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နိိဒါါနိး�

ပဋိိပက္ခခဒဏ်ခ်ံံအခြေ�ေခံအခြေ�ေမှာာ� ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခေ်ခံင်း�် ေဖွဲ့စ�်ပ်���အခြေခံါ  

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ တည်း်���က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်မ်ှာ���တ့င်း ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်း�်စ

ေခံင်း�်�ည်း ် စိေ�်ခံ်မှာုမှာ���နှာင်း် ် ထူးး�ေခံ���ိ���ည်း််အခြေ���က္ခိစစမှာ���ေဖွဲ့စ�်ပ်�စ�ည်း။် ထူးိံ�ိံ����အခြေ�ေခံ 

အခြေ�ေတ့င်း ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခေ်ခံင်း�်�ည်း ်  ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����ာ�တးည်းီခံ�က္ခမ်ှာ���က္ခိံ 

ည်းိိနှုင်း�်��့��နှ့�ေခံင်း�်၊ လုက္ခေ်က္ခ်ဖွဲ့�က္ခ�်ိမှာ်����၊ တပဖ်ွဲ့�က္ခ�်ိမှာ်�ေခံင်း�်နှာင်း်် တပေ်ပေ်လုည်း်�ပါင်း�်စည်း�်ေခံင်း�်

တိံ�ပါဝင်း�်ည်း််  က္ခ�ယ်ေ်ပေ်�်��ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���လုံပင််းေ�်စဉ်န်ှာင်း်် တိံက္ခ်�ိံင်း�်ေနှိံင်း်�ည်း။်

ဤဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ �ဒ�ိံင်း�်� အခြေ���စိတ�်လုလ်ု�ခံ�က္ခစ်�တမှာ�်တ့င်း ် နှိံင်း်င်းအံခြေ�ပ် ���ာည်း်

အခြေကြက္ခမှာ�်ဖွဲ့က်္ခမုှာမှာ���က္ခ���လ့ုေ်�ည်း်် လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင််းအခြေဖ့ွဲ့��အခြေစည််း�မှာ���တ့င််းပါဝင်း�်ေ��� (�ံိ�) ပါဝင်းခ်ံ��်�� 

လုက္ခ်ေက္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ��� �ိံ�မှာဟုံတ ် တပဖ်ွဲ့့���ဟု�င်း�်မှာ���အခြေ�ကြက္ခ�င်း�်က္ခိံ အခြေဓိိက္ခထူး���လုလ်ု�ထူး��ပါ 

�ည်း။် လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းတ်ပဖ့်ွဲ့��အခြေမှာ��ိ�အခြေစ��မှာ���တ့င််း တံိက္ခခံိ်ံက္ခမု်ှာတ့င်း ်ပါဝင်း�်��တပ်���မှာ���၊ နံိှင်းင််း�ံ�� 

�ခံါင်း�်���င်းမ်ှာ���နှာင်း် ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်း�်တ�လ်ုာေ်���တ့င်း ်�ထူး�က္ခပ်ံ်ပိံ����င်း�်��၊ ာဏ္ဍာ����နှာင်း်အ်ခြေေခံ��

ေည်း�်လုမှာ�်မှာ���ေဖွဲ့င်း် ် �ထူး�က္ခပ်ံ်����းမှာ���လုည်း�် ပါဝင်း်�ည်း။် ထူးိံ��ကြက္ခ�င်း် ် နှိံင်း်င်း�ံတ�လ်ုက္ခေ်က္ခက်္ခိံင်း်

တပဖ်ွဲ့့��၏အခြေဖွဲ့့��ဝင်းမ်ှာ���အခြေ�� ဤ���င်း�်ပါ�ပါ “တပဖ်ွဲ့့��မှာ���” တ့င်း ်ထူးည်း််�့င်း်�ထူး��ေခံင်း�်မှာ�ာိပါ။ နှိံင်းင််း�ံတ�်

၏ လုက္ခ်ေက္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��ဝင်းမ်ှာ���အခြေတ့က္ခမ်ှား မှာတးည်းီ�ည်း် ် ပါဝင်း်�စေခံင်း�်နှာင်း်် ပး��ပါင်း�်ပါဝင်းေ်ခံင်း�်နှာင်း််

ပတ�်က္ခ်���အခြေ���က္ခိစစမှာ��� �ပ်�ပါက္ခ�်ည်း။်

ဤစ�တမှာ�်�ည််း �လု�ကြိကိ္ခမ်ှာ�ေမှာ�က်္ခ အခြေ��ာ-ပစိဖိွဲ့တ�်ဒ��ာ ိဖ့ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခ်

ေခံင််း��ံိင်း�်� မှာ�လုာံ်ေ�်ဖံိွဲ့�မ်ှာတ့င်း�်�့��န့ှ�ခံ��်ည်််း ဖ့ွဲ့��စည်း�်ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခေ်ခံင််း�တ့င်း ်ပါဝင်း ်

�စေခံင််း�နှာင်း်် ပး��ပါင််း�ပါဝင််းေခံင််း�နှာင်း််စပလ်ု�ဉ်�်�ည်််းအခြေခံ�က္ခမ်ှာ���ကံိ္ခ ထံူးတနု်ှတ�်ဖွဲ့�ေ်ပထူး��ေခံင််း�ေဖွဲ့စ်ပါ�ည်း။်

ဖွဲ့ိံ�မှာတ့်င်း ် အခြေင်း်ဒိံေီ��ာ���ာိ အခြေ��ခံ��၊ ပါပးဝါေယ်း�ဂီီေီ�ာိ ားဂီေ်�ာ�(လု)်၊ ဖွဲ့ိလုစ်ပိံင်း�်ာိ မှာင်းဒ်ေ�အခြေိံတိံ��ာိ

အခြေ�တ့�အခြေကြုံက္ခ�မံှာ���နှာင်း်် အခြေ�ဖွဲ့ဂီေေ်စစတေ်၊ က္ခိံလုာံီယ်�၊ ေီ�ပါနှာင်း််�ီ�ိလုက္ခာ�နှိံင်းင််းတံိံ�၏ အခြေ�တ့�အခြေကြုံက္ခ�ံ

မှာ���က္ခိံ ��့��နှ့�ခံ�ပ်ါ�ည်း။် ၄င်း�်တိံ�က္ခိံ �အခြေ�က္ခပ်ါ�မှာ�ခံ့ေ်� ၄ ခံံအခြေ�ပ်အခြေ�ေခံခံ၍ံ စံစည်း�်�လုလ်ု�ထူး��

ေခံင်း�် ေဖွဲ့စပ်ါ�ည်း။်

၁။ ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခ�်��တ့င်း ်လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းတ်ပဖ့်ွဲ့��မှာ���အခြေခံေ�်က္ခဏ္ဍာ၏ ထူးး�ေခံ�� 

အခြေ���ပါမှာု�ည်း ်အခြောယ်ေ်ည်း်�။

အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ်�စဉ််

မှာ���တ့င်း ်လုက္ခေ်က္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်း�်စေခံင်း�်�ည်း ်

ထူးး�ေခံ���ိ����� အခြေ���က္ခိစစ�ပမ်ှာ���စ့�က္ခိံ         

ေဖွဲ့စ�်ပ်�စပါ�ည်း။် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်� 

အခြေ���စိတ�်လုလ်ု�ခံ�က္ခစ်�တမှာ�် အခြေမှာာတစ်ဉ်် (၅) 

�ည်း ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံ ံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��

လုံပ်င်းေ�်စဉ်တ့်င်း ်လုက္ခေ်က္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ      

ပါဝင်း�်စ�ေခံင်း�်အခြေတ့က္ခ ်အခြေ�ေခံခံအံခြေ�ကြက္ခ�င်း�်�င်း�်မှာ���၊ 

၄င်း�်၏စိေ�်ခံ်မှာုမှာ���နှာင်း် ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ  

တည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ်၄င်း�်တိံ�ပါဝင်းမ်ှာုက္ခိံ

အခြေ�ထူး�က္ခအ်ခြေက္ခးေပ�နှိံင်းမ်ှာည်း်် ယ်နှတ���မှာ���က္ခိံ     

�လုလ်ု��ေ်�စစထ်ူး��ပါ�ည်း။် 

ဤစာာစာဉ်းးများျာ� အ��ကျာင်းး�

အာရှှနှှင်း်း ပ်စာိဖိိတ်း�ဒါသတ်ွင်းး� ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�

ဥပ်�ဒါတ်ည်းး��ာကျးေချုင်းး��ိံင်းးရှာ များ�လ်းဘုံနိး�ဖိိံရှများး�ည်း ်

Constitution Transformation Network (ဖွဲ့့��စည်း�်ပံံ

အခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်� ေပ�ေပင်း�်ေပ�င်း�်လု����က္ခ့ေ�်က္ခ)် 

နှာင်း်် International IDEA တိံ� ပး��ပါင်း�်စီစဉ််

လုံပ်���င်း်��� စင်းေ်မှာင်း်တ်စခ်ံံေဖွဲ့စ�်ည်း။် 

၎င်း�်�ည်း ်�ဒ�တစဝ်ာမှာ�်�ာိ ဖွဲ့့��စည်း�်ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ 

တည်း�်��က္ခေ်ခံင်း�်�ိံင်း�်� ပည်း��ာင်းမ်ှာ���နှာင်း် ်

လုက္ခ�်တ့�လုံပ�်��င်း�်းမှာ���အခြေ�� အခြေတးတက္ခ့     

စံ�ဝ�က္ခ� ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒက္ခိံ တစက်္ခမှာာ�လုံ�ံ 

က္ခ�ယ်က်္ခ�ယ်ေ်ပေ်ေ်ပေ်ေ်��လုည်း်နှိံင်း�်စ�ေ ်အခြေ���ကြိက္ခီ�

�ည်း်် အခြေ�ကြက္ခ�င်း�်အခြေ��မှာ���အခြေ�ပ် အခြေ�တ့�အခြေေမှာင်းမ်ှာ��� 

မှာ��ဝဖွဲ့လုာယ်န်ှိံင်း�်စ�ေ�်ည်း�်ွယ်�်ည်း။် 

ဤစ�စဉ်မ်ှာ����ည်း ်မှာ�လုာ်ံေ�်ဖွဲ့ိံ�မှာတ့်င်း ်��့��နှ့�ခံ�်

��� အခြေ�တ့�အခြေေမှာင်းမ်ှာ���က္ခိံ လု့ယ်လ်ုင်း််တက္ခး

လုက္ခလ်ုာမှာ်�မှာီ�ိ�ာိနှိံင်း�်စ�ေ ်လုက္ခ�်တ့�အခြေ�ေခံေပ�   

ေည်း�်လုမှာ�်ေဖွဲ့င်း် ်ထူးည်း််�့င်း�်��့��နှ့�ထူး���ည်း။် 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်� အခြေ���စိတ�်လုလ်ု�
ခံ�က္ခမ်ှာ���က္ခိံ ပိံမှာိံဖွဲ့တရ်ှုုလုိံ၍ေဖွဲ့စ�်စ မှာ�လုာ်ံေ်�ဖွဲ့ိံ�မှာ်

အခြေ�ကြက္ခ�င်း�် ပိံမှာိံ�လုလ်ု�လုိံ၍ေဖွဲ့စ�်စ Constitution 

Transformation Network (ဖွဲ့့��စည်း�်ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ

�ိံင်း�်� ေပ�ေပင်း�်ေပ�င်း�်လု����က္ခ့ေ�်က္ခ)်၏ �အခြေ�က္ခပ်ါ 

ဝာ�်ိံဒ်�ိံ� �့�����က္ခ�်လုလ်ု�နှိံင်းပ်ါ�ည်း။် 

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

transformations #mf >

ဇူးလုိံင်းလ်ု၊ ၂၀၂၁ ခံံနှာစ်



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၅)၊ ဇူူလ်ုုင်လ်် ၂၀၂၁ 22

၂။ ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခ�်��လံုပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ်အခြောယ်�်ကြက္ခ�င်််းလုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင််းတပဖ့်ွဲ့�� 

မှာ���ပါဝင်း�်စ�င်း်�်ေည်း်�။

၃။ ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခ�်��လံုပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ် လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းတ်ပဖ့်ွဲ့��မှာ���ပါဝင််းနံိှင်း�်ေ ်

စိေ�်ခံ်မှာုမှာ���မှာာ� အခြောယ်ေ်ည်း်�။

၄။ ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ��� မှာည်းက်္ခ��်ိံ�

 ပါဝင်းန်ှိံင်း်�ေည်း်�။

၁။ ဖွိ��စာည်းး�ပံ်�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါတ်ည်းး��ာကျး�ရှ�တွ်င်းး လ်ကျးနိကျးကံိျင်းးတ်ပ်းဖွိ��များျာ� 
အချုနိး�ကျဏ္ဍ၏ ထူးး�ေချုာ�အ�ရှ�ပ်ါများုသည်းး အဘုယ်းနိည်းး�။ 

လုက္ခ်ေက္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���တ့င်း ် အခြေေခံ��ပါဝင်း�်းမှာ���နှာင်း်မ်ှာတးထူးး�ေခံ��ငြိပီ� ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ 

တည်း�်��က္ခ�်�� လုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ် ၄င်း�်တိံ�၏ပါဝင်းမ်ှာုက္ခိံ  အခြေက္ခ��ိ��က္ခ�်��က္ခမ်ှာု �ာိ�စ�ည်း် ် ထူးး�ေခံ�� 

���အခြေ�ည်းအ်ခြေ��့� လုံပ�်��င်းန်ှိံင်း်စ့မှာ်�မှာ���နှာင်း် ် အခြေက္ခ��ိ�စီ�ပ့��မှာ����ာိ�ည်း။် ဤအခြေခံေ်�တ့င်း ် ထူးး�ေခံ�� 

��� အခြေဓိိက္ခအခြေခံ�က္ခ�်လု�ခံ�က္ခက်္ခိံ �ဖွဲ့�ထ်ူးံတေ်ပထူး�����လ်ုည်း�် အခြေ�ိံပါအခြေခံ�က္ခ ် ၄ ခံ�က္ခစ်လုံ�ံ�ည်း ်

အခြေ���က္ခိစစအခြေ��လုံ�ံတ့င်း ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေ��လုံ�ံထူး�ံိံ� �က္ခ်���က္ခန်ှိံင်း်�ခံ� မှာ�ာိ�ကြက္ခ�င်း�် 

မှာာတ�်����ည်း။်

၁.၁။ လ်ကျးနိကျးကျိံင်းးတ်ပ်းဖိွ��များျာ�သည်းး တ်ရှာ�ဝင်းးများုရှှိရှနိး �တ်ာင်းး��ိံနှိံင်းးသည်းး

�က္ခ�င်း�်မှာ့ေစ့်�ဖွဲ့့��စည်း�်ထူး����� လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းအ်ခြေဖွဲ့့��အခြေစည်း�်အခြေခံ��ိ��ည်း ် အခြေစိံ��က္ခိံ�ေ်က်္ခ�င်း်

����တ�လ်ုာေ်��� �ိံ�မှာဟုံတ ်လု့တ်�ေမှာ�က္ခ�်��လုုပ�်ာ��မှာု၏ အခြေစိတ်အခြေပိံင်း်�အခြေေဖွဲ့စ ်မှာိမှာိက္ခိံယ်က်္ခိံခံယံ်း

ထူး��ကြက္ခ�ည််းေဖွဲ့စ်ငြိပီ� တ���ဝင််းမုှာအခြေတ့က္ခ ်တံိက္ခခံိ်ံက္ခ�်ည်းေ်ဖွဲ့စ်�ကြက္ခ�င််း� အခြေခံိံင်းအ်ခြေမှာ��ေပ��ံိ�လု�်ာ�ိည််း။ 

၎င်း�်တိံ�အခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ်တ�ဝေထ်ူးမှာ�်���င််း�ေ��အခြေစိံ��က္ခိံ တ���မှာဝင်း�်��အခြေစိံ��အခြေေဖွဲ့စ ်မှာာတယ််းေခံင်း�်မှာ��ိ� 

�ာနံိိှင်း�်ည်း။် အခြောယ်််�ကြက္ခ�င်််း�ံိ��� ်အခြေစံိ���ည််း ဥပမှာ�အခြေ��ေဖွဲ့င်််း  လုးမုှာအခြေဖ့ွဲ့��အခြေစည််း�အခြေခံ��ိ�ကံိ္ခ ဖွဲ့ယ်က်္ခ�ဉ််

ထူး��ေခံင်း�် �ိံ�မှာဟုံတ ်နှာိပ်စက္ခည််းိင်း�်ပေ�်ေခံင်း�် �ိံ�မှာဟုံတ ်က္ခိံယ်ပ်ိံင်းေ်ပဋ္ဌာ�ေ�်ခံ့င်း််၏ တေ်ဖွဲ့ိံ�က္ခိံ�လု�စ��ေခံင်း�်

မှာ�ာိာ� ေယ်�်ေမှာပိံင်းေ်က္ခ်က္ခိံ �တမ်ှာာတယ််းေခံင်း�်�ကြက္ခ�င်း်ေ်ဖွဲ့စ�်ည်း။် နှိံင်း်င်းအံခြေတ့င်း�်�ာိ ေယ်�်ေမှာ�ဒ�အခြေခံ�င်း�် 

ခံ�င်း�်အခြေကြက္ခ�� ေဖွဲ့စပ့်�����ပဋိိပက္ခခမှာ����ည်း ်ပိံမှာိံက္ခ�ယ်ေ်ပေ်�်�� နှိံင်း်င်း�ံ��ကြိက္ခိ��ပမှာ�်���င်း�်ွက္ခမ်ှာုမှာ���

နှာင်း်် �က္ခစ်ပလ်ု�က်္ခ�ာိ����ေ��မှာ���တ့င်း ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ����ည်း ်အခြေခံ��ိ�����ဒ�ခံအံခြေံပစ်ံ၏

ကြိကီ္ခ�မှာ�����အခြေ�ထူး�က်္ခအခြေပံ်ကံိ္ခ��ာနံိိှင်းင်ြိပီ� ထံိူး�ဒ�ခံမံှာ����ည််း ယ်င်း�်တပဖ့်ွဲ့��မှာ���ကံိ္ခ ၎င််း�တံိ�အခြေက္ခ��ိ�စီ�ပ့��

၏ တ���ဝင်းမ်ှာု�ာိ���က္ခိံယ်စ်��ေပ�မှာ���အခြေေဖွဲ့စ ်�တမ်ှာာတထ်ူး��ကြက္ခ�ည်း ်(Dudouet et al. 2012:8)။ ဤ

အခြေ�ေခံအခြေ�ေ�ည််း အခြေက္ခ��ိ��က္ခမ်ှာ���စ့��ာ�ိစနံိှင်းပ်ါ�ည်း။် ဖ့ွဲ့��စည်း�်ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခေ်ခံင််း�ေဖွဲ့င်််း  

ပဋိိပက္ခခ၏ အခြေ�ေခံခံံအခြေ�ကြက္ခ�င်း�်တ���က္ခိံ�ေဖွဲ့�ာင်း�်�ေ ် �ည်း�်ွယ်�်���ေ��မှာ���တ့င်း ်  လုက္ခေ်က္ခက်္ခိံင်း်

တပဖ့်ွဲ့��မှာ���ကံိ္ခ ဖွဲ့ယ်က်ြက္ခဉ်ခ်ံအံံခြေပစံ် �ံိ�မှာဟံုတ် ��ာ�တ���၏ကံိ္ခယ်စ်��ေပ�မှာ���အခြေေဖွဲ့စ် ရုှုေမှာင််းနံိှင်းပ်ါ�ည်း။် 

အခြေက္ခယ်၍် ဖ့ွဲ့��စည်း�်ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခေ်ခံင််း��ည််း ပဋိိပက္ခခေဖွဲ့စ်ပ့���စ�ည်း်် အခြေ�ကြက္ခ�င််း�အခြေ�င််း� 

မှာ���က္ခိံ �အခြေ�င်းေ်မှာင််းစ့��ေဖွဲ့�ာင်း�်�ပ�နှိံင်းေ်ခံင်း�်မှာ�ာိပါက္ခ တပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ်ေပေ်လုည်း်လုက္ခေ်က္ခစ့်�က္ခိံင်း�်ေ် 

တ့ေ�်အခြေ��ေဖွဲ့စ�်စပါမှာည်း။် 

၁.၂။ လ်ကျးနိကျးကျိံင်းးတ်ပ်းဖိွ��များျာ�သည်းး ရှာဇဝတ်းများုကျျ��လ်ွနိးများုတ်ွင်းး ပ်ါဝင်းးပ်တ်းသကျးများု�သချုျာ
လ်ံနိး�ပ်ါ�ေဖိစားသည်းး

လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းတ်ပဖ့်ွဲ့��မှာ���ေဖွဲ့စ်�ပ်လု���ည်း်် အခြေ�ကြက္ခ�င််း�အခြေ�င််း�ခံိံင်းလံံ်ုမုှာ�ည်း ်မှာည်း�ံိ်�ပင်းေ်ဖွဲ့စ်လုင်း်် 

က္ခစ�� တပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ်  နှိံင်း်င်း�ံတ�က်္ခိံ�ေ်က်္ခ�င်း််�ည်း်် အခြေကြက္ခမှာ�်ဖွဲ့က္ခမ်ှာုမှာ���နှာင်း် ်  ေပည်း�်းလုးထူးံက္ခိံ 

�ိံ�မှာဟုံတ ်အခြေိံ�အခြေိမှာ်ပိံင်း�်ိံင်းမ်ှာုမှာ���က္ခိံထူးိခံိံက္ခ်�စနှိံင်း်�ည်း်် ��ဇူတမ်ှာုက္ခ���လု့ေ်မှာုမှာ���တ့င်း ်ပါဝင်းပ်တ�်က္ခ်

နှိံင်း�်ခံ��ာိ�ည်း။် �ိံ��ွ���ည်း်အ်ခြေ�ေခံအခြေ�ေမှာ���တ့င်း ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ����ည်း ် စစ�်�ဇူဝတမ်ှာုနှာင်း်် 

လုး���မှာ��ိ�နှ့ယ်အ်ခြေ�ပ်က္ခ���လု့ေ�်ည်း်် ��ဇူဝတမ်ှာုမှာ���က္ခ��်ိံ���� နှိံင်း်င်းတံက္ခ�ေပစမ်ှာု�ိံင်း�်�ဥပ�ဒအခြေ�

တ��ေမှာစထ်ူး����� ��ဇူဝတမ်ှာုမှာ���နှာင်း်ပ်င်း ်ပါဝင်းပ်တ�်က္ခန်ှိံင်း်�ည်း။်

ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါတ်ည်းး

��ာကျး�ရှ�လ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းးတ်ွင်းး 

လ်ကျးနိကျးကျိံင်းးတ်ပ်းဖိွ��များျာ� 

ပ်ါဝင်းးများုကျိံ  အကျျ�ိ�သကျး�ရှာကျး�စာ

သည်းး် ထူးး�ေချုာ��သာအရှည်းးအ�သွ� 

လ်ံပ်း��ာင်းးနှိံင်းးစာွများး�များျာ�နှှင်းး်

အကျျ�ိ�စား�ပ်ွာ�များျာ�  လ်ကျးနိကျးကျိံင်းး

တ်ပ်းဖိွ��ဝင်းးများျာ�တ်ွင်းး ရှှိသည်းး။
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နှိံင်းင််း�ံတ�တ်ပဖ်ွဲ့့��မှာဟုံတ�်�� လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ်နှိံင်း်င်း�ံတ�၏်လုက္ခေ်က္ခက်္ခိံင်း်

တပဖ်ွဲ့့��ဝင်းမ်ှာ���နှာင်း်မ်ှာတးာ� တ���မှာဝင်းလ်ုက္ခေ်က္ခ်ပိံင်း�်ိံင်းမ်ှာု၊ ပံေ်က္ခေ်ထူးကြွက္ခမှာုက္ခိံလုုံ်���မ်ှာု၊ ပံေက်္ခေ်

ထူးကြွက္ခမှာုက္ခ��်ိံ���� ေပည်းတ့်င်း�်ဥပ�ဒမှာ���နှာင်း် ်လုး�တ်မှာု၊ က္ခိံယ်ထ်ူးိလုက္ခ�်��က္ခက်္ခ���လု့ေမ်ှာု၊ ေပေ�်ပ�စ့�မှာု

နှာင်း််�ပ��က္ခ�်ံ�ံမှာုမှာ���က္ခ��်ိံ���� လုးမှာ���ထူးိခံိံက္ခေ်စ်ေ��စမှာုနှာင်း််ပတ�်က္ခ�်��ေပစမ်ှာုမှာ���တ့င်း ်တ�ဝေ�်ာိ

နံိှင်းပ်ါ�ည်း။် နံိှင်းင််းံ်လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းတ်ပဖ့်ွဲ့��ဝင်းမ်ှာ���ကံိ္ခမှား နံိှင်းင််း၏ံတ���ဝင််းလံုပပံိ်င်းခ့်ံင်း််အခြေ� ���င်း�ွ်က်္ခလု�က်္ခ 

�ာိ�ည်းဟ်ုံယ်း�ေခံင်း�်ေဖွဲ့စ�်� မှာ������အခြေ��ေဖွဲ့င်း် ် ၄င်း�်တိံ�လုံပ�်��င်းခ်ံ�က္ခ်မှာ���၏ ဥပ�ဒ�ိံင်း�်�အခြေက္ခ��ိ� 

�က္ခ�်ည်း ်ေပည်းတ့်င်း�်ဥပ�ဒနှာင်း် ်နှိံင်း်င်းတံက္ခ�လုး���ခံ�င်း�်စ�ေ�မှာု�ိံင်း�်�ဥပ�ဒမှာ���ေဖွဲ့င်း် ်အခြေက္ခ�အခြေက္ခ့ယ််

��ာိထူး���ည်း။် ဤအခြေ�ေခံအခြေ�ေတ့င်း ်နှိံင်း်င်းံ်တပဖ်ွဲ့့��မှာဟုံတ�်ည်း်် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ����ည်း ်မှာတးည်းီ

�ည်း်် အခြေ�ေအခြေထူး��တ့င်း�်ာိ�ည်း။် ဤအခြေ�ေခံအခြေ�ေ�ည်း ်�ဒ�အခြေခံ�င်း�်ခံ�င်း�်ပဋိိပက္ခခတ့င်း ်ပါဝင်း�်��အခြေဖွဲ့့��

မှာ���အခြေ�ပ် အခြေခံ��ိ�မှာည်းီ�ည်း်ဥ်ပ�ဒအခြေစီအခြေမှာေံဖွဲ့စ�်ပ်�စငြိပီ� ယ်င်း�်�ည်း ်�ဒ�တ့င်း�်လုး်အခြေဖွဲ့့��အခြေစည်း�်အခြေခံ��ိ�

က္ခိံ မှာ�က္ခ�ေပမ်ှာုေဖွဲ့စ�်ပ်�စ�ည်း။်

ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���လုံပင််းေ�်စဉ်အ်ခြေတ့င်း�် ဤအခြေခံက္ခအ်ခြေခံ�က္ခိံ �က္ခ��လ်ုး���ေအ်ခြေ�င်း််မှာ���ခံ�မှာာတထ်ူး��ေခံင်း�်

မှာ�ာိပါက္ခ ေပည်းတ့်င်း�်ဥပ�ဒအခြေ� ��ဇူဝတမ်ှာုအခြေေဖွဲ့စ�်တမ်ှာာတထ်ူး����� အခြေေပ�အခြေမှားမှာာတတ်မှာ�်မှာ����ည်း ် 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ တည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်း�်စ���

အခြေတ့က္ခ ် ဥပ�ဒ�ကြက္ခ�င်း်�အခြေ�အခြေတ��အခြေ�ီ�အခြေခံက္ခအ်ခြေခံ�မှာ���နှာင်း်် ကြုံက္ခ�ံ�တ့��နှိံင်း်ပါ�ည်း။် လုက္ခေ်က္ခက်္ခိံင်း်

တပဖ်ွဲ့့��မှာ���၏လုံပ�်��င်းခ်ံ�က္ခ်မှာ����ကြက္ခ�င်း် ် ဒံက္ခခခံံစ������လုးမှာုအခြေဖွဲ့့��အခြေစည်း�်၏အခြေပိံင်း�်က္ခဏ္ဍာ�ည်း်

လုည်း�် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေ��ပါဝင်းမ်ှာုက္ခိံ �ေ််က္ခ�င်းမ်ှာုေဖွဲ့စ�်စနှိံင်း်ငြိပီ� ယ်င်း�်က္ခိံငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���နှာင်း် ်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်ဒ်ီဇူိံင်း်�����့���တ့င်း ် ထူးည်း််�့င်း�်စဉ်�်စ���မှာည်း်

ေဖွဲ့စ�်ည်း။်

၁.၃။ ပ်ဋိိပ်ကျခ��ကျာင်း်း လ်ကျးနိကျးကျိံင်းးတ်ပ်းဖိွ��များျာ�အ�ပ်�သကျး�ရှာကျးများုရှှိပ်ါများည်းး

နှိံင်းင််းတံ့င်း�် ပဋိိပက္ခခအခြေခံ��ိ��ည်း ် က္ခ�လုတိံ�တ�င်း�်���လ်ုည်း�် ပဋိိပက္ခခအခြေမှာ���အခြေေပ���ည်းမ်ှား 

�ာည််းလု���ငြိပီ� �ယ်စံ်နှာစမ်ှာ���စ့��ာည်းက်ြက္ခ�နံိှင််းပါ�ည်း။် လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းတ်ပဖ့်ွဲ့��မှာ���ကံိ္ခယ်၌်ပင််း ပဋိိပက္ခခမှာ��� 

�ကြက္ခ�င်း် ် �က္ခ်���က္ခမ်ှာုမှာ���တစမ်ှာ��ိ�တစဖ်ွဲ့ံ ံ ခံစံ���နှိံင်းပ်ါ�ည်း။် အခြေခံ��ိ����အခြေ�ေခံအခြေ�ေမှာ���တ့င်း ်

လုက္ခ်ေက္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ����ည်း ်၎င်း�်တိံ�၏ာဝအခြေခံ�ေိ်အခြေမှာ���စံက္ခိံ ပဋိိပက္ခခအခြေ�ေခံအခြေ�ေတ့င်း ်�ာည်းက်ြက္ခ�စ့�

�ေထံိူးင်းခ်ံ��်ငြိပီ� ငြိငိ်းမှာ�်ခံ�မှာ�်���ငြိမိှာ��ေပာဝအခြေ�တ့�အခြေကြုံက္ခ�မံှာ�ာေိခံင််း�နှာင်း်် ယ်င်း�်ငြိမိှာ��ေပာဝတ့င််း �ာင််း�ေလု်ုပ�်ာ���ေ ်

လုိံအခြေပ�်ည်း်် က္ခွမှာ�်က္ခ�င်းမ်ှာုမှာ���မှာ�ာိေခံင်း�်တိံ� ေဖွဲ့စ�်လု�်ာိ�ည်း။် အခြေ�က္ခအ်ခြေနှတ��ယ် ် ငြိခံိမှာ်��ေခံ�က္ခ�်��

�ေခံ�က္ခေ်ခံ��တံေလု်ုပဖ့်ွဲ့ယ်အ်ခြေ�ေခံအခြေ�ေမှာ���တ့င်း ်�င််း�ံိင်းတံိ်က္ခခံိ်ံက္ခ�်�ည်း်် တင်း�်က္ခ�ပ်���လုက်္ခေက္ခကံိ်္ခင််း

တပဖ့်ွဲ့��မှာ���၏ အခြေဖ့ွဲ့��ဝင်းမ်ှာ���ေဖွဲ့စ်�ည်း််အခြေ�လု��က္ခ ်တပဖ့်ွဲ့��ဝင််းမှာ����ည််း ေပည််း�း်လံိုလု��ခံ�က္ခထ်ူးက္ခ ်အခြေခံ�င်း�် 

ခံ�င်း�်အခြေ�ပ် �စစ��စ�င်း််�ိမှာုပိံမှာိံ�ာိ�ေတတက်္ခ� ၄င်း�်တိံ��ေ်က်္ခ�င်းလ်ု�ခံ��်��နှိံင်း်င်းအံခြေ�ပ် အခြေလု့ေအ်ခြေမှာင်း�်

မှာယံံ်ကြက္ခည််းမုှာလ့ုေက်္ခ��ေတတပ်ါ�ည်း။် ဤဝိ���လုက္ခခဏ်�မှာ����ည််း တပဖ့်ွဲ့��မှာ���ကံိ္ခ နံိှင်းင််း၏ံလုးမုှာ���၊ 

စီ�ပ့��၊ နံိှင်းင််း�ံ��ာဝထူး��ံိ� ငြိငိ်းမှာ�်ခံ�မှာ�်���နှာင်််း ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခ�်��တံိ�ေဖွဲ့င်််း ေပေလ်ုည်း ်

�ခံ်ယ်းစံစည်း�်��တ့င်း ် �ပ်�ပါက္ခလ်ု�နှိံင်း်��� စိေ်�ခံ်မှာုမှာ���က္ခိံ �က္ခ��လ်ုး��နှိံင်းမ်ှာည်း််ေည်း�်မှာ���ေဖွဲ့င်း် ် ဂီရှုံ 

တစိံက္ခ ်အခြေ�က္ခ�င်းအ်ခြေထူးည်း်�ဖွဲ့��်��င်း�်ေ် အခြေ���ပ�လု�က္ခ�်ာိ�ည်း။်

၁.၄။ လ်ကျးနိကျးကျိံင်းးတ်ပ်းဖိွ��များျာ�သည်းး �ဒါသစား�ပ်ွာ��ရှ�တ်ွင်းးစာိများး်ဝင်းးစာွ�မြဲများ��နိနှိံင်းးသည်းး 

အခြေခံ��ိ�ပဋိိပက္ခခမှာ���တ့င်း ် လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းတ်ပဖ့်ွဲ့��အခြေဖ့ွဲ့��မှာ����ည််း နံိှင်းင််းအံခြေတ့င်း�်�ာ ိ ေယ်�်ေမှာကံိ္ခထိူးေ�်ခံ��ပ ်

ထူး���ည်း။် ယ်င်း�်က္ခ��်ိံ����အခြေ�ေခံအခြေ�ေမှာ���တ့င်း ် စစ�်��လုံပ�်ာ��မှာုမှာ���အခြေေပင်း ် ၄င်း�်တိံ��ည်း ် �ဒ�

စီ�ပ့�����နှာင်း် ်လုးမှာုဝေ်���င်းမ်ှာုမှာ���ကိ္ခံ�ပ�အခြေပ�်ေ်အခြေတ့က္ခ်တ�ဝေ�်ာိ�ည်းဟ်ုံ ခံယံ်းထူး��နှိံင်း�်ည်း။် ယ်င်း�်

တိံ�လုံပ�်��င်းေ်ခံင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��ဝင်းမ်ှာ����ည်း ်နှိံင်း်င်း�ံ��မှာ���၏�စစ��ာိမှာုက္ခိံ စ့����င်းန်ှိံင်း်

ငြိပီ� အခြေံပခ်ံ��ပ�်��နှာင်း် ်မှာ�ာိမှာေဖွဲ့စလ်ုိံအခြေပ်��� ဝေ�်��င်းမ်ှာုမှာ���က္ခိံ အခြေဓိိက္ခပံ်ပိံ��ပ��းအခြေေဖွဲ့စ ်အခြေစိံ��က္ခိံပင်း်

အခြေစ��ထူးိံ�နှိံင်း�်ည်း။် ဤအခြေ�တ့�အခြေကြုံက္ခ�ံ�ည်း ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��ဝင်းမ်ှာ���က္ခိံ အခြေံပခ်ံ��ပ ်���ပိံင်း�်�ိံင်း�်� 

စီမှာခံံေ််ခံ့�မှာုစ့မှာ�်�ည်းမ်ှာ���နှာင်း် ် ေပည်းလ်ုးလုးထူးံက္ခိံက္ခိံယ်စ်��ေပ���� နှိံင်း်င်း ံ���စ့မှာ�်�ည်းမ်ှာ��� ��ာိ�စနှိံင်း�်ည်း။် 

ယ်င်း�်�ည်း ်  ဖွဲ့့��စည််း�ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��နှာင်း် ် နှိံင်း်င်း�ံ���ိံင်း�်�ေပေလ်ုည်း�်ပါင်း�်စည်း�်���
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နှာင်း််ပတ�်က္ခ၍် အခြေ�ထူး�က္ခအ်ခြေက္ခးေဖွဲ့စ�်စနှိံင်း်�ည်း။် �ိံ���� ် အခြေလု��တးပင်း ် အခြေဖွဲ့့��၏�တ�င်း�်�ိံမှာုမှာ���    

မှာ��ာိပါက္ခ ပဋိိပက္ခခမှာ���ေပေလ်ုည်း်ေဖွဲ့စ�်ပ်�စ�ေအ်ခြေတ့က္ခ ်တ့ေ်�အခြေ��ေဖွဲ့စ�်စ�ည်း။် 

၂။ ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါတ်ည်းး��ာကျး�ရှ�လ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းးတ်ွင်းး 
 အဘုယ်း��ကျာင်းး် လ်ကျးနိကျးကျိံင်းးတ်ပ်းဖိွ��များျာ�ပ်ါဝင်းး �စာသင်းး်သနိည်းး�။

ပဋိိပက္ခခေဖွဲ့စပ့်����အခြေ�ေခံအခြေ�ေ�ာိ ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်���ည်း ် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���

က္ခိံ တည်း�်ထူး�င်း�်ေ်နှာင်း််အခြေ���က္ခ�င််း�ခံိံင်း်မှာ��ေ ် လုိံအခြေပ်�ည်း််အခြေခံ�က္ခ်မှာ���နှာင်း်် �က္ခစ်ပ်လု�က္ခ�်ာိ���     

�့င်းေ်ပင်းလ်ုက္ခခဏ်�မှာ��� ပါဝင်း�်ည်း။် ၎င်း�်တ့င်း ်�အခြေ�က္ခပ်ါတိံ�ပါဝင်း်ပါ�ည်း။်

 ပိံမှာိံ��တးည်းီမှာ�ေဖွဲ့စ၍် အခြေ��လုံ�ံပါဝင်း�်ည်း်် နှိံင်း်င်းတံစ်�ပ်ထူးး�ထူး�င်းေ်ခံင်း�်နှာင်း်် ပဋိိပက္ခခေဖွဲ့စပ့်���စ

�ည်း်် အခြေ�ေခံခံအံခြေ�ကြက္ခ�င််း�တ���မှာ���ကံိ္ခ �ဖွဲ့�ထံ်ူးတအ်ခြေ�ေဖွဲ့�ာ�ေခံင််း�တံိ�ေဖွဲ့င်််း ပဋိိပက္ခခမှာာ ငြိငိ်းမှာ�်ခံ�မှာ�်����ံိ�

ဦး�တည်း�်��ကြိက္ခိ��ပမှာ�်ခံ�က္ခက်္ခိံ အခြေ�ထူး�က္ခအ်ခြေက္ခးေပ�ေခံင်း�်

 ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��ေဖွဲ့စစ်ဉ််က္ခိံ ပဋိိပက္ခခေဖွဲ့စပ့်��ခံ��်�� အခြေဖွဲ့့��မှာ���အခြေကြက္ခ�� 

အခြေေပေအ်ခြေလုာေ�်တ့��ံံ��့��န့ှ�ပ့�ေပ�လံုပ�်ေန်ှာင်း်် ယံံ်ကြက္ခည််းမုှာတည်း�်��က္ခ�်ေ ်��ာ��က်္ခလံုပ�်��င်း်

�့��မှာည်း် ်အခြေခံ့င်း််အခြေလုမှာ�်တစခ်ံံအခြေေဖွဲ့စ ်အခြေ�ံ�ံေပ�ေခံင်း�်

 ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ံိင််း�� ပံံစ�ံ���့���တ့င််း ��ာ�တးညီ်းမုှာ��ာထိူး���ည်််း အခြေင်းစ်တီက္ခ����ာင််း�

အခြေ�စမ်ှာ���နှာင်း် ်အခြေံပ်ခံ��ပ�်��အခြေစီအခြေမှာမံှာ���က္ခိံ အခြေခံိံင်းအ်ခြေမှာ�ထူးည်း်�့်င်း်�����့�ေခံင်း�်

အခြေထူးက္ခ�်ဖွဲ့�ေ်ပပါ �ည်းမ်ှာာေ်�ခံ�က္ခတ်စခ်ံံခံ�င်း်�စီတ့င်း ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ��� ပါဝင်း�်စ�ေလ်ုိံအခြေပ်

�ည်း။်

၂.၁။ ပ်ဋိိပ်ကျခအ�ေချုအ�နိများှ �ရှရှှည်းးတ်ည်းးတ်�်�သာ မြဲင်းိများး�ချုျများး��ရှ��ဖိား��ာင်းးေချုင်းး��းသိံ� 
 ကြိုးကျိ��ပ်များး�ေချုင်းး�

တစခ်ံါတစ်�တံ့င်း ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��တ့င်း ် 

‘�နှာ�င်း်ယ််ာက္ခဖ်ွဲ့�က္ခစ်ီ�နှိံင်း်�ေခံ�ာိ�းမှာ���’ အခြေေဖွဲ့စ ် ပံ�ံဖွဲ့�တ်တ်ကြက္ခပါ�ည်း ် (UNDP 2014:9)။ အခြေထူးက္ခတ့်င်း်

��့��နှ့�ခံ��်ည်း််အခြေ�ကြက္ခ�င်း�်တ���မှာ����ကြက္ခ�င်း် ် တပဖ်ွဲ့့��မှာ���တ့င်းင်ြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���ေဖွဲ့စစ်ဉ်က်္ခိံ အခြေ��ေည်း်��စ

မှာည်း်် လုက္ခေ်က္ခ်ေပေ်လုည်း်စ့�က္ခိံင်းန်ှိံင်း်�ည်း်် အခြေ�ေခံအခြေ�ေနှာင်း်် အခြေင်းအ်ခြေ��တိံ� �ာိ�ေနှိံင်းပ်ါ�ည်း။် 

�ိံ���တ့င်း ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ် ပါဝင်း�်းအခြေ��လုံ�ံ�ည်း ်

�နှာ�င်း််ယ်ာက္ခဖ်ွဲ့�က္ခစ်ီ�နှိံင်း်�ေခံ�ာိ�းမှာ���ေဖွဲ့စ�်���ကြက္ခ�င်း် ်�နှာ�င်း််ယ်ာက္ခဖ်ွဲ့�က္ခစ်ီ��းအခြေေဖွဲ့စ ်အခြေမှာည်းတ်ပေ်ခံင်း�်က္ခိံ 

�တိေဖွဲ့င်း် ်  အခြေ�ံ�ံေပ��င်း်�်ည်း။် အခြေထူးး��ေဖွဲ့င်း် ်နှိံင်း်င်း�ံ���ေဖွဲ့�ာင်း�်ခံ�က္ခ၏် အခြေဓိိက္ခက္ခ���� ရှုု�ထူး�င်း််မှာ���

အခြေ�ပ် ��ာ�ထူး��က္ခ့�လု့�မှာု�ာိ�ည်း် ် အခြေ�ေခံအခြေ�ေမှာ��ိ�တ့င်းေ်ဖွဲ့စ�်ည်း။် ပိံမှာိံ�က္ခ�င်း�်မှာ့ေ�်ည်း်် ခံ�ဉ်�်က္ခပပ်ံံ

တစ်ခံံမှာာ� လုက္ခ်ေက္ခ်က္ခိံင််းတပ်ဖွဲ့့��မှာ���က္ခိံ ဖွဲ့့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံံဥပ�ဒ တည််း���က္ခ်���လုံပ်င်းေ်�စဉ််က္ခိံ 

တ���ီ�ေခံင်း�် �ိံ�မှာဟုံတ ် အခြေ�ေပ�င်း�်အခြေလု�က္ခိံေမှာိင်း်တ်င်း�်ပ�နှိံင်း�်��စ့မှာ�်�ည်း�်ာိ�ည်း် ် အခြေ���ကြိက္ခီ��ည်း် ်

ပါဝင်း�်ည်း််အခြေဖွဲ့့��မှာ���အခြေေက္ခမ်ှာာ အခြေဖွဲ့့��တစခ်ံံအခြေေဖွဲ့စလ်ုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ ေ��လုည်းေ်ခံင်း�်ေဖွဲ့စ�်ည်း။် 

အခြေခံ��ိ����အခြေ�ေခံအခြေ�ေမှာ���တ့င်း ်ဖွဲ့ယ်က်ြက္ခဉ်ေ်ခံင််း��ည််း ပဋိိပက္ခခ�က္ခလ်ုက္ခေ်ဖွဲ့စ်ပ့���စနံိှင်း�်ည်း။် အခြေ�ဖွဲ့ဂီေ ်

ေစစတေ်နှိံင်းင််း�ံည်း ် ဥပမှာ�တစခ်ံံေဖွဲ့စပ်ါ�ည်း။် ၂၀၀၂-၂၀၀၄ ခံံနှာစ်တ့င်း ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ တည်း ်

���က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်မ်ှာာ တ�လုီဗေ်မှာ���က္ခိံ ဖွဲ့ယ်က်္ခ�ဉ််လုိံက္ခေ်ခံင်း�်�ကြက္ခ�င်း် ်�ိံ��ွ���ည်း် ်အခြေက္ခ��ိ��က္ခ်

မှာ���နှာင်း် ်ကြုံက္ခ�ံ�တ့�ခံ��်�ည်း။် ေပေ်လုည်း်ထူးကြွက္ခလု��ည်း် ်တ�လုီဗေတ်ပဖ်ွဲ့့��တစခ်ံံမှာာ ၎င်း�်တိံ�၏အခြေခံေ�်က္ခဏ္ဍာ

က္ခိံခံ�ေလ်ုာပထ်ူး��ခံ��်ည်း်် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒပါအခြေခံ�က္ခမ်ှာ���က္ခိံ လုိံက္ခေ်��ေ်ေင်းင်း�်�ိံက္ခ� ဖွဲ့့��စည်း�်ပံံ

အခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ၏ တ���ဝင််းမုှာကံိ္ခစိေ�်ခံ်လံိုက္ခ�်ည်း််အခြေ�ေခံအခြေ�ေတစ�်ပန်ှာင်း်် ကြုံက္ခ��ံတ့�ခံ��်�ည််း (Parsalay 

2019)။ 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒအခြေ�စ�်ည်း ်ပဋိိပက္ခခ၏အခြေ�ေခံခံအံခြေ�ကြက္ခ�င်း�်တ���ကိ္ခံ �ာ��ဖွဲ့့�ေဖွဲ့�ာင်း�်က္ခ� 

ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���က္ခိံ လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်း�်ေဖွဲ့�ာင်း်�ေခံင်း�်ထူးက္ခ ်နှိံင်း်င်း�ံ��ေည်း�်ေဖွဲ့င်း်�်ေဖွဲ့�ာင်း်��ေ�်ည်း�်ွယ်ပ်ါက္ခ တပဖ်ွဲ့့��

မှာ���ပါဝင်းမ်ှာုအခြေေပင်း ် အခြေ��လုံ�ံပါဝင်း�်�� ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်ေ်ဖွဲ့စ�်ေ်

လ်ကျးနိကျးကျိံင်းးတ်ပ်းဖိွ��များျာ�ကျိံ 

ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါ

တ်ည်းး��ာကျး�ရှ�တ်ွင်းး အစာဦး�

တ်ည်းး�ကျ ပ်ါဝင်းး�စာေချုင်းး�သည်းး 

ပ်ဋိိပ်ကျခအ�ေချုအ�နိများှ �ရှရှှည်းး 

တ်ည်းးတ်�်�သာမြဲင်းိများး�ချုျများး��ရှ��းသိံ� 

ကြိုးကျိ��ပ်များး�များုကျိံ   အ�ထူးာကျးအကျး

�ပ်�နှိံင်းးပ်ါသည်းး။



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၅)၊ ဇူူလ်ုုင်လ်် ၂၀၂၁ 55

အခြေ���ကြိက္ခီ�ပါ�ည်း။် �ိံ�မှာာ�� ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒအခြေ�စအ်ခြေ�ပ် မှာိမှာိနှာင်း််တိံက္ခ်ရှုိံက္ခ�်က္ခ�်ိံင်းင်ြိပီ� 

�လု�စ��လုိံက္ခေ်�ဖွဲ့့ယ်�်�အခြေေဖွဲ့စ ်�တ်မှာာတ်နှိံင်းက်ြက္ခမှာည်းေ်ဖွဲ့စ�်ည်း။်

၂.၂။ အေပ်နိးအလ်ှနိး �တ်ွ��ံ���ွ��နှွ�ပ်ွ��ကျးလ်ကျးလ်ံပ်း��ာင်းးေချုင်းး�နှှင်းး် 
 ယ်ံ��ကျည်းးများုတ်ည်းး��ာကျးေချုင်းး�

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ တည်း်���က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်�်ည်းပ်င်းလ်ု�င်း ် ပဋိိပက္ခခမှာာငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်����ိံ�

�ေပ�င်း�်လု�မှာု၏ အခြေစိတ်အခြေပိံင်း်�တစခ်ံံေဖွဲ့စန်ှိံင်း်ပါ�ည်း။် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခေ်ခံင်း�်၏ စံဖွဲ့့��

ပံနံှာင်း်် ဒီဇူိံင်း�်ပံစံ�ံပ်မှားတည်း၍် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်�ေပဋ္ဌာ�ေ�်ခံ�က္ခ�်စမ်ှာ���  ������ေခံင်း�်နှာင်း်် 

ေင်းင်း�်ခံံံ��့��န့ှ�ေခံင််း�လံုပ်င်းေ�်စဉ်�်ည်း ်ယ်ခံင်းပ်ဋိိပက္ခခေဖွဲ့စပ့်���ည်််းအခြေဖ့ွဲ့��မှာ���အခြေကြက္ခ�� ပဋိိပက္ခခအခြေ�ကြက္ခ�င််း� 

�င်း�်၏အခြေ�ေဖွဲ့က္ခိံ ည်းိိနှုင်း်���့��နှ့��ေ ် ဖွဲ့ိံ�မှာတ်စခ်ံံဖွဲ့ေ်တီ��ပ�နှိံင်းပ်ါ�ည်း ် (Hart 2001:153)။ ဤေည်း�်

အခြေ��ေဖွဲ့င်း်် အခြေဖ့ွဲ့��မှာ���အခြေခံ�င််း�ခံ�င်း�်အခြေကြက္ခ�� ယံံ်ကြက္ခည််းမုှာမှာ�ာကိြက္ခ�စက္ခ�မှား ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခ်

����ည်း ် ယ်ံကံြက္ခည်း�်�ည်း်လ်ုံပ်င်းေ�်စဉ်တ်စ်ခံံက္ခိံ �ဖွဲ့��်��င်း�်ပ�နှိံင်းပ်ါ�ည်း။် ထူးိံ��ကြက္ခ�င်း် ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံံ

အခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခေ်ခံင်း�်တ့င်း ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ ပါဝင်း်�စေခံင်း�်�ည်း ် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���

ည်းိိနှုင်း�်��့��နှ့�မှာုစတင်း�်�ေဖွဲ့စ�်ည်း်် လုံပ်င်းေ�်�က္ခ�်�ံ��တည်း�်��က္ခေ်ခံင်း�်နှာင်း်် ယ်ံကံြက္ခည်းမ်ှာုတည်း ်

���က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်တ်ိံ�က္ခိံ တိံ�ေမှာင်း်�်စပါ�ည်း။်

၂.၃။ အလ်ံပ်းေဖိစား�သာ ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါ�ိံင်းးရှာ ေပ်ဋ္ဌာာနိး�ချုျကျးအသစားများျာ�ကျိံ ဒါးဇိံင်းး�
�ရှ��ွ�ေချုင်းး�

ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���တည်း�်��က္ခမ်ှာုအခြေ�ေခံအခြေ�ေတစခ်ံံတ့င်း ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်�အခြေ�ေပ�င်း�် 

အခြေလု��ည်း ် မှာည်းီမှာ�မှာု၊ ဖွဲ့ယ်က်္ခ�ဉ််ထူး��မှာု(�ိံ�) ခံ့�ေခံ���က္ခ�်မံှာုက္ခ��်ိံ���� ပဋိိပက္ခခ၏ အခြေ�ေခံခံအံခြေ�ကြက္ခ�င်း�်

အခြေ�င်း�်မှာ���က္ခိံ  က္ခိံင်းတ့်ယ်�်ေဖွဲ့�ာင်း�်�ေ ် ကြိက္ခိ��ပမှာ်�နှိံင်း်ပါ�ည်း။် ဥပမှာ�အခြေ��ေဖွဲ့င်း် ် ဤက္ခ��်ိံ���� ဖွဲ့့��စည်း�်ပံံ

အခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ံိင််း��ပါဝင်း�်စမုှာယ်နှတ���မှာ����ည််း  နံိှင်းင််းအံခြေတ့င်း�်�ာ ိအခြေ���ပါ���လုးအံခြေပစံ်မှာ���အခြေ��လံံု� 

မှာာ အခြေစိံ��၏�ံ�ံေဖွဲ့တခ်ံ�က္ခ်မှာ���နှာင်း်ပ်တ�်တ၍် �ေပ�����ိံခံ့င်း်�်�ာိ�စ�ေ ်အခြေစိံ��အခြေင်းစ်တီက္ခ����ာင်း�်မှာ���

၏စံဖွဲ့့��မှာုနှာင်း် ်လုံပထ်ူးံံ�လုံပေ်ည်း်�မှာ����ေပ�င်း�်လု�ေခံင်း�်၊ လုးေည်း်�စံ၏အခြေခံ့င်း်အ်ခြေ���က္ခိံ အခြေထူးး�အခြေက္ခ�အခြေက္ခ့ယ််

�ပ�ေခံင်း�်၊ (�ိံ�) လုးမှာ��ိ�စံမှာ���က္ခိံ ၎င်း�်တိံ�ေယ််�ေမှာ�ိံင်း�်�က္ခိစစ�ပမ်ှာ���က္ခိံ က္ခိံယ်တ်ိံင်း်တ�ဝေယ််းနှိံင်း�်ေ်နှာင်း်် 

ပိံမှာိံ�က္ခ�င်း�်မှာ့ေ်�ည်း်် က္ခိံယ်ပ်ိံင်းအ်ခြေံပခ်ံ��ပပ်ိံင်းခ်ံ့င်း််�ပ��ေ ်ဗဟုိံခံ��ပက်္ခိံင်းမ်ှာု�လု��ခ်ံ�ေခံင်း�်တိံ� ပါဝင်းပ်ါ�ည်း။်

ပဋိိပက္ခခအခြေလု့ေ်က္ခ�လု�ာိ အခြေ���ပါ��� ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်� အခြေ�ေပ�င်း�်အခြေလု��ည်း ်

လုက္ခ်ေက္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���တိံက္ခပ့်�ဝင်း�်�ည်း် ်အခြေ�ေခံခံအံခြေ�ကြက္ခ�င်း�်အခြေ�င်း�်က္ခိံ တံေ်ေ်ပေ်မှာုတစခ်ံံေဖွဲ့စန်ှိံင်း�်ခံ�

�ာိပါ�ည်း။် ဤက္ခ��်ိံ���� အခြေ�ေခံအခြေ�ေမှာ���တ့င်း ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ

�ိံင်း�်� ဒီဇူိံင်း�်����့�မှာုတ့င်းပ်ါဝင်း�်စေခံင်း�်�ည်း ်၎င်း�်တိံ�၏အခြေေမှာင်းမ်ှာ���က္ခိံ  ထူးည်း််�့င်း်�စဉ်�်စ��ေခံင်း�်��ခံ��

�စ�ေ�်�မှာက္ခ အခြေ�ေပ�င််း�အခြေလု�အခြေ�ပ် ပံိင််း�ံိင်းမု်ှာခံစံ��ခံ�က်္ခ�ပ�နံိှင််းမှာည်းေ်ဖွဲ့စ်ငြိပီ� အခြေစီအခြေမှာအံခြေ�စမ်ှာ���အခြေ�� 

ထိူး���က္ခစ့်� အခြေ�က္ခ�င်းအ်ခြေထူးည်း်�ဖွဲ့��်��င်း�်ွက္ခ�်ေ်အခြေတ့က္ခ ် လုိံအခြေပ်���အခြေံတ်ေမှာစတ်စခ်ံံအခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ်

မှာာတယ််းနှိံင်းမ်ှာည်းေ်ဖွဲ့စ�်���ကြက္ခ�င်း် ်အခြေဓိိပါါယ််�ာိ�ည်း။်

၃။ ဖွိ��စာည်းး�ပံ်�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါတ်ည်းး��ာကျး�ရှ�လံ်ပ်းင်းနိး�စာဉ်းးတွ်င်းး လ်ကျးနိကျးကံိျင်းး
တ်ပ်းဖိွ��များျာ�ပ်ါဝင်းး�စာနှိံင်းးရှနိး စာိနိး�ချု�များုများျာ�များှာ အဘုယ်းနိည်းး�။

၃.၁။ အေချုာ�အံပ်းစာံများျာ�ကျိံဖိယ်း�ကျဉ်းးေချုင်းး�ေဖိင်း်း ရှင်းး�နှှး��ပ်��ပ်းလ်ိံကျးရှသည်းး် ပ်ါဝင်းး�စာများု

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��တ့င်း ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်း်�စမှာုက္ခိံ အခြေ�ရှုံ ံ

စိံက္ခမ်ှာု�ကြက္ခ�င်း် ်ေဖွဲ့စန်ှိံင်း်�ည်း်် စိေ်�ခံ်မှာုတစခ်ံံမှာာ� အခြေေခံ���းမှာ���က္ခိံ တိံက္ခ်ရှုိံက္ခ(်�ိံ�)�့ယ်ဝ်ိံက္ခ၍် ဖွဲ့ယ်က်ြက္ခဉ််

လုိံက္ခ�်ေခံင်း�်ေဖွဲ့စ�်ည်း။် ဤအခြေ�ေခံအခြေ�ေ�ည်း ်ေည်း်�လုမှာ�်မှာ���စ့�ေဖွဲ့င်း် ်�ပ်�ပါက္ခန်ှိံင်း်ပါ�ည်း။်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခေ်ခံင်း�်�ည်း ် ပဋိိပက္ခခနှာင်း််ပတ�်က္ခ�်�� အခြေဖွဲ့့��က္ခိံယ်စ်��ေပ�

မှာ���၏လုက္ခထ်ူး����ာပိါက္ခ ပဋိိပက္ခခအခြေတ့င််း� တံိက္ခရံိ်ှုက္ခမ်ှာပါဝင််း����းမှာ���ကံိ္ခ ခံ�ေလ်ုပမု်ှာေဖွဲ့စနံိ်ှင်းပ်ါ�ည်း။်



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၅)၊ ဇူူလ်ုုင်လ်် ၂၀၂၁ 66

ဤအခြေ�ေခံအခြေ�ေမှာ���တ့င်း ် လုးထူးံထူးံမှာာတ���ဝင်းအ်ခြေ�ိအခြေမှာာတ်ေပ�မှာု��ာိ�ေလ်ုိံအခြေပ်�ည်း်် လုးမှာု���စ�ခံ��ပ ်

တစခ်ံံ�ဖွဲ့့ယ်ထ်ူး���ာိ�မှာည်း် ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ၏အခြေ�ေခံခံအံခြေခံ�က္ခ်မှာ����ည်း ် အခြေ��ေည်း�်�့��မှာည်း်

ေဖွဲ့စင်ြိပီ� ယ်င်း�်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ တည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်�်ည်း်လုည်း်� တိံက္ခပ့်�ေဖွဲ့စ�်ေ��� 

အခြေံပစ်ံမှာ���အခြေကြက္ခ���ာိ အခြေက္ခ��ိ�စီ�ပ့��အခြေစိတအ်ခြေပိံင်း်�ထူးက္ခအ်ခြေေည်း်�င်းယ်�်���� လုံပင််းေ�်စဉ်�်�ေဖွဲ့စန်ှိံင်း် 

�ည်း ် (Hart 2001:154)။ ခံ�မှာာတ်လုိံက္ခ�်��အခြေစီအခြေမှာအံခြေ�စမ်ှာ����ည်းလ်ုည်း်� က္ခ�ယ်ေ်ပေ်�်��ေပည်း�်း 

လုးထူးံ၏ အခြေက္ခ��ိ�စီ�ပ့��အခြေ�မှာဟုံတာ်� အခြေကြက္ခမှာ�်ဖွဲ့က္ခမ်ှာု�က္ခလ်ုက္ခမ်ှာေဖွဲ့စပ့်�����အခြေတ့က္ခ ် လုိံအခြေပခ်ံ�က္ခ်

အခြေေဖွဲ့စ ်�ပ်�ပါက္ခလ်ု���ည်း�်�ေဖွဲ့စမ်ှာည်း။်

ထူးိံ�အခြေေပင်း ် နှိံင်း်င်းတံ့င်း�်�ာိ �ေ််က္ခ�င်းတ်ိံက္ခ်ခံိံက္ခ်�ေ�ည်း်် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���နှာင်း် ် အခြေခံ့င်း််ထူးး�ခံံ

အခြေံပ်စံမှာ���နှာစ်ာက္ခ်လုံံ��ည််း အခြေမှာ��ိ����ထူးံအခြေမှာ���စံ ကြိက္ခီ�စိံ�မှာည်း်ေဖွဲ့စ်�ည်း်။ အခြေမှာ��ိ��မှာီ�မှာ����ည််း 

နံိှင်းင််း�ံတ�တ်ပမ်ှာဟံုတ�်ည်း်် လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းတ်ပဖ့်ွဲ့��မှာ���တ့င်း ်တံိက္ခခံိ်ံက္ခ�်��အခြေမုှာထူးမှာ�်အခြေေဖွဲ့စ်လုည်း�်�က္ခ�င််း�

တိံက္ခခ်ံိံက္ခ�်��မှာဟုံတ�်ည်း််အခြေမှာုထူးမှာ်�အခြေေဖွဲ့စလ်ုည်း်��က္ခ�င်း�် ပါဝင်း်�ေကြက္ခ���လ်ုည်း�် ယ်င်း�်က္ခ��ံိ်����

လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင််းတပဖ့်ွဲ့��မှာ���ကံိ္ခ ဦး����င််း�းနှာင်း်် ကံိ္ခယ်စ်��ေပ��းမှာ���မှာာ� အခြေမှာ��ိ����မှာ���ပင်းေ်ဖွဲ့စ်�ည်း။် 

ထူးိံ��ကြက္ခ�င်း် ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်မ်ှာ���တ့င်း ် လုက္ခေ်က္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���

ပါဝင်း�်စေခံင်း�်�ည််း အခြေမှာ��ိ��မီှာ�မှာ���ကံိ္ခ ဖွဲ့ယ်က်ြက္ခဉ်မု်ှာပံိ၍ေဖွဲ့စ�်ပ်�စငြိပီ� ငြိငိ်းမှာ�်ခံ�မှာ�်���နှာင်း်် ဖ့ွဲ့��စည်း�်ပံံအခြေ�ေခံခံ ံ

ဥပ�ဒ�ံိင််း�� ထိူး���က္ခ�်���ေဖွဲ့�ာင််း�မုှာနှာစခံ်ံစလံံု�ကံိ္ခထိူးခံိံက္ခ�်စနံိှင်း�်ည်း ်(၂၀၀၀ ခံံနှာစ၊် �အခြေ�က္ခတ်ိံာ� 

လု ၃၁ �က္ခ�်ေ် အခြေမှာ��ိ��မှာီ�၊ ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���နှာင်း် ် လုံခံြုံခံ�ံ���အခြေ�ပ် က္ခံလု�မှာဂီဂလုံခံြုံခံ�ံ����က္ခ�င်းစ်ီ၏ 

�ံ�ံေဖွဲ့တခ်ံ�က္ခ ်၁၃၂၅ က္ခိံကြက္ခည်း််ပါ)။

ဤစိေ�်ခံ်မှာုမှာ����ည်း ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်း�်စေခံင်း�်က္ခိံ�ေ်က်္ခ�င်း�်ည်း်် အခြေေင်းင်း�်ပ့��

ခံ�က္ခမ်ှာ���က္ခိံ က္ခိံယ်စ်��မှာေပ�ပါ။ �ိံ���တ့င်း ်ဤစိေ�်ခံ်မှာုမှာ���က္ခိံ �ိ�ာိေ��လုည်းထ်ူး���ေလ်ုိံအခြေပ�်ည်း။် �ိံ�

မှာာ�� အခြေ�ိံပါစိေ်�ခံ်မှာုမှာ���က္ခိံ ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ်ထူးည်း််�့င်း�်

စဉ်�်စ��နှိံင်းမ်ှာည်းေ်ဖွဲ့စင်ြိပီ� �က္ခ�်ိံင်း�်ည်း်် အခြေံပစ်ံအခြေ��လုံ�ံပါဝင်းမ်ှာုက္ခိံလုည်း�် ည်းီမှာ��အခြေ�င်းစ်ီမှာနံှိံင်းမ်ှာည်းေ်ဖွဲ့စ ်

�ည်း။်

၃.၂။ တ်ရှာ�ဝင်းးများု

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်း�်စ

ေခံင််း��ည်း ်၎င်း�်တံိ�နှာင်း်် ၎င်း�်တံိ�ကံိ္ခယ်စ်��ေပ��ည်််းအံခြေပစံ်မှာ���ကံိ္ခ တ���ဝင််းမုှာေဖွဲ့စ်�စပါ�ည်း။် နံိှင်းင််းံ်အခြေင်းစ်တီ 

က္ခ����ာင်း�်မှာ����ည်း ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���နှာင်း် ်၎င်း�်တိံ�၏ေယ််�ေမှာပိံင်းေ်က္ခ်�ိံင်း�်�မှာ��� �တ့��ံညံ်းိိနှုင်း�်

��့��နှ့��ေ ် စိတဝ်င်းစ်�����လ်ုည်း�် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���နှာင်း်တ်ိံက္ခ်ရှုိံက္ခ်�က္ခ�့်ယ်ေ်ခံင်း�်�ည်း ်

��ာ��လု��က္ခ ်ယ်င်း�်တပဖ်ွဲ့့��မှာ���နှာင်း်�်က္ခ�့်ယ်မ်ှာုမှာ���တ့င်း�်က္ခ်���က္ခမ်ှာု�ာိမှာည်း် ်နှိံင်း်င်း�ံ��အခြေ� (�ိံ�) တ���

ဥပ�ဒအခြေ� တ���ဝင်းေ်ဖွဲ့စမ်ှာုက္ခိံ ယ်င်း�်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းမ်ှာ���အခြေ�ပ် အခြေထူးိံက္ခ်အခြေ�လု��က္ခ�်ပ�နှိံင်းမ်ှာည်း််အခြေ�ေခံ 

အခြေ�ေ�ပ်�ပါက္ခ�်စမှာည်းက်္ခိံ စိံ��ိမှာစ်ိတ်�ာိကြက္ခ�ည်း။် ဤအခြေ���က္ခိစစ�ပမ်ှာ����ည်း ် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���ည်းိိနှုင်း�်

��့��န့ှ�မုှာမှာ���တ့င််း ဦး�စ့��ပ်�ပါက်္ခ���လ်ုည်း�် �ေ�က္ခပံိ်င်း�်ဖ့ွဲ့��စည်း�်ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခ�်�� 

လုံပင််းေ�်စဉ်မ်ှာ���တ့င်း ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်း�်စေခံင်း�်�ည်း ် ယ်င်း�်တပဖ်ွဲ့့��မှာ����ပ်�ပါက္ခ�်�ည်း််

အခြေ�ကြက္ခ�င်း�်အခြေ�င်း�်၊ လုံပ�်��င်းမ်ှာုက္ခိံတ���ဝင်း�်စငြိပီ� ပဋိိပက္ခခတ့င်းပ်ါဝင်းပ်တ�်က္ခ�်းမှာ���က္ခိံ အခြေခံ့င်း််ထူးး�

မှာ����ပ�မှာိ�က္ခ��်ိံ�ေဖွဲ့စန်ှိံင်း်မှာည်း်် အခြေ�ေခံအခြေ�ေအခြေ�ပ်လုည်း�် စိံ��ိမှာမ်ှာု�ာိနှိံင်း်�ည်း။်

တ���ဝင်းမ်ှာု�ိံင်း်��အခြေယ်းအခြေ�မှာ����ည်း ် ပဋိိပက္ခခ၏စရှုိံက္ခလ်ုက္ခခဏ်�နှာင်း် ် တပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံယ်တ်ိံင်း်

အခြေ��ေဖွဲ့င်း် ်�က္ခ�်��က္ခမ်ှာု�ာိနှိံင်း်ပါ�ည်း။် ��ဇူဝတ ်�ိံ�မှာဟုံတ ်အခြေကြက္ခမှာ�်ဖွဲ့က္ခအ်ခြေဖွဲ့့��ေဖွဲ့စ�်�� လုက္ခေ်က္ခက်္ခိံင်း်

���င်း�်က္ခ�ေ�်�းအခြေဖွဲ့့��တစဖ်ွဲ့့���ည်း ် နှိံင်း်င်း�ံ���ိံင်း�်�လု့တ်�ေမှာ�က္ခ�်��လုုပ�်ာ��မှာုအခြေတ့က္ခ ် တိံက္ခပ့်�ဝင်း်

��� �တ�လ်ုာေ်���တပဖ်ွဲ့့��မှာ���နှာင်း် ် အခြေေက္ခ်အခြေဓိိပါါယ််မှာ���စ့�က္ခ့�ေခံ���ည််း။ ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����့��နှ့�ပ့�

တ့င်းပ်ါဝင်း�်��အခြေဖ့ွဲ့��မှာ����ည််း ပဋိိပက္ခခနှာင်း််အခြေဖ့ွဲ့��ကံိ္ခ�တမ်ှာာတ�်ည်း်် အခြေ�ံံ�အခြေနုှေ�်�ဖွဲ့�ထံ်ူးတ�်ေလံိ်ုအခြေပင်ြိပီ� 

ယ်င်း�်အခြေ�ံ�ံအခြေနှုေ်��ည်း ် အခြေေခံ��ပါဝင်း�်��အခြေဖွဲ့့��မှာ���နှာင်း် ် မှာိမှာိတိံ�၏မှာ��နှဒေယ််�ေမှာမှာ���လုည်း�် �က္ခ�ေပ်

လုက္ခခ်ံ�ံေလံိ်ုအခြေပ�်ည်း။် အခြေ�ံံ�အခြေနုှေ�်�ံိင်း�်�ကိ္ခစစ�ည်း ်�ေ�က္ခခ်ံအံခြေ�ကြက္ခ�င််း�တ���အခြေ� အခြေက္ခ��တနံိ်ှင်း ်

�ည်း််က္ခိစစေဖွဲ့စ�်ည်း။် ဥပမှာ� က္ခိံလုမှာာ်ီယ်�အခြေစိံ��နှာင်း် ်မှာ���စ့����တပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေကြက္ခ�� ည်းိိနှုင်း�်��့��နှ့�

လ်ကျးနိကျးကျိံင်းးတ်ပ်းဖိွ��များျာ�ပ်ါဝင်းး�စာ

ရှာတ်ွင်းး ကြုံကျ�� �တ်ွ�ရှသည်းး် စာိနိး�ချု�များု

များျာ�များှာ အေချုာ�အံပ်းစာံများျာ�ကျိံ 

ဖိယ်း�ကျဉ်းးများိနှိံင်းးေချုင်းး�၊ ထူးွကျး�ပ်�လ်ာ

သည်းး် ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါ၏ 

လ်းထူးံတ်ရှာ�ဝင်းး လ်ကျးချု�နှိံင်းးများု

အ�ပ်� အယ်းအ�များျာ�၊ တ်ပ်းဖိွ��များျာ� 

ကျိံယ်းတ်ိံင်းးများှ ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�

ဥပ်�ဒါတ်ည်းး ��ာကျး�ရှ�တ်ွင်းး 

ပ်ါဝင်းးများုများရှှိေချုင်းး�တ်ိံ�ေဖိစားသည်းး။
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ပ့�မှာ���တ့င်း ်အခြေဖွဲ့ေ်တလု�လု��ပ်�ပါက္ခ�်ည်း််အခြေ���က္ခိစစမှာာ� ေပည်းတ့်င်း�်စစက်္ခိံ�ံံ�နှုေ�်ေခံင်း�်နှာင်း်် စပ်လု�ဉ်�်၍

ေဖွဲ့စ�်ည်း။် အခြေစိံ��အခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ် ေပည်းတ့်င်း�်စစက်္ခိံ ‘လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းပ်ဋိိပက္ခခ’ ဟုံ�ံ�ံနှုေ�်ေခံင်း�်က္ခိံပိံမှာိံနှာစ�်က္ခ်

ငြိပီ�  ကံိ္ခလုမ်ှာာီယ်��တ�လ်ုာေ�်��လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းအ်ခြေင်းအ်ခြေ��စံ (FARC) နှာင်််း ကံိ္ခလုမှာာီ်ယ်�အခြေမှာ��ိ����လ့ုတ ်

�ေမှာ�က္ခ�်��တပမ်ှာ�တ� ်(ELN) အခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ်“နှိံင်း်င်း�ံ��ပဋိိပက္ခခ” အခြေေဖွဲ့စ ်ေ��လုည်းလ်ုက္ခခ်ံံထူး���ည်း။်

မှာည်း�်ည်း််အခြေ�ေခံအခြေ�ေတ့င်းမ်ှာ�ိံ တပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ နှိံင်း်င်းတံက္ခ�အခြေ�ိံင်း�်အခြေဝိံင််း�နှာင်း်် လုးထူးံအခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ်

တ���ဝင်းအ်ခြေဖွဲ့့��မှာ���အခြေေဖွဲ့စ ်ရှုုေမှာင်းန်ှိံင်း်မှာည်း်မှာဟုံတ�်ပ။ ထူးိံအခြေ�ေခံအခြေ�ေမှာ���တ့င်း ်လုက္ခေ်က္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���

က္ခိံ ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံံဥပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��တ့င်းပ်ါဝင်း်�စေခံင်း�်�ည်း ် �ပ်ထူး့က္ခလ်ု�မှာည်း် ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံံ

အခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ၏ တ���ဝင်းေ်ဖွဲ့စမ်ှာုက္ခိံအခြေ��ေည်း�်�စနှိံင်း�်�� အခြေနှတ��ယ်�်ာိ�ည်း။် ဤအခြေနှတ��ယ််က္ခိံ  လုက္ခ ်

ေက္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်းေ်ခံင်း�်�ကြက္ခ�င်း်�်�ာိမှာည်း် ်အခြေက္ခ��ိ��က္ခ��ဇူး�ေဖွဲ့င်း် ်���ာည်းတ်ည်း်တံ်၍ ထူးိ���က္ခ�်ည်း်် 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတစ�်ပ်�ပ်ထူး့က္ခလ်ု�နှိံင်း်�ည်း်က္ခိံ က္ခ��ိ��ကြက္ခ�င်း�်�ာင်း�်ေပေခံင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်တိံက္ခရ်ှုိံက္ခက်္ခိံင်း ်

တ့ယ်�်ေလံိ်ုအခြေပပ်ါ�ည်း။် ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒအခြေ�စ်၏ တ���ဝင််းေဖွဲ့စ်မုှာ�ည်း ်လုက္ခ�်တ့�တ့င်းအ်ခြေ�ံံ� 

ဝင်းမ်ှာုနှာင်း်် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ် မှာည်း်�းပါဝင်း်�ည်း ် �ိံ�မှာဟုံတ ်

မှာည်း�်းမှာပါဝင်း�်ည်း်��မှာက္ခ    ေပည်း�်းလုးထူးံ၏လုက္ခခ်ံံမှာုက္ခ��်ိံ���� အခြေ�ကြက္ခ�င်း�်အခြေ��မှာ���စ့��ပ်တ့င်း ်

မှားတည်း�်ေ�ည်းက်္ခိံ အခြေ����ပ��ဖွဲ့�ေ်ပ�ေ်လုည်း်� အခြေ�ံ�ံဝင်းန်ှိံင်း်�ည်း။်

၃.၃။ ေင်းင်းး��နိးချု�ရှေချုင်းး�အနှတရှာယ်း

လုက္ခ်ေက္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်း�်စေခံင်း�်�ည်း ်တပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံယ်တ်ိံင်း၏် ��ာ�တးည်းီမှာုလုိံအခြေပပ်ါ 

�ည်း။် အခြေခံ��ိ�အခြေ�ေခံအခြေ�ေမှာ���တ့င်း ်ယ်ံကံြက္ခည်းမ်ှာု�ိံင်း်��အခြေ���က္ခိစစ�ပမ်ှာ��� �ိံ�မှာဟုံတ ်�စစ်ပ�်�့��နှ့�မှာု

မှာ�ာိေခံင်း�်တိံ��ကြက္ခ�င်း် ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ် ��ာ�တ����ိံင်း�်�အခြေ�ကြက္ခ�င်း�်ေပခံ�က္ခမ်ှာ���

ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်� �ိံ�မှာဟုံတ ် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����့��နှ့�ပ့�မှာ���တ့င်းပ်ါဝင်း�်ေ် ေင်းင်း�်�ိံနှိံင်း ်

�ည်း။် မှာတးည်းီ���လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��ဝင်းမ်ှာ���စ့��ာိေခံင်း�် �ိံ�မှာဟုံတ ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��အခြေဖွဲ့့��မှာ���

အခြေတ့င်း�်ပင်း ် က္ခ့�ေပ��မှာုမှာ����ာိ�ေနှိံင်း�်���ကြက္ခ�င်း် ် အခြေခံ��ိ�တပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း်

���က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ် ပါဝင်း်�စနှိံင်း်ငြိပီ� အခြေခံ��ိ�က္ခိံ ၎င်း�်တပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံယ်တ်ိံင်း၏်��ာ�ထူး��ေဖွဲ့င်း် ်

ခံ�ေလ်ုာပထ်ူး��ခံ�န်ှိံင်း်ပါ�ည်း။်

က္ခိံယ်တ်ိံင်း်မှာပါဝင်း�်ေ်�ံ�ံေဖွဲ့တေ်ခံင်း�်�ည်း ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��အခြေတ့က္ခ ် 

ေပဿေ�မှာ����ပ်�ပါက္ခ�်စနှိံင်း်�ည်း။် �ိံလုိံ�ည်းမ်ှာာ� အခြေထူးက္ခတ့်င်း�်ဖွဲ့�ေ်ပခံ��်ည်း်် တပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်းေ်ခံင်း�်

၏ အခြေက္ခ��ိ��က္ခ��ဇူး�မှာ���က္ခိံ �က္ခ�င်း�်စ့�ေ��လုည်း�်�ာ��ပါက္ခမ်ှာုမှာ�ာိေခံင်း�်ေဖွဲ့စ�်ပ်နှိံင်းေ်ခံင်း�်က္ခိံ �ိံလုိံ 

�ည်း။် ဒါ်အခြေေပင်း ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်�အခြေစီအခြေမှာအံခြေ�စ၏် အခြေခံ့င်း််အခြေ�ဏ်�က္ခိံ အခြေံပစ်ံတစခ်ံံမှာာ 

က္ခေ််က္ခ့က္ခ်နှိံင်း်�ည်း်် အခြေ�ေခံအခြေ�ေတစ်�ပ်�ပ�ထူး���က္ခ�်�ိံ�လုည််း� ေဖွဲ့စ်နှိံင်း်ပါ�ည်း်။ ဥပမှာ�အခြေ��ေဖွဲ့င်််း        

ားဂီေ�်ာ�(လု)် တ့င်း ်ားဂီေ်�ာ�(လ်ု)�တ�လ်ုာေ်���တပမ်ှာ�တ� ်(BRA) �ခံါင်း်����င်း ်Francis Ona 

�ည်း ် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���လုံပင််းေ�်စဉ်န်ှာင်း်် �ေ�က္ခ်ပိံင်း�်လုံပင််းေ�်စဉ်ေ်ဖွဲ့စ�်ည်း်် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း်

���က္ခ�်��တ့င််းပါဝင်း�်ေ ် ေင်းင််း��ံိခံ��်ည်း။် Ona �ည်း ် ကံိ္ခယ်ပံိ်င်းအ်ခြေစံိ���ကြက္ခည်း�ခံ�င်ြိပီ� မံိှာင််း�ဗံံ� �ာိ�ည်း်် 

တိံက္ခပ့်�ေဖွဲ့စပ့်�����ေ��အခြေလုယ်�်ာိ Panguna �ဒ�က္ခိံ ‘တ��ေမှာစေ်ယ်�်ေမှာ’ အခြေေဖွဲ့စ ်�တမ်ှာာတထ်ူးိေ�်ခံ��ပ်

ခံ�်�ည်း။် �ိံ���တ့င််း အခြေေခံ�� BRA ၏အခြေေခံ���ခံါင်း�်���င်းအ်ခြေဖွဲ့့��ဝင်းမ်ှာ����ည်း ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ 

တည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်မ်ှာ���တ့င်းပ်ါဝင်း်ခံ�်ငြိပီ� လုံပင််းေ�်စဉ်မ်ှာ���တ့င်း ် ကြိက္ခီ�မှာ���ည်း်�်အခြေ�င်းေ်မှာင်းမု်ှာ��ာိ

ခံ��်ည်း။် အခြေခံ�ေိက်ြက္ခ�လု��ည််းနှာင်း််အခြေမှာ� အခြေ��လံံု�မှာဟံုတ်���လ်ုည်း�် မိှာမိှာ��ာ�အခြေ�မှာပါဝင််းခံ��်ည်း်် အခြေခံ��ိ�

���အခြေံပစ်ံမှာ����ည်း ် အခြေစိံ��ဝေ်���င်းမ်ှာုမှာ��� ‘တ��ေမှာစေ်ယ်�်ေမှာ’ မှာ����ိံ�ပါ တေဖွဲ့ည်း�်ေဖွဲ့ည်း�်ေဖွဲ့ေ်က်္ခ�က္ခ်

���င်း�ွ်က္ခလ်ု�က်္ခ�ာလို��ည်းန်ှာင်း််အခြေညီ်း ားဂီေ�်ာ�(လု)်၏ ဖ့ွဲ့��စည်း�်ပံံအခြေ�ဖ့ွဲ့��စည်း�်ထူး���ည်််း အခြေစံိ��တ့င်း်

ပါဝင်းလ်ု�ကြက္ခ�ည်း။် 

တပဖ်ွဲ့့��မှာ��� ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ် ပါဝင်း်လု����အခြေတ့က္ခ ်

နှိံင်းင််းံ်အခြေစိံ��၏ ကြိက္ခီ�မှာ�����အခြေ��ထံူးတမ်ှာုလုိံအခြေပန်ှိံင်း်�ည်း။် အခြေ�ိံပါကြိက္ခိ��ပမှာ်�မှာုမှာ���တ့င်း ် လု့တင်ြိင်းိမှာ�် 

ခံ�မှာ�်��ခံ့င်း်က်္ခ��်ိံ���� အခြေ�မှာခံခံံ�က္ခ်မှာ���နှာင်း် ် အခြေေ�ဂီတ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတ့င်း ် တ���ဝင်းမ်ှာု�ပ�

နှိံင်းမ်ှာည်း်် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်�အခြေ�ေပ�င်း�်အခြေလု�မှာ��� လုံပ�်��င်းေ်ခံင်း�်တိံ�နှာင်း််ပတ�်က္ခ�်�� 
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��ာ�တးည်းီမှာုမှာ���လုည်း�် ပါဝင်းန်ှိံင်း်�ည်း။် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း်

���က္ခ�်��တ့င်း ်ပါဝင်း်�စေခံင်း�်�ည််း အခြေခံ��ိ����တပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေ�ပ် မှာတးည်းီစ့��က္ခ�်မံှာုလုိံအခြေပန်ှိံင်းင်ြိပီ�  

ဤေည်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����့��နှ့�ေခံင်း�်မှာ���နှာင်း် ် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��တိံ�က္ခိံ ပိံမှာိံ

�က္ခ်���က္ခ�်စ�ည်း။် �ိံ���� ် ားဂီေ်�ာ�(လု)်၏ ဥပမှာ�က္ခိံကြက္ခည်း်ေ်ခံင်း�်အခြေ��ေဖွဲ့င်း် ် အခြေခံ��ိ�တပဖ်ွဲ့့��မှာ��� 

�ည်း ်အခြေစပိံင်း�်တ့င််းပါဝင်း်မှာုေင်းင်း�်�ေခ်ံ�လ်ု�င်းပ်င်း ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�စ�်ိံင်း�်� အခြေစီအခြေမှာအံခြေ�က္ခ�င်း ်

အခြေထူးည်း�်ဖွဲ့�ေ်ခံင်း�်အခြေပါအခြေဝင််း  ဖ့ွဲ့��စည်း�်ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခေ်ခံင််း�၏�ေ�က်္ခပံိင်း�်အခြေပံိင်း�်တ့င််း ပါဝင်း်

�စေခံင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ယ်င်း�်တိံ�၏ပါဝင်းမ်ှာုက္ခိံ တိံ�ေမှာိင်း်န်ှိံင်း်ပါ�ည်း။်

၄။ ဖွိ��စာည်းး�ပံ်�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါတ်ည်းး��ာကျး�ရှ�လံ်ပ်းင်းနိး�စာဉ်းးတွ်င်းး လ်ကျးနိကျးကံိျင်းး
တ်ပ်းဖိွ��များျာ� များည်းးကျ�သ်ိံ�ပ်ါဝင်းးနှိံင်းးသနိည်းး�။

ပဋိိပက္ခခအခြေလ့ုေ ်ဖ့ွဲ့��စည်း�်ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခ�်��လံုပ်င်းေ�်စဉ်မ်ှာ����ည််း နံိှင်းင််း�ံတ�အ်ခြေ�င်း်် 

တ့င်း�်ပ်�ပါက်္ခနံိှင်း�်လံို တံိင်း�်�ဒ�ကြိကီ္ခ�အခြေ�င်််း �ံိ�မှာဟံုတ ်အခြေ�င်း််နှာစ�်င်း််လံံု�တ့င််း တစင်ြိပိ�င်းေ်က္ခတ်ည်း�် 

�ပ်�ပါက်္ခနံိှင်းပ်ါ�ည်း။် အခြေ�ေခံအခြေ�ေတံိင််း�တ့င််း ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခေ်ခံင််း��ည််း �အခြေ�က်္ခပါ 

အခြေ�င်း််မှာ���စ့�က္ခိံ ေဖွဲ့တ�်က္ခ���်�လု�်ာိပါ�ည်း။် အခြေထူးး��ေဖွဲ့င်း် ်-

 မှာ������အခြေ��ေဖွဲ့င်း် ် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����ာ�တးည်းီခံ�က္ခမ်ှာာတ�င်း်် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်�          

အခြေ�ေပ�င်း�်အခြေလု�အခြေတ့က္ခ ်အခြေ�ေခံခံလံုံပ�်��င်း�်မှာည်း်လ်ုံပ်င်းေ�်တ�ဝေမ်ှာ��� �တမ်ှာာတေ်ခံင်း�်။ တစခ်ံါ 

တစ�် ံကြက္ခ��က္ခ�လုဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတစခ်ံံ ပး�တ့�ပါဝင်းတ်တပ်ါ�ည်း။်

 ည်းိိနှုင်း�်��့��နှ့�ေခံင်း�်၊ ဒီဇူိံင်း်�����့�ေခံင်း�်၊ မှားကြက္ခမှာ�်����့�ေခံင်း�်နှာင်း်် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�စ်

တစ�်ပကံိ်္ခအခြေတည်းေ်ပ�ေခံင််း� �ံိ�မှာဟံုတ ်�ာနိှာင်း််ငြိပီ�ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒကံိ္ခ ေပင််း�င်း�်���့�ေခံင််း�နှာင်း််

 ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေတည်းေ်ပ�ငြိပီ��ေ�က္ခတ်စင်ြိပိ�င်း်ေက္ခ်နှာင်း်် အခြေခံ�ေိ်နှာင်း််အခြေမှာ�တေဖွဲ့ည်း�်ေဖွဲ့ည်း�် စီမှာခံံ�က္ခအ်ခြေ�စ်

မှာ���က္ခိံ လုက္ခ�်တ့�အခြေ�က္ခ�င်းအ်ခြေထူးည်း်�ဖွဲ့�ေ်ခံင်း�်

တပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ် �ဖွဲ့�ေ်ပပါအခြေ�င်း််မှာ���တ့င်း ် အခြေေည်း်�နှာင်း််အခြေမှာ���အခြေတိံင််း�အခြေတ�ေဖွဲ့င်း် ် ပါဝင်းန်ှိံင်း်

ပါ�ည်း။်

၄.၁။ မြဲင်းိများး�ချုျများး��ရှ�လ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းးများျာ�တ်ွင်းး ပ်ါဝင်းး�စာေချုင်းး� 

ပဋိိပက္ခခဒဏ်ခ်ံ�ံ�ည်း်အ်ခြေ�ေခံအခြေ�ေ�ာိ ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်���ည်း ် ပံမံှာာေ်အခြေ�� 

ေဖွဲ့င်း် ် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်����ိံင်း�်���ာ�တးည်းီခံ�က္ခတ်စ်ခံံ �ိံ�မှာဟုံတ ်တစခ်ံံထူးက္ခ်မှာက္ခ ဦး�စ့�ေပ�လုံပေ်ခံင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်

စတင်းတ်တ်ပါ�ည်း။် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်����ိံင်း�်���ာ�တးည်းီမှာုမှာ���တ့င်း ် အခြေပစအ်ခြေခံတ�်ပ်စ������ာ�တး

ည်းီခံ�က္ခမ်ှာ���မှာာစက္ခ� အခြေေ�ဂီတ်ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����့��နှ့�ပ့�မှာ���အခြေတ့က္ခ ် မှာ���စ့����မှားမှာ���ခံ�မှာာတ�်ည်း်် 

လံုပင််းေ�်စဉ်မ်ှာ���အခြေထိူး ပံံစမံှာ��ိ�စံံပါဝင်းပ်ါ�ည်း။် ပဋိိပက္ခခတ့င််းပါဝင်း�်ည်း်် အခြေ���ကြိကီ္ခ����အခြေဖ့ွဲ့��မှာ���အခြေ��လံံု�

��ာ�တးလုက်္ခမှာာတထံိ်ူး�ထူး��ငြိပီ� အခြေ�ံိပါပဋိိပက္ခခ�ေပငြိငိ်းမှာ�်�စ��� ေည်း�်လုမှာ�်မှာ����ာ��ဖ့ွဲ့�ဖွဲ့�်ထံူးတထ်ူး�� 

�ည်း်် ေပည်း််စံံ���ငြိငိ်းမှာ�်ခံ�မှာ�်�����ာ�တးညီ်းခံ�က်္ခမှာ���တ့င််း မှာ������အခြေ��ေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စည်း�်ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ 

အခြေ�ေပ�င်း�်အခြေလု��ိံင်း�်� ��ာ�တးည်းီခံ�က္ခမ်ှာ���ပါဝင်းပ်ါ�ည်း။် ေီ�ပါနှိံင်း်င်း၏ံ ၁၉၉၆ ခံံနှာစတ့်င်းခ်ံ��ပ�်ိံခံ�်

�ည်း်် ေပည်း််စံ�ံ��ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����ာ�တးည်းီခံ�က္ခန်ှာင်း်် ၂၀၀၁ ခံံနှာစ် ားဂီေ်�ာ�(လု)် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���

��ာ�တးည်းီခံ�က္ခမ်ှာ����ည်း ်ထူးိံက္ခ��်ိံ������ာ�တးည်းီခံ�က္ခမ်ှာ���၏ ဥပမှာ�မှာ���ေဖွဲ့စ�်ည်း။်

ပဋိိပက္ခခနှာင်း််�က္ခစ်ပ်�ည်း်် အခြေံပစ်ံမှာ���ေဖွဲ့စက်ြက္ခ�ည်း်အ်ခြေ�လု��က္ခ ် တပဖ်ွဲ့့��မှာ����ည်း ် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���

��ာ�တးညီ်းခံ�က္ခ�်�့��န့ှ�ပ့�မှာ���တ့င််း ပါဝင်းမ်ှာည်းေ်ဖွဲ့စ်�ည်း။် ဤအခြေ�ေခံအခြေ�ေတ့င်း ်ငြိငိ်းမှာ�်ခံ�မှာ�်�����ာ� 

တးည်းီခံ�က္ခမ်ှာ���တ့င်း ် အခြေေ�ဂီတ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်�အခြေ�ေပ�င်း�်အခြေလု�နှာင်း်် �က္ခ�်ိံင်း�်ည်း််အခြေစီ 

အခြေစဉ်ထ်ူးည်း််�့င်း်�ေခံင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် တပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေ�ေနှာင်း် ် အခြေေ�ဂီတ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ����့����လုံပင််းေ�် 

စဉ်တ့်င်း ်တံိက္ခရံိ်ှုက္ခပ်ါဝင်းနံိ်ှင်းပ်ါ�ည်း။် ဤ�ေ��တ့င်း ်အခြေ�ပ�အခြေယ်းလံုပ�်ေ�်ာ�ိည်း။် ငြိငိ်းမှာ�်ခံ�မှာ�်��� ��ာ� 

တးည်းီခံ�က္ခတ့်င်းပ်ါ�ာိ�ည်း် ် �ီ�ေခံ��အခြေ�ေပ�င်း�်အခြေလု��ိံင်း�်��ဖွဲ့�ေ်ပခံ�က္ခမ်ှာ����ည်း ် တပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ�က္ခ�ေပ်

�စနှိံင်း�်��လ်ုည်း�် �ေ�က္ခ်ပိံင်း�်အခြေ��လုံ�ံပါဝင်း�်ည်း်် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ����့���တ့င်း ်စစမ်ှာာေ�်ည်း််
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��ွ�ခံ�ယ်မ်ှာုမှာ��� ေပ�လုံပ်နှိံင်း်���က္ခိံ�တ� ်အခြေဟုေ်အ်ခြေတ��ေဖွဲ့စ�်စမှာည်းေ်ဖွဲ့စ�်ည်း။် ဥပမှာ�အခြေ��ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံံ

အခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒအခြေတည််းေပ�����့����ဦး�တည််းခံ�က္ခအ်ခြေ�ပ် �ံိ�မှာဟံုတ ် ဖ့ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒအခြေတည််းေပ� 

����့����မှားမှာ���အခြေ�ပ် အခြေ�ထူး�က္ခအ်ခြေက္ခးေပ�နှိံင်း်မှာည်း်် �ယ်ာံယ်���ာ����င်း�်ည်း််က္ခတိက္ခဝတမ်ှာ���

ကံိ္ခ ငြိငိ်းမှာ�်ခံ�မှာ�်����ံိင််း����ာ�တးညီ်းခံ�က္ခမ်ှာ���တ့င််း ထူးည်း််�့င်း�်ေခံင််း��ည််း ပံိမံိှာထိူး���က်္ခအခြေက္ခ��ိ��ာ�ိည်း်် 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ် ်�ပ်�ပါက္ခ�်စပါ�ည်း။် �ိံ���တ့င်း ်က္ခတိက္ခဝတ်

မှာ����ည်း ် �ယ်ာံယ်�က္ခ�လု့ေ�်ပါက္ခ အခြေေ�ဂီတ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ််

မှာ���တ့င်း ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���၏ လုိံလု��ခံ�က္ခမ်ှာ���က္ခိံ ထူးည်း််�့င်း်�အခြေ�လု�ထူး��မှာည်း်အ်ခြေ�ပ် ��ခံ��

မုှာ�ာမိှာ�ာနိှာင်််း အခြေေ�ဂီတဖ့်ွဲ့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ����့����လံုပ်င်းေ�်စဉ်အ်ခြေ�င်း််မှာ���တ့င််း ၎င်း�်တံိ�အခြေေပည်း််အခြေဝ 

ပါဝင်းန်ှိံင်းမ်ှာုအခြေ�ပ်လုည်း�် �မှာ�ခံ့ေ�်ထူးံတဖ်ွဲ့့ယ်ေ်ဖွဲ့စ�်စပါ�ည်း။်

၄.၂။ ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါ�ရှ��ွ�ေချုင်းး�နှှင်းး် အတ်ည်းးေပ်�ေချုင်းး�တ်ွင်းး ပ်ါဝင်းး�စာေချုင်းး�နှှင်းး် ပ်း��ပ်ါင်းး�
ပ်ါဝင်းးေချုင်းး�

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ����့��ေအ်ခြေတ့က္ခ ် မှာတးည်းီ�ည်း်လ်ုံပ်ထူးံ�ံလုံပေ်ည်း်�မှာ���စ့� �ာိပါ�ည်း။် 

ယ်င်း�်တိံ�တ့င်း ်အခြေထူးး�အခြေ���ကြိက္ခီ��ည်း်က်္ခိစစ�ပမ်ှာ���အခြေတ့က္ခ ်�ံ�ံေဖွဲ့တခ်ံ�က္ခ်မှာ���ခံ�မှာာတ�်ေ် အခြေထူးး�အခြေမှာ���စံ

လုိံအခြေပခ်ံ�က္ခမ်ှာ��� ထူးပမ်ှာထံူးည်း််�့င်း်�ေခံင်း�်အခြေ��ေဖွဲ့င်း် ် �ာိနှာင်း််ငြိပီ����ဥပ�ဒေပ�လုးတ�်တ� ် �ိံ�မှာဟုံတ ် ��ွ� 

�က္ခ�က္ခတ်င်း�်ေမှာ�က္ခခ်ံံ��ည်း် ်တိံင်း်�ေပ�ေပည်းေ်ပ�လုးတ်�တ�က်္ခိံ အခြေ�ံ�ံေပ�ေခံင်း�်ပါဝင်း�်ည်း။် ေပည်းလ်ုံ�ံက္ခွတ်

�နှဒခံံယ်းပ့�ေဖွဲ့င်း် ် ေပည်း�်းလုးထူးံ၏အခြေတည်းေ်ပ�ခံ�က္ခ်�ယ်း�ေ ် လုိံအခြေပ်�ည်း််အခြေ�ေခံအခြေ�ေလုည်း�်�ာိနှိံင်းပ်ါ�ည်း။်  

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ����့����၌ လုးထူးံပါဝင်းမ်ှာုက္ခိံ ပံစံံအခြေခံ��ိ�ေဖွဲ့င်း်ထ်ူးည်း််�့င်း်�မှာုပိံမှာိံမှာ���ေပ��လု��ည်း။်  

ဤလုံပ်ထူးံ�ံလုံပေ်ည်း်���ွ�ခံ�ယ်မ်ှာု�ည်း ်  လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်း�်စ�ေ်အခြေတ့က္ခ ်�က္ခ�်��က္ခမ်ှာု

�ာိနှိံင်း�်ည်း။်

ပ်း��ပ်ါင်းး�ပ်ါဝင်းးများုအတ်ွကျး �ရှး�ချုျယ်းစာရှာများျာ�

လုက္ခ်ေက္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်းမ်ှာု��ခံ���စ�ေအ်ခြေတ့က္ခ ် ေည်း်�လုမှာ�်တစခ်ံံမှာာ� ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံံ

ဥပ�ဒတည််း���က္ခ�်��လံုပ်င်းေ�်စဉ်တ့်င်း ်တပဖ့်ွဲ့��မှာ���ပါဝင််းနံိှင်း�်ည်း််�ေ�� �တမ်ှာာတလ်ု��ထူး���ပ�ေခံင််း� 

ေဖွဲ့စ�်ည်း။် ဥပမှာ�အခြေ��ေဖွဲ့င်း် ်ားဂီေ်�ာ�(လု)်တ့င်း ်���င်း�်ွက္ခခ်ံ�်�က္ခ��်ိံ� ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒမှားကြက္ခမှာ�်

����့�����က္ခ�မ်ှာ�ာင်း ်�ိံ�မှာဟုံတ ်တိံင်း်�ေပ�ေပည်းေ်ပ�လုးတ်�တ�တ့်င်း ်  လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့���ဟု�င်း�်မှာ���

၏ ကံိ္ခယ်စ်��လုာယ်မ်ှာ���အခြေတ့က်္ခ �ေ���တမ်ှာာတ�်ပ�ေခံင််း�ေဖွဲ့စ်�ည်း။် လုးထံူးနှာင်း််��့��န့ှ�တံိင််းပင်းေ်ခံင််း��ည််း 

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ တည်း�်��က္ခေ်ခံင်း�်လုံပင််းေ�်စဉ်၏် အခြေစိတ်အခြေပိံင်း်�ေဖွဲ့စ�်ည်း်် �ေ��မှာ���တ့င်း ်

လုက္ခ်ေက္ခ်က္ခိံင််းတပ်ဖွဲ့့��မှာ���၏ လုိံလု��ခံ�က်္ခမှာ���က္ခိံ ဖွဲ့့��စည််း�ပံံအခြေ�ေခံခံံဥပ�ဒအခြေ�စ်တ့င်း် ထူးည်း််�့င်း်�

����့�နှိံင်း�်��အခြေတ့က္ခ ် တပဖ်ွဲ့့��မှာ���နှာင်း်် �ီ�ေခံ����့��နှ့�အခြေကြုံက္ခေံပ�ခံ�က္ခ်�ယ်း�ေ် အခြေထူးး�ကြိက္ခိ��ပမှာ�်���င်း ်

�ွက္ခခ်ံ�က္ခမ်ှာ��� လံိုအခြေပနံိ်ှင်း�်ည်း။် အခြေကြုံက္ခေံပ�ခံ�က္ခ�်ယ်း��တ့င်း ်တပဖ့်ွဲ့��မှာ���၏လံိုလု��ခံ�က်္ခမှာ���ကံိ္ခ ထူးည်း််�့င်း�် 

စဉ်�်စ��နှိံင်း�်ေအ်ခြေတ့က္ခ ်က္ခိံယ်စ်��ေပ��က္ခ�မ်ှာတီဖွဲ့့��စည်း�်ေခံင်း�် �ိံ�မှာဟုံတ ်တပဖ်ွဲ့့��မှာ���ထူးမံှာာ တင်းေ်ပ�တ�င်း�် 

�ိံခံ�က္ခမ်ှာ����ယ်းေခံင်း�်တိံ� လုံပ�်��င်းန်ှိံင်း်ပါ�ည်း။် ပး��ပါင်း�်ပါဝင်းေ်ခံင်း�်အခြေတ့က္ခ ်အခြေေခံ��ေည်း�်လုမှာ�်မှာ���မှာာ�

တိံက္ခရ်ှုိံက္ခလ်ုံပ�်��င်းမ်ှာုေည်း်��ည်း။် လုးတ်�တ� ်�ိံ�မှာဟုံတ ်��ွ��က္ခ�က္ခခ်ံအံခြေဖွဲ့့���ည်း ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံံ

ဥပ�ဒ����့�ေခံင််း�အခြေတ့က်္ခတ�ဝေ�်ာငိြိပီ� လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းတ်ပဖ့်ွဲ့��မှာ���အခြေတ့က္ခလ်ု��ထူး���ည်း််�ေ��မှာ�ာ�ိည်း်် 

�ေ��တ့င်း ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��လုံပင််းေ�်စဉ််

တ့င်း ်တိံက္ခရ်ှုိံက္ခ်ပါဝင်း်နှိံင်း်���အခြေတ့က္ခ ်လုးထူးံအခြေ�ထူး�က္ခအ်ခြေပံ်��ာိ�ေ ်နှိံင်း်င်း�ံ��တ့င်းပ်ါဝင်း်နှိံင်း�်�� ကြိက္ခိ��ပမှာ�်

လု�နံိှင်းပ်ါ�ည်း။် ဤအခြေ�ေခံအခြေ�ေ�ည််း လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင််းတပဖ့်ွဲ့��မှာ���အခြေ�� ေယ်�်ေမှာ�ဒ�တစ်ခံံမှာာ �ံိ�မှာဟံုတ်

�ီ�ေခံ��တိံင်း�်�င်း�်���အခြေံပစ်ံတစ်ခံံမှာာ �ိံ�မှာဟုံတ ် ာ������အခြေံပစ်ံတစ်ခံံမှာာ �ထူး�က္ခပ်ံ်မှာု�ာိ�ည်း််�ေ��

တ့င်း ်ေဖွဲ့စန်ှိံင်း�်ည်း။် 

ပ်း��ပ်ါင်းး�ပ်ါဝင်းးရှနိး အတ်ာ�အ�း�များျာ�

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည်း�်��က္ခ�်��တ့င်း ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ကိ္ခံ �ီ�ေခံ��အခြေဖွဲ့့��တစခ်ံံ

အခြေ�ေေဖွဲ့င်း်ပ်ါဝင်း်�စ���အခြေတ့က္ခ ်အခြေထူးး�အခြေ�င်း််မှာ���မှာလုိံလု�င်းပ်င်း ်လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���၏ ေဖွဲ့စတ်ည်း်

မုှာအခြေ�ေခံအခြေ�ေ�ကြက္ခ�င်််း ဖ့ွဲ့��စည်း�်ပံံအခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒတည််း���က္ခ�်��တ့င်းပ်ါဝင်းေ်ခံင််း�၌ အခြေဟုေ်အ်ခြေတ�� မှာေဖွဲ့စ် 

လ်ကျးနိကျးကျိံင်းးတ်ပ်းဖိွ��များျာ�

အ�နိေဖိင်းး် ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�

ဥပ်�ဒါတ်ည်းး��ာကျး�ရှ�အ�င်းး်

တ်ိံင်းး�တ်ွင်းး ပ်ါဝင်းးနှိံင်းးပ်ါသည်းး။ 

တ်ိံကျးရိုိံကျးပ်ါဝင်းးများုသည်းး မြဲင်းိများး�ချုျများး�

�ရှ��ိံင်းးရှာ ��ွ��နှွ�ပ်ွ�များျာ�

အတ်ွင်းး� ပ်ါဝင်းးများုေဖိစားနှိံင်းးပ်ါသည်းး။



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၅)၊ ဇူူလ်ုုင်လ်် ၂၀၂၁ 1010

�စ���လုံပ�်��င်း�်မှာည်းေ်ဖွဲ့စ�်ည်း။် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���ပါဝင်း�်��အခြေတ့က္ခ ်အခြေ�ရှုံစံိံက္ခ�်ေလ်ုိံအခြေပ ်

���အခြေတ��အခြေ�ီ�တစခ်ံံမှာာ� လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ ��ဇူဝတမ်ှာုက္ခ���လု့ေ်�းမှာ���အခြေေဖွဲ့စ�်တ ်

မှာာတင်ြိပီ� အခြေစိံ��ရှုံ�ံထူးိံင်း�်ေ် အခြေ�ည်းအ်ခြေခံ�င်း�်မှာေပည်း်�်းမှာ���အခြေေဖွဲ့စ ် �တမ်ှာာတ်ေခံင်း�်ေဖွဲ့စ�်ည်း။် အခြေခံ��ိ����

ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����ာ�တးည်းီခံ�က္ခမ်ှာ����ည်း ် ထူးိံက္ခ��်ိံ����အခြေတ��အခြေ�ီ�မှာ���က္ခိံဖွဲ့ယ်�်ာ���ေ ် ကြိက္ခိ��ပမှာ�်

�ည်း။် ဥပမှာ� အခြေ��ခံ��၊ က္ခိံလုာံီယ်�နှာင်း်် ေီ�ပါနှိံင်း်င်းမံှာ����ာိ ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����ာ�တးည်းီခံ�က္ခမ်ှာ���တ့င်း ်

လုက္ခ်ေက္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေ�� နှိံင်း်င်း�ံ��ပါတီတည်း�်ထူး�င်းခ်ံ့င်း််က္ခိံ အခြေ�ိအခြေမှာာတ်ေပ��ဖွဲ့�ေ်ပထူး���ည်း။် 

တစခ်ံါတစ�်တံ့င်း ်လု့တင်ြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်��ခံ့င်း်မ်ှာ����ည်း ်ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����ာ�တးည်းီမှာု၏ အခြေစိတအ်ခြေပိံင်း�်ေဖွဲ့စ်

ငြိပီ� လုး်အခြေခ့ံင်််း���စနုံှေ�်မှာ���နှာင်််း�က္ခ�ံိ်င်းမု်ှာ�ာ�ိ���ေ��မှာ���တ့င််း လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းတ်ပဖ့်ွဲ့��မှာ���ပါဝင််းေခံင််း�ကံိ္ခ 

ခ့ံင်း််ေပ�နံိှင်း�်ေအ်ခြေတ့က္ခ ်တပဖ့်ွဲ့��မှာ���ကံိ္ခ ေပစ်မုှာမှာာတတ်မှာ�်မှာာဖွဲ့ယ်�်ာ��ေခံင််း�ေဖွဲ့င်််း အခြေ�ထူး�က်္ခအခြေက္ခးေပ�နံိှင်း�်ည်း။်

ကျိံယ်းစာာ�ေပ်�များု၏ ရိုုပ်း�ထူးွ�များုများျာ�

နှိံင်းင််းတံပဖ်ွဲ့့��မှာဟုံတ�်ည်း်် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ����ည်း ်တ�ပါင်း်�တစည်း�်တည်း�် �ာိမှာ�ေကြက္ခာ� 

တစဖ်ွဲ့့��ခံ�င်း�်�တ�င်း်တ်င်း�်ခံိံင်း်မှာ��ည်း် ်အခြေဖွဲ့့��မှာ���ေဖွဲ့စက်ြက္ခ�ည်း။် နှိံင်း်င်းအံခြေတ့င်း�်မှာတးက္ခ့�ေပ���ည်း် ်လုက္ခေ်က္ခ် 

က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���စ့��ာိနှိံင်းင်ြိပီ� တပဖ်ွဲ့့��တိံင်း်�တ့င်း ်၎င်း�်တိံ�က္ခိံယ်ပ်ိံင်းအ်ခြေ�င်း�်ဝင်း၊် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံနံှာင်း်် နှိံင်းင််း�ံ�� �မှာ�� ်

မှာာေ�်ခံ�က္ခမ်ှာ����ာိကြက္ခပါ�ည်း။် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��တစဖ်ွဲ့့��ခံ�င်း�်စီ�ည်း ်နှိံင်း်င်း�ံတ�က်္ခိံ�ေ်က်္ခ�င်း�်�� စစ်

���လုုပ�်ာ��မှာုမှာ������င်း�်ွက္ခ�်ေ်အခြေတ့က္ခ ် အခြေဖွဲ့့��အခြေစည်း�်�ိံင်း�်�က္ခွမှာ�်က္ခ�င််း�ေ��ကြက္ခမှာုတစစ်ံတံ�� လုိံ 

အခြေပ�်��လ်ုည်း�် အခြေဖွဲ့့��တစခ်ံံအခြေတ့င်း်�မှာာ မှာတးည်းီ��� တပဖ်ွဲ့့��ခံ့�င်းယ်မ်ှာ���တ့င်း ်မှာတးည်းီ�ည်း်လ်ုိံလု��ခံ�က္ခ်

မှာ���နှာင်း် ် အခြေဖွဲ့့��အခြေစည်း�်အခြေတ့င်း�် ယ်ံကံြက္ခည်းစ်ိတ်ခံ��မှာုအခြေ�င်း်�်ိံင်း�်� က္ခ့�ေပ��ခံ�က္ခမ်ှာ���ပင်း ် �ာိနှိံင်းပ်ါ�ည်း။် 

ပဋိိပက္ခခေဖွဲ့စပ့်��စဉ်အ်ခြေတ့င်း�် �ိံ�မှာဟုံတ ် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���တည်း�်��က္ခမ်ှာု လုံပင််းေ�်စဉ်အ်ခြေတ့င်း�် လုက္ခေ်က္ခ် 

က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��တစခ်ံံမှာာ မှာတးည်းီ�ည်း်လ်ုုပ်�ာ��မှာုမှာ���ေဖွဲ့င်း် ် အခြေဖွဲ့့��တ့င်း�်မှာာခံ့�ထူး့က္ခမ်ှာုမှာ���ပင်း�်ာိနှိံင်း်ပါ�ည်း။် ဥပမှာ�

အခြေ��ေဖွဲ့င်း် ် က္ခိံလုမှာာ်ီယ်�နှိံင်း်င်း၏ံေဖွဲ့စစ်ဉ််တ့င်း ် �ေမှာေပင်းတ့်င်းလ်ုုပ်�ာ��မှာုမှာတးည်းီ�ည်း် ် အခြေံပစ်ံနှာစခ်ံံလုံ�ံ�ည်း ်

ပဋိိပက္ခခတစခ်ံံတည်း်�အခြေ�ပ် �င်း�်ိံင်း�်ေကြက္ခ�ည်းေ်ဖွဲ့စ�်��လ်ုည်း�် နှိံင်း်င်း၏ံတပဖ်ွဲ့့��မှာ���နှာင်း် ် စစ�်င်း�်��

မှာ������င်း�်ွက္ခ�်�တ့င်း ်မှာတးည်းီ�ည်း််အခြေစီအခြေစဉ််မှာ���နှာင်း် ်လုံပ�်��င်းန်ှိံင်း်စ့မှာ်�မှာ����ာိကြက္ခ�� အခြေ�ိံပါအခြေံပစ်ံ

နှာစခ်ံံနှာင်း်် �ီ�ေခံ���စစ်ပည််းိိနှုင်း်�မှာုမှာ������င်း�်ွက္ခခ်ံ�်����လ်ုည်း�် ည်းိိနှုင်း်�မှာုမှာ���က္ခိံ တစင်ြိပိ�င်းေ်က္ခ်တည်း�်

လုံပ�်��င်းခ်ံ�်�ည်း။်

ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ����့�ေခံင်း�်လုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်း ် လုက္ခေ်က္ခ်က္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ မှာတးက္ခ့�ေပ��

�ည်း််တ�ဝေမ်ှာ��� �တမ်ှာာတ�်ပ�ထူး������ေ��တ့င်း ် မှာည်း်�းက္ခက္ခိံယ််စ��ေပ��ေ�ည်း ် �ိံ�မှာဟုံတ ်

ပါဝင်း�်းက္ခ မှာည်း်�ည်း််အခြေ�ကြက္ခ�င်း�်အခြေ��က္ခိံ က္ခိံယ်စ်��ေပ�လုံပ�်��င်း�်ေ�ည်းန်ှာင်း်် က္ခိံယ်စ်��ေပ���ည်း််

အခြေ�ကြက္ခ�င်း�်အခြေ��၏ ��ာ��ာ�ဝနှာင်း်် က္ခေ်�်တ်ခံ�က္ခ်မှာ���က္ခိံ ေ��လုည်း�်ေ်အခြေ���ကြိက္ခီ�ပါ�ည်း။် 

အခြေ�ိံပါ��ာ��ာ�ဝနှာင်း် ် က္ခေ်�်တ်ခံ�က္ခ်မှာ���အခြေ�ပ်မှားတည်း၍် ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ����့�ေခံင်း�်

လံုပင််းေ�်စဉ်အ်ခြေတ့င်း�် ခ့ံင်း််ေပ�ခံ�က္ခမ်ှာ����တ်မှာာတ�်ပ�နံိှင်းပ်ါ�ည်း။် မှာတးညီ်း�ည်း််ခ့ံင်း််ေပ�ခံ�က္ခမ်ှာ���မှာာ� �အခြေ�က်္ခ

ပါအခြေတိံင်း�် ေဖွဲ့စ�်ည်း။်

 လုက္ခေ်က္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��တစခ်ံံက္ခိံ က္ခိံယ်စ်��ေပ��ည်း်တ်ပဖ်ွဲ့့��ဝင်းတ်စဦ်း�တ့င်း ် အခြေတိံင်း�်အခြေတ�တစခ်ံံ

အခြေထူးိ ထူးိေ�်ခံ��ပပ်ိံင်းခ်ံ့င်း််�ာိ�ည်း။်

 �ီ��ေ်အ်ခြေ�ကြက္ခ�င်း�်တ���တစ်ခံံ �ိံ�မှာဟုံတ ်လုးတစ်စံနှာင်း်် �က္ခစ်ပ်လု�က္ခ�်ာိ��� တပဖ်ွဲ့့��ဝင်းတ်စ်

ဦး��ည််း �ီ��ေ််လံိုလု��ခံ�က္ခမ်ှာ���အခြေတ့က်္ခ ကံိ္ခယ်စ်��ေပ�အခြေကြိကီ္ခ�အခြေက္ခ�အခြေေဖွဲ့စ်���င်း�ွ်က်္ခနံိှင်း�်ည်း။်

 အခြေေခံ��တပဖ်ွဲ့့��ဝင်းမ်ှာ���က္ခိံ လုက္ခ�်တ့�က္ခိံယ်စ်��ေပ��ေ�ည်း်တ်ပဖ်ွဲ့့��ဝင်းတ်စဦ်း��ည်း ်အခြေက္ခး�အခြေ�ေပ�င်း�်

က္ခ�လု တ���မှာ�တ��� �ိံ�မှာဟုံတ ် ေပေ်လုည်း်�ပါင်း်�စည်း�်���က္ခိစစ�ပမ်ှာ���အခြေ�ပ် အခြေထူးး�အခြေ�လု� 

�ပ� ���င်း�်ွက္ခန်ှိံင်း်�ည်း။်

၄.၃။ ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါ�ိံင်းးရှာအစားအများ�သစားများျာ� လ်ကျး�တ်ွ�အ�ကျာင်းးအထူးည်းး
 �ဖိား��ာင်းးရှာတ်ွင်းး ပ်ါဝင်းး�စာေချုင်းး�

လုက္ခေ်က္ခကံိ်္ခင်းတ်ပဖ့်ွဲ့��ဝင်း�်ဟု�င််း�မှာ���ကံိ္ခ ေပည််း�ထူး�င််းစံအခြေ�င်း််နှာင်း်် တံိင်း�်�ဒ�ကြိကီ္ခ�အခြေ�င်််း�ာ ိအခြေစံိ��

�ေ��မှာ���၊ ဥပ�ဒေပ�လုးတ်�တ�မ်ှာ��� �ံိ�မှာဟံုတ် အခြေေခံ��အခြေင််းစတီက္ခ����ာင်း�်မှာ���တ့င််း ထူးည်း််�့င်း�်နံိှင်း�်ည်း။် 
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အခြေ��ခံ���ည်း ်ဥပမှာ�တစခ်ံံေဖွဲ့စ�်ည်း။် အခြေဓိိက္ခပဋိိပက္ခခ�ည်း ် အခြေ��ခံ��အခြေ�ေေဖွဲ့င်း် ်အခြေင်းဒ်ိံေီ��ာ��နှိံင်းင််းံ

၏ အခြေစိတအ်ခြေပိံင်း်�အခြေေဖွဲ့စ ်�ာိမှာ�ာိဟုး�ည်််း ေပဿေ�ေဖွဲ့စင်ြိပီ� ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����ာ�တးည်းီခံ�က္ခအ်ခြေ� အခြေ��ခံ�� 

�ည်း ်အခြေင်းဒ်ိံေီ��ာ��နှိံင်းင််း၏ံ အခြေစိတ်အခြေပိံင်း်�အခြေေဖွဲ့စ ်�က္ခလ်ုက္ခတ်ည်း�်ာိ�ေ်ေဖွဲ့စ�်��လ်ုည်း�် ကြိက္ခီ�မှာ����� 

က္ခိံယ်ပ်ိံင်းအ်ခြေံပခ်ံ��ပခ်ံ့င်း််အခြေ�င်း််ေဖွဲ့င်း် ် �ပတ်ည်း�်ေ်ေဖွဲ့စ�်ည်း။် Free Aceh Movement (Gerakan Aceh 

Merdeka, GAM) က္ခိံ အခြေကြက္ခမှာ�်ဖွဲ့က္ခအ်ခြေဖွဲ့့��အခြေေဖွဲ့စ�်တမ်ှာာတထ်ူး��ငြိပီ� ည်းိိနှုင်း်���့��နှ့�မှာုမှာ��� မှာေပ�လုံပန်ှိံင်း်

�ေ် က္ခေ်�်တ်ထူး��မှာု�ည်း ်ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���နှာင်း် ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပံအံခြေ�ေခံခံဥံပ�ဒ�ိံင်း�်� ည်းိိနှုင်း်���့��နှ့�မှာုမှာ���က္ခိံ 

အခြေဟုေ်အ်ခြေတ��ေဖွဲ့စ�်စခံ�ပ်ါ�ည်း။် GAM ၏ ေည်း်�ဗ��ဟု�မှာာ� ၎င်း�်၏အခြေဖွဲ့့��ဝင်းမ်ှာ���က္ခိံ စီ�င်းစ်ံလုးတ�်တ�်

မှာ���တ့င်းပ်ါဝင်း�်စငြိပီ� ငြိမှာိ���တ�ဝ်ေမ်ှာ���ေဖွဲ့စလ်ု�က္ခ� �ဒ�တ့င်း�်ဥပ�ဒကိ္ခံအခြေ�ံံ�ေပ�ေခံင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ၎င်း�်၏ 

�ည်းမ်ှာာေ�်ခံ�က္ခမ်ှာ��� အခြေ�က္ခ�င်းအ်ခြေထူးည်း်�ဖွဲ့��်�����င်း�်ွက္ခ�်ေ်ေဖွဲ့စ�်ည်း။် ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်�����ာ�တးည်းီ

ခံ�က္ခ�်�ာိငြိပီ��ေ�က္ခ ်GAM �ည်း ်နှိံင်း်င်း�ံ��ပါတီအခြေေဖွဲ့စ ်�ေပ�င်း�်လု�ခံ�င်ြိပီ� ၂၀၀၉ ခံံနှာစ်တ့င်း ်�ဒ�ဥပ�ဒေပ� 

လုးတ�်တ�၌် အခြေမှာတ�်ေ��အခြေမှာ���စံ အခြေနှိံင်း�်�ာိခံ��်ည်း ်(Zainal 2019)။

လုက္ခ်ေက္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��ဝင်းအ်ခြေေဖွဲ့စမ်ှာာ အခြေစိံ��အခြေဖွဲ့့��ဝင်း ် �ိံ�မှာဟုံတ ် နှိံင်း်င်း�ံ���ခံါင်း�်���င်းအ်ခြေေဖွဲ့စ�်ိံ� 

က္ခး��ေပ�င်း�်ေခံင်း�်က္ခိံ လု့ယ်က်္ခးရှုိံ��ာင်း�်စ့� လုံပ�်��င်းန်ှိံင်း်မှာည်း်မှာဟုံတ�်ပ။ ၎င်း�်�ည်း ်လုက္ခေ်က္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��

ဝင်း�ံိ်င်း�်�အခြေ�ည်းအ်ခြေခံ�င်း�်၊ က္ခွမှာ�်က္ခ�င််းမုှာနှာင်း်် စည်း�်မှာ�ဉ်�်မှာ���ကံိ္ခစ့ေ ််ခ့ံ��ေလံိ်ုအခြေပင်ြိပီ� နံိှင်းင််းကံိံ္ခ�တ�လ်ုာေမု်ှာမှာာ 

တ�ဝေ�်က္ခ��ည်း် ်နှိံင်း်င်း�ံ���ခံါင်း�်���င်းန်ှာင်း်် နှိံင်း်င်းံ်အခြေစိံ��၏အခြေစိတအ်ခြေပိံင်း်�ေဖွဲ့စ�်ည်း်် ေပည်း�်း်အခြေက္ခ��ိ�ေပ�

အံခြေပခ်ံ��ပ�်��အခြေဖ့ွဲ့���ံိ� �ေပ�င််း�လု��ေလံိ်ုအခြေပ�်ည်း။် ဒီမံိှာက္ခ��စီေည်း�်က္ခ� ကံိ္ခယ်စ်��ေပ�မုှာတ့င််း တပဖ့်ွဲ့���ဟု�င်း�် 

မှာ���အခြေ�ေေဖွဲ့င်််း ပံိမံိှာက္ခ�ယ်ေ်ပေ််��� ေပည််း�းလုးထံူးကံိ္ခ ကံိ္ခယ်စ်��ေပ��မှာည််းေဖွဲ့စ်ငြိပီ� လုးထံူး�နှဒအခြေ�ပ်အခြေ�ေခံခံံ

၍ လုံပင််းေ�်စဉ််မှာ���အခြေ�က္ခ�င်းအ်ခြေထူးည်း်�ဖွဲ့��်မှာည်းေ်ဖွဲ့စ�်ည်း ်(Dudouet et al. 2012:38-40)။ အခြေထူးက္ခ ်

�အခြေ�က္ခပ်ံစံံမှာ���နှာင်း် ် ေပင်း�်ထူးေ�်���စစ��စ�င်း်�်ိမှာုမှာ���ေဖွဲ့င်း် ် တ�ဝေထ်ူးမှာ�်���င်းခ်ံ�်���အခြေ�ေခံအခြေ�ေ

မှာ���က္ခိံစ့ေ်ခ်ံ့�က္ခ� ဒီမှာိံက္ခ��စီလုံပင််းေ�်စဉ်တ့်င်းပ်ါဝင်း်�ေ်မှာာ� တပဖ်ွဲ့့��မှာ���အခြေတ့က္ခ ် ခံက္ခ်ခံ�မှာည်းေ်ဖွဲ့စ�်ည်း။် 

လုက္ခ်ေက္ခက်္ခိံင်းတ်ပဖ်ွဲ့့��မှာ���က္ခိံ လုး်အခြေဖွဲ့့��အခြေစည်း�်တ့င်းပ်ါဝင်း�်စေခံင်း�်�ည်း ်ငြိင်းိမှာ�်ခံ�မှာ�်���က္ခိံစံစည်း�်ခံိံင်းမ်ှာ��စ

မှာည်း်် အခြေက္ခ��ိ��က္ခ��ဇူး�က္ခိံ��ာိနှိံင်း�်ည်း။် �ိံ���� ် တစခ်ံ�ေိ်တည်း�်မှာာ�ပင်း ် ပါဝင်း်�စ������င်း�်ွက္ခခ်ံ�က္ခ ်

�ည်း ်ထူးိ���က္ခ�်��အခြေ�ပ�်��အခြေစိံ��က္ခိံေမှာိင်း််တင်းေ်ခံင်း�်နှာင်း််  စစ်���အခြေ�ပံ�ံ့င်း�်ေခံင်း�်က္ခိံ ��ာ�င်း�်ာ��ေခံင်း�်

ေည်း�်လုမှာ�်ေဖွဲ့င်း် ်လုံပ်���င်း�်ေ်လုိံအခြေပ်�ည်း။်

ကျိံ�ကျာ�ချုျကျးများျာ�နှှင်းး် အေချုာ�ဖိတ်းရိုုစာရှာများျာ� 
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