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န်းုေါန်း်�

ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�း�စုတ်း���့ာ�ျက်းစာတ်မ်းး� တ့်င်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

ဆိုုံင်းရာာ အခြေ�ရာ�ပုံါ�းာအခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ� �ံပုံး�ဆိုာင်းနိုုံင်း�ရာ�အခြေတ့်က်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး

�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�နိုှင်း့ တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�တ်ုံ�အခြေကြားက်ာ� �ရား��ျယ်းမ်းု

က်ုံ���့ာဆိုန်းး�စစးထားာ�းည်းး။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်ည်းး�ဆိုာက်းေ�င်း�၏ အခြေ�စာပုံုံင်း�အခြေဆိုင်း့ 

မ်းျာ�၌ ထား့က်း�ပုံ်�ာ�းာ ဤ�ရား��ျယ်းမ်းုးည်းး အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်ည်းး�ဆိုာက်းေ�င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်း

အခြေ�ပုံ် းက်း�ရာာက်းနိုုံင်းမ်းုရာှုပြီးပုံး� တ်ရာာ�ဝင်းမ်းုရာှု�းာ အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��တ်စးရာပုံးအခြေေဖွဲ့စး �ူအခြေမ်းျာ�

�က်း��နိုုံင်း�စရာန်းးအခြေတ့်က်း�ည်းး� အခြေ�ရာ�ပုံါမ်းုရာှုးည်းး။ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး�ရာ�ဆို့�ေ�င်း� းုံ�မ်းဟုံတ်း 

ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�အခြေကြားက်ာ� �ရား��ျယ်းမ်းုးည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်ည်းး�ဆိုာက်းေ�င်း�၏ 

�အခြောင်းေမ်းင်းမ်းုအခြေ�ပုံ်တ့်င်း�ည်းး� းက်း�ရာာက်းမ်းုရာှုနိုုံင်းးည်းး။ 

မ်းည်းးးုံ�ပုံင်း အခြေ�ရာ�ကြီးက်း��င့်းက်စာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး�ရာ�ဆို့�ေ�င်း� 

းုံ�မ်းဟုံတ်း တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း� စးည်းး့ �ရား��ျယ်းစရာာနိုှစး�ံ

�ံ��းည်းး မ်းူအခြော�ေဖွဲ့င့်းေဖွဲ့စးနိုုံင်း�ှင်း�တ်ာင်းမ်းှ ယ်င်း�တ်ုံ�မ်းှ ရာရာှုနိုုံင်း�းာ အခြေက်ျ�ု�အခြေေမ်းတ်းမ်းျာ� နိုှင်း့ 

အခြေနိုတရာာယ်းမ်းျာ�က်ုံ အခြေပြီးမ်း�တ်မ်းး��တ်ာ့ ရာှင်း��င်း�ေပုံတ်းးာ�စ့ာ ထားည်းး့း့င်း�စဉ်း�စာ�ေ�င်း�မ်းရာှုကြားက်ပုံါ။ 

�ယ်ဘုံယ်ျအခြော�ေဖွဲ့င့်း ထားုံ�ရား��ျယ်းစရာာနိုှင်း့းက်းဆိုုံင်း�းာ ဆိုံ��ေဖွဲ့တ်း�ျက်းက်ုံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

�ရာ�ဆို့�ေ�င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်းက်ုံ ဦး��ဆိုာင်း�န်းးူမ်းျာ�က်းာ ဆိုံ��ေဖွဲ့တ်းးတ်းမ်းှတ်း��ရ့ာှုပြီးပုံး� ေပုံည်းးးူမ်းျာ�

ပုံါဝင်း�ဆို့��နို့�နိုုံင်း�့င်း့ မ်းရာှုး��ာက်းန်းည်းး�ပုံါ�းည်းး။ 

ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�း�စုတ်း���့ာ�ျက်းစာတ်မ်းး� တ့်င်း �မ်း��့န်းး�းံ���ံ

က်ုံ စဉ်း�စာ��ေဖွဲ့ရာှင်း�ထားာ�းည်းး။ 

၁။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး �ရာ�ဆို့�ေ�င်း�နိုှင်း့ တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

တ်စးရာပုံးက်ုံ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�တ်ုံ�အခြေကြားက်ာ� က့်ာေ�ာ��ျက်းက် အခြေဘုယ်းန်းည်းး�။ 

အခြေက်ျဉ်း�်�ျ�ပုံ်

ဤဖဲ့ို�စည််း�ပုုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆုုိုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ

�ျက်စ်ာတ်မဲ�် တ့်င်း ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆံုိုင်းရာာ 

အခြေ�ရာ�ပုံါ�းာအခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ� �ံပုံး�ဆိုာင်းနံုိုင်း�ရာ�

အခြေတ့်က်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး�ရာ�ဆ့ို�ေ�င်း�နှိုင်း့ တ်ည်းးဆို�

ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေကံု် ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�အခြေကြားက်ာ� 

�ရား��ျယ်းမု်းကံု် ���့ာဆိုန်းး�စစးထားာ�းည်းး။ ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်ည်းး�ဆိုာက်းေ�င်း�၏ အခြေ�စာပံုုံင်း�အခြေဆိုင်း့

မ်းျာ�၌ ထ့ားက်း�ပုံ်�ာ�းာ ဤ�ရား��ျယ်းမု်းမ်းျာ�းည်းး အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေတ်ည်းး�ဆိုာက်းေ�င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်းအခြေ�ပုံ် းက်း�ရာာက်း

နံုိုင်းမု်းရုှာပြီးပုံး� တ်ရာာ�ဝင်းမု်းရုှာ�းာ အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��တ်စးရာပုံး

အခြေေဖွဲ့စး �ူအခြေမ်းျာ��က်း��နံုိုင်း�စရာန်းးအခြေတ့်က်း�ည်းး� အခြေ�ရာ�ပုံါ

မု်းရုှားည်းး။ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး�ရာ�ဆ့ို�ေ�င်း� းံု�မ်းဟံုတ်း 

ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�အခြေကြားက်ာ� �ရား��ျယ်းမု်းးည်းး ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်ည်းး�ဆိုာက်းေ�င်း�၏ �အခြောင်းေမ်းင်းမု်းအခြေ�ပုံ်

တ့်င်း�ည်းး� းက်း�ရာာက်းမု်းရုှာနံုိုင်းးည်းး။

ဤစာစဉ်းမ်ဲျာ� အခြေ��က်ာင်�်

အခြောရှနှှင့်် ပုံစုဖိုုတ်�်ေးတ့်င််� ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ 

တ်ည်း�်ဆိုာက်ေ်�င်�်ဆိုုုင််ရာ မဲဲလ်ဘ်ုုန်း�်ဖိုုုရမဲ ်းည်းး 

Constitution Transformation Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ ေပုံ�ေပုံင်း�ေပုံာင်း����ရာ�က့်န်းးရာက်း) နိုှင်း့ 

International IDEA တ်ုံ� ပုံူ��ပုံါင်း�စးစဉ်း�ံပုံး�ဆိုာင်း�းာ 

စင်းေမ်းင့်းတ်စး�ံေဖွဲ့စးးည်းး။ 

၎င်း�းည်းး �ေးတ်စးဝှမ်းး�ရာှု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်ည်းး

�ဆိုာက်းေ�င်း�ဆိုုံင်းရာာ ပုံည်းာရာှင်းမ်းျာ�နိုှင်း့ �က်း�တ့်�

�ံပုံး�ဆိုာင်းးူမ်းျာ�အခြော� အခြေတ်ူတ်က့်စံ�ဝ�က်ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ တ်စးက်မ်းာာ�ံ�� က်ျယ်းက်ျယ်းေပုံန်း်းေပုံန်း်း

န်းာ��ည်းးနိုုံင်း�စရာန်းး အခြေ�ရာ�ကြီးက်း�းည်း့း အခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာာမ်းျာ�

အခြေ�ပုံ် အခြေ�တ့်�အခြေေမ်းင်းမ်းျာ� မ်းှ�ဝဖွဲ့�ှယ်းနိုုံင်း�စရာန်းး 

ရာည်းးရားယ်းးည်းး။ 

ဤစာစဉ်းမ်းျာ�းည်းး မ်း��းဘုံန်းး�ဖွဲ့ုံရာမ်းးတ့်င်း �ဆို့��နို့����့းာ 

အခြေ�တ့်�အခြေေမ်းင်းမ်းျာ�က်ုံ �့ယ်း�င်း့တ်က်ူ�က်း�ှမ်းး�မ်းးးုရာှု

နိုုံင်း�စရာန်းး �က်း�တ့်�အခြေ�ေ�ေပုံ�န်းည်းး��မ်းး�ေဖွဲ့င့်း ထားည်းး့း့င်း�

�ဆို့��နို့�ထားာ�းည်းး။ 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�း�စုတ်း��့�ာ�ျက်း

မ်းျာ�က်ုံ ပုံုံမ်းုံဖွဲ့တ်းရှုု�ုံ၍ေဖွဲ့စး�စ မ်း��းဘုံန်းး�ဖွဲ့ုံရာမ်းးအခြေ�ကြားက်ာင်း� 

ပုံုံမ်းုံ���့ာ�ုံ၍ေဖွဲ့စး�စ Constitution Transformation 

Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ ေပုံ�ေပုံင်း

�ေပုံာင်း����ရာ�က့်န်းးရာက်း)၏ �အခြောက်းပုံါဝဘုးဆိုုံေးးုံ� 

း့ာ��ရာာက်း���့ာနိုုံင်းပုံါးည်းး။  

<http://law.unimelb.edu.au/constitutional-

transformations #mf >

ဇွ့န်းး�၊ ၂၀၂၁ �ံနိုှစး
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၂။ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�နိုှင်း့ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�တ်ုံ�အခြေကြားက်ာ� �ရား��ျယ်းမ်းု

အခြေ�ပုံ် မ်းည်းးးည်းး့အခြေ�ျက်းမ်းျာ�က် �ှမ်းး�မ်းုံ��န်းးန်းည်းး�။ 

၃။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ တ်ည်းး�ဆိုာက်းေ�င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်းအခြေတ့်က်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�နိုှင်း့ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�တ်ုံ�အခြေကြားက်ာ� �ရား��ျယ်းမ်းု၏အခြေ �ရာ�ပုံါမ်းုမ်းှာ အခြေဘုယ်း

န်းည်းး�။ 

၁။ ဖို့ဲ�စည်း်�ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစတ််စရ်ပုံ ်�ရ�ဆို့ဲေ�င်�်နှှင့်် 

 တ်ည်းဆ်ိုဲဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်စရ်ပုံက််ုု ေပုံင်ဆ်ိုင်�်ေပုံာင်�်လ်ဲေ�င်�်တ်ုု�

အခြေ�က်ာ� က့်ာေ�ာ��ျက်က်် အခြေဘုယ်န််းည်း်�။ 

�ရာ�းာ�ထားာ��းာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ းုးာ�းာအခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ�ေပုံ��ံပုံးရာန်းး 

စဉ်း�စာ�ရာာတ့်င်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ရာ�ဆို့�းူမ်းျာ�းည်းး အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်စး�ံ�ံ��က်ုံ အခြေးစးေပုံန်းး�ည်းး

�ရာ�ဆို့�မ်းည်းး�ာ�၊ းုံ�မ်းဟုံတ်း ရာှုပြီးပုံး�းာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���မ်းည်းး�ာ� 

ဆိုုံးည်းးက်ုံ ဆိုံ��ေဖွဲ့တ်းကြားက်ရားည်းး။ ထားုံနိုှစး�ံအခြေကြားက်ာ� က့်ာေ�ာ��ျက်းးည်းး အခြေပြီးမ်း�တ်မ်းး�ရာှင်း��င်း�ေပုံတ်း 

းာ�မ်းု ရာှုမ်း�န်းပုံါ။ ၎င်း�မ်းှာ ထားုံက့်ာေ�ာ��ျက်းးတ်းမ်းှတ်းရာာတ့်င်း အခြေးံ��ေပုံ�းည်းး့ စ�နိုုန်းး�မ်းျာ�အခြေ�ပုံ် မ်းျာ�

စ့ာမ်းူတ်ည်းးးည်းး။ 

၁.၁။ ဖို့ဲ�စည်း်�ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ရ�ဆို့ဲေ�င်�်နှှင့်် ေပုံင်ဆ်ိုင်�်ေပုံာင်�်လ်ဲေ�င်�်အခြေ�က်ာ� 
 လ်ုပုံထ်ုံးု��လ်ုပုံန််းည်း�်ဆိုုုင််ရာ က့်ာေ�ာ��ျက််

ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးစတ််စရ်ပုံ ်�ရ�ဆို့ဲေ�င်�် 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးစးတ်စးရာပုံး�ရာ�ဆို့�ရာာတ့်င်း မ်းူကြားက်မ်းး��ရာ�ဆို့�ေ�င်း�နိုှင်း့ ထားုံ�ရာ�းာ�ထားာ�

�းာ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးစးတ်စးရာပုံးအခြော� �ထားာက်း��အခြေတ်ည်းးေပုံ�ေ�င်း�တ်ုံ�ပုံါဝင်းးည်းး။ (အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

တ်စးရာပုံးတ်ည်းးရာှုပြီးပုံး�းာ�ေဖွဲ့စးပုံါက်) ထားုံတ်ည်းးဆို� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ အခြေးစးတ်စး�ံနိုှင်း့ �ံ��ဝ

ေပုံန်းး�ည်းးအခြေစာ�ထားုံ�ေ�င်း�ေဖွဲ့စးးည်းး။ အခြေ�ေ�အခြေ�န်း�ပုံ်မ်းူတ်ည်းးက်ာ (က်) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

းစးတ်စးရာပုံးအခြော� ယ်�င်းအခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ဟုာင်း�နိုှင်း့ �ံ��ဝအခြေဆိုက်းေဖွဲ့တ်း�တ်ာက်းပြီးပုံး� အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

းစးတ်စးရာပုံး �ရာ�ဆ့ို�ရာန်းး တ်ရာာ�န်းည်းး��မ်းး�က်ျမု်းရုှားည်းးဟံု အခြေမ်းျာ�က်�က်း���းာ �ံပုံးင်န်းး�စဉ်းအခြေးစး

မ်းျာ�အခြေတ်ုံင်း� �ရာ�ဆို့�နိုုံင်းးည်းး၊ းုံ�မ်းဟုံတ်း (�) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးစးတ်စးရာပုံးအခြော� ယ်�င်း 

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ဟုာင်း�တ့်င်း ေပုံဋ္ဌာာန်းး�ထားာ��းာ ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း� �ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�အခြေတ်ုံင်း� 

းံု�မ်းဟံုတ်း အခြေ�ျ�ု��းာေဖွဲ့စးရာပုံးမ်းျာ�တ့်င်း အခြေးစးေပုံန်းး�ည်းး�ရာ�ဆ့ို�ေ�င်း� �ံပုံးထံား���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�အခြေတံု်င်း� 

�ံပုံး�ဆိုာင်းက်ာ ယ်�င်းအခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ဟုာင်း�၏ တ်ရာာ� န်းည်းး��မ်းး�က်ုံ ဆိုက်း�က်းထားုန်းး�းုမ်းး�

အခြေမ်းှးးဟု�ေပုံ�ေ�င်း�ေဖွဲ့င့်း �ဆိုာင်းရားက်းနိုုံင်းးည်းး။ 

ထားုံန်းည်းး��မ်းး�နိုှစးရာပုံးအခြေကြားက်ာ�က် က့်ာေ�ာ��ျက်းမ်းျာ�က်ုံ းးရာု�က်ာာနိုုံင်းင်�ေဖွဲ့စးရာပုံးက် ပုံံ��ဖွဲ့ားေပုံး

�န်းးည်းး။ ၁၉၇၀ �ံနိုှစး အခြေ�ထား့�ထား့�ရား��က်ာက်းပုံ့�မ်းှတ်စးဆိုင်း့ ေပုံည်းးးူမ်းျာ�က် �ပုံ�အခြေပုံး�းာ 

�ံပုံးပုံုံင်း�့င်း့အခြောဏာာက်ုံ ရာရာှုပြီးပုံး��န်းာက်း ၁၉၇၂ �ံနိုှစးတ့်င်း ေပုံည်းးးူ်�ှတ်း�တ်ားက်ုံယ်းစာ��ှယ်းအခြေဖွဲ့့��

ဝင်းမ်းျာ� အခြော��ံ��ပုံါဝင်း�းာ တ်ုံင်း�ေပုံ�ေပုံည်းးေပုံ��ာ��းည်းး အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးစးတ်စးရာပုံး မ်းူကြားက်မ်းး�

�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�၊ အခြေတ်ည်းးေပုံ�ေပုံဋ္ဌာာန်းး�ေ�င်း�က်ုံ ၁၉၄၆ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေပုံါ�ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�

အခြေစာ� ယ်င်း�တ်ုံ�၏ က်ုံယ်းပုံုံင်း�ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�ေဖွဲ့င့်း �ရာ�ဆို့��ဆိုာင်းရားက်းပြီးပုံး� အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးစး

တ်စးရာပုံး အခြေစာ�ထားုံ���း့ည်းး။ ဆိုန်း်းက်ျင်းဘုက်းအခြော�ေဖွဲ့င့်း ၁၉၇၈ �ံနိုှစးတ့်င်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးစးတ်စးရာပုံး

က်ုံ ၁၉၇၂ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေပုံါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာအခြေစာ�ထားုံ�ေ�င်း� �ံပုံးထားံ�� 

�ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�အခြေတ်ုံင်း��ရာ�ဆို့���ပ့ြီးပုံး� �ှတ်း�တ်ား၏းာ�့န်းးအခြေမ်းျာ�စံဆိုနိုဒမ်း�ေဖွဲ့င့်း အခြေတ်ည်းးေပုံ���း့ည်းး။
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တ်ည်းဆ်ိုဲဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုု ေပုံင်ဆ်ိုင်�်ေပုံာင်�်လ်ဲေ�င်�်

ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ �ေဆံုိုင်းရာာ အခြေ�ရာ�ပုံါ�းာအခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ�ကံု် �က်းရုှာဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေအခြော� ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်းမှ်းတ်စးဆိုင်း့�ည်းး� ရာရုှာနံုိုင်းပုံါးည်းး။ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေမ်းျာ�အခြေ�ံုက်း 

၎င်း�ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်းမ်းျာ�းည်းး က့်ာေ�ာ�နိုုံင်း�းား�ည်းး� အခြေမ်းျာ�အခြော�ေဖွဲ့င့်း ထားုံ�ံပုံးထားံ�� 

�ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�းည်းး းာမ်းန်းးဥပုံ�ေမ်းျာ��ရာ�ဆို့�ေ�င်း� းုံ�မ်းဟုံတ်း ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�ထားက်းပုံုံမ်းုံ�က်း��းည်းး။ 

အခြေန်းက်းဖွဲ့့င်း့ဆိုုံရာ�းား ၎င်း�းည်းး တ်ည်းးဆို�ဥပုံ�ေက်ုံ ထားုန်းး�းုမ်းး��ုံက်းန်းာေ�င်း�ေဖွဲ့င့်း ေပုံင်းဆိုင်း�ံပုံး 

�ဆိုာင်းေ�င်း�ေဖွဲ့စးးည်းး။ ထားုံ��ကြားက်ာင့်း အခြေထားက်းတ့်င်း ရာှင်း�ေပုံ��း့ည်းး့အခြေတ်ုံင်း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ 

ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�နိုှင်း့ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စး�ံ�ံ��ေပုံန်းး�ည်းး�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�အခြေကြားက်ာ� းုးာ

�းာ က့်ာေ�ာ��ျက်းတ်စး�ံးည်းး တ်ည်းးဆို�ဥပုံ�ေက်ုံ ထားုန်းး�းုမ်းး��ုံက်းန်းာေ�င်း�ေဖွဲ့စးးည်းး။ ထားုံက်ုစစရာပုံး

းည်းး  အခြေ�ျ�ု�ေဖွဲ့စးရာပုံးမ်းျာ�တ့်င်း ပုံုံမ်းုံရှုုပုံး�ထား့���ရ့ာှုးည်းး။ ဥပုံမ်းာ �တ်ာင်းက်ုံရား�ယ်ာ�နိုုံင်းင်�အခြေပုံါအခြေဝင်း 

အခြေ�ျ�ု��းာနိုုံင်းင်�မ်းျာ�တ့်င်း တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ းုးုးားာ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���

�ုံက်းေ�င်း�းည်းး အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံးမ်းုတ်းဆိုက်းေ�င်း�က်�း့ုံ�ပုံင်း ေဖွဲ့စး�န်းနိုုံင်းးည်းး။ 

အခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာာရှာင်း��င်း�မု်းရုှာ�စရာန်းး �ရှာ�ရုှု�ျက်း ဤစာတ်မ်းး�တ့်င်း တ်င်းေပုံထားာ��းာ အခြေ�ေ��� 

ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�းည်းး တ်စး�ံ�ံ��ေပုံန်းး�ည်းးအခြေစာ�ထံုား�ေ�င်း�မ်းဟံုတ်းဘု� တ်ည်းးဆို�အခြေ�ေ��� 

ဥပုံ�ေပုံါ အခြေ�ျ�ု��းာေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်းမ်းျာ� းုံ�မ်းဟုံတ်း ေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်းတ်စးစုတ်းတ်စးပုံုံင်း�က်ုံးာ ေပုံင်းဆိုင်း

�ေပုံာင်း���ေ�င်း�အခြေ�ကြားက်ာင်း� တ်င်းေပုံထားာ�ေ�င်း�ေဖွဲ့စးးည်းး။ တ်စးဖွဲ့န်းးဤစာတ်မ်းး�တ့်င်း တ်င်းေပုံထားာ��းာ

ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး�ရာ�ဆ့ို�ေ�င်း�းည်းး တ်ည်းးဆို�ဥပုံ�ေကံု် ထုားန်းး�းုမ်းး��ံုက်းန်းာေ�င်း�ရုှားည်းး 

ေဖွဲ့စး�စ၊ မ်းရုှားည်းးေဖွဲ့စး�စ �က်းရုှာအခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြော� အခြေးစးေဖွဲ့င်း့ တ်စး�ံ�ံ��ေပုံန်းး�ည်းးအခြေစာ�ထံုား�ေ�င်း�

အခြေ�ကြားက်ာင်း� တ်င်းေပုံထားာ�ေ�င်း�ေဖွဲ့စးးည်းး။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး �ရာ�ဆို့�ေ�င်း�အခြေ�ကြားက်ာင်း�

ရာှင်း��င်း�ရာာတ့်င်း တ်ည်းးဆို�ဥပုံ�ေက်ုံ ထားုန်းး�းုမ်းး��ုံက်းန်းာ�းာ ေဖွဲ့စးရာပုံးမ်းျာ�နိုှင်း့ မ်း�ုံက်းန်းာ�းာ

ေဖွဲ့စးရာပုံးမ်းျာ�က်ုံ းင့်း��ျားး�ုံ �့�ေ�ာ��ဖွဲ့ားေပုံး့ာ�ပုံါမ်းည်းး။ 

၁.၂။ ဖို့ဲ�စည်း်�ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ 'အခြေးစ'် နှှင့်် 'ေပုံင်ဆ်ိုင်�်ေပုံာင်�်လ်ဲထုံးာ��းာ' ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�
အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေ�က်ာ� အခြေ �ရ�ပုံါ�းာက့်ာေ�ာ��ျက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ �ေပုံါ အခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာာက်ုံ းုးုးားာ�ေပုံာင်း����ုံပုံါက် �ယ်ဘုံယ်ျ

အခြော�ေဖွဲ့င့်း �ံ��ဝဥးံ� အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးေဖွဲ့င့်းးာ ထားု�ရာာက်းမ်းုရာှုမ်းည်းးေဖွဲ့စးပြီးပုံး� းုးာမ်းုန်းည်းး��းာ 

အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ�က်ုံမ်းူ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�ေဖွဲ့င့်း ရာရာှုနိုုံင်းးည်းးဟုံယ်ူဆို�က်ာင်း� 

ယ်ူဆိုနိုုံင်းကြားက်းည်းး။ ဤယ်ူဆို�ျက်းတ့်င်း အခြော�းာ�ျက်းအခြေ�ျ�ု�ရာှုးည်းး။ အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��တ်စး�ံရာရာှု�ုံရှုံ�

��ာက်းမ်းှေဖွဲ့င့်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စး�ံ�ံ��က်ုံ �ရာ�ဆို့�ေ�င်း�းည်းး ကြီးက်း�����းာတ်ာဝန်းးေဖွဲ့စး

�းာ�ကြားက်ာင့်း မ်းျာ��းာအခြော�ေဖွဲ့င့်း ထားုံန်းည်းး��မ်းး�က်ုံ မ်း�ံပုံး�ဆိုာင်းကြားက်ပုံါ။ အခြေေ�ာ�တ်စးဖွဲ့က်းတ့်င်း 

ဥပုံမ်းာအခြော�ေဖွဲ့င့်း တ်စးေပုံည်းး�ထားာင်းစန်းစးမ်းှ ဖွဲ့က်းေရာယ်းစန်းစး�ေပုံာင်း���ေ�င်း�က်�း့ုံ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုုံင်းရာာ 

ကြီးက်း�မ်းာ��းာ အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ�ေပုံ��ံပုံးရာန်းး�ုံအခြေပုံးပုံါက် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေပုံါ ေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်း

အခြေစုတ်းအခြေပုံုံင်း�မ်းျာ�အခြော��ံ�� တ်စးည်းးတ်စးညွ့တ်းတ်ည်းး� အခြေ�ံပုံးေဖွဲ့စးရာန်းးအခြေတ့်က်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး

တ်စးရာပုံး�ုံအခြေပုံးမ်းည်းးေဖွဲ့စးးည်းး။ 

းုံ��းား �က်း�တ့်�တ့်င်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးနိုှင်း့ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ထားာ��းာ 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေကြားက်ာ� က့်ာေ�ာ��ျက်းက်ုံ ထားုံက်�း့ုံ� းတ်းမ်းှတ်းေ�င်း�းည်းး ရာှင်း��င်း�မ်းုရာှုရာန်းး 

�ုံအခြေပုံးးည်းး။ 

ဥပုံမ်းာ အခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျာ�အခြေ�ပုံ်မ်းူတ်ည်းးက်ာ တ်စး�ျ�ု��းာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ 

ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း����ျက်းမ်းျာ�းည်းး အခြေ�့န်းးမ်းျာ�ေပုံာ��းာ�ကြားက်ာင်း့ အခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာာအခြော�ေဖွဲ့င်း့ အခြေ�ေ���
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ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံးက်�း့ုံ�ပုံင်း ေဖွဲ့စး�န်းတ်တ်းပုံါးည်းး။ အခြေင်းေုံန်းး�ရာှာ�နိုုံင်းင်�းည်းး ထားုံက်�း့ုံ��းာ 

ဥပုံမ်းာတ်စးရာပုံးေဖွဲ့စးးည်းး။ အခြေင်းေုံန်းး�ရာှာ�နိုုံင်းင်�တ့်င်း ၁၉၉၉ �ံနိုှစးမ်းှ ၂၀၀၂ �ံနိုှစးအခြေထားု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ �ေပုံာင်း���ေ�င်း�မ်းျာ�က်ုံ ဆိုက်းတ်ုံက်း�ံပုံး�ဆိုာင်း��့ပြီးပုံး� တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေစန်းစးက်ုံ းုးာ�းာ ေပုံန်းး�ည်းးေပုံင်းဆိုင်းတ်ည်းး�ဆိုာက်းေ�င်း�မ်းျာ� ေပုံ��ံပုံး��း့ည်းး။ မ်းူ�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ၏ ၈၀ ရာာ�ုံင်းနိုုန်းး��က်ျားက်ုံ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း�����ပ့ြီးပုံး� ထားုံေပုံင်းဆိုင်း�ျက်း

အခြေ�ံ��စံ�က်ုံ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�န်းည်းး�ေဖွဲ့င့်းးာ �ဆိုာင်းရားက်း��့းည်းး။

ဆိုန်း်းက်ျင်းဘုက်းအခြော�ေဖွဲ့င့်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး�ရာ�ဆို့��းားေင်ာ� ေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်း

အခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာာမ်းျာ�းည်းး ယ်�င်းအခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ဟုာင်း�နိုှင်း့ အခြေ�တ်ားမ်းျာ�မ်းျာ� ေပုံန်းးတ်ူ�န်းေ�င်း�

မ်းျ�ု�ရာှုနိုုံင်းးည်းး။ ဥပုံမ်းာအခြော�ေဖွဲ့င့်း ဖွဲ့ု�စးပုံုံင်းနိုုံင်းင်�၏ ၁၉၈၇ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး

းည်းး ယ်�င်းအခြောဏာာရာှင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး��့�းာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ဟုာင်း�နိုှင်း့ ဥပုံ�ေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာ 

�ံ��ဝအခြေဆိုက်းေဖွဲ့တ်းက်ာ ေဖွဲ့စး�ပုံ်�ာ��ေ့�င်း�ေဖွဲ့စး�းား�ည်းး� းမ်းမတ်စန်းစးအခြေပုံါအခြေဝင်း ယ်�င်းအခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေ�ဟုာင်း�၏ အခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာာ �တ်ား�တ်ားမ်းျာ�မ်းျာ�က်ုံ ေပုံန်းး�ည်းးထားည်းး့း့င်း�ထားာ�းည်းး။ 

အခြေ�ာ�တ်ူပုံင်း ထားုံင်း�နိုုံင်းင်�းည်းး ၎င်း�၏းမ်းုံင်း��ကြားက်ာင်း�တ်စး��ှာက်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

အခြေးစးမ်းျာ� �ပုံ်ထား့က်း��့�းား�ည်းး� ဘုံရာင်းစန်းစးနိုှင်း့စပုံး�ျဉ်း��းာ ေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်းမ်းျာ�၊ ပုံါ�းမ်းန်းးပုံံ�စ�

အခြေစုံ�ရာ၊ နိုုံင်းင်��ရာ�စန်းစးနိုှင်း့ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်းမ်းျာ�းည်းး အခြေ�တ်ား

မ်းျာ�မ်းျာ� အခြေတ်ူတ်ူပုံင်းေဖွဲ့စး�န်းဆို�ေဖွဲ့စးးည်းး။ 

၂။ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစတ််စရ်ပုံ�်ရ�ဆို့ဲေ�င်�်နှှင့်် ေပုံင်ဆ်ိုင်�်ေပုံာင်�်လ်ဲေ�င်�်

အခြေ�က်ာ��ရး��ျယ်မု်ဲအခြေ�ပုံ� မဲည်းး်ည်း့်အခြေ�ျက်မ်ဲျာ�က်လှ်မဲ�်မုုဲ��န်းးန်းည််း�။

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�နိုှင်း့ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�တ်ုံ�အခြေကြားက်ာ�  �ရား��ျယ်းမ်းု

အခြေ�ပုံ် အခြေ�ျက်းအခြေ�က်းမ်းျာ�က် စံ�ပုံါင်း��ှမ်းး�မ်းုံ��န်းပုံါးည်းး။ အခြေ�ျက်းတ်စး�ံ�ျင်း�စး၏ အခြေ�ရာ�ပုံါ

မ်းုးည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်ည်းး�ဆိုာက်း�းာ နိုုံင်းင်�၏ �န်းာက်း��အခြေ�ေ�အခြေ�န်း�ပုံ်မ်းူတ်ည်းးပြီးပုံး� 

က့်�ေပုံာ�ပုံါးည်းး။ 

၂.၁။ တ်ည်းဆ်ိုဲဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ၏ အခြေ�န်းအခြေထုံးာ�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�နိုှင်း့ ဆိုန်း်းက်ျင်းဘုက်းမ်းှာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�ကံု် မ်းည်းးးည်းး့အခြေတံု်င်း�အခြေတ်ာအခြေထုား �ံပုံး�ဆိုာင်းးင်း့မ်းးင်း့ းံု�မ်းဟံုတ်း 

ေဖွဲ့စးနိုုံင်း��ျရာှုမ်းရာှုအခြေ�ပုံ်က်ုံ တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက် းက်း�ရာာက်း�န်းေ�င်း�ေဖွဲ့စးးည်းး။ 

တ်ည်းဆ်ိုဲဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေမဲရှု�းာ �န်းရာာတ့်င်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး �ရာ�ဆို့�

ရာန်းး�ံုအခြေပုံးမ်းည်းးေဖွဲ့စးးည်းး။ ဤက်�းံု့��းာေဖွဲ့စးရာပုံးမ်းျာ�ကံု် �့တ်း�ပုံး�ရာ�ရာပြီးပုံး��ါစ နံုိုင်းင်�းစးမ်းျာ�တ့်င်း 

အခြေမ်းျာ�ဆိုံ���တ့်�ရာ��ရ့ာှုပြီးပုံး� ထားုံနိုုံင်းင်�မ်းျာ�တ့်င်း ၎င်း�တ်ုံ�၏ အခြေင်းစတ်းက်ျ��ရာှင်း�မ်းျာ�၊ အခြေစုံ�ရာတ်ည်းး 

�ဆိုာက်းပုံံ�မ်းျာ�က်ုံ တ်ရာာ�ဝင်းဖွဲ့့��စည်းး�ရာန်းးနိုှင်း့ နိုုံင်းင်�ေဖွဲ့စးတ်ည်းးမ်းု၊ �့တ်း�ပုံးမ်းုက်ုံ အခြေမ်းှတ်းအခြေးာ�ေပုံ�ရာန်းး

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးက်ုံ �ရာ�ဆို့�ကြားက်းည်းး။ တ်း�မ်းား�က်းစးတ်းနိုုံင်းင်�းည်းး ဥပုံမ်းာတ်စးရာပုံး

ေဖွဲ့စးးည်းး။ တ်း�မ်းား�က်းစးတ်းနံုိုင်းင်�းည်းး အခြေင်းေံုန်းး�ရှာာ�နံုိုင်းင်�မှ်း �့တ်း�ပုံး�ရာ�ရာရုှာပြီးပုံး��န်းာက်း ၂၀၀၂ �ံနှိုစး

တ့်င်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးစးက်ုံ အခြေတ်ည်းးေပုံ�ေပုံဋ္ဌာာန်းး���း့ည်းး။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး

တ်စးရာပုံး�ုံအခြေပုံးးည်းးဟုံ စဉ်း�စာ�နိုုံင်း�းာ �န်းာက်းထားပုံးအခြေ�ေ�အခြေ�န်းတ်စး�ံမ်းှာ ယ်�င်းက် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ���ဥပုံ �ေရာှု�းား�ည်းး� ယ်င်း�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ ဖွဲ့ျက်းးုမ်းး�ပြီးပုံး��န်းာက်း းုံ�မ်းဟုံတ်း 

အခြေစာ�ထားုံ�ပြီးပုံး��န်းာက်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးည်းး အခြေ�ျနု်းးအခြေ�တ်ားအခြေကြားက်ာထားု အခြေ�ံပုံးမ်းေဖွဲ့စး�းာ 

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစတ််စရ်ပုံ်

�ရ�ဆို့ဲေ�င်�်နှှင့်် ေပုံင်ဆ်ိုင်�်ေပုံာင်�်လ်ဲ

ေ�င်�်တ်ုု�အခြေ�က်ာ�  �ရး��ျယ်မ်ဲုအခြေ�ပုံ� 

အခြေ�ျက်မ်ဲျာ�က် စု�ပုံါင်�်လ်ှမဲ်�မဲုု��န်း

ပုံါးည်း။် ထုံးုုအခြေ�ျက်မ်ဲျာ�တ့်င် ်တ်ည်း်

ဆိုဲဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်စရ်ပုံ်

၏ အခြေဆိုင့််နှှင့််အခြေ�ေ�အခြေ�န်း၊ 

နှုုင်င််��ရ� နှှင့်် လ်မဲ�်စဉ်းမ်ဲျာ�စ�မဲ�

ထုံးုန်း�်�ျ�ပုံ်မဲု၊ ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ ဓလေ့�လ်ထ့ုံးု��တ်မဲ်�မဲျာ� 

ပုံါဝင်း်ည်း။် 
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အခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျ�ု�ေဖွဲ့စးးည်းး။ ဖွဲ့းဂျီျ းနိုုံင်းင်�းည်းး ထားုံက်�း့ုံ� ဥပုံမ်းာတ်စးရာပုံးေဖွဲ့စးးည်းး။ ဖွဲ့းဂျီျ းနိုုံင်းင်�တ့်င်း ၂၀၀၉ 

�ံနိုှစး၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ဟုာင်း�က်ုံ ေဖွဲ့တ်းးုမ်းး�ပြီးပုံး��န်းာက်း ၂၀၁၃ �ံနိုှစး၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံးက်ုံ �ရာ�ဆို့���း့ည်းး။  ဤဖွဲ့းဂျီျ းဥပုံမ်းာတ့်င်း�တ့်�ရာ�းာ အခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျ�ု�တ့်င်း 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး �ရာ�ဆို့�မ်းည်းး�ာ� းုံ�မ်းဟုံတ်း ယ်�င်းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ 

ေပုံန်းး�ည်းးက်ျင်း့းံ��မ်းည်းး�ာ�ဆံုိုးည်းး့အခြေ�ပုံ် အခြေေမ်းင်းက့်�ေပုံာ�မု်းမ်းျာ� �ူမု်းအခြေဖ့ွဲ့��အခြေစည်းး�အခြေတ့်င်း� ေဖွဲ့စး�ပုံ် 

နိုုံင်းးည်းး။ 

တ်ည်းဆ်ိုဲဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးည်း ် အခြေမဲျာ�၏ အခြေလ့်န်းတ််ရာ�လ်�စာ�မဲုက်ုု ရရှုထုံးာ�ပြီးပုံး� 

န်းက်န််းဲ�းာ အခြေမဲှတ်း်�က်�တ်မဲျာ�က်ုု ထုံးည်း့်း့င်�်က်ုုယ်စ်ာ�ေပုံ�မဲုရှုထုံးာ�ပုံါက် ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�န်းည်းး�ေဖွဲ့င့်း

းာ ထားု�ရာာက်းအခြေ�ရာ�ပုံါ�းာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ  �ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ�က်ုံ �ံပုံး�ဆိုာင်း

ေ�င်း�းည်းး ပုံုံမ်းုံးင်း့��ျားမ်းည်းးေဖွဲ့စးးည်းး။ ဥပုံမ်းာအခြော�ေဖွဲ့င့်း တ့်န်းးဂျီါနိုုံင်းင်� ၁၈၇၅ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေးည်းး �ုံင်းမ်းာကြားက်ာေမ်းင့်းစ့ာတ်ည်းးရာှု�န်းေ�င်း�၊ �ူ်အခြေ�့င်း့အခြေ�ရာ�နိုှင်း့ �့တ်း�ပုံးမ်းုက်ုံ က်ာက့်ယ်း

ေပုံဋ္ဌာာန်းး�ထားာ�ေ�င်း�နိုှင်း့ ဘုံရာင်းစန်းစးက်ုံ  ���စာ�းမ်းုရာှုေ�င်း�တ်ုံ�ေ�င်း��ကြားက်ာင်း့ ၎င်း�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ 

န်းက်းန်း�စ့ာ �က်း��က်ျင်း့းံ��ကြားက်းည်းး။ ၂၀၁၀ �ံနိုှစးတ့်င်း ဘုံရာင်း၏ အခြေဓိုက်�ံပုံးပုံုံင်း�့င်း့အခြောဏာာမ်းျာ�က်ုံ

�ှ��ေပုံာင်း�ရာန်းးနိုှင်း့ ထားုံအခြောဏာာမ်းျာ�ကု်ံ  �ရား��က်ာက်း��က်ုံယ်းစာ�ေပုံ�အခြေစုံ�ရာမ်းဏ္ဍိုု�င်းမ်းျာ�၏ �က်းထား�

တ့်င်း ထားာ�ရာှုရာန်းး၊ ထားုံ�အခြေေပုံင်း ဥပုံ�ေေပုံ��ှတ်း�တ်ား၏ စံဖွဲ့့��ပုံံ�က်ုံ ေပုံန်းး�ည်းးးတ်းမ်းှတ်းတ်ည်းး�ဆိုာက်းရာန်းး

အခြေတ့်က်း းုးာ�းာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာအခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ�က်ုံ ေပုံ��ံပုံး��း့ည်းး။ 

းုံ��းား ထားုံ�းုံ� ေပုံ��ံပုံးရာာတ့်င်း မ်းူ�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�န်းည်းး�ေဖွဲ့င့်းးာ ေပုံ��ံပုံး

��့းည်းး။  

တ်ည်းဆ်ိုဲဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးည်း ် အခြေမဲျာ�၏ အခြေးုအခြေမဲှတ်ေ်ပုံ�ေ�င်�်က်ုု မဲရရှု�းာအခြေ�န်း 

အခြေထုံးာ�တ့်င်း အခြေးစး�းာ အခြေစေပုံ�မ်းု�ံပုံး�ဆိုာင်းရာန်းးအခြေတ့်က်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးက်ုံ 

�ရာ�ဆ့ို�နံုိုင်းးည်းး။  တ်ည်းးဆို�ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးည်းး အခြောဏာာရှာင်းဆိုန်းးမု်း၊ ကံု်�ံုန်းးဆိုန်းးမု်းနှိုင်း့ ဖုွဲ့နုှိုပုံး

�းာအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ��အခြောက်းတ့်င်း �ပုံ်ထား့က်း�ာ��ေ့�င်း�ေဖွဲ့စး�းာ�ကြားက်ာင့်း ၎င်း�၏တ်ရာာ�ဝင်းမ်းုးည်းး 

ပုံျက်းးံဉ်း�း့ာ�မ်းည်းးေဖွဲ့စးးည်းး။ ဥပုံမ်းာအခြော�ေဖွဲ့င်း့ ဖုွဲ့�စးပံုုံင်းနံုိုင်းင်�တ့်င်း အခြောဏာာရှာင်းမ်းာ�ကံု်စးအံခြေပုံး�ျ�ပုံး�ရာ� 

စန်းစးက်ျရှုု��ပြီးပုံး��န်းာက်း အခြေစုံ�ရားည်းး ကြားက်ာ�ေဖွဲ့တ်းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်စးရာပုံးက်ုံ တ်စးဖွဲ့က်းးက်း

�ကြားက်ေင်ာ��ပ့ြီးပုံး� ထားုံကြားက်ာ�ေဖွဲ့တ်းအခြေ�ေ���ဥပုံ �ေထား�တ့်င်း ၁၉၈၇ အခြေပြီးပုံး�းတ်းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးစး

တ်စးရာပုံး�ရာ�ဆို့�ရာန်းးအခြေတ့်က်း န်းည်းး��မ်းး�မ်းျာ� းတ်းမ်းှတ်းေပုံဋ္ဌာာန်းး�ထားာ���း့ည်းး။ ထားုံ�အခြေတ်ူပုံင်း န်းး�ပုံါနိုုံင်းင်�

တ့်င်း�ည်းး� ပုံဋုိပုံက်ခ�ျ�ပုံးပြီးငု်မ်းး��စ���့းာ ပြီးငု်မ်းး��ျမ်းး��ရာ�း�ဘုာတူ်ည်းး�ျက်းထား�တ့်င်း နံုိုင်းင်�ကံု် ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ� 

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးေဖွဲ့င့်း  �ံ��ဝေပုံန်းး�ည်းးတ်ည်းး�ဆိုာက်းရာန်းး �တ်ာင်း�ဆိုုံ��း့ည်းး။ 

၂.၂ ။ နှုုင််င်��ရ�ဆိုုုင်ရ်ာ ထုံးည်း့း့်င််�စဉ်း�်စာ��ျက်မ်ဲျာ� 

နိုုံင်းင်��ရာ�ဆိုုံင်းရာာ ထားည်းး့း့င်း�စဉ်း�စာ��ျက်းမ်းျာ�းည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��

မ်းျာ�က်ုံ မ်းည်းးးုံ�အခြေ�က်ာင်း�ဆိုံ���ံပုံး�ဆိုာင်းမ်းည်းးဆိုုံးည်းး့ ဆိုံ��ေဖွဲ့တ်း�ျက်းအခြေ�ပုံ် းက်း �ရာာက်းနိုုံင်း 

းည်းး။ 

နိုုံင်းင်��ရာ�အခြေရာ န်းည်းး��မ်းး�တ်စး�ံးည်းး အခြေေ�ာ�န်းည်းး��မ်းး�တ်စး�ံထားက်း ပုံုု၍ေဖိုစလ့််ယ်မ်ဲုရှုးည်း်

ဟုံ ယ်ူဆို�က်ာင်း�ယ်ူဆိုနိုုံင်းပုံါးည်းး။ ဥပုံမ်းာအခြော�ေဖွဲ့င့်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်းရာန်းး ဥပုံ�ေေပုံ� 

�ှတ်း�တ်ား၏ းာ�့န်းးအခြေမ်းျာ�စံဆိုနိုဒမ်း��ုံအခြေပုံးပြီးပုံး� ထားုံဆိုနိုဒမ်း�ရာရာှုရာန်းး မ်းေဖွဲ့စးနိုုံင်း�းာအခြေ�န်းအခြေထားာ�

တ့်င်း ယ်�င်းဥပုံ�ေက်ုံ ဆိုက်း�က်းထားုန်းး�းုမ်းး��ုံက်းန်းာေ�င်း�မ်းရာှုဘု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးစး

�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�းည်းး ပုံုံ၍ ေဖွဲ့စးနိုုံင်း��ျရာှုးည်းး။ ထားုံ�အခြေတ်ူပုံင်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးစးတ်စးရာပုံး �ရာ�ဆို့�

ရာန်းးအခြေတ့်က်း �ံပုံးင်န်းး�စဉ်းးည်းး �က်း��ပြီးပုံး��အခြောင်းေမ်းင်းမ်းုရာရာှုရာန်းး မ်း�့ယ်းပုံါက် (ဥပုံမ်းာ - ေပုံည်းး�ံ��က်ွတ်း
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ေပုံည်းးးူ်ဆိုနိုဒ��ယ်ူပုံ့�) ဆိုံ��ေဖွဲ့တ်း�ျက်း�ျမ်းှတ်းးူမ်းျာ�းည်းး အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�န်းည်းး��မ်းး�ေဖွဲ့င့်း

းာ အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ� �း�ျာမ်းုရာှု�စရာန်းး �ရား��ျယ်း�ံပုံး�ဆိုာင်းမ်းည်းးေဖွဲ့စးးည်းး။ 

အခြေ�ျ�ု�အခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျာ�တ့်င်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�းည်းး ကြီးက်း�မ်းာ��းာ အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��

�ံပုံး�ဆိုာင်း�ုံးူမ်းျာ�နိုှင်း့ းုးာ�းာ မ်းည်းးးည်းး့အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��က်ုံမှ်း မ်း�ံပုံး�ဆိုာင်း�ုံးူမ်းျာ�

အခြေကြားက်ာ� ည်းိုနှုင်�်မဲု တ်စး�ံအခြေ�န်းေဖွဲ့င်း့ က်ုံယ်းစာ�ေပုံ�ပုံံ��ဖွဲ့ား�ပုံ�နိုုံင်းးည်းး။ ဤန်းည်းး��မ်းး�က် အခြေ�ေပုံာင်း� 

အခြေ���ုံ�ာ�းူမ်းျာ�အခြော� တ်ုံ�တ်က်း�ေပုံာင်း���မ်းုအခြေ�ျ�ု�ရာရာှု�စရာန်းး �း�ျာ�စနိုုံင်းပြီးပုံး� အခြေတ်ုံက်းအခြေ��

းမ်းာ�မ်းျာ�အခြေတ့်က်းမ်းူ အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ���ံပုံး�ဆိုာင်းမ်းုန်းယ်းပုံယ်းက်ုံ တ်က်းနိုုံင်းးမ်းှ က်န်း်းးတ်းထားာ�နိုုံင်း

�စးည်းး။ တ်ရှုံတ်းးမ်းမတ်နိုုံင်းင်� (ထားုံင်းဝမ်းး) းည်းး အခြေမ်းျာ�နိုှင်း့မ်းတ်ူ ထားူ�ေ�ာ��းာ ဥပုံမ်းာတ်စးရာပုံးက်ုံ 

�ပုံ�ပုံါးည်းး။ ၎င်း�တ့်င်း တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ (အခြေန်းည်းး�ဆိုံ��ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

၏အခြေး့င်းပုံံ�းဏာာာန်းးက်ုံ) ဆိုက်း�က်းထားုန်းး�းုမ်းး�ထားာ�ရာှု�ုံ�းာ ေပုံည်းးတ့်င်း�နိုုံင်းင်��ရာ�အခြေင်းအခြော�စံမ်းျာ�

၏ ဆိုနိုဒအခြော� တ်ရှုံတ်းေပုံည်းးးူ်းမ်းမတ်နိုုံင်းင်�နိုှင်း့ အခြေ�မ်းရာုက်န်းးေပုံည်းး �ထားာင်းစံ စးည်းး့ ေပုံင်းပုံဖွဲ့ုအခြော�မ်းျာ�

ေဖွဲ့င့်း အခြော�ေဖွဲ့ည်း့းပုံ�့ပုံုံ��ပုံ���း့ည်းး။ 

နိုုံင်းင်��ရာ� ��ါင်း��ဆိုာင်းမ်းျာ�အခြေ�န်းေဖွဲ့င့်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�က်ုံ 

လ်က်ရ်ှုနှုုင်င််��ရ�အခြေစးအခြေစဉ်းမ်ဲျာ�အခြော� မဲည်းး်ည်း့်အခြေ�ေ�အခြေ�န်းတ့်င််မဲဆိုုု ထုံးုန်း�်းုမဲ�်ထုံးာ�ရှနုိုုံင်းးည်းး့ 

န်းည်းး��မ်းး�တ်စးရာပုံးအခြေ�န်းေဖွဲ့င်း့ ပုံုံမ်းုံး�ဘုာက်ျနိုှစးပြီး�ု�က်းနိုုံင်းးည်းး။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး

�ရာ�ဆို့�ရာန်းး ဆိုံ��ေဖွဲ့တ်း�ျက်း�ျပုံါက် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ �ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာာက်ဏ္ဍိုအခြော��ံ��

နိုှင်း့ပုံတ်းးက်းပြီးပုံး� �ဆို့��နို့�ေင်င်း��ံ�မ်းုမ်းျာ� ေဖွဲ့စး�ာနိုုံင်းပြီးပုံး� အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ�းည်းး�ည်းး� အခြေထားုန်းး� 

အခြေ�ျ�ပုံးမ်းရာှု �ပုံ်�ပုံါက်း�ာမ်းည်းးေဖွဲ့စးးည်းး။ ဆိုန်း်းက်ျင်းဘုက်းအခြော�ေဖွဲ့င့်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�းည်းး �ဆို့��နို့��ရာ�စာ�ပုံ့��ပုံ်တ့်င်းရာှု�းာ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာေပုံဿန်းာ

ရာပုံးမ်းျာ�က်ုံ တ်ုက်ျစ့ားတ်းမ်းှတ်းနိုုံင်း�စပြီးပုံး� အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��ေပုံ��ံပုံးမ်းည်းး့ န်းယ်းပုံယ်းအခြေတ်ုံင်း�အခြေတ်ာက်ုံ 

ပုံုံမ်းုံက်န်း်းးတ်းနိုုံင်းပုံါးည်းး။ 

အခြေင်းေုံန်းး�ရာှာ�နိုုံင်းင်�းည်းး ဤအခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာာမ်းျာ�နိုှင့်းပုံတ်းးက်းပြီးပုံး� �က်း�တ့်�ဥပုံမ်းာတ်စးရာပုံး

က်ုံ �ပုံ�ပုံါးည်းး။ အခြေင်းေုံန်းး�ရာှာ�နိုုံင်းင်�တ့်င်း ေးမ်းုံက်�ရာစး�ဖွဲ့ား�ဆိုာင်း�ရာ��မ်းး�စဉ်းက်ုံ ပုံ�့ပုံုံ�ရာန်းးအခြေတ့်က်း 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ�က်ုံ ၁၉၉၉ �ံနိုှစးမ်းှ ၂၀၀၂ �ံနိုှစးအခြေတ့်င်း� အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�န်းည်းး�ေဖွဲ့င့်း ���ကြီးက်ုမ်းးတ်ုံင်းတ်ုံင်း အခြေတ့်��ုံက်း�ံပုံး�ဆိုာင်း��့းည်းး။ ထားုံးုံ��ံပုံး 

�ဆိုာင်းရာာတ့်င်း တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�ေဖွဲ့င့်း �ံပုံး �ဆိုာင်းမ်းည်းး

�ာ� းုံ�မ်းဟုံတ်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး�ရာ�ဆို့�မ်းည်းး�ာ�ဆိုုံးည်းး့ �ရား��ျယ်းမ်းုဆိုုံင်းရာာ �ဆို့� 

�နို့�မ်းုအခြေမ်းျာ�အခြေေပုံာ� ရာှု��း့ည်းး။ 

ယ်င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်း အခြေ�စာပုံုံင်း�အခြေဆိုင်း့မ်းျာ�တ့်င်း ေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�န်းည်းး�က်ုံးာ ပုံုံမ်းုံ

ကြီးက်ု�က်းနိုှစးးက်းရာေ�င်း�က် ၁၉၄၅ �့တ်း�ပုံး�ရာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ ဆိုက်း�က်းထားုန်းး�းုမ်းး�

ထားာ��ုံးည်းးက်ုံေပုံး�န်းပြီးပုံး� အခြေထားူ�းေဖွဲ့င့်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ၏ န်းုေါန်းး�တ့်င်းပုံါရာှု�းာ ပုံန်းက််စးလ်ာ 

အခြေ�ေ���မ်းူမ်းျာ�က်ုံ ထားုန်းး�းုမ်းး��ုံကြားက်းည်းး။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်း�ျက်းမ်းျာ�က်ုံ အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေစားာ�ထား�တ့်င်း �ပုံါင်း�စပုံးထားည်းး့း့င်း��ုံက်းမ်းည်းး့အခြေစာ� ေပုံည်းးးူ်ဆိုနိုဒ��ယ်ူပုံ့�က်ျင်း�ပုံေ�င်း�ေဖွဲ့င့်း

းာ ထားည်းး့း့င်း�းင်း့းည်းးဟံု အခြေ�စာပံုုံင်း�ေင်င်း��ံ�မု်းမ်းျာ�ရုှာ��ေ့�င်း�က်�ည်းး� အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ဟုာင်း�အခြော� 

ဆိုက်း�က်းထုားန်းး�းုမ်းး��ံုးည်းး့ ဆိုနိုဒကံု်ေပုံး�န်းေပုံန်းးးည်းး (းံု��းား �န်းာက်းပံုုံင်း�ေပုံင်းဆိုင်းမု်းမ်းျာ�တ့်င်း 

ထားုံအခြေကြံက်�ည်းဏားက်ုံ မ်းက်ျင့်းးံ����ပ့ုံါ)။ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�ထားက်း အခြေ�ေ���ဥ�ပုံေေပုံင်းဆိုင်း

�ေပုံာင်း���ေ�င်း�က်ုံးာ ပုံုံမ်းုံကြီးက်ု�က်းနိုှစးးက်းရားည်းး့ �န်းာက်းထားပုံးအခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာင်း�တ်စး�ံမ်းှာ ၁၉၄၅ 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ၏ အခြေမ်းျ�ု�းာ��ရာ�အခြေမ်းှတ်း�က်ခဏာာက်ုံထားုန်းး�းုမ်းး��ုံေ�င်း�နိုှင်း့ နိုုံင်းင်�အခြေ�ရာ�၊ 

ဘုာဿာ�ရာ�နှိုင်း့ ဆိုက်းစပုံး�းာေပုံဿန်းာမ်းျာ��ပုံ်�ပုံါက်း�ာမ်းည်းးကံု် �ရှာာင်းကြားက်ဉ်း�ံုေ�င်း�တံု်��ကြားက်ာင်း့ 

ေဖွဲ့စးးည်းး။ 
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၂.၃။ ဖို့ဲ�စည်း်�ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ ထုံးု��တ်မဲ�်အခြေစဉ်း်အခြေလ်ာ 

နိုုံင်းင်�အခြေ�တ်ားမ်းျာ�မ်းျာ�တ့်င်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�ရာ�ပုံါ�းာ အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��

မ်းျာ� မ်းည်းးးုံ�ေဖွဲ့စးရာမ်းည်းး းုံ�မ်းဟုံတ်း မ်းည်းးးုံ�ေဖွဲ့စးးင်း့းည်းးဆိုုံးည်းး့အခြေ�ပုံ် �ှမ်းး�မ်းုံ��းာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ ထားံ��တ်မ်းး�အခြေစဉ်းအခြေ�ာမ်းျာ�ရာှုးည်းး။ 

ယ်�င်ဥ်ပုံ�ေက်ုု ဆိုက််လ်က်ထ်ုံးုန်း�်းုမဲ�်ထုံးာ�ေ�င်�် းည်းး အခြေ�ျ�ု��းာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

ဆိုုံင်းရာာ ထားံ��တ်မ်းး�အခြေစဉ်းအခြေ�ာမ်းျာ�တ့်င်း အခြေေ�ာ�နိုုံင်းင်�ရာှု အခြေစဉ်းအခြေ�ာမ်းျာ�ထားက်း ပုံုံ၍အခြေ�ရာ�ကြီးက်း�နိုုံင်း 

းည်းး။ ထားုံက်��့းာ အခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျ�ု�တ့်င်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�ရာ�ပုံါ �းာ အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��

မ်းျာ�က်ုံ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်း�ေပုံာင်း���ေ�င်း�န်းည်းး�ေဖွဲ့င့်း းုံ�မ်းဟုံတ်း ယ်�င်းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

တ့်င်း ေပုံဋ္ဌာာန်းး�ထားာ��းာ �ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�နိုှင်း့အခြေည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး

�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�ေဖွဲ့င့်း �ံပုံး�ဆိုာင်းရာန်းးပုံုံမ်းုံအခြော�းန်းးကြားက်းည်းး။ နိုှစးမ်းျ�ု��ံ��တ့်င်း �ွင်း��ျက်းမ်းျာ�ရာှုးည်းးဟုံ 

တ်ူည်းးစ့ားတ်းမ်းှတ်းပုံါက် အခြေဂျီာ�ုပုံးရှုုံ�ရာာဥပုံ�ေ�ှမ်းး�မ်းုံ�ထားာ��းာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ �ေဆိုုံင်းရာာ 

ထားံ��တ်မ်းး�အခြေစဉ်းအခြေ�ာရာှုးည်းး့ နိုုံင်းင်�မ်းျာ�းည်းး ယ်�င်းဥပုံ�ေအခြော� ဆိုက်း�က်းထားုန်းး�းုမ်းး�ထားာ�ေ�င်း�

က်ုံ ပုံုံမ်းုံအခြော�းန်းး�ံပုံး�ဆိုာင်း��ရ့ာှုးည်းး။ ဤအခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာားည်းး အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��က်ုံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�န်းည်းး�ေဖွဲ့င့်း ရာယ်ူ���့းာ အခြေုနိုဒုယ်၊ ပုံါပုံူဝါန်းယ်ူ�ဂျီးန်းး နိုှင်း့ စင်းက်ာပုံူနိုုံင်းင်�တ်ုံ�၏

းမ်းုံင်း�က်ုံ ရာှင်း�ေပုံ�န်းးည်းး။ 

ဆိုန်း်းက်ျင်းဘုက်းအခြော�ေဖွဲ့င့်း အခြေေ�ာ�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ ထားံ��တ်မ်းး�အခြေစဉ်းအခြေ�ာမ်းျာ� 

းည်းး ယ်�င်းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ဟုာင်း�မ်းျာ�အခြေ�ပုံ် ဥပုံ�ေ�ကြားက်ာင်း�ဆိုုံင်းရာာ မ်းှးတ်ည်းးမ်းုမ်းရာှုဘု� 

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်စရ်ပုံ ်�ရ�ဆဲ့ို�ေပုံာင်�်လဲ်�ရ�အခြောဏာာေဖိုင့်် ကြီးက်း�မ်းာ��းာအခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ� ေပုံ��ံပုံး 

ေ�င်း�က်ုံ�က်း��နိုုံင်းးည်းး းုံ�မ်းဟုံတ်း ထားုံးုံ�ေပုံ��ံပုံးရာန်းး �ထားာက်း��မ်းု�ုံအခြေပုံးနိုုံင်းးည်းး။ ဖွဲ့ု�စးပုံုံင်းနိုုံင်းင်�

းည်းး အခြေ�့န်းးထားူ�ေ�ာ��းာအခြေ�ေ�အခြေ�န်းေဖွဲ့င်း့ ဥပုံမ်းာတ်စးရာပုံး�ပုံ�းည်းး။ ၎င်း�တ့်င်း ၁၉၈၇ နံုိုင်းင်��တ်ား 

ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေကံု် ေပုံည်းးးူ်�တ်ား�ှန်းး�ရာ�အခြေ�ေ�အခြေ�န်းအခြေတ့်င်း� အခြောဏာာရှာင်းအခြေစုံ�ရာက်ုံပုံယ်း�ျ

က်ာ �ရာ�ဆို့���ပ့ြီးပုံး� ေးမ်းုံက်�ရာစးအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ�အခြေးစးက်ုံ ထားည်း့းး့င်း�ေပုံဋ္ဌာာန်းး���း့ည်းး။ 

ယ်င်း�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ �ရာ�ဆို့�ေ�င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်းက်ုံ းမ်းမတ်အခြောက့်းနိုုံ�က်းထားက်း 

�တ်ား�ှန်းး�ရာ�အခြေစုံ�ရာက် တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ ဖွဲ့ျက်းးုမ်းး�ရာန်းးနိုှင်း့ အခြေ�ေ���ဥပုံ �ေ

အခြေးစးတ်စးရာပုံးက်ုံ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ�က်ားမ်းရာှင်းဖွဲ့့��ပြီးပုံး��ရာ�ဆို့�ရာန်းး �ကြားက်ေင်ာေ�င်း�ေဖွဲ့င့်း အခြေစေပုံ���့

းည်းး။ ဤက်�း့ုံ� ယ်�င်းဥပုံ�ေ�ဟုာင်း�နိုှင်း့ �ံ��ဝအခြေဆိုက်းေဖွဲ့တ်း�တ်ာက်းေ�င်း�းည်းး ေပုံည်းးးူ�ူထားံ

�ုပုံးရာှာ�မ်းုမ်းှ�ာ�းာ ေပုံည်းးးူ်အခြောဏာာက်ုံ ထားင်းဟုပုံး�န်းပြီးပုံး� ေးမ်းုံက်�ရာစးအခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ�ေဖွဲ့စး�ပုံ်

ရာန်းးဖွဲ့ုတ်း��်�န်းးည်းး။ ဤေဖွဲ့စးစဉ်းက် အခြေကြံက်�ေပုံ��န်းးည်းးမ်းှာ ထားုံက်�း့ုံ�အခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျ�ု�တ့်င်း ပုံံ�မ်းှန်းး

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေန်းည်းး�ထားက်း�က်ျား�့န်းးက်ာ တ်ံ��ေပုံန်းး�ံပုံး�ဆိုာင်းေ�င်း�းည်းး �က်း��နိုုံင်းဖွဲ့့ယ်းရာှု

ပြီးပုံး� းင့်း��ျားပုံါးည်းး။ 

၃။ ဖို့ဲ�စည်း်�ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်ည်း�်ဆိုာက််ေ�င်�်လ်ုပုံင််န်း်�စဉ်းအ်ခြေတ့်က် ်

ဖဲ့ို�စည််း�ပုုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ရ�ဆဲ့ိုေ�င်�်နှှင့်် ေပုံင်ဆ်ိုင်�်ေပုံာင်�်လဲ်ေ�င်�်အခြေ�က်ာ� 

�ရး��ျယ်မ်ဲု၏ အခြေ �ရ�ပုံါမဲုမဲှာ အခြေဘုယ်န််းည်း်�။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�နိုှင်း့ တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ ေပုံင်းဆိုင်း

ေ�င်း�အခြေကြားက်ာ� �ရား��ျယ်းမ်းု၏အခြေ�ရာ�ပုံါမ်းုမ်းှာ ပုံက်တ်ုအခြေ�ေ�အခြေ�န်း�ပုံ်မ်းူတ်ည်းးးည်းး။ ဤအခြေပုံုံင်း�တ့်င်း 

မ်းည်းးးည်းး့အခြေ�ေ�အခြေ�န်းတ့်င်းမ်းဆိုုံ းင်း့��ျားနိုုံင်း��ျရာှုမ်းည်း့း အခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာားံ��မ်းျ�ု�က်ုံ တ်င်းေပုံထားာ� 

းည်းး။ 
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၃.၁။ လု်ပုံင််န်း�်စဉ်း�်ရး��ျယ်ရ်ာတ့်င် ်ဥပုံ�ေ�ရ�ရာလုု်အခြေပုံ�်ျက်မ်ဲျာ�နှှင့်် ေပုံ�လ့်ယ်ေ်ပုံင်လ့််ယ်ရုှ်မုဲ

တ်ည်းဆ်ိုဲဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုု ေပုံင်ဆ်ိုင်ရ်န်းဆ်ိုု��ေဖိုတ်�်ျက်် းည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ �ေထား�တ့်င်း ေပုံဋ္ဌာာန်းး�ထားာ��းာ ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း��ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�က်ုံ�ုံက်းန်းာရာန်းး အခြေပြီးမ်း�တ်မ်းး�

�ုံအခြေပုံးမ်းည်းးေဖွဲ့စးးည်းး။ ထားုံ�ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�းည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်စး�ံနိုှင်း့ တ်စး�ံမ်း

တ်ူပုံါ။ ထားင်းရာှာ��းာ �ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�မ်းှာ ဥပုံ�ေေပုံ��ှတ်း �တ်ားတ့်င်း းာ�့န်းးအခြေမ်းျာ�စံဆိုနိုဒမ်း�

ရာရာှုရာန်းး�ုံအခြေပုံးေ�င်း�၊ တ်ုံင်း�ေပုံ�ေပုံည်းးေပုံ�ည်းး�ာ��နိုှင်း့ �ူထားံဆိုနိုဒ��ယ်ူပုံ့�မ်းျာ� တ်စး�ံ�ျင်း�စးအခြေ�န်းေဖွဲ့င့်း

�းား�ည်းး��က်ာင်း� အခြော��ံ��စံ�ပုံါင်း�၍�းား�ည်းး��က်ာင်း� ပုံါဝင်းးည်းး။ 

အခြေ�ျ�ု��းာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေမ်းျာ�တ့်င်း တ်င်းေပုံ�ာ�းာ ေပုံင်းဆိုင်း�ျက်း၏ း�ဘုာ 

းဘုာဝအခြေ�ပုံ်မ်းူတ်ည်းး၍ မ်းတ်ူည်းး�းာေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း��ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�က်ုံ ေပုံဋ္ဌာာန်းး�ထားာ�းည်းး။ 

ဥပုံမ်းာအခြော�ေဖွဲ့င့်း အခြေုနိုဒုယ်နိုုံင်းင်�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးည်းး �ယ်ဘုံယ်ျအခြော�ေဖွဲ့င့်း �ှတ်း�တ်ားတ်စးရာပုံး

�ျင်း�စး၏ အခြေမ်းျာ�စံဆိုနိုဒမ်း� းံ��ပုံံ�နိုှစးပုံံ�ရာရာှုမ်းှးာ ေပုံင်းဆိုင်းနိုုံင်းပြီးပုံး� ဖွဲ့က်းေရာယ်းတ်ည်းး�ဆိုာက်းပုံံ�နိုှင်း့းက်း 

ဆံုိုင်း�းာ ေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်းမ်းျာ�အခြေ�ပုံ် းက်း�ရာာက်းမု်းရုှာ�းာ ေပုံင်းဆိုင်း�ျက်းမ်းျာ�အခြေတ့်က်းမူ်း �ရား� �က်ာက်း��

ေပုံည်းးန်းယ်းမ်းျာ�တ်စးဝက်း�က်ျားရာှု �ှတ်း�တ်ားမ်းျာ�၏ အခြေတ်ည်းးေပုံ��ျက်းက်ုံပုံါ ရာရာှုရာန်းး�ုံအခြေပုံးးည်းး။ 

အခြေေ�ာ��းာ နိုုံင်းင်�အခြေမ်းျာ�အခြေေပုံာ�းည်းး�ည်းး� းတ်းမ်းှတ်းထားာ��းာ ေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်းမ်းျာ� းုံ�မ်းဟုံတ်း 

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�ေ���တ်န်းးဖွဲ့ုံ�မ်းျာ� (ဥပုံမ်းာ - ပုံါပုံူရာာန်းယ်ူ�ဂျီးန်းး၊ စက်ာာပုံူ၊ းးရာု�က်ာာနိုှင့်း    

ဗန်းးနိုံတ်ူနိုုံင်းင်�တ်ုံ�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေမ်းျာ�) �ုံင်းမ်းာအခြေေမ်းစးတ့်ယ်း�စရာန်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�ဆိုုံင်းရာာ ထားုံ�ျဉ်း�က်ပုံးမ်းုန်းည်းး��မ်းး�က်ုံ အခြေးံ��ေပုံ�းည်းး။ အခြေ�ျ�ု��းာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေမ်းျာ�တ့်င်း ေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်း းုံ�မ်းဟုံတ်း စ�းတ်းမ်းှတ်း�ျက်းအခြေ�ျ�ု�အခြော� ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�က်ုံ 

တ်ာ�ေမ်းစးထားာ��းာ ရာားက်းပုံန်းးေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်းမ်းျာ�ပုံင်း ပုံါဝင်းးည်းး (ဥပုံမ်းာ - တ်း�မ်းား�က်းစးတ်းနိုုံင်းင်�

တ့်င်း အခြေ�့င်း့အခြေ�ရာ�မ်းျာ�၊ ေးမ်းုံက်�ရာစးနိုှင့်း းတ်းမ်းှတ်းထားာ��းာ နိုုံင်းင်��ရာ�တ်န်းးဖွဲ့ုံ�မ်းျာ�က်ုံ က်ာက့်ယ်း

�စာင်း့�ရာှာက်းေ�င်း�အခြော�ေပုံင်းဆိုင်းရာန်းး တ်ာ�ေမ်းစးထားာ�ေ�င်း�၊ အခြေင်းေုံန်းး�ရာှာ�နိုုံင်းင်�တ့်င်း တ်စးေပုံည်းး�ထားာင်း

းမ်းမတ်နိုုံင်းင်�စန်းစးအခြော� ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�က်ုံ တ်ာ�ေမ်းစးေ�င်း�နိုှင်း့ မ်း���ရာှာ�နိုုံင်းင်�တ့်င်း ရာာထားူ�ဆိုက်း���ရာ�

စည်းး�မ်းျဉ်း�မ်းျာ�က်ုံ က်ာက့်ယ်း�စာင်း့�ရာှာက်းေ�င်း�အခြော�ေပုံင်းဆိုင်းရာန်းး တ်ာ�ေမ်းစးထားာ�ေ�င်း�)။ 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��မ်းျာ�ေပုံ��ံပုံးရာန်းး ဥပုံ�ေ�ရာ�ရာာ �ုံအခြေပုံး�ျက်းမ်းျာ�းည်းး 

အခြေ�့န်းးေမ်းင့်းမ်းာ��န်းပုံါက် ဥပုံ�ေက်ုံ ဆိုက်း�က်းထားုန်းး�းုမ်းး�ထားာ�းည်း့း အခြေဆိုင်း့နိုှစးဆိုင်း့ပုံါ�ံပုံးင်န်းး�စဉ်း

အခြော�ေဖွဲ့င့်း�ေပုံာင်း���ရာန်းး တ်စး�ါတ်စးရာ�ေဖွဲ့စးနိုုံင်းပုံါးည်းး။ ၎င်း�မ်းှာ ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�ဆိုုံင်းရာာ �ံပုံးထားံ���ံပုံး 

န်းည်းး�မ်းျာ�ပုံါရာှုးည်း့း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်းမ်းျာ�က်ုံ ပုံထားမ်းဦး�စ့ာေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�နိုှင်း့ ထားုံ��န်းာက်း

တ့်င်း ပုံုံ၍အခြေ�ရာ�ကြီးက်း��းာ ေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်းမ်းျာ�က်ုံ ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�ေဖွဲ့စးးည်းး။ 

အခြေေ�ာ�တ်စးဖွဲ့က်းတ့်င်း ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစ�်ရ�ဆို့ဲရန်း ်ဆိုံ��ေဖွဲ့တ်း�ျက်းးည်းး ဆိုံ��ေဖွဲ့တ်း

�ျမ်းှတ်းးူမ်းျာ�အခြေဖွဲ့ုံ� �ံပုံးင်န်းး�စဉ်းနိုှင်း့ပုံတ်းးတ်းးည်းး့ ေပုံ��့ယ်းေပုံင်း�့ယ်းမ်းု ပုံုံမ်းုံ၍ �ပုံ�စ့မ်းး�နိုုံင်းးည်းး။ 

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံးက်ုံ တ်ည်းးဆို�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေပုံါ �ုံအခြေပုံး�ျက်းမ်းျာ�နိုှင်း့အခြေည်းး �ဆိုာင်းရားက်း

နံုိုင်းေ�င်း�ေဖွဲ့စးနံုိုင်းး�ံု �ံ��ဝအခြေစာ�ထံုား�ေ�င်း��ည်းး�ေဖွဲ့စးနံုိုင်းးည်းး။ းံု�ရာာတ့်င်း တ်ည်းးဆို�ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေမ်းရာှုးည်း့းအခြေ�န်းအခြေထားာ� းုံ�မ်းဟုံတ်း ဥပုံ�ေအခြော� ဆိုက်း�က်းထားုန်းး�းုမ်းး��ံပုံး�ဆိုာင်းရာန်းး မ်း�ုံ 

အခြေပုံးပုံါက် းက်းဆိုုံင်းရာာစးမ်း� �ဆိုာင်းရားက်းးူမ်းျာ�းည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး�ရာ�ဆို့�မ်းည်း့း 

�ံပုံးင်န်းး�စဉ်းမ်းျာ�က်ုံ းတ်းမ်းှတ်းရာာတ့်င်း  �့တ်း�ပုံးမ်းုအခြေတ်ုံင်း�အခြေတ်ာတ်စး�ံအခြေထားု ရာှုမ်းည်းးေဖွဲ့စးးည်းး။ 

ထား့က်း�ပုံ်�ာမ်းည်း့း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံးးည်းး တ်ရာာ�ဝင်းမ်းုရာှုးည်းးဟုံ အခြေမ်းျာ�က် 

�က်း��နိုုံင်း�စမ်းည်းး့ �ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�က်ုံ�ရား��ျယ်းရာန်းး အခြေ�ရာ�ကြီးက်း�ပုံါးည်းး။ ၎င်း��ံပုံးထားံ���ံပုံး 

န်းည်းး�မ်းျာ�တ့်င်း တ်ုံင်း�ေပုံ�ေပုံည်းးေပုံ�ည်းး�ာ��တ်စးမ်းျ�ု�မ်းျ�ု� းုံ�မ်းဟုံတ်း �ူထားံဆိုနိုဒ��ယ်ူပုံ့�တ်စးရာပုံးက်ျင်း�ပုံ

ေ�င်း�တ်ုံ� ပုံါဝင်းနိုုံင်းပြီးပုံး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးည်းး �ူအခြေမ်းျာ�၏ �ထားာက်း��အခြော��ပုံ�မ်းုက်ုံ ရာရာှု

�ကြားက်ာင်း� ေပုံးနိုုံင်းရာန်းးေဖွဲ့စးးည်းး။ 

တ်ရာ�ဝင်မ်ဲုဆိုုုးည်းမ်ဲှာ 

ေပုံည်းး်ူလ်ူထုံးုနှှင့််အခြေစုု�ရမဲျာ�

အခြေ�န်းေဖိုင့်် ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

၏ အခြောဏာားက်�်ရာက်မ်ဲု၊ ဥပုံ�ေ

အခြေရစည်း�်�နှှာင်မ်ဲု နှှင့်် ဘုာ��က်ာင့််

လ်ုုက်န််းာရန်းလ််ုု��က်ာင်�်က်ုု 

ရှင်�်လ်င်�်�ဖိုာေ်ပုံထုံးာ��းာ 

ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်စရ်ပုံ၏် 

အခြေရည်းအ်ခြေ�း့�မဲျာ�က်ုု ရည်းည်ွှှန်း်�

းည်း။်   
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၃.၂။ ေပုံည်းး်ူလ်ူထုံးုပုံူ��ပုံါင်�်ပုံါဝင်မ်ဲု အခြေပုံါအခြေဝင် ်အခြေေ�ာ��းာလ်ုပုံင််န်း�်စဉ်းမ်ဲျာ� 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး�ရာ�ဆို့�ရာာတ့်င်း အခြေမ်းျာ�ပုံါဝင်းမ်းုရာှု�စနိုုံင်းမ်းည်းး့၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေက်ုံ စံ�ပုံါင်း�ပုံုံင်းဆိုုံင်းးည်းးဟုံ ��ယ်ူမ်းု ရာှု�စနိုုံင်းမ်းည်းး့ �ံပုံးင်န်းး�စဉ်းမ်းျာ�နိုှင်း့ ေပုံည်းးးူ�ူထားံပုံူ��ပုံါင်း�

ပုံါဝင်းေ�င်း�က်ုံ ယ်�ံအခြေ�ါ �မ်းှားမ်းှန်းး�ကြားက်းည်းးမ်းှာ အခြေထားင်းအခြေရာှာ�ပုံင်းေဖွဲ့စးးည်းး။ းုံ��းား ယ်�င်းဥပုံ�ေ

�ဟုာင်း�က်ုံ ထားုန်းး�းုမ်းး�အခြေမ်းှးးဟု�ေပုံ�ေ�င်း�ေဖွဲ့င့်းးာ တ်ရာာ�ဝင်းမ်းုက်ုံရာရာှုနိုုံင်းးည်းးဟုံ ယ်ူဆို�းာ�န်းရာာ

မ်းျ�ု�တ့်င်း တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ ေပုံင်းဆိုင်း�းာအခြေ�ါ ၎င်း�အခြေယ်ူအခြေဆိုးည်းး ထားင်းရာှာ�မ်းု

န်းည်းး�ပုံါ�းည်းး။ ထားုံက်�း့ုံ��းာ အခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျ�ု�တ့်င်း အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ��အခြေမ်းျာ�အခြေေပုံာ��ံပုံး�ှင်း

�းားမ်းှ ေပုံည်းးးူ�ူထားံ ပုံူ��ပုံါင်း�ပုံါဝင်းမ်းုရာှုနိုုံင်း�ရာ�က်ုံ မ်းစဉ်း�စာ�း��ာက်း န်းည်းး�ပုံါ�းည်းး။ ဥပုံမ်းာ  

အခြေင်းေုံန်းး�ရာှာ�နိုုံင်းင်�မ်းှာက်�း့ုံ�ေဖွဲ့စးးည်းး။ မ်းည်းးးုံ�ပုံင်းေဖွဲ့စး�စ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�နိုှင်း့ စပုံး�ျဉ်း�

�းာ�ံပုံးင်န်းး�စဉ်းတ့်င်း ပုံုံ၍အခြေမ်းျာ�ပုံါဝင်းမ်းုရာှု�စနိုုံင်းမ်းည်းး့�ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�နိုှင်း့ ေပုံည်းးးူ�ူထားံ

ပုံူ��ပုံါင်း�ပုံါဝင်းေ�င်း�က်ုံ တ်ာ�ဆိုး�ထားာ�ရာန်းး ဘုာအခြေ�ကြားက်ာင်း�မ်းှမ်းရာှု�ပုံ။ ေပုံည်းးးူ�ူထားံပုံါဝင်းေ�င်း�က်ုံ �့င်း့

ေပုံ�းင်း့၊ မ်းးင်း့ဆိုုံးည်းးမ်းှာ အခြေ�ေ�အခြေ�န်းတ်စး�ံ�ျင်း�စးတ့်င်း ၎င်း�းယ်း�ဆိုာင်း�ာမ်းည်းး့ အခြေက်ျ�ု�အခြေေမ်းတ်း

�ပုံ်တ့်င်းးာ မ်းူတ်ည်းးးည်းး။ 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး�ရာ�ဆို့��းာအခြေ�ါ တ်ရာာ�ဝင်းမ်းုရာရာှု�စရာန်းး ေပုံည်းးးူ 

�ူထားံပုံူ��ပုံါင်း�ပုံါဝင်းမ်းုးည်းး ယ်နိုတရာာ�တ်စး�ံအခြေ�န်းေဖွဲ့င်း့ �ပုံ�စ့မ်းး�းည်းး။ ေပုံည်းးးူ�ူထားံပုံူ��ပုံါင်း�ပုံါဝင်း

ေ�င်း�ေဖွဲ့င့်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးည်းး �ူမ်းုအခြေဖွဲ့့��အခြေစည်းး�အခြေတ့်င်း�ရာှု ထားင်းရာှာ��းာ �ူမ်းုအခြေက်ျ�ု� 

စး�ပုံ့ာ�အခြေံပုံးစံမ်းျာ�၏ အခြေေမ်းင်းမ်းျာ�က်ုံ ထားည်းး့း့င်း�စဉ်း�စာ�မ်းုရာှု�စနိုုံင်းးည်းး။ ပုံဋိုပုံက်ခးက်း�ရာာက်းမ်းု

ရာှု�းာ းုံ�မ်းဟုံတ်း က့်�ေပုံာ�မ်းုမ်းျာ�ရာှု�န်း�းာ နိုုံင်းင်�မ်းျာ�တ့်င်း အခြေန်းစးန်းာ��အခြေးုံင်း�အခြေဝန်းး�မ်းျာ�အခြော� 

ယ်င်း�တ်ုံ�၏ အခြေ�တ့်�အခြေကြံက်��မ်းျာ�နိုှင်း့ အခြေယ်ူအခြေဆိုမ်းျာ�က်ုံ မ်းှ�ဝနိုုံင်း�စပုံါးည်းး။ ၎င်း�းည်းး ေဖွဲ့စးနိုုံင်း��ျ

ရာှု�းာ အခြေဖွဲ့ျက်းအခြေ�မ်းှာင်း့းမ်းာ�မ်းျာ�က်ုံ�ည်းး� ပုံါဝင်း�ာ�စနိုုံင်းပုံါးည်းး။ �န်းာက်း��အခြေ�ေ�အခြေ�န်း�ပုံ်

မ်းူတ်ည်းးက်ာ �တ်ား�ှန်းးပုံံန်းးက်န်းးးူမ်းျာ� းုံ�မ်းဟုံတ်း တ်ုံက်း�ုံက်း�ရာ�အခြေံပုံးစံမ်းျာ� (ဥပုံမ်းာ - ေမ်းန်းးမ်းာနိုုံင်းင်�

၏ �က်းရာှု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ံပုံးင်န်းး�စဉ်းမ်းျာ�)၊ �ူန်းည်းး�စံ�ူမ်းျ�ု�မ်းျာ�နိုှင်း့ နိုုံင်းင်�အခြေတ့်င်း�ရာှု 

�ေး��တ်ုံင်း�ရာင်း�းာ�မ်းျာ� (ဥပုံမ်းာ - န်းး�ပုံါ)၊ းုံ�မ်းဟုံတ်း ေပုံည်းးပုံ�ရာာက်း�ူမ်းျ�ု�မ်းျာ�နိုှင်း့ ထားု�တ့်�

ဆိုက်းဆို�ရာေ�င်း�မ်းျ�ု�ရာှု�ာနိုုံင်းးည်းး။ ေပုံည်းးးူ�ူထားံပုံူ��ပုံါင်း�ပုံါဝင်းေ�င်း�းည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

�ရာ�ဆို့�ေ�င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်း ဦး��ဆိုာင်းးူမ်းျာ�အခြော� ယ်င်း�တ်ုံ�၏ အခြေဆိုုံေပုံ��ျက်းမ်းျာ�က်ုံ ပုံုံမ်းုံက်ျယ်းေပုံန်း်း�းာ

�ူထားံအခြော� အခြေက်ျ�ု�းင်း့အခြေ�ကြားက်ာင်း�းင်း့ရာှင်း�ေပုံနိုုံင်းမ်းည်းး့ �မ်းး��ကြားက်ာင်း�တ်စးရာပုံး�ည်းး��ပုံ�စ့မ်းး�းည်းး။ 

အခြေဆိုုံေပုံ��ျက်းမ်းျာ�းည်းး �ူထားံဆိုနိုဒ��ယ်ူပုံ့�မ်းှတ်စးဆိုင်း့ �ူထားံ၏အခြော��ပုံ��ထားာက်း��အခြေတ်ည်းးေပုံ�မ်းုက်ုံ 

�ုံအခြေပုံး�းာအခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျ�ု�တ့်င်း ေပုံည်းးးူ�ူထားံပုံူ��ပုံါင်း�ပုံါဝင်းေ�င်း�းည်းး ပုံုံ၍ပုံင်းအခြေ�ရာ�ပုံါးည်းး။ 

အခြေ�ေ���ဥပုံ �ေေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�ေဖွဲ့င့်း အခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ���ံပုံး�ဆိုာင်း �းာ �န်းရာာမ်းျ�ု�တ့်င်း�ည်းး�  ေပုံည်းးးူ 

�ူထားံ၏ ပုံူ��ပုံါင်း�ပုံါဝင်းေ�င်း�းည်းး အခြေက်ျ���ဝင်းမ်းုရာှုးည်းး။ 

ေပုံည်းးးူ�ူထားံပုံူ��ပုံါင်း�ပုံါဝင်း�စနိုုံင်းမ်းည်းး့ ယ်နိုတရာာ�မ်းျာ�တ့်င်း အခြေဆိုုံေပုံ�ထားာ��းာ အခြေ�ေပုံာင်း� 

အခြေ��မ်းျာ�က်ုံ �ဆို့��နို့�အခြေကြံက်��ပုံ�ရာန်းး ေပုံည်းးးူ်ည်းး�ာ�� �ရား��က်ာက်းတ်င်း�ေမ်းာာက်းေ�င်း� းုံ�မ်းဟုံတ်း 

�န်း်းအခြေပုံးေ�င်း�၊ အခြေစည်းး�အခြေ�ဝ�မ်းျာ���်ယ်ူက်ျင်း�ပုံေ�င်း�နိုှင်း့ အခြေကြံက်�ေပုံ��ျက်းမ်းျာ� �ရာ�းာ�တ်င်းး့င်း��့င်း့

ေပုံ�ေ�င်း�က်�း့ုံ��းာ ေပုံည်းးးူ�ူထားံနိုှင်း့ တ်ုံက်းရှုုံက်းတ်ုံင်းပုံင်း�ဆို့��နို့�ေ�င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်းမ်းျာ�၊ ပုံုံမ်းုံက်ျယ်း

ေပုံန်းး်�းာ ေပုံည်းးးူမ်းျာ�နိုှင်း့ထားု�တ့်�က်ာ �ဆို့��နို့�ေ�င်း�နိုှင်း့ အခြေကြံက်�ေပုံ��ျက်းမ်းျာ�အခြော� မ်း��ပုံ�ဆိုံ��ေဖွဲ့တ်း

ေ�င်း� (ဥပုံမ်းာ - မ်းုံဂျီုံ�း�ယ်ာ�နိုုံင်းင်�တ့်င်း စမ်းး�းပုံးက်ျင်း့းံ����း့ည်းး) တ်ုံ� ပုံါဝင်းးည်းး။ ၎င်း�တ့်င်း နိုုံင်းင်�

အခြေတ့်င်း� က်ျပုံန်းး�န်းည်းး�အခြော�ေဖွဲ့င့်း �ရား��ျယ်းထားာ��းာ နိုုံင်းင်�းာ�မ်းျာ�က်ုံ ေပုံည်းးးူ်�ဆို့��နို့�ပုံ့�စင်းေမ်းင်း့

းုံ�ဖွဲ့ုတ်း��်က်ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ က်ုစစရာပုံးအခြေမ်းျာ�အခြေေပုံာ�က်ုံ �ဆို့��နို့���း့ည်းး။ 

ထားုံ��န်းာက်း က်ုစစရာပုံးတ်စး�ံ�ျင်း�စးအခြေ�ပုံ် ပုံါဝင်းးူတ်စး�ယ်ာက်း�ျင်း�စး၏အခြေေမ်းင်းမ်းျာ�က်ုံ းုရာှုနိုုံင်းရာန်းး 



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၁)၊ ဇွ့န်းလ်် ၂၀၂၁ 1010

�မ်း��့န်းး�မ်းျာ��ေဖွဲ့ဆိုုံေ�င်း�နိုှင်း့ မ်း��ပုံ�ေ�င်း�မ်းျာ�ေပုံ��ံပုံး��့ကြားက်းည်းး။ ထားုံမ်းှ ရာ�ာ�းာရာ�ေးမ်းျာ�က်ုံ 

နိုုင်း�ယ်ှဉ်းစံ�ပုံါင်း�က်ာ �ှတ်း�တ်ားမ်းျာ�က် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း��ံပုံးင်န်းး�စဉ်းက်ုံ 

အခြေ�ထားာက်းအခြေက်ူေပုံ�ရာန်းး အခြေးံ��ေပုံ�ပုံါးည်းး။  

တ်စး�ါတ်စးရာ�တ့်င်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�စည်းး�မ်းျဉ်း�မ်းျာ�ကု်ံ �ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�

အခြေရာ�ေပုံာင်း���က်ာ ေပုံည်းးးူ�ူထားံပုံါဝင်းေ�င်း�က်ုံ �့င်း့ေပုံ�နိုုံင်းးည်းး။ ဥပုံမ်းာ ထားုံင်း�နိုုံင်းင်�၏ ၁၉၉၇ 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ စစးတ်ပုံးကြီးက်း�စုံ��းာအခြေစုံ�ရာက်ုံဆိုန်း်းက်ျင်းးည်းး့ �ူထားံအခြေံ�ကြွက်မ်းုပြီးပုံး��န်းာက်း

�ရာ�ဆို့���း့ည်းး။ တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ ပုံံေးမ်း ၂၁၁ တ့်င်း အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ ေပုံည်းးးူ် 

�ှတ်း�တ်ားတ့်င်း� ေပုံင်းဆိုင်းနံုိုင်းးည်းး့�ံပုံးင်န်းး�စဉ်းကံု် မူ်း�အခြော�ေဖွဲ့င်း့�ဖွဲ့ားေပုံထားာ�းည်းး။ ေးမံု်းက်ရာက်းတ်စး 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံး�ရာ�ဆို့�ရာန်းး တ်ံ��ေပုံန်းး�းာအခြော�ေဖွဲ့င့်း အခြေစုံ�ရားည်းး ၁၉၉၆ �ံနိုှစး

တ့်င်း ထံုားေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်းကံု်ေပုံင်းဆိုင်းက်ာ တံု်က်းရံုှုက်း�ရား��က်ာက်း��မ်းဟံုတ်း�းာ ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ �ေ

ကြားက်မ်းး��ရာ�ဆို့��ရာ�ည်းး�ာ��က်ုံဖွဲ့့��စည်းး�ရာန်းး ေပုံင်းဆိုင်းေပုံဋ္ဌာာန်းး���ပ့ြီးပုံး� �ှတ်း�တ်ားးည်းး အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

အခြေးစးကံု် �ံပုံးထံား���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�အခြေရာ ေပုံဋ္ဌာာန်းး�ေ�င်း�မ်းေပုံ�မ်းး ထံုားည်းး�ာ��အခြေတ့်င်း� �ဆ့ို��န့ို�ေင်င်း��ံ�ရာန်းးနှိုင်း့

အခြေတ်ည်းးေပုံ�ရာန်းး ေဖွဲ့စးးည်းး။ ထားုံက်�း့ုံ��းာ �ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ� ေပုံဋ္ဌာာန်းး�ရာန်းးအခြေတ့်က်းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံေပုံင်းဆိုင်းရာန်းး အခြေပြီးမ်း�တ်မ်းး�မ်း�ုံအခြေပုံးပုံါ။ �န်းာက်း��အခြေ�ေ�အခြေ�န်း�ပုံ်မ်းူတ်ည်းးက်ာ ထားုံ

�ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�မ်းျာ�က်ုံ းာမ်းန်းးဥပုံ �ေထား�တ့်င်း ထားည်းး့း့င်း�ေပုံဋ္ဌာာန်းး�၍�းား�ည်းး��က်ာင်း�၊ ပြီးင်ုမ်းး� 

�ျမ်းး��ရာ�း�ဘုာတူ်ည်းး�ျက်းထား�တ့်င်း ထားည်းး့း့င်း�၍�းား�ည်းး��က်ာင်း� းံု�မ်းဟံုတ်း ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ��� 

ဥပုံ�ေက်ုံ ေပုံန်းး�ည်းးစုစစးးံ��းပုံးနိုုံင်းရာန်းး တ်ာဝန်းးရာှု�းားူမ်းျာ�၏ ဦး��ဆိုာင်းကြီးက်း�ကြားက်ပုံးမ်းု�အခြောက်း

တ့်င်း က်ျင်း�ပုံ၍�းား�ည်းး��က်ာင်း� �ံပုံး�ဆိုာင်းနိုုံင်းပုံါးည်းး။ 

၃.၃။ တ်ရာ�ရုံးု��မဲျာ�၏ အခြေ�န်း�်က်ဏ္ဍ

တ်ရာာ�ရှုံ��မ်းျာ�းည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေ�ေပုံာင်း�အခြေ���ံပုံးင်န်းး�စဉ်းတ့်င်း အခြေ�ရာ�ပုံါအခြေရာာ

�ရာာက်းးူမ်းျာ�အခြေေဖွဲ့စး ပုံါဝင်းနိုုံင်းပြီးပုံး� ၎င်း�းည်းး�ည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစး�ရာ�ဆို့�ေ�င်း�နိုှင်း့ 

တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�အခြေကြားက်ာ� က့်�ေပုံာ�ေ�ာ�န်းာ�မ်းုမ်းျာ�ရာှုးည်းး။ 

ေပုံင်ဆ်ိုင်ေ်�င်�်န်းည်း�်ေဖိုင့်် ေပုံ�လ်ုပုံ�်းာ ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ေပုံာင်�်အခြေလ်ဲးည်း ်တ်ရာာ��ရာ�

ဆံုိုင်းရာာ ေပုံန်းး�ည်းးစုစစးးံ��းပုံးေ�င်း�ေပုံ��ံပုံးပုံါက် ��နံုိုင်းရာည်းးအခြော�ပံုုံ၍န်းည်းး�းည်းး။ အခြေ�ကြားက်ာင်း�မှ်းာ ၎င်း� 

းည်းး တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေပုံါ ေပုံဋ္ဌာာန်းး��ျက်းမ်းျာ�နိုှင်း့အခြေည်းး �ံပုံး�ဆိုာင်းရာ�းာ�ကြားက်ာင့်း

ေဖွဲ့စးးည်းး။ တ်ရာာ�ရှုံ��မ်းျာ�းည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ အခြေန်းက်းဖွဲ့့င်း့ဆိုုံရာာတ့်င်းနိုှင်း့ ထားုန်းး�းုမ်းး�

ရာာတ့်င်း ၎င်း�တ်ုံ�၏အခြေ�န်းး�က်ဏ္ဍိုတ်စးစုတ်းတ်စးပုံုံင်း�အခြေ�န်းေဖွဲ့င့်း ေပုံင်းဆိုင်း�ျက်းးည်းး �ံပုံးထားံ���ံပုံးန်းည်းး�

�ုံအခြေပုံး�ျက်းမ်းျာ�အခြော� �ုံက်းန်းာမ်းု ရာှု၊ မ်းရာှုက်ုံ �ယ်ဘုံယ်ျအခြော�ေဖွဲ့င့်း ဆိုန်းး�စစး�ပုံ�ရားည်း့း အခြေ�့င်း့အခြောဏာာ

ရာှုးည်းး။ အခြေုနိုဒုယ်၊ ပုံါပုံူဝါန်းယ်ူ�ဂျီးန်းးနိုှင်း့ ထားုံင်းဝမ်းးအခြေပုံါအခြေဝင်း အခြေေ�ာ��းာနိုုံင်းင်�မ်းျာ�တ့်င်း တ်ရာာ�ရှုံ��မ်းျာ� 

းည်းး ထားုံထားက်း�က်ျား�့န်းးက်ာ အခြေ�ေ���မ်းူမ်းျာ�နိုှင်း့ တ်ုံက်းဆိုုံင်းစစး�ဆို�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

ေပုံင်းဆိုင်း�ျက်း၏ အခြေ�ကြားက်ာင်း�အခြေရာာအခြေနိုှစးးာရားည်းး �က်းရာှုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေနိုှင်း့ ည်းးညွ့တ်းမ်းု

ရာှုမ်းရာှုက်ုံပုံါ ထားည်းး့း့င်း�စဉ်း�စာ�ပုံါးည်းး။ အခြေ�ျ�ု��းာ �န်းာက်း��အခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျာ�တ့်င်း ထားုံက်�း့ုံ��းာ 

တ်ရာာ��ရာ�ဆိုုံင်းရာာ �စာင်း့ကြားက်ည်း့း ကြီးက်း�ကြားက်ပုံးေ�င်း�းည်းး အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်း�ျက်းအခြေ�ပုံ် အခြေ �ရာ�ပုံါ

�းာ စုစစးမ်းုမ်းျာ�ေပုံ��ံပုံးနိုုံင်း�စပြီးပုံး� အခြောဏာာအခြေ�့�းံ��စာ�ေပုံ��ံပုံးေ�င်း�မ်းှ က်ာက့်ယ်း�ပုံ�းည်းး။ 

းုံ��းား အခြေေ�ာ��းာ အခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျာ�တ့်င်း တ်ရာာ� �ရာ�ဆိုုံင်းရာာ စုစစးးံ��းပုံးမ်းုမ်းျာ�းည်းး အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�က်ုံ ရာပုံးန်းာ��စပြီးပုံး� းမ်းရှုုံ�က်ျ�ရာှ�ထားံ��မ်းျာ�အခြေတ်ုံင်း� မ်းူ�အခြေနိုှစးးာရာက်ုံ �ုံင်းမ်းာ

�အခြောင်းဆိုက်း�က်းထားုန်းး�းုမ်းး�ေ�င်း�နိုှင်း့ အခြေေပုံ�း�ဘုာ�ဆိုာင်း�းာ နိုုံင်းင်��ရာ�အခြေ��ှာအ့ခြေတ်င်း�မ်းျာ�

က်ုံ�နိုှာင်း့ယ်ှက်းေ�င်း�တ်ုံ� ေပုံ��ံပုံးနိုုံင်းးည်းး။ 
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ထားုံက်�း့ုံ��းာ ေပုံဿန်းာရာပုံးမ်းျာ�းည်းး ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေးစ�်ရ�ဆို့ဲရာတ့်င် ် ေဖွဲ့စး

�ပုံ်နိုုံင်း��ျ န်းည်းး�ပုံါ�းည်းး။ အခြေန်းည်းး�ဆိုံ�� ဥပုံ�ေ�ဟုာင်း�အခြေ�ပုံ် ဆိုက်း�က်းထားုန်းး�းုမ်းး�မ်းှး�ုံေ�င်း�       

မ်း�ုံအခြေပုံး�းာ အခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျ�ု�တ့်င်း ထားုံက်�း့ုံ� ေဖွဲ့စး�ပုံ်နိုုံင်း��ျန်းည်းး�းည်းး။ အခြေေ�ာ�တ်စးဖွဲ့က်း၌ ထားုံ

က်�း့ုံ��းာအခြေ�ေ�အခြေ�န်းမ်းျာ�တ့်င်း�ည်းး� တ်စး�ါတ်စးရာ� တ်ရာာ��ရာ�ဆိုုံင်းရာာ စုစစးးံ��းပုံးေ�င်း�က်ုံ 

�ုံအခြေပုံးနိုုံင်းးည်းး။ န်းး�ပုံါနိုုံင်းင်�းည်းး ထားင်းရာှာ��းာ ဥပုံမ်းာတ်စးရာပုံးေဖွဲ့စးးည်းး။ တ်ရာာ�ရှုံ���ျ�ပုံးးည်းး 

ပုံထားမ်းအခြေကြီးက်ုမ်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေည်းး�ာ��အခြော� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ �ရာ�ဆို့�ရာမ်းည်း့း 

းက်းတ်မ်းး�တ်ုံ�ေမ်းာင့်းေ�င်း�က်ုံ�့င်း့ေပုံ�ရာန်းး ေင်င်း�ပုံယ်း��့းည်းး။ ပုံထားမ်းအခြေကြီးက်ုမ်းး တ်ုံင်း�ေပုံ�ေပုံည်းးေပုံ�ည်းး�ာ��

းည်းး �ဆို့��နို့�မ်းုမ်းျာ�က်ုံ ���နိုှစးကြားက်ာ�ံပုံး�ဆိုာင်း�န်း��့ေ�င်း�ေဖွဲ့စးပြီးပုံး�  ၎င်း�၏�န်းာက်းဆိုံ��းတ်းမ်းှတ်း

ရာက်းက်ုံ �က်ျား�့န်းး�န်း��့ပြီးပုံး�ေဖွဲ့စးးည်းး။ တ်ရာာ�ရှုံ���ျ�ပုံး၏ ဆိုံ��ေဖွဲ့တ်း�ျက်းရာ�ေးအခြေ�န်းေဖွဲ့င်း့ ေံတ်ုယ်

အခြေကြီးကု်မ်းး  ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေည်းး�ာ��ကံု် �ရား��က်ာက်း��ပ့ြီးပုံး� ၎င်း�ည်းး�ာ��းည်းး ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေအခြေးစးတ်စးရာပုံးက်ုံ �ရာ�ဆို့�ထားံတ်း�ံပုံး��့းည်းး။ 
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International IDEA အခြေ��က်ာင်�် 

ေးမ်းုံက်�ရာစးနိုှင့်း �ရား��က်ာက်းပုံ့�ဆိုုံင်းရာာ အခြေက်ူအခြေည်းး�ပုံ��ရာ� 
နိုုံင်းင်�တ်က်ာအခြေဖွဲ့့��အခြေစည်းး� (International IDEA) းည်းး 
က်မ်းာာတ်စး�ှာ�တ့်င်း �ရာရာှည်းးတ်ည်းးတ်�့�းာ ေးမ်းုံက်�ရာစး
စန်းစး�ပုံ်ထား့န်းး��ရာ�က်ုံ အခြေ�ထားာက်းအခြေပုံ�့�ပုံ�ရာန်းး ရာည်းးးန်းး
�ဆိုာင်းရားက်း�န်းးည်းး့ အခြေစုံ�ရာမ်းျာ�အခြေကြားက်ာ� �ျတု်းဆိုက်း
�ဆိုာင်းရားက်း�န်း�းာ အခြေဖွဲ့့��အခြေစည်းး�တ်စး�ံေဖွဲ့စးပုံါးည်းး။

Constitution Transformation Network 
အခြေ��က်ာင်�် 

မ်း��းဘုံန်းး�ဥပုံ�ေ�က်ျာင်း�အခြေတ့်င်း�ရာှု Constitution 
Transformation Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ
ဆိုုံင်းရာာ ေပုံ�ေပုံင်း�ေပုံာင်း����ရာ�က့်န်းးရာက်း) းည်းး းံ�တ်းး
မ်းျာ�နိုှင်း့ �က်း�တ့်�ပုံည်းာရာှင်းမ်းျာ�က်ုံ အခြေတ်ူတ်က့်စံ�ဝ��စ
�ျက်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေက်ူ�အခြေ�ေပုံာင်း�ဆိုုံင်းရာာ
ေဖွဲ့စးရာပုံးက်ုံ ���့ာနိုုံင်း�စရာန်းး �ဆိုာင်းရားက်းးည်းး။ 
<http://law.unimelb.edu.au/constitutional-
transformations> 

ရှင်�်လ်င်�်�ျက််

International IDEA ၏ ပုံံ�နိုှုပုံးထားံတ်း�ဝ�းာ စာတ်မ်းး�
မ်းျာ�းည်းး မ်းည်းးးည်းး့အခြေမ်းျ�ု�းာ��ရာ�နိုှင့်း နိုုံင်းင်��ရာ�
ရာည်းးရားယ်း�ျက်းမ်းျာ� �ံ��ဝမ်းပုံါဝင်းဘု� ထားံတ်း�ဝ�းာ 
စာ�စာင်းမ်းျာ�ေဖွဲ့စးးည်းး။ ဤစာ�စာင်းတ့်င်း�ဖွဲ့ားက်ျ��ထားာ�
�းာ အခြေေမ်းင်းရှုု�ထားာင်း့ မ်းျာ�းည်းး International IDEA 
၏ ရှုု�ထားာင့်းက်ုံ �းား�ည်းး��က်ာင်း�၊ IDEA ၏ 
ဘုံတ်းအခြေဖွဲ့့��ဝင်းမ်းျာ�၏ ရှုု�ထားာင့်းက်ုံ�းား�ည်းး��က်ာင်း� 
က်ုံယ်းစာ�မ်းေပုံ�ပုံါ။ ဤ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ 
အခြေ�း�စုတ်း���့ာ�ျက်းစာ�စာင်းအခြေတ့်င်း�တ့်င်း�ဖွဲ့ားေပုံ 
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က်ုံယ်းစာ�ေပုံ�ေ�င်း�မ်းရာှုပုံါ။
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