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နိိဒါါနိး�

ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� နို��င်င်် ံ ၂၅ နို��င််င်နံိုိင််် အထကတ်ွွင် ် ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်အ��ခ်ျုု��်�� ံ တွစမ်္ဘာု ���မ္ဘာု ���က�� 

ကုင််သ်ုံး�ံ�ကြကသုံးည်။် ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစမ်္ဘာကုင််သ်ုံး��ံပေါ်သုံး� အခြားချု��ပေါ်သုံး�နို��င်င််မံ္ဘာု��တွွင် ် နယ််ပေါ်ခြားမ္ဘာတွစခ်ျု�

အတွွက ် သုံးး�သုံးန် ် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် နို��င်င််နံိုိင်််အဝှိမ္ဘာ�် အထး�က��ယ်�်��င်အ်��ခ်ျုု��်ချုွင်််အစးအမ္ဘာ ံ ထ��ရှိိ�က� 

အ�ဏာ�လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်အ�န်ိုိင်�်ခြားချုင်�်က�သ်ုံး���ပေါ်သုံး� နည်�်လွှဲမ္ဘာ�်မ္ဘာု��ခြားဖင််လ်ွှဲ��ပ်ေါ်��င်က်ြကသုံးည်။် ဖကဒ်ရှိယ််

စနစက်ုင်််သုံး��ံမု္ဘာကြက�ပြီ�းခြားဖစ်ပေါ်သုံး� အချုု ���ပေါ်သုံး�နို��င်င််မံ္ဘာု��တွွင် ်ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစက်�� ချု��င်မ်္ဘာ�ပေါ်က�င်�်မွ္ဘာနစွ်� 

တွည်ပ်ေါ်��က်ကုင််သ်ုံး��ံကြကသုံးည်။် ဥ�မ္ဘာ� အ�နိုိ�ယ်၊ မ္ဘာပေါ်လွှဲ�ရှိိ��နိုိင်် ် �ါကစစတွနန်ို��င်င််တံွ���ခြားဖစသ်ုံးည်။် 

သုံး���ပေါ်သုံး� ် အချုု ���ပေါ်သုံး�နို��င်င််မံ္ဘာု��သုံးည်် ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်က��လွှဲကခ်ျုကံုင််သ်ုံး��ံသုံးည်မ်္ဘာိ� မ္ဘာကြက�ပေါ်သုံး�ပေါ်�။ 

အသုံးစပ်ေါ်�်ထွကလ်ွှဲ�ပေါ်သုံး� ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအမ္ဘာု��အခြား���တွွင် ်ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်

အ�ဏာ�လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်အ�န်ိုိင်�်မ္ဘာု��စံကံ�� ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ထ��ကြကသုံးည်။် ဥ�မ္ဘာ�အ��ခြားဖင်် ် အ�ရှိိနိုိင််် �စ�ဖ�တွ်

ပေါ်ဒသုံးတွွင်�်ရှိိ� နး ပေါ်�ါနို��င်င််၏ံ ဖွ��စည််���အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအသုံးစတ်ွွင် ် ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်ခြား�ဋ္ဌာ�န�်တွည် ်

ပေါ်ထ�င်ထ်���ါသုံးည်။် ခြားမ္ဘာနမ်္ဘာ�နို��င်င််၊ံ ဖ�လွှဲစ�်��င်န်ို��င််င်နံိုိင််် ပေါ်��လ်ွှဲမ္ဘာွန်ကွန�် ပေါ်ဒသုံးမ္ဘာု��တွွင်လ်ွှဲည်�် 

ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်သုံး��ံကုင််ရ်ှိန် စဉ်း�်စ��လွှဲုကရ်ှိိ�သုံးည်။်   

ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်တွွင် ်သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်အ�ဏာ�လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်အ�န်ိုိင်�်ခြားချုင်�်စနစတ်ွွင် ်ခြား�ည်သ်ုံးး်အ�ဏာ�

က�� စးမ္ဘာံချုန်ခ်ျုွ�မ္ဘာု�ါဝှင်�်ါသုံးည်။် သုံး���မ္ဘာိသုံး� အနည်�်���ံ အစ���ရှိအ�င််န်ိုိစ�်င်််ရှိိ�ပေါ်သုံး� အစ���ရှိယ်နိုတရှိ��

သုံးည် ် တွ��ံခြား�နမ်္ဘာုအ��ပေါ်က�င်�်မ္ဘာည်ခ်ြားဖစပ်ြီ�း� ခြား�ည်သ်ုံးးလွှဲးထ�အပေါ်�် တွ�ဝှန်ယ်းမ္ဘာု၊ တွ�ဝှနခ်ျုမံ္ဘာုရှိိ�မ္ဘာည်ခ်ြားဖစ ်

သုံးည်။် ဤက�သ်ုံး���ပေါ်သုံး� အစးအမ္ဘာံမ္ဘာု ���သုံးည် ် နို��င််င်နံိုိင််် ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��အ�� ဗဟု��ချုု��က်��င်ပ်ေါ်သုံး�အစ���ရှိ

စနစ်က မ္ဘာပေါ်��နို��င်ပ်ေါ်သုံး� အကု ���ပေါ်ကု�ဇူးး�မ္ဘာု��က�� ပေါ်��စွမ္ဘာ�်နို��င်သ်ုံးည်ဟ်ု� ထင်ခ်ြားမ္ဘာင်ရ်ှိသုံးည်် ်အပေါ်ကြက�င်�် 

တွရှိ��မ္ဘာု��စွ�ရှိိ�သုံးည်။် ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်က�� ဒးမ္ဘာ��ကပေါ်ရှိစးအ�� အပေါ်ထ�ကအ်ကးခြား��ရှိနလ်ွှဲည်�်ပေါ်က�င်�်၊ 

�ဋိ��ကခပေါ်ခြားဖရှိိင်�်ပေါ်ရှိ� နည််�လွှဲမ္ဘာ�်အခြားဖစလ်ွှဲည်�်ပေါ်က�င်�်၊ က��ယ်�်��င်ခ်ြား�ဋ္ဌာ�န်�ချုွင်််အတွွက ် မ္ဘားပေါ်��င််

တွစရ်ှိ�အ်ပေါ်နခြားဖင််လ်ွှဲည်�်ပေါ်က�င်�်၊ အ�ဏာ�ချုု��က်��င်မ်္ဘာုက�� ပေါ်ခြားဖပေါ်လွှဲ့�ရ်ှိနအ်တွွကလ်ွှဲည်�်ပေါ်က�င်�်၊ 

နို��င််င်ကံြီးကး�မ္ဘာု��တွွင် ် အစ���ရှိယ်နိုတရှိ��မ္ဘာု��က�� စးမ္ဘာခံျုန််ချုွ�ရှိနလ်ွှဲည်�်ပေါ်က�င်�်၊ သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် အထက�်ါ

အပေါ်ကြက�င်�်တွရှိ��မ္ဘာု�� သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်အခြားချု��ပေါ်သုံး�အပေါ်ကြက�င်�်တွရှိ��မ္ဘာု�� ပေါ်�ါင်�်စ�၍်လွှဲည်�်ပေါ်က�င်�် 

တွည်ပ်ေါ်ထ�င်အ်သုံး��ံခြား��ကြကသုံးည်။် 

ဗဟု��ချုု��်က��င်မ်္ဘာုစနစမ်္ဘာိ ဖကဒ်ရှိယ် ် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် အ�ဏာ�လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�် အ�်နိုိင်�်ခြားချုင်�်စနစသ်ုံး��� 

ပေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�ခြားချုင်�်မ္ဘာိနသ်ုံးမ္ဘာ့သုံးည် ်မ္ဘာည်သ်ုံး����င်�်��ပေါ်စ သုံး�သုံး�ပေါ်သုံး�အပေါ်ခြား��င်�်အလွှဲ�တွစရ်ှိ��်င်ခ်ြားဖစသ်ုံးည်။် 

အ�ယ်ပ်ေါ်ကြက�င်် ် သုံး�သုံး�ပေါ်သုံး�အပေါ်ခြား��င်�်အလွှဲ�တွစရ်ှိ�ခ်ြားဖစပ်ေါ်ကြက�င်�်နိုိင််် ပေါ်�်ပေါ်�ါကတ်ွတွပ်ေါ်သုံး� 

အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း

ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစတွ်ွင် ်သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်အ�ဏာ�လဲွှဲ�ပေါ်ခြား��င်�်အ�နိ်ိုင်�်ခြားချုင်�် 

စနစ်တွွင် ်ခြား�ည်သ်ုံးး်အ�ဏာ�က�� စးမ္ဘာခံျုန််ချုွ�ရှိ�ါသုံးည်။် သုံး���မ္ဘာိသုံး� 

အနည်�်��ံ� အစ���ရှိအ�င််န်ိုိစ�်င်််ရှိိ�ပေါ်သုံး� အစ���ရှိယ်နိုတရှိ��သုံးည် ်

တွ��ံခြား�နမ်္ဘာုအ��ပေါ်က�င်�်မ္ဘာည်ခ်ြားဖစပ်ြီ�း� ခြား�ည်သ်ုံးးလွှဲးထ�အပေါ်�် တွ�ဝှန်

ယ်းမ္ဘာု၊ တွ�ဝှန်ချုမံ္ဘာုရှိိ�မ္ဘာည်ခ်ြားဖစသ်ုံးည်။် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� နို��င်င်် ံ၂၅ နို��င််င်ံ

နိိုင်််အထကတွ်ွင် ်မ္ဘာတွးကွ�ခြား���သုံးည််် ဖက်ဒရှိယ်စ်နစအ်မ္ဘာု ���မ္ဘာု ���က�� 

ကုင်််သုံး��ံကြကသုံးည်။် ဖက်ဒရှိယ်စ်နစမ်္ဘာကုင်််သုံး��ံပေါ်သုံး� အခြားချု��ပေါ်သုံး� 

နို��င်င််မံ္ဘာု��တွွင် ်နယ်ပ်ေါ်ခြားမ္ဘာတွစခ်ျု�အတွွက ်သုံးး�သုံးန် ်သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်

နို��င်င််နံိုိင်််အဝှိမ္ဘာ�် အထး�က��ယ်�်��င်အ်��ခ်ျုု��်ချုွင်််အစးအမ္ဘာထံ��ရှိိ�က� 

အ�ဏာ�လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်အ�န်ိုိင်�်ခြားချုင်�်က�သ်ုံး���ပေါ်သုံး� နည်�်လွှဲမ္ဘာ�်မ္ဘာု��ခြားဖင်် ်

လွှဲ��ပ်ေါ်��င်က်ြကသုံးည်။် ��ပေါ်ကြက�င်် ်ဗဟု��ချုု��က်��င်မ်္ဘာုစနစမ်္ဘာိ 

ဖကဒ်ရှိယ် ်သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်အ�ဏာ�လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်အ�န်ိုိင်�်ခြားချုင်�်စနစသ်ုံး��� 

ပေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�ခြားချုင်�်မ္ဘာိနသ်ုံးမ္ဘာ့သုံးည် ်သုံး�သုံး�ပေါ်သုံး� အပေါ်ခြား��င်�်အလွှဲ�

တွစရ်ှိ�ခ်ြားဖစပ်ေါ်ကြက�င်�်က�� ဤ ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါဆိုိံင်းရာာ 

အ�း�စိတ်း��့�ာချုျကျးစာတ်မ်းး� တွွင် ် ရှိိင်�်လွှဲင်�်ပေါ်ဖ�ခ်ြား�

ထ��သုံးည်။် ထ��က�သ်ုံး���ပေါ်သုံး� အပေါ်ခြား��င်�်အလွှဲ�မ္ဘာု��တွွင် ်

ပေါ်�်ပေါ်�ါကတ်ွတွပ်ေါ်သုံး� စ�နပ်ေါ်ချု်မ္ဘာုမ္ဘာု��နိုိင်် ်ထ��စ�နပ်ေါ်ချု်မ္ဘာုမ္ဘာု��အ�� 

ရှိင်�်��င်ပ်ေါ်ခြားဖရှိိင်�်ရှိန ်နည််�လွှဲမ္ဘာ�်မ္ဘာု��က��လွှဲည်�် အကြံကခံြား��တွင််ခြား�

ထ��သုံးည်။်

ဤစာစဉ်းးမ်းျာ� အ��ကျာင်း�

အာရာှနှှင်း့ ပ်စိဖွဲ့ိတ်း�ဒါးတ့်င်း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါ

တ်ည်းး�ဆိုာကျးေချုင်း�ဆိုိံင်းရာာ မ်း��းဘုံနိး�ဖွဲ့ိံရာမ်းးးည်းး Constitution 

Transformation Network (ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ���င်ရ်ှိ� 

ခြား��ခြား�င်ပ်ေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�ပေါ်ရှိ�ကွနရ်ှိက)် နိုိင််် International IDEA တွ��� 

�း�ပေါ်�ါင်�်စးစဉ်းလ်ွှဲ��ပ်ေါ်��င်ပ်ေါ်သုံး� စင်ခ်ြားမ္ဘာင််တ်ွစခ်ျု�ခြားဖစသ်ုံးည်။် 

၎င်�်သုံးည် ်ပေါ်ဒသုံးတွစဝ်ှိမ္ဘာ်�ရှိိ� ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ

တွည်ပ်ေါ်��ကခ်ြားချုင်�်���င်ရ်ှိ� �ည်�ရှိိင်မ်္ဘာု��နိုိင်် ်လွှဲကပ်ေါ်တွွ�

လွှဲ��ပ်ေါ်��င်သ်ုံးးမ္ဘာု��အ�� အတွးတွကွစ�ပေါ်ဝှ�က� ဖွ��စည်�်��ံ

အပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒက�� တွစ်ကမ္ဘာာ�လွှဲ��ံ ကုယ်က်ုယ်ခ်ြား�န််ခြား�န််န��လွှဲည် ်

နို��င်ပ်ေါ်စရှိန ်အပေါ်ရှိ�ကြီးကး�သုံးည်် ်အပေါ်ကြက�င်�်အရှိ�မ္ဘာု��အပေါ်�် 

အပေါ်တွွ�အခြားမ္ဘာင်မ်္ဘာု�� မ္ဘာ့ပေါ်ဝှဖလွှဲိယ်န်ို��င်ပ်ေါ်စရှိန ်ရှိည်ရ်ှိွယ်သ်ုံးည်။် 

ဤစ�စဉ်းမ်္ဘာု��သုံးည် ်မ္ဘာ�လွှဲ�်�န�်ဖ��ရှိမ္ဘာတ်ွွင် ်ပေါ်�ွ�ပေါ်နိုွ�ချု�ပ်ေါ်သုံး� 

အပေါ်တွွ�အခြားမ္ဘာင်မ်္ဘာု��က�� လွှဲွယ်လ်ွှဲင်််တွကးလွှဲကလ်ွှဲိမ္ဘာ�်မ္ဘား သုံး�ရှိိ�နို��င််

ပေါ်စရှိန ်လွှဲကပ်ေါ်တွွ�အပေါ်ခြားချုခြား��နည်�်လွှဲမ္ဘာ�်ခြားဖင်် ်ထည်််သုံးွင်�်ပေါ်�ွ�ပေါ်နိုွ�

ထ��သုံးည်။် 

ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ���င်ရ်ှိ� အပေါ်သုံး�စ�တွပ်ေါ်လွှဲလ်ွှဲ�ချုုကမ်္ဘာု�� 

က�� ���မ္ဘာ��ဖတွရ်ှုုလွှဲ��၍ခြားဖစပ်ေါ်စ မ္ဘာ�လွှဲ�်�န�်ဖ��ရှိမ္ဘာအ်ပေါ်ကြက�င်�် ���မ္ဘာ��

ပေါ်လွှဲလ်ွှဲ�လွှဲ��၍ခြားဖစပ်ေါ်စ Constitution Transformation 

Network (ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ���င်ရ်ှိ� ခြား��ခြား�င်ပ်ေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�

ပေါ်ရှိ�ကွနရ်ှိက)်၏ ပေါ်အ�က�်ါဝှ��်��ဒသ်ုံး��� သုံးွ��ပေါ်ရှိ�ကပ်ေါ်လွှဲလ်ွှဲ�

နို��င်�်ါသုံးည်။် 

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

transformations #mf>

ပေါ်မ္ဘာလွှဲ၊ ၂၀၂၁ ချု�နိုိစ်



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၂)၊ �မဲလ် ၂၀၂၁ 22

စ�န်ပေါ်ချု်မ္ဘာုမ္ဘာု��က�� ဤဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ���င်ရ်ှိ� အပေါ်သုံး�စ�တွပ်ေါ်လွှဲလ်ွှဲ�ချုုက ် စ�တွမ္ဘာ�်တွွင် ် 

ရှိိင်�်လွှဲင်�်ပေါ်ဖ�ခ်ြား�ထ��ပြီ�း� ယ်င်�်စ�နပ်ေါ်ချု်မ္ဘာုမ္ဘာု��အ�� ရှိင်�်��င်ပ်ေါ်ခြားဖရှိိင်�်ရှိနန်ည််�လွှဲမ္ဘာ�်မ္ဘာု��က�� အကြံကခံြား��

တွင်ခ်ြား�ထ��သုံးည်။် အပေါ်ကြက�င်�်အရှိ� ရိှိင်�်လွှဲင်�်မု္ဘာရိှိ�ပေါ်စရှိနပ်ေါ်ရိှိ�ရုှုလွှဲုက် ဤစ�တွမ္ဘာ�်တွွင် ်အသုံးစပ်ေါ်သုံး� 

ဖကဒ်ရှိယ်အ်စးအမ္ဘာမံ္ဘာု�� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်က�� အဓိ�ကထ��တွင်ခ်ြား�ထ��သုံးည်။် 

သုံး���ရှိ�တွွင် ် အခြားချု��ပေါ်သုံး�အ�ဏာ�လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်အ�န်ိုိင်�်ခြားချုင်�်��စံမံ္ဘာု��နိုိင်် ် အထး�က��ယ်�်��င်အ်��ခ်ျုု��်ချုွင်််

အစးအမ္ဘာံမ္ဘာု��က�� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိ�တွွင် ် အလွှဲ��တွးခြား�ဿန�ရှိ�မ်္ဘာု��  ပေါ်�်ပေါ်�ါက်

တွတွ�်ါသုံးည်။် 

ဤဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ���င်ရ်ှိ� အပေါ်သုံး�စ�တွပ်ေါ်လွှဲလ်ွှဲ�ချုုက ်စ�တွမ္ဘာ�်တွွင် ် အဓိ�က ပေါ်မ္ဘာ�ခွျုန�် 

၄ ချု�က�� စဉ်း်�စ��ထ��သုံးည်။် 

၁။ ဖက်ဒရှိယ်အ်စ���ရှိစနစ�်�စံ၏ံ အပေါ်ခြားချုချုံဝှ�ပေါ်သုံးသုံးသုံးွင်ခ်ြား�င်လ်ွှဲကခဏာ�မ္ဘာု��သုံးည် ် ��ပေါ်တွွခြားဖစ်

သုံးနည််�။ 

၂။ ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ���င်ရ်ှိ�အစးအမ္ဘာသံုံးစမ်္ဘာု��က�� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိ�တွွင် ်

မ္ဘာည်သ်ုံးည်တ်ွ��� �ါဝှင်သ်ုံးနည်�်။ 

၃။ ဖက်ဒရှိယ်အ်စးအမ္ဘာသံုံးစမ်္ဘာု�� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိ�တွွင် ်မ္ဘာည်သ်ုံးည်််စ�နပ်ေါ်ချု်မ္ဘာုမ္ဘာု��

က�� ပေါ်မ္ဘာ့�မ်္ဘာိန�်ကြံက�ပံေါ်တွွ�နို��င်သ်ုံးနည်�်။ 

၄။ ထ��စ�န်ပေါ်ချု်မ္ဘာုမ္ဘာု��က�� မ္ဘာည်က်�သ်ုံး��� အပေါ်က�င်�်���ံ ရှိင်�်��င်ပ်ေါ်ခြားဖရှိိင်�်နို��င်မ်္ဘာည်န်ည််�။ 

၁။ ဖွဲ့ကျးဒါရာယ်းအစိံ�ရာစနိစးပ်ံ�စ�၏ အ�ေချုချု�ဝိသေိ�းးး့င်းေပ်င်း�ကျခဏာာမ်းျာ� 

းည်းး ဘုာ�တ့်ေဖွဲ့စးးနိည်းး�။

ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်က�� ��စံံပေါ်ဖ�တ်ွည်ပ်ေါ်��ကရ်ှိ�တွွင် ်��ပံေါ်သုံးနည််�လွှဲမ္ဘာ�် သုံးတွသ်ုံးတွမ်္ဘာိတွမ်္ဘာိတွမ်္ဘာရှိိ�

�ါ။ ဖကဒ်ရှိယ်န်ို��င််င်အံမ္ဘာု��စ�တွွင် ် စသံုံးွင်ခ်ြား�င်လ်ွှဲကခဏာ�အချုု ���ရှိိ�ပေါ်သုံး�ခ်ြားင်��လွှဲည်�် နို��င်င််တံွစန်ို��င််င် ံ

ချုုင်�်စးနိုိင််် ၎င်�်နို��င်င််အံတွွင််�ရှိိ� ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��၏ လွှဲ��လွှဲ��ချုုက၊် လွှဲ��အ�ခ်ျုုက်နိုိင််် အပေါ်ခြားချုအပေါ်နအချုု �န် 

အချုါအ ပေါ်�်မ္ဘားတွည်ပ်ြီ�း� ထ��သွုံးင်ခ်ြား�င်လ်ွှဲကခဏာ�မ္ဘာု��က�� နည်�်လွှဲမ္ဘာ�်အမ္ဘာု ���မ္ဘာု ���ခြားဖင််် ��စံ ံပေါ်ဖ�တ်ွည်ပ်ေါ်��က ်

နို��င််သုံးည်။် 

ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်ကုင််သ်ုံး��ံတွ� အလွှဲွနက်ြက�ပြီ�းခြားဖစပ်ေါ်သုံး� အချုု ���ပေါ်သုံး�နို��င်င််မံ္ဘာု��သုံးည် ် ခြား�ည်န်ယ််

မ္ဘာု��အချုုင်�်ချုုင်�် အတွးတွကွစ�စည်�်က� ဖကဒ်ရှိယ်န်ို��င််င်အံခြားဖစ ်တွည်ပ်ေါ်ထ�င်ခ်ျု�က်ြကခြားချုင်�်ခြားဖစသ်ုံးည်။် 

သုံး���ပေါ်သုံး� ် ၂၁ ရှိ�စ�တွွင် ် ဖကဒ်ရှိယ်န်ို��င််င်အံမ္ဘာု��စ�အ��လွှဲ��ံသုံးည် ် ဗဟု��ချုု��က်��င်ပ်ေါ်သုံး� နို��င်င််အံခြားဖစမ်္ဘာိ 

နို��င််င်အံတွွင််� အ�ဏာ�မ္ဘာု��ချုွ�ပေါ်ဝှခြားချုင််�ခြားဖင်် ်ဖကဒ်ရှိယ်န်ို��င်င််အံခြားဖစ ်တွည်ပ်ေါ်ထ�င်ခ်ျု�က်ြကခြားချုင်�်ခြားဖစသ်ုံးည်။် 

ဖကဒ်ရှိယ်န်ို��င်င်် ံတွည်ပ်ေါ်ထ�င်ခ်ြားဖစပ်ေါ်�်လွှဲ�ပေါ်စပေါ်သုံး� ဤချုုဉ်း်�က�မ်္ဘာုနိုိစရ်ှိ�၏် ကွ�ခြားချု��ချုုကမ်္ဘာု��မ္ဘာိ� 

နို��င််င်၏ံ သုံးမ္ဘာ��င်�်၊ အပေါ်ခြားချုအပေါ်နနိုိင််် သုံးက�်��င်ပ်ြီ�း� ယ်င်�်သုံးည် ်အစးအမ္ဘာသံုံးစမ်္ဘာု��၏ ဖကဒ်ရှိယ်သ်ုံးွင်ခ်ြား�င််

လွှဲကခဏာ�အပေါ်�် သုံးကပ်ေါ်ရှိ�ကမ်္ဘာုမ္ဘာရှိိ��ါ။ သုံး���ပေါ်သုံး� ် စမ္ဘာိတွ ် မ္ဘာတွးည်းပေါ်သုံး�ပေါ်ကြက�င်် ် ဖကဒ်ရှိယ််

တွည်ပ်ေါ်��က်��နံည်�်လွှဲမ္ဘာ�်သုံးည် ် ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်��စံံအပေါ်�်နိုိင််် အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ရ်ှိ�တွွင် ်

ကြံက�ပံေါ်တွွ�ရှိမ္ဘာည််် စ�နပ်ေါ်ချု်မု္ဘာမ္ဘာု��အပေါ်�် သုံးကပ်ေါ်ရှိ�ကပ်ေါ်က�င်�်သုံးကပ်ေါ်ရှိ�ကန်ို��င်သ်ုံးည်။် ယ်င်�်အပေါ်ကြက�င်�် 

အရှိ�နိုိင်််စ�လ်ွှဲုဉ်း�်ပြီ�း� ဤဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ���င်ရ်ှိ� အပေါ်သုံး�စ�တွပ်ေါ်လွှဲလ်ွှဲ�ချုုက ်စ�တွမ္ဘာ�်တွွင် ် 

ယ်ချုင် ် ဗဟု��ချုု��က်��င်ပ်ေါ်သုံး�နို��င်င််အံခြားဖစမ်္ဘာိ နို��င််င်အံတွွင််� အ�ဏာ�မ္ဘာု��ချုွ�ပေါ်ဝှက� ဖကဒ်ရှိယ်န်ို��င်င််ံ

တွည်ပ်ေါ်ထ�င်�်�ကံ�� အဓိ�ကထ��ပေါ်�ွ�ပေါ်နိုွ�တွင်ခ်ြား�ထ��သုံးည်။် 

ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်တွွင် ် အ�ဏာ�က�� အစ���ရှိအ�င်််နိုိစ�်င််် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် နိုိစ�်င်််ထက်���ပေါ်သုံး� 

အ�င်််မ္ဘာု��အကြက�� ခွျု�ပေါ်ဝှထ���ါသုံးည်။် သုံး���မိ္ဘာသုံး� (ခြား�ည်န်ယ်နိ်ိုင််် တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�မ္ဘာု��တွွင်)် က��ယ်�်��င် ်



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၂)၊ �မဲလ် ၂၀၂၁ 33

အ��ခ်ျုု��်ခြားချုင်�်နိုိင််် (ဗဟု��အ�င််)် တွွင် ် အတွးတွကွ�း�ပေါ်�ါင်�်အ��ခ်ျုု��်ခြားချုင်�် စသုံးည်ခ်ြားဖင်် ် နိုိစမ်္ဘာု ���  

ပေါ်�ါင်�်စ�်က� အ��ခ်ျုု��န်ို��င်ပ်ေါ်စရှိနခ်ြားဖစသ်ုံးည်။် ထ��သုံး���ခြားဖစ်ပေါ်စရှိန ်(အနည်�်���ံ) ပေါ်အ�က်�ါအချုုကမ်္ဘာု�� 

လွှဲ��အ�်သုံးည်။် 

၁။ နယ်န်�မ္ဘာ�တွပ်ေါ်��င်မ်္ဘာု��နိုိင်် ် အစ���ရှိအင်စ်တွးကု��ရှိိင်�်မ္ဘာု��ရှိိ�ပြီ�း� အပေါ်ရှိအတွွက ် သုံးတွ်သုံးတွ်

မ္ဘာိတွ်မ္ဘာိတွရ်ှိိ�ပေါ်သုံး� ခြား�ည်န်ယ််မ္ဘာု��နိုိင်် ်တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�မ္ဘာု�� 

၂။ နို��င််င်၏ံ ဖကဒ်ရှိယ်လ်ွှဲကခဏာ�က�� ထင်ဟ်ု�ပ်ေါ်စပေါ်သုံး� အင်စ်တွးကု��ရှိိင်�်မ္ဘာု��ခြားဖင်် ်ဖွ��စည်�်ထ��

သုံးည််် ဗဟု��အစ���ရှိအ�င်် ်

၃။ ဥ�ပေါ်ဒခြား��ပေါ်ရှိ�၊ အ��ခ်ျုု��်ပေါ်ရှိ�နိုိင််် (တွစခ်ျုါတွစ်ရှိ)ံ တွရှိ��စးရှိင်ပ်ေါ်ရှိ�အ�ဏာ�မ္ဘာု��က�� အစ���ရှိ

အ�င််် နိုိစ�်င်််အကြက�� ချုွ�ပေါ်ဝှထ��ခြားချုင်�် 

၄။ အလွှဲွတွ်သုံးပေါ်��ပေါ်ခြားဖရှိိင်�်၍ မ္ဘာရှိနို��င်ပ်ေါ်သုံး� အခြားင်င်�်�ွ��မ္ဘာုမ္ဘာု��က�� ပေါ်ခြားဖရှိိင်�်ရှိနအ်တွွက ်လွှဲွတွလ်ွှဲ�်

ပေါ်သုံး� အဖွ��အစည်�် (မ္ဘာု��ပေါ်သုံး�အ��ခြားဖင်် ်တွရှိ��ရှု��ံ) 

၅။ အစ���ရှိအ�င််မ်္ဘာု��နိုိင်် ် နို��င််င်သံုံး��မ္ဘာု��အကြက�� ဒးမ္ဘာ��ကပေါ်ရှိစးနည်�်ကုပြီ�း� အချုွင်််အပေါ်ရှိ�မ္ဘာု��က�� 

အခြား�နအ်လွှဲိန် ပေါ်လွှဲ�စ��ပေါ်သုံး��က�်ပံေါ်ရှိ�

ဖကဒ်ရှိကစ်နစ်တွည်ပ်ေါ်ထ�င်ရ်ှိခြားချုင်�်၏ရှိည်ရ်ှိွကခ်ျုုက ် အမ္ဘာိန်တွကယ််ခြား�ည််စ်�ရံှိနအ်တွွက ်

အထက�်ါ အစးအမ္ဘာအံ��လွှဲ��ံသုံးည် ်လွှဲကပ်ေါ်တွွ�တွွင် ်အလွှဲ��ခ်ြားဖစပ်ေါ်နရှိမ္ဘာည်။် 

၂။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါဆိုိံင်းရာာ အစီအမ်း�းစးမ်းျာ�ကျိံ 

 အ�ကျာင်းအထည်းး�ဖွဲ့ား�ဆိုာင်းရာာတ့်င်း မ်းည်းးးည်းးတ်ိံ�ပ်ါဝိသေင်းးနိည်းး�။

အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိွကခ်ြားချုင်�်သုံးည် ်ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒတွည်ပ်ေါ်��က်ခြားချုင်�်၏ 

ပေါ်န�က�်��ံအ�င်််ခြားဖစပ်ြီ�း� ထ��အ�င်််တွွင် ် ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်အ�ါအဝှင် ် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ

���င််ရှိ� အစးအမ္ဘာသံုံးစမ်္ဘာု��အ��လွှဲ��ံက�� လွှဲကပ်ေါ်တွွ�အကု��ံဝှင်သ်ုံးကပ်ေါ်ရှိ�ကပ်ေါ်စ�ါသုံးည်။် အပေါ်က�င် ်

အထည််ပေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိွကခ်ြားချုင်�်သုံးည် ်အချုရှိ�ကုသုံးည််ပ်ေါ်��င်ရ်ှိွကခ်ျုုက်ခြားဖစသ်ုံးည်။် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုံ

ဥ�ပေါ်ဒပေါ်ရှိ��ွ�ချု�စ်ဉ်း်က မ္ဘာည်မ်္ဘာ့�င်ပ်ေါ်က�င်�်မ္ဘာွနစ်ွ� ��စံံ ပေါ်ရှိ��ွ�ချုုမ္ဘာိတွပ်ြီ�း� အမ္ဘာု���ါဝှင်မ်္ဘာုရှိိ�ပေါ်သုံး� 

လွှဲ��်င်န�်စဉ်းခ်ြားဖစပ်ေါ်စချု�က်�မ္ဘား အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�မ်္ဘာုမ္ဘာရှိိ��ါက ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒသုံးည် ်မ္ဘားအရှိ 

သုံးပေါ်��တွးည်းချုုကတ်ွစ်ချု�အပေါ်နခြားဖင််သ်ုံး� ရှိိ�ပေါ်နမ္ဘာည်ခ်ြားဖစသ်ုံးည်။် 

ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒက�� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိွကရ်ှိ�တွွင် ် ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ချုုကမ်္ဘာု�� 

အပေါ်က�င်အ်ထည် ် ပေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်၊ အနက်အဓိ��ါါယ်ဖ်ွင်််���ခြားချုင်�်နိုိင််် ကုင််ထ်��ံအပေါ်ခြား��င်�်အလွှဲ� 

စသုံးည််ခြားဖင်် ်မ္ဘာုကန်ိုိ�ခြား�င်သ်ုံး��ံဖကရ်ှိိ�သုံးည်ဟ်ု� စဉ်း�်စ���ါက အပေါ်ထ�ကအ်ကးခြား��နို��င်ပ်ေါ်က�င်�်�ါသုံးည်။် 

၂.၁။ ေပ်ဋ္ဌာာနိး�ချုျကျးမ်းျာ� အ�ကျာင်းအထည်းး�ဖွဲ့ား�ဆိုာင်းေချုင်း�

ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ချုုက်မ္ဘာု�� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိ�တွွင် ်ဥ�ပေါ်ဒမ္ဘာု��အတွည်ခ်ြား��ခြားချုင်�်၊ အင်စ်တွး 

ကု��ရှိိင်�်အသုံးစမ်္ဘာု�� ဖွ��စည်�်တွည်ပ်ေါ်ထ�င်ခ်ြားချုင်�်၊ ချုန်အ်�ခ်ြားချုင်�်နိုိင််် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒတွစရ်ှိ�်

တွွင် ်လွှဲ��အ�သ်ုံးည််် အခြားချု��ပေါ်သုံး� ဥ�ပေါ်ဒပေါ်ရှိ�ရှိ�အ�င််�်င်််နိုိင််် မ္ဘားဝှါဒပေါ်ရှိ�ရှိ�တွ���က�� အစခြား�� ပေါ်��င်ရ်ှိွက်

ခြားချုင်�်တွ��� �ါဝှင်သ်ုံးည်။်  ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒတွွင် ်ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစပ်ေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�ကုင််သ်ုံး��ံရှိန ်ပေါ်ဖ�ခ်ြား�

�ါဝှင်�်ါက  ဤအ�င်််၌ ခြား�ည်န်ယ်မ်္ဘာု��နိုိင်် ်တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�မ္ဘာု��က��လွှဲည််� တွည်ပ်ေါ်ထ�င်ရ်ှိန် လွှဲ��အ�်

သုံးည်။် 
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၂.၂။ အနိကျးအဓိိပ်ါါယ်းဖွဲ့့င်း့ဆိုိံေချုင်း�

ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ�ါ ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ချုုကအ်သုံးစအ်��လွှဲ��ံက�� သုံးင်််ပေါ်လွှဲု�်စွ� အသုံး�ံ�ချုုနို��င်ရ်ှိန်

အတွွက ်အနက်အဓိ��ါါယ်ဖ်ွင်််���ရှိန် လွှဲ��အ�သ်ုံးည်။်  ဖကဒ်ရှိယ်ဖ်ွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ၏ပေါ်အ�က်

တွွင် ်အနက်အဓိ��ါါယ်ဖ်ွင်််���ခြားချုင်�်နိုိင််် သုံးက�်��င်ပ်ေါ်သုံး�ပေါ်မ္ဘာ�ချုွန�်မ္ဘာု�� ပေါ်�်ပေါ်�ါကပ်ေါ်လွှဲရ်ှိိ�ပြီ�း� အထင်ရ်ှိိ��

���ံအပေါ်ကြက�င်�်အရှိ�မိ္ဘာ� အ�ဏာ�ခွျု�ပေါ်ဝှခြားချုင်�်နိိုင်််���င်ပ်ေါ်သုံး� အနကအ်ဓိ��ါါယ်မ်္ဘာု���င်ခ်ြားဖစ်သုံးည်။် ဖွ��စည်�်��ံ 

အပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ၏ အနက်အဓိ��ါါယ်က်�� ပေါ်န�က�်��ံအ���ံအခြားဖတွပ်ေါ်��သုံးည််် အဖွ��အစည်�်သုံးည် ်

တွရှိ��ရှု��ံခြားဖစန်ို��င်ပ်ေါ်ချုုမ္ဘာု��သုံးည်။် သုံး���ပေါ်သုံး� ်အနက်အဓိ��ါါယ်ဖ်ွင်််���ခြားချုင်�်နိုိင််် သုံးက�်��င်ပ်ေါ်သုံး� ပေါ်မ္ဘာ�ချုွန�်

အ��လွှဲ��ံပေါ်တွ� ်တွရှိ��ရှု��ံက��မ္ဘာပေါ်ရှိ�က်ရှိိ��ါ�း�။  လွှဲကပ်ေါ်တွွ�တွွင် ်အစ���ရှိအ�င််န်ိုိစရ်ှိ�လ်ွှဲ��ံရှိိ� အစ���ရှိ

နိုိင််် ဥ�ဒခြား��လွှဲဲတွ်ပေါ်တွ�မ်္ဘာု��၊ စးမ္ဘာအံ��ခ်ျုု��် ပေါ်ရှိ�အရှိ�ရှိိ�မ္ဘာု��၊ သုံးတွင်�်မ္ဘားဒးယ်�နိုိင်် ်ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��က��ယ်၌်

က�င် ် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒက ��က�����လွှဲ��ခြားချုင်�်ခြားဖစသ်ုံးည်ဟ်ုးပေါ်သုံး� အသုံး�အခြားမ္ဘာင်ရ်ှိိ�ရှိန်လွှဲည်�် 

လွှဲ��အ�်သုံးည်။် 

၂.၃။ ကျျင်း့ထံ��အ�ေပ်ာင်း�အ�� 

ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ���င်ရ်ှိ�အစးအမ္ဘာသံုံးစမ်္ဘာု��အရှိ လွှဲ��ကန်�ကုင်််သုံး��ံမ္ဘာုအသုံးစမ်္ဘာု��၊ အခြား�� 

အမ္ဘား��စံသံုံးစမ်္ဘာု��နိိုင််် အစ���ရှိ၏ လွှဲ��င််န�်ပေါ်��င်ရွ်ှိကမု်္ဘာနိိုင်််���င်ပ်ေါ်သုံး� စဉ်း�်စ��နည်�်အသုံးစမ်္ဘာု��က���င်် 

အင်စ်တွးကု��ရိှိင်�်မ္ဘာု��နိိုင််် ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��က သုံးပေါ်��တွးလွှဲ��က်န�ကုင်််သုံး��ံရှိနလ်ွှဲ��အ�သ်ုံးည်။် အပေါ်ခြား��င်�် 

အလွှဲ�မ္ဘာု��ပေါ်လွှဲပေါ်လွှဲ ကုင်််ထ��ံ���င်ရ်ှိ�ပေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�မု္ဘာလွှဲည်�် ���မ္ဘာ��လွှဲ��အ�ပ်ေါ်လွှဲပေါ်လွှဲခြားဖစသ်ုံးည်။် ဗဟု��ချုု��က်��င် ်

ပေါ်သုံး�အစ���ရှိစနစမ်္ဘာိ ဖကဒ်ရှိယ်အ်စ���ရှိစနစသ်ုံး��� ပေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�ရှိ�တွွင် ် လွှဲးတွ��င်�်အပေါ်နခြားဖင်် ် နို��င်င််ပံေါ်တွ�်

အ�ဏာ�သုံးည် ် မ္ဘာ့ပေါ်ဝှကုင််သ်ုံး��ံခြားချုင်�်ခြားဖစပ်ေါ်ကြက�င်�်၊ အစ���ရှိအ�င်် ် နိုိစ�်င်််ရှိိ�ပေါ်ကြက�င်�်၊ အစ���ရှိအ�င်််

တွစခ်ျု�ချုုင်�်စးသုံးည် ်တွ��ံခြား�နမ်္ဘာုအ��ပေါ်က�င်�်ရှိမ္ဘာည်ခ်ြားဖစပ်ြီ�း� ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��အပေါ်�် တွ�ဝှန်ယ်းမ္ဘာု၊ တွ�ဝှနခ်ျုံ

မ္ဘာုရှိိ�ရှိမ္ဘာည်ခ်ြားဖစပ်ေါ်ကြက�င်�်က�� န��လွှဲည်လ်ွှဲကခ်ျုံနို��င်ရ်ှိန် လွှဲ��အ�သ်ုံးည်။် 

၃။ ဥပ်�ဒါေပ်��ရာ�၊ အံပ်းချုျ�ပ်း�ရာ�နှှင်း့ (တ်စးချုါတ်စးရာ�) တ်ရာာ�စီရာင်း�ရာ�

 အာဏာာမ်းျာ�ကျိံ အစိံ�ရာအဆိုင်း့ နှှစးဆိုင်း့အ�ကျာ� ချု့��ဝိသေထာ�ေချုင်း�

ဖကဒ်ရှိယ်ဖွ်��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအသုံးစက်�� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိ�တွွင် ်ကြံက�ပံေါ်တွွ� 

ရှိနို��င််ပေါ်ချုုရှိိ�ပေါ်သုံး� စ�နပ်ေါ်ချု်မ္ဘာုအ��လွှဲ��ံက�� ပေါ်မ္ဘာ့�လ်ွှဲင်််ဖ���ရှိ� မ္ဘာခြားဖစန်ို��င်�်ါ။ သုံး���ရှိ�တွွင် ်အမ္ဘာု��စ�ကြံက�ပံေါ်တွွ�ရှိ

ပေါ်လွှဲရ်ှိိ�ပေါ်သုံး� ခြား�သုံး�န�ရှိ�အ်ချုု ���ရှိိ�ပြီ�း� ယ်င်�်က�� ပေါ်အ�ကတ်ွွင်ပ်ေါ်ဖ�ခ်ြား�ထ��သုံးည်။် 

၃.၁။ ဗဟိုိံအဆိုင်း့မ်းှ အတ်ိံကျးအချု�ေပ်�ေချုင်း� 

နို��င်င််တံွစန်ို��င်င််တွံွင် ်ယ်ချုင် ်ဗဟု��ချုု��က်��င်မု်္ဘာမ္ဘာု��ရှိ�မိ္ဘာ ဖက်ဒရှိယ်န်ို��င်င််အံခြားဖစသ်ုံး��� စတွင်ပ်ေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�

ကုင််သ်ုံး�ံ�ရှိ�တွွင် ် ဗဟု��အ�င်််အင်စ်တွးကု��ရှိိင်�်မ္ဘာု��အပေါ်နခြားဖင်် ် ယ်င်�်တွ���၏ လွှဲ���်��င်ခ်ျုွင်််အ�ဏာ�

အပေါ်�် ကန်သ်ုံးတွ်မ္ဘာုမ္ဘာု��က�� လွှဲကခ်ျုလံွှဲ��ကန်�ရှိနန်ိုိင််် အစ���ရှိ���င်�်���င်ရ်ှိ� အချုု ���ပေါ်သုံး�ကဏ္ဍမ္ဘာု��က�� 

ယ်ချု�အချုါ ခြား�ည်န်ယ်မ်္ဘာု��နိုိင်် ် တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�မ္ဘာု��က စးမ္ဘာကံ��င်တ်ွွယ်က်ြကမ္ဘာည်က်��လွှဲကခ်ျုရံှိန် ချုကခ်ျု�

သုံးည်ဟ်ု� ထင်ခ်ြားမ္ဘာင်န်ို��င််ကြကသုံးည်။် နည်�်လွှဲမ္ဘာ�်အမ္ဘာု ���မ္ဘာု ���ခြားဖင်် ်အတွ��ကအ်ချုံခြား��မ္ဘာုက�� ပေါ်ဖ�ခ်ြား�ကြကသုံးည်။် 

ခြား�ည်န်ယ်န်ိုိင််် တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�အ�င်််သုံး��� ချုွ�ပေါ်ဝှချုုထ��ပေါ်သုံး� ဥ�ပေါ်ဒပေါ်ရှိ�ရှိ�အ�ဏာ�မ္ဘာု��က�� 

ဗဟု��အ�င််အ်ပေါ်နခြားဖင်် ် အမ္ဘာိန်တွကယ််လွှဲကလ်ွှဲဲတွလ်ွှဲ��ကပ်ေါ်လွှဲု�ရှိနအ်တွွက ်  ဥ�ပေါ်ဒပေါ်ရှိ�ရှိ�အ�ဏာ�

နယ်�်ယ်မ်္ဘာု��တွွင် ် မ္ဘာ�ါဝှင်ခ်ြားချုင်�်ခြားဖင်် ် ပေါ်သုံး�လ်ွှဲည်�်ပေါ်က�င်�်၊ ခြား�ည်န်ယ်န်ိုိင််် တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�မ္ဘာု��က 

တွ�ဝှန်ယ်းရှိပေါ်သုံး�ကဏ္ဍမ္ဘာု��အ�� စးမ္ဘာခံျုန််ချုွ�နို��င်ရ်ှိန် လွှဲ��အ�ပ်ေါ်သုံး� စးမ္ဘာခံျုန််ချုွ�ပေါ်ရှိ����င်ရ်ှိ� အပေါ်��က ်

အ�ကျာင်းအထည်းး�ဖွဲ့ား

�ဆိုာင်းရာွကျးေချုင်း�းည်းး 

ဖွဲ့ကျးဒါရာယ်းစနိစးးိံ�ကျး��ေပ်ာင်း�ေချုင်း� 

းိံ�မ်းဟိုံတ်း အေချုာ�ထင်းရာှာ��းာ 

အာဏာာ�ဲ��ေပ်ာင်း�အပ်းနှှင်း�ေချုင်း�

စနိစးမ်းျာ�းိံ� ကျး��ေပ်ာင်း�ေချုင်း�

အပ်ါအဝိသေင်း ထိ �ရာာကျး�းာ 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါ

တ်ည်းး�ဆိုာကျးေချုင်း�ေဖွဲ့စးရာနိး

အတ့်ကျး အ�ရာ�ပ်ါးည်းး။ 
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အအ�ံယ်နိုတရှိ��မ္ဘာု��က�� တွည်ပ်ေါ်��ကပ်ေါ်��ရှိ�တွွင်ပ်ေါ်သုံး�လ်ွှဲည် ်ပေါ်က�င်�် ချုု းတွ�ခံျုုတွ�ံခြားဖစပ်ေါ်နတွတွ်�ါ 

သုံးည်။် ယ်ချုင် ် ဗဟု��အ�င််တ်ွွင် ် တွ�ဝှန်ထမ္ဘာ�်ပေါ်��င်ခ်ျု�်ပေါ်သုံး� အရှိ�ရှိိ�မ္ဘာု��သုံးည် ် နို��င််င်အံတွွင််�ရှိိ� 

ခြား�ည်န်ယ်် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�အ�င်် ် တွစ်ပေါ်နရှိ�ရှိ�သုံး��� ပေါ်ခြား��င်�်ပေါ်ရှိ့�ထမ္ဘာ�်ပေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်မ္ဘာု ���

ခြားဖစ�်ါက ဤအချုကအ်ချု�သုံးည် ်���၍�င်က်ြီးကး�မ္ဘာ��နို��င်�်ါသုံးည်။် 

• ဖက်ဒရှိယ်စ်နစ်က��ပေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င််ပေါ်��နို��င်ပ်ေါ်သုံး� အင်စ်တွးကု��ရှိိင်�်အသုံးစမ်္ဘာု��က�� တွည်ပ်ေါ်��က်

ရှိ�တွွင် ်ပေါ်နိုိ�င်််ပေါ်နိုိ�ကြကန်က်ြက�မ္ဘာုမ္ဘာု��ရိှိ�နို��င်သ်ုံးည်။် ဝှင်ပ်ေါ်င်ွချုွနမ်္ဘာ့ပေါ်ဝှသုံး��ံစွ�ခြားချုင််�က�� ပေါ်��င်ရ်ှိွကပ်ေါ်��

ပေါ်သုံး� အဖွ��အစည်�်သုံးည် ်ထ��က�သ်ုံး���ခြားဖစန်ို��င််ပေါ်ချုုရှိိ�ပေါ်သုံး� ဥ�မ္ဘာ�တွစရ်ှိ�ခ်ြားဖစသ်ုံးည်။် 

• ဖက်ဒရှိယ်အ်စးအမ္ဘာအံသုံးစမ်္ဘာု��အရှိ အစ���ရှိအ�င််မ်္ဘာု��အကြက��တွွင် ် တွ��င်�်င်ပ်ေါ်�ွ�ပေါ်နိုွ�ခြားချုင်�် 

သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် �း�ပေါ်�ါင်�်ပေါ်��င်ရ်ှိွကခ်ြားချုင်�်မ္ဘာု��ခြား��လွှဲ��ရ်ှိန် လွှဲ��အ�သ်ုံးည်ဟ်ု�����ါက ထ��သုံး���လွှဲ�� ်

ပေါ်��င်ရ်ှိနအ်ပေါ်ကြက�င်�်ပေါ်�်ပေါ်�ါက်လွှဲ�ပေါ်သုံး�အချုါ  တွ��င်�်င်ပ်ေါ်�ွ�ပေါ်နွို�ခြားချုင်�်က�� လွှဲကပ်ေါ်တွွ�အ��ခြားဖင််် 

တွရှိ��ဝှင်လ်ွှဲမ္ဘာ�်ပေါ်ကြက�င်�်သုံးကသ်ုံးကခ်ြားဖင််သ်ုံး� ခြား��လွှဲ��ဖ်ွယ်ရ်ှိိ�နို��င်သ်ုံးည်။် 

• ဖက်ဒရှိယ်အ်စးအမ္ဘာအံသုံးစမ်္ဘာု��အရှိ ဗဟု��အ�င််အ်င်တ်ွးကု��ရှိိင်�်မ္ဘာု��သုံးည် ် သုံးတွမ်္ဘာိတွထ်��

ပေါ်သုံး� အချုွန်ဝှင်ပ်ေါ်င်ွမ္ဘာု��က�� ခြား�နလ်ွှဲည်ခ်ျုွ�ပေါ်ဝှချုုထ��ရှိန ် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် အချုွန်ဝှင်ပ်ေါ်င်ွ���င်ရ်ှိ� ပေါ်ဝှစ�

မ္ဘာု��က�� ခြား�ည်န်ယ်မ်္ဘာု��နိုိင်် ် တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�မ္ဘာု��ထသံုံး��� မ္ဘာ့ပေါ်ဝှရှိနခ်ြား�ဋ္ဌာ�န�်ထ��ပေါ်သုံး�ပေါ်နရှိ�မ္ဘာု��

တွွင် ်ခြား�နလ်ွှဲည်ခ်ျုွ�ပေါ်ဝှချုုထ��ခြားချုင်�်မ္ဘာု�� အမ္ဘာိန်တွကယ််မ္ဘာလွှဲ��ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်ပေါ်နိုိ�င်််ပေါ်နိုိ�

ကြကန်က်ြက�ခြားချုင်�် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် လွှဲ��အ�ပ်ေါ်သုံး��မ္ဘာ�ဏာထက ် န�မ္ဘာ််�ါ�/နည်�်�ါ�ခြားချုင်�်တွ��� ခြားဖစတ်ွတွ် 

သုံးည်။် 

• ခြား�ည်န်ယ်န်ိုိင်််တွ��င်�် ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�မ္ဘာု��အ��  ဗဟု��အ�င်််ဥ�ပေါ်ဒပေါ်ရှိ�ရှိ�မ္ဘာု��က�� အပေါ်က�င်အ်ထည် ်

ပေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိွကန်ို��င်ပ်ေါ်စရှိန ် အ�ဏာ�ချုွ�ပေါ်ဝှထ���ါက ဗဟု��အ�င်် ် အင်စ်တွးကု��ရှိိင်�်မ္ဘာု��က 

ခြား�ည်န်ယ်မ်္ဘာု��၏ လွှဲ��င််န�်တွ�ဝှန်မ္ဘာု��က�� ဝှင်ပ်ေါ်ရှိ�ကစ်ွကဖ်ကခ်ြားချုင်�်အ�ါအဝှင် ်  မ္ဘာည်သ်ုံး���

အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ရ်ှိမ္ဘာည်က်�� အပေါ်သုံး�စ�တွလ်ွှဲ��ကလ်ွှဲစံးမ္ဘာခံြားချုင်�်မ္ဘာု ��� ခြား��မ္ဘားနို��င်သ်ုံးည်။်  

• အပေါ်ရှိ�ပေါ်�်အပေါ်ခြားချုအပေါ်နအတွွင်် ဗဟု��အ�င််က် ဝှင်ပ်ေါ်ရှိ�က�်ါဝှင််ရှိန် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ

တွွင် ် ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ထ���ါက အပေါ်ရှိ�ပေါ်�်အပေါ်ခြားချုအပေါ်နအ�ဏာ� အမ္ဘာိန်တွကယ််မ္ဘာလွှဲ��အ��်� အသုံး��ံချုု

ခြားချုင်�်မ္ဘာု�� ခြားဖစပ်ေါ်�်နို��င်သ်ုံးည်။် 

အထက�်ါဥ�မ္ဘာ�မ္ဘာု��တွွင် ် ခြားမ္ဘာင်ပ်ေါ်တွွ�ချု�သ်ုံးည်အ်တွ��င်�် ဗဟု��အ�င်််ရှိိ� ကဏ္ဍအသုံးး�သုံးး�မ္ဘာိ �ါဝှင််

ပေါ်��င််ရှိွကသ်ုံးးမ္ဘာု��သုံးည် ်အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်မ်္ဘာုတွွင် ်သုံးတွ�ခြား��ရှိမ္ဘာည််အ်ရှိ�မ္ဘာု��ရှိိ�သုံးည်ဟ်ု�

အပေါ်ကြက�င်�်ခြား�က� ခြား��ခြား�င်ပ်ေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�မ္ဘာုက�� အတွ��ကအ်ချုံ၊အဟုန်အ်တွ��ခြား��လွှဲ��်နို��င်�်ါသုံးည်။် ထ��ဗဟု��

အ�င်််ရှိိ� ပေါ်��င်ရ်ှိွကသ်ုံးးမ္ဘာု��တွွင် ်အစ���ရှိမ္ဘာု��၊ လွှဲဲတွပ်ေါ်တွ�မ်္ဘာု��၊ နို��င််င်ပံေါ်ရှိ��ါတွးမ္ဘာု��၊ တွရှိ��ရှု��ံမ္ဘာု��

နိုိင််် စးမ္ဘာံချုန််ချုွ�ပေါ်ရှိ�အရှိ�ရှိိ�မ္ဘာု�� �ါဝှင်န်ို��င််သုံးည်။် အရှိ�ဖ်ကအ်ဖွ��အစည်�်မ္ဘာု��၊ သုံးတွင်�်မ္ဘားဒးယ်�နိုိင်် ်

ခြား�ည်သ်ုံးးခြား�ည်သ်ုံး��အရှိ�ရ်ှိ�တ်ွ���သုံးည်လ်ွှဲည်�် ထ��က�သ်ုံး��� အ�ဏာ�က��ဗဟု��မ္ဘာိချုု��က်��င်ခ်ြားချုင်�်နိုိင််် စ�်လွှဲုဉ်း�်

ပေါ်သုံး� အယ်းအ�မ္ဘာု��နိုိင််် ကုင််ထ်��ံမ္ဘာု��က�� ပေါ်ခြား��င်�်လွှဲ��စန်ို��င်ရ်ှိန် ချုက်ချု�နို��င်�်ါသုံးည်။် ပေါ်တွ�လ်ွှဲိန်

ပေါ်ဖ�ကထ်ွကမ်္ဘာုက�� စဉ်း်�စ��ချုုင််ခ်ျုု �နက်�ပေါ်��င်ရ်ှိွကခ်ြားချုင်�်မ္ဘာရှိိ��� ပေါ်�ါပ်ေါ်�ါတ်ွန်တွန်ပေါ်��င်ရ်ှိွက�်ါက 

ပေါ်သုံးချုု�ခြား�န်လွှဲည် ်�န�်စစခ်ြားချုင်�်မ္ဘာရိှိ�သုံးည််် အပေါ်တွွ�အပေါ်ချု်ပေါ်ဟု�င်�်မ္ဘာု��၏ လွွှဲမ္ဘာ�်မ္ဘာ���မု္ဘာမိ္ဘာ အလွှဲ��အပေါ်လွှဲု�က်

ပေါ်�်ထွကလ်ွှဲ�သုံးည်် ်တွ�န်ခ်ြား�နမ်္ဘာုတွစခ်ျု�သုံး�ခြားဖစသ်ုံးွ��ပေါ်စနို��င်သ်ုံးည်။် အကယ်၍် ဗဟု��အစ���ရှိအပေါ်ခြား��င်�် 

အလွှဲ�ခြားဖစပ်ြီ�း� အ�ဏာ�လွှဲဲ�အ�လ်ွှဲ��က်ပေါ်သုံး� အစ���ရှိအသုံးစသ်ုံးည် ် ဖကဒ်ရှိယ်အ်�ဏာ�ချုွ�ပေါ်ဝှခြားချုင်�်က�� 

စ�တွ�်ါဝှင်စ်��မ္ဘာုနည်�်သုံးး သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်ဖကဒ်ရှိယ်အ်�ဏာ�ချုွ�ပေါ်ဝှမ္ဘာုတွွင် ်မ္ဘာည်သ်ုံးည်််အရှိ�မ္ဘာု���ါဝှင်သ်ုံးည််

က�� သုံးတွ�မ္ဘားခြားချုင်�်မ္ဘာရှိိ�သုံးးခြားဖစ�်ါက ထ��ခြား�ဿန�ရှိ�သ်ုံးည် ်���မ္ဘာ������ရှိွ��နို��င်�်ါသုံးည်။် 
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၃.၂။ ေပ်ည်းးနိယ်းအဆိုင်း့အစံိ�ရာမ်းျာ�၏ အတံိ်ကျးအချု�ေပ်�မု်း းံိ�မ်းဟံိုတ်း စ့မ်းး��ဆိုာင်းရာည်းးကျင်း�မ်း�မု့်း 

ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်သုံးည် ်ခြား�ည်န်ယ်် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�အ�င််အ်စ���ရှိ၏ ထ�ပေါ်ရှိ�ကပ်ေါ်�ါက်

ပေါ်ခြားမ္ဘာ�ကမ်္ဘာုအပေါ်�်တွွင် ်မ္ဘားတွည်သ်ုံးည်။် ယ်ချုင် ်တွစ်ခြား�ည်ပ်ေါ်ထ�င်န်ို��င်င််မံ္ဘာိ နို��င်င််အံတွွင််� အ�ဏာ�ချုွ�ပေါ်ဝှ၍ 

ဖကဒ်ရှိယ်ခ်ြားဖစလ်ွှဲ�ပေါ်သုံး�နို��င်င််တံွွင် ် ၎င်�်သုံးည် ် စ�နပ်ေါ်ချု်မ္ဘာုတွစရ်ှိ�ခ်ြားဖစန်ို��င်သ်ုံးည်။် အချုု ���ပေါ်သုံး�အပေါ်ခြားချု 

အပေါ်နမ္ဘာု��တွွင် ် ခြား�ည်န်ယ််အ�င််် အစ�အဖွ��မ္ဘာု��က�� ကနဉ်းး�မ္ဘာိစတွင်၍် တွည်ပ်ေါ်ထ�င်ရ်ှိခြားချုင်�်မ္ဘာု ���ခြားဖစ်

နို��င််သုံးည်။် အချုု ���ပေါ်ဒသုံးနိုတရှိချုွ�ပေါ်ဝှအ��ခ်ျုု��်မ္ဘာုတွည်ရ်ှိိ�ပြီ�း�ပေါ်သုံး� ပေါ်နရှိ�မ္ဘာု��တွွင်မ်္ဘား ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်နိုိင်််

လွှဲ��က်ည်းပေါ်အ�င် ်ပေါ်��င်ရွ်ှိကရ်ှိခြားချုင်�်မ္ဘာု ���ရိှိ�နို��င်သ်ုံးည်။် အထက�်ါအပေါ်ခြားချုအပေါ်နနိိုစရ်ှိ�လ်ွှဲ��ံတွွင် ်ခြား�ည်န်ယ် ်

သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�မ္ဘာု��၏ အမ္ဘာည် ်သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်နယ််နမ္ဘာ�တွ်နိုိင််် သုံးက�်��င်ပ်ေါ်သုံး� ပေါ်မ္ဘာ�ချုွန�်မ္ဘာု��

လွှဲည််� ပေါ်�်ပေါ်�ါကန်ို��င််သုံးည်။် 

အချုု ���ပေါ်သုံး� က�စစရှိ�မ်္ဘာု��တွွင် ် ဗဟု��အ�င််ဖ်ွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒက ခြား�ည်န်ယ်် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်

တွ��င််�ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�အ�င်် ် အစ���ရှိအင်စ်တွးကု��ရှိိင်�်မ္ဘာု�� တွည်ပ်ေါ်ထ�င်မ်္ဘာုက�� မ္ဘာခြား�ဋ္ဌာ�န�်ထ���ါက 

ခြား�ည်န်ယ်် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် တွ��င်�် ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�အ�င််် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒမ္ဘာု��က�� နည််�လွှဲမ္ဘာ�်တွကု 

ပေါ်ရှိ��ွ�ရှိန ် လွှဲ��အ�န်ို��င််သုံးည်။် က�စစရှိ�အ်မ္ဘာု��စ�တွွင် ် ဥ� ပေါ်ဒခြား��လွှဲဲတွပ်ေါ်တွ�န်ိုိင််် အခြားချု��အဖွ��အစည်�်

မ္ဘာု��က�သ်ုံး���ပေါ်သုံး� အင်စ်တွးကု��ရိှိင်�်အသုံးစမ်္ဘာု�� ဖွ��စည်�်တွည်ပ်ေါ်ထ�င်ရ်ှိနလ်ွှဲ��အ�သ်ုံးည်။် ပေါ်ရွှိ�ပေါ်က�က်�ွ� 

စနစထ်��ရိှိ�ရှိန်လွှဲည်�် လွှဲ��အ�သ်ုံးည်။် စးမ္ဘာအံ��ခ်ျုု��ပ်ေါ်ရှိ�ဌာ�နမ္ဘာု�� ဖွ��စည်�်တွည်ပ်ေါ်ထ�င်ခ်ြားချုင်�် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်

ဗဟု��မ္ဘာိ လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်ရှိယ်းခြားချုင်�် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် နိုိစမ်္ဘာု ���လွှဲ��ံ လွှဲ��အ�န်ို��င််သုံးည်။် ခြား�ည်သ်ုံးး်�ဏ္ဍ�ပေါ်င်ွမ္ဘာု�� 

ပေါ်က�ကခ်ျုခံြားချုင်�် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်အသုံး��ံစရှိ�တွမ်္ဘာု��က�� က��င်တ်ွွယ်မ်္ဘာည်််အစးအမ္ဘာမံ္ဘာု��အ��လွှဲည်�် တွ�ဝှနခ်ျုံ

မ္ဘာုအခြား�ည််ခ်ြားဖင်် ်ပေါ်��င်ရ်ှိွကရ်ှိန် လွှဲ��အ�သ်ုံးည်။် 

အထက�်ါအချုုကမ်္ဘာု��အ��လွှဲ��ံက�� ပေါ်��င်ရွ်ှိကရ်ှိနလ်ွှဲ��အ�ပ်ြီ�း� ထ��အချုုကမ်္ဘာု��ခြားဖင််် မ္ဘာလွှဲ� ံပေါ်လွှဲ�က်

ပေါ်သုံး��ါ။ မ္ဘာ�မ္ဘာ�တွ�ဝှနခ်ျုရံှိမ္ဘာည်် ် ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��အပေါ်�် တွ��ံခြား�နမ်္ဘာုအ��ပေါ်က�င်�်ပေါ်သုံး� အစ���ရှိခြားဖစရ်ှိန် 

ခြား�ည်န်ယ်် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် တွ��င်�် ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�အ�င််် အင်စ်တွးကု��ရှိိင်�်မ္ဘာု��သုံးည် ် အလွှဲ��လ်ွှဲ��ရ်ှိမ္ဘာည်ခ်ြားဖစ ်

သုံးည်။် ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��နိုိင်် ် ခြား�ည်သ်ုံးး်အင်စ်တွးကု��ရှိိင်�်မ္ဘာု��အကြက�� ထ��က�သ်ုံး���ပေါ်သုံး� ဒးမ္ဘာ��ကရှိကတ်ွစ်

�က�် ံပေါ်ရှိ�သုံးည် ်ဖက်ဒရှိယ်ဖွ်��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒစနစသ်ုံး��� ပေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�ရှိ�တွွင် ်ပေါ်အ�င်ခ်ြားမ္ဘာင်ပ်ေါ်စရှိန ်

အဓိ�ကကုသုံးည်။် 

၃.၃။ အစိံ�ရာတ်စးဆိုင်း့ချုျင်း�စီ၏ �ံပ်းပ်ိံင်းချု့င်း့အာဏာာမ်းျာ�နှှင်း့ �ံပ်းင်နိး�တ်ာဝိသေနိးမ်းျာ� �ရာရာာမ်းု
မ်းရာှိေချုင်း� 

ဖက်ဒရှိယ််ဖွ��စည််���ံအပေါ်ခြားချုခံျုဥ�ပေါ်ဒမ္ဘာု��သုံးည်် အစ���ရှိအ�င်််နိုိစ်�င်််အကြက�� ဥ�ပေါ်ဒပေါ်ရှိ�

အ�ဏာ�၊ အ��ခ်ျုု��်ပေါ်ရှိ�အ�ဏာ�နိုိင်် ် တွစ်ချုါတွစ်ရှိ ံ တွရှိ��စးရှိင်ပ်ေါ်ရှိ�အ�ဏာ�မ္ဘာု��က�� ချုွ�ပေါ်ဝှ���င်�်ခြားချု��

ထ��သုံးည်။် သုံး���ပေါ်သုံး� ် လွှဲကပ်ေါ်တွွ�ပေါ်��င်ရ်ှိွကရ်ှိ�တွွင် ် လွှဲ���်��င်ခ်ျုွင်််အ�ဏာ�မ္ဘာု��၏ အဓိ��ါါယ်န်ိုိင််် 

သုံးတွ်မ္ဘာိတွ်ထ��သုံးည််် ကဏ္ဍမ္ဘာု��တွွင်် ၎င််�အ�ဏာ�မ္ဘာု��က�� မ္ဘာည််သုံး���အသုံး�ံ�ချုုရှိမ္ဘာည််နိုိင်််စ�်လွှဲုဉ်း်�၍

မ္ဘာပေါ်ရှိရှိ�မ္ဘာုမ္ဘာု�� ပေါ်�်ပေါ်�ါကတ်ွတွ်သုံးည်။် နးပေါ်�ါနို��င်င််တံွွင် ် ဤက�သ်ုံး���ပေါ်သုံး� အပေါ်ခြားချုအပေါ်နပေါ်�်ပေါ်�ါက ်       

ချု�်ဟုန်ရှိိ�ပြီ�း� အပေါ်ခြားချုချုံအ ပေါ်��က်အအ�ံစးမ္ဘာံက�န်�ပေါ်��င််ရှိွက်ရှိန် လွှဲမ္ဘာ်�ညွှဲန်ချုုက်မ္ဘာု��ချုုမ္ဘာိတ်ွခြားချုင််� 

သုံး���မ္ဘာဟု�တွ် တွရှိ��ဥ�ပေါ်ဒစ���မ္ဘာ���ပေါ်ရှိ� ထ�န�်သုံး�မ္ဘာ�်ပေါ်��င်ရ်ှိွကခ်ြားချုင်�်က�သ်ုံး��� လွှဲ��င််န�်မ္ဘာု��က�� မ္ဘာည်သ်ုံးည်််

အစ���ရှိအ�င်််တွွင်် လွှဲ��်���င််ချုွင်််အ�ဏာ�ရှိိ�သုံးနည််�ဟုးသုံးည်််အချုုက်ပေါ်�် ရှုု�်ပေါ်ထွ�မ္ဘာုမ္ဘာု��ရှိိ�ချု�်သုံးည် ်

(Poudel 2018)။ အစ���ရှိတွစ�်င်််ချုုင်�်စး၏ လွှဲ���်��င်ခ်ျုွင်််အ�ဏာ�မ္ဘာု��နိုိင်် ် လွှဲ��င််န�်တွ�ဝှနမ်္ဘာု��      

တွ�ကုပေါ်သုံးချုု�မ္ဘာုမ္ဘာရှိိ�ခြားချုင်�်သုံးည် ် အစ���ရှိအ�င်််မ္ဘာု��အကြက�� အခြားင်င်�်�ွ��မု္ဘာမ္ဘာု��၊ လွှဲ��င််န�်တွ�ဝှနထ်�်

ပေါ်နခြားချုင်�်မ္ဘာု��နိုိင်် ်ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒနိုိင်််မ္ဘာက��ကည််းပေါ်သုံး� အ�ဏာ�ကုင််သ်ုံး��ံမ္ဘာုမ္ဘာု�� ပေါ်�်ပေါ်�ါကပ်ေါ်စ

နို��င််သုံးည်။် 
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၃.၄။ တ်ရာာ�စီရာင်း�ရာ�ဆိုိံင်းရာာ အနိကျးအဓိိပ်ါါယ်းဖွဲ့့င်း့ဆိုိံေချုင်း�

ဖကဒ်ရှိယ်ဖ်ွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒမ္ဘာု��သုံးည် ် ဥ�ပေါ်ဒလွှဲမ္ဘာ�်ပေါ်ကြက�င်�်အရှိ အပေါ်က�င်အ်ထည် ်

ပေါ်ဖ�န်ို��င််ပေါ်သုံး� အစ���ရှိအ�င််မ်္ဘာု��အကြက�� လွှဲ���်��င်ခ်ျုွင်််အ�ဏာ�ချုွ�ပေါ်ဝှ���င်�်ခြားချု��ပေါ်��သုံးည်။် အခြားင်င်�်�ွ��

မု္ဘာမ္ဘာု�� ပေါ်�်ပေါ်�ါက်လွှဲ��ါက ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒက�� အနကအ်ဓိ��ါါယ်ဖွ်င်််���ရှိနနိ်ိုင်််  အတွည်ခ်ြား��ရှိန ်

အပြီ�း�သုံးတွအ်���ံအခြားဖတွခ်ျုုမ္ဘာိတွန်ို��င််ပေါ်သုံး� အဖွ��အစည်�်သုံးည် ်အမ္ဘာု��အ��ခြားဖင်် ်တွရှိ��ရှု��ံခြားဖစသ်ုံးည်။် 

ဖက်ဒရှိယ်ဖွ်��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအသုံးစ်အရှိ တွရှိ��ရှု��ံသုံးည် ်လွှဲကရိ်ှိ�တွည်ရိ်ှိ�လွှဲုကရိ်ှိ�ပေါ်သုံး� တွရှိ��ရှု��ံ

ခြားဖစန်ို��င်သ်ုံးက�သ်ုံး��� သုံးး�သုံးန်ဖ်ွ��စည်�်တွည််ပေါ်��က်ထ��ပေါ်သုံး� ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒချု�ရံှု��ံလွှဲည်�် ခြားဖစ်

နို��င််သုံးည်။် မ္ဘာည်သ်ုံး����င်ခ်ြားဖစပ်ေါ်စ ဖကဒ်ရှိယ်ဖ်ွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒတွစရ်ှိ�အ်�� အနက်အဓိ��ါါယ်ဖ်ွင်််

���ပေါ်��ရှိန ်ပေါ်တွ�င်�်���မ္ဘာုမ္ဘာု��က�� တွရှိ��သုံးးကြီးကး�မ္ဘာု��သုံးည် ်လွှဲ��ကပ်ေါ်လွှဲု�ည်းပေါ်ထွစွ� စဉ်း�်စ�����ံခြားဖတွ်

ရှိနလ်ွှဲ��အ�်သုံးည်။် ယ်င်�်သုံးည် ် ယ်ချုင် ် တွစ်ခြား�ည်ပ်ေါ်ထ�င်ဖ်ွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ ပေါ်အ�ကတ်ွွင်သ်ုံး� 

ထမ္ဘာ်�ပေါ်��င်ခ်ျု�်ဖး�ပေါ်သုံး� တွရှိ��သုံးးကြီးကး�မ္ဘာု��အတွွက ် ���မ္ဘာ��ချုကခ်ျု�ပေါ်စနို��င်သ်ုံးည်။် မ္ဘာည်သ်ုံး���ပေါ်သုံး� အပေါ်ခြားချု 

အပေါ်နတွွင််ခြားဖစပ်ေါ်စ ကြံက�ပံေါ်တွွ�ရှိမ္ဘာည််စ်�နပ်ေါ်ချု်မ္ဘာုကပေါ်တွ� ်အထင်အ်ရှိိ��ခြားဖစသ်ုံးည်။် 

အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိွကခ်ြားချုင်�်နိုိင််် စ�်လွှဲုဉ်း�်၍ တွရှိ��စးရှိင်ပ်ေါ်ရှိ����င်ရ်ှိ� အနက် 

အဓိ��ါါယ််ဖွင်််���ခြားချုင်�်၏ အ  ပေါ်ရှိ��ါမ္ဘာုက�� သုံးးရှိ�လွှဲကာ�နို��င်င််၏ံ (ဖကဒ်ရှိယ်အ်စးအမ္ဘာအံစ�� အ�ဏာ�

လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်အ�န်ိုိင်�်ခြားချုင်�်နိုိင်််�ကစ်�်ပေါ်သုံး�) တွစ်�ယ်််သုံး��ံကြီးက�မ္ဘာပ်ေါ်ခြားမ္ဘာ�ကခ်ြား�င်�်င်ခ်ျုုကက် အကြံကံပေါ်��

ညွှဲန်ခြား�ပေါ်နသုံးည်။် သုံးးရှိ�လွှဲကာ�နို��င်င််အံတွွင််�ရှိိ� လွှဲးမ္ဘာု ���စ�အ��စ်�မ္ဘာု��အကြက�� �ဋိ��ကခမ္ဘာု��က�� အ��ံ� 

သုံးတွရ်ှိန် ယ်င်�်ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ တွစ်�ယ်််သုံး��ံကြီးက�မ္ဘာပ်ေါ်ခြားမ္ဘာ�ကခ်ြား�င်�်င်ခ်ျုုက်က�� ပြီင်�မ္ဘာ�်ချုုမ္ဘာ�်ပေါ်ရှိ�

သုံးပေါ်��တွးည်းချုုက၏် တွစ်စ�တွတ်ွစ်���င်�်အခြားဖစ ် ည်ိ�နိုုင်�်ပေါ်�ွ�ပေါ်နိုွ�ချု�ခ်ြားချုင််�ခြားဖစသ်ုံးည်။် ယ်င်�်ခြား�င်�်င််

ချုုကတ်ွွင် ် ခြား�ည်န်ယ်ပ်ေါ်က�င်စ်းမ္ဘာု��ထ ံ အ�ဏာ�တွစခ်ျုု ��� လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်အ�န်ိုိင်�်ရှိန ် ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ချု�သ်ုံးည်။် 

တွရှိ��လွှဲဲတွပ်ေါ်တွ�ခ်ျုု��ရ်ှု��ံရှိိ� တွရှိ��သုံးးကြီးကး�မ္ဘာု��သုံးည် ်သုံးးရှိ�လွှဲကာ�နို��င်င််၏ံ တွစ်ခြား�ည်ပ်ေါ်ထ�င်ဖ်ွ��စည်�်��ံ

အပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအပေါ်�် န��လွှဲည်သ်ုံး�ရိှိ�ထ��သုံးည်််ပေါ်��င်အ်တွွင်�်၌သုံး� ထ��ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ချုုက်အသုံးစမ်္ဘာု��က�� 

အလွွှဲနအ်မ္ဘာင်�်ကုဉ်း�်ပေါ်ခြားမ္ဘာ�င်�်စွ�ခြားဖင််် အနကအ်ဓိ��ါါယ်ဖွ်င်််���ချု�ပ်ြီ�း� ထ�ပေါ်ရှိ�ကပ်ေါ်သုံး�အ�ဏာ�လဲွှဲ�ပေါ်ခြား��င်�် 

အ�န်ိုိင််�ခြားချုင်�်ခြားဖစပ်ေါ်�်ပေါ်စနို��င်မ်္ဘာည််် အလွှဲ��အလွှဲ�မ္ဘာု��က�� ကန်သ်ုံးတွခ်ျု�်သုံးည် ်(Welikala 2017)။ ဤ

ဥ�မ္ဘာ�က�� ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစထ်ကစ်�လွှဲ့င် ်အ�ဏာ�လဲွှဲ�ပေါ်ခြား��င်�်အ�နိ်ိုင်�်စနစက်ုင်််သုံး��ံရှိ�တွွင် ်ကြံက�ပံေါ်တွွ� 

ချု�်ရှိပေါ်သုံး� နမ္ဘားန�ခြားဖစရ်ှိ�မ်္ဘာိ ယ်းထ��ခြားချုင်�်ခြားဖစပ်ေါ်သုံး�လ်ွှဲည်�် မ္ဘာည်သ်ုံး����င်ခ်ြားဖစလ်ွှဲင်််ကစ�� အစးအမ္ဘာအံသုံးစ်

မ္ဘာု�� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိ�တွွင် ် တွရှိ��သုံးးကြီးကး�မ္ဘာု��မ္ဘာိ ကြံက�ံပေါ်တွွ�ရှိနို��င်မ်္ဘာည််် အချုကအ်ချု�

မ္ဘာု��က�� ညွှဲနခ်ြား�ပေါ်န�ါသုံးည်။် 

၄။ ထိံစိနိး�ချု်မ်းုမ်းျာ�ကျိံ မ်းည်းးကျ�း့ိံ� အ�ကျာင်း�ဆိုံ��ရာင်းဆိုိံင်း

 �ေဖွဲ့ရာှင်း�နှိံင်းမ်းည်းးနိည်းး�။

၄.၁။ အ�ကျာင်းအထည်းး�ဖွဲ့ား�ဆိုာင်းရာနိးအတ့်ကျး စိနိး�ချု်မ်းုမ်းျာ�ကျိံ ကြိုကျိ�တ်င်း�မ်း်ားမ်းှနိး�ပ်ါ

ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအသုံးစတ်ွစ်ရှိ� ် အပြီ�း�သုံးတွပ်ေါ်ရှိ��ွ�မ္ဘာုမ္ဘာတွ��င်ခ်ျုင်တ်ွည်�်က ဖကဒ်ရှိယ််

အစးအမ္ဘာံသုံးစမ်္ဘာု�� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိ�တွွင် ် ကြံက�ံပေါ်တွွ�ရှိနို��င်မ်္ဘာည််် စ�နပ်ေါ်ချု်မ္ဘာုမ္ဘာု��က�� 

ကြီးက��တွင််ပေါ်မ္ဘာ့�မ်္ဘာိန်�ထ��နို��င်�်ါသုံးည်။် ထ���ပေါ်န�က ် ယ်င်�်အစးအမ္ဘာသံုံးစမ်္ဘာု�� မ္ဘာည်သ်ုံး���လွှဲည်�်တွအ်လွှဲ��်

လွှဲ��်��ကံ�� န��လွှဲည်သ်ုံးပေါ်�� ပေါ်�ါကရ်ှိန် စတွင်က်ြီးက���စ��ရှိမ္ဘာည်ခ်ြားဖစသ်ုံးည်။် စးမ္ဘာအံ��ခ်ျုု��်ပေါ်ရှိ�ယ်နိုတရှိ��

မ္ဘာု�� ခြား�န်လွှဲည်တ်ွည်ပ်ေါ်��က်ရှိန်အတွွက ် ကြီးက��တွင်ခ်ြား�င်�်င်မ်္ဘာုမ္ဘာု�� စတွင်လ်ွှဲ��ပ်ေါ်��င်န်ို��င််သုံးည်။် 

ခြား�ည်န်ယ်် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�အ�င်် ် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒမ္ဘာု��ထ��ရှိိ�ရှိန ်လွှဲ��အ��်ါက 

ပေါ်ရှိ��ွ�မ္ဘာည််လ်ွှဲ��င််န�်စဉ်းန်ိုိင််် အချုု �န်အတွ��င်�်အတွ�က�� ကြီးက��တွင်သ်ုံးပေါ်��တွးည်းချုုက ် ရှိယ်းထ��နို��င် ်
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သုံးည်။် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒစ�သုံး��က�� ပေါ်ရှိ��ွ�ရှိ�တွွင် ် အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်က�� 

နိုိလွှဲ�ံ�သုံးွင်�်မ္ဘာိတွသ်ုံး��က� ပေါ်ရှိ��ွ�သုံးင်််သုံးည်။် အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်���င်ရ်ှိ� သုံး�သုံး�

ထင်ရ်ှိိ��ပေါ်သုံး� စ�နပ်ေါ်ချု်မ္ဘာုမ္ဘာု��က�� ပေါ်ကု�လ်ွှဲဲ��နို��င်ရ်ှိန်အတွွက ်အကး�အပေါ်ခြား��င်�်���င်ရ်ှိ� ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ချုုက်

မ္ဘာု��က�� ဂရှု�တွစ��ကည််ိ�နိုုင်�်ပေါ်ရှိ��ွ�သုံးင်််သုံးည်။် အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်က�� အ��ပေါ်��

အ ပေါ်ထ�က်အကးခြား��နို��င်ပ်ေါ်စမ္ဘာည််် တွရှိ��ဝှင်လ်ွှဲ��ထ်��ံလွှဲ��်နည်�်မ္ဘာု��က��လွှဲည်�် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ 

ထ�တွွင် ်ထည်််သုံးွင်�်ခြား�ဋ္ဌာ�န�်နို��င်သ်ုံးည် ်(အ���င်�် ၄.၂ က�� ကြကည််�်ါ)။

စအံ��ခြားဖင်် ်နယ််နမ္ဘာ�တွပ်ေါ်��င်၊် နယ််နမ္ဘာ�တွ်အပေါ်ရှိအတွွကန်ိုိင််် ခြား�ည်န်ယ်မ်္ဘာု��၏ အမ္ဘာည် ်စသုံးည််

တွ���နိုိင််် စ�လ်ွှဲုဉ်း�်ပေါ်သုံး� ပေါ်မ္ဘာ�ချုွန�်မ္ဘာု��က�� ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒထ�တွွင် ် ထည်််သုံးွင်�်ပေါ်ခြားဖရှိိင်�်သုံးင်််

သုံးည်။် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအတွည်ခ်ြား��ချုု �န်တွွင် ်ပေါ်ခြားဖရှိိင်�်သုံးင််သ်ုံးည်။် နးပေါ်�ါနို��င်င််တံွွင် ်

၂၀၁၅ ဖကဒ်ရှိယ်ဖ်ွ��စည်�်�� ံ အပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအသုံးစက်�� အတွည်ခ်ြား��ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ပြီ�း�ပေါ်န�က ် လွှဲ���င်�်

အနည်�်င်ယ်အ်ကြက�တွွင် ် ခြား�ည်န်ယ််အချုု ���၏ နယ််နမ္ဘာ�တွ်ပေါ်��င်က်�� ခြား�နလ်ွှဲည်သ်ုံးတွမ်္ဘာိတွရ်ှိန်၊ နို��င်င််ံ

အတွွင််�ရှိိ� မ္ဘာကဒ်ဟ်ု�စးလွှဲးမ္ဘာု ���မ္ဘာု��၏ စ���ရှိ�မ္ဘာ�်း�နမ်္ဘာုမ္ဘာု��က�� ခြား�နလ်ွှဲည်ထ်ည်််သုံးွင်�်စဉ်း�်စ��ရှိနအ်တွွက်

ထ��အပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအသုံးစက်�� ခြား�င်�်င်ပ်ေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�ချု�သ်ုံးည်။် ဤခြား�င်�်င်ပ်ေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�မ္ဘာု���င်ရ်ှိ� အခြားင်င်�် 

�ွ��မု္ဘာမ္ဘာု��ပေါ်ကြက�င််် ယ်င်�်ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအသုံးစခ်ြား�ဋ္ဌာ�န�်ပြီ�း� �ထမ္ဘာလွှဲမ္ဘာု��အတွွင်�် ဖကဒ်ရှိယ် ်

အစးအမ္ဘာအံသုံးစ်မ္ဘာု��က�� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ရ်ှိန် မ္ဘာခြားဖစန်ို��င််ချု�်ပေါ်�။ 

ဤအပေါ်ကြက�င်�်အရှိ�မ္ဘာု��နိုိင််�်တွ်သုံးက၍် ကနဦး����ံခြားဖတွခ်ျုုက်မ္ဘာု��သုံးည်် ခြား�ည်န်ယ််အစ�တွ ်

အ���င််�မ္ဘာု��၏ ဖွ��စည်�်��သံုံးဏ္ဍ�န်က�� အပြီမ္ဘာ�တွမ္ဘာ�်အတွွက�်�ပံေါ်သုံးအခြားဖစ ် သုံးတွမ်္ဘာိတွစ်ရှိ�မ္ဘာလွှဲ���ါ။ 

အ�နိုိ�ယ်ဥ�မ္ဘာ�တွွင် ် ခြားမ္ဘာင်ပ်ေါ်တွွ�ရှိသုံးည်််အတွ��င်�် ထ��သုံး���အပေါ်ခြား��င်�်အလွှဲ�မ္ဘာု�� ခြား��လွှဲ��ရ်ှိန်အတွွက ်

လွှဲ��်ထ�ံ�လွှဲ��န်ည်�်မ္ဘာု��သုံးည် ် ခြား��လွှဲွယ်ခ်ြား�င်လ်ွှဲွယ်ရ်ှိိ��ါက ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ပြီ�း�ချုု �နပ်ေါ်န�က�်��င်�် 

နယ််နမ္ဘာ�တွပ်ေါ်��င်မ်္ဘာု��က�� ခြား�နလ်ွှဲည်စ်းစဉ်းသ်ုံးတွမ်္ဘာိတွရ်ှိန် ခြားဖစန်ို��င်ပ်ေါ်ချုုရှိိ�သုံးည်။် အ�နိုိ�ယ်နို��င်င််ဖံွ��စည်�်��ံ

အပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ၏ ��ဒမ်္ဘာ ၃ အရှိ ခြား�ည်ပ်ေါ်ထ�င်စ်�လွှဲဲတွပ်ေါ်တွ�သ်ုံးည် ်ခြား�ည်န်ယ််အသုံးစတ်ွစခ်ျု�ဖွ��စည်�်ရှိန ်

သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်  အ�နိုိ�ယ်နို��င်င််အံတွွင််� တွည်ရ်ှိိ�ပေါ်နပေါ်သုံး� ခြား�ည်န်ယ်တ်ွစ်ချု�ချု�၏ နယ််နမ္ဘာ�တွပ်ေါ်��င်မ်္ဘာု�� 

ပေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�သုံးတွမိ်္ဘာတွရ်ှိနလ်ွှဲ���်��င်ခွ်ျုင်််ရိှိ�သုံးည်။် သုံး���ပေါ်သုံး� ်ခြား�ည်ပ်ေါ်ထ�င်စ်�လဲွှဲတွပ်ေါ်တွ�သ်ုံးည် ်ထ��အပေါ်ခြား��င်�် 

အလွှဲ�ခြား��လွှဲ��မ်္ဘာည််် ခြား�ည်န်ယ်မ်္ဘာု��၏ ခြား�ည်န်ယ်လ်ွှဲဲတွပ်ေါ်တွ�မ်္ဘာု��အ�� ယ်င်�်တွ���၏ အခြားမ္ဘာင်မ်္ဘာု��က�� 

တွင်ခ်ြား�နို��င်ရ်ှိန် အချုွင်််အလွှဲမ္ဘာ�်ပေါ်��ရှိမ္ဘာည်။် ထ��သုံး���ပေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�ရှိ�တွွင် ်ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒခြား�င်�်င််

ခြားချုင်�်���င််ရှိ� သုံးမ္ဘာ�ရှု���ကုလွှဲ��ထ်��ံလွှဲ��န်ည်�်အတွ��င်�် လွှဲ��စ်ရှိ�မ္ဘာလွှဲ��အ��်ါ။ လွှဲွတွလ်ွှဲ� ်ပေါ်ရှိ�ရှိပြီ�း�ချုု �န်

မ္ဘာိစ၍ ခြား�ည်န်ယ််အသုံးစမ်္ဘာု��ဖွ��စည်�်ခြားဖစပ်ေါ်�်လွှဲုကရ်ှိိ�ပြီ�း� အမ္ဘာု��အ��ခြားဖင်် ် ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��၏ ��သုံး� 

စက��၊ ယ်ဉ်းပ်ေါ်ကု�မ္ဘာုမ္ဘာု�� ပေါ်�ါင်�်စည်�်ရှိ�မ္ဘာိ ထ��သုံး���ခြား�ည်န်ယ််အသုံးစမ်္ဘာု�� ခြားဖစပ်ေါ်�်လွှဲ�ပေါ်လွှဲရ်ှိိ�သုံးည်။် 

လွှဲ��်���င်ခ်ျုွင်််အ�ဏာ�နိုိင််် အရှိင်�်အခြားမ္ဘာစမ်္ဘာု�� မ္ဘာ့ပေါ်ဝှခြားချုင်�်နိုိင်််သုံးက�်��င်ပ်ေါ်သုံး� ပေါ်မ္ဘာ�ချုွန�်မ္ဘာု��က�� 

ဖွ��စည်�်အပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ချုုကပ်ေါ်��င်အ်တွွင်�် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်ယ်င်�်ဖွ��စည်�်အပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒခြား�ဋ္ဌာ�န�်

ချုုကမ်္ဘာိတွစ်�င််် ပေါ်ခြားဖရှိိင်�်သုံးင််သ်ုံးည်။် ဤက�သ်ုံး���အစးအမ္ဘာမံ္ဘာု��တွွင် ် အ�ဏာ�နိုိင်််အရှိင်�်အခြားမ္ဘာစမ်္ဘာု��က�� 

ပေါ်န�င်အ်န�ဂတွ်တွွင် ်ည်ိ�နိုုင်�်သုံးပေါ်��တွးည်းမ္ဘာုရှိယ်းခြားချုင်�်ခြားဖင်် ်လွှဲ��အ�သ်ုံးလွှဲ��ခြား�င်�်င်န်ို��င််ရှိန်  ခြား��လွှဲွယ််

ခြား�င်လ်ွှဲွယ်ရ်ှိိ�မ္ဘာုအတွ��င်�်အတွ�တွစ်ချု� ထ��ရှိိ�နို��င်�်ါသုံးည်။် သုံး���ပေါ်သုံး� ်အပေါ်ရှိ�ကြီးကး�ပေါ်သုံး� အပေါ်ကြက�င်�်အရှိ�

မ္ဘာု��က��မ္ဘား အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်အ�င်််အတွွက ် မ္ဘာချုုန်ထ���� ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုံ

ဥ�ပေါ်ဒထ�တွွင် ် တွစ်�ါတွည််�ထည််သ်ုံးွင်�်ထ��ရှိန ် လွှဲ��အ�သ်ုံးည်။် ဤက�စစရှိ�မ်္ဘာု��သုံးည် ် အ�ဏာ�

လဲွှဲ�ပေါ်ခြား��င်�်အ�နိ်ိုင်�်ခြားချုင်�်စနစအ်တွွက ် အချုုကအ်ချုု�ကုသုံးက�သ်ုံး��� ခြားင်င်�်ချု�မုံ္ဘာမ္ဘာု��လွှဲည်�် ရိှိ�လွှဲ�နို��င်သ်ုံးည်။် 

ထ���ခြား�င်် ဖွ��စည််���ံအပေါ်ခြားချုခံျုဥ�ပေါ်ဒ အတွည််ခြား��ခြား�ဋ္ဌာ�န်�ပြီ�း�ပေါ်န�က်���င််�တွွင်် ထ��က�စစရှိ�်မ္ဘာု��သုံးည် ်     

ပေါ်ခြားဖရှိိင်�်ရှိန ်���မ္ဘာ���င်ခ်ျုက်ချု�နို��င်ပ်ေါ်ကြက�င်�် ပေါ်မ္ဘာ့�မ်္ဘာိန�်ထ��ရှိမ္ဘာည်။် 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါ

အးစးတ်စးရာပ်း အပြီးပ်ီ�းတ်း

�ရာ�ဆို့�မ်းုမ်းတ်ိံင်းချုင်းတ်ည်းး�ကျ 

ဖွဲ့ကျးဒါရာယ်းအစီအမ်း�းစးမ်းျာ� 

အ�ကျာင်းအထည်းး�ဖွဲ့ား�ဆိုာင်း

ရာာတ့်င်း ကြုံကျ���တ့်�ရာနှိံင်းမ်းည်းး့ 

စိနိး�ချု်မ်းုမ်းျာ�ကျိံ ကြိုကျိ�တ်င်း

�မ်း်ားမ်းှနိး�ထာ�နှိံင်းပ်ါးည်းး။



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၂)၊ �မဲလ် ၂၀၂၁ 99

၄.၂။ းမ်းာ�ရိုးိံ�ကျျ အ�ကျာင်းအထည်းး�ဖွဲ့ား�ဆိုာင်းေချုင်း�အစီအမ်း�မ်းျာ�

အချုု ���ပေါ်သုံး� ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒမ္ဘာု��တွွင် ်အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်က�� အပေါ်ထ�က်

 အကးခြား��ပေါ်စနို��င်ပ်ေါ်သုံး� ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ� ပေါ်ဒခြား�ဋ္ဌာ�န�်ချုုကမ်္ဘာု�� ထည်််သုံးွင်�်ထ��သုံးည်။် ထ��ခြား�ဋ္ဌာ�န�်

ချုုကမ်္ဘာု��တွွင် ်ပေါ်အ�က�်ါအချုုက်မ္ဘာု�� �ါဝှင်သ်ုံးည်။် 

• ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒထ�တွွင် ် ‘အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ� ်ပေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်���င်ရ်ှိ� ဇူးယ်��’ ထည််် 

သုံးွင််�ခြားချုင်�်။ ထ��ဇူးယ်��သုံးည် ် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိ�တွွင် ်

လွှဲ��အ�ပ်ေါ်သုံး� ဥ�ပေါ်ဒခြား��ခြားချုင်�်���င်ရ်ှိ� အဓိ�ကအပေါ်ကြက�င်�်အရှိ�မ္ဘာု��က�� စ�ရှိင်�်မိ္ဘာတွပ်ေါ်ဖ�ခ်ြား�ပေါ်��ပြီ�း� 

ဥ�ပေါ်ဒတွစ်ချု�ချုုင််�စးအတွွက် အတွည််ခြား��ဋ္ဌာ�န်�ရှိမ္ဘာည််် အချုု �န်က�လွှဲရှိက်စွ�မ္ဘာု��က��လွှဲည််� 

သုံးတွမ်္ဘာိတွပ်ေါ်ဖ�ခ်ြား�ပေါ်��သုံးည် ်(ကင်ည််�နို��င်င်် ံ၂၀၁၀ ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ၏ ဇူးယ်�� ၅ က�� 

ဥ�မ္ဘာ�ကြကည််�်ါ)။ 

• အကယ်၍် ဥ�ပေါ်ဒမ္ဘာု��အ�� သုံးတွမ်္ဘာိတွထ်��ပေါ်သုံး� အချုု �န်အတွွင်�် အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�်

ပေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်မ္ဘာရိှိ��ါက အပေါ်ခြားချုချုမံ္ဘားမ္ဘာု��ခြားဖင်််ပေါ်သုံး�လ်ွှဲည်�်ပေါ်က�င်�် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်(လဲွှဲတွပ်ေါ်တွ�ဖ်ုကသ်ုံး�မ္ဘာ�်

ခြားချုင်�်က�သ်ုံး���ပေါ်သုံး�) နို��င်င််ပံေါ်ရှိ�အကု ����ကမ်္ဘာု��ခြားဖင််ပ်ေါ်သုံး�လ်ွှဲည်�်ပေါ်က�င်�် ဥ�ပေါ်ဒအမ္ဘာိန်တွကယ််

ပေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်မ်္ဘာုရှိိ�ပေါ်စရှိန ်တွွန�်အ��ပေါ်��ခြားချုင်�်။ 

• အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်က�� ကြကည််ရ်ှုုစစပ်ေါ်��ရှိန ် နိုိင်််/သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် လွှဲ��င််န�်စဉ်းက်�� 

အပေါ်ထ�ကအ်ကးခြား��ရှိန ် ‘အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်မ်္ဘာုပေါ်က�မ်္ဘာရှိိင်’် က�� ဖွ��စည်�်ခြားချုင်�်။ ဤ

ရှိည်ရ်ှိွယ်ခ်ျုုက ် ခြား�ည််စ်�ပံေါ်စရှိန ် ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��အ�� ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအသုံးစအ်ပေါ်ကြက�င်�် 

အသုံး��ည်�ပေါ်��သုံးည်််အတွ��င်�်အတွ�အထ� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်က�� ကုယ်က်ုယ် ်

ခြား�န်ခ်ြား�န််  န��လွှဲည်ပ်ေါ်အ�င် ် လွှဲ��ပ်ေါ်��င်ရ်ှိနလ်ွှဲ��အ�သ်ုံးည်။်  အ�ဖဂနန်စစတွန်၊ ကင််ည်� နိုိင်််         

�ါကစစတွနန်ို��င်င််တံွ���တွွင် ်ထ��က�သ်ုံး���ပေါ်သုံး� ပေါ်က�မ်္ဘာရှိိင်ဖ်ွ��စည်�်ထ��ပြီ�း� သုံးကပ်ေါ်ရှိ�ကမ်္ဘာုအမ္ဘာု ���မ္ဘာု ��� 

ရှိိ�သုံးည်။်  

• အစ���ရှိအ�င်််မ္ဘာု��အကြက�� အ�ဏာ�ကုင်််သုံး��ံခြားချုင်�်နိိုင််် ရှိင်�်ခြားမ္ဘာစမ်္ဘာု�� မ္ဘာ့ပေါ်ဝှရှိ�တွွင် ်အခြား�န်အလိွှဲန ်

�က�်မံ္ဘာုက�� ည်ိ�နိုုင်�်ပေါ်��ရှိန ် အစ���ရှိကြက��အဖွ��အစည်�်မ္ဘာု�� သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်လွှဲွတွလ်ွှဲ�ပ်ေါ်သုံး�အဖွ��

အစည်�်မ္ဘာု��က�� တွည်ပ်ေါ်ထ�င်ခ်ြားချုင်�်။ ဥ�မ္ဘာ� အ�နိုိ�ယ်ပေါ်င်ွပေါ်ကြက����င်ရ်ှိ�ပေါ်က�မ်္ဘာရှိိင်န်ိုိင််် ��အံကု ��� 

စး��ွ��မ္ဘာု�����င်ရ်ှိ� �ါကစစတွန်ပေါ်က�င်စ်းက�သ်ုံး��� ဖွ��စည်�်ထ��ရှိိ�ခြားချုင်�်။ 

သုံးမ္ဘာ��ရှု���ကု အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�် အစးအမ္ဘာမံ္ဘာု��သုံးည် ် ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်က�� 

အပေါ်က�င်အ်ထည် ်ပေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိန်အတွွက ်နည််��ည်�လွှဲ��အ�ခ်ျုုက်မ္ဘာု��အ ပေါ်�် အပေါ်လွှဲ�ပေါ်��အ�ရှု� ံ

စ��က်မ္ဘာုရှိိ�ပေါ်စရှိန ်အသုံး�ံ�ဝှင်န်ို��င်သ်ုံးည်။် သုံး���ပေါ်သုံး� ်နည််��ည်�ရှိ�အ်ပေါ်�်သုံး� အလွှဲွန်အမ္ဘာင်�်အပေါ်လွှဲ�ပေါ်��

အ�ရှု�စံ��က�်ါကလွှဲည်�် အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ� ်ပေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်���င်ရ်ှိ� အခြားချု��ပေါ်သုံး�အချုန�်ကဏ္ဍမ္ဘာု��

က�� ပေါ်လွှဲ့�တ်ွွက်ခြားချုင်�်မ္ဘာု ���ခြားဖစပ်ေါ်စနို��င်သ်ုံးည််် အနိုတရှိ�ယ်ရ်ှိိ�သုံးည်။် ဥ�မ္ဘာ�အ��ခြားဖင်် ် ကင်ည််�ဥ�ပေါ်ဒ

ခြား�င်�်င်ပ်ေါ်ရှိ�ပေါ်က�မ်္ဘာရှိိင်အ်�� ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်���င်ရ်ှိ� 

၂၀၁၅ အစးရှိင်ခ်ျုစံ�အရှိ သုံးမ္ဘာ��ရှု���ကုအပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ပ်ေါ်နစဉ်း် ‘ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုံ

ဥ�ပေါ်ဒ၏ရှိည်ရ်ှိွယ်ခ်ျုုက်မ္ဘာု��က�� ပေါ်လွှဲ�နကစ်ွ�န��လွှဲည်သ်ုံးပေါ်��ပေါ်�ါက’် ရှိန် စ�နပ်ေါ်ချု်မ္ဘာုမ္ဘာု�� တွည်ရ်ှိိ�

ပေါ်နနို��င််သုံးည် ် (ကင််ည်�ဥ�ပေါ်ဒခြား�င်�်င်ပ်ေါ်ရှိ�ပေါ်က�မ်္ဘာရှိိင်အ်�� ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ အပေါ်က�င် ်

အထည် ် ပေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ခ်ြားချုင်�်���င်ရ်ှိ� ၂၀၁၅ အစးရှိင်ခ်ျုစံ�၊ ၇၅)။ အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်မ်္ဘာု

ပေါ်က�မ်္ဘာရှိိင်သ်ုံးည် ်ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ���င်ရ်ှိ� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်မ်္ဘာုလွှဲ��င််န�်တွ�ဝှန်

အ��လွှဲ��ံက�� �ချု��ံလွှဲဲ�ရှိယ်းသုံးွ��ခြားချုင်�်မ္ဘာု ���ခြားဖစသ်ုံးည််် အနိုတရှိ�ယ်ရ်ှိိ�နို��င်သ်ုံးည်။် ဤအပေါ်ခြားချုအပေါ်နတွွင် ်အကး�      

အ ပေါ်ခြား��င်�်���င်ရ်ှိ� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်မ်္ဘာုက�လွှဲအတွွင်�် အစ���ရှိအင်စ်တွးကု��ရှိိင်�်

အချုုင်�်ချုုင်�် အ��ခြားဖည််က်းည်းရှိန ်အတွးတွကွလွှဲကတ်ွွ�လွှဲ��ပ်ေါ်��င်က်ြကရှိမ္ဘာည််အ်စ�� ပေါ်က�မ်္ဘာရှိိင်သ်ုံးည် ်



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၂)၊ �မဲလ် ၂၀၂၁ 1010

အခြားချု��အဖွ��အစည်�်မ္ဘာု��၏ လွှဲ��င််န�်တွ�ဝှနအ်ချုု ���က���င် ် သုံး�မ္ဘာ�်ကု��ံပေါ်��င်ရ်ှိွကသ်ုံးည််် အနိုတရှိ�ယ််

မ္ဘာု ���လွှဲည်�် ရှိိ�နို��င်သ်ုံးည်။် 

၄.၃။ စနိစးးစးးိံ� ကျး��ေပ်ာင်း�ေချုင်း�

ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအ��လွှဲ��ံသုံးည် ် စနစ်ပေါ်ဟု�င်�်နိုိင််် စနစသ်ုံးစအ်ကြက��ရှိိ� ကွ�ဟုမ္ဘာုက�� 

တွတံွ��သုံးဖွယ် ် ပေါ်�ါင်�်ကး�ပေါ်စနို��င်ရ်ှိန် အကး�အပေါ်ခြား��င်�်���င်ရ်ှိ� ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ချုုကအ်ချုု ���က�� မ္ဘာု��ပေါ်သုံး� 

အ��ခြားဖင်် ် သုံးတွမ်္ဘာိတွထ်��ပေါ်သုံး� အချုု �နက်�လွှဲတွစခ်ျု�အတွွက ် ထည်််သုံးွင်�်ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ပေါ်လွှဲရ်ှိိ�ကြကသုံးည်။် 

အချုု ���ပေါ်သုံး�ခြားဖစရ်ှိ�မ်္ဘာု��တွွင် ် အကး�အပေါ်ခြား��င်�်လွှဲ��င််န�်စဉ်းက်�� ကြက��ခြားဖတွဖ်ွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုံဥ�ပေါ်ဒ

ကလွှဲည်�် အပေါ်ထ�ကအ်ကးခြား���ါသုံးည်။် 

ဖကဒ်ရှိယ်ဖွ်��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအသုံးစက်�� ပေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�ရှိ�တွွင် ်အကး�အပေါ်ခြား��င်�်က�လွှဲသုံးည််

အထး�အ  ပေါ်ရှိ��ါသုံးည်။် လွှဲ���်��င်ခ်ျုွင်််အ�ဏာ�၊ အရှိင်�်အခြားမ္ဘာစန်ိုိင််် ခြားဖစန်ို��င်�်ါက အပေါ်ခြားချုချုအံ ပေါ်��က်

အအ�ံ�င်လ်ွှဲ့င် ်အစ���ရှိအ�င််တ်ွစ်ချု�မ္ဘာိ တွစ်ချု�အကြက�� ကး�ပေါ်ခြား��င်�်ရှိနလ်ွှဲ��အ��်ါသုံးည်။် အင်စ်တွးကု��

ရှိိင်�်မ္ဘာု��တွည်ပ်ေါ်ထ�င်ရ်ှိနန်ိုိင််် ပေါ်ရှိွ�ပေါ်က�က�်ွ�မ္ဘာု��ကုင်�်�ရှိန ် လွှဲ��အ�န်ို��င််သုံးည်။် ဥ�ပေါ်ဒမ္ဘာု��ခြား�ဋ္ဌာ�န�်

ချုွင်််နိုိင််် ခြား�င်�်င်ပ်ေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�ချုွင််အ်�ဏာ�အ�� အစ���ရှိအ�င်််တွစ်ချု�မ္ဘာိ ပေါ်န�ကတ်ွစ်ချု�သုံး��� ကး�ပေါ်ခြား��င်�်

အ�န်ိုိင််�လွှဲ��ကသ်ုံးည်််တွ��င် ်တွည်�်�ဥ�ပေါ်ဒမ္ဘာု���ကလ်ွှဲကအ်ကု�ံ�ဝှင်မ်္ဘာု ပေါ်သုံးချုု�ပေါ်စရှိန ်ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ချုုက်

မ္ဘာု�� ခြား��လွှဲ��ရ်ှိမ္ဘာည် ် (ဥ�မ္ဘာ� - အ�နိုိ�ယ်နို��င်င််ဖံွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ ��ဒမ်္ဘာ ၃၇၂)။ ဤအရှိ�မ္ဘာု��

အ��လွှဲ��ံလွှဲ��ပ်ေါ်��င်ရ်ှိန် အချုု �နယ််းရှိမ္ဘာည်ခ်ြားဖစပ်ြီ�း� အကး�အပေါ်ခြား��င်�်ပေါ်နိုိ�င်််ပေါ်နိုိ�မ္ဘာုမ္ဘာရှိိ�ပေါ်စရှိန ် အစ���ရှိ

အ�င်််မ္ဘာု��အကြက�� ယ်�ကံြကည်မ်္ဘာုလွှဲ��အ�သ်ုံးည်။် 

ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်အကး�အပေါ်ခြား��င်�်က�� ��ပံေါ်ဖ�တ်ွည်ပ်ေါ်��ကရ်ှိ�တွွင် ် ပေါ်ရှိွ�ချုုယ်စ်ရှိ�အမ္ဘာု ���မ္ဘာု ���ရှိိ�

ပြီ�း� ပေါ်အ�က�်ါတွ����ါဝှင််သုံးည်။် 

• ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒက�� အတွည်ခ်ြား��ခြား�ဋ္ဌာ�န�်မု္ဘာမ္ဘာတွ��င်ခ်ျုင်တ်ွည်�်က ခြား�ည်န်ယ် ်သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်တွ��င်�်

ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�အ�င််မ်္ဘာု��အတွွက ် စွမ္ဘာ�်ရှိည်ခ်ြားမ္ဘာိင််တ်ွင်တ်ွည်ပ်ေါ်��က်မ္ဘာုမ္ဘာု��ခြား��လွှဲ���်ါ။ သုံး���မ္ဘာိသုံး� 

အပြီ�း�သုံးတွ ် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ အတွည်ခ်ြား��ပြီ�း�သုံးည်န်ိုိင်််တွစ်ပြီ���င်န်က် အ�ဏာ�

လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်မ္ဘာုက�� လွှဲုင်ခ်ြားမ္ဘာနစ်ွ�လွှဲ�� ်ပေါ်��င်န်ို��င််မ္ဘာည်။် 

• အကး�အပေါ်ခြား��င်�်က�လွှဲ တွ��ပေါ်တွ�င်�်ပေါ်စရှိန ် ခြား�ဋ္ဌာ�န�်သုံးတွမ်္ဘာိတွ�်ါ။ ကြက��ခြားဖတွအ်စးအမ္ဘာမံ္ဘာု��

ချုုမ္ဘာိတွပ်ြီ�း� အကး�အပေါ်ခြား��င်�်အတွွင်�် ခြား�ည်န်ယ်် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ် တွ��င်�်ပေါ်ဒသုံးကြီးကး�အ�င်် ် အင်စ်တွး

ကု��ရိှိင်�်မ္ဘာု�� ပေါ်နရှိ�တွကုရိှိ�ပေါ်စရှိန ်ဖွ��စည်�်တွည်ပ်ေါ်��ကပ်ြီ�း� အခြားချု��လွှဲ��အ�်ပေါ်သုံး�အ�င်််မ္ဘာု�� 

ပေါ်��င်ရ်ှိွက�်ါ။ သုံး���မ္ဘာိသုံး� လွှဲ���်��င်ခ်ျုွင်််အ�ဏာ�က�� ပေါ်န်ရှိကအ်တွ�အကုတွွင် ်လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်နို��င်မ်္ဘာည််

ခြားဖစသ်ုံးည်။် 

• ခြား�ည်န်ယ််အ�င်််အဖွ��အစည်�်မ္ဘာု�� လွှဲ�ပံေါ်လွှဲ�ကစ်ွ� တွည်ပ်ေါ်��ကပ်ြီ�း�သုံးည်န်ိုိင််် တွစပ်ြီ���င်န်က် 

ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ် အကး�အပေါ်ခြား��င်�်က�� အချုု �နဇ်ူးယ်��အ�င်််�င်််ခြားဖင်် ် ပေါ်��င်ရ်ှိွကန်ို��င်ပ်ေါ်စရှိန ်

သုံးတွမ်္ဘာိတွခ်ြား�ဋ္ဌာ�န�်�ါ။ ဤပေါ်နရှိ�တွွင် ် လွှဲ��င််န�်စဉ်းအ်�� ပေါ်စ�င််က်ြကည််စ်စပ်ေါ်��ရှိနအ်တွွက ်

သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်အ�ဏာ�လွှဲဲ�ပေါ်ခြား��င်�်ခြားချုင်�်���င်ရ်ှိ� လွှဲ��အ�ခ်ျုုက်မ္ဘာု��ခြား�ည််မ်္ဘားမ္ဘာုရှိိ�မ္ဘာရှိိ� နိုိင်််စ�လ်ွှဲုဉ်း�်ပေါ်သုံး�

အခြားင်င်�်�ွ��မ္ဘာုမ္ဘာု��က�� ပေါ်ခြားဖရှိိင်�်ရှိနအ်တွွက ်လွှဲွတွလ်ွှဲ�ပ်ေါ်သုံး� လွှဲ��ထ်��ံလွှဲ��န်ည်�်မ္ဘာု�� သုံးတွ်မ္ဘာိတွ်

ခြားချုင်�်က အသုံး��ံဝှင်န်ို��င်မ်္ဘာည်ခ်ြားဖစသ်ုံးည်။် 



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၂)၊ �မဲလ် ၂၀၂၁ 1111

၄.၄။ အမ်းျ�ိ�းာ��ရာ�ကျိံယ်းပ်ိံင်းေဖွဲ့စးမ်းုနှှင်း့ �းအမ်းျာ�အာ��ပ်�မ်းု

ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒခြား�ဋ္ဌာ�န�်ချုု �နတွ်ွင် ်လွှဲ��င််န�်စဉ်းနိ်ိုင််် ရှိလွှဲဒမ်္ဘာု��သုံးည် ်နို��င်င််ပံေါ်ရှိ�ပေါ်ချုါင်�်ပေါ်��င််

မ္ဘာု��နိုိင်် ် ခြား�ည်သ်ုံးးလွှဲးထ�တွစရ်ှိ�လ်ွှဲ��ံမ္ဘာိ အခြား�ည်််အဝှ ပေါ်�်ထွကလ်ွှဲ�ခြားချုင်�်မ္ဘာု ���ခြားဖစ�်ါက ဖကဒ်ရှိယ်အ်စး 

အမ္ဘာသံုံးစ်မ္ဘာု��အ�� အပေါ်က�င်အ်ထည်ပ်ေါ်ဖ�ပ်ေါ်��င်ရ်ှိ�တွွင် ် ���မ္ဘာ��လွှဲွယ်က်းမ္ဘာည်ခ်ြားဖစသ်ုံးည်။် ဤပေါ်နရှိ�

တွွင် ် အမ္ဘာု ���သုံး��   ပေါ်ရှိ� က��ယ်�်��င်ခ်ြားဖစမ်္ဘာု���သုံးည်မ်္ဘာိ� ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒသုံးစတ်ွစရ်ှိ�၏် လွှဲ��အ� ်

ချုုကမ်္ဘာု��က�� ကုယ်က်ုယ်ခ်ြား�န်ခ်ြား�န် ် န��လွှဲည်မ်္ဘာုရှိိ�ပြီ�း� အစ���ရှိအ�င်််နိုိစ�်င်််လွှဲ��ံမ္ဘာိ နို��င်င်် ံ ပေါ်ရှိ�  

ပေါ်ချုါင်�်ပေါ်��င်မ်္ဘာု��သုံးည် ်၎င်�်တွ���တွ�ဝှနခ်ျုရံှိပေါ်သုံး� ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��အပေါ်�်ကတွ�ကဝှတွရ်ှိိ�ခြားချုင်�်ခြားဖစသ်ုံးည်။် 

ဤသုံးည်က်�� အမ္ဘာိန်တွကယ််ရှိရှိိ�ပေါ်အ�င် ် မ္ဘာည်သ်ုံး���ခြား��လွှဲ��သ်ုံးည်မ်္ဘာိ� ဖကဒ်ရှိယ်တ်ွစန်ို��င််င်နံိုိင်််တွစန်ို��င််င် ံ

မ္ဘာတွးည်းကြကပေါ်�။ သုံး���ရှိ�တွွင် ်မ္ဘာည်သ်ုံး����င်ခ်ြားဖစပ်ေါ်စ ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ်၌ ‘အမ္ဘာု ���သုံး��ပေါ်ရှိ�က��ယ်�်��င်ခ်ြားဖစမ်္ဘာု’ ရှိိ�

ရှိန်အတွွက ် ပြီမ္ဘာ���ပေါ်တွ�အ်�င်််သုံး�မ္ဘာက ဗဟု��အ�င််န်ိုိင််် ဖကဒ်ရှိယ်စ်းရှိင်စ်�အခြားဖစ ် ပေါ်�်ပေါ်�ါကလ်ွှဲ�

မ္ဘာည််် ခြား�ည်န်ယ်ပ်ေါ်ဒသုံးမ္ဘာု��ရှိိ� နို��င်င််ပံေါ်ရှိ�ပေါ်ချုါင်�်ပေါ်��င်မ်္ဘာု��နိုိင်် ်  ခြား�ည်သ်ုံးးလွှဲးထ�တွ���၏ �ါဝှင်မ်္ဘာုနိုိင််် ကတွ� 

ကဝှတွလ်ွှဲ��အ�်�ါသုံးည်။် 

အပေါ်ခြားချုချုံအ��ခြားဖင််် ဖကဒ်ရှိယ်အ်စ���ရှိစနစသ်ုံး��� ပေါ်ခြား��င်�်လွှဲ�ရှိ�တွွင် ် ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��၏ အ��ပေါ်��

လွှဲကခ်ျုမံ္ဘာုရှိရှိိ�ရှိမ္ဘာည်ခ်ြားဖစပ်ြီ�း� အ�င်််နိုိစ�်င်််လွှဲ��ံမ္ဘာိ အစ���ရှိမ္ဘာု��သုံးည် ် ဖကဒ်ရှိယ်ဒ်းမ္ဘာ��ကပေါ်ရှိစးအမ္ဘာိန်

တွကယ်ပ်ေါ်�်ထွန�်လွှဲ�ပေါ်ရှိ�အတွွက ် ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��အ�� တွ�ဝှန်ချုရံှိမ္ဘာည်ခ်ြားဖစသ်ုံးည်။် ထ��သုံး���ခြားဖစပ်ေါ်စရှိန်

အတွွက ် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒ ပေါ်ရှိ��ွ�ပေါ်ရှိ�လွှဲ��င််န�်စဉ်းတ်ွွင် ် အမ္ဘာု���ါဝှင်မ်္ဘာုအလွှဲ�အံပေါ်လွှဲ�ကရ်ှိိ�

ခြားချုင်�်က အပေါ်ထ�က်အကးခြား��နို��င်သ်ုံးည်။် ထ���ခြား�င် ် ဖွ��စည်�်��အံပေါ်ခြားချုချုဥံ�ပေါ်ဒအတွည်ခ်ြား��ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ခြားချုင်�်မ္ဘာ

တွ��င််မ္ဘားနိုိင််် ခြား�ဋ္ဌာ�န�်ပြီ�း�ချုု �န်တွွင် ် ခြား�ည်သ်ုံးးမ္ဘာု��အ�� သုံးတွင်�်အချုုကအ်လွှဲကန်ိုိင််် အသုံး��ည်� ပေါ်��ရှိန ်

စနစ်တွကုပေါ်ရှိ��ွ�ထ��ပေါ်သုံး� လွှဲ��င််န�်စဉ်းမ်္ဘာု��ကလွှဲည်�် အပေါ်ထ�ကအ်ကးခြား��နို��င်ပ်ေါ်က�င်�်သုံးည်။် 

သုံး���ပေါ်သုံး� ်စ�နပ်ေါ်ချု်မ္ဘာုတွစရ်ှိ�မ်္ဘာိ� ဖကဒ်ရှိယ်စ်နစ် သုံး���မ္ဘာဟု�တွ ်အ�ဏာ�ချုွ�ပေါ်ဝှခြားချုင်�်က�သ်ုံး��� ပေါ်ယ်��ယ်ု�န်

ပေါ်သုံး� သုံးပေါ်��တွရှိ��က�� ခြား�ည်သ်ုံးးအမ္ဘာု�� န��လွှဲည်ပ်ြီ�း� လွှဲကခ်ျုအံ��ပေါ်��ပေါ်အ�င် ် ခြား��လွှဲ��ခ်ြားချုင်�်ခြားဖစ ်

သုံးည်။် 

၄.၅။ ကြိုကျိ�တ်င်းေပ်င်းဆိုင်းမ်းု နှှင်း့ ��က့ျျင်း့မ်းု
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