ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
စာာရေး�းသူူအကြော��ာ�င်းး�
Sumit Bisarya သည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ နိုု�င််ငံရေး
ံ �းနှှင့််�
ငြိ�မ်းး�ချ
ိ ျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ရေး�းရာာဌာာန၌ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ပေး�
ံ းအဖြ�စ်် တာာဝန််
ထမ်းး�ဆော�ာင််နေ�ပါါသည််။ Mr. Bisarya သည််
International IDEA ၏ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��း အစီီအစဉ််ကိုု� ယခင််က
ဉီးး�ဆော�ာင််ခဲ့့�သူလ
ူ ည်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ International IDEA
တွွင်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််စဉ်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််
ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံ
နယ််ပယ်ရှိိ�
် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င်ရာ
် ာ အသိိပညာာပေး�းစာာအုုပ််
စာာတမ်းး�များ��းထုုတ်ဝေ�မှု
်
အားး�
ု
ကြီး�း�ကြ�ပ်ခဲ့့�သူ
်
လ
ူ ည်းး�ဖြ�စ််သည််။
ထို့့��ပြ�င်် ကမ္ဘာာ�အနှံံ�အပြား�း�ရှိိ� မတူူညီသော�
ီ
ာအခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််

Sumit Bisarya နှှင့်�် Thibaut Noel

ရပ််တွွင်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ကြ် �သည့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��းတွွင်် နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အကူများ��
ူ း ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။
Thibaut Noel သည်် International IDEA ၏ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��း
အစီီအစဉ််တွွင်် တွဲဲ�ဖက်အစီ
်
အ
ီ စဉ််အရာာရှိိ�တစ််ဉီးး�အဖြ�စ််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ လျှ
် ှက််ရှိိ�ပါါသည််။ Mr. Noel သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
နှှင့််� အခြား��းနိုု�င််ငံများ��
ံ း၏ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

၁။ နိိဒါါန်းး�
နိုု�င််ငံများ��
ံ းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�င််ဆင်ခြ် �င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အသစ််
ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လွွတ််လပ််သော�ာတိုု�င်းး�ပြ�ည််သစ််ထူူထော�ာင််ချိိ�န််၊ အာာဏာာရှှင်အစိုးး��ရကျ
်
ျ

တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််သည့််�

ဆုံးး��သွားး��ချိိ�န်် သို့့��မဟုုတ်် အကြ�မ်းး�ဖက်ပ
် ဋိိပက္ခခချုု�ပ်ငြိ် �ိမ်းး�သွားး��ချိိ�န််ကဲ့့�သို့့�� အရေး�း�ပါါသည့််� နိုု�င််ငံရေး
ံ �း

သက််ဆိုု�င်ရာ
် ာအစုုအဖွဲ့့�� များ��းအားး� အထော��ာက််အကူပြု�
ူ ုစေ�ရန််

ဖြ�စ််စဉ််ကြီး�း�များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်ပြီး�း�နော�ာက်် လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထိုု�သို့့��အရေး�း�ပါါသည့််�အချိိ�န်အခါ
်
ါ၌

ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံများ��း နှိုုင်းး�ယှဉ်
ှ ်
လေ့�့လာာရေး�း သုုတေ�သနများ��း ပြု�ုလုုပ်ပါ
် ါသည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှစ်
ှ ်

သိိသာာထင််ရှား��းသည့််�

International IDEA အဖွဲ့့�� တွွင်် တာာဝန််မထမ်းး�ဆော�ာင််မီီ

သော�ာ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််တစ််ရပ််ဖြ�စ်ပါ
် ါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််

အနော�ာ�က််အာာဖရိိကဒေ�ေသတွွင်းး� ပဋိိပက္ခတားး�ဆီးး�
ခ
ကာာကွွယ််ရေး�းရှေ့�့�ဆော�ာင််မှုအပါ
ု
ါအဝင််၊ အာာရှဒေ��ေသရှိိ�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�တည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲဆိုု�င်
�
ရာ
် ာ
အထော��ာက််အကူပြု�
ူ ုရေး�း အစီီအစဉ််များ��းလုုပ်ဆော
် �ာင််သော�ာ
ပြ�ည််တွွင်းး�နှင့်
ှ ်� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအဖွဲ့့�� အစည်းး�တချို့့���၌လည်းး�
လုုပ်ကိုု�င်
်
ဆော
် �ာင််ရွက်
ွ ခဲ့့�ပါ
် ါသည််။
MyConstitution အကြော��ာ�င်းး�
MyConstitution စီီမံကိ
ံ န်းး�
ိ သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းနှှင့််� ရေ�ရှှည်တ
် ည််တံ့့�သော�ာ ငြိ�မ်းး�ချ
ိ ျမ်းး�
ရေး�း၏ အဓိိကအစိတ်
ိ အပိုု�င်းး�
်
တစ််ရပ်အဖြ�စ်
်
် ပြ�ည််တွွင်းး�၌
အသိိပညာာပြ�ည့််ဝ
� သည့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
ယဉ််ကျေး�း�မှုတ
ု စ််ရပ်် ဖြ�စ််ထွွန်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရေး�းကိုု�
ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွက်
ွ လျ
် ျက််ရှိိ�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းပတ််သက််ဆက်နွွယ်
်
သူ
် များ��
ူ း၏တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု�
အခြေ�ေ�ခံံကာာ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�များ��းတွွင််
ပါါဝင််သူများ��
ူ းအတွွက်် ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင်မှ
် ှ အကြံ�ပေး�
ံ း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�သည််

အရင်းး�အနှီးး��ကြီး�း�မား�း

မတူူညီီသည့််� အစုုအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� ပြ�ည််သူ့့�အာာဏာာနှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ကျျင့််�သုံးး��ရေး�းကိုု�
သတ််မှှတ်ပြ�
် ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းရသည့််�အတွွက်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််ခက််ခဲဲသော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ်သ
် ည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�ပင််
နိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံ၏
ံ အရေး�း�ပါါသည့််� အလှှည့််�အပြော�ာ��င်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဤဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စာာတမ်းး�တွွင်် ပြို�ု�င််ဆိုု�င်မှု
် ပြ�င်းး�
ု
ထန််သည့််� ဒီီမိုု�ကရက်တ
် စ််
နိုု�င််ငံရေး
ံ �း ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အခင်းး�အကျျင်းး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက်ရသော��
်
ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် ရှေ့�့�မတိုးး��နော�ာက််မဆုုတ်် တစ််ဆို့့��နေ�မှုုကိုု�ဖြ�န်ဖြေ�ေရန်
်
် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ��းနှှင့်�်
ယန္တတရား�းများ��းကိုု� အဓိိကထားး�ဆွေး�း�နွေး�း�သွားး��မည််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ဒီီမိုု�ကရက်တ
် စ်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��းတွွင်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သည့််�အတွေး�း��အမြ�င်နှ
် ှင့်�် အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��းသော�ာ အုုပ််စုုများ��းအကြား�း�ရှိိ� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုသည်် ပြ�ည််သူ့့�အာာဏာာနှှင့်�် အရင်းး�အမြ�စ််
များ��းကိုု� ရယူူကျျင့််�သုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရေ�ရှှည်အစီ
်
ီအမံံများ��းအတွွက်် အရင်းး�အနှီးး��ကြီး�း�မား�းသည့််� စေ့�့စပ််

ဝန််ဆော�ာင််မှုများ��
ု းကိုု�လည်းး�ပေး�းအပ််ပါါသည််။ ဤအခြေ�ေ�ခံံ

ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရနိုု�င််ဖွွယ််ရာာရှိိ�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သည့််� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုဖြ�င့်�်

ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အနှှစ်ချုု�ပ်
်
စာ
် ာတမ်းး�တွဲဲ�အားး� အဆိုု�ပါါကြိုး�း��ပမ်းး�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံအသစ််များ��းကိုု� အထော��ာက််အကူူပြု�ုရန််

အားး�ထုုတ်မှု
် ၏
ု အစိိတ်အပိုု�င်းး�
်
တစ််ရပ်အဖြ�စ်
်
် ထုုတ်ဝေ�
် ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။

သာာလွွန််လူများ��
ူ းစုုသဘော�ာ�တူညီ
ူ မှု
ီ ရယူ
ု
ရန်
ူ ် ရံံဖန်ရံ
် ခါ
ံ ါ လိုု�အပ််ပါါသည််။ အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
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နည်းး�ကျျ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််တစ််ရပ်ဖြ�င့်
် ်� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�သည်် နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ်ဆော
် �ာင််ရခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််သာာမက ကနဉီးး�နိုု�င််ငံရေး
ံ �းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တစ််ရပ်လ
် ည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�နိုု�င််ငံရေး
ံ �းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််သည့််�အဖွဲ့့��
အစည်းး�အသီးး�သီးး�မှှ တီီထွွင်ဖန်
် ်တီးး�နိုု�င််မှုု၊ အဓိိကကျသော��ာ�အလျော့��့��အတင်းး�၊ အပေး�း�အယူူညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း လိုု�အပ််ပါါသည််။
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတွွင်် သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲသ
� ည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းအပေါ်�်�တွွင်် သဘော�ာ�
မတူူညီီမှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််သကဲ့့�သို့့�� ယင်းး�ကိိစ္စစရပ်များ��
် းအပေါ်�်� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမရရှိိ�ပါါက ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ရှေ့�့�မတိုးး��နော�ာက််
မဆုုတ်် တစ််ဆို့့��သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့��လည်းး� ရော�ာက််ရှိစေ���ေနိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��သို့့��တစ််ဆို့့��မှုုများ��း အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််�လာာသော�ာအခါါ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တစ််ခုုလုံးး��အားး� နှော�ာ�က််နှေး�း�နိုု�င််စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လမ်းး�ကြော��ာင်းး�လွဲဲ�ချော်�်��သည််အထိိ ဖြ�စ််
စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဤသို့့��သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင််ပါါဝင််သည့််�အစုုအဖွဲ့့��များ��းမှှ သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��း
ကိုု� ကျော်�်��လွှားး��ရန်နှ
် ှင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည့််� ရှေ့�့�မတိုးး��နော�ာက််မဆုုတ်် တစ််ဆို့့��နေ�မှုုများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ်စေ�
်
မည့််� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုုရှိသော����ာညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းဖန််တီးး�ရန်် အကြံ�ံပြု�ုရပါါလိိမ့်�မ
် ည််။
ဤစာာတမ်းး�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ကြ�ရာာတွွင်် သို့့��မဟုုတ်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့်�် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� အရင်းး�အနှီးး��များ��း စသည််တို့့��ကိုု� ကော�ာက််နုုတ််
ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် စတင််ထားး�ပါါသည်် (အပိုု�င်းး� ၂)။ ထို့့��နော�ာက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�
ပေး�းသည့််�အပြ�င်် ၎င်းး�မှှထွွက်ပေါ်�
် ်လာာသော�ာ ရလဒ််များ��းကိုု�ပါါ သက််ရော�ာက််စေ�သည့််� မော�ာင်းး�နှှင်ဖော်�်�ဆော
်
�ာင််သူူများ��းနှှင့်�် အရွေ့�့��
အ ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ဖော်�်�ညွှှန်းး�တင််ပြ�ပါါသည်် (အပိုု�င်းး� ၃)။ ကာာလရှှည်တ
် စ််ဆို့့��နေ�မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ကာာကွွယ််ရန််
နှှင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သည့့်� နက််ရှိုုင်းး�သော�ာသဘော�ာ�မတူူညီီမှုုများ��းကိုု� ကျော်�်��လွှားး��ရန်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ်န
် ည်းး�
ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံများ��
ံ းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာပုံံ�စံံဒီီဇိုု�င်းး� နည်းး�နာာများ��းကိုု� နော�ာက််ဆုံးး��အပိုု�င်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပါါသည်် (အပိုု�င်းး� ၄) ။

၂။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� အကြော��ာ�င်းး�
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��း နှိုုင်းး�ယှှဉ်လေ့�့လာ
်
ာချျက််များ��းအရ သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံရေး
ံ �းနော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း
သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��းနှှင့်�် ထိုု�မှှထွွက်ပေါ်�
် ်လာာသော�ာ ရလဒ််များ��းအပေါ်�်�
မည််သို့့��မည််ပုံံ� သက််ရော�ာက််လွှှမ်းး�မိုးး��ပြီး�း� ရိုု�က််ခတ််မှုုရှိိ�သည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နေ�သည််။ နိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� မတူူညီီသည့််� အုုပ််စုု
များ��းအကြား�း� တည််ရှိသော����ာအာာဏာာထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�မှုုနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုစသည့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််
များ��းကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့််� ရေ�သော�ာက််မြ�စ်ပြ�
် ဿနာာများ��းမှာာ� ယင်းး�နိုု�င််ငံရှိိ�
ံ ရေ�ခံံမြေ�ေခံအခြေ
ံ �ေ�ခံံအကြော��ာ�င်းး�တရား�းများ��းတစ််ချို့့���ပင််
ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�အကြော��ာ�င်းး�တရား�းများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအပေါ်�်� စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ
ရလဒ််အပေါ်�်� ကြီး�း�မား�းစွာာ�သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််သည်် ရေ�ခံံ
မြေ�ေခံံ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ်ပေါ်�
် ်မူူတည််၍ အမျိုး�း��မျိုး�း��ကွဲဲ�ပြား�း�ကြ�သည််။
ထိုု�သို့့�� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း လုုပ်င
် န်းး�စဉ််
များ��းတွွင်် အော�ာက််ပါါအင်္ဂါါ��ရပ်များ��
် း တူူညီီလေ့�့ရှိိ�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းသည်် အမြ�င့့်�ဆုံးး��ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း
လုုပ်င
် န်းး�စဉ််နှှင့််� ထိုု�သို့့��ရေး�းဆွဲဲ�ရသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေအကြော��ာ�င်းး�တရား�းမှာာ� သာာမန််ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် မတူူ
ကွဲဲ�ပြား�း�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းသည်် ထူးး�ကဲဲသည့််�နိုု�င််ငံရေး
ံ �းဖြ�စ််ရပ််များ��းကြော��ာင့််�
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ - ပြ�ည််တွွင်းး�လက််နက််ကိုု�င်ပ
် ဋိိပက္ခခ၊ အာာဏာာရှှင်အု
် ုပ််ချုု�ပ်မှု
် ု အဆုံးး��သတ််ရေး�း
သို့့��မဟုုတ်် လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိရေး���း�တို့့��ပင်ဖြ�စ်
် သ
် ည််။ ဤသို့့��သော�ာ လုုပ််ရှား��းမှုုများ��းတွွင်် လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�အတွွင်းး�ရှိိ�
ကဏ္ဍပေါ�ါ�င်းး�စုံံ�မှှ လူူထုု၏ နိုု�င််ငံရေး
ံ �းအသိိပညာာရေ�ချိိ�န်် မြ�င့််�တက််လေ့�့ရှိိ�သည့််�အတွွက်် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းစနစ််၏ အခြေ�ေ�ခံံ
အုုတ်မြ�စ်
် ် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရန်တော�
်
ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��း ကျျယ််ကျျယ််လော�ာင််လော�ာင််ပေါ်�်ထွွက််လာာစေ�သည််။ ထို့့��ပြ�င််
International IDEA ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ စာာတမ်းး�တိုု�၊ ဇူူလိုု�င််လ ၂၀၂၁
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ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံ၏
ံ အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� အမြ�င့််�ဆုံးး��ဥပဒေ�ေဖြ�စ််သည့််�အားး�လျော်�်��စွာာ� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း လုုပ်င
် န်းး�စဉ််သည််လည်းး� သာာမန််ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကျျင့််�ဝတ််
အားး�လုံးး��အပေါ်�်�တွွင်် တရား�းဝင််ဖြ�စ်မှု
် ုနှှင့််� အာာဏာာသက််ရော�ာက််မှုုပေး�းအပ််ထားး�သည့််�ပုံံ�စံံအဖြ�စ်် ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�
သည််။ ထုံးး��စံံအားး�ဖြ�င့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� သာာမန််ဥပဒေ�ေများ��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရာာတွွင််လိုု�အပ်သ
် ည့််� ပါါဝင််မှုုနှှင့််�
ပါါဝင််သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုပမာာဏထက်် ပိုု�များ��းသည့််�လုုပ်င
် န်းး�စဉ််မှှတဆင့််� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရလေ့�့�ရှိိ�
ပါါသည််။ ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစတစ််ရပ််ရပ်် ဆော�ာင််ရွွက်ရန်
် ်အတွွက်် အချိိ�န််တိုု�တိုု�အတွွင်းး� ဥပဒေ�ေပြု�ု
လွှှတ််တော်�်�၏ အများ��းစုုမဲဲဖြ�င့်�် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�၊ ပြ�င််ဆင်ခြ် �င်းး�နှှင့်�် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�နှှစ်အ
် နည်းး�ငယ််အတွွင်းး� အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�
များ��းပြု�ုလုုပ်နို
် ု�င််သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု�မူူ နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�ရှိိ� စုုဖွဲ့့��စီီစဉ််မှုုတွွင််
ရေ�ရှှည်တ
် ည််တံ့့�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံအုတ်
ု မြ�စ်
် ကျသော��ာ�
်
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် သီီအိုု�ရီအရ
ီ
ပြ�ည််သူများ��
ူ းက
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအားး� အမြ�င့််�ဆုံးး��ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�
အဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�သည်် အရင်းး�အနှီးး��ကြီး�း�မား�းပြီး�း� ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာအခင်းး�အကျျင်းး�
တွွင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�သည်် အရင်းး�အနှီးး��ကြီး�း�မား�းသည့််� လုုပ်င
် န်းး�စဉ််
ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့��ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူ့့�အာာဏာာနှှင့်�် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းသုံးး��စွဲဲ�ခွွင့်�ကိုု�
်
ပြ�န််လည််ဖွွင့််�ဆိုု�ပေး�းရသည််။
ရံံဖန််ရံခါ
ံ ါတွွင်် ဖြ�စ််တည််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝိသေ��ေသများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င်အု
် ုပ််ချုု�ပ်ခွွင့်
် ်�ကဲ့့�သို့့�� တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု
များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ပေး�
် းရတတ််သည််။ ထို့့��ပြ�င်် လူူမှုအသိုု�င်းး�အ
ု
ဝန်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအတွွက်် ရေ�ရှှည််
တည််မြဲ�ဲသည့််�စီီမံံချျက််များ��းလည်းး� ချျမှှတ်ပေး�
် းရသည််။ ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံအရ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ပြ�င််ဆင််ရန်် ခက််ခဲဲပြ�န်သ
် ည််။ ထပ််မံ၍
ံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��းအားး� ပါါဝင််သည့််�
သက််ဆိုု�င်ရာ
် ာအစုုအဖွဲ့့�� များ��းအကြား�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုမ
ု ရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အကွဲဲ�ကွဲဲအပြဲ�ဲပြဲ�ဲဖြ�စ်
�
နေ�
် သည့််� နိုု�င််ငံရေး
ံ �းပတ််ဝန်းး�ကျျင််
တွွင်် မကြာ�ာခဏဆိုု�သလိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ရတတ််သည််။ ဤသို့့��သော�ာအခင်းး�အကျျင်းး�မျိုး�း��သည်် အထူးး�သဖြ�င့််� လက််နက််
ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခပြီး�း�နော�ာက််လုုပ််ဆော�ာင််ရသည့််� သို့့��မဟုုတ်် ထွွက််ခွာာ�ရမည့််� အာာဏာာရှှင်အစိုးး��ရနှ
်
ှင့်�် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု
လုုပ််ဆော�ာင််ရသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တွွင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်လေ့�့ရှိိ�သည််။
အများ��းပါါဝင််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််သည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ�
�
ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း၏

အဓွွန့််�ရှှည််တည််တံ့့�မှုုကိုု�

ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�ကိုု� ထင််ဟပ်စေ�သော�
်
ာ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သည့််�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအုုပ်စု
် ုများ��းပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာရှှည်ကြာ�
် ာစွာာ� ရပ််တည််နိုု�င််လေ့�့ရှိိ�
ပါါသည်် (Elkins, Ginsburg and Melton 2009)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းရှိိ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် မတူူ
ကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအရပ််ရပ််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းထားး�သည့််� စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုဖြ�င့်�် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပါါက
ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�လက််ခံံလာာနိုု�င််သကဲ့့�သို့့�� မိိမိိတို့့��ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
သ
် ည််ဟူူသော�ာ ခံံစား�းချျက််
ရရှိစေ���ေသည််သာာမက နော�ာက််ထပ််စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းကိုု� လျော့�့��ချျနိုု�င််စေ�သည််။ သာာဓကအနေ�ေ
ဖြ�င့််� ၁၉၈၇-၈၈ ဘရာာဇီးး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာညီီလာာခံံသည်် အလွှာာ�ပေါ�ါင်းး�စုံံ� စုုဖွဲ့့��ပါါဝင််မှုုနှှင့်�် ပြ�ည််သူူများ��း
အားး�လည်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််စေ�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� လယ််တင််အမေ�ေရိိကန်နို
် ု�င််ငံံများ��းရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းထက််
၎င်းး�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�သည်် ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မြဲ�ဲရှှည်ကြာ�
် ာစေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဖော်�်�ထုုတ်အ
် တည််ပြု�ုရာာ
တွွင်် လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�ရှိိ� မတူူညီီသည့််� ဘက််စုံံ�ကဏ္ဍစုံံ�မှှအုုပ်စု
် ုများ��း ပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေသည့််� နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��းကိုု� ပုံံ�စံံဒီီဇိုု�င်းး�ချျမှှတ်ရန်
် ် ယေ�ဘုုယျျအကြံ�ပြု�
ံ ုလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။
အများ��းပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ�
�
ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း တစ််ဖက််သတ််အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််
နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲသွားး��စေ�နိုု�င််သည််။ သာာဓက
အနေ�ေဖြ�င့််� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတွွင်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််၌ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က်ခဲ့့�
် သည့််� တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�သည်် နိုု�င််ငံ့့�
သမိုု�င်းး�တွွင်် အများ��းပါါဝင််မှုုအရှိိ�ဆုံးး�� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ်တော်�်�ဖြ�စ်
်
သ
် ည််။ အလွွန််များ��းပြား�း�သည့််� အစုုအဖွဲ့့��များ��းပါါဝင််
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သည့််�အတွွက်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူနိုု�င််ရန်် ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်တိုု�င်းး�ပြု�
်
ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကျျင်းး�ပမှုုအပါါအဝင်် ရှှစ််နှှစ််ကြာ�ာစေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရသည််။ သို့့��သည့််�တိုု�င်် နော�ာက််ဆုံးး��အပြီး�း�သတ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သဘော�ာ�တူူအတည််ပြု�ုမှုုကိုု�လက််မခံံသော�ာ အရေး�း�ပါါသည့််�အုုပ််စုုများ��း ရှိနေ���ေသေး�းသည််သာာ
ဖြ�စ််သည််။ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိိ�ရန်ခ
် က််ခဲဲမှုုသည်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််�ကိိစ္စစရပ်များ��
် းအပေါ်�်� မည််မျှှသဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုရှိိ�
ခြ�င်းး�နှှင့်�် တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�၏ အရွွယ််အစား�းနှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�သည့််�အုုပ််စုုများ��း မည််မျှှပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�မှုု နှှစ်ခု
် ု
လုံးး��၏ ရလဒ််တစ််ခုုပင််ဖြ�စ်သ
် ည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�သည်် ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ပါါဝင််ရသည့််� ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�သည်် ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရ၊ လူူမှုုရေး�းအရနှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းအရ တဆက််တည်းး�လုုပ်ဆော
် �ာင််ရသည့််�
လုုပ်င
် န်းး�စဉ််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟူူသည်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ယင်းး�အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု� လုုပ််ပိုု�င်ခွွင့်
် ်�အာာဏာာအပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�၊ အာာဏာာများ��းကိုု� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် တရား�းရုံးး��တွွင်် အတည််ပြု�ု
လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��ရသည့််� ဥပဒေ�ေများ��းဆိုု�င််ရာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််/ပဋိိညာာဉ််တစ််ခုုဖြ�စ်သ
် ည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သည့််�အခါါ နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ်အချ
်
ျက််များ��းကိုု� ဂရုုပြု�ုရမည််သာာမက အခန်းး�
အလိုု�က််ပါါဝင််သည့််� အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းသည်် ရှေ့�့�နော�ာက််ဟန််ချျက််ညီီညွွတ််မှုုရှိိ�ရမည့့်�အပြ�င်် လုုပ်င
် န်းး�လည််ပတ််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ နို
် ု�င််သည့််� အုုပ်ချုု�ပ်
်
မှု
် စ
ု နစ််ဖြ�စ်ရန်
် လ
် ည်းး� လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းကိုု� လူူမှုရေး
ု �း
ဆိုု�င််ရာာလုုပ်င
် န်းး�စဉ််အဖြ�စ်လ
် ည်းး� သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််။ ယင်းး�လုုပ်င
် န်းး�စဉ််တွွင်် အစိုးး��ရ၏ဆော�ာင််ရွွက်ချ
် ျက််
များ��းကိုု� လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းနိုု�င််မည့််� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�အတွွက်် ဘုံံ�လက််ခံံကြ�သည့််� တန််ဖိုးး��များ��းနှှင့်�် အခြေ�ေ�ခံံကျျသည့််�
မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုတွွင်ပါ
် ါဝင််သည့််� အုုပ်စု
် ုများ��းကဖော်�်��ထုုတ်ပေး�
် းရပါါသည််။ အထက််ပါါဖော်�်�ပြ�
ချျက််များ��းအပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းသည်် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ်လ
် ည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယှှဉ််ပြို�ု�င််
မှုုပြ�င်းး�ထန််သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေတစ််နိုု�င််ငံရေး
ံ �းအခင်းး�အကျျင်းး�မျိုး�း��ဖန််တီးး�သည့််�အခါါတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််
တစ််ရပ်သ
် ည်် အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းဆန့််�ကျျင််ဖက်ဖြ�စ်
် နေ�
် သည့််�အုုပ််စုုများ��းက ၎င်းး�တို့့��အများ��းစုု ထော�ာက််ခံံကြ�သည့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�များ��းကိုု� အပြ�န််အလှှန််ဆွေး�း�နွေး�း�၊ ညှိိ�နှိုုင်းး�၊ အပေး�း�အယူူလုုပ်ရ
် သည့််� အခြေ�ေ�အတင််
စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုမှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာရလဒ််ဖြ�စ်သ
် ည််။

၃။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ�
�
ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုင်း
ု �မှု
း မော�
ု ာင်းး�နှှင််အားး�များ��းနှှင့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုများ
ု ��း
ယေ�ဘုုယျျဆိုု�ရလျှှင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုလုုပ်င
် န်းး�စဉ််သည်် မတူူညီီသည့််�ကန့််�သတ််
ချျက််အမျိုး�း��အစား�းများ��းမှှ ရွေး�း�ချျယ််ရခြ�င်းး�(၃.၁) နှှင့််� အလျော့��့��အတင်းး�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုဗျူူ�ဟာာအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� စေ့�့စပ််ဆော�ာင််ရွွက်မှု
် ုများ��း
(၃.၂) ပါါဝင််သည််။

၃.၁။ ရေ�ဆန််နှှင့််� ရေ�စုုန််ကန့််�သတ််ချျက််များ��း (Elster 1995)
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ်၏
် အကြော��ာ�င်းး�အရာာအပေါ်�်�ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�သူူ
များ��းက အပြ�ည့််�အဝလွွတ််လပ််စွာာ�ဆုံးး��ဖြ�တ်ခွွင့်
် �ရှိိ�
် သည််ဟူူသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ်စား�
် းလှှယ်၏
် လုုပ််ပိုု�င်ခွွင့်
် ်�အာာဏာာဆိုု�င််ရာာ
အတွေး�း��အခေါ်�်�နှှင့််�ဆန့််�ကျျင််ကာာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�သည့််�အဖွဲ့့�� မှှ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့််� ကန့််�သတ််ချျက််အမျိုး�း��အစား�း
နှှစ််ခုုကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ်သုံးး��
် သပ််ချျက််များ��းက ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��သည်် ၎င်းး�၏ အဖွဲ့့��
ဝင််များ��းနှှင့်�/် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းအတိုု�င်းး�အတာာပေါ်�်တွွင်် လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�သည််(Elster 1995)။
တစ််ဖက််တွွင်လ
် ည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ်် စတင််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင််
လုုပ််ထုံးး��လုုပ်န
် ည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာတစ််ချို့့���နှှင့််�ဆိုု�င်သ
် ည့််� လိုု�အပ််ချျက််
များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�တတ််သည််။ ဤကဲ့့�သို့့�� ရေ�ဆန််ကန့််�သတ််ချျက််များ��း (upstream constraints) သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�သည့််�အဖွဲ့့��က စီီမံံဆော�ာင််ရွွက်ခြ် �င်းး�မပြု�ုမီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�၏
International IDEA ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ စာာတမ်းး�တိုု�၊ ဇူူလိုု�င််လ ၂၀၂၁
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အဖွဲ့့��ဝင််များ��းပေါ်�်တွွင်် ကျရော��ာ�က််သည့််� ကန့််�သတ််ချျက််များ��းဖြ�စ််သည််။ လော�ာလော�ာလတ််လတ်် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းဆိုု�င််ရာာ ရေ�ဆန််
ကန့််�သတ််ချျက််များ��း (upstream constraints) ကျရော��ာ�က််ပုံံ� သာာဓကများ��းကိုု� သိိရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံတွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ၂၀၁၅
ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလွှှတ််တော်�်�အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င်သ
် ည့််� ပါါတီီများ��းက
သဟဇာာတမဖြ�စ််သည့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာအစီီအမံများ��
ံ းကိုု�

ကတိိကဝတ််ပြု�ုခဲ့့�သည််။

တမီးး�လ််အမျိုး�း��သားး�

ညွှှန့််�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��က ဖက််ဒရယ်ဖွဲ့
် ့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဖော်�်�ထုုတ်မ
် ည််ဟုု ကတိိပြု�ုကာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််
ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� တဖက််တွွင်် သိိရိိလင်္ကာ�ာ�လွွတ်လ
် ပ််ရေး�းပါါတီီက တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စနစ်် အဓွွန့််�ရှှည်ရေး
် �းကိုု� ကတိိပြု�ုခဲ့့�သည််
(Bisarya 2016)။
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��အပေါ်�်�တွွင်် ရေ�ဆန််ကန့််�သတ််
ချျက််များ��းကိုု� တိုးး��ပွား��းများ��းပြား�း�စေ�ပါါသည််။ သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််� တော�ာင််ဆူဒန်
ူ ဖြ�စ်
် ရပ်
် ပင်
် ဖြ�စ်
် သ
် ည််။ ထိုု�စဉ််က ၂၀၁၈ ငြိ�မ်းး�ချ
ိ ျမ်းး�ရေး�း
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကာာ ဖက််ဒရယ်ပြ�
် ည််ထော�ာင််စုုတည််ထော�ာင််ရန်် ကတိိ
ကဝတ််များ��း ပေး�းထားး�ခဲ့့�သည််။ ဤဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��သည်် နိုု�င််ငံ၏
ံ အနာာဂတ််စုုဖွဲ့့��ပုံံ�ကိုု�
စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် ဖက််ဒရယ်စ
် နစ််မှှတပါးး� အခြား��းရွေး�း�စရာာလမ်းး�မရှိတော့����့�ပေ�။
အကယ််၍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ထက်် ရှိိ�ပြီး�း�သားး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အားး�
ပြ�င််ဆင််ရန်် ရည််ရွွယ်ထားး�
်
သည့််�ဖြ�စ်ရပ်
် ်များ��းတွွင်် ရှိိ�ပြီး�း�သားး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပါါပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု�ယ်၌
် ကပင်် ရေ�ဆန််ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�
ဆိုု�င််ရာာ ကန့််�သတ််ချျက််များ��းဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ်န
် ည်းး�များ��းနှှင့်�် ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းပြု�ုလုုပ််
နိုု�င််သည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့်�စ
် ပ််လျျဉ်းး�၍လည်းး� ကန့််�သတ််ချျက််များ��းရှိိ�နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ်သ
် ည််။ သာာဓကမှာာ� ဂျာ�ာမနီီနိုု�င််ငံံ
တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြ�င််ဆင်ရာ
် ာတွွင်် အထက််၊ အော�ာက််လွှှတ်တော်�်�နှ
်
ှစ််ရပ်စ
် လုံးး��၏ သုံးး��ပုံံ� နှှစ််ပုံံ� အတည််ပြု�ုရန််လိုု�အပ်သ
် ည််ဟုု
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အပြ�င်် ဒီီမိုု�ကရက်တ
် စ််အစိုးး��ရပုံံ�စံံနှင့်
ှ ်� ဖက််ဒရယ်ပြ�
် ည််ထော�ာင််စုပုံ
ု ံ�စံံ အုုပ်ချုု�ပ်
်
မှု
် ကဲ့့�သို့့�
ု
� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု�ပြ�င််ဆင််ရန််တားး�မြ�စ်ထားး�
်
သည််။ ဖိိလစ််ပိုု�င်နို
် ု�င််ငံံတွွင်် ၁၉၈၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ပြ�င််ဆင််ချျက််လုုပ််ထုံးး��လုုပ်န
် ည်းး�သည်် ဘန််စမိုု�ရိုု�ပြ�ည််နယ်် (Bangsamoro) တွွင်် အထူးး�ကိုု�ယ််ပိုု�င်အု
် ုပ််ချုု�ပ််
ခွွင့််�တော�ာင်းး�ဆိုု�သည့််� သူူပုုန််အဖွဲ့့��များ��းပါါဝင််သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််ကိုု� များ��းစွာာ�ရှုုပ်ထွေး�း�စေ�ခဲ့့�
်
သည််။ အစိုးး��ရနှှင့်�် မိုု�ရိုု�
အစ္စစလာာမ််မစ်် လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းတပ််တို့့�� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ကိုု� တရား�း
လွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိိ�ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ််ရေး�း
စာာချုု�ပ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် မည််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််ကိုု�မဆိုု� ဆော�ာင််ရွွက််
မည််ဟုု ၎င်းး�စာာချုု�ပ််တွွင်် ကတိိပြု�ုခဲ့့�သည့််�အချျက််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�င််ဆင်ရေး
် �းလုုပ်ပိုု�င်
် ခွွင့်
် ်�အာာဏာာသည််
အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�လွှှတ််တော်�်�တစ််ခုုတည်းး�ကသာာ

ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည််ဟူူသည့််�အချျက််နှှင့့်�

ဆန့််�ကျျင််နေ�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််

သည်် (Anderson and Choudhry 2019)။ ထိုု�သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�င််ဆင်ရေး
် �းအတည််ပြု�ုချျက််ရယူူရမည့််�
အခက််အခဲဲကိုု�ရှော�ာ�င််ရှား��းရန်် Organic Law ဟုုခေါ်�်သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဘန််စမိုု�ရိုု�ပြ�ည််နယ််
အားး� အထူးး�ကိုု�ယ််ပိုု�င်အု
် ုပ််ချုု�ပ်ခွွင့်
် ်�ပေး�းနိုု�င််ရန်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််အသစ််တစ််ခုုကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေး�းခဲ့့�
ကြ�သည််။ ဘန််စမိုု�ရိုု�ပြ�ည််နယ််၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်အု
် ပ်
ု ချုု�ပ်
်
မှု
် အဆင့်
ု
်�အတန်းး�နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံအုပ်
ု ချုု�ပ်
်
မှု
် ဖွဲ့
ု ��့ စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�ကိုု� ဖွွင့််�ဆိုု�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ဘန််စမိုု�ရိုု� Organic Law ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� လွှှတ််တော်�်�က ၂၀၁၈ခုုနှှစ််တွွင်် အတည််ပြု�ု
ပေး�းခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၁၉ လူူထုုဆန္ဒဒခံယူ
ံ ူပွဲဲ�မှှတဆင့််� ဘန််စမိုု�ရိုု�ပြ�ည််သူူများ��းက လက််မှှတ်ရေး
် �းထိုးး��အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။
တစ််ဖက်တွွင်
်
် ရေ�စုုန််ကန့််�သတ််ချျက််များ��း (downstream constraints) သည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း
အဖွဲ့့��က ရေး�းဆွဲဲ�ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�သည့််� မူူကြ�မ်းး�ကိုု� တခြား��းအဖွဲ့့��စည်းး�တစ််ရပ််ရပ်် သို့့��မဟုုတ်် ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မှှတဆင့််� အတည််ပြု�ု
ရန်် လိုု�အပ််သည့််�အခါါမျိုး�း��တွွင်် ပေါ်�်ထွွက််လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ဤသို့့��လုုပ်င
် န်းး�စဉ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��
သည်် စိိစစ််အတည််ပြု�ုပေး�းမည့််� အာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��၏ ဆန္ဒဒသဘော�ာ�ထားး�အတိုု�င်းး� ကျေ�ေနပ််အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက်ဖို့့�
် �လိုု�ပါါသည််။
ယင်းး�အချျက််က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��၏ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းအပေါ်�်�တွွင်် ကျရော��ာ�က််နိုု�င််သည့််� ကန့််�သတ််မှုုများ��းဖြ�စ််ပေ�
လိိမ့််�မည််။ ကင််ညာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ၂၀၁၀ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� နိုု�င််ငံရေး
ံ �းပါါတီီများ��းမှှ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
International IDEA ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ စာာတမ်းး�တိုု�၊ ဇူူလိုု�င််လ ၂၀၂၁
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ပြ�ည််သူူများ��းက ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တွွင်် မဲဲပေး�းအတည််ပြု�ုပေး�းရသည််။ ဆရာာများ��းသမဂ္ဂဂနှှင့်�် ၎င်းး�အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုု
ကိုု� ရရှိိ�ရန်် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းပါါတီီများ��းက ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တွွင်် အတည််ပြု�ုမည့််� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ဆရာာများ��းအမှုုထမ်းး�ကော်�်�မရှှင်ကိုု�
်
ထည့််�သွွင်းး�ရန်် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းပါါတီီများ��းက သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�သည််။
ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ဖြ�င့်�အ
် တည််ပြု�ုလုုပ််ဆော�ာင််မှုုမရှိိ�သည့််�တိုု�င်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် းသည်် ၎င်းး�တို့့��မဲဲဆန္ဒဒနယ််မှှ ပြ�ည််သူူများ��း
၏ အနာာဂတ််နိုု�င််ငံရေး
ံ �းအရ ထော�ာက််ခံံမှုုရရှိိ�ရန်လိုု�အပ်
်
်ချျက််သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး�အပေါ်�်�
ကန့််�သတ််မှုုများ��း ခံံရနိုု�င််သည််။
ဤသာာဓကတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သကဲ့့�သို့့�� ရေ�ဆန််နှှင့််� ရေ�စုုန််ကန့််�သတ််ချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််
ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််၏ ရလဒ််ပေါ်�်တွွင်် အရေး�း�ပါါသည့််� သက််ရော�ာက််များ��းရှိိ�နိုု�င််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။

၃.၂။ အပြ�န််အလှှန််တုံ့့�ပြ�န််မှုုတည််ဆော�ာက််ပုံံနှ
� ှင့််� အပေး�း�အယူူညှိိ�နှိုုင်း�မှု
း ုအမျိုး�း��အစား�းများ��း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််မှုုပုံံ�စံံနှှင့်�် အရွေ့�့��
အ ပြော��ာင်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�သည့််�အလျော��ာ�က်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိ�နှို
ိ င်းး�မှု
ု များ��
ု း၏ လုုပ်င
် န်းး�စဉ်် သဘော�ာ�သဘာာဝ
ကိုု� နား�းလည််စေ�ရန်် ဂါါဘရီီလ်် နာာဂရပ််တိုု� (Gabriel Negretto) အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သည့််� အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါမူူဘော�ာင််မှာာ� အသုံးး��ဝင််ပါါ
သည််။ အကျျဉ်းး�ချုံး�း��အစီီအမံမှာာ�
ံ အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပထမဉီးး�စွာာ�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ စည်းး�မျျဉ်းး�အသစ််များ��း
ကိုု� ဖန််တီးး�လိုု�ကြ�သည့််� အစုုအဖွဲ့့��များ��းက စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� ကနဉီးး�စတင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� ယင်းး�
စည်းး�မျျဉ်းး�အသစ််များ��း မည််သို့့��မည််ပုံံ� ချျမှှတ်သ
် င့််�သည််ဆိုု�သည့််�အချျက််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ၎င်းး�အစုုအဖွဲ့့��များ��း၏ ရှုုမြ�င်ပုံ
် ံ�များ��းနှှင့်�်
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းမှာာ� မတူူကွဲဲပြား�း�မှု
�
နှ
ု င့်
ှ ်� တင်းး�မာာမှုုများ��းရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။ တတိိယအချျက််မှာာ� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစည်းး�မျျဉ်းး�
အသစ််များ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရာာတွွင်် အများ��းစုုသဘော�ာ�တူူညီီမှုုလိုု�အပ်သော�
်
ာကြော��ာင့််� အရေ�ေအတွွက််လုံံ�လုံံ�လော�ာက််လော�ာက်် ပံ့့�ပိုးး��မှုု
ရရှိိ�ထားး�သည့််� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတစ််ရပ််ရရှိိ�ရန်် မတူူညီီသည့််�အစုုအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� အခြေ�ေ�အတင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းလုုပ်ဆော
် �ာင််
ရပါါလိိမ့်�မ
် ည််။
ဤသို့့��အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် အော�ာင််မြ�င်သ
် ည့််�စေ့�့စပ််ညှိ�နှို
ိ င်းး�မှု
ု များ��
ု းရရှိိ�ရန်် မည််သည့််�အကြော��ာ�င်းး�ခြ�င်းး�ရာာများ��းက အားး�ပေး�း
အားး�မြှော��ာ�က််ဖြ�စ်စေ�
် မည််နည်းး�ဟူူသည့််� မေး�းခွွန်းး�ပေါ်�်ထွွက််လာာသည််။
အစုုအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိစေ���ေမည့််� အရေး�း�ပါါသော�ာ မက််လုံးး��ပေး�းဆွဲဲ�ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််� ဘုံံ�တူူညီီသည့််�မူူ
များ��း သို့့��မဟုုတ်် ထပ််တူူကျျသည့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း ရှိိ� မရှိိ�ဟူူသည်် အကြော��ာ�င်းး�ခြ�င်းး�ရာာတစ််ခုုပင်ဖြ�စ်
် သ
် ည််။ ပါါတီီအားး�လုံးး��မှှ
အတိိအလင်းး� သို့့��မဟုုတ်် အကြွ�င်းး�မဲ့့�သဘော�ာ�တူသ
ူ ည့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူများ��
ူ းမှှစ၍ အဓိိကပြ�ဿနာာ၏
အကျိုးး���အပြ�စ််ဆက်စ
် ပ််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းထိိ အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�နိုု�င််သည််။ သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံ၌
ံ ဖက််ဒရယ်ပြ�
် ည််သူ့့�သမ္မမတ
နိုု�င််ငံတ
ံ ည််ထော�ာင််မည််ဟူ၍
ူ အရေး�း�အကြီး�း�ဆုံးး��မူကိုု�
ူ စေ့�့စပ််ညှိ�နှို
ိ င်းး�မှု
ု အ
ု စပိုု�င်းး�တွွင်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၂၀၁၅ ခုုနှစ်
ှ ်
တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််� ကြီး�း�မား�းသော�ာငလျျင််၏ ရိုု�တ််ခတ််မှုုအကြ�ပ်အ
် တည်းး�သည်် ကာာလရှှည်ကြာ�
် ာနေ�ခဲ့့�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််အားး� အဆုံးး��သတ််ရန််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပြီး�း�သတ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် အဓိိကပါါတီီများ��း
အကြား�း� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိစေ���ေခဲ့့�သော�ာ ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုုမက််လုံးး��ဖြ�စ်ခဲ့့�
် သည််။
ဒုုတိယ
ိ အကြော��ာ�င်းး�ချျင်းး�ရာာမှာာ� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတွွင်် ပါါတီီများ��းအကြား�း� အကြော��ာ�င်းး�အရာာအပေါ်�်�
သဘော�ာ�မတူူညီီမှုုများ��း ထပ််တူူကျျခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ချိိ�တ််ဆက််မှုုရှိနေ���ေခြ�င်းး�ပင်ဖြ�စ်
် သ
် ည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစ
ရပ််အဆင့််�ဆင့််�တွွင်် အစုုအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက်မှု
် ုရှိနေ���ေသော�ာ လိုု�လားး�ချျက််များ��းရှိိ�ပါါက အပြ�န််အလှှန််အလျော့��့��ပေး�းလိုု�က််
လျော�ာ�ကာာ ညှိိ�နှိုင်းး�
ု ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ ရရှိိ�
ု နိုု�င််သည််။ ယင်းး�ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ညှိိ�နှိုင်းး�ဆွေး
ု �း�နွေး�း�သည့််� ပါါတီီများ��းသည်် တဖက််နှင့်
ှ ်�
တဖက််ရှိိ� ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� အပေး�း�အယူူပြု�ုလုုပ်နို
် ု�င််သည််။ ပါါတီီတစ််ခုုမှှ ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် ပိုု�အရေး�း�ပါါသည့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုတစ််ခုု
ကိုု�ရရှိိ�ရန်် အခြား��းတဖက််မှတော���ာင်းး�ဆိုု�သည့််� တချို့့���ကိိစ္စစရပ်တ
် စ််ခုုနှှင့််� အလဲဲအလှှယ်ပြု�
် ုလုုပ်နို
် ု�င််သည််။ အခြား��းသာာဓကတစ််ခုု
မှာာ� စပိိန််နိုု�င််ငံ၏
ံ ၁၉၇၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တွွင်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�သည့််� ပါါတီီများ��းအကြား�း� အစိုးး��ရ
International IDEA ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ စာာတမ်းး�တိုု�၊ ဇူူလိုု�င််လ ၂၀၂၁
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အုုပ််ချုု�ပ်မှု
် ုစနစ််၊ နယ််မြေ�ေအလိုု�က်် စုုဖွဲ့့��မှုုနှှင့်�် လူူမှုု-စီးး�ပွား��းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ်များ��
် းအပါါအဝင်် အကြော��ာ�င်းး�အရာာအများ��းအပြား�း�နှှင့်�်
စပ််လျျဉ်းး�၍သဘော�ာ�ထားး�များ��းကွဲဲ�ပြား�း�မှုရှိိ�ခဲ့့�
ု သည််။ သို့့��သော်�်� သဘော�ာ�မတူူညီမှု
ီ များ��
ု းသည်် ချိိ�တ််ဆက်နေ�သော�
်
ာအခါါ အပေး�း�အယူူ၊
မဲဲများ��းဖလှှယ်ခြ် �င်းး�ပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး�ဖြ�င့်�် အားး�လုံးး��သဘော�ာ�တူူနိုု�င််သည့််� ယေ�ဘုုယျဖြေ��ေ�ရှှင်းး�ချျက််ရရှိိ�ခဲ့့�သည်် (Negretto 1998;
Colomer 1995)။
၁၉၉၄ ခုုနှှစ်် အာာဂျျင််တီးး�နား�းနိုု�င််ငံတွွင်
ံ
် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
လုုပ်င
် န်းး�စဉ််အားး� သာာဓကအဖြ�စ်် လေ့�့လာာနိုု�င််သည််။ တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််လျှှက််ရှိသော����ာ သမ္မမတ ကာာလိုု�စ်် မန််နမ်် (Carlos
Menem) က ၎င်းး�အားး� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် သမ္မမတရာာထူးး�ကိုု� ထပ််မံထ
ံ မ်းး�ဆော�ာင််ရန်် ကန့််�သတ််ထားး�သည့််� နော�ာက််ထပ််တစ််ကြိ�ိမ််
ပြ�န််လည််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က်ခြ် �င်းး�ဆိုု�င်ရာ
် ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကန့််�သတ််ချျက််အားး� ပယ််ဖျျက််ရန်ရ
် ည််ရွယ်
ွ ချ
် ျက််ဖြ�င့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�င််ဆင်ရေး
် �းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််ကိုု� အစပြု�ုလုုပ်ဆော
် �ာင််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� အဓိိက အတိုု�က််အခံံပါါတီီ
၏ ပံ့့�ပိုးး��မှုုမပါါဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��ပါါတီီမှှ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ကိုု�ပြ�င််ဆင်နို
် ု�င််မည််မဟုုတ်ပေ�
် ။ အတိုု�က််အခံပါ
ံ ါတီီမှှ ယင်းး�အချျက််ကိုု� အခွွင့််�ကော�ာင်းး�
ယူူ၍ နော�ာက််တစ််ကြိ�မ်
ိ ် ပြ�န််လည််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က်ရေး
် �းပြ�င််ဆင်ချ
် ျက်် ထော�ာက််ခံပေး�
ံ းစေ�လိုု�ပါါက သမ္မမတ၏ လုုပ်ပိုု�င်
် ခွွင့်
် ်�
အာာဏာာလျော့�့��ချျရန်် သဘော�ာ�တူူရမည််ဟူူ၍ လူူများ��းစုုပါါတီီနှှင့်�် အပေး�း�အယူူပြု�ုလုုပ်ခဲ့့�
် သည််။ အဆုံးး��တွွင်် နှှစ််ဖက်ပါ
် ါတီီများ��းမှှ
နော�ာက််ထပ််တစ််ကြိ�ိမ််ပြ�န်လ
် ည််ရွေး�း�ကော�ာက််မှုု ချျက််ချျင်းး�ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ်ရန်
် ်ခွွင့််�ပြု�ုကြော��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််နှှင့််� သမ္မမတအာာဏာာ
လျှော့�့��ချရေး��း�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု� အပြ�န််အလှှန််လိုု�က်လျော�ာ�သဘော�ာ�တူ
်
ူခဲ့့�ကြ�သည််။ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််က ကနဉီးး�
တွွင်် သမ္မမတအားး� ပြ�န််လည််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က်ရေး
် �းတစ််ခုုတည်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််ဖြ�စ်သော်�်�
်
လည်းး� အဓိိကအတိုု�က်အခံ
်
ံ
ပါါတီီနှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် လိုု�အပ််ချျက််ကြော��ာင့််� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သည့််� ပြ�င််ဆင််ချျက််ဆီီသို့့�� ဉီးး�တည််သွားး��ခဲ့့�သည််(Negretto
1998 and 2017)။
တတိိယအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� ပါါတီီများ��းအကြား�း� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။ တချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုမလုုပ်ဘဲဲ
်
တစ််ဖက်သ
် တ််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုလုုပ်ဆော
် �ာင််ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းနိုု�င််သည့််� အာာဏာာလုံံ�လုံံ�လော�ာက််လော�ာက််
တစ််ဖက်ပါ
် ါတီီတွွင်် ရှိနေ���ေသည််။ သာာဓကမှာာ� လွှှတ််တော်�်�တွွင်နေ�ရာ
်
ာအများ��းစုုရရှိိ�ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််
ကာာ တွွန်းး�အားး�ပေး�းနိုု�င််သည့််�အာာဏာာ ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ်သ
် ည််။ ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ��းနှှင့်�်
ဒီီမိုု�ကရက်တ
် စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ်် အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�တွွင်် မည််သည့််�ပါါတီီမှှ ၎င်းး�
တို့့��ကိုု�ယ်ပိုု�င်
် ဖြေ�ေရှ
်
ှင်းး�ချျက််ကိုု�သာာအတည််ပြု�ုရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းမလုုပ်ဆော
် �ာင််နိုု�င််ပေ�။ အခြား��းအုုပ်စု
် ုများ��းနှှင့်�် အပေး�း�အယူူလုုပ််
ဆော�ာင််ရွွက်ရပါ
် ါသည််။
နော�ာက််ဆုံးး��အချျက််မှာာ� မဲဲရလဒ််မသေ�ေချာ�ာမှုု ပြ�ဿနာာပင််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ပါါတီီများ��းမှာာ� မဲဲရလဒ််မသေ�ေချာ�ာမှုု ကြီး�း�ကြီး�း�မား�းမား�း
ရှိသော����ာအခါါတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရှုံးး��၍ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သည့််� အရင်းး�အနှီးး��များ��းကိုု� လျှော့�့��ချျလိုု�သော�ာကြော��ာင့််� အပေး�း�အယူူလုုပ််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ရန်
် ် ပိုု�များ��းနိုု�င််သည််။ ဤကဲ့့�သို့့��ဖြ�စ်ရပ်
် ်မျိုး�း��တွွင်် ပါါတီီအားး�လုံးး��မှာာ� အာာဏာာရရှိရေး���း�ကိုု� ဧကန််အာာမခံံပေး�း
ထားး�သည့််�အပြ�င်် ထိရော��ာ�က််သည့််�အပြ�န်အလှ
်
န်
ှ ထိ
် န်းး�ကြော��
ိ
ာင်းး�မှုုကိုု�လည်းး� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််သည့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််တစ််ခုု
တည််ဆော�ာက််ရန်် စိိတ်ဝ
် င််စား�းကြ�ပေ�လိိမ့်�မ
် ည််။ တဖက််တွွင်လ
် ည်းး� ပါါတီီများ��းက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင််အနိုု�င််ရရန််သေ�ချာ�ာပါါက
အားး�လုံးး��သဘော�ာ�တူူညီသော�
ီ
ာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��းကိုု� ရှာာ�ကြံ�လိုု�စိ
ံ
တ်
ိ န
် ည်းး�ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲအ
� နိုု�င််ရသည့််�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� မြ�င့််�နိုု�င််သမျှှမြ�င့််�အော�ာင်် လုုပ်ဆော
် �ာင််လိိမ့််�မည််။

၄။ ရှေ့�့�မတိုးး�� နော�ာက််မဆုုတ်် တစ််ဆို့့��နေ�မှုုများ��းကိုု� တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖြေ�ေရှှင်း�ခြး �င်းး�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိ�နှို
ိ င်းး�မှု
ု များ��
ု းလုုပ်ဆော
် �ာင််ရာာတွွင်် ကွဲဲ�လွဲဲသ
� ည့််�ခေါ�ါင်းး�စဉ််များ��းပေါ်�်တွွင်် သဘော�ာ�
မတူူညီီမှုုများ��း မလွဲဲ�မသွေပေါ်��်���ပေါ�ါက််လာာသော�ာအခါါ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ
နှော�ာ�င့််�နှေး�း�စေ�နိုု�င််သည့််� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ်င
် န်းး�စဉ််ပျျက််စီးး�ပြို�ု�လဲဲသွားး��သည့််�တိုု�င်် ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့််� ရှှည်လျားး��ကြာ�
်
ာမြ�င့််�သော�ာ တစ််
ဆို့့��မှုုများ��းပေါ်�်ပေါ�ါက််နိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််ရှိိ�ပါါသည််။ ဤသို့့��အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�နေ�သော�ာ ပါါတီီများ��းအတွွက််
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ကွဲဲ�လွဲဲ�နေ�သည့််� ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််စေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််သည့််� ယန္တတရား�းများ��းမှာာ� အထူးး�အရေး�း�ပါါသည််။
၎င်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� အုုပ််စုုနှှစ််စုုခွဲဲ� သတ််မှှတ်နို
် ု�င််သည််။ ကာာလရှှည်တ
် စ််ဆို့့��မှုုကိုု� ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရန်် အထော��ာက််အကူူပြု�ု
နိုု�င််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ်န
် ည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက်ချ
် ျက််များ��း (၄.၁)၊ ပြ�င်းး�ထန််သည့််� သဘော�ာ�မတူူမှုုများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််မှုုလာာသော�ာ
အခါါ ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်ဖွဲ့
် ့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံ နည်းး�နာာများ��း(၄.၂) ပင််ဖြ�စ်သ
် ည််။

၄.၁။ လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံစံံမှ
� ှတဆင့််� တစ််ဆို့့��မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�
ကာာလရှှည်တ
် စ််ဆို့့��မှုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�အားး�လျှော့�့��ချျရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
လုုပ်င
် န်းး�စဉ််တလျှော��ာ�က်် အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းနှှင့်�် ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုုရှိိ�သည့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််
ပေး�းနိုု�င််မည့််� တိိကျသေ��ေချာ�ာသည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ်န
် ည်းး�များ��းကိုု� အရေး�း�ပါါသည့််� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း မစတင််မီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းက သတ််မှှတ်နို
် ု�င််သည််။ အော�ာက််ပါါ ဇယားး� (၁) တွွင်် သာာဓကတချို့့���ပါါဝင််သည်် ဇယားး� (၁) - တစ််ဆို့့��မှုုများ��းကိုု� တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ပေး�းနိုု�င််မည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း
(၁) အစီီအစဉ််များ��းချျမှှတ်ခြ် �င်းး�

• ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ မူူများ��း
•	ထိိရှှလွွယ်သ
် ည့််� ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� အစီီအစဉ််ချျမှှတ်ခြ် �င်းး�
•	အပြ�န််အလှှန််ဆက်စ
် ပ််နေ�နိုု�င််သည့််� ကိိစ္စစရပ်များ��
် းစေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�
ခြ�င်းး�

(၂) ပါါတီီများ��း၏ အဆိုု�တင််ပြ�ချျက််များ��းကိုု� စာာတမ်းး�
တစ််ခုုတည်းး�အဖြ�စ်် ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�ရှိရေး���း�စည်းး�မျျဉ်းး�
(၃) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��အားး�

•	လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်အားး�လုံးး��ပါ
်
ါဝင််သည့််� ကော်�်�မတီီ

ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�

• ဘက််စုံံ�ညှိိ�နှိုုင်းး�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရေး�းကော်�်�မတီီ

(၄) တတိိယအုုပ်စု
် ု ပါါဝင််မှုု

•	အထော��ာက််အကူူပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��များ��း
•	ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း

၄.၁.၁။ အစီီအစဉ််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိ�နှို
ိ င်းး�မှု
ု များ��
ု းကိုု� တစ််နေ�ရာာမဟုုတ်် တစ််နေ�ရာာမှှ စတင််ရမည််သာာဖြ�စ််သည််။
အစီီအစဉ််အားး� မည််သို့့�မ
� ည််ပုံရေး
ံ� �းဆွဲဲ� တည််ဆော�ာက််မည််ဟူသ
ူ ည့််�အချျက််အားး� အခြေ�ေ�အနေ�ေအချိိ�န််အခါါနှှင့််� ပါါတီီများ��း၏အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းနှှင့်�် အနေ�ေအထားး�ပေါ်�်တွွင််မူူတည််ကာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ရပေ�ေလိိမ့်�မ
် ည််။ အားး�လုံးး��သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူရေး�းကိုု� အားး�ပေး�းရန််
ပြ�င််ဆင််ရမည့််�ဗျူူ�ဟာာများ��းမှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာမူူများ��း။ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�၊ နမီးး�ဘီးး�ယားး�၊ နီီပေါ�ါနှှင့််� တော�ာင််အာာဖရိိကဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��းသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အသေး�း�စိိတ်ပြ�
် ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� နော�ာက််ပိုု�င်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းနိုု�င််စေ�ရန်် အရေး�း�အကြီး�း�ဆုံးး��အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းဖြ�င့််� စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� စတင််ခဲ့့�သည့််�
သာာဓကများ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရန််နှှင့််� နော�ာက််ဆက်တွဲဲ
် � ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းနှှင့်�်
ယင်းး�မှှထွွက်ပေါ်�
် ်လာာမည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာစာာသားး�များ��းအတွွက်် သတ််မှှတ််ချျက််ဘော�ာင််အရ အာာမခံံချျက််တစ််စုံံ�တစ််ရာာ
ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််စေ�ရန်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအပေါ်�်� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူထားး�ခြ�င်းး�အားး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ တစ််ဖက််တွွင်လ
် ည်းး� ထိုု�
အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအပေါ်�်� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� ယေ�ဘုုယျျဆန််ဆန််ပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး�ဖြ�င့်�် ကျျယ််ပြ�န့််�သည့််�ပါါတီီအစုုအဖွဲ့့��များ��း
ပါါဝင််လာာနိုု�င််စေ�ပြီး�း� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�နိုု�င််မည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�အားး�ဖွွင့််�ထားး�နိုု�င််မည််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ၂၀၀၆ ခုုနှှစ်် အစိုးး��ရနှှင့်�် နီီပေါ�ါမော်�်�
ဝါါဒီီ ကွွန််မြူ�ူနစ််ပါါတီီအကြား�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုု လက််မှှတ်ရေး
် �းထိုးး��ခဲ့့�သည့််� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတွွင်် အဓိိက စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�ဖက််ပါါတီီများ��းက အနာာဂတ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပါါတီီစုံံ�ဒီမိုု�ကရေ�ေစီ
ီ
စ
ီ နစ််ဖြ�စ်သော�
်
ာ ဖက််ဒရယ်နို
် ု�င််ငံဖွဲ့
ံ ��့ စည်းး�မှုု
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ပုံံ�စံံတည််ထော�ာင််ရန်် ပါါရှိိ�ရမည််ဟုု ပထမဉီးး�စွာာ�သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င်ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ်များ��
် း
ကိုု� တိိတိိကျျကျဖော်��်��ပြ�မထားး�ပါါဘူးး�။ တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််အားး�
စား�းပွဲဲ�ဝိုု�င်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းပြု�ုလုုပ်၍
် စတင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�တွွင်် ပါါဝင််ထိုု�က်ပါ
် ါဝင််သင့််�သူူများ��းက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည််သာာမက နော�ာက််ဆုံးး��အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တွွင်် ပါါရှိိ�ရမည့််�အကြော��ာ�င်းး�အရာာ
များ��းရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ညွှှန််ကြား�း�ပေး�းနိုု�င််မည့််� စည်းး�နှော�ာ�င််မှုရှိိ�
ု သည့််ဖွဲ့
� ��့ စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူ ၃၄ ချျက််အားး�လည်းး�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။
အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� အစီီအစဉ််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�။ တချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုရေ�ချိိ�န််နှှင့်�်
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုအရှိုုန််အဟုုန််တို့့��အားး� တည််ဆော�ာက််ရန်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု� အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာမရှိိ�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာ
များ��းနှှင့််� စတင််ခြ�င်းး�က အကျိုးး���များ��းစေ�နိုု�င််ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� လော�ာလော�ာလတ််လတ်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု သမိုု�င်းး�ရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ဖြ�စ််ရပ်များ��
် းတွွင်် ယခင်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိိ�ပြီး�း�သားး�ဖြ�စ်ပါ
် ါက အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��း ပြ�န််လည််မဖြ�စ််
ပေါ်�်စေ�ရန်် ရှော�ာ�င််ရှား��းရမည့််�အစား�း အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာအကြော��ာ�င်းး�အရာာအားး� တိုု�က််ရိုု�က်အ
် ဓိိကထားး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ သ
် ည််ကိုု�လည်းး�
တွေ့�့�ရပါါသည််။ သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််� ၂၀၀၉ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� ကင််ညာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််
သုံးး��သပ််ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််အားး� ထပ််မံံလုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ယခင််မူူကြ�မ်းး�များ��းတွွင်် ပါါဝင််သော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာနယ််ပယ််များ��း
ပေါ်�်အခြေ�ေ�ခံံသည့််� ‘သင့််�လျော်�်��ညီီမျှသော���ာ မူူကြ�မ်းး�’ တစ််ရပ််ပြု�ုစုုရန််အတွွက််

ယခင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း၌

မ အော�ာင််မြ�င်ခဲ့့�
် သည့််�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ချ
် ျက််မှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့််�မူကြူ �မ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ပထမဉီးး�စွာာ� နှိုုင်းး�ယှဉ်
ှ လေ့�့လာ
်
ာရန်် ကျွွမ်းး�ကျျင််
ပညာာရှှင်များ��
် းကော်�်�မတီီအားး� ညွှှန််ကြား�း�ခဲ့့�ပါါသည််။ တဖက််တွွင်လ
် ည်းး� ယခင််မူူကြ�မ်းး�များ��းမှှ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�သည့််� နယ််ပယ််
များ��းကိုု� ‘အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း’ ဟုု သတ််မှှတ်ပြီး�း�
် ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရန်် ပဏာာမကိိစ္စစရပ််
များ��းအဖြ�စ်် ထားး�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမဟုုတ််ဘဲဲ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုင်း
ု �ခြး �င်းး�။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းက
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး�း�သားး� စာာသားး�များ��းကိုု�အခြေ�ေ�တည််ကာာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းအားး� ပုုဒ်မ
် အလိုု�က််၊ အခန်းး�အလိုု�က်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�
ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�များ��းအားး� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရန်် လက််တွေ့�့�အကျျဆုံးး��ဟုု ယူူဆ
နိုု�င််ဖွွယ််ရာာရှိသော်����်�လည်းး� ရှေ့�့�မတိုးး��နော�ာက််မဆုုတ်် တစ််ဆို့့��မှုုဆီီသို့့�� ဉီးး�တည််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််
ရှေ့�့�နော�ာက််ညီီညွှှတ််စွာာ� ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုအားး� ပြ�င််ဆင်လိုု�က်
်
ပါ
် ါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�မူူဘော�ာင််အတွွင်းး�
ရှိိ� အခြား��းအစိိတ်အပိုု�င်းး�အပေါ်�်�
်
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေ�နိုု�င််သည််။ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းထက်် ပြ�ဿနာာအားး�ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�
ခြ�င်းး�သည်် စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�သည့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ်များ��
် းအားး� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုပြု�ုလုုပ်ရန်
် ် လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�းသကဲ့့�သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ၏ ကွဲဲ�လွဲဲ�သော�ာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့်�စ
် ပ််လျျဉ်းး�၍ အပေး�း�အယူူပြု�ုလုုပ်နို
် ု�င််စေ�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် အားး�လုံးး��သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရှိိ�ရှိိ�
အားး�လုံးး��နှှင့်�လျော်�်��ညီ
်
ီမှုုရှိသော����ာ အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ရေး�းအခွွင့််�အလမ်းး� ပိုု�တိုးး��စေ�ပါါသည််။
သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််� နော�ာက််ထပ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မရော�ာ�က်လာ
် ာခင််အချိိ�န်ထိ
် ိ သမ္မမတ၏လူူမျိုး�း��စုုများ��းက ပိုု�အသားး�ပေး�းအလေး�း�
စိုု�က််ခံံရသဖြ�င့််�

အာာဏာာအလွွန််အကျွံံ�အပ််နှှင်းး�ထားး�သော�ာသမ္မမတအားး�

ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််စေ�သည့််�

အနိုု�င််ရသူူအကုုန််ယူူ

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်ဆော
် �ာင််ရာာတွွင်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� ပြ�ဿနာာတစ််ရပ်ဖြ�စ်
် ကြော��
်
ာင်းး� ပါါတီီများ��း
သဘော�ာ�တူူကြ�သည််ဆိုု�ကြ�ပါါစို့့��။ ယင်းး�ပြ�ဿနာာကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��မှှတဆင့််� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�
နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�နည်းး�လမ်းး�များ��းမှာာ� အစိုးး��ရစနစ််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၊ သမ္မမတအားး� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က်သ
် ည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စနစ််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၊ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�မှုုထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ လုုပ််ပိုု�င်ခွွင့်
် ်�အာာဏာာ
သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းယန္တတရား�းများ��းတွွင်် ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ်သ
် ည််။ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီ
ထက်် ပြ�ဿနာာတစ််ခုုလုံးး��ကိုု�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�ကာာ အခြေ�ေ�အတင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�သည်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းအဝန်းး�အဝိုု�င်းး�အားး� ချဲ့့��ထွွင််နိုု�င််
စေ�ပြီး�း� အပြ�န််အလှန်
ှ ဆက်
်
စ
် ပ််နေ�သော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းအပေါ်�်�သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ မှ
ု တ
ှ ဆင့််� ရှေ့�့�မတိုးး��နော�ာက််မဆုုတ်် တစ််ဆို့့��
မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််မည််ဖြ�စ်သ
် ည််။
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၄.၁.၂။ ပါါတီီများ��း၏ အဆိုု�တင််ပြ�ချျက််များ��းကိုု� စာာတမ်းး�တစ််ခုုတည်းး�အဖြ�စ်် ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�ရှိရေး���း�စည်းး�မျျဉ်းး�
နိုု�င်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာထားး�သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းအရ ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဆိုု�င််ရာာ စာာတမ်းး�
တစ််ခုုတည်းး�တွွင်် စုုစည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�သည်် အသုံးး��ဝင််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ်သ
် ည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ဖက််ပါါတီီများ��းအားး�လုံးး��မှှ သက််ဆိုု�င််ရာာအဆိုု�ပြု�ုလွှာာ�အသီးး�သီးး� တင််ပြ�
ကြ�သည့််� ကနဉီးး�အဆင့််�ဖြ�င့်�် စတင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထိုု�မှှ ကနဉီးး�စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ်ပြီး�း�နော�
်
ာက်် အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ�များ��းကိုု�
စုုပေါ�ါင်းး�ကာာ စာာတမ်းး�တစ််ခုုတည်းး�အဖြ�စ်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�သည်် ယင်းး�ကနဉီးး�စာာတမ်းး�အပေါ်�်� အတူူတကွွပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုသဖွွယ််
ခံံစား�းချျက််အားး�ရရှိစေ���ေပါါသည််။ နော�ာက််ထပ််အရေး�း�အကြီး�း�ဆုံးး��ဆိုု�ရမည့််�အချျက််မှာာ� စာာတမ်းး�တစ််ခုုတည်းး�ထားး�ရှိရေး���း�စည်းး�မျျဉ်းး�
သည်် ပါါတီီများ��းကစေ့�့�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရာာတွွင်် တူူရာာတူူရာာအဆိုု�ပြု�ုလွှာာ�များ��းကိုု� အသေး�း�စိိတ်စေ့�့
် စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�ပြီး�း� မတူူညီီ
သည့််�ကိိစ္စစရပ်များ��
် းတွွင်် အပေး�း�အယူူလုုပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် အလေး�း�ဂရုုပြု�ုစေ�ပါါသည််။ တဖက််တွွင်လ
် ည်းး� ပါါတီီများ��းအားး�
ကိုု�ယ််ပိုု�င်မူ
် ူကြ�မ်းး�များ��းရေး�းဆွဲဲ�ခွွင့်�ပြု�
် ုထားး�သည့််�အတွွက်် ယင်းး�မူူကြ�မ်းး�များ��းအားး� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံအဖြ�စ်အသုံးး��ပြု�
်
ု
ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာအစုုအဖွဲ့့��များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် းမှှ ၎င်းး�တို့့��မူူလက အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သည့််� စာာသားး�နှှင့်�် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ပေါ်�်အခြေ�ေ�ခံံကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�ထားး�များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုုန််တတ််ပါါသည််။ ဤကဲ့့�သို့့��ဖြ�စ်စ
် ဉ််များ��းတွွင်် ပါါတီီများ��းသည််
အပေး�း�အယူူလုုပ်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်နို
် ု�င််မည့််� အခြား��းရွေး�း�ချျယ််စရာာအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�၊ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ဖော်�်�
ဆော�ာင််လိုု�ခြ�င်းး�ထက်် ၎င်းး�တို့့��၏ အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ�တွွင်် ပါါဝင််သည့််� အချျက််များ��းကိုု�သာာ ဆွေး�း�နွေး�း�လိုု�မှုုပိုု�များ��းပါါသည််။ စပိိန်် (၁၉၇၈)
နှှင့််� တော�ာင််အာာဖရိိက (၁၉၉၆) ဖြ�စ််ရပ််နှှစ််ခုုလုံးး��သည်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း မူူကြ�မ်းး�တစ််ခုုတည်းး�တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််�
သာာဓကများ��းဖြ�စ််သည််။
ဤနည်းး�လမ်းး�၏ စိိတ်ဝ
် င််စား�းဖွွယ််ရာာ ပုံံ�စံံကွဲဲ�ချျဉ်းး�ကပ််မှုုတစ််ခုုအားး� တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံတွွင်
ံ
် တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ တိုု�င်းး�ပြု�ု
ပြ�ည််ပြု�ု လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ� အုုပ််စုုနှှစ််စုုသည်် အစိုးး��ရအုုပ်ချုု�ပ်
်
မှု
် ုစနစ််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ အထူးး�ကိိစ္စစရပ်ပေါ်�
် ်တွွင်် ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�
ထန််ထန်် သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� အခြား��းသော�ာ ကိိစ္စစရပ်အများ��
်
းအပြား�း�ပေါ်�်တွွင်် အစော�ာ�ပိုု�င်းး�သဘော�ာ�တူူညီီ
မှုုကိုု� ရယူူနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ အကျိုးး���ဆက််အားး�ဖြ�င့်�် လွှှတ််တော်�်�သည်် အစိုးး��ရစနစ််နှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာ အခန်းး�များ��းတွွင်် ဇယားး�ကွွက်် သုံးး��ခုု
ပါါဝင််သည့််� ပထမမူူကြ�မ်းး�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ခဲ့့�သည််။1 ယင်းး�မူူကြ�မ်းး�တွွင်် အဓိိကအစုုအဖွဲ့့��များ��း၏ ကွဲဲ�ပြား�း�သည့််�အယူူအဆများ��း
ပါါဝင််ပါါသည််။ ဤနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�သည်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� အယူူအဆများ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််
များ��းကိုု� စုုစည်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ တဖက််တွွင်လ
် ည်းး� တစ််ခုုတည်းး�အဖြ�စ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�သော�ာစာာတမ်းး�ရှိိ� လုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��း
ရှေ့�့�ဆက််သွားး��နိုု�င််စေ�မည််ဖြ�စ်သ
် ည််။

၄.၁.၃။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�စုုဖွဲ့့��ပုံံ�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ်ရန်
် ် တာာဝန််အပ််နှှင်းး�ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��ပုံံ�စံံသည်် အရေး�း�ပါါသည့််� မေး�းခွွန်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ်ပြီး�း�
်
ရွေး�း�ချျယ််စရာာနည်းး�လမ်းး� မျိုး�း��စုံံ�ရှိိ�ပါါသည်် (Bisarya
and Zulueta-Fulscher 2018)။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��သည်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််ပြီး�း� အရေ�ေအတွွက််များ��းပါါက ကာာလကြာ�ာမြ�င့််�တစ််ဆို့့��မှုု
များ��းကိုု� တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ရန်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ်နို
် ု�င််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ်န
် ည်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�လမ်းး�/တန််ဆာာပလာာ/
ထော�ာင့််�တိုု�င်တ
် စ််ခုုသည်် အစုုအဖွဲ့့��အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််� ကော်�်�မတီီတစ််ခုုတွွင်် အကြေ�ေ�အလည််ဆွေး�း�နွေး�း�ရမည့််� ကိိစ္စစရပ်များ��
် းကိုု�
ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််မည့််�အလားး�အလာာတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ကော်�်�မတီီတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��ဝင််အားး�လုံးး��
ပါါဝင််သည့််�အပြ�င်် ညီီလာာခံံဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည့််� ပိုု�၍ပြော��ာင်းး�ရန််ပြ�င်ရန်
် ်ခက််ခဲဲသည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းအစား�း
ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င်လွွယ်
်
်ရှိိ�သည့််� ကော်�်�မတီီလုုပ်ထုံးး��လု
်
ုပ်န
် ည်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။ ဥပမာာ - အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က််

1	အင်္ဂဂ�လိိပ်ဘာ
် ာသာာပြ�န််ဆိုု�ထားး�သည့််� မူူကြ�မ်းး�ကိုု� ဤလင့််�ခ််တွွင်ကြ် �ည့်�နို
် ု�င််သည်် <https://constitutionnet.org/sites/default/files/draft_constituttion-english.pdf> ။
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ကော်�်�မတီီတစ််ခုု၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းမှာာ� အကြော��ာ�င်းး�အရာာတစ််ရပ််ပေါ်�်တွွင်် ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမရရှိိ�ပါါက အကြေ�ေ�အလည််
ဆွေး�း�နွေး�း�ရမည့််�ကိိစ္စစရပ်များ��
် းအားး� စဉ်းး�စား�းချျင့််�ချိိ�န််စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််�ကော်�်�မတီီသို့့�� ပြ�န််လည််တင််သွွင်းး�ပါါ
သည််။ ပိုု�၍အရေး�း�ကြီး�း�သည့််�အချျက််မှာာ� အစုုအဖွဲ့့��အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််� ကော်�်�မတီီသည်် ယင်းး�အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� မဲဲခွဲဲ�ဆုံးး��ဖြ�တ််
နိုု�င််ခြ�င်းး�ပင်ဖြ�စ်
် သ
် ည််။ သို့့��သော်�်� ရလဒ််သည်် ကော်�်�မတီီအဆင့််�တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သော�
်
ာကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း
အဖွဲ့့��အပေါ်�်�တွွင်် စည်းး�နှော�ာ�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ပြ�င်် အဖွဲ့့��ဝင််အများ��းစုု၏ဆန္ဒဒမဲဲဖြ�င့်�် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�ထက်် ထက််ဝက််ကျော်�်��မဲဲဖြ�င့်�်
သာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််�ကော်�်�မတီီဖြ�င့်�ချ
် ျဉ်းး�ကပ််မှုုသည်် ပါါတီီများ��းက ၎င်းး�တို့့��၏သဘော�ာ�ထားး�များ��းကိုု�
စမ်းး�သပ််နိုု�င််စေ�ပါါသည််။ သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််� မည််သို့့��သော�ာထက််ဝက််ကျော်�်��ထော�ာက််ခံံမှုု သို့့��မဟုုတ်် ဆန့််�ကျျင််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည််
ဟူူ၍ စမ်းး�သပ််မှုုပြု�ုလုုပ်နို
် ု�င််သည််။ ၁၇၈၇ ခုုနှှစ်် အမေ�ေရိိကန်ပြ�
် ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ညီီလာာခံံတွွင််
ဖက််ဒရယ်ဥ
် ပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�စုုဖွဲ့့��မှုုပုံံ�စံံနှှင့််� လုုပ််ပိုု�င်ခွွင့်
် �အာ
် ာဏာာများ��းစသည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသည်် အချေ�ေ�
အတင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရသော��ာ ကိိစ္စစရပ်များ��
် းဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ အနာာဂတ်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အားး� ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံချျမှှတ်ရန်
် ် တာာဝန််ပေး�းအပ််
ခြ�င်းး�ခံံရသည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က််ကော်�်�မတီီအဖွဲ့့��ဝင််များ��းက ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုု မရယူူနိုု�င််ခဲ့့�သည့််�အတွွက််
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် းအကြား�း� ထော�ာက််ခံံမှုု သို့့��မဟုုတ်် ဆန့််�ကျျင််မှုုအဆင့််�အတန်းး�အားး�သိိရှိိ�ရန်် အခြေ�ေ�အတင််ဖြ�စ်စေ�
် သည့််�
အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ�များ��းကိုု� အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််�ကော်�်�မတီီသို့့�� တင််တွွင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််�ကော်�်�မတီီအတွွင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�
ချျက််များ��းနှှင့်�် စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိိ�သည့််� မဲဲခွဲဲ�ဆုံးး��ဖြ�တ်ချ
် ျက််ရလဒ််သည်် ယင်းး�ကိိစ္စစရပ်များ��
် းတွွင်် ပြ�ည််နယ််အသီးး�သီးး�မှှ ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််များ��း၏ အမြ�င််သဘော�ာ�ထားး�များ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် း ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�နား�းလည််စေ�ခဲ့့�သည့််�အပြ�င်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််မည့််�
အခြား��းသော�ာရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းနှှင့်�် အလားး�အလာာရှိိ�သည့််� မဟာာမိိတ်အ
် ဖွဲ့့��များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််ရန်် ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ရာာရခဲ့့�
ပါါသည််။
ပိုု�ကြီး�း�မား�းသည့််� လွှှတ််တော်�်�သည်် အချို့့���ကိိစ္စစရပ်န
် ယ််ပယ်များ��
် းကိုု� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန်် အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က််
ကော်�်�မတီီများ��းကိုု� ရံံဖန်ရန်
် ်ခါါအသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က််ကော်�်�မတီီများ��းမှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ
အချျက််အလက််များ��းအားး� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရန််နှှင့််� မဖြေ�ေ�ရှှင်းး�နိုု�င််သည့််� ပြ�ဿနာာများ��းအပေါ်�်� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူရန်် နိုု�င််ငံရေး
ံ �း
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� အမှုုဆော�ာင််ကော်�်�မတီီ (တခါါတရံံတွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုယူူရသော��ာ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်း�း ရေး�းကော်�်�မတီီအဖြ�င့််�လည်းး� ခေါ်�်ကြ�သည််) လည်းး� ထားး�ရှိလေ့���့�ရှိိ�သည််။
ထိုု�သို့့��ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် အော�ာက််ပိုု�င်းး�အဆင့်�ရှိိ�ပါ
် ါတီီဝင််များ��းက အသေး�း�စိိတ််အချျက််များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််နှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း
အစပိုု�င်းး�အနေ�ေအထားး�တွွင််သာာ အမြ�စ််တွွယ််မှုုအားး� ကာာကွွယ််နိုု�င််သည့််�အပြ�င်် အလျော့��့��ပေး�းမှုုများ��းလုုပ်ခြ် �င်းး�ဖြ�င့်�် မျျက််နှာာ�ပျျက််
စရာာများ��းကိုု� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းရှော�ာ�င််ကွွင်းး�ခွွင့်�် ရှိိ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ၎င်းး�အစား�း ‘အထက််အဆင့််�’ ကော်�်�မတီီတွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််ပြီး�း�
မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏ ပြို�ု�င််ဖက်အခြား��
်
းပါါတီီများ��းနှှင့်�် တိုု�က််ရိုု�က််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာစေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းအားး� အမှှန််တကယ််လုုပ််ဆော�ာင််ရသည့််� သမာာရိုးး��ကျျဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့�� ပြ�င််ပတွွင််ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာမေး�းခွွန်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််ကာာလတစ််လျှော�ာ�က်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် ထိိပ််ပိုု�င်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းတိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ခြ�င်းး�သည်် ညှိိ�နှိုုင်းး�
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းလုုပ်ဆော
် �ာင််ရန်် ကြား�း�ဝင််ဆော�ာင််ရွွက်ပေး�
် းရသူူများ��းအတွွက်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်�
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းက မျျက််နှာာ�ပျျက််ရမည့််�အရေး�း�ကိုု� ကြော��ာက််ရွံ့့��သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ်သ
် ည််။ သို့့��သော်�်� ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းစား�းပွဲဲ�ဝိုု�င်းး�
တွွင််ထိုု�င််နေ�ကြ�သော�ာသူူများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ပါါတီီအထက််အဆင့််�မှှရရှိိ�သည့််� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ��းမှှ သွေ�ေဖီီကာာလုုပ်ဆော
် �ာင််နိုု�င််
သည့််� အာာဏာာမရှိသော����ာ သံံတမန််တော်�်�/သတင်းး�စကားး�ပါးး�သူူများ��းသာာဖြ�စ််ပါါက သင့််�တင့််�လျော�ာ�က်ပတ်
်
်သော�ာအပေး�း�အယူူလုုပ််
ညှိိ�နှိုင်းး�သဘော�ာ�တူ
ု
ညီ
ူ မှု
ီ ု ပြု�ုလုုပ်နို
် ု�င််မည််မဟုုတ်ပေ�
် ။ စေ့�့စပ််ညှိ�နှို
ိ င်းး�မှု
ု များ��
ု းသည်် ၎င်းး�တို့့��ထိပ်
ိ ပိုု�င်းး�ခေါ�
်
ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််
ဆက််သွွယ််နိုု�င််သည့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းထဲဲကသာာဖြ�စ််သင့််�ပြီး�း� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုအထိ
ု
ိ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ်နို
် ု�င််သည့််� အာာဏာာ
အပ််နှင်းး�ထားး�သူ
ှ
အကြား�း�ပြု�
ူ
ုလုုပ်ပါ
် ါက အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ပင််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� စေ့�့စပ််ညှိ�နှို
ိ င်းး�မှု
ု များ��
ု းတွွင်် အထူးး�သဖြ�င့််� မကြေ��ေ
မလည််ဖြ�စ်နေ�
် သည့််�ကိိစ္စစရပ်များ��
် းကြော��ာင့််�တစ််ဆို့့��မှုုများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််

ထိိပ််ပိုု�င်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းက

ကြား�း�ဝင််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််

သကဲ့့�သို့့�� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�သူူများ��းမှှလည်းး� အပေး�း�အယူူလုုပ်ညှိ
် ိ�နှိုုင်းး�နိုု�င််စေ�သည််။ ဤကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််စဉ််သည်် ၂၀၀၅ ခုုနှှစ်် ဆူူဒန််၏
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အလုံးး��စုံံ�ပါါဝင််သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််အတွွက်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုလုုပ်ဆော
် �ာင််ရာာတွွင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�သည််။ အစိုးး��ရ
ဖက််မှှကိုု�ယ်စား�
် းလှှယ်များ��
် းနှှင့်�် ဆူူဒန််ပြ�ည််သူူများ��းလွွတ််မြော��ာက််ရေး�းလုုပ်ရှား��
် းမှုု (SPLM)မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် းအကြား�း� စေ့�့စပ််
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းလုုပ်ဆော
် �ာင််နေ�စဉ်် နည်းး�ပညာာကိိစ္စစရပ်တ
် စ််ခုုကြော��ာင့််�ဖြ�စ်ပေါ်�
် ်ခဲ့့�သည့််� ကာာလရှှည်ကြာ�
် ာတစ််ဆို့့��မှုုကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
ဒုုသမ္မမတ အာာလီီတာာဟာာနှှင့််� SPLM ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် ဂျွွန်် ဂါါရမ််တို့့��မှှ တိုု�က််ရိုု�က််ကြား�း�ဝင််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခဲ့့�သည်် (Choudhry and
Haysom 2010)။

၄.၁.၄။ တတိိယအုုပ််စုု၏ ပါါဝင််မှုု
တစ််ချို့့���ဖြ�စ််ရပ်များ��
် းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းမှှ ပဓာာနကျျသည့််� သဘော�ာ�မတူူညီီမှုုများ��းနှှင့်�ကြုံ�ံ�တွေ့�
်
့�ရသော��ာအခါါ
အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� တတိိယအုုပ်စု
် ုတစ််ခုုသို့့�� လွှဲဲ�အပ်ပါ
် ါသည််။ တတိိယအုုပ်စု
် ုတွွင်် အကြော��ာ�င်းး�အရာာ
အလိုု�က်် ပညာာရှှင်များ��
် းအစုုအဖွဲ့့��များ��း သို့့��မဟုုတ်် အရပ််ဖက်အ
် ဖွဲ့့��စည်းး�များ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် း ပါါဝင််သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းအားး� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းကိုု� အဟန့််�အတားး�ဖြ�စ််စေ�သည့််� ကွဲဲ�လွဲဲ�နေ�သော�ာ ပြ�ဿနာာရပ််များ��းအပေါ်�်�
အခြား��းသော�ာ ရွေး�း�ချျယ််စရာာယူူဆချျက််များ��းနှှင့်�် အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် အကြံ�ပေး�
ံ းအဖွဲ့့��သဖွွယ်် ဆော�ာင််ရွွက်ကြ် �
သည််။ တတိိယအုုပ််စုုနှှင့််� အကြုံ�ံ�ပြု�ုဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�သည်် စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းအရွေ့�့��အားး� ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�နိုု�င််ပြီး�း� အချို့့���ကိိစ္စစရပ််
များ��းကိုု� နိုု�င််ငံရေး
ံ �းဆန််မှုုမရှိစေ���ေတော့�့�ပေ�။ ကင််ညာာတွွင်် မူူကြ�မ်းး�စာာတမ်းး�ပြ�င််ဆင်ပေး�
် းရသော��ာ ပညာာရှှင်များ��
် းကော်�်�မတီီသည််
အဓိိကအကျိုးး���စီးး�ပွား��းစပ််ဆိုု�င််သော�ာအုုပ်စု
် ုများ��းမှှ ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�အပ််သည့််� အဖွဲ့့��ဝင်် ၃၀ ဉီးး�ပါါဝင််သော�ာ အကြံ�ံပြု�ုဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�း
အဖွဲ့့��နှှင့််� ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ထားး�သော�ာ မကြေ��ေလည််သေး�းသည့််� ကိိစ္စစရပ်များ��
် းကိုု�အကြံ�ပြု�
ံ ုဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည််။ အစိုးး��ရအုုပ်ချုု�ပ်
်
်မှုု
စနစ််၊ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ထားး�ရှိရေး���း�နှှင့်�် အနာာဂတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ရေး�းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�း
မည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း စသည့််� ကွဲဲ�လွဲဲ�နေ�သည့််�အကြော��ာ�င်းး�အရာာသုံးး��ခုုကိုု� အကြံ�ံပြု�ုဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည််
(Daily Nation 2009)။ အကြံ�ံပြု�ုဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််မှာာ� အဆိုု�ပါါကိိစ္စစရပ်များ��
် းတွွင်် ပါါဝင််သင့််�ပါါဝင််ထိုု�က်သူ
် ူများ��း
၏ အယူူအဆများ��းစုုစည်းး�ရန််နှင့်
ှ ်� ကော်�်�မတီီမှှ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုု�င််မည့််� ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းအခွွင့််�အလမ်းး�များ��း ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြော��ာ
လာာစေ�ရန််ဖြ�စ်သ
် ည််။
အချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် တတိိယအုုပ်စု
် ု၏ပါါဝင််မှုုသည်် အစပိုု�င်းး�တွွင်် တရား�းဝင််ကြို�ု�တင််ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််မှုု မပြု�ုနိုု�င််
သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��ပါါဝင််မှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းရှိိ� အရှိိ�န််အဟုုန််ကိုု� ဆက််လက််
တည််တံ့့�စေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုပါါသည််။ တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံ၏
ံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််အတွွင်းး�
အဲဲနပ််ဒါါအစိုးး��ရနှှင့််� အတိုု�က််အခံံပါါတီီများ��းအကြား�း� မြ�င့််�တက််လာာသော�ာတင်းး�မာာမှုုများ��းနှှင့်�် ပြ�ည််သူူအများ��းအပြား�း� ဆန္ဒဒပြ�ဖြ�စ််
ပေါ်�်မှုုများ��းကိုု�ကြား�း�ဝင််ဖြ�န်ဖြေ�ေရန်
်
် အရပ််ဖက်လူ
် ူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� ၄ ဖွဲ့့��မှှ မိိတ််ဖက်ပြု�
် ုဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့််� National Dialogue
Quartet (NDQ) အဖွဲ့့��အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းဆက််တိုု�က်လု
် ုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် NDQ အဖွဲ့့��သည်် အစိုးး��ရ
သစ််တစ််ရပ််ပေါ်�်ထွွန်းး�ရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် အကျျပ််အတည်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းလမ်းး�စရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််ရန််နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််အားး� ပြ�န််လည််တည့််�မတ််ရန်် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းပါါတီီများ��းကိုု� ကူူညီီခဲ့့�သည််။
နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့်�် ပြ�ည််သူူလူူထုုအင်အားး�ဖြ�င့်
်
�လ
် ည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းနှှင့်�် ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကဲ့့�သို့့�� ယန္ဒဒရား�းနှှစ်ခု
် ု
အသုံးး��ပြု�ုကာာ ရှေ့�့�မတိုးး��နော�ာက််မဆုုတ်် တစ််ဆို့့��နေ�မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည််။ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အရ သတ််မှှတ််ထားး�
သည့််� ကာာလကုုန််ဆုံးး��၍ လေး�းကြိ�ိမ််တိုု�င်် သက််တမ်းး�တိုးး��ပေး�းခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အနိိမ့််�ဆုံးး��ရရှိိ�ရမည့််� သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ� အများ��းစုုမဲဲဖြ�င့်�်
ဆုံးး��ဖြ�တ််အတည််ပြု�ုနိုု�င််မှုုမရှိိ�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� တစ််ဆို့့��မှုုကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာညီီလာာခံံအားး� တရား�း
လွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််ရုံးး��က ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အသစ််များ��းက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာညီီလာာခံံ၏ ပါါတီီစုုဖွဲ့့��
မှုုအနေ�ေအထားး�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�ခဲ့့�သည့််�အတွွက်ကြော��
်
ာင့််� ၁၈ လအကြာ�ာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ်ခဲ့့�ပြီး�း�နော�
်
ာက်် ငလျျင််ဒဏ််
ကြော��ာင့််� ကပ််ဆိုု�က််နေ�ချိိ�န််တွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနှှင့်�် တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံတို့့��တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ညီီလာာခံံအသီးး�သီးး�က အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအားး�လုံးး��၏ သုံးး��ပုံံ� နှှစ််ပုံံ�မဲဲဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််/စာာသားး�တစ််ခုု
ကိုု� အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� အများ��းစုုမဲဲမရရှိိ�ဘဲဲ ညီီလာာခံံကိုု�ယ်စား�
် းလှှယ်အားး�လုံးး��
်
၏ ထက််ဝက််ကျော်�်��ဆန္ဒဒမဲဲ
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သာာရသည့််� စာာသားး�များ��းအားး� ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ပြု�ုလုုပ်ကာ
် ာ အဆုံးး��အဖြ�တ််ရယူူရမည််ဟူူ၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။
ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ရယူူသော�ာ ပုံံ�သေ�နည်းး�လမ်းး�နှှစ််သွွယ််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� လူူများ��းစုုပါါတီီအတွွက််
အကျိုးး���များ��းစေ�သော်�်�လည်းး� ယင်းး�နည်းး�လမ်းး�သည်် တော�ာင််အာာဖရိိကနှှင့်�် တူူနီးး�ရှား��းနှှစ်နို
် ု�င််ငံံလုံးး��တွွင်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းတွွင််
ပါါဝင််သည့််� ပါါတီီအားး�လုံးး��မှှ အလျှော့��့��ပေး�းမှုုများ��းပြု�ုလုုပ်ရန်
် ် တွွန်းး�အားး�ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� ဖြ�စ််ရပ််နှှစ်ခု
် ု
စလုံးး��ရှိိ� အစုုအဖွဲ့့��များ��းအားး�လုံးး��မှာာ� ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တွွင်် ပြ�ည််သူူများ��းက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု� အတည််မပြု�ုမည််ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�
တို့့��၏ တာာဝန််မကျေ��ေမှုုဟုု မှှတ်ယူ
် ူမည့််� အန္ဒဒရာာယ််အားး� ရှော�ာ�င််ရှား��းလိုု�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ်သ
် ည််။

၄.၂။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ�
�
ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်း�း ပုံံစံံဖြ�င့်
�
�် ကွဲဲ�လွဲဲ�နေ�သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းပေါ်�် တစ််ဆို့့��မှုုကိုု� 		
ကျော်�်��လွှားး��ခြ�င်းး�
တချို့့���အကြော��ာ�င်းး�အရာာတစ််ခုအပေါ်�်�
ု
သဘော�ာ�မတူူညီမှု
ီ ကြော��
ု
ာင့််� ရှေ့�့�မတိုးး��နော�ာက််မဆုုတ်တ
် စ််ဆို့့�မှု
� များ��
ု းဖြ�စ််ပေါ်�်သော�ာ
အခါါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းတွွင်် ပါါဝင််သည့််�ပါါတီီများ��းက ယင်းး�ရပ််တန့််�နေ�မှုုများ��းကိုု�ကျော်�်��လွှားး��ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
ဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံနည်းး�လမ်းး�တချို့့���ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ ၁) လျော်�်��ကန််သော�ာ အပေး�း�အယူူပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး�၊ ၂) တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�
တိုးး��တက််လာာသည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ဗျူူ�ဟာာများ��းနှှင့်�် ၃) နော�ာက််ဆုုတ်ရွေ့
် �့�ဆိုု�င်းး�မည့််� ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့််� ယာာယီီအစီီအမံံ
များ��း စသည််တို့့��ပါါဝင််သည််။

၄.၂.၁။ လျော်�်��ကန််သော�ာ အပေး�း�အယူူပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�
အကြော��ာ�င်းး�အရာာတစ််ခုုပေါ်�် သဘော�ာ�မတူူညီီမှုုများ��းကိုု�ကျော်�်��လွှားး��ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��း အသုံးး��
ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည့််� ဘုံံ�မဟာာဗျူူ�ဟာာတစ််ရပ််မှာာ� ဖန််တီးး�မှုုအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံမှှတဆင့််�
အပေး�း�အယူူလုုပ်် ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုပြု�ုလုုပ်ရန်
် ်ဖြ�စ်သ
် ည််။ ဖက််ဒရယ်လွှှတ်
်
်တော်�်�တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနှှင့်�သ
် က််ဆိုု�င််
သော�ာ အကြီး�း�မား�းဆုံးး��သဘော�ာ�မတူူညီီမှုုတစ််ခုုဖြ�စ်ခဲ့့�
် သည့််� အမေ�ေရိိကန်ပြ�
် ည််ထော�ာင််စုု ၁၇၈၇ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
ညီီလာာခံံသည်် သာာဓကကော�ာ�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ်သ
် ည််။ ပြ�ည််နယ််ငယ််လေး�းများ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် းသည်် ကွွန််ဂရက်လွှှတ်
်
်တော်�်�
တွွင်် ပြ�ည််နယ်် ၁၃ ပြ�ည််နယ််မှှ တူူညီီသည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရရှိရေး���း�ကိုု� မဲဲပေး�းရန်် ၎င်းး�တို့့��ပြ�ည််နယ််လွှှတ်တော်�်�အသီးး�သီးး�
်
၏
ညွှှန််ကြား�း�မှုုခံရပါ
ံ ါသည််။ တစ််ဖက်တွွင်
်
လ
် ည်းး� လူူဉီးး�ရေ�များ��းသည့််�ပြ�ည််နယ််အားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် းက
လူူဉီးး�ရေ�ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံသည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� အခိုု�င််အမာာအားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံခဲ့့�သည််။ ဤသို့့�� ဆန့််�ကျျင််ဖက်သဘော�ာ�ထားး�များ��
်
း
သည်် ပြ�ည််နယ််ငယ််များ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် းက အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� ကျျင့််�သုံးး��မည််ဆိုု�ပါါက ညီီလာာခံံမှှနုုတ်ထွွက်
်
်ရန််
ထိိ ပြ�င််ဆင််ထားး�သဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာညီီလာာခံံပြို�ု�လဲဲမည့််� အန္တတရာာယ််သို့့�� ဆိုု�က််ကပ်ခဲ့့�ပါ
် ါသည််။ ဖန််တီးး�မှုု
အသစ်် အပေး�း�အယူူတစ််ခုု လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�သည့််�အတွွက်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ လူူဉီးး�ရေ�အလိုု�က်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု
ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံသည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုလွှှတ််တော်�်� နှှင့််� ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီမှှ တူူညီီသည့််�ကိုု�ယ်စား�
် းပြု�ုမှုုရရှိိ�မှုုကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသည့််� ဆီးး�
နိိတ်် (အထက််လွှှတ််တော်�်�) ဟူူ၍ လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််ထားး�ရှိိ�ရန်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် း သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�သည််(Collier 1986)။
အလားး�တူူပင််

တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် ၁၉၉၆ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တွွင်် ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််� ဖက််ဒရယ်ပြ�
် ည််ထော�ာင််စုုပုံံ�စံံ

ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုသည်် အုုပ််ချုု�ပ်ဆဲဲအမျိုး�း��သားး�ပါ
်
ါတီီဟော�ာင်းး�၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့်�် နယ််စင််မန််ဒယ််လားး� ဉီးး�ဆော�ာင််သည့််� အာာဖရိိ
ကန််အမျိုး�း��သားး�ကွွန််ဂရက်် (ANC)အကြား�း� အပေး�း�အယူူညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု ရလဒ််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ပြ�ည််သူူအများ��းအပြား�း�၏ ထော�ာက််ခံံ
အားး�ပေး�းမှုုရရှိိ�ထားး�သည့််� ANC သည်် အသားး�အရော�ာ�င််ခွဲဲ�ခြား��းသည့််� အစိုးး��ရလက််ထက််ရှိိ� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုအားး� အဆုံးး��သတ််
ကာာ လူူတန်းး�စား�းခွဲဲ�ခြား��းမှုုကင်းး�သည့််� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�ကိုု�တည််ဆော�ာက််ရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��ပါါတီီ၏ ဆိုု�ရှှယ်လ
် စ််အစီီအမံံ
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််စေ�ရန််အလို့့��ငှါါ� လူူများ��းစုုမူူဝါါဒအားး� အခြေ�ေ�ခံံသည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ထူူထော�ာင််ချျင််ခဲ့့�သည််။
သို့့��သော်�်� အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းမှာာ�မူူ ပြ�န််လည််မျှဝေ��ေရေး�းမူူဝါါဒများ��းချျမှှတ်ကာ
် ာ လူူဖြူ�ူလူူကုံံ�ထံအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�
ံ
၏
ကြွ�ယ်ဝ
် ချျမ်းး�သာာမှုုများ��းကိုု�လျော့�့��ချျရန်် လုုပ်ဆော
် �ာင််မည််ကိုု� စိုးး��ရိိမ်ခဲ့့�
် ကြ�သည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့်�် တစ််ချို့့���သော�ာ မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််
များ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ကိုု�ယ််ပိုု�င်အု
် ုပ်ချုု�ပ်
်
်မှုုတစ််စိိတ်တ
် စ််ဒေ�သ အာာမခံံပေး�းထားး�ပြီး�း� ဖက််ဒရယ်အဆင့်
်
်�တွွင်် လူူများ��းစုု
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ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီအင်္ဂါါ
ီ
�ရပ်
� များ��
် းဖော်�်�ကျူးး��ထားး�သည့််� ဖက််ဒရယ်စ
် နစ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ညှိိ�နှိုင်းး�ခဲ့့�ပါ
ု
ါသည််။ ထိုု�စေ့�့စပ််ညှိ�နှို
ိ င်းး�ခဲ့့�
ု သည့််� ဖက််ဒရယ််
အစီီအမံသ
ံ ည်် ANC ပါါတီီမှှ ၁၉၉၀ ခုုနှှစ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလကတည်းး�ကပြု�ုလုုပ်ခဲ့့�
် သည့််� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တိုု�င်းး�တွွင်် ကြီး�း�မား�းသည့််� အများ��းစုုနေ�ရာာအတွွက်် အနိုု�င််ရခဲ့့�သည််။ တစ််ဖက်တွွင်
်
လ
် ည်းး� အတိုု�က််အခံံ ဒီီမိုု�
ကရက််တစ်် မဟာာမိိတ််ပါါတီီမှာာ� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အကြွ�ယ်ဝ
် အချျမ်းး�သားး�ဆုံးး�� ပြ�ည််နယ််ဖြ�စ်သ
် ည့််� အနော�ာ�က််ကိိတ််ပြ�ည််နယ််တွွင််
ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အိုးး��အိိမ််နှှင့််� လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�း စသည့််� အရေး�း�ပါါသည့််� မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ်များ��
် းအပေါ်�်�တွွင်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအာာဏာာ
ကိုု� ရရှိိ�ခံံစား�းရစေ�ေပါါသည််။
တစ််ချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာစာာသားး�ရှိိ� အခြား��းအစိိတ်အပိုု�င်းး�
်
တစ််ခုုတွွင်် မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််
အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ကြ�သော�ာ ပါါတီီများ��းအကြား�း� တစ််ချို့့���သော�ာပြ�ဿနာာကိုု�
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိစေ���ေခဲ့့�သည််။ အိိန္ဒိိ�ယတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််သည်် နွား��းသားး�သတ််လုုပ်င
် န်းး�
အားး� တားး�မြ�စ််ချျက််အပေါ်�်� နက််ရှိုုင်းး�သည့််�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုကြော��ာင့််� အတိိဒုုက္ခခရော�ာက််ခဲ့့�ရသည််။ ရှေး�း�ရှိးး��ဆွဲဲ� ဟိိန္ဒူူ�များ��းမှှ နွား��းသားး�သတ််
လုုပ်င
် န်းး�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပိိတ််ပင်တားး�မြ�စ်
်
ရန်
် ် တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဘာာသာာရေး�းလွှှမ်းး�မိုးး��မှုုကင်းး�သော�ာ
ဝါါဒယုံံ�ကြ�ည််သူူများ��းက ထိုု�သို့့�� ပိိတ််ပင််တားး�မြ�စ်ခြ် �င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ဘာာသာာရေး�းလွှှမ်းး�မိုးး��မှုုကင်းး�သော�ာ
အင်္ဂါါ��ရပ်နှ
် ှင့််� ဆန့််�ကျျင််သည််ဟုုထော�ာက််ပြ�ကာာ အပြ�င်းး�အထန််ကန့််�ကွွက်ခဲ့့�
် ကြ�သည််။ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိစေ���ေခဲ့့�သည့််� မူူကြ�မ်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းနည်းး�လမ်းး�မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၏ အခြား��းအစိိတ်အပိုု�င်းး�
်
တစ််ခုုတွွင်် ‘ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််အခြေ�ေ�ခံံ
မူူများ��း’ဟုု အမည််ရသည့််� ကဏ္ဍခွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဖြ�င့်�် နွား��းသားး�သတ််လုုပ်င
် န်းး�အားး� တားး�မြ�စ််ချျက််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပေး�းထားး�ခဲ့့�သည််။
ယင်းး�အစိိတ်အပိုု�င်းး�
်
သည်် နော�ာင််တွွင််ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�မည့််�သူူများ��းအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််မှုုပေး�းနိုု�င််သည့််� ဥပဒေ�ေအရ စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမ
ရှိသော����ာ မူူဝါါဒရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းပါါဝင််သည််။ နွား��းသားး�သတ််လုုပ်င
် န်းး�တားး�မြ�စ််ချျက််အားး� ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရ လိုု�က််နာာရမည့််�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုထက်် မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာအကြံ�ပြု�
ံ ုချျက််အဖြ�စ်ထ
် ည့််�သွွင်းး�ရန်် သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�ကြ�သည််။

၄.၂.၂။ တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�တိုးး��တက််လာာသည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��း
အာာဏာာရအုုပ်ချုု�ပ်
်
နေ�
် သည့််�အစိုးး��ရက အာာဏာာအထိုု�က််အလျော��ာ�က်် ရရှိနေ���ေသေး�းသည့််�အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ
စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင််လည်းး�ပါါဝင််သည့််� ပုံံ�ဖော်�်�ပြီး�း�သားး�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတွွင်် တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အားး� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�
ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က ပါါတီီများ��းအတွွက်် တခါါတရံံတွွင်် ပိုု�မိုု�အကျိုးး���ရှိစေ���ေနိုု�င််သည််။ လက််ရှိိ�နိုု�င််ငံရေး
ံ �းအနေ�ေအထားး�အားး�
အထော��ာက််အကူူဖြ�စ်စေ�
် သည့််� ပါါဝင််သင့််�ပါါဝင််ထိုု�က်သူ
် ူများ��း ပါါဝင််ခွွင့််�ရရှိစေ���ေမည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ရပ်အဖြ�င့်
်
�် ပြ�င််ဆင်ရေး
် �း
အားး� တစ််ဆင့််�ချျင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ခြ် �င်းး�မှှတဆင့််� ယင်းး�ပြ�င််ဆင််မှုုများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။ သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််�
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�တိုးး��တက််လာာသည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု� နိုု�င််ငံရေး
ံ �းတွွင််စစ််တပ််၏ အခန်းး�ကဏ္ဍအားး�
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�လျော့�့��ချျရန််နှင့်
ှ ်� ဒီီမိုု�ကရက်တ
် စ်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းမြှ�ှင့််တ
� င််ရန်် ချီီ�လီီနှင့်
ှ ်� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံများ��
ံ းတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််
(Barany et al. 2019)။
၁၉၉၈ ခုုနှှစ်် မေ�လတွွင်် သမ္မမတဆူူဟာာတိုု�၏ အာာဏာာရှှင်အစိုးး��ရ
်
ပြို�ု�လဲဲသွားး��သည့််�နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း
လွှှတ််တော်�်�ရှိိ� အစုုအဖွဲ့့��အသီးး�သီးး�မှှ ပဋိိဉာာဏ််သစ််တစ််ရပ်ရေး
် �းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ထက်် တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အားး� အပိုု�င်းး�လိုု�က််ပြ�င်ဆင်
်
မှု
် ု
ပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး�ဖြ�င့်�် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�သည််။ စစ််တပ််မှှ နိုု�င််ငံရေး
ံ �းတွွင်် နှှစ််ရှှည်လ
် များ��းတွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�မှုုကြော��ာင့််�
တဆင့််�ပြီး�း�တဆင့််�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် စစ််တပ််ဗြူ�ူရိုု�ကရေ�ေစီီမှှ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းစတင််လုုပ််ဆော�ာင််မှုုအားး� ဟန့််�တားး�
ပိိတ််ဆို့့��တော်�်�လှှန််မည််ကိုု� အန္တတရာာယ််အားး�ကန့််�သတ််နိုု�င််ရန်် လက််တွေ့�့�ကျျသည့််�နည်းး�လမ်းး�အဖြ�င့််� သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�ကြ�သည််။
သမ္မမတ၏ လုုပ််ပိုု�င်ခွွင့်
် ်�အာာဏာာများ��းအားး�လျှော့�့��ချျပြီး�း� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�၏ အာာဏာာတိုးး��မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် အာာဏာာရှှင်အု
် ုပ််ချုု�ပ််မှုု
စနစ််သို့့�� ပြ�န််လည််ကျရော��ာ�က်မ
် ည့််�အန္တတရာာယ််ကိုု�တားး�ဆီးး�ရန်ရ
် ည််ရွွယ်ကာ
် ာ ပထမပြ�င််ဆင်ချ
် ျက််အားး� ၁၉၉၉ ခုုနှှစ်် အော�ာက််တိုု�
ဘာာလတွွင်် အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ၂၀၀၀ ခုုနှှစ််တွွင်် လုုပ်င
် န်းး�စဉ််ပြ�န်လ
် ည််စိိစစ််ရေး�းတာာဝန််ယူူရသည့််� ပြ�ည််သူ့့�အတိုု�င်ပင်
် ်ခံံ
ညီီလာာခံံ (People’s Consultative Assembly (PCA)) သည်် နယ််ပယ်အားး�ဖြ�င့်
်
�် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ပါါဝင််သည့််� ဒုုတိိယ
အကြိ�ိမ်ပြ�င်
် ဆင်
်
ရေး
် �းမူူကြ�မ်းး�အားး� ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည််။ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်ပြ�င်
် ဆင်
်
ရေး
် �းမူူကြ�မ်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ
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အခန်းး� ၁၆ ခန်းး�အားး� သိိသာာထင််ရှား��းသည့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းပြု�ုလုုပ်ရန်
် ် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင်် PCA ရှိိ� အစုုအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း�
အခန်းး� ၇ ခန်းး�အားး�ပြ�င််ဆင််ရန်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�သည််။ ကာာလကြာ�ာမြ�င့််�သည့််� တစ််ဆို့့��မှုုများ��းအားး� ရှော�ာ�င််ရှား��းရန််နှှင့််� သဘော�ာ�တူူ
ထားး�သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ထားး�သည့််�ပါါတီီများ��းက သဘော�ာ�တူူထားး�သည့််�အချျက််များ��းကိုု�
အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း� ကျျန််ရှိနေ���ေသော�ာ အခြေ�ေ�အတင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရမည့််� ကိိစ္စစရပ်များ��
် းကိုု� နော�ာင််တွွင််ပြ�င်ဆင်
်
်ရန်အချ
်
ျက််များ��း
အဖြ�စ််ထားး�ရှိိ�ကာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းအားး� နော�ာက််ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�ခဲ့့�သည််။ ဒုုတိိယပြ�င််ဆင်ချ
် ျက််တွွင်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာလူ့့�အခွွင့်�အရေး�း�
်
ဥပဒေ�ေများ��းမှှထုုတ်နု
် ုတ််ကာာ အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င်ရာ
် ာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အားး� စတင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ကာာ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င်မှု
် ုလျော့�့��ချရေး��း� ခိုု�င််မာာ
အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ပြီး�း� နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော�ာင််စီီများ��းထားး�ရှိစေ���ေခဲ့့�သည််သာာမက လွှှတ််တော်�်�အားး� လုုပ်ပိုု�င်
် ်
ခွွင့််�အာာဏာာ ထပ််တိုးး��ပေး�းခဲ့့�သည််။ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင်များ��
် း၏ အထော��ာက််အပံ့့�ဖြ�င့်�် PCA အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် ၂၀၀၀ ခုုနှှစ််
စက််တင််ဘာာလတွွင်် အခြေ�ေ�အတင််ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််ကျျန််ရှိနေ���ေသော�ာ ကိိစ္စစရပ်များ��
် းကိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် ပြ�န််လည််လမ်းး�ဖွွင့််�ခဲ့့�သည််။
တတိိယအကြိ�ိမ်ပြ�င်
် ဆင်
်
ရေး
် �းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တလျှော��ာ�က်တွွင်
်
် ပါါဝင််ခဲ့့�သည့််�ပါါတီီများ��းမှှ သမ္မမတအုုပ်ချုု�ပ်
်
မှု
် စ
ု နစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််၊
ဒုုတိိယ/အထက််လွှှတ််တော်�်�တစ််ခုုထားး�ရှိိ�ရန်၊် တရား�းရေး�းလွွတ််လပ််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာလာာစေ�ရန််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��တစ််ရပ််ထားး�ရှိိ�ရန်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂၀၀၂ ခုုနှှစ်် ဩဂုုတ်လ
် တွွင်် အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည့််� စတုုတ္ထထ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြ�င််ဆင််ချျက််တွွင်် ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်သ
် မ္မမတရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပနိုု�င််ရေး�း လုုပ်င
် န်းး�စဉ််အားး� သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည့််�အပြ�င််
အပြ�ည့််�အဝရွေး�း��ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က်ထားး�
်
သည့််� လွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ်ပေါ်�
် ်ပေါ�ါက််ရေး�းကဲ့့�သို့့�� နော�ာက််ဆုံးး�� သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�
သည့််�ကိိစ္စစရပ်နှ
် ှစ််ရပ်အားး�
်
ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ၁၉၉၉ မှှ ၂၀၀၂ ခုုနှှစ််ထိိ ၄ ကြိ�ိမ််တိုု�င်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည့််� ပြ�င််ဆင်ရေး
် �း
ကြော��ာင့််� တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� သိိသာာထင််ရှား��းသည့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုလုုပ်ခြ် �င်းး�ဖြ�င့်�် ဒီီမိုု�ကရက်တ
် စ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုမူူ
ဘော�ာင််အသစ််တစ််ရပ်် တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် အော�ာင််မြ�င်ခဲ့့�
် ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�စာာသားး�ပါါ စာာလုံးး��ရည််အားး�ဖြ�င့်�် ၁၃၉၃ မှှ
၄၅၅၉ ထိိ တိုးး��မြှ�ှင့််�သွားး��ကာာ ပြ�င််ဆင််ခဲ့့�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၏ ပုုဒ်မ
် ၈၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ� အသစ်် သို့့��မဟုုတ်် မူူလပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
အားး� ပြ�င််ဆင််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည်် (Indrayana 2008)။ အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��တစ််ချျက််မှာာ� ဤသို့့�� တဆင့််�ပြီး�း�တဆင့််�ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််သည်် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းမှှစစ််တပ််၏ တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ဆုုတ််ခွာာ�မှုုကိုု� အထော��ာက််အကူူဖြ�စ်စေ�ခဲ့့�ပါ
်
ါသည််။
စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းပါါတီီများ��းသည်် ၁၉၉၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�တွွင်် စစ််တပ််မှှခန့််�အပ််ထားး�သည့််� နေ�ရာာ ၂၀
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (အမတ််နေ�ရာာ ၁၀၀ ဉီးး�)မှှ ၁၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (အမတ််နေ�ရာာ ၇၅ ဉီးး�) သို့့��ပထမဦးးစွာာ�လျှော့�့��ချျရန််၊ ၁၉၉၈ ခုုနှှစ််တွွင််
၇.၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (အမတ််နေ�ရာာ ၃၈ ဉီးး�) ထိလျှော့���့��ချျရန်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂၀၀၀ ခုုနှှစ်် ဩဂုုတ်လ
် တွွင်် အတည််ပြု�ုခဲ့့�
သည့််� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်ပြ�င်
် ဆင်
်
်ချျက််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�အဖြ�င့်�် ၂၀၀၉ ခုုနှှစ််အရော�ာ�က်တွွင်
်
် လွှှတ််တော်�်�အားး�ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်များ��
် းဖြ�င့််�သာာဖွဲ့့�� စည်းး�ရန်် သက််ဆိုု�င်ရာ
် ာအစုုအဖွဲ့့�� များ��းက သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် စတုုတ္ထအကြိ�
ထ
မ်
ိ ်
ပြ�င််ဆင််ချျက််အပေါ်�်� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�နေ�စဉ််အတွွင်းး� ၂၀၀၄ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အပြီး�း�တွွင်် စစ််တပ််သည််နိုု�င််ငံရေး
ံ �းမှှ အပြီး�း�ထွွက််ခွာာ�
ရန်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�သည််။
အလားး�တူူတဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ချျင်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဗျူူ�ဟာာအားး� ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အချိိ�န််
ကာာလပိုု�ကြာ�ာမြ�င့််�ခဲ့့�သည််။ ချီီ�လီီနိုု�င််ငံ၏
ံ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းသည်် အာာဏာာရ သမ္မမတ ဗိုု�လ််ချုု�ပ်ကြီး် �း� အော်�်�ဂတ််စတိုု�
ပီီနိုု�ချေး�း�မှှ ရှှစ််နှှစ််ကြာ�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလထက််ကျော်�်��လွှှန််၍ သမ္မမတသက််တမ်းး�တိုးး��မြှ�ှင့််�ရန်် ပြ�ည််သူူများ��းက ငြ�င်းး�ဆိုု�ခဲ့့�
သော�ာကြော��ာင့််� ၁၉၈၈ လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မှှ ပေါ်�်ထွွက််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။ ပီီနိုု�ချေး�း� အစိုးး��ရနှှင့်�် အတိုု�က််အခံံပါါတီီများ��းမှှ ၁၉၈၉
ခုုနှှစ်် နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ရန်် စီီစဉ််ထားး�သည့််� အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�မတိုု�င််မီီ ပထမအကြိ�ိမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�င််ဆင်ရေး
် �းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််အားး� ကနဉီးး�စတင််ခဲ့့�သည််။ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းပါါတီီများ��းသည်် အရပ််သားး�အစိုးး��ရထံအာ
ံ ာဏာာ
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအဆိုု�ပြု�ုပြ�င််ဆင်ချ
် ျက််ကိုု� အပေး�း�အယူူပြု�ုသည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံရေး
ံ �းတွွင်် စစ််တပ််ပါါဝင််မှုလျှော့�့��ချ
ု
ျထားး�သော်�်�လည်းး�
အခွွင့််�ထူးး�ခံံကဏ္ဍတွွင်် ဆက််လက််ထားး�ရှိရေး���း�ကိုု� သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�ကြ�သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံအ
ံ ထက််လွှှတ််တော်�်�အမတ််နေ�ရာာ
တိုးး��ချဲ့့��ထားး�ရှိရေး���း�အတွွက်် ပီီနိုု�ချေး�း�အားး� ရာာသက််ပန်် အထက််လွှှတ််တော်�်�အမတ််အဖြ�စ်ခ
် န့််�အပ််ခြ�င်းး�အပြ�င်် စစ််တပ််မှှခန့််�အပ််
ထားး�သည့််� အထက််လွှှတ််တော်�်�အမတ််များ��းထားး�ရှိရေး���း�အားး� အတိုု�က််အခံပါ
ံ ါတီီမှှသဘော�ာ�တူူခဲ့့�သည််။ အလားး�တူူပင်် အတိုု�က််
အခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းမှှ အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ(NSC)အားး� ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�မည််ဖြ�စ်သ
် ည့််�အတွွက်် ယင်းး�ကော�ာင််စီီ
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အားး� စစ််တပ််အဖွဲ့့��ဝင််နှှင့််� အရပ််သားး�အဖွဲ့့��ဝင််အရေ�ေအတွွက်် မျှှတစေ�ေရန်် အရပ််သားး�နေ�ရာာသစ််တစ််ရပ််အားး� ထည့််�သွွင်းး�ရန််
အပေး�း�အယူူလုုပ်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�သည််။ NSC ၏ တချို့့���သော�ာလုုပ်ပိုု�င်
် ခွွင့်
် ်�အာာဏာာများ��းအားး�လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံသမ္မမတထံံ
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် စစ််တပ််ဆိုု�င််ရာာလုုပ်င
် န်းး�များ��းပေါ်�် သက််ရော�ာက််သည့််� ဥပဒေ�ေများ��းပြ�င််ဆင်ရာ
် ာတွွင်် လွှှတ််တော်�်�
နှှစ်ရပ်
် ်လုံးး��မှှ ၇ ပုံံ� ၄ ပုံံ� အများ��းစုုမဲဲ ရရှိိ�ရန််လိုု�အပ််သော�ာကြော��ာင့််� စစ််တပ််မှှ ၎င်းး�၏အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င်ရာ
် ာ လုုပ််ပိုု�င်ခွွင့်
် �်
အာာဏာာ အခိုု�င််အမာာကာာကွွယ််ထားး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့��သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းကိုု� ၁၉၈၉ ခုုနှှစ်် ဇူူလိုု�င်လ
်
တွွင်် ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ပြု�ုလုုပ််ကာာ အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် မတ််စ််ဝါါဒီီ/လက််ဝဲဲဝါါဒီီပါါတီီများ��းအားး� တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင်ခြ် �င်းး�
အားး�လည်းး� ဖြေ�ေလျှော့�့��ပေး�းခဲ့့�သည့််�အပြ�င်် ပိုု�ပြီး�း�ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င်လွွယ်
်
်ရှိသော����ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�င််ဆင်ရေး
် �းလုုပ်ထုံးး��လု
်
ုပ်န
် ည်းး�
များ��းအားး�လည်းး� ဖော်�်�ထုုတ်ခဲ့့�
် သည််။ ၁၉၈၉ခုုနှှစ်မှ
် ှ ၂၀၀၅ခုုနှှစ််အတွွင်းး� ကျျန််ရှိနေ���ေသေး�းသည့််� အာာဏာာရှှင်ဆန်
်
်သော�ာ အငုုတ််
အမြ�စ််များ��းကိုု�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြ�င််ဆင်ရေး
် �းများ��း၊ ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း အသီးး�သီးး�ပြု�ုလုုပ်ကာ
် ာ ဖယ််ရှား��းခဲ့့�
သည််။ သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််� ထိုု�သို့့��ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းမှှ ရုုပ််သံံဆင််ဆာာဖြ�တ််တော�ာက််မှုုများ��း အဆုံးး��သတ််ခဲ့့�ပြီး�း� တရား�းရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ လွွတ််လပ််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�ခြ�င်းး�၊ မြို့�့��တော်�်�ဝန််ကော�ာင််စီီများ��းအားး� တိုု�က််ရိုု�က််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က်နို
် ု�င််ခွွင့်�ပြု�
် ု
ခြ�င်းး�၊ ကျားး��/မ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�အားး� တန််ဖိုးး��ထားး�ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�တို့့��အားး� ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံရေး
ံ �းပါါတီီများ��းမှှ
ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက်မှု
် ု အကြိ�ိမ်ကြိ�
် ိမ််ပြု�ုလုုပ်ခဲ့့�ပြီး�း�နော�
်
ာက်် ၂၀၀၅ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််မှုုများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံရေး
ံ �း
တွွင်် စစ််တပ််၏ပါါဝင််မှုုအဆုံးး��သတ််ရေး�းကိုု� အော�ာင််မြ�င်စွာာ�လု
်
ုပ်ဆော
် �ာင််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ စစ််တပ််မှှခန့််�အပ််သော�ာ အထက််လွှှတ််တော်�်�
နေ�ရာာများ��းကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� NSC အားး� သမ္မမတအကြံ�ပေး�
ံ းအဖွဲ့့��အဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲတာာဝန််ပေး�းကာာ တပ််မတော်��်�အကြီး�း�အကဲဲ
ဖြ�စ််သည့််� ကာာကွွယ််ရေး�းဉီးး�စီးး�ချုု�ပ််အားး� ရာာထူးး�မှှထုုတ်ပယ်
်
နို
် ု�င််သည့််� အာာဏာာများ��းကိုု� သမ္မမတအားး�ပေး�းအပ််ခဲ့့�သည််။

၄.၂.၃။ နော�ာက််ဆုုတ််ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ယာာယီီအစီီအမံံများ��း
ကြီး�း�မား�းသည့််� ရှေ့�့�မတိုးး��နော�ာက််မဆုုတ််တစ််ဆို့့��မှုုအားး� ကျော်�်��လွှားး��ရန်် နော�ာက််ထပ််ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုနည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ်မှာာ�
်
အကျျပ််အတည်းး�ဖြ�စ််နေ�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ တချို့့���ကိိစ္စစရပ်များ��
် းနှှင့်�ဆိုု�င်
်
်သော�ာ အပြီး�း�သတ််ဆုံးး��ဖြ�တ်ချ
် ျက််များ��းကိုု� နော�ာက််
လာာမည့််�အနာာဂတ််တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ပါါဝင််ပါါသည််။ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းပါါတီီများ��းမှှ ထို့့��ကဲ့့�သို့့�� ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�မှုုများ��း
အားး� ကာာလကန့််�သတ််ချျက််ဖြ�င့်�် ဆက််လက််ခွွင့််�ပြု�ုရေး�းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် အပိုု�ဒ်် (sunset clauses)၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုများ��း၊ နည်းး�ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့်�် အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သည့််� မတိိကျျသည့််�စကားး�ရပ််များ��း
အတွွက်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� အချိိ�န််ကာာလများ��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် အပိုု�ဒ်် (sunrise clauses) ဟုုခေါ်�်ကြ�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ
ကိိရိိယာာတန််ဆာာများ��းနှှင့််� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းနည်းး�နာာ အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ်နို
် ု�င််သည််။
sunset clause ဆိုု�သည််မှာာ� သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� အချိိ�န််ကာာလရော�ာ�က််ရှိိ�ပါါက အလိုု�အလျှော��ာ�က်် သက််တမ်းး�
ကုုန််ဆုံးး��ကာာပျျက််ပယ််သွားး��မည့််� ယာာယီီဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုဖြ�စ်သ
် ည််။ သက််တမ်းး�ကုုန်ဆုံးး��
်
မည််နေ့�့သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ဤကဲ့့�သို့့��ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကွဲဲ�လွဲဲ�နေ�သော�ာ ပါါဝင််သည့််�ပါါတီီ
များ��းအားး�လုံးး��မှှ ကျေ�ေနပ််နိုု�င််ဖွွယ််ရာာရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အားး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�သည့််�ပါါတီီသည်် ရေ�တိုု�ကာာလ
အတွွက်် ကျေ�ေနပ််မှုုရှိိ�နိုု�င််သလိုု� အတိုု�က််အခံံများ��းမှှလည်းး� ထိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် ယာာယီီသာာဖြ�စ််စေ�ရပါါသည််။ ပေါ်�်တူူဂီီ
နိုု�င််ငံံတွွင်် အာာဏာာရှှင်အု
် ုပ််ချုု�ပ််မှုုမှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� ချော�ာ�မွေ့�့�သည့််�အသွွင်ကူးး�ပြော��
်
ာင်းး�မှုုဖြ�စ်စေ�ရန်
်
် စစ််တပ််အားး� ယာာယီီ
အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ခုုအပ်နှ
် ှင်းး�ပေး�းခဲ့့�သည့််� sunset clause တစ််ခုုကိုု� ၁၉၇၆ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။
၁၉၇၄ခုုနှှစ်် အာာဏာာရှှင်် အဲဲစတာာဒိုု� နိုု�ဗိုု� အစိုးး��ရအားး�ဖြု�ုတ််ချျခဲ့့�သည့််� စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုပြီး�း�နော�ာက်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ်ရေး
် �းဆွဲဲ�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေညီီလာာခံံတစ််ခုုကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ခဲ့့�သည််။ မူူကြ�မ်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းက ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််အားး�ကြီး�း�ကြ�ပ်ရန်
် ် စစ််တပ််ကိုု�ယ်စား�
် းလှှယ်အများ��
်
းစုုဖြ�င့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�
သည့််� တော်�်�လှှန််ရေး�းကော�ာင််စီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ကော�ာင််စီီသည်် ဒီီမိုု�ကရက်တ
် စ်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း မှှန််မှှန််ကန််
ကန််လည််ပတ်ရေး
် �း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း၊ ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ပေါ်�်တူူဂီီတော်�်�လှှန််ရေး�း၏ အနစ််သာာရများ��း
နှှင့််�အညီီ မှှန််ကန််ထင််ဟပ််စေ�ခြ�င်းး�စသည့််�အချျက််များ��းကိုု� အာာမခံံပေး�းရသူူအဖြ�စ်လ
် ည်းး� ထမ်းး�ဆော�ာင််ရပါါသည်် (ပေါ်�်တူူဂီီ
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ်မ
် ၁၄၂)။ တော်�်�လှှန််ရေး�းကော�ာင််စီီအားး� သမ္မမတအားး�အကြံ�ပေး�
ံ းရန််နှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�မှှ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�က််သည့််ဥ
� ပဒေ�ေအားး�လုံးး�� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းလိုု�က််နာာမှုု ရှိိ�မရှိိ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှှ အာာဏာာ
အပ််နှှင်းး�ထားး�ပါါသည််။ တော်�်�လှှန််ရေး�းကော�ာင််စီီသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းအတွွက််
လိုု�အပ််သည့််�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် လွှှတ််တော်�်�အားး�ညွှှန််ကြား�း�နိုု�င််သည််။ အရေး�း�အကြီး�း�ဆုံးး��အချျက််မှာာ� တော်�်�လှှန််ရေး�း
ကော�ာင််စီီသည်် မည််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင်ချ
် ျက််ကိုု�မဆိုု� ဗီီတိုု�အာာဏာာသုံးး��ပယ််ချျနိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� ပထမ
လွှှတ််တော်�်�သက််တမ်းး�၏ ပထမလေး��းနှှစ်သ
် က််တမ်းး�၌သာာ ဆော�ာင််ရွွက်ခွွင့်
် ်�ရှိိ�သည််။ ဤ sunset clause သည်် စစ််တပ််၏
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာလုုပ်ပိုု�င်
် ခွွင့်
် ်�များ��းအားး� ယာာယီီပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််သာာ ဖြ�စ််စေ�ရပါါသည််။ စင််စစ််အားး�ဖြ�င့်�် ၁၉၈၂ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
ဆိုု�င််ရာာပြ�င််ဆင်ရေး
် �းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တွွင်် ကော�ာင််စီီအားး�ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��နှှင့်�် အရပ််သားး�
အကြံ�ပေး�
ံ းအဖွဲ့့��ဖြ�င့််� အစား�းထိုးး��ခဲ့့�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံနည်းး�လမ်းး�နှှင့််� အနည်းး�စပ််ဆုံးး��နည်းး�လမ်းး�မှာာ� sunrise clause ပင််ဖြ�စ််
သည််။ sunrise clause ဆိုု�သည််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုု၏ သက််ရော�ာက််သည့််� နေ့�့ရက််အားး� နော�ာက််အနာာဂတ််
နေ့�့ရက််တစ််ခုုရော�ာက််သည််အထိိ ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။ အိိန္ဒိိ�ယဥပမာာအားး� လေ့�့လာာနိုု�င််သည်် (Choudhry 2016)။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာညီီလာာခံံတွွင်် သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုအဖြ�စ်ဆုံးး��
်
ပြ�ဿနာာတစ််ခုုမှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� သတ််မှှတ််ချျက််ပင််ဖြ�စ်သ
် ည််။ လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�ချိိ�န််၌ ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီအုုပ်ချုု�ပ်
်
်ရေး�းနယ််မြေ�ေများ��း၏
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မှာာ� လူူဉီးး�ရေ�၏ တစ််ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အော�ာက််သာာ ပြော��ာကြ�သည့််� အင်္ဂဂ�လိိပ်ဘာ
် ာသာာစကားး�ဖြ�စ််သည််။ ဟိိန္ဒူူ�
ဘာာသာာစကားး�ကိုု� လူူဉီးး�ရေ�၏ ၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည််။ အခြား��းဘာာသာာစကားး�ပြော��ာသော�ာသူူ အနည်းး�ငယ််မျှှသာာ
အိိန္ဒိိ�ယသုံးး�� ဟိိန္ဒူူ�ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာကြ�သည််။ ညီီလာာခံံတွွင်် အဓိိကအငြ�င်းး�ပွား��းမှုုမှာာ� အင်္ဂဂ�လိိပ်ဘာ
် ာသာာစကားး�အစား�း ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး�အားး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ၏ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် အစား�းထိုးး��မည််မထိုးး��မည််ပင််ဖြ�စ််
သည််။ ထော�ာက််ခံသူ
ံ ူတစ််စုုမှှ ဟိိန္ဒူူ�ဘာာသာာစကားး�သည််သာာ အစိုးး��ရနှှင့်�် ဥပဒေ�ေစနစ််၏ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််သင့််�ကြော��ာင်းး�
တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�ပြီး�း� အခြား��းအဖွဲ့့��မှှ အင်္ဂဂ�လိိပ်ဘာ
် ာသာာစကားး�နှှင့်�် ဟိိန္ဒူူ�ဘာာသာာစကားး�နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့်�်
ဥပဒေ�ေစနစ််၏ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�င့််� သတ််မှှတ််ရန်် အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််မှာာ� အပေး�း�အယူူညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူ
ညီီမှုု ရယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ်မ
် ၃၄၃ (က) တွွင်် ဟိိန္ဒူူ�ဘာာသာာစကားး�ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�င့််� ကြေ��ညာာထားး�သော်�်�လည်းး� ပုုဒ်မ
် ၃၄၃ (ခ) တွွင်် ပုုဒ်မ
် ၃၄၃ (က) အားး� နော�ာင်် ၁၅ နှှစ်မှ
် ှသာာ
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မည််ဟုု ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�ထားး�ပါါသည််။ ၎င်းး� ၁၅ နှှစ််အတွွင်းး� ကျျင့််�သုံးး��နေ�ဆဲဲဖြ�စ်သ
် ည့််� အင်္ဂဂ�လိိပ်ဘာ
် ာသာာစကားး�
အားး� ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��သွားး��မည််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ပုုဒ်မ
် ၃၄၃ (ဂ) တွွင်် သာာမန််ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဖြ�င့်�် ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�မှုုအားး� အကန့််�
အသတ််မရှိိ� သက််တမ်းး�တိုးး��မြှ�ှင့််�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့်�် ပုုဒ်မ
် ၃၄၃ နှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�င််ဆင််ချျက််အားး� ၃ ပုံံ� ၂ ပုံံ�အများ��းစုုမဲဲခွဲဲ�ရန်် မလိုု�အပ််ဘဲဲ အင်္ဂဂ�လိိပ်ဘာ
် ာသာာစကားး�ကိုု�သာာ ကျျင့််�သုံးး��လိုု�ကြ�သူူများ��း
အတွွက််

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ အရွေ့�့��အပြော�ာ��င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ်သော�
်
ာ ဝန််ထုုပ်ဝ
် န််ပိုးး��အားး� ဖယ််ရှား��းပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့��

ယန္တတရား�းများ��းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာစီီမံချ
ံ ျက််များ��း အကန့််�အသတ််မရှိိ� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််သွားး��နိုု�င််မည့််� အလားး�
အလားး�များ��း ဖွွင့််�ပေး�းထားး�နိုု�င််မည််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ဤကဲ့့�သို့့��ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��းကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််နှှင့််� သာာမန််နိုု�င််ငံရေး
ံ �းလမ်းး�
ကြော��ာင်းး�ပေါ်�်သို့့�� ရော�ာက််ရှိစေ���ေခဲ့့�သည််။
အထက််ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��း အမှှန််တကယ််ဖြ�စ်ပေါ်�
် ်ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။ ပုုဒ်မ
် ၃၄၄ အရ အင်္ဂဂ�လိိပ်ဘာ
် ာသာာစကားး�မှှ ဟိိန္ဒူူ�
ဘာာသာာစကားး�သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ကော်�်�မရှှင်တ
် စ််ရပ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ရမည််ဟုု ဖော်�်�ညွှှန်းး�ထားး�ရာာ ၁၉၅၅ ခုုနှှစ််
တွွင်် အရှုုပ်တော်�်�
်
ပုံံ�ဆိုု�က််ခဲ့့�ရသည််။ ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအားး� ထပ််မံသ
ံ က််တမ်းး�တိုးး��မှုုကိုု� ကော်�်�မရှှင်ကပယ်
်
ချ
် ျခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�
အတိုု�က််အခံပြု�
ံ ုခဲ့့�သည့််� ကော်�်�မရှှင်အ
် ဖွဲ့့��ဝင််များ��းက အထူးး�သဖြ�င့််� အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််သူ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းအဖွဲ့့�� အရည််အချျင်းး�စစ််
စာာမေး�းပွဲဲ�အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�စ
် ပ််လျျဉ်းး�၍ ဟိိန္ဒူူ�ဘာာသာာစကားး�အသုံးး��ပြု�ုမည််ဆိုု�ပါါက ဟိိန္ဒူူ�ဘာာသာာ
စကားး�မပြော��ာ�သည့််�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ခေ�တ််သစ််နယ််ချဲ့့��မှုုဖြ�စ်ကြော��
်
ာင်းး�ဆိုု�ကာာ ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််ထန််ကန့််�ကွွက်ခဲ့့�
် သည််။ အိိန္ဒိိ�ယ
ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းအဖွဲ့့��သည်် ဗဟိုု�နှှင့််� ပြ�ည််နယ်် ဗျူူ�ရိုု�ကရေ�ေစီီအစိုးး��ရရုံးး��များ��းမှှ စီီနီီယာာအကျျဆုံးး�� အရာာရှိိ�များ��းပါါဝင််ခန့််�အပ််
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ထားး�သည််။ တမီးး�လ််နာာဒူူတွွင်် လူူ ၆၆ ဉီးး�သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�သည့််� ဟိိန္ဒူူ�ဆန့််�ကျျင််ရေး�းဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��း ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည််။ အကျိုးး���ဆက််
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရလဒ််မှာာ� ၁၉၆၇ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အက််ဥပဒေ�ေအရ ဟိိန္ဒူူ�ဘာာသာာစကားး�မပြော��ာ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ��း
တွွင်် အင်္ဂဂ�လိိပ်ဘာ
် ာသာာစကားး�အားး� ဆက််လက််အသုံးး��ပြု�ုရန်် စတက််ကျူူ�ဥပဒေ�ေအရ ဗီီတိုု�အာာဏာာပေး�းထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် အင်္ဂဂ�လိိပ််
ဘာာသာာစကားး�အသုံးး��ပြု�ုရေး�းကိုု� အကန့််�အသတ််မရှိိ� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ခဲ့့�သည််။
အလုံးး��စုံံ�တစ််ဆို့့��မှုုများ��းကိုု�ကျော်�်��လွှားး��ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��း အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည့််� အခြား��းသော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံ နည်းး�လမ်းး�ကိိရိိယာာတစ််ခုုမှာာ� အထူးး�သဖြ�င့််� ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုရှိသော����ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
အတွွက်် ဥပဒေ�ေအရမဖြ�စ််မနေ�ေ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုလုုပ်ဆော
် �ာင််ရမည််ဟုု ထည့််�သွွင်းး�ရန်ဖြ�စ်
် သ
် ည််။ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းပါါတီီ
များ��းအတွွက်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံအားး� ရွေး�း�ချျယ််ကာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�လည်းး� ဤနည်းး�
ဗျူူ�ဟာာတွွင်် ပါါဝင််သည််။ သို့့��သော်�်� အချိိ�န််အခါါတစ််ခုုရော�ာက််ရှိိ�ပါါက ထိုု�ကိိစ္စစရပ်များ��
် းကိုု� စေ့�့စပ််ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�
ပြ�န််ဖွွင့််�ရန််သဘော�ာ�တူူရန််ဖြ�စ်သ
် ည််။ အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် တချိိ�န််ချိိ�န််တွွင်် ပြ�န််လည််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�နိုု�င််မည့််� အခွွင့််�
အလမ်းး�အားး� အာာမခံံချျက််ပေး�းထားး�မည််ဆိုု�ပါါက အတိုု�က််အခံံများ��းမှှလည်းး� ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်� သဘော�ာ�တူူနိုု�င််ပေ�
လိိမ့့်�မည််။ သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််�ဖော်�်�ပြ�ရလျှှင်် ဥပဒေ�ေအရမဖြ�စ််မနေ�ေ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုလုုပ်ဆော
် �ာင််ရန်် လိုု�အပ််ချျက််အားး�
အစိုးး��ရအုုပ်ချုု�ပ်
်
မှု
် ုစနစ််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အတော��ာမသတ််နိုု�င််သည့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုအားး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဘရား�းဇီးး�နိုု�င််ငံ၏
ံ
၁၉၈၈
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းက အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ အာာဏာာရသမ္မမတ ဂျိုု��စ်် ဆာာနီးး�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေညီီလာာခံံ
အတွွင်းး�ရှိိ� ရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ�ညွှှန့််�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��မှှ သမ္မမတစနစ််အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ အစိုးး��ရအုုပ်ချုု�ပ်
်
မှု
် ုစနစ််ကိုု� ထော�ာက််ခံပြော��
ံ ာဆိုု�ပြီး�း� အတိုု�က််အခံံ
ပါါတီီများ��းမှှ လွှှတ််တော်�်�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််ဆီီသို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ဆန္ဒဒရှိိ�ကြ�သည််။ အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း� ၅ နှှစ်အကြာ�
်
ာတွွင််
ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပခွွင့််�ပြု�ုမည််ဟူူသော�ာ အပိုု�ဒ််ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် သမ္မမတအုုပ်ချုု�ပ်
်
်ရေး�းစနစ််ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ�အဖွဲ့့��
များ��းမှှ အတိုု�က််အခံံပါါတီီများ��းအားး� စည်းး�ရုံးး��နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ အနာာဂတ််တွွင်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မည််ဟူူသော�ာ ကတိိကဝတ််သည််
အတိုု�က််အခံများ��
ံ းမှှ သမ္မမတစနစ််ကျျင့််�သုံးး��ခွွင့်�် ပြု�ုပေး�းလိုု�က််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပေး�းဆပ််ရမှုုလျော့�့��ချျနိုု�င််ခဲ့့�သဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းရရှိိ�ရန်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ်စေ�ခဲ့့�ပါ
်
ါသည်် (Dixon and
Ginsburg 2012)။
sunset clauses ၊ sunrise clauses များ��းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရေး�း မဖြ�စ််မနေ�ေ
ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် မည််အချိိ�န်ကာ
် ာလသတ််မှှတ်ခြ် �င်းး�သည်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းပါါတီီများ��းမှှ ယာာယီီအစီီအမံများ��
ံ းကိုု� သဘော�ာ�တူူမှုုရရှိိ�
နိုု�င််စေ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� နော�ာက််ထပ််ပိုု�အသုံးး��များ��းသည့််� ရွေး�း�ချျယ််စရာာလမ်းး�မှာာ� ကွဲဲ�လွဲဲ�သော�ာပြ�ဿနာာရပ််များ��းကိုု� မဆုံးး��ဖြ�တ််ဘဲဲ
ချျန််ထားး�ခြ�င်းး�၊ နည်းး�ဥပဒေ�ေပုုဒ််မတစ််ရပ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကာာ နော�ာင််လာာမည့််� လွှှတ််တော်�်�ကဆုံးး��ဖြ�တ်ရန်
် ် ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ပင်ဖြ�စ်
် ်
သည်် (Dixon and Ginsburg 2012)။ ကွဲဲ�လွဲဲ�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာရပ််များ��းကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းမည့််�
အာာဏာာအားး� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�ထံံ ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� လွှဲဲ�အပ််ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပါါဝင််သည််။
သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�သော�ာ ပြ�ဿနာာရပ််တစ််ခုုကိုု�မဖြေ�ေ�ရှှင်းး�ဘဲဲ နော�ာင််အနာာဂတ််ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�တွွင်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန််
အချိိ�န််ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တစ််ခုုလုံးး�� ပြို�ု�လဲဲပျျက််စီးး�မည့််�အရေး�း�မှှ ရှော�ာ�င််တိိမ်းး�နိုု�င််
ရန်် တန််ဖိုးး��ရှိိ�သည့််�ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံယန္တတရား�းတစ််ခုုဖြ�စ်နို
် ု�င််ပါါသည််။ နှိုုင်းး�ယှှဉ်လေ့�့လာ
်
ာသည့််� ရှု့့�ထော�ာင််မှှကြ�ည့်�လျှ
် ှင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��း အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည့််� နည်းး�ဥပဒေ�ေအမျိုး�း��အစား�းနှှစ််ခုု ရှိိ�ပါါသည််။ အနာာဂတ််တွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာရပ််တစ််ခုုအားး� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�မှှ ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ရန်
် ်လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� အတိိအလင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ယင်းး�ပြ�ဿနာာရပ််များ��းအပေါ်�်� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�မှှ ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ခွွင့််�ပြု�ုပေး�းထားး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််
သည်် (Dixon and Ginsburg 2012)။ နည်းး�ဥပဒေ�ေအပိုု�ဒ််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းက ၎င်းး�တို့့��၏ အဓိိကတော�ာ�င်းး�ဆိုု�ချျက််
များ��းမဟုုတ်သ
် ည့််�

အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ကိိစ္စစရပ်များ��
် း၌

ပိုု�၍အသုံးး��များ��းပါါသည််။

စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�သော�ာပါါတီီများ��းသည််

ပြု�ုပြ�င််

ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတွွင်် အထူးး�အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� ကွဲဲ�လွဲဲ�သော�ာ ပြ�ဿနာာရပ််များ��းပေါ်�်တွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူရန်် ပိုု�၍အချိိ�န််ပေး�းလိုု�
ကြ�ပါါလိိမ့်�မ
် ည််။ ထို့့��ပြ�င်် ဉီးး�စား�းပေး�းမဟုုတ်သော�
်
ာ ပြ�ဿနာာရပ််များ��းပေါ်�် မပြီး�း�ပြ�တ််နိုု�င််သည့််� ငြ�င်းး�ခုုန်မှု
် ုများ��းကြော��ာင့််� ဉီးး�စား�းပေး�း
ကိိစ္စစရပ်များ��
် းပေါ်�် အပေး�း�အယူူပြု�ုလုုပ်မှု
် ုများ��းကိုု� ယိုးး��ယွွင်းး�နိုု�င််စေ�မှုုကိုု� ရှော�ာ�င််တိိမ်းး�ရန်် ဒုုတိိယအဆင့််� သဘော�ာ�မတူူညီီမှုုများ��းကိုု�
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ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�သို့့�� လွှဲဲ�အပ်ခြ် �င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။ ပါါဝင််သည့််�ပါါတီီများ��းကိုု� အရေး�း�ကြီး�း�ဉီးး�စား�းပေး�းကိိစ္စစရပ်များ��
် းအားး� အချိိ�န််ရွေ့�့�
ဆိုု�င်းး�ရန််ရွေး�း�ချျယ််လိုု�က်ပါ
် ါက ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�မှှ မဖြ�စ််မနေ�ေအတည််ပြု�ုရန်် အချိိ�န််ကာာလသတ််သတ််မှှတ််မှှတ််ချျမှှတ််
ရန််လိုု�အပ်သ
် ည််။ သို့့��မဟုုတ်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြ�စ်သော�
်
ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းအပေါ်�်� ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ချိိ�န််
အထိိ ကြ�ပ်မ
် တ််ဆော�ာင််ရွွက်ရန်
် ် ကြား�း�ကာာလအစီီအမံတ
ံ စ််ရပ်ဖွဲ့
် ့��စည်းး�ပုံံ�တွွင််ထည့််�သွွင်းး�ရန်လိုု�အပ်
်
သ
် ည််။ သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််�
၁၉၉၇ ခုုနှှစ်် ဂမ််ဘီီယာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် သေ�ဒဏ််ပေး�းမှုုဖျျက််သိိမ်းး�ရေး�းကိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�အားး�
အချျန််ကာာလ ၁၀ နှှစ််ပေး�းအပ််ခဲ့့�သည််။
တသမတ််တည်းး�ရှိသော����ာ တရား�းမဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ထားး�ရှိရေး���း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် နည်းး�ဥပဒေ�ေအပိုု�ဒ််
တစ််ရပ်ပြ�
် ဋ္ဌာာန်းး�ကာာ အိိန္ဒိိ�ယ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေညီီလာာခံံမှအချိိ�န်
ှ
ရွေ့
် �့�ဆိုု�င်းး�လွဲဲ�အပ်မှု
် ကိုု�
ု အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည်် (Lerner 2011)။
တချို့့���သော�ာ ညီီလာာခံံအဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် လက််ထပ််ထိိမ်းး�မြား�း�ခြ�င်းး�၊ ကွားး��ရှှင်းး�ပြ�တ်ဆဲဲ
် ခြ�င်းး�၊ အမွေ�ေ�ဆက််ခံမှု
ံ ုကဲ့့�သို့့�� ကိိစ္စစရပ်များ��
် း
ကိုု� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ရန်် နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး��အပေါ်�်� အကြုံး�း��ဝင််သည့််� တသမတ််တည်းး�သော�ာ တရား�းမဥပဒေ�ေတစ််ရပ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� အခြား��းအဖွဲ့့��ဝင််များ��းကမူူ ယင်းး�ကိိစ္စစရပ်များ��
် းတွွင်် လူူနည်းး�စုုဘာာသာာ
ကိုးး��ကွွယ််သူူအုုပ််စုုများ��းက ၎င်းး�တို့့��ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းအတိုု�င်းး� ကျျင့််�သုံးး��မှုုကိုု�ခွွင့်�ပြု�
် ုသည့််� တည််ဆဲဲ ကိုု�ယ််ပိုု�င်သီးး�
် သန့််�
ဥပဒေ�ေအုုပ်ချုု�ပ်
်
မှု
် ုစနစ််အတိုု�င်းး� ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�လိုု�ကြ�သည််။ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�သည့််�ပါါတီီများ��းမှှ ၎င်းး�သဘော�ာ�မတူူညီီမှုုအားး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပုုဒ်မ
် ၄၄ ထည့််�သွွင်းး�ကာာ အချိိ�န့််�ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�လွှဲဲ�အပ်ခဲ့့�
် သည််။ ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တွွင်် ‘နိုု�င််ငံံတော်�်�
သည်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတဝှှမ်းး�လုံးး��ရှိိ� နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�အတွွက်် ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသည့််� တသမတ််တည်းး�ရှိသော����ာ တရား�းမဥပဒေ�ေ
တစ််ရပ်ပြ�
် ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ပေး�းရမည််’ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ယင်းး�ပုုဒ်မ
် ကိုု� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�
ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ဥပဒေ�ေအရာာစည်းး�နှော�ာ�င်းး�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဖြ�စ်ခြ် �င်းး�ထက်် နော�ာင််အနာာဂတ််လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ်စား�
် းလှှယ်များ��
် း
အတွွက်် မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ပြု�
ံ ုချျက််တစ််ရပ််ပင််ဖြ�စ်သ
် ည််။ အလားး�တူူပင်် ကင််ညာာ၏ ၂၀၁၀ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းသည်် ကိုု�ယ််ဝန််ဖျျက််ချျခွွင့််�နှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုကိုု�ကျော်�်��လွှားး��ရန်် နည်းး�ဥပဒေ�ေအပိုု�ဒ််တစ််ခုု ထည့််�သွွင်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ ခရစ််ယာာန််အုုပ််စုုများ��းက ကိုု�ယ််ဝန််ဖျျက််ချျခြ�င်းး�ကိုု� လုံးး��ဝတားး�မြ�စ််ကန့််�ကွွက်ကြော��
်
ာင်းး� ထုုတ််ဖော်�်�ခဲ့့�သော်�်�
လည်းး� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�ရှိိ� အခြား��းအုုပ််စုုများ��းကမူူ ကိုု�ယ််ဝန််ဖျျက််ချျခွွင့််�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တွွင်် အာာမခံံပေး�းရန်် လိုု�လားး�ကြ�သည််။
ဤသို့့�� ဆန့််�ကျျင််ဖက်တော�
်
ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းအကြား�း� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိိ�မည့််�အခွွင့််�အလမ်းး�ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�မှာာ� မိိခင််
သေ�ဆုံးး��မှုုကိုု� ကာာကွွယ််ရန်အတွွက်
်
် ကျျန်းး�မား�းရေး�းကုုသမှုုအကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�ကြော��ာင့််မ
� ဟုုတ်ဘဲဲ
် ကိုု�ယ််ဝန််ဖျျက််ချျမှုုကိုု� ခွွင့််မ
� ပြု�ု
ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ‘အခြား��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ ဥပဒေ�ေက ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ပါါက’ ဟုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််(article 26.4)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းက လွှှတ််တော်�်�အားး� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု�
ပြ�န််လည််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စေ�သည့််�အပြ�င်် နော�ာင််အနာာဂတ််တွွင်် ကိုု�ယ််ဝန််ဖျျက််ချျမှုုနှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု�
ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� တိုးး��ချဲ့့��နိုု�င််စေ�သည််။
မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့်�ဆက်
်
စ
် ပ််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််မှာာ� သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် မတိိကျသော��ာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ စကားး�ရပ််များ��းကိုု� ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််ရှိိ�ရှိိ�
သုံးး��နှုုန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။ တခါါတရံံတွွင်် အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သည့််� မတိိကျသော��ာ�စကားး�ရပ််များ��းဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�ကြ�သည််။
ဤမူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�သည်် မတိိကျသော��ာ� စာာသားး�တစ််ရပ််အားး� သဘော�ာ�တူူညီီခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�ပေါ်�်
ကွဲဲ�လွဲဲ�သည့််�နား�းလည််မှုုများ��းကိုု� ဖတ််ရှုုရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�ရရှိစေ���ေနိုု�င််သည့််�အတွွက်် ပါါတီီများ��း အပေး�း�အယူူလုုပ်သဘော�ာ�တူ
်
ူညီီမှုု
ရရှိိ�ရန်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ်စေ�
် သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ပါါတီီအားး�လုံးး��မှှ ၎င်းး�တို့့��မဲဲဆန္ဒဒနယ််မြေ�ေသို့့��ရော�ာက််ရှိသော����ာအခါါ ၎င်းး�တို့့��၏
တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းရရှိိ�ခဲ့့�သည််ဟုု ဆိုု�စေ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ်သ
် ည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သည့််� မတိိကျသော��ာ� စကားး�ရပ််
များ��းသည်် ဘုံံ�တူူညီီသော�ာ တန််ဖိုးး��များ��း၊ ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာများ��း၊ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း ချျမှှတ်ရ
် သည့််� ကိိစ္စစ
ရပ််များ��းတွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိစေ���ေရန်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ်စေ�
် နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� အစိုးး��ရမဏ္ဍိုု�င််များ��းဖြ�စ််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့်�် တရား�းစီီရင်ရေး
် �းတို့့��နှှင့်�ဆိုု�င်
်
်သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပုံံ�စံံနှှင့််� တာာဝန််များ��း ချျမှှတ်ခြ် �င်းး�ကဲ့့�သို့့�� ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျျမှုု
လိုု�အပ််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအတွွက််မူူ မရှှင်းး�လင်းး�မတိိကျျမှုုကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းရပါါမည််။
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အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သည့််� မတိိကျသော��ာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�စကားး�ရပ််အားး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််� သာာဓက
တစ််ခုုမှာာ� ၂၀၁၄ တူူနီးး�ရှား��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံတွွင်် စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�သူူများ��းက ကိုးး��ကွွယ််ရာာဘာာသာာ၏ အဆင့််�အတန်းး�သတ််မှှတ််
ချျက််ပေါ်�်တွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရယူူပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ်သ
် ည််။ အမျိုး�း��သားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
ညီီလာာခံံ (NCA) အတွွင်းး�ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�သူူများ��းမှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အစ္စစလာာမ််နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
တည််ထော�ာင််လိုု�သူူနှှင့််� ဘာာသာာရေး�းလွှှမ်းး�မိုးး��မှုုကင်းး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�အဖြ�င့့်� ကြေ��ညာာလိုု�သူူဟူူ၍ ပါါတီီများ��းအကြား�း� ပြ�င်းး�ထန််
သည့််� သဘော�ာ�မတူူညီမှု
ီ များ��
ု းကိုု� သတိိမူခဲ့့�
ူ ကြ�သည််။ NCA တွွင်် နေ�ရာာ ၄၁ ရာာခိုု�င််နှုန်းး�ရရှိိ�ထားး�သော�
ု
ာ အကြီး�း�ဆုံးး��ပါါတီီ အင််နာာဒါါ
သည်် အစ္စစလာာမ််ဘာာသာာအားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘာာသာာအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ရန််နိုးး��ဆော်�်�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အခြား��းဘာာသာာရေး�းမလွှှမ်းး�မိုးး��
သော�ာပါါတီီများ��းက နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဘာာသာာတရား�းနှှင့်�စ
် ပ််လျျဉ်းး�၍ ဘက််မလိုု�က််ကြား�း�နေ�သော�ာနိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
တည််ထော�ာင််မည််
ဟုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�ကြ�သည််။ ကိုးး��ကွွယ််ရာာဘာာသာာ၏ အဆင့််�အတန်းး�သတ််မှှတ််ချျက််အားး� မတိိကျသော��ာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကာာ ယင်းး�သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုအားး� ကျော်�်��လွှားး��ခဲ့့�သည််။ တူူနီးး�ရှား��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
တွွင်် ‘တူူနီးး�ရှား��းသည်် လွွတ််လပ််သော�ာ၊ အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�သော�ာ၊ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််နိုု�င််ငံဖြ�စ်
ံ ပြီး�း�
်
နိုု�င််ငံတော်�်�ဘာ
ံ
ာသာာမှာာ�
အစ္စစလာာမ််ဘာာသာာ၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘာာသာာစကားး�မှာာ� အာာရတ််ဘစ််ဘာာသာာစကားး�တို့့��ဖြ�စ်ပြီး�း�
်
ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
စနစ််
ကျျင့််�သုံးး��သည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (ပုုဒ်မ
် ၁ - ယခင််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််မှှ ထုုတ်နှု
် တ်
ု ထားး�
်
သည််)။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တွွင်် နော�ာက််ထပ််ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သော�ာအချျက််မှာာ� ‘တူူနီးး�ရှား��းသည်် ဥပဒေ�ေ၏ အထွွဍ််အထိိပ်ဖြ�စ်
် မှု
် ု၊ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏
သဘော�ာ�ထားး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ်မှု
် ုပေါ်�်အခြေ�ေ�ခံံသည့််� တရား�းမစနစ််ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�ဖြ�စ်သ
် ည််’ (ပုုဒ်မ
် ၂) ဟူူ၍ ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပါါသည််။ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််၏ မတိိကျျမှုုကြော��ာင့််� အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််နှှစ််မျိုး�း��ဖွွင့်�ဆိုု�
် နိုု�င််သည််။ ပုုဒ်မ
် ၁ တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ
‘နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဘာာသာာသည်် အစ္စစလာာမ််ဖြ�စ်သ
် ည််’ ဟူူသော�ာ စကားး�ရပ််သည်် တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံတွွင်် အစ္စစလာာမ််ဘာာသာာ အများ��း
ဆုံးး��ကိုးး��ကွွယ််ကြ�သည့််�အချျက််အားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််ဟုု ဖွွင့််�ဆိုု�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ပုုဒ်မ
် ၂ တွွင်် ‘တရား�းမဥပဒေ�ေ
ကျျင့််�သုံးး��သော�ာနိုု�င််ငံ’ံ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�သည်် ဘာာသာာတရား�းလွှှမ်းး�မိုးး��မှုုကင်းး�သော�ာစကားး�ရပ်် မသုံးး��နှုုန်းး�ထားး�သည့််�တိုု�င််
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တရား�းဝင််ကိုးး��ကွွယ်ရာ
် ာဘာာသာာမရှိိ�ဟူူ၍ အာာမခံံပေး�းထားး�ရန််လည်းး� ရှှင်းး�လင်းး�မနေ�ေပေ�။ ဤသို့့�� အပြု�ုသဘော�ာ�
ဆော�ာင််သော�ာ မတိိကျျမှုုသည်် အင််နာာဒါါ နှှင့််� ဘာာသာာတရား�းလွှှမ်းး�မိုးး��မှုုကင်းး�သော�ာပါါတီီများ��း နှှစ််ဖက်လုံးး��အပြ�င်
်
် ၎င်းး�တို့့��၏
ထော�ာက််ခံံသူူအသီးး�သီးး�အားး�လည်းး� အော�ာင််နိုု�င််သူူများ��းဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။

နိိဂုံးး��
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ်ရေး
် �းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� သိုု�မဟုုတ်် တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အားး� ပြ�င််ဆင်ခြ် �င်းး�သည်် လွွယ််ကူူ
သည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််မဟုုတ်ပေ�
် ။ ပထမဉီးး�စွာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာမူူဘော�ာင််တစ််ခုု ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�သည််
နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တစ််ခုုထက််ပိုု�သော�ာ နိုု�င််ငံရေး
ံ �းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တစ််ရပ်ဖြ�စ်
် သ
် ည််။

ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုုရှိသော����ာ

ဒီီမိုု�ကရက်တ
် စ််နိုု�င််ငံရေး
ံ �း ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ရှိိ�သည့််� ယင်းး�လုုပ်င
် န်းး�စဉ််သည်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ အမြ�င််သဘော�ာ�ထားး�နှှင့်�် ပဋိိပက္ခခ
ဖြ�စ််နေ�သော�ာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းရှိိ�သည့််� နယ််ပယ််အသီးး�သီးး�မှှ သက််ဆိုု�င််သူူများ��းအကြား�း� ပြ�င်းး�ထန််သည့််�စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း
ဆော�ာင််ရွွက်ရန်
် ် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ကွဲဲ�ပြား�း�သည့််�အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က်် သဘော�ာ�မတူူညီီမှုုများ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာစေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုအတွွင်းး� မလွဲဲ�မသွေ�ေ�ဖြ�စ်ပေါ်�
် ်လာာနိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� ယင်းး�ကဲ့့�သို့့��မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� ပြ�ဿနာာရပ််များ��းကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ်င
် န်းး�စဉ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီက အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� စံံသတ််မှှတ််
ထားး�သော�ာ ပုံံ�သေ�နည်းး�လမ်းး�မရှိပေ���ေ။ သို့့��သော်�်� အထက််တွွင််တွေ့�့�ရှိိ�ရသည့််�အတိုု�င်းး� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�သည့််�ပါါတီီများ��းမှှ အစပိုု�င်းး�
တွွင်် သဘော�ာ�တူူထားး�နိုု�င််သည့််� လုုပ်ထုံးး��လု
်
ပ်
ု န
် ည်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််တချို့့���ရှိိ�သည််သာာမက ကာာလကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ�ရှိသော����ာ
တစ််ဆို့့��မှုုဖြ�စ်ပေါ်�
် ်နိုု�င််ချေ�ေ အနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််စေ�ရန််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က်် ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုု
ရှိသော����ာ အပေး�း�အယူူညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု သဘော�ာ�တူူမှုုများ��းလည်းး� ရှိိ�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် တစ််ချို့့���အကြော��ာ�င်းး�ကိိစ္စစရပ်များ��
် းအပေါ်�်� သဘော�ာ�မ
တူူညီီမှုုများ��းကြော��ာင့််� တစ််ဆို့့��မှုုများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်သော�ာအခါါ ယင်းး�သို့့�� မရွေ့�့��ဘဲဲတစ််ဆို့့��မှုုကိုု�ကျော်�်��လွှားး��ရန်် သက််ဆိုု�င််သူူများ��းက
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံ ကိိရိိယာာတန််ဆာာပလာာအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။
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ယေ�ဘုုယျျအကြံ�ပြု�
ံ ုချျက််တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��း၊ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််သူူများ��း၊ အကြံ�ံပေး�း
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