မေ�လ၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််
အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
ဖက််ဒရယ််စနစ််တွင်
ွ ် သို့့�မ
� ဟုုတ်် အာာဏာာလွှဲဲပြော�
� �ာင်းး�အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�
စနစ််တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�အာာဏာာကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရပါါသည််။ သို့့��မှှသာာ

အနည်းး�ဆုံးး�� အစိုးး��ရအဆင့််�နှှစ်ဆင့်
်
်�ရှိသော����ာ အစိုးး��ရယန္တတရား�းသည််
တုံ့့��ပြ�န််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�မည််ဖြ�စ်ပြီး် �း� ပြ�ည််သူူလူူထုုအပေါ်�်� တာာဝန််
ယူူမှုု၊ တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�မည််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� နိုု�င်ငံ
် ံ ၂၅ နိုု�င််ငံံ
နှှင့််အ
� ထက််တွင်
ွ ် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� ဖက််ဒရယ််စနစ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�
ကျျင့််သုံး
� �း� ကြ�သည််။ ဖက််ဒရယ််စနစ််မကျျင့်သုံး
်� �း� သော�ာ အခြား��းသော�ာ
နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် နယ််မြေ�ေတစ်ခုု
် အတွွက်် သီးး�သန့််� သို့့��မဟုုတ််
နိုု�င််ငံံနှှင့််�အဝှှမ်းး� အထူးး�ကိုု�ယ်ပိုု
် �င်အုုပ်
်
ချု
် ု�ပ််ခွွင့််�အစီီအမံံထားး�ရှိိ�ကာာ
အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််။ ဘာာကြော��ာင့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င်မှု
် ုစနစ််မှှ
ဖက််ဒရယ်် သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�စနစ််သို့့�
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�မှှန််သမျှှသည်် သိိသာာသော�ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
တစ််ရပ််ဖြ�စ်ကြော��ာင်းး
်
�ကိုု� ဤ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ

အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက််စာာတမ်းး� တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းတွွင််
ပေါ်�်ပေါ�ါက််တတ််သော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းနှှင့််� ထိုု�စိိန်ခေါ်�
် ်မှုုများ��းအားး�
ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�လည်းး� အကြံ�ပြုံ �ုတင််ပြ�
ထားး�သည််။

နိိဒါါန်းး�
ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� နိုု�င််ငံံ ၂၅ နိုု�င််ငံံနှှင့််� အထက််တွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််အုုပ်ချု
် ု�ပ််ပုံံ� တစ််မျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��ကြ�သည််။ ဖက််ဒရယ််စနစ််မကျျင့်�သုံး
် း��သော�ာ အခြား��းသော�ာနိုု�င်ငံ
် ံများ��းတွွင်် နယ််မြေ�ေတစ်ခုု
်
အတွွက်် သီးး�သန့််� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င်ငံ
် ံနှှင့််�အဝှှမ်းး� အထူးး�ကိုု�ယ်ပိုု
် �င်အုုပ်
်
ချု
် ု�ပ််ခွွင့််�အစီီအမံံ ထားး�ရှိိ�ကာာ
အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််�လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််။ ဖက််ဒရယ််
စနစ််ကျျင့်သုံး
်� �း� မှုုကြာ�ာပြီ�ီဖြ�စ််သော�ာ အချို့့���သော�ာနိုုင်
� ငံ
် များ�
ံ �းတွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� ခိုု�င်မာာကော�ာင်းး
်
�မွွန်စွာာ
် �
တည််ဆော�ာက််ကျျင့်�သုံး
် း��ကြ�သည််။ ဥပမာာ အိိန္ဒိိ�ယ၊ မလေး��းရှား��းနှှင့််� ပါါကစ္စစတန််နိုု�င််ငံံတို့့�ဖြ�စ်သ
် ည််။
သို့့��သော်�်� အချို့့���သော�ာနိုု�င်ငံ
် ံများ��းသည်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု�လက်ခံ
် ံကျျင့်�သုံး
် း��သည််မှာာ� မကြာ�ာသေး�းပေ�။
အသစ််ပေါ်�်ထွွက်လာာသော�ာ
်
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအများ��းအပြား�း�တွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ်် သို့့��မဟုုတ််
အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််နှှင်းး�မှုုပုံံ�စံကိုု
ံ � ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ကြ�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ််
ဒေ�သတွွင်းး�ရှိိ� နီီပေါ�ါနိုု�င်ငံ
် ၏
ံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�တည််

ဤစာာစဉ််များ��း အကြော��ာ�င်းး�

ထော�ာင််ထားး�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၊ ဖိိလစ််ပိုု�င်နို
် ု�င််ငံံနှှင့််� ဆော်�်�လမွွန််ကျွွန်းး�ဒေ�သများ��းတွွင်လည်းး
်
�

အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ််ဒေ�သတွွင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဖက််ဒရယ််စနစ််သုံးး��ကျျင့််�ရန်် စဉ်းး�စား�းလျျက််ရှိိ�သည််။

တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င်ရာ
် ာ မဲဲလ််ဘုုန်းး�ဖိုု�ရမ််သည်် Constitution
Transformation Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာာ
်
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကွွန်ရက်
်
)် နှှင့််� International IDEA တို့့��

ဖက််ဒရယ််စနစ််တွွင်် သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�စနစ််တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�အာာဏာာ

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�စီီစဉ််လုုပ်ဆော
် �ာင််သော�ာ စင််မြ�င့်�တစ်
်
်ခုုဖြ�စ်သ
် ည််။

ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုပါါဝင််ပါါသည််။ သို့့��မှှသာာ အနည်းး�ဆုံးး�� အစိုးး��ရအဆင့််�နှှစ််ဆင့််�ရှိသော����ာ အစိုးး��ရယန္တတရား�း

၎င်းး�သည်် ဒေ�သတစ််ဝှှမ်းး�ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သည်် တုံ့့��ပြ�န််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�မည််ဖြ�စ်ပြီး် �း� ပြ�ည််သူူလူူထုုအပေါ်�်� တာာဝန််ယူူမှုု၊ တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�မည််ဖြ�စ််

တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င်ရာာ
် ပညာာရှှင််များ��းနှှင့််� လက််တွေ့�့�
လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းအားး� အတူူတကွွစုုဝေး�းကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သည််။ ဤကဲ့့�သို့့��သော�ာ အစီီအမံံမျိုး�း��သည်် နိုု�င််ငံံနှှင့််� ပြ�ည််သူူများ��းအားး� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င်သော�ာ
်
အစိုးး��ရ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး�� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�နား�းလည််

စနစ််က မပေး�း�နိုု�င်သော�ာ
်
အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းကိုု� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််သည််ဟုု ထင််မြ�င််ရသည့်�် အကြော��ာ�င်းး�

နိုု�င််စေ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းအပေါ်�်�

တရား�းများ��းစွာာ�ရှိိ�သည််။ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအားး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုရန််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

အတွေး�း��အမြ�င််များ��း မျှဝေ��ေဖလှှယ််နိုု�င်စေ�ရန်
်
် ရည််ရွွယ်သ
် ည််။
ဤစာာစဉ််များ��းသည်် မဲဲလ််ဘုုန်းး�ဖိုု�ရမ်တွ
် ွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သော�ာ

ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း နည်းး�လမ်းး�အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကိုု�ယ်ပိုု
် �င်ပြ် �ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�အတွွက်် မူူဘော�ာင််

အတွေး�း��အမြ�င််များ��းကိုု� လွွယ်လင့်
်
်�တကူူလက်လှှမ်းး
်
�မီီ သိိရှိိ�နိုု�င််

တစ််ရပ်အနေ�ေဖြ�င့်
်
�လည်းး
်
�ကော�ာင်းး�၊ အာာဏာာချုု�ပ််ကိုု�င်မှု
် ုကိုု� ဖြေ�ေလျှော့�့��ရန််အတွွက်လည်းး
်
�ကော�ာင်းး�၊

စေ�ရန်် လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�ပြု�ုနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ထည့််�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�

နိုု�င်ငံ
် ကြီးံ �း�များ��းတွွင်် အစိုးး��ရယန္တတရား�းများ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန်လည်းး
်
�ကော�ာင်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် အထက််ပါါ

ထားး�သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာာ
် အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်များ�
် �း
ကိုု� ပိုု�မိုု�ဖတ််ရှုုလိုု�၍ဖြ�စ််စေ� မဲဲလ််ဘုုန်းး�ဖိုု�ရမ်အကြော��ာ
်
�င်းး� ပိုု�မိုု�
လေ့�့လာာလိုု�၍ဖြ�စ််စေ� Constitution Transformation
Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာာ
် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းကွွန်ရက်
်
)် ၏ အော�ာက််ပါါဝဘ််ဆိုု�ဒ်သို့့
် � သွားး��ရော�ာက််လေ့�့လာာ
နိုု�င်ပါ
် ါသည််။
<http://law.unimelb.edu.au/constitutional-

အကြော��ာ�င်းး�တရား�းများ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသော�ာအကြော��ာ�င်းး�တရား�းများ��း ပေါ�ါင်းး�စပ််၍လည်းး�ကော�ာင်းး�
တည််ထော�ာင််အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င်မှု
် ုစနစ််မှှ ဖက််ဒရယ်် သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး� အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�စနစ််သို့့�
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�မှှန််သမျှှသည်် မည််သို့့�ပင််ဆိုု�စေ� သိိသာာသော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတစ််ရပ််ပင််ဖြ�စ်သ
် ည််။
အဘယ််ကြော��ာင့်�်

သိိသာာသော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတစ််ရပ််ဖြ�စ်ကြော��ာင်းး
်
�နှှင့််�

ပေါ်�်ပေါ�ါက််တတ််သော�ာ

transformations #mf>

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၂)၊ မေ�လ ၂၀၂၁
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စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာာ
်
အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�တွွင််
ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� ယင်းး�စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းအားး� ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အကြံ�ပြုံ �ု
တင််ပြ�ထားး�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�အရာာ ရှှင်းး�လင်းး�မှုုရှိစေ��ေရန်
�
ရှေ့�့
် �ရှုုလျျက်် ဤစာာတမ်းး�တွွင်် အသစ််သော�ာ
ဖက််ဒရယ််အစီီအမံံများ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� အဓိိကထားး�တင််ပြ�ထားး�သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် အခြား��းသော�ာအာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�ပုံံ�စံံများ��းနှှင့််� အထူးး�ကိုု�ယ်ပိုု
် �င်အုုပ်
်
ချု
် ု�ပ််ခွွင့််�
အစီီအမံံများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အလားး�တူူပြ�ဿနာာရပ််များ��း

ပေါ်�်ပေါ�ါက််

တတ််ပါါသည််။
ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာာ
် အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�တွွင်် အဓိိက မေး�းခွွန်းး�
၄ ခုုကိုု� စဉ်းး�စား�းထားး�သည််။
၁။

ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရစနစ််ပုံံ�စံ၏
ံ
အခြေ�ေ�ခံံဝိသေ��ေသသွွင်ပြ် �င််လက္ခခဏာာများ��းသည်် ဘာာတွေ�ေဖြ�စ််
သနည်းး�။

၂။	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာာ
် အစီီအမံံသစ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင််
မည််သည််တို့့� ပါါဝင််သနည်းး�။
၃။

ဖက််ဒရယ််အစီီအမံံသစ််များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် မည််သည့််�စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း
ကိုု� မျှော်�်��မှှန်းး�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င်သ
် နည်းး�။

၄။	ထိုု�စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့� အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််မည််နည်းး�။

၁။	ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရစနစ််ပုံံ�စံံ၏ အခြေ�ေ�ခံံဝိသေ��ေသသွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာများ��း
သည်် ဘာာတွေ�ေဖြ�စ််သနည်းး�။
ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� ပုံံ�စံံဖော်�်�တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် ပုံံ�သေ�နည်းး�လမ်းး� သတ််သတ််မှှတ်မှှတ်
်
်မရှိိ�
ပါါ။ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းစုုတွွင်် စံံသွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာအချို့့���ရှိသော်����်�ငြား��းလည်းး� နိုု�င်ငံ
် တစ်
ံ
နို
် ု�င််ငံံ
ချျင်းး�စီီနှှင့််� ၎င်းး�နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူများ��း၏ လိုု�လားး�ချျက််၊ လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေအချိိ�န််
အခါါအပေါ်�်မူူတည််ပြီး��း ထိုု�သွင်
ွ ပြ် �င််လက္ခဏာ
ခ ာများ��းကိုု� နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� ပုံံ�စံံဖော်�်�တည််ဆော�ာက််
နိုု�င််သည််။
ဖက််ဒရယ််စနစ််ကျျင့်�သုံး
် း��တာာ အလွွန်ကြာ�ာ
်
ပြီ�ီဖြ�စ််သော�ာ အချို့့���သော�ာနိုု�င်ငံ
် ံများ��းသည်် ပြ�ည််နယ််
များ��းအချျင်းး�ချျင်းး� အတူူတကွွစုုစည်းး�ကာာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံအ
ံ ဖြ�စ်် တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
သို့့��သော်�်� ၂၁ ရာာစုုတွွင်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းစုုအားး�လုံးး��သည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င်သော�ာ
်
နိုု�င်ငံ
် အ
ံ ဖြ�စ််မှှ
နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� အာာဏာာများ��းခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖက််ဒရယ််နိုု�င်ငံ
် အ
ံ ဖြ�စ်် တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံ တည််ထော�ာင််ဖြ�စ်ပေါ်
် �်လာာစေ�သော�ာ ဤချျဉ်းး�ကပ််မှုုနှှစ််ရပ်၏
် ကွာာ�ခြား��းချျက််များ��းမှာာ�
နိုု�င််ငံ၏
ံ သမိုု�င်းး�၊ အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� သက််ဆိုု�င််ပြီး�း� ယင်းး�သည်် အစီီအမံံသစ််များ��း၏ ဖက််ဒရယ််သွွင််ပြ�င််
လက္ခခဏာာအပေါ်�်� သက််ရော�ာက်မှု
် ုမရှိိ�ပါါ။ သို့့��သော်�်� စမှှတ်် မတူူညီီသော�ာကြော��ာင့််� ဖက််ဒရယ််
တည််ဆော�ာက််ပုံံ�နည်းး�လမ်းး�သည်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ပုံံ�စံံအပေါ်�်�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင််
ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက်ကော�ာင်းး
်
�သက််ရော�ာက်နို
် င်
�ု သ
် ည််။ ယင်းး�အကြော��ာ�င်းး�
အရာာနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�ပြီး�း� ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာာ
် အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�တွွင််
ယခင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င်သော�ာ
်
နိုု�င််ငံအ
ံ ဖြ�စ််မှှ နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� အာာဏာာများ��းခွဲဲ�ဝေ�ကာာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င်ငံ
် ံ
တည််ထော�ာင််ပုံံ�ကိုု� အဓိိကထားး�ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး�သည််။
ဖက််ဒရယ််စနစ််တွွင်် အာာဏာာကိုု� အစိုးး��ရအဆင့််�နှှစ််ဆင့််� သို့့��မဟုုတ်် နှှစ််ဆင့််�ထက််ပိုု�သော�ာ
အဆင့််�များ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ထားး�ပါါသည််။ သို့့�မှှသာာ
�
(ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ��းတွွင်)် ကိုု�ယ်ပိုု
် င်
� ်

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၂)၊ မေ�လ ၂၀၂၁
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အုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� (ဗဟိုု�အဆင့််�) တွွင်် အတူူတကွွပူးး�ပေါ�ါင်းး�အုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး� စသည််ဖြ�င့်�် နှှစ််မျိုး�း��
ပေါ�ါင်းး�စပ််ကာာ အုုပ််ချုု�ပ််နိုင်
�ု စေ�ရန်
်
ဖြ�စ်
် သ
် ည််။ ထိုု�သို့့ဖြ�စ်
� စေ�ရန်
်
် (အနည်းး�ဆုံးး��) အော�ာက််ပါါအချျက််များ��း
လိုု�အပ််သည််။
၁။

နယ််နိိမိိတ််ဘော�ာင််များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းရှိိ�ပြီး�း� အရေ�ေအတွွက်် သတ််သတ််
မှှတ််မှှတ််ရှိသော����ာ ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း

၂။

နိုု�င််ငံ၏
ံ ဖက််ဒရယ််လက္ခခဏာာကိုု� ထင််ဟပ်စေ�သော�ာ
်
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�
သည့််� ဗဟိုု�အစိုးး��ရအဆင့််�

၃။

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� (တစ််ခါါတစ််ရံ)ံ တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု� အစိုးး��ရ
အဆင့််� နှှစ််ဆင့််�အကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ထားး�ခြ�င်းး�

၄။

အလွွတ််သဘော�ာ�ဖြေ�ေရှှင်းး�၍ မရနိုု�င််သော�ာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် လွွတ််လပ််
သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး� (များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� တရား�းရုံးး��)

၅။

အစိုးး��ရအဆင့််�များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအကြား�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျပြီး�း� အခွွင့်�အရေး�း
်
�များ��းကိုု�
အပြ�န််အလှှန်် လေး�းစား�းသော�ာဆက််ဆံရေး�း
ံ
ဖက််ဒရက််စနစ််တည််ထော�ာင််ရခြ�င်းး�၏ရည််ရွွက်ချျက်
်
်

အမှှန််တကယ််ပြ�ည့််�စုံံ�ရန််အတွွက််

အထက််ပါါ အစီီအမံံအားး�လုံးး��သည်် လက််တွေ့�့�တွွင်် အလုုပ််ဖြ�စ်နေ�ရမ
်
ည််။

၂။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံသစ််များ��းကိုု�
	အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် မည််သည််တို့့��ပါါဝင််သနည်းး�။
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ခြ�င်းး
် �သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၏
နော�ာက််ဆုံးး��အဆင့််�ဖြ�စ်ပြီး် �း� ထိုု�အဆင့််�တွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််အပါါအဝင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံသစ််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� လက််တွေ့�့�အကျုံးး���ဝင််သက််ရော�ာက်စေ�ပါ
်
ါသည််။ အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ခြ�င်းး
် �သည်် အခရာာကျျသည့််�ဆော�ာင််ရွွက်ချျက်
်
်ဖြ�စ်သ
် ည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�စဉ််က

မည််မျှှပင််ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�

ပုံံ�စံံရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ်ပြီး် �း�

အများ��းပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ်စေ�ခဲ့့�ကာာမူူ
်
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုမရှိိ�ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် မူူအရ
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့်�သာာ
်
ရှိနေ���ေမည််ဖြ�စ်သ
် ည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း

အကော��ာင််အထည်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကျျင့််�ထုံးး��အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
စသည််ဖြ�င့်�် မျျက််နှာာ�ပြ�င််သုံးး��ဖက််ရှိိ�သည််ဟုု စဉ်းး�စား�းပါါက အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င်ကော�ာင်းး
်
�ပါါသည််။

၂.၁။	ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ဥပဒေ�ေများ��းအတည််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�အသစ််များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််
တွွင်် လိုု�အပ််သည့့်� အခြား��းသော�ာ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာအဆင့််�ဆင့််�နှှင့််� မူူဝါါဒရေး�း�ရာာတို့့��ကိုု� အစပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��ရန်် ဖော်�်�ပြ�
ပါါဝင််ပါါက ဤအဆင့််�၌ ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းကိုု�လည်းး� တည််ထော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််
သည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၂)၊ မေ�လ ၂၀၂၁
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အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်း�း သည််
ဖက််ဒရယ််စနစ််သို့့��ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းထင််ရှား��းသော�ာ
အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််နှှင်း�း ခြ�င်းး�
စနစ််များ��းသို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
အပါါအဝင်် ထိိရော�ာက််သော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ရန််
အတွွက်် အရေး�း�ပါါသည််။

၂.၂။ အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အသစ််အားး�လုံးး��ကိုု� သင့််�လျော်�်��စွာာ� အသုံးး��ချျနိုု�င််ရန််
အတွွက်် အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏အော�ာက််
တွွင်် အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာမေး�းခွွန်းး�များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အထင််ရှား��း
ဆုံးး��အကြော��ာ�င်းး�အရာာမှာာ� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့််�ဆိုုင်
� သော�ာ
်
အနက််အဓိိပ္ပါ�ါ ယ််များ��းပင််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ကိုု� နော�ာက််ဆုံးး��အဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�သည််
တရား�းရုံးး��ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေများ��းသည််။ သို့့��သော်�်� အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င်သော�ာ
်
မေး�းခွွန်းး�
အားး�လုံးး��တော့�့� တရား�းရုံးး��ကိုု�မရော�ာ�က််ရှိိ�ပါါဘူးး�။ လက််တွေ့�့�တွွင်် အစိုးး��ရအဆင့််�နှှစ််ရပ်လုံးး�
် �ရှိိ� အစိုးး��ရ
နှှင့််� ဥပဒပြု�ုလွှှတ််တော်�်�များ��း၊ စီီမံံအုုပ်ချု
် ု�ပ််ရေး�းအရာာရှိိ�များ��း၊ သတင်းး�မီီဒီီယာာနှှင့််� ပြ�ည််သူူများ��းကိုု�ယ်၌
်
ကပင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက ဘာာကိုု�ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟူူသော�ာ အသိိအမြ�င််ရှိိ�ရန််လည်းး�
လိုု�အပ််သည််။

၂.၃။ ကျျင့််�ထုံးး��အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာာ
် အစီီအမံံသစ််များ��းအရ လိုု�က်နာာကျျင့်
်
်�သုံးး��မှုုအသစ််များ��း၊ အပြု�ု
အမူူပုံံ�စံံသစ်များ�
် �းနှှင့််� အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ မှု
် နှှင့်
ု ်�ဆိုုင်
� သော�ာ
်
စဉ်းး�စား�းနည်းး�အသစ််များ��းကိုု�ပင််
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူများ��းက သဘော�ာ�တူူလိုု�က်နာာကျျင့်
်
သုံး
်� �း� ရန််လိုုအ
� ပ််သည််။ အပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲများ��းလေ�လေ� ကျျင့််�ထုံးး��ဆိုု�င်ရာာပြော�
်
�ာင်းး�လဲဲမှုုလည်းး� ပိုု�မိုုလိုု
� အ
� ပ််လေ�လေ�ဖြ�စ်သ
် ည််။ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုုင်
� ်
သော�ာအစိုးး��ရစနစ််မှှ ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရစနစ််သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် လူူတိုု�င်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င်ငံ
် ံတော်�်�
အာာဏာာသည်် မျှဝေ��ေကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�၊ အစိုးး��ရအဆင့််� နှှစ််ဆင့်�ရှိကြော�
် ����ာင်းး�၊ အစိုးး��ရအဆင့််�
တစ််ခုုချျင်းး�စီီသည်် တုံ့့��ပြ�န််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�ရမည််ဖြ�စ်ပြီး် �း� ပြ�ည််သူူများ��းအပေါ်�်� တာာဝန််ယူူမှုု၊ တာာဝန််ခံံ
မှုုရှိိ�ရမည််ဖြ�စ်ကြော��ာင်းး
်
�ကိုု� နား�းလည််လက််ခံံနိုု�င်ရန်
် ် လိုု�အပ််သည််။

၃။ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� (တစ််ခါါတစ််ရံံ) တရား�းစီီရင််ရေး�း
	အာာဏာာများ��းကိုု� အစိုးး��ရအဆင့််� နှှစ််ဆင့််�အကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ထားး�ခြ�င်းး�
ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
ရနိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုအားး�လုံးး��ကိုု� မျှော်�်��လင့််�ဖို့့�ရာာ မဖြ�စ််နိုု�င်ပါ
် ါ။ သို့့��ရာာတွွင်် အများ��းစုုကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရ
လေ့�့ရှိသော����ာ ပြ�သာာနာာရပ််အချို့့���ရှိိ�ပြီး�း� ယင်းး�ကိုု� အော�ာက််တွွင်ဖော်�်�ပြ
်
�ထားး�သည််။

၃.၁။ ဗဟိုု�အဆင့််�မှှ အတိုု�က််အခံံပြု�ုခြ�င်းး�
နိုုင်
� ငံ
် တစ်
ံ
နို
် င်
�ု ငံ
် တွ
ံ င်
ွ ် ယခင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုုင်
� မှု
် များ�
ု �းရာာမှှ ဖက််ဒရယ််နိုင်
�ု ငံ
် အ
ံ ဖြ�စ််သို့့� စတင််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ဗဟိုု�အဆင့််�အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ယင်းး�တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့််�အာာဏာာ
အပေါ်�်� ကန့််�သတ််မှုုများ��းကိုု� လက််ခံံလိုု�က်နာာရန်
်
်နှှင့််� အစိုးး��ရပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အချို့့���သော�ာကဏ္ဍများ��းကိုု�
ယခုုအခါါ ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းက စီီမံံကိုု�င်တွ
် ွယ်ကြ် �မည််ကိုု�လက်ခံ
် ံရန်် ခက််ခဲဲ
သည််ဟုု ထင််မြ�င််နိုု�င််ကြ�သည််။ နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� အတိုု�က်အ
် ခံံပြု�ုမှုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည််။
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�သို့့� ခွဲဲ�ဝေ�ချျထားး�သော�ာ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာအာာဏာာများ��းကိုု�
ဗဟိုု�အဆင့််�အနေ�ေဖြ�င့်�် အမှှန််တကယ််လက်လွှှတ်
်
်လိုု�က်လျော�ာ
်
�ရန််အတွွက်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာအာာဏာာ
နယ််ပယ််များ��းတွွင်် မပါါဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းက
တာာဝန််ယူူရသော��ာကဏ္ဍများ��းအားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င်ရန်
် ် လိုု�အပ််သော�ာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းဆိုု�င်ရာာ
်
အဆော�ာ�က််

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၂)၊ မေ�လ ၂၀၂၁
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အအုံံ�ယန္တတရား�းများ��းကိုု�

တည််ဆော�ာက််ပေး�းရာာတွွင်သော်�်�လ
်
ည််ကော�ာင်းး�

ချီီ�တုံံ�ချျတုံံ�ဖြ�စ််နေ�တတ်ပါ
် ါ

သည််။ ယခင်် ဗဟိုု�အဆင့််�တွွင်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ အရာာရှိိ�များ��းသည်် နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ�
ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� တစ််နေ�ရာာရာာသို့့� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ထမ်းး�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မျိုး�း��
ဖြ�စ််ပါါက ဤအခက််အခဲဲသည်် ပိုု�၍ပင််ကြီး�း�မား�းနိုု�င်ပါ
် ါသည််။
•

ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု�ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င်သော�ာ
်
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�အသစ််များ��းကိုု� တည််ဆော�ာက််
ရာာတွွင်် နှော�ာ�င့််�နှေး�း�ကြ�န့််�ကြာ�ာမှုုများ��းရှိိ�နိုု�င်သ
် ည််။ ဝင််ငွေ�ေခွွန််မျှဝေ��ေသုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �း
သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့�ဖြ�စ်နို
် ု�င််ချေ�ေရှိသော����ာ ဥပမာာတစ််ရပ််ဖြ�စ်သ
် ည််။

•

ဖက််ဒရယ််အစီီအမံံအသစ််များ��းအရ အစိုးး��ရအဆင့််�များ��းအကြား�း�တွွင်် တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ခြ�င်းး
် �များ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််သည််ဟုုဆိုု�ပါါက ထိုု�သို့့�လုုပ််
ဆော�ာင််ရန်အကြော��ာ
်
�င်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာအခါါ တိုု�င်ပ
် င််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ကိုု� လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့််�
တရား�းဝင််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�သက််သက််ဖြ�င့်�သာာ
်
ပြု�ုလုုပ််ဖွွယ်ရှိ
် ိ�နိုု�င်သ
် ည််။

•

ဖက််ဒရယ််အစီီအမံံအသစ််များ��းအရ ဗဟိုု�အဆင့််�အင််တီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းသည်် သတ််မှှတ််ထားး�
သော�ာ အခွွန််ဝင််ငွေ�ေများ��းကိုု� ပြ�န််လည််ခွဲဲ�ဝေ�ချျထားး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် အခွွန််ဝင််ငွေ�ေဆိုု�င်ရာာ
်
ဝေ�စုု
များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းထံံသို့့� မျှဝေ��ေရန််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာနေ�ရာာများ��း
တွွင်် ပြ�န််လည််ခွဲဲ�ဝေ�ချျထားး�ခြ�င်းး�များ��း အမှှန််တကယ််မလုုပ်ဆော
် �ာင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နှော�ာ�င့််�နှေး�း�
ကြ�န့််�ကြာ�ာခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လိုု�အပ််သော�ာပမာာဏထက်် နိိမ့််�ပါးး�/နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််တတ််
သည််။

•	ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းအားး� ဗဟိုု�အဆင့််�ဥပဒေ�ေရေး�းရာာများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်နို
် ု�င်စေ�ရန်
်
် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ထားး�ပါါက ဗဟိုု�အဆင့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းက
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��းကိုု� ဝင််ရော�ာက်စွ
် ွက်ဖ
် က််ခြ�င်းး�အပါါအဝင််

မည််သို့့�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရမည််ကိုု� အသေး�း�စိိတ််လိုု�က်လံ
် ံစီီမံံခြ�င်းး�မျိုး�း�� ပြု�ုမူူနိုု�င််သည််။
•	အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေအတွွင်် ဗဟိုု�အဆင့််�က ဝင််ရော�ာက်ပါ
် ါဝင််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါက အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေအာာဏာာ အမှှန််တကယ််မလိုု�အပ််ပဲဲ အသုံးး��ချျ
ခြ�င်းး�များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င်သ
် ည််။
အထက််ပါါဥပမာာများ��းတွွင်် မြ�င််တွေ့�့�ခဲ့့�သည််အတိုု�င်းး� ဗဟိုု�အဆင့််�ရှိိ� ကဏ္ဍအသီးး�သီးး�မှှ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက်သူူများ�
်
�းသည်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုတွွင်် သတိိပြု�ုရမည့််�အရာာများ��းရှိိ�သည််ဟုု
အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ကာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� အတိုု�က်အ
် ခံံ၊အဟန့််အ
� တားး�ပြု�ုလုုပ််နိုု�င်ပါ
် ါသည််။ ထိုု�ဗဟိုု�
အဆင့််�ရှိိ� ဆော�ာင််ရွွက်သူူများ�
်
�းတွွင်် အစိုးး��ရများ��း၊ လွှှတ််တော်�်�များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ တရား�းရုံးး��များ��း
နှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းအရာာရှိိ�များ��း ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ အရပ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ သတင်းး�မီီဒီီယာာနှှင့််�
ပြ�ည််သူူပြ�ည််သားး�အရပ််ရပ််တို့့�သည််လည်းး� ထိုု�ကဲ့့�သို့့� အာာဏာာကိုု�ဗဟိုု�မှှချုု�ပ််ကိုု�င်ခြ�င်းး
် �နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�
သော�ာ အယူူအဆများ��းနှှင့််� ကျျင့််�ထုံးး��များ��းကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲပစ််နိုု�င်ရန်
် ် ခက််ခဲဲနိုု�င််ပါါသည််။ တော်�်�လှှန််
ဖော�ာက််ထွွက််မှုုကိုု� စဉ်းး�စား�းချျင့််�ချိိန်
� ်ကာာဆော�ာင််ရွွက်ခြ�င်းး
် �မရှိိ�ဘဲဲ ပေါ့�့�ပေါ့�့�တန််တန််ဆော�ာင််ရွွက်ပါ
် ါက
သေ�ချာ�ာပြ�န််လည်် ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�မရှိိသည့်
�
်� အတွေး�း��အခေါ်�်�ဟော�ာင်းး�များ��း၏ လွွမ်းး�မိုးး��မှုုမှှ အလိုု�အလျော��ာ�က််
ပေါ်�်ထွွက်လာာသည့်
်
�် တုုန့််�ပြ�န််မှုုတစ််ခုုသာာဖြ�စ်သွားး
် ��စေ�နိုု�င်သ
် ည််။ အကယ််၍ ဗဟိုု�အစိုးး��ရအပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲဖြ�စ််ပြီး�း� အာာဏာာလွှဲဲ�အပ််လိုု�က််သော�ာ အစိုးး��ရအသစ််သည်် ဖက််ဒရယ််အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�ကိုု�
စိိတ််ပါါဝင််စား�းမှုုနည်းး�သူူ သို့့��မဟုုတ်် ဖက််ဒရယ််အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုတွွင်် မည််သည့််�အရာာများ��းပါါဝင််သည််
ကိုု� သတိိမူူခြ�င်းး�မရှိိ�သူူဖြ�စ်ပါ
် ါက ထိုု�ပြ�ဿနာာရပ််သည်် ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းနိုု�င်ပါ
် ါသည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၂)၊ မေ�လ ၂၀၂၁
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၃.၂။	ပြ�ည််နယ််အဆင့််�အစိုးး��ရများ��း၏ အတိုု�က််အခံံပြု�ုမှုု သို့့��မဟုုတ်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကင်းး�မဲ့့�မှုု
ဖက််ဒရယ််စနစ််သည်် ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�အစိုးး��ရ၏ ထိရော��ာ�က််ပေါ�ါက််
မြော��ာက််မှုုအပေါ်�်�တွွင်် မူူတည််သည််။ ယခင်် တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််နိုု�င်ငံ
် ံမှှ နိုု�င်ငံ
် အ
ံ တွွင်းး� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�၍
ဖက််ဒရယ််ဖြ�စ်လာာသော�ာ
်
နိုု�င်ငံ
် တွ
ံ ွင်် ၎င်းး�သည်် စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ်ရပ်
် ်ဖြ�စ်နို
် ု�င်သ
် ည််။ အချို့့���သော�ာအခြေ�ေ�
အနေ�ေများ��းတွွင်် ပြ�ည််နယ််အဆင့််� အစုုအဖွဲ့့��များ��းကိုု� ကနဉီးး�မှှစတင််၍ တည််ထော�ာင််ရခြ�င်းး�မျိုး�း��ဖြ�စ််
နိုု�င််သည််။ အချို့့���ဒေ�သန္တတရခွဲဲ�ဝေ�အုုပ်ချု
် ု�ပ််မှုုတည််ရှိိ�ပြီး�း�သော�ာ နေ�ရာာများ��းတွွင်မူူ
် ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့်�်
လိုု�က်ညီီအော�ာ
်
င်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရခြ�င်းး
်
�မျိုး�း��ရှိိနို
� င်
�ု သ
် ည််။ အထက််ပါါအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှစ််ရပ်လုံးး�
် �တွွင်် ပြ�ည််နယ််
သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၏ အမည်် သို့့��မဟုုတ်် နယ််နမိိတ််နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ��း
လည်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််နိုု�င််သည််။
အချို့့���သော�ာ ကိိစ္စစရပ်များ�
် �းတွွင်် ဗဟိုု�အဆင့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ််
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�

အစိုးး��ရအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း

တည််ထော�ာင််မှုုကိုု�

မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါက

ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� နည်းး�လမ်းး�တကျျ
ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ ကိိစ္စစရပ်အ
် များ��းစုုတွွင်် ဥပဒေ�ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�နှှင့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းကဲ့့�သို့့�သော�ာ
�
အင််စတီီကျုးး��ရှှင်းး�အသစ််များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ရန်လိုု
် အ
� ပ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စနစ််ထားး�ရှိိရန်
� လည်းး
်
� လိုု�အပ််သည််။ စီီမံံအုုပ်ချု
် ု�ပ််ရေး�းဌာာနများ��း ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ််
ဗဟိုု�မှှ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရယူူခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နှှစ််မျိုး�း��လုံးး�� လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ��း
ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� ကိုု�င်တွ
် ွယ်မည့်
်
်�အစီီအမံံများ��းအားး�လည်းး� တာာဝန််ခံံ
မှုုအပြ�ည့််�ဖြ�င့်�် ဆော�ာင််ရွွက်ရန်
် ် လိုု�အပ််သည််။
အထက််ပါါအချျက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရန်
် လိုု
် အ
� ပ််ပြီး��း ထိုု�အချျက််များ��းဖြ�င့််� မလုံံ�လော�ာက််
သေး�းပါါ။ မိိမိိတာာဝန််ခံံရမည့်�် ပြ�ည််သူူများ��းအပေါ်�်� တုံ့့��ပြ�န််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ အစိုးး��ရဖြ�စ််ရန််
ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းသည်် အလုုပ််လုုပ််ရမည််ဖြ�စ််
သည််။ ပြ�ည််သူူများ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�အင််စတီီကျုးး��ရှှင်းး�များ��းအကြား�း� ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရက််တစ််
ဆက််ဆံရေး�းသ
ံ
ည်် ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် အော�ာင််မြ�င််စေ�ရန််
အဓိိကကျျသည််။

၃.၃။ အစိုးး��ရတစ််ဆင့််�ချျင်းး�စီီ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��း ရေ�ရာာမှုု
မရှိိ�ခြ�င်းး�
ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အစိုးး��ရအဆင့််�နှှစ််ဆင့််�အကြား�း� ဥပဒေ�ေရေး�း
အာာဏာာ၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာနှှင့််� တစ််ခါါတစ််ရံံ တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ပိုု�င်းး�ခြား��း
ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်� လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက်ရာာ
် တွွင်် လုုပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့််�အာာဏာာများ��း၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််နှှင့်�်
သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ကဏ္ဍများ��းတွွင်် ၎င်းး�အာာဏာာများ��းကိုု� မည််သို့့� အသုံးး��ချျရမည််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍
မရေ�ရာာမှုုများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််တတ်သ
် ည််။ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်် ဤကဲ့့�သို့့��သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်ပေါ�ါက််
ခဲ့့�ဟန််ရှိိ�ပြီး�း� အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာက််အအုံံ�စီီမံံကိိန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းချျမှှတ််ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း ထိိန်းး�သိိမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ခြ�င်းး
် �ကဲ့့�သို့့�� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� မည််သည့််�
အစိုးး��ရအဆင့််�တွွင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�သနည်းး�ဟူူသည့််�အချျက််ပေါ်�် ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့့�သည််
(Poudel 2018)။ အစိုးး��ရတစ််ဆင့်�ချျင်းး
် �စီီ၏ လုုပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့််�အာာဏာာများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��း
တိိကျသေ��ေချာ�ာမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် အစိုးး��ရအဆင့််�များ��းအကြား�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��း၊ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ထပ််
နေ�ခြ�င်းး�များ��းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�မကိုု�က်ညီီသော�ာ
်
အာာဏာာကျျင့််�သုံးး��မှုုများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�
နိုု�င််သည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၂)၊ မေ�လ ၂၀၂၁
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၃.၄။	တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာ အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�
ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဥပဒေ�ေလမ်းး�ကြော��ာင်းး�အရ အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�နိုု�င််သော�ာ အစိုးး��ရအဆင့််�များ��းအကြား�း� လုုပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့်�အာာ
် ဏာာခွဲဲ�ဝေ�ပိုု�င်းး�ခြား��းပေး�းသည််။ အငြ�င်းး�ပွား��း
မှုုများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွင့်
ွ ်�ဆိုုရန်
� နှှင့်
် ်� အတည််ပြု�ုရန််
အပြီး�း�သတ််အဆုံးး��အဖြ�တ််ချျမှှတ်နို
် ု�င််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� တရား�းရုံးး��ဖြ�စ််သည််။
ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််အရ တရား�းရုံးး��သည်် လက််ရှိတ
�ိ ည််ရှိလျျက်
�ိ
ရှိသော�
် ��ာ
�
တရား�းရုံးး��
ဖြ�စ််နိုု�င်သကဲ့့�သို့့
်
� သီးး�သန့််�ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေခုံံ�ရုံးး��လည်းး� ဖြ�စ််
နိုု�င််သည််။ မည််သို့့�ပင််ဖြ�စ်စေ�
်
ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််အားး� အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�
ဆိုု�ပေး�းရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းကိုု� တရား�းသူူကြီး�း�များ��းသည်် လိုု�က်လျော�ာ
်
�ညီီထွေ�ေစွာာ� စဉ်းး�စား�းဆုံးး��ဖြ�တ််
ရန််လိုု�အပ််သည််။ ယင်းး�သည်် ယခင်် တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအော�ာက််တွွင်သာာ
်
ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�ဖူးး�သော�ာ တရား�းသူူကြီး�း�များ��းအတွွက်် ပိုု�မိုု�ခက်ခဲဲစေ�
်
နိုု�င််သည််။ မည််သို့့�သော�ာ အခြေ�ေ�
အနေ�ေတွွင််ဖြ�စ်စေ�
် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည့််�စိိန််ခေါ်�်မှုုကတော့�့�� အထင််အရှား��းဖြ�စ််သည််။
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ခြ�င်းး
် �နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င်ရာာ
်
အနက််
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�၏ အရေး�းပါါမှုုကိုု� သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င်ငံ
် ၏
ံ
(ဖက််ဒရယ််အစီီအမံံအစား�း အာာဏာာ
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�ဆက်စ
် ပ််သော�ာ) တစ််ဆယ့််�သုံးး��ကြိ�ိမ််မြော��ာက်ပြ် �င််ဆင််ချျက်က
် အကြံ�ံပေး�း
ညွှှန််ပြ�နေ�သည််။ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င်ငံ
် အ
ံ တွွင်းး�ရှိိ� လူူမျိုး�း��စုုအုုပ််စုုများ��းအကြား�း� ပဋိိပက္ခခများ��းကိုု� အဆုံးး��
သတ််ရန်် ယင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တစ််ဆယ့်�သုံး
် း��ကြိ�ိမ််မြော��ာက်ပြ် �င််ဆင််ချျက််ကိုု� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ပြ�င််ဆင််
ချျက််တွွင်် ပြ�ည််နယ််ကော�ာင််စီီများ��းထံံ အာာဏာာတစ််ချို့့�� � လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််နှှင်းး�ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။
တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််ရုံးး��ရှိိ� တရား�းသူူကြီး�း�များ��းသည်် သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င်ငံ
် ၏
ံ တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအပေါ်�်� နား�းလည််သိိရှိိထားး
�
�သည့််�ဘော�ာင််အတွွင်းး�၌သာာ ထိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အသစ််များ��းကိုု�
အလွွန်အ
် မင်းး�ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�စွာာ�ဖြ�င့််� အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွင့်
ွ ်�ဆိုုခဲ့့�ပြီး
� ��း ထိရော��ာ�က််သော�ာအာာဏာာလွှဲဲပြော�
� �ာင်းး�
အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င်မည့်
်
်� အလားး�အလာာများ��းကိုု� ကန့််�သတ်ခဲ့့�သ
်
ည်် (Welikala 2017)။ ဤ
ဥပမာာကိုု� ဖက််ဒရယ််စနစ််ထက််စာာလျှှင်် အာာဏာာလွှဲဲပြော�
� �ာင်းး�အပ််နှှင်းး�စနစ််ကျျင့်သုံး
်� �း� ရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
ခဲ့့�ရသော��ာ နမူူနာာဖြ�စ််ရပ််မှှ ယူူထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� မည််သို့့�ပင််ဖြ�စ်လင့်
်
်�ကစား�း အစီီအမံံအသစ််
များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် တရား�းသူူကြီး�း�များ��းမှှ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င်မည့်
်
်� အခက််အခဲဲ
များ��းကိုု� ညွှှန််ပြ�နေ�ပါါသည််။

၄။	ထိုု�စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ရင််ဆိုု�င််
	ဖြေ�ေရှှင်း�း နိုု�င််မည််နည်းး�။
၄.၁။ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ကြို�ု�တင််မျှော်�်��မှှန်းး�ပါါ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ်် အပြီး�း�သတ််ရေး�းဆွဲဲ�မှုုမတိုု�င်ခ
် င််တည်းး�က ဖက််ဒရယ််
အစီီအမံံသစ််များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််မည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု�
ကြို�ု�တင််မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�နိုု�င်ပါ
် ါသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ယင်းး�အစီီအမံံသစ််များ��း မည််သို့့�လည််ပတ်အ
် လုုပ််
လုုပ််ပုံံ�ကိုု� နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ရန်် စတင််ကြိုး�း��စား�းရမည််ဖြ�စ်သ
် ည််။ စီီမံံအုုပ်ချု
် ု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�း
များ��း ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရန််အတွွက်် ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််မှုုများ��း စတင််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။
ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းထားး�ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််ပါါက
ရေး�းဆွဲဲ�မည့်�လုုပ်
်
်ငန်းး�စဉ််နှှင့််� အချိိ�န််အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� ကြို�ု�တင််သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် ရယူူထားး�နိုု�င််

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၂)၊ မေ�လ ၂၀၂၁
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အသစ််တစ််ရပ်် အပြီး�း�သတ််
ရေး�းဆွဲဲ�မှုုမတိုု�င််ခင််တည်းး�က
ဖက််ဒရယ််အစီီအမံံသစ််များ��း
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််
ရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််မည့််�
စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ကြို�ု�တင််
မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�နိုု�င််ပါါသည််။

သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစာာသားး�ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု�
နှှလုံးး��သွွင်းး�မှှတ််သားး�ကာာ ရေး�းဆွဲဲ�သင့်�သ
် ည််။ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သိိသာာ
ထင််ရှား��းသော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င်ရန်
် ်အတွွက်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
များ��းကိုု� ဂရုုတစိုု�က်ညှိ
် ိ�နှိုုင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သင့််�သည််။ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�း
အထော�ာက််အကူူပြု�ုနိုုင်
� စေ�မည့်
်
်� တရား�းဝင််လုုပ်ထုံးး�
် �လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ထဲဲတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််သည်် (အပိုု�င်းး� ၄.၂ ကိုု� ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)။
စံံအားး�ဖြ�င့််� နယ််နမိိတ််ဘော�ာင််၊ နယ််နမိိတ််အရေ�ေအတွွက်နှှင့်
် ်� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အမည်် စသည််
တို့့��နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�သင့််�
သည််။ သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတည််ပြု�ုချိိ�န််တွွင်် ဖြေ�ေရှှင်းး�သင့််�သည််။ နီီပေါ�ါနိုု�င်ငံ
် တွ
ံ ွင််
၂၀၁၅ ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် လပိုု�င်းး�
အနည်းး�ငယ််အကြာ�ာတွွင်် ပြ�ည််နယ််အချို့့���၏ နယ််နမိိတ််ဘော�ာင််ကိုု� ပြ�န််လည််သတ််မှှတ််ရန််၊ နိုု�င်ငံ
် ံ
အတွွင်းး�ရှိိ� မက််ဒ််ဟာာစီီလူူမျိုး�း��များ��း၏ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ��းကိုု� ပြ�န််လည််ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််အတွွက််
ထိုု�အခြေ�ေ�ခံဥ
ံ ပဒေ�ေအသစ််ကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�သည််။ ဤပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဆိုု�င်ရာာ
်
အငြ�င်းး�
ပွား��းမှုုများ��းကြော��ာင့််� ယင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး��း ပထမလများ��းအတွွင်းး� ဖက််ဒရယ််
အစီီအမံံအသစ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််ခဲ့့�ပေ�။
ဤအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့််�ပတ််သက်၍
် ကနဦးးဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်များ�
် �းသည်် ပြ�ည််နယ််အစိိတ််
အပိုု�င်းး�များ��း၏

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�သဏ္ဍာာန််ကိုု�

အိိန္ဒိိ�ယဥပမာာတွွင််

အမြဲ�ဲတမ်းး�အတွွက်ပုံံ�သေ�
်
အဖြ�စ််

မြ�င််တွေ့�့�ရသည့််�အတိုု�င်းး�

ထိုု�သို့့�အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း

သတ််မှှတ်စ
် ရာာမလိုု�ပါါ။
ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက််

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းသည်် ပြု�ုလွွယ််ပြ�င််လွွယ်ရှိ
် ိ�ပါါက ဖက််ဒရယ််စနစ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�ချိိ�န််နော�ာက်ပိုု
် �င်းး�
နယ််နမိိတ််ဘော�ာင််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််စီီစဉ််သတ််မှှတ်ရန်
် ် ဖြ�စ််နိုု�င်ချေ�ေ
် ရှိိ�သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံဖွဲ့့
ံ ��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၃ အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သည်် ပြ�ည််နယ််အသစ််တစ်ခုုဖွဲ့့
် ��စည်းး�ရန််
သို့့��မဟုုတ််

အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� တည််ရှိနေ���ေသော�ာ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုခုု၏ နယ််နမိိတ််ဘော�ာင််များ��း

ပြော��ာင်းး�လဲဲသတ််မှှတ်ရန်
် လုုပ်
်
ပိုု
် င်
� ခွ
် င့်
ွ ရှိ
်� သ
�ိ ည််။ သို့့�သော်�်�
�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ်တော်�်�သ
်
ည်် ထိုု�အပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲပြု�ုလုုပ််မည့််� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပြ�ည််နယ််လွှှတ်တော်�်�များ�
်
�းအားး� ယင်းး�တို့့��၏ အမြ�င််များ��းကိုု�
တင််ပြ�နိုု�င်ရန်
် ် အခွွင့််�အလမ်းး�ပေး�းရမည််။ ထိုု�သို့့�ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််
ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သမာာရိုးး��ကျျလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�အတိုု�င်းး� လုုပ််စရာာမလိုု�အပ််ပါါ။ လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�ချိိ�န််
မှှစ၍ ပြ�ည််နယ််အသစ််များ��းဖွဲ့့��စည်းး�ဖြ�စ််ပေါ်�်လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူများ��း၏ ဘာာသာာ
စကားး�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရာာမှှ ထိုု�သို့့�ပြ�ည််နယ််အသစ််များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာလေ့�့ရှိိ�သည််။
လုုပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့််�အာာဏာာနှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��း မျှဝေ��ေခြ�င်းး�နှှင့််�သက်ဆိုု
် �င််သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဘော�ာင််အတွွင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ယင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််မှှတစ်ဆင့်
်
်� ဖြေ�ေရှှင်းး�သင့််�သည််။ ဤကဲ့့�သို့့��အစီီအမံံများ��းတွွင်် အာာဏာာနှှင့််�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု�
နော�ာင််အနာာဂတ််တွွင်် ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လိုု�အပ််သလိုု�ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ရန်် ပြု�ုလွွယ််
ပြ�င််လွွယ်ရှိ
် ိ�မှုုအတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုု ထားး�ရှိိ�နိုု�င်ပါ
် ါသည််။ သို့့��သော်�်� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာ
များ��းကိုု�မူူ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အဆင့််�အတွွက်် မချျန််ထားး�ဘဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် တစ််ပါါတည်းး�ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဤကိိစ္စစရပ်များ�
် �းသည်် အာာဏာာ
လွှဲဲပြော�
� �ာင်းး�အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�စနစ််အတွွက်် အချျက််အချာ�ာကျျသကဲ့့�သို့့�� ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��းလည်းး� ရှိိလာာ
� နိုုင်
� သ
် ည််။
ထို့့��ပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ထိုု�ကိိစ္စစရပ််များ��းသည််
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ပိုု�မိုု�ပင််ခက်ခဲဲ
် နိုု�င််ကြော��ာင်းး� မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�ရမည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၂)၊ မေ�လ ၂၀၂၁
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၄.၂။	သမား�းရိုးး��ကျျ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အစီီအမံံများ��း
အချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� အထော��ာက််
အကူူပြု�ုစေ�နိုု�င်သော�ာ
်
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််။ ထိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��းတွွင်် အော�ာက််ပါါအချျက််များ��း ပါါဝင််သည််။
•	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ‘အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဇယားး�’ ထည့််�
သွွင်းး�ခြ�င်းး�။ ထိုု�ဇယားး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင််
လိုု�အပ််သော�ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င်ရာာ
် အဓိိကအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� စာာရင်းး�မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ပေး�းပြီး��း
ဥပဒေ�ေတစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွက်် အတည််ပြု�ုဋ္ဌာာန်းး�ရမည့််� အချိိ န်
� ်ကာာလရက််စွဲဲ�များ��းကိုု�လည်းး�
သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ပေး�းသည်် (ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၀ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ဇယားး� ၅ ကိုု�
ဥပမာာကြ�ည့်�ပါ
် ါ)။
•

အကယ််၍ ဥပဒေ�ေများ��းအားး� သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ အချိိ�န််အတွွင်းး� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မရှိိပါ
� ါက အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းဖြ�င့််�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် (လွှှတ််တော်�်�ဖျျက်သိိမ်းး
်
�
ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ) နိုု�င်ငံ
် ံရေး�းအကျိုးး���ဆက််များ��းဖြ�င့််�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဥပဒေ�ေအမှှန််တကယ််
ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုရှိစေ���ေရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းခြ�င်းး�။

•	အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ကြ�ည့်�ရှု
် ုစစ််ဆေး�းရန်် နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�
အထော��ာက််အကူူပြု�ုရန်် ‘အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုကော်�်�မရှှင််’ ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�။ ဤ
ရည််ရွွယ်ချျက်
်
် ပြ�ည့််�စုံံ�စေ�ရန်် ပြ�ည််သူူများ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််အကြော��ာ�င်းး�
အသိိပညာာပေး�းသည့််အ
� တိုု�င်းး�အတာာအထိိ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ကျျယ််ကျျယ််
ပြ�န့််�ပြ�န့့်� နား�းလည််အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန််လိုု�အပ််သည််။ အာာဖဂန််နစ္စစတန််၊ ကင််ညာာ နှှင့််�
ပါါကစ္စစတန််နိုု�င််ငံံတို့့�တွွင်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ကော်�်�မရှှင််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပြီး�း� သက််ရော�ာက်မှု
် ုအမျိုး�း��မျိုး�း��
ရှိိ�သည််။
•

အစိုးး��ရအဆင့််�များ��းအကြား�း� အာာဏာာကျျင့််သုံး
� �း� ခြ�င်းး�နှှင့််� ရင်းး�မြ�စ််များ��း မျှဝေ��ေရာာတွွင်် အပြ�န််အလှှန််
ဆက််ဆံမှု
ံ ုကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေး�းရန်် အစိုးး��ရကြား�း�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် လွွတ််လပ််သော�ာအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းကိုု� တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�။ ဥပမာာ အိိန္ဒိိ�ယငွေကြေး��း����ဆိုု�င်ရာာကော်�်�မရှှ
်
င််နှှင့််� ဘုံံ�အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းများ��းဆိုု�င်ရာာ
် ပါါကစ္စစတန််ကော�ာင််စီီကဲ့့�သို့့� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�။
သမား�းရိုးး��ကျျ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး� အစီီအမံံများ��းသည်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု�

အကော��ာင််အထည်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် နည်းး�ပညာာလိုု�အပ််ချျက််များ��းအပေါ်�် အလေး�း�ပေး�းအာာရုံံ�
စိုု�က််မှုုရှိစေ���ေရန်် အသုံးး��ဝင််နိုု�င်သ
် ည််။ သို့့��သော်�်� နည်းး�ပညာာရပ််အပေါ်�်�သာာ အလွွန််အမင်းး�အလေး�း�ပေး�း
အာာရုံံ�စိုု�က်ပါ
် ါကလည်းး� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခြား��းသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍများ��း
ကိုု� လျှော့�့��တွွက််ခြ�င်းး�မျိုး�း��ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကင််ညာာဥပဒေ�ေ
ပြ�င််ဆင််ရေး�းကော်�်�မရှှင််အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င်ရာာ
်
၂၀၁၅ အစီီရင််ခံံစာာအရ သမား�းရိုးး��ကျျအကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််နေ�စဉ်် ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ၏ရည််ရွွယ်ချျက်
်
်များ��းကိုု� လေး�းနက််စွာာ�နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််’ ရန်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း တည််ရှိိ�
နေ�နိုု�င််သည်် (ကင််ညာာဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ရေး�းကော်�်�မရှှင််အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကော��ာင််
အထည်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ၂၀၁၅ အစီီရင််ခံံစာာ၊ ၇၅)။ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုု
ကော်�်�မရှှင််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာာ
် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုလုုပ်ငန်းး
် �တာာဝန််
အားး�လုံးး��ကိုု� ပခုံးး��လွှဲဲ�ရယူူသွားး��ခြ�င်းး�မျိုး�း��ဖြ�စ််သည့့်� အန္တတရာာယ််ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် အကူးး�
အ ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုကာာလအတွွင်းး�

အစိုးး��ရအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�

အချျင်းး�ချျင်းး� အားး�ဖြ�ည့််�ကူူညီီရန်် အတူူတကွွလက်တွဲဲ
် �လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ရမည့်�အ
် စား�း ကော်�်�မရှှင််သည််

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၂)၊ မေ�လ ၂၀၂၁
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အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််အချို့့���ကိုု�ပင်် သိိမ်းး�ကျုံးး���ဆော�ာင််ရွွက်သည့်
်
�် အန္တတရာာယ််
မျိုး�း��လည်းး� ရှိိ�နိုု�င်သ
် ည််။

၄.၃။ စနစ််သစ််သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး�လုံးး��သည်် စနစ််ဟော�ာင်းး�နှှင့််� စနစ််သစ်အ
် ကြား�း�ရှိိ� ကွာာ�ဟမှုုကိုု�
တံံတားး�သဖွွယ်် ပေါ�ါင်းး�ကူးး�စေ�နိုု�င်ရန်
် ် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့���ကိုု� များ��းသော�ာ
အားး�ဖြ�င့််� သတ််မှှတ်ထားး
်
�သော�ာ အချိိ�န််ကာာလတစ်ခုု
် အတွွက်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။
အချို့့���သော�ာဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ကလည်းး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုပါါသည််။
ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလသည််
အထူးး�အရေး�းပါါသည််။ လုုပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့််�အာာဏာာ၊ အရင်းး�အမြ�စ််နှှင့််� ဖြ�စ််နိုု�င်ပါ
် ါက အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာက််
အအုံံ�ပင််လျှှင်် အစိုးး��ရအဆင့််�တစ််ခုုမှှ တစ််ခုုအကြား�း� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။ အင််စတီီကျူးး��
ရှှင်းး�များ��းတည််ထော�ာင််ရန််နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ ဥပဒေ�ေများ��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခွွင့််�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခွွင့်�အာာ
် ဏာာအားး� အစိုးး��ရအဆင့််�တစ််ခုုမှှ နော�ာက််တစ််ခုုသို့့� ကူးး�ပြော��ာင်းး�
အပ််နှှင်းး�လိုု�က်သည့်
်
်�တိုု�င်် တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေများ��းဆက််လက်အ
် ကျုံးး���ဝင််မှုု သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
များ��း ပြု�ုလုုပ််ရမည်် (ဥပမာာ - အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၃၇၂)။ ဤအရာာများ��း
အားး�လုံးး��လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အချိိ�န််ယူူရမည််ဖြ�စ်ပြီး် �း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�နှော�ာ�င့််�နှေး�း�မှုုမရှိစေ���ေရန်် အစိုးး��ရ
အဆင့််�များ��းအကြား�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုလိုု�အပ််သည််။
ဖက််ဒရယ််စနစ််အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် ရွေး�း�ချျယ််စရာာအမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�
ပြီး�း� အော�ာက််ပါါတို့့��ပါါဝင််သည််။
•	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မှုုမတိုုင်
� ခ
် င််တည်းး�က ပြ�ည််နယ်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�များ��းအတွွက်် စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့်�တ
် င််တည််ဆော�ာက််မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ပါါ။ သို့့��မှှသာာ
အပြီး�း�သတ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အတည််ပြု�ုပြီး�း�သည််နှှင့််�တစ််ပြို�ု�င််နက််

အာာဏာာ

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�မှုုကိုု� လျျင််မြ�န််စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည််။
•

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ တိုု�တော�ာင်းး�စေ�ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ပါါ။ ကြား�း�ဖြ�တ််အစီီအမံံများ��း
ချျမှှတ််ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�အတွွင်းး� ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ��း နေ�ရာာတကျျရှိစေ���ေရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပြီး��း အခြား��းလိုု�အပ််သော�ာအဆင့််�များ��း
ဆော�ာင််ရွွက်ပါ
် ါ။ သို့့��မှှသာာ လုုပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့််�အာာဏာာကိုု� နေ့�့ရက််အတိိအကျျတွွင်် လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််မည််
ဖြ�စ််သည််။

•	ပြ�ည််နယ််အဆင့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း လုံံ�လော�ာက််စွာာ� တည််ဆော�ာက််ပြီး�း�သည််နှှင့််� တစ််ပြို�ု�င််နက််
ဖက််ဒရယ််စနစ်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကိုု� အချိိ�န််ဇယားး�အဆင့််�ဆင့််�ဖြ�င့်�် ဆော�ာင််ရွွက်နို
် ု�င်စေ�ရန်
်
်
သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါ။ ဤနေ�ရာာတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� စော�ာင့််�ကြ�ည့်�စ
် စ််ဆေး�းရန််အတွွက််
သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက်များ�
် �းပြ�ည့််�မီီမှုုရှိိ�မရှိိ� နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် လွွတ််လပ်သော�ာ
်
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း သတ််မှှတ််
ခြ�င်းး�က အသုံးး��ဝင််နိုု�င်မ
် ည််ဖြ�စ်သ
် ည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၂)၊ မေ�လ ၂၀၂၁
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၄.၄။ အမျိုး�း��သားး�ရေး�းကိုု�ယ််ပိုု�င််ဖြ�စ််မှုုနှှင့််� လူူအများ��းအားး�ပေး�းမှုု
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချိိ�န််တွင်
ွ ် လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ရလဒ််များ��းသည်် နိုုင်
� ငံ
် ရေး�းခေါ�
ံ
ါင်းး�ဆော�ာင််
များ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုတစ်ရပ်
် ်လုံးး��မှှ အပြ�ည့််�အဝ ပေါ်�်ထွွက်လာာခြ�င်းး
်
�မျိုး�း��ဖြ�စ််ပါါက ဖက််ဒရယ််အစီီ
အမံံသစ််များ��းအားး� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�လွွယ်ကူူမ
်
ည််ဖြ�စ်သ
် ည််။ ဤနေ�ရာာ
တွွင်် အမျိုး�း��သားး�ရေး�း ကိုု�ယ်ပိုု
် �င်ဖြ�စ်
် မှု
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