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၂၀၁၈ ဒီီဇိုင့်�ာာလွ၌ကရေ�င့်��ပွဲခု��်သာ ပွဲဋုိပွဲကရေခအလဲွန� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�

ဆိုု�င့်�ော ၅ ကြိုကရေုမို��ဖြမိုာကရေ� အကရေ�ဒီင့်�ာာစ်ီကရော��ု�င့်��၏ �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�အဖြဖွဲ့စီ� ဤစီာတမို��ကရေု� ဖြပွဲ�စီ�ထုာ�

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ အလွ�ပွဲ�ရုံ�ံအစီညီ��အ���အာ� အကရေ�ဒီင့်�ာာတ်ကရေကသု�လွ�၏ နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော

�ဖြပွဲလွညီ�မုို သ��တသနအစီီအစီဉ်း�နှှင့်�် ပူွဲ��ပွဲါင့်��၍ International IDEA၊ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆုို�င့်�ော 

အကရေ�ဒီင့်�ာာစ်ီင့်�တာနှှင့်�် ကရေမိုာာလွ��ံဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတမိုုအကရေယူ�ဒီမိုီ သင့်�တန���ကရေ�ာင့်��တု��မိုှ ပွဲူ��ပွဲါင့်��

စီီစီဉ်း�ပွဲါသညီ�။ 

ဤစီာတမို��အာ� သ�ာာတော�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောပွဲ��ံဖွဲ့ာ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် စီာတမို��အာ��ေ�သာ�ဖြပွဲ�စီ�ော 

တဲင့်� အသ�ံ�ဖြပွဲ��သာဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုုမို�ာ�အာ� ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ဖြခုင့်��နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ အ�ထုာကရေ� 

အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီေန� အသုအဖြမိုင့်�မို�ာ�မိုှ���ပွဲ�ခု��်သာ ပွဲ�ဂွါုု�လွ�မို�ာ�ကရေု� ကရေွနှ��ပွဲ�တု��မိုှ�ကရေ��ဇိုူ�တင့်�ေှုပွဲါသညီ�။ 

စီာဖြဖွဲ့င့််��ေ�သာ�၍တစီ�ဖွဲ့� ံစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််�တစီ�မို��ု� အဖွဲ့ု��မိုဖြဖွဲ့တ�နှု�င့်�သညီ�်အကရေူအညီီ�ပွဲ�ခု��်ကရေ�သာ အကရေ�ဒီင့်�

ာာစ်ီကရော��ု�င့်�� တကရေ��ောကရေ�ခု�်�ကရေသူမို�ာ�၊ သ��ံသပွဲ�မိုု၊ တညီ��ဖြဖွဲ့တ�မိုုမို�ာ� ကြိုကရေုမို�ဖွဲ့န�မို�ာ�စီဲာလွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�

�ပွဲ�ပွဲါ�သာ အကရေ�ဒီင့်�ာာတ်ကရေကသု�လွ�နှှင့်�် အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တော�မိုှတ�ေ�ဆုို�င့်�ော အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�

ဆုို�င့်�ော စီင့်�တာတု��မိုှ လွ�ပွဲ��ဖွဲ့ာ�ကရေု�င့်�ဖွဲ့ကရေ�မို�ာ�၊ အဓိုကရေအခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� ခြုံခု�ံင့်�ဖံြမိုင့်��စီေန�ကရေူညီီ�ပွဲ�သညီ်� 

Lars Waldorf နှှင့်�် Christina Murray အပွဲါအ�င့်�အဖြခုာ�ဖြပွဲင့်�ပွဲမိုှ �လွလ်ွာသ��ံသပွဲ�သူမို�ာ�၊ အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််�

အင့်�မိုတန�မိုှလွု�အပွဲ�သညီ�် အကြံကရေဉံာာဏ်�၊ အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်မို�ာ��ပွဲ�အပွဲ��သာ International  IDEA ၏ 

ကရေမိုာာလွ�ံ�ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� အစီီအစီဉ်း�မိုှ Sumit Bisarya တု��အာ� 

�ကရေ��ဇိုူ�တင့်�ေှုပွဲါသညီ�။
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ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ပွဲဋိုပွဲကရေခအပြီးပွဲီ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�ဖြပွဲာ�လွာ�သာ နှု�င့်�င့်�ံေ�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တဲင့်� 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အာ� �လွလ်ွာ

စီောနှှင့်�် �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�နယူ�ပွဲယူ�အဖြဖွဲ့စီ�  ပွဲု�၍အာရုံ�စံီု�ကရေ�လွာ��ကရောင့်�� �တဲ�ေသညီ�။

သု���သာ� အဆိုု�ပွဲါနယူ�ပွဲယူ�နှှစီ�ခု�အ�ကရော� အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုကရေ ၎င့်��တု��အသီ� 

သီ�၏ သကရေ�ဆိုု�င့်�ောေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�သာမိုကရေ ာ�ေံညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� မိုညီ�်သု��ပွဲု�မိုု�အကရေ��ု�ဖြပွဲ�နှု�င့်� 

သညီ�ကရေု�နာ�လွညီ�ဖွဲ့ု��ေန� အာ�ထု�တ�မိုုနညီ��ပွဲါ��ကရေသညီ�။ ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ခု� အတူယူှဉ်း�တဲ�ေပွဲ�တညီ�နှု�င့်� 

သညီ� (မို�ကရောခုဏ်အတူယူှဉ်း�တဲ�ေပွဲ�တညီ�သညီ�) ဆိုု�သညီ�်အခု�ကရေ�ကရေု� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ��ကရေသညီ�။ သု���သာ�

ထုု�အတူ ယူှဉ်း�တဲ�ေပွဲ�တညီ�မိုုနှှင့်�် ထုု�ယူှဉ်း�တဲ�ေပွဲ�တညီ�မိုုအ�ပွဲ� သကရေ��ောကရေ��န�သာအခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� 

ထုု�နယူ�ပွဲယူ�နှှစီ�ခု�ေှု ကရေွမို��ကရေ�င့်�ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�မိုှ  ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာနာ�လွညီ�ေန� လွု�အပွဲ�ပွဲါသညီ�။  ဤ

စီာတမို��သညီ� အကရေူ� အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�

�ကရော�ေှု �ပွဲါင့်��စီညီ��မိုုအာ� မိုညီ�သု��အ�ကရောင့်��ဆို��ံဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ေမိုညီ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�နာ�လွညီ�ဖြခုင့်��ဆိုီသု�� ပွဲထုမိုဆို��ံ

�ဖြခုလွှမို��တစီ�လွှမို�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ၎င့်��စီာတမို��သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ��ကရော�ေုှ နီှှ�နဲှယူ�ပွဲတ�သတ�မုိုနှှင့်�် ထုပွဲ�တူကရေ�မုိုမို�ာ�ကုရေ�အ�လွ� 

�ပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို��သာ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��မိုုဆိုု�သညီ်� အလွ��ံစီ�ံ

ပွဲန��တု�င့်�ကရေု�လွှမို��ယူူနှု�င့်�ေန�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�

�ဆိုာကရေ��ေ�၏ အာ�သာခု�ကရေ�မို�ာ�အသီ�သီ�ကရေု� အ�ကရောင့်��ဆို��ံဖြမိုှင့််�တင့်�နှု�င့်�သညီ�် နညီ��လွမို��မို�ာ�

စီဉ်း��စီာ�ေန� ထုု�နယူ�ပွဲယူ�ေုှဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�ခု�သူမို�ာ�နှှင့်�် ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�အာ� ၎င့်��စီာတမို��မှိုတု�ကရေ�တဲန��အာ��ပွဲ�

ေန� ေညီ�ေးယူ�ပွဲါသညီ�။ ပွဲဋုိပွဲကရေခတာ�ဆီို�ကရောကရေဲယူ�ဖြခုင့်���အာင့်�ဖြမိုင့်�ေန�၊ ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��

အာ� ပွဲု�မိုု�နကရေ�ရုံုင့်���စီေန�နှှင့်�် �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို��သာ ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�ကုရေ�ဖြမှိုင့်�်တင့်�ေန� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��အာ� �ပွဲါင့်��စီညီ��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�ေေှု

လွာမိုညီ�် အလွာ�အလွာေှုသညီ်�စီဲမို��အာ�ကရေု� ဤစီာတမို��တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�။ သု���သာ� ၎င့်��မိုှလွညီ�� 

အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�အာ� �ပွဲါင့်��စီပွဲ�ဖြခုင့်����ကရောင့််� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လွာမိုညီ�် စီုန��ခု�မိုုမို�ာ�ကရေု�လွညီ�� 

အ�သ�စီုတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါသညီ�။ ပွဲ�စံီံမို�ာ� သု��မိုဟု�တ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��မိုုမို�ာ� တုတုကရေ�ကရေ�မိုတင့်�ဖြပွဲာ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��သညီ� တစီ�ခု�နှှင့်�်တစီ�ခု�တဲန��

ပြီးပွဲု�င့်��နသညီ�ဟု�မိုဖြမိုင့်�ာ� တစီ�ခု�နှှင့်�်တစီ�ခု�အဖြပွဲန�အလွှန�အကရေ��ု�ဖြပွဲ�သညီ�ဟု�ဖြမိုင့်�ေန� အ�ေ�ကြိုကရေီ���ကရောင့်�� 

စီာတမို��၌အ�လွ��ပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�မှို ၎င့်��ကုရေ�ယူ�တု�င့်�အာ�ဖြမှိုင့်�်တင့်�ေန� 

မိုညီ�သညီ�ကုရေ� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�သညီ� ဆိုု�သညီ�်အခု�ကရေ�အဖြပွဲင့်�  သီ�ဖြခုာ�ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်��နမိုုမို�ာ�ကရေု� 

ခု��ု�ဖွဲ့�ကရေ�၍ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��

�ကရော�ေှု သုမို��မိုဲ�သညီ�်အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုကရေု� စီူ�စီမို��ဖြခုင့်��ကရေ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��တဲင့်��တဲ�ေှုေ
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�သာ ကြိုကရေီ�မိုာ�သညီ�်စီုန��ခု�မုိုမို�ာ�အာ� ကူရေညီီ�ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�နုှ�င့်�သညီ�ဆုို�သညီ�် နညီ��လွမို��မို�ာ�အ�ပွဲ�တဲင့်�ပွဲါ 

ကရေွနှ��တု��၏နာ�လွညီ�သ�ာာ �ပွဲါကရေ�မိုုကရေု� ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��စီပွဲါသညီ�။

ဤစီာတမို��၌�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာ သီအု�ေီအာ� ခုု�င့်�ခုု�င့်�မိုာမိုာလွကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�

ော၌ မိုူ�ါဒီ�ေ�ဆိုဲ�သူမို�ာ�နှှင့််� ကရေွမို��ကရေ�င့်�ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်ဖြဖွဲ့စီ��စီေန�  ဤ�လွလ်ွာ

ဆိုန��စီစီ�မိုုနှှင့်�်သ��တသနမိုှ �ပွဲ�ထုဲကရေ�လွာ�သာ အဓိုကရေ�တဲ�ေှုခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် မိုူ�ါဒီအကြံကရေံဖြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�

ကရေု� �အာကရေ�တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသညီ�။

၁။ မိးဝါါေ��မိှတ်သ်ည်််အဆင်း််၌ ��ါင်း်�စည်�်စဉ်�်စ���တ်ွ���်ာ�င်း်� - ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�တု��၏ လွ�ပွဲ�င့်န��လွညီ�ပွဲတ�မုိုနှှင့်�်

�ထုာကရေ�ပွဲံ်မိုုတု��အတဲကရေ� မိုူ�ါဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် မိုူ�ာာင့်�မို�ာ�အ�ပွဲ� လွှမို��မိုု��မိုုေှုေန� 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ကရေု� 

ကရေ�င့်�်သ�ံ��ကရေ�သာ အသု�င့်��အ�ု�င့်��မို�ာ��ကရော� နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�ဖြခုင့်��နှှင့်�်  ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�

ဖြခုင့်��မို�ာ�ပွဲု�မိုု�ေှုေန�လွု�အပွဲ�ပွဲါသညီ�။

၂၀၁၈ခု�နှှစီ� ၌ ကရေ�င့်��ပွဲ�သာ ၅ ကြိုကရေုမို��ဖြမိုာကရေ� အကရေ�ဒီင့်�ာာ ် စီကရော��ု�င့်��မိုှ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�မှို အဓုိကရေ ကရေွမို��ကရေ�င့်�

ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�နှှင့်�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု�  အတူတကရေဲစီ�စီညီ���ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�သု��စီ�စီညီ���ပွဲ�ဖြခုင့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

ထုု�နယူ�ပွဲယူ�နှှစီ�ခု��ကရော�ေှုာ�တံူညီီမိုုမို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသညီ�သာမိုကရေ ထုု�အသု�င့်��အ�ု�င့်��နှှစီ�ခု��ကရော�ေှု အဖြပွဲန� 

အလွှန�ပွဲတ�သတ�ဖြခုင့်�� မိုေှုမိုုကရေု�လွညီ�� မိုီ��မိုာင့်��ထုု��ဖြပွဲခု�ပ်ွဲါသညီ�။ အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု

အတဲကရေ� ပွဲု�မိုု��တာင့်��ဆိုု�ဖြခုင့်��၊ အဆိုု�ပွဲါ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ခု�လွ��ံအတဲကရေ� ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�တု��ဖြမိုှင့််�ဖြခုင့်��၊ 

ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ခု�လွ��ံတဲင့်� မို�ကရောခုဏ်ပြီးပုွဲ�လွ�ဖြခုင့်��မို�ာ�၊ နယူ�ပွဲယူ�တစီ�ခု�ဖြခုင့်��စီီ၌ပွဲါ�င့်�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သူမို�ာ�

မို�ာ�ဖြပွဲာ�လွာဖြခုင့်��၊ ေညီ�မိုှန���သာေလွဒီ�မို�ာ�နှှင့်�် လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၏ အမိုှန�တကရေယူ�ေလွဒီ�မို�ာ�အ�ကရော�

ေှု ာ�ကံရေဲကရေ�လွပွဲ�  စီသညီ�် ဆိုင့်�တူ�သာဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု���ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�အာ� အဆိုု�ပွဲါနယူ�ပွဲယူ�နှှစီ�ခု�လွ��ံမိုှ မို�ကရော

�သ�ခုင့်��သာနှှစီ�မို�ာ�အတဲင့်�� ကြံကရေ��ံတဲ�ခု�ေ်သညီ�။ 

ထုု�အသု�င့်��အ�ု�င့်��နှှစီ�ခု�သညီ� ၎င့်��တု��အခု�င့်��ခု�င့်��ထုမံိုှ မို�ာ�စီဲာအဖြပွဲန�အလွှန� �လွလ်ွာသင့်�ယူူ

နှု�င့်�သညီ�။ ကရေမိုာာလွ��ံဆိုု�င့်�ော ဗျူ��ဟုာ/မိုူ�ါဒီအဆိုင့်�်၌ အဖြပွဲန�အလွှန�ထုု�တဲ� ဆိုကရေ�ဆိုံနှု�င့်�ေန� အခုဲင့်�် အ

လွမို��မို�ာ� ပွဲု�မိုု�ေေှု�စီေန�အလွု��င့်ှာ နှု�င့်�င့်တံကရောမိုှ အလွှ�ေှင့်�မို�ာ�၊ အဓိုကရေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ အဖွဲ့ဲ���င့်�

နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�နှှင့်�် အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု�ယူ�တု�င့်�မိုှ  တကရေ�တကရေ�ကြွကရေကြွကရေ ကြိုကရေု��စီာ�လွ�ပွဲ� 

�ဆိုာင့်�သင့်�်သညီ�။ 

၂။  အ�ထား�က်အ်�ံ်မိ��� �း���ါင်း�်�ဆ�င်း�်ွက်ာ်�င်း�် - အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ� 

နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်မို�ာ�အာ� 

ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��မိုှပွဲါ�င့်�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သူမို�ာ�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်အံဆိုင့်�် အလွှ�ေှင့်�

မို�ာ�မိုှ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ကံရေု� ဖွဲ့န�တီ��ေ�ဆိုဲ�သင့််�သညီ�။

မိုူ�ါဒီအဆိုင့်�်၌ သ�ာာတော�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော �ပွဲါင့်��စီညီ��မိုုဆိုု�သညီ�် အ�တဲ�အဖြမိုင့်�ထုကရေ��ကရေ�ာ� 

လဲွန�၍ ဤစီာတမို��သညီ� လွကရေ��တဲ�ကရေ�င့်�်သ��ံ�န�သာ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောယူနှတော�မို�ာ�၏ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�ံ

ဆိုု�င့်�ောပွဲ�စံီအံ�ပွဲ�တဲင့်� သကရေ��ောကရေ�မိုုမို�ာ�ေှုပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ၊ အဂွါ�လွန�အထုကရေ��ကရော�မိုေှင့်�၏ �င့်ဲ��ကရေ�
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အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်ဖြဖွဲ့င့််� ဂွါမို�ာီယူာ တော��ေ��န�ကြိုကရေီ�ဌာာမိုှ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း� ၂ ခု�အာ� ကြိုကရေီ� 

�ကရေပွဲ�ေန� သီ�ဖြခုာ�ရုံ��ံတစီ�ရုံ��ံဖွဲ့န�တီ�ခု�သ်ညီ�။ အထူု�သဖြဖွဲ့င့်�် လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာအာ� ပွဲ�စံီခံု��ေ�ဆဲို�ဖြခုင့်��၊ အစီဉ်း�လုွ�ကရေ�

သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် လွဲတ�လွပွဲ�သညီ�် �ကရော�မိုေှင့်�နှှစီ�ခု� တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်��တု��တဲင့်� ဤသု��လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြခုင့်��

ကရေ အစီု��ေမိုှလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ခု��ကရော��ပွဲါင့်��စီညီ��မိုုကရေု� �သခု�ာ�စီပွဲါသညီ�။ ဤခု�ညီ��ကရေပွဲ�နညီ��လွမို��အာ� 

အဖြခုာ��နာင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� အသ�ံ�ဖြပွဲ�ေန� ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်း��စီာ�သင့််�သညီ�။ နီ�ပွဲါတဲင့်� ဆိုန်�ကရေ�င့်�ာကရေ�

�ဆိုာင့်��သာ ဥပွဲမိုာတစီ�ခု��တဲ�ေသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အ�ပွဲ� ကြိုကရေီ��ကရေပွဲ�ေန� 

လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်တစီ�ခု�ပွဲါ�င့်��သာ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�နှှင့််� ဖြပွဲန�လွညီ�တညီ��ဆိုာကရေ��ေ� �န�ကြိုကရေီ�ဌာာနအာ�တညီ� 

�ထုာင့်�ခု��်သာ�လွညီ�� ထုု��န�ကြိုကီရေ�ဌာာနအာ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီညီီလွာခုနှံှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�မိုှ  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံေ လွ��ံ�သီ�ဖြခုာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီခု�်သညီ�။

ထုု�နညီ��တူစီဲာပွဲ� နှု�င့်�င့်တံကရောမိုှ ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သူမို�ာ�သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��အ�ဖြခု 

အ�နမို�ာ�တဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�

အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏�ထုာကရေ�ပွဲံ်မိုုသညီ� အဆိုကရေ�မိုဖြပွဲတ��စီေန�၊ အနှ�စီုတ�ကရေ�မိုုလွ��ံလွာကရေ�စီဲာဖြဖွဲ့င့််� အနညီ�� 

ဆို��ံတစီ��ယူာကရေ�ကရေ အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ခု�လွ��ံအာ� အဆိုကရေ�မိုဖြပွဲတ��လွလ်ွာေန� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သင့်�်

သညီ�။ ဤသု��လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု���ေ�အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်�ကရော� ပွဲု�င့်��ဖြခုာ�မိုုေှု�သာ 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်� ပွဲု�၍မိုှန�သညီ�။ (ဥပွဲမိုာ၊ အ�မိုေုကရေန�သရံုံ��ံ/ဖြပွဲညီ�နယူ�ဌာာနနှှင့်�် အ�မိုေုကရေန�ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��

�ေ� �အဂွါ�င့်�စီီ၊ ကရေ�လွသမိုဂွါုနှု�င့်�င့်ံ�ေ�နှှင့်�် ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�တညီ��ဆိုာကရေ�မိုု�ေ�ောဌာာနနှှင့််� ကရေ�လွသမိုဂွါု 

ဖံဲွဲ့�ပြီးဖုွဲ့���ေ�အစီီအစီဉ်း�) ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အတဲကရေ� နုှ�င့်�င့်�ံေ�အ�နအထုာ�မို�ာ�နှှင့်�် ာဏ္ဍာာ�ေ�အ�ထုာကရေ� 

အပွဲံ်အ�ပွဲ�ေှု ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�ခု�ဖြခုင့်��မို�ာ�ကရေု� ပွဲူ��ပွဲါင့်��လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သင့်�်သညီ�။

၃။  အက်း�အ�ာ��င်း�်ဆိ�င်း်��တ်���မိှတ်���နိုှင်း် ် ဖွဲ့ွ��စည်�်��အံ�ာ��ံဥ��ေတ်ည်�်ဆ�က်�်��အဖွဲ့ွ��

မိ���အကြားက်�� အာ�ေ်အလှေ်နိုှ��နိုွယ်�်တ်သ်တ််မို - ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�

အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�နှှင့််� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�သညီ� (သု��မိုဟု�တ� ပွဲ�စံီံတူ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�) တစီ�ခု�နု�တညီ��မိုှာ တစီ�ပြီးပွဲု�င့်�နကရေ�တညီ�� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲါကရေ  

၎င့်��တု��၏ �တဲ�ေှုမုိုမို�ာ�နှှင့်�် ၎င့်��တု��အခု�င့်��ခု�င့်���ကရော� ဦး�တညီ�ောမို�ာ�ကရေု� �ဆိုဲ��နှဲ�ေန� အခုဲင့်�် 

အလွမို��မို�ာ� တကရေ�ကြွကရေစီဲာေှာသင့််�ပွဲါသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� ထုု�သု��လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ�လွညီ��  

အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူအာ�တင့်�ဖြပွဲနှု�င့်�ေန� အခုဲင့်�်အလွမို��မို�ာ�မိုှ��ေန�နှှင့်�်  အာ��ပွဲ��ထုာကရေ�ခုမံိုုမို�ာ�

ကရေု�ေယူူေန� ကြိုကရေု��စီာ�သင့််�ပွဲါသညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�နှှင့််� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�

မို�ာ�တဲင့်� ာ�သံ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ� မို�ာ�စီဲာေှုနှု�င့်���ကရောင့်�� ဤစီာတမို��တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသညီ�။ မို�ကရော 

ခုဏ်ဆုို�သလုွ� ၎င့်��တု��သညီ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန �်�သာ�ဆဲို��နဲှ�မုိုမို�ာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ကရေသညီ�၊ အတုတ�တဲင့်�မှိုာ�ခု��်သာ 

အောမို�ာ�အ�ပွဲ�တဲင့်� ၎င့်��တု��မိုှသ�ာာတူညီီမိုုေေှုေန�ကြိုကရေု��စီာ�သလွု� ထုု�အမိုှာ�မို�ာ�အာ� �နာင့်�တဲင့်�

�ေှာင့်�ကရေ�ဉ်း�နှု�င့်�ေန� ကရေ�စီာ�မိုုမို�ာ�အ�ပွဲ�တဲင့်� သ�ာာတူညီီမိုုေေန� ကြိုကရေု��စီာ��ကရေသညီ�။ ထုု��သု��ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုု

မို�ာ�တဲင့်� ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ခု�လွ�ံ�သညီ� နှု�င့်�င့်၏ံအတုတ�နှှင့်�် အနာဂွါါတ�အ��ကရောင့်��ဇိုာတ���ကရောင့်��တစီ�

ခု� ဖွဲ့န�တီ�ေန�ကြိုကရေု��စီာ��ကရေသညီ�။ ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��အတဲကရေ� ထုု�ဇိုာတ���ကရောင့်��မို�ာ�သညီ� 

တစီ�ခု�နှှင့်�်တစီ�ခု�မိုဆိုန်�ကရေ�င့်�ာ� အဖြပွဲန�အလွှန�အာ��ကရောင့်��မိုုေှု�စီေန� အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။
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၄။  အ��ှ�အ�ေ�က်အ်စ�အစဉ််သတ််မိှတ်ာ်�င်း�် - ပွဲါ�င့်�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သူမို�ာ�သညီ� အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��

 စီဉ်း�နှှစီ�ခု�၏ ပွဲ�စံီ�ံေ�ဆဲို�မုိုအ�ပွဲ� ထုုန��ခု��ပွဲ�မုိုအခု��ု�ေုှပွဲါကရေ အ�ေှ�အ�နာကရေ�အစီီအစီဉ်း�သတ�မှိုတ�

ဖြခုင့်��ကုရေ� ဂွါရုံ�တစုီ�ကရေ�သ��ံသပွဲ�သင့်�်သညီ�။ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ခု�ကရေု� မိုညီ�သညီ�်အခု�နု�တဲင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�

မိုညီ�ဟု� စီီစီဉ်း�သတ�မိုှတ�ော၌ သကရေ��ောကရေ�မိုုအနညီ��င့်ယူ�သာေှုပွဲါကရေ မိုတူညီီ�သာ အ�ေှ�

အ�နာကရေ� အစီီအစီဉ်း�သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��၏ အ�ပွဲ�အယူူမိုှ�ခု�ညီှုမိုုမို�ာ�ကရေု� ပွဲါ�င့်�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သူ 

မို�ာ�မိုှသုေှုေန�နှှင့်�် ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�လွှင့်� ထုု�အ�ပွဲ�အယူူမိုှ�ခု�ညီှုမိုုမို�ာ�ကရေု� မိုညီ�သု��စီီမိုမံိုညီ�ကရေု� သုထုာ�

သင့်�်သညီ�။

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� လွ�ပွဲ� 

င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အာ� မိုညီ�ကရေ�သ်ု��အ�ေှ�အ�နာကရေ�အစီီအစီဉ်း� သတ�မိုှတ�ေမိုညီ�နညီ��ဟုူသညီ်� �မို�ခုဲန��မို�ာ�

အတဲကရေ� အ�ဖြဖွဲ့မိုှန�တစီ�ခု�မိုေှုပွဲါ။ လွကရေ�ေှုဖြဖွဲ့စီ��န�သာ အ�ဖြခုအ�နအ�ပွဲ�တဲင့်� အ��ကရောင့်��အောမို�ာ�စီဲာ

ကရေ မိုူတညီ��န�ကရေ�သာ��ကရောင့််�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ သု���သာ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� လွ�ပွဲ�င့်န�� 

စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ထုကရေ� �စီာလွ�င့်�စီဲာဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�

ပွဲါကရေ (သု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ �ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ထုကရေ� �စီာလွ�င့်�စဲီာဖြဖွဲ့စီ�ပဲွဲာ�ပွဲါကရေ) ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်း��စီာ�သင့်�်သညီ�် 

အကရေ��ု�ဆိုကရေ�ေှုလွာမိုညီ်� အ�ပွဲ�အယူူမိုှ�ခု�ညီှု�သာကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�ေှုပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မိုှ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ထုကရေ� �စီာလွ�င့်�စီဲာဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ပွဲါကရေ ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ� အတုတ�ကရေ

အမှိုာ�မို�ာ�ကုရေ� ေှာ�ဖဲွဲ့�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ေန�ကူရေညီီနုှ�င့်�သညီ�်အဖြပွဲင့်� �ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုအတဲကရေ� အစီီအစီဉ်း�တစီ�ခု�သတ�မှိုတ� 

�ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�ကရောလွအတဲင့်�� 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေမိုည်ီ� အဖဲွဲ့��အစီညီ��ဆုို�င့်�ောဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုမို�ာ�အတဲကရေ� အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြခုင့်��မို�ာ�လွညီ�� အပွဲါအ�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ သု���သာ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�တဲင့်�   

၎င့်��တု��၏ ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့်�် အာ��ကရောင့်���သာ နုှ�င့်�င့်�ံေ�လုွ�လွာ�မုိုေုှ�စီေန�အလုွ��ငှ့်ာ ထဲုကရေ�ခဲုာသဲာ�

မိုညီ�်အစုီ��ေနှှင့်�် ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သူမို�ာ�အာ� အ�ေ�ပွဲါ�သာအာမိုခုခံု�ကရေ�မို�ာ��ပွဲ�အပွဲ�ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

၅။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော/အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုအတဲကရေ� အကြံကရေံဖြပွဲ�

ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�သညီ� ပွဲု�မိုု�ရုံု��ေှင့်��၊ တုကရေ�ပြီးပွဲီ� ေှင့်�� 

လွင့်��ဖြပွဲတ�သာ�သင့်�်သညီ�။ 

အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�၏ အစီီေင့်�ခုစံီာမို�ာ�သညီ� လွမို��ညွှှန�မိုုထုပွဲ��ဆိုာင့်��မို�ပွဲ�

ာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု သု��မိုဟု�တ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်�� 

လွ�မိုုအတဲကရေ� အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ� မို�ကရောခုဏ်�ပွဲ��လွေ်ှုသညီ�။ အ�သ�စီုတ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီပွဲ�စံီံ

ဆုို�င့်�ောအကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� အမှိုန�တော�ေှာ�ဖဲွဲ့�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�၏ စဲီမို���ဆိုာင့်�ေညီ�ထုကရေ� �ကရေ�ာ� 

လွဲန� (�ကရေ�ာ�လွဲန�သင့်�်ပွဲါသညီ�) �သာ�လွညီ�� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�

ဇိုာတ���ကရောင့်��နှှင့်�် ထုု�ဇိုာတ���ကရောင့်��တု��၏ခုစံီာ�မိုုေသကရေု� ပွဲ��ံဖွဲ့ာ�ောတဲင့်� ၎င့်��တု��၏စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�ကရေု� 

အ�ကရောင့်��ဆို��ံ အသ��ံခု�သင့်�်ပွဲါသညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ‘အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�အ�ပွဲ� ပွဲု�မိုု�အာ� 

�ကရောင့်���သာ ကြိုကရေီ��ကရေပွဲ�မိုု’ သု��မိုဟု�တ� ‘လွ�ခံြုံခု�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍာအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အ�ပွဲ� အာ��ကရောင့်���သာ လွှတ��တာ�
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ကြိုကရေီ��ကရေပွဲ�မိုု’ ကရေ�သ်ု���သာ ပွဲု�၍ခုု�င့်�မိုာသညီ�် အကြံကရေံဖြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 

�ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ�အတဲင့်�� �ဆိုဲ��နှဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အာ��ကရောင့်���စီသညီ်�အဖြပွဲင့်� ထုု��ဆိုဲ��နှဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�နှှင့်�် ေှင့်��လွင့်���သာ ပွဲတ�သတ�မိုု၊ အခုဲင့်�်အ�ေ�အ�ဖြခုခုမံိုူ�ာာင့်�တု��ဖြဖွဲ့င့််� အာ��ပွဲ�

�ထုာကရေ�ပွဲံ်�ပွဲ��စီပွဲါသညီ�။

၆။ နှု�င့်�င့်တံစီ�နှု�င့်�င့်၏ံ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ�သာ နှု�င့်�င့်�ံေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��မိုုတဲင့်� ပွဲါ�င့်�သညီ�် 

ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�တု��တဲင့်� 

တူညီီ�သာမိုူလွဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ေှုပြီးပွဲီ�  ထုု�မိုူလွဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�သညီ� နှု�င့်�င့်၏ံအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�� အေုှန� 

အဟု�န�တညီ�ပြီးမို��စီေန�အတဲကရေ� အ�ေ�ပွဲါ�သာ  ထုု�နှှစီ�ေပွဲ�လွ��ံ၏ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၊ အဖြပွဲန�အလွှန�

အ�လွ�ာ�်ပွဲ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��မိုုမို�ာ�၏ နှု�င့်�င့်�ံေ�အ�နအထုာ�ကရေု� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�

ေန� လွု�အပွဲ�ပွဲါသညီ�။

အင့်�ဒီု�နီ�ေှာ�နှှင့်�် နီ�ပွဲါ နှှစီ�နှု�င့်�င့်ံလွ��ံတဲင့်� နှု�င့်�င့်တံကရောသ��ံစီနံှုန��မို�ာ�နှှင့်�် ဓိ�လွထ်ု��ံမို�ာ�ကရေု� 

အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၏  တော��င့်�မုိုအာ�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ေန� တော��ေ�ကုရေစီစေပွဲ�

မို�ာ�တဲင့်� အသ��ံဖြပွဲ�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။ ထုု�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�နှှစီ�ခု�လွ��ံတဲင့်� တော�သူကြိုကရေီ�မို�ာ�သညီ� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�် 

နှှင့်�်ပွဲတ�သတ��သာ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၏ အ��ကရောင့်��အခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲယူ�ခု�ခု�်�ကရေသညီ�။ ထုု����ကရောင့််� အကရေူ� အ

�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ� လွ��ံ�ေပွဲ�တန်�သဲာ��စီနှု�င့်�သညီ�အထုု ဖြဖွဲ့စီ�ခု�သ်ညီ�။ 

အနညီ��ဆို��ံ�တာ ်နီ�ပွဲါ၏ အဖြဖွဲ့စီ�အပွဲ�ကရေ�တဲင့်� (အခုန�� ၅ ေှု ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုုကရေု��ကရေညီ်�ရုံုပွဲါ) နှှီ�နှဲယူ�

�သာဥပွဲ�ဒီအာ� မိုဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�နု�ထုု  အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� အာ��ပွဲ�

�ထုာကရေ�ပွဲံ်ေန� နှု�င့်�င့်တံကရောအသု�င့်��အ�န��မိုှလွညီ�� ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ခု��်ကရေသညီ�။ အကရေ��ု�ဆိုကရေ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောအေ အာ�နညီ��နှှင့်�်ပြီးပွဲီ��သာ အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ� 

�ကရော�မိုေှင့်�၊ အတင့်��အဓိမိုမ�ဖွဲ့�ာကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ခုေံ�သာလွူမို�ာ�အ��ကရောင့်�� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို��ေ��ကရော�မိုေှင့်�တု��

အတဲကရေ� ာဏ္ဍာာ�ေ��ထုာကရေ�ပွဲံ်မိုု သု��မိုဟု�တ� နညီ��ပွဲညီာ�ထုာကရေ�ပွဲံ်မိုု မိုေှုခု�ပ်ွဲါ။ ထုု�ကရေ�သ်ု�� အ�ထုာကရေ�

အပွဲံ်�ပွဲ�မိုုမိုေှုဖြခုင့်��ကရေု� အဓိုကရေခုစံီာ�ေ�သာသူမို�ာ�မိုှာ ဖြပွဲစီ�မိုုအကရေ���လွဲန�ခုေံ�သာ နစီ�နာသူမို�ာ�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ� 

သညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� အာ��ပွဲ��ထုာကရေ�ခုေံာတဲင့်�  ‘ပြီးပွဲီ�ဖြပွဲညီ်�စီ�သံညီ�်အ�ဖြဖွဲ့’ေှာ�ဖွဲ့ဲ

ေန� အလွဲန�အမိုင့်��ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုု��ကရောင့််� ‘�ကရောင့်��သညီ�်ေလွဒီ�’ကရေု� မိုဆို��ံရုံု�ံ�စီေန� စီဖံြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�နှှင့်�် လွကရေ��တဲ�

ကရေ�မိုုတု��အ�ကရော� မိုှ�ဖြခုကရေု�ေှာေန� လွု�အပွဲ�ပွဲါသညီ�။ အ�ေ�ပွဲါ�သာ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�စီနံှုန��မို�ာ�၊ �တတော�

မို�ာ�မိုှ �သဲဖွဲ့ယူ�ဖြခုင့်��မိုဖြဖွဲ့စီ��စီာ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အ�ကရော� အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ� ပွဲတ�သတ�မိုုသညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�

အ�ပွဲ�တဲင့်� သကရေ��ောကရေ��နသညီ�် အမို��ု�မို��ု�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဆိုန်�ကရေ�င့်�်�န�သာ �တာင့်��ဆိုု�ခု�ကရေ�အခု��ု�အာ� 

မိုညီ�သု�� ကရေူညီီထုုန��ညီှု�ပွဲ�နှု�င့်���ကရောင့်��၊ အ�ဖြခုခုကံရေ��သာ နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုုသညီ� မိုညီ�မိုှ

အ�ေ�ကြိုကရေီ���ကရောင့်�� ဤစီာတမို��မိုှ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသညီ�။
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(အခုကရေ�အခု��တဲ) ေုှ�နသမိုှ ထုု�အခုကရေ�အခု��တဲကုရေ��ကရေ�ာ�လှွာ�ဖုွဲ့�� တဲန��အာ��တဲလွညီ�� ေုှ�န 

မိုှာဖြဖွဲ့စီ�တယူ�၊ အ��ကရောင့်��အော�တဲဟုာ မိုတူညီီနှု�င့်�ာူ�ဆိုု�သညီ�် အ�တဲ�အဖြမိုင့်�ကရေု� ဆိုကရေ� 

လွကရေ�ထုုမို��သုမို��မိုညီ�် တင့်��မိုာမိုု�တဲလွညီ�� ေှု�နမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။  စုီန��ခု�မုို�တဲအာ�လွ��ံ 

ဆုိုတ�သ��ံသဲာ�တ�အ်ခု�နု�ဟုာ တကရေယူ�်အနှတောယူ��ပွဲ��ပွဲါကရေ�လွာတ�အ်ခု�နု�ပွဲါ (Langa ၂၀၀၆ : 

၃၆၀)။

‘ထုုလွဲယူ�ေှလွဲယူ�အ�ဖြခုအ�နမို��ု�တဲင့်� ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�တညီ��ဆိုာကရေ�မိုု၊ ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုုနှှင့်�် 

တော�မိုှတမိုု တ�န်�ဖြပွဲန�ခု�ကရေ�မို�ာ�အ�ကရော� ပွဲု�မိုု�အာ��ကရောင့်���သာ ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု’ ေှုေန� လွု�အပွဲ�

��ကရောင့်�� ပွဲု�မိုု�သုေှုလွကရေ�ခုံလွာ�ကရေပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (Powell ၂၀၁၀ : ၂၃၁)။ ထုု��ဖြပွဲင့်� အဆိုု�ပွဲါ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�

တညီ��ဆိုာကရေ�မိုု၊ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုု၊ တော�မိုှတမိုု တ�န်�ဖြပွဲန�ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် ပွဲဋိုပွဲကရေခအလွဲန�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံေ�

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��မို�ာ�၏ အဖြခုာ�ရုံု�ထုာင့််�မို�ာ�အ�ကရော� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��သာခု�တု�ဆိုကရေ�မို�ာ�ကရေု�လွညီ�� ပွဲု�မိုု�အာရုံ� ံ

စုီ�ကရေ�မုို�ပွဲ�ေန�လုွ�အပွဲ���ကရောင့်�� ပုွဲ�မုို�သုေုှလွကရေ�ခုလံွာ�ကရေပွဲါသညီ�။ အဆုို�ပွဲါလုွ�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကုရေ� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�အ�ကရော�ေှု 

အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုအ�ပွဲ�အ�လွ��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဤစီာတမို��ကရေ �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�ထုာ�သညီ�။

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ� 

င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�သညီ� မို�ကရောခုဏ်ဆိုု�သလွု� ထုပွဲ�တူကရေ�သညီ�်အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�တဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�သညီ်�အဖြပွဲင့်� 

ယူင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�ကရေု� ပွဲ��ံဖွဲ့ာ�သညီ�် အ�ဖြခုခုံမိုူမို�ာ�တဲင့်�လွညီ�� အ�ေ�ပွဲါ�သာထုပွဲ�တူကရေ�မိုုေှု�သာ 

��ကရောင့််�  ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ��ကရော�ေှု အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုကရေု� စီူ�စီမို���လွလ်ွာဖြခုင့်��သညီ� 

အကရေ��ု�ေှုပွဲါသညီ�။ ဆိုု�လွု�သညီ�မိုှာ အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�အာ� ပွဲူ��ပွဲါင့်��အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�

�ဆိုာင့်�ေန��မိုှာ�မိုှန��ဖြခုင့်��နှှင့်�် ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�ေှုေှုပွဲ�စံီံခု�စီီစီဉ်း�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ 

�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှစီ�ခု�လွ��ံသညီ�  ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ�ဖြခုင့်��၊ အဖဲွဲ့��အစီညီ��

ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြခုင့်��မို�ာ�နှှင့်�် �ေေှညီ�တညီ�တန်�ခုု�င့်�ပြီးမို��သာ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�တု�� အပွဲါအ�င့်� ၎င့်��

တု��ဆိုု�ထုာ�သညီ�် ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� �ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာ ဖြပွဲညီ်�မိုှီနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််�   အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�

�ဆိုာကရေ��ေ�အ�ကရော�ေှု ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�အာ� လွကရေ��တဲ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်��န�သာ ကရေွမို��ကရေ�င့်�ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�မိုှ 

ပွဲု�မိုု�နာ�လွညီ�ထုာ�လွှင့်� အသ�ံ��င့်���ကရောင့်�� ဤစီာတမို��မိုှဆိုု�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ အာယူ���ကရောင့််�ဆိုု��သာ� -

၁။ အဆိုု�ပွဲါ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�လွ�ံ�တဲင့်� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�နှှင့်�်တစီ�ေပွဲ� သဟုဇိုတဖြဖွဲ့စီ��အာင့်� 

ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုနှှင့်�် ထုပွဲ�တူကရေ�မိုုအာ�
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အနညီ��ဆို��ံအ�လွ��ပွဲ� ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� အကရေ��ု�ေှု�စီနှု�င့်��သာ ဆိုင့်�တူသညီ�်

ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ� ေှုပွဲါသညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ေယူူေန� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�အာ� 

သီ�ဖြခုာ�မိုမိုှီခုု�ာ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�

�ဆိုာကရေ��ေ�တု��သညီ� တစီ�ခု�နှှင့်�်တစီ�ခု�အဖြပွဲန�အလွှန� မိုညီ�သု��အာ�ဖြပွဲ���ကရောင့်��၊ အကြိုကရေီ�စီာ�ာ�ံ

ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ� �ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာေယူူနှု�င့်�ေန� ၎င့်��တု��၏ သကရေ�ဆိုု�င့်�ောအာ�သာခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

မိုညီ�သု��အသ��ံခု�နှု�င့်���ကရောင့်�� ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်း��စီာ�သင့််�ပွဲါသညီ�။

၂။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု�� 

သညီ� တစီ�ခု�နှှင့်�်တစီ�ခု� အဖြပွဲန�အလွှန�အာ�ဖြပွဲ�ေန� အလွာ�အလွာမို�ာ�စီဲာေှု�သာ�လွညီ�� ထုု�

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�အ�ကရော� ထုပွဲ�တူကရေ�မိုုသညီ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�မိုှ အဖြခုာ�တစီ�ေပွဲ�အာ� 

ယူ�တ��လွ�ာ�်စီနုှ�င့်�သညီ�် အနှတောယူ�လွညီ��ေုှသညီ�။ သု��မိုဟု�တ� အနညီ��ဆို��ံ�တာ ်၎င့်��တု��နှှစီ�ေပွဲ�

အ�ကရော� �ပွဲါင့်��စီညီ��မိုု�ပွဲ�ာကရေ�ဆို�ံ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အေအ�လွ��ပွဲ�မိုုနှှင့််� ာဏ္ဍာာ�ေ�ေှာ�ဖွဲ့ဲမိုု

အပွဲု�င့်��တု��တဲင့်� ယူှဉ်း�ပြီးပွဲု�င့်�မိုု�ပွဲ��ပွဲါကရေ�လွာပွဲါသညီ�။ ထုု�ကရေ�သ်ု��အနှတောယူ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��ဖြခု

နညီ��ပွဲါ�သဲာ�လွှင့်� အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ��ကရော�ေှု ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�အာ� ပွဲု�မိုု�သ�ာာ�ပွဲါကရေ� 

နာ�လွညီ�လွာမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

၃။ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�အာ� ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�ေုှေုှ အစီဉ်း�သတ�မှိုတ�ောတဲင့်� ကြံကရေ��ံတဲ�ေသည်ီ� 

အခုကရေ�အခု� (တစီ�ခုါတစီ�ေ ံေညီ�ေးယူ�သညီ�်အတု�င့်�� အစီဉ်း�မိုခု�မိုှတ�နှု�င့်��လွာကရေ�သညီ�်အ�န အ

ထုာ�ေှုသညီ�) ကရေု�သုေှုနာ�လွညီ�ဖြခုင့်��၊ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု�� မိုညီ�သု��အဖြပွဲန�အလွှန� နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ���ကရောင့်�� 

�ကရောင့်��စီဲာသုေှုနာ�လွညီ�ဖြခုင့်��၊ ၎င့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�စီီ၏ အာ�သာခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� �ကရောင့်��

စီဲာ သုေှုနာ�လွညီ�ဖြခုင့်��မို�ာ�ေှုပွဲါကရေ အစီဉ်း�သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��မိုှ ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ��ပွဲါင့်��စီညီ��

မိုုကရေု� အ�ကရောင့်��ဆို��ံဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် နညီ��လွမို��မို�ာ�ကရေု� �စီာလွ�င့်�စီဲာ�တဲ�ေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ထုု��ဖြပွဲင့်� ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၊ ၎င့်��တု��၏ အ�ဖြခုခုံမိုူမို�ာ�နှှင့်�် ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ� မိုညီ�သု�� ဆိုကရေ� 

နှဲယူ���ကရောင့်�� ဖြပွဲညီ�သူအာ�ထုု�ောကရေ�စီဲာ တင့်�ဖြပွဲနှု�င့်�မိုုတု��လွညီ�� ေေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

၄။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု�� 

သညီ�  တော��ေ�ောနှှင့််� နှု�င့်�င့်�ံေ�ောအ�ထုာကရေ�အပွဲံ်မို�ာ� တစီ�ခု�နှှင့်�်တစီ�ခု�အဖြပွဲန�အလွှန��ပွဲ� 

နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဤနညီ��ဖြဖွဲ့င့်�် တစီ�ခု�မှိုအဖြခုာ�တစီ�ခု�အာ� ကရောကဲရေယူ�မုိုနှှင့်�် အေုှန�အဟု�န�အ�ထုာကရေ� 

အပွဲံ် �ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ သု���သာ� ထုု�နှှစီ�ခု�လွ��ံ၏ အလွာ�အလွာ�မို�ာ�ကရေု� နာ�လွညီ�၍ �သခု�ာ

စီီမိုံထုာ�မိုှသာ ထုု�ကရေ�သ်ု��အကရေ��ု��ကရေ��ဇိုူ�မို�ာ� ေေှုနှု�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

၅။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� နှှစီ�ခု�

လွ�ံ�သညီ� ၎င့်��တု��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�သညီ်� �နေပွဲ�တုတုကရေ�ကရေ�ကရေု� သုေှုနာ�လွညီ�ဖြခုင့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� �သခု�ာ 

စီီစီဉ်း�၊ စီီမို၊ံ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေမိုညီ�် အ�ဖြခုအ�နအ�ပွဲ� မို�ာ�စီဲာအ�ဖြခုခုံ�သာ လွ�ပွဲ�င့်န�� 

စီဉ်း�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��ကရေသညီ�။ ကြိုကရေုမို�ဖွဲ့န�မို�ာ�စီဲာ လွကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သ��ံမိုုနှှင့်�် မို�ာ�ဖြပွဲာ�လွှ�သာ အ�တဲ� 

အကြံကရေ�ံမို�ာ�မိုှ�ကရောကရေ�နှုတ�ေလွှင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��မိုညီ�သု�� အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�သညီ� ဆိုု�သညီ�်
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�ယူာ�ယူ� လွု�ံဆိုာ�မိုုမို�ာ�အာ� �ကရောင့်��စီဲာနာ�လွညီ�ေန� ကြိုကရေု��ပွဲမို��ောတဲင့်� နှုင့်��ယူှဉ်း�ဖြပွဲထုာ�

�သာဥပွဲမိုာမို�ာ� စီူ�စီမို���လွလ်ွာဖြခုင့်��ကရေ အကရေ��ု�ေှုနှု�င့်���ကရောင့်��  ဆိုု�ထုာ�ပွဲါသညီ�။

၂၀၁၈ ခု�နှှစီ�၌ကရေ�င့်��ပွဲ�သာ ၅ ကြိုကရေုမို��ဖြမိုာကရေ� အကရေ�ဒီင့်�ာာစ်ီကရော��ု�င့်��တဲင့်� ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�နှှင့်�်  

လွကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သ�ံ��န�သာ ဦး��ဆိုာင့်�ကရေွမို��ကရေ�င့်�ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�အ�ကရော��ဆိုဲ��နှဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�1၊ စီာ�ပွဲနှှင့်�် 

ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုုမို�ာ�အာ� �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�ဆိုန��စီစီ�မိုုအေ  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�

နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��အ�ကရော�တဲင့်� အမိုှန�တကရေယူ�ပွဲ�  အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ� 

ပွဲတ�သတ�မိုုမို�ာ�စီဲာေှုပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�မိုှ တစီ�ခု�န�်တစီ�ခု� အဖြပွဲန�အလွှန�အာ�ဖြပွဲ��ပွဲ�နှု�င့်�

�သာ အလွာ�အလွာ��ကရောင့်��မို�ာ�စီဲာလွညီ�� ေှုပွဲါသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အာ� 

‘ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��’ ေန�ကြိုကုရေ��ပွဲမို��မုိုဆုို�သညီ�မှိုာ နစီ�နာ��ကရေ�မို�ာ�အာ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံ

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��ကရေ�သ်ု���သာ �သ�င့်ယူ�သညီ�်ကရေုစီစ မိုှစီ၍ လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်အာဏ်ာနှှင့်�်အေင့်��အဖြမိုစီ�

ေယူူခုဲင့်�်အာ� ောသကရေ�ပွဲန�လွှ��ဖြပွဲာင့်��ေန� နှု�င့်�င့်အံာ�ဖြပွဲန�လွညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြခုင့်��ကရေ�သ်ု���သာ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�သညီ�်

ကရေုစီစမို�ာ�ကရေု� ေညီ�ညွှှန��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�သု�� အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေန�ကြိုကရေု�ပွဲမို��မိုုမို�ာ�သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�၏ အခုဲင့်�် 

အ�ေ�မို�ာ�အမိုှန�တကရေယူ�ဖြဖွဲ့စီ�လွာမိုုနှှင့်�် ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�၏သကရေ��ောကရေ�မိုုတု��အာ� ပွဲု�မိုု�အာ��ကရောင့်��

�စီပွဲါသညီ�။ အလွာ�တူပွဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အတဲကရေ� အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု�အ�ဖြခုခုသံညီ�်  �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�မို�ာ��ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ 

ထုု����ကရောင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� ပွဲဋုိပွဲကရေခအသဲင့်�ကူရေ��ဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��နှှင့်�်  လွ�ပွဲ�င့်န�� 

စီဉ်း�အာ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အ�ောင့်�မိုဆိုု���သာ �လွ�ာ�ကရေန�သညီ�်အ��ကရောင့်��ဖြပွဲခု�ကရေ�မို�ာ��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� မိုညီ�သု��

အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်ဖြပွဲ�နှု�င့်���ကရောင့်�� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�မိုှ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါသညီ�။

အ�ေ�ကြိုကရေီ�သညီ�မိုှာ ပွဲဋိုပွဲကရေခအလွဲန�နှှင့်�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�� ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�အမို�ာ�စီ�တဲင့်� 

အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��သညီ� ‘သ�ာာ 

တူညီီထုာ��သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�’တစီ�ခု�၏ လွှမို��မိုု��ဖြခုင့်��ခုေံပြီးပွဲီ� ထုု�သ�ာာတူညီီထုာ��သာ

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�အဖြဖွဲ့စီ� ေလွဒီ�ထုဲကရေ�လွာပွဲါသညီ�။ ထုု�သာာတူညီီထုာ��သာ အကရေူအ�ဖြပွဲာင့်��

ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ ဆိုန်�ကရေ�င့်�ာကရေ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အ�ကရော� သ�ာာတူညီီမိုုကရေု�အ�ဖြခုခုံ

ပြီးပွဲီ� ဂွါရုံ�စီု�ကရေ�တညီ��ဆိုာကရေ�၍ �ေေှညီ�တညီ�တံေန� ကြိုကရေု��ပွဲမို��ထုာ�ေမိုညီ်�  အောတစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။   အကရေူ�

 အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� တစီ��ဖြဖွဲ့ာင့််�တညီ��ေှုမို�နပွဲါ၊ ၎င့်��တု��သညီ� အ�စီာပွဲု�င့်��အာဏ်ာခုဲ���မိုုနှှင့်�် 

လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်အာဏ်ာကရေု� အသ��ံခု�မိုုအ�ပွဲ�မိုူတညီ�သမိုှ ဤနှု�င့်�င့်�ံေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�သညီ� -

… လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�၏ အဆို��ံထုကရေ� ၎င့်��၏အစီအဖြဖွဲ့စီ� ပွဲု�၍ရုံုဖြမိုင့်��ကရေပွဲါသညီ�။ အကရေူ�                                                                                                                          

အ �ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�သညီ� ၎င့်��၏သ�ာာသာာ�နှှင့်�် ဦး�တညီ�ောအ�ပွဲ� စီဉ်း�ဆိုကရေ�မိုဖြပွဲတ�ပြီးပွဲု�င့်� 

ဆိုု�င့်��နသညီ�် စီဉ်း�ဆိုကရေ�မိုဖြပွဲတ�ဖြဖွဲ့စီ��န�သာ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�ဟု� နာ�လွညီ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ 

ထုု����ကရောင့််� ယူှဉ်း�ပြီးပွဲု�င့်�မိုုကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�်၊ နှု�င့်�င့်၏ံအ�နအထုာ�အ�ပွဲ� နုှ�င့်�င့်�ံေ�

ညုှီနုှင့်��မုို၏အစုီတ�အပုွဲ�င့်��တစီ�ခု�အဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါ�င့်�သညီ�် စီဉ်း�ဆိုကရေ�မိုဖြပွဲတ�ယူှဉ်း�ပြီးပွဲု�င့်�မိုုအတဲကရေ� အသ�ံ� 

ဖြပွဲ��သာယူာဉ်း�အဖြဖွဲ့စီ� အတုတ�ကရေု�ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� အသ��ံဖြပွဲ�သညီ�် ယူနှတော�မို�ာ�အာ� 

နာ�လွညီ�ထုာ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (Bell ၂၀၁၇:၉၅၊ �လွ�နကရေ�မိုု ထုညီ�်သဲင့်��ထုာ�သညီ�)။
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အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ေုှအကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��သညီ� �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��ထုာ��သာအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏တဖြဖွဲ့ညီ��ဖြဖွဲ့ညီ��ခု�င့်�� 

�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ��လွှာကရေ�တဲင့်� အတုတ�နှှင့်�် အနာဂွါါတ�အ�ကရော�မိုှ�ခု�ကရေု� ဂွါရုံ�တစီု�ကရေ�

ထုုန��သုမို��ထုာ�ေမိုညီ�။ ထုု��ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��ထုာ��သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ဆိုု�သညီ�မိုှာ ၎င့်��၏ 

အစီဖြပွဲ��နောကရေု� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖွဲ့ု��ခုကရေ�ခု�သလွု� အဆို��ံမိုှာလွညီ�� လွှမို��မိုဖြမိုင့်�နှု�င့်��သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ကရေု� ဆိုု�လွု�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ�သာ နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုု

၏   ဖြပွဲန�လွညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��မိုုနှှင့်�်  ထုု� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုုကရေု� လွု�ကရေ�နာမိုုတု��အာ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�   အကရေူ�

 အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��အာ� အတူတကရေဲ

အသ��ံခု�နှု�င့်�သညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�သညီ�် အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူ၏ အဖြမိုင့်��ဖြပွဲာဆိုု�ခု�ကရေ�

မို�ာ�နှှင့်�် �တာင့်��ဆိုု�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� �မို�ဖြမိုန��၊ �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�လွညီ�� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ

�ေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��အာ� အတူတကရေဲအသ��ံခု�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ပွဲဋိုပွဲကရေခ 

သု��မိုဟု�တ� အာဏ်ာေှင့်�အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုစီနစီ�အပြီးပွဲီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��၏ ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�မိုုအပွဲါ 

အ�င့်� �ထုာကရေ�ခုမံိုုအမို�ာ�အဖြပွဲာ� လွု�အပွဲ�ပွဲါသညီ�။ အသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အတဲကရေ� 

ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�နှှင့်�် အထုကရေ�တန��လွှာ၏�ထုာကရေ�ခုမံိုုကရေု� ေယူူေန�အလွု��င့်ှာ အဖြပွဲန�အလွှန�အ�လွ�ာ�်ပွဲ�မိုု

နှှင့်�် �ပွဲ�ာ�်ပွဲ�ာင့်��မိုုတု��ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့်�် ပွဲဲင့်�်လွင့်��ဖြမိုင့်�သာမိုုအာ� မိုှ�ဖြခုညီီ�စီေန� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အာ� စီီစီဉ်း�ဖွဲ့န�တီ�ေမိုညီ�။ အကရေူ�

�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှစီ�ခု��ပွဲါင့်��သညီ� အကရေူ�

 အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တစီ�ခု�လွ�ံ�၏ တော��င့်�မိုုဇိုစီ�ဖြမိုစီ�နှှင့်�် ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� �ကရောင့်��စီဲာမိုှ�ဖြခုညီှုဖြခုင့်��

ကရေု� အာ��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ သု��ဖြဖွဲ့င့်�် ပွဲဋုိပွဲကရေခအသဲင့်�ကူရေ��ဖြပွဲာင့်���ေ�နှှင့်�် ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�ဆီိုသု�� လှွမို��ခု��ီနမုိုအာ� 

အေုှန�အဟု�န� ဆိုကရေ�လွကရေ�တညီ�ပြီးမို��န�စီပွဲါသညီ�။ ထုု�သု��ဖြဖွဲ့င့််� အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� နှှစီ�ခု��ပွဲါင့်��စီညီ��မိုုသညီ� ကရေ�လွသမိုဂွါု၏ �ေေှညီ�တညီ�တံ် 

ခုု�င့်�ပြီးမို��သာဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုု ပွဲန��တု�င့်� ၁၆ ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် ‘�ေေှညီ�ခုု�င့်�ခုံတညီ�ပြီးမို��သာ ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုု

အတဲကရေ� ပြီးငု့်မို��ခု�မို��၍ လူွတု�င့်��ပွဲါ�င့်�နှု�င့်��သာ လွူ်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�၊ အဆိုင့်�်တု�င့်��၌ တာ�န�

ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုေှု၍ ထုု�ောကရေ�မိုုေှု�သာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တညီ��ထုာင့်�ေန�၊ အာ�လွ��ံအတဲကရေ� တော�

မိုှတမိုုစီနစီ�ေေှုနှု�င့်�ေန�’ စီသညီ�တု��ကရေု� ကြိုကရေု��ပွဲမို��ော၌ အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။

အပွဲု�င့်�� ၁ တဲင့်� အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�

�ဆိုာကရေ��ေ�တု�� အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ��သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��အ�ဖြခုအ�နအာ� လွှမို��ခြုံခု�ံ

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြခုင့်��၊ ထုု�အခု�ကရေ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ��သာ အထုူ�စီဉ်း��စီာ�သ��ံသပွဲ�မိုုမို�ာ�၊  အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�

မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��၏ သကရေ�ဆိုု�င့်�ောနယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�ကရေု� အဓိုပွဲါါယူ�

ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�ဖြခုင့်��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဤစီာတမို��ကရေု� အစီဖြပွဲ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ ထုု���နာကရေ� အပွဲု�င့်�� ၂ တဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

အ�ဖြခုအ�န၏ သကရေ��ောကရေ�မိုုမို�ာ�အ��ကရောင့်�� အကရေ�ယူ�တ�င့်�်�ဆိုဲ��နှဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ� တင့်�ဖြပွဲထုာ�သညီ�။ 

အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�၊ �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ဖြခုင့်��မိုှ ကရောကရေဲယူ�ဖြခုင့်��၊ 

�ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို��သာ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုု စီသညီ�်ာ�ေံညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� ေယူူ

ေန�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ောတဲင့်� အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�
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�ေ�တု��မိုှ အဖြပွဲန�အလွှန� အကရေ��ု�ဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် နညီ��လွမို��မို�ာ�ကရေု�  ဤစီာတမို��၏ သ�ာာတော�ဆိုု�င့်�ော

မူို�ာာင့်� (အပုွဲ�င့်�� ၃) တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�။ အမှိုန�တော�သုေုှခဲုင့်�်၊ တော�မိုှတမုိုအတဲကရေ� အခဲုင့်�်အ�ေ�၊ 

နစီ�နာ��ကရေ�ခုစံီာ�ခုဲင့်�်၊ �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�မိုုကရေု� အာမိုခုသံညီ�်အခုဲင့်�်အ�ေ� စီသညီ�်အကရေူ� အ

�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတမိုုကရေု�ပွဲံပ်ွဲု��သညီ�် အခုဲင့်�်အ�ေ� ၄ မို��ု�အ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ သ�ာာတော�ဆိုု�င့်�ော

မိုူ�ာာင့်�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ�ပွဲါသညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ အခုဲင့်�်အ�ေ�တစီ�ခု�ခု�င့်��စီီအတဲကရေ� အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��အ�ကရော� အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�

သတ�မိုုသညီ� ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�အာ� ကြိုကရေု��ပွဲမို��သညီ�်နညီ��လွမို��မို�ာ�အာ� မိုညီ�်သု��လွှမို��မိုု��နှု�င့်�သညီ�နှှင့်�် 

မိုညီ�ကရေ�သ်ု�� �အာင့်��အာင့်�ဖြမိုင့်�ဖြမိုင့်� လွှမို�မိုု��နှု�င့်���ကရောင့်�� ဤစီာတမို��မိုှ�ဆိုဲ��နှဲ�ထုာ�သညီ�။ မိုုတ�ဆိုကရေ�

နှှင့်�် သ�ာာတော�ဆိုု�င့်�ောမိုူ�ာာင့်� အခုန��တု��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု��်သာ ဖြပွဲဿနာမို�ာ�အာ� ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာ

မိုု ၆ ခု�၏အ�ဖြခုအ�နတဲင့်� �လွလ်ွာဆိုန��စီစီ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုု ၆ ခု�အာ� အခုန�� ၅ 

တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�၍ ၎င့်��တု��မှိုာ ကုရေ�လံွာီယူာ၊ ဂဲွါါတီမိုာလွာ၊ နီ�ပွဲါ၊ ေ�မို�ဒီါ၊ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှှင့်�် တူနီ�ေှာ� 

တု��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ �ဖွဲ့ာ�ထု�တ��ေး�ခု�ယူ�ထုာ��သာ အဓိုကရေ သင့်�ခုန��စီာမို�ာ�ကရေု�ေှင့်��လွင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေန� ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�

�လွလ်ွာမိုုတစီ�ခု�ခု�င့်��စီီအာ� �ေး�ခု�ယူ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။
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1. International IDEA၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုု သ��တသနအစီီအစီဉ်း�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံ

ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အကရေ�ဒီင့်�ာာစ်ီင့်�တာတု��မိုှ ၂၀၁၈ ဒီီဇိုင့်�ာာလွ ၁၀၊ ၁၁ ေကရေ��န်တဲင့်�ကရေ�င့်��ပွဲ�သာ ၅ 

ကြိုကရေုမို��ဖြမိုာကရေ� နှှစီ�ပွဲတ�လွညီ� အကရေ�ဒီင့်�ာာစ်ီကရော��ု�င့်��သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ

�ေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အ�ကရော� အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုု၊ 

ထုပွဲ�တူကရေ�သညီ�် �နောမို�ာ�ကရေု��လွလ်ွာစီူ�စီမို��ေန� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�၊ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် ပွဲဋိုပွဲကရေခဖြဖွဲ့န��ဖြဖွဲ့�ေ�နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�မိုှ ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�

နှှင့်�် လွကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သ�ံ��န�သာ ကရေွမို��ကရေ�င့်�ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�အာ� စီ�စီညီ���ပွဲ�ပွဲါသညီ�။
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လွူ်အသု�င့်��အ�ု�င့်���တဲဟုာ ကရေ��ု�ပွဲ�ပ်ွဲ�ကရေ�စီီ��နတ� ် အ�တ�ကရေ��ု�အပွဲု�င့်��အစီ�တဲကရေ�န ရုံ�န��ထု

ပြီးပွဲီ� သူတု��အတဲကရေ� တော��ေ�စီနစီ�သစီ�တစီ�ခု� ာယူ�လွု�ဖွဲ့န�တီ�ခု��်ကရေသလွ�။ (Mendez ၂၀၁၂

: ၁၂၇၁)

အာဂွါ�င့်�တီ�နာ�၊ ခု�လီွီ၊ အင့်�ဒီု�နီ�ေှာ�၊ ေ�မို�ဒီါ၊ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေကရေ�သ်ု���သာ ဆိုု��ေးာ�ဖြပွဲင့်��ထုန�

သညီ�် ပွဲဋိုပွဲကရေခနှှင့်�်/သု��မိုဟု�တ� နှှစီ��ပွဲါင့်��ေှညီ��ကရော အာဏ်ာေှင့်�စီနစီ��အာကရေ�မိုှ ရုံ�န��ထုဲကရေ�လွာသညီ�်နှု�င့်�င့်ံ

မို�ာ� ယူခုင့်�ကရေေင့်�ဆိုု�င့်�ခု�်ေ�သာ ပွဲ�စံီံတူစီုန��ခု�မိုုကရေု� ယူခု�တဲင့်� ဂွါမို�ာီယူာ၊ လွစီ�ဗျူ�ာ�၊ ဆိုု�မိုာလွီယူာ၊ 

�တာင့်�ဆိုူဒီန�၊ ဆိုူဒီန�နှှင့်�် ယူီမိုင့်� အပွဲါအ�င့်� မို�ာ�စီဲာ�သာထုုလွဲယူ�ခုု�ကရေ�လွဲယူ�နှှင့်�် ပွဲဋိုပွဲကရေခဒီဏ်�သင့်�်နှု�င့်�င့်ံ

မို�ာ� ေင့်�ဆိုု�င့်��နေသညီ�။ ယူင့်��စီုန��ခု�မိုုမို�ာ�မိုှာ ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်��ထုာကရေ�ခုမံိုု၊ တော��င့်�လွကရေ�ခုမံိုု

ေှု�သာ တော��ေ�ဆိုု�င့်�ောမိုူ�ာာင့်�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံေ�မိုူ�ာာင့်�တစီ�ခု�ကရေု� အနာဂွါါတ�အတဲကရေ� တညီ��ဆိုာကရေ�

�နသညီ�် တစီ�ခု�နု�တညီ��မိုှာပွဲင့်� နှု�င့်�င့်နံှှင့်�် ဖြပွဲညီ�သူဖြပွဲညီ�သာ�မို�ာ�ကရေ ၎င့်��တု��၏အတုတ�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�အာ� ေင့်� 

ဆိုု�င့်��ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်��စီသညီ�် တော�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� တော�မိုှတမိုု မိုူ�ာာင့်�တစီ�ခု�ကရေု�ာယူ�လွု�တညီ��ဆိုာကရေ�ေ

မိုညီ�ဆိုု�သညီ�် အခု�ကရေ�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဤစီုန��ခု�မိုုကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ော၌ အဖြပွဲန�အလွှန� နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�၍ 

ထုပွဲ�တူကရေ�မိုုမို�ာ�ေှု�သာ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�တု�� ပွဲါ�င့်��လွေ်ှုသညီ�။

လွူ်အသု�င့်���ု�င့်��မို�ာ�အာ� အာဏ်ာေှင့်�စီနစီ�မိုှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစီနစီ�ဆိုီသု��ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ပွဲဋိုပွဲကရေခမိုှ ပြီးင့်ုမို�� 

ခု�မို���ေ�ဆိုီသု��ဖြဖွဲ့စီ��စီ ပွဲု���ဆိုာင့်�ောတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�တု��သညီ� အ�ေ�ပွဲါ�သာအခုန��ကရေဏ္ဍာမိုှ ပွဲါ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ၎င့်��တု��သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့်�် လွကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�ပွဲဋိုပွဲကရေခမို�ာ�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�သညီ�် ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�

တညီ��ဆိုာကရေ�မိုုကြိုကရေု��ပွဲမို��ဖြခုင့်��၏ အ�ေ�ပွဲါ�သာအစီုတ�အပွဲု�င့်��လွညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�

တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�တု��၏ 

အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုသညီ� ဖြဖွဲ့စီ�လွာနှု�င့်��သာတင့်��မိုာမိုုမို�ာ�ကရေု� မိုညီ�သု��ကရေု�င့်�တဲယူ�ေမိုညီ�၊ 

�ပွဲါင့်��စီညီ��မိုုကရေု� မိုညီ�သု��အ�ကရောင့်��ဆို��ံဖြမိုှင့််�တင့်�ေမိုညီ� စီသညီ�်�မို�ခုဲန��မို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီပွဲါသညီ�။

အသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��မိုုဆိုု�သညီ�မိုှာ ောသကရေ�ပွဲန�သ�ာာတော�တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ�  �ဆိုဲ��နှဲ�မိုုနှှင့်�် 

ယှူဉ်း�ပြီးပုွဲ�င့်�မုို�တဲအမှိုန�တကရေယူ�ဖြဖွဲ့စီ�နုှ�င့်�သညီ�် �န��ကရေ�င့်�တစီ�ခု�ကုရေ� ဖွဲ့န�တီ��ပွဲ��သာ ကရေမိုာာတစီ�ခု� 

ကရေု� ရုံု�မိုှာ��ကရေညီ်�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ … ယူင့်���န��ကရေ�င့်�တဲင့်� �ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုကရေု� ကြိုကရေု�တင့်�မိုှန��ဆို

ထုာ�၍မိုေ�ပွဲမိုယူ်� �ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုသ�ာာတော�ကရေ�တာ ် အပြီးမို�တညီ�ေှု�နမိုညီ� (Langa 

၂၀၀၆:၃၅၄)။
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�ဋိိ�က်ခ အသွင်းက််း��ာ��င်း�်���အ�� အဓိိ�ါါယ််ဖွဲ့ွင်း််ဆိ�ာ�င်း်� 

ပွဲဋိုပွဲကရေခမိုှ အသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�သညီ� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� �လွ�ာခ်ု�နှု�င့်��စီသညီ�်၊ 

အဖြပွဲန�အလှွန�အကရေ��ု�တု�ကရေ�ရုုံ�ကရေ�သကရေ��ောကရေ�မုိုနှှင့်�် လူွမုိုအသု�င့်��အ�ု�င့်��အတဲင့်�� တော�မိုှတမုိုတု��ပဲွဲာ�

�စီသည်ီ� လူွသာ�တု��၏ဆိုကရေ�ဆို�ံေ�ေုှ လွကရေ��တဲ�ာ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကုရေ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�နုှ�င့်�သညီ�် အဖြပွဲ� 

သ�ာာ�ဆိုာင့်��သာ �ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု�ဖွဲ့န�တီ��ပွဲ�ေန� ာ��ပွဲ�အခုဲင့််�အလွမို��

မို�ာ�ကရေ�သ်ု��မိုှတ�ယူူ၍  အနုမို�်အဖြမိုင့်�်အတကရေ�အကရေ�သ�ာာ�ဆိုာင့်��သာ လွူမိုု�ေ�ပွဲဋိုပွဲကရေခကရေု� �ဖြဖွဲ့

ေှင့်��ေန�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (Lederach ၂၀၀၃:၁၄)။

ပွဲဋိုပွဲကရေခအလွဲန�အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�တဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ� ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��၏ ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�သညီ� ‘ပွဲဋိုပွဲကရေခအာ� နှု�င့်�င့်�ံေ�နှှင့်�် တော�ဥပွဲ�ဒီ 

�ေ�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အဖြဖွဲ့စီ�သု�� �ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�နှု�င့်�င့်ံ�ေ�နှှင့်�် တော�ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ောအဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��မို�ာ�သညီ� အ�ဖြခုခုသံ�ာာမိုတူညီီမုိုကုရေ�ကုရေ�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��နုှ�င့်�သညီ�် အ�ကရေမို��မိုဖွဲ့ကရေ��သာအ�ဖြခု 

အ�နတစီ�ခု� ဖွဲ့န�တီ��ပွဲ�နှု�င့်�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။  �မိုှာ�လွင့်�်ခု�ကရေ�သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခကရေု� “�ဖြဖွဲ့ေှင့်��မိုညီ�်” အစီာ� 

အနညီ��ဆို��ံဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ေန�ကရောကရေဲယူ�၍ အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုနညီ��ပွဲါ��သာပွဲ�စံီအံဖြဖွဲ့စီ�သု�� “�ဖြပွဲာင့်��လွ�

နှု�င့်��ေ�” ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� �နာင့်�တဲင့်� ပွဲဋိုပွဲကရေခကရေု��ကရေ�ာ�လွဲန�၍ (Bell ၂၀၁၇: ၉၅) �ေေှညီ�တညီ�တံ်

ခုု�င့်�ပြီးမို��သာ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်��သာ အခုဲင့်�်အလွမို��အသစီ�မို�ာ�ကရေု�’ ဖွဲ့န�တီ�ေန�နှှင့်�် ပွဲ��ု��ထုာင့်�ေန� 

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��နှှင့်�် တာ�ဆိုီ�ကရောကရေဲယူ�ဖြခုင့်��သ�ာာတော�မို�ာ�သညီ� အကရေူ�

 အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��၏ ဗျူဟုု�ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�

ပြီးပီွဲ�  အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ေုှ အဆုို�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�လွ��ံ၏အ�ေ�ပွဲါမုိုကုရေ� နာ�လွညီ�သုေုှေန� အဓုိကရေ 

အခု�ကရေ�လွညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� အတုတ�မိုှ�မို�ခုဲန��ပွဲ�စီစာမို�ာ�၊ တာ�န�ယူူမိုု တာ�န�ခုမံိုုမို�ာ�အခုါ

အာ��လွ�ာ�စီဲာ ဖြပွဲန�လွညီ��ပွဲ�ထုဲကရေ�လွာ�သာ��ကရောင့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တစီ�ခု�၏ အစီနှှင့်�် အဆို�ံ�

ကရေု�သတ�မိုှတ�ေန� ခုကရေ�ခု�ပွဲါသညီ�။ ထုု����ကရောင့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�

၏ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�သညီ� အဆိုု�ပွဲါ�မို�ခုဲန��ပွဲ�စီစာမို�ာ� ကရေု� အဆို��ံသတ��စီဖွဲ့ု�� မိုဟု�တ�ာ� ထုု��မို�ခုဲန��မို�ာ�အာ� 

အခု�နု��ကရောလွာသညီ်�နှှင့်�်အမိုှ �ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�စီဲမို��ေှုမိုညီ်�စီနစီ�မို�ာ�နှှင့်�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ဖွဲ့န�တီ�တညီ��ထုာင့်�

ေန�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (Bell ၂၀၁၇)။ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ� တဖြဖွဲ့ညီ��ဖြဖွဲ့ညီ��

ခု�င့်�� အမိုှန�တကရေယူ�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လွာမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (Waldorf ၂၀၁၇ : ၄၂)။

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��တော�မိုှတ�ေ� ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုနှှင့်�်ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှ 

လွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်��အာ� တာ�ဆိုီ�ကရောကရေဲယူ�ဖြခုင့်��၊ တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုနှှင့်�် �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�

ပြီးမို��သာပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�အာ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြခုင့်��တု��သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခအလွဲန� နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��၏ ပွဲင့်�မိုအသကရေ�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ပွဲု�မိုု�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���သာ၊ အာ�လွ��ံပွဲါ�င့်�

မိုုေှု�သာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အသစီ�တစီ�ခု�အတဲကရေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ောနှှင့်�် တော�ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုု�င့်�ောမိုူ�ာာင့်� 

�ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ထုု�ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�

တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��၊ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်�� အခုန��ကရေဏ္ဍာကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ�်ဆိုညီ���ပွဲ�ေန� ေညီ�ေးယူ�

ပွဲါသညီ�။ ထုု����ကရောင့်�် တော�မိုှတ�သာ၊ ထုု�ောကရေ�မုိုေုှ�သာ၊ တာ�န�ယူူမုိုတာ�န�ခုမုံိုေုှ�သာ အဖဲွဲ့��အစီညီ��
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မို�ာ�ကရေု� လွကရေ�လွှမို��မိုီ�စီဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�  ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���သာ၊ တော�မိုှတ၍ အာ�လွ��ံပွဲါ�င့်�နှု�င့်�သညီ�် လွူမိုုအသု�င့်�� 

အ�ု�င့်��မို�ာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဆိုု�င့်�ော �ေေှညီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုုေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ� ၁၆ (SDG 16) ကရေု� အမိုှန�

တကရေယူ�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လွာ�စီ�ေ�တဲင့်� အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှစီ�ခု�လွ�ံ� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သညီ�်အခုန��ကရေဏ္ဍာေှုသညီ� (ဥပွဲမိုာ ICTJ ၂၀၁၉ ဂွါ ကရေု�

�ကရေညီ်�ပွဲါ)။ အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ��ပွဲါင့်��စီညီ��မိုုသညီ� ထုု�လွူမိုုအသု�င့်��အ�ု�င့်��ဆိုီသု�� �လွှာကရေ�လွှမို��ောတဲင့်� အခုဲင့်�်အ�ေ�

အ�ဖြခုဖြပွဲ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုကရေု� အာ��ပွဲ��ထုာကရေ�ပွဲံ်နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ��ကရော�ေှု 

အဖြပွဲ�သ�ာာ�ဆိုာင့်��သာ အဖြပွဲန�အလှွန�နီှှ�နဲှယူ�ပွဲတ�သတ�မုိုမို�ာ�ကုရေ� အ�ကရောင့်��ဆို��ံဖြမှိုင့်�်တင့်�ေန�အ�လွ� 

�ပွဲ�ဖြခုင့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််�  ကရေွမို��ကရေ�င့်�ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�သညီ� SDG 16 ကရေု� �ကရောင့်��စီဲာဖြမိုှင့််�တင့်�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဤသု��

ဖြဖွဲ့င့််� တော�မိုှတမိုုအခုဲင့််�အ�ေ�ကရေ�သ်ု���သာ အခုဲင့်�်အ�ေ�အ�ဖြခုဖြပွဲ� ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် ခု�တု�ဆိုကရေ�မိုု

ေုှ�သာ၊ ဖြပွဲညီ�သူမို�ာ�လဲွယူ�ကူရေစဲီာနာ�လွညီ�လဲွယူ�နုှ�င့်��သာ နကရေ�ရုုံင့်��သည်ီ�ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုကုရေ� အာ��ပွဲ� 

�စီပွဲါသညီ�။

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ကရောလွမို�ာ�ေှု ဥပွဲ�ဒီသညီ� �ေှ��မိုှာ��ကရေညီ်�သညီ�် သ�ာာ�ဆိုာင့်�သလွု�၊ 

�နာကရေ�ဖြပွဲန��ကရေညီ်�သညီ�် သ�ာာလွညီ��ေှုသညီ�၊ �နာကရေ���ကရောင့်��ဖြပွဲန�ဆိုဲ�သလွု�၊ �ေှ�အလွာ� 

အလွာလွညီ��ေုှသညီ�၊ အဆိုကရေ�မိုဖြပွဲတ�ေုှသလုွ�၊ အဆိုကရေ�ဖြပွဲတ�သဲာ�သညီ�လွညီ��ေုှသညီ� (Teitel 

၂၀၀၀: ၂၁၅)။

အကူရေ��ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှစီ�ခု�လွ��ံ 

သညီ� �နာကရေ�ဖြပွဲန�ဆိုဲ�သညီ�် ခု�ညီ��ကရေပွဲ�နညီ��လွမို��လွု�သလွု� တစီ�ခု�နု�တညီ��မိုှာပွဲ� �ေှ�အလွာ�အလွာကရေု� 

�မိုှာ��ကရေညီ်�သညီ�် ခု�ညီ��ကရေပွဲ�နညီ��လွမို��လွညီ�� လွု�အပွဲ�သညီ�။ ဆိုု�လွု�သညီ�မိုှာ (လွူမိုု�ေ�အေ၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�

အေ ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ဖြခုင့်��တု��ကရေ�သ်ု���သာ) ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�မိုုနှှင့်�် ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�၊ အတုတ�မိုှ နာ�ကရေညီ��မိုုမို�ာ�ကရေု� 

အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ��နသညီ�် တပြီးပွဲု�င့်�နကရေ�တညီ��ပွဲင့်� �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို�

�သာ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��မိုု ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�ကရေု� ေညီ��မိုှာ��ကရေညီ်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။  အဆိုု�ပွဲါ �ေှ��မိုှာ��ကရေညီ်�ရုံု

ဖြခုင့်�� နှှင့်�် �နာကရေ�ဖြပွဲန��ကရေညီ်�ရုံုဖြခုင့်��အ�ကရော�ေှုတင့်��မိုာမိုုအာ�  ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�နှှင့််� တော�မိုှတမိုု �တာင့်��ဆိုု�

ဖြခုင့်��တု���ကရော�ေှု တင့်��မိုာမိုုဟု�နာ�လွညီ��လွေ်ှု�ကရေသညီ�။ မိုညီ�သညီ�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မိုဆိုု�အဆိုင့်� 

�ဖြပွဲ�စီေန� အတုတ�ကရေဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ�ကုရေ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� သုေှုနာ�လွညီ�ပြီးပွဲီ�  ထုု�ကရေ�သ်ု��အတုတ�

ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြခုင့်��သညီ�လွညီ�� စီဉ်း�ဆိုကရေ�မိုဖြပွဲတ�လွ�ပွဲ��နေမိုညီ�်၊ အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ�ဖြဖွဲ့စီ��နမိုညီ�် လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

တစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�၍ ��ကရေကရေဲ�လွဲယူ�သညီ�် နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုု သု��မိုဟု�တ� ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�အာ� ပွဲ�ကရေ�စီီ�

�စီနှု�င့်�သညီ�် အနှတောယူ�ေှု��ကရောင့်��လွညီ�� နာ�လွညီ�သုေှုေမိုညီ�။ အတုတ�ကရေမိုတော�မိုုမို�ာ�မိုှ ပွဲု�၍တော�

မိုှတ၊ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���သာအနာဂွါါတ�ဆိုီသု�� လွှမို��ခု�ေီာတဲင့်� �ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုကရေု�လွု�လွာ�သူမို�ာ�နှှင့််� ထုဲကရေ�သဲာ�

မိုညီ�်အစီု��ေ သု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��တု��၏  အကရေ��ု�စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု�  အကရေူ� 

အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တု��မှို ဖြဖွဲ့ည်ီ� 

ဆိုညီ���ပွဲ�ေန�လွု�ပွဲါသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�

�ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၏ ပွဲ�စံီနံှှင့်�်အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မိုုတု��သညီ� လွကရေ�ေှု�ဖြဖွဲ့ေှင့်���နေ�သာ 

အကရေူ� အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ သ�ာာသာာ�၊နယူ�ပွဲယူ�အတု�င့်��အတာနှှင့်�်ပွဲတ�သတ�သညီ�် သ�ာာတူ

ညီီမိုုကရေု�  ထုင့်�ဟုပွဲ�ဖွဲ့ု��ေန� လွု�အပွဲ�ပွဲါသညီ�။ 
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အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�သု�� ကရေ�လွသမိုဂွါု၏ ခု�ညီ��ကရေပွဲ�နညီ��လွမို��ဆိုု�သညီ�်    

အတဲင့်���ေ�မိုု�ခု��ပွဲ�၏ လွမို��ညွှှန�မိုှတ�စီ�တဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�သညီ� ‘ပွဲဋိုပွဲကရေခ 

သု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ခု��ပွဲ�ခု�ယူ�အ�ပွဲ�စီု��မိုုအာ�တညီ�ပြီးမို��စီသညီ်� အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူဆိုု�င့်�ော အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��မို�ာ�

အာ� ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေကရေု��ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို��စီသညီ်�၊ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�သညီ�်၊ တော�

ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု��မိုုကရေု��လွ�စီာ�လွု�ကရေ�နာ�သာ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေု�ပွဲ��ု��ထုာင့်��ပွဲ�သညီ်� အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��မို�ာ�

အဖြဖွဲ့စီ� �ဖြပွဲာင့်��လွ�ေန�’ လွု�အပွဲ�သညီ�ဟု� ကရေ�လွသမိုဂွါု (၂၀၁၀) မိုှ မိုှတ�ယူူထုာ�သညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ��ကရေညီာ 

ခု�ကရေ�တဲင့်� ပွဲဋိုပွဲကရေခ သု��မိုဟု�တ� အာဏ်ာေှင့်�စီနစီ�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� နှု�င့်�င့်၏ံယူဉ်း��ကရေ��မိုုပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�

ဆိုု�င့်�ော၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံဆိုု�င့်�ောတု��တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��သာ နကရေ�ရုံုင့်��သညီ�်အသဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုကရေု� အ�ထုာကရေ�အပွဲံ် 

�ပွဲ�ေန�ေညီ�ေးယူ��သာ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�၏ နကရေ� 

ရုံုင့်��မိုု၊ လွှမို��ခြုံခု�သံညီ�်နယူ�ပွဲယူ�နှှင့်�် ရုံုပွဲ��ထုဲ�မိုုတု��ကရေု� ဖြမိုင့်��တဲ�နှု�င့်�သညီ�။ ထုု�ကရေ�သ်ု�� အသဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု

အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမိုှ အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်��ပွဲ�သညီ်�အဖြပွဲင့်� ၎င့်��အသဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု ကရေု�ယူ� 

တု�င့်�သညီ�လွညီ��  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အတဲကရေ� အပွဲတ�တကရေ�တ�အာ�ထု�တ�မိုု�ပွဲ�ပွဲါ 

သညီ�။  ထုု�ကရေ�သ်ု�� သုသာထုင့်�ေှာ��သာ ထုပွဲ�တူကရေ�မိုုမို�ာ�ေှု�သာ�ဖြင့်ာ�လွညီ�� အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�

�ကရော�ေှုသဟုဇိုာတဖြဖွဲ့စီ�မိုု သု��မိုဟု�တ� ပွဲူ��ပွဲါင့်��မိုုသီအု�ေီအ��ကရောင့်�� အ�ေ�တယူူစီဉ်း��စီာ�မိုု မိုေှုသညီ်�

အဖြပွဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ��ကရော�ေှု 

ခု�တု�ဆိုကရေ�မိုုမို�ာ�အာ� အနညီ��င့်ယူ�သာထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်း��စီာ��ကရေသညီ� (Mendez ၂၀၁၂ : ၁၂၇၁)။  ထုု�သု��

ဖြဖွဲ့စီ�ေဖြခုင့်��မိုှာ ကရေမံို�ကရောင့်��လွှ�သာ လွစီ�လွပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အာယူ���ကရောင့််�ဆိုု��သာ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��၏ တူညီီ�သာေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�

မို�ာ�၊ မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ�  အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ��ကရော�ေှု အဖြပွဲန�အလွှန�

နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုမို�ာ�၊ တစီ�ေပွဲ�နှှင့်�်တစီ�ေပွဲ� အဖြပွဲန�အလွှန�အကရေ��ု�ဖြပွဲ��နမိုညီ�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အထုူ� 

သဖြဖွဲ့င့်�် ထုု�ကရေ�သု်��အလွာ�အလွာ�ကရောင့်��ေုှ�သာ ခု�တု�ဆိုကရေ�မုိုကုရေ�သုေုှထုာ�ကရော �ေ�ဆဲို�ထုာ�သည်ီ�လွ�ပွဲ�င့်န�� 

စီဉ်း�ဒီီဇုို�င့်��ပွဲ�စံံီမှိုတဆိုင့်�် လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�စီီ၏ နုှင့်��ယှူဉ်း�အကရေ��ု��ကရေ��ဇူို�မို�ာ�ကုရေ� အဖြမိုင့်�်ဆို��ံေေုှ�စီနုှ�င့်�မိုညီ� 

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

�ပွဲါင့်��စီညီ��ခု�တု�ဆိုကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� အသုအမိုှတ�မိုဖြပွဲ� လွကရေ�မိုခုပံွဲါကရေ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�အာ� 

နုှ�င့်�င့်�ံေ�အေ ပုွဲ�၍အ�လွ��ပွဲ�မုို အနှတောယူ�  သု��မိုဟု�တ�  လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�လွ��ံ၏ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ�

တစီ�ခု�နှှင့်�်တစီ�ခု� ဆိုန်�ကရေ�င့်��သာအ�နအထုာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီသညီ�် အနှတောယူ�ေှုနှု�င့်�သညီ�။ ဥပွဲမိုာ သီေုလွကရေ�ာ

တဲင့်� ၂၀၁၅ ခု�နှှစီ�၌�ေး��ကရောကရေ�ခုေံ�သာ Wickremesinghe–Sirisena အစီု��ေသညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ထုကရေ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အာ� ထုု�အခု�နု�မှိုစီ၍ အ�လွ� 

ထုာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခု�်သညီ�။ အ��ကရောင့်��ဖြပွဲခု�ကရေ�မိုှာ ‘အတုတ�အ��ကရောင့်��မို�ာ�၊ တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုု

အ��ကရောင့်��ကုရေ��ဖြပွဲာဆုို�ဖြခုင့်��ကရေ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အတဲကရေ� ဖွဲ့န�တီ�ထုာ��သာ 

��ကရေကဲရေ�လဲွယူ�သညီ�်အေုှန�အဟု�န�ကုရေ� ပွဲ�ကရေ�စီီ��စီနုှ�င့်��သာ��ကရောင့်�်၊ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�အ�ပွဲ� 

တဲင့်�သာ အာရုံ�စံီု�ကရေ�မိုုထုာ�ေှုေမိုညီ�’ဟု� ယူူဆို�သာ��ကရောင့််�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (Fonseka ၂၀၁၈)။ အကရေူ� အ

�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြခုင့်��သညီ� အဖဲွဲ့��အသီ�အသီ�ကုရေ�အဖြပွဲစီ�ပွဲ�ခံု�ေန� တာ�န��ပွဲ�အပွဲ�

သကရေ�သ်ု��ဖြဖွဲ့စီ��စီပြီးပွဲီ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ောသ�ာာတူ

ညီီမိုုေယူူောတဲင့်� ခုကရေ�ခု��စီမိုညီ�ဟု�   အခုု�င့်�အမိုာ�ဖြပွဲာဆိုု�ကရော သီေုလွကရေ�ာအစီု��ေသညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��
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ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြခုင့်��မိုဖြပွဲ�ာ� (�နာကရေ�ဆို��ံတဲင့်�အသီ�အပွဲဲင့်�် အကရေ��ု�ဖြဖွဲ့စီ�ထုဲန��မိုုမိုေှု

သညီ�်) ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခု�်သညီ�။ 

 အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��

တဲင့်� တူညီီ�သာေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ေှု�သာ�လွညီ�� ယူင့်��တူညီီခု�ကရေ�မို�ာ���ကရောင့််� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�လွ�ံ�

ကရေု� တစီ�ခု�တညီ��တစီ��ပွဲါင့်��တညီ��လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန�  သု��မိုဟု�တ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�မိုှ အဖြခုာ�တစီ�ခု�၏ 

လွ�ပွဲ�င့်န��တာ�န�အာ�လွ��ံကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သညီ�ဟု� ထုင့်�ဖြမိုင့်�ယူူဆိုသညီ�်  အနှတောယူ�ေှုနှု�င့်�သညီ�။ ယူင့်��

ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� အောအာ�လွ��ံထုကရေ�တန�ဖွဲ့ု��အေှုဆို��ံ/အ�ေ�ပွဲါဆို��ံဟုူ၍ ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�ခု�င့်��စီီအ�ပွဲ� 

�မိုှာ�မှိုန��ခု�ကရေ�မို�ာ�၊ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နုှ�င့်�စဲီမို��အခဲုင့်�်အလွမို��မို�ာ�ကုရေ� လဲွန��ကရေ��စဲီာခု���ကရော�ပွဲါကရေလွညီ�� အနှတောယူ�

ေှုပွဲါသညီ�။ အဆို�ံ�မိုှာ�တာ ်သ�ထု��ေသဲန�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲါလွုမို�်မိုညီ�(Waldorf ၂၀၁၇: ၅၄-၅၅၊ Mendez ၂၀၁၂ : 

၁၂၇၂ တု��၏ ဥပွဲမိုာ�ကရေညီ်�ပွဲါ)။ ဤအ��ကရောင့်��ကရေု� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� စီာ�ပွဲတဲင့်� 

အကရေ�ယူ�တ�င့်�် �ဆိုဲ��နှဲ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�နှှင့််� ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ� 

�ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�အ�ပွဲ�တဲင့်�ထုာ�ေုှ�သာဖြမိုင့်�်မိုာ�သည်ီ��မိုှာ�လွင့်�်ခု�ကရေ�မို�ာ�ကုရေ� �ကရေည်ီ�နုှ�င့်�သညီ� (ICTJ ၂၀၁၄)။  

တစီ�ခု��ု�အ�ဖြခုအ�နမို��ု�တဲင့်�   ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� သု��မိုဟု�တ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�တစီ�ခု�ထု�မိုှ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�တစီ�ခု�ကရေု� ဖြပွဲညီ�်မိုှီ�အာင့်�မိုစီဲမို��နှု�င့်�သညီ�လွညီ��ေှုနှု�င့်� 

သညီ�ကရေု� သုေှုနာ�လွညီ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ထုပွဲ�တူကရေ�သညီ�်နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�ကရေု� ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ေန� လွု�အပွဲ�သညီ�။ 

ဥပွဲမိုာ၊ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��အလွဲန� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အသစီ�အာ� အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်�ပွဲ�ေန�လွု�အပွဲ�မိုညီ�် အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု၏ အစီုတ�အပွဲု�င့်��အာ�လွ��ံကရေု� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ

�ေ�မိုှ မို�ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�ပွဲါ။ အလွာ�တူပွဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ�လွညီ�� နစီ�နာ

သူမို�ာ�၏လွကရေ�င့်င့်��လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ�်ဆိုညီ���ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် အ�ကရောင့်��ဆို��ံနညီ��လွမို��မိုဟု�တ�ပွဲါ။ 

ထုု����ကရောင့််�  အဓိုကရေေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�်ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်��ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��၊ ပွဲဋိုပွဲကရေခတာ�ဆိုီ�ကရော 

ကရေဲယူ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို��သာ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ေေှုေန� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�ခု�င့်��စီီမိုှ မိုညီ�သညီ�်

�နောတဲင့်� စီဲမို���ဆိုာင့်��ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�ဆိုု�သညီ�်အခု�ကရေ�ကရေု�သာ အ�လွ��ပွဲ�စီဉ်း��စီာ�ေန�အကြံကရေံဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။ 

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း� တစီ�ခု�စီီအ�ပွဲ�ထုာ�ေှု�သာ  �မိုှာ�လွင့်�်ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� အလွဲန�အ�ကရေ��ခု���ကရော�ဖြခုင့်��သညီ�  

ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အာ�ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�မိုှ စီုတ�ပွဲ�ကရေ�သဲာ��စီဖြခုင့်����ကရောင့််� ၎င့်��တု��၏ တော��င့်�မိုုကရေု� 

ပွဲ�ကရေ�ယူဲင့်���စီပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ အခုန�� ၅ ေှု ဂွါဲါတီမိုာလွာ ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုုတဲင့်� �တဲ�ေသညီ်�အတု�င့်��  

ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တူ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မိုပွဲါေှုာ� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�နှှင့််� 

ဖြပွဲညီ�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ��ကရော�မိုေှင့်�သညီ� ၎င့်��တု��ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ထုာ�သညီ်� ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု�

�ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�မိုညီ�ဟု�  ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�မိုှ �မိုှာ�လွင့်�်�ကရေ�ပွဲလွုမို်�မိုညီ�။
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အက်း��ာ��င်း�်ဆိ�င်း�်�တ်���မိှတ်���နှိုင်း်် ဖွွဲ့��စည်�်��အံ�ာ��ဥံ��ေတ်ည်�်ဆ�က်�်��အ�� 
အဓိိ�ါါယ်ဖွ်ွဲ့င်း််ဆိ�ာ�င်း�်

အက်း��ာ��င်း�်ဆိ�င်း်��တ်���မိှတ်���

အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ဆိုု�သညီ�မိုှာ ဖြပွဲင့်��ထုန�၍ ကြိုကရေီ��လွ��သာ လွူ်အခုဲင့်�် 

အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� လွူမိုုအသု�င့်��အ�ု�င့်��မိုှ တ�န်�ဖြပွဲန��ဖြဖွဲ့ေှင့်��သညီ�် နညီ��လွမို��မို�ာ�ကရေု� ဆိုု�လွု�

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ကရေ�လွသမိုဂွါု၏ အဓိုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�ခု�ကရေ�တဲင့်� အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�

အာ� ‘တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုု၊ တော�မိုှတမိုု၊ ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�မို�ာ�ေေှု�စီေန� ကြိုကရေီ�မိုာ�လွှ

�သာ အတုတ�မှိုကရေ���လဲွန�မုိုမို�ာ�ကုရေ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�ကြိုကုရေ��စီာ�သည်ီ� လူွမုိုအသု�င့်��အ�ု�င့်��တစီ�ခု�၏ လွ�ပွဲ�င့်န�� 

စီဉ်း�မို�ာ�၊ ယူနှတော�မို�ာ�အာ�လွ��ံ’ ဟု�ဆိုု�ထုာ�သညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၂ :၂)။

အက်း�အ�ာ��င်း�်ာဖွဲ့စစ်ဉ််မိ����ှိ ဖွဲ့ွ��စည်�်��အံ�ာ��ံဥ��ေတ်ည်�်ဆ�က်�်��

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ��ေ� 

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�ထုကရေ�ပွဲု�၍ ရုံုပွဲ��ထုဲ�ပွဲါသညီ�’။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ကရေု� 

နာ�လွညီ�ဖွဲ့ု��ဆိုု�ေင့်� ‘�ေ�သာ�ထုာ��သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုှ�ပွဲ� 

ထုဲကရေ�လွာ�သာ၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေု��ေေှညီ�တညီ�ပြီးမို��စီ�သာ လွကရေ��တဲ�လွု�ကရေ�နာကရေ�င့်�်သ��ံ

မိုုမို�ာ�’ �ကရော�တဲင့်�ကရေဲာဖြခုာ�မိုုေှု��ကရောင့်�� သုေှုေန�လွု�အပွဲ�သလွု� အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�နှှစီ�ေပွဲ�လွ�ံ�

ကုရေ�တညီ��ဆိုာကရေ�ေန� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန�လွညီ�� လုွ�အပွဲ�ပွဲါသညီ� (International  IDEA ၂၀၀၆ : ၉)။   

International IDEA ၏ အဓိုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�ခု�ကရေ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�

သညီ� ‘နှု�င့်�င့်�ံေ�အသု�င့်��အ�န��တစီ�ခု�ကရေ စီနံှုန��တန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�နှှင့််� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုစီနစီ�တစီ�ခု�ကရေု� တညီ� 

�ထုာင့်�ေန�၊ ယူင့်��တန�ဖွဲ့ု��/ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အတု�င့်��လွု�ကရေ�နာေန� ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲ�သညီ�်  လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�

ဖြဖွဲ့စီ�သကရေ�သ်ု��…. …ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� အခု�နု��ကရောလွာသညီ�နှှင့်�်အမိုှ 

ကရေ�ယူ��ဖြပွဲာလွာပြီးပီွဲ�  အစုီ��ေအဖဲွဲ့��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့်�် အစုီ��ေမိုဟု�တ��သာ အဖဲွဲ့��အစီညီ��မို�ာ�ပွဲါ�င့်�သညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �ေ� 

သာ� ဖြပွဲ�စီ�ဖြခုင့်��၊ ၎င့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�၏ အကရေ��ု�အ��ကရောင့်��ဆိုီ�လွ�ာမိုုနှှင့်�် �ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�မိုုကုရေ�

ဖဲွဲ့င့်�်ဆုို�ောတဲင့်� အ�ထုာကရေ�ကူရေဖြပွဲ��ပွဲ�ဖြခုင့်�စီသည်ီ� ဆိုင့်�်ကရေ�တု��တကရေ��ဖြပွဲာင့်��လွ��သာ ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ� 

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�’ ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ� (ibid)။
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ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�တု��၏

အဖြပွဲန�အလှွန� အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�မုိုမို�ာ�အတဲကရေ� သ�ာာတော�မူို�ာာင့်�အာ�မိုတင့်�ဖြပွဲမီို ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

နှှစီ�ေပွဲ� အဖြပွဲန�အလွှန�အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ��သာ အ�ဖြခုအ�နမို�ာ� (အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ေှု အ�ဖြခု 

အ�နမို�ာ�) ကုရေ� သုေုှနာ�လွညီ�ထုာ�ေန�အ�ေ�ကြိုကီရေ�ပွဲါသညီ�။ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�သညီ� နုှ�င့်�င့် ံ

တစီ�နုှ�င့်�င့်၏ံသမုို�င့်��တဲင့်� အ�ေ�ပွဲါ�သာအခု�နု�အပုွဲ�င့်��အဖြခုာ�ကုရေ� ကုရေ�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ၎င့်��သညီ�အတုတ�

မှို တော�မိုှတမိုုမို�ာ�မိုေှုဖြခုင့်��ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ� ဖွဲ့န�တီ��ပွဲ�နှု�င့်�သကရေ�သ်ု�� တခု�နု��တညီ��ပွဲင့်�

ထုု�သု�� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��မုို��ကရောင့်�် အခုကရေ�အခု�မို�ာ� သု��မိုဟု�တ� ကရေန�်သတ�ခု�ကရေ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လွာ�စီနုှ�င့်��သာ 

အတုတ�အာ� ဆိုကရေ�လွကရေ�တညီ�ေှု�စီသညီ�် အ�ဖြခုအ�နမို��ု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�(Duthie ၂၀၁၇ : ၉)။ ဤနညီ��

ဖြဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့်�် ယူနှတော�မို�ာ�သညီ� �ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုနှှင့်�် ဆိုကရေ�လွကရေ�

တညီ�ေှုမိုုတု��အ�ကရော� မို�ေော�သာမိုှ�ဖြခုကရေု� ထုုန��ညီှုယူူေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�တဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� ‘ယူခုင့်�ကရေ ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုခံု�်ေ�သာ အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�နှှင့််� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ� 

ပွဲါ�င့်��စီေန� အခုဲင့်�်အာဏ်ာကရေု� မိုညီ�သု��ကရေု�င့်�တဲယူ�မိုညီ�၊ မိုညီ�သု��ကရေ�င့််�သ��ံမိုညီ�ကရေု� ဖြပွဲန�လွညီ�စီီစီဉ်း�ေန�

အတဲကရေ� နုှ�င့်�င့်ကုံရေ� (ဖြပွဲန�လွညီ�) ဖဲွဲ့��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ေန�ကြိုကုရေ��ပွဲမို��သည်ီ�’ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန �်�သာနုှ�င့်�င့်�ံေ�ဆုို�င့်�ော

�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှင့်�် ခု�တု�ဆိုကရေ�မိုုေှုပွဲါသညီ� (Bell ၂၀၁၇ : ၈၅)။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု�� အဖြပွဲန�အလှွန�အကရေ��ု�ဖြပွဲ�ပွဲ�ကုံရေ� နာ�လွညီ�

ေန�မိုှာ ၎င့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�လွ�ံ�သညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏အစီုတ�အပွဲု�င့်��မို�ာ�အာ�လွ��ံ အဖြပွဲန� 

အလွှန�သကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသညီ်� ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��

ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်��နာ�လွညီ�ေန�လုွ�အပွဲ�သညီ�။ ဆုို�လုွ�သညီ�မှိုာ ပွဲဋုိပွဲကရေခအလဲွန�အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�တဲင့်� ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န�� 

စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�သညီ� အ�ဖြခုအ�န�ပွဲ�မိုူတညီ�ပြီးပွဲီ�၊ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���သာအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��တစီ�ခု�အတဲကရေ� လွု�အပွဲ�

သညီ�် အဖြပွဲန�အလွှန�အ�လွ�ာ�်ပွဲ�မိုုမို�ာ�၏ အ�ေ�ပွဲါ�သာအစီုတ�အပွဲု�င့်��တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ��သာ ပွဲဋိုပွဲကရေခနှှင့်�်

သကရေ�ဆိုု�င့်��သာအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��မိုု ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေလွညီ�� လွှမို��မိုု��ခုေံသညီ�ဟုူ၍ 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ညီှုနှုင့်��မိုု ရုံု�ထုာင့်�်မိုှ�ကရေည်ီ�ပွဲါကရေ �ကရောင့်��စီဲာနာ�လွညီ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ� (Bell ၂၀၁၇ : ၉၃)။ ဤ

�နောတဲင့်� အဓိုကရေစီကရော�စီ�သညီ� အဖြပွဲန�အလွှန�အ�လွ�ာ�်ပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မိုှာ ပွဲဋိုပွဲကရေခ

အာ�ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ေန� သု��မိုဟု�တ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�အတဲကရေ� အဓိုကရေမိုဟု�တ�ာ�  အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုပွဲါ�င့်�သညီ�်ပွဲဋိုပွဲကရေခ

အာ�အဆို��ံသတ�၍ �နာင့်�တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လွာနှု�င့်�သညီ�် ပွဲဋိုပွဲကရေခအာ�စီစီ�ပွဲဲ�အသဲင့်�သု���ဖြပွဲာင့်��မိုသဲာ��အာင့်�

ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�သညီ�် လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့်�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တညီ��ထုာင့်�ေန�ဖြဖွဲ့စီ��သာ��ကရောင့််� 

ပွဲဋုိပွဲကရေခအလဲွန�အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�သညီ� အဖြပွဲန�အလှွန�အ�လွ�ာ�်ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ဖြဖွဲ့န��ဖြဖွဲ့ဖြခုင့်��မို�ာ�လုွ�အပွဲ�ပွဲါသညီ�။ 



International IDEA 21International IDEA 21

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�တစီ�ခု�သညီ� နှု�င့်�င့်တံကရောစီနံှုန��မို�ာ�အာ� �ဖွဲ့ာကရေ�ဖွဲ့�ကရေ��နနှု�င့်�

သလွု�၊ ၎င့်��စီနံှုန��မို�ာ�နှှင့်�်တု�င့်��တာပွဲါကရေ ဖြပွဲညီ�်စီ�မံိုုမိုေှုနှု�င့်�ပွဲါ၊ သု���သာ� ေလွဒီ�အကရေ��ု�ဆိုကရေ�မိုှာ မိုတညီ�ပြီးင့်ုမို�

မိုု သု��မိုဟု�တ� စီစီ�ပွဲဲ�အာ�ဆိုကရေ�လွကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��န�စီပွဲါကရေ အဖြပွဲန�အလွှန�အ�လွ�ာ�်ပွဲ�မိုုမို�ာ� ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ေမိုညီ�

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဤ�နောတဲင့်� သီ�ဖြခုာ�ဥပွဲမိုာတစီ�ခု�မိုှာ ယူ�တ�ေင့်���ကရေမို���ကရေ�တ��သာ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု� 

�ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အာ� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်�ပွဲ��သာကရေုစီစဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� ‘�ဆိုဲ��နှဲ�မိုု

မိုတု�င့်�ခုင့်� အ�စီာပုွဲ�င့်��အဆိုင့်�်တဲင့်� ဖြပွဲညီ�နှှင့်�ဒီဏ်��ပွဲ�ခုထံုာ�ေ�သာသူမို�ာ� စီကရော��ု�င့်��မို�ာ�တဲင့်�ပွဲါ�င့်�နုှ�င့်�ဖုွဲ့�� 

နုှ�င့်�င့်အံတဲင့်��ဖြပွဲန�လွာနုှ�င့်�ေန� ကရေ���လဲွန�မုိုမို�ာ�မှိုအ�ေ�မိုယူူ��ကရောင့်�� အာမိုခုခံု�ကရေ�အေင့်�ထု�တ��ပွဲ�ေသညီ�’ 

(Bell ၂၀၁၇ : ၈၉) ၊ ကရေု�လွမို�ာီယူာနှှင့်�် အာ�ခု��တဲင့်� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်သညီ� ‘အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််�ဖြပွဲစီ�မိုု

ကရေ���လွဲန�ခု�သ်ညီ�်သူမို�ာ�အ�ကရော� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော ယူ��ံကရေညီ�မိုုတညီ��ဆိုာကရေ�ေန� အ�ဖြခုအ�နမို�ာ� 

ကရေူညီီဖွဲ့န�တီ��ပွဲ�ခု�န်ှု�င့်�သညီ�’ (Waldorf ၂၀၁၇ : ၅၇)။ နှု�င့်�င့်တံကရောစီနံှုန��မို�ာ�သညီ� ယူ�တ�ေင့်���ကရေမို�� 

�ကရေ�တ��သာ လူွ်အခဲုင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မုိုမို�ာ�အာ� အလွ��ံစီ�လဲံွတ�ပြီးငု့်မို��ခု�မို��သာခဲုင့်�် �ပွဲ�ဖြခုင့်��အာ�တာ�ဖြမိုစီ�

ထုာ��သာ�လွညီ�� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��တစီ�ခု�ခု��ပွဲ��ပွဲါကရေ��စီေန� �ေှ��ဖြပွဲ�အ�ဖြခုအ�နတစီ�ေပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ� လဲွတ� 

ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�် ပွဲ�စံီတံစီ�မို��ု�မို��ု��တာလ်ွု�အပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ယူင့်��သညီ� အ�ဖြခုခုံနှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော �ဖြဖွဲ့ 

ေှင့်��ခု�ကရေ�၏ မိုပွဲါမိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါေမိုညီ�် အပွဲု�င့်��တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဂွါမို�ာီယူာတဲင့်�အမိုှန�တော�၊ ဖြပွဲန�လွညီ�

သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�နှှင့်�် �လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ��ကရော�မိုေှင့်�အာ�တညီ��ထုာင့်��သာဥပွဲ�ဒီသညီ� ၎င့်���ကရော�မိုေှင့်�အာ� 

‘သင့်�်�လွ�ာ��သာအ�ဖြခုအ�နမို�ာ�တဲင့်�’ လူွမို�ာ�အာ� လဲွတ�ပြီးငု့်မို��ခု�မို��သာခဲုင့်�် �ထုာကရေ�ခု�ံပွဲ�နုှ�င့်�ေန� အခဲုင့်�် 

အာဏ်ာ�ပွဲ�ထုာ�သညီ�။ ဤသညီ�မှိုာအကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့်�် လွ�ပွဲ�င့်န�� 

စီဉ်း�မို�ာ�၏ ဒီီဇုို�င့်��ပွဲ�စံံီတဲင့်�သာမိုကရေ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�၌ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ� 

�ေ�တဲင့်�ပွဲါ�တဲ�ေ�သာ တင့်��မိုာမုိုဖြဖွဲ့စီ�သညီ�၊ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တဲင့်� ထဲုကရေ�ခဲုာ

သဲာ�မိုည်ီ� အထုကရေ�တန��အလှွာအသု�င့်��အ�ု�င့်��မှို ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�ဖြဖွဲ့စီ� 

�ဖြမိုာကရေ�ဖွဲ့ု��ခုဲင့်�်ဖြပွဲ��ပွဲ�ေန� ၎င့်��တု��အတဲကရေ�လွု�ကရေ��လွ�ာမိုုမို�ာ� �ပွဲ��ကရောင့်���ပွဲ�ေနှု�င့်�သညီ�။ အကရေယူ�၍ 

အဆုို�ပွဲါလုွ�ကရေ��လွ�ာမုိုမို�ာ�အာ� �မို�်လွ�ာသဲ်ာ�ပွဲါကရေ သု��မိုဟု�တ� နုှ�င့်�င့်တံကရောအသု�င့်��အ�ု�င့်��မှို တော�မို�င့်� 

ဟု�ယူူဆိုပွဲါကရေ နုှ�င့်�င့်�ံေ��ဖြပွဲလွညီ�မုိုတစီ�ခု�လွ��ံ ယုူ�ယဲူင့်��သဲာ�နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ခြုံခု��ံဖြပွဲာေလွှင့်� စီညီ��မို�ဉ်း��စီနုံှန�� 

မို�ာ�သညီ� ထုု�ောကရေ��သာ၊ တော��င့်��သာလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၏ ေန�သူဖြဖွဲ့စီ�မိုလွာသင့်�်ပွဲါ။ ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�အမို�ာ�စီ� 

တဲင့်� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော တော�မိုှတမိုုလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

မို�ာ�မိုညီ�သု��စီီစီဉ်း�မိုညီ�၊ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မိုညီ�ကရေု� 'ဆို��ံဖြဖွဲ့တ� �ပွဲ�သည်ီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ောညီှုနှုင့်��မိုု၏ 

ရုံုပွဲ��ထုဲ�၍ ဖွဲ့��ံကရေဲယူ�ထုာ��သာအဂွါ�ါေပွဲ�မို�ာ�' (Bell ၂၀၁၇ : ၁၀၂)  ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

နိုိ�င်းင််း�ံ��ဆိ�င်း�်��ာဖွဲ့�ှင်း�်��က်က််ိ� အဓိိ�ါါယ်ဖ်ွဲ့ွင်း််ဆိ�ာ�င်း်�

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�အတဲင့်�� နှှင့်�်/သု��မိုဟု�တ� ပြီးပွဲီ��နာကရေ� နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��အာဏ်ာကရေု� 

မိုညီ�သု�� ကရေ�င့်�်သ�ံ�မိုညီ�ဆိုု�သညီ�ကရေု�  ေညီ�ညွှှန��ထုာ�သညီ်� တော��င့်�နှှင့်�်အလွဲတ�သ�ာာ နှု�င့်�င့်�ံေ�

သ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အလွ�ပွဲ�သ�ာာ အဓိုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�ခု�ကရေ�မိုှာ - နှု�င့်�င့်�ံေ�အထုကရေ�တန��

လွှာမို�ာ�၏ အ�ေ�ပွဲါဆို��ံ�သာ  အကရေ��ု�စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ� သု��မိုဟု�တ� လွကရေ�ခုံယူ��ံကရေညီ�မိုုမို�ာ�ကရေု�  နှု�င့်�င့်�ံေ�

အခုဲင့်�်အာဏ်ာဖြဖွဲ့င့််�  စီီမိုအံ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�မိုူ�ာာင့်�တစီ�ခု�တဲင့်� လွကရေ�ခုံကရေ�င့်�်သ��ံ�စီမိုုမိုှတဆိုင့််� နှု�င့်�င့်�ံေ�

အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��အ�ကရော� ာ�နံာ�လွညီ�လွကရေ�ခုမံိုု တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�ဟု� 

ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�နှု�င့်�ပွဲါသညီ� (Di John နှှင့််� Putzel ၂၀၀၉ : ၄) ။
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အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��တစီ�ခု�လွ��ံနှှင့်�်သကရေ�ဆုို�င့်��သာ �ေး�ခု�ယူ�စီောနညီ��လွမို��မို�ာ�ကုရေ� ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�သညီ�် 

သ�ာာတူညီီမိုုမိုေခုင့်� ကြိုကရေု�တင့်��ပွဲ�ခု�်�သာကရေတုကရေ�တ�မို�ာ� (ကြိုကရေု�တင့်�ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�) အပွဲါအ�င့်� 

အကရေန်�အသတ�မို�ာ�စီဲာေှုသညီ်� အ�ဖြခုအ�နတဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��လွေ်ှုပွဲါ 

သညီ�။ ဥပွဲမိုာ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အာ� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ေန� အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��မို�ာ�တညီ��ထုာင့်�မိုညီ�ဟု� ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� အ�စီာပုွဲ�င့်��ကရေတုကရေ�တ��ပွဲ�ခု�ဖ်ြခုင့်��ကရေ  

ကရေ�န�ေှုအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�အာ��ေှ�သု��ဆိုကရေ�လွကရေ��ေး�လွ�ာ��စီေန� အ�ေ�ပွဲါ�သာယူ��ံကရေညီ�မိုုတညီ� 

�ဆိုာကရေ��ေ� အစီီအမိုဖံြဖွဲ့စီ�ခု�်ပွဲါသညီ� (Bell ၂၀၁၇ : ၈၈) ။ �ဆိုဲ��နှဲ�မိုည်ီ�သူမို�ာ�ကရေု� �ဆိုဲ��နှဲ�မိုညီ်�စီာ�ပွဲဲ�

�ု�င့်��သု���ခု�ယူူေန�နှှင့်�် မိုှန�ကရေန�သညီ�်စီုတ��စီတနာဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� လွု�အပွဲ��သာ

ယူ��ံကရေညီ�မိုုတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တဲင့်� ကြိုကရေု�တင့်�ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�သညီ� အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။ တစီ�ခုါတစီ�ေံ

တဲင့်� ကြိုကရေု�တင့်�ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ �တာင့်��ဆိုု�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ�်ဆိုညီ��

ေန�ကြိုကုရေ��စီာ��နသည်ီ� တစီ�ခု�နု�တညီ��မှိုာပွဲင့်� ထဲုကရေ�ခဲုာသဲာ�မိုညီ�်အစုီ��ေအာ� အကရောကဲရေယူ��ပွဲ�မိုည်ီ� အ�ပွဲ� 

အယူူသ�ာာတူညီီခု�ကရေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�လွညီ��ရုုံဖြမိုင့်�နုှ�င့်�သညီ�။ အ�လွှာ�်ပွဲ�မုိုမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�နုှ�င့်�သညီ�။ ဤအ�ဖြခု 

အ�နမို��ု�တဲင့်� လွကရေ�ေုှ�နပြီးမို�အ�ဖြခုအ�န၊ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုနှှင့်�် အသဲင့်�ကူရေ��ဖြပွဲာင့်��မုိုတု��သညီ� �ေး�ခု�ယူ� 

စီောမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�ေှု�န�ကရေသညီ�၊ ဆိုု�လွု�သညီ�မိုှာ ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လွာသညီ်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့်�် လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ� 

သညီ� ထုု�တဲန��အာ�မို�ာ�နှှင့််� ထုု�တဲန��အာ�တု��အာ�ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ��သာ ပွဲါ�င့်�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သူမို�ာ�အ�ကရော� 

အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ� ပွဲတ�သတ�မိုုကရေု� ထုင့်�ဟုပွဲ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ 

ထုဲကရေ�ခုဲာသဲာ�မိုညီ်� အစီု��ေမို�ာ�နှှင့််�/သု��မိုဟု�တ� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုကရေ���လွဲန�သူမို�ာ�

အာ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�်  ေေှုထုာ��သာ နှု�င့်�င့်�ံေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�၏ အစီုတ�အပွဲု�င့်��မို�ာ�ကရေု� 

ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲန�လွညီ�ထုည်ီ�သဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�တကရေ�သညီ�။ ယူင့်��လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�အာ� 

ရုုံဖြမိုင့်�သညီ�်အ�နအထုာ��ပွဲ�မူိုတညီ�ပြီးပီွဲ�  ၎င့်��တု��သညီ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၏တော��င့်�ဖြဖွဲ့စီ�မုိုကုရေ� အ�ထုာကရေ� 

အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်�သလွု� သု��မိုဟု�တ� အနှတေယူ�လွညီ��ဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်�သညီ�။ ထုု�ကရေ�သ်ု��အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�မိုုမို�ာ�

ေှုသညီ�်အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ဥပွဲမိုာသညီ� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (ဥပွဲမိုာ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၊ 

ဇိုယူာ� ၆၊ အပွဲု�ဒီ� ၂၂ တဲင့်� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာ�ခုဲင့််�အတဲကရေ� အခုဲင့်�်အာဏ်ာအာ�  ၁၉၉၃ �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�ဖြဖွဲ့ညီ်�စီဲကရေ�ခု�ကရေ�မိုှ ေယူူထုာ�ပွဲါသညီ�)။  လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်

အာ� ခုု�င့်�မိုာ�စီေန�‘အဖြမိုင့််�ဆို��ံ ဥပွဲ�ဒီအာဏ်ာ’ သ�ာာေှု�သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေု�  အသ�ံ�ဖြပွဲ�

နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု�သု��ဖြဖွဲ့င့်�် တာ�န�ခုမုံိုတာ�န�ယူူမုိုနှှင့်�် တော�မိုှတမုိုတု��ကုရေ�စီ�တ�ခံု၍ ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မှိုလဲွတ�ကရေင့်��

ခဲုင့်�် အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�မိုုကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေသညီ�အထုုသာမိုကရေ ယူင့်��ကရေ�သ်ု�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��သညီ� အဖြခုာ�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ� �ေှ�သု���လွှာကရေ� 

လွှမို��နှု�င့်��စီ�ေ�အတဲကရေ� လွမို��ဖဲွဲ့င့်�်�ပွဲ�နုှ�င့်�ေန�  ထဲုကရေ�ခဲုာသဲာ�မိုညီ�်အစုီ��ေမို�ာ�အာ�  မိုကရေ�လွ��ံတစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ

ပွဲါသညီ�။ (ဥပွဲမိုာ၊ အထုကရေ�တန��အလွှာမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့မို��ဆိုီ�ဖြခုင့်��၏ အနှတောယူ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�လွှင့်� Cheng ၊ 

Goodhand နှှင့်�် Meehan ၂၀၁၈ တု��ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။ ထုု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

တဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��ကရေ တော�ရုံ��ံမိုှထုု�လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� ပွဲယူ�ဖွဲ့�ကရေ�ဖြခုင့်��ကရေု�ကရောကရေဲယူ�

နှု�င့်�သညီ�။ ထုု�ကရေ�သ်ု��ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို��ု� အာဂွါ�င့်�တီ�နာ�တဲင့်� ၂၀၀၃ ခု�နှှစီ�၌ ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ခု�သ်ညီ�။  ထုု�သု��အကရောအကရေဲယူ�
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�ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အာ�လွ��ံ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�အာ� ဆိုကရေ�လွကရေ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်��စီေန� အာဏ်ာ

လွဲ��ဖြပွဲာင့်���ေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံ�ေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�ေေှုေန�အလွု��င့်ှာ  ထုဲကရေ�ခုဲာသဲာ�မိုညီ်�အစီု��ေ၏ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�

အာ� ထုပွဲ��ဆိုာင့်��အာမိုခုံခု�ကရေ�မို�ာ�၊ လွ�ံခြုံခု�ံ�ေ�မို�ာ��ပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ သု��ောတဲင့်� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို�� 

သာခုဲင့်�်မို�ာ�၊ အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��၏  ကြိုကရေု�တင့်�ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီအေ အကရောအကရေဲယူ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��တု��သညီ� ကရေဲ�လွဲ��သာလွမို����ကရောင့်��မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ၎င့်��တု��

မှိုာ - ‘(၁) အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မုိုဆီိုသု�� ဖြပွဲန�လွညီ�ဦး�တညီ�ဖြခုင့်�� - အထုကရေ�တန��လှွာအသု�င့်��အ�ု�င့်��တု��၏ အ�ပွဲ� 

အယူူညီှုနှုင့်��ခု�ကရေ�မို�ာ�မို�စီာင့််�ထုုန��နှု�င့်�ာ�၊ ကြိုကရေီ�မိုာ��သာအ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုဖြပွဲန�လွညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��သာ အ�ဖြခု 

အ�န။ (၂) အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��၏ �မိုာင့်�ပွဲု�င့်�စီညီ��မိုု - အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��

တု��၏ အ�ပွဲ�အယူညူီှနုှငု့်��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ထုမုို��သမုို��ထုာ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� လွကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုမုို�ာ� �လွှာခ်ု�

�ေ�ကရေု� �အာင့်�ဖြမိုင့်�စီဲာလွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နုှ�င့်��သာ�လွညီ��  အထုကရေ�တန��လှွာအသု�င့်��အ�ု�င့်��မှို ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�၏ 

အကရေ��ု��ကရေ��ဇူို�မို�ာ�ကုရေ�လွကရေ��ါ�ကြိုကီရေ�အ�ပွဲ�၍ �ေေှညီ�တု��တကရေ�မုိုေုှ�သာ�ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုေုှေန� နယူ�ပွဲယူ�အနညီ�� 

င့်ယူ�သာကရေ�န�ေုှသညီ�် အ�ဖြခုအ�န။ (၃) ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုုေှု�သာပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ� - အထုကရေ�တန��လွှာ

အသု�င့်��အ�ု�င့်��၏ အ�ပွဲ�အယူူညီှုနှုင့်��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု�ထုုမို��သုမို��ထုာ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ�  ပွဲု�၍တညီ�ပြီးင့်ုမို��သာ၊ အာ�လွ��ံ

ပွဲါ�င့်�မိုုေှု�သာ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော �ဖြပွဲလွညီ�မိုုဆိုီသု���လွှာကရေ�လွှမို��ော၌ အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီသညီ�် 

အ�ဖြခုအ�န’ (Cheng ၊ Goodhand ၊ Meehan ၂၀၁၈ : ၃) ။

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ ေှင့်�သန�မိုုနှှင့်�် �ေေှညီ�တညီ�ပြီးမို�မိုုအတဲကရေ� အကြိုကရေု�ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�

အာ�လုွ�ကရေ�နာဖြခုင့်��၊ အကရောအကဲရေယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��၏ သကရေ��ောကရေ�မုိုမို�ာ�နှှင့်�်�နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�မို�ာ�အာ� �ကရောင့်��

စီဲာနာ�လွညီ�ေန�  ‘မိုုမိုုကရေု�ယူ�ကရေု�လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်�ပွဲ�နှု�င့်��သာ’ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� မိုညီ�သညီ�် 

အတု�င့်��အတာအထုု ထုု�ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�အာ� ရုံု��ရုံု��သာ�သာ� ထုညီ�်သဲင့်��ထုာ�သညီ�လွ�ဆိုု�သညီ�ကရေု� 

ဆိုန��စီစီ��ကရေညီ်�ေန�လွု�အပွဲ�သညီ�။ �နာကရေ�ပွဲု�င့်��တဲင့်� မိုုမိုုကရေု�ယူ�ကရေု�လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�် �ပွဲ�နှု�င့်��သာ

ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှကရေင့်��လွဲတ�ခုဲင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်��အာ�တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန� ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�ကရေု� ရုံ�တ�

�လွ�ာ�်စီနှု�င့်�သညီ�ဟု�ယူူဆိုနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�လွ��ံစီီမိုှ တော��င့်�တန�ဖွဲ့ု��အာ� ယူ�တ��လွ�ာ�်စီပွဲါ 

သညီ�။ ဤသု��ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို��ု�အာ� ဂွါါနာတဲင့်��တဲ�ေှုနှု�င့်�သညီ�။  တော�ဥပွဲ�ဒီအေအ�ေ�ယူူမိုုမိုှကရေင့်��လွဲတ�ခုဲင့်�်

/လဲွတ�ပြီးငု့်မို��ခု�မို��သာခဲုင့်�်အပုွဲ�ဒီ�င့်ယူ�အာ� ၁၉၉၂ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (အပုွဲ�င့်�� ၃၄(၁))၏  အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆုို�င့်�ောဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�ဇိုယူာ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�။ ထုု�သု��ဖြပွဲ�မူိုဖြခုင့်��အာ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီညီီလွာခုံ

ေှု အစီု��ေဖြဖွဲ့စီ�သညီ�်  �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�နှု�င့်�င့်�ံတာ�ကရောကရေဲယူ��ေ��ကရောင့်�စီီ (PNDC) ၏ ကရေု�ယူ�စီာ�လွှယူ�မို�ာ�မိုှ 

အတင့်��အကရေ�ပွဲ��တာင့်��ဆိုု�မိုုဟု� ရုံုဖြမိုင့်��ကရေသညီ� ( Atta-Kesson ၂၀၁၈)။  �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ၏ လွဲတ� 

ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� နှှစီ�ဖွဲ့ကရေ�စီလွ��ံအာ�အကရေ��ု�ဖြပွဲ�၍  ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ဆိုီသု�� လွှမို��ခု� ီ

�သာအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏အဓိုကရေအစီုတ�အပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� အစီီအစီဉ်း�ခု�ထုာ��သာ��ကရောင့််� �ထုာကရေ� 

ခုမုံိုကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ပွဲ��ံပွဲ��ံေေုှခု�ပ်ွဲါသညီ�။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှှင့်�်မိုတူသညီ�မှိုာ ဂွါါနာနုှ�င့်�င့်၏ံ လဲွတ�ပြီးငု့်မို��ခု�မို��သာ 

ခုဲင့်�်မို�ာ�ကရေု� PNDCအာ� အ�ေ�ယူူမိုုမိုှ ကရောကရေဲယူ�ေန�နညီ��လွမို��သကရေ�သကရေ�အဖြဖွဲ့စီ�သာ အစီီအစီဉ်း�ခု�ထုာ�

ဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� ယူူဆိုဖြခုင့်��တု��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

အထုကရေ�တန��လှွာအသု�င့်��အ�ု�င့်��တု��၏သ�ာာတူညီီမုိုမို�ာ�သညီ� နုှ�င့်�င့်�ံေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�အသစီ� 

တစီ�ခု� �အာင့်�ဖြမိုင့်�စီဲာေေှုေန�အ�ေ�ပွဲါ�သာ�လွညီ�� �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို�ေန�အတဲကရေ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��နှှင့်�် သာမိုန� နှု�င့်�င့်သံာ�မို�ာ�၏ အကရေ��ု�စီီ�ပွဲဲာ�တု��
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အာ� မိုှ�ဖြခုညီီ�အာင့်�ထုုန��ညီှုေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အာ� စီီစီဉ်း�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲ�သံညီ�  ဖြပွဲန� 

လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��တု��ကရေ�သ်ု���သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ေညီ� 

ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၏ လွှမို��မိုု��သကရေ��ောကရေ�မိုု အတု�င့်��အတာနှှင့်�် �ေေှညီ�တညီ�ပြီးမို�

မိုုအ�ပွဲ� သကရေ��ောကရေ�မိုုေှုနှု�င့်���ကရောင့်�� သုေှုလွာ�ကရေပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဥပွဲမိုာ �ခုတ�သစီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တဲင့်� ‘ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ပွဲါ�င့်��သာအ��ကရောင့်��အောထုကရေ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အ�ပွဲ�တဲင့်� ပွဲု�မိုု�အ�လွ�ထုာ�လွာ�ကရေသညီ�’ (Saunders 

၂၀၁၂ : ၁၂) ။ ထုု����ကရောင့််� ၎င့်��တု��အာ� မိုညီ�သု�� စီီစီဉ်း��ေ�ဆိုဲ�ထုာ�သညီ�အ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� ၎င့်��တု��ေှု 

ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�၊ နှု�င့်�င့်တံညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�နှု�င့်�သညီ� (ဥပွဲမိုာ၊ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အတဲကရေ� Duthie၂၀၁၇ : ၁၆  နှှင့်�် ကရေ�လွသမိုဂုွါ ၂၀၁၆ : ၉ တု��တဲင့်��ကရေညီ်�ပွဲါ၊  

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အတဲကရေ� International IDEA ၂၀၀၆ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ 

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� အာ�လွ��ံပွဲါ�င့်�မိုု၊ ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုနှှင့်�် ညီှုနှုင့်��တု�င့်�ပွဲင့်�မိုုမို�ာ�အာ� 

ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ပွဲါကရေ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေပွဲ�  လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�စီာ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

တစီ�ခု�အာ� စီီစီဉ်း�ပွဲ�ံနညီ��လွမို��သညီ�  ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န���အာင့်�ဖြမိုင့်�မိုညီ�၊ မို�အာင့်�ဖြမိုင့်�မိုညီ�၊ အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� ထုု�

လွ�ပွဲ�င့်န��၏ေလွဒီ�မို�ာ�အာ� မိုညီ�မိုှတော��င့်�သညီ�ဟု�စီဉ်း��စီာ�ောတဲင့်� အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။ �ကရောင့်��စဲီာစီီမိုံ

ထုာ�ပွဲါကရေ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မုိုနှှင့်�် အာ�လွ��ံပွဲါ�င့်�မုိုလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော တော�

မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ��သာ�ဆိုဲ��နှဲ�ဖြင့်င့်��ခု�မံိုုမို�ာ�အာ� 

အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��တု��၏ သ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ�နှှင့််� အကရေ��ု�စီီ�ပွဲဲာ�တု��ဖြဖွဲ့င့််�သာ ေပွဲ�ဆိုု�င့်��မို

�န�စီပွဲါ။ ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၏ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ော၌ နစီ�နာသူမို�ာ�နှှင့်�် ဖွဲ့ယူ�

ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုံအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အာ� ပွဲါ�င့်�ခုဲင့်�်�ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

သု���သာ� ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�ထုမံိုှ အဖြမိုင့်�မို�ာ��ဖြပွဲာဆိုု�ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ��လွာကရေနှှင့််� စီစီ�ဖွဲ့ကရေ�

ဆိုု�င့်�ော အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��မိုှ လွကရေ�ခုံသ�ာာတူေန� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�သညီ�မို�ာ�အ�ပွဲ� 

သကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�သညီ�် အနှတောယူ�ေှုပွဲါ�သ�သညီ�။ ထုု�သု��ဖြဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��အတဲကရေ�လွု�အပွဲ��သာ 

တော��င့်�မိုုဇိုစီ�ဖြမိုစီ�နှှစီ�ခု�အာ� တစီ�ခု�နှှင့်�်တစီ�ခု� မိုကရေု�ကရေ�ညီီမိုုကရေု� ဖြဖွဲ့စီ��စီပွဲါသညီ�။ ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�

လွ�ံ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါ�င့်��လွေ်ှု�သာ အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််�ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�နှှင့်�် �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��ော၌ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�်  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

မို�ာ� အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ��သာအခုါ အဆိုု�ပွဲါ အနှတောယူ�အာ��လွှာခ်ု�ေန� သု��မိုဟု�တ� ကရေု�င့်� 

တဲယူ�ေန� ပွဲု�၍ ခုကရေ�ခု�ပွဲါသညီ�။ ဆိုု�လွု�သညီ�မိုှာ အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�အာ� အ�ဖြခုအ�နတစီ�ခု�တညီ��

တဲင့်�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်��နပွဲါကရေ (အနညီ��ဆို��ံ�တာ)် ပွဲု�မိုု�အ�ေ�ပွဲါမိုု၊ အထုုအခုု�ကရေ�လွဲယူ�မိုုတု��နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍  

ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�မိုှ အဖြမိုင့်�သ�ာာထုာ�မို�ာ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေန� အခုဲင့်�်အ�ေ�နှှစီ�ခု�ေှုသညီ�။ ထုု�သု��ဖြဖွဲ့င့််� သ�ာာတူ

ညီီမိုုတညီ��ဆိုာကရေ�ေန� အခုဲင့်�်အလွမို��မို�ာ�ပွဲု�မို�ာ�ဖြခုင့်��အဖြပွဲင့်� ဆိုန်�ကရေ�င့်�ာကရေ�အဖြမိုင့်�သ�ာာထုာ�နှှစီ�ေပွဲ� 

ကရေဲ�ဖြပွဲာ�နှု�င့်�သညီ�် အလွာ�အလွာေှုဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်�ံေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�နှှင့်�်မိုကရေု�ကရေ�ညီီ�သာ ကြိုကရေု�ကရေ� 

နှှစီ�သကရေ�မိုုမို�ာ�အာ� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လွာနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ဤအ�ဖြခုအ�နတဲင့်� နှု�င့်�င့်�ံေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�ကရေု�ဆိုန်�ကရေ�င့်�နှု�င့်��သာ ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�၏အဖြမိုင့်�

သ�ာာထုာ�မို�ာ�အာ� စီ�စီညီ���ကရောကရေ�ခုံသညီ�် အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ဖြပွဲာ��သာ��ကရောင့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��
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ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၏ အဖြပွဲန�အလှွန� 

အကရေ��ု�ဖြပွဲ�မိုုသညီ� �ေတု�နှု�င့်�င့်�ံေ�တညီ�ပြီးင့်ုမို�မိုုကရေု� အနှတောယူ�ဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်�သလွု�၊ လွူမိုုအသု�င့်��အ�ု�င့်��တဲင့်� ေှု

နှှင့်�်ပြီးပွဲီ�သာ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�၊ တင့်��မိုာမိုုမို�ာ�အာ�နညီ��ပွဲါ��စီေမိုညီ်�အစီာ� ပွဲု�မိုု�ကြိုကရေီ�မိုာ�လွာ�စီဖြခုင့်��နှှင့်�် 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�တစီ�ခု�လွ�ံ�အာ� အနှတောယူ�ကရေ��ောကရေ� နှု�င့်��စီနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဖြပွဲညီ�သူမို�ာ�၏ပွဲါ�င့်�မိုု

ကုရေ� ၎င့်��တု��၏အနကရေ�ဖဲွဲ့င့်�်ဆုို�ခု�ကရေ��ပွဲ�အ�ဖြခုခံု၍ဖဲွဲ့င့်�်ဆုို�ပြီးပီွဲ� ၎င့်��တု��သညီ� ဖြပွဲညီ�သူလူွထု�အာ� အမှိုန�တကရေယူ� 

ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ��နပွဲါသညီ�ဟု� တစီ�ဖွဲ့ကရေ�ဖွဲ့ကရေ�မိုှ အခုု�င့်�အမိုာ�ဖြပွဲာဆိုု�ကရော  လွူထု��တဲ�ဆို��ံဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ�ကရေု� 

အပုွဲ�င့်�စီီ�ဖြခုင့်��၊ အလဲွန�အမိုင့်�� နုှ�င့်�င့်�ံေ�အ�ောင့်�ဆုို��ဖြခုင့်��မို�ာ� ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�သညီ�်အ�ဖြခုအ�နမို��ု�တဲင့်�အထုကရေ�ပွဲါ

ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို��ု�သညီ� ပွဲု�၍မိုှန�ကရေန�ပွဲါသညီ�။ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ� အလွဲန�အ�ေ�ပွဲါ�သာ��ကရောင့််� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

တစီ�ခု�အာ� �သခု�ာစီဲာစီီမိုမံိုထုာ�ပွဲါကရေ  အကရေ��ု�ဆိုကရေ�မို�ာ�စီဲာ ေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��

�ေ�ကရေု� မိုညီီမိုှမိုု သု��မိုဟု�တ� အခုဲင့်�်ထုူ�ခုမံိုု အ�ဖြခုအ�နကရေု� ဖြပွဲန�အသကရေ�သဲင့်���သာ သု��မိုဟု�တ� ပွဲဲင့်�်လွင့်��

ဖြမိုင့်�သာမိုုနှှင့်�် ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုကရေု� အာ�နညီ���စီ�သာ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��မှို အ�ထုာကရေ�အကူရေဖြပွဲ�နုှ�င့်��သာအလွာ� 

အလွာ�ကရောင့်��မို�ာ�ကရေု� ယူ�တ��လွ�ာ�်စီ�သာ  ဆိုန်�ကရေ�င့်�ာကရေ�ေလွဒီ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီပွဲါ သညီ�။

ခြုံခု�ံင့်�၍ံ�ဖြပွဲာေလွှင့်� နှု�င့်�င့်�ံေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�ေယူူေန�နှှင့်�် ကရောကရေဲယူ�ေန�၊ အ�ေ�ပွဲါ�သာ အကြိုကရေု�

ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�အာ� ကရောကဲရေယူ�ေန�၊ လွ��ံလွာကရေ��သာဖြပွဲညီ�သူလူွထု�ပွဲါ�င့်�မုိုနှှင့်�် အမို�ာ��ထုာကရေ�ခံု�သာ 

တော��င့်�မိုုေေှု�စီေန� စီသညီ�်လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� မိုှ�ဖြခုညီှုေန�အလွု��င့်ှာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�

မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�မို�ာ�၏ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ဂွါရုံ�တစီု�ကရေ� ထုညီ�် 

သဲင့်��စီဉ်း��စီာ�သင့််�ပွဲါသညီ�။
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နကရေ�န��သာ စီ�ဖဲွဲ့��စီီစီဉ်း�ပွဲ��ံဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုမို��ု�မိုေုှပွဲါကရေ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�သညီ� 

၎င့်��၏ လွကရေ�င့်င့်��ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ေေှု�အာင့်�ပွဲင့်� စီဲမို���ဆိုာင့်�နှု�င့်��ဖြခုနညီ��ပွဲါ�ပွဲါသညီ�။ အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ�  ပွဲဋိုပွဲကရေခနှှင့်�် ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�မိုု၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� 

အ�ဖြပွဲာင့်��အလွ�အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် လွုံ်�ဆိုာ��ပွဲ�ဖြခုင့်��တု��တဲင့်� အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်�ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ 

သု���သာ� ၎င့်��တု��သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��မိုုပွဲ�စံီဆံိုု�င့်�ောအ�ဖြပွဲာင့်��အလွ�မို�ာ�အာ�  မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန��နှု�င့်�သလွု�၊ အ�ကရောင့်� 

အထုညီ�မို�ဖွဲ့ာ�နုှ�င့်�ပွဲါ၊ သု��မိုဟု�တ� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မုိုမို�ာ�၏အ��ကရောင့်��အေင့်��မို�ာ�ကုရေ�လွညီ�� မိုဖွဲ့ယူ�ေှာ�နုှ�င့်�ပွဲါ 

(Duthie ၂၀၁၇ :၂၅၊၂၇) ။ ‘အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော ပွဲ�ကရေ�စီီ�ယူု�ယူဲင့်��မိုုမို�ာ�အာ� �ဖွဲ့ာ�ထု�တ��ထုာကရေ�

ဖြပွဲဖြခုင့်��၊ အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုအတဲကရေ�လွမို��ညွှှန��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�သညီ� အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုအတဲကရေ� အ�သ� 

စီုတ� အစီီအမိုမံို�ာ�ကရေု�  �ဖွဲ့ာ�ထု�တ��ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�’ (Waldorf ၂၀၁၇ : ၅၈) ။ ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�မိုှ          

‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ဖြခုခုံနာ�လွညီ�မိုု’ �ပွဲ�ထုဲကရေ�လွာနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။  ထုု�အ�ဖြခုအ�နတဲင့်�

သကရေ�ဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေ အတူတကရေဲအ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုကရေု��ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် နှု�င့်�င့် ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော အင့်�စီတီ

ကရေ���ေှင့်��မို�ာ�ကရေု�တညီ��ထုာင့်�ေန� သ�ာာတူလွာ�ကရေပြီးပွဲီ� သ�ာာမိုတူညီီမိုုမို�ာ�အာ� ယူခုင့်�ကရေထုကရေ�ပွဲု�

၍ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��စီဲာဖြဖွဲ့င့််��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�  ဆိုကရေ�လွကရေ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�လွာ�ကရေသညီ� ( Bell ၂၀၁၇ : ၉၆) ။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မုို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြခုင့်��သညီ� ‘အ�သ�စုီတ�အစီီအမို’ံ�ပွဲ�တဲင့်� တညီ��ဆိုာကရေ� 

ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု��အတဲကရေ���ကရောင့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�၏ အေှုန�အဟု�န�

အာ� အနာဂွါါတ�သု��သယူ�ယူူ�ပွဲ�သဲာ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�နယူ�ပွဲယူ�တစီ�ခု�လွ��ံတဲင့်� အာ�နညီ��

�ကရောင့်��နညီ��နှု�င့်��သာ ယူာယူီအင့်�စီတီကရေ���ေှင့်�� သု��မိုဟု�တ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၏ အကြံကရေ�ံဖြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ အဖြမိုင့်�်ဆို��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အ�ဖြခုခုံမိုူမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�လွညီ���ကရောင့်��၊ ကရေန်�သတ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�

လွညီ���ကရောင့်��နှှင့်�် ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�လွညီ��ကရောင့်�� ဖြပွဲန�ဆိုု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�၏

 အ�ဖြခုခုမံိုဏ္ဍာု�င့်� ၄ ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် အမိုှန�တော�၊ တော�မိုှတမိုု၊ �လွ�ာ���ကရေ�နှှင့်�် �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မို

ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�မိုုတု��ကရေု� ထု�ံ�တမို��ဓိ�လွဖ်ြဖွဲ့စီ��အာင့်�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုနှှင့်�် အ�ဖြခုခုု�င့်�မိုာမိုုအာ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ပွဲါ 

သညီ�။ ဤနညီ��ဖြဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�၏ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် ကြိုကရေု��ပွဲမို�မိုုမို�ာ�

ကရေု�အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုတံဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

ဖြခုင့်��သညီ� အဆိုု�ပွဲါမိုဏ္ဍာု�င့်� ၄ ခု�လွ��ံ၏ အသဲင့်��ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��မိုုစီဲမို��ေညီ�အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဤ

စီာတမို��တဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အာ� ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��’ 

ဆိုု�သညီ�မိုှာ  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမိုှတစီ�ဆိုင့်�်  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ
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�ေ� အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�အာ�ထုညီ်�သဲင့်��ေန�နှှင့်�် ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�  ကရေ�ဉ်း���ဖြမိုာင့်��စီဲာနှှင့်�်ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်� 

ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�ကရေု� ဆိုု�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ နစီ�နာ��ကရေ�ခုစံီာ�ခုဲင့်�်အာ�အသ��ံဖြပွဲ�၍ ဥပွဲမိုာဖြပွဲေလွှင့်�  အဆိုု�ပွဲါ 

ကရေ�ဉ်း���ဖြမိုာင့်���သာသ�ာာဖြဖွဲ့င့််� �လွ�ာ���ကရေ�ခုစံီာ�ခုဲင့်�်အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်�� 

ဆိုု�သညီ�မိုှာ ထုု�ခုံစီာ�ခုဲင့်�်အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအတဲင့်�� ထုညီ�်သဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ဖြခုင့်��ကရေု� ဆိုု�လွု� 

သညီ�။ ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်�သ�ာာဖြဖွဲ့င့််�ဆိုု�လွှင့်� နစီ�နာ��ကရေ�ခုစံီာ�ခုဲင့်�်အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

တဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��ဆိုု�သညီ�မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေု�အသ��ံဖြပွဲ�ကရော နှု�င့်�င့်�ံတာ�အာဏ်ာနှှင့်�် အေင့်�� 

အဖြမိုစီ�မို�ာ�အာ� အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ောမိုူ�ာာင့်�အလွု�ကရေ� ဖြပွဲန�လွညီ�ခုဲ���ဖွဲ့ု�� နှု�င့်�င့်�ံတာ�ကရေု�ဖြပွဲညီ�လွညီ�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� အတုတ�မိုှထုုခုု�ကရေ�မိုုမို�ာ�နှှင့်�် ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��သာမိုူ�ါဒီမို�ာ���ကရောင့််� နစီ�နာမိုုမို�ာ�ကရေု� 

တ�န �်ဖြပွဲန�သညီ�်အ�နဖြဖွဲ့င့်�် �ဖြမိုယူာမို�ာ�အာ� တန��တူညီီမိုှေပုွဲ�င့်�ခဲုင့်�်ေေုှ�စီ�ေ�အတဲကရေ� �ဖြမိုယူာ�ကရော�မိုေှင့်� 

တစီ�ေပွဲ�တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်��တု�၌ကရေု�  ဆိုု�လွု�ပွဲါသညီ�။

အတဲင့်���ေ�မိုှ��ခု��ပွဲ�၏ လွမို��ညွှှန�မိုှတ�စီ�။ အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ဆိုီသု�� ကရေ�လွသမိုဂွါု၏ 

ခု�ဉ်း��ကရေပွဲ�နညီ��လွမို��မိုှာ - 

အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အာ� အဆိုင့်�်ဖြမိုှင့််�တင့်�ောတဲင့်�သ��ံသညီ�် ကရေ�လွသမိုဂွါု

လွ�ပွဲ�င့်န��၏စံီနုှန��အ�တ�ဖြမိုစီ�သညီ� ကရေ�လွသမိုဂုွါ၏ပွဲဋုိညီာဉ်း�စီာတမို��နှှင့်�် �ခုတ�သစီ�နုှ�င့်�င့်တံကရော 

ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�၏ မိုဏ္ဍာု�င့်� ၄ ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် နှု�င့်�င့်တံကရော လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ဥပွဲ�ဒီ၊ နှု�င့်�င့်တံကရော 

လူွသာ�ခု�င့်��စီာနာ�ထုာကရေ�ထုာ�မုိုဥပွဲ�ဒီ၊  နုှ�င့်�င့်တံကရောမုိုခုင့်��ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�် နုှ�င့်�င့်တံကရောဒီ�ကရေခသညီ�

မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီတု��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အမို��ု�မို��ု��သာ ကရေ�လွသမိုဂွါုစီာခု��ပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�သညီ�  

တော�မိုှတမိုုခုစံီာ�ခုဲင့်�်၊ အမိုှန�တော�သုေှုခုဲင့််�၊ �လွ�ာ���ကရေ�ခုစံီာ�ခုဲင့်�်နှှင့်�် အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ� 

ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ပွဲါဟု� အာမိုခုခံု�ကရေ�မို�ာ� (ကရောကရေဲယူ��ေ�တာ�န�)နှှင့်�် နှှီ�နှဲယူ��သာ အခုဲင့်�် 

အ�ေ�မို�ာ�၊ တာ�န�မို�ာ�အာ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ပွဲါသညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၂ : ၃-၄)။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�၏ 

အဂွါ�ါေပွဲ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် အမိုှန�တော�၊ တော�မိုှတမိုု၊ �လွ�ာ���ကရေ�နှှင့််� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�

��ကရောင့်��အာမိုခုခံု�ကရေ�တု���ကရော� ဆို�မံိုှတ�မို�ာ�ကရေု� ဤအခုန��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� အမိုှန�တော�သုေှုခုဲင့််� အမိုှန�တကရေယူ�ဖြဖွဲ့စီ�

�ပွဲ�လွာ�ေ�အတဲကရေ�  နညီ��လွမို��နှှစီ�မို��ု�ဖြဖွဲ့င့်�် ကရေူညီီ�ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�၊ (ကရေ) အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ� အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��မို�ာ� တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်�� နှှင့်�်/သု��မိုဟု�တ� လွကရေ�ေှုတညီ��ထုာင့်�ထုာ��သာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ 

လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်အတု�င့်��အတာကရေု� တု��ဖြမိုှင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်��အပွဲါအ�င့်� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ 

လွဲတ�လွပွဲ�မိုုကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ �ဒီကရေအာမိုခုထံုာ��သာ  အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� 

ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�ဖြခုင့်��တု�� ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�။ (ခု) အတုတ�တဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�ခု�်သညီ�် ဇိုာတ���ကရောင့်��အာ� တော��င့်�အသု 

အမှိုတ�ဖြပွဲ��ပွဲ�နုှ�င့်�သညီ�။ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု��်သာနညီ��တစီ�နညီ��ပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ နှှစီ�နညီ���ပွဲါင့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံ

ဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ�  ပွဲဋုိပွဲကရေခအသဲင့်�ကူရေ��ဖြပွဲာင့်���ေ�နှှင့်�် ပွဲဋုိပွဲကရေခတာ�ဆီို��ေ�အတဲကရေ� အဓုိကရေ

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် အတုတ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ��သာ အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� �တဲ�ဆို��ံဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ပွဲဲင့်�်လွင့်��စီဲာ
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လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� လွု�အပွဲ�သညီ�်အခုင့်��အကရေ�င့်��ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ောတဲင့်�အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ 

ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� တစီ�ခု�နု�တညီ��မိုှာပွဲ� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�မိုှ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အတဲကရေ�  အကြံကရေ�ံဖြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ��သာအခုါ အမိုှန�တော�သုေှုခုဲင့််� အမိုှန�

တကရေယူ� ဖြဖွဲ့စီ��ဖြမိုာကရေ�ေန� ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

မို�ာ� အ�ပွဲ�လွှမို��မိုု��နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ 

အမိုှန�တော�သုေှုခုဲင့််� အခုဲင့်�်အ�ေ�ကရေု� စီာခု��ပွဲ�ခု��ပွဲ�ဆိုု�ထုာ��သာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၊ �ဒီသနှတေ 

တော�ရုံ��ံမို�ာ�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်တံကရောခု�ရံုံ��ံမို�ာ�ကရေ အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ထု��ံစီအံာ�ဖြဖွဲ့င့််� အမိုှန�တော�သုေှုခုဲင့််�

အာ� �ထုာကရေ�ခု�ံသာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခအလွဲန�နှှင့်�် 

အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ကရောလွေုှ လူွမုိုအသု�င့်��အ�ု�င့်��မို�ာ�မှို  အတုတ�တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ခု��်သာ လူွ်အခဲုင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ� 

မိုုမို�ာ�ကရေု� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ေန�နှှင့်�်  အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�၊ စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို��ေ��ကရော�မိုေှင့်�

မို�ာ� သု��မိုဟု�တ� အခု�ကရေ�အလွကရေ�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ� အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�

ပွဲါသညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၀ : ၈) ။ အင့်�ဒီု�နီ�ေှာ�၊ နီ�ပွဲါနှှင့်�် တူနီ�ေှာ�မိုှာကရေ�သ်ု�� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� 

အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�ေှင့်�မို�ာ� သု��မိုဟု�တ� အဖြခုာ� အမိုှန�တော�ေှာပွဲ��ံတာ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အာ� သီ�သန်�

(တစီ�ဦး�တညီ�ေပွဲ�တညီ��သာ) အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�တညီ��ထုာင့်��လွေ်ှုသညီ�။ ၎င့်��တု��၏ လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်

မို�ာ�သညီ� အ��ကရောင့်��အောအလုွ�ကရေ�နှှင့်�် အခု�နု�အတု�င့်��အတာအေပွဲါ ကရေန�်သတ�မုိုေုှ�သာ�လွညီ�� ဆုို��ေးာ� 

ဖြပွဲင့်��ထုန��သာ လွူ်အခုဲင့်�်�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အာ� မိုှတ�တမို��တင့်�ဖြခုင့်��၊ �ဖြခုောခုဖံြခုင့်��၊ စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�

ဖြခုင့်��၊ အမို�ာ�သုေန� လွုံ်�ဆိုာ�ဖြခုင့်��၊ တစီ�ဦး�ခု�င့်��သီ�သန်�နှှင့်�် အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူ�ကရော�နာခုဲင့််�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�ပွဲါ 

သညီ�။ သု���သာ� အ�ဖြခုအ�နအေလွု�အပွဲ�၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��သညီ�်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဖြဖွဲ့စီ��သာ��ကရောင့််� အမိုှန�တော�

ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�၏ထုု�ောကရေ�မိုုမိုှာ အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ�ောဖြဖွဲ့စီ��နပွဲါ�သ�သညီ�၊  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နယူ�ပွဲယူ�တဲင့်� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�၏ ာယူ��လွာကရေ�ထုု 

နကရေ�နကရေ�ရုံုင့်��ရုံုင့်�� သကရေ��ောကရေ�မိုုေှုနှု�င့်�မိုလွ�ဆိုု�သညီ�် တော�နညီ��လွမို��ကရေ��သာ �မို�ခုဲန��မို�ာ�ေှုပွဲါသညီ� 

(ဥပွဲမိုာ၊ ICTJ ၂၀၁၄ အာ��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�သညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော စီ�ဖွဲ့ဲ��ထုာ�ပွဲ�နံှှင့်�် 

ခု�တု�ဆိုကရေ�ထုာ�ဖြခုင့်��မို��ု�မိုေုှလွှင့်� အမှိုန�တော�ေှာ�ဖဲွဲ့�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�သညီ� အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆုို�င့်�ော 

ခု�နု�်မိုုဒီဏ်�မို�ာ�ကရေု� ခုေံနှု�င့်�သညီ�။ ထုု�အ�ဖြခုအ�နမို��ု�တဲင့်� �ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�သညီ� တော��င့်�ဆိုကရေ�လွကရေ�

တညီ�ေှု�န�သာ�လွညီ�� ၎င့်��တု��၏သကရေ��ောကရေ�မိုုသညီ� အခု�နု��ကရောလွာသညီ�နှှင့်�်အမိုှ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�ေှု

သညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ သု��မိုဟု�တ� မိုေှုသညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ  �လွ�ာန်ညီ��သဲာ�သညီ� (Waldorf ၂၀၁၇)။ သီ�ဖြခုာ�လွဲတ�လွပွဲ�

�သာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� တညီ��ထုာင့်��သာ�လွညီ�� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�သညီ� 

တော��င့်�မိုုအေ�သာ�လွညီ���ကရောင့်��၊ အလွဲတ�သ�ာာအေ�သာ�လွညီ���ကရောင့်�� လွကရေ�ေှုအင့်�စီတီကရေ���

ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ာာင့်�အတဲင့်��၌သာေပွဲ�တညီ�မိုုေှုသညီ�။ ထုု����ကရောင့််� �ကရော�မိုေှင့်�ကရေ ကရေ�င့်�လွညီ��ဆိုာင့်� 

ေးကရေ�ေသညီ�်  ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��သာပွဲဋိုပွဲကရေခအလွဲန�အ�ဖြခုအ�နကရေု� သကရေ��ောကရေ�သညီ�် တူညီီ�သာ အင့်�စီတီ

ကရေ���ေှင့်��ဆုို�င့်�ောအာ�နညီ��မုိုမို�ာ�၏ သကရေ��ောကရေ�မုိုမို�ာ�ကုရေ�လွညီ��ခုစံီာ�ေနုှ�င့်�ပွဲါသညီ� (Waldorf ၂၀၁၇) ။

ထုု��အဖြပွဲင့်� သစီစာခုံဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�နှှင့်�် ာကရေ�လွု�ကရေ�မိုုကရေ�သ်ု�� အလွဲတ�သ�ာာ အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော 

လွ�ပွဲ�ထု��ံလွ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�နှှင့်�် ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�သညီ� အမိုှန�တော� ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�တဲင့်�လွညီ�� 

ထုပွဲ�မိုဖံြဖွဲ့စီ��ပွဲ��လွေ်ှုသညီ�။ ေလွဒီ�မိုှာ ယူခုင့်�စီနစီ��ဟုာင့်��၏စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ကရေ အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��သစီ�

အ�ပွဲ�တဲင့်� လွှမို��မိုု���နဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။1
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အထုူ�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��သညီ�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�သညီ�  လွကရေ�ေှုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�

ကြံကရေ�ံ�တဲ�ေ�သာ စီုန��ခု�မိုုမို�ာ�ကရေု� ထုပွဲ�တု��ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီနှု�င့်�သညီ�် အနှတောယူ�ေှုပွဲါသညီ�။ ယူင့်��စီုန��ခု�မိုုထု�

မိုှအခု��ု�သညီ� အ�စီာကရေတညီ��ကရေ ပွဲဋိုပွဲကရေခနှှင့်�် ခု�တု�ဆိုကရေ��ကရောင့်��ခု�တု�ဆိုကရေ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု�သု���သာ 

အနှတေယူ�သညီ�  အမှိုန�တော�သုေုှခဲုင့်�်ေေန� ကြိုကုရေ��ပွဲမို��မုိုအာ� ပုွဲ�၍ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန �်�သာ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

နှှင့်�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုတု��ဖြဖွဲ့င့််�ခု�တု�ဆိုကရေ�၍�ဖြဖွဲ့ေှင့်��သင့်�်သညီ�ဟု�အဓိုပွဲါါယူ�ေသညီ�။ 

ဥပွဲမိုာ ကရေု�လွမို�ာီယူာနှှင့်�် ဆိုု�မိုာလွီယူာကရေ�သ်ု���သာနှု�င့်�င့်တံဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုှ အမိုှန�တော�

ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�အာ� �ခု�ဆိုု�နှု�င့်�သညီ�။ တစီ�နညီ��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� နီ�ပွဲါနှု�င့်�င့်၏ံ ၂၀၁၅ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�သ်ညီ�်အတု�င့်�� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�အစီာ� သု��မိုဟု�တ� အမိုှန�

တော� ေှာ�ဖဲွဲ့�ေ��ကရော�မိုေှင့်�အဖြပွဲင့်� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့်�် အမှိုန�တော�ေှာ�ဖဲွဲ့�ေ�

 ကြိုကုရေ��ပွဲမို��မုို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခု�ကရေ�တဲင့်�  ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေခဲုင့်�်ဖြပွဲ�ထုာ�သည်ီ� သီ�ဖြခုာ� သု��မိုဟု�တ� အဆိုင့်�်

ဖြမိုှင့််�တင့်�ထုာ��သာ စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို��ေ�စီဲမို��ေညီ�ေှုသညီ�် လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ� တညီ��ထုာင့်�

ဖြခုင့်��ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�သညီ�။ နီ�ပွဲါေှု နှု�င့်�င့်လံွ�ံ�ဆိုု�င့်�ောလွူ်အခုဲင့််��ေ��ကရော�မိုေှင့်�အာ� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�နှု�င့်��သာ 

စီဲမို��ေညီ�မို�ာ�နှှင့်�် ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ထုာ�ရုံ�သံာမိုကရေ �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� ကြိုကရေု��ပွဲမို��ေယူူေန�လွညီ�� ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ� 

ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်� လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်အာဏ်ာမို�ာ��ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။

(ကရေ) ၎င့်��တု��၏ထုဲကရေ�ဆိုု�ခု�ကရေ�အာ� မိုှတ�တမို��တင့်�ေန�၊ ထုဲကရေ�ဆိုု�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� စီစီ��ဆို�ေန�၊ သကရေ� 

�သမို�ာ�လွကရေ�ခုံယူူေန�နှှင့်�် စီစီ��ဆို�ေန�၊ ရုံ�ပွဲ��တတ�သကရေ��သထု�တ�ဖြပွဲေန�အမိုုန်��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� 

မိုညီ�သူကရေု�မိုဆိုု� �ကရော�မိုေှင့်�၏ �ေှ��မိုှာကရေ�သု��ဆိုင့်�်�ခု�ေန� လွု�အပွဲ��သာအခုါတဲင့်� တော�ရုံ��ံ

ကရေ�သ်ု�� အလွာ�တူအခုဲင့်�်အာဏ်ာကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�။

(ခု) လွူပွဲ�ဂွါုု�လွ�တစီ��ယူာကရေ�၏ အုမို� သု��မိုဟု�တ� ရုံ��ံခုန��အာ� �င့်��ောကရေ�ေှာ�ဖွဲ့ဲနှု�င့်�သညီ�၊ ထုု��နော

တဲင့်��တဲ�ေှု�သာ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုနှှင့်�်ပွဲတ�သတ�သညီ�် သကရေ��သမို�ာ�၊ စီာေးကရေ� 

စီာတမို��မို�ာ�အာ� သုမို��ယူူနှု�င့်�သညီ�။

(ဂွါ) လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ� ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��နသညီ�ဟု� �ကရော�မိုေှင့်�မိုှသတင့်��ေ၍ ကရေယူ�ယူူေန� 

ခု�ကရေ�ခု�င့်��လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖွဲ့ု��လွု�အပွဲ�ပွဲါကရေ မိုညီ�သညီ�် အစီု��ေပွဲု�င့်�နယူ��ဖြမို အ�န��အ�ု�င့်��အတဲင့်�� 

သု��မိုဟု�တ� မိုညီ�်သညီ�်�နောဖြဖွဲ့စီ�ဖြဖွဲ့စီ� �င့်��ောကရေ�နှု�င့်�သညီ�။

 (နီ�ပွဲါသမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၂၀၁၅ ၊ ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၂၄၉ (၃))

နှု�င့်�င့်တံစီ�နှု�င့်�င့်ေံှု ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�အ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ အဖြခုာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အာ�လွညီ�� 

စီဉ်း�ဆိုကရေ�မိုဖြပွဲတ� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�မိုုစီဲမို��ေညီ�မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ ‘တု�င့်��ကရော�စီာ သု��မိုဟု�တ� 

တု�င့်��ကရော�စီာမိုေှုာ� လွကရေ�ေှုနှှင့်�် အတုတ�မိုှ�ဖြမိုယူာတော�မိုမိုှတမိုုမို�ာ�အာ� စီ�စံီမို��စီစီ��ေ�စီတင့်�နှု�င့်�၍ 

သင့်�်�တာ��သာနစီ�နာ��ကရေ� အကြံကရေဖံြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�်’ အခုဲင့်�်အာဏ်ာေှု�သာ နှု�င့်�င့်�ံတာ��ဖြမိုယူာ�ကရော�မိုေှင့်�

အာ� ကရေင့်�ညီာဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီမှိုတညီ��ထုာင့်�ထုာ�သညီ� (အပုွဲ�င့်�� ၁ ၊ ဥပွဲ�ဒီ ပွဲ�ဒီ�မို ၆၇ (၂) (င့်)) ။

အကရေယူ�၍ ထုု�ကရေ�သ်ု�� အခုဲင့်�်အာဏ်ာမို��ု�ဖြဖွဲ့င့်�် �ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ အပွဲ�နှှင့်��

ထုာ�ပွဲါကရေ ၎င့်��တု��၏လွ�ပွဲ�င့်န��သညီ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��၍တညီ��ထုာင့်�လုွ�ကရေ��သာ အထူု�ကုရေစီစေပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��သညီ�်�ကရော�မိုေှင့်� (ah hoc commission) မို�ာ�ထုကရေ� ပွဲု�မိုု� �ေေှညီ�တညီ�တံ်နှု�င့်�သညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ တညီ��ထုာင့်�ထုာ��သာ�ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအဂွါ�ါေပွဲ�
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အတဲင့်��၌  ပုွဲ�မုို�ခုု�င့်�မိုာ�သာ အ�နအထုာ�တစီ�ေပွဲ�ေုှ�လွေုှ်ပွဲါသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� ၎င့်��တု��၏အဖဲွဲ့��အစီညီ��ဆုို�င့်�ော

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီီမိုံခုန်�ခုဲ�ခုဲင့်�်နှှင့်�် လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်မို�ာ�သညီ�  အထုူ�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��သညီ�်�ကရော�မိုေှင့်�

(ah hoc commission) မို�ာ�ထုကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ အာဏ်ာခုဲ����ေ� ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�နှှင့်�် 

ပွဲု�မိုု�ကရေု�ကရေ�ညီီ၍ ကရောကရေဲယူ�မိုုေေှုထုာ�ပွဲါသညီ� (Mendez ၂၀၁၂) ။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

အဓိဲန်�ေှညီ�သမိုှကရောလွပွဲတ�လွ�ံ� ၎င့်��တု��၏လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်မို�ာ�လွညီ�� တညီ�ပြီးမို��နမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ��ကရောင့််� 

�ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံဥပွဲ�ဒီအဂွါ�ါေပွဲ�အတဲင့်��သု�� ပွဲါ�င့်��စီဖြခုင့်��၊ အခဲုင့်�်အာဏ်ာအပွဲ�နှှင့်��

ဖြခုင့်��တု��သညီ� �ေေှညီ�ပွဲဋုိပွဲကရေခအသဲင့်�ကူရေ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ အ�ထုာကရေ�အကရေူစီဲမို��ေညီ�ကရေု� 

ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ� ၎င့်��၏မိုူလွသ�ာာတော�အေ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�

ထုကရေ� �ဖြပွဲာင့်��လွ�ေန�ခုကရေ�ခု�ပွဲါသညီ�၊ ထုု����ကရောင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့�ကရေ� 

သုမို��ဖြခုင့်��နှှင့်�် အစီာ�ထုု��ဖြခုင့်��တု��သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�ဖြခုယူ�လွှယူ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အစီီအစီဉ်း��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�ဒီဏ်�မိုှ 

နညီ��ပွဲါ�ပွဲါသညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုူ�ာာင့်�ဖြပွဲင့်�ပွဲတဲင့်� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်� တညီ��ထုာင့်�

ဖြခုင့်��နှှင့်�် ဆိုကရေ�စီပွဲ��သာစီုန��ခု�မိုုမို�ာ�အဖြပွဲင့်�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အာ� လွကရေ��တဲ�

ကရေ�င့်�်သ�ံ�သညီ�် အ�တဲ�အကြံကရေ�မံို�ာ�အေ ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�တစီ�ခု�ခု�င့်��စီီအ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ဖွဲ့ာ� 

ထု�တ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ောတဲင့်� အခုကရေ�အခု�မို�ာ�ကြံကရေ��ံတဲ�ေပွဲါသညီ�။ တစီ�ဦး�ခု�င့်�� �ကရော�နာမိုုမို�ာ�မိုှေေှု�သာ 

အမိုှန�တော�မို�ာ�ထုကရေ� ပွဲဋိုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�သညီ်�ပွဲ�သံဏ္ဍာာန�မို�ာ�၊ ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မိုှန�အခု�ကရေ�အလွကရေ� 

နှှင့်�် အတု�င့်��အတာမို�ာ�ကရေု� ယူခု�အခုါ ပွဲု�၍အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�လွာ�ကရေသညီ� (Teitel ၂၀၀၀)။ ‘တစီ�ဦး�တစီ�

�ယူာကရေ�ခု�င့်��၏ တာ�န�ခုမံိုုကရေု� အ�လွ��ပွဲ�သညီ်� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�အစီာ� လွူမိုုအသု�င့်��အ�ု�င့်��ကရေု� အ�ဖြခုဖြပွဲ�

�သာအယူူအဆိုကရေု� ဦး�စီာ��ပွဲ�သည်ီ�’ (Teitel ၂၀၁၄ : ၅၇) အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�၏

ဆိုင့်�်ကရေ��်ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုသညီ� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�သာ ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��နှှင့်�် သင့်�်�လွ�ာ�ကရေု�ကရေ�ညီီပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ အတုတ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ ာ�အံမိုှန�တော�အာ� 

အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��မို�ာ�ထုည်ီ�သဲင့်��ဖြခုင့်�� ကရေု�ဆိုု�လွု�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ� 

သညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�သညီ� ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��၊ နှု�င့်�င့်တံညီ� 

�ထုာင့်�ဖြခုင့်��တု��နှှင့်�် ခု�တု�ဆိုကရေ���ကရောင့်�� လွကရေ�ခုံမိုုသညီ�လွညီ�� ထုု�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ

�ေ�ဆိုင့််�ကရေ��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုနှှင့်�်အတူ တဲ�ပွဲါလွာပွဲါသညီ�။ အတုတ�အ��ကရောင့်��မို�ာ�အာ� �ဆိုဲ��နှဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် 

ပွဲဋိုပွဲကရေခအာ� မိုညီ�သု��အဆို�ံ�သတ�မိုညီ�ဆိုု�သညီ�်အ�ပွဲ� နှု�င့်�င့်�ံေ�ညီှုနှုင့်��ဖြခုင့်��တု��အ�ကရော�ေှု နီ�ကရေပွဲ��သာ

ဆိုကရေ�စီပွဲ�မိုု ေှု�သာ��ကရောင့််� အမိုှန�တော�အဓိုပွဲါါယူ�အာ� (သု��မိုဟု�တ� အမိုှန�တော��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုု

မို�ာ�၏ ေလွဒီ�မို�ာ�) ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုနံညီ��လွမို��တကရေ�ထုညီ်�သဲင့်��ဖြခုင့်��သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��

�ေ�အတဲကရေ� အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။ ဖြပွဲညီ�နယူ�တစီ�ခု�အတဲင့်��ေှုပွဲဋိုပွဲကရေခတဲင့်�  ပွဲဋိုပွဲကရေခ ၂ ခု� ေှု�လွေ်ှုသညီ�၊ 

ပွဲထုမိုတစီ�ခု�မိုှ  ထုု�ပွဲဋိုပွဲကရေခကရေု�ယူ�တု�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�၍ ဒီ�တုယူတစီ�ခု�မိုှာ  “ထုပွဲ�ဆိုင့်�်ပွဲဲာ� ပွဲဋိုပွဲကရေခ” ဟု��ခု��သာ 

ပွဲဋိုပွဲကရေခသညီ� မိုညီ�်သညီ�်အ��ကရောင့်��အောအတဲကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�ဆိုု�သညီ�်အ�ပွဲ� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ကရော ပွဲဋိုပွဲကရေခ

ဖြဖွဲ့စီ�ဖြခုင့်��တု�� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� ( Bell ၂၀၁၇ : ၉၁)။ နှု�င့်�င့်�ံေ��ဖြပွဲလွညီ�မိုုတစီ�ခု�ခုု�င့်�မိုာ�စီေန� အဆိုု�ပွဲါပွဲဋိုပွဲကရေခ   

၂ ခု�လွ��ံအာ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� အ�ေ�ကြိုကရေီ�ပွဲါသညီ�။ ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်�စီဉ်း��စီာ�ပွဲါကရေ အမိုှန�တော��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�

ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�သညီ�  အနာဂွါါတ�အတဲကရေ�တု��တကရေ�မိုု၊ ကရေ�စီာ�မိုုမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီမိုညီ�်  အတုတ� သု��မိုဟု�တ� 

လွူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��နှှင့်�်ဆိုု�င့်��သာ သု��မိုဟု�တ� စီ��ပွဲါင့်��အမိုှန�တော�အ��ကရောင့်�� သ�ာာတူညီီထုာ��သာ
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ဇိုာတ���ကရောင့်��တစီ�ခု� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် ထုပွဲ�ဆိုင့်�်ပွဲဲာ�ပွဲဋိုပွဲကရေခ အာ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�စီဲာ�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြခုင့်��

နှှင့်�် ဆိုကရေ�စီပွဲ��နသညီ�။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှှင့်�် မိုကရေ�ာရုံု�ကရေ�အမိုု (၂၀၁၁) တဲင့်� ‘လွူမို��ု��ေ�ခုဲ�ဖြခုာ�မိုု၏    

မိုမိုှတမိုုမို�ာ�မိုှ  ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုဆိုီသု�� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��တဲင့်� 

အမိုှန�တော�ကရေု��ဖြပွဲာဆိုု�ဖြခုင့်��သညီ�  အ�ဖြခုခုလံွု�ကရေ�နာေမိုညီ�် ကရေု�ယူ�ကရေ�င့်�်တော�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�ဟု� �ဖြပွဲာဆိုု�

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�’  �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံသညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� 

အမိုှန�တော�၏ အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ခု�်သညီ� ( ICTJ ၂၀၁၃ : ၅) ။  

အနာဂွါါတ�ဆိုီသု��လွမို��ညွှှန��ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�် အတုတ�ဇိုာတ���ကရောင့်��အာ�အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� 

အတုတ�မိုှစီုတ�နာ�ကရေညီ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� ေကရေ�စီကရေ��ကရေမို���ကရေ�တ�မိုုမို�ာ�အာ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ောတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ� အမိုှတ�သ�ကရေ�တအာ�ဖြဖွဲ့င့််�  အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��

မို�ာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်၏ံာ�သံမိုု�င့်��ဇိုာတ���ကရောင့်��အာ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�လွေ်ှုပွဲါသညီ�၊ ပွဲဋိုပွဲကရေခပြီးပွဲီ�မိုှ �ေ�ဆိုဲ�ထုာ��သာ

ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ ထုု�အဖဲွဲ့င့်�်နုဒီါန��မို�ာ�သညီ� နုှ�င့်�င့်၏ံအဖြမိုင့်�်ဆို��ံတော�ဥပွဲ�ဒီထု�၌  အတုတ�

အ��ကရောင့်��နာ�လွညီ�ဖြခုင့်��မို�ာ�အာ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်��သာ နညီ��လွမို���ကရောင့်��တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��

တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေန� အတုတ�၏ထုပွဲ�ဆိုင့်�်ပွဲဲာ�ပွဲဋိုပွဲကရေခ ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ဖြခုင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� ထုု�ဇိုာတ���ကရောင့်��တညီ� 

�ဆိုာကရေ��ေ�အတကဲရေ� ဖြပွဲညီ�သနူှငှ့်�်ခု�တု�ဆိုကရေ�ဖွဲ့ု�� ေညီ�ေးယူ��သာ အဖြခုာ�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ

�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�မိုှ အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ��လွေ်ှုပွဲါသညီ�။ ၎င့်��တု��ခုခံု�်ေသညီ�် အမိုှာ�မို�ာ�အာ� ကရေ�ယူ�

ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်� အသုအမိုှတ�အဖြပွဲ�မိုုလွု�အပွဲ��သာ နစီ�နာသူမို�ာ�အ�ပွဲ�စီ�နှှင့်�် အ�ေ�ပွဲါသူမို�ာ�အတဲကရေ� 

ဇိုာတ���ကရောင့်��အာ� အ�ဖြခုခုု�င့်�မိုာ�စီဖြခုင့်��သညီ� အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ ေ�မို�ဒီါ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီအဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သကရေ�သ်ု�� - ‘ေ�မို�ဒီါ၏ တစီ�သန���ကရေ�ာ��သာ သာ�မို�ာ�၊ သမိုီ�မို�ာ�

အာ� သတ�ဖြဖွဲ့တ�ခု�်သညီ�် တ�ဆိုီလွူမို��ု�မို�ာ�အ�ပွဲ�ကရေ���လွဲန�ခု�်�သာလွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုအာ� သုေှု

ဖြခုင့်��၊ ကရေွနှ��ပွဲ�တု��နှု�င့်�င့်၏ံ �မို��နညီ�ဖွဲ့ဲယူ�ော�ကရောင့်���သာ သမိုု�င့်��အာ�သုေှုဖြခုင့်��သညီ� … လွူမို��ု�တ�န��

သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုောဇို�တ�မိုုအာ� ကရောကရေဲယူ�တာ�ဆိုီ�ဖြခုင့်��၊ ထုု�ောဇို�တ�မိုုအာ� အဖြပွဲစီ��ပွဲ�ဖြခုင့်�မို�ာ� ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�

ဖြခုင့်��…. [နှှင့်�်] ကရေု��ကရေဲယူ�မိုုာာသာအေ သု��မိုဟု�တ� လွူမို��ု��ေ�အေ သု��မိုဟု�တ� အ��ကရောင့်��အခု�ကရေ� 

တစီ�ခု�ခု�အ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုဖံြခုင့်��နှှင့်�် ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြခုင့်��မို�ာ�အာ� …. အဖြမိုစီ�လွှန�ဖြခုင့်��တု��အတဲကရေ�

ကရေတုသစီစာဖြပွဲ��စီပွဲါသညီ�’ (ေ�မို�ဒီါ သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၂၀၀၃/၂၀၁၅ : ၈)။ 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� အတုတ�နှှင့်�် 

ပွဲစီစ�ပွဲါန� အ�ကရော�မိုညီ�သု�� �ပွဲါင့်��ကရေူ��ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�ကရေု� အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�။ ၎င့်��သညီ� 

လူွမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မုိုဖြဖွဲ့စီ�ပဲွဲာ�ခု�သ်ညီ�် ဇိုာတ���ကရောင့်��ကုရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ၍ ခဲု�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမုံိုမိုေုှ�ေ�အပွဲါအ�င့်� 

အခု��ု�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အ�ဖြခုခုမံိုူမို�ာ�အ�ပွဲ�အ�ဖြခုခု၍ံ လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�မိုုကရေု� 

အနာဂွါါတ�တဲင့်� ကြိုကရေု�တင့်�ကရောကရေဲယူ�ေန� ကရေတုသစီစာဖြပွဲ�မိုုကရေု�လွညီ�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါသညီ�။ အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��မို�ာ�

အဖြပွဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�အာ� လွ�ပွဲ�ထု��ံလွ�ပွဲ�နညီ��အဖြဖွဲ့စီ� ကရေူညီီ

ထုညီ�်သဲင့်��နှု�င့်�သညီ�။ အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲဖြခုင့်��အာ� လွူတစီ�ဦး�ခု�င့်��အ�နအထုာ�အလွု�ကရေ� စီဉ်း��စီာ�

�ကရေညီ်�ပွဲါကရေ (ဥပွဲမိုာ)  သတင့်��အခု�ကရေ�အလွကရေ�ေပွဲု�င့်�ခုဲင့်�် သု��မိုဟု�တ� အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူဆိုု�င့်�ော မိုှတ�တမို��

မို�ာ�အာ��ကရေညီ်�ရုံုခုဲင့်�် (ထုု�အ��ကရောင့်��အောသညီ� အလွယူ�ပွဲု�င့်��ဥ�ောပွဲနှှင့််� အ�ေှ�ဥ�ောပွဲတဲင့်� ဖြပွဲဿနာ

တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�ခု�သ်ညီ�၊ ဥပွဲမိုာအဖြဖွဲ့စီ�  Halmai ၂၀၁၇ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေန� ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�သညီ� အကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� ယူနှတော�မို�ာ�တစီ�မို��ု�တညီ��မိုှ 
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ေေှုနှု�င့်�သညီ�် အခု�နု�အကရေန်�အသတ�ထုကရေ� နှု�င့်�င့်သံာ�မို�ာ�အာ� �ကရောေှညီ�စီဲာအခု�နု�ယူူ၍  အမိုှန�တော�

ေှာ�ဖွဲ့ဲေန� အခုဲင့်�်အ�ေ��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။  ဤကရေ�သ်ု��ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို��ု�အာ� သီေုလွကရေ�ာတဲင့်� ၁၉ ကြိုကရေုမို��ဖြမိုာကရေ� 

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုုမိုှတစီ�ဆိုင့်�် လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�်ပွဲါသညီ�။ ထုု�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�၌ သတင့်��အခု�ကရေ�အလွကရေ� ေပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ဖြဖွဲ့စီ�

သညီ�် ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၁၄ (ကရေ) အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုညီ�်သဲင့်��ခု�သ်ညီ�။  ခု�မိုှတ�ထုာ��သာ

လွမို��စီဉ်း�မို�ာ�အေ �တာင့်��ဆိုု�ခု�ကရေ�မို�ာ�တင့်�ဖြပွဲ�န�သာ နှု�င့်�င့်သံာ�မို�ာ�မိုှ ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�အ�ပွဲ�တဲင့်� 

မိုူတညီ�ခု�်ပွဲါသညီ� (ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�အာ� မိုညီ�သု�� လွကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ခု�သ်ညီ�ကရေု� �လွလ်ွာ

ေန� CPA ၂၀၁၈ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ) ။ 

တစီ�ခု�နု�တညီ��မိုှာပွဲ� တစီ�ခု��ု��သာနှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�သညီ� နှု�င့်�င့်သံာ�မို�ာ�အာ� ဖြပွဲစီ�မိုု

ကရေ���လွဲန�သူမို�ာ�နှှင့်�် နစီ�နာသူမို�ာ�ဟူု၍ တစီ�ပွဲု�င့်��စီီ ခုဲ�ထု�တ�မိုုကရေု� ဖြဖွဲ့စီ��စီသညီ�် တစီ�ဖွဲ့ကရေ�သကရေ� ဇိုာတ�

��ကရောင့်��မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� �ေ�သာ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��ဆိုီသု�� ဦး�တညီ��စီသညီ�် အနှတောယူ�

မို�ာ�ေှုပွဲါသညီ�။ လွကရေ��တဲ�တဲင့်� အခု��ု�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� စီီစီဉ်း��ေ�ဆိုဲ�ပွဲ�၊ံ လွကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သ��ံပွဲ�အံ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍  

လွူအမို�ာ�အာ� စီုတ��မို��ကရေဲ��စီနှု�င့်��သာ�လွညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�  

အ �ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�တု��၏ ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� တော��င့်��သာ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�

အာ�ေေုှေန�နှှင့်�် လူွထု��ပွဲါင့်��စီညီ��ညီီညဲွှတ�မုိုကုရေ� ဖြမှိုင့်�်တင့်�ေန�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ စုီတ��င့်�စီာ�စီော�ကရောင့်��သညီ�မှိုာ 

အထုကရေ�တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု��်သာ ေ�မို�ဒီါ အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��အာ� ၂၀၀၈ ခု�နှှစီ�တဲင့်� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�သ်ညီ�။ ၂၀၀၃ မိုူလွ

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� �နာကရေ�မိုှထုညီ�်သဲင့်��သညီ�် ‘တ�ဆိုီလွူမို��ု�မို�ာ�အာ�’ ဆိုု�သညီ�် စီကရော�စီ�မိုပွဲါ

ာ� ‘လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုအာ� သုေှုဖြခုင့်��’ သာပွဲါေှုပွဲါသညီ�။ ဤဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�ကရေု��ကရေညီ်�ဖြခုင့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

ထုပွဲ�ဆိုင့်�်ပွဲဲာ�ပွဲဋိုပွဲကရေခဇိုာတ���ကရောင့်��အာ� �ဆိုဲ��နှဲ�မိုုပြီးပွဲီ�စီီ�ဖြခုင့်��မိုေှုသညီ်�အခု�နု�တဲင့်��တာင့်�မိုှ ပွဲဋိုပွဲကရေခ

သမိုု�င့်��အ�ပွဲ�ေှုသညီ်� အဖြမိုင့်�မို�ာ�သညီ�အခု�နု��ကရောလွာသညီ�နှှင့်�်အမိုှ ခုတ�ထုန�တင့်��မိုာလွာနှု�င့်���ကရောင့်��

သုနှု�င့်�သညီ�။ ထုု����ကရောင့််� တညီ�ပြီးင့်ုမို�မိုုမိုေှုာ� �ဖြပွဲာင့်��လွ��နသညီ�်နှု�င့်�င့်�ံေ� သ�ာာတူညီီခု�ကရေ�သညီ� 

အ�ပွဲ�စီ�တစီ�ခု� သု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�တစီ�ခု�အာ�အ�ေ��ပွဲ�၍ အဖြခုာ�တစီ�ခု�အာ� အနှတောယူ�ကရေ��ောကရေ�

�စီသညီ�် ခုတ�ထုန�တင့်��မိုာ�သာဇိုာတ���ကရောင့်��မို��ု� ဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�လွု�ကရေ��သာ    ေ�မို�ဒီါ

၏ အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��သညီ� အေင့်�ကရေထုကရေ��ကရော��နမိုုသ�ာာ �လွ�ာန်ညီ��ပွဲါသညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဇိုာတ�

��ကရောင့်��တစီ�ခု�အာ� အလွဲန�အမိုင့်��နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ောင့်�ဆိုု��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� သု��မိုဟု�တ� တစီ�ဖွဲ့ကရေ�သကရေ�ဆိုန�စီဲာ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��သညီ�  ပွဲဋိုပွဲကရေခ အသဲင့်��ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�နှှင့််� တာ�ဆိုီ�ကရော 

ကရေဲယူ��ေ�အတဲကရေ� ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�ကရေု� ယူ�တ��လွ�ာ�်စီနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

အနှတောယူ�မို�ာ�ေှုနှု�င့်��သာ�လွညီ�� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�နှှင့််� ယူနှတော�မို�ာ�

အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��သညီ�  ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��

၏အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�မိုုကရေု� အာ��ကရောင့်���စီပွဲါသညီ�။ တစီ�ခု�နု�တညီ��မိုှာပွဲ� အမိုှန�တော�သုေှုခုဲင့််�အာ� 

အမိုှန�တကရေယူ�ေေှုေန� ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အာ� တစီ�နညီ�� 

တစီ�ဖွဲ့�ံ အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ� သု��မိုဟု�တ� လွှမို��မိုု��နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�

�ကရော�မိုေှင့်�၏ အစီီေင့်�ခုံစီာမို�ာ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�ေန� လွု�အပွဲ���ကရောင့်�� 

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�သညီ�်အဖြပွဲင့်� ထုု�လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�အာ� ေှင့်��လွင့်��တင့်�ဖြပွဲဖြခုင့်�� ၊ အကြံကရေ�ံဖြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ��ပွဲ�ဖြခုင့်�� စီသညီ�

တု�� ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ေုှတစီ�ခု��ု��ေး�ခု�ယူ�မုိုမို�ာ�အာ� ဖြပွဲညီ�သူ
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ထုသံု�� �ကရောင့်��စီဲာေှင့်��မိုဖြပွဲသညီ�မို�ာ�ေှု�သာ�လွညီ��  အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�၏ �ကရော�နာမိုု

မို�ာ�နှှင့်�် အစီီေင့်�ခုံစီာမို�ာ�သညီ� ယူင့်���ေး�ခု�ယူ�မိုုမို�ာ�အာ� နာ�လွညီ�သ�ာာ�ပွဲါကရေ�ေန�နှှင့်�် ခု�မိုှတ�ထုာ�

သညီ�် ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� ခု�တု�ဆိုကရေ��ပွဲ�ောတဲင့်� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�

နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ တော�မိုှတ�ေ�အခုန��ကရေဏ္ဍာအာ�ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြခုင့်��သညီ�  ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�

မို�ာ�အာ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� တော�မိုှတမိုုအခုဲင့််�အ�ေ�အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြခုင့်��တု��ဖြဖွဲ့င့််� ခု�တု�ဆိုကရေ�နှု�င့်�

ပွဲါသညီ�။ ဆိုီောလွီယူဲန�  (Sierra Leone) တဲင့်� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�

�ကရော�မိုေှင့်�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အတဲကရေ� အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�စီဲာ �ပွဲ�ခု�်

သညီ�၊ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့််� �နာကရေ�ပွဲု�င့်��တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�လွလ်ွာသ��ံသပွဲ��ေ��ကရော�မိုတီမိုှ အကြံကရေဖံြပွဲ�

ခု�ကရေ� ၁၃၈ ခု�ကရေ��ပွဲ��စီသညီ�ထုု ဖြဖွဲ့စီ��စီခု�သ်ညီ�။  သု���သာ� ထုု�အထု�မိုှ အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ� ၃၃ ခု�ကရေ�ကရေု�သာ 

အစီု��ေမိုှလွကရေ�ခုံခု�သ်ညီ� (Cambayma ၂၀၁၇) ။ �မိုာ�ရုံု�ကရေု�တဲင့်� တန��တူညီီမိုှမိုုနှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ�

�ေ��ကရော�မိုေှင့်�သညီ� ၂၀၁၅ ခု�နှှစီ�၌ ၎င့်��၏ အပြီးပွဲီ�သတ�အစီီေင့်�ခုစံီာတဲင့်� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုု

ကရေ���လွဲန�ဖြခုင့်��၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ကရေ�ရုံု�ံလွာမိုုတု��နှှင့်�်ဆိုကရေ�စီပွဲ�သညီ�ဟု� �ကရော�မိုေှင့်�မိုှယူူဆိုသညီ�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�သ်ညီ�။ ‘အာဏ်ာခုဲ����ေ�အ�ဖြခုခုမံိုူအာ�အာ��ကရောင့်���စီဖြခုင့်��၊ တော� 

စီီေင့်��ေ�ောကရေုစီစ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�တဲင့်� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�မိုှ�ကရော��င့်�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�မိုုအာ� အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ

တာ�ဖြမိုစီ�ဖြခုင့်��’၊ နှု�င့်�င့်ံတာအသုအမိုှတ�ဖြပွဲ� လွူအခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

ဖြခုင့်��နှှင့်�် အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ� သု��မိုဟု�တ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�တု��၏လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� တော�စီီေင့်��ေ�မိုှ ဖြပွဲန� 

လွညီ�သ��ံသပွဲ�ဖြခုင့်��အာ� အာ��ကရောင့်��ခုု�င့်�မိုာ�စီဖြခုင့်�� အပွဲါအ�င့်� အထုကရေ�တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု��်သာ စီုန��ခု�မိုု

မို�ာ�အာ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� �ကရော�မိုေှင့်�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�်သညီ� (�မိုာ�ရုံု�ကရေု�ာ�ေင့််�နှု�င့်�င့် ံ ၂၀၀၅)။ ထုု�ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုမို�ာ�အာ� ခု�ကရေ�ခု�င့်�� အ�ကရောင့်� 

အထုညီ�မို�ဖွဲ့ာ��သ��သာ�လွညီ�� ၎င့်��တု��အာ� ၂၀၁၁ ခု�နှှစီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�ပ်ွဲါ 

သညီ�။

တော�မိုှတမုိုအခဲုင့်�်အ�ေ�၊ မိုှတ�သာ တော�စီီေင့်�မုိုစံီနုှန��မို�ာ�နှှင့်�်  မိုှတ�သာတော�စီီေင့်��ေ�

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တု��ကရေု� လွကရေ�လွှမို��မိုီ�စီေန� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ တော�စီီေင့်��ေ�ကရေဏ္ဍာေှု အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

မို�ာ�မိုှအ�ေ�ပွဲါ�သာ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ��စီဖြခုင့်��တု��အပွဲါအ�င့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ကရေု�အသ��ံဖြပွဲ�၍ နညီ��လွမို��မို�ာ�စီဲာဖြဖွဲ့င့််� တော�မိုှတမိုုေေှု�ေ�ကရေု� ကြိုကရေု��ပွဲမို���ဆိုာင့်�ေးကရေ�

နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ပွဲဋိုပွဲကရေခနှှင့်�် အ�တ��အာ��သာင့်��နင့်��ဖြဖွဲ့စီ�မိုုအာ� ကရောကရေဲယူ�နှု�င့်��စီမိုညီ�် တော�

ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�၏ လွှမို��မိုု��မိုုကရေု� ဖြပွဲန�လွညီ�အာ��ကရောင့်��ခုု�င့်�မိုာ�စီ�ေ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ� (အာဏ်ာေှုသူမို�ာ�အပွဲါအ�င့်� လွူမိုုအသု�င့်��အ�ု�င့်��ကရေု� ကရေန်�သတ�ထုုန��ခု��ပွဲ�သညီ�် 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီေှု တော�ဥပွဲ�ဒီအ�ပွဲ�စီု��မိုုအာ� ဖြပွဲန�လွညီ�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��ကရေ�သ်ု�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�) ၏ အခုန��ကရေဏ္ဍာကုရေ�အသုအမှိုတ�ဖြပွဲ�ေန� အ�ေ�ကြိုကီရေ�ပွဲါသညီ�။ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ� ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အာဏ်ာ

သကရေ��ောကရေ�ကရေ�င့်�်သ�ံ�မိုု၏အ�ေ�ပွဲါပွဲ�နံှှင့်�် ထုု�အာဏ်ာသကရေ��ောကရေ�ကရေ�င့်�်သ��ံမိုုအာ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�

နှု�င့်�သညီ�် တော�ရုံ��ံမို�ာ�၏အခုန��ကရေဏ္ဍာစီသညီ�တု��အာ� ဖြပွဲန�လွညီ�အ�လွ�အနကရေ�ဂွါရုံ�ဖြပွဲ�လွာ�စီဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�  

တော�မိုှတမိုုေေှု�ေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုအာ� ဖြမိုှင့််�တင့်�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� ပွဲဋိုပွဲကရေခအာ� ပွဲဋိုပွဲကရေခ�ဖြဖွဲ့ေှင့်���ေ�
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လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့်�် တော��ေ�ဆိုု�င့်�ော အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��မို�ာ�မိုှတဆိုင့််� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�  �ေေှညီ�

တညီ�တခုံု�င့်�ပြီးမို��သာ အသဲင့်�ကူရေ��ဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��အာ� အ�ထုာကရေ�အကူရေဖြပွဲ�နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ အထူု�သဖြဖွဲ့င့်�် ကြိုကီရေ�မိုာ� 

သညီ�် နှု�င့်�င့်တံကရောဖြပွဲစီ�မိုုမို�ာ�ကရေ���လွဲန�ထုာ�သူမို�ာ�အာ�အ�ေ�ယူူဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့်�်  သု��မိုဟု�တ� တော�စီီေင့်��ေ� 

နှှင့်�် ေ� ကရေ�သု်���သာ တော�ဥပွဲ�ဒီစုီ��မုို���ေ�အဖဲွဲ့��အစီညီ��မို�ာ�အာ�ပုွဲ�၍တာ�န�ယူူမုိုတာ�န�ခုမုံိုေုှပြီးပီွဲ� အာ�လွ��ံ 

ပွဲါ�င့်�မိုုေှု�သာ ဦး�တညီ�ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််�  ဖြပွဲန�လွညီ�ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့်�် တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု��မိုုကရေု� ဖြပွဲန� 

လွညီ�ကူရေညီီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� သု��မိုဟု�တ� ပုွဲ�မုို�အာ��ကရောင့်���အာင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ�တု��တဲင့်� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ကရေ အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ဖြပွဲစီ�မိုုဆိုု�င့်�ောတော�စီဲ�ဆိုု�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အဖြခုာ�အစီီအမိုမံို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� တစီ�ဦး�ခု�င့်��တာ�န�ခုံမိုုေှု�စီဖြခုင့်��

သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�၏ အ�ေ�ပွဲါ�သာ အစီုတ�အပွဲု�င့်��တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�

ကရေ�သ်ု�� ကြိုကရေု��ပွဲမို��အာ�ထု�တ�မိုုမို�ာ�သညီ� ယူခုင့်� သု��မိုဟု�တ� ယူခု�တဲင့်� ဖြပွဲစီ�မိုု�ဖြမိုာကရေ�သညီ�ဟု� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်�မိုယူူဆိုသညီ�်ယူ�တ�ယူင့်���ကရေမို���ကရေ�တ��သာ လူွ်အခဲုင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မုိုမို�ာ�အတဲကရေ� အဖြပွဲစီ� 

�ပွဲ�ဖြခုင့်��အာ�လွကရေ�ခုံနှု�င့်�မိုု  သု��မိုဟု�တ� ‘ဖြပွဲစီ�မိုု�ဖြမိုာကရေ�’��ကရောင့်�� ဆို��ံဖြဖွဲ့တ��ပွဲ��သာ ဖြပွဲင့်�ပွဲတော�ရုံ��ံ  

မို�ာ�၏ တော��င့်�မိုုအာ�လွကရေ�ခုနံှု�င့်�မိုု စီသညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော�မို�ခုဲန��မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီ

ပွဲါသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�သညီ�  ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှကရေင့်��လွဲတ�ခုဲင့်�်အစီာ�  တာ�န�ယူူမိုု

ဆိုု�သညီ�် ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�ကရေု� တညီ��ထုာင့်�ေန�ေညီ�ေးယူ�သညီ�။ ထုု�ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�ကရေု� ယူု�ယူဲင့်���စီသညီ်�

လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ�သညီ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��နှှင့်�်ဖြပွဲညီ�ပွဲမိုှ တဲန��လွှန�မိုုကရေု� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီပွဲါသညီ�။ တစီ�ခု��ု�

အ�ဖြခုအ�နမို��ု�တဲင့်� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ�ကရေု� တော�စီဲ�ဆိုု�ခုေံဖြခုင့်��အတဲကရေ� ��ကရောကရေ�စီောမိုလွု�ာ� 

လွူမို�ာ��ေှ�ထုဲကရေ�လွာပြီးပွဲီ� အမိုှန�တော��ဖြပွဲာဆိုု�ေန� မိုကရေ�လွ��ံ�ပွဲ�သညီ်�နညီ��လွမို��ဟု� ရုံုဖြမိုင့်��ကရေသညီ�။ 

သု���သာ� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ�သညီ� တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုယူဉ်း��ကရေ��မိုုအာ� သုသုသာသာ 

ယူု�ယူဲင့်���စီသညီ�၊ �ပွဲ�အပွဲ�လွု�ကရေ�သညီ�် လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်အ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ ဖြပွဲစီ�မိုုမိုှ ကရေင့်��လွဲတ�ခုဲင့်�်

�ပွဲ�ဖြခုင့်�အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�သညီ�ဟု�လွညီ�� ရုံုဖြမိုင့်��ကရေသညီ�။

လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်ပွဲါသညီ�်တု�င့်� အ�ဖြခုခုံနှု�င့်�င့်�ံေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�အာ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� သု��မိုဟု�တ� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၏ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�် ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုေှု/မိုေှုနှှင့််�ဆိုု�င့်��သာ အ�ေ�ပွဲါသညီ်�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ခု�မိုှတ�ေန� 

တော�ရုံ��ံမို�ာ�အာ� အခုဲင့်�်အာဏ်ာ�ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ� အဓိုကရေအခုန��ကရေဏ္ဍာ

မိုှ ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�သညီ�။ လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်�တာင့်��ခုဖံြခုင့်��မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲစီ�မိုုဆိုု�င့်�ောတော�စီီေင့်��ေ�အပွဲု�င့်��မိုှ 

ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ� (တူနီ�ေှာ� ပွဲ�ဒီ�မို ၁၄၈)။ 

ဆိုန်�ကရေ�င့်�ာကရေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�၍လွညီ�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ေှုနှု�င့်�ပွဲါ 

သညီ� (�တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ ဇိုယူာ� ၆ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၂)။ ထုု����ကရောင့််�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ� နာ� 

လွညီ�မိုုအမို��ု�မို��ု�ေှုသညီ�် ‘တော�မိုှတ�ေ�’ ကရေု� ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��နှု�င့်�သညီ�။ ထုု���နာကရေ�တဲင့်� ထုု� နာ�လွညီ�မိုု

မို�ာ�အာ�အကရေ�ဖြဖွဲ့တ�ေန�နှှင့်�် ေှင့်��လွင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေန� တော�ရုံ��ံမို�ာ�အာ��တာင့်��ဆိုု��ကရောင့်�� �တာင့်��ဆိုု�နှု�င့်� 

သညီ�။ အာဂွါ�င့်�တီ�နာ�၊ ကရေု�လွာံီယူာ၊ အင့်�ဒီု�နီ�ေှာ�၊ နီ�ပွဲါ၊ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှှင့်�် အဖြခုာ�တစီ�ခု��ု��သာ 

တော�ရုံ��ံမို�ာ�သညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�်ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုနှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ အ�ေ�ပွဲါ�သာအမိုုန်�ခု�မိုှတ�မိုုမို�ာ� ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ခု��်ကရေသညီ�။ ထုု�

ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� ယူနှတော�မို�ာ�အာ� အာ��ပွဲ��ထုာကရေ�ခုဖံြခုင့်�� 
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သု��မိုဟု�တ� ပွဲယူ�ဖွဲ့�ကရေ�ဖြခုင့်��တု��မိုှာ အ�ေ�မိုကြိုကရေီ�ပွဲါ၊ အ�ေ�ကြိုကရေီ�သညီ�မိုှာ တော�ရုံ��ံတစီ�ခု�မိုှ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

အာ�လွ��ံ၊ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အာ�လွ��ံသညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�်ကရေု�ကရေ�ညီီေမိုညီ�ဟု� အခုု�င့်�အမိုာအဆိုု� 

ဖြပွဲ��သာအခု�ကရေ�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဤနညီ��ဖြဖွဲ့င့််� တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု��မိုုနှှင့််� တော�မိုှတမိုုအတဲကရေ�အလွာ� 

အလွာမို�ာ�အာ� ဖြပွဲန�လွညီ�တညီ��ထုာင့်�ေန� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ထုု����ကရောင့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ကရောလွအတဲင့်�� ဖြမိုင့်��တဲ�ေ�သာ တော�မိုှတမိုုေေှု�ေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုနှှင့်�် တော�

မိုှတမိုုအခုဲင့်�်အ�ေ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��သညီ� လွကရေ�ေှုတော�ရုံ��ံမို�ာ�အာ� 

အခုဲင့်�်အာဏ်ာ ဖြပွဲန�လွညီ�အပွဲ�နှှင့်���စီဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� တော�ရုံ��ံအသစီ�မို�ာ� တညီ��ထုာင့်��စီဖြခုင့်��ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ�

�ပွဲ��စီပွဲါသညီ�။

ကရေ�လွသမိုဂွါုအထုူ�ကရေု�ယူ�စီာ�လွှယူ�သညီ� မိုတူညီီ�သာအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ

�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�မိုှ တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�အ�ပွဲ�အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်�ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် နညီ��လွမို��မို�ာ�အာ� 

ခြုံခု�ံင့်��ံဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသညီ�။ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� စီီမိုကံရေုန��အာ� 

အာ��ကရောင့်��ခုု�င့်�မိုာ�စီပွဲါသညီ�။ အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲဖြခုင့်��သညီ� အေညီ�အ�သဲ�မိုဖြပွဲညီ်�မိုီသညီ�် �န�ထုမို��

မို�ာ�ကရေု��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�၍ တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုကရေု�အကြံကရေ�ဖံြပွဲ��ပွဲ�နှု�င့်� 

သညီ�။ �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�မိုုမို�ာ�သညီ� နစီ�နာသူမို�ာ�၏အခုဲင့်�်အ�ေ�ကရေု� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� တော�

ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုှမိုုအ�ဖြခုခုမံိုူကရေု� အာ��ကရောင့်��ခုု�င့်�မိုာ�စီပွဲါသညီ�။ တော�မိုှတမိုုေယူူ

နုှ�င့်�ပြီးပီွဲ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�မို�ာ�ကုရေ� အာ��ကရောင့်��ခုု�င့်�မိုာ�စီနုှ�င့်���ကရောင့်��ကုရေ� တော�စဲီ�ဆုို�အ�ေ� 

ယူူဖြခုင့်��မို�ာ�ကရေ သကရေ��သခုံဖြပွဲနှု�င့်�ပွဲါသညီ�(ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၂)။ သု���သာ� ေညီ�ေးယူ�ထုာ�သကရေ�သ်ု�� တော�

ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု��မိုုအာ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�မိုှာ ပွဲဋိုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� တာ�န�ယူူမိုု တာ�န�ခုမံိုုေှု�စီေန� ကြိုကရေု��ပွဲမို��

ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� ာကရေ�လွု�ကရေ�မိုုမိုေှုာ� �ကရောင့်��စီဲာလွညီ�ပွဲတ��န�သာ တော�ဥပွဲဒီမိုူ�ာာင့်�နှှင့်�် တသာ�

တညီ��ေှု��ကရောင့်�� ရုံုဖြမိုင့်�ဖြခုင့်��ခုေံေန� လွု�အပွဲ�ပွဲါမိုညီ�။ ကရေ�လွသမိုဂွါုကရေ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သကရေ�သ်ု�� ‘တော�စီဲ�ဆိုု�မိုု

လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ောတဲင့်� ယူ��ံကရေညီ�စီုတ�ခု�မိုုနှှင့်�် တော��င့်�မိုုေှုဖွဲ့ု��ေန�အတဲကရေ�   စီဲပွဲ�စီဲ�ခုံထုာ�ေ

သညီ�် ဖြပွဲစီ�မိုုကရေ���လွဲန�သူမို�ာ�မိုညီ�သူပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါ�စီ ထုု�တော�စီဲ�ဆိုု�မိုုမို�ာ�အာ� ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုမိုေှုာ�၊ 

သမိုာသမိုတ�ကရေ��သာ နညီ��လွမို��ဖြဖွဲ့င့်�်�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� လွု�အပွဲ�ပွဲါသညီ�’ (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၀ : ၇)။ ထုု�သု��

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မိုှလွာ�လွေ်ှုသညီ�် တော�စီဲ�ဆိုု�ဖြခုင့်��နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�

�သာ အတု�င့်��အတာနှှင့်�် တော�စီီေင့်�ပုွဲ�င့်�ခဲုင့်�် စီသညီ�တု��နှှင့်�် ဆိုကရေ�စီပွဲ�သညီ�်စီနုံှန��မို�ာ�လုွ�အပွဲ�လွာ��ကရောင့်��

ဤအခု�ကရေ�ကရေ�ထုာကရေ�ဖြပွဲ�နသညီ�။ ဤနညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ�  မိုှတ�သာတော� 

စီီေင့်��ေ�မို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�်ကရေု�ကရေ�ညီီ�သာခု�ခုမံိုုတု��နှှင့်�် ပွဲတ�သတ�သညီ�် အ�ေ�ပွဲါ�သာစီနံှုန��မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�၏ တု��တကရေ��ဖြပွဲာင့်��လွ�လွာမိုုနှှင့်�် လွကရေ� 

�တဲ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုတု��အတဲကရေ� လွမို��ညွှှန�ဖြပွဲသနှု�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ တော�မိုှတမိုုနှှင့််�ဆိုကရေ�စီပွဲ�သညီ�် လွ�ပွဲ� 

�ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� မိုှတမိုုေှု��ကရောင့်�� ရုံုဖြမိုင့်��စီေန�မိုှာ အဆိုု�ပွဲါစီံနှုန��မို�ာ�နှှင့်�်ကရေု�ကရေ�ညီီမိုု အ�ပွဲ�တဲင့်� 

မိုူတညီ�သညီ�။2 အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�ကရေ�သ်ု���သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ

�ေ� ယူနှတော�မို�ာ�သညီ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ စီဲမို��ေညီ�တညီ��ဆိုာကရေ�မိုုအတဲကရေ� အခုဲင့်�်အ�ေ�

အ�ဖြခုဖြပွဲ�သညီ်� အ��ကရောင့်��ဖြပွဲခု�ကရေ�ကရေု� ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု�သု��ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ဖြခုင့်��မိုှာ နှု�င့်�င့်အံဆိုင့်�် စီ�စံီမို��

စီစီ��ဆို��ေ�နှှင့််� တော�စီဲ�ဆိုု�မိုုစီဲမို��ေညီ�မို�ာ�၊ လွဲတ�လွပွဲ�၍ထုု�ောကရေ�မိုုေှု�သာ တော�စီီေင့်��ေ�၊ 

လွ��ံလွာကရေ��သာ ဥပွဲ�ဒီ��ကရောင့်��ဆိုု�င့်�ောခု�ခု�ံခု�ပွဲခုဲင့်�်၊ သကရေ��သခုမံို�ာ�နှှင့်�် နစီ�နာသူမို�ာ�အတဲကရေ� 
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အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�မိုုနှှင့်�် အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်�ပွဲ�မိုု၊ လွူသာ�ဆိုန��သာဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ေ�စီခုန��မို�ာ�စီသညီ�တု��ကရေု� 

ခုု�င့်�မိုာအာ��ကရောင့်���စီေန� သု��မိုဟု�တ� တညီ��ထုာင့်�ေန�ေညီ�မိုှန��ပွဲါသညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၀ : ၇)။ 

သု���သာ�လွညီ�� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� ယူနှတော�တစီ�ခု�တညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ယူင့်��ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�

မို�ာ�အာ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန�မှိုာ ဖြဖွဲ့စီ�နုှ�င့်��ဖြခုနညီ��ပွဲါ�ပွဲါသညီ�။ ယူင့်��ေညီ�မှိုန��ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ေန� မိုလွု�အပွဲ�ပွဲါကရေ ၎င့်��တု��အာ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�မိုှ 

ဖြမိုှင့််�တင့်�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

တော�မိုှတ�သာတော�စီဲ�ဆိုု�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� �ေှ��ဖြပွဲ�လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ - နှု�င့်�င့်�ံေ�

လွဲတ�လွပွဲ�မိုု၊ ာတ�ဂွါ�ကရေ�ဆိုု�င့်�ောကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီီမိုခံုန်�ခုဲ�မိုု၊ စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�အ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ ခုန်�အပွဲ��သာ 

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေ�သ်ု��) သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်��န�သာ နှု�င့်�င့်အံမို�ာ�စီ�တဲင့်� မိုေှုနှု�င့်��သာ 

စီဲမို��ေညီ�မို�ာ�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� အထုူ�ကရေု�ယူ�စီာ�လွှယူ�မိုှ အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�သညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၄၊ 

အပွဲု�ဒီ� ၈၈)။ ထုု�အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�တဲင့်� ကြိုကရေီ�မိုာ��သာ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�နှှင့်�် ပွဲတ�သတ�

သညီ�် တော�စီဲ�ဆိုု�မိုုမို�ာ�ကရေု� ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� လွု�အပွဲ�မိုှဖွဲ့ဲ��စီညီ���သာ သု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ကရေ�စီပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ 

သု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်တံကရောနှှင့်�် အဖြပွဲညီ�်အ�သကရေ�ဆိုု�င့်��သာခု�ရံုံ��ံမို�ာ�အာ� တညီ��ထုာင့်��ကရေပွဲါသညီ�။ အမိုှန�

တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ� �ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ��သာ အထုကရေ�တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�သ်ညီ�် အခုကရေ�အခု�မို�ာ�နှှင့်�်

စီပွဲ�လွ�ဉ်း��၍ ယူင့်��ကရေ�သ်ု��ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�မိုှာ ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်း��စီာ��ပွဲ�ေပွဲါမိုညီ�။ နကရေ�န��သာဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်�� 

လွ�မိုုမိုေှုသညီ်� လွကရေ�ေှုအခုင့်��အကရေ�င့်��ထု�သု�� အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ�ကရေု� ထုပွဲ�မိုထံုညီ�်သဲင့်��လွု�ကရေ�ပွဲါ

ကရေ လွကရေ�ေှုအင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ောစီုန��ခု�မိုုမို�ာ�ကရေု� ပွဲ�တံူပွဲဲာ�ထုပွဲ�တု��ဖြခုင့်��ကရေ�သ်ု�� အနှဒောယူ�မို�ာ�ေှု�စီ

နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ယူင့်��စီုန��ခု�မိုုအမို�ာ�စီ�သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခနှှင့်�် ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ခု��ပွဲ�ဖြခုယူ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့စီ��စီသညီ�် ကရေနဦး�

အ��ကရောင့်��အေင့်��မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဂွါဲါတီမိုာလွာမိုှာ�တဲ�ဖြမိုင့်�ေသကရေ�သ်ု�� လွု�အပွဲ�မိုှဖွဲ့ဲ��စီညီ��သညီ�်

ယူနှတော�မို�ာ�သညီ� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�သညီ�် ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��နှှင့်�်  တော�မိုှတမိုုကရေဏ္ဍာမို�ာ�နှှင့််� ခု�တု�ဆိုကရေ�မိုုမိုေှု�သာ 

��ကရောင့််� ထုု�ယူနှတော�မို�ာ�မိုှ �ပွဲ�ထုဲကရေ�လွာ�သာ ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြခုင့်��၊ 

လွု�ကရေ�နာမိုုေှု�စီ�ေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� စီုန��ခု�မိုုမို�ာ�ေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ တော�စီီေင့်��ေ�၏လွဲတ�လွပွဲ�မိုုကရေု� 

အကရောအကဲရေယူ��ပွဲ�သည်ီ� သု��မိုဟု�တ� တော�စဲီ�ဆုို�ဖြခုင့်��ဆုို�င့်�ောလဲွတ�လွပွဲ�ခဲုင့်�်အာ� ဖြမှိုင့်�်တင့်�သညီ�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ� ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�သညီ� တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့်�် စီီမိုံ

အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုမို�ာ�၏ အာ�နညီ��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�နှု�င့်�သကရေ�သ်ု�� �ေေှညီ�၌တော�မိုှတမိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�

နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� အ�ေ�ပွဲါ�သာ ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်��ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ 

�မိုာ�ရုံု�ကရေု�၏ တန��တူညီီမိုှမိုုနှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ��ကရော�မိုေှင့်�သညီ� တော�စီီေင့်��ေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု

တဲင့်� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�အာဏ်ာမိုှ �င့်��ောကရေ�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ထုု�ောကရေ�စီဲာတာ�ဆိုီ�ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� �ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖွဲ့ု�� အကြံကရေံဖြပွဲ�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။ ထုု�သု��ဖြပွဲ�မိုူဖြခုင့်��သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီေှု  တော�စီီေင့်��ေ�၏လွဲတ�လွပွဲ�မိုုကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�၊ ဤသညီ�ကရေု� တော�

မိုှတမိုုေေှု�ေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုအာ� ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်�အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�သညီ်�အစီီအမိုအံဖြဖွဲ့စီ� ရုံုဖြမိုင့်�နှု�င့်� 

သညီ�။ အာဏ်ာခုဲ����ေ�နှှင့််� တော�စီီေင့်��ေ�ကရေဏ္ဍာတု��နှှင့််�ပွဲတ�သတ�၍ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� လွု�အပွဲ���ကရောင့်��နှှင့်�် ကရေ��ု���ကရောင့်��ခုု�င့်�လွ��ံ�ကရောင့်��

ကရေု� �ကရော�မိုေှင့်�မိုှ �ကရောင့်��စီဲာခု�ကရေ�ကရေ�လွကရေ�ကရေ��ထုာကရေ�ဖြပွဲနှု�င့်�ခု�်သညီ�။
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ထုု����ကရောင့်�် အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ�

�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အာ� �ပွဲါင့်��စီညီ���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြခုင့်��သညီ�  ယူင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�စီလွ��ံနှှင့်�် �ေေှညီ�

ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�၊ တော�မိုှတမိုုနှှင့််� အာ�လွ��ံပွဲါ�င့်�မိုုတု��ကရေု��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန�  ၎င့်��တု��၏ စီဲမို��ေညီ�ကရေု� အဖြပွဲန� 

အလွှန� အာ��ကရောင့်��ခုု�င့်�မိုာ�စီနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�သညီ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အတဲကရေ� အေှုန�အဟု�န�ဖြဖွဲ့င့််� �ထုာကရေ�ပွဲံ်�ပွဲ�နှု�င့်�သကရေ�သ်ု�� အသဲင့်�ကရေူ� 

�ဖြပွဲာင့်���ေ�ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတမိုုေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြခုင့်��သညီ� အ�သ�စီုတ�

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��မိုှသာမိုကရေ 'နှု�င့်�င့်ံ�ေ�စီီမိုကံရေုန��တစီ�ခု�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််�အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုစီနစီ�' မိုှလွညီ�� အကရေ��ု�ေေှုသညီ� (Tanzarella ၂၀၁၇)။ မိုှတသညီ�် တော�စီီေင့်�

�ေ�၏ လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�၊ တော�ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�၌ တန��တူညီီမိုှမိုုနှှင့််� ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုဖံြခုင့်��မိုေှုမိုုအာ� 

အာမိုခုဖံြခုင့်��၊ အာဏ်ာခဲု���ဖြခုင့်��နှှင့်�်သကရေ�ဆုို�င့်��သာထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်း��စီာ�မုိုမို�ာ� စီသညီ�တု��နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု�ယူ�တု�င့်�သညီ� (အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�) ‘အစီီအမိုမံို�ာ� 

အာ� အသ��ံခု�ပွဲ�အံ�ပွဲ�တဲင့်� ကြိုကီရေ�မိုာ�သညီ�် ကရေန�်သတ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ခု�မှိုတ�နုှ�င့်�သညီ�’ (Mendez ၂၀၁၂ : ၁၂၇၃)။

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�� ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တဲင့်�တညီ��ထုာင့်��သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ� ‘အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အာ� စီီမိုံခုန်�ခုဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော မိုူ�ာာင့်�ပွဲါေှု�လွေ်ှုပြီးပွဲီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�

မိုှတ�ေ� ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�၏ တော��င့်�မိုုအာ� တု�င့်��တာစီစီ��ဆို�နှု�င့်��သာ လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်� 

ခုဲင့်�်လွညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�လွာပွဲါသညီ�’ (Mendez ၂၀၁၂ : ၁၂၇၂)။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ောကရေန်�သတ�ခု�ကရေ�

မို�ာ�အတု�င့်�� လွု�ကရေ�နာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�

အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေ မိုညီ�သု��မိုညီ�ပွဲ�ံ လွမို��ညွှှန�မိုု�ပွဲ�နှု�င့်���ကရောင့်��အာ� ထု�တ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသ

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််�အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�သညီ�် အစီဉ်း�အလွာတစီ�ခု�တညီ��ထုာင့်�ေန� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါ 

သညီ�။  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််�အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�သညီ�် အစီဉ်း�အလွာတစီ�ခု�တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်��သညီ� နှု�င့်�င့်မံိုှ

တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုေှုသညီ်� အစီဉ်း�အလွာတစီ�ခု� တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်��နှှင့်�် တူညီီပွဲါသညီ�။ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့််� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုဆိုု�သညီ�် ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��သာအယူူအဆိုအာ� စီ�တ�ခု၍ံ တစီ�ဦး�ခု�င့်�� 

တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုအာ� ပွဲု�မိုု�အ�လွ��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဆိုု�သညီ�်  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၏ ��ဖွဲ့န�ခု�ကရေ�မို�ာ�ထု�မိုှတစီ�ခု�အာ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

�လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�သညီ�  ‘နစီ�နာသူမို�ာ�အာ� ရုံ�ပွဲ��တ�ုအေ၊ အမိုှတ�သ�ကရေ�တအေ အကရေ��ု� 

ခုစံီာ�ခဲုင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့်�်လူွအခဲုင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မုိုမို�ာ�အာ�ကရေ�စီာ�ေန�ကြိုကုရေ��စီာ�ဖြခုင့်��’ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (ကရေ�လွ 

သမိုဂွါု ၂၀၁၀ : ၈)။  �လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�သညီ� တစီ�ဦး�ခု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သလွု�၊ အစီ�အဖွဲ့ဲ��လွု�ကရေ�လွညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်� 

သညီ�။ �လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� �င့်ဲ��ကရေ��ထုာကရေ�ပွဲံ်ဖြခုင့်��၊ လွူမိုုစီုတ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�၊ �ဆို� 

ကရေ�သမိုုအစီီအစီဉ်း�မို�ာ�၊ ပွဲညီာသင့်�ဆို�မို�ာ� သု��မိုဟု�တ� သမိုု�င့်��သင့်�ရုံု��ညွှှန��တမို��မို�ာ�အာ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ဖြခုင့်��၊ 

�အာကရေ��မိုသ်တုေ အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��၊ �ဖြမိုယူာ သု��မိုဟု�တ� အဖြခုာ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုမို�ာ�အာ� ဖြပွဲန�လွညီ�

အပွဲ�နှှင့်��ဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� ခုဲ���ဖြခုင့်��နှှင့်�် လွူသုေှင့်��ကရော� �န�ခု��တာင့်��ပွဲန�ဖြခုင့်��တု��ပွဲါ�င့်�သညီ�။ နစီ�နာသူ 

မို�ာ�သညီ� နှု�င့်�င့်တံကရောဥပွဲ�ဒီ�အာကရေ�တဲင့်� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ��လွ�ာ���ကရေ�ခုံစီာ�ခုဲင့်�်ေှုသညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု 

၂၀၀၆)။ ဆိုု�လွု�သညီ�မိုှာ နစီ�နာသူမို�ာ�ကရေု�ယူ�တု�င့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သကရေ�သ်ု��  နစီ�နာသူမို�ာ�၏လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�

မို�ာ�ကရေု�ဖြပွဲညီ်�မိုီသညီ�် �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�သညီ်�အစီီအစီဉ်း� �ေ�ဆိုဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� နှု�င့်�င့်မံို�ာ�တဲင့်� 
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တာ�န�ေှုပွဲါသညီ�။ �ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာစီီမိုလံွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ခု�်ပွဲါကရေ �လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�သညီ� နစီ�နာသူမို�ာ�အာ� 

ခုု�င့်�မိုာ�သာကရေ�စီာ�မုိုမို�ာ��ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�အာ�ဖြမှိုင့်�်တင့်�ဖြခုင့်��နှှင့်�် နုှ�င့်�င့်အံ�ပွဲ� အမို�ာ� ဖြပွဲညီ�

သူ၏ယူ��ံကရေညီ�မိုုကရေု� ဖြပွဲန�လွညီ�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��တု��ဖြဖွဲ့င့််� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့်�် 

တော�စီဲ�ဆိုု�အ�ေ�ယူူ�ေ� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� ထုုထုု �ောကရေ��ောကရေ�၊ လွ�င့်�လွ�င့်�ဖြမိုန�ဖြမိုန�ဖြဖွဲ့င့််� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�မိုညီ�် အကရေ��ု��ကရေ��ဇိုူ�မို��ု�ထုပွဲ��လွာင့်��ေေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၀ : ၈)။  အထုူ� 

သဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�မိုတု�င့်�မိုီ (သု��မိုဟု�တ� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်��န

စီဉ်း�တဲင့်�) ယူာယူီ သု��မိုဟု�တ� လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�အေ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေသညီ�် �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�အာ�

သ�ာာတူညီီ၍ စီီမို�ံဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ပွဲါကရေ အ�ေ�ပွဲါ�သာယူ��ံကရေညီ�မိုုတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� အစီီအမိုမံို�ာ�

အဖြဖွဲ့စီ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု����ကရောင့််� �လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�

အတဲကရေ� အေှုန�အဟု�န�ကရေု�ထုုန��ညီှု�ပွဲ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ�  အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီေန� ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဤသု��

ဖြဖွဲ့င့််��ေေှညီ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အတဲကရေ� အလွာ�အလွာမို�ာ�ကရေု�ပွဲါ �ကရောင့်�� 

ကရေ��ု�ဖြဖွဲ့စီ��စီပွဲါသညီ�။

(ကရေ) အမိုှတ�သ�ကရေ�တ �လွ�ာ���ကရေ� (ခု) အထုူ�အမို��ု�အစီာ�အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခဒီဏ်�သင့်�်နစီ�နာ

သူမို�ာ�အတဲကရေ� သီ�ဖြခုာ��လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ� (ဂွါ) ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုေံ�သာ လွူ်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အတဲကရေ� �လွ�ာ� 

��ကရေ�မို�ာ� (အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််�  ၎င့်��တု��အာ� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ဖြခုင့်��သညီ� မိုတညီ�ပြီးင့်ုမို�မိုု သု��မိုဟု�တ� ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�

မို�ာ�နှှင့်�် ဆိုကရေ�စီပွဲ��န�သာ လွူအသု�င့်��အ�ု�င့်��မို�ာ�အတဲကရေ��လွ�ာ���ကရေ�) �ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� နစီ�နာသူမို�ာ�အတဲကရေ� �လွ�ာ���ကရေ�ေယူူခုဲင့််�အာ� 

အ�ထုာကရေ�အကူရေ�ကရောင့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီပွဲါသညီ�။ ထုု��လွ�ာ���ကရေ�အမို��ု�အစီာ�တစီ�ခု�စီီအ��ကရောင့်�� �အာကရေ�တဲင့်�

�ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲါမိုညီ�။

ရုံ�ပွဲ��တ�ုပွဲစီစညီ��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� �ထုာကရေ�ပွဲံ်�ပွဲ�မိုုအဖြပွဲင့်� အမိုှတ�သ�ကရေ�တသ�ာာ�လွ�ာ���ကရေ�ကရေ�သ်ု��  

အဖြခုာ�နညီ��လွမို��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�ဖြခုင့်��သညီ�လွညီ��အ�ေ�ပွဲါ��ကရောင့်�� တု��၍အသုအမိုှတ� ဖြပွဲ�

လွာပွဲါသညီ�။ လွူသုေှင့်��ကရော� �န�ခု��တာင့်��ပွဲန�ဖြခုင့်��မို�ာ�နှှင့်�် အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��မို�ာ�အာ� �လွ�ာ���ကရေ�

ဟု�ယူူဆိုပွဲါကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��မို�ာ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာ စီာသာ�သညီ�လွညီ��    

(အမိုှန�တော�သုေှုခုဲင့််�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ အထုကရေ�တဲင့်��ဆိုဲ��နှဲ�ခု�သ်ညီ�်အတု�င့်��) �လွ�ာ���ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါ 

သညီ�။ ဥပွဲမိုာ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ၏ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အဖဲွဲ့င့်�်နုဒီါန��တဲင့်� ‘ကရေွနှ��ပွဲ�တု�� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ

နှု�င့်�င့်ံသာ�မို�ာ�သညီ� ကရေွနှ��ပွဲ�တု��၏အတုတ�မိုှ တော�မိုှတမိုုမိုေှုဖြခုင့်��ကရေု� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�၊ ကရေွနှ��ပွဲ�

တု���ဖြမို�ပွဲ�တဲင့်� တော�မိုှတမိုုနှှင့််� လွဲတ�လွပွဲ�မိုုတု��အတဲကရေ� ဒီ�ကရေခခုစံီာ�ခု��်ကရေသူမို�ာ�အာ� ဂွါ�ဏ်�ဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�’ 

(�တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၁၉၉၆)။ တူနီ�ေှာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��တဲင့်� ‘နှု�င့်�င့်ံ

ကရေု� ထုူ�ထုာင့်�ေန�….၊ ၂၀၁၀ ခု�နှှစီ� ဒီီဇိုင့်�ာာလွ ၁၇ မိုှ ၂၀၁၁ ခု�နှှစီ� ဇိုန�န�ါေီလွ ၁၄ ေကရေ��န်ထုု �တာ� 

လွှန��ေ�တဲင့်� လွဲတ�လွပွဲ�မိုုနှှင့်�်ဂွါ�ဏ်�သုကရေခာအတဲကရေ� �တာ�လွှန��ေ�၏ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ��အာင့်�ဖြမိုင့်�

�စီေန�၊ ကုရေ�ယ်ူ�ကရေ�င့်�်သုကရေခာဖြမိုင့်�်မိုာ�သည်ီ� အာဇိုာနညီ�မို�ာ�၏�သဲ�အာ� သစီစာ�စီာင့်�်သုမုိုနှှင့်�်အတူ မို��ု�ဆိုကရေ�

မို�ာ�အလွု�ကရေ� တူနီ�ေှာ�အမို��ု�သာ�၊ အမို��ု�သမိုီ�မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ကရေ��ု�စီဲန်�အနစီ�နာခုံမိုုမို�ာ�အတဲကရေ� ကရေွနှ��ပွဲ�

တု��နှု�င့်�င့်ံသာ�မို�ာ�မိုှ လွဲတ�လွပွဲ��ေ�အတဲကရေ�ကြိုကရေု��စီာ�ရုံ�န��ကရေန�မိုုမို�ာ�အာ� ဂွါ�ဏ်�ယူူပွဲါ��ကရောင့်��’ ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ

ထုာ�ပွဲါသညီ� (တူနီ�ေှာ� သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၂၀၁၄)။3
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�လွ�ာ���ကရေ�သညီ�  အလွ�ံဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� �ဒီသအမိုညီ��ဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� နစီ�နာ

�သာလွူမို��ု�စီ�မို�ာ�၏ အ�ေ�ပွဲါ�သာအမိုှတ�သ�ကရေ�တကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အာ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�   

၎င့်��တု��၏ အ�ေ�ပွဲါမိုုအာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� စီသညီ�်  အမိုှတ�သ�ကရေ�တ

ပွဲ�သံဏ္ဍာာန�အသဲင့်�လွညီ�� �ဆိုာင့်�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဆိုာ�ဗျူီ�ယူာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�  

ထုူ�ဖြခုာ��သာ �ု�သသလွကရေခဏ်ာအာ� ထုုန��သုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ခုဲင့်�်ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၇၉ သညီ� 

နှု�င့်�င့် ံ လွူနညီ��စီ�အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�၏ ‘အမိုှတ�သ�ကရေ�တမို�ာ�အာ� အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူဆိုု�င့်�ော�နောမို�ာ�၊ ရုံု��ော

�ဒီသခု ံ အမိုညီ�နာမိုမို�ာ�၊ လွမို��နာမိုညီ�မို�ာ�၊ အ�ဖြခုကရေ��နထုု�င့်��သာ နယူ��ဖြမိုအမိုညီ�မို�ာ�နှှင့်�် �နော

�ဒီသအမိုညီ�မို�ာ�တဲင့်� အသ�ံ�ဖြပွဲ�ခုဲင့်�်’ စီသညီ�်အခုဲင့်�်အ�ေ�အာ� တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်�� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�

ပွဲါသညီ� (ဆိုာ�ဗျူီ�ယူာ�သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၂၀၀၆)။ ကရေု�ဆိုု�ဗျူု�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�လွညီ�� အင့်�မိုတန�

အ�ေ�ပွဲါလွှ�သာ အကရေ��ု�စီီ�ပွဲဲာ�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� လွူနညီ��စီ�မို�ာ�အာ� ဗျူီတု�အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�

ထုာ�ပွဲါသညီ�။ လွူမို��ု�စီ�မို�ာ�၏ အမိုှတ�သ�ကရေ�တမို�ာ�နှှင့််� အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူဆိုု�င့်�ော အာ�လွပွဲ�ေပွဲ�မို�ာ�အပွဲါ 

အ�င့်� အမိုှတ�သ�ကရေ�တအသ��ံဖြပွဲ�မိုုအ�ပွဲ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���သာ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််�ပွဲတ�သတ�၍လွညီ�� ဗျူီတု�အာဏ်ာ

�ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�ပွဲါသညီ� (ကရေု�ဆိုု�ဗျူု�သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ ၂၀၀၈/၂၀၁၆ : အခုန�� ၁(၈))။ ထုု�ကရေ�သ်ု� �ပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��

မို�ာ�သညီ� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုေံ�သာလွူမို��ု�စီ�မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��အတဲကရေ�အ�ေ�ပွဲါ�သာ အမိုှတ�လွကရေခဏ်ာမို�ာ�

ကရေု� အနာဂွါါတ�တဲင့်�ကရောကရေဲယူ�ေန� အခုဲင့်�်အာဏ်ာနှှင့်�် ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�ခုဲင့်�် �ပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ ရုံ�ပွဲ�ထု�တစီ�ခု� သု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲတု�ကရေ�တစီ�တု�ကရေ� တညီ��ဆိုာကရေ��ပွဲ�ဖြခုင့်��အစီာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုှ လွူမို��ု�စီ�မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ေ�ပွဲါ�သာယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အမိုှတ�သ�ကရေ�တမို�ာ�အာ� 

တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်��နှှင့်�် ထုုန��သုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြခုင့်��တု��အတဲကရေ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�တု�င့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�ခု�နှု�င့်�

ေန� အခုဲင့်�်အာဏ်ာနှှင့်�် အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ��ပွဲ�အပွဲ�ပွဲါသညီ�။

နစီ�နာသူမို�ာ�အတဲကရေ�သီ�ဖြခုာ��လွ�ာ���ကရေ�အာ�   ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� �ေေှညီ�တညီ�တသံညီ�် အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်မို�ာ��ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အတုတ�မိုှမို�ကရောင့်��မိုုအဖြပွဲစီ�မို�ာ� 

အတဲကရေ� အမိုှတ�သ�ကရေ�တ�လွ�ာ���ကရေ�ပွဲ�သံဏ္ဍာာန�အာ� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန��သာကရေ�သမိုုအဖြဖွဲ့စီ� အသ�ံ�ဖြပွဲ�

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ� (Mendez  ၂၀၁၂  : ၁၂၈၀)။ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ� �ေေှညီ�တဲင့်�နစီ�နာသူမို�ာ�၏ လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�နှှင့်�်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�အာ�ဦး�စီာ��ပွဲ�ဖြခုင့်��ကရေု�  

ကရေူညီီနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ နစီ�နာသူမို�ာ�သညီ� ယူခုင့်�ကရေဖွဲ့ယူ�ကရေ�ဉ်း�ခုံခု�်ေ�သာ သု��မိုဟု�တ� လွူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ� 

နှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�မိုှ စီနစီ�တကရေ�ဖွဲ့ယူ�ထု�တ�ထုာ�ခုေံ�သာ လွူဦး��ေအခု��ု�အစီာ�တစီ�ခု�အာ� 

ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�ပွဲါကရေ အထုကရေ�ပွဲါလွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�သညီ� အထုူ�အဖွဲ့ု��တန�ပွဲါသညီ�။ ဤ�နောတဲင့်� နီ�ပွဲါ

နှု�င့်�င့်ံထုမံိုှ ဥပွဲမိုာ�ကရောင့်��တစီ�ခု�ကရေု��လွလ်ွာနှု�င့်�သညီ�။ နီ�ပွဲါ၏ ၂၀၁၅ ပွဲဋိုပွဲကရေခအလွဲန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ပွဲဋိုပွဲကရေခဒီဏ်�သင့်�်နစီ�နာသူမို�ာ�အာ� အထုူ�ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်း��စီာ��ပွဲ�ေမိုညီ်� အ�ပွဲ�စီ�တစီ�ခု�

အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲ�ဒီ�မို ၄၂ (၅) အပွဲါအ�င့်� လွူမိုု�ေ�တော�မိုှတမိုု အခုဲင့်�်အ�ေ�အပွဲု�င့်��တစီ�ခု�လွ��ံတဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�

ပွဲါသညီ�။ ‘လွူထု�လွုပွဲ�ေှာ�မိုုမို�ာ�၊ လွကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�ပွဲဋိုပွဲကရေခမို�ာ�နှှင့််� နီ�ပွဲါတဲင့်�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတု��တကရေ��ဖြပွဲာင့်�� 

လွ��ေ� �တာ�လွှန�လွုပွဲ�ေှာ�မိုုမို�ာ�တဲင့်� ၎င့်��တု��၏အသကရေ�ကရေု�စီဲန်�ခု�်�ကရေ�သာ အာဇိုာနညီ�ပွဲ�ဂွါုု�လွ�မို�ာ�၏

မိုုသာ�စီ�မို�ာ�၊ �ဖွဲ့�ာကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ခုံလွု�ကရေ��သာ သူမို�ာ�၏မိုုသာ�စီ�မို�ာ�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအတဲကရေ� တု�ကရေ�ပွဲဲ��င့်�ခု�်�ကရေ

သူမို�ာ�၊ ပွဲဋိုပွဲကရေခဒီဏ်�သင့်�်နစီ�နာသူမို�ာ�၊ �ေ့��ဖြပွဲာင့်��ခုေံ�သာ နစီ�နာသူမို�ာ�၊ ခုနှာာကရေု�ယူ�အစီုတ�အပွဲု�င့်��
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ခု��ု�ယူဲင့်��သဲာ�သူမို�ာ�၊ ဒီဏ်�ောေသူမို�ာ�နှှင့််� နစီ�နာသူမို�ာ�သညီ�  တော�ဥပွဲ�ဒီမိုှ�ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�သညီ�နှှင့်�်

အညီီ ပွဲညီာ�ေ�၊ ကရေ�န��မိုာ�ေ�၊ အလွ�ပွဲ�အကရေု�င့်�ေေှုမိုု၊ အု��အုမို�၊ လွူမိုုဖူွဲ့လွ��ံေ�တု��အာ� တော�မိုှတမိုု၊ 

ထုု�ကရေ�သင့်�်�သာ �လွ�စီာ�မိုုတု��နှှင့််�အတူ ဦး�စီာ��ပွဲ�ေပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ေှုေမိုညီ�’ (နီ�ပွဲါသမိုမတနှု�င့်�င့် ံ ၂၀၁၅)။ 

�နာကရေ�ထုပွဲ� ဥပွဲမိုာတစီ�ခု�မိုှာ ကရေ�လွ�သူင့်ယူ�အခုဲင့်�်အ�ေ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် ပွဲ�ဒီ�မို ၃၉ (၉)ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�ဥပွဲ�ဒီ

ပွဲ�ဒီ�မိုသညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခဒီဏ်�သင့်�်ခုေံ�သာ ကရေ�လွ�သူင့်ယူ�မို�ာ�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�မိုှ ‘အထုူ� အကရော 

အကရေဲယူ�’ �ပွဲ�ေန� ကရေတုကရေ�တ��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ဤကရေ�သ်ု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြခုင့်��သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ပွဲဋုိပွဲကရေခတာ�ဆီို�ကရောကဲရေယူ��ေ�၏ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကုရေ� တု��တကရေ��စီနုှ�င့်��သာ�လွညီ�� 

အခုန�� ၅ ေှု ေ�မို�ဒီါဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုုတဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သကရေ�သ်ု�� ဖြပွဲဿနာလွညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ေ�မို�ဒီါ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ�လွညီ�� နစီ�နာသူမို�ာ�အာ� - ‘တ�ဆိုီလွူမို��ု�စီ�အ�ပွဲ�

ကရေ���လဲွန�ခု��်သာ လူွမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မုိုမှိုဆိုင့်��ေ��သာအသကရေ�ေှင့်�ကရေ�န�ေစီ�သူမို�ာ�၏ စီာ��တ��န�ေ�၊ 

ကရေ�န��မိုာ�ေ�’ ဟု�ဆိုု��သာ အထုူ�အမို��ု�အစီာ�အ�ပွဲ�စီ�အဖြဖွဲ့စီ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ထုာ�ပွဲါသညီ� (ေ�မို�ဒီါ

သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၂၀၀၃/၂၀၁၅ : ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၅၀)။ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့််� ‘ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုဖံြခုင့်��မိုဖြပွဲ��ေ� ဥပွဲ�ဒီအပွဲု�ဒီ�

င့်ယူ�မို�ာ�အပွဲါအ�င့်�  စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လွူမိုု�ေ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ�အကရောအကရေဲယူ�မို�ာ�

အာ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��’ ကရေု� အကြံကရေံဖြပွဲ�ထုာ��သာ  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အာ��ကရောင့်��ခုု�င့်�မိုာ�စီဖြခုင့်��သညီ� ကရေ�လွသမိုဂွါု၏

လွမို��ညွှှန�မိုှတ�စီ�ကရေု� ပွဲမိုာဖြပွဲ�ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�(ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၀ : ၁၀)။ သု���သာ� ေ�မို�ဒီါဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�

သညီ� သတုဖြပွဲ�စီောအခု�ကရေ�တစီ�ခု� လွညီ���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါသညီ�။  ၂၀၀၈ ခု�နှှစီ�တဲင့်� ဖြပွဲန�လွညီ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�်�သာ 

ပွဲ�ဒီ�မို ၅၀ တဲင့်� ‘တ�ဆိုီလွူမို��ု�မို�ာ�အ�ပွဲ�ကရေ���လွဲန��သာ လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုု’ ဟု�ဖွဲ့တ�ရုံုေန� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�

ထုာ��သာ စီာသာ�သညီ� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဂွါရုံ�ဖြပွဲ�သင့််�သညီ�် ဖြပွဲဌာာန��ခု�ကရေ�တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မိုှတစီ�ဆိုင့်�်�ကရေညီ်�လွှင့်� ေ�မို�ဒီါတဲင့်� နစီ�နာသူမို�ာ�၏ ာ�ကရေု� 

၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�သရုံ�ပွဲ�လွကရေခဏ်ာနှှင့်�် တန��ညီှုထုာ�ဖြခုင့်��ခုေံမိုုနှှင့်�်အတူ လွူအ�ပွဲ�စီ�တစီ�စီ�ကရေု�သာ �ပွဲ� 

အပွဲ�ေန��လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�အာ� (တု��ခု���မိုထုာ�ပွဲါ) ကရေန�်သတ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော� 

မိုှတ�ေ�သညီ�  နစီ�နာသူမို�ာ�ေှုသညီ်� ‘အထုူ�သတ�မိုှတ�ထုာ��သာမို�ဆိုနှဒနယူ��ဖြမို’ကရေု� အ�လွ��ပွဲ�ေန� 

လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�ေှု�သာ��ကရောင့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အ�ကရော�ေှု တင့်��မိုာမိုုဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လွာနှု�င့်�သညီ�ကရေု� ဤဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မိုှ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါသညီ�။ (ဥပွဲမိုာ 

ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သူအာ�လွ��ံမိုှ  ‘အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ� နှှင့်�်ယူနှတော�

မို�ာ�အာ� စီီစီဉ်း��ေ�ဆိုဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ော၌ နစီ�နာသူမို�ာ�အာ� ဗျူဟုု�ဖြပွဲ�၍�ဆိုာင့်�ေးကရေ�

ေန�’ ကရေ�လွသမိုဂွါုမိုှ�တာင့်��ဆိုု�ထုာ�ပွဲါသညီ�၊ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ပွဲတ�သတ�

�သာ ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုအာ�လွ��ံ၏ ‘ဗျူဟုု�တဲင့်� နစီ�နာသူမို�ာ�’အာ� ထုာ�ေှုေန� ကရေ�လွသမိုဂွါုမိုှ �တာင့်��ဆိုု�ထုာ�

ပွဲါသညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၀ : ၆))။ 

ပွဲဋိုပွဲကရေခ သု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ခု��ပွဲ�ခု�ယူ�မိုုသညီ� လွူမို��ု�စီ�ကရေု� အ�ဖြခုခုံ�သာ သု��မိုဟု�တ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� 

လွှမို��မိုု��မိုုကရေု� အ�ဖြခုခု�ံသာ သု��မိုဟု�တ� လွူမို��ု�စီ�တစီ�ခု��ု�၏ သမိုု�င့်��အစီဉ်း�အဆိုကရေ� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုေံမိုုအ�ပွဲ�

အ�ဖြခုခုပံွဲါကရေ လွူမိုု�ေ�နှှင့််�နှု�င့်�င့်�ံေ� ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�အာ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု

ကရေု� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ��သာ သု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုအံ�ပွဲ�စီ�မို�ာ� တန��တူညီီမိုှစီဲာပွဲါ�င့်��စီ�ေ�ကရေု� �တာင့်��
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ဆိုု�ထုာ�သညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��မိုုမို�ာ�  သု��မိုဟု�တ�  ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုကရေု� အဆို�ံ�သတ��ေ�

အစီီအမိုမံို�ာ� (affirmative action mechanism) ထုညီ�်သဲင့်��ထုာ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ� (Böckenförde၊ 

Hedling နှှ�င့်� Wahiu ၂၀၁၁)။ ထုု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� တော�မိုှတမိုုမိုေှုဖြခုင့်��၏ ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု��ဖြဖွဲ့

ေှင့်��နှု�င့်�၍ ပွဲဋိုပွဲကရေခနှှင့်�်ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�မိုုတု��၏ စီုတ�ဒီဏ်�ောမို�ာ�အာ�ကရေ�သေန� �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို��သာ၊ 

တော��င့်�ဖြဖွဲ့စီ��သာ၊ သ�ာာတူညီီမုိုေှု�သာ အစီီအမိုံမို�ာ�လွညီ���ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��သာ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�သညီ� (အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီနစီ�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ� 

သု��မိုဟု�တ� အာဏ်ာလွှ�အပွဲ�ဖြခုင့်�� ပွဲ�စံီံမို�ာ�တဲင့်�) တော�မိုှတမိုုမိုေှု�သာ နှု�င့်�င့်ပံွဲု�င့်�သယူဇံိုာတမို�ာ�အာ� 

ေယူူသ��ံစီဲ�မိုု သု��မိုဟု�တ� သမိုု�င့်��အစီဉ်း�အဆိုကရေ��တာင့်��ဆိုု�ခု��်သာ  ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုတု��ကရေု� ကရေ�စီာ�ေန� 

လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�သညီ�။ ဤ�နောတဲင့်� နီ�ပွဲါနှု�င့်�င့်မံိုှ ဥပွဲမိုာ�နာကရေ�တစီ�ခု�အာ��လွလ်ွာနှု�င့်�ပွဲါ�သ�သညီ�။  

နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��ေှု ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�အာ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� နီ�ပွဲါဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

၏ အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��သညီ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�အသစီ�တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်��နှှင့်�် �ပွဲ��ပွဲ�ထုင့်�ထုင့်� ခု�တု� 

ဆိုကရေ�ထုာ�ပွဲါသညီ� - ‘ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ �ေး��ကရောကရေ�ခုအံ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� ောသကရေ�ပွဲန�တညီ�ပြီးမို��သာ

ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�၊ �ကရောင့်��မဲိုန��သာအ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မုိုစီနစီ�၊ ဖံဲွဲ့ပြီးဖုွဲ့��တု��တကရေ�မုိုနှှင့်�် သာယူာ��ဖြပွဲာ�ေ��မိုှာ�မှိုန��ခု�ကရေ� 

မို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ေန�  ပွဲ�ဒီသောဇို�စီနစီ�၊ အာဏ်ာေှင့်�စီနစီ�၊ ဗျူဟုု�ခု��ပွဲ�ကရေု�င့်�မိုုစီနစီ�နှှင့်�် သကရေ�ဦး�ဆိုံပွဲု�င့်�စီနစီ�

တု��မိုှ ဖွဲ့န��တီ�ခု��်သာ ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုနှှင့်�် ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ခု��ပွဲ�ခု�ယူ�မိုုပွဲ�စံီံမို�ာ�အာ�လွ��ံကရေု� အဆို�ံ�သတ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� 

ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေု� တော��င့်���ကရေဖြင့်ာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��လွု�ကရေ�သညီ�’ ဟု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသညီ� (နီ�ပွဲါ

သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၂၀၁၅ ၊ အထုူ�အ�လွ��ပွဲ�ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� ထုညီ�်�ပွဲါင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�)။  ထုု����ကရောင့််� ဖြပွဲညီ�သူ်

အာဏ်ာနှှင့်�်ာဏ္ဍာာအ�ပွဲ� မိုှတ�သာေယူူခုဲင့်�်နှှင့်�် ထုုန��ခု��ပွဲ�ခုဲင့်�်ေေှု�စီေန�ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� �ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမိုှတဆိုင့်�် သမိုု�င့်��အစီဉ်း�အဆိုကရေ�ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�

ခု��ပွဲ�ဖြခုယူ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အ�ပွဲ�စီ�အခု��ု�၏ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� သုမို��ယူူဖြခုင့်��တု��ကရေု� ကရေ�စီာ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု�အစီီအမိုံ

မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��သညီ� �နာင့်�လွာမိုညီ�် မို��ု�ဆိုကရေ�အဆိုကရေ�ဆိုကရေ�

အတဲကရေ� ထုု�ောကရေ�မိုုအလွာ�အလွာကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။

‘အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော�လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�’ ဆိုု�သညီ�်အနှှစီ�သာေပွဲါ�င့်��စီေန� �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ� 

ဖြခုင့်��၏ အဓိုပွဲါါယူ�အာ� တု��ခု���လွာ�န်သညီ်� �ခုတ� �ေစီီ���ကရောင့်��တစီ�ခု�ေှုပွဲါသညီ�။ အသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��

�ေ�ဆိုု�င့်�ော�လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ� ဆိုု�သညီ�မိုှာ ‘နှု�င့်�င့်�ံေ�အေ ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုေံဖြခုင့်��၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�မိုလွ�ခံြုံခု�ံမိုု၊ ကရေ�ာ�မို

တန��တူညီီမိုှမိုု မိုေှုဖြခုင့်��ကရေ�သ်ု���သာ ယူခုင့်�ေှု�နပြီးမို�အ�ဖြခုအ�နဆိုီသု�� နစီ�နာသူမို�ာ�အာ� ဖြပွဲန�လွညီ�

�ောကရေ�ေှုသဲာ��စီဖြခုင့်��အစီာ�  ယူ�တ�ေင့်���ကရေမို���ကရေ�တ�သညီ�် လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�မိုတု�င့်�ခုင့်� 

“မိုှတ�သာအ�ဖြခုအ�နတဲင့်� ၎င့်��တု��ေေှုေမိုညီ်� အောမို�ာ�ကရေု�” နစီ�နာသူမို�ာ�အာ��ပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��ဟု�ဆိုု�လွု� 

သညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ထုု�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော �လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�သညီ� အမိုှာ�အာ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�

သလွု� မိုှ��ောလွညီ���ောကရေ�သညီ�၊ တနညီ��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� �နာကရေ�လွညီ��ဖြပွဲန��ကရေညီ်�သလွု� �ေှ��မိုှာ��ကရေညီ်�

သညီ�် သ�ာာလွညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�၊ တဖွဲ့န� တစီ�ဦး�ခု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သလွု� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အလွု�ကရေ�လွညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�’ 

(Waldorf ပွဲ�နုှံှပွဲ�ထု�တ���ေန�ေုှသညီ�)။ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော� မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�သညီ� အသဲင့်� 

ကူရေ��ဖြပွဲာင့်��မုိုကုရေ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန� မိုသင့်�်�တာ�ပွဲါဆုို�သညီ�်��ဖွဲ့န�ခု�ကရေ�ကုရေ� ဤအခု�ကရေ�မှို�ဖြဖွဲ့ေှင့်��လုွ�ကရေ�သညီ�် 

သ�ာာပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ တနညီ��အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အာ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံ

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေန� ကြိုကုရေ��ပွဲမို��မုိုမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�် ယူင့်����ဖွဲ့န�ခု�ကရေ�မို��ု�ကုရေ� အနညီ��ဆို��ံတစီ�စုီတ�တစီ�ပုွဲ�င့်���ဖြဖွဲ့
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ေှင့်��နှု�င့်�ပွဲါသညီ�၊ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့််� �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို��သာလွူမိုု အသု�င့်��အ�ု�င့်��ဆိုု�င့်�ော �ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�

အတဲကရေ� တုကရေ�ဖြပွဲတ�သာ��သာ လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်�ပွဲ�အပွဲ�လွု�ကရေ�ဖြခုင့်����ကရောင့်�ဖ်ြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ �လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�

အာ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတစီ�ခု�တဲင့်� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��သညီ� အသဲင့်�ကူရေ��ဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��ဆုို�င့်�ောလွကရေခဏ်ာ  

ပွဲု�၍�ဆိုာင့်��စီပြီးပွဲီ� �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို��သာ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲပံြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုုအာ� အ�ထုာကရေ�အကရေူ

ဖြပွဲ�ေန� စီဲမို��ေညီ�မို�ာ�ကရေု�ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ောလွညီ�� �ောကရေ�ပွဲါသညီ�။ တစီ�ကြိုကရေုမို�တစီ�ခုါပွဲ��ပွဲ��သာ�ထုာကရေ�ပွဲံ်

မိုုမို�ာ� သု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုပွဲစီစညီ��တစီ�ခု�အာ� ဖြပွဲန�လွညီ��ပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��တု��နှှင့်�်အတူ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ��သာ�လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�သညီ� လူွမို��ု�တူနုှ�င့်�င့်တံစီ�နုှ�င့်�င့်ေုှံ သယူဇံိုာတမို�ာ�၊ အာဏ်ာ 

နှှင့်�် ခု�မို��သာကြွကရေယူ�မိုုအာ� တန��တူညီီမိုှစီဲာေပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်အ�ပွဲ� အ�ဖြခုခုံကရေ�စီဲာသကရေ��ောကရေ�ပွဲါသညီ�။ ဤ

�နောတဲင့်� �ဖြမိုယူာကရေုစီစနှှင့််�ပွဲတ�သတ�၍ သင့်�်�တာ��သာ ဥပွဲမိုာတစီ�ခု��လွလ်ွာနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ‘အကရေူ�                    

အ �ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အစီီအမိုမံို�ာ�သညီ� �ဖြမိုယူာကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� ကြိုကရေီ�မိုာ��သာသကရေ� 

�ောကရေ�မိုု ေှုနှု�င့်��ဖြခုနညီ��ပွဲါ��သာ�လွညီ��’ (Huggins ၂၀၀၉ :၂) ထုု�အစီီအမိုမံို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��သညီ� ကြိုကရေီ�မိုာ��သာသကရေ��ောကရေ�မိုုကရေု� �ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း���ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အကရေူ�  

အ �ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� မိုူလွပွဲု�င့်�ေှင့်�ထုသံု�� ဖြပွဲန�လွညီ�အပွဲ�နှှင့်��ဖြခုင့်�� 

သု��မိုဟု�တ� တော�မို�င့်�သုမို��ယူူထုာ��သာ ပုွဲ�င့်�ဆုို�င့်�မုိုမို�ာ�အာ�ဖြပွဲန�လွညီ��ပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��တု��ကုရေ� အဓုိကရေထုာ� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ��လွေ်ှုသညီ�။ သု���သာ� ‘တန��တူညီီမိုှမိုုမိုေှုသညီ်� �ဖြမိုယူာအခုဲင့််�အ�ေ�သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ� 

ပွဲဲာ�ေသညီ်�အ��ကရောင့်��အေင့်��ခုဖံြဖွဲ့စီ��သာနှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� မိုူလွပွဲု�င့်�ေှင့်�ထုသံု��ဖြပွဲန� လွညီ�အပွဲ�နှှင့်��ဖြခုင့်��သညီ� 

�ဖြမိုယူာပုွဲ�င့်�ဆုို�င့်�မုိုဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အာ� ကြိုကုရေ��ပွဲမို��မုိုမို�ာ�ကုရေ�အစီာ�ထုု���ပွဲ�နုှ�င့်�မုိုမိုဟု�တ�ာ�၊ အ�ထုာကရေ� 

အပွဲံ်သာဖြပွဲ�နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�’ (Huggins ၂၀၀၉ : ၃)။  ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� �ဖြမိုယူာ 

ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုပွဲ�စံီမံို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� အဖြခုာ�စီနစီ�တကရေ�ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ထုာ��သာ သု��မိုဟု�တ� သမိုု�င့်��

အစီဉ်း�အဆိုကရေ� မိုညီီမိုှမိုုမို�ာ�ကရေ�သ်ု�� �ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�ကရေု�  အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်��ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�။ ထုု�သု��လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြခုင့်��

ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲဋိုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ��နမိုု သု��မိုဟု�တ� ပွဲဋိုပွဲကရေခလွကရေခဏ်ာေပွဲ�မို�ာ�ကရေု�သာမိုကရေ ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု�ပွဲါ

�ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�၏ လွကရေ�လွှမို��မိုီမိုုနင့်�် ထုု�ောကရေ�မိုု

အတု�င့်��အတာကရေု�လွညီ��ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��စီပွဲါသညီ�။ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�

နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�အာ� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြခုင့်��သညီ� ပွဲဋို 

ပွဲကရေခအသဲင့်�ကူရေ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အာ� ပုွဲ�မုို��လွ�နကရေ��စီ၍ အနာဂွါါတ�တဲင့်�လွညီ��ပွဲဋုိပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ�ပဲွဲာ�ဖြခုင့်��မှို တာ�ဆီို� 

ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�အာ�ကရေင့်��လွဲတ��စီဖြခုင့်��မိုှတု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန� အ�ေ�ယူူမိုုမိုှတစီ�ဆိုင့်�် လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�

မို�ာ�ကရေု�အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ဖြမိုှင့်�်တင့်�ဖြခုင့်��ဆိုု�င့်�ော ကရေ�လွသမိုဂွါုအ�ဖြခုခုံမိုူမို�ာ�တဲင့်� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန� 

လွညီ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�မိုုမိုေှု�ေ�အာမိုခုခံု�ကရေ�အာ�  ဦး�စီဲာအဓိုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�ထုာ�ပွဲါသညီ� (၁၉၉၇၊ ၂၀၀၅ တဲင့်�

ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဲမို��မိုခံု�ကရေ�)။ �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�မိုု မိုေှု�ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြခုခုံမိုူ ၃၅ တဲင့်� ‘တော�

ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု��မိုုအာ� �လွ�စီာ�လွု�ကရေ�နာမိုုေှု�စီေန�၊ လွူအခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�အာ� �လွ�စီာ�လွု�ကရေ�နာ�သာ 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုတစီ�ခု� ဖြပွဲ�စီ�ပွဲ��ု��ထုာင့်�ထုုန��သုမို��ေန�နှှင့်�် အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူမို�ာ�၏ 

ယူ��ံကရေညီ�မိုုအာ� ဖြပွဲန�လွညီ�ေယူူေန� သု��မိုဟု�တ� တညီ��ဆိုာကရေ�ေန� နှု�င့်�င့်မံို�ာ�သညီ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� လွု�အပွဲ��သာအဖြခုာ�အစီီအမိုမံို�ာ�ကရေု� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�’ (ကရေ�လွသမိုဂွါု 
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၂၀၀၅ : ၁၇)။ ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှလွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�ကရေု�တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန�၊ 

�လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အဖြခုာ�အစီီအမိုမံို�ာ�အသ��ံဖြပွဲ�၍ အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုဖြပွဲန�လွညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ဖြခုင့်��အာ�

တာ�ဆိုီ�ကရောကရေဲယူ�ေန� ေညီ�ေးယူ�သညီ�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�၏ အစီုတ�အပွဲု�င့်��မို�ာ�

အာ�လွ��ံကရေု� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�အာမိုခုခံု�ကရေ�သညီ� နညီ��လွမို��မို�ာ�စီဲာဖြဖွဲ့င့််� အ�ဖြခုခုံပွဲါ 

သညီ�။ �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�အာမိုခုခံု�ကရေ�သညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�

၏ ‘�ေှ� �ေ��မိုှာ��ကရေညီ်��သာ’ အစီုတ�အပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�၍ (Waldorf 2017 : 54)၊ လွူအခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�

အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ� ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ��စီသညီ�် 

အဓိုကရေအခုဲင့်�်အ�ေ�အဖြဖွဲ့စီ�လွညီ�� ယူူဆို�ကရေသညီ�။ ပွဲ�မံိုှန�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဆို��ံနှှင့်�် အနညီ��ဆို��ံ

အဓုိပွဲါါယူ�ဖဲွဲ့င့်�်ဆုို�ထုာ��သာ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� အစုီတ�အပုွဲ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် �နာကရေ�ထုပွဲ�

ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�အာမိုခုခံု�ကရေ�သညီ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် ေှင့်��လွင့်��စီဲာ

ထုပွဲ�တူကရေ�သညီ�် အစီုတ�အပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�၏ လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်တဲင့်� 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု မို�ာ�ပွဲါ�င့်�သညီ�ဟု� ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�နှု�င့်�မိုုအ�ဖြခုအ�နအေ �နာကရေ�ထုပွဲ�

ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�အာမိုခုခံု�ကရေ�သညီ� သ�ာာတော�ဆိုု�င့်�ောခု���ကရော�မိုု ခုေံနှု�င့်�သညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ�  နှု�င့်�င့်၏ံအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ောမိုူ�ာာင့်�အာ� တညီ��ထုာင့်��သာ��ကရောင့််�   အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�ေန�ကြိုကရေု��စီာ�သညီ�် မိုညီ�သညီ�်ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမိုဆိုု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�မိုှ အပြီးမို�တ�စီဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�

�ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�မိုုမိုေှု�ေ�အာမိုခု�ံသာ ထုု�ောကရေ�သညီ�်

နညီ��လွမို��တစီ�ခု�အဖြဖွဲ့စီ� ရုံုဖြမိုင့်�နှု�င့်�သညီ�။

ကရေ�လွသမိုဂွါုသညီ� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�မိုုမိုေှု�ေ�အာမိုခုခံု�ကရေ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��

အ�နဖြဖွဲ့င့်�်  အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုကရေု� �တာင့်��ဆိုု�ပွဲါသညီ�။ ယူင့်��တဲင့်� ‘ပွဲဋိုပွဲကရေခ 

သု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ခု��ပွဲ�ဖြခုယူ��သာအ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုကရေု� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီခု�သ်ညီ�် အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူဆိုု�င့်�ော

အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��မို�ာ�ကရေု� ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ကရေု��ေေှညီ�တညီ�ပြီးမို��စီ�သာ၊ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အကရော 

အကရေဲယူ��ပွဲ��သာ၊ တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�အာ� �လွ�စီာ�လွု�ကရေ�နာသညီ�် ယူဉ်း��ကရေ��မိုုတစီ�ေပွဲ�ကရေု� ပွဲ��ု� 

�ထုာင့်��ပွဲ�သညီ်� အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�သု�� အသဲင့်��ဖြပွဲာင့်��ယူူေမိုညီ�ဟု� ဆိုု�ထုာ�သညီ�။  မိုှတ၍ 

အကရေ��ု�ေှု�သာ အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူဆိုု�င့်�ောအင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��မို�ာ�အာ� တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�

�ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�     အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော  ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုသညီ�  ပွဲဋိုပွဲကရေခအလွဲန�နှှင့်�်  အကရေူ�

 အ�ဖြပွဲာင့်��ကရောလွအစီု��ေမို�ာ�အာ�  အနာဂွါါတ�တဲင့်�လွူ်အခုဲင့်�်�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ� ဖြပွဲန�လွညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�

ဖြခုင့်��အာ�တာ�ဆိုီ�ကရောကရေဲယူ�ေန�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်��စီသညီ�’ လွညီ��ဆိုု�ထုာ�ပွဲါသညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၀ : 

၉)။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှု�င့်�င့်တံကရောစီင့်�တာ (ICTJ) သညီ�လွညီ�� ‘အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

 ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အစီုတ�အပွဲု�င့်��အာ� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�  (အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော) ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�

�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�ကြိုကုရေ��ပွဲမို��မုိုမို�ာ�သညီ� ဖြပွဲစီ�မုိုကရေ���လဲွန�သူမို�ာ�အာ�တာ�န�ယူူမုိုတာ�န�ခုမုံိုေုှ�စီ၍ အ�ကရေမို�� 

ဖွဲ့ကရေ�မုိုမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ပဲွဲာ��စီ�သာ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�မံို�ာ�ကုရေ�ေပွဲ�တန�်�စီပွဲါ��ကရောင့်��’ ဆုို�ထုာ�ပွဲါသညီ�(ICTJ ၂၀၁၉ ကရေ)။

အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုသညီ� အ�သ�စီုတ�စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ေမိုညီ်� ပွဲ�စံီံမို��ု�ဖြဖွဲ့င့်�် 

ပွဲ�ဂွါုု�လွ�တစီ�ဦး�ခု�င့်��အေ သု��မိုဟု�တ� ပွဲ�ဂွါုု�လွ��ေ�အေဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သလွု�  လွူ်အခုဲင့်�်�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�တဲင့်�

ဆိုု��ေးာ��စီ�သာ သု��မိုဟု�တ� ကြံကရေေံာပွဲါဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သညီ�် အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော ကရေဏ္ဍာတစီ�ခု�လွ��ံအာ�   
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�ကရေညီ်�ရုံုဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�  စီ�ဖွဲ့ဲ��မိုုပွဲ�စံီံ��ကရောင့််�လွညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်��ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အ�ပွဲ�ေှု 

အဆိုု�ပွဲါခု�ညီ��ကရေပွဲ�နညီ��လွမို��နှှစီ�မို��ု�၏ သကရေ��ောကရေ�မိုုကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��

ဖြဖွဲ့င့််�   ဖြမိုှင့််�တင့်�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�၊ သု���သာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�မိုှ အကရေ��ု�အမို�ာ�စီ��ပွဲ�

နှု�င့်��သာနယူ�ပွဲယူ�သညီ� နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��၌ အာဏ်ာကရေ�င့်�်သ��ံဖြခုင့်��၊ ခုဲ���ဖြခုင့်��နှှင့်�်ပွဲတ�သတ��သာ နကရေ�ရုံုင့်�� 

သညီ�် ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဤအခု�ကရေ�သညီ� အဓိုကရေနညီ��လွမို�� ၂ မို��ု�ဖြဖွဲ့င့်�် �ပွဲ��ပွဲါကရေ�

နှု�င့်�သညီ�။ ပွဲထုမိုနညီ��လွမို�� - အတုတ�တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��သာ ပွဲဋိုပွဲကရေခ သု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ခု��ပွဲ�ဖြခုယူ�မိုု၏ 

အ��ကရောင့်��အေင့်��ခုဖံြဖွဲ့စီ�သညီ�် အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�အမိုူအကရေ�င့််�မို�ာ�နှှင့်�် အာဏ်ာကရေ�င့်�်သ��ံမိုုကရေု� �ဖြပွဲာင့်��လွ�နှု�င့်�

�စီသညီ�် နှု�င့်�င့်�ံတာ�စီ�ဖွဲ့ဲ��ထုာ�မိုုပွဲ�စံီနံှှင့်�် အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုပွဲ�စံီံမို�ာ�ကရေု� �ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြခုင့်��နှှင့်�်အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��

ဆုို�င့်�ော တီထဲုင့်�ဆိုန��သစီ�မုိုမှိုတစီ�ဆိုင့်�်  �ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဒီ�တုယူနညီ��လွမို�� - ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံု

ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အမိုုန်�အာဏ်ာဖြဖွဲ့င့််� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�အကရောအကရေဲယူ�မို�ာ�အာ� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��၊  အာဏ်ာ

မို�ာ�ကရေု� ကရေန်�သတ�ဖြခုင့်��၊ အတုတ�တဲင့်� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုခံု�်ေ�သာ သု��မိုဟု�တ� ပွဲု�မိုု�ဆိုု��ေးာ�စီဲာခုစံီာ�ခု�ေ်�သာ 

နှု�င့်�င့်ံသာ�မို�ာ�အာ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��တု��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ 

ပွဲု�မိုု�အာ��ကရောင့်���သာ အာဏ်ာခုဲ����ေ�၊ အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�ကရေဏ္ဍာေှုအာဏ်ာအာ� 

ဗျူဟုု�ခု��ပွဲ�ကရေု�င့်�မိုု �လွှာခ်ု�ဖြခုင့်��နှှင့်�် ပွဲု�မိုု�လွဲတ�လွပွဲ��သာတော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�၊ လွ�ခံြုံခု�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍာအ�ပွဲ� 

ဖြပွဲညီ�သူမို�ာ�၏ပုွဲ�မုို�ကြိုကီရေ��ကရေပွဲ�မုို၊ ပုွဲ�မုို�ပြီးပုွဲ�င့်�ဆုို�င့်�မုိုမို�ာ��သာ �ေး��ကရောကရေ�ပဲွဲ�နုှ�င့်�င့်�ံေ�စီနစီ�တု��သညီ�  ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ� ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�၏ အစီုတ�အပွဲု�င့်��မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ကြံကရေ�ံ�တဲ�ေသညီ်� အ�ဖြခုအ�န�ပွဲ�

မိုူတညီ�၍ �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�၏ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�ကရေု�လွညီ��တု�ကရေ�ရုံု�ကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူ

ဖြပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ �မိုာ�ရုံု�ကရေု� တန��တူညီီမိုှမိုုနှှင့််� ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ��ကရော�မိုေှင့်�သညီ� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�

�ေ�အာဏ်ာကုရေ�ကရေန�်သတ�ထုာ�ေန�အာဏ်ာခဲု����ေ�အ�ဖြခုခံုမူိုအာ� ခုု�င့်�မိုာအာ��ကရောင့်���စီနုှ�င့်�ေန� အကြံကရေ ံ

ဖြပွဲ�ခု�်သညီ�၊ ကရေ�လွသမိုဂွါုသညီ� ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ�ကရေဲန�ဂွါု�သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ (DRC)ေှု အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတမုိုလုွ�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� အ�သ�စုီတ�မှိုတ�တမို��တင့်�ောတဲင့်� ‘ကဲရေန�ဂုွါ�နုှ�င့်�င့်၏ံနယူ�နုမုိုတ�အတဲင့်�� 

ကြိုကရေီ�မိုာ��သာ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�သူမို�ာ�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်တံကရောလွူသာ�ဖြခုင့်�� စီာနာ�ထုာကရေ�ထုာ��ေ�

ဥပွဲ�ဒီအာ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�သူမို�ာ�သညီ� ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှလွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်ေှုပြီးပွဲီ� မိုုခုင့်��မို�ာ�ထုပွဲ�မိုန�တလွ�လွ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�

�သာ အ�နအထုာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်၏ံတော�စီီေင့်��ေ�နှှင့်�် လွ�ခံြုံခု�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍာမို�ာ�အာ� �အာင့်�ဖြမိုင့်�စီဲာဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�

�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�သညီ� အင့်�မိုတန�အ�ေ�ပွဲါ��ကရောင့်��’ ကရေ�လွသမိုဂွါုမိုှ ဆိုု�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ ‘အစီု��ေဌာာနမို�ာ�

အတဲင့်�� ေှင့်��လွင့်��ဖြပွဲတ�သာ��သာ အာဏ်ာခုဲ���မိုုေှုဖြခုင့်��သညီ�လွညီ�� တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�အာ� လွဲတ� 

လွပွဲ��စီ��ကရောင့်��’ ဆိုု�ထုာ�ပွဲါသညီ� (OHCHR ၂၀၀၃)။ ထုု����ကရောင့််� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�

မို�ာ�ကရေ�သ်ု���သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�၊ ၎င့်��တု��၏အစီီေင့်�ခုံစီာမို�ာ�နှှင့်�် 

အဖြခုာ�စီာတမို��မို�ာ�မိုှအကြံကရေဖံြပွဲ�သညီ�် ကြိုကရေီ�မိုာ��သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�မို�ာ�

အတဲကရေ� ေှင့်��လွင့်��ခု�ကရေ�မို�ာ�၊ လွု�အပွဲ��န�သာ ကရေ��ု���ကရောင့်��ဖြပွဲေှင့်��ဖြပွဲမိုုမို�ာ��ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဤသု��

ဖြဖွဲ့င့်�် ၎င့်��တု��သညီ� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပဲွဲာ��ေ�ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�နှှင့်�် တင့်�ဖြပွဲထုာ�သညီ�်ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်�� 

လွ��ေ�မို�ာ�အ�ကရော� ေှင့်��လွင့်��ဖြမိုင့်�သာ�သာ ခု�တု�ဆိုကရေ�မိုုတစီ�ခု� ဖြဖွဲ့စီ�လွာသညီ�။
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ဤသညီ�မိုှာ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�မိုှ ‘အဖြခုာ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၏အလွ�ပွဲ�ကရေု� ထုမို���ဆိုာင့်�နှု�င့်��သာ 

နယူ�ပွဲယူ�တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အသင့်�်�တာ�ဆို��ံဥပွဲမိုာမိုှာ သီေုလွကရေ�ာပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ သီေုလွကရေ�ာ၏ ပွဲဋိုပွဲကရေခ

သညီ� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�သမိုမတ၏ အခုဲင့်�်အာဏ်ာအာ�လွဲန�စီဲာတု��ခု���ောမိုှ ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လွာသညီ�ဟု� နာ�လွညီ�

လွကရေ�ခုံ�ကရေသညီ� - ‘Rajapaksa အစီု��ေ၏ အ�ပွဲ�စီု��ကရောလွ (၂၀၀၅-၂၀၁၅)တဲင့်� အာဏ်ာအာ� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�

�ေ�သမိုမတထုတံဲင့်� စီ�စီညီ��ထုာ��သာ��ကရောင့််�  ပွဲု�မိုု�အာ��ကရောင့်���သာအာဏ်ာေှင့်�စီနစီ�နှှင့်�် ဗျူဟုု�ခု��ပွဲ� 

ကရေု�င့်�မိုုဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီပြီးပွဲီ� အဖြပွဲန�အလွှန�ထုုန����ကရောင့်��ဖြခုင့်��မို�ာ�အာ� ပွဲယူ�ဖွဲ့�ကရေ�ဖြခုင့်��ဆိုီသု�� ဦး�တညီ�သဲာ��စီ

ပွဲါသညီ�’ (Fonseka ၂၀၁၈)။ ပွဲဋိုပွဲကရေခပြီးပွဲီ��နာကရေ�ပွဲု�င့်�� �အာင့်�ဖြမိုင့်�သညီ�်တစီ�ခု�တညီ���သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုသညီ�  ပွဲဋိုပွဲကရေခကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီသညီ�် ထုု�အခု�ကရေ�ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� ေညီ�ေးယူ�ခု�်

သညီ� - ၁၉ ကြိုကရေုမို��ဖြမိုာကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုုတဲင့်� သမိုမတ၏အခုဲင့်�်အာဏ်ာအာ��လွ�ာ်

ခု�၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ကရောင့်�စီီကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ခု�သ်ညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� �စီာင့်�်�ကရေညီ်�စီုစီစီ��ေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

မို�ာ�၏လွဲတ�လွပွဲ�မိုုကရေု�အာ��ကရောင့်���စီခု�ပ်ြီးပွဲီ�  အထုကရေ�တဲင့်��ဆိုဲ��နှဲ�ခု��်သာ အမိုှန�တော�သုေှုခုဲင့််�ကရေဏ္ဍာ 

�အာကရေ�၌  သတင့်��အခု�ကရေ�အလွကရေ�ေပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ကရေု� မိုုတ�ဆိုကရေ�ထုညီ�်သဲင့်��ခု�သ်ညီ�။ သမိုမတ၏အခုဲင့်�်အာဏ်ာ

ကရေု�ကရေန်�သတ�ော၌ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ကရောလွတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� ပွဲဋို 

ပွဲကရေခ သု��မိုဟု�တ� မိုတညီ�ပြီးင့်ုမို�မိုု၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�စီာ�နှု�င့်�သညီ�် နကရေ�ရုံုင့်���သာဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ��ံဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု

ကရေု�မိုညီ�သု�� ဖြမိုှင့််�တင့်�နှု�င့်���ကရောင့်�� သီေုလွကရေ�ာမိုှ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါသညီ�။ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�

�ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�၏ထု��ံစီ ံအစီီအမိုမံို�ာ�ကရေု� အ�ထုာကရေ�အကရေူ

ဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။

နှု�င့်�င့်၏ံစီ�ဖွဲ့ဲ��မိုုပွဲ�စံီ ံ သု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုပွဲ�စံီံအာ� အကြိုကရေီ�စီာ�ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�အဖြပွဲင့်� 

အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ောတီထုဲင့်�ဆိုန��သစီ�မိုုသညီ�လွညီ�� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�အတဲကရေ� 

အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ‘တာ�န�ယူူမိုု တာ�န�ခုမံိုုေှု�စီဖြခုင့်��၊ လွဲတ�လွပွဲ�မိုုတညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��၊  

ကရေု�ယူ� စီာ�ဖြပွဲ�မိုုေှု�စီဖြခုင့်��နှှင့်�် တ�န်�ဖြပွဲန�မိုုဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� သမိုာသမိုတ�ကရေ�မိုုနှှင့်�် တော��င့်�မိုုကရေု�ဖြမိုှင့််�တင့်�

ေန�   အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��မို�ာ�အာ� ဖြပွဲန�လွညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြခုင့်��သညီ�’ (ICTJ ၂၀၁၉ ကရေ) �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�

မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ� အာမိုခုခံု�ကရေ�မို�ာ�အာ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�ကရေ�သ်ု��ဖြပွဲန�လွညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြခုင့်��ကရေု�  

နှု�င့်�င့်၏ံ အဆိုင့်�်ဖြမိုင့်�်ဆို��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်အာဏ်ာ�ပွဲ�အပွဲ�လွု�ကရေ�သညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�

ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�သညီ� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပဲွဲာ��ေ�အာမိုခံုခု�ကရေ�မို�ာ�ကုရေ� အဓဲိန �်ေှညီ��စီပွဲါသညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� တော�မိုှတမိုုတော�ရုံ��ံမို�ာ� သု��မိုဟု�တ�  �စီာင့်�်�ကရေညီ်�စီုစီစီ��ေ�အင့်�စီတီ

ကရေ���ေှင့်��မို�ာ� တညီ��ထုာင့်�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ �ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�အာ�လွညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််�အပွဲ� 

နှှင့်��သညီ�် အဆိုင့်�်အတန��ကရေု��ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ ာန�အလွီအစီု��ေလွကရေ��အာကရေ� (၁၉၈၇-

၂၀၁၁) ၌ အကရေ�င့်�်ပွဲ�ကရေ�ဖြခုစီာ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� ာဏ္ဍာာ�င့်ဲမို�ာ�မိုရုံု��သာ�စီဲာေယူူဖြခုင့်��မို�ာ�သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ� 

ပွဲဲာ��စီသညီ်�အခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ခု�်သညီ�် တူနီ�ေှာ�တဲင့်�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ�

�ကရောင့်��မိုဲန��သာအ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုနှှင့်�် အဂွါတုတု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ��ေ��ကရော�မိုေှင့်�ကရေု� တညီ��ထုာင့်�ခု�သ်ညီ� (တူနီ�ေှာ�

သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၂၀၁၄ : �ခုါင့်��စီဉ်း� ၆၊ အပွဲု�င့်�� ၅၊ ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၁၃၀)။

ဤ�နောတဲင့်� ‘အသစီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ အလွ��ံစီ��ံဖြပွဲာင့်��လွ�လွု�ကရေ�သညီ�်   မိုညီ�သညီ�်အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��

ကရေမိုှ စီာေးကရေ�အလွဲတ�တစီ�ေးကရေ�လွု� ေှင့်��လွင့်��မို�န��ကရောင့်�� သတုဖြပွဲ�ေန�လွု�သညီ�။ ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�အ�တာ��တာ�

မို�ာ�မို�ာ�တဲင့်� အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ောဖွဲ့န�တီ�ဖြခုင့်��ကရေု�  လွကရေ�ေှုကရေ�င့််�သ��ံ�နသညီ�်စီနစီ�အတဲင့်��ေှု ကရေန်� 
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သတ�မိုုေှု�သာ ဆိုန��သစီ�ဖွဲ့န�တီ�ဖြခုင့်�� (bounded innovation) ဟု� နာ�လွညီ�ထုာ��ကရေသညီ�’ (Wal-

dorf ၂၀၁၇ : ၄၄ တဲင့်�ကရေု��ကရော�ထုာ��သာ Fiona Mackay၊ အထုူ�အ�လွ��ပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�)။ 

အ�ကရောင့်��ဆို��ံေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�် ထုပွဲ�တု��လုွ�ကရေ��သာအင့်�စီတီကရေ���ေှင့်�� အသစီ�မို�ာ�ပွဲင့်�လွ�င့်�  လွကရေ�ေုှ

အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော နယူ�ပွဲယူ��န��ကရေ�င့်�မို�ာ�အထု�သု�� ‘ထုညီ�်သဲင့်��’ခုေံပြီးပွဲီ� (Waldorf ၂၀၁၇ : ၄၅) 

ကြိုကရေု�တင့်�ေှုနှှင့်�်ပြီးပွဲီ�သာ� အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��မို�ာ�နညီ��တူ အ�ပွဲ�အယူူဆိုကရေ�ဆို�ံေ�ကရေ�သ်ု���သာ အလွဲတ� 

သ�ာာ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�သညီ�်ရုံ��ံအဖွဲ့ဲ��ဆိုု�င့်�ော အစီဉ်း�အလွာမို�ာ�နှှင့်�် ထု��ံတမို��မို�ာ�အ�ပွဲ�မိုှီခုု�

သညီ�် လွမို����ကရောင့်���ပွဲ�သု���ောကရေ�ေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ�ဆိုန��သစီ�မိုုမို�ာ�နှှင့်�်

ကရေု�ကရေ�ညီီသညီ�်  အဖြပွဲ�အမိုူ�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု၏ အ�ေ�ပွဲါပွဲ�အံ�ပွဲ� တူညီီစီဲာအ�လွ��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� အင့်�စီတီ

ကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု၏ အခုကရေ�အခု�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�စီဲာအသုအမိုှတ�ဖြပွဲ��ကရေပွဲါသညီ�။ 

ဥပွဲမိုာ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အ��ကရောင့်���ေ�သာ�ထုာ�သည်ီ� ကရေ�လွသမိုဂုွါ၏လွမို��ညှွှန� 

မိုှတ�စီ�တဲင့်� အကရေ��ံ��င့်�သညီ�်လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�နှု�င့်�င့်တံကရော လွူသာ�ဖြခုင့်��စီာနာ�ထုာကရေ�ထုာ��ေ�

ဥပွဲ�ဒီစီနံှုန��မို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ ဖြပွဲညီ�သူ်အောထုမို��မို�ာ�နှှင့်�် အမိုုထုမို��မို�ာ�အတဲကရေ� ပြီးပွဲီ�ဖြပွဲညီ်�စီ��ံသာ

သင့်�တန��အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�ထုညီ်�သဲင့်��ေန� အစီု��ေမို�ာ�အာ� �တာင့်��ဆိုု�ထုာ�ပွဲါသညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၀ : 

၉)။ ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်��ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ေန� ၎င့်��၏အစီဲမို��အစီတု��အာ� အမိုှန�

တကရေယူ�ဖြဖွဲ့စီ�လွာ�စီေန�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြခုင့်��နှှင့်�်အတူ အမိုူအကရေ�င့်�်�ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြခုင့်��ေှု

ေန� လွု�အပွဲ�သညီ�ကရေု� အ�လွ��ပွဲ��ဖြပွဲာဆိုု�၍ အထုကရေ�တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု��်သာ ပွဲ�စံီံတူအကြံကရေံဖြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု�

လွညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အတဲကရေ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသညီ�။ 

အမိုူအကရေ�င့်�်�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု၏အ�ေ�ပွဲါပွဲ�ကံရေု� သုေှုနာ�လွညီ�သကရေ�သ်ု�� အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� အင့်�စီတီကရေ���

ေှင့်��တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုတု��သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံ

ဥပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုနှှင့်�် ဆိုကရေ�စီပွဲ��န�သာအခုါ ထုု�တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�တု��သညီ� 

အခု�နု��ကရောဖြမိုင့််�နှု�င့်���ကရောင့်�� သုေှုထုာ�ေန�အ�ေ�ကြိုကရေီ�ပွဲါသညီ�။ ဤကရေ�သ်ု��အ�ဖြခုအ�နမို��ု�တဲင့်� ထုု�သု��

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�အာ� ေပွဲ�တန်��သာအခုါ သု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်�ံေ�လွု�လွာ�မိုု �လွ�ာက်ရေ�သဲာ��သာ 

အခုါ အကြိုကီရေ�စီာ�ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မုို၏အေုှန�အဟု�န�အာ� ဆိုကရေ�လွကရေ�ထုုန��သုမို��ထုာ�ေန� အကူရေအ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�သညီ� အ�ေ�ပွဲါ�သာအခုန��ကရေဏ္ဍာတဲင့်� ေှု�နပွဲါသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတ�ေ�ယူနှတာော�မို�ာ�အာ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သညီ်� အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��

မို�ာ�ထုကရေ� လွ�င့်�လွ�င့်�ဖြမိုန�ဖြမိုန�တညီ��ထုာင့်�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�၊ ဤအခု�ကရေ�သညီ�နှု�င့်�င့်နံှှင့်�်နှု�င့်�င့်သံာ�မို�ာ�အ�ကရော� 

ယူ��ံကရေညီ�မိုု�လွ�ာန်ညီ���နသညီ�်  ပွဲဋိုပွဲကရေခအလွဲန�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�တဲင့်�

အ�ေ�ပွဲါ ပွဲါသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အာ�

တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့်�် သကရေ��သဖြပွဲနုှ�င့်�သညီ�် သုသာထုင့်�ေှာ�သည်ီ� တု��တကရေ�မုိုေလွဒီ�သညီ�  အစုီ��ေနှှင့်�်

အထုကရေ�တန��လွှာ အသု�င့်��အ�ု�င့်��တု��သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�အတဲကရေ� အစီဉ်း�တစီု�ကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�

မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� ဖြပွဲညီ�သူအာ�သသံယူကရေင့်���စီဖြခုင့်��နှှင့်�် ယူ��ံကရေညီ�မိုုတညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��တု��တဲင့်� အ�ေ�

ပွဲါပွဲါသညီ�။

အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အဖြပွဲင့်� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု�ပွဲု�မိုု�ကရောကရေဲယူ�

ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� တော�ဥပွဲ�ဒီမိုူ�ာာင့်�မို�ာ�အာ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�
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�ေ�ကုရေ� ပုွဲ�၍အ�ထုာကရေ�အကူရေဖြပွဲ�နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဤဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုသညီ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအဆိုင့်�် 

တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ပွဲါကရေ အ�လွ�နကရေ�အခုု�င့်�မိုာဆို�ံ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�

မိုှတ�ေ�အစီီအမိုမံို�ာ�နှှင့်�် �ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ�ကရေ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�ကရေု� လွုံ်�ဆိုာ��ပွဲ�

နှု�င့်�သလွု� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�သညီ�လွညီ�� ယူင့်��အစီီအမိုမံို�ာ�အ�ပွဲ� သကရေ� 

�ောကရေ�မိုုေှုပွဲါသညီ�။ အ��ကရောင့်��ေင့်��မိုှာ  ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေ နှု�င့်�င့်တံကရောဥပွဲ�ဒီကရေု� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��

တော�စီီေင့်��ေ�အတဲင့်��သု�� �ပွဲါင့်��စီပွဲ�ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��သညီ� အတုတ�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ�အာ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေ ခု�မိုှတ�သညီ�်စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�နှှင့်�် ယူင့်��စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ� မိုညီ�သု��မိုညီ�ပွဲ�ခံု�မိုှတ�ေ

မိုညီ�ဆိုု�သညီ�် ကရေန်�သတ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� နာ�လွညီ�သ�ာာ�ပွဲါကရေ��စီေန�အတဲကရေ�အ�ေ�ပွဲါ�သာ��ကရောင့််�’ 

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (Mendez ၂၀၁၂ : ၁၂၇၃)။ ဥပွဲမိုာ ကရေု�လွာံီယူာဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တော�ရုံ��ံသညီ� 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အစီီအမိုမံို�ာ� �ထုာကရေ�ခုံအတညီ�ဖြပွဲ�ေန� သု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့�ကရေ�သုမို��

ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အစီဉ်း�တစီု�ကရေ�အသ��ံဖြပွဲ�ခု�သ်ညီ�။ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�

မို�ာ�၊ ဗျူဟု��ါဒီနှှင့်�် တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုတု���ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ေ�ကရေတုကရေ�တ�အသစီ�မို�ာ�ကရေု� အသုအမိုှတ� 

ဖြပွဲ�ေန� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဤသညီ�မှိုာ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�မိုှ �ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း��နှု�င့်�သညီ�် အတုတ�မိုှအဖြပွဲစီ�မို�ာ�အာ�နာ�လွညီ�ဖြခုင့်��

ကရေု�တ�န်�ဖြပွဲန�သညီ�်အ�ပွဲ�မိုူတညီ�သညီ�် ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�အတဲကရေ�ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�တစီ�ခု� ခု�မိုှတ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ� 

သညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ‘လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�သညီ�  လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်အာဏ်ာကရေန်�သတ�ထုုန��ခု��ပွဲ�မိုုကရေု� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�

�ပွဲ�သလွု�  ဖြပွဲန�လွညီ�ခုဲ����ပွဲ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��တာ�န�လွညီ�� ေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ�၊ ဆိုု�လွု�သညီ�မိုှာ  ပွဲဋိုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ�

ပြီးပွဲီ��နာကရေ� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အသစီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ သု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲန�လွညီ�တညီ��ထုာင့်�ထုာ�

�သာ ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�

၏အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု� ဆိုု�လွု�သညီ�’ (Bell ၂၀၁၇ : ၉၈)။

အခု��ု�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ�လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�သ�ာာတူစီာခု��ပွဲ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အစီဉ်း�

တစီ�စီု�ကရေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ စီာသာ�မို�ာ�တဲင့်�ထုညီ�်သဲင့်���ကရေသညီ�။ ဥပွဲမိုာ    

ကရေဲန�ဂွါု�နှု�င့်�င့်၏ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��တဲင့်� - ‘ကရေ�လွ�သူင့်ယူ�အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�၊ အမို��ု� 

သမိုီ�အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ောကရေ�လွသမိုဂွါု၏သ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ�အာ� ကရေွနှ��ပွဲ�တု��မိုှလွု�ကရေ�နာမိုုနှှင့်�် အတူ 

တဲ�ေှုမိုုတု��အာ� တစီ�ဖွဲ့န�အခုု�င့်�အမိုာဆိုု�ဖြခုင့်��’ ဟု�ဆိုု�ထုာ�ပွဲါသညီ� (ကရေဲန�ဂွါု�သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ ၂၀၀၅/၂၀၁၁)။ 

နှု�င့်�င့်တံကရော လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ��တတော�မို�ာ�အာ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��တဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေန� အဖြခုာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ� သ�ာာတူစီာခု��ပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� သုသာဖြမိုင့်�သာစီဲာ အထုူ�အဆိုင့်�်တစီ�ေပွဲ� ဖွဲ့န�တီ��ကရေ

သညီ�။ ထုု�ကရေ�သု်�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို��ု�အာ� ကုရေ�လံွာီယူာ၏ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၉၃ တဲင့်��တဲ�နုှ�င့်�သညီ� (ကုရေ�လွာီံယူာသမိုမတ 

နှု�င့်�င့် ံ ၁၉၉၁/၂၀၁၅)။  �နာကရေ�ထုပွဲ�ဥပွဲမိုာတစီ�ခု�မိုှာ အာဂွါ�င့်�တီ�နာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့စီ� 

သညီ�။ ၎င့်��၏ ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၇၅(၂၂)တဲင့်� ‘သ�ာာတူစီာခု��ပွဲ�မို�ာ�နှှင့်�် သ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ�သညီ� ဥပွဲ�ဒီ

မို�ာ�ထုကရေ�ပွဲု�၍ အဆိုင့်�်ဖြမိုင့််�ပွဲါသညီ�၊ ထုု�နှု�င့်�င့်တံကရောစီာခု��ပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�ကရေု� လွကရေ�ေှုကရေ�င့််�သ��ံ�နပွဲါကရေ 

�အာကရေ�ပွဲါ (နုှ�င့်�င့်တံကရောစီာခု��ပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�စီာေင့်��) ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�် အဆိုင့်�်တူညီီပွဲါသညီ�၊ 

(သု���သာ�) ၎င့်��တု��သညီ� ဤဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီ၏ပွဲထုမိုအပုွဲ�င့်��ေုှ မိုညီ�သညီ�်ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မိုကုရေ�မိုှမိုပွဲယူ� 

ဖွဲ့�ကရေ�ပွဲါ၊ ၎င့်��တု��အာ� ထုု�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာ အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အာမိုခုမံိုု

မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ���ကရောင့်�� နာ�လွညီ�ေမိုညီ�’ (အာဂွါ�င့်�တီ�နာ� ၁၈၅၃/၁၉၉၄)။ အာဂွါ�င့်�
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တီ�နာ�ေှုတော�ရုံ��ံမို�ာ�သညီ� ယူခုင့်�မိုှလွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ပွဲယူ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန� ဤအခု�ကရေ�

အ�ပွဲ�တဲင့်� မိုှီခုု��ကရေသညီ� (Mendez ၂၀၁၂ : ၁၂၇၇)။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတစီ�ခု�သညီ� အကရေူ�          

အ �ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််�ပွဲတ�သတ�၍ စီုတ�ပြီးင့်ုမို��နလွှင့်��တာင့်� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ� တာ�န�

�တတော�မို�ာ�ပွဲါ�င့်��အာင့်�ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ��သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�သညီ� ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှ

လွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�သညီ�် �ဖြဖွဲ့ေှင့်��မိုုအ�ပွဲ�အ�လွ��ပွဲ�နှု�င့်�၍ �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မို

ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�အာ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

အ�သ�စီုတ�စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ေှင့်��လွင့်��ဖြခုင့်�� (lustration) ဆိုု�သညီ�မိုှာ

�ကရေမို���ကရေ�တ�သညီ�် လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� တာ�န�ေှု�သာဖြပွဲညီ�သူ်အောထုမို��မို�ာ�

အာ�  ရုံ�ံ�ဌာာနမိုှဖွဲ့ယူ�ေှာ�ေန�  လွကရေ�ေှု�န�ထုမို��မို�ာ�၏ အမိုူအကရေ�င့်�်နှှင့်�် �နာကရေ���ကရောင့်��ောဇို�င့်�မို�ာ�အာ� 

စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��တု��အဖြပွဲင့်� �န�ထုမို��ခုန်�ထုာ��ေ� စီနံှုန��အသစီ�မို�ာ�ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��တု�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ 

၎င့်��တု��သညီ� �ကရေမို���ကရေ�တ��သာ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� တာ�န�ေှု��ကရောင့်���တဲ�ေှု

ပွဲါကရေ လွ�ခံြုံခု��ံေ�အဖဲွဲ့��တစီ�ခု�လွ��ံမို�ာ�အာ� ဆုို�င့်��ငံ့်ဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့�ကရေ�သုမို��ဖြခုင့်��တု��လွညီ��ပွဲါ�င့်�ပွဲါသညီ�။  

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��၌�ဖြဖွဲ့ာင့််�မိုှတ�

မိုှန�ကရေန�မိုုနှှင့်�် ယူ��ံကရေညီ�စီုတ�ခု�ေမိုုအာ� ဖြပွဲန�လွညီ�တညီ��ဆိုာကရေ�ေန�  အ�သ�စီုတ�စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��ကရေု�

အသ�ံ�ခု��ကရေသညီ�၊ ‘အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�ထု�အနကရေ� အ�သ�စီုတ�စီ�စံီမို��

စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��သညီ� မိုယူ��ံကရေညီ�ထုု�ကရေ��သာသူမို�ာ�အာ� ဖွဲ့ယူ�ေှာ��သာ��ကရောင့််� ၎င့်��သညီ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

ဆိုု�င့်�ောယူ��ံကရေညီ�မိုုအ�ပွဲ�တဲင့်� ကြိုကရေီ�မိုာ��သာသကရေ��ောကရေ�မိုုေှု��ကရောင့်�� ယူူဆိုနှု�င့်�သညီ�’ (Waldorf 

၂၀၁၇ : ၅၉)။ ထုု����ကရောင့််� ‘ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�၏ယူ��ံကရေညီ�မိုု’ ကရေု�ေေှု�စီေန� အ�သ�စီုတ�စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��

နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�သာမိုကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့်�်ဆိုကရေ�စီပွဲ�သညီ�် နှု�င့်�င့်�ံတာ�တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်�� ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�တု��အ�ကရော� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်� 

�သာ ခု�တု�ဆိုကရေ�မိုုကရေု� ဖြမိုင့်�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အ�သ�စီုတ�စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��သညီ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အ�ကရော� အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ��သာ အ�ေ�ပွဲါ

သညီ�် နယူ�ပွဲယူ�တစီ�ခု�လွညီ��ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတစီ�ခု�သညီ� မိုညီ�သူသညီ� ဖြပွဲညီ�သူ်

ရုံ�ံ�ဌာာနတဲင့်� တာ�န�ထုမို���ဆိုာင့်�နှု�င့်�သညီ� သု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲညီ�သူ်�န�ထုမို��အဖြဖွဲ့စီ�တာ�န�ထုမို��နှု�င့်�သညီ�ဆုို�

သညီ�်အခု�ကရေ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ ကရေန�်သတ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ထုည်ီ�သဲင့်��နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ အ�သ�စုီတ� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို� 

ဖြခုင့်��အာ� ဥပွဲ�ဒီတဲင့်�အ�သ�စီုတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�လွှင့်��တာင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေန်�သတ�မိုုနယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�ကရေု� မို�ကရောခုဏ်ဆိုု�သလွု�သတ�မိုှတ�၍ ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�

ကရေု�ယူ�တု�င့်�သညီ�လွညီ��  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ/တော�ရုံ��ံခု��ပွဲ�မို�ာ��ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�မိုုခုံ

ေပွဲါသညီ�။ �န�ထုမို��မို�ာ�အာ� ထု�တ�ပွဲယူ�ဖြခုင့်��သညီ� ‘မိုှတ�သာတော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�စီနစီ�၊ ခုဲ�ဖြခုာ�

ဆိုကရေ�ဆိုမုံိုမိုေုှ�ေ�အ�ဖြခုခံုမူိုတု��နှှင့်�် ကုရေ�ကရေ�ညီီေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ��ကရောင့်�်’ ဤအခု�ကရေ�သညီ�အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�   

(ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၀ : ၉)၊ ထုု��ဖြပွဲင့်� �န��ထုမို��မို�ာ�အာ�ထု�တ�ပွဲယူ�ဖြခုင့်��သညီ� ေညီ�ေးယူ�ထုာ��သာအကရေ��ု�

သကရေ��ောကရေ�မိုုမို�ာ�ေှု�စီေန�  မိုှတမိုုေှုသညီ�ဟုူသညီ�်အဖြမိုင့်�အာ� ထုုန��သုမို��ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� -  ‘�န�ထုမို��

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�ဥပွဲ�ဒီသညီ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�် နုှ�င့်�င့်တံကရောစီနုံှန��မို�ာ�နှှင့်�် ကုရေ�ကရေ�ညီီသင့်�်

�သာ��ကရောင့််� ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ောအတုအကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုကရေု� တညီ��ဆိုာကရေ�ေန�၊ မို�ေောမို�သခု�ာမိုုနှှင့််� နှု�င့်�င့်�ံေ�
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�ကရော��င့်�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�မိုုကရေု��ေှာင့်�ကရေ�ဉ်း�ေန� ေှင့်��လွင့်��ဖြပွဲတ�သာ�တုကရေ�ဖွဲ့ု�� လွု�အပွဲ�ပွဲါသညီ�’ (OHCHR ၂၀၀၆ : 

၁၀)။ ဥပွဲမိုာ ခု�ကရေ�သမိုမတနှု�င့်�င့်ံတဲင့်� သန်�စီင့်��ေ�ဥပွဲ�ဒီအာ�အသ��ံခု�မိုုနှှင့်�်ပွဲတ�တတ�၍ ပွဲါလွီမိုန�အမိုတ� 

၉၉ �ယူာကရေ�မိုှ ��ဖွဲ့န��ထုာကရေ�ဖြပွဲပြီးပီွဲ��နာကရေ� ၁၉၉၂ တဲင့်� ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ေှင့်��လွင့်��ဖြခုင့်��ဥပွဲ�ဒီ (Lustration 

Law) ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�် ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုေှုမိုေှုအ�ပွဲ�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

တော�ရုံ��ံကရေု��တာင့်��ဆိုု�ခု��်ကရေသညီ�။ ထုု�တော�ရုံ��ံသညီ�  ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ေှင့်��လွင့်��ဖြခုင့်��ဥပွဲ�ဒီအာ� �ယူာ�ယူ�

အာ�ဖြဖွဲ့င့််� �ထုာကရေ�ခုံသညီ�်အ�လွ�ာကရေ� ကရောကရေဲယူ��ေ��န�ကြိုကရေီ�နှှင့်�် ဖြပွဲညီ�ထု��ေ��င့်�ကြိုကရေီ�တု��မိုှ ‘နှု�င့်�င့်�ံတာ�

လွ�ခံြုံခု��ံေ�’ ကုရေ�အ�ဖြခုခံု၍ လူွပွဲ�ဂုုွါ�လွ�မို�ာ�အာ� အ�သ�စုီတ�စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�မုိုမှို ကရေင့်��လဲွတ�ခဲုင့်�်�ပွဲ�နုှ�င့်�သညီ�် 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု�တော�ရုံ��ံကရေဖွဲ့�ကရေ�သုမို��ခု�သ်ညီ� (Priban ၂၀၀၇ : ၃၁၄)။ ထုု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� 

တန��တူညီီမိုှမိုုနှှင့််� မိုှတ�သာတော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�၏ အ�ဖြခုခုံမိုူမို�ာ�ကရေု� ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�သညီ�ဟု� တော�ရုံ��ံ

မိုှဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�သ်ညီ�။ အ�သ�စီုတ� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��သညီ� အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတမိုု 

အမို��ု�အစီာ�တစီ�ခု�ဟု� တစီ�ခုါတစီ�ေမံိုှတ�ယူူ�ကရေ��ကရောင့်�� သုထုာ�သင့််�ပွဲါသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတ�ေ�သညီ�  တော�မိုှတမိုုစီနစီ�တစီ�ခု�၏ ကရေဏ္ဍာမို�ာ�အ�ပွဲ�မိုညီ�သု��ဖြဖွဲ့န်�ကရေ�ကရေ���ကရောင့်�� (အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��ဆိုု�င့်�ောမိုှ စီစီ�ာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ထုု�မိုှဖြပွဲစီ�မိုုတော�စီဲ�ဆိုု�ဖြခုင့်��မို�ာ�) ဥပွဲမိုာ�ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�

ဖြပွဲန�သညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအဂွါ�ါစီဉ်း�တဲင့်� ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� မိုညီ�သု��လွု�ကရေ��လွ�ာညီီ�ထုဲ ေှု

ေန�လွု���ကရောင့်�� ဖြပွဲသဖြခုင့်��လွညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အ�သ�စီုတ�စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�မိုုသညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

၏ မိုှတ�သာတော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�နှှင့်�် ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုမိုေှု�ေ� အ�ဖြခုခုံမိုူမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််�ကရေု�ကရေ�ညီီပွဲါကရေ  ၎င့်��

သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အဂွါ�ါစီဉ်း�၏တော��င့်�မိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ောလွညီ���ောကရေ�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ 

ကရေင့်�ညီာတဲင့်�  အာဏ်ာေှင့်�အကြွကရေင့်��အကရေ�န�မို�ာ�ကရေ  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�အသ��ံခု�မိုုကရေု�မိုညီစီ� 

ညီမို���စီေန�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့်�်ထုုန��ေန� တော�သူကြိုကရေီ�အသစီ�မို�ာ�

လွု�အပွဲ�သညီ�ကရေု� လွကရေ�ခုံခု�်�ကရေသညီ�။ လွဲတ�လွပွဲ��သာအ�သ�စီုတ� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို��ေ�အဖွဲ့ဲ��မိုှ တော� 

သူကြိုကရေီ� ၅၃ �ယူာကရေ�နှှင့်�်�အာကရေ�ရုံ��ံတော�သူကြိုကရေီ� ၂၉၈ အာ�စီစီ��ဆို�ခု�ေ်ာ အယူူခုရံုံ��ံတော�သူကြိုကရေီ� ၄၄ 

ောခုု�င့်�နှုန��၊  ဗျူဟုု�တော�ရုံ��ံတော�သူကြိုကရေီ� ၄၄ �ယူာကရေ�ထု�မိုှ ၇ �ယူာကရေ�နှှင့်�် �အာကရေ�ရုံ��ံတော�သူကြိုကရေီ� ၁၄

 �ယူာကရေ�သညီ� တော��ေ�ောရုံ��ံအတဲကရေ�မိုသင့်�်�တာ���ကရောင့်���တဲ�ေှုခု�သ်ညီ� (Cottrell Ghai ၂၀၁၂)။

�ကရောကရေ�ခု�ကရေ�ခု�ေလွှင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်� 

ော တော�မိုှတ�ေ�တု���ကရော�ေှု အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုသညီ�  �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�

�ေ� အာမိုခုခံု�ကရေ�အာ��သခု�ာ�စီသညီ�် ကြိုကရေု��ပွဲမို��အာ�ထု�တ�မိုုမို�ာ�ကုရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် 

နညီ��မို�ာ�စီဲာေှုပွဲါသညီ�။  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� လွ�ပွဲ�င့်န��နှှင့်�်ယူနှတော�တု��၏  ပွဲဋိုပွဲကရေခ

ဖြဖွဲ့စီ��စီသညီ�်အောမို�ာ�အာ�  ခုဲ�ဖြခုမို��စီုတ�ဖြဖွဲ့ာ�လွလ်ွာဖြခုင့်��အ�ပွဲ�အ�ဖြခုခု၍ံ အ�ေ�ပွဲါ�သာအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

ဆိုု�င့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု (တစီ�ဦး�ခု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ကရေဏ္ဍာအလွု�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ နှု�င့်�င့်ဖံွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံဆိုင့်�်၌ဖြဖွဲ့စီ��စီ)

အာ�  ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုဖြဖွဲ့င့်�် အ�ကရောင့်��ဆို��ံလွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့်�် သီ�ဖြခုာ�

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ထုု��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�အာ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အတဲင့်��ပွဲ��ု��ထုာင့်� 

သညီ�်နညီ��လွမို��ကရေု�လွညီ�� အနာဂွါါတ�မို��ု�ဆိုကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� �ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း��နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ �ေ�ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ� (အမိုှန�တော�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ တော�မိုှတမိုုဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ �လွ�ာ���ကရေ� 

သု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ) အာ� စီဉ်း�ဆိုကရေ�မိုဖြပွဲတ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုအတဲကရေ�   အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��နှှင့်�်

တော��ေ�နယူ�ပွဲယူ�ဖွဲ့န�တီ�ဖြခုင့်��သညီ� ထုု�ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�၏သကရေ��ောကရေ�မိုုကရေု�တု��ဖြမိုှင့််�နှု�င့်�၍ �ေေှညီ�
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ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အာ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံ ဥပွဲ�ဒီအတဲင့်��

ဖြပွဲဋ္ဌာာန�� မိုမုိုေှပုွဲါကရေ  �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�အတကဲရေ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်���ေ� ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ

�ေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�သညီ� အခုန�� ၅ ေှု ဂွါဲါတီမိုာလွာဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မိုှာ �တဲ�ဖြမိုင့်�နှု�င့်�သညီ�်အတု�င့်�� နှု�င့်�င့်�ံေ�

လွု�လွာ�မိုု�လွ�ာန်ညီ��သဲာ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဖြခုယူ�လွှယူ�ဖြခုင့်��တု��၏ ဒီဏ်�ကရေု�ခုေံနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။
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မိှတ်စ်�မိ���

၁။ အထုူ�ကရေု�ယူ�စီာ�လွှယူ�မို�ာ�စီဲာထံုမိုှ ပွဲူ�တဲ�စီာ�စီာင့်�တဲင့်� (၂၀၁၉) ကရေ�လွသမိုဂွါုသညီ�  နီ�ပွဲါနှု�င့်�င့်ေံှု 

အသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�အတဲကရေ� ခုန်�ထုာ��ေ�လွမို��စီဉ်း�မို�ာ�အာ� 

နှု�င့်�င့်�ံေ�အ�ောင့်�စီု��မိုုနှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ စီု��ေုမို���ကရောင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�သ်ညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� ကရေဲန�ဂွါု�သမိုမတနှု�င့်�င့်ံ

တဲင့်� ပွဲဋိုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��န�သာ အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၏အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�အာ�လွူ်အခုဲင့််�အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�နှှင့်�် 

သသံယူေှု�သာ�လွညီ�� �ကရော�မိုေှင့်�တဲင့်�ခုန်�အပွဲ�ခု�်သညီ�်   နှု�င့်�င့်�ံေ�အလွဲယူ�လွမို��လွု�ကရေ�ဖြခုင့်��အာ� 

ကရေ�လွသမိုဂွါုမိုှ စီု��ေုမို���ကရောင့်�� ထု�တ�ဖြပွဲန�ခု�်�သ�သညီ�( ICTJ ၂၀၁၄)။

၂။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တစီ��လွ�ာကရေ� တော�စီဲ�ဆိုု�ဖြခုင့်��အ�ဖြခု 

အ�နတဲင့်�သာမိုကရေ လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်�ပွဲ�အပွဲ��သာဆိုကရေ�စီပွဲ�သညီ�် နယူ�ပွဲယူ�တဲင့်�၌လွညီ�� 

တော�မိုှတသညီ်�အဖြမိုင့်�မို�ာ�သညီ� အမိုှန�တကရေယူ� သင့်�်တင့်�်�လွ�ာကရေ�ပွဲတ�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ �တာင့်�

အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� ANC သညီ� လွ�ံခြုံခု�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍာမိုှ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�နှှင့်�်စီာလွှင့်� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ�

ပွဲု�၍ေေှုခု�ပ်ွဲါသညီ�။ ဤအခု�ကရေ�သညီ� နညီ��လွမို��နှှစီ�သဲယူ�ဖြဖွဲ့င့််� အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။ ပွဲထုမိုနညီ��လွမို��

မိုှာ - ထုု�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ���ကရောင့်�် လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ�  ာကရေ�လွု�ကရေ�မိုု၊ တစီ�ာကရေ�သကရေ�ဦး�စီာ��ပွဲ�မိုုကရေ�သ်ု���သာ 

��ဖွဲ့န�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု�ခုေံနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� သမိုာသမိုတ�ကရေ�မိုုအတဲကရေ� တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု��မိုုလွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�်

ပွဲတ�သတ�၍ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၏တော��င့်�မိုုတစီ�ခု�လွ��ံကရေု� ထုုခုု�ကရေ��စီပွဲါသညီ�။ ဒီ�တုယူ - အမိုှန�တော�

၏ ေင့်��ဖြမိုစီ�မို�ာ�သညီ�  ANC အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�၏ အဖြမိုင့်�မို�ာ�တဲင့်� နကရေ�ရုံုင့်��စီဲာအ�ဖြခုခု�ံသာ��ကရောင့််� 

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မိုှထုဲကရေ��ပွဲ�လွာ�သာအမိုှန�တော�တန�ဖွဲ့ု��ကရေု� ထုုခုု�ကရေ��စီပွဲါသညီ�။

၃။ ထုု�မိုဏ္ဍာု�င့်�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအတဲင့်��သု�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��အပွဲါအ�င့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�� 

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�၏ မိုတူညီီ�သာမိုဏ္ဍာု�င့်�မို�ာ�အ�ကရော� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��သာထုပွဲ�တူကရေ�မိုုကရေု� ဤ
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အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုအာ� မိုညီ�သု��စီီစီဉ်း��ေ�ဆိုဲ�နှု�င့်�သညီ� သု��မိုဟု�တ� �ကရေညီ်�ရုံုနှု�င့်�သညီ�ဆိုု�သညီ�်

အ�ပွဲ� �သခု�ာစဲီာ�လွလ်ွာသင့်�်��ကရောင့်�� ေှင့်��လွင့်��ဖြပွဲဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။  အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�အခု�နု� 

မို�ာ�တဲင့်� ကရေန်�သတ�မိုုမို�ာ�၏ အတု�င့်��အတာနှှင့်�် ပြီးပွဲု�ကရေဲ�လွဲယူ�မိုုတု����ကရောင့်�် ဤအခု�ကရေ�သညီ� အ�ေ�ပွဲါ

ပွဲါသညီ�။ ဆိုု�လွု�သညီ�မိုှာ  တစီ�ခု�နု�တညီ��တဲင့်� ကရေုစီစမို�ာ�စီဲာကရေု�ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ဖွဲ့ု��မိုကြိုကရေု��စီာ�ေန� လွု�အပွဲ���ကရောင့်��

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (ICTJ ၂၀၁၉ ခု)။ တင့်��မိုာမိုုမို�ာ�ကရေု�နညီ���စီ၍ �ပွဲါင့်��စီညီ��မိုုအာ�ကရေု� မို�ာ��စီလွ�ကရေ� 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော �ကရော��င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�သညီ�   တစီ�ခု�နှှင့်�်တစီ�ခု� အဖြပွဲန�အလွှန�အကရေ��ု�ဖြပွဲ�

သင့်�်သညီ� (Duthie ၂၀၁၇ : ၃၀)။ ဆိုု�လွု�သညီ�မိုှာ အဖြပွဲန�အလွှန�အကရေ��ု�ဖြပွဲ��သာ ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�အာ� 

မိုညီ�သု��ပွဲ��ု��ထုာင့်�နှု�င့်�သညီ�၊ အာ��ပွဲ�နှု�င့်�သညီ� သု��မိုဟု�တ� စီီစီဉ်း�နှု�င့်�သညီ�ဆိုု�သညီ�်အ�ပွဲ� �ကရောင့်��စီဲာ

နာ�လွညီ�ေန� အ�လွ�အနကရေ�ထုာ�သင့်�်သညီ�။  ထုု�ကရေ�သ်ု��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�လွ�ံ�တဲင့်�နှှင့်�် 

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တစီ��လွ�ာကရေ�တဲင့်� အစီဉ်း�လွု�ကရေ�သတ�မိုှတ�မိုု၊ ဦး�စီာ��ပွဲ�မိုုတု�� လွု�အပွဲ��ကရောင့်��လွု�အပွဲ�

နှု�င့်�သညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�နှှင့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�

ကြိုကုရေ��ပွဲမို��မုိုမို�ာ�အာ� မိုညီ�သု��ပူွဲ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သင့်�်သညီ�နှှင့်�် �ေှ��နာကရေ�အစီီအစီဉ်း�ထုာ�ေုှမုို သတ�မှိုတ� 

သင့်�်သညီ�ဆိုု�သညီ�် �မို�ခုဲန��မို�ာ�ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��လွ�ကရေ�  ဤအခုန��သညီ� ထုု�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�နှှင့််�ပွဲတ�သတ�၍ 

အဖြမိုင့်�မို�ာ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသညီ�။ နှု�င့်�င့်�ံေ��ခုါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�သညီ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�မိုှ တစီ�ေပွဲ�အာ�

အသ�ံ�ဖြပွဲ�၍ အဖြခုာ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�ကုရေ�ဖြခုယူ�လှွယူ�သညီ� သု��မိုဟု�တ� တာ�ဆီိုသညီ�ဆုို�သညီ�်အနှတောယူ�

လွညီ��ေုှ�သ�သညီ�။ ဥပွဲမိုာ သီေုလွကရေ�ာတဲင့်� နှု�င့်�င့်လံွ��ံဆိုု�င့်�ောညီီညွှဲတ��ေ�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�

ရုံ�ံ�ကရေု� ဦး��ဆိုာင့်�သညီ�်သမိုမတ�ဟုာင့်�� Chandrika Bandaranaike Kumaratunga သညီ� ‘ခုင့်�ဗျူ�ာ� 

စီစီ�ောဇို�တ�မုိုစီစီ��ဆို��ေ�ခု�ရံုံ��ံ�တဲကုရေ� အခု�စီမိုယူ�ဆုို�ေင့်��သခု�ာတယူ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (အသစီ�) 

လွ�ံ��မိုေှု�စီောူ�’ ဟု� �ဖြပွဲာဆိုု�ခု�သ်ညီ�။ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�လွ�ံ�အာ� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံေ�

လွု�လွာ�မိုုအတဲကရေ� ပြီးပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��စီလွ�ကရေ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�အာ� အဖြခုာ�တစီ�ေပွဲ�ထုကရေ� ပွဲု�၍ဦး�စီာ��ပွဲ�

နှု�င့်�သညီ� သု��မိုဟု�တ� အလွ�င့်�လွု�မိုု�ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�။  သီေုလွကရေ�ာကရေ�သ်ု�� နီ�ပွဲါသညီ�လွညီ�� ထုု�အခု�ကရေ�ကရေု�

�ထုာကရေ�ဖြပွဲခု�သ်ညီ�။ သီေုလွကရေ�ာတဲင့်�  ဆိုင့်�ဟုာလွ ဗျူ�ဒီာာာသာ�င့်�လွူမို��ု�တူနှု�င့်�င့်အံာ� လွူမို��ု��ပွဲါင့်��စီ�ံ
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�နထုု�င့်��သာ နှု�င့်�င့်အံဖြဖွဲ့စီ� ဖြပွဲန�လွညီ�ဖဲွဲ့��စီညီ��ေန�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သညီ�် ပုွဲ�မုို�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန �်သည်ီ�စီီမိုကုံရေန��အာ� 

အထုုအခုု�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီပြီးပီွဲ�  အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အာ� တဲန��အာ��ပွဲ��သာ��ကရောင့််� ကရေု�

လွာံု� လွစီ�ဗျူေယူ�အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��အာ� ��ဖွဲ့န�ခု�်�ကရေသညီ� (Guruparan ၂၀၁၇)။ 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှစီ�ခု�

လွ��ံ၏ လွမို��ညွှှန�ခု�ကရေ�သညီ� လွကရေ�ေှု�ဖြမိုဖြပွဲင့်�အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�ကရေု� အ�လွ�ထုာ�ဖြခုင့်��၊ အ�ဖြခုအ�နအာ�

အ�သ�စီုတ� ခုဲ�ဖြခုမို��စီုတ�ဖြဖွဲ့ာ�လွလ်ွာဖြခုင့်��၊ အ�ေ�ပွဲါသူ/အာဏ်ာေှုသူအ�ေအတဲကရေ�နှှင့်�် အ�နအထုာ�

အာ�အ�သ�စီုတ�မိုှတ�သာ�ဖြခုင့်��တု�� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြခုင့်��တု��၏ အ�ေ�ပွဲါပွဲ�ကံရေု� ပွဲု�၍အ�လွ�အနကရေ�ထုာ��ဖွဲ့ာ� 

ဖြပွဲသညီ�။ ဥပွဲမိုာ Kemmerer(၂၀၀၈ : ၈)တဲင့်� ‘သမိုု�င့်����ကရောင့်��၊ လွူမိုု�ေ�နှှင့််�ယူဉ်း��ကရေ��မိုု�ေ�ောအ�ဖြခု 

အ�နမို�ာ�အာ� �သခု�ာစဲီာဆိုန��စီစီ�မုိုသညီ�  �အာင့်�ဖြမိုင့်��သာ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�အတဲကရေ� အကရေ��ု�ဖြဖွဲ့စီ�ထုဲန���သာ အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်မို�ာ��ပွဲ�ေန�ေညီ�ေးယူ�သညီ�် ဖြပွဲင့်�ပွဲမိုှ

ပွဲါ�င့်�လွုပွဲ�ေှာ�သူမို�ာ�၏ လွ�ပွဲ�င့်န��တာ�န�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�’ ဟု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�။ အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�

သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုုနှှင့်�်နီ�ကရေပွဲ�စီဲာကရေု�ကရေ�ညီီပွဲါကရေ (အထုကရေ�တဲင့်��ဆိုဲ��နှဲ�ခု�်သညီ�်အတု�င့်��) 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

မို�ာ�မိုှ ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�ဆိုု�သညီ�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��သာေညီ� 

ေးယူ�ခု�ကရေ�အာ� �အာင့်�ဖြမိုင့်�စီဲာေယူူနှု�င့်�သညီ�် အလွာ�အလွာမို�ာ�ကရေု�တု��ဖြမိုှင့််�နှု�င့်�မိုညီ�ဟု�  နယူ�ပွဲယူ�နှှစီ�ခု�

လွ��ံေှု လွ�ပွဲ�ထု��ံလွ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�မိုှ ဆိုု�ထုာ�သညီ�။ ၎င့်��တု���ဆိုာင့်�ေးကရေ��နေ�သာ အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�၏ 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ောစီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ောအကြိုကရေု�လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် လွူမိုုစီီ�ပွဲဲာ� အဖြဖွဲ့စီ�အမိုှန�

မို�ာ� (ပွဲဋိုပွဲကရေခသမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�အပွဲါအ�င့်�) အာ�  လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�လွ�ံ�မိုှ �သခု�ာစီဲာနာ�လွညီ�

ထုာ�ပွဲါကရေ �အာင့်�ဖြမိုင့်�မိုုအလွာ�အလွာလွညီ�� တု��ဖြမိုင့််�နှု�င့်�သညီ�။ အ�ဖြခုအ�န၏ အာဏ်ာမိုှ�ဖြခုအာ�

နာ�လွညီ�ထုာ�ဖြခုင့်��သညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တစီ�ခု�လွ��ံေှု ‘အ�ပွဲ�အယူူမို�ာ�၏ အဖြပွဲန�အလွှန�ပွဲတ�

သတ�ဆိုကရေ�စီပွဲ�မိုု’ကရေု� �ကရောင့်��စီဲာနာ�လွညီ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ� (Bell ၂၀၁၇ : ၉၆)။ ထုု����ကရောင့််�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�၏ အဖြပွဲန�အလွှန�သကရေ� 

�ောကရေ�မိုုအာ� ခုဲ�ဖြခုမို��စီုတ�ဖြဖွဲ့ာ�လွလ်ွာ�သာအခုါ ‘အ�ဖြခုအ�နသညီ� အ�ေ�ပွဲါသညီ�’ဆိုု�သညီ�် အခု�ကရေ�

၏ ကြိုကရေီ�ကြိုကရေီ�င့်ယူ�င့်ယူ� ရုံု��ထုာင့််�နှှစီ�ေပွဲ�လွ��ံအာ� စီဉ်း��စီာ�ေန�အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။  

ဤအခု�ကရေ�ကရေု� ဥပွဲမိုာပွဲ�ဖံြပွဲေန� ဤစီာတမို��တဲင့်�ပွဲါ�င့်�သညီ�် ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုုမို�ာ�အာ�

�ေး�ခု�ယူ�ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� အ�ေ�ပွဲါ�သာအ�ဖြခုအ�နဆိုု�င့်�ော အခု�ကရေ�အလွကရေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��ဆိုု�င့်�ောအ�ဖြခုအ�န၊ ပွဲဋိုပွဲကရေခနှှင့်�်အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုု၏အမိုညီ�၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�အခုင့်��အကရေ�င့်��၊ မိုညီ�သူကရေ

မိုညီ�မိုှအာဏ်ာေှုသညီ်�ဆိုု�သညီ�်အ�နအထုာ�၊ အ��ကရောင့်��အေင့်��ခုစံီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််�လွူမိုု် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ��ံေ�ော

ဖြပွဲဿနာမို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လွ�ဉ်း��၍ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�

�ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ� မိုညီ�သု��အဖြပွဲန�အလှွန�ပွဲတ�သတ�သညီ� သု��မိုဟု�တ� မိုတူညီီ�သာအ�ဖြခု 

အ�နမို�ာ�တဲင့်� မိုပွဲတ�သတ�ပွဲါဆိုု�သညီ�အာ�  ထုု�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုုမို�ာ�မိုှာ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါသညီ� (Duthie 

၂၀၁၇)။ အ�ဖြခုအ�န၏အ�ေ�ပွဲါပွဲ�အံတဲကရေ�ဤသတု�ပွဲ�ခု�ကရေ�နှှင့်�်  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ

�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�၏ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့်�် ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� အ�ဖြခု 

အ�နနှှင့်�် မိုညီ�မိုှနကရေ�ရုံုင့်��စီဲာပွဲတ�သတ��န��ကရောင့်�� သတု�ပွဲ�ခု�ကရေ�သညီ� ကရေွမို��ကရေ�င့်�ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�မိုှ     

‘နညီ��လွမို��တစီ�ခု�တညီ��ဖြဖွဲ့င့််� အောအာ�လွ��ံ�ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�သညီ�ဆိုု��သညီ�် ပွဲ��ံသနညီ��’ နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��
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ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှစီ�ခု�လွ��ံတဲင့်� ‘နှု�င့်�င့်ံဖြခုာ�ပွဲ�စံီမံို�ာ�

တင့်�သဲင့်��ဖြခုင့်��’ (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၂၀၁၀ : ၅)ကရေု� �ေှာင့်��ကရေဉ်း�နှု�င့်�ေန�ကရေူညီီပွဲါသညီ�။

၁။ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တစီ�ခု�လွ��ံအတဲကရေ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�နှု�င့်�၍ အေှုန�အဟု�န�လွညီ�� 

ထုုန��သုမို���ပွဲ�ပွဲါသညီ�။

၂။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ အကရောအကရေဲယူ�

�ပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ�  ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� အဆိုင့်�်ဖြမိုင့််�တော�

�ေ�ဆိုု�င့်�ော ပွဲါ�င့်�မိုု (တော��ေ�ဆိုု�င့်�ောလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� လွု�ကရေ�နာ�စီဖြခုင့်��) ေှုလွာ�စီနှု�င့်�

ပွဲါသညီ� - ဤကရေ�သ်ု�ဖြဖွဲ့စီ�ဖြခုင့်��တဲင့်�  �ကရောင့်��ကရေ��ု�မို�ာ� (ခုု�င့်�မိုာ�သာကရောကရေဲယူ�မိုုမို�ာ�) ေှုသလွု� 

ဆုို��ကရေ��ု�မို�ာ� (ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�အ�ပွဲ� အ�လွ�ထုာ�မုိုအာ��လွ�ာဖ်ြခုင့်��၊ တော��င့်� တော�

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� ပွဲု�လွဲန�စီဲာအ�လွ�ထုာ�ဖြခုင့်�� ) ေှုသညီ�။

၃။ အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� သ�ာာတူညီီခု�ကရေ�အာ�အတညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီေန� ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မို�ာ�ကရေ�င့်��ပွဲေန� လွု�အပွဲ�

�သာ�နောမို�ာ�၌ အထုကရေ�တန��လှွာအသု�င့်��အ�ု�င့်��၏ မိုဖြပွဲညီ�်စီ�သံညီ�်သ�ာာ တူညီီခု�ကရေ�မို�ာ� 

သညီ�  အဖွဲ့�ကရေ�အ�မိုှာကရေ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�လွာနှု�င့်�သညီ�။

၁၉၆၀ ခု�နှှစီ�မို�ာ�မှိုစီတင့်�၍ ကရေု�လွာံီယူာနှု�င့်�င့်သံညီ� လွူမိုု�ေ�နှှင့််�စီီ�ပွဲဲာ��ေ�တင့်��မိုာမိုုမို�ာ�၊ 

တန��တူညီီမိုှမိုုေှု�သာ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါ�င့်�မိုုမိုေှုဖြခုင့်��တု��နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ အစီု��ေနှှင့်�် အမို��ု�စီ�ံ�ပွဲ�ာကရေ�ကရေ�ာ� 

တပွဲ�ဖဲွဲ့��မို�ာ�အ�ကရော� လွကရေ�နကရေ�ကုရေ�င့်�ပွဲဋုိပွဲကရေခ ကြံကရေ��ံတဲ�ခု�ေ်သညီ�။  ထုု�ပွဲဋုိပွဲကရေခ��ကရောင့်�် လူွ�သဆို��ံမုို�ပွဲါင့်�� 

၂၆၂,၀၀၀၊ လွူ�ပွဲ�ာကရေ�ဆို�ံ�မိုု ၈၀,၅၁၄ (ထုု�အထု�မိုှ ၇၀,၅၈၇ သညီ� �ပွဲ�ာကရေ�ဆို��ံ�နဆို�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�)၊ ဖြပွဲန�

�ပွဲ�ဆိုဲ�မိုု�ပွဲါင့်�� ၃၇,၀၉၄ မိုု၊ လွုင့်�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောအ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�ခုေံသူ�ပွဲါင့်�� ၁၅,၆၈၇ နှှင့်�် ပွဲဋိုပွဲကရေခစီစီ�

အတဲင့်�� ဆဲို�သဲင့်��ခုေံသည်ီ� အေးယူ�မို�ောကရေ��သ�သူ�ပွဲါင့်�� ၁၇,၈၀၄ ေုှခု�သ်ညီ� (သမုို�င့်��မှိုတ�တမို��ဆုို�င့်�ော 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�စီင့်�တာ ၂၀၁၈)။ လွကရေ�ယူာယူုမို��လွကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ��အပွဲါအ�င့်� �ပွဲ�ာကရေ�ကရေ�ာ�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ���င့်�

မို�ာ�နှှင့်�်နှု�င့်�င့်တံပွဲ�ဖွဲ့ဲ��တု��အဖြပွဲင့်� အခု��ု�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ�ေှုအ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုကရေု�   အဖြခုာ�တော�မို�င့်�လွကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�

အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�မိုှ ကရေ���လွဲန�ခု�သ်ညီ�။ အစီု��ေနှှင့်�် ပွဲဋိုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��န�သာအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အ�ကရော� �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��

မိုုမို�ာ�သညီ� ၁၉၈၂ ခု�နှှစီ�တဲင့်�စီတင့်�ခု�ပ်ြီးပွဲီ�  �အာင့်�ဖြမိုင့်�မိုုအတု�င့်��အတာ မို��ု�စီ�ံေေှုခု�သ်ညီ�။  M-19 အဖွဲ့ဲ��၊ 

လွကရေ����ပွဲ�ာကရေ�ကရေ�ာ�တပွဲ�ဖဲွဲ့���င့်�မို�ာ�နှှင့်�် �ဆဲို��နဲှ�ညုှီနုှင့်��မုိုမို�ာ�သညီ� ၁၉၉၀ တဲင့်� ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�သ�ာာ 

တူညီီမိုုေေှုပြီးပွဲီ� ထုု�သ�ာာတူညီီမိုုတဲင့်� M-19 အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�အတဲကရေ� အလွ��ံစီ�လံွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်

ပွဲါ�င့်�ပွဲါသညီ�။ သ�ာာတူညီီမိုုအာ� လွကရေ�မိုှတ�ထုု��ဖြခုင့်��အဖြပွဲင့်� ၁၉၉၁ ခု�နှှစီ�တဲင့်� ကရေု�လွာံီယူာဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ� တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု�အာ��ပွဲ�အာ��ဖြမိုှာကရေ�ဖြပွဲ�ခု�သ်ညီ�ဟု� အမို�ာ�ကရေ 

လွကရေ�ခုံသညီ�် အေပွဲ�ာကရေ�လွူ်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ကရေု� စီညီ��ရုံ��ံလွုံ်�ဆိုာ�ဖြခုင့်��လွညီ�� ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ခု�်သညီ�။ ထုု�တဲင့်� 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အာ� ကြိုကရေု�တင့်�မိုှန��ဆိုေန�၊ အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ေန� သီ�ဖြခုာ� 

ာာသာစီကရော�လွညီ�� ပွဲါ�င့်�ခု�သ်ညီ�။
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ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အခုဲင့်�်အာဏ်ာနှှင့်�်အတူ ၂၀၀၅ ခု�နှှစီ�တဲင့်� တော�မိုှတမိုုနှှင့်�် ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��

�ေ�ဥပွဲ�ဒီ (CJA ၂၀၁၆ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)၊ ၂၀၁၁ ခု�နှှစီ�တဲင့်� နစီ�နာသူမို�ာ�ဥပွဲ�ဒီ (လွူ်အခုဲင့််�အ�ေ��စီာင့််�

�ကရေညီ်��ေ�အဖွဲ့ဲ�� ၂၀၁၁ ကရေု��ကရေညီ်�ရုံုပွဲါ) အပွဲါအ�င့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�

စဲီာကုရေ�ကဲရေန�ဂွါေကရေ�မှိုအတညီ�ဖြပွဲ�ခု�သ်ညီ�။ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီဆုို�င့်�ောအကရောအကဲရေယူ�နှှင့်�် တော�ဥပွဲ�ဒီ 

ဖံဲွဲ့ပြီးဖုွဲ့���ေ��ပွဲါင့်��စီညီ��မုိုသညီ� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အစီီအစီဉ်း�ကုရေ� ကရောကဲရေယူ�ဖြခုင့်��တဲင့်� 

�အာင့်�ဖြမိုင့်�ခု�်သညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� တော�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီအေ အစီဉ်း�တစီု�ကရေ�စီုန��ခု�မိုုခုခံု�်ေ�သာ�လွညီ��  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံသညီ� ထုု�ဥပွဲ�ဒီ 

မို�ာ�ကရေု� ခု�ခုံကရောကရေဲယူ�ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် အခုဲင့်�်အာဏ်ာတု��ကရေု� 

အသ��ံဖြပွဲ�ခု�်သညီ�။ ၂၀၁၂ ခု�နှှစီ�တဲင့်� အပြီးပွဲီ�သတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီမိုုအာ� �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��မိုု

အတဲကရေ� တော�ဥပွဲ�ဒီမိုူ�ာာင့်� �ထုာကရေ�ပွဲံ်�ပွဲ�အပွဲ�ခု�်�သာ၊ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ကရေု� အေှုန�အဟု�န�

အသစီ��ပွဲ�အပွဲ�ခု�်�သာ ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၆၆ အပွဲါအ�င့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ� ထုညီ�် 

သဲင့်��ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကုရေ� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�သ်ညီ�။ ၂၀၁၆ ခု�နှှစီ�တဲင့်� ကရေု�လွာံီယူာ�တာ�လွှန��ေ�

တပွဲ�ဖွဲ့ဲ��မို�ာ� (FARC) နှှင့်�် အစီု��ေတု��သညီ� လွကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�ပွဲဋိုပွဲကရေခကရေု� အဆို�ံ�သတ�သညီ�်  အပြီးပွဲီ�သတ�

သ�ာာတူညီီမိုုကရေု�  သ�ာာတူခု��်ကရေသညီ�။ သု���သာ� ၎င့်��၏ ၂၀၀၂-၂၀၁၀ သမိုမတသကရေ�တမို��ကရောလွ

အတဲင့်��ေှု FARC နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ခုကရေ�ထုန��သာအသဲင့်�ေှုခု�သ်ညီ�် ယူခုင့်� သမိုမတ�ဟုာင့်�� Alvaro Uribe 

ကရေ ထုု�အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုအာ� ဆိုန်�ကရေ�င့်�ခု�သ်ညီ�။

အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုသညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�ကရေု� တု�ကရေ� 

ရုံု�ကရေ�မို�တာင့်��ဆိုု�ာ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််�သာ အဓိုကရေပွဲတ�သတ��သာ�လွညီ��  

အပြီးပီွဲ�သတ�သ�ာာတူညီီမုိုကုရေ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� �ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ� 

လွု�အပွဲ���ကရောင့်��သုေှုသညီ�။ ထုု����ကရောင့််�  အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ��ေ�အတဲကရေ�မိုူ�ာာင့်� အစီီအစီဉ်း�သညီ� 

‘လွု�အပွဲ��သာဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ သု��မိုဟု�တ� တော�ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ောဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�’အတဲကရေ� 

စီီစီဉ်း�သင့်�်သညီ�ဟု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�  (ကရေု�လွာံီယူာသမိုမတနှု�င့်�င့်၏ံ သမိုမတ ၂၀၁၆ : ၃၃)။ ၂၀၁၆ 

�အာကရေ�တု�ာာလွတဲင့်� ဆိုနှဒမို��ပွဲ�သူ ၃၈ ောခုု�င့်�နှုန��မိုှ ကရေန်�ကရေဲကရေ�မို� ၅၀.၂ ောခုု�င့်�နှုန��နှှင့်�် �ထုာကရေ�ခုမံို� 

၄၉.၈ ောခုု�င့်�နှုန��ဖြဖွဲ့င့််� အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုသညီ�  ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�တဲင့်� မို�အာင့်�ဖြမိုင့်�ခု�်ပွဲါ 

(BBC ၂၀၁၆)။ �နာင့်� ၂၀၁၈ ခု�နှှစီ�သမိုမတ�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�တဲင့်�အနှု�င့်�ေမိုညီ�် အထုကရေ�လွှတ��တာ�အမိုတ� 

Ivan Duque အပွဲါအ�င့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဗျူဟုု�ပွဲါတီေှု  Alvaro Uribe နှှင့်�် ၎င့်��၏ လွ�ပွဲ��ဖွဲ့ာ�ကရေု�င့်�ဖွဲ့ကရေ�မို�ာ�မိုှ    

‘ကရေန်�ကရေဲကရေ�’ မို�အာ� �ကရောင့်��စီဲာစီညီ��ရုံ�ံ�ခု�သ်ညီ�။  

သု���သာ� ၂၀၁၆ နှု��င့်�ာာ ၁၂ တဲင့်� ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ အဓိုကရေအတု�ကရေ�အခုပံွဲါတီမို�ာ�

နှှင့်�် လွ�င့်�လွ�င့်�ဖြမိုန�ဖြမိုန��ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��ဖြခုင့်��၊ FARC နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ��ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��ဖြခုင့်��မို�ာ�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� 

အစီု��ေသညီ�  လွူထု�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�အာ�ကရေဲင့်���ု�ကရေ�သညီ�် အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုု ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�အသစီ�

အာ� အတညီ�ဖြပွဲ�ခု�ပ်ြီးပွဲီ�  ကရေဲန�ဂွါေကရေ�ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�ခု�ကရေ�ေေှုေန�ခု�ကရေ�ခု�ကရေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ခု�သ်ညီ� (International Crisis 

Group 2017)။ ထုု�သ�ာာတူညီီမိုုကရေု� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��အာ�  ၂၀၁၆ ဇိုဲန�လွမိုှ ‘ယူာယူီဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ောဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�’မိုှ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�်ပွဲါသညီ�။ ထုု�ယူာယူီ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� အပြီးပီွဲ�သတ�သ�ာာတူညီီမုိုနှှင့်�်ဆိုကရေ�စီပွဲ�သညီ�်ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၏ ကဲရေန�ဂွါေကရေ��ထုာကရေ� 

ခုခံု�ကရေ�အတဲကရေ�  လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� ဖြမိုန�ဆိုန��စီခု�ပ်ွဲါသညီ�။ 
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ထုု�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� ‘သ�ာာတူညီီမိုု၏အခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖွဲ့ု�� 

ဥပွဲ�ဒီကရေ�သ်ု�� အာဏ်ာေှု�သာ အမိုုန်�မို�ာ�ထု�တ�ဖြပွဲန�ေန�’ နှှင့်�်  ဂွါ�နီီဗျူာသ�ာာတူညီီမိုု၏ ာ�ဖံြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ� 

၃ အတဲကရေ� “အထုူ�သ�ာာတူညီီမိုု” အာ� အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူမိုှ တု�ကရေ�ရုံု�ကရေ�မို��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�အတညီ�ဖြပွဲ�၍ 

အ�ကရောင့်�အထုညီ�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� ‘FARC နှှင့်�် ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီမုိုယူူေန�’ သမိုမတအာ� အာဏ်ာ

အလွ��ံစီ�အံပွဲ�နှှင့်��ပွဲါသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� ထုု�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ�  ထုု�သ�ာာတူညီီမုိုအာ�  “ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�” သု��မိုဟု�တ� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��သာဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအဂွါ�ါစီဉ်း�အတဲင့်��သု�� အလွု� 

အ�လွ�ာကရေ�ထုညီ�်သဲင့်��ထုာ���ကရောင့်��လွညီ�� ဆိုု�ပွဲါသညီ� (Landau 2016)။  အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� အပြီးပွဲီ�သတ�

သ�ာာတူညီီမုိုသညီ� ‘ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�’၏ တစီ�စုီတ�တစီ�ပုွဲ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�ဆုို�သညီ�်

အဆိုု�ဖြပွဲ�ခု�ကရေ�နှှင့်�်ပွဲတ�သကရေ�၍ ထုု�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�်ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုသညီ�   

ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံ၏ ဖြပွဲန�လွညီ�သ��ံသပွဲ�ဖြခုင့်��ခုေံနုှ�င့်�သညီ�။ ‘၁၉၉၁ ကုရေ�လွာီံယူာဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ� ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� နှု�င့်�င့်တံကရောလွူသာ�ခု�င့်�� စီာနာ�ထုာကရေ�ထုာ��ေ� 

ဥပွဲ�ဒီကရေ�သ်ု���သာ နှု�င့်�င့်တံကရောဥပွဲ�ဒီ၏ အဓိုကရေအပွဲု�င့်��မို�ာ�ကရေု� ထုညီ�်သဲင့်��ထုာ���ကရောင့်��’ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံ၏ တော��ေ�စီနစီ�သညီ� ယူူဆိုပွဲါသညီ� (Landau ၂၀၁၆)။ နှု�င့်�င့်တံကရောစီနံှုန��

မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��သ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ�နှှင့််� တော�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်�အသ��ံခု�ေန� ဤတော��ေ�စီနစီ�ကရေု� 

ယူခုင့်�ကရေအသ��ံဖြပွဲ�ခု�ဖ်ွဲ့ူ�သညီ�။ ထုု�သု��အသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏သကရေ��ောကရေ�မိုုသညီ� 

၎င့်��၏ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု��ကရေ�ာ�လွဲန��စီပွဲါသညီ�၊ သု���သာ� အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုသညီ�  ယူခုင့်�

ကရေ ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�’တဲင့်� ထုညီ�်သဲင့်��ထုာ��သာ နှု�င့်�င့်တံကရောသ�ာာတူ

စီာခု��ပွဲ�မို�ာ�၊ သ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ�ကရေ�သ်ု��  တူညီီ�သာအဆိုင့်�်ေှုသညီ�ဟု� မိုညီ�သု��စီဉ်း��စီာ�နှု�င့်���ကရောင့်��မိုှာ 

မိုေှင့်��လွင့်���ပွဲ (Landau၂၀၁၆)။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််�အခုဲင့်�်အာဏ်ာအပွဲ�နှှင့်��ဖြခုင့်��ခုေံ

သညီ�် တော�ရုံ��ံတစီ�ရုံ��ံနှှင့်�်အတူ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အစီီအစီဉ်း�အာ� မိုညီ�သု��အကရော 

အကရေဲယူ��ပွဲ�နှု�င့်���ကရောင့်��   ကရေု�လွာံီယူာ၏ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုုမိုှ သကရေ��သခု�ံနပွဲါသညီ�။  ကရေု�လွာံီယူာ

တဲင့်� ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုအတဲကရေ�ကရေတုသစီစာဖြပွဲ�မိုုအာ� ‘လွူ်အခုဲင့််�အ�ေ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ’ 

ဆိုု�သညီ�်စီာပွဲု�ဒီ�ဖြဖွဲ့င့််� ၁၉၉၁ခု�နှှစီ�တဲင့်� ပွဲထုမိုဆို��ံအကြိုကရေုမို� ဖြပွဲတ�သာ�စီဲာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�သ်ညီ�။  (‘လူွအခဲုင့်�်အေ�ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ’ ဟု��ခု�ဆုို�ဖြခုင့်��မှိုာ ကုရေ�လံွာီယူာတဲင့်� လူွ်အခဲုင့်�် 

အ�ေ�ကရောကရေဲယူ�မိုုအတဲကရေ� ၎င့်��၏အ�ေ�ပွဲါ�သာ ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ���ကရောင့်�်ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�) (International  

IDEA ၂၀၁၆)။ ၁၉၉၁ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ကရေဏ္ဍာ ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်�ပွဲါ

သညီ�်အဖြပွဲင့်� ကရောကရေဲယူ�မိုုကရေု��တာင့်��ဆိုု�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ထုု�လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� လွု�ကရေ�နာ�ကရေေန�လွညီ�� 

ကြိုကရေု��ပွဲမို��ပွဲါသညီ�။ ကရောကရေဲယူ�မိုုဆိုု�သညီ�မိုှာ အမိုုန်�ဟုန�ပွဲါသညီ�်�တာင့်��ဆိုု�ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ရုံ��ံဌာာနသု��လွဲယူ� 

ကရေူစီဲာတင့်�ဖြပွဲနှု�င့်�သညီ�၊ ထုု��ဖြပွဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ��သာ အ�ဖြခုခုံမိုူမို�ာ�ကရေု�ခု��ု�

�ဖွဲ့ာကရေ���ကရောင့်���တဲ�ေှုပွဲါကရေ ထုု��တာင့်��ဆိုု�ခု�ကရေ�ကရေု� လွဲယူ�ကရေူစီဲာ�ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�သညီ�။ ဖြပွဲညီ�သူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�

နှှင့်�် နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�အာ� �သခု�ာစီဲာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ်� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�အခုန��၏အပွဲု�င့်��တစီ�

ခု�တဲင့်�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� ‘ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သညီ� အခုဲင့်�်အ�ေ�နှှင့်�်တာ�န�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��အာ�

မိုဖြဖွဲ့စီ�မို�နလွု�ကရေ�နာေမိုညီ�’ ဟု�ဆိုု�ခု�သ်ညီ�( ကရေု�လွာံီယူာ သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၁၉၉၁/၂၀၁၅ : ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၂၂)။ 
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ဤဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မိုသညီ� (ဥပွဲ�ဒီအေလွု�ကရေ�နာ�စီမိုညီ�် ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�အခုဲင့််�အ�ေ�တစီ�ခု� ဖြဖွဲ့စီ�လွာဖြခုင့်��) 

ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၉၃၊  (“ဤပွဲဋိုညီာဉ်း�စီာတမို��တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာ အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� တာ�န��တတော�

မို�ာ�ကရေု�  ကရေု�လွာံီယူာမိုှအတညီ�ဖြပွဲ�ထုာ�သညီ်� လွူအခုဲင့်�်အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်တံကရောသ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ�

နှှင့်�်ကရေု�ကရေ�ညီီစီဲာ အဓိုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�ေမိုညီ�”) ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုှမိုုေှုဖြခုင့်��၊ ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ

မိုုမိုေှု�ေ�တု��နှှင့််�ပွဲတ�သတ�သညီ�် ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၁၃ တု��နှှင့်�်တဲ�လွ�ကရေ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ

�ေ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံဥပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�မိုှ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�သညီ်� တော��ေ�

ဆိုု�င့်�ောဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�မို�ာ�၏ အ�ဖြခုခုပံွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၉၃ သညီ� နှု�င့်�င့်တံကရောလွူ်အခုဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�

�ေ�အတဲကရေ� သာာတူညီီမိုုကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��အာ� ကရေု�ယူ� 

စီာ�ဖြပွဲ�သညီ်�အတဲကရေ�အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။ ၁၉၉၁ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏အဖြခုာ�ပွဲ�ဒီ�မိုမို�ာ�သညီ�လွညီ�� 

�နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�အတဲကရေ� အာမိုခုေံန�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�၊ ဥပွဲမိုာ 

ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၆၇ သညီ�  ‘လွူ်အခုဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတု��နှှင့််�ပွဲတ�သတ�၍  ကရေု�လွံ

ာီယူာနှု�င့်�င့်သံာ�မို�ာ�ကရေု�သင့်��ကရော��ပွဲ�ေန�’ အသုပွဲညီာမို�ာ�ကရေု� �တာင့်��ဆိုု�ပွဲါသညီ�၊ ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၉၅(၆)

သညီ� ‘ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ေေှုေန�နှှင့်�် ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�အာ� ဆိုကရေ�လွကရေ�ထုုန��သုမို��ေန�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ဖြခုင့်��’ သညီ� 

နှု�င့်�င့်ံသာ�တု��၏တာ�န�ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါသညီ�၊ ထုု��ဖြပွဲင့်� ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၂၁၈ သညီ�လွညီ��  ‘ကရေု�လွာံီယူာနှု�င့်�င့်ံ

တဲင့်��နထုု�င့်�သူမို�ာ� ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��စီဲာအတူတကရေဲ�နထုု�င့်�နှု�င့်��ေ�အတဲကရေ� အာမိုခု�ံပွဲ�ေန�’ ေ�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ��တဲင့်� 

အဓိုကရေတာ�န�ေှုသညီ�ဟု� ဆိုု�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ 

၂၀၁၂ ခု�နှှစီ�တဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�မိုှတစီ�ဆိုင့်�်  �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို�

�သာ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုအတဲကရေ� အပွဲတ�တကရေ�တ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ေန�  ကရေဲန�ဂွါေကရေ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲ�ခု�သ်ညီ�။ အတုအကရေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော 

ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၆၆ တဲင့်� ဤသု�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သညီ�။

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�စီာခု��ပွဲ�စီာတမို��မို�ာ� … ၎င့်��တု��၏ အဓိုကရေေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�သညီ�

ကရေု�လွာံီယူာနှု�င့်�င့်သံာ�အာ�လွ��ံအတဲကရေ� ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လွ�ခံြုံခု�ံ�ေ�အာမိုခုခံု�ကရေ�မို�ာ� အပွဲါ 

အ�င့်� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��လွကရေ�နကရေ�ကုရေ�င့်� ပွဲဋုိပွဲကရေခအဆို��ံသတ�မုိုအာ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ��ေ�၊ တညီ�ပြီးင့်ုမို�၍ေှညီ� 

�ကရော�သာပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�အာ� ေေှုဖြခုင့်��တု��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�ကရေ�သ်ု�� စီာခု��ပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�သညီ� နစီ�နာသူ 

မို�ာ�၏ အမိုှန�တော�သုေှုခုဲင့််�၊ တော�မိုှတမိုုအခုဲင့််�အ�ေ�နှှင့်�် �လွ�ာ���ကရေ�ေပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်တု��အာ� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သမိုှ

အဖြမိုင့်�်ဆို��ံအဆိုင့်�်ဖြဖွဲ့င့်�် �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ� (ကရေု�လွာံီယူာသမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၁၉၉၁/၂၀၁၅ : အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၆၆)။

အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ� �ကရော�မိုေှင့်�တစီ�ခု�တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်��အဖြပွဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၆၆ သညီ� - ဖြပွဲစီ�မိုုမို�ာ�စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အဖြပွဲစီ��ပွဲ�ဖြခုင့်��တု��အတဲကရေ� တော�စီီေင့်��ေ� 

သု��မိုဟု�တ� တော�ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲင့်�ပွဲယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� အခုဲင့်�်အာဏ်ာ�ပွဲ�အပွဲ�သညီ�၊  ပွဲဋိုပွဲကရေခအခု�နု�ကရောလွေှု 

အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�သညီ�် ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� အကရေ���ံ�င့်��သာလွကရေ�ခုံနှု�င့်�သညီ�် ခုွင့်��

ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� သတ�မိုှတ�သညီ�၊ အဖြခုာ�အောမို�ာ�အဖြပွဲင့်� စီစီ�မိုကရေ��ေ�ောမို�ာ�ေပွဲ�တန်�ဖြခုင့်��အတဲကရေ�အ�ဖြခု 

အ�နမို�ာ�တညီ��ဆိုာကရေ�မိုညီ�ဟု�လွညီ�� အာမိုခုံ�ပွဲ�ပွဲါသညီ�။�နာကရေ�ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ‘အထုကရေ�တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
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ခု�်�သာ အထုူ�ဖြပွဲစီ�မိုုဆိုု�င့်�ောဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ စီာခု��ပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�အာ� အသ��ံခု�မိုုသညီ�  လွကရေ� 

နကရေ�မို�ာ�အာ�စီဲန်�လွှတ�ဖြခုင့်��၊ တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုေှုဖြခုင့်��၊ အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲဖြခုင့်��နှှင့်�် နစီ�နာသူမို�ာ�

အတဲကရေ��လွ�ာ���ကရေ�အာ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ဓိာ�စီာ�ခုမံို�ာ�အာ�လွှတ��ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ တော�မို�င့်�

လွကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�မိုှ တော�မို�င့်�ဆိုဲ�ယူူခုန်�ထုာ��သာ အေးယူ�မို�ောကရေ��သ�သူမို�ာ�အာ�  

ထုု�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�မိုှ ကရေင့်��ကရေဲာ�စီဖြခုင့်��’ စီသညီ�်အ�ဖြခုအ�နမို�ာ�ကရေု� လွု�ကရေ�နာေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်��

အဆိုု�ဖြပွဲ�၍  ဥပွဲ�ဒီပွဲဒီ�မို ၆၆ သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုု၏ အခု�ကရေ�အလွကရေ�မို�ာ�ကရေု� အကရော 

အကရေဲယူ��ပွဲ�ပွဲါသညီ� (ibid)။ ထုု�ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မိုသညီ� �ပွဲ�ာကရေ�ကရေ�ာ�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အ�ပွဲ� ခု�မိုှတ�ထုာ��သာ 

ဖြပွဲစီ�မိုုဆိုု�င့်�ောဒီဏ်�ခုတ�ဖြခုင့်��မို�ာ�ကရေု� ဆိုု�င့်��င့်ံ်နှု�င့်�သညီ�် ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��ဖြခု�ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�သညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်�  ဥပွဲ�ဒီ

ပွဲ�ဒီ�မို ၆၆ သညီ� ထုု�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှ  စီစီ�မိုကရေ��ေ�ောမို�ာ�ကရေု�ေပွဲ�ဆိုု�င့်��ေန� သ�ာာတူညီီပွဲါကရေ အနာဂွါါတ�

တဲင့်� ၎င့်��တု��၏နှု�င့်�င့်�ံေ�ပွဲါ�င့်�မိုုကရေု�လွညီ�� အာမိုခုပံွဲါသညီ�။ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောဥပွဲ�ဒီ

ပွဲ�ဒီ�မို�ာ� ၁၂ နှှင့်�် ၁၃ တဲင့်�ပွဲါ�င့်��သာ အဖြခုာ�ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�ကရေု� အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�ော�ောကရေ�ပွဲါသညီ�။  

ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှလွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်�ပွဲ�သညီ်� အစီဉ်း�အလွာအာ� ဆိုကရေ�လွကရေ�တညီ�ပြီးမို��စီသညီ်�အတဲကရေ� ထုု�ဖြပွဲင့်� 

ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲစီ�တင့်���ဖွဲ့န�ခု�်�ကရေသညီ�။ ၂၀၁၃ (ဂွါ-၅၇၆၊ ဂွါ-၅၇၉) ခု�နှှစီ�တဲင့်� ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၆၆ 

အာ� ဆိုကရေ�တု�ကရေ���ဖွဲ့န�စီုန��ခု�ခု��်ကရေ�သာ�လွညီ��  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံမိုှ   ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�

ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�သညီ� တော�မိုှတမိုုအ�ဖြခုခုနံညီ��လွမို��သကရေ�သကရေ�ထုကရေ� ပွဲု�လွု�အပွဲ���ကရောင့်��၊  �ေေှညီ�

တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို��သာပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ေယူူေန� ကြိုကရေု��ပွဲမို��ောတဲင့်� အ�လွှာ�်ပွဲ�မိုုမို�ာ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� အသု 

အမိုှတ�ဖြပွဲ�လွ�ကရေ� ထုု�ပွဲ�ဒီ�မို ၆၆ အာ� �ထုာကရေ�ခုံခု�သ်ညီ� (Cepeda Espinosa နှှင့််� Landau၂၀၁၇)။  

၂၀၁၂ ခု�နှှစီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ�  FARC နှှင့်�် အစီု��ေအ�ကရော� 

ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ��ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�အတဲကရေ�   လွ��ံလွာကရေ��သာမိုူ�ာာင့်�တစီ�ခု��ပွဲ�အပွဲ�ခု�ပ်ြီးပွဲီ�  ေလွဒီ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�်

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အာ� �ပွဲ��ပွဲ�တင့်�တင့်�မို�တာင့်��ဆိုု��ပွဲမိုယူ်�လွု�အပွဲ�သညီ� 

ဟု� ေညီ�ညွှှန��ထုာ�သညီ�် �သခု�ာစီဲာ�ေ�ဆိုဲ�ထုာ��သာအပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုု (အထုကရေ�တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ

ထုာ�သကရေ�သ်ု��) ေေှုခု�ပ်ွဲါသညီ�။ အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုသညီ�  ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�တဲင့်� အတညီ�မိုဖြပွဲ�

နှု�င့်�ခု�်�သာ�လွညီ��  သမိုမတ Santos အစီု��ေသညီ� ၂၀၁၇ ခု�နှှစီ�တဲင့်� ထုု�သ�ာာတူညီီခု�ကရေ�ကရေု�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအဂွါ�ါစီဉ်း�တဲင့်�အ�ဖြခုခုု�င့်��စီေန� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုမို�ာ�ကုရေ� အတညီ� 

ဖြပွဲ�ခု�်ပြီးပွဲီ� (ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ� အကရေ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ� ၁၊ ၂ နှှင့်�် ၃ ; ကရေု�လွာံီယူာသမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၂၀၁၇ ကရေ၊ ၂၀၁၇ ခု၊ 

၂၀၁၇ ဂွါ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)  �လွ�ာပ်ွဲါ�သဲာ�သညီ်�နှု�င့်�င့်�ံေ� အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်မိုှ  အစီီအစီဉ်း�အာ� သီ�ဖြခုာ�ထုာ�ေှု

ေန�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုတစီ�ခု�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီ

မိုုသညီ�   �နာင့်� ၁၂ နှှစီ��ကရောသညီ�အထုု အစီု��ေအ�ပွဲ�တဲင့်� ခု�ညီ��နှှာင့်�ထုာ��စီေန� ထုု�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�

မို�ာ�ကရေု��ပွဲါင့်��စီညီ��ခု�သ်ညီ� (ကရေု�လွာံီယူာသမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၂၀၁၇ခု)။

 (ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�သညီ� ဥပွဲ�ဒီအေမိုလွ�ပွဲ�မို�နေမိုဟု�တ��သာ�လွညီ��  လွကရေ�ေှုတာ�န�

ထုမို���ဆိုာင့်��န�သာ သမိုမတ Juan Manual Santos (၂၀၁၀-၂၀၁၈) မိုှကရေ�င့်��ပွဲေန�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ခု�သ်ညီ�) 

ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�အာ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအေတော��င့်�မိုု�ပွဲ�အပွဲ�ေန�  အဓိုကရေ

�သာခ်ု�ကရေ�ဟု� �မိုှာ�မိုှန���သာ�လွညီ�� ကရေု�လွာံီယူာဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုုသညီ� အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််�အာဏ်ာေှု
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�သာ အထုကရေ�တန��အလွှာကရေု�ဖွဲ့ယူ�ထု�တ�သညီ�် နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုုအာ� တော��င့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီေန� 

ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�ကရေု�ဖွဲ့ုတ��ခု�ောမိုှ ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လွာသညီ်� တင့်��မိုာမိုုမို�ာ�ကရေု� ဥပွဲမိုာဖြပွဲပွဲါသညီ�။ အဖြပွဲညီ�်အစီ��ံန�ခုံ

မိုညီ�် သာမိုာန�တု�ကရေ�ခုု�ကရေ��ေ�သမိုာ�မို�ာ�အတဲကရေ�စီီစီဉ်း�ထုာ�သညီ�်  လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�် ကရေတုကရေ�တ�

မို�ာ� သု��မိုဟု�တ� အဖြခုာ�ဒီဏ်�ခုတ�မိုုမို�ာ� (ဖြပွဲစီ�မိုုအတဲကရေ�ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်��ပွဲ�ဖြခုင့်��အဖြပွဲင့်�) နှှင့်�်နှု�င့်�င့်�ံေ�လွ�ပွဲ�င့်န�� 

စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်�ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခုဲင့်�်အတဲကရေ� အာမိုခုခံု�ကရေ�မို�ာ�သညီ�   ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ��ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��မိုုမို�ာ�

တဲင့်�ပွဲါ�င့်�ေန� FARC အတဲကရေ� အဓိုကရေ အကြိုကရေု�ကရေတုတ�တ�မို�ာ�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (International Crisis 

Group ၂၀၁၇)။ သု���သာ� ထုု�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�သညီ�ပွဲင့်�လွ�င့်�  ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဗျူဟုု�ပွဲါတီမိုှ  ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�

ကရောလွအတဲင့်�� ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�၏ဆိုန်�ကရေ�င့်�မိုုအာ� စီညီ��ရုံ��ံလွုံ်�ဆိုာ�ခု�်ဖြခုင့်��အ��ကရောင့်��အေင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။   

FARC �ပွဲ�ာကရေ�ကရေ�ာ�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�အာ� နှု�င့်�င့်�ံေ�တဲင့်�ပွဲါ�င့်�ခုဲင့်�်နှှင့်�် ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှကရေင့်��လွဲတ�ခုဲင့်�်မို�ာ� ခုဲင့်�်

ဖြပွဲ�ခု�ဖ်ြခုင့်����ကရောင့််� လွူအမို�ာ�စီ�မိုှ အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုသညီ� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ��သာင့်��ကရေ�န��သူမို�ာ�

ဟု� မိုှတ�ယူူထုာ��ကရေသညီ�် ‘လွူသတ�မိုုကရေ���လွဲန��သာ  သူပွဲ�န�မို�ာ�ကရေု� လွှတ��ပွဲ�လွု�ကရေ�သညီ�’ (BBC 

2016) ဟု� ခုစံီာ�ခု��်ကရေေသညီ�။

ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ�ဖြပွဲန�လွညီ�သ��ံသပွဲ�ောတဲင့်�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီ တော�ရုံ��ံမိုှ ‘�ထုာကရေ�ခုံ’ မို� တစီ�မို�သညီ� အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုသညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီ အဂွါ�ါစီဉ်း�၏တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်�� အလွု�အ�လွ�ာကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�လွာမိုညီ�ဟု� အဓိုပွဲါါယူ�မို�ပွဲ���ကရောင့်��အခုု�င့်� 

အမိုာ�ဖြပွဲာဆိုု��သာ�လွညီ�� ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုတု�င့်�ခုင့်� အစီု��ေသညီ� အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုနှှင့််� 

ထုု�သ�ာာတူညီီမိုုအာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအတဲင့်��သု��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��အာ� ၎င့်��တု��၏ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�ခု�ကရေ�ကရေု� 

အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�စီဲာကုရေ� အတညီ�ဖြပွဲ�ခု�်သညီ�။ ဖြပွဲညီ�သူ်

ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�၌ကရေ�ရုံု�ံပြီးပွဲီ��နာကရေ� အစီု��ေသညီ� ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�၏အဖြမိုင့်�ကရေု�လွစီ�လွ��ရုံု၍  ထုု�သ�ာာတူညီီမိုု

အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ�ပွဲ�အံ�ခြုံခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�်ညီီ�သာ အဆိုင့်�်�ပွဲ�အပွဲ��ေ�ကရေု� ဆိုကရေ�လွကရေ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�်ပြီးပွဲီ� (ဥပွဲမိုာ 

နှု�င့်�င့်တံကရောအ�ေ�အခုင့်�� �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ေ�အဖွဲ့ဲ�� ၂၀၁၇ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)၊ ထုု�သ�ာာတူညီီခု�ကရေ�အာ� ပွဲ�စံီတံစီ�

မို��ု�ဖြပွဲင့်�၍ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�လွှတ��တာ�မိုှတစီ�ဆိုင့်�်အတညီ�ဖြပွဲ��ေ�အာ�လွညီ��ဆိုကရေ�လွကရေ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�သ်ညီ�။

ယူခု�အခုါ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံသညီ�  ခုကရေ�ခု�သညီ�် �ေး�ခု�ကရေ�မိုုမို�ာ�စီဲာနှှင့််� ကြံကရေ� ံ

�တဲ�ေ�တာ ်မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� - 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံသညီ� အထုကရေ�တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု��်သာအစီီအမိုတံစီ�ခု�ခု�အာ�(အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� 

FARC သ�ာာတူညီီခု�မိုှ တု�ကရေ�ရုံု�ကရေ�လွာသညီ�် အစီီအမိုမံို�ာ�) ပွဲယူ�ခု�မိုညီ�ဆိုု�လွှင့်� အပွဲတ�တကရေ�န�

ကြိုကရေု��စီာ�ထုာ��သာ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ�ထုုခုု�ကရေ�ပွဲ�ကရေ�ဆိုီ��စီပြီးပွဲီ�  ဆိုု��ေးာ��သာ လွူမိုု�ေ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်�ံေ�

အကရေ��ု�ဆိုကရေ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ သု���သာ� အဆိုု�ပွဲါနှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဖွဲ့ုအာ���ကရောင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံမိုှ ၎င့်��၏လွကရေ�ေှုအယူူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� လွဲန�စီဲာ�ပွဲ�ာ�်ပွဲ�ာင့်���စီပွဲါကရေ တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�၊ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီစီတံန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�၊ ကရေု�လွာံီယူာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��နှှင့်�်နှု�င့်�င့်တံကရောဥပွဲ�ဒီတု��အ�ကရော�

ခုု�င့်�မိုာ�သာတော�ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော ခု�တု�ဆိုကရေ�မိုုတု��အာ� အာ��ကရောင့်��ခုု�င့်�မိုာ�စီဖြခုင့်��တဲင့်� �အာင့်�ဖြမိုင့်�မိုု

နညီ��ပွဲါ�နှု�င့်�သညီ�။  မိုညီ�သညီ�်အနှတောယူ�ကရေပွဲု�ကြိုကရေီ���ကရောင့်�� �မို�ခုဲန��ထု�တ�သင့်�်ပွဲါသညီ�၊ တော�စီီေင့်��ေ�

၏ကြိုကရေီ��ကရေပွဲ�မုိုနညီ��ပွဲါ�လွှင့်� ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ�ပုွဲ�၍ အကရေ��ု�ဖြဖွဲ့စီ�ထဲုန��နုှ�င့်�မိုညီ�လွာ�ဆုို�သညီ�မိုှာ

လွညီ�� �မို�ခုဲန��ထု�တ�စီောဖြဖွဲ့စီ�လွာသညီ� (Landau၂၀၁၆)။



66 International IDEA

အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုနှှင့််� ထုု�အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုအ�ပွဲ�ထုာ�ေှု�သာ ဖြပွဲညီ�သူ 

လွူထု�၏ အဖြမိုင့်�သ�ာာတော��ကရော�ေှုတင့်��မိုာမိုုသညီ� ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ� 

အကရေူဖြပွဲ�ေန�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၏စီဲမို��ေညီ�ကရေု� ကရေန်�သတ�လွု�ကရေ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�(Mitchel 2017)။

ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�၏စီု��ေုမို�မိုုမို�ာ� (၂၀၁၆ �အာကရေ�တု�ာာ ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� စီု��ေုမို�မိုုအာ� �ပွဲ�

�ပွဲ�ထုင့်�ထုင့်�ဖြပွဲခု�သ်ညီ�) ေှု�သာ�လွညီ�� အစီု��ေသညီ� အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုကရေု� ဆိုကရေ�လွကရေ�လွ�ပွဲ� 

�ဆိုာင့်�ေန��ေး�ခု�ယူ�ခု�်�သာအခုါ  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၏တညီ�ပြီးင့်ုမို�မိုုသညီ� ပြီးခုုမို���ဖြခုာကရေ�ခုံေပြီးပွဲီ� 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�သညီ�လွညီ�� အနညီ��န�်အမို�ာ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�လွာခု�သ်ညီ�။ ၂၀၁၈ ခု�နှှစီ� ကရေဲန�ဂွါေကရေ�အတဲကရေ��ေး� 

�ကရောကရေ�ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်� အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုကရေု�ဆိုန်�ကရေ�င့်�သညီ�်၊ FARCကရေု��ပွဲ�အပွဲ�ထုာ��သာအကရော

ကရေဲယူ�မို�ာ�ကရေု� အာ�နညီ���စီေန�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုညီ�ဟု� ကရေတုကရေ�တ��ပွဲ�စီညီ��ရုံ��ံခု�သ်ညီ�် အစီု��ေအသစီ�ကရေု�

�ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ခု�်�ကရေသညီ� (Casey ၂၀၁၉)။

ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ခု� အဖြပွဲန�အလွှန�အကရေ��ု�ဖြပွဲ�သညီ�် ကရေု�လွာံီယူာဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တု���ကရော�ေှု  

အဖြပွဲန�အလွှန�သကရေ��ောကရေ�မိုုသညီ� အဖြပွဲ�သ�ာာ�ဆိုာင့်�ပွဲါသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ

�ေ�သညီ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အတဲကရေ� အေှုန�အဟု�န�နှှင့်�် ာာသာစီကရော��ပွဲ�အပွဲ�

ပြီးပွဲီ� အဖြပွဲန�အလွှန�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် ထုု��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုသညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း� 

နှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုုတု��အတဲကရေ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�အပွဲ�ပွဲါသညီ�။ 

ကရေု�လွာံီယူာေှုနှု�င့်�င့်�ံေ�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု၏တစီ�ဖွဲ့ကရေ�သညီ� အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုတစီ��လွ�ာကရေ�လွ��ံ ဆိုန်� 

ကရေ�င့်�ကရေန�်ကဲရေကရေ��န�သာ��ကရောင့်�်  ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုသညီ� အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။ ‘နုှ�င့်�င့်�ံေ�

နှှင့်�် ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အတဲင့်�� အ�တဲ�မို�ာ�ေ�သာ�ဆိုဲ��နှဲ�ဖြင့်င့်��ခု�မံိုုတစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် နစီ�နာသူ 

မို�ာ�အခုဲင့်�်အ�ေ�အာ�အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ေန� နှု�င့်�င့်�ံေ�စီနစီ�အာ�’ ဖွဲ့ုအာ��ပွဲ�ဖြခုင့်��အပွဲါအ�င့်� ၎င့်��၏တော�

ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�သညီ� မို�ာ�ဖြပွဲာ�လွှ�သာအကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�မိုုမို�ာ�ေှု၍ ဤလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံသညီ�  အ�ေ�ပွဲါ�သာအခုန��ကရေဏ္ဍာတဲင့်�ေှုသညီ�။ 

ထုု��ဖြပွဲင့်�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံမိုှ ‘နှု�င့်�င့်ံ�ေ�လွုပွဲ�ေှာ�သူမို�ာ�အာ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�သညီ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီစီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ကရေု�လွစီ�လွ��ရုံုေန�  ဆိုင့်��ဖြခုတစီ�ခု�

မိုဟု�တ���ကရောင့်��၊ ထုု�အစီာ� နှု�င့်�င့်�ံေ�လွုပွဲ�ေှာ�သူမို�ာ�မိုှ  သာမိုာန�နှှင့်�်သာမိုာန�မိုဟု�တ�သညီ�ကရေု� �ပွဲါင့်�� 

စီညီ��ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်��နာ�လွညီ�သ�ာာ�ပွဲါကရေ�’ �စီပွဲါသညီ� (Landau ၂၀၁၆)။ ဤအ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု�

�လွ�ာန်ညီ��မိုုမိုဖြဖွဲ့စီ��စီာ� ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� တော��ေ�စီနစီ�အတဲင့်��သု�� ထုညီ�်သဲင့်��ပွဲါကရေ အဖြခုာ�

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ�တဲင့်� မိုညီ�သညီ�်အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�

မိုုေှုနှု�င့်�သညီ�ကရေု� �မို�ခုဲန��ထု�တ�ေန�အ�ေ�ကြိုကရေီ�သညီ�။

ယူ�န်အထုု ကရေု�လွာံီယူာလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ�ပွဲ��ံဖွဲ့ာ�သညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံဥပွဲ�ဒီနှှင့်�် တော�

ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော စီုန��ခု�မိုုမို�ာ�သညီ�  ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၏ အဓိုကရေအကရေ��ု�စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ခု�ပ်ြီးပွဲီ�  

�ေေှညီ�ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အတဲကရေ� အဓိုကရေကရေ��သာ အခု��ု�အစီီအစီဉ်း�မို�ာ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်� 

ဖြခုင့်��အာ� �နှှာင့်�်�နှှ��စီပွဲါသညီ� (ဆိုု�လွု�သညီ�မိုှာ �လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လွကရေ��ဖြမိုယူာ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�
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�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�)။    ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီမိုု  လွကရေ�မိုှတ�ထုု��ပြီးပွဲီ�ခု�နု�မိုှစီ၍   လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော

အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�နှု�င့်�င့်မံို�ာ��ကရော�မိုေှင့်�၏ အစီီေင့်�ခုံစီာမို�ာ�သညီ� ကရေု�လွာံီယူာေှု ကြိုကရေီ�မိုာ�လွာ�သာ 

အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ�၊ အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� FARC ၏ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�၊ အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုုကရေု� ခု�ခုကံရောကရေဲယူ�

�သာ လွူမိုု�ေ��ခုါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�နှှင့်�် ထုု�သ�ာာတူညီီခု�ကရေ�အာ��ထုာကရေ�ခုံပွဲ��ံပွဲ�သညီ်� အဖြခုာ�လွူမို�ာ�

ကရေု�ပွဲစီ�မိုှတ�ထုာ�မိုုမို�ာ�ကရေု� သတု�ပွဲ�ခု�သ်ညီ�။ ဥပွဲမိုာ အဆိုု�ပွဲါ အဖြခုာ�လွူမို�ာ�ဆိုု�သညီ�မိုှာ အပြီးပွဲီ�သတ�

သ�ာာတူညီီမိုုတဲင့်� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ထုာ��သာ �ဖြမိုယူာအခုဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ခု�ခုံ သု��မိုဟု�တ� �တာင့်��

ဆိုု��သာ �ဖြမိုယူာတော�လွု�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်မံို�ာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� ၂၀၁၉)။ 

ဆိုကရေ�လွကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��န�သာ ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှကရေင့်��လွဲတ�ခုဲင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ မိုလွ�ခံြုံခု�ံမိုု၊ အပြီးပွဲီ�သတ�သ�ာာတူညီီမိုု 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ော၌ တု��တကရေ�မိုုမိုေှုဖြခုင့်��တု����ကရောင့််� စီုတ�ပွဲ�ကရေ��န�သာ FARC မိုဟုာမိုုတ�

မို�ာ�သညီ� တပွဲ�မို�ာ�ဖြပွဲန�လွညီ�စီ�စီညီ���န��ကရောင့်�� သုေသညီ� (Casey ၂၀၁၉)။ ဤဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မိုှာ  ကရေု�လွံ

ာီယူာတဲင့်� ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှလွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်မို�ာ� ဖြမိုင့််�မိုာ���ကရောင့်��သကရေ��သဖြပွဲ၍ နှု�င့်�င့်သံညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� �ေေှညီ�တညီ�တံခုု�င့်�ပြီးမို��သာပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ဆီိုသု�� �လွှာကရေ�လွှမို��ေန� အလွှမို�� 

����နဆို�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� ဖြပွဲသ�နဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ သု���သာ� အဆိုု�ပွဲါေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��သညီ� ၎င့်��တု��ကရေု�နှု�င့်�င့်�ံေ�လွှညီ်�ကရေဲကရေ�မို�ာ�အာ� �ကရေ�ာ�ဖြဖွဲ့တ� 

နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� အစီီအစီဉ်း�လွမို����ကရောင့်���ပွဲ� ဆိုကရေ�လွကရေ�ေှု�န�စီေန� ကရေူညီီ�ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�ဟု� �မိုှာ�လွင့်�်ေသညီ�။
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၁။ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�မိုပွဲါသည်ီ� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� 

သညီ� ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�တစီ�ခု��ု�ကရေု� ကရေူညီီ�ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�နှု�င့်��သာ�လွညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�စီ�စီညီ��မိုုတု��ပွဲါေှုသညီ်� �ေေှညီ�

 အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု၏ �မိုှာ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲညီ်�မိုီေန�မိုစီဲမို��နှု�င့်�ပွဲါ။

၂။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�မိုပွဲါသညီ်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ

�ေ�သညီ� ခုကရေ�ခု�သညီ�်�မိုှာ�မှိုန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကုရေ� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော� 

မို�ာ�နှှင့်�်အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�အ�ပွဲ� ခု�မိုှတ�ဖြခုင့်��သု��ဦး�တညီ��စီနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�သညီ�

ပြီးပွဲီ��ဖြမိုာကရေ�မိုုမိုေှုဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��မိုုမိုေှုဖြခုင့်��ဆိုု�သညီ�်  အဖြမိုင့်�သ�ာာတော�နှှင့်�် စီုတ�မို

�ကရေ�နပွဲ�မိုုမို�ာ�ဆိုီသု��လွညီ�� ဦး�တညီ��စီနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

အစုီ��ေနှှင့်�် လွကရေ���ယုူမို�� ဂဲွါါတီမိုာလွာ အမို��ု�သာ��တာ�လှွန��ေ�အဖဲွဲ့��အ�ကရော� ဂဲွါါတီမိုာလွာ

ဖြပွဲညီ�တဲင့်��စီစီ�သညီ�  ၁၉၆၀ မိုှ ၁၉၉၆ ထုု�ကရောဖြမိုင့််�ခု�ပ်ြီးပွဲီ� လွူ�ပွဲါင့်�� ၂ သုန���ကရေ�ာ��သဆို��ံမိုု သု��မိုဟု�တ� 

�ပွဲ�ာကရေ�ဆို��ံမိုုမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီခု�သ်ညီ�။ �အာ�စီလွု�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ� သ�ာာတူစီာခု��ပွဲ� (၁၉၉၄) မိုှတစီ�ဆိုင့်�် 

စီတင့်�တညီ��ထုာင့်�ထုာ��သာ သမိုု�င့်���ေ�ောေှင့်��လွင့်��ခု�ကရေ�မို�ာ��ကရော�မိုေှင့်� (သမိုု�င့်���ေ�ောေှင့်��လွင့်�� 

ခု�ကရေ�မို�ာ��ကရော�မိုေှင့်� သု��မိုဟု�တ� CEH) သညီ� နှု�င့်�င့်သံညီ� ၎င့်��၏ �ဒီသခုတံု�င့်��ေင့်��သာ�မို�ာ�အ�ပွဲ�တဲင့်� 

လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုကရေ���လွဲန�ခု��်�ကရောင့်��၊ ဂွါဲါတီမိုာလွာေှု အ��ကရောင့်��အေင့်��ခုလံွူမို��ု��ေ�တင့်��မိုာ မိုု

မို�ာ� (နှု�င့်�င့်၏ံ ကရေု�လွု�နီသမိုု�င့်��မိုှ အ�မိုဲမို�ာ�) မိုှ ပွဲဋိုပွဲကရေခကရေု� အဓိုကရေဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��စီခု��်�ကရောင့်�� �ကရောကရေ�ခု�ကရေ�ခု�

ခု�သ်ညီ�(CEH ၁၉၉၉ : ၁၇)။ ၁၉၉၆ ခု�နှှစီ�တဲင့်� ခုု�င့်�မိုာ�ေေှညီ�တညီ�တံ်�သာပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီ

မုို (AFLP) ကုရေ� လွကရေ�မှိုတ�ထုု��၍ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��စီစီ�ေပွဲ�ခု�သ်ညီ�။ ထုု�သ�ာာတူညီီမုိုသညီ�  ယူခုင့်�ကရေ ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�

သ�ာာတူညီီမိုု ၁၄ ခု�၏ အ��ကရောင့်��အောမို�ာ�ကရေု� �ပွဲါင့်��စီညီ��ထုာ�ပြီးပွဲီ� CEH ကရေ�သ်ု�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံ

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�နှှင့်�် ထု��ံတမို��အစီဉ်း�အလွာ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော� 

မို�ာ�ကရေု� �တာင့်��ဆိုု�ခု�်သညီ�။

ခုု�င့်�မိုာေှညီ��ကရော�သာပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီမိုု (AFLP) ၏ အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��တဲင့်� - ‘ဂွါဲါတီ

မိုာလွာနှု�င့်�င့်သံာ�အာ�လွ��ံ မိုှ��တာ�န�ယူူေမိုညီ်�  ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ကရေု�ခုု�င့်�မိုာ�စီ၍ ထုုန��သုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�

သညီ�် တာ�န�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� နှု�င့်�င့်မံိုှယူခု�ကြံကရေ��ံတဲ�ေပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။  ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ�သညီ� 

ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�အာ��ကရေ�ာ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုု အသစီ�တစီ�ခု�အတဲကရေ� အ�ဖြခုခုံအ�တ�ဖြမိုစီ�

မို�ာ�ခု�ဖြခုင့်��တု��အတဲကရေ� ပြီးပွဲီ�ဖြပွဲညီ်�စီ��ံသာအစီီအစီဉ်း�တစီ�ခု�ကရေု�  နှု�င့်�င့်အံာ��ပွဲ�အပွဲ�ပွဲါသညီ�’ (ကရေ�လွသမိုမဂွါ 

၁၉၉၆ ခု: အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��)။  ထုု�အဆိုု�ဖြပွဲ�ခု�ကရေ�တဲင့်�ေညီ�ေးယူ�သညီ�် ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အတု�င့်��အတာကရေု� 

ေှင့်��လွင့်��စဲီာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�။ အသဲင့်�ကူရေ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အာ�ဖြမှိုင့်�်တင့်�ေန�  ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီ တညီ� 

�ဆိုာကရေ��ေ�အတဲကရေ� အလွာ�အလွာကရေု� AFLP မိုှ အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ခု�သ်ညီ� - 
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‘ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�

�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�မို�ာ�သညီ� တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအေ အတူတကရေဲယူှဉ်း�တဲ��နထုု�င့်��ေ�နှှင့်�် 

လွူအခုဲင့်�်အ�ေ�အာ� အဖြပွဲညီ�်အ�တင့်��တင့်��ကရေ�ပွဲ�ကရေ�ပွဲ� �လွ�စီာ�လွု�ကရေ�နာဖြခုင့်��မိုူ�ာာင့်�အတဲင့်��တဲင့်� ဂွါဲါ

တီမိုာလွာလွူ်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�အတဲကရေ� အ�ေ�ပွဲါ�သာအ�ဖြခုခုကံရေု��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ပွဲ�

ပွဲါသညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု ၁၉၉၆ခု : ဥပွဲဒီပွဲ�ဒီ�မို ၁၂)။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ� နှှင့်�် AFLP ၏ သ�ာာတူညီီခု�ကရေ�အခုဲ�တစီ�ခု�

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ဆိုု�င့်�ောစီနစီ�အ�ပွဲ�ေှုသ�ာာတူညီီမိုုသညီ� (‘စီ�တာဟ်ု�မို�� သ�ာာတူညီီမိုု’ 

ဟု��ခု�တဲင့်�သညီ�၊ ၁၉၉၆) ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံ�ပွဲဒီဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ေ�တင့်�ဖြပွဲခု�ကရေ�အခု��ု� ပွဲါ�င့်�ပွဲါသညီ�။ 

ဥပွဲမိုာ  မိုာယူာ၊ ဂွါေီဖွဲ့ူနာ၊ ဇိုင့်�ကရောလွူမို��ု�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��၊  

လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�အာ� အဖြပွဲညီ�်အ��လွ�စီာ�လွု�ကရေ�နာ�စီေန�၊ ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှလွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်��အာ�

အဆို��ံသတ��စီေန�နှှင့်�် ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�အစီဉ်း�အလွာကုရေ� အဖဲွဲ့��အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်�ပွဲ��ု��ထုာင့်�ေန� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�၊ 

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�နှှင့််� တော�စီီေင့်��ေ�ကရေဏ္ဍာမို�ာ�အတဲကရေ� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�ပွဲါ�င့်�ပွဲါသညီ� (ကရေ�လွသမိုဂွါု 

၁၉၉၆ ကရေ : အပွဲု�ဒီ� ၅-၉)။ AFLP အာ�လွကရေ�မိုှတ�ထုု��ပြီးပွဲီ��နာကရေ�  ဂွါဲါတီမိုာလွာသညီ� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�

ဖြခုင့်��မို�ာ� ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�သ်ညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� �ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�

ဆိုု�င့်�ော�ကရော�မိုေှင့်� တညီ��ထုာင့်�ခု�သ်ညီ�။  ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ� ‘အေပွဲ�ာကရေ�လွူ်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုှလွုပွဲ�ေှာ�

သူမို�ာ�နှှင့်�် အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� �ဒီသခုတံု�င့်��ေင့်��သာ� လွုပွဲ�ေှာ�သူမို�ာ�နှှင့််� အမို��ု�သမိုီ�အ�ေ�လွုပွဲ�ေှာ�သူမို�ာ�

အာ�  နှု�င့်�င့်ံလွ�ံ�ဆိုု�င့်�ောနှု�င့်�င့်�ံေ�အဆိုင့််�၌ ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�ခု�ဖြခုင့်��မို�ာ�တဲင့်� လွူအမို�ာ�စီ�ပွဲါ�င့်�ဖြခုင့်��နှှင့်�်ပွဲတ�

သတ�၍ အ�ေ�ပွဲါ�သာနှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�တဲ�အကြံကရေ�နံှှင့်�် သကရေ��သဖြပွဲသညီ်� အခုောကရေ��သာ�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�

 �ပွဲ�အပွဲ�ပွဲါသညီ�’ (Brett နှှင့််� Delgado ၂၀၀၅ : ၁၆)။  

အစီု��ေသညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�ခု�ကရေ�

ေယူူေန�အတဲကရေ� ၁၉၉၇ �မိုလွတဲင့်� ကရေဲန�ဂွါေကရေ�သု��တင့်�ဖြပွဲခု�သ်ညီ�။ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အခု�ကရေ� ၁၃ 

ခု�ကရေ�ပွဲါသညီ�် မိုူလွအကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� ၁၉၉၈ ခု�နှှစီ�ကရေဲန�ဂွါေကရေ�တဲင့်� သ��ံပွဲ�နံှှစီ�ပွဲ��ံထုာကရေ�ခုခံု�ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� 

အတညီ� ဖြပွဲ�ခု�်ပြီးပွဲီ��သာအခုါ နှု�င့်�င့်ံ�ေ��ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��မိုုမို�ာ���ကရောင့််� အကြံကရေဖံြပွဲ�သညီ�်ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ခု�ကရေ��ပွဲါင့်�� 

၅၀ ထုုတု��ဖြမိုင့်�်သဲာ�ခု�ပ်ြီးပီွဲ� စီ�တာဟ်ု�မို��သ�ာာတူညီီမုိုတဲင့်� ပွဲါ�င့်��သာအခု�ကရေ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� အဖြခုာ�ကုရေစီစ

ေပွဲ�မို�ာ� အ�ပွဲ�တဲင့်� ေညီ�ညွှှန��သကရေ��ောကရေ�မိုုေှုခု�သ်ညီ� (Brett နှှင့်�် Delgado ၂၀၀၅ : ၂၆)။ ထုု�အခု�ကရေ�

��ကရောင့််� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�၏ အတု�င့်��အတာနှှင့်�်နှှီ�နှဲယူ�မိုုကရေု� လွူထု�မိုှနာ�လွညီ��စီေန�ပွဲု�မိုု�ခုကရေ�ခု�

�စီခု�်သညီ�။အကြံကရေဖံြပွဲ�သညီ�်ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�၏ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆုို�င့်�ောစုီန��ခု�မုိုမို�ာ�နှှင့်�် ဟုာေီ

ကုရေန��မို�န�တု�င့်��မိုစီ�ခု��အတဲင့်�� ��ကရေဖြင့်ာခု��်သာအ�ေ��ပွဲ�အ�ဖြခုအ�နတု����ကရောင့််� ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�

အာ���ကရေဖြင့်ာေန� ပွဲု�မိုု��နှှာင့်�်�နှှ�ခု�်ပြီးပွဲီ�  ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�အာ� ပွဲညီာ�ပွဲ�ေန� ၇၆ ေကရေ�သာေခု�သ်ညီ�။ ဖြပွဲညီ�သူ်

ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�အာ� ၁၉၉၉ခု� �မိုလွ ၁၈ ေကရေ��န်တဲင့်� ��င့်��ပွဲခု�ပ်ြီးပွဲီ�  ထုု�အခု�နု�အခုါ၌ AFLP ၏ အေှုန�အဟု�န�

မိုှာ �နှှ��ကရေဲ�ခု�ပ်ြီးပွဲီဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဆိုနှဒမို��ပွဲ�သူပွဲါ�င့်�မိုုအာ� �မို��နညီ��ဖွဲ့ဲယူ�ောနညီ��ပွဲါ�လွှပြီးပွဲီ� လွာ�ောကရေ�မို�

�ပွဲ�သူ ၁၈.၅ ောခုု�င့်�နှုန��သာေှုသညီ�။ ဂွါဲါတီမိုာလွာပြီးမိုု���တာ�အတဲင့်��၌ မို��ပွဲ�သူ ၂၃ ောခုု�င့်�နှုန��ကရေသာ 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�ကရေု��ထုာကရေ�ခုံခု�ပ်ြီးပွဲီ� �ကရေ��လွကရေ�နှှင့်�် �ဒီသခုတံု�င့်��ေင့်��သာ�နယူ��ဖြမိုာကရေ�တဲင့်� 

�ထုာကရေ�ခုမံိုု ပွဲု�မိုု�မို�ာ�ခု�သ်ညီ� (၅၃ ောခုု�င့်�နှုန��)။
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အထုကရေ�စီာပွဲု�ဒီ�တဲင့်��ဆိုဲ��နှဲ�ခု�သ်ညီ�်အခု�ကရေ�အနညီ��င့်ယူ�အဖြပွဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မို�အာင့်� 

ဖြမိုင့်�ေသညီ�် အ��ကရောင့်��ဖြပွဲခု�ကရေ�မို�ာ�စီဲာတင့်�ဖြပွဲခု�သ်ညီ� - နှု�င့်�င့်�ံေ�ပွဲါတီမို�ာ�သညီ� စီုတ�မို�င့်�စီာ��သာ 

��ကရောင့််� သု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�ကရေု� ဆိုန်�ကရေ�င့်��ကရေ�သာ��ကရောင့််�၊ မို�

လွကရေ�မိုှတ�သညီ� အလွဲန�အမိုင့်��ရုံုပွဲ��ထုဲ��န�သာ��ကရောင့််�၊ နှု�င့်�င့်တံကရောအသု�င့်��အ�ု�င့်��သညီ� ဂွါဲါတီ

မိုာလွာ၏ ကရေ�ံကရေမိုမာကရေု�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ေန�ကြိုကရေု��ပွဲမို���နသညီ�်ဟု� စီဲပွဲ�စီဲ�ပြီးပွဲီ�   ‘အေမို��သုသာထုင့်�ေှာ�လွဲန���သာ’ 

နှု�င့်�င့်တံကရော၏ပွဲါ�င့်�မိုုအ�ပွဲ� အဖြမိုတ�ထု�တ�ခု�်သညီ�် ‘ကရေန်�ကရေဲကရေ�’ လွုံ်�ဆိုာ�မိုု��ကရောင့််�၊ �နာကရေ�ဆို�ံ�အ�န 

ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်�ံေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူလွူထု� ယူ��ံကရေညီ�မိုုမိုေှုဖြခုင့်��သညီ� အဆိုု�ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� 

ဖြပွဲညီ�သူအမို�ာ�မှို စုီတ�ပွဲ�ကရေ�မုိုဖြဖွဲ့စီ��စီပြီးပီွဲ�  �မို��နညီ��ဖဲွဲ့ယူ�ော�ကရောင့်���လွာကရေ��အာင့်� မို�လွာ�ောကရေ��ပွဲ�သူ 

အ�ေအတဲကရေ� နညီ��ပွဲါ�မိုုတု����ကရောင့််�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (ဥပွဲမိုာ Brett နှှင့်�် Delgado ၂၀၀၅ : ၂၂-၃၇ ကရေု��ကရေညီ်� 

ပွဲါ)။ အတုအကရေ�အ��ကရောင့်��အေင့်��မိုှာ မိုညီ�သညီ�်အောပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါ�စီ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�

�ဆိုာကရေ��ေ�အတဲကရေ� အပွဲတ�တကရေ�တ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုသညီ� ‘ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ� သ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ�အတဲကရေ�

ဗျူဟုု�ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�၍ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�လွ��ံ၏ �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို��ေ� (တော��ေ�)

အတဲကရေ�  “အ�ေ�ပွဲါသညီ်�အောမို�ာ�” ဖြဖွဲ့စီ��သာ�လွညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�အတဲကရေ� 

အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�သညီ�  ဂွါဲါတီမိုာလွာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ေလွဒီ�မို�ာ�နှှင့်�်အတူ �သဆို��ံခု�ပ်ွဲါသညီ� 

(Brett နှှင့်�် Delgado၂၀၀၅ : ၁၆)။ ဂွါဲါတီမိုာလွာေှု ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှလွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်အာ� ဆိုန်�ကရေ�င့်�သညီ�် 

နှု�င့်�င့်တံကရော�ကရော�မိုေှင့်�သညီ� (CICIG) 2019 စီကရေ�တင့်�ာာလွ ၎င့်��တု�� ပွဲုတ�သုမို��သညီ�်အခု�နု�အထုု 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အတဲကရေ� ဆိုကရေ�လွကရေ�စီညီ��ရုံ��ံ�ထုာကရေ�ခုခံု�်ပွဲါ 

သညီ�၊ သု���သာ� အမိုှန�တကရေယူ�ဖြဖွဲ့စီ�လွာမိုညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�မိုှန�သမိုှ

သညီ� ယူ�န်အထုု ထုု��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကုရေ�ကြိုကုရေ��ပွဲမို��လုွ�ဖြခုင့်��မိုေုှသညီ�် ဂဲွါါတီမိုာလွာကဲရေန�ဂွါေကရေ� 

၏ လွကရေ�ထု�တဲင့်�ေှုသညီ� (Sandoval ၂၀၁၇)။

ဂွါဲါတီမိုာလွာ၌ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�မို�ာ� မို�အာင့်�ဖြမိုင့်�ခု�်�သာ 

��ကရောင့််�  ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��မိုု �အာင့်�ဖြမိုင့်��ေ�ေညီ�မိုှန�ခု�ကရေ�မို�ာ�မိုှာ  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော 

တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အ�ပွဲ�သု�� ကရေ��ောကရေ�ခု�်သညီ�။ AFLP ၏ အခု�ကရေ�မို�ာ�မိုှသကရေ��သဖြပွဲသကရေ�သ်ု��

ဂွါဲါတီမိုာလွာေှု အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုနှှင့်�်လွူမိုုဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ဆံိုု�င့်�ော�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�ကရေု� �အာင့်�ဖြမိုင့်�စီဲာ

�ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�သညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတမိုု

ကြိုကရေု��ပွဲမို��ခု�ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� လွု�အပွဲ��သာတဲ�ဖွဲ့ကရေ�ဟု� သ��ံသပွဲ�ခု�်သညီ�။ သု���သာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�မိုေှုပွဲါကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုအတဲကရေ� �ထုာကရေ�ဖြပွဲထုာ��သာလွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�သညီ�  

အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှင့်�် ပွဲတ�သတ�ခု�ပ်ြီးပီွဲ� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော တော�

မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ�   ထုု�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုကရေု�ေယူူောတဲင့်� �အာင့်�ဖြမိုင့်�မိုုအနညီ��င့်ယူ�

သာေှုခု�သ်ညီ� (ဥပွဲမိုာ Ross ၂၀၀၄ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ ထုု��ဖြပွဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ� အေပွဲ�ာကရေ�လွူမိုု်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့်�် အစီု��ေတု��မိုှ နှု�င့်�င့်�ံေ�အ�ောင့်�ဆိုု��ဖြခုင့်��လွညီ�� 

ခုေံနှု�င့်�သညီ�  (Isaacs၂၀၁၀)။

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတမိုုအခုဲင့််�အ�ေ� ၄ ခု�ကရေု� ကြိုကရေု��ပွဲမို��ောတဲင့်� အမိုှန�တော�

ေှာ�ဖဲွဲ့ကြိုကုရေ��ပွဲမို��မုိုအ�နဖြဖွဲ့င့်�် သမုို�င့်���ေ�ောေှင့်��လွင့်��ခု�ကရေ�မို�ာ��ကရော�မိုေှင့်� CEH တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်��၊ တော� 
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မိုှတမိုုကြိုကရေု��ပွဲမို��ခု�ကရေ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် CICIG မိုှ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သညီ�် စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��မို�ာ�နှှင့်�် တော�ခုဲင့်�

စီစီ��ဆို�မိုုမို�ာ�၊ �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�အပွဲ�သညီ�်အ�နဖြဖွဲ့င့်�် ပွဲဋိုပွဲကရေခ��ကရောင့််�နစီ�နာသူမို�ာ�အာ� နစီ�နာ��ကရေ�

�ပွဲ�အပွဲ�ေန� နှု�င့်�င့်လံွ�ံ�ဆိုု�င့်�ော �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�အစီီအစီဉ်း�တု�� အပွဲါအ�င့်�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတမိုုကြိုကရေု��ပွဲမို��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု�  ဂွါဲါတီမိုာလွာမိုှ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�သ်ညီ�။ ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှလွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်�ပွဲ�

ဖြခုင့်��အာ�အဆို�ံ�သတ�ဖြခုင့်��၊ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ� အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� �ဒီသခုတံု�င့်��ေင့်��သာ�အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�

အာ��လွ�စီာ�လွု�ကရေ�နာ�စီဖြခုင့်��၊ သမိုမတအာဏ်ာ အာ��လွ�ာခ်ု�ဖြခုင့်��အပွဲါအ�င့်� ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�

ကရေု�ပွဲစီ�မိုှတ�ထုာ�ခု�မ်ိုညီ�် အကြံကရေဖံြပွဲ�တင့်�ဖြပွဲထုာ�သညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�မို�ာ�

တဲင့်� ထုု�အခု�ကရေ�အာ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� �မိုှာ�မိုှန��ခု��်သာ�လွညီ�� �လွ�ခု��ဖြမိုာကရေ�မိုဏ္ဍာု�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် �နာကရေ� ထုပွဲ�

ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�အာ� အမိုှန�တကရေယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြခုင့်�� မိုေှုခု�ပ်ွဲါ (ဥပွဲမိုာ Brett နှှင့်�် Delgado 2005 ကရေု�

�ကရေညီ်�ပွဲါ)။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�၏စီဲမို��ေညီ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�သာစီဲာမိုခုန်� မိုှန��ာ� 

နှုင့်��ယူှဉ်း�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုုမို�ာ�အေ �ကရောင့်��စီဲာစီီမိုထံုာ��သာ၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�အေ�ထုာကရေ�ခုမံိုုေှု�သာ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုသညီ� ထုု�ကရေ�သ်ု���သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ဆံိုု�င့်�ောဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�မို�ာ�

အာ� ပွဲု�မိုု�ဖြပွဲညီ်�စီ�စံီဲာ�ထုာကရေ�ပွဲံ်နှု�င့်�ခု�်သညီ�ဟု� ဆိုု�နှု�င့်�သညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�မိုပွဲါာ� သု��မိုဟု�တ� အဖြခုာ�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�နှှင့််� ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ�မိုခု�တု�ဆိုကရေ�ာ� �ေေှညီ�အသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အာ� �အာင့်�ဖြမိုင့်�

စီဲာေယူူေန� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတမိုုအ�ပွဲ�မိုှီခုု�ပြီးပွဲီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတမိုု

ကရေု�ကြိုကရေု��ပွဲမို��လွ�င့်�  တဲ�ပွဲါလွာနှု�င့်�သညီ�်အနှတောယူ�မို�ာ�ကရေု� ဂွါဲါတီမိုာလွာဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မိုှ သကရေ��သဖြပွဲ�နသညီ�။ 

ထုု�အနှတောယူ�အာ� ဂွါဲါတီမိုာလွာနှု�င့်�င့် ံ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� အစီီ 

အစီဉ်း�မို�ာ�၏  နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ောင့်�ဆိုု��မိုုနှှင့်�် အနညီ��င့်ယူ��သာ သကရေ��ောကရေ�မိုုမို�ာ�တဲင့်� �တဲ�ဖြမိုင့်�နှု�င့်�ပွဲါ 

သညီ� (ဥပွဲမိုာ Issacs ၂၀၁၀ ; Watts ၂၀၁၃ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ 

ဂွါဲါတီမိုာလွာေှုအ�ဖြခုအ�နသညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုနှှင့်�် ပွဲတ�သတ��သာ 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ��ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��မိုုမို�ာ�သညီ� ရုံုပွဲ��ထုဲ�၍ ထုု��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�သညီ� ာယူ��သာအခုါမိုှဖြဖွဲ့စီ� 

�ဖြမိုာကရေ�မိုလွာဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� ဆိုု��ေးာ�စီဲာ�နှှာင့််��နှှ�ဖြခုင့်�� စီသညီ�်အနှတောယူ�ေှု��ကရောင့်�� သကရေ��သခု�ံန

ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဤသညီ�မိုှာ ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�တဲင့်��တဲ�ေသကရေ�သ်ု�� လွူအမို�ာ�စီ�၏အဖြမိုင့်�သ�ာာ 

ထုာ�မိုှ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုုကရေု� ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�လွု�ကရေ��သာအခုါ �တဲ�ကြံကရေ�ေံသညီ�်အခုကရေ�အခု�တစီ�ခု�

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု����ကရောင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အာ� ေပွဲ�တန်�ခုလံွု�ကရေ�ေ�သာအခုါ 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�အာ� တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��သညီ�  

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ အေှုန�အဟု�န�ကရေု� မိုညီ�သု��ထုုန��သုမို��နှု�င့်�သညီ�၊ အတု�င့်��အတာတစီ�ခု�အထုု 

ပွဲဋိုပွဲကရေခကရောကရေဲယူ�တာ�ဆိုီ��ေ� ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� မိုညီ�်သု���ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�သညီ�ကရေု� ဂွါဲါတီမိုာလွာမိုှ 

တူညီီစီဲာ သာဓိကရေဖြပွဲ�နဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ပွဲဋိုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ခု�ဖ်ြခုင့်��၊ နှု�င့်�င့်အံာ� �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို�

�သာပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�ဆီိုသု��ပုွဲ���ဆိုာင့်�ေန� အခု��ု�အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�အာ�ေယူူခု�ဖ်ြခုင့်��ကုရေ� အစုီ��ေအစီာ�

အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ��သာ ဖြမိုင့်�သာသညီ�်လွ�ပွဲ�ေပွဲ�မို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�လွ�င့်��တာ ် ဂွါဲါတီမိုာလွာမိုှ CEH အာ�

တညီ��ထုာင့်�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� CICIG ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့မို��ဆိုီ�မိုုမို�ာ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�သညီ�ဆိုု�သညီ�်အခု�ကရေ�မိုှာ မိုှတ�ယူူစီော

�ကရောင့်��လွှသညီ�။ ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သညီ�  ကြိုကရေီ�မိုာ��သာကရေန်�သတ�မိုုမို�ာ�ကရေု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�နပြီးပွဲီ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
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အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ� မိုူလွနှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုု၏ တစီ�စီုတ�

တစီ�ပွဲု�င့်��အ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�သညီ�ဆိုု�သညီ�် နကရေ�ရုံုင့်��သညီ�်ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု၏ 

�မိုှာ�လွင့်�်ခု�ကရေ�အာ�မိုဖြပွဲည်ီ�မီိုနုှ�င့်�ခု�ပ်ွဲါ။ တန�ဖြပွဲန�အခု�ကရေ�အလွကရေ�မို�ာ�ကုရေ� ဆိုန��စီစီ��ကရေညီ�်ေန�မိုဖြဖွဲ့စီ�နုှ�င့်�ပွဲါ။    

ဂဲွါါတီမိုာလွာတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ� မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ခု��်သာ��ကရောင့််� ေှုပြီးမို��နပြီးမို�အ�ဖြခု 

အ�နကရေု�တဲန���ထုာကရေ�ထုာ�သညီ်� တဲန��အာ�မို�ာ�နှှင့််� အကရေ��ု�စီီ�ပွဲဲာ��ေ�မို�ာ�ကရေု� ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မိုှ အမိုှန�

တကရေယူ� �ကရေ�ာ�လွှာ�နှု�င့်�သညီ�လွာ�ဆိုု�သညီ�ကရေု� မိုညီ�သူမိုှမိုသုပွဲါ။  သု���သာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�ကရေု�ယူ�တု�င့်�သညီ� အမိုှတ�သ�ကရေ�တတင့်�သဲင့်��မိုုေှုပြီးပွဲီ� (ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ဆံိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�

�ေ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�သညီ�် ကရေတုကရေ�တ�နှှင့်�် သ�ာာတူညီီမိုုအာ� ဖြပွဲသဖြခုင့်��ကရေု�ဆိုု�လွု�သညီ�)  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�မိုပွဲါေှုသညီ်�အ�ဖြခုအ�နတဲင့်� ထုု�အမိုှတ�သ�ကရေ�တတင့်�သဲင့်��မိုုအာ� ဂွါဲါတီ

မိုာလွာတဲင့်�  လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြပွဲသခု�ဖ်ြခုင့်��မိုေှုပွဲါ။

အမှိုန�တော�သုေုှခဲုင့်�်ကုရေ� �လွ�စီာ�ေန�နှှင့်�် ပွဲဋုိပွဲကရေခအ��ကရောင့်��  ဖြပွဲညီ�သူလူွထု�၏ ထုပွဲ�ဆိုင့်�်ဇိုာတ�

��ကရောင့်��တစီ�ခု�ဖွဲ့န�တီ�ေန� CEHကရေု� ပွဲဋိုပွဲကရေခအခု�နု�ကရောလွ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ� ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�

သတ�၍ သမိုာသမိုတ�ကရေ��သာအစီီေင့်�ခံုစီာထု�တ�ဖြပွဲန�ေန�တာ�န��ပွဲ�အပွဲ�ခု�သ်ညီ� (ကရေ�လွသမိုဂုွါ ၁၉၉၄)။ 

CEH သညီ� တော�စီဲ�ဆိုု�မိုုမို�ာ�ကရေု� မို�တာင့်��ဆိုု�နှု�င့်��သာ�လွညီ��  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်�� 

လွ��ေ�အသကရေ��င့်�ေန�လုွ�အပွဲ�သညီ�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�ဆုံို�င့်�ောဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�ကုရေ��တာင့်��ဆုို�ခု�သ်ညီ� (ကရေ�လွ 

သမိုဂွါု ၁၉၉၄)။  ထုု�ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမိုေှု�သာအ�ဖြခုအ�နတဲင့်� CEH အပွဲါအ�င့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� ယူနှတော�မို�ာ�အ�ပွဲ� ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�၏ �မိုှာ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� ဖြမိုင့််�မိုာ��နခု�်

သညီ� - ထုု�ယူနှတော�မို�ာ�မိုှ အမိုှန�တော�ကရေု�ေှင့်��လွင့်��ဖြပွဲဖြခုင့်��အဖြပွဲင့်�  ဖြပွဲန�လွညီ�ကရေ�စီာ�ဖြခုင့်��၊ ဖြပွဲန�လွညီ�

သင့်�်ဖြမိုတ�ဖြခုင့်��၊ �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� အဖြခုာ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု�ပွဲါ ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� 

�မိုှာ�လွင့်�်ခု�်�ကရေသညီ� (Ross ၂၀၀၄ : ၇၃)။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��မိုထုာ�သညီ်� အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် CEH ၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ောအာ�နညီ��ခု�ကရေ���ကရောင့််� မိုလွ��ံလွာကရေ�သညီ�်

ာဏ္ဍာာ�ေ� �ထုာကရေ�ပွဲမံိုု�ေေှညီ�ဖြပွဲဿနာနှှင့်�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော�ထုာကရေ�ပွဲံ်မိုု မိုေှုဖြခုင့်��တု��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ခု�်

သညီ�။ ထုု���ကရောင့််�  CEH သညီ� နှု�င့်�င့်တံကရော၏ အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်အ�ပွဲ� ကြိုကရေီ�မိုာ�စီဲာမိုှီခုု�မိုုဖြဖွဲ့စီ��စီခု�ပ်ြီးပွဲီ�  

နှု�င့်�င့်တံကရောမိုှ ာဏ္ဍာာ�ေ�အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်သညီ� CEH ာတ�ဂွါ�ကရေ� ၉၀ ောခုု�င့်�နှုန��ထုုေှုခု�သ်ညီ� (ICTJ 

၂၀၁၄ : ၅)။ ဂွါဲါတီမိုာလွာအစီု��ေ၏ အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်မိုေှုမိုုနှှင့်�် နှု�င့်�င့်တံကရောမိုှကြိုကရေီ�မိုာ�စီဲာပွဲါ�င့်�ပွဲတ�သတ�

မိုုတု����ကရောင့််�  CEH သညီ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��မိုှစီုတ��င့်�စီာ�မိုု (Ross ၂၀၀၄ : ၇၅) မိုေှုဟု� ��ဖွဲ့န�မိုုမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�

�စီခု�ပ်ြီးပွဲီ� ထုု�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ���ကရောင့််�  အ�ေ�ပွဲါ�သာပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အာ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ေန�

 CEH ၏ စီဲမို��ေညီ�နှှင့်�် တော��င့်�မိုုကရေု� ယူု�ယူဲင့်���စီခု�ပ်ွဲါသညီ�။

ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�သညီ�်ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအဂွါ�ါစီဉ်း�နှှင့်�် တော��င့်�ခု�တု�ဆိုကရေ�မိုုမို�ာ�မိုေှု�သာ 

��ကရောင့််� CEH  သညီ� အစီု��ေဌာာနမို�ာ�မိုှ ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုကရေု� တဲန��အာ��ပွဲ�ေန� အာဏ်ာမိုေှုပွဲါ။ 

ဥပွဲမိုာ စီစီ�တပွဲ�သညီ� CEH ၏ စီ�စံီမို��စီစီ��ေ�အာဏ်ာကရေု� မို�ကရောခုဏ်�မို�ခဲုန��ထု�တ�ခု�်ပြီးပွဲီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခအတဲင့်��

ေှု စီစီ�နညီ��ဗျူ��ဟုာမို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ သတင့်��အခု�ကရေ�အလွကရေ�ေပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်နှှင့်�် သမိုု�င့်��မိုှတ�တမို��မို�ာ�

တညီ�ေှုမိုုကရေု�လွညီ�� ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ခု�သ်ညီ�။  ထုု����ကရောင့််� အတုတ�အဖြဖွဲ့စီ�အပွဲ�ကရေ� ဇိုာတ���ကရောင့်��တစီ�ခု��ဖွဲ့ာ�

�ဆိုာင့်�ေန�  CEH ၏ ထုု�ောကရေ�မိုုနှှင့်�် ၎င့်��၏ စီဲမို��ေညီ�တု��သညီ�ထုုန��ခု��ပွဲ�ခုခံု�်ေပြီးပွဲီ� ၎င့်��မိုှအဖြပွဲစီ�ေှု��ကရောင့်��

�ပွဲ�လွဲင့်�သညီ�် အပြီးပွဲီ�သတ��တဲ�ေှုခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� စီစီ�တပွဲ�မိုှတကရေ�ညီီလွကရေ�ညီီ ကရေန်�ကရေဲကရေ�ခု�်�ကရေသညီ� 
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(Issacs ၂၀၁၀)။ CEH ၏ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�အာ� နစီ�နာသူအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှ ခု��ီကရေ���ခု��်သာ�လွညီ�� ထုု�လွ�ပွဲ� 

�ဆိုာင့်�ခု�ကရေ�၏ အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�မိုုမိုှာ နညီ��ပွဲါ�ခု�်သညီ�။ ဥပွဲမိုာ CEH၏ အစီီေင့်�ခုစံီာမိုှ  လွူမို��ု�တ�န��

သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ေဖြခုင့်��သညီ� နှု�င့်�င့်၏ံတာ�န�ဟု� �ထုာကရေ�ဖြပွဲခု��်သာ�လွညီ�� ၂၀၀၄ ခု�နှှစီ�မိုှသာ          

ဂွါဲါတီမိုာလွာနှု�င့်�င့်သံညီ�  မိုာယူာလွူမို��ု�မို�ာ�အ�ပွဲ� လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုကရေ���လွဲန�ေန� မိုူ�ါဒီေှုခု�်

��ကရောင့်�� တော��င့်��န�ခုံခု�သ်ညီ� (အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�ဆိုု�င့်�ော တော�ရုံ��ံ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� �ကရေ�ာ��ကရော��သာ 

ပွဲလွန� ဒီီဆိုန��ခု�ကရေ�စီ�ေးာ  (Plan de Sanchez)  အမိုုတဲင့်� တင့်�သဲင့်��ခု��်သာ  �န�ခုခံု�ကရေ�)။  ထုု��အဖြပွဲင့်�      

‘�ပွဲ�ာကရေ�ဆို�ံ�သဲာ�သညီ်� လွူ ၄၀၀၀၀ ၏ ကရေ�ံကရေမိုမာနှှင့််�ပွဲတ�သတ�ပြီးပွဲီ�  အစီု��ေမိုှ သတင့်��အခု�ကရေ�အလွကရေ�

�ပွဲ�ေန��တာင့်��ဆိုု�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု�  �ကရော�သုလွ�ကရေ�နှှင့်�် လွစီ�လွ��ရုံုခု�်သညီ�’ (ICTJ ၂၀၁၉)။ CEH သညီ� 

အတုတ�မိုှ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အ��ကရောင့်��  အ�သ�စီုတ�နှှင့်�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�

�ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�နှှင့််�ပွဲတ�သတ�သညီ�် အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာ အစီီေင့်�ခုံစီာ ထု�တ�ဖြပွဲန�ခု�်

�သာ�လွညီ��  အစီု��ေမိုှ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�လွု�စီုတ�မိုေှု�သာ��ကရောင့််�  CEH သညီ� ထုု�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�

�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ�မို�ဖွဲ့ာ�နှု�င့်�သလွု� တဲန��အာ�လွညီ�� မို�ပွဲ�နှု�င့်�ခု�်ပွဲါ။  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��မိုုမိုေှုဖြခုင့်����ကရောင့််� ထုုခုု�ကရေ�ခု�်သညီ�် အဖြခုာ�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�

မိုှတမိုုအစီီအစီဉ်း�သညီ�  နှု�င့်�င့်လံွ�ံ�ဆိုု�င့်�ော�လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�အစီီအစီဉ်း�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�အစီီအစီဉ်း�ကရေု� အစီု��ေ

မိုှာ AFLP သ�ာာတူညီီမိုုတဲင့်� သ�ာာတူခု��်သာ�လွညီ��  ာတ�ဂွါ�ကရေ�လွ��ံ�မိုခု��ပွဲ�ခု��်ခု� (ထုု�သု��ဖြဖွဲ့င့််� 

ထုု�အစီီအစီဉ်း�ကရေု� ထုု�ောကရေ�မိုုမိုေှု�စီခု�ပ်ွဲါ)။ ထုု�အခု�ကရေ�သညီ�လွညီ�� အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�ဆိုု�င့်�ော လွူအခုဲင့်�်

အ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မိုှ ဖြပွဲင့်��ထုန�စီဲာ��ဖွဲ့န�ခု�်�သာ အခု�ကရေ�တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (IACHR ၂၀၁၇ : ၁၃၈)။

တော�မိုှတမိုု အခုဲင့်�်အ�ေ�ကရေု�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ော၌  CEH မိုှ အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�သ်ညီ�် တော�စီီေင့်��ေ�၊ 

စီစီ�တပွဲ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�သညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ဆံိုု�င့်�ော �ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�အပွဲါအ�င့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ� မိုေှုသညီ်�အ�ဖြခုအ�နတဲင့်� ဂွါဲါတီမိုာလွာသညီ�  စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��၊ တော�စီဲ�ဆိုု�ဖြခုင့်��

တု��ဖြဖွဲ့င့််� တစီ�ဦး�ခု�င့်��ဆိုု�င့်�ောတာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုကရေု� ကြိုကရေု��ပွဲမို��ခု�သ်ညီ�။ CICIGသညီ� ထုင့်��ပွဲ��ကရေ�ာ� 

�ကရော��သာလွူမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့မို��ဆိုီ��သာအခုါ တစီ�ဦး�ခု�င့်��ဆိုု�င့်�ောတာ�န�ယူူမိုု တာ�န�ခုမံိုုအ�ပွဲ�အ�လွ� 

ထုာ�မုိုသညီ�  ဂဲွါါတီမိုာလွာတဲင့်� ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မှိုကရေင့်��လဲွတ�ခဲုင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်�� ဆိုကရေ�လွကရေ�တညီ�ပြီးမို��နမုိုအာ� မို�ဖြဖွဲ့

ေှင့်��နှု�င့်�ခု�်ပွဲါ (ဥပွဲမိုာ IACHR ၂၀၁၇ : ၃၇ ; Ghitis ၂၀၁၉ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� 

အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��မိုေှု�သာ��ကရောင့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�သညီ� �လွ�ာေ်�သဲာ�

သညီ�်နှု�င့်�င့်�ံေ�လွု�လွာ�မိုုနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�လွှညီ်�ကရေဲကရေ�တု��၏ဒီဏ်�ကရေု� ခုခံု�်ေသညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဂွါဲါတီမိုာလွာ 

သမိုမတ Jimmy Morales သညီ� မို�ကရော�သ�မိုီကရေပွဲင့်�  CICIG ၏ �ခုါင့်���ဆိုာင့်�ကရေု� ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ေန� ကြိုကရေု��ပွဲမို��

ခု�သ်ညီ�(Partlow ၂၀၁၈)။ အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� ထုု�အာ�နညီ��ခု�ကရေ�သညီ�  ဗျူု�လွ�ခု��ပွဲ� Ríos Montt ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�တဲင့်� 

အလွဲန��ဆိုု��ေးာ�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။ ၁၉၈၂ နှှင့်�် ၁၉၈၃ �ကရော�  အစီ�ဇိုီမိုာယူာလွူမို��ု��ပွဲါင့်�� ၁၇၇၁ ဦး� �သဆို��ံမိုု

တဲင့်� Montt သညီ� ကြံကရေေံာပွဲါဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� �တဲ�ေှုခု��်သာ�လွညီ�� သူ်အဖြပွဲစီ�အာ�  ဥပွဲ�ဒီသတ�မိုှတ�ခု�ကရေ�

�ာာင့်�ကရေ�ဉ်း��ကရေ�ဉ်း��အတဲင့်��မိုှပွဲ� ပွဲယူ�ဖွဲ့�ကရေ�ခု�သ်ညီ� (Watts 2013)။ ထုု����ကရောင့််� အစီ�ဇိုီလွူမို��ု�ပွဲဋိုပွဲကရေခမိုှ 

အသကရေ�ေှင့်�ကရေ�န�ေစီ�သူ Ana Caba သညီ� ‘ကရေွန�မို အလွဲန�ကရေု� စီုတ�ထုုခုု�ကရေ�ေပွဲါတယူ�… အာဏ်ာေှုတ�သ်ူ

�တဲဟုာ သူတု��လွ�ပွဲ�ခု�င့်�တာ လွ�ပွဲ��ကရေတယူ�၊ ကရေွန�မိုတု�� ဆိုင့်��ေ�နှဲမို��ပွဲါသူ�တဲနှှင့်�် �ဒီသခုတံု�င့်��ေင့်��သာ�

�တဲကရေ�တာ ်တန�ဖွဲ့ု��မို�စ်ီဲာဆိုကရေ�ဆိုခံုေံပွဲါတယူ�၊ ကရေွန�မိုတု�� တော�မိုှတမိုုမိုေပွဲါာူ�၊ တော�မိုှတမိုုဆိုု�တာ

ကရေွန�မိုတု��အတဲကရေ� ာာအဓိုပွဲါါယူ�ကရေု�မိုှ မိုေှု�တာပ်ွဲါာူ�’ ဟု��ဖြပွဲာဆိုု�ခု�သ်ညီ� (Watts ၂၀၁၃)။
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အဆိုု�ပွဲါဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ���ကရောင့််�  ဂွါဲါတီမိုာလွာအစီု��ေမိုှ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�်�သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတ�ေ� အစီီအမိုမံို�ာ�သညီ� အမိုှန�တော�သုေှုခုဲင့််�နှှင့်�် တော�မိုှတမိုုအခုဲင့််�အ�ေ�တု��နှှင့်�်ပွဲတ�

သတ�၍  မိုညီ�သညီ�်အတု�င့်��အတာအထုု  �ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း��ပွဲ�နှု�င့်�သနညီ��ဟု� �မို�ခုဲန��ထု�တ�စီောဖြဖွဲ့စီ��စီခု�်

သညီ�။  ဂွါဲါတီမိုာလွာတဲင့်� အ�ေ�ပွဲါ�သာ ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�နှှင့််� �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို�

�သာ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�လွု�အပွဲ�ဆို�လွာ� မိုလွု�အပွဲ�ာူ�လွာ�

ဆိုု�သညီ�မိုှာလွညီ�� �မို�ခုဲန��ထု�တ�စီောဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အကရေူအ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�

အ�ကရော��ပွဲါင့်��စီညီ��မိုုကရေု� ဂွါဲါတီမိုာလွာမိုှာ�တဲ�ဖြမိုင့်�ေလွှင့်��တာင့်�မိုှ ဤအခု�ကရေ�ကရေ မိုှန��နပြီးမို�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�၊ 

ဥပွဲမိုာ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�ေကရေ�စီကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� Ríos Montt အာ� တော�စီဲ�ဆိုု�ောတဲင့်� CEH 

အစီီေင့်�ခုစံီာကရေု� အ�ဖြခုခုအံသ��ံဖြပွဲ�ခု�်သညီ� (USIP ၁၉၉၇)။
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၁။ နီ�ပွဲါ၏ ၂၀၁၅ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အာ� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သညီ�် နညီ��လွမို��မို�ာ�စီဲာကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါသညီ�၊ ဥပွဲမိုာ 

နစီ�နာသူမို�ာ�အတဲကရေ��လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�အာ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအတဲင့်��ထုည်ီ�သဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ 

ဖြခုင့်��နှှင့်�်  အမို��ု�သာ�လွူ်အခုဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော�ကရော�မိုေှင့်�အာ� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို��ေ�ဆိုု�င့်�ောစီဲမို��

ေညီ�မို�ာ� ထုညီ်�သဲင့်���ပွဲ�ဖြခုင့်��တု��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

၂။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�ေညီ�ေးယူ�ပြီးပွဲီ�  ‘အသဲင့်��

ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��မိုု’ ၏ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ��ပွဲ��ပွဲ�ထုင့်�ထုင့်�ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်အံာ� ဗျူဟုု�အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုမိုှ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�

ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�အဖြဖွဲ့စီ�သု�� ဖြပွဲန�လွညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ခု�်သညီ�။ ထုု�ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�အာ� 

နုှ�င့်�င့်�ံေ�အ�ောင့်�ဆုို��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့်�် အာ�နညီ��ခု�နု�်သဲာ��စီခု��်သာ�လွညီ�� ၎င့်��သညီ� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်�� 

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ� 

�ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� အသ��ံခု�ဖြခုင့်��၏ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��ဖြခုအတုမို�အနကရေ�ကရေု� ဖြပွဲသပွဲါသညီ�။    

၃။  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ အကရောအကရေဲယူ�မိုေှု�သာ အထုူ�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�

မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ� (အမိုှန�တော�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ��ကရော�မိုေှင့်�ကရေ�သ်ု�� ) သညီ� 

အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�မိုုနှှင့်�် ထုု�ောကရေ�မိုု အနညီ��င့်ယူ�သာေှုသညီ�။

၄။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တစီ�ခု�လွ�ံ�အတဲကရေ� �နာကရေ�ဆို�ံ�သတ�မိုှတ�ေကရေ���ကရေဖြင့်ာေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အသကရေ��င့်���ကရောင့်����ကရေဖြင့်ာခု�ကရေ�ကရေု�အသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အ�ကရော� အဖြပွဲန�အလွှန�

နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုသညီ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�တဲင့်� တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ�အ�ပွဲ� ဆိုု��ကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�မိုု

ေှုသညီ�၊ မိုေှုသညီ�ဆိုု�သညီ�် �မို�ခုဲန��ကရေု� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီပွဲါသညီ�၊ ထုု�ကရေ�သ်ု��အ�ဖြခုအ�နမို��ု�တဲင့်� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ�  ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ အေှုန�အဟု�န�ကရေု�

ဖွဲ့ယူ�ထု�တ�လွု�ကရေ�ဖြခုင့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အ�ပွဲ� ဆိုု��ကရေ��ု�သကရေ�

 �ောကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီသညီ�။

နီ�ပွဲါတဲင့်� �မိုာ�စီီတ�န��ကရေဲန�ဖြမို�နစီ�အယူူ�ါဒီကရေု� လွု�ကရေ�နာကရေ�င့်�်သ��ံသူမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် ကရေဲန�ဖြမို�နစီ�

�ဖြပွဲာကရေ�ကရေ�ာ�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ��နှှင့်�် အစီု��ေအ�ကရော� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��သာ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��စီစီ�သညီ� ၁၉၉၆ မိုှ ၂၀၀၆ အထုု�ကရော

ဖြမိုင့်�ခ်ု�သ်ညီ�။ ပွဲဋိုပွဲကရေခအတဲင့်�� ခုန်�မိုှန���ဖြခုလွူဦး��ေ�ပွဲါင့်�� ၁၆,၀၀၀ �သဆို��ံခု�၍် ၁၃၀၀  �ပွဲ�ာကရေ�ဆို��ံခု�်

ပြီးပွဲီ� လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ� အဖွဲ့ဲ��နှှစီ�ဖွဲ့ကရေ�လွ�ံ�တဲင့်�ေှု�နခု�သ်ညီ� (�နာကရေ�ဆို�ံ�ေ အ�သအ�ပွဲ�ာကရေ�

မိုုမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေုန��ဂွါဏ်န��အခု�ကရေ�အလွကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� OHCHR ၂၀၁၂ ; BBC ၂၀၀၉ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ) ။  

လွူထု�အလွှာမို��ု�စီ�ံတဲင့်� နှု�င့်�င့်�ံေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လွူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော တန��တူညီီမိုှမိုုမိုေှုသညီ်� အခုဲင့်�်အ�ေ�

မို�ာ���ကရောင့််� နီ�ပွဲါ၏ လွကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�ပွဲဋိုပွဲကရေခ အဓိုကရေဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ခု�ဖ်ြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�တန��တူမိုညီီမိုှမိုု 

သညီ�  နှု�င့်�င့်၏ံအာဏ်ာနှှင့်�်သယူဇံိုာတမို�ာ�ကရေု� ပြီးမိုု���တာ�ခုတတမိုနှဒ�၌ လွဲန�ကရေ�စီဲာ ဗျူဟုု�ခု��ပွဲ�ကရေု�င့်�ဖြခုင့်��၊  
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လွူမို��ု�/ဇိုာတ�အနုမို�်အဖြမိုင့်�်အ�ပွဲ�အ�ဖြခုခုပံြီးပွဲီ� လွူအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�ကရေု� စီနစီ�တကရေ� ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုဖံြခုင့်��ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ�

�စီသညီ�်  ဟုုနှဒ�ဇိုာတ�စီနစီ�ကရေု� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်�ပွဲ��ု��ထုာင့်�ဖြခုင့်��၊ ထုု�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�

ေညီ�ေးယူ�သညီ�် နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုုကရေု� အ��ကရောင့်��ခုသံညီ�် �တာင့်��ဆိုု�ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် ပွဲတ�သတ�

�နခု�သ်ညီ�။

�မိုာ�စီီတ�န��ကရေဲန�ဖြမို�နစီ�အယူူ�ါဒီကရေု� လွု�ကရေ�နာကရေ�င့်�်သ��ံသူမို�ာ�မိုှ  စီစီ�မိုကရေ��ေ�ောမို�ာ�ေပွဲ�တန်�

ဖြခုင့်��ကရေု� သ�ာာမိုတူမိုီ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� နှှစီ�ခု�လွ�ံ�အတဲကရေ� ကရေတုကရေ�တ�ထုာ�ေန� အလွ��ံစီ�ပံြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီ

စီာခု��ပွဲ� (CPA) လွကရေ�မိုှတ�မိုထုု��ခုင့်��တာင့်��ဆိုု�ခု�သ်ညီ� (နီ�ပွဲါအစီု��ေနှှင့်�် နီ�ပွဲါကရေဲန�ဖြမို�နစီ�ပွဲါတီ ၂၀၀၆)။

CPA တဲင့်�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�တု��

အာ�ကဲရေ�ဖြပွဲာ�သည်ီ�အစုီတ�အပုွဲ�င့်��နှှစီ�ခု�အဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါ�င့်�သညီ�။ အဖြခုာ�အောမို�ာ�အဖြပွဲင့်� နုှ�င့်�င့်ကုံရေ�ဖြပွဲန�လွညီ�တညီ� 

�ဆိုာကရေ�မိုညီ�် (CPA ဖြပွဲဌာာန��ခု�ကရေ� ၃.၅) ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�တစီ�ခု��ေ�သာ�ေန� (CPA ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

ခု�ကရေ� ၃.၂) ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံညီီလွာခုမံိုှတစီ�ဆိုင့်�်  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အမိုှန�တော�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ��ကရော�မိုေှင့်� (TRC) တညီ��ထုာင့်�၍ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခအခု�နု�ကရောလွမိုှ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�

အတဲကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�(CPA ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ� ၅.၂.၅)။ CPA ကရေု�လွကရေ�မိုှတ�ထုု��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�

အာ� ‘နီ�ပွဲါအသစီ�’ ဆိုီသု��ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��သ�ာာတော�အာ� ဖွဲ့ဲင့်�်လွှစီ�ဖြပွဲသလွု�ကရေ�သညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

ညီီလွာခုအံတဲကရေ��ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�စီနစီ� အ�သ�စီုတ��ေ�ဆိုဲ��ေ�အပွဲါအ�င့်� အပြီးပွဲီ�သတ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ�ဖြခုင့်��ကရေု�လွမို��ညွှှန�ေန� ၂၀၀၇ ခု�နှှစီ�တဲင့်� �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေု� အသကရေ��င့်�

�စီခု�သ်ညီ� ။ ၂၀၀၈ ခု�နှှစီ�နှှင့်�် တစီ�ဖွဲ့န� ၂၀၁၃ ခု�နှှစီ�တဲင့်�  နီ�ပွဲါ၌  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ညံီီလွာခု ံ၂ ခု��ေး��ကရောကရေ�

တင့်��ဖြမိုှာကရေ�၍ကရေ�င့်��ပွဲခု�ပ်ြီးပွဲီ�  ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�ကရေု� ၂၀၁၅ ခု�နှှစီ�တဲင့်� 

��ကရေဖြင့်ာကရေ�င့််�သ�ံ�ခု�သ်ညီ�။

၂၀၁၄ ခု�နှှစီ�တဲင့်� အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�နှှင့််� ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ��ကရော�မိုေှင့်� (TRC) နှှင့်�်

အတင့်��အဓိမိုမ�ဖွဲ့�ာကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ခုံေ�သာလွူမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို��ေ��ကရော�မိုေှင့်� (CIEDP) တု��အာ� 

တညီ��ထုာင့်�ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�သညီ�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� နီ�ပွဲါတော�လွှတ� 

�တာ�ခု��ပွဲ�မိုှ ဖွဲ့�ကရေ�သုမို��ခု�သ်ညီ� (Adkin 2015)။ သု���သာ� �ဖွဲ့�ဖွဲ့ာ��ါေီ ၂၀၁၅ တဲင့်� နီ�ပွဲါအစီု��ေသညီ� 

TRC နှှင့်�် CIEDP �ကရော�မိုေှင့်�တု��ကရေု� သမိုာသမိုတ�ကရေ�ကရေ� တော��င့်�တညီ��ထုာင့်�ေန�  ကြိုကရေု��ပွဲမို��ခု�သ်ညီ�၊ 

�ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�သညီ�လွညီ�� ထုု�စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ကရေု� စီုတ�ေှညီ�စီဲာ�စီာင့််�ဆိုု�င့်��ခု�ပ်ြီးပွဲီ�  ၂၀၁၆ မိုတ�လွတဲင့်� 

�ကရော�မိုေှင့်�နာမို�ာ�ခုန်�အပွဲ�ပြီးပွဲီ� တစီ�နှှစီ��ကရေ�ာ��ကရောပြီးပွဲီ��နာကရေ�မိုှသာ လွ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�စီတင့်� လွညီ�ပွဲတ�လွ�ပွဲ� 

�ဆိုာင့်�ခု�်သညီ�။  ထုု��ကရော�မိုေှင့်� ၂ခု� အာ� ထုု�ောကရေ�မိုုေှု�စီေန�လွု�အပွဲ��သာ ာဏ္ဍာာ�ေ�၊ လွူသာ�

အေင့်��အဖြမိုစီ� သု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်မို�ာ��ပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��မိုေှုခု�ာ်�  ထုု��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�သညီ�

ပွဲင့်� နစီ�နာသူမို�ာ�အ�ကရော�တဲင့်� အာ��ပွဲ��ထုာကရေ�ခုဖံြခုင့်��မို�ာ�မိုေှုခု�ပ်ွဲါ။ �ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�သညီ� ခုု�င့်�မိုာသညီ�် 

ေလွဒီ�မို�ာ��ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း��နှု�င့်�ဖြခုင့်��မိုေှုာ� ၎င့်��တု��၏�လွ�နှှစီ�တာသကရေ�တမို��ကရေု� ကရေ�န�ဆို��ံခု�သ်ညီ� (ICTJ 

၂၀၁၉)။ လွကရေ�ေှုအစီု��ေသညီ�  �ကရော�မိုေှင့်�နာအသစီ�မို�ာ�ခုန်�အပွဲ�ေန� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�ကရေု� စီတင့်�ခု�်

သညီ�။သု���သာ� တော�လွှတ��တာ�ခု��ပွဲ�မိုှညွှှန��ကရော�သညီ်�အတု�င့်�� အ��ကရောင့်��အေင့်��ခု ံအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� နှု�င့်�င့်တံကရောစီနံှုန��မို�ာ�နှှင့်�်ကရေု�ကရေ�ညီီ�စီေန� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ကရေု� 
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ပွဲ�ကရေ�ကရေဲကရေ�ခု�်သညီ�။ ပွဲဲင့်�်လွင့်��ဖြမိုင့်�သာမိုုနှှင့်�် တု�င့်�ပွဲင့်��ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမိုေှု�သာ��ကရောင့််� �ကရော�မိုေှင့်�နာခုန်�ထုာ�

�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ�လွညီ�� ကရေ�လွသမိုဂွါုနှှင့်�် အဖြခုာ� ပွဲညီာေှင့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�မိုှ ��ဖွဲ့န�ခု�်သညီ� (လွူ်

အခုဲင့်�်အ�ေ� �စီာင့််��ကရေညီ်��လွလ်ွာ�ေ�အဖွဲ့ဲ�� ၂၀၁၉)။

အလွ��ံစီ�ပံြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီစီာခု��ပွဲ� CPA အာ�လွကရေ�မှိုတ�ထုု��ပြီးပီွဲ��နာကရေ� ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�

နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�တညီ��ဆိုာကရေ��ေ��န�ကြိုကရေီ�ဌာာန၊ �မိုာ�စီီတ�န��ကရေဲန�ဖြမို�နစီ�အယူူ�ါဒီကရေု� လွု�ကရေ�နာကရေ�င့်�်သ��ံ

သညီ�် တပွဲ�ဖွဲ့ဲ���င့်��ဟုာင့်��မို�ာ�အာ� နီ�ပွဲါ စီစီ�တပွဲ�အတဲင့်��ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��၊ အလွ��ံစီ�ပံြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�

သ�ာာတူညီီစီာခု��ပွဲ� CPA အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ��ေ�အတဲကရေ�  နီ�ပွဲါအစုီ��ေနှှင့်�်  အလှွ�ေှင့်�တု��၏ ပူွဲ�တဲ� 

လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် နီ�ပွဲါ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��ေ�ေန�ပွဲ��ံင့်ဲ ဖွဲ့န�တီ�ဖြခုင့်��အပွဲါအ�င့်� ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ကရေု� အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်�ပွဲ��ု��ထုာင့်�ေန� အဖြခုာ�အဖဲွဲ့��အစီညီ��ဆုို�င့်�ောနှှင့်�် မူို�ါဒီဆုို�င့်�ောအစီီအမိုမံို�ာ�ကုရေ� အ�ကရောင့်� 

အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ခု�သ်ညီ�။ ထုု��န�ကြိုကရေီ�ဌာာနသညီ� ဌာာ�နပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ��ကရော�မိုတီမို�ာ�အာ� ဌာာ�နအဆိုင့်�်၌ 

အ�ကရောကရေ�အကူရေဖြပွဲ�ပြီးပီွဲ�  �ကရော�ဖြဖွဲ့တ��ထုာကရေ�ပွဲံ်�ေ�အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�်  နစီ�နာသူမို�ာ�အာ� �လွ�ာ���ကရေ��ငဲ့် 

မို�ာ��ပွဲ�အပွဲ�ခု�်သညီ�။ သု���သာ� အစီု��ေသညီ� ၂၀၁၅ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအာ� တော��င့်���ကရေဖြင့်ာ

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့်�် အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ အဆို��ံသတ�အဖြဖွဲ့စီ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ခု�ပ်ြီးပီွဲ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ� 

ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲထုမိုဆို��ံကြိုကရေုမို� ၂၀၁၇ အ�ထုဲအ�ထုဲ�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� �န�ကြိုကရေီ�ဌာာနမို�ာ�ကရေု�ဖြပွဲန�လွညီ�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ခု��်သာ��ကရောင့််� နီ�ပွဲါပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�ေပံွဲ��ံင့်ဲနှှင့်�် ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ��န�ကြိုကရေီ�ဌာာနကရေု� ရုံ�တ�သုမို��ခု�သ်ညီ�။

အလွ�ံ�စီ�ပံြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီစီာခု��ပွဲ� CPAတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ�

�ေ�ထုညီ်�သဲင့်��ဖြခုင့်��သညီ� ဖွဲ့ဲ�စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အာ� နီ�ပွဲါ၏အသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��မိုု

အစီီအစီဉ်း�နှှင့်�် တုတုကရေ�ကရေ� ခု�တု�ဆိုကရေ�ခု�်သညီ�သညီ�။ ‘နှု�င့်�င့်�ံေ�၊ လွူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေဏ္ဍာအပွဲါ 

အ�င့်� ကရေဏ္ဍာအာ�လွ��ံ၏ အဆိုင့်�်အတန��မို�ာ�၊ ဇိုာတ�စီနစီ�မို�ာ�၊ ကရေ�ာ�မို�ေ�ော၊ �ဒီသစီသညီ�တု��နှှင့်�်နှှင့်�် 

ဆိုကရေ�စီပွဲ��န�သာ ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� �ေှ�ရုံု�သာအဖြမိုင့်��ဆိုာင့်�သညီ�်  နှု�င့်�င့်ဖံြပွဲန�လွညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၏ဖြပွဲညီ်���သာသ�ာာတော�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�မိုှာ �ေှာင့်�လွှ�လွု��မိုေ

သညီ�် လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�လွာ��ကရောင့်��’ ကရေု� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�သညီ�် ၂၀၀၅ ၏ အခု�ကရေ� ၁၂ ခု�ကရေ�နာ�လွညီ�မိုု

အ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ နီ�ပွဲါတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အတဲကရေ� အ�ေ�ပွဲါ

�သာလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�လွမို��ညွှှန�ကရေု� CPA မိုှ �ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း���ပွဲ�ခု�သ်ညီ�။ နီ�ပွဲါေှု ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� 

�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�အထုူ�ေညီ�ေးယူ�သညီ�် နှု�င့်�င့်ံဖြပွဲန�လွညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြခုင့်��ကရေု� ခုု�င့်�ခုု�င့်�မိုာမိုာ�တာင့်��ဆိုု�ဖြခုင့်��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

CPA  သညီ�  ထုု�အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�မိုု�ပွဲ�တဲင့်�  တညီ��ဆိုာကရေ�ထုာ�သညီ�။ CPA ၏  အပွဲု�ဒီ�ခုဲ�  ၃.၅   တဲင့်�    

‘အဆိုင့်�်အတန��၊ ဇိုာတ�စီနစီ�၊ ာာသာစီကရော�၊ လွုင့်�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ��ံကရေညီ�မိုုာာသာတော�

နှှင့်�် �ဒီသအ�ပွဲ�အ�ဖြခုခုပံြီးပွဲီ� ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုဖံြခုင့်��အာ� အဆို��ံသတ��စီဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� အမို��ု�သမိုီ�မို�ာ�၊ ဒီကရေ�

လွစီ�လွူမို��ု�မို�ာ� (Dalit)၊ �ဒီသခုတံု�င့်��ေင့်��သာ�မို�ာ�၊ ဂွါ�င့်�ဂွါ�ာတစီ�စီ�လွူမို��ု�မို�ာ�(Janajatis)၊ မိုကရေ�ဒီကရေ�ေှီ

လွူမို��ု�မို�ာ� (Madheshi)၊ ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ခုံလွစီ�လွ��ရုံုခုံ လွူနညီ��စီ�မို�ာ�၊ တု��တကရေ�မိုု�နှှာင့်�်�နှှ�သူမို�ာ�နှှင့်�် ပွဲတ�

သတ��သာဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�၊ လွကရေ�ေှုဗျူဟုု�ခု��ပွဲ�ကရေု�င့်�မိုုကြိုကရေီ�စီု���သာ နှု�င့်�င့်ဖံွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ကံရေု�အဆို��ံ 

သတ��စီဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� အာ�လွ��ံပွဲါ�င့်�မိုု၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၊ တု��တကရေ�ဖြခုင့်��တု��အာ�အ�ဖြခုခု၍ံ နှု�င့်�င့်အံာ�ဖြပွဲန�လွညီ�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ေန�’ ဟု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�။ ထုု�စီာသာ�အာ� �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ခြုံခုဥံပွဲ�ဒီ၏ ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၃၃

(ဃ)တဲင့်� ထုညီ�်သဲင့်��ထုာ�သညီ� (နီ�ပွဲါသမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၂၀၀၇) ။
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နီ�ပွဲါ၏ ၂၀၁၅ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (နီ�ပွဲါသမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၂၀၁၅) သညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�စီီေင့်��ေ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��အာ� နညီ��လွမို��မို�ာ�စီဲာဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲသ

ထုာ�သညီ�၊ ဥပွဲမိုာ -

၁။ အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��တဲင့်� အသ��ံဖြပွဲ�ထုာ��သာစီကရော�မို�ာ�သညီ� နီ�ပွဲါ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ 

ထုပွဲ�ဆိုင့်�်ဇိုာတ���ကရောင့်��ကရေု� မိုှတ�တမို��တင့်�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�အာ� ပွဲဋို 

ပွဲကရေခ၏ ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုနှှင့်�်   ဖြမိုင့်�သာစီဲာခု�တု�ဆိုကရေ�ပွဲါသညီ� ။ 

၂။ လွူမိုု�ေ�တော�မိုှတမိုု၊ �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ��ထုာကရေ�ပွဲံ်ဖြခုင့်��နှှင့်�်သတ�သတ�၍ အထုူ�ထုညီ�်သဲင့်��

စီဉ်း��စီာ��ပွဲ�ေမိုညီ်�လွူမို�ာ�ဟု� အမို��ု�အစီာ�တစီ�ခု�အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခနစီ�နာသူမို�ာ�ကရေု� �ပွဲ��ပွဲ� 

ထုင့်�ထုင့်� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ပွဲါသညီ� (ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၄၂ (၅))။

၃။ သမိုု�င့်��အစီဉ်း�အဆိုကရေ� အထုင့်�အဖြမိုင့်��သ�စီဲာဆိုကရေ�ဆိုခံုေံဖြခုင့်��နှှင့်�် ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုေံဖြခုင့်��မို�ာ�ကရေု� 

�ကရေ�ာ�လွှာ�ေန� နှု�င့်�င့်အံာ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ� သမိုမတနှု�င့်�င့်တံစီ�ခု�အဖြဖွဲ့စီ� ဖြပွဲန�လွညီ�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲါသညီ�။

၄။ နှု�င့်�င့်ံလွ�ံ�ဆိုု�င့်�ော လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��၍ ထုု�

�ကရော�မိုေှင့်�အာ� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို��ေ�စီဲမို��ေညီ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်�  ဖြပွဲညီ်�နှှကရေ��စီပွဲါ 

သညီ�(အပွဲု�င့်�� ၂၅)။

ထုု�ကရေ�သ်ု�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��သညီ� �ေေှညီ�ကရေ�စီာ��ပွဲ�နှု�င့်��သာ�လွညီ��  

ခု�ကရေ�ခု�င့်��လွကရေ�င့်င့်��တဲင့်�  နီ�ပွဲါေှုနစီ�နာသူမို�ာ�စီဲာသညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�� 

ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တစီ�ခု�လွ�ံ�အ�ပွဲ� စီုတ�ပွဲ�ကရေ��နပြီးမို�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� မိုညီ�သညီ�်ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

ခု�ကရေ�တဲင့်�မိုှ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အာ� ထုင့်�ထုင့်��ပွဲ��ပွဲ� အသုအမိုှတ�မိုဖြပွဲ�ပွဲါ၊ ဥပွဲမိုာ

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� TRC အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� အသုအမိုှတ�မိုဖြပွဲ�ပွဲါ သု��မိုဟု�တ�  

ပွဲဋိုပွဲကရေခအခု�နု�ကရောလွ၏ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� တော�မိုှတမိုုေှာ�ဖွဲ့ဲေန� အထုူ�အစီီ 

အမိုမံို�ာ� ထုညီ�်သဲင့်��မိုထုာ�ပွဲါ။ ထုု����ကရောင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ�  ပွဲဋိုပွဲကရေခ��ကရောင့််�နစီ�နာသူ 

မို�ာ�ကရေု� �ပွဲ��ပွဲ�ထုင့်�ထုင့်�ေညီ�ညွှှန��၍ ပွဲဋိုပွဲကရေခဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� ထုင့်��ပွဲ��သာေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�

ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံကရေု� ဖြပွဲန�လွညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ���သာ�လွညီ�� ၎င့်��သညီ�  (ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�၏အဖြမိုင့်�တဲင့်� သု��မိုဟု�တ� အ�ဖြခုခုံ

အာ�ဖြဖွဲ့င့််�) အထုူ�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း� တော�မိုှတ�ေ�ယူနှတော�မို�ာ�၊ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအ�ကရော�တဲင့်� ေှင့်��လွင့်��တုကရေ��သာခု�တု�ဆိုကရေ�မုိုကုရေ�မိုတညီ��ဆိုာကရေ�နုှ�င့်�ပွဲါ။ ထုု��အဖြပွဲင့်� နီ�ပွဲါ

တဲင့်� အာဏ်ာအသ�ံ�ဖြပွဲ�ခုဲင့်�်နှှင့်�်အာဏ်ာကရေ�င့်�်သ��ံဖြခုင့်��အာ� ဖြပွဲန�လွညီ�ခုဲ���ေန�ေညီ�ေးယူ�သညီ�် ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�

ပွဲ�စံီ၏ံအစီုတ�အပွဲု�င့်��မို�ာ�စီဲာကရေု� ၂၀၁၅ နှု�င့်�င့်�ံေ��ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��မိုုမို�ာ�မိုှ အာ�နညီ���စီခု��်သာ��ကရောင့််�  

ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အသဲင့်�ကူရေ��ဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��ဆုို�င့်�ော အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�မိုု

မို�ာ�သညီ�  နီ�ပွဲါလွူမို��ု��ဖြမိုာကရေ�မို�ာ�စီဲာ၏ �မိုှာ�လွင့်�်ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု�  မိုဖြဖွဲ့ညီ်�တင့်��နှု�င့်�ခု�်ပွဲါ။။

နီ�ပွဲါသညီ� နှု�င့်�င့်ံအာ� ဗျူဟုု�ခု��ပွဲ�ကရေု�င့်�မိုုာ�ေင့်�စီနစီ�မိုှ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ� သမိုမတနှု�င့်�င့်ံ

တစီ�ခု�သု�� ဖြပွဲန�လွညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ခု�သ်ညီ�်  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတစီ�ခု�ကရေု��အာင့်�ဖြမိုင့်�စီဲာ တော��င့်���ကရေဖြင့်ာ
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ကရေ�င့်�်သ��ံနှု�င့်�ခု�်သညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�သညီ� အဆိုင့်�်မို�ာ�စီဲာ၌အ�ေ�ပွဲါပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်အံာ�ဖြပွဲန�လွညီ�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြခုင့်��သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ဇိုစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု����ကရောင့််�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

သညီ� �ေေှညီ��လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�ဖြခုင့်��မို�ာ�နှှင့်�် ပွဲဋိုပွဲကရေခ��ကရောင့််�နစီ�နာသူမို�ာ�အာ� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ကရေု�

�တာင့်��ဆိုု�ပြီးပွဲီ� အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�မိုု မိုညီ�မိုှေှုမိုညီ�ဆိုု�သညီ�ကရေု�  �စီာင့်�်�ကရေညီ်��လွလ်ွာေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ 

ဗျူဟုု�ခု��ပွဲ�ကရေု�င့်�မိုုစီနစီ�အာ� နကရေ�ရုံုင့်��စီဲာ�လွ�ာခ်ု�ဖြခုင့်��ပွဲါေှုသညီ်� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီနစီ�အသစီ�သညီ� �ဒီသ

အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သူမို�ာ�မိုှ  နှု�င့်�င့်အံဆိုင့်�်တဲင့်�မို�ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�ခု�်သညီ�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတ�ေ� ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� အစီီအမိုမံို�ာ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန� အခုဲင့်�်အလွမို��မို�ာ��ပွဲ� 

အပွဲ�ခု�်ပွဲါသညီ� -

�ဒီသအဖွဲ့ဲ��၏ အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�မိုှာ တစီ�စီ�တစီ�စီညီ��ထု�ဖြဖွဲ့စီ��သာ နှု�င့်�င့်အံဆိုင့်�်မိုူ�ါဒီအတဲကရေ� ဖြပွဲညီ�်စီ��ံသာ 

အစီာ�ထုု��တစီ�ခု�မိုဖြဖွဲ့စီ�နုှ�င့်��သာ�လွညီ��    အမှိုတ�သ�ကရေ�တမှိုရုံ�ပွဲ��တု�အဖြဖွဲ့စီ�  နစီ�နာသူမို�ာ�၏ �လွ�ာ���ကရေ�

လုွ�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အလွ��ံစီ�အံာ� တု�ကရေ�ရုုံ�ကရေ�ခု�ကရေ�ခု�င့်���ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�   အစီီအမိုမံို�ာ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြခုင့်�� 

အတဲကရေ� ထုု�အာဏ်ာမို�ာ�မိုှ အလွာ�အလွာမို�ာ�စီဲာ�ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�သညီ� အစီာ�အစီာ၊ 

အု��အုမို�၊ အလွ�ပွဲ�အကရေု�င့်�ေေှုမိုု အ�ဖြခုအ�န၊ အလွ�ပွဲ�အကရေု�င့်�ဖွဲ့န�တီ��ေ�၊ ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု၊ 

ပွဲညီာ�ေ�၊ တော�ဥပွဲ�ဒီ�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�၊  တော��င့်�စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�ေေှုေန�အကရေူအညီီ၊ �အာကရေ� 

�မို်သတုေဖြခုင့်��အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�၊ အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူအသုအမိုှတ�ဖြပွဲ��ေ� အဖြခုာ�ပွဲ�စံီမံို�ာ�၊ သုေှုနာ�လွညီ�မိုုဖြမိုှင့််�

တင့်��ေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ��စီာ�ကရော�မိုုမို�ာ� ဖြပွဲန�လွညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ဖြခုင့်��ကရေု� တာ�ဆိုီ�

ကရောကရေဲယူ�ေန�ေညီ�ေးယူ�သညီ�် အစီီအမိုမံို�ာ�အ�ပွဲ� လွှမို��ခြုံခု�စံီဉ်း��စီာ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�အစီီအမိုမံို�ာ�ထု�မိုှ 

အမို�ာ�စီ�သညီ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ နီ�ပွဲါနှု�င့်�င့်သံာ�အာ�လွ��ံကရေု� အာမိုခုထံုာ�သညီ�် အ�ဖြခုခုံ

အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ခု�ခုနံှု�င့်�စီဲမို��နညီ���သာလွူထု�အတဲကရေ� စီီမိုထံုာ�သညီ�်ထုပွဲ�တု��အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 

ဖြဖွဲ့ညီ�်ဆိုညီ��နှု�င့်�ပွဲါသညီ� (ICTJ ၂၀၁၈ : ၁)။ 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အာ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အေ ဦး�စီာ��ပွဲ�သတ�မိုှတ�ပွဲါကရေ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�သညီ�  ၎င့်��ကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� အ�ဖြခုအ�နအသစီ�မို�ာ� ဖွဲ့ဲင့်�်ဟု�ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�တု��အ�ကရော�ေှု 

အ�ဖြခုခုအံဖြပွဲန�အလွှန� နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုကရေု� ဤကရေု��ကရော�ခု�ကရေ�မိုှ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ��နဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။  

နှု�င့်�င့်ံဖြပွဲန�လွညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြခုင့်��နှှင့်�် ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�နှှင့်�် 

အလွာ�အလွာအာ� စီဲပွဲ�စီဲ�ဖြခုင့်��မို�ာ�ေှုခု��်သာ�လွညီ�� ၂၀၁၅ ဇိုဲန�လွတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီလွ�ပွဲ�င့်န�� 

စီဉ်း�အာ�အဆို��ံသတ�ေန� အဓိုကရေနှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီ ၄ ခု�မိုှ �ခုါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�ကရေ  ၁၆-ခု�ကရေ� သ�ာာတူညီီမိုု

ကရေု� လွကရေ�မိုှတ�ထုု��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� နီ�ပွဲါ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� လွ�င့်�

လွ�င့်�ဖြမိုန�ဖြမိုန�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ောင့်�ဆိုု��ဖြခုင့်��မို�ာ�စီဲာဖြဖွဲ့င့််� အဆို��ံသတ�ခု�်သညီ�။ ထုု�သ�ာာတူညီီမိုုအာ�  

တော�လွှတ��တာ�ခု��ပွဲ�မိုှ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��တော�မို�င့်�ဟု� ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု��်သာ�လွညီ�� �နာကရေ�ကရေဲယူ�ညီှု 

နုှင့်��မုိုမို�ာ� သ�ာာတူပြီးပီွဲ�သည်ီ�အခု�ကရေ�မှိုာ လွစီ�လွ��ရုုံ၍မိုေသလုွ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ� 

�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� ထုု�သ�ာာတူညီီမိုုကရေု�အ�ဖြခုခု၍ံ ဖြမိုန�ဖြမိုန�ဆိုန�ဆိုန��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခု�်သညီ�။ ထုု�

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော �ဖြပွဲလွညီ�မိုုအသစီ�သညီ� နှု�င့်�င့်ကံရေု�ကရေဲ�ဖြပွဲာ��စီခု�သ်ညီ�၊  နီ�ပွဲါ�တာင့်�ပွဲု�င့်��ေှု မိုကရေ�ဒီကရေ�ေှီ

လွူမို��ု�မို�ာ�လွုပွဲ�ေှာ�မိုုသညီ� အာ�အသစီ�အသဲင့်�မို��ု��ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း��ခု�ပ်ြီးပွဲီ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�

နှှင့်�် ၎င့်��အာ��ေ�ဆဲို��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ဖြင့်င့်��ပွဲယူ��ေ�ကရေု�သာ အာရုံ�စံီု�ကရေ�ခု�သ်ညီ�။ ထုု�ဆိုနှဒဖြပွဲမိုုမို�ာ���ကရောင့််� 
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လွူမို�ာ�စီဲာ�သဆို��ံ၍ ဒီဏ်�ောေေှုခု�သ်ညီ� (Bisarya ၂၀၁၆)။  နီ�ပွဲါ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ�

�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ� နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��ေှုအနှှုမို�ခုံဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုမံို�ာ�အာ� အမိုှန�တကရေယူ��ဆိုဲ��နှဲ�ဖြခုင့်��မိုေှုာ�

သု��မိုဟု�တ� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��မိုေှုာ�  အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��မိုှ ဦး��ဆိုာင့်�ထုာ�သညီ�ဟု� အမို�ာ�

ကရေဖြမိုင့်��ကရေသညီ်�အခု�ကရေ�သညီ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��သာဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�အကရေ��ု�

သကရေ��ောကရေ�မိုုကရေု� ထုုခုု�ကရေ��စီခု�သ်ညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�ေှု ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီနစီ�ကရေု�  

လွူမို��ု�စီ�မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုအာ� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��မိုေှုာ� သု��မိုဟု�တ� ေညီ�ညွှှန��ဖြခုင့်��မိုေှုာ� စီီစီဉ်း��ေ�ဆိုဲ�

ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီနစီ�အာ� ဦး�စီဲာ�ထုာကရေ�ခုံခု�သ်ညီ�် လွူနညီ��စီ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�

အ�ပွဲ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီနစီ�သညီ� မိုညီ�မိုှအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��နှု�င့်�သနညီ��ဆိုု�သညီ�် �မို�ခုဲန��ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လွာ�စီ 

သညီ� (ဥပွဲမိုာ Jha နှှင့်�် Yadav ၂၀၁၈ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အာ�  

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှင့်�် ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်�ဖြမိုင့်�သာစီဲာခု�တု�ဆိုကရေ�

�ပွဲ�သညီ်�   ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�နှှင့်�် ဆိုကရေ�သဲယူ�ဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� ခု�တု�ဆိုကရေ�ဖြခုင့်��မို�ာ� မိုေှုခု�ပ်ွဲါ။

နီ�ပွဲါ၏စီနစီ�သညီ� အသစီ�ဖြဖွဲ့စီ�၍ ၂၀၁၅ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအတဲင့်��ပွဲါ�င့်�သညီ�် အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ�၊ �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�ဖြခုင့်��မို�ာ�နှှင့်�်အတူ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော 

တော�မိုှတ�ေ�ကရေု� တု��တကရေ��စီေန� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အသစီ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် TRC နှှင့်�် CIEDP တု��အာ�တညီ� 

�ထုာင့်�ခု�်�သာ�လွညီ��  တူညီီသညီ�် နှု�င့်�င့်�ံေ�အဖြပွဲ�အမိုူမို�ာ�နှှင့််� တန��တူညီီမိုှမိုုမိုေှုဖြခုင့်��မို�ာ� ဆိုကရေ�လွကရေ�

ေှု�န�သ�သညီ�။ အစီု��ေအသစီ�သညီ� နစီ�နာသူမို�ာ�နှှင့်�် အဖြခုာ�စီညီ��ရုံ��ံ�ေ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ �နောအပွဲါ 

အ�င့်� အေပွဲ�ာကရေ�လွူ်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ���နောကရေု�ပွဲုတ�သုမို��ေန� ဆိုကရေ�တု�ကရေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ခု�သ်ညီ� (Budhathoki 

၂၀၁၈)။ ‘နှု�င့်�င့်၏ံ နကရေ�ရုံုင့်��စီဲာအ�ဖြခုခုု�င့်��နပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှ လွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်��စီနစီ�ကရေု� 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��မိုှ ခု�ခုကံရောကရေဲယူ�ဖြခုင့်��သညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�

မိုှတ�ေ�) (TJ) လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� ဆိုကရေ�လွကရေ�ယူု�ယူဲင့်���စီ�သာ��ကရောင့််� နှု�င့်�င့်�ံေ��လွာကရေအထုကရေ�တန��

လွှာအသု�င့်��အ�ု�င့်��တု�� လွှမို��မိုု���သာ ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�ခု�မိုှတ�ဖြခုင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း� ဆိုကရေ�လွညီ�တညီ�ပြီးမို��နမိုု 

သညီ�  နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��ေှု အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ��ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�အ�ပွဲ�တဲင့်� သကရေ��ောကရေ�မိုု

ေုှခု�သ်ညီ� (Bhandari ၂၀၁၈)။ အစုီ��ေမှို သ�ာာတူညီီမုိုမို�ာ�စဲီာကုရေ� ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�ခု�ပ်ြီးပီွဲ�   အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်�� 

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ကရေု� စီီစီဉ်း��ေ�ဆိုဲ�ောနှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ော၌ နစီ�နာသူမို�ာ�၏ အသ ံ

သု��မိုဟု�တ� လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဦး�စီာ��ပွဲ�ေန�ပွဲ�ကရေ�ကရေဲကရေ�ခု�်�သာ��ကရောင့််� ယူ�န်အထုု အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆုို�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ကြိုကုရေ��ပွဲမို��မုိုမို�ာ�၏ အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�မုိုသညီ� နစီ�နာသူမို�ာ�နှှင့်�် အစုီ��ေအ�ကရော� 

ယူ��ံကရေညီ�မိုုကရေု� ပွဲု�မိုု�ဆိုု���ါ��စီခု�သ်ညီ�။ လွကရေ��တဲ�တဲင့်�  လွဲတ�လွပွဲ�ပြီးပွဲီ�၊ နစီ�နာသူမို�ာ�အာ�ဗျူဟုု�ဖြပွဲ��သာ 

အမှိုန�တော�နှှင့်�် �ပွဲ�ာကရေ�ဆို��ံမုို�ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေနဦး�အဆုို�မို�ာ�သညီ� နီ�ပွဲါတဲင့်�အတ�အ�ယူာင့်� 

အဆိုင့်�်သာဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

မို�ကရော�သ�မိုီကရေ ထုု��ကရော�မိုေှင့်�နှှစီ�ခု�၏ သကရေ�တမို��မို�ာ�ကရေု�တု��ခု��်သာ�လွညီ��  ၎င့်��တု��၏ စီဲမို��

ေညီ�အ�ပွဲ� ယူ��ံကရေညီ�မိုု သု��မိုဟု�တ�  ၎င့်��တု��၏လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုု အကရေ��ု�ေှု�စီေန�လွု�အပွဲ��သာ နှု�င့်�င့်�ံေ�

လွု�လွာ�မိုုအ�ပွဲ� ယူ��ံကရေညီ�မိုုသညီ� အနညီ��င့်ယူ�သာ ေှုသညီ�။ �ယူာူယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� -

… တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုယူနှတော�မို�ာ�သညီ� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� တော�မိုှတမိုု �ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း��

နှု�င့်�ဖြခုင့်��မိုေှုခု�ပ်ွဲါ။ ထုု��ဖြပွဲင့်� နစီ�နာသူမို�ာ�နှှင့်�်၎င့်��တု��၏မိုုသာ�စီ�မို�ာ�မိုှ စီဲပွဲ�စီဲ�ထုာ�သညီ်�အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ�

အတဲကရေ� ကရေ�စီာ�မိုုေှာောတဲင့်� ၎င့်��တု��ကြံကရေ��ံတဲ�ေသညီ်� အခုကရေ�အခု�မို�ာ�ကရေု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေန�လွညီ�� မိုစီဲမို��သာခု�။် 
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�ပွဲ�ာကရေ�ဆို��ံမိုုမို�ာ�နှှင့််� ညီှင့်��ပွဲမို��နှှုပွဲ�စီကရေ�မိုုကရေ�သ်ု���သာ နှု�င့်�င့်တံကရောဥပွဲ�ဒီခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�ဖြခုင့်��ကရေု� ောဇို�တ�မိုု

�ဖြမိုာကရေ��စီဖြခုင့်��နှှင့်�် ပွဲတ�သတ�၍လွညီ���ကရောင့်��၊ သတင့်��အခု�ကရေ�အလွကရေ�မို�ာ� ထု�တ��ဖွဲ့ာ�ဖြခုင့်��၊ အမို�ာ�

ဆိုု�င့်�ောစီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��၊ လွ�ခံြုံခု�ံ�ေ�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ� သု��မိုဟု�တ� အစီု��ေ�န�ထုမို��မို�ာ�ကရေု�တော�စီဲ�ဆိုု�ဖြခုင့်��

အာ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�ဖြခုင့်��တု��အတဲကရေ� လွု�အပွဲ��သာစီညီ��မို�ဉ်း��နညီ��လွမို��မို�ာ�ေှု�စီဖြခုင့်��တု��နှှင့်�် ပွဲတ�

သတ�၍လွညီ���ကရောင့်��  အကရေ���ံ�င့်�သညီ�်ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်�လွစီ�ဟုာမိုုမို�ာ�ေှု�နခု�သ်ညီ�။ ပွဲဋိုပွဲကရေခနှှင့်�်ဆိုကရေ� 

နှဲယူ��သာ အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ လွ�ခံြုံခု�ံ�ေ�တပွဲ�မို�ာ�နှှင့်�် �မိုာ�စီီတ�န��ကရေဲန� ဖြမို�နစီ�အယူူ�ါဒီ

ကရေု� လွု�ကရေ�နာကရေ�င့်�်သ��ံသူမို�ာ�တု��မိုှ ပွဲူ��ပွဲါင့်��မိုုမိုေှုဖြခုင့်��၊ ပွဲဋိုပွဲကရေခအ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ�ပွဲါ�င့်��သာ အမိုုမို�ာ�

ကရေု� အစီု��ေမိုှ အ�ေ�ယူူေန�ပွဲ�ကရေ�ကရေဲကရေ�မိုုတု����ကရောင့််� ထုု�လွစီ�ဟုာမိုုမို�ာ� ပွဲု�၍ဆိုု��ေးာ�လွာပွဲါသညီ� (OHCHR 

၂၀၁၂ :၂၅) ။
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ဆိုု��နပွဲါသညီ� (ဥပွဲမိုာ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ောလွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�် ၂၀၁၈ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)။

က်ိ��က်��စ��င်း�်မိ���

Adkin, R., ‘Nepal Supreme Court rejects amnesty for war crimes’, Reuters, 27 February 
2015, <https://www.reuters.com/article/us-nepal-rights/nepal-supreme-court-rejects-
amnesty-for-war-crimes-idUSKBN0LV0CG20150227>, accessed 1 September 2019

Amnesty International, Nepal: Government of Nepal must act diligently to implement 
rights provisions under the constitution, 12 October 2018, <https://www.amnesty.
org/en/documents/asa31/9243/2018/en/>, accessed 15 June 2019

BBC, ‘Nepal raises conflict death toll’, 22 September 2009, <http://news.bbc.co.uk/2/
hi/8268651.stm>, accessed 15 August 2019

Bhandari, R. K., ‘The ageing warriors’, The Kathmandu Post, 29 November 2018 <https://
kathmandupost.ekantipur.com/printedition/news/2018-11-29/the-ageing-
warriors.html>, accessed 1 September 2019



84 International IDEA

Bisarya, S., ‘Forces and mechanisms in plurinational constitution-building in South 
Asia’, in International IDEA, Annual Review of Constitution-Building Processes 2015 
(Stockholm: International IDEA, 2016), <https://www.idea.int/publications/cata-
logue/annual-review-constitution-building-processes-2015>, accessed 21 July 2019

Budhathoki, A., ‘Nepal’s communist government tightens its grip on civil society’, 
The Diplomat, 10 September 2018, <https://thediplomat.com/2018/09/nepals-
communist-government-tightens-its-grip-on-civil-society/?fbclid=IwAR2-
GSaTQ4-OmeAiKEJRrhwPWwd07JcOe50XzO9AFY9NQAebiVt8JhUB7bI>, accessed 
29 October 2019

Haviland, C., ‘Why is Nepal’s new constitution controversial?’, BBC, 19 September 2015, 
<https://www.bbc.com/news/world-asia-34280015>, accessed 15 August 2019

Human Rights Watch, ‘Nepal: Justice Stalled for Conflict-Era Crimes’, 29 July 2019, 
<https://www.hrw.org/news/2019/07/29/nepal-justice-stalled-conflict-era-crimes?
fbclid=IwAR20MZTA9z0cx45xBN1OcwPZUnjCmuifJ91Alj3bwfMzKk2nVw3StWosirc>, 
accessed 29 October 2019

International Center for Transitional Justice (ICTJ), ‘Now Is a Time to Lead’: Advancing 
Transitional Justice Initiatives Through Local Governments in Nepal, July 2018, 
<https://www.ictj.org/sites/default/files/local%20governmant%20in%20nepal%20
report.pdf>, accessed 15 August 2019

—, ‘Nepal’, 2019, <https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/nepal>, ac-
cessed 19 May 2019

Jha, M. and Yadav, P. V., ‘Conspiracy and Charades: On the Making of the 2015 
Constitution of Nepal’, The Record, 3 January 2018, <https://www.recordnepal.
com/art-letter/books/conspiracy-and-charades-on-the-making-of-the-2015-
constitution-of-nepal/>, accessed 15 August 2019

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Nepal Conflict Report: An 
analysis of conflict-related violations of international human rights law and 
international humanitarian law between February 1996 and 21 November 2006, 
2012, <https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/OHCHR_Nepal_Conflict_
Report2012.pdf>, accessed 15 August 2019

ဖွဲ့ွ��စည်�်��အံ�ာ��ံဥ��ေမိ���နိုှင်း်် အာ����သ�ဥ��ေ�����စ�တ်မိ�်မိ��� 

12-Point Understanding between the Seven Political Parties and Nepal Communist Par-
ty, 22 November 2005, <https://peacemaker.un.org/nepal-12pointunderstand-
ing2005>, accessed 11 November 2019 နှု�င့်�င့်�ံေ�ပွဲါတီ ၇ ခု� နှှင့်�် နီ�ပွဲါကရေဲန�ဖြမို�နစီ�ပွဲါတီ
အ�ကရော� နာ�လွညီ�သ�ာာတူညီီမိုု ၁၂ ခု�ကရေ�



International IDEA 85

Nepal Government and Communist Party of Nepal, Comprehensive Peace Accord,          
22 November 2006, <https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/
NP_061122_Comprehensive%20Peace%20Agreement%20between%20the%20
Government%20and%20the%20CPN%20%28Maoist%29.pdf>, accessed 29 October 
2019 နီ�ပွဲါအစီု��ေနှှင့််� နီ�ပွဲါကရေဲန�ဖြမို�နစီ�ပွဲါတီ၊ ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ �ာာတူညီီခု�ကရေ�

Nepal, Republic of, Interim Constitution of Nepal 2063 (2007), <http://constitutionnet.
org/vl/item/interim-constitution-nepal-2007>, accessed 29 October 2019 နီ�ပွဲါ
သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ�ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ၂၀၆၃ (၂၀၀၇)

—, Constitution of Nepal 2015, <https://www.constituteproject.org/constitution/

Nepal_2015.pdf>, accessed 25 October 2019 နီ�ပွဲါဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ �ဒီ ၂၀၁၅

၁။ ‘အမို��ု�သာ�စီညီ��လွ�ံ�ညီီညွှဲတ��ေ�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�’ မိုူ�ါဒီမို�ာ�အာ� တော��င့်�

��ကရေဖြင့်ာထုာ�လွှင့်��သာ�မိုှ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�သညီ�  နစီ�နာသူနှှင့်�်ကရေ��� 

လွဲန�သူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုကရေု� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� 

ထုု�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုကရေု� အသ��ံခု�နှု�င့်�သညီ�။

၂။ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�သညီ� နစီ�နာသူ-ကရေ���လဲွန�သူအမှိုတ�လွကရေခဏ်ာနှှင့်�် 

ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ�ဖြခုင့်��အစီာ� လွူမို��ု��ေ�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�ကရေု� နကရေ�ရုံုင့်���စီဖြခုင့်��အာ� အာ��ပွဲ�

�ထုာကရေ�ပွဲံ်နှု�င့်�သညီ�် အမိုှန�တော�ပွဲ�စံီတံစီ�ခု�ကရေု� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�အ�ဖြခုခုု�င့်��စီပွဲါသညီ�။ 

၃။ ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အတဲကရေ� အ�ဖြခုအ�နမို�ာ� ဖွဲ့ဲင့်�်ဟုလွာဖြခုင့်��အစီာ� ပွဲုတ�သုမို��မိုု
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�ေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှစီ�ခု�လွ��ံကရေု� ေ�မို�ဒီါမိုှ �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ခု�်သညီ�။  ၁၉၉၁ 

ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီ၊ တော�ဥပွဲ�ဒီစုီ��မုို���ေ�ဆုို�င့်�ော ထုပွဲ�တု��လွ�ပွဲ�ထု��ံလွ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�နှှင့်�်အတူ ၁၉၉၃ 

ခု�နှှစီ� ဩဂွါ�တ�လွတဲင့်� လွကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��ခု�သ်ညီ�။ အာယူူေှာသ�ာာတူညီီမိုုမို�ာ�သညီ� ၁၉၉၄ မိုှ ၂၀၀၃ 

ခု�နှှစီ�ထုု အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ကရောလွအတဲင့်�� ေ�မို�ဒီါ၏ အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့စီ�ခု�်သညီ� (International IDEA 

၂၀၁၆)။  အ�ဖြခုခုံဥပွဲ�ဒီ မိုူ�ကရေမို���ေ�ဆိုဲ�ေန�နှှင့်�်  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�အာ�လွှတ��တာ� 

အတညီ�ဖြပွဲ�ခု�ကရေ�ေေှု�စီေန�အတဲကရေ� လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ဖြဖွဲ့င့််� ၂၀၀၀ ခု�နှှစီ�တဲင့်�တညီ��ထုာင့်�ခု�်�သာ  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ကရော�မိုေှင့်�မိုှ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�ခု�သ်ညီ� (International IDEA 

၂၀၁၆)။ ေ�မို�ဒီါမို��ု�ခု�စီ�တပွဲ�ဦး�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ�မို�ာ� RPF ဦး��ဆိုာင့်��သာအစီု��ေမိုှ  ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� ‘အလွဲန��

အမိုင့်��ကြိုကရေီ��ကရေပွဲ�သညီ�် လွူအမို�ာ�ပွဲါ�င့်�မိုု’ (အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အကရေ�ပွဲ�အတညီ���ဖြဖွဲ့ေှင့်���ေ�အဖွဲ့ဲ�� 

၂၀၀၂) ဟု� ��ဖွဲ့န�ခု�်�သာ�လွညီ�� ၂၀၀၃ ခု�နှှစီ�တဲင့်�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�

တဲင့်� �ထုာကရေ�ခုမံို� ၉၃ ောခုု�င့်�နှုန��ဖြဖွဲ့င့််� �အာင့်�ဖြမိုင့်�ခု�်ပွဲါသညီ�။

ေ�မို�ဒီါ၏ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီသညီ� (ေ�မို�ဒီါသမိုမတနုှ�င့်�င့် ံ၂၀၀၃) အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော

တော�မိုှတ�ေ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��အာ� နညီ��လွမို��မို�ာ�စီဲာဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�

ပွဲါသညီ� -

၁။ အမိှေ်တ်��� - ၎င့်��သညီ� လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုသမိုု�င့်��ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ပြီးပွဲီ� လွူမို��ု�တ�န��သတ� 

ဖြဖွဲ့တ�သညီ�်အယူူ�ါဒီကရေု� တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန� လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�သညီ�။ ဥပွဲမိုာ အဖွဲ့ဲင့်�်

နုဒီါန��တဲင့်� ‘မို�လွ�စီာ�ထုု�ကရေ��သာ�ခုါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�နှှင့်�် အဖြခုာ�ကရေ���လွဲန�သူမို�ာ�မိုှ စီညီ��ရုံ��ံ

ကြိုကရေီ��ကရေပွဲ�ခု�်သညီ�် ေ�မို�ဒီါ၏အ�ေအတဲကရေ� သန���ကရေ�ာ��သာ သာ�သမိုီ�မို�ာ�စီဲာကရေု� သတ�ဖြဖွဲ့တ�

ခု�သ်ညီ�် … လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုု’ ဟု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�။

၂။  �လ���်ကြားက်�မိ��� - ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၁၄ တဲင့်� (၂၀၀၃ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ) �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ်�  

လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုမိုှ အလွဲန�အမိုင့်��ဆိုင့်��ေ� ခု��ု�တ�်ေှာ�သာအသကရေ�ေှင့်�ကရေ�န�ေစီ�သူမို�ာ�

အတဲကရေ� �ထုာကရေ�ပွဲံ်�ပွဲ�ေမိုညီ်� နှု�င့်�င့်၏ံတာ�န�ကရေု� ၎င့်��မိုှ အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�သညီ�။

၃။  �ေ�က်ထ်ား�်ာ�ေလ်ည်မ်ိာဖွဲ့စ�်ွ����� - ဂွါတ�ခု�ာ�ခု�ာ တော�ရုံ��ံမို�ာ� (gacaca courts) ကရေ�သ်ု��

�သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အထုူ�ယူနှတော�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီအေ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ထုာ�ဖြခုင့်��အဖြပွဲင့်� နှု�င့်�င့်လံွ��ံဆိုု�င့်�ော ညီီညွှဲတ��ေ�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�

သင့်�်ဖြမိုတ��ေ��ကရော�မိုေှင့်�နှှင့်�်၊ နှု�င့်�င့်လံွ��ံဆိုု�င့်�ော လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုု တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ��ေ� 

�ကရော�မိုေှင့်�ကရေ�သ်ု���သာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု�  ၎င့်��မိုှ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို 

၁၅၂ (အခုန��ခုဲ� ၂ (ကရေ)၊ ၂၀၀၈ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�်) �အာကရေ�တဲင့်� တညီ� �ထုာင့်�သညီ�။
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၄။ ာ�ေလ်ည်သ်င်း််ာမိတ်�်�� - ‘ေ�မို�ဒီါနှု�င့်�င့်သံာ�မို�ာ�’ ဆိုု�သညီ�်�မိုှာ�မိုှန��ခု�ကရေ�၊ နှု�င့်�င့်လံွ��ံဆိုု�င့်�ော

စီညီ��လွ�ံ�မိုု ဖြမိုှင့်�တ်င့်�ဖြခုင့်��အာ� ဦး�စီာ��ပွဲ�သညီ်�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် ၂၀၀၃ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲဒီ၏ 

မိုူလွစီာပွဲ�ဒီ�မို�ာ�၊ ဖြပွဲဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� ဟုူတူ သု��မိုဟု�တ� တ�ဆိုီ ဆိုု�သညီ�် စီာလွ��ံမို�ာ�အာ� 

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြခုင့်��မိုေှုပွဲါ။

အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတမုိုနှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န�� 

စီဉ်း�တု��၏ အ�စီာပွဲု�င့်��ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�ေှု�သာ�လွညီ�� Paul Kagame ဦး��ဆိုာင့်��သာ RFP တဲင့်� 

အာဏ်ာစီ�စီညီ��အာ��ကရောင့်���စီဖြခုင့်��မိုှ ေ�မို�ဒီါအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ကရေု�သရုံ�ပွဲ��ဖွဲ့ာ�ခု�်ပွဲါသညီ�။ ေ�မို�ဒီါ

အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တစီ��လွှာကရေ� RPF နှှင့်�်အစုီ��ေအ�ကရော�ကဲရောဖြခုာ�မုို���ါ�သဲာ�သည်ီ�တု�င့်��အာင့်�၊ 

တစီ�ခု��ု�အဖြဖွဲ့စီ�မို�ာ�တဲင့်� ကရေဲာဖြခုာ�မိုုမိုေှုသညီ�်တု�င့်��အာင့်� RPF သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ��ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�အာ� ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�

၊ပွဲ��ံဖွဲ့ာ�၊ ထုုန��ခု��ပွဲ�ခု�်ပွဲါသညီ� (Ankut ၂၀၀၅ : ၁၁ ; Reyntjens၂၀၀၄ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ ဤသညီ�မိုှာ 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အာဏ်ာအာ� ပွဲ�ဂွါုု�လွ��ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုအဖြဖွဲ့စီ�မိုှဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြခုင့်��ကရေု� လွု�အပွဲ�သညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုအစီဉ်း�အလွာနှှင့်�် ဆိုန်�ကရေ�င့်�ာကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��နသညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအဂွါ�ါေပွဲ�အာ� လွမို��ညွှှန�ခု�ကရေ�အဖြဖွဲ့စီ�အသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီမိုှ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�၏ ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�သညီ�  RPF ၏ အာဏ်ာ

စီ�စီညီ��အာ��ကရောင့်��မိုု၏ ဗျူဟုု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ၂၀၀၈ ၏ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုု

အာ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲော�နောအာ�လွ��ံ၌ ‘တ�ဆိုီလွူမို��ု�မို�ာ�အ�ပွဲ�’ ဆိုု�သညီ�် စီာလွ��ံမို�ာ�ထုညီ်�သဲင့်��ခု�သ်ညီ�။ 

ဤသု��ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��ကရေ RPF ၏ သမိုု�င့်��ဇိုာတ���ကရောင့်��ကရေု� အကရောအကရေဲယူ�ဖြပွဲ�ပြီးပွဲီ�  လွူမို��ု�တ�န��သတ� 

ဖြဖွဲ့တ�မိုုဇိုာတ���ကရောင့်��အာ� လွကရေ�နကရေ�အဖြဖွဲ့စီ�အသ��ံခု�ဖြခုင့်��ကရေု� ခုဲင့််�ဖြပွဲ�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။

RPF ၏လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုဇိုာတ���ကရောင့်��အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ထုညီ�်သဲင့်��

ဖြခုင့်��သညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�၏ ထုု�ောကရေ�မိုုအ�ပွဲ� �ေလွုင့်��ထု

သကရေ�သ်ု�� အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�မိုုေှု�စီခု�်သညီ�။ ဥပွဲမိုာ ‘၁၉၉၀�အာကရေ�တု�ာာ ၁ ေကရေ�မိုှ ၁၉၉၄ဒီီဇိုင့်�ာာ 

၃၁ အ�ကရော�ကရေ���လွဲန�ခု�်�သာ လွူသာ�မို��ု�နှဲယူ�အ�ပွဲ�ကရေ���လွဲန��သာ ောဇို�တ�မိုုမို�ာ�၊ လွူမို��ု�တ�န��

သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုု ောဇို�တ�မိုုမို�ာ�နှှင့်�် အစီဲပွဲ�စီဲ�ခုေံသညီ�် လွူမို�ာ�အ�ပွဲ�စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��၊ ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�ခု�ဖြခုင့်��’ 

ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ေန� လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်အနညီ��င့်ယူ�ဖြဖွဲ့င့််�သာ ဂွါတ�ခု�ာ�ခု�ာ တော�ရုံ��ံမို�ာ�ကရေု� တညီ��ထုာင့်�ထုာ�သညီ�       

(၂၀၀၈ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�ပွဲါ�သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ)။ ထုု�တော�ရုံ��ံမို�ာ�၏ သကရေ�တမို��မို�ာ�ကရေု�   

ခုန်�မိုှန���ဖြခု လွူ�ပွဲါင့်�� ၂ သန��ခုန်�စီစီ��ဆို�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� ၎င့်��တု��ပွဲုတ�သုမို��ခု�နု� ၂၀၁၂ ထုု သကရေ�တမို��တု��ခု�်

သညီ�။ ‘သု���သာ� ထုု�တော�ရုံ��ံမို�ာ�သညီ� တော�မိုှတမိုုကရေု� �ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း���ပွဲ�နှု�င့်�သလွာ�၊ အစီု��ေနှှင့်�် 

နှု�င့်�င့်ံသာ�တု��အ�ကရော� တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုကရေု� တညီ��ဆိုာကရေ��ပွဲ�နှု�င့်�သလွာ�၊ လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�

မုိုမှို ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�ခု��်သာထုင့်�ေှာ�သည်ီ�လူွမို��ု��ေ�ကဲရေ�ဖြပွဲာ�မုိုအခု��ု�ကုရေ� ကရေ�စီာ��ပွဲ�နုှ�င့်�သလွာ�?’ (Seay ၂၀၁၄)။

ထုု��မို�ခုဲန��သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�၏ ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� ဂွါတ�ခု�ာ�ခု�ာအာ� တု�ကရေ�ဆိုု�င့်�

စီစီ��ဆို�ေန� အဓိုကရေကရေ�သညီ်� �မို�ခုဲန��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

ဂွါတ�ခု�ာ�ခု�ာစီနစီ�ကရေု� �စီာင့်�်�ကရေညီ်��လွလ်ွာ�သာ ပွဲညီာေှင့်�အခု��ု�ကရေ အ�ကရောင့်��ဖြမိုင့်��သာ� 

လွညီ�� (ဥပွဲမိုာ Clark ၂၀၁၀) အမို�ာ�စီ�သညီ� တ�ဆိုီလွူမို��ု�မို�ာ�အာ� နစီ�နာသူမို�ာ�၊ ဟုူတူလွူမို��ု�မို�ာ�
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အာ� ဖြပွဲစီ�မိုုကရေ���လွဲန�သညီ�်သူမို�ာ�ဟု� ထုညီ�်သဲင့်��ယူူဆိုသညီ�် ာကရေ�လွု�ကရေ�မိုုေှု�သာအ�ကရောင့်�အထုညီ� 

�ဖွဲ့ာ�မိုုအ�ပွဲ� ��ဖွဲ့န�ခု�်�ကရေသညီ� (ဥပွဲမိုာ  Chakravarty ၂၀၁၅ ; Ingelaere ၂၀၁၆ ; Rettig ၂၀၀၈ ; 

Waldorf ၂၀၁၀ တု��ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုပြီးပွဲီ��နာကရေ�နှှစီ�မို�ာ�တဲင့်� ဂွါတ�ခု�ာ�ခု�ာမို�ာ�

အာ� တော�စီီေင့်��ေ��ပွဲ�အပွဲ�ခု�်သညီ�်အခု�နု�ကရောလွတဲင့်� ဟုူတူလွူမို��ု�မို�ာ�အ�ပွဲ� တ�ဆိုီလွူမို��ု�မို�ာ� နှှင့်�် 

RPF တု��မိုှကရေ���လွဲန�ခု�်�သာ ောဇို�တ�မိုုမို�ာ�မိုပွဲါ�င့်�ခု�်ပွဲါ။ ထုု�ကရေ�သ်ု��လွ�ပွဲ�ေပွဲ�ကရေ  တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုု

ကရေု� �ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း���ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�်၊ တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် ဂွါတ�ခု�ာ�ခု�ာတု��၏ စီဲမို��

ေညီ�ကုရေ� ယုူ�ယဲူင့်���စီခု�ပ်ွဲါသညီ� … �နာကရေ�ဆို��ံတဲင့်� လူွမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မုို၏ဗျူဟုု�ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် လူွမို��ု� 

�ေ�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�ကရေု�ခုု�င့်�မိုာ�စီေန� ကရေ���လွဲန�သူမို�ာ�နှှင့်�် နစီ�နာသူမို�ာ�အ�ကရော�ေှု ကရေဲကရေ�လွပွဲ�ကရေု� ဂွါတ�ခု�ာ�

ခု�ာမိုှ �ပွဲါင့်��ကရေူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��မိုဟု�တ�ပွဲါ (Seay ၂၀၁၄)။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အစီီအစီဉ်း�မိုှ

တစီ�ဆိုင့်�်  နစီ�နာသူနှှင့်�် ကရေ���လွဲန�သူအ�ကရော�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုကရေု� မိုုတ�ဆိုကရေ�၍ အ�ဖြခုခုု�င့်��စီခု�သ်ညီ�။ ၎င့်��၏ 

ာကရေ�လွု�ကရေ�မိုုမို�ာ�အ�ဖြခုအ�နတဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ� ဖြပွဲန� 

လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�ကရေု�အထုုအခုု�ကရေ�ခုံ၍ ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်��ပွဲ��သာ တော�မိုှတမိုုအ�ပွဲ� အ�လွ�ထုာ�လွ�ပွဲ� 

�ဆိုာင့်�ခု�်သညီ�  (ဥပွဲမိုာ Chakravarty ၂၀၁၅ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။ 

ေ�မို�ဒီါလွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုု အနှှစီ� ၂၀ ဖြပွဲညီ�်�ဖြမိုာကရေ��သာ ၂၀၁၄ ခု�နှှစီ�တဲင့်� ေ�မို�ဒီါ

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�အတဲကရေ� အဖြပွဲ�သ�ာာ�ဆိုာင့်��သာ ညွှှန��ကရေုန��မို�ာ��တဲ�ခု�ေ်သညီ� - ‘ေ�မို�ဒီါ

နှု�င့်�င့်ံသာ�မို�ာ�၏ ာ�သကရေ�တမို��သညီ� လွဲန�ခု�သ်ညီ�်ဆိုယူ�စီ�နှှစီ�အတဲင့်�� ၂ ဆိုဖြမိုင့်�်တကရေ�ခု�ပ်ြီးပွဲီ�  ကရေ�လွ�

�သဆို�ံ�နှုန��နှှင့်�် HIV နှုန��မို�ာ� ကရေ�ဆိုင့်��ခု�သ်ညီ�။ ေ�မို�ဒီါ၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�သညီ�  ၂၀၀၈ ခု�နှှစီ�မိုှစီတင့်�ကရော 

အလွဲန�ဖြမိုင့််�မိုာ�သညီ်� ၈ ောခုု�င့်�နှုန��ဖြဖွဲ့င့်�် တု��တကရေ�ခု�်ပြီးပွဲီ� ဆိုန��စီစီ�မိုုတစီ�ခု�အေ  ေင့်��နှှီ�ဖြမိုှပွဲ�နှှံေန� အ�ကရောင့်��

ဆို��ံ အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်တံစီ�နှု�င့်�င့်ဖံြဖွဲ့စီ�လွာခု�်သညီ�’ (Beauchamp ၂၀၁၄)။ လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုအပြီးပွဲီ� 

ဖွဲ့န�တီ�ခုခံု�်ေ၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�အ�ောင့်�ဆိုု��ခုခံု�်ေ၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဌာာန��ခုခံု�်ေသညီ�်  နစီ�နာသူ-

ကရေ���လွဲန�သူတု��၏ အမိုှတ�လွကရေခဏ်ာမို�ာ�သညီ� ‘အမို��ု�သာ� စီညီ��လွ��ံညီီညွှဲတ��ေ�’အတဲကရေ�  လွူမို��ု��ေ�

အစီဲ�မိုဖြပွဲ�သညီ�် လွူ်အသု�င့်��အ�ု�င့်��တစီ�ခု�တညီ��ဆိုာကရေ�မိုညီ�ဆိုု�သညီ�် အစီု��ေ၏ဗျူ��ဟုာနှှင့််� ဆိုန်�ကရေ�င့်�

လွ�ကရေ�  ဟုူတူလွူမို��ု�မို�ာ�နှှင့်�် တ�ဆိုီလွူမို��ု�မို�ာ�အ�ကရော�ေှု ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�ကရေု� နကရေ�ရုံုင့်���စီခု�သ်ညီ�။

နစီ�နာသူ-ကရေ���လွဲန�သူ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု၊ ထုု�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုနှှင့််� အမိုှတ�လွကရေခဏ်ာအ�ကရော�ကရေ ခု�တု�ဆိုကရေ�မိုု 

(ဆိုု�လွု�သညီ�မိုှာ တ�ဆိုီမို�ာ�သညီ� အပြီးမို�တမို�� နစီ�နာသူမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�၍ ဟုူတူမို�ာ�သညီ� ကရေ���လွဲန�သူမို�ာ�

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�ဟု� �ဖြပွဲာဆုို�ဖြခုင့်��)ကုရေ� လွကရေ�နကရေ�သဖဲွဲ့ယူ�အသ��ံဖြပွဲ�ပြီးပီွဲ� Kagame သညီ� သူ်အစုီ��ေအဖဲွဲ့��အာ� တ�ဆီို 

မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ�ခု�သ်ညီ�။ ဟုူတူလွူမို��ု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် Pasteur Bizimungu အာ� သမိုမအဖြဖွဲ့စီ�

�ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမိုာကရေ��သာ��ကရောင့််� ‘နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��ေှု အ�ေ�ပွဲါသညီ်� အာဏ်ာေှုသညီ�် �နောအာ�လွ��ံ

နီ�ပွဲါ�တဲင့်� တ�ဆိုီလွူမို��ု�မို�ာ�ကရေ �နောယူူထုာ��ကရေသညီ�’ (French ၂၀၁၃)။ ‘�ဖြမိုာကရေ�မို�ာ�လွှစီဲာ�သာ 

အတင့်��အဓိမိုမ ဖြပွဲညီ�နှှင့်�ဒီဏ်��ပွဲ�ဖြခုင့်��မို�ာ�၊ �ပွဲ�ာကရေ�ဆို��ံမိုုမို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�သမိုာ�မို�ာ�အာ� လွ�ပွဲ�ကြံကရေ ံ

သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုမို�ာ�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� Bizimungu သညီ� ၂၀၀၀ ခု�နှှစီ�တဲင့်� သမိုမတောထုူ�မိုှ နှုတ�ထုဲကရေ�ခု�်�သာ 

��ကရောင့််� … အဆိုင့်�်ဖြမိုင့််��ခုါင့်���ဆိုာင့်�မိုု�နောတဲင့်�   လွူမို��ု��ေ�မိုှ�ဖြခုေှုသညီ�ဆိုု�သညီ�် ထုင့်��ယူာင့်�ထုင့်�မိုှာ�

ဖြဖွဲ့စီ�ဖြခုင့်��ကရေု� အပြီးပွဲီ�ဖြပွဲတ�အဆို��ံသတ�လွု�ကရေ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�’ (ibid)။ ယူခု� အစီု��ေသညီ� လွူမို��ု��ေ�

တဆံိုုပွဲ�တပွဲ�ဖြခုင့်��မို�ာ�ကရေု� ခုဲင့်�်မိုဖြပွဲ�ပွဲါ။ Bizimungu သညီ� ၂၀၀၁ ခု�နှှစီ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်�ံေ�ပွဲါတီ တညီ��ထုာင့်�
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ခု�ပ်ြီးပီွဲ� အစဲီန���ောကရေ� ဟူုတူ အဖဲွဲ့��အစီညီ��ဖြဖွဲ့စီ��သာ��ကရောင့်�် ထုု�ပွဲါတီအာ� တော�မို�င့်�ဟု���ကရေဖြင့်ာခု�သ်ညီ�။ 

၂၀၀၂ ခု�နှှစီ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံကရေု�အနှတောယူ�ကရေ��ောကရေ��စီ�သာ စီဲပွဲ�စီဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�် Bizimungu ကရေု�  ဖွဲ့မို��ဆိုီ�ခု�်

ပြီးပွဲီ� ၎င့်��အာ��ထုာင့်�ဒီဏ်� ၁၅ နှှစီ�ခု�မိုှတ�ခု�်သညီ�။ ၎င့်��၏ဇိုာတ�လွမို��သညီ� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�သညီ�် အလွာ� 

အလွာဦး�တညီ�ောကရေု� သရုံ�ပွဲ�ဖြပွဲ�နဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ တ�ဆိုီလွူမို��ု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် အ�မိုေုကရေန�နှု�င့်�င့်ဆံိုု�င့်�ော  

ေ�မို�ဒီါ သအံမိုတ��ဟုာင့်��  Theogene Rudasingwa မိုှ ‘ခုင့်�ဗျူ�ာ� အစီု��ေေ��အဓိုကရေအစီုတ�အပွဲု�င့်���တဲ

ေ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ကံရေု��ကရေညီ်�မိုယူ�ဆိုု�ေင့်� �ခုါင့်���ဆိုာင့်��နော�တဲကရေု� အဖြပွဲင့်� တ�ဆိုီ�တဲအကရေ�န�လွ��ံနီ�ပွဲါ�ကရေ 

သုမို��ယူူထုာ�တယူ�၊ စီစီ�တပွဲ�ထု�မိုှာလွညီ�� ထုု�နညီ��လွညီ���ကရောင့်��ပွဲါပွဲ� … ဟုူတူ�တဲအတဲကရေ�ကရေ�တာ ်

သူတု��ကရေု�လွ��ံ�ကရေု� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုထံုာ�ေတာပွဲါ၊ (သူတု��အတဲကရေ�) အ�ဖြခုအ�န�တဲကရေ�တာ ်ဒီီ�န်�လွာကရေ�

ထုု ဆိုု��ဆိုု��ေးာ�ေးာ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ခု�ဖ်ွဲ့ူ�ာူ�။ ၁၉၅၉ မိုှ တ�ဖြဖွဲ့��ဖြဖွဲ့�စီတင့်�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လွာတ� ်ဟုူတူအထုကရေ�တန��လွှာ

တစီ�ခု�လွ�ံ�နီ�ပွဲါ�ဟုာ နှု�င့်�င့်ံေ��အဖြပွဲင့်�မိုှာ�ောကရေ�ေှု�နတာ သု��မိုဟု�တ� �သဆို��ံကရေ�န��ကရေပွဲါပြီးပွဲီ။ သူတု��ကရေ 

အသတ�မိုခုံေ�ပွဲမိုယူ်�  ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�ခုေံတယူ�၊ �ပွဲ�ာကရေ�ကရေဲယူ�ဖြခုင့်��ခုခံု�်ေတယူ� ဒီါအ်ဖြပွဲင့်� ဖြပွဲညီ�နှှင့်�ဒီဏ်��ပွဲ�

ဖြခုင့်��ခုခံု�်ေပွဲါတယူ�’ ဟု��ဖြပွဲာခု�သ်ညီ� ( French၂၀၁၃ ကရေု� ကရေု��ကရော�သညီ�)။

နှု�င့်�င့်ံလွ�ံ�ဆိုု�င့်�ောစီညီ��လွ�ံ�ညီီညွှဲတ��ေ� ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�ေှု�သာ�လွညီ�� ေ�မို�ဒီါအစီု��ေ၏ လွ�ပွဲ� 

�ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�သညီ� ထုု�စီာသာ�နှှင့်�် ဆိုန်�ကရေ�င့်��နပွဲါသညီ�။  မိုညီ�်သညီ�်နှု�င့်�င့်�ံေ�အတု�ကရေ�အခုအံ��ကရောင့်�� 

နှှင့်�် ေ�မို�ဒီါ၏ အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုအ��ကရောင့်�� တစီ�နညီ��တစီ�ဖွဲ့��ံဖြပွဲာဆိုု�သညီ်� မိုတူညီီ�သာဇိုာတ���ကရောင့်��

မို�ာ�အာ� �ပွဲ�ာကရေ�ကရေဲယူ�ပြီးင့်ုမို�သကရေ�သဲာ��စီဖြခုင့်�� သု��မိုဟု�တ� ထုု�ဇိုာတ���ကရောင့်��မို�ာ�အာ��ဆိုဲ��နှဲ�ဖြခုင့်��ကရေု� 

�ပွဲ�ာကရေ�ကရေဲယူ�ပြီးင့်ုမို�သကရေ�သဲာ��စီဖြခုင့်��နှှင့်�် အ�ေ�ပွဲါ လွု�အပွဲ�သညီ�ဆိုု�သညီ�် တ�ဆိုီ အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်�� 

ခု�ကရေ��ပွဲ�ေန� နစီ�နာသူ-ကရေ���လွဲန�သူ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုကရေု� အခုဲင့်�်�ကရောင့်��ယူူ�သာ��ကရောင့််� ထုု�သု��ဆိုန်�ကရေ�င့်��န

ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (Longman ၂၀၁၇ ; Reyntjens ၂၀၁၅ ; Straus နှှင့်�် Waldorf ၂၀၁၁ ကုရေ��ကရေည်ီ�ပွဲါ)။ 

အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််�၂၀၁၅ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�မို�ာ�မိုှ Kagame အာ� ၎င့်��၏သမိုမတသကရေ�တမို��တု��ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�ခု�နု�မိုှစီ၍ 

ေ�မို�ဒီါေှု အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူလွဲတ�လွပွဲ�ခုဲင့်�် တဖြဖွဲ့ညီ��ဖြဖွဲ့ညီ��ကရေ�ဆိုင့်��လွာမိုုကရေု� Freedom House မိုှ မိုှတ�တမို��

တင့်�ထုာ�ခု�ပ်ြီးပွဲီ�  Freedom House ၏ ၂၀၁၈ အစီီေင့်�ခုတံဲင့်� ေ�မို�ဒီါအာ� ‘လွဲပွဲ�လွပွဲ�မိုုမိုေှု’ �သာနှု�င့်�င့်ဟံု�

သတ�မိုှတ�ခု�်သညီ�။ ဟုူတူ လွူ်အသု�င့်��အ�ု�င့်��သညီ� တ�ဆိုီအစီု��ေ သု��မိုဟု�တ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� ��ဖွဲ့န�ဖြခုင့်��နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ အထုူ�နှုတ�ဆိုုတ��နခု�သ်ညီ�။ အစီု��ေကရေု� ��ဖွဲ့န��သာ 

သု��မိုဟု�တ� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုနှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ ဟုူတူလွူမို��ု�မို�ာ�၏ �ဖြပွဲာဆိုု�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�သာ 

သတင့်��သမိုာ�မို�ာ�ကရေု� လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုကရေု��ဆိုဲ��နှဲ�ဖြခုင့်��အာ�တာ�ဖြမိုစီ�သညီ�် ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊  နှု�င့်�င့်ံ

လွ��ံဆုို�င့်�ောစီညီ��လွ��ံညီီညဲွှတ�မုိုအတဲကရေ� လူွမို��ု��ေ�အ��ကရောင့်���ဆဲို��နဲှ�ဖြခုင့်��အာ� တာ�ဖြမိုစီ�သညီ�် ဥပွဲ�ဒီ

မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�်  နုှှပွဲ�ဆိုကရေ��ကရေသညီ�။ ထုု����ကရောင့်�် Kagame အစုီ��ေ၏ အာဏ်ာစီ�စီညီ��အာ��ကရောင့်��မုိုကုရေ� အ�ထုာကရေ�

အပွဲံ်ဖြပွဲ�ေန� တစီ�ဖွဲ့ကရေ�သတ�ပွဲ�စံီဖံြဖွဲ့င့််�  ‘အမိုှန�တော�’ ကရေု� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (ဥပွဲမိုာ  အမိုှန�တော�နှှင့်�် 

အာဏ်ာေှင့်� ကရေ�င့်�်ထု�ံ�မို�ာ�အ��ကရောင့်�� �ဆိုဲ��နှဲ�ခု�ကရေ�အတဲကရေ� Reyntjens ၂၀၁၁ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)။

ထုု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ အတု�ကရေ�အခုံ နှု�င့်�င့်�ံေ��ခုါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�သညီ�လွညီ�� 

နှုတ�ဆိုုတ��န�ကရေသညီ�။ ဥပွဲမိုာ အတု�ကရေ�အခုနံှု�င့်�င့်�ံေ�သမိုာ� Victoire Ingabire Umuhoza သညီ� 

သမိုမတ�နော ယူှဉ်း�ဖြပွဲ�င့်�ေန� ဖြပွဲညီ�ပွဲမိုှ ေ�မို�ဒီါဆိုီသု�� ဖြပွဲန�လွာခု�်သညီ�။ သူမို၏ ပွဲထုမိုဆို��ံခုေီ�စီဉ်း�သညီ� 

လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုု �အာကရေ��မိုသ်တုေ ဗျူုမိုမာန�ကရေု� သဲာ��ောကရေ�လွညီ�ပွဲတ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ထုု�ဗျူုမိုမာန�

တဲင့်� သူမိုသညီ� ‘ကရေွန�မိုတု��ဟုာ ဒီီဗျူုမိုမာန�မိုှာ လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုေ��နစီ�နာသူ တ�ဆိုီလွူမို��ု��တဲကရေု� 
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ဂွါ�ဏ်�ဖြပွဲ��ကရေတာပွဲါ၊ ဟုူတူလွူမို��ု�မို�ာ�ဟုာလွညီ�� လွူသာ�မို��ု�နှဲယူ�အ�ပွဲ�ကရေ���လွဲန��သာ ောဇို�တ�မိုုမို�ာ�၊ 

စီစီ�ောဇို�တ�မိုုမို�ာ�ေ�� နစီ�နာသူမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ခု�်�ကရေပွဲါတယူ�၊ ဒီါ�ပွဲမိုယူ�် သူတု��ကရေု� ဒီီမိုှာ�အာကရေ��မိုသ်တုမိုေ 

သလွု� ဂွါ�ဏ်�လွညီ��မိုဖြပွဲ��ကရေပွဲါာူ�… ဟုူတူလွူမို��ု��တဲလွညီ�� ခုစံီာ��န�ကရေေပွဲါတယူ�။ သူတု��လွူမို��ု��တဲ

ကရေု� �အာကရေ��မိုသ်တုေမိုယူ�်အခု�နု� ာယူ��တာ�်ောကရေ�လွာမိုလွ�ဆိုု�တာကရေု� သူတု���တဲ��တာ�န�ကရေပွဲါ

တယူ�။ တကရေယူ�လွု�ခု�င့်�တ� ် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�ကရေု� ေဖွဲ့ု��ဆိုု�ေင့်�  ဒီ�ကရေခ�တဲခုံစီာ��နေတ� ်ေ�မို�ဒီါတု�င့်��

အတဲကရေ� ကရေွန�မိုတု��ဟုာ မိုှတပြီးပွဲီ� စီာနာစီုတ�ေှုေပွဲါမိုယူ�’ ဟု��ဖြပွဲာဆိုု�ခု�သ်ညီ� (French 2013 ကရေု� ကရေု��ကရော�

ထုာ�သညီ�)။  ‘လွူမို��ု�တ�န��သတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုအယူူ�ါဒီ’ဖြဖွဲ့င့််� သူမိုသညီ�ဖွဲ့မို��ဆိုီ�ခုခံု�်ေပြီးပွဲီ� Kagame သညီ� သူမို
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ပွဲု�င့်��နှှင့်�် ၁၉၉၀ အ�စီာပွဲု�င့်��တဲင့်� အစီု��ေနှှင့်�် အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်လံွ��ံဆိုု�င့်�ောကရေဲန�ဂွါေကရေ� (ANC)တု��အ�ကရော� 

�ဆဲို��နဲှ�ညုှီနုှင့်��မုိုမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�် အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�စီတင့်�ခု�ပ်ြီးပီွဲ� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံ

ဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ကရေု�လွမို��ညွှှန�ေန�နှှင့်�်  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�အတဲကရေ� လွ�ပွဲ� 

ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်�ပွဲ�အပွဲ�ေန�  နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုုကရေု�  �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၉၃) တဲင့်�

ထုညီ�်သဲင့်��ခု�ပ်ွဲါသညီ�။ �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� နှု�င့်�င့်လံွ��ံဆိုု�င့်�ောစီညီ��လွ��ံညီီညွှဲတ��ေ� 

အစီု��ေနှှင့်�် �ေး��ကရောကရေ�ခုံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံညီီလွာခု ံကြိုကရေီ��ကရေပွဲ�မိုု�အာကရေ�၌ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�ကရေု� မိုူ

�ကရေမို���ေ�ဆိုဲ�ေန� ၅ နှှစီ�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ကရေု� �တာင့်��ဆိုု�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။ လွူမို��ု��ေ�ခုဲ�ဖြခုာ��သာ အစီု��ေ

သညီ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�မို�ာ�မိုကရေ�င့်��ပွဲခုင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�ကရေု� မိုူ�ကရေမို���ေ�ဆိုဲ�လွု�

ခု�ပ်ြီးပွဲီ� ANC သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�မိုတု�င့်�ခုင့်�  �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ကရေု�ကရေ�င့်��ပွဲလွု�ခု��်�ကရောင့်��  သု

ထုာ�သင့်�်သညီ� (Powell ၂၀၁၀)။ အပြီးပွဲီ�သတ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ�မိုညီ်� အဖွဲ့ဲ��အတဲကရေ�

�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�မို�ာ�မိုတု�င့်�ခုင့်� တော�ဥပွဲ�ဒီအေလွု�ကရေ�နာေမိုညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အ�ဖြခုခုံမိုူ ၃၄ 

ခု�ကရေ�အပွဲါအ�င့်� �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတစီ�ခု� ဖွဲ့န�တီ�ဖြခုင့်��သညီ� အာ�လွ��ံသ�ာာတူညီီ

သညီ�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�အတဲကရေ� လွမို��စီဉ်း�ဗျူ��ဟုာတစီ�ခု��ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�ခု�သ်ညီ�။ ၁၉၉၄ တဲင့်� �ေး� 

�ကရောကရေ�ပွဲဲ�မို�ာ�ကရေု�ကရေ�င့်��ပွဲခု�ပ်ြီးပွဲီ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေု� တစီ�ဖွဲ့ဲ��တညီ��မိုှအတညီ�ဖြပွဲ�နှု�င့်�ေန�  လွူအ

မို�ာ�စီ� ၃ ပွဲ�ံ ၂ ပွဲ��ံလွ�ာ�်လွ�ာသ်ာ လွု�အပွဲ��သာ�လွညီ�� ANC မိုှ အမို�ာ�စီ�ကရေု� အနှု�င့်�ေေှုခု�သ်ညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�တစီ�ခု� မိုူ�ကရေမို���ေ�ဆိုဲ�ဖြခုင့်��အာ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောနှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ�

�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�အဖြဖွဲ့စီ�ပွဲ��ံဖွဲ့ာ�ခု�သ်ညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်�အစီဉ်း�အလွာအေအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော� 

မိုှတ�ေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�တဲင့်�  ၁၉၉၅ ၌ အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�နှှင့််� ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ��ကရော�မိုေှင့်� 
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(TRC) တညီ��ထုာင့်�မိုုပွဲါ�င့်�ခု�်သညီ�။ နစီ�နာသူ၊ သကရေ��သ�ပွဲါင့်�� ၂၂,၀၀၀ တု��၏ သကရေ��သခုခံု�ကရေ�မို�ာ�

ကရေု�အ�ဖြခုခု၍ံ  TRC သညီ� ၎င့်��၏ အပြီးပွဲီ�သတ�အစီီေင့်�ခုစံီာကရေု� ၁၉၉၈ တဲင့်� ထု�တ�ဖြပွဲန�ခု�သ်ညီ� (ICTJ 

၂၀၁၉)။

တန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုအတဲကရေ� မိုူ�ာာင့်�နှှင့်�် �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ၏ ၁၉၉၆ တဲင့်�

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာ အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�သညီ�  ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်၏ံခု�ညီ��ကရေပွဲ�နညီ��

လွမို��ကရေု� ဖွဲ့မို��ဆို�ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ� ။  ထုု�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေသမိုု�င့်��တဲင့်� ပွဲထုမို

ဆို��ံအဖြဖွဲ့စီ� လွူမို�ာ�စီ� လွူမို�မို�ာ�အာ� အာဏ်ာေပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်�ပွဲ�အပွဲ�၍  သယူဇံိုာတမို�ာ�ကရေု� မိုှတစီဲာခုဲ���ေန� 

�တာင့်��ဆိုု�ပြီးပွဲီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� အတင့်��အဓိမိုမအ�ပွဲ�စီု��ခုေံနှု�င့်�သညီ�ဟု� ခုစံီာ��နေ

သညီ�် လွူနညီ��စီ�လွူဖြဖွဲ့�မို�ာ�၏ အကရေ��ု�စီီပွဲဲာ�ကရေု�လွညီ�� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။

အဖွဲ့ဲင့်�်နုဒီါန��တဲင့်� ��ကရေဖြင့်ာထုာ�သကရေ�သ်ု��  ‘အတုတ�မိုှ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ကရေ�စီာ�ေန�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ

စီနံှုန��တန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�၊ လွူမိုု�ေ�တော�မိုှတမိုုနှှင့််� အ�ဖြခုခုံလွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ဖြခုခုံ�သာ လွူမိုုအဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��တစီ�ခု�တညီ��ထုာင့်�ေန�’ ၁၉၉၆ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေု�ကရေ�င့််�သ��ံခု�သ်ညီ�။ ထုု����ကရောင့််� အထုူ�

 သဖြဖွဲ့င့််� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ��ေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတစီ�

ခု�လွ�ံ�မိုှ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�ထုာ�သညီ�။  ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုဖံြခုင့်��မိုဖြပွဲ��ေ�နှှင့််� တန��တူညီီမိုှ

မိုုအာ� ေညီ�ညွှှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ အခုန�� ၃ တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာ လွူမိုုစီီ�ပွဲဲာ��ေ�

အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�အပွဲါအ�င့်�  အ�ဖြခုခုအံခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��သညီ� ထုု�ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုကရေု� 

ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� ‘အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� လွူမို��ု��ေ�ခုဲ�ဖြခုာ�မိုု၏ လွူမိုုစီီ�ပွဲဲာ��ေ� တော�မိုမိုှ 

တမိုုမို�ာ�ကရေု�ကရေ�စီာ�ေန� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေသညီ� တော��ေ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်�ံေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တညီ��ထုာင့်�

ခု�သ်ညီ�။ ထုု�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အ�ကရော�အ�ေ�ပွဲါသညီ�မို�ာ�မိုှာ လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ��ကရော�မိုေှင့်� (အပွဲု�င့်�� ၁၈၄) 

နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံအပွဲါအ�င့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုှ�ပွဲ�ထုဲကရေ�လွာသညီ�် လွူ်

အခုဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်�ံေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (Powell ၂၀၁၀)။

�တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��သညီ�  အလွ�ံ�စီ�ံလွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်ကရေု� ဆိုန်�ကရေ�င့်��သာ နှု�င့်�င့်တံကရောစီနံှုန��ထုာ�မို�ာ�

အ�ကရောင့်�အထုညီ� မိုခုု�င့်�မိုာခုင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ခု�သ်ညီ�။ ထုု����ကရောင့််� အာဖွဲ့ေုကရေလွူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��သညီ�  နှု�င့်�င့် ံ

တကရောဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သူမို�ာ�ထုမံိုှ ေှင့်��လွင့်��ဖြပွဲတ�သာ��သာလွမို��ညွှှန�မိုုမိုေှုာ� လွဲတ� 

ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်နှှင့်�် တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုတု��အတဲကရေ� ခုကရေ�ခု��သာ�ေး�ခု�ယူ�မိုုမို�ာ� ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ခု��်ကရေေ

သညီ�။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��၏ အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�မိုုသညီ� သ�ာာတူညီီထုာ��သာ နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲ 

လွညီ�မိုုကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ေန�၊  �ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ� စီာ�ပွဲဲ�

၏ နှှစီ�ဖွဲ့ကရေ�လွ�ံ�ေှု�ခုါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�အ�ကရော�တဲင့်� တော�စီဲ�ဆိုု�ခုေံဖြခုင့်��အ��ကရောင့်��တော�ကရေု� �လွ�ာပ်ွဲါ��စီ

ေန� ခုကရေ�ခု�သညီ�်�ေး�ခု�ယူ�မိုုမို�ာ�ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ေန� ညီှုနှုင့်��မိုုအ�ဖြခုအ�နမို�ာ�ကရေု� ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။ သု��ဖြဖွဲ့င့််�  

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်နှှင့်�် အေှုန�အဟု�န�ကရေု� ဆိုကရေ�လွကရေ�ထုုန��သုမို��ခု�်
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သညီ�။  ဇိုယူာ� ၄ ေှု အ�ဖြခုခုမံိုူ ၃၄ ခု�ကရေ� ၊ နှု�င့်�င့်လံွ��ံဆိုု�င့်�ော စီညီ��လွ��ံညီီညွှဲတ��ေ�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ�

�ေ�၏ ဖြဖွဲ့ညီ်�စီဲကရေ�ခု�ကရေ�အပွဲါအ�င့်� �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ ဖြပွဲဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� �တာင့်�

အာဖွဲ့ေုကရေအသစီ�တဲင့်� လွကရေ�တ�န်�ဖြပွဲန�ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုကရေု�စီု��ေး�ံ�သာ လွူဖြဖွဲ့�လွူနညီ��စီ�အပွဲါအ�င့်� ဥပွဲ�ဒီ

စီု��မိုု��မိုု�အာကရေ�၌ လွူအာ�လွ��ံအတဲကရေ� တန��တူညီီမိုှ�သာ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�မိုညီ်� အနာဂွါါတ�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတစီ�ခု�အတဲကရေ�  အခု�ကရေ�အလွကရေ�မို�ာ�၊ မိုူ�ာာင့်�မို�ာ� ခု�မိုှတ��ပွဲ�လွု�ကရေ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

တစီ�ခု��ု�ဖြပွဲစီ�မိုုမို�ာ�တဲင့်� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်အာ� လွကရေ�ခုံ�စီနှု�င့်�ခု�်သညီ�် ညီှုနှုင့်��မိုုမို�ာ�သညီ� 

�ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��သညီ�် ပွဲါတီကြိုကရေီ�နှှစီ�ခု�လွ�ံ�ကရေု� အကရေ��ု�ေှု�စီခု�ပ်ွဲါသညီ�။ ထုဲကရေ�ခုဲာသဲာ�မိုညီ်�လွူဖြဖွဲ့�အစီု��ေ 

အတဲကရေ�  လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ��သာ �ထုာကရေ�ခုသံူမို�ာ� သု��မိုဟု�တ� လွူ်အခုဲင့်�် 

အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေ���လွဲန�ခု�်�သာ မိုုတ��ဆိုဲမို�ာ�နှှင့်�် မိုုသာ�စီ��င့်�မို�ာ�ေှု�သာ �ထုာကရေ�ခုသံူမို�ာ�

အတဲကရေ�  ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီသု��အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�သညီ�မိုှာ ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်��ပွဲ�ဖြခုင့်��သကရေ�သကရေ�ဟု� အဓိုပွဲါါယူ�မို�ပွဲ�

��ကရောင့်�� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ�မိုှ  သသံယူကရေင့်���စီခု�သ်ညီ�။ ထုု�ကရေ�သ်ု�� သသံယူကရေင့်���စီဖြခုင့်��မိုေှု

ပွဲါကရေ လွူဖြဖွဲ့�အစီု��ေသညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ကရေု�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ေန� လွု�အပွဲ��သာအ�ထုာကရေ�အပွဲံ်ေှုခု�မ်ိုညီ�

မိုဟု�တ�ပွဲါ၊ အင့်�အာ��ကရောင့်���သာ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေလွ�ခံြုံခု�ံ�ေ�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှ �ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုကရေု�ဆိုန်�ကရေ�င့်�်

နှု�င့်�သညီ�် အနှတောယူ�လွညီ��ေှုခု�သ်ညီ�။ ANC နှှင့်�် အဖြခုာ� လွူမို��ု��ေ�ခုဲ�ဖြခုာ�မိုုကရေု� ဆိုန်�ကရေ�င့်��သာ လွုပွဲ�ေှာ�မိုု

မို�ာ�သညီ�လွညီ�� လွ�ံခြုံခု�ံ�ေ�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှ ထုု�ကရေ�သ်ု��ဆိုန်�ကရေ�င့်�မိုညီ�ကရေု� စီု��ေုမို�ခု�်�ကရေသညီ�။ လွူမို��ု��ေ�ခုဲ�ဖြခုာ�

�သာ တပွဲ�ဖွဲ့ဲ���ဟုာင့်��မို�ာ�မိုှ ANC အစီု��ေအာ� မို�ထုာကရေ�ခုံ သု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�ေန�ခုဲင့်�်မိုဖြပွဲ�ပွဲါကရေ  ANC 

အစီု��ေသညီ�  အနာဂွါါတ�တဲင့်� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�နှု�င့်�ေန�ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��ဖြခုမိုေှုပွဲါ။ ထုု��အဖြပွဲင့်� လွဲတ�လွပွဲ��ေ�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ော၌

ောဇို�တ�မိုုကရေ���လွဲန�ခု�်�သာ ANC အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�စီဲာကရေု�လွညီ�� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�မိုှ 

အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ခု�သ်ညီ�။

လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်အတဲကရေ� သ�ာာတူညီီ�သာ ညီှုနှုင့်��မိုုအာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

အ�ဖြခုခုံမိုူ နပံွဲါတ� ၃ နှှင့်�် �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ ဖြဖွဲ့ညီ်�စီဲကရေ�ခု�ကရေ�တဲင့်� အကရောအကရေဲယူ�ဖြပွဲ�

ထုာ�ပြီးပွဲီ� ၁၉၉၆ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဇိုယူာ� ၆ အပွဲု�င့်�� ၂၂ တဲင့်�လွညီ���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ� -  “နှု�င့်�င့်ံ

လွ��ံဆိုု�င့်�ော စီညီ��လွ�ံ�ညီီညွှဲတ��ေ�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�” �ခုါင့်��စီဉ်း��အာကရေ�၌ ယူခုင့်�ကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ပွဲါ�င့်��သာ လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်နှှင့်�် သကရေ�ဆိုု�င့်�သညီ�် ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�အာ�လွ��ံကရေု� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�၏ အစီုတ�အပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� မိုှတ�ယူူေမိုညီ�ဟု�’ ဆိုု�ထုာ�သညီ�။ �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�် အပြီးပွဲီ�သတ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှစီ�ခု�လွ��ံသညီ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအတဲကရေ� 

လွု�အပွဲ��သာ အ�ဖြခုခုအံ�တ�ဖြမိုစီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် နှု�င့်�င့်လံွ��ံဆိုု�င့်�ော စီညီ��လွ��ံညီီညွှဲတ�မိုုအာ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�တစီ�ခု�အဖြဖွဲ့စီ� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ခု�်သညီ�၊ ထုု����ကရောင့််� ကရေ�စီာ�မိုုမို�ာ�ကြိုကရေု��ပွဲမို���ေ�

အတဲကရေ� တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုကရေု� အဆို�ံ�ရုံု�ံအနစီ�နာခုံဖြခုင့်��သညီ� လွကရေ�ခုံနှု�င့်�သညီ�ဟု�လွညီ�� အသု 

အမိုှတ�ဖြပွဲ�ခု�်သညီ�။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ�သညီ� ‘နှု�င့်�င့်လံွ��ံဆိုု�င့်�ော စီညီ��လွ��ံ

ညီီညွှဲတ��ေ�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�’ နှှင့်�် ကြိုကရေီ�မိုာ�စီဲာနှှီ�နှဲယူ�မိုုေှုခု�ပ်ြီးပွဲီ�   ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�နှှင့်�် 

�လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ��ေ�မိုဏု္ဍာ�င့်�မို�ာ� (အမှိုန�တော�နှှင့်�် �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�ဖြခုင့်��) အကရေ��ု�အတဲကရေ�  အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�၏ တော�မိုှတ�ေ�မိုဏ္ဍာု�င့်�အ�ပွဲ�တဲင့်� အဖြပွဲန�အလွှန� အ�လွှာ�်ပွဲ�ဖြခုင့်��ကရေု� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�သ်ညီ�။
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ကရေနဦး� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ညီှုနှုင့်��မိုုသညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��၏ အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုကရေု� မိုညီ�သု��လွှမို��မိုု��သညီ�နှှင့်�် 

ထုု�အဖြပွဲန�အလွှန� နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုမိုှ ကရေနဦး�နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ညီှုနှုင့်��မိုုကရေု� မိုညီ�သု��ဆိုကရေ�လွကရေ�ထုုန��သုမို���ပွဲ�

သညီ�်အ��ကရောင့်�� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေမိုှ ဥပွဲမိုာ�ကရောင့်��မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််�ဖြပွဲသပွဲါသညီ�။ လွူမို�ာ�စီ�မိုှလွှမို��မိုု��

အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�သညီ�်နှု�င့်�င့်ံ�ေ��အာကရေ�၌ မိုလွဲ�မို�သဲ လွူမို�အစီု��ေ�ပွဲ��ပွဲါကရေ�လွာမိုညီ�် �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�တဲင့်� 

လွူနညီ��စီ�လွူဖြဖွဲ့�မိုှ စီုတ�လွု�လွကရေ�ေ မိုပွဲါ�င့်�ခုင့်� ထုဲကရေ�သဲာ�မိုညီ်�လွူနညီ��စီ� လွူဖြဖွဲ့�အာဏ်ာေှင့်�အတဲကရေ� 

လွု�အပွဲ��သာ အကရောအကရေဲယူ�မို�ာ��ပွဲ�လွ�ကရေ��တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� ‘ညီှုနှုင့်���ဆိုဲ��နှဲ�ထုာ�သညီ်��ဖြပွဲ 

လွညီ�မိုုသညီ�သာလွ�င့်� နှု�င့်�င့်၏ံဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ေ�နညီ��လွမို��ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်��’ ေှင့်��ေှင့်��လွင့်�� 

လွင့်��သုခု�်သညီ� (Powell ၂၀၁၀ : ၂၄၅)။ ထုု����ကရောင့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တစီ�ခု�လွ��ံ တု��တကရေ�ေန�

အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ��ဖြပွဲလွညီ�မိုုကရေု� အ�လွ�ထုာ�ဖြခုင့်��သညီ� အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်�  TRC အပွဲါအ�င့်� 

ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��သာအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� သ�ာာမိုတူခုင့်�  အထုူ� 

သဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီနစီ�နှှင့်�် လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ကရေ�သ်ု���သာ ၎င့်��တု��၏ အကရေ��ု�စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ အာမိုခုဖံြခုင့်��အာ� ထုဲကရေ�သဲာ�မိုညီ်�လွူဖြဖွဲ့�လွူနညီ��စီ�မှို �သခု�ာ�ပွဲါကရေ�လွု�အပွဲ��စီေန�  

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုုကရေု� အ�လွ�ထုာ�ဖြခုင့်��သညီ�လွညီ�� အ�ေ�ပွဲါသညီ�။ �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ ဇိုယူာ� ၄ တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ်� ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အ�ဖြခုခုံမိုူ’ ၃၄ ခု�ကရေ�သညီ�

�ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��မိုုမို�ာ�တဲင့်� သ�ာာတူညီီသညီ�် အဓိုကရေလွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ၏ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�တဲင့်� ထုညီ�်သဲင့်��သဲာ�မိုညီ�ဆိုု�သညီ�် အာမိုခုံခု�ကရေ�ကရေု� �ပွဲ�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။

အ�စီာပွဲု�င့်�� နှု�င့်�င့်ံ�ေ��ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��ပွဲဲ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််�  �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ�ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��သူမို�ာ�

သညီ� အနာဂွါါတ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ�သူမို�ာ�အာ�စီညီ���နှှာင့်�မိုညီ�် တော�ဥပွဲ�ဒီအေ 

စီညီ���နှှာင့်�ထုာ�သညီ�် ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအ�ဖြခုခုမံိုူ’ ၃၄ ခု�ကရေ�ကရေု� သ�ာာတူညီီခု�သ်ညီ� - ထုု�

အ�ဖြခုခုမံိုူမို�ာ�ကရေု�ေင့်�ဆိုု�င့်�ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ�ကရေု� လွု�အပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�အ�ဖြခုခုမံိုူမို�ာ� 

သညီ� ‘၁၉၉၆ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ �နာကရေ�ဆို�ံ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ �ဆိုဲ��နှဲ�သညီ်� 

အတု�င့်��အတာပွဲမိုာဏ်ကရေု� ကရေန်�သတ�ခု�်ပြီးပွဲီ�’ (Böckenförde ၊ Hedling နှှင့်�် Wahiu ၂၀၁၁ : ၇) နှု�င့်�င့်�ံေ�

ဆုို�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မုို၏ ဗျူဟုု�ခု�ကရေ�ကုရေ�ဆို�ပွဲ�ကုရေ�င့်�နုှ�င့်�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တဲင့်� လူွမို�ာ�စီ� 

ဖြဖွဲ့စီ��သာ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အင့်�အာ�စီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် ANC သညီ� ဗျူဟုု�ခု��ပွဲ�ကရေု�င့်�မိုုကရေု� ကရေ�င့်�်သ��ံသညီ�် နှု�င့်�င့်တံစီ�ခု�ကရေု� 

လွု�လွာ��သာ�လွညီ�� အ�ဖြခုခုမံိုူ ၃၄ ခု�ကရေ�သညီ� အာဏ်ာခုဲ����သာ အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုပွဲ�စံီံကရေု� �တာင့်��ဆိုု�ခု�်

ပွဲါသညီ�။ ထုု�အာဏ်ာခုဲ����သာအ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုသညီ� ထုဲကရေ�သဲာ�မိုညီ်�လွူဖြဖွဲ့�အစီု��ေ၏ �တာင့်��ဆိုု�ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�

ပြီးပွဲီ� အ�စီာပွဲု�င့်���ဆိုဲ��နှဲ�မိုုလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အတဲင့်�� ANC မိုှ သ�ာာတူခု�သ်ညီ�် အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုစီနစီ�လွညီ��

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�အ�ဖြခုခုမံိုူမို�ာ�အာ� လွု�ကရေ�နာ�စီေန�ဖွဲ့ုအာ��ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�၊ ၁၉၉၆ တဲင့်� ဖြပွဲညီ�နယူ�အစီု��ေ

မို�ာ�အာ� လွ��ံလွာကရေ��သာအာဏ်ာ�ပွဲ�ဖြခုင့်��မိုေှုသညီ်�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံသညီ� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ပွဲထုမိုဆို�ံ�မိုူ�ကရေမို��ကရေု� ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ခု�သ်ညီ� (�တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံ ၁၉၉၆၊ စီာပွဲု�ဒီ� ၄၇၁-၈၁)။
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အ�ဖြခုခုမူံိုမို�ာ�ကုရေ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီအတဲင့်�� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��ဟုာ နုှ�င့်�င့်�ံေ�အခုင့်��အကရေ�င့်��

မိုှာ�ကရေ��အ�ဖြခုင့်�� သ�ာာတော�တု��သညီ�အဓိုကရေကရေ�ပြီးပွဲီ� လွူနညီ��စီ�အကရေ��ု�စီီ�ပွဲဲာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�

ဖြခုင့်��၊ အသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��မိုုအ�ဖြခုတညီ��စီဖွဲ့ု��အတဲကရေ� �စီစ်ီပွဲ�ညီှု�နှုင့်��ဖြခုင့်��သ�ာာတော�ကရေု� အ�လွ� 

ထုာ�ဖြခုင့်��နှှင့်�်၊ ပွဲါတီမို�ာ�အာ�လွ��ံ ာ�တ�အဖွဲ့ဲ��တဲင့်�ေှု�နပြီးပွဲီ� အမိုှန�တော�နှှင့်�် တော�မိုှတမိုုဆိုု�င့်�ောအ�ဖြဖွဲ့

ေှာဖြခုင့်��တု��အပွဲါအ�င့်� အသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�အတဲကရေ� ပွဲဲင့်�်လွင့်��ဖြမိုင့်�သာမိုုေှုဖြခုင့်��တု��ကရေု� အာမိုခု ံ

�ပွဲ�သညီ�။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေဥပွဲမိုာသညီ� အ�ဖြခုခုံမိုူမို�ာ�ကရေု�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအတဲင့်�� ထုညီ�်သဲင့်��

ဖြခုင့်��နှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံေ�အခုင့်��အကရေ�င့်��မိုှာ�ကရေ��အ�ဖြခုင့်��သ�ာာတော�တု��သညီ� လွူနညီ��စီ�မို�ာ�၏အကရေ��ု� 

စီီ�ပွဲဲာ�ကရေု�အာမိုခုဖံြခုင့်��၊ အသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတမိုုအပွဲါအ�င့်� အသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��မိုုနှှင့်�်

ဆိုကရေ�စီပွဲ��န�သာလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အတဲကရေ� အေုှန�အဟု�န�ဖြဖွဲ့င့်�်လဲွယူ�ကူရေ�ခု�ာ�မဲို��စီဖြခုင့်��တု��ဖြဖွဲ့င့်�် ‘နုှ�င့်�င့်�ံေ� 

တဲင့်� �ေှ�မိုတု���နာကရေ�မိုဆို�တ�သာအ�နအထုာ�အတဲကရေ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�ကရေုေုယူာတစီ�ခု�သဖွဲ့ဲယူ�နှှင့်�်၊ အမို�ာ�

သ�ာာတူညီီမိုုေယူူဖြခုင့်��တု��ကရေု� ကရေူညီီဖွဲ့န�တီ��ပွဲ�နှု�င့်���ကရောင့်��’ မိုီ��မိုာင့်��ထုု��ဖြပွဲပွဲါသညီ� (Böckenförde 

et al. ၂၀၁၁: ၄၇) ။ 

�တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ၏ �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�် အပြီးပွဲီ�သတ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီတု��တဲင့်� လွူအမို�ာ�စီ�ကရေ လွှမို��မိုု��အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�ဖြခုင့်��ကရေု�ဆိုန်�ကရေ�င့်��သာအာမိုခုခံု�ကရေ�မို�ာ�စီဲာပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� ထုု� 

ဆိုန်�ကရေ�င့်��သာ အာမိုခုခံု�ကရေ�မို�ာ�သညီ� ထုဲကရေ�သဲာ�မိုညီ်�အာဏ်ာေှင့်�နှှင့်�် ယူခုင့်�ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�အ�ပွဲ�စီု��သူမို�ာ�

အတဲကရေ� အာမိုခုခံု�ကရေ�မို�ာ��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��သာအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ� 

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� သ�ာာတူညီီမိုုေှု�စီပွဲါသညီ�။ ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�နှှင့်�် အမို��ု�သာ�စီညီ��လွ��ံညီီ 

ညဲွှတ��ေ�ကြိုကုရေ��ပွဲမို��မုိုနှှင့်�်ပွဲတ�သတ��သာ လဲွတ�ပြီးငု့်မို��ခု�မို��သာခဲုင့်�်မို�ာ�၏ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် �ကရော�ဖြဖွဲ့တ� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� ထုင့်�ေှာ�စီဲာဆိုကရေ�စီပွဲ�မိုုေှုပြီးပွဲီ�  နှု�င့်�င့်လံွ��ံဆိုု�င့်�ော စီညီ��လွ��ံညီီညွှဲတ��ေ�နှှင့်�်

ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�၏ အ�ဖြခုခုမံိုူ နပံွဲါတ� ၃၊ ထုု�အ�ဖြခုခုမံိုူ၏ ဖြဖွဲ့ညီ်�စီဲကရေ�ခု�ကရေ�တု��နှှင့်�်စီပွဲ�လွ�ဉ်း��၍ 

လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ� �တာင့်��ဆိုု�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။ ထုု�ဖြဖွဲ့ညီ်�စီဲကရေ�ခု�ကရေ�တဲင့်� ‘လွကရေ�စီာ��ခု�ေန�အတဲကရေ� 

မိုဟု�တ�ာ� နာ�လွညီ�မိုုလွု�အပွဲ�သညီ�၊ လွကရေ�တ�န်�ဖြပွဲန�ဖြခုင့်��မိုဟု�တ�ာ� �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�မိုုလွု�အပွဲ�သညီ�၊ မို

တော�ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ခုေံမိုုမိုဟု�တ�ာ� လွူသာ�ဆိုန�မိုု၊ သနာ��ကရေင့်�နာမိုု၊ ကရေု�ယူ�ခု�င့်��စီာမိုုတု�� လွု�အပွဲ�သညီ�။ ထုု�

ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု�� တု��တကရေ�မိုုေှု�စီေန� အတုတ�မိုှပွဲဋိုပွဲကရေခမို�ာ�

အတဲင့်�� ကရေ���လွဲန�ခု�်�သာ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�၊ ထုုမို�ခု�န�မိုုမို�ာ�၊ �စီာ�ကရော�မိုုမို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်�ံေ�ေညီ�ေးယူ� 

ခု�ကရေ�နှှင့်�်စီပွဲ�လွ�ဉ်း���သာ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်�ပွဲ�အပွဲ�ေမိုညီ�’ ဟု�

�ေ�သာ�ထုာ�သညီ� (�တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ၁၉၉၃)။  ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�နှှင့်�် ေှင့်��လွင့်��စီဲာ�ဖြပွဲာဆိုု�

ဆိုကရေ�သဲယူ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ� 

�ေ�နှှစီ�ခု�လွ�ံ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�နှှင့်�် ခု�တု�ဆိုကရေ�ေန� ကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုမို�ာ�သညီ�  ထုု�အဖြပွဲန�အလွှန�အ�လွ�ာ�်ပွဲ�

မိုုအတဲကရေ� ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲန်�နာ�လွညီ�မိုု (လွကရေ�မိုခုံလွှင့်��တာင့်�မိုှ) ေေှုခု�သ်ညီ�။  ထုု�အခု�ကရေ���ကရောင့််�  

အဖြခုာ�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ��လွလ်ွာမိုုမို�ာ�တဲင့်��တဲ�ေသညီ်�  အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူ၏အဖြမိုင့်�နှှင့်�် အထုကရေ�တန��လွှာအသု�င့်�� 

အ�ု�င့်��တု��၏ သ�ာာတူညီီမိုုအ�ဖြခုခုံမိုူမို�ာ�အ�ကရော� တင့်��မိုာမိုု�ဖြပွဲာင့်��လွ�ဖြခုင့်��ကရေု� အ�လွ�ာန်ညီ��ဆို��ံ

ဖြဖွဲ့စီ��စီသညီ�။ 
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�တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�မိုု၏ အတုမို�အနကရေ�နှှင့်�် လွူမို��ု��ေ�ခုဲ�ဖြခုာ�မိုု အ�ဖြခုခုု�င့်��နဖြခုင့်��

သညီ� နှု�င့်�င့်၏ံအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ��အာင့်�ဖြမိုင့်�ေန�လွု�အပွဲ�သညီ�် ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုု၏ အတု�င့်��အတာ

ပွဲမိုာဏ်ကရေု� သတ�မိုှတ�ခု�သ်ညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲ 

လွညီ�မိုု၏အခု�ကရေ�အလွကရေ�မို�ာ�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�သညီ်� အ�ေ�ပွဲါ�သာလွမို����ကရောင့်��တစီ�ခု� �ပွဲ� 

အပွဲ�ပြီးပွဲီ� နှှစီ�ဖွဲ့ကရေ�စီလွ��ံအာ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�နှှင့်�် ဆိုကရေ�လွကရေ�သ�ာာတူညီီ�စီေန� ယူခုင့်�ကရေပွဲဋို 

ပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ��န�သာအဖဲွဲ့��မို�ာ�၏ အကရေ��ု�စီီ�ပဲွဲာ�မို�ာ�ကုရေ� အာမိုခု�ံပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ� နုှ�င့်�င့်�ံတာ�

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၊ အဖြပွဲန�အလွှန�ထုုမို����ကရောင့်��မိုုဖြဖွဲ့င့််� အာဏ်ာ

ခုဲ���ဖြခုင့်��အတဲကရေ� ကြိုကရေု��ပွဲမို��ဖြခုင့်��၊ တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�၊ တန��တူညီီမိုှမိုုနှှင့််� လွူမို��ု��ေ�ခုဲ�ဖြခုာ�မိုုတဖွဲ့န�

မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��စီသညီ်�၊ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� လွူဖြဖွဲ့�လွူနညီ��စီ�မို�ာ� �နာင့်�တဲင့်�ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�မိုုမိုခုေံ�စီေန�အာမိုခု ံ

�ပွဲ�မိုညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� ေညီ�ေးယူ�ပွဲါသညီ�။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေသညီ� ထုု�ေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

�အာင့်�ဖြမိုင့်�စီဲာေေှုခု�သ်ညီ�ဟု� �ဖြပွဲာနှု�င့်�သညီ�။ ဆိုနှဒဖြပွဲပွဲဲ�မို�ာ�ေှု�န�သ�ပြီးပွဲီ� ေဖံွဲ့န�ေခံုါဆိုု�သလွု� အပွဲ�ကရေ�အစီီ�

မို�ာ�ေှု�သာ�လွညီ�� �ယူာ�ယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် မို�ကရေ�နပွဲ�မိုုမို�ာ�၊ အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�ကရေု�  နှု�င့်�င့်�ံေ�ပွဲါတီတစီ�ခု��ု�ကရေု�

�ထုာကရေ�ခုံသညီ�် စီညီ��ရုံ�ံ�လွုံ်�ဆိုာ�မိုုမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�ကရေသညီ�။ ယူ�န် �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� အ�ကရေမို�� 

ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ�မိုေှုာ� ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု��ဆိုဲ��နှဲ�ဖြင့်င့်��ခု�န�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�နှု�င့်���ကရောင့်��

ဤအခု�ကရေ�ကရေ သကရေ��သဖြပွဲ�နသညီ� (Bilchitz et al. ၂၀၁၆)။

သု���သာ� �ေေှညီ�ပွဲဋိုပွဲကရေခအသဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အ�ပွဲ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ အကရေ��ု�

သကရေ��ောကရေ�မိုုသညီ� ယူခု�အထုု ဖြင့်င့်��ခု�န���ဆိုဲ��နှဲ��နဆို�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဆိုကရေ�လွကရေ�တညီ�ပြီးမို��န�သာ 

လွူမို��ု��ေ�ခုစံီာ�ခု�ကရေ�မို�ာ�၊ အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီနှု�င့်��သာ အလွာ�အလွာတု��နှှင့်�်အတူ  စီနစီ�တကရေ�

ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ထုာ��သာ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�တန��တူမိုညီီမိုှမိုုမိုှာ ဖြပွဲင့်��ထုန��န�သ�သညီ�၊ အု��အုမို�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ခုဲင့်�်ကရေ�သ်ု��

�သာ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လွူမိုု�ေ�အခုဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� ပွဲ�ကရေ�ကရေဲကရေ�မိုုမို�ာ�စီဲာသညီ�

လွညီ��  စီုတ�ပွဲ�ကရေ�မိုုမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီပွဲါသညီ�။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ TRC ၏ အကြံကရေံဖြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�စီဲာကရေု�လွညီ��  

အ�ကရောင့်�အထုညီ�မို�ဖွဲ့ာ�နှု�င့်�ခု�်ပွဲါ။ �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ဖြဖွဲ့ညီ်�စီဲကရေ�ခု�ကရေ�တဲင့်�အ�ဖြခုခုပံြီးပွဲီ� 

၁၉၉၅ နှု�င့်�င့်ံလွ�ံ�ဆိုု�င့်�ော စီညီ��လွ�ံ�ညီီညွှဲတ��ေ�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�ဖြမိုင့််�တင့်�ဖြခုင့်��ဆိုု�င့်�ော အကရေ� 

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အကရေ�ယူ�ခု����ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ်�  �ကရော�မိုေှင့်�၏လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်တဲင့်� အပွဲု�င့်�� ၃ ပွဲု�င့်��ပွဲါ�င့်�ပွဲါသညီ� - 

(ကရေ) စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ဖြခုင့်��မို�ာ�နှှင့်�် �ကရော�နာမိုုမို�ာ�ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� … ၁၉၆၀ ခု� မိုတ�လွ ၁ ေကရေ��န်မိုှစီ၍ 

ေပွဲ�တန်�သဲာ�သညီ�်�န်အထုု ကရောလွအတဲင့်�� ကရေ���လွဲန�ခု�်�သာ ယူ�တ�ေင့်���ကရေမို���ကရေ�တ�သညီ�် လွူ်အခုဲင့်�် 

အ�ေ�ခု��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�၏ အ��ကရောင့်��အေင့်��၊ သ�ာာသာာ�နှှင့်�် အတု�င့်��အတာတု��အာ�လွ��ံ၏ ပွဲ�ေံုပွဲ�

တစီ�ခု�ကရေု� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သမိုှဖြပွဲညီ�စီ�စံီဲာတညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��၊ (ခု) ဤ အကရေ�ဥပွဲ�ဒီ၏လွု�အပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် ကရေု�ကရေ�

ညီီ�သာ၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�နှှင့်�်စီပွဲ�လွ�ဉ်း��သညီ�် သင့်�်�လွ�ာ�သညီ�်အခု�ကရေ�မို�ာ�အာ�လွ��ံကရေု� အဖြပွဲညီ�် 

အစီ�ထံု�တ��ဖွဲ့ာ��ဖြပွဲာဆိုု�သညီ်� ပွဲ�ဂွါုု�လွ�မို�ာ�အာ� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်�ပွဲ�အပွဲ��ေ�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ� 

အကရေူ�ပွဲ�ဖြခုင့်�� ၊ (ဂွါ) နစီ�နာသူမို�ာ�၏ကရေ�ံကရေမိုမာ သု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ လွကရေ�ေှုတညီ��နောအာ� အသု�ပွဲ�

ဖြခုင့်��နှှင့်�် တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��၊  ၎င့်��တု��ကုရေ�ယူ�တု�င့်�နစီ�နာသူမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ခု�သ်ညီ�် အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မုိုမို�ာ�၏ ကုရေ�ယူ�ပုွဲ�င့်� 

ဇိုာတ���ကရောင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��အာ�ဆိုကရေ�နှဲယူ�ခုဲင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�ထုု�နစီ�နာသူမို�ာ�၏ လွူသာ�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်သံာ�
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ဂွါ�ဏ်�သုကရေခာကရေု� ဖြပွဲန�လွညီ�ဆိုယူ�ယူူ�ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ၎င့်��တု��အတဲကရေ� �လွ�ာ���ကရေ�အစီီအမိုမံို�ာ� အကြံကရေဖံြပွဲ�ဖြခုင့်��တု��

 ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (�တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ သမိုမတ နှု�င့်�င့် ံ၁၉၉၅ : ၄)။

နုဂွါ�ံ�ခု��ပွဲ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််�ဆိုု��သာ� �ကရော�မိုေှင့်�သညီ�  ထုု� နယူ�ပွဲယူ� ၃ ခု�ေှု ၎င့်��၏ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု�

 အကရေ�ဉ်း��ခု��ပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�သာ အစီီေင့်�ခုံစီာတစီ��စီာင့်� �ေ�သာ�ေန�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ �ကရော�နာမိုုမို�ာ�ကရေ�င့်��ပွဲပြီးပွဲီ� 

လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ခု�်�သာ�လွညီ�� �ကရော�မိုေှင့်�၏ အကြံကရေံဖြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� (ထုု�အကြံကရေဖံြပွဲ�

ခု�ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� အသကရေ�ေှင့်�ကရေ�န�ေစီ�သူမို�ာ�အာ� တစီ�နှှစီ�လွှင့်� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေေန� (�င့်ဲ��ကရေ�) ZAR 

၂၁,၀၀၀ ၆ နှှစီ��ပွဲ�ေန� နှှင့်�် လွူမို��ု��ေ�ခုဲ�ဖြခုာ�မိုုမိုှ အဖြမိုတ�ထုဲကရေ�သဲာ��သာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�/လွ�ပွဲ�င့်န��

အ�ပွဲ�တဲင့်� ‘ခု�မို��သာခုဲန�’  (ICTJ ၂၀၁၉) ပွဲါေှုပွဲါသညီ�) လွ��ံ� အ�ကရောင့်�အထုညီ�မို�ဖွဲ့ာ�ခု�်ပွဲါ။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအာ� အသကရေ��င့်���ကရောင့်�� တော��င့်���ကရေဖြင့်ာပြီးပွဲီ��နာကရေ�မိုှ TRC သညီ� ၎င့်��၏ အစီီေင့်� ခုံ

စီာကရေု� ထု�တ�ဖြပွဲန�ခု�်�သာ��ကရောင့််�  အပြီးပွဲီ�သတ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ�ော၌ TRC ၏ �တဲ�ေှုခု�ကရေ� 

မို�ာ�၊ အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကုရေ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�ညီံီလွာခုမှံိုထုည်ီ�သဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� အ�ဖြခုအ�နမို�ပွဲ�ခု�ပ်ွဲါ။ ထုု����ကရောင့်�်

ဥပွဲမိုာ နီ�ပွဲါမိုှာ �လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ထုညီ�်သဲင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု��်သာ�လွညီ��  

TRC မိုှ အကြံကရေံဖြပွဲ�ခု�်သညီ�် �လွ�ာ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု�  အပြီးပွဲီ�သတ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� မိုထုညီ�်သဲင့်��

သညီ�်အ��ကရောင့်��မိုှာ ထုု�အခု�ကရေ���ကရောင့််�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�ကရေ�သ်ု�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအတဲင့်��သု��မို

ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��သညီ� �လွ�ာပ်ွဲါ�သဲာ�သညီ်�နှု�င့်�င့်�ံေ�လွု�လွာ�မိုုနှှင့််� ကရေန်�သတ�မိုုေှုသညီ်� သယူဇံိုာတ

အေင့်��အဖြမိုစီ�အ�ပွဲ� အ�ဖြခုခုသံညီ�်ကရေန်�ကရေဲကရေ�မိုုမို�ာ���ကရောင့််� ထုု�အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အာ� အ�ကရောင့်� 

အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မိုုမိုေှုဖြခုင့်�� ဖြဖွဲ့စီ��စီပွဲါသညီ�။  �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဆိုု�င့်�ောနှှင့်�် ပွဲတ�သတ�သညီ�်�မိုှာ�လွင့်�်

ထုာ��သာ တော�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� ာယူ��သာအခုါမိုှ အတညီ�မိုဖြပွဲ�ခု�သ်ညီ�်အခု�ကရေ�သညီ� သု��မိုဟု�တ� 

�လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ��ေ�အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�၏ာဏ္ဍာာ�င့်ဲအသ��ံမိုဖြပွဲ�ခု��်သာ အခု�ကရေ�သညီ� 

ထုု�အာ�နညီ��ခု�ကရေ�ကရေု�ပွဲု�ဆိုု���စီပွဲါသညီ�။ အာဏ်ာေပွဲါတီ ANC မိုှ �ဖြမိုယူာမို�ာ�ဖြပွဲန�လွညီ�ခုဲ���ေန�အတဲကရေ�

အစီု��ေအာ� �ဖြမိုယူာမို�ာ�သုမို��ယူူခုဲင့်�်�ပွဲ�သညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�တင့်�သဲင့်��ခု��်သာ 

��ကရောင့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ မိုဖြပွဲညီ်�စီ�သံညီ�် သ�ာာသာာ�ကရေု� ၂၀၁၉ တဲင့်� မိုီ��မိုာင့်��ထုု��ဖြပွဲသ

ကရေ�သ်ု��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (�ဖြမိုယူာပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုအမို�ာ�စီ�သညီ�  လွူဖြဖွဲ့�လွူနညီ��စီ�၏ လွကရေ�ထု�တဲင့်� ေှုဆို�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�)။

ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�အတဲကရေ� အလွ�အလွှယူ�အဖြဖွဲ့စီ� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�် ကရေတုကရေ�တ�

မို�ာ�ကရေု� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတဲင့်� အမို�ာ�စီ�မိုှလွကရေ�ခုံခု�်�သာ�လွညီ��  အမိုှန�တော�အာ� �ေှ�ထုဲကရေ�မို�ဖြပွဲာဆိုု�

သညီ�် လွူမို�ာ�ကရေု� တော�စီဲ�ဆိုု�ခုေံမိုညီ�ဟု� �မိုှာ�လွင့်�်ခု�ကရေ�အနညီ��င့်ယူ�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီခု�သ်ညီ�။ သု���သာ� ထုု�သု��

�သာဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ� မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ခု�ပ်ွဲါ။  TRC တဲင့်� ာယူ��သာအခုါမိုှ မိုပွဲါ�င့်�ခု�်သညီ�် လွူမို��ု��ေ�ခုဲ�ဖြခုာ�မိုု

ကရောလွ ကရေ���လွဲန�သူမို�ာ�အတဲကရေ�  �နာကရေ�ကရေဲယူ�တဲင့်�ညီှုနှုင့်��ထုာ�သညီ်� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ�  ခုဲင့်�်

ဖြပွဲ��ပွဲ�ေန� အစီီအမိုမံို�ာ�စီဲာကရေု� နှု�င့်�င့်�ံတာ�မိုှကြိုကရေု��ပွဲမို��ခု�သ်ညီ� (ဆိုု�လွု�သညီ�မိုှာ နှု�င့်�င့်လံွ��ံဆိုု�င့်�ော တော� 

စီဲ�ဆိုု��ေ�အာဏ်ာပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��၏ တော�စီဲ�ဆိုု��ေ�မိုူ�ါဒီကရေု�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�)။ �ေ�သာ�ပြီးပွဲီ��နာကရေ�တဲင့်�  

တော�စီဲ�ဆိုု�မိုုအတဲကရေ� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေတော�ရုံ��ံမို�ာ��ေှ�တဲင့်�အမိုုတစီ�ခု�မိုှမိုေှုပွဲါ(ICTJ 2019)။ လွူမို��ု� 

�ေ�ခုဲ�ဖြခုာ�မိုုပြီးပွဲီ� ကရောလွတဲင့်� ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှလွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်�ပွဲ�ဖြခုင့်�� အစီဉ်း�အလွာကရေု� ကရေ�စီာ�ဖြခုင့်��အစီာ� 

အကရောအကဲရေယူ��ပွဲ��ကရေသညီ�ဟု� အမို�ာ�စီ�မှိုရုုံဖြမိုင့်��သာ��ကရောင့်�် တောစဲီ�ဆုို�မုိုမိုေုှဖြခုင့်��ကရေ �ေေှညီ�ပွဲဋုိပွဲကရေခ 

အသဲင့်�ကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်���ေ�အတဲကရေ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုကရေု� 

ယူု�ယူဲင့်���စီခု�သ်ညီ�။
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၁။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ောတု��တကရေ��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုနှှင့်�် 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��မိုုတု��သညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၏ တော��င့်�မိုုကရေု� 

အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

၂။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အာ� 

�ေ�ဆိုဲ�ောတဲင့်� ဖြပွဲဿနာသညီ� အ�သ�စီုတ�ထု�မိုှာ ေှု�နတတ�သညီ�၊  အဓိုကရေဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�ခု�

မိုညီ�်သူမို�ာ�၏ �ေး�ခု�ယူ��ေ� သု��မိုဟု�တ� �ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမိုာကရေ�ဖြခုင့်��သညီ�  လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း� 

ေလွဒီ�မို�ာ�၏ တော��င့်�မိုုအ�ပွဲ� သကရေ��ောကရေ�မိုုေှုပွဲါသညီ�။

၃။ တူညီီသညီ�် နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�မိုှ �ပွဲ�ထုဲကရေ�လွာ�သာ�လွညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�တု��သညီ� မိုတူညီီသညီ�် လွမို�� 

��ကရောင့်��မို�ာ�အ�ပွဲ��လွ�ာကရေ�လွမို��နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� မိုတူညီီသညီ်�တဲန��အာ�မို�ာ� ဖြပွဲသနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

လွဲတ�လွပွဲ��ေ�ေေှုခု�သ်ညီ�် ၁၉၅၆ ခု�နှှစီ�မိုှစီ၍ တူနီ�ေှာ�၏ တု�င့်��ဖြပွဲညီ�အာဏ်ာသညီ� သမိုမတ 

နှှင့်�် ၎င့်��၏အာဏ်ာေပွဲါတီထုတံဲင့်�သာ စီ�စီညီ���နပွဲါသညီ�။ ၁၉၈၇ ခု�နှှစီ�တဲင့်� Zine El Abidine Ben Ali 

သညီ� အာဏ်ာေေှုလွာပြီးပွဲီ� ယူခုင့်� ဒီကရေ�စီတု��ေီ�ေန��ဆိုု�ေှယူ�လွစီ�ပွဲါတီ (PSD) ကရေု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေတစီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

ဆုို�င့်�ောစီ�ရုံ��ံ�ေ�ပွဲါတီ (RCD) အဖြဖွဲ့စီ� ဖြပွဲညီ�လွညီ�တညီ��ဆိုာကရေ�ပြီးပီွဲ� ပွဲါတီ၏ပွဲ�ေုံပွဲ�ကုရေ� �ဖြပွဲာင့်��လွ�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။

Ali အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုမိုတု�င့်�ခုင့်�  ထုု�ပွဲါတီသညီ� (Habib Bourguiba ၏ �ခုါင့်���ဆိုာင့်�မိုု�အာကရေ�တဲင့်�) လွူ်

အခုဲင့်�်အ�ေ� ကရေန်�သတ�မိုုမို�ာ�၊ လွဲတ�လွပွဲ�စီဲာ�ဖြပွဲာဆိုု�ခုဲင့််�အာ� ထုုန��ခု��ပွဲ�ဖြခုင့်��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� သတင့်��ဆိုု��

�ကရေ�ာ��ကရော�ခု�သ်ညီ�။ Ben Ali အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုသညီ�လွညီ�� ထုု�အ�မိုဲကရေု� လွကရေ�ဆိုင့်�်ကရေမို��ခု�ပ်ြီးပွဲီ� အဂွါတုလွု�ကရေ�စီာ�

မိုု မို�ာ�စီဲာေှုသညီ�ဟု� ရုံုဖြမိုင့်�ခု�်�ကရေသညီ�။ ထုု�ောကရေ�သညီ�် အတု�ကရေ�အခုပံွဲါတီမို�ာ�မိုေှု�သာ��ကရောင့််� ၂၀၁၁ 

မိုတု�င့်�ခုင့်� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�မို�ာ�သညီ� ပြီးပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုကရေင့်��မို�ခ်ု�်သညီ�။ ၂၀၁၁ ဇိုန�န�ါေီ တူနီ�ေှာ� �တာ�လွှန��ေ�

သညီ� အာဏ်ာေှင့်�အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�၊ ဖုွဲ့နုှှပွဲ�မုိုနှှင့်�် အဂွါတုလုွ�ကရေ�စီာ�မုိုကုရေ� အဆို��ံသတ�ခု�င့်��သာ၊ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်�� 

ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ကရေု�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ခု�င့်��သာ လွူအမို�ာ�စီ�၏�တာင့်��ဆိုု�မိုုကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�ခု�ဖ်ြခုင့်��ပွဲင့်�

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အာဏ်ာမိုှမိုဆိုင့်��ခုင့်� Ben Ali သညီ� စီ�စံီမို���ေ��ကရော�မိုေှင့်� ၂ ခု�တညီ��ထုာင့်�ေန��တာင့်��ဆိုု�ခု�်

ပြီးပွဲီ� တစီ�ခု�မိုှာ လွ�ံခြုံခု�ံ�ေ�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှ လွဲန�ကရေ�စီဲာ အင့်�အာ�အသ��ံဖြပွဲ�မိုုကရေု� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ေန�နှှင့်�် အဖြခုာ�

တစီ�ခု�မိုှာ အစီု��ေ၏ အဂွါတုလွု�ကရေ�စီာ�မိုု စီဲပွဲ�စီဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ေန�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ �ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�

အာ� လွု�မိုှဖွဲ့ဲ��စီညီ��သညီ�် ပွဲ�စံီံမို��ု�ဖြဖွဲ့င့်�် တညီ��ထုာင့်�ခု�်ပြီးပွဲီ� သကရေ�ဆိုု�င့်�သူမို�ာ�စီဲာ၏ ဆိုန်�ကရေ�င့်�မိုုခုခံု�်ေသညီ�။ 

ထုု�အထု�တဲင့်� ထုင့်�ထုင့်�ေှာ�ေှာ�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မိုှာ စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို��ေ�အာဏ်ာသညီ� တော�စီီေင့်��ေ�ထုတံဲင့်�

သာ ေှုသင့်�်သညီ�ဟု��ဖြပွဲာဆိုု�၍ တော�စီီေင့်��ေ�သညီ�  ထုု��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�၏ လွု�မိုှခုဲင့်�်ဖြပွဲ�ထုာ�သညီ်�စီ�စံီမို��

စီစီ��ဆို��ေ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�ကရေု� ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ခု�သ်ညီ�။ 

Ben Ali �ဆိုာ�ဒီီအာ�ေဗျူ�သု�� ထုဲကရေ�ခုဲာပြီးပွဲီ��နာကရေ��န် ၂၀၁၁ခု� ဇိုန�န�ါေီလွ ၁၅ ေကရေ��န်တဲင့်� 

�န�ကြိုကရေီ�ခု��ပွဲ� Mohamed Ghannouchi သညီ� ယူာယူီအစီု��ေ ခုန်�အပွဲ�ခု�သ်ညီ�။ လွူမို�ာ�စီ�၏ဖွဲ့ုအာ�ကရေု� 
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တ��ံဖြပွဲန�သညီ�်အ�နဖြဖွဲ့င့်�် ၂၀၁၁ မိုတ�လွတဲင့်� �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�သမိုမတ Fouad Mbazaa သညီ� ၁၉၅၉တဲင့်�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေု�ဆိုု�င့်��င့်ံ်၍ လွှတ��တာ�ကရေု�ဖွဲ့�ကရေ�သုမို��ခု�ပ်ြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီ� မိုူ

�ကရေမို���ေ�ဆိုဲ�ေန� နှု�င့်�င့်လံွ�ံ�ဆိုု�င့်�ောဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ညံီီလွာခု ံ(NCA) အတဲကရေ��ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ကရေ�င့်��ပွဲေန� �တာင့်��

ဆိုု�ခု�်သညီ�။ အစီစလွာမို�ပွဲါတီ Ennahda သညီ� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�တဲင့်� အမို�ာ�စီ�ကရေု�အနှု�င့်�ေေှုခု�ပ်ြီးပွဲီ� �လွာကရေီ

လွကရေ���ယူုမို��အ�ပွဲ�စီ�နှှစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် သမိုမတနှု�င့်�င့်ကံရေဲန�ဂွါေကရေ� (Congress for the Republic [CPR])နှှင့််� 

Ettakatol တု��ဖြဖွဲ့င့်�် Troika (သ��ံပွဲဲင့်�်ဆိုု�င့်�)ဟု��ခု�တဲင့်�သညီ�် မိုဟုာမိုုတ�အစီု��ေဖွဲ့ဲ��ခု�သ်ညီ�။ အစီု��ေ၏ ဌာာန

မို�ာ�စီဲာမိုှတစီ�ဆိုင့်�် အာဏ်ာကရေု�မိုညီ�သု�� ကရေ�င့်�်သ��ံမိုညီ�၊ မိုညီ�သု��စီီမိုမံိုညီ�ကရေု�ခု�မိုှတ�ေန�၊ အပြီးပွဲီ�သတ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေု� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််�လွညီ���ကရောင့်��၊ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််�လွညီ���ကရောင့်�� ထုု�

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၏ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုနှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ ဦး�စီာ��ပွဲ�မိုုမို�ာ�ကရေု� သတ�မိုှတ�ေန� NCA သညီ� �ကရော�

ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (ယူခုင့်�ကရေ ဖြပွဲညီ�သူ်အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�၏ ယူာယူီအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အဖြဖွဲ့စီ� သုခု�်

သညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အကရေ�ဥပွဲ�ဒီ နပံွဲါတ� ၂၀၁၁-၆) ကရေု� ၂၀၁၁ ခု� ဒီီဇိုင့်�ာာလွတဲင့်� ပွဲထုမို 

အတညီ�ဖြပွဲ�ခု�်သညီ�။ �ကရော�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�

ကရေု� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေန� ပွဲထုမိုဆို��ံကြိုကရေု��ပွဲမို��မိုုကရေု�ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�ခု�်ပြီးပွဲီ� ထုု�သု��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��အာ� 

NCA ၏ ဦး�စီာ��ပွဲ�တစီ�ခု�အဖြဖွဲ့စီ� ေှင့်��ေှင့်��လွင့်��လွင့်�� သတ�မိုှတ�ခု�သ်ညီ�။  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတ�ေ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်��ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီ (တူနီ�ေှာ�သမိုမတနှု�င့်�င့် ံ ၂၀၁၁) အာ� 

၂၀၁၃ ဒီီဇိုင့်�ာာလွတဲင့်� NCA မိုှ အတညီ�ဖြပွဲ�ခု�်သညီ�။ အဖြခုာ�အောမို�ာ�အဖြပွဲင့်� NCA သညီ� ၁၉၅၆ နှှင့်�် 

၂၀၁၃ �ကရော�ေှု ောဇို�တ�မိုုမို�ာ�ကရေု� စီ�စံီမို��စီစီ��ဆို�ေန� ၄ နှှစီ� လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်�ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�သညီ�် အမိုှန�တော�

ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�နှှင့််� ဂွါ�ဏ်�သုကရေခာ�ကရော�မိုေှင့်� (TDC) ကရေု� တညီ��ထုာင့်�ခု�သ်ညီ�။ ေှညီ�လွ�ာ�ရုံုပွဲ��ထုဲ��သာ

�ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��မိုုလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� NCA သညီ� ၂၀၁၄ တဲင့်� အပြီးပွဲီ�သတ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

အသကရေ��င့်���ကရောင့်��တော��င့်���ကရေဖြင့်ာခု�ပ်ြီးပွဲီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� 

အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��အပွဲါအ�င့်� တူနီ�ေှာ�၏ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ကရေု� ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�သညီ�် 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်��ဖြပွဲလွညီ�မိုု၏ အဓိုကရေအဖြပွဲန�အလွှန�အ�လွှာ�်ပွဲ�မိုုမို�ာ�စီဲာကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ခု�ပ်ွဲါ 

သညီ�။

တူနီ�ေှာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၂၀၁၄) သညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ

�ေ�အာ�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြခုင့်��ကရေု� နညီ��လွမို��မို�ာ�စီဲာဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�ပွဲါသညီ� -

၁။ ၎င့်��သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အာ� လွ��ံ�ဦး�စီာ��ပွဲ�ေမိုညီ်� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�

မိုုတစီ�ခု�ဟု� သတ�မိုှတ�သညီ�၊ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�၏ �နာကရေ�ဆို�ံ�အခုန��

တဲင့်� ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၁၄၈.၉ သညီ�  ဆိုကရေ�နှဲယူ�သညီ�်ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�မိုှ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ�် �နာကရေ�ဆို�ံ�

သတ�မိုှတ�ေကရေ�အတဲင့်�� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�စီနစီ�ကရေု� နှု�င့်�င့်၏ံ ကရေဏ္ဍာ

အာ�လွ��ံတဲင့်� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� �တာင့်��ဆိုု�သညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�

မိုှတ�ေ�သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုု၏ ဗျူဟုု�ခု�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�စီကရေ

တညီ��ကရေ �ဆိုဲ��နှဲ��နသညီ�်အ��ကရောင့်��အောဖြဖွဲ့စီ��သာ�လွညီ�� ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၁၄၈.၉ အာ� မိုူ

�ကရေမို���ေ�ဆိုဲ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၏ �နာကရေ�ဆို�ံ�အဆိုင့်�်မိုှ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီထု�သု�� ထုညီ�်သဲင့်��ခု�်

ပွဲါသညီ�။ �နာကရေ�ကရေ�မိုှ ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်����ကရောင့််� NCA အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�မိုှ ထုု�ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို၏ အကရေ��ု�
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သကရေ��ောကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� �ဆိုဲ��နှဲ�သ��ံသပွဲ�ေန� အခု�နု�အနညီ��င့်ယူ�သာေခု�်သညီ�။ ထုု�ဥပွဲ�ဒီ

ပွဲ�ဒီ�မိုသညီ� သ�ာာတူညီီမိုု�ကရော�မိုေှင့်�မိုှ ၎င့်��၏ထုုလွဲယူ�ေှလွဲယူ�မိုုမို�ာ�ကရေု� သကရေ��သခု၍ံ

အ�သ�စီုတ�ဖြပွဲန�လွညီ�သ�ံ�သပွဲ�ခု�်သညီ�် တစီ�ခု�တညီ���သာအခုန�� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

၂။ ယူခုင့်�ကရေဖြဖွဲ့စီ�ခု�်�သာ ခုကရေ�ခု��သာလွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ�၊ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော� 

မိုှတ�ေ�အတဲကရေ� အဖြခုာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ/တော�ဥပွဲ�ဒီ အတာ�အဆိုီ�မို�ာ�မိုှ နှု�င့်�င့်ံ

အာ� ဖွဲ့ယူ�ထု�တ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့်�် ၎င့်��သညီ� အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့်�် အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တစီ�ခု�လွ�ံ�၏ အတာ�အဆိုီ�မို�ာ�ကရေု�ဖွဲ့ယူ�ေှာ�သညီ�။ ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၁၄၈.၉ တဲင့်� - ‘ဥပွဲ�ဒီ

မို�ာ�၏ �နာကရေ���ကရောင့်��ဖြပွဲန� အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�မိုုမိုေှုဖြခုင့်��အာ� �တာင့်��ဆိုု�ဖြခုင့်��၊ ယူခုင့်� 

လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်မို�ာ� တညီ�ေှုမိုု၊ အပြီးပွဲီ�သတ�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ပြီးပွဲီ�သဲာ�ပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် အမိုု၏ အင့်� 

အာ�၊ ဖြပွဲစီ�မိုု သု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်� အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�တု��သညီ� တော�မို�င့်�ပွဲါ’ ဟု�ဆိုု�ထုာ�သညီ�။

၃။ �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ေန� အာမိုခု�ံပွဲ�မိုညီ်� ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�န�်အတူ ၎င့်��သညီ� 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အသစီ�မို�ာ�ကရေု� တညီ��ထုာင့်�ပွဲါသညီ�၊ ဥပွဲမိုာ ပွဲဲင့်�်လွင့်��ဖြမိုင့်�သာမိုု၊ သမိုာသမိုတ�

ကရေ�မိုုနှှင့်�် တာ�န�ယူူမိုုတာ�န�ခုံမိုုကရေု�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� �ကရောင့်��မိုဲန��သာအ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုနှှင့်�် အဂွါတု 

လွု�ကရေ�စီာ�မိုု တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ��ေ��ကရော�မိုေှင့်� (ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၁၃၀)။ TDCအာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြခုင့်��မိုေှုသညီ�ကရေု� သတုဖြပွဲ�မိုုသညီ�၊ ထုု����ကရောင့််� TDC သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�

ဖြခုယူ�လွှယူ�မိုု ဒီဏ်�ပွဲု�ခုံေနှု�င့်�ခု�်သညီ� ။

တူနီ�ေှာ�တဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်�

ဖြပွဲဌာာန��ေသညီ်� ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�သညီ� ထုု�တော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� �နာကရေ�ပွဲု�င့်��၌ နှု�င့်�င့်�ံေ�

အ�ောင့်�ဆိုု��ဖြခုင့်��၊ ဦး�စီာ�မို�ပွဲ�ဖြခုင့်��တု��မိုှ ကရောကရေဲယူ�ေန�ေညီ�ေးယူ��သာ�လွညီ�� ထုု�ကရေ�သ်ု��အကရောအကရေဲယူ�

�ပွဲ�ဖြခုင့်��သညီ� �အာင့်�ဖြမိုင့်�မိုုေှုသညီ�၊ မိုေှုသညီ�မိုှာ အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ�ောဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ၂၀၁၁ မိုှစီ၍ Ennahda 

သညီ� �တာ�လွှန��ေ�ဖြဖွဲ့င့််� အာဏ်ာသုမို��ခု�ပ်ြီးပွဲီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� အစီီအစီဉ်း�အာ� 

လွှ��ဖြပွဲာင့်��ေယူူခု�သ်ညီ�။ ဥပွဲမိုာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�သညီ� ပွဲါတီအတဲကရေ�  နှု�င့်�င့်�ံေ� 

အစီီအစီဉ်း�တစီ�ခု� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�ဟု�၊ Ennahda ပွဲါတီနှှင့်�် အစီစလွာမို�လွုပွဲ�ေှာ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� ပွဲတ�သတ��သာ 

အတုတ�ကရေဖွဲ့ုနှှုပွဲ�မိုု၏ နစီ�နာသူမို�ာ�အာ�ဦး�စီာ��ပွဲ�သညီ�ဟု� အဖြမိုင့်��ပွဲ��စီလွ�ကရေ� အ�စီာပွဲု�င့်��တဲင့်� လွူ်

အခုဲင့်�်အ�ေ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ��န�ကြိုကရေီ�ဌာာနအာ� Ennahda ပွဲါတီမိုှ ဦး� 

�ဆိုာင့်�ခု�်သညီ�။ 

�ေး�ခု�ယူ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ� ပွဲဲင့်�်လွင့်��ဖြမိုင့်�သာမိုုမိုေှုဖြခုင့်��၊ အ�လွာတကြိုကရေီ�လွ�ပွဲ�သညီ�ဟု� 

��ဖွဲ့န�ခုံခု�်ေပြီးပွဲီ� TDC ၏ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ� �ေး�ခု�ယူ�မိုုသညီ� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ�ဖြဖွဲ့စီ�ခု�်�သာ��ကရောင့််�  နှု�င့်�င့်�ံေ�

ဖြခုယူ�လွှယူ�မိုုေှုသညီ�နှှင့်�် တော�မို�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�ဟု� အဖြမိုင့်��ောကရေ��စီပွဲါသညီ�။ �ကရော�မိုေှင့်�နာမို�ာ� �ေး� 

ခု�ယူ�မိုုအတဲကရေ� ခု�မိုှတ�ထုာ�သညီ်� ေှင့်��လွင့်���သာစီနံှုန��မို�ာ�၊ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ေှု�သာ�လွညီ�� ‘�ကရော� 

မိုေှင့်�နာမို�ာ�အာ� �ေး�ခု�ယူ�ေန�အတဲကရေ� တာ�န�ေှု�သာNCA သညီ� ထုု��ေး�ခု�ယူ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သညီ� 

အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုေှုသညီ�ဟု�မို�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�ခု�်ပွဲါ သု��မိုဟု�တ� NCA သညီ� အဖြပွဲညီ�်အစီ�ံ ပွဲဲင့်�်လွင့်��

ဖြမိုင့်�သာမိုု သု��မိုဟု�တ� ပွဲါ�င့်�မိုုကရေု� မိုပွဲ��ု��ထုာင့်�နှု�င့်�ခု�်ပွဲါ’ (Gantri ၂၀၁၅ : ၃)။ ပွဲါတီအ�ပွဲ�စီ�ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�မိုု
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အ�ပွဲ�အ�ဖြခုခုသံညီ�် �ကရော�မိုေှင့်�နာမို�ာ� �ေး�ခု�ယူ��ေ�အတဲကရေ� မိုူလွဖြပွဲဌာာန��ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ပြီးပွဲီ� 

အခု��ု�ကရေ�မိုုစီနစီ�ဖြဖွဲ့င့််�အစီာ�ထုု��၍ မိုူလွအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော� မိုှတ�ေ�ဥပွဲ�ဒီကရေု� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�်

သညီ�။ ထုု�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခု�ကရေ�သညီ� Ennahda ပွဲါတီအာ� NCA တဲင့်� ခု�ံအ�ေအတဲကရေ�အမို�ာ�ဆို��ံ�ပွဲ�အပွဲ�ပြီးပွဲီ�  

NCA အတဲင့်��ဖဲွဲ့��စီညီ��ထုာ��သာ �ေး�ခု�ယူ��ေ��ကရော�မိုတီတဲင့်�လွညီ�� ခု�အံမို�ာ�ဆို��ံ�ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ Ennahda 

ပွဲါတီမိုှ အကြိုကရေီ�အမိုှ��ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ��သာ �ေး�ခု�ယူ��ေ��ကရော�မိုေှင့်�သညီ� TDC �ကရော�မိုေှင့်�နာ ၁၅ �ယူာကရေ�ကရေု� 

�ေး�ခု�ယူ�ခု�သ်ညီ�။ ထုု��ကရော�မိုတီသညီ� ဖြပွဲညီ�သူမို�ာ�၏အဖြမိုင့်�ကရေု� လွကရေ�ခုံေန� ၁၅ ေကရေ�အခု�နု��ပွဲ�အပွဲ�ခု�်ပြီးပွဲီ�

ထုု�အခု�နု�သညီ� လွ��ံလွာကရေ�မိုုမိုေှုဟု� အမို�ာ�ကရေရုံု�ဖြမိုင့်�ခု�်�ကရေသညီ�။ အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ�ောမို�ာ�ေှု�သာ�လွညီ��  

�ကရော�မိုတီ၏ �ေး�ခု�ယူ�ထုာ��သာ ကရေု�ယူ�စီာ�လွှယူ��လွာင့်��စီာေင့်��ကရေု�  NCA �ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�မိုှ အတညီ�ဖြပွဲ�ခု�်

သညီ�၊ အေပွဲ�ာကရေ�လွူ်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� တော�ရုံ��ံ၏စီုန��ခု�မိုုမို�ာ�သညီ� ထုု�ခုန်�ထုာ�မိုုမို�ာ�အာ� မိုေပွဲ�တန်�

နှု�င့်�ခု�်ပွဲါ။ �အာင့်�ဖြမိုင့်�မိုုမိုေှုခု��်သာ�လွညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော

တော�မိုှတ�ေ�အ�ကရော�ေှု အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုကရေု� ဖြပွဲသ�သာ��ကရောင့််� ထုု�စီုန��ခု�မိုုမို�ာ� 

သညီ� ထုင့်�ေှာ�သညီ�။ ဥပွဲမိုာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၏ တော��င့်�မိုု 

နှှင့်�် တော�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�ညီီညွှဲတ�မိုုတု��အာ� တု�င့်��တာစီစီ��ဆို�ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီေှု စီနံှုန��မို�ာ�ကရေု� 

အသ�ံ�ဖြပွဲ��သာအခုါတဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

�ေး�ခု�ယူ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၏ နှု�င့်�င့်�ံေ�သ�ာာသာာ�သညီ� �ကရော�မိုတီ၏ ထုု�ောကရေ�မိုုနှှင့်�် 

တော��င့်�မိုုအ�ပွဲ� အကရေ��ု�သကရေ��ောကရေ�မိုုေှုခု�သ်ညီ�။ ၂၀၁၅ ဩဂွါ�တ�လွတဲင့်� ခုန်�အပွဲ�ထုာ�သညီ�် 

�ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�ထု�မိုှ ၄ �ယူာကရေ�သညီ� နှုတ�ထုဲကရေ�သဲာ�ပြီးပွဲီ� ၅ �ယူာကရေ��ဖြမိုာကရေ�ကရေု� ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြခုင့်��ခုခံု�်ေ

သညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ‘TDC အ�ပွဲ� အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သူအဖြမိုင့်�ကရေု� ယူ�တ��လွ�ာ�်စီခု�ပ်ြီးပွဲီ�  ၎င့်��၏ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ခု�ကရေ�ကရေု� 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖုွဲ့�� အနညီ��ဆို��ံသ�ာာတူညီီမုိုေေုှေန� �ကရော�မိုေှင့်�၏စဲီမို��ေညီ�ကုရေ� ယုူ�ယဲူင့်���စီသညီ�် 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အတဲင့်�� တင့်��မိုာသညီ�်တဲန��အာ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�ဆိုု��ေးာ��စီခု�သ်ညီ�’ (Gantri ၂၀၁၅ : ၄)။ ပွဲု�၍

ပွဲဲင့်�်လွင့်��ဖြမိုင့်�သာမိုုေှု�သာ၊ ပွဲါ�င့်�မိုုေှု�သာလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ဖြဖွဲ့င့််� �ကရော�မိုေှင့်�နာမို�ာ�၏ လွ�လွှယူ�ေန��တာင့်��

ဆိုု�မိုုမို�ာ�ေှု�သာ�လွညီ�� အစီု��ေသညီ� တု�ကရေ�ရုံု�ကရေ��ေး�ခု�ယူ�မိုုကရေု� လွု�လွာ�ခု�သ်ညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ‘�ေး�ခု�ယူ�

ထုာ�သညီ�် �ကရော�မိုေှင့်�နာမို�ာ�၏ သမိုာသမိုတ�ကရေ�မိုုမိုှာ ��ဖွဲ့န�မိုုအမို�ာ�စီ�၏ အဓိုကရေအခု�ကရေ�မိုဟု�တ�

�သာ�လွညီ�� �ေး�ခု�ယူ�မုိုလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း���ကရောင့်�် ဖြပွဲဿာနာကြိုကီရေ�ကြိုကီရေမိုာ�မိုာ�မို�ာ��ပွဲ�လွာခု�သ်ညီ� … �ကရော�မိုေှင့်�

နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�သညီ�်�ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ� သု��မိုဟု�တ� မိုီဒီီယူာ�ဆိုဲ��နှဲ�ဖြင့်င့်��ခု�မံိုုတု�င့်��နီ�ပွဲါ�တဲင့်�  အာရုံ�စံီု�ကရေ�မိုုသညီ� 

TDC ၏ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�်အလွ�ပွဲ�၊ တု��တကရေ�မိုုနှှင့်�် စီုန��ခု�မိုုမို�ာ�မိုှ  �ကရော�မိုေှင့်�နာမို�ာ�၊ ၎င့်��တု��၏ 

အယူူ�ါဒီ၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုကရေ�နှဲယူ�မိုု သု��မိုဟု�တ� အတုတ�မိုှလွ�ပွဲ�ေပွဲ�မို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�သညီ�် အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုု

မို�ာ�အ�ပွဲ�တဲင့်�သာေှု�နသညီ�’ (Gantri ၂၀၁၅ : ၃) ။ TDC သညီ�၎င့်��၏လွ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� 

၂၀၁၈ ဒီီဇိုင့်�ာာ ၃၁ ေကရေ��န်တဲင့်�ပြီးပွဲီ�စီီ�ခု�သ်ညီ�။ TDC ၏ လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ကရေု� သကရေ�တမို��မိုတု��ေန� 

လွှတ��တာ�မိုှ မို��ပွဲ�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�်�သာ�လွညီ�� အစီညီ��အ���တဲင့်�ေှုေမိုညီ်� အနညီ��ဆို��ံ အဖွဲ့ဲ���င့်�အ�ေ 

အတဲကရေ�မိုဖြပွဲညီ်��သာ��ကရောင့််�  ထုု�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�မိုှာ တော�မို�င့်�ခု�်ပွဲါ ။

�ကရော�မိုေှင့်�အာ� ပွဲုတ�သုမို���သာအခုါတဲင့်� �ကရော�မိုေှင့်�သညီ� အမိုုမို�ာ�ကရေု� ၂၀၁၆ အမိုုန်�(နပံွဲါတ�

 ၂၀၁၆ - ၁၃၈၂) ဖြဖွဲ့င့််� တညီ��ထုာင့်�ထုာ�ခု�သ်ညီ�် အထုူ�တော�ရုံ��ံမို�ာ�ထုသံု�� ညွှှန���ပွဲ�ခု�သ်ညီ�။ 

အာဏ်ာေှင့်�စီနစီ�ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�မိုုမို�ာ� �နာကရေ�ထုပွဲ�ဖြပွဲန�လွညီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��ေ�အာမိုခုေံန� ဂွါ�ဏ်�သုကရေခာေပံွဲ��ံင့်ဲနှှင့်�်အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုမို�ာ�တဲင့်�  �ကရော�မိုေှင့်�သညီ� �လွ�ာ���ကရေ��ပွဲ��ေ�အာ�အကြံကံရေဖြပွဲ�ခု�သ်ညီ�။ ၂၀၁၃ 
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အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�ဥပွဲ�ဒီသညီ� အစီု��ေအာ� TDC ၏အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အ�ကရောင့်� 

အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� လွု�အပွဲ��သာ�လွညီ��  ဦး��ဆိုာင့်�ပွဲါတီမို�ာ�မိုှ နှု�င့်�င့်�ံေ�အဖြမိုင့်�/ ကရေတုမို�ာ�အ�ပွဲ� တစီ�

မို��ု��ဖြပွဲာင့်��လွ��ဖြပွဲာဆိုု�ဖြခုင့်��မို�ာ���ကရောင့််� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��နှှင့်�် TDC တု��

၏ တော��င့်�မိုု�လွ�ာန်ညီ��လွာသညီ�်အတဲကရေ� မိုညီ�သညီ�မို�ာ�ဆိုကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�လွာမိုညီ�ကရေု� �စီာင့်�်�ကရေညီ်�ေမိုညီ�

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။၎င့်��၏ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မိုုမို�ာ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြခုင့်��အာ� စီညီ��ရုံ��ံေန� သု��မိုဟု�တ�

ကြိုကရေီ��ကရေပွဲ�ေန�TDCဆိုကရေ�လွကရေ�မိုတညီ�ေှု�တာပ်ွဲါ (၎င့်��၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ မိုဟု�တ�သညီ�် အဆိုင့်�်

၏ဟုာကရေဲကရေ�)၊ ထုု����ကရောင့််� အာဏ်ာေအထုကရေ�တန��လွှာမိုှ နှု�င့်�င့်�ံေ�လွု�လွာ�မိုုသညီ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၏

�ေေှညီ��အာင့်�ဖြမိုင့်�မိုုအတဲကရေ� အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။ထုု����ကရောင့််� နှု�င့်�င့်�ံေ�အ�ောင့်�ဆိုု��မိုုမိုှ ကရောကရေဲယူ�ေန� 

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ဥပွဲ�ဒီအာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� အဖြပွဲညီ�်အ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

ေန�၊ TDC ၏ လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုု နှှင့်�် အကြံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုေှု�စီေန� အေပွဲ�

ာကရေ�လွူ်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုှ �တာင့်��ဆိုု�ခု��်ကရေသညီ� (Al-Khulidi ၂၀၁၇ : ၃၇ - ၃၈) ။ ယူ�န်အထုု TDC မိုှ 

အထုူ�တော�ရုံ��ံမို�ာ�သု�� ညွှှန���ပွဲ�ခု�သ်ညီ�်အ�ပွဲ� အ�ဖြခုခု၍ံ စီတင့်�ထုာ�သညီ�် ောဇို�တ�မိုုစီ��ံစီမို��စီစီ��ဆို�

�ေ�မို�ာ�သညီ� ‘စီဲပွဲ�စီဲ�ခုေံသူနှှင့်�် သကရေ��သမို�ာ�ကရေု�တော�ရုံ��ံသု��လွာ�ောကရေ��စီေန� ဖွဲ့ုအာ�မို�ပွဲ�နှု�င့်�မိုုအပွဲါ 

အ�င့်� မို�ာ�စီဲာ�သာအခုကရေ�အခု�မို�ာ�စီဲာကရေု� ကြံကရေ�ံ�တဲ�ခု��်ကရေသညီ�။  ထုုန��သုမို��ခုထံုာ�ေခု�နု�တဲင့်� နှှုပွဲ�စီကရေ�မိုု

��ကရောင့််� �သဆို�ံ�မိုုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ခု�သ်ညီ�် ပွဲထုမို အထုူ�တော�ရုံ��ံအမိုုတဲင့်� တော�ခု ံ၁၄ �ယူာကရေ�လွ��ံ တော�ရုံ��ံ

သု��မိုလွာခု�ပ်ွဲါ’ (Goldstein ၂၀၁၉)။ စီစီ�ဖွဲ့ကရေ�တော�ရုံ��ံမို�ာ�၌ ၂၀၁၀/၂၀၁၁တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��သာ အ�ကရေမို�� 

ဖွဲ့ကရေ�မိုုနှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ စီစီ��ဆို�ခု�်သညီ�် အမိုုအနညီ��င့်ယူ�တဲင့်� တော�မိုမိုှတ�သာ ပွဲု�ပွဲု�သာသာညီှာတာ

သညီ�် ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မို�ာ�ခု�မှိုတ�ခု�သ်ညီ�်အတဲကရေ�အေပွဲ�ာကရေ�လူွ်အဖဲွဲ့��အစီညီ��၏ ဖုွဲ့အာ���ကရောင့်�် အထူု�တော�ရုံ��ံ

မို�ာ�ကရေု� တညီ��ထုာင့်�ထုာ�ဖြခုင့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�တော�ရုံ��ံမို�ာ�သညီ� တော�မိုှတ�ေ�စီီမိုမံိုု၏ တီထုဲင့်�

ဖွဲ့န�တီ�မိုုကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ��သာ�လွညီ�� ၎င့်��တု��သညီ� အဖြခုာ�အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�

ယူနှတော�မို�ာ�ကရေ�သ်ု�� လွု�မိုှဖွဲ့ဲ��စီညီ��သညီ�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�၊ ထုု����ကရောင့််�  အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� အဖြခုာ�အစီု��ေ 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အ�ပွဲ�တဲင့်� ၎င့်��တု��၏အခုဲင့်�်အာဏ်ာနှှင့်�် တော��င့်�မိုုသကရေ�နှှင့်��ော၌ အခုကရေ�အခု�မို�ာ�

စီဲာ ကြံကရေ�ံ�တဲ�ခု�သ်ညီ�။ လွာမိုညီ�်�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�မို�ာ�မိုတု�င့်�ခုင့်� နှု�င့်�င့်�ံေ�တဲကရေ�ခု�ကရေ�မိုုမို�ာ�အ�ပွဲ�အ�ဖြခုခုံ

၍ Ennahda ပွဲါတီ၏အ�ထုာကရေ�အပွဲံ် နညီ��ပွဲါ�လွာ�သာ�လွညီ�� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ

�ေ�အာ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ပွဲ��ု��ထုာင့်�ဖြခုင့်��သညီ�လွညီ�� အဖြခုာ�စီုန��ခု�မိုုမို�ာ�ေင့်�ဆိုု�င့်�ခု�်ေ

သညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�၏ မိုူလွခု�န�ပွဲီယူမံို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ�လွညီ�� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�

ောဇို�တ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� ‘အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�’ကရေု� ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�သညီ�် အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�

ဖွဲ့ဲယူ�ောဥပွဲ�ဒီကရေု� ထုု�ပွဲါတီမိုှ �ထုာကရေ�ခုခံု�သ်ညီ� (အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အကရေ�ပွဲ�အတညီ���ဖြဖွဲ့ေှင့်���ေ�

အ�ပွဲ�စီ� ၂၀၁၆)။  

ယူ�န်အခု�နု�အထုု တူနီ�ေှာ�၏ ဒီီမုို�ကရေ�ေစီီအသဲင့်�ကူရေ��ဖြပွဲာင့်���ေ�ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�သညီ� အာေပွဲ�အ�ေ�

အခုင့်��မို�ာ�တဲင့်�  နှု�င့်�င့်၏ံအ�ေ�အခုင့်��သညီ� လွမို����ကရောင့်���ပွဲ�မိုှ �ာ��ခု�ာ�မိုသဲာ�သညီ်� တစီ�ခု�တညီ��

�သာနှု�င့်�င့်သံာလွှင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (Goldstein ၂၀၁၉)။ တော��င့်�သညီ�်၊ ထုုန��ခု��ပွဲ�ထုာ�သညီ�်လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့်�် နှု�င့်�င့်သံညီ� ထုုန���ကရေ�ာင့်��ကြိုကရေီ��ကရေပွဲ�မိုညီ�်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၊ ပွဲဲင့်�်လွင့်��သညီ�်နှု�င့်�င့်�ံေ�

ပြီးပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုမို�ာ�ပွဲါေှု�သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အဂွါ�ါစီဉ်း�အသစီ�ဆိုီသု�� ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��စီဲာ ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ခု�်
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ပွဲါသညီ�။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� ရုံု��ထုာင့််�သညီ� 

စီုန��ခု�မိုုမို�ာ� ေှု�သာ�လွညီ�� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ� အစီီအစီဉ်း�အတဲကရေ� (�ဆိုာင့်�ေးကရေ�

�ပွဲ�ခု�သ်ညီ�်အတု�င့်��) အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြခုင့်��အပွဲါအ�င့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�၏ အေှုန�အဟု�န�ကရေု�

သယူ��ဆိုာင့်��ပွဲ���ကရောင့်��ဖြမိုင့်��တဲ�နှု�င့်�သညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်�Ennahda ပွဲါတီ (ယူခုင့်�ကရေ ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ခုံေ�သာအ�ပွဲ�စီ�) 

အာ� NCA တဲင့်� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��သညီ� လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု��သခု�ာစီဲာ�ေ�ဆိုဲ� စီီမိုပံွဲါကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီသညီ� ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�အတဲကရေ� မိုညီ�သု���ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း���ပွဲ�နှု�င့်���ကရောင့်�� သကရေ��သဖြပွဲဖြခုင့်��

ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။  Ennahda ပွဲါတီ ၏ �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�အနှု�င့်�ေေှုမိုု၊ အနာဂွါါတ�တူနီ�ေှာ�နှု�င့်�င့်၏ံပွဲ�စံီံတဲင့်� ထုု�

ပွဲါတီအာ� ထုညီ�်သဲင့်��ဖြခုင့်��တု��သညီ�ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�လွ��ံအာ� တော��င့်��စီခု�သ်ညီ� (Goldstein 

၂၀၁၉) ။ ဤေလွဒီ�သညီ� တူနီ�ေှာ�ေှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� နှှင့်�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�တု��အ�ကရော�တဲင့်� ထုင့်�ေှာ��သာ မိုတူညီီမိုု��ကရောင့်�်ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သညီ�။ TDC အဖွဲ့ဲ���င့်�

မို�ာ�အာ� နှု�င့်�င့်�ံေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့င့်�် (ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း���ကရောင့််� �ကရော�မိုေှင့်�၏ တော��င့်�မိုုအ�ပွဲ� ရုံု�

ဖြမိုင့်�ခု�ကရေ� ကရေ�ဆိုင့်���စီခု�သ်ညီ�) �ေး�ခု�ယူ�ခု�်�သာ�လွညီ�� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနညီ��လွမို��ကရေ� တော��င့်�မိုုနှှင့်�် NCA 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��မိုုအ�ပွဲ� ��ဖွဲ့န�ခု�ကရေ�မို�ာ�မိုှ ကရေင့်������စီဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� NCA ကရေု��ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ခု�်ပွဲါသညီ�။ 

ထုု����ကရောင့်�် အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မှိုာ မိုပွဲါေုှသညီ�် တော��င့်�မုိုကုရေ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�ံ

 အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်� ပွဲါေှု�စီခု�သ်ညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အကရောအကရေဲယူ�ေှု�သာ�လွညီ��  တူနီ�ေှာ�တဲင့်� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်� 

ောတော�မိုှတမိုုအတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�လွု�လွာ�မိုုကရေု� ဆိုကရေ�လွကရေ�ထုုန��သုမို��ဖြခုင့်��သညီ� စီုန��ခု�မိုုတစီ�ခု� ဖြဖွဲ့စီ�

လွ�ကရေ�ေှုသညီ�။ အစီု��ေအသစီ�သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အာ�  ��ကရေကရေဲ�လွဲယူ�သညီ�် 

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအတဲကရေ� ပြီးခုုမို���ဖြခုာကရေ�မိုုတစီ�ခု�ဟု� ရုံုဖြမိုင့်�သညီ�။ ၂၀၁၄ ခု�နှှစီ�တဲင့်� Ben Ali ၊ ယူခုင့်�အာဏ်ာေှင့်�

အစီု��ေတု��နှှင့်�်ေှညီ��ကရောစီဲာပွဲတ�သတ�မိုုေှုသညီ်� Beji Caid Essebsi ကရေု� သမိုမတအဖြဖွဲ့စီ� �ေး��ကရောကရေ�တင့်�

�ဖြမိုာကရေ�ခု�်သညီ�၊ ၎င့်��သညီ�အတုတ�ကရေု��နာကရေ�တဲင့်�ခု�န�ထုာ�ခု�၍် �ေှ�သု��သာ�မိုှာ��ကရေညီ်�မိုညီ�ဟု� ကရေတု 

ကရေ�တ�ဖြပွဲစီညီ��ရုံ�ံ�လွုံ်�ဆိုာ�ခု�သ်ညီ� (Abderrahmen ၂၀၁၈)။ အာဏ်ာစီတင့်�ယူူခု�နု�မိုှစီ၍ ၎င့်��၏စီီမိုံ

အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုသညီ� ထုင့်�ထုင့်�ေှာ�ေှာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််�  ထုဲကရေ�သဲာ�မိုညီ်� Ben Ali အစီု��ေ၏ စီု��ေုမို���ကရောကရေ�ေး�ံမိုု

မို�ာ��လွ�ာန်ညီ���စီေန� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ောဇို�တ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� လွဲတ�ပြီးင့်ုမို��ခု�မို��သာခုဲင့်�်�ပွဲ�သညီ်� စီီမိုအံ�ပွဲ� 

ခု��ပွဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�အကရေ�ဥပွဲ�ဒီ (၂၀၁၇)ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��အပွဲါအ�င့်� အကရေူ� အ

�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�ကုရေ� ယူု�ယူဲင့်���အာင့်�စီတင့်�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခု�သ်ညီ�။ အေပွဲ�ာကရေ�လွူ်အဖွဲ့ဲ�� 

အစီညီ��၏ ဆိုန်�ကရေ�င့်�မိုုေှု�သာ�လွညီ�� ယူ�န်အထုု ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံ မိုတညီ��ထုာင့်�ေ

�သ��သာ��ကရောင့််� ထုု�ဥပွဲ�ဒီသညီ� ဆိုကရေ�လွကရေ�တညီ�ေှု�နဆို�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဥပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို ၁၄၈.၉ နှှင့်�်ဆိုန်� 

ကရေ�င့်��န�သာ��ကရောင့််� ထုု�ဥပွဲ�ဒီ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�်ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုကရေု� �မို�ခုဲန��ထု�တ�ခုံ�နေ

သညီ�၊ သု���သာ�  မိုူ�ကရေမို��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�်ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုအာ� ဖြပွဲန�လွညီ�သ��ံသပွဲ�

ဖြခုင့်��အတဲကရေ� ယူာယူီအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��သညီ� (ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတော�ရုံ��ံ တညီ��ထုာင့်�ပြီးပွဲီ�သညီ�

အထုု ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကုရေ� ဖြပွဲန�လွညီ�သ��ံသပွဲ�ေန� ၂၀၁၄ ခု�နှှစီ�တဲင့်�တညီ��ထုာင့်�ခု�သ်ညီ�)  ထုု�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�အ�ပွဲ� 

ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�ခု�မိုှတ�ေန� အစီညီ��အ���တဲင့်� လွု�အပွဲ��သာအနညီ��ဆို��ံအဖွဲ့ဲ��အ�င့်�အ�ေအတဲကရေ� မိုဖြပွဲညီ်�

ခု�်ပွဲါ။ စီီမိုအံ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ောဖြပွဲန�လွညီ� သင့်�်ဖြမိုတ��ေ�အကရေ�ဥပွဲ�ဒီကရေု� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် ထုု�ဥပွဲ�ဒီတညီ�

ပြီးမို�ဖြခုင့်��သညီ� တူနီ�ေှာ�တဲင့်� ပြီးင့်ုမို��ခု�မို���သာဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီသညီ�် နှု�င့်�င့်�ံေ�
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ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲလွညီ�မိုုကရေု� ပွဲ�ကရေ�ယူဲင့်���စီပွဲါသညီ�။ ယူ�န်တဲင့်� ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�

သညီ�် အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� ဖြပွဲန�လွညီ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��မိုဟု�တ�ာ�ထုု�

လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အ�ပွဲ�ေှု ဖြပွဲညီ�သူလွူထု�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အထုကရေ�တန��လွှာ အသု�င့်��အ�ု�င့်��တု��ထုာ�ေှု�သာ ယူ� ံ

�ကရေညီ�မိုုဖြပွဲန�လွညီ�တညီ��ဆိုာကရေ�နှု�င့်�မိုညီ�် အဖြပွဲန�အလွှန�အ�လွ�ာ�်ပွဲ�မိုုကရေု� ေှာ�ဖွဲ့ဲဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�’ (နှု�င့်�င့် ံ

တကရောအ�ေ�အခုင့်�� �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ေ�အဖွဲ့ဲ�� ၂၀၁၆ : ၂၇)။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�အတဲကရေ� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ောလွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�် ဆိုကရေ�လွကရေ�တညီ�ပြီးမို��န�သာ�လွညီ�� ထုု�လွ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်နှှင့်�်

အတူ တညီ�ေှု�နမိုညီ�် နှု�င့်�င့်�ံေ�လွု�လွာ�မိုုမိုှာ ကရေင့်��မို�လ်ွှကရေ�ေှု�န�သ�သညီ�။
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—, Organic Law on Establishing and Organizing Transitional Justice (2011), <https://
www.ohchr.org/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf>, 
accessed 30 October 2019 အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ� တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် 
စီီမိုံဖြခုင့်��ဆိုု�င့်�ော မိုူလွအ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၂၀၁၁)
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AFLP ခုု�င့်�မိုာေှညီ��ကရော�သာပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီမိုု ၊ ဂွါဲါတီမိုာလွာ

 Agreement on a Firm and Lasting Peace, Guatemala 

ANC အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်လံွ�ံ�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲန�ဂွါေကရေ�

 African National Congress

CEH သမိုု�င့်���ေ�ောေှင့်��လွင့်��ခု�ကရေ�မို�ာ��ကရော�မိုေှင့်�၊ ဂွါဲါတီမိုာလွာ

 Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala

CICIG ဂွါဲါတီမိုာလွာေှု ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှလွဲတ�ကရေင့်��ခုဲင့်�်အာ�ဆိုန်�ကရေ�င့်�်သညီ�် နှု�င့်�င့်တံကရော�ကရော�မိုေှင့်�

 International Commission against Impunity in Guatemala

CIEDP အတင့်��အဓိမိုမ�ဖွဲ့�ာကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ခုံေ�သာ လွူမို�ာ�ဆိုု�င့်�ောစီ�စံီမို��စီစီ��ဆို��ေ��ကရော�မိုေှင့်�၊ နီ�ပွဲါ

 Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons, Nepal

CPA အလွ�ံ�စီ�ပံြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�သ�ာာတူညီီစီာခု��ပွဲ�၊ နီ�ပွဲါ

 Comprehensive Peace Accord, Nepal

DRC ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ�ကရေဲန�ဂွါု�သမိုမတနှု�င့်�င့်ံ

 Democratic Republic of the Congo

FARC ကရေု�လွာံီယူာ�တာ�လွှန��ေ�တပွဲ�ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�

 Revolutionary Armed Forces of Colombia

IACHR အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�ဆိုု�င့်�ောလွူအခုဲင့်�်အ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�

 Inter-American Commission on Human Rights

ICTJ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှု�င့်�င့်တံကရောစီင့်�တာ

 International Center for Transitional Justice

NCA နှု�င့်�င့်ံလွ�ံ�ဆိုု�င့်�ောဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံညီီလွာခုံ

 National Constituent Assembly, Tunisia

OHCHR  လွူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော အဆိုင့်�်ဖြမိုင့်� �ကရော�မိုေှင့်�နာရုံ��ံ ၊ ကရေ�လွသမိုဂွါု

 Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations
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RPF ေ�မို�ဒီါမို��ု�ခု�စီ�တပွဲ�ဦး�

 Rwandan Patriotic Front

SDG ကရေ�လွသမိုဂွါု၏ �ေေှညီ�ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုုေညီ�မိုှန��ခု�ကရေ�

 United Nations Sustainable Development Goal

TDC အမိုှန�တော�ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ေ�နှှင့််�ဂွါ�ဏ်�သုကရေခာ�ကရော�မိုေှင့်� ၊ တူနီ�ေှာ�

 Truth and Dignity Commission, Tunisia

TRC အမိုှန�တော�နှှင့်�် ဖြပွဲန�လွညီ�သင့်�်ဖြမိုတ��ေ��ကရော�မိုေှင့်�

 Truth and Reconciliation Commission
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Amanda Cats-Baril သညီ� အာေှနှှင့်�် ပွဲစီုဖွဲ့စီ��ဒီသတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�

�ဆိုာကရေ��ေ�အတဲကရေ� International  IDEA ၏ အကြိုကရေီ�တန��အစီီအစီဉ်း�အောေှုဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�ောထုူ�

စဲီမို��ေညီ�ဖြဖွဲ့င့်�် သူမိုသညီ� အစုီ��ေမို�ာ�၊ အေပွဲ�ာကရေ�လူွ်အဖဲွဲ့��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့်�်  International IDEA စီီမံိုကုရေန��

မို�ာ�အတဲကရေ� နညီ��ပွဲညီာအ�ထုာကရေ�အပွဲံ်မို�ာ��ပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� အဖြခုာ�နယူ�ပွဲယူ��ဒီသမို�ာ�အဖြပွဲင့်� နီ�ပွဲါ၊

ဖြမိုန�မိုာနှှင့်�် ဖွဲ့ုလွစီ�ပွဲု�င့်� နှု�င့်�င့်တံု��တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� 

အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�လွှကရေ�ေှုသညီ�။ Cats-Baril သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံဥပွဲ�ဒီ၊ လွူ်အခုဲင့်�် အ�ေ�မို�ာ�၊ 

ပွဲဋိုပွဲကရေခအပြီးပွဲီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့်�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု���ေ�မို�ာ�တဲင့်� အထုူ�ဖြပွဲ��သာ နှု�င့်�င့် ံ

တကရော �ေှ��နတစီ��ယူာကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ သူမိုသညီ� လွူနညီ��စီ�မို�ာ�အာ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ��ေ�နှှင့််� 

ဖြမှိုင့်�်တင့်��ေ�တု��အ�ပွဲ�တဲင့်� အထူု�ဖြပွဲ�သညီ�၊ အထူု�သဖြဖွဲ့င့်�် ကြိုကီရေ�မိုာ��သာဖံဲွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��တု��တကရေ��ေ�နှှင့်�် အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ�မုို 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ေှု�သာ အ�ဖြခုအ�နေှု �ဒီသခုတံု�င့်��ေင့်��သာ�မို�ာ�၊ အခုဲင့်�်အ�ေ�

မို�ာ�၊ အကရေ��ု�စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ UNDP၊ ကရေမိုာာာ်ဏ်�၊ အာေှ�ဖွဲ့ာင့်��ဒီ�

ေှင့်��နှှင့်�် �ဒီသခုတံု�င့်��ေင့်��သာ��ေ�ောဆိုု�င့်�ော အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ောလွ�ပွဲ�င့်န��အဖွဲ့ဲ�� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�န

အေပွဲ�ာကရေ�လွူ်အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��နှှင့်�် နှု�င့်�င့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အတဲကရေ� သူမိုသညီ� အာေှတု�ကရေ�တခုဲင့်�

တဲင့်� တော��ေ�ော သ��တသန၊ အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�နှှင့်�် စီီမိုခံုန်�ခုဲ�မိုုမို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခု�သ်ညီ�။ International  

IDEA နှှင့်�် လွကရေ�မိုတဲ�ခုင့်� သူမိုသညီ�  USAID/နီ�ပွဲါ နှှင့်�်အတူ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� အ�ပွဲ�ခု��ပွဲ��ေ�ကရေွမို��ကရေ�င့်�သူ

အဖြဖွဲ့စီ� တာ�န�ထုမို���ဆိုာင့်�ခု�ပ်ြီးပီွဲ� ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��၊ ပွဲဋုိပွဲကရေခ�ဖြဖွဲ့�လွ�ာဖ်ြခုင့်��နှှင့်�် ဌာာ�နအစုီ��ေ

စီီမိုကုံရေန��မို�ာ�ကုရေ�စီီမံိုခု�ပ်ြီးပီွဲ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆုို�င့်�ောကုရေစီစေပွဲ�မို�ာ�၊ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်�� ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ

�ေ�နှှင့်�် ပွဲဋုိပွဲကရေခမို�ာ�ဆုို�င့်�ော ထုုလဲွယူ�ေှလဲွယူ�ဖြဖွဲ့စီ�မုို တု��နှှင့်�်ပွဲတ�သတ�၍ အ�မိုေုကရေန�အစုီ��ေကုရေ� အကြံကရေဉံာာဏ်� 

မို�ာ��ပွဲ�ခု�သ်ညီ�။
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ဤစီာတမို��သညီ� International IDEA၊ ကရေမိုာာလွ��ံဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတမိုု အကရေယူ�ဒီမိုီသင့်� 

တန���ကရေ�ာင့်�� (the Global Justice Academy) ၏ နှု�င့်�င့်�ံေ�ဆိုု�င့်�ော�ဖြပွဲပြီးင့်ုမို���ေ�ဆိုု�င့်�ော သ��တသန

အစီီအစီဉ်း�၊ အကရေ�ဒီင့်�ာာ်တကရေကသု�လွ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အကရေ�ဒီင့်�ာာစ်ီင့်�တာတု��မိုှ 

ပွဲူ�တဲ�ကရေ�င့်��ပွဲသညီ�် ပွဲဋိုပွဲကရေခအလွဲန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အကရေ�ဒီင့်�ာာ ်

�ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�မိုှ ထုဲကရေ��ပွဲ�လွာ�သာစီာတမို��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

International IDEA

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ဆိုု�င့်�ော အကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်�င့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� 

(International IDEA) သညီ� ကရေမိုာာတစီ�လွှာ�တဲင့်� �ေေှညီ�တညီ�တံ်�သာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစီနစီ� �ပွဲ�ထုဲန��

�ေ�ကရေု� အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်�ပွဲ�ေန� ေညီ�မိုှန���ဆိုာင့်�ေးကရေ��နသညီ�် အစီု��ေမို�ာ�အ�ကရော� ခု�တု�ဆိုကရေ��ဆိုာင့်� 

ေးကရေ��န�သာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ အလွှာအသီ�သီ�ေှု ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ�နှု�င့်�င့်�ံေ� အင့်�စီတီ

ကရေ���ေှင့်��မို�ာ�နှှင့်�် ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�တညီ��ဆိုာကရေ�ေန�၊ အကရောအကရေဲယူ�ေေှုေန�နှှင့်�်အာ��ကရောင့်���စီေန��ထုာကရေ� 

ပွဲံ်�ပွဲ�လွှကရေ� ေှုပွဲါသညီ�။ International IDEA ၏�မိုှာ�မိုှန��ခု�ကရေ�မိုှာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�၊ အင့်�အာ�စီ�

မို�ာ�နှှင့်�် အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��မို�ာ�သညီ� အာ�လွ��ံပွဲါ�င့်�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� တာ�န�ခုံယူူမိုုလွညီ��ေှုကရော �ေေှညီ�တညီ�တံ

�သာဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��မိုု �ဆိုာင့်�ကရေ�ဉ်း���ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် ကရေမိုာာတစီ�ခု�တညီ��ဆိုာကရေ�ေန� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။

International IDEA သညီ� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ဆိုု�င့်�ော၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ�

ဖြခုင့်��ဆိုု�င့်�ော၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�ပွဲါ�င့်�ခုဲင့်�်နှှင့်�် ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲ�ခုဲင့်�်လွ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�ကရေု� အဓိုကရေ သ��ံပွဲု�င့်��ခုဲ�ဖြခုာ�လွ�ကရေ� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲါသညီ�။ ကရေ�ာ�-မို အခုန��ကရေဏ္ဍာနှှင့်�် လွူတု�င့်��အကရေ���ံ�င့်� ပွဲါ�င့်�ခုဲင့်�်ေှုဖြခုင့်��၊ ပွဲဋိုပွဲကရေခကရေု� 

အ�လွ�ထုာ� ဂွါရုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် �ေေှညီ�တညီ�တံ်�သာ ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��ဖြခုင့်��အ��ကရောင့်��အောမို�ာ�ကရေု� လွ�ပွဲ�င့်န��

နယူ�ပွဲယူ�အာ�လွ��ံတဲင့်� ထုညီ�်သဲင့်��လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�လွှကရေ�ေှုပွဲါသညီ�။ International IDEA သညီ� နှု�င့်�င့် ံ

တကရော ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ� အ�လွအ်ကရေ�င့်�်�ကရောင့်��မို�ာ�ကရေု� နှုင့်��ယူှဉ်း��လွလ်ွာ၍ အသုပွဲညီာ�ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ဒီီမိုု�

ကရေေတ�တစီ�အင့်�အာ�စီ�မို�ာ�ကုရေ� ဒီီမုို�ကရေ�ေစီီဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လွ�မုိုစဲီမို��ေညီ�နှှင့်�်နညီ��ပွဲညီာဆုို�င့်�ော �ထုာကရေ�ပွဲံ် 

�ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��ဆိုု�င့်�ော အ��ကရောင့်��အောမို�ာ�တဲင့်� လွူအမို�ာ�

သုေှုနာ�လွညီ� �ဆိုဲ��နှဲ�နှု�င့်�မိုညီ�် အခုင့်��အကရေ�င့်��ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ပွဲ�ဖြခုင့်�� စီသညီ�တု��ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�လွှကရေ� 

ေှုပွဲါသညီ�။

International IDEA သညီ� စီ�တာဟ်ု�မို��ပြီးမိုု��တဲင့်� ရုံ��ံစီု�ကရေ�ပြီးပွဲီ� အာဖွဲ့ေုကရေ၊ အာေှ-ပွဲစီုဖွဲ့ုတ�၊ 

လွကရေ�တင့်�အ�မိုေုကရေနှှင့််� ကရော�ောီယူ�ံဒီသမို�ာ�တဲင့်� ရုံ��ံမို�ာ�ဖွဲ့ဲင့််�လွှစီ�ထုာ�ေှုပွဲါသညီ�။ International 

IDEA သညီ� ကရေ�လွသမိုဂွါုတဲင့်� အပြီးမို�တမို���လွလ်ွာသူနှှင့်�် Eurepean Union ၏ အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ� အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��လွညီ��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။

<http://idea.int>
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Global Justice Academy

The Global Justice Academy သညီ� ပွဲညီာေပွဲ�စီ� ံကရေဲန�ေကရေ�တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ကရေမိုာာတ်ော�စီီေင့်�

မိုုမို�ာ�အာ� သ��တသနဖြပွဲ�ဖြခုင့်��၊ သင့်��ကရော�ဖြခုင့်��နှှင့်�်အသုပွဲညီာ��မိုှဖြခုင့်��တု��ကရေု�ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�လွှကရေ�ေှုပွဲါသညီ�။

အီဒီင့်�ာာောတကရေကသု�လွ�ေှု ပွဲူ��ပွဲါင့်��လွ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�နှှင့်�် စီင့်�တာလွ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�တဲင့်� အ�ဖြခုခု၍ံ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်�

�စီေန�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�လွှကရေ�ေှုပွဲါသညီ�။ The Global Justice Academy သညီ� အဓိုကရေအာ�ဖြဖွဲ့င့််� �အာကရေ�

ပွဲါလွ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�ကရေု� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်��နပွဲါသညီ�။

• ကရေမိုာာလွ�ံ�ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတမိုုနှှင့််� စီပွဲ�လွ�ဉ်း��၍ ပွဲညီာေပွဲ�စီ� ံဌာာနတစီ�ခု� ဖြဖွဲ့စီ�ေန�

• တော�မိုှတ�သာ ကရေမိုာာကြိုကရေီ�ဖြဖွဲ့စီ��ေ�အတဲကရေ� စီုတ�ကရေူ�အ�တဲ�အဖြမိုင့်�မို�ာ� �ဆိုဲ��နှဲ�ဖွဲ့လွှယူ�

ော �နောတစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�ေန�

•  �ဒီသတဲင့်��နှှင့်�် ကရေမိုာာအနှှ�ံ တော�မိုှတ�ေ� လွ�ပွဲ�င့်န��လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်��နသူမို�ာ�အ�ကရော� �ဆိုဲ��နှဲ�

နှု�င့်�မိုညီ�်ဖွဲ့ု�ေမို� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ�ေန�

The Global Justice Academy သညီ� တစီ�သီ�ပွဲ�ဂွါုလွ ပွဲညီာေှင့်�၊ ပွဲညီာ�ေ�ဌာာနမို�ာ�နှှင့််� 

ကရေဲန�ေကရေ�မို�ာ�၎င့်��တု��၏ �လွလ်ွာမိုုကရေ�ယူ�ဖြပွဲန်��စီေန� �ဆိုဲ��နှဲ�နှှီ��နှှာမိုုမို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�လွှကရေ� ေှု

ပွဲါသညီ�။

အဓိုကရေ ေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မိုှာ Global Justice Academy ၏ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ� သ��တသနဆိုု�င့်�ော၊ 

သင့်��ကရော�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အသုပွဲညီာ��မိုှဖြခုင့်��ဆိုု�င့်�ော နယူ�ပွဲယူ�တု��တဲင့်� ပွဲု�မိုု�၍သုကရေွမို��နာ�လွညီ��စီေန� ဖြဖွဲ့စီ� 

သညီ�။ ယူခု� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုဖြဖွဲ့င့််� ကရောလွမို�ကရောမိုီအတဲင့်�� ပွဲူ��ပွဲါင့်��သ��တသနဖြပွဲ�သညီ�် စီီမိုကံရေုန��မို�ာ�၊ 

သင့်��ကရော��ေ�ဆိုု�င့်�ော အစီီအစီဉ်း�သစီ�မို�ာ�နှှင့်�် လွူထု�ဖြဖွဲ့င့််�ထုု�တဲ�ခု�တု�ဆိုကရေ�ဖြခုင့်�� ပွဲ�စံီသံစီ�မို�ာ� �ပွဲ�ထုဲကရေ�

လွာ�စီေန� �မိုှာ�လွင့်�်လွှကရေ� ေှုပွဲါသညီ�။

<http://www.globaljusticeacademy.ed.ac.uk> 
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အီဒီင့်�ာာော တကရေကသု�လွ�ေှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အီဒီင့်�ာာောဌာာနသညီ� ဖြပွဲညီ�သူ်

ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�်ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီ သီအု�ေီဆုို�င့်�ောသ��တသနဖြပွဲ�ဖြခုင့်��မို�ာ�အတဲကရေ� ဆို�ခံု�ကရေ�တစီ�ခု�လွညီ�� 

ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ပြီးဗျူုတုန�နှှင့်�် အဖြခုာ��သာ�ဒီသမို�ာ�ေှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� 

�လွလ်ွာသ��ံသပွဲ��နပွဲါသညီ�။

ဌာာနတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူ်ဥပွဲ�ဒီ၊ ဥ�ောပွဲသမိုမဂွါ ဥပွဲ�ဒီ၊ နှု�င့်�င့်တံကရော ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�် ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ောသီအု�ေီ

 စီသညီ�်တု��တဲင့်�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်��နသူမို�ာ�ကရေ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲါ�င့်�မိုုေှု�ကရေသညီ�။ အဓိုကရေထုာ�ဖြပွဲ�လွ�ပွဲ�

�သာ သ��တသနနယူ�ပွဲယူ��လွ�ခု�မိုှာ - �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�် ဖြပွဲညီ�သူ်ဆိုနှဒခုံယူူဖြခုင့်��ဆိုု�င့်�ော

ဥပွဲ�ဒီ၊ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�နှှင့်�် ဖြပွဲညီ�နယူ�စီ�တု�င့်��ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော သီအု�ေီနှှင့်�် 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေု� လွု�ကရေ�နာ�သာ�ါဒီစီသညီ�တု�� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။
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အဖဲွဲ့���င့်�မို�ာ�သညီ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�ဆုံို�င့်�ောဥပွဲ�ဒီ၊ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆဲို�ဖြခုင့်��၊ ပြီးငု့်မို��ခု�မို���ေ� 

တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��၊ လူွ်အခဲုင့်�်အ�ေ�နှှင့်�် သာာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ဥပွဲ�ဒီ စီသညီ�်နယူ�ပွဲယူ�တု��၏ �နာကရေ�ဆို��ံ 

ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�တု��တကရေ�မိုုမို�ာ�အ�ကရော� လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�လွှကရေ� ေှုသညီ�။

<http://www.centreforconstitutionallaw.ed.ac.uk/> 
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�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အာ� �လွလ်ွာစီောနှှင့်�် �ကရော�

ဖြဖွဲ့တ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြခုင့်�� နယူ�ပွဲယူ�အဖြဖွဲ့စီ�  ပွဲု�၍အာရုံ�စံီု�ကရေ�လွာ��ကရောင့်���တဲ�ေသညီ�။ သု���သာ� ထုု�နယူ�ပွဲယူ�နှှစီ�ခု�

အ�ကရော�ေှု အဖြပွဲန�အလွှန�နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုသညီ�  ထုု�နယူ�ပွဲယူ�တု��၏ သီ�ဖြခုာ�နှှင့်�် ာ�တံူေညီ�ေးယူ�ခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

မိုညီ�သု��အ�ထုာကရေ�အကူရေဖြပွဲ�နုှ�င့်���ကရောင့်�� နာ�လွညီ�သုေုှေန�အာ�ထု�တ�မုိုနညီ��ပွဲါ��ကရေသညီ�။ ဤမူို�ါဒီစီာတမို��သညီ�

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအ�ကရော�ေှု �ပွဲါင့်��စီညီ��မိုုအာ�အ��ကရောင့်�� 

�ကရောင့်��စီဲာနာ�လွညီ�မိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�၍ အဓိုကရေပွဲန��တု�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို��သာပြီးင့်ုမို��ခု�မို���ေ�နှှင့််� 

ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုုကရေု�ကြိုကရေု��ပွဲမို��ော၌ ထုု�နယူ�ပွဲယူ�ေှု ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�ကရေ�ခု�မိုှတ�သူမို�ာ�နှှင့်�် ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�အာ�  အကရေူ� အ

�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��၏ အာ�သာခု�ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

အ�ကရောင့်��ဆို��ံဖြဖွဲ့စီ��စီဖွဲ့ု��  နညီ��လွမို��မို�ာ�ထုညီ်�သဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� တဲန��အာ��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ 

ဤစီာတမို��သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတု��၏ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�

�သာ �ပွဲါင့်��စီညီ��စီဲမို��အာ�ကရေု�သရုံ�ပွဲ�ဖြပွဲေှင့်��လွင့်��ပြီးပွဲီ� ထုု�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှစီ�ေပွဲ�အာ� �ပွဲါင့်��စီညီ��ဖြခုင့်��မိုှ တဲ�ပွဲါလွာနှု�င့်�

သညီ�် စီုန��ခု�မိုုမို�ာ�ကရေု�လွညီ�� အ�သ�စီုတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါသညီ�။  ပွဲ�စံီံမို�ာ� သု��မိုဟု�တ� အ�ဖြဖွဲ့မို�ာ� တုတုကရေ�ကရေ� အကြံကရေံ

မိုဖြပွဲ�ာ� ဤစီာတမို��သညီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆိုု�င့်�ောတော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီလွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�

မို�ာ�အာ� တစီ�ခု�နှှင့်�်တစီ�ခု� ပြီးပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��နသညီ�ဟု�မိုဖြမိုင့်�ာ� တစီ�ခု�နှှင့်�်တစီ�ခု� အဖြပွဲန�အလွှန�အကရေ��ု�ဖြပွဲ�သညီ�ဟု� ရုံု

ဖြမိုင့်�ဖြခုင့်��၏ အ�ေ�ပွဲါပွဲ�ကံရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါသညီ�။ လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�မိုှ ၎င့်��ကရေု�ယူ�တု�င့်�အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်�နှု�င့်�ေန� မိုညီ�သညီ�

မို�ာ�လွ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နုှ�င့်�သညီ� ဆုို�သညီ�်အခု�ကရေ�အဖြပွဲင့်� သီ�ဖြခုာ�ေပွဲ�တညီ�မုိုမို�ာ�ကုရေ�ခု��ု�ဖွဲ့�ကရေ�၍ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဆုို�င့်�ော 

တော�မိုှတ�ေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လွ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အ�ကရော�ေှုသုမို��မိုဲ�သညီ်� အဖြပွဲန� 

အလွှန� နှှီ�နှဲယူ�ပွဲတ�သတ�မိုုမို�ာ�ကရေု��လွလ်ွာဖြခုင့်��သညီ�  အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တဲင့်�ကြံကရေ�ံ�တဲ�ေသညီ်� အဓိုကရေ

စီုန��ခု�မိုုမို�ာ�ကရေု� ကရေူညီီ�ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�ဆိုု�သညီ�်နညီ��လွမို��မို�ာ�ကရေု�ပွဲါ  နာ�လွညီ�မိုုအာ��ကရောင့်���စီသညီ�။
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