) as of 2010. 

�့စာဇ်ိုာလန်် က့န်ဖ်ွဲ့ကေ်ဝေရွ�ရွိင်း�်နိုုုင်း်င်း�၏ (၁၉၉၉) ဖွဲ့က်ေရွယဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၅၃၊ 

၂၀၁၀ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း်�။  

14  Article 18 A/B of the Constitution of the Republic of Indonesia (1945) as of 2002.     

အုင်း်ေုုန်ီ�ရွိာ� သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� (၁၉၄၅) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၈ က/ခု၊ ၂၀၂၀ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။ 

15  Article X of the Constitution of the Republic of the Philippines (1986). ဖွဲ့ုလစာပ််ုုင်း ်

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ပ်ုေမ််း ၁၀ (၁၉၈၆)

16  Harty, S., ‘Spain’, in Ann L. Griffith (ed.), Handbook of Federal Countries (Montreal: 

McGill-Queen’s University Press, 2005). ဖွဲ့ကေ်ရွယန်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ� လကစ်ာ့�စာာအုုပ် ်

17  Article 72 of the Constitution of Germany (1949) as of 2010. ဂ�ာမ်းန်ီနိုုုင်းင််း�၏ (၁၉၄၉) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၇၂၊ ၂၀၁၀ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။ 

18  Article 94 A of the Constitution of Canada (the Constitution Acts 1867 to 1982, 

current consolidation) as of 2008.  ကဝေန်ေါနိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၉၄ (က)        

(ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�အုကဥ်ပ်ဝေေ ၁၈၆၇ မ်းိ ၁၉၈၂ အုထုု၊ လကရ်ွိုစာုစာည်�်ထုာ�မ်းု)၊ ၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။ 

19 Ter-Minassian, T., ‘Intergovernmental Fiscal Relations in a Macroeconomic 

Perspective: An Overview’, in T. Ter-Minassian (ed.), Fiscal Federalism in Theory and 

Practice (Washington, DC: International Monetary Fund, 1997), p. 4. စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�
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သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် အုစာုု�ရွအုခု�င်း�်ခု�င်း�်အု�ကာ� ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ကန်ို့ယမ််းုမ်း�ာ� - ေပ်န်လ်ည််

�န််�စာစာခ်ု�က ်

20  Böckenförde, M. et al., Max Planck Manuals on Constitution Building: Options for the 

Structure of the Judiciary (Heidelberg: Max Planck Institute for Comparative Public 

Law and International Law, 2009). တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��၏ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းု�ုုင်းရ်ွာ န်ည်�်

လမ်း�်မ်း�ာ� 

21 (အုထုကတ့််င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်််) ေပ်င်းသ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုစာုု�ရွတ့်င်း ်အု�င်း််ဝေပ်ါင်း�်ဝေေခုာက�်င်း်် ရွိုပ်ါသည်။် 

ယင်း�်တ်ုု� အုန်ကမ််းိ ၄ ခုုကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််အုေပ်င််း အုစုုာ�ရွအု�င်း််တ်စာခု်ုကုုသာလာင််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း အုဝေသ�စုာတ် ်

စာည််�မ်း�ဉ်�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

22 ပ်ီရိုူ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််အုေပ်င်း ် တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�၊ အုစာုု�ရွ

ဌာာန်မ်း�ာ�၊ ခုရိုုုင်းမ််း�ာ�နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�ကုု အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ဝေရွ� အု�င်း််မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်

စာာရွင်း�်သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပြီးပ်ီ� အုဝေသ�စာုတ်စ်ာည််�မ်း�ဉ်�်မ်း�ာ�ကုု အုေခုာ�သီ�သန်�်အုခုန်�်တ်စာခ်ုုလု��တ့်င်း ်

ဝေရွ��့�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဂရွုနိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏  ပ်ုေမ််း ၁၀၁ နိုိင်း်် ၁၀၂ တ့်င်း ်‘အုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာစီာမ်း�ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ေခုင််း�’ ကုု ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပြီးပီ်� ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွအု�င်း်် အုန်ည်�် 

�ု�� နိုိစာ�်င်း််ထုာ�ရွိုရွန် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်းမ််းူ 

က�ယက်�ယေ်ပ်န်�်ေပ်န်�် အုာဏာာအုပ််နိုိင်း်�ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ အုစာုု�ရွအု�င်း််သု���င်း််ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ရွန် ်ခု�မ်းိတ််

ထုာ�ပ်ါသည် ်(နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််၊ ေပ်ည်န််ယ�်င်း််နိုိင်း်် ဝေေသနိုတရွအု�င်း်် အုစာုု�ရွ)။ ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအု

�င်း််တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ ပြီးမ်းု��န်ယ(်ေမ်း�န်ီစာီပ်ယ)် အု�င်း််အုသီ�သီ�ကုု ထုပ်မ််း�ခု့�ေခုာ�

ထုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း်် အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာအု�င်း်န်ိုိင်း်် အုလှာမ်း�ာ�ကုု ထုပ်မ််း�ဖွဲ့န််တ်ီ�ပ်ါသည်။် မ်း့န်ဂ်ုု

လီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၂၀၀၀ခုုနိုိစာ်) ၏ အုခုန််� ၄၊ ပ်ုေမ််း ၅၇ မ်းိ ၆၃ တ့်င်း ်စာီမ်း�

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�၊ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသအုလုုက် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် ယင်း�်တ်ုု�၏ အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်သည််် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုုလည်�် ဝေတ့်�ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။်  

23 လုုကဝ်ေဘာ�ရွီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၃တ့်င်း ် လုုကဝ်ေဘာ�ရွီ�ယာ�သည် ် စာီမ်း�

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကအ်ုတ့်က ် ဝေကာင်းတ််ီ (စာီရွင်းစ်ာု) မ်း�ာ� ခု့�ေခုာ�ထုာ�သည််် အုခု��ပ်် 

အုေခုာအုာဏာာပ်ုုင်း ်တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းန်ိုုုင်းင််း�ေဖွဲ့စာသ်ည််ဟုူ၍ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါရွိုသည်။် 

24 See United Nations Development Programme Somalia, ‘Federalism and Decentraliza- 

tion: Options for Somalia’, 2008, p. 10. ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွစာန်စာန်ိုိင်း်် ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလာာခ်ု�

ေခုင်း�် - �ုုမ်းာလီယာနိုုုင်းင််း�၏ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ� 

25 Heywood, A., Key Concepts in Politics (New York: St Martin’s Press, 2000), p. 141. 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�၏ အုဓလေ့ုက သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ� 
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အဓိိကား	စးလွှာံ��မှားး�

စီာမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ�ုုင််းရွာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် (Administrative decentrali- 

zation)၊ ဗ်ဟုုုအု�င်း််မိ်း ဝေေသနိုတရွအု�င်း််သုု� တ်ာ�န်ခ့်ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် (De-concentration)၊ 

ကုုယ်စာာ�ေပ်� လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ဝေပ်�ေခုင်း�် (Delegation)၊ လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာမ်း�ာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်နိ်ိုင်း�်ေခုင််း� 

(Devolution)၊ နုုိုင််းင်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် (Political decentralization)၊ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် (Fiscal decentralization)၊ အုခု��ု�မ်းညီ်ဝေသာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်း

ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် (Asymmetric decentralization)၊ အုစုုာ�ရွ၏အု�င်း််မ်း�ာ� (Level of government)၊ စီာမ်း�

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အု�င်း််မ်း�ာ� (Level of administration)၊ သီ�ေခုာ�အုာဏာာ (Exclusive powers)၊ ထုပ်တူ််ေပ်�

ပူ်�တ့်�အုာဏာာမ်း�ာ� (Concurrent powers)၊ ဖွဲ့ကေ်ရွယ်စာန်စာ ်(Federal system)၊ တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစာန်စာ ်

(Unitary system)၊ ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�သည််် ပု်�စာ� (Integrated model)၊ ခ့ု�ေခုာ�ထုာ�ဝေသာထုာ�ဝေသာပု်�စာ�/

နိိုစာခု်ုဝေပ်ါင်း�်စာပ်ထ်ုာ�ဝေသာပု်�စာ� (Integrated model/dual model)၊ အုုပ်စု်ာအုဝေေခုေပ်�ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ ်

(Personal federalism)၊ နိုုုင်းင််း�တ်ကာနိုိင်း်် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်/ဝေေသတ့်င်း�်နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် (Internationalization/regionalization)

အေချီးး�ကျေးသုံးး	ရင်�်ေမှာစမ်ှားး�

•	 Forum	of	Federations	

 <http://www.forumfed.org/>

 ကဝေန်ေါ အုစာုု�ရွက ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့ မ်းတ်ည်ဝ်ေပ်�ထုာ�သည်် ်Forum of Federations သည် ်ဖွဲ့က်ေရွယ်

အုယူအု�မ်း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု က�င်း််သု��ဝေသာ အုစာုု�ရွမ်း�ာ�ကုု 

ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း်�ရွို လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင််းရွွကသ်ူမ်း�ာ�အု�ကာ� အုသု 

ပ်ည်ာဗ်ဟုုသုတ်မ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့န််�ေဖွဲ့��ဝေပ်�ရွာတ့်င်း ် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ် ဖွဲ့က်ေရွယစ်ာန်စာန်ိုိင်း်် အုုပ််ခု��ပ််

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�နိုိင်း်် ဝေလက်�င်း််သင်း်�ကာ�ဝေပ်�မ်းုမ်း�ာ�ကုု တ်င်းေ်ပ်ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။်

•	 International	Assocation	of	Centers	for	Federal	Studies	

 <http://iacfs.org/>

 International Assocation of Centers for Federal Studies  (IACFS) သည် ် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ

သုဝေတ်သန်မ်း�ာ�ကုုဝေ�ာင်းရ်ွွကပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်သည််် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု

လည််� ထုုတ်ဝ်ေ�မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်ပ််ါသည်။် IACFS �ကဘ်ာ�်ုုေတ့််င်း ်လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကသူမ်း�ာ�

အုတ့်က ်ဖွဲ့ကေ်ရွယ်စာန်စာကုု် အုစုုာ�ရွပု်�စာ�တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စ်ာ ေမှ်းင်််းတ်င်းဝ်ေပ်�နုုိုင်းရ်ွန်စ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�၊  ကမ်းာာတ်စာ်

�ိမ်း�်ရွို ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာတ့််င်း ်လက်ရွိုဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုမ်း�ာ�အုဝေပ်� ဝေလလ်ာခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်် လကဝ်ေတ့်�
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ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကသူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ယင်း�်တ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�ကုု မ်းာဝေ�ဝေ�့�ဝေနို့��ကနိုုုင်း်

မ်းည််် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ ဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�စာီမ်း�ကုန်�်မ်း�ာ�စာသည််် ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ� ရွိုပ်ါသည်။် 

•	 Center	for	Policy	Alternatives	

 <http://www.cpalanka.org>

 Center for Policy Alternatives သည် ်မူ်း�ါေ�ုုင်းရ်ွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�၊ ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�အုာ� ဝေေဖွဲ့ရိွင်း�်ဝေရွ�

နိိုင်း်် ေီမုု်းကဝေရွစီာစာန်စ်ာ�ုုင်းရ်ွာ စာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့န်�်ဝေ�ေခုင်း�်နိိုင်း်် အုကြုံက�ေပ်�ဝေပ်�ေခုင််း�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုင်းစ်ာတီ်က���

ရွိင်း�်မ်း�ာ� ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေစာရွန်န်ိုိင်း်် စာ့မ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွည်တ််ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေပ်�ရွန် ် ကူည်ီပ်�်ပ်ုု�သည်် ်  

သုရုွလက�ာမိ်း အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာခု်ု ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ ဝေတ်ာင််းအုာဖွဲ့ရုွက 

ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�၏ အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုအုဝေလ�ဝေပ်�ပြီးပီ်� နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာမ််းူ�ါေ�ုုင်းရ်ွာ

န်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�နိိုင်း််စာပ်လ်�ဉ်�်၍ မိ်းတ်တ််မ်း�်အုဝေထုာက်အုထုာ�မ်း�ာ�ကုုလည်�် တ်င််းေပ်ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် 

•	 Swiss	Agency	for	Development	and	Cooperation	

 <https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/themes-sdc/state-economic-reforms/

decentralization.html>

 Swiss Agency for Development and Cooperation  (SDC) သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�၊ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�၊ 

ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင််း�ခ့ု�ဝေ�ဝေပ်�မု်းမိ်းတ်စ်ာ�င်း်် ေပ်ည်သူ်�လုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�အုာ� ပုု်၍ေဖွဲ့ည်််�ည်�် 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေသာ အုစာုု�ရွတ်စာရ်ွပ်ဖ်ွဲ့န်တ််ီ�ရွာတ့်င်း ် ပြီးမ်းု��ေပ်လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွ

မ်း�ာ�အု�ကာ� ပ်ုုမ်းုုဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာ �က�်�ဝေရွ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာရွန် ်ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့မ်းတ်ည်ေ်ခုင်း�်၊ ပ်ည်ာဝေရွ�

နိုိင်း်် အုဖွဲ့့��အုစာည််��ုုင်း်ရွာ ဝေထုာကပ််�်ေခုင်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်�်ပ်ုု�ကူည်ီပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ် နိုုုင်းင််း� 

တ်ကာ၌ ပြီးမ်းု��ေပ်လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုကုု ကူည်ီရွာတ့်င်း ် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ေခုင်း�် လုပ်င််းန််�စာဉ်မ််း�ာ�နိုိင်း်် SDC ၏ လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်�်၍ လင်း်ခ်ုမ််း�ာ�ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် 

•	 Institute	of	Federalism	

 <https://www3.unifr.ch/federalism/en/>

 Institute of Federalism သည် ်ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်နိုိင်း်် ယဉ်ဝ်ေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုအုဝေပ်�

တ့်င်း ် အုဝေလ�ထုာ�သည််် သုဝေတ်သန်နိုိင်း်် ပ်ည်ာရွပ်�်ုုင်းရ်ွာ ကွမ်း�်က�င်းမ််းုဌာာန်တ်စာ်ခုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ယင်း�်၏ �ကဘ်ာ�်ုုေ်တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာယဉ််ဝေက��မ်းုဝေပ်ါင်း�်စာု�ပ်ါ�င်း်ဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု 

ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်စာ့ာဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေရွ�နိုိင်း်စ်ာပ််လ�ဉ်�်၍ သုဝေတ်သန်နိုိင်း်် ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုစာင်းတ််ာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါရွိုပ်ါသည်။် 

• Barnett, Camille, Cates, Minis, Henry P. and VanSandt, Jerry, ‘Democratic Decentral-

ization’, Research Traingle Institute (RTI International), December 1997, <http://

www.rti.org/pubs/Democr_Decen.PDF> ၊ အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ်

ကုုအုဝေေခုခု�သည််် ေပ်�မ်းူဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကအ်ု�ကာ��ကန်ို့ယမ််းုကုု �န်�်စာစာဝ်ေလလ်ာေခုင်း�်နိုိင်း််စာပ််လ�ဉ်�်

သည််် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ
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• Horváth, Tamás M. (ed.), Decentralization: Experiments and Reforms (Budapest: 

Open Society Institute, Local Government and Public Service Reform Initiative, 

2000), <http://pdc.ceu.hu/archive/00006917/> ၊ ဥဝေရွာပ်အုဝေရွိ�ပ်ုုင်း�်ရွို က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ 

အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေရွ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု �န််�စာစာဝ်ေလလ်ာေခုင်း�်နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်သည််် 

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

• Saunders, Cheryl, ‘Federalism, Decentralisation and Conflict Management in 

Multicultural Societies’, Forum of Federations (no date), <http://www.forumfed. 

org/libdocs/IntConfFed02/StG-Saunders.pdf> ၊ တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�နိုိင်း်် ယဉ်ဝ်ေက��မ်းု

ဝေပ်ါင်း�်စုာ�ရုိွဝေသာ ေီမုု်းကဝေရွစီာစာန်စ်ာကုု အုဝေေခုခု�ဝေသာဖွဲ့က်ေရွယအ်ုစုုာ�ရွမ်း�ာ� ဖ့ွဲ့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�

အုာ� �န််�စာစာဝ်ေလလ်ာေခုင်း�်နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်�်သည်််အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

• Thalmann, Urs and Widrig, Catherine, ‘Contemporary Diversity versus Swiss 

Federalism’, New Trends in Federalism Working Paper 2 (Fribourg: Institute of 

Federalism, 2004), <http://www.federalism.ch/files/ documents/New_trends_in_

federalism_WP2.pdf> ၊ ‘မ်း�က်ဝေမိ်းာက်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မု်းမ်း�ာ�နိိုင်း်် �့စာဇ်ိုာလန်နုု်ိုင်းင််း�၏ ဖွဲ့ကေ်ရွယ်

အုစာုု�ရွစာန်စာအ်ု�ကာ� အုာ�ပြီးပ်ု�င်းမ််းု’

အဓိိပ်ါါယ်ဖ်ွဲ့ွင်�်ဆိုိံချီးးကားမ်ှားး�

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ ဗ်ဟုုု

ခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်  

(Administrative 

decentralization) 

အုစာုု�ရွ၏ အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ် ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွနိုိင်း်် 

စာပ််လ�ဉ်�်၍ ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ အုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�က ပ်ုုင်း�်ုုင်းသ်ည်််  ကုုယပ််ုုင်း်

အုုပ််ခု��ပ်မ််းု အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာ။ အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ� အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�

သည််် ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�မ်းိာ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဗ်ဟုုုအု�င်း််မ်းိ ဝေေသနိုတရွအု�င်း််သုု� 

တ်ာ�န်ခ်ု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�ေခုင်း�် (de-concentration)၊ ကုုယစ်ာာ�ေပ်� 

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�် (delegation) နိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�လှ� 

ဝေေပ်ာင်း�်အုပ််နိုိင်း်�ေခုင်း�် (devolution) တ်ုု� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

အုခု��ု�မ်းည်ီဝေသာ ဗ်ဟုုု

ခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု အုာဏာာ

ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် 

(Asymmetirc 

decentralization)

ဝေေသအုစာုု�ရွအုသီ�သီ�အုာ� ည်ီတ်ူညီ်မ်းာမ်းဟုုတ်ပ််� သုု�မ်းဟုုတ် ် က့�ေပ်ာ�

ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ အုာဏာာခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�သည်် ်စာီမ်း� ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က။်
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ထုပ်တ််ူေပ်�အုာဏာာမ်း�ာ� 

(Concurrent powers) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််နိုိင်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယ်  

အု�င်း်် အုစုုာ�ရွမ်း�ာ�အု�ကာ� မ်းာဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ထုာ�သည််် လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််

အုာဏာာမ်း�ာ�။ တ်ူည်ီဝေသာန်ယပ််ယတ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်� ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုေင်းင်း�် 

ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ််ါက အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေက ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်လ်ှမ်း�်မ်းုု�

ပ်ါသည်။် 

အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ဝေပ်�ေခုင်း�်/ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

အုာဏာာဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် 

(Decentralization) 

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် အုာဏာာကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် ဗ်ဟုုုအု�င်း််မ်းိ အုစာုု�ရွအု�င်း််

အုသီ�သီ� သုု�မ်းဟုုတ် ် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�အု�င်း််အုသီ�သီ�ရွို အုေခုာ�ဝေသာ 

အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�သုု� ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် (ဥပ်မ်းာ- ဝေေသနိုတရွ

အု�င်း််၊ ဝေေသအု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�)။ ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် အုာဏာာ

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု န်ယန််ုမ်းုတ်�်ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာထုာ�တ်စာရ်ွပ််

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် န်ာ�လည်လ်ကခ်ု�ထုာ�ပ်ါသည်၊် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်

၏ အုဓလေ့ုကအုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�သု��ခုုမ်းိာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ေခုင်း�်၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုာဏာာ

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်တ်ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည် ်။

ဗ်ဟုုုအု�င်း််မ်းိ ဝေေသနိုတရွ   

အု�င်း််သုု� တ်ာ�န််ခု့�ဝေ�

သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် 

(De-concentration)

ဗ်ဟုုုအုစုုာ�ရွသည် ် မူ်း�ါေတ်စာရ်ွပ်ကုု် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ ် ဝေ�ာင်းရွ်ွက်

ဝေရွ�အုတ့်က် ယင်း�်၏အုဖ့ွဲ့��ခ့ု�မ်း�ာ�ထု�သုု� လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း်် အုာဏာာမ်းလှ�ဝေေပ်ာင််း�

ဘာ� တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�ကုုသာ လှ�ဝေေပ်ာင််း�ဝေသာစာန်စ်ာ။

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

ဝေပ်�ေခုင်း�် (Delegation)

ဗ်ဟုုုအုစုုာ�ရွသည် ်နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာ၏်လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်ဝ်ေပ်ါင်း�်စုာ�ကုုထုမ််း�ဝေ�ာင််း 

ဝေရွ�အုတ့်က ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ််ဝေရွ�နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု 

အုေခုာ�ဝေသာအုစာုု�ရွအု�င်း်မ််း�ာ�သုု� အုခု�နု်မ််းဝေရွွ� ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်း်

သည်််စာန်စာ်ေဖွဲ့င်း် ်လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်န်ိုိင်း�်ေခုင်း�် လုပ်င််းန်�်စာဉ်။် ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�၏ 

အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာသည် ် အုမ်း��ု�မ်း��ု�က့ာေခုာ�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ ဗ်ဟုုု

၏ ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�မ်း�ာ�လည်�် ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်သည်််အုေပ်င်း ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း်် 

အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ� မူ်း�ါေမ်း�ာ�ကုုလည်�် ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွ 

အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�သုု� အုေပ်ည််အ်ု၀ ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ေခုင်း�် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ 

(Depth of 

decentralization) 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုစာုု�ရွ၏ ဗ်ဟုုုအု�င်း််မ်းိ  လကဝ်ေအုာကခ်ု� ေပ်ည်န််ယ် အုစာုု�ရွ

အု�င်း််မ်း�ာ�အုာ�လှ�ဝေေပ်ာင််း�ဝေပ်�သည််် အုမိ်းန်တ််ကယလု်ပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာ 

၏ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ။
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လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ� 

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုပ်န်ိုိင်း�်ေခုင်း�် 

(Devolution) 

ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွမ်း�ာ�ထု�သုု� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ်သ်ည််် အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်၏ အုင်းအ်ုာ�

အုဝေကာင်း�်�ု�� ပ်ု�စာ�။

စာာရွင်း�်ေပ်�စာုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�

ဝေသာ အုာဏာာမ်း�ာ� 

(Enumerated powers)

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င််း� အုတု်အုလင်း�်ခု�မိ်းတ်ထ်ုာ�သည််် အုာဏာာ

မ်း�ာ�။ ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�အုဖ့ွဲ့��တ့်င်း ် ကြွကင်း�်က�န်အ်ုာဏာာရုိွသေဖွဲ့င်််း ၎င်း�်အုတ့်က ်

အုာဏာာကုု သကသ်ကထ်ုပ်မ််း�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�စာရွာမ်းလုုအုပ်ပ််ါ။ 

ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ် 

(Federal system) 

ကုုယပ််ုုင်းလ့်တ်လ်ပ််ဝေသာ အုာဏာာမ်း�ာ�ကုုရွရွိုဝေသာလ်ည်�် သတ််မ်းိတ််

ထုာ�ဝေသာ န်ယပ််ယမ််း�ာ�၌မ်းူ ဗ်ဟုုုအုစာုု�ရွထု� အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�အုပ်ရ်ွ

ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟုုတ် ် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�

ဝေသာ အုစာုု�ရွစာန်စာ။် အုစာုု�ရွအု�င်း််တ်စာ�်င်း််သည် ် အုေခုာ�ဝေသာအုစာုု�ရွ

အု�င်း််၌ရွိုဝေသာ အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�

သုု�မ်းဟုုတ် ် သီ�ေခုာ�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု တ်စာ်ဖွဲ့ကသ်တ်ဝ်ေေပ်ာင်း�် 

လ�ေခုင်း�် မ်းေပ်�နိုုုင်း်ပ်ါ။ အုစာုု�ရွအု�င်း််မ်း�ာ�အု�ကာ� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု 

ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�် တ်စာစ်ာု�တ်ရွာေပ်�လုပ်မ််းည်�်ုုပ်ါက အု�ုုပ်ါ ဝေေပ်ာင်း�်လ�

ေခုင်း�်၏ အုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းုကုု ခု�စာာ�ရွမ်းည််် အုစာုု�ရွအု�င်း််အုာ�လု��

ထု�မ်းိ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုု ရွယူရွပ်ါမ်းည်။်

ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုာဏာာ ဗ်ဟုုု

ခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် 

(Fiscal 

decentralization) 

ဝေေသနိုတရွ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုခု့န််ဝေင်း့မ်း�ာ� ဝေကာကခ်ု�ဝေပ်�ေခုင်း�်၊

 အုသု��စာရွုတ်စ်ာသည််် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည််် 

အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာ။ 

ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�သည််် ပ်ု�စာ� 

(Integrated model) 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် တ်ရွာ�ရိုု��နိုိင်း်် ဝေအုာကပ််ုုင်း�်တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�ကုု စာန်စာ်

တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�၌သာ စာုဝေပ်ါင်း�်ထုာ�သည်။် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည် ်ေပ်ည်န််ယ်

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ် ဝေေနိုိစာ်ခုုစာလု��ကုုအုသု��ေပ်�၍ အုမ်းုကုစာာ

မ်း�ာ�ကုု ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်လ်ုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း််အုာဏာာရွိုပ်ါသည်။် အုမ်း��ု� 

သာ�အု�င်း််ဥပ် ဝေေနိုိင်း်် သက�ုု်င်းရ်ွာေပ်ည်န််ယဥ်ပ်ဝေေဟူုသည််် ဥပ်ဝေေနိိုစာ်

ရွပ်ေ်ဖွဲ့င်း်် စီာရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်တ််ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�၍သတ် ်

မ်းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။်

နိုုုင်းင််း�တ်ကာနိုိင်း်် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်  

(Internationalization) 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််က ကုလသမ်းဂဂ၊ နိုုုင်းင််း�တ်ကာ ရွာဇို�တ််မ်းုမ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ

 တ်ရွာ�ရုို��စာသည််် နုုိုင်းင််း�တ်ကာ အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သုု� လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း်် အုာဏာာ

 မ်း�ာ�ကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�သည်် ်ပ်ု�စာ� ။



73အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

အုုပ်စ်ာုအုဝေေခုေပ်� 

ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ် 

(Personal federalism) 

အုခု��ု�ဝေသာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ 

န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသတ်စာခ်ုုကုုသာမ်းက န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသအုလုုက ် ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်

ဝေန်ထုုုင်း်ေခုင်း�် မ်းရွို�ကဝေသာလ်ည်�် နိုုုင်းင််း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု��တ့်င်း ် ပ်� ��နိုိ��ဝေန်ထုုုင်း်

လ�ကရ်ွို�ကသည်််  ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ� (လူ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�) သုု�ပ်ါ  လှ�ဝေေပ်ာင်း�်

တ်ာ�န်ဝ်ေပ်�သည််် စာန်စာ်။

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာဗ်ဟုုု

ခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�် 

(Poliitcal 

decentralization) 

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်က�သ်ုု�ဝေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ

လုပ််င်းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ထုမ်း�်

ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်မ်းည််် အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာ။

ဝေေသတ့်င်း�်နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

ပ်ူ� ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်

(Regional integration) 

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််မ်းိ နိုုုင်းင််း�တ်ကာပ်ါ�င်းဝ်ေသာ ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သုု� အုာဏာာအုပ်န်ိုိင်း�်ေခုင်း�် (ဥပ်မ်းာ- ဥဝေရွာပ်သမ်းဂဂ 

(EU) သုု�မ်းဟုုတ် ်အုဝေန်ာကပ််ုုင်း�် အုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�

အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (ECOWAS)) ။

ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ေ်ခုင်း�် 

(Self-rule) 

ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ် အုခု��ု�ဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�၌ 

ယင်း�်တ်ုု� ကုုယတ််ုုင်း်စာည်�်မ်း�ဉ်�်ခု�မ်းိတ််ရွန််/ သုု�မ်းဟုုတ် ်အုဝေကာင်းအ်ုထုည််

 ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် အုာဏာာကုု ရွရွိုသည်။် 

သီ�ေခုာ�/ နိုိစာမ််း��ု�ခု့�ထုာ�သ

ည်််ပ်ု�စာ� (Separated/dual 

model)

နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိိုင်း်် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််တုု်�တ့်င်း ် ယင်း�်တုု်�၏ ကုုယ်ပုု်င်း်

တ်ရွာ�ရုို��စာန်စာမ််း�ာ� ရုိွပ်ါသည် ်(ပု်�မိ်းန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် ေပ်ည်န််ယ ်တ်ရွာ�ရုို��၊ အုယူခု�

�ကာ�န်ာစာစ်ာဝေ��ဝေရွ�ရုို��နိိုင်း်် ဗ်ဟုုုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ်ဟူ်ု၍ အု�င်း််သု��မ်း��ု� ခ့ု�ေခုာ�

ထုာ�သည်)်။ ဝေအုာက်ပုု်င််း�အု�င်း်် တ်ရွာ�ရုို��မ်း�ာ�သည် ် ယင််း�တုု်� သက�ုု်င်း ်

ရွာေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�၏ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုုသာ က�င်း််သု���ကပြီးပီ်� နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် 

တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�က အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း်် ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါ 

သည်။် 

အုတ်ူတ်က့ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်

အုုပ်ခ်ု��ပ်ေ်ခုင်း�် 

(Shared rule) 

ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�က နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်ဥပ်ဝေေခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်

 စာဉ်တ့််င်း ်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်။
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ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာ 

ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု ဝေလာာခ်ု�

ေခုင်း�် (Substantive 

decentralization)  

အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််အုသီ�သီ�တ်ုု�အုာ� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း််အုာဏာာ အုပ်န်ိုိင်း�်

ေခုင််း�။ ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင််း�ဝေသာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်ကုု်င််းမု်းဝေလာာခ်ု�ေခုင််း�က သမ်းာ� 

ရုုို�က�ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်မု််းတ့်င်း ် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာအုာဏာာမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်် မ်းည််သုု�ခု့�ဝေ�

သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ဝေ�ကာင််း�ကုုတုု်င််း�တ်ာပ်ါသည် ် (ယင်း�်ကုုလုပ်င််းန်�်တ်ာ�န် ်

ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်�ုုင်း်ရွာ ဗ်ဟုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု ဝေလာာခ်ု�ေခုင်း�်ဟုူ၍လည်�် 

ညွှှန််��ုုပ်ါသည်)်။

တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာန်စာ် 

(Unitary System) 

အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််တ်စာ်�င်း််က ဝေေသနိုတရွ အုစာုု�ရွအု�င်း််သုု� သီ�ေခုာ�အုပ် ်

နိုိင်း်�သည််် အုာဏာာအုပ်ါအု�င်း ်လကရ်ွိုအုာဏာာခု့�ဝေ� သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�မ်းု

မ်း�ာ�ကုု တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ် ်ပ်ယခ်ု�နိုုုင်းဝ်ေသာစာန်စာ ်။



75အစိုးး��ရ၏ ဗဟိုး�ချုု�ပ်က်ိုး�င်မ်ှုုလျှော့�့��ချုုခြချုင်�်ပ်��စိုး�မှုု��  

စးကျေးရ�သုံးးအကျေးကြကားးင်�်	

Markus	Böckenförde	သည် ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ� ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�

ဖွဲ့ကေ်ရွယ် �န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်၏ မူ်း�ါေခု�မိ်းတ်ဝ်ေရွ� �န်ထ်ုမ်း�်မ်း�ာ��ုုင််းရွာ အုကြုံက�ဝေပ်�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်၏ ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင််း

တ်စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာသ်ည်််အုေပ်င်း ်ဂ�ာမ်းန်ဖ်ွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုကြိုးကီ�တ်န််� သုဝေတ်သန်ပ်ည်ာရွိင်း်

လည််� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ၂၀၀၉ မ်းိ ၂၀၁၁ ခုုနိုိစာ်အုထုု စာဝေတ်ာခ်ု်ဟုုမ်း�်ရွို International IDEA ၌ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� စာီမ်း�ကုန််�၏ စာီမ်း�ကုန််�အုရွာရွိုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� စာီမ်း�ကုန််�မ်းန်ဝ်ေန်ဂ�ာအုဝေန်ေဖွဲ့င်း််

လည််� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�်ပ်ါသည်။် IDEA အုဖွဲ့့��အုစာည်�်သုု� �င်းဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�မ်းီ 

အုာဖွဲ့ရွုကစာီမ်း�ကုန််�၏ ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင််းနိုိင်း်် ဟုုန််ေယလ်ဘ်ာာဂ််ရွို နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေနိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဥပ်ဝေေ

တ်ုု�အုာ� နိုုင်း်�ယိဉ်ဝ်ေလလ်ာဝေရွ� မ်းကစ်ာပ််လန််�ခု ် (Max Planck) အုဖွဲ့့��အုစာည်�်(MPIL) ၏ အုကြိုးကီ�တ်န််� 

သုဝေတ်သန်ပ်ည်ာရွိင်းတ််စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာခ်ု�သ်ည် ်(၂၀၀၁-၂၀၀၈)။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်�ူေန််နိုုုင်း်င်း�ရွို �န််� 

စာစာဝ်ေရွ�နိုိင်း်် အုက�ေဖွဲ့တ်ဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်း ် (ACE) ၏ ဂ�ာမ်းန်န်ိုုုင်း်င်း�ေခုာ�ဝေရွ�ဌာာန်၌ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

ကွမ်း�်က�င်းပ််ည်ာရွိင်းအ်ုေဖွဲ့စာ ် ဝေရွ့�ဝေေပ်ာင်း်�ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းခ်ု�သ်ည်။် �ူေန််၏ ပြီးပ်ီ�ေပ်ည််စ်ာု�ဝေသာ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ� 

သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုအုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ရွန်န်ိုိင်း်် ကြိုးကီ��ကပ်ရ်ွန်် ACE ကုု လုပ်ပ််ုုင်း်

ခု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ၁၉၉၅ မ်းိ ၁၉၉၇ ခုုနိုိစာအ်ုထုု ယင်း�်သည် ်ဗ်င်း�်န်စာစ်ာဝ်ေကာမ််းရွိင်း၏် ဂ�ာမ်းန််ကုုယစ်ာာ� 

လိယေ်ဖွဲ့စာသ်ူ တ်ရွာ�ဝေရွ�ပ်ါဝေမ်းာကခ ဟု�လ်မ်းတ်ထ်ု ်စာတ်ုုင်းဘ်ာာဂ�ာ၏ လကဝ်ေထုာကသ်ုဝေတ်သန်မ်းိ��အုေဖွဲ့စာ ်

(ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုဝေပ်� ဥဝေရွာပ်ဝေကာင်းစ်ာီ၏ အုကြုံက�ဝေပ်�အုဖွဲ့့��) 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် 

ဝေေါက်တ်ာ Böckenfördeသည် ်ဟုုန််ေယဘ်ာတ်ဂ် ်တ်ကကသုုလမ််းိ ဥပ်ဝေေဘာ့��နိုိင်း်် ပ်ါဝေမ်းာကခဘာ့��

အုေပ်င်း ်မ်းင်းန််ီ�ုုတ်ာ တ်ကကသုုလ်မ်းိ ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ မ်းဟုာဘာ့��ကုုရွရွိုပြီးပ်ီ� ယင်း�်သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သုပ်ါ�ဘာာသာ 

ရွပ်၏် ဘာ့��နိုိင်း််ည်ီမ်းာပ်ါသည် ်(ဖွဲ့ရွီ� ဘာာဂ် ်တ်ကကသုုလ)်။  �ူေန်န်ိုိင်း်် �ုုမ်းာလီယာတ်ုု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ််င်းန်�်စာဉ်မ််း�ာ�တ့်င်းပ််ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� သက်�ုုင်းသ်ည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်း ်

ရွာလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�နိိုင်း်် တ့်�ဖွဲ့က်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�သ်ည်််အုေပ်င်း ်အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န်နိ်ိုင်း်် နီ်ဝေပ်ါတုု်�တ့်င်းလ်ည်�် ပ်ါ�င်း ်

လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာည်�်မ်း�ဉ်�်ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� စာသည်််န်ယ်ပ်ယမ််း�ာ�၌ စာာအုုပ်စ်ာာတ်မ်း�်ထုုတ်ဝ်ေ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု  က�ယက်�ယေ်ပ်န်�်ေပ်န်�် 

ေပ်�လုပ်ခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ� မ်းကစ်ာခ်ုလန်�်ခု ်စာီမ်း�ကုန််�မ်း�ာ�အုတ့်က ်ဝေလက်�င်း််သင်း�်ကာ�ဝေရွ�ပ်စာာည်�်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်အုသု��ေပ်�

သည််် မ်းကစ်ာပ််လန်�်ခု၏် လကစ်ာ့�စာာအုုပ််မ်း�ာ�တ့်င်းတ့််�ဖွဲ့ကဝ်ေရွ�သာ�ခု�ပ််ါသည်။် ကုလသမ်းဂဂဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်က်

ဝေရွ�အုစာီအုစာဉ် ် (UNDP)၊ န်ည်�်ပ်ည်ာ�ုုင်းရ်ွာ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ဂ�ာမ်းန််အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၊ 

ဂ�ာမ်းန်န်ိုုုင်း်င်း�ေခုာ�ဝေရွ�ဌာာန်၊  Konrad Adenauer Foundationနိုိင်း် ် Friedrich Ebert Foundation 

စာသည်တ််ုု�၏အုတ်ုုင်းပ််င်း်ခု�အုေဖွဲ့စာ ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် 
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International	IDEA	အကျေးကြကားးင်�်	

ေီမုု်းကဝေရွစီာနိိုင်််း ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��ုုင်းရ်ွာ အုကူအုညီ်ဝေပ်�ဝေရွ�နုုိုင််းင်း�တ်ကာအုဖ့ွဲ့�� (International 

IDEA) သည် ် အုစာုု�ရွအုမ်း�ာ� ပ်ါ�င်းဝ်ေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာတ်စာ�်န််� ေီမ်းုုကဝေရွစာီ 

ဝေရွရွိည်တ််ည်တ််�်နိုုုင်းဝ်ေရွ�ပ်�ပ််ုု�မ်းုဝေပ်�ပ်ါသည်။် International IDEA ၏ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်းိာ နိုုင်း�်ယိဉ််

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	်မှာည်သ်ုံးည်�်	လွှာံပ်င််န်း�်မှားး�ကားိံ	လွှာံပ်က်ျေးဆိုးင်ပ််ါသုံးန်းည်�်။

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 လုပ်င််းန်�်စာဉ်မ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာ လကဝ်ေတ့်�အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်းိရွရွိုသည်် ် နိုုင်း�်ယိဉ်ဝ်ေလလ်ာ

ထုာ�ဝေသာ အုသုပ်ည်ာဗ်ဟုုသုတ်မ်း�ာ� ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ေခုင်း�်

၂။ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်လ်ုပ််င်းန်�်စာဉ်မ််း�ာ�ကုု ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ရွာတ့်င်း ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ�ကုု အုကူအုည်ီဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့ုတ်�်ကာ�လာပ်ါက 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်ထုုဝေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်

၃။ နိုုင်း်�ယိဉ်ဝ်ေလလ်ာထုာ�သည််် အုသုပ်ည်ာဗ်ဟုုသုတ် 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	်မှာည်သ်ုံးည်�်ကျေးန်းရးကျေး�သုံးမှားး�တွင်	်
လွှာံပ်င််န်း်�ကျေးဆိုးင်ရ်ွကားပ််ါသုံးန်းည်�်။

International IDEA သည် ်ကမ်းာာတ်စာ�်န်�်တ့်င်း ်လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် စာဝေတ်ာ်

ဟုုမ်း�်ပြီးမ်းု��တ့်င်း ် ရိုု��စာုုကပ်ြီးပ်ီ� အုာဖွဲ့ရွုက၊ အုာရွိ-ပ်စာုဖွဲ့ုတ်၊် လက်တ်င်းအ်ုဝေမ်းရွုကနိုိင်း် ် ကယရ်ွစာဘ်ာီယန််

ဝေေသမ်း�ာ�တ့်င်းရ်ိုု��မ်း�ာ� ဖွဲ့့င်း််လိစာ်ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။် International IDEA သည် ် ကုလသမ်းဂဂတ့်င်း ်

အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် ဝေလလ်ာသူေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

�ကားဘ်ဆ်ိုိံကား်	-	<http://www.idea.int>
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