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နိုု�ဝင််ဘာာလ၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််

စာာရေး�းသူူအကြော��ာ�င်းး�
Christine Bell သည်် လက််ထော�ာက််အကြီး�း�အကဲဲ
(ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုု)၊ အီီဒင််ဘာာရာာ
တက္ကကသိုု�လ််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါမော�ာက္ခခ
ဖြ�စ််ပါါသည််။ နိုု�င််ငံရေး�းဆို
ံ
ု�င််ရာာညှိိ�နှိုုင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််
သုုတေ�သနအစီီအစဉ််၏ ဒါါရိုု�က််တာာတစ််ဦးးလည်းး�
ဖြ�စ််ပြီး�း� ဗြိ�ိတိိလျှှအကယ််ဒမီီနှှင့််� အီီဒင််ဘာ့့�ခ်် Royal
Society ၏ အသင်းး�ဝင််တစ််ဦးးဖြ�စ််သည််။ ကိိန်းး�ဘရစ််
တက္ကကသိုု�လ်် Selwyn ကော�ာလိိပ််တွွင်် ဥပဒေ�ေပညာာ
အထူးး�ပြု�ုလေ့�့လာာခဲ့့�ပြီး�း� (၁၉၈၈ခုုနှှစ််) Harkness
Fellowship ပညာာသင််ဆုုဖြ�င့််� ဟားး�ဗတ််တက္ကကသိုု�လ််
Harvard Law School တွွင်် တက််ရော�ာက််သင််ကြား�း�ရာာ
၁၉၉ဝ ပြ�ည့််�နှှစ််တွွင်် ဥပဒေ�ေမဟာာဘွဲ့့�� LL.M ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။
Belfast ရှိိ� Queens University လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဌာာန
တွွင်် ဒါါရိုု�က််တာာအဖြ�စ််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း� University of
Ulster အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� တရား�းစီီရင််ရေး�းသိိပ္ပံံကို
� ု�
တည််ထော�ာင််သူူတစ််ဦးးဖြ�စ််ပါါ သည််။ Belfast သဘော�ာ�တူူ
ညီီချျက််အရ တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ မြော��ာက််အိုု�င််ယာာလန််
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ကော်�်�မရှှင််ကိုု� တည််ထော�ာင််သူူနှှင့််� အဖွဲ့့�� ဝင််
ဖြ�စ််ပြီး�း� တရား�းစီီရင််ရေး�း စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကော်�်�မတီီ၏
ဥက္ကကဌ ဖြ�စ််ပါါသည််။

MyConstitution အကြော��ာ�င်းး�
MyConstitution စီီမံကိိန်း
ံ
း�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းနှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�
သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၏ အဓိိကအစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ရပ််
အဖြ�စ်် ပြ�ည််တွွင်းး�၌ အသိိပညာာပြ�ည့််�ဝသည့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုတစ််ရပ်် ဖြ�စ််ထွွန်းး�
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရေး�းကိုု� ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�
ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းပတ််သက််
ဆက််နွွယ််သူူများ��း၏တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု�အခြေ�ေ�ခံံကာာ
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် ပါါဝင််သူူများ��း
အတွွက်် ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််မှှ အကြံ�ံပေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ��းကိုု�လည်းး�ပေး�းအပ််ပါါသည််။ ဤအခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
အနှှစ််ချုု�ပ််စာာတမ်းး�တွဲဲ�အားး� အဆိုု�ပါါကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုု
၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
ပါါသည််။

International IDEA အကြော��ာ�င်းး�
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအဖွဲ့့��အစည်းး� (International IDEA) သည််
ကမ္ဘာာ�တစ််လွှားး��တွွင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
စနစ််ပေါ်�်ထွွန်းး�ရေး�းကိုု� အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းရန်် ရည််သန််
ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််
ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။

နိိဒါါန်းး�
ဤစာာတမ်းး�တိုုကို
� �ု ပြု�ုစုုရခြ�င်းး�၏ နော�ာက််ခံံအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
နှှင့််� ၎င်းး�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ကျျင်းး�ပခဲ့့�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� လျျစ််လျူူ�ရှုု၍ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််
ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၌
ံ ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုနှှင့််� စစ််တပ််က နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
အရေး�း�ပေါ်�် အခြေ�ေ�အနေ�ေကြေ��ညာာခြ�င်းး� အကြော��ာ�င်းး�အရာာဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�က််အဝန်းး�က
ဤစစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုသည်် တရား�းဝင််မှုုမရှိိ�ဟုုသတ််မှှတ််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု၏အကျိုးး���ဆက််
အနေ�ေဖြ�င့််� အားး�ကော�ာင်းး�သည့််� အကြ�မ်းး�မဖက်် အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းနှှင့််� ဆန္ဒဒပြ�လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း
ပေါ်�်ထွွက််လာာခဲ့့�ကာာ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် နိုု�ဝင််ဘာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အနိုု�င််ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းက ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့� ဦးးတည််လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�ရန််ရည််ရွွယ််၍ ကြား�း�ကာာလ
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ကြ�သည််။ စစ််တပ််ကလည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုအလွွန််
အုုပ််ချုု�ပ််သည့််�အစိုးး��ရကိုု� ‘ယာာယီီအစိုးး��ရ’ အဖြ�စ်် မကြာ�ာမီီကပြ�န််လည််ပြော��ာင်းး�လဲဲသုံးး��နှုုန်းး�ခဲ့့�သည််။
အကြ�ပ််အတည်းး�ပြ�ဿနာာကိုု�

ဖြေ�ေရှှင်းး�လွွန််မြော��ာက််နိုု�င််မည့််�

နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ််

အသုံးး��ချျလေ့�့ရှိသော����ာ ကြား�း�ကာာလစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု အစီီအမံံများ��း၏အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််� အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ
ဆော�ာင််ရွွက််ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ��းအနက််အချို့့���ကိုု� ဤစာာတမ်းး�တိုု�တွွင်် တင််ပြ�ထားး�သည််။ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာ
လေ့�့ရှိိ�သည့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််လိုု�အပ််သော�ာ အဓိိကပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအသိုု�က််အဝန်းး�က
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍ အမျိုး�း��အစား�းများ��းအပါါအဝင်် ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု
အစီီအမံံများ��းအားး� ဒီီဇိုု�င်း�း ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာတွွင််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့််�
နှိုုင်း�း ယှှဉ််တင််ပြ�ထားး�ပြီး��း မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� အခြေ�ေ
ံ
�အနေ�ေနှှင့််� အထူးး�သင့််�လျော်�်��မှုရှိိ�သည််
ု
ဟုု သတ််မှှတ််နိုုင််သော
� �ာ
အရေး�း�ပြ�ဿနာာရပ််များ��းကိုု� အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။1 မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ရှေ့�့�ဆက််ရမည့််� ခရီးး�
1 ဤအစီီရင််ခံံစာာကိုု� International IDEA နှှင့််� ဧဒင််ဘာ့့�ဂ််တက္ကကသိုု�လ််က နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်း�း သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းဆိုု�င််ရာာ
သုုတေ�သနစီီမံံကိိန်းး�မှှတစ််ဆင့််� ဖြ�န့််�ဝေ�ထားး�သည့််� ထုုတ််ဝေ�မှုုများ��းပါါ တွေး�း�ခေါ်�်ဆုံးး��ဖြ�တ််မှုုအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံပြု�ုစုုထားး�ပြီး�း�
အဆိုု�ပါါအစီီရင််ခံံစာာပါါ အဓိိကတွေ့�့��ရှိိ�ချျက််များ��းနှှင့််� ၎င်းး�အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည့််� သုုတေ�သနစာာတမ်းး�များ��းကိုု� ဤလင့််�ခ််
တွွင်် ကြ�ည့််�ရှုုနိုု�င််သည်် - <https://www.politicalsettlements.org/key-findings/interim-transitions/> ။
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လမ်းး�ကိုု� နိုုင််ငံ
� တွွ
ံ င်းး�မှှ သက််ဆိုုင််ရာ
� ာပါါဝင််ပတ််သတ််သူူများ��းအားး�လုံးး��၏ သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ ဖြ�င့်
ု ်� ဆုံးး��ဖြ�တ်် လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�ရမည််ဖြ�စ််
သည့့်�အလျော��ာ�က်် ဤစာာတမ်းး�တိုု�ကိုု�၎င်းး�ခရီးး�လမ်းး�အတွွက်် တိုု�က််ရိုု�က််အကြံ�ပေး
ံ �းမှုုအဖြ�စ်် ရည််ရွွယ််ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပေ�။
ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုအတွွက်် အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကာာ စာာတမ်းး�တိုု�၏အဆုံးး��တွွင်် ဤရည််
ရွွယ််ချျက််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပေါ်�်ထွွက််လာာသည့််� မေး�းခွွန်းး�အချို့့���ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

၁။ ကြား�း�ကာာလစီီမံအုု
ံ ပ််ချုု�ပ််မှုု အစီီအမံံများ��းဟူူသည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု အစီီအမံံများ��းဟူူသည််မှာာ� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ အကြ�ပ််အတည်းး�ပြ�ဿနာာ သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာရှှင််
စနစ််ဆိုု�င််ရာာအရေး�း�ပြ�ဿနာာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသော�ာ ပဋိိပက္ခခ အမျိုး�း��အစား�းကွဲဲ�များ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် စီီမံံချျမှှတ််
သော�ာ ယာာယီီစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု အစီီအမံံများ��းပင််ဖြ�စ််သည််။ ဤအစီီအမံများ��းတွွင််
ံ
အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အချျက််သုံးး��ချျက််ပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�
သည်် - (က) ကြား�း�ကာာလတွွင်် စီီမံအုုပ််ချုု�ပ််
ံ
ရန်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ လူူမှုဆို
ု င််ရာ
�ု ာ တရား�းဝင််မှုုရှိိ�သည့််� ယာာယီီအဖွဲ့့�� အစည်းး�
တစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ (ခ) အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အဆုံးး��သတ််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့််�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုုဆော�
�
ာင််ရွွက််နိုုင််
� ရန််အလို့့�ငှာ
� �ာ ၎င်းး�အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းက ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
ကွွပ််ကဲဲရမည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း နှှင့််� (ဂ) အချိိ�န််ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလတို့့��ပင်် ဖြ�စ််သည််။
မြေ�ေပြ�င််တွွင််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၊ နိုု�င််ငံကို
ံ ု� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််လိုု�သည့်�် မတူူညီီသော�ာအဖွဲ့့��များ��း၏ နှိုုင်းး�ရအာာဏာာ
အခြေ�ေ�အနေ�ေ နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုအသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��သည်် ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရ သဏ္ဍာာန််အပေါ်�်� မြ�င့််�မား�းစွာာ�လွှှမ်း�း မိုးး��မှုု
ရှိသော����ာကြော��ာင့််� ပုံံ�သေ�နည်းး�လမ်းး�ဟူူ၍ မရှိပေ���ေ။ သို့့��ရာာတွွင်် ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု အစီီအမံံများ��းသည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််�
သတ််မှှတ််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး�လုံးး�� သို့့��မဟုုတ်် အချို့့���ကိုု�ချျမှှတ််လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သဖြ�င့််� (ပုံံ� ၁
ကိုုကြ�ည့်
�
်�ပါါ) အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းအားး� ဒီီဇိုင်း
�ု �း ရေး�းဆွဲဲ�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာတတ််သည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုအမျိုး�း��အစား�း
များ��းအားး� သုံးး��သပ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�သည်် အသုံးး��ဝင််သော�ာနည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််
ဖြ�စ််သည််။
ပုံံ� ၁ - အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တစ််ခုုတွွင်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းနည်းး�လမ်းး�အရ အပြ�န််အလှှန််ဆက််နွှှယ််နေ�ပြီး�း� မတူူညီီ
သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း

အပစ််အခတ််
ရပ််စဲဲရေး�း

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�

နိုု�င််ငံံရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
ဆွေး�း�နွေး�း�
ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုများ��း

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
သဘော�ာ�
တူူညီီချျက််

ဆိုု�င််ရာာလမ်းး�ကြော��ာင်းး�

လမ်းး�ကြော��ာင်းး�

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
အစိုးး��ရ

(ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း)

အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
အစိုးး��ရ

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း

လူူထုုနှှင့့်�ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုုများ��း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဘဏ္ဍာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေ

လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ လက််နက််ကိုု�င််တပ််သားး�အဖြ�စ််မှှ
အနား�းပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုများ��း

ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််
ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�

လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု အထော��ာက််အပံ့့�
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ

ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး� (နှှစ််ဖွဲ့့��သီးး�သန့့်�/အဖွဲ့့��ပေါ�ါင်းး�စုံံ�)

ပိိတ််ဆို့့��ဒဏ််ခတ််မှုု
များ��းရုုပ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာပြ�န််လည််
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�

အကော��ာင်းး�ဆုံးး��သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််တိုးး��တက််ရွေ့�့�လျားး��မှုု

ရင်းး�မြ�စ်် - Forster, R ၏ ပဋိိပက္ခခအလွွန််နှှင့််� ပြို�ု�ကွဲဲ�လွွယ််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းမှှ ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု အစီီအမံံများ��းကိုု� မှီီ�

ငြ�မ်းး�ကာာ ပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည်် (စတော့��့�ဟုုမ်း�း - International IDEA ၊ ၂၀၂၀)၊ <https://doi.org/10.31752/
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၂။ ‘ကြား�း�ကာာလစီီမံအုု
ံ ပ််ချုု�ပ််မှုုအစီအ
ီ မံံ’ တွွင်် အစိုးး��ရအဖြ�စ််မည််သူကဆော�ာ�
ူ
င််ရွွက််သင့််�သနည်း�း ။
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ကိုု� မည််သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််၊ ယခင််အာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့််� အနာာဂတ််တွွင်် အာာဏာာရရှိိ�မည့််�သူူများ��းအနက်် မည််သူူ
တို့့��ကိုု� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�မည််ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််မှာာ� အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််သည််။ ကြား�း�ကာာလ
အစိုးး��ရများ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ရာာတွွင်် အဓိိကအသုံးး��ချျသည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အော�ာက််တွွင်် ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ချျက််အဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�
ဤနည်းး�လမ်းး�များ��းအားး�လုံးး��သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအခြေ�ေ
ံ
�အနေ�ေနှှင့််� သင့််�လျော်�်��ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�ရင်းး�မဟုုတ််ပါါ ၁။	အာာဏာာရအဖွဲ့့��အစည်းး�ဦးးဆော�ာင််သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� လိုု�က််နာာစီီမံခန့်
ံ ်�ခွဲဲ�မည််ဟုု ကြို�ု�တင််
ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ ယခင််အစိုးး��ရဟော��ာင်းး�အဖွဲ့့��မှှ အုုပ််ချုု�ပ််သူူများ��းပါါဝင််သည့််� အိိမ််စော�ာင့််�အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�
ခြ�င်းး�။ သာာဓကဖြ�စ််ရပ််မှာာ� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် သမ္မမတ ဟိုု�စ််နီီ မူူဘာာရက််ကိုု� လူူထုုဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��းဖြ�င့်�် ဆန့််�ကျျင််ပြီး�း�
နော�ာက်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သော�ာ အီီဂျျစ််နိုုင််ငံ
� မှှအကူးး
ံ
�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤနည်းး�လမ်းး�တွွင်် ပါါဝင််သူူများ��းမှာ�ာ ၎င်းး�တို့့��
၏စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍စီီမံအုုပ််ချုု�ပ််ရာ
ံ
ာတွွင်် ကြား�း�ကာာလ ‘တည််ငြိ�ိမ််မှုု’ ရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံချျက််ပေး�း
နိုု�င််သည့်�် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းဖြ�စ််သည််။ ယခင်် အုုပ််ချုု�ပ််ပုံံ�စနစ််တွွင်် တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်း�း ပါါဝင််ပတ််သက််ခဲ့့�
ဖူးး�သူူဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ ယခင််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရနှှင့််� နှီးး��နွှှယ်ဆ
် က််စပ််မှုုမရှိတော့����့�ကြော��ာင်းး� ၎င်းး�တို့့�အနေ�ေဖြ�င့်
�
်� လက််တွေ့�့�
သက််သေ�ပြ�ရန်် လိုု�အပ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ပြီး�း�ဆုံးး��ကာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပနိုု�င််သည််နှှင့််�
တစ််ပြို�ု�င််နက်် ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့်�် နိုု�င််ငံရေး�းလော�
ံ
ာကမှှ ‘အနား�းယူူပါါမည််’ ဟူူ၍ (အမြဲ�ဲတစေ�ေ လိုု�က််နာာခြ�င်းး�မရှိိ�
သော်�်�လည်းး�) ကတိိကဝတ််ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည််။ အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံတွွင််
ံ
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရာာ၌ စစ််တပ််
ကိုု�ယ််တိုု�င်် အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ခုုယူူ၍ပါါဝင််ခဲ့့�ပြီး�း� ဆူူဒန််နိုု�င််ငံတွွင််မူ
ံ
ူ စစ််ဘက််-အရပ််ဘက်် ရော�ာနှော�ာ�ထားး�သည့််�
အစိုးး��ရဖြ�င့််�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ကာာ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််အဖြ�စ်် အရပ််သားး�တစ််ဦးးကိုု� ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
စစ််အစိုးး��ရက ၎င်းး�တို့့��သည်် ‘ယာာယီီ’ အစိုးး��ရဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� လတ််တလော�ာ�ကြေ��ညာာခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အခြား��းဖြ�စ််ရပ််
များ��းနှှင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံဖြ�စ််
ံ ရပ််တို့့��အကြား�း� ကွဲဲ�ပြား�း�ချျက််မှာာ� အခြား��းဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် ယခင််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရကိုု�
အတိိအလင်းး�ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး��း အဓိိကအာာဏာာရှှင််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််က ရာာထူးး�စွွန့််�ပယ််ခြ�င်းး� (အာာဏာာစွွန့််�ပယ််ခြ�င်းး�) ဖြ�င့််�
ဤဖျျက််သိိမ်းး�မှုုကိုု�

အမှှတ််သညာာပြု�ုသည််။

အိိမ််စော�ာင့််�အစိုးး��ရများ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

အများ��းလက််ခံံယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့််�

တရား�းဝင််မှုုကိုု�ရယူူလိုု�ပါါက အရပ််သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ကတိိကဝတ််
ပြု�ုပြီး�း� အရပ််ဘက််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းနှှင့််� တွဲဲ�ဖက််လုုပ််ကိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သည််။
၂။	အာာဏာာရအဖွဲ့့�� အစည်းး�နှှင့််� အတိုုက််အခံ
�
ံ နိုုင််ငံ
� ရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ��း သို့့�မ
� ဟုုတ်် ပုုန််ကန််သူူအဖွဲ့့�� များ��းအကြား�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း အာာဏာာများ��းကိုု� မျှဝေ��ေကျျင့််�သုံးး��သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််သူူများ��းအကြား�း�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််
ရယူူထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း-စစ််ရေး�း အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�။ သာာဓကဖြ�စ််ရပ််မှာာ� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံ
သို့့��မဟုုတ်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််၊ ဇင််ဘာာဘွေ�ေနိုု�င််ငံံ သို့့��မဟုုတ်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်် နိုု�ဝင််ဘာာလတွွင်် ယီီမင််နိုု�င််ငံ၌
ံ အသွွင််ကူးး�
ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းယန္တတရား�းကိုု�လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး�� အတည််
ပြု�ုပြီး��း နော�ာက်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�သည့််�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤနည်းး�လမ်းး�တွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အားး�
ဆက််လက််၍ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းအတွွက်် ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရကိုု�ယ်၌
် အားး� အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူပေါ�ါင်းး�စုံံ� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
အဖွဲ့့��အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််အသုံးး��ချျသည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဤနည်းး�လမ်းး�တွွင်် စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� နိုု�င််ငံရေး�းဆို
ံ
ု�င််ရာာ
အဓိိကအကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ��းအားး�လုံးး��က အလျှော့��့��ပေး�းညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုပြု�ုခြ�င်းး� ပါါဝင််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ဤသို့့��
သော�ာအစီီအမံအားး
ံ � ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ကျျင့််�သုံးး��လိုု�သည့်�ဆ
် န္ဒဒကိုု� လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် မြ�င််တွေ့�့�ရခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ဤ
နည်းး�လမ်းး�ကိုုရွေး�
� �း ချျယ််ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ပါါက အကျိုးး���ဆက််သည်် ပိုုနေ
� �မြဲ�ဲကျားး��နေ�မြဲ�ဲအခြေ�ေ�အနေ�ေဖြ�စ််သော�ာ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�
ကျျင့််�သုံးး��သည့််�အစီီအမံသို့့
ံ � နော�ာက််ကြော��ာင်းး�ပြ�န််လှှည့််�သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။ စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုမတိုု�င််မီီကပင်် ထိုု�
အစီီအမံကို
ံ ု� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံမဟုုတ််သော�ာကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း လွှှတ််တော်�်�ထဲဲတွွင်် မပါါဝင််သည့််� ပိုု�မိုု�၍ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
နည်းး�ကျသော��ာ� အစီီအမံတ
ံ စ််ရပ််သို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင််
အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ (NUG) ၏ စီီမံံထားး�ရှိိ�မှုုများ��းနှှင့််� အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ အရပ််
ဘက််နှှင့််� တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ��းအကြား�း� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��မှုု ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််သည််။
၃။	ယခင််အစိုးး��ရကိုု� အင််အားး�သုံးး��ဖြု�ုတ််ချျပြီး�း�နော�ာက်် ယာာယီီတော်�်�လှှန််ရေး�းအစိုးး��ရ တစ််ရပ်် ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည််။ သာာဓကဖြ�စ််ရပ််မှာာ� ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
လစ််ဗျား��း အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကော�ာင််စီီက
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မူူအမ််မာာကဒါါဖီီ၏ အစိုးး��ရကိုုဖြု�
� ုတ််ချျပြီး��း တော်�်�လှှန််ရေး�းကိုု� ဦးးစီးး�ဦးးရွွက််ပြု�ုခဲ့့�သူူများ��းပါါဝင််သော�ာ ယာာယီီအစိုးး�� ရဖြ�င့််�
အစား�းထိုးး��ခဲ့့�သည့််� ဖြ�စ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ဤသို့့��ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာသော�ာအစိုးး��ရ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််သည်် ယခင််အခြေ�ေ�အနေ�ေ
ကိုု� လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��ပယ််ဖျျက််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကျျင့််�သုံးး��ရန််ဖြ�စ််သည့််�အလျော��ာ�က်် စစ််
ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းနှှင့််� တွဲဲ�ဖက််လုုပ််ကိုု�င််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��ရန်် လိုု�အပ််
လာာပါါက ရှော�ာ�င််ဖယ််ခြ�င်းး�မပြု�ုပေ�။ ရံံဖန််ရံခါ
ံ ါတွွင်် ယခင််အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေသစ််တို့့��သည်် ယှှဉ််တွဲဲ�တည််
ရှိိ�ကာာ အားး�ပြို�ု�င််လျျက််ရှိသော����ာ ကာာလတစ််ခုုပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာတတ််ပြီး�း� အဆိုု�ပါါအခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် ပြေ�ေလည််ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် နယ််မြေ�ေဒေ�သတစ််ခုုတွွင်် အားး�ပြို�ု�င််နေ�ကြ�သော�ာ အစိုးး��ရများ��းပေါ်�်ထွွန်းး�လာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အဆုံးး��သတ််လေ့�့ရှိိ�
သည်် (အပိုု�င်း�း ၂.၁ ကိုု� ရှုုပါါ)။ ဤအချျက််သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံမှှ
ံ NUG ၏ စီီမံံထားး�ရှိိ�မှုုများ��းနှှင့််� အနည်းး�အကျျဉ်းး�
ဆီီလျော်�်��သက််ဆိုု�င််မှုုရှိိ�သည််။
၄။	သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် တစ််စုံံ�တစ််ရာာမရှိိ�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််ပင်် ပြ�င််ပမှှအင််အားး�စုုများ��းက အင််အားး�သုံးး��၍ ဖြေ�ေ
ရှှင်းး�ပြီး��း နော�ာက််တွွင်် နိုုင်
� ်ငံံတကာာကစီီမံခန့်
ံ ်�ခွဲဲ�သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစိုးး��ရတစ််ရပ််ကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး� တည််ထော�ာင််
နိုု�င််သည််။ သာာဓကဖြ�စ််ရပ််မှာာ� ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််၊ အီီရတ််နိုု�င််ငံံမှှ Coalition Provisional Authority (ယာာယီီညွွန့််�
ပေါ�ါင်းး�အာာဏာာပိုု�င််) ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤအချျက််သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအခြေ�ေ
ံ
�အနေ�ေနှှင့််� သင့််�လျော်�်��ကိုု�က််ညီီမှုုမ
ရှိိ�ဟုု သတ််မှှတ််နိုုင််သော်
� �်�လည်းး� ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု အစီီအမံများ��း
ံ ကိုုအသုံးး�
�
�ချျရန်် စတုုတ္ထထနည်းး�လမ်းး�အဖြ�စ််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မှာာ� ဤနည်းး�လမ်းး�တွွင်် တရား�းမျှှတမှုုမရှိသော����ာ ယခင််အာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုကိုု�
လုံးး��ဝရှော�ာ��င််လွှဲဲ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအဖြ�စ်် ယခင််အခြေ�ေ�အနေ�ေအားး� အခြေ�ေ�အနေ�ေသစ််တစ််ခုုဖြ�င့််� အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�ကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိသော����ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

၂.၁ ကြား�း�ကာာလ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�း အရပ််သားး�အစိုးး��ရများ��းနှှင့်�် အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရများ��းကိုု�နှိုုင်း�း ယှှဉ််ခြ�င်းး�
ဤစာာတမ်းး�တိုု�ကိုု� ပြု�ုစုုရေး�းသားး�သည့််�အချိိ�န််၌ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
တစ််ဦးးနှှင့််�တစ််ဦးး တရား�းဝင််မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််မပြု�ု
သည့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အားး�ပြို�ု�င််နေ�ခြ�င်းး�၊ ဦးးတည််ရာာပန်းး�တိုု�င််များ��း မတူူညီီခြ�င်းး�နှှင့််� အလျှော့��့��ပေး�းညှိိ�နှိုုင်း�း မှုု
ဆော�ာင််ရွွက််ရန််ဆန္ဒဒမရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအခြေ�ေ
ံ
�အနေ�ေသည်် အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��း/သာာဓက
များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိကြော�����ာင်းး� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည််။ အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်း�း အရွေ့�့��များ��း မြ�န််
ဆန််စွာာ�ဖြ�စ််ပေါ်�်ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သည့််� အချို့့���သော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံအနှံ့့��လွှှမ်း�း ခြုံ�ံ�ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိသော်����်�
လည်းး� ပဋိိပက္ခခနှှင့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းဖြ�စ််ပွား��းနေ�ဆဲဲကာာလ၌ပင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�တစ််ရပ််ကိုု� အစပြု�ုပေး�းရန််အလို့့�ငှာ
� �ာ
အရပ််သားး�အများ��းစုုပါါဝင််သည့််� အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရများ��းကိုု� အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ��းရှိိ�သည််။ ဥပမာာ
လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကြေ��ညာာစာာတမ်းး� (သို့့��မဟုုတ်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�) ကိုု� ထိုု�စဉ််က ကဒါါဖီီအစိုးး��ရကိုု� ပုုန််ကန််သူူများ��းဖြ�စ််သည့်�် အမျိုး�း��သားး�အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကော�ာင််စီီ (NTC)
က ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံမှှ
ံ ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�မူူကြ�မ်းး�နှှင့််� အနည်းး�အကျျဉ်းး�တူူညီီပြီး�း�
လစ််ဗျား��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံမူူအသစ််များ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ပေး�း
ထားး�ပြီး�း� NTC ကိုု�လည်းး� ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖြ�စ်် (၂၀၁၁ လစ််ဗျား��း) တာာဝန််ပေး�းအပ််ထားး�သည််။ ဤ မြေ�ေပြ�င််အာာဏာာရ
အစိုးး��ရကိုု� ယူူအက််စ််နှှင့််� ယူူကေ�2 အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံအများ��းစုုက လစ််ဗျား��းပြ�ည််သူူများ��းအားး� တရား�းဝင််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််�
အစိုးး��ရအဖြ�စ်် ကဒါါဖီီအစိုးး��ရ ပြု�ုတ််မကျျမီီကပင်် လက််ခံံခဲ့့�ကြ�သဖြ�င့်�် NTC သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အားး� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ထိိန်းး�ချုု�ပ််စီီမံံ
နိုုင််ခြ
� �င်းး�မရှိိ�မီီနှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�သည်် မြေ�ေပြ�င််အာာဏာာရအစိုးး��ရ၏ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအပြ�င််
၎င်းး�တို့့��၏ ရည််ရွွယ််ချျက််ထုုတ််ပြ�န််မှုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နိုု�င််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေကပင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုလက််ခံံခဲ့့�ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည််။ ယခင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနေ�ရာာတွွင်် အစား�းထိုးး��မှုုပြု�ုခဲ့့�သည့််� လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့််�မတူူညီီသည််မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ နိုုင််ငံ
� ရေး�းသမား�းအများ��းစုုဖြ�င့်
ံ
ဖွဲ့
်� ��့ စည်းး�ထားး�သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ (CRPH) က
၎င်းး�တို့့��သည်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရပြီး�း� တာာဝန််အပ််နှှင်းး�ခံံရမှုု
နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��အရ ဆက််လက််၍တရား�းဝင််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ကြေ��ညာာခဲ့့�ပြီး�း� ပထမဆုံးး��ကြေ��ညာာချျက််တွွင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�န််လည််ရည််ညွွန်းး�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� CRPH နှှင့််� ၎င်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့််� NUG သည်် ယခင််အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု�
2 ဤဖြ�စ််စဉ််၌ ယူူကေ�နိုု�င််ငံသည််
ံ
၁၉၈၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ၎င်းး�တို့့��ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာခဲ့့�သည့််� ‘အစိုးး��ရများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််မပြု�ုတော့�့�ဘဲဲ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းကိုု�သာာ
အသိိအမှှတ််ပြု�ုမည််’ ဟူူသည့်�် ခံံယူူချျက််နှှင့််� သွေ�ေဖီီခဲ့့�သည်် (Warbrick ၂၀၁၂ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
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ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� တော်�်�လှှန််ငြ�င်းး�ဆန််ခြ�င်းး�နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ကိုု� တစ််ပြို�ု�င််နက််တွွင််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုလျျက််ရှိိ�သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံကဲ့့�သို့့
ံ
� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာက အင််အားး�သုံးး��ဝင််ရော�ာက််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််
အရေး�း�ပြ�ဿနာာကြုံ�ံ�နေ�ရသော��ာ နိုု�င််ငံများ��းသည််
ံ
ယခင််အာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု� အာာဏာာတဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�လက််လွှှတ််ရသည့််� အခြေ�ေ�
အနေ�ေသို့့�တွွန်း
�
�း ပို့့�ရ
� န်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး��း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုနှှင့််� အလျှော့��့��ပေး�းညှိိ�နှိုင်း
ု �း မှုု၌ ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့�ကို
� အသုံးး�
�ု
�ချသော���ာ လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��းမှှတစ််ဆင့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််သည််။ အလျှော့��့��ပေး�းညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုများ��းသည်် စစ််တပ််၏နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလက််လွှှတ််
ခြ�င်းး�အားး� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��စီီမံခန့်
ံ ်�ခွဲဲ�နိုု�င််စေ�ရန်် ယာာယီီညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုများ��းဖြ�စ််နိုု�င််သကဲ့့�သို့့� အားး�ပြို�ု�င််လျျက််ရှိသော����ာ အာာဏာာရအဖွဲ့့��များ��း
အကြား�း� ပိုု�၍မြဲ�ဲသော�ာနိုု�င််ငံရေး�းအစီ
ံ
ီအမံတ
ံ စ််ခုု၏ တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သလည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

၂.၂ အစိုးး��ရများ��းဖွဲ့့��စည်းး�ရာာတွွင်် ပြ�ဿနာာကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့််� အဓိိကနယ််ပယ််များ��း
အော�ာက််ပါါအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် ပြ�ဿနာာကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့််� အဓိိကနယ််ပယ််များ��းဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာမှုု
သာာဓကများ��းတွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ဤအချျက််များ��းကိုု� အကြ�မ်းး�ဖျျင်းး�သာာဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သော်�်�လည်းး� ဤစာာတမ်းး�တိုု�၌ ကိုးး��ကားး�
အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ ကျျမ်းး�ကိုးး��စာာရင်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းမှှ သုံးး��သပ််ချျက််အပြ�ည့််�အစုံံ�ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍
ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤပြ�ဿနာာများ��းအနက််များ��းစွာာ�ကိုု� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုကရေ�ေစီ
�ု
ီ ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�သည်် ကြို�ု�တင််
တွေး�း�ဆ၍ ဖြေ�ေရှှင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ဤစာာတမ်းး�တိုု�တွွင်် နှိုုင်းး�ယှှဉ််တင််ပြ�သည့််� အချျက််အလက််
များ��းအဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (အသေး�း�စိိတ််အချျက််အလက််များ��းအတွွက်် Forster 2020 ကိုု� ရှုုပါါ)။

ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��ကိုု� မည််သူူကခေါ�ါ�င်းး�ဆော�ာင််မည််နည်းး� - မည််သည့််�စနစ််အမျိုး�း��အစား�းကိုု�အသုံးး��ပြု�ုမည််နည်းး� (သမ္မမတ
စနစ််၊ ပါါလီီမန််စနစ်် သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း)။ နိုု�င််ငံ့့�ဦးးသျှော�ာ�င််ရာာထူးး� သို့့��မဟုုတ်် ရာာထူးး�များ��းတွွင်် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�အသုံးး��ချျမည််လော�ာ။
နိုု�င််ငံံရေး�းယုံံ�ကြ�ည််ချျက်် အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�ကြ�သူူများ��းကိုု�စုုစည်းး�၍ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည့််�
အစီီအမံံများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံ့့�ဦးးသျှော�ာ�င််အဖြ�စ််တာာဝန််ယူူရန်် ခန့််�အပ််ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�အချို့့���ကိုု� အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည််။ ဤသာာဓကများ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအခြေ�ေ
ံ
�အနေ�ေနှှင့််� ဆင််တူူခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�ချျင််မှှရှိိ�မည််ဖြ�စ််
သော်�်�လည်းး� ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု၏ ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေအသွွင််သဏ္ဍာာန်် အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိကြော�����ာင်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် အကျိုးး���သက််
ဆိုု�င််သူူများ��းအပေါ်�်� မည််သို့့��မည််ပုံံ�သက််ရော�ာက််မှုုရှိကြော�����ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ရန််အတွွက််မူူ အသုံးး��ဝင််ပေ�သည််။

သမ္မမတစနစ််များ��း
အင််အားး�အတော��ာင့််တ
� င်းး�ဆုံးး��အဖွဲ့့�� ၏ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််သည်် သမ္မမတရာာထူးး�တွွင််တာာဝန််ယူူပြီး��း အတိုုက််အခံ
�
အ
ံ ဖွဲ့့�� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
သည်် ဒုု-သမ္မမတရာာထူးး�တွွင်် တာာဝန််ယူူသည့်�် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��မှုုနည်းး�လမ်းး�အဖြ�စ်် ရံံဖန််ရံခါ
ံ ါအသုံးး��ချလေ့��့�ရှိိ�သည််။ ဤ
အစီီအမံံသည်် တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င််ငံ၌
ံ ဆယ််လ််ဗာာကီီယာာနှှင့််� ရီီယက််မခါါတို့့��အကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�သဘော�ာ�တူူခဲ့့�သော�ာ အစီီအမံံ
ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�ရမည့််� အဖွဲ့့��များ��း များ��းပြား�း�နေ�ပါါက ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� ဒုု-သမ္မမတကိုု� တစ််ဦးးထက််
ပိုု�၍ ခန့််�အပ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ကွွန််ဂိုု�ဒီီမိုု�ကရက််တစ််သမ္မမတနိုု�င််ငံ၏
ံ ၂၀၀၂ ခုုနှှစ်် ပရီီတိုု�ရီးး�ယားး� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင်် အဓိိက
လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့��လျှှင်် ဒုု-သမ္မမတ တစ််ဦးးစီီဖြ�င့်�် စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဒုု-သမ္မမတ လေး�းဦးးကိုု� ခန့််�အပ််ထားး�သည််။
ဖက််ဒရယ််သမ္မမတနိုု�င််ငံံတွွင်် သမ္မမတများ��းကိုု� ကွဲဲ�ပြား�း�သည့််�ဒေ�သများ��းမှှ အလှှည့််�ကျရွေး��း��ကော�ာက််ခန့််�အပ််သည့််� စနစ််ကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည််။ ၁၉၉၉ ခုုနှှစ်် Accords d’Antananarivo in Comoros တွွင်် သမ္မမတရာာထူးး�အတွွက်် အဓိိက ကျွွန်းး�ကြီး�း�
သုံးး��ခုုက သုံးး��နှှစ််တစ််ကြိ�ိမ််အလှှည့််�ကျျတာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန်် သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ အခြား��းတစ််ဘက််တွွင်် လက််ဘနွွန််
နိုု�င််ငံ၏
ံ
ဘာာသာာရေး�းရော�ာယှှက််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််တွွင််မူူ အဓိိကဘာာသာာရေး�းဂိုု�ဏ်း�း ကြီး�း�သုံးး��ခုုကိုု� ဗဟိုု�ပြု�ု၍ သမ္မမတ
အဖြ�စ်် မာာရိုု�နိုု�က််ခရစ််ယာာန််၊ ပါါလီီမန််ပြော��ာရေး�းဆိုု�ခွွင့်�ရှိိ�သူ
်
ူအဖြ�စ်် ရှီီ�ယာာမွွတ််ဆလင််၊ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််အဖြ�စ်် ဆူူနီီမွွတ််ဆလင််က
တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််သည််။

တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� သမ္မမတစနစ််များ��း
အင််အားး�တော�ာင့််�တင်းး�သည့််�အဓိိကအဖွဲ့့��က နိုု�င််ငံ့့�ဦးးသျှော�ာ�င်် (သမ္မမတ) ကိုု�ခန့််�အပ််ပြီး�း� အခြား��းအဖွဲ့့��များ��းက (အများ��းအားး�
ဖြ�င့််� အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��က) အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် (ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််) ကိုု� ခန့််�အပ််သည့််�စနစ််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��
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ကိုု� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုဖြ�င့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကြို�ု�တင််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်း�း ကာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ရယူူထားး�
ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤစနစ််ကိုု� အာာဖဂန််နစ္စစတန််နိုု�င််ငံ၏
ံ ၁၉၉၃ ခုုနှှစ်် အစ္စစလာာမာာဘဒ်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင််
တွေ့�့�နိုု�င််ပြီး�း� ဗဟိုု�အာာဖရိိကသမ္မမတနိုု�င််ငံ၏
ံ ၂၀၁၃ ခုုနှှစ်် လစ််ဘရာာဗီးး� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင််လည်းး� ဤကဲ့့�သို့့�� အလားး�တူူ
စနစ််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။
ဆော�ာင််ရွွက််မည့််�နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အသေး�း�စိိတ််အတိိအကျျ ဆွေး�း�နွေး�း�သဘော�ာ�တူူခြ�င်းး�နှှင့််� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင််
ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��မှာာ�မူူ အဖွဲ့့��များ��း၏အာာဏာာဟန််ချျက််အပေါ်�်� မူူတည််သည််။

သမ္မမတ သို့့��မဟုုတ်် အလားး�တူူ ကော�ာင််စီီများ��း
ဤကော�ာင််စီီများ��းကိုု� သမ္မမတစနစ််နှှင့််� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်း�း သမ္မမတစနစ်် နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။
ဤသို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�လည််ပတ််ရာာတွွင်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ စုုပေါ�ါင်းး�နိုု�င််ငံ့့�ဦးးသျှော�ာ�င််အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ရံံဖန််ရံခါ
ံ ါ
၌ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အဖြ�စ််လည်းး� တာာဝန််ယူူကိုု�င််တွွယ််ကာာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တစ််ဦးး၊ ဒုု-တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��ဝင််များ��းဖြ�င့််�
ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အနေ�ေဖြ�င့်�် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် အများ��းသဘော�ာ�တူူသည့်�် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
အဖြ�စ်် သိိသာာထင််ရှား��းမှုုရှိစေ���ေရန်် သမ္မမတကော�ာ�င််စီီ အဖွဲ့့��ဝင််အရေ�ေအတွွက််ကိုု� သတ််မှှတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ရသည််၊ သို့့��ရာာတွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််
ဦးးရေ�မည််မျှှရှိိ�သင့််�သည််နှှင့််� အာာဏာာကိုုမည််သို့့
�
ခွဲဲ
� ဝေ�သင့်
�
်�သည််ကိုုမူ
� ူ အငြ�င်းး�ပွား��းကြ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ကော�ာင််စီီဝင််
အရေ�ေအတွွက််သည်် ၃ ဦးးမှှ ၉ ဦးးအထိိ ရှိိ�တတ််သော်�်�လည်းး� ဤအချျက််အတွွက်် အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�မရှိပေ���ေ။
•

လစ််ဗျား��း (၂၀၁၅) - သမ္မမတကော�ာ�င််စီီတွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််ကိုးး��ဦးးပါါဝင််ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာပညာာရပ်် ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��း
အပါါအဝင််၊ အဓိိကအင််အားး�စုုကြီး�း�နှှစ််ခုုနှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သူူများ��းပါါဝင််သည်် (လစ််ဗျား��း ၂၀၁၅)။ ဤကော�ာင််စီီ၏
တရား�းဝင််မှုုအပေါ်�်� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ခံံခဲ့့�ရပြီး�း� အရှေ့�့��ပိုု�င်း�း အင််အားး�စုုမှှ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
လာာရော�ာက််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�နော�ာက်် ကော�ာင််စီီမှှထုုတ််ပယ််ခဲ့့�သည််။ ကော�ာင််စီီကိုု� လုံးး��ဝဥဿုံံ�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််
၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် နှှစ််ကုုန််ပိုု�င်း�း တွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲမပြု�ုခဲ့့�ကြ�မီီအထိိ ကော�ာင််စီီ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�သဏ္ဍာာန််သည်် ပြ�ဿနာာကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရ
စေ�သည့််� အဓိိကအချျက််များ��းအနက်် တစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့့�သည်် (လစ််ဗျား��း ၂၀၁၇)။

•

မာာဒါါဂက််စကာာ (၂၀၀၉) - တစ််ဖွဲ့့��တည်းး�မှှ တစ််ဖက််သတ်် အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအပြီး�း�တွွင်် တရား�းဝင််
သမ္မမတကော�ာ�င််စီီမဟုုတ််သော်�်�လည်းး� သမ္မမတရာာထူးး�အပြ�င်် ဒုု-သမ္မမတနှှစ််ဦးးကိုု�ပါါ ခန့််�အပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤ
အစီီအမံကို
ံ ု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

မည််သူူက မည််သည့််�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းတာာဝန််များ��းကိုု� ယူူမည််နည်းး�၊ အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ��းအကြား�း� အာာဏာာကိုု�မည််သို့့�� ခွဲဲ�ဝေ�
ကျျင့််�သုံးး��မည််နည်းး�၊ ရှေ့�့�မတိုးး�� နော�ာက််မဆုုတ််သာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� မည််သို့့��ဖြေ�ေရှှင်းး�မည််နည်းး�။
မည််သည့််�အစိုးး��ရသဏ္ဍာာန််ကိုု� အသုံးး��ချျသည််ဖြ�စ််စေ� ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ုအစီီအမံများ��း
ံ
၌ မည််သူူက မည််သည့််�
ဝန််ကြီး�း�ရာာထူးး�များ��းတွွင်် တာာဝန််ယူူမည််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�ရလေ့�့�ရှိိ�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��သည််
အဓိိကအကျိုးး���သက််ဆိုုင််သူ
�
များ��းအားး
ူ
� ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုုဆုံးး�
� �ဖြ�တ််ရာာ၌ ဤအချျက််သည်် အဓိိကကျျကာာ မတူူညီသော
ီ �ာ
လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းက အစိုးး��ရအဖွဲ့့��သည်် တရား�းဝင််မှုုရှိိ�သည််ဟုုလက််ခံံခြ�င်းး�၊ မခံံခြ�င်းး�အပေါ်�်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််နိုု�င််
သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုအများ��းအပြား�း�ကိုု� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်းး�၌ ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�လိုု�ပါါက ပူးး�တွဲဲ�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရေး�းအတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�သဘော�ာ�တူူကာာ သတ််မှှတ််ထားး�ရန််နှှင့််� ထိုု�သို့့� ပူးး�တွဲဲ�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ရှေ့�့�မတိုးး��နော�ာက််မဆုုတ််သာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကြုံ�ံ�တွေ့��့ လာာရပါါက မည််သို့့�ဖြေ�ေရှှ
�
င်းး�မည််ကိုုလ
� ည်းး�
ကြို�ု�တင််ဆွေး�း�နွေး�း�သဘော�ာ�တူူညီီထားး�ရန်် လိုု�အပ််သည််။

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကာာလအတွွင်း�း ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့�့� ရှိိ�ပါါသလားး�နှှင့််� အထူးး�သဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အသစ််များ��း ကျျင်းး�ပရန််
လက််ငင်းး�မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက မည််သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််နည်းး�
အချိိ�န််ကန့််�သတ််ချျက်် အလွွန််တိုုတော�
�
ာင်းး�သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု အစီီအမံအချို့့��
ံ
�တွွင်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း
ထည့််�သွွင်းး�လေ့�့မရှိသော်����်�လည်းး� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် ကာာလတစ််ခုုကြာ�ာ အချိိ�န််ယူူဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဟုု သတ််မှှတ််
ပြီး�း� ယခင််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းလည်းး� ရှိိ�ခဲ့့�ပါါက အဓိိကဆော�ာ�င််ရွွက််ရမည့််�အချျက််များ��းကိုု� အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် -
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၁။	အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလမတိုု�င််မီီ တည််ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းလွှှတ််တော်�်�သည်် ယခင််အတိုု�င်းး�ဖြ�စ််စေ�၊
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလရှိိ� ၎င်းး�၏အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူပေါ�ါင်းး�စုံံ�ကိုု� ပိုု�မိုု�အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််စေ�
ရန််လိုု�အပ််ချျက််အားး� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� အနည်းး�ငယ််ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံ၍ဖြ�စ််စေ� ဆက််လက််
တည််ရှိိ�သည်် (ဥပမာာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဆိုု�မား�းလီးး�ယားး�နိုု�င််ငံ၊ံ ၁၉၉၄ ခုုနှှစ်် အန််ဂိုု�လာာနိုု�င််ငံ)ံ ။
၂။	ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုုကိုု�ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််သည့်�် ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းယန္တတရား�းကိုု�အခြေ�ေ�ခံံ၍ အသွွင််ကူးး�
ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခန့််�အပ််သည်် (ဥပမာာ ၂၀၀၁ ခုုနှှစ်် အာာဖဂန််နစ္စစတန််နိုု�င််ငံ)ံ ။
၃။	ရွေး�း�ကော�ာက််ထားး�သည့််� အခြား��းသော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််ကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခန့််�
အပ််သည််၊ ဥပမာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� ယာာယီီ ဥပဒေ�ေပြု�ု လွှှတ််
တော်�်�အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲတာာဝန််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် (၁၉၉၄ ခုုနှှစ်် ဘော့�့�စ််နီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ နှှင့််� ဟာာဇီီဂိုု�ဗီီနာာနိုု�င််ငံ)ံ ။
၄။	အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည်် (၂၀၁၁ ခုုနှှစ်် လစ််ဗျား��း
နိုု�င််ငံ)ံ ။
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�အလိုု�က်် အခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်မူူတည််၍ ဤနည်းး�လမ်းး�များ��းသည်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� ရော�ာနှော�ာ�ခြ�င်းး�များ��း
ရှိိ�နိုု�င််သည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ကြား�း�ကာာလ နိုု�င််ငံရေး�းအင််စတီ
ံ
ီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းသည်် အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည််နှှင့််�အမျှှ ပြော��ာင်းး�လဲဲ
လာာပြီး�း� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတို့့� တိုးး��တက််မြ�င့််�မား�းလာာသည််။

ကြား�း�ကာာလ တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့်�အရေး�း
်
�များ��းအားး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�
မည််သည့််�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံနေ�ရပြီး�း� ကြား�း�ကာာလအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� မည််သို့့��
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််ပေး�းမည််နည်းး� - မည််သည့််�တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းက ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််၍ မည််သည့််�အခွွင့််�အရေး�း� မူူဘော�ာင််
များ��းနှှင့််� တိုု�က််ဆိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ််မည််နည်းး�။ ပဋိိပက္ခခပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းစေ�နိုု�င််သည့်�် အချို့့���ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� လက််ငင်းး�တိုု�က််ရိုု�က််
ကိုု�င််တွွယ််၍ ကျေ�ေလည််သည််အထိိ ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ပါါသလားး�၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််ရန်် မည််သည့််�အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ��းက မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�။ ဤပြ�ဿနာာများ��းသည်် ယခင််အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် စီီစဉ််
ချျမှှတ််ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�လေ့�့ရှိိ�သည်် (လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််�နှှင့််� တရား�းမျှှတမှုုတို့့�ကိုု� အော�ာက််တွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််)။

အကြ�ပ််အတည်းး�ပြ�ဿနာာနှှင့်�ဆ
် က််စပ််နေ�သည့််� အဖြ�စ််အပျျက််များ��းအတွွက်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်�နှ
် ှင့််� တရား�းမျှှတမှုု
အထူးး�သဖြ�င့််� လူူထုုဆန္ဒဒပြ�မှုု သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံရေး�းရာ
ံ
ာထူးး�များ��း တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�ကြော��ာင့််� မတရား�းဖမ်းး�ဆီးး�ချုု�ပ််
နှော�ာ�င််ခံထားး
ံ
�ရသူူများ��းအားး� ပြ�န််လည််လွှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အာာဏာာရှှင််အယူူဝါါဒကိုု� အတိုုက််အခံ
�
အဖြ�စ််
ံ
ဆန့််�ကျျင််မှုုပြု�ု၍
အကျျဉ်းး�ချျ ခံံထားး�ရသူူများ��းရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အားး� ‘ပုံံ�မှှန််ဘဝ’ ဖြ�င့််� ပြ�န််လည််နေ�ထိုု�င််နိုု�င််ရန််နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ
အပြ�ည့််�အဝပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််
� ရန််အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ကမ်းး�လှှမ်းး�ရန်် လိုုအပ််မည််ဖြ�စ််သော
�
�ာကြော��ာင့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�တွွင််
မကြာ�ာခဏဆိုု�သလိုု�ပင်် လတ််တလော�ာ�ဖြ�စ််ပျျက််ခဲ့့�သည့််�ကိိစ္စစကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းကိုု�
ဦးးဆော�ာင််သူူများ��းသည်် အကျျဉ်းး�ချျခံံရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ပသို့့��တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့ရှိသော����ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��အားး�
ရုုပ််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံချျက််ပေး�းရန်် လိုု�အပ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ပဋိိပက္ခခကြော��ာင့််�
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရသူူများ��းရှိနေ���ေပြီး��း ၎င်းး�တို့့�၏
� မိိသားး�စုုများ��းကိုုသ
� တင်းး�အချျက််အလက််နှှင့််� ပြ�န််လည််ကုုစား�းပေး�းမှုုတို့့�
ပေး�းအပ််ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� လက််တွေ့�့�အရှိိ�တရား�းကိုု�လည်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် လိုု�အပ််ပေ�သည််။ ဤပြ�ဿနာာများ��း
ကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာစိိန််ခေါ်�်မှုုအများ��းအပြား�း�ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည််ဖြ�စ််သည်် - ယန္တတရား�းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာ
တွွင်် မည််သည့််�ကာာလမှှ ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရမှုုများ��းကိုု�စစ််ဆေး�းမည််နည်းး�၊ မည််သည့််�ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရမှုု အမျိုး�း��အစား�းများ��းကိုု� စစ််ဆေး�း
မည််နည်းး�၊ စစ််ဆေး�းမှုုများ��းကိုု� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ တရား�းစီီရင််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းမည််သူူများ��းက စုံံ�စမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�၊ စုံံ�စမ်းး�
စစ််ဆေး�းရာာတွွင်် မည််သည့််�အချျက််ကိုု� ဦးးတည််စစ််ဆေး�းမည််နည်းး� - တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််၏ဆော�ာင််ရွွက််မှုု သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုု
ဆိုု�င််ရာာ ‘ဇာာစ််မြ�စ််များ��း’ သို့့��မဟုုတ်် နှှစ််ခုုစလုံးး��၊ ရာာဇဝတ််ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� မည််သို့့��ဆက််စပ််မည််နည်းး�၊
မည််သို့့��သော�ာ အကြံ�ံပေး�းဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း ပါါဝင််မည််နည်းး�၊ ပြ�ည််သူူလူူထုုအနေ�ေဖြ�င့်�် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ကာာ လက််လှှမ်းး�မီီ
နိုု�င််ရန်် မည််သို့့��စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�။ သို့့��ရာာတွွင်် မည််သည့််� အဓိိကဆော�ာ�င််ရွွက််မှုုများ��းအတွွက်် မည််သို့့��တာာဝန််ခံံမည််ကိုု�
ဆွေး�း�နွေး�း�မည့််� အထူးး�နိုုင််ငံ
� ရေး�းအငြ�
ံ
င်းး�အခုံံ�သည်် ဤမေး�းခွွန်းး�တစ််ခုုစီီအတွွက်် အဖြေ�ေ�များ��းကိုုပေါ်
� �်ပေါ�ါက််လာာစေ�မည််ဖြ�စ််သည််။
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၃။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း
အခြား��း အဓိိကပြ�ဿနာာရပ််တစ််ခုုမှာာ� တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ယခင််ကျျင်းး�ပပြီး�း�စီးး�ခဲ့့�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းနှှင့််�ဆက််စပ််ကာာ ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��ကိုု� မည််သို့့��အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖွဲ့့��စည်းး�မည််နည်းး�ဟူူသည့်�် မေး�းခွွန်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။
အဓိိက ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းမှာာ� (က) ဤသို့့��အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�တစ််စုံံ�တစ််ရာာပါါရှိိ�သည့််� တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူဘော�ာင််အတွွင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ (ခ) ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မှုုကိုု� တရား�းဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ (ဂ) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဥပေ�က္ခာာ�ပြု�ု၍ ‘အသစ််တစ််ဖန််စတင််ခြ�င်းး�’
နှှင့််� (ဃ) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူဘော�ာင််တွွင်းး�မှှဖြ�စ််စေ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� နှီးး��နွှှယ််မှုုမရှိိ�ဘဲဲဖြ�စ််စေ� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််
သည့််�ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် ကော�ာင််စီီ၏အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအမိိန့််စာ
� ာကဲ့့�သို့့�� အခြား��းဥပဒေ�ေစာာရွွက််စာာတမ်းး�တစ််ခုုကိုု� အသုံးး��
ချျခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
မည််သည့််� ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရသစ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည််ဖြ�စ််စေ� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�
မည််သို့့�ဆ
� က််နွှှယ််နေ�မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� မေး�းခွွန်းး�အများ��းအပြား�း�ပေါ်�်ထွွက််လာာခဲ့့�ပြီး��း ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေလိုုက််နာ
�
ာကျျင့််�သုံးး��မှုု
သည်် တရား�းဝင််မှုုနှှင့််�ဆက််စပ််နေ�သည််ဟုု နား�းလည််ထားး�ကြ�၍ ဖြ�စ််တန််ရာာသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�
ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအကြား�း� တည််ရှိသော����ာဆက််နွှှယ််မှုုသည်် ပါါဝင််သည့််�အဖွဲ့့�� များ��းက အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုုမည််သို့့
�
ဆော�
�
ာင််
ရွွက််ရန်် အတိိအကျဆွေး��း��နွေး�း�သဘော�ာ�တူူထားး�သည််ဟူူသည့်�် အချျက််အပေါ်�်� မူူတည််နေ�သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် NUG ကိုု�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ခဲ့့�သော�ာ CRPH သည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ၌ လူူထုုကိုုကို
� ယ်
�ု ်စား�းပြု�ုသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံတရား�းဝင််မှုုရှိကြော�����ာင်းး�
ပြ�သရန််အတွွက်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်း�း မှီီ�ခိုု�လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� တစ််ဘက််တွွင််မူူ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု�ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဖြ�င့်�် တရား�းဝင််မှုုရှိိ�သည့်�် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအဖြ�စ်် ပုံံ�ဖော်�်�ရန််
နှှင့််� စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��ရန်် မဖြ�စ််
နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� လိုု�အပ််ချျက််အရ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအပြ�င််ဘက််တွွင်် အတိုု�င်း�း အတာာတစ််ခုုအထိိ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််
ရွွက််နေ�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဆက််လက််အသက််ဝင််နေ�သေး�းကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းကိုု�ယ်၌
် သည်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
အရ အရေး�း�ပါါသည့််�နည်းး�တူူ ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု အစီီအမံံများ��းသည်် ဥပဒေ�ေအရ မည််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေရှိကြော�����ာင်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုပြု�ုခြ�င်းး�သည််လည်းး� အရေး�း�ကြီး�း�ပေ�သည််။

၄။ ထည့််�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းရမည့််� အခြား��းအရေး�း�ကြီး�း�ပြ�ဿနာာများ��း
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းကိုု� ဒီီဇိုု�င်း�း ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အော�ာက််ပါါစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု�လည်းး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရ
မည်် ဖြ�စ််သည်် •	ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျျ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြု�ုစုုနိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��းနှှင့်�် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အကြား�း� ပေါ�ါင်းး�ကူးး�မှုုတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� - ဒီီမိုကရေ�ေစီ
�ု
အသွွင််ကူးး
ီ
�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််သည့်�် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှစ််ခုု တစ််ပြို�ု�င််နက််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�
သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အခရာာဖြ�စ််သော�ာ တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�-ပထဝီီဒေ�သဆိုု�င််ရာာ
ကိိစ္စစရပ််များ��းအားး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ဘော�ာင််အတိုု�င်း�း ပိုု�မိုု�လိုု�က််နာာကျျင့််�ကြံ�ံသည့်�် အစိုးး��ရအဖြ�စ်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ခြ�င်းး�နှှင့််� မည််သို့့�ချိိ�တ််
�
ဆက််ရမည််ကိုု� အလေး�း�ပေး�းကြံ�ံဆရန်် လိုုအပ််သည််
�
။ ဤသည််မှာာ� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွွင််
ံ
ကြုံ�ံ�တွေ့��့
နေ�ရသည့််� ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအရေး�း�နှှင့််� ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး� နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ကိုု� အတူူ
တကွွ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အတွွက်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��း
ကိုု� အခြား��းနိုုင််ငံ
� များ��းက
ံ
စမ်းး�သပ််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး��း ဖြ�စ််သည််။ ဆူူဒန််နိုင််ငံ
�ု တွွင််
ံ
မကြာ�ာသေး�းမီီကအစပြု�ုခဲ့့�ပြီး��း လက််ရှိိ�
အချိိ�န််၌ဆော�ာင််ရွွက််ဆဲဲဖြ�စ််သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�
ချျမှှတ််နိုု�င််ခဲ့့�ကာာ ပထမဦးးဆုံးး��သဘော�ာ�တူူညီီချျက််မှာာ� အားး�ပြို�ု�င််နေ�ကြ�သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း စစ််ဘက််
ကော�ာင််စီီနှှင့််� လွွတ််လပ််ရေး�းနှှင့််� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကြေ��ညာာဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းဟုု ကင််ပွွန်းး�တပ််ထားး�သည့််�
ဒီီမိုကရေ�ေစီ
�ု
လို
ီ လားး
�ု �သော�ာ အတိုုက််အခံ
�
ညွ
ံ ွန့််�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့�� တို့့�� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��မည့််� (စုုပေါ�ါင်းး�နိုုင််ငံ့့�
�
ဦးးသျှော�ာ�င််အဖြ�စ်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဖြ�စ််သော�ာ) အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကော�ာင််စီီ၊ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��မည့််�
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ဝန််ကြီး�း�များ��းကော�ာင််စီီနှှင့််� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��မည့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းကော�ာင််စီီတို့့�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ပင််
ဖြ�စ််သည်် (၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဆူူဒန််နိုင််ငံ
�ု )ံ ။ ကာာလရွေ့�့��လျော�ာ�လာာသည််နှှင့််�အမျှှ ဤအာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ ကြား�း�
ကာာလ အစိုးး��ရသစ််သည်် ဒေ�သအခြေ�ေ�ပြု�ုတည််ထော�ာင််ထားး�သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��း၊ ပြ�ည််နယ််များ��း
အတွွင်းး�မှှ ဒေ�သခွဲဲ�များ��းရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုများ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းရယူူနိုု�င််ခဲ့့�ကာာ ၎င်းး�အင််အားး�စုုများ��း
နှှင့််� တပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အတွွင်းး� ဝင််ရော�ာက််တာာဝန််ယူူရန်် သို့့��မဟုုတ်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစိုးး��ရနှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ဖိိတ််ခေါ်�်ကမ်းး�လှှမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းနှှင့််� မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််�အနာာဂတ််အစိုးး��ရဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ� အစီီအမံများ��းတွွင််
ံ
ဝင််ရော�ာက််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခဲ့့�သည််။3 ဤသို့့��
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အုုပ််ချုု�ပ််သူူအာာဏာာရှှင််အားး�ဖယ််ရှား��းရန်် အလေး�း�ပေး�းဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သော�ာ ကနဦးးသဘော�ာ�
တူူညီီချျက််သည်် ကျျယ််ပြ�န့််�လာာကာာ မိိမိိတို့့��၏ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာနှှင့််� ပထဝီီဒေ�သအကျိုးး���အတွွက်် လက််နက််ကိုု�င််
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််�ချိိ�တ််ဆက််ထားး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
•	အချိိ�န််ကာာလသတ််မှှတ််ခြ�င်း�း - အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် အချိိ�န််မည််မျှှ ကြာ�ာမြ�င့််�သင့််�သနည်းး�၊ ယခင်် ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ� ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့််�အချိိ�န််၊ အနာာဂတ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကျျင်းး�ပမည့််�အချိိ�န််နှှင့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�တို့့��
မည််သို့့��သော�ာ ဆက််စပ််မှုုရှိိ�သင့်�သန
်
ည်းး�။ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံမဟုုတ််သည့််�အစိုးး��ရကိုု� ကာာလအကန့််�အသတ််မရှိိ�ဘဲဲ
ကြာ�ာရှှည််စွာာ� အုုပ််ချုု�ပ််စေ�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အချိိ�န််
ကာာလ မည််မျှှသတ််မှှတ််ပါါက လုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး�ရှိိ�မည််နည်းး�။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ကာာလတိုုသတ််မှှတ််ပါ
�
ါက အပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲဖန််တီးး�ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�ရရှိိ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ပညာာရှှင််အနည်းး�အကျျဉ်းး�ကသာာ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် အချိိ�န််
လုံံ�လော�ာက််သဖြ�င့််� ထိုုသို့့
� ဆော�
�
ာင််ရွွက််ပါါက အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််ချပေး��း�သည့််� လူူထုုလှုပ််ရှား��း
ု
မှုုများ��းနှှင့််� အချိိ�တ််အဆက််ပြ�တ််တော�ာက််ခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ကာာလရှှည််သတ််မှှတ််
ပါါကလည်းး� ရရှိိ�ထားး�သည့််�အခွွင့််�အလမ်းး� ပျော�ာ�က််ပြ�ယ််သွားး��နိုု�င််သည့်�အန္တ
်
တရာာယ်် ရှိိ�ပြ�န််သည််။
•	အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် လူူသားး�အရင်းး�အမြ�စ်် - အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� အစပြု�ုချိိ�န််တွွင်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််�
အဓိိကခေါ�ါ�င်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် အကျျဉ်းး�ချျခံံရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ပသို့့��တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ရခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရလေ့�့�
ရှိိ�ပြီး�း� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုသဏ္ဍာာန််သစ််များ��း ပေါ်�်ထွွက််လာာသည််။ ဤသို့့��ပေါ်�်ထွွက််လာာသဖြ�င့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
ကိုု� မည််သို့့��စီီမံခန့်
ံ ်�ခွဲဲ�မည််၊ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ဟော�ာင်းး�များ��းနှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််သစ််များ��းအကြား�း� နှီးး��နွှှယ််ဆက််စပ််မှုုနှှင့််�
အဓိိကကျသော��ာ� ရေ�ရှှည််နိုုင််ငံ
� ရေး�းဆုံးး�
ံ
�ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� ချျမှှတ််နိုုင််သည့်
�
ဩ
်� ဇာာအာာဏာာနှှင့််� တရား�းဝင််မှုုကို�ု မည််သူူ
ကပိုု�င််ဆိုု�င််သည််ဟူူသည့်�် လူူသားး�အရင်းး�အမြ�စ််ဆိုု�င််ရာာ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းစရာာများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည််။
•	အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစိုးး��ရလက််ထက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� စစ််ဘက််-အရပ််ဘက််
ဆက််ဆံံရေး�းများ��း - အစိုးး��ရနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� မေး�းခွွန်းး�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပြီး��း သည့််�တိုင််
�ု စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း
နှှင့််� ပိုု�မိုု�ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�သည့်�် စစ််တပ််နှှင့််� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အင််အားး�၊ တာာဝန််များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��းနှှင့််� ကွွပ််ကဲဲမှုုတို့့� ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာစေ�ရန််၊ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံရန််
အတွွက်် မည််သည့််�လုုပ််ငန်း�း စဉ််နှှင့််� အချိိ�န််ဇယားး�သတ််မှှတ််ချျက််ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််မည််န
�
ည်းး�။ ကြား�း�ကာာလတွွင််
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့််� စစ််တပ််တာာဝန််များ��းကိုု� မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�။ လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��း၏ ယခင််အပြ�စ််
ကျူးး��လွွန််မှုုများ��းနှှင့််� တပ််ဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််မှုုတို့့�ကိုု� မည််သို့့��ဖြေ�ေရှှင်းး�မည််နည်းး�။ လက််နက််ကိုု�င််/လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််သူူများ��းကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တွွင်် ပါါဝင််စေ�ရန််လိုု�အပ််သည််။ ဤသို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ရန််
အတွွက်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလတွွင်် အရပ််ဘက််နှှင့််�စစ််ဘက််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံ
မှုုများ��းအားး� မည််သို့့��တည််ဆော�ာက််မည််ကိုု� စေ့�့စပ််စွာာ�ကြံ�ံဆရန််လိုု�အပ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအတွွ
ံ
င်းး�ရှိိ� လက််ရှိိ�လှုုပ််
ရှား��းနေ�သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေသည််ရှုုပ််ထွေး�း�သည််။ လက််နက််ကိုု�င်် ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းဟုု ရည််ညွှှန်းး�ရာာတွွင်် (“တပ််မတော်��်�” ဟုု ခေါ်�်တွွင််သော�ာ) မြ�န််မာာစစ််တပ််၊ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့််�
ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့�� ၊ တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုုင််အ
� ဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းအပါါအဝင်် လက််နက််ကိုုင််
� ၍အတိုုက််အခံ
�
ံ
3 ဤထပ််ဆော�ာင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� (စုုစုုပေါ�ါင်းး� ခြော��ာက််ချျက််) ဆူူဒန််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်် (သို့့��မဟုုတ်် ဂျူူ�ဘာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််၊
၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ဆူူဒန််နိုု�င််ငံ)ံ တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
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ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း၊ အသစ််ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ ပြ�ည််သူ့့�ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းအပြ�င်် အခြား��းအဖွဲ့့��များ��းလည်းး�
ပါါဝင််သည််။ စစ််တပ််နှှင့််� လက််နက််ကိုုင််ပါ
� ါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း၏ တာာဝန််များ��းကိုုဆော�
�
ာင််ရွွက််နိုုင််
� ရန်် အရပ််သားး�
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အားး� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�အလိုု�က်် မည််သို့့��လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းမည််နည်းး�၊ စစ််တပ််ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့��အင််အားး�
လျှော့�့��ချျ၍ အရပ််သားး�အစိုးး��ရ၏အုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််� လွှှတ််တော်�်�၏ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကွွပ််ကဲဲမှုုအော�ာက််သို့့�� သွွတ််သွွင်းး�မည််
နည်းး�၊ နိုု�င််ငံတော်�်�အားး
ံ
� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု�မထိိခိုု�က််စေ�ဘဲဲ သို့့��မဟုုတ်် လက််နက််ကိုု�င််အတိုု�က််အခံအ
ံ ဖွဲ့့��များ��း
အကြား�း� အကွဲဲ�အပြဲ�ဲမဖြ�စ််စေ�ဘဲဲ လက််နက််ကိုု�င််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး�၊ လက််နက််ကိုု�င််တပ််သားး�အဖြ�စ််မှှ အနား�းယူူခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး�၊ လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�
စည်းး�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းမှှတစ််ဆင့််� မည််သို့့��ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�စေ�မည််နည်းး� စသည််တို့့��သည်် အရေး�း�ကြီး�း�
သော�ာ ပြ�ဿနာာများ��းပင်် ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဤပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် အချိိ�န််ယူူရန််လိုု�အပ််ပြီး�း�
ပိုုမို
� ကျ
�ု ျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ
အတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််ကိုု� ချျမှှတ််တည််ထော�ာင််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပေ�သည််။
•	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် - ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့��ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သနည်းး�။ အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစီီအမံများ��း
ံ
တရား�းဝင််မှုုရှိစေ���ေရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းလိုအပ််ပါ
�ု
ါသလားး�၊ လိုုအပ််ပါ
�
ါက မည််သို့့�သော
� �ာ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� ကျျင်းး�ပသင့််�ပါါသနည်းး�။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့��ပုံံ�ဖော်�်�စီီစဉ်် ကျျင်းး�ပမည််နည်းး� (မည််
သည့််� နည်းး�ပညာာအထော��ာက််အကူူကိုု� လိုု�အပ််မည််နည်းး�)။ သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကာာလ
အတွွက်် မည််သည့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�သဏ္ဍာာန််များ��းသည်် အသင့််�လျော်�်��ဆုံးး��ဖြ�စ််မည််နည်းး�။ ဒေ�သအလိုု�က်် အာာဏာာ
ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းမှုု မည််သည့််�အမျိုး�း��အစား�းများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမည််နည်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရာာ
တွွင်် အဖွဲ့့��များ��းအားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိစေ���ေရန်် မည််သို့့��ထည့်�သွွ
် င်းး�စဉ်းး�စား�းဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စီီမံံ
ခန့််�ခွဲဲ�မှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� မည််သူူကဖွဲ့့��စည်းး�ခန့််�အပ််မည််နည်းး�၊ ၎င်းး�အဖွဲ့့��သည်် သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�စွာာ�
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုုရှိစေ���ေရန်် မည််ကဲ့့�သို့့��စီီစဉ််ထားး�ရှိိ�မည််နည်းး�။ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပမည််
ဆိုု�ပါါကလည်းး� အထက််ပါါမေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု�ပင်် စဉ်းး�စား�းဆင််ခြ�င််နိုု�င််သည််။
•

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်း�း ၊ အစား�းထိုးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်း�း - သည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� အမြဲ�ဲတမ်းး�ပြ�င််ဆင််ချျက််ဖြ�စ််ပြီး�း� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း အစီီအစဉ််တွွင််
ပါါရှိိ�ကာာ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် မည််သည့််�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
မည််နည်းး�။ ကြား�း�ကာာလအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ယခင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတို့့��အကြား�း� မည််သို့့��သော�ာ ဆက််စပ််
နှီးး��နွှှယ််မှုုရှိိ�သနည်းး�၊ အနာာဂတ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဆိုု�ပါါက
မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး� (ယခင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံမည််လော�ာ သို့့��မဟုုတ်် လုံးး��လုံးး��
လျားး��လျားး�� အစား�းထိုးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မည််လော�ာ)။

•

ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ�တေ�မှုု၊ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု အကူူအညီီနှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု - ဤသည််ကိုု�
မည််သို့့��စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ကာာ ဘဏ္ဍာာငွေထော���ာ�က််ပံ့့�မည််နည်းး�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရာာတွွင်် မည််သူူများ��းပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််ကာာ တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေရန််မည််သို့့��ကြီး�း�ကြ�ပ််စစ််ဆေး�းမည််နည်းး�။ (ကိုု�ဗစ််-၁၉ ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�အပါါအဝင််)
လက််ငင်းး� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု အကူူအညီီမှှအစပြု�ု၍ စီးး�ပွား��းရေး�းတည််ငြိ�ိမ််စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစိုးး��ရအတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေထော���ာ�က််ပံ့့�ခြ�င်းး�တို့့��သာာမက ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ
ရေ�ရှှည််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအထိိ တစ််ဆက််တည်းး�လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့်�် ရှှင်းး�လင်းး�
သော�ာအစီီအစဉ််ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််နိုု�င််မည််နည်းး�။ စီးး�ပွား��းရေး�းနာာလန််ထူူရန််အတွွက်် မည််သည့််�အချိိ�န််
တွွင်် မည််ကဲ့့�သို့့��ဘဏ္ဍာာငွေထော���ာ�က််ပံ့့�နိုု�င််မည််နည်းး�။

၅။ နိုု�င််ငံံတကာာ၏ စိိတ််ပါါဝင််စား�းမှုုနှှင့်�် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအသိုု�က််အဝန်းး�သည်် သဘော�ာ�ထားး�တစ််ပြေး��းညီီမရှိိ�ကြ�သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံများ��းအားး
ံ
�လုံးး��သည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ
၏ ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�ပါါ စံံချိိ�န််စံညွှ
ံ ှန်းး�များ��းကိုု� လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��ကြ�ပြီး�း� (က) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ကျျင်းး�ပသော��ာ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းသည်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��၏ ပကတိိအခြေ�ေ�ခံံလိုု�အပ််ချျက််ဖြ�စ််သည််ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုသော�ာ၊ (ခ) နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
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အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဟူူသည့်�် သဘော�ာ�တရား�းသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််သည့််� တရား�းဝင််မှုုရှိသော����ာ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့််� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�ကြော��ာင်းး�ကိုု� နား�းလည််လက််ခံံသော�ာ၊ (ဂ) အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းအားး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ�ဖြေ�ေရှှင်းး�
ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံသော�ာ၊ (ဃ) ပဋိိပက္ခခဒဏ််နှှင့််� ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ�တေ�မှုုဒဏ််သင့်�် ပြ�ည််သူူများ��း၏ လူူမှုု-စီးး�ပွား��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��
တက််မှုုကို�ု နိုုင််ငံ
� တ
ံ ကာာ၏ဘုံံ�ရည််မှှန်းး�ချျက််ပန်းး�တိုုင််အဖြ�စ််
�
ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီသော
ီ �ာစနစ််၏ အဖွဲ့့�� ဝင််များ��းဖြ�စ််ကြ�သည််။ အလွွန််
ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ နိုု�င််ငံများ��း
ံ
နှှင့််� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ဤ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� တတ််နိုု�င််သမျှှအတိုု�င်း�း အတာာ
အထိိ တစ််ပြေး��းညီီလိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��သင့််�သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�မှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအရေး�း� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့်�် အစိုးး��ရ
အဖြ�စ်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုတရား�းဝင််မှုုရှိိ�သည််ဟုု သတ််မှှတ််ရန််အသင့််�လျော်�်��ဆုံးး��သူူများ��းနှှင့််� ပြ�င််ပမှှ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း ချိိ�တ််
ဆက််ထိတွေ့��့��နိုု�င််စေ�မည့်�် ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာတစ််ရပ််ကိုု� ချျမှှတ််အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရန်် အလွွန််အမင်းး�အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�မညီညွ
ီ ွတ််သည့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာအရေး�း�ပြ�ဿနာာကိုု� ကျော်�်��ဖြ�တ််နိုုင််
� ရန်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ခြ�င်းး�ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီပေး�းသင့််�ပြီး�း� အော�ာက််ပါါအချျက််များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ပြု�ုစဉ်းး�စား�းရမည််ဖြ�စ််သည်် •

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ၎င်းး�ဥပဒေ�ေအရ ကျျင်းး�ပသော��ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ အစိုးး��ရအားး�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန််နှှင့််� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�၊

•	စစ််တပ််က ဖွဲ့့��စည်းး�လိုု�က််သည့်�် အင််စတီီကျူူ�ရှှင်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�မညီီညွွတ််သော�ာ အစိုးး��ရ
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကိုု� လက််ခံံအားး�ပေး�းခြ�င်းး�မပြု�ုရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�၊
•	နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�၊ ဒေ�သတွွင်းး�အဆင့််�နှှင့််� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအဆင့််�တွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖော်�်�ဆော�ာင််လိုု�သည့်�ဆ
် န္ဒဒနှှင့််�
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းအားး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ�ဖြေ�ေရှှင်းး�လိုု�သည့်�ဆ
် န္ဒဒရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�။
ယေ�ဘုုယျျဆိုု�ရသော်��်� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းသည်် ကြား�း�ကာာလ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� အော�ာက််
ပါါနည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီနိုု�င််သည်် (အသေး�း�စိိတ််အချျက််အလက််များ��းအတွွက်် Salmon ၂၀၂၀ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ) –
•

နိုု�င််ငံံရေး�းအထော��ာက််အပံ့့� - နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရများ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််စိုးး��မှုုအတွွက်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ
နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုု စနစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��းကိုု�လိုု�အပ််သည််။ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့်�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကိုု�ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ု ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း စနစ််တကျျလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရန်် မည််သို့့��ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီပေး�းနိုု�င််
ကြော��ာင်းး�ကိုု� ပြ�န််လည််စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းအထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းအပ််ရာာတွွင်် (လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ဖြ�စ််ပွား��း
ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံအားး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ကွွပ််ကဲဲနိုု�င််မှုုမရှိိ�သည့်�် အခြေ�ေ�အနေ�ေ၌ပင်် ယူူအက််စ််နှှင့််� ယူူကေ�၏ အထော��ာက််
အပံ့့�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််�) အစိုးး��ရအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� တရား�းဝင်် သံံတမန််ဆက််ဆံံရေး�းလမ်းး�
ကြော��ာင်းး�မှှ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းပါါဝင််နိုု�င််ပြီး�း� ထို့့��အပြ�င်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�ရန််အတွွက်် ပိုု�မိုု�၍ အလွွတ််သဘော�ာ�
ဆန််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� နိုုင််ငံ
� ရေး�းဖွံ့
ံ
��့ ဖြိုး�း��မှုုအတွွက်် အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�မျိုး�း��လည်းး�
ပါါဝင််နိုု�င််သည််။

•	နည်းး�ပညာာအထော��ာက််အပံ့့� - အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း
သည်် နည်းး�ပညာာအကြံ�ံဉာာဏ််၊ အသိိပညာာနှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််နိုု�င််သည့်�် အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းပေး�းအပ််နိုု�င််သည််။ ဤ
အထော��ာက််အပံ့့�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� နိုု�င််ငံံအဆင့််�စနစ််များ��း၊ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့််� ဝန််ထမ်းး�များ��း၏ စွွမ်းး�
ဆော�ာင််ရည််ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှသည်် ဘဏ္ဍာာရေး�းစီီမံခန့်
ံ ်�ခွဲဲ�မှုုအထိိ အရေး�း�
ပါါသော�ာနယ််ပယ််များ��းတွွင်် နည်းး�ပညာာအကြံ�ံဉာာဏ််၏ ရည််ရွွယ််ချျက််သည်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ဥပဒေ�ေ သို့့�မ
� ဟုုတ််
ဥပဒေ�ေကြ�ပ််မတ််ရေး�း လိုုအပ််ချ
�
ျက််များ��း သို့့�မ
� ဟုုတ်် စံံချိိ�န််စံညွှ
ံ န်း
ှ �း များ��းနှှင့််� ကိုုက််ညီ
�
မှု
ီ ရှိစေ���ေ
ု
ရန််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လည်းး�
ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ အချို့့���သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း အစိုးး��ရများ��းကိုု� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာစနစ််အတွွင်းး�
ထိိရော�ာက််စွာာ�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�နိုု�င််စေ�ရန်် - ဥပမာာ ငွေကြေး���း��စီးး�ဆင်းး�နိုု�င််ရန််၊ ခရီးး�သွားး��လာာခွွင့််�ပြု�ုနိုု�င််ရန်် သို့့��မဟုုတ််
သွွင်းး�ကုုန််များ��း တင််သွွင်းး�ခွွင့််�ပြု�ုနိုု�င််ရန််အတွွက်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ပေး�းရန််ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�၊မရှိိ� စစ််ဆေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုုပြု�ုရန််
လိုု�အပ််ပြီး�း� ထို့့��ကြော��ာင့််� ရံံဖန််ရန််ခါါ၌ အရေး�း�ယူူပိိတ််ဆို့့�မှုုများ��းချျမှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ
မေး�းခွွန်းး�များ��းသည်် ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ုအစီီအမံံ ပြ�ဌာာန်းး�ပြီး�း�ချိိ�န််တွွင်် ပေါ်�်ထွွက််လာာနိုု�င််သည််။
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•	ဘဏ္ဍာာရေး�း အထော��ာက််အပံ့့� - အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််အများ��းအပြား�း�တွွင်် ဘဏ္ဍာာရေး�းအထော��ာက််အပံ့့�
လိုု�အပ််မှုုကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�ရပြီး�း� ဤအချျက််သည််ပင်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုု၏ အဓိိကဦးးစား�းပေး�းချျက််တစ််ခုုဖြ�စ််
သည််။ ဤသို့့��ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီရာာတွွင်် ပမာာဏအများ��းဆုံးး�� ထော�ာက််ပံ့့�မှုုကိုု� တရား�းဝင််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု အထော��ာက််
အပံ့့� (ODA) အဖြ�စ်် ခေါ�ါင်းး�စဉ််တပ််ကာာ ‘ဖွံ့့�� ဖြိုး�း��ဆဲဲနိုု�င််ငံများ��း
ံ
၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့�� ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုနှှင့််� လူူမှုုဘဝဖူူလုံံ�ရေး�း’
အတွွက်် အထူးး�သဖြ�င့််� ဦးးတည််ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အရေး�း�ယူူပိိတ််ဆို့့�မှုုများ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််�
နိုု�င််ငံပို
ံ ု�င််ပစ္စစည်း�း များ��းအားး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�စသည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််လိုု�အပ််ပြီး�း� ဆော�ာင််
ရွွက််ရသည့့်�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကြော��ာင့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အားး� လက််ငင်းး�ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီရ
ီ န််မှာာ�မူူ ခက််ခဲဲတတ််
ပြီး�း� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ၌ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရန််အတွွက်် တရား�းဝင််မှုုအလုံံ�အလော��ာက််ရှိသော����ာ အစိုးး��ရတစ််ရပ််
ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ချျမှှတ််ထားး�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��၌ပင်် ခက််ခဲဲမည််ဖြ�စ််သည််။

၆။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� တည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််ရန််နည်းး�လမ်းး�များ��းသည််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ� စုုဖွဲ့့��တည််ရှိနေ���ေပုံံ�များ��းနှှင့်�် မည််သို့့��ဆက််စပ််နေ�သနည်းး�။
နိုု�င််ငံံတိုု�င်း�း ကဲ့့�သို့့��ပင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် တစ််မူူထူးး�ခြား��းသည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််၌ အားး�ပြို�ု�င််နေ�သော�ာ
ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု ယန္တတရား�းနှှစ််ရပ််ကိုု� ကြိုး�း��ပမ်းး�ချျမှှတ််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။
စစ််တပ််သည်် ‘အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ’ (အစဦးး၌ တစ််နှှစ််ဟုုသတ််မှှတ််ထားး�) ကြေ��ညာာထားး�သည့််�ကာာလတွွင်် စီီမံံ
အုုပ််ချုု�ပ််ရန််အတွွက်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ကိုု�ယ််တိုု�င််ခန့််�အပ််ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�စီီမံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော�
ံ
ာင််စီီ
(SAC) ဟုု အမည််ပေး�းထားး�သည့််�ကော�ာင််စီီဖြ�င့်�် ဦးးစီးး�အုုပ််ချုု�ပ််သည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ၎င်းး�တို့့��ထံံတွွင််
အာာဏာာစိုးး��စဉ်းး�မျှှမရှိပေ���ေ - ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အသက််ဝင််နေ�သေး�းသည််ဟုု စဉ်းး�စား�းမည််ဆိုု�လျှှင််တော�ာင််မှှ
SAC ၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�သစ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရတရား�းမဝင််ဘဲဲ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေကြေ��ညာာခြ�င်းး�သည််
ပင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဖော�ာက််ဖျျက််ရာာရော�ာက််သည််။ SAC သည်် နိုု�င််ငံတွွ
ံ င်းး�မှှ နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုများ��းအားး�လုံးး��
ပါါဝင််သည့််� အကျိုးး���သက််ဆိုုင််သူ
�
ူ စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�ကို�ု စီီစဉ််ကျျင်းး�ပ၍ ကြား�း�ကာာလတရား�းဝင််မှုုကို�ု ရယူူထားး�ခြ�င်းး�လည်းး� မရှိိ�
ပေ�။ SAC သည်် ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအဖွဲ့့��များ��း ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််နိုု�င််သည့်�် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလမ်းး�ပြ�
မြေ�ေပုံံ�ကိုု� ချျမှှတ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာအရေး�း�ကိိစ္စစများ��း ခြုံ�ံ�ငုံံ�ပါါဝင််သည့့်� ‘အလေး�း�
ပေး�းဆော�ာင််ရွွက််မည့််�’ အဓိိကနယ််ပယ််သုံးး��ခုုကိုု�သာာ သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��တွွင််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််
ကိုု� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�၍ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု�ပြ�န််လည််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊ ကိုု�ဗစ််-၁၉ ကပ််ရော�ာဂါါအတွွက််
ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာအစီီအမံများ��း
ံ
ထားး�ရှိဆော����ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရရည််မှှန်းး�ချျက််
များ��း ပါါဝင််သည်် (မြ�န််မာ့့�အလင်းး� ၂၀၂၁)။
သို့့��ရာာတွွင်် သတိိချျပ််ရမည််မှာာ� စစ််တပ််က ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ယခင််အတိုု�င်း�း ဆက််လက််တည််မြဲ�ဲထားး�ရှိိ�
ပြီး�း� ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််နေ့�့မတိုု�င််မီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အခြေ�ေ�အနေ�ေအတိုု�င်း�း ပင်် ဆက််လက််တည််ရှိိ�
နေ�သည််ဟုု ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��မှုုမရှိိ�စွာာ� သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ နိုု�င််ငံတော်�်�အရေး�း
ံ
�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာခြ�င်းး�သည််
စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအတိုု�င်း�း ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ထုုတ််ပြ�န််
ထားး�သည််။ ထိုု�ထုုတ််ပြ�န််ထားး�ချျက််သည်် ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���လျော်�်��ကန််မှုုမရှိိ�ဟုု International IDEA နှှင့််� အခြား��းသော�ာ ပညာာရှှင််
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ပြ�တ််ပြ�တ််သားး�သားး� ပြ�သပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ (CRPH) ကိုု� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအမတ််များ��း ၈၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�၏ သဘော�ာ�တူူညီီခန့််�အပ််ချျက််ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အရ ၎င်းး�တို့့��၏ဩဇာာအာာဏာာတည််ရှိိ�သည််ဟုု ညွှှန်းး�ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး�လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��သော�ာ စနစ််
ကိုု� ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ထားး�ရှိကြော�����ာင်းး�ကြေ��ညာာခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
အစား�းထိုးး��လဲဲလှှယ််ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�ကြေ��ညာာခဲ့့�ပြီး�း� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််ပန်းး�တိုု�င််၊ ကြား�း�
ကာာလ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�အဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််မည့််� ယန္တတရား�းတစ််ရပ််နှှင့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် ကျျယ််
ပြ�န့််�သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလမ်းး�စဉ််ကိုု�ချျမှှတ််ရန်် ဆန္ဒဒပြ�ဆန့််�ကျျင််လှုုပ််ရှား��းမှုုအဖွဲ့့��များ��း၊ တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််
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အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� မဟာာမိိတ််ဖွဲ့့��ခဲ့့�သည််။ ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပဋိိညာာဉ်် အစိိတ််အပိုု�င်း�း ၁ တွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
အတွွက်် အဓိိကရည််မှှန်းး�ချျက််ကြီး�း�လေး�းခုုနှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း၊ မူူဝါါဒများ��းအတွွက်် မူူဘော�ာင််တစ််ရပ််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းမှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်း�း ဖြ�စ််သည်် ၁။	အာာဏာာရှှင််စနစ်် ပပျော��ာ�က််ရေး�း၊
၂။

၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပြီး�း�သတ်် ဖျျက််သိိမ်းး�ရေး�း၊

၃။	ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု တည််ဆော�ာက််ရေး�း၊
၄။	ပြ�ည််သူ့့�အစိုးး��ရ ပေါ်�်ထွွန်းး�ရေး�း။
ဤရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအားး�လုံးး��ပြ�ည့််�မီနို
ီ င််
�ု ရန်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််လိုုအပ််ပေ
�
�လိိမ့််�မည််။
ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပဋိိညာာဉ်် အစိိတ််အပိုု�င်း�း ၂ တွွင်် ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ုအတွွက်် အသေး�း�စိိတ််မူူဘော�ာင််ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တွွင်် အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ (NUG) ၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းကဏ္ဍအတွွက််
ဆက််လက််တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််ရန်် CRPH နှှင့််� ပဋိိညာာဉ််တွွင််ပါါရှိသော����ာ မဟာာဗျူူ�ဟာာလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� တိုု�င််ပင််ညှိိ�နှိုုင်း�း
နိုုင််
� ရန်် အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအတိုုင််ပင််ခံ
�
ကော�
ံ
ာင််စီီ (NUCC) တို့့�ပါ
� ါဝင််သည််။ တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သော်�်�ငြား��း ၎င်းး�တို့့��၏ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�အတို
်
ု�င်း�း အတာာသည််မူူ ရှှင်းး�လင်းး�မှုုမရှိပေ���ေ။ ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုနှှင့််� လူူထုု၏ထော�ာက််ခံံတရား�းဝင််မှုုတို့့�ရရှိိ�နိုု�င််စေ�ရန်် ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရစနစ််ကိုု� ဖန််တီးး�တည််ဆော�ာက််
ထားး�ပြီး�း� NUG က တရား�းမဝင််အဖြ�စ်် ကြေ��ညာာထားး�သည့််� စစ််တပ််၏ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ထည့််�သွွင်းး�မထားး�ပေ�။
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသည့််� အဆိုု�ပါါကြား�း�ကာာလအာာဏာာပိုု�င််နှှစ််ဖွဲ့့��သည်် မတူူညီီသည့်�အသွွင််ကူးး
်
�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မျှော်�်��
မှှန်းး�ချျက််များ��း (ဦးးတည််ရာာလမ်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� အကျိုးး���ဆက််ရလဒ််) ကိုုရ
� ည််ရွွယ််ကြ�သည််။ စစ််တပ််အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�၏
� အာာဏာာ
အဆင့််�အတန်းး�နှှင့််� အခွွင့််�ထူးး�ကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််ရည််ရွွယ််ထားး�ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ တရား�းဝင််မှုုရှိသော����ာ ကြား�း�
ကာာလအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းသည််မူူ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင််ပါါရှိိ�သည့််� စစ််တပ််နှှင့််� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��ရေး�း
နည်းး�လမ်းး�ဟော�ာင်းး�ကိုု� အပြီး�း�တိုု�င််စွွန့််�ပယ််ရန်် မျှော်�်��မှှန်းး�ကြ�သည််။

၇။ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ရန်် အချိိ�န််လော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််ထံံ ဦးးတည််ရန််
အချိိ�န််လော�ာ
၇.၁ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ရန်် အချိိ�န််လော�ာ
အရေး�း�ပြ�ဿနာာကြုံ�ံ�ရသည့််�အချိိ�န််များ��းတွွင်် နိုုင််ငံ
� တ
ံ ကာာပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းသည်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုဖြ�စ််ပွား��းစေ�သည့််�
ဇာာစ််မြ�စ််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််လိုု�အပ််သည့်�် အချိိ�န််နှှင့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ရယူူဖန််တီးး�ရန််အတွွက်် အလျှော့��့��ပေး�းညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုများ��း ပေါ်�်
ပေါ�ါက််လာာစေ�ရန်် ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အာာဏာာရှှင််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
နည်းး�ကျသော��ာ� အနာာဂတ််အတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုပြု�ုရန်် လိုု�အပ််သည့်�် တရား�းဝင််မှုုမရှိသော်����်�လည်းး� စစ််တပ််ဟူူသည််မှာာ�
အင််အားး�တော�ာင့််တ
� င်းး�သော�ာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး��း အစိုးး��ရအာာဏာာကိုုစွွန့်
� ်�ပယ််၍ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အထော��ာက််
အပံ့့�ပြု�ုကူူညီီရန်် လက််ခံံလျှှင််သော်�်�တော�ာင်် ပျော�ာ�က််ကွွယ််သွားး��မည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�တစ််ရပ်် မဟုုတ််သည့့်�အလျော��ာ�က််
တစ််ချိိ�န််ချိိ�န််၌ အနည်းး�ဆုံးး��၎င်းး�တို့့�တ
� စ််ချို့့���တစ််ဝက််နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််လိုုအပ််ကြော
�
��ာင်းး�ကိုု� နား�းလည််ထားး�ကြ�သည််။ အများ��းအားး�
ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာစစ််တပ််များ��းရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
တို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရမည််ဖြ�စ််ကာာ ထိုု�သို့့�ပြု�ုရန်် အချိိ�န််နှှင့််� သီးး�ခြား��းအသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� လိုု�အပ််ပေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းများ��း ကြီး�း�ကြီး�း�မား�းမား�းအော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�သည့််�ဖြ�စ််စဉ််
များ��းပင််အပါါအဝင်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့််� မတည််ငြိ�ိမ််မှုုတို့့� ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� ဖြ�စ််စဉ််အမြော�ာ��က််အများ��းတွွင်် အသွွင််ကူးး�
ပြော��ာင်းး�ရေး�း အစိုးး��ရသစ််တစ််ရပ််ကိုု� ဖန််တီးး�ဖွဲ့့��စည်းး�ရာာ၌ နိုု�င််ငံ၏
ံ အနာာဂတ််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရန််ဆန္ဒဒရှိကြော�����ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� စစ််တပ််အင််အားး�စုုများ��းအပါါအဝင်် အလွွန််ကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� ပဋိိပက္ခခနော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေ
များ��းမှှ လာာကြ�သူူများ��း၏ ထင််မြ�င််ချျက််တစ််ချို့့���ကိုု�လည်းး� ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုု ရှိိ�ရမည််။
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၇.၂ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််အတွွက်် အခွွင့်�အ
် လမ်းး�လော�ာ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံဖြ�စ််စ
ံ
ဉ််တွွင်် စစ််တပ်် သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ လူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းအနေ�ေဖြ�င့်�်
ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုကိုု�လက််ခံံရန်် ခက််ခဲဲမည််ဖြ�စ််သည််။ စစ််တပ််အာာဏာာပိုု�င််များ��းအနေ�ေဖြ�င့်�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းနှှင့််�
ဆွေး�း�နွေး�း�ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��ထိိန်း�း သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ငှာာ� မစွွမ်းး�သာာသော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� အာာဏာာစွွန့််�လွှှတ််ရရန်် နိိဒါါန်းး�
ပျိုး�း��သကဲ့့�သို့့��ဖြ�စ််မည််ကိုု� စိုးး��ရွံ့့��နိုု�င််ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအရေး�း�လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းနှှင့််� ကြား�း�ကာာလအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကလည်းး� စစ််
အစိုးး��ရနှှင့််� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ယခင််အလျှော့��့��ပေး�းညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုများ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းအစား�းထိုးး��လိုု�ကာာ ထိုု�သို့့�သော�ာ
စစ််တပ််က ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� အလားး�တူူညှိ�နှို
ိ င်း
ု �း မှုုမျိုး�း��ကိုု� မလုုပ််ဆော�ာင််လိုုပေ
� �။ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� သည််
ံ
ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုု အလွွန််
မြ�င့််�မား�းသော�ာနိုု�င််ငံဖြ�စ််
ံ ပြီး�း� အပိုု�င်း�း ၄ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်း�း လွွန််ခဲ့့�သော�ာနှှစ််များ��းအတွွင်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ခြ�င်းး�နှှင့််� တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး� လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တို့့��ကိုု� တစ််ပြို�ု�င််နက််
ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််�နည်းး�လမ်းး�များ��းကြော��ာင့််� စစ််တပ််၏ နိုု�င််ငံရေး�းအာ
ံ
ာဏာာကိုု�ဆန့််�ကျျင််သည့််� အဖွဲ့့��များ��း
အချျင်းး�ချျင်းး�ပင်် ရံံဖန််ရံခါ
ံ ါ၌သဘော�ာ�ထားး�မတိုု�က််ဆိုု�င််မှုုများ��း မြ�င့််�မား�းခဲ့့�ကြ�သည််။ လက််ရှိိ�အရေး�း�ပြ�ဿနာာသည်် ဤအမျိုး�း��မျိုး�း��
အဖုံံ�ဖုံံ�သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာလူူမှုုအဖွဲ့့��အများ��းအပြား�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� နည်းး�လမ်းး�အသစ််ဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� ဘုံံ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ရယူူနိုု�င််စေ�ရန်် ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�
ပေး�းသည််။ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ မေး�းခွွန်းး�တစ််ခုုမှာာ� ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရန််နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််၊
ဆက််စပ််လိုု�အပ််သော�ာ ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််သည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််
သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့��ရယူူဖန််တီးး�မည််နည်းး�ဟူူသည့့်� မေး�းခွွန်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည််သူူလူူထုုလက််ခံထားး
ံ
�သော�ာအမြ�င််နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််နေ�သည့််� အရေး�း�ပါါသော�ာ သဘော�ာ�တရား�းအမြ�င််များ��းကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ပေး�းအပ််နိုု�င််ရန််နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� အလုံးး��စုံံ�ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာတိုးး��တက််မှုုရရှိရေး���း� မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည့််�မီီစေ�မည့်�်
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ဖန််တီးး�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�
စဉ််အားး� မည််ကဲ့့�သို့့��ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီနိုု�င််မည််နည်းး�။

၈။ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရန််အတွွက်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ခြ�င်းး�ကိုု� 	အခွွင့်�အ
် လမ်းး�အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််အသုံးး��ချျခြ�င်းး�
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအစီီအမံများ��းသည််
ံ
ဦးးတည််ရာာပန်းး�တိုု�င််မဟုုတ််ဘဲဲ ပန်းး�တိုု�င််သို့့�ရော�ာက််ရန််
ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ပေး�းသည့််�လမ်းး�အဖြ�စ်် သိိမြ�င််နား�းလည််ထားး�ကြ�သည်် (Forster 2020)။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
ကာာလ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအစီီအမံများ��းသည််
ံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�တည််
ထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုတို့့� လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရန်် ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ ယာာယီီစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု
အစီီအမံံများ��းဖြ�စ််ပြီး�း� ဤသို့့��ချျမှှတ််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပိုု�၍တည််မြဲ�ဲမည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ဖြ�င့််� အစား�းထိုးး��ပြ�င််ဆင််
ပြ�ဌာာန်းး�နိုု�င််စေ�ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
ပိုု�မိုု�မြ�င််သာာစေ�မည့််� သာာဓကကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရပါါက ကျော�ာ�က််တော�ာင််တက််သူူများ��း တော�ာင််တက််ရာာတွွင်် အဆင့််�တစ််ဆင့််�သို့့�
ရော�ာက််ရှိိ�ချိိ�န််တိုု�င်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကြိုး�း��ကိုု� ကျော�ာ�က််တော�ာင််တွွင််တပ််ဆင််ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ‘ကြိုး�း��ထိိန်းး�ကိိရိိယာာ’ ကဲ့့�သို့့��
ပင်် ဖြ�စ််သည််။4 ဤကိိရိိယာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တော�ာင််တက််သမား�းသည်် တော�ာင််ဆက််လက််တက််ရာာ၌ မည််သို့့��သော�ာ
အခြေ�ေ�အနေ�ေပင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�စေ�ကာာမူူ သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�နေ�ရာာကိုု�ကျော်�်��လွွန််၍ အော�ာက််သို့့��ရော�ာက််မသွားး��စေ�ရန်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�
ပေး�းနိုု�င််သည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��း၏ အနာာဂတ််သည်် အမြဲ�ဲတစေ�ေရေ�ရာာမှုုမရှိိ�ဘဲဲ ကြိုး�း��ထိိန်းး�ကိိရိိယာာတပ််ဆင််ခြ�င်းး�
လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�ကဲ့့�သို့့�� ရှုုမြ�င််နား�းလည််နိုု�င််သည်် - လက််ရှိိ�အခိုု�က််အတန့််�တွွင်် အလိုု�အပ််ဆုံးး��ဖြ�စ််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဆိုုင််ရာ
� ာ လိုုအပ််ချ
�
ျက််များ��းကိုုအခို
�
င််အမာ
�ု
ာချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နော�ာင််တွွင််ဆက််လက််မွွမ်းး�မံံချဲ့့�� ထွွင််နိုုင််သည့်
�
်� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

4 ဤပုံံ�ဖော်�်�ခိုု�င်း�း နှိုုင်း�း မှုုကိုု� ဧဒင််ဘာ့့�ဂ််တက္ကကသိုု�လ််တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့််� ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု အစီီအမံများ��းဆို
ံ
ု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း စတင််ဆော�ာင််ရွွက််
ချိိ�န််၌ ကုုလသမဂ္ဂဂ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အဓိိကတာာဝန််ရှိိ�သူူ ဆူူမစ််ဘိုု�င််ဆာာရာာက ပုုဂ္ဂဂလစကားး�ဝိုု�င်း�း တွွင်် သုံးး��နှုုန်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

International IDEA Constitution Brief, October 2021

14

သို့့��ရာာတွွင်် လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေမှာာ�မူူ သဘော�ာ�တူူညီီထားး�သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�တစ််ခုုသာာ ရှိိ�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ
အားး�ပြို�ု�င််နေ�သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရများ��းအဖွဲ့့��များ��းဖြ�င့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုအလွွန််မြ�င့်�မား�း
် ပြီး�း� တရား�းသေ�ယူူဆ၍
မရနိုု�င််ပေ�။ ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် (လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့်�ခြ် �င်းး�၊ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုအကူူ
အညီီများ��းပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊ ထင််ရာာစိုု�င်း�း ဖမ်းး�ဆီးး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�များ��းနှှင့််� ပြ�င်းး�ထန််သော�ာအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း ရပ််တန့််�ရန်် တော�ာင်းး�
ဆိုု�ခြ�င်းး�တို့့��သာာမက) နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာသဘော�ာ�တူူညီီမှုုဖြ�င့်�် ထိရော��ာ�က််စွာာ�ထုုတ််ပြ�န််ထော�ာက််ပံ့့�နိုု�င််သည််များ��းမှာာ� ၁။	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ ပြ�ည််သူူများ��း၊ လူူမျိုး�း��စုုများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အနာာဂတ််အပေါ်�်�
တွေး�း�မြ�င််ကြံ�ံဆမှုုများ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုုဆော�
�
ာင််ရွွက််စေ�ခြ�င်းး�။ စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကို�ု တုံ့့��ပြ�န််သည့််� လုုပ််ဆော�ာင််
ချျက််တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့််� ဤအချျက််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််၊
၂။

၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း၏ တရား�းဝင််မှုုနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရရှိိ�ထားး�သော�ာသူူများ��းကိုု� လေး�းစား�း
မှုုရှိိ�ပြီး��း ဒီီမိုကရေ�ေစီ
�ု
န
ီ ည်းး�ကျျပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနည်းး�ကျျ အစိုးး��ရပိုုင်း
� �း ဆိုုင််ရာ
� ာအပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲများ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာသော�ာနည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ပြ�ည််တွွင်းး�မှှအကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ��းနှှင့််� သင့််�လျော်�်��စွာာ�
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊

၉။ ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််အတွွက်် အဓိိကမေး�း�ခွွန်းး�များ��း
ဤစာာတမ်းး�တိုု�ကိုု� စဉ်းး�စား�းဆင််ခြ�င််ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��းအားး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််
သည့််�အလျော��ာ�က်် အော�ာက််ပါါမေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် အကြံ�ံပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
•	မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ အခြေ�ေ�အနေ�ေသည််အခြား��းသာာဓကများ��းနှှင့််� မည််သည့််�တူညီ
ူ မှု
ီ များ��း
ု ၊ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းရှိိ�သနည်းး�။ မည််သို့့�� တူူညီ၊ီ
ကွဲဲ�ပြား�း�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါအချျက််များ��းကြော��ာင့််� မည််သည့််�နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အကျိုးး���ဆက််များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သနည်းး�။
•

ဤရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�ချျက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ကြား�း�ကာာလစီီမံအုုပ််ချုု�ပ််မှု
ံ
ု အစီီအမံံများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ အရေး�း�
ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�ပါါ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းနှှင့််� ယခုု ဆက််
လက််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် မည််သည့််�အတိုု�င်း�း အတာာအထိိ ထည့််�သွွင်းး�ပြ�င််ဆင််ထားး�ပါါသနည်းး�။

•

‘စင််ပြို�ု�င််အစိုးး��ရများ��း’ ရှိနေ���ေပြီး�း� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း တိုးး��ပွား��းလာာသော�ာ လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� ပတ််သက််၍ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ
နိုု�င််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းမှာာ� အဘယ််နည်းး�။

•	လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေအတွွက်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းက လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််သည့်�် လက််တွေ့�့�ကျသော��ာ�
အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းမှာာ� အဘယ််နည်းး�။
•	လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေ၏ ပြ�င်းး�ထန််မှုုကိုု� အနည်းး�အကျျဉ်းး�ပင််ဖြ�စ််စေ� ဒေ�သမှုုပြု�ုထားး�သည့််� နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�ပင််ဖြ�စ််စေ�
လျှော့�့��ချပေး��း�ရန််အတွွက်် အသုံးး��ဝင််နိုု�င််သည့်�် အဓိိက ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရေး�း အစီီအမံများ��း
ံ
ရှိိ�ပါါသလားး�။
•	အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� နှိုုင်း�း ယှှဉ််ချျက််များ��းနှှင့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းအနက်် မည််သည့််�သာာဓကကိုု� ‘ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ််
ကျျစွာာ� လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််’ပါါက မြ�န််မာာနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု၏ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� အကျိုးး���ဆက််များ��းအားး� အလွွန််
ခက််ခဲဲသော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဖန််တီးး�ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��းအတွွက်် အထော��ာက််အကူူ ဖြ�စ််စေ�
မည််နည်းး�။

ကျျမ်းး�ကိုးး��စာာရင်းး�
Angola, Lusaka Protocol, 15 November 1994, <https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/439> ,
accessed 3 August 2021
Bosnia and Herzegovina, Declaration Concerning the Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina
(with Proposed Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina Attached), 18 March 1994,
<https://peaceagreements.org/masterdocument/1198> , accessed 3 August 2021
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Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, Federal Democracy Charter Part 1:

ရှှင်း�း လင်းး�ချျက််
International IDEA ၏ ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုုတ််ဝေ�သော�ာ
စာာတမ်းး�များ��းသည်် မည််သည့််�အမျိုး�း��သားး�ရေး�းနှှင့််�
နိုု�င််ငံံရေး�းရည််ရွွယ််ချျက််များ��းလုံးး��ဝမပါါဝင််ဘဲဲ ထုုတ််ဝေ�
သော�ာ စာာစော�ာင််များ��းဖြ�စ််သည််။ ဤစာာစော�ာင််တွွင််
ဖော်�်�ကျူးး��ထားး�သော�ာ အမြ�င််ရှုုထော�ာင့််�များ��းသည််
International IDEA ၏ ရှုုထော�ာင့််�ကိုု�သော်�်�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ IDEA ဘုုတ််အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏
ရှုုထော�ာင့််�ကိုု�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကိုု�ယ််စား�းမပြု�ုပါါ။
ဤစာာစော�ာင််အတွွင်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံများ��း၊ နယ််ပယ််ဒေ�၏
နာာမည််များ��းကိုု�ရည််ညွှှန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�သည်် ထိုု�နိုု�င််ငံံများ��း၊
ဒေ�သများ��း၏ ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာနည်းး�စနစ််များ��း၊ ပေါ်�်လစီီ
များ��းအပေါ်�်�ရှိိ� IDEA ၏ တရား�းဝင််အမြ�င််ရှုုထော�ာင့််�အားး�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
နှှင့််�ပတ််သက််သော�ာ စာာစော�ာင််အတွွင်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည့််� အမြ�င််ရှုုထော�ာင့််�များ��းသည်် ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီသော�ာ
နိုု�င််ငံံများ��း၏ အမြ�င််ရှုုထော�ာင့််�ကိုု�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

Declaration of Federal Democracy Union 2021, <https://crphmyanmar.org/federaldemocracy-charter/> , accessed 3 August 2021
Forster, R., Interim Governance Arrangements in Post-Conflict and Fragile Settings
(Stockholm: International IDEA, 2020), <https://doi.org/10.31752/idea.2020.48>
Global New Light of Myanmar, ‘One-month performance of the State Administration
Council’, 13 March 2021, <https://www.gnlm.com.mm/one-month-performanceof-the-stateadministration-council/> , accessed 4 August 2021
Libya, Constitutional Declaration, 7 February 2011, <https://www.peaceagreements.org/
viewmasterdocument/728> , accessed 3 August 2021
—, Libyan Political Agreement (Sukhairat Agreement), 17 December 2015, <https://www.
peaceagreements.org/viewmasterdocument/1370> , accessed 3 August 2021
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24 January 2017, <https://www.peaceagreements.org/view/2011/>, accessed 3 August

မူူပိုု�င််ခွွင့်�်
© IInternational IDEA ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် မူူပိုု�င််ဖြ�စ််သည််။
ဤစာာအုုပ််ကိုု� ကွွန််ပျူူ�တာာဖိုု�င််အနေ�ေဖြ�င့််� Creative
Commons Attribute-NonCommercialShareAlike 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0) licence ဖြ�င့််�
ရယူူနိုု�င််ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းဖြ�စ််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� မဟုုတ််
လျှှင််၊ ဤမူူရင်းး�စာာအုုပ််ကိုု� သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််စွာာ�
ရည််ညွှှန်းး�ဖော်�်�ပြ�လျျက်် ကူးး�ယူူခြ�င်းး�၊ ဖြ�န့််�ချီီ�ခြ�င်းး�၊
ပေး�းပို့့��ခြ�င်းး�၊ စာာသားး�များ��း ပြ�န််လည််စီီစဉ််ခြ�င်းး�၊
ဆီီလျော်�်��အော�ာင််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�များ��းပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။
ယင်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််ဖြ�န့််�ဝေ�မည််ဆိုု�ပါါက ဤခွွင့််�ပြု�ုချျက််
လိုု�င််စင််ကိုု�ပင်် အသုံးး��ပြု�ု၍ ဖြ�န့််�ဝေ�ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဤခွွင့််�ပြု�ုချျက််လိုု�င််စင််အကြော��ာ�င်းး� ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လိုု�ပါါက
Creative Commons website <http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>
တွွင်် လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။

2021
Salmon, J., Moving from Conflict: The Role of International Actors in Transition

Management (Edinburgh: Political Settlement Research Programme, University of
Edinburgh, 2020)
Somalia, Djibouti Agreement, 9 June 2008, <https://www.peaceagreements.org/
viewmasterdocument/825> , accessed 3 August 2021
Sudan, Political agreement on establishing the structures and institutions of the
transitional period between the Transitional Military Council and the Declaration of
Freedom and Change Forces, 17 July 2019, <http://www.peaceagreements.org/
viewmasterdocument/2243>, accessed 3 August 2021
—, Sudan Peace Agreement (or Juba Agreement), 3 October 2020, <https://www.
peaceagreements.org/viewmasterdocument/2325>, accessed 3 August 2021
Warbrick, C., ‘British policy and the National Transitional Council of Libya’, International

& Comparative Legal Quarterly, 61/1 (2012), pp. 247–64, <https://doi.org/10.1017/
S0020589311000649>

ISBN : 978-91-7671-510-9 (PDF)
DOI : <https://doi.org/10.31752/

ဤစာာတမ်းး�အားး� ဘာာသာာပြ�န််ထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး�ကိုု� နော်�်�ဝေ�နိုု�င််ငံခြားံ ��းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန၊

idea.2021.114>

လူူဇင််ဘာ့့�ခ််အစိုးး��ရ၊ ဖင််လန််နိုု�င််ငံခြားံ ��းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့််� ဆွီီ�ဒင််အစိုးး��ရတို့့��မှှပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီသည််။

ဆားသူွယ်�
း နိး

International IDEA
စာတ့�း�စားနောဘာာ်ဂ်း
SE - ၁၀၃၃၄၊ စာနောတာ်ဟု�မ်း�း ပြီးမ်းုု�
ဆ့ီေင်းးနှု�င်းင်း
း ံ
ဖွဲ့��း��ံ�ါတး - + ၄၆၈ ၆၉၈၃၇၀၀
အကြောီ�နောမ်း�လျး - info@idea.int
ဝါဘားဆု�ေး - http://www.idea.int

International IDEA Constitution Brief, October 2021

16

